
ــس  ام ــوزراء  ال ــس  مجل ــش  ناق
ــة  اجلمركي ــراءات  االج ــهيل  تس
ــتثمار فيما صوت  ــجيع االس وتش
ــتثمار  االس ــان  ــروع بش على مش
ــال مكتب  ــال الدواجن وق ــي مج ف
ــادي انه  ــدر العب ــس الوزراء حي رئي
ــي مجال  ــتثمار ف ــجيعا لالس تش
الدواجن مت التصويت على مشروع 
ــد لتعديل تعليمات  تعليمات جدي
ــنة ١٩٨٤ الصادرة من  رقم (٨٨) لس
ــان تنفيذ احكام  ــة بش وزارة الزراع
ــورة املنحل  ــس قيادة الث قرار مجل
رقم(١٧٨) لسنة ١٩٨٤ ولفت البيان 
ــوزراء صوت على  ــى ان مجلس ال ال
رفع القدرة القتالية لطيران اجليش 
ــح وزارة  ــة لصال ــالل مناقل ــن خ م
الدفاع وقيام االخيرة بقيادة طيران 
ــركات  ــه دعوة للش ــش بتوجي اجلي
ــل  التموي ــة  الي ــول  ح ــاوض  للتف
ــات الدولية كما  ــان املؤسس بضم

صوت اجمللس على دمج دار النهرين 
للطباعة مع الشركة العامة النتاج 
ــت  ــة ونوقش ــتلزمات التربوي املس
كذلك تسهيل االجراءات اجلمركية 
ــة  ــع وادارة االرصف ــال البضائ وادخ
والشركات  ــتثمار  االس ــجيع  وتش
ــهيل االجراءات  ــتثمارية وتس االس
املتعلقة بسمات الدخول واالقامة 
ــى  نف ــي  السياس ــأن  الش ــي  وف
ــر بزعامة  ــي ائتالف النص مصدر ف
ــدر العبادي امس  ــس الوزراء حي رئي
ــرتها صحيفة  ــي نش الت ــار  االخب
والتي  ــعودية  الس االوسط  الشرق 
ــدع مفاجاة  ــن وجود تص حتدثت ع
ــيرة الى ان  ــي حتالف النصر ومش ف
عدد من قيادات التحالف تراجعت 
ــة ثانية وقال  ــن دعم االخير لوالي ع
ــدر في ائتالف النصر اننا ننفي  مص
ــعودية  الس الصحيفة  ــرته  مانش
مؤكدا متاسك االئتالف وان املرشح 
ــوزراء هو حيدر  ــة ال الوحيد لرئاس
ــر حذر  ــد اخ ــى صعي ــادي عل العب
ــائرون امين  ــي حتالف س ــادي ف القي

ــودة الوجهة  ــمري امس من ع الش
ــال مت التوافق على  ــي ح القدمية ف
ــوزراء املقبل من  ــس ال ــيح رئي ترش
الشمري  وقال  ــية  السياس الكتل 
ــهدها  تش ــي  الت ــرات  التظاه ان 
ــط العراق  ــات جنوب ووس محافظ
ــلم  ــتمرة اذا ما تس ــتبقى مس س
ــة الوزراء شخصا من  منصب رئاس
الطائفية كون الشعب  احملاصصة 
ــا له من جانبها اعلنت كتلة  رافض

ــاركة باية   ــا املش ــون رفضه صادق
كتلة سياسة تشكل على اسس 
ــا او طائفة  ــل مكون ــة ومتث طائفي
واحدة فيما دعت القوى السياسية 
ــمتها مبعادلة  ــا س ــادرة م ــى مغ ال
ــيعية  ــر) بوجود كتلة ش ــول برمي (ب
ــنية وكردية وعلى صعيد  واخرى س
ــعبية تفيد االنباء  التظاهرات الش
ــدد االعتصامات في محافظة  بتج
ــع املتظاهرون امس  املثنى حيث رف

ــغ طوله ٤٥  ــم عراقي بل ــول عل اط
ــرون الى  ــار املتظاه ــرا فيما اش مت
ــاحة  ــي س ــيبقى ف ــم س العل ان 
ــرون اننا  ــاالت وقال املتظاه االحتف
ــم العراقي بهذا احلجم  رفعنا العل
ــع اننا ابناء  ــر لنؤكد للجمي الكبي
ــمو على  ــيء يس ــد وال ش ــذ البل ه
اسم العراق من جانبه اكد النائب 
السابق عن حتالف القوى العراقية 
ــارس الفارس امس ان الذهاب الى  ف

ــر وافضل  ــوارئ هو خي ــة ط حكوم
ــان وحكومة من  ــكيل برمل ــن تش م
ــدين ومزورين مشيرا الى انهم  فاس
سيبحثون عن تعويض ما خسروه 
ــرقة  ــراء الذمم من س من اموال بش
ــه اكد النائب  ــال العام من جانب امل
ــابق محمد الصيهود امس ان  الس
ــة االنتخابات اجملمدة  عودة مفوضي
ــتحيل على  ــر مس ــى عملها ام ال
ــابق  ــار ان مجلس النواب الس اعتب
ــة عنها  ــحب الثق ــدر قرارا بس اص
ــرار التجميد  ــا وان ق ــد عمله وجم
ــه اال بقرار  ــة رفع ــوز الي جه اليج
من مجلس النواب اجلديد في وقت 
ــي البديري  ــابق عل دعا النائب الس
ــس احلكومة الى فتح ملف وزارة  ام
ــبق  الصناعة في حقبة الوزير االس
ــر  ــا االخي ــي متهم ــد الكربول احم
بانهاء اكثر من ١٥٠ معمال انتاجيا 
وقال البديري ان اعالن احلكومة عن 
ــدارس املتلئكة ليس  فتح ملف امل
ــن ملفات تتعلق باالقتصاد  باهم م

العراقي.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة الداخلية، امس األربعاء، عن تشكيل جلنة لوضع آلية العمل بجواز السفر االلكتروني اجلديد واملعتمد 
في عدد من دول العالم، بينما تعتزم ارسال فرق الصدار اجلوازات للجاليات العراقية ضمن اربع دول جديدة.وقال 
شؤون  مديرية  مع  والتنسيق  ”بالتعاون  مديريته  إن  الرزاق  عبد  الستار  عبد  احمد  العميد  اجلوازات  شؤون  مدير 
اجلديد  االلكتروني  باجلواز  العمل  اخلاصة الطالق  االليات  املوحدة شكلت جلنة مهمتها وضع  الوطنية  البطاقة 
من  االنتهاء  حال  سيبدأ  اجلديد  باجلواز  ”العمل  أن  الرزاق،  عبد  املتطورة“.وأضاف  الدول  من  عدد  في  واملستخدم 
االعمال اخلاصة بتوأمة النظام االلكتروني ملديريتي اجلوازات والبطاقة املوحدة، اذ سيباشر به بعد حتويل جميع 
دوائراالحوال املدنية في عموم البالد الى البطاقة املوحدة التي وصل العمل بها الى مراحل متقدمة“.من جانب 
اخر، بني عبد الرزاق ان مديريته ”وضمن برنامج (احلقيبة املتنقلة) ارسلت وفدا الصدار اجلوازات للجاليات العراقية 
املتواجدة في املغرب وقطر، بينما سترسل وفدا جديدا الى دول البحرين وفنلندا وروسيا وبالروسيا، بعد احلصول 
على املوافقات الرسمية الرسال فرقها الصدار وثائق السفر، اضافة الى هوية االحوال املدنية وشهادة اجلنسية 
الى اجلالية العراقية املتواجدة هناك“، الفتا الى ان ”املديرية لديها اكثر من ٢٠ منظومة الصدار وثائق السفر خارج 

البالد موزعة ما بني الدول العربية واالجنبية وحسب تواجد اجلاليات العراقية فيها“.
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كتب اِّـحرر السياسي

مجلس الوزراء يناقش تسهيل االجراءات الجمركية ويصوت على مشروع في مجال الدواجن

َّـ الهدف

ــعرنا بالسعادة   ال احد ينكر اننا نحن العراقيني ش
والغبطة عندما صوتت جلنة التراث العاملي التابعة 
ــوم والثقافة  ــدة للتربية والعل ــة االمم املتح ملنظم
ــول ٢٠١٦ على ادراج االهوار  ــكو) في ١٦ أيل (اليونس
ــة التراث  ــراق على الئح ــي الع ــة ف ــق االثري واملناط
ــم ثالث مدن  ــت املوافقة على ض ــث مت ــي حي العامل
قدمية وأربعة من االهوار العراقية الى سجل الئحة 
ــا نابع صراحة من ان  ــراث العاملي. ومبعث فرحن الت
ــة مهمة لقائمة التراث  هذا االجناز هو مبثابة اضاف
العراقي وجناح كبير حتقق بفضل جهود دبلوماسية 

ورسمية عراقية حثيثة 
ــدو ان الفرحة  ــن يب لك
ــا  «م ــون  يقول ــا  كم
ــاك مخاوف  ــت» فهن مت
تعصف  جمة  ومخاطر 
ــا بوضعها على  بأهوارن
العاملية  ــر  اخلط الئحة 
ــده اخلبير  ــا اك ــذا م وه
ــي  ــي (عل ــي واملائ البيئ
ــرى بأن  ــي) الذي ي الالم
ــر اذا ما حصل  هذا االم
ــيكون  س ــك  ذل ــان  ف

مقدمة او متهيدا الزالتها من الئحة التراث في حال 
ــب اخلبير  ــم يلتزم العراق باالنذار النهائي. وبحس ل
ــكو وضعت  ــة اليونس ــي فان منظم ــي واملائ البيئ
ــروطا عديدة على العراق وعليه االلتزام بها بعد  ش
ادراج االهوار على الئحة التراث العاملي وفي مقدمة 
ــات وكميات  ــاظ على احملمي ــك التعليمات احلف تل
ــآت  ــر واقامة منش ــن الصيد اجلائ ــا وم ــاه فيه املي
ــف  ــياحية واملؤس حيوية لتحويلها الى مناطق س
ــال يضرب اهوارنا وانها في مهب الريح وان  ان االهم
الئحة اخلطر هذه يتبعها انذار اولي اذا لم يلتزم به 

وبعدها يزال من الئحة التراث العاملي.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

 َّـ مقدمة التعليمات 
الحفاظ على اِّـحميات 
وكميات اِّـياه فيها ومن 
الصيد الجائر واقامة 
منشآت حيوية لتحويلها 
اُّـ مناطق سياحية

@ta6€a@Úzˆ¸@Âfl@b„âaÏÁc
ä�®a@Úzˆ¸@µa

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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متظاهرو اِّـثنى يرفعون أطول علم عراقي
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وكاالت/ 
قال السياسي املستقل عزت الشابندر ان حظوظ 
ــدر العبادي باتت معدومة  رئيس الوزراء احلالي حي
ــابندر في حوار متلفز ان  لوالية ثانية . واضاف الش
ــه العبادي ان يبحث  على ائتالف النصر الذي يرأس

عن مرشح اخر لرئاسة الوزراء 
ــير  ــابندر ان بطانة العبادي تقوم بتفس واكد الش
ــها  ــة الدينية العليا وفق مقياس ــب املرجعي خط
ــيكون وفق الية  وان اختيار رئيس الوزراء املقبل س
ــتطيع ان يقدم اكثر  ــة وان حزب الدعوة يس وطني

من مرشح .

@ÚÌ¸Ï€@ÚflÎÜ»fl@Öbj»€a@√Ïƒy@Z@âÜ‰ibí€a
@Â«@szj€bi@k€b�fl@Häñ‰€aIÎ@NN@ÚÓ„bq

@ıaâãÏ€a@Úçbˆä€@äÅa@|ëäfl

بغداد / 
ــى ضرورة أن  ــدة، امس االربعاء، عل ــدت األمم املتح أك
ــس وزراء العراق املقبل قويا، فيما أكدت أن  يكون رئي
ــح املياه في احملافظات اجلنوبية سيزداد وسيضع  ش
ــال ممثل االمني  ــي اخلطر. وق ــي عراقي ف ــو مليون نح

ــان كوبيتش خالل  ــدة في العراق ي ــام لالمم املتح الع
ــأن العراق ، إن رئيس الوزراء  جلسة جمللس األمن بش
ــيما أن  ــراق يجب ان يكون قويا، الس ــل في الع املقب
ــا، معربا عن  ــراق ال يزال هش ــع األمني في الع الواق
ترحيبه بعملية العد والفرز ونزاهة القضاء. وأضاف 

ــتمرة في  كوبيتش خالل كلمته، أن التظاهرات املس
ــي الصدارة  ــة وضعت ف احملافظات اجلنوبية اخلمس
ــني،  ــة للمواطن ــة واالقتصادي ــات التنموي االحتياج
ــى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي بذل جهودا  الفتاً ال
كبيرة لالستجابة ملطالب املتظاهرين. وتابع أن شح 

املياه في تلك احملافظات سيزداد سوءاً وسيضع نحو 
ــى احتمال  ــر، باالضافة ال ــي عراقي في اخلط مليون
ــي (األمم املتحدة)  ــرد. وكان مجلس االمن الدول التش
ــة بشأن األوضاع العامة  عقد، امس االربعاء، جلس

في العراق.

�bÌÏ”@›j‘Ωa@÷aä»€a@ıaâãÎ@èÓˆâ@ÊÏÿÌ@Êc@ÒâÎäô@Ü◊˚m@ÒÜznΩa@·fl¸a@NN@k»í€aÎ@—v‰€a@ÚÓ»uäfl@Ü»i

بغداد /  
ــم  ــابق جاس ــب الس ــف النائ كش
ــاء,  األربع ــس  ام ــر,  جعف ــد  محم
ــي  ــرات ف ــود اي تغيي ــدم وج ــن ع ع
ــدوي لنتائج  ــرز الي ــج العد الف نتائ
االنتخابات النيابية , مبينا ان رئيس 
ــليم  ــابق س ــواب الس ــس الن مجل
ــم التميمي  ــيخ مزاح اجلبوري والش
ــة بعد  ــد نيابي ــى مقاع ــال عل حص
ــيهم بقرار املساءلة  شمول منافس

والعدالة.

ــس النواب  ــس مجل ــاف أن ”رئي وأض
ــابق سليم اجلبوري وهو مرشح  الس
عن بغداد والشيخ مزاحم التميمي 
ــن ائتالف  ــح عن البصرة ضم املرش
ــال جعفر، أن ”االنتهاء من  النصر وق
عمليات العد والفرز ستكون الدافع 
ــة  ــكيل احلكوم ــي تش ــاس ف األس
ــدوث أزمة  ــتبعدا ”ح املقبلة“، مس
سياسية جديدة بعد إعالن النتائج 
ــدت من  ــزاب تأك ــع األح ــون جمي ك

النتائج“.

@âÏj¶a@·Ó‹ç@ãÏœ@Â«@—íÿ€a
ÎÜÓ€a@Ü»€bi@Ô‡Ó‡n€a@·yaåflÎ

بغداد / 
ــح هادي  ــالف الفت ــس ائت ــض رئي رف
ــل  ــاءـ التدخ ــس االربع ــري، ام العام
ــوزراء  ال ــس  رئي ــار  الختي ــي  االمريك
ــن يوافق على  ــل، الفتا الى انه ل املقب
ــيحه من حتالف شيعي لرئاسة  ترش
ــاء مع   ــي لق ــري ف ــال العام الوزراء.وق
ــاك  ــني، إن “ هن ــن الصحفي ــدد م ع
ــل  ــم االم ــا لتحطي ــروعا واضح مش
عند العراقيني وهذا اخطر من تواجد 
داعش“.وبخصوص التدخل االمريكي 

في اختيار رئيس الوزراء املقبل تساءل 
العامري “  هل يحق لنا اختيار شرطي 
في ايران او في تركيا او في السعودية 

ال،  ــواب  اجل كان   اذا  ــكا  امري ــي  ف او 
ــا رئيس  ــل ان يختاروا لن ــاذا نقب فلم
وزراء“.ولفت الى أنه“ مرة زاره  السفير 
ــوث االمريكي(بريت  ــي واملبع األمريك
ــمح ان  ــه ال نس ــت ل ــورك) وقل ماكغ
تتدخلون بالشأن السياسي العراقي 
وال نقبل بفرض أسماء لرئاسة الوزراء 
ــوف  ــم علينا فس واذا فرضتم أي اس
ــقط حكومته خالل شهرين من  نس
قبل احلشد الشعبي ، وبعدها اتصل 

بي العبادي وعاتبني على ذلك“.

ÔÿÌäflc@“aäëhi@›ÿím@ÚflÏÿy@c@¡‘éÓç@=»í€a@Üíßa@Z@äflb»€a

بغداد / 
ــدر العبادي،  ــوزراء حي ــدد رئيس ال ش
امس االربعاء، على ضرورة التعاون بني 
ــات اجملتمع املدني  النقابات ومؤسس
ــة، فيما أكد أن العراق حتول من  والدول
ــة قوية  ــدد وجودها الى دول ــة مه دول
ــادي، خالل لقائه  ــد العب منتصرة.واك
ــاء النقابات واالحتادات، «حرصه  برؤس
على االستجابة لطلبات املواطنني»، 
ــذا اجملتمع ونتفاعل  مبينا «اننا من ه

مع هذه الطلبات».

ــب بيان اصدره  وأضاف العبادي، حس
ــن  ــاك م ــي  ، أن «هن ــه االعالم مكتب
ــني والقوات  ــة بني املواطن اراد الوقيع

ــت  اثبت ــة  احلقيق ــن  ولك ــة  االمني
ــا حتولنا  ــيرا الى «انن ــس»، مش العك
ــى دولة  ــدد وجودها ال ــة مه ــن دول م
ــرة، وان العراق اليوم قوي  قوية منتص
ــدد  ــر اليه العالم باعجاب».وش وينظ
ــة التعاون  ــوزراء على «اهمي رئيس ال
ــع  ــات اجملتم ــات ومؤسس ــني النقاب ب
املدني والدولة»، الفتا الى أن «يدنا بيد 
اجلميع للعمل من اجل البلد وكل ما 

يعود باخلير على شعبنا».

Òäñn‰fl@ÚÌÏ”@Ú€ÎÖ@µa@bÁÖÏuÏi@ÒÖÜËfl@Ú€ÎÖ@Âfl@b‰€Ï§@ZÖbj»€a

بغداد / 
ــعد احلديثي، املتحدث باسم رئيس مجلس  كشف س
ــن احالة عدد  ــدر العبادي، امس األربعاء، ع ــوزراء، حي ال
كبير من املسؤولني الى النزاهة منذ تشكيل احلكومة، 
ــة وجبة  ــهد إحال ــابيع القادمة ستش ــا ان االس مبين
ــي متت من قبل  ــي:إن «املصادقة الت ــرى. وقال احلديث أخ
ــادي على احالة وزيري  رئيس مجلس الوزراء حيدر العب
ــابق الى هيئة  ــر التربية الس ــابقني ووزي الصناعة الس

النزاهة جاءت الستكمال التحقيق معهم على خلفية 
ــدة محافظات  ــاء مدارس لع ــاد مللف تعاقد إلنش فس
باإلضافة الى عدد من املدراء العامني».وأضاف انه «منذ 
ــكل احلكومة العراقية وحتى اواخر شهر متوز قبل  تش
ــدد كبير ممن  ــي مت احالة ع ــام من العام احلال ــة اي بضع
ــر مرورا بالدرجات  ــة مدير عام صعودا الى وزي هم بدرج
ــاء مجالس  ــارين ورؤس ــة ووكالء الوزارة املستش اخلاص

محافظات ومحافظني الى التحقيق».

ÚÁaå‰€a@µa@¥€Î˚éΩa@Âfl@7j◊@@ÖÜ«@Ú€byg

وكاالت / 
أكد وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف 
مان وسويسرا عرضتا التوسط بني بالده  أن عُ
وأميركا بعد خروج األخيرة من االتفاق النووي.

ــرا جاء بحكم  ــف إن عرض سويس وقال ظري
ــح األميركية في طهران  كونها راعية املصال
ــبة  ــك األمر بالنس ــفارتها كذل ــن خالل س م
لعمان التي تربطها عالقات جيدة مع كل من 

واشنطن وطهران.
ــر بني  ــاك أي حوار مباش ــى اآلن ليس هن وحت
ــات األمريكية  ــران. وكانت العقوب ــركا وإي أمي
ــا الرئيس دونالد ترامب على إيران  التي فرضه

ــاء املاضي  ــا يوم  الثالث ــريان مفعوله وبدأ س
ــعة النطاق ولم  قد أثارت انتقادات دولية واس

تؤيدها سوى إسرائيل والسعودية.

bÿÌäflcÎ@ÊaäÌg@¥i@¡çÏn€a@Êbôä»Ì@aäéÌÏçÎ@Êb‡«
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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
ــدد رئيس التحالف الوطني عمار احلكيم، أمس االربعاء، الدعوة للتوجه نحو  ج
ــات التصعيد وجتويع  ــادرة سياس ــات املتحدة ومغ ــدي بني ايران والوالي ــوار ج ح
ــراراً أنَّ التصعيدَ في العالقةِ بني الواليات  ــعوب. وذكر احلكيم «لقد أكدنا م الش
املتحدة واجلمهوريةِ اإلسالمية اإليرانية ال يصب في مسارِ حتقيق األمن واالستقرار 
ــعوبها في التنميةِ واالزدهار». واضاف «ودعونا  في املنطقة، وحتقيق تطلعاتِ ش
ــتمرٍ إلى اجللوسِ إلى طاولة احلوار ملعاجلةِ القضايا اخلالفية، واليوم  بشكلٍ مس
إذ تدخلُ العقوباتُ األمريكية القاسية ضدَّ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية حيزَ 
التنفيذ، وهو ما عبرتْ العديد من دولِّ العالم عن رفضها له». وتابع «فإنَّنا نؤكدُ 
ــدِ للخالفات، ويؤثر  ــى مزيدٍ من التعقي ــيقودُ إل ــقَ احلصار والعقوبات س أنَّ منط

سلباً على حياةِ الشعب اإليراني وشعوب املنطقة».

بغداد / البينة الجديدة
ــي دولة القانون  أفاد القيادي ف
محمد الصيهود امس االربعاء 
ــالن الكتلة االكبر لم يتم  ان اع
ــج النهائية  ــد اعالن نتائ اال بع
ــال  وق ــدوي.  الي ــرز  والف ــد  للع
ان  اجلديدة)  لـ(البينة  الصيهود 

االكثر عدداً  ــة  النيابي «الكتلة 
ــد املصادقة  ــيعلن عنها بع س
على نتائج االنتخابات»، مشيراً 
ــني  ــود ب ــراك موج ــى ان «احل ال
الكتل السياسية والتفاهمات 
والرؤية حول البرنامج احلكومي 
ايضاً موجودة، لكن هذه الكتل 

تنتظر اعالن نتائج العد والفرز 
ــا،  عليه ــة  واملصادق ــدوي  الي
ــون الكتل  ــك الوقت تك في ذل
ــات  ــام التوقيت ــية ام السياس
الدستورية التي ال ميكن جتاوزها 
ــتعلن الكتلة  ــا س وفي حينه
ــار الصيهود الى  ــر». واش االكب

بعض االقوال التي انتشرت في 
االَونة االخيرة حول عودة سليم 
ــة مؤكداً  ــوري للبرملان ثاني اجلب
ــذه  ــي ه ــوري ف ــى االن اجلب «ال
ــز وال ميكن  ــات غير فائ االنتخاب
ترشيحه رئيساً للبرملان ألن هذا 
ــر مخالفاً للقانون».  األمر يعتب
ورداً على بعض االقاويل االخرى 
ــيح نوري  ــول احتمالية ترش ح
ــوه  ــوزراء ن ــة ال ــي لرئاس املالك
ــخص  الى ان «املالكي هو الش
ــذا املنصب كونه  ــب له املناس
ــة»، مبيناً ان  ــخصية وطني ش
ــوم  الي ــية  السياس ــل  «الكت
البلد  ــة  ــدمي مصلح تق عليها 
ــخصية  ــا الش ــى مصاحله عل
اليوم  البلد  واحلزبية ومصلحة 
ــي  ــتلم املالك ــي ان يس تقتض
ــى اعتبار انه  ــة الوزراء عل رئاس
ــة وفيه انقاذ للبلد  رجل املرحل
ــه  وان ــية  السياس ــة  والعملي
ــى اآلن  ــاً ال ــر حظ ــل األوف الرج

لتولي رئاسة الوزراء».

بغداد / البينة الجديدة
ــابق عن محافظة نينوى  ــف عضو ائتالف الوطنية النائب الس كش
نايف الشمري امس األربعاء عن تشكيل وفد من أهالي نينوى يحمل 
ــوزراء حيدر  ــا رئيس مجلس ال ــة مطالب، فيما دع ــة تضم أربع ورق
العبادي لتحديد موعد للقاء الوفد. وقال الشمري إن محافظة نينوى 
لن تكرر ما حصل بالفترات السابقة من خالل اخلروج بتظاهرات قد 
ــمح بدخول العصابات  ــض اإلرهابيني على ركوبها ما يس يعمل بع
ــة، مبينا ان نينوى عانت  ــة كداعش وغيرها لتدمير احملافظ االجرامي
ــني النازحني حتى اللحظة  ــية جدا وهناك مالي ظروفاً صعبة وقاس
ــه. وأضاف، ان  ــة للدمار الذي تعيش ــى منازلهم نتيج ــم يعودوا إل ل
ــخصيات  ــائر وش ــكلت وفدا من وجهاء العش ــة نينوى ش محافظ
ــة تضم اربعة  ــني يحملون ورق ــطني مدني ــة وحقوقية وناش اكادميي
مطالب يرغب الوفد بلقاء العبادي وتقدميها له اسوة باوراق املطالب 
ــى ان املطالب االربعة  ــرى، الفتا ال ــت بها محافظات اخ ــي تقدم الت
ــك االرض خاصة ان  ــن االجهزة االمنية ملس ــبني م هي اعادة املنتس
ــر من حزيران  ــا كانت عليه قبل العاش ــداد املوجودة هي اقل مم االع
ــمح لعدم عودة  ــي لتغطية كل احملافظة مبا يس ــي ال تكف ٢٠١٤ وه
ــات االرهابية. وتابع ان املطلب الثاني يرتبط باطالق الدرجات  اجلماع
الوظيفية املتراكمة للمحافظة من السنوات السابقة، اضافة الى 
اطالق تخصيصات اعمار البنى التحتية لها لضمان توفير االرضية 
املناسبة لعودة العوائل النازحة، اما املطلب الرابع فيتضمن اطالق 
تل ابناؤهم على يد زمر  ــات ضحايا العمليات االرهابية ممن قُ تعويض

داعش االرهابية.

كتب محرر الشؤون اِّـحلية
ــوم االثنني املاضي  ــة االنتخابات ي ــت مفوضي أعلن
ــهر آب احلالي انتهاء عمليات العد  السادس من ش
ــب خبراء  ــمي، وبحس ــكل رس ــرز اليدوي بش والف
قانونيني فان النتائج هذه ال بد ان تنشر في الصحف 
ــة ملدة (٣) ايام  ــم تفتح املدة القانوني احمللية ومن ث
لتقدمي الطعن بها امام الهيئة القضائية الثالثية 
وان احملكمة قد حتتاج (١٠) ايام للبت بالطعون ومدة 

ــة للمحكمة لغرض املصادقة عليها، وفي  مفتوح
ظل احلراك السياسي اجلاري اآلن لتشكيل الكتلة 
ــكيل احلكومة قد يستغرق  االكبر فان عملية تش
ــة اجلديدة) نطالب  ــذا فاننا في (البين ــا اطول ل وقت
ــد والفرز اليدوي من  ــالن الفوري عن نتائج الع باالع
ــي دوامة من  ــدم العيش ف ــب الوقت وع ــل كس اج
ــي االمر ام  ــتعجل ف ــع.. ترى هل نس ــت الضائ الوق

ننتظر ظهور معجزة سماوية؟

البينة الجديدة / سارة جمال
ــيون وبرملانيون أنهم  كشف سياس
ــبب  ــت إعالمي بس ــرون اآلن بصم مي
عدم إعالن نتائج العد والفرز اليدوي، 
ــم ال يعلم كم عدد  ــزب منه وكل ح
ــان. وقال  ــة البرمل ــت قب ــده حت مقاع

ــالل االتصاالت  ــن خ ــض هؤالء م بع
ــي صمت إعالمي  ــة إنهم ف الهاتفي
وال يستطيعون االدالء بالتصريحات 
ــني أنها  ــة، مبين ــات االعالمي للجه
ــم ال  ــم ألنه ــرا عليه ــكل خط تش
يتمتعون باحلصانة. وفي الوقت الذي 

مير به العراق نحتاج لعدة تصريحات 
جلعل الشارع العراقي على بينة مبا 
ــل هذه الفترة  يحدث، ونؤكد انه قب
ــات- كان  ــا قبل االنتخاب ــرة م -اي فت
ــا نحن  ــهم يطالبونن ــؤالء أنفس ه
ــوارات  ــراء احل ــالم بإج ــائل االع وس

ــن  ع ــف  التعري ــرض  لغ ــا  وغيره
انفسهم وعن برامجهم االصالحية 
ــاد و....الخ، لكن بعد  ومحاربة الفس
فوزهم بدأ صمتهم االعالمي! يذكر 
ان احد اعضاء مجلس النواب طالب 
ــح الصحفي الذي  ــال التصري بإرس

ــر لتغيير بعض  ــل النش ــاد به قب اف
ــتغرق الكثير من  ــذا يس ــه وه اقوال
الوقت اذ ان الصحافة ال تعمل على 
ــب عليهم  ــيني ويج مزاج السياس
ــذي هو  ــي ال ــم الصحف ــرام قل احت

لسان الشارع العراقي.

;�]ËŸ˜¡b;�]i⁄ê;‡ÊàÑ]¥;‡ÊË›]∏ÖdÂ;‡ÊËà]Ëà;II;k]d]}i›ˆ\;◊eÕ;k]´Öëi’\;Ïqî;Å¬d

ÍÂÅË’\;ÜÖ ’\Â;Å¬’\;r]ifi’;ÍÑÊ ’\;‡˜¡¸]d;f’]�h;>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?
للتسريع بتشكيل حكومة ترتقي إلى مستوى التحديات..
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ــادة الواليات  ــي بقي ــف الدول ــر التحال قتــل .. أق
ــؤوليته  ــة، امس األربعاء، مبس ــدة األميركي املتح
ــة الرقة الصيف  ــل ٧٧ مدنيا في محافظ عن قت
ــانا“ عن صحيفة ديلي  املاضي. ونقلت وكالة ”س
ميل البريطانية قولها، إن منظمة العفو الدولية 
كانت أوردت في تقرير لها نشر في حزيران املاضي 
ان من بني الضحايا املدنيني الـ ٧٧ الذين سقطوا 
ــالل صيف العام  ــا طيران ”التحالف“ خ ــع مجازر ارتكبه جراء أرب

املاضي في الرقة ٢٤ طفال و٢٥ امرأة.
ــاء، على حجب الثقة  ــادق البرملان االيراني، امس االربع حجب .. ص
ــرت وكالة انباء  ــر العمل علي ربيعي. وذك عن وزي
فارس أن ”نواب مجلس الشورى االسالمي، عقدوا 
ــأن مساءلة وزير  ــة علنية بش صباح امس جلس
ــت، أن نواب مجلس  ــل علي ربيعي“. وأضاف العم
ــب الثقة  ــالمي صادقوا على حج ــورى االس الش
ــدا و١١١ صوتا  ــل، بـ١٢٩ صوتا مؤي ــن وزير العم ع

معارضا و٣ ممتنعني من مجموع ٢٤٣ صوتا. 

ــم اجليش الوطني  تدخالت .. اعتبر املتحدث باس
ــاء، أن حل  ــماري، امس األربع ــي أحمد املس الليب
ــها  ــيا ورئيس األزمة في ليبيا يتطلب تدخل روس
ــاعدة في إبعاد  ــخصيا، للمس ــر بوتني ش فالدميي
ــاحة الليبية. وقال  ــني عن الس الالعبني اخلارجي
ــتي“،  ــة ”نوفوس ــوار مع وكال ــي ح ــماري ف املس
ــل من قبل  ــة بحاجة إلى تدخ ــة الليبي إن ”األزم
روسيا والرئيس بوتني شخصيا، وإبعاد العبني أجانب عن الساحة 

الليبية، كتركيا وقطر وحتديدا إيطاليا».
منع .. أكد وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف، امس األربعاء، 
أن الواليات املتحدة األميركية لن تتمكن من منع 
إيران من تصدير النفط. وقال ظريف في تصريحات 
ــه ”إذا أراد األمريكان االحتفاظ بهذه  صحفية، إن
الفكرة الساذجة واملستحيلة فعليهم أيضا أن 
يدركوا عواقبها، فال ميكنهم التفكير في أن إيران 
ــيصدرون“. وأضاف  لن تصدر النفط وأن آخرين س

أن ”األميركيني أثاروا مزاعم ال معنى لها».

ــة،  األميركي  “CNN” ــاة  قن ــفت  .. كش دواعــش 
ــش االمريكي بنقل  ــاء، عن قيام اجلي امس األربع
ــرات من عناصر تنظيم ”داعش“ اإلجرامي  العش
ــوريا الى  ــم في س ــن قبض عليه ــب الذي االجان
ــن االعتقال  ــا زال املئات منهم ره ــم، فيم بلدانه
ــكرية  ــرت القناة أن ”الطائرات العس هناك. وذك
ــل االرهابيني  ــاعدة في نق االمريكية تقوم باملس

الى بلدانهم“.
ــارئ، امس  ــة في اجتماع ط ــة الصيني ــت وزارة الزراع اجتمــاع .. قال
ــي وباء حمى اخلنازير األفريقية، إن على الصني  االربعاء، بشأن تفش
ــت ممكن  ــي أقرب وق ــذا الوباء ف ــى ه ــاء عل القض
والتأكد من خلو البالد منه. وذكرت الوزارة في بيان 
ــذه االجتماع جاء  ــمي ان “ ه ــى موقعها الرس عل
بعدما أعلن إقليم لياونينغ في شمال شرق الصني 
ــيزيد إجراءات فحص مزارع وأسواق اخلنازير  أنه س
وسيعزز الرقابة على نقلها إثر اكتشاف أول حالة 

إصابة بحمى اخلنازير األفريقية في البالد.

@k€b�fl@Ú”âÎ@Ü �yÏm@ÚÓ„aÏÌÜ€a
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بغداد / البينة الجديدة
ــس االربعاء الكتل  ــدر العبادي ام ــس الوزراء حي ــا رئيس مجل دع
ــي يلبي  ــى برنامج حكوم ــاق عل ــى التوصل التف ــية ال السياس
ــن القرارات  ــى اصدار جملة م ــار ال ــعب، فيما اش طموحات الش
ــالل املؤمتر  ــة خالل خ ــادي في كلم ــال العب ــات. وق ــدمي اخلدم لتق
ــات حتى اآلن،  ــي ٩ محافظ ــاءات مع ممثل ــبوعي «عقدنا لق االس
ــات وتتم متابعتها من  ــا جملة من القرارات لتقدمي اخلدم واصدرن
قبل اللجان وخلية االزمات». واضاف العبادي «نريد رقابة مجمعية 
من املواطنني لتنفيذ القرارات مبلف اخلدمات في احملافظات». ودعا 
ــى اتفاق على برنامج  ــية الى التوصل ال العبادي الكتل السياس
ــأن العقوبات  ــعب العراقي. وبش ــي طموحات الش ــي يلب حكوم
ــة جتاه ايران، قال العبادي «نرفض هذه العقوبات وبنفس  االميركي

الوقت نلتزم بعدم الوقوف مع اي جهة تؤثر في شعبنا».

بغداد / البينة الجديدة
ــر البياتي امس  ــم محمد جعف ــابق جاس ــف النائب الس كش
ــوزراء حيدر  ــل قائمة رئيس ال ــود خالفات بداخ ــاء عن وج األربع
ــالف حتاول نيل  ــة في االئت ــا ان األحزاب املنضوي ــادي, مبين العب
ــا في منصب  ــة دون ضياعه ــة الوزاري ــن الكابين ــا ضم حقوقه
رئيس الوزراء. وقال البياتي إن “تشكيل احلكومة يكون عبر عدد 
النقاط حيث يخصص لوزير دولة ٣ نقاط نيابية فيما يكون عدد 
ــيادية و١٠ لنواب الرئاسات  النقاط ٤ – ٥ للوزارات اخلدمية والس
ــع النقاط بهذا  ــات الثالث“. وأضاف أن ”توزي ــالث و١٥ للرئاس الث
ــكل يقلل حظوظ بعض اطراف حتالف النصر سيما بيارق  الش
ــها خالد العبيدي رئيسا للبرملان  اخلير التي حتاول تنصيب رئيس
ــاء التي حتاول  ــي حركة عط ــر وكذلك احلال ف ــل وزي ــى االق او عل
ــاض مبنصبه فيما  ــي فالح الفي ــار االمن الوطن ــت مستش تثبي
ــر العدل».  ــى االحتفاظ مبنصب وزي ــزب الفضيلة عل ــعى ح يس
واختتم البياتي ان ”منصب رئيس الوزراء بحاجة الى ١٥ نقطة»، 
مبينا أن ”جميع تلك االحزاب غير مستعدة للتضحية بنقاطها 
ومبصاحلها الشخصية من اجل تسليم احلكومة حليدر العبادي 

ما يزيد من اخلالفات بني مكونات النصر في الوقت الراهن».

بسبب نقاط الحكومة.. 

@Cpbœ˝ÅD@Â«@—íÿÌ@ÔmbÓj€a
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اربيل/ البينة الجديدة
ــس األربعاء عدم  ــتانية ام ــالمية الكردس ــدت اجلماعة اإلس أك
ــا املفوضية  ــتعلن عنه ــج االنتخابات التي س ــا بنتائ اعترافه
ــتكون مفتوحة. وقال  ــارات س ــأن كافة اخلي ــة، مهددة ب املنتدب
ــعيد إن ”اجلماعة اإلسالمية لن تعترف  القيادي باجلماعة زانا س
بالنتائج التي ستعلن عنها املفوضية املنتدبة“، مبينا أن ”هناك 
ــة املفوضية احلالية  ــابقة وعدم جدي ــر النتائج الس إرادة لتمري
ــعيد، أن  ــن واحالتهم للقضاء». وأضاف س ــبة املزوري في محاس
”االحزاب املعارضة اجمعت على عدم القبول بنتائج االنتخابات 
ــعيد أنه  التي أعلنت عنها املفوضية اجملمدة واملنتدبة». وأكد س
ــة وان وجميع  ــي خالل االيام املقبل ــيكون لنا موقف سياس ”س
ــكيل  ــارات متاحة أمام الكتل املعارضة“، الفتا إلى أن ”تش اخلي

جبهة معارضة سابق ألوانه حلني اتخاذ موقف موحد».

الجماعة اإلسالمية:
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النجف االشرف / فراس الكرباسي

ــرف لؤي  ــظ النجف االش اعلن محاف
ــرائح مختلفة  ــمول ش ــري ش الياس
ــذا  ه ــاء  ج ــي.  األراض ــع  قط ــع  بتوزي
ــع للجنة  اإلعالن عقب اجتماع موس
تخصيص األراضي، موضحا ان اللجنة 
ــب  ــن ونس ــوع األماك ــت موض ناقش
ــري: ان اللجنة  التوزيع. واضاف الياس
قررت شمول عوائل الشهداء واجلرحى 
الذين لديهم نسبة عجز ٥٠٪ فما فوق 
من األجهزة األمنية واحلشد الشعبي 
ــن للتوزيع  ــة أماك ــص اربع ومت تخصي

ــروع روتام  ــي مدينة (الكوفة – مش وه
ــتثماري سابقا- احلرية واحليدرية،  االس

ــك  كذل ــري:  الياس ــع  وتاب ــاذرة).  واملن
ــي وزارة  ــمول موظف ــررت اللجنة ش ق

ــات العامة  ــكان والبلدي االعمار واالس
ــاء التخدير  ــاء االختصاص واطب واطب
ــني وموظفي مجلس  ــاء العدلي واالطب
ــجيل العقاري ونقابة  احملافظة والتس
ــة املالية والنزاهة  ــني والرقاب الصحفي
ــة. احملافظ ــوان  ودي ــة  الدول ــارات  وعق

ــة قررت عقد  ــري ان اللجن وبني الياس
اجتماع ثان مهم خالل األيام القادمة 
ــمول بقية الوزارات ومنها النفط  لش
ــط  والتخطي ــاء  والكهرب ــة  والزراع
ــبي وزارة الداخلية  ــن منتس ــال ع فض
ــف  ــن أبناء احملافظة. وكش والدفاع م

ــررت باالجماع  ــري ان اللجنة ق الياس
ــن قرار  ــع النقابات ضم ــمول جمي ش
ــكن الوطنية وااليعاز  ٢٥٤ مبادرة الس
ــمول مواطني أبناء  لنقابة العمال لش
ــن دون خط الفقر  ــة من هم م احملافظ
ــجلوا في الرعاية االجتماعية. ممن سُ

وتابع الياسري ان هذه اخلطوات املهمة 
ــا اإلدارة املدنية ومجلس  التي اتخذته
ــل منح املواطنني  احملافظة هي من اج
حقوقهم الدستورية والوفاء بالعهود 
التي اتخذتها احملافظة جتاه مواطنيها 

بالدفاع عن حقوقهم وتأمينها.

الديوانية / البينة الجديدة
ــاء تعيني مدير عام  ــة الديوانية امس األربع ــن مجلس محافظ أعل
ــتكماله ورقة املطالب التي  ــد لصحة احملافظة، فيما أكد اس جدي
ــة املكلفة من رئيس الوزراء حيدر  ــا لتقدميها الى اللجن مت توحيده
العبادي. وقالت عضوة اجمللس زينب العابدي إن ”مجلس محافظة 
ــة صوت امس االول باالجماع على تعيني ملياء كاظم مديرا  الديواني

عاما جديدا لصحة احملافظة“.
ــت العابدي، ان ”اجمللس  واضاف
ــة املطالب  ــد ورق ــى توحي انه
ــس  ــان اجملل ــا جل ــي رفعته الت
ــا على  ــيتم عرضه ــث س حي
ــن رئيس  ــة م ــة املكلف اللجن
العبادي“، مبينة  الوزراء حيدر 
ــب  ــت اغل ــة تضمن ان ”الورق

مطالب املتظاهرين».



بغداد / البينة اجلديدة
اعلن مجلس املفوضني في مفوضية االنتخابات امس 
ــراءات اخلاصة مبركز  ــاء عن مصادقته على االج االربع
ــمي للمفوضية  ــال الناطق الرس ــال البيانات.وق ادخ
ــس املفوضني من  ــث جبر حمزة ، إن مجل ــي لي القاض
القضاة املنتدبني ناقش االجراءات اخلاصة مبركز ادخال 
البيانات للفرز والعد اليدوي النتخاب مجلس النواب 
ــن دائرة العمليات في املفوضية  لعام ٢٠١٨ واملعدة م
العليا املستقلة لالنتخابات، وقرر اعتمادها واتخاذها 
ــات املتعلقة  ــال البيان ــل اخلاص بادخ ــا للعم اساس

بالفرز والعد اليدوي. 
ــني انهى  ــاة املنتدب ــس القض ــزة، ان مجل ــد حم واك
ــات  ــع محافظ ــدوي جلمي ــد الي ــرز والع ــات الف عملي
ــأنها شكاوى  العراق وانتخابات اخلارج التي وردت بش

وطعون.

  بغداد / البينة اجلديدة
ــة مطالب عدد من احملافظات وتخصيص  ــوت مجلس الوزراء على تلبي ص
ــب اإلعالمي لرئيس الوزراء ، إن مجلس الوزراء عقد  اموال لها. وقال املكت
ــدر العبادي،  ــس الوزراء حي ــة رئي ــته االعتيادية برئاس ــس االول جلس ام
ــعة ملطالب املواطنني  ــتمر مبناقشة موس موضحا أن مجلس الوزراء اس
وتنفيذها في ضوء القرارات التي صدرت بعد اللقاءات التي جرت مع وفود 
احملافظات واملتعلقة بالكهرباء واملاء والصحة والتربية ومشاريع الصرف 
الصحي، ومت التصويت على تأمني احتياجات هذه احملافظات التي التقت 

برئيس الوزراء وعقدت بعدها ورشة عمل معها.
ــاريع  ــت على تغطية احتياجات مش ــب، أنه جرى التصوي ــاف املكت وأض
املوازنة االستثمارية ملديريات وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 

العامة في محافظات البصرة وذي قار واملثنى والنجف االشرف.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــب  املكت ــو  عض ــاد  اش
انصار  ــة  جلماع ــي  السياس
ــني“ العزي راجح  اهللا ”احلوثي
العراق  األربعاء مبواقف  امس 
ــرفة ضد  التي وصفها باملش
ــعودي“ الذي  ــدوان الس ”الع
ــن منذ أكثر  ــرض له اليم يتع
ــوام، مؤكدا أن  ــة اع ــن ثالث م
ــتكتب في  ــك املواقف س تل

تاريخ اليمن.
ــف  ”املواق إن  ــزي  الع ــال  وق
ــعب العراقي  ــرفة للش املش
ــية  السياس ــوى  والق
والشعبية وفصائل املقاومة 
ــاب حزب  ــهم كت وعلى رأس
ــر لنصرة  ــي اال تعبي اهللا ماه
مظلومية الشعب اليمني“، 
ــادة  ــف الق ــيدا بـ“مواق مش
مقدمتهم  وفي  السياسيني 

ــس اجلمهورية نوري  نائب رئي
املالكي ورئيس حتالف الفتح 
ــري واألمني العام  هادي العام
ــل احلق  ــب اه ــة عصائ حلرك

الشيخ قيس اخلزعلي“.
وأضاف أن ”الغالبية العظمى 
ــة والعاملية  من الدول العربي
ــعب اليمني  تخلت عن الش
ــه“، الفتا إلى  ــي مظلوميت ف
أن ”مواقف الشعب العراقي 
ــانيته  ــه تعبر عن إنس وقادت
ــة التي  ــم اليومي ــد اجلرائ ض
ــي  العرب ــدوان  الع ــا  يرتكبه

واالمريكي على اليمن“.
وأكد العزي، أن ”الدور املشرف 
ــيكتب في تاريخ  للعراق وس
اليمن“، منددا في ذات الوقت 
ــي  الت ــعة  البش ــم  بـ“اجلرائ
يرتكبها التحالف السعودي 

يوميا“.

(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

وكاالت / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة 
ــاء حزمة  ــس االربع ــة ام التركي
ــم  املعال ــة  حلماي ــراءات  إج
ــي  ف ــياحية  والس ــة  التاريخي
ــطنبول بعدما حذر  ــة إس مدين
خبراء من اخلطر الذي يحدق بها 

من جرّاء زالزل مدمر محتمل.
ــب ما نقل موقع حرييت  وبحس
ــوز التركي، فإن اخملطط  ديلي ني
ــعى  ــوزارة يس ــه ال ــذي أعدت ال
ــر الزلزال عبر  ــتباق خط إلى اس
ــة  التاريخي ــآت  املنش ــم  تدعي
التي تقادمت وتهالكت بحكم 

الزمن.
زالزل  ــط  خ إن  ــراء  خب ــول  ويق
ــطنبول، وفي  ــدد إس ــر يه خطي

ــت الكارثة فإن تبعاتها قد تكون  حال ضرب
كارثية لقطاع السياحة الذي يعتمد على 

عدد من املواقع الرومانية والعثمانية.
ــطنبول عدة  وتضم املآثر التاريخية في إس
منشآت مثل مسجد آيا صوفيا وقصر توب 

ــن عدة مبان  ــاب العالي)، فضال ع كاب (الب
وأسواق قدمية مثل السوق املغطى.

ــياحة في الوقت احلالي  ــرف وزارة الس وتش
على عدة أشغال لترميم قرابة ١٧٦ موقعا 
ــد عاصمة  ــطنبول التي تع ــي مدينة إس ف

السياحة التركية.

ــراءات  ــرض إج ــد ف ــج اجلدي ــوي البرنام وين
عمرانية حتى تكون املباني اجلديدة مالئمة 
ــك بالتقليل من األبنية  ــع املدينة، وذل لطاب
املرتفعة وتشجيع السكن املتجمع عوضا 

عن املنازل املعزولة عن بعضها البعض.
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وكاالت / البينة اجلديدة
وصف وزير الصناعة واملعادن 
ــد  ــدس محم ــابق املنه الس
الذي  القرار  الدراجي  صاحب 
ــوزراء حيدر  ال ــس  رئي اتخذه 
ــن  ــدد م ــة ع ــادي باحال العب
الوزراء واملسؤولني السابقني 
ــة بانها ال  ــة النزاه ــى هيئ ال
ــا ( عنتريات )  ــدى كونه تتع

ــي لقاء  ــي ف ــاف الدراج وأض
ــتعداد  ــه على  اس ــز ان متلف
للتوجه الى النزاهة لكشف 
ــي  ف ــن  املتنفذي ــدين  املفس
ــاء  بن ــروع  مش وان  ــة  الدول
ــل املشاريع  املدارس من افش
ــي البلد وان  ــي حصلت ف الت
ــد ال يتعلق مطلقا  هذا العق
ــار  واالعم ــكان  االس ــوزارة  ب

ــروع  ــي ان مش ــال الدراج وق
ــبهات  ماء البصرة يحمل ش
ــاد مسكوت عنه منذ  ٩  فس
ــس الوزراء  ــنوات وان مجل س
ــل مع  ــريكا للعم ــرض ش ف
ــاء املدارس  ــركة الفاو لبن ش
وان شخصية متنفذة متتلك 
ــريكة  طائرة خاصة كانت ش

في عقد املدارس.

بغداد / البينة اجلديدة
ــوة  الدع ــزب  حل ــام  الع ــني  األم ــن  أعل
ــة القانون  ــالمية رئيس ائتالف دول اإلس
ــس األربعاء، عن رفضه  نوري املالكي، ام
للعقوبات األميركية األخيرة على إيران، 
ــرورة أن ال تكون  ــة  إلى ض ــا احلكوم داعي

طرفا فيها.
وقال املالكي إنه ”في الوقت الذي تتطلع 
ــعوب منطقتنا ودول العالم إلى  فيه ش
التخلص من تبعات األحادية القطبية ، 
ــات أمريكية على  ــإن ما صدر من عقوب ف
اجلارة ايران يعد انتهاكا صارخا للقانون 
ــتنكارنا  ــدا ”رفضنا واس ــي“، مؤك الدول

ــة على  ــة املفروض ــات األميركي للعقوب
وكل  ــة  اإليراني ــالمية  االس ــة  اجلمهوري
ــعوب  الش ــى  وعل ــة  احادي ــات  عقوب
ــم الى  ــة والعال ــي املنطق ــات ف احلكوم
ــار  ــي، أن ”احلص ــاف املالك رفضها“.وأض
واملقاطعة واإلكراه، إجراء غير صحيح أو 
قانوني، ويعد عمال انتقاميا، وتعسفيا، 
خارج الشرعية الدولية، وال مبرر له طاملا 
ــاق منظمة  ــرى خارج نط ــذه قد ج تنفي
ــون  ــن أن يك ــا ال ميك ــدة، كم األمم املتح
ــتهدف جتويع شعب  ــروعا وهو يس مش
مسلم صديق ومحاربة نظام اجلمهورية 
االمم  ــي  ف ــو  العض ــة  الدول ــالمية  االس

املتحدة“.وتابع أن ”معاقبة الشعوب من 
ــة التجويع والترهيب  خالل فرض سياس
ــة دأبت عليها الدول الكبرى  هي سياس
ــاتها  ــارض سياس ــدول التي تع ــد ال ض
ــن  ــعبنا م ــى ش ــد عان ــة ، ولق العدائي
ــية التجويع واحلصار إبان النظام  سياس
السابق وعبرنا عن رفضنا وعدم التزامنا 
ــع صور  ــراءات النها متثل أبش لتلك اإلج
ــد للتأثير  ــات اجلماعية التي متت العقوب
ــني، وما  ــة للمواطن ــواد الغذائي ــى امل عل
ــج مجتمعية  ــى ذلك من نتائ يترتب عل
ــداف التي  ــم األه ــاره أه ــة، باعتب كارثي
ــرون، على أمل زيادة  ــعى إليها احملاص يس

ــرس بذور  ــعبي، وغ ــان الش ــة الغلي حال
ــدم الثقة  ــث روح التمرد، وع ــة، وب الفتن
ــلطة واملواطن“.وأكد  ــة أو الس بني الدول
ــب عارضنا  ــه ”باالمس القري ــي أن املالك
ــوريا  ــت على س ــي فرض ــات الت العقوب
ــا  ــران“، داعي ــد إي ــا ض ــوم نرفضه ، والي
احلكومة العراقية إلى ان ”ال تكون طرفا 
ــي هذه العقوبات وندعو احلكومات في  ف
العالم واملنظمات االنسانية الى إيقاف 
ــعب  ــراءات العقابية ضد الش تلك اإلج
االيراني الصديق وسرعة التحرك ملعاجلة 
االنتهاكات وما يترتب على ذلك من وضع 

انساني وحقوقي مأساوي“.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــى، امس  وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الرزاق العيس
ــتثناء الطلبة احلاصلني على معدل ٩٠ فأعلى من شرط  األربعاء ، باس
ــة اإلعدادية إلكمال  العمر ممن اجتازوا االمتحانات اخلارجية في الدراس

دراستهم اجلامعية عبر بوابة القبول املركزي.
وقال العيسى ، أن ”ذلك جاء لدى استقبال الوزير، الطالب عدنان فليح 
جالب عبيد، احلاصل على معدل ٩٧,٢٩ في االمتحان اخلارجي للدراسة 
ــه ميثل قصة جناح  ــرط العمر كون ــتثناء من ش االعدادية ومنحه االس
ــباب الطامح الى إكمال  ــتحق الدعم وتزرع األمل لدى الش عراقية تس

مشوارهم العلمي“.
ــتثناء الطلبة احلاصلني على معدل ٩٠  ــى انه “ قرر اس واضاف العيس
ــرط العمر ممن اجتازوا االمتحانات اخلارجية في الدراسة  فأعلى من ش
ــتهم اجلامعية عبر بوابة القبول املركزي وعلى  اإلعدادية إلكمال دراس

وفق االستحقاق“.
واشار العيسى انه “ وجه، امس باستثناء طالب للدراسة اخلارجية في 
ــة اإلعدادية من محافظة ذي قار، حصل على معدل ٢٩، ٩٧ من  الدراس

شرط العمر، والسماح له بالتقدمي في القبول املركزي للجامعات“.
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بغداد / البينة اجلديدة
احلشد  باسم  املتحدث  اكد 
علي  الشمالي  احملور  الشعبي 
احلسيني امس االربعاء، ان السالح 
مخابئ  في  ضبطه  يتم  الذي 
يستفاد  االرهابيني  ومضافات 
العسكرية،  العمليات  في  منه 

اال ان بعض العتاد اخلطر ومنتهي 
بعيداً  تفجيره  يتم  الصالحية 
اخلالية  املناطق  في  املواطنني  عن 
في  احلسيني  وقال  السكان.  من 
”القوات  ان  صحفي،  تصريح 
عثروا  الشعبي  واحلشد  االمنية 
مخلفات  من  كبيرة  اعتدة  على 

خالل  واالرهابيني  السابق  النظام 
ان  اال  العسكرية،  العمليات 
وغير  الصالحية  منتهي  اغلبها 
الى  دفعنا  مما  الستخدام  صالح 
عن  بعيدة  مناطق  في  تفجيره 
ان  احلسيني،  واضاف  السكان“. 
احلديثة  االجهزة  ميتلك  ال  ”العراق 

اعادة  على  تعمل  التي  املتطورة 
ان  كما  االعتدة،  تلك  تفعيل 
استخدمها  التي  االعتدة  اغلب 
االرهابيون محلية الصنع وبالتالي 
حياة  على  خطرة  تكون  فأنها 
تدميرها“.  االفضل  ومن  املواطنني 
االمنية  ”القوات  ان  واوضح 

باستثمار  تقوم  الشعبي  واحلشد 
خالل  واخلفيف  املتوسط  السالح 
متشيطهم وعملياتهم العسكرية 
االرهابيني، حيث غالباً مايتم  ضد 
اماكن  في  الدواعش  سالح  ضبط 
ذلك  من  ويستفاد  تواجدهم 

السالح في احلرب ضد االرهاب».

_\ì«aÖ^@Ü‰«@È�jöÌ@à€a@Ä˝é€bi@=»í€a@Üíßa@›»–Ì@aábfl

طهران / وكاالت / البينة اجلديدة
صوت مجلس الشورى اإليراني (البرملان)، امس االربعاء، على حجب 
الثقة عن وزير العمل علي ربيعي بعد أشهر من الغضب املتصاعد 
بسبب طريقة معاجلة احلكومة لألزمة االقتصادية التي تفاقمت 

مع إعادة فرض العقوبات األمريكية.
وصوت ١٢٩ نائبا على مذكرة حلجب الثقة عن الوزير مقابل ١١١، 
لتعيني  أشهر   ٣ روحاني مهلة  اإليراني حسن  الرئيس  يعطي  ما 
وكان  روحاني  الرئيس  حلفاء  أبرز  من  وربيعي  مكانه.  جديد  وزير 
 ١٩٩٧ بني  خامتي  محمد  اإلصالحي  األسبق  للرئيس  مستشارا 
املاضية  األسابيع  في  متزايدة  لضغوط  روحاني  و٢٠٠٥.وتعرض 

تطالب بتعديل على فريقه االقتصادي.

@kv∞@Ô„aäÌ¸a@ÊbΩ5€a
›‡»€a@äÌãÎ@Â«@Ú‘r€aبغداد / البينة اجلديدة

قيس  بزعامة  احلق  اهل  عصائب  حركة  عدت 
اخلزعلي امس االربعاء العقوبات االميريكة على 
االنسانية  واالعراف  للقيم  انتهاك  بأنها  ايران 
والقانونية، وفيما أعربت عن أسفها ملوقف رئيس 
الوزراء حيدر العبادي بشأن تلك العقوبات، أكدت 

أن هذا املوقف غير ملزم للحكومة املقبلة.
على  العقوبات  فرض  اُسلوب  إن  احلركة  وقالت 
أصدرته  ما  وان  مرفوض،  اُسلوب  هو  الشعوب 
االدارة االمريكية يشكل انتهاكا للقيم واالعراف 
العراق  وضع  أن  مبينا  والقانونية،  االنسانية 
احلساس ومصاحله املتداخلة تقتضي على قادة 
فيه  يالحظ  الذي  املناسب  القرار  اتخاذ  البلد 
الوطنية  سيادته  االولى  أساسيتان،  مسألتان 
في اتخاذ قراراته بدون خوف او تبعية لطرف ما، 

اآلخرين  مصالح  على  مصلحته  تقدمي  والثانية 
في ظل الظروف املعقدة واملصالح املتداخلة.

حركة  في  اننا  البيان،  بحسب  احلركة  وتابعت 
هكذا  مثل  لصدور  نأسف  احلق  اهل  عصائب 
لم يكن  انه  ونعتقد   ، الوزراء   رئيس  موقف من 
العراقية  الدولة  والزام  نفسه  إللزام  محتاجا 
مبثل هكذا التزام، وخصوصا ان حكومته تعمل 
برملاني  غطاء  وبدون  االنتخابية  فترتها  خارج 
مؤكدة  اهمية،  بهكذا  قرارات  التخاذ  وبالتالي 
املقبلة  للحكومة  ملزم  غير  هو  املوقف  هذا  أن 
والتي نأمل منها ان تكون قراراتها مبنية دائمة 
ال  وان  ومصلحته  العراق  سيادة  مراعاة  على 
املنطقة  في  الهوجاء  ترامب  إلدارة  تابعة  تكون 

والعالم.
وعلى صعيد ذي صلة أكد وزير اخلارجية اإليراني 

وسويسرا عرضتا  مان  عُ أن  محمد جواد ظريف 
األخيرة  خروج  بعد  وأميركا  بالده  بني  التوسط 
من االتفاق النووي.وقال ظريف إن عرض سويسرا 
األميركية  املصالح  راعية  كونها  بحكم  جاء 
األمر  كذلك  سفارتها  خالل  من  طهران  في 
جيدة  عالقات  تربطها  التي  لعمان  بالنسبة 
مع كل من واشنطن وطهران.هذا وقد عبّر نائب 
األربعاء   امس  املالكي  نوري  اجلمهورية  رئيس 
للسفير اإليراني لدى العراق إيرج مسجدي عن 
موقفه الرافض للعقوبات االقتصادية املفروضة 
تلقت  املالكي  ملكتب  بيان  إيران.وذكر  على 
رئيس  ”نائب  إن  منه,  نسخة  اجلديدة)   (البينة 
امس,  الرسمي,  مبكتبه  استقبل,  اجلمهورية 
العراق,  لدى  اإلسالمية  إيران  جمهورية  سفير 
األوضاع  مستجدات  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 

السياسية واألمنية في املنطقة والعالم ، كما 
مت مناقشة تعزيز العالقات الثنائية في مختلف 
”موقفه  البيان,  املالكي بحسب  اجملاالت“.وجدد 
على  املفروضة  االقتصادية  للعقوبات  الرافض 
الدولي  داعياً اجملتمع  االيراني املسلم“،  الشعب 
إلى ”رفض سياسية التجويع التي تفرض على 
الشعوب“.وأكد نائب رئيس اجلمهورية, أن ”القوى 
الوطنية تواصل مشاوراتها بهدف التوصل الى 
تسير  جديدة  مرحلة  انطالق  الى  ميهد  موقف 
بها العملية السياسية نحو تشكيل حكومة 
قوية تلبي مطالب الشعب العراقي“.من جانبه, 
اجلمهورية  تقدير  عن  مسجدي  السفير  أعرب 
اإلسالمية اإليرانية ملواقف نائب رئيس اجلمهورية 

جتاه ايران وشعبها إقليمياً ودولياً.

bË„díi@Öbj»€a@—”ÏΩ@—çd„Î@·Ó‘‹€@⁄bËn„a@ÊaäÌa@Û‹«@pbiÏ‘»€a@Z@’ßa@›Áa
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صيف السخط في الصين

NO.3006.THU.9.AUG.2018 العدد (٣٠٠٦) الخميس ٨/٩/ ٢٠١٨ 

ــي التي متثل ابر القنفذ وهي جاثمة على هذا      من املآس
ــي من اخلارج ، وهو  ــعب هو املبدأ القائل بان احلل يأت الش
ــن أخطر االمور التي يتداولها البعض فقد جلبت علينا  م
ــام ما زلنا نعاني منها الى هذه اللحظة ولكن  ويالت جس
لو تطور املفهوم العام الذي مفاده ان احلل يأتي من الداخل 
ــتطعنا اجتياز  ــيئة والس ملا تعرضنا لكل هذه االمور الس
ــاكل املتراكمة على رؤوسنا .  كل العقبات الكأداء واملش
اذا اتى احلل من اخلارج فهذا ليس حال باالساس فستبقى 
ــل) ولفرض امالءات كثيرة  ــاق خاضعة ملن جاء بـ(احل االعن
علينا وهذا ما يحصل اآلن وكيف ان (بعض) االحزاب متارس 
ــي ارتقاء  ــة الفضل ف ــالم للجهات صاحب ــذا االستس ه
البعض ملنابر السياسة . االرادة احلقيقية التي غابت عن 
ــعب  ــي العراق كانت وباال على الش ــة ف املالمح السياس

الذي تزيا حب الوطن 
ــه  صوت ــع  يرف وراح 
ــوق  باحلق ــا  مطالب
ــة وعلى رغم  الضائع
التهم املوجهة ضده 
اال انه ظل متماسكا 
ثبتا على مواقفه من 
السياسة في العراق 
ــي احلل يبدأ من  . اعزت
ــرع من  ــل ويتف الداخ
يعني  ــل  فالداخ هنا 
ــاس  ــن وآالم الن الوط

ــب لقد راينا ماذا فعل  ــعرون به جتاه واقع مزر كئي وما يش
ــتباحة البلد  ــل احلل اخلارجي في العراق حيث متت اس اه
ــه احليوية وتعطيل  ــل مفاصل وحتطيم بناه التحتية وش
ــاريع املهمة وغلق كل املصانع احمللية ليتم تسهيل  املش
ــة مقتولة  ــا التصدير فجث ــط ام ــتيراد فق ــة االس عملي
والقاتل مجهول كما يقولون ولكننا نعلم من هو القاتل 
ــتطيع ان يقول من  ــة على ذلك ولكن من يس ولدينا االدل
ــك ونتجاوز كل اخلالفات وان نتحلى  هو ؟ علينا ان نتماس
ــكل هذه  ــل الداخلي ل ــي ايجاد احل ــة ف ــر واحلكم بالصب
ــهولة وفق االرادة احلرة والصادقة .  املشاكل التي حتل بس
ــى االحزاب التنحي واعادة االنتخابات من جديد واعادة  عل
ــجن وحجز كل  ــدين الس ــتور وإيداع الفاس كتابة الدس
ــتخدام  اموالهم املنقولة وغير املنقولة واالبتعاد عن اس

مصطلح (احلل من اخلارج).

›ÅaÜ€a@Âfl@ÔmdÌ@›ßa

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

لو تطور اِّـفهوم العام 
الذي مفاده ان الحل 
يأتي من الداخل ِّـا 
تعرضنا لكل هذه االمور 
السيئة والستطعنا 
اجتياز كل العقبات

ــيئة -التي  ــر األخبار الس وكانت آخ
ــهر املاضي-  ــت في أواخر الش اندلع
ــني احلكوميني  ــاف احملقق هي اكتش
أن شركة أدوية كانت تنتج لقاحات 
ــا  ــوب للدفتيري ــتوى املطل دون املس
ــي، وزوّرت  ــعال الديك ــزاز والس والك
ــات لقاح داء الكلب اخلاص بها.  بيان
ــال  ــن األطف ــات اآلالف م ــاول مئ وتن
ــالد  الب ــتوى  ــى مس ــني عل الصيني
ــي اآلن  اللقاحات املعيبة.»يواجه ش
أسوأ صيف منذ توليه السلطة في 
تشرين الثاني ٢٠١٢؛ إذ يتميز بتدفق 
ــيئة التي  ــتمر من األخبار الس مس
تركت العديد من الصينيني -وخاصة 
ــعرون بخيبة  النخب الصينية- يش
ــق، وغاضبني وعاجزين وغير  أمل وقل
ــم املتزايدة.  ــن قوة زعيمه راضني ع
ــيئة -التي  ــار الس ــر األخب وكان آخ
ــهر املاضي-  ــت في أواخر الش اندلع

هي اكتشاف احملققني احلكوميني أن 
شركة أدوية كانت تنتج لقاحات دون 
ــتوى املطلوب».بطبيعة احلال؛  املس
شهدت الصني العديد من الفضائح 
املماثلة من قبل (من أغذية األطفال 
ــوث عقاقير الهيبارين  امللوثة إلى تل
ــبة  ــي تضعف الدم)، مع محاس الت
رجال األعمال اجلشعني واملسؤولني 
الفاسدين؛ لكن شي راكم رأسماال 
ــاد  ــرا باقتالع الفس ــيا كبي سياس
ــيطرة عليه.إن حقيقة  وتقوية الس
ــة ذات عالقات  ــركة خاص ــون ش ك

سياسية عميقة في قلب فضيحة 
ــى أن حملة  ــاح، دليل مؤلم عل اللق
ــن أعلى  ــاد م ــي ملكافحة الفس ش
ــة كما  ــن فعال ــفل لم تك ــى أس إل
ــودة  ــر املقص ــة غي ــى. والنتيج ادع
لتوطيده للسلطة هي أنه مسؤول 
ــة، على األقل في نظر  عن الفضيح
ــن ردة الفعل  ــور الصيني.لك اجلمه
املعاكسة ضد شي بدأت حتى قبل 
ــد كانت  ــن اللقاح؛ فق ــف ع الكش
ــة  ــبب الصناع ــع بس ــاوف ترتف اخمل
وفي  لعبادة شخصيته،  التدريجية 
ــر املوالون  ــهر األخيرة لم يدخ األش
ــذا الصدد.  ــي ه ــد ف ــي أي جه لـش
ــة املهجورة  ــف القري ــد مت تصني وق
ــبعة  ــي س ــى فيها ش ــي أمض -الت
أعوام كمزارع أثناء الثورة الثقافية- 
ــة»،  العظيم ــة  «للمعرف ــدرا  مص
ــياحية رائجة. ــت وجهة س وأصبح
ــبة للبعض؛ يذكرنا هذا إلى  وبالنس

حد بعيد بالوضع شبه اإللهي الذي 
ــي تونغ، والذي أدى  زى إلى ماو تس يُعْ
ــرى إلى األمام»  ــالل «القفزة الكب خ
ــورة الثقافية» إلى وفاة املاليني  و»الث
ــي تقريبًا. ــر االقتصاد الصين وتدمي

ــة  ــار االقتصادي ــع؛ األخب ــي الواق ف
ــة، بداية من  ــني قامت ــوم في الص الي
انخفاض أسعار األسهم هذا العام 
ــم،  ــل ثالثة مواس ــبة ١٤٪. قب بنس

ــاد في  ــة انخفاض ح ــي مواجه وف
أسعار األسهم؛ أمر شي الشركات 
ــهم  ــراء أس ــة بش ــة للدول اململوك
ــرد توقف  ــوق.ولكن مبج الس لدعم 
ــراء القسري، تبع ذلك  عمليات الش

ــذه املرة  ــوق، وه تراجع آخر في الس
ــن احتياطات النقد  ــى خلفية م عل
ــي  ــب. لم يكرر ش ــي الناض األجنب
ــة االقتصادية  ــن األمي ــذا القدر م ه
ــيأتي بعد ذلك  هذه املرة، لكن ما س
ــوق األسهم الصينية  بالنسبة لس
املزيد  ــؤاالً مفتوحاً.وهناك  يبقى س
من األخبار االقتصادية السيئة؛ لقد 
ــي (العملة الصينية)  وصل الرمنينب
ــتوى له في ١٣ شهرًا.  إلى أدنى مس
وبينما كان منو الناجت احمللي اإلجمالي 
ــدف ٦٫٥٪  ــه إلى حتقيق ه في طريق
ــاد يظهر  ــإن االقتص ــام ٢٠١٨؛ ف لع
عالمات ضعف.وقد تباطأت كل من 
العقارات  ــات  ومبيع ــتثمارات  االس
واالستهالك اخلاص، مما دفع احلكومة 
ــي تخفيض  ــف جهودها ف ــى وق إل
الديون وتخصيص املزيد من األموال 
ــور  ــوأ تط ــد أن أس ــم النمو.بي لدع
ــوب حرب  ــادي يتمثل في نش اقتص

جتارية مع الواليات املتحدة. ورغم أن 
تأثير ذلك االقتصادي لم يظهر بعد؛ 
فإن الصدام بشأن التجارة الذي بدأه 
ــي دونالد ترامب من  الرئيس األميرك
املرجح أن يشكل التحدي األصعب 

الذي واجهه شي حتى اآلن، ألسباب 
ــن االقتصاد. ــد إلى ما هو أبعد م متت

من جهة أخرى؛ هناك تشجيع شي 
ــتلزم  ــى «حلم الصني» الذي يس عل
ــة. ولكن  ــوة عاملي ــاء البالد كق إحي

ــرب التجارية؛ ال تزال  كما توضح احل
ــكل كبير على  ــد بش الصني تعتم
األميركية.  والتكنولوجيا  ــواق  األس
ــوة مهيمنة  ــن أن تكون ق ا ع وبعيدً

ــكيل  ــتعد إلعادة تش متجددة، تس
االقتصاد العاملي؛ فإن صني شي تبدو 

ــدام من الطني.»ليس  كعمالق ذي أق
لدى شي منافس شجاع أو له نفوذ 
حقيقي لتحدي سلطته، كما فعل 
ــن الثوريني اخملضرمني  دينغ وغيره م
عام ١٩٧٨، عندما طردوا هوا جوفنغ 
ــاره زعيما  ــذي اخت ــاو ال ــة م خليف
ــي. ومع  ــيوعي الصين ــزب الش للح
ــي تظل  ــإن الطريق أمام ش ــك؛ ف ذل
ــاره احلالي  ــاقة. وإذا بقي في مس ش
ــر الذي  ــتتعثر، األم ــني س ــإن الص ف
ــه. لكن  ــلبية قيادت ــيزيد من س س
ا بسمعة  تغيير املسار قد يضر أيضً
ــى إلى قبول  ــي، حيث إنه قد يرق ش
احلكم اخلاطئ».من الصعب املبالغة 
ــتراتيجية؛ ففي  ــار اجليوس ــي اآلث ف
ــي مرت -منذ  ــنوات األربعني الت الس
بدأ دنغ شياو بينغ في إخراج الصني 
من العصور املظلمة املاوية- حققت 
ــوراً غير  ــاً وتط ــواً اقتصادي ــالد من الب
مسبوق.لكن لطاملا كان هذا التقدم 
مستحيالً -أو على األقل بطيئا- لوال 
ــاظ على  ــني في احلف ــة الص سياس
عالقة التعاون مع الواليات املتحدة. 
ــي هذه السياسة خالل  لقد طور ش
ــن تصرفاته  ــه، ناهيك ع ــرة واليت فت
ــدة في بحر الصني  العدوانية املتزاي
ــورات إلى  ــير هذه التط اجلنوبي.تش
ــني  ــير الص ــر: تس ــتنتاج مباش اس
ــذا ما تؤمن  ــاه اخلاطئ، وه ــي االجت ف
ــي يبدو  ــة الت ــب الصيني ــه النخ ب
ــا وفي تصاعد.ومع  إحباطها واضح
ذلك، ورغم وجود شائعات عن تراجع 
ــن  ــه وانتقاذه من قبل كبار الس ت قوّ
ــر املرجح  ــه من غي ــن؛ فإن املتقاعدي
ــا زال  ــي. وهو م ــقاط ش أن يتم إس
ــيطر بقوة على األجهزة األمنية  يس
ــة واجليش.عالوة على  التابعة للدول
ذلك؛ ليس لدى شي منافس شجاع 
أو له نفوذ حقيقي لتحدي سلطته، 
ــن الثوريني  ــل دينغ وغيره م كما فع
ــام ١٩٧٨، عندما طردوا  اخملضرمني ع
هوا جوفنغ خليفة ماو الذي اختاره 
ــيوعي الصيني. زعيما للحزب الش
ــي  ــإن الطريق أمام ش ــك؛ ف ومع ذل
ــاره  ــاقة. وإذا بقي في مس ــل ش تظ
ــتتعثر، األمر  ــإن الصني س احلالي ف
ــلبية قيادته.  ــن س ــيزيد م الذي س
ا  ــر أيضً ــار قد يض ــن تغيير املس لك
ــد يرقى  ــي، حيث إنه ق ــمعة ش بس
ــئ، وتلك  ــم اخلاط ــول احلك ــى قب إل
ــة إن كان  ــكلة كل قائد وخاص مش
شخصا قويا مثل شي.وحتى بعض 
السياسات اجلديدة التي تبناها شي 
ستتعارض مع غرائزه وقيمه. وهناك 
ــن رمبا ال ميلك  مخاطر حقيقية؛ لك
ــوى مواجهتها، ومع  ــي خيارا س ش
الصيف السخط بوضوح سيحتاج 

إلى خطة جديدة.

* أستاذ اإلدارة الحكومية 
بكلية كلريمونت ماكينا وكبري 
زمالء غري مقيم لدى صندوق 

مارشال األِّـاني

شهدت الصني العديد 
من الفضائح اِّـماثلة من 
أغذية األطفال اِّـلوثة إُّـ 
تلوث عقاقري الهيبارين 
التي تضعف الدم

تباطأت كل من االستثمارات ومبيعات العقارات واالستهالك الخاص مما دفع الحكومة  
إُّـ وقف جهودها َّـ تخفيض الديون وتخصيص اِّـزيد من األموال لدعم النمو

ماوتسي تونغ

شي جني

وزير الدفاع الصيني

تتميز السياسة 
بعادة سيئة وهي 
املفاجأة؛ خاصة 
في بلد مثل الصني 
حيث يوجد القليل 
من الشفافية 
والكثير من املكيدة. 
قبل خمسة أشهر، 
فاجأ الرئيس شي 
جني بينغ مواطنيه 
بإلغاء احلد األقصى 
للرئاسة واإلشارة إلى 
نيته للخدمة مدى 
احلياة؛ لكن املفاجأة 
احلقيقية أتت الحقاً.
في ذلك الوقت؛ كانت 
هيمنته مطلقة 
داخل الدولة احلزبية 
الصينية، وبالتالي 
فإن سلطته ال ميكن 
أن تتعرض للهجوم؛ 
حسب احلكمة 
التقليدية.يواجه 
شي اآلن أسوأ صيف 
منذ توليه السلطة 
في تشرين الثاني 
٢٠١٢؛ إذ يتميز بتدفق 
مستمر من األخبار 
السيئة التي تركت 
العديد من الصينيني 
-وخاصة النخب 
الصينية- يشعرون 
بخيبة أمل وقلق، 
وغاضبني وعاجزين 
وغير راضني عن قوة 
زعيمهم املتزايدة.

* مينشني باي
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة لتجارة  ــركة العام اعلنت الش
ــائية في وزارة التجارة  املواد االنش
ــة مختصة  ــال جلنة فني عن ارس
ــرار مخازن فرعها في  لتحديد اض
ــذي تضرر  ال ــوك  ــة كرك محافظ
االرهابي للمحافظة  جراء احلادث 
ــاء ذلك  ــابيع . ج ــة اس ــل ثالث قب
ــدره املكتب  ــان الذي اص ــي البي ف

االعالمي للوزارة نقال عن مديرعام 
ــني عايد. ــعيد حس ــركة س الش

واضاف البيان ان الشركة شكلت 
جلنة من االقسام املعنية لتحديد 
ــى وجه  ــرار عل ــخيص االض وتش
السرعة بغية االسراع في ترميم 
ــرض اعادة  ــرر ولغ ــة املتض وصيان
نشاط الفرع وممارسة اعماله في 
جتهيز املواد االنشائية في كركوك 

ــان ان  ــر لفت البي ــن جانب اخ .م
ــركة املواد االنشائية مستمرة  ش
بتكثيف حمالت االعالن والترويج 
ــة في  ــائية املتنوع ــا االنش ملواده
ــالل  خ ــن  م ــات  واحملافظ ــداد  بغ
ــن قبل ادارات  الزيارات امليدانية م
الفروع الى دوائر الدولة ومجالس 
ــة  التجاري ــال  واحمل ــات  احملافظ
ــع  ــل م تتعام ــي  الت ــركات  والش

الشركة لعرض موادها االنشائية 
ــال عن تثبيت  ــرة لديها فض املتوف
ــل  بعم ــة  التعريفي ــات  اللوح
ــركة واخلدمات والتسهيالت  الش
التي تقدمها ملتبضعيها ومبا توفره 
ــة واملواصفات  ــن املتان ــا م مواده
ــودة العالية وحداثة املوديالت  واجل
التي تخدم  ــية  تنافس ــعار  وباس

السوق احمللية .

بغداد / البينة اجلديدة 
في  واملتابعة  التخطيط  دائرة  اقامت 
احكام  لتوضيح  عمل  ورشة  النقل   وزارة 
اخلاصة  احلكومية   العقود  تنفيذ  تعليمات 
دائرة  مديرة  وقالت   ، السوداء  القائمة  بلجنة 
ان  جورج   وفاء  السيدة  واملتابعة   التخطيط 

بالقائمة  للتعريف  جاء   الورشة  هذه  اقامة 
السوداء التي تنظم في وزارة التخطيط وتدرج 
فيها الشركات املتلكئة واخمللة بالتزاماتها مع 
عند  محددة  زمنية  لفترة  احلكومية  اجلهات 
ان هناك تعليمات  واوضحت جورج     ، االدراج 
وضوابط يتم بها  ادراج الشركات املتلكئة في 

القائمة السوداء من قبل جلنة االدراج املشكلة 
في وزارة التخطيط    ، وتابعت قولها  ان وزارة 
النقل وضعت طريق  اجراءات عمل التشكيالت  
في  تنظر  لكي  معها  املتعاقدة  الشركات  مع 
مطابقتها  ومدى  اليها  املرفوعة  الطلبات 

للتعليمات والضوابط الصادرة منها  .
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ــون  ــني يتقدم ــن املواطن ــف م لفي
ــبي  ــكر والتقدير الى منتس بالش
ــة ملا  ــي الرصاف ــة ف ــرة الضريب دائ
ــود مخلصة في  ــه من جه يبذلون
ــل اخلدمات للمواطنني  تقدمي افض
ــماؤهم  املدرجة اس بالذوات  ممثلة 

ادناه :
لقاء حامت شهاب – مدير فرع

ــف- وكيل اول  ــن خل ابراهيم حس
مدير فرع

ــم – وكيل ثاني مدير  ــمير جاس س
الفرع 

ــعبة  ــلمان جبر - مدير ش ــرمي س م
عقار الرصافة

ــر  ــة – م. مدي ــني عكل ــي حس عل
شعبة العقار 

حنان سعيد رشيد 
عبد الناصر كاظم جنم

سياح سامي سلمان

وصفي محمود علوان
اخالص بشارة موجر

سميعة ابراهيم علي
نضال محمد رشيد 

سحر عبد الرحمن حسني
محمد محمود حسني

االء لطيف حسني
اسعد عبد جاسم
سرى احمد ناظم

سعاد رشك ياسني
شروق حامد عاشور

خالد جواد عبد الكاظم
شيماء ابراهيم حسن

محمد رحمن طارش 
ضحى راضي
سلمى زبون 

فبوركت اجلهود والدعوات اخلالصة 
ــة املصلحة  ــن يعمل خلدم لكل م

الوطنية .

الناصرية/ البينة اجلديدة/ كاظم العبيــدي
ــن قبل وزير  ــميا م ــركة نفط ذي قار رس ان افتتاح ش
ــة رصينة  ــد اضاف مؤسس ــار اللعيبي ق ــط جب النف
ــوب ، وانها  ــركة نفط اجلن ــتقلة عن ش وكبيرة ومس
ــهم في دعم وتطوير القطاع النفطي للعراق  ستس
ــع  بالواق ــوض  والنه ــة  خاص ــورة  بص ــة  وللمحافظ
ــركة علي وارد    االقتصادي لذي قار .وقال مدير عام الش
ــا تقديرا لتاريخ  ــركة نفط ذي قار جاء افتتاحه ان ش
ــركة  ذي قار العريق ومنح مدراء الدوائر النفطية للش
صالحيات بغية تطوير االنتاج النفطي لها  واضاف  ان 
ــركة تعمل على ستراتيجية تطوير  الوزارة وادارة الش
االنتاج من حقول احملافظة باإلضافة الى استثمار وقود 

ــركة  ــيرا ان االنتاج احلالي للش الغاز املصاحب ، مش
ــول (الغراف  ــن حق ــا م ــل يومي ــف برمي ــغ ٢٠٠ ال يبل
ــني ان اخلطط احلالية تعمل  ــة وصبة) في ح والناصري
على زيادة كميات االنتاج احلالي بشكل تدريجي فيما 
ــت مؤخرا معدات انتاج الغاز الى حقل الناصرية  وصل
ــاد العراقي والتخلص من  ــن اجل زيادة دعم االقتص م
ــابقة باإلضافة  ــة من عمليات احلرق الس االثار البيئي
الى وجود برامج تطويرية لكوادر الشركة فنيا واداريا 
من اجل قيادة هذا القطاع وتشغيل احلقول النفطية 
ــار مدير االعالم والعالقات الزميل  باحملافظة .فيما اش
ــركة عملت على الرغم من  كرمي اجلنديل : الى ان الش
ــها حديثا وانشغالها بإنشاء بناها التحتية  تأسيس
وتطوير حقولها لم تنس شركة نفط ذي قار رسالتها 
ــانية والوطنية بتقدمي خدماتها اجملتمعية إلى  اإلنس
ــكان احملليني والقريبني من  ــيما الس أبناء احملافظة س
ــآتها ومقر إدارتها لذا سعت شركتنا لتشغيل  منش
ــن العاملني واحلراس األمنيني إضافة لتعيني  الكثير م
ــني وخريجي معاهد  ــات املتتالية من املهندس الوجب
ــاورة ملواقعها خدمات  ــت للقرى اجمل ــط كما قدم النف
ــاء بعض  ــبكات الطرق وإنش إيصال املياه العذبة وش
ــة الصحية اجملانية  ــور على نهر الغراف واخلدم اجلس
ــغيل الكثير من  ــة لتش ــا الطبية إضاف ــن مراكزه م
ــذه اخلدمات في  ــت أكثر ه ــرة وقدم ــيارات املؤج الس

حقلي الناصرية والغراف ، وبناء املدارس الطينية بناء 
ــيد وزير النفط . يذكر ان مجلس  على توجيهات الس
ــرين االول من عام ٢٠١٦ على  الوزراء ,صوت في ١٥ تش
ــركة نفط ذي قار ,وتضم مدينة الناصرية  تأسيس ش
ــل الناصرية  ــتثمرة كحق ــر مس ــة غي ــوال نفطي حق
ــف برميل  ــع ان ينتج ٣٠٠ ال ــن املتوق ــر الذي م الكبي
ــؤون  ــذي يقدر املعنيون بالش ــا وحقل الغراف ال يومي
ــا ,وكذلك  ــه ب١٣٠ الف برميل يومي ــة انتاج النفطي
ــن (ابو عمود) الذي يقدر انتاجه في حال  حقل الرافدي
ــتثماره ب١١٠ االف برميل يوميا كما  ــغيله او اس تش
ــفة  ان هناك الكثير من احلقول النفطية غير املكتش

والقريبة .

مدير عام شركة نفط ذي قار علي وارد لـ «البينة الجديدة»: 
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  بغداد / البينة اجلديدة 
الطبية  العيادات  دائرة  قامت   
بعض  تأهيل  بإعادة  الشعبية 
وصيانة  لها  التابعة  املباني 
األجهزة  من  عدد  وتصليح 
شهر  خالل  واخلدمية  الطبية 
تقتضيه  ما  وحسب  متوز 
مدير  .وقال  العامة  املصلحة 
اإلبراهيمي  سعد  الدائرة  أعالم 
قامت الدائرة ومن خالل الشعبة 
الهندسية بنشاطات وفعاليات 
بني  متوز  شهر  خالل  عديدة 
وتأهيل  أجهزة  وتصليح  صيانة 
بنايات وإجراء كشوفات .وذكر مت 
تصليح وصيانة ١٥ جهازا طبيا 

وأشعة  األسنان  معاجلة  تخص 
جهازا  و١٦  ضغط  وقياس 
ومكيف  مولدة  بني  خدميا   
 ٧ تنفيذ  إلى  إضافة  وسبلت 
 . بناء  وإعادة  تأهيل  بني  أعمال 
املذكورة  الشعبة  قيام  وأضاف 
من  العشرات  وتدقيق  بأجراء 
خالل  الهندسية  الكشوفات 
اإلجراءات  واتخاذ  متوز  شهر 
الفترة  خالل  بصددها  الالزمة 
الدائرة حتاول  أن  .وأوضح  املقبلة 
اخلدمات  أفضل  تقدمي  جاهدة 
ملراجعيها في العيادات الطبية 
الشعبية وجعله يشعر بالراحة 

واالطمئنان .
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بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
أعلنت دائرة صحة بغداد / الرصافة العمل 
ــات  ــي عدد من املؤسس ــوار املريض ف بس
ــي جميع  ــا ف ــرض تعميمه ــة لغ الصحي
ــد  ــة محم ــورة زين ــفيات . الدكت املستش
ــعبة سالمة املريض بينت  بهيج مديرة ش
ــض  التعريف  ــوار املري ــن س ــدة م ان الفائ

ــن املريض و احلالة  ــات متكاملة ع (معلوم
ــة )    وكذلك التقليل من االخطاء  الصحي
ــاء تقدمي  ــوادث العرضية اثن ــة  واحل الطبي
الرعاية الطبية والصحية  والتعامل معه  
ــى الراقدين  ــة للمرض ــي ردهات اجلراحي ف
ــفيات  لضمان  بهذه الردهات في املستش

اجلراحة اآلمنة للمريض.

úÌäΩa@âaÏéi@›‡»€a@’‹�m@@Úœbïä€a@Úzï
@ÚÓzñ€a@pbéç˚Ωa@Âfl@ÖÜ«@ø@

@⁄Ï◊ä◊@ø@bË«äœ@âaäôa@ÜÌÜzn€@ÚÓ‰œ@Ú‰¶@fibçâaZ@Òâbvn€a@ÚÓˆbí„a
@ÔibÁâ¸a@tÖbßa@ıaäu@âäönΩa

بغداد / البينة اجلديدة
ــتثمار  ــة اس ــعي  هيئ ــق س ــن منطل م
ــتثمار  ــة لالس ــة مثالي ــق بيئ ــداد خلل بغ
ــي                                                                                                                                              يات  , ــات  القطاع ــع  جمي ــي  ف
ــاع  الصحي ليكون واحدا من تلك   القط
القطاعات احليوية واملهمة , حيت منحت 
الهيئة العديد من االجازات االستثمارية 
ووصل عدد االجازات املمنوحة في القطاع 
ــتثمارية   ــازة  اس ــى (١٥ ) اج ــي ال الصح
ملشاريع  اغلبها مستشفيات متخصصة 
مجهزة بأحدث االجهزة الطبية واخملتبرية 
وبأفضل املواصفات العاملية ,بني مشاريع 
ــاز . يأتي من  ــد االجن ــاريع قي منجزة ومش
ــفى  ــاريع املنجزة املستش ــني تلك املش ب
ــي   ــة ف ــات التخصصي ــي للجراح العامل
ــرة  ــفى املس ــطني ومستش ــارع فلس ش
ــة في منطقة  ــفى القم االهلي ومستش
ــفى بغداد  ــل مستش ــة  وتأهي العطيفي
ــفيات قيد االجناز منها  االهلي , ومستش
ــفى االندلس االهلي في منطقة  مستش
البتاوين شارع السعدون , سيقدم خدمات 
طبية متميزة مبستوى املراكز العاملية في 

معاجلة مرضى السرطان والكشف املبكر 
له   وسيكون املستشفى االول في بغداد 
ــدث التقنيات  ــتخدام أح ــالل اس ــن خ م
ــة  ــات الطبي ــدمي اخلدم ــي تق ــة ف العاملي
ــر  االطباء ,   ــدي امه ــة وعلى اي والعالجي

أضافة الى مشروع مستشفى الكفاءات 
ــروع  ــارع الكندي  ومش ــة  في ش الطبي
ــفى العراقي االملاني صرح طبي  املستش
ــتقبل  ــأن كبير في املس ــه ش ــيكون ل س
ــاكر الزاملي رئيس  ــدس ش ــار  املهن ,وأش

ــتثمار بغداد على أهمية  هيئة أس
الصحية  ــات  باملؤسس ــوض  النه
وتطوير واقع املستشفيات واملراكز 
ــكل الذي ينسجم  الصحية بالش
ــدادي من  ــة املواطن البغ مع حاج
ــب التطور احلاصل في  جهة ويواك
ــي والدولي , وأضاف  احمليط االقليم
ــتثمار هو السبيل الوحيد  أن  االس
ــاع الصحي في  ــوض بالقط للنه
ــكاله .ملاميتلكه هذا  ــف أش مختل
القطاع من افاق استثمارية واعدة 
ــتثمرين لالبدع  ومحط انظار املس
ــيكون للقطاع  ــز , حيثر س والتمي
ــة ومتميزة  ــاركة فعال اخلاص مش
ــا كان مقتصرا على القطاع  بعدم

احلكومي .
ــة  ــه هيئ ــي تواج ــات الت  التحدي

ــتثمار بغداد كبيرة , رغم ذلك تطمح  اس
ــك  ــل لتل ــتثمار االمث ــى االس ــة ال الهيئ
ــن خالل منح االجازات  الصروح الطبية م
ــاء وادارة  ــي مجال  بن ــركات كفوءة ف لش
املستشفيات مبا يسهم باالرتقاء بالواقع 

ــة  ــوق منافس اخلدمي والطبي ,وايجاد س
ــة  االقتصادي ــاءة  الكف ــادة  وزي ــة  كامل
ــي بناء  ــات الصحية ف ــدمي اخلدم ــي تق ف
ــك  لتل وكان   . ــة  االهلي ــفيات  املستش
ــر الكبير في  ــتثمارية االث ــاريع االس املش

تأمني العالج الصحي للعديد من املرضى 
الذين يتطلب عالجهم السفر خارج البلد 
ــد من الطاقات  ــر فرص عمل للعدي وتوفي

الشبابية ومبختلف االختصاصات .

@@ÖaÜÃi@Ú‡ïb»‹€@Ôzñ€a@…”aÏ€bi@ûÏË‰€a@›ua@Âfl@Ò7j◊@paÏ�Å@ZÖaÜÃi@âb‡rnça@

الستار  عبد   / اجلديدة  البينة 
محسن

ترأس  العام  املدير  لتوجيه  وفقا 
الشركة  عام  مدير  معاون  السيد 
مع  حتضيريا  موسعا  اجتماعا 
اعضاء جلنة املتابعة والتطوير التي 
ضمت بعض العاملني في املناطق 
تؤدي  مقترحات  لتقدمي  واالقسام 
وايجاد  األداء  مستوى  رفع  إلى 
منافذ  وفتح   املناسبة  احللول 
املالية  املوارد  لتعظيم  تسويقية 
وجعل السكك شركة رابحة بدال 

على  التاكيد  مت  خاسرة.كما  من 
أعضاء اللجان ان تنبثق منها جلان 
املقترحات  وتقدمي  عملها  لتطوير 
الشركة  هذه  سمعة  يالئم  مبا 
في  طويل  باع  لها  التي  العريقة 
للمواطن  خدماتها  أفضل  تقدمي 
محافظات  عموم  في  الكرمي 
داعمة  ما  يوما  كانت  التي  العراق 
خزينة  ترفد  و  الوطني  لالقتصاد 
األرباح  من  املالي  بالفائض  الدولة 
من  والغاية  وطنيا  ناقال  لكونها 
زيادة  هو  اللجان  هذه  تشكيل 

في  العاملني  وانتعاش  اإليرادات 
الشركة باخملصصات التشجيعية 
ومن ضمن  املبذول  اجلهد  وحسب 
اللجنة  على  تقع  التي  املهام 
واضفاء  احملطات  واجهات   تطوير 
والناظر  املسافر  لتسر  جماليتها 
العمل  حقل  تطوير  عن  فضال 
وزيادة  النفقات  تقليص  السيما 
تطوير  على  والعمل  اإليرادات 
داخل  السكك  خطوط  ومتابعة 
واجلنوبي  الشمالي  ام قصر  ميناء 
ال  بحيث  اللجان  هذه  تعمل  وأن 
مسؤولي  مع  تقاطع  هناك  يكون 
املناطق واالقسام وأن يكون العمل 
مواقع  تطوير  أجل  من  تضامني 
السكك نحو األفضل.. حيث حضر 
مدير عام السكك االجتماع وأثنى  
على جهود املعاون واالعضاء لهذا 
من  الذي  التحضيري  االجتماع 
املؤمل أن يكون فاحتة خير لتطوير 
واقع السكك نحو األفضل  خلدمة 
اإليرادات  حجم  وزيادة  املواطن 

وتقليل النفقات.

@’Ìä»€a@âb”@á@ÉÌâbn€@äÌÜ‘m@Ú◊äí€a@Äbnnœa@

بغداد / البينة اجلديدة
أوضحت مدير عام دائرة احلماية االجتماعية للمرأة في وزارة العمل 
بغداد  لرئيس مجلس محافظة  املوسوي  الدكتورة عطور حسني 
الدكتور رياض ناصر العضاض حجم العمل اإلنساني الذي تقوم 
األسر  ربات  املعيل  فاقدات  للنساء  خدمة  املرأة  حماية  دائرة  به 
عمار  االجتماعية  احلماية  هيئة  باسم  املتحدث  وذكر  الفقيرة. 
منعم أن املوسوي قدمت شرحاً وافياً عن عمل الدائرة وأقسامها 
في بغداد واحملافظات األخرى من خالل قسمي البحث االجتماعي 

دائم  استنفار  حالة  في  الدائرة  أن  وكيف  االجتماعية  واخلدمة 
حتى خالل أيام العطل من اجل استكمال مستلزمات إطالق راتب 
اإلعانة في موعده املقرر .وأوضحت املوسوي أن قلة التخصيصات 
النساء  من  كبرى  أعداد  شمول  أمام  كبيراً  عائقاً  تشكل  املالية 
فاقدات املعيل براتب اإلعانة علماً إن وزير العمل املهندس محمد 
شياع السوداني ال يألو جهداً في هذا اجملال ويسعى باستمرار من 
اجل توفير تلك التخصيصات لشمول اإلعداد الكبيرة من األسر 

الفقيرة .

›Ó»Ωa@paÜ”bœ@ıbé‰€a@·«Ö@ÖaÜÃi@Úƒœb™@…fl@szjm@›‡»€a

@bËçcâ@Û‹«Î@CÒÜÌÜ¶a@Ú‰Ój€aD@ÒÜÌäu@äÌä§@Òäça@äÿím
@Ôôb‘€a @Hâbju @lbÁÏ€a @Üj«I @äÌäzn€a @èÓˆâ @›Óflå€a
@O @“b‰˜nça @èÓˆâ @kˆb„ @HÔub–®a @äibu @Ú‡»ü @·ëbÁI
@›ÿi @È‹‡« @ÈˆaÖ˛ @ÒÜÌÜ¶a @ÖaÜÃi @ø @ıbö‘€a @âaÖ @èÓˆâ
@Í7œaà°@ÊÏ„b‘€a@’Ój�n€@ÈÓ»çÎ@Êb–mÎ@ò˝ÅaÎ@ÚÓ‰Ëfl

NÈ€brfla@Âfl@!a@är◊aÎ@Èi@!a@⁄âbiNN

äÌÜ‘mÎ@äÿë

بابل / البينة اجلديدة / علي شريف
أعلنت جامعة بابل عن تقدمي منح دراسية إلى جامعة 
الهندسة   - (العلوم  باختصاصات  اإليرانية  أمير كبير 
لنيل   ٢٠١٩ ـ   ٢٠١٨ الدراسي  للعام  التكنولوجيا)   -
والدكتوراه٠وقال  واملاجستير  البكالوريوس  شهادة 
االستاذ  العلمية  للشؤون  اجلامعة  رئيس  مساعد 
الدكتور قحطان هادي حسني اجلبوري: أن تقدمي املنح 
محددة،  وضوابط  شروط  وفق  جاء  االيرانيني  للطلبة 
تضمنت أن يجيد املتقدم اللغة االنكليزية والعربية ، 

وأن يكون املتقدم للحصول على شهادة البكالوريوس 
للماجستير  واملتقدم  اإلعدادية،  شهادة  على  حاصال 
حاصال على شهادة البكالوريوس، واملتقدم للدكتوراه 
حاصال على شهادة املاجستير٠كما أن املتقدم يحصل 
من  االيرانية على خصم  كبير  امير  من خالل جامعة 
بالترشيح  الراغبني  ٥٠٪٠داعيا  بنسبة  الدراسة  أجور 
على  االطالع  والشروط  الضوابط  عليهم  تنطبق  ممن 
املقاعد  وعدد  الدراسة  ونوع  املمنوحة  االختصاصات 
٠وجتدراالشارة  اجلامعة  موقع  على  الدخول  خالل  من 

مع  املشترك  للتعاون  اتفاقية  لديها  بابل  جامعة  أن 
الطلبة  تبادل  تضمنت  اإليرانية  كبير  امير  جامعة 
العلمية  املؤمترات  وعقد  والتدريب،  الدراسة  لغرض 
املشتركة وايضا االتفاق على بعض األمور اخلاصة في 
مجال التدريس والبحوث وتبادل اخلبرات بني اجلامعتني 
واألولية  العليا  الدراسات  طلبة  مهمة  وتسهيل 
إلقاء  وكذلك  والطلبة،  لألساتذة  املتبادل  والتدريب 

محاضرات متبادلة بني اجلانبني٠

ÚÓ„aäÌ¸a@7j◊@7flc@Ú»flbu@µg@ÚÓçaâÖ@|‰fl@Â«@Â‹»m@›ibi@Ú»flbu

@@Ú‰¶@ b‡nua@êc6Ì@@Ÿÿé€a@‚b«@äÌÜfl@ÊÎb»fl
bË»”aÏi@ûÏË‰‹€@Ú»ibnΩaÎ@äÌÏ�n€a@ÒâÖbjfl
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@à€a@âb»€a@ÊÏ„b”
Ú�ÌÖÏËÓ€a@·Ó‘€a@Ù�ÜznÌ

ــي قانونا   ــبوع املاض ــت) األس ــرائيلي (الكنيس ــان اإلس ــرّر البرمل م
ــيّا  جديدا  الذي ينصّ في األساس على أنّ «إسرائيل املوطن  أساس
التاريخي للشعب اليهودي الذي أقيمت فيه دولة إسرائيل… واحلق 
ــرائيل فريد من  ــر املصير الوطني في دولة إس ــة حقّ تقري في ممارس
ــدة، هي عاصمة  ــعب اليهودي… والقدس، كاملة وموحّ نوعه للش
ــرائيل.»على السطح، ليس هناك جديد في هذا القانون. كانت  إس
ــنوات عديدة. ومع ذلك، فإن القانون  ــرائيل متارس أحكامها لس إس
يخون وثيقة إسرائيل األساسية وإعالن استقاللها وسوف يعطل 
ــرائيل، واحلجة القائلة بأن القانون اجلديد ال  ــدة دميقراطية إس بش
ــاواة بني جميع مواطنيها  ــرائيلية واملس يعبث بالدميقراطية اإلس
ــة أو العنصرية أو الدينية، هي  ــض النظر عن توجهاتها الثقافي بغ
زائفة ومضللة وفي النهاية تهزم نفسها.كما يحدّ القانون اجلديد 
من الهجرة إلى إسرائيل لليهود فقط، ويحول العرب اإلسرائيليني 
ــر إلى مواطنني من الدرجة الثانية، وعلى الرغم  بشكل غير مباش
ــة القومية اليهودية للدولة،  ــن أن القانون يهدف إلى إدامة الهوي م
ــيقرب إسرائيل من أن تصبح منبوذة إن لم  فإن مثل هذا القانون س
تكن دولة عنصرية، على الرغم من أن القانون نفسه ال يفصل بني 
ــر القانونية التي تنطبق على اليهود وغير اليهود . ومخاوف  املعايي
ــرائيليني  ــكان العرب اإلس ــدد الس ــو من تزايد ع ــة نتنياه حكوم
ــب قوة  ــدة الذي يكتس ــة الواح ــى حل الدول ــوة إل ــرعة والدع بس
ــن الضفة الغربية،  ــرائيل ال تريد التخلي ع ــيما ألن إس الدفع، الس
ــب  ــون، مهما كان غير مناس ــو مثل هذا القان ــت بالدفع نح عجل
ــرائيل  ــذه األغلبية، تعتمد إس ــج. للحفاظ على مثل ه ــر منت وغي
ــة لليهود، وخاصة  ــد والهجرة املتنامي ــدل املواليد املتزاي ــى مع عل
ــو أن معدل املواليد  ــك، فإن العيب ه ــن الواليات املتحدة. ومع ذل م
ــطينيني متساوٍ داخل إسرائيل وأعلى في املناطق، وأن عددًا  الفلس
كبيرًا من اإلسرائيليني يهاجرون من إسرائيل (إلى حد كبير بسبب 
ــتمرار الصراع مع الفلسطينيني)، وهو ما يوازن عدد املهاجرين  اس
ــن اجلدد احملتملني من الغرب  ــرائيل حيث أنّ مصدر املهاجري إلى إس
ــي محور احلفاظ  ــرائيل ه ــى اجلفاف.الهجرة إلى إس ــي طريقه إل ف
ــجيع اليهود  ــة وبالتالي هوية الدولة. لتش ــى األغلبية اليهودي عل
ــرائيل، يجب على احلكومة التوصل  ــواطئ إس على التدفق إلى ش
ــد قانون أو  ــاء اإلحتالل. ال يوج ــطينيني وإنه ــى اتفاق مع الفلس إل
ــرائيل ويشجع  ــباب اليهود على الهجرة إلى إس برنامج يحث الش
ــفك  ــوى إنهاء س ــرائيليني الذين غادروا البالد على العودة س اإلس
الدماء وتطبيع العالقات مع الفلسطينيني. إن هذا القانون اجلديد 
ــيزيد من  ــر اليهود، بل س ــد من هم غي ــن مييز فقط ض ــض ل البغي
ــاواة وحقوق  ــام بني اليهودي املتحرّر الذي يؤمن باملس عمق اإلنقس
ــان جلميع مواطني الدولة، وأولئك الذين يريدون احلفاظ على  اإلنس
ــام  ــرد اليهودي للبالد. إنهم يتجاهلون حقيقة أن هذا االنقس التف
ــاب تدمير روابط اليهود مع بعضهم البعض،  ــيكون على حس س
ــرائيليني أو بني اإلسرائيليني ونظرائهم في الشتات  سواء بني اإلس
ــاكيد وغيرهم أن  اليهودي.يجب على نتنياهو وليبرمان وبنيت وش
يسألوا أنفسهم السؤال البسيط: شكل أي دولة ينبغي أن تكون 

عليه إسرائيل بعد ١٠ أو ١٥ أو ٢٠ عاما  من اآلن؟ .

د. ألون بن مئري

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــدت إدارة دونالد ترامب الثالثاء املاضي   أك
فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة ٢٥ 
ــن ٢٣ آب على منتجات  ــارا م باملئة اعتب
ــار دوالر، تنفيذا  ــة ٥٠ ملي ــة بقيم صيني
ــياق  ــدات الرئيس األميركي في س لتهدي
خالفه التجاري مع الصني.وكانت الصني 
ــددة  ــوم اجلمركية املش تطبق هذه الرس
ــوز على ٣٤  ــذ ٦ مت ــة من ــبة ٢٥ باملئ بنس
مليار دوالر من واردات البضائع الصينية.
ــإن هذه  ــرار األخير، ف ــذا الق ــب ه ومبوج
ــوم املشددة ستشمل بعد ١٥ يوما  الرس
ــة ١٦ مليار دوالر،  منتجات إضافية بقيم
ــة للبضائع  ــة اإلجمالي ــح القيم لتصب
ــار دوالر. وأوضحت أجهزة  املعنية ٥٠ ملي
ــي بيان أن  ــاري األميركي ف ــل التج املمث
ــمل حوالي ٢٧٩ منتجا  هذا القرار سيش
ــة إن هذه  ــول اإلدارة األميركي صينيا.وتق
ــددة هي رد على «ممارسات  ــوم املش الرس
الصني التجارية غير النزيهة مثل النقل 
ــري للتكنولوجيا وحقوق امللكية  القس
الفكرية».وستنشر الئحة بهذه البضائع 
ــب  ــمية، بحس ــي اجلريدة الرس ــا ف قريب
ــوم اجلمركية  ــمل هذه الرس البيان. وتش
ــكك  ــات نارية وجرافات وقطع للس دراج
ــة ومحركات  ــدات كهربائي ــد ومع احلدي
وجتهيزات زراعية. وتتهم إدارة ترامب بكني 

بـ»حرمان الشركات األميركية من القدرة 
ــتفادة من تراخيص» كما تندد  على االس
بـ»عمليات تسلل إلكتروني إلى شبكات 
احلواسيب التجارية األميركية للحصول 
بشكل غير مأذون على معلومات جتارية 
ــالن عن فرض هذه  ــة». ولم يكن اإلع هام
ــريحة إضافية  الرسوم املشددة على ش
ــات الصينية مفاجئا. فالبيت  من املنتج
ــو عزمه  ــي حزيران/يوني ــض أعلن ف األبي

ــة  ــر العقابي ــذه التدابي ــاذ ه ــى اتخ عل
ــني البلدين،  ــزاع التجاري ب ــار الن في إط
ــل في امليزان  ــعيا خلفض العجز الهائ س
ــال الصني. لكن  ــي حي ــاري األميرك التج
ــريحة الثانية يثبت  اإلعالن عن هذه الش
ــنطن  ــني واش ــرة ب ــات متعث أن املفاوض
ــبوع  ــى البيت األبيض األس وبكني.ومض
ــن  ــه، إذ أعل ــي تهديدات ــد ف ــي أبع املاض
املمثل التجاري األميركي روبرت اليتهايزر 

ــة  ــدرس إمكاني ت ــدة  ــات املتح الوالي أن 
ــوم اجلمركية على  ــرض املزيد من الرس ف
البضائع الصينية. وقال في األول من آب/

أغسطس «هذا األسبوع، كلّفني الرئيس 
النظر في إمكان زيادة الرسوم اجلمركية 
من ١٠ إلى ٢٥ باملئة» على واردات صينية 
ــى ٢٠٠ مليار دوالر. وردت  تصل قيمتها إل
الصني في اليوم نفسه محذرة من اتخاذ 
تدابير مضادة في حال حصل أي تشديد 

جديد للرسوم اجلمركية .وحذر املتحدث 
ــم اخلارجية الصينية غينغ شوانغ  باس
ــزاز والضغوط ال جتدي نفعا مع  بأن «االبت
الصني».وأعلنت بكني في اليوم ذاته أنها 
ــوم مشددة من ٥ إلى ٢٥  تدرس فرض رس
ــن املنتجات  ــى ٥٢٠٧ أصناف م باملئة عل
ــا اإلجمالية ٦٠  ــة تبلغ قيمته األميركي
ــع بني  ــذه البضائ ــراوح ه ــار دوالر.وتت ملي
اللحوم والنسيج، وتشمل أيضا مركبات 
ــاز  والغ ــرة  صغي ــرات  وطائ ــة  كيميائي
ــى نوع من  ــيل، وصوال إل ــي املس الطبيع
ــخر مستشار ترامب  الواقي الذكري. وس
االقتصادي الري كادلو بهذا الرد الصيني 
ــه «ضعيف».وتخوض  ــه بأن ــذي وصف ال
الواليات املتحدة والصني رغم ترابطهما 
ــادي،  ــي واالقتص ــن املال ــى الصعيدي عل
ــى منوهما  ــد تنعكس عل ــا جتارية ق حرب
ــتهلكني في  االقتصادي وتؤثر على املس
ــي نهاية آذار  ــع اخلالف ف ــن. واندل البلدي
ــوما جمركية  حني فرضت واشنطن رس
مشددة على الصلب واألملنيوم الصينيني 
ــبة ٢٥ و١٠ باملئة على التوالي. وفي  بنس
ــوم  ــريحة أولى من الرس ٦ متوزفرضت ش
ــى ٣٤ مليار دوالر  ــددة عل اجلمركية املش
ــتوردة من الصني. وردت  من البضائع املس
ــوم مشددة على بضائع  بكني بفرض رس

أميركية بالقيمة ذاتها .

وكاالت / البينة الجديدة
ــادر الثالثاء املاضي إن  قالت مص
ــعي للحصول  كندا تعتزم الس
على مساعدة اإلمارات وبريطانيا 
ــي  ــزاع دبلوماس ــل ن ــزع فتي لن
ــعودية، لكن  ــد مع الس متصاع
الواليات املتحدة احلليف الوثيق 
لكندا أوضحت أنها لن تتدخل.
ــعودية قد  ــت احلكومة الس كان
استدعت األحد املاضي سفيرها 
ــفير كندا  ــاوا ومنعت س في أوت
ــى الرياض وفرضت  من العودة إل
حظرا على التعامالت التجارية 
منددة  ــدة  اجلدي ــتثمارات  واالس
ــى اإلفراج عن  ــدا حلثها عل بكن
ــت  ــني . واتهم ــطاء حقوقي نش
الرياض أوتاوا اليوم بالتدخل في 
ــؤونها الداخلية.وذكر مصدر  ش
ــة الليبرالية  ــع أن احلكوم مطل
ــنت  ــس الوزراء جاس ــادة رئي بقي
ــدد على أهمية  ــرودو، التي تش ت
حقوق اإلنسان، تعتزم التواصل 

ــال املصدر الذي  مع اإلمارات. وق
ــر اسمه بسبب  طلب عدم نش
حساسية الوضع «السبيل هو 
ــاء واألصدقاء  ــع احللف العمل م
في املنطقة لتهدئة األمور، وهو 
ما ميكن أن يحدث سريعا».وأفاد 
ــعى  مصدر آخر بأن كندا ستس
ــاعدة  أيضا للحصول على مس
ــة  احلكوم ــت  وحث ــا.  بريطاني
ــدا  كن ــاء  األربع ــة  البريطاني
والسعودية على ضبط النفس.

ــم وزارة  ــة باس ــت املتحدث وقال
ناورت  األميركية هيذر  اخلارجية 
ــني أن يحال ذلك  «ينبغي للجانب
ال  ــية.  الدبلوماس ــائل  بالوس
ــك نيابة عنهما،  ميكننا فعل ذل
ــني عليهما حل ذلك معا». ويتع
ــدا  كن إن  األول  ــدر  املص ــال  وق
ــر خبراء  ــة نظ ــع وجه ــق م تتف
ــة اخلارجية الذين يرون  السياس
ــعودي يعكس  أن رد الفعل الس
ــعودية،  ــي بالس ــر الداخل التوت

ــي العهد األمير  حيث يحاول ول
ــلمان (٣٢ عاما)  ــن س ــد ب محم
ــة. ومن  ــات داخلي ــرار إصالح إق
املتوقع أن يضر النزاع بالعالقات 
ــغ  البال ــة  الثنائي ــة  التجاري
ــي أربعة مليارات  حجمها حوال
ــت الصادرات  ــنويا. وبلغ دوالر س
الكندية للسعودية حوالي ١٫١٢ 
ــي ٢٠١٧ أو  ــار دوالر إجماال ف ملي
ــادل ٠٫٢ باملئة من إجمالي  ما يع
الصادرات الكندية. وتقول كندا 
إنها ال تعرف مصير عقد دفاعي 
ــع  لبي دوالر  ــار  ملي  ١٣ ــه  قيمت
مركبات مدرعة للسعودية. وذكر 
ــوم الثالثاء املاضي  جتار أوربيون ي
ــة للحبوب  ــة العام أن املؤسس
ــدري  مص ــت  أبلغ ــعودية  الس
احلبوب أنها ستتوقف عن شراء 
ــعير الكنديني في  القمح والش
ــاف  ــة. وأض ــا العاملي مناقصاته
ــارا  ــوا إخط ــم تلق ــار أنه التج

رسميا بذلك من املؤسسة .
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وكاالت / البينة الجديدة
ــب  ــن كتائ ــران م ــل عنص قت
ــاح  ــام، اجلن ــن القس ــز الدي ع
ــاس،  ــة حم ــكري حلرك العس
الثالثاء  ــرائيلية  ــارة إس في غ
ــع تابع لهم  ــي على موق املاض
ــمال بيت الهيا بشمال  في ش
قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة 
الصحة في قطاع غزة الثالثاء 
ــت وزارة الصحة  املاضي . وقال
ــفى  ــل إلى املستش ــه «وص إن
االندونيسي في شمال قطاع 
غزة شهيدان عبارة عن أشالء».

ــوزارة أن القتيلني  ــت ال وأضاف
هما «عبد احلافظ محمد عبد 
ــيالوي (٢٣ عاما)  ــظ الس احلاف
وأحمد عبد اهللا جمعة مرجان 
ــمال  ــا) من جباليا ش (٢٣ عام

ــا  جهته ــن  م ــزة».  غ ــاع  قط
أن  ــام  القس ــب  كتائ ــادت  أف
اجليش اإلسرائيلي «استهدف 
ــع» لها  ــقالن التاب موقع عس
ــمال بيت الهيا. وقالت  في ش
ــتهداف العنصرين  ــه مت اس ان
«أثناء التدريب وهما من وحدة 
الضفادع البشرية القسامية 
ــة اإلنزال».  ــوا على منص وكان
ــق  ــوم الناط ــوزي بره ــد ف وأك
ــم حركة حماس في بيان  باس
أن «املقاومة ال ميكن أن تسلم 
ــة  سياس ــرض  بف ــالل  لالحت
ــتهداف  واس ــع  املواق ــف  قص
ــع  يدف أن  دون  ــني  املقاوم
ــادرة على قض  ــا ق ــن إنه الثم
مضاجعه (اجليش اإلسرائيلي) 
ــدوء». اله ــرف  يع ال  ــه  وجعل

ــى ١٦٢ عدد  ــع إل ــك يرتف وبذل
قتلوا  ــن  الذي ــطينيني  الفلس
بنيران اجليش اإلسرائيلي منذ 
ــدء االحتجاجات على احلدود  ب
ــرائيل في  ــني قطاع غزة وإس ب
ــال اجليش  ــي. وق ٣٠ آذار املاض
ــان «أطلق  بي ــرائيلي في  اإلس
ــى  عل ــاص  الرص ــون  إرهابي
ــرائيلي  اإلس ــش  اجلي ــود  جن
ــزة من  ــمال قطاع غ ــرب ش ق
ــاس. وردا على ذلك،  موقع حلم
ــش  للجي ــة  دباب ــتهدفت  اس
ــذي  ال ــع  املوق ــرائيلي  اإلس
ــران». وتبذل  ــت منه الني أُطلق
األمم املتحدة ومصر جهودا في 
ــط في  ــت الراهن للتوس الوق
ــة األمد بني  ــرام هدنة طويل إب
إسرائيل وحماس إلنهاء موجة 

من العنف مستمرة منذ أربعة 
ــدود بني  ــهور على طول احل ش
ــرائيل وقطاع غزة. وكانت  إس
ــس  اخلمي ــادت  أع ــرائيل  إس
ــى قطاع  ــديد احلصار عل تش
ومنعت تسليم شحنات  غزة 
ــر  ــطينيني عب ــود للفلس الوق
ــالم ردا على  ــر كرم أبوس معب
الطائرات الورقية احلارقة التي 
ــر  ــطينيون عب ــا فلس يطلقه
ــرائيل. ــدود نحو جنوب إس احل
ومنذ ٣٠ آذار املاضي يسود توتر 
ــاع غزة عندما  على حدود قط
ــطينيون بتنظيم  ــدأ الفلس ب
العودة لتأكيد حق  ــيرات  مس
واملطالبة  ــودة  بالع ــني  الالجئ
ــرائيلي  اإلس ــار  احلص ــع  برف

املفروض منذ صيف ٢٠٠٦ .
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وكاالت / البينة الجديدة
قالت متحدثة باسم الرئيس 
األملاني فرانك فالتر شتاينماير 
ــي  ــس الترك ــاء إن الرئي الثالث
ــيقوم  ــب طيب أردوغان س رج
ــا يومي ٢٨  ــارة دولة ألملاني بزي
ــود  جه ــط  وس ــول،  أيل و٢٩ 
ــان  ــان احلليفت ــا الدولت تبذله
ــات التي أثر  ــني العالق لتحس
ــن اخلالفات. وثار  عليها عدد م
ــني البلدين العضوين  خالف ب
بحلف شمال األطلسي جراء 
ــتبه  حملة تركيا على من يش
بأنهم معارضون ألردوغان بعد 
ــام ٢٠١٦  ــالب ع ــة انق محاول
ــا ملواطنني  ــأن احتجازه وبش
ــد  ــة بيل ــت صحيف أملان.وكان
ــار  االنتش ــعة  الواس األملانية 
أن  ــي  املاض ــهر  الش ــرت  ذك
ــيزور أملانيا بحلول  أردوغان س
ــمل زيارة  أواخر أيلول. وستش
ــتاينمار  ــتقبال ش اس الدولة 
ــتعراض حرس  واس ــان  ألردوغ
الشرف ومأدبة عشاء رسمية. 
ــة أملانيا  ــرا خارجي وتعهد وزي
ــابق هذا  ــي وقت س ــا ف وتركي
ــيء ممكن  العام بفعل كل ش
ــني العالقات.وقاد ذلك  لتحس
ــراح  ــالق س ــى إط ــد إل التعه
صحفي أملاني من أصل تركي 
ــباط اعتقل في  في فبراير/ش

ــام ملزاعم  ــا قبل ذلك بع تركي
ــم أمنية . وأوفى  تتعلق بجرائ
إطالق سراحه بطلب رئيسي 
ــي ما تزال تنتقد ما  ألملانيا الت
ــجل تركيا املتردي  تصفه بس
ــان.  ــال حقوق اإلنس ــي مج ف
ــالم تركية  ــائل إع وذكرت وس
ــت القبض  ــلطات ألق أن الس
ــي آخر في  ــن أملان ــى مواط عل
ــهر  ــرق تركيا الش ــوب ش جن
ــر دعاية  ــة نش ــي بتهم املاض
األكراد.وفصلت  ــلحني  للمس
ــر من  ــة أكث ــة التركي احلكوم
ــي  ــف حكوم ــف موظ ١٥٠ أل
ــا يصل  ــات مل ــت اتهام ووجه
ــذ  ــخص من ــف ش ــى ٧٧ أل إل
ــنت  وش ــالب.  االنق ــة  محاول
ــر احلدود  ــات عب ــك عملي كذل
ــوريا ضد ما تقول إنها  في س
ــدات إرهابية من وحدات  تهدي
حماية الشعب الكردية التي 
ــة  إرهابي ــة  منظم ــا  تعتبره
ــلحي حزب  ــالت مبس ــا ص له
وتنتقد  الكردستاني.  العمال 
وحلفاء  ــة  احلقوقي اجلماعات 
تركيا الغربيون احلملة، قائلني 
ــتخدم محاولة  إن أردوغان اس
ــم  لتكمي ــة  ذريع ــالب  االنق
ــة  ــول احلكوم ــة. وتق املعارض
ــا  ــي تتخذه ــراءات الت إن اإلج

ضرورية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــري عبدالفتاح  املص ــس  الرئي بحث 
ــي، الثالثاء املاضي ، مع ولي  السيس
ــد بن  ــيخ محم ــي الش ــد أبوظب عه
ــيق املكثف  ــان، «التنس زايد آل نهي
ــي تواجه  الت ــات  ــدي للتحدي للتص
ــي». وفي وقت  ــي العرب ــن القوم األم
ــد إلى  ــيخ محم ــل الش ــابق وص س
مصر برفقة عدد من كبار املسؤولني 
اإلماراتيني، في زيارة غير معلنة وغير 
ــتقبله السيسي  محددة املدة، واس
ــرة الدولي. ــدى وصوله مطار القاه ل

ــة فإن  ــة املصري ــان للرئاس ــق بي ووف
ــت  ــني تناول ــني اجلانب ــات ب «املباحث
ــبل تعزيز العالقات الثنائية على  س
ــف األصعدة ودفع أطر التعاون  مختل
ــتعرض اجلانبان  ــترك».كما اس املش
ــاع اإلقليمية»،  ــر تطورات األوض «آخ

ــتمرار  ــى «اس ــا عل ــدا حرصهم وأك
التنسيق والتشاور املكثف للتصدي 
للتحديات التي تواجه األمن القومي 
ــؤون  العربي، ورفض التدخل في الش
ــة مبا يهدد  ــدول العربي ــة لل الداخلي

استقرار وأمن شعوبها»، وفق البيان.
ــا لـ»جهود  ــن دعمهم ــا أعربا ع كم
التوصل إلى حلول سياسية خملتلف 
ــات التي تعاني منها املنطقة». األزم

وتعد هذه الزيارة هي التاسعة لولي 

ــر، منذ تقلد  ــد أبو ظبي إلى مص عه
السيسي واليته األولى حلكم البالد، 
يونيو/حزيران ٢٠١٤، أحدثها جرى في 
نيسان املاضي.أكد اجلانبان حرصهما 
على مواصلة تعزيز وتنمية العالقات 

بني البلدين وأهمية تكثيف التعاون 
فيما يتعلق بتعزيز األمن واالستقرار 
ــدي للتدخالت  ــة، والتص في املنطق
ــي أمنها. كما  ــة العابثة ف اإلقليمي
ــة تضافر  ــدد الطرفان على أهمي ش
اجلهود اإلقليمية والدولية ملكافحة 
اإلرهاب والتطرف واجتثاثه من جذوره 
وجتفيف منابعه. وأكد الشيخ محمد 
ــة املتحدة  ــارات العربي ــة اإلم أن دول
ــتمر مع  حريصة على التواصل املس
ــث معها  ــر والتباح ــقيقة مص الش
ــؤون املنطقة ودعم  حول ما يهم ش
إن  ــال  وق ــا.  وتنميته ــتقرارها  اس
ــا عالقات  ــر جتمعهم ــارات ومص اإلم
ــر  يقتص ال  ــخة  راس ــتراتيجية  اس
ــى الدولتني فقط  ــا اإليجابي عل أثره
وإمنا يتجاوز ذلك إلى خدمة املصالح 
ــية  السياس ــة  العربي ــا  والقضاي

واألمنية واالقتصادية والتنموية.
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 *سليم نصار

ــه الثورة  ــذي حققت ــارع ال ــو املتس ــبب النم بس
الصينية الثانية في عهد الرئيس هو جني تاو، كان 
ال بد من احلصول على موارد إضافية كالتي تفتقر 
ــم. وانطالقاً من  ــي العال ــر دولة عدداً ف ــا أكب إليه
ــللها إلى القارة  ــرت الصني تس هذه القاعدة، باش
ــمراء عبر الدول األفريقية التي دعمتها مادياً،  الس
واخترقتها عقائدياً خالل الستينات والسبعينات. 
ــيوعي  ــذا كان يتم في ظل أعالم احلزب الش كل ه
ــوال ونيجيريا  ــاطاته في أنغ ــت بكني نش الذي رع
ــنة ٢٠٠٦  ــودان وإثيوبيا والكونغو. مطلع س والس
اشترت الصني ٤٥ في املئة من حقل «أكبو» البحري 
ــة ٢٫٧ بليون دوالر. ثم انضمت إلى  النيجيري بقيم
ــمال قدره ٧٢٥  ــتثمار في أنغوال برأس شريك لالس
ــيطرة على  ــون دوالر. كل هذا في محاولة للس ملي
ــتهالكية من النفط والغاز، املادتني  حاجاتها االس
ــيا. لذلك ركزت  ــني تفتقدهما معظم دول آس اللت
ــة كأهداف  ــدول األفريقي ــتمالة ال ــني على اس بك
ــات الطاقة. وبني  ــول على منتج محتملة للحص
األحداث الدولية التي دفعت القيادة الصينية إلى 
ــان، أولهما انهيار  ــذا املنحى حدثان مهم اتخاذ ه
املنظومة االشتراكية وتدمير جدار برلني الذي فتح 
مجاالت تصحيح أخطاء جغرافية في أوربا. واملثل 
على ذلك أن أملانيا التي تقسمت بالقوة وعادت إلى 
احتادها السابق... وتشيكوسلوفاكيا التي توحدت 
ــابق. ومع ظهور  ــوة فعادت إلى االنفصال الس بالق
هذه التحوالت العاملية، حافظت الصني على نظام 
احلزب الواحد واإلخالص الشتراكية قومية واجهت 
ــاملة. وكان من الطبيعي  ــا تيارات العوملة الش به

ــا مبوجة ثقافية  ــن امتداداتها في أفريقي أن حتص
ــار. علماً أن  ــى االنتش ــاعدها عل ــت أن تس توقع
اللغتني اإلنكليزية والفرنسية كانتا متثالن اللغة 
ــبب  ــبة إلى األنظمة احمللية. والس الثانية بالنس
ــك البلدان  ــتعمرتا تل ــا اس ــا وفرنس أن بريطاني
ــد حافظت احلكومات  ــن الزمن. وق وقتاً طويالً م
البريطانية على مؤسسة «الكومنولث» كنموذج 
ــيء  ــبها الش ــاركة التي جنت من مكاس للمش
ــنة  ــاء اجتماعات هذه الس ــدث أثن ــر. وح الكثي
ــة اليزابيث الثانية ولي  ــي لندن أن أعلنت امللك ف
العهد األمير تشارلز ممثالً ورئيساً لهذه اجملموعة. 
من أجل إحداث التغيير املطلوب، طرحت الصني 
ــتعمار  ــدان أفريقيا من االس ــها محررة لبل نفس
ــيع رقعة  ــعار كافياً لتوس األوربي. وكان هذا الش
ــدى التعاون  ــاء «منت نفوذها، خصوصاً بعد إنش

ــنة ٢٠٠٤. وقد نظمت بكني  الصيني- األفريقي» س
ــة أفريقية.  ــتقطب ٤٣ دول ــراً اس ــبة مؤمت للمناس
ــة األميركية  ــت وزارة اخلارجي ــور اندفع ــى الف وعل
ــي أفريقيا،  ــول دور الصني ف ــر ح ــتضافة مؤمت الس
وتأثيره على املصالح األميركية والغربية. في ضوء 
هذا الصراع الصامت بني الصني وأوربا في أفريقيا، 
ــية  ــى تفادي املواجهة خش ــاد األوربي إل دعا االحت
اإلساءة إلى مشاريع التنمية والبنى التحتية التي 
ــائها، خصوصاً بعد  ــان في إنش ــهمت الكتلت اس
ــركات  ــة عقب جتاوز عدد ش ــاع حدة املنافس ارتف
ــركة.  ــف ش ــة األل ــتثمار الصيني ــارة واالس التج
ــرعة النمو واالنتشار امتالك  ولقد أعانها على س
ــازات انخفاض كلفة  ــة امتي ــات الصيني املؤسس
ــت  ــد العاملة. وبناء على تلك االمتيازات أسس الي
ــدد موظفيها  ــغ ع ــركة بل ــمئة ش ــني خمس بيك
ــعني ألف موظف صيني  العاملني في أفريقيا تس
سنة ٢٠٠٦. وبسبب ذلك احلضور املتنامي واملقلق، 
ــنها االحتاد  ازدادت احلمالت اإلعالمية التي كان يش
ــمراء.  األوروبي ضد الوجود الصيني في القارة الس
ــفير الصني لدى االحتاد إلى الدفاع  لذلك اضطر س
ــالده من خالل مؤمترات صحفية ركز فيها  عن دور ب

ــاهمة االقتصادية التي تقدمها الصني  على املس
ــة التحتية لتلك البلدان  في مجاالت تطوير البني

ــى الثروات اخليالية  ــفير أيضاً إل الفقيرة. وملّح الس
ــتعمرون األوربيون من وراء جتارة  التي حققها املس
ــار  ــد بني أفريقيا والواليات املتحدة. ولقد أش العبي
الرئيس األميركي السابق باراك أوباما في مذكراته 

ــدداً من  ــراً أن ع ــارة الرقيق، مذكّ ــاش جت ــى انتع إل
ــي كينيا بغرض  ــراؤهم ف ــبائه القدامى مت ش أنس
ــات املتحدة.  ــزارع العبيد في الوالي ــم إلى م نقله
بعد مرور فترة االختبار التي أمضاها الرئيس دونالد 
ــتبدال كبار موظفي البيت األبيض،  ترامب في اس
ــدد نفوذ  ــبها إلى مت ــة اقتصادية نس ــه أزم واجهت
الصني واتساع عالقاتها مع الدول املنتجة للنفط.
واعتبر الرئيس األميركي أن القفزات السريعة التي 
ــي جني بينغ تشكل  حققها الرئيس الصيني تش
ــة التي تنعش  ــواق التجاري خطراً دائماً على األس
ــوم جمركية  اقتصاديات بالده. وعليه قرر فرض رس
ــل الواردات من الصني . وأتبع هذا القرار  على مجم
ــتعداده لتوسيع فرض  بتصريح أعرب فيه عن اس
ــني  ــاً بك ــون دوالر ، متهم ــى ٥٠٠ بلي ــوم حت الرس
ــواق الواليات املتحدة. وبعد انقضاء  باستغالل أس
ــابيع من املفاوضات غير املثمرة، فرضت اإلدارة  أس
األميركية رسوماً جمركية إضافية بنسبة ٢٥ في 
ــة والتكنولوجية  ــة على املنتجات امليكانيكي املئ
ــن الطبيعي أن يحرج هذا القرار  الصينية. وكان م
ــنطن بشن أكبر  االنتقامي بكني التي اتهمت واش
حرب جتارية في التاريخ االقتصادي. إضافة إلى هذا 

ــتفزازي، الحظت القيادة الصينية أن  العمل االس
ــعى إلى تطويق نشاطاتها في أفريقيا،  ترامب يس
ــن إقامة  ــى حرمانها م ــل إل ــعي املتواص مع الس
ــدول العربية املنتجة للنفط.  عالقات وثيقة مع ال
ــنطن تخشى من تعميق  وترى هذه القيادة أن واش
ــدول النفطية  ــع ال ــة م ــني التجاري ــات الص عالق
ــدول العربية في مرمى  ــذات، األمر الذي يضع ال بال
ــروعات التي متولها وتديرها بكني. وهذا يعني  املش
ــي من  ــاد نفوذها السياس ــنطن ازدي في نظر واش
ــاً أن حجم  ــادي. خصوص ــا االقتص ــق نفوذه طري
ــنتني  ــي الصني بعد س ــي اإلجمالي ف ــاجت احملل الن
ــات املتحدة،  ــي الوالي ــني حجم الناجت ف ــوق مرت يف
ر اخلبراء. ومع نشوء هذا الوضع اجلديد  حسبما قدّ
ــا  ــا إذا كان مبقدوره ــة م ــاءل اإلدارة األميركي تتس
ــوفيتي  ــة الصني مثلما عاملت االحتاد الس معامل
ــب محاربتها على كل  ــة عدوة يج ــابقاً، أي دول س
ــل االختصاص  ــه أه م ــذي قدّ ــواب ال اجلبهات؟!اجل
ــتبعاد خيار  ــورك يقضي باس ــنطن ونيوي في واش
ــالف وضعها عن وضع  ــبب اخت العداء للصني بس
ــابق. وأقل ما يُقال في هذا  االحتاد السوفياتي الس
ــتثمر في الواليات املتحدة  ــياق إن الصني تس الس
ــندات اخلزينة.  ــي س ــون دوالر ف ــن ٧٠٠ بلي ــر م أكث
ــنطن  ــذه املعادلة إلى دعوة واش ــتندت ه ــد اس وق
لضمان استثمارات الصني لديها مقابل محافظة 
ــات «اللجنة  ــوة الدوالر. ووفق توصي الصني على ق
ــس ترامب منع  ــرر الرئي ــة، ق ــتركة» األميركي املش
ــالمة  ــباب تتعلق بس ــة ألس ــات األجنبي الصفق
ــق الكونغرس  ــي. ومن املتوقع أن يواف األمن القوم
على قرار تعتبره اللجنة تهديداً لوظيفة شركات 
ــتثمار.على جبهة الشرق األوسط، ترى بكني  االس
أن حرمانها من كميات النفط التي حتتاجها خالل 
ــي تعريض حركة  ــر املقبلة يعن ــنوات العش الس
ــة اقتصادية كبيرة.  النمو واالنتعاش إلى انتكاس
ــة كافية  ــات نفطي ــك احتياط ــا متل ــح أنه صحي
لالستهالك احمللي... ولكن الصحيح أيضاً أنها في 
ــة لكميات إضافية تواجه بها ظروف  حاجة ماس

ــارة التي قام بها الرئيس  ــتقبل. ولم تكن الزي املس
تشي جني بينغ إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ــاق اجلديدة لعمل  ــوى محطة من محطات اآلف س
ــترك. وقد أثمرت هذه الزيارة توقيع ١٣ اتفاقية  مش
ــتراتيجية.  ــراكة االس ومذكرة تفاهم لتعزيز الش
ــاء احملادثات إلى أول زيارة  ــارة أثن وكان ال بد من اإلش
ــس الراحل الشيخ زايد بن سلطان  قام بها املؤس
ــنة. وكان الرئيس تشي جني  إلى الصني قبل ٢٨ س
بينغ قد افتتح الدورة الثامنة لالجتماع الوزاري لـ 
ــي» بحضور أمير  ــدى التعاون الصيني- العرب «منت
ــر الصباح،  ــاح األحمد اجلاب ــيخ صب الكويت الش
وأمني عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
ــعودية عادل اجلبير. سنة ٢٠٠٤  ووزير خارجية الس
تأسس «منتدى التعاون الصيني- العربي» ليتحول 
ــى مختلف  ــع للتعاون عل ــار واس ــريعاً إلى إط س
ــة. ــية والتجاري ــة والدبلوماس ــدة، الثقافي األصع
ــد طرح مبادرة «احلزام  ــي كان ق ومع أن الرئيس تش
ــام  ــدى ق ــر»، إال أن املنت ــق احلري ــادي لطري االقتص
ــيع حلقة  ــاعدت على توس ــوات إيجابية س بخط
التعاون االقتصادي واالجتماعي. سنة ٢٠١٣ تولى 
ــي جني بينغ مقاليد احلكم في الصني مدشناً  تش
ــل على ربط  ــعة تعم ــادرة واس ــده بإطالق مب عه
ــم. وقد توخى  ــن ١٢٠ دولة في العال ــالده بأكثر م ب
ــيخ االستقرار واملشاركة  من وراء هذه املبادرة ترس
ــياحية  الس ــؤون  الش ــى  إل ــة  إضاف ــعة،  الواس
ــذه املبادرة  ــل ه ــة. وبفض ــة واالجتماعي والثقافي
ــني والدول  ــم التجارة بني الص ــورة قفز حج املتط
ــنة ٢٠٠٨ إلى مئتي  العربية من مئة بليون دوالر س
ــنة ٢٠١٧.وبعكس ما فعله فالدميير  بليون دوالر س
بوتني الذي حصر وجوده في الشرق األوسط بإنقاذ 
ــريكه العقائدي السابق  د ش ــد، تعمّ ــار األس بش
استخدام نفوذه االقتصادي ملساعدة دول املنطقة 

على إنقاذ نفسها!.

* كاتب وصحفي لبناني

*ديانا فاخوري

لعله كان هروبا او رمبا تصديا للنرفانا 
ــي ان  في الوعي، أو الالوعي، الهندوس
ــس ”محمد علي جناح“  ابتعد املؤس
ــبه اجلزيرة  ــن تاريخ ش ــتان ع بباكس
الهندية فاوكل الى املفكر النمساوي 
ــالم،  ــد وايس الذي اعتنق االس ليوبول
ــد، أن يستخلص  وسمي محمد األس
ــث، هيكلية  ــرآن الكرمي واحلدي من الق
ــن التنقيب  ــني م ــد عام ــة  وبع الدول
ــي ما وراء  ــي النصوص، وف ــث ف والبح
ــيء  النصوص، لم يتم العثور على ش
ــدت  اعتم ان  ــكان  ف ــبانه  حس ــي  ف
ــالم دين الدولة“ ..  العبارة اياها ”االس
ــالمي  ــي ولدت حديثاً، ”اس الدولة الت
ــة،  باالردي ــتان“  باكس ــة  جمهوري
ــي  ــن الدن ف ــامة ب ــر أس ــا ان ظه و م
ــم القاعدة،  ــتان، ومعه تنظي أفغانس
ــالمية، متشددة  حتى كان لنخب اس
ــي،  ــة التعصب الهندوس في مواجه
ولقبائل متداخلة، أن تتفاعل مع تلك 

الهيستيريا الدمياغوجية!
واليوم يبرز التلميذ اعني ”عمران خان“ 
ــدارس الوهابية والرافض  املعارض للم
ــتانية في احلرب  ــاركة الباكس للمش
على اليمن وللسياسات األميركية في 
املنطقة، صاحب الدعوة إلنهاء احلرب 
اإلقليمي  ــاون  وللتع ــتان  أفغانس في 
ــتان و ايران .. يحظى عمران  بني باكس
ــش والنخب  ــد قيادات اجلي خان بتأيي
ــة  ــة نيابي ــه أغلبي ــة و تدعم الثقافي

ــتان دولة  له قيادة البالد .. و باكس تخوّ
”إسالمية“ كبرى مبئتي مليون نسمة 
ــنة  ــع بني الس ــي يجم ــدد مذهب و تع
ــكان) و الشيعة (ربع  (ثالثة أرباع الس
السكان) يبعدهم خان – باستئصال 
”الوهابية“ – عن الفنت و ينأى بهم عن 
ــتان  احلروب الداخلية .. و بعد، فباكس
ــد  ــتان و الهن ــران و أفغانس ــارة إلي ج
ــالمية  والصني و تنفرد عن الدول االس
ــالح النووي و ”وتخادم  بامتالكها الس
ــتراتيجي“ أمريكي في وجه  تكتي اس
ــتراكية عداك  التقدم و التحرر واالش
ــتانية  عن ”جيوش العمالة“ الباكس

في دول اخلليج العربي!
ــتدارة  ــان باس ــوم عمران خ ــل يق فه
باكستانية مبحاذاة االستدارة التركية 
ــتراتيجية  ــوالت اجليوس ــن التح ضم
ــح  املصال ــاف  واصطف ــم  العال ــي  ف
السياسية اجليوستراتيجية لكل من 
ــران وبالتالي لدول  ــيا والصني واي روس
اسيا الوسطی – كما كررت مرارا؟ وها 
هو مؤمتر طهران القادم يعكس التقاء 
مبادرة ”احلزام والطريق“ الصينية مع 
ــي“  مبادرة “ االحتاد االقتصادي االوراس
الروسية واملوقع االيراني االستراتيجي 
ــة، وكحصن  ــز للتجارة والطاق كمرك
منيع في مجابهة اجلهادية التكفيرية 
التي يتالعب بها الغرب ! وعليه جاءت 
االستدارة التركية لتتواءم مع مبادرتي 
”احلزام والطريق“ و“الكتلة االوراسية“ 
ــة  عربي ــوريا  ”س ــي  ميل ــذي  ال ــر  االم
ــدة“ تضم الی حضنها  علمانية موح
لواء االسكندرونة، شاء من شاء وابى 
ــة األزل،  ــوريا هي خالق ــن ابى .. فس م
ــة واملمانعة  ــة باملقاوم وهي محكوم
ــتقبلها  ــي تصنع مس ــذ األزل، وه من
ــا  ــا .. ام ــة برمته ــتقبل املنطق ومس
ــيبقى وقف اهللا، أرض العزم  األردن فس
.. وطنا بهيا شريفاً ال نبغي وال نرضى 

ــال، وال نرضاه وطنا بديال! و لن  عنه بدي
ــوى ”الصهينة“ و ”الصندقة“  تقوى ق
ــنها و ناعمها على حتويل االردن   بخش
ــا واالردنيني من  ــن الى جغرافي من وط

مواطنني الى سكان!
ــا غارق  ــون وبعضن ــون قادم فالصيني
ــني تقوم  ــي الص ــه .. ها ه ــي أوهام ف
ــة انبوب الغاز  ــذ ومتويل وتغطي بتنفي
ــم والدة هذا  ــتان. رغ ــني ايران وباكس ب
ــعينات القرن  ــط تس ــروع اواس املش
ــة وحلاجة  ــدواه االقتصادي ــي جل املاض
ــران للجزء  ــذ اي ــم تنفي ــن، ورغ البلدي
ــت األنبوب  ــث أوصل ــا حي ــاص به اخل
ــذا  هك ــتانية!  الباكس ــدود  احل ــى  ال
ــني  ــيا والص ــن روس ــتعيد كل م تس
ــي  ــا الدول ــي و حضوره ــا القوم تراثه
ــدة،  ــات جدي ــكل امبراطوري ــى ش عل

ــس  ــرار ان ”البريك ــد التك ــا أعي و هن
ــات  االنبعاث و  ــي“  الصين ــي  الروس
ــران وتركيا و  ــع باي ــة تدف االمبراطوري
ــى مقدمة القوى  ــتان خان“ ال ”باكس
ــاذا نحن فاعلون؟!  في منطقتنا .. فم
ــروع الصهيواعروبيكي يتخبط،  املش

والباكستانية  التركية  ــتدارات  واالس
ــى وال قيمة   ــواب .. و ال معن ــى األب عل
للمواطنة و احلرية والعقد االجتماعي 
اال في سياق مشروع التحرر الوطني و 
القومي .. متاماً كما ان غياب الربط بني 
الدميقراطية واالشتراكية/ املاركسية 
ــألة  ــي معاجلة مس ــي عصرنا، يعن ف
ــارج  خ ــة  والعلماني ــة  الدميقراطي
البيئة  ــارج  وخ ــي،  التاريخ ــياقها  س
ــا والتي تتمثل بالعصر  التي حتتضنه
قيادة  ــت  ــمالي حت الرأس ــي/  اإلمبريال
النظام األميركي الذي تكرست قيادته 
للنظام اإلمبريالي بعد حربني عامليتني. 
ــة يفترض  ــذه البيئة املعين فوجود ه
ــالً للدميقراطية والعلمانية يأخذ  حتلي
باالعتبار فك االرتباط بني الدميقراطية 
ــة في العصر  ــة البورجوازي والليبرالي
ــن اعادة  ــد م ــا ال ب ــي .. و هن اإلمبريال
ــة في  ــرح الدميقراطي ــد ان ط التأكي
معزل عن االشتراكية/ املاركسية في 
العصر اإلمبريالي/ الرأسمالي يعني 
ــة إلى نوع  ــل الدميقراطي ــاً حتوي متام
ــي ، وإلى  ــواع االحتيال الطبق من أن
ــي. فضرورة  ــي االجتماع خداع الوع
ــة كضرورة  ــتراكية للدميقراطي االش
ــة  خاص ــة  للدميقراطي ــة  العلماني
ــمالية  الرأس ــات  االمبراطوري ان  و 
التكفيرية  ــات  واالصولي ــة  والرجعي
ان هما اال وجهان لعملة واحدة، هي 
ــة املعاصرة ”تصهينوا“ ما  االمبريالي
شئتم و”صندقوا“ او ”زندقوا“ ما بدا 

لكم ..
ــا الرهاب  ــوا من إخضاعن ــن تتمكن ل
ــن الليبرالية  ــر وابتزاز العناوي التكفي
ــة من مفرزات  ــم النيوليبرالي واملفاهي
ــاث البنك الدولي و صندوق  مراكز أبح
النقد الدولي، و مؤسسات األمم املتحدة 
ــس تهويلكم  ــي .. و بئ ــع املدن واجملتم
الذرائعية من  بالنعوت واملصطلحات 

حقوق االنسان و حرية التعبير و حرية 
ــاب .. فهال  ــة و محاربة االره الصحاف
ــم  بابن خلدون و باالمام علي –  اقتديت
وهذه مجرد أمثلة ملا راكمته حضارتنا 
ــاً لعلم االقتصاد السياسي  تأسيس
فعال تنظيريا (ما اغتنى غني اال بفقر 
ــال تنظيميا (لو كان الفقر  فقير), وفع
ــم يأتكم خبر أبي ذر  رجال لقتلته)؟ ال
ــد القوت  ــاري يتعجب ملن ال يج الغف
في بيته كيف ال يخرج شاهرا سيفه 
على الناس!؟ و هال تخطيتم محاوالت 
الترهيب الفكري التهويلية البائسة 
ــيبية“ اليائسة التي تضع  و ”التخش
ــمالية  الرأس بالدولة  ــخ  للتاري نهاية 
ــون ان  ــا؟.. تعلم ــر فوكويام ــا نظ كم
ــراع احلضارات  ــول بص ــا لن يط عمره
ــة  فاألزم  .. ــون  هنتنغت ــر  نظ ــا  كم

ــمالية ما فتئت تتفاقم وبلغت  الرأس
ــتذئابها  ــها واس أعلى مراحل توحش
ــتغاللها الطبقي أيا كان لبوسه  واس
ــي) ..  ــي، عرق ــي، مذهب ــي، طائف (دين
ــش اغتصاب  ــن مظاهر هذا التوح وم
ــتنزافها ..  ــة واس ــال للطبيع رأس امل
ــاد“ احلقيقية ال تتم  فمحاربة ”الفس
ــمالية والتحرك  اال عبر محاربة الرأس
اجلدي من مجرد التفسير الى التغيير 
ككل  ــع  للمجتم ــذري  اجل ــول  والتح
ــي واجملتمع  ــان العرب ــر  االنس فينتص
ــرورة  بالض  – ــقط  تس و  ــة،  والطبيع

وباحملصلة – صفقة القرن!
ــوالت  ــم التح ــي خض ــن ف ــم نح  نع
اجليوستراتيجية والسياسية الكبرى، 
واملشروع الصهيواعروبيكي يتخبط، 
ــتدارات التركية والباكستانية  و االس

ــروع التحرري  على األبواب .. فأما املش
ــتراكية  الوطني القومي  والدولة االش
الدميقراطية او اسرائيل العظمى على 
حساب القوى العربية ، وذلك بتحويل 
مئوية سايكس بيكو ووعد بلفور الى 
ــظية و تفكيك   ــة ملزيد من تش محط
ــية (دمشق،  احلواضر العربية االساس
ــدول  ــة“ ال ــرة)  و ”كنتن ــداد، القاه بغ
ــاتير و  ــتهدفة و ”تطييف“ الدس املس
”مذهبتها“ بتوسل نعومة اخلصخصة 
ــة“ حيثما و حينما تخفق  و ”الصندق
ــالم  ــية واالس آليات التمزيق الداعش

الصهيواعروبيكي مثال!

*كاتبة اردنية

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

اليوم يربز عمران خان 
اِّـعارض للمدارس 
الوهابية والرافض 
للمشاركة الباكستانية 
َّـ الحرب على اليمن 
وللسياسات األمريكية َّـ 
اِّـنطقة
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من أجل إحداث التغيري 
اِّـطلوب طرحت الصني 
نفسها محررة لبلدان 
أفريقيا من االستعمار 
األوربي

الفايننشال تايمز: السعودية تصب جام غضبها على كندا

ــاول األزمة بني اململكة  ــال تاميز على تن ركزت صحيفة الفايننش
العربية السعودية وكندا، وكرست لها مقالها االفتتاحي فضال 
ــض افتتاحية  ــا الداخلية.وحت ــي صفحاته ــع ف عن حتقيق موس
ــعودية تصب جام غضبها  ــة التي حملت عنوان ”الس الصحيف
ــى جانب كندا  ــى الوقوف إل ــاد األوربي عل ــدا“ دول االحت ــى كن عل
ــي“. وترى  ــاض االعتباط ــلوك الري ــميه ”س ــي مواجهة ما تس ف
ــا ضعيفا ملوقفها في هذه األزمة،  الصحيفة أن كندا تلقت دعم
ــس األمريكي،  ــرى أن هجوم الرئي ــدة املوقف األمريكي، إذ ت منتق
ــرودو، في  ــنت ت ــس الوزراء الكندي، جاس ــب، على رئي ــد ترام دونال
أعقاب قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) في مدينة 
ــعودي، محمد بن  ــي العهد الس ــجع ول ــك الكندية، قد ش كيبي
ــلمان، على انتقاد ترودو وحكومته. وتذكر الصحيفة أن الغرب  س
ــوزراء اللبناني  ــن احتجاز رئيس ال ــدا متحدا أكثر في موقفه م ب
ــعد احلريري في السعودية ضد رغبته العام املاضي، ما دفع بن  س
ــلمان إلى التراجع. وتدافع الصحيفة عن موقف أوتاوا في هذه  س
األزمة التي ترى أن لها احلق في دعوة الرياض ”لوقف االنتهاكات“، 
ــدا، بضمنها  ــه عائلة في كن ــي (رائف بدوي) ل ــخص املعن فالش
ــعودية سجنت في  ــلطات الس زوجته إنصاف حيدر. وكانت الس
ــط رائف بدوي وعرضته للجلد العلني ”إلساءته  عام 2012 الناش
ــرا اخته  ــجنت مؤخ ــة“، كما س ــوات الكتروني ــي قن ــالم ف لإلس
ــيمة  ــمر بدوي وزميلتها نس ــطة في مجال حقوق املرأة س الناش
ــش خطوة  ــن رايتس ووت ــة هيوم ــدت منظم ــد انتق ــادة ، وق الس
ــهر  ــطتني مطلع الش ــعودية في اعتقال الناش ــلطات الس الس

ــعودية  ــاءل الصحيفة: وفق أي معايير ترد الس ــاري. وتتس اجل
على النقد ذي األسلوب املعتدل الذي وجهته كندا لها بشأن 
ــان. وتصف  ــطتني بارزتني في مجال حقوق اإلنس اعتقال ناش
ما حدث بأنه مؤشر على امليل السلطوي الذي يقف بخطورة 

جنبا إلى جنب مع حماس ولي العهد السعودي للتحديث.
ــاب اإلصالحي  ــرج االفتتاحية على توجه ولي العهد الش وتع
منذ تعيينه في يونيو/حزيران عام 2017، وموقفه من املؤسسة 
الدينية وسلسلة اإلصالحات التي بدأها في االقتصاد واجملتمع 
ــمح  ــذا ترى أنه من احملير أن يس ــرة احلاكمة، ل ــل وحتى األس ب
ــة“ بتقويض  ــميه ”رغبات طائش ــاب ملا تس ــي العهد الش ول
ــع  ــمعة الدولية اجليدة التي نالها عبر إصالحاته. وتتوس الس
ــني البلدين وتداعياتها  ــرح تفاصيل األزمة ب الصحيفة في ش
ــع كتبه  ــدى الدول الغربية األخرى في تقرير موس وأصدائها ل
ــعودية مع كندا  ــدة الس ــان من محرريها حتت عنوان ”الش اثن

ــارلز هوليس،  تصدم حلفاءها الغربيني“. وينقل التقرير عن تش
ــيانت“ قوله ”سينظر  ــارات ”فاالنكس أس مدير شركة االستش
ــببا آخر ملساءلة مدى  ــتثمرون األجانب إلى األمر بوصفه س املس
استقرار عملية صنع السياسات واتخاذ القرار داخل السعودية. 
ــتوى الدولي سيكون  ــينجم عن هذا األمر على املس وأي تاثير س

سلبيا“.
مونت كارلو : طالبان تطلب دعما أمريكيا

ــالها في  ــر تقرير كتبه مراس ــرد صحيفة مونت كارلو بنش وتنف
ــث عن دعم أمريكي  ــالم آباد حتت عنوان ”طالبان تبح دلهي وإس
في قتالها مع تنظيم داعش“.ويشير التقرير إلى أن حركة طالبان 
ــتان  ــن هجوم كبير ضد تنظيم داعش في أفغانس ــتعد لش تس
ــة  ــوات األمريكي ــع الق ــي م ــف تكتيك ــق حتال ــعى لتحقي وتس

واألفغانية يتضمن وقف الضربات اجلوية التي قد تطال مقاتليها 
أثناء عملياتهم القتالية ضد هذا العدو املشترك.

ــار  ــر خطوة أخرى في مس ــول التقرير إن هذا الطلب قد يؤش ويق
ــة وحلفائها  ــة األفغاني ــان واحلكوم ــني طالب ــالم ب ــة الس عملي
ــهر املاضي  ــالل العيد الش ــة الناجحة خ ــد الهدن ــني، بع الغربي
ــافية اجلارية بني مسؤولني أمريكيني وآخرين  واحملادثات االستكش
ــن اجتثاث  ــى أن طالبان متكنت م ــير التقرير إل ــن احلركة. ويش م
ــمالي أفغانستان بعد يومني من  ــلحي تنظيم داعش من ش مس
ــبوع املاضي، وأنها جتمع قواتها لشن هجوم  القتال الضاري األس
ــتدعت مقاتليها  على معقل التنظيم في والية ننغرهار، وقد اس
ــدا خالل أيام  ــوم املتوقع أن يب ــتعدادا للهج ــن واليات أخرى اس م

ويستغرق عدة أسابيع.

ــتهدف الهجوم ثالث مناطق محاذية للحدود الباكستانية  ويس
ــس فيها التنظيم قاعدة له منذ ظهوره في أفغانستان عام  أس
2014. وتنقل الصحيفة عن أحد مقاتلي طالبان قوله إن ”الوحدة 
ــرقية  ــش في الواليات الش ــد تنظيم داع ــل اآلن ض ــراء تقات احلم
ــي الوحدة احلمراء  ــى أن عديد مقاتل ــير تقديرات إل األخرى“.وتش
ــير تقديرات حلف  ــو 1000 مقاتل، كما تش ــان يبلغ نح في طالب
ــي تنظيم الدولة في  ــي (ناتو) إلى أن عديد مقاتل ــمال األطلس ش
أفغانستان نحو 1500 مقاتل، اي أنه انخفض عما كان عليه في 
ــابقا وهو نحو 3 آالف مقاتل في أعقاب تكثيف الضربات  ذروته س

اجلوية وغارات القوات اخلاصة األمريكية واألفغانية عليهم.
الغارديان : جونسون والربقع

وانشغل أكثر من صحيفة مبتابعة حملة االنتقادات املوجهة إلى 

ــون، في أعقاب  ــابق، بوريس جونس وزير اخلارجية البريطاني الس
ــع في صحيفة ديلي تلغراف،  ــات كتبها عن النقاب والبرق تعليق
ــكل ”لصوص  ــبيهه للمنقبات بش ــه باالعتذار عن تش ومطالبت
ــأن في  البنوك“. ووضعت صحيفة الغارديان تقريرها في هذا الش
ــون  ــا األولى، مع عنوان رئيس يقول ” ماي: جونس صدر صفحته
ــارة  ــيئة“ عن البرقع“، في إش يجب أن يعتذر عن تعليقاته ”املس
ــا، تيريزا ماي، ملطالبة رئيس حزب  ــة وزراء بريطاني إلى تأييد رئيس
ــون باالعتذار عن  ــواب آخرين جلونس ــدون لويس ون ــني بران احملافظ
ــوزراء اتفقت مع رئيس  ــة ال تعليقاته. وتقول الصحيفة إن رئيس
احلزب على ضرورة اعتذار جونسون عن تصريحاته التي أقرت أنها 
ــلمني في بريطانيا. كما حضت على ضرورة  تسبب إساءة للمس
ــتخدمونها  ــأن اللغة التي يس أن يكون الناس ”حذرين جدا“ بش

ــاء للنقاب  ــة من أمثال ارتداء النس ــة قضايا حساس في مناقش
ــا لتناول هذه  ــا مقاال افتتاحي ــت الصحيفة ذاته والبرقع.وكرس
القضية إلى جانب مقالها االفتتاحي الرئيس الذي تناول تفعيل 
ــذي حمل عنوان ”من  ــدة لعقوباتها على إيران، ال ــات املتح الوالي
ــددي طهران بدال من  ــزز الواليات املتحدة متش ــح جدا أن تع املرج
ــات األمريكية على  ــارة إلى أثر العقوب ــب االصالح“. في إش أن جتل
ــى وإحدى صفحاتها  ــرس جزءا من صفحتها األول ــران. كما تك إي
ــن العقوبات األمريكية  ــأن املوقف األوربي م الداخلية لتقرير بش
ــل تتجه لالصطدام مع ترامب بعد أن  على إيران، يقول إن بروكس
ــاد األوربي ، فدريكا  ــة اخلارجية في االحت ــؤولة السياس دعت مس
ــع إيران حتديا  ــادة تعاملهم التجاري م ــي، األوربيني إلى زي موغرين
ــس األمريكي.ومع تعهد  ــات النارية التي أطلقها الرئي للتصريح
ــران من دخول  ــا مع إي ــن يتعاملون جتاري ــك الذي ــب مبنع أولئ ترام
ــاذ االتفاق  ــاد األوربي جهوده إلنق ــة، كثف االحت ــوق األمريكي الس
ــة على جتاهل  ــركات األوربي ــجيع الش ــع طهران، بتش ــووي م الن
ــص التقرير إلى أن هذا الصدام يهدد  ــرارات البيت األبيض. ويخل ق
بزعزعة العالقات عبر احمليط األطلسي بعد أسابيع من تعهد كل 
ــن رئيس املفوضية األوربية، جان كلود يونكر والرئيس األمريكي  م
في البيت األبيض بزيادة التعامالت التجارية املعفية من الرسوم 
اجلمركية بني االحتاد األوربي والواليات املتحدة في محاولة لتجاوز 

اخلالفات األخيرة .

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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 خــالــد آل مـنـفـي

ــو زمن  ــد واآلن ه ــن بعي ــى منذ زم ــد ول ــات ق ــن االنقالب زم
ــارات املتعرجة التي أتعبتنا  ــارات تلك املس تصحيح املس
ــن االحبة واالخوة  ــا و أفقدتنا الكثير م ــرة انعطافاته بكث

وباخلصوص تلك االنعطافات احلادة منها .
وعندما نتحدث عن خلل معني ونشير الى سلبية في االداء 

ــعد  ــنا س ــذا ال يعني بالضرورة اننا الضباط االحرار ولس ه
ــابه لتغيير  ــورة او ما ش ــوي القيام بث ــه و نن ــول و رفاق زغل
نظام احلكم، بل نحن شباب يرى من مسؤوليته تشخيص 
السلبيات و محاولة ايجاد احللول لها واذا تعذر ايجاد احلل 
ــى ان يجد لها حلً من  ــكلة امام املسؤول عس نطرح املش
رَ به  مَ ــب، املنصب الذي عَ خالل خبرته املتراكمة في املنص
اكثر من ثالثة عشر عاما و نسي قول اهللا تعالى {تِلكَ األيَّامُ 

ا بنيَ النَّاسِ ...} آل عمران 140 ... نُداوِلُهَ
ــب  ــنمي املناص ــض متس ــف بع ــديد االس ــع ش ــن وم لك
ــوات أو يأخذوا بتلك  ــوا لهذه االص ــؤوليات لم يُنصت واملس

املالحظات على محمل اجلد.. فكلما صدر صوت من فئة من 
ــهم كـبعض السياسيني الذين  الشعب مبا التهوى انفس

أعلنوا ان هؤالء مندسون و أصحاب أجندات مشبوهة!!
ــاك أجندات  ــادة هن ــكم ” الس ــم“ كما نصبتم أنفس نع
ــن بعضاً منها  ــرات وأنا أُعل ــيير االحتجاجات واملظاه تُس

هنا ..
ــل لديه أجندة يُريد تطبيقها أال  فاخلريج العاطل عن العم
ــبة تليق بجهود ستة عشر عاماً  وهي توفير وظيفة مناس

من الدراسة في ظروف إستثنائية.
ــهادات لديه أجندة  العاطل عن العمل من غير حاملي الش

ــه كاإبن البلد على االقل  ــي توفير فرصة عمل تليق ب أال وه
ــتقدمتم  ــك الوظيفة التي اس ــا املادي تل ــاوي مبردوده تس
ــركات  الجلها البنغالي والصيني والكوري للعمل في الش

االستثمارية ..
ــدات ففيها  ــذه أخطر االجن ــاً لديه أجندة وه ــالح أيض الف
ــود املاء لعروق األرض  ــة بإحياء االرض والزراعة وليع املطالب
العراقية من جديد لتُنتج من خيراتها ماكان يُصدر باألمس 

القريب الى دول اجلوار .
ــة، هذا الطفل  ــود في الصورة املرفق ــا هذا املندس املوج أم
ــو لديه  ــة املثنى وه ــرات محافظ ــكني هو من مظاه املس

ــب ان نحترمها وهي االجندة التي تتبناها الدول  أجندة يج
ــم وتعليمهم  ــام باالطفال ورعايته ــة وهي االهتم املتقدم
وتطوير قدراتهم ليكونوا أفراداً منتجني وناجحني ومؤثرين 

في بناء بلدانهم النهم هم مستقبل البلد .
ــني في االحتجاجات  وبعد ان أعلنت بعض أجندات املندس
ــرات أود أن أُعلن عن أجندتي التي تدفعني للكتابة  واملظاه
هنا وهناك في منصات التواصل االجتماعي، أيها ” السادة 
” أجندتي هي اجندة مواطن يتحرق شوقاً ليرى بلده عامراً 

مزدهراً يأمن فيه شعبه من جور الظاملني.

ــؤال اآلتي:  ــار الكهية الس ــتاذ عم ــأل االس س
ــج  ــاء دون دم ــة كهرب ــل ازم ــكان ح ــل باإلم ه
ــة، وكان جوابي  ـــ وزارة الطاق ــاء ب نفط وكهرب

باختصار:
ــر الكهرباء  ــيد وزي ــة بحضور الس ١- في جلس
وجهت جلنة الطاقة في مجلس النواب العراقي 
ــؤال لي باعتباري وزير النفط  في ٢٠١٥ ذات الس
ــي ان الدمج امر ضروري حلل  يومها.. وكان جواب
ــالة الطاقة  ــل مس ــاء، بل حل ــالة الكهرب مس

والبيئة ومسائل عديدة حتتاجها البالد.
٢- بالفعل فان توحيد الوزارتني بـ»وزارة الطاقة 
او مجلس الطاقة» هو امر ضروري حلسن عمل 
ــي وتوفير اخلدمات  ــني، ولالقتصاد الوطن الوزارت
عموماً. اذ ال ميكن تنظيم استراتيجية صحيحة 
للكهرباء والطاقة وعقودها ومشاريعها بعيداً 
ــة للنفط والغاز  ــتراتيجية الصحيح عن االس
ــبكة  ــتقات، وش ــتيراد وبيع املش ــاج واس وانت

االنابيب، ومواعيد الصيانات، الخ .
فوزارة الكهرباء تشتكي دائماً من وزارة النفط 
ــات واملواعيد  ــود بالكمي ــا ال تزودها بالوق النه
ــى  ــره عل ــود واث ــة الوق ــن نوعي ــة، او م املطلوب
ــتكي من وزارة  املولدات، الخ.. ووزارة النفط تش
ــات الكهرباء  ــات فولتي ــن عدم ثب ــاء م الكهرب
ــديدها  ــالت اجهزتها، وبعدم تس واثره في عط
ــن وقود،  ــتلمه من حصتها م ــف ما تس تكالي
ــارات دوالر، رغم  ــن ٥ ملي ــر م ــت اكث ــي بلغ الت
ــات املوازنة.  ــك وفق تخصيص ــا ملزمة بذل انه
ــة الطاقة ومجلس  ــتكي الطرفان من جلن ويش
ــن وزارة املالية لعدم  ــوزراء لتأخر القرارات، وم ال

ــة  ــتكي املالي ــا.. وتش ــديد تخصيصاتهم تس
ــحة، او  ــر االموال في فترات الش ــا لعدم توف ام
رة، او  تتشبث بتعليمات وبيروقراطيات غير مقدِ
ــبب التعليمات البالية، من ادراك  غير قادرة بس
ــيكون ضرره على املالية  ــاريع س ان تأخير املش

واالقتصاد واخلدمات مبا ال يحمد عقباه.
٣- بل اعتقد ان «وزارة الطاقة» (او اجمللس االعلى 
ــة) البد ان تضم وزارة  للطاقة بصالحيات كامل
ــزءاً من الطاقة  ــاً.. اوالً الن ج ــوارد املائية ايض امل
ــدود وخزانات  توفره وزارة املوارد املائية عبر الس
ــاه والطاقة الهيدرولية التي تولدها .. وثانياً  املي
ــي الكهرباء والنفط للمياه الالزمة  حلاجة وزارت
ــاء، او للمصافي،  ــد الكهرب ــواء حملطات تولي س
ــن ذلك لضمان الضغط املكمني البار  واألهم م
ــات الضرورية االخرى.  ــر احلاجي النفط، دون ذك
وقد خضنا مفاوضات وكتابات مطولة مع وزارة 
ــوارد املائية لتوفير مياه حتتاجها وزارة النفط  امل
ــم تتوصل  ــث املاحلة، ول ــر الثال ــاه النه من مي
ــبب التسعيرة املطلوبة  الوزارتان الى اتفاق بس
ــيطرتها  ــراء املاء، وصالحيات كل وزارة وس لش
ــاكل بني  ــن اهم املش ــا.. وهذه م ــى موارده عل
الوزارات والتي تتسبب بهدر عظيم في االموال 
ــتكي منها  ــاز والنتائج التي يش والوقت واالجن

اجلميع.
ــن أهم قرارات  ــيكون املقترح، إن حتقق، م ٤- س
ــاً على تقليص  ــاعد يقين االصالح التي ستس
النفقات، وتسهيل احللول ملشكلتي الكهرباء 
ــا تطوير  ــا الطاقة ومنه ــاء، اضافة لقضاي وامل
ــة النظيفة  ــتقات، والطاق ــاز واملش ــاج الغ انت

والبديلة التي ستزداد اهميتها مبرور االيام، واثار 
ــك على بقية القطاعات. وان ضخامة «وزارة  ذل
الطاقة او مجلس الطاقة» سيطرح سلسلة 
ــتيكية..  ــة وادارية ولوجس ــات تنظيمي صعوب
ــحب  ــد االعباء وتس ــج قد تزي ــة الدم فعملي
اجلميع الى اسفل، بدل ان ترفعهم الى االعلى.. 
ــادة هيكلة  ــق العملية اع ــد ان تراف ــك الب لذل
مدروسة ومتوازنة لتستثمر الطاقات املنتجة 
احلالية في الوزارات، ولتطوق االختناقات، ومتنع 
ــة حلني ايجاد  ــات واالداريات املتضارب التصادم

االنسجام والتكيف الالزمني .
ــاً من عملية الهيكلة  ــك ان جزءاً رئيس والش
ــبيهة  ــركات ش ــيس ش ــيعتمد على تأس س
ــي  ــط، والت ــوزارة النف ــة ل ــركات التابع بالش
ــتطيع، خصوصاً ان طورت تنظيمياً وادارياً  تس
ــود البيروقراطية  ــن القي ــررت م ــاً وحت وتنفيذي
وتوفرت لها مجالس االدارة الكفوءة من حتقيق 
ــن القطاعات  ــلة م ــي سلس ــة ف ــة نوعي نقل
الرئيسة.. بكل اثارها على العمالة وزيادة الثروة 
ــر وواضح للخدمات.  ــني مباش الوطنية وحتس
وللعلم فان مالك وزارة النفط هو بحدود ٢٠٠٠ 
ــة فتضم  ــركاتها املتخصص ــف.. اما ش موظ
ــاعد،  ــي ١٢٠ الف كادر. وهذا مثال سيس حوال
مع التطويرات الالزمة، من التخفيف من ترهل 
ــن  الدولة، ويربط بني تخصص املالكات، وحس

التنفيذ، وكفاءة االنتاج واخملرجات.

*وزير اِّـالية االسبق
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أسماء محمد مصطفى

كلما رأيتُ شخصاً سابالً او في سيارة، 
ــارع او أي  ــيئاً من يده في الش ــي ش يرم
ــه التي يعمل  ــام او حتى دائرت ــكان ع م
ــذي يرميه  ــيء ال ــا، كأن يكون الش فيه
ــازي او عقب  ــروب غ ــاء او مش قنينة م
ــة وغيرها أتذكر  ــيكارة اوبقايا علك س
مقولة كانت أمي ترددها أمام مسامعنا 
وهي تربينا على مبادئ النظافة العامة 
ن اليحرص  ــول: مَ ــي صغرنا، كانت تق ف
ــة املكان الذي يقف فيه ، أياً  على نظاف
ــذر في بيته.  ــذا املكان ، إمنا هو ق كان ه
ــذه املقولة إتخذتها حكمة ، جتعلني  ه
أحكم دوماً على كل من يرمي على أرض 
ــارع او أي مكان عام شيئاً  دائرته او الش

وإن كان عود ثقاب بأنه كما قالت أمي.
ــة طفلها  ــاً ترمي حفاظ ــني أجد أم وح
ــة من  ــب فارغ ــر او حلي ــة عصي او علب
بيتها او من السيارة الى الشارع ، أقول 
ــني أمي  ــع ب ــي كم الفرق شاس لنفس

ــذه األم التي تعلم طفلها أن يعتدي  وه
ــيء !! وكيف  ــارع برمي أي ش على الش
ــذه األم اجلاهلة أن تربي طفلها على  له
ــا حاجة الى  ــة إذا كانت هي به النظاف

من يعلمها أصول النظافة .
ــك  أولئ إن  ــر  أكث ــظ  الغي ــر  يثي ــذي  ال
ــكات  ــة املمتل ــى نظاف ــن عل املتجاوزي
العامة يبررون تصرفاتهم تلك بأن البلد 
ــوارعه كلها وسخة!!  ــخ او ش كله وس
ــاً ؟! او بأنّ  ــف يكون املواطن نظيف فكي
ــارع ،  ــات في الش ــي النفاي ــكل يرم ال
ــم ؟!! وكأننا  ــا مثله ــاذا الأفعل أن فلم
ــئ كما يخطئ اآلخرون ،  يجب أن نخط

ونسلك بالضرورة مايسلكونه ؟!
من جانب ، نقول .. نعم لو كانت الدوائر 
ــة حريصة على  ــؤولة عن النظاف املس
ــة العامة،  ــوارع واألمكن ــف الش تنظي
ــاوز على  ــب املتج ــونٌ يحاس ــرَ قان وتوف
ــاً على  ــكان لزام ــة ، ل ــة العام النظاف
املواطن أن يحافظ على نظافة الشوارع 
ــل لوجد مواطنني  ــة العامة ، ب واألمكن
ــو جتاوز ورمى  ــن يهبون لردعه إن ه آخري
ــارع نظيف ، لكن من  نفايات ما في ش
ــرر اونعول على  ــب آخر اليجوز أن نب جان
ــارع وسخ كله  هذا او نتحجج بأنّ الش
ورمينا لقطعة نفايات أخرى فيه اليعني 
ــيئاً أمام النفايات املنتشرة فيه ، بل  ش

ــن دواخلنا ،  ــع النظافة م ــب أن تنب يج
فهي من اإلميان كما نعرف جميعاً وهي 

ــعور بالوطنية واملسؤولية جتاه  من الش
ــذا وذاك هي تعبير عن  اجملتمع ، وقبل ه
ــف يدعي  ــذات كذلك . فكي ــرام ال احت
أحدهم أنه مؤمن جملرد إنه يلتزم ببعض 
آداب الدين واليلتزم بالنظافة العامة ؟! 
ــرب بالكفر إذا كان  ــل كيف نتهم الغ ب
نظيفاً ؟! أليس اإلنسان الغربي يحافظ 
على نظافة األمكنة العامة ما يجعله 
ــي أنها لنا  ــان التي ندع ــة اإلمي في خان

فقط ؟!
ــاً إذا كان  ــن وطني ــون املواط ــف يك وكي

يزيد من حجم األوساخ في الشوارع ؟! 
وكيف يريد أن يُبنى البلد إذا لم يسهم 
ــه مبا يستطيع ومبا يعبر  املواطن بنفس
ــف ينتظر  ــه ؟ وكي ــره ومدنيت عن حتض
ــه إذا لم يحترم هو  ــن اآلخر أن يحترم م

ذاته؟!
إنّ الذين يتجاوزون على نظافة املمتلكات 
واألمكنة العامة  هل يقبلون بأن يتجاوز 
ــم اخلاصة، في  ــرون على ممتلكاته اآلخ
ــى حقيقة  ــون ال ــذي اليلتفت ــت ال الوق
ــدت ألجلهم  ــكات العامة وج أن املمتل
ــم ، وبالتالي فإن نظافتها من  وخلدمته
ــوارع  ــأنهم ، كما هي احلال مع الش ش
ــائر األمكنة العامة التي  واألرصفة وس
ــان علينا  ــا او قذارتها تنعكس نظافته
ــض أن يكون هذا  ــف يتقبل البع ، فكي
ــا هي احلال مع  ــلبياً ، كم االنعكاس س
ــط  ــيارته وس البعض الذي يتوقف بس
ــارع ويفتح بابها األمامي وميد يده  الش
ــكائر  ــالً منفضة س ــارع حام الى الش
ــكائر وبقايا  ــي مافيها من رماد س ليرم
ــارع، ثم يغلق  ــى الش ــوى وعلك عل حل
ــيارته كأنّ شيئا لم  الباب وينطلق بس
يكن . او كما يفعل بعضهم ، ميضغون 
ــن أفواههم على  ــة ويلقونها م العلك
ــة او حتى  ــوارع واألرصف ــفلت الش أس
ــي يعملون  ــات دوائرهم الت ــى أرضي عل

ــن اليتوانون  ــا ، ومثلهم كثيرون مم فيه
حتى عن رمي أوساخهم على جيرانهم، 
وأولئك جميعاً ينبغي لهم أن يخجلوا 
ــر عن جهل  ــم التي تعب ــن تصرفاته م
وهمجية وعدم حتضر او مدنية ، وعليهم 
أن اليتحدثوا عن النظافة او حتى األناقة 
ــخريته ، إذ لن  ــام أحد وإالّ أثار ذلك س أم
يصدق أنهم نظيفون في بيوتهم ، كما 
ــم مبظاهرهم مفتعلة  ــتبدو عنايته س
وناشزة وغير متوافقة مع جتاوزهم على 

أناقة املكان العام .
ــة العامة  ــا املنتهكون للنظاف فيا أيه
التفتوا الى األذى الناجم عن جتاوزاتكم، 
ــهموا في زيادة بشاعة الشوارع  والتس
ــى  عل ــلباً  س ــس  ينعك ــا  م ــا  وتلوثه
 ، ــة  البيئ ــالمة  وس ــة  العام ــة  الصح
ــر البلدية في  ــر الدوائ ــا تقصي فيكفين
ــة  األمكن ــوا  ، والتخدش ــا  أداء مهامه
ــاوزوا على نظافة الدوائر  العامة والتتج
ــة  حكم ــوا  تأمل ــراً  وأخي  ، ــمية  الرس
ــات الفاضالت  ــي، وكل أمهاتنا املربي أم
ــني أوالدهن على  ــات ، اللواتي يرب الواعي
ــؤولية جتاه اجملتمع منذ  ــعور باملس الش
ــادوا ذلك ،  ــة أظفارهم حتى يعت نعوم
ــخصياتهم وضمن  ويكون جزءًا من ش
ــانية التي  ــم اإلنس ــم وقناعاته قيمه

يحملونها معهم في مسيرة احلياة.

ــي النزاهة  ــا ف ــخص تتعلم منه درس ــدث أن تلتقي بش يح
ــي حقيقي ملوقف  ــلوك واقع ــتقامة، درسٌ ناجتٌ عن س واالس
ميثل اختبارا ومحكا صعبا قلما ينجح في اجتيازه شخص 
ــة  ــدوء وصمت، وتتلقاه أنت بدهش ــره، درسٌ يبثه لك به غي
كبيرة .. دهشة املتعطش للنزاهة واالستقامة في هذا الزمن 
الذي شهد انهيارا قيميا وإنسانيا من الصعب تداركه. درس 
ــى نصابها الصحيحة يخبرك أن ثمة  يعيد األمور أمامك ال

أمال ما زال ميكن ان ميثل طوق جناة من هذا اخلراب.
في إحدى املؤسسات التي عملت بها كان هناك زميل يدعى 
رأفت وحيث ان املؤسسة حينها كانت متنح ووفق السياقات 
اإلدارية والقانونية لكل مدير قسم رصيد هاتف نقال مببلغ 
ــرة  ــة كارتات من فئة عش ــار أي ثالث ــني ألف دين ــادل ثالث يع
ــئة بسبب  ــتخدمها في اتصاالته الناش آالف دينار كي يس
ــام  ــة العمل، وفي الوقت الذي كان جميع مدراء األقس حاج
ــلمونها بضمير مستقر كونها  مبن فيهم كاتب املقال يتس
ــياقات صحيحة كان رأفت يعيدها للخزينة  صرفت وفق س
ــان طبيعة عمله ال  ــاؤالت الزمالء ب العامة ويجيب على تس
تستوجب إجراء أي اتصال وبالتالي فان صرفها له يكون في 

غير محله.
ــخرية البعض واندهاش  ــهرياً وسط س  ويتكرر هذا األمر ش
ــرون للحصول  ــت كان يتهافت الكثي ــض اآلخر، في وق البع
ــار النزاهة  ــة جنح رأفت في اختب ــازات غير قانوني على امتي
على مستوى السلوك وليس على مستوى احلديث الشفوي 

الذي يتحدث به الكثيرون دون مصداق واقعي.
ــت  ــتركت بها قبل فترة ليس ــان التي اش ــي إحدى اللج وف
بالبعيدة، كانت احد أعضاء اللجنة سيدة قوية الشخصية 
ــراس ميكن ان تعترض على أي قرار او رأي يصدر من  صعبة امل
ــة واملنطق  ــن الثقافة واملعلوم ــن، متتلك م ــاء اآلخري األعض
ــخصية الفتة ومميزة، هذه السيدة  ــليم ما يجعلها ش الس
ــاً لكل ما  ــن مصلحة الوطن أساس ــيرين جتعل م تدعى ش
ــدر عنها من  ــن قرارات وما يص ــن آراء وما تتخذه م ــاه م تتبن

مواقف.
ــة ألنها تعتقد  ــرارات اللجن ــرض على اغلب ق ــت تعت  وكان
ــرارات قاصرة عن حتقيق أهداف اللجنة  وبنية صافية ان الق
ــط امتعاض األعضاء اآلخرين واتهامها بعرقلة العمل،  وس
ــد األعضاء انه كان يعمل  ــات حدثنا اح وفي خضم النقاش
ــيا مع شيرين في إحدى اجلامعات العربية عام ٢٠٠٤  تدريس
ــن ذوات النفوذ  ــق إحدى الطالبات م ــا اتخذت قرارا بح وأنه
والسلطة ورفضت شيرين برغم جميع الضغوطات التنازل 
ــن العمل وما  ــتقالتها م ــه وكان ثمن ذلك ان قدمت اس عن

زالت بال وظيفة من عام ٢٠٠٤ لغاية اآلن..
ــيرين وأجابت  ــدق ما قاله الزميل حتى التفت الى ش لم اص
ــامة شجاعة أن الكالم صحيح وانها رغم خسارتها  بابتس
ــها وان أصعب  ــبت ذاتها ونفس املال والوظيفة إال أنها كس
ــان لنفسه  ــارات خسارة اإلنس ــى انواع اخلس ــد واقس واش
ــه هذه النفس من قيم لقاء  ــني يضعف ويتنازل عما حتمل ح

مصلحة او ميزة عابرة.
ــما  ــخصيات كثيرة وبقي اس ــنني ووجوه وش ــرت أيام وس م
شيرين ورأفت عالقني في ذاكرتي استوحي منهما ما شئت 
من دروس االستقامة واتخذهما مثلني رائعني الحترام الذات 
ــبها دون أن يعلما حتى ما تركاه في داخلي من اثر ورمبا  وكس
ــن جتربتيهما في  ــى قراءة ما كتبته ع ــنى لهما حت لن يتس

النزاهة واالستقامة .
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ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

المقاالت المنشورة تعبر عن آراء اصحابها وليس بالضرورة ان تعبر عن رأي الصحيفةشؤون عراقية

القاضي/ اياد محسن ضمد

 خارطة طريق

oœcâÎ@ÂÌ7ë

عبد الخالق الفالح

ــهده  ــي الذي ش ــاح السياس ــي ظل االنفت ف
ــودة  ــة الدميقراطية املنش ــان ممارس ــراق ف الع
ــا اكدنا  ــالً وهذا م ــتغرق وقتا طوي ــوف تس س
ــاً وقناعة من لدن  ــابقا ويتطلب وعي عليه س
ــور منها حكومة  ــية لتتبل القيادات السياس
ــعب  ــة فاعلة متثل جميع مكونات الش وطني
العراقي في توظيف العقول الفنية واملعرفية 
ذات  ــات  املؤسس دور  ــل  ــى تفعي ــادرة عل الق
ــون التحصيل احلاصل  ــة ويجب ان تك العالق
ــاركة في  ــري عن املش ــزوف اجلماهي ــد الع بع
ــواب الذي  ــات مجلس الن ــت النتخاب التصوي
ــكيل في دورة القادمة . ومن  هو في حال التش
ــريع القوانني املهمة  ــد االلتفات إلى تش املفي
ــاريع التربوية واخلدمية  املعطلة واكمال املش
ــرص  واحل ــباب  بالش ــام  واالهتم ــة  والترفيهي

ــة بينهم وتعزيز  ــص حجم البطال على تقلي
ــاكلهم  ــي ومعاجلة مش ــم اجملتمع اندماجه
ــرة  ــم امللحة، واالهتمام أكثر باألس وحاجاته
ــة  ومعاجل ــكها  متاس ــز  وتعزي ــة  العراقي
ــي  ــام السياس ــة النظ ــاكلها،الن طبيع مش
ــام 2003 لعب دوراً  ــراق بعد ع ــئ في الع اخلاط
ــلبياً في متزيق التعايش واإلندماج بني أفراد  س
اجملتمع وشهد العراق وضعا سياسيا مضطربا 
ــة  ــة واالقتصادي ــاع االمني ــب االوض ــى جان ال
ــب اخلالفات واالزمات  ــيما عق املتفاقمة وال س
ــامات عبر قيام احلكومة على أسس  واالنقس
ــة  ــة و هيمن ــة والقومي ــة الطائفي احملاصص
ــل العملية  ــائرية على مجم ــد العش التقالي
ــهم  ــذي اس ــر ال ــة ، األم ــية احلالي السياس
ــة وعرقية  ــات طائفية ومذهبي ــي خلق هوي ف
ــة الوطنية  ــاب الهوي ــى حس ــة عل ومناطقي
ــد النظام إمكانية  ــة اجلامعة، ما أفق العراقي
ــات الدولة القوية ، واحلفاظ على  بناء مؤسس
ــامح والسلم األهلي .كما  أهم مقومات التس
ــي يؤكد مبا ال يقبل الشك  ان الواقع السياس
ــية وبعد أن أدركت  بأن بعض األحزاب السياس
ــي وظهر  ــاع الناخب العراق ــي إقن ــلها ف فش
ــن خالل نتائج االنتخابات االخيرة وهو  جليا م
ــي واإلجتماعي  ما يعني زيادة الوعي السياس
ــري لدى أبناء اجملتمع من ناحية، والنظر  والفك

ــة ال مثالية وعليه  ــى األحداث بنظرة واقعي إل
فأن مستقبل العملية السياسية في العراق 
بعد االنتخابات يتطلب تغييرا في املمارسات 
والعقائد  ــوهة  ــم املش واملفاهي ــطحية  الس
الدخيلة والسلوكيات املضطربة التي سارت 
ــية املشاركة  عليها الكتل واألحزاب السياس
في احلكومات املتعاقبة بعد التغيير وتتحمل 
كامل املسؤولية دون استثناء ملا وصل العراق 
ــارة العاملية  ــف وتأخر عن احلض اليه من تخل
ــي إدارة  ــية ف ــل التجربة السياس ويؤكد فش
الدولة العراقية، والتخلي عن كثير من املبادئ 
ــنوات  ــا على مدى الس ــت تنادي به التي كان
ــادة العمل من  ــن الق ــب م ــابقة و يتطل الس
ــاد عن تصديع  ــودة للحكمة واالبتع اجل الع
ــارع  ــع جرب الش ــارع ، فاجلمي ــع الش وتضيي
ــات ونكبات وويالت ،  ــتحضره من نزاع وما يس
ــارع ليس املكان املناسب حلل اخلالفات  فالش
ــر للنيل  ــا قوى الش ــروف تكالبت فيه في ظ
ــل ( القاعدة  ــدة مث ــميات عدي ــه حتت مس من
ــميات)  وداعش وحزب البعث وغيرها من املس
ــى مترير املنهج  ــت ابعادهم الرامية ال واتضح
ــاج الى دواء  ــك داء يحت ــي فهم بال ش االجرام
ــوات والتصدعات التي  ــتغل الفج قبل ان يس
ــة اخطاء  ــية نتيج ــود العملية السياس تس
ــدة احلوار  ــك اجللوس على مائ ــا . والش رجاله

ــال التفكير  ــة في مج ــح قدرة فائق ــذي مين ال
ــارك فيه كل فئات الشعب  اجلماعي الذي تش
ــهم فى تكاثف  ــزاب املنتمية له ما يس واالح
ــي النهاية  ــود محصلتها ف ــكار التي تق األف
ــه خالصة  ــي جماعي تنتج عن ــورة وع إلى بل

ــاور املطروحة  ــوال لكل احمل ــة تقدم حل توافقي
ــدر . على  ــب واملقت ــي الصائ ــاش اجلمع للنق
ــادة الكتل ان يضعوا مصاحلهم وخالفاتهم  ق
الشخصية خلف رؤوسهم واجللوس معاً حلل 
ــات اعتيادية بل  ــت حتدي ــاكل وهي ليس املش
ــان، . فالعملية  ــي اخطر ما يتصوره اي انس ه

ــير في  ــراق لم تكن تس ــي الع ــية ف السياس
ــة ، إذ كانت بعض  ــومي منذ البداي ــق الق الطري
ــى إختالف  ــية عل ــل واألحزاب السياس الكت
ــة والعلمانية  ــا الديني ــا ومضامينه عناوينه
والقومية عامل تشويه للعملية السياسية، 
ــد كانت أحزابا و طوائف وقوميات ومناطق  فق
ــعة متثل  أكثر من ان تكون أحزاب وطنية واس
مختلف مكونات الشعب العراقي، فضالً عن 
كون اخلطاب السياسي اتسم بالفوضوية في 
إدارة الدولة العراقية، وكان الصراع والتنافس 
ــا هو اإلجتاه  ــلطة وامتيازاته ــى أدوات الس عل

البارز في العملية السياسية .
ــل للحوار وهو  ــلوب االمث ــر باالس دون التفكي
الطريق االسلم والوحيد الذي يوصل الشعوب 
ــني  ــوارق ب ــزول الف ــتقر وت ــا املس ــى وضعه ال
مكوناتها فتحل املشاكل من خالل االعتراف 
باالخر والتمسك باملبادئ الصحيحة املقبولة 
ــير في طريق احلق واخلير اليصال  عندها، والس
ــوم بحاجة الى  ــه ، نحن الي ــان الى حق االنس
ــواري املعترف به عند االطراف  هذا الطريق احل
ــمعوا صوت  ــة ، لذلك على اجلميع ان يس كاف
ــل وااللتزام باخليارات اجليدة التي تنصف  العق
ــا اوالً واخراً،  ــا وواجباته ــي حقوقه ــاس ف الن
وتتصف باخلير واحملبة ال تزمت فيها وال غلظة 
ــة ومحادثة  ــدوء وعقالني ــل ه ــونة ، ب وال خش

ــليمة  ــول املنهجية الس ــع احلل ــث لوض وبح
والصحيحة خلدمة كل اجملتمع وافراده وحتقيق 
ــش االمني بكرامة  ــه وحقه في العي مصلحت

وسعادة وراحة بال وهدوء واستقرار .
ــود كبيرة  ــيني بذل جه ــى القادة السياس عل
ــور عنه حكومة قوية  ــراك متميز كي تتبل وح
ــؤون البلد وخاصة  ــى إدارة ش ــون قادرة عل تك
ــي بلد مثل العراق النه بلد متعدد القوميات  ف
ــي  واألديان ومتنوع الثقافات والعمل السياس
ــهل وأن يعودوا  ــي بلد مثله ليس باألمر الس ف
ــدار والتخبط  ــوا االنح ــدهم وليوقف ــى رش إل
ــلوكهم غير  ــراق هو نتاج س ــود الع الذي يس
املتزن ويختاروا الصواب واحلكمة ، وأن يفكروا 
ــعب ومبستقبل بلدهم.  مبصالح الناس والش
كفى انزالقاً وارتزاقاً على حساب دمه ، فكروا 
ــه ، إن حالة  ــه ومعاناته ومحنت ــالً بضيم قلي
ــي وفقدان أي رابط للتواصل  اجلمود السياس

ــع وصناع  ــية واجملتم ــوى السياس ــني الق ماب
ــاعية النهاء  القرار وغياب االطراف اخليرة الس
ــرذم والذي لن ينضح منه سوى مزيد من  التش
ــوراء والتجاذب  ــالل والتقهقر الى ال االضمح
السلبي الذي يشغل الوطن واجملتمع ليس إال 
ــة تطوير افكار  ــول للهدم وعصا في عجل مع
ــاالت املرتبطة باحلياة اليومية  التنمية فى اجمل
ــم  ــباع رغباته ــن إش ــد م ــني، ويح للمواطن
ــم وتطلعاتهم في إطار بناء دولة  واهتماماته
ــن . احلوار  ــم املواط ــة وقي ــى العدال ــوم عل تق
ــل االزمات  ــل مهم حل ــص مدخ ــي اخملل الوطن
ــام صعبة  ــل اي ــش في ظ ــوم يعي ــكل الي فال
ــة التي ال جتدي  ــائكة الفردي والطروحات الش
ــراوح في  ــى البلد ي ــس ذلك يبق ــاً وبعك نفع
ــدد العملية  ــرا ملفاجآت قد ته ــه منتظ مكان
ــا، كما تهدد  ــية في العراق مبجمله السياس

وحدة وسيادة هذا الوطن .

الشارع ليس اِّـكان 
اِّـناسب لحل الخالفات 
َّـ ظروف تكالبت فيها 
قوى الشر للنيل منه 
تحت مسميات عديدة

 الذين يتجاوزون على
 نظافة اِّـمتلكات واألمكنة
 العامة هل يقبلون بأن
 يتجاوز اآلخرون على
ممتلكاتهم الخاصة؟

ÚÓ€Î˚éΩbi@âÏ»ëÎ@paà‹€@‚a6ya@Úflb»€a@Úœbƒ‰€a

_ıbiäËÿ€a@Úflãc@›∞@›Á@NN¡–‰€aÎ@ıbiäËÿ€a@wflÖ

_@paâbéfl@|Ózñm@‚c@pbi˝‘„g@NN@ÚÌâb¶a@paäÁbƒΩa

*عادل عبد اِّـهدي

رائد الهاشمي
ــعبية التي  ــرات الش ــرة التظاه ــدأت وتي ب
ــي محافظة البصرة  ــرارتها ف انطلقت ش
ــرت في معظم احملافظات اجلنوبية  وانتش
والوسطى تتصاعد ومعها يتصاعد سقف 
ــقف  ــات املتظاهرين فخرجت من س طلب
ــى طلبات  ــني اخلدمات ال ــة بتحس املطالب
ــد ومنع  ــيادة البل ــة ومهمة متس س جذري
ــاء العملية  ــالت اخلارجية واعادة بن التدخ
ــية واملطالبة بالعدالة في توزيع  السياس
ــي االمتيازات  ــد واعادة النظر ف ــروات البل ث
ــية واملطالبة  ــة للطبقة السياس اخليالي
ــؤولني الفاسدين  ــبة املس باقالة ومحاس
ــن الطلبات  ــم للقضاء وغيرها م وتقدميه
ــد واملواطن,  ــالح وضع البل ــروعة الص املش
ــى احلكومة والكتل  ــن كل هذا يجب عل م
ــكل جدي مع  ــية أن تتعامل بش السياس
ــن التصريحات  ــف ع ــب والك ــذه املطال ه
ــؤولة التي يطلقها السياسيون  غير املس
املتضررون من هذه التظاهرات ومحاولتهم 
ــقيطها وافراغها من محتواها  وكيل  تس
ــم اخملتلفة جزافاً , وعليهم أن يدركوا  الته
ــف وان اجلماهير  ــر هذه املرة مختل بأن األم
ــهولة وان األسد قد  الغاضبة لن تهدأ بس
ــن ميكن اعادته  ــرج من عرينه وغضب ول خ
ــهولة. املطلوب من احلكومة التعامل  بس
بجدية عالية مع املطالب املشروعة وعدم 
االكتفاء باالجراءات الترقيعية بتخصيص 
ــا لم  ــة النه ــات الوظيفي ــوال والدرج األم
ــقطت  ــوت قد س ــة الت ــة وورق ــد كافي تع
ــذا فان  ــية ل ــورة العملية السياس ــن ع ع
ــراءات حقيقية تطفئ غضب  املطلوب اج
باالقتصاص  ــة  املنتفضة وخاص اجلماهير 
ــت في  ــدين, وأنا كعراقي عش ــن الفاس م
ــذا البلد وذقت كل املرارة واملعاناة لعقود  ه

طويلة ولم أغادره يوماً وأعرف أبناء شعبي 
ــؤول عن كالمي  وأعرف مبا يفكرون وأنا مس
ــية  السياس وللكتل  ــا للحكومة  وأقوله
ــت نقصا في  ــذه املرة ليس ــة ه أن القضي
ــات بل قضية (وطن  الكهرباء واملاء واخلدم
مسلوب وكرامة شعب) فعلى احلكومة أن 
تبحث عن الوسائل الكفيلة باحلفاظ على 
ــعب التي انتهكت  ــن ورد كرامة الش الوط
واألمن املفقود والسالح السائب فشعبنا 
ــده وأمنه  ــاً في بل ــار غريب ــعر بأنه ص يش
ــض يتفرج   ــروق والبع ــه مس ــود ومال مفق
ــتطيع أن يفعل شيئاً واملواطن صبر  واليس
ــة لذا  ــه وبال نتيج ــر من ــلّ الصب ــى أن م ال
ــيد رئيس الوزراء أن يشرع وهو  فعلى الس
في أيام واليته األخيرة أن يختار مع أي طرف 
ــعبه املظلوم والثائر أم مع  سيكون مع ش
ــح الضيقة. أعرف  ــل احلزبية واملصال الكت
ــيد العبادي  جيداً مدى حراجة موقف الس
ــوط الهائلة التي متارس عليه  ومدى الضغ
ــن ينفع معها  ــذه املرة ل ــن القضية ه ولك
ــعارات  والوعود واملماطلة بل  الكالم والش
هي قضية اختيار حاسم ونصيحتي له أن 
يختار الطرف األقوى واألضمن وهو شعبه 
ــلخ نهائياً من جميع الضغوطات  وأن ينس
ــو الذي  ــعبه ه ــن أحد ألن ش ــاف م واليخ
سيحميه والتاريخ سيذكره بأحرف من نور 
ــر فوراً بضرب الفاسدين ومحاسبة  ويباش
ــاده عن كل  ــة القضاء وابع ــراق وتقوي الس
الضوء  ــه  واعطائ ــية  السياس ــرات  التأثي
لت له  األخضر باالقتصاص من كل من سوّ
ــرق خيرات هذا البلد مهما  ــه أن يس نفس
كان منصبه ومكانته وحصانته واملباشرة 
ــالح املوجود خارج  ــحب كل الس فوراً بس
الدولة والضرب بيد من حديد على كل من 

يخالف هذا األمر .
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متثل املشروع الكبير االول لقيادة 
ــذي طورته  ــات اخلاصة ال العملي
ــة اطالق النار  ــو تورن « في لعب « ي
ــلة العاب « نداء  ــلوب سلس باس
الواجب « (CaII of Duty) الشعبية 
ــب في رحلة  ــذ اللعبة الالع وتاخ
طويلة عبر شوارع بغداد فيطلق 
ــى متمردين يحاولون قتل  النار عل
مدنيني في موجات من الهجمات 
ــة  ــن اللعب ــدف م ــة واله االرهابي
ــرطة العراقية  ــوغ مخفر للش بل
ــرية  الس ــات  اخملطط ــليم  وتس
ــن املتمردين  ــه م ــوم متوقع لهج
ــن مقر  ــرقت م ــي مخطط س وه

قيادة اجملموعة اما عنوان اللعبة 
 Iraqi ) » ــل العراقي فهو « البط

 ( Hero
ــن حملة  ــزءا م ــك ج ــكل ذل ش
ــعة للعمليات  البنتاغون الواس
ــزي «  ــمها الرم ــية واس النفس
الصدى الفطري « جرى توقيتها 
من « االندفاعة « اجلديدة للقوات 
ــراق التي امر  ــة الى الع االمريكي

بها الرئيس بوش عام ٢٠٠٧ وركزت 
ــاس  « الصدى الفطري « في االس
ــني  املقاتل ــق  دف ــة  محارب ــى  عل
االجانب الذين يدخلون العراق من 
اليمن وسوريا والسعودية وبعض 
ــت لعبة  ــا وصمم ــاء افريقي انح
ــة ميكن  ــي بطريق ــل العراق البط
معها تعديلها بسهولة لتتوافق 
ــي العالم  ــدان ف ــن البل ــع اي م م
االسالمي وادرجت « يو تورن « في 
عرضها لقيادة العمليات اخلاصة 
ــن توزيعها  ــر دولة ميك ثالثة عش
داخل اللعبة بعد اجراء تعديالت 
ــا  بينه ــن  وم ــا  عليه ــة  طفيف
ــعودية واملغرب ومصر واالردن  الس
ــة التي  ــمات اللعب ــاج رس والحتت
تصور الشوارعه احملاطة باجلوامع 
واشجار النخيل الى تعديل كبير 
ــيتغير فالنسخة  وحده احلوار س
ــبيل  اللبنانية من اللعبة على س
املثال ستستخدم حوارا يعكس 
ــالد  ــي الب ــي ف ــع السياس الوض
ــتدعى « املغاوير « على اسم  وس

وحدة الكوماندوس اللبنانية .
ــو تورن « لعبتني اخريني  طورت « ي
 » ــري  الفط ــدى  الص ــة»  لعملي
ــب النفط  ــى قط ــا تدع احداهم
ــاء خطوط  ــمح لالعبني ببن وتس
التحتية  ــى  البن ــة  ــط وحماي نف
احلكومية في مواجهة الهجمات 

ــرى  واالخ ــتمرة   املس ــة  االرهابي
ــب  ــي الالع ــة وتعط ــد املدين عم
ــرر  فيق ــي  املدن ــم  التنظي دور 
ــوارد احملدودة  كيفية تخصيص امل
ــة وهمية دمرها  ــادة بناء مدين الع
االرهابيون وبنى االلعاب فريق من 
ــيكيني في مقر  ــني التش املبرمج
ــرع فورلونغ  ــورن في براغ وس يو ت
للشركة النهائها  الزمني  اجلدول 
ــي  ف ــا  توزيعه ــن  ماميك ــرع  باس

الشرق االوسط.
ــادة  ــع قي ــورن «م ــو- ت ــت « ي عمل
ــر  ــي تطوي ــة ف ــات اخلاص العملي
مختلف السبل لتسليم االلعاب 
ومتثلت الطريقة االسهل بالتوزيع 
ــجيل اللعب  باليد عن طريق تس
على االف بطاقات الذاكرة وبيعها 
او مت وهبها في االسواق والبازارات 
اال ان السبيل الى التوزيع االوسع 
يقضي بانزال االلعاب على مواقع 
ــت واملدونات التي يقصدها  االنترن
الالعبون في الشرق االوسط وهو 
ايضا مايسمح لقيادة العمليات 
ــة مبراقبة عدد الناس الذين  اخلاص
ــون االلعاب واالهم من ذلك  يحمل

هوية من يقوم بذلك .
ــات  عملي ــدى  م ــومي  تق ــب  يصع
االلعاب السرية لقيادة العمليات 
ــدد الدقيق  ــة او معرفة الع اخلاص
ــبيهة بـ يو تورن  ــركات الش للش
التي تعاقد معها البنتاغون خللق 

ــبان  ــتهدف ش التي تس الدعاية 
ــالمي وحث فورلونغ  العالم االس
ــركة التشيكية على اخلروج  الش

ــادرات الى درجة  ــا امكن من املب مب
ان « يو تورن»  قدمت عرضا مباركة 
ثياب تستخدم املغنني الشعبيني 
ــط  ــرق االوس ــاهير في الش واملش

ــوقني بل جرت حتى نقاشات  مس
ــزة  ــات تلف ــقاط شاش ــول اس ح
مسطحة كبيرة في القرى النائية 

ــمال  ــطى وش ــيا الوس ــول اس ح
ــي االجهزة  ــى ان حتم ــا عل افريقي
ــلحة حتى الميكن  ــح مس بصفائ
ــتمتلك التلفزيونات  تدميرها وس
هوائيات كبيرة تتمكن من التقاط 
رسائل مؤيدة لالمريكيني تبث من 

على بعد االف االميال .
ــرة البعيدة  ــذه الفك ــظ ه لم حت
ــة لكن فيما  ــط باملوافق املنال ق
البنتاغون يتوسع في اواخر ٢٠٠٧ 
في مبادرته الدعائية حول العالم 
ــاندة  ــورن ملس ــو ت ــتخدمت ي اس
البرنامج اجلديد لقيادة العمليات 
ــغيل  بتش ــي  القاض ــة  اخلاص
ــيا  ــع االنترنت تركز على اس مواق
الوسطى وشمال افريقيا والصني 
ــتخدمت  وغيرها من املناطق واس
ترانس ريجيونال وب اينيشاتيف) 
ــة  لكتاب ــتقلني  مس ــلني  مراس
ــماء مثل  ــر ملواقع حتمل اس تقري
سنترال اسيا اون الين التي تنقل 
ــن  ــة ع ــارا ايجابي ــد اخب بالتاكي
الواليات املتحدة وبعض حلفائها 
ــتان  اوزبكس ــي  ف ــتبداديني  االس
ــواها وحمى اجلدال مع تسرب  وس

ــت قيادة  ــج وتخل البرنام ــار  اخب
ــن اخلطط  ــة ع ــات اخلاص العملي
ــية القاضية بابقاء الدور  االساس
ــت  ــع االنترن ــي مواق ــي ف االمريك
خفيا ، واختارت وضع عالمة صغير 
اسفل كل موقع للتعريف به بانه 
من انتاج وزارة الدفاع لكن بعض 
من في الكونغرس ووزارة اخلارجية 
ــاوز  ــد جت ــون ق ــد ان البنتاغ اعتق
ــع االنترنت وهو  ــع مواق ــدود م احل
ــني العمليات  ــد الذي يفصل ب احل
ــزء من  ــي تتم كج ــة الت االعالمي
املتطلب  العسكرية وبني  احلملة 
ــد البنتاغون  ــاس بان مي االكثر اس
ــات  ــي باملعلوم ــور االمريك اجلمه

الصحيحة .
ــد  ــذا احل ــو ان ه ــع ه ــن الواق لك
ــك باعوام  ــل ذل ــوش قب ــد تش ق
ــركات مثل يو  واستفادت منه ش
تورن وسافر فورلونغ مرارا الى براغ 
ــع اوبرمان ومبرمجي  لالجتماع م
يو تورن وفازت الشركة حتى حلول 
ــة  ــع ٢٠٠٨ باكثر من خمس مطل
ــادة  قي ــود  عق ــن  م دوالر  ــني  مالي
ــي تعمل  ــة وه ــات اخلاص العملي

في العادة مقاوال فرعيا او شريكا 
ــون  امريكي ــا  ميلكه ــة  ملؤسس
ــركة  ــا اوبرمان ش ــون وانش اصلي
ــيونال ميديا فنتشورز- (انتر ناش
ــات  الوالي ــا  )ومركزه ــي-  ف ام  اي 
ــركة  ــدوه فكرة ان ش ــدة حت املتح
داخل البالد ستسهل عليه الفوز 

ــام  ــرية واق ــة س ــود حكومي بعق
ــركة على مقربة من  مكتبا للش
ــي اي ايه  ــني اخرين للـ « س مقاول
« والبنتاغون في منطقة املكاتب 
ــبيرغ فلوريدا  ــانت بيتر س في س

ــا لـ(تامبا  ــي اجلهة املقابلة متام ف
ــار املترامية  ــة املق ــن جه ــاي) م ب
االطراف لقيادة العمليات اخلاصة 
ــة االمريكية في  ــادة املركزي والقي

قاعدة مك ديل اجلوية .
لكن اخذ بعضهم داخل « سي اي 
ايه « يثيرون الشكوك في كيفية 
متكن يو تورن اي ام في « من الفوز 
ــرية وما هي  ــود حكومية س بعق
ــني فورلونغ  ــة ب ــط العالق بالضب
ــع  الرفي ــي  املدن ــي  البيروقراط
املستوى وبني الشركة التشيكية 
اجملهولة التي استخدمت جيشا 
من املبرمجني لبناء العاب ومواقع 
ــرعت  وش ؟  ــون  للبنتاغ ــت  انترن
ــه « في براغ  ــي اي اي محطة « س
ــى النغلي تثير  ــال برقيات ال بارس
ــب وعن مدى  ــاؤالت عن الترتي تس
السهولة التي ميكن فيها العمالء 
الروس اختراق عملية « يو تورن « 

ــكلة كبرى  ــدت مش ــل انها وج ب
ــادة  ــت قي ــام ٢٠٠٧ قام ــي ع فف
ــل  ــرا بنق ــة س ــات اخلاص العملي
ــر التي حتتوي  ــوادم الكومبيوت خ
على املعطيات التي جمعتها عن 

ــني االمريكيني الى مقر يو  املواطن
تورن « في براغ وتصور املسؤولون 
ــوادم  اخل ــل  نق ان  ــكريون  العس
ــف البنتاغون مع  ــد تكيي ــد يع ق
ــت االمريكية لكن  قوانني التنص
ــد وجهت االن  الواليات املتحدة ق
ــة داخل  ــوبية خفي عملية حاس

ــيكية احلليفة  ــة التش اجلمهوري
ــالغ احلكومة  ــن دون اب المريكا م
ــذا مجازفة حتى  ــي براغ وفي ه ف
ــى  ــة الن عل ــروف العادي ــع الظ م
ــؤولني االمريكيني ان يضعوا  املس

ــاز  ــاف جه ــبان اكتش ــي احلس ف
ــة  احلليف ــة  الدول ــتخبارات  اس
ــا واالنتقام من  ــة واغالقه العملي
ــي  خالل رفض التعاون مع الـ « س

اي ايه « في عمليات اخرى .
ــت فترة من العالقات  لكنها ليس
الدبلوماسية العادية بني الواليات 
املتحدة وجمهورية تشيكيا فقد 
ــوة  ــق بق ــوش تتمل ــذت ادارة ب اخ
ــيكية للحصول  للحكومة التش
ــى اذن ببناء رادار تعقب جنوب  عل
غربي براغ كجزء من برنامج البيت 
االبيض للدفاع الصاروخي واثبت 
ــيكي  ــى االذن التش ــول عل احلص
ــاس  ــرا في االس ــب نظ ــه صع ان
ــر بوتني  ــة فالدميي ــى ان حكوم ال
ــنني  ــكو نددت طوال س في موس
ــوش للدفاع الصاروخي  بخطط ب
ــا  اورب ــدان  بل ــى  عل ــت  وضغط
الشرقية لرفض الطلب االمريكي 

بناء محطات للرادار فيها .
ــي اي ايه  تفاقم التوتر بني الـ « س
ــدل االخير عمله في  « وفورلونغ ب
ــط ٢٠٠٨ وانتقل الى قاعدة  اواس
ــان انطونيو  الكالند اجلوية في س
ــادة خلية  ــى مقر قي ــاس ال تكس
ــية تدعى « القيادة  عمليات نفس
ــة  احلربي ــات  للعملي ــتركة  املش
االعالمية « لكنه احتفظ باشرافه 
ــي وقرر في  ــورن اي ام ف ــى يو ت عل
حزيران يونيو في اللحظة االخيرة 
ــراغ واالجتماع مع  ــف في ب التوق
ــركة وهو في طريق  موظفي الش
ــتان الى الديار  عودته من افغانس

في تكساس .
علم رئيس محطة الـ سي اي ايه 
ــفارة  ــؤولي الس « وغيره من مس
االمريكية في براغ قبل وقت ليس 
بطويل ان البنتاغون يدير عملية 
ــرية من  جمع قاعدة معطيات س
ــورن وادت اخملاوف في  مكاتب يو ت
واشنطن من عدم امكانية قاعدة 
املعطيات الى وقف العملية وها 
ــفارة  ان فورلونغ يجلس في الس
االمريكية من دون ان يحصل على 
ــفر الى براغ في  ــالزم للس االذن ال
ــك ضباط « سي اي  عمل وقد ش
ايه « في براغ في انه يحاول احياء 
ــن املعطيات  ــج التنقيب ع برنام
ــن ان الرجل  ــق م ــم القل وانتابه
ــر التدخني رمبا  ــق  الكثي املتحذل
يخطط لقضاء اسابيع في البالد 
مشرفا على البرامج احلفية وقد 
ــات  ــن املفاوض ــهرا م ــح اش يطي
ــان ميثاق  ــي ش ــية ف الدبلوماس

الدفاع الصاروخي .
ــن االتصاالت  ــك فورة م تبعت ذل
ــنطن  ــراغ وواش ــني ب ــة ب احملموم
ــاول اجلميع  ــان انطونيو اذ ح وس
ــال  حي ــه  فعل ــب  مايج ــور  تص
ــع  ــق اجلمي ــغ واتف ــع فورلون وض
ــيط يتمثل  ــواب بس ــى ان اجل عل
ــرع ماميكن من  ــي اخراجه باس ف
البالد واتصل به رئيسه في سان 
ــون كوزيورل  ــو اجلنرال ج انطوني
ــالة صريحة  الى براغ وابلغه رس
ــه الى املطار  ــادر فندقك  توج : غ
ــى منت اول  ــن البالد عل ــرج م واخ
ــرد فورلونغ بالفعل  رحلة لقد ط
ــيكية وقال  التش من اجلمهورية 
ــل معه في  ــكري عم ضابط عس
ــان انطونيو « انهالت عليه الـ  س
« سي اي ايه « مبا يشبه الطن من 

اجر «

ال
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ادرجت الشركة  َّـ عرضها لقيادة 
العمليات الخاصة ثالثة عشر دولة 

يمكن توزيعها داخل اللعبة بعد اجراء 
تعديالت طفيفة عليها

H43I@Ú‘‹ßa

 اِّـشروع الكبري االول لقيادة العمليات الخاصة الذي طورته 
«يو تورن» َّـ لعبة اطالق النار باسلوب سلسلة العاب

الزرقاويبوش شوارتسكوف

äÌäzn€a@Ú˜ÓÁ

>Ìãbfl@⁄âbfl@È–€˚Ω@NN@ÒÜÌÜ¶a@ÚÓÿÌäfl¸a@ÚÌäé€a@lÎäßa@NN@›ƒ€a@lÎäy@lbn◊@äí‰mH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I
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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مستقبل  تأمني  الى  الرامية  خططها  ضمن 
دائرة  ضمن  وإبقائه  القدم،  لكرة  األول  الفريق 
متكنت  احمللية،  األلقاب  أهم  على  املنافسني  أبرز 
الثالثاء،  الرياضي،  الشرطة  لنادي  اإلدارية  الهيئة 
عبد  حيدر  الكروية  املوهبة  بخدمات  الظفر  من 
السالم (٢١) عاماً والتوقيع معه بعقد ميتد خلمسة 
في  من جناحها  الرغم  للتجديد.وعلى  قابل  أعوام 
عدد  مع  الرفيع  الطراز  من  متميزة  صفقات  إبرام 
األنتقاالت  سوق  فترة  خالل  املميزين  الالعبني  من 
الصيفية احلالية، إال أن إدارة الشرطة عازمة على 

اتسمت   حيث  الكروي،  فريقها  مستقبل  تأمني 
املواهب  على  باالعتماد  اجلديدة  ستراتيجيتها 
املرسومة. األهدف  حتقيق  في  يسهم  مبا  الكروية 

ويعد عبد السالم ثاني موهوبة كروية يتم التعاقد 
حلسن  ضمها  بعد  قليلة  أيام  غضن  في  معها 
العراق،  الكرمي (١٩) عاماً جنم منتخب شباب  عبد 
وميتلك عبد السالم الذي نشأ وصقل موهبته في 
الفئات العمرية لنادي الشرطة قدرات فنية وبدنية 
كبيرة ومهارة عالية، عالوة على إجادته اللعب في 
مركزي الظهير واجلناح األمين ووسط امليدان إذ من 
املتوقع أن يشكل إنضمامه إضافة حقيقية ألبناء 

القيثارة اخلضراء.

بشكل  الشرطة  إدارة  حسمت  ذاته  السياق  وفي 
الثالث،  اخلشبات  عن  الذود  حماية  أمر  نهائي، 
بتجديد التعاقد مع احلارس الدولي محمد حميد 
قميص  عن  سيدافع  الذي  باسل  أحمد  وكذلك 
باإلضافة  التوالي  على  اخلامس  للموسم  الفريق 
الى احلارس محمد عباس الذي عاد مجدداً لصفوف 
الكهرباء،  نادي  الى  إعارته  انتهاء مدة  بعد  فريقه 
الصربي  املدرب  من  بتوصية  التعاقدات  وتأتي 
تواجد  في  الكبيرة  رغبته  على  وبناءً  نيبوتشا 
الالعبني ضمن القائمة التي أعدها مسبقاً رفقة 

مساعده هيثم الشبول.

@Ú€Ï�i@ø@ÊÖâ¸a@‚bfla@÷aä»‹€@Ú€àfl@ÒâbéÅ
¥˜ëb‰‹€@bÓça@läÀ

ــراق ميداليتني  حصد الع
ــن  ــة، ضم ــة وفضي ذهبي
منافسات بطولة العالم 
ــة  ــباب اجلاري ــة الش لفئ
العاصمة  في  فعالياتها 

التايالندية بانكوك.
ــاد عبد  ــل اي ــرز البط واح
الهادي، امليدالية الذهبية 
 ٥١ وزن  ــات  منافس ــي  ف
ــوزه على  ــم، عقب ف كغ

كوالكو  جويل  البرتغالي 
ــي  النهائ ــزال  الن ــي  ف

بنتيجة ٣٠-٢٧ نقطة.
ــة  ــت اليافع ــا متكن فيم
ــراز  ــن اح ــي، م ــب عل زين
ــي  ف ــي  الفض ــام  الوس
ــات وزن ٣٢ كغم،  منافس
ــام  ام ــارتها  خس ــر  اث
ــا التايالندية في  نظيرته
بنتيجة  ــي  النهائ النزال 

٢٨-٢٩ نقطة.

ــف  ــط نص الوس ــط  نف ــغ  بل
ــرة  ــيا لك ــة آس ــي بطول نهائ
الصاالت بتغلبه على فاموس 
االندنوسي ٧-٤ في املباراة التي 
ــني على صالة  جمعت الفريق
غور امونغراغا في يوغياكارتا، 
ــع نهائي  ــات رب ضمن منافس
بطولة.وانهى عندليب الفرات 
ــاراة  املب ــن  م االول  ــوط  الش
ــاً بهدفني لهدف، لكن  متقدم
ــوط  فاموس عاد بقوة في الش
ــاً  ــهد تنافس ــي الذي ش الثان
ــني لينتهي  ــراً بني الفريق كبي
ــواط  األش ٤-٤.وفي  ــادل  بالتع
اإلضافية، متكن نفط الوسط 
من تسجيل ٣ أهداف، لتنتهي 
ــوزه بنتيجة ٧-٤  ــة بف املواجه
ويتأهل لنصف نهائي البطولة 

للمرة الثالثة في تأريخه.

ــط  الوس ــط  نف ــيواجه  وس
ــونغون اإليراني،  فريق ميس س
النهائي  ــف  ــل لنص تأه الذي 
ــى ارمي القرغيزي  ــد فوزه عل بع
ــتقام املواجهة  ــث س ٨-٣، حي
ــر من آب  ــي العاش ــا ف بينهم
اجلاري.ويأتي اللقاء بعد تصدر 
نفط الوسط اجملموعة برصيد 
ــل فاموس  ــا ح ــاط، فيم ٧ نق
ــاة  ــي مجموعته.مالق ــا ف ثاني
ــتضيف مدرب كرة نفط  املس
ــوي، أكد  ــط، هيثم بعي الوس
ــق املضيف  ــة الفري أن مواجه
ــن  ــو م ــر ال يخل ــة أم للبطول
أن نفط  إلى  ــار  الصعوبة.واش
ــط تصدر مجموعته، ما  الوس
ــخصيته وقدرته  يدل على ش
ــح  ــاوز املنافس.وأوض ــى جت عل
أنه يراهن على الروح القتالية 
ــدى العبيه  ــرار الكبير ل واإلص

ــل مع  ــي التعام ــم ف وخبرته
املباريات احلاسمة.

دفعة معنوية

بهادري،  اإليراني قدرت  احملترف 
أوضح أن فريقه يطمح لتجاوز 
املضيف، مشددا على أن الفوز 

معنوية  دفعة  ــيمنحنهم  س
ــي البطولة. ــي قدما ف للمض

ــر  اجلماهي ــادري،  به ــب  وطال

ــول  ح ــاف  بااللتف ــة،  العراقي
ــط ألنه ميثل  فريق نفط الوس

العراق.

   

موافقة  عن  عبطان،  احلسني  عبد  والرياضة  الشباب  وزير  أعلن 
رئيس الوزراء حيدر العبادي على إعادة اإلعالن وتخصيص األموال 

إلكمال ملعب ذي قار الدولي.
وقال عبطان في بيان  ، إن «وزارة الشباب والرياضة ومبجرد استالمها 
القانون  وحسب  وبسرعة  إجراءاتها  ستبدأ  الرسمي  للكتاب 
باإلعالن الرسمي وتوجيه الدعوات الرسمية للشركات الرصينة، 
في  احلبيبية  ملعب  إحالة  في  وكما جرى  قار،  ذي  ملعب  إلكمال 

بغداد».
افتتاح قاعة احللة املغلقة غداً اجلمعة

جنوم  ملواجهة  كروياً  منتخباً  يشكلون  والسعودية  مصر  جنوم 
الرياضي  قار  ذي  مجمع  مشروع  ويضم  الشعب  أدمي  على  العراق 
 (٧٥) جنوم  أربعة  وفندق  متفرج،  الف   ٣٠ لـ  يتسع  اوملبياً  ملعباً 
غرفة مزوّدة باخلدمات، فضالً على ملعبني تدريبيني أحدهما يتسع 

لـ٢٠٠٠ متفرج وقاعات رياضية.

ــق الطلبة لكرة القدم  أكد مدرب فري
ــرع  ــوان، أن الفريق سيش ــى عل يحي
ــاء يوم  ــى وحداته التدريبية مس بأول
ــداد، مبيناً أن  ــس  األربعاء في   بغ ام
ــازم على إعادة األنيق  اجلهاز الفني ع

إلى مكانته الطبيعية.
ــر الصحفي أن  ــر علوان في املؤمت وذك
«األنيق سيبدأ تدريباته مساء يوم غد 

حتضيرا للموسم الكروي املقبل». 
ــماء جديدة  وأضاف انه «مت إضافة أس
لصفوف الفريق ونسبة اإلستقطابات 

بلغت ما يقارب ٩٠  ٪ ». 

ــاؤالت  التس ــالل  ــوان خ ــح عل وأوض
ــل اإلعالميني  ــن قب ــت م ــي طرح الت
برفقة  ــيعمل  انه «س ــني  والصحفي
ــي على بناء فريق ميثل  الكادر التدريب

كرة الطلبة خير متثيل».
وأشار إلى انه «يأمل مبساندة اجلمهور 
ــي املدرجات  ــد ف ــي وان يتواج الطالب

كما عهدناه في السابق».
ــالك التدريبي اجلديد  ــار إلى إن امل يش
ــزار  ــا ون ــوان مدرب ــى عل ــادة يحي بقي
ــادق  وص ــا  فني ــارا  مستش ــرف  اش
ــم  ــاعدا واحمد جاس ــعدون مس س
مدربا للحراس والدكتور ضياء ناجي 

مدربا للياقة البدنية.

ــئني،    الناش منتخب  مني 
مذلة  ــارة  بخس ــاء،  الثالث
ــي ثالث  ــام االردن ٧-١ ف ام
ــرب  ــة غ ــه ببطول مباريات
ــيا املقامة منافستها  اس

في االردن.
الناشئني  وخسر منتخب 
ــي املواجهتني املاضيتني  ف
ــن ٢-٠ و١-٠ أمام  أمام اليم

الهند.

ــل  تذي ــارة  اخلس ــذه  وبه
ــئني  الناش ــب  منتخ
ــن دون نقاط،  ــة م اجملموع

ــب  املنتخ ــى  ارتق ــا  فيم
االردني بفوزه العريض الى 

املركز الرابع.

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com ÚÓ‹0a@Ú����ôbÌ@ä€a
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ــني علي،  كرم نادي قطر القطري، العبه العراقي حس
ــى أمام  ــاراة الفريق األول ــي مب ــه الرائع ف ــبب أدائ بس
ــر ٣-١ في افتتاح دوري  ــة والتي انتهت بفوز قط الغراف

جنوم قطر.
علي سجل هدفني وصنع هدفاً، وكان جنم املباراة األول 
من دون منازع، حيث نال استحسان املراقبني واجلماهير 

الرياضية بعد جولة واحدة فقط من البطولة.

وباشر نادي قطر تدريباته اليومية،  الثالثاء، استعدادا 
ملباراة األهلي يوم غد اجلمعة بإستاد جاسم بن حمد 

 .QNB وذلك ضمن اجلولة الثانية من دوري
ــر، عضو اجلمعية  ــة التمرين كرم خالد اجلاب ومع بداي
ــي املباراة  ــني كأفضل العبني ف ــة ثالثة العب العمومي
ــامة اومري  ــني علي، اس األولى أمام الغرافة وهم حس

وَض. ، علي عِ

 بغداد / 

 بغداد / 

دنا إليه على جناح  ــا إن أغلقنا ملف احلديث عن التزوير ، حتى عُ  م
ــول ما حدث  ــام وآخر الفص ــل واالته ــن التفصي ــرعة مبزيد م الس
ــن فضيحة مدوية..  ــداد الدولي م ــئني في مطار بغ ملنتخب الناش
ــطنا الكروي  ــدة ، فمرّة يتناول وس ــبابنا في ذلك عديدة ومدي وأس
ــرة العراقية واحلرص على  ــر من باب احلفاظ على مصلحة الك األم
ــل منطقي لألجيال ، وأخرى من منطلق التسقيط الفردي  تسلس
ــا املدربني الذين  ــاء املهنة الواحدة وأعني هن ــذي يقف خلفه أبن ال
ــارة أخرى لوضع احتاد  ــدا أو عداءً ، وت ــص بعضهم ببعض حس يتربّ
ــهام النقد  ــة يتولى فيها تلقي س ــرة العراقي في زاوية ضيق الك
ــى أداءها خصومه وما أكثرهم  ــاب وهي مهمة يتول وتصفية احلس

هم! ، وما أحقّ
ــروب التزوير ،  ــباب حل ــي يقيني أنه مهما اختلفت الذرائع واألس وف
فان الهدف يجب أن يبقى في نهاية األمر واحدا وهو تنظيف الكرة 
ــود من الزمن  ــذه األدران التي علقت بها طوال عق ــة من ه العراقي
ــالمة أو صحة أو  ــه اإلجنازات دون النظر إلى س ــذي كنا نحقق في ال
شرعية كل إجناز .. وال يتحمل أي مدرب عامل مع أي منتخب عراقي 
ــؤولية لوحده ، فهو مطالب منذ حلظة تعيينه باإلجناز ، وهذا  املس
شرط يضعه احتاد الكرة .. شرط غير قابل للتفاوض أو النقض وإال 
ــإن مصير املدرب الرحيل حتى قبل أن يبدأ املهمة الفعلية مع أي  ف

من منتخبات الفئات العمرية!
ــاد الكرة يريد اإلجناز ، واملدرب يريد الوظيفة .. وبني املطلبني تبدأ  احت
ــس أكثرها مطابقة للعمر  ــة البحث عن أفضل العناصر ولي مهم
الصحيح .. وأمامنا سجالت طويلة للكرة العراقية وميكننا العثور 
على البراهني والدالئل ، لكن ما يتبقى في هذه (احلسبة) أن االحتاد 
ــث املزمن الذي  ــذا العب ــني الوحيدين في ه ــا الطرف ــدرب ليس وامل
يطاردنا لدى التحضير لكل مشاركة خارجية .. نحن أيضا شركاء 
ــا عيّنه االحتاد  ــي اتخيّل مدرب ــه .. دعن ــي املوضوع برمت ــالء) ف (أص
ــة ، على أن يطبق  ــن ني ــب ، ثم حرص املدرب ، بحس ــادة منتخ لقي
السقف العمري الشرعي على كل العب من العبيه . هل سيقبل 
ــي إعداد جيل من الالعبني الواعدين على  االحتاد أن ينجح املدرب ف
ــيوية ، على  ــي النتائج العملية في بطولة آس ــاب إخفاقه ف حس

سبيل املثال؟!
ــدرب إلخفاقه في  ــيقيل امل ــتقوم ، وس ــاد س ــة االحت ــد أن قائم الب
ــب مبررا لبقائه مع  ــون عمله الصحيح مع املواه ــدان ، ولن يك املي
ــروي الذي يبحث  ــة يعرفها جمهورنا الك ــب .. وهذه حقيق املنتخ
ــيقف اجلمهور متاما في صف  ــي كل مرة عن كأس أو بطولة ، وس ف
ــيطالب بإطاحة املدرب .. وعلى املنوال نفسه سيتحرك  االحتاد وس
اإلعالم ليُعد منصة احملاكمة للمدرب ، ولن يغفر له هذا التردي في 
ــل جديد كافيا لدى اإلعالم كي يهب  ــة ، ولن يكون بناء جي النتيج

للدفاع عن املدرب!
ــد اخلروج من  ــة .. ال أحد منا يري ــذه احللقة املفرغ ــا ندور في ه كلن
ــى تكوين منتخب  ــني يعقد املدرب العزم عل ــدة النتيجة ، فح عق
ــنتصدى جميعا  ــرعي) األعمار دون النظر إلى نتيجة زائلة ، س (ش
لألمر .. اجلمهور سيضغط على اإلعالم كي يستلّ سيف النقد بال 
مهادنة .. واإلعالم سيجدها فرصة للقصاص من االحتاد وسيسجل 
ــيصب جام  ــقطة النتائجية اجلديدة .. واالحتاد س ــه هذه الس علي
ــلم  ــه على املدرب ويقيله على الفور مع الوعيد بأنه لن يتس غضب

أية مهمة وطنية في اآلتي من الزمن!

ــرعية التي نحسن احلديث عنها آناء  أما املواهب .. أما األعمار الش
الليل وأطراف النهار ، فمصيرها الذبول والتالشي في ظل (ثقافة) 

مستشرية ، ووسط هذا العبث الذي لن ينتهي!
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  رئيس مجلس إدارة نادي القاسم الرياضي لـ :(                       )  

حسني العوادي/ بابل:
ــادي  ــس إدارة ن ــس مجل ــد رئي أك
ــني  «حس ــي  الرياض ــم  القاس
ــح خص به  ــي» في تصري الكعب
ــة  ــدة» ان اجملموع ــة اجلدي « البين
ــب  جان ــى  إل ــا  وضعتن ــي  الت
ــاع  اربيل،الدف ــن  م كل  ــة  أندي
املدني،الصليخ،ميسان،واملوصل، 
تصب في صاحلنا باستثناء أربيل 
باعتباره صاحب األرض واجلمهور 

ــة الفعالة في  ــن األندي وكان ضم
ــب إجنازات  ــدوري املمتاز وصاح ال
كبيرة لكننا عازمون على خطف 
املؤهلة  الوحيدة  ــل  التأه بطاقة 

للممتاز.
وأضاف أن مجلس محافظة بابل 
ــص مبلغ قدره ٢٥ مليون  قد خص
ــر الذي  ــادي األم ــم الن ــار لدع دين
ــكادر  ــني وال ــح الالعب ــا ملن مكنن
التدريبي راتب لشهر واحد فقط 

ــغ ١٢ مليون دينار   اما باقي  والبال
ــص للوفد  ــوف يخص ــغ فس املبل
ملشاركتة في اربيل ملدة ١٦ يوما، 
وقد أشار الكعبي ان خطة اإلدارة 
ــي إدارة األزمة  ــة ف ــت ناجح كان
املالية التي عانى منها الفريق في 
االدوار السابقة وكانت لدينا رؤية 

صحيحة في إدارة هكذا أزمات.
ــي   إلى أن  ــيد الكعب ــار الس واش
النادي استقطب العبني جدد في 

ــهر آذار من هذا العام وسرعان  ش
ــى الرحيل إلى أندية  ما عزموا عل
أخرى بسب ضعف التمويل املادي 
ــم  ــتطعنا أن نقنعه ــا اس لكنن
ــن في  بأن األمور آيلة إلى التحس
الذي  ــر  األم ــب  القري ــتقبل  املس
ــى عدولهم عن القرار الذي  أدى ال
ــم اآلن متواجدون مع  ــذوه وه اتخ

الفريق.
ــوف  بالقول:س ــا حديثه  مختتم

نكون الرقم الصعب في اجملموعة 
وهنالك قسم من اجلماهير احملبة 
ــى اربيل من  ــا إل ــق رافقتن للفري
ــادي، ونعد  ــم ومؤازرة الن أجل دع
ــورة عامة  ــر البابلية بص اجلماهي
ــورة خاصة باننا  ــا بص وجماهيرن
ــوف نكون عند حسن ظنكم  س
ــم  ــى قلوبه إل ــراح  االف ــل  وندخ

بالتأهل للدوري املمتاز.
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مستقبل  تأمني  الى  الرامية  خططها  ضمن 
دائرة  ضمن  وإبقائه  القدم،  لكرة  األول  الفريق 
متكنت  احمللية،  األلقاب  أهم  على  املنافسني  أبرز 
الثالثاء،  الرياضي،  الشرطة  لنادي  اإلدارية  الهيئة 
عبد  حيدر  الكروية  املوهبة  بخدمات  الظفر  من 
السالم (٢١) عاماً والتوقيع معه بعقد ميتد خلمسة 
في  من جناحها  الرغم  للتجديد.وعلى  قابل  أعوام 
عدد  مع  الرفيع  الطراز  من  متميزة  صفقات  إبرام 
األنتقاالت  سوق  فترة  خالل  املميزين  الالعبني  من 
الصيفية احلالية، إال أن إدارة الشرطة عازمة على 

اتسمت   حيث  الكروي،  فريقها  مستقبل  تأمني 
املواهب  على  باالعتماد  اجلديدة  ستراتيجيتها 
املرسومة. األهدف  حتقيق  في  يسهم  مبا  الكروية 

ويعد عبد السالم ثاني موهوبة كروية يتم التعاقد 
حلسن  ضمها  بعد  قليلة  أيام  غضن  في  معها 
العراق،  الكرمي (١٩) عاماً جنم منتخب شباب  عبد 
وميتلك عبد السالم الذي نشأ وصقل موهبته في 
الفئات العمرية لنادي الشرطة قدرات فنية وبدنية 
كبيرة ومهارة عالية، عالوة على إجادته اللعب في 
مركزي الظهير واجلناح األمين ووسط امليدان إذ من 
املتوقع أن يشكل إنضمامه إضافة حقيقية ألبناء 

القيثارة اخلضراء.

بشكل  الشرطة  إدارة  حسمت  ذاته  السياق  وفي 
الثالث،  اخلشبات  عن  الذود  حماية  أمر  نهائي، 
بتجديد التعاقد مع احلارس الدولي محمد حميد 
قميص  عن  سيدافع  الذي  باسل  أحمد  وكذلك 
باإلضافة  التوالي  على  اخلامس  للموسم  الفريق 
الى احلارس محمد عباس الذي عاد مجدداً لصفوف 
الكهرباء،  نادي  الى  إعارته  انتهاء مدة  بعد  فريقه 
الصربي  املدرب  من  بتوصية  التعاقدات  وتأتي 
تواجد  في  الكبيرة  رغبته  على  وبناءً  نيبوتشا 
الالعبني ضمن القائمة التي أعدها مسبقاً رفقة 

مساعده هيثم الشبول.
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ــراق ميداليتني  حصد الع
ــن  ــة، ضم ــة وفضي ذهبي
منافسات بطولة العالم 
ــة  ــباب اجلاري ــة الش لفئ
العاصمة  في  فعالياتها 

التايالندية بانكوك.
ــاد عبد  ــل اي ــرز البط واح
الهادي، امليدالية الذهبية 
 ٥١ وزن  ــات  منافس ــي  ف
ــوزه على  ــم، عقب ف كغ

كوالكو  جويل  البرتغالي 
ــي  النهائ ــزال  الن ــي  ف

بنتيجة ٣٠-٢٧ نقطة.
ــة  ــت اليافع ــا متكن فيم
ــراز  ــن اح ــي، م ــب عل زين
ــي  ف ــي  الفض ــام  الوس
ــات وزن ٣٢ كغم،  منافس
ــام  ام ــارتها  خس ــر  اث
ــا التايالندية في  نظيرته
بنتيجة  ــي  النهائ النزال 

٢٨-٢٩ نقطة.

ــف  ــط نص الوس ــط  نف ــغ  بل
ــرة  ــيا لك ــة آس ــي بطول نهائ
الصاالت بتغلبه على فاموس 
االندنوسي ٧-٤ في املباراة التي 
ــني على صالة  جمعت الفريق
غور امونغراغا في يوغياكارتا، 
ــع نهائي  ــات رب ضمن منافس
بطولة.وانهى عندليب الفرات 
ــاراة  املب ــن  م االول  ــوط  الش
ــاً بهدفني لهدف، لكن  متقدم
ــوط  فاموس عاد بقوة في الش
ــاً  ــهد تنافس ــي الذي ش الثان
ــني لينتهي  ــراً بني الفريق كبي
ــواط  األش ٤-٤.وفي  ــادل  بالتع
اإلضافية، متكن نفط الوسط 
من تسجيل ٣ أهداف، لتنتهي 
ــوزه بنتيجة ٧-٤  ــة بف املواجه
ويتأهل لنصف نهائي البطولة 

للمرة الثالثة في تأريخه.

ــط  الوس ــط  نف ــيواجه  وس
ــونغون اإليراني،  فريق ميس س
النهائي  ــف  ــل لنص تأه الذي 
ــى ارمي القرغيزي  ــد فوزه عل بع
ــتقام املواجهة  ــث س ٨-٣، حي
ــر من آب  ــي العاش ــا ف بينهم
اجلاري.ويأتي اللقاء بعد تصدر 
نفط الوسط اجملموعة برصيد 
ــل فاموس  ــا ح ــاط، فيم ٧ نق
ــاة  ــي مجموعته.مالق ــا ف ثاني
ــتضيف مدرب كرة نفط  املس
ــوي، أكد  ــط، هيثم بعي الوس
ــق املضيف  ــة الفري أن مواجه
ــن  ــو م ــر ال يخل ــة أم للبطول
أن نفط  إلى  ــار  الصعوبة.واش
ــط تصدر مجموعته، ما  الوس
ــخصيته وقدرته  يدل على ش
ــح  ــاوز املنافس.وأوض ــى جت عل
أنه يراهن على الروح القتالية 
ــدى العبيه  ــرار الكبير ل واإلص

ــل مع  ــي التعام ــم ف وخبرته
املباريات احلاسمة.

دفعة معنوية

بهادري،  اإليراني قدرت  احملترف 
أوضح أن فريقه يطمح لتجاوز 
املضيف، مشددا على أن الفوز 

معنوية  دفعة  ــيمنحنهم  س
ــي البطولة. ــي قدما ف للمض
ــر  اجلماهي ــادري،  به ــب  وطال

ــول  ح ــاف  بااللتف ــة،  العراقي
ــط ألنه ميثل  فريق نفط الوس

العراق.

   

موافقة  عن  عبطان،  احلسني  عبد  والرياضة  الشباب  وزير  أعلن 
رئيس الوزراء حيدر العبادي على إعادة اإلعالن وتخصيص األموال 

إلكمال ملعب ذي قار الدولي.
وقال عبطان في بيان  ، إن «وزارة الشباب والرياضة ومبجرد استالمها 
القانون  وحسب  وبسرعة  إجراءاتها  ستبدأ  الرسمي  للكتاب 
باإلعالن الرسمي وتوجيه الدعوات الرسمية للشركات الرصينة، 
في  احلبيبية  ملعب  إحالة  في  وكما جرى  قار،  ذي  ملعب  إلكمال 

بغداد».
افتتاح قاعة احللة املغلقة غداً اجلمعة

جنوم  ملواجهة  كروياً  منتخباً  يشكلون  والسعودية  مصر  جنوم 
الرياضي  قار  ذي  مجمع  مشروع  ويضم  الشعب  أدمي  على  العراق 
 (٧٥) جنوم  أربعة  وفندق  متفرج،  الف   ٣٠ لـ  يتسع  اوملبياً  ملعباً 
غرفة مزوّدة باخلدمات، فضالً على ملعبني تدريبيني أحدهما يتسع 

لـ٢٠٠٠ متفرج وقاعات رياضية.

ــق الطلبة لكرة القدم  أكد مدرب فري
ــرع  ــوان، أن الفريق سيش ــى عل يحي
ــاء يوم  ــى وحداته التدريبية مس بأول
ــداد، مبيناً أن  ــس  األربعاء في   بغ ام
ــازم على إعادة األنيق  اجلهاز الفني ع

إلى مكانته الطبيعية.
ــر الصحفي أن  ــر علوان في املؤمت وذك
«األنيق سيبدأ تدريباته مساء يوم غد 

حتضيرا للموسم الكروي املقبل». 
ــماء جديدة  وأضاف انه «مت إضافة أس
لصفوف الفريق ونسبة اإلستقطابات 

بلغت ما يقارب ٩٠  ٪ ». 

ــاؤالت  التس ــالل  ــوان خ ــح عل وأوض
ــل اإلعالميني  ــن قب ــت م ــي طرح الت
برفقة  ــيعمل  انه «س ــني  والصحفي
ــي على بناء فريق ميثل  الكادر التدريب

كرة الطلبة خير متثيل».
وأشار إلى انه «يأمل مبساندة اجلمهور 
ــي املدرجات  ــد ف ــي وان يتواج الطالب

كما عهدناه في السابق».
ــالك التدريبي اجلديد  ــار إلى إن امل يش
ــزار  ــا ون ــوان مدرب ــى عل ــادة يحي بقي
ــادق  وص ــا  فني ــارا  مستش ــرف  اش
ــم  ــاعدا واحمد جاس ــعدون مس س
مدربا للحراس والدكتور ضياء ناجي 

مدربا للياقة البدنية.

ــئني،    الناش منتخب  مني 
مذلة  ــارة  بخس ــاء،  الثالث
ــي ثالث  ــام االردن ٧-١ ف ام
ــرب  ــة غ ــه ببطول مباريات
ــيا املقامة منافستها  اس

في االردن.
الناشئني  وخسر منتخب 
ــي املواجهتني املاضيتني  ف
ــن ٢-٠ و١-٠ أمام  أمام اليم

الهند.

ــل  تذي ــارة  اخلس ــذه  وبه
ــئني  الناش ــب  منتخ
ــن دون نقاط،  ــة م اجملموع

ــب  املنتخ ــى  ارتق ــا  فيم
االردني بفوزه العريض الى 

املركز الرابع.
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ــني علي،  كرم نادي قطر القطري، العبه العراقي حس
ــى أمام  ــاراة الفريق األول ــي مب ــه الرائع ف ــبب أدائ بس
ــر ٣-١ في افتتاح دوري  ــة والتي انتهت بفوز قط الغراف

جنوم قطر.
علي سجل هدفني وصنع هدفاً، وكان جنم املباراة األول 
من دون منازع، حيث نال استحسان املراقبني واجلماهير 

الرياضية بعد جولة واحدة فقط من البطولة.

وباشر نادي قطر تدريباته اليومية،  الثالثاء، استعدادا 
ملباراة األهلي يوم غد اجلمعة بإستاد جاسم بن حمد 

 .QNB وذلك ضمن اجلولة الثانية من دوري
ــر، عضو اجلمعية  ــة التمرين كرم خالد اجلاب ومع بداي
ــي املباراة  ــني كأفضل العبني ف ــة ثالثة العب العمومي
ــامة اومري  ــني علي، اس األولى أمام الغرافة وهم حس

وَض. ، علي عِ

 بغداد / 

 بغداد / 

دنا إليه على جناح  ــا إن أغلقنا ملف احلديث عن التزوير ، حتى عُ  م
ــول ما حدث  ــام وآخر الفص ــل واالته ــن التفصي ــرعة مبزيد م الس
ــن فضيحة مدوية..  ــداد الدولي م ــئني في مطار بغ ملنتخب الناش
ــطنا الكروي  ــدة ، فمرّة يتناول وس ــبابنا في ذلك عديدة ومدي وأس
ــرة العراقية واحلرص على  ــر من باب احلفاظ على مصلحة الك األم
ــل منطقي لألجيال ، وأخرى من منطلق التسقيط الفردي  تسلس
ــا املدربني الذين  ــاء املهنة الواحدة وأعني هن ــذي يقف خلفه أبن ال
ــارة أخرى لوضع احتاد  ــدا أو عداءً ، وت ــص بعضهم ببعض حس يتربّ
ــهام النقد  ــة يتولى فيها تلقي س ــرة العراقي في زاوية ضيق الك
ــى أداءها خصومه وما أكثرهم  ــاب وهي مهمة يتول وتصفية احلس

هم! ، وما أحقّ
ــروب التزوير ،  ــباب حل ــي يقيني أنه مهما اختلفت الذرائع واألس وف
فان الهدف يجب أن يبقى في نهاية األمر واحدا وهو تنظيف الكرة 
ــود من الزمن  ــذه األدران التي علقت بها طوال عق ــة من ه العراقي
ــالمة أو صحة أو  ــه اإلجنازات دون النظر إلى س ــذي كنا نحقق في ال
شرعية كل إجناز .. وال يتحمل أي مدرب عامل مع أي منتخب عراقي 
ــؤولية لوحده ، فهو مطالب منذ حلظة تعيينه باإلجناز ، وهذا  املس
شرط يضعه احتاد الكرة .. شرط غير قابل للتفاوض أو النقض وإال 
ــإن مصير املدرب الرحيل حتى قبل أن يبدأ املهمة الفعلية مع أي  ف

من منتخبات الفئات العمرية!
ــاد الكرة يريد اإلجناز ، واملدرب يريد الوظيفة .. وبني املطلبني تبدأ  احت
ــس أكثرها مطابقة للعمر  ــة البحث عن أفضل العناصر ولي مهم
الصحيح .. وأمامنا سجالت طويلة للكرة العراقية وميكننا العثور 
على البراهني والدالئل ، لكن ما يتبقى في هذه (احلسبة) أن االحتاد 
ــث املزمن الذي  ــذا العب ــني الوحيدين في ه ــا الطرف ــدرب ليس وامل
يطاردنا لدى التحضير لكل مشاركة خارجية .. نحن أيضا شركاء 
ــا عيّنه االحتاد  ــي اتخيّل مدرب ــه .. دعن ــي املوضوع برمت ــالء) ف (أص
ــة ، على أن يطبق  ــن ني ــب ، ثم حرص املدرب ، بحس ــادة منتخ لقي
السقف العمري الشرعي على كل العب من العبيه . هل سيقبل 
ــي إعداد جيل من الالعبني الواعدين على  االحتاد أن ينجح املدرب ف
ــيوية ، على  ــي النتائج العملية في بطولة آس ــاب إخفاقه ف حس

سبيل املثال؟!
ــدرب إلخفاقه في  ــيقيل امل ــتقوم ، وس ــاد س ــة االحت ــد أن قائم الب
ــب مبررا لبقائه مع  ــون عمله الصحيح مع املواه ــدان ، ولن يك املي
ــروي الذي يبحث  ــة يعرفها جمهورنا الك ــب .. وهذه حقيق املنتخ
ــيقف اجلمهور متاما في صف  ــي كل مرة عن كأس أو بطولة ، وس ف
ــيطالب بإطاحة املدرب .. وعلى املنوال نفسه سيتحرك  االحتاد وس
اإلعالم ليُعد منصة احملاكمة للمدرب ، ولن يغفر له هذا التردي في 
ــل جديد كافيا لدى اإلعالم كي يهب  ــة ، ولن يكون بناء جي النتيج

للدفاع عن املدرب!
ــد اخلروج من  ــة .. ال أحد منا يري ــذه احللقة املفرغ ــا ندور في ه كلن
ــى تكوين منتخب  ــني يعقد املدرب العزم عل ــدة النتيجة ، فح عق
ــنتصدى جميعا  ــرعي) األعمار دون النظر إلى نتيجة زائلة ، س (ش
لألمر .. اجلمهور سيضغط على اإلعالم كي يستلّ سيف النقد بال 
مهادنة .. واإلعالم سيجدها فرصة للقصاص من االحتاد وسيسجل 
ــيصب جام  ــقطة النتائجية اجلديدة .. واالحتاد س ــه هذه الس علي
ــلم  ــه على املدرب ويقيله على الفور مع الوعيد بأنه لن يتس غضب

أية مهمة وطنية في اآلتي من الزمن!

ــرعية التي نحسن احلديث عنها آناء  أما املواهب .. أما األعمار الش
الليل وأطراف النهار ، فمصيرها الذبول والتالشي في ظل (ثقافة) 

مستشرية ، ووسط هذا العبث الذي لن ينتهي!

@NN@s�j��»€a@aàÁ
Í˙b◊äëÎ
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  رئيس مجلس إدارة نادي القاسم الرياضي لـ :(                       )  

حسني العوادي/ بابل:
ــادي  ــس إدارة ن ــس مجل ــد رئي أك
ــني  «حس ــي  الرياض ــم  القاس
ــح خص به  ــي» في تصري الكعب
ــة  ــدة» ان اجملموع ــة اجلدي « البين
ــب  جان ــى  إل ــا  وضعتن ــي  الت
ــاع  اربيل،الدف ــن  م كل  ــة  أندي
املدني،الصليخ،ميسان،واملوصل، 
تصب في صاحلنا باستثناء أربيل 
باعتباره صاحب األرض واجلمهور 

ــة الفعالة في  ــن األندي وكان ضم
ــب إجنازات  ــدوري املمتاز وصاح ال
كبيرة لكننا عازمون على خطف 
املؤهلة  الوحيدة  ــل  التأه بطاقة 

للممتاز.
وأضاف أن مجلس محافظة بابل 
ــص مبلغ قدره ٢٥ مليون  قد خص
ــر الذي  ــادي األم ــم الن ــار لدع دين
ــكادر  ــني وال ــح الالعب ــا ملن مكنن
التدريبي راتب لشهر واحد فقط 

ــغ ١٢ مليون دينار   اما باقي  والبال
ــص للوفد  ــوف يخص ــغ فس املبل
ملشاركتة في اربيل ملدة ١٦ يوما، 
وقد أشار الكعبي ان خطة اإلدارة 
ــي إدارة األزمة  ــة ف ــت ناجح كان
املالية التي عانى منها الفريق في 
االدوار السابقة وكانت لدينا رؤية 

صحيحة في إدارة هكذا أزمات.
ــي   إلى أن  ــيد الكعب ــار الس واش
النادي استقطب العبني جدد في 

ــهر آذار من هذا العام وسرعان  ش
ــى الرحيل إلى أندية  ما عزموا عل
أخرى بسب ضعف التمويل املادي 
ــم  ــتطعنا أن نقنعه ــا اس لكنن
ــن في  بأن األمور آيلة إلى التحس
الذي  ــر  األم ــب  القري ــتقبل  املس
ــى عدولهم عن القرار الذي  أدى ال
ــم اآلن متواجدون مع  ــذوه وه اتخ

الفريق.
ــوف  بالقول:س ــا حديثه  مختتم

نكون الرقم الصعب في اجملموعة 
وهنالك قسم من اجلماهير احملبة 
ــى اربيل من  ــا إل ــق رافقتن للفري
ــادي، ونعد  ــم ومؤازرة الن أجل دع
ــورة عامة  ــر البابلية بص اجلماهي
ــورة خاصة باننا  ــا بص وجماهيرن
ــوف نكون عند حسن ظنكم  س
ــم  ــى قلوبه إل ــراح  االف ــل  وندخ

بالتأهل للدوري املمتاز.

@Ú‘„b®a@ÚÓ€bΩa@Úflã¸a@·Àâ@Ï”@’Ìäœ@b‰„bi@ojr„Î@ãbn‡Ωa@@µg@›Ádn€a@›uc@Âfl@›Óiâa@µg@b‰jÁá@@

ÚÓ»Ój�€a@Èn„bÿfl@µg@’Ó„˛a@ÒÖb«g@Û‹«@ÊÏflãb«@ZÊaÏ‹«@ÛÓ∞

ÂÌä»€a@Òb‡ß@ÖÜØÎ@¥iÏÁÏΩa@·öi@È‹j‘néfl@Âfl˚Ì@Úüäí€a

 
ــل  وكي ــوال  راي ــو  مين ــدأ  ب
ــا عملية  ــول بوغب ــب ب الالع
-على  ــة  للغاي ــيئة  ابتزاز س
ــه املعتادة- إلدارة نادي  طريقت
اإلجنليزي  يونايتد  مانشستر 
ــة على بقاء  من أجل املوافق
ــة النادي  ــب داخل أروق الالع

هذا الصيف.
ــي  الدول ــب  الالع ــط  وارتب
الفرنسي باالنتقال إلى نادي 
ــالل  ــباني خ ــلونة األس برش
الصيفية  ــاالت  االنتق ــرة  فت
احلالية من أجل تدعيم خط 
ــم  ــق في املوس ــط الفري وس
ــل ٢٠١٨-١٩، بتخطيط  املقب

من الوكيل الهولندي.
بريطانية  ــة  صحفي ــر  تقاري
إد  ــب  يطال ــوال  راي أن  ــول  تق
ــذي  التنفي ــر  املدي وودوارد 
ــه  موكل ــول  بحص ــادي  للن
ــي راتبه  ــى زيادة ف ــا عل بوغب

ــا ٢٠٠ ألف  ــبوعي قدره األس
جنيه استرليني، ما يعني أن 
ر بـ١٨٠ ألف  راتبه احلالي املُقدَّ
ــيرتفع  ــترليني، س جنيه اس
إلى ٣٨٠ ألف جنيه استرليني 
إدارة  ــة  موافق ــة  حال ــي  ف
ــك املطالب،  ــد على تل يونايت
ــرًا داخل  ــح األعلى أج ليُصب

ــيلي  التش ــب  بجان ــادي  الن
أليكسيس سانشيز. وذكرت 
تلك التقارير أن وودوارد يرغب 
ــاء على بوغبا  بقوة في اإلبق
ــد ترافورد في  على ملعب أول
ــن في  ــة، لك ــرة القادم الفت
ــب  ــام الع ــه ق ــت نفس الوق
ــط املتميز بإخبار  خط الوس

ــي النادي برغبته  أصدقائه ف
ــن الفريق. في  ــي الرحيل ع ف
ــوال بإلقاء الكرة  حني قام راي
في ملعب مانشستر يونايتد 
بها  ــى  أدل ــالل تصريحات  خ
ــائل اإلعالم مؤخرًا، قال  لوس
ا بإعالن  ــدً ــن أقوم أب فيها «ل
ــيء عن بوغبا. علينا أن  أي ش

ــتر  مانشس إلى  نتحدث 
ــر ان نادي  ــد». يُذك يونايت
الذي  اإليطالي  يوفنتوس 
ا  ــابقً ــه بوغبا س ــب ل لع
الستعادة  بقوة  ــعى  يس
ـــ٢٤  ــب ال ــب صاح الالع
ا هذا الصيف من أجل  عامً
ــعي لتحقيق حلمه  الس
ــج  التتوي ــو  وه ــر  الكبي
بلقب بطولة دوري أبطال 
أوروبا. من جانب آخر بات 
ــي تيبو كورتوا،  البلجيك
ــي  حارس مرمى تشيلس
أعتاب  ــى  عل ــزي،  اإلجنلي
ــال مدريد  لري ــام  االنضم
ــرة  ــالل فت ــباني، خ اإلس
اجلارية.  الصيفية  االنتقاالت 
ــكاي  «س ــبكة  ش ــدت  وأك
ــارس  احل أن  ــبورتس»،  س
البلجيكي يصل مدريد، اليوم 
ا لإلعالن عن  اخلميس، متهيدً
ــي،  ــادي امللك ــه للن انضمام

خالل امليركاتو اجلاري.

ــي  ــي ف ــح تشيلس وجن
العثور على بديل كورتوا، 

حيث سدد الشرط اجلزائي 
في عقد كيبا أريزاباالجا، 

ــى أتلتيك  ــارس مرم ح
ــغ ٨٠  ــاو، والبال بيلب

ــورو،  ي مليون 
ا  ــدً متهي

ــه  لضم
للبلوز.

ــت  ضح و أ و
ــيرو»، أن  إذاعة «أوندا س
ــد لن يتخلى  ريال مدري
ــارس  ــات احل ــن خدم ع
كيلور نافاس، بعد قدوم 
ــوي  ــث ين ــوا، حي كورت

ــني لوبيتيجي،  جول
ــر  ي ملد ا
ــي  لفن ا
ي  د ــا للن

 ، ــي مللك ا
ــى  عل ــاد  االعتم

احلارسني.

وذكرت 
ــة،  اإلذاع
ــال  ري إدارة  أن 
ــتفتح  س مدريد 
ــام  أم ــاب  الب
ــو  كيك ــارس  احل
للخروج  ــيا،  كاس
ــادي،  الن ــن  م
ــتحتفظ  س بينما 
ــارس  احل ــات  بخدم

لينون.

تتقدم  حتى  كافيا  املشجعني  دعم  يكن  لم 
الكندية أوجيني بوشار إلى الدور الثاني في بطولة 
مونتريال للتنس، حيث خسرت بواقع ٦-٢ و٦-٤ أمام 

البلجيكية إليسه ميرتنز.
مرات   ٥ بالبطولة،   ١٤ املصنفة  ميرتنز،  وكسرت 
املركز ١٢٩ عامليا،  إلى  التي تراجعت  إرسال بوشار 
بعدما وصلت إلى قمة مستواها في ٢٠١٤، واحتلت 
إلى  الوصول  عام  نفس  في  اخلامس  املركز  آنذاك 

نهائي وميبلدون.
األرض  أصحاب  جماهير  آمال  ستتعلق  واآلن 
البلجيكية  على  فازت  والتي  أباندا،  بفرنسوا 
 ٦-٣ التصفيات  من  الصاعدة  فليبكنز  كيرسنت 

و٦-٢.

وسجلت البريطانية جوهانا كونتا ٨ ضربات إرسال 
ساحقة في طريقها نحو الفوز ٦-٧ و٦-١ و٦-٢ على 

إيلينا أوستابنكو املصنفة ١١.
أسوأ  ويليامز  بسيرينا  أحلقت  التي  كونتا،  ولعبت 
هزمية في مسيرتها في بطولة سان هوزيه الشهر 
املاضي، مع فيكتوريا أزارينكا املصنفة األولى عامليا 

سابقا في الدور الثاني امس األربعاء.
و٦-١  ٦-صفر  وفازت  رائعا  عرضا  أزارينكا  وقدمت 
على الفرنسية كريستينا مالدينوفيتش في مباراة 

استغرقت أقل من ساعة واحدة.
على   ١٢ املصنفة  كاساتكينا  داريا  وتفوقت 
و٦-١،  و٤-٦   ٦-٤ ساكاري  ماريا  الواعدة  اليونانية 
لتصبح على موعد مع أول مواجهة في مسيرتها 

مع مواطنتها ماريا شارابوفا.

ــتر سيتي، إنه يفضل تطوير  قال بيب جوارديوال، مدرب مانشس
ــي الذي حققه  ــاب حتطيم الرقم القياس ــه، على حس أداء فريق
ــم املاضي بحصد ١٠٠ نقطة في الدوري اإلجنليزي املمتاز. املوس

ــي الدوري املمتاز،  ــيتي، أول فريق يبلغ ١٠٠ نقطة ف ــح الس وأصب
ــى أقرب  ــارق ١٩ نقطة عل ــا بف ــي متقدم ــم املاض ــى املوس وأنه
ــاف جوارديوال،  ــد. وأض ــتر يونايت ــيه، الوصيف مانشس منافس
ــبورتس «هل هناك إمكانية  ــبكة سكاي س في تصريحات لش
لتحطيم حاجز الـ ١٠٠ نقطة؟ أنا أقول ال، ألننا لسنا هنا لنفعل 
ــتوى  ــن على املس ــع الالعبني التحس ذلك. ورغم ذلك فإنه بوس
الفردي». وأضاف «بكل تأكيد نستطيع التحسن. إذا شعرت أنه 
ــأجري اتصاال مع رئيس النادي،  ــعنا تطوير الفريق، س ليس بوس
ــعنا  ــع «لكننا ال نزال نثق أن بوس ــأرحل». وتاب ــول له إنني س وأق
ــيطرة بشكل أكبر في  ــن والظهور بشكل أفضل والس التحس
ــم اجلديد باللعب في  ــم اجلديد». وسيبدأ السيتي، املوس املوس
ضيافة آرسنال، األحد املقبل، ويعتقد املدرب اإلسباني أن الفريق 
ــه اجلديد أوناي إميري. ــيكون خطيرا، حتت قيادة مدرب اللندني س

ــيلعب بثبات أكبر في  ــنال س ــح جوارديوال «أعتقد أن آرس وأوض
ــيكون األمر صعبا علينا».ونوه «أوناي يعمل  املستوى كفريق. س
ــيئا  ــني. حقق ش ــيء عن املنافس ــديدة ويعرف كل ش بجدية ش
استثنائيا في كرة القدم األوروبية بحصد لقب الدوري األوروبي ٣ 
مرات متتالية، وكان جيدا مع باريس سان جيرمان. إنه مدرب من 

طراز رفيع وستكون املواجهة صعبة».

ÜÓ€a@Òäÿ€@?Ìäzj€a@Ú‡v‰‹€@�biâÜfl@ÔiaÎå€a

ع املدرب التونسي لكرة اليد،  وقّ
عام،  ملدة  عقدا  الزوابي  حافظ 

لفائدة النجمة البحريني.
عاما)،   ٥٧) الزوابي  وخاض 
في  التجارب  من  العديد 
أشرف  إذ  التدريبية،  مسيرته 
والنجم  اإلفريقي  أندية  على 
الرياضي،  والترجي  الساحلي 

اخللود  تونس،  خارج  درب  كما 
والكويت  والنجمة  السعودي، 
والشباب  القطري  واألهلي 

الكويتي.
على  الزوابي  حافظ  وأشرف 
منتخب تونس األول في موسم 
٢٠١٦ - ٢٠١٧، قبل أن يعود من 
جديد إلى النادي اإلفريقي الذي 
الدوري  في  يغادره خلوض جتربة 

البحريني لكرة اليد.

ــارس القضائي ومجلس اإلدارة  أعلن احل
رفع احلراسة القضائية عن فريق فورس 
ــمل حتالف  إنديا، بعد صفقة إنقاذ تش
الكندي  ــر  امللياردي بقيادة  ــتثمرين  مس

لورانس سترول.
ــيحصلون  س ــني  الدائن أنَّ  ــوا  وأضاف
ــيتم احلفاظ  ــى أموالهم كاملة وس عل
ــق  الفري ــل  مبعق ــف  وظائ  ٤٠٥ ــى  عل
ــتون. وسترول، هو والد النس  بسيلفرس
ــار زافناور،  ــائق فريق وليامز. وقال أومت س
رئيس قطاع العمليات في فورس إنديا: 
ــتقبل  ــاذ مس ــة اإلنق ــتؤمن صفق «س
ــمح  ــوال ١ وستس ــا بفورم ــورس إندي ف
ــة بقوة على أعلى  ــائقينا باملنافس لس
ــعيد بدعم  ــا س ــتويات».وتابع «أن املس
ــون  يؤمن ــن  الذي ــتثمرين  املس ــف  حتال

ــتثمارية  ــرون فيه فرصة اس بالفريق وي
ــتقبل». وتضم  ــا وفي املس ــدة حالي جي
ــائق  الس ــا  إندي ــورس  ف ــكيلة  تش
ــيرجيو بيريز والفرنسي  املكسيكي س
ــتيبان أوكون املدعوم من مرسيدس  اس
ــينتقل على  ــترول (١٩ عاما) س لكن س
ــم املقبل بعد  ــح من وليامز املوس األرج
ــا. وقال  ــي فورس إندي ــتثمار والده ف اس

ــف رولي إن الدعم  احلارس القضائي جي
املالي للفريق سيكون متاحا على الفور 
ــم» فور  ــد من الدع ــي «املزي ــى أن يأت عل
انتهاء اجراءات رفع احلراسة القضائية.
وتوقع أن يتم ذلك في غضون أسبوعني 
أو ثالثة حيث من املقرر أن ينافس الفريق 
ــبا- ــل على حلبة س ــباق املقب في الس

فرانكورشان في بلجيكا في ٢٦ آب.

��
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ــعة من بطولة الكأس  اختتمت النسخة التاس
ــدة بانتصار  ــال في الواليات املتح الدولية لألبط
ــوج بها  ــا (٢-١)، والتي ت ــى روم ــد عل ــال مدري لري
ــة  ــع بطل، في منافس ــام اإلجنليزي كتاس توتنه
شهدت إقامة ١٧ مباراة خالل ١٩ يوما في ١٨ مقرا 
مختلفا. وأنهى «السبيرز» البطولة بحصولهم 
ــى ٧ نقاط بعد فوزهم في مباراتني وتعرضهم  عل
ــام  ــح (٣-٥) أم ــركالت الترجي ــدة ب ــة وحي لهزمي
ــت األصلي من اللقاء  ــلونة، بعد انتهاء الوق برش

ــيا  ــي (٢-٢). كما حصد بوروس ــادل اإليجاب بالتع
دورمتوند األملاني نفس الرصيد من النقاط، لكنه 
ــاء ناديان  ــل وصيفا. وج ــا أقل، ليح ــجل هدف س
إجنليزيان آخران في املركزين الثالث والرابع، وهما 
آرسنال وليفربول، بـ٦ نقاط، وخلفهما بطل دوري 
ــارق األهداف أيضا. ــا، ريال مدريد، بف أبطال أوروب

وحقق الريال انتصارين على روما (٢-١) ويوفنتوس 
ــم البرتغالي  ــذي غاب عن صفوفه النج (٣-١) ال
ــر امليرجني أمام  ــتيانو رونالدو، بينما خس كريس

مانشستر يونايتد (١-٢) في أول لقاء.

 b‘€a@ø@Ú„Ï‹ëäiÎ@NNfib�i˛a@êdÿi@x�ÏnÌ@‚bË‰mÏm
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لعدم  اإلماراتي،  السلة  كرة  احتاد  اعتذر 
بدورة  للرجال  األول  املنتخب  مشاركة 
املقررة  «اآلسياد»  اآلسيوية  األلعاب 
في  جاكرتا  اإلندونيسية  العاصمة  في 
أيلول   ٢ إلى  اجلاري،  آب   ١٨ من  الفترة 

املقبل.
توصل  عدم  بسبب  اعتذاره،  االحتاد  وبرَّر 
إلى  اإلماراتية،  األوملبية  واللجنة  االحتاد، 
العبيه  تفرغ  مشكلة  بخصوص  حل 

للمشاركة في الدورة.
وأكد اللواء املتقاعد إسماعيل القرقاوي، 
أن  اإلماراتي،  السلة  كرة  احتاد  رئيس 
االحتاد طرق جميع األبواب، وسعى حتى 
الدورة  في  للمشاركة  األخيرة  اللحظة 
أنَّ االحتاد، اصطدم  إلى  اآلسيوية. وأشار 
مبشكلة تفرغ الالعبني الذين يشكلون 
جانب  إلى  للمنتخب،  الفقري  العمود 
أسباب أخرى منها تواجد اجلهاز الفني 
في تايالند في البطولة اآلسيوية احلالية 

للشباب.

âàn»m@ÚÓmaâbfl�a@Ú‹é€a
ÖbÓç�a@ø@Ú◊âbíΩa@‚Ü«@Â«

بأي  التتويج  في  روما،  نادي  جنم  روسي،  دي  دانييلي  يرغب 
شيء مع فريقه اإليطالي، خالل املوسم الكروي اجلديد.

وقال دي روسي، في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو 
هذا  أجبت على  لقد  روما؟  مع  مواسمي  آخر  «هل سيكون 
السؤال قبل عامني، وقلت إن عليّ التركيز لتحقيق موسم 

رائع مع الفريق، ثم تقييمه».
في  جيد  بشكل  الظهور  أريد  احلالي،  الوقت  «في  وتابع 

املوسم اجلديد، والفوز بأي شيء بقميص الذئاب».
ا أن اللعب في الدوري األمريكي للمحترفني،  وأضاف «قلت دائمً
أمر محبب لي، لكن لدي سنة أمامي، ثم سأفكر في األمر».

ãÏ–€a@ÜÌâc@ZÔçÎâ@Ö
bflÎâ@…fl@ıÔë@di

أنهى ريال مدريد اإلسباني جولته األميركية بالفوز على روما 
اإليطالي ٢-١ في مباراة ودية ضمن كأس األبطال الدولية في 
بايل  غاريث  الويلزي  النجم  وأكد  نيوجيرزي.  في  القدم  كرة 
كريستيانو  البرتغالي  النجم  غياب  في  للتألق  جاهز  أنه 
من  املاضي  الشهر  اإليطالي  يوفنتوس  إلى  املنتقل  رونالدو 
بايل  وكان  حاسمة.  بتمريرة  وقيامه  هدفا  تسجيله  خالل 
سجل هدفا رائعا في مرمى يوفنتوس في مباراة ودية أخرى 
ريال مدريد عرضاً قوياً ال سيما  م  وقدّ ذاتها.  البطولة  ضمن 

م مبكرا بواسطة هدف جلناحه ماركو  في الشوط األول وتقدّ
أسينسيو بعد مرور دقيقتني إثر متريرة من بايل.

ساعة  ربع  مرور  بعد  الثاني  مدريد  ريال  أضاف  ما  وسرعان 
داني كارفاخال ليسجل  رائعة من  بايل كرة  عندما استغل 
مدريد  ريال  مدرب  قام  أن  وبعد  اإليطالي.  الفريق  مرمى  في 
الثاني  الشوط  في  تعديالت كثيرة  بإجراء  لوبيتيغي  اجلديد 
تراجعت  االحتياطيني،  الالعبني  لبعض  الفرصة  منح  حيث 
الفارق  بتقليص  لروما  سمح  ما  اإلسباني  الفريق  سيطرة 
قبل  سترومتان  كيفن  الهولندي  وسطه  العب  بواسطة 

النهاية بسبع دقائق.

@Èn€Ïu@ÔË‰Ì@ÜÌâÜfl@fibÌâ@ZÚÓ€ÎÜ€a@fib�i˛a@êd◊
bflÎâ@Û‹«@ãÏ–€bi@ÚÓ◊7fl˛a



أدى انتقاد وزير اخلارجية الكندي الحتجاز 
ــي  ــدوي ف ــمر ب ــة س ــطة احلقوقي الناش
ــل عنيف من جانب  ــعودية إلى رد فع الس
األخيرة عبر سلسلة إجراءات دبلوماسية 
ــبه  ــفرت عن ش تصعيدية جتاه كندا؛ أس
ــبق كندا  قطع للعالقات بني اجلانبني، وس
ــي توتر  ــي دخلت ف ــدول الت ــي قائمة ال ف
ــن دولة  ــة أكثر م ــع اململك ــي م دبلوماس
أوربية، على رأسها أملانيا التي أعلنت بداية 
ــلحة  العام احلالي عن وقف صادرات األس
إلى السعودية؛ بعد التصريحات الرسمية 
ــا اململكة مبعاقبة القوة  التي لوحت فيه
االقتصادية األكبر في العالم، كما أصدرت 
ــهر  ــة العليا في بلجيكا أوائل ش احملكم
(متوز) ٢٠١٨ قرارًا مبنع تصدير األسلحة إلى 
السعودية؛ بسبب أوضاع حقوق اإلنسان 
ــويد التي  ــعودية، فضالً عن الس في الس
ــعودية عام  ــليح مع الس ألغت عقود تس
ــد دوافع تصعيد  ٢٠١٥.يحاول التقرير رص
ــر من حليف  ــر جتاه أكث ــعودية األخي الس
ــتقبليًا على  ــف يؤثر ذلك مس أوربي، وكي
ــائر، فضالً  ــع رصد لهذه اخلس اململكة م
ــيكون املتضرر األكبر من  عن بحث من س

األزمة القائمة بني كندا والسعودية.
ــة.. كندا أم  ــن األزم ــيتضرر أكثر م من س
اململكة؟بدأت أولى جوالت اخلالف بني كندا 
واململكة العربية السعودية في الثاني من 
ــرة اخلارجية الكندية  آب بعدما كتبت وزي
ــل  ــع التواص ــى موق ــابها عل ــى حس عل
ا»  ــر» إنها «منزعجة جدً االجتماعي «تويت
ــمر بدوي.  ــاز س ــمعت باحتج ــذ أن س من
ــدة في اليوم التالي صدور  تلى هذه التغري
ــمي صادر عن اخلارجية الكندية  بيان رس
«باإلطالق  ــعودية  الس السلطات  يُطالب 

الفوري لسراح» النشطاء احملتجزين.
ــطة حقوقية  ا)، هي ناش ــمر (٣٣ عامً وس
ــة،  ــية األمريكي ــل اجلنس ــعودية، حتم س
ــة بحقوق  ــي املطالب ــا ف ــط أدواره وتنش
ــية، وفتح اجملال السياسي  املرأة السياس

ــت بإنهاء  ــات، وقد طالب ــوق واحلري للحق
ــى املرأة، كما أنها  نظام وصاية الرجل عل
ــجني واملدوِّن املعارض، رائف  شقيقة الس
بدوي، صاحب «الشبكة الليبرالية احلرة» 

جن بتهمة اإلساءة لإلسالم. الذي سُ
ــة لوضع  ــجب أو اإلدان ــن هذا الش لم يك
ــان في السعودية من جانب  حقوق اإلنس
ا على  ــرًا جديدً ــدول األوربية أم ــدا أو ال كن
اململكة؛ إذ اعتادت األخيرة على مثل هذه 
ــت ردود فعلها  ــي تراوح ــادات، والت االنتق
ــني االكتفاء ببيانات  ــابق ب عليها في الس
ــدم التدخل في  ــدول بع ــذه ال ــب ه تطال
ــؤونها، أو التحرك اإليجابي في اإلفراج  ش
ــدة  ا لش ــطني تخفيفً ــض الناش ــن بع ع

االنتقادات.
لم تتحرك اململكة في هذه الواقعة على 
ــرك فيه في املرات  النحو الذي كانت تتح
ــد مفتوح ضد  ــابقة. وبادرت بتصعي الس
ــتدعاء اخلارجية السعودية  كندا عبر اس
ــفيرها لدى كندا للتشاور، واإلعالن عن  س
أن السفير الكندي «شخص غير مرغوب 
فيه» في السعودية مع إعطائه مهلة ٢٤ 

ساعة ملغادرة البالد.
ا في  ــعودي دومً ــاوب الس ــى التج يدل عل
ــابق وحتى وقت قريب، مع االنتقادات  الس
الغربية ومنها الكندية؛ زيارة رئيس هيئة 
ــعودية، بندر بن  ــان في الس حقوق اإلنس
ــام املاضي  ــان إلى كندا الع ــد العيب محم
ــلمان بن عبدالعزيز  بتكليف من امللك س
ــي  ــف احلقوق ــتعراض املل ــل اس ــن أج م

ــعودية، وحجم التقدم الذي أحرزته  للس

ــا ملوقع  ــال، وفقً ــي هذا اجمل ــعودية ف الس
السفارة السعودية في كندا.

ــح كندا  ــهور من ــذه الزيارة بش وأعقب ه
ــعودي  الس ــارض  املع ــة  لزوج ــية  اجلنس
ــا الثالثة،  ــدوي وأطفاله ــف ب ــدون رائ وامل
ــا تروج له  ــدم القبول مب ــارة إلى ع في إش
ا في امللف  ــا تقدمً ــعودية عن إحرازه الس
ــر كان من  ــب اآلخ ــى اجلان ــي، وعل احلقوق
ــعودية  الس ــد  جتمي ــة  اململك رد  ــن  ضم
جميع «التعامالت االستثمارية وتعامالت 
ــركات اجلديدة التي تؤسس بالتعاون  الش
ــع االحتفاظ باتخاذ  مع اجلانب الكندي م

إجراءات أبعد من ذلك».
ــرار  ــمل ق ــراءات لتش ــذه اإلج ــدت ه وامت
ــج  برام ــف  بوق ــعودية  الس ــلطات  الس
ــى كندا،  ــي إل ــب واالبتعاث الدراس التدري
ــعوديني من  والذي كان ميكن الطالب الس
الدراسة هناك، ونقل الطالب السعوديني 
ــة إلى دول  ــدا للدراس ــي كن ــن ف املوجودي
الب  ــح، ويُقدر عدد طُ ــرى، بعد وقف املن أخ
السعودية الذين يدرسون في كندا  بأكثر 
من ٨٢٠٠ طالب، تبلغ نسبة النساء بينهم 
ــؤالء الطالب أكثر من  ــو ٣٣٪. ويرافق ه نح

٦٤٠٠ شخص من أفراد عائالتهم.
ــائر إلى  ــألة اخلس ــة في مس ــل الكف ومتي
ــعودية إذا ما قورنت  ــائر الس ارتفاع خس
ــدا  ــتثمارات كن ــاوز اس ــدا إذ ال تتج بكن
ــم  ــن حج ــوى ٠,٠٦٪ م ــة س ــي اململك ف
ــعودية،  ــة في الس ــتثمارات األجنبي االس
ــتورد  ــد اململكة ثاني أكبر مس ــا تُع بينم

ــم العربي  ــي العال ــة ف ــع الكندي للبضائ

ــواد التي  ــغ حجم امل ــارات؛ إذ بل ــد اإلم بع
ــدا في عام  ــن كن ــة م ــتوردتها اململك اس

٢٠١٧ نحو أكثر من مليار دوالر.
ــادل التجاري بني البلدين  در حجم التب وقُ
ــار دوالر؛  ــو ٣٦ ملي ــنوات بنح خالل ١٠ س
ــة  الكندي ــادرات  الص ــا  خالله ــت  بلغ
ــا  ــار دوالر، بينم ــو ١٦ ملي ــة نح للمملك
ــعودية إلى  ــة الصادرات الس ــت قيم وصل
ــها نحو  ــدا خالل الفترة الزمنية نفس كن

٢٠ مليار دوالر.
ا  ــة رقمً ــل اململك ث ــر ال متُ ــى جانب آخ عل
ــالت التجارية  ــم التعام ــي حج ــا ف مهمً
لكندا؛ إذ متثل واردات السعودية من كندا 
نحو ٠,٢٪ من حجم إجمالي وارداتها، كما 
متثل الصادرات السعودية ٠,٥٪  من حجم 

صادرات كندا.
قارنة  يرفع من حجم خسائر السعودية مُ
ــادر عن  ــراب البيان الص ــدم اقت ــدا ع بكن
اململكة من جتميد أية صفقات عسكرية 
ــى  ــاره عل واقتص ــن،  البلدي ــني  ب ــة  ثنائي
ــتثمارية التي  ــة واالس ــات التجاري العالق
ــي تعامالت كندا  ا مؤثرًا ف ــكل رقمً ال تُش
ــوق  ــعودية أكبر س ــة. وتُعد الس التجاري
ــط  ــرق األوس للصادرات الكندية في الش

من األسلحة واملُعدات العسكرية.
ــؤول  مس أي  أو  ــة  اململك ــدث  تتح ــم  ول
سعودي عن جتميد الصفقة التي وقعتها 
ــركة  ــع ش ــام ٢٠١٤ م ــي ع ــعودية ف الس
ــة اخملتصة  ــس» الكندي ــرال «دينامكي جن
ــي كانت قد  ــالح، والت ــة الس ــي صناع ف

ــار دوالر قبل  ــه ١٥ ملي ــد قيمت ــازت بعق ف
ــة  ــة مدرع ــع مركب ــوام بتصني ــة أع أربع
ــن املعدات  ــعودية، وعدد م خفيفة للس
العسكرية، وهي الصفقة التي وصفتها 
ــد تصنيع في  ــر عق ــذاك بـ«أكب ــدا آن كن
ــة  ــت ٤ آالف فرص ــالد»؛ إذ أتاح ــخ الب تاري
ــكانها. وتضمن التعاقد آنذاك  عمل لس
ــات ملدة ١٥  ــك خدمة وصيانة املدرع كذل
ــة أكثر من ١٠ ورش صيانة  ا عبر إقام عامً

داخل السعودية.
خطة اِّـملكة للمواجهــة: انتقاد أوضاع 

حقوق اإلنسان َّـ كندا
ــراءات  باإلج ــة  اململك ــف  تكت ــم  ل
ــاه كندا،  ــة جت ــية التصعيدي الدبلوماس
ــة إعالمية  ــا بتنفيذ سياس ــل اتبعته ب
ــوات تلفزيونية  ــة عبر مواقع وقن هجومي
ــخير حسابات رسمية  مملوكة لها، وتس
ــيال ميديا للحديث  على مواقع السوش

عما قالت عنه: «انتهاكات في كندا».
تضمن أبرز مالمح السياسة الهجومية 

ــرته قناة  ــدا، ما نش ــى كن ــة عل للمملك
ــطني  ــر لناش ــوان: «تقاري ــة» بعن «العربي
ــني وضع السجناء  يطالبون كندا بتحس
ــا  ــان»، متضمنً ــوق اإلنس ــق حق ــا يواف مب
انتقادًا للحكومة الكندية، في ما يخص 

تعاطيها مع السجناء في بالدها.
ــجون  ــوأ الس كما حتدث التقرير عن «أس
ــا  ــيئة داخله ــاع الس ــة»، واألوض الكندي

ــاوية»،  «مأس ــروف  ظ ــن  م ــمله  تش ــا  مب
ــث يواجه احملتجزون  ــب التقرير، حي بحس
ا  ــة، «إفراطً ــب إعالم اململك هناك، بحس
ــوء اخلدمات  ــتخدام القوة»، و«س ــي اس ف
ــاء»،  النس ــد  ض ــف  و«العن ــة»،  الصحي
ــال»، ووصول  ــى «احتجاز األطف ــوالً ال وص
ا إلى  ــن ١٥ يومً ــجن االنفرادي م ــدة الس م
ــنوات، فضالً عن األجر املالي املنخفض  س

الذى يحصل عليه السجني .
ــك  ــعودية كذل ــف الس ــت الصح وحظي
ــر  نش ــر  عب ــة  لألزم ــعة  واس ــة  بتغطي
ــم كندا، ومتدح القرارات  مقاالت رأي تهاج
ــعودي، كالكلمة  ــادرة من امللك الس الص
ــعودية  ــة جلريدة «الوطن» الس االفتتاحي
ــدا «بأنه رخيص  ــت موقف كن التي وصف
ــتخدام لورقة  ــادة اس ــل»، وفي إع ضلِّ ومُ
ــاكل كندا الداخلية، كرر  ــهير مبش التش
ــي  ــف ف ــد املني ــعودي أمج ــب الس الكات
ــعودية.. خط أحمر!»  مقاله «سيادة الس
ــم به بيان  ــاض» ما اختت ــة «الري بصحيف
: «وإن أية  ــعودية، قائالً وزارة اخلارجية الس
ــب من كندا  ــرى في هذا اجلان ــة أخ محاول
ــل في  ــا بالتدخ ــموح لن ــه مس ــي أن تعن
الشؤون الداخلية الكندية؛ فمشكالتها 
كثيرة، وقضاياها كذلك، واملتذمرون أكثر.. 
وميكن احلديث معهم ولهم ومناصرتهم، 

والتدخل في تفاصيل التفاصيل».
ا  كما أخذ التصعيد اإلعالمى مسارًا جديدً

ــى موقع  ــمي عل ــاب رس ــر حس ــر نش عب
ــي تويتر، قيل إنه يتبع  التواصل االجتماع
ــورة لطائرة  ــعودية، ص ــالم الس وزارة اإلع
ــهير في  ــي إن» الش ــرج «س ــه إلى ب تتج
ــول: «من تدخل  ــمة بنص يق تورنتو موس
ــا ال يرضيه»، قبل  ــه، لقي م ــا ال يعني فيم
ــهد إلى  ــر حلذفه. وأعاد هذا املش أن يضط
أذهان متابعي مواقع التواصل االجتماعي 

ــرج  ــى ب ــرات عل ــوم بالطائ ــة الهج واقع
ــي الواليات املتحدة في  التجارة العاملي ف

١١ من سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١.
الســعي إُّـ الحليــف األوحــد.. اِّـملكــة 

تخسر أصدقاءها القدامى
ــعودي  ــود ولي العهد الس ــع بداية صع م
ــذت اململكة تعتمد  ــي احلُكم؛ أخ لكرس
ــال  افتع ــى  عل ــة  قائم ــرى  أخ ــة  سياس
ثل  ــة مؤثرة، متُ ــع دول غربي خصومات م
أهمية للمملكة؛ وهي السياسة التي 
ــابقني؛  كامها الس خالفت تصورات حُ
ــن أبقوا قناة اتصال مع احللفاء في  الذي

أوربا في أشد  األزمات معهم.
استحدثت السعودية لغة جديدة على 
ــالء أهمية  ــيتها تزامنًا مع إي دبلوماس
ا مع  برى للحليف األمريكي، خصوصً كُ
ــة،  ــد ترامب ملقعد الرئاس صعود دونال
ــم الرئيس  ــه كان الداع ــذي يُقال إن وال
ــي احلُكم  ــد لكرس ــي العه ــد ول لتصعي
ــن هذا  ــه. ولم يك ــاء عمومت ــة أبن وتنحي
ــبقه   إذ س األول؛  ــدا  ــاه كن ــد جت التصعي
شابه مع أملانيا عقب تصريحات  تصعيد مُ
ــأن  لوزير خارجيتها، زيغمار جابرييل، بش

دور السعودية في األزمة اللبنانية.
بدا في هذا التصريح إعادة الرفض األملاني 
ــة محمد بن سلمان بلغة انتقاد  لسياس
ــارة مشتركة  أعنف؛ إذ قال: «إن هناك إش
من جانب أوربا بأن روح املغامرة التي تتسع 
ــهر، لن تكون مقبولة،  هناك منذ عدة أش
ــكت عنها»، وأكمل: «بعد األزمة  ولن نس
ــن، وبعد ما  ــي اليم ــرب ف ــانية واحل اإلنس
ــر، صارت  ــع إمارة قط ــراع م ــدث من ص ح
ــياء،  ــة للتعامل مع األش ــاك منهجي هن
وصلت ذروتها اآلن في التعامل مع لبنان»، 
ــعودية االنتقاد الشديد من  وواجهت الس
ــحب سفيرها من أملانيا،  جانب أملانيا بس
ــا «مذكرة  ــا لديه ــفير أملاني ــليم س وتس
احتجاج» على هذه التصريحات «املشينة 

وغير املبررة» كما وصفتها. لم تقف أملانيا 
ــدرت بداية العام  ــة األيدي؛ بل أص مكتوف
ــلحة إلى  احلالي قرارًا بوقف صادرات األس
ــعودية.كان األمر املُثير لالنتباه هو ما  الس
ــعودي من خالل ما ذكره  تضمنه الرد الس
ــة مبجلس  ــؤون اخلارجي ــس جلنة الش رئي
 «DW» الشيوخ السعودي زهير احلارثي مع
ــتمرار الوزير بتصريحاته  العربية عن «اس
ــة اململكة  ــيادة وكرام ــاس بس في املس
ــعودية «ليس  ــا»؛ إذ قال: إن الس وقيادته
ــتبعد  من طبعها التصعيد، إال أنه ال يس
أن تلجأ اململكة لكل الوسائل املشروعة 
العقوبات  ــا  ومنه ــا،  ــق مصاحله لتحقي
ــبقت هذه املواجهة مع  االقتصادية». وس
ــب اململكة جتاه  ــا، تصعيدا من جان أملاني
ــعودي  ــى خلفية تصعيد س بلجيكا عل
ــب بلجيكا  ــادات من جان ــوء انتق في ض
ــان؛ أدت بدورها إلى  ــاع حقوق اإلنس ألوض
ــي بلجيكا أوائل  ــدار احملكمة العليا ف إص
ــهر يوليو (متوز) ٢٠١٨ قرارًا مبنع تصدير  ش
ــعودية بسبب أوضاع  األسلحة إلى الس
حقوق اإلنسان في السعودية، وشمل قرار 
احملكمة رخص تصدير أسلحة بلجيكية 
ــورو إلى  ــى ١٥٠ مليون ي ــد عل ــة تزي بقيم
ــابقة  الدول الس إلى  ــعودية.وتنضم  الس
ــلحة  ل من النرويج التي حتظر بيع األس كُ
ــويد  ــعودية، فضالً عن الس والذخائر للس
ــليح مع السعودية  التي ألغت عقود تس
ــبب أوضاع حقوق اإلنسان  عام ٢٠١٥ بس
ــر األوربي  ــعودية، وعزز هذا احلظ ــي الس ف
موافقة البرملان األوربي أواخر العام املاضي 
ــدول األعضاء  ــر تصدير ال ــى قرار بحظ عل
ــلحة إلى  ــاد األوربي تصدير األس في االحت
ــبب «تدخلها في اليمن،  ــعودية؛ بس الس
ــقوط آالف املدنيني  ــبب في س ــذي تس وال
ــنها  ــكرية التي تش في العمليات العس
ــام ٢٠١٥».ال ينفصل  ــذ ع ــن من ــي اليم ف
ــعودي من جانب هيئة  هذا التصعيد الس
ــها ولي  احلُكم اجلديد التي يقف على رأس
العهد السعودي عن التقارب مع الواليات 

املتحدة األمريكية، ورسم سياسة جديدة 
ــا وثقلها على  ــن حضوره ــة تره للمملك
حليف واحد، على خالف األزمنة السابقة 
التي كانت توازن السعودية بني حلفائها.
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هذا السيناريو سيسقط اإلمبراطورية األمريكية
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ــكل تراجع  اكدت تقارير اعالمية على ما هو ش
ــؤال ألنه  ــر الس ــرح التقري ــا ال يط ــكا؟ هن أمري
ــر املتفائلني يجب  ــه حتى أكث يحدث؟ لكن ألن
ــوا باخملاطر لدرئها. إليكم أنقى حكاية  أن يهتم
ا  عن التراجع االفتراضي للواليات املتحدة، بعيدً
ــيناريوهات األكثر حزبية أو هستيرية،  عن الس
ــبب  ــك التي تنطوي على حدوث كارثة بس أو تل

قوة خارقة».
ــذي كتبه تايلر كوين،  ــتهل التقرير ال هكذا اس
أستاذ علوم االقتصاد بجامعة جورج ميسون، 
مقاله مبوقع شبكة «بلومبرج» الذي يطرح فيه 

تصورًا النحدار الواليات املتحدة.
ويقول التقارير: «تخيل أن الواليات املتحدة تعبر 
رئاسة دونالد ترامب دون أزمة دستورية معوقة. 

ــنيعة  ــة العامة الش ــإن املناقش ــك ف ــع ذل وم
ــة ترامب –  ــد فترة رئاس ــتمر – حتى بع ستس
ــاكل  في إثبات عدم مالءمتها ملعاجلة أكثر مش

ا». البالد إحلاحً

الواليات اِّـتحدة األمريكية
ــو  النم ــدل  مع كان  ــرة،  األخي ــنوات  الس ــي  ف
ــا كثيرة ١٪،  ــغ أحيانً ــي لإلنتاجية يبل األساس
ــادي حتى  ــو االقتص ــدالت النم ــن مع ــم تك ول

ــابق. وفي غضون  نصف ما كانت عليه في الس
ــادة الضرائب، أو  ــى أمريكا زي ــيتعني عل ذلك س
ــو ٢٢٠٠ دوالر  ــنوي بنح ــاق الس ــض اإلنف تخفي
ــبة الدين  لكل دافع ضرائب؛ للحفاظ على نس
ــن االرتفاع نحو  ــي اإلجمالي م ــاجت احملل إلى الن

ــبق  ــبوقة، وهذا الرقم يس ــتويات غير مس مس
ــب. لتمويل هذا  ــات الضريبية لترام التخفيض
ــدة صيانة  ــتخفض الواليات املتح ــص س النق
ــة. على األقل فإن ثلث هذا البلد  البنية التحتي
سينتهي به األمر في مقلب النفايات، ولن يتم 

تضييق فجوة الثراء العنصرية.
ــتحقاقات  ــيخوخة واالس ويرى التقرير أن الش
أم  ــا  دميقراطيً كان  ــواء  ــس، س الرئي ــتجبر  س
ــادة  ــاق وزي ــات اإلنف ــى تخفيض ــا، عل جمهوريً
ــات اإلنفاق من  ــتقلل تخفيض ــب. وس الضرائ
ــتكبح االرتفاعات  ــش األمريكي، وس نفوذ اجلي
الضريبية انتعاش النمو االقتصادي. وسيجري 
حماية برنامج مراكز الرعاية الصحية والضمان 
ــات  ــن الوالي ــب)، ولك ــي الغال ــي (ف االجتماع
املتحدة ستفقد القدرة على استعراض قوتها 

في جميع أنحاء العالم.
كيف سيكون شكل العالم خالل ٥ سنوات مقبلة؟

ــرة تقل عن خمس  ــر أن خالل فت ــع التقري ويتوق
سنوات، ستسترد الصني تايوان حتت سلطتها، 
ــرق وجنوب شرق  ــتجذب الكثير من دول ش وس
ــتصنع تركيا  ــا، وس ــال نفوذه ــى مج ــيا إل آس
والسعودية أسلحة نووية، وسيصبحان العبني 
ــيا  ــتمر روس مهيمنني في مناطقهما، وستس
ــاورة، مبا فيها التفيا  ــال حدود الدول اجمل في إهم
ــيفقد حلف الناتو مصداقيته  ــتونيا، وس وإس
ــة، كما هو  ــض العالقات الثنائي ــتثناء بع باس
ــتعود أجزاء من  احلال مع اململكة املتحدة، وس
ــرقية إلى الفاشية. وستظل اتفاقية  أوربا الش
ــمالية (نافتا) قائمة  التجارة احلرة ألمريكا الش
على الورق، لكنها ستكون حتت إعادة التفاوض 
ــى العالقات في نصف الكرة  الدائم، وستتالش

الغربي .
ــتكون اخملدرات  : «س وتابع التقرير توقعاته قائالً
ــة،  ــاالت التقدم التكنولوجي الرئيس أحد مج
وأنا ال أقصد األدوية املفيدة، وال األزمة األفيونية 
ــتظهر  ــة، ولكن س ــي النهاي ــتهدأ ف ــي س الت
ــببة لإلدمان.  ــواد املس ــن امل ــات جديدة م موج
ــزل مكافحة  ــهولة اإلنتاج باملن ــتجعل س وس
ــدوى. حاليًا ميوت  ــى احلدود عدمي اجل اخملدرات عل
ــر من ٨٠ ألف أمريكي من الكحول كل عام،  أكث

ا من جرعات اخملدرات زائدة،  ــر من ٦٠ ألفً وأكث
ــيرتفع إجمالي اخلسائر الناجتة  ومع ذلك س

عن اإلدمان».
ماذا ستفعل التكنولوجيا بالعالم؟

ــرى  األخ ــة  التكنولوجي ــاالت  اجمل ــتقدم  س
ابتكارات، ولكن لن تكون جميعها إيجابية. 
ــيؤدي الذكاء االصطناعي، والتعرف على  س
ــى انتهاكات  ــخاص، إل الوجوه، وتتبع األش
ــيجعل  ــبوقة للخصوصية؛ ما س غير مس
ــون خارج  ــني يعيش ــن األمريكي ١٪ أو ٢٪ م
الشبكة الكهربية. وسيجرى احلد من تأثير 
ــة، عن طريق ملء  ــيرة القاتل الطائرات املس
ــيرة، وسوف  ــماء بطائرات شرطة مس الس
ــة، لكن  ــم العام ــدالت اجلرائ ــض مع تنخف
األماكن العامة في املدن الكبرى ستتشابه 
ــكل محبط؛ بسبب الغياب شبه التام  بش
للسلوك العفوي. وستجعل التطورات في 
ــجيل معظم احملادثات علنية؛  تقنيات التس

ــات اخلاصة،  ــن احملادث ــد م ــيجعل العدي ــا س م
لطيفة بشكل ملحوظ.

السيارات بدون سائق ستكون «الشيء الكبير 
ا.  ــتجعل الطرق أكثر ازدحامً املقبل»، لكنها س
ــى حقوقهم في  ــن عل ــار الس ــوف يصر كب س
ــل محاوالت  ــائق، وستفش ــدون س ــيارة ب الس

ــدة،  ــام جدي ــوم ازدح ــرض رس ــني لف االقتصادي
وسيمضي األمريكيون ساعة يوميًا بسياراتهم 
ــاهدة  ومش ــة  النصي ــائل  الرس ــص  فح ــي  ف

التلفزيون، بدالً عن القيادة.
ــأن تغير  ــوأ اخملاوف بش ــر: «إن أس ــال التقري وق
ــلة  ــتهب سلس ــن تتحقق، ولكن س ــاخ ل املن
ــتأكل التعديالت  ــف املزعجة، وس من العواص
ــتيعاب  ــواحل الس ــول الس ــى ط ــة عل املطلوب
ــو ٠٫٥٪ من  ــطح البحر نح ــتوى س ارتفاع مس
النمو االقتصادي. لذا فعندما تقترب أمريكا من 

ــعر  ــبة ٣٪ من النمو، قد تش ــت آلخر من نس وق
بأنها ٢٪ فقط من حيث مستويات املعيشة».

ونظرًا لالختيار احملدود في «نتفليكس»، سيقل 
عدد مشاهدي األفالم القدمية الرائعة؛ ما يقلل 
ــكال الفن في القرن  ــتمرارية أعظم أش من اس
ــغيل العروض احلية  ــرين. وسينقطع تش العش

للموسيقى الكالسيكية (وهي واحدة من أهم 
ــكل منتظم في  اإلجنازات الغربية اجلميلة) بش
ــتثناء عدد  ــات املتحدة باس ــدن الوالي جميع م

قليل منها.
ــدو في هذا  : إذًا ماذا يب ــالً ــر قائ ــم التقري ويختت
ــل للتصديق؟ هل تعتقد أن منو  التصور غير قاب
ــيكون كل هذا  ــيصل إلى ٣٪؟ س ــة س اإلنتاجي

ــتحق كل هذا العناء؛ ألن التقدم في الطب  يس
سيسمح لنا بالبقاء في شكل الئق حتى سن 
ــتجعل  ــازات التكنولوجية س ــذه اإلجن ١٣٥؟ ه
ــد؟ هل  ــن أبع ــل ألماك ــي يص ــش األمريك اجلي

مستعمرة املريخ ستكون رائعة.

ستصنع تركيا والسعودية أسلحة نووية 
وسيصبحان العبني مهيمنني َّـ مناطقهما 

وستستمر روسيا َّـ إهمال حدود الدول اِّـجاورة

يرفع من حجم خسائر 
السعودية مـُقارنة بكندا 
عدم اقرتاب البيان الصادر عن 
اِّـملكة من تجميد أية صفقات 
عسكرية ثنائية بني البلدين

ستسرتد الصني تايوان 
تحت سلطتها وستجذب 
الكثري من دول شرق 
وجنوب شرق آسيا إُّـ 
مجال نفوذها

لماذا يخسر ابن سلمان أصدقاء المملكة القدامى؟
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ترامب

رئيس الوزراء الكنديابن سلمان



ولكل  قدمياً  السالم  بغداد  مدينة  عن  كتب  ما  كثير 
املضمون  حيث  من  اخلاصة  نكهتها  لها  كانت  كتابة 
والزمن الذي يتناول الكاتب وخاصة املتخصصني باألرث 
تسليط  نحاول  اليوم  نحن  وأما   ، البغدادي  والتاريخ 
الضوء علٰى مدينتنا احلبيبة بغداد بلسان احلاج كرمي بن 
الرجل السومري املهاجر  حسن بن محيسن الساعدي 
من لواء العمارة آن ذاك وقد دخل العاصمة {بغداد} وهو 
منتصف  لبغداد  وصلت  يقول  حيث  الشباب  ريعان  في 
العام ١٩٣٥ فوجدتها مدينة عظيمة لها مكانتها عند 
السياسية  باحلياة  تعج  التاريخية  ودالالتها  قاطنيها 
ثنايا  بني  كثيراً  وتنقلت  والثقافية  التجارية  واحلركة 
مناطقها الشعبية اجلميلة التي تسودها األلفة واحملبة 
لها  احملاذية  واملنطقة  احللة  كعالوي  البسيطة  واحلياة 
العراقي  املتحف  بناية  (باب  مقابل  والتي  العرب  جزيرة 
باسم  سميت  والتي  أزرملي  محلة  ثم  ومن   ( الرئيس 
سينما  صاحب  األزرملي  قدري  وهو  بغداد  أثريا  أحد 
بعلوة  اشتهرت  التي  الشواكة  وأما  املشهورة  قدري 

من  العوائل  ترداده  كانت  الذي  الكبير  والسوق  السمك 
جميع مناطق بغداد وكذلك الفالحني من القرٰى احمليطة 
الزراعية  منتجاتهم  من  الكثير  يجلبون  الذين  باملدينة 
العرب  والدجاج  واللنب  والقيمر  كاألجبان  واحليوانية 
عبيده  حجي  كان  املشهورين  البقالني  ومن  وبيضه 
مختار  واما  خضر  وحجي  صالح  وحجي  رزوقي  وحجي 
املنطقة كان منعم اخملتار ومن ثم تليها الفحامة (طرف 
ثم  ومن  البربوتي  كاظم  مبقهٰى  اشتهرت  التي  الوره) 
الياس  واما منطقة خضر  (اجلعيفر)  والرحمانية  النزيزة 
طوبان  ابن  باجة  من  بالقرب  بالكاريات  اشتهرت  التي 
محلة  هناك  وكانت  للوالدة  الكرخ  ملستشفٰى  اجملاورة 
والكم  الرحمانية  بني  ما  تقع  بالسليمانية  تسمٰى 
احليدري هذا بالنسبة للمناطق الشعبية بجانب الكرخ 
آنذاك  الرصافة من األسواق املشهورة كانت  وأما جانب 
شارع  في  العاقولية  منطقة  يقع  والذي  األمانة  سوق 
البنك  باجتاه  الرصافي  متثال  بالقرب من ساحة  الرشيد 
املركزي وكان يرتاده دائماً للتسوق الباشا نوري السعيد 
رئيس الوزارء العراقي وغالبية الوزراء وأصحاب املناصب 
امليدان  ثم  املشهور  وجامعها  خانة  احليدر  بعده  العليا 
هناك  كان  الذي  املعظم  وباب  والصابوجنية  هرج  وسوق 

ويقع  بغداد  تدريب  فوج  آمر  نامق  علي  العقيد  يسكن 
حتديداً بالقرب من باب بناية وزارة الدفاع تليهما منطقة 
العيواضية التي كانت يقع فيها مستشفٰى الشعب واما 
الكسرة فاحتوت النادي العسكري ومعمل سكاير غازي 
الفضل  واما منطقة   . وطبارة  عبود  من   لصاحبيه كل 

السكانية  تركيبتها  خالل  من  خصوصيتها  لها  كانت 
واحتضانها ملركز شرطة الفضل ثم ساحة زبيدة فمقام 
قنبر علي وشارع السباع والكفاح والتي كانت غالبية 
سكانها من األخوة األكراد الفيلية واما ساحة النهضة 
التي حتتضن سينما الفردوس بعدها باب الشيخ ومقام 
تنتهي  التي  الكيالني ففضوة عرب  القادر  الشيخ عبد 
تسكنه  الذي  األرمن  وكم  الشرقي  باب  منطقة  عند 
غالبية من الديانة املسيحية . وأما املناطق العشوائية 
األصلية  مدنها  من  املهاجرة  العوائل  سكنتها  التي 
ملدينة بغداد كان نصيب الكرخ املعيدية مقابل معسكر 
الوشاش وكم حنني بالكرادة داخل {منطقة العباسية} 
ومنطقة الشاكرية بالقرب من بستان بيت رداعة العائلة 
من  وبالقرب  اخلشبية  الباصات  سيارات  جلميع  املالكة 
قاعة اخللد  واما حصة الرصافة من العشوائيات كانت 
ولغاية  الوزيرية  من  تبدأ  والتي  األطراف  الواسعة  امليزرة 
معارض النهضة اليوم ومن ثم العاصمة تبدءا من باب 
الواثق  وختم حديثه بالقول وأما  الشرقي لغاية شارع 
منطقة بغداد اجلديدة فكانت تقطنها العوائل الغجرية 
النسيان  اليوم  عليها  غلب  قد  بقية  وللحديث  بكثرة 

ملدينة بغداد احلبيبة مدينة السالم .

اعداد / البينة الجديدة

اهللا   رحمه  شاكر  فائق  الدكتور  يعتبر 
 ١٩٦٢ في   واملتوفي   - م   ١٨٩١ في   (املولود 
م) من ظرفاء بغداد وهو طبيب عيون عاصر 
العهد امللكي في العراق وكان من املقربني 
عدة  تقلد  وقد    ، آنذاك  احلكم  رجال  من 
مناصب حكومية وكانت بعيدة كل البعد 
فتارة    ، عيون  كطبيب  اختصاصه  عن 
يصبح اميناً للعاصمة وأخرى مديراً للبريد 
والبرق وتارة مديراً للمطار املدني أو السجون 
من  الكثير  كتب  وقد   .. وهكذا  متصرفاً  أو 
تستهوي  كانت  التي  الطريفة  املواضيع 
حيث  نفسه  عن  كتبه  ومما  آنذاك  القراء 
قال :-  كنت في زيارة عمل الى احدى الدول 
الصحة  وزارة  لي  أرسلت  عندما  األوربية 
حضور  مني  فيها  تطلب  برقية  العراقية 
من  ليس  اذ   " عنها  ممثالً  هناك  مؤمتر طبي 

على  واملؤمتر  آخر  طبيب  إرسال  السهل 
حضرت  احملدد  اليوم  وفي   " االنعقاد  وشك 
ان  فوجئت  لكنني    ، املؤمتر  مكان  الى 
االمراض  ورشة عمل حول  املؤمتر عبارة عن 
العقلية ومرض الشيزوفرينيا بالذات تلقى 
واملستجدات  املرض  حول  محاضرات  فيها 
في مجال العالج ، كذلك يتم احضار بعض 
املرضى الى القاعة لدراسة حاالتهم ومدى 
استجابتهم للعالج، لم يكن امامي اال ان 
العراق  ملمثل  اخملصص  املكان  في  اجلس 
وبعد بضع دقائق جاءت طبيبة وجلست الى 
سألتني  واجملامالت  التعارف  وبعد  جانبي، 
االمراض  مجال  في  وبحوثي  دراساتي  عن 
العقلية عامة ومرض الشيزوفرينيا خاصة 
مجال  في  املستجدات  بصدد  والبحث 
عالجه فاجبتها :-  " في احلقيقة أنا طبيب 
عيون وقد كلفت بحضور ورشة العمل هذه 
من قبل وزارة الصحة وال عالقة لي باالمراض 
فنظرت    ، والشيزوفرينيا خاصة"  العقلية 

اليَّ الطبيبة نظرة استغراب وتعجب وغيرت 
من لهجتها متسائلة : - وفي اية مؤسسة 
صحية تعمل اآلن في العراق ؟ فأجبتها : " 
أنا ال اعمل في أية مؤسسة صحية ،  أنا اآلن 
مدير عام دائرة السكك احلديد في العراق"  
فعادت وسألتني : - وقبلها اين كنت تعمل؟ 
فأجبت: - " كنت امينا للعاصمة بغداد اي 

ما يشبه العمدة عندكم "  .
مكانها  من  ونهضت  الطبيبة  ابتسمت 
على  املشرفني  بعض  الى  وذهبت  بهدوء 
 : متسائالً  احدهم  فجاءني  العمل  ورشة 
- عذراً ياسيدي هل انت الدكتور فائق ممثل 

العراق ؟
هناك  هل   .. ياسيدي  نعم   "  -  : فأجبت 

مشكلة؟"
او سوء  التباساً  ان هناك  يبدو  ولكن  - كال 

فهم. فسألته: - "حول ماذا ياسيدي ؟"
التي كانت جالسة  ان الطبيبة   -  فأجاب: 
املصابني  املرضى  احد  تصورتك  جوارك  الى 

هنا  الى  بهم  أتينا  الذين  بالشيزوفرينيا 
فأجبته  للعراق  املقعد اخملصص  احتل  وقد 

ضاحكاً:
 "ال ياسيدي انا لست مصاباً بالشيزوفرينيا  

لكن الطبيبة على حق فيما قالت"  ...
فأجاب : كيف ؟ .. لكنني لم اجب فتركني 
منصب  يشغل  عيون  طبيب  يضحك  وهو 
في  العراق  ميثل  احلديد  السكك  عام  مدير 

ورشة عمل حول الشيزوفرينيا !!
من  قرن  نصف  من  اكثر  قبل  ذلك  كان 
بسبب  آنذاك  احلكومة  نعذر  ورمبا   ، الزمان 
للدولة  املالية  واملوارد  التخصيصات  قلة 
وقلة  واالتصاالت  املواصالت  وصعوبة 

الكفاءات والشهادات ..
لكنني استرجع هذه احلكاية كلما سمعت  
عني في  عن تعيني شخص ما  باختصاص مُ
و  إيفاد  أو   ، مكانٍ ال ميت لتخصصهِ بصلةٍ 
دورات  في  موظفني  أو  مختصني  أبتعاث 
تدريبية أو ورش عمل خارج العراق أو داخله 

بغير تخصصهم  ، فعلى سبيل املثال  يتم 
ايفاد الفيزياوي  مكان الكيمياوي أو املهندس 
االداري  أو  الكهرباء  مهندس  مكان  املدني 
بحسب  ذلك  وكل   ، وهكذا  الفني  مكان 
ورب  املوفد   بني  والعالقة  احملسوبية  درجة 
العمل  و دون األخذ بعني النظر التخصص 
أو  الشخص  هذا  ايفاد  مت  التي  املرات  وعدد 
موقعه في العمل ومدى استفادة الدائرة أو 

يتعجب  ال  لذلك   ، االيفاد  هذا  من  القسم 
أحد أن يتم وضع العراق في املراتب املتقدمة 
من الفساد واملراتب األخيرة من التطور ،،  وال 
عجب أن بقيت  مؤسساتنا كما هي ، ان لم 
تكن قد عادت الى الوراء رغم ايفاد عشرات 
اآلالف من املوظفني للتدريب وهدر عشرات 
ألن    ، اجملال  هذا  في  الدوالرات  من  املاليني 
عظم  الذين يتم إيفادهم هم ليسوا من  مُ
لقضاء  يُرسلون  فتراهم   ، األختصاص  أهل 
بنومٍ  هناكَ   ويهنأون   ، فرة  السَ مايشبه 
مبثلها  نتمتع  كنا  قلما  اجواء  وفي  هادئ 
ومشاكل  االنفجارات  ظل  في  بلدنا  في 
الشتاء  واألمطار في  الصيف  الكهرباء في 
ولكن  ممتلئة  بجيوب  البعض  يعود  ثم   ،

بعقولٍ خاوية .

13 NO.3006 .THU . 9 .AUG .2018  من الماضيالعدد(٣٠٠٦) الخميس  ٩ /٨ / ٢٠١٨

الحاج كريم

الوسطية واالعتدال في االسالم محبة ووئام .. السيد عبد الحكيم الصافي من اعالم البصرة انموذجا
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خالد خلف داخل

علمية  مظاهر  االسالمية  للوسطية 
االسالمية  فالعقيدة  وتشريعية.  وسلوكية 
بعيدة عن التطرف والعنف ومن اهم مظاهر 
بكل  االنسانية  االسالمية  الوسيطة 
معانيها فهي تسعى الى بناء االنسان بناءً 
سليما قائما على االعتدال واحملبة والتسامح 
مبحاربة كل اجتاه يقود الى التميز العنصري 
بني  بني  السلمي  والتعايش  االنسان  وفناء 

االنسانية.
الوسطية  بلد  العصور  وعبر  العراق  ويعتبر 
مختلف  من  افراده  طبقات  بني  واالعتدال 
محافظة  مثال  وخير  والطوائف.  الديانات 
البصرة عندما حل فيها العالمة اجملاهد عبد 
وتعامله  ثراه)  اهللا  (طيب  الصافي  احلكيم 
االنساني مع اهالي البصرة مبختلف اديانهم 
حتى اعتبر علما من اعالم البصرة الفيحاء .

في  الصافي  احلكيم  عبد  السيد  ولد 
محافظة ذي قار (الناصرية) سنة ١٩٠٥ وكان 
والده العالمة السيد موسى صالح املوسوي 
على جانب كبير من االطالع في علوم الفقه 
واالصول من الوجوه االجتماعية كان يقضي 

لطلب  االشرف  النجف  في  ايامه  معظم 
العلم لذا اخذ السيد عبد احلكيم الصافي 
من والده الكثير من العلوم الدينية ثم انتقل 
االشرف  النجف  وعلماء  العلم  مدينة  الى 
وكان من اساتذة السيد ابو احلسن املوسوي 
ميثله  اختاره  الذي  وهو  الشريف  سره  قدس 
في محافظة البصرة وخاصة منطقة املعقل 
وتعتبر هذه املنطقة اهم مركز في محافظة 
في  تأسس  بحري  ميناء  اول  وتعد  البصرة 
مبدن  البصرة  ويربط  االولى  العاملية  احلرب 
العراق كما يربط العراق بدول اخلليج العربي 

والعالم عن طريق البر والبحر 
في  الصافي  احلكيم  عبد  السيد  استقر 
استشهاده  حتى   ١٩٣٩ سنة  منذ  البصرة 
الرسم  مجلة  خصصت  وقد   ١٩٨٦ سنة 
بعدها ٩٧ لسنة ٢٠١٢ ملفا كامال عن حياته 
رحمه اهللا. الذي يهمنا من حياة السيد عبد 
احلكيم الصافي التبسط والتبصر والصفح 
االنسان  عنوان  حتت  والثاني  والتسامح 
تعاليم  في  واالعتدال  الوسطية  لتحقيق 

الدين االسالمي.
والصابئة  والنصارى  املسلمون  تعايش  لقد 
وخاصة  البصرة  ارض  على  واحدة  اجواء  في 
علي  الدكتور  ذكر  وقد  املعقل.  منطقة 
في  الكويتية  العربي  مجلة  في  القريشي 
عددها ٥٦٤ شباط٢٠٠٥ في مقالته ((البصرة 
خلجات من املنفى)) يقول عاش املتساكنون 

او تعدٍ  او مقاطعة  مبوده لم تدركها كراهية 
النزاع  يتذكرون   املعقل  اهل  ولعل  احد  من 
القسيسني  احد  بني  نشب  الذي  احلاد 
لكنيسة املعقل من جهة ورعيته من جهة 
اخرى والذي اضطره الى الهرب منهم بحيث 
لم يجد من يلجأ اليه اال السيد عبد احلكيم 
ثم  بيته  في  اياما  استضافه  الذي  الصافي 
وبني  بينه  ما  النزاع  لفض  شخصيا  تدخل 
اسالم موظف  هو  ابرز شيء  ولعل  جماعته 
الذي  فردريك  االنكليزي  العراقية  املوانئ 
اسلم على يدي السيد عبد احلكيم الصافي 
وهذا املواطن االنكليزي قد تخلف من احلرب 
العاملية الثانية ولم يعد مع اجليش االنكليزي 

امرأة  من  تزوج  وقد  بريطانيا  الى  عاد  التي 
مسلمة بعد ان اعلن اسالمه على يد السيد 
اي  ادريس  واسماه  الصافي  احلكيم  عبد 
اعتنق االسالم عن دراسة وتفهم وبعد زواجه 
اجنب ولدين وبعد وفاته مت تشييعه من جميع 
ومن  البصرة.  وشخصيات  املعقل  اهالي 
مسجد  بجانب  كان  والوسطية  التسامح 
املعقل كنيسة االرثدوكس حتت اشراف القس 
يونان واملطران املسؤول في منطقة حرير في 
وكان  حنا  يوسف  واسمه  العراق  كردستان 
دائما ما يزور كنيسة املعقل في البصرة وكان 
يقول البناء طائفته (ابوكم في غيابي السيد 
وتسامح  عدالة  وعن  الصافي)  احلكيم  عبد 

االسالم عندما استشرى بعض القساوسة 
باالستيالء  االشتراكي  الفكر  يتبنون  الذين 
املعقل  كنيسة  الى  وجاءوا  الكنائس  على 
لالستيالء عليها وعلم السيد عبد احلكيم 
الشرطة  مديرية  الى  ولده  ارسل  الصافي 
االجراءات  يستنكر  البصرة  محافظة  في 
الكنيسة  تلك  على  باالستيالء  اخلاصة 
اعتداء  هذا  ويعد  املسجد  بجوار  هي  التي 
الى  جاءوا  املسيحيون  علم  وعندما  اثيما 
ان  يرجونه  الصافي  احلكيم  عبد  السيد 
محسن  السيد  سماحة  الى  رسالة  يكتب 
احلكيم يفاحت احلكومة بايقاف االعتداء على 
الوفد  وسافر  االشتراكية  بحجة  الكنائس 
املسيحي الى النجف االشرف وهم يحملون 
رسالة السيد عبد احلكيم الصافي للسيد 
محسن احلكيم وعندما عاد الوفد املسيحي 
للبصرة قالوا جثونا بني يدي السيد محسن 
بني  انا  نتصور  وكنا  احلكيم نسينا قضيتنا 
احلكيم  والسيد  السالم  عليه  املسيح  يدي 
يبني  وهذا  بذلك  املسؤولني  الى  كتب  بدوره 
علي  السيد  بذكر  االسالم  وعدالة  وسطية 
والدي  سمعت  فيقول  الصافي  السيد  جنل 
السيد عبد احلكيم الصافي وهو يتحدث مع 
احد املطارنة الرومانيني قائال (اخلير كل اخلير 
امير  كالم  ومن  والنصارى)  املسلمني  عند 

املؤمنني عليه السالم 
(الناس صنفان اما اخ لك في الدين او نظير 

لك في  اخللق) 
بها  انفرد  خصوصية  له  املعقل  جامع  كان 
عبد  والسيد  البصرة  محافظة  جوامع  بني 
اختص  وصفات  ميزات  له  الصافي  احلكيم 
كان  فقد  االخرى  اجلوامع  ائمة  بني  من  بها 
السيد الصافي عاملا دينيا وزعيما اجتماعيا 
عليه  يرد  ولن  املعقل  الهل  رحيما  راعيا  وأبا 
قضاها  اال  حاجة  قضاء  في  احد  بقصده  او 
الدعاة  مع  وطيدة  عالمات  له  وكانت  له 
وكانوا  االخرى  املذاهب  من  االسالميني 
يدل  يدعونه في مؤمتراتهم وحضوره معهم 
على الوحدة االسالمية ونبذ الطائفية وظل 
السيد الصافي حتى وفاته رحمه اهللا رحمة 

واسعة.

ــور خديها نهر  ــعراء ورقص لها املطربون ون ــي تغنى بها الش مدينت
دجلة وحدائقها الغناء. سحر الضفتني وعلى امتداد النهر العظيم 
ــياب وخرير املياه هنا تتلبد  ــاء االحبة وتبادل القبل ومع الس يتم لق
االسرار وتنقشع الغيوم وتذبل اجلفون وقد غطتها االحالم بذوائبها 
وشقاوة الطفولة ورسم (بنت البيوت) وحتت الدمى وبعض اخلزفيات 
وتلك االنامل الطرية نحتت الفخار واالواني وفي ايام الصبى رسمنا 
ــوارس. مدينتي ظفائرها  ــدران بالورد وطيور الن ــجيرات ولونا اجل الش
ــوان ال يتفارقان  ــرة صن ــجارها الكثيفة املعم ــنية واش ــل الس نخ
ــور املهاجرة  ــئ للطي ــأوى ومالذ داف ــوار وهي م ــا االه ــا ملحه ارضن
ــكر منذ  ــردي والقصب الذي اثمر الس ــاهقة البيان كالب قامتها ش
ــن كل حدب وصوب  ــواح م ــد بعيد عرفها الرحالة وقصدها الس ام
ــرقيني وغربيني ولطيبة اهلها جعلها محط انظار الكل وفتيتها  ش
ــي ازدهرت فيها  ــن العلوم الت ــم واالدب واالدباء وم ــغوفون بالعل ش
ــا روادا لصاالت  ــا صغارا يافعني اصبحن ــة الفنية ومنذ ان كن احلرك
ــرح وفي السنتني من القرن املاضي كانت  العرض السينمائي واملس
تأتينا سيارة للسينما واملسرح لتعرض علينا صور امللوك والرؤساء 
ــالم العربية  ــرض علينا االف ــة املالكة بعدها تع ــيئا عن العائل وش
ــة واخرى وثائقية وكنا فرحني مبتهجني وقدميا قيل (أعطني  والغربي
ــم متحضرا  ــا) ليصبح العال ــعبا مثقف ــرحا اعطيك ش خبزا ومس
حتى يفك اخلناق عن العوائل املغلقة جدا وبدورنا كنا نلغي الفوارق 
ــة مدينتنا وقد  ــاه وجمالي ــمو لرف ــة الننا نحب احلياة ونس الطبقي
ــينمائية واملسرحية منذ العهد امللكي وهنا في  واكبنا احلركة الس
ــارحنا عامرة بزبائنها  ــينما الصيفية والشتوية ومس ــان الس ميس
ــبتي  ــهام الس ــوداني وس وممثليها الكبار امثال املرحوم فاضل الس
ــعيد حسون وسلمان اجلوهر وجواد غافل وعذرا  وانعام الربيعي وس
ــينمات هي  ــن لم اذكره وبعض هؤالء مثلوا في فلم (نعيمة) والس مل
ــداد يدير عدة  ــن اهالي بغ ــريف م ــماعيل ش ــراء لصاحبها اس احلم
ــد الرحمن  ــينما (ريجنت) لعب ــات وس ــي بقية احملافظ ــينمات ف س
ــينما اخليام ولدينا مسرح قاعة االعدادية املركزية  الرحماني ثم س
ــة الفنون البيتية مقابل سوق الذهب اضف على ذلك  وهناك مدرس
ــرقي لصاحبها (يامني) يهودي اجلنسية.  هناك كافتريا للرقض الش
االن ونحن في القرن الواحد والعشرين وبعد ان دخلت الينا احلضارة 
ــياء وتهدمت اجلدران ورحل الزبائن  على مصراعيها االن توقفت االش
ــينما واملسارح الى محال لبيع املوبيليات والكرزات  وتبدلت دور الس
ــى اصبحت  ــب والقبلية حت ــائرية والتعص ــا العش ــت محله وحل

مدينتنا كأداء وايامنا سوداء في عهد اجلمهوريات احلربية .

من اِّـجر الكبري / عبد االمري شنيشل 

تراثيات 
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اعداد / د. نور محمود العبدلي

خان مرجان ويقع في مكان قريب من 
املدرسة املرجانية، عند مدخل شارع 
أسامة بن زيد حالياً، وقد مت بناؤه في 
٧٦٠هـ/١٣٥٨م،   - ١٣٥٦م  ٧٥٨هـ/  عام 
بخان  املتأخرة  العهود  في  وعرف 
املغطى،  أو  املستور  اخلان  أي  األورمتة، 
معظم  عن  يتميز  كان  اخلان  أن  ذلك 
حوشه  أي  فناءه،  بأن  بغداد  خانات 
من  هائلة  بعقود  مغطى  الداخلي، 
بسقوف  بينها  ما  عقد  قد  الطابوق، 
هذا  أتاح  ثم  ومن  أخرى،  معقودة 
أو  يرتادونه  كانوا  الذين  للتجار 
الطيبة،  اإلقامة  فرصة  فيه  ينزلون 
من  وأكثرها  بضائعهم  حتفظ  حيث 
آثار  من  ونحوها  احلريرية  األنسجة 
بينما  الطبيعية،  العوادي  واضرار 
التجارية،  الصفقات  فنائه  في  جتري 
وتبرم العقود بني مرتاديه من التجار، 
واخلان عبارة عن بهو مسقوف ترتفع 
ويتميز  أرضيته،  عن  متراً   ١٤ قاعدته 
سلسلة  إلى  باإلضافة  املبنى  هذا 

كتابية  بنقوش  املتوازية  العقود 
تشكل سطور تزين البوابة للمدخل 
احلالي حيث  البزازين  من جهة سوق 
الكتابة  من  أسطر  تسعة  حتوي 
نـحو  على  كتبت  اآلجر،  في  البارزة 
سائر  ومتثل  والدقة!  الروعة  بالغ 
مرجان  الدين  أمني  وقفية  الكتابة 
ودار  املرجانية،  املدرسة  على  الكبيرة 
شاطئ  على  أنشأها  التي  الشفاء 

أسامة  شارع  نهاية  وفي  دجلة،  نهر 
مما  أن  الوقفية  هذه  وتوضح  زيد،  بن 
هاتني  على  لإلنفاق  مرجان  وقفه 
نفسه،  اخلان  عن  فضالً  املؤسستني، 
مجموعة من الدكاكني وأربعة خانات 
في أسواق بغداد الشرقية، وخان في 
بساتني  عن  فضالً  الغربي،  جانبها 
قرى  في  مختلفة  ومنشآت  عديدة 
وبهرز  مندلي  منها  وجوارها،  بغداد 

تعرف  وهي  جلوالء،  ورباط  وبعقوبة 
وأنه وقف كل  اليوم،  باسم املقدادية 
ويتألف  شرعياً.  صحيحاً  وقفاً  ذلك 
مبنى خان مرجان من طابقني يحتوي 
 ٢٢ على  األرضي،  الطابق  أي  األول، 
العلوي،  الطابق  أي  والثاني،  غرفة، 
الطابق  أبواب  وتزين  غرفة،   ٢٣ على 
البروز  فيها  يؤدي  مقرنصات  األرضي 
املثلى،  اجلمالية  وظيفته  رِّى  اآلجُ

املشكاوات  من  سلسلة  تكون  وهي 
زخارف  منها  تنحدر  املقوسة 
مقرنصة، وتستند على حوامل وأفاريز 
تدريجية  بصورة  اجلدار  من  تخرج 
املتر  من  يقرب  مبا  عنه  تبتعد  حتى 
يزيد  مزخرفاً  نطاقاً  وتؤلف  الواحد، 
بالبهو  ويحيط  املترين  على  عرضه 
أربعة  ارتفاع  على  األربع  جهاته  من 
أمتار. ويعد هذا النوع من البناء الذي 
آثار  أنفس  من  الطابقني  بني  يفصل 
اخلان.  بناء  في  تشاهد  التي  الريازة 
مصمم  وفق  فقد  أخرى  ناحية  ومن 
إضاءتها  طريقة  في  القاعة  هذه 
باستعماله  وذلك  الشمس،  بضياء 
نـحو  على  اخملرمة  املعقودة  النوافذ 
أن  للمشاهد  وميكن  جميل.  فني 
يرى أجزاء من جدران اخلان وقد أسود 
املسافرين  من  فالساكنني  لونها، 
والتجار كانوا يوقدون في فنائه النار 
الشتاء،  فصل  في  التدفئة  لغرض 
السيئ  االستخدام  هذا  أثر  وقد 
على شكل املبنى، بوجه عام، فضالً 
أن  إلى  الطبيعة،  بعوادي  تأثره  عن 
والتلف،  التخريب  آثار  إلى  تعرض 

العامة  القدمية  اآلثار  مديرية  دفع  ما 
وجعلته  شامالً،  ترميماً  ترميمه  إلى 
وأطلقت  اإلسالمية،  للفنون  متحفاً 
العربية)، فصار  اآلثار  (دار  اسم  عليه 
عدة  والزوار  للسياح  مقصداً  اخلان 
ارتفاع  أن  بيد  السنني،  من  عقود 
مستوى املياه اجلوفية في أرض اخلان 
وما حوله، أدى إلى أن تغمر املياه هذه 
يكون  ألن  يصلح  يعد  فلم  األرض، 
اال  اآلثار  دائرة  من  يكن  فلم  متحفاً، 
أن تنقل معروضاته، وأن تقوم بعملية 
من  وجنحت   ، لهُ واسعة  صيانة 
وجدرانه  أرضيته  ترصني  في  خاللها 
السيطرة  متت  حتى  األسمنت  مبادة 
اجلوفية  املياه  نضوح  عملية  على 
استغالله خالل  ثم جرى  داخله،  إلى 
فترة الثمانينيات من القرن العشرين 
املبنى  واستخدم  ترميمه  اعادة  ومت 
كمطعم سياحي يقصدهُ السائحون 
في  ساعات  لقضاء  عامة  والناس 
ويعتبر  األصيل.  البغدادي  اجلو  هذا 
بغداد  مدينة  معالم  من  واحدا  اخلان 

التراثية.

Éflbë@âb‡»fl@Ääï@NN@ÖaÜÃi@ø@Êbuäfl@ÊbÅ

عباس كريم  العلياوي 



 آمنة اِّـياح 

لِّ     نَ الكُ اً مِ ضَ وَأَنْتَ يا أَنْتَ يا بَعْ
لِّي  هُ كالًّ إلى كُ بُّ  بِي حُ

وْفُ يَطُ
دٌ  تَّقِ اءِ مُ شَ وْقِ في األَحْ جمر  الشَ وَمِ

لِي  انِ إِذْ يَغْ رْكَ البُ ِ كَ نيْ يْرَ رُوْحَ عِ سَ
دِ في ألقٍ  عْ ِ السَ نيْ مِ نِي إلى يَاسَ ذْ خُ

لِ  رِ الوَصْ نْ ناظِ ى مِ وَ رَ الهَ طْ تَافُ عِ نَسْ
تْ عَ طَ يْرِ األسى سَ ي دَياجِ ةً فِ ْمَ يا جنَ

ى لَيْلِي  ارَاً باجلَوَ ى نَهَ حَ رَاً فأَضْ نُوْ
ةٍ  فَ لَى شَ اتٍ عَ امَ يْكَ ابْتِسَ تُ فِ قْ شِ  عَ
لِ  حْ ةَ الكُ فَ يْني رَشْ تَ بِعَ قْ شِ لْ عَ هَ فَ

ىً  دَ لْمٌ يَلُوْح ُهُ .. بِها حُ يْنِيْ وَأَنْتَ عَ
لِّ  ي الظِ ابَ فِ رٌ غَ ارَى وَنُوْ دَرْبٌ تَوَ

ٌ َة  رَمنِّ باباَتٌ مُ ٌبِي.. صَ ة  َامَ ميَ
لِّي  يْها إلى خِ دِ أُهْ بٍّ سَ اتُ حُ سَ مْ هَ

تُبُها  ازِلُتُ أَكْ ةٌ مَ ي قِصَّ ائِدِ قَصَ
لِّ  لَةِ الطَ فْ ي غَ ى فِ ذَ ورِ الشَ

طُ لَى سُ عَ
يْ تخضرَّ نرجستي  ازِلُ الرِيْحَ كَ

أُغَ
لِي  كْ  إِنْ مازجته ُ شِ

لُّ وَيَرْقُصُ الظِ
ةً  ارِقَ

فَ ي مُ دَ ي إِلى وَحْ دِ أَتَيْتُ وَحْ
ثْلِي نْ مِ مَ ي فَ دِ ي إلى وَحْ دِ نْتُ وَحْ وَكُ

فوزي الديماسي

ــر والزمن  ــاب البح ــى ب عل
ــوارب  الق ــت  كان ــل،  لي
ــا، متدثّرة  ــطة صمته باس
ــل، ترمق أمواج البحر  بالرم
ــى الصخور  ــرة عل املتكسّ

ــا  ــوم فوقه ــة، والنج خفي
ــكان،  امل ــر  تني ــا  وحوله
ــوح نقاط  ــض نوافذ تل وبع
ضوء متكاسلة من بعيد.. 
ــب  يداع ــدة  وحي ــرة  وزه
املتمايل،  ــها  رأس النسيم 
ــن األماكن  ــا م ــرت له تخيّ
ــني ذاتي  ــت ب ــرة.. وقف صخ
ــا تارة،  ثها همس وذاتي أحدّ
ــواك  ــرا أخرى عن أش وجه
ــر املتربّصة  ــق، واحلف الطري
ــن حولي  ــواج م ــي، واألم ب
العشقيّة  صلواتها  متارس 
مع الرمل دون حياء.. وبينما 

ــاط النجوى  ــى بس ــا عل أن
ذاتي  ــوت  ــبح في ملك أس
ــوم حترس  ــع ذاتي، والنج م
ــت، إذ بي  القوارب في صم
أرى في عمق البحر ما بعث 
في الفؤاد سرورا بعد حزن.. 
عروس تطلّ عليّ بوجهها/ 
القمر، ومتزّق ستار السكون 
ــي في الطريق  بأناملها وه
ــؤاد.. رقصت  ة الف إلى ضفّ
ــاطئ، ورتّلت  على رمل الش
صحوي في محراب الضوء 
صفحة  ــى  عل ــكب  املنس
ــن ذهب..  ــالّالت م ــاء ش امل

سارت نحوي سير القاصد 
املتيّم، وكذا سرت نحوها، 
ه الشوق  سرنا سير من هدّ
ودكه البعد، والقمر من فوق 
ــيقى  ــنا يعزف موس رؤوس
غجريّة الهوى.. وملّا بلغتها، 
ــر،  ــقّ البح ــي انش وأدركتن
ــك بني  وابتلعها، ولم أمس
ــدى  ص إّال  ــنت  احلاملي ــدي  ي
ــجوني..  وهم متردّد في ش
ــروري، وغادرت  ــدت س ضمّ
ــل اخليبة  ــى رم ــاء، وعل امل
حاولت رسم مالمحها مرة 

أخرى.

البينة الجديدة / محمد رسن
ــلة «لغة» التي تصدر  ضمن سلس
ــؤون الثقافية العامة  ــن دار الش ع
ــب مهمة  ــر كت ــي تعنى بنش والت
ــي علوم اللغة من  وجهود قيمة ف
ــط وبيان  ــاء وخ نحو وصرف وإنش
ومعان وتبحث في أساليب تكوين 
اجلمل ومواضع الكلمات فضال عن 
ــية وخصائصها  وظائفها األساس
ــة. والبالغي ــة  والصرفي ــة  النحوي
ــيبويه)  ــرد على س ــدر كتاب (ال ص
ــرة زبون  ــف الدكتور عبد الزه تألي
ــع الكتاب في ٣٣٦ صفحة من  ويق

ــاول الكاتب في  القطع الكبير. تن
التمهيد نشأة الردود على سيبويه 
وتتبعتها منذ أول رد على سيبويه 
إلى ان كثرت وتشعبت وكانت لذلك 
ــباب منها ما كان هدفه علمياً  أس
ــا كان يأخذ اجلانب  صرفا ومنها م
ــي والتحاسد  الشخصي والنفس
بني العلماء. وأما الفصل األول فقد 
عنونه املؤلف بـ(الردود على منهج 
سيبويه) يتناول املؤلف فيه منهج 
ــن قالوا  ــرا مم ــرا كثي ــيبويه ذاك س
ــن القدامى  ــيبويه م ــة س مبنهجي
ومن احملدثني فضال عن ذكر كثيرين 

ــه وضمن  ــوا مبنهج ــم يقول ــن ل مم
ــوان  ــدة كعن ــا عدي ــف قضاي املؤل
الكتاب ومقدمته وخامتته وطريقة 
ــيبويه للشواهد القرآنية  تناول س
العرب  واحلديثية والشعرية وكالم 
في حتاورهم وأمثالهم. أما الفصل 
الثاني فقد جعل املؤلف له عنواناً 
وهو (في األسماء) تناول فيه الردود 
ــيبويه  ــرت حول تناول س ــي أثي الت
التي  وللقضايا  ــماء  لتعريف األس
ــه وعالماته  ــم في إعراب تهم االس
ــع  ــني الرف ــة ح ــة والفرعي األصيل
ــا الفصل الثالث فقد  والنصب. أم

ــاً وهو (في  ــف له عنوان جعل املؤل
ــق بها من حروف  األفعال وما يتعل
ــاول فيه  ــن احلروف) يتن ــة م وطائف
ــائل  ــردود على حد الفعل واملس ال
التي تهم األفعال من حيث تأنيثه 
ولزومه  ــه  ــاؤه وتعدي وبن ــناده  وإس
ــي عدد من  ــه ومعان ــه ومتام وزيادت
ــاول  ورفعه.وتن ــه  ونصب ــال  األفع
ــن احلروف  ــددا م ــا ع ــف ايض املؤل
ــال وعدا  ــق بهذه األفع ــي تتعل الت
ــذا الفصل لكي  ــن احلروف في ه م
تكمله وألنها ال تؤلف فصالً يقوم 

بنفسه.

بابل / البينة اجلديد / علي شريف
ــتطاع الطالب  ــرة اس ــالل اجلد واملثاب من خ
ــة الفنون  ــن كلي ــن اخلزرجي م ــد حس مهن
اجلميلة بجامعة بابل ان يحول مشروع بحث 
ــرف عليه االستاذ املساعد  تخرجه الذي اش
ــدار كتاب  ــد الى اص ــد مجي ــور معتم الدكت
بعنوان (انثرولوجية صورة االله ومتثالتها في 
الفيلم السينمائي) عن مؤسسة دار الصادق 
ــر والتوزيع في بابل  ــة للطبع والنش الثقافي
ــدة (البينة اجلديدة)  ــام 2018. مندوب جري لع
التقى االستاذ املساعد الدكتور معتمد مجيد 
ــرف على البحث فحدثنا قائال: لقد  الذي اش
ــن اخلزرجي  ــث الطالب مهند حس تناول بح
ــرفت عليه بعد حصوله على املركز  الذي اش
ــينما  ــن بحوث التخرج - فرع الس االول ضم
ــي 2017 ـ 2018 موضوعا طاملا  للعام الدراس
ــتغلته  ــينما العاملية واس عملت عليه الس
ــدات اآلخر.  ــر معتقداتها وإدانة معتق لتمري
واضاف الدكتور مجيد: لقد جاء هذا البحث 
ــلح  ــد وتوضيح تلك اخلطوات والتس لتحدي

ــة الفنون اجلميلة حترص  ملواجهتها وان كلي
ــرج الطلبة  ــون بحوث تخ ــا على ان تك دائم
ــار كتابة  ــي تغيير مس ــر النوعي ف ــا االث له
ــن جتارب  ــتفادة م ــة واالس ــوث العلمي البح
االخرين. واشار الدكتور معتمد مجيد الى ان 
ــي الذي حصل  ــن اخلزرج الطالب مهند حس

ــينما له العديد  على شهادة بكالوريوس س
ــة القصيرة، كما  ــيناريوهات الروائي من الس
ــدد من األفالم  ــي تصوير ع ــه عمل مديرا ف ان
الروائية القصيرة من ضمنها مشاريع تخرج 
ــي حصل على  ــينما والت ــم الس لطالب قس
ــيرته الذاتية  اثرها على أربع جوائز؛ وثقت س
ــينمائية من  ــب الس ــن الكت ــد م ــي العدي ف
ــينما العراقية  أهمها كتاب (موسوعة الس
ــاء البياتي،  ــينمائي ضي ــؤرخ الس 2018) للم
وكتاب (مخرجون وأفالم 2018) للناقد واملؤرخ 
ــا انه حاصل  ــينمائي مهدي عباس، كم الس
ــي العديد  ــهادات تقديرية ف ــى جوائز وش عل
من املهرجانات السينمائية احمللية والعربية 
والدولية، وله أربعة أفالم روائية قصيرة وفيلم 
واحد وثائقي، وشاركت أفالمه في العديد من 
ــة والعربية،  ــينمائية الدولي املهرجانات الس
ــة بابل كلية الفنون اجلميلة  وقد مثل جامع
ــي إيطاليا  ــة وعربية ف ــات دولي ــي مهرجان ف
ــس ومصر  ــل وتون ــا والبرازي ــكا وفرنس وأمري

والهند وبريطانيا وروسيا وكندا واملغرب.

دانيال حميدان

- ذكرتني رائحة التراب هنا 
بأشياء كنت قد تناسيتها 

عمداً.
- ذكريات الروائح راسخة ال 

مهرب منها.
- أظنه االنتماء للتراب؟!

- االنتماء للتراب؟!
ــي  ــالً ال تنتم ــك فع - لكن
إليه، أنت مجرد عابر فوقه 

ما دمت حياً.
ــرف  ــن ط ــة م ــا عالق - إنه
ال  ــة  حقيق ــن  نح ــد،  واح
ــيئاً للتراب سوى  نعني ش

مخربني.
ــاً  غريزي ــوط  مرب ــراب  الت  -
ــي  ف ــري  البش ــر  بالعج

قضية(الوطن).
- يا صاحبي..

ــذ  من ــاً  دائم ــان  اإلنس
ــاء،  ــن انتم ــث ع األزل يبح
ــتنتاجته له،  ــددت اس وتع
ــرة ثم  باالنتماء لألس ــدأ  ب
اجملتمع...  ــدن،  الي القبيلة، 

حتى وصل إلى الوطن.
- لكن فكرة الوطن مزروعة 
ــتطيع أن أنكر  ــا، ال أس فين

ضياعي بعيداً عنه.
ــات  الكائن كل  ــت  أصب  -
ــعر بالضياع إن نُقلَت  تش
ــم  ــدة، ث ــات جدي ــى بيئ إل
ــف هذا حالنا،  تبدأ بالتكي
ــرب نعاني من  ــا نغت عندم
ــوق، ثم نعتاد  متالزمة الش

األمر تدريجياً.

ــن تلك الذكريات تؤرق  - لك
أي أحساس باألمان.

- أال ترى؟ 
باتت فكرة الوطن مربوطة 
لكننا  ــات،  بالذكري ــاً  دائم
ــون محور  ــخاص نك كأش

ذكرياتنا.

ــرد  ــن مج ــرة الوط - إذا فك

مشاعر نحن محورها!

ــون انتمائي  - أفضل أن يك

لنفسي فقط.

ــك مقنع  ــي ال أظن - لكنن

ــط  ترب ــى  حت ــك  لنفس

انتمائك بك.

ــا، جميعنا غير راضون  - رمب

لكنها أفضل اخليارات 

- أو رمبا نحن مجرد نازحني.

ــعود في  ــداد مس ــاعر مق والش
(االرق  ــعرية  الش ــه  مجموعت
ــتراحة النوم) التي اسهمت  اس
دار ضفاف في نشرها وانتشارها 
ــة  ــني املتع ــا ب ــع م 2017.. يجم
ــة الفكرية  ــية واملنفع االدهاش
ــي مضمار  ف يتبناها  ــالة  كرس
ــاؤالت  ــن خالل التس ــعر م الش
ــعرية  التي تطرحها صوره الش
والذات  الذاتي  ــم  لله احملتضنة 
ــاد اللغة  ــي اآلخر باعتم اجلمع
ــف وااليجاز  ــة والتكثي االيحائي
ــوان  العن ــن  م ــداء  ابت ــي  اجلمل
ــة  وااليقون ــي  التأويل ــاح  املفت
املوازي  الداللية اخلالقة لنصها 
ــة  الثالث ــه  بفونيمات ــاف  املض
ــل احلوارية  ــة بالتفاصي املكتظ
السابحة ما بني الصحو والنوم 
ــن  ــن ع ــا) املعبري ــة والرؤي (الرؤي
ــفني  والكاش ــية  النفس احلالة 
ــاني املتصاعد  عن البعد االنس
ــلوكياته  ــى جتلياته وس في ارق

ببناء فني معنى ومبنى..
يغمرني نعاس بثياب صيفية

ــح  ــور يفت ــك العصف ــأرى ذل ف
جناحيه كمظلتني

ــل  ــر.. مث ــاف دوائ ــم انص ويرس
مصباح يدوي يترامش
حينها يطمئن نومي..

ــن اصابعي  ــص امللح م ــن امت ل
ورفقتي

في 
قطار

حمولة
ظهيرة
صيف 

1963/ص40
ــف  ــن موق ــق م ــص ينبث    فالن
ــي يتكئ  ــر نفس ــي وتوت انفعال
ــان/  (زم ــة  داللي ــول  حق ــى  عل
مع  ــخصية..)..  حدث/ش مكان/ 
ــق املعنى  ــف العبارة وعم تكثي
للتعبير  ــز  التركي نحو  باجلنوح 
ــة بتوظيف التقنية  عن اللحظ
ــز  ــتنطاق الرم ــة واس االنزياحي
ــه (اداة فكرية معبرة عن  بوصف
قيم غامضة تسهم في تصعيد 
ــج  ــي).. فينس ــك النص التكني
ــر فضاءات  ــه عب ــاعر عوامل الش
ــة  داللي ــاق  آف ــى  عل ــة  منفتح
ــرة املنتجة  ــبعة بها الذاك مش
ــا االلفاظ  ــابك فيه ــي تتش الت

ــهدية  املش ــا  جلمله ــة  اخلالق
(بانزياح  ــا  واقعه ــاوز  تتج التي 
ــد تعبير  ــار اللغة) على ح معي
جان كوهن.. فضال عن خروجها 
ــى  ــي ال ــا العالمات ــن فضائه ع
ــا التأويلي وهي محملة  فضائه
ــي وندائها اخلفي  بوجعها الذات
باعتمادها الفعل احلركي(يغمر/

اضافة  ــم/يدوي/اختنق..)..  يرس
الى انسنة االشياء القائم على 
انعكاس احلالة النفسية وسمو 
ــاهد الى  التجربة بتحويل املش

رؤيا..
اشتريت مظلة..

ــد الفجر.. مع  ــت ادربها عن ورح
هالل مكتبتي

وفي نزهات مساءاتي
..................................

ــع نحو كهل  ــير االصاب اآلن تش
وتقول االفواه

وحده هذا الطفل اجملنون
ــخصني../ لش ــة  مظل ــل  يحم

ص73
ــم  تتس ــة  النصي ــع  فاملقاط   
ــة  والنزع ــري  الفك ــي  بالوع
ــق املتداول  الدرامية وجتاوز النس

باعتماد البناء املشهدي القائم 
ــاز  ــتعارة واجمل ــة االس ــى لغ عل
ــي حتول  ــة الت ــة املتدفق واخمليل
ــع غوص  ــى صورة م ــرة ال الفك
ــذات.. فضال عن  ــاق ال ــي اعم ف
ــه تقانات فنية متجاوزة  توظيف
ــتطرادات  واالس ــالت  للتفصي
ــيميائية  كس ــة  الوصفي
ــكل نصا  ــي تش الت ــط  التنقي
ــة  دالل ــه  في ــل  تتعط ــا  صامت
ــتهلك  املس ــتدعي  وتس القول 
ــلء بياضاته ليكون  (املتلقي) مل
ــاركا في بناء بعض عوالم  مش
ــة  ــه بلغ ــك مغاليق ــص وف الن

ــيلة وغاية في حد  ــكل وس تش
ــاعر  ــل الش ــي يعم ــا والت ذاته
ــر طاقتها االيحائية  على تفجي
ــف عن  ــي يكش ــة ك واالنزياحي

وظيفتها اجلمالية..
انتقل مع ربيع 2003 الى آذانهم 

فانتعش وادي السالم
ــل  والتواص ــروب  احل ــواهد  بش

االجتماعي
في املقبرة اجلديدة

اصطدم قبر
ــر وانا احاول املرور  بكتفي االيس

بني قبرين
فاذا بالصدمة جاءت من صديق

ــا النني لم  ــيني ثالثني عام نس
اضمد جرحه السياسي...

ــدق البالل.. ليلتها زارني في فن
ــت  ــف عرف ــالته: كي ــني س وح

مكاني؟
ــا  وان ــي  ــت اخبرتن ان ــي:  اجابن

تنازلت
ملن ال ميلك قبرا/ ص120 

  فالنص يتميز بدينامية حركية 
ــد على  ــن وتأكي ــا للزم ــع رؤي م
ــون ثقافي  ــكان باعتباره مك امل
ــن للفعل  ــري حاض ــاء فك ووع

ــجل  والذاكرة.. فيس ــعري  الش
ــه التي  ــاعر) حلظت املنتج (الش
تتمحور اشتغاالتها على احلدث 
اليومي بتعابير جمالية معتمدا 
ــحونة  املوجزة..املش ــارة  العب
ــة املرئية املؤطرة  باخليال واحلرك
بوحدتها املوضوعية.. وحيثيات 
ــق من املفردة الرامزة  داللية تنبث
ــز الداللة  ــا لفظ مكتن بوصفه
في سياق يبذل فيه املنتج جهدا 
استثنائيا في هندسة تراكيبه 
ــوره من  ــة لص ــة اخلالق اجلملي
ــتغاله بحركة ذهنية  خالل اش
البالغية  ــر  العناص ــتثمار  واس
ــة  اضاف ــتعارة..)..  اس ــاز/  (مج
ــتذكار  الى توظيفه تقانة االس
والتذكر والرمز املتوهج بنغمه.. 
ــك  ــياقه.  وبذل ــي س ــق ف املتأل
الواعي  الشاعر حضوره  سجل 
املؤثرات  ــي  ــجم مع تنام املنس
ــية واحلسية في مجمل  النفس
ــفا عما  تعبيراته النصية..كاش
ــه االيطالي(ان  ــه كروتش جاء ب
ــورة عمياء  ــة بدون الص العاطف
ــة  ــة فارغ ــورة دون عاطف والص

جوفاء..).
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ــت على واحدة من أعظم نصب بغداد الثقافية والفكرية  عبارة نُقش
ــن خاللها ما  ــتنبط م ــى داللي عميق جداً ويس ــة، لها معن والتوعوي
ــا الذهني بجلجامش.  ــابهة بهرمونه ــف مبلحمة حضارية مش يوص
ــام (٢٠١٠)  ــييده في الع ــة”، هو نصب مت تش ــة العراقي ــاذ الثقاف ”انق
ــد غني حكمت)،  ــرين (محم ــل احد أعظم نحاتني القرن العش بأنام
جتسدت واجتمعت فيه اسمى معاني النهوض باجملتمعات التي متلك 
ــنني.  ــا وذاكرة ثقافية ممتدة جذورها آالف اذا لم تكن ماليني الس موروث
ــل، اجلزء االول  ــران روح ورمزية العم ــم النصب الى جزئيني يعتب يقس
ــقوط نتيجة تعرضه الى  ــطواني بابلي آيل للس ــد بختم اس يتجس
ــفلي تعبيراً عن ما تعرض له العراق  ــر في قاعدته من جزئه الس كس
ــارة التي هي  ــه الثقافي، خطت عليه العب ــث وتخريب لتأريخ من عب
ــخصية  نا بدأت الكتابة)، جزؤه الثاني تقمص ش ــوان املقال (من هُ عن
ــد قوي البنية  ــود لها على أرض الواقع) وهو جس ــة (ال وج ميثيولوجي
ــير الى  مفتول العضالت مفعم بالقوة والطاقة ميتلك خمس أذرع تش
ــم، ذراع املعرفة، ذراع  ــل نهضة أي مجتمع والتي هي (ذراع العل عوام
اإلنسانية، ذراع األخالق، ذراع االقتصاد) يحاول التمسك بذلك اخلزين 
ــاره ذكية  ــقوط، إش ــني النهريني وانقاذه من الس ــاري لبالد ما ب احلض
ــذه العوامل والعمل عليها  ــان لدق ناقوس اخلطر لالرتقاء به من الفن
ــاء بها وجعلها  ــك املقومات لالرتق ــات القائمني على تل وضرورة التف
ــى دوامة  ــن االجنرار ال ــد واحملافظة عليه م ــع البل ــة نهوض بواق دعام
ــي والعلمي الذي من  ــه بانحدار التدهور الثقاف ــل والتخلف وزج اجله
ــات مهما كان ميلك من  ــي على اي مجتمع من اجملتمع ــأنهُ أن يقض ش
ــارة هنا الى  تأريخ وقوة حضارية خزنت على مر العصور. البد من اإلش
الدور األسري الذي من شأنه ان يطلع األبناء منذ براعم اعمارهم على 
ــوز فنية تقرب الفكرة وتوعي الذهن وتفتحه على ما  هكذا نصب ورم
ــاتذة  يجب القيام به للحفاظ على وطنهم، وكذلك الدور التربوي ألس
املدارس ومعلمون رياض األطفال ضرورة القيام برحالت مدرسية توعي 
ــاري وكيفية احلفاظ  ــذ صغرهم مبوروثهم الثقافي واحلض اطفالنا من
ــلحاً  ــك واألميان به، لكي نبني جيالً واعياً قوياً متعلماً ومتس والتمس

علمياً وانسانياً للنهوض مبستقبل بلدنا احلبيب.

 النص الشــعري مغامرة وجدانيــة مهمتها (التطهري) على رأي ارســطو وتقديم الحقيقة صوريا 
على رأي الواقعيني.. بمنهج فني يعتمد االقناع َّـ التعامل الفكري والعاطفي.. انه اخرتاق الثابت 
وتجاوزه بوساطة ذات منتجة ِّـشاعرها ورؤاها لتحقيق هدف الشعر الذي هو (رؤية ما ال يرى) على 
حد تعبري رامبو.. بتوظيف وسائل تعبريية مكتنزة جماليا ومتجسدة بشكل رمزي وداللي يقرتن 

بالواقع ليكون نوعاً من اِّـعادل الحياتي للوجود االنساني الذي تأخذه اللحظة صوب الفناء..

@Úibnÿ€a@@pcÜi@b‰�Á@Âfl
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فنارات

محمود داود البياتي

قصيدة

قصيدة

ترجمة: حسني نهابة
 

ــيء ميوت، كلما   في الروح ش
يرحل صديق

حى، يغادر تاركاً اثراً ال ميُ
ــل  ترح ال  اآلن...  ــل  ترح ال 

ارجوك
فحتى قيثارتي بكت، 

ــة  ــك رائح ــت من ــني فاح ح
الرحيل

ــي صمت  ــي ف ــرق منديل فغ
الوداع

ــة، جترح وال  ــات عالق والكلم
تُقال.

ــراً حني  ــدو صغي ــب يغ املرك
يتوغل في البحر

ــاع  ــوى ضي ــرى س ــه يُ وال من
وفراغ كبير.

ــا  ــي تركه ــدة الت ــك الوح تل
رحيل صديق 

ــه، على  ــرار ل ــر ال ق ــل بئ مث
„Êb������Ìà��ÁÊÏyãb@االمتالء عسير.

Ôˆb‡‰Óé€a@·‹Ó–€a@ø@bËm˝r∑Î@È€�a@ÒâÏï@ÚÓuÏ€Îär„a

قراءة / علوان السلمان

HÈÌÏjÓç@Û‹«@Öä€aI@ø@ÚÓœb‘r€a@ÊÎ˚í€a@âaÖ CpÏπ@ıÔë@ÄÎä€a@øD
Ô„bjç¸a@âÏ‹ÿ€Ï–€a@Âfl

ÚnÓfl@ �êb–„c

HÔ‹◊@›◊@bÌI

قصة قصرية

رحيم الربيعي
النعامة  دور  متارس  لدفنها،  تصريح  بال  ميتة  تولد  األرواح  بعض 
سجنا  لها  احلياة  ستكون  األيام،  عجلة  وركوبها  حتديها  في  حتى 
بقضبان حادة، مصير البيض البارد، أساور من فقدت عذريتها بأصابع 
مجنونة، صرخة يتيم بوجه عالم لن يستفيق من غيبوبته، جميعها 
اإلنتظار  يبارك  األخيرة، هكذا  األنفاس  نهايات مفقودة. سكون  ذات 
برحيل زُين مبظاهر اإلحتفال والنصر على صمت املوت الهائل في وجه 
احليارى واملكلفني بتشييع القلم عندما يذبح على وجه الورقة. فتلك 
بقسوة  ترتدينا  التأريخ  ردهات  في  املشطورة  والصفعات  اللسعة 

هجن يبحث عن عيون تبصر في الرماد األسود. مفرطة ،مقال مُ

ومضة 

اصدارجديد



ــح الصحن  ــة د.صال افتتح اجللس
ــات الترحيب  ــس امللتقى بكلم رئي
ــه  كلمات ــالً  مسترس ــة  بالضيف
ــاً  مخاطب ــول  يق ــو  وه ــة  اجلميل
العراقية  ضيفته: «أهالً بالسيدة 
ــدت وفرضت  ــي عملت واجته الت
ــع ذكوري  ــط مجتم ــها وس نفس
ــة راقية من  ــل فنان خالص لتعم
ــوت جميل كان  ــز وص ــراز متمي ط
ــا ومالمح  ــه إضافة جلماله جمال
ــت مبجال  ــام وعمل الع ــكلها  ش
االخراج وكتابة النصوص فكانت 
ناجحة فيها لتترك بصمة بقيت 
ــرة جمهورها  ــن ذاك ــن متحى م ول
رغم االبتعاد عن وطنها لسنوات». 
وتلت حديث الصحن استذكارات 
ملا قدمته للمسيرة الفنية بقراءة 
السيرة الذاتية والفنية لها لفترة 
ــاً وأثنى على  ــت االربعني عام قارب
ــرح  ــا واملس ــي الدرام ــا ف أعماله

والسينما كممثلة تركت بصمتها 
ــرائح  الش ــة  بكاف ــور  للجمه

االجتماعية وخملتلف االعمار ولكال 
ــا  ــى انتقاله ــى عل ــني، وأثن اجلنس
ــا  ــراج ودخلوه ــن االخ ــل بف للعم
ــد تألقت فيهما  ــم االنتاج، وق عال
ــا خاطب  ــر. وختامه ــاح باه وبنج
ــب كل من القاعة بالتصفيق  وطال
ــت الفنانة  ــا وقوفاً.. واعتل احلار له
الضيفة منصة اجلواهري لتتحدث 
وابنتيها  أمام جمهورها ومحبيها 
ــماء) احلاضرتني معها،  (أنغام وأس
ــة  واملالحظ غياب الفنانني بجلس
ــز وهي ظاهرة  ــة التفات عزي الفنان

يرفضها اجلمهور وعشاق الفن. 

ــي  ــيق وه ــا الش وكان حلديثه
ــني  ح ــا  بداياته ــى  ال ــرق  تتط
ــة:  ــن قائل ــق الف ــارت طري اخت
ــجع االول  «كان والدي هو املش
ــي العمل  ــاركة ف لي وأول مش
ــرحي (مال عبود الكرخي) املس
ــف  ــان يوس ــل الفن ــع الراح م
ــامي عبد  ــراج س ــي وإخ العان
ــة  اللحظ ــزال  والت ــد..  احلمي
الوالد  رافقني  أستذكرها حني 
ــم  قاس ــرج  للمخ ــاري  الحض
ــه  بفيلم ــاركة  للمش ــول  ح
ــي ذلك  ــوت ف ــينمائي (بي الس

ــه على أفضل  الزقاق) وحصلت في
ــا املمتع  ــتمر حديثه ــة». واس ممثل
واستذكرت عالقاتها مع الكثير من 
ــن املمثلني النجوم حني  الفنانني م
ــد انتقالها لعالم  كانت ممثلة وبع
ــام ١٩٩١ وما  ــاج ع ــراج واالنت االخ
ــتوى  حققته من اجنازات على املس
ــة  ــي.. وخالل اجللس ــي والعرب احملل
ــادة الضيوف  ــارك عدد من الس ش
للحديث عما جتول فيه الذاكرة مع 
الضيفة وإبداء الرأي بعملها الفني 

واملتحدثون د.جبار خماط والشاعر 
ــتاذ ماجد  ــي واالس ــاس الكعب عب
ــب والصحفي  ــام طال وأنغ مهدي 
ــاعرة آمنة  ــي العطواني والش غال
عبد العزيز والدكتور جناح املعموري 
رئيس االحتاد العام لألدباء والكتاب 
ــدور الفنانة  ــي ل ــذي أثن ــرب ال الع
ــز لكونها امرأة عراقية  التفات عزي
مبدعة تألقت في مسيرتها الفنية 
ــن أعمال هي مفخرة  وما قدمته م
نعتز بها وقد منحها درع اجلواهري 
تثميناً لها.. فيما قلدها (الصحن) 

قالدة االبداع باسم امللتقى...
ــز من مواليد  ــة التفات عزي والفنان
ــرف  االش ــف  النج ــة  مدين  ١٩٦٢
ــداد وهي  ــا الى بغ ــت عائته انتقل
ــون  الفن ــد  مبعه ــت  درس ــة  طفل
ــا تقدمت  ــد تخرجه ــة وبع اجلميل
ــم  ــة ول ــون اجلميل ــة الفن الكادميي
تكمل الدراسة بسبب حرب اخلليج 
ــة املهمة  ــز الفني ١٩٩٠. أول اجلوائ
ــل ممثلة  ــزة افض ــازت بجائ ــني ف ح
سنة ١٩٨١ عن فيلم (بيوت في ذلك 
ــاركت بعدة مهرجانات  الزقاق).. ش

ــرحية  مس ــة  وخليجي ــة  عربي
ــينمائية  الس ــا  اعماله ــن  وم
ــيد  ــوت في ذلك الزقاق) و(س (بي
املدير) وأفضل املسلسالت التي 
الضالة–  ــي  (االمان ــا:  به مثلت 
ــمس–  الش احالم اخلوف– طائر 
ــة). عملت مبجال  اخلطوة الواثق
االخراج التلفزيوني: (قبل فوات 
ــم  ــن اجله ــدى– م االوان– الص
ــوك-  ــر ودائرة الش جميعاً–احلري
الريح والرمال– استقالة– رحلة 
ــت  وعمل ــترا)..  اوركس ــة–  امين
ــال  االعم ــة  بطول ــاركت  وش
ــة–  الضال ــي  االمان ــة:  الدرامي
ــة على  ــب– أربع ــة الثعال أجنح
ــاد– قلوب  ــق– الريح والرم الطري
ــر ودائرة  ــة– حري ــكنها احملب تس
ــوك– جذور وأغصان– نادية–  الش
شمس البوادي– الغريبان– القمر 
والذئاب- اجملاريح – أحالم اخلوف– 
عزيزة– عمر ابن أبي ربيعة– حكايات 
ــت  ــة– بن ــوة الواثق ــي– اخلط جدت
القضوة–  راكان–  ــوة  ــة– جل البادي
ــدى.. وكانت لها  ــور– الص ــت الن بن
العديد من االعمال تأليفا وإخراجا.
ــال  ــرحية – م ــال املس ــم االعم وأه
ــان الراحل  ــود الكرخي مع الفن عب
يوسف العاني واخراج سامي عبد 
ــمرة اخراج  احلميد– مقامات ابو س
ــن العلي التي عرضت العام  محس

١٩٩٢ واستمر عرضها لعامني.

الملتقى اإلذاعي والتلفزيوني يضيف الفنانة الشاملة إلتفات عزيز في قاعة الجواهري
Â–€a@÷bí«Î@âÏË‡¶a@bËöœäÌ@ÒäÁb√@bËné‹u@Â«@¥„b‰–€a@lbÓÀ
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ــات عزيز) أول أمس  ــاملة (التف ــف امللتقى اإلذاعي والتلفزيوني الفنانة الش ضيّ
الثالثاء املصادف ٧ /٨ /٢٠١٨ فيما غاب أهل الفن ولم يحضروا وكان احلاضر الوحيد 

الدكتور جبار خماط الذي كان زميالً لها بقسم املسرح ايام الدراسة بكلية 
الفنون اجلميلة..

البينة الجديدة/ حمودي عبد غريب

@ÖÏj«@˝flI@ÔyäéΩa@›‡»€a@ø@Ú◊âbífl@fiÎcÎ@Ô€@fiÎ˛a@…víΩa@Ü€aÎ@Êb◊
ÜÓ‡ßa@Üj«@Ôflbç@xäÇΩaÎ@Ô„b»€a@—çÏÌ@›yaä€a@…fl@HÔÅäÿ€a

متابعة / البينة اجلديدة
ــد عن  ــعودية وع ــة الس ــت الفنان أعرب
قها حفلها  سعادتها باألصداء التي حقّ
ضمن مهرجانات صيف أبها على مسرح 
«املفتاحة» في مدينة أبها. وعن الرهبة 
ــبقت صعودها على  واللحظات التي س
ــد: «عندما  ــرح، قالت وع ــبة املس خش
ــرح «املفتاحة» شعرتُ  وصلتُ إلى مس

ــتُ إلى بيت أهلي و»ربعي»،  وكأنّني وصل
ــبة عائلية ألغنّي  وكأنّي آتية في مناس
ة حرارة ترحيبهم بي  ــدّ مع أحبابي، لش
واحلفاوة التي استقبلوني بها. التفاعل 
ــة عرس، أو  اً وكأنّها ليل ــدّ ــراً ج كان كبي
ليلة وطنية، وللمسرح أيضاً قيمة فنية 
كبيرة، تشعركَ باملسؤولية جتاه نفسك 
ــكان الذي  ــى امل ــور وحت ــك واجلمه وفنّ

ــن ذلك، وحول  ــه». وبعيداً ع ــد في تتواج
جتربتها في برنامج «جنوم بال حدود» وما 
ــا « أول في القرية  ــق عليه إذا كان ينطب
ــة» فيما  ــي املدين ــن الثاني ف ــل م أفض
ــج والقناة،  ــة البرنام ــصّ جماهيري يخ
ــاوب على هذا  : «ما رح أج ــةً أردفت قائل
م، وراح أمرّقو  السؤال... راح أعتبره تهكّ

مبزاجي».

A_È‰«@Úibu�a@Ü«Î@oöœâ@à€a@fia˚é€a@bfl

متابعة / البينة اجلديدة
ــمة تصريحات  ــة الكويتية بس أطلقت الفنان
ــأت الكثير من متابعيها. وقالت في حديث  فاج
إلى صحيفة «الراي» الكويتية إن «الفن حرام».

ــد اهللا». ورغم  ــت: «أمتنى الهداية من عن وأضاف
ــفت أنها حازت  ــا للفن. وكش ذلك أكدت حبه
ــابقة حفظ  ــدى املراتب الـ١٠ األولى في مس إح
ــتها في  ــرآن الكرمي عندما كانت تتابع دراس الق
ــن نعلم أن الفن  ــة الثانوية. وقالت: «نح املرحل
ــع ذلك فأنا، وهللا احلمد،  حرام، لكنني أحبه، وم
ــراً،  ــف لك س ــى الصالة. سأكش ــة عل مواظب
ــراً. فأنا كنت طالبة مجتهدة  أقصد أنه كان س
ــا أنني حصلت على  ــي الثانوية العامة. كم ف
ــتوى الكويت في  ــر على مس ــز العاش املرك
ــى أنها  ــت إل ــرمي». ولفت ــرآن الك ــظ الق حف
ــا تصبح الفرصة  ــزل الغناء عندم قد تعت
ــبة. وتابعت: «لن أخسر شيئاً، بل  مناس
يكفيني ما حققته من أحالم في الفن، 
ــيء عظيم،  خصوصاً أن حب الناس ش
ــيء أعظم». وكشفت  لكن حب اهللا ش
ــاء.  ــي الكيمي ــهادة ف ــل ش ــا حتم أنه
وأضافت: «على فكرة، أنا شهادتي «دبلوم 
كيمياء»، ولكن الشكوى لغير اهللا مذلة لذلك 
ــمة الكويتية  ــروع شركة «بس قررتُ فتح مش
ــمل كل مستلزمات األفراح  لألفراح» والتي تش

واملناسبات».

ZÚflÖbï@pb∞äñm@ø@ÚÓnÌÏ◊@Ú„b‰œ
ÚÌaÜ:a@Û‰∑cÎ@‚aäy@Â–€a

متابعة / البينة اجلديدة
ــا، على  ــاكر، التحية للفنانة إليس ــان هاني ش قدم الفن
ــجاعتها وصراحتها بإصابتها مبرض السرطان، مؤكدا  ش
ــع ابنته دينا في محاربة  ــية م أنه خاض جتربة مريرة وقاس
هذا املرض اخلبيث. وأضاف شاكر: «ابنتي دينا خالل مرضها 
ــجاعة وحاولت أن تتعايش مع  بالسرطان كانت قوية وش
ــه الكثير،  ــه وأعراضه ومضاعفات ــرض، وكانت تقرأ عن امل
ــار على املرض لكنها إرادة اهللا». وكان لديها عزمية لالنتص
ــاءً»  ــرة مس وتابع خالل مداخلة هاتفية لبرنامج «العاش
املذاع على قناة «درمي»- قائال: «أسعى للعودة إلى الساحة 

الفنية مرة أخرى وبشكل مختلف».

NNbéÓ€g@ûäfl@kjéi
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بغداد/ البينة اجلديدة 
ــة لألزياء عقيل  ــام الدار العراقي ــح مدير ع افتت
ــكيلي  ــي للفنان التش ــدالوي املعرض الفن املن
ــات ملونة) على  ــط اخلفاجي (بصم عبد الباس
ــطي للفنون التشكيلية في مبنى  قاعة الواس
ــهر آب اجلاري  ــابع من ش ــدار صباح يوم الس ال
ــم املعرض (٣٥) لوحه حتاكي احلضارة  ٢٠١٨، وض
ــة التي مرت بها  ــة عبر احلقب التاريخي العراقي

ــومريني  ــن منذ الس ــالد الرافدي ب
ــوريني حتى  واآلش ــني  والبابلي

ــاءت  وج ــر،  احلاض ــا  عصرن
ــة  الفني ــال  األعم ــم  معظ
ــة  رمزي ــة  تعبيري ــدالالت  ب

ــذات  ال ــت  تثبي ــت  حاول
ــة الوطنية، فقد  ــة الفني والهوي
الفنية  األعمال  بنية  ــكلت  تش
ــة مع الوعي الثقافي  متجانس
ــي مختلف  ــكل مفاصلها وف ب
جوانبها، تخلل االفتتاح لقاءات 

ــى ضرورة  ــدوا جميعهم عل ــادة املدراء أك للس
ــد احلضارات وترتبط  إقامة هكذا معارض جتس
باملوروث والتاريخ الذي يشكل حلقة مهمة من 
حلقات بناء اإلنسان، وابدوا إعجابهم بكيفية 
ــراق بالفن  ــي تاريخ الع ــزال الفنان اخلفاج اخت
ــة و التعبيرية  ــكيلي للوحات عبر الرمزي التش

واحلداثة.
ــر  ثقافة حض دار  االحتفال مدير 

ــور  الدكت ــال  األطف
ــد ونقيب  علي عوي
العراقيني  الفنانني 
ــار  جب ــور  الدكت
ــس احتاد  ــودي ورئي ج
ــات محمود  أعالم األقلي
ــن ممثلي  م وعدد  ــل  مندي
املدني  ــع  اجملتم منظمات 
ــائل اإلعالم والقنوات  ووس
ــور من  ــة وجمه الفضائي

الفنانني ومتذوقي الفن.
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من النافذة

ــرا داهما يهدد  ــتبقى خط ــح املياه س ــدو أن أزمة ش     يب
ــم كل محاوالت التدارك  العراقيني باجلفاف والعطش رغ
ــوارد املائية    ــابق وزير امل ــت س ــد حذر في وق ــاذ، فق واإلنق
ــد املوصل  ــوب املياه في س ــن أن منس ــن اجلنابي م حس
ــني باحلفاظ على  ــادا، وطالب املواطن ــي انخفاضا ح يعان
ــتهالك بقدر اإلمكان.  ــا هو متاح من املياه وتقليل االس م
ــاض معدالت املياه  ــنوات من انخف ــي العراق منذ س يعان
ــلبا  املتدفقة من اجلارتني تركيا وإيران، وهو ما انعكس س
على مناسيب نهري دجلة والفرات، وتزامن ذلك مع صيف 
ــرب  ــن تداعياته على مياه الش ــذرت احلكومة م ــاف ح ج
والزراعة.و مير بسنة مائية شحيحة، قلت فيها اإليرادات 
ــت ال تلبي  ــة، بحيث أصبح ــن معدالتها العام ــة ع املائي
حاجات االستهالك الطبيعي.وفي اآلونة االخيرة احلكومة 
ــب التركي من أجل زيادة  ــت من مفاوضاتها مع اجلان كثف
ــة.وأدت هذه املباحثات إلى  ــات املائية في نهر دجل اإلطالق
ــى املطلب العراقي بتأجيل العمل على  موافقة أنقرة عل
ــو إلى حزيران بدال من موعده السابق  ــد أليس اكتمال س
ــة التركية على زيادة  ــي آذار.وفعال مت االتفاق مع احلكوم ف
ــوب نهر دجلة من ٦٠ إلى ٩٠ مترا مكعبا، عبر زيادة  منس
ــذ الوزارة عددا من  ــات املائية.وهنا البد من أن تتخ اإلطالق
ــة خطر اجلفاف، ومنها على  التدابير االحتياطية ملواجه
ــة التخاذ عدد  ــكيل خلية أزم ــبيل املثال ال احلصر تش س

ــن  ــراءات. وم ــن اإلج م
بينها القيام بعمليات 
ــادة  وزي ــار  لألنه ــري  ك
ــة  املائي ــات  اإلطالق
ــة  حديث ــدود  س ــن  م
ــة،  والكوف ــة  والهندي
ــات  مضخ ــاء  وإطف
ــزل،  والدي ــاء  الكهرب
ــة  األولوي ــاء  وإعط
في  ــالة  اإلس ــات  حملط
ــات  ــن احملافظ ــدد م ع
ــــابقا  اجلنوبيـــة.وس

افادت  مصادر في احلكومة التركية إن سد أليسو جنوبي 
ــعتها  ــة تخزين هائلة تقدر س ــيمتلك طاق األناضول س
ــرة  ــيؤثر مباش ــر مكعب، وهو ما س ــارات مت ـــ ١٠٫٤ ملي ب
ــر دجلة.فيما عزا مواطنون أن  ــى اإلطالقات املائية لنه عل
احلكومة هي التي تتحمل أزمة املياه هذه، بسبب إخفاق 
ــتها في التعامل مع دول املنابع تركيا وإيران.وذلك  سياس
ــتغالل  ــبب عدم وجود خزانات مياه داخلية وعدم اس بس
املياه اجلوفية وقلة السدود قد أسهمت في تفاقم األزمة، 
وتناقص استحقاقات العراق من مياه النهرين التي تصل 
ــى ٧٥٪. الزراعة في العراق االن تعاني  من االعتماد على  إل
األساليب التقليدية، وهو ما يسهم في تناقص مستوى 
األنهار، بسبب قيام الفالحني بسحب كميات كبيرة من 
ــيحي»، وهو ما يؤدي إلى زيادة  املياه باملضخات «الري الس
ــتهالك بدال من االعتماد على التنقيط ووسائل  في االس
ــتخدام  الري احلديثة األخرى.مما يتطلب من احلكومة   اس
ــرض احلصول على كامل  ــط على دول املنابع لغ أوراق ضغ
ــني بغداد وأنقرة  ــتحقاقات البالد املائية، املفاوضات ب اس
ــت بذات قيمة كبيرة، ولم تؤت ثمارها ألنها يجب أن  ليس
ــن ملف املياه في تركيا،  ــؤول األول ع ترتقي لتتم مع املس
وهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وليس بني وزارتي 
ــتطيع  ــوارد املائية في البلدين.فاحلكومة وحدها ال تس امل
ــل األزمة، ألن أزمة املياه عاملية، وكان من املفترض وجود  ح
ــع، وجتهيز  ــع هذا الوض ــتراتيجية للتعامل م ــة إس خط
ــر.وال تقتصر  ــت مبك ــني منذ وق ــر املواطن ــل وحتذي البدائ
ــي، فإيران  ــى اجلانب الترك ــح املياه عل ــؤولية عن ش املس
ــبب إغالق عشرات  ــار املياه بس ــهم أيضا في انحس تس

الروافد املتدفقة إلى العراق.

يمرالعراق بسنة مائية 
شحيحة، قلت فيها 
اإليرادات اِّـائية عن 
معدالتها العامة، بحيث 
أصبحت ال تلبي حاجات 
االستهالك الطبيعي
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البية الجديدة /  يوسف حسني الربيعي
تصوير احمد الصبيحاوي

ــكلة  ــي من مش ــارع العراق ــي الش يعان
الكهرباء اذ ان في  فصل الصيف يوما بعد 
ــي وزارة الكهرباء  ــؤولون ف آخر يعدنا املس
بحل مشكلة الكهرباء ونحن من البلدان 
ــي الوطن  ــاج الطاقة ف ــي انت ــة ف العريق
ــة اجلديدة» ان  ــي وكان جلريدة «البين العرب
اجرت هذا االستطالع مع املواطنني اذ قال 
ــول صبري –عاطل عن العمل  املواطن رس

ــل الصناعة انا  ــراق يرجع الى ماقب ان الع
ــل ان الكهرباء  ــال احلكومة ه ــي اس عراق
ــعب املظلوم  صعبة؟ الى متى ينتظر الش
ــط خدمات العالم؟   الوايرات  حل من ابس
ــارع وان امراض  ــي الش ــي مجموعات ف ف
ــن العمل من  ــرة انا عاطل ع الصيف كثي
ــة الذي  ــدة االهلي ــال للمول ــن اجلب امل اي
ــودة  ــد ج ــا رائ ــعب؟ ام ــا   الش يحتاجه
ــكلة العصر يوم  فيقول ان الكهرباء مش
االنتخابات يكون التحسني جيد للكهرباء 
ــة الكهرباء تصل الى اكثر من  وورقة جباي

ــي الكهرباء كي  ــف دينار ،اقول اين ه ٥٠ال
ــة وايضا  ــورة الكهرباء الوطني ــدد فات اس
ــد احلكومة وادعو  ادفع اجور املولدة نناش
ــى النظر الى املواطن  ــة رئيس الوزراء ال دول
ــة يدوية كما كان  ــر اقول نريد مروح الفقي
ــتعملها.مؤيد محمد  ــدك يس ــدي وج ج
ــن قال : الكهرباء ال توجد في العراق  حس
ــاهدت ايران واالردن  ــوة بلدان اجلوار ش اس
ــى بلدي  واحلكومة تنام على  وانا احترق عل
ــعب العراقي املظلوم يعيش  التبريد والش

كما كان قبل ١٠٠ عام.

ــمولني بنظام الفصل السياسي     لفيف من املواطنني املش
ــث ذكروا بانهم  ــباب تأخر العمل به, حي ــاءلون عن اس يتس
ــئموا من املراجعات اليومية ولكن من دون ان يحصلوا  قد س
على نتيجة, فهل هناك من يتصدى الظهار حقوقهم وابعاد 
شبح املعاناة والتعب عنهم جراء التعامل الروتيني القاتل؟ 
ــر اجناز معامالتهم تقع ضمن اجابات غير  وقد ذكروا بأن تأخ
ــر االوراق الثبوتية للمعاملة او انها  ــة منها عدم توف منطقي
قد فقدت او احترقت. وهم يناشدون من هم مبوقع املسؤولية 
ــذه املعاناة التي  ــم وتخليصهم من ه ــاد حل ناجع له بايج

ارقتهم كثيرا.

ــة خاتون  ــي منطقة راغب ــن العوائل ف ــد م ــكو العدي     تش
ــة والطحني من  ــض وكالء املواد الغذائي ــن عدم اهتمام بع م
ــعار التي جتبى  توزيعها لهم, حيث هناك تالعب كبير باالس
ــدة لهم وامنا على  ــلم دفعة واح ــم, كما ان املواد ال تس منه
ــذا التعامل غير  ــرى وه ــي جباية اخ ــات مما يعن ــكل دفع ش
ــاني وغير عادل ومخالفة صريحة وواضحة للتعليمات  انس
والضوابط التي اقرتها وزارة التجارة والزمت الوكالء بالتقيد 
ــماعنا قبل فترة  بها حرفيا خدمة للمواطنني, لقد طرق اس
ــازات (١٠٠٠) وكيل لعدم  ــحب اج ــارة بصدد س ان وزارة التج
ــؤالء الوكالء  ــط واضافوا ان بعضا من ه ــم بالضواب التزامه
ــا وهذا مناف  ــر الدولة يتقاضون رواتب ــم موظفون في دوائ ه
للشروط . عليه يرجون اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة للحد 

من ظاهرة التالعب هذه التي استنزفت اموالهم وارقتهم.

ــكنتها     مناطق نائية في اطراف العاصمة بغداد يحتاج س
الى خدمات طبية وذلك لبعد املراكز الصحية عنهم ويرجون 
ــة لغرض معاجلة  ــال مفارز طبي ــوم وزارة الصحة بارس ان تق
ــن واملقعدين ..فهل هذا  املرضى منهم وباخلصوص كبار الس

االمر ال ميكن حتقيقه؟.

الموضوع / صحة صدور
    هاتفنا املواطن (رسول احلمداني) من محافظة بابل قضاء 
احللة وذكر بان املتقاعدين االصالء او الوكالء الذين لم تظهر 
ــتالم رواتبهم  ــد مراجعتهم الس ــماؤهم وبصمتهم عن اس
ــد بابل حيث  ــى مراجعة دائرة تقاع ــة يضطرون ال التقاعدي
ــدور للكتب وهذا االمر  ــم كتب لهم مع صحة ص يتم تنظي
ــان االمر قد تغير  ــهر ب ــول به لكنهم تفاجأوا هذا الش معم
ــرف الراتب  ــم منحهم كتاب ص ــة بان يت ــت الطريق واصبح
ــتلم منه املتقاعد  من املديرية ويعنون الى املصرف الذي يس
ــبب لهم االرباك  راتبه ولكن من غير صحة صدور وهذا ما س
ــؤولون  ــبب هذا االجراء اجابهم املس ــؤالهم عن س وعند س
ــي مديرية التقاعد في بابل بأنه عليهم جلب كتاب صحة  ف
ــاف املواطن  ــى دائرتهم واض ــرف معنون ال ــدور من املص الص
ــد بكتاب صحة  ــم تزويد املتقاع ــي انه ال يت ــول احلمدان رس
ــل عن طريق البريد وهذا ما يستغرق  الصدور باليد وامنا يرس
ــا طويال ويبقى املتقاعد منتظرا .. هذا االمر يجب ان يتم  وقت
ــريع وعاجل النه ميس ارزاق  ــام به وان يوجد له حل س االهتم

الناس وقوت عوائل كثيرة.

@Òâbvn€a@ÒâaãÎ@âbƒ„a@‚bfla
@ÚÓˆaàÃ€a@ÖaÏΩa@ı˝◊Î

@Úzñ€a@ÒâaãÎ@âbƒ„a@‚bfla
ÚÓjü@ãâb–fl

@›ibi@Ü«b‘m@äÌÜfl@@âbƒ„a@‚bfla
›ibi@CUD@ÜÓëä€a@“äñfl@äÌÜflÎ

@_·:@Âfl@ÊÏÓçbÓé€a@ÊÏ€Ïñ–Ωa

املواطنة اسماء كاظم عبد عجيل خريجة 
ــي٢٠١٦- ــادس االعدادي للعام الدراس الس

ــدل٥٧٪، وكان قبولها املركزي في  ٢٠١٧ ومبع
معهد ادارة تقني عمارة، ولكنها ترغب في 
ــتها في تخصص الصيدلة في  اكمال دراس

ــى نفقتها  ــيا عل ــة فارنيش في روس جامع
ــمح لها بفتح  اخلاصة ولكن معدلها ال يس
ــي في دائرة البعثات، لذا تناشد  ملف دراس
ــخصي وحتقيق  ــم بتدخلكم الش معاليك
ــي موافقتكم على  ــا أمل ف امنيتها وكله

ــتها  ــا إلكمال دراس ــي له فتح ملف دراس
ــورة اعاله..  ــراق في اجلامعة املذك خارج الع
ــا واكمال  ــق رغبته ــاعدتها في حتقي ومس

مشوارها الدراسي.  
موبايل / ٠٧٩٠٤٩٨٠٠٠٦

ــة واجلوازات  ــوال املدني ــة االح     ردت مديري
ــم العالقات واالعالم- شعبة  واالقامة /قس
االعالم والرصد االعالمي بكتابها ذي العدد 
ــرته  ــا نش ــى م ــي ٢٠١٨/٧/٢٩ عل (٣٩٣٤٦) ف
ــى بعددها  ــى الصفحة االول صحيفتنا عل
ــي ٢٠١٨/٤/٥ وليس كما ورد  املرقم (٢٩٢٤) ف
ــم ٢٠١٨/٤/٤ وحتت عنوان برقية  في تاريخه

الى وزارة الداخلية. وفيما يلي نص الرد:ـ
ــكرنا  ــرب فيه عن ش ــذي نع ــي الوقت ال ف
ــل  قب ــن  م ــة  املبذول ــود  للجه ــا  وتقديرن
ــخيصها احلاالت ذات  ــا احلرة وتش صحافتن
ــاس بخدمة املواطن وعمال بحرية الرد  املس

نود ان نوضح بصدده االتي:ـ
ــن الكتب  ــر م ــا الكثي ــى مديريتن ــرد ال ١-ت
ــة/ مكتب الوزير  ــادرة من وزارة الداخلي الص
ــى ترويج معامالت  ــة املوافقات عل املتضمن

تبديل االسماء وااللقاب ونقل النفوس .

٢-حيث تقوم مديرية شؤون االحوال املدنية 
باجراء اخملاطبات الى الدوائر املسجلة فيها 

قيود املواطنني.
ــماء  ــة بتبديل االس ــوى قضائي ــام دع ٣-تق
ــجل  وااللقاب في دوائر االحوال املدنية املس
ــادة (٢٢)  ــن وفق احكام امل ــا قيد املواط فيه
ــنة  ــن قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لس م

.٢٠١٦
ــؤون  ش ــة  مديري ــة  موافق ــتحصال  ٤-اس
ــب) وموافقة  ــص اللق ــية (فيما يخ اجلنس
ــة العامة  ــوازات والهيئ ــؤون اجل مديرية ش

للضرائب.
ــف احمللية على  ــر في احدى الصح ٥-النش

نفقة املدعي وملرة واحدة .
٦-موافقة اجلهات االمنية لبيان مطلوبيته 

للقضاء من عدمه.
٧-حتال الدعوى الى قسم الواقعات في مقر 

املديرية املذكورة انفا لغرض التدقيق واعداد 
القرار القضائي .

٨-ربط مستمسكات املواطن مع الدعوى.
٩-يعرض القرار على انظارنا للتوقيع حسب 
ــب القرار رقم  ــة اخملولة الينا مبوج الصالحي

(٤٢) لسنة ١٩٩٥.
ــرارات  ــجل الق ــي س ــرار ف ــجل الق ١٠-يس
القضائية ويرسل الى دائرة االحوال املدنية 
ــجل فيها قيد املواطن لغرض تنفيذه  املس
ــابه الدرجة  ــد اكتس ــد املواطن بع ــي قي ف

القطعية.
ــكر  ــدم مبوفور الش ــدة» تتق ــة اجلدي «البين
ــا  ــورة ملتابعته ــة املذك ــان للمديري واالمتن
ــن موضوعات تهم  ــره م ــتمرة ملا تنش املس
ــذا دليل قاطع على مهنيتهم  املواطنني وه
ــم لتقدمي االفضل للمواطنني, وفق  وحرصه

اهللا اجلميع لفعل اخلير.

C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@Û����������‹���«@Öä������m@Ú�����Ó�‹��ÅaÜ������€a

Ô‡‹»€a@szj€aÎ@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a@äÌãÎ@âbƒ„a@‚bfla@ÒÜëb‰fl

بــــوابـــــة

ــزات احلضارية  ــدا من اهم املرتك ــن العراقي واح ــر الف     يعتب
التي يشهد له اجلميع بذلك  واجيال الستينات والسبعينات 
والثمانينات والتسعينات من الفنانني وعلى الصعد كافة من 
ــعراء وما يكتبونه على مستوى الوطن العربي  املمثلني والش
ــي  الواقع املرير  ــي حتاك ، وه
وتصف الوجع العراقي بدقة 
ورمبا يغنيها الفنان العراقي 
ــة  ــن قص ــدث ع ــا يتح كامن
حقيقية حلظوية ورغم كل 
ــان العراقي  ــه الفن ــا قدم م
ــي واالعمال  ــم االغان من اه
ــغلت  ش ــي  الت ــة  الدرامي
الوطن العربي   حيث اصبح 
الفن العراقي حديث العرب 
ــات  ــك طاق ــراق ميتل الن الع
ــرة  كبي ــات  وقام ــة  متقدم
ــون دون ان اقول  ــم ولكنهم معروف ــم اذكر احده ــم انني ل رغ

اسماءهم.
ــواء  ــة ان تقف بجانب الفن العراقي س ــى اجلهات املعني فعل
ــس صورة  ــة حضارية تعك ــم واجه ــال فه ــا او ممث أكان مطرب
ــي اخلارج والداخل النهم قدموا اروع االعمال الغنائية    بلدنا ف
واملسرحية .. نعم قدموا اكثر مما قدمه بعض ساسة السرقة 
ــن ( خمطوا االول والتالي ) وبقي الفن على حافة الضياع  الذي
الننا بحاجة الى اعمال جديد لذلك يجب دعم الفن والثقافة 

بصورة عامة.
أخيراً:

نقول مبنتهى الصراحة .. من االفضل .. السارقون ام الفنانون؟ 
رغم ان الفنان اصبح يقترب من خط الفقر .. نعم اجلواب متاح 
ــب والدليل على ذلك لم نر يوما  الن البعض يجامل وال يحاس
ــجن الن احملاصصة قتلت احلكم احلقيقي  ــدا سيق للس فاس
ــن ويتحرر العراق  ــينتعش الف فاذا قضينا على احملاصصة س
من الفساد والفاسدين .. املنا كبير بالقضاء العراقي العادل 
املثابر وهو يطارد زمرة الفساد ويعيد حقوق الشعب املظلوم.

   بقي الفن على حافة 
الضياع الننا بحاجة 
اُّـ اعمال جديد لذلك 
يجب دعم الفن والثقافة 
بصورة عامة

حسني السومري

@Ô”aä»€a@Êb‰–€a
ä‘–€a@Âfl@Ô„b»ÌA

احمد البياتي

م/ متنزه بحاجة الى خدمات
ــني  ــكنة محلة ٨٨١ بغداد /حي احلس ــث الينا لفيف من س بع
ــالة ذكروا فيها بان املتنزه املوجود قربهم قد  ــارع املطار برس ش
ــدم املتابعة من قبل االجهزة البلدية  اصابه االهمال نتيجة لع
ــائبة فضال عن  ــح مكبا للنفايات ومرتعا للحيوانات الس واصب
ــتتخذ الدائرة البلدية  ــة على البيئة.. فهل س ــرات املترتب التأثي

املعنية اجراء بذلك؟.

ÜÓëä€a@ÚÌÜ‹i@äÌÜfl@âbƒ„a@‚bfla
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ــه ذي العدد /٤٤٣  ــة بكتاب ــن / االدارة العام ــرف الرافدي    رد مص
ــا (٢٩٥٩) الصادر  ــرته جريدتنا بعدده ــي ٢٠١٨/٨/٥ على ما نش ف
ــعاد فليح  ــتلفة (س ــكوى املس ــوص ش ــي ٢٠١٨/٥/٣١ بخص ف
ــة للصناعات اجللدية  ــركة العام ــن) احدى موظفات الش حس
ــتقطع منها  ــا) فرع الكرادة لثبوت بطالن ادعائها حيث اس (بات
ــزي و٢٠٥ الف  ــك املرك ــتعالم البن ــار لغرض اس ــف دين (١٠٠) ال
ــة وبذلك يكون  ــوم املصرفي ــار عن العموالت والتامني والرس دين
ــة احلصول على  ــا عن معامل ــتحصل منه ــي املبلغ املس اجمل
ــلفة ٥ ماليني دينار هو ٣٠٥ الف دينار ال غير وليس كما ادعت  س
ــغ الذي دفعته  ــف دينار .كما ان املبل ــتحصال مبلغ ٥٠٠ ال باس
ــتندات رسمية موجودة لدى فرع القصر االبيض  يكون وفق مس
الذي منحها السلفة وبذلك ان ما ورد من ادعاءات في الشكوى 
ــة واالثباتات مما  ــتند الى الصح ــورة في جريدتكم ال تس املنش
ــمعة مصرف الرافدين املعروف عنه  يخلق تشويش وتشويه س
ــفافية عالية  ــعيه الرضاء زبائنه وتعامله بش دقة تعامالته وس
ــر الرد  ــط والتعليمات لكافة اجلهات.راجني نش واتاحة الضواب
والتوثق من صحة املعلومات التي تردكم بشأن تعامالت املصرف 
لتجنب عدم املساس بسمعته كما سيحتفظ املصرف بحقه 
ــمعة  ــويه س ــتكية لقيامها بتش القانوني جتاه املوظفة املش
ــكر  ــرف دون وجه حق. «البينة اجلديدة» تتقدم مبوفور الش املص
ــى تفاعله الصميمي في متابعة  واالمتنان ملصرف الرافدين عل
ــكاوى املواطنني وتتمنى لهم املزيد من  ما تنشره من هموم وش

العطاء والتفاعل مع الناس.

بغداد / البينة الجديدة  
ــداد افتتاح  ــادة عمليات بغ ــادت قي اع
ــوام. وقال  ــذ ١٠ اع ــق من ــارع  مغل ش
ــق الركن جليل  ــد العمليات الفري قائ
ــط  يرب ــارع  الش ــذا  ه ان   ، ــي  الربيع

ــرطة  ــي املواصالت باجتاه الش منطقت
ــارع  ــة. واضاف الربيعي ان الش الرابع
ــر ان قيادة  ــق منذ عام ٢٠٠٨. يذك مغل
ــد  ــع العدي ــررت رف ــداد ق ــات بغ عملي
ــرة  ــة املنتش ــيطرات االمني ــن الس م

ــة الى  ــة، اضاف ــوارع العاصم ــي ش ف
ــي اغلقت منذ  ــادة فتح الطريق الت اع
سنوات بعد حتسن الوضع االمني في 
ــداد ولتقليل الزخم املروري احلاصل  بغ

بشوارع العاصمة.
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البينة الجديدة / خاص
سجلت اسعار صرف الدوالر ، امس االربعاء ، أرتفاعاً طفيفاً 
ــل الدينار في   بغداد. وحصلت «البينة اجلديدة» على  مقاب
ــعار الدوالر , فقد سجل سعر بيع   االحصائية املرقمة الس
ــراء ١٢١ الف دينار  ــعر الش ــف دينار وس ــي بغداد ١٢٠ ال ف
مقابل املائة دوالر“. وفي سياق اخر « أنخفض سعر الذهب 
ــي، امس، عند ٢٢١ الف دينار للمثقال الواحد“. وبلغ  العراق

سعر مثقال الذهب من عيار ٢١،   ٢٢٣ ألفاً.

بغداد / البينة الجديدة
ــيد جاسم البخاتي     صرح النائب األول حملافظة بغداد الس
ــات حدث الن  ــي رواتب بعض املديري ــل ف ــر احلاص إن التأخي
ــن وزارة املالية  ــة حتويل املبالغ م ــكلة في عملي هناك مش
.وأكد البخاتي انه  مت استحصال املوافقات وحترير الصكوك 
ــيتم إطالق رواتب هذه املديريات خالل  اخلاصة بالرواتب وس
ــات ذات التمويل الذاتي  ــا فيها املديري ــني القادمني مب اليوم
ــمل مديرية املاء واجملاري والبلديات . واضاف «لقد  والتي تش
ــاعة من هذه املقابلة من اجل  زرنا مديرة ماء بغداد قبل س

اإلسراع بإطالق رواتب موظفي هذه املديرية».

@÷˝üg@·nÓçZÔmbÇj€a
@pbÌäÌÜΩa@ú»j€@ÒäÅdnΩa@kmaÎä€a

¥‹j‘Ωa@¥flÏÓ€a@fi˝Å

@“äï@âb»ça@äí‰m@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D
ÖaÜÃi@ø@kÁà€aÎ@â¸ÎÜ€a

دياُّـ / البينة الجديدة
ــي، امس  ــي الداين ــة ديالى عل ــس محافظ ــى رئيس مجل نف
ــل ٦ آبار للمياه في ناحية  ــلم اجمللس طلباً لتأهي األربعاء، تس
ــة ٥٠ مليون دينار من واردات منفذ الصفرة. وقال  مندلي بقيم
ــلم طلباً بتأهيل ٦ آبار بقيمة ٥٠  الدايني إن «اجمللس لم يتس
ــرب  ــذ الصفرة لتأمني مياه الش ــن واردات منف ــون دينار م ملي
لألهالي وري البساتني في مندلي».وأضاف الدايني في حديثه، 
ــر آبار في قضاء  ــلم طلبات بخصوص حف ــس قد تس أن «اجملل
خانقني وناحية جلوالء ومت حتويل كتب رسمية ومتت املباشرة 

من قبل دائرة اآلبار بالعمل».

اِّـثنى / البينة الجديدة
أعلنت مديرية املوارد املائية في املثنى عن صرف رواتب العقود 
ــات الضخ   ــال محط ــي وعم ــر اليوم ــام األج ــني بنظ والعامل
ــالم املديرية  ــال مدير إع ــوز املاضيني. وق ــران ومت ــهري حزي لش
ــاريع الري  ــغيل مش أحمد االعرجي, ان « الهيئة العامة لتش
والبزل اوعزت بصرف أجور العاملني في جميع مديريات املوارد 
ــران ومتوز».واضاف ان «عدد  ــهري حزي املائية في احملافظات لش
ــكيالت الوزارة  العاملني بنظام العقود واالجر اليومي في تش
ــال موزعني على محطات  ــي احملافظة يبلغ عددهم ٢٧٠ عام ف
ــيرا إلى أن صرف  ــام املديرية األخرى، مش ــخ والبزل وأقس الض
ــكلة رواتب  ــهم بحل جزء من مش ــتحقات سيس هذه املس

هؤالء واملتأخرة منذ ٣ سنوات».

بغداد / البينة الجديدة
 أعلنت الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية في وزارة التجارة، 
ــز وكالء  ــداد واحملافظات جتهي ــي بغ ــا ف ــتمرار مراكزه ــن اس ع
ــكر ضمن مفردات  ــص املقررة من الزيت والس الغذائية باحلص
البطاقة التموينية .وذكر بيان للوزارة ، ان «خطة التجهيز التي 
ــتمرار جتهيز الوكالء  ــركة كانت هي لدميومة واس اعدتها الش
من املادتني بعد ان وفرتها ضمن تعاقداتها من املنتج الوطني».

واضاف ان « مراكز املبيعات العائدة للشركة في بغداد مازالت 
مستمرة باستالم وجتهيز الوكالء من تلك املواد.
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البينة الجديدة / وكاالت
ــة التركي  ــوارد الطبيعي ــر الطاقة وامل ــد وزي أك
ــك بالده مبواصلة  فاحت دومناز, امس األربعاء, متس
ــا  وفق ــة  اإليراني ــة  الطاق ــل  حوام ــتيراد  اس
ــني، بغض النظر  ــة بني اجلانب ــات املبرم لالتفاق
على العقوبات األمريكية.وقال دومناز في حديث 
للتلفزيون التركي إن ”أنقرة تشتري سنويا قرابة 
٩٫٥ مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من 

ــات التجارية القائمة  إيران“، مؤكداً أن ”العالق
ــاق القانون“. ــران ال تخرج عن نط ــني تركيا وإي ب
ــاد بـ ”عمق العالقات التجارية احلالية بني  وأش
ــتيراد الغاز  البلدين“، مبيناً أن ”االتفاق على اس
الطبيعي من إيران إلى تركيا سيظل نافذاً حتى 
ــة الصينية,  ــام ٢٠٢٦“.وأعلنت وزارة اخلارجي ع
ــات  ــا للعقوب ــن معارضته ــاء, ع ــس األربع ام

األمريكية على إيران.

بغداد / البينة الجديدة
ــق احملررة  ــار املناط ــدوق اعم ــف رئيس صن كش
ــن قرب  ــس األربعاء، ع ــي، ام ــى الهيت مصطف
ــار املنازل  ــار دينار لدعم اعم ــص ٢٠ ملي تخصي
ــا أكدت أنها  ــل ”داعش“، فيم ــررة من قب املتض
ــني كركوك  ــط ب ــر الراب ــار اجلس ــتعد العم تس
واملوصل.وقال الهيتي إن ”ما مت صرفه للمناطق 

احملررة بلغ ٤٧ مليار دينار في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨“، 
مؤكدا وجود ”مشاريع قيد التنفيذ للكهرباء“.
واضاف الهيتي، انه ”سيتم تخصيص أكثر من 
ــار لدعم اعمار املنازل املتضررة من  ٢٠ مليار دين
ــق ذلك جهود  ــش االرهابية، تراف ــات داع عصاب
ــل للعاطلني في تلك املناطق،  لتوفير فرص عم

من اجل اعادة االستقرار».

االنبار / البينة الجديدة
ــس محافظة  ــن رئيس مجل  اعل
ــي ، امس  ــد العلوان ــار احم االنب

ــن تخصيص مبلغ ١٨  االربعاء، ع
ــادة اعمار وتأهيل  مليار دينار إلع
مستشفى الرمادي العام املتضررة 

العمليات  ــراء  ــبة كبيرة ج بنس
إن  ــي  العلوان ــال  .وق ــة  االرهابي
”مجلس االنبار خصص مبلغ ١٨ 
ــادة اعمار وتأهيل  مليار دينار إلع
ــفى الرمادي العام  مبنى مستش
ــراء  ــرة ج ــب كبي ــررة بنس املتض
واالرهابية  العسكرية  العمليات 
ــاف  ــى اخلدمة“.واض ــا ال واعادته
ــن ميزانية  ــغ اخملصص م ان ”املبل
احملافظة ضمن خطة اعادة اعمار 
ــة املتضررة  ــات الصحي املؤسس
جراء قيام مجرمي داعش بالعبث 
الصحية  واملراكز  باملستشفيات 
ــة“. ــى املدين ــيطرته عل ــان س اب

واشار العلواني إلى أن ”احلكومة 
وزارة  ــع  م ــيق  وبالتنس ــة  املركزي
الصحة ومديرية صحة احملافظة 
ــد من اجل  ــون كفريق واح يعمل
ــار كافة  ــادة اعم ــم جهود اع دع
ــفيات واملراكز الصحية  املستش
ــررة واعادتها الى  ــي املناطق احمل ف

اخلدمة».

بغداد / البينة الجديدة
ــة للكمارك  ــرت الهيئة العام باش
ــوزراء رقم  ــق قرار مجلس ال بتطبي
ــرض  ف ــذي  ال  ٢٠١٨ ــنة  لس  ٢٢٤
ــة أضافية  ــوما كمركي مبوجبه رس
ــتوردة  املس املنتجات  ــض  بع على 
ــتنادا لتوصيات (وزارة الصناعة  أس

ــرة التطوير والتنظيم  واملعادن /دائ
الصناعي)حماية للمنتج العراقي 
ــاص .وذكر  ــجيعا للقطاع اخل وتش
ــم  ــة « انه مت فرض رس ــان الهيئ بي
 %٢٠ ــبة  بنس ــي  أضاف ــي  كمرك
ــة). ــة الرجالي ــج (البدل ــى منت عل

ــي  أضاف ــي  كمرك ــم  رس ــرض  وف

ــى منتجي(قاصر  ــبة ٣٠% عل بنس
ــائل جلي  ــاء و س ــس البيض املالب
ــم  ــون )وفرض رس ــي والصح لألوان
 %٥٠ ــبة  بنس ــي  أضاف ــي  كمرك
ومقطعات  ــاج  (الدج ــج  منت على 
ــات كافة لدجاج  ــاج واملنتج الدج
ــم  فروج اللحم اجملمد) .وفرض رس

ــبة ٢٦% على  كمركي أضافي بنس
منتج (احملطات الصندوقية) .وفرض 
ــبة  ــي بنس ــي أضاف ــم كمرك رس
ــطة ،  ــى منتجات (القش ١٠٠% عل
ــل ، لقاح طاعون  ــاح النيوكاس لق
اجملترات PPR).وفرض رسم كمرمي 
ــبة ٢٧% على منتجي  أضافي بنس

-LANSOPR الثرمستون،و  (بلوك 
ZOL 15MG TABLET).وفرض رسم 
كمركي أضافي بنسبة ٢٠٠% على 
للمراحل  ــي  املدرس الكتاب  منتج 
ــم  ــة والثانوية. وفرض رس األبتدائي
ــبة ٨٥% على  كمركي أضافي بنس

منتج شيبس البطاطا الطبيعي.

بغداد/ البينة الجديدة 
ــت وزارة املالية عن إطالق مبالغ   أعلن
ــع محافظات  ــاريع اخلدمية ألرب املش
ــهد تظاهرات منذ نحو  جنوبية تش
ــوء اخلدمات والبطالة. شهر ضد س

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوحان 
في تصريح صحفي أن «الوزارة تعمل 
ــة العامة  ــداد املوازن ــا على اع حالي
ــا  ــا انه ــام ٢٠١٩، مبين ــة لع االحتادي
ــى التميز  ــي إعدادها عل ــت ف «حرص
بنمط آخر يتماشى مع املستجدات 
ــها البالد».ونفى جوحان  التي تعيش
ــداد موازنة تكميلية  ــود نية «الع وج
ــا يتطلب  ــون اقراره ــام ك ــذا الع له
وجود مجلس النواب، باملقابل تعمل 

ــا بالقوانني والتعليمات  الوزارة حالي
السائرة». وعن اطالق املبالغ اخملصصة 
الجناز املشاريع في ٤ محافظات، اكد 
أن «الوزارة ستطلقها قريبا، كاشفا 
ــيق الوزارة مع اجلهات ذات  عن «تنس
ــي محافظات البصرة وذي  العالقة ف
ــى  ــار ال ــف واملثنى».وأش ــار والنج ق
ــل الى ٢٠٠  ــوع املبالغ يص ان «مجم
ــد وفرتها من  ــت ق ــار، كان ــار دين ملي
ــا الى ان  ــات الطوارئ، الفت تخصيص
ــاريع حملافظات  ــغ املش ــالق مبال «إط
ــان  ــط والديوانية وميس بغداد وواس
ــط  التخطي وزارة  ــرارات  ق ــار  بانتظ
ــة عن االجتماع الذي عقد  املتمخض

لهذا الغرض االسبوع املاضي».

كركوك / البينة الجديدة
 اعلن وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع معتصم 
اكرم،عن زيادة جتهيز أصحاب املولدات األهلية في 
كركوك من ١٥ لترا لكل كي في الى ٢٥ لترا يوميا , 
استجابة لطلب محافظ كركوك .جاء ذلك خالل 
لقاء محافظ كركوك راكان سعيد اجلبوري مبكتبه 
ــط بحضور املهندس  ــمي   وكيل وزارة النف الرس
ــات النفطية  ــام املنتوج ــر ع ــير مدي ــم مس كاظ
ــرة املنتوجات في  ــم , ومدير دائ ــد املرافق له والوف
كركوك كاوة رشيد كرمي .وجرى خالل اللقاء بحث 
واقع عمل املنتوجات النفطية وسبل االرتقاء بها 
ــدم محافظ كركوك  ــة ملواطني كركوك .وق خدم
عرضا لواقع احملافظة خاصة ازمة الكهرباء بسبب 
ــة كهرباء تازه  ــات اإلرهابية وتوقف محط العملي
ــل فني وفقدان ٢٩٠ ميكا واط  الغازية نتيجة خل
ــا في زيادة  ــز احملافظة بالكهرباء واثره والتي جته

ــتثمر في إقليم  ــاعات القطع وعدم أيفاء املس س
كردستان العراق بالعقد املبرم بتجهيز ٢٥٠ ميكا 
واط يوميا وجتهيزها حاليا بطاقة ١٠٠ ميكا فقط 
, واهمية زيادة تخصيص الكاز ألصحاب املولدات 
,الى جانب حاجة احملافظة لزيادة املنافذ احلكومية 
ــة والنواحي  ــوم األقضي ــة كركوك وعم في مدين
ــتجابة لطلب  ــال وكيل وزارة النفط , اننا وأس .وق
محافظ كركوك وجهنا بتجهيز أصحاب املولدات 
ــة ٢٥ لترا من الكاز بدال  ــي مدينة كركوك بكمي ف
من ١٥ لترا لكل كي في خالل فترة توقف محطة 
كهرباء تازه املغذية الى كركوك و٢٠ لترا لكل كي 
ــي لالقضية والنواحي .. موضحا ان الوزارة أيضا  ف
ــرة مدارس في كركوك الى  ستتكفل بأعمار عش
ــاء ثالث محطات حكومية  ــعيها ألنش جانب س

سيجري حتديدها بعد ان تخصص لها األراضي.
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                          振华石油控股有限公司 
                                                  ZhenHua Oil Co.,Ltd. 
 

 

Prequalification Announcements for Tender No: 016/SC/18 
Provision of EPCC Service for Early FSF Construction Project  

  
Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, 

Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 
24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering construction are 
carried out in Iraq. 

 
Tender Title: Provision of EPCC Service for Early FSF Construction Project 

Tender No.: 016/SC/18 

Tender Information:  

Scope of Work 
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified international professional experience and can carry outEPCC Service 

for Early FSF Construction 

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 

requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:   

1． General introduction of the  participants   

 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of 

business etc.) and Qualification certificate  

2. Professional qualification documents of the participants  

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications  

3． Introduction to the service capacity of the participants  

4． Historical performance of participants company service in recent 5 years 

5． Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent three 

years and Bank credit certificates  

6． Other materials should be supplemented if needed 

7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will 

be deducted from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before   19 Aug, 2018, AM 11:00   

 Prequalification document submission format:  

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS   COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 

(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE” 

Note:   All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate envelopes 

marked Tender Name and Tender No. 

 Prequalification document submission address:  
ZhenHua Oil Co,. Ltd.,  

Rashidia-Bob Al Sham-Next to Qudus power plant, Bagdad, Iraq 

Mr. Wang Shaoyu 00964-7812908157 E-Mail: wangshaoyu@zhenhuaoil.com  

                          振华石油控股有限公司 
                                                  ZhenHua Oil Co.,Ltd. 
 

 

Prequalification Announcements for Tender No: 014/SC/18 
Provision of 3D seismic reprocessing and interpretation Project  

  
Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, 

Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 
24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering construction are 
carried out in Iraq. 

 
Tender Title: Provision of 3D seismic reprocessing and interpretation Project 

Tender No.: 014/SC/18 

Tender Information:  

Scope of Work 
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified international professional experience and can carry out 3D seismic 

reprocessing and interpretation 

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 

requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:   

1． General introduction of the  participants   

 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of 

business etc.) and Qualification certificate  

2. Professional qualification documents of the participants  

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications  

3． Introduction to the service capacity of the participants  

4． Historical performance of participants company service in recent 5 years 

5． Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent three 

years and Bank credit certificates  

6． Other materials should be supplemented if needed 

7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will 

be deducted from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before   19 Aug, 2018, AM 11:00   

 Prequalification document submission format:  

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS   COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 

(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE” 

Note:   All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate envelopes 

marked Tender Name and Tender No. 

 Prequalification document submission address:  
ZhenHua Oil Co,. Ltd.,  

Rashidia-Bob Al Sham-Next to Qudus power plant, Bagdad, Iraq 

Mr. Wang Shaoyu 00964-7812908157 E-Mail: wangshaoyu@zhenhuaoil.com  

                          振华石油控股有限公司 
                                                  ZhenHua Oil Co.,Ltd. 
 

 

Prequalification Announcements for Tender No: 017/SC/18 
Provision of Evaporation Pond Construction Service Project  

  
Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, 

Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 
24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering construction are 
carried out in Iraq. 

 
Tender Title: Provision of Evaporation Pond Construction Service Project 

Tender No.: 017/SC/18 

Tender Information:  

Scope of Work 
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified international professional experience and can carry out Evaporation 

Pond Construction Service 

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 

requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:   

1． General introduction of the  participants   

 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of 

business etc.) and Qualification certificate  

2. Professional qualification documents of the participants  

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications  

3． Introduction to the service capacity of the participants  

4． Historical performance of participants company service in recent 5 years 

5． Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent three 

years and Bank credit certificates  

6． Other materials should be supplemented if needed 

7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will 

be deducted from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before   19 Aug, 2018, AM 11:00   

 Prequalification document submission format:  

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS   COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 

(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE” 

Note:   All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate envelopes 

marked Tender Name and Tender No. 

 Prequalification document submission address:  
ZhenHua Oil Co,. Ltd.,  

Rashidia-Bob Al Sham-Next to Qudus power plant, Bagdad, Iraq 

Mr. Wang Shaoyu 00964-7812908157 E-Mail: wangshaoyu@zhenhuaoil.com  

 

                          振华石油控股有限公司 
                                                  ZhenHua Oil Co.,Ltd. 
 

 

Prequalification Announcements for Tender No: 015/SC/18 
Provision of EPCC Service for Tank Farm of FPF Project  

  
Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, 

Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 
24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering construction are 
carried out in Iraq. 

 
Tender Title: Provision of EPCC Service for Tank Farm of FPF Project 

Tender No.: 015/SC/18 

Tender Information:  

Scope of Work 
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified international professional experience and can carry out EPCC Service 

for Tank Farm of FPF 

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 

requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:   

1． General introduction of the  participants   

 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of 

business etc.) and Qualification certificate  

2. Professional qualification documents of the participants  

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications  

3． Introduction to the service capacity of the participants  

4． Historical performance of participants company service in recent 5 years 

5． Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent three 

years and Bank credit certificates  

6． Other materials should be supplemented if needed 

7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will 

be deducted from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before   19 Aug, 2018, AM 11:00   

 Prequalification document submission format:  

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS   COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 

(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE” 

Note:   All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate envelopes 

marked Tender Name and Tender No. 

 Prequalification document submission address:  
ZhenHua Oil Co,. Ltd.,  

Rashidia-Bob Al Sham-Next to Qudus power plant, Bagdad, Iraq 

Mr. Wang Shaoyu 00964-7812908157 E-Mail: wangshaoyu@zhenhuaoil.com  
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دائرة الكاتب العدل َّـ البصرة الصباحي 
العدد: ١٨٦٤٥

إعـــــــــــالن
  إُّـ السيد/ صفاء خلف حسني 

ــي الوكيل عن  ــالء كاظم الزركان ــدم اِّـحامي/ ع ق
ــان) اإلنذار  ــر الروض ــني جعف ــيد (مثنى ياس الس
 ٢٠١٨/٨/٦ َّـ   ٩٣ ــجل  س  ١٨٤٤٧ ــم  اِّـرق
ــقة ضمن العقار  يتضمن دفع بدالت اإليجار للش
ــن حزيران وتموز  ــم ١٥/٢٧ بريهة للفرتة م اِّـرق
ــراج  ــب لإلخ ــذ كمكت ــنة ٢٠١٨ واِّـتخ وآب لس
ــال أوراق اإلنذار مع ورقتي  الكمركي. ولدى إرس
ــي لدائرتنا اتضح  ــطة اِّـبلغ القضائ التبليغ بواس
ــس  ــرح اِّـجل ــب ش ــة وحس ــول اإلقام ــك مجه ان
ــى  ــذا اقتض ــار ل ــه/ العش ــة بريه ــدي ِّـنطق البل
تبليغك بواسطة الصحف اليومية استناداً لقانون 
ــاًء على طلبه  ــة والعدلية وبن ــات القضائي التبليغ

زود بهذا االعالن.
                                              الكاتب العدل 

قصي خميس محمد

ــوق  ــخصية َّـ س ــة االحوال الش محكم
الشيوخ

العدد: ١٤٨١/ش/٢٠١٨
م/ إعـــــــــــــــــالن

اُّـ اِّـفقود/ رعد عبد الكريم حامد ماشي
الساكن سوق الشيوخ 

العكيكة سابقاً 
ــي  ــي/ عبد الكريم حامد ماش ــام اِّـدع أق
دعوى يطلب فيها اثبات وفاتك، وِّـجهولية 
ــك بصحيفتني  ــك تقرر تبليغ محل اقامت
محليتني بالحضور امام هذه اِّـحكمة صباح 
ــادف ٢٠١٨/٨/١٩  ــة اِّـص اِّـرافع يوم 
وَّـ حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
ــوف تجري اِّـرافعة بحقك غيابيا  قانونا س

ووفقا للقانون واالصول.
القاضي/ حسني محمد سلمان

فقدان إجازة فرن

ــرن دفرتية  ــازة ف ــدت إج فق
ــكات  مستمس مع  ــة  تجاري
ــان أحمد  ــم (عدن ــرن باس ف
ــدس  اِّـهن ــران  (أف ــد)  عبي
ــة  اِّـرقم ــة)  جميل ــة  منطق
ــر  ــن يعث ــى م (٦١٧٠)، عل
ــة  ــليمها اُّـ جه ــا تس عليه

اإلصدار.
مع التقدير.



ــذ وقت ليس  ــالد، من ــوي في الب ــاع الترب ــرض القط يتع
بالقصير، ملوجات ((تسونامي)) أحلقت تصدعات جسيمة 
وشروخاً عميقة بأسسه وجدرانه وسقوفه، يقابل ذلك 
ــف إهمال حكومي بائن وشائن حتى باتت  كله مع األس
العملية التربوية في مهب الريح لكنها تواصل الصمود 
ــل جهود كثير من اخليرين  وتتفادى التدحرج املريع بفض
واخمللصني الذين آلوا على أنفسهم إال أن يؤدوا رسالتهم 
ــبثون بقناعات  التربوية بكل أمانة وإخالص، وهؤالء يتش
ــلّح باإلميان  ــت بأن بناء جيل قوي مس ــخة وإميان ثاب راس

واملعرفة يعني بناء دولة قوية مزدهرة وناهضة..
كعادتي، وقبيل بدء كل عام دراسي جديد، وقبيل أن يدق 
ــرح جملة مالحظات  ــارع إلى ط ــرس الدرس األول، أس ج
أسوقها ملن يعنيه األمر إلبراء ذمتي أوالً وإلسداء النصح 

ــى أن ينفع النصح،  عس
املالحظات  ــذه  ه ــى  وأول
ــارع وزارة التربية،  أن تس
ــن  م ــى  تبق ــا  م ــالل  خ
الترميمات  ــراء  إلج زمن، 
ــل مئات  ــرات ب ــي عش ف
ــية التي  ــة املدرس األبني
ــكالت سواء  تعاني مش
الصفوف  ــات  أرضي ــي  ف
ــواب  ــقوف أم األب أم الس
ــبابيك أم اإلنارة أم  والش
الصحية  ــات  التأسيس
إن  ــية  املدرس أم احلدائق 
حدائق..  ــاك  هن ــدت  وُج

فاملعلومات التي لدينا تقول إن هناك أبنية مدرسية هي 
اليوم أشبه بالكهوف ولم تتم معاجلة املناهج املدرسية 
بشكل جذري وقد باتت تتعرض للتغيير كل سنة تقريباً 
ــواء فضالً  ــا يربك الطالب واملعلم واملدرّس على حد س م
عما يشكله ذلك من هدر مالي غير مبرر، ويجب أن يصار 
ــالكات التعليمية  ــتقرار امل ــدم اس ــكلة ع إلى حل مش
ــم عن التنقالت خالل  ــية وتفادي اإلرباك الناج والتدريس
ــمي.. وعلى وزارة التربية أن تنهي  ما بعد بدء الدوام الرس
ر العملية التربوية  إلى األبد الدوام الثالثي املزدوج الذي دمّ
ــن حلول  ــخ، والتفتيش ع ــن املس ــى حالة م ــا إل وحوله
ــير بها نحو  ــل إجناح العملية التربوية والس عملية ألج
ــؤولية  ــة، فنحن صراحةً أمام مس ــة ومضمون آفاق رحب
ــتنفار كل اجلهود وإن أي  ــتدعي اس وطنية وأخالقية تس
ــر فرصاً من التقدم  ــل في هذا اجملال معناه أننا نخس خل
ــؤولية  ــوّل عليها أن تتولى مس ــاء أجيال يع ــر بن ونخس
صناعة الغد بكل تفاصيله املشرقة.. فهل ستبادر وزارة 
التربية لتستثمر فسحة الزمن املتبقية أم أن كل شيء 

سيبقى على حاله؟!

20 العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

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

(السنة الثالثة عشرة) العدد (٣٠٠٦) - الخميس - ٩ - آب - ٢٠١٨

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

ــا، وإذا ما  ــى امتداد تاريخن ــي مصائبنا عل كثيرة ه
أردنا أن نحصيها فإننا سنتوقف أمام قائمة طويلة 
ــواء أكانت سياسية أم اقتصادية  وعريضة منها س
ــة.. وما أريد قوله هنا إن تلك  أم اجتماعية أم صحي
ــع فاتورتها لوال  ــل وندف ــا كانت لتحص املصائب م
ــاذ قرار يحمي  ــن لم يكن عادالً في اتخ أن هنالك م
ــى رؤوس العباد  ــب عادةً ما تنزل عل الناس، فاملصائ

وهي قاسية وظاملة، وهنا يحضرني قول الشاعر:
ال تظلمنَّ إذا ما كنتَ مقتدراً

                                    فالظلمُ آخرهُ يأتيكَ بالندمِ 
تنامُ عيناكَ واملظلومُ منتبهٌ     

                                 يدعو عليكَ وعنيُ اهللاِ لَمْ تنمِ 
ا           هَ ن يدٍ إالّ يدُ اهللاِ فوقَ ا مِ ومَ

مِ 
ا لِظالمٍ إالّ سيُبلى بأظلَ                                 ومَ

وتأسيساً على ذلك فإننا نحتاج إلى قواعد سلوك 
ــة ليس فيها مس أو جتاوز على أي فرد في هذا  حياتي
ــم  الظل ألن  ــن  الوط
ــم  ــدوم وأن للظال ال ي
ــتكي من  ــدراً يش ص
ــة وأن للصبر  غير عل
حدوداً وأن الشعب إذا 
ما خيّم عليه الظلم 
ر  ــعَ ش أو  ــنب  والغ
باإلهمال وعدم تلبية 
ــية  األساس حقوقه 
ــم  ل وإذا  ــروعة  املش
ــتجابة من  ــد اس يج
ــة أو لم يجد  احلكوم
ــف إلى جانبه  من يق
ــي محنته، فال مفر  ف
رَّ  طَ ُضْ يبُ املْ ن يُجِ أمامه سوى املشتكى إلى اهللا ((أَمَّ

وءَ)). فُ السُّ شِ اهُ وَيَكْ إِذَا دَعَ
ــادل هو الذي  ــؤول الع ــة واملس ــات العادل إن احلكوم
ــعبه أمام  ــاه ودائماً ش ــه وال تنام عين ــد رعيت يتفق
ن  ــف يؤمّ ــت وحني كي ــي كل وق ــر ف ــه، ويفكّ ناظري

ر لهم حياة سعيدة وكرمية. احتياجات الناس ويوفّ
فما أحوجنا اليوم ملسؤول يضع إصبعه على اجلرح 
ــاء وطن  ــى بن ــعى إل ــن ويس ــس آالم املواط ويتحس
ــوة بخلق اهللا في  ــية أس يعيش فيه اجلميع سواس
ــبقتنا إلى  ــة واملتقدمة التي س ــم املرفه دول العال
ــتنا: اعلموا أن  ــك منذ وقت طويل، ونقول لساس ذل
ــوا  صبرنا قد نفد وأن املطلوب هو أن تقولوا ال تيأس

فالبشرى آتية.. آتية بعون اهللا.

نحتاج إُّـ قواعد 
سلوك حياتية 

ليس فيها مس أو 
تجاوز على أي فرد 
َّـ هذا الوطن ألن 

الظلم ال يدوم

هل ستبادر وزارة 
الرتبية لتستثمر 

فسحة الزمن 
اِّـتبقية أم إن كل 

شيء سيبقى على 
حاله؟!

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

صباح الشيخلي* 
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عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي
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متابعة / البينة الجديدة
عكفت اللجنة التابعة جملمع امللك عبد العزيز، اخملتصة 
بكسوة الكعبة املشرفة، على معاينة جاهزية كسوة 
ــم احلج هذا العام، املوافق ١٤٣٩ هجرية،  الكعبة ملوس
وفحصتها، للتأكد من اكتمالها وسالمتها. وقال مدير 
اجملمع أحمد املنصوري، إن اللجنة باشرت تفقد الثوب 
ــرفة بجميع مذهباته في ساحة  اجلديد للكعبة املش
قسم جتميع الثوب، والتأكد من تثبيت مذهبات احلزام 
وقراءة آياته التي تخص كل جهة من اجلوانب، بحسب 
ــح املنصوري أن  ــة. كما أوض ــكاي نيوز عربي ــة س وكال
اللجنة تفقدت موضع ما حتت احلزام، وقطع القناديل، 
وقطع الصمديات في أطراف كل جنب على حدة، وذلك 
ــب املتبع فنياً، باإلضافة إلى ستارة باب الكعبة،  حس

مع أخذ مقاسات اجلوانب للطول والعرض.

بغداد / البينة الجديدة / 
حمودي عبد غريب

ــدة)،  اجلدي ــة  (البين زارت 
ــة  ــاء، مديري ــس األربع أم
ــرة  ــان لدائ ــوق اإلنس حق
ــي وزارة  ــش العام ف املفت
ــة والتقت اللواء  الداخلي
سلمان  ــاجت  س محمد 
ــام  الع ــر  املدي ــدي  العاب
ــد  وق ــان..  اإلنس ــوق  حلق

اجلديدة)  ــة  (البين ــرت  أج
حواراً موسعاً عن حقوق 
ــان وما تقدمه هذه  االنس
ــة في مجال بعض  املديري
ــطتها  ــق بأنش ــا يتعل م
وعملها الدؤوب ملنتسبي 
ــص  يخ ــا  وم ــوزارة  ال
ــوزارات  ــي ال ــني ف املواطن
ــة..  ــر الدول ــم دوائ ومعظ

فترقبوا احلوار..

ــع من آب  ــذا اليوم التاس ــي مثل ه ف
ــت تغادرنا أيها  من العام (٢٠١٣)، كن
ــاب صاحب  الطائر اجلميل.. أيها الش
ــاج عبد  ــان احل ــب الطيب (غس القل
ــوار ربك من  ــودي) الى ج ــرمي العب الك
ــت حلظة رحيلك  ــد كان دون وداع.. لق
ــع، على طريق  ــي ذلك احلادث املفج ف
بغداد– البصرة، قاسية علينا وما زلنا 
ــي من هول الصدمة  حتى اليوم نعان
ــاك حلظة ألنك  وال نستطيع أن ننس

ــر بيننا.. ولكن ال راد لقضاء اهللا  حاض
ــأل الباري عز  وإن لكل أجل كتاباً، أس
ــع رحمته وأن  وجل أن يتغمدك بواس
ــواك.. من قرير العني  ــة مث يجعل اجلن
ــة إليك  ــان، فقلوب األحب ــدي غس ول
تهفو والدموع عليك ما زالت تنساب 

مثل الشالالت.

        والدك
الحاج عبد الكريم العبودي
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ــتها إلبراز الزمالء  في إطار سياس
اإلعالميني املتميزين في عملهم 
البد من اإلشارة واإلشادة بالناطق 
ــة  ــلطة القضائي ــمي للس الرس
ــتار البيرقدار  ــي عبد الس القاض
ــة  صراح ــه  ل ــب  يحس ــذي  ال
ــائل  وس ــع  م ــه  وتفاعل ــه  تعاون
ــا (البينة  ــي مقدمته ــالم وف اإلع
ــاً  أيض ــه  ل ــب  وحتس ــدة)،  اجلدي

ــره  ــا تنش ــتجابته مل ــرعة اس س
ــارك  ــة.. فب ــالم كاف ــائل اإلع وس
ــتار  اهللا بالزميل العزيز عبد الس
ــدد خطاه وهو يؤدي  البيرقدار وس
ــي باقتدار ومهنية  واجبه اإلعالم
ــه  ثقافت ــس  تعك ــهودة  مش
ــالته  لرس ــه  وفهم ــة  القانوني
ــي تصب في خدمة  اإلعالمية الت

املصلحة الوطنية.

متابعة / البينة الجديدة
في عام ١٩٤٠، كتب ألبرت أينشتاين، 
ــالة وهي اآلن معروضة للبيع  رس
ــة عالم أوروبي  ــاول فيه محن ويتن
كان يأمل في الهجرة إلى أمريكا، 
وهذه الرسالة معروضة حالياً في 
أحد املزادات العاملية في الواليات 
ــاء نص اخلطاب الذي  املتحدة. وج
األملانية  باللغة  ــتاين  أينش كتبه 
ــوء حظ  ــدة حول س ــف بش «آس

ــني»، موضحاً  األوروبي األكادمييني 
ــث غير مؤهل للحصول  أن الباح
ــيرة هجرة، بحسب ما  على تأش
ــينس. ويضم  ذكر موقع اليف س

املزاد العديد من الوثائق التاريخية 
الفوتوغرافية  ــور  والص األخرى 

األثرية،  والقطع  واخلرائط 
بعضها يعود إلى القرن 

الثامن عشر.  
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…Ój‹€@@ÂÌbní‰Ìc@Ú€bçâ ــفى يراجعون مستش ــون ومرضى  مواطن
ــون بخالص  ــي لألورام يتقدم األمل الوطن
ــرة  العط ــوات  والدع ــاء  والثن ــكر  الش
واالبتهاالت الصادقة إلى األطباء العاملني 
ــفى ومالكاته الطبية األخرى  في املستش
ــني الربيعي  ــهم الدكتور (حتس وعلى رأس
مدير املستشفى) والدكتور (محمد نعمة 
ــالج األورام  ــني في ع ــم) االختصاصي كاظ
والدكتورة  ــة،  العالجي ــعة  واألش ــدد  والغ
ــدم أورام)، و (ر.م.  ــم أق ــيل مظفر مقي (أس
ــاجت مجيد) ملا يقومون  شعاعي أقدم س
ــة للمرضى  ــة طبي ــود ورعاي ــن جه ــه م ب

املراجعني.. وفّق اهللا اجلميع خلدمة الناس.

وكاالت / البينة الجدبدة
ــل بذكرى مرور ١٠٣٨  احتفى موقع غوغ
ــوف  عاما على ميالد الطبيب والفيلس
ــني بن عبد  ــلم علي احلس والعالم املس
ــن بن علي بن سينا. وكان  اهللا بن احلس
ــينا ولد في قرية أفشنة بالقرب  ابن س
من بخارى (في أوزبكستان حالياً) من أب 
ــتان حالياً)  من مدينة بلخ (في أفغانس
ـــ (٩٨٠م)  ــنة ٣٧٠ ه ــة. وولد س وأم قروي
وتوفي في همدان (في إيران حالياً) سنة 
رف ابن سينا بلقب  ٤٢٧ هـ (١٠٣٧م). وعُ
ــماه  ــس وس الرئي ــيخ  الش
ــر  بأمي ــون  الغربي
ــي  وأب ــاء  األطب
ــب احلديث  الط
ــور  العص ــي  ف
وقد  ــطى.  الوس
ألّف ٢٠٠ كتاب في 
مواضيع مختلفة، 
ز  يركّ منها  العديد 
ــفة  الفلس ــى  عل

والطب.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــا عن إصابتها  ــفت الفنانة اليس بعد أن كش
بسرطان الثدي، من خالل كليبها اجلديد «إلى 
هت املمثلة اللبنانية  كل اللي بيحبوني»، وجّ
ــا عبر  ــالة الى اليس ــور رس ــيرين عبدالن س
ــور صورة مأخوذة  ــرت عبدالن تويتر. وقد نش
من الكليب اجلديد للفنانة اليسا، وعلقت 
ــالمتك  ــة: «احلمد اهللا على س عليها قائل
ــك تغني،  ــي بيلبقل ــانة يلل ــل االنس يا ه
ــي! ومتل ما دامياً بقلك،  تضحكي وتعيش
ــا... عفكرة بكيت  ــد الدنية كله بحبك ق
لشبعت من احلزن ومن الفرح سوى... كتر 
خير اهللا». فقد حرّك هذا الكليب مشاعر 
ــة  االغني ــات  بكلم ــور  عبدالن ــيرين  س
ــا  ــر مرض اليس ــرة وبخب ــة املؤث وبالقص

املفاجئ والتي وصفته باخلطير.
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متابعة / البينة الجديدة

ــة في  ــة جامعي ــت طالب حرص
ــى التأكد  ــات املتحدة عل الوالي
من أن مراسم تخرجها ستبقى 
ــان لفترة  ــي األذه ــة ف محفوظ
ــررت االحتفال  ــذا ق ــة، ول طويل
ــاح طوله  ــع متس ــا م بتخرجه
ــت  ١٤ قدما (أربعة أمتار). ودرس
ماكنزي نوالند علوم احلياة البرية 

ــماك بجامعة  ــد األس وصي
إم“  ــد  آن ــه  إي ــاس  ”تكس
نوالند  ــت  األمريكية.وكان

ــز للحيوانات  ــي مرك ــدرب ف تت
ــة بومونت يضم نحو ٤٥٠  مبدين
ــة من  ــا مختلف ــاحا ونوع متس
ــاح  ــف األخرى. لكن متس الزواح
ــالق، الذي  ــس“ العم ــغ تيك ”بي
ــام ٢٠١٦ بعد أن  ــل للمركز ع نُق
ــة الزائدة مصدر  جعلته التغذي
ــو  ه ــة،  احمللي ــوارب  للق ــاج  إزع
ــواء من جميع  ــرق األض الذي س

ت  ــا ن ا حليو ا
ى  ــر خ أل ا

باملركز.


