
ــات  واالعتصام ــات  االحتجاج ــت  تواصل
ــن  م ــدد  ــي ع ف ــعبية  الش ــات  والفعالي
ــراق ففي  ــط وجنوب الع ــات وس محافظ
ــيرة حاشدة  محافظة البصرة رفعت مس
شعار ( تغيير النظام ) وطالبت مبحاكمة 
ــرات  ــتمرت التظاه ــا اس ــدين كم الفاس
ــي غربي  ــية النفط ــع البرجس امام موق
ــاد  ــي الفس البصرة احتجاجا على تفش
ــرص العمل وفي  ــوبية في توفير ف واحملس
ــام يومه  ــى دخل االعتص ــة املثن محافظ
ــط  ــع في وقت رفض احملتجون وس التاس
ــي  حكوم ــد  وف اي  ــاطة  وس ــماوة  الس
للتفاوض حول مطالبهم في وقت انضم 
ــطون من ثالث محافظات هي بغداد  ناش
ــى املعتصمني . وفي  ــى والديوانية ال وديال
شمال بابل طالب االهالي بالغاء مجلس 
النواب ووصف محتجون بالقرية العصرية 
ــلة اما في  باحملافظة احلكومة بانها فاش
ــع محتجون  ــان فقد قط محافظة ميس
وسائقو شاحنات منفذ الشيب احلدودي 
مع ايران وطالبوا بايقاف استقطاع مبالغ 

اجلباية .
وفي شأن اخر اعلنت مفوضية االنتخابات 

ــات العد والفرز اليدوي  امس انتهاء عملي
ــاء اجرائه في  ــد الغ ــمي بع ــكل رس بش
ــة  املفوضي ــدرت  واص ــة  الرصاف ــب  مكت
ــان سبب الغاء عملية  امس توضيحا بش
ــد والفرز اليدوي لصناديق االقتراع في  الع
ــمها ( ليث  ــال املتحدث باس الرصافة وق
ــني من  ــس املفوض ــزه ) ان مجل ــر حم جب
ــد انهى عمليت العد  القضاة املنتدبني ق
ــز واحملطات  ــع املراك ــدوي جلمي ــرز الي والف
ــكاوى  ــانها ش االنتخابية التي وردت بش
ــات العراق  ــوم محافظ ــي عم ــون ف وطع
ــات اخلارج واضاف جبر ان مجلس  وانتخاب
ــات العد والفرز  املفوضني قرر الغاء عملي
ــات بغداد الرصافة  اليدوي ملكتب انتخاب
ــي دعت الى  ــباب الت ــيرا الى ان االس مش
ــى محضر  ــالع عل ــالل االط ــن خ ــك م ذل
ــف املعد من قبل القاضي املنتدب  الكش
الدارة مكتب املفوضية في بغداد الرصافة 
ــد حصول احلريق الذي  والذي مت اجراؤه بع
ــه مخازن مكتب الرصافة الفتا  تعرضت ل
ــزة وصناديق االقتراع  الى ان جميع االجه
ــراء احلادث  ــف بالكامل ج ــت للتل تعرض
ــة اعادة العد  ــر الذي مينع اجراء عملي االم
والفرز اليدوي وفق الحكام قانون التعديل 
ــات مجلس النواب  الثالث لقانون انتخاب

ــي الفقرة  ــنة ٢٠١٣ املعدل ف ــم ٤٥ لس رق
ثانيا منه والتي اوجبت مطابقة الباركود 
ــرار احملكمة االحتادية  مع اوراق االقتراع وق

في ٢١ حزيران املاضي .
ــار تقريرا لوكالة  على صعيد ذي صلة اش
ــاء ان مفوضية االنتخابات قد  رويترز لالنب
ــوان الرقابة  ــرات اطلقها دي جتاهلت حتذي
عن مصداقية االجهزة االمر الذي ادى الى 
اعادة فرز االصوات يدويا في بعض املناطق 
ــان االمني عقد قادة من اجليش    . وفي الش
ــا امس في  ــمركة اجتماع ــوات البيش وق
مقر العمليات املشتركة في نينوى تناول 

ــا التعاون  ــات مختلفة من بينه موضوع
ــط السيطرة واالمن  الثنائي من اجل بس
ــى صعيد اخر  ــية  عل على الطرق الرئيس
ــتودع لالسلحة واالعتدة تابع  انفجر مس
ــة اربيل  ــمركة غرب مدين ــوات البيش لق
على الطريق الرابط مع املوصل ليلة امس 
االول قرب قرية كاني كرزاله دون تسجيل 
اي اصابات بشرية وذكرت مصادر ان اخملزن 
ــمركة  ــم عتادا متنوعا لقوات البيش يض
ــدت احلريق  ــي اخم ــاع املدن ــرق الدف وان ف
ــبب متاس  الكبير الذي قيل انه حصل بس
ــة التي طاملا تطلق  كهربائي وهذه الكذب

ــاد مصدر  ــذه في وقت اف ــوادث كه في ح
ــة اغلقت  ــان القوات االمني ــي امس ب امن
ــراء انفجار كدس  ــداد كربالء ج طريق بغ
ــاس القتالية  ــة العب ــع لفرق ــاد تاب للعت
ــر مصدر طبي  ــع الكليني وذك قرب مجم
ــوا جراء  ــخصا اصيب ــرين ش ان نحو عش
تطاير االعتدة وان خمسة منهم حالتهم 

حرجة بسبب شدة االنفجار .
ــي اكد القيادي في  ــان السياس وفي الش
ــي االديب على  ــون عل ــة القان ــالف دول ائت
ــوارئ وليس  ــرة ط ــراق الى فت ــة الع حاج
حلكومة طوارئ فيما شدد على ان مراجعة 

العملية السياسية باتت حتمية بسبب 
ــهده  ــت الى مايش ــي افض ــا الت اخطائه
ــاف االديب في محاضرة  ــد حاليا واض البل
ــية العراقية /  ــيرة السياس بعنوان ( املس
نظرة نقدية ) اقامتها املؤسسة الوطنية 
ــداد ان تراكم  ــر في  بغ ــة والتطوي للتنمي
االخطاء في العملية السياسية العراقية 
ــهده العراق حاليا على  افضى الى مايش
ــة  ــية واخلدمي ــات السياس ــد امللف صعي
ــزءا كبيرا  ــيرا الى ان ج واالقتصادية مش
ــود للتناقضات  ــاكل القائمة تع من املش
ــتور مبا  التي رافقت عملية صياغة الدس
ــم  فيها طريقة توزيع الصالحيات وتقاس
السلطة والثروة بني احلكومة االحتادية من 
ــم واحملافظات من جهة اخر  جهة واالقالي
ــالح العبيدي  ــيخ ص من جانبه حذر الش
ــار الصدري  ــم التي ــم زعي ــدث باس املتح
ــس من دعوات  ــيد مقتدى الصدر ام الس
ــكيل حكومة  ــيني لتش ــض السياس بع
انقاذ وطني عادة اياها اجراء غير دستوري 
من شانها ان تفتح الباب على احتماالت 
عديدة واضاف العبيدي ان الفرصة مؤاتية 
ــة مغايرة عن  ــكيل حكومة بطريق لتش

السابق ومنقذة للوضع العراقي  .
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كتب اِّـحرر السياسي

تواصل االحتجاجات واالعتصامات والفعاليات الشعبية في مدن وسط وجنوب العراق

َّـ الهدف

ــروعة  ــاؤالت مش ــق العراقي اليوم ان يطرح حزمة تس ــن ح م
ــتقبل عراقي بعيد عن  نابعة من اعماقه وتطلعاته نحو مس
ــنة  ــرج الذي يعيش تفاصيله منذ اكثر من (١٥) س الهرج وامل
ــل ان الطبقة  ــاؤالت هي ه ــت ولعل في مقدمة تلك التس خل
السياسية احلالية والتي اصابها ما اصابها من تصدع وتعب 
ــتحقاقات املرحلة املقبلة  واعياء وفشل قادرة على قيادة اس
ــتدعي ارتقاء مبستوى  ــتحقاقات صعبة وتس وهي الشك اس
ــتكون  ــرات ام انها س ــب املتغي ــي مبا يواك ــل السياس العم
ــادرة على تقدمي ماميكن تقدميه وعندها  عاجزة وبالتالي غير ق
ــعب والوطن على حد سواء . ثم هل  سيكون اخلاسر هو الش
ــاليبها او تقدمي  ــية قادة على تطوير اس ــة السياس ان الطبق

ــابة تتولى  ــدة ش ــاء جدي دم
ــدأت به الطبقة  اكمال ما ب
ــن  ــل نح ــاخت وه ــي ش الت
عازمون بالفعل على مغادرة 
التحاصص وكل الياته التي 
صارت ثوابت مقدسة ال مفر 
ــم انها  ــزام بها رغ ــن االلت م
ــة؟ ام ان كل مايقال هو  بالي
ــاد بالعيون والضحك  ذر الرم
ــر  وتخدي ــون  الذق ــى  عل
معسولة  بكلمات  الشعب 
ــى الصمود على  ــوى عل التق

ــي الراهنة  ــة العمل السياس ــل ان منظوم ــع ؟ وه ارض الواق
ــن بدائل اخرى  ــال وانه حان التفتيش ع ــت في االداء فع اخفق
ــتقبلية وهل نحن بحاجة  ــب املتغيرات والتطورات املس تواك
ــي كي نتخلص من اعباء  الى تغيير النظام البرملاني الى رئاس
ــمعه االن صراحة  ــة وترهل اداري الجدوى منه ؟ ان ما نس ثقيل
ــف وحتى منصب  ــن اصغر موظ ــب والوزارات م ــو ان املناص ه
ــيني  ــة قد جرى توزيعها بني الفرقاء السياس رئيس اجلمهوري
في الهواء الطلق وليس في االقبية والغرف املظلمة كما كان 
ــزة ضمنت بالفعل حصصها  ــابقا وان القوى الفائ يحصل س
ــيبقى  ــامها وس في احلكومة املقبلة وان الغنائم جرى اقتس
كل شيء على حاله ولسان حالنا يقول ( نفس الطاس ونفس 

احلمام ) وان اخلروج من نفق التحاصص .. مجرد شعار . 

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

  ان اِّـناصب والوزارات من اصغر 
موظف وحتى منصب رئيس 
الجمهورية قد جرى توزيعها بني 
الفرقاء السياسيني َّـ الهواء الطلق 
وليس َّـ االقبية والغرف اِّـظلمة

@óïbzn€a@’–„@Âfl@xÎä®a
@âb»ë@Öä©@NN

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 

AÍbÓΩa@|��ë@kj��éi@Ú‡Ëfl@ÚÓ«aâã@›Óïb™@8@ÊaÜ‘œ@Âfl@âà§@ÚÓy˝–€a@pbÓ»‡¶a@NN@o‡n€a@Òå��Ìb«@o��„bu

وكاالت /  
اعلنت وزاة الدفاع بان رواتب جميع منتسبي اجليش بكافة 
صنوفه وتشكيالته ستصرف الكترونيا في القريب العاجل. 
في  والعالقات  االعالم  مدير  اخلفاجي  حتسني  اللواء  وقال 
رواتب  تبذل حاليا من اجل صرف  احلثيثة  ان اجلهود  الوزارة 
كل منتسبي اجليش العراقي الكترونيا بعد ان ظلت طيلة 
وتاتي  القدمية  التقليدية  بالطرق  تصرف  املاضية  السنوات 
الكترونية  واساليب  وسائل  حتديث  اطار  في  اخلطوة  هذه 
التي تتيح لكافة منتسبي اجليش العراقي استالم رواتبهم 

الكترونيا.
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واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
ــؤولون أميركيون، امس االثنني،  ــف مس كش
ــدر قرارا تنفيذيا  ــس دونالد ترامب أص أن الرئي
إلعادة فرض العقوبات على إيران امس . والتي 
ــوم .ونقلت  ــي الي ــا التطبيق ــتأخذ مداه س
ــؤولني أميركيني  ــكاي نيوز عربية عن مس س
ــم، إن  ــم، قوله ــف تفاصيل عنه ــم تكش ل
ــا إلعادة  ــرارا تنفيذي ــب أصدر ق ــس ترام الرئي
ــيرين  ــات على إيران اليوم، مش فرض العقوب
ــى الضغط على  ــات تهدف إل ــى أن العقوب ال
ــا مزعزة  ــطتها بزعم انه ــف أنش ــران لوق إي
ــط.وأعلن وزير  ــرق األوس ــتقرار في الش لالس
ــس  ــو، ام ــك بومبي ــي ماي ــة األمريك اخلارجي
ــتعيد عقوباتها على  االثنني، أن واشنطن س
ــوم الثالثاء، وذلك بعد أن  ــران اعتبارا من الي إي
ــووي بني طهران  ــب االتفاق الن علّقتها مبوج

والسداسية والذي فسخه ترامب.

@‚ÏÓ€a@Âfl@aâbjn«a@ÊaäÌa@Û‹«@HÚ‘„b®aI@pbiÏ‘»€a@ûäœ@ÜÓ»m@Â�‰ëaÎ

بغداد / 
ــن  ــني, ع ــس االثن ــح, ام ــف الفت ــف حتال كش
مشاركة اغلب الكتل السياسية من مختلف 
ــزل رئيس  ــي من ــد ف ــاع عق ــات باجتم املكون
ــا أن االجتماع  ــادي العامري, مبين التحالف ه
ــات األولى لتشكيل احلكومة  سيضع اللمس

ضمن حتالف الفضاء الوطني اجلامع.
ــاكر  ــن ش ــي التحالف حس ــادي ف ــال القي وق
ــي في منزل هادي  عودة إن ”االجتماع السياس
العامري    حضره اغلب القادة السياسيني من 
ــكيل احلكومة  ــف املكونات لبحث تش مختل
املقبل“.وأضاف  ــي  ــج احلكوم البرنام ــد  وحتدي
ــات  ــيضع اللمس ــودة، أن ”هذا االجتماع س ع

ــم جميع  ــكيل حكومة تض ــى تش ــى عل األول
ــكيل  ــدم إعادة تش ــية وع ــات السياس املكون

حكومة ضمن اإلطار الطائفي السابق“.
واوضح، أن ”الكتل السياسية باتت تدرك متاما 
ــات الثنائية او  ــود وقت كاف للمباحث عدم وج
ــارع العراقي  ــة بالتزامن مع ضغط الش الفردي
ــكيل  ــة التي دعت الى تش ــة الديني واملرجعي
احلكومة باسرع وقت ممكن“، مؤكدا أن ”حتالف 
ــات متعاقبة  ــد اجتماع ــعى لعق ــح يس الفت
ــد البرنامج  ــكيل احلكومة وحتدي ــب تش لترتي
ــازة مع  ــات ممت ــع بعالق ــه يتمت ــي كون احلكوم

جميع الكتل السياسية واملكونات“.

@…ôÏ€@äflb»€a@fiå‰fl@ø@·Ëfl@ b‡nua
ÚflÏÿßa@›Óÿín€@\µÎ˛a@pbé‡‹€a^

البصرة /  
ــيخ أحمد البزوني أحد شيوخ ووجهاء البصرة،  اتهم الش
ــدم تنفيذ  ــدر العبادي بع ــني، رئيس الوزراء حي ــس االثن ام
ــيرا إلى ان جميع  ــها، مش الوعود التي قطعها على نفس
ــلمت إلى العبادي باليد ووعد بتنفيذها خالل  املطالب س

خمسة أيام.
وقال البزوني إن ”احلكومة لم تستجب ملطالب املتظاهرين 
رغم الوعود التي قطعتها على نفسها“، مبينا أن ”جميع 
ــد بتنفيذها خالل  ــلمت إلى رئيس الوزراء ووع املطالب س
ــة أيام ولم ينفذ أي شيء من املطالب التي سلمت  خمس
ــاف على  ــة حتاول االلتف ــاف أن ”احلكوم ــد“.  وأض ــه بالي ل
مطالب املتظاهرين من خالل التسويف واملماطلة“، الفتا 

إلى أن ”اخليار متروك للمتظاهرين البصريني“.
ــع في محافظة البصرة يتجه  وحذر البزوني من أن ”الوض
ــو التصعيد واالعتصامات“، مؤكدا أن ”جميع اخليارات  نح

متاحة أمام املتظاهرين كونهم يئسوا من الوعود“.

@àÓ–‰ni@b„Ü«Î@Öbj»€a@Z@Ô„Îåj€a
@AÂÿ€Î@‚bÌc@U@fi˝Å@Òäñj€a@k€b�fl

بغداد /  
ــس  رئي ــب  نائ ــب  مكت ــى  نف  
ــي  املالك ــوري  ن ــة  اجلمهوري
ــعودي  ــالم الس ــره اإلع ــا نش م
ــى ان  ــيرا ال ــه، مش ــأن ثروت بش
ــت االولى  ــب ليس ــذه االكاذي ه

ــر  ــى احد.مدي ــي عل ــن تنطل ول
ــي لفت  ــام الركاب ــب هش املكت
ــائل االعالم  ــض وس ــى ان بع ال
ــر مثل  ــعودية اعتادت نش الس
ان  ــا  مضيف ــب،  اكاذي ــذا  هك
التي  ــالم  ــيلة االع التقرير ووس

ــدة  ــن اجن ــدرج ضم ــرته ين نش
ــتهداف القيادات  ــة الس معروف
ــي،  الركاب ــد  العراقية...وانتق
ــعودي عن  ــالم الس ــروج االع خ
املهنية عندما يعتذر الى بعض 
ــماء التي وردت في التقرير  االس

ــق نائب  ــه بح ــل اكاذيب ويواص
ــة، الفتا الى ان  ــس اجلمهوري رئي
ــن تنطلي على  ــك االكاذيب ل تل
احد، والعراقيون يعرفون من هم 
ــلبية  الذين يتخذون مواقف س

جتاه العراق والشعب العراقي.

Ôÿ€bΩa@ÒÎäq@Êdíi@@@ÖÏ»é€a@‚˝«�a@paıa6œa@Ô–‰Ì@Ôib◊ä€a

بغداد / 
أعلنت وزارة املوارد املائية ، امس االثنني 
ــراق للخزين املائي  ــتخدام الع ، بدء اس
لسد املوصل، مبينة ان اخلزين انخفض 
ــتوى  ــرا فوق مس ــى ٣٠٨ مت ــن ٣١٥ ال م

سطح البحر لتعويض شح املياه.
ــر عبد اهللا  ــار الوزارة ظاف وقال مستش
ــل تركيا  ــو من قب ــد اليس ان ”فتح س
ــاه  للمي ــي  الترك ــخ  الض ــف  يوق ــم  ل
ــن الكميات باتت اقل  باجتاه العراق لك

وانخفضت الى نسب كبيرة“.
ــول  يح ــدأ  ب ــراق  ”الع ان  ــاف  وأض
ــن اخلزين املائي  ــتخداماته للمياه م اس

ــيرا الى ان ”خزين  ــد املوصل“، مش لس
السد انخفض من ٣١٥ متر فوق سطح 

البحر الى ٣٠٨“.
ــوب املياه من اخلزين بات  وتابع ان ”منس

ــكل  ــا عن العام املاضي وبش منخفض
ــراق يدرس تقنني  ــر“، مبينا ان ”الع كبي
ــم املقبل املقرر  اخلطة الزراعية للموس

إقرارها في تشرين االول“.

@ıÏ¶@Â‹»m@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@NN@ÏéÓ€a@Üç@›‡«@Ü»i
|í€a@úÌÏ»n€@›ïÏΩa@Üç@ÂÌåÅ@µa@÷aä»€a

 بغداد / 
ــي البرملان  ــالمية ف ــة اجلماعة االس ــس كتل ــد رئي اك
ــكيل  ــس االثنني، أن تش ــي، ام ــد حاج ــابق احم الس
احلكومة املقبلة سيمر مبراحل قاسية وصعبة بسبب 
ــية، متوقعا أن ال يستمر  اخلالفات بني القوى السياس
ــنة.وقال حاجي  ــهر الى س ــتة اش عمرها اكثر من س
ــية  ــل القوى السياس ــات كبيرة داخ ــاك خالف إن هن

ــنية والكردية، وبالتالي فأن تشكيل  ــيعية والس الش
الكتلة األكبر واحلكومة ستمر مبراحل صعبة وقاسية 
جدا، موضحا أن احلكومة املقبلة، وإن تشكلت، فأنها 
لن تستمر ألكثر من ستة اشهر أو سنة كحد أقصى.
ــة احلكومة  ــبب بعدم دميوم ــي، أن الس ــاف حاج وأض
ــية املشكلة  املقبلة هو ان مطالب االحزاب السياس
للحكومة ستصطدم بالواقع السياسي العراقي ما 

سيؤدي الى خروج بعض االطراف املشكلة للحكومة 
ــبقا او  ــكيلها مس ــة بحال تش ــة املعارض ــى جبه ال
ــكيل جبهة معارضة جديدة بحال  يعملون على تش
ــا الى أن تلك  ــتركني باحلكومة، الفت ــع مش كان اجلمي
ــقوط احلكومة واملضي  ــتؤدي الى س االنسحابات س
ــكيل حكومة جديدة وهو مشهد نتوقع تكراره  بتش

عدة مرات خالل الدورة املقبلة.

‚b»€a@ãÎbvnÌ@Â€@bÁä‡«Î@Új»ï@›yaä∂@ä‡Óç@Ú‹j‘Ωa@ÚflÏÿßa@›Óÿím@Z@’ibç@kˆb„

 بغداد / 
ــجن  ــة، امس االثنني، بالس ــة عراقي قضت محكم
ــد إدانتهما باالنتماء  ــي وأملانية بع املؤبد على فرنس
ــيا. ونقلت  لتنظيم داعش اإلرهابي احملظور في روس
ــرار في  ــد تالوة الق ــن القاضي، بع ــرز ع ــة رويت وكال
احملكمة اجلنائية املركزية، قوله إن املواطن الفرنسي 
ــن عمار غيبودج (٥٥ عاما) واألملانية نادية راينر  حلس
ــان (٢٢ عاما) أدينا باالنتماء للتنظيم اإلرهابي.  هيرم
ــن احملكمة    ــة أن احلكم الصادر م ــت الوكال وأوضح
ميكن أن يتم الطعن عليه.وصدر حكم، في السابق، 
ــا العراق  ــدة عام لدخوله ــجن مل على هيرمان بالس
ــر موظفون ومترجمون  ــروعة، وحض بصورة غير مش

من سفارتي البلدين جلسة احملكمة.

@ÚÓ„bΩcÎ@Ôé„ä–€@Üi˚Ωa@@
lbÁâ�a@Ú‡Ëni
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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  

ذي قار / البينة الجديدة
ــاه بجفاف  ــح املي ــبب ش ــة ذي قار  أمس االثنني عن تس ــس محافظ ــف مجل كش
ار وعدد من مناطق احملافظة، فيما حذر من انقطاع  ــاحات واسعة في هور احلمّ مس
ــرب في عدد من مناطق احملافظة خالل الفترة القادمة. وقال عضو اجمللس  مياه الش
ــاحات واسعة في جميع اهوار  ــهيد الغالبي إن ”شح املياه تسبب بجفاف مس ش
احملافظة، فضال عن تعرض الثروة احليوانية من األسماك واجلاموس إلى املوت“، الفتا 
إلى إن ”منطقة اجلبايش وعددا من مناطق جنوب مدينة الناصرية مهددة بانقطاع 
ــبب بجفاف  ــح املياه تس ــراب عنها خالل الفترة القادمة». وأضاف إن ”ش مياه الش
ار على وجه التحديد حيث انه يعد األكثر تضررا بني  ــاحات كبيرة من هور احلمّ مس
ــح املياه حصل لتجاوز محافظات  ــبب الرئيس لش اهوار احملافظة“، مبينا إن ”الس
اخرى على حصة احملافظة، فضال عن مباشرة احلكومة التركية مبلء سد اليسو“.

بغداد / البينة الجديدة
ــن  ــابق ع ــب الس ــدد النائ ش
ــون التركماني فوزي اكرم  املك
ــرزي امس االثنني على ضرورة  ت
ان يكون للتركمان دور ومنصب 

املكون  ــة كونهم  في احلكوم
ــداً ان  ــي البلد، مؤك الثالث ف
ــن يقفوا مكتوفي  التركمان ل
االيدي امام هيمنة االكراد على 
ــوك مرة اخرى. محافظة كرك

ــن املهم  ــرزي ان ”م ــح ت واوض
ــان دور  ــداً ان يكون للتركم ج
ــدورة البرملانية اجلديدة،  في ال
ــب  ــون منص ــن ان يك اذ الميك
ــة حكراً وورثاً  رئيس اجلمهوري

ــذ ٢٠٠٣، مبينا أن  ــراد من لالك
تركمانية  كركوك  ”محافظة 
ــخ، ومحافظها  على مر التاري
ــام ٢٠٠٣، حيث  ــذ ع كردي من
للتركمان  توجد نسبة كبيرة 
اكثر من االكراد في احملافظة».
ــة  ــان قومي ــني، أن ”التركم وب
ــتحقاقهم  اس ولهم  ــة،  ثالث
ــذا  ه ــون  ويرفض ــي،  االنتخاب
ــابهم“،  حس على  التهميش 
ــن  ل ــان  ”التركم ان  ــداً  مؤك
ــدي ازاء  ــي االي ــوا مكتوف يقف
ــة خلف  الرخيص ــات  الصفق
ــابهم». حس على  الكواليس 
ــواب  ــى ان ”كل االب ــار ال واش
ــروعة  والنوافذ القانونية املش
ــة  مفتوح ــتورية  والدس
ــتحقاقات  للحصول على اس
ــلم  ــال تس ــي ح ــان ف التركم
االكراد احلكم في كركوك مرة 
ــن اقصاء  ــث الميك ــرى، حي اخ
ــن  ع ــرى  اخ ــرة  م ــان  التركم

استحقاقاتهم».

بغداد / البينة الجديدة
ــة القانون عالية نصيف  ــابقة عن ائتالف دول اكدت النائبة الس
ــتقطاب لباقي القوى  ــني ان ائتالفها اصبح محل اس امس االثن
ــية ومحورا للحوارات والتحالفات، فيما اشارت الى ان  السياس
ــهمان باالسراع بتشكيل الكتلة البرملانية  هنالك امرين سيس
ــراع  ــهمان باالس ــف ان هناك امرين سيس ــر. وقالت نصي االكب
ــا مصادقة احملكمة  ــر اولهم ــة البرملانية االكب ــكيل الكتل بتش
التحادية على نتائج االنتخابات النهائية بعد العد والفرز اليدوي 
ــرار النهائي للتحالفات  ــر البالغ في االق ــيكون لها االث والتي س
ــية، مبينة ان  ــابقا بني القوى السياس ــة التي حصلت س االولي
ــية والتي نعتقد انها  االمر اآلخر يرتبط بقواعد اللعبة السياس
ستتغير بنهج مختلف. واضافت نصيف، ان التقارب بني القوى 
ــج املتبع من  ــارب في النه ــيكون من خالل التق ــية س السياس
ــروط سوف  كل كتلة في املرحلة املقبلة، الفتة الى ان هذه الش
ــا طرحت برنامجا  ــكل اكبر كونه ــت وجتذر دولة القانون بش تثب
ــتقطاب لباقي القوى  ــال منها محل اس ــا واضحني جع ومنهج
السياسية ومحورا للحوارات والتحالفات رغم تواضع مقاعدها 
ــة ببعض الكتل االخرى الفائزة. واكدت نصيف، ان العديد  مقارن
ــى اخلطأ الذي وقعت  ــية اصبحت مدركة ال من القوى السياس
به طيلة اخلمسة عشر عاما املاضية ما فعها للتفكير بضرورة 
ــي، مشددة على ان هنالك  تغيير قواعد اللعبة والنهج السياس
ــرد انتهاء  ــية ومبج ــات متقدمة جدا بني القوى السياس تفاهم
ــنجد ان هنالك  ــدوي واملصادقة على النتائج س ــد والفرز الي الع

اعالنا سريعا للكتلة االكبر.

بغداد / البينة الجديدة
ــار اللعيبي،  ــط جب ــع وزير النف توق
ــى  ــغيل مصف ــني، تش ــس االثن ام
ــي  املاض آب  ــهر  ــة ش ــي نهاي بيج
ــى ٧٠ الف  ــة تصل ال ــي بطاق احلال
برميل يوميا. وقال اللعيبي في حوار 

ــمية  ــع صحيفة ”الصباح“ الرس م
ــادة تأهيل  ــذ عام باع ــه ”بدأنا من إن
ــن  ــن ٢) ضم ــالح الدي ــى (ص مصف
اجملمع، ومن املتوقع تشغيله نهاية 
شهر اب احلالي بطاقة تصل الى ٧٠ 
ــا ومبالكات عراقية  الف برميل يومي

ــا  ”كم ــه  أن ــاف  وأض ــة“.  باملئ  ١٠٠
نستعد قريبا للبدء بتأهيل مصفى 
ــن١) بطاقة تصل ايضا  (صالح الدي
ــا، ومن ثم  ــى ٧٠ الف برميل يومي ال
نؤهل باقي املصافي في بيجي وكل 
اعمال الصيانة هذه لم تكلف البلد 

ــار  ــن ٥٠٠ مليون دوالر». واش اكثر م
ــى أن ”الوزارة متكنت في  اللعيبي إل
ــل مصافي  ــن تأهي ــرة م ــدة قصي م
والكيارة وكسك  حديثة والصينية 
وكركوك التي كانت قد تضررت من 

قبل ارهابيي داعش التكفيريني».
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مصــرع .. لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وفقد 
ــيول ضربت والية متنراست وعني  سادس بفعل س
زواتني أقصى جنوبي اجلزائر منذ مساء أمس. وذكرت 
ــدود اجلنوبية  ــرب احل ــت التي تقع ق ــة متنراس والي
ــلت  ــني اجلزائر ومالي، أن فرق الدفاع املدني انتش ب
ــخاص، بينهم طفالن، جرفتهم مياه  خمسة أش
ــي منطقة تني زواتني  ــار الطوفانية، اثنان ف األمط

احلدودية، ثالثة أشخاص في ضواحي مدينة متنراست».
ــيا،  زلــزال .. أعلنت الوكالة الوطنية ملواجهة الكوارث في إندونيس
ــخصا لقوا حتفهم، في أحدث  امس االثنني، أن ما ال يقل عن ٩١ ش
ــوك وبالي. ــوي هز جزيرتي لومب ــة لزلزال ق حصيل

ــقط معظم القتلى في اجلانب الشمالي من  وس
ــت قوته ٧  ــزال، الذي بلغ ــرب مركز الزل لومبوك ق
ــم  ــاء األحد.وقال املتحدث باس درجات، ووقع مس
ــوتوبو بورو نوغروهو، إن شخصني قتال  الوكالة، س
في جزيرة بالي اجملاورة، وأنه من املتوقع ارتفاع عدد 

القتلى بشكل أكبر مع توافر مزيد من البيانات.

ــرس“  ب ــيتد  ”اسوش ــة  وكال ــادت  أف  .. اتفاقــات 
ــعودي  األميركية، امس االثنني، بأن التحالف الس
ــم القاعدة اإلرهابي  ــرية مع تنظي ابرم اتفاقات س
ــرت الوكالة في  ــواال بعلم أميركا. وذك ودفع له ام
ــعودية  خبر عاجل، أن ”التحالف الذي تقوده الس
ضد اليمن أبرم اتفاقات سرية مع تنظيم القاعدة 
ــنطن“. وأضافت الوكالة، أن  ــي اليمن بعلم واش ف
ــواال بعلم الواليات  ــع لتنظيم القاعدة أم ــعودي دف ”التحالف الس

املتحدة ايضا».
ــتوطنني اإلسرائيليني،  مســتوطنون .. اقتحمت مجموعة من املس
ــرب قرية الطيبة  ــع املعرجات ق امس االثنني، جتم
ــرق رام اهللا حتت حماية قوات االحتالل  ــمال ش ش
ــطينية  ــا الفلس ــة مع ــرائيلي.وذكرت وكال اإلس
ــتوطنني  ــرت احلماية للمس ــوات االحتالل وف أن ق
وشاركتهم االعتداء على أهالي التجمع واعتقلت 
ــة اجلدار  ــة مقاوم ــم هيئ ــت طاق ــم ومنع ٦ منه

واالستيطان من الوصول إلى املنطقة.

حدود .. اكدت وزارة الدفاع االفغانية، امس االثنني، 
ــرها في  ــة قد مت نش ــة االمريكي ــوات اخلاص أن الق
محافظة فرح الغربية بالقرب من احلدود االيرانية.

ــي“ االيرانية عن املتحدث  ــت ”قناة برس تي ف ونقل
ــم الوزارة محـمد رمضاندش قوله إن“عملية  باس
ــار تهدف إلى تدريب القوات األفغانية على  االنتش
ــلحة جديدة»، مشددًا على  كيفية استخدام أس

”أن القوات اخلاصة األمريكية لن تشارك في العمليات القتالية».
ــس االثنني, عن قتل ٤٤  ــت وزارة الداخلية التركية, ام مقتــل .. أعلن
ــتاني“ املصنف إرهابياً،  ــزب العمال الكردس ــراً من تنظيم ”ح عنص
ــكرية خالل األسبوع املاضي  جراء عمليات العس
في تركيا. وذكرت الوزارة إن ”القوات التركية نفذت 
ــادس من  ــهر متوز, وحتى الس ــذ الثالثني من ش من
ــفرت عن  ــة برية وجوية، أس ــهر آب ٢٤٥١ عملي ش
ــليم  ــة ٢٥ ”إرهابيا“ والقبض على ١٠ وتس تصفي
تسعة آخرين أنفسهم للسلطات“. وأضافت أنه 

”مت توقيف ٣٣٤ مشتبهاً به».

بغداد / البينة الجديدة
ــني  اجلهات  ــهالني  امس االثن ــابقة  زينب الس ــة الس ــت النائب اتهم
احلكومية بالسكوت على ملف شح املياه للظفر باستحصال الدعم 
ــا وصفت وزارتي  ــكيل احلكومة املقبلة، فيم ــي والدولي في تش الترك
ــلتني». وقالت السهالني إن ”سكوت  الزراعة واملوارد املائية بـ“الفاش
احلكومة االحتادية على أزمة املياه التي تسببت بها احلكومة التركية 
من خالل إنشاء سد اليسو جاء إلستحصال دعم انقرة والدول األخرى 
ــيؤدي  ــح املياه س ــة املقبلة“، الفتة إلى إن ”ش ــكيل احلكوم في تش
ــة في العديد  ــة خالل الفترة القادم ــار األوبئ إلى كوارث بيئية وانتش
ــرة». وأضافت إن  ــة كمحافظتي ذي قار والبص ــن احملافظات اجلنوبي م
ــلتا في تقدمي احللول حلل أزمة املياه  ”وزارتي الزراعة واملوارد املائية فش
والتجاوزات على حصص احملافظات“، مبينا إن ”بعض اجلهات املتنفذة 
ــي بغداد وصالح واملوصل جتاوزت على حصص احملافظات األخرى من  ف
ــات وغيرها من  ــماك واملقاطع ــاء البحيرات اخلاصة باألس خالل إنش

املشاريع الشخصية بعيدة عن خدمة املواطنني».

اربيل/ البينة الجديدة
ــأن الكردي علي ناجي امس االثنني عن  ــف الباحث في الش كش
رفض احلزب الدميقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني 
ــتاني محمد  ــاد الوطني الكردس ــزي لالحت ــح اجمللس املرك مرش
ــا أن االحتاد يبحث  ــة، مبين ــة اجلمهوري ــماعيل لرئاس صابر اس
ــزب الدميقراطي  ــي إن «احل ــة. وقال ناج ــح آخر للرئاس عن مرش
الكردستاني رفض ترشيح محمد صابر اسماعيل املقرب عائلة 
ــرب من العائلة  ــح اآلخر املق ــالل طالباني، وايضاً رفض املرش ج
ــيرا إلى أن «الرفض جاء لكونها  ــيد مصطفى»، مش لطيف رش
ــتاني». وأضاف ناجي،  ضمن جناح اخلصوم للدميقراطي الكردس
ــة  ــح آخر لرئاس ــي لالحتاد يبحث عن مرش أن ”املكتب السياس
ــة حليفهم في بغداد  ــة يحظى مبوافقة الكرد وخاص اجلمهوري

احلزب الدميقراطي الكردستاني».

بغداد / البينة الجديدة
ــماعيل رئيس املكتب  صرح اخلبير املهندس عامر عبد اجلبار إس
ــرة أو الطائرة  ــني قائال إن الباخ ــاري امس االثن العراقي االستش
ــيادة العراق  ــجلة في العراق ترفع العلم العراقي ومتثل س املس
ــلطات  ــد الباخرة أو الطائرة ميثل رئيس الدولة فاعتداء الس وقائ
ــداء عابرا على  ــن العراقيني ال ميثل اعت ــة على الصيادي الكويتي
ــيادة العراق. علما  ــر اعتداء على س ــب بل يعتب مواطنني فحس
بأن االعتداءات متكررة وكان على وزارة اخلارجية تدوينها وإشعار 
ــي املادة ٧٠  ــار الدولي ف ــأن قانون البح ــيما ب األمم املتحدة والس
سمح للصياد العراقي الصيد في خور عبد اهللا كون العراق بلدا 
متضررا جغرافيا ونستغرب من صمت احلكومات املتعاقبة على 

التجاوزات الكويتية دون أي احتجاج أو استنكار!
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بغداد / البينة الجديدة
دعا وزيرُ املوارد املائية حسن اجلنابي الى فصل املياه عن اخلالفاتِ 
ــف اجلنابي خالل حديثٍ عن خطةٍ  ــائدة في املنطقة. وكش الس
ُحول  ــتمر لغايةِ عام ٢٠٣٥ تـ ــتراتيجية اتخذتها الوزارة تس إس

العراقَ من حالةِ شح املياه الى الوفرة املائية.

@pbœ˝®a@Â«@ÍbÓΩa@›ñœ@kØ@ZÔib‰¶a
Ú‘�‰Ωa@ø@ÒÜˆbé€a@ÚÓçbÓé€a

ÚÓ„bjç¸a@Òâb–é€a@Üô@ÙÏ«Ö@Úflb”hi@›–ÿnm@¥Ó”aä»€a@¥flb0a@Úib‘„
بغداد / البينة الجديدة

أعلنت نقابة احملامني امس االثنني عن 
ــفارة  تكفلها بإقامة دعوى ضد الس
االسبانية بشأن جرمية دهس عجالت 
موكبها مواطنا عراقيا. وقالت النقابة 

إن ”نقابة احملامني العراقيني ستتكفل 
ــول جرمية  ــاوى جزائية ح ــة دع بإقام
دهس املواطن العراقي (عمر خالد) من 
ــبانية في  ــفارة االس قبل موكب الس
ــدر أمني في بغداد  بغداد“. وكان مص

قد أفاد، أمس األحد، بأن حادث موكب 
ــي بغداد  ــبانية ف ــفارة االس مع الس
الذي حصل اخلميس املاضي، ادى الى 
ــة اخلضراء  ــي املنطق ــاة موظف ف وف
ــة. وأكدت  ــور بالغ بعد إصابته بكس

وزارة اخلارجية العراقية, امس االثنني, 
ــا حادث املواطن العراقي مع  متابعته
ــبانية, مشيرة  ــفارة االس موكب الس
ــع دعوى قضائية ال يتعارض  الى ان رف

مع احلصانة الدبلوماسية.

البينة الجديدة / وكاالت
ــائل  ــي دونالد ترامب امس االثنني أن وس ــد الرئيس األمريك أك
ــبب  ــر أخبارا ال تطابق الواقع ميكن أن تتس ــالم التي تنش اإلع
بصراع عسكري. وقال ترامب في تغريدة على تويتر «تكرهني 
ــر األخبار املزيفة لوصفي لها بأنها  ــائل اإلعالم التي تنش وس
ــا احلقيقة.. أنا أقدم  ــعب، فقط ألنهم يعلمون بأنه عدو الش
ــرة للمواطنني  ــة كبي خدم
ــي  بتوضيح ــني  األمريكي
ــا».  ــى حقيقته ــور عل األم
ــائل  ــاف ترامب أن «وس وأض
ــدا  عم ــبب  تتس ــالم  اإلع
ــدان  وفق ــر  كبي ــام  بانقس
ــني..  املواطن ــني  ب ــة  الثق
الكاذبة)  ــالم  اإلع ــائل  (وس
ــبب حربا.. هم  ميكن أن تس

خطرون جدا ومرضى».

بغداد / البينة الجديدة
ــد النائب عضو ائتالف دولة القانون محمد  اك
ــية  العكيلي امس االثنني، ان الكتل السياس
اخذت الوقت الكافي للمناقشات، مبينا انها 
ستعلن عن التحالفات فور انتهاء العد والفرز 
اليدوي، في حني أشار إلى ائتالفه اقترب كثيرا 

من اعالن حتالف الكتلة االكبر. وقال العكيلي 
إن االنتخابات املنتدبة من القضاة اآلن اكملت 
ــون فيها وكان  ــرز للصناديق املطع ــد والف الع
العد ليس جزئيا ألنه لو كان جزيئا لكان نسبة 
ــا بقدر ما كان  ــد ٥٠٪ ولكن لم يكن جزئي الع
ــكوك فيها. وأضاف  ــا للصناديق املش مطابق

ــرزا لصناديق في  ــوف يكون عدا وف انه لرمبا س
ــملها العد ولرمبا ياخذ هذا وقتا  اخلارج لم يش
ــة العد والفرز  ــتكمال عملي اضافيا آخر الس
ــة العد والفرز  ــير الى ان آلي لبقية الدول، مش
للخارج قد تكون بعملية جتلب بالطائرات الى 
العراق او ذهاب فرق من املفوضية الى ١٣ دولة.
ــراع على املصادقة من  ــد انه يفترض االس واك
ــى النتائج لتعطي  ــل احملكمة االحتادية عل قب
ــد ان تأتلف. ــل التي تري ــحة جيدة للكت فس

ــون اقتربت كثيرا من  ــى ان دولة القان ولفت ال
ــة االكبر وننتظر املصادقة  اعالن حتالف الكتل
ــألوزان  ل ــهد  املش ــل  يكتم ــي  لك ــة  النهائي
ــي تتفق  ــية الت ــة للكتل السياس االنتخابي
ــون في الرؤيا للمرحلة القادمة،  مع دولة القان
ــية اخذت االوقات  موضحا ان الكتل السياس
الكافية للتفاهمات والتباحثات واالتفاق على 
نقاط مشتركة ومن املؤمل بعد اعالن النتائج 

ان يكون هناك اعالن التحالفات.
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 متابعة / البينة اجلديدة
ذكرت صحيفة خليجية امس االثنني ان العملية السياسية بحاجة الى شهر 
او شهرين إلجناز احلكومة اجلديدة، فيما توقعت أن تكون األيام املقبلة حاسمة 
في بلورة التحالفات. ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها ان احلكومة 
احلالية قد يستغرق تشكيلها فترة طويلة، حيث ان العملية السياسية بحاجة 

من شهر إلى اثنني إضافيني إلجناز احلكومة في حال لم يحصل شيء جانبي.
وتوقع احد النواب السابقني ان تكون األيام املقبلة حاسمة في بلورة التحالفات، 
كون نتائج العد والفرز اليدوي ستعلن قريباً أيضاً، ومن بعدها ستتم الدعوة إلى 
جلسة برملانية أولى، فهناك مهلة شهر واحد لتشكيل احلكومة، موضحا ان 

احلكومة لن تولد في أفضل احلاالت خالل هذا الشهر أو حتى الشهر املقبل.

كركوك / البينة اجلديدة
ــدوث ”فوضى“ في  ــن ح ــس االثنني، م ــة التركمانية، ام ــذرت اجلبه ح
محافظة كركوك في حال عدم حدوث ”تغيير جذري“ بنتائج االنتخابات 

النيابية، مؤكدا أنه ال ميكن السيطرة على الشارع مجددا.
وقال رئيس اجلبهة ارشد الصاحلي ، إن ”مفوضية االنتخابات ستتحمل 
مسؤولية حدوث فوضى في محافظة كركوك في حال عدم حدوث تغيير 
ــج االنتخابات النيابية عقب عمليات العد والفرز اليدوي“. جذري بنتائ

وأضاف الصاحلي، أنه ”إذا لم يحدث اي تغيير حقيقي في النتائج فاننا 
ــارع“، داعيا إلى ”ضرورة  ــنكون غير قادرين على السيطرة على الش س

التصرف بحكمة مع كركوك وإجراء عد وفرز يدوي شامل“.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــي  امس االثنني  ــة القانون منصور البعيج ــب عن ائتالف دول ــد النائ اك
ــية التي  ــه على الكتل السياس ــيتم طرح ــس الوزراء املقبل س ان رئي
ستشكل الكتلة االكبر داخل مجلس النواب من اجل املوافقة عليه او 
ــمح بفرض اي مرشح مسبقا لرئاسة  عدمها، مؤكدا ان ائتالفه لن يس
الوزراء وحسب اآللية القدمية.وقال البعيجي ائتالف دولة القانون يعمل 
على اختيار رئيس وزراء كفوء يستطيع حتمل املسؤولية الكاملة ويكون 
قادرا على اختيار حكومة قوية لكابينته ويتحمل املسؤولية الكاملة 
ــيتم  ــك هذه املواصفات س ــلها من ميتل ــي جناحها او فش ــه ف حلكومت
ــاف ان الواقع املزرى الذي مير به  ــة احلكومة املقبلة. وأض اختياره لرئاس
البلد نتيجة التوافقات وفرض اسماء الوزراء او املسؤولني مسبقا التي 
اوصلتنا الى مانحن عليه لن نسمح بها في تشكيل احلكومة املقبلة 
وهذا امر اساسي في برنامجنا كدولة قانون من ينسجم معنا في هذا 
ــنتحالف معه بعيدا عن الشعارات الرنانة واخلطابات الكاذبة  االمر س
ــابقة. ــوى اخلراب والدمار لبلدنا خالل الفترة الس التي لم جنن منها س

وأكد ان رئيس الوزراء املقبل سيتم طرحه على الكتل السياسية التي 
ــكل الكتلة االكبر داخل مجلس النواب من اجل املوافقة عليه  ستش
او عدمها ولن يكون هناك اي فرض ألي اسم كما كان يتبع باحلكومات 
السابقة ، مشيرا الى ان اي مرشح لرئاسة الوزراء اذا لم ميتلك الشروط 
ــية  ــذا املنصب لن تقبل به الكتل السياس ــنم ه ــي تؤهله الى تس الت

وسيرفض من قبلها ولن يكون هناك اي مرشح يفرض مسبقا.

(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
ــح محمود  ــو حتالف الفت أكد عض
ــني أن أي ورقة  ــس االثن ــي ام الربيع
ــن  ضم ــا  تقدميه ــم  يت ــب  مطال
ــتور  ــتكون ضمن الدس احلوارات س
أن  ــى  إل ــيراً  مش ــة،  انتقائي ودون 
ــى مراحل  ــل إل ــح وص ــف الفت حتال
ــه مع حزبي  ــداً في حوارات جيدة ج
ــتاني واالحتاد  ــي الكردس الدميقراط
ــات  ــتاني وائتالف ــي الكردس الوطن
ــون. ــة القان ــر ودول ــائرون والنص س
ــال الربيعي ، إن الفتح كانت لها  وق
حوارات واضحة وصريحة مع القوى 
باالنتخابات،  ــزة  الفائ ــية  السياس
ــت  تضمن ــات  املفاوض أن  ــاً  مبين
اتفاقات ال ميكن اخلروج منها حيث 
ــا ثابتة أولها وأهمها  وضعنا أسس

ــات ينبغي أن تكون  ــع املطالب واالتفاق أن جمي
ــتور دون انتقائية.وأضاف، أن جميع  ضمن الدس
ــية  ــي تقدم لنا من القوى السياس املطالب الت
ــتور، وأي  ــقوف الدس ــي أن تكون ضمن س ينبغ
ــتور لن يخضع للمفاوضات  ــيء خارج الدس ش

ــكال، الفتا إلى أن اخلالفات  ــكل من االش بأي ش
ــور موجودة ضمن  ــية هي أم واملطالب السياس
ــوارات التي جتري بني اجلميع وال ميكن انكارها  احل

لكنها خالفات ضمن حدود الدستور.
وأكد الربيعي، أن احلوارات والتفاهمات مستمرة 
ــد وصلنا  ــية وق ــراف السياس ــع األط ــع جمي م

ــع احلزبني  ــوارات م ــي احل ــدة جداً ف ــل جي ملراح
ــائرون والنصر وهي  ــني ودولة القانون وس الكردي
ــية الراغبة  ــوى السياس ــع الق ــة جلمي مفتوح
بتشكيل الكتلة األكبر ضمن الثوابت الوطنية 

والدستورية.
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  بغداد / البينة اجلديدة
ــالم احلكومي،  ــت خلية االع اعلن
ــاذ اجراءات  ــس االثنني، عن اتخ ام
 ١٠٠٠ ــن  م ــر  اكث ــق  بح ــة  رادع
ــك الى  ــة ذل ــة، عازي ــل متويني وكي

مخالفتهم التعليمات.

ــارة  إن وزارة التج ــة  ــت اخللي وقال
ــرض عقوبات بحق ١٠٠٣  قامت بف
ــواد الغذائية والطحني  وكالء للم
ــالل  خ ــات  واحملافظ ــداد  بغ ــي  ف
السبعة اشهر املاضية خملالفتهم 
والضوابط  ــات  التعليم ــط  ضواب

املعمول بها.
ــات  ــة، ان العقوب ــت اخللي وأوضح
ــت للعوائل  ــت التحويل املؤق كان
ــذار نهائي لـ ٢٦٧  من ٤٨ وكيال وان
ـــ ٦٤٢ وكيال، وانذار  وكيال، وانذار ل
ـــ ١٩ وكيال،  ــل ل ــل عوائ ــع حتوي م

ــا لـ ٢٣  ــة والغائه ــحب وكال وس
ــع حتويل  ــي م ــذار نهائ ــال وان وكي
ــى  ال ــة  باإلضاف وكالء   ٣ ــل  عوائ
معاقبة ٤ وكالء اخرين واحالتهم 
الى اللجنة التحقيقية خملالفتهم 

التعليمات والضوابط.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس اجلمعيات الفالحية  حذر رئي
ــادي، امس االثنني، من  حيدر العب
فقدان ٨ محاصيل زراعية مهمة 
ــدا  ــاه، مؤك ــحة املي ــبب ش بس
ــتوي  الش ــي  الزراع ــم  املوس أن 
ــكل كبير بسبب  سيستأثر بش

أزمة املياه.
وقال العبادي إن ”املوسم الزراعي 
الشتوي سيستأثر بشكل كبير 
ــاه“، مبينا أن  ــحة املي نتيجة ش
ــدى مزارعينا في  ”هناك تخوفا ل
الوسط واجلنوب من فقدان ثمان 

ــلب ،  ــل مهمة هي الش محاصي
واحلنطة ، والذرة الصفراء ، والذرة 
ــم ، والدخن  البيضاء ، والسمس
ــة  ــن نتيج ــوفان ، والقط ، والش

الشحة املائية“.
ــة  الزراع ــم  ”موس أن  ــاف  وأض
ــف كثيرا عن  ــتوية ال يختل الش
ــة“،  الصيفي ــة  الزراع ــم  موس

ــالح يعتمد  ــيرا الى ان ”الف مش
ــل  ــة احملاصي ــى زراع ــا عل حالي
كالنخيل  ــاتني  والبس اخلضرية 
ــة  املهم ــل  احملاصي ــا  ام ــط  فق
ــر  ــدم توف ــة ع ــت نتيج فتوقف
أن  ــادي،  العب ــح  املياه“.وأوض
ــض اخلضر  ــاج احمللي لبع ”االنت
ووزارة  ــوق  الس ــد  لس ــي  يكف
ــع  ــا مبن ــوم بواجبه ــة تق الزراع
ــروات التي تصل  ــتيراد اخلض اس
ــيرا الى  إلى االكتفاء الذاتي مش
إلى ان املسؤولية تقع على عاتق 

املنافذ احلدودية“.

  بغداد / البينة اجلديدة
ــرة التحقيقات في  ــفت دائ كش
ــني،  ــس االثن ــة، ام ــة النزاه هيئ
ــط إجازات  ــن ضب ــن متكنها م ع
ــزورة وأختامٍ  ــتيرادٍ أصلية وم اس
ــركاتٍ تعمل في مجال  تعود لش
ــص اجلمركي بحوزة أحد  التخلي

ــة  ــذ زرباطي ــي منف ــني ف املتهم
احلدودي مبحافظة واسط. 

ــت  ــان تلق ــي بي ــرة ف ــال الدائ وق
(البينة اجلديدة) نسخة منه ، إن 
فريق متابعة عمل منفذ زرباطية 
ــأة في  ــق الهي ــي مكتب حتقي ف
ــام بالتعاون  ــط ق محافظة واس

والضبط  ــناد  اإلس ــعبة  ــع ش م
ــي املكتب من ضبط  القضائي ف
(٤٩) إجازة استيراد أصلية، و(٣٤) 
ــتيراد مزورة، فضالً عن  إجازة اس
ــركات تعمل  (٥) أختام تعود لش
ــال التخليص الكمركي  في مج

بحوزة أحد املتهمني.

متَّ  ــذي  ال ــم،  املتَّه أنَّ  ــت  وأضاف
ــرة ضبطٍ  ــب مذك ــه مبوج ضبط
ــل في مجال  ، كان يعم ــةٍ قضائي
ــورةٍ  بص ــي  الكمرك ــص  التخلي
ــون، وال تربطه أية  مخالفةٍ للقان
ــي متَّ ضبط  ــركات الت صلةٍ بالش

أختامها بحوزته.
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بغداد / البينة اجلديدة
اكد حتالف الفتح سعيه 
األكبر  الكتلة  لتشكيل 
املكونات  جميع  من 
اليدوي  العد  انتهاء  بعد 
نتائج  على  واملصادقة 
االنتخابات وقال املتحدث 
احمد  للتحالف  الرسمي 
ان  الى  اشار  االسدي 
الفتح حقق تقدماً كبيراً 
األكبر  الكتلة  لتشكيل 

املكونات  جميع  ومن 
مشروع  إلى  استناداً 
الفضاء الوطني والبرنامج 
ان  الى   الفتا  احلكومي، 
املصادقة  ينتظر  الفتح 
االنتخابات  نتائج  على 
من قبل احملكمة االحتادية 
بإعالن  سريعاً  للبدء 
وتشكيل  األكبر  الكتلة 

احلكومة.
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   لندن / وكاالت / البينة اجلديدة 
العالم  املتحدة  اململكـُة  منحت 
الشريف  عادل  املغترب  العراقي 
املُتجددة  الطاقة  في  الرائد  لقب 
رّم  وكُ وابحاثهِ  الختراعاتهِ   تكرمياً 
بل  البروفيسور عادل الشريف من قِ
املتجددة  للطاقة  العاملي  املؤمتر 

د في العاصمة البريطانية  قِ الذي عُ
لندن في الثاني من شهر اب اجلاري 
حول  وابتكاراتهِ  ابحاثةِ  ة  نتيجَ
استغالِل اجلاذبية في انتِاج الطاقة 
لمية  العِ والنشاطات  الكهربائية 

االخرى.
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 بغداد / البينة اجلديدة
ــأن ما نشر عن تقدميها  اصدرت اخلطوط اجلوية العراقية، توضيحا بش
ــردود االيجابية  ــتها من عدم نقل ال ــم، معربة عن دهش خدمات اللط

بالسرعة التي تنتقل بها هذه االفالم.
ــعوب  ــعة يحبب الش وقال اعالم اخلطوط ان االعالم في بالد اهللا الواس
بشركاتها الوطنية، بينما تتطوع بعض املواقع التسقيطية لتحريض 
ــاء العراق ضد كل ما ينتمي الى العراق، وهكذا جتدهم يلصقون كل  أبن

تصرف سيئ باخلطوط اجلوية العراقية.
ــنوات كلما دعت  ــرونه منذ س واضافت ان املقطع الفلمي املرفق ينش
ــة تقدم (خدمات  ــه ان خطوطنا اجلوي ــويه، ويزعمون في ــة للتش احلاج
ــة األمر هو  ــيرة الى انه في حقيق ــا اليومية، مش ــم) في رحالته اللط
ــق الى مطار  ــن مطار دمش ــا عام ٢٠١٤ م ــورية في طريقه ــرة س لطائ

النجف.
ــد، موضحة  ــورية موجود على املقاع ــوط الس ــعار اخلط واكدت ان ش
ــا هذه االفالم،  ــرعة التي تنتقل به ــا االيجابية ال تنتقل بالس ان ردودن

فشرارة الشر في العراق اسرع من اجنحة اخلير.
ــورا قالوا  ــي تناقلت ص ــع التواصل االجتماع ــن مواق ــر ان عددا م يذك
ــات اللطم  ــة العراقية تقدم خدم ــوط اجلوي ــة للخط ــرات تابع ان طائ

للمسافرين.

بغداد / البينة اجلديدة
عن  السابق  النائب  كشف 
خالد  القانون  دولة  ائتالف 
عن  االثنني،  امس  األسدي 
التي  األكبر  الكتلة  اكتمال 
املقبلة،  احلكومة  ستشكل 
بانتظار  الكتل  أن  إلى  مشيرا 

إعالمن نتائج العد والفرز اليدوي 
الزاحة الستار عنها.

”االحزاب  إن  االسدي  وقال   
على  اتفقت  السياسية 
شاملة  حكومة  تشكيل 
الكتل  جميع  حتالف  بعد 
أي  استثناء  دون  السياسية 

”التحالف  أن  مبينا  كتلة“، 
بانتظار  وهو  مكتمل  اجلديد 
من  االنتخابات  نتائج  إعالن 
اجل إزاحة الستار عنه واملضي 
حكومة  تشكيل  نحو  قدما 

جامعة“.
وأضاف، أن ”ائتالف دولة القانون 

لم يسم او يشترط لغاية االن 
رئاسة  لتولي  شخصية  اي 
أن  مؤكدا  املقبلة“،  احلكومة 
متعددة  أسماء  لديه  ”االئتالف 
حال  في  احلكومة  لرئاسة 

طلب منه ذلك“.

bË‰«@âbné€a@Úyaã¸@wˆbn‰€a@Ê˝«g@äƒn‰„Î@o‹‡n◊a@5◊˛a@Ú‹nÿ€a@Z@Üç¸a
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بغداد / البينة اجلدديدة
الصدري  التيار  في  القيادي  أكد 
الزاملي  حاكم  السابق  النائب 
سائرون  حتالف  أن  االثنني  امس 
األكبر  الكتلة  عن  سيعلن 
إلى  املقبلة، مشيرا  االيام  خالل 
مع  مباحثات  لديه  التحالف  أن 

دولة  ائتالف  باستثناء  اجلميع 
القانون.

”اجلميع  إن  الزاملي  وقال 
نتائج  على  املصادقة  بانتظار 
”حتالف  أن  مبينا  االنتخابات“، 
من  كبيراً  عدداً  ميتلك  سائرون 
املقاعد ولديه حتالفات وتفاهمات 

وأعتقد أنه في األيام املقبلة بعد 
املصادقة على األسماء ستعلن 

الكتلة الكبرى“.
يتم  ال  حكومة  ”أي  أن  وأضاف 
من خاللها التفاهم على املهام 
تكون  لن  الرئيسة  امللفات  أو 
طريقة  ملف  حتديداً  ناجحة، 

السالح  ونزع  الدولة  إدارة 
احملاصصة  على  والقضاء 
”سائرون  ان  معتبرا  والفساد“، 
أكبر من غيره في  لديه حظوظ 
مختلف  مع  التحالفات  عقد 
من  ليس  لكن  العراقية،  الكتل 

بينها كتلة نوري املالكي“.

Ú‹nÿ€a@ÍàÁ@ıb‰rnçbi@bjÌä”@5◊˛a@Ú‹nÿ€a@Â«@Â‹»nç@ÊÎäˆbç@Z@Ô‹flaå€a
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4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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عمران خان .. لماذا يريده الجيش الباكستاني؟

NO.3004.TUE.7.AUG.2018 العدد (٣٠٠٤) الثالثاء ٨/٧/ ٢٠١٨ 

ــماء يتوسل الرحمة فليس      وجه الناس محتقن ضارع الى الس
على هذه االرض من رحمة متتلكها السياسة لوجه االنسان كما 
ــكال تختلف كل فترة غضبية او عندما يفرح االنسان  للقمر اش
ــان يبقى  ــتخدم االنس ــل او يحزن فأي وجه يس ــادع او مياط او يخ
ــة اعتبارية مختلفة عن اخواتها  ــل هذه املفردة لكن بصيغ يحم
ــعور وتغير التقاسيم  .. الصراحة في تعدد الوجوه من حيث الش
ــه .. وجه  ــاري للوج ــل االعتب ــس في االص ــا ولي ــمة عليه املرتس
ــا الى ذلك من عمل  ــيخوخة والهرم وم ــباب والش الطفولة والش
ــان بوصف كئيب في الغالب او سعيد ..  ــنني يختصره االنس الس
ــرد وصف لوجه  ــت العتمة مج ــراق وجها واحدا وليس ليس االش
ــة .. ال تفصل بكلمة  ــم وذوات متداخل ــوه عوال ــب .. ان الوج كئي
ــان مجبول على  ــة وال بتعبير غير مدروس وذلك الن االنس انتقائي
ــطار الداخلي .. وجه االرض ووجه االنسان  االختالف الذاتي واالنش

ــه  ــماء ووج ــه الس ووج
ــرى  أخ ــوه  ووج ــم  الغي
ــاك  وهن ــا  هن ــة  مرمي
اخلاصة  ــا  تعابيره ــا  له
بقيمة  ــاظ  االحتف ــع  م
الوجه من حيث الكلمة 
مداليل  ــن  لك ــروف  واحل
الكلمة التي تطلق على 
تبتعد  ــياء مختلفة  اش
ــف  الوص ــن  م ــرب  وتقت
ــيء .. ملاذا  احلقيقي للش
ــه النهر وكفاه  نقول وج

ــياء التي حولنا  ــقاطا منا على االش ــه ؟ اليس في هذا اس وحزام
ــان  ــان؟ االنس ــا فلماذا ال يكون لها لس ــجرة وجه ؟ اذا كان للش
ــه .. للنار  ــياء التي من حول ــقطها الى االش ــووس بذاته فيس مه
ــدى البعض .. هل  ــا إلها يعبد ل ــوف من وجهها جعله ــه واخل وج
ــتطيع الوجوه ان حترق ؟ هل تستطيع الوجوه أن جتوع فتأكل  تس
ــفي  ــتطيع .. البعد الفلس املالمح ومجمل التفاصيل ؟ نعم تس
ــدٍ كبعض االفعال في اللغة العربية وبعضه مضمر  للوجوه متع
ــه فاعل وبعضه مفعول به او يكون نائبا للفاعل .. للوجوه  وبعض
ــرية حتديات ال تتقبلها احليوانات التي تكون صاحبة مالمح  البش
ــر .. رغم ان  ــي معظم البش ــزة ال تتوفر ف ــا وهذه مي ــة تقريب ثابت
ــل إال ان ثبات املالمح  احليوان يحب ويكره ويغضب ويجوع ويتناس
ــيم الوجه لديه تكون واحدة تقريبا .. وجه الناس محتقن  وتقاس
ــى هذه االرض من  ــل الرحمة فليس عل ــماء يتوس ضارع الى الس

رحمة متتلكها السياسة.

ÍÏ������������������uÎ

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

للوجوه البشرية 
تحديات ال تتقبلها 
الحيوانات التي تكون 
صاحبة مالمح ثابتة 
تقريبا وهذه ميزة ال 
تتوفر َّـ معظم البشر

ــاريه  ــورة مستش ــاع ملش ــي انصي ف
ــه جلماهير الناس  املقربني، ومبخاطبت
ــب،  املنتخ ــوزراء  ال ــس  رئي ــه  بوصف
ــارس رياضة  ــد أن م ــان إنه بع ــال خ ق
ــاراة ال  ــم أن املب ــات يعل ــت ب الكريكي
ــرَب آخر كرة. لكنه  ــي إلى أن تُض تنته
ــة  ــق على شاش ــي وقت الح ــر ف ظه
د بباكستان  التلفزيون الوطني وهو يَعِ
ــرت انتخابات هذا العام في  جديدة.ج
ــبي وكان جناح حزب حركة  سالم نس
إنصاف باكستان راجعا إلى مجموعة 
من العوامل. فبادئ ذي بدء، رفع احلزب 
ــباب املناطق احلضرية  مكانته بني ش
في باكستان لقد أكملت البالد واحدة 
ــات الدميقراطية في  من أكبر املمارس
ــجيل  العالَم. ففي اإلجمال، جرى تس
ــاء  ــار أعض ــب الختي ــون ناخ ١٠٦ ملي
ــع  وأرب ــة  القادم ــة  الوطني ــة  اجلمعي
ــؤالء، أدلى  ن ه ــات إقليمية. ومِ جمعي
ــخص (ما يقرب من ٥٣٪  ٥٦ مليون ش

ــي) بأصواتهم. وقد اختار  من اإلجمال
ــة  للجمعي ــوا  عض  ٢٧٠ ــون  الناخب
تِال  الوطنية. وألن اثنني من املرشحني قُ
ــابقة لالنتخابات  في أعمال عنف س
فقد جرى تأجيل التصويت على اثنني 
ــكل مباشر.  من املقاعد املنتخبة بش
ــرة  ــتني امرأة وعش كما مت انتخاب س
ــة مختلفة  ــات ديني ــاء من أقلي أعض
بَل اجلمعيات  بشكل غير مباشر من قِ
ــة األربع، وبذلك بلغ مجموع  اإلقليمي
ــريعية الوطنية  أعضاء الهيئة التش
ــن ٣٦٠٠  ــر م ــس أكث ٣٤٢ عضوا.تناف
مرشح على مقاعد اجلمعية الوطنية 
املنتخبة بشكل مباشر (٢٧٢ مقعدا)، 
كل  ــى  عل ــا  متنافس  ١٣ ــط  مبتوس
ــد لقياس حالة  ــد. وهو دليل جي مقع
السياسة. ففي األنظمة السياسية 
ــون االنضباط احلزبي  األقل تطورا، يك

ــن عدد  ــن أن يحد م ــف م ــادة أضع ع
ــات. ــوض االنتخاب ــى خ ــن عل القادري
الباكستانية  ــية  السياس والساحة 
مزدحمة أيضا بعدد كبير من األحزاب 
ــرى على عدم نضج  ــ وهي عالمة أخ
ــى حزب حركة  ــام. فباإلضافة إل النظ
ــتان، الذي أسسه خان  إنصاف باكس
ــان آخران  ــام ١٩٩٦، يتمتع حزب ــي ع ف
ــدم  ــاع. األق ــن األتب ــد م ــدد حاش بع
ــالمية  بينهما هو حزب الرابطة اإلس
في باكستان (نواز)، الذي يرجع تاريخه 
إلى عام ١٩٠٦، عندما شكل السكان 
ــة  ــد البريطاني ــي  الهن ــلمون ف املس
ــم  مصاحله ــل  لتمثي ــة  منظم
ــية واالقتصادية في اجملتمع. السياس
ــتان، محمد  ــس باكس وبقيادة مؤس
ــة  ــزب الرابط ــم ح ــاح، نظ ــى جن عل
اإلسالمية الباكستانية حملة إلنشاء 
دولة منفصلة للسكان املسلمني في 
ــتقالل باكستان في  الهند. ومنذ اس

عام ١٩٤٧، عاد احلزب إلى احلياة في عدة 
أشكال: وكان أحدث أشكاله الرابطة 
ــتانية (ن) بقيادة  ــالمية الباكس اإلس
ــريف  ــابق نواز ش ــوزراء الس ــس ال رئي
ــت  ــادة أخيه شهباز.تأسس واآلن بقي
ــية الرئيسية األخرى،  القوة السياس
ــتاني، على يد  حزب الشعب الباكس
ــام ١٩٦٧،  ــي بوتو في ع ــار عل ذو الفق
ــة التي  ــتقال من احلكوم ــد أن اس بع
ــرال أيوب  ــده اجلن ــها مرش كان يترأس
خان، أول قائد عسكري للبالد، بسبب 

خالفات حول سياسات خان في إدارة 
العالقات مع الصني والهند والواليات 
ــة  العام ــات  االنتخاب ــت  املتحدة.كان
ــتان. وحتى  األخيرة رقم ١١ في باكس

ــات مفتوحة  ــن االنتخاب ــم تك اآلن، ل
ــبتني فقط،  ــة إال في مناس ودميقراطي
ــام ٢٠٠٨ ثم في عام ٢٠١٣. وكل  في ع
من املناسبتني أدت إلى انتقال سلمي 
ــلطة. فاز في انتخابات  ومنظم للس
٢٠٠٨ حزب الشعب الباكستاني حتت 
قيادة مشتركة تألفت من آصف على 
ــة الوزراء السابقة  زرداري، أرمل رئيس
ــت في كانون  ــر بوتو، التي قتل بينظي
ــت تلقيها  ــاء كلمة كان أول ٢٠٠٧ أثن
ــزب  ــاز ح ــي. وف ــد انتخاب ــام حش أم

ــالمية الباكستانية (ن)  الرابطة اإلس
ــريف  ــي انتخابات ٢٠١٣، وأصبح ش ف
ــع في عام  لِ ــوزراء. لكنه خُ ــا لل رئيس
٢٠١٧، عندما أدت تسريبات ما أسمي 
ــه جنائيا بعدة  ــا إلى اتهام أوراق بنم
ــابق من  ــة. وفي وقت س ــم مالي جرائ
ــذا العام، منعته احملكمة العليا من  ه
تولي أي منصب عام مدى احلياة، وفي 
ــجن  م عليه بالس كِ ــهر حُ ــذا الش ه
ــنوات.جرت انتخابات  ــر س ــدة عش مل
ــبي، وهو ما  ــالم نس هذا العام في س
يرجع جزئيا إلى وجود قوات عسكرية 
ــدي حول مراكز  ــا ٣٧٠ ألف جن قوامه
ــذه القوات  ــر ه االقتراع. ورغم أن نش
ــع مزاعم تزوير  ــود منه من كان املقص
ــتخدمها عمران  ــي اس ــوات، الت األص
ــك  خان وأنصاره إللقاء ظالل من الش
ــرعية حكومة شريف، زعمت  على ش
ــة أن االنتخابات لم  ــزاب املهزوم األح
ــزب حركة  ــة.كان جناح ح ــن نزيه تك

إنصاف باكستان راجعا إلى مجموعة 
من العوامل. فبادئ ذي بدء، رفع احلزب 
ــباب املناطق احلضرية  مكانته بني ش
في باكستان. تتمتع باكستان بواحد 
من أكثر شعوب العالَم شبابا، حيث 
ــط العمر بني السكان ٢٥  يبلغ متوس
عاما فقط، وكانت هجرة الشباب إلى 
ــبة  ــببا في زيادة نس املدن الكبرى س
ــي  ــن مثل كراتش ــباب في أماك الش
ــى ٧٥٪. ومن  ــو ٧٠٪ إل ــور إلى نح واله
ــباب،  ــن من هؤالء الش ــور كثيري منظ

ــالمية  ــزب الرابطة اإلس ــب ح ــم يل ل
ــعب  ــتانية (ن) وال حزب الش الباكس
ــم، في حني  ــتاني طموحاته الباكس
ــة فضال  ــف مجزي ــان بوظائ ــد خ وع
ــة  الصحي ــة  والرعاي ــم  التعلي ــن  ع

ــق حزب حركة  ــل احلضري. وحق والنق
ــا كبيرا في  ــتان تقدم ــاف باكس إنص
ــث  ــة، حي ــي الضخم ــة كراتش مدين
ــزاب  بأح ــة  الهزمي ــحوه  مرش ــق  أحل

تركيز  ــذب  اجت ــخة.كما  راس ــة  قدمي
ــاد الدعم  ــى الفس ــديد عل خان الش

م  هِ
ــد اتُ ــباب. فق ــني الش ــن الناخب م

ــاد من  ــريف بالفس كل من زرداري وش
ــبة الوطني، وهي  ــل مكتب احملاس بَ قِ
ــات  ــع بصالحي ــي تتمت ــة الت املنظم
ــأها اجلنرال برويز  ــة والتي أنش قضائي
ــكري للبالد،  ــرف، رابع رئيس عس مش
ــة  عالي ــات  مخالف ــي  ف ــق  للتحقي
ــه االنتخابية،  ــي حملت ــتوى. وف املس
ربط خان بني الفساد الرسمي وفشل 
ــليم السلع واخلدمات  الدولة في تس
التي يريدها الشباب.كما أعلن عمران 
ــابق الذي  ــم الكريكت الس ــان، جن خ
ــي  انتصار حزبه في  حتول إلى سياس
االنتخابات التشريعية في باكستان.
ــح في أن يكون  ــال خان، الذي يطم وق
ــاب  ــي خط ــل، ف ــوزراء املقب ــس ال رئي
ــا وجنحنا.  ــل اهللا، فزن ــز: «بفض متلف
ــوف نكون قدوة».ولم  ــاء اهللا، س إن ش
ــتانية  تصدر جلنة االنتخابات الباكس
حتى اآلن نتائج رسمية ونهائية، لكن 
خان حافظ على الصدارة بفارق كبير 
ــد من محطات  ــا لتوقعات العدي وفق
ــن أنه من  ــى الرغم م ــون، عل التلفزي
ــيتعني  ــا إذا كان س ــح م ــر الواض غي
عليه تشكيل حكومة ائتالفية أم ال، 
ــيتد برس.وكان  وفق ما نقلت األسوش
ــذي وعد  ــان االنتخابي ال ــج خ لبرنام
ــتان «جديدة» صدى لدى  فيه بباكس
ــد ٦٤ باملائة  ــباب في بل الناخبني الش
من تعداد سكانه البالغ عددهم ٢٠٠ 
ــمة دون سن الثالثني، وفقا  مليون نس
ــع أكثر من  ــر األمم املتحدة.وتتوق لتقري
١٢ قناة تلفزيونية في باكستان، وفقا 
ــمي لكنه جزئي استخدمت  لفرز رس
ــر املعلنة، أن  ــه آلياتها اخلاصة غي في
ــل إلى ١١٩  ــان على ما يص يحصل خ
ــي البرملان. ــن ٢٧٠ مقعدا ف مقعدا م

ــتانية قد  ــلطات الباكس وكانت الس
ــكري  ــف عس ــي ٨٠٠ أل ــرت حوال نش
وشرطي لضمان أمن االنتخابات، ومع 
ذلك استهدفت هجمات عدة عمليات 
االقتراع كان أخطرها اعتداء انتحاري 
تبناه تنظيم داعش وأسفر عن سقوط 
ــبعني جريحا  ٣١ قتيال على األقل وس
بالقرب من مركز اقتراع في كويتا في 
ــتان جنوب غرب البالد. والية بلوشس
ــني  ــا قضيت ــات أيض ــت االنتخاب جلب
أخريني إلى الصدارة. فأوال، إلى أي مدى 
العسكرية متورطة  كانت املؤسسة 
ــروج بهذه النتائج التي يعتقد  في اخل
ــراالت كانوا  ــرون في البالد أن اجلن كثي
ــي العواقب  ــا ه ــا، م ــا. وثاني يريدونه
ــى الدور  ــة عل ــد املترتب ــة األم الطويل
ــاء في  ــه القض ــذي لعب ــي ال العدوان
ــوف يستغرق  ــؤون الدولة؟ س إدارة ش
ــاؤالت بعض  الرد على مثل هذه التس
ــئ يشير  الوقت. لكن اإلجماع الناش
إلى أن خان كان املفضل لدى املؤسسة 
العسكرية. ومع قبول وسائط اإلعالم 
ــد  ــى ح ــم إل ــذا التقيي ــية ه الرئيس
ــكل هذا اإلجماع  ــوف يش كبير، فس

التصورات الدولية حلكومته.
* وزير مالية باكستان السابق

ما هي العواقب 
الطويلة األمد اِّـرتتبة 
على الدور العدواني 
الذي لعبه القضاء َّـ 
إدارة شؤون الدولة؟

جرت انتخابات هذا العام َّـ سالم نسبي وكان نجاح حزب  
حركة إنصاف باكستان راجعا إُّـ مجموعة من العوامل

نواز شريف

عمران خان

محمد علي جناح

سوف يصبح العب 

الكريكيت عمران خان 

الذي حتول إلى سياسي 

رئيس وزراء باكستان 

القادم. فقد اكتمل 

فرز األصوات بعد ثالثة 

أيام من االنتخابات في 

اخلامس والعشرين من 

يوليو/متوز، وقاد خان 

حزبه، حركة إنصاف 

باكستان، إلى النصر. 

يحتاج أي حزب ــ أو 

ائتالف من أحزاب ــ إلى 

دعم ١٣٧ عضوا في 

اجلمعية الوطنية على 

األقل حتى يتسنى دعوته 

لتشكيل احلكومة.وقد 

اقترب خان من حتقيق هذا 

الهدف. فبعد حصوله 

على ١١٥ مقعدا، يجب 

أن يكون حزب حركة 

إنصاف باكستان قادرا 

على احلصول على دعم 

العشرات من املستقلني 

وأعضاء األحزاب األصغر 

حجما. ومن املرجح أن 

يؤدي اليمني قبل الرابع 

عشر من آب، الذي 

يوافق الذكرى السنوية 

احلادية والسبعني ملولد 

باكستان.

* شاهد جاويد بركي
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ــتار  ــد الس ــدة / عب ــة اجلدي البين
محسن

ــه  حققت ــي  الت ــاح  النج ــد  بع
الكرام  املسافرين  بنقل  الشركة 
ــا على جميع  ــى منت قطاراته عل
ــا  واياب ــا  ذهاب ــة  اجلنوبي ــاور  احمل
ــل من قبل  ــرة العم ــد وتي تتصاع
الشركة العامة للسكك احلديد 
العراقية لنقل املسافرين الكرام 
ــن  ــة م ــبعة املاضي . لألشهرالس
ــنة احلالية   لنقل ( ١٦٨٠١٢)   الس
ــافر وان هذه احلصيلة جاءت  مس
ــدة التي  ــالل اخلدمات اجلي ــن خ م
ــافرين  ــركة للمس ــا الش تقدمه
الكرام ، السيما هذا االجناز يعتبر 
ــتمرة من قبل  ثمرة املتابعة املس
ــدس  ــكك املهن ــام الس ــر ع مدي
سالم جبر سلوم واشراف مباشر 

على القطارات الصاعدةو النازلة 
ــل  ــم النق ــر قس ــل مدي ــن قب م
ــرة  البص ــة  ومنطق ــغيل  والتش
واملناطق اجلنوبية الرئيسية كما 
ــام كافة العاملني  وجه املدير الع
ــير  ــيابية س انس ــة  اهمي ــى  عل
 (DMU) قطارات املسافرين احلديثة
ــبل  واجملهزة بافضل اخلدمات وس
ــكك  ــد حرصت الس ــة. وق الراح
ــالق قطارات  ــة املواعيد النط بدق
ــن  ــق م ــث تنطل ــافرين حي املس
ــداد يوميا بواقع رحلتني األولى  بغ
الساعة السابعة مساء والثانية 
ــاءً .بينما  ــة مس ــاعة الثامن الس
ــن محطة  ــارات م ــق القط تنطل
قطار البصرة بواقع رحلتني ايضا 
ــاء  ــاعة الثامنه مس ــى الس االول
والثانية الساعة التاسعة مساء 

يذكر ان هناك رغبة ملحة للسفر 
ــل املواطنني  ــن قب ــارات م بالقط
ــالت الصاعدة  ــع به الرح ملا تتمت
ــبل الراحة  ــل س ــة بافض والنازل

ــرعة واألمان ودقة املواعيد. والس
ــعى دوما تقدمي   ــكك تس وان الس
ــافر  للمس ــة  املمتع ــا  خدماته

الكرمي.

بغداد / البينة اجلديدة 
وااللكترونية  الكهربائية  للصناعات  العامة  الشركة  ابرمت 
احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن عقودا لتجهيز عدد من 
مختلفة  املركزية  املكيفات  من  بانتاجها  الدولة  مؤسسات 
السعات.وقال مدير عام الشركة املهندس عالء رسول محي 
املكيفات  مصنع  خالل  ومن  الشركة  ان   » بيان  في  الدين 
شركة  بني  توزعت  عقود  عدة  ابرمت  لها  التابع  املركزية 
سابقا)  (بيجي  الصمود  مصفى  لتجهيز  الشمال  مصافي 

ستة  تبلغ  مدة  خالل  طنا   (١٥) سعة  مركزي  مكيف   ٢٥
قار لتجهيزها  ذي  احلبوبي في محافظة  اشهر ومستشفى 
بـ (٧) مكيفات سعة (٢٢) طنا و(١٥) طنا ووزارة املوارد املائية 
لتجهيزها بـ ٦ مكيفات سعة (١٥) طنا ، مشيرا الى جتهيز 
الشركة العامة للمنتوجات الغذائية بـ ٤ مكيفات سعة (١١) 
طنا ومكيفني سعة (٢٢)طنا الى شركة اور العامة مع جتهيز 
لهيئة  العام  املقر  في  طنا   (٢٢) سعة  واحد  مكيف  ونصب 
املنتجة  املكيفات  ان   » الدين  محي  الشعبي.واكد  احلشد 

التي  اليابانية عالية اجلودة  متتاز مبواصفات شركة هيتاشي 
اثبتت كفاءتها كونها تناسب االجواء العراقية احلارة ، الفتا 
الى ان الشركة تقوم بعمليات النصب والتشغيل وخدمات 
الصيانة مابعد البيع خالل فترة الضمان دون اجور مع توفير 
قطع الغيار وحسب الطلب ، الفتا الى ان ان مصنع املكيفات 
املكيفات  ومعمل  البرادات  معمل  من  يتكون  املركزية 
الشباكية واملنفصلة ومعمل املكيفات املركزية وان املصنع 

متكامل ولديه االمكانية لالنتاج بالكميات املطلوبة .

ÒÖÏ¶a@ÚÓ€b«@pb–ïaÏflÎ@Ú–‹n´@pb»éi@ÚÌå◊äΩa@pb–ÓÿΩa@Âfl@bËubn„bi@Ú€ÎÜ€a@äˆaÎÖ@åË£@Ú«b‰ñ€a@

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
وضع  عن  الرصافة  بغداد  صحة  دائرة  اعلنت 
خطة متكاملة لتقدمي كافة اخلدمات العالجية 
محمد  االمام  استشهاد  ذكرى  في  والوقائية 
اجلواد  (عليه السالم). وقال عبد الغني سعدون 
حمدان الساعدي مدير عام صحة بغداد الرصافة، 
تنسيق  لغرض  عمليات  غرفة  تشكيل  «مت  انه 
أفضل  لتقدمي  الطبية  واملوارد  اجلهود  وتنظيم 
لزائرين.،  اخلدمات الطبية والعالجية والتوعوية  
الطوارئ  «الدائرة قامت بتهيئة صاالت  ان  مبينا 
والدم  االدوية  وتوفير رصيد كافي من  والعمليات 

واملستلزمات الطبية. 
وقناني  اسعاف  سيارات  توفير  عن  فضالً 

األوكسجني وجتهزها بكافة األدوية واملستلزمات 
الطبية  املالكات  تواجد  عن  فضال  الطبية 
الساعدي  الساعة».واهاب  مدار  على  والصحية 
املؤسسات  بتعليمات  االلتزام  بـ»املواطنني 
سالمتهم  على  احلفاظ  اجل  من  الصحية 
استخدام  خالل  من  وذلك  االمن  الغذاء  وتوفير 
تعرض  وعدم  الواحد  االستعمال  ذات  املواد 
اجل  من  وغيرها  الشمس  اشعة  الى  االغذية 
االمراض  االمراض وخصوصا  املواطنني من  وقاية 
تهيئة  عن  ذاته  الوقت  في  كاشفا  االنتقالية 
كافة املستلزمات واملواد الطبية من تأمني رصيد 
الدم واالطباء االختصاص في األقسام اجلراحية 

وصاالت العمليات».

@ÒâbÌå€@ÚÓzïÎ@ÚÓjü@Ú�Å@…öm@Úœbïä€a@Úzï
@H I@ÖaÏ¶a@Ü‡™@‚bfl¸a

بغداد / البينة اجلديدة 
ــألوراق  ــوق العراق ل ــر س ــجل مؤش س
ــاركة  ــة تنفيذ ٢٣٠١ صفقة مبش املالي
٤٤ شركة وبحجم تداول لعدد األسهم 

بلغ اكثر من ٦ مليار سهم.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه احمد 
عبد السالم في بيان الى ان سوق العراق 
ــبوع  ــة نظم خالل االس ــالوراق املالي ل
املنتهي في الثاني من اب احلالي خمس 
ــات للتداول في السوق النظامي  جلس
ــوق الثاني  ــة جلسات في الس وخمس
ــبوع  االس ــات  جلس ــالل  خ ــت  وتداول
املاضي اسهم ٤٤ شركة توزعت بواقع 
ــوق النظامي و(٣)  ــركة في الس (٤١) ش
شركات في السوق الثاني، ولم تتداول 
خالل جلسات األسبوع املاضي اسهم 
ــركات  ــدد الش ــت ع ــركة وبلغ (٣٧) ش
ــداول (٢٢) ، حيث يبلغ  املتوقفة عن الت
ــوق  ــركات املدرجة في الس ــدد الش ع
ــكل عام  (١٠٣) شركة مساهمة ،  بش
ــوق  ــركة مدرجة في الس منها (٥٧) ش
ــي  ــة ف ــركة مدرج ــي و(٤٦) ش النظام

السوق الثاني. 
ــالم الى عدد الصفقات  واكد عبد الس
املنفذة لألسبوع املاضي بلغت (٢٣٠١) 
صفقة مقابل (٢٧١٩) صفقة لالسبوع 
الذي قبله ، وعن عدد االسهم املتداولة 

ــالم  ــني عبد الس ــي ب ــبوع املاض لألس
ــهم  ــت (٦,٤٢٣) مليار س ــى انها بلغ ال
مقابل (٢٨,٦٠٣) مليار سهم لالسبوع 
ــبة (٧٧٫٥٪)  ــذي قبله منخفضا بنس ال
ــهم املتداولة  ــت قيمة االس فيما بلغ
ــار دينار  ــبوع املاضي (٥,٤٧٤) ملي لألس
ــبوع  ــار دينار لالس ــل (٩,٥٤٣) ملي مقاب
ــي األخرى  ــة ه ــه منخفض ــذي قبل ال
ــبة (٤٢٫٦٪)، ليقفل مؤشر السوق  بنس
ــبوع  ــة من االس ISX ٦٠  في أخر جلس
ـــ (٥٦٩٫٢١) نقطة، منخفضة  املاضي ب
ــبوع  ــبة (٢٫١٦٪) عن اغالقه لالس بنس
ــا اغلق على (٥٨١٫٨٠)  الذي قبله عندم

نقطة.
ــبة ملؤشرات تداول املستثمرين  وبالنس
ــوق، أوضح عبد  غير العراقيني في الس
ــهم املشتراة  ــالم الى ان عدد االس الس
من املستثمرين غيرالعراقيني لألسبوع 
املاضي بلغ (٣٩٣) مليون سهم وبقيمة 
ــار من خالل  ــار دين ــت (١,٤٠١) ملي بلغ
ــهم (١٣)  تنفيذ ٢٤٨)) صفقة على اس
ــهم  ــل بلغ عدد االس ــركة .، باملقاب ش
ــتثمرين غير العراقيني  املباعة من املس
ــهم  ــبوع املاضي (١٨٥) مليون س لألس
ــون دينار من  ــت (٦٠٧) ملي ــة بلغ بقيم
خالل تنفيذ (١١٩) صفقة على اسهم 

(٩) شركات.

بابل / البينة اجلديدة / علي شريف
ــلطاني  ــول الس ــادق مدل ــظ بابل ص ــد محاف اك
ــوان احملافظة  ــر دي ــني في مق ــه املقاول ــالل لقائ خ
ــتحقاتهم املالية املترتبة  على توزيع جزء من مس
ــاف احملافظ  ــة ٣٠٪٠واض ــة والبالغ ــة احملافظ بذم
ــة  املالي ــتحقاتهم  مس ــع  جمي ــلطاني:ان  الس
ــي ووفق ما  ــة العام احلال ــا مع نهاي ــتصل تباع س
ــادة واردات البلد  ــع زي ــة عام ٢٠١٨ وم ــه موازن اقرت
ــعاره٠ مثمنا  ــط والزيادة احلاصلة في اس من النف
وقوف املقاولني مع احملافظة وصبرهم على استالم 
مستحقاتهم٠ كما  بني ان الظروف السابقة ادت 
ــفية حادة وعطلت الكثير من  ــة تقش الى سياس
ــتمرة وحتى اجلديدة ومنها مشاريع  املشاريع املس
ــهد  ــد اهللا اليوم نش ــا بحم ــتراتيجية ولكنن اس
ــات جديدة  ــى بداي ــدة ونحتاج ال ــذه العق ــك ه ف
ــه ان  ــار احملافظة امال في الوقت نفس وقوية العم
ــي الفترة املقبلة  ــد وتيرة البناء واالعمار ف تتصاع
ــة بالدوران مرة  ــة االقتصاد في احملافظ لتبدأ عجل
ــنوات كاملة٠وفي  ــد ان توقفت الربع س ــرى بع اخ
ــلطاني  ــظ بابل صادق الس ــر زار محاف ــياق اخ س
ــفى االمام الصادق (ع) وشدد على ضرورة  مستش

توفير كافة االجواء الالزمة لراحة املرضى الراقدين 
ــئها  ــبة ومن مناش وتوفير كافة العالجات املناس
االصلية٠وقال السلطاني خالل زيارته ملستشفى 
ــام الصادق (ع) ملندوب جريدة (البينة اجلديدة):  االم
ــق مع وزارة الصحة حرصنا ونحرص  اننا وبالتنس
ــاتنا الصحية  ــة مؤسس ــد كاف ــى تزوي ــا عل دائم
بأحدث اجهزة الفحص والتشخيص كما نحرص 

على توفير العالجات ذات املناشئ الرصينة اضافة 
الى استقدام الكفاءات الطبية املتميزة من كافة 
ــات جراحية مبختلف  ــم الجراء عملي انحاء العال
ــا الطبية على ايدي  االختصاصات وتدريب كوادرن
ــا ان صحة  ــي العالم الفت ــر االختصاصيني ف امه

املواطنني وسالمتهم تعتبر من اهم أولوياتنا٠

Úƒœb0a@ø@¥€Îb‘‡‹€@ÚÓ€bΩa@pb‘znéΩa@Âfl@aıåu@ ãÏm@›ibi@ÚflÏÿy

@Ú‘–ï@RSPQ@à–‰Ì@ÚÓ€bΩa@÷aâÎ˛a@÷Ïç
Ú◊äë@TT@Ú◊âbí∂@ÔôbΩa@ Ïjç˛a@fi˝Å

بغداد / البينة اجلديدة
وزعت وزارة الهجرة واملهجرين (٣,٧٩٦) االف حصة من املساعدات 
بغداد  العاصمة  الى  والعائدة  النازحة  األسر  بني  اإلغاثية 
دائرة  عام  مدير  معاون  .وذكر  سامراء  وقضاء  ديالى  ومحافظة 
فرع  كوادر  ان   جهاكير  عباس  علي  الوزارة  في  الفروع  شؤون 
الف   (١٠٠٠) وزعت  الكرخ  بجانب  بغداد  العاصمة  في  الوزارة 
في  لديارها  العائدة  األسر  بني  اإلغاثية  املساعدات  من  حصة 
منطقتي الرضوانية الغربية واللطيفية ، كما وزع الفرع (١٩١) 
حصة اغاثية لألسر النازحة في مخيمات حي اجلامعة و اخلضراء 

تضمن التوزيع مبردات هواء و سالت صحية و مفروشات و وسادات 
و أغطية.وتابع  جهاكير ان كوادر مكتب الوزارة في قضاء سامراء 
التابع حملافظة صالح الدين وزعت ( ١,٤٢٥) مبردة هواء بني األسر 
فيما   ، والهياكل  العشوائية  التجمعات  تسكن  التي  النازحة 
وزعت  كوادر فرع الوزارة في محافظة ديالى  (١,٠٠٠) الف مبردة 
هواء بني األسر العائدة الى قرى املقدادية ( اجلزيرة األولى ، اجلزيرة 
الثانية ، ولوش ، شمامله ، احلمندليه ، املطار و شاقراق) ووزعت 
الكوادر (١٨٠) مبردة بني االسر النازحة في قضاء بعقوبة ( مخيم 

معسكر سعد)   .

@¥yãb‰‹€@ÚÓqbÀa@Úñy@“¸a@HTI@Úiaä”@o«ãÎ@Òäv:a
ıaäflbç@Î@µbÌÖ@Î@ÖaÜÃi@ø@ÂÌÜˆb»€a@Î

بغداد / البينة اجلديدة
 / التخطيط  وزير  التقى   
وزير التجارة وكالة الدكتور 
من  عددا  اجلميلي  سلمان 
السيارات  ومستوردي  جتار 
خالل  وجرى   . العراق  في 
االليات  مناقشة  اللقاء 
عمليات  في  املعتمدة 
االستيراد ومبا ينسجم مع 
توفر  ومدى  السوق  حاجة 
والسالمة  املتانة  شروط 
عالية  املواصفات  وتطبيق 
اجلميلي  ودعا   . اجلودة 
اعتماد  ضرورة  الى  التجار 
املناشيء العاملية الرصينة 
 .. السيارات  صناعة  في 
مشيرا الى ان وزارة التجارة 
الظروف  لتوفير  تسعى 
والبيئة االيجابية املناسبة 
على  ولكن  لالستيراد 
واملتطلبات  احلاجة  وفق 

والقوانني  والشروط 
والتعليمات املعمول بها في 
في  اجلميلي  واكد   . العراق 
التجار  مع  حديثه  معرض 
تتدخل  ال  احلكومة  ان 
الوكاالت  منح  قضية  في 
احلصرية من قبل الشركات 

املصنعة لشركات عراقية ، 
املقابل تفضل  ولكنها في 
والتجار  الشركات  حصول 
هذه  مثل  على  العراقيني 
بنحو  احلصرية  الوكاالت 
ان  شأنها  من  الن  مباشر 
والتاجر  املستورد  تعطي 

جتارية  مكانة  العراقي 
فضال   ، العالم  في  مهمة 
الشركات  تدفع  انها  عن 
املنتجة على فتح فروع لها 
لتوفير قطع الغيار االصلية 

وباسعار مناسبة .

@âb£@Âfl@ÖÜ«@…fl@szjÌ@@Ú€b◊Î@Òâbvn€a@äÌãÎ@O¡Ó�Çn€a@äÌãÎ
Öa7nç¸a@ø@ÒÜ‡n»Ωa@pbÓ€¸a@paâbÓé€a@ÖâÏnéflÎ

 ذي قار / البينة اجلديدة 
ــع أرض  ــار (١٢٠٧) قط ــة ذي ق ــت محافظ وزع
ــهداء للفئات  ــرائح ذوي الش ــكنية على ش س
ــالث واجلرحى، تضمنت خمس وحدات إدارية  الث
ــطرة (٦٢٣) قطعة  في احملافظة هي قضاء الش
ــهداء, و (٨٤) قطعة  ــذوي الش ــكنية ل أرض س
ــيوخ (٤٢٨) قطعة  ــوق الش ارض للجرحى, وس
أرض سكنية لذوي الشهداء, و(٦٠) قطعة ارض 
سكنية للجرحى, وناحية النصر (٣) للشهداء 

ــعيد (٢)  ــة كرمة بني س ــى, و ناحي و(٣) للجرح
ــهداء و(١)  ــر (٣) للش ــاء الفج ــهداء, قض للش
للجرحى .ومتت عملية التوزيع وفق نظام القرعة 
ــى قاعة بهو بلدية  ــة والتي جرت عل االلكتروني
ــهداء ذي  الناصرية وبحضور وفد من مديرية ش
ــة جهود محافظ  ــة املؤسس قار .وثمنت رئيس
ذي قار ومديرية الشهداء في احملافظة لعملهم 
ــكنية  الدؤوب في توزيعهم قطع االراضي الس

لذوي الشهداء واجلرحى وفي مناطق جيدة .

@ÚÓ‰ÿç@ûâc@…�”@QRPW@…ÌãÏm@NN@âb”@á
Ûyä¶aÎ@ıaÜËí€a@Îà€

بغداد / البينة اجلديدة
والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  اعلنت 
تنفيذ  أستئناف  عن  العامة  واالشغال 
اعمالها مبشروع اعادة اعمار جسر السكر 
واملمول ضمن  نينوى  في محافظة  املزدوج 
في  االمنائي  املتحدة  االمم  برنامج  مشاريع 
UNDP وذكر املركز االعالمي للوزارة  العراق. 
ان املالكات الهندسية والفنية في مديرية 
الطرق  لدائرة  التابعة  نينوى  وجسور  طرق 
باشرت  الوزارة  تشكيالت  احدى  واجلسور 

على  الهندسي  االشراف  في  اعمالها 
املزدوج  السكر  اعمار جسر  اعادة  مشروع 
في احملافظة حيث سبق وان تعرض اجلسر 
لتفجير من قبل عصابات داعش االرهابية 

والذي يبلغ طوله (٦٠) م وعرضه (١٦،١٠) م
السكر  جسر  أن  االعالمي   املركز  وبني 
املزدوج املنشأ على نهر اخلوصر يقع باجلانب 
البريد  حي  ويربط  املوصل  ملدينة  االيسر 
الواحد  ويتكون اجلسر  السكر حيث  بحي 
من ثالثة فضاءات كل فضاء يضم ٩٠ رافداً 

 ٨٥ وبارتفاع  الواحد  للرافد  م   (٢٠) بطول 
العمل  إن  االعالمي   املركز  واضاف   ، سم  
في  تعديالت  وجود  بسبب  سابقا  توقف 
املكتب  من  املقدمة  واحلسابات  اخملططات 
الـ  قبل  من  املكلف  التركي  االستشاري 
نتيجة  اعمار اجلسر  UNDP العداد كشف 
اعتماده على معطيات غير دقيقة لم يكن 
بامكانهم احلصول عليها بشكل صحيح 
اال بعد رفع االنقاض وازالة االجزاء املتضررة 

من اجلسر .

@ÒÖb«a@ Îäí∂@›‡»€a@—„dném@Úflb»€a@fibÃë¸aÎ@pbÌÜ‹j€aÎ@Êbÿç¸aÎ@âb‡«¸a@@
ÙÏ‰Ó„@Úƒœb™@ø@xÎÖåΩa@äÿé€a@äéu@âb‡«a

@ÚÓôbΩa@Ú»jé€a@äËëˇ€@aäœbéfl@HQVXPQRI@›‘‰m@Ÿÿé€a

بغداد / البينة اجلديدة
متديد  عن  النفط،  وزارة  اعلنت 
محطات  تشغيل  ساعات 
عازية  للمركبات،  الوقود  تعبئة 
احلرارة. درجات  ارتفاع  الى  ذلك 
توزيع  شركة  عام  مدير  وقال 

املنتجات النفطية التابعة لوزارة 
ارتفاع  إن  مسير،  كاظم  النفط 
مستويات  الى  احلرارة  درجات 
الكثير  عزوف  الى  ادى  قياسية 
املركبات  واصحاب  املواطنني  من 
الى عدم التزود بوقود البنزين في 
وتفضيلهم  الظهيرة،  ساعات 

ساعات  في  بالوقود  التزود 
املساء، مما يولد طلباً وزخما على 
ان  مسير،  احملطات.وأضاف  بعض 
أفضل  تقدمي  اجل  ومن  الشركة 
متديد  قررت  للمواطنني  اخلدمات 
تعبئة  محطات  جتهيز  ساعات 
في  واألهلية  احلكومية  الوقود 

والرصافة  الكرخ  بجانبيه  بغداد 
حكومية  محطة   ١٣ وتخصيص 
والتي  الغرض  لهذا  وأهلية، 
سوف تفتح ابوابها على مدار ٢٤ 
ساعات  متديد  تقرر  فيما  ساعة، 
تشغيل عدد من محطات تعبئة 
الواحدة  الساعة  الى  الوقود 

صباحاً، وعدد آخر من احملطات الى 
الساعة احلادية عشر مساءً.وأكد 
جنحت  الشركة  ان  العام  املدير 
في  عالية  انسيابية  حتقيق  في 
تدفق الوقود من املستودعات الى 
محطات تعبئة الوقود في بغداد 

واحملافظات.

Òâaäßa@pbuâÖ@ b–mâa@kjéi@ÖÏ”Ï€a@Ú˜j»m@pb�™@›ÓÃím@pb«bç@ÜÌÜ∑@Â‹»m@¡–‰€a

بغداد/ البينة اجلديدة
في  بغداد  محافظة  وجسور  طرق  مديرية  باشرت   
العامة  واالشغال  والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة 
وسط  الكونكريتية  احلواجز  رفع  اعمال  بتنفيذ 
جسر باب املعظم في بغداد متهيدا ألعمال الصيانة.
تنفيذها  سيتم  التي  «االعمال  ان  للوزارة  بيان  وذكر 
مساري  بني  نظامية  فواصل  وضع  احلواجز  رفع  بعد 
الصيانة  ألعمال  اجلسر  وتهيئة  واالياب  الذهاب 
للمساهمة  التمدد  مفاصل  استبدال  عبر  والتأهيل 
سالكيه».واضاف  وسالمة  اجلسر  على  احلفاظ  في 
ان» املديرية باشرت بتنفيذ اعمالها ليالً برفع احلواجز 

الكونكريتية وذلك جتنبا حلصول االختناقات املرورية 
حركة  على  الصيانة  اعمال  اثر  تقليل  على  وحرصاً 
بدء  بأوقات  تنحصر  ال  فيه  الذروة  اوقات  لكون  املرور 
الدوام الرسمي للموظفني او نهايته بل هناك كثافة 
اليوم».  ساعات  اغلب  اجلسر  على  مستمرة  مرورية 
اقامه  الذي  باملؤمتر  شاركت  املديرية  ان»  الى  واشار 
ملناقشة  التخطيط  وزارة  في  الوزراء  رئاسة  مجلس 
احتياجات  مناقشة  مت  وقد  املتظاهرين  مطالب 
دون  حتول  التي  املعوقات  جميع  وحسم  املواطنني 
الالزمة  املبالغ  وتخصيص  املهمة  املشاريع  تنفيذ 

مبوافقة وزارة التخطيط ومتويل وزارة املالية.

·ƒ»Ωa@lbi@äéu@¡çÎ@ÚÓnÌäÿ„Ïÿ€a@åuaÏßa@…œäi@ÒäëbjΩaNNÚ„bÓñ€a@fib‡«˛@aÜÓË∑

  
بغداد / البينة اجلديدة/ احمد مصطفى

اقام جتمع منظمات اجملتمع املدني وبالتعاون مع وزارة الكهرباء محاضرة للحفاظ 
على الطاقة الكهربائية ودعم قطاع الكهرباء في العراق .

الكهرباء  وزارة  بأسم  الناطق  املدرس  مصعب  الدكتور  احملاضر  استعرض  حيث 
خالل الندوة واقع منظومة الطاقة الكهربائية, واكد ان الوزارة تعمل جاهدة من 
اجل تقدمي خدمة مرضية للمواطن, كما تطرق الى التحديات التي تواجه الوزارة 

في عملها على مختلف االصعدة ومنها االمنية واالقتصادية واملالية.

@Û‹«@√b–z‹€@Òäôb™
ÚÓˆbiäËÿ€a@Ú”b�€a
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@·ÿÇé„@Â«@aÏr°a
Ú–ÌåΩa@ÚÓ‡”ä€a

ــتجد لهم  ــوم والكتاب املعروفني، إذ س ــاهير والنج ــك من املش دع
ــل االجتماعي،  ــى مواقع التواص ــابات الوهمية عل ــرات احلس عش
ــاءة إليهم أو من باب  ــاب التوريط واإلس ــن أن نتفهم ذلك من ب ميك
ــتحصل  ــل الترويج لهم، وفي كل األحوال لم تُس اإلعجاب من أج
ــابات التي ال متثلهم ال باخلير وال بالشر. موافقتهم على تلك احلس

ــمه في حساب  ــان عادي من ينتحل اس األمر احمليّر، هو أن يجد إنس
ــد تغيير  ــدث بطريقة تري ــل االجتماعي، ويتح ــع التواص ــي مواق ف
العالم، وتنتقد اآلخرين وتكيل السباب للسياسيني والناس. عبث 
ــع انتقام، أليس في ذلك  ــما حقيقيا جلعله موض رقمي ينتحل اس
ــم صاحب احلساب؟ فليجرب أي واحد منكم  حتريضا على قتل اس
ــخه الرقمية الكاذبة، ليجد ما يصيبه باحليرة، وما  البحث عن نس
ــان يحب أن يقول  ــبة إليه، إنس ــير بالنس ــتعصي على التفس يس
ــه ونظرته للمجتمع أو رمبا مجرد مساحة لتبادل  ــيئا عن نفس ش
ــخة  ــرار العصر الرقمي نس ــاء، ملاذا يصنع أش ــكالم مع األصدق ال
ــؤول إلى احملتوى  ــواب إال نتيجة واحدة ت ــه؟ ال يحمل اجل ــة من مزيف
ــني ال تقود  ــن الناس احلقيقي ــخ املزيفة م ــار واملضلل، فالنس الض
ــن الكراهية واملزيد من  ــذا يعني املزيد م ــى األخبار الكاذبة، ه إال إل
العنصرية واملزيد من الطرقات التي تعيد اإلنسان احلالي إلى عصر 
ــة وتعمل بجد من  ــابات مزيفة تقاتل بشراس التقاتل. هناك حس
ــكلة  ــأن ما وتقزمي اآلخر وإخراجه من امليدان، املش أجل الرفع من ش
أن املعركة مستمرة ومعرفة املهزوم فيها ليست واضحة في املدى 
ــواح ثيران املتحدث  ــع نهاية املعركة. يقول ن ــور، من أجل توق املنظ
ــركات  ــت، وهي مجموعة للصناعة متثل ش ــم جمعية اإلنترن باس
ــاء االجتار  ــت بأكملها تريد إنه ــبوك ”صناعة اإلنترن ــل وفيس غوغ
ــر، ولكن هناك طرقا للقيام بذلك دون تعديل قانون أساسي  بالبش
ــوم حلذف املاليني من  ــروعة“. تويتر يعمل الي خلدمات اإلنترنت املش
ــابات املزيفة، لكنه ال ينهي املشكلة، فدوران تلك احلسابات  احلس
ــب والعبث  ــتمرار في اللع ــي آخر لالس ــم وهم ــن أن يعود باس ميك
ــميه بروك بينكوفسكي مدير  بأحوال ومصائر الناس. وهذا ما يس
ــق Snopes.com بـ“القرف في دورة  ــق من احلقائ حترير موقع التحق
ــف  ــي عندما اكتش ــت ذلك بنفس ــى تويتر“. لقد عش ــار عل األخب
أصدقائي البعيدون أنني طردت من عملي في قصة إخبارية ملفقة 
ــرت على املواقع اإللكترونية، وسرعان ما شاعت على مواقع  انتش
ــة املزيفة واتصل بي  ــي، بعضهم صدق القص الضجيج االجتماع
ــة اإلخبارية الكاذبة موجودة، واملصدر  ليطمئن، مازالت هذه القص
ــل على املزيد منها، لكنني  ــكاذب لم يتوقف عن األكاذيب، ويعم ال
ــتيقظ صباحا واضغط زر الكمبيوتر قبل أن أجري متارين  مازلت اس
ــطا إلى  ــاح الرياضية في حديقة منزلي الصغيرة، ألعود نش الصب
ــة عملي. لقد حتقق الهدف من القصة الكاذبة، ألنها وصلت  ممارس
قها الكثيرون ممن ال يعرفونني، وهذا يعني أن القصص الكاذبة  وصدّ
ــتمر وتتوالد وستجد لها من املشتركني من يشجعها، ومن  ستس
ــتمرار، ومثل هذا السبب يجعلني أعود  اخملدوعني من يدفعها لالس
ثانية إلى كالم روث ماركوس الكاتبة في صحيفة واشنطن بوست 
ــا ”مع كون احلقائق من املوضات القدمية، فإن اخلطوة التالية  بقوله
ــتوى  ــوف تكون احلد من كل األخبار إلى نفس املس التي ال ترحم س
ــم يكن هناك ما هو صحيح،  ــن عدم الثقة وعدم التصديق، وإن ل م

فيمكن لكل شيء أن يكون كاذبا“.

كرم نعمة

رأي
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ــريك  الش ــارات،  االم ــت  أعلن
ــادة التحالف  ــي قي ــي ف الرئيس
العسكري في اليمن، عن تأييدها 
للمشاورات التي دعت اليها االمم 
املتحدة بني طرفي النزاع اليمني 
في جنيف في أيلول املقبل. وقالت 
ــاون  ــؤون التع ــة لش ــرة الدول وزي
الدولي رمي الهاشمي حول موقف 
ــاورات جنيف  ــف من مش التحال
ــنواصل دعم املبعوث الدولي  «س
ــراه ضروريا  ــن غريفيث وما ي مارت
ــج حملاولة  ببرنام ــدم  يتق ــا  بينم
ــراف اخملتلفة الى  ــب كل االط جل
ــالل لقاء  ــة». واضافت خ الطاول
ــي أبوظبي «كنّا  مع صحافيني ف
للمبعوث  ــن  ــدوام مؤيدي ال على 
ــي ذلك».  ــتمر ف ــي وسنس الدول
وكان غريفيث أعلن أمام مجلس 
ــدة  املتح األمم  أنّ  ــي  الدول ــن  االم
ــراف املتحاربني  تعتزم دعوة األط
ــي ٦ أيلول، للبحث  إلى جنيف ف
ــالم.  في إطار عمل ملفاوضات س
ــة  احلكوم ــي  ف ــؤول  مس ــد  وأك
اليمنية ان السلطة املعترف بها 
ــم انها «غير  ــارك رغ دوليا ستش
أعلن  ــج. كما  بالنتائ ــة»  متفائل

احلوثيون انهم ال ميانعون احلضور، 
رغم تشكيكهم في جدية هذه 
ــهد  يش  ،٢٠١٤ ــاورات.ومنذ  املش
اليمن حربًا بني احلوثيني والقوات 
ــدت  ــة، تصاع ــة للحكوم املوالي
ــعودية على رأس  ــع تدخل الس م

ــي آذار ٢٠١٥  ــكري ف ــف عس حتال
ــرف بها  ــة املعت ــا للحكوم دعم
ــيطرة احلوثيني على  دولياً بعد س
ــا صنعاء.  ــعة بينه مناطق واس
ــتئناف  ــدة اس ــاول األمم املتح وحت
ــذ اطالق  ــالم من ــات الس محادث

ــي ١٣ حزيران هجوما  التحالف ف
باجتاه مدينة احلديدة على البحر 
االحمر، بقيادة اإلمارات ومبشاركة 
ــي  للحكومة.وف ــة  موالي ــوات  ق
ــارات  ــت اإلم ــوز ، أعلن ــع مت مطل
ــة  ــى مدين ــوم عل ــق الهج تعلي

ــاح اجملال  ــها إلفس احلديدة نفس
ــدة،  املتح ــألمم  ل ــاطة  وس ــام  أم
ــحاب احلوثيني من  مطالبة بانس
املدينة وامليناء. وتدخل عبر ميناء 
احلديدة غالبية املساعدات واملواد 
هة إلى  التجارية والغذائية املوجّ
ــكان. لكن التحالف  ماليني الس
ــرا  ــاء مم ــر املين ــكري يعتب العس
ــة  ــلحة ومهاجم ــب األس لتهري
سفن في البحر األحمر.وقتل في 
أعمال قصف في مدينة احلديدة 
ــب  واصي ــا  مدني  ٥٥ ــس  اخلمي
ــف  ــادل التحال ــروح. وتب ١٧٠ بج
واملتمردون االتهام بالوقوف خلف 
ــمي  ــررت الهاش ــات. وك الهجم
ــني بقصف  ــام احلوثي ــد اته األح
ــمك  للس ــوقا  وس ــفى  مستش
ــقوط  ــا أدى الى س ــف م بالقذائ
ــا،  ــن الضحاي ــر م ــدد الكبي الع
ــات هذه «تظهر  قائلة ان الهجم
ــه من  ــوا علي ــن ان يقدم ــا ميك م
ــم الى األمام».  أجل دفع أجندته
ــرة  ــت احلرب أكثر من عش وأوقع
ــذ تدخل التحالف  آالف قتيل من
ــوأ أزمة  ــببت بأس في ٢٠١٥ وتس
ــانية في العالم حيث تهدد  إنس

اجملاعة ماليني اليمنيني.
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ــن القومي في  ــار االم ــد مستش اك
إن  ــون  بولت ــون  ج ــض  االبي ــت  البي
تتدخل»  ــم  ل االميركية  ــة  «احلكوم
ــالل عرض  ــبت خ ــي الهجوم الس ف
عسكري في كراكاس، كان يحضره 
الرئيس نيكوالس مادورو.وقال بولتون 
ــوز «ميكنني  ــبكة فوكس ني عبر ش
ــة االميركية  ــان احلكوم ــزم ب ان اج
ــوم. ــي الهج ــا» ف ــل بتات ــم تتدخ ل

ــره الكولومبي  ــادورو نظي ــم م واته
ــانتوس اضافة الى  خوان مانويل س
«متمولني» لم يحددهم في الواليات 
املتحدة بالوقوف وراء الهجوم، فيما 
ــون آخرون  ــؤولون فنزويلي اتهم مس

املعارضة.
واضاف بولتون «اذا كان لدى احلكومة 
الفنزويلية معلومات ملموسة تريد 
ــاكا  ــر انته ــا وتظه ــليمنا اياه تس
محتمال لقانون العقوبات االميركي 
ــي  ــن ف ــة، ولك ــها بجدي فسندرس
ــز فعال على  ــا ان نرك ــار علين االنتظ

ــه  ميارس ــذي  ال ــع  والقم ــاد  الفس
ــاف ان ما حصل  نظام فنزويال».واض
ــة دبرها نظام»  «ميكن أن يكون ذريع
ــيئا  ــه «أو ش ــادورو نفس ــس م الرئي
آخر». ووصف بولتون اتهامات مادورو 
ــبق ان قالها».واكد  ــور س ــا «ام بانه
ــبت املاضي من  ــه جنا الس ــادورو ان م
ــطة طائرات  محاولة «اغتيال» بواس
ــة متفجرات  ــار محمل ــن دون طي م
ــي خطابا خالل عرض  فيما كان يلق
عسكري في كراكاس.واعلن  مادورو 
ــت القبض  ــالد ألق ــلطات الب ، أن س
ــوا وراء محاولة  ــض ممّن كان على بع
ــرض لها.ونقلت  ــي تع ــال الت االغتي
ــرس عن مادورو  ــييتد ب وكالة أسوش
ــة إن بعض  ــاب لألم ــه، في خط قول
«املدبرين املاديني» للهجوم بطائرات 
ــن االحتجاز. ــدون طيار أصبحوا ره ب
ــني  ــل اليم ــض فصائ ــاف أن بع وأض
ــال املتواطئة  ــل فنزوي ــرف داخ املتط
ــا وميامي  ــي بوغوت ــن ف ــع متآمري م
ــك الهجوم.  ــن ذل ــؤولة ع ــي املس ه

ل الهجوم  ــح أن البعض ممّن موّ وأوض
ــن أمله  ــي، معربًا ع ــي ميام ــم ف ه
ــس االميركي دونالد  ــون الرئي في يك
ا حملاربة اجملموعات  ــتعدً ترامب «مس
ــق  ــراء حتقي بإج ــد  ــة». ووع اإلرهابي
ــؤولني  ــاز جميع املس ــل الحتج كام
ن  ــر عمّ ــض النظ ــن الهجوم «بغ ع
ــقط». واتهم الرئيس البوليفي،  يس
ــات املتحدة  ــس ، الوالي ــو مورالي إيف
ــال  االغتي ــة  محاول وراء  ــوف  بالوق
ــا الرئيس الفنزويلي،  التي تعرّض له
موراليس، في  مادورو.وقال  نيكوالس 
ــدة هذا  تغريدة عبر تويتر: «ندين بش
العدوان اجلديد والهجوم اجلبان على 
ــع:  مادورو».وتاب ــوالس  نيك ــس  الرئي
«بعد فشل محاوالتهم لإلطاحة به 
واالقتصادية  الدميقراطية  بالوسائل 
اآلن  ــكرية،  والعس ــية  والسياس
وأعوانها  ــة  األمريكي ــة  اإلمبراطوري
يتعدون على حياته». ووصف الرئيس 
ــي الهجوم بأنه «جرمية ضد  البوليف

اإلنسانية».
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ــورية  س ــل  فصائ ــت  اعلن
ــت  اعتقل ــا  انه ــة  معارض
ــل  ــا ال يق ــي م ــد املاض االح
ــتبه  ــخصا يش ــن ٤٥ ش ع
ــع النظام  ــم م ــي تعاونه ف
ــوريا. ــرب س ــمال غ ــي ش ف

ــذه املوجة من  ــت ه وحصل
ــا  قادته ــي  الت ــاالت  االعتق
ــة للتحرير  «اجلبهة الوطني
ــي محافظتي  في حماة» ف
ــال ادهم  ــب. وق ــاة وإدل حم
ــؤول اإلعالم في  رعدون مس
اجلبهة ان «اجلبهة الوطنية 
ــبوع  أطلقت حملة منذ أس
ــة  خمس ــا  فيه ــت  اعتقل
ــا زالت  ــخصاً وم ــر ش عش
ــتمرة حيث كانت ذروة  مس

ــة االحد فوصلت عدد  احلمل
ــى ٤٥  إل ــال  األعتق ــاالت  ح
ــخصا من دعاة املصاحلة  ش
ــات  إلنتخاب ــحني  واملرش

ــن عنها من  ــات املعل البلدي
ــار الى  ــام». واش ــل النظ قب
ــاالت حصلت بعد  ان االعتق
ــتقصاء من  «التحري واإلس

التابع  ــي  األمن املكتب  قبل 
ــن  ــه م ــة (...) ومتكن للجبه
ــم  معظ ــماء  أس ــة  معرف
ــني  املروج ــخاص  األش

ــحني  واملرش ــات  للمصاحل
ــات». البلدي ــات  النتخاب

ــد  ــال املرص ــه، ق ــن جهت م
ــان  ــوق اإلنس ــوري حلق الس
ــاالت طالت نحو  ان «اإلعتق
ــكان  س ــن  م ــخصاً  ش  ٥٠
ــة  بتهم ــق»،  املناط ــذه  ه
ــد مصاحلات  ــة عق «محاول
ــار  ــوات النظام».واش ــع ق م
الى مصادر رجحت أن تكون 
تعود  االتهام  ــباب هذا  «أس
ــني  ــة املعتقل ــى أن غالبي أل
ــدى الدوائر  ــن املوظفني ل م
للنظام،  التابعة  احلكومية 
اجتماعات  ــدوا  عق ــم  وأنه
ــتخبارات  ــود من اس وف مع 
ــة حماة». النظام في مدين

كما قال رامي عبد الرحمن، 

ــر املرصد، ان «محافظة  مدي
ــهد تصاعد كبيرا  ادلب تش
ــي منذ  األمن ــان  الفلت ــي  ف
نيسان/ابريل الفائت وتزايدا 
في عدد اإلغتياالت املتبادلة 
بني الفصائل». وكان الرئيس 
بشار األسد اعلن في ٢٦ متوز 
ان «إدلب هدفنا لكنه ليس 
ــيطر  الوحيد».وتس الهدف 
«هيئة حترير الشام» على ٦٠ 
ــة من احملافظة. لكن  في املئ
ــالمية حتتفظ  جماعات اس
بينها  ــاك  ــا هن له ــود  بوج
ــة  ــام» و»حرك الش ــرار  «أح
ــي»، اللتان  ــور الدين الزنك ن
ــباط/فبراير  اندمجتا في ش
لتأسيس «اجلبهة السورية 

للتحرير» مبساعدة تركيا.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــة واملتمردون  ــت احلكوم وقع
ــودان االحد  ــوب الس ــي جن ف
ــوم اتفاقا  ــي في اخلرط املاض
ــلطة  ــم الس ــا لتقاس نهائي
ــة  ــرب اهلي ــاء ح ــدف انه به
ــرات االف القتلى  اوقعت عش
وشردت املاليني في هذا البلد.
ــر  ــلفا كي ــس س ــع الرئي ووق
ــي  ــار ف ــاك مش ــه ري وخصم
ــودان اجملاور االتفاق الذي  الس
ــم التمرد  ــزم مبوجبه زعي يعت
ــى حكومة الوحدة  العودة ال
ــة كنائب اول للرئيس  الوطني
بني خمسة في هذا املنصب.
ــا لكير حني  ــار نائب وكان مش
اتهمه في ٢٠١٣ بالتخطيط 
النقالب ضده ما اغرق جنوب 
اهلية  ــرب  ــي ح ــودان ف الس
ــاق االحد  ــع االتف ــة. ووق دامي
في حضور الرئيس السوداني 
ــه  ونظرائ ــير  البش ــر  عم
ــي  وف ــدي  واالوغن ــي  الكين
العديد  ــى  ال جيبوتي اضافة 
االجانب. ــيني  الدبلوماس من 
ــبق ان توافق كير ومشار  وس
ــم الطالق النار  على وقف دائ
ــن املدن.  ــحب قواتهما م وس
ــوز  ــي ٢٥ مت ــان ف ــع اجلانب ووق
ــم  تقاس «اوليا» حول  اتفاقا 
ــل  ــى ان تتواص ــلطة عل الس

املفاوضات حتى توقيع اتفاق 
سالم نهائي.

وقال وزير اخلارجية السوداني 
باالنكليزية  ــد  احم الدرديري 
خالل توقيع االتفاق ان الرئيس 
ــا  كينيات ــورو  «اوه ــي  الكين
ــات  ــل املفاوض ــرر ان تتواص ق
ــالم) في  ــل اتفاق س ــن اج (م
ــي نيروبي». اخلرطوم وليس ف
ــالم،  ــد توقيع اتفاق الس وبع
ــيكون امام االطراف ثالثة  س
ــة  ــكيل حكوم ــهر لتش اش
ــالد لـ٣٦  ــة حتكم الب انتقالي
ــذي  ال ــاق  االتف ــهرا.ونص  ش
رعته اخلرطوم على ان تتألف 
ــة من ٣٥  ــة االنتقالي احلكوم
ــكر  ــرون من معس وزيرا، عش
ــن  م ــعة  وتس ــر  كي ــلفا  س
ــكر رياك مشار على ان  معس
ــوزراء اجملموعات  ميثل بقية ال
االخرى. وسيضم البرملان ٥٥٠ 
نائبا بينهم ٣٣٢ من معسكر 
كير و١٢٨ من معسكر مشار. 
ــرب االهلية في  ــفرت احل واس
جنوب السودان الذي استقل 
ــي ٢٠١١ عن  ــودان ف عن الس
عشرات االف القتلى وماليني 
ــاق مماثل  ــني. ووقع اتف النازح
ــه انتهك بعد  ــي ٢٠١٥ لكن ف
ــار  معارك دامية فر اثرها مش

من البالد.

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت السعودية امس اإلثنني أنها طلبت 
ــفير الكندي لديها مغادرة البالد  من الس
ــدا وجتميد  ــفيرها لدى كن ــتدعاء س واس
ــبب ما  ــالت التجارية مع أوتاوا بس التعام
ــؤونها  ــل الكندي في ش ــه بالتدخّ وصفت
الداخلية. وجاءت هذه اخلطوة بعد مطالبة 
قوية لكندا بـ»اإلفراج الفوري» عن نشطاء 
في اجملتمع املدني مت احتجازهم في موجة 
جديدة من االعتقاالت في اململكة. وقالت 
وزارة اخلارجية السعودية في بيان نشرته 
ــع تويتر «اململكة  ــابها في موق على حس
ــعودية لم ولن تقبل التدخل  العربية الس
ــرض امالءات  ــؤونها الداخلية أو ف ــي ش ف
ــت  ــت». وأضاف ــة كان ــن اي دول ــا م عليه
ــفيرها لدى  ــتدعاء س «تعلن اململكة اس
ــاور». وقالت الوزارة إنها تعتبر  كندا للتش
ــخصا  ــفير الكندي لدى الرياض «ش الس
ــاعة ملغادرة  غير مرغوب فيه ولديه ٢٤ س

ــت «جتميد كافة التعامالت  البالد»، وأعلن
ــني  ــدة» ب ــتثمارية اجلدي ــة واالس التجاري
ــفارة الكندية في  ــت الس ــن. وكان البلدي
ــديد»  ــاض قد أعربت عن «قلقها الش الري
ــن اإلعتقاالت  ــدة م ــة جدي ــبب موج بس

ــطني في مجال حقوق اإلنسان  تطال ناش
ــدة اجلمعة  ــة. وقالت في تغري في اململك
ــعودية  ــلطات الس على تويتر «نحث الس
ــطي  على اإلفراج عنهم وعن وجميع ناش

حقوق اإلنسان املساملني فورا».

ــابيع على  ــي هذه اإلعتقاالت بعد أس وتأت
ــطات في  ــاء ناش اعتقال أكثر من ١٠ نس
ــرأة مت اتهامهن بتقويض  ــال حقوق امل مج
ــي والتعامل مع أعداء الدولة،  األمن القوم
ــد ذلك. وأضاف  ــد أفرج عن بعضهن بع وق
ــعودية  الس ــة  اخلارجي وزارة  أن  ــان  البي
ــت على ما صدر عن وزيرة اخلارجية  «اطلع
ــفارة  ــتيا فريالند) والس ــة (كريس الكندي
ــمته  ــأن ما أس ــة في اململكة بش الكندي
ــي الذين مت إيقافهم  ــطاء اجملتمع املدن نش
ــلطات في  ــا حتث الس ــي اململكة وأنه ف
ــوراً». وأعربت  ــم ف ــة لإلفراج عنه اململك
ــا من  ــن غضبه ــعودية ع ــة الس اخلارجي
ــف جداً  البيان الكندي وقالت «من املؤس
ــارة (اإلفراج  ــي البيان الكندي عب أن يرد ف
ــر مقبول  ــتهجن وغي ــوراً) وهو أمر مس ف
ــل البيان  ــدول». ونق ــات بني ال ــي العالق ف
ــف  ــذا املوق ــا «أن ه ــوزارة تأكيده ــن ال ع
ــتغرب من كندا يُعد ادعاءً  السلبي واملس

ــالً ومجافيا  ــة وتفصي ــر صحيح جمل غي
ــعودية  ــال البيان إن الس ــة». وق للحقيق
ــة التعامالت التجارية  «تعلن جتميد كاف
واالستثمارية اجلديدة بني اململكة وكندا 
مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات 
ــان الكندي باحتجاز  أخرى». ويتعلق البي
ــمر بدوي شقيقة  ــطاء من بينهم س نش
ــف بدوي. ــجون رائ ــارض املس ــدون املع امل
ــة رائف بدوي  ــاف حيدر زوج وتعيش إنص
ــة كندية في  ــدا وأصبحت مواطن في كن
ــعودي  ــد البيان الس ــة األخيرة. وأك اآلون
ــعودية على عدم التدخل في  حرص الس
ــا فيها كندا  ــؤون الداخلية للدول مب الش
وترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول األخرى 
في شؤونها الداخلية وعالقاتها بأبنائها 
ــان إن «أي محاولة  ــال البي املواطنني». وق
ــدا تعني  ــب من كن ــذا اجلان ــرى في ه أخ
ــؤون  ــا بالتدخل في الش ــموح لن أنه مس

الداخلية الكندية».
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حسن نافعة 

ــة اخلارجية للواليات املتحدة  لم تكن السياس
ــي عليه اآلن.  ــل الوضوح الذي ه ــة مبث األميركي
ــا إزاء  ــرورة أنن ــي بالض ــوح ال يعن ــر أن الوض غي
ــص املدقق  ــك أن الفح ــة، ذل ــة مدروس سياس
ــف عن ثغرات وتناقضات كثيرة  لركائزها يكش
ــيدة مسألة شبه  جتعل من إدارتها بطريقة رش
ــتحيلة. وإلدراك األبعاد اخملتلفة لسياسة  مس
ــني ترامب  ــي التمييز ب ــة ينبغ ــب اخلارجي ترام

«الظاهرة» وترامب «الشخص».
للظاهرة «الترامبية» جذور متتد باتساع العالم 
الغربي كله، وليس فقط داخل الواليات املتحدة، 
ــر عنه  ــده ويعب ــق يجس ــر قل ــس مظاه وتعك
ــخص»  ــري متطرف. أما ترامب «الش ميني عنص
ــمات  ــدة، تعكس الس ــرية معق ــة بش فتركيب
النفسية والذهنية لتاجر مقامر أمضى معظم 
ــواق والصفقات  ــواء األس ــاً من أج ــه قريب حيات
ــابقات ملكات اجلمال  ــوات القمار ومس وكازين
ــرة الترامبية  ــاء. وإذا كانت الظاه ــارة النس وجت
ــة رئيس دولة  ــي طبعتها األميركي ــد أفرزت ف ق
ــاعر  ــدرة على دغدغة املش ــه ق ــاً لدي دمياغوجي
احملبطة من العوملة والساخطة على املؤسسات 
ــمية وتوحيدها حول شعار «أميركا أوالً»،  الرس
ــرزت لنا رجالً  ــخصية الترامبية» أف ــإن «الش ف
متقلب املزاج يكذب كما يتنفس وال يثبُت على 

حال أو مبدأ ويصعب توقع تصرفاته.
تالقح الظاهرة باجلينات الترامبية أفرز لنا على 
ــة رؤية  ــة األميركي ــة اخلارجي ــد السياس صعي
ــل، تنطلق  ــهدناه من قب ــف متاماً عما ش تختل
ــة الواليات املتحدة  ــن قناعة مفادها أن مكان م
في النظام الدولي تآكلت في السنوات األخيرة 
ــرع إذا استمرت  ــحة للتآكل مبعدالت أس ومرش
السياسة اخلارجية تدار باألساليب التقليدية 
ــاء»، من  ــى «تدليل احللف ــا التي قامت عل ذاته
ناحية، وشيطنة اخلصوم، من ناحية أخرى، ومن 
ثم باتت مكلفة جداً. من هنا إصرار ترامب ليس 
ــي مجمل توجهاتها  ــط على إعادة النظر ف فق
ــا أيضاً على تغيير قواعد اللعبة  التقليدية وإمن
ــذ اآلن فصاعداً إلى  ــتند من ــي يتعني أن تس الت
ــركا أوالً»  ــعار «أمي ــده ش ــد يجس ــار واح معي
ــع احللفاء أو  ــواء تعلق األمر بإدارة العالقة م س

ــدول «املارقة».العالقة مع  ــع ال ــع األعداء أو م م
ــاء في  ــدول األعض ــني»، كال ــاء التقليدي «احللف
حلف شمال األطلسي واالحتاد األوربي، شهدت 
ــذ بداية عهد ترامب، وتبدو  منعطفات حادة من
ــا أدى إلى انتقال الواليات  اآلن وكأن زلزاالً ضربه
ــي واحلامي  ــادة، الراع ــع القي ــدة من موق املتح
ــاكي أو املتباكي.  واملانح، إلى موقع املتذمر، الش
إذ يفهم من التصريحات التي صدرت عن ترامب 
ــح عالة وعبئاً على  ــى اآلن أن الـ «ناتو» أصب حت
ــات تعكس  ــي تصريح ــدة، وه ــات املتح الوالي
ــي وتعتبره تكتالً  ــديدة لالحتاد األورب كراهية ش
ــم يتردد ترامب في اتهام أملانيا بأنها  معادياً. فل
ــيا،  ــة تابعة أو حتى عميلة لروس ــت دول أصبح
ــى القطيعة الكاملة  وراح يحرض بريطانيا عل
ــة الوزراء احلالية  مع االحتاد األوربي وانتقد رئيس
ــره االحتاد  ــا وألنها ال تك ــة موقفه ــدم صالب لع
األوربي مبا فيه الكفاية ، ولم يخف انحيازه إلى 
جانب وزير خارجيتها املستقيل ومتنى أن يصبح 
ــس وزراء بريطانيا القادم . كما يالحظ، على  رئي
صعيد آخر، أن عالقة الواليات املتحدة بجارتيها 
ــيك لم تنج بدورها من  الكبيرتني كندا واملكس
ــى إقامة جدار  ــد أصر ترامب عل العواصف. فق
عازل مع املكسيك ويواصل إشعال فتيل حرب 
ــع «األعداء  ــا العالقة م ــع كليهما. أم جتارية م
ــيا والصني، فتشهد بدورها  التقليديني» كروس
ــورة. فترامب يرى في  ــوالت ال تقل خط بداية حت
ــاً ميكن التعايش معه  ــيا االحتادية منافس روس
ــدواً يتعني  ــادل املنافع، وليس ع ــاس تب على أس
ــاق الهزمية به  ــتئصاله أو إحل ــى اس ــل عل العم
ــة  ــة األميركي ــات الدول ــد مؤسس ــا تعتق كم
ــق أو االنزعاج  ــعر بالقل العميقة. ولم يعد يش
من تنامي النزعة القومية لدى بوتني ويرى فيها 
ــاب. ما يثير حيرة  ــتحق اإلعج أمراً طبيعياً يس
املراقبني حقاً عدم شعور ترامب باخلوف أو حتى 
بالهلع من ضخامة ترسانة روسيا النووية ومن 
ــي تطوير هذه  ــني على املضي قدماً ف إصرار بوت
ــالح  ــة، إذ يرى ترامب أن الس ــانة الرهيب الترس
ــتخدام،  ــردع وليس لالس ــالح لل النووي هو س
ــه البتزاز  ــن توظيف ــه ال بأس م ــد أن ــا يعتق ورمب
ــط عليها لتخصص  ــاد األوربي والضغ دول االحت
ــا للدفاع. لذا يتصرف  ــبة أكبر من موازناته نس
ــيا ال تريد ولن  ــاً أن روس ــب وكأنه واثق متام ترام
ــلح مع  ــباق جديد للتس ــالق س ــتطيع إط تس
ــب ببعض  ــعر ترام ــدة. قد يش ــات املتح الوالي
ــتعادة نفوذها  ــيا على اس القلق من إصرار روس
ــب تعد جزءاً من  ــدى دول كانت حتى وقت قري ل
ــوفيتي سابقاً، غير أنه يبدو مع ذلك  االحتاد الس
ــم بقدر من  ــتعداد لتبني مواقف تتس على اس
ــمح به مؤسسات الدولة  املرونة أكبر ما قد تس

األميركية العميقة. سبب هذا التحول الكبير 
ــة األميركية جتاه روسيا ليس ديناً  في السياس
ــيا التي  ــدده لروس في رقبة ترامب عليه أن يس
ــات ٢٠١٦، كما  ــاعدته على الفوز في انتخاب س
ــق متاماً، في  ــه حتول يتس ــد البعض، لكن يعتق
ــعار «أميركا  تقديري، مع رؤية ترامب وفهمه ش
أوالً».ما يزعج ترامب حقاً ليس روسيا وإمنا الصني 
ــكل هائل  التي تنامت قوتها االقتصادية في ش
ــت منتجاتها املتنوعة تزاحم املنتجات  وأصبح
األميركية في كل مكان على سطح الكوكب، 
مبا في ذلك الداخل األميركي نفسه، األمر الذي 
ــه االنتخابية ويدفعه  ــرة في قاعدت يؤثر مباش
ــدي الصيني،  ــة التح ــم على مواجه للتصمي
ــوم  ــي معركة الرس ــوح ف ــى بوض ــو ما جتل وه
ــم نهائياً بعد . غير أن  الكمركية التي لم حتس
ــه حدود التصعيد  ترامب يدرك في الوقت نفس
الذي لن يستطيع أن يتمادى فيه إلى احلد الذي 
ــاملة بني  ــدالع حرب جتارية ش ــؤدي إلى ان قد ي
ــل مع الواليات املتحدة  البلدين. فالصني تتعام
ــن موقف قوة  ــة الكاملة بل م ــن موقع الندي م
فعلية وتستطيع أن تلحق باالقتصاد األميركي 
والدوالر أذى كبيراً وحقيقياً، وال ينبغي أن ننسى 
أن الصني تستثمر في أذون اخلزانة األميركية ما 
ــير إلى  ــون دوالر. بقي أن نش ــد على ٧٠٠ بلي يزي
موقف ترامب من دول كانت السياسة اخلارجية 
ــميها «عاصية» أو  األميركية قد اعتادت أن تس
ــمالية وإيران.  ــل كوريا الش ــر»، مث «محور الش
ــمي  ــا زال ترامب، على صعيد اخلطاب الرس فم
ــه، محاوالً  ــتخدم التعبير ذات ــل، يس ــى األق عل
ــور بالذات  ــاه هذا احمل ــته جت ــاء بأن سياس اإليح
ــى منع  ــن حرصه عل ــق م ــدداً وتنطل ــزداد تش ت
ــلحة النووية إلى دول تقودها من  ــار األس انتش
وجهة نظره نظم شمولية عقائدية، كالنظام 
ــمالية. غير أن املتأمل  املاركسي في كوريا الش
ــة التي ينتهجها ترامب على  حلقيقة السياس
ــارق الكبير  ــرعان ما يدرك الف ــذا الصعيد س ه
بني طريقة تعامله مع كل من كوريا الشمالية 
ــمالية سلسلة  وإيران. فعقب إجراء كوريا الش
ــا  ــدت امتالكه ــة، أك ــة وصاروخي ــارب نووي جت
ــى حملها  ــادرة عل ــائل ق ــة ووس ــلحة نووي أس
ــها، لم يتردد  حتى إلى األراضي األميركية نفس
ــمالية  ترامب في التعامل مع زعيم كوريا الش
ــع باألمور  ــونة وراح يدف ــدر من اخلش بأقصى ق
ــة هاوية خيل للبعض وقتها أنه على  نحو حاف
ــك توجيه ضربة عسكرية قاصمة للنظام  وش
ــت متاماً،  ــبق أن توقع ــوري. فجأة، وكما س الك
ــوري الذي  ــى بالزعيم الك ــب والتق ــع ترام تراج
ــى العبارات وبدأت عملية  ــبق أن نعته بأقس س

تفاوض من موقع الند للند .

محمد بدر الدين زايد 

ــة  بالقم ــت  أحاط ــة  ضج ــاك  هن
ــية، ودوافع ترامب  ــة– الروس األميركي
ــى أن  ــيا، عل ــن روس ــذا م ــه ه القتراب
ــرى  ــد ي ــر، فق ــاداً أكب ــألة أبع للمس
ــة احلالية  ــرون أن اإلدارة األميركي كثي
ــبوقة. لكن  ــوالت غير مس تخوض حت
ــى هذه اخلطوات جتاه  إصرار ترامب عل
ــد للتغيير  ــيا ليس البعد الوحي روس
ــة ، فها هو  ــة األميركي ــي السياس ف
ــادة مع النظام  يدخل في مواجهة ح
ــدور حول  ــي الذي ي ــادي العامل االقتص
ــذي لعبت بالده الدور  حرية التجارة ال
الرئيس في صياغته وبنائه في القرنني 
احلالي والسابق. من ناحية أخرى، رمبا 
ــي ترامب  ــو األخطر؛ ميض ــدو هذا ه يب
ــركائه  ــات مواجهة مع ش في سياس
ــؤولية السياسات  األوربيني حول مس
ــة، ويبدو غير مكترث بتقاليد  الدفاعي
ــع أوربا الغربية  التحالف التاريخي م
ــر األمر  ــث ميكن تصوي ــان، بحي والياب
ــي تقليدي  من وجهة نظر كتاب دراس
األميركية  ــة  اخلارجي ــة  السياس عن 
ــس وثوابت  ــامل على أس كانقالب ش
ــد طرحه ليس  ــة.ما أري هذه السياس
فقط أن الواليات املتحدة لم تتخل عن 
ــاً أنها لم  ــا احلقيقية، بل أيض ثوابته
تبدأ في عصر ترامب البحث عن بدائل 
ــاظ على ثوابتها  حركة جديدة للحف
التي تدور حول احلفاظ على مصاحلها 
ــرح  وأط ــية.  والسياس ــة  االقتصادي
ــة  السياس ــابقاً لتحوالت  منوذجاً س
األميركية في اجتاه مخالف ملا يفعله 
ــي مهم  ترامب. هذا النموذج العكس
لفهم ديناميات السياسة األميركية 
ــة  ــا العميقة، وهو السياس ومرونته
ــودٍ عدة  ــاه كوبا، فلعق ــة جت األميركي
ــة  ــتقراً في تقاليد السياس كان مس
ــة  ــة أن أحد أهدافها الرئيس األميركي
ــيوعي في كوبا  محاصرة النظام الش
ــي  اللوب ــاعد  وس ــقاطه  إس ــرض  بغ

ــدا ومصالح رجال  ــي فلوري الكوبي ف
ــيخ  ــة به على ترس ــال املرتبط األعم
ــا من أركان  ــة واعتباره هذه السياس
ــة.  األميركي ــة  اخلارجي ــة  السياس
ــوفيتي  الس ــاد  االحت ــار  انه ــا  وعندم
ــد األمن  ــل تهدي ــو وأزي ــف وارس وحل
القومي األميركي الذي كان في أضيق 
ــد أزمة  ــل ترتيبات ما بع ــاق بفض نط

ــن  ــة، كان ميك ــخ الكوبي الصواري
سياسات التهدئة وتغيير النظام 
الكوبي بالقوة الناعمة أن تبدأ. ما 
ــس ذلك، وبخاصة  حدث كان عك
ــوش االبن  ــة جورج ب ــالل رئاس خ
بسبب اللوبي الكوبي وتعقيدات 
ــة األميركية في أميركا  السياس
ــود  اجلم ــن  ع ــالً  فض ــة  الالتيني
ــة في أي  ــدي للبيروقراطي التقلي
ــذا التصعيد  ــم إذا به مجتمع. ث
يتبخر مع مجيء أوباما. إذن سبق 
ــة األميركية في مرحلة  للسياس
زمنية قصيرة أن اختبرت تغييرات 
ــاوب مع  ــا التج ــن بينه ــادة، م ح
بعد  ــاخ  للمن الدولية  ــة  االتفاقي
ــق واملماطلة،  ــنوات من التعوي س

ولكن الفارق هو متشي احلالة الكوبية 
ــع هوى دول  ــس للمناخ م ــاق باري واتف
ــة في  ــة البداي ــى أن نقط ــرة. عل كثي
ــو ثابت  ــي حتديد ما ه ــكان آخر، وه م
ــرر ذلك، ومن  ــو متحول، ومن يق وما ه
ــة احلكم في  ــيطرة على دف ميلك الس
ــوالً إلى هذا  ــي، ووص ــع األميرك اجملتم
نحتاج إلى االقتراب من تيارات اجملتمع 
األميركي الرئيسة. وفي اعتقادي أنها 
ثالث قوى: التيار احملافظ املتشدد الذي 
ــوذاً  ــاً نف ــارس تاريخي ــم اآلن ومي يحك
ــع األميركي ومن  ــي اجملتم ملحوظاً ف
ــة والتعالي  ــماته العنصري ــض س بع
ــر  والتأثر بأفكار توراتية غامضة تفس
ــرائيل. كما  ــة بإس ــه التاريخي عالقت
ــار تاريخياً قدرة عالية  ميتلك هذا التي
على إنتاج العنف الداخلي واخلارجي 
ــع األميركي منذ  ــب للمجتم املصاح
جرمية إبادة السكان األصليني. والقوة 
ــظ  ــار احملاف ــي التي ــل ف ــة تتمث الثاني
الوسط الذي ينتقد شطحات ترامب 
ويبدو أكثر استعداداً لتغليف مواقفه 
ــان  ــاءات من مبادئ حقوق اإلنس بادع
والدميوقراطية ومييل تقليدياً إلى درجة 

ــات  ــول بدور مؤسس ــذر والقب من احل
ــار ليبرالي هو األضعف  ــة. ثم تي الدول
ــريحة من  ــاً، ويضم ش ــراً تاريخي تأثي
ــر  غي ــر  وعناص ــي  الدميقراط ــزب  احل
ــني احلاكمني. ويالحظ  منتمية للحزب
ــاء ينتمون  أنه تناوب على احلكم رؤس
ــتثناء  ــط، باس ــني الوس ــى احملافظ إل
ــر  تثي ــت  ــي مازال الت ــدي  ــة كين حال

ــاراك أوباما التي  ــاؤالت وحالة ب التس
ــن احملافظني  ــا مزيجاً م كانت جتربته
ــط والتيار الليبرالي. وفي حالة  الوس
ــراً عن  ــه ذاته تعبي ــا كان وصول أوبام
محاولة اجملتمع األميركي االستجابة 
ــة  ــي والعومل ــام الدول ــوالت النظ لتح
ــة  اإلقتصادي ــوة  الق ــن  موازي ــر  وتغي
ــراف  ــني وأط ــود الص ــات صع وارهاص
ــتعادة  ــاً، واس ــرى اقتصادي ــة أخ دولي
ــا. في هذا  ــاً لعافيته ــيا تدريجي روس
التيار  النموذج االستثنائي استجمع 
ــرح محاولة  ــه لط ــي كل قوت الليبرال
ــن طروحات  ــب م ــع جان ــتقيم م تس
ــة األميركية تاريخياً كوهم  السياس
ــة  الدميوقراطي ــن  ــا ع تعبيره ــاء  ادع
ــبب تناقضاتها  والعدالة. ولكنها بس
ــة  ــة ومكونات هذه السياس الداخلي
ــاً  تاريخي ــة  األخالقي ــر  غي ــة  النفعي
ــوه لم  ــوذج خارجي مش ــت بنم انته
يتمكن من حتقيق املصالح األميركية. 
كما أن إصالحاتها الداخلية وبخاصة 
ــوى التيار  ــني الصحي لم تلق ه التأم
احملافظ املتشدد األكثر نفوذاً وسيطرة 
ــى لو كانت فترات حكمه  تاريخياً حت

قصيرة، وهو ما طرح اجملال لصعود هذا 
ــاذج رعونته. ومن  ــي أقصى من التيار ف
ــات األميركية  ل السياس ــإن تأمُ ثم ف
إال  ــت  ليس ــا  أنه ــف  ــة يكش الراهن
ــذا التيار  ــن ه ــة تعبر ع ــل حرك بدائ
ــاظ على املصالح  احلاكم حملاولة احلف
ــق  منطل ــن  م ــها  نفس ــة  األميركي
ــة.  البراغماتي ــة  النفعي ــفة  الفلس
ــي تصدر  ــتمرار ف ــو االس ــدف ه فاله
ــادي في  ــي االقتص ــهد السياس املش
ــركات  ــع الش ــتمرار متت ــم، واس العال
ــة بكل املزايا  ورؤوس األموال األميركي
ــاء.  أعب أي  ــل  ــن دون حتم ــة م املمكن
ــاه من قبل، فإن  ــي ال نعيد ما ذكرن وك
مسألة حرية التجارة الدولية ليست 
ــة ثابتة. هي  ــدأ أميركياً وال سياس مب
ــا تخدم  ــتخدم عندم ــط أداة تس فق
ــر األمر  ــة، وإذا تغي ــح األميركي املصال
يتم التخلي عنها بسهولة. وينطبق 
ــف  واملواق ــات  السياس ــى  عل ــك  ذل
ــة  ــح األميركي ــدم املصال ــي ال تخ الت
ــر: إن العودة  ــى آخ ــة. مبعن االقتصادي
ــفة  ــة والفلس ــى تقاليد السياس إل
األميركية  واالجتماعية  ــية  السياس
ــر  ــع عش وكتاباتها منذ القرن التاس
البراغماتية  النفعية  حول الفلسفة 
ــة غير  ــف مرونة هذه السياس تكش
ــول والتغير ملواكبة  ــدودة في التح احمل
احلاجات والظروف. من هنا ميكن وصف 
ــا وترامب بأنهما النقيض  إدارتي إوبام
ــة األميركية  ــاوالت السياس ــي مح ف
ــرات وحتوالت النظام  للتفاعل مع تغي
ــت  حاول ــى  األول ــم.  والعال ــي  الدول
التجاوب البناء غير املسبوق أميركيا- 
وإن كان مشوهاً وغير صادق متاماً- في 
والدميوقراطية  اإلنسان  قضايا حقوق 
ــر املناخي وغيرها وأخفقت في  والتغي
ــة. والثانية  ــق املصالح األميركي حتقي
ــاع النقيض  ــذا باتب ــة ه ــد معاجل تري
ــات اإلدارة السابقة، والهدف  لسياس
ــتؤدي  ــؤال: هل س ــد. ويبقى الس واح
سياسات اليمني املتطرف إلى حتقيق 
ــة الثابتة أم  ــح األميركي ــذه املصال ه
ــوى من إرادة دولة  أن حتوالت التاريخ أق

واحدة أياً كانت. 
ــه ما زالت غير  مخاض صعب ونتائج

واضحة.

تأليف
 *الدكتور  جواد كاظم البيضانـي
العالقة مع اِّـخابرات العراقية:

ثانياً: املرئية 
تلفزيون  ــو/  يةكطرت ــى  ١-تلفزيون

االحتاد قناة السليمانية 
تأسست هذه القناة في عام ١٩٩٧ 
برامجها  ــث  لتب ــة  ــاة محلي كقن
ولتصل  السليمانية  مدينة  داخل 
ــان  ــة وهورام ــق حلبج ــى مناط ال
وشهرزور ومازالت مستمرة في بث 

برامجها. 
٢-تلفزيون االحتاد (قناة اربيل) 

ــة القناة  ــاة مبثاب ــت هذه القن كان
ــاد لقربها  ــة لتلفزيون االحت املركزي
ــة واملكتب  ــر االمانة العام من مق
ــالمي  االس ــاد  لالحت ــي  السياس
الكردستاني في اربيل مت تأسيسها 
ــعينات ومازالت  في اواسط التس

مستمرة. 
ــاة دهوك) :  ــون االحتاد (قن ٣-تلفزي

ماتزال مستمرة. 
ــاد قناة رانية: هذه  ٤-تلفزيون االحت
ــات فرعية تبث  القنوات تعتبر قن

برامجها في املناطق الثالث 
ــاد: قناة جمجمال  ٥-تلفزيون االحت
مت  ــان  وطرمي ــال  جمجم و  ــة  راني

افتتاحها في االعوام االخيرة 
٦-تلفزبون االحتاد: قناة طرميان الى 
ــعينيات القرن املاضي وماتزال  تس

مستمرة. 
٧-قناة سثيدة الفضائية.

ــي القناة الفضائية الوحيدة      وه
ــالمي انشأت في عام  لالحتاد االس
٢٠٠٩ تبث برامجها على مجموعة 
ــات)  لـ(نايلس الصناعية  ــار  االقم
ومن اجلدير بالذكر ان قناة (سثيدة 
معظم  ــتقطبت  اس ــة)  الفضائي
ــرى ما ادى  ــوات االحتاد األخ رواد قن
ــاؤل اهمية القنوات  ــر الى تض االم
واالسالمي  لالحتاد  التابعة  االخرى 

الكردستاني. 
ثالثاً: املسموعة 

ــالمي  االس ــاد  اإلحت ــأ  انش
ــة تابعة له  ــتاني أول اذاع الكردس
ــليمانية وذلك في  في مدينة الس
ــام ١٩٩٤ اي  ــهر الثالث من ع الش
ــكيله بفترة  ــالن عن تش بعد االع

قصيرة. 
ــام االحتاد  ــخ ق ــك التأري ــد ذل فبع
ــات  محط ــاح  بافتت ــالمي  اإلس
ــي مراكز احملافظات  اذاعة مماثلة ف
ــن  ع ــالً  فض ــرى  االخ ــة  الكوردي

االقضية املهمة التابعة لها ميكن 
القول بان لالحتاد االسالمي شبكة 
ــات احمللية في  ــن االذاع ــعة م واس

جميع ارجاء االقليم.
ــالمية  االس ــة  النهض ــة  حرك

(املنحلة) 

ــة  النهض ــة  حلرك ــت  كان ــد  -فق
االسالمية (املنحلة) مجلة واحدة 
ــة  ــةر) اي مجل ــة (راب ــم مجل باس
ــالمية  ــد) كانت مجلة اس (املرش
ــاد  احت ــا  يصدره ــة  عام ــة  ثقافي
ــرد التابع  ــلمني الك املثقفني املس
حلركة النهضة االسالمية بصورة 
ــن كانون االول  متقطعة إعتباراً م
عام ١٩٩١ حيث توقفت نهائيا عن 

الصدور في ١٩٩٨. 
ــالمية  ــا كانت للنهضة االس -كم

(املنحلة) صحيفة واحدة 
اي  ــن)  (راثةرِي ــة  (صحيف ــم  باس
ــب  املكت ــا  يصدره ــة)  (النهض
ــة النهضة بصورة  ــي حلرك االعالم
غير منتظمة منذ عام ١٩٩٨ لغاية 
ــع  م ــت  اندمج ان  ــد  بع آب ١٩٩٩ 
ــتان  ــالمية في كردس احلركة االس
ــدة  ــة الوح ــكيلة (حرك ــي تش ف

االسالمية في كردستان العراق). 
ــت  ــي كان ــالمية الت ــالت االس اجمل
تصدر في اخلارج واملهتمه بقضايا 

وأوضاع كردستان منها:
ــالم اي مجلة  ــة ئاالي ئيس ١-مجل

(راية االسالم)
تصدر من رابطة الطلبة االسالميني 
في اوربا وامريكا واملنتمني عضويا 

ــالمية في  الى حركة الرابطة االس
كردستان العراق ابتداء في نيسان 
ــام ٢٠٠١ كانت عبارة  ــى ع ١٩٨٦ ال
ــة تصدر في تورنتو  عن مجلة دوري
بكندا ومن املشرفني على اصدارها 
ــان  ــي عثم ــور عل الدكت ــن  م كل 
والدكتور صالح الدين محمد عزيز 
ــم انتقلت الى  ــرتيب محمد ث وس
ــت تتضمن املقاالت  بريطانيا وكان
ــات  ــة باللغ ــية والفكري السياس

الكردية والعربية واالجنليزية.
ــةق) اي مجلة  ــة (بانطي ه ٢-مجل

(مراد احلق)
ــالمية  االس ــة  الرابط ــا  تصدره  
الكردية في باكستان وكان صاحب 
امتيازها هو الدكتور الشيخ علي 
ــدر العدد االول  القرداغي. حيث ص
ــط ١٩٩١ ثم انتقلت  منه في اواس
ــتر في  ــة لتطبع في مانشس اجملل
بريطانيا ثم اخيراً ومنذ السنوات 
السبع االخيرة انتقلت الى مدينة 
ــليمانية في اقليم كردستان  الس

لتطبع فتنشر من هناك. 
٣-مجلة كردستان املسلمة 

ــالمية سياسية صدرت  مجلة اس
ــالل من ١٩٩١  ــا ثالثه اعداد خ منه
ــالمي  و ١٩٩٢ من قبل (احلزب االس

ــكا و اوربا  ــي امري ــتان) ف الكردس
ــن  والذي ــا  عليه ــرفون  املش وكان 
ــم وأرائهم  ــا افكاره ــروا فيه نش
ــكار وآراء احلزب  ــن اف ــي تعبر ع الت
االسالمي لكردستان، هم الشيخ 
ــذي كان يعد املنظر  ــر غريب ال عم
ــور مظفر  والدكت ــزب  للح ــام  الع
ــن  م ــرى  أخ ــة  ومجموع ــاه  برتوم
ــت  ــي كان ــاء والت ــاب والعلم الكت
ــاد يقظة فكرية  تتلخص في ايج
ــتان  ــة لكردس ــاء دول ــدف انش به
الكبرى واملقسمة على حكومات 
ــوريا في  ــران والعراق وس تركيا واي
جغرافية موحدة حتكم بالشريعة 

االسالمية. 
ــذه اجمللة ملحق على  كما كان له
ــم  باس ــرة  صغي ــة  مجل ــكل  ش
ــم اجلبل الذي  (مجلة جودي) باس
ــرمي في  ــرآن الك ــي الق ــره ف ورد ذك
ــيدنا (نوح) عليه  ــياق قصة س س
ــى اجلودي  ــتوت عل (واس ــالم  الس
ــوم الظاملني) صدق  وقيل بعداً للق

اهللا العظيم. 

 
*مدير اِّـعهد العراقي للدراسات 

واالبحاث الكردية

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

نشأ اإلتحاد االسالمي 
الكردستاني أول اذاعة 
تابعة له َّـ مدينة 
السليمانية وذلك َّـ 
الشهر الثالث من عام 
١٩٩٤ اي بعد االعالن عن 
تشكيله بفرتة قصرية
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لم تبدأ َّـ عصر ترامب 
البحث عن بدائل حركة 
جديدة للحفاظ على ثوابتها 
التي تدور حول الحفاظ 
على مصالحها االقتصادية 
والسياسية

الحلقة االخرية

الغارديــان: زواج نجــل ابــن الدن بابنــة قائد هجمات 
سبتمرب

ــف االثنني  ــن بني صح ــان م ــة الغاردي ــردت صحيف انف
ــدر صفحتها األولى عن  ــر تقرير في ص البريطانية بنش
ــامة  ــزة، جنل زعيم تنظيم القاعدة الراحل إس زواج حم
ــد اجملموعة التي نفذت  ــة محمد عطا، قائ بن الدن، بابن
ــبتمبر/أيلول عام 2001 في الواليات املتحدة. هجمات س

ــن  ــزواج أكده أحمد وحس ــة إن خبر ال ــول الصحيف وتق
ــقيقني لنب الدن، في مقابلة  العطاس، األخوان غير الش
ــا معها. وتضيف أنهما يعتقدان أن حمزة بن الدن  أجرته
تولى منصبا كبيرا داخل تنظيم القاعدة، ويسعى للثأر 
ــده الذي قتلته قوة خاصة أمريكية في عملية دهم  لوال
ــنوات. وتشير  ــتان قبل سبع س على مخبئه في باكس
ــن خيرية صابر،  ــزة بن الدن هو اب ــة إلى أن حم الصحيف
ــن معه في  إحدى زوجات بن الدن الثالث الالئي كن يعش
ــكرية باكستانية  مجمع في أبوت آباد، قرب قاعدة عس
ــن، الذي ينظر  ــول الصحيفة إن ابن الدن االب ــرة. وتق كبي
ــم القاعدة  ــم احلالي لتنظي ــه نائب للزعي ــه على أن الي
ــض فيه أتباع  ــبق أن أصدر بيانا يح ــن الظواهري، س أمي
ــنطن ولندن وباريس  ــن حرب ضد واش التنظيم على ش
ــى أن زواج بن الدن االبن  ــل أبيب.وتخلص الصحيفة إل وت
ــية، يؤكد أن ”املرتبطني“  ــن ابنة عطا، املصرية اجلنس م

ــر من سبتمبر مازالوا يشكلون  بهجمات احلادي عش
ــذي واصل  ــم القاعدة ال ــي تنظي ــي ف ــور الرئيس احمل
ــول إرث زعيمها الراحل. وتضيف أن خالد،  التجمع ح
االبن اآلخر لنب الدن، قد قتل في الغارة األمريكية على 
ــعد، في  مجمعه أبوت آباد، كما قتل ابنه الثالث، س
ــتان في عام  ــار في أفغانس ــارة بطائرة من دون طي غ

.2009
ديلي تلغراف : جونسون والنقاب

ــس  ــاال لبوري ــراف مق ــي تلغ ــة ديل ــر صحيف وتنش
ــون، وزير اخلارجية البريطاني السابق، ونوهت  جونس
به في صفحتها األولى، يعلق فيه على حظر الدمنارك 
ــه. ويفتتح  ــرض غرامة على ارتدائ ــداء النقاب وف الرت
ــن زيارته  ــخصية م ــون مقاله بانطباعات ش جونس
ــابيع،  ــور مؤمتر دولي قبل أس ــارك حلض ــرة للدمن األخي

ــه ”إذا كان ثمة مجتمع  ــف اجملتمع الدمناركي بقول ليص
ــون  يتنفس روح احلرية، فهو هذا اجملتمع“. ويعبر جونس
ــن مفاجأته بقرار الدمناركيني االنضمام إلى دول أوربية  ع
أخرى، أمثال فرنسا وأملانيا والنمسا وبلجيكا، في فرض 
ــاء  ــداء النقاب والبرقع الذي ترتديه النس ــر على ارت حظ
املسلمات لتغطية رؤوسهن ووجوههن. ويقول جونسن 
ــاتفق معك. وإذا قلت  ــي إن البرقع ظالم، س ”إذا تقول ل
ــاء  ــه أمر مريب ونوع من االضطهاد أن تتوقع من النس إن
ــاتفق معك متاما، وسأضيف أنني  تغطية وجوههن، س
ــرر مثل  ــص القرآني يب ــرعي في الن ــند ش ــد أي س ال أج
ــن األمثلة  ــون عددا م ــة“.ويضرب جونس ــذه املمارس ه

ــاب في األماكن  ــن عدم ارتداء النق ــي معرض دفاعه ع ف
ــه يشدد على أنه يعارض  العامة، لكنه في الوقت نفس
ــر- خطأ  ــه ال محالة سيفس ــي للنقاب ألن ــر الكل احلظ
ــالم. ــه يهدف إلى جعل املوضوع عن اإلس ــا- بأن أو صواب

ــتقع في  ــف ”إذا اخترت املضي باحلظر الكلي، س ويضي
ــحة  ــييس أو إضفاء مس ــدي أولئك الذين يريدون تس أي
ــتذكي  ــراع احلضارات. وس ــمى بص ــة على ما يس درامي
نيران التذمر وتخاطر بتحويل بعض الناس إلى شهداء، 
ــن حملة ضد كل الرموز العامة املرتبطة  كما جتازف بش
باألديان. وأنت ببساطة قد جتعل املشكلة أسوأ“.ويشدد 
ــون على القول إن النقاب والبرقع ليسا بالتأكيد  جونس

ــا اليوم ثمة فئة  ــالم دائما، ففي بريطاني ــزءا من اإلس ج
صغيرة جدا جدا من النساء يرتدين غطاء الرأس الغريب 
ــيختفي يوما ما“. ــق أنه لباس س ــذا، مضيفا ”أنا واث ه

ــر، إلى القول  ــأن القرار الدمناركي األخي ــذا يخلص، بش ل
إن البرقع لباس جائر ولكن احلظر الدمناركي الشامل له 

ليس احلل لهذه القضية.
مونت كارلو : أبل واالقتصاد الرقمي

ــأن تقني،  وتكرس صحيفة مونت كارلو افتتاحيتها لش
منطلقة من تقييم قيمة أسهم شركة أبل في بورصة 
نيويورك مببلغ أكثر من ترليون دوالر.وترى االفتتاحية أنها 
ــركة غير نفطية  ــي تصل فيها قيمة ش ــرة األولى الت امل

ــركات  ــغ الضخم. وباملقارنة مع الش ــى مثل هذا املبل إل
ــث عدد العاملني  ــرى، توظف أبل نحو ثل النفطية الكب
في شركة ”بيتروتشاينا“ التي قد تكون أكبر شركة في 
ــص الصحيفة إلى أن ذلك يعكس التوجه  العالم.وتخل
نحو االقتصاد الرقمي، حيث يجني عدد قليل من الناس 
ــرد االفتتاحية معلومات عن أثر تطور  أمواال كبيرة. وتس
وسائل االتصال على العالم بدءا من تلك املعتمدة على 
الفحم أو السفن البخارية وقطارات السكك احلديد في 
القرن التاسع عشر، وصوال الى اكتشاف النفط وأثره في 
تسريع وسائل النقل تلك والنقل اجلوي، وتشير إلى أنها 
اختصرت املسافات وقللت البعد بني األماكن، فلم يعد 

ــكان يصعب الوصول إليه، وبالتالي غيرت إدراكنا  ثمة م
للعالم الطبيعي. بيد أنها ترى أن الثورة الرقمية قد أزالت 
البعد على املستوى االجتماعي بطريقة مشابهة، لكن 
ــتبدل بقرب اجتماعي. إذ  ــد االجتماعي هذا لم يس البع
على العكس لدينا اليوم تقارب مقلق و“وقح“ مع غرباء 
ــة إلى أن أبل  ــم. وتخلص الصحيف ــن كل أنحاء العال م
ــورة بطريقتني متناقضتني: فهي  ــتفادت من هذه الث اس
ــف النقالة الذكية التي  ــركة التي اخترعت الهوات الش
ــع لوسائل  ــار الواس من دونها ال ميكن تخيل هذا االنتش
ــنوات األخيرة  ــل االجتماعي. بيد أن أبل في الس التواص
ــه عن  ــدأت أيضا في تقدمي إمكانية أن يبعد املرء نفس ب
ــل اآلن حتديد الوقت  ــت، إذ تقترح هواتف أب عالم اإلنترن
الذي تقضيه في أي موقع معني، في وقت يجعل محرك 

بحثها عملية وقف تدفق اإلعالنات أسهل بكثير.
ــن الثورة  ــذي جنم ع ــني التلوث ال ــة ب ــارن الصحيف وتق
ــر مناخي، وما ينجم اليوم  ــة وما أعقبه من تغي النفطي
ــورة الرقمية من آثار، تصفها باحلميدة حتى اآلن،  عن الث
ــائل التواصل  ــبب به وس ــدان الثقة الذي تتس لكن فق
االجتماعي، وتستغله أيضا، قد يُنظر إليه يوما ما على 

أنه نوع آخر من التلوث الذي ال ميكن غفرانه.

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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وليد خدوري 

ــف، تظاهرات  ــل الصي ــت خالل فص انطلق
ــتمرة في جنوب العراق، ومن ثم بغداد،  مس
تطالب بتوفير الكهرباء واملاء وفرص العمل 
والقضاء على الفساد. من املفروض أن دولة 
نفطية مثل العراق لديها اإلمكانات املالية 

ملعاجلة هذه األمور.
ــة  قيم ــت  بلغ ــك»،  «أوب ــاءات  إحص ــق  وف
الصادرات البترولية للعراق التي تراوحت ما 
ــني ٩٤٫١٠٣ بليون دوالر في ٢٠١٢ عند تراوح  ب
ــل  ــي ١٠٠ دوالر للبرمي ــط حوال ــعر النف س
و٤٣٫٦٨٤ بليون دوالر عند تدهور األسعار إلى 
ــي ٢٠١٦. وبلغت مجمل  ــل من ٣٠ دوالراً ف أق
ــالل األعوام  ــادرات البترولية خ ــة الص قيم

٢٠٠٨-٢٠١٧ نحو ٧٠٩٫٤٥٥ بليون دوالر.
ــى فقدان  ــة نظراً إل ــة العراقي ــاءت احلال س
ــية، وشيوع الفساد في ظل  األمور األساس
ــة. وما أدى إلى تفاقم األمور  األموال النفطي
وتراجع اقتصاد احملافظات اجلنوبية، بخاصة 
ــا النفطية العمالقة.  ــرة باحتياطاته البص
ــية  سياس ــة  أهمي ــوب،  اجلن ــة  والنتفاض
ــزاب احلاكمة منذ  ــتمد األح ــة، اذ تس خاص
ــذه احملافظات  ــا من ه ــا وقوته ٢٠٠٣ جذوره

بالذات.
ــالد. اذ مت تأطير  ــوال الب ــوء أح ــت س تفاقم
الفساد ضمن احملاصصة الطائفية واالثنية. 
ــات الدولة منذ  ــاف مؤسس ــتمر اضع واس
الهيمنة األميركية مروراً بالطائفية الحقاً.

ــنوية  ــة من املوازنة الس ــد ٩٥ في املئ تعتم
ــي الواقع،  ــادرات البترولية. ف ــى ريع الص عل
ــوزارات، بل على  ــى ال ــوال عل ــوزع األم لم ت
الكتل السياسية االثنية والطائفية احملدد 
ــد أن ٤٠  ــة. فنج ــبقاً وزارات معين ــا مس له
ــوزارة الكهرباء  ــون دوالر مت تخصيصها ل بلي
ــدى. من  ــب معظمها س ــذ ٢٠٠٣ قد ذه من
ــدات لتعويض نقص  ــى املول ــوء إل ثم اللج

ــذي أدى إلى دفع  ــة». األمر ال ــاء الدول «كهرب
ــوث البيئي  ــل التل ــني، وحتم ــن فاتورت املواط
للديزل والفيول أويل، وبروز مجموعات لتزويد 
ــا، مجموعات مدعومة من  املولدات ووقوده

قبل السياسيني.
وإضافة إلى مآسي الكهرباء، التي تفاقمت 
ــذا الصيف،  ــة البصرة خالل ه في محافظ
ــة مئوية،  ــوق ٥٠ درج ــرارة ف ــع ارتفاع احل م
هناك سوء اإلدارة في أجهزة الدولة األخرى. 
ــوب املياه في  ــالً، انخفاض منس ــا مث ومنه
شط العرب، نتيجة عدم اتخاذ االحتياطات 
ــوب  ــنوات النخفاض منس الكافية قبل س
ــي تخزين  ــدء العمل ف ــبب ب نهر دجلة بس
ــي، اخملطط له  ــو» الترك ــد «اليس املياه لس
ــنوات. وتقليص إيران منسوب  علنا ومنذ س
ــرات من األنهر والروافد التي  املياه في العش

تصب في نهر دجلة.
ــرات منذ  ــوب نهر الف ــدأ انخفاض منس وب
ــي اخفاق  ــورات، ف ــذه التط ــنوات. أدت ه س
التعامل معها إلى انخفاض منسوب شط 
ــرار أهالي  ــدوره إلى اضط ــا أدى ب ــرب، م الع
ــة. كما  ــاه ملوثة او ماحل ــرب مي البصرة ش
ــاتني الفرات  أدت إلى إحلاق أضرار بالغة ببس
ــري واملوارد  ــؤال: أين وزارة ال ــط. والس األوس

 ، ئية ملا ا
ــي  لت ا
كان من 

ــب  املفروض التهيؤ لهذه الطوارئ والتحس
لها مسبقاً.

ــات. األولى،  ــاز الدولة ثالث نكس ــه جه واج
ــول برمير حيث  ــد احلاكم األميركي ب في عه
أقال معظم املسؤولني السابقني من اخلبراء 
ــة املدنية  ــات الدول ــن مؤسس ــني م واملهني
ــي الفترة الالحقة،  ــكرية. الثانية، ف والعس

ــني آالف «الفضائيني»، موظفني من دون  تعي
ــؤوليات أو مهمات أو حتى دوام، يتلقون  مس
معاشات حتول للسياسيني املتنفذين الذين 
ــة، انتهاز بعض  ــم. الثالث ــعوا لتعيينه س
ــؤولني ارتفاع أسعار النفط قبل ٢٠١٤  املس
ــات على مصراعيه. كما  لفتح باب التعيين
ــب إلى أرقام  ــادة الروات ــرعت القوانني لزي ش
ــالك الدولة، من دون  ــة، وإضافة إلى م خيالي

مراعاة الشهادات واخلبرات.
ــالً قبل أن تواجه احلكومة  لم يدم وقتاً طوي
ــوائية التي  ــات العش تبعات هذه السياس
ــنوات بل  ــعار نفط عالية لس افترضت أس
ــعار في  ــع انهيار األس ــود من الزمن. وم عق
ــفت تبعيات هذه السياسات  ٢٠١٤، انكش

التوظيفية.
وعلى الرغم من اعتدال األسعار الحقاً حول 
٧٥ دوالرا، حتملت احلكومة نفقات عسكرية 
ــر البالد من احتالل «داعش».  إضافية لتحري
ــل  ــان مفص ــدور بي ــن ص ــم م ــى الرغ وعل
ــؤوليات  ــه املس ــددت في ــة ح ــة نيابي للجن
ــة وضحاها. أدت  ــني ليل ــقوط املوصل ب لس
ــى تدهور  ــات إل ــات والسياس ــذه التصرف ه
ــي  ــتوى االقتصادي والسياس العراق للمس
ــه. كما تدل على حالة  اخملزي الذي وصل الي
االستياء في البالد ومؤشرات الشفافية 

واالقتصادية العاملية.
 ،٢٠١٨ ــة  انتفاض ــس  لي ــتغرب  املس إن 
ــن  م ــاحقة  الس ــة  األغلبي ــاع  امتن أو 
ــي انتخابات  ــن التصويت ف املواطنني ع
ــو  ه ــتغرب  فاملس ــريعية.  التش  ٢٠١٨
ــل التدهور  ــى اآلن، في ظ ــا حت تأخرهم
ــو املتوقع  ــؤال هو: ما ه ــي. والس العراق
ــن املمكن  ــة اجلنوب؟ هل م ــن انتفاض م
ــة بعقد  ــا، املطالب ــال تصاعده ــي ح ف
ــاوي بني املواطنني؟  اجتماعي جديد يس
وهل من املمكن إصالح النظام من خالل 
ــية احلاكمة منذ ٢٠٠٣؟  الفئة السياس
وهل سيعاد النظر جدياً بتنويع اقتصاد 
البالد التخاذ اخلطوات األولى نحو الطاقات 
ــاد الكلي على  ــن االعتم ــتدامة بدال م املس

الريع النفطي وتقلبات األسواق الدولية.

* كاتب عراقي متخصص َّـ شــؤون 
الطاقة

رسل جمال

الغضب حالة نفسية عصبية ارتبط حضورها 
ــدة, والواقع ان كل انفعاالت االنسان لها  بالش
ــواء كانت تعبر عن فرح وسرور  اثار عصبية س
او غضب وانقباض, اال ان ذكر االعصاب اقترنت 
بالغضب لذلك نقول ان فالنا عصبي, والواقع ان 
الغضب كغصني شجرة احدهما مثمر واالخر 
ــقيم, اما املثمر فهو غضب االنسان  عقيم س
ــرفه وعرضه ودفاعه عن مبادئه, وقد  لدينه وش
اشارت خطبة اجلمعة لهذا النوع من الغضب, 

الذي به حفظت املقدسات, فهو 
ــرق بنيران  ــبه بثورة بركان يح اش
ــه و عنفوان اندفاعه كل ما  حمم
ــرت االرهاب  ــرض طريقه, اجب يعت

على االعتراف بهزميته.
سواء كانت اشارة من بعيد او من 
وربطها  ــب  الغض ــألة  قريب ملس
ــر ال  ــدة, اال ان االم ــوى اخلال بالفت
ــول  ــر ملن تس ــن التذكي ــو م يخل
ــوا فضل  ــهم ان ينس لهم انفس
ــوى وصدى تلك اخلطبة  تلك الفت
ــب على تاريخ  املدوية, التي يصع
ــر ان يغض الطرف  العراق املعاص

عنها.
ــن, وللباطن هناك بطون  ان للكالم ظاهر وباط
ــة الى  ــي املرجعي ــدة, تكتف ــي ع ــى مبعان حبل
االشارة لبعضها, بني حني واخر. ان احلديث عن 
الغضب في ظل الوضع الدقيق الراهن, الميكن 
ان يكون محض صدفة, او جرى مجرى اخلطبة 
ــبه بدرس  ــوي, بل هو اش ــكل عرضي وعف بش

ــا املرجعية,  ــوء عليه ــة تنير الض جديد وبقع
لضبط ايقاع االحداث.

ــرد عقالئي لتلك  ــاء احلديث عن الغضب ك فج
االصوات التي تتعالى هنا مرة وهناك مرة والتي 
ــبب االخفاق باداء احلكومة,  حتمل املرجعية س
وعدم االستجابة السريعة ملطلب املتظاهرين, 
ــى, وتبخل  ــك عصى موس ــة متل وكأن املرجعي
ــور الى نصابها  ــعب بوكزة تعيد االم على الش

الصحيح.
ــي احد  ــب االيجاب ــه الغض ــر بجانب ان التذكي
ــة اليوم في ظل  ــاع عن املرجعي ــوه بالدف الوج
الهجمة الشعواء التي يقودها اعداؤها مبعية 

القطيع الذي يطرب لكل ناعق.
اما الغضب بجانبه السلبي فهو الغضب الذي 
ــب ال يجر وراءه  ــيء يذكر, غض ــي أكله ش ال يأت
ــل الغضب,  ــة, غضب ألج ــوى الندم واخليب س
ــيء وال من اجل  ــى ش ــوة العل ــتعراض الق واس
شيء, حالة عابرة سرعان ما تتالشى, ومن هذا 
اجلانب لم يبتعد خطاب املرجعية عن موضوع 
ــول نفس الهدف  ــل مازالت حتوم ح الغضب, ب
ــن الغضب  ــذا النوع م ــة,الن في ه ــن اخلطب م
ــاع احلقوق,  ــة فيه ضي ــول املرجعي ــد ان تق تري
ــوج الذي يجر وراءه التخريب  ذلك الغضب االه
ــال  للم ــر  والتدمي
العام واخلاص على 
ــة  وفرص ــواء,  الس
ان  ــني  للمندس
يخترقوا الصفوف, 
ــه  لوج ــويه  وتش
ت  ا ــر ه لتظا ا
ط  ــقا س ا و

شرعيتها.
ــة  خطب ــت  بين
ــض  بع ــة  اجلمع
ــة  املهم ــاط  النق
ــلمي  ــاليب االحتجاج الس ــر اس ــا تطوي منه
ــابقه في نفس  ــوم جاء الكالم متمما لس والي
ــة, في حث  ــلة مترابط ــه سلس ــياق كان الس
ــب اجلماهيري  ــذا الغض ــف ه ــتمر لتوظي مس

افضل توظيف.

Ÿˆb�Åa@Âfl@·‹»mÎ@⁄âaä”@à•aÎ@Ÿé–„@›j”g

حيدر عاشور

ــه املرجعية الدينية العليا العواصف  تواج
ــرة صبرها  ــاء فتحطمت عند صخ الهوج
ــي  ــتويني الداخل ــا للمس ــل وحتديه الطوي
واخلارجي، وكسرت وتكسر اعاصيرهم عند 
ــر الالمتناهي، ألنها  ــة والصب ابراج احلكم
شيدت على الصبر والتحدي منذ نشوئها 
ــوق االرض على  ــاش رجالها اخمللصون ف وع
ــر وجلته  ــدي البح ــدي، كتح ــاس التح اس
ــوتها،  عميقة الغور، وحتدي الصحراء وقس
وما تزال املرجعية الدينية محاطة بأصناف 

ــرق زعزعة  ــي تبحث عن ط ــات الت التحدي
متانتها واستقرارها.

ــتمر رجالها بالثبات جتمعهم وشائج  واس
االئمة عليهم السالم وصدق الطريق الذي 
ــاء الصحيح  ــيس البن ــدهم نحو تأس يش
للحكومة املدنية التي توفر للمواطن االمن 
ــم والتحدي الصابر  ــان بالعناد احلكي واألم
ــني والرضوخ،  ــادن وال يعرف الل ــذي ال يه ال
ــعب ان  ــور وتطالب الش ــت تن ــذات الوق وب
ــه من اجل  ــوي معنويات ــد من ازره ويق يش
ــأنه وترك االنقسامات ونبذ  الوطن ورفع ش
ــد قضيتهم  ــة وتوحي ــة والعنصري التفرق
ــزأ ابناء الوطن  ــا قضية واحدة ال جت وجعله
ــرة واحدة  الواحد، فأبناء العراق كلهم اس
ــيرة واحدة يجمعهم قاسم مشترك  وعش
وان  ــه،  عن ــاع  والدف ــن)  الوط ــة  (مصلح
ــوا فيه حياة كرمية وعليهم ان عدم  يعيش
ــم وتوحيد  ــق من حقوقه ــط بأي ح التفري
ــي تهدد  ــة التحديات الت ــوف جملابه الصف

اراضيهم ومقدساتهم وكيان وطنهم احلر، 
ــروع جلميع شعوب العالم ان  وهو حق مش

ــزاء دون ان تطمع بهم  ــرارا اع ــوا اح يعيش
الدول األخرى.

ــة العليا كانت  ــر ان املرجعية الديني ونذك

ــنة  ــيعة والسُ توصي عبر وكالئها ان الش
نة، وهذا  ــيعة هم نفس السُ اخوة بل الش
ــانية التي  ــا في طرح مبادئها االنس ديدنه
ــامي ألهل بيت  ــن اخللق الس ــع اصال م تنب
النبوة (سالم اهللا عليهم) سائرة على نفس 
ــة إلبعاد  الواعي ــم  ــم وبحكمته منهجه
ــالم  ــلمني واإلس ــن بالد املس ــات ع الصراع
ــور من احملبة والوفاء حلمايتهم من  وبناء س
طمع الطامعني وحقد احلاقدين والباغني .. 
ــدة حيال االحداث الدامية  فهي تقف صام
ــدي، تريد من  ــف التح ــا موق ــة ايض اجلاري
ــاه  ــدي جت ــف التح ــوا موق ــع ان يقف اجلمي
االطماع السياسية، بالعمل اخمللص لبناء 
العراق بدل التدمير والقتل والتخريب، وهي 
ــن كل حدب وصوب،رغم  تواجه االخطار م
ــف  ذلك توجه نحو توحيد الصفوف وكش

الفاسدين واإلصرار على محاسبتهم.
ــة  ــي ان املرجعي ــذا يعن ــول محدثي:ه يق
ــرف متهد  ــة العليا في النجف األش الديني

ــار طريقه ويغير  ــعب ان يخت الطريق للش
ــه ألنها  ــة حريت ــاه قضي ــه، اجت ــا بنفس م
ــن املنحرفني  ــني التي حتميهم م اجلدار املت
ــاس بناء  ــو اس ــذي ه ــان ال ــس االم وتؤس
ــعب اذا  اجملتمع، ويضيف بعصبية: ان الش
ــرر يصنع املعجزات، فهو كالنار  اراد ان يتح
ــيني الذين جعلوا من اللعب  على السياس
ــيلة  ــعب ووس ــار هواية لتعذيب الش بالن
ــور قبول االخر وتهدمي العراقة  إلحراق جس

في البنيان.
فقال مستمعي: لذلك كانت فتوى اجلهاد 
ــد  ــورة احلش ــا بص ــا قوي ــي) درس (الكفائ
ــكل بيوم واحد وأوقف  ــعبي الذي تش الش
ــدن العراق  ــر الهائجة في م ــف اخلنازي زح
ــات واهللا مع  ــال بالني ــة..اي امنا االعم االمن
ــة اخلير،  ــر باخلير بني ــني.. فك ــة الصاحل ني
ــد وكافر  واضرب بالضربة القاضية اي فاس
ــعال فتيل النار في ارض  يحاول ان يعيد اش

املقدسات من جديد .

ــرت احلكومة العراقية متمثلة برئيس مجلس الوزراء بعدة  باش
ــياً مع مطالب املتظاهرين ومتخضت عن لقاءات  خطوات، متاش
ــدار حزمة قرارات،  ــتالم املطالب، وإص ــع ممثلي احملافظات إلس م
ــرات املتصاعدة، ظناً من األخيرة  لتخفيف حجم ونبرة التظاه
ــكلة، بل ال  ــى حلجم املش ــرر ال يرق ــش وما يق ــا يناق ــأن كل م ب
ــي  ــورها وهي متجذرة في عمق العمل السياس ــل الى قش يص
واحلزبي والتأثير اجملتمعي، وما زيادة ضخ األموال والتخصيصات 
ــص الدماء من آخر  ــج، إالّ فرصة ملن يتحني الفرص لتمت والبرام

الرمق.
ــب بني  حجم األموال املصروفة، سيما في   قطعاً ال يوجد تناس
املوازنات اإلنفجارية قبل ٢٠١٤م، والنتائج على ارض الواقع عند 

مالمسته، تتقاذف السلطات واألحزاب اإلتهامات والتبريرات .
ــة للمحافظات  ــوال اخملصص ــرارات، اطالق األم ــة الق ــن جمل م
ــف عاطل، وحتريك  ــل ملا يقارب ٤٠ أل ــرودوالر، وفرص عم من البت
ــتحقاقات املقاولني  ــن إس ــزء م ــح ج ــة، ومن ــاريع املتوقف املش
ــتثمرين، وزيادة اإلطالقات املائية حملافظات اقصى اجلنوب،  واملس
ــريبات على إقالة مجموعة مسؤولني بعد سحب  يد وزير  وتس
الكهرباء، وإحالة ملف مطار النجف الى هيئة النزاهة، ملعرفة 

حجم الهدر املالي والفساد.
ــات، التي كانت  ــة اإلنفاق ــات ال تتلخص بقل ــكلة احملافظ مش

ــبه باملتوقفة بعد عام  أش
٢٠١٤م، بسبب احلرب على 
ــعار  اإلرهاب وإنخفاض أس
النفط، فيما لم حتقق قفزة 
ــاد  ــة، إالّ أن الفس ملحوظ
ــات  املؤسس وبيروقراطية 
وهدر  واإلبتزاز  واحملسوبيات 
ــاريع أقل  ــال العام، مبش امل
أهمية من البنى التحتية، 
مع غياب الرقابة الصارمة 
ــزاب  ــض األح ــة بع وحماي
ــعي  ــم س ــا، رغ ألعضائه
حكومة املركز واحمللية في 
ــدمي منوذج  ــك الفترة لتق تل
على األقل في محافظتني، 
ــى  ــير ال ــع يش ــن الواق لك
ــوأ، الذي ما تزال آثاره  األس
ــاهدة، ونار تغلي بركان  ش

شعب مستاء من األداء.
إن إطالق األموال إستجابة ملطالبة املتظاهرين، لن يكون مجدياً 
ــي الفساد وسوء التخطيط، واحلكومة  وفق التجربة، مع تفش
ــكيل حكومة جديدة،  ــار من طرفها حلني تش ــا تطفئ الن كأنه
ــلطات التنفيذية  ــس الس ــوال لنف ــتذهب األم ــة س وبالنتيج
ــي جعلت من املال العام  ــس أدوات التخطيط والرقابة، الت وبنف
مغامن تتقاسمها بعض األحزاب، إلثراء أعضائها وكسب األنصار 
ــراء الذمم، ووعود ال أساس لها حال غنيمة السلطة. أهدرت  بش
ــوء تخطيط وتقاطع صالحيات وفرضيات حزبية، ال  األموال وس

تعير أهمية سوى لتضخيم نفوذها.
ــدة أطراف  ــقوفها بوجود ع ــترتفع س ــن تهدأ التظاهرات وس ل
ــة وغير احملقة ومنهم من  ــا املتوافقة واملتناقضة واحلقيقي منه
ال ترضيه العملية السياسية برمتها ويتحرك بأفعال عدوانية، 
وقوى مشاركة في العملية السياسية وتعتاش على الفوضى، 
ــل وسوء  واجلمهور ال يثق بالوعود احلكومية التي جربها بالفش
التخطيط واطالق أموال لن يعيد الثقة إذا كانت بنفس األيادي 
ــاد، وهناك حيتان تنتظر إفشال مطالب الشعب  امللوثة بالفس

وما متبقي من عمر احلكومة ال يكفي للمراقبة واحملاسبة .
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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

  واثق الجابري

 خارطة طريق

¸@pbñÓñÇn€a@
paäÁbƒn€a@ÔË‰�m

ميسون حسني الجبوري 

ــان  ينتابه البؤس اذا افتقد االنيس وال  انس
ــدة وهناك  ــده حلظة واح ــق البقاء وح يطي
انسان يرحب بقضاء يوم او عدة ايام مبفرده، 
ــد نتصور الصنف االول  من حني الى حني ق
ــن االصدقاء اكبر  ــى بالضرورة بعدد م يحظ
ــر، قد نرى  ــف االخ ــى بهم الصن ــن يحظ مم
ــاس ورمبا يكون  ــاال على الن ــرم واكثر اقب اك
ــح في معظم  ــا باحلقيقة واالص كذلك ،ام
ــة الى الرفيق  ــو ان حاجته امللح االحيان ه
ــى عجزه عن تقبل  ــس ، وهذا يرجع ال واالني
ــا واليها اذ  ــاذا يريد منه ــه ومعرفة م نفس
ــلبيات  ــكل ما فيها من س ــه تقبلها ب علي
ــاس  ــرف من اعماق احس ــات والتع وايجابي
ــا ،رمبا  ــا حميما له ــس ليكون صديق النف
ــلبيات الى  ــل معظم الس ــد يحدث حتوي ق
ــارب الروحي  ــبب هي التق ــات والس ايجابي
مع العقل والنفس للتشاور والتفكير معا، 

ــد ويعكس  ــلوكي جدي ــدث تغيير س فيح
ــعور الداخلي الى  اخلارج بسلوك  هذا الش
ــتوى التفاهم مع  ــح مس ــي  اذا اصب ايجاب
ــكل جيد جدا بايجابية عالية  ــه بش نفس
ــي  ــذات االيجاب ــب ال ــمى ح ــتوى يس املس
ــاهال وتفاهما وحب وعطاء  يكون اكثر تس
ــان اتخاذ  ــو اغلب االحي ــدى صفاته ه واح
ــة ومقنعة ، قدرة  ــه بطريقة منطقي قرارات
ــه ان معظم  ــرء على اتخاذ قرارته بنفس امل
ــرارات في كل  ــذون عدد من الق الناس يتخ
ــرارات تختلف  ــم وهذه الق ــوم من حياته ي
ــا بينها من حيث اهميتها ملن يتخذها  فيم
ــرة او غير  ــن ناحية وملن يتاثرون بها مباش م
ــرى ، مثال اتخاذ  ــرة من الناحية االخ مباش
ــغيل االبن بنفس مهنته  قد  االب قرار بتش
ــب ان يصبح مثل  ــه ال يرغ ــن ان ــعر االب يش
ــذي يتخذ  ــاه ال ــه ويتوقف االجت ــة ابي مهن
ــتوى  ــه االبن قراره توقف كبير على مس في
نضجه االنفعالي هل تتصور مدى الصراع 
ــذا القرار ورمبا  ــي ان يخلقه مثل ه االنفعال
ــك مثلما يتوقف  ــنوات عديدة وكذل في س
ــؤول  ــر معركة حربية  على قائد املس مصي
ورمبا يتوقف مستوى معدل انتاج شركة او 
معامل املنتج على ما يتخذه املشرف عليه 
ــغلون  ــخاص ممن يش من قرارات . هناك اش
ــة  ــم روح وطني ــؤولة ولديه ــب مس مناص

ــم ميتلكوا  ــن ل ــم لك ــاه وطنه ــة باجت عالي
ــرارات صائبة  ــاذ ق ــة في اتخ ــة عالي مهني
ــالم  ــالد والعباد ولتعبر بر الس ــيير الب لتس
ــير االمور باحسن حال في كل  واالمان وتس
ــة واالجتماعية  ــاة االقتصادي مجاالت احلي
ــة  ــر ناقص ــرارات تعتب ــذه الق ــا ،وه وغيره
ــات واخلبرات  ــة املعلوم ــر لقل ــن التفكي م
ــبب عدم اكتساب اخلبرة الكافية في  والس
ــهم اما الن اباءهم بالغوا في  االمور بانفس
ــاعدوهم على تنمية  ــم او لم يس حمايته
قدراتهم او االنحراف للمصالح الشخصية  
ــدم  ــتوى التق ــاض مس ــى انخف ــؤدي ال في
واالزدهار في البلد . مع ذلك فان من املمكن 
ــى هذا العائق  ــب املرء بالتدريج عل ان يتغل
لسبيل النضج االنفعالي اذا استطاع من 
ــه في اتخاذ  ــي االعتماد على نفس اليوم ف
ــه القدرة على التعلم  قرارات حياته .املرء ل
من االخطاء وقد يعتبرها دروس في مسيرة 
حياته عندما يقع االنسان ناضج انفعاليا 
ــاعره ومعتقداته فانه  ــس مش في خطأ مي
ــس من احلكمة ان يعاود ارتكاب  يدرك ان لي
ــط النفس في  ــأ وعليه ان يحاول ضب اخلط
ــراد اتخاذ قرارات حياته وفي  املواقف التي ي
عالقاته مع الغير ، عند اتخاذك القرار بامور 
ــرارك ومنها  ــدة وقبل اتخاذ ق وجوانب عدي
،عليك التفكير بطريقة صحيحة وهنا فال 

ــد الطريقة  ــن الصعوبات في حتدي تخلو م
ــبة التخاذ القرار وغالبا  الصحيحة واملناس
ــاؤالت لذلك من  ــا مجموعة تس تصاحبه
ــك القلق هل  ــا والتي تثير في اجليد طرحه

ــاندم عليه   هذا هو القرار الصحيح هل س
ــة البداية  ــدك الى نقط ــئلة تعي هذه االس
ــاس  الذي اتخذته ويجب اتخاذها على اس
ــص من  ــق والتخل ــر عمي ــح او تفكي صحي
ــن  ــب الذي ــق والغض ــر والقل ــوف والتوت اخل
ــيطرة  ــب الوثوق بهم واذا لم يتم الس اليج
التامة عليها يجب تأجيل اتخاذ القرار الى 

ــمح  ان تصل الى مرحلة وحالة املثالية تس
لك التفكير والتركيز وتكون حرا طليقا من 
ــرارك من باب  ــي . ال تتخذ ق كل تاثير نفس
ــاورة  العاطفة وال من باب العقل يجب املش
ــتمع  ــني االثنني معا عاطفتك وعقلك اس ب
الى صوت االحساس وطرحها اكثر من مرة 
على نفسك اكثر من جانب واكثر من صورة 
ــاذ قرار مع  ــهل لك اتخ ومن وجه وهذا يس
ــانية  مع  االخذ بنظر االعتبار جتاربك االنس
االخذ بالوقت املناسب ومشورة الشخوص 
ــاك كثير من االمور اخرى  املقربني اليك وهن
ــزان اتخاذ قراراتك انت  يجب اخذها في مي
ــخاص  افهم واقرب واعرف اليها .هناك اش
ــا تكون  ــب عالية رمب ــؤولون في مناص مس
ــة عالية جتاه  ــة ولديهم روح وطني حكومي
وطنهم لكن لم ميتلكوا مهنية العالية في 
ــير البالد والعباد وتعبر بر  اتخاذ قرارات تس
ــالم واالمان وهذه تعتبر قرارات ناقصة  الس
ــة معلوماتهم وخبراتهم   من التفكير لقل
ــب اخلبرة الكافية في  ــبب لم يكتس والس
ــهم اما الن اباءهم بالغوا في  االمور بانفس
ــاعدوهم على تنمية  ــم او لم يس حمايته
قدراتهم او االنحراف للمصالح الشخصية  
ــار احلكومة  ــخاص خارج اط ــك لالش وكذل
ــي  ــة ف ــة او التربي ــارة او الصناع ــي التج ف
ــرار . اخلطأ ضد الصواب ونقيضه  اتخاذ الق

ــر هي االخطاء التي نقع فيها بارادتنا  فكثي
ــاة مثال نخطأ باختيار  ــا عنا في احلي او رغم
ــخصا ما  ــلوب التكلم مع ش طريقة او اس
ــتوى عقليته ونفسيته  وال نعرف مدى مس
ــاع او قد نخطا  ــن حيث الثقافة واالجتم م
ــة او في  ــل او في الدراس ــار العم ــي اختي ف
ــق ،،لكن بعضنا  ــريك او الصدي اختيار الش
ــير وللمضى بعد ان  ــجاعة للس ميلك الش
ــبد  ــدرس لكن ممعظمنا يضل س يتعلم ال
هذا اخلطا طيلة حياته والتجارب واخلبرات 
ــتخلصها من احلياة وحصيلة  هي التي تس
ــرف وال في  اخطاء ،لذلك يجب علينا النس
ــرة امام تقدمنا وفي  الندم وال نضعها حج
النهاية مهما كانت ومهما وصلت عقولنا 
ــد ان نخطئ في امر  ــا واعمارنا الب وحكمتن
ــمح له بتدمير حياتنا  او موقف لكن ال نس

ــا واحلياة بذلك  ــق اهدافن ــيرتنا وحتقي ومس
سوف تستمر باحسن حال .

ــج مبعظم حاالته على  يتغلب املرء بالتدري
ــتطاع ان  ــذا اذا اس ــج االنفعالي وه النض
ــي اتخاذ  ــه ف ــدأ في االعتماد على نفس يب
ــتلزمات حياتية   القرار مبا يحتاجه من مس
ــع في خطأ  ــرارات مصيرية ويق قد تكون ق
ــاعره او معتقداته او يفقد صديق  ميس مش
ــتمر على  ــة او زبائنه برغم ذلك يس او مهن
ــن اخطاء  ــم م ــتطيع التعل ــه وال يس عادت
ــة انه لن يعاود ارتكاب االخطاء  ومن احلكم
ــه مع الغير  ــاول ضبط النفس وعالقات ويح
من الناس وباالصح تكون لديه القدرة على 

التعلم من اخطائه .

هناك اشخاص ممن يشغلون 
مناصب مسؤولة ولديهم روح 
وطنية عالية باتجاه وطنهم 
لكن لم يمتلكوا مهنية عالية 
َّـ اتخاذ قرارات صائبة

 اِّـرجعية الدينية العليا كانت توصي
 عرب وكالئها ان الشيعة والسنة
 اخوة بل الشيعة هم نفس السنة
 وهذا ديدنها َّـ طرح مبادئها
 االنسانية التي تنبع اصال من
الخلق السامي ألهل بيت النبوة

 هناك حيتان
 تنتظر إفشال
 مطالب الشعب
 وما متبقي من
 عمر الحكومة ال
 يكفي للمراقبة
واِّـحاسبة

 بدأ انخفاض منسوب
 نهر الفرات منذ سنوات
 أدت هذه التطورات َّـ
 اخفاق التعامل معها إُّـ
 انخفاض منسوب شط
العرب

 جاء الكالم متمما لسابقه
 َّـ نفس السياق كأنه
 سلسلة مرتابطة َّـ
 حث مستمر لتوظيف
 هذا الغضب الجماهريي
افضل توظيف
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د.احسان الشمري

أ- القوى الكردية 
ــت  ــدة ومازال واح ــة  ــاع ككتل ــزاب االجتم ــتطع االح ــم تس ل

متشظية.
لم حتسم القوى الكردية ملن سيكون منصب رئيس اجلمهورية.

التحالف بني الدميقراطي الكردستاني واالحتاد الوطني لم تتبلور 
مالمحة .

ــل اجلديد_ برهم  ــة كردية ( گوران _ اجلي ــة وجود كتل احتمالي
ــالمية) أمر وارد جداً كمعادل  جديد على  صالح _ اجلماعة االس
ــى اتفاق على  ــة التوصل ال ــوى التقليدية .  صعوب ــاب الق حس

احلقائب الوزارية ومرشحيها .
ب- القوى السنية :

ــم برنامجهم  ــي ينظ ــم تتوصل الى حد االن الى اتفاق سياس ل
وخارطة مصاحلهم .

لم يتم االتفاق على الشخصية التي ستتسنم رئاسة البرملان ، 
في ظل صراع حول املنصب .

لم يتم االتفاق حول احلقائب الوزارية ومرشحيها .
امكانية عدم االتفاق بكتلة واحدة ، أمر محتمل وسيفتح الباب 

لبعض القوى للتحالفات الثنائية مع قوى سياسية اخرى .

ج_ القوى الشيعية (الفتح والقانون ):
ــية ، والذي المتضي  ــروع االغلبية السياس ــكا مبش مازال متمس

معه اغلب القوى السياسية .
ــية باعالن حتالف مثل  ــه مع القوى السياس ــم تترجم  حوارات  ل
بقية الكتل السياسية التي اعلنت عن تفاهماتها واملبادئ التي 

اتفقت عليها .
ــيلقي بضالله على قائمة  ــائرون س  التقاطع مابني القانون وس

الفتح في احلوارات القادمة .
ــط دون حتالفات اخرى   ــح هاتني الكتلتني فق _ صعوبة ان ترش

ــيكون هناك تتافس بني مكونات الفتح من  رئيس وزراء قادم .  س
جهة والقانون من جهة اخرى حول املرشحني للحقائب الوزارية 

القادمة .
د - قوى الوسط :

( النصر _ سائرون _ احلكمة_ الوطنية )
ــل هذه الكتل قوة جذب كبيرة لبقية التيارات الفائزة بحكم   متث

املشروع العابر للطائفية الذي تتبناه .
ــج حكومية  ــاريع برام ــن طرح مش ــط اول م ــد محور الوس  يع

ومعايير جديدة للكابينة الوزارية .

ــى الرغم من وجود  ــكل واضح عل ــم يعلن حتالفه الرباعي بش  ل
تفاهمات على مبادئ املرحلة القادمة .

ــمياً لتسنم منصب  ــح الوحيد الذي طرح رس  د. العبادي املرش
ــية  ــالف القوى السياس ــل النصر على خ ــوزراء من قب ــس ال رئي
ــة والتظاهرات  ــط املرجعي ــه دالالت كثيرة . ضغ ــرى وهذا ل االخ
واكتمال العد والفرز ، سيدفع هذه القوى الى االعالن عن خارطة 

حتالفاتها خالل عشرة ايام او مابعد عيد األضحى املبارك .
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ــى  في  ــرس اعط ــن الكونغ لك
ــاع  الدف وزارة  ــام  ع ــكل  ش
ــعا للقيام مبهمات  مجاال واس
ــادام  م ــية  النفس ــات  العملي
ــكل  ــو في ش ــار ول ــن اظه ميك
ــود  اجلن ــم  تدع ــا  انه ــي  عرض
ــي املعركة بل ان  ــني ف االميركي
اجملال فتح اكثر امام البنتاغون 
بعد هجمات ١١ ايلول /  عندما 
ــم في  ــرس العال ــدد الكونغ ح
ــال  ــاحة قت ــة س ــع بصف الواق
ــكريون  العس ــادة  الق ــه  وواج
ــان اعداء  ــة ب ــة املربك احلقيقي
ــدان  ــي بل ــون ف ــركا يعيش امي

ــالح املارينز  الميكن اجليش وس
وزارة  ــت  ــا وتول اليه ــاب  الذه
ــي « ارغن  ــاع التحكم ف الدف
ــم « وانفقت  ــزر العظي وورليت
ــدوالرات  ــني من ال ــات املالي مئ
ــراي العام في  ــر على ال للتاثي
ــالمي بعيدا عن  ــم االس العال
ــان في  اللتني تخاض ــني  احلرب

العراق وافغانستان 
ــمني دس  ــذا اخذ رجل س وهك
ــة مارلبورو في جيب صدره  علب
ــني  ب  ٢٠٠٥ ــع  ربي ــي  ف ــير  يس
ــا بائعو  ــاك التي اقامه االكش
ــي مؤمتر االحتاد  التكنولوجيا ف
واملسموع في  للمرئي  الوطني 
انتحل شخصية  الس فيغاس 
بائع لوازم لكنه غطاء ضعيف 
الى ضابط عمليات  ــبة  بالنس
ــش  ــي اجلي ــابق ف ــية س نفس
ــن الزمن يفكر  ــى عقدا م امض
ــن احلرب داخل  ــائل ش في وس

رؤوس الناس االخرين .
ــح مايكل  ــد ان ينج ــن اجلي وم
ــة الذهنية  ــغ في املعرك فورلون
ــا للنوع  ــد صاحل ــم يع ــه ل الن
ــه  ــا فتركيبت ــماني منه اجلس
ــكا  ماتريوش ــة  بدمي ــبه  اش
ــة  عريض ــه  وبنيت ــية  الروس
ــيء اال عند  التضيق بعض الش
ــاب  ــو مص ــراس وه ــق وال العن
ــرك ببط  ــكري ويتح ــداء الس ب
ــن  ــة م ــك كتل ــم ذل ــه رغ اال ان
الى  ويتجه  ــة  العصبي الطاقة 
التعرق بشدة يتحدث برشقات 
ــريعة مدمجة من سلسلة  س
ــى بعض وهو  اجلمل بعضها ال
ــه وعادة  ــكاد يلتقط انفاس بال
ــات الى  ــد في االجتماع ما عم
ــتمعيه في عاصفة  اغراق مس

ــكرية  العس االصطالحات  من 
ــادة في  ــي الع ــو مايصب ف وه
مصلحته قال ضابط عسكري 
ــع فورلونغ  ــب م ــن كث عمل ع
ــذكاء لكنه  ــك فائق ال ان ( ماي
يتحدث بالكثير من الكالم غير 
ــئلة احد  املفهوم فال يطرح اس
ــائل  ــن ان يبدو الس ــية م خش
ــم  ــه اليعل بان ــرف  ــا ويعت غبي
ــم عنه ) وغالبا ما  مالذي يتكل
يغادر فورلونغ الغرفة في نهاية 
ــة  ــن دون مواجه ــاع م االجتم
ويتولد لديه اقتناع بانه حصل 
ــى املوافقة على  ــال عل في احل
ــر  ــط غي ــن مخط ــه م ماطرح

مالوف .
ــن ميامي الى  ــى فور لونغ اب دع
ــي ١٩٧٢   ــي اجليش ف اخلدمة ف
ــن قيام  ــط م ــهر فق ــل اش قب
ــون  نيكس ــارد  ريتش ــس  الرئي
ارجأ  ــه  ــد لكن التجني ــاء  بالغ
ــهادة في  خدمته لتحصيل ش
الصحافة واالعمال من جامعة 
ــو اورلينز وامضى  ــوال في ني لوي
ــي  ف ــى  االول ــع  االرب ــنواته  س
اخلدمة العسكرية بعد املعهد 
ــاة  ــرب املش ــس ح ــم اس يتعل
ــي كارولينا  ــراغ ف ــورت ب في ف
الشمالية وترقى بعدها لقيادة 
ــة متمركزة  ــاة مؤلف وحدة مش
ــا في  ــراء كاليفورني ــي صح ف

ــورت ايورين حيث برع ومايزال  ف
ــكان يحمل  ــي امل ــا ف ــرف م ج
ــم « جيد فورلونغ « بفضل  اس

ــرب  ح ــاورات  من ــي  ف ــه  جناح
ــط  اواس ــح  واصب ــراء  الصح
ــكريا  عس مدربا  ــات  الثمانيني
ــت اوال ومن  ــت بويون ــي ويس ف

ــكرية  ــم في االكادميية العس ث
ــت في  امللكية في ساندهورس
انكلترا وعاد فورلونغ بعد حرب 

اخلليج في ١٩٩١ الى فورت براغ 
ــش في مجموعة  رائدا في اجلي
الرابعة  ــية  النفس ــات  العملي
ــرار  ــى غ ــغ عل ــى فورلون .خش
ــاط من ان  ــن من الضب الكثيري
ــتبعاده من اي عمليات  يتم اس
ــش االميركي  ــرط بها اجلي ينخ
ــارج ومازح احيانا زمالءه  في اخل
ــم يتمثل في  بان خوفه االعظ
ــر  عب ــون  البنتاغ ــه  يهمش ان 
ــل مثل»   ــه القيام بعم تكليف
ــلة  ــرات لعبة كرة الس نفخ ك
ــمال داكوتا « ومتكن في  في ش
ــال من البقاء قريبا من  واقع احل
ــا وقعت  ــز احلركة فبعدم مرك
ــراف املتحاربة في البلقان  االط
ــون  دايت ــي  ف ــالم  ــدة س معاه
ــغ واحدا  ــح فولون ــو اصب اوهاي
ــني اوائل االمريكيني الذين  من ب
ــنة قائدا  ــي البوس ــروا ف انتش
ــية  ــة العمليات النفس لكتيب
التي انيطت بها مهمة احلفاظ 
ــش من خالل  ــالم اله على الس
ــة  والدعاي ــير  املناش ــقاط  اس
ــة والتلفزيون القناع  عبر االذاع

بالتعاون مع  ــكان احملليني  الس
جنود حفظ السالم االجانب .

ــات  العملي ــات  مهم ــت  ظل
ــي خالل  ــية ف ــة النفس اخلاص
ــرض  ــبه بالع ــعينات اش التس
اجلانبي داخل اجليش االمريكي 
ــزءا  ج ــا  بوصفه ــت  واهمل
هامشيا من احلروب التي يطلق 
فيها النيران يديره اناس شاذون 
ــق طريقهم  ــلوا في ش رمبا فش
ــكرية  عس ــات  اختصاص ــن  م
ــل  مث ــا  احترام ــر  اكث ــرى  اخ
ــبه  ــة واليش ــاة او املدفعي املش
ــية  االمر ذروة العمليات النفس
ــرب فيتنام  ــكرية في ح العس
ــوات  ــرق الق ــت ف ــا عمل عندم
ــي . اي . ايه  ــة مع الـ «س اخلاص
ــية  ــذ حرب نفس ــى تنفي « عل
ــاء في هانوي  معززة ضد الزعم
ــع في فيتنام  ــكان االوس والس
الشمالية وشارك روبرت اندروز 
ــابق  عضو القبعات اخلضر الس
املدني  ــار  الذي اصبح املستش
ــه  ودليل ــفيلد  رامس ــد  لدونال
ــات اخلاصة  ــم العملي ــي عال ف

ــاوال زرع  ــذه املهمات مح في ه
البلبلة من خالل حمالت البريد 

املزيف والوثائق املزورة . 
ــات في بعض  ــمت العملي اتس
ــان اكبر على غرار  االحيان باتق
ــة وحدته  ــأ اندروز وبقي ما انش
ــي  ف ــة  زائف ــة  مقاوم ــة  حرك

ــمالية – « السيف  فيتنام الش
ــني»   الوطني ــة  لرابط ــدس  املق
ــود معارضة  ــر الوهم بوج لنش
ــيوعي  ــزب الش ــلحة للح مس
ــة  املنطق ــمال  ش ــي  الفيتنام

ــة  ــالح وباالضاف ــة الس املنزوع
ــير  ــائل والقاء املناش الى الرس
االمريكيون  ــالء  العم ــف  وخط
ــني  فيتنامي ــماك  اس ــادي  صي
شماليني مستخدمني في ذلك 
ــلحة الحتمل عالمات  زوارق مس
ــم  اعينه ــوا  وعصب ــف  تعري
ــرة « كو الو  ــم الى جزي وجلبوه
ــواطئ دانانغ  ــام» قبالة ش تش
ــة  الوهمي ــات  اجملموع ــت  وبن
ــي املكان حيث  ــر قيادتها ف مق
ــر املوقوفني بعمليات حرب  اخب
ــعة لتقويض  العصابات الواس
ــل انه  ــوي ب ــي هان ــة ف احلكوم
طلب ايضا من بعض الصيادين 
املقاومة واعطى  الى  االنضمام 
ــابيع  اس ــدة  ع ــد  بع ــرى  االس
اكياس هدايا فيها اجهزة راديو 
مثبتة على اذاعة صوت السيف 
ــني  الوطني ــة  لرابط ــدس  املق
ــمالية  واعيدوا الى فيتنام الش
ــار اجلميع  ــم اخب حيث ميكنه
عن املنظمة الوهمية وبحسب 
ــوي  ــد هان ــرية ض ــرب الس احل
ــة تافتس  ــي جامع ــتاذ ف لالس

ــولتز جونيور «  ــارد هـ ش ريتش
فان اكثر من الف معتقل جلبوا 
ما بني ١٩٦٤ و ١٩٦٨ الى «كو الم 
ــبل السيف  ــام» ولقنوا س تش

املقدس لرابطة الوطنيني .
ــه  مجموعت ــدروز  ان ــم  وحل
ــرى مثل  ــكار اخ ــرة باف الصغي

ــاطئ  ش ــة  قبال ــة  جث ــومي  تع
ــائل  ــمالية مع رس فيتنام الش
ــل  الرج ــب  جي ــي  ف ــزورة  م
ان  ــون  اخملطط ــور  وتص ــت  املي
ــتخبارات  االس ــو  محلل ــك  يف

الرموز  ــمالية  الش الفيتنامية 
ــة  اخلاطئ ــات  املعلوم ــرروا  ومي
ــن قضي على  ــى قادتهم لك ال
الفكرة في واشنطن ولم يعرف 
ــذي فعل ذلك  ــدروز قط من ال ان
ــك املكان  ــنطن كانت ذل فواش
الغامض الذي يقول « نعم « او 
« ال « الفكارنا الر ائعة ولعناها 
جميعا « اعتزل مايكل فورلونغ 
ــبتمر ٢٠٠١  بحلول ١١ ايلول س
اخلدمة الفعلية واخذ يعمل مع 
للتطبيقات  الدولية  ــركة  الش
العلمية وهي شركة تقاعد في 
قلب العاصمة واشنطن سرعان 
ــوال العقود  ــتغرق في ام ما س
ــرية  الس االمريكية  احلكومية 
وامضى فورلونغ سنوات يدرس 
ــائل املؤيدة  ــر الرس ــبل نش س
ــتمعني املعادين  الميركا للمس
ــه فجاة  في اخلارج ليجد نفس
ــوز بالقلوب  ــرب للف ــط ح وس
ــالمي  والعقول في العالم االس
ــام ٢٠٠١ مع  ــف ع ــل خري وعم
ــفليد لوضع  فريق دونالد رامس
استراجتيات عمليات املعلومات 
واستحق امليدالية املدنية لوزارة 
ــى عمله وجلس من  الدفاع عل
وقت الى اخر في غرفة االوضاع 
ــا  فيم ــض  االبي ــت  البي ــي  ف
مسؤولو بوش يتخبطون بحثا 
عن سبيل اليصال افكار البيت 

االبيض الى املسلمني .
ــة  الدولي ــركة  الش ــت  حصل
ــد  بع ــة  العلمي ــات  للتطبيق
ــى دفعة من  ــنتني عل ذلك بس
ــزا اجليش عقودا  املال عندما ج
ــة في محاولة العادة بناء  حديث

العراق اجلديد 
ــغ  ــلوك فورلون ــب س واذ اغض
ــن نظام  ــان متكنه م ــالءه ف زم
ــي  ف ــي  البيزنط ــد  التعاق
ــه اليقدر بثمن  البنتاغون جعل
ــاع  الدف ــركات  لش ــبة  بالنس
ــات  عملي ــاريع  مش ــف  وتكل
ــرا  ــرا صغي ــات اال كس املعلوم
ــة او طائرة  ــة بناء دباب في كلف
مقاتلة وما عرفه فورلونغ اكثر 
ــن احيانا  ــره هو انه ميك من غي
والطموحني  ــاء  االذكي ــاس  االن
ــارات  مبلي ــات  مؤسس ــل  داخ
ــون  البنتاغ ــل  مث ــدوالرات  ال
ــدوالرات من  ال ــني  ــان مالي ضم
ــن  م ــداس  اك ــد  حتدي ــق  طري
ــورة من  ــي الزوايا املغم ــال ف امل
البيروقراطية وميكنهم بالقيام 
بذلك بناء امبراطوريات صغيرة 
كان عندما وصل الى مؤمتر الس 
ــع ٢٠٠٥ على  ــي ربي ــاس ف فيغ
ــك ان يقبل وظيفة مدنية  وش
ــم  ــي قس ــتوى ف ــة املس رفيع
ــية في قيادة  العمليات النفس
ــة االمريكية  ــات اخلاص العملي
وحمل رزمة من بطاقات العمل 
ــى انه بائع لالدوات  تعرف به عل
ــئلة عن  املكتبية لتفادي االس
ــو العثور  ــي وه ــه احلقيق عمل
ــرة متتلك  ــركات صغي ــى ش عل
التكنولوجيا املطلوبة ملساعدة 
البنتاغون على القيام بالدعاية 
ــع املعلومات في  ــالت جم وحم

الشرق االوسط .

ال
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دعي فور لونغ ابن ميامي اُّـ الخدمة 
َّـ الجيش َّـ ١٩٧٢  قبل اشهر فقط
 من قيام الرئيس ريتشارد نيكسون 

بالغاء التجنيد
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من الجيد ان ينجح مايكل فورلونغ َّـ اِّـعركة الذهنية 
النه لم يعد صالحا للنوع الجسماني منها

ابن الدنمايكل نيكسون
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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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الرياضية  املوهبة  فريقا  تأهل 
االقاليم  شؤون  دائرة  الى  التابع 
الشباب  وزارة  في  واحملافظات 
والرياضة الى نهائي بطولة العرب 
مالعب  على  املقامة  لألكادمييات 
نادي السد في دولة قطر، أذ متكن 
على  الفوز  من   ٢٠٠٦ تولد  فريق 
بثالثة  العراق  أكادمييات  منتخب 

أهداف نظيفة جاءت بأقدام املتألق 
في البطولة أحمد عواد، وسيواجه 
فريق  النهائية  املباراة  في  الفائز 
على  تغلب  الذي  اللبناني  سوكر 
بركالت  القطري  السد  فريق 

الترجيح بثالثة مقابل أثنني.
 ٢٠٠٥  -  ٢٠٠٤ فئة  منافسات  وفي 
اخلتامية  املباراة  املوهبة  فريق  بلغ 
بعد الفوز على سبروتي الكويتي .

لم  احلظ  بأن  االغلبية  يجزم  قد 
العراقي  الكرة  احتاد  يحالف 
تبشر  كانت  التي  مساعيه  في 
املؤمتر  بعد  العراقية  للكرة  بخير 
االنتخابي االخير بفندق الرشيد، 
مكتب  والدة  ايار  في  أعلن  والذي 
يبني  اجلميع  كان  جديد  تنفيذي 
من  ينقض  ولم  عليه،  اآلمال 
وبإنتظار  قلة،  أشهر  إال  الدورة 
ثالث سنوات ومعها اشهر عديدة 
على انتهاء خدمته االلزامية، وقد 
االحتاد،  على  عسرا  أشد  تكون 
عقد  والذي  له  االول  االجتماع 
نعتقد  والذي  بغداد،  فندق  في 

(عتبته) غير موفقة على  ان 
من  عدداً  حمل  االحتاد، 
مبعث  كانت  التوصيات 
لعمله،  للمتابعني  خير 
منها ملف الفئات العمرية 
اجلميع  االجنبي،  واملدرب 
بالقادم،  خيرا  استبشر 
لكن الصدمة جاءت باحلظ 
في  االحتاد  على  السيئ 
التعامل  اهم ملفني يعتزم 
واقعة مطار  فأتت  معهما، 

بغداد ومنتخب الناشئني، واعادة 
وكانت  مزورين،  العبني  تسعة 
االحتاد  لطموحات  قوية  ضربة 
كردة  قوية  قرارات  إلتخاذ  دفعته 
علي  ضحيتها  كان  آنية،  فعل 
دون  من  التدريبي  ومالكه  هادي 
احلقيقي  اجلاني  عن  البحث 
التزوير.  لعملية  الفعلي  واملتهم 
وبعد   ، االجنبي  املدرب  ملف  أما 
للجنة  التفاوض  في  جناحني 
اجنبني،  مدربني  مع  املكلفة 
االحتاد،  تعامل  في  الفشل  جاء 
االوساط تسريبات  في  وانتشرت 
وتصريحات رسمية، منها إخالل 
مع  التفاوض  فقرات  في  االحتاد 

جاء  فيما  اريكسون،  السويدي 
املصد  ليكون  التهديد  موضوع 

االخير آلمال املدرب االجنبي.
جلنة التفاوض ما زالت تصر على 
ان امللف لم يغلق ، وهي جارية في 
ان  آخرون  يؤكد  فيما  مسعاها، 

العودة باتت وشيكة للمحلي.
أمام ذلك كان لنا استطالعان في 
الرأي مع احد اعضاء احتاد الكرة، 
لشخصية  كان  اآلخر  والرأي 
اجلميع،  لدى  معروفة  رياضية 
عدة  لسنوات  بإخالص  عملت 
رسم  عن  جهودها  واثمرت 

استراتيجية علمية في وقتها.

إحتاد الكرة: جنحنا في امللفني

جلنة  وعضو  الكرة،  احتاد  عضو 
املدرب  ملف  في  التفاوض 

 ، الزاملي  غالب  االجنبي، 
في  جنح  االحتاد  ان  الى:  أشار 
ملف الفئات العمرية واملدرب 

االجنبي.
االول  االجتماع  في  واضاف: 
هيكلة  بإعادة  قرار  لنا  كان 
العمرية،  الفئات  منتخبات 
اوصلنا  من  هو  القرار  وهذا 
الى كشف الكثير من االعمار 
اجلميع،  مبساعدة  املزورة 
وصوال الى واقعة مطار بغداد، 

والعمل الذي يكون بنوايا صادقة 
علينا  مطبات،  تعترضه  ان  البد 
متابعة هذا امللف، وان ال نتوقف 
اخطاء،  من  االمر  كلفنا  مهما 

في  نالقي  ان  نتوقع  ونحن 
في  ستثمر  صعوبات  املوضوع 
النهاية الى الهدف الذي سعينا 
بأول اجتماع، لذا فإن ملف  فيه 
فيه  نفشل  لم  العمرية  الفئات 

كما يؤكد البعض.
: أما موضوع املدرب االجنبي،  وبنيّ
ونطلب  بيوتنا  في  جنلس  فلم 
سعت  بل  ال  يأتي،  ان  املدرب  من 
اللجنة وذهبت وفاوضت مدربني 
مستمراً،  مسعانا  ومازال  إثنني، 
معلومة  اطراف  من  حدث  وما 
الكرة  مساعي  ضد  تعمل 
نحن  ايضا،  تتوقف  لن  العراقية 
العراقيل  يضعون  وهم  جنتهد، 
نصل  ان  الى  امللف،  هذا  في 

الى طموحنا في هذا امللف.
ان  الوارد  غير  من  واوضح: 
بالفشل،  البعض  يتهمنا 
فنحن لن نتوقف في امللفني، 
بحد  الفشل  هو  والتوقف 
املساعي  دامت  وما  ذاته، 
النجاح،  الى  وصوال  مستمرة 
الوقت  في  جنحنا  نقل  ولم 
هذين  في  فشلنا  او  احلالي 

امللفني.

 وصل الى العاصمة بغداد, مساء االثنني, وفد فريق احتاد العاصمة اجلزائري, استعدادا 
ملواجهة القوة اجلوية في ذهاب اجلولة االولى ملنافسات دوري ابطال العرب في اللقاء 
الدولي االربعاء املقبل.الوفد اجلزائري املكون من ”٣٥“  الذي سيضيفه ملعب كربالء 
املقدسة  كربالء  مدينة  الى  بغداد  العاصمة  من  ذاته  اليوم  في  سيتوجه  شخصا 
على ان يقيم اولى وحداته التدريبية على ملعب كربالء الثاني اليوم الثالثاء حتضيرا 
للمواجهة املهمة امام القوة اجلوية, حيث سيتخذ من فندق ”روتانا“ مقرا القامته.

الى ذلك وصل مشرف املباراة السوري فاروق سرية الى العاصمة بغداد, فيما سيصل 
م احلكام, الدولي السابق العماني محمد املوسوي وممثل االمانة العامة لالحتاد  مقوّ
العربي السوداني محمد اخلير الشيخ للمباشرة بجميع االمور اخملتصة باللقاء.االحتاد 
العربي لكرة القدم اناط املهمة التحكيمية بطاقم حكام كويتي مؤلف من ”علي 
محمود للساحة يساعده كل من عباس حمزة غلوم ويعقوب املطيري وعلي طالب 
حكما رابعاً“, حيث سيتخذون من فندق البارون مقرا لهم.وشكلت ادارة نادي القوة 
اجلوية برئاسة امني السر هيثم كاظم مجموعة من اللجان التي ستاخذ على عاتقها 
داخل  الوفود  ومرافقة  الضيوف  استقبال  بينها  ومن  التنظيمية  االمور  من  العديد 
املدينة املقدسة. فيما سيتوجه مساء امس االثنني وفد القوة اجلوية الى محافظة 
كربالء املقدسة على ان يخوض اولى وحداته التدريبية في اليوم ذاته متخذا من فندق 

جنمة جرش مقرا القامته.

   
ــارزة  املب ــاد  احت ــتعد  يس
ــكر تدريبي  ــة معس القام
ــي اذربيجان يبدأ من يوم  ف
ــتمر  ويس ــاري  اجل آب   ١٣
ــتعداداً  اس ــاً  يوم ـــ١٦  ل
ــي بطوالت  ــاركة ف للمش
واالوملبياد  ــرب  والع ــيا  آس
ــباب.ذكر  للش ــي  العامل
ــس االحتاد املركزي  ذلك رئي
للمبارزة زياد حسن، مبيناً 
ان معسكر اذربيجان كان 
مقرراً ان يبدأ امس االثنني 
لكن اجراءات ادارية حالت 
ــه  ــم تأجيل ــك ليت دون ذل

ــهر  لغاية يوم ١٣ من الش
ــح ان االحتاد  ــاري. واوض اجل
يسعى الى اشراك العديد 
ــتى  ــن الالعبني وفي ش م
ــب  كس ــرض  لغ ــات  الفئ
الفائدة الكبرى والتحضير 
ــة  اخلارجي ــاركات  للمش
ومنها بطولة آسيا دون ٢٣ 
عاماً في الفلبني التي تقام 
شهر تشرين االول املقبل، 
وبطولة العرب اواخر العام 
العاملي  ــاد  واالوملبي اجلاري 
االرجنتني  ــي  ف ــباب  للش
شهر تشرين االول املقبل. 
احمللي  ــاط  النش ان  ــال  وق

ــهد  يش ــارزة  املب ــاد  الحت
تنظيم نهائي اندية العراق 
ولالسلحة  الشباب  لفئة 

الثالثة شهر ايلول املقبل، 
ــات  املنافس ــدأ  تب ــث  حي
ــة  فئ ــات  نهائي ــة  باقام

تعقبها  العربي  ــيف  الس
نهائيات سيف املبارزة ثم 

سالح الشيش. 

ــرطة،  الش ــادي  ن توصل 
ــم جنم  ــاق لض اتف ــى  إل
ــب الوطني ونادي  املنتخ
ــان علي  ــاء حس الكهرب
ــلوي  لتمثيل فريقه الس

املوسم املقبل.
ــن أفضل  ــان يعد م حس
ــي  ــباب ف ــني الش الالعب
ــي املمتاز  ــدوري العراق ال
ــب الوطني،  ــع املنتخ وم
ــن أفضل  ــد م ــث يع حي
ــن يجيدون  الذي الالعبني 

تسجيل «الثالثيات».

ــرطة املركز  ــل الش واحت
الثاني في الدوري العراقي 
املاضي،  ــم  املوس املمتاز 

ــي الدور  ــارته ف بعد خس
ــط  النف ــام  ام ــي  النهائ

بطل املسابقة.
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ــام  تلقى االحتاد املركزي لبناء االجس
ــي  ــي بطولت ــاركة ف ــني للمش دعوت
ــتقامان في شهري  العالم اللتني س
ــى  ــون االول عل ــي وكان ــرين الثان تش
ــبانيا. اعلن  التوالي في اوكرانيا واس
ــام  ــاء االجس ــاد بن ــس احت ــك رئي ذل
ــاً ان االعداد  ــن مبين ــز عبداحلس فائ

ــراً بهدف حتقيق  للبطولتني بدأ مبك
ــة تدريبية  ــني ان دورة دولي النجاح.وب
ــد االضحى  ــد عطلة عي ــتقام بع س
ــع  ــاون م ــداد بالتع ــي بغ ــارك ف املب
االكادميية الدولية وفرعها في العراق. 
ــتقام دورة محلية في  ــني س ــي ح ف
ايلول، وستقام البطولة في القاعات 

االهلية منتصف الشهر نفسه.

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

ــة االلعاب  ــأكل كرة القدم بقي ــت (لكي ال ت ــن الزمن كتب ــل عقود م قب
ــعبية االولى على  ــتحواذ اللعبة الش الرياضية االخرى)، مركزاً على اس
الرعاية واالهتمام والدعم املادي وحتى االضواء االعالمية، ما يؤثر سلباً، 
ــرى، في االندية واملنتخبات  ــن جميع النواحي، في بقية االلعاب االخ وم
الوطنية، واحلال ما زال بل أصبحت الهوة واضحة، وخاصة في ما يتعلق 

باالهتمام االعالمي.
ــا، االلعاب  ــص أخواته ــاكل، حص ــرة القدم، كرة املش ــوم (تأكل) ك الي
ــى حد ترك (هامش)  ــتحوذ على االهتمام عند الناس ال ــة، وتس الرياضي
ــى  ــلبية، اذ أمس ــداث الرياضية االخرى، االيجابية أو الس ــيط لالح بس

املشهد الرياضي كروياً بأمتياز!. 
في خضم هذا املشهد، مثالً، كانت مشاركة منتخبنا الوطني للناشئني 
بكرة السلة في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في ايران، هذه املشاركة 
التي جاءت سريعة وانتهت ايضاً بذات السرعة، واطلع عليها، الوسط 
ــلوي، من خالل أخبار قصيرة جداً و(خجولة) في صحفنا الرياضية،  الس
ــارات امام جميع فرق  وهي أخبار صادمة أيضاً ليس النها تضمنت خس
ــلتنا كثيراً.. كثيراً  ــب، بل النها كانت بنتائج أثقلت س البطولة، فحس

جداً.
ــئني امام  ــر منتخبنا للناش باخملتصر، وهو الذي أعلن حلد اآلن، فقد خس
ــئة لبنان  ــر امام ناش ايران بنتيجة (٣٦ – ٩١) اي بفارق (٥٥) نقطة، وخس
ــوريا  ــر امام منتخب س بنتيجة (٤٤-٩٦) اي بفارق (٥٢) نقطة، كما خس
ــذا احلدث  ــة، أال يلفت ه ــارق ٥١ نقط ــة (٢٤-٧٥) وبف ــئني بنتيج للناش
الرياضي انتباه احد ليسلط الضوء عليه، بالتحليل والنقد، وليس غير 

ذلك؟، مبعنى اال تستحق هذه النتائج وقفة موضوعية؟.
ــتوى بيننا وبني  ــارق املس ــئني يؤكد ف ــيا للناش ــي غرب آس ــا حدث ف م
ــتوى عند  ــوريا، واذا كان فارق املس ــران وس ــان واي ــزون، لبن ــات ال منتخب
ــباب الكثيرة ومنها مسألة  املنتخبات الوطنية (املتقدمني)، له من االس
ــة اللعبة في هذا البلد أو ذاك،  ــراف، واالحتكاك بفرق قوية، وعراق االحت
ــتوى الفني بيننا  ــة معروفة، فان فارق املس ــر ذلك من امور فني والى غي
ــئني، يدخل في  ــتوى منتخبات الناش وبني املنتخبات املذكورة على مس
صميم سبب جوهري يتعلق مبدى اتساع وتقدم قاعدة اللعبة عند هذه 

املنتخبات.
ــا نرى االمر اكثر أهمية وبحاجة الى وقفة اكثر جدية، ليس من احتاد  هن
ــتلزمات  ــة، املعني بايجاد دوري قوي للفئات العمرية، وتهيئة مس اللعب
النسغ الصاعد من فرق االندية الى املنتخبات في هذه الفئات العمرية، 
ــو ما يكاد ان يكون غائباً، خاصة اذا ما قورن بوجود دوري للمحترفني،  وه
ــان على احتاد اللعبة العمل  ــنوات االخيرة عندنا، ولذلك ف جنح في الس
ــى ما أعلنه االحتاد عن توجه  ــارة ال بجدية من اآلن بهذا االجتاه، مع االش

نحو املدارس السلوية، بالتعاون مع جهات حكومية عدة. 
ــألة  ــد أهمل كثير منها مس ــذا االمر، وق ــة معنية به ــة الرياضي االندي
ــط، واذا ما  ــي هذه اللعبة فق ــات العمرية، ليس ف ــام بفرق الفئ االهتم
ــان عليها الضغط  ــذه الفئات، ف ــود دوري له ــج بعضها بعدم وج حتج
ــئ اجلميع على وجود املدارس  ــاه أقامة مثل هذا الدوري، وهنا ال يتك باجت

التخصصية في هذه اللعبة، النها شيء.. والدوري احمللي شيء آخر.
ــارة اخيرة ومهمة وهي ان من االسباب اجلوهرية لتأخر مستوى فرق  أش
ــية التي  ــا، هو تأخر الرياضة املدرس ــذه اللعبة، وغيره ــئني في ه الناش
ــف االلعاب  ــدة واحدة فقط، خملتل ــد وليس قاع ــت تنتج بحق قواع كان

الرياضية، وخاصة ما نسميها االلعاب املنظمة.

@NNÊÏ˜ëb‰€a
@bÓçe@läÀ@Ú‹çÎ

وقفة 

سعدون جواد 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 
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نادي النفط الرياضي .. انجازات فاعلة ومواهب متألقة

البينة الجديدة / تركي الريحاني
قامت البينة اجلديدة بزيارة لنادي النفط 
ــاطات  النش ــى  عل ــالع  لالط ــي  الرياض
ــذي  ال ــق  العري ــادي  الن ــذا  له ــرة  االخي
ــس في عام ١٩٧٥ وبرزت فيه اسماء  تاس
ــني قصي  ــال الالعب ــة المعة امث رياضي
ــني  ــم وناصر حس ــوقي كاظ ــر وش مني
ــد غريب  ــعد عب ــي وس ــي الريحان و ترك
ــان الذين مثلوا  وسيد جليل وفالح خش
ــدة اندية اضافة الى متثيلهم املنتخب  ع
الوطني حيث تبنى نادي النفط الرياضي 
الشباب واالشبال والفتيان لرفد الفريق 
ــم ومتارينهم  ــرف على تدريبه االول ويش
ــوا االندية  ــني الرواد الذين مثل من الالعب
العراقية امثال الكابنت سعد عبد غريب 

ــير فالح وجاسم فاضل واملساعد  وتيس
ــت البينة اجلديدة   ــنت فاضل  والتق الكاب
ــرف  ــعد عبد غريب الذي اش بالكابنت س
على تدريب فريق االشبال ولديه بطوالت 
ــالناه عن نتائج النادي فاجاب  كثيرة وس
: للنادي عدة بطوالت كان آخرها حيازته 
ــي بطولة  ــز االول قبل عام ف ــى املرك عل
االشبال لالندية العراقية وفي عام ٢٠١٦ 
ــز االول وكان  ــى املرك ــا عل ــا حتصلن ايض
ــراف نخبة من  ذلك بجهود الالعبني واش
ــرة والكفاءة  ــني العراقيني ذوي اخلب املدرب
ــر  ــهم امني س ــي هذا اجملال وعلى راس ف
ــلطان عضو  ــد س ــم محم ــادي كاظ الن
االحتاد العراقي لكرة القدم  واضاف عبد 
ــذ اكثر  ــدة انني من ــب للبينة اجلدي غري

ــبال  ــل كمدرب الش ــا اعم ــن (١٥) عام م
ــد غريب  ــا اضاف عب ــط . كم ــادي النف ن
ــة  الرياض ووزارة  ــة  االوملبي ــة  اللجن ان   :
ــي لكرة القدم  ــباب واالحتاد العراق والش
ــابة  ــي البراعم الش ــم تبن ــب عليه يج
ــة ودعمهم  ــم الرياضي ــر قدراته لتطوي
ــتلزمات الرياضية واملالعب  ــر املس وتوفي
ــة ان  ــة اجلماهيري ــى االندي ــدة وعل اجلي
تتبنى هذه النماذج من الالعبني الشباب 
ــتقبل الكرة في العراق  الذين ميثلون مس
ــم احلقيقية في  ــن مواليده ــد م والتاك
ــمعة  ــدورات اخلارجية حفظا على س ال
الكرة العراقية واالبتعاد عن التزوير .كما 
ــر رموزنا  ــب : علينا تذك ــاف عبد غري اض
ــي حققت للعراق  ــة الكبيرة الت الرياضي

اجنازات ال تنسى وحتى ال يفوتني ان اذكر 
ــو بابا رحمه  ــيخ املدربني الكابنت عم ش
ــنوات  ــى حيث قام بتدريبي لس اهللا تعال
ــرة الالزمة  ــه اخلب ــبت من طويلة اكتس
ــكري  ومثلن عن طريقه املنتخب العس
ــث ترك  ــكري حي ــة العس ــق الكلي وفري
ــيرة الكرة  ــه الواضحة على مس بصمات
في العراق كذلك الكابنت كاظم محمد 
ــرف على تدريبي كما  ــلطان الذي اش س
اشرف على تدريب الكثير من جنوم الكرة 
العراقية. وبدورها تتوجه البينة اجلديدة  
ــني والالعبني  ــا الى جميع املدرب بالتحاي
ــؤولني الذين يتواصلون معها وهم  واملس
ــرة العراقية على  ــوم الك ــون هم يحمل

اكتافهم ليعيدوا امجادها .
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االلعاب  لدورة  العراقية  البعثة  رئيس  بحث 
االسيوية فالح حسن في اندونيسيا تفاصيل 
القاري،  االستحقاق  في  العراق  مشاركة 
االربع  زهاء  الذي استغرق  وذلك في االجتماع 
االجتماع  خالل  مت  انه  حسن  ساعات.وقال 
بهويات  يتعلق  ما  وكل  العراق  وفد  تسجيل 
التعريف واالقامة والتنقل وتسجيل االلعاب، 

وتهيئة جميع مستلزمات املشاركة العراقية 
حتقيق  اجل  من  رياضيينا  مهمة  وتسهيل 
التي  االسيوية  الدورة  في  النتائج  افضل 
ويشارك  اجلاري،  اب  ستنطلق منتصف شهر 
االوملبية  ان  فعالية.واضاف،  بـ١٢  العراق 
االسيوي،  للحدث  حتضيراتها  جميع  اكملت 
الداخلية  التدريبية  املعسكرات  ووفرت 
الى  للوصول  املشاركة  لالحتادات  واخلارجية 
كبيرة  ثقتنا  ان  مبينا  املطلوبة،  اجلاهزية 

التتويج  منصات  الى  للوصول  العبينا  في 
ان  حسن  عاليا.واوضح  العراق  اسم  ورفع 
االوملبية حرصت على التواجد في اندونيسيا 
املشاركة  متطلبات  جميع  اكمال  اجل  من 
العراقية والسيما في اجلانب االداري، والتهيئة 
الستقبال االحتادات وادراج توقيتات املنافسات 
والتدريبات واملالعب التي ستحتضن اللقاءات 
في  رياضيينا  مهمة  باجناح  يتعلق  ما  وكل 

اسياد اندونيسيا.
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صفارة كويتية تضبط احداث اللقاء



 
  

الرياضية  املوهبة  فريقا  تأهل 
االقاليم  شؤون  دائرة  الى  التابع 
الشباب  وزارة  في  واحملافظات 
والرياضة الى نهائي بطولة العرب 
مالعب  على  املقامة  لألكادمييات 
نادي السد في دولة قطر، أذ متكن 
على  الفوز  من   ٢٠٠٦ تولد  فريق 
بثالثة  العراق  أكادمييات  منتخب 

أهداف نظيفة جاءت بأقدام املتألق 
في البطولة أحمد عواد، وسيواجه 
فريق  النهائية  املباراة  في  الفائز 
على  تغلب  الذي  اللبناني  سوكر 
بركالت  القطري  السد  فريق 

الترجيح بثالثة مقابل أثنني.
 ٢٠٠٥  -  ٢٠٠٤ فئة  منافسات  وفي 
اخلتامية  املباراة  املوهبة  فريق  بلغ 
بعد الفوز على سبروتي الكويتي .

لم  احلظ  بأن  االغلبية  يجزم  قد 
العراقي  الكرة  احتاد  يحالف 
تبشر  كانت  التي  مساعيه  في 
املؤمتر  بعد  العراقية  للكرة  بخير 
االنتخابي االخير بفندق الرشيد، 
مكتب  والدة  ايار  في  أعلن  والذي 
يبني  اجلميع  كان  جديد  تنفيذي 
من  ينقض  ولم  عليه،  اآلمال 
وبإنتظار  قلة،  أشهر  إال  الدورة 
ثالث سنوات ومعها اشهر عديدة 
على انتهاء خدمته االلزامية، وقد 
االحتاد،  على  عسرا  أشد  تكون 
عقد  والذي  له  االول  االجتماع 
نعتقد  والذي  بغداد،  فندق  في 

(عتبته) غير موفقة على  ان 
من  عدداً  حمل  االحتاد، 
مبعث  كانت  التوصيات 
لعمله،  للمتابعني  خير 
منها ملف الفئات العمرية 
اجلميع  االجنبي،  واملدرب 
بالقادم،  خيرا  استبشر 
لكن الصدمة جاءت باحلظ 
في  االحتاد  على  السيئ 
التعامل  اهم ملفني يعتزم 
واقعة مطار  فأتت  معهما، 

بغداد ومنتخب الناشئني، واعادة 
وكانت  مزورين،  العبني  تسعة 
االحتاد  لطموحات  قوية  ضربة 
كردة  قوية  قرارات  إلتخاذ  دفعته 
علي  ضحيتها  كان  آنية،  فعل 
دون  من  التدريبي  ومالكه  هادي 
احلقيقي  اجلاني  عن  البحث 
التزوير.  لعملية  الفعلي  واملتهم 
وبعد   ، االجنبي  املدرب  ملف  أما 
للجنة  التفاوض  في  جناحني 
اجنبني،  مدربني  مع  املكلفة 
االحتاد،  تعامل  في  الفشل  جاء 
االوساط تسريبات  في  وانتشرت 
وتصريحات رسمية، منها إخالل 
مع  التفاوض  فقرات  في  االحتاد 

جاء  فيما  اريكسون،  السويدي 
املصد  ليكون  التهديد  موضوع 

االخير آلمال املدرب االجنبي.
جلنة التفاوض ما زالت تصر على 
ان امللف لم يغلق ، وهي جارية في 
ان  آخرون  يؤكد  فيما  مسعاها، 

العودة باتت وشيكة للمحلي.
أمام ذلك كان لنا استطالعان في 
الرأي مع احد اعضاء احتاد الكرة، 
لشخصية  كان  اآلخر  والرأي 
اجلميع،  لدى  معروفة  رياضية 
عدة  لسنوات  بإخالص  عملت 
رسم  عن  جهودها  واثمرت 

استراتيجية علمية في وقتها.

إحتاد الكرة: جنحنا في امللفني

جلنة  وعضو  الكرة،  احتاد  عضو 
املدرب  ملف  في  التفاوض 

 ، الزاملي  غالب  االجنبي، 
في  جنح  االحتاد  ان  الى:  أشار 
ملف الفئات العمرية واملدرب 

االجنبي.
االول  االجتماع  في  واضاف: 
هيكلة  بإعادة  قرار  لنا  كان 
العمرية،  الفئات  منتخبات 
اوصلنا  من  هو  القرار  وهذا 
الى كشف الكثير من االعمار 
اجلميع،  مبساعدة  املزورة 
وصوال الى واقعة مطار بغداد، 

والعمل الذي يكون بنوايا صادقة 
علينا  مطبات،  تعترضه  ان  البد 
متابعة هذا امللف، وان ال نتوقف 
اخطاء،  من  االمر  كلفنا  مهما 

في  نالقي  ان  نتوقع  ونحن 
في  ستثمر  صعوبات  املوضوع 
النهاية الى الهدف الذي سعينا 
بأول اجتماع، لذا فإن ملف  فيه 
فيه  نفشل  لم  العمرية  الفئات 

كما يؤكد البعض.
: أما موضوع املدرب االجنبي،  وبنيّ
ونطلب  بيوتنا  في  جنلس  فلم 
سعت  بل  ال  يأتي،  ان  املدرب  من 
اللجنة وذهبت وفاوضت مدربني 
مستمراً،  مسعانا  ومازال  إثنني، 
معلومة  اطراف  من  حدث  وما 
الكرة  مساعي  ضد  تعمل 
نحن  ايضا،  تتوقف  لن  العراقية 
العراقيل  يضعون  وهم  جنتهد، 
نصل  ان  الى  امللف،  هذا  في 

الى طموحنا في هذا امللف.
ان  الوارد  غير  من  واوضح: 
بالفشل،  البعض  يتهمنا 
فنحن لن نتوقف في امللفني، 
بحد  الفشل  هو  والتوقف 
املساعي  دامت  وما  ذاته، 
النجاح،  الى  وصوال  مستمرة 
الوقت  في  جنحنا  نقل  ولم 
هذين  في  فشلنا  او  احلالي 

امللفني.

 وصل الى العاصمة بغداد, مساء االثنني, وفد فريق احتاد العاصمة اجلزائري, استعدادا 
ملواجهة القوة اجلوية في ذهاب اجلولة االولى ملنافسات دوري ابطال العرب في اللقاء 
الدولي االربعاء املقبل.الوفد اجلزائري املكون من ”٣٥“  الذي سيضيفه ملعب كربالء 
املقدسة  كربالء  مدينة  الى  بغداد  العاصمة  من  ذاته  اليوم  في  سيتوجه  شخصا 
على ان يقيم اولى وحداته التدريبية على ملعب كربالء الثاني اليوم الثالثاء حتضيرا 
للمواجهة املهمة امام القوة اجلوية, حيث سيتخذ من فندق ”روتانا“ مقرا القامته.
الى ذلك وصل مشرف املباراة السوري فاروق سرية الى العاصمة بغداد, فيما سيصل 
م احلكام, الدولي السابق العماني محمد املوسوي وممثل االمانة العامة لالحتاد  مقوّ
العربي السوداني محمد اخلير الشيخ للمباشرة بجميع االمور اخملتصة باللقاء.االحتاد 
العربي لكرة القدم اناط املهمة التحكيمية بطاقم حكام كويتي مؤلف من ”علي 
محمود للساحة يساعده كل من عباس حمزة غلوم ويعقوب املطيري وعلي طالب 
حكما رابعاً“, حيث سيتخذون من فندق البارون مقرا لهم.وشكلت ادارة نادي القوة 
اجلوية برئاسة امني السر هيثم كاظم مجموعة من اللجان التي ستاخذ على عاتقها 
داخل  الوفود  ومرافقة  الضيوف  استقبال  بينها  ومن  التنظيمية  االمور  من  العديد 
املدينة املقدسة. فيما سيتوجه مساء امس االثنني وفد القوة اجلوية الى محافظة 
كربالء املقدسة على ان يخوض اولى وحداته التدريبية في اليوم ذاته متخذا من فندق 

جنمة جرش مقرا القامته.

   
ــارزة  املب ــاد  احت ــتعد  يس
ــكر تدريبي  ــة معس القام
ــي اذربيجان يبدأ من يوم  ف
ــتمر  ويس ــاري  اجل آب   ١٣
ــتعداداً  اس ــاً  يوم ـــ١٦  ل
ــي بطوالت  ــاركة ف للمش
واالوملبياد  ــرب  والع ــيا  آس
ــباب.ذكر  للش ــي  العامل
ــس االحتاد املركزي  ذلك رئي
للمبارزة زياد حسن، مبيناً 
ان معسكر اذربيجان كان 
مقرراً ان يبدأ امس االثنني 
لكن اجراءات ادارية حالت 
ــه  ــم تأجيل ــك ليت دون ذل

ــهر  لغاية يوم ١٣ من الش
ــح ان االحتاد  ــاري. واوض اجل
يسعى الى اشراك العديد 
ــتى  ــن الالعبني وفي ش م
ــب  كس ــرض  لغ ــات  الفئ
الفائدة الكبرى والتحضير 
ــة  اخلارجي ــاركات  للمش
ومنها بطولة آسيا دون ٢٣ 
عاماً في الفلبني التي تقام 
شهر تشرين االول املقبل، 
وبطولة العرب اواخر العام 
العاملي  ــاد  واالوملبي اجلاري 
االرجنتني  ــي  ف ــباب  للش
شهر تشرين االول املقبل. 
احمللي  ــاط  النش ان  ــال  وق

ــهد  يش ــارزة  املب ــاد  الحت
تنظيم نهائي اندية العراق 
ولالسلحة  الشباب  لفئة 

الثالثة شهر ايلول املقبل، 
ــات  املنافس ــدأ  تب ــث  حي
ــة  فئ ــات  نهائي ــة  باقام

تعقبها  العربي  ــيف  الس
نهائيات سيف املبارزة ثم 

سالح الشيش. 

ــرطة،  الش ــادي  ن توصل 
ــم جنم  ــاق لض اتف ــى  إل
ــب الوطني ونادي  املنتخ
ــان علي  ــاء حس الكهرب
ــلوي  لتمثيل فريقه الس

املوسم املقبل.
ــن أفضل  ــان يعد م حس
ــي  ــباب ف ــني الش الالعب
ــي املمتاز  ــدوري العراق ال
ــب الوطني،  ــع املنتخ وم
ــن أفضل  ــد م ــث يع حي
ــن يجيدون  الذي الالعبني 

تسجيل «الثالثيات».

ــرطة املركز  ــل الش واحت
الثاني في الدوري العراقي 
املاضي،  ــم  املوس املمتاز 

ــي الدور  ــارته ف بعد خس
ــط  النف ــام  ام ــي  النهائ

بطل املسابقة.
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ــام  تلقى االحتاد املركزي لبناء االجس
ــي  ــي بطولت ــاركة ف ــني للمش دعوت
ــتقامان في شهري  العالم اللتني س
ــى  ــون االول عل ــي وكان ــرين الثان تش
ــبانيا. اعلن  التوالي في اوكرانيا واس
ــام  ــاء االجس ــاد بن ــس احت ــك رئي ذل
ــاً ان االعداد  ــن مبين ــز عبداحلس فائ

ــراً بهدف حتقيق  للبطولتني بدأ مبك
ــة تدريبية  ــني ان دورة دولي النجاح.وب
ــد االضحى  ــد عطلة عي ــتقام بع س
ــع  ــاون م ــداد بالتع ــي بغ ــارك ف املب
االكادميية الدولية وفرعها في العراق. 
ــتقام دورة محلية في  ــني س ــي ح ف
ايلول، وستقام البطولة في القاعات 

االهلية منتصف الشهر نفسه.

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

ــة االلعاب  ــأكل كرة القدم بقي ــت (لكي ال ت ــن الزمن كتب ــل عقود م قب
ــعبية االولى على  ــتحواذ اللعبة الش الرياضية االخرى)، مركزاً على اس
الرعاية واالهتمام والدعم املادي وحتى االضواء االعالمية، ما يؤثر سلباً، 
ــرى، في االندية واملنتخبات  ــن جميع النواحي، في بقية االلعاب االخ وم
الوطنية، واحلال ما زال بل أصبحت الهوة واضحة، وخاصة في ما يتعلق 

باالهتمام االعالمي.
ــا، االلعاب  ــص أخواته ــاكل، حص ــرة القدم، كرة املش ــوم (تأكل) ك الي
ــى حد ترك (هامش)  ــتحوذ على االهتمام عند الناس ال ــة، وتس الرياضي
ــى  ــلبية، اذ أمس ــداث الرياضية االخرى، االيجابية أو الس ــيط لالح بس

املشهد الرياضي كروياً بأمتياز!. 
في خضم هذا املشهد، مثالً، كانت مشاركة منتخبنا الوطني للناشئني 
بكرة السلة في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في ايران، هذه املشاركة 
التي جاءت سريعة وانتهت ايضاً بذات السرعة، واطلع عليها، الوسط 
ــلوي، من خالل أخبار قصيرة جداً و(خجولة) في صحفنا الرياضية،  الس
ــارات امام جميع فرق  وهي أخبار صادمة أيضاً ليس النها تضمنت خس
ــلتنا كثيراً.. كثيراً  ــب، بل النها كانت بنتائج أثقلت س البطولة، فحس

جداً.
ــئني امام  ــر منتخبنا للناش باخملتصر، وهو الذي أعلن حلد اآلن، فقد خس
ــئة لبنان  ــر امام ناش ايران بنتيجة (٣٦ – ٩١) اي بفارق (٥٥) نقطة، وخس
ــوريا  ــر امام منتخب س بنتيجة (٤٤-٩٦) اي بفارق (٥٢) نقطة، كما خس
ــذا احلدث  ــة، أال يلفت ه ــارق ٥١ نقط ــة (٢٤-٧٥) وبف ــئني بنتيج للناش
الرياضي انتباه احد ليسلط الضوء عليه، بالتحليل والنقد، وليس غير 

ذلك؟، مبعنى اال تستحق هذه النتائج وقفة موضوعية؟.
ــتوى بيننا وبني  ــارق املس ــئني يؤكد ف ــيا للناش ــي غرب آس ــا حدث ف م
ــتوى عند  ــوريا، واذا كان فارق املس ــران وس ــان واي ــزون، لبن ــات ال منتخب
ــباب الكثيرة ومنها مسألة  املنتخبات الوطنية (املتقدمني)، له من االس
ــة اللعبة في هذا البلد أو ذاك،  ــراف، واالحتكاك بفرق قوية، وعراق االحت
ــتوى الفني بيننا  ــة معروفة، فان فارق املس ــر ذلك من امور فني والى غي
ــئني، يدخل في  ــتوى منتخبات الناش وبني املنتخبات املذكورة على مس
صميم سبب جوهري يتعلق مبدى اتساع وتقدم قاعدة اللعبة عند هذه 

املنتخبات.
ــا نرى االمر اكثر أهمية وبحاجة الى وقفة اكثر جدية، ليس من احتاد  هن
ــتلزمات  ــة، املعني بايجاد دوري قوي للفئات العمرية، وتهيئة مس اللعب
النسغ الصاعد من فرق االندية الى املنتخبات في هذه الفئات العمرية، 
ــو ما يكاد ان يكون غائباً، خاصة اذا ما قورن بوجود دوري للمحترفني،  وه
ــان على احتاد اللعبة العمل  ــنوات االخيرة عندنا، ولذلك ف جنح في الس
ــى ما أعلنه االحتاد عن توجه  ــارة ال بجدية من اآلن بهذا االجتاه، مع االش

نحو املدارس السلوية، بالتعاون مع جهات حكومية عدة. 
ــألة  ــد أهمل كثير منها مس ــذا االمر، وق ــة معنية به ــة الرياضي االندي
ــط، واذا ما  ــي هذه اللعبة فق ــات العمرية، ليس ف ــام بفرق الفئ االهتم
ــان عليها الضغط  ــذه الفئات، ف ــود دوري له ــج بعضها بعدم وج حتج
ــئ اجلميع على وجود املدارس  ــاه أقامة مثل هذا الدوري، وهنا ال يتك باجت

التخصصية في هذه اللعبة، النها شيء.. والدوري احمللي شيء آخر.
ــارة اخيرة ومهمة وهي ان من االسباب اجلوهرية لتأخر مستوى فرق  أش
ــية التي  ــا، هو تأخر الرياضة املدرس ــذه اللعبة، وغيره ــئني في ه الناش
ــف االلعاب  ــدة واحدة فقط، خملتل ــد وليس قاع ــت تنتج بحق قواع كان

الرياضية، وخاصة ما نسميها االلعاب املنظمة.

@NNÊÏ˜ëb‰€a
@bÓçe@läÀ@Ú‹çÎ
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سعدون جواد 
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 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 
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نادي النفط الرياضي .. انجازات فاعلة ومواهب متألقة

البينة الجديدة / تركي الريحاني
قامت البينة اجلديدة بزيارة لنادي النفط 
ــاطات  النش ــى  عل ــالع  لالط ــي  الرياض
ــذي  ال ــق  العري ــادي  الن ــذا  له ــرة  االخي
ــس في عام ١٩٧٥ وبرزت فيه اسماء  تاس
ــني قصي  ــال الالعب ــة المعة امث رياضي
ــني  ــم وناصر حس ــوقي كاظ ــر وش مني
ــد غريب  ــعد عب ــي وس ــي الريحان و ترك
ــان الذين مثلوا  وسيد جليل وفالح خش
ــدة اندية اضافة الى متثيلهم املنتخب  ع
الوطني حيث تبنى نادي النفط الرياضي 
الشباب واالشبال والفتيان لرفد الفريق 
ــم ومتارينهم  ــرف على تدريبه االول ويش
ــوا االندية  ــني الرواد الذين مثل من الالعب
العراقية امثال الكابنت سعد عبد غريب 

ــير فالح وجاسم فاضل واملساعد  وتيس
ــت البينة اجلديدة   ــنت فاضل  والتق الكاب
ــرف  ــعد عبد غريب الذي اش بالكابنت س
على تدريب فريق االشبال ولديه بطوالت 
ــالناه عن نتائج النادي فاجاب  كثيرة وس
: للنادي عدة بطوالت كان آخرها حيازته 
ــي بطولة  ــز االول قبل عام ف ــى املرك عل
االشبال لالندية العراقية وفي عام ٢٠١٦ 
ــز االول وكان  ــى املرك ــا عل ــا حتصلن ايض
ــراف نخبة من  ذلك بجهود الالعبني واش
ــرة والكفاءة  ــني العراقيني ذوي اخلب املدرب
ــر  ــهم امني س ــي هذا اجملال وعلى راس ف
ــلطان عضو  ــد س ــم محم ــادي كاظ الن
االحتاد العراقي لكرة القدم  واضاف عبد 
ــذ اكثر  ــدة انني من ــب للبينة اجلدي غري

ــبال  ــل كمدرب الش ــا اعم ــن (١٥) عام م
ــد غريب  ــا اضاف عب ــط . كم ــادي النف ن
ــة  الرياض ووزارة  ــة  االوملبي ــة  اللجن ان   :
ــي لكرة القدم  ــباب واالحتاد العراق والش
ــابة  ــي البراعم الش ــم تبن ــب عليه يج
ــة ودعمهم  ــم الرياضي ــر قدراته لتطوي
ــتلزمات الرياضية واملالعب  ــر املس وتوفي
ــة ان  ــة اجلماهيري ــى االندي ــدة وعل اجلي
تتبنى هذه النماذج من الالعبني الشباب 
ــتقبل الكرة في العراق  الذين ميثلون مس
ــم احلقيقية في  ــن مواليده ــد م والتاك
ــمعة  ــدورات اخلارجية حفظا على س ال
الكرة العراقية واالبتعاد عن التزوير .كما 
ــر رموزنا  ــب : علينا تذك ــاف عبد غري اض
ــي حققت للعراق  ــة الكبيرة الت الرياضي

اجنازات ال تنسى وحتى ال يفوتني ان اذكر 
ــو بابا رحمه  ــيخ املدربني الكابنت عم ش
ــنوات  ــى حيث قام بتدريبي لس اهللا تعال
ــرة الالزمة  ــه اخلب ــبت من طويلة اكتس
ــكري  ومثلن عن طريقه املنتخب العس
ــث ترك  ــكري حي ــة العس ــق الكلي وفري
ــيرة الكرة  ــه الواضحة على مس بصمات
في العراق كذلك الكابنت كاظم محمد 
ــرف على تدريبي كما  ــلطان الذي اش س
اشرف على تدريب الكثير من جنوم الكرة 
العراقية. وبدورها تتوجه البينة اجلديدة  
ــني والالعبني  ــا الى جميع املدرب بالتحاي
ــؤولني الذين يتواصلون معها وهم  واملس
ــرة العراقية على  ــوم الك ــون هم يحمل

اكتافهم ليعيدوا امجادها .
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االلعاب  لدورة  العراقية  البعثة  رئيس  بحث 
االسيوية فالح حسن في اندونيسيا تفاصيل 
القاري،  االستحقاق  في  العراق  مشاركة 
االربع  زهاء  الذي استغرق  وذلك في االجتماع 
االجتماع  خالل  مت  انه  حسن  ساعات.وقال 
بهويات  يتعلق  ما  وكل  العراق  وفد  تسجيل 
التعريف واالقامة والتنقل وتسجيل االلعاب، 

وتهيئة جميع مستلزمات املشاركة العراقية 
حتقيق  اجل  من  رياضيينا  مهمة  وتسهيل 
التي  االسيوية  الدورة  في  النتائج  افضل 
ويشارك  اجلاري،  اب  ستنطلق منتصف شهر 
االوملبية  ان  فعالية.واضاف،  بـ١٢  العراق 
االسيوي،  للحدث  حتضيراتها  جميع  اكملت 
الداخلية  التدريبية  املعسكرات  ووفرت 
الى  للوصول  املشاركة  لالحتادات  واخلارجية 
كبيرة  ثقتنا  ان  مبينا  املطلوبة،  اجلاهزية 

التتويج  منصات  الى  للوصول  العبينا  في 
ان  حسن  عاليا.واوضح  العراق  اسم  ورفع 
االوملبية حرصت على التواجد في اندونيسيا 
املشاركة  متطلبات  جميع  اكمال  اجل  من 
العراقية والسيما في اجلانب االداري، والتهيئة 
الستقبال االحتادات وادراج توقيتات املنافسات 
والتدريبات واملالعب التي ستحتضن اللقاءات 
في  رياضيينا  مهمة  باجناح  يتعلق  ما  وكل 

اسياد اندونيسيا.
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صفارة كويتية تضبط احداث اللقاء

ويوفنتوس  اإلسباني،  برشلونة  بني  الصراع  اشتد 
من  بوجبا،  بول  الفرنسي  النجم  ضم  على  اإليطالي، 

مانشستر يوتايتد، هذا الصيف.
فإن  الكتالونية،  ديبورتيفو»  «موندو  لصحيفة  ووفقا 
إجنلترا،  في  بالفعل  يتواجد  رايوال،  مينو  بوجبا،  وكيل 
اجلاري. امليركاتو  في  الالعب  رحيل  إمكانية  لبحث 
في سعيه  يعتمد  برشلونة،  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
األرجنتيني  بجوار  اللعب  حافز  على  بوجبا،  لضم 
النجم  باحترام شديد من  الذي يحظى  ليونيل ميسي، 
الفرنسي. وأضافت أن البارسا، يعتمد أيضا على سالح 
وأن  الالعب، خاصة  ببيع  يونايد،  املال، إلغراء مانشستر 
إدارة النادي الكتالوني، كانت قد جهزت نحو ١٠٠ مليون 
أن  قبل  أتلتيكو مدريد،  أنطوان جريزمان، من  يورو لضم 
يرفض الالعب، عرض برشلونة.ولفتت الصحيفة املقربة 

أحد  عن  للتخلي  مستعد  األخير  أن  إلى  برشلونة،  من 
الكولومبي  املالي، وحتديدا  املقابل  أيضا، بجانب  العبيه 

ياري مينا، أو أندريه جوميز.
على اجلانب اآلخر، أكدت الصحيفة أن يوفنتوس، يعتمد 

وهو  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  تواجد  حافز  على 
أسطورة أخرى مثل ميسي.

في  تأتي  إيطاليا  في  الضرائب  قوانني  أن  إلى  وأشارت 
بدفع  مطالبا  الالعب  سيكون  حيث  يوفنتوس،  صالح 
إلى  رحل  لو  سيدفعه  مبا  مقارنة  سنويا،  قليلة  مبالغ 

إسبانيا.
ويتكبد الالعبون في إسبانيا مبالغ كبيرة، ويدخلون في 
الكثير من  الضرائب، كما حدث مع  أزمات مع مصلحة 

الالعبني، وأبرزهم كريستيانو رونالدو.
وختمت الصحيفة بأن يوفنتوس أيضا، مستعد للتخلي 
عن أحد العبيه لليونايتد، للمساهمة في إمتام الصفقة، 

وحتديدا البوسني ميراليم بيانيتش.
ويعاني بوجبا، من توتر عالقته باملدير الفني ملانشستر 
في  للتفكير  دفعه  الذي  األمر  مورينيو،  جوزيه  يونايتد، 

الرحيل عن الفريق، هذا الصيف.

يشعر األطباء بالتفاؤل بخصوص تعافي النمساوي نيكي الودا، أسطورة الفورموال 
١ وبطل العالم ٣ مرات، بعد خضوعه جلراحة ملدة ٦ ساعات، لزراعة رئة.

وخضع أسطورة سباقات السيارات، البالغ عمره ٦٩ عاما، جلراحة ناجحة في فيينا، 
اخلميس املاضي.

وقال والتر كليبتكو، رئيس القسم الذي أجرى اجلراحة للبطل السابق، في مقابلة 
تلفزيونية، إن حالته في الوقت احلالي حرجة جدا.

أسابيع  أو  أيام  على  حياته  تقتصر  أن  املتوقع  من  لكان  الرئة،  زراعة  «لوال  وأضاف 
قليلة».

أن ينخرط في  الفورموال ١ في ١٩٧٦، قبل  وجنا الودا، بأعجوبة من حادث مروع في 
صناعة السفر والطيران.

وفاز الودا ببطولة العالم لسباقات الفورموال ١، ٣ مرات في أعوام ١٩٧٥ و١٩٧٧ و١٩٨٤، 
قبل االعتزال.

ــة، أن لوكا  ــرت تقارير صحفية إيطالي ذك
مودريتش، جنم ريال مدريد اإلسباني، أخبر 
ــتقبله مع الفريق  ناديه بقراره بشأن مس

امللكي.
ــبورت»  ــت صحيفة «الجازيتا ديلو س وقال
ــم من إصرار جولني  اإليطالية: «على الرغ
ــي، املدير الفني لريال مدريد على  لوبيتيج
عودة مودريتش للتدريبات يوم ٨ أغسطس 
ــه في  ــدى رغبت ــب أب ــاري، إال أن الالع اجل

الرحيل».
ــعى إلمتام  وأضافت الصحيفة: «إنتر يس
ــوس مع  ــس تعاقد يوفنت ــة تناف صفق

كريستيانو رونالدو».
ــت: «إدارة اإلنتر تثق في التعاقد  وتابع
ــة وأن وكالء  ــع مودريتش، خاص م
ــل مع  تواص ــى  ــب عل الالع

النيراتزوي».
ــتعداد  ــت: «إنتر على اس وأمت
ــش ميتد لـ٤  ــدمي عقد ملودريت لتق
سنوات، على أن يحصل الالعب 
ــنوي يبلغ ١٠ ماليني  على راتب س

يورو».
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ألكسندر  األملاني  احتفظ 
لدورة  بطال  بلقبه  زفيريف 
كرة  في  الدولية  واشنطن 
األسترالي  على  بفوزه  املضرب 
أليكس دي ميناور ٦-٢ و٦-٤ في 

املباراة النهائية.
لزفيريف  التاسع  هو  واللقب 
في مسيرته والثالث منذ مطلع 
في  تتويجه  بعد   ٢٠١٨ العام 
حل  حني  في  ومدريد  ميونيخ 

وصيفا في دورتي ميامي وروما.
اجملموعة  زفيريرف  وحسم 
أن  بعد  دقيقة   ٣٠ في  األولى 
جنح في كسر ارسال منافسه 

مرتني فيها.
جنح  الثانية  اجملموعة  وفي 
دي  ارسال  كسر  في  االملاني 
الثالث  الشوط  في  ميناور 
حتى  تقدمه  على  ليحافظ 

نهاية املباراة ويخرج فائزا.
وبات زفيريف رابع العب ينجح 
دورة  في  بلقبه  االحتفاظ  في 
األميركيني  بعد  واشنطن 
أندريه أغاسي ومايكل تشانغ 
دل  مارتن  خوان  واألرجنتيني 

بوترو.
أما دي ميناور (١٩ عاما) املولود 
في سيدني واملصنف ٧٢ عامليا، 
نهائي  ثاني  يخوض  فكان 
القمة  مباراة  بلوغه  بعد  له 
كانون  في  رأسه  مسقط  في 
وخسارته  املاضي  الثاني/يناير 

أمام دانيال ميدفيديف.
إلى  يسعى  ميناور  دي  وكان 
يتوج  العب  أصغر  يصبح  أن 
بإحدى دورات جمعية الالعبني 

بالذات  زفيريف  منذ  احملترفني 
الذي فاز بدورة سان بطرسبرغ 

عام ٢٠١٦.
واللقاء بني زفيريف ودي ميناور، 

املفتوحة  استراليا  بطل 
في  وميبلدون  بطل  ووصيف 
٢٠١٦ لفئة الشباب، جمع بني 
اللعبة  تاريخ  أصغر العبني في 
انديان ويلز االميركية عام  منذ 

االسباني  التقى  عندما   ٢٠٠٧
نوفاك  والصربي  نادال  رافايل 
حينها  وكانا  ديوكوفيتش 
على   ١٩ والـ   ٢٠ الـ  سن  في 

التوالي.

ــق العماني  ــرز الفري أح
ــة  البطول ــب  لق (ب)، 
الطائرة  للكرة  العربية 
الشاطئية، التي أقيمت 

في أغادير، بعد فوزه 
طني  ــو بش

ــل  ب مقا
ط  ــو ش
 ، ــد ح ا و

ــى  عل
ــق  لفري ا

ــي  ف (أ)،  ــي  البحرين
النهائي. وتفوق الثنائي 
ــن  ــون م ــي املك العمان
ــازن  ــي وم ــوح اجللبون ن
الهاشمي، على الزوجي 
ــي املكون من  البحرين
ــوب  يعق ــد  محم
وعلي مرهون بواقع 
و٢١-١٨   ٢٠-٢٢
ــل  واحت و١٥-١١. 
العماني  الفريق 
ــم  ض ــذي  ال (أ) 

ــي وأحمد  ــود اجللبون ه
احلوسني، املركز الثالث 
بعد فوزه على البحرين 
ــن هرونة  أمي (ب) بقيادة 
ــرز  ــح. وأح ــر صال وناص
(أ)،  ــري  املص ــق  الفري
ــيدات بقيادة  لقب الس
ــده  عب ــدا  ران ــي  الثنائ
ــاء  وج ــق،  توفي ــاء  ودع
ــز  ــي املرك ــرب (أ) ف املغ
ــي واملغرب (ب) في  الثان

املركز الثالث.

االرجنتيني سيرخيو  املهاجم  ــجل  س
ــتر  مانشس ــه  فريق ــي  هدف ــرو  اغوي
ــم كأس درع اجملتمع  ــيتي الذي حس س
ــر األحد  ــي ٢-صف ــوزه على تشلس بف
ــجل  ــى ملعب وميبلي في لندن. وس عل
ــيرخيو أغويرو  ــم األرجنتيني س املهاج
الهدفني، األول من كرة سددها بيسراه 
ــارف منطقة اجلزاء، والثاني من  من مش
ــة داخل املنطقة (٥٨). وجتمع  كرة زاحف
ــل الدوري  ــنويا بني بط ــع س درع اجملتم
ــل الكأس  ــيتي) وحام ــتر س (مانشس
(تشلسي) وتقام قبل أسبوع من بداية 
ــاز. وبدا واضحا  ــدوري اإلنكليزي املمت ال
ــيتي جاهز للموسم  ــتر س ان مانشس
ــج على املنوال  ــد بعد واصل النه اجلدي
ــم املاضي عندما  ــه كما فعل املوس ذات
ــة احملترفة  ــة االندي ــكأس رابط ــوج ب ت
ــل ان يحرز لقب  ــباط/فبراير قب ــي ش ف
ــن االمر ال ينطبق على  الدوري احمللي.لك
ــدرب اجلديد  ــي حيث تنتظر امل تشلس
ــاري الذي حل  ــيو س االيطالي ماوريتس
بدال من مواطنه انطونيو كونتي، ورشة 
عمل كبيرة جلعل فريقه ينافس مجددا 
ــى علما انه  ــة االول ــى املراكز االربع عل
سيكتفي باملشاركة في الدوري االوروبي 
ــد جلوله  ــم بع ــا ليغ) هذا املوس (يوروب

ــتهل  ــي. ويس ــم املاض ــدا املوس ساس
ــن لقبه في  ــاع ع ــة الدف ــيتي حمل س
الدوري احمللي خارج ملعبه ضد أرسنال 
ــي  األحد املقبل، في حني يحل تشلس
ضيفا على هادرسفيلد السبت املقبل. 
ــيتي بيب غوارديوال «كان  وقال مدرب س
ــن الالعبني لعبوا  ــا جدا لك االمر صعب
ــاراة بذهنية  ــدة. قاربنا املب بطريقة جي
ــا  ــوز». ام ــي الف ــا ف ــة وجنحن صحيح
اجلزائري رياض محرز املنتقل الى سيتي 
مطلع املوسم احلالي مقابل ٦٠ مليون 

جنيه استرليني في الصفقة الوحيدة 
ــمالي بطل  ــا الفريق الش ــي قام به الت
الدوري املوسم الفائت فقال «طلب منا 
ــيطرة على مجريات اللعب  املدرب الس
ــة واعتقد  ــى النهاي ــذ البداية وحت من
ــدة».  ــة جي ــك بطريق ــا بذل ــا قمن بانن
واضاف «لقد استعددنا جيدا للموسم 
ــض املباريات اجليدة  ــد وخضنا بع اجلدي
ــاض  وخ ــاراة».  للمب ــن  جاهزي ــا  وكن
مانشستر سيتي املباراة مبشاركة أبرز 
ــه اجلزائري  ــه باالضافة إلى جناح جنوم

ــاب عنه صانع  ــاض محرز، في حني غ ري
ــن دي بروين. ــي كيف ــه البلجيك العاب
ــه محور خط  ــي، فغاب عن اما تشلس
ــي  كونت ــو  نغول ــي  الفرنس ــط  الوس
ــرو  ــه جي أوليفيي ــم  املهاج ــه  ومواطن
ــذان توجا بطلني للعالم في صفوف  الل
ــي،  املاض ــهر  الش ــا  بالدهم ــب  منتخ
ــي ادين  ــى جنمه البلجيك ــة إل باالضاف
هازار ومواطنه حارس املرمى تيبو كورتوا 
ــمه باالنتقال الى  ــط اس وكالهما ارتب
ــرك  ــال مدريد في االونة االخيرة. واش ري

مدرب تشلسي الشاب كالوم هادسون 
ــاح  اجلن ــز  مرك ــي  ف ــا)  عام  ١٧) اودوي 
األيسر. سيطر مانشستر سيتي على 
ــرا وكانت البداية  مجريات اللعب مبك
ــرة انبرى  حصوله على ركلة حرة مباش
لها محرز لكنها اصطدمت باجلدار (٦).
ــيطرته إلى هدف اول  وترجم سيتي س
ــودن قبل ان  ــد مجهود فردي رائع لف بع
ميرر الكرة باجتاه أغويرو فسيطر عليها 
ــراه من مشارف املنطقة  واطلقها بيس
ــه في املنتخب  ــدا عن متناول زميل بعي
ــرو  كابايي ــي  ويل ــارس  احل ــي  األرجنتين
ــب في تاريخ  ــات أغويرو أول الع (١٣). وب
ــجل ٢٠٠ هدف  ــتر سيتي يس مانشس
ــابقات. وكان اغويرو  ــي مختلف املس ف
ــيتيزن قادما من  انتقل الى صفوف الس
ــام ٢٠١١.  ــباني ع ــو مدريد االس اتلتيك
ــتغل  ــباني ألفارو موراتا يس وكاد األس
ــتر  ــا في صفوف مانشس ــأ دفاعي خط
سيتي الدراك التعادل لكنه سدد الكرة 
ــالث (٢٥). وكاد  ــبات الث بعيدا عن اخلش
هادسون اودوي يدرك التعادل لتشلسي 
ــق طريقه ببراعة وسط دفاع  عندما ش
ــرة قوية  ــيتي واطلق ك ــتر س مانشس
ــارس كالوديو برافو (٣٥).  تصدى لها احل
ــتمرت أفضلية سيتي في الشوط  واس
ــرة أمامية ماكرة  ــرر فودن ك ــي، وم الثان
ــر اغويرو مصيدة التسلل وانفرد  فكس

و  ــر يي با بكا
لكنه  وراوغه 
ــي  ف ــدد  س
ك  ــبا لش ا
ــة  اخلارجي
ا  ر ــد مه
ــة  ص فر
ــز  ي تعز
م  ــد تق
ــه  يق فر

ــن  لك  .(٥٠)
ــا  م ــرعان  ــرو س أغوي

عوض خطأه بعد ذلك اثر هجمة مرتدة 
سريعة بدأها جون ستونز ووصلت إلى 
ــيلفا على مشارف  البرتغالي برناردو س
املنطقة فغمزها األخير بحرفنة باجتاه 
ــددها زاحفة في شباك  أغويرو الذي س
ــة لفريقه  ــي مضاعفا النتيج تشلس
ــن  ــد لك ــن بعي ــرز م ــاول مح (٥٧).وح
ــم (٦٦).  ــرت بجانب القائ ــديدته م تس
ــجيل هدفه  وكاد أغويرو ينجح في تس
ــديدته القوية على  ــن تس ــث لك الثال
ــا كاباييرو باملرصاد (٧٣).  الطاير كان له
ــن هدف أكيد  ــذ كاباييرو مرماه م وانق
ــزوس الذي حل  ــي غابريال جي للبرازيل
ــب مبواطنه ديفيد  ــال حملرز، اذ تالع بدي
ــة لكن احلارس  ــدد كرة قوي لويز وس

تصدى لها ببراعة (٨٤).
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ــيمونا هاليب،  ــة الرومانية س ــت النجم واصل
ــي  ــف العامل ــدارة التصني ــى ص ــا عل هيمنته
لالعبات التنس احملترفات، في نسخته الصادرة 
ــهد أي تغييرات في  ــس االثنني، والتي لم تش أم
املركز العشرة األولى. وحتتل هاليب، املركز األول 
ــا الدمناركية كارولني  برصيد ٧٥٧١ نقطة، تليه
ــاء ترتيب  ــد ٦٦٦٠ نقطة. وج ــي، برصي فوزنياك
ــخة  ــرة األولى بنس ــات في املراكز العش الالعب

التصنيف العاملي كالتالي:

١. الرومانية سيمونا هاليب.
٢. الدمناركية كارولني فوزنياكي.

٣. األمريكية سلون ستيفنز.
٤. األملانية أجنليكه كيربر.

٥. األوكرانية إلينا سفيتولينا.

٦. الفرنسية كارولني جارسيا.
٧. اإلسبانية جاربني موجوروزا.

٨. التشيكية بترا كفيتوفا.
٩. التشيكية كارولينا بليسكوفا.

١٠. األملانية جوليا جورجيس.
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ــش وروبي جرامر في  ــف كل من كولم لين كش
تقرير لهما على موقع مجلة «فورين بوليسي» 
عن رسائل بريد إلكتروني مسربة تظهر سعي 
ــنر، صهر الرئيس األمريكي دونالد  جاريد كوش
ــى التخلص من  ــاريه، إل ترامب وكبير مستش
ــة اإلغاثة التابعة لألمم املتحدة التي وفرت  وكال
ــية ملاليني الالجئني  ــذاء واخلدمات األساس الغ

الفلسطينيني لعقود.
ــي  ــي ف ــود تأت ــذه اجله ــر أن ه ــح التقري وأوض
ــب الواليات  ا من جان ــع نطاقً ــار حملة أوس إط
ــطينيني من  ــؤالء الفلس ــد ه ــدة لتجري املتح
ــة  ــي املنطق ــني ف ــم الجئ ــم باعتباره وضعه
ــرائيل  وإلغاء حق العودة في املفاوضات بني إس
ــني  ــؤولني أمريكي ــا ملس ــطينيني، وفقً والفلس
ــطينيني. ويناقش الكوجنرس في الوقت  وفلس

الراهن تشريعني ملعاجلة هذه القضية .
يتولى كوشنر ملف السالم في الشرق األوسط 
لكنه تردد في التحدث عالنية عن أي جانب من 
جوانب دبلوماسيته فيه. فخطة السالم التي 
عمل عليها مع مسؤولني أمريكيني آخرين ملدة 

١٨ شهرًا هي من أكثر وثائق واشنطن سرية.
ــن قضية الالجئني  ــد التقرير أن موقفه م ويؤك
ــة  إلغاث ــدة  املتح األمم  ــة  وكال ــاه  جت ــداءه  وع
ــطينيني «األونروا»  ــغيل الالجئني الفلس وتش
ــائل البريد اإللكتروني الداخلية  واضح في رس
التي تبادلها كوشنر مع آخرين في وقت سابق 
من هذا العام. ففي إحدى الرسائل اإللكترونية 
التي يعود تاريخها إلى ١١ يناير (كانون الثاني) 
ــؤولني،  ــلها إلى العديد من كبار املس التي أرس

مبن فيهم مبعوث السالم في الشرق األوسط، 
ــنر: «ال بد من  ــال كوش ــون جرينبالت، ق جيس
العمل بجد لتعطيل األونروا. هذه الوكالة تدمي 
ــر فعالة وال  ــدة، وغي ــع الراهن، وهي فاس الوض

تساعد على السالم».
ــها  ــول الواليات املتحدة األونروا منذ تأسيس مت
ــطينيني  ــام ١٩٤٩ لتوفير اإلغاثة للفلس في ع
ــرائيل  النازحني من منازلهم بعد قيام دولة إس
ــف  ــت ذلك – يكش ــي تل ــة الت ــرب الدولي واحل
ــابقة  ــا اعتبرت اإلدارات الس ــر – ولطامل التقري
ــاهم حاسم في االستقرار  الوكالة مبثابة مس
ــرائيلي في  ــي اإلس ــن اللوب ــة. لك ــي املنطق ف
ــكا يرى الوكالة جزءًا من بنية حتتية دولية  أمري
ــت األمل  ــني حية، ومنح ــت قضية الالجئ أبق
ــم قد يعودون  ــطينيني في املنفى بأنه للفلس
ــرائيل  ا ما إلى ديارهم – وهو ما ترفضه إس يومً

بشكل قاطع.
ــاص إلى  ــكل خ ــدو الوكالة بش ــير منتق ويش
ــع الالجئ ليس فقط  ــتها في منح وض سياس
ا،  ــطني منذ ٧٠ عامً ألولئك الذين فروا من فلس
ــع عدد  ــو ما يرف ا، وه ــم أيضً ــى أحفاده ــل إل ب

ــخص، يعيش  الالجئني إلى حوالي ٥ ماليني ش

ــي األردن ولبنان  ــي اخمليمات ف ــم تقريبًا ف ثلثه
وسوريا والضفة الغربية وغزة . ويؤكد الكاتبان 
ــة الالجئني  ــم قضي ــب تريد حس أن إدارة ترام
ــطينيني لصالح إسرائيل – كما فعلت  الفلس
في قضية رئيسية أخرى، عندما اعترف ترامب 

بالقدس عاصمة إلسرائيل.
ــب  ــر، كت ــالفة الذك ــالة س ــس الرس ــي نف ف
كوشنر: «ال ميكن أن يكون هدفنا احلفاظ على 
ــي. أحيانًا جتب اخملاطرة  ــتقرار األمور كما ه اس
ــود»  ــر اجلمود للوصول إلى الهدف املنش لكس
ــني  ــة الالجئ ــش قضي ــد ناق ــنر ق . كان كوش
ــو (حزيران)،  ــي األردن في يوني ــؤولني ف مع املس
ــات  للمفاوض ــاص  اخل ــل  املمث ــه  برفقت وكان 
ــؤولني  ا ملس ــون جرينبالت. ووفقً الدولية جيس
ــطينيني، فقد ضغط على األردن لسحب  فلس
ــطيني  صفة الالجئ من أكثر من مليوني فلس

حتى تنتفي احلاجة إلى األونروا.
ينقل التقرير عن حنان عشراوي، عضو اللجنة 
ــطينية،  ــة التحرير الفلس ــة ملنظم التنفيذي
ــم عملية  ــنر إلى أن تت ــعى كوش قولها: «يس
ــدول املضيفة وأن  ــادة توطني الالجئني في ال إع

تؤدي احلكومات املهمة التي تقوم بها األونروا». 

وأضافت أن أمريكا تريد من دول اخلليج العربية 
ــة أن تغطي التكاليف التي قد تتكبدها  الغني
األردن في هذه العملية. «إنهم يريدون أن يتخذوا 
ا وغير مسؤول وستعاني منه  قرارًا خطيرًا حقً

املنطقة كلها».
ــني  املفاوض ــر  كبي ــات،  عريق ــب  صائ كان 
الفلسطينيني، قد صرح في يونيو (حزيران) بأن 
ــنر قال إنه يريد وقف متويل األونروا كلية،  كوش
وتوجيه األموال – ٣٠٠ مليون دوالر سنويًا – إلى 
األردن والبلدان األخرى التي تستضيف الالجئني 
الفلسطينيني. «كل هذا يهدف في الواقع إلى 
تصفية قضية الالجئني الفلسطينيني» يشير 

عريقات.
ــي احلصول على  ــال ف ــول التقرير إنهما فش يق
ــؤوالً  ــت األبيض. لكن مس ــن البي ــمي م رد رس
ــلطة التنفيذية، حتدث شريطة  كبيرًا في الس
ا أن سياسة  ــف عن هويته، كاشفً عدم الكش
الواليات املتحدة فيما يتعلق باألونروا «تخضع 
ــات داخلية. وستعلن  لتقييم متكرر ومناقش
ــب». كما  ــتها في الوقت املناس اإلدارة سياس

رفض املسؤولون األردنيون التعليق على األمر.

ــفيرة  ــي هالي، س ــنر ونيك ــن كوش كان كل م
ــدى األمم املتحدة، قد اقترحا  الواليات املتحدة ل
ــام اجلاري.  ــي أوائل الع ــل األونروا ف ــاء متوي إنه
ــع  ــون ومجتم ــة والبنتاج ــن وزارة اخلارجي لك
ا  اخملابرات األمريكية عارضوا هذه الفكرة، خوفً
ــي املنطقة.  ــارة العنف ف ــن أن بإمكانها إث م
ــت وزارة اخلارجية  ــبوع التالي، أعلن وفي األس
ــنوية إلى  ــة خفض مدفوعاتها الس األمريكي
ــن النصف، إلى ٦٠ مليون دوالر  األونروا بأكثر م

بعد أن كانت ١٢٥ مليون دوالر.
ــنر في نفس الرسالة: «لقد هددت  كتب كوش
األونروا منذ ستة أشهر بأنهم إذا لم يحصلوا 
ــدارس.  ــيغلقون امل ــل فإنهم س ــى التموي عل
ولكن لم يحدث شيء». كانت املتحدثة باسم 
وزارة اخلارجية األمريكية هيذر ناويرت في ذلك 
الوقت قد أكدت أن الواليات املتحدة مستمرة 
في دعم الالجئني الفلسطينيني، وأنها كانت 
ــث عن طرق إلصالح األونروا وإلقناع الدول  تبح

ــنطن على حتمل العبء  األخرى مبساعدة واش
املالي ملساعدة الفلسطينيني.

ــا  ــلت فيكتوري ــاعات أرس ــا بس ــن بعده ولك
ــاري جرينبالت،  ــرة مستش ــس، وهي كبي كوات
ــي األمن القومي  ــالة إلكترونية إلى موظف رس
ــير إلى أن إدارة ترامب تدرس  بالبيت األبيض تش
طريقة للقضاء على وكالة األمم املتحدة اخلاصة 
ــالة  ــطينيني. جاء في الرس ــني الفلس بالالجئ
ــة للتخلص من  ــي لألونروا أن تضع خط «ينبغ
ــن مفوضية األمم  ــزءًا م ــها وأن تصبح ج نفس

ــؤون الالجئني. وأشارت  ــامية لش املتحدة الس
إلى أن هذا االقتراح كان من بني عدد من األفكار 
ــون  ــع كل من جاريد وجيس ــا م ــي تبادلته الت
ــت أفكار  ــني، تضمن ــب الكاتب ــي. وبحس وهال
ا بتوجيه طلب إلى وكالة اإلغاثة  ــرى اقتراحً أخ
ــا مليزانية  ــدة بالعمل وفقً ــة لألمم املتح التابع
شهرية ووضع «خطة إلزالة كل مظاهر معاداة 
ــامية من املواد التعليمية». ولكن يبدو أن  الس
ــات التي قدمتها  ــكار تتماهى مع املقترح األف
ــم  ــابق. وقال املتحدث باس ــرائيل في الس إس
ــنطن: «نعتقد  ــفارة اإلسرائيلية في واش الس
أنه ال بد من إنهاء نشاط األونروا ألنها منظمة 
ــيًا ضد إسرائيل وتدمي مشكلة  تنشط سياس
ــاخرًا أن  ــطينيني». وأضاف س الالجئني الفلس
ــادرون على  ــطينيني هم الوحيدون الق الفلس
ــر  ــني عب ــم الجئ ــم بوصفه ــث وضعيته توري

األجيال.
ا. ففي  بيد أن هذه املزاعم ليست صحيحة متامً

تقرير من عام ٢٠١٥، أشارت وزارة اخلارجية إلى أن 
املفوضية العليا لشؤون الالجئني التابعة لألمم 
ــاد الالجئني باعتبارهم  املتحدة «تعترف بأحف
الجئني». وقال التقرير، الذي رفعت عنه السرية 
مؤخراً، إن أحفاد األفغان والبوتانيني والبورميني 
ــرف بهم من قبل  ــني والتابيني معت والصومالي

ا. األمم املتحدة باعتبارهم الجئني أيضً
ــئ  ــف الج ــن ٧٠٠ أل ــرب م ــا يق ــل م ــن أص م
ــطيني أصلي، بقي منهم عشرات اآلالف  فلس
ــب التقديرات. كما  فقط على قيد احلياة، حس
أن الضغط من أجل حرمان معظم الالجئني 
ــذه  ــى ه ــول عل ــن احلص ــطينيني م الفلس

ا في الكوجنرس . الصفة يكتسب زخمً
ــد تقدم  ــزب اجلمهوري ق ــب عن احل كان نائ
مبشروع قانون من شأنه أن يقيد مساعدات 
ــى الالجئني  ــدة لتقتصر عل ــات املتح الوالي
ــيتم  ــط – يقول الكاتبان. س ــني فق األصلي
ــاهمات  ــم املدخرات في مس ــه معظ توجي
األمم املتحدة إلى الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية، وهي وكالة التنمية الدولية الرئيسية 
ــن الوكالة األمريكية  في الواليات املتحدة. لك
ا بقانون «تايلور  ــدة حاليًّ للتنمية الدولية مقي
فورس» الذي يقيد تقدمي املساعدات اإلنسانية 
ــى أن تتوقف عن  ــطينية إل ــلطة الفلس للس
ــر اإلرهابيني  ــاعدات ألس ــة تقدمي املس سياس

الذين قتلوا .
ــورن: «بدالً  ــروع قانون المب ــب نص مش وبحس
ــطينيني  ــني الفلس ــني الالجئ ــادة توط من إع
ــرائيلي  ــني نتيجة للصراع العربي اإلس النازح
ــاعدات إلى أولئك  عام ١٩٤٨، تقدم األونروا مس
ــطينيني حتى  ــم بالجئني فلس ــن تصفه الذي
ــوالً للصراع  ــل يعتبرونه مقب ــاك ح ــون هن يك
ــة  ــذه السياس ــطيني. وه اإلسرائيلي-الفلس
ــني الالجئني من عام  ــاعد في إعادة توط ال تس
ــني إلى  ــود الالجئ ــى وج ــظ عل ــل حتاف ١٩٤٨، ب

األبد».
لكن مسؤوالً في الكوجنرس قال إن التشريع ال 

يهدف إلى وقف متويل األونروا، بل إعادة توجيه 
ــالل الوكالة  ــاد من خ ــى األحف ــاعدات إل املس
ــة . ينقل الكاتبان  ــة للتنمية الدولي األمريكي
عن املسؤول قوله: «يجب أن تصل املساعدات 
ــالل القنوات  ــن خ ــتحقيها، لكن م ــى مس إل
ــاعدات احملددة بشكل  اإلنسانية وبرامج املس

مالئم».
ــورد بصياغة  ــس لنكف ــناتور جيم ــام الس وق
ــل األمريكي  ــريع آخر يعيد توجيه التموي تش
ــة والدولية األخرى. يتطلب  إلى الوكاالت احمللي
ــة األمريكية  ــق وزارة اخلارجي ــروع تصدي املش
ــدة قد  ــى أن األمم املتح ــام ٢٠٢٠ عل ــول ع بحل
ــطينيني  ــني الفلس ــا بالنازح ــت اعترافه أنه
ــا  ــان إنهم ــول الكاتب ــني. يق ــم الجئ باعتباره
ــودة مشروع القانون، وقد جاء  حصال على مس
فيها «يجب على األمم املتحدة تقدمي املساعدة 
للفلسطينيني بطريقة توضح أن األمم املتحدة 
ال تعترف بالغالبية العظمى من الفلسطينيني 
ــروا باعتبارهم  ــجلني حاليًا من قبل األون املس

الجئني يستحقون وضع الالجئ».
ــدة أن الغالبية  ــرت الواليات املتح ــا اعتب لطامل
ــطينيني يجب  ــن الالجئني الفلس العظمى م
أن يتم استيعابهم في نهاية املطاف في دولة 
فلسطينية جديدة أو منحهم جنسية الدول 
التي استضافتهم ألجيال. لكن مصير قضية 
الالجئني كان يفترض التباحث حوله باعتباره 
ــفر عن  ــاملة تس ــالم ش ــزءًا من اتفاقية س ج

إقامة دولة فلسطينية.
ــة السالم  ــة مؤسس قالت الرا فريدمان، رئيس
ا أن  ــدً ــن الواضح ج ــط: «م ــرق األوس في الش

ــاء على قضية  ــس هنا هو القض ــدف الرئي اله
ــالل نزع صفة  ــطينيني من خ الالجئني الفلس
اللجوء عنهم. وهذا لن يجعل السالم أسهل، 

بل سيجعل األمر أكثر صعوبة».
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امريكا تبدأ بتطبيق العقوبات االقتصادية على إيران 
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ــة األولى  ــني تطبيق الدفع ــس االثن بدأ ام
ــران،  ــى إي ــة عل ــات األميركي ــن العقوب م
ــة الثانية من  ــيبدأ تطبيق الدفع فيما س

العقوبات في نوفمبر املقبل.
ــن العقوبات بعد  ــة األولى م ــي الدفع وتأت
ــب  ــد ترم ــي دونال ــس األميرك ــالن الرئي إع
مطلع أيار/مايو املاضي انسحاب واشنطن 
من االتفاق النووي اإليراني، وقرر إعادة فرض 

هذه العقوبات.
ــة التي بدأ  ــات األميركي ــمل العقوب وتش
ــريانها امس االثنني عقوبات على شراء  س
ــدوالر. عقوبات على  ــتحواذ على ال أو االس
ــة األخرى،  ــب واملعادن النفيس جتارة الذه
ــب واأللومنيوم  ــل الصل ــادن مث ــارة املع جت
ــالت املالية  ــم، التعام ــت والفح والغرافي
ــي وعلى االحتفاظ  ــرة بالريال اإليران الكبي
ــران بالريال  ــارج إي ــابات خ ــوال أو حس بأم
ــتثمار في  ــى االس ــات عل ــي، عقوب اإليران
أدوات الدين اإليرانية، وعقوبات على قطاع 

السيارات اإليراني.
ــة  اخلارجي ــر  وزي ــات  تصريح ــب  وبحس
األميركي مايك بومبيو من املقرر أن يشرح 
ــا العقوبات  ــت األبيض في بيان الحق البي

على إيران.
كما أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني أنه 
ــوف يحضر في مجلس الشورى لشرح  س
ــع االقتصادي في  بعض احلقائق عن الوض
ــائلة البرملان  البالد، مبيناً أن موضوع مس
ــي الوقت  ــم طرحه ف ــم يت ــن الرئيس ل م

والظروف املناسبة.
ــى رئيس مجلس  ــالة بعث بها إل وفي رس
ــي أكد  ــي الريجان ــالمي عل ــورى اإلس الش
ــائلة نواب  الرئيس روحاني أن موضوع مس
ــم طرحه في إطار  ــورى لم يت مجلس الش
ــبة. ــتور وفي الوقت والظروف املناس الدس

ــوع خالف  ــدرء أي ن ــه ول ــاف أن ــه أض لكن
ــورى  ــلطات واحتراماً جملس الش ــني الس ب
اإلسالمي فإنني سوف آتي إلى اجمللس في 
ــي أن: قضية  ــني روحان ــة املقررة.وب الفرص
املسائلة من الرئيس هي فرصة جيدة لكي 
ــرح بعض احلقائق لشعبنا الكرمي.كما  أش
ــم السلطة القضائية  أعلن املتحدث باس
ــني إيجئي  ــني محس ــة غالم حس اإليراني
ــظ البنك املركزي  ــاعد محاف اعتقال مس

ــؤون العمالت الصعبة أحمد عراقجي  لش
ــت وكاالت  ــن منصبه. ونقل ــداة عزله م غ
ــاء عن إيجئي قوله «مت اعتقال العديد  األنب
ــاعد محافظ  ــخاص بينهم مس من االش

ــؤون العمالت الصعبة  البنك املركزي لش
ــرة واحد الصرافني  مع اربعة من السماس
ــظ  ــال محاف ــة». وأق ــات اقتصادي باتهام
ــي وهو ابن  ــزي اجلديد عراقج ــك املرك البن
شقيق نائب وزير اخلارجية عباس عراقجي 
السبت بسبب طريقة معاجلته أزمة صرف 
العملة الوطنية.وخسر الريال اإليراني أكثر 
من نصف قيمته منذ أبريل بسبب اخملاوف 
من اعادة العمل بالعقوبات االميركية.وقد 
ــيئة لتثبيت سعر صرف  أثارت محاولة س
ــعة النطاق  الريال في ابريل مضاربات واس
ــوداء واتهامات بالفساد  ــوق الس في الس
ــك الذين لديهم  ــري من قبل أولئ املستش
ــعار صرف عمالت  ــكان الوصول إلى أس إم

حكومية أقل كلفة .
ــي العاصمة  ــرات ف ــددت املظاه ــذا وجت ه
ــك  ــة وذل ــة مختلف ــدن إيراني ــران وم طه
ــي احتجاجا  ــادس على التوال ــوم الس للي
ــم، بينما  ــام احلاك ــات النظ ــى سياس عل
شهدت بعض املدن اشتباكات عنيفة بني 

املتظاهرين وقوات األمن .
ونشر ناشطون مقاطع تظهر خروج املئات 
ــرب طهران،  ــمال غ ــان، ش ــي اكبات في ح
ــجو،  ــل حديقة دانش ــرى مث ــق أخ ومناط
ــارع كارغر ، وشارع  ــط العاصمة، وش وس

أمير أباد، جنوب طهران.
ــة  ــط العاصم ــالب، وس ــارع انق ــي ش وف
ــدة هتف  ــران، انطلقت مظاهرة حاش طه
ــوت للديكتاتور»  ــرون «امل ــا املتظاه خالله

ــوم قوات  ــد املقاطع هج ــر أح ــث أظه حي
ــبان  ــا قام ش ــني بينم ــى احملتج ــن عل األم
ــة تقدم  ــة إلعاق ــات القمام ــراق حاوي بإح
عناصر األمن. هذا كما اندلعت اشتباكات 
ــوات مكافحة  ــني متظاهرين وق عنيفة ب
الشغب في حديقة مسرح طهران. ووردت 
ــتباكات عنيفة بني  ــوع اش ــن وق ــاء ع أنب
ــغب في  املتظاهرين وقوات مكافحة الش
ــا أغلقت احلكومة  مدينتي قم و كرج.كم
خدمة الهواتف النقالة وقطعت اإلنترنت 
ــر صور  في كلتا املدينتني، لكي ال يتم نش
ــب  بحس ــتباكات،  واالش ــات  االحتجاج
ــة  ــة حملافظ ــطني.وفي كازرون، التابع ناش
ــط  ــات في مظاهرة وس ــرج املئ ــارس، خ ف
املدينة وأطلقوا شعارات مناهضة للنظام 
كما اعلنت إيران عن خطة جديدة للسماح 
ــالت األجنبية والذهب للبالد  بإدخال العم
ــمي إن  ــال التلفزيون الرس ــود. وق بدون قي
إيران أعلنت مؤخرا خطة لتخفيف قواعد 
ــعى  الصرف األجنبي، في الوقت الذي تس
ــار هبوط عملتها  ــران ملواجهة آث فيه طه
ــة  أميركي ــات  عقوب ــة  ملواجه ــتعد  وتس
ــي اخلطة حظرا على مكاتب  جديدة. وتلغ
ــعار  الصرافة لبيع العملة الصعبة باألس

ــفر إلى اخلارج. كما  احلرة ألغراض مثل الس
ستسمح اخلطة للمصدرين ببيع العملة 
ــتوردين، فضالً عن عدم  الصعبة إلى املس
ــات العملة أو الذهب  ــقف لتدفق وجود س
ــل التلفزيون عن  ــى البالد. ونق ــة إل الداخل
ــي بخصوص اخلطة القول إنه  بيان حكوم
ــعار  من املقرر توفير العملة الصعبة بأس
ــراء السلع األساسية والدواء.  مدعمة لش
تأتي هذه التصريحات بعيد ساعات قليلة 

ــق املرحلة  ــدء تطبي ــران عن ب تفصل طه
ــتمل  األميركية.وتش ــات  للعقوب ــى  األول
املرحلة األولى من العقوبات: عقوبات على 
ــتحواذ على الدوالر، عقوبات  شراء أو االس
ــة  ــادن النفيس ــب واملع ــارة الذه ــى جت عل

ــارة املعادن مثل  ــات على جت األخرى، عقوب
ــت والفحم،  ــوم والغرافي ــب واألملني الصل
ــة الكبيرة  ــى التعامالت املالي عقوبات عل
ــاظ بأموال  ــي وعلى االحتف ــال اإليران بالري
ــال اإليراني،  ــارج إيران بالري ــابات خ أو حس
ــي أدوات الدين  ــتثمار ف عقوبات على االس
ــيارات  اإليرانية، وعقوبات على قطاع الس
ــال اإليراني نحو نصف  ــد الري اإليراني.وفق
ــبب ضعف  ــان بس قيمته منذ أبريل نيس
ــوي على الدوالر من  االقتصاد والطلب الق

ــون تأثير العقوبات  ــني الذين يخش اإليراني
األميركية.وفي أول خطوة على بدء اخلطط 
ــاء اإليراني  ــران، قام القض ــة في إي اإلنقاذي
األحد بإلقاء القبض على سبعة أشخاص 
ــابق حملافظ البنك املركزي  بينهم نائب س
ــرف األجنبي  ــة متعاملني في الص وخمس

ــة، في الوقت  ــم بجرائم اقتصادي التهامه
ــالد ملواجهة عودة  ــه الب ــتعد في الذي تس
ــني  ــات األميركية. وقال غالم حس العقوب
ــني إجئي املتحدث باسم السلطة  محس
ــب  ــمي «نائ ــون الرس ــة للتلفزي القضائي
ــؤون الصرف  ــك املركزي لش ــظ البن محاف
ــمعت في اآلونة األخيرة  األجنبي، الذي س
ــد مت احتجازه». ــه، ق ــن عزله من منصب ع
ــاء اإليرانية فقد «اتفق  ووفقاً لوكالة األنب
ــيق االقتصادي السبت في  اجمللس للتنس
ــس اإليراني  ــة الرئي ــد برئاس اجتماع عق
ــن روحاني وحضور رؤساء السلطات  حس
الثالث على ما وصفتها اخلطوط العريضة 

ــرف املركزي  ــدة للمص ــات اجلدي للسياس
ــراع  ــبل اإلس ــأن العملة الصعبة وس بش
ــدين واخمللني بالشؤون  في مواجهة املفس
ــس  اجملل ــاء  أعض ــش  وناق ــة».  االقتصادي
ــراح  ــادي «اقت ــيق االقتص ــى للتنس األعل
ــادق آملي  ــلطة القضائية ص ــس الس رئي

ــة  ــي مواجه ــراع ف ــول اإلس ــي ح الريجان
املفسدين واخمللني بالشؤون االقتصادية «، 
بحسب الوكالة.من جهته، أعلن إسحاق 
ــب األول للرئيس اإليراني  جهانغيري، النائ
ــاع  ــش اجتم ــى هام ــات عل ــي تصريح ف
ــاملة للسياسات  اجمللس عن «مراجعة ش
ــاكل  املش ــب  أعق ــالد  للب ــة  االقتصادي
ــروف اجلديدة ونظراً إلى إعالن الرئيس  والظ
ــدة خالل  ــرض عقوبات جدي ــي بف األميرك

األيام املقبلة»، حسب تعبيره.

اقيل محافظ البنك اِّـركزي الجديد عراقجي وهو ابن 
شقيق نائب وزير الخارجية عباس عراقجي بسبب طريقة 

معالجته أزمة صرف العملة الوطنية

تمول الواليات اِّـتحدة األونروا 
منذ تأسيسها َّـ عام ١٩٤٩ لتوفري 
اإلغاثة للفلسطينيني النازحني 
من منازلهم بعد قيام دولة 
إسرائيل

تجددت اِّـظاهرات َّـ 
العاصمة طهران ومدن إيرانية 
مختلفة وذلك لليوم السادس 
على التوالي احتجاجا على 
السياسات االقتصادية

ما هي خطة كوشنر للقضاء على حق العودة لالجئين الفلسطينين لألبد؟
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جيسونكوشنر



كيف ستؤثر االحتجاجات في العراق على عملية تشكيل الحكومة في البالد؟

بحسب التقرير أبقت سلطة اآلثار 
ــس أمرًا  ــعودية قضية الكنائ الس
ــنوات إذ تقبع  ــالً على مدار س مؤج
آثار الكنائس خلف بوابات معدنية 
ــياج من األسالك، فيما يحرص  وس
ــه  ــن ينتاب ــاد م ــى إبع ــراس عل احل
ــع تهديدات  ــا، م ــول لرؤيته الفض
ــات  ــت الدراس ــال. إذا صح باالعتق
ــان  الكثب ــني  ب ــع  يقب ــتقلة،  املس
الرملية والنخيل بالقرب من حقول 
ــرقية دير  ــط في املنطقة الش النف
ــابع امليالدي،  ــى القرن الس يعود إل
ــا على أن  ــا يعد دليالً واضحً وهو م
ــع بناء  ا م ــامحً ــالم كان متس اإلس

الكنائس في تلك املنطقة.
هل يتواصــل التغيري الــذي بدأه 

ابن سلمان؟
ــى القرارات  ــير التقرير بداية إل يش
ــا ولي العهد  احلداثية التي اتخذه
ــي يبدو  ــلمان، والت ــن س ــد ب محم
ــدي لرجال  ــن التح ــيء م ــا ش فيه
ــماح بافتتاح  ــا الس ــن، وأبرزه الدي
ــالت  احلف ــة  وإقام ــينما  الس دور 
ــرأة احلق في  ــح امل ــيقية ومن املوس
ــي األمور التي  ــيارات، وه قيادة الس
ــتحيلة في  ــبه مس ــت تعد ش كان
ــعودية من قبل، إال أن السماح  الس
ــيحيني  للمس ــس  الكنائ ــاء  ببن
ــعودية والبالغ  ــي الس ــني ف املقيم
ــر  ــدو أكث ــون يب ــم ١٫٤ ملي تعداده
خطورة، كما يتضمن خطورة أكبر 

من القرارات السابقة.
ــراء  ــار األم ــد كب ــح أح ــي تصري ف
البريطانية،  للمجلة  ــعوديني  الس
يقول: «في أي مكان آخر ال مشكلة، 
ــي جزيرة  ــع دينان ف ــن ال يجتم ولك
ــيرًا إلى أحد األحاديث  العرب» مش
ــد أن الكنائس لم  النبوية، كما أك
يسمح بها منذ تكون أول مجتمع 
ــي املقابل،  ــلم منذ ١٤ قرنًا. ف مس
ــي  ف ــب  التنقي أن  ــر  التقري ــد  يؤك

اجلبيل ومواقع أخرى على الساحل 
الشرقي تثبت عكس تلك املزاعم. 
إذ سجل املؤرخون عقد مجلس في 
ــقفية بيت قطراية بالقرب من  أس
اجلبيل عام ٦٧٦ بعد امليالد، أي بعد 

ا من وفاة النبي. أكثر من ٤٠ عامً
ــاك وجود لكنائس  بخالف ذلك، هن
ــت األخرى التي  ــي كل الدول الس ف
ــة.  ــرة العربي ــبه اجلزي ــا ش تضمه
ــبيل املثال، والتي  في قطر على س
تنتهج ذات املدرسة الوهابية التي 
ببناء  ح  ــمِ ــعودية، سُ تتبعها الس
ــة منذ عقد واحد فحسب،  كنيس
ا عام  وهو ما حدث في البحرين أيضً
ــوم الكاثوليك في  ١٩٠٦. حاليًا يق
ــة جديدة  ــاء كاتدرائي البحرين ببن
ــيدة  ــم س ــن، على اس ــي البحري ف
ــبه اجلزيرة العربية وإيجاد منزل  ش
ــاندة  ــة ومكان ملس ــم للكنيس دائ
ــك  تل ــى  إل ــني  القادم ــك  الكاثولي

املنطقة.

ــتثناء  ــر يعد االس ــب التقري بحس
ــس  ــود الكنائ ــن وج ــعودي م الس
ــرًا  ــة، نظ ــا للغاي ــالد مهمً ــي الب ف
األماكن  ــدس  أق ــتضيف  ألنها تس

ــالمية، وهي أهم منارة لنشر  اإلس
ــر  أكتوب ــي  ف ــالمي.  اإلس ــن  الدي
ــي، أكد األمير  ــرين األول) املاض (تش
ــه في أن  ــلمان رغبت ــد بن س محم
ــة لكل  ــعودية مفتوح ــون الس تك
األديان والتقاليد والبشر من جميع 
أنحاء العالم. ولكن قبالة الساحل 
ــكو  ــي البحرين، يش ــعودي ف الس

كاميلو بالني، األسقف الكاثوليكي 
ــن أن  ــة، م ــرة العربي ــمال اجلزي لش
األوضاع لم تتغير على اإلطالق في 
السعودية بالنسبة للمسيحيني.

صلوات سرية
ــة  ــالة اخلاص ــني أن الص ــد بال يؤك
ــموح بها، ولكن الظهور العام  مس
 ، ــس مقبوالً ــيحية لي ــوز املس للرم
ــاول  التن ــوس  أن طق ــد  يؤك ــا  كم
ــد  ــر يع ــمح باخلم ــد ال يس ــي بل ف
ــقف  ــكالية. يقارن موقع األس إش
ــالة  الص ــاءات  لق ــت  اإلنترن ــى  عل
ــيحيني األوائل  السرية مبحن املس
ــة الرومانية.  ــل اإلمبراطوري في ظ
في جناح أحد السفارات األجنبية 
ــعودية الرياض،  في العاصمة الس
ــة مغطاة  ــار، ثمة طاول ــوار الب بج
ــود يتم  بقطعة من القماش األس
الكنيسة،  كمذبح  استخدامها 
ــس اإلجنيل  ــع الق ــني يرف ــي ح ف
ويتلو الصالة في حضور عدد من 

األجانب من دول مختلفة.
ــن في  ــال الدي ــض رج ــو بع يدع
ــادة التفكير  ــى إع ــعودية إل الس
ــة، ويؤكدون أن حديث  في القضي
ــاع  اجتم ــدم  ع ــول  ــول ح الرس
ديانتني في اجلزيرة العربية يُفسر 
ــئ، وأن املقصد هو  ــكل خاط بش
ــس  ــلطتني ولي ــاع س ــدم اجتم ع
ــم يكن ينوي  ــي ل ــني، وأن النب ديانت
ــلمني من أداء  ا منع غير املس إطالقً
شعائرهم في شبه اجلزيرة العربية، 

كما يؤكد مسئول رسمي في وزارة 
أن  ــالمية السعودية  الشئون اإلس
ــول  وثيقة املدينة التي وقعها الرس
ــع اليهود،  ــى التعايش م نصت عل
ــي تلك  ــوذج يحتذى به ف ــا من وأنه

القضية.
كان امللك عبد اهللا، ملك السعودية 
ــزًا للحوار  ــابق، قد افتتح مرك الس
كان  ــه  موقع أن  إال  ــان،  األدي ــني  ب
ا في العاصمة  ــدً خارج البالد، حتدي
النمساوية فيينا. في املقابل، كان 
ــجاعة  ــلمان أكثر ش محمد بن س
ــتضاف عدد  ــب املقال، إذ اس بحس
ــيحي في  ــن املس ــال الدي ــن رج م
ــائل اإلعالم  ــت وس ــالد. والتقط الب
املاروني  السعودي صورًا للبطريرك 
ــوث البابوي، الكاردينال جون  واملبع
لوي توران، والذي ارتدى الزي الديني 

كامالً والتقى مبلك السعودية.
يعد املرسول الذي صدر بهدف جتريد 
ــلطاتها  ــة من س ــرطة الديني الش
باالعتقال مالذًا للمسيحيني الذين 
ــي  ــرة ف ــات كبي ــون اجتماع ينظم
بعض املنازل لعقد الصلوات. وكانت 
السعودية قد سعت إلبعاد الدعاة 
املتعصبني وحظر ظهورهم إعالميًا 
ــوات في التعليم  وغيرها من اخلط
تقليل  ــة  ــية حملاول املدرس والكتب 

التعصب. يتوقع أحد املستشارين 
ــة افتتاح  ــا أن قضي ــني أيضً امللكي
بابوية وبناء كنيسة في السعودية 
ــت، وأن أحد  ــألة وق ــي إال مس ما ه
ــحة هي مدينة نيوم  األماكن املرش
اجلديدة واخملطط تأسيسها شمال 
ــي ميكن اعتبارها  غربي البالد، والت

خارج شبه اجلزيرة العربية.
ــا يفعله محمد  ــض أن م يرى البع
ــجنه للمعارضني  ــلمان وس بن س
ــح املعارضة،  ــي كب ــبب ف ــد تس ق
ــي تعليقات مفتي  وهو ما يظهر ف
ــدو متراجعة،  ــي تب ــعودية الت الس
ــابقة  الس ــه  بتصريحات ــة  مقارن
ــاء الكنائس في  ــة لوقف بن الداعي
ــة  جزيرة العرب بعدما بُنيت كنيس

ــي ٢٠١٢،  ــي الكويت ف ــدة ف جدي
ــعودية قد  ــي الس ــع ف إال أن القم

ــية.  ــي ردة فعل عكس ــبب ف يتس
يقول أحد الكتاب النقاد في نهاية 
التقرير «التسامح قد يكون مقبوالً 
ــكل  بصورة أكبر إذا مت تطبيقه بش

متسامح».

ــت  ــه ليس ان ــر  ــدت التقاري ــا اك كم
ــهد فيها  ــى التي يش ــرة األول هذه امل
ــن ما حدث  ــات، لك ــراق احتجاج الع
ــل له. فمنذ  ــة األخيرة ال مثي في اآلون
ــي أجزاء  ــهر، اندلعت ف ــن ش ــر م أكث
ــطها  ــوب البالد ووس ــن جن ــرة م كبي
حركات احتجاجية وال تلوح في األفق 
ــكيل حكومة في  مؤشرات على تش
ــات البرملانية األخيرة  أعقاب االنتخاب
ــو. في  ــل أيار/ماي ــي أوائ ــي جرت ف الت
ــس مصالح كثيرة  غضون ذلك، تتناف
ــوداً من  ــن معاناته عق ــى الرغم م عل

احلروب وحركات التمرّد.
ــوزراء حيدر العبادي  م رئيس ال لقد قدّ
دات  ــام بتعهّ ــازالت، وق ــدداً من التن ع
ــهد  مالية، وزار جنوب البالد الذي يش
وموجة  ــاء  للكهرب ــرّراً  انقطاعاً متك
ــى مطالب  ــتماع إل ــديدة لالس حرّ ش
ــكان، إال أنه لم ينجح في كسب  الس
ــزال في حالة  ــم. فاخلدمات مات ثقته
ــا دعماً  ــا، ويتطلّب إصالحه ــى له يُرث
ــاق، وهذا  من دولة تعمل على قدم وس
ــتطيع توفيره نظام سياسي  ما اليس
متعثّر إال في بعض األحيان فحسب. 
ن أي من  ولم يتّضح بعد إذا ما سيتمكّ
حي القيادة احلالية من تخفيف  مرشّ
ــات احلقيقية الناجمة  ــأة التظلّم وط

عن الفساد املستشري .
ــي  الت ــرة  األخي ــات  االنتخاب ــب  عق
ــام ٢٠١٠،  ــي الع ــالد ف ــهدتها الب ش
ــى  إل ــة  الرامي ــاومات  املس ــت  دام
ــهر،  ــعة أش ــة تس ــكيل حكوم تش
ــذاك أفضل مما هي  ــت األوضاع آن وكان
ــارع  ــوم. أما هذه املرة، فالش عليه الي
ــذي يُخضع  ــب هو ال ــي املُلته العراق
ــاءلة بعيداً  ــبة واملس قادته للمحاس
ــد يؤدّي ذلك  ــن صناديق االقتراع. وق ع

ــني وضع  ــة املطاف إلى حتس في نهاي
ــه  ــات، إال أن ــة الطرق ــاء وحال الكهرب

ــكيل حكومة في  لن يفضي إلى تش
املستقبل املنظور.

ــز  مراك ان  ــر  التقاري ــت  اوضح ــا  كم
ــي: رئيس  ــراق ثالثة ه ــم في الع احلك
ــوزراء، والوزراء  ــس ال ــة، ورئي اجلمهوري
ــيادية" أو  ــلّمون وزارات "س الذين يتس
ــف احمللّي.  ــة"، وفقاً للتصني "خدماتي
ــوزارات  ــياق، تعني ال ــذا الس ــي ه وف
ــوزارات اخلدماتية على  ــيادية وال الس
التوالي الوزارات القوية والوزارات األقل 
قوة. ستؤثّر االحتجاجات الراهنة في 
ــل ووزراء  ــوزراء املقب ــمية رئيس ال تس
ــة. ولتلبية مطالب  احلقائب اخلدماتي

ــيتم على األرجح تعيني  ني، س احملتجّ
ــوزارات  ــراط في ال ــن التكنوق وزراء م

ــي توفير  ــاعدوا ف ــة، كي يس اخلدماتي
خدمات أساسية مثل الكهرباء واملاء 
والرعاية الصحية والتخطيط والنقل. 
أما الوزارات السيادية، فمن املستبعد 
ــى وزراء تكنوقراط، بل  أن يُعهد بها إل
التي  ــية  د األحزاب السياس ــدّ ستش
ل احلكومة العراقية املقبلة  ــكّ ستش
ــخصيات حزبية بارزة  ــى تعيني ش عل
ــيادية، يتم  ــوزارات الس ــى رأس ال عل
ــوبية  ــاس احملس ــم على أس اختياره
ــاس  أس ــى  عل ــس  ولي ــية،  السياس
ــذه  ــي ه ــد ال ترض ــذا، ق ل ــاءة.  الكف
ني  اإلصالحات اجلزئية بالكامل احملتجّ

بإصالحات حقيقية  ــون  يطالب الذين 
وملموسة .

كذلك، أصدرت املرجعية الدينية في ٢٧ 
متوز/يوليو بياناً ردّد صدى االحتجاجات 
ت احملافظات اجلنوبية إذ دعت  التي عمّ
فيه األحزاب السياسية إلى تشكيل 
ــت ممكن بقيادة  ــة في أقرب وق حكوم
رئيس وزراء "يكون حازماً وقوياً ويتّسم 
ــي مكافحة  ــة ف ــجاعة الكافي بالش
ــاد". وقد متّ توجيه انتقادات إلى  الفس
ــادي لعدم  ــدر العب ــوزراء حي رئيس ال
اتخاذه خطوات كافية حملاربة الفساد 
ــع املاضية. وفي  ــنوات األرب خالل الس
ــة  احلمل ــفت  كش ــه،  نفس ــت  الوق
ــنّها حكومته على  العنيفة التي تش

ني عن انقطاع التواصل بني  احملتجّ
ــية.  ــة السياس ــعب والطبق الش
ــوز  ــه للف ــر فرص تُعتب ــي،  وبالتال
ــدة، على ضوء مطالب  بوالية جدي

ني، ضئيلة. احملتجّ
ــت االحتجاجات  ــى اآلن، أفض حت
ــراق اجلنوبية  الع ــات  في محافظ
ــكيل  تش ــة  عملي ــاء  إبط ــى  إل
ــر  تتعثّ ــت  كان ــي  الت ــة  احلكوم
ــون الكثيرة  ــبب الطع ــالً بس أص
بسالمة العملية االنتخابية وقرار 
ــاء األصوات  ــادة إحص ــان إع البرمل
ــة العدّ اليدوي. ومؤخراً، برز  بطريق
ــيد  متغيّر جديد متثّل بإعالن الس
ــاً أكثر صراحة  ــتاني دعم السيس
ني وتوجيهه حتذيراً  ــب احملتجّ ملطال
غير مسبوق للطبقة السياسية من 
عواقب فشلها في اإلسراع بتشكيل 

ــة  م حكو
ــة  احملاصص ــى  عل ــوم  تق ال  ــدة  جدي
ــة  جديّ ــراءات  إج ــاذ  واتخ ــة،  احلزبي
ــاد وحتسني اخلدمات.  ملكافحة الفس
ــتاني  السيس ــف  موق ــلّط  س ــد  وق
ــط على بعض  ــن الضغ ــذا مزيداً م ه
عي على الدوام أنها  اجلماعات التي تدّ
ــع األعلى. مع  ــل لتوجيهات املرج متتث
ــك اجلماعات على  ــدرة تل ــك، فإن ق ذل
ني  تنفيذ مطالب السيستاني واحملتجّ
تظل في موضع الشك، على األقل ألن 
ــنيّة والكردية ستقاوم أي  القوى الس
ــكيل احلكومة  تغيير في ترتيبات تش
يجرّدها من احلصص التي تطالب بها.
ــف املرجعية  ــك ونظراً إلى موق مع ذل
ــات  االحتجاج ــل  تواص ــال  ح ــي  وف
ــد تضطر الطبقة  ــاع زخمها، ق وارتف
ــول  ــى القب ــة إل ــية املهيمن السياس
ــن  م ــف  تتأل ــة  حكوم ــكيل  بتش
ــتقلّني أو حكومة  ــراط املس التكنوق
ــال تراجع  ــاً، في ح ــاذ وطني. ثاني إنق
زخم االحتجاج، كما حدث في العام 
ــري  ــع أن يج ــن املتوق ــس م ٢٠٠٦، لي
ــكيل  ــري في طريقة تش تغيير جوه

ــع الغنائم  ــة توزي ــة وسياس احلكوم
ــة، وإن كانت تلك  ــوى املهيمن بني الق
ــتخدم تسميات جديدة  القوى ستس
ــة  جديّ ــر  غي ــة  إصالحي ــعارات  وش
ــك االدّعاء بأنها  ــا، مبا في ذل لتزكيته
حكومة تكنوقراط أو مستقلّني، بينما 
ــزاب الكبيرة على  ــظ بعض األح حتاف
ــل. إن االحتجاجات  هيمنتها في الظ
األخيرة كانت من القوة بحيث أرغمت 
ــية على التريّث في  الطبقة السياس
ــة،  ــكيل احلكوم ــو تش ــارها نح مس
ــت قوية ومؤثّرة مبا يكفي  لكنها ليس
ــة. وما  ــة إصالح واضح ــرز خريط لتف
ــية  ــعر الطبقة السياس ــم تستش ل
املهيمنة بتهديد حقيقي من احلركة 

ــوى  م س ــة، فإنها لن تُقدِ االحتجاجي
على تنازالت شكلية ومؤقتة .
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ــكيل احلكومة الالحقة، عمدت األطراف الفاعلة  ــاركة منذ الغزو األميركي للبالد في العام ٢٠٠٣. وخالل عملية تش ــبة مش ــهدت االنتخابات العراقية التي جرت مؤخرا أدنى نس ش
ــلطة في ما بينها، بيد أن هذه العملية لم تصبّ في صالح املواطنني. وعليه، ما يزال العديد من العراقيني مصابني بخيبة األمل، فهم ال يعتقدون أن وجود  ــيم الس عينها إلى تقس
ــارع لالحتجاج على غياب فرص العمل  ــكان البصرة واحملافظات اجلنوبية إلى الش ــي عينه ميكن أن يُحدث تغييراً حقيقياً. نزل س ــها في النظام السياس ــية نفس الطبقة السياس
ة ال تريد استبدال القادة،  وانقطاع الكهرباء وشحّ املياه وهذه مشاكل تزداد وطأتها بشكل خاص خالل أشهر الصيف احلارة. لكن هذه احلركة االحتجاجية املستمرّة منذ سنوات عدّ
ني، لكن املشكلة  ــلطة املستند إلى احملاصصة اإلثنية والطائفية. في هذا اإلطار، قد تضمّ عملية تشكيل احلكومة مسؤولني جدداً حملاولة تهدئة احملتجّ ــم الس بل تغيير نظام تقاس
ــرة املاضية. ويرى العديد من العراقيني أن التغيير  ــنوات اخلمس عش ــيني اللذين عجزا عن حكم البالد خالل الس ــبة إلى معظم العراقيني تكمن في الطبقة والنظام السياس بالنس

احلقيقي ال ميكن أن يحدث من خالل عملية تشكيل احلكومة أو عبر مؤسسات الدولة احلالية، ما يسلّط الضوء على أن الشرخ بني احلكام واحملكومني سيبقى قائماً .
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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

تناولت مجلة 
«إيكونوميست» 

البريطانية قضية 
حظر الكنائس 
املسيحية في 

السعودية، والتي 
استمرت عبر 

سنوات طويلة، في 
حني يبدو أن هناك 
تغيرًا في األوضاع 

يلوح في األفق ضمن 
التغيرات الكبرى 

التي تشهدها 
اململكة مؤخرًا مع 

صعود جنم ولي 
العهد السعودي 

محمد بن سلمان.

هل تسمح السعودية قريبـًا ببناء الكنائس؟
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سجل اِّـؤرخون عقد 
مجلس َّـ أسقفية بيت 
قطراية بالقرب من 
الجبيل عام ٦٧٦ بعد 
اِّـيالد أي بعد أكثر من ٤٠ 
عامـًا من وفاة النبي

اعلن السيد السيستاني 
دعماً أكثر صراحة ِّـطالب 
اِّـحتجـّني وتوجيهه 
تحذيراً غري مسبوق 
للطبقة السياسية من 
عواقب فشلها َّـ اإلسراع 
بتشكيل حكومة جديدة 
ال تقوم على اِّـحاصصة 
الحزبية
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العاهل السعوديابن سلمان



بغداد / البينة الجديدة
ــم يُغيّر  ــم تفاوت األجيال، ل رغ
ــام عبد  ــيئاً في ابتس العمر ش
ــزداد وعياً  ــل أضاف لها لت اهللا ب
ــام  ع ــر  مدي ــرة،  وخب ــة  وثقاف
مؤسسة املدى د.غادة العاملي 
ــى بها قائلة  تتحدث عن احملتف
ــة  ــة عراقي أيقون ــام  ابتس ”إنّ 
ــددة هي صديقتنا  فريدة ومتج
الودودة، حافظت على حضورها 
ــت  اخلاف ــا  بصوته ــي  الطاغ
ــيطة عميقة  وتعبيراتها البس
ــا  إنه ــا،  وعفويّته ــي،  املعان
قة،  بسيطة جميلة أنيقة وخالّ
عزيزة النفس، لم تُزعج أو تكدِّر 
ــد العون  ــت متدّ ي ــداً بل كان أح
ابتسام  للجميع“. وعن حديث 
ــا  ــد لقاءاته ــي أح ــد اهللا ف عب
ــر العاملي ما  التلفزيونية تذك
ــا ”(أعطاني  ــه احملتفى به قالت
ــر به،  ــت أفكّ ــا كن ــر مم اهللا أكث
وكان  ــة  بالكتاب ــم  أحل ــت  كن
ــتحيالً بعيد املنال).  حلماً مس
ــتكون  ــدرك أنها س ــم تكن ت ل
ــة،  وصحفيّ ــج،  برام ــة  م مقدّ
ة، ومترجمة، كما  وكاتبة، وقاصّ

ــت إدارة حترير أقسام  أنها ترأس
ــات  ــة في عدة مؤسس الترجم
الثقافة  ــت حترير مجلة  وترأس
ــي مجلّة  ــة، وعملت ف األجنبي
باء، وصحيفة اجلمهورية،  ألف 

وكانت رئيس قسم الترجمة في 
صحيفة املدى ودار املدى للنشر 
ــرتنا  ــع، وانتمت إلى أس والتوزي
ــاس فيها  ــون املرتكز األس لتك
ــنوات وهبتنا  ــن 10 س ــر م ألكث
خاللها الكثير من إمكاناتها“. 
ــيرة 12 عاماً  ــوى س ال ميلك س
ــث كان هو  ــن العمل معاً حي م
ــي في  ــم الثقاف ــاً للقس رئيس
جريدة املدى، وكانت هي رئيسة 

وقد تشاطرا  الترجمة،  لقسم 
واالفكار  ــال  االعم ــن  م الكثير 
ــت طويل حيث  وعمال معاً لوق
كان عملهما تكاملياً، يتحدث 
ــالً ”أذكر أن  ــي قائ ــالء املفرج ع
ابتسام كانت حتدثني عن كتاب 

”يوميات مقاومة“ وذكرت لي أن 
ــني زار بغداد  محمود درويش ح
ــه أنا  ــتِ قالت ل ــألها من ان س
ــام عبد اهللا صحفية في  ابتس
ــال لها  ــدة اجلمهورية، فق جري
أنتِ التي ترجمتِ كتابي وكنت 

أرغب بلقائك وشكرك“. أما عن 
ــجاعتها فيتحدث املفرجي  ش
ــذي  ــيّئ ال ــرض الس ــن التع ع
شهده عدد من رموز الصحافة 
ــرح  عام 2000 أو 2001 في مس
املنصور، ذاكراً ” أن رموز اإلعالم 

ــم وإهانه على  ــوا لتهجّ تعرض
خشبة مسرح املنصور من قبل 
البعض والوحيدة التي صرخت 
معترضة هي ابتسام عبد اهللا، 
ــب  ــجاع يحس وهذا موقف ش
ــم يتحدث أحد  ــا في وقت ل له

ــت إليها عام 1985،  فيه “تعرف
ــا“ فجر  ــى كتابه ــت عل حصل
ــي” وقد وقعته لها  نهار وحش
ــر الكاتبة  ــكل خاص، تذك بش
إرادة  ــة  االكادميي ــة  والصحفي
اجلبوري ”افتقدها وال يستطيع 
ــا، كنا نتصور  أحد ملء مكانه
ــة احلديث إليها  أن من الصعوب
في ذلك الوقت لكننا وجدناها 
شديدة التواضع، بسيطة جداً 
ــي اجلريدة  ــا ف لزيارته ــا  ودعتن
ــذي وقعته لي  ــاب ال وكان الكت
ــا التي لم  ــي به ــة لعالقت بداي
ولن تنتهي، كانت ابتسام عبد 
ــانية لدرجة  اهللا مليئة باإلنس
ــد  وق ــة،  ومتواضع ــف  توص ال 
ــا الفضل  ــا وكان له احتضنتن
ــاص  ــكل خ ــيّ بش ــر عل الكبي
ــراً حني جئت  ــاعدتني كثي وس
ــدة اجلمهورية، كان لنا  الى جري
لقاء صباحي بشكل يومي، كنا 
علقة  مُ ــة  جنلس مجاور خريط
ــزور العالم  نا ن ــى احلائط وكُ عل
كله من خالل حكايات ابتسام 
ــام  عن اخلارطة وعبرها. “ابتس
ــا إرادة  ــا وصفته ــد اهللا كم عب

ــى جميع  ــال تتمن ــوري مث اجلب
ــيدات أن يكنَّ مثلها، فهي  الس
مثال محترم يحتذى به، إال أنها 
ــذ حقها من النقد كما  لم تأخ
ــني كانت  ــم أنها ح ــي رغ ينبغ
ــت حتافظ على روح  تترجم كان

النص في كتاباتها“.

ــرة، اود أن  ــر مباش ــة نظ ــن وجه م
ــاء في الرواية لم يكن  اوضح أن البن
ــدا، بقدر ما كان متطورا تقنيا,  معق
ــكل  فهو قد جتاوز البناء االفقي بش
ــا للفن الروائي  ــح, وقدم امنوذج واض
ــكل العام للرواية،  غير املعتاد بالش
ــل حتى عربيا،  ــس فقط عراقيا ب لي
الزالت  للرواية  امللحمية  فالطبيعة 
ــو مركز  ــان ه ــائدة، وال زال االنس س
ــب  ــياء حس ــس االش ــود، ولي الوج
ــة اجلديدة، والتي قد  طروحات الرواي
واكبتها الرواية في التجديد، وعلى 
وجه اخلصوص في الشكل الروائي, 
ــي الفناها في احلدث  والطبيعة الت
ومنوه، فكان شكلها الروائي بصيغة 
ــتحدثة اطاريا، لكن ابقت على  مس
ــي احلدود  ــام للرواية ف ــس الع النف
ــة من ابداء  ــة، ومتكنت الرواي املمكن
وجهة نظر ادبية خالصة في متثيلها 
ــن هي هنا  ــة، ولك ــا األدبي للحظته
ليس امنوذجا تاما, بل جتريب يسعى 
ــة بإنتاج  ــت الرواي ــك. اهتم ــى ذل ال

ــد اعتمدت على  ــال للمغايرة، وق مث
اغلب املقومات, واولها كان الشكل 
ــي، وفي البناء لم يختلف ذلك  الروائ
املسعى، فكانت اولى التمثالت في 
العنونة، فهي مبتكرة بكل ما ميلك 
ــن املعنى, ومن ثم  ذلك التوصيف م
كان املستهل او املدخل الروائي الى 
املنت النصي، فهو قد ابتعد متاما عن 
اكتساب الصفة التاريخية املعهودة 
ــتهالل – فقدمت  ــي تراثية – االس ف
مستهل ال يوصل الى املنت مباشرة، 
بل هو كنص ميثل ذاته بذاته, وابتعد 
عن صفة التوصيل املباشر، واجلت 
ذلك الى ما بعد ذلك, وكذلك مجمل 
ــة فيما  ــن لغة حدثي ــكل م ما تش
ــة نظر مختلفة  بعد هو ايضا وجه
للحدث، فال ميكن ادراج صفة حدث 
ــه النعدام الثبوت الزمني, ومتثل  علي
ــتويات مختلفة،  ــن مبس وحدة الزم
ــعى اليه الراوي من فعل،  عبر ما س
ــدا، بل هو  وهذا الفعل ليس مجس
ــرى, وما انتهت  ــوث بصيغة اخ مبث

ــو ذات ما بدأت به من  اليه الرواية ه
ــاقولي  ــر افقي، بل ش ــي غي اداء فن
يؤكد جتربة مختلفة اجماال بالرغم 
من انها لم متثل ذلك احلجم اخملتلف، 
وغير املتمثل بسعة عهدتها الرواية 

تاريخيا. 
الحدث اللغوي

مثلت اغلب فصول الرواية القصيرة, 

والتي عرفا ال تسمى فصول باملعنى 
ــد بنية الرواية,  ــام, رغم هي تؤك الع
ويبقى للراوي الدور الرئيس، كوجهة 
ــي مثال  ــة ه ــن جه ــة، م ــر عام نظ
ــا ببنية  ــط خارجي ــخصي، مرتب ش
النص، وداخليا مبا اعتمده من افكار 
مصاغة لغويا، وليست كانت كفعل 
حدثي مرسوم ليكون مشهودا وهذا 

ــت عليه الرواية، فكان فيها  ما انبن
احلدث لغويا, وقد استخدم بشكل 
ــة التقرير من  ــراوي صيغ ــاس ال اس
جهة اخبارية، وصيغة الوصف من 
ــية، وكانت  ــعورية وحس ــة ش جه
ــث تناوبتا  ــة وظيفتها، حي لك جه
ــة من جهة،  ــكل ابعد التقريري بش
ــد عنصر اللغة  ولم يجعلها تفس
ــن  م ــة  الرواي ــرج  تخ او  ــة،  الروائي
ــى العكس,  ــا األدبي، بل عل معناه
كان التلقي يشعر بالقيمة األدبية 

وبوجودها الفاعل.
ــر امكانيات  ــت الرواية عب لقد قدم
الراوي مهمة عسيرة، فمن الصعب 
ــا وال يكون  ــون احلدث ملفوظ ان يك
ــس ذاك الواقع الذي  ــا، وال تلم مرئي
ــال واقع  ــك، ف ــال امام ــتجده ماث س
ــمة له،  ــا وال حقيقة مرتس ملموس
ــفه  ــور نستش ــاك تص ــل كان هن ب
ــه الراوي من حدث   من خالل ما يبني
لغوي في كل فصل، وبعد ان ازدادت 
ــة  ــه كحقيق ب ــا  ــا تدريجي قناعتن

ــن  ــا ع ــح لن ــاء ليفص ــة، ج منقول
ــث كان هو  ــخوصه, حي ايهامه لش
ــخصيات  ــرف خيرا بأنه كان ش يعت
ــاه هو، قد  ــددة، واألمر الذي تبن متع
ــث لم تكن  ــورة مثلى، حي مرره بص
ــخصياته  ــخصية من ش ــاك ش هن
ــة وذات حيز حيوي، بل  هي ملموس
ــخصيات لغوية وأن اخذت  كانت ش
ــع باحلضور، لكن  – مني – حيزا اوس
ــه، وما كانت  ــرت من خالل هي حض
ــذا التوصيف،  ــي متمثلة خارج ه ه
ــر من  ــراوي بيس ــا ال ــد متكن هن وق
ــا لم تكن  ــك خيوطه رغم انه مس
متعددة، وال كان هناك حضور منفرد 
ــتذكر من  لغيره فهو وحده كان يس
ــع االمر ويحيله الى حقيقة،  ثم يوق
لكن ليس متكرسة بشكل واقعي، 
ــم تتعد  ــة لغوية، ل ــي حقيق بل ه
الوصف من جهة ليمنحها الروائي 
ــد االخبار  ــتوى روحيا، وذلك بع مس
ــكل  ــا كانت عليه من ش ــا ومب عنه

بشري ومن ظروف.

إيمان هاشم
ــه  ملكان ــة  املتوجه ــم  مجاميعه
ــه  مقلتي ــي  ف ــت  زاحم ــل،  املفض
ــارف تضاربت  ــيل اجل الدموع، كالس
ــاعره تارة واحدة، بني حب وعتب  مش
من جهة، وبني وحدة وغربة من جهة 
اخرى، قلبه الصغير كبر فجأة ودون 
ــه روحه  ــق بذراعي ــابق إنذار، عان س
ــون هذا الصباح  ــة، وقرر أن يك البريئ
ــال: إنه يوم  ــف، فكر كثيراً وق مختل
ــن ينزعج  ــرة فريدة ل ــب ملغام مناس

الروتني إن تغيبت عنه هنيهة.
ــر  ــم وأعتب ــير خلفه ــناً سأس حس
ــر خطوة  ــل ال أكث ــي مجرد ظ نفس
ــاط، أخذ  ــرى تتبعهم بنش تلو األخ
ــف  ــع وق ــاق م ــث رف ــتمع حلدي يس

التنفيذ هكذا يسميهم هو. 
ــرأ أحد  ــا كان يق ــال أحدهم بينم ق
كتبه املدرسية: هل وجدمت حالً لهذه 
ــد بحثت طويالً باألمس  املعادلة؟ لق
ــة دون صوت  ــالً؟، إجاب ــد ح ــم أج ول
ــائر معهم،  اِنطلقت من الظل الس
أنا أعرف احلل، لم يسمعه أحد فقال 
ــس كانت رائعة  ــي:  مباراة األم الثان
ــي؟ لقد  ــدف ميس ــاهدمت ه ــل ش ه
ــال، ضحك الظل قائالً نعم  كان مذه

شاهدته في تلفاز العرض في محل 
ــاك عند  ــة، هن ــزة الكهربائي األجه
ــق كان هدف  ــارعنا الضي ناصية ش
ــمعوا  رائع، ثم فجأة قال الثالث: إس
ــس مجنونان قرب  ــذه النكتة جل ه
نهر فمر بجوارهما رجل كبير السن 
ــل لكما أن  ــؤاال: ه ووجه إليهما س
ــمس  ــل هذا غروب الش ــي ه تخبران
ــه وقاال نعتذر  ــروقها؟ نظرا الي أم ش
ــا لهما من  ــنا من هذه املدينة، ي لس
ــاذجني لم يعرفا إن الرجل املسن  س
ــاً، ضحك اجلميع  ــا ايض كان مجنون
ــل فقد كتم ضحكاته حتى  أما الظ
ــف خطواته وراح  ــرت مآقيه، أوق ترق
يتراجع كخيال عابر دون أن يالحظه 

أحد.
ــه معاتباً  نظر في أثرهم أطرق برأس
ــم متنحه فرصة  ــاة، تلك التي ل احلي
ــو ليوم واحد، هل  إرتداء ذلك الزي ول
اسألكِ ملاذا حدث كل هذا، أم اكتفي 

بالصمت؟ 
ــرة كحال  ــات كبي ــك امني ــا ال أمل أن
ــاة، أقصى  ــاكنيكِ يا حي ــع س جمي
ــع  ــذاً لبض ــون تلمي ــي أن أك أمنيات
ساعات، أسير مع هؤالء الرفاق، أقف 
ــرح  ــبورة إلش أمام الصف عند الس

درس ما، ثم أسلم دفتر الواجبات إلى 
معلمي أستاذ احلياة!!، ال تستغربي 
ــون يعلمونكِ احلياة يا  فهناك معلم
حياة، وال تسألي من يكون؟ هو أعمق 
من أن أصفه لكِ ببضع كلمات، دعيه 

يبقى سراً بيني وبيني.
ــان ألخذ  ــت قد ح ــن أن الوق اآلن أظ
قسط من الراحة ألشتري املثلجات 
ــرب علي حتى  ــابق صديقي املق وأس
ــم ونحققه،  ــة احلل ــى حاف نصل إل
ــال  طوي ــا  وقت ــاج  حتت ال  ــات  الذكري
ــيما إن كانت ذكريات  لتتكون، والس
ــا حياة؟ ال  ــس كذلك ي ــية الي مدرس
ن الذكريات؟ أال  تقولي ما نفع أن تكوّ

تعلم إنها ستبكيك ذات تذكر؟
حسناً الدموع رفيقة روحي احملببة، 
ــد  ــوان جدي ــي بعن ــر أن تزورن ال ضي
ــذه الذكريات،  ــتياق له ــمى إش يس
ر أنا إيتها احلياة على حتقيق هذه  مصّ
األمنية، وسأحققها مستقبالً واثق 
من ذلك، سؤال آخر ستطرحيه ملاذا 
كل هذا اجلهد؟ في النهاية ستبقى 

ذكريات؟.
حسناً أُريد أن أحتفظ بشيء مدرسي 
أرويه مستقبالً إلبني، الذي أحلم أن 
ــا، كما إني أريد فور  أحتضنه يوماً م

ــة أن أذهب وأرويه  ــي من املدرس عودت
ــاركوني  ــزاء الذين يش ــي األع ألقران
ــك الذين يهتمون  نفس العناء، اؤلئ
ــوه،  ــول ويقدس ــا أق ــكل م ــراً ل كثي
ــذا احلد،  ــا أقوله رائع له ــس ألن م لي
ــاء الدرب  ــاق درب، ورفق ــل ألنهم رف ب
كما تعرفني يشاركونكِ العناء قبل 
ــا رفاق التعب كم  ــيء آخر، آه ي أي ش
أنتم بريئيني، أتخيل وجوهكم وأنتم 
مترقبني، متشوقني ملعرفة تفاصيل 

ذاك املكان الذي يدعى مدرسة.
ــون ما  ــاة ال يعرف ــا حي ــم مثلي ي ه

املدرسة؟ 
ــة ألكون تلميذاً هنا،  أمنحيني فرص
ــي النوم  ــتغرق ف ــن أس ــي ل ال تقلق
ــراً  ــوض مبك ــدتُ النه ــاً، أعت صباح
ــو يناجي اهللا كي  على صوت أبي وه
يحقق أمنياتنا، منذ ذلك الوقت بتُّ 
عاشقاً للفجر والصباح، وبتُّ برعم 
الصباحات املتفتح دائماً، وبتُّ أعرف 
ــاً أن بعض األمنيات تتأخر حتى  أيض
ــوات أبي  ــر من دع ــق، فالكثي تتحق

الزالت قيد اإلنتظار.
ــألني أيضاً هل أنت مستعد  - ستس

حقاً خلوض هذه التجربة؟
- حسناً أظن ذلك.

ــتطلبينه أوالً:  ــي أتوقع ماس - دعين
إرتداء الزي؟ 

- زي املدرسة؟ زي املدرسة؟
ــي  صديق ــى  إل ــأذهب  س ــنا  حس  -
ــه، أن يعطيني أحد  ــي وأطلب من عل
قمصناه البيضاء، إعتاد أن يشاركني 

احلياة واعتدت أن اشاركه احللم.
- حقيبة للكتب والقرطاسية؟

ــدي ذات  وال ــترى  ــة أش ــدي حقيب ل
تسوق واحدة، أبي كان يعمل كأجير 
ــرق املدينة،  ــز عتيق في ش في مخب
ــة إدخار  ــام طويل ــد أي ــتطاع بع إس
بعض املال ليشتري لي هذه احلقيبة، 
ــي ذات يوم تلميذاً  كان يحلم أن يران
نشيطاً، لألسف حلمه لم يتحقق، 
ــي أنا، نعم رحل أبي  األصح بل حلم
ــخت أنا، لم ميهلني وقتاً  ــاباً فش ش
ــهادتي  ــه بش ــي الي ــز، آلت ذاك العزي

اجلامعية من كلية الزراعة !! 
ــة، وعاملنا  ــب الزراع ــدي كان يح وال
ــة بل يحب رؤيتنا  هذا اليحب الزراع
ــأوى،  ــردين دون م ــهادة، مش دون ش
تائهني في الشوارع واألزقة، خائفني 
خائبني، نرفع آثار الغبار ليالً ونتركها 
نهاراً كي التتضح مالمحنا املرهقة 
لألخرين، فيخيل إليهم إننا كبار مبا 

فيه الكفاية، رغم أننا العكس متاماً، 
نحن صغار جداً ياحياة بحجم حبة 

الفستق التي يتناولها الكبار!!
ــا  ــذري ي ــوا ع ــم فأقبل ــذر أليك أعت
أصدقاء، ها أنا أعلن على مسامعكم 
ــهدي املتواضع، راجياً أن  نهاية مش
ــبوني حاملاً مثلكم الفرق بيننا  حتس
ــرب  ــداً، كلنا يا أعزائي بنفس الس أب

سرب الضياع، سرب التمني. 
ــعور  ــرب ش ــوم أن أج ــئت الي ش
ــادر في الصباح  ــذ صغير، غ تلمي
ــه  دروس ــى  أنه ــته،  مدرس ــى  إل
ــاته ومزاحه مع  ودردش ــة  اليومي
ــى  حت ــر  أنتظ ــذ،  التالمي ــة  بقي
ــرة وعندما  األخي ــة  انتهاء احلص
ــرعاً  رن جرس النهاية، ركض مس
ــح محتويات  ــبورة مس الس إلى 
ــذا، أنطلق نحو  درس الذكريات ه
ــع أصابعه  الكبيرة، طب ــة  البواب
الصغيرة فوق مقبضها احلديدي، 
ــه  أُمنيات ــوت  بص ــردد  ي راح  ــم  ث
ــكراً ياحياة على هذه الفرصة  ش
ــكراً  ــة ش الثمينة، وأنتِ يامدرس
ــو  ــتضافتي، وأرج ــى اس ــكِ عل ل
ــار كنتُ  ــي ذات نه ــري أنن أن تذك

. تلميذا لديكِ
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قصة قصرية

شكلت رواية واثق الجلبي – كل انواع الحلي ال تفيد اِّـوتى – نمطا من البناء غري التقليدي للرواية، بل اتجهت 
اُّـ بنــاء مســتحدث يتوافق مع لحظتها اِّـابعد حداثية، وبنيــة الرواية كانت ابعد مما أن تكون معهودة لنا، فال 
قراءة تشكل حضورا للقارئ العام، اال اذا ادرك مغزى ولعبة البناء غري االفقي، وهذا يعني ان يتخلى القارئ ايضا 
عــن اِّـنطق الصوري الــذي اعتاد عليه َّـ عملية القراءة، وأن يواكب القــارئ الخاص، وعلى وجه الخصوص ذلك 

الذي يرى انه قد وجد ضالته بهذا العمل الشيق..

قصيدة

قصيدة
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قراءة /  محمد يونس
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ارادة اجلبوري

زيد احلليسهام الشجيريعالية طالبعالء املفرجي

د. غادة العاملي

ميسلون هادي

تريد جتويني وانه مستوي
انه اصخرج لوردت جتويني 

ال تضم راسك مثل طير النعام 
اكعد وكعدة زلم حاجيني

وخلصت خوف وبجي
وبعد ما ابجي او اخاف

بقدرة اهللا صرت دفتر مملي ضيم وذكريات 
تريد تطويني وترميني حطب
اكفر بشيطان روحي والتهب

واهللا يستر من مير بيه الغضب
ومن اجوعن كلشي أبيع 

تشتري مني من ابيعلك جسم
شيب وعيون وضلوع 

تشتري مني من ابيعلك بجي
بال حزن وبال دموع 

تشتري مني من ابيعلك ضحك
بال فرح وبال سرور

تشتري مني من ابيعلك ضمير 
مفصل فصال على طولك ال طويل وال كصير 

الصدك ما تشتريه خليني اجذب 
تشتري مني ابيعلك جذب

قصة اهل الكهف ما بيها جلب 
وما ادور وما الف اجللب يبقى جلب لو بالكهف 

شكد غستله بنهر دجلة 
بالف روح وما نظف

آالء محمود
ر من حروفٍ باهتة وَ سُ
أحاط مدن إشتياقي

فصل اخلريف 
ألبسني رداء الذكريات

والقلب ...
في آخر غيماته املاطرة

تبدد منه البوح 
متددت أوجاعه

حتى طالت شغاف احلنني
تبعثرت االحالم في األعماق 
والح في العيون ضوء حزين

تهادى في ليل الغياب
والنبض في قلبي

ال يزال مصلوباً
على وتدِ النسيان

إرتشفت كأس السعادة 
وتناسيتُ أن الفرح 

يتهشمُ سريعاً
وتتناثرُ ذراته 

في فضاءٍ معتم االفاقِ
ومن خلف براري االنتظار

يعود وجهي شاحباً
يتمتمُ الصمتُ فيه 

بكلماتٍ مبهمة
أخرست كل املشاعر

وأعود مبا تبقى لي من حنني
أُقلّبُ دفاتر احلكاية

أشهقُ حزناً
أبكي فرحاً

نَّا  ليتنا ما كُ
وال كان احلبُ فينا 

ففي زمن االنهيارات العشقية
ما عادت القلوب ترشو الفراق

كي مينحها تأشيرة البقاء
في مدارات الغرام

هل يكفي أن أرحتل 
من سطورك

أن تتشظى أوجاعي
في مدار إغترابي فيك

أن أذوب إحتراقاً مثل شمعة
كي مينحني قلبك

صك الغفران!
جربتُ الف نظرية في البعد

لكنني
دوماً أراك ٓفي كل السطور

حرفاً يتوشح باحلنني
لم يتبقى سوى أن أتأملك

من بعيد
وأمتنى...

لماً ولو .... حُ
أن تغدو احلروف أصابعنا

هل سمعت بعناق احلرف؟

7‡ö€a
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كاظم رحيمة العكيلي
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ــن االفالم  ــة العديد م ــت ببطول قام
ــا لقب  ــق عليه ــينمائية  وأطل الس
ــل  ــن قب ــرق) م ــرو الش ــني مون (مارل
اإلعالمي مفيد فوزي ولقبت من قبل 
الصحافة والنقاد بـ(ملكة اإلغراء) ملا 
قدمته من روائع مخرج الروائع حسن 
االمام وجسدتها بقدرات عائلة وحني 
الوصف  ــذا  به ــت جنوميتها  التصق
ــراء في  ــم بأدوار إغ ــت «أنا لم أق قال
السينما كما قدمتها (مارلني مونرو) 
عاملياً.. ولكن مظهري وشكلي فقط 
ــد دور  ــاز به حني أجس ــذي أمت هو ال
ــت «اإلغراء  ــاة اجلميلة». وأضاف الفت
ــال واألداء التمثيلي  املفرط عدو اجلم
اجليد، وأقول جلمهوري إن هند رسـتم 
ــت من  من الفـنانات اجلميالت وليس
ــات اإلغراء.. ومن تؤدي دور اإلغراء  فنان
ــب  ــد لفت االنظار لكس هي من تري
ــص في نواحٍ  ا عن نق ــور بعيدً اجلمه
جمالية غير متوفرة لديهن.. إذن ملاذا 
أعمل اإلغراء طاملا إنني سيدة حلوة 
ــة؟!». وقدمت  ــات جميل ذات مواصف
ــام ١٩٧٩ خالل  ــر أعمالها في ع آخ
ــذاب» وقررت بعده  فيلم «حياتي ع
ــزال الفن نهائيا حتى وفاتها إثر  اعت
ــت اكثر من  ــة قلبية حادة. عمل أزم
ــينمائياً. وبدأت عملها  ٧٤ فيلماً س
ــينما بدور قصير عام ١٩٤٧  في الس
ــواك) ثم دور  ــار وأش ــم (أزه في فيل
ــزل البنات)  ــم (غ ــي فيل ــت ف صام
ــاركت كومبارس  عام ١٩٤٩حيث ش
ــا خيل» راكبة  بأغنية «امتخطري ي
ــة  املطرب ــف  خل ــر  وتظه ــاً  حصان
ــزل البنات.  ــراد)  بفيلم غ ــى م (ليل
ــينمائية وكان  وتوالت أعمالها الس
ــواك.. أهمها من األفالم.. أزهار وأش
ــر.. حب في  ــد.. جواه ــروح واجلس ال
ــاس  الن ــر..  ــاء األخي اللق ــالم..  الظ
ــة.. حدث  زوج اعترافات  ــات..  مقام

ــالة غرام.. ذات ليلة.. بنات حواء.. رس
ــب.. جرمية  ــل.. انتصار احل ــات اللي بن
ــاء  ــد.. أنت حبيبي.. نس حب.. اجلس
ــاق  ــن حميدو.. عش ــي.. اب ــي حيات ف
ــاة.. رد قلبي.. ــراع مع احلي الليل.. ص
ــفى  ــني في مسش ــماعيل ياس إس

ــاحر  اجملانني.. توحة.. باب احلديد.. س
ــاء.. لوكاندة املفاجآت.. احللوة  النس
ــالم.. صراع  ــي في الظ ــزة.. قبلن عزي
ــب.. وغيرها  ــاعة ح ــل.. إش ــي الني ف
ــينمائية. وتعد هند  من االعمال الس
ــتم املمثلة الوحيدة التي ظهرت  رس
ــة في بعض  ــخصيتها احلقيقي بش
ــاعة حب) مع عمر  األفالم ومنها (إش
ــريف عام ١٩٦٠ خملرج الكوميديا  الش

املصري البارز فطني عبدالوهاب.
ــل منذ ١٩٧٩  ــم اعتزالها التمثي ورغ
ــا مازالت حتظى بحضور  فإن أعماله
ــت أدوارا متنوعة  ملحوظ حيث قدم
ــش) و(الراهبة)  ــيد دروي في أفالم (س
و(الزوج العازب) و(تفاحة آدم) و(اخلروج 
ــة)  القبطي ــفيقة  ــة) و(ش ــن اجلن م
ــرف). كما  و(ملكة الليل) و(كلمة ش

شاركت فنان الكوميديا إسماعيل 
ــني عددا من أفالمه ومنها (ابن  ياس
ــدو) و(لوكاندة املفاجآت). وكان  حمي
ــي  ــا (حيات ــر أفالمه ــام ١٩٧٩ آخ ع
ــي  عل ــري  املص ــرج  للمخ ــذاب)  ع
ــل مهرجان  ــن قب ــت م ــا. وكرم رض
ــي عام  ــينمائي الدول ــرة الس القاه
ــت قائمة أفضل ١٠٠  ١٩٩٣. وتضمن
ــرين  ــري في القرن العش فيلم مص
مبناسبة مئوية السينما عام ١٩٩٦ 
ــتم تعد من  ــالم لهند رس ــة أف أربع
ــة  العربي ــينما  الس ــيكيات  كالس
ــن ذوالفقار  ــي (رد قلبي) لعزالدي وه
ــاهني  ــف ش ــد) ليوس ــاب احلدي و(ب
ــماء واألرض) لصالح أبو  ــني الس و(ب

ــل) لعاطف  ــيف و(صراع في الني س
ــالم.. الفنانة الراحلة كانت تكره  س
ــرق) السباب  لقب (مارلني مونرو الش
ــوة  ــة ق ــازت بصف ــخصية.. وامت ش
ــا  ــا ولديه ــة له ــخصية مالزم الش
الكبرياء الشديد واالنضباط العالي 
ــاء جيلها. ــل الفني مع ابن في العم

ــغلة مع الوسط الفني  كانت منش
ــماع اخباره رغم اعتزالها لفترة  لس
طويلة.. وذات يوم غضبت بشدة حني 
قرأت خبرا للفنانة املعتزلة (صابرين) 

ــا الفن  ــرح بعد اعتزاله وهي تص
ــن).. فقالت  ــن الف ــا تبرأت م (إنه
ــوب  ــي تت ــه يعن ــتم «إي ــد رس هن
ــارة البد  ــذه العب ــن وما ه ــن الف ع
ــن قبل  ــن قالتها م ــب م أن حتاس

ــمها  الصحافة، و(مفيش حاجة اس
توبة عن الفن)»، لترد عليها بقوة «إن 
ــت ذنبا  ــة وليس الفن حاجة مقدس
ــيئا  اقترفناه، وأيام زمان كان الفن ش
ــا الفنية.. كانت  ــن ذكرياته رائعا».م
تربطها عالقات ودية مع غالبية جنوم 
الفن في الفترة التي عاشتها معهم 
من خالل مشاركتها بعدد من االفالم 
ــدي أباظة  ومنهم فريد االطرش ورش
ــريف  الش وعمر  ــرحان  ــكري س وش

ويوسف شاهني وفريد شوقي.
حياتها االجتماعية

هند حسني رستم من أصول تركية، 
ــتم ضابط كبير  ــني رس والدها حس

ــاعد  في اجلبش التركي ووصل ملس
ووالدتها  املنوفية،  حكمدار 

ــكندرية وبعد  ــن االس م
معرفته بابنته تعمل 

مت  التمثيل  ــال  مبج
ــال وانتهى  االنفص

بتطليق والدتها.
تزوجت الراحلة 
ــتم  رس ــد  (هن
ــن  ــرة م ) الول م

اخملرج حسن رضا 
منه  ــت   وأجنب

ــا  بنته ا

ــه لتتزوج  ــت عن ــنت) وانفصل (بس
ثاني مرة  من الدكتور محمد فياض 
ــد  ــاء والتولي ــراض النس ــتاذ أم أس
ــت الفن  ــرة واعتزل ــة القاه بجامع
ــا  وابنته ــه  ب ــام  لالهتم ــت  وتفرغ
ــاة الفنانة هند  ــن وف ــنت. وأعل بس
ــا ألزمة قلبية  ــتم، بعد تعرضه رس
ــني ٢٠١١/٨/٨  ــاء االثن مفاجئة، مس
ــة املركزة  ــى الرعاي ــا إل ــد نقله بع
ــفيات القاهرة ومت  ــد مستش في أح
ــة  ــة الراحل ــازة الفنان ــيبع جن تشُ
صباح يوم الثالثاء ٩ آب، من مسجد 
السيدة نفيسة حتى مثواها االخير 
ــن  ــوم الف ــن جن ــد م ــور العدي بحض
ــا  ــزال افالمه ــري.. والت املص
ــينما  للس ــرة  مفخ

العربية اليوم.

في الذكرى السابعة لرحيل ملكة اإلغراء مارلين مونرو الشرق نجمة الشاشة العربية هند رستم
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املمثلة الراحلة (هند رستم) ولدت عام ١٩٢٩ ألب من أصل تركي، وأم مصرية وتوفيت في ٨ آب ٢٠١١ والتي أطلق عليها لقب (مارلني مونرو 
ــقر مبظهرها اخلارجي التي عرفت به مع املمثلة العاملية الشهيرة الراحلة (مارلني مونرو).  ــرق) لتقارب شكلها باللون وشعرها االش الش
وتعتبر الفنانة الراحلة جنمة شباك التذاكر ولها جمهور واسع مبعظم الدول العربية ومعجبوها كانوا يتهافتون على رؤيتها في صاالت 

ــيما هي املمثلة املصرية  ــائل االعالم املتنوعة الس ــاء صورها الفوتوغرافية ويتابعها املاليني من العرب عبر وس ــينما واقتن الس
االولى في االثارة واالغراء وجذب اجلمهور من خالل جتسيدها دور الفتاة ذات املفاتن الساحرة..

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

@k‘€@bËÓ‹«@’‹ücÎ@@ÚÓˆb‡‰Óé€a@‚˝œ˛a@Âfl@ÜÌÜ»€a@Ú€Ï�ji@oflb”
@›j”@Âfl@oj‘€Î@ãÏœ@ÜÓ–fl@Ôfl˝«�a@›j”@Âfl@H÷äí€a@Îä„Ïfl@¥€âbflI

HıaäÀ�a@Úÿ‹flI�i@Öb‘‰€aÎ@Úœbzñ€a

متابعة / البينة اجلديدة
ــال الترك  ــة البحرينية ح ــت الفنان حتدث
ــدة وأحالمها  ــا الفنية اجلدي عن أعماله
ــة  العاملي ــى  ال ــول  الوص ــي  ف ــرة  الكبي
ــي  ــار االغان ــالل اختي ــن خ ــار م واالنتش

بطريقة ذكية. واعترفت بكل عفوية في 
حديث مع MBCTRENDING بأنها تشعر 
ــية بوجودها مع والدتها  بالراحة النفس
ــا، الفتة بخجل  ــر مما كانت مع والده أكث
ــدت أنها تتواصل  ــن األم غير». وأك «حض

مع والدها املنتج محمد الترك باستمرار 
ــي خياراتها  ــد يتدخل ف ــم يع ــه «ل إال ان
ــى باالتصال بها والتبريك  الفنية، واكتف
ــدة (ممنوع  ــاح أغنيتها اجلدي ــن جن لها ع
ــابة انها  ــس)». وأكدت الفنانة الش اللم

ــه اغانيها  ــعيدة بالنجاح الذي حتقق س
ــمع أي  ــى أنها لم تس ــدة، الفتة ال اجلدي
تعليق سلبي حتى اآلن رغم اختالف نوع 
ــيقى بني االغنيتني واصرارها على  املوس

تقدمي النوعني.

b:@È€b”@bfl@—íÿmÎ@bÁÜ€aÎ@Â«@b:a˚ç@Ü»i@Ÿjmäm@⁄6€a@˝y

بغداد / البينة اجلديدة 
صدر حديثاً عن سلسلة «اإلبداع 
ــرحي» التي تصدرها دار  املس
ــة  ــة العام ــؤون الثقافي الش
ــياحة  ــي وزارة الثقافة والس ف
واآلثار، مسرحية «ابصم بإسم اهللا» 
للكاتب والفنان سعد هدابي الذي حلق في 
فضاءاته املعاصرة عقب اختياره ثيمات موغلة في 

رحم الزمن بل أن جميع نصوصه قد احتكمت إلى 
ــرحية مفترضة حتاكي الزمن احلاضر  خطابات مس
ــاعر، فضال  ــة الدرامي الش ــان املعاصر بلغ واإلنس
عن عناوين املسرحيات احملتشدة بالدالالت املوحية 
ــة توثيق األحداث  ــقاطات الدالة وتبدو مهم واإلس
ــب الفنية فثمة مصور يوثق  من صلب آليات الكات
ــي اإلفادة  ــه املعهودة ف ــته ما حدث وبراعت بعدس
ــرحي وان  ــى اجملاورة للخطاب املس ــن تقانات البن م

ــعرية  ــض إبداع يراع هدابي تلك اللغة الش من في
املكتنزة التي من سماتها القصر والصور والبالغة. 
ــرب إلى  ــة القصد أق ــاز، أنها واضح ــاء واجمل واإليح
ــبع  ــرد، ضمت اجملموعة س ــا إلى الس ــعر منه الش
ــران صديقة،  ــم اهللا، بني ــم بإس ــرحيات (ابص مس
ــدث غدا، رماد)، حيث  ــار، كوليرا، العباءة، ح ذات دم
سبق وأن قدمت على املسرح وشاركت بالعديد من 

املهرجانات احمللية و العربية.

Ô����iaÜ���Á@Ü»ç@pb��Ó���yäéfl@C!a@·çbi@·ñiaD

متابعة / البينة اجلديدة
ــى صفحته  ــل عل ــع غوغ ــى موق احتف
الرئيسية بالفنان السعودي الراحل طالل 
ــالده ٧٨، فيما امتأل  ــي ذكرى مي مداح، ف
ــعوديني وعرب  موقع تويتر بتغريدات لس
ــرب الراحل.وعرف طالل ذو  ــاء باملط احتف
الشعبية الواسعة خليجيا وعربيا بعدة 
ألقاب منها «احلنجرة الذهبية» و»قيثارة 
الشرق « و»صوت األرض» و»فارس األغنية 
السعودية» و»فيلسوف النغم األصيل»، 
ــيقار  ــاب « الذي أطلقه عليه موس و»زري
ــتاذ  ــد عبد الوهاب، و»أس ــال محم األجي
اجلميع» الذي أطلقه عليه الفنان محمد 

عبده. 
وللراحل تأثير هائل على الثقافة العربية 
ــد احلداثة باألغنية  ــي القرن ٢٠ وهو رائ ف

ــي  ــه ف ــن عبقريت ــال ع ــعودية، فض الس
ــه النادر.وفي مصر عرف  ــني، وصوت التلح
ــع امللحن الكبير  ــداح بتعاونه م طالل م
ــني وهما «لي  ــي أغنيت ــد املوجي ف محم
ــا تعاون  ــي احملبة» كم ــب» و»ضايع ف طل

ــري بليغ حمدي في أغنية «يا  مع العبق
ــت في أغنيتي  ــا» ومع إبراهيم رأف قمرن
«غالب يا هوى» و»عز اغترابي»، وغيرهم.

ــة  لإلذاع ــجلها  ــة س أغني أول  ــت  كان
ــي  ــورد» والت ال زارع  ــا  ي ــوان «وردك  بعن
ــه وشجعه في تسجيلها  حلنها بنفس
ــة آنذاك.  ــؤول اإلذاع ــاس غزاوي مس عب
ــعودية.أما  ــد أول أغنية عاطفية س وتع
اشهر أغانيه «مقادير» فقد أطلقها في 
ــبعينات أمام ٤٠  القاهرة في بداية الس
ــتاد نادي الترسانة.  ألف متفرج في اس
ــى تكرميه داخل وخارج وطنه  وإضافة إل
فقد منح وسام االستحقاق من الدرجة 
ــعودية، إضافة  الثانية من قبل ملك الس
ــام من الرئيس التونسي احلبيب  إلى وس

بو رقيبة.

H÷äí€a@ÒâbrÓ”IÎ@ÚÓjÁà€a@Òäv‰ßbi@Ô–n∞@›ÀÏÀ

متابعة / البينة اجلديدة
ــة التركية فهرية  خضع والد املمثل
إيفجن لعملية جراحية دقيقة في 
املعدة. وجاء ذلك بعدما مت تشخيص 
ــف  ــرطان. وكش إصابته مبرض الس
ــة  ــي أن الفنان ــع Gecce الترك موق
ــا تتابع  ــاً صعبة وأنه ــش أوقات تعي
ــاد بأنها  ــب. كما أف ــن كث حالته ع
ــوراك أوزجيفيت  ــم ب ــا النج وزوجه
ــاريعهما الصيفية  قررا تأجيل مش
ــى جانبه.وذكر  ــاء إل ــل البق ــن أج م
املوقع أن حالة األب، رمضان إيفجن، 
ــره، بدأت  ـــ٩٦ من عم ــع ال ــذي يبل ال
ــار  ــد العملية.  ويش ــن بع بالتحس

ــاركت مؤخراً في  إلى أن النجمة ش
ــل «حتى املوت» إلى جانب  مسلس
املمثل أجنني أكيوريك الذي عرف في 

العالم العاملي بشخصية «كرمي».

@ÚjÓñ«@�bmb”Îc@ìÓ»m@Âv–Ìg@ÚÌäËœ
Êbüäé€a@kjéi
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متابعة / البينة الجديدة
ــى العادات  ــال عل ــدرب األطف ــم يت إذا ل
ــنة في الصغر، فإنهم سيقضون  احلس
ــون التغلب  ــة أعمارهم وهم يحاول بقي
ــد يهتم معظم  ــيئة، وق على عادات س
اآلباء واألمهات بتدريب أبنائهم عشرات 
ــتقبال  واس ــدة  املائ آداب  ــى  عل ــرات  امل
ــون  ــم يدرب ــالً منه ــوف، إال أن قلي الضي

أبناءهم على تنظيم ساعات يومهم.
والتوجيه  ــس  النف ــم  ــة عل اختصاصي
ــن  زي ــم  الرحي ــد  عب ــهام  س ــوي  الترب
ــر في  ــام يؤث ــت نظ ــح أن إدارة الوق توض
ــة األصعدة  ــى كاف ــال عل ــاة األطف حي
ــة،  والعقلي ــمية،  واجلس ــة،  االجتماعي
والروحية، وأنها مهارة يحتاج كل طفل 
ــى تدريب كأي  ــاج إل ــى تعلمها، وحتت إل
ــم الطفل منذ  ــإذا تعل ــرى، ف ــارة أخ مه
ــكل  ــتغل وقته بش ــف يس ــر كي الصغ
ــيكون  ــليم، فإنه بالتأكيد س فعال وس
ــكل عام، سواء  ــخصية ناجحة بش ش
ــرط أن يكون  ــاً، بش ــياً أو اجتماعي دراس
تعليم الطفل لتنظيم وقته منذ الصغر 
قبل دخول املدرسة؛ ألن مفهوم تنظيم 
ــهولة،  ــد ال يدركه الطفل بس الوقت ق
ــي بالصبر  ــرة التحل ــى األس ــك عل لذل
ــم، والتأكد أنه  ــل مع طفله في التعام
ــا يتم تعليمه كيف يدير وقته في  عندم
ــيتمتع مبهارة ميكنه  عمر مبكر، فإنه س

استعمالها مدى احلياة.
ــي ميكن من  ــادات الت ــك بعض اإلرش إلي

خاللها تعليم الطفل قيمة الوقت:
- أحضري له ساعة 

ــت لطفلك ميكنك  ــح قيمة الوق لتوض
ــاعة له، ودعيه يفكر في املدة  إحضار س
ــتغرقها األشياء التي يفعلها،  التي تس
ــني خاص  ــة حتديد روت ــرز أهمي ــا تب وهن
ــرورة، فيجب  ــر إال للض ــل ال يتغي للطف
ــوم، ومواعيد  ــاك موعد للن أن يكون هن
ــى اللعب  ــاول الطعام، حت ــددة لتن مح
ــت ضمن  ــدداً بوق ــون مح ــب أن يك يج
ــبيل  ــام اليومي للطفل، فعلى س النظ
ــي الثامنة  ــد نومه ف ــال إذا كان موع املث
مساء ويريد أن حتكي له قصة قبل النوم 
فاطلبي منه أن يستعد للنوم في موعد 
ــى تتمكني من  ــاد، حت ــن املعت مبكر ع

القراءة له قبل موعد النوم.
- ال للتأجيل

ــل عمل اليوم إلى الغد»، مقولة  «ال تؤج
ــرة شعاراً لها في  يجب أن تتخذها األس

ــن تعليم طفلهما  احلياة، وعلى الوالدي
ــة  ــام خاص ــل أي مه ــوم بتأجي ــأال يق ب
ــة، سواء كان الواجب املدرسي،  بالدراس
ــتعداد لالمتحان،  ــطة، أو االس أو األنش
ــزام  ــرورة االلت ــة وض ــه أهمي ــرس في وغ
ــا مهامه  ــينجز فيه ــد التي س باملواعي

املدرسية.
- الوقت مير بسرعة

ــه عندما يبدأ  ــب أن يدرك الطفل بأن يج
ــه إجنازه  ــي أي عمل يجب علي ــراً ف مبك
بهمة ونشاط، وليعلم أن ذلك سيخفف 

ــه نتيجة تراكم  من حدة الضغوط علي
املهام التي تنتظر منه إجنازها، فاملقولة 
ــيف إن لم  ــت كالس ــهيرة «أن الوق الش

تقطعه قطعك» لم تأتِ من فراغ.
- أتركي له حرية االختيار

ــاء فروضه املنزلية  ال تلزمي طفلك بإنه
ــل أتركي له  ــة، ب حني عودته من املدرس
ــار ولو قليالً،  ــاً من حرية االختي متنفس

ــه  ــام، واجعلي ــه الطع ــي ل ــالً قدم فمث
ــة، واحرصي أن  ــطاً من الراح يأخذ قس
ــعر  ينهي فروضه قبل الليل، حتى ال يش

ــرة والوقت  ــروض كثي ــق، وأن الف بالضي
ضيق.

- أنشطة مختلفة
ــركي طفلك في  ــى أن تش ــي عل احرص
ــطة رياضية،  ــطة ترفيهية أو أنش أنش
ــطة حتى يدرك قدراته  ونوعي له األنش
ــزام مبواعيد االلتقاء مع  وهواياته، فااللت
ــعور  ــزز من ش ــات يع ــق أو التدريب الفري

ــه أكثر احتراماً  الطفل بالوقت، ويجعل
ــك مراقبة طفلك أثناء  للمواعيد، وعلي
ــنة  ــطة خالل الس ــة تلك األنش ممارس
ــرت عليه  ــت أث ــا إذا كان ــية، وم الدراس
ــكل إيجابي أم سلبي، وإذا تأثر وقته  بش
ــكل طبيعي،  ــه بش ــه يعيش يوم أم أن
ــلوبه االجتماعي  ــر أس ــك إذا تغي وكذل
ــي،  عكس ــكل  بش أم  ــد  جي ــكل  بش
ــلباً فاألولى عدم  ــره س ــإن الحظتِ تأث ف
ممارسته ألي أنشطة حلني انتهاء السنة 

الدراسية.
- ال تشقي عليه

ــا يفوق طاقته،  ــي من طفلك م ال تتوقع
ــاء حينما يتوقعون متيز  فقد يخطئ اآلب
ــل وينتظرون  ــكل كبير، ب أطفالهم بش
منهم حتقيق مكاسب وبطوالت فائقة، 
فال تلزميه بأي عمل وفقاً ملواعيد محددة 
ال يحيد عنها، بل شجعيه حتى ينصب 
ــاط أو العمل املوكل  ــزه على النش تركي

إليه دون أن يشعر بقيود تالحقه.
- دعيه يستمتع بوقته

إذا كان األطفال في بداية سن الدراسة، 
ــإن التعلم والعمل اجلاد يحتل معظم  ف
ــم يحتاجون إلى  ــك أنه أوقاتهم، والش
ــفوا احلياة من  وقت للراحة، لكي يكتش
االكتشاف،  بذلك  حولهم، ويستمتعوا 
ــك هو عطلة نهاية  وأفضل األوقات لذل
ــازات،  اإلج ــتغلي  اس ــذا  ل ــبوع،  األس
ــاطئ، أو رحلة  وخططي لرحلة إلى الش
ــة املالهي،  ــى مدين ــاب إل ــة، أو الذه بري
ــون فيه  ــكان ينطلق ــم إلى م أي خذيه

ويلعبون بحرية ويقفزون ويضحكون.

fib������–��ü˝��€@o���”Ï��€a@ÒâaÖa@Ú���Ó�‡��Ác
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متابعة / البينة الجديدة
ــني عيدان  ــني الدولي ــن الباحث ــور فريق م ط
ــب ذوق  تناول طعام تغير طعم الطبق حس

صاحبها لتجعله أكثر حموضة أو ملوحة.
 Food Research» ــة  مجل ــرت  ونش
ــر في مذاق الطبق  International» أن التغيي
ــاب الكهربائية  ــى األقط ــود إل ــي يع الغذائ
املثبتة على حواف أطباق الطعام (صحون)، 
ــد  بها.وتع ــة  أكل خاص ــدان  عي ــا  وترافقه
ــرة كتلة ال  ــة أدوات الطعام املبتك مجموع
تتجزأ وترتبط معا بلوحة وبطارية للشحن. 
ــر  ــزة مبؤش ــدة مجه ــي اجلدي ــا أن األوان كم
يتعرف على طعم األطباق اخملتلفة.وللتمتع 
ــز األقطاب  ــة، يتم حتفي ــذاق أكثر حموض مب

الكهربائية لألطباق بقوة ١٨٠ ميكرو أمبير. 
ولإلحساس بطعم أكثر ملوحة حتفز أقطاب 
ــاق بقوة ٤٠ ميكرو أمبير.وأكد أكثر من  األطب

ــاق والعيدان  ــوا هذه األطب ــا جرب ٣٠ متطوع
املبتكرة، أن أطباقهم الشهية تناغمت مع 

أذواقهم بعد شحنها بالدرجة املطلوبة.  

متابعة / البينة الجديدة
ــأن األطفال املصابني  ــة جديدة ب أفادت دراس
ــى  عل ــم  قدرته ــن  تتحس ــد  ق ــد  بالتوح
ــور مهاراتهم  ــوه وتتط ــر الوج ــم تعابي فه
ــارة غوغل مع  ــتخدام نظ ــة باس االجتماعي
ــتخدم هذه  ــف الذكية.وتس تطبيق للهوات
ــم «سوبر  األداة التجريبية، التي تعرف باس

ــاعدة األطفال على  ــاور غالس»، ألعاباً ملس ب
ــد التفاعل  ــاالت عن ــوه واالنفع ــز الوج متيي
ــز  املراك ــب  واألصدقاء.وبحس ــرة  األس ــع  م
األميركية ملكافحة األمراض والوقاية منها، 
ــي الواليات  ــن كل ٦٨ طفالً ف ــداً م ــإن واح ف
املتحدة مصاب بالتوحد.وقال فريق الباحثني 
في الدراسة، التي نشرت بدورية «إن.بي.جيه 
ــني»، إن األطفال املصابني  ــال ميديس ديجيت

ــون كثيراً في  ــراب طيف التوحد يعان باضط
ــل بالعينني  ــوه والتواص ــر الوج ــز تعابي متيي
والتفاعل االجتماعي، لكن مبقدور الكثيرين 
التحسن على نحو كبير إذا تعلموا مهارات 
اجتماعية في الصغر.وطور الباحثون نظارة 
«سوبر باور غالس» وهي أداة تعليمية تعمل 
ــارة غوغل  ــغيله على نظ ــج يتم تش ببرنام

وهاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد.

ÜyÏn€a@fib–ü˛@›flc@Ú”âbi@NN›ÀÏÀ@Òâbƒ„

متابعة / البينة اجلديدة
ــركة فرنسية صغيرة على فرشاة تنظف األسنان في ١٠  ابتكرت ش

ثوان ال أكثر، ما يعد محفزا لتنظيف األسنان بالنسبة للكسالى.
ــنان «أمابروش- ــاة األس ــرت فرش ــية ابتك ــركة فرنس ــدو أن ش ويب

ــنانهم.وتأتي هذه  ــاس على تنظيف أس ــجيع الن Amabrush» لتش
ــاة على شكل حرف Y مزودة بشعيرات من النايلون بزاوية ٤٥  الفرش
ــفاه،  ــاة في الفم ويضغط عليها بالش ــة مئوية. وتثبت الفرش درج
ــاة عملها  ــة االهتزاز.وتبدأ الفرش ــغيل منظوم ــم تش ــد ذلك يت بع
ــطفها، تبدأ في  ــنان األمامية ثم بعد ش ــة البكتيريا من األس بإزال
ــوان، ألن تنظيف  ــرى. كل هذا يتم خالل ١٠ ث ــنان األخ تنظيف األس
ــنان يتم في وقت واحد.ويدعي املبتكرون أنهم يختبرون  جميع األس
ــاة  ــون أن اخلبراء قيموا الفرش ــنوات، ويزعم ــم منذ ثالث س ابتكاره
ــحن تكفي لعملها مدة شهر واحد.  عاليا.وتزود الفرشاة بوحدة ش
ــية  ولهذه الوحدة ثالث درجات اهتزاز، تأخذ باالعتبار درجة حساس
ــتمر عملية  ــنان بأن تس ــتخدمها.وينصح أطباء األس ــنان مس أس
تنظيف األسنان ثالث دقائق، ولكن في الواقع، قلة قليلة من الناس 
ــتخدام تيار  ــنان باس تأخذ بهذه النصيحة. كما يوصي أطباء األس
ــتخدام معجون  ــنان، واس ــاء لتنظيف املناطق الفاصلة بني األس امل

يحتوي على عنصر الفلور. 
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د. نادية مضر سليمان الحلي

ــارة عن حتول  ــودي هو عب ــل العنق احلم
ــيمة والرحم الى شكل  ــجة املش انس
غير طبيعي يشبة كثيرا عنقود العنب 
ــودي عند  ــدوث احلمل العنق ــر ح ،ويكث
احلمل في سن صغيرة اقل من ١٧ سنة 
ــارة عن اكياس  ــنة وهو عب او فوق ٤٠ س
ــني وتظهر  ــى جن ــوي عل ــرة ال حتت صغي
أعراض احلمل العنقودي خالل االسبوع 
ــادس عشر من احلمل  ــر الى الس العاش

ــر طبيعية فى  ــادة غي ــدث زي ــث يح حي
ــود حركة  ــدم وج ــم مع ع ــم الرح حج
ــف  ــع نزي ــض م ــاب للنب ــني وغي للجن
مهبلي وزيادة الشعور بالغثيان والقيء 
ــيمة  ــدث نتيجة وجود خلل باملش ويح

ــا يجعلها اكبر من  اثناء تقدم احلمل م
ــل . ويتم  ــي لعمر احلم ــم الطبيع احلج
ــخيص حاالت احلمل العنقودي عن  تش
ــونار وحتليل الدم الذي يظهر  طريق الس
ــات احلمل  ــادي لهرمون ــر ع ــا غي ارتفاع
ــل العنقودي  ــد يختفي احلم ــدم. وق بال
ــج ويجب هنا على املراة  تلقائيا بالتدري
ــتخدام اقراص  االمتناع عن احلمل باس
منع احلمل لفترة ال تقل عن ٦ اشهر وال 
ــتئصال الرحم كما  حتتاج املريضة الس

كان يحدث في املاضي. 
ما هي مضاعفات احلمل العنقودي ؟

ــل العنقودي  ــمل مضاعفات احلم  تش
ــي والتهاب في جدار  حدوث نزيف مهبل
ــل العنقودي  ــب انهاء احلم الرحم ويج
ــى خاليا  ــاس ال ــول االكي ــى ال تتح حت

سرطانية.
 نصائح عند حدوث احلمل العنقودي:

ــرة اخرى  ــاع عن احلمل م ــب االمتن  يج
ملدة ال تقل عن ستة اشهر الى عام ملنع 
ــل العنقودي - ضرورة  تكرار حدوث احلم
ــن االكياس باحلال ملنع حتول  التخلص م
ــرطانية -  ــى خاليا س ــا ال ــض اخلالي بع
ــرة اخرى  ــة للحمل م ــة الدقيق املتابع
ــد من عدم تكرار احلمل العنقودي  للتاك
مرة اخرى - قد يلجا الطبيب الى عملية 
ــة الرغبة فى عدم  ــة الرحم في حال إزال
ــيدة  االجناب مرة اخرى او يكون عمر الس

فوق ٥٠ عاما.
وهل يعود احلمل العنقودي مرة اخرى ؟

ــل  احلم ــات  مريض ــن  م ــة  باملئ ــد  واح  
العنقودي ميكن أن يصنب مرة اخرى بذلك 
ــاج املريضة كما  ــن احلمل وحتت النوع م
ــتمرة عند حدوث  قلنا الى املتابعة املس
ــونار وحتليل الدم  احلمل مرة اخرى بالس

.(BHCG) ومراقبة مستوى هرمون

Èu˝«Î@Èibjça@NN@ÖÏ‘‰»€a@›‡ßa

ــا  ــرة ازعاج ــاكل البش ــر مش ــن اكث ــه م ــروق الوج ــر ع تعتب
ــا واذرعنا  ــكل الدوالي في ارجلن ــن ال نحب ش ــا، نح الصحابه
ــم  ــللت هذه اخليوط الرفيعة الى وجوهنا لترس فكيف اذا تس
ــطح االول من اجللد متسببة  شبكتها العنكبوتية على الس
ــه دوما بطبقة ثقيلة من  ــا باحراج كبير يتطلب منا تغطيت لن
ــل؟ بالطبع ال ..  ــة هي احل ــاس؟لكن هل التغطي ــات االس كرمي
ــكلة اال انها ليست عالجا  ــاس قد تغطي املش فكرميات االس
ــباب وراء ظهور هذه  ــتعرض في البداية االس وال حال.دعونا نس
الشعيرات، والتي من اهمها العامل الوراثي، والتقدم في السن 
ــلوكيات يتبعها البعض تكون نتيجتها هذه  ، كما ان هناك س
الشعيرات، مثل استخدام الكرميات املوضعية التي حتتوي على 
ــرات طويلة. وقد تظهر  ــادة الكورتيوزن بتركيزات عالية ولفت م
ــة بأحد األمراض اجللدية او  ــعيرات الدموية نتيجة لإلصاب الش
ــط وما يصاحبه من اعراض، فضال عن  كنتيجة الرتفاع الضغ
ــعة الشمس واالجهاد البدني وكذلك  االفراط في التعرض الش
ــبب اختالل افراز الهرمونات خصوصا في فترة احلمل، ومن  بس
ــزول فيها هذه  ــاالت التي ت ــرف ان هناك بعض احل ــم ان نع امله
ــعيرات مع زوال املسبب.وتختلف مشكلة بروز العروق عن  الش
ــي األوردة، وتنتج  ــع ف ــي، حيث أن الدوالي عبارة عن توس الدوال
عن تلف صمامات باألوردة، وهي حالة مرضية حتتاج إلى عالج، 
ــعيرات الدموية فهي ليس لها اي مخاطر صحية غير  اما الش
ــي التخلص منها. ــا الى التفكير ف ــا املزعج يدعون ان منظره

ــواع، عروق  ــكلها الى ثالثة ان ــروق الوجه وفقا لش ــف ع وتصن
ــروق العنكبوت هي  ــبكية، وع العنكبوت، عروق الدوالي والش
ــباب  ــعيرات الدموية التي تظهر نتيجة ألس األصغر، وهي الش
ــبكية فهي متوسطة احلجم وتكون  مختلفة، أما األوردة الش
ذات لون ازرق أو أخضر باهت.لننتقل االن للحديث عن اهم جزء، 
ــتخدمة في عالج  ــدد من التقنيات املس ــو العالج، هناك ع وه
عروق الوجه، منها تقنية الليزر، وتقنية موجات الراديو، وتقنية 

ــن األخيرة غير  ــن، ولك احلق
ــتخدام على  مفضلة لالس
منطقة الوجه، بالرغم من 
جناحها الباهر لعالج دوالي 
الساقني، سنستعرض كل 

واحدة منهن بالتفصيل.
ــر  ــزر : تعتب ــة اللي ١- تقني
تقنية الليزر في عالج عروق 
الوجه من أفضل التقنيات 
ــي  ا ف ــتخدامً ــا اس وأكثره
ــه ، حيث  ــالج عروق الوج ع
ــل  ــزر ال تعم ــعة اللي إن أش
ــاء العروق واألوردة  على إخف
ــل  ب ــط،  فق ــة  العنكبوتي

ا على تضييق مسام الوجه، وتقليل التجاعيد، ما  تساعد أيضً
.ويحتاج معظم األشخاص  ــبابًا وجماالً يعطي مظهرا أكثر ش
ــن رمبا حتتاج بعض احلاالت إلى  ــة واحدة للعالج، ولك إلى جلس
ا حلالتهم، ويتم إجراء اجللسة في عيادة  ــتني أو ثالثة تبعً جلس
ــتخدام  ــب التجميل أو في مركز طبي دون احلاجة إلى اس طبي
ــور انتهاء  ــخص العودة للمنزل ف ــتطيع الش تخدير، كما يس

اجللسة وممارسة أنشطته من اليوم التالي.
ا  ــتخدام أنبوب رفيع جدً ــات الراديو: تتم عن طريق اس ٢- موج
إلدخاله حتت سطح اجللد لتوليد طاقة حرارية تعمل على إتالف 
ــعيرات الدموية، ومن ثم تتالشى.وال داعي للقلق من  جدار الش
ا  ــك التقنية فإن الفتحة التي يتم عملها باجللد صغيرة جدً تل
ــعيرات الدموية  وال تترك أي أثر بعد العملية، كما أن إتالف الش
ــخص.ويتم اإلجراء حتت  ــلبي على صحة الش ليس له تأثير س
ــخص واع ويرى ويسمع كل  تأثير التخدير املوضعي، أي أن الش
ــيء، فقط ال يشعر باملنطقة التي يتم عالجها، وتكون فترة  ش
ــة أيام، ميكنه  ــة ال تتعدى الثالث ــرة بعد العملي ــة قصي النقاه

بعدها العودة ملمارسة احلياة الطبيعية ومزاولة العمل.
ــب، وتعتمد هذه  ــالج بالتصلي ــمى الع ــة احلقن: وتس ٣- تقني
ــروق أو األوردة  ــل الع ــة داخ ــادة معين ــن م ــى حق ــة عل التقني
ــعيرات الدموية واألوردة  العنكبوتية، فتعمل على تصلب الش
ــاء أثرها من  ــم تقلص حجمها واختف ــط الدم بها، ومن ث وجتل

سطح اجللد.
ــاقني، وقد  ــتخدم هذه التقنية كثيرا في عالج دوالي الس وتس
ــا ال حتتاج لعمل  ــالج، خاصة وأنه ــا فعاالً في الع ــت جناحً أثبت
ــق جراحي مثل تقنيات الليزر وموجات الراديو، كما أنها أقل  ش

تكلفة.
ــالج عروق الوجه  ــتخدم كثيرًا في ع ــن هذه التقنية ال تس ولك
ــدوث مضاعفات، ويفضلون  ــون ح ، فالكثير من األطباء يخش

ا عنها. تقنية الليزر عوضً

تظهر الشعريات الدموية 
نتيجة لإلصابة بأحد 
األمراض الجلدية او 
كنتيجة الرتفاع الضغط 
وما يصاحبه من اعراض، 
فضال عن االفراط َّـ 
التعرض الشعة الشمس 
واالجهاد البدني

د. رفيف الياسري

طبيبك
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متابعة / البينة الجديدة
ــراء مكاملات  ــاب إج ــق واتس ــم تطبي دع
ــام ٢٠١٦، ولكن املكاملات  ــو منذ ع الفيدي
ــخصني فقط، أما  ــت تقتصر على ش كان
ــات الفيديو  ــزة مكامل ــت مي اآلن فأصبح
ــة  ــني أربع ــال ب ــم االتص ــة تدع اجلماعي
ــض النظر  ــت واحد، بغ ــخاص في وق أش
عن مكان هؤالء األشخاص.وذكرت شركة 

واتساب في منشور عبر مدونتها لإلعالن 
ــن امليزة: «يتم اليوم طرح ميزة مكاملات  ع
ــتخدمي  ــكل مس ــة ل ــو اجلماعي الفيدي
تطبيق واتساب في جميع أنحاء العالم، 
ا بطريقة  وستكون املكاملات مشفرة دائمً
 end-to-end ــرف ــى ط ــفير طرف إل التش
encryption، ولقد قمنا بتصميم االتصال 
ــي جميع أنحاء  ــكل موثوق ف للعمل بش
ــبكات اخملتلفة“. ــي ظروف الش العالم ف

ــخاص  ــذه الزيادة في عدد األش وتعتبر ه
ــن خالل ميزة  ــن ميكنهم التواصل م الذي
مكاملات الفيديو بواتساب متواضعة إلى 
ــع التطبيقات  ــة باملقارنة م حد ما خاص
ــبوك  ــث يدعم تطبيق فيس ــرى، حي األخ
ــو اجلماعية ملا  ــنجر مكاملات الفيدي ماس
يصل إلى ٥٠ شخصا، بينما يدعم تطبيق 
ا، كما  ــات تواصل ١٦ مشاركً سناب_ش
 FaceTime ــامي ــس ت ــيدعم تطبيق في س
ــى ٣٢  ــل إل ــا يص ــل م ــركة آب ــع لش التاب
ا عند إطالق iOS ١٢ في وقت الحق  شخصً
ــا مييز تطبيق  ــذا العام.لكن أهم م ــن ه م
واتساب عن بعض منافسيه ميزة تشفير 
ــات الفيديو، مثلما يحدث مع  التام ملكامل
ــات الصوتية  ــة واملكامل ــائل النصي الرس
التي يتم إرسالها داخل التطبيق.ميكنك 
من اآلن إجراء مكاملة جماعية مع ما يصل 
ــخاص – في أي وقت وفي أي  إلى أربعة أش
مكان – كل ما عليك هو بدء مكاملة فيديو 
ــارك»  فردية والنقر على الزر «إضافة مش
اجلديد في الزاوية العلوية اليمنى إلضافة 

املزيد من جهات االتصال إلى املكاملة.
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MINISITRY OF TRADE  
GENERAL CONTRACTS DEPARTMENT  

RE-ADVERTISEMENT  
  

TENDER NO                :-   MOT / INFANT FORMULA/ 1 /2018  
CLASSIFICATION NO. :   33  CURRENT  BUDGET 
 DATE                               :   7 /  8 /2018    
General Contracts Department/ MOT hereby invite the manufacturers & producers  of  infant Formula to participate in tender  for  purchasing  the quantity of 
1000  MT ± 5% in minimum Of infant formula for the 1st & 2nd age from Europe and all origins except the globally  Bnned countries  ( China , Britain , 
Japan,)     according  to the specifications  adopted by  State Co. For food stuff trading and trade mark should be specified. the final quantity will be Specified 
by the buyer. payment will be effected by L/C or cash payment 
     The following should be noted: 

- The qualified companies who want to obtain additional information should contact ( general Contracts department ) via it's official e-mails ( 
high_mot@yahoo.com & TG.contracts@mot.gov.iq) during the  official working days of tender period from (8 -16 /8/2018 ) between 08:00 hrs -14:00 hrs Iraq 
/BLT ). 

- A conference will be held on 12 /8  /2018 in (General Contracts Department   at Ministry of Trade / Minister's Office section in Almansour City – Nearby 
Baghdad International Fair ) to Answer the inquiries  of the participants in the tender . 

- The requisite qualification requirements :  
Offers must be accompanied by bid bond or certified  check or bill of exchange (provided that Check or bill of exchange should be submitted attached to an 
official letter issued by the bidder And to be presented with Offer. This letter has to mention that the submitted check or bill of Exchange  is a bond related to the 
said tender) issued through any Iraqi bank (inside Baghdad) Accredited by Central Bank of Iraq that mention the name & number of the above tender at rate  Of 
1% of the bid's value issued by the bidder in favor of STATE CO. FOR FOOD STUFF TRADING. Bid bond must be valid for (35 days) starting from offers 
validity's expiry date . 
Document required from Iraqi companies : 

- Offer should be  signed & stamped (original copy )  
- Purchase bill of tender ( original copy )  
- Mention the full details of the company address  ( phone no . – e- mail address – indicative Points of the home address for the  company's commissioner director) 

for the purpose of Correspondences within  the specified dates stipulated in tender`s conditions ( the  standard Bids ) provided that the company should notify the 
contracting party  of any change in it's Address within 7 days of the date of change  

- ID . 
-  Habitation card . 
-  A Letter Of  No Objection From The  State Authority Of Taxes and should be valid up to the End of year . 
- Valid Trade Chamber Id  . 
-   Submitting one or more of the following documents: incorporation certificate/ foundation Contract / the company's internal system certified   recently by 

companies recorder directorate in Ministry of Trade . 
- Earning profits  final financial statement for the last two years authenticated by an  auditor  and Certified by the Iraqi accountants and auditors union 
- Not less than ( 2 ) executed contracts  during the last ( 5-10) years  as a similar trade dealings  Supported by confirmation of the concerned contracting parties. 

Documents required from Arabic & Foreign companies : 
- Offer should be  signed & stamped (original copy )  
- Purchase bill of tender ( original copy )  

 -Mention the full details of the company address  ( phone no . – e- mail address – indicative Points of the home address for the  company's commissioner director) 
for the purpose of Correspondences within the specified dates stipulated in tender`s conditions   provided that the Company should notify the contracting party of 
any change in it's address within 7 days of the Date of change. 

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

- Earning profits final financial statement for the last two years authenticated by an  auditor. 
- not less than ( 2 ) executed contracts  during the last ( 5-10) years  as a similar trade dealings  supported by confirmation of the concerned contracting parties. 

General conditions : 
-     Representative of Iraqi companies have to present dully official certified  authorization   for Their representation according to law ( signed & stamped by the 

company's stamp) , and Regarding  representative of Arabic & foreign companies , they have to present authenticated  Authorization by Iraqi embassy in the 
country of the company   

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

-     The winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs. 
-      Companies who are willing in purchasing tender's conditions  , they have to visit the General Contracts Department in the head  quarter  of MOT   
located in  Baghdad / Almansour city – Nearby Baghdad International fair , and submit an official letter to obtain this tender's Conditions against nonrefundable 
amount of 500,000 Iraqi dinars. 
-     The bids to be delivered to the following address : (General Contracts Department   in Ministry Of Trade / Minister's Office section in Almansour 
city – nearby Baghdad International Fair ) at The specified date (on 26 /8  /2018 at  10:00 hrs BLT /Iraq). and offers are valid to reply  up    To 1 /9 /2018.   

-     The bidders have to submit attached with the bid a  sample of infant formula of qty 5 tins for Each age  marked with brand name and all other marks in 
addition to an empty cartoon cover For packing infant formula printed with all marks required within the tender and These Samples will present the qty to be 
contracted of , in condition of passing these samples all Tests done by buyer' laboratory. 

-  Bidders to submit the offer in a closed envelope sealed with the stamp of the company's name and Marked with the tender's no. &name .these offers must be put 
in the tender's box in the head quarter of MOT/ General Contracts Department.  
- late bids will be rejected, and bids will be opened in attendance of bidders  or their representatives Who are willing to attend this process at the following address 
(general contracts department at Mot/ Minister's office section in Almansour city – nearby Baghdad International Fair ) at the Specified date on  26 / 8  /2018 at  
10:00 hrs BLT /Iraq). 
- The bidder has to fill out the 4th part of the standard bids it should be submitted in paper & sealed With the original stamp of the bidding company in case the 
bidder un fulfilled with the Requirement of the 4th part mentioned above , he will be neglected .  
-The bidder has to submit a similar table of technical specification set forth in sixth part of the Standard bids to clarify its compliance with the required 
specifications in addition to fill Column (H) in the list of commodities & schedule of delivery table  in the part mentioned Above  
Note : 
-Ministry of Trade is un obliged to accept the lower offers. 
- If the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq ,then the  closing date will be on the next day 
advertisement can be founded in MOT' S  Websites:  
-websites:  www.iraqitic.com   &  www.mot.gov.iq  
-and Dg Market- Tenders& Procurement Worldwide website: www.dgmarket.com  

Acting Manager Of General Contracts Department Ministry Of Trade 

وزارة التجارة
قسم العقود العامة

     MOT/ INFANT FORMULA / 1 /2018 : رقم اِّـناقصة
رقم التبويب : ٣٣ اِّـوازنة الجارية
 تاريخ اإلعالن:  ٧ / ٨ / ٢٠١٨ 

إعادة إعالن
ــاركة َّـ مناقصة تجهيز مادة حليب األطفال (إعادة إعالن) بكمية   ــركات العاِّـية (الـمصنعة واِّـنتجة) ِّـادة حليب األطفال للمش ــم العقود العامة َّـ وزارة التجارة دعوة الش ــر قس يس
ــرتي مع  ــب خيار اِّـش ــئ ماعدا اِّـحظور التعامل معها عاِّـيا (الصني, بريطانيا, اليابان) والكمية النهائية حس ١٠٠٠ طـن (ألف طن ) +٥٪ للعمرين (٢,١) كحد أدنى من كافة اِّـناش
وجوب تحديد العالمة التجارية وحسب اِّـواصفات اِّـعتمدة لدى الشركـة العامة لتجارة اِّـواد الغذائية. يكون الدفع بطريقة (اعتماد مستندي غري قــــــــــــــابل للنقض أو بالدفع 

النقدي) .
ــم العقود العامة على العنوانني  ــد االلكرتوني لوزارة التجارة / مكتب الوزير /قس ــار عرب الربي ــي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات إضافية االستفس ــى مقدم -عل
ــاعة٨:٠٠ صباحاً بتوقيت العراق/بغداد  التاليني (high_mot@yahoo.com  &  g.contracts@mot.gov.iq) خالل فرتة اإلعالن من (٨ - ١٦ / ٨ /٢٠١٨)  من الس

ولغاية الساعة٢:٠٠ ظهرا بتوقيت العراق /بغداد. 
-سيتم انعقاد مؤتمر خاص لإلجابة على استفسارات اِّـشاركني َّـ اِّـناقصة بتاريخ (١٢/ ٨ /٢٠١٨) (بمكتب الوزير/ قسم العقود العامة َّـ مقر الوزارة الكائن َّـ  بغداد/ اِّـنصور/ 

قرب بناية معرض بغداد الدولي/ قاطع مبنى مكتب الوزير).
-متطلبات التأهيل اِّـطلوبة:ـ

ــركة مقدمة العطاء ويرفق مع العطاء  ــمي من الش ــفتجة طي كتاب رس ــفتجة (على ان يرد الصك او الس تقديم تأمينات أولية بموجب خطاب ضمان bid bond او صك مصدق او س
ــركة العامة لتجارة اِّـواد الغذائية صادرة من اي مصرف عراقي داخل بغداد معتمد من البنك اِّـركزي  ــفتجة هو تأمينات اولية تخص اِّـناقصة) لصالح الش ويذكر فيه ان الصك او الس
ــن تاريخ انتهاء مدة نفاذية  ــات االولية  نافذة ِّـدة (٣٥) يوماً ابتداًء م ــة َّـ التأمينات اِّـقدمة على ان تكون التأمين ــم ورقم اِّـناقص ــن مبلغ العطاء ويتم ذكر اس ــبة ١٪ م ــي بنس العراق

العطاءات.
-يرفق مع العطاء اِّـستمسكات التالية:

أوالً/ بالنسبة للشركات العراقية:
-يقدم العطاء موقّعاً ومختوماً (النسخة االصلية).

-ارفاق وصل شراء اِّـناقصة (النسخة االصلية).
ــروط اِّـناقصة (الوثيقة  ــالت ضمن اِّـواعيد اِّـحددة َّـ ش ــركة) ألغراض اِّـراس ــكن اِّـدير اِّـفوض للش ــركة (رقم الهاتف، الربيد االلكرتوني، النقاط الدالة لس -ذكر العنوان الكامل للش

القياسية) على أن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ على عنوان الشركة خالل (٧) أيام من تاريخ حصوله.
-هوية األحوال اِّـدنية.

- بطاقة سكن.
-  كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب معنون إُّـ وزارة التجارة ونافذ لغاية نهاية العام الحالي.

- هوية غرفة التجارة للتجار نافذة.
- تقديم واحدة او اكثر من الشهادات اآلتية (شهادة تأسيس الشركة/ عقد التأسيس/ النظام الداخلي للشركة مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تسجيل الشركات َّـ وزارة التجارة).

- الحسابات الختامية الرابحة للشركة مصدقة من قبل محاسب قانوني ومختومة مـن قبل نقابة اِّـحاسبني واِّـدققني العراقيني للسنتني األخريتني.
-االعمال التجارية اِّـماثلة (عقود منفذة ال تقل عن عقدين) خالل الـ(٥-١٠) سنوات السابقة معززة بتأييد من جهات التعاقد اِّـعنية.

ثانياً/ بالنسبة للشركات العربية واالجنبية:
-يقدم العطاء موقّعاً ومختوماً (النسخة االصلية).

-إرفاق وصل شراء اِّـناقصة (النسخة االصلية).
ــكن اِّـدير اِّـفوض للشركة) ألغراض اِّـراسالت  ضمن اِّـواعيد اِّـحددة َّـ شروط اِّـناقصة على أن يتم  ــركة (رقم الهاتف، الربيد االلكرتوني، النقاط الدالة لس -ذكر العنوان الكامل للش

إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ على عنوان الشركة خالل (٧) أيام من تاريخ حصوله.
ــخة مرتجمة باللغة العربية لشهادة  ــيس مع نس ــركة مصدقة من القنصل العراقي او من يقوم مقامه َّـ بلد التأس ــيس الش ــهادة تأس ــهادات اآلتية (ش -تقديم واحدة أو أكثر من الش

تأسيس الشركات من مكتب أو جهة معتمدة ومختصة/ عقد التأسيس/ النظام الداخلي للشركة مصدقة أصولياً.
-الحسابات الختامية الرابحة للشركة للسنتني األخريتني مصدقة من قبل محاسب قانوني.

- األعمال التجارية اِّـماثلة (عقود منفذة ال تقل عن عقدين) خالل الـ(٥-١٠) سنوات السابقة معززة بتأييد من جهات التعاقد اِّـعنية.  
ثالثاً/ الشروط العامة:

ــمياً باِّـراجعة (موقّعاً ومختوماً بختم الشركة) بالنسبة للشركات العراقية، ومصدقاً رسمياً من قبل السفارة العراقية َّـ بلد الشركة بالنسبة  ــركة تخويالً رس -يجب ان يقدم ممثل الش
ِّـمثلي الشركات العربية واالجنبية.

-تقدم الشركة ما يثبت أن لديها تعامالً باسترياد وتصدير حليب األطفال وتكون مستمرة بنشاطها التخصصي للسنتني األخريتني.
-تتحمل الشركة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نشر اإلعالن.

-يتوجب على الشركات الراغبة بشراء شروط اِّـناقصة (الوثيقة القياسية) تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان اِّـحدد َّـ شروط اِّـناقصة (الوثيقة القياسية) بعد دفع مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) 
دينار خمسمائة ألف دينار غري قابلة للرد.

-يتم تسليم العطاءات إُّـ العنوان اآلتي (مكتب الوزير/ قسم العقود العامة َّـ مقر الوزارة الكائن َّـ  بغداد/ اِّـنصور/ قرب بناية معرض بغداد الدولي/ قاطع مبنى مكتب الوزير) َّـ 
موعد أقصاه (الساعة ١٠:٠٠ صباحاً بتوقيت العراق/ بغداد من يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٨/٨/٢٦ وتكون العـــروض نافذة للـــرد لغاية ٢٠١٨/٩/١).

ــارغ لتعبئة حليب األطفال  ــريات باإلضافة إُّـ غالف كارتوني ف ــد تقديم العطاء يثبت عليها العالمات التجارية وكافة التأش ــوذج بكميــــــة (٥ علبة لكل عمر) عن ــم نم ــم تقدي - يت
ــروط اِّـناقصة وتمثل هذه النماذج الكمية التي سيتم التعاقد عليها وتكون اإلحالة مشروطة بنجاح فحص ذلك النموذج َّـ  ــريات اِّـطلوبة َّـ ش اِّـعروض، ومطبوع عليها كافة التأش

مختربات اِّـشرتي.
ــوف ترفض،  ــم العقود العامة، وان العطاءات اِّـتأخرة س ــم ورقم اِّـناقصة ويتم وضعه َّـ صندوق العطاءات َّـ مقر الوزارة/ قس -يقدم العطاء َّـ ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اس
ــر الوزارة الكائن َّـ بغداد/ اِّـنصور/ قرب  ــم العقود العامة َّـ مق ــح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان اآلتي (مكتب الوزير/ قس ــيتم فت وس

بناية معرض بغداد الدولي) ليوم االحد اِّـصادف ٢٠١٨/٨/٢٦ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً بتوقيت بغداد/ العراق.
ــم  ــية بالقس ــركة مقدم العطاء وَّـ حال عدم التزامه بما تطلبه الوثيقة القياس ــية ويقدم ورقياً ومختوماً بالختم الحي للش ــم الرابع من الوثيقة القياس -على مقدم العطاء ملء القس

الرابع منها فإنه سيتم استبعاده.
ــم السادس من الوثيقة القياسية إليضاح كيفية تطابقها مع اِّـواصفات اِّـطلوبة باإلضافة إُّـ  ــابهاً للمواصفات الفنية اِّـنصوص عليها َّـ القس -على مقدم العطاء أن يجهز جدوالً مش

ملء الحقل (د) َّـ جدول قائمة السلع وجدول التسليم َّـ القسم اِّـشار إلية أعاله.
اِّـالحظات:ـ

-إن الوزارة غري ملزمة بأوطأ العطاءات.
-إذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية َّـ العراق، فيعترب اليوم التالي موعدا لغلق اِّـناقصة.

  www.mot.gov.iq  و   www.iraqitic.com :بإمكان إيجاد اإلعالن على اِّـواقع االلكرتونية للوزارة-
WWW.dgmarket.Com :  Dg Market واِّـوقع االلكرتوني ِّـعلومات اِّـناقصات واِّـشرتيات الدولية

مدير قسم العقود العامة 
َّـ وزارة التجارة

القسم القانوني
شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

العدد: ٦١٢/٦/٣
التاريخ: ٢٠١٨/٨/٥                                                                                                              

اُّـ/اِّـدين محمد رشيد سالم        عنوانه ابو غريب م/٤ ز/٤ د/١٣ 
الكفيل حسني علي جاسم            عنوانه م/٤١١ ز/٤٣ د/٤

الكفيل عبيد دحام ساير              عنوانه الحرية م/٤٢٤ ز/٢٧ د/١
م/ إنذار

والتضامن  بالتكافل  بذمتكم  اِّـستحق  الدين  مبلغ  بتسديد  قيامكم  لعدم  نظراً 
(مليون  ديناراً   (١,٣١٢,٩٤٦) والبالغ  اعاله  للمدين  اِّـمنوح  (تسهيالت)  عن 
اُّـ  بدفعه  واِّـلزمني  ديناراً)  واربعون  وتسعمائة وستة  الفاً  واثنا عشر  وثالثمائة 
الحكومية رقم ٥٦  الديون  الثالثة من قانون تحصيل  اِّـادة  مصرفنا واستنادا اُّـ 
لسنة ١٩٧٧ فإني وحسب الصالحية اِّـمنوحة لي بموجب اِّـادة الثانية من القانون 
اعاله انذركم بموجب تسديد مبلغ الدين اِّـشار اليه اعاله مع الفوائد اِّـرتتبة عليه 
خالل عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار وبعكسه فسوف تتخذ 
القانون  من   (١) الفقرة  الخامسة  اِّـادة  ألحكام  وفقا  الالزمة  القانونية  االجراءات 
اِّـنقولة  وغري  اِّـنقولة  اموالكم  على  التنفيذي  الحجز  اشارة  بوضع  وذلك  اِّـذكور 

وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر..
مع التقدير..

نضال يحيى جمعة 
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية

العدد: ٢/اذن/٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/٨/٥

(إعـــــــالن)
اُّـ/ اِّـدعى عليه/ عماد عبد الجبار الوردي

اقام اِّـدعي (مدير عام مصرف الرافدين/ اضافة لوظيفته) الدعوى 
بكسر  للمصرف  االذن  (منح  فيها  يطلب  اعاله  اِّـرقمة  البدائية 
بالتبليغ  القائم  شرح  حسب  اقامتك  محل  وِّـجهولية  الصندوق) 
بصحيفتني  اعالنا  تبليغك  تقرر  عليه  البلدي  اِّـجلس  وتأييد 
اِّـصادف  اِّـرافعة  موعد  َّـ  اِّـحكمة  هذه  امام  للحضور  محليتني 
يوم  ٢٠١٨/٨/١٣ الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا سوف تجري اِّـرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.. مع التقدير.
القاضي 

وزارة الدفاع
جمعية بناء اِّـساكن للضباط

لجنة البيع وااليجار
العدد / ٤٠
التاريخ ٢٠١٨/٨/٦

مزايدة رقم (٩) إعالن رقم (٢-أ ) لسنة ٢٠١٨
وبالنظر  اِّـعدل  أ)  تاسعاً/  اِّـادة  لسنة ٢٠١٣  رقم (٢١  الدولة  اموال  وايجار  بيع  قانون  استناداً ألحكام 
لحصول الضم تعلن جمعية بناء اِّـساكن للضباط عن اجراء اِّـزايدة العلنية رقم (٩) لسنة ٢٠١٨ إليجار 
اِّـحل اِّـبينة اوصافه ادناه وذلك َّـ تمام الساعة (العاشرة) من صباح اليوم السابع من اليوم التالي لنشر 
الربيعي  الربيعي مقابل جامع  االعالن َّـ قاعة اِّـزايدات الكائنة َّـ بناية مقر الجمعية َّـ زيونة شارع 
فعلى الراغبني باالشرتاك َّـ اِّـزايدة الحضور اُّـ مقر الجمعية يوم (الثالثاء) اِّـصادف ٢٠١٨/٨/١٤  َّـ 
الزمان واِّـكان اِّـعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية اِّـؤشرة ازاء اِّـحل اِّـتمثلة بـ(١٥٪) من قيمة 
بدل الضم ولكامل مدة العقد ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور نشر االعالن واجور الخدمة والداللية 

(٢٪) من بدل الضم.
اِّـالحظات:ـ

١- اِّـستمسكات اِّـطلوبة (هوية االحوال اِّـدنية + بطاقة السكن) أصل وصورة.
٢- َّـ حال صادف يوم اِّـزايدة عطلة رسمية تؤجل لليوم االول من الدوام الرسمي بعد العطلة.

٣- على اِّـزايدين الحضور َّـ اليوم اِّـحدد للمزايدة وقبل الساعة العاشرة صباحاً لغرض تسديد التأمينات 
القانونية. 

األوصاف: اِّـحل ادناه مبني من الطابوق والتسليح ومساحة اِّـحل ترتاوح بـ(١٢) م٢ 
اللواء مدير جمعية بناء اِّـساكن للضباط

إعــــــــالن 
ــاجت  ــن قبل اِّـدعي (س ــوى اِّـقامة م ــى الدع ــاًء عل بن
ــن (بويعي)  ــل لقب) م ــذي يطلب (تبدي ــبع) ال ضبع س
ــرتاض مراجعة هذه  ــي) فعلى من لديه اع اُّـ (القريش
ــه سوف  اِّـديرية خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢)  تنظ

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٠١٨/١٢٧٥
التاريخ: ٢٠١٨/٨/٦

إعـــــــــــالن 
ــة الواقع َّـ الكوت  ــل (٧٩٧/٣) م ٣٨ الخاجي ــوت العقار تسلس ــع مديرية تنفيذ الك تبي
ــني عذيب محمدعلي)  ــن (حليمه لفته عبود) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (حس العائد للمدي
ــذه اِّـديرية خالل مدة  ــراء مراجعة ه ــار فعلى الراغب بالش ــغ (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دين البال
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة  ــر مس (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنش

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

اِّـواصفات :- 
١-موقعة ورقمه:- كوت / العقار اِّـرقم ٧٩٧/٣ م ٣٨ الخاجية    

٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة وتوجد فيها بعض االشجار النخيل 
٣-حدوده واوصافه :- 

٤-مشتمالته .
٥-مساحته :- ٦ دونم و ١٣اولك و ١٨م و ٤٦ سم 

٦-درجة العمران :- 
٧-الشاغل : /

٨-القيمة اِّـقدرة :- ٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ستمائة وعشرون مليوناً من بعضها ٣١٠٠م٢

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٨١٩ /٢٠١٧
التاريخ: ٢٠١٨/٨/٦

إعـــــــــــالن 
ــع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ العقار (٢٠٩١/١) م ٤٦ نصف الدجيلة الواقع َّـ  تبي
ــن عبد ابراهيم  ــن (مصطفى حميد مزيد) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (محس ــوت العائد للمدي الك
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة  ــه) البالغ (٨,٥٤٦,٦٧) ديناراً فعلى الراغب بالش وجماعت
ــرة من اِّـائة من  ــتصحباً معه التأمينات القانونية عش ــر مس (٣٠) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش

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

اِّـواصفات :- 
١-موقعة ورقمه:- كوت / الكارضية  رقمه ٢٠٩١/١ م ٤٦ نصف الدجيلة 

٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية مملوكة للدولة 
ــطة وتوجد عليها بعض دور السكنية (دارين  ــقى بالواس ٣-حدوده واوصافه:- ارض زراعية تس

سكن)
٤-مشتمالته.

٥-مساحته:- اِّـساحة الكلية للعقار تبلغ ٥٢٤ دونم 
٦-درجة العمران :- 

٧-الشاغل : الشركاء 
٨-القيمة اِّـقدرة :- ٨٤,٦٠٥,٠٠٠ اربعة وثمانون مليوناً وستمائة وخمسة آالف دينار

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة 
قيادة شرطة محافظة بغداد

قسم التدريب والدورات
العدد: ٢٤٦٩
التاريخ: ٢٠١٨/٧/٣١

(محدود)
اُّـ/ اِّـتهم اِّـفوض (حسني عليوي جاسم حمد)

م/ إعالن
ــادة (٣٢/أوالً) ق.ع.د رقم ١٤  ــك متهماً وفق أحكام اِّـ لكون
لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل اقتضى حضورك اُّـ مقر قيادة شرطة 
ــة َّـ الرحمانية مجاور مديرية تربية  محافظة بغداد الكائن
الكرخ االوُّـ لتأمني احضارك أمام أنظار محكمة قوى األمن 
الداخلي إلجراء محاكمتك واعتباراً من نشر هذا االعالن َّـ 
الجريدة الرسمية وعند عدم حضورك سوف تتم محاكمتك 
غيابياً وفق احكام اِّـادة (٦٩) من اصول اِّـحاكمات الجزائية 
ــنة ٢٠٠٨ ويطلب من  ــوى االمن الداخلي لرقم (١٧) لس لق
اِّـوظفني العموميني إلقاء القبض عليك اينما كنت وتسليمك 
ــلطة والزام االهلني الذين يعلمون بمحل اختفائك  ألقرب س

بإخبار السلطات عنك.
اِّـقدم أثري تركي جيجان 
ر . م . ت
٢٠١٨/٧/٣١

محكمة األحوال الشخصية َّـ قلعة سكر
العدد: ٢١١/ش/٢٠١٨

اِّـدعية/ رغد رميض محسن
اِّـدعى عليه/ معتز مجيد واجد

إعــــــــــــــــــــــالن
اُّـ اِّـدعى عليه/ معتز مجيد واجد

ــن  أصدرت هذه اِّـحكمة قرار الحكم الغيابي ضدك اِّـرقم ٢١١/ش/٢٠١٨ َّـ ٢٠١٨/٧/٢٤ واِّـتضمن الحكم بالتفريق القضائي بني اِّـدعية رغد رميض محس
ــز على الحكم الغيابي اعاله خالل  ــميتني يوميتني ولك حق االعرتاض او التميي ــه معتز مجيد واجد لذا تقرر تبليغك من خالل صحيفتني محليتني رس ــى علي واِّـدع

عشرة ايام من تاريخ آخر نشر َّـ الصحيفة الرسمية وَّـ حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف يصبح القرار باتا.
القاضي / أحمد ثجيل دهريب

فقدان هوية
فقدت هوية باسم (رواء صبيح عبود الفرطوسي) صادرة من دائرة صحة 
ــعائي،  ــداد/ الرصافة/ قطاع الصدر، عنوانها الوظيفي – مصور ش بغ

على من يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.. مع التقدير.

فقدان 
ــية وهوية طالب صادرة من  ــهادة جنس فقدت هوية أحوال مدنية وش
ــم (كرار حيدر محمد نعمة)،  ــم اِّـالية واِّـصرفية باس كلية دجلة قس

على من يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة اإلصدار.. مع التقدير.

فقدان هوية
ــور  ــان عاش ــم (خش ــدت هوية صادرة من محافظة بغداد باس فق

شطيب) على من يعثر عليها تسليمها إُّـ جهة اإلصدار.
مع التقدير



   
 وزارة النفط   

 شركة تسويق النفط
 
 

 البريد والموقع االلكتروني و مركز البياناتبتنفيذ مشروع الخاصة  ٢٠١٨ لسنة )٥اعالن المناقصة العامة رقم (م/ 
 لشركة تسويق النفط

 
 تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...   

 
ح��ي  –زيون��ة /  الرص��افة -بغ��دادف��ي  ةالكائن��وزارة ال��نفط  تش��كيالت أح��دىش��ركة تس��ويق ال��نفط ش��ركتنا  سرـ��ـي   

أن تعل�ن ع�ن المناقص�ة  شارع المثنى ب�ن ح�ارث الش�يباني ١٧زقاق  ٧٢٤محلة  سندبادالمعتصم مجاور مدينة العاب ال

بتنفي�ذ والمتمثل�ة  ونظ�ام الوث�ائق القياس�ية لمعدل�ةا ٢٠١٤) لس�نة ٢اعاله وفق تعليمات تنفيذ العق�ود  الحكومي�ة رق�م (

فعل�ى ال�راغبين ف�ي  )Data Centerلبيانات (لانشاء مركز اضافة الى  والموقع االلكتروني ريد االلكترونيالبمشروع 

قس�م  اله مراجع�ة الهيئ�ة االداري�ة /ـ�ـاالشتراك بالمناقصة من المؤهلين وم�ن ذوي الخب�رة واالختص�اص ف�ي المج�ال اع

المفوض للشركة او كت�اب تخوي�ل بالنس�بة  للمخ�ول الحسابات االدارية في مقر الشركة مستصحبين معهم هوية المدير 

تس�لم خ�الل خمس�ة اي�ام عم�ل م�ن ت�اريخ وص�ل  – )CD (عل�ى ق�رص م�رن المناقص�ةول على نسخة م�ن وث�ائق للحص

علم�ا ان ه�ذا المش�روع خاض�ع  ،غير قاب�ل لل�رد ئة الف دينار عراقي اخمسم) ٥٠٠,٠٠٠لقاء مبلغ ( -شراء المناقصة

(حي��ث يتحم��ل مق��دم العط��اء  وك��ذلك نظ��ام الوث��ائق القياس��ية٢٠١٤) لس��نة ٢الحكومي��ة رق��م (لتعليم��ات تنفي��ذ العق��ود 

بمبل�غ مين�ات االولي�ة أوالت رفق مع العطاء وصل شراء وث�ائق المناقص�ةيومسؤولية ملئ الوثائق القياسية الخاصة به) 

التي تبل�غ ة الكلفة التخمينية %) من قيم٣البالغة (ثالثة عشر مليون وخمسمائة الف دينار عراقي )  ١٣,٥٠٠,٠٠٠(

قاب�ل للتجدي�د  اش�هر س�تةبموج�ب ص�ك مص�دق ناف�ذ لم�دة ) اربعمائة وخمسون مليون دينار عراقي ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠(

تس�ويق ال�نفط وألم�ر ش�ركة تس�ويق ال�نفط وس�وف يهم�ل العط�اء ال�ذي ل�م  من احد المصارف المعتم�دة م�ن قب�ل ش�ركة

م�ن ) تسعون يوم�اً ٩٠ترفق معه التأمينات االولية و وصل شراء وثائق المناقصة على ان تكون العطاءات نافذة لمدة (

تق��ديم ان  ، علم��اً % عن��د االحال��ة وقب��ل توقي��ع العق��د ٥عل��ى ان يس��تكمل مبل��غ التامين��ات ال��ى ت��اريخ غل��ق المناقص��ة 

اعتباراً من تاريخ نشر االعالن في الصحف ويتم ايداعها في ص�ندوق العط�اءات بمق�ر الش�ركة وأن اخ�ر يبداً العطاءات 

وف�ي حال�ة مص�ادفة  ١٦/٠٩/٢٠١٨الموافق  االحديوم ) من ظهر ١٢,٠٠(يكون في الساعة موعد الستالم العطاءات 

ون تاريخ غلق المناقصة على ان يتم تقديم العطاء في مظ�روف مغل�ق سيك هيوم الغلق عطلة رسمية فأن اليوم الذي يلي

رها ـومختوم ويثبت عليه اسم الشركة ورقم واسم المناقصة ، وس�تهمل العط�اءات غي�ر المس�توفيه للش�روط ال�وارد ذك�

يه ــ�ـم�ن ترس�و علحمل ــ�ـأ االس�عار ويتـــ�ـير ملزمة بقبول اوطــركة تسويق النفط غــماً أن شـــة علمناقصفي وثائق ال

تتم مراجعة قسم تقنية المعلومات واالتصاالت في مقر الشركة اعاله عند الحاج�ة  ،النــنشر واالعــور الـــالمناقصة اج

 فية وذلك خالل اوقات العمل الرسمية.االى معلومات اض

 
 
    

 شركة تسويق النفطمدير عام          
Email :info@ somo oil .gov.iq 

 

 

19إعالنات NO.3004.TUE.7.AUG.2018 العدد (٣٠٠٤) الثالثاء ٨/٧/ ٢٠١٨ 

 

 

Announcement 

Public Invitation numbered (MP/2018/6) for Gasoil Supply via North – Turkey at 

Al- Qayyarah Power Station Depots by Road Tankers on (DDP) basis 

 

Oil Marketing Company (SOMO) is the one of the Ministry of Oil entities is pleased 

to invite specialized companies with good experience to supply Gasoil on (DDP) basis 
according to the quantities and specifications mentioned in the invitation conditions. 

All interested companies to supply this product have to receive this invitation 

including all terms and conditions  from (SOMO) headquarter location at Baghdad, 

Zayouna Al-Mutasim neighborhood in front of Baghdad Funfair with non 

refundable amount equal to (1000000) IQD . 

Offers to be submitted  from Tuesday 7/8/2018 until Wednesday 15/8/2018 at 12:00 

PM BGD . 

In case the closing date to be an official holiday, the closing date shall be on the next 

working day. 

 

 

              Director General   

                     SOMO          
 Email: info@somooil.gov.iq    

          Web   : www.somooil.gov.iq    

 

 إعالن
 طوزارة النف

 )SOMOشركة تسويق النفط (
 )MP/2018/6( المرقمةتجهيز منتوج زيت الغاز ل الدعوة العامة

واصل محطة كهرباء  تركيا –وضية عبر المنفذ الشمالي بالشاحنات الح
 القيارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

أن  العراقية ) إحدى تشكيالت وزارة النفطSOMOيسر شركة تسويق النفط (

 لتجهيز شتراك بالدعوة العامةلال ذات الخبرةتدعو جميع الراغبين من الشركات 

والمواصفات الفنية وحسب الكميات  (DDP)س اعلى اس زيت الغازمنتوج 

في الشراء الراغبة المختصة و، فعلى الشركات  المبينة في شروط الدعوة

لعاب امدينة  مقابلحي المعتصم  زيونة/ بغدادالشركة الكائن في مراجعة مقر 

لشراء المنتوج أعاله الستالم الدعوة المتضمنة جميع الشروط المطلوبة بغداد 

فترة ) مليون دينار عراقي غير قابل للرد علماً إن ١٠٠٠٠٠٠( همقابل مبلغ قدر

 ٧/٨/٢٠١٨الثالثاء المصادف يوم تكون إعتباراً من س العطاءاتإستالم 

 ١٥/٨/٢٠١٨المصادف  االربعاء) ظهراً من يوم ١٢ويستمر لغاية الساعة (

لغلق في عطلة رسمية فيكون تاريخ االصندوق غلق حال مصادفة يوم  وفي

 .اليوم الذي يليه
 
 
 
ــامالمديـــر العـــ                              

 لشركة تسويق النـفـط       
 رئيس مجلس اإلدارة       

E-mail: info@somooil.gov.iq      
  Web: www.somooil.gov.iq   

 

وزارة النقل 
الشركة العامة للنقل البحري 

إعالن مشاركة رقم (٨) لسنة ٢٠١٨

ــركة العامة للنقل البحري  ــع الكبري والنجاح الذي حققته بواخر الش بالنظر للتوس
ووصولها إُّـ دول أوروبا ودول شرق آسيا وحصولها على الشهادات العاِّـية من قبل 
هيئات التصنيف الدولية ونوادي الحماية والتعويض العاِّـية وإيماناً منها بتفعيل 
الناقل الوطني الحصري لحموالت وزارات الدولة وكافة الحموالت العاِّـية األخرى 

من وإُّـ موانئ العراق.. 
ــركة العامة للنقل البحري الكائنة َّـ محافظة البصرة/ تقاطع التجاري  تعلن الش
عن رغبتها بتفعيل الخط البحري العراقي لتفعيل الناقل الوطني. فعلى الشركات 
ــة والعربية واألجنبية ذات االختصاص تقديم عروضها بعد االطالع على  العراقي
ــاركة التي يمكن الحصول عليها من القسم اِّـالي َّـ مقر الشركة َّـ  ــروط اِّـش ش
ــة ماليني دينار عراقي  البصرة لقاء مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار) فقط خمس
غري قابل للرد وخالل مدة (١٥ يوماً) من تاريخ نشر اإلعالن َّـ الجريدة الرسمية 
ويتحمل من ترسو عليه اِّـشاركة أجور نشر االعالن على ان تقدم العروض بظرف 

مغلق تسلم اُّـ لجنة فتح العطاءات َّـ مقر الشركة يرفق به ما يلي:
ــركة أو أية  ــيس، النظام الداخلي للش ــركة، عقد التأس ــهادة تأسيس الش ١- ش
وثائق تثبت تسجيل الشركة بشكل قانوني والشركات العربية واألجنبية مصدقة 

من قبل الجهات اِّـختصة.
ــفن وأرقام  ــماء الس ــي والتجاري معززاً بأس ــرض (العرض الفن ــمل الع ٢- أن يش

الحاويات).
٣- براءة ذمة من الضريبة للشركات العراقية.

٤- اِّـستمسكات الشخصية للمدير اِّـفوض للشركة.
٥- األعمال اِّـماثلة وما يثبت القدرة اِّـالية للشركة.

٦- كافة اِّـتطلبات التي تضمنتها شروط اِّـشاركة (التندر).
٧- وصل شراء شروط اِّـشاركة ووصل التأمينات األولية.

للمزيد من اِّـعلومات واالستفسارات االتصال على األرقام التالية:
٠٧٧١٠٨٨٣٤٤٤   /   ٠٧٨٠١٠١٨٨٧

اِّـدير العام 
ورئيس مجلس اإلدارة

 

 



ــتمرار عمل مجالس احملافظات ألكثر من سنة وثالثة أشهر  اس
غير دستوري النتهاء مدة االربع سنوات التي مت انتخاب اجملالس  
ــنة 2018 ونحن  ــهر اخلامس س ــعب لها منذ الش من قبل الش
ــنة 2018 ومازالت مجالس احملافظات  اآلن في الشهر الثامن س
ــلطات خالفا للمادتني (5 و6) من الدستور  متارس صالحيات وس
ــس اآلن انتهت  ــلطة واجملال ــة الس ــي قررت االقتراع ملمارس الت
ــإن وجود مجالس  ــنة كذلك ف ــا منذ أكثر من س ــدة انتخابه م
ــلمي للسلطة فلم تتداول  احملافظات يخالف مبدأ التداول الس
ــنة وما  ــبة جملالس احملافظات منذ أكثر من س ــلطة بالنس الس
ــات يخالف  ــن متديد جملالس احملافظ ــون احملافظات م ــي قان ورد ف
ــابقا أوالً وألن التمديد  ــا س ــتورية التي ذكرناه ــكام الدس االح
ــل اآلن حيث  اجملالس في  ــنوات كما حص يكون أليام وليس لس
السنة السادسة ومضى على اكمال االربع سنوات املقررة أكثر 
ــنة فاجملالس في السنة السادسة. كما ان الدستور حدد  من س
ــط وردت في الفقرة ثالثا  ــس احملافظات صالحية واحدة فق جملال
من املادة (122) من الدستور هي صالحية انتخاب احملافظ فقط 
ــلطة اخرى وكان على قانون مجالس احملافظات  وليست أية س
ــتور إذ ال يجوز جمللس  ــزام بالدس ــدل االلت ــنة 2008 املع (21) لس
ــة  ــريعية والرقابية وممارس ــة الصالحية التش ــة ممارس احملافظ
ــول مجلس احملافظة  ــتور لم يخ ــات األخرى ألن الدس الصالحي
ــتور يريد جمللس احملافظة ممارسة  هذه الصالحيات ولو كان الدس
ــلطات ألوردها الدستور إذ له صالحيات متفرعة  صالحيات وس
ــط ألجله فإن االمر يقتضي  من صالحيته بانتخاب احملافظ فق
ــون احملافظات  ــات احلالية وتعديل قان ــريح مجالس احملافظ تس
ــلطة الوحيدة واليتيمة واملنفردة فقط، ان  ــكل يوافق الس بش
ــتور للمحافظات  الصالحيات املالية واالدارية التي قررها الدس

تكون للمحافظ وليس مجلس احملافظة.

ــراف  ــتباقية والتدبّر واستش ــرة االس ــظ والنظ ــب والتيق التحس
ــب توافرها في كل  ــتراطات واج ــي هي اش ــراءة اآلت ــتقبل أو ق املس
ــكرية،  ــواء أكانت مدنية أم عس ــؤولية س ــؤول يتصدى للمس مس
ــي مرحلة الضنك  ــي احلرب أو ف ــلم أم ف ــواء أكان ذلك في الس وس
والقحط والتقشف أم البناء واإلعمار.. والقادة التأريخيون العظام 
ــعوبهم نحو ذرى اجملد  ــائرون بش ــون، البُناة ألوطانهم والس اخمللص
ــير الى األمام  ــتطيعون الس والتقدم واالزدهار، هم وحدهم من يس
ــزات نوعية ونقالت  ــجاعة لتحقيق قف ــى ثابتة ومقتدرة وش بخط
مشهودة وجناحات تأريخية مفصلية على كل األصعدة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية والعلمية والتربوية 
ــات التاريخ القدمي  ــرى.. ومن يقلّب صفح ــا من اجلوانب األخ وغيره
ــاً في ذاكرة  فرت عميق ــماء حُ ــيتوقف حتماً أمام أس ــث س أو احلدي
ــماؤهم وأعمالهم تلمع كما الذهب.. وصار  ــعوب وما زالت أس الش

هؤالء القادة البناؤون على مر 
ــن وتعاقب األجيال رموزاً  الزم
ــان ويتم  ــم بالبن ــار إليه يش
ــزاز نظير  باعت ــتذكارهم  اس
ما قدموه من خدمات جليلة 
ــعوبهم  ولش ــم  ألوطانه
اخلالدة  ــهاماتهم  إس ونظير 
ــرى التاريخ  ــرت مج التي غي
ونقلت الشعب من االنكسار 
والنكوص والتخلف واإلهمال 
ــوع الذي  ــر املدقع واجل والفق
ــى  إل ــون،  البط ــتوطن  اس
العيش  ــن  م ــدة  ــة جدي حال
ــامخ  الش ــاء  والبن ــد  الرغي

ــي هو املبدع الذي  ــوة املهابة.. والقائد التاريخ ــاة املرفهة والق واحلي
ــول نقاط ضعفه وكل  ــرأ الواقع الذي هو فيه ليح ــتطيع أن يق يس
ر  ــتثمر اإلمكانيات املتاحة ويفجّ عوامل الوهن إلى مصدر قوة ويس
ــو ذاته من يحرص على  رها باجتاه البناء واإلعمار، وه ــات ويثوّ الطاق
ن لهم  ــاء أسس العدل واملساواة ويبني دولة حتمي اجلميع وتؤمّ إرس
كل احتياجاتهم األساسية.. والقائد الوطني التأريخي الذي نريده 
ــعب أن  ر كي يدرك الش ــتقبل بعقل متنوّ ــس للمس هو الذي يؤس
هذا املستقبل مضمون وممسوك مسك اليد وليس العيش بالوهم 
ــا يكون صمام أمان  ــي، التاريخي، عادةً م ــاع.. والقائد الوطن والضي
م لها واجلامع ملكوناتها واملاسك ألطرافها واحلارس  األمة وهو امللهِ
على دميومتها واملتصدي بشجاعة لكل محاوالت التخريب والتهدمي 

التي تهب من كل اجتاه..
ــة  والقائد الوطني يفهم حركة التاريخ ويعي جيداً لعبة السياس
ــداً وأهمها أن  ــة ثوابت ال يغادرها أب ــض بكلتا يديه على حزم ويقب
ــؤول خادم، وإن  ــة وأن حقوقه واجبة وأن املس ــعب واجب خدمة الش
ــة. أما  ــر ركل ــبه أو يركله ش ــعب يحاس ــل فإن الش ــق أو فش أخف
ــتجد أن حنطته تاكل  ــرف تدابيره س ــط، األثول، الذي ال يع املتخب

شعيره، واملعنى في قلب الشاعر!

20 العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

القائد الوطني يفهم 
حركة التاريخ ويعي 
جيداً لعبة السياسة 
ويقبض بكلتا يديه 

على حزمة ثوابت
ال يغادرها أبداً..

Í7iaÜm@“ä»Ì@bΩa
Í7»ë@›◊bm@Èn�‰y

عبد الزهرة البياتي*
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*طارق حرب 
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ــداد في  ــن في بغ ــح مواط جن
ــة في  ــدر الطاق ــل مص حتوي
منزله من الطاقة الكهربائية 
ــية  الشمس ــة  الطاق ــى  ال
بجهود ذاتية بفضل دراسته 
ــي خطوة  ــة ف ــي الهندس ف
يسعى الى تعميمها للتغلب 
ــار الكهربائي.  على أزمة التي
املهندس جعفر الذي يسكن 
ــد أن التعرض  ــي اجلهاد أك ح
ــة  طويل ــرات  لفت ــمس  للش
ــه فوائد في  يجب أن تكون ل
انتاج الطاقة ولو بكلف تبدو 

في البداية مرتفعة قليالً.

 متابعة / البينة الجديدة
ــن اآلن أكمل الطالب  ــل عام م قب
ــرمي،  ــد الك ــام عب ــي حس العراق
ــاص  ــتير باختص ــة املاجس دراس
هندسة ميكاترونكس في جامعة 
ــا، التي تعد  ــن في هنغاري دبرتس
من أعرق جامعات وسط أوروبا. مت 
تكرميه بوصفه أفضل طالب على 
عموم كلية الهندسة بتسلسل 
اول للبحوث املقدمة، بعد أن قام 

ــدة مؤمترات  ــوث في ع ــر بح بنش
ــدا  وايرلن ــال  البرتغ ــي  ف ــا  منه
ــد أن عمل  ــا وهنغاريا، بع وروماني
ــاز يعمل على  ــى تصميم جه عل
ــد اجللطة  ــل اليد بع ــادة تأهي إع
ــفى  ــح مستش ــة لصال الدماغي
دبرتسن. يعمل عبد الكرمي حالياً 
ــذي هو آلة  ــر اجلهاز ال على تطوي
تعمل متارين لليد وميكن للمعالج 

التحكم بها.

وكاالت / البينة الجديدة
ــبب ارتدائها النقاب،  بس
ــي  ف ــرأة  ام أول  ــت  رم غُ
الدمنارك وذلك بعد دخول 
ــداء غطاء  احلظر على ارت
ــذ،  التنفي ــز  حي ــه  الوج
ــي. وأفادت  ــاء املاض األربع
بأن  إعالم محلية  وسائل 
ــن العمر ٢٨  امرأة تبلغ م
ــادة  رّمت بعد مش عاما غُ
مع امرأة أخرى حاولت نزع 
ــرطة  نقابها. وقالت الش
إنها استدعيت إلى مكان 

راجعت  ــا  وبعدم احلادث، 
ــة  التلفزيوني ــر  الدوائ
املرأة  أخبرت  (الكاميرات) 
ــا  ــيجري تغرميه ــه س بأن
ــا. ــع نقابه ــم تخل ــا ل م
ــد  اجلدي ــون  القان ــار  وأث
ــادات  وانتق ــات  احتجاج
من طرف منظمات حقوق 
القانون  ودخل  ــان.  اإلنس
ــمياً،  رس ــذ  التنفي ــز  حي
ــان  البرمل ــرره  م ــا  بعدم
الدمناركي في وقت مبكر 

من هذا العام.

متابعة / البينة الجديدة
أميركيون  علماء  حقق 
ـــــــــــاف،  اكتش أول 
ــتخدام تلسكوب  باس
ــات  مبوج ــل  يعمـــــــ
ــب  لكوك ــو،  الراديــــ
ــي الفضاء،  ــارد» ف «ش
ــا  مجموعتن ــارج  خـــ
ما  ــق  وف ــية،  الشمس
أفادت به دراسة حديثة. 

وذكرت الدراسة التي نشرتها 
صحيفة «ذا أستروفيزيكال»، 
ــم  ــابق، أن اجلس في وقت س

ــو  ه ــف  املكتش ــب  الغري
ــا كان العلماء  ــب، بينم كوك
آفل». ــم  «جن ــه  أن ــدون  يعتق
ــات  ــدث البيان ــفت أح وكش

ــناً مما كان  أنه أصغر س
ــغ  يبل ــث  حي ــد،  يعتق
ــره ٢٠٠ مليون عام.  عم
ــة، أن  وأوضحت الدراس
ميتلك حقال  ــب  الكوك

ــا  قوي ــيا  مغناطيس

تفوق قوته ٢٠٠ مرة قوة 

ــي  املغناطيس ــل  احلق

ــن أن  ــتري، وميك للمش

ــر الذي  ــفق املبه ــد الش يول

يتفوق على األضواء القطبية 

في كوكب األرض.

k€bü@›öœc@È–ïÏi@‚�äÿ�ÌÎ@Ú�‹¶a@Ü»i@ÜÓ€a@x˝«@ãbËu@·‡ñÌ@Ô”aä«@@NN@bÌâbÃ‰Á@ø
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وكاالت / البينة الجديدة
ــار  ــوزارة اآلث ــؤول ب ــن مس أعل
ــاف  ــة، أنه جرى اكتش املصري
ــول أثناء أعمال  متثال ألبو اله
ــر بإحـــــــدى املناطق  تطوي

ــة مبحافظة األقصر  األثري
ونقلت  البالد.  جنوبي 

ــة  ــادر صحفي مص
ــن  ع ــة  محلي

عام  ــر  مدي
ر  ــا ث آ

ــد العزيز،  ــر محمد عب األقص
ــاف متثال  ــه مت اكتش ــه إن قول
ــال  ــالل أعمــ ــول خ ــو اله ألب
ــروع  مش ــر  تطـــــوي
ــاش،  الكب ــق  طري
ــن املقرر  الذي م
ــاء منه  االنته
العام  ــر  آخ
 ، ــي ل حلا ا

متهيدا الفتتاحه. وأضاف عبد 
ــع التمثال  ــه جار رف العزيز أن
املكتشف، وهو جسم إنسان 
ــد، حيث إنه ال ميكن  ورأس أس
ــتخراجه حلظة اكتشافه  اس
مباشرة، وذلك لطبيعة البيئة 

التي كان موجودا بها.

fiÏ:a@Ïi˛@fibr∑@“bín◊a
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كربالء / البينة الجديدة
ــتاني  السيس ــع  املرج ــل  ممث ــر  حض
ــرعي للعتبة  ــي الش ــالء واملتول بكرب
ــدي  امله ــد  عب ــيخ  الش ــينية  احلس
ــل  الت ــعة  توس ــال  أعم ــي  الكربالئ
الزينبي الذي انطلق أمس االثنني وفق 
ــدد وضعته املالكات  ــدول زمني مح ج
الهندسية في قسم املشاريع، وضمن 
ــروع صحن العقيلة احملاذي حلائر  مش

ــينية من اجلهة الغربية.  العتبة احلس
ــب املتربع  ــيدة زين ــر مقام الس ويعتب
ــبه بالتل الذي اقتبس  فوق هضبة أش
منها تسميته املعروفة بالتل الزينبي 
ــة لدى املسلمني  من األماكن املقدس
ــة أهل البيت (عليهم  من أتباع مدرس
السالم)، ويقصده ماليني الزوار سنوياً 
ــيما أثناء  ــن داخل وخارج العراق، س م

املناسبات الدينية.

—Ìäí€a@=‰Ìå€a@›n€a@Ú»çÏm@fib‡«c@÷˝�„a@äö∞@Ô„bnéÓé€a@›ræ

ــاق تقولها هيئة  ــة من األعم حتي
حترير (البينة اجلديدة) إلى األستاذ 
ــادة الغراوي)  ــم عبد الس (جاس
ــي  ــنني ف ــة املس ــر دار رعاي مدي
ــه من جهود  ــماعية ملا يبذل الش
ــي نفوس  ــة ف ــل زرع الفرح ألج
والعاملني  الدار  ــاكني  جميع س
فيها على حد سواء وهو يواصل 
ــل ألن همه  ــه بال كلل أو مل عمل
هو تقدمي اخلدمة لهذه الشريحة 
ــطهم وفي كل  حيث يحضر وس
ــي الليل والنهار وحتى  األوقات ف
ــق الرجل  ــو بح ــاد وه ــي األعي ف
ــب،  ــي املكان املناس ــب ف املناس
ــا ومن  ــاء من ــكر والثن ــه الش فل

جميع ساكني الدار.

ı¸˚:@äÌÜ‘mÎ@ÚÓ§

متابعة / البينة اجلديدة
ــد اإليطالي للتكنولوجيا من  متكن علماء من املعه
ــاة الناس  ــادر على إنقاذ حي ــوت فريد ق ــر روب تطوي
ــوارث. وقال العلماء انهم  ــي حاالت احلرائق أو الك ف

ــوت «Centauro» على هيئة  ــم الروب ــوا بتصمي ”قام
ــاوم للحرارة  ــني مق ــده بهيكل مت ــي، ومت تزوي ــان آل إنس

والصدمات، باإلضافة إلى أربع أرجل محمولة على عجالت 
ــهولة في  ــرعة وس ــى التحرك بس ــاعده عل صغيرة تس

جميع االجتاهات، والوصول إلى أماكن يصعب على اإلنسان 
ــا“. واضاف العلماء انه “كما زود املطورون هذا  الوصول إليه
الروبوت ببطاريات تكفيه للعمل لثالث ساعات، ومنظومة 
ــد، أما أذرعه  ــن التحكم به عن بع ــرات متكن م ــة وكامي آلي

فقادرة على حمل أوزان تزيد عن ٦ كيلوغرامات، وتكسير 
ــال اإلنقاذ إلى  ــهيل وصول رج ــية لتس احلواجز القاس

العالقني في احلرائق أو حتت األنقاض“.

A@äíj€a@à‘‰Ì@pÏiÎâ

متابعة / البينة الجديدة
مصنــع عراقي لصناعــة الطابــوق (الجمهوري) 
َّـ بغــداد منتصف عقد الســبعينيات من القرن 
اِّـاضي توقف عن اإلنتاج مع معامل أخرى.. وها 
نحن اليوم نستورد الطابوق من الخارج .. فكيف 
يحصــل العراقــي على فرصة عمل يــا حكومتنا 

(الرشيدة)؟!
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