
ــس، املصارف اجملازة  ــه البنك املركزي العراقي، ام وج
ــتمرار حظر التعامل بالدوالر مع املصارف  كافة باس
ــمي موجه الى  ــال البنك في كتاب رس ــة وق االيراني
املصارف اجملازة كافة انه تقرر استمرار حظر التعامل 
ــة واضاف البنك  ــروع املصارف االيراني ــدوالر مع ف بال
امام بخصوص عملة اليورو فاالمر متروك ملتطلبات 
ــي واملصارف التي  ــع البنك املركزي االورب التعامل م
ــي حدد زعيم  ــان السياس تتعامل باليورو وفي الش

ــقفا زمنيا  ــيد مقتدى الصدر س التيار الصدري الس
ــروطه االربعني فيما  ــية لتنفيذ ش للكتل السياس
هدد بالذهاب الى املعارضة اذا لم تتم املوافقة على 
الشروط وقال الصدر ان ( لم تتحقق اغلب الشروط 
ـــ (٤٠) التي وضعتها فانني، وعزة اجلبار،   لن ادخل  ال
ــرة اخرى  ــيماتهم للمغامن م ــم وتقس مبحاصصته
ــية والشعبية  ــار املعارضة السياس ــأتخذ مس وس
ــاءة على الرغم من صعوبتها ووعورة دربها واني  البن
ال احتاج سوى لوقفتكم الشعبية انذاك لنكون يدا 
ــى صعيد ذي صلة  ــدة من اجل انقاذ العراق. عل واح

ــروط  اكد عضو حتالف الفتح فالح اخلزعلي ان الش
ــية  ــيد الصدر للحقبة السياس ــي وضعها الس الت
ــكيل الكتلة  ــن اتفاق الكتل لتش ــة اخرت م املقبل

االكبر 
ــي التطورات قال اخلبير القانوني طارق حرب ،هذا  وف
ــد والفرز اليدوي للصناديق  ماوصلت اليه نتائج الع
ــاة املنتدبني في مفوضية االنتخابات  من قبل القض
ــمي قبل منصف ليلة  ــكل غير رس التي اعلنت بش
ــرق صناديق رصافة  ــت عملية  ح ٢٠١٨/٨/٩ واذا كان
ــإن كأس االنتخابات  ــرا ف ــرا كبي ــد اثر تاثي ــداد ق بغ

ــدف للفتح في  ــكل عام مع ه ــى بالتعادل بش انته
ــوري في  ــليم اجلب ــائرون وبقاء الالعب س ــى س مرم
منصة االحتياط .من جانب اخر كشف القيادي في 
ــس عن اتفاق  ــد ذياب العجيلي ام ــف القرار عب حتال
نهائي العالن اندماج ائتالف الوطنية وحتالف القرار 
ــنية واحدة مبينا ان اجتماعات مكثفة  في كتلة س
ــنية اخرى  ــاع كتل س ــل اقن ــن اج ــد حاليا م تعق
ــد وقال العجيلي ان  ــام الى التحالف اجلدي باالنضم
ــة اياد عالوي والقرار برئاسة  ائتالفي الوطنية برئاس
اسامة النجيفي سيعلنان اندماجهما ضمن كتلة 

سياسية جديدة بعد ضم عدد من الكتل السياسية 
ــنية االخرى خالل االيام املقبلة في وقت اكدت  الس
عضو احلزب الدميقراطي الكردستاني فيان دخيل ان 
ــخصية  حزبها ليس لديه اي خطوط حمر  على ش
ــكيل  ــالل حواراتها اجلارية لتش ــة معينة خ او كتل
ــا برنامجا  ــدى حزبه ــة مبينة ان ل ــة املقبل احلكوم
تفاوضيا ينبغي على االطراف السياسية املتحالفة 
ــته ودمجه مع برامجهم واختيار شخصية  مناقش

قادرة على تنفيذه .
ــون محمد  ــالف دولة القان ــه عد عضو ائت من جانب

ــد والفرز اليدوي  ــود امس مطابقة نتائج الع الصيه
ــه املفوضية  ــب ما اعلنت ــداد وكركوك حس ــي بغ ف
ــون احلكومة  ــع ان تك ــدق فيما توق ــه امر ال يص بان
املقبلة هي االضعف في تاريخ العراق النها ستبنى 
ــاف الصيهود ان وجود  ــى احملاصصة والتزوير واض عل
ــبة (٩٩٪) ومطابقة في  ــداد بنس ــي بغ ــة ف مطابق
ــر ال يصدقه العقل  ــبة (١٠٠٪) هو ام ــوك بنس كرك
ــن جهة  ــازن الرصافة م ــق مخ ــد حري ــق بع واملنط
ــة على تزوير  ــة والواضحة وباالدل ــكاوى الثابت والش

كركوك من جهة اخرى. 

بغداد / 
اكدت وزارة املالية، اخلميس املاضي، عدم استدانتها 
املوازنة،  مخصصات  لتغطية   ٢٠١٨ احلالي  للعام 
توفر  وفق  الشاغرة  الوظائف  ستغطي  انها  مبينة 

التخصيصات املالية.
وقال وكيل وزارة املالية ماهر حماد جوهان في مؤمتر 
اصبحت  الصورة  ان  الوزارة  مقر  في  عقده  صحفي 
اسعار  صعود  مع  حزيران  شهر  نهاية  مع  واضحة 
باملوازنة،  املوجود  العجز  كافة  غطت  التي  النفط 
وبالتالي فان العراق   لن يستدين من اي جهة حتى 
املوازنة  تخصيصات  لتغطية  محلية  كانت  ولو 

للعام احلالي ٢٠١٨.         تتمة ص٣
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كتب اِّـحرر السياسي

البنك المركزي يوجه المصارف باستمرار حظر التعامل بالدوالر مع نظيرتها االيرانية  

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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تجار ومستوردون عراقيون اصالء تهمهم مصلحة العراق يناشدون السيد رئيس الوزراء وكل الخيرين بدعم ومؤازرة  
@Ú‹”ä»€a@p¸Îb™Î@ÒâÏudΩa@÷aÏi¸a@wÓvô@Â«@aÜÓ»i@·ËjuaÏi@ûÏË‰‹€@Ô€b‡í€a@äñ”@‚a@ıb‰Ó∂@¡çÎ¸a@⁄ä‡ÿ€a@ø@ıbœäí€a

دائما هي الشجرة اِّـثمرة اِّـعطاء ترمى بالحجر ودائما هي االعمال الجيدة او اِّـشاريع الناجحة تكون هدفا لسهام الحاقدين الذين اليسرهم ان يروا اشياء كبرية ومنجزات عظيمة يفخر 
بها العراقي ولعل الكمرك االوسط َّـ ميناء ام قصر الشمالي هو واحد من ابرز اِّـشاريع التي افتتحت رسميا قبل اكثر من سنتني وكانت بحق طفرة نوعية يشار لها بالبنان ويفخر بها 
العراق وتفخر بها الهيئة العامة للكمارك ِّـا تتوفر فيه من اجهزة ومعدات متقدمة َّـ مجال العمل الكمركي اضافة اُّـ الكادر البشري اِّـدرب ولكن مايؤسف له كما قلنا فان الكمرك 
االوسط َّـ ميناء ام قصر يتعرض لهجمة شرسة من اعداء النجاح واصحاب االبواق الصدئة والنوايا الشريرة من بقايا وذيول الدواعش الذين يهمهم االجهاز على ماتبقى من العراق 
وعرقلة كل خطوة من شانها بناء العراق الجديد. « البينة الجديدة» تلقت رسالة بعثها لفيف من التجار واِّـستوردين االصالء الذين اليقبلون بالباطل ويرفضون الحرام وعندهم مصلحة 
العراق فوق كل اعتبار يناشدون خاللها السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي واالمني العام ِّـجلس الوزراء السيد مهدي العالق والسادة اِّـستشارين َّـ االمانة العامة ِّـجلس الوزراء من 

اصحاب االختصاص بالوقوف ومؤازرة الهيئة العامة للكمارك وعلى راسها السيد رئيس الهيئة منذر عبد االمري اسد من اجل التصدي لكل محاوالت  نفر من الحاقدين واِّـعرقلني ..

        الكمرك االوسط َّـ ميناء ام 
قصر الشمالي   

الكمرك  افتتاح  مت  تقريبا  سنتني  قبل 
الشمالي  قصر  ام  ميناء  في  االوسط 
جميع  حصول  بعد  رسمي  بشكل 
مباركة  هو  واالهم  الرسمية  املوافقات 
وهو  العبادي  حيدر  الوزراء  رئيس  دولة 
يعمل بشكل صحيح وانسيابية عالية 
وبنجاح تام وقد يسال سائل ما السبب؟ 
وجود  في  ميكن  النجاح  سر  ان  فنقول 
القبان  منها  متطورة  ومعدات  اجهزة 
احلديث  والسونار  االلكتروني  اجلسري 
وفرقة من (K٩ ) واملكاتب والسكن احلديث 
ونظام االمتته املتطور ابتداء من احلاسوب 
مرورا باالنظمة الكمركية احلديثة وغرف 
التفتيش واحلاويات وجميع املعدات التي 
عالية   حرارة  درجات  في  العمل  تؤمن 
مئوية  درجة   (٦٠  -٥٧) مابني  تتراوح 
املوظفني  من  احد  حق  نبخس  ال  ولكي 

ومعدة  مبردة  غرفة  تدخل  احلاوية  فان 
املستودع  وهناك  التفتيش  الغراض 
والرافعات الشوكية وكل شيء  الكبير  
ناهيك عن وجود كادر بشري مدرب لهذه 
االغراض ويعملون بكل جد واخالص في 
وقت ال تتوفر هذه االمكانيات في املنافذ 

االخرى .

          هجمة شرسة 
في  االوسط  الكمرك  ان  الرسالة  وتقول 
رغم  يتعرض  الشمالي  قصر  ام  ميناء 
ماحققه  ورغم  خدمات  من  مايقدمه 
الى  الدولة  خلزينة  كبيرة  ايرادات  من 
مشبوهة  ومحاوالت  شرسة  هجمة 
يريدون  ممن  وفاشلون  معرقلون  ميارسها 
فانه  ولهذا  ناجح  عمل  لكل  االساءة 
اكثر من  افتتاحه سوى  لم يعمل خالل 
يجلسون  فيه  املوظفون  ماجعل  سنة 
يعمل  ال  الكمرك  وان  مكاتبهم  وراء 
وكان املتضرر هي الدولة والشعب ولكن 
املزورين  بعض  على  القبض  القاء  بعد 
بحوزتهم  ضبطت  الذين  واللصوص 
وكل  شحن  وبوليصات  مزورة  اختام 
شيء بحيث كان ال يتم ترسيم البضائع 
سابقا اال بحدود (٥٪) او (١٠٪) من املبالغ 
فقط ولكن بعد سنة من افتتاحه وبدء 
وحتققت  العمل  وتيرة  ارتفعت  تشغيله 

ايرادات كبيرة .

       تساؤالت مشروعة  
ماحتقق  رغم  انه  الرسالة  وتؤكد 
املاجورة  االبواق  لكن  ايرادات  من 
والنفوس املريضة ظلت تطلق سهام 
الكمرك  ضد  تطبل  وظلت  احلقد 
من  توجيهات  وجود  رغم  االوسط 
ليس  الوزراء  جمللس  العامة  االمانة 
هذا  لكن   االخرى  باملنافذ  قصورا 
املنفذ ميتلك كافة املقومات ولكننا 
للنيل  ظاملة  بهجمة  يوميا  نتفاجأ 
ان  حقك  ومن  الكمرك،  عمل  من 

اللصوص  من  البعض  اليريد  ملاذا  تسأل، 
تعظيم  الجل  النظام  تطبيق  واملزورين 
اخملدرات  واكتشاف  وضبط  االيرادات 
النفر  هذا  يريد  ال  وملاذا  التهريب  وايقاف 
واملال  البالد  ثروة  على  احلفاظ  الضال 

العام وخدمة الشعب؟

         مطلوب اجراءات رادعة  
ومتضي الرسالة قائلة البد من وقفة جادة 
وشجاعة بوجه كل املتربصني بعمل هذا 
التي  املوارد  تعظيم  اجل  من  الكمرك 
املشاريع  اقيام  وتسديد  الرواتب  تؤمن 
بدول  اسوة  املقاولني  مستحقات  ودفع 
العالم التي ماعادت تعتمد على النفط 
ان  اما  للتذبذب.  اسعاره  تتعرض  الذي 

االوان ان نلتفت لهذه االمور ام اننا اتفقنا 
ازاء  املطلوب  ان  نعم  نتفق؟   ال  ان   على 
باالقتصاد  مساس  ذات  خطيرة  مسالة 
قرارات  اصدار  من  البد  الشعب  وقوت 
من  حال  اي  في  عنها  التراجع  الميكن 
اذا ماحصل فانه يعني  االحوال الن ذلك 
تشجيع الفاسدين والفاشلني وعودتهم 
وجود  من  البد  بل  اخرى  مرة  للساحة 
املنفذ  هذا  في  املعدات  وتطبيق  حلول 
ولتي  املالية  االيرادات  اكبر  نوفر  كي 
وليعلم  النفطية  االيرادات  على  تتفوق 
العالم اصبحت مبثابة  ان منافذ  اجلميع 

ابار نفط .

   

  طفرة نوعية 
مايشهده الكمرك االوسط من طفرة 
نوعية هو مبثابة مفخرة لكل عراقي 
وبقية  الكمارك  لهيئة  ومفخرة 
احلياة)  (عصب  اخلدمية  التشكيالت 
الدول  تبنى  الكمارك  ايرادات  ومن 
سيتوقف  الكمرك  هذا  يزور  من  وان 
حقا  مبهرة  اشياء  امام  صراحة 
فهناك بناية جديدة ( V.I.P  ) ومكاتب 
( V.I.P  ) وادارة متطورة تعمل بنشاط 
هذه  من  فلمصلحة  جديد  ومنفذ 
السهام  ورمي  والعرقالت  الهجمات 

الطائشة ؟ 

اعداء  والدواعش  اللصوص       
التطور 

نعرض  عندما  ومستوردين  كتجار  اننا 
هذه املالحظات فالننا على ثقة بان دولة 
العام جمللس  واالمني  الوزراء احملترم  رئيس 
اخملتصني  املستشارين  والسادة  الوزراء 
وان  بدقة  ويقرأونها  عليها  سيطلعون 
ياخذوا بنظر االعتبار بان الكمارك كانت 
سابقا التعلم ماهي االشياء التي تدخل 
تخرج  التي  القطعة  وماهي  املوانئ  الى 
فقد  اليوم  امام  الرسوم  استيفاء  الجل 
تغيرت االمور نحو االفضل حيث مسكت 
حاويات كثيرة محملة بشيء واالوراق تقرأ 
اشياء اخرى كأن تكون االوراق على انها 

احلاوية سيجائر  مافي  ولكن  ورق صحي 
وكحوليات او تضبط حاوية فيها كمية 
رز وحتتها ما انزل اهللا من به سلطان فهل 

يجازى االحسان بالعقوبات والنكران ؟
القضاء  بعد  بناء  مرحلة  في  اليوم  اننا 
كل  على  القضاء  من  والبد  داعش  على 
التي  الطموحة  للمشاريع  املعرقلني 
حققت النجاح والبد من الضرب على يد 

العابثني واملتصيدين باملاء العكر .

       التعيدوا عقارب الساعة للوراء 
االمانة  في  عقدت  فقط  للتذكير 
مؤخرا  الوزراء  جمللس  العامة 
اجتماعات لهذا الغرض بغية وضح 

التي  االمور  لهذه  واملعاجلات  احللول 
باصدار  نتفاجا  ولكننا  لها  اشرنا 
الى  الساعة  عقارب  تعيد  قرارات 
الوراء فان كنت ال تعلم فتلك مصيبة 

وان كنت تعلم فاملصيبة اعظم . ميناء ام قصر

د. مهدي العالق د. حيدر العبادي 

منذر اسد
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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
ــول راضي امس السبت أن الكتلة األكبر ستُشكل من  ــابق رس أكد النائب الس
ــتان خالل  ــل دولة القانون والفتح والنصر واحلزبني احلاكمني في إقليم كردس قب
ــة للمعارضة  ــائرون واحلكمة والوطني ــاب حتالف س ــام املقبلة، مرجحا ذه األي
السياسية. وقال راضي إن ”الشروط الـ٤٠ التي وضعها الصدر لتشكيل احلكومة 
ــة األكبر»، الفتا  ــكيل الكتل ــة ال تنطبق مع منهاج دولة القانون في تش املقبل
ــى إن ”دولة القانون والفتح والنصر واحلزبني احلاكمني في اإلقليم (الدميقراطي  إل
ــاف إن ”حتالف  ــام املقبلة». وأض ــكلون الكتلة األكبر خالل األي ــاد) سيش واالحت
سائرون واحلكمة والوطنية سيتجهون نحو مسار املعارضة السياسية لعمل 
ــون وصلت الى تفاهمات  ــل مجلس النواب“، مبينا إن ”دولة القان احلكومة داخ

كبيرة مع اغلب األحزاب لتشكيل الكتلة األكبر».

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
ــي  الدين ــع  املرج ــل  ممث ــا  دع
ــيد علي  ــي العراق الس االعلى ف
املاضية  ــة  ــتاني، اجلمع السيس
باملسؤولية،  الشعور  إلى  ام  احلكّ
ــة  ــع إلى ممارس ــا اجملتم ــا دع كم
ــبة. وقال  دوره في املراقبة واحملاس
ــة صالة  ــالل خطب ــي خ الكربالئ
ــيني  ــن الصحن احلس اجلمعة م
ــه  وتابعت ــالء،  كرب ــة  مدين ــي  ف
(البينة اجلديدة)، إن احلاكم يجب 
ان يكون مسؤوالً عن ادارة مهامه 
ــالٍ بها وال  ــعور ع ــؤولية وش مبس
ــر احلكومي وعدم  ــي التقصي يرم
ــن ألنها من  ــة على اآلخري املتابع
واجباته.واضاف ان من مسؤولية 
التي  ــود  بالوع ــزام  االلت ــم  احلاك
أن  ال  ــعب  الش ــام  ام ــا  يقطعه
يتخلى عنها وان يعد مبا هو ممكن 
ــة مواطنيه  ــظ على كرام ويحاف
ــم. ولفت إلى أن  ــع االذى عنه ومين
ــا عليه من  ــأل عم اجلميع سيُس
ــراً أم  ــواء كان كبي ــات، س التزام

صغيراً، وقد أقسم اهللا في القرآن 
ــا كان يفعله  ــأل عم ــه سيس أن
الشخص املسؤول، والراعي. وبني 
ــريف أشار الى ان  أن احلديث الش
ــؤول عن  (كلكم راع وكلكم مس
ــواع من الرعاة،  رعيته)، وهناك أن
فمدير الدائرة راع، ورب األسرة راع، 
ــي اجملتمع،  ــك في كل نواح وكذل
ــؤوال  ــان راعيا، ومس يكون االنس
ــار إلى أن اجملتمع  عن رعيته. واش

باملسؤولية  الشعور  الى  بحاجة 
لدى كل أفراده، فالذي يؤسف له 
أن هناك ثقافات مضادة للشعور 
ــدم  ع ــا  بينه ــن  م ــؤولية،  باملس
الشعور بالثقة بالنفس، واالتكال 
على اآلخرين. ولفت الى أن مرتبة 
ــؤولية، والتوعية  ــعور باملس الش
ــف من  ــؤولية، تختل ــذه املس به
ــخص الى آخر، باحلاكم يجب  ش
ــعور أكثر  أن يكون لديه هذا الش

من غيره. وعن محركات الشعور 
ــي إن  ــال الكربالئ ــؤولية، ق باملس
األول هو احملرك الداخلي، واملتمثل 
ــدان  ــليمة، والوج ــرة الس بالفط
السليم، والوازع الديني، والتربية 
ــي  الت ــة،  اجملتمعي ــئة  والتنش
ــها،  ــرة نفس تبدأ من داخل االس
ــات  املؤسس ــى  ال ــة  باإلضاف
ــدور  ال ــن  ع ــال  فض ــة،  التربي
ــع، من خالل  ــذي يؤديه اجملتم ال
ــر اجتماعي. ــم تأثي ــن لديه م

ــؤولية  ــواع املس ــح، أن أن وأوض
ــؤولية  ــن بينها املس كثيرة، م
ــؤولية  ــة، وهي مس االجتماعي
االنسان جتاه اسرته وأصدقائه 
واملستضعفني، واملسؤولية في 
القانونية،  واملسؤولية  العمل، 
ــة،  األخالقي ــؤولية  واملس
ــية التي  ــؤولية السياس واملس
تتضمن مسؤولية احلاكم جتاه 
ــتوى  ــواء على املس رعايته، س
ــي أو غيره من  ــي أو اخلدم األمن

اجلوانب األخرى.

وكاالت / البينة الجديدة
ــج  ــى نتائ ــواء عل ــية، االض ــالم الفرنس ــائل اإلع ــلطت وس س
ــن مجلس  ــي أعل ــراق ٢٠١٨ الت ــي الع ــة ف ــات البرملاني االنتخاب
ــس بعد اعادة  ــني عن نتائحها ام ــن القضاة املنتدب املفوضني م
العد والفرز اليدوي، فيما احتل اسم زعيم التيار الصدري مقتدى 
ــائرون  الصدر عناوين الصحف الحتفاظ القائمة املقربة منه س
ــد، بعد اعادة فرز  ــز االول انتخابياً. وكتبت صحيفة لومون باملرك
االصوات، مقتدى الصدر يفوز باالنتخابات التشريعية. واوضحت 
ــيوعيني في  ــني مقتدى الصدر والش ــاز التحالف ب الصحيفة ف
ــى، بعد إعادة الفرز  ــة العراقية باملرتبة األول االنتخابات البرملاني
ــتباه  اليدوي التي قررتها احملكمة العليا في حزيران املاضي لالش
في تزوير النتائج. وأشارت الى إن الصدر الذي كان قد شن حملة 
ــذه اآلفة،  ــبوعية ضد ه ــم املظاهرات األس ــاد وتنظي ضد الفس
ــك االجتماعية، وقال انه  ــرض قائمة من ٤٠ مقترحا، مبا في ذل ع
ــس في املعارضة إذا لم تتحقق، الفتةً الى إن الصدر كان قد  يجل
ضاعف من عالمات االستقالل ضد إيران، حتى أنه قام بزيارة إلى 
السعودية، املنافس الرئيسي ل طهران. فيما بينت صحيفة الكروا 
أن حتالف الصدر مع الشيوعيني حافظ على صدارته باملركز االول 
ــية،  بحصوله على ٥٤ مقعدا باالنتخابات. وبينت الكروا الفرنس
ــوز الوحيد بإعادة فرز األصوات كان لتحالف الفتح املقرب  أن الف
ــة محلية في بغداد،  ــاب قائم من ايران، مبقعد إضافي على حس

واحتفظت مبركزها الثاني بعدد ٤٨ مقعدا بدال من ٤٧.

بغداد / البينة الجدبدة
ــني مبفوضية  املفوض ــس  اعلن مجل
االنتخابات، اخلميس املاضي، عن عدد 
مقاعد الكتل السياسية في بغداد. 
ــدد املقاعد  ــس فان ع ــب اجملل وبحس
ــدا والفتح  ــائرون ١٧ مقع ببغداد  س
ــون ٩ مقاعد  ــد ودولة القان ١٠ مقاع
ــر ٨، حتالف القرار  والوطنية ٨ والنص
ــة ٤ وحتالف بغداد  ــد واحلكم ٤ مقاع
ــدن مقعد واحد  ــر ٢، مت ــارق اخلي ٣ وبي
والتحالف املدني مقعد واحد واحلزب 
املدني مقعد واحد وارادة مقعد واحد.
ــتاني  في دهوك الدميقراطي الكردس
ــتاني  ــالمي الكردس ١٠ مقاعد، االس
مقعد واحد، وائتالف الرافدين مقعد 
ــح ٣ مقاعد  ــالء الفت ــد. في كرب واح

ــائرون ٣ مقاعد والنصر مقعدان  وس
ــة  ــدان واحلكم ــون مقع ــة القان ودول
ــل  اربي ــة  محافظ ــد.  واح ــد  مقع
ــتاني ٨ مقاعد،  الدميقراطي الكردس
ــل  اجلي ــدان،  مقع ــي  الوطن ــاد  االحت
ــدان، التحالف من اجل  ــد مقع اجلدي
ــوران مقعد،  ــة مقعد، ك الدميقراطي
اجلماعة االسالمية مقعد. محافظة 
ــائرون  ــح ٦ مقاعد وس ــرة الفت البص
ــد ودولة  ــر ٥ مقاع ــد والنص ٥ مقاع
ــون ٤ مقاعد واحلكمة مقعدان،  القان
جتمع رجال العراق مقعد وارادة مقعد 
ــائرون  والوطنية مقعد. في املثنى س
ــدان واحلكمة  ــدان والفتح مقع مقع
ــد ودولة القانون  مقعد والنصر مقع
ــاد الوطني ٦  ــوك االحت ــد. بكرك مقع

ــف العربي ٣ مقاعد  مقاعد، والتحال
واجلبهة التركمانية ٣ مقاعد. وفي ذي 
قار سائرون ٦ مقاعد والفتح ٥ مقاعد 
ــد والنصر ٣  ــون ٣ مقاع ــة القان ودول
مقاعد واحلكمة مقعدان. وفي ديالى 
ــرار ٣  ــف الق ــد وحتال ــح ٣ مقاع الفت
ــائرون  مقاعد والوطنية ٣ مقاعد وس
ــد واحلكمة  ــر مقع ــدان والنص مقع
مقعد والوطني الكردستاني مقعد.

 ٨ ــي  الوطن ــاد  االحت ــليمانية  وبالس
ــد واجليل  ــر ٤ مقاع ــد والتغيي مقاع
اجلديد مقعدان واجلماعة االسالمية 
مقعد والدميقراطي مقعد والتحالف 
ــل الدميقراطية مقعد واالحتاد  من اج
االسالمي مقعد. وفي النجف سائرون 
ــد والفتح ٣ مقاعد والنصر ٣  ٤ مقاع

مقاعد واحلكمة مقعد ودولة القانون 
ــار هويتنا ٦  ــي االنبار االنب مقعد. وف
ــد والقرار  ــد والوطنية ٣ مقاع مقاع

ــرون مقعدان  ــي مقعدان وعاب العراق
ــية  القادس ــي  مقعدان.وف ــر  والنص
ــائرون ٣ مقاعد  ــح ٣ مقاعد وس الفت
ــون  القان ــة  ودول ــدان  مقع ــر  والنص
ــة مقعد وارادة مقعد.  مقعد واحلكم
ــائرون ٤  ــل الفتح ٤ مقاعد وس وبباب
ــد والنصر ٣ مقاعد واحلكمة ٣  مقاع
ــدان وكفاءات  ــد والقانون مقع مقاع
ــد واحد. وفي صالح الدين قلعة  مقع
اجلماهير ٣ مقاعد ومقعدان لكل من 
الفتح والوطنية والقرار ومقعد واحد 
ــط  ــن هويتنا. وفي واس ــالح الدي لص
ــح مقعدان  ــائرون ٣ مقاعد والفت س
ــدان والنصر مقعدان  ــة مقع واحلكم
ــاءات للتغيير  ــد وكف ــون مقع والقان

مقعد واحد والكرد الفيلية مقعد.
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ــبت، عدد ضحايا حرائق  حرائق .. ارتفع، امس الس
ــى ٩٤ قتيال في عموم أثينا. الغابات في اليونان إل

ــه ”وصل عدد  ــة احلرائق إن ــة مكافح ــت هيئ وقال
ــخصا“. ــي إلى ٩٤ ش ــي الوقت احلال ــا ف الضحاي

واضاف، البيان أنه ”مت العثور على جثث متفحمة، 
لم يتم التعرف على هويتها“.وشهدت اليونان في 
ــهر يوليو / متوز املاضي أسوأ  النصف الثاني من ش

حرائق منذ عشر سنوات.
ــواد ظريف, امس  ــة اإليراني محمد ج ــر اخلارجي عقوبــات .. أكد وزي
ــتظل واقفة إلى جانب جيرانها, وذلك ردّاً على  ــبت, أن بالده س الس
ــال ظريف  ــى تركيا. وق ــة عل ــات األمريكي العقوب
ــوة  ــه في ”تويتر“ إن ”نش ــدة على موقع في تغري
ــاكل  الرئيس األمريكي دونالد ترامب في خلق مش
ــا، حليف الواليات املتحدة ضمن  اقتصادية لتركي
ــذراً من أن ”أمريكا إذا لم  الناتو، أمر مخجل“, مح
تقلع عن إدمانها على فرض العقوبات والغطرسة 

فإن العالم كله سيتوحد ضد واشنطن».

ــة  ــهدت امرأة وأصيب خمس استشــهاد .. استش
ــف  بقذائ ــة  إرهابي ــداءات  باعت ــروح  بج ــني  مدني
ــراء بريف حلب  ــل والزه ــي بلدتي نب ــة ف صاروخي
الشمالي. وذكرت وكالة أنباء ”سانا“ إن ”اجملموعات 
ــدان أطلقت عدة  ــرة في بلدة عن اإلرهابية املنتش
ــى منازل املواطنني  ــقطت عل قذائف صاروخية س
ــمالي, ما  ــراء بالريف الش ــل والزه ــي نب ــي بلدت ف
ــني, بينهم ثالثة  ــة مدني ــهاد امرأة وإصابة خمس ــبب باستش تس

أطفال بجروح متفاوتة اخلطورة ووقوع أضرار مادية باملنازل.
ــابقة في البيت االبيض أوماروزا  ــارة الس عنصري .. وصفت املستش
ــي دونالد ترامب  ــان، الرئيس األميرك مانيغو نيوم
ــاء  ــى أنه يحتقر النس ــيرة إل ــري“، مش بـ“العنص
ــتخدم كلمات مسيئة ضد السود. كان ذلك  ويس
ــي كانت  ــا نيومان الت ــات أدلت به ــالل تصريح خ
ــن أصول افريقية ذات املنصب األعلى  األمريكية م
ــة التي  ــي مذكراتها الالذع ــت األبيض ف ــي البي ف

نشرتها صحيفة ”الغارديان “ البريطانية.

مواقف ..  أكد رئيس البرملان التركي بن علي يلدرمي, 
امس السبت, أن املواقف العدائية لواشنطن ضد 
موسكو وطهران وأنقرة لن تعيق التعاون بني دولنا.

ــال يلدرمي في تغريدة على موقعه في ”تويتر“ إن  وق
”املواقف العدائية التي استهدفت إيران ثم روسيا 
ــيا الواعدة، لن تعيق  واآلن تركيا في منطقة أوراس
ــا“. وأضاف أن ”أمريكا  التعاون والتضامن بني دولن

التي ال حليف لها سوى الدوالر عليها أن تعلم ذلك».
ــي األمم املتحدة، إنها تلقت  ــان ف اعتقال .. اعلنت جلنة حلقوق اإلنس
ــرد من أقلية  ــاز نحو مليون ف ــا عن احتج ــرة موثوقا به ــر كثي تقاري
الويغور في الصني، فيما يشبه ”معسكر احتجاز 
ضخما محاطا بالسرية. ونقلت قناة سكاي نيوز 
عن عضوة جلنة االمم املتحدة للقضاء على التمييز 
ــل قولها إن “تقديرات تقول،  العنصري جاي مدوغ
ــلمة  ــني من الويغور واألقليات املس إن نحو مليون
ــكرات تلقني  ــي ”معس ــول ف ــى الدخ ــروا عل أجب

سياسي“ في منطقة شينغيانغ ذاتية احلكم».

@kÌäËm@âaäÿm@Âfl@â �à∞@Ô‹flaå€a
ÚÓ”aä»€a@ÊÏvé€a@Âfl@ì«aÎÜ€a

البينة الجديدة / وكاالت
ــبت ان محافظة كركوك هي اآلن  ــرت صحيفة خليجية امس الس ذك
ــد ان تغضب بعضها  ــية التي ال تري ــة مصالح الكتل السياس ضحي
البعض، فيما قدر مراقبون ان املساحات التي مت التجاوز عليها من قبل 
ــكنية. ونقلت الصحيفة عن  ــرات آالف القطع الس األكراد تقدر بعش
ــية ككل ال  وزير عراقي قوله انه في الفترة احلالية فإن الكتل السياس
ــبب حاجة الكل للتحالف مع  تريد أن تغضب من بعضها البعض بس
الكل، وكركوك اآلن ضحية هذه املصالح، الفتاً إلى أن جهات تركمانية 
ــاعدة عرب كركوك من  ــرت مبا فعله األكراد قبل أربع سنوات مبس باش
القبائل السنية، التي تريد االنتقام من جتريف البيشمركة مئات القرى 
ــة احلرب على داعش بأوامر من  ــنية مبحيط كركوك بحج العربية الس
ر مراقبون املساحات التي مت التجاوز  مسعود البارزاني. من جانبهم، قدّ
ــكنية املوزعة على  ــرات آالف القطع الس عليها من قبل األكراد، بعش
ــوقية  األكراد فقط داخل كركوك وفي ضواحيها، وبلغت قيمتها الس
ــمال، وهي  ــركة نفط الش ماليني الدوالرات، من بينها أراضٍ تابعة لش
األراضي احملرمة الحتوائها على احتياط هائل من النفط والغاز. وحددت 
على أنها محرّمة منذ عام ١٩٦٨ ومنها مناطق شرورا وطريق كركوك – 
أربيل، ودانة وأطراف التون كوبري وقرى الدبس، في طريق مطار كركوك، 
ــت حماية األحزاب  ــكنية ال حتصى، حت عات س ــث بُنيت قرى ومجمّ حي
ــركة  ــمال جتد مقر الش ــركة نفط الش ــة. وما إن تدخل مقر ش الكردي
ــطر تابع للدوائر احلكومية للشركة وهي دائرة  يشطر إلى شطرين ش
ــكنها عائالت  ــة والهيئة املدنية، واجلهة املقابلة تس ــات العام العالق

كردية تتخذ من مقرات الشركة موقعاً للسكن منذ ٢٠٠٣.

وكاالت / البينة الجديدة
ــرة االولى التي  ــت امل ــيخ علي ان هذه ليس قال النائب فائق الش
ــل، وامنا تعددت  ــتوى أو أق ــؤول ايراني رفيع املس يطالب بها مس
ــر في أزمة أو مفترق  ــدة مرات، فكلما ضعف العراق أو م وصار ع
ــى مع سياسة  ــة احلكومة العراقية ال تتماش طرق أو أن سياس
ــرب. وأضاف  ــديد فاتورة احل ــران بالتلويح بتس ــني تبدأ إي االيراني
ــاة (العربية احلدث) إنه «بعد فرض  ــيخ علي في تصريح لقن الش
العقوبات االمريكية على إيران بدأ االيرانيون يصرحون مبثل هذه 
ــكلة ليس في إيران وامنا باحلكومة العراقية  التصريحات، واملش
ــراق، فال وزارة خارجيتنا وال رئيس الوزراء يرد على مثل هكذا  والع
تصريحات، اضافة الى ان البرملان غير موجود فال احد يرد». واكد 
النائب فائق الشيخ علي «انني لست من يحدد مبلغ التعويضات 
املطلوب دفعه وامنا اي مبلغ يحدده اي مسؤول ايراني يطالب به 
ــراق علينا نحن في العراق أن نحدده مضاعفاً، اي اذا طالبت  الع
ــران بتعويضات قدرها (الف مليار) دوالر امريكي فنحن نطالب  اي
بـ(ألفي مليار دوالر  امريكي) ألن ايران هي السبب الرئيس في كل 

ما يجري في العراق من كوارث منذ الثمانينيات وحلد اآلن».

@ÊaäÌg@cÜjm@÷aä»€a@—»ô@b‡‹◊
läßa@ÒâÏmbœ@ÜÌÜéni@|ÌÏ‹n€bi

فــائـــق الـشـيـــخ عـلــــي:
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بغداد / البينة الجديدة 

ــب  ــبق النائ ــة االس ــر الداخلي ــال وزي ق
ــي ان تصريحات  ــواد البوالن ــابق ج الس
ــة الرئيس االيراني معصومة ابتكار  نائب
ــيادة البلد.  ازاء العراق خطيرة ومتس س
ــح متلفز ان  ــاف البوالني في تصري واض
ــراق وعن  ــاع عن الع ــا هي الدف مهمتن
ــاورة بعالقاتنا  ــرم الدول اجمل ــا ونحت بلدن
ــة معه قائمة  ــاء العالقات التجاري وابق
ــه يحرص على تقوية تلك العالقات. فان

واكد البوالني اننا نريد اسواقنا تستقر 
وقسم من البضائع االيرانية تصل اليها 
ــع االقتصادي  ــع الوض ــى م وهي تتماش
ــر هذا  ــي والنريد ان نخس ــرد العراق للف
ــد ان نتصرف باحلديث  ــتقرار وال نري االس
ــن صالحية  ــياء وقرارات ليس م عن اش
ــم ليضعف  ــرف يتكل ــة او ط ــة جه اي

ــاذ املواقف  ــى اتخ ــة عل ــدرة احلكوم ق
البوالني  ــال  وق املهمة.  ــتراتيجية  االس
ــا نتمنى ان تصرح نائبة  اوال نحن ما كن

ــص  ــة تخ ــي قضي ــي ف ــس االيران الرئي
العالقات مهمة بني بلدين جارين وال وزير 
الداخلية االيراني يتمنى تقسيم العراق 
ــات وويالت  ــرض الى نكب ــراق تع الن الع
ــا صعبا على كل من  والعراق يبقى رقم
يرغب بتقسيمه والعراق رقم ال ميكن ان 
ــم ونذكر كل اخواننا السياسيني  يقس
املوجودين اآلن والذين يتصدرون املشهد 
ــؤولية  املس ان  ــاف  واض ــؤولية.  واملس
ــب ان ينظر لها  ــاءلة اليوم تتطل واملس
ــالل طريقة  ــيون من خ ــؤالء السياس ه
ــي  ــارع العراق ــي الش ــات ف االحتجاج
وانا  والدستورية  ــية  السياس ومطالبه 
ــة والتدقيق  ــلوب املراجع اعتقد ان اس
ــح مهما  ــي كل العالقات اصب ــوم ف الي
ــان ياخذ القائمني على الوضع  ويرتبط ب
ــية  السياس ــة  املنظوم او  ــي  السياس

ــتراتيجية تعزز من  في البالد قرارات اس
ــي وان يكون  ــي والوطن الوضع السياس
ــتراتيجي ومفتاح  العراق دولة توازن اس
ــاكل. وتساءل البوالني ملاذا  لبعض املش
ــتفيد االيرانيون من عالقة العراق  ال يس
بالواليات املتحدة ويفتحون بابا ومجاال 
للعمل ولالستفادة من واقع وجود العراق 
ــع الواليات  ــتراتيجية م في اتفاقية اس
ــاف ان العراق  ــدة االمريكية. واض املتح
محتاج الى عالقات اقليمية ودولية على 
مسافة واحدة ووفق مبدأ النأي بالنفس 
ــة  عن هذه احملاور التي تضعف السياس
الرسمية للعراق. وشدد البوالني بالقول 
ــة واالجهزة  ــة العراقي ــى احلكوم ان عل
العراقية  ــوق  االستخبارية حماية الس
والعملة احمللية السيما اذا ما عرفنا بان 
هناك من سيعمد الى العبث باالقتصاد 

ــروف وبالتالي  ــذه الظ ــي ه ــي ف العراق
سوف يكون التأثير مباشرا على الدينار 
ــرائية وانا  ــدرة الش ــي وعلى الق العراق
اعتقد هناك رؤية مطلوبة من املنظومة 
ــن املنظومة  ــة وم ــتخبارية للدول االس
ــة  مجتمع ــة  واالقتصادي ــة  السياس
ــة  ــه املالي ــد وقدرات ــوراد البل ــة م حلماي
ــتدامه  ــظ على اس ــة وان يحاف والنقدي
ــواق في احلاجات االساسية  وضع االس
ــن نتعامل يوميا  ــيما ونح اليومية الس
ــالمية بحوالي (١٠)  مع اجلمهورية االس
ــلع وبضائع  ــكل س مليون دوالر على ش
ــتهالك اليومي  ــة فقط لالس واخملصص
وفي السنة الواحدة اكثر من (٣٫٥) مليار 
ــر اهمية االستقرار  دوالر وهذا رقم يؤش
ــلع واخلدمات  ــتوى بعض الس على مس

التي يحتاجها الفرد.

بغداد / البينة الجديدة
ــدري حاكم الزاملي من تكرار تهريب  حذر القيادي في التيار الص
ــدي بتهريب  ــق ج ــداً فتح حتقي ــجون، مؤك ــن الس ــش م الدواع
داعشيتني املانيتني من إقليم كردستان. وقال الزاملي: ان سجون 
إقليم كردستان تضم أكثر من خمسة آالف إرهابي داعشي، الفتاً 
ــر وأكبر مجرمي  ــون من بني أخط ــؤالء الدواعش يصنف ــى: إن ه إل
التنظيم اإلرهابي من األجانب والعرب والعراقيني. وأوضح الزاملي 
ــتالم الدواعش  ــابق باس انه طالب احلكومة االحتادية في وقت س
ــة وحزم  ــدم وجود جدي ــاً إلى ع ــم، منوه ــي اإلقلي ــجونني ف املس
ــالل عملية  ــن مت القبض عليهم خ ــؤالء اجملرمني الذي ــتالم ه باس
ــر مدينة املوصل عام ٢٠١٧. وأضاف الزاملي: إن على احلكومة  حتري
ــيتني املانيتني  ــب امرأتني داعش ــدي بعملية تهري ــح حتقيق ج فت
ــيراً إلى: إن تلك العملية متت  ــتان، مش ــجون إقليم كردس من س
ــيق ما بني األجهزة االمنية في اإلقليم وعدد من احملققني  بالتنس

والشرطة االملان.



كركوك / البينة اجلديدة
أكد مصدر محلي، امس السبت، أن قوى عربية وتركمانية تنسق في ما بينها 
للخروج بتظاهرة كبرى في كركوك رفضا لنتائج االنتخابات التشريعية بعد ان 
أظهرت نتائج العد والفرز اليدوي التي أعلنت ليل اخلميس املاضي، بتطابقها 

مع االلكتروني.
عدالة  بعدم  والتركمانية  العربية  القوى  لدى  شعورا  ”هناك  ان   ، املصدر  وقال 
النتائج التي أعلنتها مفوضية االنتخابات املنتدبة من القضاة، والتي أظهرت 
في  أعلنت  التي  التشريعية  لالنتخابات  السابقة  النتائج  في  واضحا  تطابقا 

أيار املاضي.
وتوقع املصدر أن ”تشهد التظاهرات مشادات مع قوات األمن التي منعت تنظيم 
في  األمور  أن  مبينا  رسمية،  موافقات  على  احلصول  دون  من  احتجاجات  أية 

كركوك قد تخرج عن السيطرة ما لم تتم معاجلة املوقف سريعا“.

بغداد / البينة اجلديدة
ــبت، ان هناك  ــي، امس الس ــف الفتح فالح اخلزعل ــادي بتحال ــد القي اك
خشية من عدم مشاركة سائرون في احلكومة املقبلة، خاصة انه ميتلك 
قاعدة جماهيرية كبيرة، مرجحاً عدم استمرار احلكومة في عملها لعام 
ــاركة سائرون فيها.وقال اخلزعلي : ارى شخصياً  واحد في حال عدم مش
ــتمر في عملها  ــائرون لن تس ان احلكومة التي ال يتواجد فيها ائتالف س
ــاركة ائتالف سائرون في  لعام واحد“، مبينا أن ”اجلميع يحرص على مش
ــل على اكثر  ــة االكبر، كونه حص ــة والدخول في الكتل ــة املقبل احلكوم
االصوات في االنتخابات“.وأضاف اخلزعلي، أن ”الوسط السياسي يخشى 
من احتكام سائرون الى الشارع، خاصة انهم ميتلكون قاعدة جماهيرية 
كبيرة“، مشيرا إلى أن ”االجتماعات مستمرة مع سائرون من اجل ضمهم 

للكتلة االكبر وضمان مشاركتهم في العملية السياسية“.
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بغداد / البينة اجلديدة
دعا شروان الوائلي مستشار 
رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم 
ــات  الوالي ــبت  الس ــس  ام
املتحدة األميركية إلى تفهم 
بني  ــة  العالق ــة“  ”خصوصي
ــيرا إلى  ــران، مش ــراق وإي الع
ــذي عبر  ــر املوقف ال أن جوه
ــوم ورئيس الوزراء  عنه معص
ــد وهو  واح ــادي  العب ــدر  حي
ــدأ العقوبات.وقال  ــض مب رف
اوردته  ــح  ــي تصري الوائلي ف
ــرق األوسط“  صحيفة ”الش
، إن ”جوهر املوقف الذي عبر 
عنه رئيس اجلمهورية ورئيس 
ــد وهو رفض مبدأ  الوزراء واح
ــب  ــا ال تعاق ــات ألنه العقوب
ــا تعاقب  ــدر م ــة بق األنظم

الشعوب“.
ــبق له  وأضاف، أن ”العراق س

ــى من نظام العقوبات  أن عان
ــه على عهد  الذي فرض علي
ــذي ترك  ــابق ال ــام الس النظ
ــية على العراقيني،  آثاراً قاس
ــى النظام  ــه لم يؤثر عل لكن

بأي شكل من األشكال“.
ــألة  واوضح الوائلي، أن ”مس
ــي العالقة بني  اخلصوصية ف
ــل العراق  ــن مث ــن جاري بلدي
ــة وهو أمر ال بد  وإيران معروف
الواليات املتحدة  أن تتفهمه 
ــا أكده  ــا م ــة بينم األميركي
ــن أن العراق  ــوزراء م رئيس ال
ــيلتزم، فإنه  ــم الرفض س رغ
ــة  أن مصلح ــني  يب أن  ــد  يري

البلد هي األهم“.

(البينة اجلديدة) نريدها أن تكون مشروعاً لنقل صوت 
الناس الفقراء في بالدنا بحيث تكون منبرهم اخمللص 
لنقل معاناتهم إلى من يهمه األمر لذا سنستمر في 
طرق أبواب السادة املسؤولني حتى يستمعوا لصوت 
العراقي الذي اتخذ من (البينة اجلديدة) وسيلة أمينة 
ــد أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل  جتس
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

وأن يجد صوته في صفحات (البينة اجلديدة).
اِّـرحوم ستار جبار الزم مؤسس صحيفة البينة الجديدة

  بغداد البينة اجلديدة
ــة نصيف، امس  ــفت النائبة عالي كش
ــحنة  ــبت، عن محاولة ادخال ش الس
ــرطن بعد  ــاج الصيني املس ــن الدج م
ــماء  إعادة تغليفه في األردن ووضع أس
شركات وهمية على عبوات الشحنة.

ــن  ــحنة م ــاك ش ــف هن ــت نصي وقال
ــن  ــة ٥٠٠ ط ــي بكمي ــاج الصين الدج
ــوس ادخالها الى  ــاف النف يحاول ضع
ــا في األردن  ــراق بعد اعادة تغليفه الع
ــركة وهمية  ــم ش ــل اس ــة حتم بأغلف
ــة أن من قاموا  ــة، مبين ــة وأردني اماراتي
ــون اآلن  ــحنة يقف ــار هذه الش بإحض
ــدودي ويراقبون  ــاحات املنفذ احل في س
ــبة  ــن الفرصة املناس ــع منتظري الوض
ــض املوظفني  ــوء االخضر من بع والض
ــميم وقتل  ــدين إلدخالها وتس الفاس
ــد  ــع عي ــا م ــي تزامن ــعب العراق الش

االضحى.
ــركات التي  ــماء الش ــت نصيف، أن بعض اس وأضاف
ــتبه في تورطها باستيراد هذه الشحنة حاصلة  يش
ــارة والزراعة،  ــن وزارتي التج ــتيراد م على اجازة االس
ــائلةً عن  ــحن مزورة، متس علماً بأن جميع أوراق الش
ــة في  ــة والرقابي ــا التنفيذي ــة وأجهزته دور احلكوم

ــي التقل خطرا  ــعب من هذه اجلرائم الت حماية الش
ــلطة  ــاذا اليلتزم القائمون على الس ــن اإلرهاب، ومل ع
ــي أكدت أن على  ــات وتوصيات املرجعية الت بتوجيه
ــني ويلتزم بالعهود  ــم ان يحفظ كرامة املواطن احلاك

والوعود.
ــت، لقد حذرنا مرارا وتكرارا من محاوالت إدخال  وتابع

ــراق، ومن غير  ــى الع ــرطن ال ــاج الصيني املس الدج
ــتوى  املعقول أن يتم التغاضي عن قضية بهذا املس
من اخلطورة وتتعلق بحياة الشعب العراقي، مشددة 
ــي القضية وقطع  ــرورة فتح حتقيق عاجل ف على ض

الطريق على الفاسدين املتاجرين بأرواح العراقيني.

ÜyaÎ@‚b»€@ä‡ném@¸@ÊÎäˆbç@bËÓœ@⁄âbím@¸@>€a@ÚflÏÿßa@Z@|n–€a@ø@ÖbÓ”

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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تتمة ص١

 بغداد / البينة اجلديدة
امس  الرافدين،  مصرف  اعلن 
متقاعدي  شمول  عن  السبت، 
السياسيني  السجناء  مؤسسة 

بسلفة الثالثة ماليني دينار. وقال 
املكتب االعالمي للمصرف في بيان 
نسخة   ،( اجلديدة  (البينة  تلقت 
منه انه مت شمول املتقاعدين من 

السياسيني  السجناء  مؤسسة 
عن  دينار  ماليني  الثالثة  بسلفة 
االلكتروني. الدفع  ادوات  طريق 

بإمكان  انه  املكتب  واضاف 

محطات  الى  الذهاب  املتقاعدين 
اخملصصة  املصرف  لفروع  االصدار 
الكترونيا  عليها  التقدمي  لغرض 

واستكمال اجراءات منحها.

متابعة / البينة اجلديدة
ــة الراحل جالل  ــار رئيس اجلمهوري رأى مستش
الطالباني الفريق املتقاعد وفيق السامرائي ، أن 
الرئيس األميركي دونالد ترامب ال يستطيع فعل 
ــوى فرض املزيد من العقوبات  شيء مع إيران س
ــا احلكومة الى عدم الوثوق باقواله  عليها، داعي

وتعريض مصالح العراق للخطر.
ــامرائي في مقال نشره على صفحته  وقال الس
مبوقع التواصل االجتماعي الفيسبوك واطلعت 
ــة اجلديدة ) عليه، إن ”األميركيني أخطأوا  ( البين
ــاب في تقديرهم لتغيير فلسفة النظام  احلس
القائم في إيران بقوة الردع، فالقيادة هناك هي 
ــنة ١٩٧٩ وتعتبر أميركا  ــها التي كانت س نفس
ــد لم  ــام) عدوا، وخطاب املرش ــود النظ ( املقص
ــه باللغتني  ــي خطب ــا كان يقوله ف ــر عم يتغي
الفارسية والعربية قبل نحو أربعة عقود، والذي 
اختلف هو أن مقره بات جامعا للخبراء والقادة 
ــوا دورا  ــة ومارس ــغلوا مواقع حساس الذين ش
مهما في ملفات األزمات (خالف النظام القائم 

في العراق)“.
ــت مفاوضات جنيف  ــه ”وعندما كان وأضاف أن
ــس أمامنا الوزير واليتي وهو أهم  ١٩٨٨ كان يجل
ــى الترجمة  ــا، ويتول ــد حالي ــاري املرش مستش
ــف وزير اخلارجية احلالي، وكان  محمد جواد ظري
متسكهم بالنظام واضحا. وقادة احلرس واجليش 
ــم، وهذا يعني أن  ــم لم يُفرط بأحد منه وغيره

توقع املتغيرات صعب للغاية“.
ــد أن نكون  ــذا، ال ب ــع كه ــي وض ــه ”ف ــع أن وتاب
ــوا (كل)  ــوا وتدارس ــة في أنهم درس على قناع
ــنطن، على  ــران إلى واش ــن طه ــاالت، م االحتم
ــكل لعبة حرب وغيرها، (ويفكرون فيها ليل  ش
نهار)، وهذا يجعل املتغيرات اجلذرية في املوقف 

من احلاالت املستبعدة.
ــتطيع  ــى ما يس ــامرائي أن ”أقص ــح الس واوض
ــو املضي قدما  ــتطيع ه ترامب فعله وما ال يس
ــم املصالح  ــات، وبحك ــى العقوب ــرض أقس بف
ــا  ــة منه ــبة مهم ــيحقق نس ــة س االقتصادي
وليس كلها. واإليرانيون سيبرمجون خطواتهم 

ــر، وحتى اآلن يتصرفون  ــة في ضوء التأثي املقابل
ــادرات النفط  ــيرا إلى أن ”وقف ص بهدوء“، مش
ــي حالة حرب  ــق إال ف ــن يتحق ــي كليا ل اإليران
ــق هرمز  ــون غلق مضي ــذ) يك ــعة، (وعندئ واس

متوقعا (ولو مؤقتا)“.
ــط العراقي  ــة تدفق النف ــى أن ”عرقل ــت إل ولف
ــائل خاصة) متوقعة، وعرقلة املالحة في  (بوس
ــتكون مؤكدة  اخلليج ومن ضمنها النفطية س
ــريعا؛ ألنها تتم  ــيطرة عليها س ــب الس وتصع
ــام وغيرها من  ــريعة واأللغ بحركة الزوارق الس
ــعون إلى  ــون يس ــي كان األميركي ــائل الت الوس
ــتخبارات العراقية في حرب  معرفتها من االس
ــم كل ما يريدون  ــات، ولم نكن نعطه الثمانين
ــي ال يتعرفوا على  ــص األمن ولك العتبارات تخ

قدرات اإلستخبارات“.
ــات اجلوية  ــى أن ”الضرب ــامرائي إل ــار الس واش
ــة اإليرانية  ــآت النووي ــة على املنش والصاروخي
ــتبعدة لكنها تؤخر البرامج فقط  ليست مس
ــدا أن ”احلرب  ــا“، مؤك ــر مهم ــرا آخ ــرك أث وال تت

ــي اخلليج بدور  ــعة على ضفت ــرة الواس املباش
أميركي حاسم مستبعدة حاليا“.

ــتقرار إيران  ــة اس ــامرائي أن ”خلخل ــني الس وب
ــة كلها  ــرِض أمن املنطق ــا تُعَ ــدة أراضيه ووح
ــداث  ــا كل األح ــوق أضعاف ــر تف ــم خملاط والعال
ــا أن ”وقف تصدير النفط  خالل عقود“، موضح
ــة  ــكل صدم ــد يش ــبب التصعي ــي بس العراق
ــوق النفط، وال أحد ميكنه اجلزم  حقيقية في س
ــف وتخفيض  ــني املوق ــتغالل پوت ــدم اس في ع
انتاج نفط بالده ماليني البراميل، وعندئذ تكون 

انعكاسات األزمة خطيرة جدا“.
ــة  ــى احلكوم ــول إن ”عل ــه بالق ــم مقال واختت
ــه ترامب وتذهب  ــة (أن) (ال) تثق مبا يقول العراقي
رِض العراق ملواقف خطيرة، بل أن تكون  معه وتُعَ
صبورة وحساسة ودقيقة ومتروية في مواقفها، 
ــات  بصراع ــة  املتعلق ــا  لتصريحاته ــة  ومقنن
ــرض إرادته على  ــتطيع ف ــرة، فترامب ال يس كبي

العالم خالف مصالح اآلخرين“.
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بغداد / البينة اجلديدة
الهاشمي  واثق  السياسي  احمللل  عد 
العد  نتائج  إعالن  السبت  امس 
لاللكتروني  مطابق  بشكل  اليدوي 
بأنه جاء نتيجة الضغوطات اخلارجية 

والتوافقات السياسية.

بنتائج  ”التزوير  إن  الهاشمي  وقال 
بشكل  كان  يعلم  الكل  االنتخابات 
وكركوك  واربيل  السليمانية  في  كبير 

واالنبار واملوصل وبغداد“.
الذي  التعطيل  ”بعد  انه  وأضاف 
اليدوي  والفرز  العد  ومسرحية  جرى 

وجتميد املفوضية وإقالة مدراء مكاتب 
بنتائج  اخلروج  ثم  ومن  املفوضية 
بنتائج  التالعب  حجم  يؤكد  مطابقة 
النتائج  ”خروج  ان  االنتخابات“.وتابع 
الضغط  عامل  الى  يشير  مطابقة 
اخلارجي الكبير والتوافقات السياسية 

التي جرت بني الكتل السياسية إلعالن 
الى ان ”هذه  النتائج مطابقة“، مشير 
النتائج تتطلب االعتذار من املفوضية 
اعتقالهم  مت  الذين  املوظفني  وإرجاع 

وآخرين مدراء مت إقالتهم“.

ÚÓçbÓé€a@pb‘œaÏn€aÎ@Ôuâb®a@¡Ãö€a@ÚvÓn„@ıbu@pbibÇn„¸a@wˆbn„@’ib�m@Z@Ô9b:a

بغداد / البينة اجلديدة
نفى القيادي في االحتاد الوطني الكردستاني غياث السورجي 
قوات  انسحاب  عن  حتدثت  التي  االنباء   , السبت  امس 
”احلديث  إن  السورجي  وقال  سنجار.  من  الشعبي  احلشد 
عن  عار  سنجار  من  الشعبي  احلشد  قوات  انسحاب  عن 
الشعبي  احلشد  بني  داخلية  فتنة  خلق  منه  ويراد  الصحة 
املشترك  ”التنسيق  أن  وأضاف  الكردستاني“.  والوطني 
من عصابات  القضاء  حلماية  متواصل  الشعبي  احلشد  مع 
داعش اإلجرامية“. وكان ما يسمى باملتحدث باسم العشائر 
انسحاب  وقت سابق,  في  زعم  قد  احلويت,  مزاحم  العربية 

احلشد الشعبي من قضاء سنجار ألسباب غير معلومة.

@Ô–‰Ì@Ô„bnçÖäÿ€a@?üÏ€a
âbv‰ç@Âfl@=»í€a@Üíßa@lbzé„aمتابعة / البينة اجلديدة

لتعاون  تقديرها  عن  السبت  امس  الكويت  أعربت 
احلكومة العراقية مع اللجنة الدولية للصليب األحمر 
الغزو  إبان  فقدوا  الذين  الكويتيني  األسرى  ملف  في 
تأمل  حيث  املاضي،  القرن  تسعينات  مطلع  العراقي 
الكويت بإغالق هذا امللف املفتوح منذ نحو ٢٧ عاما.وقال 

إن  العتيبي  منصور  املتحدة  األمم  لدى  الكويتي  املندوب 
ملف املفقودين يبقى كاجلرح املفتوح، حيث مت الكشف 
عن مصير ٢٣٦ مفقودا فقط من أصل ٦٠٥، موضحا أنه 
مفقود  أي  مصير  على  التعرف  يتم  لم   ٢٠٠٤ عام  منذ 
أن  العتيبي  الشأن.وأضاف  بهذا  تقدم  حتقيق  يتم  ولم 
بالده تقدر جهود اللجنة الدولية للصليب األحمر التي 

الثالثية واللجنة الفنية املنبثقة عنها،  تترأس اللجنة 
معربا عن امتنانه لـتعاون احلكومة العراقية مع اللجنة 

املعنية مبسألة األسرى املفقودين الكويتيني وغيرهم.
جلسة  خالل  املتحدة  األمم  لدى  الكويتي  املندوب  وتابع 
مبجلس األمن إن الكويت تأمل في استمرار هذه اجلهود 
معاناة  وإنهاء  املفقودين  ملف  إلغالق  ومضاعفتها 

العراق  بني  موقعتني  تفاهم  ملذكرتي  أهاليهم.ووفقا 
والكويت عام ١٩٩١، مت تشكيل جلنة ثالثية انبثقت عنها 
املفقودين  البحث عن  الفرعية وهدفها  الفنية  اللجنة 
الكويتي  اجلانب  قدم  أن  بعد  والكويتيني،  العراقيني 
قدم  حني  في  كويتيني،  مفقودين   ٦٠٥ بأسماء  قائمة 

اجلانب العراقي قائمة بأسماء ٥٨٦٤ مفقودا عراقيا.

بغداد / البينة اجلديدة
العبيدي  خالد  النصر  حتالف  في  القيادي  ترأس 
في  املنضوية  األحزاب  من  وفدا  السبت  امس 
ووفد  احلكمة  تيار  وفد  مع  للتباحث  االئتالف  
لتشكيل  بالتفاوض  املكلف  الوطنية  القائمة 
الكتلة األكبر وإعالن احلكومة العراقية املقبلة.

وفدي  مع  األولية  ”املباحثات  إن   ، العبيدي  وقال 
ايجابية  بنتائج  خرجت  والوطنية  احلكمة 
”املباحثات  أن  مبينا  مشتركة“،  وتفاهمات 
اتفقت على وضع اخلطوط العامة لبرنامج عمل 
احلكومة القادمة وضمن سقوف زمنية واضحة، 
مع التأكيد على ضرورة رفض مبدأ احملاصصة في 

تشكيل احلكومة“.
واضاف رئيس قائمة النصر في محافظة نينوى 
وراعي قائمة بيارق اخلير، انه ”مت االتفاق مع تيار 
احلكمة والقائمة الوطنية على وضع بنود االتفاق 
ومناقشتها واالتفاق عليها متهيدا لتوقيعها قبل 

اعالن تشكيل الكتلة األكبر بشكل رسمي“.

وبشأن أقرب الكتل لتحالف النصر، أكد العبيدي 
سائرون  حتالفات  مع  كبير  بتوافق  اآلن  نحن 
واحلكمة والوطنية، باالضافة الى وجود تفاهمات 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  مع  متقدمة 

ولدينا تواصل مع األخوة في حتالف الفتح“

ÂÌÖÏ‘–Ωa@—‹∂@÷aä»€a@ÊÎb»m@Â‡rm@oÌÏÿ€a

واضاف جوهان ان قانون موازنة عام ٢٠١٨ يشير الى امكانية استغالل الوظائف 
التخصيصات  توفر هذه  ان  مبينا   ، املالية  التخصيصات  توفر  وفق  الشاغرة 
ستظهر جليا في شهر تشرين االول املقبل.واشار جوهان الى ان وزارة املالية 
ستقوم بتغطية احملافظات مبا حتتاجه من التعيينات وفق النسبة السكانية 
للمحافظة، مؤكدا ان وزارة الصحة ليست لديها وظائف شاغرة باعتبار ان 
ذي  صعيد  تعييناتها.على  كل  مستنفذة  فهي  وبالتالي  مركزية،  تعييناتها 
صلةاصدرت وزارة املالية، اقرارا بشان توزيع رواتب موظفي ١٠ وزارات للشهر 
التي  الوثيقة  االضحى.وبحسب  عيد  مع  صرفها  مواعيد  تقع  والتي  احلالي، 
وزارات  لعشر  الرواتب  بتقدمي صرف  بالوزارة  احملاسبة  دائرة  عام  مدير  اصدرها 
قبل تاريخ ٢١ اب احلالي، وذلك لوقوع صرف رواتبها مع عيد االضحى، مبينة ان  

تاريخ توزيع هذه الرواتب سيكون ابتداء من ١٥ اب وتنتهي بـ ٢٠ اب».

طهران / وكاالت / البينة اجلديدة
امس  جناد  أحمدي  محمود  السابق  اإليراني  الرئيس  طالب 
السبت الرئيس اإليراني حسن روحاني باالستقالة. وبحسب 
روحاني  فيه  طالب  فيديو  شريط  جناد  نشر  اليوم  روسيا 
من  مستاء  الشعب  كل  إن  قائال  السلطة،  عن  بالتنحي 
مع  صادقة  غير  احلكومة  وأن  الراهنة  االقتصادية  األوضاع 
في  االمتيازات  أعطينا  السابق  الرئيس  وأضاف  الشعب. 
ن املسؤول؟ يا سيد  االتفاق النووي ولم نحصل على شيء.. مَ
واإلصالحيون  واألصوليون  أنت  بك..  اليقبل  الشعب  روحاني 

جميعكم شركاء فيما يحدث.

Ú€b‘nç¸bi@Ô„byÎâ@k€b�Ì@Öb¨

5◊˛a@Ú‹nÿ€a@›Óÿím@fiÏy@sybjn‹€@äñ‰€a@—€b§@ÜœÎ@êcäÌ@ÜÓj»€a



كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها

@päqc@ú”b‰n€aÎ@ÚiaäÃ€bi@—ñnm@bfl@bj€bÀ@>€a@kflaäm@pbœäñm
¥iä‘Ωa@b◊7flc@ıb◊äë@Û‹«@ÚïbÅ@7�Å@›ÿíi@%b»€a@Û‹«

المطالبة بالسيادة األوروبية من جديد

NO.3007.SUN.12.AUG.2018 العدد (٣٠٠٧) األحد ١٢ / ٨ / ٢٠١٨ 

ــان والبالغة  ــن أمير البي ــة مأثورة ع ــي كلم      ف
قوله   (ال تستوحشوا طريق احلق لقلة سالكيه) 
ــوة مضيئة في  ــك احلروف عبارة عن ك ، كانت تل
براكني الظالم الدامس وعجبت للكثير من الناس 
وعلى راسهم أغلب السياسيني الذين ساروا في 
طريق غير طريق النور . ملاذا ننطق باحلق وال نعمل 
ــه؟ ملاذا نحب االمام علي ونعمل عمل معاوية ؟  ب
ــخص ان  اين اخللل واين الصواب ؟ ملاذا يحب الش
ــه احلقيقة ضجر  ــا ليس فيه وان قلت ل ميتدح مب
ــك للهالك بسبب كلمة حق ؟  ورمبا عرضت نفس
بلدان اجلوار اكلتنا وشربت مياهنا والبعض يدافع 
ــاء البلد عرضة  ــتوصي بها خيرا وأبن عنها ويس
ــل نحب ترابنا  ــي كل حني .. ه ــة والقتل ف للفاق

وارضنا فعال ؟ من 
قتل دون عرضه او 
ماله او ارضه فهو 
قال  هكذا  شهيد 
(ص)  ــامت  اخل النبي 
ان  يريد  ــض  والبع
ــل  اج ــن  م ــوت  مي
ــل يصح  غيره فه
ــك؟ طريق احلق  ذل
ــا الطرق  ــد ام واح
فكثيرة  ــة  امللتوي
ان  ــث  حي ــدا  ج
ــري دائما  االمور جت
باملقلوب وفي هذا 
ــهدنا  ش ــن  الزم

ــق الذي لم  ــا ملحوظا حيث ان احل ــا قيمي تراجع
ــه  ــرك لإلمام علي ما زال موجودا نراه ونتلمس يت
ــوات مناجاة الى  ــراح وأص ــم فيه رائحة ج ونش
ــم . طريق االحزان املؤلم جميل ملن  اخلالق العظي
ــي زمن اخليبة  ــى ان تكون وحيدا ف ــرف ما معن ع
ــالم حتتاج  ــالك والعفونة فدروب الس املثمر باله
ــذه االمور ال نراها في  ــى اميان وارادة وحكمة وه ال
ــاحة طوال  الكثيرين من املدعني الذين مألوا الس
ــذ إال تلك  ــور من منف ــم يعد للن ــا حيث ل وعرض

الكوة التي قصدها أبو احلسنني.

’����������z�€a@’���Ìä���ü

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ِّـاذا نحب االمام علي 
ونعمل عمل معاوية  
اين الخلل واين 
الصواب  ِّـاذا يحب 
الشخص ان يمتدح 
بما ليس فيه وان قلت 
له الحقيقة ضجر وربما 
عرضت نفسك للهالك 
بسبب كلمة حق؟

ــة كل  ــه عرقل ــالل محاولت ــن خ      م
ــد احلرب  ــرب تقريبا بع ل الغ ــكّ ما ش
ــع ترامب العالم  العاملية الثانية؛ وض
ــت العالقات  ــول. وليس ــي نقطة حت ف
ــدة واالحتاد األوروبي  بني الواليات املتح
ــي ما زالت قوية- هي املتضرر جراء  -الت
ــول، بل باألحرى مركز الغرب  هذا التح
ــاحة  الس ــى  عل ــيطرا  ــه مس بصفت
ــول  التح ــرع  ــب يس ــة. فترام العاملي
ــوة الذي من  ــوازن العاملي للق ــي الت ف
ــركا وأوروبا أضعف  ــأنه أن يترك أمي ش
ــه عرقلة  ــبيا».ومن خالل محاولت نس
ل الغرب تقريبا بعد احلرب  كل ما شكّ
ــع ترامب العالم  العاملية الثانية؛ وض
ــت العالقات  ــول. وليس ــي نقطة حت ف
ــدة واالحتاد األوروبي  بني الواليات املتح
ــي ما زالت قوية- هي املتضرر جراء  -الت
ــول، بل باألحرى مركز الغرب  هذا التح
ــاحة  الس ــى  عل ــيطرا  ــه مس بصفت
ــرع التحول في  ــب يس العاملية.فترام
ــأنه  التوازن العاملي للقوة الذي من ش
أن يترك أميركا وأوروبا أضعف نسبيا. 
ــول  تتح ــة  والرفاهي ــل  الدخ أن  ــا  ومب
ــإن الصني  ــرق؛ ف ــرب إلى الش ــن الغ م

ــدي الواليات  ــى حت ــتكون قادرة عل س
املتحدة األميركية، التي تتزعم العالم 
ــة واقتصادية  ــوة جغرافي ــا ق بصفته
ــن يحدث هذا التحول  وتكنولوجية.ول
ــن  ل ــا  ألوروب ــبة  بالنس إذ  ــهولة؛  بس
ــي عليه اآلن،  ــون اخملاطر أكبر مما ه تك
ــوازن القائم أن  لكن ميكن لتعديل الت
والرفاهية  ــة  الدميقراطي ــر  حتدد مصي
واالستقالل ومنط احلياة في أوروبا. وإذا 
ــرك لها أي  ــا فلن يت ــتعد أوروب لم تس
خيار آخر سوى أن تعتمد على أميركا 
أو الصني- التعاون األطلسي أو التعاون 

ل األوروبيون  ــوّ ــيا.ويجب أال يع مع روس
على احللفاء احلاليني ملنحهم احلماية 
ــب علينا  ــا يج ــذه الفترة، كم ــي ه ف
ــات  ــوع إلى منطق وسياس عدم الرج
ــع  التاس للقرن  التقليدية  ــلطة  الس
عشر.وقد يتجه العالم نحو سياسة 
ــح، وتقودها قوى  تفتقر إلى قائد واض
ــلطة  ــارع من أجل الس ــى تتص عظم
ــتمر. لكن الظروف اليوم  بشكل مس
ــهدتها فترة  تختلف عن تلك التي ش
«اللعبة العظمى». فالتنافس املتزايد 
بني الصني وأميركا لن يكون إال لصالح 
ــبة لألوروبيني؛  ــارة العجوز.وبالنس الق
ــر  ــع عش ــكل القرن التاس ــد تش فق
ــية  ــا بعد الثورة الفرنس في الفترة م
ــكل  ــا تش ــة، بينم ــورة الصناعي والث
ــرون في الفترة التي تلت  القرن العش
ــني، واحلرب الباردة وتطور  حربني عامليت
األسلحة النووية.فبعد احلرب العاملية 
ــر أوروبيتني  ــة؛ فرضت قوتان غي الثاني
نفسيهما على كال اجلانبني من النظام 
األوروبي القدمي، وهما الواليات املتحدة 
ــوفياتي، بينما  األميركية واالحتاد الس
ــت أوروبا مجرد مربع آخر في رقعة  بقي

ــطرجن.وقبل نهاية احلرب العاملية  الش
ــي العالم  ــا ف ــت أوروب ــة؛ حتكم الثاني
ولكن  التكنولوجي،  ــا  تقدمه بفضل 
ــيطرتها  ــة احلرب انتهت س بعد نهاي
مت  على العالم. وبعد تلك الفترة؛ قُسّ

ــني القوتني اجلديدتني، واندثرت  أملانيا ب
ــيس  ــبب تأس ــيادة األوروبية بس الس
ــن  ــة للكرملني.م ــة اخلارجي السياس
املؤكد أن فرنسا وبريطانيا -بصفتهما 
ــا  ــني حققت ــني اللت ــني األوروبيت القوت
ــا تبقى من  ــا على م ــر- حافظت النص
ــن  عضوي ــا  بصفتهم ــيادتيهما،  س
دائمني في مجلس األمنالدولي (والحقا 

ــلحتني نوويا).  ــا دولتني مس بصفتهم
لكن اعتبارا للتوازن العاملي؛ كان ذلك 
ــر من كونه يعكس تأثيرهما  رمزيا أكث
ــوالت -على  ــاك ثالثة حت احلقيقي.»هن
ــا تقلق على  ــت أوروب اخلصوص- جعل

ــتقبلها. أوال، ما زال ترامب يشك  مس
ــدة بالدفاع  ــزام الواليات املتح في الت
ــمال  املتبادل مبوجب اتفاقية حلف ش
ــد إدارة ترامب  ــي. وثانيا، تنتق األطلس
ــة والنظام  العاملي ــارة  التج ــة  منظم
ــذي تعتمد على  ــي ال ــاري العامل التج
ــا. وثالثا، ظهر  ــة أوروب معظمه رفاهي
ــذكاء االصطناعي  النظام الرقمي وال
ــوارق  الف ــادة  ــوم بزي الي ــدد  ــذي يه ال
انتهاء  العاملية».وبعد  ــة  التكنولوجي
ــا توجها  ــاردة؛ اتخذت أوروب ــرب الب احل
ــي.  ــا لالتفاقيات العابرة لألطلس وفيًّ
فيما يتعلق باألمن؛ تعتمد أوروبا على 
الواليات املتحدة األميركية، لكن على 
والتكنولوجي  ــادي  االقتص ــتوى  املس
ــيادتهم.هناك  س األوروبيون  استرجع 
ــوالت -على اخلصوص- جعلت  ثالثة حت
ــتقبلها. أوال، ما  أوروبا تقلق على مس
ــزام الواليات  ــك في الت زال ترامب يش
ــب  ــادل مبوج املتب ــاع  بالدف ــدة  املتح
اتفاقية حلف شمال األطلسي. وثانيا، 
ــة التجارة  ــب منظم ــد إدارة ترام تنتق
العاملية والنظام التجاري العاملي الذي 
ــة أوروبا.  ــى معظمه رفاهي تعتمد عل
ــام الرقمي والذكاء  ــا، ظهر النظ وثالث
ــوم بزيادة  ــي الذي يهدد الي االصطناع
ــة.إذا  العاملي ــة  التكنولوجي ــوارق  الف
انسحبت بريطانيا من االحتاد األوروبي، 
ــذا يخاطر بإحداث خلل في قاعدة  فه
ــا الكتلة.  ــي تعتمد عليه ــوى الت الق
ــم بريطانيا  ــى دع ــا عل ــد أملاني تعتم
ــز التجارة  ــر بتعزي ــا يتعلق األم عندم
ــات احلمائية  ــرة في مواجهة النزع احل
ــرى بريطانيا  ــا ت ــا. وفرنس ــي فرنس ف
مجرد شريك رئيسي في مجال الدفاع 
ــي. وبالتالي،  ــوازٍ للنفوذ األملان وثقل م
ــن املعادلة يدمر  ــة بريطانيا م فإنَّ إزال
هذا الترتيب الضعيف في وقت خطير 
ــرذمة  املتش ــا  ألوروب ــاص  خ ــكل  بش
ــا  ــي وقت ال أملانيا وال فرنس للغاية، ف
ــي حال  ــع الراهن.ف ــن الوض راضية ع
ــكر ”اخلروج“ في االستفتاء  فوز معس
ــيزداد التوتر بني شمال  البريطاني، س
ــا  ــوب أوروب ــا. دول جن ــارة وجنوبه الق
ــي إلى احتاد  ــل االحتاد األوروب ــد حتوي تري
حتويلي إلعادة توزيع الثروة من الشمال 
الغني نسبيًا إلى اجلنوب األقل تطورًا 
ــني  ب ــاوي  بالتس ــر  اخملاط ــاركة  ومش
ــمال أوروبا، مقارنة بذلك،  األعضاء. ش
حريص على حماية الثراء الذي يتمتع 
ــيوافق على تقاسم اخملاطر في  به وس
حال فرضت الكتلة سيطرة أكبر على 
ــى االقتراض واإلنفاق.  قدرة اجلنوب عل
ا على  ــمال واجلنوب أيضً ويختلف الش
الكيفية التي ينبغي أن يستخدم بها 
ــوال. يدعو جنوب  ــاد األوروبي األم االحت

ــخي للزراعة  ــم الس ــا إلى الدع أوروب
ــاركه معظم  ــة، وهو رأي تش والتنمي
دول أوروبا الشرقية، ولكن شمال أوروبا 
ل جتميد أو حتى تخفيض ميزانية  يفضّ
ــي ميزانية  ــاهم رئيس ف االحتاد.كمس

االحتاد األوروبي، كانت بريطانيا صاخبة 
ــا ملنظمة “  ــأن هذه القضايا. وفقً بش
ــى  ــا عل ــت بريطاني VoteWatch“، كان
ــر من األصوات املتعلقة  اجلانب اخلاس

بإنفاق االحتاد األوروبي أكثر من أي عضو 
ــيّ ٢٠٠٩ و ٢٠١٥. وبصفة  ــر بني عام آخ

ــمالية  عامة، متيل الدول األوروبية الش
ــدا والدمنارك إلى  ــويد وهولن مثل الس
ــب بريطانيا. وعادة  التصويت إلى جان
ما نشهد أملانيا تواجه بريطانيا حول 
مواضيع معينة، مثل السوق األوروبية 
ــن اختالف  ــى الرغم م ــتركة، عل املش
ــرى مثل  ــا أخ ــي قضاي ــن ف كال البلدي
البيئة. ولكن بغض النظر عن مواقف 
األعضاء اآلخرين، كانت بريطانيا أكثر 
استعدادًا من أي من نظرائها للتعبير 
ــرارات االحتاد  ــة لق ــن املعارض ــا ع علنً
ــيفتقر االحتاد  األوروبي. وبدون ذلك، س
ــرر وصديق  ــو متح ــى عض ــي إل األوروب
ــيتغيّر التوازن السياسي  للسوق، وس
ــدان احلمائية  ــح البل ــاد في صال لالحت
ــا وإيطاليا  في جنوب أوروبا مثل فرنس
ــد اخملاوف من  ــلّ تزاي ــبانيا.وفي ظ وإس
سيطرة هذه اجملموعة التي تطل على 
البحر األبيض املتوسط بني احلكومات 
ــمالية، رمبا تصبح أكثر  األوروبية الش
القاري.  ــل  التكام ــة  لعملي ــة  مقاوم
ــيء، االحتاد األوروبي  بالرغم من كل ش
ــول القضايا ذات  ــدة ح ــم بش منقس
ــورو واتفاقية  ــة مثل منطقة الي الصل
ــنغن، األمر الذي ليس له أي عالقة  ش
ا في  ببريطانيا نظرًا ألنّها ليست عضوً
ــف  ــن هاتني املنظمتني. لقد كش أي م
ــد من النقاط  ــتفتاء عن املزي هذا االس
اخلالفية داخل االحتاد األوروبي التي من 
شأنها أن تتفاقم قبل خروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي. على سبيل املثال، 
ــة مؤخرًا  الهولندي ــة  طالبت احلكوم
باحلدّ من العضوية في منطقة شنغن 
وقصرها على عدد قليل من البلدان في 
شمال أوروبا، بينما اقترح حزب البديل 
ــاء ”منطقة اليورو  من أجل أملانيا إنش
ــذه التطورات  ــمالية“.وتتحدى ه الش
ــؤال اآلن  مركز أوروبا في العالم. والس
ــتطالب  ــت أوروبا س ــا إن كان ــو عم ه
ــات  وإثب ــل  كام ــكل  بش ــيادتها  بس
نفسها كقوة على الساحة العاملية، 
أم إنها ستترك نفسها تسقط؟ لقد 
دقت ساعة احلقيقة.. ولن تكون هناك 
فرص أخرى.فقط االحتاد األوروبي هو من 
ميكنه استرجاع السيادة األوروبية في 
ــرين. وإذا وُضعت  القرن الواحد والعش
ــدول التقليدية  ــة بأيدي ال هذه املهم
ــا وأملانيا  مثل اململكة املتحدة وفرنس
ــل.فاملطالبة  ستفش ــة  املهم ــإن  ف
ــرا  ــدا كبي ــب جه ــيادة ال تتطل بالس
ــا جبهة موحدة وفهما  فقط، بل أيض
ــاد األوروبي  ــني االحت ــدا للعالقة ب جدي
ــروع  ــتمر املش ودوله األعضاء. وسيس
ــارة وضمان  ــير التج األوروبي في تيس
السلم، لكن على دوله   القضاء على 
ــاد  ــح االحت ــتركة.إذا جن ــيادة املش الس
ــيكون  ــذه املهمة فس ــي في ه األوروب
ترامب قد أسدى معروفا دون أن يقصد 
ــكل  ــك فالتاريخ أحيانا ميضي بش ذل
ــتغالل الفرص  ــو اس ــب، واحلل ه غري
ــردد حني يحني الوقت التخاذ  وعدم الت

القرار.
* الوزير السابق للخارجية األِّـانية

من خالل محاولته عرقلة 
ل الغرب تقريبا  كل ما شكّ
بعد الحرب العاِّـية 
الثانية وضع ترامب 
العالم َّـ نقطة تحول

 

إذا نجح االتحاد األوروبي َّـ هذه اِّـهمة فسيكون ترامب قد أسدى 
معروفا دون أن يقصد ذلك فالتاريخ أحيانا يمضي بشكل غريب

ترامب

ماكرون

مريكل

بعد اجلولة األوروبية 
التي قام بها الرئيس 
األميركي دونالد 
تمت  ترامب مؤخرا، وخُ
مبؤمتر صحفي عقده 
مع الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني ترك 
انطباعا سيئا؛ لم 
يعد هناك شك في 
أن ترامب ومناصريه 
يرغبون في تدمير 
النظام الدولي والنظام 
التجاري العاملي اللذين 
تتزعمهما الواليات 
املتحدة.من املؤكد أن 
ترامب ال يتوافق مع 
الواليات املتحدة إذ فاز 
في انتخابات عام ٢٠١٦ 
رغم أن منافسه تقدم 
عليه بثالثة ماليني 
صوت، ورغم أن معدل 
شعبيته لم يتجاوز 
أبدا ٥٠٪؛ إال أنه ال يزال 
رئيسا ألميركا، وهذا 
يجعله أقوى رجل في 
العالم.ولكن تصرفات 
ترامب -التي غالبا 
ما تتصف بالغرابة 
والتناقض- أثرت على 
العالم بشكل خطير، 
خاصة على شركاء 
أميركا املقربني. فخالل 
محطته األخيرة في 
بريطانيا؛ ذهب ترامب 
إلى حد وصف االحتاد 
األوروبي بـ»العدو».

* يوشكا فيشر
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بغداد / البينة اجلديدة
واالسكان  االعمار  وزارة  اجنزت 
العامة  واالشغال  والبلديات 
املياه  معاجلة  محطة  مشروع 
النعمانية  لقضاء  الثقيلة 
املركز  واسط.وذكر  مبحافظة 
مديرية  ان  للوزارة  االعالمي 
التابعة  واسط  مجاري 

للمجاري  العامة  للمديرية 
اجنزت  الوزارة  تشكيالت  احدى 
جتهيز  مشروع  في  اعمالها 
املياه  معاجلة  محطة  وتنفيذ 
النعمانية  لقضاء  الثقيلة 
 ٪١٠٠ فعلي  اجناز  بنسبة   ,
االولي  االستالم  وحتقيق 
.وتابع  للمشروع  والنهائي 

الطاقة  ان  االعالمي   املركز 
تبلغ  للمشروع  التصميمية 
يقع  والذي  باليوم  ٣٤٦٠٠م٣ 
النعمانية  قضاء  غرب  جنوب 
بالكامل  القضاء  ابناء  ويخدم 
قدرها  مساحة  على  ومقام 
املشروع  ان  مبينا  دومن,   ٤٣
اهمها  رئيسية  وحدات  يضم 

 - الرئيسية  الضخ  (محطة 
 - والدهون  الرمال  ازالة  وحدة 
احواض   (٢) االكسدة  احواض 
الترسيب  (٣) احواض التكثيف 
 - الروائح  ازالة  منظومة   (٢  )
بناية   - االدارة والسيطرة  بناية 

الكلورة – بناية الكلور).

بغداد / البينة اجلديدة
رئيسة املؤسسة السيدة ناجحة عبد  ثمنت 
االمير الشمري عمل محافظة ذي قار ومديرية 
اجلهات  الى  اضافة  احملافظة  في  الشهداء 
قطع  توزيع  وامتامهم  بتصفيرهم   ، املعنية 
األراضي السكنية لذوي الشهداء واجلرحى في 

احملافظة .الشمري اكدت ان املؤسسة ماضية 
بسعيها لتوفير قطع االراضي السكنية لذوي 
الشهداء بفئاتهم الثالث في كل احملافظات وهو 
للفئات  الشهداء  ذوي  من حقوق   مايعد جزء 
الوجبة  في  قار  ذي  ان  .ويذكر  واجلرحى  الثالث 
االخيرة وزعت  ١٦٠٠ قطعة أرض سكنية لذوي 

الشهداء واجلرحى في احملافظة وقد متت عملية 
التوزيع بنظام القرعة االلكترونية بحضور وفد 
مديرية شهداء ذي قار، حيث توجد وجبة اخيرة 
سيتم  احملافظة  بلدية  في  الشهداء  لذوي 

توزيعها قريبا على املستحقني .
 

@ıaÜËí€a@Îà€@ÚÓ‰ÿé€a@Ôôaâ¸a@âb”@á@Úƒœb™@…ÌãÏm@Â‡rm@ıaÜËí€a@Úéç˚fl

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
ــم فنجان  ــل الكابنت كاظ ــب توجيه وزير النق حس
ــويقية لتعظيم  ــذ تس ــاد عدة مناف ــي بايج احلمام
ــركات  ــا من الش ــكك وجعله ــة للس ــوارد املالي امل
ــكك احلديد  ــركة العامة للس الرابحة  متكنت الش
ــاحناتها  بش ــة  (٢٢٦٧)حاوي ــل  نق ــن  م ــة  العراقي
التخصصية من ميناء ام قصر الى كمارك الشاجلية 
ــهر السبعة املاضية .. ومبتابعة  في بغداد خالل االش
ــركة املهندس سالم جبر سلوم حيث  مدير عام الش
ــكك من نقل كمية من احلاويات بجهود  متكنت الس
ــغيلية التابعة للسكك   العاملني من الكوادر التش
ــم  ــر من قبل مدير قس ــراف مباش في ام قصر وبإش
النقل والتشغيل  على ضوء ما جاء بتوجيهات  وزير 
ــي  مبضاعفة  ــم فنجان احلمام ــل الكابنت كاظ النق
ــل وحتقيق  االيرادات  ــود بزيادة حجم طاقة النق اجله
ــركة حرصا منه على أن  لتعظيم املوارد املالية للش
تكون السكك من الشركات الرابحة . كما وان اجور 
ــع القطاع اخلاص  ــكك زهيدة مقارنة م النقل بالس
السيما ان السكك ناقل وطني ويتمتع بكافة مزايا 
ــات العريقة التي  ــن لكونه  من املؤسس ــل اآلم النق
لها باع طويل بنقل البضائع واملسافرين المتالكها 

ــاحنات النقل التخصصية بكافة  ــاطيل من ش اس
ــتقبال  ــد جاهزيتها الس ــركة تؤك أنواعها.وان الش
طلبات التجار واملستوردين والدوائر احلكومية بنقل 

ــكك  ــاحنات الس بضائعهم واحلاويات عن طريق ش
التخصصية وبأسعار تنافسية.

بغداد / البينة اجلديدة
إرهابيني  باإلعدام بحق  الكرخ حكمني  أصدرت محكمة جنايات 
وتعرضوا  إرهابية  عمليات  ارتكبوا  آلخر  املؤبد  والسجن  اثنني 
بيرقدار  الستار  عبد  القاضي  والعسكرية.وقال  األمنية  للقوات 
في  االولى  الهيئة  إن  األعلى  القضاء  جمللس  الرسمي  املتحدث 
باالنتماء  أدينوا  متهمني  قضايا  نظرت  الكرخ  جنايات  محكمة 
ارتكابهم  ثبوت  بعد  باعدامهم  وقضت  االرهابي  داعش  لتنظيم 
القتال  في  اشتركا  مدانني  أن  بيرقدار  إجرامية.وأضاف  أعماال 

واالنبار  نينوى  محافظتي  في  والعسكرية  االمنية  القوات  ضد 
احملافظتني  حترير  عند  السورية  االراضي  باجتاه  بالهرب  وقاما 
تسليمهم  ومت  السورية  القوات  قبل  من  عليهما  القبض  والقي 
حكما  أصدرت  احملكمة  أن  إلى  الرسمي  املتحدث  للعراق.واشار 
آخر بالسجن املؤبد بحق احد افراد التنظيم والذي القي القبض 
عليه في محافظة كركوك بعد ثبوت ادانته باالشتراك بعمليات 
إرهابية، مبيناً ان االحكام صدرت وفقاً الحكام املادة الرابعة ١ من 

قانون مكافحة اإلرهاب.

¥ÓibÁâg@Úq˝q@’°@Üi˚Ωa@Âvé€aÎ@‚aÜ«�bi@�bflbÿyc@âÜñm@Ñäÿ€a@pbÌb‰u

ذي قار / البينة اجلديدة

ــل  ــر النق ــيد وزي ــات الس ــذاً لتوجيه تنفي
ــركة العامة الدارة  ــيد مدير عام الش والس
ــم ذي قار للنقل  ــل اخلاص ، أجرى قس النق
ــبة ومنع للمخالفني  اخلاص حملة محاس
ــر املرخصة التي  ــن أصحاب املركبات  غي م
تؤثر سلباً على إنسيابية املرور حول املرائب   
ــابعة صباحاً  ــاعة الس ــدأت احلملة الس ب
ــوم االربعاء  ــاء من ي ــتمرت حتى املس واس
ــم  ــارز القس ــت مف ــث متكن ٨/٨/٢٠١٨ حي
ــرور من إيقاف عدة  ــاون مع دوريات امل وبالتع

مركبات كانت تعيق مرور الركاب واملركبات 
ــذه احلملة  ــي ه ــب ، وتأت ــل املرائ ــى داخ ال
استجابة لنداءات أطلقها ركاب وسائقون 
ــبوع املاضي حيث شكلت مفارز  منذ الس
ــرق ملؤدية  ــة في جميع الط ثابتة ومتحرك
ــة الغاية  ــذا وقد أدت احلمل ــى املرائب ، ه ال
املرجوة حيث مت توجيه العقوبات والغرامات 
ــة الى اخملالفني من أجل عدم تكرار  القانوني

حاالت اخملالفة مستقبالً .

@Újçb™@Ú‹ª@äØ@òb®a@›‘‰‹€@âb”@á@·é”
Úƒœb0a@kˆaäfl@fiÏy@¥–€bÇ‡‹€

@Ú�™@ Îäífl@åv‰m@Úflb»€a@fibÃë¸aÎ@pbÌÜ‹j€aÎ@Êbÿç¸aÎ@âb‡«¸a
¡çaÎ@Úƒœb™@ø@ÚÓ„b‡»‰€a@ıbö‘€@Ú‹Ó‘r€a@ÍbÓΩa@Ú¶b»fl

@ÚÓ‡‰n€a@“aÜÁa@àÓ–‰m@ì”b‰m@@Úzñ€a
@›ræ@…fl@ b‡nua@fi˝Å@ÚflaÜnéΩa
÷aä»€a@ø@ÚÓΩb»€a@Úzñ€a@Ú‡ƒ‰fl

بغداد / البينة اجلديدة
الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزير  استقبل 
املاضي  الرسمي االسبوع  في مكتبه 
رئيس فريق التحقيق الدولي املشكل 
مبوجب قرار مجلس االمن رقم (٢٣٧٩) 
السيد كرمي اسد خان وبحضور كل من 
السيد الوكيل حسني الزهيري ومدير 
د.  و  رعد خليل  السيد  القانونية  عام 
محمد تركي ومت خالل اللقاء استعراض 
قرار مجلس االمن في مجال التحقيق 
والعمل ضمن  االدلة وحفظها  وجمع 
فريق يضم عراقيني وخبراء في مجال 
وحقوق  االنساني  الدولي  القانون 
خالل  الوزير  السيد  .واكد  االنسان 
كبيرة  انتقالة  حقق  العراق  إن  اللقاء 
الرغم  على  اإلنسان  حقوق  ملف  في 
بها  التي مير  الظروف االستثنائية  من 
اإلرهاب. على  احلرب  ضل  في  البلد 
خالل  عملت  العدل  وزارة  ان  واضاف  
وكتابة  جمع  على  املاضية  الفترة 

االنتهاكات  مبلفات  اخلاصة  التقارير 
واجلرائم  االبادة  جرائم  شملت  التي 
التي  احلرب  وجرائم  االنسانية  ضد 
ارتكبها تنظيم «داعش» االرهابي ضد 
العراقي.وتابع   الشعب  أطياف  جميع 
مجال  في  الدعم  تقدمي  الضروري  من 
خاص  وبشكل  التشريعات  اعداد 

مشروع 
باالضافة  الدولية  اجلرائم  قانون 

الفريق  ملساعدة  اجلهود  تضافر  الى 
االدلة  لتقدمي  التحقيقات  في  الدولي 
رئيس  ثمن  جهته  .من  لديه  املتوفرة 
الذي  الكبير  الدور  التحقيق  فريق 
مع  التعامل  في  العدل  وزارة  اخذته 
االنسان من خالل كتابة  ملف حقوق 
التي  الدولية  والتعاهدات  التقارير 
االتفاقيات  ومتابعة  الوزارة  قدمتها 

الدولية بهذا اخلصوص .

@⁄âb‡◊@µa@äñ”@‚a@ıb‰Ófl@Âfl@ÚÌÎbyHRRVWI@›‘‰m@@Ÿÿé€a
@ÖaÜÃi@ø@ÚÓ¶bí€a

بغداد / البينة اجلديدة
احلجاج  من  الكاملة  حصتها  تفويج  العراقية  احلج  بعثة  انهت 
متنها  على  الدولي  بغداد  مطار  من  جوية  رحلة  اخر  وصول  بعد 
٢٧٢ حاجا ملطار جدة الدولي .وذكر املتحدث الرسمي باسم البعثة 
اكملت  البعثة  ان  امس  يوم  تصريح  في  الكناني،  فهد  حسن 
اخلطوط  مع  بالتعاون  انه  مبينا  وبرا،  جوا  حاج  الف   ٣٨ تفويج 
اجلوية العراقية مت نقل ٢١ الفا و٧٣٨ حاجا، خالل ١٨ يوما عن طريق 
مطارات ( بغداد – النجف االشرف – البصرة – اربيل – السليمانية) 

الى الديار املقدسة.

عبر  حاجا  و٢٦٢  الفا   ١٦ يوما،   ١٣ خالل  نقلت  البعثة  ان  واضاف 
منفذ عرعر احلدودي عبر ٧٠٢ حافلة، بعد تضافر جهود كادر البعثة 
مع اجلهات االمنية والعسكرية واحلشد الشعبي وطيران اجليش 
الرحالت  لتأمني  التفويج  ايام  طيلة  بجهد  عملوا  الذين  االبطال 
العليا  الهيئة  رسمتها  التي  اخلطة  جناح  الكناني  البرية.واكد 
للحج والعمرة قبل موسم احلج دون تسجيل معرقالت او حوادث 

بعملية تفويج احلجاج الى الديار املقدسة.

ÚçÜ‘Ωa@âbÌÜ‹€@aäiÎ@aÏu@xby@—€a@SX@wÌÏ–m@Âfl@ıbËn„¸a@ÚÓ”aä»€a@wßa@Úr»i

 البصرة/ البينة اجلديدة 
أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة 
خط  إعادة  اجلنوب  في  الكهربائية 
بصرة   - خرمشهر  اإليراني  الطاقة 
واط. ميكا   ١٣٠ وبحمل  ك.ف   ٤٠٠
مقتضب    بيان  في  الشركة  وقالت 
 - خرمشهر  اإليراني  الطاقة  خط  أن 
ميكا   ١٣٠ وبحمل  ك.ف   ٤٠٠ بصرة 

وزارة  للعمل.وكانت  اعادته  واط. متت 
الكهرباء اعلنت في وقت سابق عن 
خروج اخلط اإليراني املغذي حملافظات 
في العراق ومنها البصرة عن العمل 
الديون  تسديد  لعدم  يكن  لم 
اجلانب  لصالح  الوزارة  على  املترتبة 
انتاج  في  نقص  بسبب  االيراني،وامنا 

الطاقة الكهربائية اإليرانية .

@äËífläÅ@Ô„aäÌ�a@Ú”b�€a@¡Å@ÒÖÏ«@Â‹»m@lÏ‰¶a@ø@ÚÓˆbiäËÿ€a@Ú”b�€a@›‘„

@·«Ü€a@·ÌÜ‘m@ÚÓ‡Ác@Û‹«@Ü◊˚Ì@fiÜ»€a@äÌãÎ
ÈflbËfl@Äb¨aÎ@Ôæ¸a@’Ìä–€a@›‡»€@‚ã˝€a

بغداد / البينة اجلديدة
الصحة  وزيرة  لتوجيهات  تنفيذا 
حمود   عديلة  الدكتورة  والبيئة 
ومتابعة مدير عام دائرة التخطيط 
وتنمية املوارد الدكتور علي حسني 
التميمي , عقدت دائرة التخطيط 
اجتماعا مع ممثل منظمة الصحة 
عامر  الدكتور  العراق  في  العاملية 
وبحضور   ٢٠١٨ اب   ٥ يوم  بيباني 
معاون املدير العام الدكتور فاضل 
االحصاء  قسم  ومدير  عباس 
حسني  عالء  الدكتور  الصحي 
الذين  االرتباط  اعضاء  وحضور 
مت  التي  اخلمسة  احملاور  ميثلون 
االتفاق عليها في االجتماع وورشة 
العمل التي عقدت في فندق بابل 
بعنوان ( كيفية املضي قدما باجتاه 

لتنفيذ  الطريق  خارطة  تطوير 
اهداف التنمية املستدامة) واحملاور 

هي :
- محور نظام املعلومات الصحية 

واالمهات  االطفال  وفيات  محور   -
والصحة االجنابية 

- محور االمراض االنتقالية 
- محور االمراض غير االنتقالية 

- محور الطوارئ 
ان  عباس  فاضل  الدكتور  وبني 
االستمرار  على  اتفقوا  احلاضرين 
االتصال  نقاط  بني  باالجتماعات 
العاملية  الصحة  منظمة  وممثلية 
املطلوبة  االستمارات  الكمال 
التنمية  مبؤشرات  واخلاصة 
التي  احملاور  وحسب  املستدامة 

ذكرت.

بابل / البينة اجلديدة /  علي شريف
السلطاني  مدلول  صادق  بابل  محافظ  طالب 
وزارة الكهرباء بتزويد احملافظة بحصتها االصلية 
احملافظة  وان  خاصة  الكهربائية  الطاقة  من 
بالطاقة  جتهيزها  في  شديد  نقص  من  تعاني 
في  السلطاني  احملافظ  الكهربائية٠واضاف 
لكهرباء  العام  املدير  لقائه  خالل  له  حديث 
منصبه  تسنم  الذي  اجلديد  االوسط  الفرات 
حديثاً: ان على الوزارة ان تعيد حساباتها جتاه 
جتهيز احملافظة بالكهرباء وان ال تعوض النقص 
محافظة  عن  بالقطع  احملافظات  في  احلاصل 
العديد  احمللية  احلكومة  لدى  ان  مؤكداً  بابل٠ 
من اخليارات التي ميكن ان تتخذها اذا ما استمر 
احملافظ  اشار  عليه٠كما  هو  ما  على  احلال 
السلطاني الى استعداد احلكومة احمللية التام 
الفرات  لكهرباء  اجلديدة  االدارة  مع  للتعاون 

ان  ميكن  التي  العقبات  كافة  وتذليل  االوسط 
تواجهها اثناء العمل متمنيا في الوقت نفسه 
املواطن٠وفي  خدمة  في  للجميع  املوفقية 
مدلول  صادق  بابل  محافظ  طالب  اخر  سياق 
الكاز  حصة  بزيادة  النفط  وزارة  السلطاني 
الى  التابعة  التنظيفات  بسيارات  اخلاصة 
حاجة  تسد  ال  النها  احللة  بلدية  مديرية 
السيارات التي تنتشر في احياء مركز احملافظة 
ومناطقها االخرى٠جاء ذلك خالل لقاء احملافظ 
السلطاني مبدير عام نوزيع املنتجات النفطية 
كما  ياسني٠  مسير  كاظم  النفط  وزارة  في 
طالب احملافظ بتوفير حصة من النفط االسود 
ملعامل باركر ١ و ٢ اخلاصة بانتاج مادة االسفلت 
الكساء الشوارع في مركز احملافظة واقضيتها 
احلاجة  نفسه  الوقت  في  الفتا  ونواحيها 
املتزايدة حملطات توليد الطاقة الكهربائية في 

بالوقود  جتهيزها  وزيادة  استمرار  الى  احملافظة 
احلاجة٠من  هذه  االعتبار  بعني  االخذ  وضرورة 
مديرية  استعداد  مسير  السيد  اكد  جانيه 
كافة  لتجهيز  النفطية  املنتجات  توزيع 

تقدمي  استمرار  يضمن  مبا  احملافظة  احتياجات 
وفي  بابل  محافظة  فرع  ملدير  موعزا  اخلدمات 
اتصال هاتفي مباشر بضرورة تلبية كافة هذه 

االحتياجات ما دامت احلاجة اليها٠

@@Ú”b�€a@Âfl@bËnñ°@Úƒœb0a@ÜÌÎåni@ıbiäËÿ€a@ÒâaãÎ@k€b�Ì@›ibi@≈œb™

بغداد / البينة اجلديدة
 اعلنت الشركة العامة لتجارة 
عن  التجارة  وزارة  في  احلبوب 
قيام فرعها في محافظة بابل 
بتجهيز املطاحن االهلية مبادة 

 . واملعتمدة   اخمللوطة  احلنطة 
جاء ذلك في البيان الذي اصدره 
نقال  للوزارة  االعالمي  املكتب 
نعيم  الشركة  عام  مدير  عن 
البيان   .واضاف  املكصوصي 

مستمرة   الفنية  املالكات  بان 
بحصة  املطاحن  بتجهيز 
حيث   ٢٠١٨  / مايس  شهر 
 (١٩٧٢٩) اجملهزة  الكمية  بلغت 
من  (٢٣٢٧٤) طنا  اصل  من  طنا 

ومركز  القدمي  احللة  صومعة 
تسويق املدحتية و بلغت حصة 
) طنا من اصل  النازحني( ٢٦٨٢ 

(٣٤٦٢) لشهر اذار.

RPQX@@èÌbfl@äËë@Úñß@Ú�‰ßbi@›ibi@ø@ÚÓ‹Á¸a@Âyb�Ωa@åÓË£

احللة / البينة اجلديدة
العالي  التعليم  وزير  اعلن   
عبد  الدكتور  العلمي  والبحث 
جامعة  ان  العيسى  الرزاق 
اصبحت مستقلة اداريا وعلميا 
العالي  التعليم  وزارة  وفنيا عن 
لتلتحق  العلمي  والبحث 
اجلامعة  من  اقسام  بتسعة 
أعلنت  التي  التكنلوجية 
املاضي.وقال  العام  استقاللها 
مؤمتر  «خالل  العيسى  الدكتور 
صحفي بحضور رئيس جامعة 
صادق  بابل  ومحافظ  بابل 

استقاللية  ان  السلطاني  مدلول 
اللغاء  البداية  هي  اجلامعات 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة 
مجلس  هنالك  ليكون  العلمي 
يدير اجلامعات اسوة بدول العالم 

.واشار الى ان هنالك جلنة ستقوم 
اجلامعات  عمل  واقع  مبراقبة 
لتنتقل  ودراستها  املستقلة 
اجلامعات  باقي  الى  التجربة 
رئيس  قال  جانبه  من   . العراقية 
عادل  الدكتور  بابل  جامعة 

ستكون  اجلامعة  ان  البغدادي 
القبول  خطة  في  مستقلة 
اضافة  واالولية  العليا  للدراسات 
املناهج  تغيبر  في  حريتها  الى 
لالساتذة  بالنسبة  واإلبتعاث 

وطلبة الدراسات العليا « .

bËn»flbu@ÚÓ€˝‘nça@›ibi@Âfl@Â‹»Ì@ÛéÓ»€a

الناصرية/ البينة اجلديدة
مكتب  افتتاح  على  الداخلية  وزارة  وافقت   
الشرق  الى  كم   ٧٠ اجلبايش  بقضاء  للجوازات 
مجلس  به  تقدم  طلب  الناصرية،بعد  مدينة  من 
مجلس  رئيس  .وقال  اخلصوص  بهذا  احملافظة 
 : الغزي  نعيم  حميد  احلقوقي  قار  ذي  محافظة 
وزارة  سابق  وقت  في  خاطب  احملافظة  مجلس  ان 
مكتب  افتتاح  يتضمن  رسمي  بكتاب  الداخلية 
للجوازات بقضاء اجلبايش ، يخدم القضاء واملناطق 
مركز  عن  البعيدة  املناطق  من  كونه   ، له  التابعة 
احملافظة . واضاف ان» الوزير وافق على الطلب ، وان 
اجمللس سيتابع االجراءات املتعلقة بهذا املوضوع ، 
وسيذلل كل العقبات املتعلقة باالجراءات احمللية. 

.

@|nœ@Û‹«@’œaÏm@ÚÓ‹ÅaÜ€a
@ıbö‘i@paãaÏv‹€@knÿfl
ÚÌäïb‰€a@÷äë@ìÌbj¶a

املوصل / البينة اجلديدة
في   احلبوب  تصنيع  شركة  مدير  اعلن 
نينوى عن اعادة فتح اكثر من ٣٠ معمال 

و٤٠ مطحنة في محافظة نينوى.
العامري  جاسم  الشركة  مدير  وقال 

تصنيع  شركة  في  العاملة  ان»الكوادر 
معمال   ٣٠ اعادت  نينوى  في  احلبوب 
احلنطة.  لطحن  مطحنة  و٤٠  للعمل 
تصنيع  ان»شركة  العامري  واضاف 
بالطحني  الوكالء  بتزويد  بدأت  احلبوب 

في عموم املوصل بعد غياب دام نحو ٣ 
واملصانع  املعامل  تخريب  بسبب  اعوام 
عصابات  قبل  من  محتوياتها  وسرقة 

داعش االرهابية .

lÏjßa@…Ó‰ñn€@Ú‰z�fl@TP@Î@˝‡»fl@SP@|nœ@ÒÖb«a
ÙÏ‰Ó„@ø@



عربي و دولي
 NO.3007. SUN . 12 . AUG .2018       العدد (٣٠٠٧)  األحد ٨/١٢/ ٢٠١٨

6
وكاالت / البينة الجديدة

ــاح اجلمعة إلى قطاع  عاد الهدوء صب
ــى األقل، لكن  ــكل مؤقت عل غزة بش
ــيرات اجلمعة املاضية التي بدأت  مس
تنطلق من داخل القطاع باجتاه السياج 
ــرائيل ستحدد  األمني الفاصل مع إس
ــتمر. ــدوء سيس ــك اله ــا إذا كان ذل م

ــهر من تصاعد التوتر، شهد  وبعد أش
ــل األربعاء  ــه لي ــزة ومحيط ــاع غ قط
ــر املواجهات بني  اخلميس إحدى أخط
ــرائيل  ــطينية وإس ــل الفلس الفصائ
ــق أكثر من ١٨٠  ــذ حرب ٢٠١٤.وأطل من
ــاون من قطاع غزة  صاروخا وقذيفة ه
ــى جرح عدة  ــرائيل، ما أدى إل على إس
ــرائيليني  ــاء مئات اإلس ــخاص وبق أش
في املالجئ.وشنت طائرات إسرائيلية 
ــى أكثر من  ــارة عل ــن مائتي غ ــر م أكث
ــاس في اجليب  ــا تابعا حلم ١٥٠ موقع
ــرائيل ومصر  ــني إس ــع ب ــر الواق الفقي
ثالثة  ــط.وقتل  املتوس األبيض  والبحر 
فلسطينيني بينهم امرأة حامل تبلغ 
ــا وابنتها التي تبلغ  من العمر ٢٣ عام
من العمر ١٨ شهرا جراء الغارات. وقال 
لع على املفاوضات إنّ مصر  مصدر مطّ
واألمم املتّحدة أجرتا مفاوضات من أجل 
ــاطة مصر  عودة الهدوء.وأضاف «بوس
ــوالي مالدينوف،  ــوث األممي نيك واملبع

ــة، هدوء  ــى تثبيت تهدئ ــاق عل مت االتف
ــزة اعتبارا  ــدوء، في قطاع غ مقابل ه
ــس  ــل اخلمي ــف لي ــل منتص ــن قبي م
ــؤولون  املس املاضيان.ونفى  ــة»  اجلمع
ــالم ذلك، لكن  ــرائيليون عبر اإلع اإلس
نفيا من هذا النوع من قبل إسرائيل أمر 
ــاد في مثل هذه الظروف.وإذا تأكد  معت
ــة الثالثة  ــتكون الهدن ذلك، فإنها س
من نوعها في غضون شهر، حيث أثار 
ــني مخاوف  ــر بني اجلانب ــد التوت تصاع

من اندالع حرب أخرى.غير أن إسرائيل 
مستعدة إلطالق النار إذا قامت حماس 
ــطينية باملثل، كما  والفصائل الفلس
ــرائيليون في  ــؤولون اإلس ــول املس يق
ــارة  ــتهدفت غ ــالم. واس ــائل اإلع وس
ــة  ــزا للثقاف ــدة مرك ــرائيلية جدي إس
ــفرت  ــة غزة أس ــرب مدين ــون غ والفن
ــخصا وتدمير املبنى  عن إصابة ٢٠ ش
ــم الناطق باسم  كلّيا.وقال حازم قاس
ــدوان على القطاع،  حماس «رغم الع

ــيواصل  س ــطيني  الفلس ــعبنا  ش
ــيرات العودة وكسر احلصار حتى  مس
ــا رفع  ــي مقدمته ــا وف ــق أهدافه حتق
ــاع غزة».وأضاف «في  ــار عن قط احلص
ــرائيلية  كل مرة حتاول آلة القتل اإلس
ــي مواصلة  ــعبنا ف ــر إرادة ش أن تكس
نضاله ومسيراته وفي كل مرة تفشل 
ــعبنا في  ــيخرج ش في ذلك واليوم س
ــيرات العودة في حتدي آللة احلرب  مس
ــطينيان  فلس ــرائيلية».وقتل  اإلس

ــة في قطاع  ــعف اجلمع أحدهما مس
ــرائيليني خالل  غزة برصاص جنود إس
ــول  ط ــى  عل ــات  ومواجه ــرات  تظاه
ــة  احلدود، لكن يبدو أن التهدئة الهش
ــاس ال تزال  ــرائيل وحركة حم ــني إس ب
صامدة.وتظاهر نحو ألفي فلسطيني 
ــة غزة.  ــرق مدين ــارات ش ــوا اإلط احرق
وسجلت جتمعات أخرى في عدة نقاط 
ــى جتمعات في  ــدود إضافة إل على احل
الداخل جمعت عشرات آالف الغزيني.

ولفت الناطق باسم وزارة الصحة في 
القطاع أشرف القدرة إلى «استشهاد 
ــداهللا  عب ــعف  املس ــا  هم ــني  مواطن
ــرينات من  ــي العش ــي وهو ف القطط
ــعيد العالول (٥٥ عاما)  عمره وعلي س
برصاص االحتالل اإلسرائيلي وكالهما 
ــن إصابة  ــح»، متحدثا ع ــرق رف في ش
ــي  ــل. والقطط ــى األق ــن عل ٢٤٢ آخري
ــطيني يقتل  ــعف فلس هو ثاني مس
ــذ ٣٠ اذار،  ــرائيليني من ــاص اإلس برص
تاريخ بدء االحتجاجات الفلسطينية 
ــودة» رفضا  ــيرات الع ــار «مس ــي إط ف
ــزة وتأكيدا  ــار املفروض على غ للحص
ــودة إلى  ــطينيني في الع ــق الفلس حل
التاريخ،  ــذ ذلك  أراضيهم وقراهم.ومن
قتل ١٦٧ فلسطينيا فيما قتل جندي 
ــرائيلي واحد في متوز هو األول منذ  إس

.٢٠١٤
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عندما تسلم رئيس الوزراء اإلثيوبي اجلديد 
ابي أحمد السلطة في نيسان املاضي وعد 
ــن أعمال العنف  ــام أفضل، لك اجلميع بأي
بني اجملموعات اإلثنية في هذا البلد تشكل 
ــي يريد القيام  حتديا كبيرا لإلصالحات الت
ــوارع  ــو بورا في الش بها. وقد رقص بيداس
ــوب إثيوبيا إثر  ــع جيرانه في منطقة جن م
ــه اضطر بعد  ــلطة. لكن ــلم أبي الس تس
ــابيع إلى الهرب مع مئات اآلالف  بضعة أس
ــام جيرانهم  ــدو االتنية أم ــة اجلي من أقلي
ــية من  ــن أالورومو الذين طردوهم بوحش م
ــذي أُجبر على  ــو ال مزارعهم.يقول بيداس
الفرار إلى مخيم في كيرشا، على بعد ٤٠٠ 
ــوب أديس أبابا «رأيت املنازل حتترق  كلم جن
والناس يرشقون احلجارة». وأدت أسابيع من 
ــني اتنيتي االورومو واجليدو  أعمال العنف ب
ــى النزوح  ــرة، إل ــي مباش ــد تنصيب أب بع
ــخص ما أسفر  ــري لقرابة مليون ش القس
ــانية تبذل املنظمات  عن حالة طوارئ إنس

غير احلكومية جهودا لتلبية احتياجاتها. 
وإذا كانت طموحات أبي اإلصالحية تزيد من 
ــعبيته، يعرب محللون عن اخلشية إزاء  ش
أن تؤدي وتيرة التغيير إلى تفاقم العداوات 
ــا يحدث بني  ــة القدمية، على غرار م اإلتني
ــي  ــو واجليدو. ويقول احمللل السياس االوروم
ــرعة التي  ــا لولي إن «الس ــي هللوي اإلثيوب
ــي إثيوبيا ومدى  ــا التغيير ف ــل فيه يحص
نطاقه شبيهان بالثورة». ويضيف «عندما 
يعتقد الناس أن هناك فراغاً في السلطة، 
ــام الفرصة للدفاع  ــم يحاولون اغتن فإنه
ــذا هو مصدر  ــم، أعتقد أن ه عن مصاحله
ــلطة في ١٩٩١،  العنف». بعد توليها الس
ــعبية  ــالف اجلبهة الثورية الش ــم ائت قس
اإلثيوبية البالد إلى تسع مناطق إدارية وفقا 
االتنيات».وخالل األشهر  لنظام «فيدرالية 
ــذه املناطق  ــدود بني ه ــت احل ــرة، كان األخي
ــات العنيفة على األراضي.  في قلب النزاع
ــتمر حول  في العام ٢٠١٧، أدى التوتر املس
ــة بني  ــة للزراع ــي الصاحل ــة األراض ملكي

ــة الصومالي  ــو وجيرانهم من اتني األوروم
ــد أعمال  ــرقي إلى تصاع ــي اجلنوب الش ف
العنف التي أوقعت مئات القتلى وأسفرت 
ــخص.وهناك  ــزوح نحو ١٫١ مليون ش عن ن
ــو اجملموعة  ــة بني األوروم ــكاكات مماثل احت
ــا ولديهم  ــي إثيوبي ــية ف ــة الرئيس االتني
ــعب اجليدو الذي  ــم اخلاصة، وش منطقته
ــعوب  ينتمي إلى «منطقة أمم وقوميات وش
ــن اتنية اجليدو  ــوب». وميارس العديد م اجلن
ــة األورومو، في  ــي منطق ــة القهوة ف زراع
أماكن مثل كيرشا، ويقولون أنهم ضحايا 
ــلطات األورومو. وأثارت  التمييز من قبل س
ــالة  ــة اجليدو برفع رس ــام اتني ــألة قي مس
ــكوى تتعلق مبسألة األراضي إلى اإلدارة  ش
ــاس  ــم ن ــال العنف.وهاج ــة أعم اإلقليمي
ــيفيراو  ــارة واملناجل ش ــلحون باحلج مس
جيديشو، وهو مزارع قهوة من اتنية جيدو 
ــا، بعد مهاجمة قريته وابلغوه  قرب كيرش
ــذا ليس بلدك،  ــت منطقتك، ه «إنها ليس

يجب أن تغادر».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــب  ــب طي ــي رج ــس الترك ــدى الرئي أب
ــاوز أزمة  ــاؤال مفرطا في جت ــان تف اردوغ
ــي هوت إلى  ــرة التركية الت انهيار اللي
ــتوياتها بعد أن أعلن الرئيس  أدنى مس
األميركي مضاعفة الرسوم على واردات 
ــوم من تركيا،  ــالده من الصلب واالملني ب
في هروب إلى األمام ال يتوافق مع حجم 
املأزق الذي تواجه أنقرة. وسجلت الليرة 
ــة املاضية تراجعا حادا  التركية اجلمع
ــنطن وإن  ــه األزمة بني أنقرة وواش تغذي
كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
أكد أن بالده ستخرج منتصرة من هذه 
ــرب االقتصادية»، داعيا األتراك إلى  «احل
ــن عمالت أجنبية  حتويل ما ميلكونه م
ــي تصاعد التوتر بني  لدعم الليرة. ويأت
ــدة على خلفية  ــا والواليات املتح تركي
ــا أميركيا منذ ٢٠١٦  احتجاز أنقرة قس
ــبكة فتح اهللا  ــاط بش ــه باالرتب تتهم

غولن الذي تتهمه بالتورط في محاولة 
ــن  ــم املتمردي ــل ودع ــالب الفاش االنق
ــارع تدهور الليرة التركية  األكراد. وتس
ــبة ١٦٫٤  ــادا بنس ــجلة هبوطا ح مس
ــل الدوالر ومت  ــي يوم واحد مقاب باملئة ف

ــتوى ٦٫٤ ليرات للدوالر  التداول بها مبس
ــاعة ١٦:٠٠ بتوقيت  ــي الس ــد ف الواح
غرينيتش بعدما بلغ الدوالر ٦٫٨٧ ليرات 
ــي دونالد  ــس األميرك ــالن الرئي ــر إع إث
ــوم اجلمركية  ــة الرس ــب مضاعف ترام

ــب  الصل ــن  م ــا  تركي واردات  ــى  عل
ــذي يواجه  ــا اردوغان ال ــوم. ودع واالملني
ــات االقتصادية  ــدى أصعب التحدي إح
ــي ٢٠٠٣،  ــلطة ف منذ وصوله إلى الس
ــي»، قائال  ــى «الكفاح الوطن األتراك إل
ــم أموال بالدوالر أو اليورو  «إن كان لديك
ــوا إلى املصارف  أو ذهب تدخرونه، اذهب
ــة»، في  ــرة التركي ــا إلى اللي لتحويله
كلمة ألقاها في بايبورت (شمال شرق) 
ونقلتها شبكة «تي آر تي» التلفزيونية 
ــمية. وقال قبلها «لن نخسر في  الرس
ــن هذه  ــة»، لك ــرب االقتصادي ــذه احل ه
ــوى أن زادت  ــات لم تفعل س التصريح
ــرة فيما تأثرت  ــوط على اللي من الضغ
ــة فانخفضت  ــة باألزم ــواق املالي األس
ــة في حني  ــوك أوروبي ــدة بن ــهم ع أس
ــى  عل ــتريت  س وول  ــة  بورص ــت  فتح
انخفاض وهو ما يؤشر إلى اخلشية من 
عدوى عاملية. ورأى احمللل لدى «إكس تي 

بي» ديفيد تشيثام في مذكرة أن تراجع 
ــتثمرين  الليرة التركية «يظهر أن املس
ــن أزمة  ــد م ــكل متزاي ــون بش متخوف
ــيكة».ولدى إعالنه  ــاملة وش نقدية ش
ــى واردات  ــوم عل ــى تويتر رفع الرس عل
الصلب واألملنيوم من تركيا، ذكر ترامب 
ــت جيدة  بأن «عالقاتنا مع تركية ليس
ــو أن في  ــا ول ــت احلالي».وكم ــي الوق ف
األمر داللة ما، أعلنت الرئاسة التركية 
ــدة أن اردوغان حتادث  ــذه التغري بعيد ه
ــي فالدميير  ــره الروس ــع نظي ــا م هاتفي
بوتني وأنهما تباحثا بشكل خاص في 
ــوريا واملبادالت التجارية.  الوضع في س
ــة التي فقدت  ــي العملة الوطني وتعان
ــل الدوالر  ــا مقاب ــة نصف قيمته قراب
ــن األزمة  ــذ مطلع العام، م ــورو من والي
ــرة  أنق ــني  ب ــرة  اخلطي ــية  الدبلوماس
وواشنطن وريبة األسواق املتزايدة حيال 

فريق اردوغان االقتصادي.
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كم من الصعب أن تقنع الوالدة واألطفال بأن الليلة ستكون 
ــة، وأنت في  ــي للتوتر فاألمور عادي ــزة، وأن ال داع ــة في غ هادئ
ــي النفوس تأبى الطائرات  حوارك املارثوني لبث الطمأنينة ف
ــكالها وأوزانها إال تثبت لهم  ــرائيلية بكافة أش احلربية اإلس
ــاعرهم دون اكتراث. أنك الوحيد الغير صادق وأنك تلعب مبش

ــادم من املريخ، وهو يلوذ  ــتغراب كأنك الق كل ينظر إليك باس
ــتقر على محطة إخبارية  بالهاتف الذي أصبح مذياعا ال يس
ــات على جهازه اللوحي أو هاتفه  واحدة، وذاك يقلب الصفح
ــد من الكوارث والصدمات  ــي، يحاولون التعايش مع املزي الذك
ــة التي فُصلت ألهل هذا القطاع تفصيال.ملاذا يأس  املصطنع
ــكال احلياة الطبيعية ولم ييأس من  هذا الشعب من كل أش
ــار العقوبات املتالحقة التي تريد  القلق والتربص باملوت وأخب
ــني تختلط في أذنيه  ــتحق احلياة». ح ــت له «أنه ال يس أن تثب
ــنغافورة،  ــة ونهاية احلصار ومنوذج س ــار املصاحلة والهدن أخب
ــام وحتويله إلى مؤسسات تزيد  ــيخ االنقس وعلى األرض ترس
ــل وبني األخ  ــقي الوطن ب ــط بني ش ــال ليس فق ــي االنفص ف
ــه في الدين والوطن.من يغريه أو يضطره خبر فتح املعبر  وأخي
ــانية  ــاعره اإلنس ــي كل مالمحه ومش ــفر عليه أن يُلق للس
ــة املعبر األخير قبل أن يخطو خارج الوطن متطلعاً  على بواب
ــانية وأن يتحول  ــاة أو حتقيق بعضاً من أهداف اإلنس ــى احلي إل
ــاعر كي يصل إلى  ــيس أو مش إلى مخلوق بال تفكير أو أحاس
ــه إن لم يبتلعه البحر أو يتاجر بجثته قراصنة املوت من  جهت
ــوارث فوق رأس  ــرية.من يخطط هذه الك ــاء البش جتار األعض
ــتعماري منحل بال  ــعب الفلسطيني واضح ككيان اس الش
ــانده في كافة احملافل الدولية، بل هم يعلنون  أخالق ومن يس
ــكلة تكمن  ــة الصلف والغرور. لكن املش ــهم بغاي عن أنفس
ــعب الفلسطيني،  فيمن ميرر هذه املؤامرات داخلياً على الش
ــماع  ــي الكبير الذي يرجتف قلبه عند س ــو ذلك الوطن هل ه
ــلم الذي أقسم مراراً  ــيد الوطني «فدائي». أو األخ املس النش
ــط واملكره. ــراء» والطاعة في املنش ــدة «الوالء والب على عقي

رب  ــف «بالد العُ ــي العربي الذي ما فتئ يهت ــو األخ القوم أم ه
ــت كل األوطان! منا من  ــن إذا الدوالر نادني فهان أوطاني» ولك
ــة وحتقيق املصاحلة ولكنه يكذب على  ال يريد الوحدة الوطني
ــعب بدعاوى وطنية أو فتوى دينية، واملصيبة أن الشعب  الش
ــعى  ــك ويداهن! منا من يس ــني منه يعرف ذل ــل أقرب املقرب ب
ــو «مفضوح»  ــوأ صورها وه ــة القرن بأس ــاً إلجناز صفق حثيث
ولكنه الزال ميتطي حصان الوطنية والقومية العاجز الذي لن 
يسعفه حتى للهرب! ملاذا على الشعب الفلسطيني الالجئ 
املطحون في غزة أن يدفع ثمن جرائمكم بدمه املسفوح ليل 
نهار؟ ملاذا علينا أن نكذب لبث القليل من الطمأنينة في قلوب 
أمهاتنا وأبنائنا علهم يحظوا بدقائق قليلة من السكون في 
ليل غزة املعتق باحلر والرطوبة القاتلة دون كهرباء؟ ملاذا نصبر 
ــباتنا التي تفتك بهم  ــبابنا وش على موت األمل في عيون ش

العنوسة قبل أن تولد لديهم احلياة؟

أحمد طه الغندور

رأي

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٠٠٠ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/٨/٩

إعـــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم (٤٩/٢) م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ الكوت العائد للمدين 
دينار،  مليون   (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) البالغ  عبد)  كاظم  (عامر  الدائن  طلب  لقاء  اِّـحجوزة  محمد)  طالب  (محمد 
للنشر مستصحباً معه  التالي  اليوم  تبدأ من  يوماً  اِّـديرية خالل مدة (٣٠)  بالشراء مراجعة هذه  الراغب  فعلى 
التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات :- 
١- موقعة ورقمه:- كوت / ام هليل قرب سيطرة كوت / بغداد  رقمه ٤٩/٢ م ٣٧ ام هليل  

٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية غري صالحة للزراعة مملوكة للدولة ملك صرف العقار بشكل عام مبني عليها 
بعض الدور السكنية.

٣-حدوده واوصافه:- 
٤-مشتمالته :-

٥-مساحته :- ٣٠ دونم اِّـساحة الكلية للعقار واِّـساحة اِّـباعة من حصة اِّـدين تبلغ ١٦٤٧م ٢ 
٦-درجة العمران :- 

٧-الشاغل:- الشركاء 
٨-القيمة اِّـقدرة:- ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ اربعون مليون دينار عراقي عن حصة اِّـدين اِّـباعة البالغة ١٦٤٧م ٢

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٢٠٤ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/٨/٩

إعـــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم (٤٩/٢) م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ الكوت العائد للمدين 
(هادي رحيم ضمد) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (علي نعيم ضمد) البالغ (خمسة عشر مليون) دينار، فعلى الراغب 
بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحباً معه التأمينات القانونية 

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

اِّـواصفات :- 
١-موقعة ورقمه :- كوت / ام هليل  رقمه ٤٩/٢ م ٣٧ ام هليل  

٢-جنسه ونوعه :- ارض زراعية غري صالحة للزراعة مملوكة للدولة ملك صرف العقار بشكل عام مبني عليها 
بعض الدور السكنية. 

٣-حدوده واوصافه :- 
٤-مشتمالته :-

٥-مساحته :- ٣٠ دونم اِّـساحة الكلية للعقار واِّـساحة اِّـباعة من حصة اِّـدين تبلغ ١٢٥٠م ٢ 
٦-درجة العمران :- 

٧-الشاغل :-  
٨-القيمة اِّـقدرة :- ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ثالثون مليون دينار عراقي عن حصة اِّـدين اِّـباعة البالغة ١٢٥٠م ٢

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
الدائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٢٥٥ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/٨/٩

إعـــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل (٣٣١٩/١) م ٣٩ الهوره الواقع َّـ الكوت العائد للمدين (فريال طالب 
محمد) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (علي نوري عواد) البالغ (خمسمائة مليون) دينار، فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه 
اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحباً معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة 

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

اِّـواصفات :- 
١-موقعة ورقمه:- كوت / دور اِّـعلمني على الشارع العام رقمه ٣٣١٩/١ م ٣٩ الهوره 

٢-جنسه ونوعه:- ارض مع بنائها اِّـفرز من محلني وشقة َّـ الطابق العلوي يتكون من صالة وغرفة ومجموعة مرافق 
صحية البناء حديث اما الدار فانها تتكون من غرفة واستقبال وغرفة نوم عدد ٢ ومطبخ ومجموعة من مرافق صحية 
والسقف كونكريت مسلح االرضية مبلطة بالكاشي واِّـوزائيك درجة العمران متوسطة الطابق االرضي سرداب متخذ 

روضة.  
٣-حدوده وأوصافه:- 

٤-مشتمالته :-
٥-مساحته :- ٣١٧,٤٥م ٢

٦-درجة العمران:- 
٧-الشاغل:-  مستأجرين 

٨-القيمة اِّـقدرة:- ٥,٤٢,٠٠٠,٠٠٠ خمسمائة واثنان واربعون مليون دينار عراقي.



*كريستوفر ر. هـِل

ال تذكرني رئاسة ترامب بشيء أكثر من 
ــالفيا في  ــهدتها يوغس احلروب التي ش
التسعينيات؛ ففي أوج األحداث العنيفة 
ــي: «أنا ال  ــق صرب ــال لي صدي ــذاك، ق آن
أحب سلوبودان ميلوسوفيتش. ال أحب 
ــه وفقدانه للمهارة  طريقة عمله وعنف
ــن، ولكنه على  ــه لتعذيب اآلخري وميول
األقل يقوم بشيء ما».إن اجلملة األخيرة 
تلخص الصراع بأكمله؛ فصديقي كان 
ــتعدا لغض النظر عن كل ما يقوم  مس
ــوفيتش من خروق واعتداءات  به ميلوس
ــة، إذا كان ذلك يعني أن صربيا لن  عنيف
تكون ضحية من جديد.وحسب ما قيل 
ــة؛ فقد أجبِرت  ــذه الرواية القومي في ه
ــا جمهورية  ــول بأنه ــى القب صربيا عل
ــت دول، رغم أن الصرب  واحدة ضمن س
ــالفيا-  -املوزعني في جميع أنحاء يوغس
يوغسالفيا  ــاكنة  ــكلون نصف س يش
ــه بأن  ــب مناصري ــع ترام ــا.    «أقن تقريب
بلدهم يتعرض لغزو من طرف أشخاص 
ــات عرقية مختلفة،  ذوي هويات وتوجه
ــبب في ذلك بأنه راجع إلى  مفسرا الس
نظام االمتيازات العرقي. وبالتالي؛ فقد 
ــي صفوف  ــي الهجرة ف ــد مناهض حش
ــمهم نفس الهوية. وهو لديه  من يقاس
-على األقل اآلن- ما يكفي من املناصرين 
ــرة أن صربيا  ــع؛ كانت فك للفوز»وبالطب
ــض آراء اجلمهوريني  ــرا يناق ــة أم ضحي
ــالفيا  ــبة لهم يوغس اآلخرين. إذ بالنس
ــري  أبعد من أن تكون مجرد مخطط س
ــل هي مخطط  ــد من قوة صربيا، ب للح

للقضاء على مركزها كأول النظراء. وفي 
ــت صربيا تتحكم في  كل األحوال؛ كان
اجليش والشرطة السرية واحلزب احلاكم.
ــس النموذج في  ــتى؛ ظهر نف وبطرق ش
ــة منذ تولي  ــات املتحدة األميركي الوالي
ــخص وقح  ــة. فترامب ش ترامب الرئاس
ــا، والعديد من  ــون عنيف ــا يك ــا م وغالب
ــم ال يرغبون في أن  ــه أدركوا أنه مناصري
ــوم أوالدهم بتقليده. ورغم ذلك؛ فإنه  يق
ــي حتزنهم وتلك  ــن األمور الت يتحدث ع
التي تقلقهم. وفي ٢٠١٦؛ نال ما يكفي 
من األصوات لتحقيق الفوز، وميكن لهذا 
السيناريو أن يعيد نفسه من جديد عام 
ــب ومناصروه  ــتهدف ترام ٢٠٢٠.لقد اس
ــة  ــم أغلبي ــي عل ــت ف ــع ليس مواضي
ــا جتبر املصوتني على  األميركيني ولكنه
ــبب هذه  اتخاذ قرار واحد. وغالبا ما تس
ــبب انقسامات» ردةَ  «املواضيع التي تس
فعل موازية ومضادة من احلزب املنافس. 
ــر حفرة  ــاول حف ــب يح ــا أن كل جان ومب
يهاجم منها اآلخر؛ فقد أصبح الطرفان 
ــات  واالختالف ــدات  التعقي ــالن  يتجاه
الدقيقة في هذه املواضيع.والهجرة هي 
ــذي يعتمد عليه  ــي ال املوضوع الرئيس
ترامب جلذب األصوات. فبينما يتحمس 
ــم باللغة  ــون لفكرة أن التكل األميركي
ــة اإلجنليزية- في  ــة -عوض اللغ األمهري
ــنطن العاصمة  ــرة بواش ــيارات األج س
ــب موضوع  ل ترام ــا؛ حوّ ــيُجدي نفع س
ــتفتاء لدى األميركيني.  الهجرة إلى اس
ــاء جولته األخيرة في  وبالتالي؛ فإنه أثن
ــول فيه  ــا حتذيريا يق ــدر بالغ ــا أص أوروب
ــات» اجملتمعات  ــر ثقاف ــرة «تغي إن الهج

الغربية.
ــه؛ فإن ترامب  ــة نظر مناصري ومن وجه
ــرة  ــق بالهج ــا يتعل ــا فيم ــق جناح حق
فقط ألنه «يفعل شيئا». وأما بالنسبة 
ــرق بني الهجرة  ــه هو؛ فليس هناك ف إلي

الشرعية وغير الشرعية، كما أنه عقد 
محادثات غير فعالة بشأن حاجة البالد 
ــي بعض القطاعات  إلى اليد العاملة ف
ــن أن ترامب يعترف  احمللية.وإذا كنت تظ
ــد؛  البل ــاء  بن ــي  ف ــن  املهاجري ــل  بفض
ــيء  فيمكنك التفكير مجددا. فكل ش
ــة األميركية  ــألة الهوي اختُصر في مس
نفت على أساس العرق.وبدعمه  التي صُ
ــرة؛ أقنع ترامب مناصريه  ملوضوع الهج
ــن طرف  ــزو م ــرض لغ ــم يتع ــأن بلده ب
ــخاص ذوي هويات وتوجهات عرقية  أش
ــي ذلك  ــبب ف ــرا الس ــة، مفس مختلف
ــع إلى نظام االمتيازات العرقي.  بأنه راج
وبالتالي؛ فقد حشد مناهضي الهجرة 
في صفوف من يقاسمهم نفس الهوية. 
وهو لديه -على األقل اآلن- ما يكفي من 

املناصرين للفوز.
ولكن تلك املواضيع تخلق ردة فعل لدى 
كال الطرفني؛ فالشعار اجلديد ملعارضي 
ــة  الوكال ــى  عل ــوا  «اقض ــو  ه ــب  ترام
ــني املتعلقة  ــذ القوان ــة لتنفي األميركي
باجلمارك والهجرة»، وهي وكالة فدرالية 
اإلدارة  ــات  سياس ــذ  بتنفي ــة  مكلف

األميركية املتعلقة بالهجرة.
ــى أن  ــير إل ــرأي تش ــتطالعات ال     «اس
ــد مراقبة احلدود.  أغلبية األميركيني تري
ــق أطفال  ــة تفري ــن املؤكد أن سياس وم
املهاجرين عن ذويهم -التي تبنتها إدارة 
ــيقبله  ــى أبعد مما س ــت إل ــب- ذهب ترام
ــن  ظ إذا  ــن  ولك ــني.  األميركي ــم  معظ
املصوتون أن احلل البديل هو عدم مراقبة 
ــب اللجوء  ــة من مطال ــدود، أو موج احل
ــيقفون في صف  ــكوك فيها؛ فس املش

ترامب في النهاية»
ــرة أصبحت  ــمله الهج ومن بني ما تش
ــا  ــرا جارح ــرعي» تعبي ــر ش ــارة «غي عب
ــد  ــى قي ــخص عل ــكل ش ــا ل واحتقاراي
احلياة. وبالطبع؛ فاملصطلح ال يشير إلى 

ــى وضعه املتعلق  ــخص ذاته، بل إل الش
ــرة في حدود اختصاص معني، أي  بالهج

في الواليات املتحدة األميركية.
وعلى غرار ما قام به معارضو ترامب؛ فإن 
ــاندة للهجرة نددت بأولئك  القوات املس
ــدود، رغم  ــون إلى مراقبة احل ــن يدع الذي

أنهم ال يطالبون إال بهجرة قانونية.
ــض القوانني التي  ــش البع ــا يناق وبينم
ــن غير  ــزوح املهاجري ــدا لن ــد تضع ح ق
ــدو أن مؤيدي  ــالد؛ يب ــرعيني إلى الب الش
ون في ضرورة  الهجرة الراديكاليني يشكّ
أن تكون هناك أية قوانني حتدّ من تنقالت 

األشخاص.
ــي  ــب ف ــذا يص ــول إن ه ــي للق وال داع
ــتطالعات الرأي  ــب؛ فاس مصلحة ترام
ــة األميركيني تريد  ــى أن أغلبي ــير إل تش
ــة  ــة احلدود. ومن املؤكد أن سياس مراقب
ــن ذويهم  ــن ع ــال املهاجري ــق أطف تفري
ــب- ذهبت إلى  ــا إدارة ترام ــي تبنته -الت

أبعد مما سيقبله معظم األميركيني.
ولكن إذا ظن املصوتون أن احلل البديل هو 
عدم مراقبة احلدود، أو موجة من مطالب 
اللجوء املشكوك فيها؛ فسيقفون في 

صف ترامب في النهاية.
ــل  دلي ــرة  الهج ــأن  بش ــات  احملادث إن 
ــي أميركا  ــة ف ــى أن مراكز السياس عل
ــدم  ــب ع ــه يج ــرعة. إال أن ــي بس تختف
ــب باملزيد من  ــدي لراديكالية ترام التص

الراديكالية.
لقد اختار ترامب ومناصروه مواضيعهم 
بعناية وإن أحسن طريقة للرد عليه هو 
ــه التهكمية  ــام إلى لعبت عدم االنضم
ــن  م ــرة  كبي ــريحة  ش ــتهداف  واس

األميركيني بدل ذلك؛ فهذا أمر ممكن.
ــي  األميرك ــة  اخلارجي ــر  وزي ــاعد  *مس

األسبق

عبدالجبارنوري

أقرّ الكنيست االسرائيلي قانون القومية 
في ١٠-٥-٢٠١٧ بأغلبية ٤٨ صوتا ومعارضة 
ــراءة التمهيدية األولى ، يتكون  ٤٢ في الق
ــى أن دولة  ــداً ينص عل ــون من ١٥ بن القان
ــعب  ــت القومي للش ــي البي ــرائيل ه اس
اليهودي وفيها حق تطلعهِ لتقرير املصير 
استناداً إلى تراث وتاريخهِ الثقافي وتغافل 
املشرع الشوفيني عن ان الوجود اليهودي 
ــياق  ــارئ حديث جاء بس ــتيطاني ط االس
ــة كولونيالية عنصرية متحالفة مع  حرك
ــل القانون ابتدأه  ــتعمار ، وأص حركة االس
ــي عام ٢٠١١  ــرائيلي ف حتالف اليمني االس
والذي يسمى بـ( املعسكر القومي ) والذي 
يشكل احلكومة االسرائيلية اليوم بقيادة 
ــة في نظرهم  ــو ) والدول ــني نتنياه ( بنيام
ــكلها دميقراطية  يهودية في جوهرها وش
ــة  ــرس يهودي ــون يك ــن القان ــة س يهودي
ــع التوجه  ــجاماً م ــتورياً انس ــة دس الدول
ــت  ــي الكنيس ــية ف ــمات الفاش ذي الس
الذين أصدروا عشرات القوانني العنصرية 
ــي ومن أحزاب  ــكر القوم بتأييد من املعس
ــد  وق  ، ــي  الصهيون ــار  واليس ــط  الوس
القانون العرب الفلسطينيني  ــتهدف  اس
ــذا اجلمعيات  ــرائيل وك ــني في اس املواطن
ــع  الطاب ذات  ــرائيلية  االس ــات  واملؤسس
ــات  ــارض للسياس ــي املع ــي الليبرال املدن
ــون  يدع ــن  الذي ــددين  واملتش ــة  العنصري
ــس يهودية الدولة ، وتنص  دوماً على تكري
ــرائيل  صيغة قانون القومية على كون اس
الوطن القومي للشعب اليهودي ، وأن حق 

ــعب  ــتكون للش ــة تقرير املصير س ممارس
اليهودي فقط واعتبار اللغة العربية لغة 
ــمية للدولة ،  ــة الرس ــت اللغ رديفة ليس
ــمية  وينص على أن اللغة العبرية لغة رس
ــرة تبنى القانون  للبالد  وفي القراءة األخي

تأييد ٦٢ صوتا مقابل ٥٥ صوتا .
ــي اب ٢٠١١  ــريع القانون ف ــة تش كان بداي
ــام وعضو  ــاز اخملابرات الع ــدم رئيس جه ق
الكنيست (أبراهم آفي ) وعضو الكنيست 
ــزب الليكود  ــن ح ــف إلكن )م ــر  (زئي اآلخ
ــه  ــه وديباجت ــداد صيغت ــي اع ــارك ف وش
ــتينو) اليمينية  ــة (زو أرس ونصوصه حرك
ــات القتل  ــم عصاب ــي تض ــة الت املتطرف
ــع ٤٠ نائباً  ــادة متكنوا من جمع تواقي واالب
ــزاب الصهيونية  كان من  من معظم األح

بينهم أعضاء من حزبي كادميا والعمل . 
على كل حال هناك عوامل ساعدت  على 
ــوز ترامب  ــة منها : ف ــون القومي والدة قان
ــراب الفتنة  ــو ع ــة وه ــة األمريكي للرئاس
ــالده إلى  ــفارة ب ــي نقل س ــرائيلية ف االس
ــتقواء  ــرائيل لالس ــدس رمبا دفعت اس الق
ــات تعزيز  ــر ظهور اجتاه ــه والعامل اآلخ ب
ــاس  فكرة اقامة اقاليم وكيانات على اس
ــة العربية كما  ــي أو ديني في املنطق عرق
ــا كان دافعاً  ــوريا رمب ــراق وس ــي الع ــو ف ه
ــرائيل في تبني قانون قوميتها ،  قوياً الس
ــي ومروجي القانون  وعامل آخر أن مؤسس
ــتذكار وعد بلفور الذي نص  استقووا باس
ــرائيل احلق في اقامة  في ديباجته : { الس
ــاً  ــطني} وكان انتقاص ــي فلس ــم ف دولته
ــة املقيمة  ــف غير اليهودي ــوق الطوائ حلق
في اسرائيل وبالتالي ان القانون – حسب 
ــي معارضات في  ــوف يالق ــادي – س اعتق
ــي  ــاء ف ــا ج ــب م ــارج حس ــل واخل الداخ
استطالعات الرأي ان ٦٧٪ يرفضون جملة 
ــها  ــي أن تعرف نفس ــق ف ــرائيل احل (الس
ــودي)  اليه ــعب  للش ــة  القومي ــة  بالدول
ــلمني و٧٨٪ من املسيحيني  و٦٩٪ من املس
ــباب ظهور هذا  ــن الدروز ، ومن أس و٥٣٪ م

ــارب في  ــك التخبط والتض ــون كذل القان
ــية للنخبة  ــف السياس ــلوك واملواق الس
الفلسطينية والتالعب في مصير الثوابت 
ــلطة واملقاومة  ــوم الدولة والس ــي مفه ف
ــاس  ــة حم ــون حرك ــد تك ــني ، وق والالجئ
ــن االخواني  ــا الدي ــي ادخاله ــددة ف املتش
ــطينية وهو  ــوم الوطنية الفلس في مفه
ــرة الدولية  ــهِ ، وتهاون األس الضياع بعين
ــي جمعيتها  ف ــا  ــا وخصوص وازدواجيته
ــع االحتالل  ــي التعامل م ــر احليادية ف غي
ــاب األرض ، وازدياد توطني العالقات  واغتص
ــة  ــا وخاص ــراف به ــية واالعت الدبلوماس
ــرذم  ــض الدول اخلليجية ، ورمبا تش من بع
ــى  ــي عل ــره التاريخ ــي وتآم ــع العرب الواق
ــطينية ، وتشظي الواقع  القضية الفلس
الفلسطيني وعلى مستوى القيادة حتى 
ــي وحركة  ــح الدميقراط ــاً الفت آيديولوجي

ــددة ، منو اليمني االسرائيلي  حماس املتش
واستقوائه بالنمو املطرد  واملتزامن لليمني 

املتطرف الغربي 

خطورة قانون القومية وتداعياته 
ــاس القائم بني  ــلُ بالتوازن احلس - أنهُ يخ
ــرائيلية  يهودية الدولة ودميقراطيتها االس

ــي قمة  ــة ف ــة الدول ــدأ يهودي ــع مب ، ويض
 ، ــتورياً  دس ــة  املقنن ــرعنة  الش ــلمْ  سُ
ــور العنصرية  ــوس االثني يدفع بصق واله
ــمة في تاريخ  ــد أنها حلظة حاس أن تعتق
ــرائيل لتكريس لغتها ونشيدها  دولة اس
ــادي أن الدولة اليهودية  ــا ، وباعتق وعلمه
ــة كولونيالية  ــة تهويدي ــرف كحرك تتص
ــوق  حق ــلب  وس األرض  ــد  تهوي ــل  تواص
أصحابها األصليني فهو أبارتهايد بامتياز 
ــطب  في اعالن الفصل العنصري ، في ش
ــوة  ــت ق ــطينيني حت ــودة للفلس ــق الع ح
ــة فهي حتاول التنكيل  فرض يهودية الدول
ــطيني لدفعهم ملغادرة  ــعب الفلس بالش
ــي والضغوط  ــل التمحور االثن البالد بفع

املفروضة عليهم في مجاالت عديدة .
ــن  ــرائيليني الذي ــرب االس ــتثناء الع - اس
ــكان  ــن اجمالي الس ــكلون ٥-١٧٪ م يش
ــت  ــا في الكنيس ــا عربي ــود ١٣ نائب ووج
ــوت الدميقراطية ،  ــي م ــرائيلي يعن االس
حيث ال يطلب القانون من الدولة احلفاظ 
ــا  ــني فيه ــرب املواطن ــة الع ــى ثقاف عل
وتراثهم وامنا تترك هذه املهمة للمواطنني 
أنفسهم ، ويعتبر القانون تسوية ونسفا 
ــطيني  ــعب الفلس ــدم اعتراف بالش وع
ــون حتى وأن  ــكان األصلي أصالً وهم الس
ــرائيلية أو  ــية االس حمل البعض اجلنس

سكان املناطق احملتلة عام ١٩٦٧ .
ــة  قونن ــي  ف ــت  جنح ــت  الكنيس ان   -
العنصري  الفصل   apartheid األبارتهايد 
ــذ والتهميش واالقصاء  القائم على النب
وااللغاء واالحتقار والتفرقة في اخلدمات 
وقد ترقى إلى القمع والقتل واالبادة لكون 
ة السالح  اسرائيل تستعني بالقوانني وقوّ
فمنظومتا القانون املنفصلتان السائدتان 
ــر  ــو أكبر مؤش ــة له ــة الغربي ــي الضف ف
ــون مدني  ــل العنصري قان ــوم الفص ملفه
ــطينيني  ــكري للفلس لليهود وقانون عس
ــة  ــى التحتي ــال البن ــى انفص ــة إل اضاف
ــة اجلودة  ــاء العالي ــاء والكهرب ــرق وامل الط

ــعة  ــر واحلداثة واملوس ــة للتطوي واخلاضع
ــية ذات  ــدودة واملنس ــى احمل ــود وتبق لليه
ــطينيني احملكوم بنظام  ــص للفلس النواق
ــى أن األبارتهايد يحكم  ــح) مبعن (التصاري
الضفة الغربية ، ويؤكد القانون حق تقرير 
ــط وغمط  ــعب ليهودي فق ــر للش املصي
ــطيني في أرضه  ــعب الفلس حقوق الش
وتراثه وتاريخه بالوقت الذي يعتبر القانون 
ــرعيا لليهود  ــاً ش ــتيطان حق ــدأ االس مب
ــرائيلية  ــط ، ثم تاريخ العصابات االس فق
ــة ارهابيتها  ــى حقيق ــاهد تاريخي عل ش
ــطيني للتذكير  ــعب الفلس في ابادة الش
فقط : مجزرة حيفا ٣٧ مجزرة القدس ٣٧ 
ــني  مجزرة باب العمود ٤٧ مذبحة دير ياس
ــس ٥٦ مذبحة احلرم  ــة خان يون ٤٨ مذبح
ــي ٩٤ مجزرة جنني  ٢٠٠٢ مجزرة  األبراهيم
ــزة ٢٠٠٨ عقود  ــتال ٨٢ قصف غ ــرا وش صب
من التقتيل املستمر وآالف قتلى ومعوقني 
ــة  ــا االرهابي ــد عصاباته ــى ي ــرى عل واس

االنسل وليحي واألرغون وشتيرن .
ــعي  ــن القانون هو الس ــن س ــة م - الغاي
ــوي القائم في  ــم التناقض البني إلى حس
ــة دميقراطية ) حيث  ــة يهودي مقولة ( دول
ــى تكثيف اآليديولوجية  يهدف القانون إل

ــني  ــة اليم ــاء أدجل ــي ارس ــة ف الصهيوني
ــرعن بقانون دستوري كالذي  القومي املش
ــمياً ألنهُ  ظهر اليوم إلى حيّز التطبيق رس
ــة مدنية ترمي  ــى اجهاض أي نزع يدعو إل
ــع القانون  ــول للدولة املدنية ، ويض للوص
ــروطاً للممارسة  ــقفاً لتطلعاتهم وش س
ــي  ــرائيلية ف ــة االس ــة، الدميقراطي اللعب
ــات  حيثي ألن  ــة  الدول ــة  يهودي ــس  تكري
ــرائيل  اس أرض  ــن  ع ــدث  تتح ــون  القان
ــرائيل ١٩٤٧ باعتراف  (التوراتية) وليس اس
ــول  ــويات ح ــاء التس ــدة ، وانه األمم املتح
القضية الفلسطينية وتبرز مبدأ القومية 

اليهودية وليس الدين اليهودي
ــي املنطقة العربية من  ــراء األقليات ف - اغ
ــدف باقامة كيانات  التوجه إلى نفس اله
ــدوث صراعات أهلية  ــبيهة وبالتالي ح ش
ــامات في ذات املنطقة  ــفوعة بانقس مش
ــرد في  ــات الك ــوذج طموح ــة كنم العربي

العراق وسوريا إلى التأقلم القومي .
- ويعتبر القانون دعوة لليهود املتشرذمني 
ــودة حتت  ــم بالع ــاء العال ــتى أنح ــي ش ف
ــتات ) ونكران هذه الدعوة  يافطة ( لم الش
ــتت  املش ــطيني  الفلس ــعب  الش ــى  عل
ــة تقوية  ــات قانون القومي ــوم ، أبجدي الي

ــه على عموم  ــتيطان وتكريس ــدأ االس ملب
جعرافية اسرائيل املغتصبة وجاء مطابقاً 
للعقيدة اليهودية : (ان أرض اسرائيل هي 
ــودي وأن  ــعب اليه ــن التاريخي للش الوط
دولة اسرائيل هي الدولة القومية للشعب 
ــة واملوحدة  ــدس الكامل ــودي وان الق اليه

عاصمة دولة اسرائيل . 
- ان صدور القانون االسرائيلي حتدٍ للقوانني 
ــدة رقم  ــرار األمم املتح ــة الدولية فق األممي
{٣٣٧٩} في العاشر من نوفمبر ١٩٧٥ الذي 
ــكل من أشكال  نصهُ : ( أن الصهيونية ش
ــو  ــري ) فه ــز العنص ــة والتميي العنصري
تشويه للتاريخ وانتهاك صريح للشرعية 
ــات ضد هذا  ــحْ جبه ــا تُفت ــة ، ورمب الدولي
ــن الرأي العام  ــون العنصري األثني م القان
ــن هذا لن  ــة العنصرية ولك الغربي بتهم
ــتور العنصري غير  يغيّر من حقيقة الدس
ــوف تضطر إلى اجراء بعض  املكتوب ، وس
ــباب ليست داخلية  التعديالت عليه ألس
بل آخذين بعني االعتبار العوامل اخلارجية

 

*كاتب ومحلل سياسي عراقي مغرتب

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

هناك عوامل ساعدت  
على والدة قانون القومية 
منها : فوز ترامب 
للرئاسة األمريكية وهو 
عراب الفتنة األسرائيلية 
َّـ نقل سفارة بالده إُّـ 
القدس
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ــنته قوات التحالف بقيادة  ما زال الهجوم الذي ش
ــي اليمن  ــل أطفاال ف ــى حافلة تق ــعودية عل الس
ــة  ــي الصحاف ــام ف ــن االهتم ــر م ــي بالكثي يحظ
ــا تواصل اهتمام الصحف بهبوط  البريطانية، كم
ــال تاميز، التي  ــة من فايناش ــرة التركية.البداي اللي
ــا القوي،  ــوان ”رجل تركي ــا بعن ــاءت افتتاحيته ج
ــول الصحيفة إن الليرة  ــع الليرة للهاوية“. وتق يدف
ــت بالفعل قد  ــقوط حر، حيث كان التركية في س
ــبة 35 في املئة هذا العام، ولكنها هوت  هوت بنس
ــالق، لتصبح  ــى اإلط ــى معدالتها عل ــس ألقص أم
ــوأ عملة من حيث األداء في األسواق عام 2018  أس
ــو األرجنتيني.وتقول  ــة أكبر من البيس حتى بدرج
ــع كل انخفاض جديد لليرة، زادت  الصحيفة إنه م
إمكانية حدوث أزمة في ميزان املدفوعات في البالد 
ــي في البالد. ــي انهيار القطاع املصرف وإمكانية ف
ــل الرئيس التركي رجب  ــول الصحيفة إن تعام وتق
ــواق،  ــة يزيد من قلق األس ــان مع األزم ــب إردوغ طي
ــعي إليجاد حلول لألزمة، فهو ينحو  فبدال من الس
ــن على بالده،  ــروب اقتصادية تش ــة على ح بالالئم
ــالده إلى حتويل مدخراتهم من  حيث دعا مواطني ب

الدوالر والذهب إلى الليرة، كما أنه بدال من اتخاذ 
ــي خطبه  ــرع إلى اهللا ف ــة، يتض ــراءات عملي إج
ــة إن انهيار  ــل لألزمة.وتقول الصحيف إليجاد ح
ــا مبفردها،  ــكلة تركي ــرة التركية ليس مش اللي
ــد يكون له تأثير  ــار االقتصاد التركي ق فإن انهي
ــاد أوربا،  ــيوي واقتص ــى االقتصاد األس ــر عل كبي
ــارف املتأثرة  ــهم واملص ــعار األس حيث هوت أس
ــرة يؤثر  ــار اللي ــا أن انهي ــة. كم ــون التركي بالدي
ــتى بقاع العالم. ــواق الناشئة في ش على األس
ــتراتيجية  ــة إن اخملاطر اجليوس وتقول الصحيف
ــي يصورها إردوغان  ــاد التركي، الت ألزمة االقتص
ــل عن مخاطرها  ــا مؤامرة غربية، ال تق على أنه
ــاعد تركيا في  على االقتصاد العاملي، حيث تس

استقرار أوربا بإيواء املاليني من الالجئني السوريني.
ــمال  ــف ش ــي حل ــو ف ــا عض ــا بوصفه ــا أنه كم
ــت قريب تلعب  ــت حتى وق ــي(الناتو) كان األطلس
دورا في دعم املصالح االستراتيجية األمريكية في 
ــإن العالقات  ــط.. إضافة إلى ذلك، ف ــرق األوس الش
ــاد، ولكن  ــر ح ــي من توت ــرة تعان ــع أنق ــة م األوربي
ــات املتحدة تواجه االنهيار. عالقاتها اآلن مع الوالي
ــي بداية  ــعبية إردوغان ف ــة إن ش ــول الصحيف وتق
ــي اتخذها  ــراءات الت ــت ترجع إلى اإلج ــده كان عه
ــه اآلن يتحمل  ــالد.، ولكن ــن الفقر في الب ــد م للح

ــد أن عدل  ــار االقتصاد بع ــؤولية انهي ــرده مس مبف
الدستور ليستأثر بالسلطة دون رئيس وزراء.

بريطانيــا  ”جمهوريــة   : كارلــو  مونــت 
اإلسالمية“

ــي أجرت  ــت كارلو الت ــة مون ــى صحيف ــل إل وننتق
ــاج هارغي،  ــالمي ح ــل الدين اإلس ــة مع رج مقابل
ــفورد، الذي يؤيد حظر  وهو إمام مسجد في أوكس
ــا. وجاء عنوان املقابلة  النقاب والبرقع في بريطاني
ــوورث ”البرقع طابور  ــان وايت ــاوره فيها دميي التي ح
ــنا في  ــن نومنا لنجد أنفس ــنصحو م خامس...س

جمهورية بريطانيا اإلسالمية“. ويقول وايتوورث إن 
ــت ”هل تعتقد أن  ــؤال مباغ هارجي بادره بطرح س
هؤالء الوهابيني وغيرهم من املتطرفني سيكتفون 
ــاؤله قائال  ــاب والبرقع؟“...ثم يجيب على تس بالنق
ــروادة.  ــان ط ــس أو حص ــور خام ــاب طاب ”كال، النق
ــد اإلجراءات  ــة بتطبيق املزي ــيبدأون في املطالب س
ــول حاج  ــريعة“. ويق ــن تصورهم للش ــادرة م الص
ــؤالء الذين يقرأون  ــؤالء البيض الليبراليون من ه ”ه
ــدون أنهم يجب  ــار والغارديان يعتق ــف اليس صح
يسمحوا بالتعددية الثقافية، التي يتساوي فيها 
ــتيقظون، إن لم يحدث  ــيء. ولكنهم سيس كل ش

ــي جمهورية  ــهم ف ــف ذلك، ليجدوا أنفس ما يوق
بريطانيا اإلسالمية“.

ــار أن  ــي االعتب ــع األخذ ف ــه م ــوورث إن ــول وايت ويق
املتطرفني اإلسالميني أقلية وسط أقلية دينية في 
ــدو غير مرجحة  ــاوف هارغي تب ــا، فإن مخ بريطاني
ــع ذلك  ــق م ــي ال يتف ــن هارغ ــرة. ولك ــورة كبي بص
متسائال ”كيف تصبح األقليات أغلبية؟ هتلر ومن 
ــة. يجب أن نقضي  ــه كانوا أقلية في البداي يؤيدون

على األمر في بدايته“.

الغارديان : ”ترامب عنصري يستخدم كلمات 

مسيئة للسود“
ــميث  ــة الغارديان حتقيقا لديفيد س ــي صحيف وف
ــابقة للبيت  ــنطن بعنوان ”مستشارة س من واش
ــب عنصري  ــا إن ترام ــي مذكراته ــض تقول ف األبي
ــتخدم كلمات مسيئة للسود“.ويقول سميث  يس
ــت  ــارة البي ــان، مستش ــو نيوم ــاروزا مانيغ إن أوم
ــة من أصول افريقية  ــض، التي كانت األمريكي األبي
ــت األبيض، قالت في  ــب األعلى في البي ذات املنص
ــي دونالد  ــس األمريك ــة إن الرئي ــا الالذع مذكراته
ــمع منها كلمة  ترامب ”عنصري“ وأنه قال في مس
ــود ”أكثر من مرة“.وفي كتاب  شديدة اإلساءة للس
ــخة  ــذي حصلت الغارديان على نس ــا، ال مذكراته
منه قبل نشره بعدة أسابيع، تقول مانيغو نيومان 
ــد أن دونالد ترامب  ــعور متزاي ــا تولد لديها ”ش إنه
ــتخدامه لتلك  ــاء. كان اس عنصري ومحتقر للنس
ــيئة البشعة في مسمعي قمة جبل  الكلمة املس
ــي واجهتها معه،  ــوء الت من التجارب البالغة الس

خاصة في العامني األخيرين“.

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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عبد الباري عطوان

ــاع غزّة وخارِجه، يَتوقَّعون  ل قِط ثيرون داخِ كان الكَ
ــل  ــف تفاصي ــرة يكش ــن القاهِ ا م ــيكً ــا وَش إعالنً
ــا  ــل إليه ــرى التَّوصُّ ــي جَ ــة“ الت ــة التهدئ فق ”صَ
ــرائيلي  ــاس“ ودولة االحتالل اإلس ــة ”حم بني حرك
، ولكن الغارات اجلويّة اإلسرائيليّة  صريّةٍ بوَساطةٍ مِ
ذهِ  يني لم تُبَدِّد هَ وال اليَومني املاضِ لت طِ ــي تواصَ الت
ــه احلقيقيّ  ج ــفت الوَ ا كش ــط، وإمنّ ــات فق ع التَّوقُّ
لة  واصَ ه احلقيقيّة في مُ ــرائيليّ وأهدافِ دوّ اإلس للعَ
ــش  ــد أنّ اجلي ــي تُؤكِّ ــر، الت ــل والتَّدمي ت ــال القَ أعم
ليا، وأنّ املُفاوَضات  لُك اليَد العُ ــرائيلي ما زال ميَ اإلس
ــة  فق ــاوِيني، وأنّ الصَّ تس ــني مُ رف ــني طَ ــن ب ــم تَكُ ل
يمنة  د فقط وهي الهَ اهٍ واحِ ــي اجتِّ ريقٌ ف ”إمالء“، وطَ

اإلسرائيليّة املُطلَقة.
ــادَرت بالتَّصعيد،  ــي التي ب ــرائيليّة ه يادة اإلس القِ
ــي حلركة  دت ”إذالل“ أعضاء املكتب السياس وتَعمَّ
ــي بُنودِ  ــارج، للتَّداول ف ــاس“ القادِمني من اخل ”حم
رة الرَّد النِّهائيّ باملُوافَقة الذي  ئة، وبَلوَ فقة التَّهدِ صَ
بت طائِراتها  يادة املِصريّة، وارتكَ سيَحملونه إلى القِ
ــرَة ”أبو خماش“  ت ضحيّتها أُس جزرةً جديدةً راحَ مَ
ــم صواريخها التي  ــاد ثالثة منه الذين مزَّقت أجس
ــي مدينة دير  ع ف ــزل املُتواضِ ــطح املَن ــت س اختَرق
ل  ــهيدة إيناس أبو خماش، احلامِ البلح، وقتلت الش
ــان محمد  ــادس، ورَضيعتها بي ــهرِها الس ــي شَ ف
تلت  ــرة، وقَ ــد إصاباتٍ خطي ــاش، وأصابت الوال خم
ــن املُؤلِم أكثَر أنّني  ــهيد علي الغندور، ومِ اجلار الش
وائِل هذه  م عَ عظَ ثلَما أعرِف مُ ذهِ العائِلة، مِ أعرِف هَ

ي. ط رأسِ قَ سْ خيّمها مَ دة، فمُ امِ املدينة الصَّ
ــم يَتردَّد في  ــكريّ حلركة ”حماس“ ل ــاح العس اجلَن
قابِل النَّار“،  ا الستراتيجيّة ”النَّار مُ ةٍ تَطبيقً وَّ الرَّد بِقُ
ا وقذيفة هاون على املُستَوطنات  وأطلَق ١٨٠ صاروخً

بّة احلديديّة  الف غزّة، اعترَضت القُ اإلسرائيليٍة في غِ
رٍ في  ــدوث تَطوُّ ــط، األمر الذي يَعني حُ نها فق ٣٠ مِ
ــها  سَ كَ جوميّة لهذا اجلَناح املُقاوِم عَ درات الهُ القُ

م. ظَ يَ أعْ فِ ا ما خَ هذا الرَّد، ورمبّ
ئ،  ــدروت إلى املَالجِ ــتوطنني في مدينة س وء املُس جلُ
ــرَّرةً بني فريق  ق ــدم كانت مُ رة الق ــاراة لكُ ب وإلغاء مُ
هبوعيل بئر السبع وفريق نيقوسيا، وإصابة عاملة 
تايلنديّة، كانت حصيلة اخلَسائِر اإلسرائيليّة، لكن 
ي  ذهِ هِ اخلَسائِر النفسيّة واملَعنويّة أكبر بكثير، فهَ
ئ  املَرّةُ األُولى التي ينزل فيها املُستوطنون إلى املَالجِ
ا  ــرّة األُولى أيضً ــام ٢٠١٤، وهذه هي املَ دوان ع نذ عُ مُ
ثل  ــذار في مدينة مِ رات اإلن ــي تَنطلِق فيها صافِ الت
عور  بئر السبع، فأكثَر ما يُقلِق اإلسرائيليني هو الشُّ
هما  ــه مَ ــن ينعموا بِ ا ل ــم قَطعً ــان، وهُ ــدم األم بعَ
ــل بتوقيعها من  ن يَقبَ ــع مَ ــن اتِّفاقيّاتٍ م وقّعوا م

الً ألصحابِه. لسطينيني حتّى يعود احلَق كامِ الفِ
لت إليه  ئة“ الذي تَوصَّ ــرِف مصير ”اتِّفاق التَّهدِ ال نَع
الل اتِّصاالتِها  ت بُنودِه من خِ ابرات املِصريّة وصاغَ اخملُ
ذهِ  ، ولكن هَ ــرائيليّ ــاويّ واإلس ــني اجلانِبَني احلَمس ب
مار  ر إال بالدَّ ــرائيليّة ال تُبَشِّ الغارات الوحشيّة اإلس
ناك أطراف  د أن تكون هُ ــتبعِ تل، وال نَس واخلَراب والقَ
رف  ــي الطَّ ةً ف ــاله، وخاصَّ ــد إفش ــني تُري ــي اجلانِب ف
 ، سكريّ ــام“ العَ ا جناح ”القسّ ، ورمبٍ ــطينيّ لس الفِ
ظنا اختفاء  ــورِه على وَجهِ اخلُصوص، فقد الحَ ق وصُ
ا  ــت، طارِحً ــكلٍ الفِ د بشَ ــهَ ــؤالء عن املَش بعض ه

ديد من عالماتِ االستفهام. العَ
ــزّة يُعانون من  ان قِطاع غ ــكّ دد سُ ــم عَ ــان هُ ليون مِ
ة  ــم، إلى حافّ ه مُ عظَ ــوا، أو مُ ــار اخلانِق، ووصل احلِص
ة  ــيّ دمات األساس لٍ للخَ ل انهيارٍ كامِ اعة، في ظِ اجملَ
ــبَة بِطالة  ة وتعليم، ونِس حّ ــاءٍ وصِ هرب ــاءٍ وكَ من م
ميع  ــني في املِئة، وجَ ل إلى أكثر من ثَمان ــة تَصِ عالِي
أ في  ــرائيليّة والعامليّة تتواطَ ــوى العربيّة واإلس القِ
 “ لٍّ ”إنسانيٍّ تخديريّ بول بحَ م للقُ هِ ط تركيعِ مُخطَّ
عاناتِهم، ويَحول  فِّف مُ ا“، يُخَ ــيًّ ياس وليس ”حالًّ سِ
ــودة، وما  ــيرات العَ رار مس ــى غِ ــم عل دُونَ انفجارهِ
ــن الوَجه  ناع ع ــقاط القِ ــي أعادَت إس ــو أكثر الت هُ
ــع، فأكثَر ما  مويّ البَشِ ــريّ الدَّ نص ــرائيليّ العُ اإلس
ــخص  ليونيّ شَ ــام مِ ــرائيل هو اقتح ــاه إس تَخش
م  نِهِ دُ ــى مُ ــودة إل دودها، والعَ ــس حُ ــم، ولي حلُدودِه

م. راهُ وقُ
ــتَمرّ في  ــع بأن يَس ــب اجلائِ ــا أن تُخاطِ عبً ــدو صَ يب
ا  ــام، ويَبدو خارِجً ع َرِّضه على رَفض الطَّ ــه، وحتُ وعِ جُ
ــذي يَعيش حتت  ــب من ال ــراف أن تَطلُ ل األع ــن كُ ع

ئة،  ــض ”جزرة“ التَّهدِ زَالً، بأن يَرفُ ا أعْ ــف وَحيدً القص
رةً ومَسمومة، ولكن ما  جفاء ضامِ حتى لو كانت عَ
رب معها، هو إعادَة  ئون العَ ــرائيل واملُتواطِ ه إس تُريدِ
ات، إلى مرحلة  ــذَّ طاع بال ــطينيني، وفي القِ لس الفِ
ــالقِ املُقاوَمة، أي أن  ــام ١٩٦٧، وانط بل هزمية ع ــا قَ م
تات وكالة غوث  تَسوِّلني يَقتاتون على فُ ــوا مُ يعيش
ــذهِ الوكالة التي  ــدون هَ ــروا، ولكن بِ ــني األُون الالجئ
وارِدها املاليّة، وإغالق  ها وجتفيف مَ طيمِ جنحوا في حتَ
ا  ا أساسيًّ لعً ل ضِ ــكِّ ى من أبوابِها، ألنّها تُشَ ما تَبقَّ

ودة. ق العَ ويّة اللُّجوء وحَ في تَكريسِ هُ
الغارات اإلسرائيليّة الوَحشيّة وما ارتكبت من قتل 
ن أن تَترتَّب  كِ وتدمير جاءَت للتَّذكير بالنَّتائِج التي ميُ
ــبابها  رى افتعال أس ئة، وجَ على رَفض اتِّفاق التَّهدِ
د، نحن الذين  ــرَض، أو هكذا نَعتقِ لتَحقيق هذا الغَ
ه،  فل تَوقيعِ ضور حَ عارَضنا اتِّفاق أوسلو، ورَفضنا حُ

ه الكارِثيّة. يرنا املاليني بنَتائِجِ وتَنبّأنا وغَ
ــبَّبت، وبَعد رُبع  ياسيّة“ تَس ــلو ”السِّ اتِّفاقات أوس
ــطينيّ  لس ــعب الفِ ــلطة والشَّ ، إلى وَضع السُّ رنٍ قَ
ــعب  ــازات الشَّ ل إجن ــفت كُ ، ونَسَ ــيّ ــس احلال البائِ
ــوِّل،  تَس ــعبٍ مُ لته إلى شَ وّ فة وحَ ــرِّ النِّضاليّة املُشَ
ى  ــتيطان ما تَبقَّ ــن ابتالعِ واس ــرائيل م نت إس كَّ ومَ
ِّبة  ــج املُتَرت ــتكون النَّتائِ ــرى كيف س ــن األرض.. تُ م
و الثَّمن الذي  ــا هُ ئة احلاليّة، وم فقة التَّهدِ ــى صَ عل
ل  قابِلها؟ وهَ ــطينيّ مُ لس ــعب الفِ ه الشَّ عُ ــيَدفَ س
س  ــز املُغمَّ ــل رغيف اخلُب قابِ ــة مُ ئ ــتكون التَّهدِ سَ
ــتكون  ــة، أم أنّها سَ ئ قابِل التَّهدِ ــس مُ ل، ولي ــذُّ بال
قابِل املال واملَزيد من االستيطان، وتَفكيك  ئةً مُ تَهدِ
لسطينيّة  ويّة الفِ ة املُقاومة والهُ ى من ثقافَ ما تَبقَّ

النِّضاليّة؟
ا لن  ــاؤالت، ورمبّ ــذهِ التَّس ل هَ ــةً عن كُ ــك إجاب ْلُ ال منَ
رنٍ ليَعرفون  ــيُوقِّعون هذا االتِّفاق رُبع قَ ر من سَ يَنتظِ
ــو اتِّفاقات  س ندِ هَ ــر مُ ــا انتظ ثلَم ــا مِ ــج متامً النَّتائِ
تيرةٍ أسرَع،  ــير بوَ ــلو، ألنّ الزَّمن تَغيّر، وباتَ يس أُوس

تَغيِّراتِه. وكذلك مُ
ــوالي ميالدينوف،  ــذروا من نيك ــول: اح ــم بالقَ نَختُ
ه  المِ ــط، وكَ ــرق األوس مبعوث األُمم املتحدة إلى الش
رة  ماسِ املَعسول ووعودِه املَسمومة، واحذروا من السَّ
ــازالت، واحذروا من  م التَّن ــون لَكُ ِّن ــرب الذين يُزي العَ
زّة لن  ــاريع، فغَ م باألموال واملَش ــون لَكُ ــن يُلَوِّح الذي
ل فِلسطني،  قابِل كُ

تُصبِح سنغافورة إال إذا كان املُ
ا  ودة بالتَّالي.. ورمبّ ل أمل بالعَ ــودة، وكُ ق الع وإلغاء حَ
ــرَى، وكل  ــرَى، أو هانوي أُخ ــورا“ أُخ ــورا ب ــح ”ت تُصبِ

ا. نَ االحتماالت وارِدَة.. واأليّام بَيْنَ

@_\aâÏi@aâÏm^@‚c@NN@ÒâÏœbÃ‰ç@µg@fi�Ïznnç@›Á@NNÒ�å �À



 

فؤاد اِّـازني

ــراق قبل  ــي مع الع ــراع األمريك إذا كان الص
ــة حكمه  ــة صدام وإزال ــرس بإزاح 2003 تك

ــزب البعث اللعني ، فإن كل  والقضاء على ح
ــة املبيته  ــى الني ــير إل ــات كانت تش اخملطط
ــى مقاليد احلكم  ــيطرة عل ــي إحكام الس ف
ــعب العراقي بعد  ــراق وتقويض الش في الع
2003 حسب املسارات التي ترتأيها اخملابرات 
ــاتر األمامي  ــة ليصبح العراق الس األمريكي
ــه أي حترك  ــان الصهيوني بوج ــة الكي حلماي
ــة األمن  ــد وزعزع ــتقبلي لتهدي ــي مس إيران

اإلسرائيلي .
ــرات األمريكية ولم يخطر في  لم تدرك اخملاب
فكرها أن هناك جذوة بركان اسمها املرجعية 
ــيد  ــماحة الس ــع األعلى س ــة باملرج متمثل
ــتاني (دامت بركاته)  علي احلسيني السيس
ــراق وأهله  ــا حماية الع ــى عاتقه أخذت عل
ــل إلنقاذهم مما هم  كلما تطلب األمر التدخ

فيه لكي ال يكونوا فريسة تقضمها أطماع 
ــكا إلى  ــدت أمري ــا عم ــتكبرين ، وكلم املس
ــر مجموعة كومبارس  ــع العراقيني عب تطوي
ــاخصة لها باملرصاد لتعيد  جتد املرجعية ش

املسار إلى صوابه .
ــخاص حلكم البالد فنادت  ابتدأت بتعيني أش
املرجعية بضرورة إجراء اإلنتخابات ورضخت 
أمريكا لذلك وبعدها أرادت أمريكا أن تستورد 
ــب هواها  ــد حس ــج إلدارة البل ــتور ممنه دس
ــارت  ورغبتها مبا يضمن حتقيق أهدافها فأش
ــتور بأيادٍ  ــة إلى حتمية كتابة الدس املرجعي
عراقية بحتة فانصاعت أمريكا مرغمة لهذا 

املطلب احلق .
ــة  واخلون ــة  األمريكي ــرات  اخملاب ــوان  تت ــم  ل
ــاوالت جس نبض  ــا من مح ــون معه املتعاون

الشارع العراقي عبر التعدي على مقدساته 
ــاليب وما محاولة اإلقدام على  ــتى األس بش
تدنيس العتبات املقدسة في النجف األشرف 
ــاس بقدسية ضريح اإلمام علي (ع) إال  واملس
ــريعة والوثبة  ــدة منها إال أن احلركة الس واح
ــك  ــت دون ذل ــة حال ــتباقية للمرجعي االس

وأخمدت نار الفتنة في مهدها .
عمدت اخملابرات األمريكية من وراء الكواليس 
ــي واحلرب  ــر اجملتمع ــن التناح ــق حالة م خلل
ــر  عب ــها  نفس ــا  له ــولت  فس ــة  الطائفي
مرتزقتها بتفجير الضريح املقدس لإلمامني 
ــت  فامتص ــامراء  س ــي  ف (ع)  ــكريني  العس
ــنيع  ــات ذلك العمل الش املرجعية إنعكاس
ــا أن  ــتطاعت بحكمته ــر وإس ــر الصب بواف
تطفئ لهيب نار الطائفية بني أبناء الشعب 

ــتقطبت  ــى الفتنة امريكا إس ــاء عل والقض
ــتى  ــن ش م ــني  واإلرهابي ــة  والقتل ــني  اجملرم
ــراق ليعيثوا فيه  األصقاع لتوردهم أرض الع
ــل ويسيطروا  ــاداً ويهلكوا احلرث والنس فس
ــعبه ويكونوا هؤالء يد أمريكا  على أرضه وش
ــر  ــش وتتغي ــد والبط ــي التهدي ــة ف الضارب
ــب الرؤية الصهيونية  خارطة املنطقة حس

في تقسيم الدولة إلى دويالت متناحرة ،
ــاد  ــت باملرص ــيدة كان ــة الرش إال أن املرجعي
ــا  ــر فتواه ــا عب ــات وإحتوته ــذه اخملطط له
اجلهادية املباركة التي قضت على اإلرهابيني 
ــراق  ــررت الع ــم وح ــمياتهم وإنتماءاته مبس
ــم جتن أمريكا  ــن املعتدين األوباش ول من براث
ــذا اخملطط اللعني إال اخليبة  ومن معها من ه
ــرأي العام  ــار أمام ال ــزي والع ــار واخل واإلندح

ــع بأنها هي  ــي وإنفضحت أمام اجلمي العامل
ــات اإلرهابية رغم  ــذه التنظيم ــس له املؤس
ــا حتارب  ــة الكاذبة بأنه ــا اإلعالمي إدعاءاته

اإلرهاب .
املرجعية أخذت اليوم زمام املبادرة بعد أن بح 
صوتها في إرشاد وهداية الطبقة السياسية 
ــالح البلد  ــم وصالحهم وص ــه خيره ــا في مل
ــض يأمترون  ــعبه ولكن دون جدوى فالبع وش
ــة اليوم  ــكان، املرجعي ــر األمري ــة بأم طواعي
تزعزع فرائص األمريكان بتأييدها إلنتفاضة 
الشعب عبر الضغط على احلكومة العراقية 
ــعب  ــات العيش الكرمي للش ــة متطلب بتلبي
ــاد دون أن يقدموا  ــض الفس ــي وتقوي العراق

شيئاً وينجزوا عمالً يشار اليه بالبنان .

منتظر الخفاجي

ــر  الكثي ــا  ورمب ــاس  الن ــض  بع
ــم ال يتقبل النصيحة من  منه
غيره، وإن تقبلها فعلى سبيل 

ــم  نع ــة،  اجملامل
ــا  يتقبله ــا  رمب
ــي  ف ــا  قرأه إن 
ــاب أو مجلة،  كت
ــب  يصع ــن  لك
ــا  تقبله ــه  علي
ــح  الناص ــن  م
، وسبب  مواجهةً
ــرى  ي ــه  أن ــك  ذل
ــة  النصيح أن 
ــول  ــتبطن ق تس
ــا  (أن ــح:  الناص
ــم  وأفه ــل  أفض

ــيئاً من اإلهانة  منك) وحتمل ش
لكماله، لذلك ميتنع عن تقبلها 

وإن كانت صحيحة.
ــاه وإمنا  ــون املانع ليس غن فيك
ــدره،  ص ــي  ف ــن  الكام ــره  تكب
ــداده  واعت ــه  بنفس ــه  وإعجاب
ــواء  ــنه، س ورؤياه حملاس بذاته، 
ــن واقعية أم  أكانت هذه احملاس
ــا، والتي  ــة هو اصطنعه وهمي
ــل ما  ــني حتصي ــه وب ــف بين تق
يع على  ــي يُضّ ــه، وبالتال ينفع
ــو عاش  ــا ل ــد رمب ــه فوائ نفس
ــنني لم يحصل  ــرات الس عش
عليها، بسبب أوهامه الطاردة 

لهكذا فوائد .
إن الترفع عن النصيحة هو غلقٌ 

ألحد أبواب العطاء اجملاني غلقٌ 
ألحد نوافذ التقومي والصالح ألن 
ــدى األبواب  ــة هي إح النصيح
التي يُدخل منها احلق سبحانه 
ــاده. نحن ننظر  ــاءه إلى عب عط
ــاق الينا  ــى إن اخلير الذي يُس ال
ــارك وتعالى،  ــن املنعم تب أنه م
ــول أن له اليد الطولى في  وال أق
ذلك، فلماذا ال تكون النصيحة 

من هذا القبيل؟! 
ــى  إل ــر  ينظ ــا  ــرد عندم الف إن 
ــا،  واقعه ــى  عل ــة  النصيح
ــن الرحمن  ــي أنها هدية م أعن
اصطفاها لهذا االنسان، واتخذ 
ــبحانه األداة والطريق  ــا س له
ــب إليصال  ينِ يراهما األنس الذَ
هذا العطاء 
ا  ــذ له
 ، ن ــا نس ال ا

ــذ  حينئ
أن  ــي  ينبغ
تتبدل نظرة 
الفرد  ــذا  ه
 ، للنصيحة
ال ينظر إلى 
ــخص  لش ا
ــل  م حلا ا
–أعني  لها 
 - ــح ص لنا ا
ــني أفضليته  ــن أنه يريد أن يب م
ــر اليه على أنه  ــه ، بل ينظ علي
ــن ربه  ــل هدية م ــول يحم رس
تقصر له املسافة وتختصر له 
اجلُهد، سواء شعر هذا الرسول 
ــعر، وحتى لو  ــك ام لم يش بذل
ــل للنصيحة أنه  ــد احلام اعتق
ــل فلن  ــح واملتفض ــو الناص ه
ــيئاً ، ألن املهم أنك  ــرك ش يض
دد حبل  ــة من ربك جتُ تراها هدي
التواصل بينك وبينه سبحانه. 
ــى  ــكر اهللا تعال ــا وأش فتقبله

عليها.

@sÓÃném@b‰«âaÏë

باسم مصطفى الخليل

1.عندما يعم الفساد وتصبح االمانة غنيمة 
ونظرية الفرهود اساس العمل اليومي وتاخذ 
ــبحانه  ــة في جر اجلياد هنا فان اهللا س العرب
ــاس بقدرته على تعذيبهم  وتعالى يذكر الن
وان عاقبة كفران النعم ان تزول ويحل محلها 
ــم وانه ميهل وال يهمل بل ياخذهم اخذ  النق
ــورة االنعام  عزيز مقتدر تقول االية 65 من س
ــى ان يبعث عليكم عذابا  ــل هو القادر عل (ق
ــكم  من فوقكم او من حتت ارجلكم او يلبس
ــض انظر  ــم بأس بع ــق بعضك ــيعا ويذي ش
ــات لعلهم يفقهون) صدق  كيف نصرف االي
ــيع واحدهم شيعة وهم  اهللا العظيم والش
ــكم اي  كل قوم اجتمعوا على امر ما ويلبس

يخلط امركم خلط اضطراب ال خلط اتفاق 
ــة ال فرقة واحدة  ــم فرقا مختلف فيجعلك
ــرف االيات اي نحولها من نوع الى اخر  ونص
ــى وتقريبا الى الفهم والفقه  تقريرا للمعن
ــه املفضية  ــيء بدليله وعلت هو فهم الش
ــار والعمل به ومجمل املعنى اي  الى االعتب
ــركون  ــول لقومك الذين يش قل ايها الرس
ــداها  ــي اس ــه الت ــكرون نعم ــاهللا وال يش ب
ــق الغي والعدوان  ــيرون في طري اليهم ويس
وينصرون كل فاسد بأن اهللا هو القادر على 
ــل عليهم عذابا يجلهون حقيقته  ان يرس
ــم او يثيره من  ــن فوقه ــب عليهم م فيص
ــهم ويخلطهم فرقا  حتت ارجلهم او يلبس
ــتى كل فرقة تشايع  وشيعا على اهواء ش

ــب او تتعصب  ــن او في املذه ــا في الدي امام
ــق بعضهم بأس بعض  ــزب او رئيس او يذي حل
فيقتل البعض بيد البعض شر قتلة وعندما 

نزلت هذه االية قال الرسول (صلى اهللا عليه 
واله وسلم) (رجوت اهللا ان ال تكون هذه االية 
ــت انه امر كائن ولكن  في امتي فامتنع فراي

لم يحن وقته) .
ــماء  ــذاب من فوق هو الرجم من الس 2. والع
ــف  ــذاب من حتت هو اخلس ــق والع والصواع
ــاس ان املراد من  ــن عب ــروى عن اب ــزالزل وي وال
ــم اي من امرائكم او من حتت ارجلكم  فوقك
ــك ان لفظ  ــفلتكم وال ش ــم وس اي عبيدك
ــن هذا االبهام  ــذاب جاء مبهما وقصد م الع
ــدل عليه  ــى ما ي ــمول فيطلق عل ــو الش ه
ــتقبل او ينكشف  اللفظ مما يحدث في املس
ــم فالقران الكرمي  ــاس ما كان خفيا عنه للن
ــن قبل ونبأ من  ــى عجائبه وفيه نبأ م ال تفن
ــيجيء  ــأ من س ــل ونب ــن التنزي ــي زم كان ف
ــيرها  ــم وهذه االية الكرمية ظهر تفس بعده
ــميات احلديثة من  ــور التس ــى عند ظه اجل
ــرام وداعش ومن  ــدة وطالبان وبوكو ح القاع
في حكمهم والسمح اهللا سيظهر تفسير 
ــل اجملاميع   ــة عندما تتقات ــذه االية الكرمي ه

ــض والعجيب  ــا البع ــلحة مع بعضه املس
ــي صدور  ــع ف ــى يض ــبحانه وتعال ان اهللا س
املتقاتلني (قلب اسد) فاحلرب اللبنانية التي 
ــر عاما كان اللبناني  استمرت خمسة عش
املتواضع الودود يقاتل بقلب اسد بعيدا عن 
ــا هو متوقع وكذلك داعش ومن هو في  كل م
حكم داعش فارتكبوا من اجلرائم ما تقشعر 
ــار االمم في  ــمع من اخب ــه النفوس ولم نس ل
ــابق مثلما رأيناه باعيننا وكذلك جعل  الس
ــيعا متعادية واذاق  ــابق ش ــا في الس امم اورب
ــض بالتقتيل والتخريب ما  بعضها بأس بع
لم تره عني وتسمع عنه االذن لغرابته وشدة 
ــه و لعلهم يفقهون  ــه وذهول الناس من هول
ــوا على خطأ  ــون انهم كان ــم يعرف اي لعله
ــه فاعتبروا يا  ــب تصحيح ما كانوا علي ويج
ــوف  ــتقر وس ــي االلباب وان لكل نبأ مس اول

تعلمون .

ــعبنا وشعوب اخرى قطعت  ــخرة لو اجرينا مقارنة بني ش ليس عيبا او مس
ــا الن التاريخ علمنا  ــواطا في البناء احلضاري وحتقيق الرفاهية لبلدانه اش
ــن بقينا نغني  ــذ زمن بعيد اما نح ــن علمنا وتقدمنا من ــتفادوا م انهم اس
ــد جملدنا وماضينا وما الى ذلك من كلمات تدمع لها العني وتطرب لها  وننش
ــأل ماذا لو فعلنا العقل  ــيطة علينا ان نس النفوس من هذه املقدمة البس
ــتفيد ممن استطاع ان يحل معضالته ويهدأ من روعته ولو خيط واحد  لنس
ــتت  ــى وعلل وما رافقها من هجرة وتش ــا انتابنا من فوض ــا يكون حال مل رمب
ــاد كل مفاصل الدولة واجملتمع؟ وما هو دور املثقف في  ــاد س وقهر جراء فس
ــات دولة يحتلها السراق واصحاب املنافع واالمتيازات؟ اتذكر احدى  مؤسس
ــغوفة بالثقافة واالدب وكتابة الشعر سألتني  زميالتي في املهنة كانت ش
ــي  ــبير او اي سياس ــس الوزراء في زمن شكس ــرف من هو رئي ــا هل تع يوم
ــبير املبدع وال  ــي زمانه؟ اجبت بالنفي وهل يوجد من ال يعرف شكس بارز ف
يحفظ له شيئا يعني ان املثقف تأثيره اعم واكبر واشمل هو الينبوع الذي 
تشرب منه مختلف االجيال على مر العصور وحاجة الناس ملثقف اكبر من 
ــد الذي دفعني الى كتابة هذا املقال حديث  ــؤول الفاس حاجتهم الى املس
ــارع عن العبودية والذل واالرتزاق عند البعض من مثقفينا سواء اكانوا  الش
ــعرهم  ــني وغيرهم يتباهى قراءهم بكتابتهم وش ــعراء ام فنان كتابا ام ش
ــد او  ــون ليقبلوا يد فاس ــم تراهم ينحن ــون بنتاجاته ــم ويحتفظ وابداعه
ــعب  ــد على الش ــوه ويتوددوا اليه لغرض حاجة ال فضل لهذا الفاس يتملق
ــى والتحايل اذاً متى يدرك هذا النفر الضال من  ــوى سرقتهم واخذ الرش س
ــؤول؟ متى يدرك ان  املثقفني انهم اهم ماليني املرات من رئيس او وزير او مس
ــد بل تبنيها العقول املبدعة فلو نظرنا  ــؤول الفاس احلضارة ال يبنيها املس
ــوبا بصور  ــهد الثقافي العراقي بات ذا ضبابية ومش ــيطة للمش نظرة بس
ــعارات واالحتفاالت والوالئم وضجيج املثقفني  ــؤولني والش ــاء واملس الرؤس
بعيدا عن الهدف الثقافي وعن احداث اي تغييرات حتى غدا املثقفون طالبني 
ــي املهزوزة غدت الثقافة ومعها املثقف جسرا  املساعدة الصحاب الكراس
ــد لبحره املرعب املليء مبعارك النهب والنصب واالحتيال  يعبر عليه الفاس
ــكوت  ــتغالل املثقفني وجرهم الى الس ــبات منبرا الس حتى اضحت املناس
ــه لذي املنافع  ــؤول وغض الطرف عما يقوم ب ــد املس ــيفعله الفاس عما س
ــخصية كما استطاع بعض املسؤولني الفاسدين من تكوين صداقات  الش
ــم وافواههم وعيونهم ادى ذلك  ــترين اقالمه كاذبة مع بعض املثقفني مش
الى انسحاب نسبة كبيرة من املثقفني اصحاب القلم احلر والصوت الهادر 
ــى الباطل والتي  ــات املرتزقة عل ــة ومن اجواء املنظم ــاحة الثقافي من الس
حتولت من منظمات معارضة للفساد الى داعمه له مصفقة وهاتفة ضمن 
ــطاء واخلائفني على لقمة العيش رمبا استخدمه الفاسدون  جماهير البس
ــاليب  ــنوية للمبدعني وغيرها من اس لتجويع املثقفني ايقاف املكافأة الس
ــه ان يكون صوتا مادحا للذي يدفع اكثر وال تنسى هناك  وجد البعض نفس
مثقفني على الساحتني العربية والعراقية سطعت اسماؤهم والتي تضيء 
ــها لذوي النفوذ رغم  ــاءت تاريخنا املعاصر ما باعت نفس ــا كما اض حاضرن
صعوبة ظروفها فعلى الساحة العربية ظهر الشاعر املبدع بيرم التونسي 
ــاعر املبدع  ــرد والفقر والتهميش هذا الش مات جائعا بعد معاناة من التش
كم بحث عن كسرة خبز وبصلة يؤجل بهما موته النه كتب قصائد كثيرة 
ضد النظام اميانا منه باهمية املثقف في تنوير الناس واحقاق احلق ومن احد 

قصائده (بائع الفجل) ينتقد فيها اجمللس البلدي لدولته مطلعها:
يا بائع الفجل باملليم واحدة

                          كم للعيال وكم للمجلس البلدي
ــى ان سبب معاناته وحتوله الى عتال في ميناء مرسيليا نقده لزوج  وال تنس
ــي واحلرمان وعلى  ــنوات من النف ــى لس ــة امللك فؤاد (فوقية) حيث قاس ابن
ــاعر املبدع الكبير مظفر النواب الذي لم يطرق باب  الساحة العراقية الش
ــلطان او مسؤول طلبا المتياز او منفعة عاش سياسيا مشردا دفاعا عن  س

مبادئه ووطنيته احلقة .
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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

 فوزي فارس جرص

 خارطة طريق

—‘rΩa@Ü‰«@›fldm@Ú–”Î@
Üçb–€a@fiÎ˚éΩaÎ

حسني فرحان

  (ما أجمل شوارعهم ، هل رأيتها ؟ ) ..
ــنة  ــارة على ألس ــذه العب ــررت ه ــا تك  لطامل
ــتذكرون تفاصيل رحلة  ــم يس ــني وه العراقي
عالجية أو سياحية الى بلدان  شرق االرض أو 
ــحابة  غربها ، والذي يدعوهم الى تكرارها س
تراب تعصف في وجوههم وتخنقهم أو حفر 
جتعلهم يهربون منها مبركباتهم ذات اليمني 
ــم على  ــنة جتبره ــاه آس ــمال أو مي وذات الش
ــديد خوف  انتقاء مواضع خطواتهم بحذر ش

ــتنقعات اختلطت فيها مياه  االنزالق في مس
االمطار مبياه الصرف الصحي .

- احلديث عن شوارعنا - .. وهو حديث يستحق 
ــتحق لوحده أن تزلزل  ــهابا وتفصيال ويس إس
األرض حتت أقدام من كان مسؤوال ، وإن تخلينا 
ــد منهم  ــوء الظن بواح ــة عن س ولو للحظ
ــة أن نرجع  ــوارعنا البائس ــا رؤيتنا لش ألزمتن
ــوء ظننا بالبعض ويأسنا من صالحهم،  لس
ــات احملاصصة التي  ــا هم إال نتاج اجتماع فم
ــوى من  ــؤولية س ــي املس ال تضع على كراس
ــة احلقد  ــرض الطمع وعل ــع وم ــه داء اجلش ب
ــاوالت تعويض عقد النقص  على الناس ومح
ــال البعض اليترك لك  ــة لديه فأن ح املتراكم
ــك  بأنها البطون التي جاعت ثم  مجاال للش

شبعت .
ــه حرقة في  ــوة ممن لدي ــع أحد االخ حتدثت م
قلبه على هذا البلد الذي عصفت به أعاصير 
ــال البناء  ــا في مج ــوم ، وكان مهندس الهم
ــن أن تبليط  ــل تظ ــألته : ه ــاءات ، س واالنش
ــث يترك هذا  ــذه الصعوبة بحي ــوارعنا به ش

ــة ويحلم  ــى متعرج ــير بخط ــعب يس الش
ــار جميل له او ملركبته ؟ هل أن القضية  مبس
بحاجة الى مليارات تنهك اقتصاد البلد ؟ هل 
القضية بحاجة الى عقود مع شركات كبرى 
لشراء املواد واملعدات وعقود أخرى للتنفيذ ؟ 
ــد بحيث يهمل طيلة  ــل األمر بهذا التعقي ه

هذه السنوات ؟ 
ــم صاحبي املهندس ابتسامة لم تخل  ابتس
ــى وانبرى يتحدث معي بلغة االرقام  من االس
ــدث بها فكان  ــه وهو يتح ــي طاملا عهدت الت
ــا للمزيد من  ــي به من معلومات دافع ما زودن

بغض هؤالء املتصدين قبل أوان النضج .
ــة  نفعي ــة  عل ــل  التعطي ــة  عل أن  ــي  أخبرن
ــاء متنح للمقاولني وبأسعار  فمشاريع االكس
ــض بأعلى  ــرج البع ــن أجل أن يخ ــة م خيالي
ــؤولة  ــبة ربح ممكنة وإال فأن الدوائر املس نس

عن إكساء الشوارع لديها مايلي : 
ــئ العاملية  ــات حديثة ومن أرقى املناش ١- آلي
ــا تقبع في  ــود .. لكنه ــوى للوق ــاج س والحتت
ــر املعنية حتى ال تزاحم آليات  كراجات الدوائ

ــة  ــادالت مطاطي ــدرات ، ح ــني .. ( كري املقاول
وستيل ، فارشات ، شفالت  ) .

ــواد العمل : وهي عبارة عن خليط متوفر  ٢- م
ــدرة والنباعي  ــي ب ــراق ف ــع الع ــي كل مقال ف
ــن  وكربالء وغيرها وهي كالتالي : ( ركام خش
وهو احلصى املكسر ) و ( ركام ناعم وهو الرمل 

ــة الكيمياوية (الزفت  ــن ) واملادة الفعال اخلش
ــمنتية  ــائل مع مادة الفلر وهي مادة اس الس

تعمل على ربط اخلليط ) . 
هذا اخلليط ينتج في معامل االسفلت ويصل 
ــدر بثالثني الف  ــع العمل بكلفة تق ــى موق ال

دينار عراقي فقط للطن الواحد !!!.
طلبت منه أن يعيد هذا الرقم على مسامعي 
فقد حسبت أنه أراد أن يقول ٣٠ مليون لكنه 
ــد هي ٣٠ الف  ــة الطن الواح ــد لي أن كلف أك

دينار الغير .
ــن الواحد  من  ــذا الط ــا يغطيه ه ــة م وملعرف
ــوارع املدن  ــة أن ش ــاحة ينبغي مالحظ مس
ــوارع  ــا حتتاجه الش ــاج الى م ــة الحتت التالف
ــاج الى  ــا فهذه حتت ــأة حديث ــة املنش الرئيس
ــراب وعمليات حدل  ــبيس وت ــرش طبقة س ف

وإكساء بسمك من ١٠ الى ١٥ سم .
ومبا أن مأساتنا الكبرى هي شوارعنا الداخلية 
ــل االبتالء بضررها  ــا زلنا في مح املتضررة وم

فلنتحدث عن تكاليف اعادتها للحياة : 
ــررة ) ال حتتاج الى فرش  ــوارع ( املتض هذه الش

ــط بحاجة الى  ــبيس وتراب وحدل هي فق س
ــط بنسبة ٥ سم وإعادة إكساء  عمليات قش
بنسبة ٥ سم وهذا يعني أن الطن الواحد من 
املواد املتوفرة محليا والذي يبلغ ٣٠ الف دينار 
ــار مربعة تضاف  ــي لتبليط ٩ امت فقط يكف
ــي أحلك الظروف الى  ــه كلفة عمل تصل ف ل
ــة املتر املربع  ــار وهذا يعني أن كلف ٥ آالف دين
ــتبلغ ٣٥ الف دينار ولكن بشرط أن  الواحد س
ــارع وأن يعمل  تنزل اآلليات العراقية الى الش
املوظف العراقي والعامل مكتفيا مبا يتقاضاه 
من راتب في نهاية الشهر وأن يكف املسؤول 
الفاسد عن احتضان املقاولني الذين أصبحوا 

موردا مهما من موارد متويل االحزاب .
ــة في اجلانب الفني ايضا اخبرني بها  مالحظ
ــدات احلديثة التي  ــدس أن املع صاحبي املهن
متأل كراجات الدوائر قادرة على اجناز ٢٠٠٠ متر 

مربع في اليوم الواحد !!!
ــارة  هذه واحدة من همومنا التي ينبغي االش
ــد باقي الدول على  اليها حتى نكف عن حس
ــعوبها من شوارع انشأتها  ماتطأه اقدام ش
ــؤول فيها ولم  ــة املس ــا ومهني ــرة أبنائه غي
ــخ  التاري ــة  أو ضريب ــة  للمحاصص ــع  تخض

النضالي او اجلهادي .
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تحتاج اُّـ فرش سبيس 
وتراب وحدل هي فقط 
بحاجة اُّـ عمليات قشط 
بنسبة ٥ سم وإعادة 
إكساء بنسبة ٥ سم

 فالحرب اللبنانية التي
 استمرت خمسة عشر عاما كان
 اللبناني اِّـتواضع الودود يقاتل
 بقلب اسد بعيدا عن كل ما هو
 متوقع وكذلك داعش ومن هو
 َّـ حكم داعش فارتكبوا من
الجرائم ما تقشعر له النفوس

الرتفع عن النصيحة 
هو غلق ألحد أبواب 
 العطاء اِّـجاني غلق
ألحد نوافذ التقويم 
والصالح
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واثق الجابري 

تزداد التظاهرات سخونة مع إرتفاع 
ــي  ــئ ف ــن تنكف ــرارة، ول ــات احل درج
ــتاء مع إنخفاض درجات  فصل الش
ــراض على  ــاوت اإلعت ــرارة،  ويتف احل
ــكل  األداء احلكومي من إعتراض بش
ــى  ــروج عل ــى خ ــلمي ال ــر س تظاه
القانون، وصوالً إلعتراض الفرد كبيراً 
ــرأ عناوينها فأنها  ــراً، ومن يق وصغي
ألهداف مجتمعة وهناك من يحاول 
ــيطرة  ــتيتها للس ــيمها وتش تقس

عليها.
ــا احلكومة  ــي اتبعته ــوات الت اخلط
ــن احملافظات  ــود م ــع وف ــاءات م بلق
ــص  تخ ــات  طلب ــتالم  وإس ــدن،  وامل

مدنهم بالذات.
ــدار مجموعة  ــت احلكومة إص حاول

ــددت  ــوري، وح ــكل ف ــراءات بش إج
ــقوف للحلول؛  ــة س ــب بثالث املطال
منها اآلني واملتوسط واالستراتيجي 
ــل  ــنوات، ومقاب ــاج لس ــذي يحت ال
الوعود خمدت حدة التظاهرات نوعاً 
ما، وبعضها ما يزال ينتظر التطبيق 
ــة مصداقية احلكومة وأدواتها  ملعرف

في حل املشكالت .
ــق العمل  ــكالت رمبا تعي ــة إش جمل
ــعبي  ــط الش ــي، ألن الضغ احلكوم
ــة،  ــرارات دون دراس ــل بعض الق جع
ــتتفاوت اللجان الوزارية واحمللية  وس
ــص بعض  ــن ترب ــك ع ــاألداء، ناهي ب
ــع  وتقاط ــني،  واملعرقل ــدين  الفاس
واحملافظات،  ــز  املرك بني  الصالحيات 
ــتخدم  ــة التي تس ــح احلزبي واملصال
اخلدمة كوسيلة لإلبتزاز السياسي، 
ــكيلة  تش ــي  ف ــر  باآلخ ــة  واإلطاح

احلكومة املقبلة.
ــكل  بش ــب   املطال ــيم  تقس إن   
ــن محافظة  ــف م ــات تختل مقاطع
ــيدخلها في نفق الصراع  ألخرى، س

ــدة، وكل حي  ــل احملافظة الواح داخ
ــم أولوية،  ــه أه ــعر أن خدمت سيش
ــت  إلتق ــي  الت ــود  الوف ــة  وبطبيع
ال  ــا  فأنه ــوزراء،  ال ــس  ــس مجل رئي
ــل،  ــكل كام ــة بش ــي احملافظ تغط
ــعر أطراف منها بتفاوت  وبذا ستش
ــراض نتيجة  ــد إعت ــا يول ــة م اخلدم
ــعبي  ــا، أو لضغط ش عدم حتقيقه
ــم احمللية  ــن حكوماته ــك م أو حتري
على احلكومة اإلحتادية أو على مركز 
احملافظة، وبذلك تخرج املطالب عن 

سقفها الوطني الى املناطقي.
ــواء  أج ــي  ف ــة  املطروح ــا  القضاي
اإلعتراض، تكاد تكون مركزية، سوى 
ــة، التي  ــة الطبقي ــا منها سياس م
ــز واحمللية،  املرك ــة  ــا حكوم إتبعته
ــز املدن  ــني مراك ــة ب ــاوت اخلدم بتف

وأطرافها.
ــتتحول  ــار التظاهر، وس ــدأ ن لن ته
ــرول، ولن  ــرب حقول البت الى جمر ق
ــت صفيح،  ــي بي ــن ف ــى مواط يرض
وأن  ــحاب  س ــة  ناطح ــاء  بن ــن  ع

ــكنه  ــت على بُعد أمتار من مس كان
ــاق  ــس،  ولن متنعه من إستنش البائ
ــي أطفاله  ــموم اخمللفات وال حتم س
ــيعرف  وبالنتيجة س ــراض،  االم من 
ــي اإلتهامات بني  ــة بترام عدم اجلدي
ــاكل  ــات، وحل املش ــز واحملافظ املرك
ــدن لم  ــيكون حافزا مل ــاً، س مناطق
تتحقق مطالبها، وحتريك من جهات 
ــقوف الى حد ال تستطيع  لرفع الس
ــذه ، وبذلك يتخالف  احلكومة تنفي
ــي، ومن  ــرار احلكوم ــع الق الفعل م
ــد من صالحيات احلكومات  جانب حت
ــل القضايا  ــعى حل احمللية، فيما تس
ــذه احللول  ــاً، وبالنتيجة  ه مناطقي
ــت  لتفتي ــاوالت  مح ــة  املناطقي
ــة  واملطالب ــر  والتظاه ــراض  اإلعت
ــي جوهرها وطنية،  باحلقوق، التي ف
ــاءات  ــكل إرض ــا  بش ــة به واإلطاح
ــا حتتاج  ــل قضاي ــخصية، لن حت ش
ــتكون  حلوال جذرية، وبهذا احلال س
ــب  وأصع ــداً  تعقي ــر  أكث ــول  احلل

حتقيقاً.

لطيف عبد سالم

ــي  ف ــش  الغ  ” أنَّ  ــون  املتخصص ــرى  ي
ــي  ــم الت ــد اجلرائ ــد أح ــان ” يُعّ االمتح
ــالب؛ ألجلِ النجاح  يرتكبها بعض الط
نْ  ــاء. وَمِ ــد أو عن ــنْ دُون جه ــوق مِ والتف
ـد أنَّ هذه الفعالية غير املشروعة  املؤكّ
بفعل تعارضها مع مبدأ تكافؤ الفرص، 
ــادر إلى  ــوم كما يتب ــن وليدة الي لم تك
ــرةَ قدمية  ــا ظاه ــض، إذ إنه ــن البع ذه
ــى الرغم من  ــنا ذاتها، عل ــدم مدارس ق
ــيها من تصنيفها ضمن  معرفة ممارس
ــينة. ومن املعلوم أنَّ  ــلوكيات املش الس
ــرة اخلطيرة كانت متارس في  هذه الظاه

ــاليب تقليدية، ال  ــد بأس ــس البعي األم
ــا تباين من آلياتها الركون إلى  يتعدى م
ــاراً واملتمثلة في  الطريقة األكثر انتش
ــار  ــتخدام أوراق صغيرة احلجم يش اس
ــيم ”،  ــم ” البراش ــاً باسْ ــا محلي إليه
باإلضافة إلى طرق أخرى كالكتابة على 
يما يلجأ بعضهم  املقاعد أو على اليد، فِ
إلى اعتماد املالبس أو األدوات الدراسية 
ــاطر واملمحاة وسطاً  مثل االقالم واملس
ــن  ــاً م ــدون مهم ــا يعتق ــجيل م لتس
نْ ذلك امتالك بعض  املعلومات. وأدهى مِ
ــي تدفعهم إلى تبادل  الطالب اجلرأة الت

أوراق االجابة ذاتها فيما بينهم.
ــة كان لها  ــاتَ احلديث ــبَ أَنَّ التقني ال رَيْ
ــرة  ــار ظاه ــي انتش ــر ف ــم ومؤث دور مه
ــان؛ بالنظرِ لتوظيف  الغش في االمتح
ــهيل عملية  ــة في تس ــا الفائق مزاياه
ــا آلية  ــذي جعله ــد ال ــى احل ــش إل الغ
ــن طلبة  ــر م ــها الكثي ــة ميارس مألوف
ــكار أحدث  ــن تفننوا في ابت ــوم الذي الي
ــائل، فضالً عن توصلهم إلى أكثر  الوس

ــذ هذه املهمة  ــرق فاعلية في تنفي الط
ــاس مبنظومة  ــى املس ــي إل ــي تفض الت
ــارف عليها في  ــد والقيم املتع التقالي
ــب تقويض نوعية  ــا، إلى جان مجتمعن
التعليم وإهدار الفرص التي من شأنها 
املساهمة في تنشيط وحتفيز موجبات 
ــرُ لالهتمام  ُثي ــا. املْ ــالد ورقيه تقدم الب
ــي  ــى ف ــدأت تتنام ــش ب ــرةَ الغ أَنَّ ظاه
ــنوات  ــع خالل الس ــكل واس بالدنا بش
ــارها على  ــة؛ إذ لم يقتصر انتش املاضي
ــية في القطاع التربوي  املراحل الدراس
ــة  ــى األروق ــا إل ــل جتاوزته ــب، ب فحس
ــد أنْ وصلت خطورتها من  اجلامعية بع
ــتغاللها في إعداد  ــدأ إلى اس حيث املب
ــات وبحوثهم،  ــة الكلي ــاريع طلب مش
ــة -  ــات متخصص ــوم مكتب ــث تق حي
ــروع تخرج  ــعار مش ــع ش ــى برف تتباه
ــاس - ببيع  ــى القي ــل عل ــز ومفص جاه
ــرج على وفق نوع  ــاريع تخ أبحاث ومش
ــروع  التخصص وحجم البحث أو املش
ــة اجلامعات  ــنْ طلب ــنْ يحتاج مِ ــى مَ إل

ا  ــا - بعيدً ــعار يتفق عليه ــل أس - مقاب
ــة اإلدارات اجلامعية، فأصبحت  نْ رقاب عَ
ــاريع املقدمة  الكثير من البحوث واملش
ــاتذتهم، ليس  ــالب ألس من بعض الط
ــوى  ــب فيها من جهد أو دراية س للطال
ــة  ــالف الدراس ــت على غ ــمه املثب اس
ــيئًا . وقد  ــا فيها ش ــرف عم ــي ال يع الت
ي  ــاهمة فِ ــن بني العوامل املس يكون م
ــة على  ــة اإلدارات اجلامعي ــف رقاب ضع
ــطة هو تركيز كلياتها على  تلك األنش
ــا اجلوانب  ــة، وجتاهله ــب النظري اجلوان
ــى خيبة  ــذي أدى إل ــر ال ــة، األم العملي
ــاريع تخرجهم؛  ــة في إعداد مش الطلب
ــن الناحية  ــف الطلبة م ــر لضع بالنظ

العملية والفنية والتقنية.
لعلَّ املذهلُ في األمرِ أَنَّ البعض يبيعون 
ــرج مقابل  ــني أبحاثًا تخ طالباً جامعي
ن ”  ــذا النوع مِ ــن؛ إذ ميتلك غالبية ه ثم
ــاتذة النبالء ” مكاتب جتارية تبيع  األس
ــرج وبحوثًا على  ــاريع تخ بالباطن مش

نحو غير شرعي!!.
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ــات فورلونغ وبات  اخمدت طموح
االن في القائمة السوداء الـ «سي 
اي ايه» لكنه تصور ان روساءه في 
اعلى مراتب وزارة الدفاع سيوفرون 
ــذ بالفعل يعيد  ــة واخ له احلماي
ــكلة  ــه طاقاته صوب مش توجي
ــي  ــف القتال ــي العن ــدة وه جدي
ــذي  ال ــتان  ــي باكس ــي ف املتنام
ــدود الى  ــر احل ــى عب ــذ يتفش اخ
افغانستان وصمم فورلونغ على 
االمريكي  ــاعدة قادة اجليش  مس
ــن ان الـ  ــكلة يقينا م ــى املش عل
ــت على قدر  ــي اي ايه « ليس « س
ــة وها قد ارتدى االمر طابعا  املهم

شخصيا وشرع بعد واقعة براغ 
ــه» بوصفها  ــي اي اي الى الـ«س

«لعنتي»
ــن طرد  ــط م ــابيع فق ــد اس بع
فورلونغ من جمهورية تشيكيا 
حطت طائرة تقل وزيرة اخلارجية 
ــن  ــا م ــس وفريق ــزا راي كوندالي
في  االمريكيني  ــيني  الدبلوماس
مطار براغ وقرعت رايس في تلك 

ــاء احتفالي  ــي عش ــية ف االمس
ــع  م ــامبانيا  الش كاس   ، ــر  فاخ
ــيكي كارل  ــة التش ــر اخلارجي وزي
شوارزنبرغ – نخب ميثاق الدفاع 
الصاروخي اجلديد وحقبة جديدة 
ــارة بني الواليات  من العالقات احل

املتحدة وجمهورية تشيكيا 
عودة «اخلتيار»  

اتذكــر قاعــدة التقاعــد االوُّـ 
ياجورج ؟

ــني ، وال تالعب  ــع بني وظفت الجم
ــاريع  والمش  ، ــائبة  الس ــور  باالم
ــالق ... جون لو  ــى االط خاصة عل

كاريه 
ــمع اجلنرال ديفيد ماك كيرنان  س
ــى اخبار  ــهر عل ــرت اش ــا م كالم
ــتان  ــي افغانس ــادة ف الق ــر  كبي
ــال  اعم ــل  رج ــا  طوره ــة  بخط
تاتي  ــة  ــليم تقارير منتظم لتس
ــي  ــادر ف ــن املص ــبكة م ــن ش م
ــر احلدود  ــالد كافة وعب ــاء الب انح
ــاك كيرنان  ــتان واراد م في باكس
ــف هذا اجلهد  ــبب توق معرفة س
فقد امل توفير املعلومات موثوق 
بها عن باكستان بعكس برقيات 
ــي اي ايه» التي ارتاب بان  الـ « س
ــتانيون هم  ــيس الباكس اجلواس
ــون بتلقيمها وتصور  الذين يقوم
ــوه يقومون من  ــال وج ــا ب ان اقزام
ــون بتاخير  ــا في البنتاغ مكان م

االمور .
ــاك كيرنان باركانه « من  وصاح م
ــيوعي الذي يجب علي قتله  الش
للحصول على هذا العقد ؟ بعدما 
ــد املوافقة  ــم تتم بع ــم انه ل عل

على متويل برنامج املعلومات .
ــغ في ذلك  ــس مايكل فولورن جل
اليوم من خريف ٢٠٠٨ الى جانب 
اجلنرال ماك كيرنان وقد شرع في 
رحالت مكوكية بني كابول وسان 
انطونيو امال منه في الشروع في 
ــاريع عمليات  مجموعة من مش
ــات للجنراالت في  ــر املعلوم توفي
افغانستان تراوح بني وضع خرائط 
ــي اجلنوب  ــة ف ــة القبلي التركيب
والقيام باستطالعات للراي حول 
ــن اجليش  ــة م ــف االفغاني املواق
ــوء  ــي فاحلرب اخذت تس االمريك
ــتعاد الطالبان  يوما بعد يوم واس
ــي  ــن االرض ف ــر م ــات كبي قطاع
مناطق البالد اجلنوبية والشرقية 
ــني  ــؤولني حكومي ــوا مس واغتال
ــات ظل  ــوا حكوم واقام ــا  افغان
ــار وهلمند  ــي مقاطعتي قنده ف
ــالم في  ــا الس ــمحت صفقت وس
شمال وجنوب وزيرستان لطالبان 
ــبكة حقاني باالزدهار وقتل  ولش
ــني بحلول  ــود االمريكي ــن اجلن م
ــو ٢٠٠٨ وهو  ــة حزيران / يوني نهاي
الشهر الذي تولى في ماك كيرنان 
القيادة اكثر مما قتل منهم في اي 

شهر اخر منذ احلرب في ٢٠٠١ .
ــى الفور  ــاك كيرنان عل ــع م اقتن
ــى كابول انه ليس  عند وصوله ال

ــود فقد  ــي من اجلن ــه مايكف لدي
ــكل  ــرب العراق تش ــتمرت ح اس
ــوش  ب الدارة  ــوى  القص ــة  االولوي
ــزاع املهمل  ــاء الن ــت ببق وتكلف

في افغانستان في حال اسماها 
ــكالم  ال ــف  بتلطي ــون  البنتاغ
ــي القوة»  ــاد ف ــة االقتص «عملي

ــلف ماكيرنان اجلنرال  وسبق لس
ــاوة  ــاك نيل ان حكم بقس دان م
ــتراتيجية احلرب وهو في  على اس
ــالد قائال  ــى مغادرة الب ــه ال طريق
ــى املزيد  ــون ال ــادة يحتاج ان الق
ــة والهيلوكوبتر  من القوات البري
ــال  وق ــتخبارات  االس ــدات  ووح
االميرال  املشتركة  االركان  رئيس 
ــات  ــك مولن في احدى جلس ماي
ــي الكونغرس «في  ــتماع ف االس
ــتطيع  ــتان نقوم مبا نس افغانس

وفي العراق نقوم مبا يجب» 
ــاك نيل بااملالمة  والقى اجلنرال م
ــتان  ــى حكومة باكس ــا عل ايض
ــي لصد  ــم مبا يكف ــا لم تق النه
ــرون  يعب ــن  الذي ــني  املقاتل ــق  دف
احلدود الى افغانستان واصبحت 
ــتان بالفعل هدفا مفضال  باكس
ــن  الذي ــني  االمريكي ــراالت  للجن
يشتكون من ارتفاع وتيرة العنف 
ــى الوراء  ــي عودة ال ــي البالد وف ف
حتى ايلول / سبتمبر ٢٠٠٦ حاول 
ــلف  ــرال كارل ايكنبري – س اجلن
ــاه البيت  ــتعاه انتب ماك نيل اس
ــا عن عدم  ــض بجمعه تقري االبي

ــي املناطق  ــتان ف ــة باكس فاعلي
ــنطن  ــافر الى واش ــة وس القبلي
بالباوربوينت يتهم  ــرض  ومعه ع
ــي تغذية  ــؤ ف ــتان بالتواط باكس
الروح القتالية هناك بل انه ذهب 
ــى ان جالل  ــارة ال ــد االش ــى ح ال
الدين حقاني ادار على املكشوف 
مدرسته في ميران شاه ( املدرسة 
ــر  ــت ارت كيل ــي دف ــها الت نفس
وضباط الـ « سي اي ايه» بالقوات 
ــتانية الى االغارة عليها  الباكس
في صيف ٢٠٠٦ على بعد اقل من 
ــكرية  ــل واحد من قاعدة عس مي

باكستانية اخرى . 
ــرح رجال اعمال  وهكذا عندما ط
ــى اجلنرال  ــنتني عل بعد ذلك بس
ــان اقتراحهما جمع  مكاك كيرن
ــتان  باكس ــل  داخ ــات  املعلوم
ــكرية  وامرارها الى القيادة العس
ــنت  افت ــول  كاب ــي  ف ــة  االمريكي
ــبق  ــرال باالمر على الفور وس اجلن
للرجلني الذين قدما الطرح ايزون 
ــابق في  ــوردان املدير اللبق الس ج
الـ سي ان ان « وروبرت يونغ بلتون 
الكاتب الكندي الثائر الذي وضع 

سلسلة من الكتب التي تساعد 
ــق طريقهم  ــافرين على ش املس
ــرة من العالم ان  في املواقع اخلط
ــآ جوردان ويلتون  عمال  معا وانش
ــد ايام حرب العراق دموية  في اش
ــع  ــو موق ــلوغر « وه ــراك س « اي
ــت مخصص للوقائع  على االنترن

ــة  ــر امليداني ــاعات والتقاري واالش
احملليني  ــني  العراقي ــني  للصحفي
ــدد قليل ولكن  وحظي املوقع بع
ــه واجه  ــاع بني ان ــت من االتب ثاب
ــى  ال ــر  ــة واضط ــات مالي صعوب

اقفاله وارادا استنساخ املشروع 
ــبكة  ــتان واقاما ش ــي افغانس ف
ــتان  ــي افغانس ــني ف ــن املندوب م
الذي  اجلديد  للموقع  ــتان  وباكس
ــايدر «  ــس انس ــمياه « افباك اس
ــذه املرة بحمل  ــد انهما امال ه بي
البنتاغون على متويل مسعاهما 

اجلديد .
لكن اجلنرال ماك كيرنان لن يدفع 
ابتدائية  ــة  ــة اخباري ــاء خدم لق
ــوردان في  ــا التقى ج وقال عندم
ــول انه  ــو ٢٠٠٨ في كاب ــوز يولي مت
ــة من اماكن  ــد تقارير منتظم يري
ــه بلوغها ومن  ــتطيع قوات التس
ــي اي ايه «  ـــ « س ــث المتده ال حي
باي معلومات يركن اليها ومتيزت 
عالقة ماك كيرنان برئيس محطة 
ــكاد  ــول وبال ــي كاب ــة فف الوكال
تواصل الرجالن وسيندد ماكيرنان 
ــه» في  ــي اي اي ـــ «س ــة بال عالني
ــص في  االركان وخل ــات  اجتماع
ــن وصوله الى  ــابيع م غضون اس
ــس  ــول الى ان وكالة التجس كاب
ــي  ــة ف ــادر قليل ــك اال مص ال متتل
ــتانية  الباكس القبلية  ــق  املناط

ــادة االمريكيني  مبكنها حتذير الق
ــي حتاك  ــرات الت ــان املؤام في ش
ــل يوم  ــان قب ــا وكان الطالب فيه
ــوردان ملركز  ــى لقائه ج ــد عل واح
ــدم في  ــي متق ــكري امريك عس
وانات في شرق افغانستان قتلوا 
ــبعة  ــود وجرحوا س ــعة جن تس

وعشرين .
ــان في اجتماع  اعجب ماك كيرن
ــليم  ــام جوردان بتس ــابق بقي س
ــة  ــكريني الئح ــؤولني العس املس
ــتبه  ــام هواتف احملاربني املش بارق

ــتان التي جمعها  بهم في باكس
ــب  ــن املندوبني وبحس ــه م فريق
ــوى  ــم تعط س ــه ل ــوردان فان ج
ــم  باس املتحدثني  ــف  ارقام هوات
ــكل  ــي ش ــرة ف ــان املتواف الطالب
ــت  وادخل ــني  للصحفي ــع  واس
ــف في قاعدة بيانات  ارقام الهوات
ــا الضباط  ــظ به ــرية ويحتف س
ــدة باغرام  ــكريون في قاع العس
ــة منها  ــت حفن ــة وتطابق اجلوي
ــي يراقبها اجليش  ــع االرقام الت م
ــار ذلك التوقعات لدى  بالفعل واث
ــع  اركان ماك كيرنان بانه في وس
ــات فعلية  ــق توفير معلوم الفري
ــي ووافق ماك  ــي الوقت احلقيق ف
ــر على ٢٢  ــآل االم ــي م ــان ف كيرن
ــايدر  مليون دوالر لـ افباكس انس
ــغ  ــكل فورلون ــر ملاي ــدر االم واص

بالتحقق من وصول املبلغ .
اظهر فورلونغ شانه دائما قدرته 
ــي قلب  ــه ف ــام نفس ــى اقح عل
ــة  االمريكي ــة  احلربي ــات  العملي
ــرر في  ــكل متك ــي ش ــارك ف وش
ــي  ــن ٢٠٠٨ ف ــي م ــف الثان النص
بالدعاية  ــة  املتعلق االجتماعات 
ــات املعلومات في  وحمالت عملي
ــتان وغالبا ما نسي ماك  افغانس
ــم فورلونغ واشار اليه  كيرنان اس
ــرق» الى  ــمني املتع «بالفتى الس
ــاء اركانه االخرين لكن ماك  اعض
ــاباته لو  كيرنان يخطئ في حس
ــغ ورمبا لم  ــتخف بفورلون انه اس
ــرا في عواقب  ــر اجلنرال كثي يفك
ــروع جوردان وبلتون  املوافقة مبش
جلمع املعلومات لكن وضع مايكل 
فورلونغ في موقع املسؤولية عن 
ــدا من اغرب  ــة حرك واح العملي
فصول احلروب السرية منذ ٢٠٠١ 
فقد اختلط الكثير من العناصر 
ــي اخملتبر  ــور ف ــي التط ــذة ف االخ
ــة بني اجليش والـ سي اي  املنافس
ايه « العالم املتوسع للتجسس 
الزاحف  ــص  ــي التخصي احلكوم
للحرب حتول الى تركيبة متفجرة 
ــيحل مبايكل فورلونغ  والحقا س
ــام والتحقيقات مصير  بعد االته
ــيء اخر  ــن اي ش ــوا بكثير م اس
ــل لنفخ كرات  ــاه لم يرس يخش
ــمال  ــلة في ش ــرة الس ــة ك لعب
ــارج اللعبة  ــل اصبح خ داكوتا ب

متاما.
ــف ماك  ــه سيكتش ــن جهت وم
وافق  ــا  بعدم ــب  الغاض ــان  كيرن
ــايدر  ــروع افباكس انس على مش
ــوم االربعة على  ــى النج ــه حت ان
كتفه التشكل ضمانة للحصول 
ــت جهوده  ــد وواجه ــى  مايري عل
التمويل املشروع  للحصول على 
العراقيل التي وضعت الـ سي اي 

ايه « معظمها .
ــس  اخلام ــي  ف ــغ  فورلون ــه  اجت
ــع  ــبتمر ٢٠٠٨ م ــول / س ــن ايل م
مجموعة من كبار مسؤولي وزارة 
الدفاع الى النغلي لطرح مشروع 
ــز  مرك ــى  عل ــات  املعلوم ــع  جم
مكافحة االرهاب في الـ «سي اي 
ــه « ورافقه العميد روبرت هوملز  اي
ــد العمليات في القيادة  نائب قائ
املركزية االمريكية واروسنت رانش 
ــي يعمل في  ــؤول مدن ــو مس وه
ــتخبارات البنتاغوزن  ــب اس مكت
ــفيلد  ــأه دونالد رامس ــذي انش ال

قبل ذلك باعوام عديدة .

ال
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اظهر فورلونغ قدرته على اقحام نفسه َّـ 
قلب العمليات الحربية االمريكية وشارك 

بشكل متكرر َّـ االجتماعات اِّـتعلقة 
بالدعاية وحمالت عمليات اِّـعلومات َّـ 

افغانستان

H44I@Ú‘‹ßa

جلس مايكل فولورنغ اُّـ جانب الجنرال ماك كرينان وقد 
شرع َّـ رحالت مكوكية بني كابول وسان انطونيو

بوشرايس كارل

سان انطونيو

كابول

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

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

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

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

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

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

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

قلب احلدث وهذا ما نسعى اليه.
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املدرب  مع  النجف،  لنادي  اإلدارية  الهيئة  تعاقدت 
مفاوضات  بعد  الفريق،  لقيادة  خلف،  أحمد  الشاب، 
استمرت لعدة أيام. وسيتألف الطاقم الفني من خلف 
وحيدر عبودي، وسعد  مدربًا، ومساعديه حسن جواد 

إبراهيم  مدربًا حلراس املرمى. 
وقال مصدر مقرب من خلف   إن املدرب سيقود الوحدة 
التدريبية األولى وسيقف على جاهزية  األسماء، التي 

خلف،  أن  إلى  الفتا  املقبل،  للموسم  استقطابها  مت 
طالب بإضافة مجموعة أخرى من الالعبني، حيث من 

املؤمل إمتام هذه الصفقات، خالل األيام املقبلة.
 وأوضح املصدر أن املدرب، لم يوقع بشكل رسمي حتى 
اآلن، رغم االتفاق النهائي بني الطرفني، منتظرًا من إدارة 

النادي، االلتزام بالتعاقدات التي طلبها.
يشار إلى أن خلف، سبق أن قاد أمانة بغداد، ملدة ثالثة 

مواسم، قبل أن يترك  املهمة في املوسم املاضي.

Üªc@Âéy@ûÎb–Ì@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a

ــق القوة اجلوية  ــف مدرب فري كش
ــل اسباب  ــابق راضي شنيش الس
ــق  ــب الفري ــن تدري ــتقالته م اس
ــماها بـ“الفوضى  ــا أس ــود م لوج
ــل في  ــني” .وقال شنيش واملنتفع
ــي ان  ــج  تلفزيون ــح لبرنام تصري
ــوذ من فترة  ــتقالتي مأخ قرار إس
ــابقة وجتربتي مع اجلوية كانت  س
ــيرا  ــة بكل املقاييس“ مش ناجح
ــلم     ــكادر التدريبي تس الى ان ”ال
ــه  ٢٥٪ والصك اخلاص  ــن حقوق م
ــهر كانون االول  لها يصرف في ش

املقبل.
ــتقالتي  وأضاف : تراجعت عن اس
األولى قبل أسابيع من أجل إعداد 
ــة العربية  ــق لبطولة األندي الفري
ــة  ــداد اجلوي ــة الع ــت املهم وتولي
ــب وعودتي كانت  ــكل مناس بش

ــف عن ”صعوبة في  لذلك  .وكش
ــة  وحال ــة  االداري ــل  التفاصي كل 
ــه ”قدم  ــى“ مؤكدا ان ــن الفوض م
ــتقالته وأبلغت االدارة مسبقا  إس

بان يبحثوا عن بديل”.
ــة بالفريق  ــع بصم ــني  انه وض وب
ــح على  ــكل واض ــات بش ــذي ب ال
“ الفتا الى ان ”هناك  مستوى عالٍ
منتفعني في النادي وهذا تتحمله 
ــادي  الن ادارة   : ــع  اجلوية.وتاب إدارة 
ــالت  التدخ ــؤولية  مس ــل  تتحم
ــمحت  والفوضى املوجودة ، وان س
ــول الى  ــجعني بالدخ ــد املش الح
امللعب واالساءة لها فكيف لالدارة 
ــي النادي .  ــال كبيرا ف ــر عم ان تدي
واختتم حديثه بالقول : امتنى من 
اي مدرب يأتي لقيادة القوة اجلوية 
ــة  ــة ثقيل ــن ترك ــدث ع ان ال يتح
ــق مميز ، وميتلك  وغيرها ، الن الفري
ــني ، ومت اعادة وضعه  افضل الالعب

ــتوى املطلوب  ــى املس ال
ال  ان  ــى  امتن ــك  لذل  ،

يحصل في كل مرة 
اي  ــرك  ات ــا  عندم
ــي مدرب  يأت مهمة 
ــن  ــدث ع ــر يتح اخ
امور غير منطقية .

وأعلنت إدارة النادي 
ــرع  تتس ــن  ل ــا  أنه

القادم  املدرب  بتسمية 
ــة  ــام املقبل ــق واالي للفري

ستحسم االمر حول املدرب 
ــدرب  ــدت ان امل ــد ، واك اجلدي
ــم  ــيكون له اس ــادم س الق
ــأناً عن  ــل ش ــر وال يق كبي
الذين  ــابقني  الس املدربني 
ــب  تدري ــى  عل ــرفوا  أش

الصقور .

ــوم  ــة ي ــباب والرياض ــت وزارة الش احي
ــباب العاملي بالتعاون مع صندوق  الش
ــعار  ــت ش ــكان حت ــدة للس االمم املتح
ــة  وبرعاي  ( ــعادة  وس ارادة   .. ــبابنا  (ش
ــدر العبادي،  ــس الوزراء الدكتور حي رئي
ــي احتفالية مميزة اقامتها الوزارة في  ف
ــباب  ــيد بحضور وزير الش ــدق الرش فن
ــيد عبد احلسني عبطان  والرياضة الس
ــوزارة  ال ــي  وموظف ــدم  املتق ــكادر  وال
ــال عن  ــمية فض ــخصيات الرس والش
ممثل اجلامعة العربية في مجلس وزراء 
ــباب والرياضة العرب عبد املنعم  الش
ــدوق  ــم لصن ــل املقي ــاعري واملمث الش
ــان  رامنش ــكان  للس ــدة  املتح االمم 
ــفراء الدول العربية  ــنان وس باالكريش
واالجنبية وممثلي السلك الدبلوماسي 
ــي واملنظمات  ــات اجملتمع املدن ومنظم

الشبابية.
ــباب والرياضة السيد  ــاد وزير الش واش
ــان تلقت  ــني عبطان في بي ــد احلس عب
ــخة منه ، بدور  ــة اجلديدة ) نس ( البين

احلكومة املركزية في دعمها لقطاعي 
الشباب والرياضة واسهامها بتسهيل 
ــيرا  ــة الوصول الى االجنازات، مش مهم
الى ان الشباب كان لهم الدور الواضح 
ــال عن التضحيات  في بناء العراق فض
ــا للقضاء على  ــي قدموه الكبيرة الت
ــالل التالحم  ــن خ ــات داعش م عصاب
البطولي البناء العراق، مبارك لشبابنا 
ــنوي الذي يحتفون به مع  يومهم الس
ــعادتنا  ــع، وان س ــباب العالم اجم ش
ــباب العراق، اذ كان  كبيرة مبا حققه ش
ــز والبناء  ــح على التمي اصرارهم واض

مبختلف امليادين.
ــة الى ادارة  ــاف عبطان اننا بحاج واض
ــى نحقق  ــكل صحيح حت ــوارد بش امل
قفزة تنموية سريعة، والسيما ان ثورة 
االعمار التي اطلقتها الوزارة ساهمت 
ــكل مميز في اجناز وافتتاح املالعب  بش
ــقائنا ان  ــاعدة اش الكبيرة، ونامل مبس
نرفع احلظر عن جميع املالعب مبا فيها 
ــدا ان  ــداد، مؤك ــب العاصمة بغ مالع
ــيكون االول في املنطقة من  العراق س

ناحية البنى التحتية نهاية ٢٠١٩ .
وتابع وزير الشباب والرياضة اننا جنحنا 
في وضع اخلطة اخلمسية بالتعاون مع 
صندوق االمم املتحدة للسكان لتحقيق 
ــباب العراق، وان تركيزنا  ــعادة لش الس
ــعادة  ــا تعني س ــة النه ــى الرياض عل
وتنمية وفرص عمل ومكافحة اخملدرات 
ــول  ــيلة للوص ــل وس ــف، وافض والعن

ــي والتقارب بني  ــلم االجتماع الى الس
الشعوب.

ــل اجلامعة العربية  من جانبه اثنى ممث
ــباب والرياضة  ــس وزراء الش ــي مجل ف
ــاعري على  ــم الش ــد املنع ــرب عب الع
ــا وزارة  ــي تبذله ــرة الت ــود الكبي اجله
ــال دعمها  ــباب والرياضة في مج الش
ــباب عبر برامج وانشطة  لقطاع الش

ــالم  ــى الس ــا ان ملتق ــة، مبين متنوع
الدولي للشباب الذي يعقد في العراق 
ــان السالم واالستقرار  ميثل رسالة بش
ــة  ــف، وان اجلامع ــن العن ــاد ع واالبتع
ــة ال للعنف وال  ــة اطلقت حمل العربي

للتطرف وال لالرهاب.
ــم لصندوق  ــال املمثل املقي الى ذلك ق
ــان  رامنش ــكان  للس ــدة  املتح االمم 

ــنان ان الشباب العراقي كان  باالكريش
ــه الدور االكبر في دحر تنظيم داعش،  ل
واننا نعمل هنا من اجل العراق وشبابه 
ــدرة على بناء اجملتمع  الذين لديهم الق
والسالم والتعايش، مشيرا الى اهمية 
ــة صنع  ــي عملي ــباب ف ــراك الش اش
ــة العراقية  ــي احلكوم ــرارات، واحي الق
ــبابي، وانا اشاهد  على برنامجها الش
ــباب  االجنازات التي حققتها وزارة الش

والرياضة.
درع  ــة  والرياض ــباب  الش ــر  وزي ــدم  وق
ــم لصندوق  ــى املمثل املقي ــوزارة، ال ال
ــكان وممثل اجلامعة  ــدة للس االمم املتح
ــباب  ــس وزراء الش ــي مجل ــة ف العربي
ــام بتكرمي  ــا ق ــرب، فيم ــة الع والرياض
واملنتديات  والرياضة  الشباب  مديريات 
ــهدت  ــا ش ــام ٢٠١٧ ، كم ــزة لع املتمي
ــني اجنازات  ــة عرض فيلم يب االحتفالي
الوزارة خالل السنوات االربعة املاضية، 
ــي يتحدث عن  ــن اوبريت غنائ فضال ع

الشباب والسالم.

ضيفه  أمام  بتعادله  تقدمه،  على  باحملافظة  النفط  فريق  فشل 
ملعب  على  أقيمت  التي  املباراة  في   ١-١ التونسي  الصفاقسي 
فرانسوا حريري في ذهاب دور الـ٣٢ من كأس العرب لألندية األبطال،  
٢٧ عن طريق  الدقيقة  في  اوالً  التسجيل  النفط  اجلمعة.وافتتح 
النتيجة في  الضيوف متكنوا من تعديل  العبه مازن فياض، لكن 

الدقيقة ٩٠ عن طريق الالعب حمزة املثلوثي من عالمة اجلزاء.
وسيتواجه الفريقان في إياب دور الـ٣٢ على ملعب الطيب املهيري 

ب تونس في الثالثني من أيلول املقبل.

القوة اجلوية،  إدارة  فتحت 
ــوات االتصال مع مدرب  قن
ــد،  أحم ــن  حس ــط،  النف
الفنية،  القيادة  ــتالم  الس
املستقيل،  للمدرب  خلفا 

راضي شنيشل.
ــرب من  ــدر مق ــال مص وق
ــد  ــن أحم اإلدارة   إن حس
ــأن بدء  ــا، بش ــدى جتاوبً أب
ــمية مع  ــات الرس املفاوض

القوة اجلوية.
ــدر أن املدرب  ــح املص وأوض
باسم قاسم، مت استبعاده 
من حسابات النادي، لعدم 
توافقه مع اإلدارة، واعتراض 
ــض الالعبني على طرح  بع

اسمه.
ــي  ــد الغن ــدرب عب ــا امل أم
ــه  ــد حظوظ ــهد، فتع ش
ضعيفة في قيادة الفريق، 
ــب  املنتخ ــع  م ــه  الرتباط
األوملبي، وبالتالي استقرت 

اإلدارة على حسن أحمد.

ــار ذات املصدر، إلى أن  وأش
ــدم االتفاق مع  ــي حال ع ف
ــل  ــيكون البدي ــد، س أحم
ــا، حيث تدور  ــا أجنبيً مدربً
ــة مع مدير  مفاوضات أولي
فني كرواتي، سبق أن عمل 

في الدوري العراقي.
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ــة بغداد،  ــادي أمان ــة اإلدارية لن ــدت الهيئ تعاق
ــامت، ومهاجم  ــد ح ــداف الديوانية محم ــع ه م
ــال عضو املكتب اإلعالمي  احلدود علي فندي.وق
ــي تصريحات انه «متَّ  ــة بغداد عدي صبار ف ألمان
ــابق  ــم الس التعاقد مع هداف الديوانية باملوس
محمد حامت، ومهاجم احلدود الشاب علي فندي 
ليكونا خامتة تعاقدات النادي للموسم املقبل».

ــي ملعب  ــر تدريباته ف ــق باش ــار ان «الفري وأش
ــم اجلديد،  ــزه الزوراء حتضيرًا للموس النادي مبتن
وسيعسكر في مصر خالل األيام املقبلة؛ حيث 
نرتبط ببروتوكول تعاون مع نادي املقاولون العرب 
ــتثمره إلقامة معسكر تدريبي قبل  املصري، نس
ــادي بغداد،  ــم».يذكر أنَّ إدارة ن ــة كل موس بداي
ــد لقيادة  ــدرب ثائر أحم ــددت تعاقدها مع امل ج

الفريق في املوسم املقبل. 

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 

ــل رياضتنا  ــوء التخطيط  يجع ــيء لكن س ــي في كل ش ــد غن بل
ــت باجلديدة لكن  ــياء ليس ــر وتظهر اش ــني احلني واالخ ــس ب تنتك
ــخص املناسب في املكان  املالئم  تراكمات املاضي وعدم وضع الش
ــي حتصل دائما في  ــذه من البديهيات الت ــلبية وه تاتي النتائج س
ــتمرار  ــدد على االلعاب الفردية باس ــاب اجلماعية لكننا نش االلع
ــبوع  ــي التي بامكانها ان جتلب لنا الذهب وما حصل في االس فه
ــراق الذهبية والفضية باملواي  ــرم من اجنازين االول حصد الع املنص
تاي اما االجناز االخر فهو وصول نادي نفط الوسط لنصف النهائي 
الذي يعتبر اجنازا ولو كنا نتمنى حصد اللقب االسيوي كون الفريق 

قادر على ذلك .
يقول املثل الصيني الشهير ( بدالً من أن تلعن الظالم أوقد شمعة) 
ــلبيات كثير والنقد البناء  من هذه احلكمة نقول ان الكالم عن الس
هو عمل الصحافة لكي تقوم العمل وتضعه في املكان الصحيح، 
ــهير والتهديد وكثرة املشاكل يخرج  فبعد نكسات التزوير والتش
لنا ابطال من الركام ليصححوا االخطاء وميحوا الصورة السوداوية 
ــباب التي اقيمت في  ــة العالم للمواي تاي لفئة الش ، ففي بطول
العاصمة التايالندية بانكوك حصد بطلنا العاملي اياد عبد الهادي 
ــوق على البرتغالي جويل  ــة ذهبية بوزن ٥١ كغم بعدما تف ميدالي

كوالكو في النهائي وحصدت 
ــة زينب علي  ــة اليافع البطل
ــام الفضي في وزن  على الوس
ــزف  ــن   ع ــم وباالجنازي ٣٢ كغ
ــيد الوطني العراقي في  النش
ــل العراق  ــل عاملي وجع محف
ــن زاخو للفاو يفتخر بهؤالء  م

االبطال ومبا حققوه . 
ــي  ف ــرات  الف ــب  عندلي ــا  ام
ــط  نف ــادي  ن ــاالت  الص ــرة  ك
دائما  الوسط فتعودنا منهم 
ــات  النهائي ــي  ف ــة  املنافس
لدوري ابطال اسيا وقد قدموا 
مباريات كبيرة ووصولهم الى 

ــيوية لكرة  ــات بطولة األندية اآلس نصف النهائي ضمن منافس
الصاالت ٢٠١٨ في إندونيسيا وكانوا على قدر املسؤولية وشرفوا 
كرتنا للصاالت ولوال اخلسارة امام الفريق االيراني ميس سونغون 

بـ(٣-٢) في نصف النهائي لكان هو البطل  .
ــوف تكون رياضتنا بخير وفي  من هنا نقول لو تكاتف اجلميع س
مصاف اسيا وحتى العاملية. صحيح اننا ننتقد كثيرا لكن باملقابل 
ــيد مبا يقدمه االبطال من  علينا واجب كاعالم ان ننظر لالجناز ونش
ــى االجنازات وليس  ــليط الضوء عل ــبابنا في خدمة بلدهم وتس ش
فقط اظهار السلبيات وجعل االعالم كأداة للتسقيط والتشهير 
ــادات وندعم الرياضة فقط  ــا ان نقف مع جميع االحت لكننا تعودن
ــودة بني اقطاب  ــا التقاطعات املوج ــراق وال تهمن ــم الع العالء اس
ــب عينيه وان يرفع علم  ــط يهمنا من يضع البلد نص الرياضة فق
ــكل من اجتهد  ــكرا ل ــيوية والعاملية فش ــراق في احملافل االس الع
ــابه لتحقيق  ــة والعمل حلس ــاول اذالل الرياض ــا ملن يح ــول تب ونق

مكاسبهم الشخصية .

@fib�i¸a@…fl@“Ï”Ï€a
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وقفة 

هشام كاطع الدلفي 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ندعم الرياضة 
فقط العالء اسم 
العراق وال تهمنا 
التقاطعات اِّـوجودة 
بني اقطاب الرياضة
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لجنة االنضباط فرع بابل في تصريخ خاص لـ(                  ) :

حسني العوادي /                / بابل
صرح عضو جلنة االنضباط في احتاد 
كرة بابل «سامي الربيعي» لـ (البينة 
اجلديدة): ان موضوعات التزوير وخرق 
االنظمة والتعليمات تدرس من قبل 
ــاط وعلى اثرها  االحتاد وجلنة االنضب
ــة بحق  ــراءات االصولي االج ــذ  تتخ

املزورين.
ــيطرة  ــاف الربيعي ميكننا الس واض
ــر والتأكيد  ــرة التزوي ــد من ظاه واحل
ــيق مع  ــى االبتعاد عنها بالتنس عل

االندية واتخاذ اجراءات صارمة بحق 
الالعبني واملدربني واالندية التي يثبت 

حدوث هكذا حاالت فيها.
ــر ان االحتادات الفرعية عموما ال  وذك
تولي اهمية كبرى لبطوالت الفئات 
ــاطات محلية  ــة كونها نش العمري
الفرعية بتنظيمها,  تقوم االحتادات 
ــار لفرق االندية  بينما بطوالت الكب
ــع في خانة  ــف درجاتها توض مبختل
انشطة االحتاد املركزي التي تنفذها 
ــرف عليها  ــادات الفرعية ويش االحت

االحتاد املركزي.
ــاد بابل وجلانه  ــد الربيعي ان احت واك
ــا االحتاد  ــق انظمة وضعه تعمل وف
ــاة  مراع ــع  م ــزي  املرك ــي  العراق
ــي  والت ــة  للمحافظ ــات  اخلصوصي
ــل االحتاد  ــا وتقر من قب ــق عليه يتف
ــوالت التي  ــدء البط ــي قبل ب الفرع
ــع ممثلي الفرق  ينظمها وبالتداول م

املشاركة.
واشار الى ان اجراءات جلنة االنضباط 
ــت حازمة  ــم املاضي كان ــي املوس ف

ــق اخملالفات والتجاوزات  وصارمة بح
التي حصلت في دوري الدرجة االولى 
وقد اصدرت اللجنة قرارات بحرمان 
مدربني معروفني عن مرافقة فرقهم 
ــدرت قرارات  ــت اللجنة قد اص و كان
ــني والعبني  ــة جماهير واداري مبعاقب

وكان لنا اقتراح مبعاقبة حكام.
ــه بالقول:  ــي حديث ــم الربيع واختت
ــان اللجنة كانت  ــع ب اطمئن اجلمي
ــي قراراتها ولم تكن ضد  منصفه ف
شخصية معينة وكانت تقف على 

ــع االندية,  ــافة واحدة من جمي مس
وقال الربيعي ايضا لتعزيز مصداقية 
ــور  ــن حض ــا جاهدي ــا حاولن قراراتن
ــدم االعتماد فقط على  املباريات وع
تقارير مشرفي املباريات وقد جلأنا الى 
استدعاء املدربني احلكام واملشرفني 
وممثلي االندية عند احلاجة للتوصل 
الى القرار الصائب بعد االطالع على 

ادق التفاصيل.
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الشباب والرياضة تحيي يوم الشباب العالمي في احتفالية مميزة

—v‰€a@kÌâÜm@µÏnÌ@—‹Å

فتح نادي النجم الساحلي التونسي، 
قنوات اتصال مع العب الزوراء السابق، 
على  احلصول  أجل  من  بايش،  إبراهيم 
مصدر  الصيف.وقال  هذا  خدماته 
إن  تصريحات  في  الالعب  من  مقرب 

كثيرا  مهتمة  الساحلي  النجم  إدارة 
بالتعاقد مع الالعب العراقي املوهوب.

وقدم بايش أداء ملفتا مع نفط الوسط 
في  والزوراء  املاضي،  قبل  املوسم  في 
إلى  استدعاؤه  ومت  املنتهي،  املوسم 
الالعب  أن  الوطني.وأوضح  املنتخب 
جتاربه  أولى  خوض  في  رغبته  أبدى 

االحترافية، مشيرا إلى أنه تلقى العام 
وفضل  رفضها  عروض  عدة  املاضي 
البقاء في الدوري العراقي. وتلقى بايش 
من  عروض  عدة  املاضي،  املوسم  في 
مشاركته  بعد  وقطرية  مصرية  أندية 
األندية  بطولة  في  الوسط  نفط  مع 

العربية التي أقيمت في مصر.

Ô‹ybé€a@·v‰€a@Ú€Îbü@Û‹«@ÚÓ”aä«@ÚjÁÏfl



املدرب  مع  النجف،  لنادي  اإلدارية  الهيئة  تعاقدت 
مفاوضات  بعد  الفريق،  لقيادة  خلف،  أحمد  الشاب، 
استمرت لعدة أيام. وسيتألف الطاقم الفني من خلف 
وحيدر عبودي، وسعد  مدربًا، ومساعديه حسن جواد 

إبراهيم  مدربًا حلراس املرمى. 
وقال مصدر مقرب من خلف   إن املدرب سيقود الوحدة 
التدريبية األولى وسيقف على جاهزية  األسماء، التي 

خلف،  أن  إلى  الفتا  املقبل،  للموسم  استقطابها  مت 
طالب بإضافة مجموعة أخرى من الالعبني، حيث من 

املؤمل إمتام هذه الصفقات، خالل األيام املقبلة.
 وأوضح املصدر أن املدرب، لم يوقع بشكل رسمي حتى 
اآلن، رغم االتفاق النهائي بني الطرفني، منتظرًا من إدارة 

النادي، االلتزام بالتعاقدات التي طلبها.
يشار إلى أن خلف، سبق أن قاد أمانة بغداد، ملدة ثالثة 

مواسم، قبل أن يترك  املهمة في املوسم املاضي.

Üªc@Âéy@ûÎb–Ì@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a

ــق القوة اجلوية  ــف مدرب فري كش
ــل اسباب  ــابق راضي شنيش الس
ــق  ــب الفري ــن تدري ــتقالته م اس
ــماها بـ“الفوضى  ــا أس ــود م لوج
ــل في  ــني” .وقال شنيش واملنتفع
ــي ان  ــج  تلفزيون ــح لبرنام تصري
ــوذ من فترة  ــتقالتي مأخ قرار إس
ــابقة وجتربتي مع اجلوية كانت  س
ــيرا  ــة بكل املقاييس“ مش ناجح
ــلم     ــكادر التدريبي تس الى ان ”ال
ــه  ٢٥٪ والصك اخلاص  ــن حقوق م
ــهر كانون االول  لها يصرف في ش

املقبل.
ــتقالتي  وأضاف : تراجعت عن اس
األولى قبل أسابيع من أجل إعداد 
ــة العربية  ــق لبطولة األندي الفري
ــة  ــداد اجلوي ــة الع ــت املهم وتولي
ــب وعودتي كانت  ــكل مناس بش

ــف عن ”صعوبة في  لذلك  .وكش
ــة  وحال ــة  االداري ــل  التفاصي كل 
ــه ”قدم  ــى“ مؤكدا ان ــن الفوض م
ــتقالته وأبلغت االدارة مسبقا  إس

بان يبحثوا عن بديل”.
ــة بالفريق  ــع بصم ــني  انه وض وب
ــح على  ــكل واض ــات بش ــذي ب ال
“ الفتا الى ان ”هناك  مستوى عالٍ
منتفعني في النادي وهذا تتحمله 
ــادي  الن ادارة   : ــع  اجلوية.وتاب إدارة 
ــالت  التدخ ــؤولية  مس ــل  تتحم
ــمحت  والفوضى املوجودة ، وان س
ــول الى  ــجعني بالدخ ــد املش الح
امللعب واالساءة لها فكيف لالدارة 
ــي النادي .  ــال كبيرا ف ــر عم ان تدي
واختتم حديثه بالقول : امتنى من 
اي مدرب يأتي لقيادة القوة اجلوية 
ــة  ــة ثقيل ــن ترك ــدث ع ان ال يتح
ــق مميز ، وميتلك  وغيرها ، الن الفري
ــني ، ومت اعادة وضعه  افضل الالعب

ــتوى املطلوب  ــى املس ال
ال  ان  ــى  امتن ــك  لذل  ،

يحصل في كل مرة 
اي  ــرك  ات ــا  عندم
ــي مدرب  يأت مهمة 
ــن  ــدث ع ــر يتح اخ
امور غير منطقية .

وأعلنت إدارة النادي 
ــرع  تتس ــن  ل ــا  أنه

القادم  املدرب  بتسمية 
ــة  ــام املقبل ــق واالي للفري

ستحسم االمر حول املدرب 
ــدرب  ــدت ان امل ــد ، واك اجلدي
ــم  ــيكون له اس ــادم س الق
ــأناً عن  ــل ش ــر وال يق كبي
الذين  ــابقني  الس املدربني 
ــب  تدري ــى  عل ــرفوا  أش

الصقور .

ــوم  ــة ي ــباب والرياض ــت وزارة الش احي
ــباب العاملي بالتعاون مع صندوق  الش
ــعار  ــت ش ــكان حت ــدة للس االمم املتح
ــة  وبرعاي  ( ــعادة  وس ارادة   .. ــبابنا  (ش
ــدر العبادي،  ــس الوزراء الدكتور حي رئي
ــي احتفالية مميزة اقامتها الوزارة في  ف
ــباب  ــيد بحضور وزير الش ــدق الرش فن
ــيد عبد احلسني عبطان  والرياضة الس
ــوزارة  ال ــي  وموظف ــدم  املتق ــكادر  وال
ــال عن  ــمية فض ــخصيات الرس والش
ممثل اجلامعة العربية في مجلس وزراء 
ــباب والرياضة العرب عبد املنعم  الش
ــدوق  ــم لصن ــل املقي ــاعري واملمث الش
ــان  رامنش ــكان  للس ــدة  املتح االمم 
ــفراء الدول العربية  ــنان وس باالكريش
واالجنبية وممثلي السلك الدبلوماسي 
ــي واملنظمات  ــات اجملتمع املدن ومنظم

الشبابية.
ــباب والرياضة السيد  ــاد وزير الش واش
ــان تلقت  ــني عبطان في بي ــد احلس عب
ــخة منه ، بدور  ــة اجلديدة ) نس ( البين

احلكومة املركزية في دعمها لقطاعي 
الشباب والرياضة واسهامها بتسهيل 
ــيرا  ــة الوصول الى االجنازات، مش مهم
الى ان الشباب كان لهم الدور الواضح 
ــال عن التضحيات  في بناء العراق فض
ــا للقضاء على  ــي قدموه الكبيرة الت
ــالل التالحم  ــن خ ــات داعش م عصاب
البطولي البناء العراق، مبارك لشبابنا 
ــنوي الذي يحتفون به مع  يومهم الس
ــعادتنا  ــع، وان س ــباب العالم اجم ش
ــباب العراق، اذ كان  كبيرة مبا حققه ش
ــز والبناء  ــح على التمي اصرارهم واض

مبختلف امليادين.
ــة الى ادارة  ــاف عبطان اننا بحاج واض
ــى نحقق  ــكل صحيح حت ــوارد بش امل
قفزة تنموية سريعة، والسيما ان ثورة 
االعمار التي اطلقتها الوزارة ساهمت 
ــكل مميز في اجناز وافتتاح املالعب  بش
ــقائنا ان  ــاعدة اش الكبيرة، ونامل مبس
نرفع احلظر عن جميع املالعب مبا فيها 
ــدا ان  ــداد، مؤك ــب العاصمة بغ مالع
ــيكون االول في املنطقة من  العراق س

ناحية البنى التحتية نهاية ٢٠١٩ .
وتابع وزير الشباب والرياضة اننا جنحنا 
في وضع اخلطة اخلمسية بالتعاون مع 
صندوق االمم املتحدة للسكان لتحقيق 
ــباب العراق، وان تركيزنا  ــعادة لش الس
ــعادة  ــا تعني س ــة النه ــى الرياض عل
وتنمية وفرص عمل ومكافحة اخملدرات 
ــول  ــيلة للوص ــل وس ــف، وافض والعن

ــي والتقارب بني  ــلم االجتماع الى الس
الشعوب.

ــل اجلامعة العربية  من جانبه اثنى ممث
ــباب والرياضة  ــس وزراء الش ــي مجل ف
ــاعري على  ــم الش ــد املنع ــرب عب الع
ــا وزارة  ــي تبذله ــرة الت ــود الكبي اجله
ــال دعمها  ــباب والرياضة في مج الش
ــباب عبر برامج وانشطة  لقطاع الش

ــالم  ــى الس ــا ان ملتق ــة، مبين متنوع
الدولي للشباب الذي يعقد في العراق 
ــان السالم واالستقرار  ميثل رسالة بش
ــة  ــف، وان اجلامع ــن العن ــاد ع واالبتع
ــة ال للعنف وال  ــة اطلقت حمل العربي

للتطرف وال لالرهاب.
ــم لصندوق  ــال املمثل املقي الى ذلك ق
ــان  رامنش ــكان  للس ــدة  املتح االمم 

ــنان ان الشباب العراقي كان  باالكريش
ــه الدور االكبر في دحر تنظيم داعش،  ل
واننا نعمل هنا من اجل العراق وشبابه 
ــدرة على بناء اجملتمع  الذين لديهم الق
والسالم والتعايش، مشيرا الى اهمية 
ــة صنع  ــي عملي ــباب ف ــراك الش اش
ــة العراقية  ــي احلكوم ــرارات، واحي الق
ــبابي، وانا اشاهد  على برنامجها الش
ــباب  االجنازات التي حققتها وزارة الش

والرياضة.
درع  ــة  والرياض ــباب  الش ــر  وزي ــدم  وق
ــم لصندوق  ــى املمثل املقي ــوزارة، ال ال
ــكان وممثل اجلامعة  ــدة للس االمم املتح
ــباب  ــس وزراء الش ــي مجل ــة ف العربي
ــام بتكرمي  ــا ق ــرب، فيم ــة الع والرياض
واملنتديات  والرياضة  الشباب  مديريات 
ــهدت  ــا ش ــام ٢٠١٧ ، كم ــزة لع املتمي
ــني اجنازات  ــة عرض فيلم يب االحتفالي
الوزارة خالل السنوات االربعة املاضية، 
ــي يتحدث عن  ــن اوبريت غنائ فضال ع

الشباب والسالم.

ضيفه  أمام  بتعادله  تقدمه،  على  باحملافظة  النفط  فريق  فشل 
ملعب  على  أقيمت  التي  املباراة  في   ١-١ التونسي  الصفاقسي 
فرانسوا حريري في ذهاب دور الـ٣٢ من كأس العرب لألندية األبطال،  
٢٧ عن طريق  الدقيقة  في  اوالً  التسجيل  النفط  اجلمعة.وافتتح 
النتيجة في  الضيوف متكنوا من تعديل  العبه مازن فياض، لكن 

الدقيقة ٩٠ عن طريق الالعب حمزة املثلوثي من عالمة اجلزاء.
وسيتواجه الفريقان في إياب دور الـ٣٢ على ملعب الطيب املهيري 

ب تونس في الثالثني من أيلول املقبل.

القوة اجلوية،  إدارة  فتحت 
ــوات االتصال مع مدرب  قن
ــد،  أحم ــن  حس ــط،  النف
الفنية،  القيادة  ــتالم  الس
املستقيل،  للمدرب  خلفا 

راضي شنيشل.
ــرب من  ــدر مق ــال مص وق
ــد  ــن أحم اإلدارة   إن حس
ــأن بدء  ــا، بش ــدى جتاوبً أب
ــمية مع  ــات الرس املفاوض

القوة اجلوية.
ــدر أن املدرب  ــح املص وأوض
باسم قاسم، مت استبعاده 
من حسابات النادي، لعدم 
توافقه مع اإلدارة، واعتراض 
ــض الالعبني على طرح  بع

اسمه.
ــي  ــد الغن ــدرب عب ــا امل أم
ــه  ــد حظوظ ــهد، فتع ش
ضعيفة في قيادة الفريق، 
ــب  املنتخ ــع  م ــه  الرتباط
األوملبي، وبالتالي استقرت 

اإلدارة على حسن أحمد.

ــار ذات املصدر، إلى أن  وأش
ــدم االتفاق مع  ــي حال ع ف
ــل  ــيكون البدي ــد، س أحم
ــا، حيث تدور  ــا أجنبيً مدربً
ــة مع مدير  مفاوضات أولي
فني كرواتي، سبق أن عمل 

في الدوري العراقي.
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ــة بغداد،  ــادي أمان ــة اإلدارية لن ــدت الهيئ تعاق
ــامت، ومهاجم  ــد ح ــداف الديوانية محم ــع ه م
ــال عضو املكتب اإلعالمي  احلدود علي فندي.وق
ــي تصريحات انه «متَّ  ــة بغداد عدي صبار ف ألمان
ــابق  ــم الس التعاقد مع هداف الديوانية باملوس
محمد حامت، ومهاجم احلدود الشاب علي فندي 
ليكونا خامتة تعاقدات النادي للموسم املقبل».

ــي ملعب  ــر تدريباته ف ــق باش ــار ان «الفري وأش
ــم اجلديد،  ــزه الزوراء حتضيرًا للموس النادي مبتن
وسيعسكر في مصر خالل األيام املقبلة؛ حيث 
نرتبط ببروتوكول تعاون مع نادي املقاولون العرب 
ــتثمره إلقامة معسكر تدريبي قبل  املصري، نس
ــادي بغداد،  ــم».يذكر أنَّ إدارة ن ــة كل موس بداي
ــد لقيادة  ــدرب ثائر أحم ــددت تعاقدها مع امل ج

الفريق في املوسم املقبل. 

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 

ــل رياضتنا  ــوء التخطيط  يجع ــيء لكن س ــي في كل ش ــد غن بل
ــت باجلديدة لكن  ــياء ليس ــر وتظهر اش ــني احلني واالخ ــس ب تنتك
ــخص املناسب في املكان  املالئم  تراكمات املاضي وعدم وضع الش
ــي حتصل دائما في  ــذه من البديهيات الت ــلبية وه تاتي النتائج س
ــتمرار  ــدد على االلعاب الفردية باس ــاب اجلماعية لكننا نش االلع
ــبوع  ــي التي بامكانها ان جتلب لنا الذهب وما حصل في االس فه
ــراق الذهبية والفضية باملواي  ــرم من اجنازين االول حصد الع املنص
تاي اما االجناز االخر فهو وصول نادي نفط الوسط لنصف النهائي 
الذي يعتبر اجنازا ولو كنا نتمنى حصد اللقب االسيوي كون الفريق 

قادر على ذلك .
يقول املثل الصيني الشهير ( بدالً من أن تلعن الظالم أوقد شمعة) 
ــلبيات كثير والنقد البناء  من هذه احلكمة نقول ان الكالم عن الس
هو عمل الصحافة لكي تقوم العمل وتضعه في املكان الصحيح، 
ــهير والتهديد وكثرة املشاكل يخرج  فبعد نكسات التزوير والتش
لنا ابطال من الركام ليصححوا االخطاء وميحوا الصورة السوداوية 
ــباب التي اقيمت في  ــة العالم للمواي تاي لفئة الش ، ففي بطول
العاصمة التايالندية بانكوك حصد بطلنا العاملي اياد عبد الهادي 
ــوق على البرتغالي جويل  ــة ذهبية بوزن ٥١ كغم بعدما تف ميدالي

كوالكو في النهائي وحصدت 
ــة زينب علي  ــة اليافع البطل
ــام الفضي في وزن  على الوس
ــزف  ــن   ع ــم وباالجنازي ٣٢ كغ
ــيد الوطني العراقي في  النش
ــل العراق  ــل عاملي وجع محف
ــن زاخو للفاو يفتخر بهؤالء  م

االبطال ومبا حققوه . 
ــي  ف ــرات  الف ــب  عندلي ــا  ام
ــط  نف ــادي  ن ــاالت  الص ــرة  ك
دائما  الوسط فتعودنا منهم 
ــات  النهائي ــي  ف ــة  املنافس
لدوري ابطال اسيا وقد قدموا 
مباريات كبيرة ووصولهم الى 

ــيوية لكرة  ــات بطولة األندية اآلس نصف النهائي ضمن منافس
الصاالت ٢٠١٨ في إندونيسيا وكانوا على قدر املسؤولية وشرفوا 
كرتنا للصاالت ولوال اخلسارة امام الفريق االيراني ميس سونغون 

بـ(٣-٢) في نصف النهائي لكان هو البطل  .
ــوف تكون رياضتنا بخير وفي  من هنا نقول لو تكاتف اجلميع س
مصاف اسيا وحتى العاملية. صحيح اننا ننتقد كثيرا لكن باملقابل 
ــيد مبا يقدمه االبطال من  علينا واجب كاعالم ان ننظر لالجناز ونش
ــى االجنازات وليس  ــليط الضوء عل ــبابنا في خدمة بلدهم وتس ش
فقط اظهار السلبيات وجعل االعالم كأداة للتسقيط والتشهير 
ــادات وندعم الرياضة فقط  ــا ان نقف مع جميع االحت لكننا تعودن
ــودة بني اقطاب  ــا التقاطعات املوج ــراق وال تهمن ــم الع العالء اس
ــب عينيه وان يرفع علم  ــط يهمنا من يضع البلد نص الرياضة فق
ــكل من اجتهد  ــكرا ل ــيوية والعاملية فش ــراق في احملافل االس الع
ــابه لتحقيق  ــة والعمل حلس ــاول اذالل الرياض ــا ملن يح ــول تب ونق

مكاسبهم الشخصية .

@fib�i¸a@…fl@“Ï”Ï€a
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وقفة 

هشام كاطع الدلفي 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ندعم الرياضة 
فقط العالء اسم 
العراق وال تهمنا 
التقاطعات اِّـوجودة 
بني اقطاب الرياضة
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لجنة االنضباط فرع بابل في تصريخ خاص لـ(                  ) :

حسني العوادي /                / بابل
صرح عضو جلنة االنضباط في احتاد 
كرة بابل «سامي الربيعي» لـ (البينة 
اجلديدة): ان موضوعات التزوير وخرق 
االنظمة والتعليمات تدرس من قبل 
ــاط وعلى اثرها  االحتاد وجلنة االنضب
ــة بحق  ــراءات االصولي االج ــذ  تتخ

املزورين.
ــيطرة  ــاف الربيعي ميكننا الس واض
ــر والتأكيد  ــرة التزوي ــد من ظاه واحل
ــيق مع  ــى االبتعاد عنها بالتنس عل

االندية واتخاذ اجراءات صارمة بحق 
الالعبني واملدربني واالندية التي يثبت 

حدوث هكذا حاالت فيها.
ــر ان االحتادات الفرعية عموما ال  وذك
تولي اهمية كبرى لبطوالت الفئات 
ــاطات محلية  ــة كونها نش العمري
الفرعية بتنظيمها,  تقوم االحتادات 
ــار لفرق االندية  بينما بطوالت الكب
ــع في خانة  ــف درجاتها توض مبختل
انشطة االحتاد املركزي التي تنفذها 
ــرف عليها  ــادات الفرعية ويش االحت

االحتاد املركزي.
ــاد بابل وجلانه  ــد الربيعي ان احت واك
ــا االحتاد  ــق انظمة وضعه تعمل وف
ــاة  مراع ــع  م ــزي  املرك ــي  العراق
ــي  والت ــة  للمحافظ ــات  اخلصوصي
ــل االحتاد  ــا وتقر من قب ــق عليه يتف
ــوالت التي  ــدء البط ــي قبل ب الفرع
ــع ممثلي الفرق  ينظمها وبالتداول م

املشاركة.
واشار الى ان اجراءات جلنة االنضباط 
ــت حازمة  ــم املاضي كان ــي املوس ف

ــق اخملالفات والتجاوزات  وصارمة بح
التي حصلت في دوري الدرجة االولى 
وقد اصدرت اللجنة قرارات بحرمان 
مدربني معروفني عن مرافقة فرقهم 
ــدرت قرارات  ــت اللجنة قد اص و كان
ــني والعبني  ــة جماهير واداري مبعاقب

وكان لنا اقتراح مبعاقبة حكام.
ــه بالقول:  ــي حديث ــم الربيع واختت
ــان اللجنة كانت  ــع ب اطمئن اجلمي
ــي قراراتها ولم تكن ضد  منصفه ف
شخصية معينة وكانت تقف على 

ــع االندية,  ــافة واحدة من جمي مس
وقال الربيعي ايضا لتعزيز مصداقية 
ــور  ــن حض ــا جاهدي ــا حاولن قراراتن
ــدم االعتماد فقط على  املباريات وع
تقارير مشرفي املباريات وقد جلأنا الى 
استدعاء املدربني احلكام واملشرفني 
وممثلي االندية عند احلاجة للتوصل 
الى القرار الصائب بعد االطالع على 

ادق التفاصيل.
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الشباب والرياضة تحيي يوم الشباب العالمي في احتفالية مميزة

—v‰€a@kÌâÜm@µÏnÌ@—‹Å

فتح نادي النجم الساحلي التونسي، 
قنوات اتصال مع العب الزوراء السابق، 
على  احلصول  أجل  من  بايش،  إبراهيم 
مصدر  الصيف.وقال  هذا  خدماته 
إن  تصريحات  في  الالعب  من  مقرب 

كثيرا  مهتمة  الساحلي  النجم  إدارة 
بالتعاقد مع الالعب العراقي املوهوب.
وقدم بايش أداء ملفتا مع نفط الوسط 
في  والزوراء  املاضي،  قبل  املوسم  في 
إلى  استدعاؤه  ومت  املنتهي،  املوسم 
الالعب  أن  الوطني.وأوضح  املنتخب 
جتاربه  أولى  خوض  في  رغبته  أبدى 

االحترافية، مشيرا إلى أنه تلقى العام 
وفضل  رفضها  عروض  عدة  املاضي 
البقاء في الدوري العراقي. وتلقى بايش 
من  عروض  عدة  املاضي،  املوسم  في 
مشاركته  بعد  وقطرية  مصرية  أندية 
األندية  بطولة  في  الوسط  نفط  مع 

العربية التي أقيمت في مصر.

Ô‹ybé€a@·v‰€a@Ú€Îbü@Û‹«@ÚÓ”aä«@ÚjÁÏfl

ميالن،  إلنتر  الرياضي  املدير  أوسيليو،  بييرو  رفض 
النجم  مع  للتعاقد  ناديه،  محاوالت  على  التعليق 

الكرواتي لريال مدريد، لوكا مودريتش.
إنتر سيستغل تواجده  إذا كان  وردًا على سؤال، عما 
في مدريد، من أجل إقناع امليرينجي بإبرام الصفقة، 
موقع  نشره  مقتضب،  تصريح  في  أوسيليو  قال 
أجل  من  هنا  «نحن  اإليطالي:  ميركاتو»  «كالتشيو 

اللعبة».
يلتقي  أن  املقرر  مع ومن  النيراتزوري 

السبت، أتلتيكو مدريد وديًا،  اليوم 
واندا  ملعب  متروبوليتانو، على 
صمة  لعا ، با نية سبا إل ا
إطار  االستعدادات في 
املوسم  اجلديد.النطالق 

الفريق  أن  إلى  أشارت  قد  صحفية،  تقارير  وكانت 
الصفقة،  بشأن  تقدم  إحداث  سيحاول  اإليطالي، 

مستغالً تواجده في مدريد.
اإلسبانية،  سيرو»  «أوندا  إذاعة  قالت  جانبها،  ومن 
مودريتش،  وكيل  من  وعد،  على  حصل  ميالن  إنتر  إن 

بتسهيل رحيله لصفوف الفريق .

اعلن نادي العني بطل االمارات ان العب 
انتقل  عبدالرحمن  عمر  الدولي  وسطه 
ان  دون  السعودي  الهالل  صفوف  الى 

يجدد عقده معه.
وكان الهالل ضم عبد الرحمن واعلن ان 
التعاقد معه ملدة موسم واحد دون ذكر 
االتفاق  ان  والسيما  اضافية،  تفاصيل 
السابق بني العني والالعب كان يتضمن 
جتديد عقده معه قبل االنتقال الى بطل 

السعودية بنظام االعارة.
العني  نادي  رئيس  الهاجري  غامن  لكن 
كشف عبر حسابه في «تويتر» حقيقة 
من  االخيرة  الساعات  في  حصل  ما 
مفاوضات مع الالعب الذي انتهى عقده 

مع النادي في متوز/يوليو املاضي.
ال ميكن إعارة أي العب غير مسجل في 
أن  أيضاً  ميكن  وال   .. النادي  كشوفات 
العقد  يوقع على  لم  أي العب  تسجيل 

بحسب قانون سقف الرواتب .
وقال الهاجري ردا على ما اشيع عن جتديد 
عموري عقده مع العني حتى ٢٠٢١ قبل 
اي  اعارة  ميكن  «ال  الهالل  الى  االنتقال 

العب غير مسجل في كشوفات النادي 
لم  العب  اي  تسجيل  ايضا  ميكن  وال 
يوقع على العقد بحسب قانون سقف 
انتهى  «عموري  ان  موضحا  الرواتب»، 
عقده مع ناديه السابق (العني) ولم يتم 
اال  املسبق  االتفاق  حسب  عقده  جتديد 
بشروط وضمانات خارجة عن صالحيات 
العب  اي  حق  وهذا  القدم،  كرة  شركة 
اشارة  وذلك في  يبحث عن مصلحته»، 
االحتاد  وضعه  الذي  الرواتب  سقف  الى 
عدم  على  وينص  القدم  لكرة  االماراتي 
السنوي  االولى  الفئة  العب  راتب  جتاوز 

حاجز ال٣ ماليني درهم.

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر 
ــاط من  ــعر باإلحب ــه يش ــد، إن يونايت
ــادي، ولم  ــاالت مخيبة للن فترة انتق
ــد ذلك عقب  ــة لتأكي ــوت الفرص يف
ــيتي، في  ــتر س ــوز ٢-١ على ليس الف
ــاح مباريات الفريقني في الدوري  افتت
ــرة القدم وأعلن  ــزي املمتاز لك اإلجنلي
ــن عدم  ــن أمله م ــة ع ــو خيب موريني
ــوف الفريق  ــز صف ــه على تعزي قدرت

خالل فترة االنتقاالت الصيفية.
ــائل إعالم بريطانية، أن إد  وذكرت وس
وودورد، الرئيس التنفيذي للنادي رفض 
ــات مورينيو بخصوص  بعض اقتراح
ــت وجهتي  ــض الالعبني، واختلف بع
ــة التعاقدات. ــا حول سياس نظرهم
ــي  ــابق لتشيلس ــدرب الس ــال امل وق
وريال مدريد: «سيكون موسما صعبا 
ــع وليس لنا فقط. كانت لدي  للجمي
ــي  ــهر ووجدت نفس خطط لعدة أش
ــي موقف لم أتوقع أن أكون فيه مع  ف
ــرة االنتقاالت».وتابع: «هذه  نهاية فت
مهنة تدريب كرة القدم. أعتقد أن كرة 
ــمى  ــدم تتغير ويجب تغيير مس الق

ــر الفني إلى مدرب. نحن مدربون  املدي
ــن». وبدأت العديد من  أكثر من مديري
األندية، بينها آرسنال، في استخدام 
ــدال من املدرب  منصب املدير الفني ب
ــر  ــكاس للتغيي ــي انع ــدي ف التقلي
ــة والدور  ــكل اإلداري لألندي ــي الهي ف
ــؤولني  وللمس الكرة  ــري  املتزايد ملدي
ــس التنفيذي. ــن التعاقدات والرئي ع
ــعادة مورينيو باجملهود الذي  ورغم س
ــتر فإنه رفض  ــه فريقه أمام ليس بذل

ــينافس  ــد على أن يونايتد س التأكي
على لقب الدوري هذا املوسم، بعدما 
ــرا بفارق  ــز الثاني متأخ ــل املرك احت
ــيتي  ــتر س ــن مانشس ــة ع ١٩ نقط
ــم املاضي.وأضاف املدرب  بطل املوس
ــا االنتظار  ــب علين ــي: «يج البرتغال
حتى نهاية نوفمبر للتأكد من قدرتنا 

على املنافسة على اللقب»
ــوق  ــن س ــو، م ــاط موريني ــدا إحب وب
ــرة أخرى عندما  االنتقاالت واضحا م

حتدث عن األداء أمام ليستر.
ــال: «واجهنا فريقا أنفق أكثر منا   وق
ــدة. لذلك في  ــى التعاقدات اجلدي عل
ــب أن نعتاد على  ــاز يج ــدوري املمت ال
ــني لهم  ــة متلك العب ــة أندي مواجه
ــاءة العبينا».وختم: «يجب  نفس كف
ــم وتاريخ وقميص  عليك نسيان اس
ــاراة باتت صعبة.  ــق ألن كل مب الفري
أعتقد أن هذه آخر مرة سنتحدث عن 
ــاالت انتهى وال  ــوق االنتق ذلك ألن س

حديث آخر بهذا الشأن».
ــيليا  ــص مرس ــب اخر ق ــن جان م
ــريط افتتاح املوسم اجلديد من  ش
الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه 
ــى ضيفه تولوز  الكبير اجلمعة عل
٤-صفر، وذلك بفضل العب وسطه 
دمييتري باييت الذي سجل ثنائية.
وكانت املباراة األولى ملوسم ٢٠١٨-
ــهدت تدخل  ــة إذ ش ٢٠١٩ تاريخي
ــاعد «في أيه  ــة الفيديو املس تقني
ــي،  آر» ألول مرة في الدوري الفرنس
وجاء بفضلها الهدف األول لباييت 
ــن ركلة جزاء في الثواني األخيرة  م
ــت  ــوط األول بعدما ملس ــن الش م
ــان أميان  ــع كيلف ــرة يد املداف الك

.(٤٥)
ــدرب رودي  ــوز فريق امل ــد باييت ف وأك
ــوز الذي لم  ــيا على ضيفه تول غارس
يذق طعم الفوز على منافسه سوى 
ــا الـ٢٢  ــي مواجهتهم ــرة واحدة ف م
ــارس ٢٠١٢ بنتيجة  األخيرة (٣ اذار/م
ــة  باضاف ــيليا)،  مرس ــي  ف ــر  ١-صف
ــم املاضي  الهدف الثاني لرابع املوس
ــع الكرة  ــة ٦٢ بعدما تاب ــي الدقيق ف
ــه البديل الغيني  ــديدة لزميل اثر تس

ــار صدها احلارس بابتيست  بونا س
رينيه.

ــاء بهدفني  ــيليا اللق ــم مرس واختت
ــان بعد متريرة  متأخرين لفالير جيرم

ــون (٨٩)،  متقنة من مورغان سانس
ــد  ــان بع ــوران توف وفل

عرضية من جوردان 
أمافي (٩٠+٢).

ــتكمل  تس و
ــة  حل ملر ا
ــة  حي فتتا ال ا

ــس  بخم
 ، ت ــا ي ر مبا
أن  ــى  عل

ــم  تختت
األحد بثالث، 
ــا جتمع  آخره
ــان  س باريس 
حامل  جرمان 
اللقب بكاين.

سان  لباريس  الفني  املدير  توخيل،  توماس  قال 
سيلفا،  دا  نيمار  البرازيلي،  العبه  إن  جيرمان، 

سيكون مبثابة قائد للفريق، هذا املوسم.
السابق  الصحفي  املؤمتر  خالل  توخيل،  وأوضح 
ا، في اجلولة األولى للدوري  ملواجهة كان، املقررة غدً
الفرنسي: «نيمار بالفعل العب رئيس في الفريق، 
هو  القادة،  من  أنواع  عدة  هناك  ومبدع..  فنان  إنه 

واحد منهم بكل تأكيد».
حديقة  في  األولى  املباراة  هذه  إلى  «أتطلع  وتابع: 
األمراء، لقد سمعت الكثير عن األجواء اجلماهيرية 

هنا».
قال:  بوفون،  جيانلويجي  اخملضرم،  حارسه  وعن 
جدا  متواضع  إنه  وأسطورة،  كبير  محترف  «هو 
تأثيرًا كبيرًا على  له  الالعبني، سيكون  مع جميع 

الفريق».
فيراتي  ماركو  يتمكن  «لن  األملاني:  املدرب  وأضاف 
وكورزاوا من خوض التدريبات، وبالتالي لن يشاركا 

أمام كان».
للتقدم  كبير  وقت  لدينا  يزال  «ما  توخيل:  وأردف 
أكثر، علينا االستفادة من كل دقيقة في التدريب، 

أو خالل املباراة، لبذل مجهود أكبر».
وأوضح أن موقف الثالثي الفائز بكأس العالم مع 
فرنسا، من خوض املباراة، قد يتحدد قبل ساعات 

قليلة من اللقاء.
مبابي،  وكيليان  أريوال،  ألفونس  يشارك  ولم 
وبرسنيل كيمبيمبي، في أي مباراة ودية مع سان 
جيرمان، استعدادا للموسم اجلديد، حيث انتظموا 
التتويج  أيام قليلة فقط، بعد  التدريبات منذ  في 

بكأس السوبر.

أملح جنم مانشستر يونايتد، بول بوجبا، إلمكانية 
رحيله عن صفوف الشياطني احلمر، خالل امليركاتو 

الصيفي اجلاري.
وأثار بوجبا الكثير من اجلدل، بتغريدة عبر حسابه 
ا قصارى  ــأقدم دائمً ــال فيها: «س ــى «تويتر»، ق عل
ــض النظر عما  ــجعني ولزمالئي، بغ جهدي للمش

سيحدث».
ــوز اليونايتد على  ــدة، عقب ف ــاءت هذه التغري وج
ــتر سيتي (٢-١)، في افتتاح الدوري اإلجنليزي  ليس
املمتاز، حيث سجل بوجبا الهدف األول لفريقه، 

من ركلة جزاء.
جدير بالذكر أن الدولي الفرنسي، ارتبط مؤخرًا 
ــل تقارير متواترة  ــلونة، في ظ باالنتقال إلى برش

حول سوء عالقته مبدربه، جوزيه مورينيو

b‰»fl@›‡»‹€@|‹ñÌ@¸@Ïé„Ï€c@ZfiÏi@ÜÌâ
للسيارات  بول  ريد  فريق  مدير  استبعد 
فيرناندو  اإلسباني  يكون  أن  إمكانية 
لفريقه،  املستقبلي  السائق  ألونسو 

حيث يراه شخصا مثيرا للمشاكل.
إنه  كثيرا،  فيرناندو  «أحترم  هورنر:  وقال 
سائق كبير، ولكنه معتاد على التسبب 
إليه». يذهب  مكان  أي  في  الفوضى  في 
جدوى  حول  شكوكه  عن  هورنر  وأعرب 
التعاقد مع ألونسو بالنسبة لفريق ريد 
بول الذي عليه أن يجد سائقا يدافع عنه 

خالل موسم ٢٠١٩ بعد أن أعلن السائق 
إلى  انتقاله  ريشياردو  دانيل  األسترالي 

رينو.
العالم  ببطولة  عاما،   ٣٧ ألونسو،  وفاز 
للسيارات  الكبرى  اجلائزة  لسباقات 

«فورموال - ١» عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦.
الثالث  باللقب  للتويج  ألونسو  وسعى 
عن  ابتعد  ولكنه  التالية  األعوام  في 
انضمامه  منذ  مستوياته  أفضل  تقدمي 

إلى فريق مكالرين في ٢٠١٥ .

ــادال املصنف أوال  ــباني رفايل ن ــرب االس  إقت
ــي دورة تورونتو  ــج ف ــن التتوي ــي العالم م ف
الكندية لكرة املضرب، سادسة دورات األلف 
نقطة للماسترز، بفوزه في ربع النهائي على 
ــادس بثالث  ــيليتش الس الكرواتي مارين س
ــاب  ــات، في حني تابع اليوناني الش مجموع
ــيباس مفاجآته، وجرد  ستيفانوس تسيتس
ــندر زفيريف املصنف ثانيا من  األملاني ألكس
ــي، تغلب نادال  ــدور ربع النهائ ــي ال اللقب.ف
على سيليتش ٢-٦ و٦-٤ و٦-٤ ليالقي في دور 
ــانوف  ــي الصاعد كارن خاتش االربعة الروس
الذي اكتسح الهولندي روبن هازه ٦-٣ و٦-١.

من جانبه، احلق تسيتسيباس هزمية قاسية 
ــندر  الكس ــي  باألملان ــل  واملفاعي ــج  النتائ
زفيريف الثالث عامليا ٣-٦ و٧-٦ (١٣-١١) و٦-٤، 
ــي كيفن  ــوب أفريق ــدا مع اجلن ــرب موع وض
ــهولة  ــون املصنف رابعا الذي فاز بس أندرس

على البلغاري غريغور دمييتروف اخلامس ٦-٢ 
و٦-٢.

مباراة مهمة ومشاركة َّـ اِّـاسرتز
ــاعي الى لقب اول منذ ٢٠١٣  أعرب نادال الس
ــب الصلبة،  ــترز على املالع ــي دورات املاس ف
ــا «كانت  ــوز، واعتبر أنه ــعادته بالف ــن س ع
مباراة مهمة جدا بالنسبة إلي. بلوغ نصف 
ــم على  ــي أمر عظيم مع بداية املوس النهائ

املالعب الصلبة».
ــاف «والفوز بثالث مباريات جيدة في اول  واض
ــترز وااللف نقطة (على االرضية  دورة للماس
ــبة إلي. لقد  الصلبة)، مهم جدا جدا بالنس
لعب (سيليتش) بشكل ال ميكن ايقافه فيه 
في اجملموعة االولى. قاومت، ولعبت بتكتيك 
صحيح وحاولت ايجاد حلولي، لكن املسألة 

كانت صعبة جدا».
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ــيتي، بيب جوارديوال،  ــتر س لم يتأخر مدرب مانشس
ــي لليفربول،  ــر الفن ــات املدي ــرد على تصريح ــي ال ف

يورجن كلوب.
ــدرب األملاني قد أكد قبل أيام، أن فريقه ليس  وكان امل
ــزي املمتاز، وهو  ــح األبرز، للفوز بالدوري اإلجنلي املرش
ــرا، على كاهل  ــم منه أنه يضع الضغط مبك ه ما فُ

جوارديوال، الفائز بالبرمييرليج في املوسم املاضي.
ــبريس» البريطانية، عن  ــدة «إكس ــع جري ونقل موق
ــع  ــكرا يورجن، لكن منذ تس ــه: «ش ــوال قول جواردي

ــع.. لذلك فال  ــذا الوض ــش مع ه ــا أتعاي ــنوات وأن س
مشكلة».

ــنوات،  ــع س ــذ تس ــباني: «من ــدرب اإلس ــاف امل وأض
وباستثناء رمبا السنة األولى، حينما توليت اإلشراف 
ــض الناس هناك أنني  ــلونة، لم يُعجب بع على برش

كنت املدرب».
وتابع جوارديوال: «منذ ذلك احلني، فزنا بلقبني أو ثالثة 
ــم، وكنا دائما املرشحني للفوز،  ألقاب في كل موس
ــرة ثانية)..  ــن املُفضلني للفوز (باللقب م لذلك فنح

شكرا لك يورجن، إنك إنسان طيب

lÏ‹◊@pbüÏÃô@Û‹«@ÖäÌ@¸ÏÌÖâaÏu
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حقق املنتخب التونسي لكرة اليد للناشئات، أول انتصار له 
في املونديال املقام حاليا ببولندا. وجاء الفوز األول لناشئات 
 ،(٣٦-٢٦) بنتيجة  كازخستان  حساب  على  قرطاج،  نسور 

ضمن اجلولة الثالثة للمجموعة الرابعة.
 ٢٠) بنتيجة  التونسيات  لصالح  انتهى  األول  الشوط  وكان 
الرابع، ب٣  املركز  إلى  تونس  االنتصار مبنتخب  ١١). وصعد   -
نقاط.وتألقت الالعبة فدوى عويج، التي سجلت ١٠ أهداف 
في مباراة اليوم، ليرتفع رصيدها في ٣ مباريات إلى ٣٢ هدفا.
كوريا  أمام  األولى  اجلولة  في  خسر  تونس  منتخب  وكان 
فرنسا  أمام  الثانية  اجلولة  وفي   ،(٢٧-٤٥) بنتيجة  اجلنوبية 
بنتيجة (١٢-٢٧).ويخوض منتخب تونس، مباراته الرابعة في 

الدور األول ملونديال بولندا، أمام اجلبل األسود .

@ø@âbñn„a@fiÎc@’‘§@è„Ïm
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ــرة من  ــادورو عام ١٩٦٢ ألس ــوالس م ــد نيك ول
الطبقة العاملة، حيث كان لوالده اهتمامات 
ــي  ف ــا  منخرطً وكان  ــارية،  يس ــية  سياس
ــركات العمالية، رمبا  ــطة النقابية واحل األنش
ا؛  لهذا السبب لم يكمل تعليمه اجلامعي أبدً
ــهادة الثانوية؛  ــى باحلصول على الش إذ اكتف
ــول على  ــا للحص ــى كوب ــا إل ــافر بعده ليس
ــي التنظيم اجلماهيري، قبل أن يعود  تدريب ف
ــراكاس)؛ ليبدأ  ــة الفنزويلية (ك إلى العاصم

عمله كسائق حافلة.
ــادورو منذ الصغر  ــة في دماء م جرت السياس
ــته  ــا الحتاد الطالب في مدرس فقد كان رئيسً
ــد حافلة طريقه  ــه كقائ ــة وكان عمل الثانوي
ــة الفنزويلية  ــادة األم ــة قي ــول إلى دف للوص
ــى الرابطة  ــد؛ إذ انضم إل ــا بع ــا فيم بأكمله
االشتراكية، وصار متحدثًا باسم زمالئه، وكان 
من أوائل النشطاء الذين أسسوا نقابات غير 

رسمية تدافع عن حقوق العمال واحملرومني.
ــوازي، كان ضابط اجليش  ــام ١٩٩٢ وبالت في ع
ــدس محاولته  ــافيز يهن ــوح هوجو تش الطم
ــه  ــه فنزويال؛ الهدف نفس ــى لتغيير وج األول
ــافيز  ــه مادورو. قاد تش ــعى إلي الذي كان يس
مجموعة سرية من ضباط اجليش، استمدت 
ــتقالل أمريكا اجلنوبية  ــمها من زعيم اس اس
ــيمون بوليفار لإلطاحة بحكومة الرئيس  س
ــد تنامي الغضب  ــوس أندريس بيريز، بع كارل
ــة،  ــاته االقتصادي ــبب سياس ــعبي بس الش
ــالب، ليلقى  ــر االنق ــل كان مصي لكن الفش
ــجن  ــافيز، ويوضع رهن الس القبض على تش

العسكري.
ــافيز مبادورو؛ ليصبح  في عام ١٩٩٣ يلتقي تش
ــة البوليفارية،  ــارزًا في احلرك ــر قياديًا ب األخي
ــافيز،  ــراح تش ــود جهودًا دؤوبة إلطالق س ويق
ــهم  ــق بالفعل عام ١٩٩٤، سيس وهو ما حتق
ــة  حرك ــالق  إط ــي  ف ــافيز  تش ــع  م ــادورو  م
ــه دور  ــيكون ل ــة»، وس ــة اخلامس «اجلمهوري
ــتحمل  كبير في انتخابات عام ١٩٩٨ التي س

ــة، سيتعرف مادورو  تشافيز إلى سدة الرئاس
ــة التي دافعت  ــيليا فلوريس، احملامي ــى س عل
عن شافيز إبان اعتقاله، والقيادية في حركة 
«اجلمهورية اخلامسة»؛ ليتزوج االثنان اللذان 
ــلطة  ــيصبحان فيما بعد قطبي هرم الس س

في البالد.
ــة، كان مادورو  ــلطة كما في املعارض في الس
ا في  ــوً ــار عض ــافيز، ص ــا لتش ــا لصيقً رفيقً
ــتورًا جديدا للبالد،  اجلمعية التي صاغت دس
ــة الوطنية، ثم  ــي اجلمعي ا ف ــب عضوً وانتخ
ــل أن يغادرها إلى  ــام ٢٠٠٥، قب ــا لها ع رئيسًَ
ــام ٢٠٠٦، فيخلفه  ــر اخلارجية ع ــب وزي منص
ــيليا  ــة اجلمعية الوطنية زوجته س في رئاس
ــك املنصب في  ــرأة تتولى ذل ــس، أول ام فلوري

البالد.
ــات النارية التي  ــادورو لعبة التصريح أجاد م
ــام ٢٠٠٧ وصف وزيرة  ــافيز، وفي ع يحبها تش
اخلارجية األمريكية بـ«النفاق»، وشبه معتقل 
ــكرات االعتقال النازية، رمبا  جوانتانامو مبعس
ــافيز  ألجل هذا التناغم وقع عليه اختيار تش
لتولي منصب نائب الرئيس في أكتوبر (تشرين 
ــذي كان يفتك فيه  ــي الوقت ال األول) ٢٠١٢، ف

السرطان بجسد الرئيس نفسه.
ــني أوصى  ــو أبعد ح ــافيز إلى ما ه ــب تش ذه
ــن بعده؛  ــا م ــعب بانتخاب مادورو رئيسً الش
ــى معاركه ضد أبرز  ــم مادورو بذلك أول ليحس
ــذاك، رئيس  ــلطة آن ــه في جناح الس خصوم
ــو الذي كان  ــدادو كابيل اجمللس الوطني ديوس
ــي الوقت الذي حظي  ــع بدعم اجليش، ف يتمت
ــترو، حليف  ــام كاس ــادورو بدعم نظ ــه م في
ــا، متت  ــارة كوب ــي اجل ــوي ف ــافيزية الق التش
وصية تشافيز بحذافيرها بالفعل حني وافته 
ا للبالد في أبريل  املنية؛ لينتخب مادورو رئيسً

(نيسان) ٢٠١٣.
ــال املرء،  ــح خي ــن أن يجم ــدى ميك ــى أي م إل
ــي يفترض أن  ــة االقتصادية الت ليتصور احلال
ــة النفطية التي كان  تكون عليها تلك الدول
ــمها  – حتى أمد قريب – يوضع جنبًا إلى  اس
ــباب  جانب ممالك اخلليج الثرية كإحدى األس
ــه لتزويده  ــم آمال ــا العال ــق عليه ــي يعل الت
ــب منه أغلب  ــوم يقع احملذور وينض بالنفط ي

مخزون الدول؟
ــن لتصور ما  ــال الكثيري ــعف اخلي رمبا لن يس
ــي فنزويال  ــاع االقتصادية ف ــه األوض ــت إلي آل
ــتويات غير  ــد وصلت إلى مس ــادورو، فهي ق م
ــى أن معدل  ــا من التدني، حت ــبوقة عامليً مس
ــم قد وصل في يونيو (حزيران) املاضي  التضخ
ــع توقعات لتجاوز تلك  ــى ٤٦ ألف و٣٠٥٪، م إل
ا  ــام احلالي، وفقً ــبة مليون٪ بنهاية الع النس
ــد الدولي، في الوقت الذي بلغت  صندوق النق
ــار  ــالد، البوليف ــمية للب ــة الرس ــه العمل في
الفنزويلي، مستويات قياسية من الهشاشة 
ــدوالر األمريكي الواحد  ــي األخرى؛ إذ صار ال ه

يساوي أكثر من ٢٠٦ ألف بوليفار فنزويلي.
وفي حني توجه حكومة مادورو أصابع االتهام 
ــة  ــزاب املعارض ــدة وأح ــات املتح ــى الوالي إل
ــن «حرب اقتصادية»  اليمينية، وتتهمها بش
ــردي، فإنها حتاول  ــببت في هذا الت ضدها تس
ــراءات متالحقة لوقف هذا االنهيار،  اتخاذ إج
ــع أوراق نقدية جديدة مع  ــا قرار طب كان آخره
ــي طريقها  ــار منها، وهي ف ــذف ثالثة أصف ح
ــة «من أجل  ــة أصفار من العمل حلذف خمس
ــدي جديد  ــي ونق ــام مال ــى نظ ــول عل احلص

ومستقر»، على حد تعبير مادورو.
ا حادًا في السلع  ــهد فنزويال اليوم نقصً وتش
ــركات أبوابها وصارت  ــن الش ــت كثيرٌ م أغلق

ر  الكهرباء تغيب أكثر مما حتضر، اختفى السكّ
ــة الكوكاكوال  ــواق؛ فتوقفت صناع من األس
ــرقة املياه  ــالد، وتكالب الناس على س في الب
من الشاحنات الناقلة، وحمامات السباحة، 
ــي الغالب،  ــالت التجارية خاوية ف ورفوف احمل

وأغلب األدوية لم تعد موجودة في األسواق.
ــي  ف ــة  الطبي ــات  اإلمكان ــح  ش ــبب  وبس
ــال الصغار في  ــع األطف ــفيات، وُض املستش
ــا بعد يوم  ــة» أحيانًا، فيومً ــق «كرتوني صنادي
ــافي واألدوية  ــى املش ــالد تفتقر إل ــارت الب ص
ــد وصف أحد  ــة، وق ــة الالزم ــدات الطبي واملع
ــفى مريدا العامة الوضع  األطباء في مستش
: «املرضى ميوتون أغلب الوقت، في الوقت  قائالً
ــفى  ــون فيه أقاربهم خارج املستش الذي يك
ــالج، وال يتمكنون من العودة به  بحثًا عن الع

في الوقت املناسب».
ــاد،  ــد الفقر واحلاجة والفس ــه حيث يوج وألن
ــالد مؤخرًا  ــجلت الب ــدت اجلرمية، فقد س وج
ا  ا غير مسبوق في معدالت اجلرمية، وفقً ارتفاعً
ــد قتل أكثر من  ــرٍ حكومي أمريكي، فق لتقري
ــالل عام ٢٠١٦،  ــخص في البالد خ ٢٧ ألف ش
ــير  ــد العنف الفنزويلي»، وتش ــا لـ«مرص وفقً

التقديرات إلى أن نحو ٤٠ ألف شخص صاروا 
ــال إلى كولومبيا عبر  ــرون يوميًا من فنزوي يعب
ــن األوضاع  ــار هربًا م ــيمون بوليف ــر س جس
ــن الطعام  ــم، وبحثًا ع ــاوية في بالده املأس

والرعاية الصحية.
ــة ترجع  ــباب تلك األزم ــن أن أس ــم م وبالرغ
ــط عامليًا،  ــعار النف ــا إلى انخفاض أس جزئيً
ــس لفنزويال، إال  ــاد الرئي ــريان االقتص وهو ش
ــادورو ال يبرئون حكومة  ــدي  حكم م أن منتق
مادورو من سوء اإلدارة، ويشيرون إلى الفساد 
املستشري في أركان حكومته، التي «لم تعد 
ــل صارت مجرد  ــعب، ب دولة بها حكومة وش
أرض حتكمها العصابات، وينقسم سكانها 
ــب بعض  ــا»، بحس ــني أو ضحاي ــى مجرم إل
املراقبني املنتقدين، حتى أن وزير الداخلية قد 
ــي التليفزيون  ــخصي ف أذاع رقم جواله الش

ث  ــرطة بالتحدُّ على الهواء مطالبًا رجال الش
ــاد  ــالغ عن أية حاالت فس ــرةً لإلب إليه مباش

داخل القوات.
ــي  ــادي احلقل السياس ــألنا أغلب مرت ــو س ل
ــى رأس هرم  ــة أن يبقى فرد ما عل ــن إمكاني ع
ــلطة، في بلد كان يتمتع تاريخيًا بدرجة  الس
مقبولة من الدميقراطية وحيوية املعارضة، في 
ــق فيه أي إجناز يذكر، بل  الوقت الذي لم يحق
على العكس من ذلك قاد بالده بسرعة فائقة 
ــة أن اجلماهير لم  ــى حافة الهاوية إلى درج إل
ــيها أو يداويها،  تعد جتد ما يطعمها أو يكس
وهو يتمتع بكراهية القوة العظمى األهم في 
العالم، واألكثر عداءً مع اجليران،  لو سألناهم 
هل ميكن لشخص كهذا أن يبقى في منصبه 
ــي على  ــوا بالنف ــنوات؟ ألجاب ــنوات وس لس
ــد تقترب من  ــة كتلك ق ــح، وبأن فرضي األرج
ــل أن يبقي  ــف لرج ــتحيل؛ إذ كي ــة املس درج
ــرعية إجناز ولو  ــلطة دون ش قبضته على الس
ــه، لكن مادورو  ــد بها رمق داعمي محدودة يس

فعل هذا املستحيل.
ــنوات،  منذ وصوله إلى احلكم قبل خمس س
ــه  ــى منافس ــا عل ــاز فيه ــات ف ــي انتخاب ف

بهامش ضئيل، لم يتوقع أحد أن يعمر مادورو 
ــكالت  ــع تراكم املش ، م ــالً ــي منصبه طوي ف
ــن تركة  ــل م ــا الرج ــي ورثه ــة الت االقتصادي
ــدا هذا  ــنوات األولى ب ــالل الس ــافيز، وخ تش
ــق، حققت  ــى التحق ــي طريقه إل ــع ف التوق
ا في انتخابات اجمللس  ــحً املعارضة فوزًا كاس
ــرة منذ  ــام ٢٠١٥ ألول م ــان) ع ــي (البرمل الوطن
ا من أصل  ــى ١٠٩ مقعدً ــا، حصلت عل ١٧ عامً
ــة جماهيرية قوية  ــكل ضرب ــو ما ش ١٦٧، وه

للتشافيزية ولليسار الالتيني ككل.
ــد بني  ــراع يتصاع ــت والص ــك الوق ــذ ذل ومن
ــها الوطني، والرئيس الذي  املعارضة ومجلس
ــلح بدعم اجليش واحملكمة العليا؛ فقد  يتس
رفض مادورو واحملكمة العليا قانون العفو عن 
ــيني واملصاحلة الوطنية،  ــجناء السياس الس
ــا أن مثل هذا القانون  واعتبرت احملكمة العلي

ــاب»، كما  ــن العق ــى اإلفالت م ــجع عل «يش
ــة ثالثة نواب  ــة العليا عضوي ــت احملكم رفض
ــة  ــن أغلبي ــك م ــا بذل ــة؛ لتحرمه للمعارض

الثلثني في البرملان .
ــد» عمل  البرملان من قبل احملكمة،  ومع «تقيي
ــرى؛ فجمعت  ــة أخ ــة طريق ــت املعارض جرب
ــن يطلبون  ــو ١٫٨ مليون مواط ــات نح توقيع
ــو اإلجراء  ــادورو، وه ــتفتاء لعزل م ــراء اس إج
ــه اللجنة الوطنية لالنتخابات في  الذي قبلت
البداية، قبل أن تقرر في أكتوبر (تشرين األول) 
ــف العملية حتت ذريعة وجود تالعب فيها،  وق
ــة لـ«حرق الوقت»  ــر إليه كمحاول وهو ما نظ
ــوغ عام ٢٠١٧ يعني  ــام املعارضة؛ إذ كان بل أم
ــف مادورو نائبه املنتمي كذلك للحزب  أن يخل
ــية  ــراء انتخابات رئاس ــدالً عن إج ــم، ب احلاك
ــرة، وهو ما مت بالفعل؛ إذ جنا مادورو كذلك  مبك

هذه املرة من خطط املعارضة.
وفي مارس (آذار) ٢٠١٧ ومع دخول األزمة مرحلة 
الالحل بني مادورو واملعارضة، وفشل الوساطة 
ــني الطرفني،  ــا الفاتيكان ب ــي كان يقوده الت
ــات  ــحب صالحي ــا س ــة العلي ــررت احملكم ق
ــتياء  ــان، وهو ما قوبل بعاصفة من االس البرمل
ــا، قبل أن يجري التراجع عن  داخليًا وخارجيً
ــل تضييقه على  ــن النظام واص ــرار، لك الق
رموز املعارضة، فصدر في أبريل (نيسان) قرار 
بحظر تولي أحد قادة املعارضة كابريليكس 
ا؛ األمر الذي  أي منصب حكومي ملدة ١٥ عامً
كان يعني حرمانه من الترشح في مواجهة 

مادورو في انتخابات ٢٠١٨.
في الوقت ذاته، وفيما كان مادورو يراوغ ويناور، 
ــية» لصياغة  ــو إلى «جمعية تاسيس ويدع
ــة تلو  ــص الضرب ــالد، وميت ــد للب ــتور جدي دس
ــات املعارضة، ويوجه  الضربة، ويتفادى هجم
لها ضربات تزيد من تشرذمها وتفككها، كان 
ــرى التي يواجه فيها  ينجح في معاركه األخ

اجلماهير الغاضبة في الشوارع.
ــي فنزويال  ــات ف ــلة االحتجاج ــدأت سلس ب
ــا على تردي األوضاع  منذ عام ٢٠١٤ احتجاجً
ــدالت  ــار مع ــالد وانتش ــي الب ــة ف االقتصادي
الفساد واجلرمية، لكن العام ٢٠١٧ شهد جتدد 
ــبب األزمة  االحتجاجات وارتفاع وتيرتها بس
ــتورية التي دخلت فيها البالد، وبالرغم  الدس
ــع االحتجاجات  ــة لقم ــة الباهظ من الكلف
ــعبية، والتي راح ضحيتها مئات القتلى  الش
ــن، إال أن مادورو  ــوات األم ــى برصاص ق واجلرح
ــي وجه  ــن الصمود ف ــة م ــي النهاي ــن ف متك
ــا؛ ليقرر النظام  ــة، إلى أن عبرت متامً العاصف

في النهاية تقدمي موعد االنتخابات الرئاسية؛ 
ــي، ويفوز مادورو  ــو (آيار) املاض لتُجرى في ماي
ــية ثانية، في انتخابات قاطعتها  بفترة رئاس
ــا بذلك  ــة مخالفً ــة الرئيس ــزاب املعارض أح
أغلب التوقعات التي كانت تتوقع إزاحته من 

منصبه قبل ذلك بكثير.
ــار آخر، غير  ــه في مضم ــت مادورو جناحات أثب
ــالً ليوصف  ــارع، جعله أه ــة والش السياس
ــات  ــر الرواي ــبعة أرواح»، تذك ــه س ــط ل بـ«ق
ــس الفنزويلي قد جنا من أكثر  النظام أن الرئي
ــالب، أو هجوم ضده، كان  ــن ٢٠ محاولة انق م
ــطس (آب) ٢٠١٧،  من أبرزها ما حدث في أغس
ــاط محاولة مترد  ــت احلكومة إحب حيث أعلن
ــكريني جنوب البالد  قاده مجموعة من العس
ــكري  ــن الرجال يرتدون الزي العس جملموعة م
ــان قاتل»،  ــون ضد «طغي ــوا إنهم ينتفض قال

قبل أن يجري اعتقالهم.
ــل، الذي خرج منها  ــا آخر «مغامرات» الرج أم
ساملًا غامنًا، فكان ما ذُكر عن محاولة اغتياله 
ــيرة دون  ــرة مس ــتخدام طائ ــام باس ــل أي قب
ا عسكريًا  طيار(درون)، حيث كان يحضر عرضً
ــش  اجلي ــيس  لتأس  ٨١ ــرى  الذك ــبة  مبناس
الفنزويلي (احلرس الوطني)، ويظهر في فيديو 
االحتفال مادورو الذي ينظر إلى األعلى فجأة، 
فيما يهرول عشرات اجلنود من أماكنهم بعد 
ــماع صوت انفجار، ويطلب احلرس اخلاص  س
ــر اإلعالم أن ما  ــادورو االبتعاد، وصرح وزي من م
ــني بدون  ــار طائرت ــبب انفج ــدث «كان بس ح
ــرب من املنصة  ــالن متفجرات بالق طيار، حتم

الرئيسة».
ــن  ــؤول ع ــني املس ــه اليق ــى وج ــم عل ال يعل
محاولة االغتيال تلك، ففي الوقت الذي اتهم 
فيه مادورو الواليات املتحدة واجلارة كولوموبيا 
ــت  تبن ــه،  اغتيال ــة  محاول ــي  ف ــوع  بالضل
ــها «اجلنود  ــلحة سمت نفس مجموعة مس
ــان (Soldiers in T-shirts)» الهجوم  في قمص

الفاشل، مهددة باملزيد من الهجمات.
رمبا يكون مادورو هو املثال األوضح الذي تصدق 
ــي ال تقصم  ــة «الضربات الت ــة القائل احلكم
ــرة تعرض فيها  ــك»، ففي كل م ــرك تقوي ظه

لتحدٍّ زعم معارضوه أنه سيطيح به ونظامه، 
ــل، وأكثر قدرة على  ــرج منه أقوى من ذي قب خ
ــلطانه، والفتك مبعارضيه،  ــد دعائم س توطي
وال يبدو أن الهجوم األخير بالـ«درونز» سيكون 

. استثناءً
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هل هي صدفة .. ام االناء ينضح بما فيه ؟
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قالت نائبة الرئيس االيراني إبتكار 
ــابها  ــا عبر حس ــي تغريدة له ف
ــب  ــر»، «يج ــي «تويت ــمي ف الرس
ــة  البيئي ــات  التعويض ــة  إضاف
ــرب الكويتية  ــراق واحل ــرب الع حل
ــت باخلليج،  ــي حلق ــرار الت واألض
وتقدر قيمتها مبليارات الدوالرات، 
ــة  ــة الثامن ــت احلكوم ــد رفع وق
ــى حكومة الرئيس  ــارة ال (في اش
األسبق اإلصالحي محمد خامتي) 
ــكوى  ــة األمم املتحدة ش ــى جلن إل

للتعويض بذلك».
ــس  ــة الرئي ــة نائب ــي مطالب وتأت
االيراني هذه، بعد يوم من مطالبة 
ــي  ــار االصالح التي ــن  ــب ع النائ
ــي، والذي  ــي محمود صادق االيران
ــس  رئي ــب  نائ ــب  منص ــغل  يش

ــي  االيران ــورى  الش ــس  مجل
العراقية  ــة  ــان)، احلكوم (البرمل
دوالر  ــار  ملي  ١١٠ ــو  نح ــع  بدف
ــرب  ــائر ح ــات وخس كتعويض

نظام صدام حسني. 
ــى خلفية  ــرد عل ــذا ال ــاء ه وج
ــدر  حي ــوزراء  ال ــس  رئي ــالن  إع
بتنفيذ  ــراق  الع التزام  العبادي 
العقوبات األمريكية ضد إيران.

ــي ائتالف  ــادي ف ــا عد القي كم
ــال اجلمعة  ــدر امل ــة حي الوطني

ــني  االيراني ــؤولني  املس ــوات  دع
للعراق لدفع تعويضات عن احلرب 

ــة بأنها «اوراق»  ــة االيراني العراقي
ضغط متارسها ايران لدفع العراق 
ــدم تطبيق  ــا وع ــور معه للتمح
العقوبات االمريكية عليها. وقال 
ــث : إن «تصريحات  ــي حدي املال ف
ــالل هذه  ــؤولني االيرانيني خ املس
ــع  ــراق لدف ــوات للع ــام والدع االي
ــرب العراقية  ــن احل ــات ع تعويض

االيرانية، ماهي اال وسائل ضغط 
ــي لدفع العراق  ــن اجلانب االيران م

للتخندق معها في محورها ضد 
احملور االمريكي»، مبينا ان «العراق 
سبق له وان اعلن مبناسبات عديدة 
ــة احملاور  ــن يدخل بسياس بانه ل
واقعي  ــكل  ــده بش وهذا ماجس
ــدر  ــوزراء حي ــس ال ــه رئي واوضح
ــي تصريحاته وموقفه  العبادي ف
الرسمي بعدم الدخول بسياسة 

ــي املنطقة». وأضاف املال،  احملاور ف
ــراق عدم  ــد من الع ــران تري أن «اي

ــي  ــات الت ــع العقوب ــل م التفاع
ــنطن وان يتخندق  ــا واش فرضته
ــات املتحدة»،  ــد الوالي ــا ض معه
الفتا الى أن «تلك التصريحات لن 
تتعدى اوراق ضغط يتم اطالقها 
ــالم لكنها لن  ــائل االع ــر وس عب
ــى  ــي عل ــدى تطبيق ــذ اي م تأخ
ــذا وقد دعا رئيس كتلة  االرض». ه

ــابق  ــي البرملان الس ــون ف الصادق
والقيادي في حتالف الفتح حسن 

ــرد  ــة ل ــة العراقي ــالم احلكوم س
اجلميل الى ايران، فيما طالبتها 
ــزل» مع من  ــاد عن «الغ باالبتع
ــر العراق.  ــي تدمي ــببا ف كان س
وقال سالم في بيان انه «يتوجب 
على احلكومة العراقية من باب 
ــل ان تقف مع  ــاء ورد اجلمي الوف
ــالمية االيرانية  اجلمهورية االس
موقفا شجاعا ومبدئيا ملساندة 
ــدم  ــذي ق ــي ال ــعب االيران الش
االرواح واملال والسالح في محنة 
العراق االمنية بدخول عصابات 
ــا  «موقفه ان  ــا  مبين ــش»،  داع
كان مشرفا على عكس الواليات 
ــة التي وقفت  ــدة االمريكي املتح

موقفا سلبيا وتخلت عن العراق 
ــار العراق». ــببت في دم بل تس

واضاف سالم «ان «املنطق اليوم 
ــم في ان نقف مع من كان  يحك
ــا في خندق واحد للحفاظ  معن
ــني ال ان  ــراق والعراقي ــى الع عل
ــزل مع من  ــدر تصريحات غ نص
ــلبي  ــا املوقف الس ــف معن وق
االمريكية»،  املتحدة  كالواليات 
ــب  «الواج ان  ــى  عل ــددا  مش
ــف  موق ــون  يك ان  ــي  االخالق
ــا  موقف ــة  العراقي ــة  احلكوم

ــات  للعقوب ــا  معارض او  ــادا  مض
االمريكية االقتصادية على ايران».

وتعهد الرئيس األمريكي بحرمان 

ــركات التي تتعامل مع إيران  الش
من التعامل التجاري مع الواليات 

املتحدة.

نائبة الرئيس اإليراني معصومة إبتكار تدعو الحكومة العراقية بدفع 
تعويضات لألضرار التي لحقت بالبيئة نتيجة حرب الثمانينات ونائب 

رئيس مجلس الشورى االيراني يقدرها بـ(١١٠) مليارات دوالر 

قاد تشافيز مجموعة سرية من 
ضباط الجيش استمدت اسمها 
من زعيم استقالل أمريكا 
الجنوبية سيمون بوليفار 
لإلطاحة بالرئيس كارلوس

نائب رئيس مجلس 
الشورى االيراني يطالب 
الحكومة العراقية بدفع نحو 
١١٠ مليار دوالر كتعويضات 
وخسائر حرب نظام صدام

نيكوالس مادورو.. سائق الحافلة «ذو الـ٧ أرواح» الذي يقود فنزويال إلى الهاوية
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معصومة زادة حيدر املال

كارلوس تشافيزمادورو



أردوغان يشتكي من «حرب اقتصادية».. لكن الحقيقة غير ذلك

ــع مليون  ــبة لرب ــال التقرير: «بالنس وق
ــاب أو نحو ذلك من السعوديني الذين  ش
يدخلون سوق العمل كل عام، فإن أهداف 
األمير محمد التي تتعلق بالتوظيف هي 
األكثر أهمية. وهناك الكثير من العناصر 
ــث  التحدي ــروع  مبش ــر  للنظ ــة  الالفت
ــمى بـ(رؤيته ٢٠٣٠)، والذي يتضمن  املس
ــركة (أرامكو)  ــد ببيع حصة في ش الوع
ــط. خطط  ــة للنف ــعودية العمالق الس
ــد على الذكاء  ــتقبلية تعتم ملدينة مس
ــاء  ــرًا حصلت النس ــي؛ وأخي االصطناع
ــي الرياض  ــن ف ــادة، لك ــق القي ــى ح عل
ــاس في  ــا، يهتم الن ــا بينهم ــدة وم وج
ــام األول بالعمل». ونقل التقرير قول  املق
ــرة االقتصاديني في  ــكا مالك، كبي موني
بنك أبوظبي التجاري، ومراقبة سعودية 
ــر وظائف كافية خلفض  قدمية: «إن توفي
ــتوى البطالة هو أحد األجزاء األكثر  مس
ــي نهاية  ــة التحول، وف ــي خط ــا ف حتديً
املطاف هذا هو االختبار احلاسم لنجاح 

البرنامج أو فشله».
البطالة َّـ تزايد مستمر

ــاء  ــن النس ــد م ــني املزي ــع تعي ــى م حت
السعوديات بالوظائف، ما تزال البطالة 
ــتكون  ــتمر. وس ــي تزايد مس ــة ف العام
ــل  أم ــة  خيب ــة  مبثاب ــات  البيان ــدث  أح
ــلمان  ــن امللك س ــد، وهو اب ــي العه لول

ــة؛ إذ ارتفع  ــي للمملك ــرك احلقيق واحمل
ــبة للمواطنني  ــة بالنس ــدل البطال مع
ــى  أعل ــو  وه  ،٪١٢٫٩ ــى  إل ــعوديني  الس
مستوى له على مدار أكثر من عقد، بعد 
ــن فيه  ــذي أعل ــت ال أن كان ١١٫٦٪ بالوق
ــادي في عام  ــر عن اإلصالح االقتص األمي
٢٠١٦. وتبدو أهداف اخلطة بالوصول إلى 
نسبة ٩٪ بحلول عام ٢٠٢٠، و٧٪ بحلول 

عام ٢٠٣٠ بعيدة املنال.
ــعودي حتدث لبلومبرج  وقال مسؤول س
ــه، ردًا  ــف عن هويت ــرط عدم الكش بش
ــادة فرص  ــة زي ــن كيفي ــؤال ع ــى س عل
ــعوديني بشكل  للس ــبة  املناس العمل 
ــتواصل  س ــة  احلكوم أن  ــع  «م ــام:  ع
توظيف السعوديني على أساس احلاجة 
ــاء قطاع  احلقيقية، تظل ملتزمة بإنش
ــاف: «أن خطة  ــاءة». وأض ــام أكثر كف ع

ــن ليس  ــون مواط ــف ملي ــف نص توظي
ا على  ــن أبدً ــاس واقعي، ولم تك لها أس

الطاولة بهذا الشكل».
كيف يمكن تجنب االضطرابات؟

وقد تعهد األمير محمد بإصالح اقتصاد 
ــدر للنفط في العالم خالل ما  ص أكبر مُ

ــان، وهو  ــى عقد من الزم ــد قليالً عل يزي
ــية  ــلع األساس ــى منتجو الس ــا عان م

ــر أن  ــرى التقري ــه. وي ــرون لتحقيق اآلخ
ــة هو أن  ــة أكثر صعوب ــا يجعل املهم م
ــعوديني تقريبًا أصغر من ٢٥  نصف الس
ا، وأن إيجاد وظائف لهم أمر حاسم  عامً
لتفادي االضطرابات في منطقة مليئة 

باالضطرابات منذ ربيع عام ٢٠١١.
ــا  ــدة مب ــر اجلدي ــاعدت التدابي ــد س وق
ــة للعمالة  ــوم اإلضافي ــي ذلك الرس ف
ــف في بعض  ــدة، وتقييد التوظي الواف
ــعوديني  القطاعات على املواطنني الس
ــن األجانب إلى  ــع مئات اآلالف م في دف
خارج اململكة، وكان يعمل معظمهم 
ــاء والتجارة  ــاالت البن ــي مج ا ف ــابقً س
والتصنيع. مع ذلك ارتفعت البطالة بني 
ــى ٧٫٦٪ في الربع  ــعوديني إل الرجال الس
األول من ٧٫٢٪ في نفس الفترة من العام 
ا لبيانات من الهيئة العامة  املاضي، وفقً

لإلحصاء.
ــارات وتوقعات  ــدم التوافق بني امله إن ع
ــوى العاملة  ــن والق ــني املواط ــور ب األج
ــك األزمة  ــبب في تل ــة هو الس األجنبي
ــاد داود،  ــل أجراه زي ــا لتحلي ــا وفقً جزئيً
ــط  ــرق األوس كبير االقتصاديني في الش
ــي دبي».  ــس ف ــرج إيكونوميك بـ«بلومب
ــال األجانب من  ــف العم ــر من نص فأكث
ــعوديون  والس املنخفضة،  املهارات  ذوي 
ــة أضعاف  ــى ١٫٥ إلى ثالث ــون عل يحصل
ــن الذين يتمتعون  ــور العمال الوافدي أج

بنفس مستويات التعليم .
 الســعودية تحتاج إُّـ إضافة ٧٠٠ ألف 

وظيفة!

وتابع داود: اململكة ستحتاج إلى إضافة 
ــة بحلول  ــى ٧٠٠ ألف وظيف ــا يصل إل م
ــبة البطالة  عام ٢٠٢٠ للوصول إلى نس
ــبة لألعداد  ــر بالنس ــو رقم كبي ٩٪، وه
التي وُظفت على مدى السنوات القليلة 
ا  ــر التوقعات تواضعً املاضية. وحتى أكث
ــون الثاني)  ــر (كان ــدرت في يناي التي ص
ــة ١٠٫٦٪ في  ــبة البطالة البالغ عن نس
ــر ٦٠٠ ألف  ــتتطلب توفي ــام ٢٠٢٠، س ع

وظيفة.
وهذا أكثر بحوالي ١٥ مرة من الرقم الذي 
ــام ٢٠١٦ ونهاية الربع  حتقق بني بداية ع
ا لتقديرات تامر  األول من هذا العام، وفقً
الزيات، رئيس قسم االقتصاد الكلي في 

البنك األهلي التجاري السعودي.
    لدى احلكومة إستراتيجيتان متاحتان 
ــاد  ــيع االقتص ــا: توس ــق هدفه لتحقي
ــني  املواطن ــن  بالوافدي ــتبدال  االس أو 
ــن اخليارين  ــوم أي م ــعوديني. لن يق الس
ــن الوظائف  ــد ما يكفي م ــا بتولي فعليً
املستهدفة.  البطالة  ــبة  لنس للوصول 
ــؤول احلكومي بأن السلطات  صرح مس
تراجع بانتظام أهداف رؤية ٢٠٣٠ ملراعاة 

التغييرات واألولويات.
ــركات كافحت  ولفت التقرير إلى أن الش
للتكيف مع اإلجراءات احلكومية األخيرة 
ــالد، مبا في ذلك  ــوارد املالية للب لدعم امل
ــرض ضريبة القيمة  تخفيض الدعم وف
ــف. وفي العام  املضافة، وتقييد التوظي
ــت اململكة إنتاج  ــي عندما خفض املاض
ــي اإلجمالي  ــص الناجت احملل النفط، تقل

ــا ١٫٢٪ في الربع  ــبة ٠٫٩ ٪، بينما من بنس
األول من هذا العام.

ماذا سيحدث على اِّـدى الطويل؟ 
ــى مدى  ــة عل ــات املتفائل ــى التوقع حت
ــون قريبة مبا  ــني املقبلني، «لن تك العام
ــبة البطالة  ــى نس ــول إل ــي للوص يكف
داود.  ــل  حتلي ــب  بحس ــتهدفة»،  املس
ا  ــعً ــوف يتطلب األمر توس ــاف «س وأض
ــتطيع احلكومة  ــا (ال تس ــا ضخمً ماليً
ــو قوية،  ــدالت من ــق مع ــه) لتحقي حتمل
ــة عمل».ميكن  ــف فرص ــة ٧٠٠ أل وإضاف
ــف حكومية  ــة توظي ــاعد عملي أن تس
ضخمة في تخفيف الضغط على املدى 
ــواحٍ كثيرة فإن ذلك  القصير، لكن من ن
ــداف األمير على  ــأنه أن يقوض أه من ش
ــام نقل التقرير  ــدى الطويل. وفي اخلت امل
ــادي  ــو اقتص ــواي، وه ــون ت ــن جايس ع
ــي «كابيتال  ــئة ف ــواق الناش بارز باألس
ــدن. «إن اتخاذ قرار  ــس» بلن إيكونوميك

بتكثيف التوظيف بالقطاع 
ــع الهدف احملدد  ا م ــام يتعارض متامً الع
ــي خطة التحول الوطنية، التي دعت  ف

ــدد املوظفني  ــض ٢٠٪ من ع ــى تخفي إل
ــالوة على  ــواي: «ع ــاف ت ــني». وأض املدني
ــيؤدي ببساطة إلى تفاقم  ذلك، فإنه س
مشكلة ظلت موجودة منذ عقود حتى 

اآلن» .

ــول التقرير: «قد تبدو مقارنة  ويق
ــال إنه  ــان ق ــن أردوغ ــة، ولك ظامل
ــزي  ــك املرك ــى البن ــط عل يضغ
ــعار الفائدة  ــى أس ــظ عل ليحاف
ا؛ فارتفع التضخم  منخفضة جدً
إلى نسبة ١٥٫٩٪، بدالً عن نسبة 
٥٪ التي يفترض أن يحتفظ بها. 
ا  ــر مختلفً ــل أمرًا آخ ومادورو فع
ا؛ فقد جعل مصرفه املركزي  متامً
يطبع الكثير من املال؛ حتى وصل 
ا  التضخم لنسبة ٤٠ ألف٪ وفقً
لبيانات حسابات ستيف هانك، 
ــتاذ بجامعة جونز هوبكنز،  األس
ــدم  ــادع ويق ــان يخ ــن أردوغ ولك
ــي كان  ــذار الت ــوع األع ــس ن نف
ــادورو، ولن يتوقف على  يقولها م
ــت قريب، حتى  األرجح في أي وق
يتحول األمر إلى أزمة كاملة. وهو 

ما سيحدث».
كيف وِّـاذا حدثت األزمة؟

ــكلة أن البنوك والشركات  املش
ــر  ــت الكثي ــد اقترض ــة ق التركي
ــالت  ــون العم ــدوالرات (دي ــن ال م
ــة حوالي ٣٠٪ من ناجتها  األجنبي
ــي يصعب  الت ــي اإلجمالي)  احملل
ــا  عملته ألن  اآلن؛  ــديدها  تس
ــرًا. وبالفعل فقدت  ــع كثي تتراج
ــذ بداية العام  الليرة التركية من
٢٧٫٧٪ من قيمتها مقابل الدوالر. 
ــى رفع  ــن ذلك إل ــزء م ــع ج ويرج
ــي الفيدرالي  ــس االحتياط مجل
ــا  ــدة؛ م ــعر الفائ ــي لس األمريك

ــي  ف ــال  بامل ــاظ  االحتف ــل  يجع
ــر جاذبية؛  ــات املتحدة أكث الوالي
ــات  العقوب أن  ــى  إل ــة  باإلضاف
ــار  كب ــض  بع ــد  ض ــة  األمريكي
ــؤولني األتراك قد أثار شبح  املس
ــون  الدي ــواق  ــن أس ــا م إخراجه
ــات  ــى جانب سياس ــة. إل الدولي
ــتثمار  أردوغان التي جعلت االس
ــل جاذبية.  ــدو أق ــا يب ــي تركي ف
ــر من الناس  ــة أن الكثي والنتيج
ــن  ــص م ــون التخل ــوا يحاول كان
الليرة التي كانت تنخفض أسرع 
ــة أخرى، عدا عمالت  من أية عمل

إيران، واألرجنتني، وفنزويال.
ــر  ــو اخلب ــذا ه ــر: ه ــع التقري وتاب
السيئ. واخلبر السار هو أن إصالح 
ــأنه حل مشكالتهم  هذا من ش

ــا يعني أن  ــا. وهو م ــرى أيضً األخ
ــى نفس  ــا حتتاج إل ــة تركي عمل
ــاد  ــه اقتص ــذي يفعل ــيء ال الش
ــدة أعلى. في  ــعار فائ تركيا: أس

ــل البلدان  ــن األحيان تظ كثير م
التي حتتاج إلى دعم عمالتها من 
خالل رفع نسبة الفائدة – عالقة 
ا إلى  ــه أيضً ــاج في ــي وضع حتت ف
دعم النمو من خالل تخفيضات 
ــن تركيا ال  ــدة، لك ــعار الفائ أس
ــذه املعضلة. هي حتتاج  تواجه ه
ــعار الفائدة  بالفعل إلى رفع أس
ــدل التضخم املرتفع  خلفض مع
ــي  ف ــر  الكبي ــز  والعج ــة  للغاي
ــاب اجلاري . ويسهل حدوث  احلس

ذلك بقرارات سياسية.
ــا توعد ضد  ــان لطامل ــن أردوغ لك
ــدة»؛ حملاولة  ــعر الفائ «ضغط س
ــقاط ما يسميه «أساس كل  إس
ــدة  الفائ ــدالت  أي مع ــر» –  الش
ــام  نظ ــي  ف ــالد.  بالب ــة  املرتفع

ــن  ــد م ــى املزي ــه عل ــل في يحص
ــلطة مع كل عام مير، جعل  الس
البنك املركزي يؤجل أي ارتفاعات 
ــى أن يفوت  ــعر الفائدة إل في س
ــان  ــدو أن أردوغ ــا. ويب األوان تقريبً
ــتقالل  لم يعد يتحمل هذا االس
ــزي.  املرك ــك  للبن ا  ــدً ج ــدود  احمل
ــه االنتخابية  ــالل حملت وقال خ
ــك  البن ــتطيع  ــرة: «ال يس األخي
ــتقالل،  املركزي أن يأخذ هذا االس
ــي  الت ــارات  اإلش ــل  يتجاه وأن 

ــا الرئيس». ويعلق التقرير:  قدمه
ــمح أردوغان بذلك. فقد  «لن يس
ــات ملنح  ــر انتخاب ــتخدم آخ اس
نفسه السلطة لتعيني محافظ 
ــالد، وتعيني  ــزي للب ــك املرك البن
صهره وزيرًا للمالية. إن النتيجة 
ــا هي مزيد  ــي ميكن التنبؤ به الت
من اإلصرار على سياسات رفض 
ــعار الفائدة في مواجهة  رفع أس
التضخم الذي يتصاعد إلى أبعد 

من هدفها املزعوم».

حلقــة  تركيــا  ســتدخل  هــل 
االنهيار؟

ــتختبر بالفعل  يبدو أن تركيا س
ــان اخلاطئة للغاية  ــة أردوغ نظري
ــة التجريبية  ــا جلميع األدل خالفً
ــب التقرير – التي تقول:  – بحس
إن أسعار الفائدة املنخفضة هي 
التي تسبب انخفاض التضخم. 
ومن احملتمل أن تختبر هذه الفكرة 
لفترة طويلة. لذلك قال إنهم في 
منتصف «حرب اقتصادية»: كان 
ــاس بيع دوالراتهم  يطلب من الن
ــاعدة في دعم الليرة، بدالً  للمس
ــعار  ــع البنك املركزي ألس عن رف

الفائدة للقيام بذلك.
مع أن ذلك لن يتسبب في حدوث 

ــهر املقبل، فقد يحدث  أزمة الش
ذلك في العام املقبل. ويقدر بنك 
ــاكس – على سبيل  جولدمان س
ــه إذا انخفضت الليرة  املثال – أن
ــي البالغ ٥٫٢  ــتواها احلال عن مس
ــي ٧٫١ دوالر  ــكل دوالر إلى حوال ل
ــا يعادل ٢٥٪ من  لكل دوالر (أي م
األزمة  تلتهم  ــد  االنخفاض)، فق
كل رأس املال اإلضافي الذي بنته 
البنوك التركية كمخزن احترازي. 
ــتنهار في  ــذا ال يعني أنها س وه
هذه املرحلة، بل قد تبدأ بالدخول 
ــة. ونفس  ــكلة حقيقي في مش
ــركات  الش ــع جميع  م ــيء  الش
ــي أقرضت الدوالرات.  التركية الت
ــوأ احلاالت قد يتحول هذا  في أس

ــقط  ــالك؛ إذ تس ــة ه ــى حلق إل
الليرة ألن الشركات تتخلف عن 
سداد ديونها بالدوالر، والشركات 
سوف تتخلف عن سداد ديونها 
بالدوالر؛ بسبب انخفاض الليرة.

وفي النهاية يختتم التقرير: إنه 
مستقبل يقلق األسواق التركية 

ــهمهم  ــد لقد تأثرت أس بالتأكي
ــدة  ــم بش ــنداتهم وعمالته وس
املاضية.  القليلة  ــهر  األش خالل 
إنها إشارة على أن أردوغان يخسر 
احلرب االقتصادية التي يقول إنه 
ــارب فيها، ولكنه يحارب ضد  يح

الواقع.
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ــارة إلى أن أردوغان يخسر احلرب االقتصادية التي يقول إنه يحارب فيها،  ــواق التركية بالتأكيد. إنها إش ــتقبل يقلق األس اكدت التقارير االعالمية إنه مس
ولكنه يحارب ضد الواقع. رمبا تكون أفضل طريقة إلظهار فشل سياسات احلكومة هي لوم بقية العالم على شن «حرب اقتصادية» ضدها. هذا ما بدأه 
ــنوات. اجلاني احلقيقي هما احلكومتان اللتان أجبرتا البنك املركزي  ــعبه منذ س اآلن رجب طيب أردوغان، مثلما كان يقول نيكوالس مادورو في فنزويال لش
ا. ولكن بغض النظر، احلقيقة قد تواجه صعوبة في التنافس مع كبش فداء أجنبي. هكذا  للبالد على اتباع سياسات غير مثمرة، إن لم تكن مدمرة متامً

استهل مات أوبراين الصحافي االقتصادي تقريره بصحيفة «واشنطن بوست» األمريكية.
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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اكدت التقارير االعالمية 
سعي املسؤولني 

السعوديني إلى خفض 
معدل البطالة املتصاعد 

الذي ميكن أن يضغط على 
صبر املؤيدين الشباب 
لولي العهد محمد بن 

سلمان وخطته لتخليص 
اململكة من اعتمادها 
على النفط. هكذا بدأ 

تقرير وكالة «بلومبرج» 
األمريكية 

وأشار التقرير إلى أن أحد 
االقتراحات التي ناقشها 

املسؤولون تضمن توفير ما 
يصل إلى ٥٠٠ ألف وظيفة 
حكومية، مع أن مخطط 

األمير محمد لفترة ما 
بعد النفط يعتمد على 
خفض الرواتب العامة، 

ا لثالثة أشخاص على  وفقً
دراية بهذه املسألة. وقال 
أحدهم: «من غير احملتمل 
أن تستمر هذه الفكرة»، 

لكن حقيقة اقتراحها تدل 
على تزايد الضغط على 

هذه القضية.

اِّـزيد من السعوديني يواجهون البطالة .. ماذا ستقدم لهم «رؤية ٢٠٣٠»؟
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لدى الحكومة 
إسرتاتيجيتان متاحتان 
لتحقيق هدفها توسيع 
االقتصاد أو االستبدال 
بالوافدين اِّـواطنني 
السعوديني

طاِّـا كان أردوغان 
يتوعد ضد «ضغط 
سعر الفائدة» ِّـحاولة 
إسقاط ما يسميه 
«أساس كل الشر»  
أي معدالت الفائدة 
اِّـرتفعة بالبالد

@5◊c@Öbñn”a@Ä˝ïhi@Ü‡™@7fl˛a@ÜË»m
@ �̋Ó‹”@ÜÌåÌ@bfl@fi˝Å@%b»€a@ø@¡–‰‹€@âÜñ�fl

Êbflå€a@Âfl@Ü‘«@Û‹«

اوردغان



قصي عطية  
 

(1)
نلتقي ...

وفي أصابعنا شوقٌ للعناق 
ــا،  ن لهفتِ ــفَ  خل ــئ  نختب

 ، ونضحكُ
ثمّ نضربُ صمتاً بصمت.

(2)
ــك وحزني  ــني: صمتُ ــني فكَّ ب

اللّعنيُ ... 
ــاذفُ حلظاتي حتت  ذكرياتٌ تتق

غيبوبةِ احلنني، 
ــي ظلّ  ــبِ ف ــةِ القص ووشوش

الفراغ.
(3)

تتراجعُ اللّهفةُ 
ــهوةُ االحتراقِ قربَ  وترعوي ش

 ... صمتكِ
من أين لهذا الليلِ أن ينهضَ 

؛  هِ ويسحبَ ياقةَ قميصِ

دأَ عن جبينه؟ ليدرأ الصّ
ــدِ أن  ــةِ اجلس من أين الرتعاش

تُعانقَ 
شوقاً سرمديّاً؛ النعتاق الرّوحِ 

في أحضان الهباء؟!
(4)

سأُعيركِ قلبي، 
ــا بأعماقِ  ــعرين م ــك تش ليتَ

انكساراتي !! 
ــا اعتراني ذاتَ  ليتَك تعرفني م

اشتياقٍ لعينيك 
ــم  اليُت ــة  دامس ــةٍ  رغب ــن  م

واحلرمان !!!
(5)

ــن  م ــربِ  بالق ــوتُ  امل ــدَ  هده

 ، شفتيكِ
ــردُ  ــعَ إلى جواري يس واضطج

حكايةَ اللّهفةِ األولى، 
سافرتُ إلى حيثُ تسكنني 

في قاعِ ذاكرتي، 
هوة  نتشياً، خرافيَّ الشّ مُ

ــوار  ــوق أس ــنيِ ف ــاهقَ احلن ش
الغياب.

(6)

وء...  م شوقٌ الفترار الضّ تبسّ

صافحتُه، ...

وجلستُ القرفصاءَ 

أبكي ياسمنيَ اخلريفِ الواقفَ 

في وجه الرّحيل.

بابل/ البينة الجديدة / علي شريف
ــتاذ الدكتور  كرّم رئيس مجلس جامعة بابل االس
ــتاذ  ــاعر اجلامعة االس ــدادي ش ــادل هادي البغ ع
ــي النجار بدرع اإلبداع  ــعد محمد عل الدكتور اس
والتميز وبشهادة تقديرية وذلك ملسيرته العلمية 
ــاد رئيس اجلامعة  والثقافية في اجلامعة. وقد أش
ــتاذ  ــادي البغدادي بجهود االس ــادل ه الدكتور ع
الدكتور النجار العلمية ومشاركاته الثقافية في 
ــعر فأطلق عليه لقب شاعر اجلامعة،  مجال الش
ــخصية  معبرا عن امتنان جامعة بابل بهذه الش
ــا أيقونة ثقافية في  ــة الكبيرة التي عده العلمي
ــور محمد الربيعي  ــة بابل. ثم قدم الدكت محافظ
ــية، والدكتور فاخر  ــة التربية األساس عميد كلي

محمد عميد كلية الفنون اجلميلة شهادات بحق 
هذه الشخصية البابلية التي تنوع فيها الشعر 
ــتاذ  ــب العلم والثقافة. من جانبه عبر االس بجان
ــعادته  ــعد محمد علي النجار عن س الدكتور اس
ــده تكرميا لإلبداع  ــرمي الذي ع ــرة بهذا التك الكبي
ــوده الكبيرة، وإن  ــتاذ اجلامعي جله واعتزازا  باألس
ــتاذ في جامعة  ــرمي يؤكد أن جهود األس هذا التك
ــارة أن للدكتور  ــدى. وجتدر االش بابل لم تذهب س
للنجار (37) كتابا ولديه خمسة كتب حتت الطبع 
ــي مجال  ــة واألدب وف ــي اللغ ــت قضايا ف تضمن
ــة مواضيع في النحو  التحقيق حيث تفرد بدراس
ــوزة في ترجمة  ــة، وكتب أرج ــي اللهجة احللي وف
ــي العالم  ــن نوعها ف ــي األولى م ــالم احللة وه أع

ــي، وله كتب علمية في فقه اللغة والصرف  العرب
ــة واملعجمات العربية تدرس في  واألصوات اللغوي
ــاعر  ــة. وقد أطلقت على الش ــات العراقي اجلامع
ــات  الدكتور النجار ألقاب عديدة من قبل مؤسس

ــمي  ــاعر الهاش ــا الش ــة منه ــات ثقافي ومنظم
ــاعر بلقب ”شاعر  ــعراء ويعتز الش ــيخ الش وش
ــس جامعة بابل عليه.  اجلامعة” الذي أطلقه رئي
ــباب حيث  ــعراء الش وقدم النجار نصيحته للش
ــر واإلعالن، وأن ينهلوا  دعاهم إلى التأني في النش
من القرآن الكرمي ألنه مصدر الفصاحة واللغة، وأن 
يحفظوا قدر املستطاع من الشعر العربي القدمي 
ــلوبهم الشعري وأفكارهم.  ألنه يعينهم في أس
ــتاذ الدكتور اسعد محمد علي  كما أفصح االس
النجار عن حلمه الكبير في جمع أرشيف ثقافي 
ــعر من  جلامعة بابل يتضمن جميع من ألقى الش
ــيني وموظفني وطلبة فضال عن  ــاتذة وتدريس أس

أرشفة املناسبات الثقافية.

متابعة / البينة الجديدة
  

ــيصدر قريباً عن مجموعة النيل  س
ــة لكتاب  ــة العربي ــة الترجم العربي
ــة  ــى الصناع ــم عل القائ ــم  التعلي
للمؤلفني إدوارد بيتر كليب وجيسيكا 

روس وجينيفر ريان وشاري تشيمان
ــي في  ــع أساس ــاب مرج ــذا الكت ه
ــس والتعليم  ــق عملية التدري تطبي

القائمني على الصناعة
ــني  للمعلم ــاب  الكت ــذا  ه ــدم  يق
ا  ــا ودليالً عمليًّ ــني إطارًا نظريًّ واإلداري
ــال التعليم القائم  للتعامل مع مج
ــي بداياته املزدهرة.  ــى الصناعة ف عل
ا  ــاب مرجعً ــذا الكت ــدّ ه ــك، يُع ولذل
ــتفادة  ا ال غنى عن قراءته واالس مهمًّ
منه؛ حيث اجتمع على تأليفه نخبة 
من اخلبراء في كلية التربية بجامعة 
ــا، وقاموا  ــات العلي ــارد للدراس هارف
ــات  بتحديد الرؤى واألفكار واملمارس

ــن  ــي م ــية الت ــة األساس التعليمي
ــم  التعلي ــف  تعري ــط  ضب ــأنها  ش
القائم على الصناعة ورسم حدوده، 
ــم  املفاهي ــدمي  تق ــى  إل ــة  باإلضاف
ــية لتمكني الصانع وتنمية  األساس

إحساسه بالتصميم.

ــى  إل ــاب  الكت ــذا  ه ــعى  يس ــا  كم
ــية  ــاف اخلصائص األساس استكش
ــات  وتعليم ــة  التعليمي ــات  للبيئ
ــل  العام ــا  بوصفهم ــم  التصمي
ــار  ــق ازده ــي حتقي ــر ف ــر املؤث املباش
ــة،  ــى الصناع ــم عل ــم القائ التعلي
ــي تغذي  ــاط التفكير الت ــد أمن وحتدي
ــجع القدرات األساسية الثالث  وتش
ــر عن كثب،  ــدى الصانع وهي النظ ل
ــاد  ــدات، وإيج ــاف التعقي واستكش
ــك، يحدد  ــة إلى ذل ــرص. باإلضاف الف
أنواع التدخالت التعليمية  املؤلفون 
ــود  ــا دعم التأثير املنش ــي ميكنه الت
ــى التعليم القائم على الصناعة  عل
ــة لعاملنا.  وقد  وحتديد األبعاد املالئم
ــم إطار  ــي تصمي ــون ف ــى املؤلف راع
عمل التعليم القائم على الصناعة 
ــذي يضمن  ــا بالقدر ال ــون مرنً أن يك
ــى العديد من  ــه للتطبيق عل قابليت

البيئات التعليمية اخملتلفة.

متابعة / البينة الجديدة 
لم يكن في وارد التفكير لدى 

أغلب منظمات اجملتمع املدني 

أن  العراقية  ــا  ــة ومنه العربي

تعنى مبكافأة املبدعني العرب 

في مجاالت املعرفة والثقافة 

االجتماعي  ــأن  والش والفنون 

ــة،  األملاني ــاحة  الس ــى  عل

ــدى بغداد  ــدأ منت ــا يب من هن

للثقافة والفنون في وضع هذه 

املسألة في صدارة إهتماماته 

ــاً  إعتباري ــداً  تقلي ــح  ليصب

ــد حد وال  ــزاً، ال يتوقف عن مميّ

ــؤولية..  ــن إطار املس يخرج ع

ــدى كل عام  ــعى املنت وسيس

ــون بيننا“  ــعار ”مبدع حتت ش

وفي إطار اإلمكانيات التقنية 

واملادية املتوفرة لديه منح كل 

ــهادة تكرمي ملبدع أو  فصل ش

ــكيلة تدوينيةـ  أكثر، في تش

فنية وتصميم وطباعة عالية 

ــتحقاق يحمل  ــودة،. كاس اجل

ــن رؤية  ــر ع ــة تعب دالالت رمزي

ــف  تكش ــة  حقيقي ــة  قيمي

ــدع وحضوره  ــيرة املب عن مس

ــهد الثقافي.  املتميّز في املش

ــدة  عدي ــاورات  مش ــد  وبع

ومكثفة، بادر منتدى بغداد في 

ــكيل  أواخر عام 2017 في تش

ــط الثقافي  ــن الوس ــة م جلن

ــس  ــا لي ــى عاتقه ــذ عل تأخ

فقط التحضير لتكرمي نخبة 

الثقافية  ــخصيات  الش ــن  م

واألدبية والفنية واالجتماعية 

ــة إمنا  ــاحة األملاني ــى الس عل

ــا في كل ما مييز مثل هذا  ايض

ــول وقواعد  ــن اص ــرمي م التك

ــكل  ش ــب  تناس ــد  وتقالي

ــرمي  التك ــة  طريق ــون  ومضم

ــليط الضوء  ــه في تس ودافع

ــاج اجلانب  ــيرة وإنت على مس

ــكل واحد  ــز ل يَّ ــي املُمَ االبداع

ــخصيات املقترحة  ــن  الش م

والدور الذي لعبته وتلعبه في 

ــال الثقافة والفكر والفن  مج

ــف  التوق ــيجري  وس واألدب. 

ــى  عل ــخصية  ش كل  ــد  عن

ــمع  ــدة، نحكي عنها ونس ح

ــا االبداعية  ــا عن جتربته منه

ــا ونعرف بها  ــة، نوثقه اخلالق

ــا  عليه ــع  ليطل ــرها  وننش

ــى  ــب والبعيد. ولن ننس القري

اولئك الذين ينذرون انفسهم 

ــخصية  ــدمي كل رعاية ش لتق

ــة  ــم للثقاف ــن حبه ــر ع تعب

ــون دورهم في  واإلبداع وميارس

ألنهم  ــة،  اإلجتماعي ــا  حياتن

ــر  الذك ــا  أيض ــتحقون  يس

ــا  اجتماعه ــي  وف ــرمي.  والتك

ــد  ــذي انعق ــل األول ال املكتم

ــرين الثاني  2017  ــي 28 تش ف

ــماء  قامت اللجنة بوضع اس

ــتكرم  ــخصيات التي س الش

ــن  م  2018 ــام  الع ــالل  خ

ــان  واألمل ــرب  والع ــني  العراقي

والفنية  ــة  الثقافي الرموز  من 

واالجتماعية.

وعلى قدر أهمية هذا املشروع 

ــة  الفني ــاراته  مس ــع  وتنوي

ــه من  ــا ل ــه وم ــبيل غايات وس

ــي، ندرك  ــة وتقدير إيجاب رمزي

مدى اإلشكاليات والصعوبات 

ــتواجهنا في كل مرة،  التي س

والوضع  ــن  الزم ــل  ــل عام مث

ــث  البح ــة  وصعوب ــادي  امل

ن سيجسد  واختيار أو إلتزام مَ

ــواءً، من داخل أملانيا  جدياً، س

ــي  ف ــاركته  ــا مش أو خارجه

ن إختارته  ــاز املدونة لكل مَ اجن

ــي تتعلق  ــرمي والت ــة التك جلن

ــق  كالوثائ ــددة  مح ــي  بنواح

ــول كل  ــة ح ــور والكتاب والص

ــخصية وما مييزها إبداعياً.  ش

ونحن مؤمنون بأن هذا الهدف 

النبيل سيثمر فهناك كثيرون 

ــه  قيم ــن  م ــيرفعون  ــن س م

ويجعلوا منه معلما حضاريا 

ال بد له  أن يتحقق ويدوم.  

ــورة  ص ــط  تلتق ال  ــة  عدس ــي  ه
للشخص، إمنا هي تغوص في أعماق 
أرواح من تلتقط تقاسيم وجوههم 
ــف أو تستخرج اخلفي النقي  لتكش
ــهم، وإن كانت  ــي نفوس ــر ف الضام
ــة فيها كثير من التبصر،  هي عدس
ألنها ال تختار كل راغب في أن يكون 
ــن لطيفاً  ــف، لك ــيف لطي في أرش
جامالً يقبل بإلتقاط صورة لبعض  مُ
ــته بالتقرب  من الذين ال تقبل عدس
ــح  ب ــح القُ ــر مالم ــم وال تصوي منه
ــم، ألنهم ال  ــي جباههم أو أرواحه ف
درة على  يعلمون أن لهذه العدسة قُ
الكشف عن أعماق البغض الكامن 
أوالغائر في نفوسهم. حاملها فنان 
ــفت عنه  ــا كش ــظ مب ــدع يحتف ب مُ
عدسته من غائر النفس عند هؤالء، 
ــم معها  ــرة ويتناغ ــو يُباغتها م وه
ــتيغه  ــر بعض مما ال تس ــرات، ينش م
ــاحرة،  الس ــتها  وال عدس ــه  كاميرت
ولكن ما يبقى في ذاكرة الرؤية عندنا 
ــن املُنبهرين في تكوين  نحن الناظري
ــف  ــورة وإبهارها اللوني والكش الص

الوجداني بقية اخلير والنقاء. أما في 
ــعر النثر أو الشعبي،  ــعره من ش ش
ــو صورة  ــى. فه ــى وأبه ــوره أجل فص
تنطق جماالً وتشف خجلى املفردات 
عجمه الشعري ألنها تعوم في  في مُ
سحر اللفظ، بل ألن املعنى أعمق وال 
درة تعبيرية للفظ  حتتويه املفردة وال قُ
ــعريته الناطقة  ــض روح ش ــن في ع

بح. بحب اجلمال ونقد القُ
”إن الكوكب يزداد سوءاً

والقادمون بقدم واحدة
ال يعرفون القراءة والكتابة

لذا سأُخبئ مكتبتي“
ــر  غي ــاعر  الش ــده  يقص ــى  معن أي 
الضامر خلف الظاهر في القصيدة، 
ــت ظل  ــش حت ــم ونعي ــن نُحك فنح
كام ال ظل لهم وال فاعلية أو تأثير  حُ
ــي العراقي،  ــهد السياس ــي املش ف
ــتطاعتهم إدارة الدولة  ــس باس فلي
ــير على قدمني  قتضيات الس ــق مُ وف
ــي  ــق اخلطوة ميش ــدة ”واث ــى قاع عل
ــير  ــو والس ــة اخلط ــكاً“، ألن بداي مل
يحتاج لقدمني يتحكم بهما اجلسد 

ــتنا  ــار، ولكن سياس في حتديد املس
ــدم واحدة، هي  ــي على ق عرجاء متش
ــال الدين  ــبق في جعل رج قدم الس
، وكل من خالف  ــمُ ــم احلُكام احلَك ه

. عتقدهم فهو أثمٌ خصمُ مُ
ــي  ف ــور  حض ــدي  اجلن ــورة  لص كان 

قصيدة لطيف:
هذا اجلني

يعبث كثيراً مبالبس األطفال
في املدرسة

زق دفاترهم أحياناً ميُ
يدفعهم للعراك

ــقوطه تعبير  ــدي وس وكأن رأس اجلُن
مجازي عن تهاوي جيل قادم أنتجته 
ــرب  ــة أو ح ــة اإليراني ــرب العراقي احل
ــع داعش، فهي  ــا م ــت أو حربن الكوي
ــباب،  ــرنا فيها ش كلها حروب خس
وقُطعت رؤوس جنود لم تكن لهم من 
ــة الوداع األخير  ذكريات وصورة حلظ
ــات  ــم وترنيم ــرى أمهاته ــوى ذك س
ــدي،  األب ــراق  الع ــجن  وش ــن  زنه حُ
ــا صور أوالد  ــا وتختلط معه تُالحقه
ــن احلنني قبل  ــات غادره ــم، وزوج له

ــتمتاع في  ــاف الزهر أو االس أوان قط
ــيم عطر احملبة األبوي فيه  ــم نس ش
ــوارف وفيء األبوة  ــد أوالد حلموا ب عن
التي جنوا منها زرع األجنة، ومغادرة 
ــاف. أو حنني  ــل أوان القط ــزارع قب ال
العشق الذي إختزنته زوجات اجلنود 
ــة في  ــات احملب ــمن لوح ــي رس اللوات
ــمن اللوحات  ــن وظللن يرس أخيلته
ــبق لعشق ”وحشي“  في جنون الش

الذي عبر عنه لطيف بقوله:
يا دليل العافية بحضنك أطيب

ومن أشوف عيونك احللوة دوه
لو جنت محتاج للحب واألمان

لو ظالم يصير وياهن ضوه
من فطر كلبكَ قصد رمضانها.

ــيد  ــد تس ــدة جت ــلَ القصي ــي جُ وف
ــف ال يخترق  ــان وتوظي ــردات عري ملف
ــا هو يغوص  ــة عريان بقدر م منظوم
فيها للكشف عن كنوزها اللفظية 

فرداتها املُكتزة بناءً ومعنى: ومُ
(وياخذك غيك.. خرز خلخال.. تطشر 

وأملك)
....

(خاف تطشر ولك..وشلون أملك)
 ....

(خاف تطشر خرز.. وشضلون أملك)
ــل  الزع ــدة  (قصي ــي)  بدم ــكر  (وتس

لعريان السيد خلف).
ــك حلم جنمات)  ــر خرز.. أمل (يا ملطش

(لطيف).
ــن  وأضيع ــدل..  ياملع ــكر  أس ــد  أري
ــني) (لطيف) هي خلطة  بارمش والع
ــر النواب  ــي ملفردات مظف وعجن ذك
ــيما في  ــيد خلف، ال س وعريان الس
ــرب) بقوله  ــتخدامه ملفردة (كه اس

ــرب)، فمفردتي  ــرز كه ــر خ (ياملطش
ــان من  فردت ــا مُ ــرز هم ــر وخ (املطش
ــعري،  ــان الش ــوس عري ــم قام معج
ــك، أما الكهرب فهي من  وقد بينا ذل
مفردات معجم مظفر النواب مبقطع 
من قصيدته ”ليل البنفسج“، بقوله 
ــي غناها  ــا الت ــدى مقاطعه في إح
ــيقار طالب  ياس خضر بأحلان املوس
ــلون أوصفك.. وأنت  القره غولي: (ش

كهرب).
أما مفردة النعناع التي استخدمها 
ــة مع  ــاءت متناغم ــد ج ــف فق لطي
مقطع من قصيدة من قصائد عريان 
السيد خلف بقوله: (وال غاوي ولذيذ 
ــدة عريان  ــاع) ”قصي ــبه النعن وتش

(مغرور)“
ــهكة  ــمهن ش ”أش يقول:  ــف  لطي

النعناع“.
ــمر ال  ــل..ودك ريحان.. يس ــه ولي تراف

تواخذنه ”مظفر“
لطيف: ”يا مزة ترافة أسكر“

جفنك جنح فراشة غض
وحجارة جفني وال غمض (مظفر)

لطيف: (وأضيعن بالرمش والعني).
ــف عن  ولكن هذه القراءة هي للكش
ــي التصوير  ــاعرية لطيف ف مدى ش
ــته  الفوتغرافي الذي هو نتاج عدس
ــق قراءاته  ــن عم ــاً، وع ــاً وإبداع خلق
ــي  ــيما ف ــعرية، ال س ــه الش وثقافت
ــبعينية  ــع القصيدة الس ــه م متاهي
ــادة  ــاً وإع ــا متاهي ــا ووجدانه بروحه
ــرة عن مكامن  إنتاج أللفاظها املُعب
ــة العراقية التي  ــدان والعاطف الوج

غيبتها احلروب املتوالية. 
ــيد خلف“  ــان الس ــاج ”عري كان لنت
ــودي قصيدة  ــر النواب“ عم و ”مظف
ــي بناء  ــعبي، أثرهما ف ــعر الش الش
قصيدة لطيف في الشعر الشعبي، 
ــر حضور وتأثر ـ  ــم يكن هناك كبي ول
كما أظنـ  بقامة القصيدة الشعبية 
ــماعيل  العراقية الثالث ”كاظم إس
ــي عوالم  ــل ف ــت التنق كاطع“حاول
ــاعر لطيف،  املصور الفوتغرافي الش
ــغفه  ــدت لطافة وترافة في ش فوج
ــي إنتقائه للمفردة  في التصوير أو ف

الشعرية.
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لألسف تعرفت على اِّـصور الفوتوغراَّـ والشاعر لطيف جيجان (بعد تضخيم الجيم)، منذ مدة ليست بالطويلة، ولكني خربت نزوعه 
اإلنســاني وتوجهاته اِّـدنية وشــغفه بمحبة العراق بكل ما فيه من قهر وألم. يكتب الشــعر الشــعبي وكأنه يعيد لنا الحس الســبعيني 
ِّـوســيقى الشــعر والتذوق الشفاف للمفردة والحســجة الجنوبية، وتكثيف الصورة ”فوتوغرافياً“ أو شــعراً. محظوظ من لحظته عدسة 

لطيف. فهي عدسة تتحلى بذكاء حاد بمقدار ذكاء حاملها..

علي الحديثي

اختباء
ــم  ــرَ ورقة كبيرة جدا.. رس أحض
ــوم  ــدة بغي ــماء ملب ــا س عليه
ــقف  ــر.. لصق الورقة في س متط
ــئ حتت  ــض ليختب ــه.. رك غرفت

السرير من شدة املطر.
حسيس

ــها  حسيس ــر..  يتطاي ــرر  الش
ــار كفان  ــت.. فوق الن ــني صام أن
ــتدفئان بحطب يحترق من  تس
تِ  فَ صقيع ليل مسروق، كلما خَ
ــت األصابع حطباً  اللهيب حمل

من غابات اجلوار .
اختزال

القصيرة  ــة  للقص ــه  من كتابت
ــص  ــزال الن ــم أن اخت ــدا تعل ج
ــزل حياته،  ــاالً.. اخت ــه جم مينح

أعطاها خامتة أدهشت املوت.
عادة

من عادتي أن أرى مرآتي نظيفة.. 
لذا لم أمسحها إالّ بعدما أنظر 

لنفسي فيها..
بعيدة

ــة أمامي..  ــيارة جالس ــي الس ف
ــاً  متمتع ــا  إليه ــر  أنظ ــذت  أخ
ــت  جلس ــت،  قم ــا..  بجماله
ــتطيع  ــد أس ــم أع ــا، ل بجانبه

التمتع بجمالها..
عجلة

ــدار  إص ــي  ف ــي  القاض ــل  تعج
ــذي  ال ــهم  الس ــد  ض ــه  حكم
ــاد الذي  ــور، الصي ــل العصف قت
ــر القاضي  ــهم ينتظ أطلق الس
ــب  لع ــوا  ليكلم ــى  املقه ــي  ف

الدومينو..
أنامل

ــخت  اتس ــات،  االتهام ــادال  تب
ــي بينهما باحلروف،  املنضدة الت
ــاي  الش ــيكارته، طلب  أوقد س
ــاءه النادل  ــاء، ج ــاً من امل وقدح
بهما، مسح املنضدة لتتساقط 
إال  ــا،  أقدامهم ــت  حت ــروف  احل
ــة عالقني  ــا كالبثن ــني بقي حرف
ــعور منهما  ــا، وبال ش بأناملهم
ــدح املاء،  ــدت كفاهما إلى ق امت

تالمست أناملهما..
ارتداد

ــم بها على  ــي تهجّ ــأس الت الف
شجرة البرتقال ألنها لم متنحه 

تفاحة.. سقطت على رأسه..
اتقاد

ــت قداحتي في نهر  غاضبا ألقي
ــاذا ال  ــي ال أعرف مل ــة.. لكن دجل
ــيكارتي كلما وضعتها  تتقد س

حتت صنبور املاء..؟
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د . علي اِّـرهج
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قصيدة

حسن القيسي

حيث ينتظركِ الورد
يا نسل الندى

إني أُحسكِ تهمسنيْ
وانتِ تقولني. لن ادعك

خذني اليك
يا أيها الوجة اجلميل

أنا ها هنا… 
في وجنتيك

سقتني في الهوى عينيك
أناديك من اطراف نهر الفرات

حيث ينتظركِ الورد
تعالي

لينساب املاء رقراقاً مسرعاً
يزف البشرى 

للجذور العطشى
تعالي 

أني اليك
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لطيف جيجان



ــف  ــدر  كي ــي ب ــان عل ــة الفن * انطالق
ــامال، في رأيك  بدأت؟..وكونك فنانا ش
ايهما األقرب واألجمل اليك حني نقول 

عنك مطرب ام ملحن؟
ــنة ١٩٩٥  ــي ملحناً بدأت س ـ  انطالقت
ــي معهد الفنون  عندما كنت طالباً ف
ــت للكثير من  ــداد وحلن ــة - بغ اجلميل
ــامت العراقي  ــذاك امثال ح ــني آن الفنان
ــلطان ومحمد عبداجلبار  وقاسم الس
ــعدي  ومحمود انور وحميد منصور وس
ــاً فالبداية  ــا مطرب ــن، ام ــي وآخري احلل
كانت سنة ٢٠٠٦ واحلمد هللا انا حققت 

ــن كملحن اجد  ــاح في االثنني لك النج
نفسي اكثر وهي االقرب واالجمل لي..

ــيقي اآلن هناك اكثر  ــهد املوس * باملش
ــي بدر كيف  ــتفهام، عل ــن عالمة اس م

يرى هذا املشهد؟
ـ  من وجهة نظري ورغم تخبط البعض 
ــض من الفنانني  ــة الوعي عند البع وقل
ــع  ــهد رائ ــن املش ــب  لك ــاب الرقي وغي
ــرة في كل  ــاً منتش ــة خصوص واالغني
ــت اليه من  ــا وصل ــا فخور مب ــكان وان م

انتشار جماهيري عربي ساحق.
ــة مهنة  ــا دوافع علي بدر في ممارس * م
التلحني رغم انه ميتلك صوتا رائعا وهي 

مهنة متعبة جدا؟
ــني مهنتي احلقيقية وحبي لها  ـ التلح
ــا اكثر من الغناء  كبير لهذا اميل اليه

فاللحن هو عشقي االبدي.
ــيقى صورة  ــق معي ان املوس ــل تتف * ه
مسموعة للمتذوق.. وبعيدا عن املوهبة 

برأيك مواصفات املوسيقي الناجح؟

ـ اكيد اتفق معك ان املوسيقى تسمع 
ــح هو  ــيقي الناج ــاهد، واملوس وال تش
ــيقاه  الذي يصل للناس من خالل موس
ــز او االعتماد  ــي يضعها دون التعك الت

على الصورة.
ــيقى الغربية اكثر  ــاذا تتطور املوس * مل

من املوسيقى الشرقية؟
ـ الغرب يعيشون في ظل ظروف تختلف 
ــروب ونزاعات  ــرق، نحن منر بح عن الش
وخروقات وتدهور في كل مفاصل احلياة 
وااللتزام الفني واالكادميي شبه معدوم، 
ــة وهادئة،  ــون بحياة نعيم وهم يتمتع
ــاً اختلفت عندهم  ــم هذا هم ايض ورغ
ــيقى الكالسيكية  ــيقى فاملوس املوس
اصبحت حبيسة صاالت العرض وابتعد 
ــيقى  ــماع موس املواطن العربي عن س

باخ وبيتهوفن وموتزارت.
ــود الفنانني خارج بلدانهم  * ظاهرة وج

هل لها تأثير سلبي ام إيجابي؟
ــن في كل  ــر الف ــد، لنش ــي اكي ـ ايجاب

مجاالته والتواصل مع العالم.
ــيقيا معروفا هل  * سألت استاذا موس
هناك تعديالت على املناهج املوسيقية 
اجاب بدون تردد وان كان هناك تعديالت.. 
ــيقي صحيح..  ــس موس ــد تدري ال يوج
ــتك املوسيقية كيف  حدثني عن دراس

كانت؟
ــي انا محظوظ اني تتلمذت  ـ عن نفس
ــاتذة كبار وايضاً وقتنا كان  على يد اس
ــاآلن املعاهد  ــرام، ف ــزام واالحت ــه االلت ب
ــاتذة  ــة واغلب االس ــيقية بائس املوس
ــني للتدريس، اضافة الى  هم غير مؤهل
ــن البلد ترك  ــاتذة م ــروج اغلب االس خ
ــب ودب  ــار كل من ه ــرا وص ــا كبي فراغ

يدرس املوسيقى.
ــى ان هناك فوضى  * هل تتفق معي عل
ــرة في  ــراق ومبعث ــي الع ــيقية ف موس
ــي حلوال  ــك أعطن ــت ل ــو قل ــم؟ ل القي

للنهوض؟
ــي، مادام  ــة ولن تختف ــى باقي ـ الفوض
ــاتها  ومؤسس ــة  للدول ــاب  غي ــاك  هن
واحللول ال ميكننا ايجادها بغياب الدولة 

واملؤسسات والرقيب واشياء كثيرة.
ــان بغداد  ــت دعوتك في مهرج ــل مت * ه
ــل هناك صورة له  ــة للثقافة؟ ه عاصم

في ذهنك؟
ـ بغداد اآلن هي عاصمة للفوضى وتردي 
ــف يدعوني  ــا فكي ــات فيه كل الثقاف
ــم بغداد عاصمة الثقافة  ملهرجان باس
ــة الثقافية تقاد من  ــات الدول ومؤسس

قبل أناس عشائريني وفوضويني.
ــار الكليبات واألغاني السريعة  * انتش
وحتى اسماء مطربني مثل ابو سجينة 
ــذوق العام  ــف احمي ال ــاف.. كي واخلط
ــيقية  من هؤالء  وهل توجد نقابة موس

حقيقية في العراق؟
ــب  رقي ــدون  ب ــا  ميدي ــيال  السوش ـ 
ــغولون بسرقة خيرات  واملسؤولون مش

ــح بال حول وال  ــد والذوق العام اصب البل
قوة، فمن الصعب حمايته.

ــاوالت لكتابة االغنية..  * هل لديك مح
اَي اقرب حلن او كالم أغنية لقلبك؟

ـ نحن اآلن نعيش في زمن جتهيز اللحن 
ــه، انتهى  ــكالم علي ــم نكتب ال ومن ث
ــز، وانا عن  ــي اجلاه ــص الغنائ ــن الن زم
نفسي في بعض االحيان اكتب املطلع 

والشاعر يكمل.
* ماذا نحتاج لنرتقي باألغنية العراقية.. 
وجتربتك مديرا لقناة الـMTV هل اضافت 

شيئا؟
ــم  ث ــن  وم ــان  االنس ــاء  لبن ــاج  نحت ـ 
ــي تخص كل ما  ــات الدولة الت مؤسس
ــبة  ــي، اما بالنس ــاط فن ينتج من نش
ــاة MTV فكانت جتربة رائعة  الدارتي لقن

واضافت لي الكثير.
* وسائل االعالم العراقية بالتحديد هل 
ــى يحق لنا ان  ــت علي بدر؟.. ومت أنصف

نقول لهذا املطرب وامللحن كفى؟
ــائل االعالم تعتمد على ما يقدمه  ـ وس
الفنان من نشاط وبالنسبة لي االعالم 
ــم  ــاطي ل ــتمرار ألن نش ــي باس يتابعن
ينقطع واحلمد هللا، ويحق لكم ان تقولوا 

ــخص الذي يقدم فنا هابطا  كفى للش
يسيء ويشوه صورة الفن اجلميل..

ــيقى وتأثيرها في  * ماذا تقول عن املوس
ــل انت  ــر وه ــب البش تهذي

ــيرتك  راض ومقتنع مبس
املوسيقية؟

ــيقى  املوس ـ 
واحملترمة  ــة  امللتزم
ــاعد  تس ــد  اكي
ــب  تهذي ــى  عل
ــاً  وايض ــروح  ال
ــيقى  موس هناك 
تعالج موضوعات 

اجملتمع، اما بالنسبة لي يعني لو كنت 
مولودا في زمن طالب القره غولي وبليغ 
ــة باملائة عن  ــت راضيا مائ حمدي لكن
مسيرتي لكن حظي اني ولدت في 
ــيقى والرضا  زمن تدهور املوس

ليس كبيرا ولكن احلمد هللا.
ــان تنتظر  ــاك أحل * هل هن
ــاذا تقول  ــن يغنيها؟ وم م
للمطربني في جتاهل اسم 

امللحن اثناء املقابالت ؟
ــر من  ــاك الكثي ــد هن ـ اكي
ــي، الفن  ــي جعبت ــان ف االحل
ــالة والفنان الذي يتجاهل  رس
ــم امللحن او الشاعر او حتى  اس
ــران  اخلس ــو  ه ــيقي  املوس

بالنهاية.

الفنان والملحن علي البدر االضافة الجميلة للفن العراقي في حوار خص به (                        ):

@bËmbéç˚flÎ@Ú€ÎÜ‹€@lbÓÀ@⁄b‰Á@‚aÖbfl@Ô–n•@Â€Î@ÚÓ”bi@ÛôÏ–€a
kÓ”ä€aÎ@pbéç˚ΩaÎ@Ú€ÎÜ€a@lbÓÃi@bÁÖbØg@b‰‰ÿπ@¸@fiÏ‹ßaÎ

albaynanew@yahoo.com
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علي البدر.. مطرب وملحن خلوق يحتضن عوده برقة عاشق يترجم همساته الى أنغام شجية عشق مدرسة عبد الوهاب الفنية.. استطاع 
أن يضع بصمة فنية واضحة في الساحة املوسيقية الطربية العراقية له ثقل فني مهم من خيال أعماله وتألقه وجناحه في العراق والعالم 
ــارك في تقدمي أحلان لبعض املطربني العرب وحقق نقلة فنية واضحة، كانت له حصة  العربي، حلن لكثير من املطربني العراقيني والعرب وش

ــق متيم بها والدليل جناحه عراقيا وعربيا، يهتم كثيرا بتفاصيل  ــيقى فقط انه عاش ــيقية، انه ال يحب املوس في تلحني اوبريتات موس
هندامه فهو انيق جدا وطيب القلب ويحب أهله واصدقاؤه، حاورته وانا متشوق لهذا احلوار إلنه إضافة نوعية:

حاوره / عادل الدليمي

@#bß@o‰ßÎ@Ú‹Ó‡¶a@ÊÏ‰–€a@ÜË»fl@ø@�bj€bü@o‰◊@bflÜ‰«@QYYU@Ú‰ç@pcÜi@�b‰z‹fl@>”˝�„a
ÂÌäÅeÎ@Ô‹ßa@Ü»çÎ@âÏñ‰fl@ÜÓªÎ@âÏ„c@ÖÏ‡™Î@âbj¶a@Üj«@Ü‡™Î@Êb�‹é€a@·çb”Î@Ô”aä»€a

متابعة / البينة اجلديدة
ــا برقصها  ــي أثارته ــة الت ــد الضج بع
ــارت الفنانة  ــي قبل عدة أيام أث الكيك
ــدة،  جدي ــة  ضج ــيف»  س ــيماء  «ش
ــا ولزوجها،  ــو قصير له ــبب فيدي بس
ــخصية  ــرته عبر صفحتها الش نش
ــرت الفنانة  ــتغرام». وظه على «إنس
الشابة وهي ترقص رقصة كوميدية 

ــج الفني  ــا املنت ــع زوجه ــارعة م متس
محمد كارتر، بجوار شاطئ البحر، على 
ــام أغنية صابرين «انا الفرخة واحنا  أنغ
ــيد  «الس وكتبت معلقة:  الكتاكيت»، 
ــى الفيديو  ــد الق ــر». وق ــيدة كارت والس
إعجاب اآلالف من جمهورها ومحبيها، 
ــا الكوميدية،  ــم رقصته ــن راق له الذي
ــا، ومتنوا لهما  ــيتها مع زوجه ورومانس

ــا  حياتهم ــي  ف ــق  والتوفي ــعادة  الس
الفنية والعاطفية. يذكر أن الفنانة 

ــدت قرانها على  ــد عق ــابة ق الش
ــد كارتر، في  زوجها املنتج محم
ــدد من  ــي، بحضور ع ــار املاض أي
أصدقائهم من جنوم الفن، وكان 
في مقدمتهم يحيى الفخراني 

ودنيا سمير غامن.

ÒÜÌÜu@Úvô@7rm@—Óç@ıb‡Óë@NN@ÔÿÓÿ€a@bËñ”â@Ü»i

متابعة / البينة اجلديدة
ــام فارس مبرض  ــة النجمة اللبنانية ميري ــائعة إصاب ــد أيامٍ على تداول ش بع
ــرض دقيق، زادت  ــقيقتها بأنّها مصابة مب ــرطان، وصمتها، وتصريح ش الس
نات اجلمهور واملتابعني الذين أشاروا إلى أنّها مصابة بسرطان في الدم  تكهّ
ــام ومترّ مبرحلة دقيقة. إالّ أنّ ميريام التي اعتاد اجلمهور عليها أن  أو العظ
تُبعد حياتها اخلاصة عن التداول في وسائل اإلعالم، إضطرّت للخروج 
ــالةٍ بالعامية قالت  ــر رس ــتقرام، ونش ــابها على اإلنس عبر حس
ــي ألن وال مرة حبيت إنو تكون  ــا: «ترددت كتير قبل ما إحك فيه
ــتباحة  ــداً اللي بتزعل مس ــل حياتي اخلاصة، وحتدي تفاصي
ــي إطلع عن  ــرة أهلي جبرتن ــن. بس محبتكن وكس للعل
ــكر من كل قلبي الناس اللي  صمتي». وأضافت: «بش
ــي والى كل اللي  ــألت عني واطمنت على صحت س
ــفا ويصلولي، بقلن انا كمان  عم يدعولي بالش
ــبق وصرحت إني  ــة فيكن كتير. س محظوظ
ــوية وقت إلتعافى وارجعلكن  بحاجة لش
ــي بتعرفوها. صحيح  ميريام القوية الل
ــة دقيقة  ــم إقطع بحالة صحي إني ع
ــمها  وحرجة بس مش كل مصيبة إس
ــا ما  ــول: «أن ــت بالق ــرطان». وختم س
ــرة بصحة  ــى متاج ــرطان. كف ــي س مع
الناس. بشكركن كلكن وبتمنى الشفاء لكل 
ــام قد قطعت  ــون ميري ــالة تك ــض». وبهذه الرس مري
ــرطان، هي والتي  ــا مبرض الس ــك باليقني ونفت إصابته الش
ــب معلوماتنا تتلقى العالج حالياً بسبب مشكلة في العظام  بحس

بعد أن كانت قد خضعت منذ مدة جلراحة في ركبتها.

@bËn‡ï@Â«@xä•@êâbœ@‚bÌ7fl
CÊbüäç@Ô»fl@bflD@ZÄ�äñmÎ

متابعة / البينة اجلديدة
ــتغرام»،  ــى تطبيق «إنس ــخصية عل ــه الش عبر صفحت
ــراز مدى  ــى إب ــعد، عل ــري أحمد س ــرب املص ــرص املط ح
ــيرين  ــة والعالقة القوية التي جتمعه بالنجمة ش الصداق
ــر سعد  ــام حبيب. ونش عبد الوهاب وزوجها املطرب حس
صورة جتمعه بهما، وعلق عليها: «أصدقاء العمر ، ان شاء 
ــاب اجلمهور، الذي  ــر». والقت الصورة إعج ــول العم اهللا ط
ــوياً. وكان سعد  طالبهم بضرورة عمل أغنية جتمعهم س
طرح مؤخراً أغنية جديدة من تلحينه بعنوان «في سجن 

خوف».

Ü»ç@Üªc@fib”@aábfl
_bËuÎãÎ@ÂÌ7ë@Â«

متابعة / البينة اجلديدة
كشف الفنانة املصرية حال شيحة 
ــا خلعها  ــباب قراره ــن أس ــاً م جانب
احلجاب وإعالن عودتها عن اعتزالها 
الفن. وكتبت في تغريدة عبر حسابها 
الشخصي على موقع «تويتر»: «قبل 
١٢ سنة عملت حاجة و انا مقتنعة 
ــت  مري دي  ــنة  س  ١٢ ــالل  خ ــا.  بيه
ــفت  ــات فكرية كبيرة واكتش بتقلب
انه كلها يلبس الوش الديني علشان 
مصالح شخصية ليه او للجماعة. 
ــي بعمل حاجة عكس احلاجة  دلوقت
ــنة. و  ــن ١٢ س ــا م ــا عملته ــي ان الل

ــن  ــوط م ــدون ضغ ــا. وب ــة ١٠٠٪ بيه مقتنع
ــيحة تصريحاً مباشراً  حد».  وحمل كالم ش
ــف كواليس عالقتها مع «اإلخوان  حول كش

ــة.  ــنوات املاضي ــالل الس ــلمني»، خ املس
وأعلنت في تغريدة أخرى أنها ستنشر 

قريبا مقطع فيديو في حسابها عبر 
ث فيه عن كل شيء  إنستغرام تتحدّ
ــرار بيتها. وردّت في  ــتثناء أس باس

ــاعات قليلة، على  أحدث تغريدة لها منذ س
: «من فضل  ــاب قائلةً منتقدي خلعها احلج
اهللا تعالى أن اجلنة بيده وليست 
ــر فلو كانت بيد  بيد البش
بعضهم ملا أدخل إليها 
إال نفسه وسبعة من 
وأغلقها  ــه  جماعت

خلفهم».

bËn‡ï@Â«@xä•@ÚzÓë@˝y
CÚ«b‡¶aD@—íÿi@ÒÖÜËfl
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ــي الواقع هو من  ــا ان هذا املبدأ ف موضح
ــي اودعها اهللا تعالى  املبادئ الفطرية الت
ــادئ الفطرية وذلك  في عباده كبقية املب
ــة من مقدمات  ــي تتوفر مقدمة مهم لك
ــف  مكلّ ــان  االنس ــي  االله ــف  التكلي
ــن املعاصي  ــات واالنتهاء ع ــأداء الواجب ب
ــعور بأنه  واحملرمات، البد ان يكون لديه ش
ــلوكه  ــؤول عن افعاله واعماله وس مس
ــبة  ــاك محاس ــى وان هن ــام اهللا تعال ام
ــعور  ــاف ان هذا الش ــاب وثواب.واض وعق
ــو االلتزام بالتكليف  يدفعه ويحركه نح
ــذي يدفعه  ــعور هو ال ــي، هذا الش االله
ــؤولية االجتماعية  للنهوض بأعباء املس
واملادية جتاه نفسه وجتاه اسرته وارحامه 
ــعور هو الذي  ــه، هذا الش وجتاه مجتمع
ــوق والواجبات، هناك  يدفعه ملراعاة احلق
 ، حقوق لالخرين عليَّ وهناك واجبات عليَّ
ة وفيه  ــقّ ــوق اداؤها فيه مش ــذه احلق وه
ــزم بهذه احلقوق  ــف اؤدي والت لفة.. كي كُ
ــيَّ واؤدي الواجبات التي  التي لالخرين عل
ــعور  ــيَّ لالخرين البد ان يكون لديَّ ش عل
ــة واالرتقاء  ــوض باالمّ ــؤولية، النه باملس
ة بالتطور وباالزدهار والتقدم وتغيير  باالمّ
الواقع املُعاش امنا يأتي من خالل الشعور 
ــود  بالوع ــزام  االلت ــؤولية..،  باملس ــي  احل
ــن امنا يأتي من  ــق والعهود لالخري واملواثي
ــؤولية.وتابع الشيخ  خالل الشعور باملس
ــد  ــود عن ــدأ موج ــذا املب ــي ان ه الكربالئ
ــهُ في فطرة  ــان اهللا تعالى اودع كل انس
ــرات اخلارجية  ــي املؤث ــان، نعم تأت االنس
ــي وحتفز هذا  ــة والتربية لكي تُنمّ والبيئ
ــعور، هو  ــذا الش ــف ه ــعور او تُضعِ الش
ــان لكن  ــل خلقة االنس ــود في اص موج
ــة التي حتافظ على  ــاً ال تتوفر البيئ احيان
ــراً..،  ــال  مؤث ــه فاع ــعور وجتعل ــذا الش ه
ــان  ــف فينعدم ويصبح لدى االنس يضعُ
ب  روح االتكال على الغير روح الكسل حُ

التعطيل والتراخي والفتور وعدم القيام 
ــدم النهوض  ــاه االخرين وع ــب جت بالواج
باملسؤولية، احياناً تأتي البيئة اخلارجية 
ــدأ الفطري  ــى هذا املب ــا ان حتافظ عل ام
ــذا املبدأ  ــؤدي الى إضعاف ه ــه –ال- ي او ان
الفطري عند االنسان.ودعا ممثل املرجعية 
ــؤولية  ــعور باملس ــذا الش ــى تنمية ه ال
ــات على  ــن االيجابي ــن الكثير م ملا له م
ــيرا الى ات  ــتوى الفرد واجملتمع، مش مس
عف الشعور باملسؤولية وروح االتكال  ضُ
ــية القاء اللوم  على االخرين وروح ونفس
ــؤدي الى  ــى االخرين ي ــؤولية عل في املس
ــلبيات اخلطيرة على  ــة من الس مجموع
ــول الفوضى  ــتوى واجملتمع منها حل مس
ويؤدي الى تضييع احلقوق لالخرين ويؤدي 
ــا واضطراب  ــة وتخلفه ــع االمّ الى تراج
ــة ال تشعر  امورها ألن الفرد وألن املؤسس
ــأن يتقدم  ــوض ب ــي النه ــؤولية ف باملس

ــى ان هذا  ــذ يؤدي ال ــع حينئ ــذا اجملتم به
ــف ويتراجع  ــرد يتخل ــعب وهذا الف الش
ــك البد ان يكون لدينا هذا  الى الوراء، لذل
ــاة الفرد  ــعر بأهميته في حي ــدأ ونش املب
ــوا اخواني  ــدت الحظ ــد اك ــع وق واجملتم
ــاً تنبّه حتاول احلفاظ  اآليات القرآنية دائم
ــان  على هذا املبدأ الفطري وتؤكد لإلنس
ــل وكل  ــؤول كل فع ــت مس ــى انه ان عل
ــؤول  ــلوك وقول انت مس تصرف وكل س
ــجل عليك وحتاسب عليها  عنها ستس
ــن االيات القرآنية  وتعاقب عليها، عدد م
واالحاديث الشريفة تبنيّ هذا املبدأ وحتاول 
احلفاظ عليه الحظوا اهللا تعالى يُقسم: 
نيَ (٩٢) – سورة  عِ مَ مْ أَجْ أَلَنَّهُ رَبِّكَ لَنَسْ وَ (فَ
ــأَلُنَّ  ــي آية اخرى: (وَلَتُسْ احلجر-)،ايضاً ف
ــورة النحل)،  لُونَ (٩٣)- س مَ نتُمْ تَعْ ا كُ مَّ عَ
ــاءلون  ــم ستس ــدر منك ــل يص كل عم
ــراً ام كبيراً.ثم في  ــواء كان صغي عنه س

ــئُولُونَ  سْ مْ مَ ــمْ إِنَّهُ وهُ فُ ــرى: (وَقِ ــة آخ آي
ــورة الصافات-. وكذلك احلديث  (٢٤) – س
لكم  ــم راع  وكُ ــم: (كلك ــهور لديك املش
ــؤول عن رعيته).واشار اننا نفهم من  مس
ــي اجملتمع  ــان ف ــذا احلديث ان كل انس ه
ــة..، تارة  ــان لديه رعي ــؤول وكل انس مس
الرعية كبيرة احلاكم ورعيته من الشعب 
وتارة الدائرة ومديرها راعٍ وموظفوه رعيته 
ــؤول عن  ــر راع ومس ــة املدي ــارة مدرس وت
ــؤول  ــرة مس الطلبة وتارة عندنا رب االس
ــرته وعن تربيتهم وهكذا في كل  عن اس
نواحي اجملتمع االنسان يكون راعياً ويكون 
ــى ان نبني ما  ــؤول عن رعيته.ودعا ال مس
ــي الوقت احلاضر ومن اهم  هو املطلوب ف
ــان هي  ــي يعتمد عليها االنس االمور الت
ــاج اليه هو  ــة الذي نحت ــألة الثقاف مس
(ثقافة الشعور باملسؤولية) هذه الثقافة 
ــرة  ــائعة ومنتش ــي يجب ان تكون ش الت
ــل الثقافات االخرى  ــاس في مقاب بني الن
ــر احياناً لدى اجملتمع وتسبب  التي تنتش
تعطيل هذا املبدأ لدى الفرد ولدى اجملتمع 
ــع االول ألي مبدأ او قيمة  ــك ان املنب والش
ــع هو مدى  ــي داخل اجملتم ل ف ــى تفعّ حت
ــعور الفرد واجملتمع بأهمية ذلك املبدأ  ش
ــرداً ومجتمعاً.وتابع  ــان ف في حياة االنس
ــي ان الذي  ــيخ عبد املهدي الكربالئ الش
ــادة  ــات مض ــاك ثقاف ــه ان هن ــف ل يؤس
ــر في  ــي تنتش ــي الت ــة ه ــذه الثقاف له
ــاء اللوم  ــن جملتها ثقافة الق اجملتمع م
ــن وثقافة االتكال  والتقصير على االخري
على االخرين وثقافة التبعية للغير عدم 
ــعور بالثقة بالنفس واالعتماد على  الش
ــن االمور التي تُضعف هذا  النفس هذه م
ــي في حياة االنسان لذلك  املبدأ االساس
ــذه الثقافة بني  ــيع ه نحن نحتاج ان نُش
ــعور  ــى ينمو هذا الش ــراد اجملتمع حت اف
ــاً هنا نقطة  ــخ في اجملتمع..طبع ويترس

مهمة نحب ان نبينها ان مرتبة الشعور 
باملسؤولية والتثقيف بهذا املبدأ يختلف 
ــي  الوظيف ــخص  الش ــع  موق ــب  بحس
ــي..  ــي واالقتصادي والسياس واالجتماع
ــع  ــه اهم واخطر واوس ــا كان موقع كلم
ــعور البد  ــي اجملتمع كلما كان هذا الش ف
ــخ ويتعزز لديه اكثر من االخرين  ان يترس
ً البد ان تكون هذه الثقافة  فاحلاكم مثال 
ــخة لديه اكثر من احملكوم أي  قوية وراس
ــر اكثر من  ــن الرعية املدي ــي اكثر م الراع
ــرة  ــرة اكثر من ابن االس الطالب رب االس
ــان في هذا  ــب موقع االنس وهكذا بحس
ــعور اقوى  ــع البد ان يكون هذا الش اجملتم
ــار الكربالئي الى بيان  ــخ لديه.واش وارس
ــئ لكي نولّد هذا  ما هي احملركات واملناش
ــؤولية.. في الواقع هناك  ــعور باملس الش
ة محركات ومناشيء البد ان نحصلّها  عدّ

لكي ننمي هذا الشعور:
ــرة  الفط ــي  الداخل ــرك  احمل ــو  االول:ه
السليمة والضمير احلي والوجدان النقي 
ــليمة في داخل  ــور ان بقيت س هذه االم
ــعور باملسؤولية  ي هذا الش االنسان تنمّ
ــر  ــو اخلير واالمتناع عن الش وتدفعه نح
ــان حينما يصدر  ــاً جتد انس ــك احيان لذل
ــيئاً سيء يسأله يقول له اسألك  منه ش
ــذا االمر ان يصدر؟  ــك هل تقبل ه بوجدان
هذا السؤال امنا يعبر عن ان هذا الوجدان 
ــدى  ل ــليمة  ــرة س والفط ــاً  نقي كان  اذا 
االنسان تدفعه للشعور باملسؤولية عن 

عمله وسلوكه.
ــوازع الديني الذي هو من اقوى  الثاني - ال
ــعور باملسؤولية باعتبار ان  احملركات للش
الوازع الديني نابع من الشعور برقابة اهللا 
تعالى ومحاسبة اهللا تعالى لالنسان وما 

يترتب عليه من ثواب.
الثالث - التربية والتنشئة اجملتمعية التي 
ــعور  ــرة  ابتداء ينمو هذا الش تبدأ باالس

ــرة االب الذي  ــؤولية في داخل االس باملس
ــه واوالده  ــؤوليته جتاه زوجت ــعر مبس يش
ــال   ــاً متكاس ــرك ال يكون متقاعس ويتح
ــر.. يتحرك من  ــال  متكال  على الغي مهم
ي هذا الشعور  ــؤولية وينمّ اجل اداء املس
ــادئ املهمة  ــل ويربيه ومن املب لدى الطف
ــب الوطن  ــل على ح ــي االب الطف ان يرب
ــعور مبعاناة االخرين  وحب االخرين والش
والعطف على االخرين..ايضاً في املدرسة 
ــا يقوم املعلم واملدرس بتنمية هذا  حينم
الشعور لدى الطلبة واملدير حينما يقوم 
ــدى املوظف تارة  ــعور ل ــة هذا الش بتنمي
ــبة  من خالل القدوة وتارة من خالل احملاس
ــات التربوية  ــاً املؤسس ــة.. وايض واملراقب

للمجتمع تقوم بهذا الدور.
ــي  ف دوره  ــع  اجملتم ــارس  مي ان   - ــع  الراب
ــبة واملتابعة واملراقبة كيف يكون  احملاس
ــان له  ــا انس ــون لدين ــا يك ــك؟ حينم ذل
ــن فاذا  ــي ويالحظ االخري ــر اجتماع تأثي
ــم على  ــاء ينبهه ــم اخط ــدرت منه ص
ــه االخرين  ــاء رجل الدين ينبّ هذه االخط
ــن لديهم تأثير  على االخطاء كذلك الذي
اجتماعي ينبهون االخرين على االخطاء 
ــا يأتي  ــرة حينم ــل الدائ ــي داخ ــاً ف ايض
ويحاسب  املوظف  ــب  ويحاس ــؤول  املس
ــعور  ــا ال يكون لديه ش ــن يعمل حينم م
باملسؤولية ويحاسبه على تقصيره هذا 
ــؤولية  ــعور باملس ايضاً من احملركات للش
ــة الدينية  ــت املرجعي ــاه االخرين.وبين جت
العليا  في آخر هذه اخلطبة ما هي انواع 

املسؤولية االنسانية:
ــؤولية االجتماعية والتي تتعلق  ١- املس
ــان جتاه الوالدين واالبناء  مبسؤولية االنس
ــاكني واالرامل  ــى واملس ــام واليتام واالرح
ــراد اجملتمع من  ــنني وغيرهم من اف واملس

ذوي االحتياجات املهمة..
ان  ــن  وتتضم ــة  املهني ــؤولية  املس  -٢

ــؤوليته في اتقان  ــعر مبس ــان يش االنس
ــان  ــل والوظيفة املكلف بها االنس العم
ــاد والتعاون مع  ــه واالجته واالخالص في

افراد اجملموعة العاملة معه.
ــن  وتتضم ــة:  االخالقي ــؤولية  املس  -٣
مسؤولية االنسان عن اقواله ومعاشرته 
وسلوكه وتصرفه االخالقي مع االخرين..

ــؤولية القانونية وتشمل احترام  ٤- املس
ــني واالنظمة واالنضباط واحملافظة  القوان
ــادات  والع ــي  االجتماع ــام  النظ ــى  عل

والتقاليد احلسنة.
ــن  وتتضم ــية:  السياس ــؤولية  املس  -٥
ــن  ــع رعيته وحس ــم م ــؤولية احلاك مس
االدارة لشؤونهم واالخذ بهم نحو اجلادة 
الصحيحة والتقدم واالزدهار وحتصينهم 
ــكل خطراً  ــم مما يهددهم ويش وحمايته
عليهم، والوفاء لهم بالوعود وااللتزامات 
ــتورية واالخالقية..وهذا  ــة والدس الوطني
النوع من املسؤولية هو اهم املسؤوليات 
ــون في هذا  ــخص يك التي ينبغي ألي ش

املوقع ان يفي بها لرعيته..
ــذه االنواع  ــار الكربالئي بقوله ان ه واش
ــع امنا تؤدى على  ــؤولية في الواق من املس
افضل وجه اذا كان هناك شعور لدى هذه 
الطبقة باملسؤولية وكما بينا ان الشعور 
ــؤولية لها مراتب ونحن نحتاج ان  باملس
نشيع ونثبت ثقافة الشعور باملسؤولية 
ــيع ثقافة القاء اللوم والتقصير  ال ان تش
على االخرين دائماً واالتكال على االخرين 
ــى الراحة والتعطيل ومثل هذه  الركون ال
ــرد واجملتمع  ــور التي متنع حقيقة الف االم
ــار والبقاء على ما هو  ــن التقدم واالزده م
عليه.وختم بحديثه نسأل اهللا تعالى ان 
يوفقنا ملا فيه رضاه وان يأخذ بأيدينا الى 
ما فيه صالح امرنا انه سميع واحلمد هللا 
ــى اهللا على محمد وآله  رب العاملني وصل

الطيبني الطاهرين.
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ــة الطبقات  ــؤولية) بني كاف ــعور باملس ــر (ثقافة الش ــة العليا على ضرورة نش ــة الديني ــدت املرجعي اك
ــيخ عبد  ــعور هو الذي يدفع االخرين ملراعاة احلقوق والواجبات.وحتدث الش االجتماعية مبينة ان هذا الش
املهدي الكربالئي خالل اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة ما نصه :»ايها االخوة واالخوات نتعرض في اخلطبة 

الثانية الى مبدأ اجتماعي وتربوي مهم في حياة الفرد واجملتمع أال وهو (مبدأ الشعور باملسؤولية).
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المرجعية الدينية العليا تتحدث عن نشر «ثقافة الشعور بالمسؤولية» وكيفية تحريكه في المجتمع

ــة، القيادات  ــود املاضي ــت، في العق ــا جنح      كم
ــز قوى درزية  ــاعدة مراك احلزبية الصهيونية ومبس
ــا الطبيعي،  ــراج الطائفة من حضنه مؤثرة، بإخ
ــر الدولة  ــة، وربطها مبصي ــة العربي ــن األقلي حض
ــوه الدمَ  ــف اختار مخترع ــر حل ــة، بأواص اليهودي
ــرائيلية املوهومة إناءً  ــة اإلس ــا واملواطن له صمغً
ــدت التقارير أنه  ــة. واك ــزات كاذب ــاواة محفّ واملس
ــكل نسبي وإلى حد بعيد،  رغم جناح رعاتها، بش
ــاء الطائفة وتأطيرهم في قوالب  في محاصرة أبن
ــة وانعزالية، برزت  ــة انفصالي ــة واجتماعي ثقافي
ــارم  ــا الص يه ــت بتصدّ ــات عرف ــم مجموع بينه
ــش االحتالل  ــد اإلجباري في جي ــة التجني لقضي
ــم وتزييفها  ــرائيلي، وحملاوالت طمس هويته اإلس
ــدروز األصيل  ــل، على انتماء ال ــم، باملقاب وتأكيده
ــتترك  ــاالت ابنائها وهمومهم.س ــة، ولنض للعروب
ــدروز لهذا القانون أثرًا لن  أصداء مقاومة العرب ال
ــن تدمله ترضيات  ا ل ــرخً متحوه األيام املقبلة، وش
ــض قادتهم  ــا، وال متويهات بع ــة وأالعيبه احلكوم
ــوح معالم  ــذا ورغم وض ــب؛ مع ه ــم اخلل ووعوده
ــة الدولة، كما  ــني «احللم» الدرزي وطبيع الهوة، ب
ــون القومية، وتأكدت بعده، رأينا أن  كانت قبل قان
معظم غير الدروز الذين تطرقوا لردة فعلهم، بقوا 
أسرى ملساطر تقييماتهم التقليدية، وتعاطيهم 
ــض جيوب  ــات بع ــى ممارس ــي عل ــي واملبن النمط
ــعبهم  ــن أبناء ش ــلبية، جتاه مح ــة الس الطائف
ــة كما جتلت  ــة واملعادية خاص ــاه املصيري وقضاي
ــزة األمن  ــي اجليش وأجه ــالل مواقعهم ف ــن خ م
ــد، فمعالم  ــت الفرصة بع ــم تف ــرائيلية.  ل اإلس
ــد  ــت أش ــرائيل بات ــي إس ــة»  ف ــألة الدرزي «املس
ــي هذه األزمة  ــفت محاورها ف ا، وقد تكش وضوحً
ــرص احتوائهم  ــت ف ــاع ، حتى أضح ــى النخ حت
ــد، ملحة ومن ضمن  ــعب واح مجددًا، كأبناء لش
ــات اجملتمع العربي وقياداته  ــؤوليات مؤسس مس
ــؤولية نخب الطائفة الواعية، على  النافذة ومس
ــد صدمة  ــدروز، بع ــيد ال ــواء.لم يكن نش ــد س ح

ا، ورغم طغيان نشوز من  ا وموحدً القانون، متناغمً
ــرورة إلغاء القانون  ــتفزة، بض نادوا، بانتهازية مس
ــى وقفتهم  ــالح» تبق ــوة الس ــني «أخ ــه مييز ب ألن
ــن احتجاجاتهم املطلبية في  هذه املرة مغايرة ع
ــابقة؛ فعندما  ــات املوضعية الس ــض املواجه بع
ــادرة أراضيهم في موقع  ــوا للدفاع ضد مص خرج
ــى ذاك املكان،  ــة» عل ــدود «املعرك ــا اقتصرت ح م
ا، وذلك متاما كما  ــدً ــر تلك األرض حتدي وحول مصي
ــوت غير املرخصة  ــي مواجهاتهم ضد هدم البي ف
ــكنونها.لم يبرز في جميع  تلك  في عدة قرى يس
ــل الغمغمة وال  ــكل ال يقب القضايا العينية، بش
ــع «دولتهم» وإصرار قادتها  ــر أو التبرير، دواف التدوي
ــة  كادت تُقنع،  ــم اجلمعي، كطائف ــى إقصائه عل
ــه الذي  ــا من «العرق» املميز نفس بالتضليل، إنه
ــعب اهللا اخملتار. ــركاؤهم» أبناء ش ينتمي إليه «ش
ا  ــت أفواجً ــيّد األعلى» فأصاب ــة «الس جاءت ضرب
ــوة وموضعتهم في  ــم ببركة الصح جديدة منه
مرتبتهم الطبيعية مع سائر األغيار، الذين خلقوا 
ــماء  ــد والرعد وحكام الس ــاب الوع ــة أصح خلدم
واألرض، كما يؤمن السادة. كرر كثيرون شماتتهم 
ــة الدرزية، ملا  ــل أبناء الطائفة العربي على ردة فع
ــن خدموها طيلة  ــه الدولة من جحود بحق م أبدت

ــبعة عقود، ومنهم من فقد أبناءه فداءً للعلم  س
ــهم فراهنوا  ــرون حدس ــدم؛ وتبع آخ ــراكة ال ولش
ا،  ــذه املرة أيضً ــتنجح، ه على أن قيادات الدولة س
ــاعدة بعض القيادات  في احتواء األزمة ومترر، مبس

ــدة،  ــة جدي ــة مقايض ــة، صفق ــة التقليدي الدرزي
ــض االمتيازات  ــدروز على بع ــيحصل ال وفقها س
ــي اخلنادق  ــل إبقائهم ف ــة مقاب ــب املادي واملكاس
ــون في واقع من املرايا  ــدون «هتكفا»ويعيش ينش

املهشمة، وبظل هوية جريحة وكسيرة. قد تكون 
ــررة، فمواقف قادة  ــن مب ــاعر جميع املنتقدي مش
ــرائيل،  ــة بعد إقامة إس ــة الدرزي ــة العربي الطائف
ا خصبة  أنتجت أسباب ذلك التنابذ وشكلت أرضً
ــذا ال بد من  ــماتة وعدم الثقة؛ مع ه ــاعر الش ملش

رصد مسيرة التغييرات احلاصلة داخل اجملتمعات 
الدرزية في البالد. كان اجليش ومصلحة السجون 
لني الرئيسيني  ــغّ ــرائيلية، في البدايات، املش اإلس
ــاس من  ــكلت باألس ــي تش ــة الت ــاء الطائف ألبن

ا اليوم  ــة ومحافظة، أمّ ــات فقيرة تقليدي مجتمع
ــاكل اندثرت، وبدأت  ــرة من تلك الهي فمعالم كثي
ــكل بنى جديدة وتأخذ مكانتها االجتماعية  تتش
والريادية في معظم التجمعات السكنية الدرزية. 
ــن املواطنني  ــدروز، كغيرهم م ــرب ال ــد تأثر الع لق

ــرب، بوتائر التطورات االجتماعية واالقتصادية  الع
ــة احلال  ــي أدت بطبيع ــة، الت ــي الدول ــة ف احلاصل
ــة من املثقفني  ــرائح وازن إلى منو نخب جديدة وش
ــطني،  واألكادمييني ورجال األعمال واملهنيني الناش
ــا على  ــر انفتاحً ــت أكث ــات أصبح ــي مجتمع ف
ــات العصر،  ــة للتعاطي مع حتدي ــم، وجاهزي العال
ــي، واصرارا  ــة مخلّفات املاض ــتعدادًا ملواجه واس
ــتقبل آمن يظلل  ــعي وراء أحالم ملس من أجل الس
ــمات غير مشوهة أو  أبناءه  بهوية واضحة القس
ــة. لن تكفي هذه الرقعة لإلحاطة بتفاصيل  هشّ
تلك التطورات، ولكن ليس من املعقول أن تستمر 
وشائج عالقاتنا أسيرة لفرضية تقول ال فائدة من 
دروز بالدنا، كما آمن وما زال الكثيرون بيننا.هنالك 
ــات الواقعية حول ما يسمى  كم هائل من الدراس
ــألة الدرزية» في إسرائيل، ويكفي أن نتابع  «باملس
ما كتبه بعض أعالمها من املثقفني في األسابيع 
ــف تفاعلت تلك النخب مع  ــرة،  كي نرى كي األخي
ــالف واضح  ــون القومية، وبخ ــريع قان قضية تش
ــادات التقليدية، ومبا قد  ــم القي مع مواقف معظ
ينسف صحة الفرضية املذكورة. سنقرأ مثالً عن 
ــور أمل جمال من  حتذير ابن قرية «يركا» البروفيس
ــي مقالة مهمة له  ــادات الدرزية، ف ــة القي انتهازي

(نشرها في الثاني من أغسطس اجلاري في جريدة 
ــن أن ينحصر  ــال فيها «ال ميك ــس») حيث ق «هآرت
ــال أو تغيير قانون  ــألة إبط ــال الدروز  في مس نض
القومية؛ يجب أن يكون النضال أعمق وأشمل من 

ذلك. يجب أن يكون على صورة الدولة بشكل عام 
ــم يكتف بذلك بل  ــى معنى املواطنة فيها».ل وعل
ا بنوايا تلك القيادات، ألنها كانت  ــككً مضى مش
ــل إجنازها؛ فمن  ــريع قب على اطالع بعملية التش
ــى «بحصر مطالبه في قضية عينية وربطها  يرض
باخلدمة العسكرية والوالء األعمى، يعكس فشالً 
ــذه اللغة  ــواء؛ ه ــى حد س ــيًا عل ــا وسياس قيميً
ــب مواطني دولة  ــة، وال تناس ــب فرق املرتزق تناس
ــي منتهى احلزم.  ــا دميقراطية». كالم ف ــي أنه تدع
تزامنًا مع املقال املذكور نشر احملامي شكيب علي 
كم  ، من والّ ــع «واينت» مقاالً بعنوان «أصالً في موق
ــتقامة  قادة للطائفة الدرزية؟»، وفيه يجيب باس
ــدة تعبعب في  ــان إنبعاث روح جدي وجرأة تعكس
ــة التي  صدور أجيال اليوم، فيقول:»إنها املؤسس
ــة ومنبطحة  ــادة ضعيف ــى الطائفة قي ــي عل تولّ
ــغوف، أن «انتفاضة  ــم يعلن بتحد ش وعاجزة»، ث
ــات» وحكماء  ــاء «التطبيق ــة، أبن ــباب الطائف ش
ــرحية قد انتهت، وأن عصر  «غوغل» أثبتت أن املس
ــى وانتهى،  ــة قد ولّ ــني امللك املريح للمؤسس تعي
ــس بالضرورة جيد  ــد للملك املولّى لي فما هو جيّ
ــرحيات  ــباب الطائفة، فعصر األكاذيب واملس لش
ــات  أن تعامل  قد انتهى وعلى احلكومة واملؤسس
الدروز باحترام كامل ومبساواة حقيقية». إنها لغة 
جديدة؛ لغة أجيال تزورها احلقيقة في اخملادع، ولن 
ــدر أحد في هذا العصر على تزويرها أو حجبها.  يق
في املاضي صرخت مجموعات صغيرة عربية درزية 
ــرب،  فصدقتهم قلة من  ــدةً: نحن عرب يا ع مؤك
العرب وقلة أقل من الدروز؛ أما اليوم فما زال أولئك 
ــرات  ــد ومعهم يصرخ عش ــون على العه يصرخ
ــال؛ هو  ــوت جديد وع ــني بص ــني واألكادميي املثقف
ــوت من أفاقوا على هول اخلديعة ووقع احلقيقة  ص
ــوا أكثر من عرب وال أقل من دروز.أمامنا  بأنهم ليس
ــض الكثيرون  ــاح التغيير والعاصفة ويرف تهب ري
ــة بأن قيادة  ــا لكن البعض على قناع بيننا رؤيته

مسؤولة وحكيمة سترفع الراية قريبا.

البينة الجديدة / القسم السياسي
ــرائيل الدولة القومية للشعب  ــاس: «اس اكدت التقارير االعالمية انه قد تكون ردة فعل الطائفة املعروفة، العرب الدروز، ضد قانون أس
اليهودي» هي احلدث «اخملتلف» األبرز واخلارج عن مألوف املشهد السياسي املتوقع والروتيني بني املواطنني العرب. هذا وقد أدت مشاركة 
عشرات اآلالف من أبناء الطائفة، بشيوخها وعلمانييها، بجنودها ومعارضيهم، في املظاهرة الكبرى التي جرت في الرابع من آب اجلاري 
ــمية في خانة «اليك» وجتريد صنّاعها، اليهود والدروز، من جميع عناصر التبرير  ــر الدمياغوغية الصهيونية الرس في تل أبيب، إلى حش
والتمسكن، التي اعتادوا على جتنيدها في معرض حمالتهم الدعائية للدفاع عن السياسات العنصرية ضد جميع املواطنني العرب.
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 وزارة النفط    

 شركة تسويق النفط
 
 

 بتنفيذ الخاصة  ٢٠١٨ لسنة )٣اعالن المناقصة العامة رقم (م/ 
 لشركة تسويق النفطبناية الدفاع المدني مشروع 

 
 تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...   

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

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

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

فعل�ى ال�راغبين ف�ي االش�تراك  مدني في الجهة الشمالية الشرقية من موقع الش�ركة اع�اله انشاء بناية الدفاع المشروع 

قس�م الحس�ابات  اله مراجع�ة الهيئ�ة االداري�ة /ـ�ـبالمناقصة من المؤهلين ومن ذوي الخبرة واالختصاص ف�ي المج�ال اع

ول تخوي�ل بالنس�بة  للمخ�ول للحص�االدارية في مقر الشركة مستصحبين معهم هوية المدير المفوض للش�ركة او كت�اب 

تس��لم خ��الل خمس��ة اي��ام عم��ل م��ن ت��اريخ وص��ل ش��راء  – )CD (عل��ى ق��رص م��رن المناقص��ةعل��ى نس��خة م��ن وث��ائق 

علم�ا ان ه�ذا المش�روع خاض�ع  ،غي�ر قاب�ل لل�رد عراق�ي ملي�ون وخمس�مائة ال�ف ) ١,٥٠٠,٠٠لق�اء مبل�غ ( -المناقصة

(حي��ث يتحم��ل مق��دم العط��اء  وك��ذلك نظ��ام الوث��ائق القياس��ية٢٠١٤ة ) لس��ن٢لتعليم��ات تنفي��ذ العق��ود الحكومي��ة رق��م (

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

البالغ�ة عراق�ي اربعة وعشرون ملي�ون وخمس�مائة واربع�ة عش�ر ال�ف واربعمائ�ة وعش�رون دين�ار )  ٢٤,٥١٤,٤٢٠(

ملي��ارين واربعمائ��ة وواح��د وخمس��ون ملي��ون ) ٢,٤٥١,٤٤٢,٠٠٠الت��ي تبل��غ (%) م��ن قيم��ة الكلف��ة التخميني��ة ١(

قاب��ل للتجدي��د م��ن اح��د  اش��هر س��تةبموج��ب ص��ك مص��دق ناف��ذ لم��دة واربعمائ��ة واثن��ان واربع��ون ال��ف دين��ار عراق��ي 

يهم�ل العط�اء ال�ذي ل�م ترف�ق مع�ه تسويق النفط وألمر شركة تس�ويق ال�نفط وس�وف  المصارف المعتمدة من قبل شركة

م�ن ت�اريخ ) تس�عون يوم�اً ٩٠التأمينات االولية و وصل ش�راء وث�ائق المناقص�ة عل�ى ان تك�ون العط�اءات ناف�ذة لم�دة (

يب�داً تق�ديم العط�اءات ان ، علم�اً % عند االحالة وقبل توقيع العقد ٥على ان يستكمل مبلغ التامينات الى غلق المناقصة 

اعتباراً من تاريخ نشر االعالن في الصحف ويتم ايداعها في صندوق العطاءات بمق�ر الش�ركة وأن اخ�ر موع�د الس�تالم 

وف�ي حال�ة مص�ادفة ي�وم الغل�ق  ٢٣/٠٩/٢٠١٨المواف�ق  االح�دي�وم ) م�ن ظه�ر ١٢,٠٠(يك�ون ف�ي الس�اعة العطاءات 

ان يتم تق�ديم العط�اء ف�ي مظ�روف مغل�ق ومخت�وم  سيكون تاريخ غلق المناقصة على هعطلة رسمية فأن اليوم الذي يلي

رها ف�ي وث�ائق ـويثبت عليه اسم الشركة ورقم واسم المناقصة ، وستهمل العطاءات غير المستوفيه للشروط الوارد ذك�

يه المناقص�ة ــ�ـحمل م�ن ترس�و علــ�ـأ االس�عار ويتـــ�ـير ملزمة بقبول اوطــركة تسويق النفط غــماً أن شـــة علمناقصال

ي مقر الشركة عند الحاج�ة ال�ى معلوم�ات الشؤون الفنية والصيانة فتتم مراجعة قسم تقنية  ،النــنشر واالعــور الـــاج
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية
محكمة البداءة اِّـتخصصة بالدعاوى التجارية

العدد: ٣٨١/ب/٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/٨/٧
خدمة وجباية

(إعـــــــالن)
والتطوير  لالستثمار  البستنة  لشركة  كاظم)  عواد  (ابراهيم  اِّـفوض  اِّـدير  عليه/  اِّـدعى  اُّـ 
لوظيفته،  اضافة  الجنسية/  محدودة  التجارية  والوكاالت  العامة  والتجارة  والحيواني  الزراعي 
أقام اِّـدعي (اِّـدير العام للشركة العامة للتجهيزات الزراعية/ إضافة لوظيفته) الدعوى اِّـرقمة 
٣٨١/ب/٢٠١٨ والذي يطالبك بتأديتك مبلغاً قدره (٧٣٥٠٠٠) دوالر امريكي عن الكفالة 
(ضمان حسن التنفيذ بنسبة ٥٪) وإلزامك بتأديتك الغرامات التأخريية بنسبة ١٠٪ من العقد 
وتحميلك  مستقلة  أو  منضمة  حادثة  بدعوى  بالزيادة  باِّـطالبة  والحق  اِّـجهزة  غري  للكميات 
كافة الرسوم واِّـصاريف وأتعاب اِّـحاماة، وِّـجهولية محل اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ 
اِّـوافق  اِّـرافعة  بموعد  يوميتني  محليتني  بصحيفتني  تبليغك  قرر  مجهولة  جهة  اُّـ  وانتقالك 
ستجرى  قانوناً  عنك  ينوب  من  او  حضورك  عدم  حالة  وَّـ  التاسعة،  الساعة   ٢٠١٨/٨/٢٨

اِّـرافعة بحقك غياباً وعلناً وفق القانون.
                  اِّـوظف اِّـختص                                                                          القاضي االول

                     رؤى طارق                                                                             الهام فخري صادق

     محافظة كربالء اِّـقدسة                                                                                                                         العدد: ٩٣
مديرية بلديات كربالء اِّـقدسة                                                                                                                    التاريخ: ٢٠١٨/٨/٨

إعـادة إعـالن
تعلن مديرية بلديات كربالء اِّـقدسة/ لجنة البيع وااليجار عن تأجري العقارات اِّـدرجة َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية الحر 
َّـ اِّـزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة اِّـرقم (٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل) فعلى الراغبني باالشرتاك الحضور 
َّـ ديوان البلدية اعاله َّـ الساعة العاشرة صباحاً بعد مرور (١٥) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبني 
معهم وصل التأمينات القانونية البالغة ٢٠٪ من القيمة التقديرية ونسخة من هوية األحوال اِّـدنية ويتحمل من ترسو عليه 

اِّـزايدة أجور النشر واالعالن واِّـصاريف االخرى وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة اِّـرقم (٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل).
اِّـهندس
مازن هاتف عبد اِّـهدي الياسري
مدير بلديات كربالء اِّـقدسة

اِّـدير العام وكالة
ورئيس مجلس االدارة

  

 رقماديرية القيمة التق مدة االيجار المساحة رقم العقار التفاصيل ت

جزء من القطعة المرقمة  ١ كشك بجانب طريق الرزازة ١
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

جزء من القطعة المرقمة  ٢ كشك بجانب طريق الرزازة ٢
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

جزء من القطعة المرقمة  ٣ كشك بجانب طريق الرزازة ٣
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

جزء من القطعة المرقمة  ٤ كشك بجانب طريق الرزازة ٤
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

جزء من القطعة المرقمة  ٥ انب طريق الرزازةكشك بج ٥
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

جزء من القطعة المرقمة  ٦ كشك بجانب طريق الرزازة ٦
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

جزء من القطعة المرقمة  ٧ لرزازةكشك بجانب طريق ا ٧
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

جزء من القطعة المرقمة  ٨ كشك بجانب طريق الرزازة ٨
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

جزء من القطعة المرقمة  ٩ كشك بجانب طريق الرزازة ٩
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

جزء من القطعة المرقمة  ١٠ كشك بجانب طريق الرزازة ١٠
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

من القطعة المرقمة جزء  ١٥ كشك بجانب طريق الرزازة ١١
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

جزء من القطعة المرقمة  ١٨ كشك بجانب طريق الرزازة ١٢
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

عة المرقمة جزء من القط ١٩ كشك بجانب طريق الرزازة ١٣
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

جزء من القطعة المرقمة  ٢٠ كشك بجانب طريق الرزازة ١٤
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

قمة جزء من القطعة المر ٢١ كشك بجانب طريق الرزازة ١٥
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

جزء من القطعة المرقمة  ٢٢ كشك بجانب طريق الرزازة ١٦
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

جزء من القطعة المرقمة  ٢٣ كشك بجانب طريق الرزازة ١٧
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

جزء من القطعة المرقمة  ٢٤ كشك بجانب طريق الرزازة ١٨
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ / حيدرية١/٣٧٨٢٩

جزء من القطعة المرقمة  ٢٥ كشك بجانب طريق الرزازة ١٩
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ رية/ حيد١/٣٧٨٢٩

 

 

محكمة األحوال الشخصية َّـ الفجر
العدد: ١٤٥/ش/٢٠١٨

إعــــــــــــــــــالن
ــر/ محلة  ــكن الفج ــني يس ــى عليه/ قادر علي حس اُّـ اِّـدع

حسن علوان سابقاً/مجهول محل االقامة حالياً 
ــخ ٢٠١٨/٧/٣٠ اصدرت هذه اِّـحكمة حكماً غيابياً  بتاري
ــة تأييد حضانة اِّـدعية وفاء  َّـ الدعوى اعاله يقضي بصح
ــر الدولة  ــرض مراجعة دوائ ــا عباس لغ ــاء الزم البنكم ضي
ــفر به خارج العراق ورد دعوى بخصوص  ــمية دون الس الرس
ــرر تبليغك اعالنا  ــل اقامتك تق ــان وِّـجهولية مح ــا ري ابنكم
ــرق الطعن  ــدم مراجعتك ط ــني وعند ع ــني محليت بصحيفت

القانونية سيكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول.
القاضي / اياد حنون هادي

محكمة األحوال الشخصية َّـ سوق الشيوخ
العدد: ١٤٦٧/ش/٢٠١٨     

م/إعــــــــــــــــــالن
ــوق  ــاكن س ــم كريم/ الس اُّـ اِّـدعى عليه/ أحمد قاس

الشيوخ الكرمة سابقاً
ــوى تطلب فيها  ــة جمعة جبار/ دع ــت اِّـدعية زين أقام

التفريق فيما بينكما للهجر
ــك بصحيفتني  ــرر تبليغ ــك تق ــل إقامت ــة مح وِّـجهولي
محليتني بالحضور امام هذه اِّـحكمة صباح يوم اِّـرافعة 
ــورك  ــدم حض ــة ع ــادف ٢٠١٨/٨/٢٦ وَّـ حال اِّـص

سوف تجري بحقك اِّـرافعة غيابياً وعلناً وفقاً لألصول.
القاضي/ حسني محمد سلمان

وزارة الدفاع 
(جمعية بناء اِّـساكن للضباط) 

(لجنة البيع وااليجار)
مزايدة رقم (٨) إعالن رقم (٢) لسنة ٢٠١٨

ــنة  ٢٠١٣ اِّـادة -١٣-اوال) اِّـعدل  ــتناداً ألحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١ لس اس
تعلن جمعية بناء اِّـساكن للضباط عن تمديد اِّـزايدة العلنية رقم (٨) لسنة ٢٠١٨ إليجار اِّـحالت 
ــرة) من صباح اليوم الخامس عشر من  ــاعة (العاش واِّـخزن اِّـبينة أوصافها ادناه وذلك َّـ تمام الس
اليوم التالي لنشر االعالن َّـ قاعة اِّـزايدات الكائنة َّـ بناية مقر الجمعية َّـ زيونة شارع الربيعي 
ــرتاك َّـ اِّـزايدة الحضور اُّـ مقر الجمعية يوم (االثنني)  مقابل جامع الربيعي فعلى الراغبني باالش
ــتصحبني معهم التأمينات القانونية اِّـؤشرة  اِّـصادف ٢٠١٨/٨/٢٧ َّـ الزمان واِّـكان اِّـعينني مس
ــنوي ولكامل مدة العقد  ـــ(٢٠٪) من القيمة التقديرية لبدل االيجار الس ــل واِّـتمثلة ب ازاء كل مح

ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور نشر االعالن واجور خدمة وداللية (٢٪) من بدل االيجار.
اِّـالحظات:

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

ــرة صباحاً لغرض تسديد  ــاعة العاش ٣- على اِّـزايدين الحضور َّـ اليوم اِّـحدد للمزايدة وقبل الس
التأمينات القانونية.

ــاء  ــل رقم (١٤) مناصفة مع محل رقم (١٥) تكلفة انش ــو عليه اِّـزايدة للمح ــل من ترس ٤- يتحم
جدار فاصل كونكريتي بينها.

األوصاف: اِّـحالت واِّـخزن ادناه مبنية من الطابوق والتسليح ومساحة كل محل ترتاوح بـ(١٥) م٢ 
أما اِّـخزن ترتاوح مساحته اكثر من (٢٥) م٢.

                                                                                                        اللواء
مدير جمعية بناء اِّـساكن للضباط

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال اِّـدنية
والجوازات واإلقامة

مديرية أحوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون أحوال بغداد/ الرصافة

العدد: ٦٩٤٨
التاريخ: ٢٠١٨/٨/٩

إعـــــــــــالن
ــبيب)  ــم مرجاح ش قدم اِّـواطن (جاس
دعواه القضائية لتبديل (لقبه) وجعله 
(البطاط) بدالً من (الحمدي) فعلى من 
ــذه اِّـديرية  ــه اعرتاض مراجعة ه لدي
ــن تاريخ  ــر يوماً م ــة عش ــالل خمس خ
ــذه  ــر ه ــوف تنظ ــه س ــر وبعكس النش
ــكام  ــتناداً إُّـ أح ــه اس ــة بطلب اِّـديري
اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية 
رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ اِّـعدل على ان 
ــم مدير عام الجنسية  يكون النشر باس

اِّـحرتم.. مع التقدير.
هيثم فاضل الغرباوي

                           اِّـدير العام/ وكالة

وزارة التجارة
مكتب الوزير/ قسم العقود العامة

م/ تنويه

ــدد (٣٠٠٤) َّـ  ــة الجديدة بالع ــوارد َّـ صحيفة البين ــالن ال ــارةً اُّـ االع إش
ــاص بمناقصة اعادة اعالن  ــني (العربي واالنكليزي) والخ ٢٠١٨/٨/٧ باللغت
ــخ النفاذية  ــة ٢٠١٨/١ – تم ذكر تاري ــال واِّـرقم ــز مادة حليب االطف تجهي
ــني (العربي واالنكليزي) َّـ ٢٠١٨/٩/١ـ 1/9/2018 خطأ والصحيح  باللغت

 .30/8/2018 - ٢٠١٨/٨/٣٠
لذا اقتضى التنويه

  

 رقماديرية القيمة التق مدة االيجار المساحة رقم العقار التفاصيل ت

جزء من القطعة المرقمة  ١ كشك بجانب طريق الرزازة ١
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ٢ كشك بجانب طريق الرزازة ٢
 نويا) سبعمائة وخمسون الف دينار س٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ٣ كشك بجانب طريق الرزازة ٣
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ٤ كشك بجانب طريق الرزازة ٤
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ٥ كشك بجانب طريق الرزازة ٥
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ٦ كشك بجانب طريق الرزازة ٦
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ٧ بجانب طريق الرزازةكشك  ٧
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ٨ كشك بجانب طريق الرزازة ٨
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ٩ كشك بجانب طريق الرزازة ٩
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ١٠ كشك بجانب طريق الرزازة ١٠
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ١٥ بجانب طريق الرزازة كشك ١١
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ١٨ كشك بجانب طريق الرزازة ١٢
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ١٩ انب طريق الرزازةكشك بج ١٣
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ٢٠ كشك بجانب طريق الرزازة ١٤
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ٢١ طريق الرزازة كشك بجانب ١٥
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ٢٢ كشك بجانب طريق الرزازة ١٦
 الف دينار سنويا ) سبعمائة وخمسون٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ٢٣ ق الرزازةكشك بجانب طري ١٧
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ٢٤ كشك بجانب طريق الرزازة ١٨
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١

جزء من القطعة المرقمة  ٢٥ رزازةكشك بجانب طريق ال ١٩
 ) سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا٧٥٠٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية ١/٣٧٨٢٩/٢١
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 اعالن مناقصة                      
 بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة              

 )برامج خاصة / 2018/  36 رقم المناقصة ( 
 اسم المناقصة (اعادة اعمار جسر الجغيفي فوق سكة القطار في الفلوجة على طريق فلوجة السجر)/االنبار        

    باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية  -1
 2018برامج خاصة) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب البرامج الخاصة لمحافظة االنبار عام  /36/2018( 
اعادة اعمار جسر الجغيفي فوق مشروع ( لتنفيذمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم عامة لدعوة وال

) دينار وبمدة تنفيذ ( 252,990,000ار بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (سكة القطار في الفلوجةعلى طريق فلوجة السجر)االنب
 .) يوم90

                 االختصاص افة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لك  -2
 طيط لشراء وثائق المناقصة.) المسجلين في وزارة التخ) والدرجة ( الخامسة  مدني(  

صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -3
وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على  .]ظهرا) 2 –صباحا  8المتضررة من العمليات اإلرهابية خالل ساعات الدوام الرسمي (

 .مقر الصندوقالساعة ( العاشرة ) صباحا في  29/8/2018) الموافقاالربعاءركات يوم (استفسارات الش
                                                                                                                                    -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -4

العقود غير المنفذة، ومبلغ التأمينات األولية،  ةختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين، مدة نفاذياالموقف القانوني:  -
 .المطالبات الموقوفة

 ، الموارد المالية والسيولة النقدية.قف المالي: األداء المالي السابقالمو -
 .) السابقة10(المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات  -

 ) من مبلغ اقل عطاء.%3وهناك هامش افضلية لمقدمي العطاءات المحليين من نفس المحافظة بنسبة (
دينار عراقي مئتان وخمسون الف ) 250,000قدره ( مناقصة لقاء مبلغ شراء وثائق البالتقديم  راغبينبإمكان مقدمي العطاءات ال -5

ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة  2 –صباحا  8وثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (لبيع الغير قابل للرد ويتم 
 في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.

او من يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات  -6
     بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  2الساعة ( [آخر موعد للتقديم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان  يمثلهم

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح ، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] 2018/ 9 /5) الموافق االربعاء (
سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه 

 بدوام رسمي.
العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق  فتح صندوق العطاءات إلخراجسيتم  -7

وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة العاشرة صباحاً 
 الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.

من المبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب  %1التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة ( كل العطاءات يجب ان تتضمن -8
معتمد في محافظة بغداد حصريا وعلى ان يكون من مصرف عراقي  مناقصةيوما) ابتداء من تاريخ غلق ال 90ضمان نافذ لمدة (

 . من قبل البنك المركزي العراقي
 شارع –الجادرية  –بغداد { اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة  -9

 .}11دار رقم –الوزراء 
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية: -مالحظة:

 وصل شراء وثائق المناقصة. -خ
 .2018لعام ونافذة هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة  -د
      المناطق  عادة اعماركتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إ  -ج       

 من العمليات اإلرهابية. المتضررة 
 تمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).قائمة باإلعمال المماثلة (ويع -ح   
 تقديم الحسابات الختامية آلخر خمس سنوات موقعة من قبل محاسب قانوني.-ه
 + ان وجدت)الموحدة  او (البطاقة )(هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقيةمستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و

 بطاقة السكن.
  رئيس الصندوق                                                                   
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 عالن مناقصة                      
 بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة              

 )االستثمارية / 2018/  35 رقم المناقصة (         
 تبليط واكساء شوارع متفرقة في مركزقضاء الخالص) ديالىاسم المناقصة (          

باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                              يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية  -1
دعوة وال 2018) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب االستثمارية لمحافظة ديالى عام االستثمارية /35/2018( 

تبليط واكساء شوارع متفرقة في مركز مشروع ( لتنفيذمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم عامة ل
 .) يوم90) دينار وبمدة تنفيذ ( 1,197,662,500)االنبار بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (قضاء الخالص 

                 االختصاص افة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لك  -2
 ) المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة.) والدرجة ( الخامسة مدني(  

صندوق إعادة اعمار  المناطق  [لمؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان على مقدمي العطاء ا -3
وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على  .]ظهرا) 2 –صباحا  8المتضررة من العمليات اإلرهابية خالل ساعات الدوام الرسمي (

 .مقر الصندوق( العاشرة ) صباحا في الساعة  29/8/2018) الموافقاالربعاءاستفسارات الشركات يوم (
                                                                                                                                    -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -4

غير المنفذة، العقود ومبلغ التأمينات األولية،  ةاختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين، مدة نفاذيالموقف القانوني:  -
 .المطالبات الموقوفة

 ، الموارد المالية والسيولة النقدية.قف المالي: األداء المالي السابقالمو -
 .) السابقة10(المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات  -

 ) من مبلغ اقل عطاء.%3وهناك هامش افضلية لمقدمي العطاءات المحليين من نفس المحافظة بنسبة (
دينار عراقي مئتان وخمسون الف ) 250,000قدره ( مناقصة لقاء مبلغ شراء وثائق البالتقديم  راغبينبإمكان مقدمي العطاءات ال -5

ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة  2 –صباحا  8وثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (لبيع الغير قابل للرد ويتم 
 في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.

او من سليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات يتم ت -6
     بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  2الساعة ( [آخر موعد للتقديم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان  يمثلهم

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح ، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] 2018/ 9 /5) الموافق االربعاء (
سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه 

 بدوام رسمي.
العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق  فتح صندوق العطاءات إلخراجسيتم  -7

وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة العاشرة صباحاً 
 الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.

من المبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب  %1التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة ( كل العطاءات يجب ان تتضمن -8
معتمد في محافظة بغداد حصريا وعلى ان يكون من مصرف عراقي  مناقصةيوما) ابتداء من تاريخ غلق ال 90ضمان نافذ لمدة (

 . من قبل البنك المركزي العراقي
 شارع –الجادرية  –بغداد { اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة  -9

 .}11دار رقم –الوزراء 
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية: -مالحظة:

 وصل شراء وثائق المناقصة. -ج
 .2018لعام ونافذة هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة  -ح

      المناطق  عادة اعماركتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إ  -ج       
 من العمليات اإلرهابية. المتضررة 

 تمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).قائمة باإلعمال المماثلة (ويع -ح   
 تقديم الحسابات الختامية آلخر خمس سنوات موقعة من قبل محاسب قانوني.-ه
 + ان وجدت)الموحدة  او (البطاقة )(هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقيةمستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و

 بطاقة السكن.
  رئيس الصندوق                                                                   
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 اعالن مناقصة                      

 بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة              
 )برامج خاصة / 2018/  34 رقم المناقصة (             

 االنبار) تأهيل شبكة الماء في قضاء الفلوجةاسم المناقصة (          
باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                              يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية  -1

 2018عام  االنبارلمحافظة  البرامج الخاصة) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب برامج خاصة /34/2018( 
تأهيل شبكة الماء في قضاء مشروع ( لتنفيذمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم عامة لدعوة وال

 .) يوم80) دينار وبمدة تنفيذ ( 701,174,000بكلفة تخمينية اجمالية قدرها ( االنبار)الفلوجة
                 االختصاص دمي العطاءات المؤهلين ضمن افة مقسيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لك  -2

 ) المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة.) والدرجة ( الخامسة  انشائي-مدني او ميكانيك (  
اطق صندوق إعادة اعمار  المن [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -3

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على  .]ظهرا) 2 –صباحا  8المتضررة من العمليات اإلرهابية خالل ساعات الدوام الرسمي (
 .مقر الصندوقالساعة ( العاشرة ) صباحا في  29/8/2018) الموافقاالربعاءاستفسارات الشركات يوم (

                                                                                                                                    -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -4
غير المنفذة، العقود ومبلغ التأمينات األولية،  ةاختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين، مدة نفاذيالموقف القانوني:  -

 .المطالبات الموقوفة
 ، الموارد المالية والسيولة النقدية.قف المالي: األداء المالي السابقالمو -
 .) السابقة10(المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات  -

 ) من مبلغ اقل عطاء.%3حليين من نفس المحافظة بنسبة (وهناك هامش افضلية لمقدمي العطاءات الم
دينار عراقي مئتان وخمسون الف ) 250,000قدره ( شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ بالتقديم  راغبينبإمكان مقدمي العطاءات ال -5

من تاريخ نشر إعالن المناقصة ظهرا) ابتداء  2 –صباحا  8وثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (لبيع الغير قابل للرد ويتم 
 في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.

او من يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات  -6
     بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  2الساعة ( [آخر موعد للتقديم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان  يمثلهم

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح ، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] 2018/ 9 /5) الموافق االربعاء (
سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه 

 بدوام رسمي.
ها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحسيتم  -7

وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة العاشرة صباحاً 
 الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.

من المبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب  %1ولية ضمان للعطاء البالغة (كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األ -8
معتمد في محافظة بغداد حصريا وعلى ان يكون من مصرف عراقي  مناقصةيوما) ابتداء من تاريخ غلق ال 90ضمان نافذ لمدة (

 . من قبل البنك المركزي العراقي
 شارع –الجادرية  –بغداد { المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق  -9

 .}11دار رقم –الوزراء 
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية: -مالحظة:

 وصل شراء وثائق المناقصة. -ت
 .2018لعام ونافذة هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة  -ث

      المناطق  عادة اعماركتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إ  -ج       
 من العمليات اإلرهابية. المتضررة 

 تمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).قائمة باإلعمال المماثلة (ويع -ح   
 تقديم الحسابات الختامية آلخر خمس سنوات موقعة من قبل محاسب قانوني.-ه
 + ان وجدت)الموحدة  او (البطاقة )(هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقيةمستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و

 بطاقة السكن.
  رئيس الصندوق                                                                   
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 اعالن مناقصة                      
 بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة              

 )االستثمارية / 2018/  33 رقم المناقصة (             
 ) ديالى550السالم بطول تبليط الشارع الرئيسي داخل حدود بلدية اسم المناقصة (          

باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                              يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية  -1
 2018لمحافظة ديالى عام  االستثماريةاالستثمارية) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة  /33/2018( 
تبليط الشارع الرئيسي داخل مشروع ( لتنفيذمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم عامة لدعوة وال

 .) يوم60) دينار وبمدة تنفيذ ( 120,230,000) ديالى بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (550حدود بلدية السالم بطول 
                 االختصاص افة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن ة المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكسيتم العمل وفق األلي  -2

 ) المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة.) والدرجة ( الخامسة  مدني (  
صندوق إعادة اعمار  المناطق  [تصال بالعنوان على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية اال -3

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على  .]ظهرا) 2 –صباحا  8المتضررة من العمليات اإلرهابية خالل ساعات الدوام الرسمي (
 .مقر الصندوقالساعة ( العاشرة ) صباحا في  29/8/2018) الموافقاالربعاءاستفسارات الشركات يوم (

                                                                                                                                    -المطلوبة:  متطلبات التأهيل  -4
العقود غير المنفذة، ومبلغ التأمينات األولية،  ةاختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين، مدة نفاذيالموقف القانوني:  -

 .المطالبات الموقوفة
 ، الموارد المالية والسيولة النقدية.قف المالي: األداء المالي السابقالمو -
 .) السابقة10(المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات  -

 ) من مبلغ اقل عطاء.%3ك هامش افضلية لمقدمي العطاءات المحليين من نفس المحافظة بنسبة (وهنا
دينار عراقي مئتان وخمسون الف ) 250,000قدره ( شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ بالتقديم  راغبينبإمكان مقدمي العطاءات ال -5

ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة  2 –صباحا  8الرسمي (وثائق المناقصة في أوقات الدوام لبيع الغير قابل للرد ويتم 
 في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.

او من يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات  -6
     بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  2الساعة ( [آخر موعد للتقديم لدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان في مقر ا يمثلهم

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح ، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] 2018/ 9 /5) الموافق االربعاء (
العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه سوف ترفض وال تودع في صندوق 

 بدوام رسمي.
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -7

وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد العاشرة صباحاً في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة 
 الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.

من المبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب  %1كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة ( -8
معتمد في محافظة بغداد حصريا وعلى ان يكون من مصرف عراقي  قصةمنايوما) ابتداء من تاريخ غلق ال 90ضمان نافذ لمدة (

 . من قبل البنك المركزي العراقي
 شارع –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -9

 .}11دار رقم –الوزراء 
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية: -مالحظة:

 وصل شراء وثائق المناقصة. -أ
 .2018لعام ونافذة هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة  -ب

      المناطق  عادة اعماركتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إ  -ج       
 من العمليات اإلرهابية. المتضررة 

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح   
 تقديم الحسابات الختامية آلخر خمس سنوات موقعة من قبل محاسب قانوني.-ه
 + ان وجدت)الموحدة  او (البطاقة )(هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقيةمستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و

 بطاقة السكن.
  رئيس الصندوق                                                                   
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ــية  ــلمية املطالبة باخلدمات األساس ــعبية الس التظاهرات الش
ــاد اإلداري  ــف ملفات الفس ــتور وكش واحلقوق التي كفلها الدس
ــبة الضالعني بسرقة املال العام وهدر ثروات البالد  واملالي ومحاس
ــة إلى  ــى (خالي بالش) ما كان لها أن حتصل لوال  احلاجة املاس عل
تصحيح املسار وتعديل االعوجاج ومعاجلة األخطاء الكارثية.. إذن 
التظاهرات نتاج وعي شامل وإرادة حقيقية بوجوب تغيير اإلدارات 
ــاً في تقدمي  ــالً ذريع ــل بعضها فش ــات احمللية التي فش أو احلكوم

اخلدمات األساسية لسكان احملافظات الوسطى واجلنوبية..
والتظاهرات أيضاً نتاج اإلحساس بالظلم والغنب وغياب العدالة، 
ــية مترفة وهناك  ــة سياس ــذي توجد هناك طبق ــي الوقت ال فف
ــائب، تقابل ذلك  ــاش على املال العام الس ــان وطفيليات تعت حيت
طبقة واسعة وكبيرة من ذوي الدخل احملدود والفقراء واملسحوقني 
ــون على  ــبب تلك املعادلة اخملتلة والظاملة يعيش الذين صاروا بس

ــاة.. وخالل (١٥)  هامش احلي
ــت  خصص ــت  مض ــنة  س
ــدوالرات أو  ال ــارات من  امللي
كافة،  حملافظاتنا  ــر  الدناني
ــأل:  يس ــعب  الش ــن  لك
ــوال  ــك األم ــذت تل ــن أخ أي
طريقها بالضبط؟ وأين هي 
ــي البنى  ــات؟ وأين ه اخلدم
التحتية؟ وأين هي املدارس 
واملستشفيات  واجلامعات 
واملراكز الصحية والشوارع 
ــور  واجلس ـــــــة  الرئيس
ــاق  واألنف ــرات  واجملس
الصحي  الصرف  وشبكات 

ــات توليد  ــدود ومحط ــي الس ــي؟ وأين ه ــاء الصاف ــبكات امل وش
ــياء  ــياحة؟.. وأين أش ــاء؟ وأين هي الصناعة والزراعة والس الكهرب

كثيرة تطول بها القائمة؟!
ــرات ثورة  ــت نصب احلرية في بغداد أو حتت مجس املتظاهرون حت
ــية أو املدينة  ــي البرجس ــرف أو ف ــف األش ــي النج ــرين ف العش
ــرح  ــي بالناصرية أو في املش ــاحة احلبوب ــرة أو في س ــي البص ف
ــط وكربالء احلسني وبابل احلضارة واجملد  ــان أو ساحات واس مبيس
ــدروا كل تلك  ــدين الذين أه ــة الفاس ــون مبحاكم ــر يطالب الغاب
ــنوات اخلمس عشرة املاضية، لكن  التخصيصات على مدى الس
ــى اللصوص، وها هم خلف  ــد يقول لهم ألقينا القبض عل ال أح
القضبان بانتظار احلساب العسير.. وال أحد يقول للمتظاهرين: 
ــرقوكم ونهبوكم وعلى  ــد ضربنا أعناق من س ــد عيناكم، لق (ع

احلصيرة تركوكم)..
ــةً أن احلكومة  ــرة املتظاهرين صراح ــرى والتي تزيد حي ــة الكب النكت
االحتادية تخصص اليوم املليارات من الدنانير لذات اجلهات التي يحتج 
ــاد  ــبهات الفس ــعب ولذات اجلهات التي تدور حولها ش عليها الش
ــحمة)، وال  ــة تريد أن تقول لنا إنها كمن (ودّع البزون ش وكأن احلكوم

أظن أن أحداً ال يعرف معنى املثل الشعبي العراقي هذا!
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رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧
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سياسية 
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مستقلة

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

(السنة الثالثة عشرة) العدد (٣٠٠٧) - األحد - ١٢ - 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

عجيب غريب أمر القوانني عندنا في البالد، فهي تُصاغ أو تُشرَّع 
ــع لألمزجة واالجتهادات  ــب املزاج وتطبيقها أيضاً يخض حس
ــريحة  ــرراً كبيراً بالناس، ولعل ش ــخصية التي تلحق ض الش
املتقاعدين (مدنيني وعسكريني) من أهم الشرائح التي تواجه 
الكثير من املتاعب.. فعندما صدر القانون رقم (٩) لسنة (٢٠١٤) 
ــس املتقاعدون الصعداء وقالوا «يا اهللا، انتهت لعبة ظلت  تنف
ــدمي عتيك) وآخر  ــي (متقاعد ق ــنوات وه ــرر على امتداد س تتك
ــديد إن املعنيني  ــف الش (متقاعد جديد تازة)»، ولكن مع األس
ــب أهوائهم بينما  ــرون القانون حس ــة التقاعد يفس في هيئ
ــاوون في احلقوق  ــول إن املتقاعدين متس ــون القانون يق مضم
ــنوات اخلدمة  ــتثناء الفروقات احملددة كعدد س واالمتيازات باس

والشهادة الدراسية والدرجة الوظيفية واحلالة االجتماعية..
ــنة  ــه خدمة وظيفية (١٥) س ــد الذي لدي ــة أن املتقاع واملفارق
ــا بالك مبتقاعد  ــداً أدنى، ولكن م ــى (٤٠٠) ألف دينار ح يتقاض
ــن  ــر م ــة أكث ــه خدم لدي
ــنة يتسلّم (٦٠٠)  (٣٦) س
ــار في حني هناك  ألف دين
ــه  ــاوز خدمت ــن ال تتج م
ــؤالء  ــنوات -وه ـــ(٤) س ال
ــريحة املســؤولني  من ش
ــلّمـــون  ــواب- يتس أو الن
ــن  مــ ــني  املالي ــرات  عش
ــب  كروات ــر  الدناني
ــة عدالة  ــة؟! فأي تقاعدي
ــي قانون  ــا واضع ــذه ي ه
ــه ما  ــذي في ال ــد  التقاع
فيه من املثالب والثغرات 
ــات فورية لرفع  ــراءة متأنية ومعاجل ــرة التي حتتاج إلى ق الكثي

الغنب واحليف عن ماليني املتقاعدين؟!
ــا نعرف جيداً حجم الثقل واملعاناة التي تضطلع بها هيئة  إنن
ــا نعرف أيضاً العمل الكبير الذي يبذله  التقاعد الوطنية، كم
ــها األستاذ أحمد عبد اجلليل الساعدي الذي بات مقيداً  رئيس
ــم، ومن هنا فإننا  ــون اجملحف أو ذاك التعديل الظال بهذا القان
ــد رئيس هيئة التقاعد الوطنية التحرك الفوري من أجل  نناش
ــن ويأخذ بنظر االعتبار  ــريع قانون جديد ينصف املتقاعدي تش
ــرة، واألهم من ذلك  ــريعات املوجودة في البلدان املتحض التش
ــيما  ــاواة ما بني املتقاعدين ال س كله هو حتقيق العدالة واملس
ــة ومن جرائها ومبوجب  ــك املصابني خالل اخلدمة الوظيفي أولئ

تقارير طبية تثبت درجة العجز.
ــعر  ــكوى من هذا املتقاعد أو ذاك وليش ــمع الش ونأمل أال نس
اجلميع بأنهم متساوون أمام القانون العادل املنصف ويأخذون 
حقوقهم كاملةً وليس ثمة غنب أو إجحاف.. وفي اخلتام نقول: 

ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء.

أية عدالة هذه 
يا واضعي قانون

 التقاعد الذي فيه ما 
فيه من اِّـثالب والثغرات 
الكثرية التي تحتاج إُّـ 
قراءة متأنية ومعالجات 

فورية لرفع الغنب 
والحيف

اِّـتظاهرون َّـ بغداد 
وكل اِّـحافظات 
يطالبون بمحاكمة 
الفاسدين الذين أهدروا 
كل تلك التخصيصات 
على مدى السنوات 
الخمس عشرة اِّـاضية

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

صباح الشيخلي* 

HŸÓn«I·ÌÜ”@Ü«b‘nfl
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عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي
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متابعة / البينة الجديدة
ــدود،  ــاب بال ح ــة كت ــت منظم أعلن
اخلميس املاضي، عن انعقاد اكبر مؤمتر 
إقليمي مشترك بني العراق ومصر في 
العاصمة القاهرة خالل االيام القادمة 
حول استراتيجية مكافحة اإلرهاب، 
ــهد  سيش ــر  املؤمت أن  ــى  إل ــيرا  مش
ــعبي. الش ــد  احلش ــوات  لق ــا  تكرمي

ــس املنظمة قيس الرضواني  وقال رئي
ــرة  القاه ــة  املصري ــة  ”العاصم إن 

ــتحتضن خالل األيام املقبلة أكبر  س
ــط  ــرق األوس ــترك في الش مؤمتر مش
ــتراتيجية  بني العراق ومصر حول إس
ــراف اجلامعة  ــة اإلرهاب بإش مكافح
أن  ــي،  الرضوان ــاف  وأض ــة“.  العربي
ــة  ــة دراس ”املؤمتر يهدف إلى مناقش
ــيرا  ــه“، مش ــاب ومنابع ــور اإلره ظه
ــهد تكرمي قوات  إلى أن ”املؤمتر سيش
ــعبي لدورها في مقاتلة  احلشد الش

اإلرهاب“.

عزيز الخيكاني* 
ــاة  القض ــس  مجل ــال  ق أن  ــد  بع
ــراره، وأظهر  ــه وق ــني كلمت املنتدب
نتائج العد والفرز اليدوي بالتطابق، 
وما بذله مجلس املفوضني الذي مت 
ــباب جنهل مغزاها   استبعاده ألس
ــت قراراتهم صائبة بعد  والتي كان
ــي بُذلت ابتداءً  اجلهود الكبيرة الت
واإلدارة  ــني  املفوض ــس  مجل ــن  م
ــب  املكت ــي  وموظف ــة  االنتخابي

ــات  احملافظ ــب  ومكات ــي  الوطن
وموظفي مراكز التسجيل وأثبتت 
ــم والكبير  ــل العظي ــج  العم نتائ
ــهر من  ــع قبل أش ــذي أداه اجلمي ال
ــلم مجلس  ــوم ٥/١٢ ولغاية تس ي
ــني مهماته وحتى  ــاة املنتدب القض
ــور تطابقها  ــج وظه ــالن النتائ إع
الكبير.. ما الذي ستقوله األحزاب 
التي  ــية  السياس ــخصيات  والش
ــتند إلى الواقع  مارست دوراً ال يس
ــات  باالنتخاب ــككت  وش ــة  بصل
ــني  واملوظف ــة  املفوضي ــت  واتهم
ــذي  ال ــن  م ــر؟  والتزوي ــب  بالتالع
ــة احلق  ــول كلم ــينصفهم ويق س
ــارة ومهنيتهم في  ــم اجلب جلهوده

ــيكون دور اإلعالم  العمل؟ كيف س
ــوف  والوق ــق  احلقائ ــف  كش ــي  ف
ــيقول كلمته  بجانب احلق؟ من س
الشريفة بنبذ بعض وسائل اإلعالم 
ــلني وأرادت من  التي طبّلت للفاش
ــة  ــا هذا تدمير أهم مؤسس عمله
ــب الرحى في  ــي قط ــتورية وه دس
ــة في العراق،  العملية الدميقراطي
ــى  عل ــة  املؤمتن ــة  املؤسس ــي  وه
ــرفاء  أصوات الناخبني؟ وما دور الش
من السياسيني في الوقوف بوجه 
التي  ــادة  ــالت اإلعالمية املض احلم

طالت املفوضية وموظفيها؟
ــى  ال ــة  بحاج ــرة  كثي ــاؤالت  تس
ــريف  ــادة من اإلعالم الش وقفة ج

ــة  الكلم ــاب  ــيني أصح والسياس
والنقابات وكل  احلقة واملؤسسات 
ــتبقى  ــريف، وس ــي وطني ش عراق
ــامخة  ش ــات  االنتخاب ــة  مفوضي
ــا أصحاب  ــن ينال منه ــرة ول وصاب
ــلون، وبالتأكيد  ــدات والفاش األجن
ــيكون صعباً  ــة احلق س ــول كلم ق
ولكنه بالتأكيد كلمة شرف تقال 

بحق من بذل اجلهود خلدمة البلد.
*كاتب وصحفي
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فالح العزاوي
هي  ــة  البحت ــة  الصدف
نقابة  ــي  ف قادتني  ــن  م
العراقيني  ــني  الصحفي
ــيدة  التقي هذه الس أن 
ــة التي وجدتها  الفاضل
ــداً وراقية في  مهنية ج
ــالء  الزم ــع  م ــا  تعامله
ــباب  الش ــني  اإلعالمي
على  ــاء  والقدم ــم  منه

حد سواء.
بخواطر  ــول  تتج كانت 
ــض بحب  ــة تفي جياش
وتوحي  ــة  واملهن الوطن 
ــأن النجاح في  اجلميع ب

ــف ثمار  ــل هو قط العم
فرداً  ــس  ولي ــة  مجموع
لهذه  ــت  ــداً. تطلع واح
وتأملت  بتمعن  السيدة 
ــا  وحرصه ــا  كالمه
ــون املذيع أو  ــى أن يك عل
ــل قد أتقن اللغة  املراس
ــكل جيد  ــة بش العربي
ــم يوجه بخطابه  ومن ث
إلى جمهور املستمعني. 
نعم كانت حلظات مؤثرة 
جداً ألننا نادراً ما نلتقي 
اخلالقة  ــاذج  النم ــذه  ه
ــت  ترأس لقد  ــة.  املبدع
ــص  ــار وفح ــة اختب جلن
ــني  واملذيع ــات  املذيع
بحق  وكانت  واملراسلني 
مهنية جداً وصريحة وال  

تخشى شيئاً في احلق.
ــذه  ه ــت  أوصل ــد  لق
ــالة اإلعالم  السيدة رس
ــن  الوط ــاع  اتس ــى  إل

جوائز  وحصدت  العربي 
ــبكة اإلعالم  كثيرة لش
إذاعة  ــداً  وحتدي العراقي 
ــراق، رمبا  ــة الع جمهوري
ــغل املسؤولون عن  انش
املهمة  ــازات  اإلجن ــذه  ه
ــغالهم  انش ــبب  وبس
ــن  الراه ــع  الوض ــن  ع
ــط به  ــا يتخب ــذي رمب ال
من  ــي  العراق ــعب  الش
ــى حوادث  ال ــرات  تظاه
وهذه  وغيرها  ــفة  مؤس
عليها  ــا  وتعودن ــدث  حت
ــدة  جدي ــت  ليس ــي  وه

ــا أريد أن  لنا، تذكرت وأن
أعطي هذه الشخصية 
حقاً   ــزة  املمي االعالمية 
مشرقاً ومضيئاً ملسيرة 
املهنية.  حلياتها  طويلة 
ــوع  املوض ــي  ف ــرح  املف
ــا يكون  أينم ــدع  أن املب
يشع بنوره الوهاج كأنه 
لآلخرين  يضيء  شمعة 
ــاب احتراقه  ــى حس عل
ــة وعلى قول  في النهاي
ــف  ــذي وص ال ــاعر  الش
ــب  ــاب امللته ــود الثق ع
زاده  ــود  (كع ــار  بالن
اإلحراق طيباً). نعم هي 
ــالة لشبكة اإلعالم  رس
ــا،  عليه ــني  والواقف
ــن وضع احلياد  اهتموا مب
عمله  في  ــفافية  والش
ــادرة  ــات عملة ن ــو ب فه
ــام واهللا من وراء  هي األي

القصد.
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تعزي (                        )، وعلى رأسها الزميل رئيس 
التحرير، األمة اإلسالمية باستشهاد اإلمام محمد 

اجلواد «عليه السالم»

بغداد / البينة الجديدة
ــدى بغداد  ــابق ل ــي الس ــفير اليابان ــكو الس يش
ــواي، انخفاضاً حاداً لعدد متابعيه على  فوميو إي
ــخصية في فيس بوك، وذلك بعد  صفحته الش
ــور  ــه العمل في العراق. وقال ايواي في منش ترك
ــع التواصل  ــخصية مبوق ــه على صفحته الش ل
االجتماعي فيس بوك «إن الحظت انخفاضا حادا 
لعدد متابعي صفحتي هذه خالل االيام املاضية». 
ــاف «اعتقد ان هذا امر طبيعي النني لم اعد  وأض

سفيرا لليابان لدى العراق، ولكن لو كان هناك 
ــخصية جملرد كوني  متابع لصفحتي الش

ــه ترك  ــب من ــأود أن اطل ــفيرا ف س
ــة ألنها صفحة  ــذه الصفح ه

شخصية».
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ــمقتْ س ــةً  قب ــرْ  وانظ ــرخ  الك ــى  ال ــلْ  ومُ

ــهِ أنامل ــن  م ــواداً  ج ــا  فيه ــي  وحي

ــا  ــن مفاخره م ــبي  ــول وحس البت ــن  اب ــا  ي

ــزوا عج ــا  م ــاس  العب ــو  بن ــك  من رام  ــم  ك

ــائلهِ مس ــن  م ــد  وحش ــى)  و(يحي ــاؤوا  ج
ــألةً مس ــتَ  ألقي ــوا  وهن إذا  ــى  حت

ــوا  اختلف ــارق  الس ــني  مي ــع  قط ــد  وعن

ــه  مدرك اهللا  ــي  ووح ــواب  الص ــو  ه

ــمائلهِ ش ــا  ري ــي  ف ــروض  ال ــة  نفح ــا  ي

ــا أجنبه ــد  اجمل ــج  أري ــن  م ــة  وعبق

( ــةٍ (فاطم ــعاع  إش ــن  م ــور  الن ــة  وخفق

ــرت ــم واهتص ــقتك الس ــاً س ــتَ كف ــا لي ي
ــةً ناطق ــب  القل ــاط  ني ــك  من ــشُ  حت

ــرك من أحدٍ ــطح لم يحض ــىً على الس ملق
ــرداً منف ــد  اجمل ــم  برغ ــتَ  قضي ــى  حت

ــماءُ ش ــي  فه ــا  الثري ــا  جتاذبته

ــاءُ وكف ــامِ  واإلنع ــلِ  الفض ــحابةُ  س

ــراءُ زه ــد  اجمل ــال  مج ــي  ف ــا  بأنه

ــاؤوا ب ــم  خزيه ــن  م ــلٍ  فش ــي  وف ــهُ  عن

ــاؤوا ج ــا  مل ــرحاً  ش ــعهم  توس ــتَ  فرح

ــاءُ فأف ــو  فه ــا  عنه ــوه  املف كل 

ــاءُ إفت ــومِ  الق ــم  برغ ــكَ  من ــكان  ف

ــاءُ أنب ــم  ث ــا  منه ــت  الصل ــي  أب ــدى  ل

ــاءُ وضّ ــدر  الب ــث  حي ــدر  الب ــة  وطلع

ــذاءُ أش ــي  فه ــي)  و(عل ــد)  (محم

وألالءُ ــعاع  إش ــي  فه ــدرت  حت

ــالءُ أش ــان  الفين ــبيبتكَ  ش ــي  نام

ــداءُ ال ــمكَ  جس ــري  ويب ــموم  الس ــن  م

ــاءُ م وال  ــلٌّ  ظ ال  ــوت  امل ــارعُ  تُص

وأوالء ــاءٌ  أحب ــكَ  يكتنف ــم  ل

سمرية جياد


