
ــكوتالند  س ــد  هيرال ــة  صحيف ــادت  اف
ــا كرديا  ــان اكادميي ــس ب ــكتلندية ام االس
ــه احدى املنظمات في  عراقيا اطلقت علي
ــيح  ــكو بـ ( عدو صدام ) تقدم بترش غالس
ــة  ــتقلة لرئاس ــخصية مس ــه كش نفس
جمهورية العراق وذكر تقرير الصحيفة ان 
ــور كمال كتولي البالغ من العمر  البرفيس
ــات العليا  (٦٠) عاما كان طالبا في الدراس
ــني متزقت عائلته  ــكو ح في جامعة غالس
ــدام الى  ــة من صعود ص ــهور قليل بعد ش
ــن بني عدد  ــام ١٩٧٩ وكانوا م ــلطة ع الس
ــني الذين  ــن املواطنني العراقي ــى م اليحص
ــقيقه  مت ترحيلهم الى ايران بينما كان ش
ــاء عمومته  ــع ابن ــال رهينة م ــر جم االكب
ــجن ابي غريب الشهير في  ارسلوا الى س
ــي عام ١٩٨٤  ــوهدوا الخر مرة ف ــداد وش بغ
ــي انه (حتى  ــت الصحيفة عن كتول ونقل
ــح الوحيد املستقل املسجل  االن انا املرش
ــه يرغب  ــة فان ــه اذا فاز بالرئاس ــا ان مبين
ــة والدينية  ــات العرقي ــع كل اجلماع بجم
ــية لتطوير  ــة والفصائل السياس املتباين
ــا واقتصاديا من  ــراق اجتماعيا وعلمي الع

اجل رؤية البلد يزدهر  )

ــدت عضو احلزب  ــى صعيد ذي صلة اك وعل
الدميقراطي الكردستاني فيان دخيل متسك 
حزبها مبنصب رئيس اجلمهورية في الدورة 
املقبلة واشارت الى ان زعيم احلزب مسعود 
بارزاني هو املعني بترشيح من يراه مناسبا 
ــغل املنصب مبينة ان هذا املنصب هو  لش
استحقاق انتخابي بصفتنا الكتلة االكبر 
ــتان ولدينا رغبة  انتخابيا في اقليم كردس
ــذه الدورة ان يكون رئيس اجلمهورية من  به

الدميقراطي الكردستاني .
ــادي في حتالف  ــد اخر اكد القي على صعي
ــس  ــس ان رئي ــي ام ــل النجيف ــرار اثي الق
ــح  ــامة النجيفي هو املرش ــف اس التحال
ــواب من قبل  ــة مجلس الن الوحيد لرئاس
حتالفه نافيا ان يكون النائب طالل الزوبعي 

مرشحا للرئاسة .
ــادي في حتالف الفتح  ــن جانبه اكد القي م
محمود الربيعي ان اجتماع امس االول في 
ــادي العامري  ــس حتالف الفتح ه منزل رئي
ــدراء مكاتب الفتح  ــا تنظيميا مل كان دوري
ــار الى ان االجتماع  في احملافظات فيما اش
ــي طرحها قبل  ــح الت ــادرة الفت ــش مب ناق
ــكيل  ــام ولم يتطرق ألي امور تخص تش اي
ــش  ــاع ناق ــة وان االجتم ــة املقبل احلكوم
ــة العليا  ــات املرجعي ــد على توصي التاكي

ومخرجات مبادرة الفتح التي طرحت على 
القوى السياسية قبل ايام حيث مت بحثها 
ــكل تفصيلي واليات العمل بها بغية  بش

اجناحها .
ــام لتجمع  ــر حذر االمني الع من جانب اخ
ــي  ــم الدراج ــابق رحي ــب الس ــى النائ كف
ــع الكتل  ــاركة جمي ــس من مغبة مش ام
ــة املقبلة معتبرا  ــية في احلكوم السياس
ــب خالل املرحلة احلالية هو  ان احلل االنس
ــة قوية من املكونات  خلق معارضة تقوميي
ــكل من كتل  الثالث تقابلها حكومة تتش

شيعية وسنية وكردية .

ــة  ــرت صحيف ــا ذك ــورات ايض ــي التط وف
ــات عربية وتركمانية  العرب اجلديد ان جه
ــتعد للخروج للشوارع اذا  في كركوك تس
ــات متطابقة فيما  ــج االنتخاب جاءت نتائ
اكد احد السياسيني ان   نتائج االنتخابات 
ــتغير على مستوى االفراد فقط ونقلت  س
ــي قوله ان  ــن مصدر سياس ــة ع الصحيف
ــتنزل للشارع في حال بقاء  التظاهرات س
عدد مقاعد االكراد ستة مقابل ثالثة للعرب 
ــي  ــان السياس وثالثة للتركمان وفي الش
اعلن ائتالف النصر متسكه بترشيح رئيس 
ــة احلكومة  ــادي لرئاس ــوزراء حيدر العب ال

ــر للطائفية وينظر  ــة مؤكدا انه عاب املقبل
ــراق وكل  ــه الى مصلحة الع ــي مباحثات ف
ــه وقال االئتالف انه عقد اجتماعه  مكونات
ــه حيدر  ــة رئيس ــادس برئاس ــدوري الس ال
ــة  ــادي وجرى خالل االجتماع مناقش العب
ــير مباحثات الكتل السياسية اضافة  س
ــد ومطالب  ــاع العامة في البل ــى االوض ال
ــة لها على  ــتجابة احلكوم املواطنني واس
ــس القضاء االعلى  ــد اخر اعلن مجل صعي
ــة املركزية قضت  ــس ان احملكمة اجلنائي ام
ــش  ــم داع ــن تنظي ــر م ــدام (٥) عناص باع
مبينة ان املدانني اشتركوا باعمال ارهابية 

ــي نينوى واالنبار وان  ضد القوات االمنية ف
ــنقا  احملكمة اصدرت احكامها باالعدام ش
ــة وفقا  ــق املدانني اخلمس ــى املوت بح حت
ــون مكافحة  ــادة (٤ / ١ من قان ــكام امل الح
ــر اكد رئيس احلزب  ــاب ) وفي تطور اخ االره
ــتاني مسعود بارزاني  الدميقراطي الكردس
ــه متوهم من يظن ان الكرد تنازلوا  امس ان
ــيرا الى  ــتقالل مش ــم في االس ــن حقه ع
ــل مرحلة  ــتان العراق دخ ــم كردس ان اقلي
ــة القاها  ــي كلم ــال بارزاني ف ــدة وق جدي
ــروع  ــتقالل مش خالل مؤمتر حلزبه ان االس
ــن الف عام  ــي التاريخ من اكثر م ــل ف موغ
ــنا مع  ــتحدثة لكننا لس وليس بدعة مس
العنف ولم نضع جدوال زمنيا ملمارسة هذا 
ــى صعيد ذي صلة وصفت حركة  احلق وعل
ــس تصريحات بارزاني  ــر الكردية ام التغيي
ــة االنفصالية  ــير الى النزع تلك بانها تش
ــي مخيلة بارزاني اال  التي مازالت عالقة ف
ــتفتاء  ــل اس انه اخفق في متريها بعد فش
ــي احلركة امني  ــال القيادي ف االنفصال وق
ــي ماهي اال دعاية  ــر ان تصريحات بارزان بك
ــة  ــات النيابي ــرة لالنتخاب ــة مبك انتخابي
ــهر املقبل كونه لم  في القليم خالل الش

يستطع حتقيق اي اجناز لشعبه .

بغداد / 
نفى النائب السابق وائل عبد اللطيف، امس الثالثاء، انباء عن تسلم النواب املتقاعدين 
يتقاضاه  تقاعدي  راتب  اعلى  ان  دوالر كرواتب متراكمة، مبيناً  قدره مليون  تقاعديا  راتباً 
انه ”منذ عام   ، اللطيف  النائب بعد خدمة ٤٦ سنة يبلغ سبعة ماليني دينار.وقال عبد 
٢٠١٤ يطبق على النواب والوزراء ورئيسي اجلمهورية والوزراء قانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٤“.

عدد  مبوجبها  تضرب  حيث   ،٢١ املادة  احكام  عليهم  يطبق  املذكور  ”القانون  ان  وأضاف 
اشهر اخلدمة في اخر راتب اسمي مقسماً على ١٠٠٠، وبالتالي فأنهم لن يحصلوا على 
راتب قدره سبعة ماليني دينار اال من كانت له خدمة تقاعدية ٤٦ سنة“، مبينا أن ”الراتب 
عبد  اخلدمة“.واكد  سنوات  تناقصت  كلما  املذكور،  الرقم  من  اقل  سيكون  التقاعدي 
راتباً  اللطيف، أن ”مامت طرحه في بعض وسائل االعالم بشأن تسنم النواب املتقاعدين 

قدره مليون دوالر كرواتب متراكمة غير صحيح، ويتنافى مع الواقع“.
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كتب اِّـحرر السياسي

صحيفة اجنبية : ” عدو صدام ” اول مرشح مستقل لرئاسة العراق .. والديمقراطي الكردستاني : بارزاني هو المعني بترشيح من يراه مناسبا

َّـ الهدف

استطيع القول وبثقة تامة بان حيتان الفساد ومافياته 
ــم على  ــطو املنظ ــب والس ــة بالنه ــة املتخصص املدرب
ــان مايطلق  ــخة ب ــد وصلت لقناعات راس ــال العام ق امل
ــر اضلع  ــاد وكس ــن تصريحات لالطاحة برؤوس الفس م
الفاسدين هي مجرد مبارزة مع طواحني هواء واكبر برهان 
ــتطالعا او احصاء ملا  ــول انه اذا ما اجرينا اس على مانق
طرح من شعارات وماقيل من كالم او تهديد ووعيد حملاربة 
ــاد سنتوقف حتما امام قواميس ومفردات ال تعدو  الفس
عن كونها كالما لالستهالك احمللي ليس اال والسبب اننا 
ــف نحارب هذا الفساد بسيوف من خشب ولم  مع االس
جنرؤ على مقارعة الفاسدين وجها لوجه بهدف القضاء 

ــترداد  ــرم عليهم واس املب
ــام املنهوب  ــال الع كل امل
ــا  وم  .. ــا  فلس  .. ــا  فلس
القلب هنا صراحة  يدمي 
ــاد خطيرة  ــا فس ان قضاي
ضاعت في االدراج العادية 
ــي  ف ــرقة  س ــم  جرائ وان 
وضح النهار سجلت ضد 
ــددا كبيرا  ــول وان ع مجه
من اللصوص الذين ادينوا 
بنهب املال العام وارتكاب 
ــي  املال ــاد  الفس ــا  خطاي

ــذوا طريقهم للهروب  ــم احلدود لياخ ــا له واالداري فتحن
ــرطة الدولية «االنتربول»  ــدان جلبته لنا الش وكم من م
ــتلمناه باليد ولكنه اختفى  ــحمه واس بدمه وحلمه وش
ــى القضية  ــتار عل ــدل الس ــد ايام بلمح البصر واس بع
ــيء ولم جند هناك من يتحدث عنه او عن  وانتهى كل ش
جرائمه وفضائحه .. مشكلتنا اننا نتحدث عن الفساد 
ــى اوصلنا  ــال احلقيقية حت ــر من االفع ــدين اكث واملفس
شعبنا الى حالة انه لم يعد يصدق مايقال بهذا الصدد 
ــعب ؟ انه عندما يزور  .. ولكن اتدرون متى يقتنع هذا الش
ــراق والنشالة وقد كبلت  ــجون ويرى بأم عينيه الس الس
ــدون ارضية الغرف  ايديهم ارجلهم باالصفاد وهم يتوس

املظلمة خلف القضبان .

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

 مشكلتنا اننا نتحدث 
عن الفساد واِّـفسدين 
اكثر من االفعال 
الحقيقية حتى اوصلنا 
شعبنا اُّـ حالة انه لم 
يعد يصدق مايقال

@oéÓ€@Öbé–€a@Û‹«@läßa
@@ıaÏÁ@¥yaÏü@…fl@Òãâbjfl

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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استمرار التظاهرات الشعبية اِّـطالبة بالخدمات والحقوق تتواصل َّـ عدد من مدن العراق 
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هل هي نزهة مؤقتة على شاطئ النزاهة ؟.. ام اجراءات لذر الرماد في العيون وتهدئة الغليان ؟
ÚÁaå‰€a@µa@¥‘ibé€a@¥€Î˚éΩa@âbj◊Î@ıaâãÏ€a@Âfl@aÖÜ«@›Ó∞@ıaâãÏ€a@èÓˆâ
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بغداد / 

اثار قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي   القاضي 
ــابقني الى  ــؤولني كبار س ــة وزراء ومس باحال
ــط املتأتي اصال من  ــة الكثير من اللغ النزاه
اختيار التوقيت رغم السكوت اخملجل طيلة 
ــم يزج فيها  ــة والتي ل ــنوات املاضي كل الس
ــجن وعد محللون بان خطوة  وزير واحد للس
العبادي هذه ليست سوى نزهة على شاطئ 
النزاهة وان التحقيقات بحق هؤالء قد تطول 
وقد تنتهي الى الشيء في وقت اكدت مصادر 
ان املوضوعات او امللفات التي احيل بصددها 

ــادي على علم  ــة وان العب ــؤالء الوزراء قدمي ه
بها عندما كان عضوا مبجلس النواب ناهيك 
عن كون بعض هذه القضايا محالة للنزاهة 

مسبقا لكنها اخذت طريقها للنسيان ومن 
ــويف في ظل سياسة ( طمطم لي  ثم التس
ــوع ان هذه  ــك ) وامللفت باملوض ــم ل واطمط
ــماء تعد حلقات ضعيفة في املشهد  االس
السياسي اذا ما قورنت بغيرها من االسماء 
ــاد،  ــبهات فس الرنانة التي اثيرت حولها ش
ــا لن جتد  ــة يعني انه ــا اقول ضعيف وعندم
ــية او ان  من يطالب بها من الكتل السياس
ــي كما  ــم احلكومة بان اجراءها سياس تته
ــخص  جرت العادة من قبل حني يتهم اي ش

بتهم فساد.

ان  ــم  االه ــة  املالحظ
يصيبهم  ــن  ل ــؤالء  ه
يتم  ــن  ول ــروه  اي مك
رمبا  ــم  ــم النه ادانته
سوف يشملوا بقانون 
العفو العام الذي اقره 

فترة  ــل  قب البرملان 
ــمل  ش كما 

غيرهم.

تتمــة 
ص٣

حقوقي : الوكاالت هي 
الفساد االكرب والعبادي 
ليس له اي صالحية 
باالحالة اُّـ القضاء

وكاالت / 
ــس حتالف دولة  ــب رئيس اجلمهورية رئي قال نائ
ــماء كثيرة  ــوري املالكي ان هناك اس ــون ن القان
ــوزراء املقبل  ــة ال مطروحة لتولي منصب رئاس
وانا في احلقيقة لم اطرح نفسي لهذا املنصب 
ــاء متلفز انه  ــي لق ــاف املالكي ف ــد االن واض حل
ــن الفضاء الوطني  ــكيل جلنة م يرى ضرورة تش

مهمتها وضع برنامج الدولة واحلكومة املقبلة 
ــس الوزراء  ــة اختيار رئي ــا وضع الي ومن ضمنه
ــتند  املقبل وانني باجتاه ايجاد القاعدة التي نس
ــحني  وهم  ــح واملرش ــي اختيار املرش ــا ف عليه
ــري وفالح  ــارق جنم والعام ــور ط ــا الدكت اخوانن
ــيكون  ــان فرز من س ــن لذلك ف ــاض واخري الفي
مرشحا للمنصب  يعتمد على قوة الكتل التي 

تقف الى جنبه والى االن انا اقول لكم بصراحة 
ــخص ان يكون  ــه اليوجد حلد االن احد  قد شُ ان
ــول انا  ــي ويق ــن يدع ــوزراء وان كل م ــا لل رئيس
ــح وغيرك  رئيس الوزراء نقول له ال امنا انت مرش
ــم املرشح الذي  ــم  اس ــح اما حس ايضا مرش
ــم املصادقة  ــيأتي عندما تت ــيكون فهذا س س

على االسماء.

@@@Ô«ÜÌ@Âfl@›◊Î@Ê¸a@Üß@ıaâãÏ€a@Úçbˆâ@kñ‰Ω@Ôé–„@Ääüa@%@Z@Ôÿ€bΩa
@|ëäfl@o„a@b∏a@È€@fiÏ‘„@›j‘Ωa@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@È„a

 االردن / وكاالت / 
ــهيل، عن قرب  ــة الس ــي األردن صفي ــة ف ــفيرة العراقي ــفت الس كش
ــى األردن لالجتماع مع نظيره األردني من وزارة  ــول وفد عراقي فني إل وص
ــراءات العملية إلقامة مدينة  ــة والتجارة والتموين لبحث اإلج الصناع
صناعية مشتركة.ونسبت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء األردنية 
ــول وفد عراقي  ــارتها إلى قرب وص ــهيل إش ــبوك للس على موقع فيس
ــن وزارة الصناعة والتجارة  ان لاللتقاء مع نظيره األردني م ــي إلى عمّ فن

ــتركة. والتموين لبحث اإلجراءات العملية إلقامة مدينة صناعية مش
ــهيل جاء خالل لقاء جمع رئيس الوزراء األردني وزير الدفاع  حديث الس
ــود احليالي بحضور  ــي عرفان محم ــر الدفاع العراق ــرزاز مع وزي ــر ال عم
ــاء التركيز على امللف  ان، وجرى خالل اللق ــهيل في العاصمة عمّ الس
ــترك.وقال الرزاز إن احلكومة وبتوجيهات من امللك عبد اهللا  األمني املش
ــترك مع العراق  ــيع آفاق التعاون املش ــي املعظم ماضية في توس الثان

ولتكامل العمل وفي مختلف اجملاالت.

Ú◊6ífl@ÚÓ«b‰ï@Ú‰ÌÜfl@Úflb”�@ÊbÓ»éÌ@ÊaÜ‹j€a@Z@ÊÖâ¸a@ø@÷aä»€a@Òâb–ç

ــروا كل  ــراد العراق خس ــة :اك ــت» البريطاني «االندبندن
ــدة  ــة وتقديرات فاس ــات خاطئ ــبب سياس ــيء بس ش
ــبب  ــتفتاء األنفصالي» مما تس دفعتهم لتنظيم «األس

مبحاصرتهم من جميع اجلهات دوليا واقليميا.

ÜÓ–fl@äñn´

واشنطن / وكاالت /  
ــم  باس ــي  اإلقليم ــدث  املتح ــن  اعل
ــك، ان  ــان ت ــة ناث ــة األمريكي اخلارجي
ــا  ــي فرضته ــرة الت ــات األخي العقوب
ال  ــران  إي ــى  عل ــدة  املتح ــات  الوالي
ــام طهران،  ــقاط نظ ــدف إلى إس ته
ــلوكه.وقال تك ان  ــر س ــل إلى تغيي ب
ــات اجلديدة هو جتفيف  هدف العقوب
ــطة إيران املزعزعة  مصادر متويل أنش
ــتقرار، ونحن نريد من طهران أن  لالس
ــاب، ودولة  ــة ال ترعى اإلره ــون دول تك
ــتية  الباليس ــخ  الصواري ــر  تنش ال 

ــطة التي تهدد األمن والسلّم  واألنش
األمريكي  ــؤول  املس ــار  الدوليني.وأش
ــران عن  ــال تخلت إي ــي ح ــى أنه ف إل
ــعية في املنطقة  ــتها التوس سياس
ــوس معها  ــتعدون للجل ــا مس فإنن
ــت العقوبات  ــى طاولة احلوار.ودخل إل
ــز التنفيذ  ــى إيران حي ــة عل األمريكي
ــس الثالثاء،  ــاح ام ــن صب ــارا م اعتب
ــال جملة من قطاعات االقتصاد  لتط
ــل  تعام ــد  وتقيّ ــة  احليوي ــي  اإليران
ــا متهيدا  ــة معه ــركات األجنبي الش

حلظر نفطها.

@ÜÌä„@¸@Z@ÚÓÿÌäfl˛a@ÚÓuâb®a
È◊Ï‹ç@7ÓÃm@›i@ÊaäËü@‚bƒ„@¬b‘çg

بغداد /
ــح، الثالثاء،  ــي حتالف الفت أكد قيادي ف
ــليم  س ــابق  الس ــان  البرمل ــس  رئي ان 
ــي حقيبتي اخلارجية  ــوري طلب تول اجلب
ــة املقبلة، فيما  ــم في احلكوم او التعلي
اشار الى ان حظوظه بالعودة الى رئاسة 

ــن  ــال عبدالرحم ــان «ضعيفة».وق البرمل
ــي حديث  صحفي ان»اجلبوري  اللويزي ف
ــي االنتخابات  ــرة ف ــماء اخلاس من االس
ــودة الى  ــج بغداد للع ــدم طعن بنتائ وق
ــرز اليدوي،  ــة العد والف ــان من بواب البرمل
ــم يتم اعادة  ــق العاصمة ل لكن صنادي

عدها بالكامل وهذا ما يجعل من عودته 
الى البرملان او رئاسته ضعيفة».واضاف، 
ان»اجلبوري تيقن من صعوبة عودته الى 
ــل منها توليه  ــان، لذلك طرح بدائ البرمل
ــة وزارية في احلكومة املقبلة مثل  حقيب

اخلارجية او  التعليم العالي».

بغداد / 
ــوزراء حيدر  ــس ال ــن رئيس مجل اعل
ــاء، ان العراق  ــس الثالث ــادي، ام العب
ــع العقوبات االميركية  لن يتفاعل م
ــال العبادي  ــى ايران.وق ــة عل املفروض

ــبوعي الذي حضرته  في مؤمتره االس
ــة اجلديدة» اننا لن نتفاعل مع  «البين
العقوبات االمريكية ضد ايران، لكننا 
ــعبنا ومصالح  ــون بحماية ش ملتزم
ــا «نرفض العقوبات  بلدنا.واضاف انن

ــي العراق جتربة ادت  الدولية ولدينا ف
ــعب».واعلن  الى اضعاف البلد والش
ــي دونالد ترامب، يوم    الرئيس االميرك
ــي ، حزمة عقوبات على  االثنني املاض

ايران بسبب برنامجها النووي.

@·Ó‹»n€a@Îa@ÚÓuâb®a@>jÓ‘y@Ô€Ïm@k‹ü@âÏj¶a@Z|n–€a
CÚ–Ó»ôD@ÊbΩ5€a@Úçbˆä€@ÒÖÏ»€bi@È√ÏƒyÎ

b‰j»ë@ÚÌb‡°@@ÊÏflån‹flb‰‰ÿ€Î@ÊaäÌa@Üô@ÚÓÿÌäfl¸a@pbiÏ‘»€a@…fl@›«b–n„@Â€@Z@Öbj»€a
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
ــه مع حتالف الفتح إلى  ــف ائتالف دولة القانون امس الثالثاء عن توصل كش
ــت «احلكماء»  ــة اجلديدة، فيما دع ــر لتأليف احلكوم ــكيل الكتلة األكب تش
ــا على االئتالف. ــع ”اخلطوط احلمر“ التي وضعوه ــائرون إلى رف في حتالف س

ــت القيادية باالئتالف عالية نصيف إن ”ائتالف دولة القانون لديه حتالف  وقال
ــة األكبر“، مبينة أن  ــكيل الكتل ــني مع حتالف الفتح وقد توصال إلى تش رص
ــس حتالف الفتح هادي العامري هو  ــاع الذي جرى امس في منزل رئي ”االجتم
ــع مطالب اليوم برفع  ــض القضايا». وأضافت نصيف أن «اجلمي لتنضيج بع
ــية الى بر االمان“،  ــي وضعوها للعبور بالعملية السياس ــوط احلمر الت اخلط
ــائرون دور برفع اخلطوط  ــا أن ”يكون للحكماء في حتالف س ــة عن أمله معرب

احلمراء التي وضعوها على دولة القانون».

بغداد / البينة الجديدة
ــف القرار  ــادي في حتال أكد القي
ــس الثالثاء  ــي ام ــل النجيف اثي
ــامة  اس ــف  التحال ــس  رئي ان 

ــح الوحيد  ــي هو املرش النجيف
لرئاسة مجلس النواب من قبل 
ــون النائب  ــه، نافيا أن يك حتالف
طالل الزوبعي مرشحا للرئاسة.

وقال النجيفي في تصريح اوردته 
ــرق األوسط“، إن  صحيفة ”الش
ــحا واحدا  ”لتحالف القرار مرش
ــامة  ــو أس ــان ه ــة البرمل لرئاس

النجيفي“، مشيرا إلى أن ”طالل 
ــو ضمن حتالف القرار  الزوبعي ه
ــة  ــحآ لرئاس ــه ليس مرش لكن
ــاف أن ”املوضوع  ــان». وأض البرمل
ــد التصديق  ــم إال بع ــن يُحس ل
النهائي لنتائج االنتخابات حيث 
ــل بالوصول  ــا زال البعض يأم م
ــرون يضطرون لعدم  للبرملان وآخ
ــتقرار  ــم إال بعد اس ــالن رأيه إع
ــم». واوضح النجيفي،  مقاعده
ــالث  الث ــات  الرئاس ــد  ”حتدي أن 
ــيرة  للمس األول  ــر  املؤش ــو  ه
ــه إذا مت اختيار  ــة حيث إن القادم
ــة ومتحررة من  ــخصيات قوي ش
ــذا يعني أننا  ــاد فه تأثير الفس
بدأنا اخلطوة األولى الصحيحة“، 
مشيرا إلى أنه ”إذا عجزت القوى 
ــية عن ذلك واقتصرت  السياس
على توزيع املناصب مقابل عدد 
املقاعد النيابية فهذا يعني أننا 
ــة التي  ــي احللقة املفرغ ــدور ف ن

أوصلت العراق إلى هذا البالء».

بغداد / البينة الجديدة
ــم زعيم التيار  ــائرون الذي يحظى بدع اتهم حتالف س
ــات  ــاء، الوالي ــس الثالث ــدر، ام ــدى الص ــدري مقت الص
ــدة احلكم  ــعي البعاده عن س املتحدة األميركية بالس
ــى مصاحلها  ــي البالد، خوفاً عل ــنم زمام االمور ف وتس
ــل  ــا، مبينا ان اخلطط االميركية ستفش ومخططاته
ــنمه سدة احلكم. وقال عضو ائتالف  في البلد بعد تس
ــي من  ــف االميرك ــوي  إن ”املوق ــواد املوس ــائرون، ج س
سائرون والتيار الصدري معروف من قبل سنوات، حيث 
ــعى اميركا البعاد سائرون عن احلكم النه بالتأكيد  تس
سيفشل اخلطط االميركية لو تسنم سدة احلكم في 
البالد». واضاف املوسوي، أن ”العراق ليس من مصلحته 
ان تتوجه سائرون الى املعارضة، ولكنه في حال ذهابها 
ــتكون اجلهة االولى الرسمية  الى هذا اجلانب فإنها س
ــائرون متتلك  ــتفعل املعارضة».واوضح أن «س ــي س الت
ــات مع بعض الكتل لكنها غير معلنة وبانتظار  محادث
االعالن عن نتائج االنتخابات من اجل االفصاح عنها»، 
ــى عدم وصول  ــة ترمي ال ــط االميركي ــداً ان «اخلط مؤك

سائرون الى سدة احلكم وتشكيل احلكومة».

بغداد / البينة الجديدة  

ــف  التحال ــن  ع ــابق  الس ــب  النائ ــرح  ط
ــددا من  ــوري امس ع ــتاني عادل ن الكردس
التساؤالت جاءت بعد صدور بيان مفوضية 
ــاء من العد والفرز  القضاة باعالنها االنته
ــو يبحث عمن يجيب عليها من  اليدوي وه

الساسة وهي:ـ
١- من قام بإحداث احلريق للمخازن؟

ــرف عليه  ٢- اين نتيجة التحقيق الذي يش
ــون من ١٤  ــق محققني مختصني متك فري

محققاً من وزارة الداخلية؟
ــؤولني الكبار  ــا أعلن (بعض) املس ٣- عندم
ــا احلريق ولم  ــم يصل اليه ــق ل أن الصنادي
ــتمارات االقتراع، وبعد دخولنا الى  حترق اس
ــزاء متبقية  ــة وتصويرنا الج ــازن احملروق اخمل
ــتمارات احملروقة وكشفها لالعالم  من االس
ــؤولني  ــرأي العام، عاد (البعض) من املس وال
ــق! ما  ــن الصنادي ــرق عدد م ــوا بح واعترف
شعور هؤالء (البعض) اآلن عندما مت التأكيد 

من حرق اكثر من ٨٠٠ صندوق؟
ــوات  ــمي إن االص ــدث الرس ــال املتح ٤- ق
ــة لم حترق وان ما مت حرقه اصوات غير  املهم
ــاءلنا: وهل  ــه نحن تس ــة!!! في حين مهم

هنالك اصوات مهمة واصوات غير مهمة؟ 
ــى واصوات  ــوات درجة اول ــك اص ــل هنال ه

ــف عرفتم أن  ــة ثانية؟ كي درج
ــي مت حرقها هي  االصوات الت

غير مهمة؟
ــرة  املبك ــة  احلكوم ــراءة  ب  -٥
ــؤولة عن  ــر مس ــن أنها غي م
ــؤوليتها  الذي حصل وان مس
ــق املفوضية  ــى عات ــع عل تق
سيجعلني في هذا التصريح 

اضع (الف عالمة استفهام).
٦- ما اجراء القضاة املنتدبني 

بعد استحالة اكمال عملهم 
بشكل سلس واختفاء عشرات االلوف من 
االصوات التي تغير من الواقع املفرز املعلن 

الكثير الكثير؟
٧- اين االجراءات املتخذة بخصوص تصريح 
ــاض بدران  ــد) د.ري ــابق (اجملم ــوض الس املف
ــتمارة  ــة الف اس ــود ٨٠٠٠٠٠  ثمامنائ بوج
ــداد فقط فقط  ــي صناديق بغ ــة ف مخالف
ــالمة  ــر مرارا وتكرارا س ــط، بعد ان انك فق
االجراءات والنتائج ١٠٠٪ عندما كنا نناظره 

من على القنوات الفضائية؟
ــذ بهذه  ــي تتحمل االخ ــة الت ــا اجله ٨ - م

النتائج وتعتمد عليها لتشكيل احلكومة 
ــا اية جهة  ــا؟ (طبع ــع عنه ــة وتداف املقبل
تدافع عنها وحترص على امرارها هي اجلهة 
املزورة، وهي اجلهة التي قامت باحراق اخملازن 
ــم فضحها على منابر االعالم  ويجب ان يت

والرأي العام).
٩- ما الرأي النهائي للقضاة املنتدبني؟ هل 
ــة ويتحملون  ــرأة الكافي ــون لديهم اجل تك
مسؤوليتهم الوطنية واالنسانية واملهنية 

ــي االعالم ويصرحون   ــة ويبرزون ف واالخالقي
ــي مؤمتر صحفي بأن: ما جرى كان مهزلة  ف
ــذا هو املتوقع  ــن نبرئ ذمتنا منها؟ وه ونح
ــبقة  ــق خطة مس ــيرون وف ــم.ام يس منه
ــتلموا مهامهم  ــل ان يس ــرت بليل) قب (دب
ــوها؟ وهذا ما ال نتمناه  اصال وميرروها وميش

ابداً!
ــدكم باهللا ان  ايها القضاة االفاضل: اناش
ــرفا وتدخلوا التاريخ  ــجلوا موقفا مش تس

ــحر  ــع ابوابه، وان تبطلوا هذا الس من اوس
الذي اتى به كبار السحرة،  وان تبعدوا هذه 
اللعنة التي حلت بالوطن ولن نتخلص من 
ارتداداتها واهتزازاتها لـ١٠٠ سنة القادمة!
ــتطاعته ان يبعد هذا  ــذي باس ــد ال الوحي
ــو انتم أيها  ــن النتائج الكارثية ه البلد ع
ــوب  ــى قل ــوا ال ــا وادخل ــاة، اعملوه القض
ــرفاء قبل ان تدخلوا الى السفر اخلالد  الش

للتاريخ!
ــر الذي  ــاهللا وباحلليب الطاه ــدكم ب نناش
رضعتموه من صدور أمهاتكم.. وبضمائركم 
ــمعة وعراقة القضاء والقانون  احلية.. وبس
ــلة  ومس ــارة  حض ــنة  س  ٥٠٠٠ ــراق  لع
ــب االطفال  ــدكم  بحلي ــي.. نناش حموراب
ــاتكم ان تقفوا وقفة  الرضع وبكل مقدس
ــاللة العمالقة  ــوا الى س ــة وتنضم بطولي
ــات املاجدات  ــات العراقي ــوا أن االمه وتثبت
أجننب عمالقة وهذا البلد ولود لالبطال رجال 
املهمات الصعبة، يلبون نداء الوطن عندما 
ــا االفاضل،  ــوب. افعلوها ايه تدلهم اخلط
ــا االعزة، ايها االكارم. هذا  ايها االحبة، ايه
ــريف.  ظننا بكم وظن كل عراقي غيور وش

ننتظر ضربتكم القاضية.
اِّـخلص عادل نوري
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صــورة .. اعتبر اإلعالمي األمريكي ومقدم البرامج 
ــبكة ”MSNBC“ كريس هيز,  ــي ش ــية ف السياس
ــعودي محمد بن  ــي العهد الس ــس الثالثاء, ول ام
ــززة وقيامه بقطع  ــه كانت مق ــلمان بأن صورت س
ــفيرها من  ــدا وطرد س ــعودية مع كن ــة الس عالق
ــدا للنظام  ــك, بعد مطالبة كن ــاض أثبتت ذل الري
ــعودية باإلفراج عن عدد من الناشطني. وقال  الس
ــني صورة ابن سلمان في املاضي  هيز في كلمة له إن ”محاولة حتس

كانت مقززة واآلن هذا هو اإلثبات“.
ــية, امس الثالثاء, عن إدانتها  عقوبات .. أعربت وزارة اخلارجية الروس
ــرض العقوبات على إيران  لقرار أمريكا األحادي بف
ــن مجلس األمن. وذكرت الوزارة في بيان  دون قرار م
ــال  إن ”هدف العقوبات األمريكية على إيران إفش
ــت أن ”فرض  ــران“. وأضاف ــاق النووي مع طه االتف
ــرار األممي  ــاكاً للق ــر انته ــات تعتب ــة العقوب حزم
ــدة أن ”االتفاق النووي يجب أال يصبح  ٢٢٣١“. مؤك

ضحية تصفية حسابات واشنطن مع طهران».

ــنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس  اعتقاالت .. ش
ــي محافظات بالضفة  ــة مداهمات ف الثالثاء، حمل
ــني  ــن املواطن ــددا م ــت ع ــة واعتقل ــة احملتل الغربي
ــابعة العبرية إن  ــطينيني.وقالت القناة الس الفلس
ــطينيني  ــرائيلي اعتقل ٩ فلس جيش االحتالل اإلس
ــة احملتلة  ــة الغربي ــن الضف ــة م ــاء متفرق ــي أنح ف
ــعبية“، وفق  ــتبه بضلوعهم في نشاطات ش ”يش
ــرات آالف  ــإن قوات االحتالل صادرت عش ــب القناة، ف تعبيرها. وبحس
الشواكل أثناء حملة املداهمات التي قامت بها في محافظة رام اهللا.

قوة .. اعترف وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان, امس الثالثاء, 
ــق حتاول  ــوري, فيما أكد أن دمش بقوة اجليش الس
ــادة اجليش إلى ما كان عليه قبل األزمة. ونقلت  إع
ــان قوله خالل  ــرائيلي عن ليبرم ــة البث اإلس هيئ
ــاهد على  ــوري احملتل, ”نش جولة في اجلوالن الس
ــوري الذي  ــدود، اجليش الس ــب الثاني من احل اجلان
ــى األراضي  ــيطرة عل ــتعادة الس ــي باس ال يكتف

السورية كلها، بل يقوم ببناء قوات برية واسعة.

ــدي , امس  ــة جنود وضابط هن تل ثالث مقتــل .. قُ
ــي والية  ــلحني ف ــع مس ــتباكات م ــاء, باش الثالث
ــاة ”إن دب تي في“ إن  ــرت قن ــمير. وذك جامو وكش
ــتباك حصل عندما حاولت مجموعة تضم  ”االش
ــلل إلى  ــلحني التس ــن ثمانية مس ــل ع ــا ال يق م
األراضي الهندية من اجلزء الباكستاني لكشمير، 
ــب  ــت املناس ــي الوق ــكريون ف ــفهم العس وكش
ــتباكات مت  ــار“. وأضافت أنه ”خالل االش ــالق الن ــوا معهم إط وتبادل

القضاء على إرهابيني اثنني، ومتكن اآلخرون من الفرار إلى الغابة.
انزال .. أعلنت منظمة برواكتيفا أوبن آرمز اإلسبانية غير احلكومية، 
ــفنها تتجه إلى ميناء  ــس الثالثاء، أن إحدى س ام
ــبانيا إلنزال ٨٧ مهاجرا مت  اخلثيراس في جنوب إس
ــي املياه الدولية قبالة  ــابق ف إنقاذهم، في وقت س
ــى ميناء  ــا ال ــة إن “وجهتن ــت املنظم ــا. وقال ليبي
ــد ٥٩٠ ميالً  ــع على بع ــباني الواق ــراس االس اخلثي
ــي ٣ أيام إضافية  ــا من مكان وجودنا، ما يعن بحريً

من السفر».

كركوك / البينة الجديدة
ــي محافظة  ــار للمناطق املتضررة ف ــدوق االعم ــق صن اعلن منس
كركوك صدام النعيمي امس الثالثاء عن مناقصة العمار جسرين 
ــتراتيجيني يربطان كركوك ب املوصل وتكريت. وقال النعيمي إن  اس
صندوق اعمار املناطق املتضررة بالعراق، وبجهود رئيسه مصطفى 
ــظ كركوك راكان  ــة وجهود محاف ــه الفني ومتابع ــي وفريق الهيت
ــر الرابط بني  ــاء اجلس ــعيد اجلبوري، مت اإلعالن عن مناقصة انش س
ــذي مت تدميره اثناء العمليات  ــن) ال كركوك - املوصل عبر (باي حس
ــوك واملوصل  ــط بني كرك ــع الرب ــى قط ــذي أدى ال ــكرية، وال العس
ــح املواطنني  ــزاب وتعطيل مصال ــور وناحية ال ــرقاط ومخم والش
ــوك واملدن  ــاع الزراعي بني كرك ــاط القط ــة التجارية ونش واحلرك
االخرى. واضاف النعيمي، أنه سيتم تنفيذ اجلسر من قبل صندوق 
ــة بعد ان  ــات اإلرهابي ــررة من العملي ــار املناطق املتض ــادة اعم اع
ــر واخملططات  ــة جميع متطلبات ادراج اجلس ــت إدارة احملافظ اكمل
ــار، أنه مت اإلعالن  ــق صندوق االعم ــوفات الفنية. وبني منس والكش
ــني محافظة كركوك - ومحافظة  ــر الرابط ب عن اعادة اعمار اجلس
ــت عبر (مرمي بيك) الذي تعرض للتدمير الكلي جراء العمليات  تكري
ــوك وتكريت واحملافظات  ــلل احلركة بني كرك اإلرهابية، وأدى الى ش
ــى تعطيل حركة  ــة والعاصمة بغداد مما أدى ال ــطى واجلنوبي الوس
املواطنني والتأثير على احلركة التجارية واالقتصادية والزراعية بني 
ــيتم تنفيذ اجلسر من قبل  ــيرا الى أنه س كركوك ومحيطها، مش
ــق املتضررة من العمليات اإلرهابية بعد  صندوق اعادة اعمار املناط
ــروع  ان اكملت إدارة محافظة كركوك جميع متطلبات ادراج املش

من اخملططات واملواصفات الفنية.
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صندوق إعمار المناطق المتضررة:

بغداد / البينة الجديدة
أكد القيادي في ائتالف الوطنية سليم اجلبوري خالل استقباله 
ــون ويلكس ان انتهاء عملية  ــفير البريطاني لدى العراق ج الس
ــكل دافعا للقوى السياسية من اجل املضي  العد والفرز سيش
بتشكيل احلكومة املقبلة. وذكر انه جرت خالل اللقاء مناقشة 
ــية واألمنية في العراق واملنطقة، وسبل  أبرز التطورات السياس
ــن الصديقني، كما بحث اللقاء ملف  ــز العالقات بني البلدي تعزي
ــكيل احلكومة املقبلة. وأكد اجلبوري، ان الكتل السياسية  تش
ــعى جاهدة من أجل الوصول الى تفاهمات من أجل إنضاج  تس
االفكار للوصول الى رؤية موحدة بشأن شكل احلكومة املقبلة.

ــكل نقلة ودافعا  ــد والفرز ستش ــاء عملية الع ــر ان إنته واعتب
ــكيل  ــع القوى من اجل املضي بخطى حثيثة من اجل تش جلمي
ــفير  ــتثناء. من جانبه أكد الس حكومة متثل اجلميع من دون اس
البريطاني دعم حكومة بالده للعراق، مثمنا دور اجلبوري وسعيه 

الدائم لدعم العملية الدميقراطية في البالد.

بغداد / البينة الجديدة
ــة مسعود البارزاني  ــتاني برئاس أكد احلزب الدميقراطي الكردس
ــس حكرا على  ــس اجلمهورية لي ــب رئي ــاء أن منص ــس الثالث ام
االحتاد الوطني الكردستاني، فيما اشار إلى ”استحالة“ حصول 
ــب. وقالت القيادية  ــي الكردي برهم صالح على املنص السياس
ــتاني متكن  ــب إن ”احلزب الدميقراطي الكردس ــزب جنيبة جني باحل
ــن احلصول على اكثر املقاعد النيابية في انتخابات ٢٠١٨ ومن  م
حقه ان يحصل على رئاسة اجلمهورية بدال من االحتاد الوطني».

ــت جنيب، أن ”املنصب ليس حكرا على االحتاد الوطني وان  واضاف
التفاهمات مازالت قائمة بهذا الشأن“, مؤكدة ان ”زعيم احلزب 
ــول على املنصب  ــه الرغبة للحص ــعود البارزاني ليس لدي مس
ــخصية  ــناد املنصب لش ــه باالمكان اس ــر لكن ــت احلاض بالوق

قيادية من داخل الدميقراطي».

بغداد / البينة الجديدة
ــيق  اعلنت وزارة الدفاع أن العراق والتحالف الدولي بحثا التنس
ــوزارة إن  ــش العراقي. وقالت ال ــليح اجلي ــم وتدريب وتس في دع
ــتقبل،  ــس اركان اجليش الفريق أول الركن عثمان الغامني اس رئي
ــوريا اجلنرال فانك، موضحة  قائد قوات التحالف في العراق وس
ــة عدد من احملاور الرئيسة، أهمها  أن اللقاء تناول بحث ومناقش
التعاون والتنسيق بني اجلانبني في مجال دعم وتدريب وتسليح 
اجليش العراقي. وبني رئيس اركان اجليش، حسب البيان، أنه بعد 
ــكرياً  ــش االرهابي والقضاء عليه عس ــن مرحلة داع االنتهاء م
ــع هذا العام بالتعاون  ــك احلدود، بدأنا مبرحلة جديدة مطل ومس
ــيق مع دول التحالف من اجل بناء وهيكلة قوات اجليش  والتنس
العراقي على مستوى التدريب والتجهيز والتسليح للوصول الى 
اعلى املستويات.من جانبه، أشاد اجلنرال فانك بـقدرات القوات 
ــلحة العراقية مبختلف صنوفها، مؤكداً على مواصلة دول  املس
ــدة االمريكية بتقدمي كل  ــها الواليات املتح التحالف وعلى رأس

أنواع الدعم واالسناد للجيش العراقي.
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بغداد / البينة الجديدة

ــة العبيدي  ــف النصر جميل ــوة حتال اتهمت عض
امس الثالثاء رئيس التحالف حيدر العبادي باتباع 
”اسلوب دكتاتوري“ مع اعضاء حتالفه، معتبرة أن 
ــوده االنتخابية. ــن تنفيذ وع ــادي ”تنصل“ ع العب

وقالت العبيدي إن «الكثير من املرشحني وأعضاء 

ــس التحالف حيدر  ــم يلتقوا برئي حتالف النصر ل
ــادي منذ االنتخابات ولغاية اآلن وفي اجتماع  العب
ــبب معارضة  ــم بس ــس لم يدعوه ــف ام التحال
بعضهم له». وأضافت العبيدي ان ”تلك التصرفات 
ــدى العبادي  ــلطة ل ــة املتس ــس الدكتاتوري تعك
ــن يحاولون  ــية الذي ــادة الكتل السياس واغلب ق

ــرار وفرض رأيهم. وتابعت أن ”العبادي  االنفراد بالق
استخدم شعارات براقة خالل االنتخابات احلالية 
ــاد  الفس ــة  محارب ــا  بضمنه ــابقة  الس ــى  وحت
ــي واخلدمي اال انه تنصل عنها  واإلصالح السياس
ــوة تدل على  ــى اي خط ــم يقدم عل ــة اآلن ول لغاي

جديته في تنفيذ وعوده االنتخابية».



بغداد / البينة اجلديدة
دعا العراق السعودية امس الثالثاء الى فتح منفذ عرعر احلدودي أمام املعتمرين 
خالد  العراقية  احلج  بعثة  رئيس  ان  والعمرة  احلج  لهيأة  بيان  وذكر  العراقيني. 
هامش  على  سلمان  بن  فيصل  األمير  املنورة  املدينة  بأمير  التقى  العطية 
البعثة  باسم  الرسمي  املتحدث  اإلسالمية.وقال  احلج  بعثات  رؤساء  استقبال 
احلجاج  أوضاع  ناقشا  سلمان  بن  واألمير  العطية  ان  الكناني،  فهد  حسن 
مبوسم  املتعلقة  واألمور  لهم  املقدمة  واخلدمات  املقدسة  الديار  في  العراقيني 

احلج بشكل عام.
وأضاف ان العطية تقدم بطلب رسمي الى األمير بن سلمان لغرض فتح منفذ 
عرعر احلدودي أمام املعتمرين العراقيني ملا في ذلك من توثيق للتعاون بني البلدين 
الشقيقني ومن خدمة جليلة لهم، تتمثل بخفض كلفة السفر عليهم وإتاحة 
الفرصة ألكبر عدد منهم ألداء مناسك العمرة، وخاصة ألولئك الذين ال يحالفهم 

التوفيق ألداء فريضة احلج.
ككل  والسعودية  املنورة  املدينة  أمير  الى  شكره  العراقية  البعثة  رئيس  وقدم 
على حسن التنظيم واالستقبال الذي حضي به احلجاج العراقيون وما مت تقدميه 

من تسهيالت لهم.
من جانبه أشاد بن سلمان بحجم العمل الكبير الذي تبذله بعثة احلج العراقية 
وما متتاز به من تقدمي اخلدمات املناسبة حلجاجها، مبا وضعها في مصاف الدول 

اإلسالمية املتقدمة في تقدمي خدماتها لضيوف الرحمن.

بغداد / البينة اجلديدة
اكد احمللل السياسي رعد الكعبي امس الثالثاء، ان رئيس الورزاء حيدر العبادي يناغم 
ــددت عليه املرجعية من  املرجعية ويحاول ان يبني للجميع انه الرجل احلازم الذي ش
ــاد في االونة االخيرة.وقال الكعبي ان ”الفترة السابقة لرئيس  خالل محاربته للفس
ــط الذي مورس عليه  ــل االحزاب، حيث ان الضغ ــيطرة من قب ــوزراء كانت فيها س ال
ــا أن ”العبادي ميهد بطريقة  ــدين“، مبين ــده عن اتخاذ قرارات حازمة بحق املفس ابع
ــيكون اكثر حزما في الفترة املقبلة فيما لو  ــل رسائل مفادها انه س او باخرى ويرس
ــددت الوالية له، وهذا يتناغم مع توجيهات املرجعية“.وأضاف، أن ”اختيار العبادي  ج
ــتكون الكتلة االكبر، حيث  ــيعية االبرز التي س ــة الثانية منوط بالكتل الش للوالي
ــح والعبادي احدهم“.واوضح الكعبي أن ”حظوظ العبادي  ــيطرح اكثر من مرش س
ــة، خاصة بعد توجيهات املرجعية، التي  ــت ضعيفة باحلصول على الوالية الثاني بات

شددت خاللها على ضرورة اختيار شخص حازم وقوي لرئاسة احلكومة“.
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بغداد / البينة اجلديدة
االستراتيجي  اخلبير  حذر 
ــس  ــارة ام ــظ آل بش حاف
ــة  محاول ــن  م ــاء  الثالث
ــم  تنظي ــاء  احي ــادة  اع
ــي قرب  ــش“ اإلجرام ”داع
السورية  العراقية  احلدود 
ــركا، ألعادة  ــل امي من قب
تنشيطه في العراق بعد 
ان فقد توازنه في سورية.

وقال آل بشارة ان ”اميركا 
ــش  داع ــاء  ــعى الحي تس
ــرب  ــوده ق ــتثمار وج واس
احلدود العراقية السورية، 
ــن  وش ــيطه  تنش العادة 
ــي  ف ــة  ارهابي ــات  عملي

العراق“.
ــت به  ــاف ان ” ماقام واض
ــتهداف  ــن اس ــكا م امري
الشعبي  ــد  احلش لقوات 

ــدف الى  ــدود يه ــرب احل ق
اخالء املنطقة من احلشد 
ــماح  للس ــعبي  الش
الى  ــلل  بالتس للدواعش 
بعد  ــة  العراقي ــي  االراض
ــي  ــم ف ــدوا توازنه ان فق

سورية“.
أن  ــارة،  بش ال  ــح  واوض
”هناك معابر قرب احلدود 
السورية، قد يستخدمها 
داعش للعبور الى العراق، 
والبحث عن مالذ جديد له 
في العراق وخاصة املناطق 
أن  ــدا  مؤك ــة“،  احلدودي
”العراق بحاجة الى جهد 
استخباري قوي وعمليات 
خاصة ومبغاتة واالعتماد 
على االهالي في تنشيط 

عمل االستخبارات“.

(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 
ــوك  البن ــاء  احي ــي  اهال ــد  ناش
ــداد  بغ ــرقي  ش واور  ــة  والطالبي
ــي  ــم االعرج ــة قاس ــر الداخلي وزي
ــل  القت ــات  ــن عصاب م ــم  بانقاذه
ــلح التي  ــطو املس ــف والس واخلط
بدات تنشط بشكل ملفت للنظر 

في الفترة االخيرة.
واكدوا في رسالة ان حوادث السطو 
ــكنية  الس ــدور  ال ــى  عل ــلح  املس
ــي وفي بعض  ــرقة اموال االهال وس
ــة كما  ــراد العائل ــل اف ــان قت االحي
ــة ..بدات  ــي جرمية الطالبي حدث ف
ــف تزداد في  ــذه احلوادث مع االس ه

االسابيع االخيرة.
ــون حالة خوف  ــم وعوائلهم يعيش واكدوا انه
ــبب هذه اجلرائم الشنيعة وان الكثير  وقلق بس
ــه للدفاع عن  ــالح في منزل ــم ال ميلك الس منه
ــبوع من هذه  ــني انه ال يخلو اس ــه مضيف نفس
ــات  ــض العصاب ــى ان بع ــيرين ال ــوادث مش احل
يرصد البيوت التي سافرت عوائلها في سفرات 
ــياحية في العطلة الصيفة ومن ثم السطو  س

ــطون عليها  عليها ليال وفي بعض االحيان يس
في وضح النهار ويسرقون ممتلكاتها».

ــه بتعزيز  ــر باصدار توجي ــي الوزي ــب االهال وطال
ــرطة وجندة واستخبارات  القوات االمنية من ش
ــبة املقصرين املكلفني  في هذه االحياء ومحاس
ــع  قواط ــن  ضم ــني  املواطن ــة  حماي ــب  بواج
ــرطة  ــات ش ــن دوري ــائلني اي مسؤليتهم..متس
ــكرية من  ــيطرات العس ــدة ؟واين دور الس النج

ــب في نفوس  ــات التي زرعت الرع ــذه العصاب ه
االهالي بعد ارتكابها هذه اجلرائم الشنيعة؟. 

ــون اقتحموا منزال في  ــلحون مجهول وكان مس
ــهر  ــرقي بغداد مطلع الش منطقة الطالبية ش
ــل احدى  ــراد العائلة داخ ــزوا اف ــي واحتج احلال
ــال واالب واالم  ــة اطف ــوا بقتل ثالث ــرف وقام الغ
ورجل كبير في السن.االمر الذي ولد خوفا ورعبا 

في نفوس اهالي املنطقة.
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رئيس مجلس االدارة
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تتمة ص١

  بغداد / البينة اجلديدة
ــا،  العلي ــة  االحتادي ــة  احملكم ــت  أوضح  
ــس اجلمهورية. ــا في انتخاب رئي مهمته

ــة  ــى جه ــة، أعل ــة االحتادي ــدّ احملكم وتع
ــد اختصاصها  ــالد، وميت ــة في الب قضائي
ــارس عملها  ــراب العراقي، ومت ــع الت جلمي
ــا بالرقم {٣٠}  ــتور وقانونه مبوجب الدس
ــنة ٢٠٠٥، كما انيط لها اختصاصات  لس
ــني  قوان ــا  عليه ــت  نص ــة  الحق ــرى  اخ
شرعها مجلس النواب وفقاً الختصاصه 
ــريعي املنصوص عليه في املادة ٦١  التش
ــادة {٧} من قانون  ــتور ومنها امل من الدس
ــة باقليم رقم ٢١  احملافظات غير املنتظم

لسنة ٢٠٠٨ املعدل.
ــرع العراقي  ــعور املش ــن ش ــاً م وانطالق
ــي  ــتوري ودوره ف ــاء الدس ــة القض باهمي
ــتورية وضمان  الدس ــراءات  االج ــة  حماي
ــالمتها وعدم انحرافها عن الشرعية،  س
ــا دوراً  ــة العلي ــة االحتادي ــع للمحكم وض
ــاً في تطبيق احكام قانون الترشح  رئيس

ملنصب رئيس اجلمهورية.

ــه املادة {٦٧} من  ورئيس اجلمهورية عرّفت
ــز وحدة  ــس الدولة ورم ــو رئي ــتور ه الدس
ــهر على  ــيادة البالد، ويس الوطن، ميثل س
ــتور، واحملافظة على  ضمان االلتزام بالدس
ــه،  ــيادته، ووحدت ــراق، وس ــتقالل الع اس

وسالمة أراضيه، وفقاً ألحكام الدستور.
ــتور  ــث نصت املادة {٦٩ أوالً} من الدس حي
ــيح  ، أحكام الترش على انه تنظم بقانونٍ
ملنصب رئيس اجلمهورية، وقد صدر قانون 
احكام الترشح ملنصب رئيس اجلمهورية 
ــر في جريدة  ــنة ٢٠١٢، ونش رقم {٨} لس
ــا  بعدده ــمية  الرس ــة  العراقي ــع  الوقائ

{٤٢٣١} في ٢٧ شباط من عام ٢٠١٢.
ــن  ــه يعل ــور فان ــون املذك ــب القان ومبوج
ــة  اجلمهوري ــس  رئي ــب  ملنص ــيح  الترش
ــخ انتخاب  ــة أيام من تاري ــالل مدة ثالث خ
ــه في دورته  ــس النواب ونائبي رئيس مجل
ــد ثالثة ايام  ــدة -اي بع ــريعية اجلدي التش
من انعقاد جلسة مجلس النواب االولى-، 
حيث يقدم الراغبون طلباتهم إلى رئاسة 
ــام من بدء  ــواب خالل ثالثة أي ــس الن مجل

اإلعالن عن التقدمي.
ــس النواب  ــة مجل ــن رئاس ــا تعل وبعده
ــرت فيهم  ــحني الذين تواف ــماء املرش اس

ــث اعطت املادة  ــروط القانونية حي الش
{٥} من القانون ملن لم يظهر اسمه حق 
ــة االحتادية العليا  االعتراض لدى احملكم
خالل ثالثة ايام من تاريخ االعالن، ومن ثم 
ــام من تاريخ  ــت احملكمة خالل ثالثة اي تب
ــجيل االعتراض لديها ويكون قرارها  تس
باتا وملزماً، وتبلغ رئاسة مجلس النواب 
ــأن االعتراض املقدم اليها  بقرارها في ش

خالل ثالثة ايام من تاريخ صدوره.
وبهذا فأن احملكمة االحتادية العليا سيمتد 
ــعة ايام  ــب القانون إلى تس عملها مبوج
ــت به وتبليغ  ــني تلقي االعتراض والب ما ب

رئاسة مجلس النواب بالنتيجة.
ــق  ــاب وف ــة االنتخ ــز عملي ــد أن تنج وبع
ــوص عليها في املواد {٧، ٨،  االليات املنص
ــه، يؤدي رئيس  ــار الي ٩} من القانون املش
ــب أمام مجلس النواب  اجلمهورية املنتخ
ــة العليا  ــس احملكمة االحتادي بحضور رئي
ــتورية بالصيغة املنصوص  ــني الدس اليم

عليها في املادة ٥٠ من الدستور.

  بغداد / البينة اجلديدة
ــرمي النوري  ــف الفتح، ان ك اعلن حتال
ــة  اراءه متخبط ان  ــا  ــه، مبين ال ميثل
ــال التحالف ان  ــة الثمن.وق ومدفوع
كرمي النوري مرشح سابق لالنتخابات 
ــل التحالف  ــوده داخ ــة ووج البرملاني
ــات، مبينا انه  ــد االنتخاب ــى بع انته
ــب او بعيد.  ــن قري ــح م ــل الفت ال ميث
ــات  تصريح ان  ــف  التحال ــاف  واض

ــة الثمن،  ــوري متخبطة ومدفوع الن
ــا الى ان تصريحاته تعبر عن رأيه  الفت
ــه ال يحظى  ــط، كون ــخصي فق الش
بأي منصب قيادي او اداري في حتالف 
ــة بدر.ودعا التحالف  الفتح او منظم
وسائل االعالم الى عدم التعامل معه 
ــادي حفاظا على  ــه صفة قي واعطائ

سمعة وحيادية االعالم العراقي.
على صعيد ذي صلة 

ــرمي النوري،  ــد عضو منظمة بدر ك اك

انه سيقاضي من يحرض املستهترين 
ــتهدافه مهما كان موقعه،  على اس
ــار الى ان املتخبط ومدفوع  فيما اش
ــعب  ــل ارادة الش ــن يتجاه الثمن م

واليفكر مبصالح العراق.
ــذي يتجاهل ارادة  ــوري ان ال ــال الن وق
ــعب وينهمك باملصالح احلزبية  الش
ــه  ــى ان ــددا عل ــط ، مش ــو املتخب ه
ــعبي ولن  ــوف مع ش ــرفني الوق يش

أتخلى عنه ولست مدفوع الثمن.

ــر  يفك ال  ــذي  ال ان  ــوري  الن ــاف  واض
ــعبه هو مدفوع  ــح العراق وش مبصال
ــدي هو  ــيء ض ــن وبيانهم الس الثم
ــع وطني من  ــر الني لن ابي ــام فخ وس
اجل حفنة مناصب، مؤكدا سأقاضي 
ــتهترين  ــرض املس ــري ويح ــن يفت م
ــتهدافي مهما كان موقعه  على اس
ــيني  ــوق مصالح السياس فالعراق ف

الضيقة.

@èÓˆâ@lbÇn„a@ø@bËn‡Ëfl@|ôÏm@ÚÌÖb§¸a@Ú‡ÿ0a
@›Óïb–n€a@aÏ»€bü@NNÚÌâÏË‡¶a

@¯übë@Û‹«@Ún”˚fl@ÚÁå„@ÔÁ@›Á
@Öbflä€a@âà€@paıaäua@‚a@NN@_ÚÁaå‰€a

_@ÊbÓ‹Ã€a@ÚˆÜËmÎ@ÊÏÓ»€a@ø
ــيعجب بالعبادي على هذه اخلطوة ولن يقول له انك  ــعب س لهذا ال اعتقد ان الش
ــعب بتجديد واليته وال اظن ان خطوته الضعيفة هذه سوف  بطل ولن يطالب الش
ــدي ان رئيس  ــال احلقوقي جمال االس ــى صعيد ذي صلة ق ــف التظاهرات .عل توق
ــة الى القضاء وكل  ــس له اية صالحيات باالحال ــوزراء حيدر العبادي لي مجلس ال
ــدي انه من املمكن ان يكون هناك  امللفات هي اصال في هيئة النزاهة واضاف االس
تاثير وتدخل وضغط على هيئة النزاهة بعدم حتريك الشكاوي وهذا االسلوب متبع 
ــاد  ــاء الهيئات املتعاقبة ولهذا نقول ان الوكاالت هي الفس ــنوات مع رؤس منذ س
ــابق عالية  ــة القانونية في البرملان الس ــت عضو اللجن ــر .من جانبها اتهم االكب
ــدين  ــوزراء حيدر العبادي بـ“حماية“ بعض الفاس ــف، امس الثالثاء، رئيس ال نصي
ــيرة إلى أن قراره   بإحالة بعض الوزراء السابقني  ــية“، مش من اجل ”اهداف سياس

واملسؤولني الكبار الى هيئة النزاهة متعلق بحركة التحالفات السياسية.
ــدين  ــية تضم اليوم بعض الفاس ــت نصيف إن ”خارطة التحالفات السياس وقال
الذين لم تفتح ملفاتهم حيث يتحركون لبناء حتالفات“، مبينة أن ”حتريك ملفات 
ــر  ــاد من قبل العبادي في هذا التوقيت يتعلق بحركة التحالفات وهذا مؤش الفس
خطير“.وأضافت نصيف، أن ”العبادي يحمي الفاسدين الهداف سياسية“، مشيرة 
ــابقني ومسؤولني  إلى أنها ”ال تنظر بصفاء نية لقرار العبادي اليوم بإحالة وزراء س
ــفت صحيفة خليجية، امس  ــة النزاهة“.على صعيد ذي صلة كش ــار الى هيئ كب
الثالثاء، ان املسؤولني الذين احالهم رئيس الوزراء حيدر العبادي الى النزاهة بينهم 

ثالثة وزراء، فيما اكد قانونيون عدم القدرة على إقالة أي وزير لعدم وجود البرملان.
ونقلت صحيفة العربي اجلديد عن مصدر سياسي مطلع قوله ان من بني املسؤولني 
ــة النزاهة على خلفية  ــدر العبادي امس الى هيئ ــن احالهم رئيس الوزراء حي الذي
ــدة محافظات، ثالثة وزراء إضافة إلى مدراء  ــاد في عقود مدارس متلكئة في ع فس
ــف عن  عامني في وزارات الكهرباء والبلديات.واضاف املصدر الذي طلب عدم الكش
ــبة املسؤولني املتورطني بالفساد  ــمه، ان العبادي يحيط خطواته نحو محاس اس
ــمولني بها.وقال  ــه بهذا الصدد مفاجئة حتى للمش ــريّة تامة، حيث إنّ قرارات بس
مسؤول قريب من مكتب العبادي إنّ االخير طلب ملفات ما ال يقل عن عشرين وزيرا 
ــؤوال ممن لديهم ملفات فساد معلقة ألجل دراستها، وسط حرص كبير على  ومس
عدم اإلعالن عن األسماء مسبقا.وصادق رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الثالثاء، 
ــى هيئة النزاهة، على  ــؤولني كبار ال ــابقني مع مس على احالة عدد من الوزراء الس

خلفية فساد في عقود مدارس متلكئة في عدة محافظات. 
ــي باسم العوادي قد قال ان من بني الذين  وكان مدير مركز املدار للتحليل السياس
ــم مع الوزراء  ــن وزارات مختلفة تبني وثائقه ــرا عاما م ــم العبادي (١٣) مدي احاله
بهدر عشرات املاليني من الدوالرات بطرق مختلفة .ويذكر ان الوزراء الثالثة هم وزير 
ــابق  ( محمد متيم ) و وزير الصناعة االسبق ( احمد الكربولي ) اضافة  التربية الس

الى وزير الصناعة السابق.

@Â‡r€a@Ú«ÏœÜflÎ@Ú�jÇnfl@Í˙aâaÎ@b‰‹rπ@¸@âÏ‰€a@·Ìä◊@Z@\|n–€a^
@k»í€a@ÒÖaâa@›ÁbvnÌ@Âfl@¡jÇnΩa@Z@ÖäÌ@7Å¸aÎ

وكاالت / البينة اجلديدة 
األردنية  اخلارجية  وزير  كشف 
ألول  القاسم،  مروان  السابق 
مرة، عن االتصاالت والتفاصيل 
القرار  عواصم  بني  دارت  التي 
العربي والرئيس السابق صدام 
حسني بعد ساعة من اقتحام 

القوات العراقية للكويت.
وقال الدبلوماسي السابق، في 
شاهد  كان  الذي  متلفز  لقاء 
عيان على أحداث غزو الكويت، 
عدم  لدول  اجتماعا  قطع  إنه 
عاد  ثم  القاهرة  في  االنحياز 
اتصاال  ليتلقى  األردن،  إلى 

القليبي،  الشاذلي  هاتفيا من 
العربية  الدول  جامعة  أمني 
أمير  بأن  ليخبره   ،١٩٩٠ آنذاك 
الكويت الشيخ صباح األحمد 
به،  االتصال  يحاول  اجلابر، 
يريدون  الكويتيني  أن  بسبب 
حشود  من  يرونه  ملا  تفسيرا 
عسكرية عراقية تتأهب على 

حدود البلدين.
حاول  إنه  القاسم  وقال 
لكن  الكويت  بأمير  االتصال 
التواصل  من  إال  يتمكن  لم 
قال  الذي  مكتبه  مدير  مع 
أن  عليك  نتمنى  مروان  أخ  له 

(حسني  امللك  جاللة  تبلغ 
بن طالل — األردن) بأن يفعل 
وأرى  اآلن  نواجه  ألننا  شيئا 
بأم عيني دبابات عراقية أمام 
فندق الشيراتون، اجملاور لوزارة 

اخلارجية الكويتية.
وذكر الوزير األردني السابق أن 
العاهل السعودي امللك فهد 
نظيره  أخبر  العزيز،  عبد  بن 
لصدام  يقول  أن  األردني 
إلى  ينسحب  أن  حسني 

الرميلة مقابل ما يريده.
وتابع دعاني امللك حسني أنا 

مكتبه  إلى  احلكومة  ورئيس 
السادسة  في  ذهبنا  آب وعندما  من  الثاني  يوم  صباحا 

اهللا  عبد  بعلي  امللك  واتصل 
صالح رئيس اليمن، ثم كلمنا 
الرئيس املصري محمد حسني 
مع  نتكلم  أن  وحاولنا  مبارك 
حتى  صباحا   ٧ من  صدام 

الثانية ظهرا.
وتابع أن الرئيس اليمني قال له 
حينها أنا جاهز وهذا شيء ال 
عندما  انه  الى  نقبله، مشيرا 
امللك حسني  بني  املكاملة  متت 
الرئيس  وصدام قال له سيادة 
عنه  نسمع  الذي  العمل  هذا 
مما  بكثير  أكثر  أبعاد  له  اآلن 
نتصوره وقد يكون هناك فرصة 

وندفع  يتدخلوا  أن  آلخرين 
قاال  عليه  فرد  جميعا،  الثمن 
بالكويت  األخوة  اهللا  عبد  (أبو 
ما التزموا بأدنى الشروط التي 
بلدي  مع  بها  يلتزموا  أن  البد 
صار  فقد  عنهم،  دافع  الذي 
النفط،  ضخ  في  زيادة  لديهم 
نفط  (حقل  الرميلة  إن  كما 
منه  يسحب  العراق)  جنوبي 

نفط.
وذكر صدام أنه لن يغادر بغداد 
بل سيرسل نائبه عزت إبراهيم 
الدوري حلضور اجتماع مجلس 

التعاون العربي في عمان.

_‚aÜï@Û‹«@ÚÌÖÏ»é€a@Ÿ‹fl@ûä«@aábfl@NNNoÌÏÿ€a@ÎåÀ@Â«@Òäfl@fiÎ˛@›Óïb–m



كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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القوانين الصهيونية وسياسة التهجير

NO.3005.WED.8.AUG.2018 العدد (٣٠٠٥) االربعاء ٨/٨/ ٢٠١٨ 

ــذا الكالم  ــول ونكتب مثل ه ــف ان نق ــن املؤس     م
ــتبد بك االلم  ــو ان يس ــون عراقيا ه ــى ان تك فمعن
ــع هو ان  ــام العالم اجم ــف وآث ــل وزر التقش وتتحم
ــرب  ــش بال امل وبال هوية هو ان تأكل احلزن وتش تعي
ــوم الواحد آالف املرات هو  ــة هو ان متوت في الي اللوع
ــاهد الطفولة تذبح قرب اشارات املرور هو ان  ان تش
ــمس الى  ترى الثكالى يندبن وينحن منذ طلوع الش
الغروب هو ان ترى املاء يتبخر في دول اجلوار املسلمة 
ــا بالظلمات حيث  ــرى بلدك غارق ــة هو ان ت العفيف
ــس ترافقك هو ان ترى  ــاء تصاحبك وال فواني ال كهرب
ــد يئن من الوجع واملوظف العاطل عن احلياة  املتقاع
يبحث عن وظيفة اخرى حتى وان كانت في اسرائيل 
ان تكون عراقيا هذا يعني انك ستدفع للعالم أجمع 

وان  ــك  متل ــا  م كل 
ــروب  باحل ــارك  تش
النيابية وان تتصدر 
ــم  العال ــة  قائم
ــهداء  الش ــداد  باع
ــن  يـــــ د ملفقو ا و
تكون  ان  ــى  واجلرح
يعني  فهذا  عراقيا 
املوت واحلر وعدمية 
وانعدام  السياسة 
وقلة في  ــات  اخلدم
حظوظك في عيش 

رغيد فإياك ثم اياك ان تفكر ولو للحظة في ان تكون 
ــك او رحم ابيك  ــت في بطن ام ــك حتى وان كن كذل
ــلم مما ذكرت  ــريعا وإال فلن تس فغادر هذه االرض س
ــد ان تقع في معضلة  ــك فال ب ــا وان نفذت بريش آنف
ــن هناك بعض  ــابا . لك ــب لها حس ــرى لم حتس أخ
ــة فعندما تتولى  ــبات للبعض بصورة خاص املكتس
ــيختلف وضعك متاما ومن لف لفك  شؤون البالد س
ــتكون له احلظوة والرفعة  ــاركك في حزبك فس وش
ــم تكن لديهم  ــم االغلب ل ــد الزائل ولكن االع واجمل
فرصة مثل هذه فقبع حتت ظالل الفقر والعوز وتردي 
اخلدمات وسوء املعاملة في الداخل واخلارج فالعراق 
سجن كبير ملن يريد ان يعرف ولم يعد هذا سرا فقد 
ــفت احلقائق لدى اجلميع اما الذي يرفض ذلك  تكش

فهو اعمى وسيحشر اعمى.

bÓ”aä«@ÊÏÿm@Êa@⁄bÌg

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

العراقي يدفع للعالم 
أجمع كل ما يملك 
ويشارك بالحروب النيابية 
وان يتصدر قائمة 
العالم باعداد الشهداء 
واِّـفقودين والجرحى

ــي  ــالل الصهيون ــة االحت ــذ بداي ومن
ــو يرفض منح تراخيص  عام ١٩٤٨ وه
ــة  ــات هيكلي ــع مخطط ــاء أو وض بن
ــدمي اخلدمات  ــذه التجمعات، أو تق له
ــكانها؛ لدفعهم إلى الرحيل عن  لس
ــق حيوية  ــق، ألنها مناط ــذه املناط ه
ــي  النواح ــن  ــالل م ــبة لالحت بالنس
االستيطانية التوسعية والعسكرية 
ــة  ــي اآلون ــدرت ف ــة، إذ ص واالقتصادي
ــل وهدم بعض  األخيرة قرارات بترحي
ــا جتمع «اخلان  ــذه التجمعات، منه ه
ــة  وقري ــدس،  الق ــرقي  ش ــر»  األحم
ــافر يطا جنوبي  ــيا» في مس «سوس
ــات «يرزه» و»مكحول»  اخلليل، وجتمع

و»الفارسية» في األغوار الشمالية.
ــذه  ه وراء  ــن  م ــالل  االحت ــدف  ويه
ــداف  األه ــن  م ــة  جمل ــة  السياس
ــة القدس  ــزل مدين ــل ع ــرة مث اخلطي
ــا، ووصل  ــن باديته ــكل نهائي ع بش
مستوطنتي «معاليه أدوميم» و»كفار 
ــتيطانية  ــن كتلة اس ــم» ضم أدومي

الغربية  ــاء  ــا باألحي ــدة، ووصله واح
ملدينة القدس، عبر شبكة من الطرق 
ــكل  ــكك احلديد، ما يش واألنفاق وس
ا استيطانيًا حول مدينة القدس  طوقً
ــي  وبالتال ــرقية،  الش ــة  الناحي ــن  م
ــدات  ــي للبل ــدد العمران ــر التم حص
الفلسطينية (كالعيزرية وعناتا وأبو 
ــكيل حلقة وصل  ديس)، ومن ثم تش
ــطيني واألغوار  ــاحل الفلس بني الس
ــة  ــح مدين ــا تصب ــى االردن، وعنده إل
ــة نهائيًا،  ــرقية معزول ــدس الش الق
ــروع  ــيتم من خالل هذا املش كما س
ــبكة كبيرة  ــد ش ــتيطاني متدي االس
ــريعة، بني هذه الكتل  من الطرق الس
ــتيطانية من جهة ومناطق عام  االس
١٩٤٨ من جهة ثانية، بأقصر مسافة 
ــار هذه الطرق  وأقل وقت، ويكون مس
بعيدا عن التجمعات الفلسطينية، 

لتفادي االحتكاك بني السكان العرب 
ــعور باألمان  واليهود، وذلك إلعطاء ش
لتشجيعه  الصهيوني،  للمستوطن 
للعيش في هذه املستوطنات، إضافة 
ــم الضفة الغربية  إلى ذلك ستنقس
ــمالي، ما  ــي وش ــني، جنوب إلى نصف
ــطينية  ــي حلم إقامة دولة فلس ينه
متواصلة جغرافيًا، حيث تصبح دولة 
ــطني ـ إن ولدت ـ دولة مقسمة  فلس
ــة ومعزولة من  ــن الناحية الداخلي م
ــن لهذه  ــة. وال ميك ــة اخلارجي الناحي
ــة  التنمي ــا  به ــق  يتحق أن  ــة  الدول
والتطور االقتصادي مبعزل عن مجالها 
احليوي – املنحدرات الشرقية واألغوار 
ــم  ــي الضخ ــل االحتياط ــي متث – الت
ــاس  ــن األرض واملياه، التي متثل أس م
ــادي والنمو العمراني  التطور االقتص
ألي دولة، خاصة أنها تتميز بخصوبة 
ــراء  خب ــدر  ويق ــاه،  املي ــرة  ووف األرض 
املكاسب  املستدامة حجم  التنمية 
ــنوية التي يجنيها االحتالل من  الس

ــذه املناطق  ــيطرته على ه ــالل س خ
ــنويا.ومتثل  ــو ٨٠٠ مليون دوالر س بنح
ــها  قضية هذه التجمعات وعلى رأس
ــي  احلقيق ــار  االختب ــر،  االحم ــان  اخل
ــلمية  ــعبية الس ــام املقاومة الش أم
ــة  الوطني ــلطة  الس ــا  تبنته ــي  الت
ــترتيجي  أس كخيار  ــطينية،  الفلس
ــالل، حيث  ــع االحت ــراع م إلدارة الص
ــادة  ــى زي ــروع إل ــذا املش ــيؤدي ه س
ــاحة مدينة القدس لتصبح ٦٠٠  مس
ــكل ١٠٪ من مجموع  كم مربع، لتش

ــاحة الضفة الغربية، وسيكون  مس
ــو  ــي ه ــري الصهيون ــر البش العنص
ــذا  ــي ه ــبة ٨٠٪ .ويأت ــة بنس الغالبي
املشروع ضمن مشروع أضخم يعرف 
ــروع «القدس ٥٨٠٠» لعام ٢٠٥٠،  مبش

ــيقام مبوجبه مطار دولي في  الذي س
منطقة النبي موسى، ومجموعة من 
الفنادق واألسواق وشبكة من الطرق 
ــط مدينة  ــد، التي ترب ــكك احلدي وس
ــل أبيب» مبدينة القدس، ثم األغوار  «ت
الفلسطينية، ومنها إلى األردن ودول 
ــزء من «صفقة القرن»  أخرى، وهذا ج
التي حتدثت وسائل اإلعالم عن بعض 
ــاريع  تفاصيلها.وال تقتصر هذه املش
الصهيونية االستيطانية على اخلان 
ــمل باقي  األحمر فقط، بل متتد لتش

ــي كل أراضي  ــات البدوية، ف التجمع
ــتثناء، وتتم  ــطني احملتلة بال اس فلس
ــاريع االستيطانية بالتوازي  هذه املش
مع إصدار تشريعات قانونية لتسهيل 
ــوية األراضي»  ــك، مثل قانون «تس ذل
ــام  ــة ع ــت بداي ــره الكنيس ــذي أق ال
٢٠١٧، الذي يسهل على املستوطنني 
ــني  ــي املواطن ــى أراض ــيطرة عل الس
ــال مبرر وال  ــطينيني اخلاصة، ب الفلس
ــي. كما  ــه حق قانون ــند وال أي وج س
ميارس االحتالل الصهيوني سياسات 
عنصرية حقيرة ضد هذه التجمعات، 
ا من  تهدف إلى تهجير السكان طوعً
ــاق عليهم، وإغالق  خالل تضييق اخلن
ــم، من خالل  ــق الرعوية عليه املناط
ــكرية مغلقة،  اعتبارها مناطق عس
ــات  ــق محمي ــا مناط ــة أنه أو بحج
ــن حرمانهم من  ــالً ع ــة، فض طبيعي
ــاه دائمة،  ــادر مي ــول على مص احلص
ــة، إضافة إلى  ــار زراعي ــع حفر آب ومن
ــة،  ــى حتتي ــاريع بن ــة مش ــع إقام من

ــات احلكومة  ــل مؤسس ــد عم وتقيي
ــذي  ال ــت  الوق ــي  ف ــطينية،  الفلس
ــمح فيه للمستوطنني مبمارسة  تس
ــة.وكل  ــذه املنطق ــي ه ــم ف أعماله
ــى في هذه  ــد االحتالل ويبق من يعان
ــى خطر هدم  ــات يتعرض إل التجمع
ــابق  ــآت من دون س ــاكن واملنش املس
ــلطات االحتالل  ــت س ــذار، إذ هدم إن
ــة العام احلالي ٢٠١٨ حوالي  منذ بداي
٦٦ مسكنًا ومنشأة.انتقلت سلطات 
ــة الهدم اجلزئي  ــالل من سياس االحت

ــة الهدم  ــق، إلى سياس ــذه املناط له
ــمل الترحيل لكافة  الكلي، التي تش
التجمعات في هذه املنطقة والبالغة 
ــي صهيوني عنصري  ــرار قانون ٤٦، بق
صدر بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٧، وبالتالي تنفذ 

قوات االحتالل الصهيوني جميع هذه 
ــة قضائية  ــن مظل ــات ضم السياس
ــالل  االحت ــم  محاك ــن  م ــة  وقانوني
ــت الصهيوني، الذي يصدر  والكنيس
ــق مصالح  ــرعنها وف ــني ويش القوان

ــت  ــالل، كما لو أنها ليس دولة االحت
ــون الدولي.   ــي محتلة وفق القان أراض
ــر مبا متثله من  ــة اخلان األحم إن معرك

ــة، وضعت خيار املقاومة  مخاطر جم
ــاه  ــذي تتبن ــلمية ال ــعبية الس الش
ــى احملك،  ــطينية عل ــادة الفلس القي
ــد  من خالل إظهار قدرتها على احلش
ــاركة جميع  ــر واملتواصل، مبش الكبي
ــة احلالية  ــعب، فاملعرك ــاف الش أطي
ــهدناه من  في اخلان قد تطول، وما ش
ــان األحمر،  ــات متتالية في اخل فعالي
وزيارة أعضاء اللجنة املركزية واجمللس 
ــه،  ووزرائ ــة  احلكوم ــس  ورئي ــوري  الث
وإطالق العام الدراسي مبكرًا، وحتويل 
اخلان األحمر إلى هيئة محلية، إضافة 
إلى تواجد طاقم هيئة مقاومة اجلدار 
واالستيطان وجلان املقاومة الشعبية 
على مدار الساعة، وتقدمي املساعدات 
ــع… جميع  ــكان التجم ــة لس العيني
ــة  ــة وواجب ــات مطلوب ــذه الفعالي ه
ــعبية  ورائعة، وإن جناح املقاومة الش
ــار لدى  ــذا اخلي ــيعزز ه ــان س في اخل
الشارع الفلسطيني، وسيدفعه إلى 
ــكل أكبر،  االنخراط في فعالياته بش
ــركات املقاومة  ــة أن معظم ح خاص
اليوم تؤمن بخيار املقاومة السلمية، 
ــي قطاع غزة  ــيرات العودة ف وما مس
ــتمر  إال دليل على ذلك. ويجب ان تس
ــلمية، وأن  ــعبية الس ــة الش املقاوم
ــل  ــات وردات فع ــط هب ــون فق ال تك
ــلطات االحتالل  ــوم به س ــد ما تق ض
ــة، وأن ال تقتصر  ــة الغربي ــي الضف ف
ــدث فقط، بل يجب  على منطقة احل
ــة  ــق الضف ــع مناط ــمل جمي أن تش
ــزة والنقب وعرب  ــاع غ الغربية وقط
ــا أكرر ما  ــي وقت واحد.ختام ١٩٤٨ ف
أقوله دوما، إن أولى اخلطوات لتحقيق 
أي انتصار للشعب الفلسطيني هي 
ــاملة،  حتقيق املصاحلة الوطنية الش
ــام لتحقيق الشراكة  وإنهاء االنقس
ــتراتيجية وطنية  ــة وبناء اس الوطني
شاملة موحدة في ما يتعلق مبواجهة 
االحتالل على األرض، من خالل توسيع 
ــعبية السلمية  رقعة املواجهة الش
ــق املهددة بالترحيل،  في كافة املناط
ــاليب أخرى سلمية  ــتخدام أس واس
ــاء  الكهرب ــوط  خط ــل  تعطي ــل  مث
وقطع  للمستوطنات،  املغذية  واملياه 
الطرق االلتفافية، خاصة التي متر من 
إلى  ــوالً  ــطينية، وص الفلس البلدات 
ــلمية شاملة  ــعبية س انتفاضة ش
ــحر على الساحر،  حتى ينقلب الس
ــاق على أرضنا  ــدال من تضييق اخلن وب
ــعبنا  وش ــة  احملتل ــطينية  الفلس
الفلسطيني املناضل، فإننا بالوحدة 
ــوات  اخلط ــيق  وتنس ــطينية  الفلس
ــم  ــاق عليه ــق اخلن ــنقوم بتضيي س
وترحيلهم من أرضنا الى حيث كانوا، 
فال مكان للمحتل في ارضنا املقدسة 
ــن املقاومة أبدا،  وال مجال للتوقف ع
ــطيني بأي  ــل أي طفل فلس ولن يقب
ــا مهما  لقضيتن ــاريع تصفوية  مش
ــة، ألننا  ــاة صعب ــروف احلي ــت ظ كان
ــأن كرامتنا هي روحنا الثانية،  نؤمن ب
ــى  ــطيني عل ــا الفلس ــظ ايه فحاف

كرامتك حتى ال متوت مرتني.

* كاتب فلسطيني

يهدف االحتالل من وراء 
هذه السياسة جملة من 
األهداف الخطرية مثل 
عزل مدينة القدس 
بشكل نهائي عن باديتها

تمثل قضية هذه التجمعات وعلى رأسها الخان االحمر االختبار الحقيقي  
أمام اِّـقاومة الشعبية السلمية التي تبنتها السلطة الوطنية الفلسطينية

محمود عباس

اسماعيل هنية

نتنياهو

أصدرت سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي 
قرارًا نهائيًا بهدم 
جتمع «اخلان األحمر»، 
وتهجير ساكنيه 
البالغ عددهم نحو 
١٩٠ فردًا. ويعدّ اخلان 
األحمر واحدا من ٤٦ 
ا بدويًا تنتشر  جتمعً
على طول الشريط 
الشرقي جلبال الضفة 
الغربية من طوباس 
شماالً وحتى اخلليل 
جنوبًا.يبلغ عدد 
سكانها نحو ١٤ ألف 
نسمة، يعيشون في 
ظل أوضاع جغرافية 
وخدماتية صعبة جدا 
بشكل مقصود منذ 
عام النكبة، بهدف 
ترحيلهم وكسر 
عنادهم وإرادتهم، 
وهم يعتمدون في 
معيشتهم على رعي 
املاشية في املناطق 
الرعوية، التي تصنف 
وفق «اتفاقية أوسلو» 
مناطق (ج)، أي 
اخلاضعة للسيطرة 
األمنية واإلدارية 
اإلسرائيلية.

* د . أحمد لطفي شاهني
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بغداد / البينة اجلديدة
اعلن السيد وكيل وزارة الكهرباء 
ــدس عادل  ــؤون االنتاج املهن لش
ــة  منظوم ــاج  انت ان  ــان,  جري
الكهرباء الوطنية قد جتاوز امس 

ـــ (١٦) ألف ميكاواط  الثالثاء    ال
من محطات الوزارة حصراً, وهذا 
ــق في الفترات  االنتاج لم يتحق
ــاج عندما  ــون االنت ــابقة ك الس
ــهر  ـــ (١٦) ألف قبل اش ــل ال وص

ــتيراد. ــود خطوط االس كان بوج
مؤكداً, ان دخول وحدات توليدية 
جديدة الى املنظومة أسهم في 
ــم البالغ  ــى هذا الرق ــول ال الوص
ــكاواط الذي نأمل ان  (١٦٠١٤) مي

ــاعات  ــس ايجاباً بزيادة س ينعك
التجهيز من خالل تعاون املواطن 
ــدم  ــة وع ــى الطاق ــاظ عل باحلف

الهدر واالسراف فيها.

بغداد / البينة اجلديدة
ــني  الالجئ ــادة  الع ــا  برنامجه ــن  ضم
ــت  أعلن ــا  ومجان ــا  طوعي ــني  العراقي
ــن  ــس  ع ــن ام ــرة واملهجري وزارة الهج
ــا (١٠٥)  عراقيني من جمهورية  إعادته
ــالد  .وقالت مدير  تركيا طوعيا  إلى الب
ــم محافظات إقليم كردستان في  قس

ــيق  ــوان محمود إنه بالتنس ــوزارة ج ال
ــرة   ــدى أنق ــة ل ــفارة العراقي ــع الس م
ــالت نقلت لالجئني  ــوزارة حاف رت ال وفّ
ــي التركية إلى  ــن األراض ــني م العراقي
أرض الوطن وعبر منفذ إبراهيم اخلليل 
التابع إلى قضاء زاخو مبحافظة دهوك 
ــم  ــراءات دخوله ــتكمال إج ــد اس بع

ــتمرار  اس ــود  ــدت محم وأك  . ــالد   الب
ــادة النازحني العراقيني من  الوزارة  بإع
ــى مناطقهم  ــة إل ــة التركي اجلمهوري
ــالل جلانها التي  ــا  ومن خ احملررة مجان
ــالت  ــى جانب توزيع الس ــكلتها  إل ش
ــريعة واملاء البارد كمتاع  الغذائية الس

للطريق  .

 بغداد / البينة اجلديدة
اجرى فريق طبي متخصص بجراحة العظام 
والكسور عملية تطويل االوتار وحتريرها لطفل 
اليرموك  مستشفى  في  واحد  يوم  بعمر 
الطبي  الفريق  رئيس  ذلك  ذكر   ، التعليمي 
استشاري جراحة العظام و الكسور الدكتور 
(احمد لطيف عواد) ان الطفل ادخل الى ردهة 

اخلدج واحيل الى استشارية العظام والكسور 
القدمني  في  تشوه  من  يعاني  كان  حيث 
السريرية  الفحوصات  كافة  اجراء  وبعد 
تعديل  مت    حيث  واالشعاعية  واخملتبرية 
حلني  املتكرر  التجبيس  بواسطة  التشوه 
وبعدها  الرابع من عمره  الشهر  الطفل  بلوغ 
من  عملية جراحية  اجراء  الطبي  الفريق  قرر 

التخدير  التداخل اجلراحي احملدود وحتت  خالل 
املوضعي للطفل و بعون اهللا كللت العملية 
و  جيدة  صحية  بحالة  الطفل  و  بالنجاح 
تكون الفريق الطبي من الدكتور (عمار طاهر) 
طالب دراسات بورد جراحة العظام والكسور 
والدكتور (امين حميد) و مالكات صالة عمليات 

العظام والكسور اجلراحي .

Ô‡Ó‹»n€a@⁄Ïfl7€a@Û–ínéfl@ø@ÜyaÎ@‚ÏÌ@Íä‡«@›–�€@âbmÎ˛a@›ÌÏ�m@ÚÓ‹‡«@ıaäua@Z@@@Ñäÿ€a@Úzï

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
اقامت وحدة تعزيز الصحة في قطاع االستقالل 
توعوية  حمالت  االولية   الصحية  الرعاية 
درجات  وارتفاع  الشمس  ضربة  عن  تثقيفية 
احلرارة وكذلك مأمونية املاء والغذاء والوقاية من 
اشعة الشمس .  مدير قطاع االستقالل الدكتور 
الصحة  تعزيز  وحدة  ان   اكد  اسماعيل   بارزان 
احلوزة  أطفال  مع  توعوية  حمالت  بتنفيذ  قامت 
تقدمي   خالل  من  احلسينية  قضاء  في  العلمية 

جتنب  اجل  من  الصحية  واإلرشادات  النصائح 
مخاطر ضربة اشعة الشمس ،  فضال عن القيام 
بتوزيع الفولدرات التوعوية  على الطلبة  واقامة 
اشعة  جتنب  اجل  من  لهم  الفردية  احملاضرات 
وعدم  السوائل  تناول  كثرة  وضرورة  الشمس 
االستحمام في البرك واملسابح املكشوفة  من 
اجل جتنب االصابة باالمراض اجللدية واالنتقالية 
مباشرة  بصورة  الشمس  اشعة  جتنب  ضرورة  .و 

وخصوصا في منتصف النهار .

بغداد/ البينة اجلديدة 
تشكيالت  إحدى  العامة  ديالى  شركة  جهزت 
بـ(١٠٠)  الكهرباء  وزارة  واملعادن  الصناعة  وزارة 
محولة توزيع مختلفة السعات .وقال مدير عام 
بحسب  عارف  محمد  الرسول  عبد  الشركة 
مع  عقد  توقيع  مت  لقد   «: الصناعة  لوزارة  بيان 
وزارة الكهرباء املتمثلة بالشركة العامة لتوزيع 
توزيع  محولة  بـ(٦٠٠)  وجتهيزها  بغداد  كهرباء 
سعة /٤٠٠ /١١ كي في أي / و (٤٠٠) محولة توزيع 
اخرى سعة / ١١/٢٥٠ / كي في اي مببلغ اجمالي 
خالل  دينار  مليون   /  ٣٦٠  / و  مليارات   /  ٨  / قدره 

جتهيزها  مت  التي  احملوالت  عدد  وسيكون  شهرين 
, مؤكدا»  توزيع  (٥٠٠) محولة  االولى  الدفعة  في 
وزارة  احتياجات  لتلبية  الشركة  استعداد  على 
من  حتتاجه  مبا  االخرى  والقطاعات  الكهرباء 
انواعها  الكهربائية مبختلف  واملقاييس  احملوالت 
قياسية  زمنية  وبفترة  واطوارها  وسعاتها 
متطابقة  الشركة  منتجات  ان  الى  «.واشار  
املعتمدة  العاملية  املواصفات  افضل  مع  متاما 
سنة  ملدة  وبضمان  الكهرباء    وزارة  ومواصفات 
واحدة مع تقدمي خدمات ما بعد البيع موقعيا» او 

في معامل الشركة «.

@‚Ï‘Ì@@ÚÓ€Î˛a@ÚÓzñ€a@ÚÌb«ä‹€@fi˝‘nç¸a@ b�”
è‡í€a@Ú»ëc@Úiäô@äüb´@Â«@ÚÓ«Ïm@p˝‡° ــفى ابن ــر لالطباء مبستش ــكر والتقدي أتقدم بالش

الهيثم لنجاح عملية زرع عدسة وسحب ماء  العني 
ــم ود .  ــاص خضير عباس جاس ــن  د.  االختص كل م
االختصاص فتحي محمد سعيد  واالطباء املقيمني 
ــني د  . احمد فاضل عبد الهادي ود . لبيب اياد  االقدم
ــني داعيا  ــع املرضى املراجع ــاني م لتعاملهم االنس
ــم خدمة للصالح  ــي القدير يحفظكم ويرعاك العل

العام .
املواطنة/نضال عباس

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
ــن خالل  ــة الكرام وم ــي الفلوج ــة أهال ــزوال لرغب ن
(DMU)ــف ــافرين املكي ــار املس ــتخدامهم قط اس
يوميا، السكك العراقية تأخذ مبقترحات الوافدين  
ــى الفلوجة  ــداد ال ــالت يومية من بغ ــيير رح بتس
ــب أهالي املنطقة  ــة كان ترحي ــا احلديث وبقطاراته
ــل وزير النقل  ــادرة الرائعة من قب ــة بهذه املب الغربي
ــكك  ــان احلمامي وادارة الس ــم فنج ــنت كاظ الكاب
ــي بغداد والفلوجة  ــبق ف وفتح منافذ للحجز املس
ــى القطار مبا  ــن قبل املواطنني عل ــد اإلقبال م لتزاي
ــى مقرات  ــم بالوصول  إل ــة التزاماته ــم طبيع يالئ
أعمالهم .حيث شهدت السكك هذه األيام  يتزايد 
املسافرين بالقطار الصاعد والنازل .. فمنذ الساعة 
ــا ينطلق القطار من محطة الفلوجة  (٦/٤٥) صباح
ــاعة (٨)  ــل الى محطة بغداد املركزية في الس ليص
ــداد املركزية  ــن محطة بغ ــا بينماينطلق م صباح
ــى محطة قطار  ــاعة (٣) بعد الظهر ليصل إل الس
ــر افضل  ــع توفي ــرا م ــاعة (٤) عص ــة الس الفلوج

ــريعة اثناء الرحلة وقد عبر  اخلدمات والوجبات الس
ــافرين بالثناء على وزير النقل الذي  الكثير  من املس
وجه بتسيير هذه القطارات فضال عن ادارة الشركة 
ــكك ومعاونه  ــر عام الس ــة باملهندس مدي املتمثل
ــا بتابعان املوضوع  ــني على هذا اإلجناز وهم والعامل
ــر ويومي حرصا على راحة املواطنني  بشكل مباش
ــل كل العقبات التي من املمكن أن تواجههم  وتذلي

ــار املقعد  ــي ( الفا) دين ــعار التذاكر ه ــا ان أس علم
السياحي وسعر مقعد الكوشيت ثالثة آالف دينار 
هذا وقد استنفرت السكك جهودها لتوفير أفضل 
ــي الفلوجة الكرام  وإعادة احلياة إلى  اخلدمات الهال
ــيطرة العصابات  ــبب س اخلطوط التي توقفت بس
ــا قواتنا األمنية  ــية التي دحرته االجرامية الداعش

واحلشد الشعبي األبطال  .

ÂÌäœbéΩa@âb�‘€@@’jéΩa@åvßa@kmbÿfl@|nœ@Â«@Â‹»m@Ÿÿé€a
èÿ»€biÎ@HÖaÜÃiOÚuÏ‹œI

@äÌÜ‘mÎ@äÿë

بغداد /البينة اجلديدة 
جديدة  وجبة  الرافدين,  مصرف  اطلق 
التي  الدولة  دوائر  موظفي  سلفة  من 
تراوحت ما بني اخلمسة والعشرة ماليني 
دينار عن طريق ادوات الدفع االلكتروني 
في  للمصرف  االعالمي  املكتب  .وقال 
نسخة  اجلديدة»  «البينة  تلقت  بيان 
من  جديدة  دفعة  صرف  مت   » انه  منه 
نحو  الدولة  دوائر  موظفي  سلف 

٢٨٠١ موظفا للذين مت توطني رواتبهم 
الكترونيا لدى املصرف» واوضح البيان 
ان « صرف تلك السلفة مت طريق ابالغ 
نصية  رسالة  ارساله  عبر  املوظف 
ان  بعد  وذلك  السلفة  مبنحه  تخطره 
القانونية  االجراءات  كافة  استكمل 
ادوات  طريق  عن  وصرفها  اياها  ملنحه 
تعبئة  متت  والتي  االلكتروني  الدفع 

الرصيد املالي اليها» . 

@Âfl@ÒÜÌÜu@ÚjuÎ@’‹�Ì@ÂÌÜœaä€a
@Ú€ÎÜ€a@äˆaÎÖ@Ô–√Ïfl@Ú–‹ç

ــدة /  ــة اجلدي ــداد / البين بغ
هيثم مجيد

ــع  ومواق ــروع  ف ــل  تواص
لتجارة  ــة  العام ــركة  الش
ــي بغداد  ــواد الغذائية ف امل
واحملافظات باستالم وجتهيز 
ــواد الغذائية للمواطنني  امل
ــركة في  ــرع الش ــام ف إذ ق
ــادة  م ــز  بتجهي ــرة  البص
ــع (٤٨٧٩)طن  ــكر بواق الس
ــام  الطعـ ــت  زي ــادة  ومـــ
صعيد  ــى  وعل ــن  (٢٢١٩)ط
ــرع  ف ــتمر  يس ــة  صل ذي 
ــركة في محافظة ذي  الش
قار بتجهيز املواد الغذائية 
ــة  احملافظ ــي  ف ــوكالء  لل
لغرض توزيعها للمواطنني 
ــتالم وجتهيز مادتي  إذ مت اس
 (٩٠٠) ــع  بواق ــكر  الس
بواقع  ــام  الطع ــت  وزي طن 
ــق (احلمار  ــن ملناط (١٨٦) ط

 , ــطرة  ,الش ــة  ,قلع
ــيوخ ) ومن  سوق الش
ــل  يواص ــر  آخ ــب  جان
ــي  ف ــركة  الش ــرع  ف
ــار  االنب ــة  محافظ
بتجهيز مادتي السكر 
 (٣٫٣٦٣٫٢٢٧) ــع  بواق
ــام  الطع ــت  وزي ــن  ط
طن  بواقع(١٫٥٣٠٫٧٦٧) 
ــة ,  ــق ( الفلوج ملناط
( ــة  الرطب  , ــب  النخي

ــز  جتهي ــبة  وبنس
ــد  ــى صعي ١٠٠٪ . وعل

ــركة  ــل قام فرع الش متص
ــة  ــة الديواني ــي محافظ ف
ــي  مادت ــز  وجتهي ــتالم  باس
 (٢٤٠) ــة  بكمي ــكر  الس
ــام بكمية  طن وزيت الطع
(٢٤٧٤) طن هذا وفي سياق 
ــط  ــل قيام فرع واس متص
ــة  ــركة العام ــع للش التاب

ــة  الغذائي ــواد  امل ــارة  لتج
ــواد  امل ــز  وجتهي ــتالم  باس
ــني  للمواطن ــة  الغذائي
ــبة جتهيز ٧٠٪ ملادتي  وبنس
السكر وزيت الطعام وعلى 
صعيد ذي صلة يواصل فرع 
املواد  باستالم وجتهيز  بابل 
احملافظة  ــوكالء  ل الغذائية 

ــكر  ــادة الس ــز م اذ مت جتهي
ــادة  ــن وم ــع (٣٩٠٣) ط بواق
ــام بواقع (١٨٠٣)  زيت الطع
ــز ٩٥٪  ــبة جتهي ــن بنس ط
ــي قام فرع  وكذلك احلال ف
املثنى بتجهيز مادة السكر 
بواقع (١١٠٥)طن ومادة زيت 

الطعام (٤٣٤)طن .

@Òä‡néfl@ÚÓˆaàÃ€a@ÖaÏΩa@Òâbvn€@Úflb»€a@Ú◊äí€a
@ÚÓ‰ÌÏ‡n€a@ÖaÏΩa@åÓËvni

بغداد/ البينة اجلديدة 
ــة عدد من  ــداد اعمال تهيئ ــرت امانة بغ باش
االزقة إلكسائها بجانب الكرخ ضمن خطتها 
ــف متر مربع .وذكر  ــاء مليون و / ٥٠٠ / ال إلكس
بيان ملديرية العالقات واالعالم في امانة بغداد 
ــم الطرق في دائرة بلدية الرشيد قام  « ان قس

ــني (٧٧و٨٦)  ــاء الزقاق ــال التهيئة إلكس بأعم
ــفلت بعد قشط  ضمن احمللة (٨٤٣ ) مبادة االس
ــم املاء  ــفلت املتضرر» . واضاف:» ان قس االس
ــالح عدد من  ــرة البلدية نفذ اعمال اص بالدائ
ــي ضمن  ــاء الصاف ــبكات امل ــور في ش الكس

احمللتني (٨٧٩و٨٩١) «.

@k„b†@Ú”ã¸a@Âfl@ÖÜ«@Ú˜ÓËm@fib‡«a@äëbjm@ÖaÜÃi@Ú„bfla
…iäfl@6fl@—€a@O@UPP@O@Î@ÊÏÓ‹fl@ıbé◊¸@bËn�Å@Â‡ô@Ñäÿ€a

بغداد / البينة اجلديدة
وصف مدير بلدية محافظة نينوى وكالة أحمد 
 . باخملجل  للمدينة  احلكومي  الدعم  اجلبوري 

وقال اجلبوري «البلدية تعمل ب ٣٠٪ من طاقتها 
حاليا مشيرا الى رفع ٣ ماليني متر مكعب من 
وإعادة  النفايات  من  طن  ألف  و٩٠٠  األنقاض 

جديد». من  البلدية  اسفلت  معمل  تشغيل 
الى  حتتاج  املوصل  مدينة  ان  اجلبوري،  واضاف 

جهد استثنائي للنهوض بها مجددا».

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت املفوضية العليا حلقوق االنسان في العراق، 
عن إصابة العديد من املهجرين في اخمليمات بأمراض 
عضو  احلرارة.وقال  درجات  الرتفاع  نتيجة  جلدية 
«اوضاع  إن   ، بيان  في  الغراوي،  فاضل  املفوضية 
النازحني في اخمليمات مازالت مأساوية بسبب تردي 
، أن « العديد من  اجلوانب االنسانية فيها».وأضاف 

بسبب  وجلدية  صدرية  بأمراض  اصيبوا  النازحني 
ارتفاع درجات احلرارة في اخمليمات مع نقص حاد في 
فرص  االطفال  من  العديد  وفقدان  واألدوية  االغذية 
التعليم».وأشار إلى أن « وجود النازحني في اخمليمات 
لفترة طويلة عرضهم لصدمات نفسية مما يتطلب 
طوعيا  إلعادتهم  احلكومة  تدخل  عاجل  وبشكل 

الى مناطقهم وتعويضهم عما فاتهم .

¬aÎbÿÓfl@—€cH@QV@I@ıbiäËÿ€a@ÚflÏƒ‰fl@xbn„a@ãÎb£@Z@@ıbiäËÿ€a
�aäñy@ÒâaãÏ€a@pb�™@Âfl@

بغداد / البينة اجلديدة
تواصل وزارة االعمار واالسكان 
ــغال العامة  ــات واالش والبلدي
ــروع صيانة  ــي مش ــل ف العم
ــدادي( في  ــق )هيت – البغ طري
ــار .وذكر املركز  ــة االنب محافظ
ــركة  ــوزارة ان ش ــي لل االعالم
ــراف  ــة وبأش ــي العام حموراب
دائرة الطرق واجلسور التابعتني 
للوزارة  تواصالن اعمالهما في 
ــروع صيانة الطريق العام  مش
ــذي تضرر  ــت – البغداي)ال (هي
ــتخدام ملدة طويلة  جراء االس
ــال التخريبية  ــة لالعم ونتيج
ــال تضمنت  ــآ ان االعم , مبين
ــة بالقناطر  التحويالت اخلاص
ــن مع  ــك بالدف ــة وذل االنبوبي

احلدل اجليد وفرش احلصى اخلابط 
ــني (٧٥-٣٠٠)  ــراوح ماب ــوال تت باط
ــز املواد  ــة وجتهي ــكل حتويل م.ط ل
ــة والقيام بتنفيذ  واملعدات الالزم
ــلحة جديدة  ــر انبوبية مس قناط

ــانة املطابقة  ــتخدام اخلرس باس
ــية.وتابع  الهندس ــات  للمواصف
ــمل  املركز االعالمي ان العمل ش
ايضا رفع القناطر املدمرة وتسوية 
ــب  ــة وص ــدل االرض الطبيعي وح

ــانة  باخلرس والتغليف  ــاس  االس
وانشاء اجلدران الرأسية واالجنحة 
ــر  ــا القناط ــة , ام ــة حقلي بأوج
ــيتم تنفيذها  ــي س ــدة الت اجلدي
ثنائية  ــة  انبوبي ــر  قناط ــمل  تش

القطر بطول (٢٠)م عدد٩ وقناطر 
ــة القطر متر بطول  انبوبية ثالثي
ــر صندوقية  ــدد١١و قناط (٢٠)م ع

بابعاد (١,٢ × ٣ )م  .

@àÓ–‰m@ø@›‡»€a@›ïaÏm@Úflb»€a@fibÃë¸aÎ@pbÌÜ‹j€aÎ@Êbÿç¸aÎ@âb‡«¸a@@
@CÖaÜÃj€a –@oÓÁD@’Ìäü@Ú„bÓï@ Îäífl

bÓ◊äm@Âfl@¥Ó”aä«@¥˜u¸@HQPUI@ÜÓ»m@Òäv:a

ÚÌÜ‹u@ûaäfldi@pb‡ÓÇΩa@ø@ÂÌävËΩa@Âfl@ÜÌÜ»€a@Úibïg@Z@Êbé„¸a@÷Ï‘y@ÚÓôÏ–fl

علي   / اجلديدة  البينة   / بابل 
شريف

محافظة  شرطة  قائد  افتتح 
بابل اللواء احلقوقي علي حسن 
الشوارع  أحد  الزغيبي  مهدي 
اسواق  الى  املؤدية  الرئيسة 
قائد  أجرى  ثم  السدة٠  ناحية 
ميدانية  احملافظة جولة  شرطة 
املسيب  قضاء  في  تفقدية 
بالضباط  خاللها  التقى   ،
االمنية  اخلطط  على  املشرفني 
اخلاصة بحماية األماكن العامة 
والتقاطعات الرئيسية واملناطق 
القضاء٠مؤكداً  في  التجارية 
تدابير  أقصى  إتخاذ  على 
واالنتشار االمثل  احليطة واحلذر 

الزيارة  شملت  كما  للمفارز٠ 
السكان  مع  لقاءات  عدة  عقد 
احملليني مبختلف شرائحهم من 
شيوخ عشائر ووجهاء ومثقفني 
أصحاب  مواطنني  عن  فضالً 
جتواله  خالل  ومتبضعني  متاجر 
واألحياء  األسواق  مناطق  في 
السكنية٠ وقال  قائد الشرطة 
ان  للحاضرين:  له  كلمة  في 
قيادة الشرطة حترص إلى تقدمي 
للمواطنني  اخلدمات  أفضل 
اعتماد  خالل  من  الكرام 
املدروسة  العلمية  اخلطط 
املتطورة  واألساليب  واألنظمة 
لسماع  واالستعداد   ، والفعالة 
املستويات  كافة  نظر  وجهات 

االجتماعية والشعبية اخملتلفة 
والتفاعل معها خلدمة شعبنا 
والفوري  اجلاد  والعمل  العزيز 
لالستجابة ملطالب املتظاهرين 
خطوات  واتخاذ   ، املشروعة 
احلكومة  مع  وعملية  جدية 
ومحافظة  القضاء  في  احمللية 
الرسمي  املتحدث  بابل٠وقال 
بإسم القيادة العقيد احلقوقي 
عادل العناوي احلسيني: أن قائد 
شرطة احملافظة ووسط حضور 
بأفتتاح  شارك  وشعبي  رسمي 
املغلقة  الشوارع  ألحد  رسمي 
االسواق  منطقة  الى  املؤدية 
واملعروف  السدة  ناحية  في 
إستجابةً  املركز  شارع  بإسم 
لطلب اهالي الناحية   كمرحلة 
أولى٠ واشار الى ان ذلك جاء من 
املواطنني  تنقل  تسهيل  اجل 
في  التجارية  احلركة  وتنشيط 
السوق٠ الفتاً الى ان هناك طرق 
اعادة  على  العمل  اخرى سيتم 
االدارات  مع  بتنسيق  فتحها 
يجب  الذين  واالهالي  احمللية 
اساسي  دور  لهم  يكون  ان 
ضمن  االمن  حفظ  في  ورئيس 

مناطقهم٠

@b«âbë@|nn–Ì@›ibi@Úüäë@Üˆb”
ÒÜé€a@ÚÓyb„@ø@

@ıbiäËÿ€a@ÒâaãÎ@åË£@Úflb»€a@µbÌÖ@Ú◊äë
pb»é€a@Ú–‹n´@…ÌãÏm@p¸Ïz∂

بغداد / البينة اجلديدة 
 اعلنت وزارة العدل اإلفراج عن ٤٩٣ نزيال خالل شهر متوز املاضي.
وذكر بيان الوزارة « ان العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة 
خالل الشهر املاضي بلغ (٤٩٣) نزيالً من سجون الوزارة في بغداد 
واحملافظات بينهم (١٢٣) مشموالً بالعفو العام، و(٣٤) من النساء 
و(٤٥٩) من الرجال مت االفراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم.

وأكدت ألوزارة: ان دائرة االصالح قطعت اشواطاً كبيرة في مجال 
االلكترونية  االرشفة  نظام  السراح مع تطبيقها  اطالق  عمليات 
والذي يتيح امكانية حتديد النزالء املنتهية احكامهم القضائية 
إلطالق  احملددة  القانونية  للمدة  وفقاً  ملفاتهم  بحسم  ويساهم 
السراح.يذكر ان عدد املطلق سراحهم بقانون العفو العام قد بلغ 

(٧٨٧٤) نزيالً منذ شهر ٢٠١٦/١١ ولغاية ٢٠١٨/٧/٣١.

@˝Ìå„@TYS@Â«@xaäœ�a@Â‹»m@fiÜ»€a@
@ÔôbΩa@ãÏ∑@äËë@fi˝Å

C›vÇΩaD@�i@ÔflÏÿßa@·«Ü€a@—ñÌ@Ú€b◊Î@›ïÏΩa@ÚÌÜ‹i@äÌÜfl
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ــقيقةُ منها  ــيَّما الش ، الس ــةَ ــدولَ األجنبيّ ــانَ أن ال » لبن ــظُّ «ح
ا فيما تتحارَبُ في سوريا  ــلميًّ ه س ، تتقاتلُ على أرضِ والصديقةُ
ا. لكنَّ املؤلِمَ أنَّ احلروبَ هناك  والعراق واليمن وفلسطني عسكريًّ
لُّ عن ضررِ احلروب،  ررُها ال يَقِ دُ، وضَ تنتهي بينما أزَماتُنا هنا تَتجدَّ
لِّياتِـها. فإذ ننتظرُ تشكيلَ حكومةِ  رُ جتَ وأزمةُ تأليفِ احلكومةِ آخِ
ــضَ االعترافَ باحلكومةِ  ــاسِ أنَّ العهدَ رف العهدِ األُولى -على أس
ه رغمَ استعمالِـها نحو سنتني-  لْها على اسمِ احلاليّةِ ولم يُسجِّ
ــا حكومتَه  ــتقيلةُ هي ذاتُه ــحَ حكومتُه املس ــى أن تصب نَخش
م املعنيّون قرارَهم ويؤلِّفون حكومةً  األُولى واألَخيرة ما لم يَحسِ
ــودَ ثالثةِ معطياتٍ  ــدُ مفاوضاتُ تأليفِ احلكومةِ وج جديدةً.تؤكّ
 ، ــيّةُ ــويةُ الرئاس ا: التس ــا وبالوضعِ اللبناني عمومً ــمُ به تَتحكّ
ــط. وإذا كان  ــرقِ األوس ، وحتوّالتُ الش ــجُ االنتخاباتِ النيابيّةِ نتائ
عطى الثالثُ يَعصي على  ــني حللٍّ ما، فالـمُ يان األوّالن قابلَ املعطَ
ا تَعرّضُ هذه املعطياتِ الثالثةِ  احللِّ السريع. وما زادَ الوضعَ تعقيدً
صل  ــا تقريبًا.االنقالبُ األوّلُ حَ النقالباتٍ في الفترة الزمنيّة ذاتِه
ــنةَ ٢٠١٦ فأُصيبَت بنارٍ  جنِزت س

ــويةِ الرئاسيّةِ التي أُ على التس
ة: ظلّت صفقةً ذاتَ طابَعٍ شخصيٍّ ولم تتحوّل  صديقةٍ مرّاتٍ عدّ
ــةٌ متوازنةٌ عدديًّا  ــأت عنها حكوم . نَش ــةً ذاتَ فعلٍ وطنيٍّ صيغ
ــيّة.  ــت قوى ٨ آذار بقراراتِها األساس مَ كّ ا فتحَ ــيًّ ختلَّةٌ سياس مُ
ــتقالتَه االضطراريّةَ  ــتقرارُها بإعالنِ الرئيسِ احلريري اس اهتزَّ اس
ــدورِ قانونِ  ــرين الثاني ٢٠١٧ وبص ــعوديّة في ٤ تش من أرضِ الس
اتِ اللبنانيّةِ  االنتخاباتِ ذي النسبيّةِ الهجينة. ترنَّحَ حتالفُ القوَ
ارِ  اتِ والتيّ ــني القوّ ى إعالنُ النيّاتِ ب ــرةً، وتَداعَ ــتقبَل فت وتيّارِ املس
ــاتِ النيابيّةَ  ــويةِ االنتخاب ــاتُ التس كوِّن ــت مُ ، فخاض ــيّ الوطن
لةِ  ــي احملصِّ . وف عةً ــلت مجتمِ ــت منفرِدةً وفَشِ ، فنجحَ ــةً متفرِّق
صل على نتائجِ  ــي حَ ــويةِ خائبًا. االنقالبُ الثان كان حكمُ التس
ــاحِ إلى حتريفٍ  ــرّضَ مفهومُ النج ــةِ حني تَع ــاتِ النيابيّ االنتخاب
ــعبيِّ في  ــلُ الفائزةُ معيارَ التمثيلِ الش ت : اختصرَت الكُ ــحٍ فاض
توا ومبن  نْ صوّ ــروا، وليس بـمَ سِ الّذين فازوا في االقتراعِ والّذين خَ
ــيرُ اخلاصُّ  ا، واملقاطعون كانوا األكثريّة. هذا التفس قاطعوا أيضً
ــلَ الوحيدَ  ــى أن تكونَ املمثِّ ــلِ النيابيّةِ عل ت ــرارِ الكُ ــى إص أدّى إل
. وعالوةً على  ــةِ وى اجملتمعِ احليّ ــةِ وإقصاءِ قِ ــعبِ في احلكوم للش
تلُ بني أعدادِ  ، إذ وازَتْ الكُ ت معادلةُ العددِ صريّةِ التمثيلِ أُضيفَ حَ
ــاركةَ  ، واملش ــلَ عددٌ ال نوعيةٌ ــددِ وزرائِها كأنَّ التمثي ــا وع نوابِـه
ــابيّةٌ ال تَليق  ــيراتِ استنس ــرٌ. جميعُ هذه التفس ــورٌ ال تأثي حض
ــرِ احلزبيّة.االنقالبُ  ــاءاتِ غيرِ النيابيّةِ وغي جُّ بالكف ــعٍ يَضُ مبجتم
صل على أحداثِ الشرق األوسط: اعترافُ دونالد ترامب  الثالثُ حَ
ــفارةِ أميركا إليها.  ــرائيل ونقلُ س ــليم عاصمةَ دولةِ إس بأورش
ــت إسرائيلَ دولةً قوميّةً يهوديّةً ونُكرانُ مواطنيّةِ  إعالنُ الكنيس
 ، ، بدعمٍ إيرانيٍّ وروسيٍّ ــوريِّ ــطينيّني. انتصارُ النظامِ الس الفلس
دًا.  ــه مجدَّ ــرافُ الغربِ ب ةِ واعت ــلِ املعارضَ ــفِ فصائ ــى مختلَ عل
ــوريِّ النظاميِّ إلى حدودِها  ــرائيل بعودةِ اجليشِ الس ترحيبُ إس

مةً الستئنافِ مفاوضاتِ السالم. قدَّ في اجلوالن مُ

سجعان قزي

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــفه  ــي عن «أس ــاد األوروب ــرب االحت أع
ــنطن إعادة فرض  العميق» لقرار واش
ــران ابتداء من أمس  العقوبات على إي
ــن ٧  ــارا م ــه اعتب ــاً أن ــاء، معلن الثالث
ــات  ــق قانون حلماية املؤسس آب  يطب
األوروبية الناشطة في هذا البلد. وقال 
وزراء خارجية فرنسا وأملانيا وبريطانيا 
ــة املوقعة  ــدول الثالث األوروبي وهي ال
ــترك  ــاق ٢٠١٥ في بيان مش ــى اتف عل
ــاد األوروبي  ــة االحت ــرة خارجي ــع وزي م
ــف إلعادة  ــكا موغيريني «نأس فيديري
ــبب  ــات األميركية بس ــرض العقوب ف
ــنطن من خطة العمل  انسحاب واش

الشاملة املشتركة».
ــان «إننا مصممون على  وجاء في البي
ــات االقتصادية األوروبية  حماية اجله
ــروعة  مش ــال  أعم ــي  ف ــطة  الناش
ــل آلية  ــبب تدخ ــران لهذا الس مع إي
ــذ  التنفي ــز  ــة حي األوروبي ــل  التعطي
ــاد األوروبي قانون  ــي ٧ آب. وأقر االحت ف
ــام ١٩٩٦ لاللتفاف على  التعطيل الع
ــة املفروضة على  ــات األميركي العقوب
ــمح بحماية  كوبا وليبيا وإيران، ويس
الشركات األوروبية من العقوبات التي 
يتخذها بلد ثالث. لكن هذا التشريع 
لم يستخدم أبدا وأقره وزراء اخلارجية 

ــذا القانون  ــون في ١٦ متوز. وه األوروبي
ــة  ــات األوروبي ــى املؤسس ــر عل يحظ
ــات األميركية حتت  ــال للعقوب االمتث
ــات يحددها  ــرض لعقوب ــة التع طائل
ــي  موغيرين ــت  عضو.وكان ــد  بل كل 
ــي القول  ــي ١٦ متوز «ال ميكنن ــت ف قال
ــتكفي لكننا  ــا س ــت جهودن إن كان
ــعنا لتفادي  ــي وس ــكل ما ف ــوم ب نق
ــووي املبرم مع إيران  ــال االتفاق الن إبط

ــى  ــة عل ــتكون كارثي ــه س الن عواقب
ــيكون  س ــر  «األم ــت  اجلميع».وأضاف
ــدة في  ــات املتح ــا الن وزن الوالي صعب
ــتهان به».  ــي ال يس ــاد العامل االقتص
ــتثمارات  وتخلف البنك األوروبي لالس
ــتثمارات األوروبية في  ــم االس عن دع
ــارف األوروبية  ــه ككافة املص إيران ألن
ــن  ــوال م ــع رؤوس األم ــب أن يجم يج
ــب رئيسه فيرنر هوير.  األسواق بحس

ــات األوروبية  ــم اجملموع كما أن معظ
ــران «ألن  ــحب من إي ــرى ستنس الكب
ــم من متويلها أميركيا» بحسب  قس
ــؤولون أوروبيون. واملبادالت  ما قال مس
ــران ضعيفة.  ــاد األوروبي وإي ــني االحت ب
ــترى االحتاد األوروبي منتجات  فقد اش
ــة ١٠ مليارات  إيرانية في ٢٠١٧ بقيم
ــلع  ــن الس ــارات م ــا ٩ ملي ــورو منه ي
ــاع إيران منتجات بقيمة  النفطية وب

١٠ مليارات يورو هي أساسا منتجات 
ــب  وأدوية ومعدات بحس ــة  كيميائي
ــال األوروبيون  ــة األوروبية. وق املفوضي
ــات األخرى  ــاد األوروبي و»اجله أن االحت
ــيا) تعهدت  في االتفاق (الصني وروس
ــى القنوات  ــل على احلفاظ عل بالعم
ــتمرار  ــة الفعالة مع إيران واالس املالي
ــاز اإليراني.  ــط والغ ــي تصدير النف ف
ــول قضايا  ــذه النقاط كما ح حول ه
ــا يتواصل مبا في ذلك مع  أخرى عملن
ــاق النووي  ــة دعم االتف ــدول املعني ال
ــة  ــات اقتصادي ــى عالق ــاظ عل واحلف
ــيتضرر  مع إيران». وقطاع الطاقة س
ــن العقوبات  ــراء الدفعة الثانية م ج
األميركية في تشرين الثاني وستقدم 
املفوضية األوروبية مقترحات «نهاية 
ــي  ــاد األوروب ــماح لالحت ــول« للس أيل
ــط اإليراني كما  ــراء النف مبواصلة ش
ــن امللف. ــدر أوروبي قريب م ــال مص ق
ــون برميل نفط  ــدر إيران ٣٫٨ ملي وتص
ــاد االوروبي ٢٠٪  ــتري االحت ــا يش يومي
منها و٧٠ باملئة الصني ودول أخرى في 
ــب أرقام لالحتاد االوروبي. آسيا بحس
واليورو وليس الدوالر سيكون العملة 
ــط  ــادالت النف ــي مب ــتخدمة ف املس
اإليراني بني املصارف املركزية األوروبية 

والبنك املركزي اإليراني.

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت احلكومة السورية تشكيل جلنة 
ــودة الالجئني  ــى ع ــيق للعمل عل تنس
ــتمر  ــن دفعهم النزاع الدامي املس الذي
ــبع سنوات الى مغادرة  منذ أكثر من س
ــمي، في  البالد، وفق ما أورد االعالم الرس
ــيا مبادرة  ــي بعد اطالق روس خطوة تأت
ــة األنباء  ــدد. وأوردت وكال ــذا الص في ه
ــانا» أن مجلس  السورية الرسمية «س
ــته األحد على  الوزراء وافق خالل جلس
ــيق لعودة املهجرين  «إحداث هيئة تنس
ــم التي  ــى مدنهم وقراه ــارج إل في اخل
هجروا منها بفعل اإلرهاب» برئاسة وزير 
ــني مخلوف. اإلدارة احمللية والبيئة حس

وكان الرئيس السوري بشار األسد أعلن 
في بداية متوز ، أن من ضمن أولويات بالده 
«عودة الالجئني الذين غادروا سوريا هرباً 
من اإلرهاب».ويأتي تشكيل هذه الهيئة 
ــوريا  ــى أن س ــداً عل ــانا «تأكي ــق س وف
ــا على اإلرهاب  ــي انتصرت في حربه الت
وحتملت مسؤوليتها جتاه املهجرين في 
ــزم من إجراءات  ــتتخذ ما يل الداخل، س

ــن  املهجري ــع  جمي ــاع  أوض ــوية  لتس
ــودة األمان  ــم في ظل ع ــني عودته وتأم
وإعادة اخلدمات األساسية إلى مختلف 
ــتتولى الهيئة املؤلفة من  املناطق». وس
«الوزارات واجلهات املعنية» في املرحلة 
ــع الدول  ــف التواصل م ــة «تكثي املقبل
ــهيالت  التس كل  ــدمي  لتق ــة  الصديق
ــراءات الكفيلة بعودتهم». واتخاذ االج
ــوريني  ــني الس ــادة الالجئ ــكل اع وتش
ــدة ٥٫٦  ــق األمم املتح ــغ عددهم وف البال
ــخص محور مبادرة اقترحتها  مليون ش
موسكو على واشنطن الشهر املاضي. 
ــي  ــاء مجموعت ــة بإنش ــي اخلط وتقض
كل  ــم  تض ــان،  ولبن األردن  ــي  ف ــل  عم
ــى ممثلني عن البلدين  منها باإلضافة ال
مسؤولني من روسيا والواليات املتحدة.
ــوث  ــة، زار املبع ــذه اخلط ــار ه ــي إط وف
ــي الروسي الى سوريا ألكسندر  الرئاس
ــبوعني كل  ــل نحو أس ــف قب الفرينتيي
ــق وعمان وبيروت. وأبلغ األسد  من دمش
ــاء وفق ما  ــي خالل اللق املبعوث الروس
ــوريا  ــة عنه أن «س ــع الرئاس ــل موق نق

ــى عودة جميع أبنائها، ومن  حريصة عل
ــاعدة  هذا املنطلق فقد رحبت بأي مس
ــوريني النازحني في الداخل  ممكنة للس
ــد الفرنتييف من بيروت  واخلارج». وناش
ــاهمة  في ٢٦ متوز ، اجملتمع الدولي املس
ــى  ــوريني ال ــني الس ــودة الالجئ ــي ع ف
ــوات احلكومية  ــتعادت الق بالدهم.واس
ــن بفضل الدعم  خالل العامني األخيري
الروسي السيطرة على جبهات عدة في 
ــاب الفصائل املعارضة  البالد على حس
ــيطر  وباتت تس والتنظيمات اجلهادية. 
ــة من  ــي املئ ــتني ف ــن س ــر م ــى أكث عل
مساحة البالد.وتطالب دول تستضيف 
ــوريني وعلى رأسها لبنان  الالجئني الس
ــى  ــني إل ــودة الالجئ ــرورة ع ــا بض وتركي
بالدهم، في وقت حتذر منظمات حقوقية 
ــت آمنة»  ــة من أن عودتهم «ليس ودولي
ــي مناطق  ــف املعارك ف ــم توق ــد رغ بع
ــددة على أنها يجب ان تكون  عدة، مش
طوعية وليست قسرية.وخالل النصف 
األول من العام ٢٠١٨، عاد ١٣ ألف الجئ 

إلى سوريا، وفق األمم املتحدة.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي  ــة اإلمارات ــر الدول ــال وزي ق
للشؤون اخلارجية أنور قرقاش 
ــر إن  ــى تويت ــدة عل ــي تغري ف
اإلمارات العربية املتحدة تقف 
ــي «دفاعها  ــعودية ف مع الس
ــيادتها»، وذلك بعد أن  عن س
ــة التعامالت  ــدت اململك جم
ــتثمارية  واالس ــة  التجاري
ــدا. وقطعت  ــع كن اجلديدة م
أن  العالقات بعد  ــعودية  الس
حثتها أوتاوا على اإلفراج عن 
ــطاء حقوقيني معتقلني.  نش
ــاض  الري ــتدعت  اس ــا  كم
ــفير  ــت الس ــفيرها وأمهل س
ــادرة  ــاعة ملغ ــدي ٢٤ س الكن
ــعودية  ــت الس ــالد. واوقف الب

االثنني برامج التدريب مع كندا 
ــا بعد  ــالب اليه ــال الط وإرس
ــفير الكندي  قرارها طرد الس
التجارية  ــالت  التعام وجتميد 
ــى انتقادات  ــاوا ردا عل مع اوت
ــة  للمملك ــدا  كن ــا  وجهته
بشأن حقوق اإلنسان. وانتقد 
وزير اخلارجية السعودي عادل 
ــدا لإلفراج  ــوة كن ــر دع اجلبي
ــع  اجملتم ــن  م ــطاء  نش ــن  ع
ــاره موقفا مبنيا  املدني باعتب
ــة»  ــات مضلل ــى «معلوم عل
ــن «تقبل أي  ــالده ل ــال إن ب وق
محاولة للتدخل في شؤونها 
ــال اجلبير في  ــة». وق الداخلي
تصريحات نشرت في حسابه 
على تويتر «اململكة ال تتدخل 

ــؤون الدول األخرى ولن  في ش
تقبل أي محاولة للتدخل في 
شؤونها الداخلية وسنتعامل 
ــزم». وأضاف  ــع ذلك بكل ح م
ــتغرب  املس الكندي  «املوقف 
مبني على معلومات مضللة، 
ــع  ــن يخض املذكوري ــاف  وإيق
ــي  الت ــة  القضائي ــا  ألنظمتن
ــم». ال ميكن  ــت حقوقه كفل
ــعودية  لنا إال أن نقف مع الس
ــيادتها  ــن س ــا ع ــي دفاعه ف
وقوانينها وإتخاذها لإلجراءات 
ــدد، وال  ــي هذا الص ــة ف الالزم
ــون  ــأن تك ــل ب ــن أن نقب ميك
ــل  مح ــيادتنا  وس ــا  قوانينن
ــاومة، إعتقاد  ــط أو مس ضغ
ــا  منوذجه أن  ــدول  ال ــض  بع

وجتربتها تسمح لها بالتدخل 
ــت  ــؤونا مرفوض.وقال ــي ش ف
ــة» احلكومية  ــاة «االخباري قن
في حسابها بتويتر ان الرياض 
ــاف برامج التدريب  قررت «إيق
واالبتعاث والزمالة إلى كندا».

ــم  التعلي وزارة  ان  ــت  وأضاف
ــداد وتنفيذ  ــى إع ــل عل «تعم
خطة عاجلة لتسهيل انتقال 
ــدا إلى دول  ــني في كن املبتعث
ــعودية  الس واعتبرت  أخرى». 
ــخصا  الكندي «ش ــفير  الس
وأمهلته  ــه»  ــوب في غير مرغ
٢٤ ساعة ملغادرة البالد، فيما 
ــفيرها في كندا  استدعت س
«للتشاور»، احتجاجا على ما 
اعتبرته «تدخال» في شؤونها 

الداخلية. وصدر القرار بعدما 
ــفارة الكندية إلى  ــت الس دع
«اإلفراج فورا» عن نشطاء في 
اجملتمع املدني أوقفوا في إطار 
االعتقاالت  من  موجة جديدة 
في اململكة. وفي أوتاوا، قالت 
ــة  ــل املتحدث ــر باري ــاري بي م
ــي  ــة ف ــم وزارة اخلارجي باس
ــون جدا لهذه  بيان «إننا قلق
ــعى  ونس الصحافية  األنباء 
ــول على معلومات  إلى احلص
ــعودية  أكبر حول إعالن الس
ــتدافع  األخير». وأضافت «س
ــة  حماي ــن  ع ــا  دائم ــدا  كن
ــا  ــان خصوص ــوق اإلنس حق
التعبير  ــة  وحري املرأة  حقوق 
ــاء العالم».  ــة أنح ــي كاف ف

ــت «لن تتردد حكومتنا  وتابع
ــذه  له ــج  التروي ــي  ف ــدا  أب
ــد أن هذا احلوار  القيم ونعتق
ــية  للدبلوماس ــي  أساس
وكالة  ــب  وبحس ــة».  الدولي
األنباء السعودية، تعدّ كندا 
«واحدة من أهم دول االبتعاث 
اخلارجي». وقالت الوكالة في 
ــرين األول املاضي أن عدد  تش
ــن يتابعون  ــعوديني الذي الس
ــا، خصوصا في  ــا فيه دروس
ــب، يبلغ أكثر من  مجال الط
ــبة النساء  ٨٢٠٠ طالب، نس
ــة.  باملئ  ٣٣ ــى  ــم حوال بينه
ــالب أكثر  ــق هؤالء الط ويراف
ــخصا من أفراد  من ٦٤٠٠ ش

عائالتهم.

Ôuâb®a@›ÅÜn€a@Üô@bËmÖbÓç@Â«@bË«bœÖ@ø@ÚÌÖÏ»é€a@·«Üm@paâbfl�a

¥˜u˝€a@—‹fl@ÚÌÏén€@ÔçÎâ@·«Üi@⁄äznm@’íflÖ

وكاالت / البينة اجلديدة
ــرة التركية إلى  انخفضت اللي
ــدة  ــية جدي ــتويات قياس مس
ــط  ــدوالر واليورو وس ــل ال مقاب
ــع  م ــي  الدبلوماس ــالف  اخل
ــاوف  ومخ ــدة  املتح ــات  الوالي
االقتصادية  ــة  السياس بشأن 
ــال الرئيس  ــبت ق احمللية. والس
ــب طيب اردوغان أن  التركي رج
ــتفرض عقوبات على  أنقرة س
ــني ردا على  ــؤولني أميركي مس
خطوة مماثلة اتخذتها الواليات 
ــن تركيني  ــد وزيري ــدة ض املتح
بسبب اعتقال القس األميركي 
اندرو برانسون في تركيا.ويقول 
محللون أن العقوبات في ذاتها 
ــا، إال أن الضغوط  ــى له ال معن
املتعثرة  بالعملة  الضرر  تلحق 
وميكن أن تكون نذيراً بخطوات 
أكثر تشددا تتخذها واشنطن.
ــدوالر الى ٥٫١٧  ــعر ال ووصل س
ــبة ١٫٨  ــارة بنس ــرات بخس لي
ــد.  االح ــع  م ــة  مقارن ــة  باملائ
ــد انخفضت  ــرة ق ــت اللي وكان
ــى ٥ ليرات  ــبوع املاضي ال االس
ــي  ــرة ف ــدوالر ألول م ــل ال مقاب
ــات. ــبب العقوب ــا بس تاريخه
ــعر الليرة ٥٫٩٧ مقابل  وبلغ س
ــارة ١٫٧ باملائة عن  اليورو، بخس
ــابق، بعد أن وصلت  اليوم الس
ــورو  للي ــرات  لي  ٦ ــدود  ح ــى  إل

ــابق.كما  ــرة في وقت س ألول م
ــرض العملة لضغوط بعد  تتع
التجاري  ــل  املمث إعالن مكتب 
ــة  ــع أهلي ــه يراج ــي أن االميرك
تركيا ملشروع يسمح بتصدير 
ــوق  ــات معينة إلى الس منتج
احلرة األميركية.واضيف اخلالف 
مع الواليات املتحدة الى اخملاوف 
االقتصادية  ــة  السياس بشأن 
ــي تركيا بعد إعادة  والنقدية ف
ــاب اردوغان لوالية جديدة  انتخ
 ٢٤ ــي  ف ــع  أوس ــات  بصالحي
ــت إحدى خطوات  حزيران.وكان
ــد تنصيبه  ــى بع ــان األول أردوغ
ــم  ــن فريق رس ــو التخلي ع ه
ــة االقتصادية املوثوق  السياس
ــليم وزارة املال  به نسبيا، وتس
ــعة حديثاً لصهره براءة  املوس
البيرق.في الوقت نفسه، خيب 
ــتقل  ــك تركيا املركزي، املس بن
نظريًا، امل األسواق في ٢٤ متوز/

يوليو بترك أسعار الفائدة بدون 
تغيير على الرغم من التضخم 
الذي ناهز اآلن ١٦ باملائة.وحض 
ــزي مراراً  ــك املرك ــان البن أردوغ
ــدالت الفائدة  ــى خفض مع عل
ــك  أرب ــا  كم ــو،  النم ــز  لتعزي
ــواق بتعبيره عن آرائه غير  األس
ــعار الفائدة  التقليدية بأن أس
املنخفضة ميكن أن تساعد في 

خفض التضخم.

وكاالت / البينة الجديدة
ــات التي  ــى من العقوب ــت دفعة أول دخل
ــادة فرضها  ــدة إع ــررت الواليات املتح ق
ــس الثالثاء  ــز التنفيذ ام ــران حي على إي
ــادي على  ــط اقتص ــة ضغ بهدف ممارس
ــنطن من  ــحاب واش ــد انس ــران بع طه
ــاق التاريخي حول  ــن االتف طرف واحد م
ــي املوقع عام ٢٠١٥. ــف النووي اإليران املل

ــد ترامب  ــس األميركي دونال ــه الرئي ووجّ
ــران بضرورة  ــرا إلي ــي حتذي ــني املاض االثن
ــتقرار»  ــلوكها «املزعزع لالس ــر س تغيي
ــن العزلة  ــتواجه مزيدا م ــا س وإال فإنه
االقتصادية، وذلك قبل بضع ساعات من 
ــادة العمل بالعقوبات األميركية على  إع
ــل «إنفتاحه»  ــي املقاب ــران، مبديا ف طه
على اتفاق نووي جديد معها.من جهته، 
ــن روحاني أن  اعتبر الرئيس اإليراني حس
دعوة الواليات املتحدة بالده الى التفاوض 
ــول البرنامج النووي  على اتفاق جديد ح

ــه هو  وفرضها عقوبات في الوقت نفس
ــال روحاني في  ــي». وق ــر منطق امر «غي
ــني إن اجراء  ــاء االثن ــاب متلفز مس خط
ــات هو امر  ــات مع (فرض) عقوب «مفاوض
ــون عقوبات  ــي. انهم يفرض ــر منطق غي

على اطفال ايران ومرضاها وعلى االمة»، 
ــن  ــه للواليات املتحدة بش ــررا اتهام مك
ــالده. وبعد قرار  ــى ب ــية» عل «حرب نفس
ترامب في أيار التخلي عن االتفاق النووي 
ــرك عارضته  ــرم عام ٢٠١٥ في حت الذي أب

ــى االتفاق،  ــة عل ــراف املوقع ــي األط باق
ــح التوصل الى  ــر املرج ــدو أنه من غي يب
ــي املدى املنظور، نظرا إلى  اتفاق جديد ف
الشروط التي يضعها الرئيس األميركي 
ــمل  ــب لطهران.وتش ــل الغاض ورد الفع
ــات االميركية  ــة األولى من العقوب الرزم
ــس الثالثاء، وقف  ــدأ تنفيذها ام التي يب
ــتيراد املواد االولية  التعامالت املالية واس
ــتريات  ــمل املش اضافة الى اجراءات تش
في قطاعي السيارات والطيران التجاري. 
وتعقبها في تشرين الثاني تدابير تطاول 
ــي النفط والغاز اضافة الى البنك  قطاع
ــب في بيان  ــي. وقال ترام ــزي االيران املرك
ــار. فإما  ــي االختي ــام اإليران ــى النظ «عل
يغير سلوكه املزعزع لالستقرار ويندمج 
مجددا في االقتصاد العاملي، وإما ميضي 
قدما في مسار من العزلة االقتصادية».

ــة اكبر  ــي وقت نواصل ممارس واضاف «ف
قدر من الضغط االقتصادي على النظام 

ــا على اتفاق أكثر  االيراني، أبقى منفتح
ــموال يلحظ مجمل أنشطته الضارة  ش
ــببت املواقف العدائية األميركية  ، وتس
ــدوالر وأدى  ــراء ال ــت على ش ــي التهاف ف
ــة اإليرانية حتى  ــى العمل ــط عل الضغ
ــز التنفيذ إلى  ــل دخول العقوبات حي قب
ــف قيمته  ــر من نص ــال أكث ــدان الري فق
منذ إعالن ترامب االنسحاب من االتفاق. 
ــة  متفرق ــرات  تظاه ــالد  الب ــهدت  وش
ــام املاضية في عدد  ــات خالل األي وإضراب
ــا على النقص في  من املناطق احتجاج
ــاع رقعة  ــعار واتس ــاه وارتفاع األس املي
ــي. يُتوقع  ــب من النظام السياس الغض
ــن العقوبات  ــون املرحلة الثانية م أن تك
ــب مبيعات  ــا حج ــيتم خالله ــي س الت
ــد تأثيرا، رغم أن دوال  اخلام اإليرانية األش
ــارت  عدة بينها الصني والهند وتركيا أش
ــتعدة للتوقف بشكل  إلى أنها غير مس

كامل عن شراء النفط اإليراني.
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*عمر عبد القادر غندور

ــقطت حرمة  ــة وضحاها س بني ليل
لتسهيل  السوري  بالنظام  االتصال 
عودة النازحني السوريني الى ديارهم، 
ورأينا عددا من الذين كانوا يجاهرون 
ــى ولو  ــال بالنظام حت ــدم االتص بع
ــي  ــن مليون ــر م ــد بأكث ــق البل اختن
ــنتهم ويؤكدوا  ــازح، يبتلعون الس ن
ــم كانت ترجمة المالءات  ان مواقفه

ــن  م ــا  يتلقونه
وان   ! ــغليهم!  مش
الذي  ــر  االخ الفريق 
ــيق  ــا الى التنس دع
ــوري  مع اجلانب الس
ــودة  الع ــر  لتوفي
ــني،  للنازح ــة  االمن
ــة  رؤي ــب  كان صاح

واقعية وخبرة. 
ــوري  اما اجلانب الس
ــب احلرب  الذي كس
بلده،  على  الكونية 
ــا  ــر تواضع ــدا اكث ب
ــى  عل ــه  ان ــرح  وص
للتنسيق  استعداد 
ــقاء  االش ــع  م

ــودة النازحني الى  اللبنانيني جلعل ع
ــرعة، وان  ــة وس بلدهم اكثر سالس
ــوريا ال  ــني لبنان وس ــن اجلوار ب حس
ــية، وال  ــه املراهقات السياس تعطل
املراهنات اخلاسرة ، وما بني الشعبني 
ــوخا وصالبة ومتانة من ان  اشد رس

تنال منه الدسائس الرخيصة
وبقدر ما نحرص على كرامتنا وحبنا 
ــي مدننا وقرانا نحرص  في العيش ف
ــا النازحني الذين  على كرامة اخوانن
نرجو لهم عودة مطمئنة الى الوطن 
ــمائه وهوائه وشمسه  لينعموا بس
الي  ــة  مكتمل ــة  كرام وال  ــه  ومياه
ــه. اديت  ــي حضن وطن ــن اال ف مواط
ــث من آب  ــي الثال ــة ف ــالة اجلمع ص

اجلاري في مسجد يونس في محلة 
ــا  محظوظ ــت  وكن ــكو،  االونيس
ــيخ مصطفى  الش بسماع خطبة 
ــتعرض معارفه  حمادة الذي لم يس
العلمية والفقهية لتعزيز مكانته، 
ــه في  ــل توج ــا، ب ــس عيب ــذا لي وه
ــة االمور احلياتية  خطبته الى معاجل
ــع  ــا اجملتم ــي يواجهه الت ــة  اليومي
ــاج الى تصحيح  ــلم والتي حتت املس
ــه، كاخلناقات اليومية  وتقومي وتوجي
حول مواقف السيارات داخل وخارج 
ــفط  ــرقة الكهرباء وش البنايات وس
ــاب منزل دون بقية املنازل  املياه حلس
ــة حتى  ــيقى العالي ــوات املوس واص
ــتقواء  ــل واالس ــف اللي ــد منتص بع
االرض  ــى  عل ــران  والزع ــن  باملتنفذي
لفرض شريعة متفلتة تخالف شرع 
ــالمية،  ــة االس ــالق والتربي اهللا واالخ
موضحا ان االسالم 
ــدد على حقوق  ش
ــار، واحلض على  اجل
معاملته،  ــن  حس
وان رسول اهللا (ص) 
جبريل  ــازال  م قال 
ــي في اجلار  يوصين
انه  ــت  ــى ظنن حت
ــيورثه الى قوله  س
ــالة  الص ــه  علي
آمن  ــا  م ــالم  والس
ــن.. ما آمن..  ..ما آم
ــن هو يا  ــوا م فقال
ــال  ق اهللا؟  ــول  رس
من يؤذي جاره ومع 
للخطب  ــا  تقديرن
ــة التي تتناول اصول  الدينية البليغ
العقيدة واالحكام الشرعية والفقه 
ــكان مخاطبة  ــة مب ــن االهمي فإن م
الناس في تفاصيل حياتهم اليومية 
ــر في تفاصيلها  التي نرى في الكثي
ــيئا  ــلوكا س ــا وس ــا واجرام انحراف
ــاس وعلى  ــى كرامات الن ــا عل وتعدي
ــا يجعل االضاءة  البيئة والنظافة م
عليها اكثر احلاحا وحاجة للمعاجلة 
من امور تاريخية مضى عليها الزمن.  
ــيخ  ه بخطبة الش ــوّ ــك نحن نن لذل
مصطفى حمادة واحلاجة الى الكثير 

من امثالها، وله االجر والثواب.

االســالمي  اللقــاء  *رئيــس 
الوحدوي

نبيل نجم الدين

دق  في ظل إرهاصات التغييرات الدرامية التي حتُ
وتعصفُ مبناطق عدة في العالم، وعمل قوى دولية 
ــية واجلغرافية،  ــط السياس ــم اخلرائ إلعادة رس
 NATO ــمال األطلسي يبدو أن منظمة حلف ش
ــك التغييرات  ــي مهب تل ــي أيضاً ف أصبحت ه
ــبوقة منذ قيام الرئيس األميركي هاري  غير املس
ــيس احللف في  ترومان بالتوقيع على اتفاق تأس

الرابع من نيسان (أبريل) ١٩٤٩م.
ــوم التعاون  ــاراً ملفه ــو انتص ــيس النات كان تأس
ــا القارة العجوز،  ــي بني أوروب عبر احمليط األطلس
ــوة في  ــدة بق ــة الصاع ــة األميركي واإلمبراطوري

املشهد الدولي.
ــاهمت في  ــب أن الدولة التي س ــن من العج لك
ــة احلرب  ــد نهاي ــره بع ــف وتطوي ــيس احلل تأس
ــمى  ــة الثانية بغرض توحيد قوى ما يس العاملي
ــوفيتي  ــي مواجهة االحتاد الس ــم احلر، ف بالعال
ــيوعي الغابر التي  ــكر الش املنحل وقوى املعس
ــرفُ بحلف  ــي ما كان يُع ــام ١٩٥٥م ف جتمعت ع
ها احلالي  وارسو، يبدو أنها هي التي يسعى رئيسُ
ــو إعادة النظر  ــعياً حثيثاً، نح ــد ترامب، س دونال
ــدو أن مراكز القرار  ــي آليات حلف الـ«ناتو». ويب ف
ــاء معالم  ــعى أيضاً نحو إرس ــنطن تس في واش
ــكري  عالم جديد مختلف متاماً عن عالم معس
ــن أن يُطلق عليه  ــو»، وهو ما ميك ــو، والنات «وارس
ــارة العاملية في  ــا بعد ضرب برجي التج عالم م

نيويورك في ١١ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠١م.
ــذا الذي  ــم جديد ه ــو: أيُ عال ــؤال ه ــن الس لك
ــعى إليه اإلدارة األميركية وأي حتالفات دولية  تس
ــك؟ لإلجابة، ينبغي  ــتتمخض عن ذل جديدة س
علينا استدعاء مالمح املشهد الدولي إثر نهاية 
ــكا  ــع بلجي ــة. كان توقي ــة الثاني ــرب العاملي احل
ــا وبريطانيا، على  ــمبرغ وفرنس وهولندا ولوكس
ــي ١٧ آذار  ــترك ف ــل للدفاع املش ــاق بروكس إتف
ــيوعي، هو  ــارس) ١٩٤٨م ملواجهة اخلطر الش (م

ــي  ف ــى  األول ــوة  اخلط
ــيس  تأس إلى  الطريق 
شمال  حلف  منظمة 
ــي العام  ــي ف األطلس
١٩٤٩م . املثير، أن اخلطر 
السوفياتي سرعان ما 
ــه على أوربا  أطلّ برأس
برلني،  ــار  بحص آنذاك 
الشيوعيني  وبانقالب 
في تشيكوسلوفاكيا 
ــة  احلكوم ــى  عل
الدميقراطية املنتخبة. 
ــة  عجل دارت  ــذا  وهك
ــف  حل ــيس  تأس
ــات  الـ»ناتو»باجتماع

بني الساسة على جانبي األطلسي وأدت إلى والدة 
ــيس منظمة حلف شمال األطلسي  اتفاق تأس
ــات املتحدة  ــه الوالي ــت علي ــذي وقّع NATO، وال
ــا والدمنارك  ــروج وإيطالي ــال والن ــدا والبرتغ وكن
ــلندا، إضافة إلى الدول اخلمس التي وقعت  وآيس
على اتفاق بروكسل للدفاع املشترك. وانطلقت 

تلك املنظمة من أن الرؤية األمنية االستراتيجية 
اجلماعية لها ثالث أولويات هي: أوالً، إبقاء االحتاد 
ــة. ثانياً، احلرص  ــوفياتي خارج القارة األوربي الس
ــا. ثالثاً،  ــي أورب ــات املتحدة ف ــود الوالي ــى وج عل
ــر والنفوذ األملانيان  ــل على أال يتعدى التأثي العم
ــت األمن الدولي أزمات دولية  خطاً محدداً. وضرب
كثيرة منذ تأسيس احللف، أبرزها احلرب الكورية 
ــويس في ١٩٥٦م، ثم  في عام ١٩٥٠م، وحرب الس
أزمة خليج اخلنازير في كوبا عام١٩٦١ م. ثم كان 
ــوفيتي  الس ــاد  االحت ــار  انهي
ــي  ــني ف ــور برل ــقوط س وس
١٩٨٩م، واندالع احلرب األهلية 
ــك،  والهرس ــنة  البوس ــي  ف
ــي إلى  ــي دفعت األطلس الت
ــي  ف ــكري  عس ــل  تدخ أول 
تاريخه في الفترة بني ١٩٩٢م 
ــئ العالم  ــم فوج و١٩٩٥م. ث
ــر  ــوم والتدمي ــة الهج بكارث
ــر املفهوم لبرجي التجارة  غي

العاملية في نيويورك.
ــة دونالد  ــل رئاس ــوم، متث الي
ــدة،  املتح ــات  للوالي ــب  ترام
ــس فقط  ــديداً لي ــراً ش خط
ــات الناتو بل على  على حتالف
ــول العالم، فطاملا  حتالفات تاريخية تقليدية ح
ــي احللف ال  ــة ف ــن أن ٢٨ دول ــب م ــتكى ترام اش
ــبيل الدفاع  ــال في س ــهم مبا يكفي من امل تس
ــت في  ــها. في احلقيقة، القضية ليس عن نفس
نسبة مساهمة األعضاء في امليزانية الدفاعية 
ــف، هل تبقى كما هي ٢ في املئة من الناجت  للحل

ــا كما يدعو  ــو، أو تتم زيادته ــي لكل عض القوم
ترامب إلى ٤ في املئة. املشكلة احلقيقية تكمن 
ــاحة الدولية حبلى  ــات على الس في أن املعطي
بأجنة تفرض عند اكتمال منوها ووالدتها تغييرات 
ــوى الدولية وخريطتها،  حتمية على موازين الق
وحتالفات الـ»ناتو» في القلب من هذه التغييرات 
ــوح  تب ــي  الدول ــهد  املش ــات  ــة. فمعطي املقبل
باحلقائق التالية: القوة االقتصادية أصبحت هي 
املعيار الذي يحدد مكانة الدول وقدرها وتأثيرها. 
ــات الباليني من  ــووي، بعد كل مئ ــالح الن إن الس
الدوالرات التي أهدرت في ترساناته طوال العقود 
ــوى اخليار الصفري  ــتة املاضية، لم يعد س الس
ــيضع نهاية  ــع أن تفعيله س ــدرك اجلمي الذي ي
لهذه احلقبة من التاريخ البشري. الصني، متكنت 
ــتة املاضية بعد استكمالها  خالل العقود الس
ــة بعنف. أوربا  ــدرات القوة، تدق اليوم الطاول مق
ــع أولويات داخلية من أهمها االختالل  تتعامل م
ــكاني املطرد الذي سيغير وجه القارة خالل  الس
ــاعات  ــتة املقبلة. وأخيراً، فإن اإلش العقود الس
ــوم حول كيفية وصول الرئيس األميركي  التي حت
ــت األبيض، والتي تخضع  ــد ترامب إلى البي دونال
ــيء  ــات قضائية أميركية، قد تبوح بش لتحقيق
مما يجري وراء الكواليس بني واشنطن وموسكو. 
فهل سيكون هذا الشيء هو التمهيد والترتيب 
ــي مواجهة  ــري ف ــي س لتحالف أميركي - روس
ــن الوقوف  ــذي عجز اجلميع ع ــني األصفر ال التن
ــرائح  أمام تقدمه الدولي والتهامه املنتظم لش
ــتى  ــة واالقتصاد في ش من اجلغرافيا والسياس

بقاع األرض؟ .

أحمد فؤاد أنور

ــي أطلقها  ــود االنتخابية الت ــني الوع من ب
ــالل حملته التي قادته إلى  دونالد ترامب خ
ــول قدرته على حل  ــت األبيض، وعدٌ ح البي
ــكلة الفلسطينية املستعصية على  املش
ــرعان ما تبلورت  ــتة أشهر، وس احلل في س
ــو «صفقة  ــوان عريض ه ــت عن ــكاره حت أف
القرن». وألن الشيطان يكمن في التفاصيل، 
ــوم باتت  ــب املكت ــة من الغض ــد أن حال جن
ان ومن قبلهما  تشوب عالقات القاهرة وعمّ
ــف  ــى خلفية تكش ــنطن عل رام اهللا وواش
ــول الصفقة،  ــط قب ــس فق ــوب لي أن املطل
لكن كذلك التعاون للترويج لها وإجناحها. 
لت من صيغة الصفقة  واشنطن عادت وعدّ
ــعياً لترضية األطراف املعنية.  املقترحة س
ــع من رام اهللا،  ــل هذا موقفٌ حاد وقاط وقاب
ــاوض في  ــرة التف ــن دائ ــف مقربون م ووص
ــن ملف الصفقة في  ــؤولني ع القاهرة املس
اإلدارة األميركية بأنهم «هواة»، وتصريحات 
ــباب اندالع  ــل األردني ربطت بني أس العاه

ــة  ــرة في بلده وممارس ــات األخي االحتجاج
ــان من «صفقة  ــوط لتليني موقف عم ضغ
ــابات  ــة، نوضح أنه يربك حس القرن».وبداي
ــي حقيقة  ــطيني أو عرب ــاوض فلس أي مف
ــع عن اتفاقاتها  ــات املتحدة تتراج أن الوالي
املبرمة، فقبيل تراجعها عن االتفاق النووي 
ــبق  ــو) املاضي، س ــار (ماي ــي أي ــع إيران ف م
ــس للمناخ،  ــاق باري ــن اتف ــحبت مِ أن انس
ــتهدفت مصالح  واتفاق التجارة احلرة، واس
ــرة أميركا  ــا بالك بنظ ــي، فم ــدب الروس ال
ــكالت  ــي املثقل باملش ــى الصديق العرب إل
ــراغ االتفاقات  ــبق أن متّ إف ــة، إذ س املتراكم
ــرائيلية مثل «كامب  ــطينية- اإلس الفلس
ــا.  ــن مضمونه ــر» م ــد ٢»، و «واي ريف ديفي
ــن االنحياز األميركي  فإذا ما متّ التغاضي ع
ــرعية الدولية  ــرائيل في مواجهة الش إلس
ــن االرتكان  ــط، فهل ميك ــس العرب فق ولي
ــد تراجعها عن  ــدات أميركية بع ــى تعه إل
ــابيع قليلة وبعد  تعهدات سابقة منذ أس
ــياق  تراجعات تاريخية أخرى؟ في هذا الس
ــم عبدالعزيز  ــرح اس ــة أن ط ــب مالحظ جت
ــريعي املنتهية  الدويك (رئيس اجمللس التش
واليته) كبديل ألبي مازن يعني تعثراً جديداً 
ــات  ــفرت عنه جلس ــني ملا أس ــق أم لتطبي
ــراءات لم ينفذ  ــن إج ــي القاهرة م احلوار ف
ــيء، على رأسها تشكيل حكومة  منها ش
ــواء النتخابات  ــة، وتهيئة األج وحدة وطني
ــاً  أيض ــكان  مب ــة  الصعوب ــن  وم ــدة.  جدي

ــزاً حلل كل  ــاض بديالً جاه ــالم في إعالن س
ــدة. لذا يجب  ــكالت املتراكمة واملعقّ املش
ــر وضوحاً  ــورة مواقف أكث ــات إلى بل االلتف
ــعب،  ــعبية، وحزب الش ــة الش ــن اجلبه م
واجلبهة الدميوقراطية، فهي أطراف معنية 

ــت املفاوضات التي أجريت  بالتوحيد، ودعم
في مصر، وقبل ذلك تفهم حقيقي ملواقف 
ــح بعد أيار  ــطيني، إذ أصب ــارع الفلس الش
ــاً، ألن الناس تظاهرت  ــو) ٢٠١٨ مختلف (ماي
ــيرات العودة في غزة  ــي الضفة، وفي مس ف
ــاركات مؤثرة من قوى  بتنظيم عفوي ومش

ــت  ــتقلني ال تلتف ــة، ومس ــارية، ومييني يس
ــي التأثير  ــى قدرتهم ف ــة األطراف إل غالبي

على املشهد الفلسطيني.
وفي املقابل أكدت مصادر إعالمية إسرائيلية 
أن «حماس تعلم أنها حتتاج للسيطرة على 
الضفة في حال غياب أبي مازن للوصول إلى 
صيغة تفاهم مع إسرائيل في شأن النقاط 
ــم»، ما  ــت حل ــل وبي ــل اخللي ــاخنة مث الس
يجعل التنسيق لتقسيم الضفة مطروحاً 
ــتمرار  كخطوة تكتيكية انتقالية. ومع اس
ــة ضغوط على األردن بالتلويح بنزع  ممارس
ــمية عن املقدسات، ونقل  الوصاية الهاش
ــؤولية الكاملة إلى إسرائيل أو حتريك  املس
ــة احتجاجات  ــارع مجدداً على خلفي الش
ــة، والبحث عن  ــاع االقتصادي ــى األوض عل
ــم اقتصادي خليجي أكبر لرفع  صيغة لدع
ــات  ــة االحتياج ــة وتلبي ــتوى املعيش مس
ــية لقطاع غزة. كل ما سبق يوفر  األساس
ــم خلفه -على  ــتاراً كثيفاً من الغبار يت س
ــييد  ــنطن العلني- تش ــظ واش ــم حتف رغ
ــتيطانية جديدة في  نحو ١٥ ألف وحدة اس
ــة أضعاف ما متّ  ــة، وهو ما يعادل ثالث الضف
ــها خالل حكم  ــي الفترة نفس ــييده ف تش
ــورات يزيد من  ــن تط ــبق م ــا س ــا! وم أوبام
ــرائيلي حتى  ــار اإلس ــعبية اليس تراجع ش
ــادي اجلانب  ــر لتأييد ضم أح ــد أن اضط بع
لكتل استيطانية في الضفة، وبعد تأييده 
ــن االتفاق  ــدة م ــات املتح ــحاب الوالي انس

النووي، وقبل ذلك الترحيب بنقل السفارة 
ــير  ــة للقدس! أي أنه يضطر للس األميركي
ــعياً لوقف نزيف  خلف اليمني املتطرف س
ــدور حتى اآلن  ــعبية داخلياً. احلديث ي الش
عن «نصف صفقة»، أو «نصف جنني»، يتم 
ــى موافقة وتعاون  طرحه من دون احلاجة إل
ــم البحث عن حل  ــي مازن، ومن خالله يت أب
سياسي لألزمة اإلنسانية في غزة من خالل 
التزامات مكتوبة للمرة األولى مع «حماس» 
بضمانات أميركية، وطرح «حماس» كبديل 
ــة املبادئ  ــوة الوثيق ــد خط ــح» بع ـــ «فت ل
ــعل  ــا خالد مش ــي أعلنه ــية الت السياس
ــذ نحو عام، والتقارب مع مصر، ومتكنها  من
ــى جنوب  ــالق الصواريخ عل ــاف إط من إيق
ــرائيل من قبل بعض الفصائل، واخلروج  إس
ــب  ــيرات العودة بكثير من املكاس من مس
ــة أفضل  ــا يضعها في وضعي ــة، م العلني
ــازن أو تدهور  ــوم التالي لرحيل أبو م في الي
ــج محمد  ــال دم ــل احتم ــي ظ ــه، ف صحت
ــة إدارة غزة . ويتضمن  دحالن ضمن منظوم
ــروا»  «األون ــتبدال  اس ــه  نفس ــيناريو  الس
ــة  ــة مصري ــرص، ورعاي ــع قب ــات م بتفاهم
ــانية، ما  ــني األوضاع اإلنس ــراءات حتس إلج
ــي ودخول  ــار الكهربائ ــكلة التي يحل مش
ــر والبضائع من وإلى القطاع. وخروج البش

ــرى أن «صفقة القرن»  ــي األحوال كافة، ن ف
ــت كاملوت ال ميكن رده. فحقاً املروجون  ليس
ــب  ــن اجلان ــني م ــني ومفاوض ــا كمبعوث له

ــوا «هواة»، لكنهم يسعون  األميركي ليس
بتخطيط مسبق لتكييفنا على جتاوز ركائز 
ــرائيلي،  ــراع العربي اإلس ــت في الص وثواب
ــر  ــطينية توف ــاً فلس ــتغلني أن أطراف مس
ــاحة للتحرك بخاصة بعد دخول  لهم مس
ــى  إل ــطينية  الفلس ــة  املصاحل ــاعي  مس
مستنقع خطير منذ االستهداف الغامض 
ــي غزة.  ــوزراء احلمد اهللا ف ــس ال ملوكب رئي
ــن أن نغفل  ــم كل هذا فإنه ال ميك ــن رغ لك
ــقطت في مصر  أن رؤية اإلدارة األميركية س
ــي  ــقطت ف ــو) ٢٠١٣، وس ــران (يوني ٣٠ حزي
ــحاب  ــورية، وفي عدم انس ــي س ــا، وف ليبي
ــبق  ــدول الغربية من االتفاق مع إيران. وس ال
لواشنطن أن تراجعت عن مخططاتها في 

ــا فيتنام. وكما  ــان، والصومال، وقبلهم لبن
إجبار حكومة  ــطينيون  الفلس ــتطاع  اس
نتنياهو على التراجع عن قراراتها في شأن 
ــادن، وكما  ــف املع ــرات، وبوابات كش كامي
تسببت مسيرات العودة في طرح القضية 
ــى الرأي العام  ــطينية من جديد عل الفلس
ــطينيني  وعلى مجلس األمن، ميكن الفلس
ــم عربي وحترك  ــاع عن حقوقهم -بدع الدف
ــات  اخملطط ــة  مواجه ــي  ف ــوة  بق ــي-  دول
ــاعية إلى دفعهم نحو قبول أمر واقع،  الس
بشرط التجرد ونبذ اخلالف الداخلي املمتد 
ــيكون الرقم الصعب  لعقد من الزمان، وس
ــارع العفوي  ــرك الش ــذه املعادلة حت في ه

وتقييمه حلجم اخملاطر .

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

حماس تعلم أنها تحتاج 
للسيطرة على الضفة 
َّـ حال غياب أبو مازن 
للوصول إُّـ صيغة تفاهم 
مع إسرائيل َّـ شأن 
النقاط الساخنة مثل 
الخليل وبيت لحم
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أي عالم جديد هذا 
الذي تسعى إليه 
اإلدارة األمريكية وأي 
تحالفات دولية جديدة 
ستتمخض عن ذلك؟

بقدر ما نحرص على 
كرامتنا وحبنا َّـ العيش 
َّـ مدننا وقرانا نحرص 
على كرامة اخواننا 
النازحني الذين نرجو لهم 
عودة مطمئنة اُّـ الوطن 

ديلي تلغراف: الخالف األوربي األمريكي بشــأن إيران ”نهاية 
نظام عاِّـي“

ــه صحيفة ديلي  ــذي اختارت ــي“ العنوان ال ــام عامل ــة نظ ”نهاي
ــالف األوربي  ــذي تناولت فيه اخل ــا االفتتاحي ال ــراف ملقاله تلغ
ــات على إيران. ــادة فرض العقوب ــأن إع مع الواليات املتحدة بش

ــها في خالفات مع أمريكا  تقول االفتتاحية إن أوربا وجدت نفس
ــي فرضتها  ــات اجلديدة الت ــول دفعة العقوب ــريان مفع بعد س
ــتهدف  ــف أن هذه العقوبات ستس ــنطن على إيران.وتضي واش
ــع طهران بغرامات  ــركات التي تواصل التعامل التجاري م الش
ــل  ــير الصحيفة إلى أن بروكس ــرى. وتش ــدات أخ ــة وتقيي مالي
منحت بعض احلماية القانونية للشركات األوربية التي تواصل 
ــد أن معظمها ال يرجح أن يجازف بتحدي  ــل مع إيران، بي التعام
ــة أن الرئيس ترامب، وهو في  ــذه العقوبات. وتوضح االفتتاحي ه
ــمالية، يعتقد أن املوقف  فورة جناحه في التعامل مع كوريا الش
املتشدد سيقود إلى محادثات جديدة مع إيران ستُحسن االتفاق 
ــلفه باراك أوباما معها. وهو يسند مطالبه تلك  الذي عقده س
ــكري، كما فعل مع بيونغ يانغ. وتضيف  بالتلويح باخليار العس
ــس األمريكي  ــون فيها الرئي ــى التي يك ــت املرة األول أنها ليس
ــدا أن طريقه  ــي عام معتق ــر االلتزام مبوقف دول ــعيدا بكس س
فقط هو الطريق الصحيح. وتعرج الصحيفة على نتائج القرار 
األمريكي في اإلضرار باالقتصاد اإليراني الذي تلقى ضربة قوية، 
فضال عن تصاعد القالقل السياسية التي قد تهدد حكم آيات 
ــير أيضا إلى ترحيب الدول ”التي تخشى نزعة طهران  اهللا. وتش
ــعودية وإسرائيل،  ــعية“، كما هي احلال مع اململكة الس التوس
ــمل كال من  ــب على أن أي اتفاق جديد يجب أن يش ــرار ترام بإص

البرنامج النووي ودعم اإلرهاب. وتستدرك الصحيفة بالقول 
إن الثمن الذي سيدفع لتحقيق ذلك هو التفكيك التدريجي 
ــا اُعتيد على أن يكون مقتربا غربيا موحدا في التعامل مع  مل
ــيا.وتخلص إلى القول إن سياسة  تهديد دول مثل إيران وروس
ــي املتواصل منذ  ــم النظام العامل ــب ”أمريكا أوال“ حتط ترام
ــا بعيدة املدى  ــتطال عواقبه ــيئا، وس ــيئا فش عام 1945 ش
ــة العالم. ــي وبقي ــاد األورب ــروج من االحت ــد اخل ــا بع بريطاني

ــعة  ــت الصحف األخرى أيضا متابعات إخبارية موس وكرس
ــران ومقاالت رأي  ــات األمريكية على إي ــرض العقوب إلعادة ف
ــال مع صحيفة  ــا وأبعادها، كما هي احل ــالت لتأثيراته وحتلي
ــال تاميز التي جعلت تغطيتها في قلب صفحتها  الفايننش
ــد العقوبات في وقت يواجه  ــى وحتت عنوان ”ترامب يعي األول

النظام اإليراني قالقل مجتمعية“.
مونت كارلو : اللرية الرتكية والعقوبات األمريكية

وفي الشأن التركي تنشر صحيفة مونت كارلو أكثر من تقرير 
عن التوترات األخيرة بني احلكومتني األمريكية والتركية، فتقول 
ــلة الصحيفة في تقريرها من اسطنبول إن الرئيس رجب  مراس
ــى وزراء أمريكيني ردا على  ــب أردوغان أمر بفرض عقوبات عل طي
ــؤولني  ــنطن األربعاء املاضي بفرض عقوبات على مس قرار واش
ــدل التركي عبد  ــات األمريكية وزير الع ــني. وطالت العقوب تركي
ــى خلفية  ــويلو عل ــليمان س ــول ووزير الداخلية س ــد غ احلمي
ــذي تتهمه تركيا  ــون، ال ــس األمريكي أندرو برانس ــاز الق احتج
ــات املتحدة فتح اهللا  ــة املقيم في الوالي ــم جماعة الداعي بدع
ــلة  ــا وراء احملاولة االنقالبية الفاش ــن، التي تقول أنقرة إنه غول
ــماء  ــلة أنه لم يعرف بعد بالضبط أس في 2016.وتوضح املراس
ــي. وتضيف أن  ــرار الترك ــن بالق ــني املقصودي ــوزراء األمريكي ال

ــس التركي أمر أيضا بتجميد أي أصول تعود لوزيري العدل  الرئي
ــراء األمريكي ضد  ــراء مقابل لإلج ــة األمريكيني كإج والداخلي
ــلة إلى أن هذا اخلالف واحد من  ــير املراس الوزيرن التركيني.وتش
ــن في حلف  ــن العضوي ــية بني البلدي ــات دبلوماس ــدة خالف ع
ــبوع املاضي منع الكونغرس  شمال األطلسي (ناتو). وفي األس
ــترت  ــراز أف 35 إلى تركيا التي اش ــن ط ــرات مقاتلة م ــع طائ بي
ــية من طراز أس - 400. وكتب  منظومة صواريخ دفاع جوي روس
ــادي للصحيفة تقريرا حتت عنوان  ــب ألدريك، احملرر االقتص فيلي
ــبب انخفاضا  ــدات إلغاء اإلعفاء اجلمركي األمريكي تس ”تهدي
ــر عن تدخل البنك  ــرة التركية“.ويتحدث التقري جديدا في اللي
ــرة االثنني بعد  ــعر صرف اللي ــزي التركي لوقف انحدار س املرك
ــنطن بإنهاء ترتيبات إعفاء سلع تركية من الرسوم  تهديد واش

ــذي أدى انخفاض في  ــة، ال ــواق األمريكي ــي األس ــة ف اجلمركي
ــير ألدريك إلى  ــة مقابل الدوالر. ويش ــعر صرف الليرة التركي س
ــادرات التركية  ــار دوالر من الص ــل قيمته إلى 1.7 ملي ــا تص أن م
ــنطن مراجعة ترتيبات اإلعفاء من الرسوم  سيتضرر بقرار واش
ــوما جمركية  اجلمركية، الذي أعلن اجلمعة بعد فرض أنقرة رس
على السلع األمريكية ردا على الرسوم األمريكية اجلديدة على 
واردات احلديد واألملنيوم. ويعرج التقرير على تدهور العالقات بني 
ــبب اختالف  البلدين احلليفني في الناتو خالل العام املاضي بس
ــوريا واحتجاز القس برانسون.ويرى  سياسات البلدين بشأن س
ــم وتدخل أردوغان  ــرر االقتصادي أن تصاعد معدالت التضخ احمل
ــرض معدالت  ــر معارضته علنا ف ــة، عب ــة النقدي في السياس
ــتثمرين إلى سحب متويالتهم إلى  فائدة أعلى، دفعا بعض املس

ــبة 27 في املئة هذا العام،  ــعر الليرة بنس اخلارج، وانخفض س
وقد انخفضت االثنني بنسبة 2 في املئة لتصل إلى 5.28 مقابل 
ــد األعلى الذي  ــزي خفف احل ــك املرك ــف أن البن ــدوالر. ويضي ال
ــتلزمات احتياطيها  ــأن مس يفرضه على البنوك التجارية بش
ــيولة إضافية بقيمة 5.2  ــا أعطى املُقرضني س النقدي، وهذا م

مليار دوالر ملساعدة البنوك في مواجهة التقلب في األسواق.
الفايننشال تايمز : بكني تحاور طالبان

ــر يتحدث عن  ــر تقري ــال تاميز بنش ــرد صحيفة الفايننش وتنف
ــترك في  ــان األفغانية اش ــة طالب ــة مع حرك ــات صيني محادث
ــالم آباد ونيودلهي والصني.وتكشف  ــلوها في إس كتابته مراس
ــؤولني من  ــؤولني صينيني قد التقوا مبس ــة عن أن مس الصحيف
ــالل العام املاضي.وتنقل الصحيفة  حركة طالبان عدة مرات خ

ــمها قولها  ــتانية لم تس ــخصية في احلكومة الباكس عن ش
ــتمر  ــي إنهاء الصراع املس ــب دور مهم ف ــعى للع إن بكني تس
ــخاصا  ــذ 17 عاما. وتقول الصحيفة إن أش ــتان من في أفغانس
مشاركني في تسهيل هذه احملادثات قالوا إن بكني حققت تقدما 
ملموسا في التواصل مع طالبان، وصل حد دعوة أعضاء بارزين 
ــالمية لزيارة الصني. وتنقل عن أحد املسؤولني  في احلركة اإلس
ــذه الرحلة قوله ”لقد  دم له ايجاز عن ه ــتانيني الذي قُ الباكس
ــات .. فالزوار (من  ــى الصينيون كثيرا في صنع هذه الترتيب اعتن
ــاك وأكلوا طعاما حالال“.وقد  ــان) إلى بكني زاروا جامعا هن طالب
ــيط حلركة طالبان إلجراء مفاوضات  لعبت إسالم آباد دور الوس
مع كل من الصني والواليات املتحدة. وقال املسؤول الباكستاني 
إن الصينيني يحاولون منذ زمن حض طالبان على التفاوض، بيد 
ــدم الذي حققته  ــي أيضا مثاال على التق ــذه اللقاءات تعن أن ه
الصني في مجال التسامح مع املسلمني.وتشير الصحيفة إلى 
ــة الصينية لم تنف وقوع احملادثات وقالت ”إن الصني  أن اخلارجي
ــة من أجل التوصل إلى مصاحلة  تدعم جميع األطراف األفغاني
ــية في أقرب وقت ممكن ومواصلة لعب دور بناء ”. وكانت  سياس
ــؤولني  ــبوع املاضي بأن مس ــادت األس ــها أف ــة نفس الصحيف
أمريكيني التقوا بطالبان مرتني على األقل خالل األشهر الثالثة 
ــى أن أي محادثات  ــنطن عل ــة، على الرغم من إصرار واش املاضي

سالم يجب أن جتري بقيادة احلكومة األفغانية في كابول.

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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أمل الحربي 

ــهد  ــة أن الدول التي تتصدر مش من املثير للدهش
ــان اليوم عاملياً، وتكيل التهم للدول  حقوق اإلنس
ــهادات التزكية، هي في حقيقة  ــرى وتوزع ش األخ
ــادات العرقية  ــخ طويل مع اإلب ــر دول لها تاري األم
ــتمر من سوء  والثقافية، ولها حاضر مخجل مس
ــم، وغض  ــل حلقوقه ــا وجتاه ــة ملواطنيه املعامل

ــي منافيهم التي  ــم البطيء ف ــرف عن موته للط
تخلو من أبسط مقومات احلياة.

ــكان  ــت على جماجم ماليني الس ــدا التي قام كن
ــم «الهنود  ــميهم بعضه ــا يس ــني، أو كم األصلي
ــدول العالم  ــوم ل ــي محاضرات الي ــر»، تعط احلم
ــلت دباباتها  ــي التي أرس ــان، وه عن حقوق اإلنس
ــدة أوكا في مقاطعة كيبيك  ومصفحاتها إلى بل
ــرت جنودها على حدود القرى وفي  الكندية، ونش
ــكري،  ــا بكامل عتادهم وجتهيزهم العس طرقاته
بسبب رفض السكان األصليني، وحتديداً «املوهوك» 
ــف على مقبرة  ــروع احملافظ لبناء ملعب غول مش
ــم احلكومة  ــاطة تدع ــكل بس ــم! ب ــة له تاريخي
ــكان  ــن تاريخ الس ــا تبقى م ــحق م ــة س الكندي
ــاء أوكا الراغبني في  ــني، ألجل أن ترضي أثري األصلي
لعب الغولف على جماجم ورفات زعماء «املوهوك» 
ــوى  ــم، أيضاً احلكومة ذاتها لم تعتذر س وأجداده

قبل سنوات قليلة عن فضيحة املدارس الداخلية، 
او ما اطلق عليه «الهولوكوست الكندي»، الذي مت 
بالتنسيق بني احلكومة والكنيسة الكاثوليكية، 
إذ مت انتزاع أطفال السكان األصليني من أهاليهم 
ــى تغيير دينهم  ــة، وأجبروا عل ــة الكنيس ملصلح
ــدية  ــاءة اجلس ولغتهم وتعرضوا للتعذيب واإلس
ــات، وكان شعار  ــي والتحرش ــتغالل اجلنس واالس
ــو «اقتل  ــروع ه ــان والعاملني في ذلك املش الرهب
ــو الطفل»، ونتيجة لذلك مات أكثر  الهندي لينج
ــكان األصليني، ومازالت  من ٥٥ ألف طفل من الس
ــع  ــاهدة إلى اليوم على جرمية من أبش قبورهم ش

اجلرائم في تاريخ اإلنسانية.
هذا التاريخ األسود لكندا مع حقوق اإلنسان ما زال 
مستمراً حتى اليوم، وزيارة سريعة لقرى السكان 
ــانية، التي  ــهم الالإنس ــروف عيش ــني وظ األصلي
ــنوات،  ــل الصليب األحمر قبل س ــتدعت تدخ اس

ــي املناطق  ــاالت الكوارث وف ــل في ح ــذي يتدخ ال
ــدا املتجاهلة  ــف عن حقيقة كن املنكوبة، تكش
ــعبها، والتي ظنت أن القاء التهم على  لظروف ش
ــعبها الذي يتجرع  اآلخرين سيغطي صرخات ش
ــلوك الكندي  ــأتها حتى اليوم. الس األلم منذ نش
ــات بحقوق  ــن حقيقة املطالب ــاؤالت ع يثير التس
ــان، وهل هي بالفعل غاية لكندا، أم وسيلة  اإلنس
ــكالتهم  ــعبها عن مش ــرف ألنظار ش ــزاز وص ابت
ــن  الداخلية؟ لذا أصبح من الضروري اليوم أن تس
ــان  ــامية حلقوق اإلنس مفوضية األمم املتحدة الس
ــغلة باإلصالح بشؤونها  قوانني حتمي الدول املنش
ــل اململكة  ــباتها، مث ــة وبتطوير مكتس الداخلي
العربية السعودية، من الهجمات الرعناء من دول 
مايزال عدد كبير من مواطنيها يعيش في ظلمات 

العصور الوسطى.
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د. ماجــــد اســـــد

ــي خاضت  ــة الت ــرى اجلميل ــكار الكب ــر االف ــي مصائ ماه

ــفار لم تفقد  ــرية امالها و احالمها و وعودها في اس البش
ــفرات كجمهورية  ما فيها من اغراءات و صور جذابة و مش
ــه قدماء احلكماء حول  ــون و املدن الفاضلة وما صاغ افالط
اجلنات و اجلنان و احلياة االبدية ... سوى انها ما زالت جتد من 
ــتحيالت و جعلها تأخذ طريقها الى  يحلم بها لقلب املس
ــكال  ــكل من االش الوجود و الى الواقع و حتول اجملهالت بش
ــا زال لم يجتز نظامه  ــان و هو م الى املعلوم بصالح االنس
القدمي الذي كونه الصراع ضد غضب الطبيعة و ضد العدو 

و العدو البشري و ضد نفسه في نهاية املطاف ! 
ــة و الرموز  ــالم و املدن اخليالي ــم ينتج االح ــن الصراع ل لك

ــكرات االبادة  ــب بل انتج معس ــرات فحس ولم ينتج املس
ــراديب و عمل على حتويل املاليني الى اشياء  والسجون وس
ــلولني و اشباه بشر  ــلع او الى اثير و الى معاقني او مش و س
و حتويل املدن الى خرائب و املمتلكات االبداعية الى نفايات 

و مزابل ! 
ــل االكثر ايالما   ــهده املؤلم ب ــم مش ــراع ما زال يرس و الص
ــوة  ــك الثراء الفاحش و الهيمنة بالقوة و القس نخب متتل
ــذاذ  ــول و املصائر في جانب و ش ــم بالعق ــر و التحك واملك

االفاق و اخلارجني عن القانون واالعراف باجلانب االخر ! 
ــن في املقدمة  ــافة فيه بني م ــم لم يجد من يردم املس عال

وبني من في نهاية السرب او في القاع ..! 
ــنا فترات  ــي وطننا الغالي احلبيب الذي ولدنا فيه وعش و ف
ــلم منذ قرون  ــيخوختنا فيه لم يس طفولتنا و صبانا و ش
ــنوات من ويالت الصراع و االشتباك و  ومنذ عقود و منذ س
ــه هذه الضربات من تبعات و اثار  ــنت  واحلروب و ما تخلف الف

تبلغ حد الفجيعة .
ــام املتداولة ان زادت او حدثت الزيادة منها  و بعيدا عن االرق
ــرا غير الفت للنظر  ــل و عدد االيتام ليس ام ــأن عدد االرام ف
ــه و جتاهله و كأنه بال  ــر و للضمير كي ميكن اغفال و للبص

حدود ! 

ــاءل كيف متت معاجلة  فاالرقام وحدها جتعلنا نفكر و نتس
ــي نتائجها في  ــكلة في حاضرنا كي ال تهمل ف هذه املش

مستقبل االيام و في ما هو قادم من الزمن !
ــع االيتام فأن  ــل و ان لم يعالج وض ــل وضع االرام ــأن اهم ف
ــة التربوية  ــوم املعاجل ــادر مفه ــن يغ ــه ل ــتقبل برمت املس
ــة والتعلم  ــة بالصح ــن عناي ــانية  م ــة و االنس واالخالقي
والرعاية االنسانية التي ال تخص االرامل و ال تخص االيتام 
ــكان وطننا الغالي  ــب بل املاليني من االخرين من س فحس
احلبيبة من شماله الى جنوبه ومن ماضيه الى مستقبله 
ــروط التربية  ــتنادا الى ش ــرقه الى غربه و ليس اس ومن ش

فواجب احلكومة بدورها الذي وجدت الجله فحسب بل ألن 
مسؤولية اجلميع ستكون مشتركة بوضع ادق املشروعات 
ــتى احملن  ــا بعد ان اذتها ش ــل من جمهوريتن ــي لم جتع الت
وقاست من ويالت الفاسدين و املتجبرين جمهورية اخلوف 
و الفوضى و الصمت بل جمهورية ال يعمل اجلميع فيها اال 
ــل نائحات وبال يتامى  ــون في االخير جمهورية بال ارام لتك
تائهني او مشردين و خالية من الفقراء و ال مظلومني فيها! 
ــي وطننا احلبيب و ليس في  ــة قائمة فوق االرض ف جمهوري

االحالم او من صنع اخليال !.

امل الياسري

ــتِ فليتخذْ من  ــنْ أحبنا أهلَ البي  (مَ
ــنْ أحبنا أهلَ البيتِ  الفقرِ جلباباً، مَ
ــا أميرَ  ــا أروعكَ ي اً) م ــالءُ دعّ ــهُ الب دعّ
نْ سواكَ للمؤمنني أميرا،  املؤمنني، ومَ
ــي (عليه  ــام عل ــن مآثر اإلم ــرة م مأث
ــا أن نكون  ــب من ــالم)، بأن يطل الس
ــتوى عالٍ من األداء، حتى عندما  مبس
يختبرنا الباري عز وجل مبختلف أنواع 
ــن إختزاله  ــالء فطريق احلق ال ميك الب
ــكلية  بالتدين واإلميان بالظواهر الش
ــلوك الباطن  فقط بل أن يتوافق الس
ــاس  الن ــض  فبع وإال  ــر  الظاه ــع  م
ــم خواء وهم  ــم مغرٍ وباطنه ظاهره

كثرٌ.
بعيداً عن الصخب اجملتمعي كم من 
ــهم خارطة  ــون ألنفس الناس يضع
ــو األفضل وكم  ــر نح ــق للتغيي طري
ــل لقناعة حول الدنيا  نْ وص منهم مَ
ــا الزائفة؟ وهل يفكر  ولهوها وزينته
ــي بلحظات؟ وكيف  ــي أن املوت يأت ف
ــخص  ــه؟ لذا جتد الش ــى رحلت أمض
ــا دام على  ــاف املوت م ــي ال يخ الواع
ــوم عن  ــه ليس مبعص ــم ان ــق، رغ احل
ــان الرؤية  الزلل، وعليه إذا فقد اإلنس
ــة، وتتلقفه الرياح  ــال بوصل يصبح ب
مييناً وشماالً، ويعمل لكن بال نتيجة، 

فهو ال يقف على أرضية راسخة.
ــتغل ليال  ــدودة القز تش ــزال ك (اإلنع

ــيئاً مهما، وال تعرف  نهارا وتعمل ش
ــذا اخليط  ــها به ــط نفس ــا حتي أنه
ــى يكتمل العمل،  ــاً بعد آخر حت يوم
ــق أي منفذ للهواء،  فتموت حني يغل
ــن نتاجها  ــتفادة م ومن املؤكد اإلس
ــق كثيرة عن  ــا متوت)، واملصادي لكنه
ــارة البليغة، فهناك بعض  هذه العب
الناس ينعزلون في عاملهم اإلفتراضي 
(جنة الفردوس) ليالً ونهاراً، فيموتون 
ــة  اإلمياني ــم  بنيته ألن  ــاة  احلي ــي  ف
ــل  لتتحم ــة،  كفاي ــة  قوي ــت  ليس
ــبكات الدنيوية التافهة  خيوط الش
متوهمني بالعمل اخلالق، فيتكسرون 

على صخور التحديات.
ــر من  ــان بكثي ــدم اإلنس ــد يصط ق
ــات، من خالل قناة تتمدد داخل  املطب
نفسه األمارة بالسوء، ويستخدمها 
ــتر والهروب من واقعه املريض،  للتس

ــالء وإبتالء،  ــرض أن الدنيا دار ب فاملفت
ــى  عل ــه  نفس ــن  يوط أن  ــه  وعلي
(اإلمتحان، الصقل، اإلختبار، العزمية، 
ــة، التوبة النصوح)،  التجربة، احلكم
ــب مكرمة أخالقية  ويعتقد بأن الذن
ــبه اهللا  وهو في أصله ذميمة، يحاس

ــرة، ولكن من متعظٍ  ــا في اآلخ عليه
ــب  ــه مبناق ــوارط أمس ــدرك ف واعٍ لي
يومه؟ وإن لم يفكر ويتدبر فسيكون 
ــيطاني، وهزميته  ــة للغزو الش ضحي

مؤكدة .
ــو أن  ــان ه ــي لإلنس ــج احلقيق النض
تبدأ بالتوكل لتكون عظيماً بالفعل 
ــاس  ــت بلب ــى وإن جتلبب ــول، حت والق
ــك فخراً وعزة  ــر والزهد، فيكفي الفق
ــن، اإلمام  ــوب الدي ــك يعس أن معلم
علي بن أبي طالب (عليهما السالم) 
ــائك يجلب لك البالء  فهذا طريق ش
ــا األول فطوبى ملَنْ صبر  واألعداء، فأم
ــا الثاني  ــب عند خالقه، وأم واحتس
ــه أيها  ــم، فما ترون ــوا بغيظك فموت
ــم وليس  ــى يعكس حقيقتك املرض
حقيقتي أنا، وخير رفيق لأللم والبالء، 
هو األمل الذي يُخرِج احلقيقة كاملاء، 

فظاهري وباطني ليس خواء.
ــؤال  ــاك س ــت هن ــا قل ــد كل م بع
ــة: هل أنتم  ــر موجه للساس خطي
ــر  ــه أم ال؟ واألكث ــي وجلباب ــع عل م
نْ سيصبح رئيس الوزراء،  خطورة مَ
ــيتخلق بأخالق علي باطنه  هل س
كظاهره، حتى وإن إصطدم بعقبات 
ــلطة،  ــروة، واجلاه والس النفوذ والث
ــيقول كما قال علي: يادنيا  فهل س
ــتحملون  ــم هل س ــري؟ ث ــري غي غ
ــتقطعون  ــاء؟ أم س ــؤوس للبن الف
العراقي  فالشعب  للفناء؟  الرؤوس 
ــم بخطابات  ــع، وما رأيك ــع ما دف دف
ــة  خدم ــول  ح ــة  الديني ــة  املرجعي
ــاؤالت مطروحة على  ــعب؟ تس الش

الساحة وقادم األيام ستجيب.

عبد الحمزة سلمان

ــرب من والدة  ــت األيام لنقت تتهاف
للعراق  ــة جديدة  حكومة خامس
ــام ٢٠٠٣  فرضتها  ــح, بعد ع اجلري
ــة  ــات الفتي ــة والثقاف الدميقراطي
ــمتها  وحس ــد,  اجلدي ــراق  للع
ــك عد  صناديق اإلقتراع, التي أوش
ــى ان يقترب من  ــرز أصواتها عل وف
ــح حقيقة واقعية  النهاية, لتصب

إكتسبت الشرعية.
ــى  يتعاف أن  ــل  نأم
ــقمه  س من  ــد  البل
السابق  الدكتاتوري 
ــروح  ج ــم  وتلتئ
املرحلة الراهنة التي 
ــا الواقع  كان نتاجه
ــه,  املرير الذي نعيش
السياسات  بسبب 
ــال  لرج ــة  املزدوج
السياسة العراقية, 
التي تصدرت احلكم, 

ــت حجر عثرة بطريق نهوض  و كان
ــنوات السابقة,  العراق خالل الس
ــتها بوضع  كان عمل بعض ساس
ــرى مع  ــة واألخ ــع احلكوم رجل م

ــن وطنيتها  ع وابتعدت  ــاب,  اإلره
ــكيل  تش ــد.  البل ــاء  أبن ــة  وخدم
املشاركة  القوائم  بني  التحالفات 
ــداد  بأع ــا  وفوزه ــات,  باإلنتخاب
ــي أن  ــد, يعن ــن املقاع ــة م متفاوت
ــية تتصدر  أغلبية سياس ــاك  هن
ــكيل احلكومة اجلديدة لعام  لتش
اإلمكانيات  ٢٠١٨, لتسخير كافة 
ــي, وبروز  ــعب العراق ــة الش خلدم
ــذي  ال ــدة,  اجلدي ــة  املرحل ــل  رج
ــة املرجعية  ــددت صفاته خطب ح
ــيدة في يوم اجلمعة.يتطلب  الرش
إلتزام جميع الكتل واألحزاب بها, 
ــراق مبتعدين  والعمل لصالح الع
عن املصالح الشخصية واحلزبية, 
ــي,  اخلارج ــر  التأثي ــه  يفرض ــا  وم
ــرة.  ــرة أو غير مباش ــورة مباش بص
إنشاء حكومة وطنية قوية وسط 
غضب جماهيري, 
ربوع  جميع  يعم 
ــض  يرف ــالد,  الب
وسياسات  عمل 
ت  ــا م حلكو ا
ــا  وم ــابقة,  الس
ــببت من واقع  س
ــق  ــر, ال تتحق مري
ــة  باألغلبي إال 
 , ــكيلها لتش
من  البلد  ــاذ  وإنق
ــي  الت ــة  الهاوي
ــة. هل  ــوى اخلارجي الق ــمتها  رس
ــداء احلق  ــتنا لن ــينصاع ساس س
ــتجيبنا عليه  واإلنقاذ؟ ذلك ما س

األيام القليلة القادمة .
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د. محمـَّد جعفر العارضي

ــكَّ فيه أنَّ التغيير مظهر احلياة األبرز. و هو  ممَّا ال ش
ــه الكون،  ــال مظهر كونيّ أزليّ يعيش بطبيعة احل
ــمُّ أنَّه أضحى  ــوره . و األه ــه و ص ــم بتفاصيل وينع
ــتوى البصريّ  ــى املس ا عل ــانيًّ ــا إنس ــا كونيًّ مطلبً
نًا  ــكُّ التغيير من أن يكون متمكِّ . و ال ينف والواقعيّ
ــتوى  ــة املتنوّعة على املس اليَّات احلياتيَّ ــن الفعَّ م
اليَّة السياسيَّة  . و الفعَّ الفرديّ و املستوى اجملتمعيّ
ــات، بل تأتي  اليَّ ــم الفعَّ ــتثناءً بني تلك ــت اس ليس
ــا حاضرًا  ا تغييريًّ ــون مصداقً ــة لتك اليَّ ــذه الفعَّ ه
ــر  ــهده في مجتمعات بني البش على نحو بارز نش
 ، ، و تنوّعها الفكريّ على اختالف وجودها اجلغرافيّ
ــرب تقول قاتل  . و لكن – و الع ــاريّ ــا احلض و تفاوته
ــتوى  ــا على مس ــك واضحً ــدو ذل ــن – ال يب اهللا لك
؛ ذلك بأنَّه يشهد ركودًا  املشهد السياسيّ العراقيّ
، إذ إنَّ اخلطاب  رة، و تكرارًا قاتالً ا، و منطيَّة منفِّ مزعجً

ــد – هو خطاب مكرور  ــيّ العراقيّ – إن وج السياس
ــه النمطيَّة  ــدة، و صورت ــادر متبنَّياته الراك ــم يغ ل
املعهودة. و هذا ما يشخص للناظر في هذا املشهد 
ــاله من األعوام .. و أمام هذا الركود  منذ ٢٠٠٣ و ما ت
ــج غيابًا للخدمات،  ــيّ الذي أنت و االنغالق السياس
ــا للبلد و حلياة  ا وجوديًّ ــروات، و تهديدً ا للث ــدً و تبدي
ــعبيّ الشبابيّ ليتطلَّع إلى  أبنائه يأتي احلراك الش
إحداث زعزعة لهذا الركود الرهيب اخمليف ينبغي أن 
ــاج فجوات تبعث األمل و إن كان  تكون واعية، و إنت

ا في هذه املرحلة .  بصيصً
ا أن تكون املظاهرات في أدبيَّات  و ممَّا ال شكَّ فيه أيضً
ابة التغيير الكبرى، و ال سيَّما عندما  ــعوب بوَّ الش
ا؛ فيسقط  ــكريًّ ــلطات مبواجهتها عس تقوم الس
ــلميني.  ــوع املتظاهرين الس ــا من بني جم الضحاي
ــعبيَّة  ــه هذه املظاهرات الش ــر أنَّ تغييرًا تنتج غي
ا إلى إنتاج جبهة نخبويَّة تعمل على  يظلُّ محتاجً
ــا، و تكرِّس أهدافها التغييريَّة و اإلصالحيَّة،  إدامته
م أدواتها املادِّيَّة و الفكريَّة و اإلعالميَّة، و تعبر  و تنظِّ
سيّ  بها من الساحات اجلماهيريَّة إلى العمل املؤسَّ
ا؛ ليجد  ا و دوليًّ ــا محليًّ ــذي يراد له أن يكون مقنعً ال

التأييد و أسباب النجاح.
ــؤاالت نوعيَّة  ــياق تظهر مجموعة س في هذا الس
ــؤال مركزيّ كبير: هل يضيع  ميكن أن تنتظم في س
ــع إلى آفاقه اجلميع؟  ــر الذي ينبغي أن يتطلَّ التغيي

ــعبيّ  هل يضيع بني أمنيات الفعل اجلماهيريّ الش
العارم و متطلَّبات اخللق النخبويّ و أدواته املتفاعلة 

ه  ل بها إلى حراك موجَّ مع تلك األمنيات التي تتحوّ
منتج؟

ــم اجملتمع الى  ــام هذا احلراك أن ينقس ــي أم ال ينبغ
ــب أن ينصهر اجلميع  ــويّ بل يج ــعبيّ و النخب الش
ــراك. و ينبغي أن تكون لهذا  في ظلِّ أهداف هذا احل
ــع نخبًا  ــع اجلمي ــه الكبرى التي تس ــراك أهداف احل
ــرادًا لهم  مة و أف ــهم النوعيَّة املنظَّ ــم هواجس له

ــذا أنَّنا أمام  ــة. معنى ه ــة احلقَّ ــم اليوميَّ مطالبه
مرحلة يراهن فيها السياسيّ املواجه لهذا احلراك 
ــويّ لينفرد  ــيّ النخب ــاب الثقافيّ األكادمي ــى غي عل
ــعبيّ فيمارس مواجهته إن لقاءً و إن  باحلضور الش

ا!! وعودًا و إن فعالً و إن قمعً
ــي أن ينخرط اجلميع في ظلِّ لواء هذا احلراك،   ينبغ
ــويّ  ــرج النخب ــة – أن يخ ــذه مهمَّ ــي – و ه و ينبغ
ــاءات الواقعيَّة  ــى الفض ــه التنظيريَّة إل ــن عزلت م
؛  ــى احملكِّ ــه عل ــره و يضع ــا فك ــر فيه ــي يختب الت
ــه القياديَّة اجملتمعيَّة  ت ــط أثره، و ميارس مهمَّ فينش
السياسيَّة، و يكشف عن مكنون عقله و تفكيره، 
ــيّ في مرحلة  ــي موضعها السياس ــع ذاته ف و يض
ــاج التغيير  ــكان؛ وصوالً إلى إنت ــي من اخلطورة مب ه
احلقيقيّ غير املنقوص؛ ذلك بأنَّه قريب من املهنيَّة، 
ــب من بناء الدولة، قريب من املواطنة، قريب من  قري
ــاد، بعيد  العدالة، قريب من احلياة .. بعيد عن الفس
ــلطة، بعيد عن  ــن الطائفيَّة، بعيد عن بناء الس ع

تبديد الثروات. 
ــتغل ليال نهارا على  ف األكادمييّ النخبويّ يش املثقَّ
ــي و احلياة؛ لذلك ميتلك  ــاء الذات، و صناعة الوع بن
 ... ا فاعالً ا فكريًّ ا مجتمعيًّ أدواته التي يصير بها قائدً
ــق به إالَّ أن يكون  ــف األكادمييّ النخبويّ ال يلي املثقَّ
ــق به احلياة  ا، تلي ــاليًّ ا رس ا جماهيريًّ ا طليعيًّ ــدً قائ
ــتطيع  ــع هو منه في الطليعة. و لعلَّه يس ومبجتم

ــذه املرحلة املرتبكة املربكة أن  أكثر من غيره في ه
ــات من قعود عن  ــذات، و ينعى ما ف ا لل ــارس جلدً مي
ــيّ و بعضها متخيَّل.  ي حواجز بعضها واقع تخطِّ
ــرص النوعيَّة التي من  ــع الذي يفرِّط بالف ا اجملتم أمَّ
ــتغل  ــاج قياداته التي تش ــح له إنت ــأنها أن تتي ش
ــيعيش  ــان، و تكريس الكرامة فس على بناء اإلنس
ــتعدَّ لتهديد  ــه ، و عليه أن يس ــب نهب خيرات يراق
ا  ــارس ضغطً ــعبيّ أن مي ــوده. و على احلراك الش وج
ــرورة اصطفافها معه  د إلى ض ــب ليمهِّ على النُّخ
ا  ــرفً وقيادته. و بهذا فقط يكون هذا احلراك مستش
ــا باختيار  ــا، واعيً ــا على حتقيقه ــه، حريصً ألهداف
ــب القائدة. و هنا  ــي ظلِّ النُّخ ــه التغييريَّة ف حلظت
نتساءل من منَّا ال يستشعر مرارة الواقع؟ و من منَّا 
؟ و من منَّا لم  ــيّ و اإلداريّ ــاده املال لم يكتو بنار فس
ــرب من كأس هوانه؟ لذلك يجب علينا اغتنام  يش
ــتردَّ هيبة  ــة و عدم إضاعتها ... علينا أن نس الفرص
آمالنا بجدول أولويَّات نخبويَّة تخلق التغيير بأدوات 
ة  ــعبيَّة تضحويَّة ال تشبع. و هنا نتطلَّع إلى همَّ ش
ــا على ضرورة  ــد خطابها، و حفزه ــب، و توحي النُّخ
ــالك  ــا، و امت ــرورة اختالفه ــا، و ض ــان بطاقاته اإلمي
ــتعادة الهيبة  ــادرة لصناعة التغيير و اس زمام املب
ــروات،  ــم الث ــدين، و تعظي ــة، و ردع املفس و الكرام

وتوزيعها مبا يضمن حتقيق العدالة اجملتمعيَّة .

muhm٧١٦٦٦@yahoo.com

ــات، وليس لك حقوق ! املواطنة تعني   في بالدي، عليك واجب
ــة بلد ما، له إمتيازات يتمتع بها،  : الفرد الذي يتمتع بعضوي
ــير  ــي، تُش ــى اللحد، واملواطنة مبعناها السياس من املهد إل
ــيتها،  ــن يحمل جنس ــا الدولة مل ــوق التي تكفله ــى احلق إل
ــاركة املواطن  واإللتزامات التي تفرضها عليه، وقد تعني مش
ــه، فأين نحن من  ــعره باالنتماء إلي ــي أمور وطنه، وذلك يش ف

الشعور باملواطنة ؟!
في الدولة يخضع املواطن لنظام محدد من احلقوق والواجبات، 
ــة، كنظام حقوق وواجبات، فإننا  وعندما نتحدث عن املواطن
ــن وواجباته في وطنه،  ــه، حقوق املواط ــي، في الوقت ذات نعن
ــن هي واجبات  ــاه املواطن، فحقوق املواط ــات الدولة جت وواجب

على الدولة، وحقوق الدولة هي واجبات على املواطن.
ــيدة عن  ــا األخير وما قبله ، أحملت املرجعية الرش في خطابه
إعالن عدة سيناريوهات ، في حال استمرار الضعف احلكومي، 
ــي اخلطاب،  ــى ما ف ــاد، وكان أقس ــي الفس ــتمرار تفش واس
التلويح بإسقاط النظام السياسي؛ في حال سريان مفعول 
ــيطة، وإحالل  ــاريع البس حكومة غير قادرة على تنفيذ املش
ــراً  ــبِيال ومجس ــتبعد أن تكون التظاهرات، سَ ــن، وال نس األم

لعبور املندسني 
مآرب  ــذ  لتنفي
 ، ــة خبيث
ــى  إل ــول  للوص

لطة. السُ
ــث  احلدي أن 
ــاب  خط ــن  ع
ال  ــة  املرجعي
ــوض  ــن اخل ميك
ــه  صيل بتفا
وأهدافه؛ دون أن 
بأصل  ــق  نتعم
اخلطاب وغايته 
ــه، فال  وتوقيتات
ــن ألي أحد  ميك
الغاية  تفسير 
ــة  لصحي ا
اخلطاب؛  ملعنى 

ــل،  ــم في العس وهناك من يتهم خطاب املرجعية بدس الس
ــيره  ــوأ من ذلك : تفس ــروه باخملدر  واملهدئ، واألس وآخرين فس
ــع وقتل أي متظاهر  ــاء الضوء األخضر للحكومة، لقم بإعط

يقف بالضد من العملية السياسية.
ــي وجهتها املرجعية لكافة  ــالة الت كيف ميكننا  فهم الرس
ــية؟ وعلينا أن نستدرك بأن  املشاركني في العملية السياس
ــؤول، الذي فهم  ــم توجه للمواطن بل للمس ــالة ل تلك الرس
ــب الطاولة، وإنها أي  ــأن املرجعية جادّة لقل ــالة وأدرك ب الرس
ــكيل حكومة  املرجعية أصبح لديها خيارات عدة، أبرزها تش

قوية وإبعاد الضعفاء وإنهاء احملاصصة .
ــة، ال يصدر من عاقل؛ ومن  ــكيك بأصل خطاب املرجعي التش
ــير  ــه بالتفس ــكيك فليصمت؛ وال يتعب نفس ــوح بالتش يل
ــب املرجعية لم  ــريان مفعول غض ــل والتحايل، فس والتحلي
ــوأ في حال بقيت األوضاع  ــن بعد، وحذاري فأن القادم أس يح

كما هي.

8 NO.3005 .WED . 8 .AUG .2018  العدد(٣٠٠٥) االربعاء   ٨ / ٨  / ٢٠١٨

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

أثري الشرع

 خارطة طريق
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باسم الزيدي

ــة  يومي ــبه  ش ــورة  بص ــم  العال ــهد  يش
ــات وتظاهرات واعتصامات تختلف  احتجاج
مسببات اندالع شرارتها األولى، فيما تتوحد 
ــني الغاضبني  ــا مطالب احملتج ــي معظمه ف
ــة، او املتصدين  ــوم أداء احلكوم ــا على ل فيه
للعمل السياسي حول تردي الواقع اخلدمي، 
او انتشار الفساد في مفاصل الدولة، او هدر 
ــة والقمع، وصوالً  ــام، او الدكتاتوري ــال الع امل
ــي او العرقي  ــز العنصري او الدين الى التميي
ــد، وحتى  ــد الواح ــاء البل ــد أبن ــارس ض املم
االعتراض على األداء احلكومي على املستوى 
ــعبها  اخلارجي والذي قد يجر على الدولة وش
ــار او العقوبات الدولية  ويالت احلروب او احلص

القاسية.
ــخطهم على  ــا املواطنني او س ــد رض ويعتم
ــن العوامل  ــالل مجموعة م ــة من خ احلكوم
ــل  ــي تتضافر في قياس مدى جناح او فش الت
الدولة في حتقيق تنمية اقتصادية متصاعدة، 

وتطوير الواقع اخلدمي في مختلف القطاعات 
ــالث في  ــلطات الث ــم الس ــة، وتناغ الرئيس
ــني  ــريع القوان ــام وتش ــن والنظ ــق االم حتقي
ــة والتقليل من  ــة االجتماعي وضمان العدال
ــي  ــل الت ــن العوام ــا م ــة وغيره البيروقراطي
ــح من خاللها الدولة في توفير الرفاهية  تنج
ــعب، إضافة الى جناحها على املستوى  للش
اخلارجي في ضمان عالقة متوازنة مع اجلميع 
في ظل احلفاظ على حيوية املصالح اخلاصة 

بالدولة واالبتعاد عن التبعية .
ــى  ــد عل ــي تعتم ــتبدة الت ــة املس ان األنظم
احلاكم املطلق الذي يتحكم في رقاب الناس 
ــة التي  ــد األنظم ــي من اش ــم، ه ومقدراته
ــي واقتصادي  ــتقرار سياس ــهد عدم اس تش
واجتماعي في العالم، والتي تؤدي في نهاية 
االمر الى قيام التظاهرات واالحتجاجات ورمبا 
سقوط هذا النظام بصورة مروعة ودموية وان 
مارس فيها احلاكم واجهزته القمعية شتى 
ــد املواطنني الثائرين  ــواع القوة والعنف ض أن
ــتئثار بالسلطة  ضد الظلم والطغيان واالس

وسلب احلريات العامة .
ــع الراحل االمام  ــياق قال املرج وفي هذا الس
السيد محمد احلسيني الشيرازي في كتاب 
ــلمني، ”من أشد األمور  معاناة االسالم واملس
ــوده الفوضى،  التي جتعل اجملتمع متأثراً، وتس
ــماالً،  ــاة باألموال مييناً وش ــب الطغ هو تالع
ــهواتهم وملذاتهم  ــى ش ــني عل ــرق املالي وح
ــإن هذا النوع  ــعب من ثرواته، ف وحرمان الش

ــخطاً  ــلوك يخلق لدى اجلماهير س ــن الس م
ــادم عنيف، ألن اجلماهير  عاماً رمبا يتبعه تص
تشعر بأن السلطة تسرق أموالها وخيراتها 
ــوال  ــي أح ــون ف ــم يعيش ــا، وه ــع به وتتمت
ــباب  ــة، وهذا من أس ــة وظروف صعب تعيس
خلق املعارضة ما يضطر الطاغية ألن يجابه 
حترك اجلماهير بكل قوة وعنف وإرهاب، خوفاً 
ــيه، فيكافح كل من يعترض على  على كرس

سلوكه وتصرفاته بكل قساوة“.
ــذه الدول  ــر في عمق ه ــاد مستش ان ”الفس
ــدين حتولت  مع وجود طبقة كبيرة من الفاس
ــرطانية في هذه الدول، ينهبون  الى خاليا س
ــا، وهم من يطلق  ــرون الدولة من جذوره ويدم

عليهم مصطلح (الدولة العميقة)“.
ــة مبكافحة  ــوم احلكوم ــل ال تق ــي املقاب ”ف
ــن األحيان  ــس، ففي كثير م ــؤالء بل العك ه
ــاد من  ــة التغطية على الفس ــوم بعملي تق
ــوء الى  ــي او اللج ــة عدو خارج ــالل صناع خ
احللول الترقيعية في معاجلة قضايا الفساد 
ــة، وبالتالي فان تضخم هذا الفساد  الرئيس
ــاج الكوارث والى تعقد االزمات،  يؤدي الى انت
ــادة في محاربة  ــا دامت هذه الدول غير ج فم
ــكالت واالزمات  ــل املش ــاد، ال ميكن ح الفس

التي تعصف بوجودها“.
ان االحتجاجات املطلبية، أيام الربيع العربي، 
ــي العالم العربي  ــرت اصداؤها ف التي انتش
ــدى عقود،  ــتطع، على م ــد أنظمة لم تس ض
ــة والرفاهية  ــط مقومات التنمي حتقيق ابس

واحلرية ملواطنيها، ما زالت مستمرة ولم تعد 
ــع نطاقها  ــى هذه الدول، بل اتس تقتصر عل
ــو دليل على  ــي أيضا، وه ــى احمليط اإلقليم ال
ــح األوضاع  ــعى لتصحي ــعبي يس حراك ش
ــي  ــة الت ــبة لألنظم ــى بالنس ــة، حت اخلاطئ

ــقطت خالل االحتجاجات، لكنها جاءت  س
بأنظمة او حكومات ال تختلف عن سابقاتها 
(من وجهة نظر مواطنيها) من حيث الفساد 
ــادرة احلريات، حيث يرى البعض  والقمع ومص
ــات املطلبية التي جرت  ــذه االحتجاج ان، ”ه
ــدول (ومنها العراق) يدور امرها  في عدد من ال
ــباب،  ــا االقتصاد والبطالة والش حول قضاي

ــذه  ــي ه ــاركني ف ــب املش ــاً وان اغل خصوص
ــباب، التي تعتبر  ــات هم من الش االحتجاج
ــر في هذه اجملتمعات، وهي تعاني  الفئة األكب
ــدة، وقلقة في رؤيتها النعدام املستقبل،  بش
ــرص (ان  ــرص او تكافؤ للف ــدم وجود ف ــع ع م
ــر في  ــاحة التفكي ــق ملس ــع ضي ــدت)، م وج
ــه اليوم  ــا نالحظ ــان“. م ــاة لإلنس ــاء احلي بن
ــل اخلارجي، فان  ــتوى التدخ ايضاً، وعلى مس
ــه بالدول  ــد الدولي وعالقت ــدوق النق دور صن
ــالح االقتصادي، لم  ــوذج لعمليات اإلص كأمن
تسهم تدخالته في الدول بحل هذه القضايا 
ــام بعملية اصالح حقيقي، وامنا قيامه  والقي
ــكاره اخلاصة من دون النظر  بعملية فرض أف
ــهم في  ــذه املطالب التي ميكن ان تس الى ه
حل قضايا الناس“. في ضوء ما تقدم ميكن ان 
ــهولة على أسباب االحتجاجات  نتعرف بس
ــعوب ضد  والتظاهرات التي وحدت هذه الش
حكامها وحكوماتها التي انشغلت مبعاجلة 
ــت االزمات  ــية وترك ــة وهامش ــا ثانوي قضاي

واملشاكل االساسية بعيدة عن العالج.
ــارات  املس ــذه  ه ــح  تصحي ــن  ع ــث  وللبح
ــود التي ال ميكن  ــدوران في فلك الوع وعدم ال
ــار األوضاع او خروجها  ــا، وملنع انفج تنفيذه
ــي جملة من  ــن النظر ف ــيطرة ميك ــن الس ع
ــي تضع قطار  ــات الت ــات او التوصي االقتراح
ــة ملعاجلة  ــكته احلقيقي ــى س ــالح عل اإلص

االحتجاجات وتلبية مطالب الشعوب:
ــات  ــية (اخلدم ــا األساس ــة القضاي 1. معاجل

ــون على متاس  ــي تهم املواطن وتك مثاالً) الت
ــة معاجلة عميقة  ــر مع حياته اليومي مباش
بعيدة املدى قائمة على التنمية املستدامة.

ــم من خالل حرية  ــة االقتصادية تت 2. املعاجل
ــارة  ــة التج ــل وحري ــة العم ــاد وحري االقتص
ــل  العم ــق  يعي ــذي  ال ــاد  الفس ــة  ومحارب
ــذ احلدودية  ــي املناف ــادي خصوصا ف االقتص
والكمارك والبيروقراطية احلكومية املركزية.

ــة التي  ــراءات البيروقراطي ــة اإلج 3. مكافح
ــتحصال  ــاول الضغط على املواطنني الس حت
الرشى مقابل تقدمي تسهيالت غير حقيقية 

في األساس.
ــات اجملتمع املدني،  4. ضرورة االهتمام مبنظم
وخصوصاً مراكز الدراسات والبحوث، وجذب 
ــادرة على انتاج  ــة ألنها الق ــول العلمي العق
ــن قد يعطون  ــطحيني مم احللول، عكس الس

حلوال ترقيعية ملعاجلة االزمات.
5. نزاهة السلطات الثالث وفصلها والقوانني 
ــات  احلري ــات،  االنتخاب ــون  (قان ــية  األساس

ــع الثروات...الخ) التي  ــزاب، توزي العامة، األح
تسيّر شؤون الدولة.

ــباب وتطوير مهاراتهم  6.االهتمام بفئة الش
التعليمية والثقافية واالبداعية وتوفير فرص 
ــل للعاطلني عبر حتريك عجلة التنمية  العم
ــتثمار واإلنتاج عبر تفعيل القطاعات  واالس
ــة وغيرها وعدم االعتماد  الصناعية والزراعي
على قطاع واحد او حتويل النظام االقتصادي 

للدولة الى نظام ريعي.
6. ترسيخ مفهوم الالمركزية ثقافيا وعمليا 
ــلطاتها الى  ــض احلكومة لس ــا، وتفوي واداري
ــف  ــاليب التعس ــة، وترك أس ــق احمللي املناط
ــلطات من اجل  ــها الس املركزية التي متارس
ــعبية في  ــاركة الش حتقيق هيمنتها، فاملش
ــن االزمات،  ــر م ــل الكثي ــة حت اإلدارة والتنمي
ــعبية عبر  ــف الفئات الش ــتبعاد مختل واس
ــل  ــلطوية والكت ــات الس ــتحواذ اجلماع اس
ــق  ــات ويعم ــك االزم ــرس تل ــية يك السياس

الطبقية والتفاوت والفقر واالحباط.

يعتمد رضا اِّـواطنني او سخطهم 
على الحكومة من خالل مجموعة 
من العوامل التي تتضافر َّـ 
قياس مدى نجاح او فشل الدولة 
َّـ تحقيق تنمية اقتصادية 
متصاعدة

ال ينبغي أمام هذا الحراك 
أن ينقسم اِّـجتمع على 
الشعبي و النخبوي بل 
يجب أن ينصهر الجميع َّـ 
ظلِّ أهداف هذا الحراك

 اِّـواطنة بمعناها
 السياسي، تـُشري إُّـ
 الحقوق التي تكفلها
 الدولة ِّـن يحمل
 جنسيتها واإللتزامات
التي تفرضها عليه

 بعيداً عن الصخب اِّـجتمعي
 كم من الناس يضعون
 ألنفسهم خارطة طريق
 للتغيري نحو األفضل وكم
 منهم مـَن وصل لقناعة
حول الدنيا ولهوها

 نأمل أن يتعافى البلد
 من سقمه الدكتاتوري
 السابق وتلتئم جروح
 اِّـرحلة الراهنة التي كان
 نتاجها الواقع اِّـرير الذي
نعيشه
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ــدى يومني  ــى فورلونغ على م امض
ــو تورن  ــك « ي ــد كش ــاعات عن س
ــة تشيكية  ميديا «  وهي مؤسس
ــبل  ــرعت في تطوير س صغيرة ش
ــى الهواتف النقالة  بث الفيديو ال
ــكل  وتصور فريق « يو تورن « في ش
ــع  ــغ ال يبي ــوري ان فورلون ــبه ف ش
جتهيزات مكتبية اذ تعرف بعضهم 
الى عنوان قيادة العمليات اخلاصة 
ــي بطاقة عمل  ــي تامبا املدرج ف ف
فورلونغ وتبني ان صدفة اللقاء مع 
مايكل فورلونغ شكلت فرصة غير 
ــة التي  ــركة املكافح مرتقبة لش
ــاس بحثا عن  ــاءت الى الس فيغ ج

اعمال جديدة 
ــورن) وهو  ــو ت ــان (ي ــان اوبرم ادار ي
ــت عائلته  ــيكي هرب مواطن تش
من براغ في ابان احلملة القمعية 
اواخر الستينات  السوفيتية في 
وحولته التجارب في طفولته الى 
مؤيد قوي الميركا ومدافع شرس 
ــكار الدميقراطية  ــر االف ــن نش ع
ــاء العالم عمل  ــة في انح الغربي

ــي مركز امريكي  في الثمانينات ف
ــح  ــط واصب ــات والتخطي للدراس
ــو اوربا احلرة ودفعته  مديرا  في رادي
ــوق  ــب املال في الس امكانات كس
النامية لالنترنت والهواتف النقالة  
ــتثمر املاني  والدعم املالي من مس
ثري الى انشاء : يو تورن ميديا : عام 
٢٠٠١ واجهت الشركة الصعوبات 
في سنواتها االولى قبل ان تتحول 
صناعة الهواتف النقالة الى عمل  

جبار .
ــا « : في  ــو تورن ميدي ــدت « ي اعتم
ــابق على تكنولوجيات خرقاء  الس
ــال ووقعت  ــي جلنى امل ــض الش بع
ــزودي  م ــع  م ــات  اتفاق ــركة  الش
ــويق  واطلقت حملة تس اخلدمات 
الى  ــتهلكني  لتحويل حركة املس
ــي ميتلكها  ــت الت ــع االنترني مواق
ــتهلكني من  زبائنها وميكن للمس
هناك حتميل ايقونة على هواتفهم 
النقالة تشكل بوابة الى االنترنيت 
ــد في ذلك  ــورن « لم جت ــن» يو ت لك
ــري للهواتف النقالة  العصر احلج
ــوى قلة من الزبائن املستعدين  س

لالستفادة من خدماتها .
ــن  ــا ع ــورن « بحثه ــو ت ــعت ي وس
ــركات  ــا مع الش ــن بتعاونه الزبائ
ــث  ب ــق  طرائ ــور  لتط ــة  االباحي
الفيديوهات االباحية الى الهواتف 
النقالة واحدى شركاتها كانت مع 

مؤسسة تنتج برنامجا ذا ميزانية 
مخفوضة يدعى « تشيك ماي تيتز 
ــير في  ــي كناية عن رجل يس « وه
ــوارع براغ عارضا على النسوة  ش
خمسمئة كورنا تشيكية الظهار 
اثدائهن امام الكاميرا واستخدمت 
يو تورن للمساعدة في بث الصورة 
النقالة  ــف  الهواتت ــى  ال والصوت 
ــر  املدي ــدج  ايلري ــل  بي ــتذكر  ويس
ــركة انه بدا في  ــابق في الش الس
ــاد اشبه بالطريق الى  جتارة االجس
ــركة  ــال تريد ببنائك ش ــروة وق الث
ــام صناعة  ــتهدف ام مماثلة ان تس
االباحيات واما عالم االستخبارات 
فهؤالء هم الناس الوحيدون الذين 
ميلكون املال للدفع لقاء هذا النوع 

من االشياء .
ــاض في  ــان الذي خ ــل اوبرم وحص
ــرق باب  ــة ط ــى فرص ــة عل االباحي
ــتخبارات عندما صادف  سوق االس
ــبق  ــغ في الس فيغاس وس فورلون
ــي الواقع في  ــني ان التقيا ف للرجل
ــان وامضيا  ــعينات في البلق التس
ــات حول  ــادالن الرواي ــاعات يتب س
ــات االثنية  ــاردة والنزاع ــرب الب احل
ــقوط  الدامية التي حدثت بعد س
جدار برلني تقاسما وجهات النظر 
ــر املثل  املتطابقة حول اهمية نش
ــارج وفي العالم  االمريكية في اخل
ــوص لكن  ــى اخلص ــالمي عل االس
ــكل ايضا فرصة عمل  فورلونغ ش

ضخمة لـ « يو تورن .» 
ــي  ــه ف ــغ عمل ــدا فورلون ــا ان ب م
ــى  ــة حت ــات اخلاص ــادة العملي قي

ــدراء اخرين  ــان وم ــدث مع اوبرم حت
ــر العاب  ــول تطوي ــورن ح ــي يو ت ف
ــرق  ــاس في الش ــو ميكن للن فيدي
ــط حتميلها على هواتفهم  االوس

ــبة  ــة وميكن االلعاب بالنس النقال
ــات اخلاصة ان  ــادة العملي ــى قي ال
ــي ان واحد ان  ــكلتني ف تعالج مش

ــي العالم  ــن الناس ف ــن م الكثيري
االسالمي ميقتون الواليات املتحدة 
ــرف اال  ــدة التع ــات املتح وان الوالي
ــاس واهتم  ــؤالء الن ــل عن ه القلي
ــاب ميكن ان  ــكار الع ــغ بابت فورلون
ــتخدمني  ــي مفاهيم املس ــر ف تؤث
ــدة وايضا في جمع  للواليات املتح
ــذه  ه ــون  يلعب ــن  ــات عم املعلوم
ــكل ذلك منجم ذهب  االلعاب وش
ــيبعث  س ــال  محتم ــتخباريا  اس
ــخاص بارقام هواتفهم  االف االش
ــن املعلومات  ــة وغير ذلك م النقال
ــرف بهم الـ يو ترون وميكن  التي تع
ــات في قاعدة  تخزين هذه املعلوم
ــتخدمناها في  بيانات اجليش واس
ــن املعطيات   ــات التنقيب ع عملي
التي تقوم بها وكالة االمن القومي 
وغيرها من وكاالت التجسس ولم 
يضطر اجلواسيس الى السعي وراء 
ــتاتي  ــات الن املعلومات س املعلوم

اليهم .
ــرا واحدا من  ــك اال مظه وليس ذل
شبكة من البرامج التي تصاعدت 
ــت  اعقب ــي  الت ــنوات  الس ــي  ف
هجمات ١١ ايلول سبتمبر  الدخال 

ــات  ــد البيان ــي قواع ــات ف املعلوم
ــن  ــا ع ــورة بحث ــيب املتط احلواس
ــف  ــاطات قد يكش منط من النش
ــتقبلية  ــرة ارهابية مس ــن مؤام ع
وقضى التفكير بانه اذا امكن رفد 
قواعد البيانات بكميات كبرى من 
فسيمكن  الشخصية  املعلومات 
ان متحص  ــيب  احلواس خوارزميات 
ــي  ــط الت ــوم الرواب ــات وتق املعطي

يعجز عنها احملللون البشريون .
ــي حتكم هذه  ــد ان القوانني الت بي
ــن  ــي احس ــزت ف ــاطات متي النش
االحوال بالغموض وتضمنت مبادرة 
لقيادة العمليات اخلاصة ستصبح 
ــارا للجدل جمع  ــآل االمر مث في م
املعلومات عن املواطنني االمريكيني 
ــتبه في وجود ارتباطات  الذين يش
ــات املناضلة  ــني اجملموع بينهم وب
ــوادم  خ ــي  ف ــات  املعطي ــت  وخزن
ــرع  ــر في فرجينيا وش الكومبيوت
ــكرين في  ــؤولني العس بعض املس
ــن خرق  ــا م ــيتهم رمب ــق خلش القل
ــة  كيفي ــم  تنظ ــي  الت ــني  القوان
ــاع املعلومات عن  ــع وزارة الدف جم
املواطنني وفكر الضباط املشرفون 

على البرنامج في قيادة العمليات 
ــد البيانات  ــي نقل قواع اخلاصة ف
ــآل االمر  ــارج وطلبوا في م ــى اخل ال
ــغ حفظها في  ــكل فورلون من ماي
ــر يو تورن ) في براغ وهي خطوة    مق
ستؤدي الى نزاع شديد بني فورلونغ 

والـ « سي . اي . ايه» 

ــط  ــورن بحلول اواس ــت يو ت وضع
ــرين  ــبع وعش ــا من س ٢٠٠٦ عرض
صفحة على ورق مصقول لبرنامج 
تدريجي يستخدمه البنتاغون في 
ــددت  ــالمي وش انحاء العالم االس

االفتتاحية لالقتراح على  املقاطع 
كادوات  ــة  النقال ــف  الهوات ــوة  ق

لبلوغ اجلماهير :
« مالذي يجمع بني االم التي توصل 
ــرة القدم في  ــا الى ملعب ك اوالده
ــدوي ، ورجل  ــر الب ــا ، والتاج اتالنت
االعمال الصيني ، وعائلة عسكري 
ــي في  ــف حكوم ــي ،وموظ امريك
الكويت ،ومدير ذي عالقات واسعة 
ــهيد من  ــط ، وش ــرطة نف ــي ش ف
ــلم ايراني متدين  ــدة ، ومس القاع
ــني  ــي ، وب ــرد صرب ــالم ، ومتم مس
الشباب في انحاء الواليات املتحدة 
ــط  ــرق االوس ــا والش ــيا واورب واس

كافة؟
ــاس  الن ــؤالء  ه ــن  م ــد  واح كل   »
ــي  ــني ف ــم والبالغ ــني منه املراهق
ــا  ــل رمب ــة يحم ــاء االرض كاف انح
ــا نقاال في كل دقيقة من كل  هاتف

يوم وهو مستيقظ « 
ــي اقتراحها  ــو تورن « ف وعرضت ي
قائمة بخيارات بث رسائل باخلفاء 
حول العالم وطرح االقتراح اخبارا 
ــي  ــوى سياس ــوقة ذات محت مش
ــادة  قي ــالة  برس ــة  مقرون ــي  ودين

العمليات اخلاصة االمريكية ميكن 
ان تستهدف املراهقني في املناطق 
املعادية ذات اخملاطر العالية وميكن 
ــالة  ــاج رس ــن  ادم ــر الزم ــى م عل
ــلوب حياة هؤالء  البنتاغون في اس
ــراح انه  ــد االقت ــتهدفني ووع املس
ــن دون  ــل ذلك كله م ــن توصي ميك

ــع في امريكا  ــعار صن ان يحمل ش
حملة سرية الشعار تظهر وكانها 

من صنع شركة ترفيه اوربية .
ــطس  ــورن في اب اغس ــاوت يو ت ف
ــج  البرنام ــي  ف ــة  باملنافس  ٢٠٠٦

ونالت العقد وهو بقيمة ٢٥٠ الف 
ــه الرمزية  ــن قيمت ــط لك دوالر فق
ــازت  ــد ف ــر فق ــر بكثي ــاءت اكب ج
شركة االتصاالت املغمورة من براغ 
ــن واحدة من اكثر  باول عقد لها م
ــي النمو  ــرعة ف ــرية وس الزوايا س
ــكرية  العس ــة  البيروقراطي ــي  ف
ــت حتى حينه كالتاجر  بعدما بقي
اجلوال تبيع نشرات االخبار واالفالم 
االباحية اخلفيفة للهواتف النقالة 
ــركة  ــذي اخذت ش ــي الوقت ال وف
ــم اضحى  ــكل فورلونغ تتبرع ماي
ــات  ــادة العملي ــل قي ــمه داخ قس
ــط عقود  ــة وس ــة االمريكي اخلاص
االتصاالت  سرية كبرى ملؤسسات 
من اجل احلملة الدعائية في الشرق 
االوسط ووسط اسيا واخذت قيادة 
ــات اخلاصة تخصص مئات  العملي
ــدوالرات لهذا اجلهد  ــني من ال املالي
واخذت  ــده  ــتعجال اش االس وبلغ 
ــركات صغيرة لديها القليل من  ش
ــم الدعاية او اخلبرة  ــرة في عال اخلب
ــادة تصنيف  ــالق في اع ــى االط عل
ــات «  ــى انها مؤسس ــها عل نفس
ــوز  للف  » ــتراتيجية  ــاالت اس اتص
ــيصبح ذلك  باالعمال اجلديدة وس
ــبة الى يو تورن العقد االول  بالنس
ــود كبيرة وبداية حقبة  من بني عق
ــدت مصادفة  ــركة وج جديدة لش
ــه ميزانية  ــك مايبدو ان ــا ميتل زبون
ــورن على  ــدودة عثرت يو ت غير مح

الدجاجة التي تبيض ذهبا .
ــة العاملون في  عرف مزودو الدعاي
ــات اخلاصة في تامبا  قيادة العملي
ــدور االمريكي  ــى ال ــرورة ان يبق ض
ــي  الت ــالت  للحم ارادوا  اذا  ــا  خفي
ــراي العام  ــا التاثير في ال يراد منه
ــالمي ان تتميز  ــم االس ــي العال ف
ــة وبعد قليل على توقيع  بالفاعلي
ــو – تورن  ــل « ي ــغ عقد عم فورلون
ــج جتريبي  ــا « لتنظيم برنام ميدي
ــر ذلك من  ــو وغي ــاب الفيدي لاللع
ــع فورلونغ  ــوارض الرقمية اقن الع
ــركة بانشاء شركة في  مدراء الش
ــا احلصول على  ــارج ميكنه في اخل
ــا الترتبط  ــود البنتاغون لكنه عق
ــرة بالواليات املتحدة ومتكن  مباش
يان اوبرمان باواخر ٢٠٠٦ من انشاء 
ــن  ترانسميش ــا  ميدي دي  ــي  ج  »
سيستمز ال ال سي « وهي شركة 
مدرجة في جزر الشيسل ومجهزة 
ــن  م ــة  املالي ــالت  التحوي ــي  لتلق
ــاب في  الواليات املتحدة عبر حس

بنك اجنبي .
ــى  ــود عل ــض القي ــتثناء بع وباس
ــة انفاق البنتاغون املال على  كيفي
ــم يجد فورلونغ  ــج اخلفية ل البرام
ــن كثب واحب  ــن يراقب عمله ع م
ــه بانه ملك  احيانا ان يصف نفس
ــتخدم كل  املناطق الرمادية « واس
ــود لضمان   ــدع في العق انواع اخل
الدعاية  ــات  تنفيذ عملي صفقات 
ــكل واجهة «  للشركات التي تش
ــتغل فورلونغ قانونا  يو تورن « واس
ــركات التي  ــمح بحصول الش يس
ــون  االصلي ــون  االمريكي ــا  ميلكه
ــدى تقدمي  ــى بعض االفضلية ل عل
ــى العقود  ــا للحصول عل عروضه
ــراكة بني « يو  ــة وتدبر ش احلكومي
ــت تل « وهي  ــورن « و « وياندوت ن ت
ــركة موجودة في بقعة صغيرة  ش
ــرق  ــة في ش ــي القبلي ــن االراض م

اوكالهوما .
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باستثناء بعض القيود على كيفية 
انفاق البنتاغون اِّـال على

 الربامج الخفية لم يجد فورلونغ من 
يراقب عمله

H42I@Ú‘‹ßa

عرف مزودو الدعاية العاملون َّـ قيادة العمليات 
الخاصة َّـ تامبا ضرورة ان يبقى الدور االمريكي خفيا

الرئيس التشيكيتيتو كيندي

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

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

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

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

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

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

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

قلب احلدث وهذا ما نسعى اليه.
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أكد علي بهجت، العب القوة اجلوية العراقي، 
أمام  جيدة  بداية  حتقيق  في  فريقه،  رغبة 
دور  ذهاب  في  اجلزائري،  العاصمة  احتاد  نظيره 
الـ ٣٢ بالبطولة العربية لألندية، على ملعب 
تصريحات  في  بهجت،  وقال  الدولي.  كربالء 
خاصة  «املباراة لن تخلو من الصعوبة، الكرة 
األفريقية تعتمد على القوة، واحتاد العاصمة 

عازمون  نحن  «لكن  املميزة».وتابع  األندية  من 
املباراة  وأن  خاصة  جيدة،  بداية  حتقيق  على 
راضي شنيشل،  املدرب  ستقام على ملعبنا، 
حدد نقاط قوة وضعف اخلصم».ونوه أن مباراة 
حيث  اجلوية،  للقوة  مهمة  ستكون  الذهاب 
الدافع  ستمنحهم  اإليجابية  النتيجة  أن 

املعنوي في لقاء اإلياب باجلزائر.

@Z@Ü◊˚ÌÎ@ä�”@Öb„@…fl@Ô‹«@¥éy@k«˝€@åÓæ@âÏË√
‚Ïv‰€a@âÎÖ@ø@>‡ñi@…ôdç

ــى  عل ــة  والرياض ــباب  الش وزارة  ردت 
ــأن الدعوى  ــات احتاد الكرة بش تصريح
ــة تأجير  ــده حول قضي ــة ض القضائي
ــيما بعد  ــب التابعة للوزارة الس املالع
ــع املبالغ التي  ــاد الكرة دف ان رفض احت
ــالل الفترة املاضية  مت االتفاق عليها خ
ــن املباريات  ــراء عدد م ــا يخص اج فيم
ــرة القانونية  ــر الدائ ــة .وقال مدي الودي
ــي  عل ــة  والرياض ــباب  الش وزارة  ــي  ف

ــز  ان الوزارة  ــح متلف ــي تصري ــر ف طاه
ــة ضد احتاد الكرة  رفعت دعوى قضائي
للمطالبة بدفع مبالغ جراء اقامة عدد 
ــن املباريات الودية .واضاف : ان النزاع  م
ــات الرقابية  ــالف القاوني بني اجله واخل
ــك صالحية  ــرة حول من ميل واحتاد الك
ــابات  التاجير ، االموال تدخل في حس
ــاد الكرة  ــا تعود الى احت ــوزارة وبعده ال
.واشار : كل االموال التي دخل الى احتاد 
ــعب  الكرة هي امالك دولة عائدة للش

ــب القانون ، لقد قمنا برفع دعوى  مبوج
ــة مبرافعات حول  ــة ومتت االجاب قضائي
ــدل احلاصل  ــع اجل ــل قط ــك من اج ذل
ــول عندما   ــراء يق ــر اخلب ــع : تقري .وتاب
يجري التاجير حسب عدد املقاعد في 
ــب ، بعد ذلك تتم عملية التأجير  امللع
ــود للمتعهد الذي  ــألة تع ، وهذه املس
ــي احلصول على  ــو عليه املزايدة ف ترس
ــور االن في  ــني : االم ــات .وب ــع املباري بي
ــان  ــاء وكل ما يصدر منه هو ش القض

ــد على اعداد  ــد للمحكمة ويعتم عائ
اجلماهير احلاضرة في املباريات التي هي 
من تقيم املبالغ الواجب استحصالها 
ــوع قانوني بحت ، وال  ــد : ان املوض .واك
ــل احتاد  ــاج من قب ــبب االنزع اعرف س
ــتذهب الى احتاد  الكرة ، كل االموال س
ــن يجب ان  ــرة بطريقة املنحة لك الك
ــق من قبل  ــكل دقي يتم مراقبتها بش

ديوان الرقابة املالية .

لكرة  العراقي  االحتاد  ابدى 
حول  استغرابه  القدم 
صدرت  التي  التصريحات 
والرياضة  الشباب  وزارة  من 
بشأن زيارة املنتخب الوطني 
وخوض  اهللا  رام  مدينة  الى 
املنتخب  مع  ودية  مباراة 
وصفت  حيث  الفلسطيني 
الوزارة هذه الزيارة بأنها تأتي 
للتطبيع مع اسرائيل كون ان 
هناك قرارا صدر من احلكومة 
املشاركة  بعدم  العراقية 
تقام في فلسطني  فعاليات 
سلطة  الى  خاضعة  النها 

االحتالل االسرائيلي .
بيانه  في  الكرة  احتاد  واكد 
مدير  تصريح  يستغرب   انه 
لوزارة  القانونية  الدائرة 
الشباب والرياضة الذي اشار 
املؤسسة  وقوف  الى  فيه 
ضد  احلكومية  الرياضية 
الوطني  منتخبنا  زيارة 

ومواجهة  فلسطني  الى 
غير  تصريح  في  منتخبها 
طياته  في  يحمل  مسؤول 
مسؤول  غير  واضح  جتن 

اطالقا.
اذ  نحن   : البيان  وقال 
نذكر  ان  لنا  البد  نستغرب 
صاحب التصريح ان املنتخب 
في  االول  يكن  لم  الوطني 
العربية  لفلسطني  زيارته 
وسبقنا في ذلك ناديي القوة 
يصدر  لم  والشرطة  اجلوية 
تبعات  يحمل  احد  بعدها 
الزيارة مثلما حصل بعد زيارة 
املنتخب االخيرة مما يدل على 
ملرحلة  يؤسس  ان هناك من 
التقاطعات  من  خطيرة 
الصداع  سوى  جنن  لم  التي 

والفرقة.
االحتاد  لدى  ان   : واضاف 
العراقي مرجعيته الرياضية 
االوملبية  اللجنة  وهي 
من  وهي  العراقية  الوطنية 
اصدرت امرا اداريا بايفاد وفد 

موجهة  الوطني  املنتخب  
اخلارجية  وزارتي  منه  نسخ 
ان  االشارة  مع  والداخلية 
الرياضية  احلكومية  القناة 

هي نقلت املباراة.
واشار البيان : ان عزف السالم 
اجلمهوري في قلب فلسطني 

العراقي  العلم  ورفرفة 
الرئيس  واستقبال  هناك 
الفلسطيني محمود عباس 
انتصار  هو  منتخبنا  لوفد 
لسلسلة  يضاف  عراقي 
حققها  التي  االنتصارات 
ومن  االمنية  قواتنا  ابناء 

على  نالم  ان  املنطقي  غير 
مميز  رياضي  لنصر  حتقيقنا 

جدا.
نقدم   : بالقول  البيان  وختم 
للوسط  وتقديرنا  شكرنا 
االعالمي الرياضي الذي وقف 
مشرفة  وقفة  منتخبه  مع 

حول  اثير  ما  كل  رافضا 
الوسط  الى  موصوال  الزيارة 
كلمة  قال  الذي  اجلماهيري 
باملواقف  يعج  زمن  في  احلق 
املتشنجة التي ال تبحث عن 

مصلحة الرياضة العراقية.

   

املدرب  الكرة طي صفحة  احتاد  في  االجنبي  املدرب  باختيار  املكلفة  اللجنة  اعلنت 
السويدي سفني غوران اريكسون نهائياً والبدء مبفاوضات جديدة مع عدد من املدربني 
الشروع مبفاوضات جديدة  ان  اللجنة شرار حيدر  املقبلني.وقال عضو  اليومني  خالل 
سيبدأ خالل اليومني املقبلني, مبيناً ان هناك العديد من السير الذاتية ملدربني اجانب 
املقبلة  املفاوضات  ان  معها.واضاف  للتواصل  منافذ  وفتح  عندها  التوقف  تستحق 
ستزود  اللجنة  ان  الى  منوهاً  اربيل.  او  بغداد  في  ستكون  بل  البلد  خارج  تكون  لن 
االعالم الرياضي بتفاصيل املباحثات فيديوياً لكي يتعرف اجلميع على ما حصل فيها 
العودة  اعلن فيه عدم  قراراً سابقاً  اتخذ  االحتاد  ان  الى  واشار حيدر  وبكل شفافية. 
السابقة،  االوقات  في  قدموها  التي  للخدمات  االحترام  كل  برغم  احمللي  املدرب  الى 
مبيناً ان اصرارنا على املدرب االجنبي يأتي ضمن نهجنا لتصحيح واقعنا الكروي الذي 
بات بامس احلاجة الى عناصر خبيرة قادرة على حتقيق شيء مميز للكرة العراقية.على 
صعيد اخر اكد حيدر ان اآلحتاد املركزي طلب من االحتاد االسيوي متديد فترة التسجيل 
اليوم االربعاء.واوضح ان  الناشئني في بطولة اسيا الذي سيختتم  لالعبي منتخب 
مطالبة االحتاد االسيوي بتمديد فترة التسجيل تأتي من اجل تسمية املدرب املقبل 

للمنتخب التي ستتم في اجتماع االحتاد االسبوع املقبل.

ــة  املوهب ــي  فريق ــوج  ت
النسخة  بلقب  الرياضية 
ــرب  الع ــة  لبطول ــى  األول
لألكادمييات ،التي أختتمت 
منافساتها  األثنني املاضي  
ــد  ــى مالعب نادي الس عل
ــهد  ــر ،وش ــة قط ــي دول ف
ــرة فرق من  مشاركة عش
ــدول العربية ،حيث  كل ال
ــي  ــر العراق ــر األخض أمط
الرياضية  ــة  املوهب ــق  فري
 ٢٠٠٤-٢٠٠٥ ــد  تول ــن  م
ــادي  ن ــة  ــباك منافس ،ش
السد القطري بخماسية 

ــى  عل ــاوب  تن ــة  نظيف
ــجيلها عباس رسول  تس
ــداف ع محمد  ــة أه بثالث
ــدف وفقار يونس  أحمد ه

هدف وحيد أيضاً .
ــن من  الرافدي ــوث  لي ــا  أم
ــد حققوا  ــد ٢٠٠٦ فق تول
ــوا لقب هذه  املراد وخطف
الفئة من األحمر اللبناني 
ــع  ــح بأرب ــركالت الترجي ب
ــة بعد  ــل ثالث ركالت مقاب
ــا  قدمه ــة  جميل ــاراة  مب
ــت  أنته ــراق  الع ــار  صغ

بالتتويج للعراق .

ــب  املنتخ ــب  الع ــد  اك
ــي، انه  ــني عل ــي حس الوطن
ــيضع بصمته مع فريقه  س
ــر القطري خالل  ــد قط اجلدي
احلالي  ــم  املوس ــات  منافس
ــال  ــوم قطر.وق دوري جن ــن  م
علي في تصريحات صحفية 
ــاراة ان ”فريق قطر  عقب املب
ــكل مختلف  بش ــيظهر  س
ــنحاول  س ــم،  املوس ــذا  ه
ــالث في  الث النقاط  ــف  خط

كل مباراة نخوضها“.واضاف 
ــني  العراقي ــني  ”الالعب ان 
ــم مع كل  ــون بصماته يضع
ــون فيها“،  ــرق التي يلعب الف

ــاضع  مؤكدا بالقول : ”س
ــق قطر  ــع فري ــي م بصمت

هذا املوسم“.
وتابع علي مازحاً : ”اعتذر 
ــس محمود  ــنت يون للكاب
فريقه  ــى  تغلبت عل الني 

الغرافة“.
يذكر ان علي سجل هدفني 
ــاراة التي جمعت  ــي املب ف
ــه  مبضيف ــر  قط ــه  فريق
ــي انتهت بفوز  ــة والت الغراف
ــة االولى  ــي اجلول االول ٣-١ ف

من دوري جنوم قطر.

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com ÚÓ‹0a@Ú����ôbÌ@ä€a

NO. 3005 .  WED . 8 . AUG .2018 العدد (٣٠٠٥) االربعاء ٨ / ٨ / ٢٠١٨   

Ú����Ó„b‡Ó‹é€a@Ú����€Ïu@Ü����»i@›Óiâa@k���ÁaÏfl@…���‹�néÌ@7��ru
   

بدأ مدرب منتخب الشباب بكرة القدم قحطان جثير 
ــة اربيل  ــبابية في محافظ ــتطالع املواهب الش باس
ــام الى كتيبته التي  ــداً الختبارهم قبيل االنضم متهي
ــتعد للمشاركة في بطولة اسيا في تشرين االول  تس
املقبل.وقال جثير بدأنا يوم امس برحلة االستكشاف 
ــل وضعهم  ــل من اج ــب في اربي ــن املواه ــن عدد م ع
ــم الرتداء  ــار االفضل منه ــة االختبار واختي ــي بوتق ف

القميص الوطني، مبيناً ان الرحلة التي سبقت كانت 
ــفرت عن ضم ٥  ــليمانية حيث اس في محافظة الس

الى ٦ العبني من املمكن ان يشكلوا اضافة للفريق.
ــي جميع محافظاتنا  ــيتواصل ف واضاف ان العمل س
ــن املدربني املعروفني في  ــتعانة بعدد م حيث تتم االس
ــى اكبر عدد  ــل الوصول ال ــاف الالعبني من اج اكتش
ــم  ــتطيع الدفاع عن اس ــن املواهب التي تس ممكن م

العراق في احملفل االسيوي املقبل.

 بغداد / 

 بغداد / 

ــي لعبة كرة القدم  ــاءات التدريبية، التي برزت ف ــك ان الكف    الش
ــعبية  ــال متثيلها الفرق الش ــا في مج ــت بداياته ــة، كان العراقي
ــئني  ــن بعدها فرق االندية ومنتخبات الناش ــية، وم والفرق املدرس
والشباب واملنتخب الوطني، ولذلك فإن اولئك املدربني او هؤالء من 
ــن يواصلون العمل التدريبي لفرق االندية املتقدمة، نراهم قد  الذي
ــعبية وفرق االندية، واصبحت لديهم  تخرجوا من تلك الفرق الش
ــاً ووفاءً  ــا زادهم التزام ــم التدريبي، م ــة في عمله ــرة واملوهب اخلب
ــن املدربني الذين  ــوا موهبتهم، ولهذا فإن م ــم الذين صقل ملدربيه
ــابق  ــاءة والتألق والنجاح، هو الالعب الس ــوا العطاء والكف واصل

واملدرب احلالي (حسن احمد).
نعم، عندما اتذكر هذا االسم، ومعه شقيقه، اموري احمد، الثنائي 
املرح في نادي التجارة خالل بدايات السبعينات، حيث اشرف على 
تدريبهم الكابنت املرحوم سلمان داود (ابو عكرب)، نعم ان سلمان 
ــب للمنتخبات  ــرة القدم، ولع ــرة في لعبة ك ــة كبي داود كان قام
ــا كان االب الروحي لهذا الفريق  ــكك عندم الوطنية، ولفريق الس
ــلمان داود ايضاً مثل  ــاس (ابو غازي) -رحمه اهللا-، وس جرجيس الي
ــي واملنتخب  ــب بغداد االهل ــركاب ومنتخ ــق مصلحة نقل ال فري
ــاً ان اربط هذه  ــذاك، وعليه فإني اجد لزام ــكري آن الوطني والعس

الكلمات لكي يعرف القارىء 
ــن  ــنت حس الكاب ان  ــرمي  الك
ــوري  ام ــقيقه  وش ــد  احم
ــبق لهما أن تتلمذا  احمد س
ــلمان  ــنت س ــد الكاب ــى ي عل
ــرب)، الذي يبدو  داود (ابو عك
ــم  ــالم ل ــة واالع ان الصحاف
ــرة واحدة على  ــره، ولو مل تذك

اقل تقدير.
ــن  ــنت حس ــإن الكاب ــذا ف ول
ــو  ــه نح ــق طريق ــد ش احم
ــي  ولكون ــداع،  واالب ــق  التأل
ــرب اليهما، ومعي  كنت االق

ــجعني اكثر من حيث  الزميل العزيز عدنان اجلبوري، الذي كان يش
ــوم نرى ان  ــني املتألقني، والي ــى هذين الالعب ــليط االضواء عل تس
ــي العطاء من  ــني االكفاء والباذلني ف ــن احمد يعد من املدرب حس
ــوض جيداً بفريق نادي  ــتطاع النه العمل اجلاد واخمللص، حيث اس
النفط الرياضي الذي احتل املركز الثالث بعد الزوراء والقوة اجلوية، 
ــذا لم يأت  ــنة، وه ــمعة الطيبة واحلس ــن الفرق ذات الس وكان م
اعتباطاً لوال دعم الهيئة االدارية لهذا النادي املتألق في كل شيء، 
ــي وزارة النفط،  ــلطان، واالخوة ف وبفضل جهد الكابنت كاظم س
على دعمهم واسنادهم للفريق النفطي الذي حصل على اوسمة 
الفوز، خاصة فريق كرة السلة الذي حصل على لقب بطولة دوري 
ــمني متتاليني، ولكن فريق  ــلة العراقي، وعلى مدى موس كرة الس
ــتطاع اجتياز فرق متميزة في الدوري املمتاز، امثال:  كرة القدم اس

الشرطة والطلبة والنجف وامليناء واربيل وفرق اخرى.
ــب والفضة  ــجالً مطرزاً بالذه ــن احمد وضع له س ــم، ان حس نع
ــدم العراقية.. إنه  ــه التدريبي في كرة الق ــز في مجال عمل والبرون

مدرب فريق نادي النفط الرياضي بكرة القدم.

@NNÜªc@Âéy
 aÜigÎ@’€dm

وقفة 

محمد نجم الزبيدي

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 استطاع النهوض جيداً 
بفريق نادي النفط 
الرياضي الذي احتل اِّـركز 
الثالث بعد الزوراء والقوة 
الجوية، وكان من الفرق 
ذات السمعة الطيبة 
والحسنة
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في افتتاح البطولة العربية على ملعب كربالء 

في  رحلته  اجلوية  القوة  يفتتح    
احتاد  بلقاء  العربية،  البطولة 
األربعاء   اليوم  اجلزائري،  العاصمة 
في ملعب كربالء، ضمن منافسات 

دور الـ٣٢ من النسخة احلالية.
للمباراة  حتضيراته  القوة  وأكمل 
التي  اليومية  التدريبات  خالل  من 

خاضها الفريق في بغداد وكربالء.
تأهل بطال

بطولة  إلى  اجلوية  القوة  وصل 
األندية العربية بنسختها احلالية، 

بعد أن توج بطال للدوري احمللي في 
معه  وتأهل  املاضي،  قبل  املوسم 
حل  الذي  النفط  البطولة  لذات 

ثانيا في املوسم ذاته.
شنيشل الطموح

راضي  املدرب  مع  النادي  تعاقد 
من  جوالت   ٤ مرور  بعد  شنيشل، 
للمدرب  خلفا  املاضي،  املوسم 

السوري حسام السيد.
استعادة  من  شنيشل  ومتكن 
متلكئة  بداية  بعد  الفريق  توازن 
املوسم  لينهي  احمللي،  الدوري  في 

تأهل  وكذلك  الترتيب،  وصافة  في 
االحتاد  كأس  نهائي  إلى  آسيويا 

ملنطقة غرب آسيا.
صفقات جديدة 

حدد شنيشل، مناطق الضعف في 
مجموعة  مع  التعاقد  ومت  الفريق، 
إلى  التي حتتاج  املراكز  وفق  العبني 

تدعيم.
نفط  مبوهبة  الظفر  من  ومتكن 
وعلي  قاسم،  محمد  الوسط، 
وحسني  نبيل،  وكرار  حصني، 
خدمات  استعادة  مت  كما  محسن، 

اإلدارة  جددت  فيما  ناطق،  سعد 
تعاقدها مع احملترفني السوري زاهر 
سبيستيان  والكرواتي  ميداني، 

أنتيش.
اللقب املفقود

لقب  عن  اجلوية  القوة  يبحث 
عن  الغائب  العربية  البطولة 
التتويج  له  يسبق  لم  إذ  خزائنه، 

بأي من ألقاب املنافسات العربية.

ÚÓiä»€a@Ú€Ï�j€a@ø@ÒÜÌÜ¶a@ÈjÁaÏ∂@|‹énÌ@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a
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بعد طي صفحة اريكسون 



أكد علي بهجت، العب القوة اجلوية العراقي، 
أمام  جيدة  بداية  حتقيق  في  فريقه،  رغبة 
دور  ذهاب  في  اجلزائري،  العاصمة  احتاد  نظيره 
الـ ٣٢ بالبطولة العربية لألندية، على ملعب 
تصريحات  في  بهجت،  وقال  الدولي.  كربالء 
خاصة  «املباراة لن تخلو من الصعوبة، الكرة 
األفريقية تعتمد على القوة، واحتاد العاصمة 

عازمون  نحن  «لكن  املميزة».وتابع  األندية  من 
املباراة  وأن  خاصة  جيدة،  بداية  حتقيق  على 
راضي شنيشل،  املدرب  ستقام على ملعبنا، 
حدد نقاط قوة وضعف اخلصم».ونوه أن مباراة 
حيث  اجلوية،  للقوة  مهمة  ستكون  الذهاب 
الدافع  ستمنحهم  اإليجابية  النتيجة  أن 

املعنوي في لقاء اإلياب باجلزائر.

@Z@Ü◊˚ÌÎ@ä�”@Öb„@…fl@Ô‹«@¥éy@k«˝€@åÓæ@âÏË√
‚Ïv‰€a@âÎÖ@ø@>‡ñi@…ôdç

ــى  عل ــة  والرياض ــباب  الش وزارة  ردت 
ــأن الدعوى  ــات احتاد الكرة بش تصريح
ــة تأجير  ــده حول قضي ــة ض القضائي
ــيما بعد  ــب التابعة للوزارة الس املالع
ــع املبالغ التي  ــاد الكرة دف ان رفض احت
ــالل الفترة املاضية  مت االتفاق عليها خ
ــن املباريات  ــراء عدد م ــا يخص اج فيم
ــرة القانونية  ــر الدائ ــة .وقال مدي الودي
ــي  عل ــة  والرياض ــباب  الش وزارة  ــي  ف

ــز  ان الوزارة  ــح متلف ــي تصري ــر ف طاه
ــة ضد احتاد الكرة  رفعت دعوى قضائي
للمطالبة بدفع مبالغ جراء اقامة عدد 
ــن املباريات الودية .واضاف : ان النزاع  م
ــات الرقابية  ــالف القاوني بني اجله واخل
ــك صالحية  ــرة حول من ميل واحتاد الك
ــابات  التاجير ، االموال تدخل في حس
ــاد الكرة  ــا تعود الى احت ــوزارة وبعده ال
.واشار : كل االموال التي دخل الى احتاد 
ــعب  الكرة هي امالك دولة عائدة للش

ــب القانون ، لقد قمنا برفع دعوى  مبوج
ــة مبرافعات حول  ــة ومتت االجاب قضائي
ــدل احلاصل  ــع اجل ــل قط ــك من اج ذل
ــول عندما   ــراء يق ــر اخلب ــع : تقري .وتاب
يجري التاجير حسب عدد املقاعد في 
ــب ، بعد ذلك تتم عملية التأجير  امللع
ــود للمتعهد الذي  ــألة تع ، وهذه املس
ــي احلصول على  ــو عليه املزايدة ف ترس
ــور االن في  ــني : االم ــات .وب ــع املباري بي
ــان  ــاء وكل ما يصدر منه هو ش القض

ــد على اعداد  ــد للمحكمة ويعتم عائ
اجلماهير احلاضرة في املباريات التي هي 
من تقيم املبالغ الواجب استحصالها 
ــوع قانوني بحت ، وال  ــد : ان املوض .واك
ــل احتاد  ــاج من قب ــبب االنزع اعرف س
ــتذهب الى احتاد  الكرة ، كل االموال س
ــن يجب ان  ــرة بطريقة املنحة لك الك
ــق من قبل  ــكل دقي يتم مراقبتها بش

ديوان الرقابة املالية .

لكرة  العراقي  االحتاد  ابدى 
حول  استغرابه  القدم 
صدرت  التي  التصريحات 
والرياضة  الشباب  وزارة  من 
بشأن زيارة املنتخب الوطني 
وخوض  اهللا  رام  مدينة  الى 
املنتخب  مع  ودية  مباراة 
وصفت  حيث  الفلسطيني 
الوزارة هذه الزيارة بأنها تأتي 
للتطبيع مع اسرائيل كون ان 
هناك قرارا صدر من احلكومة 
املشاركة  بعدم  العراقية 
تقام في فلسطني  فعاليات 
سلطة  الى  خاضعة  النها 

االحتالل االسرائيلي .
بيانه  في  الكرة  احتاد  واكد 
مدير  تصريح  يستغرب   انه 
لوزارة  القانونية  الدائرة 
الشباب والرياضة الذي اشار 
املؤسسة  وقوف  الى  فيه 
ضد  احلكومية  الرياضية 
الوطني  منتخبنا  زيارة 

ومواجهة  فلسطني  الى 
غير  تصريح  في  منتخبها 
طياته  في  يحمل  مسؤول 
مسؤول  غير  واضح  جتن 

اطالقا.
اذ  نحن   : البيان  وقال 
نذكر  ان  لنا  البد  نستغرب 
صاحب التصريح ان املنتخب 
في  االول  يكن  لم  الوطني 
العربية  لفلسطني  زيارته 
وسبقنا في ذلك ناديي القوة 
يصدر  لم  والشرطة  اجلوية 
تبعات  يحمل  احد  بعدها 
الزيارة مثلما حصل بعد زيارة 
املنتخب االخيرة مما يدل على 
ملرحلة  يؤسس  ان هناك من 
التقاطعات  من  خطيرة 
الصداع  سوى  جنن  لم  التي 

والفرقة.
االحتاد  لدى  ان   : واضاف 
العراقي مرجعيته الرياضية 
االوملبية  اللجنة  وهي 
من  وهي  العراقية  الوطنية 
اصدرت امرا اداريا بايفاد وفد 

موجهة  الوطني  املنتخب  
اخلارجية  وزارتي  منه  نسخ 
ان  االشارة  مع  والداخلية 
الرياضية  احلكومية  القناة 

هي نقلت املباراة.
واشار البيان : ان عزف السالم 
اجلمهوري في قلب فلسطني 

العراقي  العلم  ورفرفة 
الرئيس  واستقبال  هناك 
الفلسطيني محمود عباس 
انتصار  هو  منتخبنا  لوفد 
لسلسلة  يضاف  عراقي 
حققها  التي  االنتصارات 
ومن  االمنية  قواتنا  ابناء 

على  نالم  ان  املنطقي  غير 
مميز  رياضي  لنصر  حتقيقنا 

جدا.
نقدم   : بالقول  البيان  وختم 
للوسط  وتقديرنا  شكرنا 
االعالمي الرياضي الذي وقف 
مشرفة  وقفة  منتخبه  مع 

حول  اثير  ما  كل  رافضا 
الوسط  الى  موصوال  الزيارة 
كلمة  قال  الذي  اجلماهيري 
باملواقف  يعج  زمن  في  احلق 
املتشنجة التي ال تبحث عن 

مصلحة الرياضة العراقية.

   

املدرب  الكرة طي صفحة  احتاد  في  االجنبي  املدرب  باختيار  املكلفة  اللجنة  اعلنت 
السويدي سفني غوران اريكسون نهائياً والبدء مبفاوضات جديدة مع عدد من املدربني 
الشروع مبفاوضات جديدة  ان  اللجنة شرار حيدر  املقبلني.وقال عضو  اليومني  خالل 
سيبدأ خالل اليومني املقبلني, مبيناً ان هناك العديد من السير الذاتية ملدربني اجانب 
املقبلة  املفاوضات  ان  معها.واضاف  للتواصل  منافذ  وفتح  عندها  التوقف  تستحق 
ستزود  اللجنة  ان  الى  منوهاً  اربيل.  او  بغداد  في  ستكون  بل  البلد  خارج  تكون  لن 
االعالم الرياضي بتفاصيل املباحثات فيديوياً لكي يتعرف اجلميع على ما حصل فيها 
العودة  اعلن فيه عدم  قراراً سابقاً  اتخذ  االحتاد  ان  الى  واشار حيدر  وبكل شفافية. 
السابقة،  االوقات  في  قدموها  التي  للخدمات  االحترام  كل  برغم  احمللي  املدرب  الى 
مبيناً ان اصرارنا على املدرب االجنبي يأتي ضمن نهجنا لتصحيح واقعنا الكروي الذي 
بات بامس احلاجة الى عناصر خبيرة قادرة على حتقيق شيء مميز للكرة العراقية.على 
صعيد اخر اكد حيدر ان اآلحتاد املركزي طلب من االحتاد االسيوي متديد فترة التسجيل 
اليوم االربعاء.واوضح ان  الناشئني في بطولة اسيا الذي سيختتم  لالعبي منتخب 
مطالبة االحتاد االسيوي بتمديد فترة التسجيل تأتي من اجل تسمية املدرب املقبل 

للمنتخب التي ستتم في اجتماع االحتاد االسبوع املقبل.

ــة  املوهب ــي  فريق ــوج  ت
النسخة  بلقب  الرياضية 
ــرب  الع ــة  لبطول ــى  األول
لألكادمييات ،التي أختتمت 
منافساتها  األثنني املاضي  
ــد  ــى مالعب نادي الس عل
ــهد  ــر ،وش ــة قط ــي دول ف
ــرة فرق من  مشاركة عش
ــدول العربية ،حيث  كل ال
ــي  ــر العراق ــر األخض أمط
الرياضية  ــة  املوهب ــق  فري
 ٢٠٠٤-٢٠٠٥ ــد  تول ــن  م
ــادي  ن ــة  ــباك منافس ،ش
السد القطري بخماسية 

ــى  عل ــاوب  تن ــة  نظيف
ــجيلها عباس رسول  تس
ــداف ع محمد  ــة أه بثالث
ــدف وفقار يونس  أحمد ه

هدف وحيد أيضاً .
ــن من  الرافدي ــوث  لي ــا  أم
ــد حققوا  ــد ٢٠٠٦ فق تول
ــوا لقب هذه  املراد وخطف
الفئة من األحمر اللبناني 
ــع  ــح بأرب ــركالت الترجي ب
ــة بعد  ــل ثالث ركالت مقاب
ــا  قدمه ــة  جميل ــاراة  مب
ــت  أنته ــراق  الع ــار  صغ

بالتتويج للعراق .

ــب  املنتخ ــب  الع ــد  اك
ــي، انه  ــني عل ــي حس الوطن
ــيضع بصمته مع فريقه  س
ــر القطري خالل  ــد قط اجلدي
احلالي  ــم  املوس ــات  منافس
ــال  ــوم قطر.وق دوري جن ــن  م
علي في تصريحات صحفية 
ــاراة ان ”فريق قطر  عقب املب
ــكل مختلف  بش ــيظهر  س
ــنحاول  س ــم،  املوس ــذا  ه
ــالث في  الث النقاط  ــف  خط

كل مباراة نخوضها“.واضاف 
ــني  العراقي ــني  ”الالعب ان 
ــم مع كل  ــون بصماته يضع
ــون فيها“،  ــرق التي يلعب الف

ــاضع  مؤكدا بالقول : ”س
ــق قطر  ــع فري ــي م بصمت

هذا املوسم“.
وتابع علي مازحاً : ”اعتذر 
ــس محمود  ــنت يون للكاب
فريقه  ــى  تغلبت عل الني 

الغرافة“.
يذكر ان علي سجل هدفني 
ــاراة التي جمعت  ــي املب ف
ــه  مبضيف ــر  قط ــه  فريق
ــي انتهت بفوز  ــة والت الغراف
ــة االولى  ــي اجلول االول ٣-١ ف

من دوري جنوم قطر.
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بدأ مدرب منتخب الشباب بكرة القدم قحطان جثير 
ــة اربيل  ــبابية في محافظ ــتطالع املواهب الش باس
ــام الى كتيبته التي  ــداً الختبارهم قبيل االنضم متهي
ــتعد للمشاركة في بطولة اسيا في تشرين االول  تس
املقبل.وقال جثير بدأنا يوم امس برحلة االستكشاف 
ــل وضعهم  ــل من اج ــب في اربي ــن املواه ــن عدد م ع
ــم الرتداء  ــار االفضل منه ــة االختبار واختي ــي بوتق ف

القميص الوطني، مبيناً ان الرحلة التي سبقت كانت 
ــفرت عن ضم ٥  ــليمانية حيث اس في محافظة الس

الى ٦ العبني من املمكن ان يشكلوا اضافة للفريق.
ــي جميع محافظاتنا  ــيتواصل ف واضاف ان العمل س
ــن املدربني املعروفني في  ــتعانة بعدد م حيث تتم االس
ــى اكبر عدد  ــل الوصول ال ــاف الالعبني من اج اكتش
ــم  ــتطيع الدفاع عن اس ــن املواهب التي تس ممكن م

العراق في احملفل االسيوي املقبل.

 بغداد / 

 بغداد / 

ــي لعبة كرة القدم  ــاءات التدريبية، التي برزت ف ــك ان الكف    الش
ــعبية  ــال متثيلها الفرق الش ــا في مج ــت بداياته ــة، كان العراقي
ــئني  ــن بعدها فرق االندية ومنتخبات الناش ــية، وم والفرق املدرس
والشباب واملنتخب الوطني، ولذلك فإن اولئك املدربني او هؤالء من 
ــن يواصلون العمل التدريبي لفرق االندية املتقدمة، نراهم قد  الذي
ــعبية وفرق االندية، واصبحت لديهم  تخرجوا من تلك الفرق الش
ــاً ووفاءً  ــا زادهم التزام ــم التدريبي، م ــة في عمله ــرة واملوهب اخلب
ــن املدربني الذين  ــوا موهبتهم، ولهذا فإن م ــم الذين صقل ملدربيه
ــابق  ــاءة والتألق والنجاح، هو الالعب الس ــوا العطاء والكف واصل

واملدرب احلالي (حسن احمد).
نعم، عندما اتذكر هذا االسم، ومعه شقيقه، اموري احمد، الثنائي 
املرح في نادي التجارة خالل بدايات السبعينات، حيث اشرف على 
تدريبهم الكابنت املرحوم سلمان داود (ابو عكرب)، نعم ان سلمان 
ــب للمنتخبات  ــرة القدم، ولع ــرة في لعبة ك ــة كبي داود كان قام
ــا كان االب الروحي لهذا الفريق  ــكك عندم الوطنية، ولفريق الس
ــلمان داود ايضاً مثل  ــاس (ابو غازي) -رحمه اهللا-، وس جرجيس الي
ــي واملنتخب  ــب بغداد االهل ــركاب ومنتخ ــق مصلحة نقل ال فري
ــاً ان اربط هذه  ــذاك، وعليه فإني اجد لزام ــكري آن الوطني والعس

الكلمات لكي يعرف القارىء 
ــن  ــنت حس الكاب ان  ــرمي  الك
ــوري  ام ــقيقه  وش ــد  احم
ــبق لهما أن تتلمذا  احمد س
ــلمان  ــنت س ــد الكاب ــى ي عل
ــرب)، الذي يبدو  داود (ابو عك
ــم  ــالم ل ــة واالع ان الصحاف
ــرة واحدة على  ــره، ولو مل تذك

اقل تقدير.
ــن  ــنت حس ــإن الكاب ــذا ف ول
ــو  ــه نح ــق طريق ــد ش احم
ــي  ولكون ــداع،  واالب ــق  التأل
ــرب اليهما، ومعي  كنت االق

ــجعني اكثر من حيث  الزميل العزيز عدنان اجلبوري، الذي كان يش
ــوم نرى ان  ــني املتألقني، والي ــى هذين الالعب ــليط االضواء عل تس
ــي العطاء من  ــني االكفاء والباذلني ف ــن احمد يعد من املدرب حس
ــوض جيداً بفريق نادي  ــتطاع النه العمل اجلاد واخمللص، حيث اس
النفط الرياضي الذي احتل املركز الثالث بعد الزوراء والقوة اجلوية، 
ــذا لم يأت  ــنة، وه ــمعة الطيبة واحلس ــن الفرق ذات الس وكان م
اعتباطاً لوال دعم الهيئة االدارية لهذا النادي املتألق في كل شيء، 
ــي وزارة النفط،  ــلطان، واالخوة ف وبفضل جهد الكابنت كاظم س
على دعمهم واسنادهم للفريق النفطي الذي حصل على اوسمة 
الفوز، خاصة فريق كرة السلة الذي حصل على لقب بطولة دوري 
ــمني متتاليني، ولكن فريق  ــلة العراقي، وعلى مدى موس كرة الس
ــتطاع اجتياز فرق متميزة في الدوري املمتاز، امثال:  كرة القدم اس

الشرطة والطلبة والنجف وامليناء واربيل وفرق اخرى.
ــب والفضة  ــجالً مطرزاً بالذه ــن احمد وضع له س ــم، ان حس نع
ــدم العراقية.. إنه  ــه التدريبي في كرة الق ــز في مجال عمل والبرون

مدرب فريق نادي النفط الرياضي بكرة القدم.

@NNÜªc@Âéy
 aÜigÎ@’€dm

وقفة 

محمد نجم الزبيدي

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 استطاع النهوض جيداً 
بفريق نادي النفط 
الرياضي الذي احتل اِّـركز 
الثالث بعد الزوراء والقوة 
الجوية، وكان من الفرق 
ذات السمعة الطيبة 
والحسنة
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في افتتاح البطولة العربية على ملعب كربالء 

في  رحلته  اجلوية  القوة  يفتتح    
احتاد  بلقاء  العربية،  البطولة 
األربعاء   اليوم  اجلزائري،  العاصمة 
في ملعب كربالء، ضمن منافسات 

دور الـ٣٢ من النسخة احلالية.
للمباراة  حتضيراته  القوة  وأكمل 
التي  اليومية  التدريبات  خالل  من 

خاضها الفريق في بغداد وكربالء.
تأهل بطال

بطولة  إلى  اجلوية  القوة  وصل 
األندية العربية بنسختها احلالية، 

بعد أن توج بطال للدوري احمللي في 
معه  وتأهل  املاضي،  قبل  املوسم 
حل  الذي  النفط  البطولة  لذات 

ثانيا في املوسم ذاته.
شنيشل الطموح

راضي  املدرب  مع  النادي  تعاقد 
من  جوالت   ٤ مرور  بعد  شنيشل، 
للمدرب  خلفا  املاضي،  املوسم 

السوري حسام السيد.
استعادة  من  شنيشل  ومتكن 
متلكئة  بداية  بعد  الفريق  توازن 
املوسم  لينهي  احمللي،  الدوري  في 

تأهل  وكذلك  الترتيب،  وصافة  في 
االحتاد  كأس  نهائي  إلى  آسيويا 

ملنطقة غرب آسيا.
صفقات جديدة 

حدد شنيشل، مناطق الضعف في 
مجموعة  مع  التعاقد  ومت  الفريق، 
إلى  التي حتتاج  املراكز  وفق  العبني 

تدعيم.
نفط  مبوهبة  الظفر  من  ومتكن 
وعلي  قاسم،  محمد  الوسط، 
وحسني  نبيل،  وكرار  حصني، 
خدمات  استعادة  مت  كما  محسن، 

اإلدارة  جددت  فيما  ناطق،  سعد 
تعاقدها مع احملترفني السوري زاهر 
سبيستيان  والكرواتي  ميداني، 

أنتيش.
اللقب املفقود

لقب  عن  اجلوية  القوة  يبحث 
عن  الغائب  العربية  البطولة 
التتويج  له  يسبق  لم  إذ  خزائنه، 

بأي من ألقاب املنافسات العربية.
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بعد طي صفحة اريكسون 

ــة، على  ــف اإليطالي ــزت الصح رك
ــد،  ــالن اجلدي ــر مي ــادي إنت ــدف ن ه
ــتقدام لوكا  ــة اس ــل صعوب في ظ
ــال مدريد، خالل  ــش، جنم ري مودريت
ــي اجلاري. وعنونت  امليركاتو الصيف
ــبورت  ــا ديللو س ــة الجازيت صحيف
ــا.. االتفاق  ــالن، ضربة كيت «إنتر مي
ــو، إعارة مع خيار  القريب مع موناك
ــراء بقيمة إجمالية تصل إلى  الش

٣٠ مليون يورو».
ــال مدريد،  ــت «مودريتش وري وأضاف
ــفت عدة  ا»، بعدما كش ــدً القرار غ
تقارير، عن رغبة الالعب في الرحيل 
عن صفوف الفريق امللكي، واالنتقال 
ــالن، يا له  ــر ميالن. وتابعت «مي إلنت
ــروع  من تاريخ.. مالديني يؤمن مبش
كاكا،  ــو  يدع ــاردو  وليون ــادي،  الن
ــو  ــل ألتلتيك ــد يرح ــش ق كالينيت
ــة  الصحيف ــت  وختم ــد».  مدري
ا لألمام..  ــوس معً «بيانيتش ويوفنت
ــني  البوس ــم  النج ــد  عق ــد  جتدي
ــي الراتب، من ٤٫٥  ــادة متوقعة ف وزي
مليون يورو إلى ٦ ماليني يورو».فيما 
ــري ديللو  ــة كوريي ــت صحيف خرج
ــر، مودريتش  «إنت ــبورت، بعنوان  س
ــاف مستر إكس:  أو كيتا.. مت اكتش

ــزال  ت ــا  م ــو،  ــم موناك ــه مهاج إن
ــتمرة». احملادثات مع ريال مدريد مس

ــبة للكرواتي، إنتر  وأضافت «بالنس
ــاراة التي تُلعب بني  ميالن يتابع املب
ــز». وتابعت  ــو بيري ــوكا وفلورنتين ل
«ميلينكوفيتش، عرض ١٠٠ مليون 
ــائعات تؤكد وجود عرض  يورو.. الش
ــيو،  ــع ألعاب التس ــر الئق لصان غي
ــون يورو  ــد ٢٠ ملي ــن لوتيتو يري لك

أكثر». وسلطت الصحيفة، الضوء 
ــانو، قائالً:  ــات كاس ــى تصريح عل
ــولو:  «بولونيا، بارما، تورينو وساس
ــأناقش العقد في يونيو/حزيران  س
ــل،.. باري في قلبي ولكني أريد  املقب
ــة  ــت صحيف ــيو». وعنون الكالتش
توتو سبورت «يوفنتوس، الطريق من 
أجل ميلينكوفيتش.. تأثير رونالدو، 
ــتراتيجيات التي  نكشف عن االس

ــراء». ــح عملية الش ــن أن تفت ميك
ــال  ق ــش  مودريت ــر:  «إنت ــت  وأضاف
ــنوات  نعم لالنضمام لنا، ملدة ٤ س
ــنوي ١٠ ماليني يورو، األمر  وبراتب س
متروك لفلورنتينو بيريز، رئيس نادي 
ــت «مالديني: أنا  ريال مدريد». وأردف
ــل ميالن العظيم،  وليوناردو من أج
كاكا قد يعود مجددًا.. كوفاسيتش 

ضمن اهتمامات الروسونيري».

ــي توني  ــار األملان ــب اخر أث من جان
ــد، بعض  ــال مدري ــروس، العب ري ك
ــي خالل  ــادي امللك ــي الن ــاوف ف اخمل
االستعداد النطالق املوسم اجلديد.

ــدت صحيفة «ماركا» أن كروس  وأك
ــا، غادر  ــر ٢٨ عامً ــن العم ــغ م البال
ــق امللكي، قبل باقي  تدريبات الفري
الالعبني، وذلك بعد شعوره ببعض 
اآلالم. وأوضحت أن الكشف الطبي 

ــروس  ــف ك ــيوضح موق س
ــق  ــام فري ــاركة أم ــن املش م

ــاء، في الكأس  ا األربع روما، غدً
الدولية لألبطال.

ــرت الصحيفة أن  وذك
أولوية ريال مدريد 

االطمئنان  هي 
الالعب  ــى  عل
مواجهة  قبل 
ــو  تلتيك أ
ــي  ف ــد  مدري

السوبر األور
 ١٥ ــوم  ي ــي،  ب

ــهر  ش ــن  م
ب  آ / ــطس غس أ

اجلاري.
ــأن  ب ــت  ونوه

خيسوس فاييخو، 
ــق، هو  ــب الفري الع
ــم  ــذي ل ــد ال الوحي
تدريبات  يشارك في 
ــبب  ريال مدريد، بس
ــه من ألم في  معانات

عضالت الفخذ.

في  للسيدات،  مصر  منتخب  جنح 
التتويج بلقب البطولة العربية للكرة 
الطائرة الشاطئية، في نسختها الـ١٧ 

التي أقيمت مبدينة أكادير املغربية.
نظيره  على  املصري  املنتخب  وتغلب 
رد،  دون  شوطني  بنتيجة  املغربي، 
املباراة  إطار  في  و٢١-١٣،   ،٢١-١١ بواقع 

النهائية التي جمعت املنتخبني.
الالعبتان  املصري،  املنتخب  مثل  وقد 
حتت  رضوان،  وراندا  الغباشي  دعاء 
القيادة الفنية للمدرب مصطفى عبد 

العال.

ــفتالنا كوزنتسوفا بطلة لدورة  ــية اخملضرمة س  توجت الروس
ــت الرومانية ميهاييال  ــنطن في كرة املضرب، فيما افتتح واش
ــان  ــكو باكورة ألقابها بعد تتويجها بطلة لدورة س بوزارنيس
ــيه األميركية أيضا. واحتاجت كوزنتسوفا الى ساعتني  خوس
ــة دونا فيكيتش  ــم مواجهتها مع الكرواتي ونصف لكي حتس
ــرز لقبها األول منذ أوائل عام ٢٠١٦ حني  ٤-٦ و٧-٦ (٩-٧) و٦-٢ وحت
توجت بطلة لدورة سيدني، رافعة رصيدها الى ١٨ لقبا، بينها 
لقبان في الغراند سالم (فالشينغ ميدوز عام ٢٠٠٤ وروالن غاروس 
ــية البالغة ٣٣ عاما واملصنفة ١٢٨  عام ٢٠٠٩).وحافظت الروس
عامليا على سجلها اخلالي من الهزائم في العاصمة األميركية 
للمباراة احلادية عشرة تواليا كونها توجت باللقب عام ٢٠١٤، 
ــاركتها  ــل مباراتها األولى في مش ــحابها قب في حني أن انس
ــتيفنز ال  ــلون س الوحيدة األخرى عام ٢٠١٥ أمام األميركية س
ــارة.وكان باإلمكان أن يذهب  ــابات الربح واخلس يدخل في حس

اللقب لصالح فيكيتش، البالغة ٢٢ عاما واملصنفة ٤٤ عامليا، 
ــاء في اجملموعة الثانية  ــم اللق إذ حصلت على أربع فرص حلس
لكن خبرة منافستها الروسية لعبت دورها وحرمتها من احراز 
لقبها االحترافي الثالث (توجت بطلة في كواالملبور عام ٢٠١٤ 
ــادس نهائي لها.وأقرت  ونوتنغهام اإلنكليزية في ٢٠١٧) في س
ــوفا «أني كنت محظوظة بعض الشيء. هناك شيء  كوزنتس
ــنطن. ال أخسر أبدا هنا. لعبت مرتني  مميز بخصوص (دورة) واش
هنا، وفي املرتني توجت باللقب». وبدا التأثر واضحا بعد املباراة 
على منافستها فيكيتش التي بكت طويال لتفريطها باللقب 
بعد حصولها على فرصتني حلسم اللقاء في الشوط العاشر 
من اجملموعة الثانية حني كانت النتيجة ٥-٤، ثم على مثلهما 
ــى معنوياتها  ــذه اجملموعة، ما أثر عل ــوط الفاصل له في الش
ــا صفر-٥ ثم  ــرة التي تخلفت فيه ــي اجملموعة الثالثة األخي ف
خسرت إرسالها في الشوط الثامن، لتنتهي املواجهة لصالح 
كوزنتسوفا.وتوجهت الكرواتية بعد اللقاء الى مدربها بالقول 
ــت بالرياضة  ــرب ليس ــرة املض ــل اليوم. ك ــا حص ــذر عم «أعت
ــارة بعد احلصول على عدة  ــهل اخلس ــهلة. ليس من الس الس
فرص للفوز باملباراة. لكنها الرياضة التي أحبها. أمل أن أمتكن 

من خوض مباريات نهائية أخرى والفوز بألقاب أخرى».
لقب أول بعد طول انتظار

ــان خوسيه   ــكو مع لقب دورة س الرومانية ميهاييال بوزارنيس
ــلم، بإمكانك حتقيق ما تريد»  ــك ولم تستس «إذا أمنت بنفس
ــي تصنيف  ــة وتراجع ف ــي الركب ــني جراحيتني ف ــد عمليت بع
ــكو أخيرا في  ـــ٨٩١، جنحت بوزارنيس ــات حتى املركز ال احملترف
ــان خوسيه بعد فوزها  معانقة األلقاب وتوجت بطلة لدورة س
السهل في النهائي على اليونانية ماريا ساكاري ٦-١ و٦-صفر 

في ساعة و١٣ دقيقة.

Úˆâ@ âã@ÚÓ‹‡»€@ Ïö®a@Ü»i@Ô»Ójü@›ÿíi@è–‰nÌ@aÖÎ¸
النمساوي  األسطورة  يتعافى 
نيكي الودا، بطل العالم ثالث مرات 
 ،١ الفورموال  سيارات  سباقات  في 
بشكل قوي بعد خضوعه لعملية 

زراعة رئة، في فيينا.
حالة  على  املشرفون  األطباء  وأكد 
الودا، أن السائق النمساوي لم يعد 

في حاجة إلى أجهزة التنفس.
بها  يرقد  التي  املستشفى  وذكرت 

النمساوية،  العاصمة  في  الودا، 
في بيان مشترك مع جامعة فيينا 
الطبية، أنه: «فقط بعد ٢٤ ساعة 
كامل  في  الودا  نيكي  اجلراحة،  من 
وقد  التنفس،  أنبوب  إزالة  مت  وعيه، 

متكن من التنفس دون مساعدة».
أعضائه  «جميع  البيان:  وأضاف 

تعمل بشكل جيد»

ــن رد فعل  ــفت تقارير صحفية ع كش
ــر ميالن،  ــاح إنت ــال جن ــد ح ــال مدري ري
ــات الكرواتي  ــى خدم ــي احلصول عل ف
ــرة االنتقاالت  ــوكا مودريتش خالل فت ل

الصيفية اجلارية.
ــاركا أن ريال مدريد  ــدت صحيفة م وأك
ــر ميالن،  ــد إنت ــكوى ض ــيتقدم بش س
ــي  ــب املال ــد اللع ــرق قواع ــبب خ بس
النظيف، حال ضم مودريتش، مبساعدة 

من املالك الصينيني للفريق اإليطالي.
ــة أن القيود املالية  وأوضحت الصحيف
ــاد األوربي على إنتر  التي يفرضها االحت
ميالن، متنع النادي من دفع قيمة انتقال 
أو راتب مودريتش، ولذلك يخطط مالك 
ــالل رعاية،  ــق، لضخ أموال من خ الفري

تأتي من شركاتهم اخلاصة.
ونوهت أن هذا األمر محظور في قوانني 
ــث يتم  ــف، حي ــي النظي ــب املال اللع
ــان جيرمان،  ــق بالفعل مع س التحقي
الذي قام مبناورة مماثلة، حيث تعاقد مع 

نيمار ومبابي، من خالل عقود رعاية.
ــى أن مودريتش  ــارت الصحيفة إل وأش
ــي اليوم  ــات امللك ــى تدريب ــيعود إل س
ــة التي  ــاء العطل ــد انته ــاء بع االربع
ــاركته في  ــا، عقب مش ــل عليه حص

بطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.

وكان فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، 
ــابق بأن مودريتش لن  صرح في وقت س

ــانتياجو بيرنابيو إال  يرحل عن قلعة س
مقابل ٧٥٠ مليون يورو

��

@ÚÓΩb»€a@Ú����ôbÌä€a:زوروا موقعنا على االنرتنت

WWW.albayyna-new.com

ــان، على  ــان جيرم ــس س ــادي باري ــرض ن ع
الفرنسي أدريان رابيو، العب وسط الفريق، 
ــي ربطته  ــل األنباء الت ــده في ظ متديد عق
ــل، خالل الصيف احلالي. وقال موقع  بالرحي
ــيو ميركاتو»، أن سان جيرمان قام  «كالتش
ــاظ على الالعب، في  مبحاولة أخيرة للحف
ــي مع النادي، ينتهي في  ظل أن عقده احلال

الصيف املقبل.
وأضاف أن رابيو من املنتظر أن يرد على عرض 

سان جيرمان للتجديد خالل أسبوع.
ــباني،  ــلونة اإلس ــادي برش ــب ن ويرغ
ــط  ــم صفوفه بالعب الوس في تدعي
ــس  ألندري ــالً  بدي ــون  ليك ــي  الفرنس
ــدوري  ال ــى  إل ــل  رح ــذي  ال ــتا  إنييس

الياباني.
ــن  ــا م ــام أيضً ــو باهتم ــى رابي ويحظ
ــي امليركاتو احلالي مثل  أندية أخرى ف

يوفنتوس، اَرسنال وتوتنهام.

ÏÓiaâ@Û‹«@√b–z‹€@Êbfl7u@Êbç@Âfl@Ò7Åc@Ú€Îb™
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قالت سيرينا ويليامز، احلاصلة على ٢٣ لقبًا 
في البطوالت األربع الكبرى في التنس، إنها 
املزدحم  أن جدولها  اعتقادها  تعاني بسبب 
باملباريات لم يترك لها الوقت الكافي لرعاية 
وانسحبت  شهرًا.   ١١ عمرها  البالغ  ابنتها 
رودجرز السباب  كأس  من  عاما)   ٣٦) سيرينا 
شخصية»، بعد أيام من خسارتها ٦-١ و٦-٠ 
لبطولة  األول  الدور  في  كونتا  جوهانا  أمام 
مسيرتها  في  هزمية  أسوأ  في  هوزيه،  سان 
على  حسابها  في  سيرينا  احلافلة.وكتبت 
موقع الصور «إنستجرام»: «األسبوع املاضي 
لم يكن سهال بالنسبة لي. لم يتعلق األمر 
الشخصية  األشياء  بعض  بقبول  فقط 
كنت   .. مبعاناة  أشعر  كنت  لكني  الصعبة 

أشعر أني لست بأم جيدة». وأضافت: «قرأت 
إن اكتئاب ما بعد الوالدة  عدة مقاالت تقول 
إذا لم يتم  ميكن أن يستمر حتى ٣ سنوات، 
التواصل  «أحب  معه.وتابعت:  التعامل 
بأفضل شكل وحتدثت إلى والدتي وشقيقاتي 
وأصدقائي وأبلغوني أن هذه املشاعر طبيعية 

جدا».
جزءًا  متثل  املشاعر  هذه  أن  سيرينا  وأكدت 
تعاني  امرأة  أي  وحثت  اإلجناب،  بعد  طبيعيًا 

خالل تلك الفترة بأن تتحلى باإليجابية.
وأمتت: «كلنا منر بهذا املوقف. أنا أعمل كثيرا 
أفضل العبة ممكنة.  أكون  أن  وأحاول  وأتدرب 
ورغم ذلك فهذا يعني أنه رغم الوجود معها 
يوميًا فإنني ال أكون إلى جوارها الفترة التي 

أرغب فيها».

lb˜n◊¸a@ÙÜznm@åflbÓ‹ÌÎ@b‰Ì7ç

يلوح  إجنليزي  بريطانية عن صراع  تقارير صحفية  كشفت 
خالل  برشلونة،  جنم  دميبلي،  عثمان  مع  للتعاقد  األفق،  في 

فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية.
يونايتد  مانشستر  إدارة  أن  ميل،  الديلي  صحيفة  وأكدت 
تسعى للدخول في صراع مع آرسنال، لضم دميبلي لتعزيز 
صفوف الشياطني احلمر.وأوضحت أن جوزيه مورينيو، مدرب 
غلق  قبل  هجومي،  العب  بضم  اإلدارة  طالب  اليونايتد، 
أنتوني  الفرنسي  مع  العالقة  لتوتر  نظرًا  االنتقاالت،  سوق 
فرصته  على  مارسيال  يحصل  الفريق.ولم  العب  مارسيال، 
مع الشياطني احلمر، املوسم املاضي، حيث تسبب ذلك في 
وبالتالي  املونديال،  الفرنسي في  املنتخب  غيابه عن قائمة 
يرغب الالعب في الرحيل. وأضافت الصحيفة، أن دميبلي (٢١ 
بوروسيا  مغادرة  منذ  اإلصابات،  بسبب  بشدة  عانى  ا)  عامً
اسمه  وارتبط  املاضي،  الصيف  برشلونة،  إلى  دورمتوند 

بالرحيل عن برشلونة، بعد وصول البرازيلي مالكوم .

@k‘mäfl@åÓ‹¨g@ aäï
Ô‹jπÖ@Û‹«



ــة ان العالم يعيش  اكدت تقارير اعالمي
خالل الفترة احلالية صراعات جتارية، رمبا 
ــود طويلة، وقد  ــالل عق ــون األكبر خ تك
ــا جتارية، قطبيها  ترتقي ألن تكون حروبً
ــني،  والص ــكا،  أمري ــا:  ــيني هم األساس
ــيك وكندا  ــى دخول املكس باإلضافة إل
واالحتاد األوربي على طول اخلط، في اجتاه 
عاملي واضح نحو مزيد من احلمائية، ورمبا 
تقلص انتعاش العوملة الذي كان االجتاه 
ــنوات املاضية،  ــح الس ــا أهم مالم إليه
ــر جند الوضع في  ــن على اجلانب اآلخ لك
ا؛ فالقارة السمراء  ا متامً أفريقيا مختلفً
ــن انفتاح  ــاب حقبة جديدة م على أعت
ــبوقة.  ــادي وحرية جتارية غير مس اقتص
ــيكون هذا االجتاه بوابة أفريقيا  فهل س

ملرحلة اقتصادية جديدة؟
التجارة الحرة َّـ خطر

ــر ارتفاع وتيرة النزاع  كما اكدت التقاري
ــات املتحدة  ــاري بني الصني والوالي التج
فيما لم يسلم منه شركاء جتاريون كبار 
ــة  ــو األمر الذي دفع مؤسس ــرون؛ وه آخ
«بيرتلسمان» للتحذير من أن مصداقية 
وبقاء منظمة التجارة العاملية يواجهان 
ــك بعد تهديدات  ا خطيرًا»، وذل ــدً «تهدي
ــد ترامب بفرض  ــس األمريكي دونال الرئي
ــن ٥٠٠ مليار دوالر  ــوم  تقدر بأكثر م رس
ــا تعهدت  ــات صينية، بينم على منتج
ــني بالرد على كل خطوة؛ األمر الذي  الص
ــي اقتصادات العالم في  يجعل أول وثان

ــي على  ــرة؛ قد تقض ــة كبي ــرب جتاري ح
ــراف القائم  ــام التجارة املتعدد األط نظ
ــا بقيادة  ــد، واملطبق حاليً ــى القواع عل

منظمة التجارة العاملية.
ــر  تقري ــالل  خ ــروا  ذك ــون  جتاري ــراء  خب
ــمان أن متسك املنظمة  حديث لبيرتلس
ــاليب العمل احلالية سيقودها إلى  بأس
ــة أن  ــى املنظم ــي، فعل ــزوال التدريج ال
ــداد األعضاء صوب  ــى منع ارت تعمل عل
ــات احلماية التجارية  استخدام سياس
ــل النزاعات  ــد، وضمان ح من طرف واح
ــا ال تقوم به  ــو م ــاءة، وه ــة وكف بفاعلي
ــارة العاملية»  ــا؛ إذ لم تتخذ «التج حاليً

ا حقيقيًا مما يحدث. حتى اآلن موقفً
ــرب التجارية  ــى أن احل ــارة إل وجتدر اإلش
ــارة احلرة غير  ــدد التج ــة التي ته احلالي
ــنطن  ــا يحدث بني واش ــى م ــرة عل قاص
ــاك كذلك أزمة  ــط، ولكن هن وبكني فق
كبيرة بني أمريكا واالحتاد األوربي، وكذلك 
كندا واملكسيك، وهو األمر الذي يجعل 

حرية التجارة في خطر حقيقي.

ــي العالم..  ــرة ف ــة جتارة ح ــر منطق أكب

أفريقيا عكس التيار
ــرات التجارية العاملية  ا عن التوت ــدً وبعي
ــاه العاملي؛  ــا عكس االجت ــير أفريقي تس
ــام ٢٠١٥ وقعت ٢٦  ــف الع ــي منتص فف
ــارة حرة في  ــة جت ــة اتفاقي ــة أفريقي دول
مدينة شرم الشيخ املصرية، وكان هدف 
ــلع  ــهيل حركة الس تلك االتفاقية تس
ــكل أكثر  بني الدول األعضاء، والتي تش

من نصف الناجت القومي للقارة.
ــي: مصر،  ــاركة ه ــدول املش ــت ال وكان
ــا،  أفريقي ــوب  ــا، وجن ــودان، وليبي والس
ــل،  وسيش ــقر،  ومدغش ــوال،  وأجن
ــر،  ــزر القم ــاالوي، وج ــيوس، وم وموريش
ــدا،  ــدا، وأوغن ــدي، وروان ــا، وبورون وتنزاني
وكينيا، والكونغو الدميقراطية، وإثيوبيا، 
ــوتو، وناميبيا،  وإريتريا، وجيبوتي، وليس
ــوازيالند،  وس ــق،  وموزمبي ــوانا،  وبتس

وزمبابوي، وزامبيا.
ومت اإلعالن عن بدء تطبيق االتفاقية على 
ــح االتفاقية آفاقا  ــع؛ كي تفت أرض الواق
ــادل التجاري بني  ــات التب ــرة لعملي كبي

ــلع  ــهل عملية انتقال الس الدول، وتس

ا  أيضً وتسهم  واالستثمارات،  والبضائع 
ــعار، لكن هذه املرة كان  في خفض األس
ــى االتفاقية  ــدول التي وقعت عل عدد ال
ــن إجمالي ٥٥  ــة أفريقية م ــو ٥٠ دول نح
ــو  ــي، وه ــاد األفريق ــاء باالحت ــة أعض دول
ــاه معظم  ــورًا كبيرًا في اجت ــا يعد تط م
ــا امتنع كلٌّ  ــمراء، بينم ــارة الس دول الق
ــاو،  ــا، وإريتريا، وغينيا بيس من: نيجيري

وبورندي، وسيراليون، عن التوقيع.
ولكن مع بداية الشهر اجلاري، قال رئيس 
نيجيريا، محمد بخاري، إن بالده ستنضم 
ــمل  قريبًا إلى اتفاقية للتجارة احلرة تش
ــدم واضح  ــك في تق ــا، وذل ــارة أفريقي ق
ــة بني بلدان  ــة احلواجز التجاري نحو إزال
ــة تكون منطقة  ــارة، وبهذه االتفاقي الق
ــرة، أكبر منطقة  ــارة األفريقية احل التج
جتارة حرة من حيث عدد الدول املشاركة 
ــكيل منظمة التجارة العاملية  منذ تش
ــارة بني  ــا يعزز التج ــو م ــام ١٩٩٥؛ وه ع
ــتكون  دول القارة. ومع هذه االتفاقية س
ــوق أفريقية  املنطقة قادرة على خلق س

ــخص بناجت  ــم أكثر من ١٫٢ مليار ش تض
ــى ٢٫٥ تريليون  ــي يصل إل محلي إجمال
ــة  ــة التعريف ــتُلغى املنطق دوالر، إذ س
ــارة  التج ــى  عل ــا  تدريجيً ــة  اجلمركي
ــاد؛ وهو ما  ــاء باالحت ــدول األعض ــني ال ب
بالنسبة للشركات  التجارة  سيسهل 
ــك ال يخلو  ــر كذل ــة، إال أن األم األفريقي
من الكثير من التحديات، خاصة وسط 
ــتقرار  ــات الداخلية وعدم االس الصراع
ــض بلدان  ــي في بع ــي والسياس األمن
القارة، باإلضافة إلى التحدي األبرز وهو 
ــالت الكبرى في العالم  تعامالت التكت

مع تلك املنطقة.
ــهم  ــر.. هكذا تس ــة الس ــني كلم الص

بالنقلة األفريقية
ال ميكن احلديث عن املستقبل التجاري 
واالقتصادي املشرق ألفريقيا دون احلديث 
ــنت جيبوتي  ــث دش ــني، حي ــن الص ع

ــر منطقة جتارة  ــى من أكب ــة األول املرحل
ــتفادة من  ــارة؛ وذلك لالس ــي الق حرة ف
ــى أحد أكثر  ــتراتيجي عل موقعها االس
ــي العالم،  ا ف ــاطً ــرق التجارية نش الط
ــن ثالثة  ا ع ــالد أيضً ــفت الب ــا كش فيم
ــكة حديد يربط  موانئ جديدة وخط س
ــني إثيوبيا التي ليس لها منفذ  بينها وب
ــاعيها ألن تصبح  ــار مس ــري في إط بح

مركزًا عامليًا للتجارة واللوجستيات.
ــي لتنجح  ــم تكن جيبوت ــي الواقع ل وف

ــة بدون دعم  ــوة التاريخي في هذه اخلط
ــة التحتية  ــول منو البني ــني التي مت الص
ا في البالد؛ إذ إن البالد جزء  ــريع جدً الس
ــق» و«طريق  ــزام والطري ــادرة «احل من مب
احلرير البحري»، باإلضافة الستضافتها 
ــكرية الصينية الوحيدة  القاعدة العس
ــير  ــي الصينية، فيما تش ــارج األراض خ
ا  ــني قدمت قروضً التقديرات إلى أن الص
ــار دوالر، وتبلغ  ــو ١٫٣ ملي ــي بنح جليبوت
ــاحته  ــروع الذي تصل مس تكلفة املش
ــار دوالر،  ــار نحو ٣٫٥ ملي ــى ٤٨٠٠ هكت إل
ــروع بعد ١٠  ــن املقرر أن يكتمل املش وم
ــة جتارة  ــكل أكبر منطق ــنوات، ليش س

حرة في أفريقيا.
ــي أفريقيا ال يقتصر  التواجد الصيني ف
ــا املثال  ــي، لكنه ــى جيبوت ــع عل بالطب
ــد  التواج ــذا  له ــدث  األح ــوذج  النم أو 
ــرعة كبيرة في  العميق الذي يتطور بس

ــفت وزارة التجارة  اآلونة األخيرة؛ إذ كش
ــف مايو (أيار) ٢٠١٧  الصينية في منتص
ــتثمارات الصينية املباشرة في  أن االس
ــار التعاون  ــزت ٦٤٪، وذلك إط ــارة قف الق
ــة  ــي قم ــه ف ــاق علي ــرى االتف ــذي ج ال
ــوب أفريقيا عام  ــي جن ــبرج ف جوهانس

.٢٠١٥
ــفت خالل قمة  ــت الصني قد كش وكان
٢٠١٥ عن خطط لضخ ٦٠ مليار دوالر في 
مشروعات تنمية بأفريقيا، في قطاعات 
الزراعة وبناء الطرق واملوانئ والسكك 
احلديدية، باإلضافة إلى شطب ديون؛ 
األمر الذي ظهرت نتائجه خالل الربع 
ــع  إذ ارتف ــي؛  ــام املاض ــن الع األول م
ــاري الصيني  ــادل التج ــي التب إجمال
ــبة ١٦٫٨٪،  ــدول األفريقية بنس مع ال
وذلك في أول زيادة على أساس سنوي 
ــارة إلى  ــدر اإلش ــام ٢٠١٥. وجت ــذ ع من
ــي جينبينغ،  أن  الرئيس الصيني، ش
كان في جولة أفريقية ضمن السنغال، 
ــهدت عدة  ــوب أفريقيا، ش ورواندا، وجن
ــة كلها تدعم النقلة  اتفاقات اقتصادي
الكبيرة املتوقعة في الواقع االقتصادي 
ــاه الذي حتدث  ــي، وهو نفس االجت األفريق
ــرة آتي إلى  : «في كل م ــالً ــي قائ فيه ش
ــة الكبيرة لهذه  ــظ احليوي أفريقيا أالح
ا  ــتقبل زاهر»، مؤكدً القارة املوعودة مبس
ــتقبل التعاون  ــة مبس ــى ثقته التام عل
ــح  ــا تتأرج ــي، فيم ــي – األفريق الصين
ــريك  ــني أول وثاني أكبر ش ــا ب ــني م الص
جتاري ملعظم دول القارة؛ وهو ما يجعلها 

عنصرًا أساسيًا في مستقبل أفريقيا.
ــة العرب من  ــتفيد األفارق كيف سيس

هذه املرحلة؟
ــي القارة  ــبع دول عربية ف ــو س تقع نح
األفريقية، وهي: مصر، واملغرب، وتونس، 
ــودان، وموريتانيا،  ــر، وليبيا، والس واجلزائ

ــبع  والدول األربع األُوَل من هذ الدول الس
ــتفادة  ــرض أن تكون األكثر اس من املفت
ــر التي تنطلق  ــن التوجه التجاري احل م
ــدول تعمل  ــا؛ إذ إن هذه ال ــوه أفريقي نح
حاليًا على إصالحات اقتصادية، وتهدف 
ــيط الصادرات وخفض فاتورة  إلى تنش
الواردات، وهو الذي سيكون ألفريقيا دورًا 
ــة التجارة  ــا فيه في ظل اتفاقي جوهريً
ــاش االقتصادي  ــرة األفريقية واالنتع احل

احلالي.
ــالت  ــاد، أن التكت ــراء اقتص ــد خب ويؤك
االقتصادية األفريقية تتسم بالقوة عن 
التكتالت العربية، كما أنها من الناحية 
ا، وهى  ا كبيرةً جدً ــوقً العملية تعتبر س
ــة األعضاء فيها  ــبة لدول املنطق مناس
ــاء  ــع األعض ــتويات جمي ــرًا ألن مس نظ
ــع  ــد أن تتب ــة، وال ب ــون متقارب ــكاد تك ت
ــة احلواجز  ــهيالت إلزال تلك اخلطوة تس
ــك الدول من  ــة حتى تتمكن تل اجلمركي
التعامل مستقبالً مع منظمة التجارة، 

وتنافس على املستوى العاملي.
ــا،  جوم ــتوس  كالس ــال  ق  ٢٠١٥ ــي  ف
ــي: «إن اتفاقية التجارة  األكادميي الكين
ــترفع التجارة  ــد تطبيقها س ــرة عن احل
ــيرًا إلى  البينية في القارة إلى ٣٠٪، مش
ــي أوربا،  ــارة القارة تتم ف ــن جت أن ٧٠٪ م
ــب جلنة األمم املتحدة االقتصادية  وبحس
ــارة البينية األفريقية  ألفريقيا فإن التج
ــول عام  ــبة ٥٢٪ بحل ــترتفع إلى نس س
ــتويات التجارية  ٢٠٢٢، مقارنة مع املس

ــيعود  لعام ٢٠١٠؛ وهذا األمر بالطبع س
ــرة لالقتصادات العربية التي  مبنافع كبي

تسعى لزيادة صادراتها».
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ترامب يخير إيران بين التغيير والعزلة وروحاني يتهمه بالسعي إلى «إثارة فوضى»
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ــب طهران أمام  ــع الرئيس األميركي دونالد ترام وض
ــات عليها: إما أن  ــا أعاد فرض عقوب ــن، بعدم خياري
ــلوكها «املزعزع لالستقرار» وإما أن تواصل  ل س تبدّ
ــراف الذين  ــذر األط ــة اقتصادية». وح ــار عزل «مس
ــع اإليرانيني،  ــم االقتصادية م ــيتابعون عالقاته س
ــنطن أدرجت  ــة»، علماً أن واش ــن «عواقب وخيم م
ــة» بديلة  ــعي إلى «صفق ــي إطار الس ــا ف خطوته
ــام ٢٠١٥.  ــي» املُبرم ع ــووي «الكارث ــن االتفاق الن ع
ــار األمن  تزامن ذلك مع تنبيه جون بولتون، مستش
القومي في البيت األبيض، من أن إغالق مضيق هرمز 
سيكون «أكبر خطأ» ترتكبه طهران، مستدركاً أن 

تهديداتها «جوفاء».
ــى «حماية  ــد تصميمه عل ــاد األوربي أك ــن االحت لك
ــطة في أعمال  ــات االقتصادية األوربية الناش اجله
ــة التعطيل  ــر تطبيق «آلي ــروعة مع إيران» عب مش
ــل  ــد «العم ــة،. وتعه ــر األميركي ــة» للتدابي األوربي
ــة مع إيران،  ــوات املالية الفاعل ــاظ على القن للحف
ــازاً» . وأعلنت  ــا نفطاً وغ ــتمرار في تصديره واالس
وزارة االقتصاد األملانية أن احلكومة ستواصل تقدمي 
ــركات التي تعمل  ــتثمار للش ضمانات تصدير واس
ــارزاً أكد أن بالده  ــؤوالً أميركياً ب ــع إيران. لكن مس م

«ليست قلقة» من تلك اجلهود األوربية .
ــن روحاني  ــل، اتهم الرئيس اإليراني حس في املقاب
ة  ــية على األمّ ــنّ «حرب نفس الواليات املتحدة بش
ــعبها». وأضاف  ــامات لدى ش اإليرانية وإثارة انقس
ــات، أمر غير  ــات مع (فرض) عقوب ــراء «مفاوض أن إج
ــى  ــات عل ــون عقوب ــون) يفرض ــي. (األميركي منطق
ل  ة». وتابع: «نفضّ ــا وعلى األمّ أطفال إيران ومرضاه
ــب  ــا تتطلّ ــات، لكنه ــية واحملادث ــاً الدبلوماس دوم
ــدة تعيد فرض عقوبات على  األمانة. الواليات املتح
طهران وتنسحب من االتفاق النووي، ثم تريد إجراء 
ــرة  محادثات معنا. دعوة ترامب إلى محادثات مباش
(هي) لالستهالك احمللي في أميركا وإلثارة فوضى في 
ــوية  ــران. على أميركا أن تثبت أنها راغبة في تس إي

املشكالت عبر احملادثات».
ــف أقرّ بأن  ــي جواد ظري ــة اإليران ــر اخلارجي وكان وزي
ــة  األميركي ــية  السياس ــوط  والضغ ــة  «البلطج
ــتدركاً أن  ــالده، مس ــي ب ــات» ف ــبب اضطراب ستسّ
ــم والضغوط والعقوبات  «أميركا معزولة في العال

ال ميكنها تغيير سياسة إيران».
ــات األميركية  ــن العقوب ــى م ــة أول ــمل حزم وتش
ــاق النووي،  ــت مرفوعة وفق االتف ــى طهران، كان عل
مشترياتها من الدوالر األميركي وجتارتها في الذهب 
ــيارات، إضافة إلى  ــاع الس ــة وقط ــادن الثمين واملع

الفحم والبرمجيات املرتبطة بالصناعة والسجاد. 
ــرض حزمة ثانية  ــات املتحدة إعادة ف ــزم الوالي وتعت
ــي (نوفمبر) املقبل،  ــرين الثان من العقوبات، في تش
ــحن، إضافة إلى  ــي النفط والش ــتهدف قطاعَ تس

املصرف املركزي اإليراني .
ــووي «الرهيب  ــاق الن ــده باالتف ــب تندي ــدد ترام وج
ــدة ملتزمة  ــات املتح ــاً: «الوالي ــادي»، مضيف واألح
ــكل وثيق  ــنعمل في ش ــق كل عقوباتنا، وس تطبي
ــران، لضمان  ــع إي ــارس أعماالً م ــدول التي مت ــع ال م
ــب وخيمة» للذين  ــالٍ كامل». وحذر من «عواق امتث
ــع:  ــا، وتاب ــة معه ــم االقتصادي ــون عالقاته يواصل

ــابهة،  ــدول على اتخاذ خطوات مش «نحضّ كل ال
ــه خيارين: إما  ــي يواج ــام اإليران ــح أن النظ لتوضي
ــتقرار ودمجه  د واملزعزع لالس ــلوكه املهدِ تغيير س
مجدداً باالقتصاد العاملي، وإما االستمرار في مسار 
العزلة االقتصادية». وزاد: «في وقت نواصل ممارسة 
ــادي على النظام  ــن الضغط االقتص ــر مقدار م أكب
ــموالً  ــى اتفاق أكثر ش ــى منفتحاً عل ــي، أبق اإليران
يلحظ مجمل نشاطاته الضارة، مبا فيها برنامجه 

الباليستي ودعمه اإلرهاب».

ــدث عن «إعادة  ــب ترامب، فتح ــا مايك بنس، نائ أم
ــراً بأن  ــران»، مذكّ ــى إي ــية عل ــرض عقوبات قاس ف
ــحبت من االتفاق النووي «الكارثي  ــنطن انس واش
ــل العالم أكثر  ــى صفقة جديدة جتع للتفاوض عل
ــلوك  أمناً». وأضاف: «نحن مصممون على تغيير س
ــة نووية». ــا من أن تصبح دول د، ومنعه ــران املهدِ إي
ــة األميركي  ــر اخلارجي ــدد وزي ــت ذاته، ش ــي الوق ف
ــى أن العقوبات هدفها «مواجهة  مايك بومبيو عل
ه على  ــاطات اخلبيثة للنظام اإليراني»، وحضّ النش
ــه، ال دعم  ــاعدة مواطني ــوارده ملس ــتخدام م «اس
اإلرهاب وإثراء قيادته».ودعا بولتون القادة اإليرانيني 
ــول عرض الرئيس (ترامب) للتفاوض معهم  إلى «قب
ــتية  ــم للصواريخ الباليس ــي عن برامجه والتخلّ
واألسلحة النووية، في شكل كامل ميكن التحقق 
منه، ال مبوجب الشروط اجملحفة في االتفاق النووي 
اإليراني والتي لم تكن مرضية». وأضاف: «إذا كانت 
إيران جدية ستجلس إلى الطاولة. سنعرف إن كان 
(اإليرانيون جديني) أم ال». وحذرهم من أن إغالق مضيق 
ــتدركاً  ــيكون «أكبر خطأ» يرتكبونه، مس هرمز س
ــذا واعتبر وزير اخلارجية  أن تهديداتهم «جوفاء». ه
ــس األميركي  ــف لودريان أن الرئي ــي جان إي الفرنس
ــع نظيره  ــد قمة م ــه عق ــب، باقتراح ــد ترام دونال
ــا فعله مع الزعيم  ــن روحاني، يكرّر م اإليراني حس
ر بالقمة التي  الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وذكّ

ــي حزيران  ــنغافورة ف ــت ترامب بكيم في س جمع
ــات وإهانات،  ــد تبادلهما اتهام ــو) املاضي، بع (يوني
قائالً إن الرئيس األميركي «يقوم مجدداً مبا فعله مع 
كيم جونغ أون في كوريا الشمالية: يهاجم، يتخذ 
إجراءات صارمة وبعدها يقترح إجراء محادثات. في 
ــمالية النتائج  ــم حتقق كوريا الش ــت الراهن ل الوق
ــتتحقق، ويُستحسن أن تتحقق». املنتظرة. رمبا س

ــتعداده للقاء روحاني «في أي  وكان ترامب أعلن اس
وقت ومن دون شروط». لكن وزير اخلارجية األميركي 
مايك بومبيو اشترط لعقد اللقاء «إظهار اإليرانيني 
ــي طريقة  ــرات جوهرية ف ــتعدون لتغيي أنهم مس
ــلوكهم اخلبيث  ــعبهم، وتغييرهم س ــة ش معامل
ــع حقاً  ــاق نووي مين ــرام) اتف ــة (إب ــم بأهمي وإقراره
ــة األميركية  ــت اخلارجي ــذري». وحرص ــار ال االنتش
ــات الرئيس، إذ  على تأكيد أن الوزير ال يعرقل سياس
ــم الوزارة بأن بومبيو قال سابقاً  رت ناطقة باس ذكّ

ــاء دوليني  ــاع مع زعم ــب في االجتم ــب يرغ إن ترام
ــؤولون إيرانيون.  ــكالت، وبينهم مس لتسوية املش
ئلت هل يؤيّد بومبيو حواراً مع اإليرانيني من دون  وسُ
شروط، فتجنبّت استخدام تلك العبارة، الفتة إلى 
ــلوك  ــنطن ترغب في أن ترى تغييرات في س أن واش
ــنكون  ــم هو أننا س ــتدركت أن «امله ــران، واس طه
ــتعدين للجلوس وإجراء هذه احملادثات». وأبدت  مس

تل أبيب حذراً في شأن عرض ترامب، إذ نقلت وكالة 
ــرائيلي بارز قوله إن الدولة  «رويترز» عن مسؤول إس
ــال دائم باإلدارة األميركية، وأكد  العبرية «على اتص
أبرز املسؤولني األميركيني أن ال تغيير في السياسة 
ر وزير  ــل، ذكّ ــة إزاء إيران».في املقاب األميركية الثابت
ــف بأن طهران  ــة اإليراني محمد جواد ظري اخلارجي
ــي إطار  ــنتني» ف ــا محادثات لس ــنطن «أجرت وواش
ــووي املُبرم  ــت إلى االتفاق الن ــات التي أفض املفاوض
ــام ٢٠١٥. وكتب على  ــت ع ــدول الس ــران وال ــني إي ب
ــاد األوربي/الدول الثالث  ــا مع االحت «تويتر»: «توصلن
ــني إلى اتفاق فريد  ــيا+ الص الكبرى في االحتاد+ روس
متعدد الطرف (االتفاق النووي). كان يعمل وال ميكن 

ــحابها  ــها النس ــات املتحدة أن تلوم إال نفس الوالي
ــر أن «التهديدات  ــا الطاولة». واعتب ــه ومغادرته من
ــات العامة لن جتدي»،  ــاليب العالق والعقوبات وأس
ــرام  االحت ــوا  «جرّب ــالً:  قائ ــني  األميركي ــب  وخاط
ــا قائد «احلرس  ــات الدولية».أم ــني وااللتزام لإليراني
الثوري» اإليراني اجلنرال محمد علي جعفري فرفض 
ــت كوريا  ــب، وخاطبه قائالً: «إيران ليس عرض ترام

ــك بعقد اجتماع. حتى  ــمالية كي تقبل عرض الش
رؤساء الواليات املتحدة الذين سيأتون بعدك، لن يروا 
هذا اليوم. ستأخذ أمنيتك هذه معك إلى القبر. لن 
ــود تعيش  ــرى مثل هذا اليوم، إبقَ في قصرك األس ت
ــؤولني اإليرانيني». وأضاف: «إعلم أن  أوهام لقاء املس
ــعب اإليراني يختلف كثيراً عن الشعوب التي  الش
ــؤوليه بالتفاوض  ــمح ملس تقبل الهيمنة، ولن يس
ــون  ــؤولون اإليراني ــر. املس ــيطان األكب ــاء الش ولق
ــة وخبروها  ــيناريوهاتكم اخملادع ــون جيداً س يعرف
ــة مهنتك  ــك رئيس متارس بدل السياس مراراً. لكن
ــيئاً عن أبجدية  ــارة املبتذلة، وال تعرف ش في التج

تطلّع الشعوب إلى اجلهاد والتحرّر».

أعلنت وزارة االقتصاد األِّـانية أن الحكومة 
ستواصل تقديم ضمانات تصدير واستثمار 

للشركات التي تعمل مع إيران

التواجد الصيني َّـ أفريقيا ال 
يقتصر بالطبع على جيبوتي 
لكنها اِّـثال أو النموذج األحدث 
لهذا التواجد العميق الذي يتطور 
بسرعة كبرية َّـ اآلونة األخرية

االتحاد األوربي أكد تصميمه 
على حماية الجهات االقتصادية 
األوربية الناشطة َّـ أعمال 
مشروعة مع إيران عرب تطبيق 
آلية التعطيل األوربية

مع اقتراب نهايته في العالم.. هكذا تدخل أفريقيا عصر التجارة الحرة
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الجزائر.. ورقة موسكو الرابحة في شمال أفريقيا

وقال اجلنرال إلياس قانصو، املتحدث 
باسم اجليش اللبناني: «لقد وقعت 
ــدد ال يحصى من  ــوادث بع هذه احل
ــم  ــان يت ــض األحي ــي بع ــرات. ف امل
ــا األغنام  ــاف الراعي، وأحيانً اختط
أو املاعز. حدث ذلك باألمس فقط». 
وفي األسبوعني املاضيني فقط، جنا 
ــى األقل من  ــان لبنانيان عل مواطن
ــوات الدفاع  ــي قبضة ق ــوع ف الوق
ــرت وكالة  (IDF). وذك ــرائيلية  اإلس
أنباء لبنان الرسمية الثالثاء املاضي 
ــرائيلية معادية  ــاة إس أن «قوة مش
ــدود»، وأطلقت عدة  ــرت خط احل عب
ــة العتقال  ــل دخان في محاول قناب

راعي غنم.
وكانت آخر عملية ناجحة للجيش 
ــرائيلي في أيار املاضي عندما  اإلس
ــل راعٍ ومدني لعدة أيام. وكما  اعتُق
ــراحهما  هو احلال عادة، مت إطالق س

بعد وقت قصير من التحقيقات.
اخلط األزرق

ــاة األغنام  ــرائيل إلى رع ــر إس تنظ
ــم يعملون مع  بارتياب، مدعية أنه
ــة احلدود.عزا تقرير  ــزب اهللا ملراقب ح
ــة البريطانية هذا الوضع  الصحيف
ــمية بني  ــدم وجود حدود رس إلى ع
لبنان وإسرائيل، فقط خط انسحاب 
ــمته األمم املتحدة يعرف باخلط  رس
األزرق.رعاة األغنام اللبنانيون الذين 
يجتازون هذه التضاريس الغامضة 
مع مواشيهم، غالبًا ما يعبرون دون 
ــذي ال يحمل عالمات  ــم اخلط ال عل
واضحة. خالل العام املاضي، وثقت 
ــالم  ــوات األمم املتحدة حلفظ الس ق
التي تقوم بدوريات في املنطقة أكثر 
ــط األزرق من  ــن ٨٠٠ انتهاك للخ م
ــام واملزارعني.ونقل  جهة رعاة األغن

التقرير عن أندريا تيننتي، املتحدث 
ــدة املؤقتة  ــم قوات األمم املتح باس
ــان (اليونيفيل)، قوله: «لقد  في لبن
رأيت البعض منهم بنفسي. سترى 
ــر اجلانب اآلخر، وكان  األغنام متر عب
ــا. تقع  ــاة إعادته ــني على الرع يتع
ــتمل على مناطق  املناطق التي تش
رعي خصبة على طول اخلط األزرق، 
حيث ال يتم حتديد العالمات بشكل 
ــع جزء من  ــد للغاية. إنه بالطب جي
ــاة األغنام. كان  الروتني اليومي لرع

ا هكذا» . الوضع دائمً
ــش  ــر اجلي ــرى، يعب ــات أخ ــي أوق ف
اإلسرائيلي احلدود العتقال أحد رعاة 
ــش اللبناني إلى  األغنام. ينظر اجلي
ــى أنها مصدر  ــاالت االحتجاز عل ح

ــن احتواؤها ويقول  ــق، ولكن ميك قل
ــي  اليوم ــراق  ــؤولون: إن االخت املس
ــوي اللبناني بالطائرات  للمجال اجل
اإلسرائيلية هو أكثر أهمية بكثير.

ــن اخلط، تنظر  على اجلانب اآلخر م

ــرائيل إلى رعاة األغنام بارتياب،  إس

ــة أنهم يعملون مع حزب اهللا  مدعي
ملراقبة احلدود.

رتبة  ــاوي  (تس ــت  اللفتنان ــت  وقال
مالزم) ساريت زيهافي املتخصصة 

ــكرية،  العس ــتخبارات  االس ــي  ف
ــي اجليش  ا ف ــابقً ــي عملت س والت
ــام  األغن ــاة  رع إن  ــرائيلي:  اإلس
ــهد. ما  ــني «جزء من املش اللبناني
ــاك رعاة،  ــو إنَّ هن ــي قوله ه ميكنن
ــاالت ال يكونون  لكن في بعض احل
ــال تيننتي إنه لم  ــرد رعاة». وق مج
يكن هناك دليل واضح على وجهة 
ــال: «إنهم يدعون  النظر هذه. وق
ــذه املعابر  ــع ه ــن جمي ــك، لك ذل
ــا  ــة حتقيقً ــا البعث ــت فيه حقق

ا». سليمً

مخــاوف مــن انــدالع صــراع 
مميت

    يحرص كال اجلانبني على جتنب 
ــر الذي اندلع  تكرار الصراع املدم
عام ٢٠٠٦ وقتل فيه حوالي ١٢٠٠ 
شخص، معظمهم من املدنيني في 

لبنان.
ــس لديه  ــي لي ــش اللبنان وألن اجلي
ــرائيل،  ــع إس ــرة م ــاالت مباش اتص
ــالم التابعة  ــوات حفظ الس فإن ق

ا لعودة  ــيطً ــل تعمل وس لليونيفي
ــل  «نتص ــي:  تيننت ــال  وق ــاة.  الرع
باجلانب اإلسرائيلي بسرعة كبيرة، 
ــراحهم.  ــم إطالق س ــب منه ونطل
في معظم احلاالت، يتم استجواب 
ــراحهم في  ــاة ويتم إطالق س الرع

اليوم التالي، أو في اليوم نفسه».
ــد  ــرائيلية ق ــوات اإلس ــت الق وكان
ــامر سالم دياب،  حاولت اعتقال س
ــة كفركوبة عام  ــا، في قري ٣٨ عامً
ــال إن كلبًا ميتلكه  ــن يق ٢٠١٥، ولك
ــكان  ــد هاجمهم. قام الس دياب ق
باحتجاجات خارج مكتب  احملليون 
ــي العام  ــي القرية ف ــل ف اليونيفي
ــوات  الق ــادت  أع أن  ــد  بع ــي  التال
ــن  م  ١٣٤ ــن  م ــر  أكث ــرائيلية  اإلس
ــيئة» بعد فترة  املاعز «في حالة س
ــائل  ــا لوس ــرة، وفقً ــاز قصي احتج

إعالم حكومية لبنانية.
ــاحنات تافهة،  ــذه املش قد تبدو ه
ولكن اندلعت اشتباكات مميتة بني 
البلدين بسبب مخالفات بسيطة. 

وقد أدى قطع شجرة كانت فروعها 
ــى طول خط  ــور عل تتدلى على س
التماس إلى مواجهة في عام ٢٠١٠ 

قتل فيها خمسة أشخاص.
ــل من احلوادث  ا عن عدد قلي ــدً وبعي
ــاع  األوض ــت  كان ــد  فق ــردة،  املنف
ــدود إلى حد كبير  ــلمية على احل س
ــرص  ــرة. ويح ــنوات األخي ــي الس ف
ــرار  تك ــب  ــى جتن ــني عل اجلانب كال 
ــذي اندلع في عام  الصراع املدمر ال

ــخص  ــل حوالي ١٢٠٠ ش ٢٠٠٦ وقت
ــن املدنيني في لبنان،  معظمهم م
ومت تدمير جزء كبير من جنوب البالد 

بالقصف. على اجلانب اإلسرائيلي، 
ا، معظمهم من  ــخصً قتل ١٥٨ ش
ــاجرات  اجلنود. وقال قانصو عن مش
ــرائيلي:  ــش اإلس ــع اجلي ــاة م الرع
ــنا قلقني بشأن خروجها  «إننا لس
ــا في  ــا دائمً ــيطرة. جنحن ــن الس ع

إعادتهم» .

دد األول والرئيس في تعزيز أواصر  شكل احملُ
ــول األخيرة  ــيا حت ــة بني اجلزائر وروس العالق
ــلحة واملعدات للدولة  ــي لألس ملورد أساس
ــرى في  ب ــهيالت كُ ــدمي تس ــة، وتق األفريقي
ــكرية للبلد  ــن الصفقات العس العديد م
ــزز كافة أبعاد  ــو األمر الذي ع األفريقي؛ وه
ــير  ــتوى السياسي.وتُش العالقة على املس
ــارين اخلمسة  األرقام إلى أن اجلزائر من الش
ى من  ــية؛ إذ تتلقّ ــلحة الروس األوائل لألس
اتها، وبلغت  ــن معدّ ــيا أكثر من ٨٠٪ م روس
ــي توردها  ــكرية الت ات العس ــدّ حصة املع

ين، روسيا للجزائر ثلثَي التجارة بني البلدَ
وحمل عام ٢٠٠٦ خصوصية كبرى للتحول 
النوعي في العالقة بني البلدين؛ بعدما رأت 
ا ذا مقومات تؤهله  موسكو في اجلزائر حليفً
 ً ــمال أفريقيا، وفاعالً للعب دور فاعل في ش
ــتطيع  ــا املنطقة تس ــيًا في قضاي أساس
ــن املصالح  ــي الدفاع ع ــه ف ــل علي التعوي
ــية؛ لتقرر آنذاك إعفاء البلد العربي  الروس
األفريقي من دين قدره ٤٫٧ مليار دوالر كانت 
اجلزائر تدين به لالحتاد السوفيتي؛ وهو األمر 
ــهم في العام نفسه في التوطيد  الذي اس

السياسي والعسكري بني البلدين.
ظهرت تداعيات هذا األمر في توقيع  اجلزائر 
ــيا للحصول  ــا في عام ٢٠٠٦ مع روس اتفاقً
على دبابات ومقاتالت ومنظومة صاروخية 
ــارات دوالر،  ــرى بقيمة ٧٫٥ ملي ات أخ ــدّ ومع
ــواء  والتي أخذت هذا العام حتوالً نوعيًا، س
واالقتصادي،  ــكري  العس ــتوى  املس ــى  عل
ــن القضايا  ــي في عدد م ــك السياس وكذل

اإلقليمية.
ا في الزيادات املُطردة حلجم  ــى ذلك أيضً جتل
ــنويًا،  ــني البلدين س ــكري ب التعاون العس
ــني ٢٠١٢ و٢٠١٦ زيادة  لت بني العامَ ــجِّ إذ سُ
ــلحة املُباعة  ــبة ٢٧٧٪ في قيمة األس بنس
ــا ارتفعت قيمة  ــيا إلى اجلزائر، كم من روس
املُعدات العسكرية من ٧٠٠ مليون دوالر في 
ــارات دوالر في العام  ــام ٢٠٠٧ إلى ٤ ملي الع

.٢٠١٦
ــني  ــترك ب ــر مش ــبة أو مؤمت ــر مناس وال مت
ــرق إلى  ــم التط ــن، إال ويت ــؤولي البلدي مس
ــكرى بينهما كأحد مظاهر  التعاون العس
ــر  ــر لوزي ــث األخي ــف، كاحلدي ــذا التحال ه
ــع  ــروف، م ــيرغي الف ــيا، س ــة روس خارجي
ــاهل، في  ــره اجلزائري، عبد القادر مس نظي

ــباط) العام اجلاري، الذي قال فيه:  فبراير(ش
«هناك آفاق جيدة ونتائج جيدة بالفعل في 
مجال التعاون العسكري التقني، واخلطط 
ــي تنفيذها،  ــذا اجملال، ينبغ ــة في ه القائم
ــع أصدقائنا من  ــون على ذلك م نحن عازم
ــي عند توريد  ــر».وال يقف الدور الروس اجلزائ
ــب،  ــورة إلى اجلزائر فحس ــلحة املتط األس
بل تتضمن كذلك املُساهمة عبر إمدادهم 
ــر  لتطوي ــي  الروس ــكريني  العس ــراء  باخلب
ــالح واملعدات العسكرية في  صناعة الس
اجلزائر، كما أوضح تقرير حكومي خاص أن 
ــيا هي املصدر األول لها بشأن املعدات  روس
ــنة. وشهد هذا التعاون  احلربية منذ ٢٤ س
العسكري الوثيق حتوالً نوعيًا مع بدء روسيا 
تزويد البلد املغاربي بأسلحة متطورة، مثل  
ــندر بنظام إس ٤٠٠ املضاد  صواريخ إلكس
ــة الطائرات  ــران والقادر على مواجه للطي
ــا  ــا فيه ــا مب ــت قوته ــا كان ــة مهم الغربي

ــرًا بني  الرافال، وإف ٣٥، كما زودت اجلزائر س
ــندر»،  عامى ٢٠١٣ و٢٠١٤ بصواريخ «إلكس
وهي ذات سرعة فائقة وقوة تدميرية هائلة 
ــة في عرض  ــفن احلربي ــا فيها ضرب الس مب
علنة؛ بل  ــن مُ ــي صفقة لم تك البحار، وه
ــألمم املتحدة. ــفها مراقبون تابعون ل اكتش
ــي في  ــع من اجلانب الروس ــكل التوس وش
ــلحة حديثة  ــكرية بأس ــدادات العس اإلم
متطورة بشكل سري خالل اخلمسة أعوام 
ــر، لكنه –  ــدل كبي ــرًا محل ج ــرة أم األخي
ــع في اإلمدادات  ــا حملللني – كان التوس وفقً
ــي  أساس ــكل  بش ــا  مرتبطً ــكرية  العس
ــعى اجلانب الروسي بتزويد حليفه في  مبس

شمال أفريقيا مبعدات عسكرية جملابهة أي 
ــع  ــار خارجية أو داخلية في ظل توس أخط
ا  رقعة احتجاجات الربيع العربي، خصوصً
ــيا أكثر من حليف على  بعدما فقدت روس

رأسها النظام الليبي.
ــلحة املتطورة،  ــذه األس ــالك اجلزائر ه امت
ــي غرب  ــية ف ــفن حربية روس ــد س وتواج
ــط، كان من جهة  ــض املتوس ــر األبي البح
ــبب في نزاعات  ــا للغرب لتفادي التس رادعً
ــالح استراتيجية  في اجلزائر؛ ألن قطعة س
ــزاع أو  ــار ن ــى تغيير مس ــادرة عل ــدة ق واح
ــيا  ــرى تطبيق روس ــن جهة أخ ــة، وم قضي
ــذي يجعل  ــن احللفاء ال ــوم الدفاع ع ملفه
ــة في  ــه فالدمير بوتني اآلن عقيدة رئيس من

تصوره للدفاع عن أمن روسيا وحلفائها».
ــر عني  ــوريا .. اجلزائ ــا وس ــي ليبي ــي أزمت ف
ــيق بني  ــكو التي ال تغيب أخذ التنس موس
ــادًا جديدة  ــي واجلزائري أبع اجلانبني الروس

عززت العالقة الثنائية بينهما؛ لترتقي إلى 
ــول اجلزائر  ــف الثنائي عبر حت درجة التحال
ــية في عدد من  ــل يتحرك برغبة روس لفاع
ــا، وأحيانًا  ــمال أفريقي ــا منطقة ش قضاي

يأخذ زمام املبادرة بدافع روسية ورغبتها.
ــيق الدائم بني البلدين  متثل ذلك في التنس
ــل الكبير على  ــي األزمة الليبية، والتعوي ف
ــوية  ــادرات لتس ــر من املب ــي كثي ــر ف اجلزائ
ــية مبا يضمن لروسيا نفوذًا  األزمة السياس
ــيًا. جتلى هذا التنسيق من  وحضورًا سياس
ــث حتميل  ــق مواقفهم من حي ــع تطاب واق
ــؤولية  ــو»، مس ــكو لـ«النات ــر وموس اجلزائ

العنف في ليبيا.

ــني البلدين من  ــيق ب ــر هذا التنس ظه
ــل لكافة  ــي الكام واقع الدعم الروس
ــة  ــوية األزم ــة لتس ــاعى اجلزائري املس
ا  ــيطً ــك عبر الدخول وس ــة، وذل الليبي
ــات، أو داعم  ا في بعض األوق ــتركً مش
ــني برعاية  لقاءات للخصماء السياس
جزائرية، كما حدث في لقاءات جمعت 
مسؤولني جزائريني بنظرائهم الليبيني، 
ــة عبد  ــس األعلى للدول ــس اجملل كرئي
ــس اجمللس  ــويحلي ورئي ــن الس الرحم
ــي،  ــاق الوطن ــة الوف ــي حلكوم الرئاس
ــوات التابعة  ــراج، وقائد الق ــز الس فائ
ــر،  ــة حفت ــة خليف ــة املؤقت للحكوم
إضافة إلى أنها تقود حوارات مع أحزاب 

وفاعلني ليبيني بصفة غير رسمية.
ــيا  ــبة لروس ــن أهمية اجلزائر بالنس عزز م
ــا بعالقات جيدة  ــة الليبية متتعه في األزم
ــراف الليبية مبا في ذلك قوى  مع كافة األط

ــي العناصر التي  ــرق الليبي املتمثل ف الش
ــوبة  ــر، والعناصر احملس ــع خليفة حفت تتب
ــن نفوذها  ــي، فضالً ع ــام القذاف ــى نظ عل
ــى تيار  ــوبة عل ــى قوى محس ــع عل الواس

اإلسالم السياسي.
ــية  السياس ــا  ليبي ــة  أهمي ــترك  وتش
ــن اجلزائر  ــكرية واجلغرافية لكل م والعس
ــة لنظام  ــرة كانت حليف ــيا؛ فاألخي وروس
ــة  الرابح األوراق  ــدى  إح وكان  ــي،  القذاف
اقتصاديًا في منطقة الشرق األوسط كما 
تتجاور اجلزائر مع ليبيا جغرافيًا من ناحية 
ــنوات،  ــر امللف الليبي من س ــوب، وتُدي اجلن
ــف الفاعلني  ــات مع مختل ــظ بعالق وحتتف

السياسيني هناك .
ــى الدعم اجلزائري  ــيا كثيرًا عل وعولت روس
ــأن األزمة الليبية،  ــي احملافل الدولية، بش ف
ــكل  ورفض التدخل الغربي في ليبيا؛ ما ش
ــي في  ــتمرار النفوذ الروس ــا قويًا الس دافعً
ــتراك مع  ــيا باالش ــاب روس ــا، واكتس ليبي
ا مهما في أي تسوية محتملة  اجلزائر موقعً

لألزمة الليبية.

ــورية القضية الثانية  وتُشكل األزمة الس
ــى مع  ــي لعبت فيها اجلزائر دورًا يتماش الت
ــالً عن كونها  ــية، فض وجهة النظر الروس
ــوذ اجلزائري  ــعة رقعة النف ــيلة لتوس وس
ــي ظل املوقف  ا ف ــارج حدودها؛ خصوصً خ
ــر؛ إذ دعمت  ــع اجلزائ ــيا م ــترك لروس املش
ــيادة النظام السوري منذ بداية  األخيرة س
ــد عارضت  ــام ٢٠١١، وق ــداث هناك ع األح
ــرد النظام  ــة العربية لط ــوات اجلامع خط
ــوري من منظمة الوحدة العربية التي  الس

هي أحد األعضاء املؤسسني لها.
ــتفادة  ــية لالس ــاعي الروس ــذت املس وأخ
ــري في القضية  ــن احلضور والنفوذ اجلزائ م
ــي  ف ا  ــدً جدي ا  ــدً بع ــة  والليبي ــورية  الس
ــهيل  ــرة، عبر تطوير وتس ــنوات األخي الس
ــن،  البلدي كال  ــني  ب ــات  املعلوم ــادل  تب
ــني أجهزة  ــتخباراتي ب ــز العمل االس وتعزي
ــهد العام  ــتخبارات لكال البلدين.وش االس
ــؤولني  كثفة بني املس ــي اجتماعات مُ احلال
ــم اجلزائر  ــيا مع نظرائه ــني في روس األمني
بهدف تنشيط التعاون بني أجهزة البلدين 
ــورية  ــي األزمة الس ــا ف ــة، خصوصً األمني
ــة، وكانت أحد أوضح عالمات هذا  واللبناني
ــر  ــام اجلزائ ــتخباراتي انضم ــاون االس التع
ــة اإلرهاب،  ــات دولية حملارب ــدة بيان إلى قاع
ــأها جهاز األمن الروسي في مارس من  أنش
العام اجلاري، والتي تهدف بشكل أساسي 
لتعزيز عملية تبادل املعلومات في القضايا 

األساسية التي تتعلق باإلرهاب.

الجزائر.. الباب األكرب من أجل توسعة 
النفوذ الروسي َّـ شمال أفريقيا

ــي العالقة بني اجلزائر  ال تُعد اخلصوصية ف
ــا إذا ما  ــتغربًا، خصوصً ــرًا مس ــيا أم وروس
ــتثنائية  ــذه العالقة االس ــر له جرى النظ

ــع يتعلق بالرغبة الروسية  ــياق أوس في س
املتزايدة في تعميق نفوذها مبنطقة شمال 
ــدت أكثر من حليف في  أفريقيا، بعدما فق
ــي؛ إذ يأتى على  ــورات الربيع العرب أعقاب ث
رأس هؤالء احللفاء نظام القذافي الذي كان 
إحدى األوراق املؤثرة للسياسة الروسية في 

هذه املنطقة.
ــا  ــمال أفريقي ــة ش ــت منطق ــا كان ولطامل
ــة للنفوذ الغربي واألمريكي في  رقعة جاذب
ــكل  ــنوات األخيرة؛ وهو األمر الذي ش الس
ــي ملزاحمة هذا  ــدب الروس ــا لل ــا قويً دافعً
ا أن هذه املنطقة  التواجد الغربي، خصوصً
متتعت بحضور روسي نافذ طيلة السنوات 

السابقة.
ال تقف الرغبة الروسية عند توسيع نفوذها 
ــمل كذلك  ــر فقط، بل متتد لتش عن اجلزائ
ــم التبادل التجاري  ى حج ــرب؛ إذ تخطّ املغ
ــي العام  ــارات دوالر ف ــني ٣ ملي ــني الدولتَ ب
ــة احلكومية  ــت املؤسس ــا وقّع ٢٠١٧، كم
الروسية للطاقة الذرية (روس آتوم) مذكرة 
ــة واملعادن والتنمية  تفاهم مع وزارة الطاق
املستدامة في املغرب أكتوبر (تشرين األول) 
ــة  ــة النووي ــتعمال الطاق ــول اس ٢٠١٧ ح

ألغراض سلمية.
ــعة  واس ــود  بجه ــيا  روس ــعت  س ــا  كم
ــتعادة حليفها التاريخي ليبيا عبر مد  الس
ــي؛  قنوات اتصال مع أكثر من فاعل سياس
ــتعادة جزء مهم  وهو األمر الذى أدى إلى اس
من النفوذ الروسي في هذه املنطقة، والتي 
ــع  تضاعف حجم  ــتدل عليها من واق يُس
ــن ليصل إلى  ــال التجارية بني البلدي األعم
ــاعدت  ١٣٥ مليون دوالر في العام ٢٠١٧، وس
موسكو احلكومة في طبرق على التعويض 
ــكّ عملة  ــيولة لديها عبر س عن عجز الس

ملصلحتها.
ــدة لتعزيز  ــية املتزاي ــاعى الروس أمام املس
ــمال أفريقيا؛ حتاول  نفوذها في منطقة ش
ــدة األمريكية مجابهة هذا  الواليات املتح
ــال جديدة،  ــوات اتص ــد قن ــوذ عبر م النف

وقطع الطريق أمام الدب الروسي.
ــام األمريكي بهذه  ــس أدل على االهتم ولي
املساعي سوى ما ذكرته آيرا وينر، الباحثة 
ــكايا  ــنطن آنا بورشفس ــد واش في معه
ــؤون  ــة الفرعية املعنية بش ــام «اللجن أم
ــمال أفريقيا» التابعة  الشرق األوسط وش
ــات  ــن توصي ــي م ــواب األمريك ــس الن جملل
ــن املوقف  ــكو وحتسّ للحدّ من نفوذ موس
االستراتيجي للواليات املتحدة جتاه روسيا 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا .

ــني التعاون  ــملت هذه التوصيات حتس وش
ــذه الدول،  ــع ه ــتخباراتي م ــي واالس األمن
ــرق  الش ــي  ــر ف أكث ــة  ــراط بفعالي واالنخ
ــوارد  امل ــن  م ــد  املزي ــتثمار  واس ــط،  األوس
ــة التي يجريها  ي للجهود الدعائي ــدّ للتص
ــيني  ــني، وكذلك توجيه الدبلوماس الكرمل
ــاط للخطوات  ي بنش ــني للتصدّ األمريكي

ا . الروسية في املنطقة أيضً
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ــكري؛ إذ باتت اجلزائر من  ــكو على خلفية تعزيز التعاون العس ــتراتيجي ملوس ــنوات األخيرة إلى موقع احلليف االس اكدت التقارير االعالمية على حتول اجلزائر في الس
ــيق بني  اتها.كما أخذت العالقة خصوصية كبرى في ظل التنس ــيا أكثر من ٨٠٪ من معدّ ى من روس ــية، وأصبحت  تتلقّ ــلحة الروس ــة األوائل لألس ــترين اخلمس املش
ــأها جهاز األمن  ــتخباراتي عبر انضمام اجلزائر إلى قاعدة بيانات دولية حملاربة اإلرهاب أنش ــط، وتعزيز التعاون االس ــرق األوس املواقف في عدد من القضايا مبنطقة الش
ــية التي تتعلق باإلرهاب.يرسم  التقرير  ــي لتعزيز عملية تبادل املعلومات في القضايا األساس ــكل أساس ــي فى مارس (آذار) من العام اجلاري، والتي تهدف بش الروس
ــتراتيجي. كيف أصبحت  ــبه  كاملة عن اخلصوصية في هذه العالقة بني البلدين، وعن الدوافع التي جعلت العالقة بني البلدين ترتقي للتحالف االس التالي صورة ش

روسيا املورد األول لألسلحة في اجلزائر؟

@·fl˛a@Èn8â@lbzé„a@¡Å@¡‘œ@›ÓˆaäçgÎ@Êb‰j€@¥i@ÚÓ8â@ÖÎÜy@ÖÏuÎ@‚Ü«
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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

في معظم األماكن حول 
العالم، يتصف عمل الراعي 

بالهدوء والعزلة. لكن في 
األراضي احلدودية املنحدرة في 

جنوب لبنان، ميكن أن تؤدي 
األغنام املتجولة إلى أزمة 

دبلوماسية، أو ما هو أسوأ.
وفق تقرير نشرته صحيفة 

«الغارديان» البريطانية، ففي 
السنوات التي تلت انسحاب 
إسرائيل من معظم لبنان في 

عام ٢٠٠٠، دارت لعبة القط 
والفأر على احلدود بني البلدين، 

اللتني ما زالتا في حالة حرب 
من الناحية الفنية. وتضع هذه 

اللعبة قوة عسكرية عظمى 
إقليمية ضد مزارعني ورعاة 

ماشية الذين يعتبر احتجازهم 
ا . خطرًا مهنيًّ

ماذا تعرف عن حرب إسرائيل الباردة مع رعاة الغنم اللبنانيني؟

@·nÌÎ@¸g@ÂÌÜ‹j€a@Ô€Î˚éfl@¥i@⁄6ífl@ä∑˚fl@Îc@Újçb‰fl@ä∑@¸
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الجيش اللبناني ليس 
لديه اتصاالت مباشرة 
مع إسرائيل لذا فإن قوات 
حفظ السالم التابعة 
ا  لليونيفيل تعمل وسيطً
لعودة الرعاة

شكل اُِّـحدد األول 
والرئيس َّـ تعزيز 
أواصر العالقة بني 
الجزائر وروسيا تحول 
األخرية ِّـورد أساسي 
لألسلحة واِّـعدات 
للدولة األفريقية

@ÍàÁ@ÊÎãbnØ@ÂÌà€a@ÊÏÓ„b‰j‹€a@‚b‰À˛a@Òb«â
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الحريري

بوتنيبوتفليقة

نتينياهو



بابل / البينة الجديدة / علي شريف
ــي في محافظة  ــف البيت الثقاف ضيّ
ــرواد الثقافية  ــس جمعية ال بابل رئي
املستقلة / املركز العام – بابل الباحث 
ــان للحديث عن  ــاعر صالح اللب والش
ــاعر الفيحاء محمد  ــعر ش حياة وش
ــث  الباح ــة  اجللس وأدار  ــادي.  الرش
ــال  ــوض. وق ــا ع ــد الرض ــور عب الدكت
ــث الدكتور عبد  ــة الباح مدير اجللس
ن  ــالح اللبان متكّ ــوض: إن ص الرضا ع
ــن وأثر أكثر من  ــعر ودواوي من إحياء ش
ــاعرا حلّيا منهم  ــة وثالثني ش خمس
ــادي  ــد الرش ــوم محم ــاعر املرح الش

الذي نستذكره اليوم. ثم حتدث اللبان 
ــادي كانت صعبة  قائال: إن حياة الرش
ــها  ــان أن يعيش ــدا وال ميكن إلنس ج
ــدا بعد ما فقد زوجته  فقد عاش وحي
ــه املادية  ــة الى حالت ــه باإلضاف وإبنت

الضعيفة، حيث تنقل منذ صغره بني 
ــوّن عالقات ثقافية  الكوفة واحللة وك
ــيخ اليعقوبي  ــع الش ــة م وإجتماعي
صاحب (كتاب البابليات) في الكوفة 
ــس  ــة مبجل ــه الطيب ــك عالقات وكذل
ــة. وأضاف  ــة في احلل ــادة القزاون الس
ــادي كان شاعرا جيدا  اللبان: إن الرش
ــم ميتدح  ــعره ول ــي ش ــم يجامل ف ل
األغنياء وأصحاب النفوذ رغم الظروف 
الصعبة التي عاشها وإن ديوانه طبع 
ــام 2006 والثانية عام  ــني األولى ع مرّت
ــية عدد من  2015م. وقد حضر األمس

الشعراء واملثقفني واإلعالميني.

راميار فارس

ــه تكاد تتقطع  قفز واقفاً على قدميه وأنفاس
بعد ركلة قاسية تلقاها على ظهره، قفز واقفاً 
ــش العمالق  ــو ذلك الوح ــو ينظر برعب نح وه
ــة  ــعر للحظ ــان، ش ــورة االنس ــد بص املتجس
ــده الهزيل الذي خرج  ــة عنيفة تهز جس برجف
ــة اعتقاله بعد  ــة التعذيب. حلظ للتو من غرف
ــا بكلمة  ــارك به ــية الثقافية التي ش االمس
طويلة تصف أحوال املظلومني على هذه االرض 
ــذوا ينادونه  ــدود للحرية، اخ ــم الالمح وظمئه
باحلمار وال يعلم حتى اللحظة ملاذا هذا احليوان 
املسكني بالتحديد، احليوان الذي لطاملا ذاق ما 

ــر  ذاق وحمل ما حمل من اثقال وتفاهات البش
الذين اعتبروه ومنذ القدم رمزاً للغباء والتخلف 
ــت التعذيب  ــه حت ــون ب ــوا يدفع ــي. كان العقل
ــركات  ــد ح ــام بتقلي ــتمر للقي ــرب املس والض
واصوات احلمير وسط ضحكاتهم الهستيرية 
ــجن الصماء وسط  التي كانت تهز جدران الس
ــكون الليل الكئيب لدرجة وصل بهم احلال  س
ــر اخذت الوجبة  ــه العلف. اول االم الى اطعام
ــاء اصفر  ــارة عن حس ــه، وكانت عب ــة ل املقدم
ــع قطعة  ــي محتوياته م ــم ماه ــون ال يعل الل
ــد آخر حتى  ــف، تقل يوم بع ــز بحجم الك خب
ــة ايام دون طعام  ــت نهائيا ليبقى اربع انقطع
ــجان ليضع  وفي اليوم اخلامس دخل عليه الس

امامه كومة علف مع صفعه قوية تردد صداها 
ــجن املظلمة، ما ان رأى املسكني  في أروقه الس
ــف موضوعاً امامه حتى حترك نحوه ببطء  العل
ــجان الذي كان  وبدأ يأكل خوفاً من غضب الس
يقف على مقربة منه وبيده عصا طويلة تقطر 
ــن حفلة التعذيب  ــتثنى م دماً. احيانا كان يس
ــاءه قرروا ان  ــجن واصدق اليومية الن مدير الس
ــهروا حتى الصباح وهم بحاجة الى مهرج  يس
ــك يتم  ــاس لذل ــاك الن ــون اضح ــرس بفن متم
تهيئته قبل موعد السهرة بساعة وذلك بوضع 
ــل متني على ظهره  ــمال بالية وربطها بحب اس
ــرج لتبدأ  وصوالً الى رقبته لتعطي مظهر الس
ــا ضحكاتهم اجملنونة. عندما ينتهي كل  بعده

ــجان وهو في حالة  ــيء يساق بصحبة الس ش
ــم ليقضي بقية اليل  ــى لها الى قبوه املظل يرث
ــان  ــت وحرقة، كان يعلم ان االنس يبكي بصم
ــجون املظلمة التي تفوح منها  في اقبية الس
ــرد رقم ال اكثر. الغريب  ــة العرق والدم مج رائح
ــه انه  ــي االمر ومبرور االيام بدأ يصدق مع نفس ف
ــى حمار وبات يتبع فصيلة احلمير  حتول فعالً ال
وهذا ماراح يؤكده احد احلراس عندما ابلغ املدير 
ــه على اربع وينهق  ــجني يدور في غرفت بأن الس
بصوت عال، حلظتها ضحك مدير السجن وقال 
ــيطلق سراح بعض احلمير  للحارس : قريبا س
التي لدينا وذلك بعفو رئاسي وهو من ضمنهم. 

وراح ينظر الى االوراق التي امامه.

 قصي عطية

بادرتني شرفتُها ذاتَ صباحٍ 

ويل.. بالبُكاء والعَ

ــي رذاذَها  ــةً تُلق ــت غيم كان

على وجهي

ــي ذلكَ  ــرب قهوتي ف لم أش

باح الصّ

ن سيجارتي...!! لم أدخِّ

ــوبَ  ــراعيَ ص ــطِ ش ــم أمت ل

شرفتِها

باغتني جنونٌ بربريّ

ربشَ إلى رأسي،  عَ

وخيَّمَ على وجهي

ــانُ قهوتي أمامي  مازال فنج

لم يشربِ

جائر  يدي متتدُّ إلى علبة السّ

دومنا رغبةٍ

ــى  عل ــان  مزروعت ــايَ  وعين

شرفتها.

.. بحجم انتظاري،  مدينةٌ

وحجم جنوني، 

وشهوتي

ورائحةُ أنوثتِها تَضربُ 

ما تَبقى منْ عقلي

احتجبَ القمر...!!

ــن غير  ــونَ م ــشٌ أرى الك غب

ها وجهِ

 ... أَدخلُ اللّيلَ

في سروالِهِ األسود

اه  أُعربدُ في دُجُ

قتَ الذي  وأَلعنُ الوَ

عبرَ ذاكرتي من دونها

عورُ،  باردٌ هذا الشّ

بال لونٍ أو أمل

دون  ــن  م ــارٌ  نه ــيمضي  س

كِ وجهِ

ــه صوبَ  ــدُّ بندقيتَ ــتُ مي الوق

وء مني الضّ ياسَ

ويَصرعُ أزهارَه البيضاءَ

ــدامُ العابرين إلى  ــا أق ؤه تَطَ

الوراء

... خطواتٌ تروح، وجتيءُ

وأُعلنُ إفالسيَ أمام موجةٍ 

أعادتني إلى األمام

ــن بيوتِها  ــن مداخ ــرجُ م أخ

العتيقةِ

منتظراً غيمةً تغسلني 

من سوادٍ علق بي 

منذ بدء اخلليقة

ــد ذاكرتي  ــي أن أفق أال ميكنن

فأُولَدُ

عارياً من آثامي وذنوبي، 

ولعنات أقداري؟!!

متابعة / البينة اجلديدة
ــي  الثقاف ــا  منهاجه ــن  ضم
ــت دار املأمون  ــنوي نظم الس
ــدى  إح ــر  والنش ــة  للترجم
ــة  الثقاف وزارة  ــكيالت  تش
والسياحة واآلثار, دورة بعنوان 
(تكنولوجيا اإلعالم والعالقات 
ــوم األحد ٢٠١٨/٨/٥  العامة), ي
ــة أيام, على  ــتمر خمس وتس
قاعة طارق العبيدي في الدار، 
حاضر فيها األستاذ منير ماهر 
يونس, ومبشاركة (13) موظفاً 
ــدار. ال ــام  ــن مختلف أقس م

ــدورة إعطاء  تضمن منهاج ال
ــن مفهوم  ــه ع ــذة تعريفي نب
تكنولوجيا اإلعالم في كيفية 
ــتخدام التقنيات احلديثة  اس
ذات  ــات  معلوم ــتخراج  الس

ــع بيد من يحتاج  فائدة لتوض
ــر الثورة اإلعالمية  إليها, وتأثي
ــي احلياة,  ــع نواح ــى جمي عل
ــف بالعالقات العامة  والتعري
ــذي  ال ــاط  النش ــا  باعتباره
ــة من اجل  ــوم به املؤسس تق
ــا  ــة عمله ــف بطبيع التعري
ــتخدام مجموعة  للناس باس
ــي  ــال الت ــائل االتص ــن وس م

التواصل  دميومة  في  ــهم  تس
ــتهدف,  املس ــور  اجلمه ــع  م
ــم املبادئ  ــتعراض أه ــع اس م
ــي  الت ــداف  واأله ــف  والوظائ
ــعى العالقات العامة إلى  تس
ــل الدار أقامة  حتقيقها.وتواص
مثل هكذا دورات لزيادة الوعي 
لدى شريحة املوظفني وتعزيز 

مهاراتهم الوظيفية.

متابعة / البينة الجديدة 
ــياحة  ــل وزارة الثقافة والس أعلن وكي
واآلثار د.قيس حسني رشيد عن تشكيل 
ــة املوصل القدمية  فريق آثاري في مدين
وتخصيص مكتب لليونسكو في دائرة 
اآلثار بهدف إعادة إعمار املباني واملواقع 
ــات  املواصف ــق  وف ــة  والتراثي ــة  االثاري
الفنية العاملية. جاء ذلك خالل حضوره 
ــادة إعمار  ــاع الثاني للجنة إع االجتم
مدينة املوصل القدمية برئاسة د.مهدي 
ــة العامة  ــام لألمان ــالق األمني الع الع
جمللس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات 
ــة  والبيئ ــة  والداخلي ــاع  الدف ــا  منه
ــك املركزي  ــن والبن ــرة واملهجري والهج
ــيعي والسني واملسيحي  والوقف الش
نينوى وجامعتي  والبلديات ومحافظة 
ــن املنظمات  ــل وعدد م ــوى واملوص نين
الدولية مثل اليونسكو والبنك الدولي 
ــانية في العراق. وأشار  والشؤون اإلنس
ــت  ــوزارة الى ان اللجنة ناقش وكيل ال
عددا من النقاط املهمة من بينها تنفيذ 
التوصيات التي مت اتخاذها في االجتماع 

ــابق والعمل على إعادة احلياة الى  الس
ــررة خاصة اخلدمات املاء  األماكن املتض
والكهرباء واجملاري واجلسور. وأكد وكيل 
ــن قبل كوادر  ــوزارة ان العمل جاري م ال
ــع اليد  ــاض ووض ــع األنق ــة برف احملافظ
ــيم  على املواقع االثرية والتراثية وتقس
ــع  ــات لرف ــة قطاع ــى ثالث ــة ال احملافظ
ــاوز مدة الرفع  ــاض على ان ال تتج األنق
ــاف ان وزارة  ــهر. وأض فترة من 6-10 اش
ــار والتراث  ــة متمثلة بهيئة اآلث الثقاف
ــجلت  قدمت ملف املدينة القدمية وس
ــة جلمهورية  التمهدي ــة  القائم ــى  عل

العراق في اليونسكو.

ــن رواية علي  ــا م وحني جعلن
ــوت  ص ــوا  (ارفع ــي  احلديث
القصصية  واجملموعة  التلفاز) 
(طواسني زرقاء) حملمد الكاظم 
إمنوذجا لالستعمال ”الضرورة“ 
أردنا  ــني فإمنا  التدخ ملوضوعة 
ــارة إلى مناذج  بذلك عدم اإلش

لالستعمال ”الالمعنى له“.
أوال:

في رواية علي احلديثي ”ارفعوا 
صوت التلفاز“ وردت موضوعة 
ــكائر في أربعة  التدخني والس
ــا  ق ــا، كان موفّ ــر موضع عش
ــع  مواض ــرة  عش ــي  ف ــا  متام
ــن كذلك في  ــم يك ــا، ول منه
ــير هنا  األربعة األخريات، ونش
ــي احلديثي  ــى أن للروائي عل إل
ــي  ف ــة  معروف ــتغاالت  اش
ــن حصرها  ــع رواياته ميك جمي
ــة/ األم/  ــي (التدخني/ املكتب ف
الشخصية الواحدة املهيمنة 
ــاذج  من ــذه  وه ــص)،  الن ــى  عل
”الضرورة“  ــتعماالته  اس ــن  م

ملوضوعة التدخني:

ال  ــي  الت ــكائره  س أن  (إالّ   -  1
القلق  تخمد جمرتها تفضح 

الذي في داخله) ص31.
ــم  ل ــي،  ــت خطوات (تثاقل  -  2
ــل  ب ــيكارتي  س ــعفني  تس
ــني  ــف ب ــي ترجت ــكائري الت س

) ص50. شفتَيَّ
ــه  ــان ولكن ــوم رمض 3 - (ال أص
يخنقني عندما يأتي، املقاهي 
ــتطيع التدخني  ــق، ال أس تغل
في أيّ مكان وزمان، أمتلمل في 
ــيكارتي بني  مقعدي، أضع س
أصابعي دون أن أوقدها) ص92.

4 - (احتسيت أول كأس بنشوة 
غريبة تسري في جسدي، كأن 
ــة تدغدغني برقة،  أنامل أنثوي
ــى طعم  ــر حت ــيء تغيّ كل ش
لذة)  ــر  أكث أصبح  ــيكارة  الس

ص142.
ثانيا:

ــة  ــه القصصي ــي مجموعت ف
الروائي  ف  وظّ زرقاء)  (طواسني 
ــم  ــد الكاظ ــي محم واإلعالم
ــبع  س ــني  التدخ ــة  موضوع

ــرة، كان موفّقا متاما  ــرة م عش
في ستة عشر موضعا منها، 
ــا  منه ــدة  واح ــي  ف ــق  وأخف
ــول هنا إن  ــط، وميكننا الق فق
ــه ال ميكن  ــخصيات قصص ش
ــي  ــة ف ــون فاعل ــاً أن تك قطع
ــا  ــن دواخله ــر ع ــص وتعبّ الن
ــيكارة ودخانها،  ــن دون الس م
ففي القصة األولى (ما يبقيه 
الرواة املدخنون) تصدر الدخان 
ــه وال ميكن لها أن  عنوان قصت
ــي من  ــصّ قصص ــض كن تنه
ــني...  والتدخ ــيكارة  الس دون 

ــتعماالت  ــاذج من اس وهذه من
”الضرورة“ ملوضوعة التدخني:

ــكان احليّ  1 -  (أخرجت مع س
ــة أبي، ثم بحثت في جيب  جث
ــظايا  ــذي مزّقته الش ــه ال ثوب
ــت متيقنا  ــيجارة كن ــن س ع
ــه  ل ــمح  يس ــم  ل ــت  الوق أن 
ــيجارة  بتدخينها، وجدت الس
ــل وعيون أهل  ــد بحث طوي بع
ــي  ــوا حول ــن جتمع ــي الذي احل

تتابعني بفضول) ص15.
ــد  يعرب ــا  ــب: حينم (اللق  -  2
ــي عيونه  ــيرة ف غضب العش

ــط الكلمات  ــة تختل املتوهج
في فمه الراعد النبرات املفعم 

بدخان التبغ) ص39.
3 - (ال أريد أن أسمع أصواتكم 
ــروخة التي أتلفها العرق  املش
الكثيرة  والسجائر  املغشوش 
القطران وشاي التموين اخمللط 

بنشارة اخلشب) ص42.
ــماءهم  ــروا أس ــد حف 4 -  (لق
ــجائر ولم  ــدي بالس ــى جل عل

ت) ص108. أمُ
ثالثا:

ــذارات أقول  ــرات االعت مع عش

ــا  واضح ــا  إفراط ــاك  هن إن 
ــرات  العش ــدى  ل ــى)  و(ال معن
ــني في  ــني العراقي ــن الروائي م
ــتعمال موضوعة التدخني  اس
من خالل جمل مكررة وجاهزة 
ــوغ سوى  وال بال جدوى أو مس
ــب غيرنا)، فهذا يضرّ  (كما كت
بنصوصهم وال يخدمها، ومن 
ــزة على  ــارات اجلاه ــذه العب ه

سبيل املثال ال احلصر:
ــحب نفسا عميقا من  1 -  س
سيكارته وراح يرسم بدخانها 

حلقات بيضاء.
2 - أشعل سيكارته، وسحب 
ــها  ــا عميقا، داس منها نفس

مبقدمة حذائه.
3 - تناول وجبة غدائه، أتبعها 
ــعل  ــاي، ثم أش بقدح مع الش
سيجارة، سحب منها نفسا 

عميقا.
ــة مطولة  ــتلّ من دراس • مس
ــي الرواية  ــوان (التدخني ف بعن
ــاذا؟)  م أم  ــرورة  ض ــة  العراقي

للكاتب نفسه.
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قصة قصرية

املكان: مكتب مسؤول في مؤسسة ثقافية 
الزمان: بعد ٢٠٠٣

(مسؤول خلف مكتبه يطالع دفتر قدمي.. ينظر له صاحب الدفتر..
الشاعر بعمر جتاوز اخلمسني).

املسؤول:  اهللا.. اهللا.. ما اروع كتبت.. لقد ذكرتنا بسنوات النضال..
ملاذا تأخر طبع ديوانك هذا؟ 

ــاعر: اللجنة هم من املاضي.. منهم من يقول كتب باسلوب  الش
ــط الثقافي.. ــول انني غير معروف في الوس ــدمي.. ومنهم من يق ق

ومنهم من قال ال يتوفر املبلغ اآلن لطبعه..
ــى نفقة احلزب.. ونضع  ــا رأيك لو نطبعه لك نحن عل ــؤول: م املس

عليه إشارة الدعم. 
ــاعر : ال يا صديقي.. ال ارغب في هذا ألني سوف احسب على  الش

احلزب.. ولن يقرأوا ديواني.
املسؤول: (يبدي امتعاضا) وهل ذلك عيب؟! 

ــوان للجميع.. وال اؤمن  ــم أقل عيباً.. ولكن هذا الدي ــاعر: أنا ل الش
بفكرة محددة ال يؤمن بها الناس.

ــك.. او اطبعه من  ــرين يطبعون لك ديوان ــؤول: اذن دع الناش املس
جيبك اخلاص.. ولنعرف كيف تسترد املبلغ ببيعه للجميع.. املهم 

انتهت املقابلة..
الشاعر: (ينهض من الكرسي) لألسف كنت أظنك تفي مبا وعدت 

قبل ان جتلس على هذا الكرسي. 
املسؤول: كدت أفقد حياتي.. ليس مثلك كنت مختبئا في بيتك.

الشاعر: ألني كنت أعرف أنت وغيرك لن تغيروا.. قوة كبرى هي من 
ــاس.. واآلن جتني ثمار هذا  ــيفعل ذلك.. فال فضل لكم على الن س

بالسفر واالستجمام.. وداعاً! 
املسؤول: خذ ديوانك معك! 

ــاعر: لن أحتاج له.. ألنه يدين مرحلة سابقة، سأكتب ديوانا  الش
يدين مرحلتكم وأطبعه من جيبي اخلاص.

املسؤول: ستعرض نفسك للقضاء. 
الشاعر: أمتنى ذلك ليكون لي مقتبس حكم.. ومقتبس شعر..

كل مــا يــرد َّـ الرواية أو القصة أو الشــعر ومــا إُّـ ذلك من األجناس األدبيــة يجب أن يكون له 
ما يســوع، وإالّ تحول إُّـ عبث أو فائض يضر بالنص وال ينفعه (اللون/ األســماء/ سمات البطل/ 
اِّـسوغات.. إلخ)، ومن هنا وجدنا أن ممارسة التدخني من قبل شخصيات الرواية يحتاج إُّـ وقفة 
لنتأمــل من خاللها ونســأل ما جــدوى إفراط الروائي أو القاص العراقــي َّـ تضبيب نصه بدخان 

السكائر سواء اكانت من التبغ األجنبي الفاخر اِّـستورد أم اِّـحلي رديء الصنع؟..
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فنارات

عبد السادة جبار 

قصيدة

قصيدة

البينة الجديدة/
طالب كريم

ــن دار  ــا ع ــدر حديث ص
الشؤون الثقافية «بيت 
ــارات  مخت ــزون»  احلل
ــاعر  للش ــعرية  ش
ــت  دأب ــن  ــالح حس ص
الثقافية  ــؤون  الش دار 
ــة/ وزارة الثقافة  العام
ــة اإلبداع  ــى مواكب عل
ــه  وتوثيق ــي  العراق
التي تكفل  بالصياغة 

ــدار وممكناتها  ــر قنوات هذه ال ــا للجميع. عب ــورا معرفي حض
ــوم متون  ــار.وإذ تقدم الي ــذا املس ــة في ه ــة واالجرائي الرؤيوي
ــلتها «شعر» فإمنا تسعى  األعمال اإلبداعية من خالل سلس
ــى تعزيز الصلة الثقافية بني البنية املعرفية ومبناها العام  إل
ــع املبتكرات اجلمالية على  ــى نحو مائز. وتؤكد التضافر م عل
ــل التحوالت الدميقراطيه وفضاءاتها  وجه التخصيص في ظ
ــعر واجلمال.وعن سلسلة  ــتقبلية في بالد املعرفة والش املس
ــعر» التي تصدرها الدار صدرت للشاعر العراقي املغترب  «ش
«صالح حسن» مختاراته الشعرية املوسومة «بيت احللزون» 
ضمت اخملتارات أكثر من سبعني نص شعري وبـ٣٠٥ صفحات 
من القطع املتوسط صممت الغالف الفنانة ابتسام السيد.

حيدر حاشوش العقابي

احاولُ انسى..
فما زال هناك دمع في غابات 

عيوني
ومازال هناك خنجر 
يلتمع في خاصرتي

  ************
مثل قبعة قدمية

سقط حبك بأول ريح 
ورجعت انا ملهنة التسكع..

  ********
مؤلم ان ترى قاتلك 

وهو يتفنن في القداسة..
ورائحة اخليانة 

تفوح من فمه كرجل سكير 
...

  *******
أسوأ حب 
في حياتي 

عشته حتت خيمتك التي لم 
تصمد 

من ريح الزمن ....
  ********

كلما كنت احبك 
كان الصراع اشد وقعا 

من احلروب 
لقد غرست خنجرك 

كثيرا في قلب 

الضحية دون رحمة
  *****

اتأمل ..
ــتحق كل هذا  ــي كنت اس ه

اجلرح
هل كنت استحق 

خنجر اخليانة.. بربك
  *********

اتخيلُ ذات صباح 
ــا  ــا خوف ــب عرق اتصب ــا  وان

عليك 
كيف حافظتي 

على مالمح الذئب
 ***********
عجبت 

من هذا العالم املقنع ...
ايتها الذئبة

كم كنت اليفة بالقناع
  ***

كنتُ امتنى ان تغادرين 
تغادرين ..

ولكن بال غيوم اخليانة 
كي اظل اذكرك بخير...

  ***
لم اعتمر في حبك..

ولكن صليت 
صالة الوداع 

لتكون انت بخير رغم جرحك 
لي.
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سعد عباس السوداني
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علي عمارة

ــاء  ــني البق ــك ب خيرت
وبني الرحيل   

ما زلت انتظر ردودك 
لذات  ــق  عاش ــي  ألنن

عنوان
ــك بني احضاني  خيرت

وبني ابعادي
كلماتي  ــني  ب خيرتك 

وكلماتي
خيرتك ان يبقى قلبي 
فماذا  ــك  بقلب ينبض 

تختاري؟

ÚöflÎ

A@Ÿm7Å

Â‹»Ì@Úœb‘r€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î
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ــينمائي ضياء  ــؤرخ الس ــان وامل الفن
ــر  ــم القصي ــول «الفيل ــي يق البيات
ــخ  ــر تأري ــو عب ــاً، ه ــاً أم روائي وثائقي
ــه  ول ــود،  موج ــينما  الس ــة  صناع
ــينمائي  ــاج الس ــي االنت ــه ف مكانت
ــركات الكبرى السينمائية  في الش
ــتر  التي انتجت اعظم االفالم (ماس
ــد عرضها،  ــى عن ــن)، وحت برودكش
ــس للقرن  ــركة فوك ــت ش اذ ابتدع
ــم  ــرض الفيل ــة ع ــرين طريق العش
ــرض  ــي دور الع ــر ف ــي القصي الروائ
ــي فيلم  ــص ف ــينمائي (٣ قص الس
ــني  وخملرج ــالم  اف ــة  ثالث اي  ــد)،  واح
مختلفني وممثلني غيرهم تعرض في 
ــلوب  ــرض، وأخذت هذا االس دور الع
ــر وبعدها  ــرو كولدن ماي ــركة  مت ش
شركة يونفرسال انترنيشونال، ومن 
ــة والهندية  ــركات اإليطالي ثم الش
الدول  ــى  ــينمائي، وحت لإلنتاج الس
العربية مصر واجلزائر لها جتربه بهذا 
اخلصوص.. اما الفيلم الوثائقي فان 
الدولة (في امريكا وبريطانية واالحتاد 
ــابقا والصني واليابان  السوفيتي س
ــد وبعض الدول العربية ومنها  والهن

ــار وفرض فيلم  ــوم  بإجب العراق) تق
ــرض  ــب دار الع ــى صاح ــي عل وثائق
السينمائي، لكي يعرضه قبل عرض 
ــي. وحتى  الرئيس ــي  الروائ ــم  الفيل
ــتعالمات  ــكا تتدخل االس ــي امري ف
األمريكية بفرض هذه الطريقة على 

دور السينما.
بينما يشير الكاتب والباحث واخملرج 
السينمائي حسني السلمان، تكمن 
ــتى صنوف  ــي ش ــز ف ــة اجلوائ اهمي
ــة من  ــي جمل ــاني ف ــداع االنس االب
املعايير التي تعد اساسا في بنائية 
اجلائزة ذاتها. فاجلائزة هي شكل من 
ــكال التشجيع ملزيد من العطاء  اش
االبداعي الرصني، كما انها  تعد حالة 

ــذب تلك  ــل على ج ــويقية تعم تس

ــة، خاصة حينما  ــارات االبداعي امله
ــة مرموقة، فاجلائزة  يكون لها مكان
ــذات والتألق الفني بني  هي حتقيق ال
ــة والفنية مثلما  ــاط الثقافي االوس

هي مفخرة واعتزاز املؤسسات التي 
ــا، هنا تصبح  يحصل عليها أفراده

ــة للتنافس حيث  اجلائزة بيئة فعال
ــع بكافة  ــاهم في حتريك اجملتم تس
أشكاله االبداعية. هنا أقول حسنا 
ــيع  ــي توس ــة ف ــت وزارة الثقاف فعل

وتنويع االختصاصات الداخلة ضمن 
املسابقة، ففي كل دورة تعمل على 

اضافة وأبعاد اختصاص ما، اال أنني 
دعوت ومنذ انطالق اجلائزة في دورتها 
ــزة عامة  ــك بجعلها جائ االولى وذل
لكل الفنون واآلداب بكافة أصنافها 
من دون أي استثناء إطالقا. وتابع 
ــذا املقترح  ــلمان وهنا في ه الس
ــن قدرتها في  ــوزارة م ــكو ال تش
ــد االموال، وهذا ليس  تهيئة ورص
ــتحق  ــق ابدا الن االبداع يس بعائ
ــب أن تقدمه  ــذي يج ــر ال الكثي
ــه، انطالقا  ــة ل ــة والدول احلكوم
ــاس حضارتها  ــعوب تق ــن أن الش م
ــا  ــا، وهن ــا وفنونه ــا بآدابه وتطوره

ــن املعايير  ــير الى أن ميكن وضم أش
ــن هذا  ــب اجلائزة ع ــة وحج الدقيق
ــر  ــم تتوف ــك إذا ل ــاص أو ذل االختص
ــروط االبداعية. ومن جانب  فيه الش
ــلمان ضرورة الدقة في  آخر يرى الس
ــزة  ــات اجلائ ــر ومتطلب ــع معايي وض
ــدة  ــة فري ــا مكان ــح له ــى يصب حت
ــارك او الفائز في  ومرموقة لدى املش
ــظ الكثير من  ــد مثلما نالح آن واح
االعتراضات بعد كل دورة. ويشير الى 
ــاح على كل االختصاصات  أن االنفت
ــل كل  ــن قب ــا م ــا ملح ــد مطلب يع
ــا أمتنى أن  ــني، كم ــني العراقي املبدع
حتمل اجلائزة اسم مبدعا عراقيا في 
ــه تكرميا له وإعالء  كل دورة من دورات
ــل الوزارة على  ــأن اجلائزة وأن تعم ش
ــدار كتاب توثيقي بطباعة أنيقة  إص
ــواد واالعمال  ــر فيه امل ومتميزة تنش
التي حصلت على اجلائزة مع مقدمة 
ــات عديدة  ــة لكل فائز وبلغ تعريفي
ــف باالبداع العراقي  من أجل التعري
ــاء في ظل وضع  ومبا يقدمه من عط
استثنائي تعيشه الثقافة العراقية 
ــم  أه ــي  ف ــا  ــد حضوره تؤك ــي  الت

ــة.. وأخيرا  ــة والعاملي ــل العربي احملاف
ــدرس الوزارة ملا  ــمع وت يتمنى أن تس
ــان واملثقف العراقي من  يقدمه الفن
ــات متمنيا لها  ــات ومالحظ اقتراح
التطور في خدمة الثقافة العراقية.

املؤرخ السينمائي مهدي عباس قال 
ــر، امر  ــزة للفيلم القصي ــراد جائ اف
ــجيع اصحاب  لتش ــد  ومفي جميل 
االعمال املتميزة، مضيفا كما تعرف 
ــينما  ــة الس ــع اهمي ــرف اجلمي ويع
ــكل الدول  ــتوى العاملي ف على املس
ــينما  ــن الس ــم بف ــرة تهت املتحض
ــات  ــا املهرجان ــم له ــالم وتقي واالف
ــتى  وحتاول الوصول بأفالمها الى ش
ــي  ــم العراق ــم، والفيل ــاع العال بق
ــوده  ــت وج ــر اثب ــا القصي وخصوص
ــكل كبير في السنوات االخيرة،  بش
ــاع العالم  ــل الى ابعد بق حيث وص
وحاز العشرات بل املئات من اجلوائز، 
ــى وزارة الثقافة ان تهتم  لذا كان عل
ــك، وان تخصيص جائزة للفيلم  بذل
ستحث االخرين على االجتهاد كما 
رار وتقدمي  تشجع الفائز على االستمً

االفضل.

سينمائيون: جائزة اإلبداع العراقي حالة تسويقية تعمل على جذب المهارات اإلبداعية
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العدد (٣٠٠٥) األربعاء ٨ / ٨ / ٢٠١٨

أكد سينمائيون ومخرجون ونقاد ضرورة ان تدرس وزارة الثقافة كل ما يقدمه الفنان واملثقف العراقي 
ــي لعام ٢٠١٨، وخصوصا بعد ان  ــات ومالحظات، تهدف الى االرتقاء بجائزة االبداع العراق ــن اقتراح م

اضيف لها الفيلم القصير. واضافوا ان ادراج الفيلم القصير امر جميل ومفيد لتشجيع اصحاب 
االعمال املتميزة.

البينة الجديدة / وسام قصي
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ضياء البياتي اِّـخرج حسني السلمانالناقد مهدي عباس 

بغداد / البينة اجلديدة
ــبوع املقبل في قاعة قصر  تبدأ في األس
الثقافة والفنون في البصرة التابع لدائرة 
ــي وزارة  ــة ف ــة العام ــات الثقافي العالق
الثقافة ورشة جديدة لتعليم فن احلياكة 
والفنون اليدوية والتي يقيمها مركز ثقافة 
ــراف املدربة ميس  ــر بإش ــل في القص الطف
ــت  ــار. وقال ــة األعم ــى ولكاف ــكري عيس ش

ــا طرحت  ــه عندم ــكري ان ــة ميس ش املدرب
ــة  ــر رغبتي في إقامة ورش ــى إدارة القص عل
ــية  ــة لتعليم فن احلياكة والكروش احترافي
ــا رائعا جدا  ــة وجدت ترحيب ــون اليدوي والفن
ــر القصر عبد  ــن اإلدارة وفي مقدمتها مدي م
ــجعني كثيرا، وان هذه  ــق املظفر الذي ش احل
األنشطة تسعدنا كثيرا ألنها من الفعاليات 
التي يعمل عليها مركز ثقافة الطفل التابع 

ــيطه  للقصر والذي نعمل على تنش
ــذ افتتاحه في  ــتمر من ــكل مس بش
ــدا ومتميزة جدا  ــة رائعة ج احتفالي
ــي ١٩ / ٤ / ٢٠١٨. وتتضمن  ــت ف أقيم
الورشة تعليم بعض األشغال اليدوية 
ــض  ــي بع ــزل ف ــا املن ه ــي يحتاجُ الت
ــونَ ذا  ــاتٍ يدويّة ليك ــان للمس األحي
ريح؛ فاألشغال اليدويّة دائماً  منظرٍ مُ

ــياء،  ة لألش ــكَ النكهة اخلاصّ ــا تُضفي تلِ م
ل  وباألخص إذا متَّ إعدادُها من قبل العائلة بِكُ
ب ومودّة، واالستمتاع بصناعتها وبتعاونٍ  حُ
ــغال ال  ــع علما بأنَّ هذهِ األش بل اجلمي ــن قِ م
نعها من  ــة فمن املُمكن صُ حتتاجُ إلى ميزانيّ
ــياء قدمية في املنزل أو األشياء التّي يُعاد  أش
ــات التي ال ميكن  ــن اجلمالي ــا، وهي م تكرارُه

االستغناء عنها.

Òäñj€a@ø@ÊÏ‰–€aÎ@Úœb‘r€a@äñ‘i@Ú◊bÓßa@Âœ@·Ó‹»n€@ÚëâÎ

متابعة / البينة اجلديدة
بأسلوب عفوي، حتدثت املمثلة مي سليم 
ــراً بعد  ــرت فيها مؤخ ــة التي م ــن األزم ع
ــواز بعد ٣  ــا وليد ف ــن زوجه ــا ع إنفصاله
ــابيع فقط من زواجهما. وطمأنت مي  أس
ــع برنامج  ــريع م ــا خالل لقاء س جمهوره
ــا لن تنجر  ــا بخير ولكنه ــرب وود» أنه «ع
ــا حصل معهما  ــث عن تفاصيل م للحدي
ــال  لالنفص ــا  دفعتهم ــي  الت ــباب  واالس
ــا تقضي  ــت أنه ــمي. وأضاف ــكل رس بش
ــاحل  ــع ابنتها في الس ــاً إجازتها م حالي
ــتضع كل اهتمامها  ــمالي، وأنها س الش
ــفت أيضاً  ــرة. وكش ــذه الفت ــا خالل ه به
أنها لم تقص شعرها بل وضعت شعراً 
ــاراة املوضة  ــتعاراً ألنها حتب مج مس
ــاف من قصه،  ــا ال تتجرأ وتخ إال أنه
الفتة إلى أنها ستعود مجددا جملال 
تقدمي البرامج ولكن هذه املرة دون 
ــس. يذكر  دانا ومي ــقيقتيها  ش
ــن إنفصاله عن مي  ــواز أعل أن ف
بشكل مفاجئ، ونشر بيانا أكد 
ــه ندمه في تعجله من الزواج  في
ــى أن احلب وحده  ــيرا إل منها، مش
ــزواج، حامدا اهللا أن هذه  ال يكفي لل

الزيجة لم تطل وينتج عنها أبناء.

متابعة / البينة اجلديدة
ــعيد  ــاة الفنان س ــنوات على وف ــالث س ــم مرور ث رغ
ــارة طارق أعلنت من  ــك، إال أن أرملته املمثلة س طرابي
خالل حسابها اخلاص على الفيسبوك من صدور قرار 
ــة مببلغ ٢ مليون  ــة تزوير إيصال امان ــه من تهم ببراءت
جنيه. وكتبت سارة: «احلمد هللا وما النصر إال من عند 
ــكر إلى القضاء  ــي أتوجه بالش ــي بداية كالم اهللا.. ف
ــعيد  ــري العادل الذي أثبت براءة زوجي الفنان س املص

ــه من إيصال  ــه، لقد برّأ ذمت ــه اهللا علي ــك رحم طرابي
األمانة املزور ٢ مليون جنيه، اهللا هو احلق وهو العدل». 
وأضافت: «لقد ساعدني وأخذ بيدي لكي أثبت براءته 
ــهير وله جماهيره  ــع، وخاصة أنه فنان ش أمام اجلمي
ــاها  ــقها ويخش ا كان يعش ــقه وهو أيضً التي تعش
ــكر اهللا وأحمده.. وأقول  ــى صدر القرار العادل وأش حت
ــي اجلنة يا  ــاء اهللا ف ــي اآلن ظهرت براءتك إن ش لزوج

حبيبي ألنك اتظلمت».

ÈmbœÎ@Âfl@paÏ‰ç@S@Ü»i@äÌÎån€a@Ú‡Ëm@Âfl@ŸÓiaäü@ÜÓ»ç@Òıaäi

bË”˝ü@kjç@Â«@sÌÜßa@úœäm@·Ó‹ç@Ôfl

متابعة / البينة اجلديدة
ــط الفني تزعم  ــرت أقاويل كثيرة مؤخراً داخل الوس انتش
ــد وأحمد  ــني هنا الزاه ــة جتمع ب ــة حب خفي ــود قص بوج
فهمي، إال أنهما يرفضان اإلفصاح عنها في الوقت احلالي 
ا عن  لرغبتهما في احلفاظ على خصوصية حياتهما بعيدً
ــني فهمي  ــن. وكان أحمد فهمي إنفصل عن منة حس الف
ــا الزاهد باملنتج  ــهور، بينما إنتهت عالقة هن منذ عدة ش
ــام جمال منذ فترة طويلة. هنا الزاهد حرصت مؤخرًا  هش
ــني»، والذي  ــم «الكويس ــد فهمي بفيل ــى تهنئة أحم عل
ــينمائي  ــم عيد األضحى الس ــيخوض من خالله موس س
ــروك أحمد  ــت: «مب ــم وكتب ــتر الفيل ــرت بوس حيث نش

فهمي».

ÜÁaå€a@b‰Á@o»”Î@›Á
È”˝ü@Ü»i@Ô‡Ëœ@Üªc@ky@ø

متابعة / البينة اجلديدة
ــام فارس  ــة ميري ــة اللبناني ــت النجم تعرض
ــبب مالبسها التي  لالنتقادات الساخرة بس

ظهرت فيها أخيراً خالل رحلتها في لندن.
ــر  ــا عب ــدة له ــورة جدي ــام ص ــرت ميري ونش
ــتغرام» وهي  ــق «انس ــا على تطبي صفحته
ــوت  ــا «ه ــدت فيه ــرا وارت ــي الكامي ــر ف تنظ
ــام، وأكملت  ــن دون أكم ــوب م ــورت» مع ت ش
ــتوي عالٍ من الصوف، ما  اطاللتها بحذاء ش
ــاخرة من قبل بعض  عرضها للتعليقات الس
ــاب االالف من  ــورة إعج ــني. نالت الص املتابع
متابعيها وانقسمت التعليقات على مواقع 

ــل االجتماعي بني من إنتقد اطاللتها  التواص
ــورة قدمية خالل  ــرة ومن تنبه الى انها ص احملي
ــتاء، ودافعوا  ــا الى لندن في فصل الش زيارته
ــرح» إلى هذا األمر  عنها. ولفتت «ملكة املس
ــورة الذي قالت  ــالل تعليقها على الص من خ
ــى برج فيها»،  ــه: «أرى كامل لندن من أعل في
ــارة  ــتاغ throwback، في إش وارفقتها بهاش
ــن املاضي.يذكر أن  ــى انها تعود الى ذكرى م ال
ــوف  أحدث أعمال ميريام الغنائية كليب «ش
ــد ماضي،  ــات أحم ــن كلم ــا»، م ــك علي حال
وأحلان يحيى احلسن، والكليب إخراج شريف 

ترحيني.

@NNbËmâÏï@kjéi@êâbœ@‚bÌ7fl@Âfl@ÚÌäÇç
bÁà‘‰Ì@bË‘Ó‹»mÎ

متابعة / البينة اجلديدة
ــة من احلزن  ــعودي بحال ــب اجملتمع الس أصي
ــرب  ــاة املط ــر وف ــار خب ــد انتش ــداد بع واحل
ــكل مفاجئ إثر  ــعبي ماجد املاجد بش الش
ــب التقارير، فإن  ــه لطلق ناري. وبحس تعرض
الفقيد ماجد املاجد قد مات مساء األحد عن 
ــز ٥١ عاماً، متأثراً بجراحه إثر طلقة  عمر ناه
نارية استقرت في رأسه أدخل على أثرها إلى 
ــفيات الرياض  ــة املركزة بأحد مستش العناي
ــييع جثمانه  ــبوع املاضي، حيث مت تش األس
أمس الثالثاء إلى مثواه األخير.وقال مقربون من 
املطرب الشعبي الراحل إنه قد تعرض لطلق 
ناري باخلطأ، غير أن الشرطة بدأت التحقيق 
في األمر للتأكد من صدق هذه الرواية وبحث 
ــرى خلف  ــع أخ ــة دواف ــاك ثم ــا كان هن إذا م
احلادث. اجلدير بالذكر أن الراحل ماجد املاجد 
ــواره الفني مع األغنية الشعبية في  بدأ مش

منتصف الثمانينات من القرن املاضي، وطرح 
ــاً، منها «يقوى الهجر»، «اذكريني»،  ١٤ ألبوم
ــث تعاون من  ــري»، «الطوفان»، حي ــا هاج «ي
ــعراء وامللحنني  ــن الش ــا مع نخبة م خالله
ــم الفنان خالد  ــي اخلليج العربي من أبرزه ف
ــد الرحمن وخالد العليان ومبارك املنصور  عب
ــد اجلوفي وفهد املاضي  وصالح محمد وأحم

وخالد املاجد.

ÜubΩa@Üubfl@ÖÏ»é€a@Êb‰–€a@ÒbœÎ@›Óïb–m
âb„@÷˝üg@tÖby@äqg
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* في بداية احلديث البد ان نأخذ نبذة 
عن الكلية واهم اقسامها واساليب 

التدريس املستحدثة فيها؟
ــد  ــت كلية التربية ابن رش ـ تأسس
ــام ١٩٢٣ وهي  ــانية ع للعلوم االنس
ــني  املعلم ــدار  ل ــرعي  الش ــث  الوري
ــت انذاك وتأتي  ــة التي اسس العاملي
ــة  ــي جامع ــي ف الثان ــل  بالتسلس
ــة القانون  ــيس كلي بغداد بعد تأس
ــام  ــبعة اقس ــة س ــمل الكلي وتش
ــة واالنكليزية  ــة العربي ــم اللغ قس
ــم العلوم  واجلغرافية والتاريخ وقس
ــية واللغة الكردية  التربوية والنفس
ــم علوم القرآن الكرمي والتربية  وقس
ــام  ــأت هذه االقس ــالمية ونش االس
بنشأت الكلية الى قسمني الكردية 
ــة اآلداب  ــام ١٩٦٥ في كلي ــس ع اس
ــوم القرآن  ــم عل ــم نقل الينا وقس ث
ــس عام ١٩٩٥ هذه الكلية تضم  اس
ــن االكادمييني  نخبة جيدة وكبيرة م
املرموقني على مستوى التخصصات 
ــوم  العل ــم  قس ــا  ولدين ــودة  املوج
ــية وهو اكبرها من  التربوية والنفس
ــار  ــس وفيه نخبة يش ــث التدري حي
اليها بالبنان من حيث التخصصات 
ــاد وطرائق  في املناهج واالدارة واالرش
ــة  العربي ــة  اللغ ــا  وفيه ــس  التدري
ــخ  والتاري ــة  واجلغرافي ــة  واالنكليزي
ترفد كليتنا وزارة التربية مبخرجاتها     
ــا ووزارة  ــق بني وزارتن ــط وثي اذاً التراب

ــا نخرج  ــن نفتخر بانن ــة ونح التربي
املعلم النه عماد اجملتمع واالمة التي 
ينضج فيها املعلم والتدريس يتضح 
فيها االفكار واالمة التي يخبو فيها 

ــم يندثر فيها التعليم والتطور  املعل
ــا ناجحا  ــل اعطني معلم وقدميا قي

اعطيك مجتمعا متطورا منيعا .

ــال االمس واليوم  ــم عاصرمت اجي *انت
مدى الفرق بني تلك املرحلة والتعليم 
ــاليب  االس ــت  اختلف ــل  وه االن 

والطروحات عن املاضي؟

ــم  ــى التعلي ــف عل ــا ان نتوق -علين
ــى ٢٠٠٣ التعليم  ــام ١٩٦٨ ال ــن ع م
ــد امللكي  ــي العه ــد جدا ف كان جي

ــام ١٩٦٨  ــدأت بعد ع ــة ب واالنتكاس
ــور العلمي  ــار بعض التط وهناك ص
ــبعينات وانتهى الى مرحلة  في الس
ــرب  احل ــة  بداي ــد  وعن ــات  الثمانين
ــر من  ــة وزج الكثي ــة االيراني العراقي
ــدأ عندها  ــي احلروب ب ــني ف التدريس
ــتوى التعليمي  ــي املس ــدار ف االنح
ــي املدارس  ــم يبق ف ــي ول والتدريس
ــيطة من املعلمني  اال مجموعة بس
ــر بعض املدارس  ــني مما اضط واملدرس
ــد  ــدارس االخرى لس ــتضافة امل باس
النقص في احلصص واالختصاصات 
التدريسية وهذا كان متعبا ومرهقا 
ــاح يأتي  ــني والنج ــالب واملدرس للط
ــى  ال ــا  وصلن هللا  ــد  واحلم ــاة  مبعان
ــذي يتخرج  ــوات االيجابية فال اخلط
ــل بكثير من الذين تخرجوا  االن افض
ــادم  ــابقة والق ــنوات الس ــي الس ف
ــل  ــض اخلل ــود بع ــم وج ــل رغ افض
بسبب االوضاع االقتصادية واالمنية 

ــاكل في  ــب الذي يعاني مش ، الطال
مجتمعه ينقلها الى الكلية ونعمل 
ــه من ازمته  ــى احتضانه واخراج عل

ــتعمل العقوبات على  ــا نس واحيان
والتطور مستمر  ــيئني  املس الطلبة 

وطموحنا اكبر.
ــاكل في عملكم  *هل تواجهون مش

التربوي وكيف تتم معاجلتها؟
ــة  ــور املالي ــن االم ــي م ــن نعان -نح
وعندما نريد شراء حاسبات او ألمور 
البنى التحتية وبسبب االزمة املالية 
ــودة ونعمل حاليا  ــاك روتني موج هن
في التشغيلية بالرواتب فقط ونريد 
ــألة نصب  ــور مختبراتنا ومس ان تط
ــا النقطة اخلاصة  ــرات ولدين الكامي
ــذ ٢٠٪ من املبالغ وال اعطي بعض  اخ
ــة من اجل  ــور املناقش ــاتذة اج االس
منجز اخر مهم وصالحياتنا وميزاتنا 
ــا  ــون لدين ــى ان يك ــدودة ونتمن مح
ميزانية اكبر لغرض البناء والتطوير 
ــتالت داخل  ــج البذور والش واالن ننت
مجمع الكلية وهنا امور النستطيع 
ــل  داخ ــن  م ــا  عليه ــل  النحص ان 

الكلية ونحتاج الى امور كثيرة مثل 
ــل مواصفات  ــي حتم ــبات الت احلاس
ــا التي  ــم معوقاتن ــذه اه ــة وه عالي

نعاني منها.
ــتقبل العراق والتعليم  *رؤيتكم ملس
ــل انتم متفائلون  بعد االنتخابات ه

بذلك؟
ــعب يحتكم  -انا متفائل طاملا الش
ــاكل  ــم املش ــة رغ ــى الدميقراطي ال
ــول  اع ــني  فالعراقي ــات  واالعتراض
عليهم النهم امتثلوا الوامر املرجعية 
الرشيدة وقالت باحلرف الواحد (اجملرب 
الفاسد اليجرب وليس اجملرب النزيه) 
ــود. مهاتير محمد حكم  واملثل موج
ــا وعاد  ــي ماليزي ــة ف ــنوات طويل س
ــعني ونحن  ــم بعمر التس ــى احلك ال
ــدم وعتبنا  ــع ان يتق ــد للمجتم نري
ــحني لم  ــر على العدد من املرش كبي
ــل اكتفوا  ــوا برنامج واضح ب يطرح
ــعارات فاملواطن يحتاج برامج  بالش
ــاالت واهمها  ــي كافة اجمل واضحة ف
والتربوي  ــي  والعمران اخلدمي  الواقع 
ــر  لتطوي ــية  االساس ــات  واملقوم

القضاء فالشعب يريد رجال مرحلة 
يحاربوا الفساد وامتنى من احلكومة 
ــتفيد  ــأن تس ب ــة  القادم ــة  العراقي

ــابقة وتنظر بعني  ــن االخطاء الس م
الفاحص االمني للعزوف الذي حصل 
ــعب في االنتخابات وهناك  من الش
ــد يكونون  ــة صامتة وهؤالء ق اغلبي
ــع  ــر الواق ــة وان اغي ــة موقوت قنبل
ــابات  واعيد احلس ــر  املري ــي  العراق
ــل احلياة احليوية من  في كل مفاص
ــة والتعليم الى اخلدمات الى  التربي
ــيا  ــي واقعا سياس ــة وان نبن املالي

يعيد للعراق مكانته وهيبته 
ـــ « البينة  ــرة تقولها ل *كلمة اخي

اجلديدة « ؟
ــى كليتنا  ــم حلضوركم ال ـ احييك
ــني لصحيفتكم  املتابع ــن  ــا م وان
ــاء اهللا  ــكرا لكم وانش ــراء فش الغ

االستمرار والتقدم.

د.عالوي ســادر جازع عميد 
كلية الرتبية ابن رشد للعلوم 

االنسانية َّـ سطور
*لديه (١٠)  كتب صادرة واكثر 

من ٢٢ بحثا اكاديميا.
*الف كتــاب حول الحشــد 
تحت عنــوان (يخط القلم) 
وقصــد به الرجــال االبطال 
الذيــن لبــوا نــداء اِّـرجعية 

العليا الحكيمة .
* اشرف على اكثر من (٢٥) 
رسالة ماجستري ودكتوراه.

ــون التصريحات األخيرة  * كيف تقيم
التي أدلى بها  الرئيس  السوري بشار 
ــليم مناطق  شمال  ــد حول تس األس
سوريا وفي حال عدم االستجابة فإن 
ــتعيد  ــكرية هي من س ــوة العس الق

هذه املناطق؟
ــق اإلدارة الذاتية في  ـ نحن في مناط
شمال سوريا صرحنا أننا مع أي توجه 
للحوار سواء مع النظام السوري أو أي 
ــكري  جهات أخرى ألن الصراع العس
ــة والمجال أمام  لن يفضي إلى نتيج
ــوار  ــوى احل ــوريني س ــني الس الوطني
ــى طاولة املفاوضات حلل  واجللوس عل
مشاكلهم أو ملفات األزمة السورية 

مبجملها.
* أكثر من قيادي بارز في اإلدارة الذاتية 
ــا منفتحون على التفاوض  صرح بأنن
ــوري في دمشق بدون  مع النظام الس
ــط اعتراضات من الشارع  شروط وس
ــه  ــون إلي ــذي تطمح ــا ال ــردي  م الك
سياسياً ليمنحكم النظام السوري 
ــة الكردية  ــق ذات األغلبي ــي املناط ف
ــيطرتكم عسكرياً  والتي هي حتت س

إلى هذه اللحظة؟  
 ـ األزمة السورية تذهب باجتاه احللول 
ــية والنظام منذ تاريخه لم  السياس
ــه  حتى في  ــن عقليت ــيئا م يغير ش
ــورية ويعيش  التعامل مع األزمة الس
ــض القوة  ــيئاً من فائ ــام ش هذه األي

ــا يدعي الغوطة  ــار أنه حرر كم باعتب
ــا اليوم  ــى درع ــه عل ــا وحملت وغيره

ــياق واملفاوضات  ــي هذا الس تدخل ف
ــروط  ــدون ش ــا ب ــا عنه ــي صرحن الت
ــن لدينا  ــح لك ــذا صحي ــبقة ه مس
حقوق توثقها املواثيق الدولية لشعب 
ــوم نحن أمام  ــش على أرضه والي يعي
ــس ملرحلة  مرحلة جديدة إن لم نؤس

جديدة تستند إلى احلقائق التاريخية 
واجلغرافية لوجودنا في شمال سوريا 

ــتان  ــوري من كردس ــي اجلزء الس أو ف
ــيء آخر ألن  قطعاً لن نحصل على ش
ــوريا على مفترق طرق في املرحلة  س
ــك باحلقوق  ــة والبد من التمس الراهن

األساسية لشعبنا.
ــي على  ــف السياس ــو احللي ــن ه * م

األرض لالدارة الذاتية في هذا التوقيت 
ــتعادة النظام السوري قوته،  بعد اس
ــران أم من   ــكان أم إي ــروس أم االمري ال

لتراهنوا عليه ؟
ــن متحالفون مع  ــح نح ـ هذا صحي
ــي حملاربة داعش الذي  التحالف الدول
ــة  ــا ثقاف ــاً ألنه ــره قائم ــازال خط م
ــعوب املنطقة نحن  متجذرة لدى ش
ــيا أو على  ــى روس ــراً عل ــول كثي النع
أمريكا نعول أوالً على تنظيمنا وعلى 
ــكل أساسي وعلى  قوتنا الذاتية بش
ــن البد من  ــروعة ولك ــا املش حقوقن
ــى األرض ونعلم أن هناك  حتالفات عل
ــي األزمة  ــار ف ــيني كب ــني أساس العب
ــوا األمريكان أم  ــواء كان ــورية س الس
الروس ونحن متحالفون مع األمريكان 
ــي عالقاتنا  ــد أن ترتق ــكرياً ونري عس
ــية  ــى عالقات سياس ــكرية إل العس

ويتم االعتراف بإداراتنا الذاتية ونحن 
ــا الكثير من  ــوريا وقدمن ــزء من س ج
ــر مناطقنا من االرهاب  الدماء لتحري
وال ميكن أن نتنازل عن حقوقنا لكننا 
لدينا مشروع فيدرالية سوريا وميكن 

أن نفاوض النظام. 
ــات الرئيس  ــرأون تصريح ــف تق * كي
ــان عقب  ــب أردوغ ــي رجب طي الترك
ــية جديدة  ــة رئاس ــوزه بوالي إعالن ف
ــي  ــش الترك ــأن اجلي ــرح ب ــذي ص وال
ــرى في  ــى مناطق أخ ــيطر عل سيس
ــوريا مهدداً اإلدارة الذاتية بأحكام  س
سيطرته من عفرين إلى القامشلي؟

ــه لعفرين  ــتثمر احتالل ـ أردوغان اس
ــوريا كثيراً في  ــمال س واحتالله لش
ــى  عل كان  إن  ــة  االنتخابي ــه  حملت
ــة اجلمهورية أو على  ــتوى رئاس مس
ــارع  ــش الش ــان وجي ــتوى البرمل مس
ــي  قوم ــاه  باجت ــني  باجتاه ــي  الترك
ــردي هو  ــعب الك عنصري وكأن الش
ــه يرى  ــا ألن ــي لتركي ــدو الرئيس الع
الشعب الكردي عدواً له وليس بعض 
ــش  ــا جي ــة كم ــات الكردي التنظيم

التيار أوالعاطفة اإلسالمية باجتاه أن 
يحصل على الكثير من األصوات في 
ــات التركية  ــل االنتخاب مرحلة ماقب
ــتمر في  ــه سيس ــا أن ــرح بعده وص
ــذا نأخذه مبحمل  ــته ولكن ه سياس

ــن الصعوبة  ــا نرى أنه م ــد بقدر م اجل
ــه  ــح إلي ــان مايطم ــق أردوغ أن يحق
ــو يريد أن يحتل  ــه كبيرة ه وطموحات
ــوريا وإلى موصل وكركوك  ــمال س ش
ــذي يقر أن  ــاق امللي ال ــاً للميث تطبيق
ــن الدولة  ــزء م ــق هي ج ــذه املناط ه
ــنة من  ــن بعد مئة س ــة ولك التركي
سايكس بيكو تؤكد غير ذلك وتركيا 
ــت الالعب األساسي في سوريا  ليس
ــن لدينا قوات.  ــب آخر ونح هناك الع
ــن كانت نوعا  صحيح أن جتربة عفري
ــا قاومنا  ــا لكنن ــة لن ــن االنتكاس م
ــت  ــذه كان ــال إال أن ه ــة األبط مقاوم
ــات الهائلة  ــام اإلمكان ــا أم إمكاناتن
ــة والصمت الدولي من  للدولة التركي
ــورية  ــدول املعنية باألزمة الس كل ال
ــن تركيا هي مجرد  ونحن لم نهدد أم
ــادة التركية  ــدى القي ــام وفوبيا ل أوه

ــعبياً لغاية  ــتغلها عاطفياً وش تس
توسعية.

* هل سنسمع أخبار إفراغ السجون 
من سياسيي األحزاب املنضوية حتت 
ــردي والذي  ــس الوطني الك ــة اجملل قب

ــوه لبدء  ــياً وضع ــرطاً أساس يعد ش
التفاوض معكم ؟

ـ أي تقارب كردي -كردي هو محل 
ــعى أن  ــب ونحن دائماً نس ترحي
ــردي ألنه  ــاك تقارب ك يكون هن
ــيكون هناك  ــرد س ــدة الك بوح
ــل حقوقهم  ــات أكثر لني ضمان
ــة  ــة التاريخي ــذه املرحل ــي ه ف
ــى أي حوار  ــن منفتحون عل ونح
ــرة  ــات كثي ــاك تصريح وكان هن
ــن قبل قيادات  بخصوص ذلك م
ــي أو مجلس  ــع الدميقراط اجملتم
ــي اإلدارة  ــوريا الدميقراطية ف س
ــن إذا  ــة لك ــة الدميقراطي الذاتي
ــباب املانعة  ــا بتصيد األس بدأن
للجلوس نحن   لدينا الكثير من 
احلقائق التي تثبت تورط اجمللس 
ــع الفصائل  ــردي بالتعاون م الك
ــن  ــي عفري ــلحة إن كان ف املس
وحتى التعاون مع العدو التركي 
واجللوس معهم في أكثر من مرة 
ــج ال  ــك كحج ــا كل ذل اذا أخذن
ميكن أن نصل إلى تفاهمات وأكثر 
ــى خلفيات جنح  ــني عل املعتقل
ــية  ــت فقط سياس أخرى وليس
ــا اآلن أن نوحد اخلطاب  ومايهمن
الكردية  باجتاه مصاحلنا  الكردي 
ــردي في   ــعب الك ومصالح الش

كردستان سوريا.

حاوره / ثائر اِّـحمداوي

متابعة / البينة الجديدة

رغم كل التحديات والسنوات الصعبة التي مرت بالعراق وفي كل مجاالته االقتصادية والسياسية وحتى التربوية ولكن املستوى التعليمي الرصني بقي 
محافظا على تركيبته العلمية واالكادميية التي خرجت خيرة االساتذة والعلماء الذين اعطوا لبلدهم وللعالم كل خبراتهم واصبحت العديد من كلياتنا 
ــد ولتسليط الضوء على البدايات والتأسيس  ــتوى تعليمي فاضل ومن هذه الكليات كلية التربية ابن رش ــا يقتدى به ملا متتلكه من مس وجامعاتنا نبراس

التقت صحيفتنا بالدكتور عالوي سادر ليعطينا فكرة كاملة عن التأسيس واهم االجنازات واهم االقسام واملستويات العلمية املوجودة في الكلية.

ــه وكالة رووداو : أننا ال نعول كثيراً  ــريعي في اإلدارة الذاتية، حكم خلو، في حوار اجرته مع ــد رئيس اجمللس التش أك
ــكل أساس وعلى حقوقنا املشروعة، مشيراً إلى أن   ــيا أو على أمريكا بل على تنظيمنا وقوتنا الذاتية بش على روس
ــن الصعوبة أن يحقق مايطمح إليه  ــان بدخول مدينة منبج نأخذها مبحمل اجلد بقدر ما نرى أنه م ــدات أردوغ تهدي

فهو يريد أن يحتل شمال سوريا واملوصل وكركوك.تعيد « البينة اجلديدة « نشره تعميما للفائدة.
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 رئيس المجلس التشريعي في اإلدارة الذاتية في سوريا حكم خلولفي حوار تنشره  «                     »:

NO.3005.WED.8.AUG.2018 العدد (٣٠٠٥) االربعاء ٨/٨/ ٢٠١٨ 



18اقتصادية NO.3005.WED.8.AUG.2018 العدد (٣٠٠٥) االربعاء ٨/٨/ ٢٠١٨ 

جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / االمالك

لجنة البيع وااليجار الثانية
العدد : ب / ك / ٢٧٣
التأريخ: ٢٠١٨/٥/٢٩

إعــــــــــــــــــــالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية التابعة ِّـديرية بلديات 
ــوف َّـ ادناه ِّـدة (كما  ــري (االمالك) اِّـوص بغداد عن تأج
ــدية)  ــدة اُّـ مديرية بلدية (الراش ــر َّـ ادناه) العائ مؤش
ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني االشرتاك  وفق القانون ٢١ لس
باِّـزايدة العلنية مراجعة البلدية اعاله خالل مدة االعالن 
ــر االعالن َّـ  البالغة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي لنش
ــم التأمينات القانونية  ــتصحبني معه الصحف اِّـحلية مس
ــو  ــن القيمة اِّـقدرة ويتحمل من ترس ــة (٥٠ ٪) م البالغ
ــى ذلك  ــة عل ــف اِّـرتتب ــور واِّـصاري ــدة االج ــه اِّـزاي علي
ــتجري اِّـزايدة العلنية َّـ تمام الساعة (١٠) صباحاً  وس
من اليوم بعد االخري ِّـدة االعالن َّـ ديوان البلدية وعلى 
اِّـشرتكني َّـ اِّـزايدة العلنية جلب هوية االحوال اِّـدنية 

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

جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / األمالك

لجنة البيع وااليجار الثانية
العدد: ب / ك / ٢٤١
التأريخ: ٢٠١٨/٥/٢٠

إعــــــــــــــــــــالن
ــة ِّـديرية بلديات  ــار الثانية التابع ــن لجنة البيع وااليج تعل
بغداد عن تأجري (مقهى شعبي) اِّـوصوف َّـ ادناه ِّـدة (سنة 
ــدية) وفق القانون  ــدة) العائدة اُّـ مديرية بلدية (الراش واح
٢١ لسنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني االشرتاك باِّـزايدة العلنية 
ــالن البالغة (٣٠)  ــدة االع ــاله خالل م ــة اع ــة البلدي مراجع
ــر االعالن َّـ الصحف اِّـحلية  يوما تبدأ من اليوم التالي لنش
ــة البالغة (٥٠٪) من  ــتصحبني معهم التأمينات القانوني مس
ــدة االجور  ــو عليه اِّـزاي ــدرة ويتحمل من ترس ــة اِّـق القيم
ــتجري اِّـزايدة العلنية َّـ  ــف اِّـرتتبة على ذلك وس واِّـصاري
ــوم بعد االخري  ــاح الي ــاً من صب ــاعة (١٠) صباح ــام الس تم
ــرتكني َّـ اِّـزايدة  ــالن َّـ ديوان البلدية وعلى اِّـش ِّـدة االع
العلنية جلب هوية االحوال اِّـدنية وبطاقة السكن والبطاقة 

التموينية (اصل + صورة).
مدير بلديات محافظة بغداد

بغداد / البينة الجديدة
ــي  ــران املدن ــلطة الطي ــت  س اعلن
ــادة واضحة في عدد  العراقي عن زي
الرحالت  اجلوية العابرة ألجواء البالد، 
الفتة الى ان اكثر من ٢٦ مليون دوالر 
االيراد املالي لعبور الطائرات  لالجواء 
ــم املالي  العراقية. وأكد مدير القس
ــاد ديوان  ــران جه ــلطة الطي في س
ــة اجلديدة»    ــت «البين ــي بيان تلق ف

ــخة منه، ان «مجموع اإليرادات  نس
ــرة لألجواء  العاب ــرات  للطائ املالية 
(٢٦,٣٤١,٧٩٩) ــت  بلغ ــة  العراقي

مليون دوالر، ومبجموع ١٣١١٨ رحلة، 
ــبة  ــادة واضحة بنس ــكل زي ــا ش مم
ــالل النصف االول  مقدارها   ١٤٠٪ خ
من هذا العام ومت حتويل تلك االموال 
ــة«. واضاف ديوان،  ــى خزينة الدول ال
ــدد الرحالت  ــادة في ع ــك الزي ان «تل

ــام بها  ــود التي ق ــاءت بعد اجله ج
ــنت كاظم فنجان  ــر النقل الكاب وزي
ــتمرة من  ــال املس ــي واالعم احلمام
قبل سلطة الطيران املدني العراقي 
ــر  التواصل مع  ــني فيها عب والعامل
املنظمات الدولية للطيران و تطبيق 
بها  املعمول  والضوابط  التعليمات 
ــز دورها   ــي تعزي ــاهمت ف ــي س والت

ومكانتها.
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متابعة / البينة الجديدة
تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها املبكرة واستقرت مع متاسك 
الدوالر ، لكن جرى تداول املعدن النفيس فوق أقل مستوى في ١٧ 
ــالف التجاري بني الواليات  ــهرا مدعوما باخملاوف املتعلقة باخل ش
ــالت الفورية عند  ــي املعام ــتقر الذهب ف ــدة والصني.واس املتح
ــاعة ٠٦٥٠ بتوقيت  ١٢١٣٫٠٥ دوالر لألوقية (األونصة) بحلول الس
ــي التعامالت املبكرة. ــجل ١٢١٧٫٨٥ دوالر ف ــش بعد أن س جرينت

ــزل الذهب في العقود األمريكية اآلجلة ٠٫٢ باملئة الي ١٢٢١٫٤  ون
ــعار الذهب يوم اجلمعة املاضي من أقل  دوالر لألوقية.تعافت أس
ــغ ١٢٠٤ دوالرات لألوقية مع تراجع  ــهرا البال ــتوى في ١٧ ش مس
ــف في الواليات  ــرت تباطؤ منو الوظائ ــب بيانات أظه الدوالر عق
ــة تعافت وصعدت أمام  ــدة في متوز. لكن العملة األمريكي املتح
ــة األخرى،  ــد املعادن النفيس ــية. وعلى صعي ــالت الرئيس العم
ــة في املعامالت الفورية ٠٫١ باملئة إلى ١٥٫٣٩ دوالر  صعدت الفض
لألوقية.وزاد البالتني ٠٫٥ باملئة إلى ٨٣١٫١٠ دوالر لألوقية، في حني 

ارتفع البالديوم ٠٫٣ باملئة إلى ٩١١٫٩٧ دوالر لألوقية.

بغداد / البينة الجديدة
ــر بهزاد، عن  ــي العراق، ناص ــق التجاري اإليراني ف ــف امللح كش
ــا إلى العراق  ــلع يومي ــر ما قيمته ٢٠ مليون دوالر من الس تصدي
ــب  ــوز ٢٠١٨.وقال بهزاد، بحس ــن ٢١ آذار- ٢٢ مت ــرة م ــالل الفت خ
ــلع اإليرانية إلى العراق  وكالة انباء فارس ، إن «قيمة تصدير الس
ــن ٢١ مارس/آذار- ٢٢  ــت ٢٠ مليون دوالر خالل الفترة م يومياً بلغ
ــلع اإليرانية  يوليو/متوز ٢٠١٨»، موضحاً ان «معدل قيمة طن الس
ــورة، ٥٢٧ دوالرا». ــة املذك ــهر األربع ــدرة للعراق خالل األش املص

ــا يزيد عن ٥٠  ــتوردت م ــاف أن «الصني واإلمارات والعراق اس وأض
ــط  ــادرات اإليرانية خالل الفترة، فيما بلغ متوس ــة من الص باملئ
ــدول ٣٣٦ دوالرا و٤٥٦ دوالرا و٥٢٧  ــذه ال ــلع املصدرة له قيمة الس
دوالرا على التوالي، للطن الواحد». وبنيّ أن «السوق العراقية تعد 
الوجهة االعلى سعراً للسلع االيرانية التي باتت تستحوذ على 

١٧ باملئة من حجم هذه السوق مرتفعة ١٫٥ باملئة».

بغداد / البينة الجديدة
ــي البالد  ــاع الزراعي ف ــرر القط ــن تض ــة، ع ــت وزارة الزراع أعلن
بنسبة ٥٠ باملائة جراء اجلفاف وقلة اإليرادات املائية. وقال وكيل 
ــح إن «القطاع الزراعي تضرر  ــي، في تصري الوزارة مهدي القيس
ــبة ٥٠ باملائة، بسبب اجلفاف وقلة  خالل املوسم الصيفي بنس
اإليرادات املائية الداخلة إلى البالد».وأوضح القيسي، أن «الضرر 
سينعكس سلبًا على اخلطة الزراعية للموسم الشتوي والتي 
ــرر احلاصل  ــا». وبنيّ أن «الض ــل على إعداده ــزال الوزارة تعم ال ت
ــاحات املزروعة خالل اخلطة  ــم الصيف سيقلص املس في موس
ــي، حظر زراعة ثمانية  ــتوية». وقرر العراق في حزيران املاض الش

محاصيل زراعية بينها األرز والذرة والقطن، بسبب أزمة املياه.
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بغداد / البينة الجديدة
ــعي العراق بزيادة إنتاج  ــر النفط جبار اللعيبي، عن س أعلن وزي
ــون برميل يوميا خالل ٢٠٢٣ و٢٠٢٤. ــط إلى أكثر من ٧٫٥ ملي النف

وقال اللعيبي في تصريح ان «العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط 
إلى أكثر من ٧٫٥ مليون برميل يوميا خالل ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، تخصص 
منها ستة ماليني برميل يوميا للتصدير و١٫٥ مليون برميل يوميا 
ــب الصحيفة، ان  ــاف اللعيبي بحس ــتهالك احمللي». واض لالس
«أسعار النفط تتجه نحو االستقرار». هذا ووضعت وزارة النفط 
مالمح للسياسة النفطية من خالل اهداف محددة، تسعى من 

خاللها الى زيادة االنتاج النفطي في العراق.

بغداد / البينة الجديدة
ــوم االثنني املاضي،  ــع الدوالر، ي ارتف
متجها نحو أعلى مستوى في عام، 
ــدة اللهجة  ــد ح ــا بتصاع مدعوم
ــني الواليات  ــرب التجارية ب ــي احل ف
املتحدة وشركائها التجاريني.ونزلت 
األسهم الصينية نحو اثنني باملئة 
مع اقتراح الصني فرض رسوم على 
سلع امريكية بقيمة ٦٠ مليار دوالر 
ــي صيني  ، في حني ألقى دبلوماس
ــى إمكانية  ــك عل ــالل من الش بظ
ــنطن حلل  اجراء محادثات مع واش
ــالف. وقال مانويل أوليفري خبير  اخل
ــدي أجريكول في  ــي كري العملة ف
ــة  ــرب التجاري ــاوف احل ــدن “مخ لن
تدعم الدوالر، وثمة قدر من العزوف 
ــواق”. وزاد  ــي األس ــرة ف ــن اخملاط ع
ــس اداء  ــذي يقي ــدوالر ال ــر ال مؤش
ــلة من  ــة األمريكية أمام س العمل
ــت عمالت رئيسية أخرى، بنحو  س

ــى ٩٥٫٢٧ متجها من  ــة إل ٠٫٢ باملئ
ــتوى فيما  ــد صوب أعلى مس جدي
يزيد على عام والبالغ ٩٥٫٦٥٢ الذي 
ــجله في ١٩ متوز. وارتفع الدوالر  س
ــئة.  ــواق الناش ــام عمالت األس ام
وخسرت العملة التركية ٠٫٦ باملئة 
ــتوى متدن قياسي  لتصل إلى مس
عند ٥٫١٢ ليرة للدوالر بعد أن قالت 
ــة  اجلمع ــوم  ي ــدة  املتح ــات  الوالي
املقدمة  اإلعفاءات  ــتراجع  إنها س
لتركيا من الرسوم اجلمركية، وهي 
ــواردات من تركيا  خطوة قد تضر ب
ــى ١٫٧ مليار دوالر. تصل قيمتها إل
ــتمر احلذر في أسواق العملة،  واس
ــالت مرتفعة العائد  وتراجعت عم
ــترالي أمام الني  ــدوالر األس مثل ال
ــتقر  السويسري.واس ــك  والفرن
اليورو أمام العملة األمريكية عند 
ــتوى في خمسة أسابيع  أقل مس

مسجال ١٫١٥٥٠ دوالر.

كربالء / البينة الجديدة
أعلنت محافظة كربالء، إطالق استراتيجية 
ــنة قادمة.  ــر القطاع اخلاص لـ١٢ س تطوي
وقال مصدر إن «احملافظة شهدت عقد مؤمتر 
ــتراتيجية تطوير القطاع اخلاص  إطالق س
ــام (٢٠١٨ الى عام  ــذ ع ــة كربالء من حملافظ
ــة بالتعاون  ــة احلكومة احمللي ٢٠٣٠)، برعاي
ــة االمم املتحدة في كربالء ومنظمة  مع بعث
ــالً عن مختصني في  ــة والزراعة فض االغذي
ــتثمرين  ــأن االقتصادي والزراعي ومس الش
واساتذة جامعات».من جانبه، أكد محافظ 
ــالل املؤمتر، أن  ــل الطريحي، خ ــالء عقي كرب

ــر جاء  لدعم وتطوير القطاع اخلاص  «املؤمت
ــع البرامج االمنائي لألمم املتحدة  بالتعاون م
ــون للقطاع  ــاو، ونأمل ان يك ومنظمة الف
اخلاص دور اكبر في احملافظة خالل السنوات 
ــدد الطريحي على أن «تكون  القادمة». وش
ــددة  مح ــاص  اخل ــاع  القط ــتراتيجية  اس
ــن من اداء  ــة علمية  لكي يتمك ضمن رؤي
ــع لتأثيرات  ــادي وان ال يكون خاض دوره الري
ــة  «محافظ أن  ــى  إل ــت  ولف ــة».  حكومي
ــتثمار األجنبي  ــالء مدينة جاذبة لالس كرب
ــات لكننا في الوقت  في مختلف القطاع
ــغيل االيدي العاملة من  ذاته ندعو الى تش

ــه، أوضح فاضل  ــاء احملافظة». من جهت أبن
ــة والزراعة  ــفير منظمة االغذي الزعبي س
ــا هو العمل على دعم  في العراق، أن «دورن
االستثمار في القطاع الزراعي وهذا مجال 
ــن قبل  ــتثمار به م ــب لالس ــع وخص واس
ــق فرص عمل  ــاص بهدف خل ــاع اخل القط
ــر في املناطق الريفية».  وزيادة الدخل لالس
وتابع أن «كربالء لها متيز في االنتاج الزراعي 
ــوق احمللي لكن في  ــد من حاجة الس وتس
الوقت ذاته يجب جلب الكفاءات واخلبرات 
ــوق  ــي الس ــية ف ــدرة التنافس ــارة الق لزي

وحتقيق االفضلية.
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إعالن رقم (ط -٨) لسنة ٢٠١٨
تعلن شركة مصاَّـ الوسط عن إعالن الطلبيات االستريادية وكما مبني أدناه:ـ

وبالشروط التالية:
١- يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ (مائتان وخمسون الف) دينار عراقي غري قابل للرد او تحويل ذلك اِّـبلغ اُّـ اِّـصرف الخاص لشركتنا (مصرف الرافدين) الفرع الرئيسي ورقم الحساب هو ٩٠٩٥٦

ــرة من اليوم  ــاعة العاش ــركتنا عند الس ــركات اُّـ مقر ش ٢- يتم فتح العروض الفنية والتجارية َّـ آن واحد (َّـ اليوم الذي يلي تاريخ الغلق) وَّـ حالة مصادفة عطلة تؤجل اُّـ اليوم التالي وباإلمكان حضور ممثلي الش
الذي يلي تاريخ الغلق واِّـثبت َّـ الفقرة (٢٩) ادناه.

٣- يفضل تقديم االسعار بعملة الدوالر (CIP) واصل بغداد / مخازن مصفى الدورة وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض وشركتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
٤- يتم تقديم عرضني مغلقني (فني وتجاري) منفصلني مثبت عليهما رقم اِّـناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقعني من قبل اِّـدير العام او اِّـدير اِّـفوض مع تثبيت االسم الكامل وعليهما ختم الشركات َّـ الصندوق الخاص 

َّـ استعالمات شركتنا تقبل العروض التي ترسل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني.
ــرتة نفاذية العرض ضمن العرض الفني وكذلك تثبيتها على الظرف الخاص بالعرض التجاري وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التأمينات االولية َّـ كال العرضني ويجب اال تقل مدة نفاذ العروض عن (١٢٠  ــد ف ــب تحدي ٥- يج

يوماً).
٦- ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء (الفني والتجاري) مع اِّـرفقات.

٧-  على الشركات الراغبة َّـ اِّـشاركة تقديم كافة اِّـستمسكات االصولية والقانونية الخاصة بالشركة (شهادة تأسيسية حديثة ونافذة ومصدقة حسب االصول من السفارة او القنصلية العراقية َّـ بلد الشركة – براءة 
ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب تتضمن الرقم الضريبي – اِّـوقف اِّـالي متمثل بحسابات ختامية آلخر سنتني مالية – الهوية التجارية النافذة) مع تقديم االعمال اِّـماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد اِّـعنية قبل 

شراء الطلبية او ترفق مع العرض الفني اِّـقدم َّـ حالة عدم تقديمها سابقاً.
ــب التعليمات وترفق مع العرض التجاري (خطاب ضمان او صك مصدق او  ــركة وحس ــاهمني َّـ الش ــب اِّـبالغ اِّـثبتة امام كل طلبية َّـ االعالن اعاله من قبل مقدم العطاء او احد اِّـس ٨- يتم تقديم تأمينات اولية وحس
ــتثمار والتنمية، مصرف اربيل، مصرف جيهان لالستثمار والتمويل، الوطني االسالمي،  ــتان الدولي لالس ــخة اصلية صادرة من احد اِّـصارف العراقية (مصرف الهدى، اِّـصرف العراقي للتجارة، مصرف كوردس ــفتجة) نس س
ــتثمار والتمويل (امريالد سابقا)، مصرف بغداد، مصرف الخليج التجاري، سومر التجاري، االئتمان العراقي، االهلي العراقي، االستثمار العراقي، آشور الدولي لالستثمار، العراقي  ــتثمار، االقليم التجاري لالس اِّـنصور لالس
ــط العراقي لالستثمار، البحر اِّـتوسط، مصرف التعاون االسالمي لالستثمار، مصرف  ــتثمار والتنمية، التنمية الدولي لالستثمار والتمويل، التجاري العراقي، مصرف بيبلوس اللبناني، مصرف الشرق االوس ــالمي لالس االس
ــق بها التأمينات االولية. ترفض  ــة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترف ــراق وترفق مع العرض التجاري وتطلق هذه التأمينات َّـ حال ــة فروع اِّـصارف االجنبية العاملة َّـ الع ــتثمار) وكاف ــد لالس اِّـتح
التأمينات االولية الصادرة من (بنك آسيا الرتكي، دار السالم لالستثمار، مصرف الشمال، مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار ومصرف الوركاء لالستثمار والتمويل، مصرف البصرة الدولي، مصرف الرواحل االسالمي 
ــتثمار والتمويل، مصرف االتحاد العراقي) ويجب ان تكون هذه التأمينات نافذة ِّـدة ال تقل عن (١٢٠) يوماً (تهمل العروض اذا  ــالمي لالس ــتثمار والتمويل، مصرف البالد االس ــتثمار والتمويل، مصرف االقتصاد لالس لالس

كانت التأمينات االولية على شكل سويفت).
٩- تحديد فرتة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة (من – اُّـ).

ــب اخرى مقابل كفالة  ــتالم اِّـواد كاملة ومطابقة للمواصفات َّـ مصفى الدورة ويمكن االتفاق على نس ــتحقات (١٠٠٪) بعد اس ــتندي غري مثبت وغري قابل للنقض او التحويل تطلق اِّـس ــروط الدفع/ اعتماد مس ١٠- ش
ــعار جميع العطاءات الغراض اِّـفاضلة على اسس موحدة وبموجب نشرة البنك اِّـركزي العراقي يوم الفتح ويكون الدفع بالدينار العراقي فقط للشركات العراقية ويتم احتساب االسعار  ــاب اس مصرفية ضامنة يتم احتس

على اساس نشرة البنك اِّـركزي العراقي ليوم اعداد العقد ويثبت اِّـبلغ َّـ العقد.
١١- تفرض غرامة تأخريية على اِّـجهز ال يتجاوز حدها االعلى نسبة ١٠٪ من مبلغ عقد َّـ حالة عدم تجهيز اِّـواد بفرتة التجهيز اِّـثبتة َّـ العقد.

١٢- تقدم التأمينات النهائية على شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ (حصراً) للعقد بنسبة (٥٪) خمسة من اِّـئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد ومن احد اِّـصارف الواردة َّـ الفقرة رقم (٨) 
خالل مدة ال تتجاوز (١٤) يوما وكشرط لتفعيل االعتماد وَّـ حالة التأخر تهمل االحالة ويحال اِّـجهز اُّـ لجنة الناكلني. وتبقى الكفالة نافذة ِّـدة العقد او تمديده عند تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان, 

َّـ حالة وجود (فرتة ضمان) تطلق كفالة حسن االداء بعد استالم اِّـواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز اِّـجهز كافة التزاماته اِّـنصوصة َّـ العقد وبخالفه ستتم مصادرتها من قبل شركتنا.
ــبة (٢,٧٪) من قيمة العقد كضريبة وذلك بالنسبة للشركات العراقية وايضا َّـ حالة الدفع بالدينار العراقي اما َّـ حالة الشركات غري العراقية فيتم حجز هذه النسبة كأمانات ضريبية وتطلق  ــتقطاع نس ــيتم اس ١٣- س
ــبة ٣٪ للعقود  ــدة ال تزيد عن (٣٠) يوما من تاريخ انجاز العمل وتكون النس ــذه االمانات اُّـ الهيئة العامة للضرائب وخالل م ــتتم احالة ه ــز بتزويدنا برباءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب وبخالفه س ــوم اِّـجه ــد ان يق بع
ــاب النهائي للمقاول اال بموافقة تحريرية من الهيئة العامة للضرائب او استقطاع ما نسبته (١٠٪) عشرة من اِّـئة  ــوية الحس ــرافا موقعيا وال يتم صرف الدفعة االخرية للمقاولني واِّـتعاقدين وعدم تس اِّـتضمنة نصبا واش

منها وارسالها اُّـ الهيئة العامة للضرائب قبل اطالق الدفعة االخرية سواء اكان تنفيذ العقد على دفعة واحدة ام على عدة دفعات.
١٤-  تستقطع نسبة (٠,٠٠٣) من مبلغ العقد كرسم طابع.

١٥- سيتم استقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية.
١٦- االلتزام بتقديم شهادة اِّـنشأ من الشركة اِّـصنعة للمواد، فاتورة بيع ووثيقة التأمني باسم اِّـجهزين وتكون مصدقة من قبل اِّـلحقية التجارية العراقية أو السفارة َّـ بلد اِّـنشأ.

١٧- سيتم استقطاع مبلغ االجور البيئية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة البيئة (للمواد الكيمياوية حصراً).
١٨- ال يجوز ِّـقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات اِّـناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.

١٩- منشأ اِّـواد ينبغي ان يحدد َّـ العرض ويكون من ضمن اِّـناشئ اِّـطلوبة وثابت (لن يتغري ألي سبب كان) مع تحديد طريقة وميناء الشحن ومنفذ الدخول.
٢٠- يقوم اِّـجهز بتثبيت عنوانه الكامل (الدولة – اِّـدينة – الشارع – البناية – العنوان الربيدي والهاتف) واسم اِّـدير العام للشركة او من يخولهم َّـ العروض واِّـراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.

٢١- تقديم شهادة فحص طرف ثالث من احدى الشركات التالية:
 (LIOYD S REGISTER -INTERTEK GLOBAL-TUV RHEINLAND –DNV –ATG-SGS)

٢٢- تقديم كتاب تخويل من الشركات اِّـصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او السفارة او القنصلية او اِّـلحقية التجارية َّـ بلد اِّـنشأ (نسخة اصلية) وحسب التعليمات لطلبيات (تجهيز اِّـواد اِّـتخصصة).
٢٣- يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن مقدارها (١٥٠) دوالراً.

٢٤- تطبيق القوانني والتعليمات اِّـعمول بها َّـ العراق َّـ حالة وقوع منازعات او َّـ كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعاً لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ 
بان اِّـستحقات اِّـالية ترتتب لشركتنا بذمة الطرف اآلخر.

٢٥- َّـ طلبيات اِّـواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق (مع العروض الفنية والتجارية) وبخالفه سيتم اهمال العروض.
٢٦- عدم تعامل الشركة اِّـتعاقد معها مع اسرائيل باي شكل من االشكال وبخالفه تتحمل كافة التبعات القانونية.

٢٧- يتوجب على الشركات التي ترغب باِّـشاركة َّـ أي طلبية والتي تطلب أي معلومات فنية شراء الطلبية ويتم ارفاق وصل الشراء مع الرسالة وقبل مدة مناسبة من تاريخ الغلق وستقوم شركتنا بتحديد تاريخ انعقاد 
اِّـؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات اِّـشرتكني َّـ اِّـناقصة وقبل موعد ال يقل عن (٧) ايام من تاريخ غلق اِّـناقصة. 

٢٨- ان اِّـواد سوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لشروط العقد او لشروط االعتماد.
٢٩ـ تاريخ الغلق الساعة (١) بعد الظهر ليوم ٢٠١٨/٩/١٧.

٣٠- كافة االجراءات لطلبيات الشراء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والضوابط والتعديالت.
www.oil.gov.iq  ///  www.mrc.oil.gov.iq :مالحظة: يمكن االطالع على مواصفات كافة الطلبيات وشروط تقديم العطاءات وعلى اِّـوقع االلكرتوني

مع التقدير
زيد كاظم شريف
اِّـدير العام/ وكالة
رئيس مجلس االدارة

فقدان هوية
ــم  ــركة تعبئة الغاز، باس فقدت هوية صادرة من ش
(نسرين محمد جابر)، فالرجاء على من يعثر عليها 

تسليمها إُّـ جهة اإلصدار.. مع التقدير.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٢١٨ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/٨/٧

إعــــــــــــــــالن 
ــم  (٢٤٧٥/١) م ٣٩ الهورة الواقع   ــن َّـ العقار اِّـرق ــة تنفيذ الكوت حصة اِّـدي ــع مديري تبي
ــن راضي)  َّـ الكوت العائد للمدين (جنان خضري عباس) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (زينب حس
ــة هذه اِّـديرية خالل مدة  ــراء مراجع ــغ (١٥٠٠٠٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش البال
ــر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من  (٣٠) يوما 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 / دور السالم قرب شارع النسيج رقمه ٢٤٧٥/١ م ٣٩ الهورة 

٢-جنسه ونوعه :- ملك صرف مسجل باسم والدة اِّـدينة اِّـتوفية سعدية كاظم احمد  
٣-حدوده واوصافه :- حسب ما مثبت َّـ سند العقار عرصة خالية من الشواغل 

٤-مشتمالته :-
٥-مساحته :- ١٣٥م ٢ وحصة اِّـدينة (اِّـباعة  ٣ اسهم) 

٦-درجة العمران :- 
٧-الشاغل :-   

ــف دينار عن حصة اِّـدينة  ــر مليوناً ومئتا أل ــة اِّـقدرة :- ١٣,٢٠٠,٠٠٠ ثالثة عش ٨-القيم
البالغة ٣ اسهم

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ١٣١١ /٢٠١٧
التاريخ: ٢٠١٨/٨/٦

إعــــــــــــــــالن
ــل (٧/١) م ٣٢ معيكط الواقع َّـ الكوت  ــوت حصة اِّـدين َّـ العقار التسلس ــع مديرية تنفيذ الك تبي
ــتة  ــم) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (ابراهيم عبيد جوحان) البالغ س ــد للمدين (رحمان تعبان جاس العائ
ــدة (٣٠) يوما تبدأ  ــة هذه اِّـديرية خالل م ــراء مراجع ــون الف دينار فعلى الراغب بالش ــني وخمس مالي
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة  ــر مس من اليوم التالي للنش

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي طالب عزيز الجليلي 

اِّـواصفات :- 
١-موقعة ورقمه :- ٧/١ م ٣٢ معيكط / كوت - طريق كوت – بغداد قرب خطوة االمام اِّـهدي 

٢-جنسه ونوعه :- ارض زراعية تسقى بالواسطة 
ــق كوت – بغداد  ــام االمام اِّـهدي على طري ــار يقع بالقرب من خطوة مق ــه :- العق ــدوده واوصاف ٣-ح
ــويجة ويقع طريق كوت – بغداد ويحتوي على بعض النباتات  والعقار محاذي لنهر دجلة باتجاه هور الش

الربية وقت اثناء الكشف 
٤-مشتمالته :-

٥-مساحته :- مساحة العقار الكلية تبلغ ٣٧٤٥ دونم و ١٣ اولك 
٦-درجة العمران :- 

٧-الشاغل :-  الشركاء
ــعة وعشرون  ــمائة وتس ــرون مليوناً ومائة واثنان وثمانون ألفاً وخمس ٨-القيمة اِّـقدرة :- واحد وعش

ديناراً

جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / االمالك

لجنة البيع وااليجار الثانية
العدد: ب/ك/٢٥١
التأريخ: ٢٠١٨/٥/٢٣

إعـــــــــــــــالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية التابعة ِّـديرية بلديات بغداد عن 
تأجري (االكشاك) اِّـوصوفة َّـ ادناه ِّـدة (ثالث سنوات) العائدة اُّـ 
ــنة ٢٠١٣ فعلى  ــدية) وفق القانون ٢١ لس مديرية بلدية (الراش
ــرتاك باِّـزايدة العلنية مراجعة البلدية اعاله خالل  الراغبني باالش
مدة االعالن البالغة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن 
َّـ الصحف اِّـحلية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
(٥٠٪) من القيمة اِّـقدرة ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة االجور 
ــدة العلنية َّـ تمام  ــتجري اِّـزاي ــف اِّـرتتبة على ذلك وس واِّـصاري
ــري ِّـدة االعالن  ــاح اليوم بعد االخ ــاً من صب ــاعة (١٠) صباح الس
ــرتكني َّـ اِّـزايدة العلنية جلب هوية  ــوان البلدية وعلى اِّـش َّـ دي
ــة (اصل +  ــكن والبطاقة التمويني ــة الس ــة وبطاق ــوال اِّـدني االح

صورة).
مدير بلديات محافظة بغداد  
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ستمائة وخمسون 

 الف دينار

كشك/  ٢
 ٦ ١/١٩ القدس

٦٥٠,٠٠٠  
ستمائة وخمسون 

 الف دينار
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 ٦ ١/٢٠ الزهراء
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ستمائة وخمسون 

 الف دينار
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 ٦ ١/٢١ الزهراء

٦٥٠,٠٠٠  
ستمائة وخمسون 

 الف دينار

كشك/  ٥
 ٦ ١/٢٢ الزهراء
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إعــــــــــــالن 
ــلوم)  ــاًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعية (ميالد ابليهل س بن
ــن (الزيدي) اُّـ (العبودي) فعلى من  الذي يطلب (تبديل لقب) م
لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً 
وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة 

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة 

إعــــــــــــالن
ــلوم)  ــاًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (مهدي ابليهل س بن
ــن (الزيدي) اُّـ (العبودي) فعلى من  الذي يطلب (تبديل لقب) م
لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً 
وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة 

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

إعــــــــــــالن 
ــلوم)  ــة من قبل اِّـدعي (مؤيد ابليهل س ــاًء على الدعوى اِّـقام بن
ــدي) اُّـ (العبودي) فعلى من  ــذي يطلب (تبديل لقب) من (الزي ال
لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوماً 
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة  وبعكسه س

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

إعــــــــــــالن
بناًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (جابر جمعة علي) الذي 
ــوهاني) فعلى من لديه  يطلب (اضافه لقب) من (فراغ) اُّـ (الش
ــدة اقصاها (١٥) يوماً  ــة هذه اِّـديرية خالل م اعرتاض مراجع
وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة 

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

إعــــــــــــالن 
ــلوم)  ــوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (هادي ابليهل س ــاًء على الدع بن
ــدي) اُّـ (العبودي) فعلى من  ــذي يطلب (تبديل لقب) من (الزي ال
لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوماً 
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة  وبعكسه س

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

إعــــــــــــالن 
ــنان تالي)  ــة من قبل اِّـدعية (حثني ش ــاًء على الدعوى اِّـقام بن
ــم اِّـجرد) من (حثني) اُّـ (حنني) فعلى  التي تطلب (تبديل االس
ــدة اقصاها  ــذه اِّـديرية خالل م ــرتاض مراجعة ه ــن لديه اع م
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق  ــه س (١٥) يوماً وبعكس
ــنة  ــن قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لس ــكام اِّـادة (٢٢) م اح

.(٢٠١٦)
اللواء هيثم فاضل عباس

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــي نعيش تفاصيلها  ــور البؤس ومظاهر الفقر الت ــرة هي ص     كثي
ــن الزاخر واملتخم  ــر هذا الوط ــى مضض وحيرة من أم ــة عل اليومي
ــميك والذي  ــت دثارها الس ــوق أدمي أرضه املعطاء أو حت ــرات ف باخلي
ــكاكني  ظل على امتداد العقود املاضيات وحتى اآلن تنحر وريده س
ــاقطني ومتتص رحيق أزهاره الزنابير ذات الدبابير، أما  اللصوص الس
الشعب املغلوب على أمره فال حيلة له سوى النحيب ولطم اخلدود 

على ثروة تتناهشها «األسود» وترمي بالعظام خلف السدود!
ــيارة التي تقلني إلى  ــة ترجلي من الس ــة أمس األول، وفي حلظ ليل
ــترعت انتباهي طفلتان صغيرتان على اجلانب اآلخر من  املنزل، اس
رصيف شارع احلبيبية الرئيس وهما تتحركان ذات الشمال واليمني 
ــط كومة األزبال التي ترمى في هذه األوقات كالعادة بغية قيام  وس
ــيارات البلدية بنقلها إلى أماكن الطمر الصحي. توقفت طويالً  س
ــف لطفلتني بهذا  ــي: يا إلهي، كي ــا أدقق باألمر وقلت في نفس وأن

ــذا الظالم  ــط ه العمر ووس
أو  ــق تلعبان  ومخاطر الطري
تلهوان في كومة القمامة؟!.. 
ــن لفت  ــة من الزم ــد بره بع
ــود آخر  ــم أس انتباهي جس
ــه  ــكان ذات ــي امل ــرك ف يتح
الصحفي  فدفعني فضولي 
ــورة من كل  ــتجالء الص الس
زواياها، فدنوت أكثر فإذا هي 
امرأة ملفعة بالسواد وتلف 
عباءتها الرثة على وسطها 
ــك بنبش الزبالة  وهي تنهم
ــروبات  ــاً عن علب املش بحث
الغازية الفارغة، وألن «البيك 

ــغلة  ــتحياء: «مرحباً أختي، أراكِ منش ــا يخليك» قلت لها باس م
ــت منها بأن حبال  كمن هو في حصاد!»، فردت علي بنبرة أحسس
ــه مو  ــجن: «خوية العيش ــا الصوتية دفعتها بوهن وش حنجرته
ــون) وأبيعها حتى أعيش آنا  ــاي يومية اجمع (قواطي فاف عيب.. ه
ــعرت بدموعي تنساب برغم ما  برة وش وبنياتي».. هنا خنقتني العَ
استجمعت من قوة وإرادة وأنا وسط كومة القمامة والروائح النتنة 
ــت يدي بشكل ال إرادي ألخرج ما في جيبي  املنبعثة منها فدسس
ــهد اهللا أنه لم يبق فيه غير هويتي التعريفية، وفي  من نقود، ويش
ــحب جثتي  ــوبة باحلرج أعطيتها النقود وأنا أس حلظة صمت مش
ــمع صوتها بهمس  ــهد وأنا أس ــوات متثاقلة بعيداً عن املش بخط

«خوية انعم اهللا.. كثر اهللا خيرك»..
ــاوية  ــريط طويل من الصور املأس غادرت املكان وأمام ناظري مير ش
ــاؤالت احلائرة.. تساؤالت احتاج إلى إيجاد شريف واحد فقط  والتس
ــؤول العراقي  يجيبني عليها بكل صراحة وبتجرد: هل يقبل املس
ن  ــي تكدح لتؤمّ ــط القمامة وه ــه أو أخته أو زوجته وس ــرى أم أن ي

لقمة اخلبز للعيال؟
ــم: إن بلداً تكثر فيه صور البؤس  ــل أن يجيبني أحد أقولها لك وقب

ويسوده الفقر يعني أن احلرامية فيه بخير وعافية وعزمية ال تلني!

الشعب اِّـغلوب على 
أمره ال حيلة له 
سوى النحيب ولطم 
الخدود على ثروة 
تتناهشها «األسود» 
وترمي بالعظام خلف 
السدود!
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عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ــية اللينينية      ماذا تقولون في الرجل الذي قضى حياته يدرس املاركس
الستالينية، وحفظ جل ما سطره ستالني عن املسألة الوطنية وسواها 
ــائل، وكتب القصائد الطوال في مدحه ثم قضى عشرين سنة  من املس
ــطني وإقامة الدولة  ــيم فلس ــتالني بتقس ــجن لتأييده قرار س في الس
ــوف  ــوف وغورباتش ــا قاله خروش ــتمع مل ــراً جلس يس ــة، وأخي اليهودي
وسواهما من زعماء االحتاد السوفياتي يتكلمون ويعترفون بكل اجلرائم 
ــكالت التي أوقع فيها بالده وكل بلدان  ــتالني وكل املش التي اقترفها س
أوروبا الشرقية؟ انصرف ذهني للتفكير في ذلك الرجل وما يشعر به من 
ــقاء الليالي التي بات يقضيها بالندم  ــي يا لش ندم وخيبة. قلت لنفس
ــت  ــه. وماذا تقولون في املرأة التي كرس ــا الكثيرون من أمثال ــر. وعندن امل
ــر األوالد وأنفقت كل ما  ــه خي ــة زوجها وأجنبت ل ــا في محب ــل حياته ج
ــته وإكمال حتصيله العلمي ودخلت السجن  عندها على مواصلة دراس
ــاطه، وبعد أن تبددت الغيوم وأشرقت احلياة  رهينة بسبب تفكيره ونش
ــا، بعث لها بورقة الطالق  لهم
ــن اليأس والتقائه  لبلوغها س
ــت  ــا؟ قل ــن الصب ــاة بس بفت
ــقاوة الليالي  ــي يا لش لنفس
ــا مثل هذه املرأة  التي تقضيه
ــن أمثالها  ــا م ــة! ولدين اخلائب
ــي  ــون ف ــاذا تقول ــرات. وم كثي
ــون  ــذي درس القان ــتاذ ال األس
ــان  اإلنس وحقوق  ــريعة  والش
ليذهب  ــه جوعاً  وأهلك نفس
ــوربون ويحصل على  الس إلى 
ــي القانون، ويعود  الدكتوراه ف
ــكرياً  لبلده ليجد انقالباً عس
االنقالبيون  ــى  وألغ حدث فيه 
ــني  قوان ــن  م ــه  درس ــا  م كل 
وعطلوا حكم الشريعة وحولوا املرافعات إلى سيرك وشكليات كوميدية 
ــان إلى جرمية منكرة؟ قلت  وجعلوا من احملاماة مهنة بائرة وحقوق اإلنس
ــتاذ الدكتور.  ــات يقضيها هذا األس ــقاء الليالي التي ب ــي يا لش لنفس
ــا العربية. نعم. وماذا تقولون في  ــا من أمثاله الكثيرين في بلدانن وعرفن
ــه في مختبره ويقضي  العالم التكنوقراط األميركي الذي يحبس نفس
ــياً دقيقاً ال يرى بالعني اجملردة ويبعث به إلى  ــلكاً نحاس عمره ليصنع س
احتاد صناعات الساعات السويسرية معتزاً بإجنازه، وبعد يومني يتسلم 
ــرياً قد عمل  ــر أن تكنوقراطاً سويس ــلك ثانية ليرى حتت اجمله ذات الس
ــلك من الداخل. قلت لنفسي، يا لشقاء  ثقباً ميتد على طول امتداد الس
ــا من أمثاله...  ــك التكنوقراط األميركي، وعندن ــي التي قضاها ذل الليال
ــقائها وظلمتها وجنومها. خذوا  ــن الليالي تتفاوت في ش وال واحد! ولك
ــرع ثم أفتى في  ــة الفقه والش ــك الرجل الذي قضى حياته في دراس ذل
ــم الدين ليقوموا  ــرع يحثه على جتنيد الصبيان باس أواخر أيامه أن الش
ــلمني وغير املسلمني وتقضي  ــرات املس بعمليات انتحارية تفتك بعش
ــا كان إثماً  ــد أن كل ذلك إمن ــرع، وعلى فراش موته يج ــى الزرع والض عل
ــار وليس أحضان  ــك االنتحاريني مصيرهم الن ــاهللا، وأن كل أولئ ــراً ب وكف
ــبعني حورية في اجلنة. قلت لنفسي ليلة ذلك الرجل وهو على فراش  س
املوت أشقى الليالي التي مر بها في حياته، ليالي ندم ال يوازيها إثماً وأملاً 

غير الليالي التي ال بد أن يقضيها بشار األسد، اآلن أو بعد آن.

وقـــفــــة

@‚Ü�‰�€a@Ô�€b�Ó�€
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* خالد القشطيني

صحفي وكاتب ومؤلّف عراقي *

اِّـرأة كرست جل حياتها َّـ 
محبة زوجها وأنجبت له 
خري األوالد وأنفقت كل ما 
عندها على مواصلة دراسته 
وإكمال تحصيله العلمي 
ودخلت السجن رهينة 
بسبب تفكريه ونشاطه

البينة الجديدة / وكاالت
ــة اللبنانية  ــح أن الفنان صحي
ر مفاجأة جلمهورها  اليسا حتضّ
ــد  ــي جدي ــل فن ــي كلّ عم ف
ــدره، لكن هذه املرّة فاقت  تص
ــفت  كل التوقعات. فقد كش
ملكة االحساس عن إصابتها 
ــع  م ــدي  الث ــرطان  س ــرض  مب
ــا اجلديد بعنوان  إصدار كليبه
ــي بيحبوني»، من  ــى كلّ الل «ال
ال. ــي جمّ ــة أجن ــع اخملرج توقي

التي  يوثّق الكليب اللحظات 
ــخ  ــا بالتواري ــتها إليس عاش
ــة  الصوتيّ ــجيالت  والتس
ــا باملرض،  ــور، منذ علمه والص
يها العالج واملضاعفات  مروراً بتلقّ
ــذه املرحلة  ــي طاولتها خالل ه الت
ــقطت  ومن ضمنها اللحظة التي س
ــرح في دبي قبل فترة  فيها على املس
ــا. وأعاد  ــالل إحياء حفل له قصيرة خ
ــا واصدقاؤها الذين عايشوا  زمالء اليس
ــاهد في الفيديو  ــا هذه الفترة متثيل املش معه
ــا في الفيديو الذي انتشر  هت إليس كليب. ووجّ
ــرعة قياسيّة منذ ان طرحته على صفحتها  بس
اً حول املرض، وضرورة  عبر «تويتر»، رسالة مؤثرة جدّ
اجراء الكشف املبكر للنساء، باالضافة الى رسائل 
ــا معانٍ كثيرة عن احلياة واالصدقاء والعائلة  فيه
ــتمتع  ــان ان يس ــات التي على االنس واللحظ
دم  بعيشها وهو على قيد احلياة. ومنذ ان صُ
ــط االعالمي والفني وجمهور اليسا  الوس
ــائل الداعمة واملؤثرة  باخلبر، والرس
تنهال عبر صفحتها في حتيّة 
لشجاعة اليسا وقوتها في 

ي هذه املرحلة. تخطّ

êbéy�a@Úÿ‹fl@kÓñÌ@Ür€a@Êbüäç
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متابعة / البينة الجديدة

ــي  الفرنس ــاخ  الطب ــي  توف
ــون، عن  ــهير، جويل روبوش الش
ــن فازوا  ــر م ــو أكث ــا، وه ٧٣ عام
ــالن  بتقدير وإعجاب دليل ميش
للمطاعم في العالم، الذي مينح 
ــون  روبوش ــز. وكان  للتمي جنوما 
البنكرياس  ــرطان  يعاني من س
ــس االول   ــه ام ــذي أودى بحيات ال
في سويسرا، بحسب ما ذكرته 

صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية، 
ــن تلقيه  ــام م ــي ع ــد حوال بع
ــون، الذي  ــالج. وعمل روبوش الع
أطلق عليه اسم «طباخ القرن» 
ــرات  ــي عش ــام ١٩٨٩، ف ــي ع ف
ــارات في  ــالث ق ــي ث ــم ف املطاع
ــاز ذات مرة خالل  ــم. وقد ف العال
ـــ٣١ جنمة من  ــه ب ــيرة عمل مس
ــالن، وهذا أعلى رقم  دليل ميش

يحصل عليه أي طباخ.

البينة الجديدة / وكاالت
آب»  ــس  «وات ــق  تطبي ــاف  أض
ــح  ــدة تتي ــزة جدي ــميًا مي رس
ــات  ــراء مكامل ــخص إج ألي ش
ــو  فيدي ــات  مكامل أو  ــة  صوتي
جماعية. واعتباراً من ٣١ يوليو 
ــات  ــراء مكامل ــن إج ٢٠١٨، ميك
ــة ومكاملات فيديو جتمع  صوتي
ــت واحد،  ــي وق ــخاص ف ٤ أش
ــركة أن جميع  فيما تؤكد الش

ــاً كما  ــفرة متام املكاملات مش
ــائل  ــبة للرس هي احلال بالنس
النصية املرسلة عبر التطبيق. 
ــث اجلديد عبر  ــر التحدي ويتوف
ــد و ــغيل أندروي ــي التش نظام

ــك على  ــر ل ــم يظه iOS، وإذا ل
ــي للقلق فقد  ــال داع ــور، ف الف
أيام  التحديثات عدة  تستغرق 
في بعض األحيان للوصول إلى 

جميع املستخدمني.

ÒÜ�������ÌÜ���u@Òå���Ó���fl@’���‹���Ì@Cle@è��maÎD

متابعة / البينة الجديدة
جنح شاب مصري في إبداع جتربة جديدة 
ــع العلكة  ــتبدالً قط ــم، مس ــي الرس ف
ــات  ــني، باللوح ــذور اليقط ــرة وب الصغي
ــعة والتقليدية! ويقول  ــاء الواس البيض
ــاس  ــاً) إنه باألس ــب (٢٦ عام ــد رج أحم
ــده، وصادف أن أراد  ــل في متجر لوال يعم

ــر من يديه أوراق  ــم ولم تتوف يوماً أن يرس
بيضاء، فجرب أن يقوم بذلك مستخدماً 
ــا كانت  ــة. ومن هن ــن العلك ــة م قطع
البداية. وعن ذلك قال الفنان أحمد رجب 
«أنا شغال مع والدي في السوبر ماركت. 
ــى احلاجات  ــم عل ــوع الرس ــدأ موض فب
اخملتلفة دي. كان معايا القلم وما كانش 

موجود ورق غير ورق مكتوب عليه وكده. 
ــة)،  ــة العلك ــة (قطع ــكت اللبان فمس
ــم عليها حاجات بسيطة  وحاولت أرس
ــة،  ــي األول وطلعت كويس كانت عني ف
قلت طيب ليه ما أرسمش بورتريه كامل 
في املساحة دي. حاولت وتدربت وواحدة 

واحدة حلد ملا املوضوع ضبط معاي».

A@ÚÌäÇé€a@7rm@kflaäm@bÓ„˝Ófl
متابعة / البينة الجديدة

ــن الصورة  ــالم االجتماعية م ــائل اإلع ــخرت وس س
ــة البيت األبيض. ــلة مليالنيا ترامب في حديق الفاش
وتظهر ميالنيا على الصورة وهي تنحني نحو السلة 
وفي يديها مقص زراعي وتبدو الصورة وكأنها عفوية، 
ــل االجتماعية  ــبكة التواص ــتخدمي ش ــن مس لك
ــع االهتمام  ــى أنها تتصن ــى ميالنيا عل ــوا عل حكم
باحلديقة، واحلقيقة ال تفهم شيئا في مجال االعتناء 
ــون اختيار املالبس ملثل هذا  ــات. وانتقد املعلق بالنبات
ــل، فلم تتخل زوجة الرئيس األمريكي حتى عن  العم

ــياء التجارية الباهظة  األش
ــذه  ــي ه ــى ف ــن حت الثم

ــاروا أيضا  ــة، وأش احلال
إلى أن زيها ال ميكن أن 
يكون مالئما للعمل، 
وينبغي جمع الشعر 

ــي  ف ــل  الطوي
ــة على األقل  حزم

ألسباب أمنية.

البينة الجديدة / وكاالت
ون  نشرت الفنّانة العراقية شذى حسّ
ــابها  صورة جتمعها بوالدتها عبر حس
على ”Instagram“. وعلّقت على الصورة 
ــت  ــة“، وأرفق ــي احلبيب ــة: ”مامت قائل
ــتاك ”اهللا_يحفظ_ تعليقها بهاش
ــون، هي  ــذى حس أهلكم». يذكر ان ش
ــتهرت عبر  مغنية عراقية مغربية اش

ــع من  ــم الراب ــا باملوس فوزه
برنامج املواهب ستار أكادميي 
ــنة ٢٠٠٧، وتعتبر أول أنثى  س
ــخة العربية من  ــوز بالنس تف
ــذى  تُعد ش ــج. حالياً،  البرنام
ــني  املغن ــهر  ــن أش ــون م حس
بلقب  وتُعرف  ــي،  العرب بالعالم 

«بنت الرافدين».
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متابعة / البينة الجديدة
ــا موعد رحلتها  ــة الفضاء األميركية ناس حددت وكال
التاريخية بإرسال أول بعثة مهتمتها مالمسة الشمس، 
والذي تزامن مع ظاهرة كسوف جزئي للشمس. وقالت 
ــا إن مركبة الفضاء «باركر سوالر بروب» التي متاثل  ناس
ــيارة ستسافر مباشرة إلى الغالف اخلارجي  حجم الس
ــطحه، وبذلك  ــمس، لتقطع ٤ ماليني ميل إلى س للش
ــتصبح أقرب إلى الشمس سبع مرات من أي مركبة  س
ــدرع حراري مبتكر حلمايتها  فضائية. واملركبة املزودة ب
ــل أول معلومات  ــمس، سترس من احلرارة الهائلة للش
ــاء عندما تالمس  ــن قرب لنجم في الفض من نوعها ع
ــمى بالهالة الشمسية. ومن  ــي املس الغالف الشمس

املقرر أن تدوم املهمة سبع سنوات.

متابعة / البينة الجديدة
ــة ومحفوفة  ــة عمل غريب ــه فرص أوجد صيني لنفس
ــح متجرًا بني الصخور على ارتفاع  باخملاطر؛ حيث افتت
ــات اخلفيفة  ــاه والعصائر والوجب ــا، لبيع املي ٣٣٠ قدمً
ــط  ــتقبل اجلرف الذي يقع وس ــلقي اجلبال. ويس ملتس
ــة مبقاطعة هونان  ــزه احلديقة اجليولوجية الوطني منت
ــرات السياح من هواة تسلق اجلبال،  جنوب البالد، عش
لكن مع صعوبة حمل األمتعة وارتفاع اجلرف الصخري 
ــتكمال الرحلة  ــتطيع معظمهم اس ــاهق، ال يس الش
ــة ”ديلي  ــرتها صحيف ــى. وأظهرت صور نش ــى األعل إل
ــلقي اجلرف الصخري  ــل“ البريطانية، لقطات ملتس مي
ــروبات الطاقة  ــترون املياه ومش ــياح وهم يش من الس
ل لهم إكمال  ــهّ ــن املتجر املعلق، الذي س واحللويات م

رحلة التسلق من دون عناء.
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