
ــاء االعلى امس بيانا  اصدر مجلس القض
ــقف  ــم الطعون ضمن الس ــان حس بش
ــادة (٨/  ــه في امل ــوص علي ــي املنص الزمن
ــا ) من قانون مفوضية االنتخابات  سادس
ــدل حيث تقرر  ــنة ٢٠٠٧ املع ــم ١١ لس رق

مايلي :-
ــى نتائج انتخابات  ــكاوى عل ١. ترفع الش
ــي مت  الت ــنة ٢٠١٨  ــواب لس الن ــس  مجل
ــوم اخلميس ٢٠١٨/٨/٩ الى  االعالن عنها ي
ــل فيها    ــرة والتي تفص ــة مباش املفوضي

وفق احكام القانون.
٢. في حالة عدم قناعة املشتكي بالقرار 

ــكواه له  ــدره املفوضية في ش ــذي تص ال
ــتانف ذلك القرار لدى هذه الهيئة  ان يس
ــة على وفق  ــدم الى املفوضي بعريضة تق
ــا ) من املادة  ماتنص عليه الفقرة (خامس

انفة الذكر .
ــة  ــذه الهيئ ــى ه ــة ال ــل املفوضي ٣. ترس
ــا  ــفوعة باجابته ــن مش ــة الطع عريض
ــا او قبولها  ــباب رده ــى العريضة واس عل

للشكوى .
٤. بخالف ماتقدم من اجراءات ال يقبل اي 
طعن على قرارات املفوضية يقدم مباشرة 

الى الهيئة القضائية لالنتخابات .
على صعيد ذي صلة اكد اخلبير القانوني 
ــس ان مجلس  ــي ام ــر التميم ــي جاب عل

املفوضني املقال بامكانه املطالبة بالعودة 
ــوي عما حلق من  ــض املادي واملعن والتعوي
ــان املقبل  ــا ان البرمل ــمعة مبين ــرر وس ض
ــك خيار اعادة مجلس املفوضني وقال  ميتل
ــة  ــس املفوضي ــون مجل ــي ان قان التميم
ــام ٢٠٠٧  ــات رقم ١١ لع ــا لالنتخاب العلي
ــس املفوضية  ــى ان اقالة مجل ــص عل ين
ــيطة جمللس النواب  يكون باالغلبية البس

مع وجود مخالفات قانونية. 
ــادي  ــد القي ــي اك ــان السياس ــي الش وف
ــر الفايز ان حتالفه  ــي حتالف الفتح عام ف
ــكا برئيس التحالف هادي  مايزال متمس
ــة احلكومة املقبلة مبينا  العامري لرئاس
ان جميع احلوارات والتفاهمات التي جرت 

بني مختلف الكتل السياسية لم تتطرق 
ــات الثالث او  ــحيها للرئاس ــدمي مرش لتق

املناصب السيادية التنفيذية. 
ــة  ــف النصر برئاس ــه نفى حتال من جانب
ــيح  العبادي االنباء التي تتحدث عن ترش
شخصية بديلة عن االخير لرئاسة الوزراء 
ــيح شخصية  معتبرة ان احلديث عن ترش
ــي التطورات ايضا  ــابق الوانه وف بديلة س
ــادي امس  ــوزراء حيدر العب ــه رئيس ال وج
ــم االعرجي للتحقيق  وزير الداخلية قاس
ــيارة  بس ــن  متظاهري ــس  ده ــاوالت  مبح
ــة لقوات  ــر تابع ــن نوع هم ــكرية م عس
سوات االمنية وحتمل الرقم (٨٧٩ ) حاولت 
ــة املثنى  ــن في محافظ ــس املتظاهري ده

ــت نفى  ــي في وق ــوز  املاض ــخ ١٥ مت بتاري
احلشد الشعبي انباء حتدثت عن انسحاب 
ــوى مؤكدا ان ماجرى  ــه من قاطع نين قوات
هو اعادة انتشار للقطعات بالتنسيق مع 
ــتركة وقال مسؤول  قيادة العمليات املش
ــعبي  ــد الش ــركات في عمليات احلش احل
ــحاب  ــان انس ــواد كاظم ان ماتردد بش ج
ــع محافظة نينوى  ــد من قاط قوات احلش
ــو اعادة  ــة وان مايجري ه ــن الصح عار ع
ــيق مع  ــر وتنس ــات وبام ــار للقطع انتش

قيادة العمليات املشتركة .
وفي التطورات السياسية   قالت القيادية 
ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط ــزب  احل ــي  ف
ــني  احلزب ان  ــي  بارزان ــعود  مس ــة  برئاس
ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط ــني  الرئيس
ــتاني توصال الى  واالحتاد الوطني الكردس
ــبه نهائي يتضمن تشكيل وفد  اتفاق ش
ــداد للتفاهم  ــردي موحد يتوجه الى بغ ك
ــكيل الكتلة االكبر  مع بقية الكتل لتش
ــار احلكمة  ــة اكد تي ــياق ذي صل ــي س وف
ــن حكومة  ــه يبحث ع ــي امس ان الوطن

ــا  طرحته ــي  الت ــات  باملواصف ــة  وكتل
ــيكون  ــة انه س ــة مبين ــة الديني املرجعي
ــات  ــع توجيه ــي تتب الت ــة  ــل الكتل داخ
ــوء الى  ــيتم اللج ــة وبخالفه س املرجعي
ــادي في التيار  جبهة املعارضة وقال القي
ــة لديه توجه  ــي ان احلكم ــب الطرف حبي
ــائرون  نحو االغلبية الوطنية حيث ان س
ــروع وان  ــي متبنى هذا املش ــو االقرب ف ه
ــت  ــراكة واحملاصصة ليس ــة الش حكوم
ضمن خيارات تيار احلكمة النها ستكون 
ــد الى  ــيتعيد البل ــلة وس ــة فاش حكوم

املربع االول .
ــع  توق ــك  ــي كذل السياس ــان  الش ــي  ف
ــابق محمد الصيهود سقوط  النائب الس
ــهر من  ــتة اش ــة املقبلة بعد س احلكوم
ــبب اخلالفات السياسية  ــكيلها بس تش
ــتكون ضعيفة  ــة املقبلة س وان احلكوم
ــتة  ــود ملدة س ــا الصم ــة وال ميكنه للغاي
ــهر امام التناحر السياسي واخلالفات  اش
ــن جانبه  ــبات بني الكتل م على املكتس
ــابق  ــس النواب الس ــف عضو مجل كش

ــم  والقيادي في ائتالف دولة القانون جاس
ــي من  ــات الت ــرز امللف ــر اب ــد جعف محم
ــن ان يحملها رئيس مجلس الوزراء  املمك
ــه املرتقبة الى  ــي زيارت ــادي ف ــدر العب حي
ــف املياه الذي  ــران ابرزها هو مل ــا واي تركي
اثر سلبا على العراق في مختلف امليادين 
ــة  ــة اضافة الى مناقش ــة الزراعي وخاص
ــاون بني  ــاء وامكانية التع ــف الكهرب مل
العراق وتلك البلدان بشان هذا امللف كما 

ــبحث العبادي ملف اخر يتعلق باملنح  س
ــار املناطق  ــك الدول العم ــة من تل املقدم
ــتثمارية في  ــاريع االس ــررة ودعم املش احمل
ــرى تتعلق  ــة الى ملفات اخ العراق اضاف
ــة  واالمني ــة  املالي ــؤون  والش ــاد  باالقتص
والسياسية في املنطقة عموما والعالقة 

بني العراق وتلك البلدان خصوصا . 
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كتب اِّـحرر السياسي

القضاء يصدر بيانا بشان حسم الطعون لنتائج االنتخابات .. وقانوني : مجلس المفوضين المقال يمتلك فرصة العودة 

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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بغداد /  
سلفة  من  جديدة  وجبة  الرافدين  مصرف  اطلق 
تراوحت مابني اخلمسة  التي  الدولة  دوائر  موظفي 
الدفع  ادوات  طريق  عن  دينار  ماليني  والعشرة 
في  للمصرف  االعالمي  املكتب  االلكتروني.وقال 
بيان انه مت صرف دفعة جديدة من سلف موظفي 
ان  البيان  موظفا.وأوضح   ١٤٤٤ لنحو  الدولة  دوائر 
صرف تلك السلفة مت عن طريق ابالغ املوظف عبر 
إرسال رسالة نصية تخطره مبنحه السلفة وذلك 
بعد ان استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه 
االلكتروني  الدفع  أدوات  طريق  عن  وصرفها  اياها 

والتي متت تعبئة الرصيد املالي اليها.
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بغداد  / 
ــم مكتب رئيس  ــدث باس أفاد املتح
ــعد احلديثي , امس االحد  الوزراء، س
ــكلت  ــي ش ــة الت ــتمرار اللجن , اس
ــرض  ــي تع ــاكات الت ــر باالنته للنظ

ــام األولى  ــرون منذ األي ــا املتظاه له
للتظاهرات التي انطلقت في البصرة 
ــة  ــات   للمطالب ــن احملافظ ــدد م وع

باخلدمات وفرص العمل.
ــتحيل  ــي ان اللجنة س وقال احلديث

تقاريرها للقضاء العسكري ملساءلة 
ــر امني ثبت قيامه بأي جتاوز  أي عنص

او انتهاك او تقصير بالعمل.
ــلمي حق  ــر الس ــاف ان التظاه وأض
مشروع لكافة املواطنني وال يحق الي 

عنصر امني االعتداء على املتظاهرين 
السلميني كما ال يحق للمتظاهرين 
ــغب والتجاوز على  القيام باعمال ش
األمالك العامة واخلاصة او استهداف 

العناصر االمنية.
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بغداد / 
اكد اخلبير االقتصادي باسم 
جميل انطوان، امس االحد، 
ان البنك املركزي وضع حلوالً 
ــعر صرف  اليقاف ارتفاع س
ــاً ان البنك  ــدوالر، موضح ال
مع  ــواالت  احل اوقف  املركزي 
ــق غير التبادل  ايران، ولم يب
البلدين.وقال  ــني  ب ــدي  النق
ــرف  ــعر ص ــوان ، إن ”س انط
الدوالر في االسواق العراقية 
ــراً، الن  ــهد ارتفاعاً مؤخ ش
ــم ايصاله  ــض الدوالر يت بع

الى ايران بشكل نقدي عبر 
ــني البلدين خاصة  ــدود ب احل
ــواالت بني  ــاف احل ايق ــد  بع
ــوان،  انط ــاف  البلدين“.واض
ــن  ــزي اعل ــك املرك ان ”البن
ــدوق  ــروط صن ــه بش التزام
ــق  املتعل ــي،  الدول ــد  النق
ــواالت بني العراق  بايقاف احل
ــيدفع القطاع  وايران، مما س
ــدوالر  ال ــراء  الى ش ــاص  اخل
ــابق  ــات اكبر من الس بكمي
من السوق، من اجل التبادل 

التجاري بني البلدين“.

ــح ان ”الطلب الكبير  واوض
على الدوالر، سيجعل سعره 
يرتفع عن السابق، مما يدفع 
ــزي باجتاه ضخ  ــك املرك البن
كميات كبيرة من الدوالر من 
اجل تخفيض سعر الصرف، 
مستغالً الوفرة الكبيرة من 
الدوالر في البالد“، مؤكدا أن 
ــارب الـ  ــراق لديه مايق ”الع
ــتيرادات  ــار دوالر اس ١٢ ملي
ــا تأثرت  ــران،  ولكنه ــن اي م
ــل العقوبات االميركية  بفع

املفروضة على طهران“.
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ــد لفيف من املراتب املنتسبني سابقاً جلهاز مكافحة االرهاب  ناش
ــالة تلقتها ( البينة اجلديدة )  ــرطة االحتادية عبر رس واجليش والش
ــيد رئيس الوزراء ووزير الدفاع من اجل انقاذهم من احلال الذي  الس

هم فيه االن بسبب فسخ عقودهم في ظروف واوقات سابقة.

بغداد /  
أعلن أمني عام وزارة النقل األردنية أمنار 
ــد، عن عبور ٥٦٣  ــة، امس االح اخلصاون
ــي العراقية  ــاحنة أردنية إلى األراض ش
ــال  احلدودي.وق ــل  طريبي ــر  عب ــا  يومي
ــي تصريح اوردته صحيفة  اخلصاونة ف
ــاحنات  ــة إن ”عدد الش ــد“ األردني ”الغ
ــرف العراقي عبر  ــى الط ــي تعبر إل الت
ــى اخلميس  ــل حت ــل وص ــر طريبي معب
ــاحنة، فيما  ــى نحو ٥٦٣ ش ــي إل املاض
 ٨٠ ــراوح  ي ــاحنات  الش ــدل  مع كان 
ــاح املعبر“. ــد افتت ــاحنة يوميا عن ش

ــتيراد البضائع من قبل  وأضاف أن ”اس

ــة ارتفع خالل  ــراق عن طريق العقب الع
ــر املناطق  ــرة املاضية، وكذلك عب الفت
ــه ”مت بحث  ــة“، مؤكدا أن ــرة األردني احل
ــول  ــيرات للدخ ــح التأش ــهيل من تس
ــأن دخول الشاحنات  إلى العراق“.وبش
ــل األراضي  ــرة إلى داخ ــة مباش األردني
ــك  أن ”ذل ــة  ــد اخلصاون أك ــة،  العراقي
ــب العراقي ملدى  ــد اجلان مرتبط بتأكي
ــاحنات  إمكانية تأمني وصول هذه الش
ــى أن ”العراق  ــيرا إل إلى وجهتها“، مش
من جهته يوفر احلماية األمنية الالزمة 
ــاحنات داخل أراضيه بعد استالم  للش

حمولتها من طريبيل“.

›ÓjÌäü@5«@bÓflÏÌ@÷aä»€a@µg@5»m@ÚÓ„Öâc@Ú‰ybë@UVS

ميسان / 
كشف مصدر مطلع، امس االحد، 
عن ضبط نحو ٢٧٠ طنا من احلنطة 
الفاسدة وصلت الى سايلو مدينة 
ــان،  ــي محافظة ميس ــارة ف العم
فيما بني ان احلنطة مت حتوليها الى 
ــتخدام كعلف حيواني. وقال  االس
ــبوع املاضي  ــه في االس ــدر إن املص
وصلت حنطة استرالية مستوردة 
على اساس أنها من الدرجة االولى 
ــا انه بعد  ــوزع للمطاحن، مبين وت
الفحص مبختبر السايلو، مت ضبط 

ــيارات ال تقل حمولة الواحدة  ٩ س
عن ٣٠ طنا حنطة تالفة ومتعفنة 
ــى علفا للحيوانات،  وال تصلح حت
ــال  ــزن خاص وارس ــا مبخ ومت عزله
ــارة  ــركة جت ــر ش ــى مق ــات ال عين

احلبوب.
ــب عدم  ــدر الذي طل ــاف املص واض
الكشف عن اسمه، أن جلنة فحص 
ــد  ــس ومت حتدي ــت ام ــة وصل خاص
ــح للطحن  ــة بانها ال تصل الكمي
ــيتم  اذ وجد فيها برادة حديد، وس

حتويلها الى علف حيواني.

@ø@ÒÜçb–€a@Ú�‰ßa@Âfl@b‰ü@RWP@¡jô
Ô„aÏÓy@—‹»€@bË‹ÌÏ§Î@Òâb‡»€a@Ï‹Ìbç
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النجف االشرف / 
ــتاني، امس االحد، ان يكون اليوم  ــع مكتب املرجع الديني االعلى علي السيس توق
االثنني غرة شهر ذي احلجة، فيما اشار الى ان االربعاء املوافق الـ٢٢ من اب احلالي اول 
ايام عيد االضحى.وجاء في كراس مواقيت االهلة لعام ١٤٣٩هـ الصادر عن املكتب 
ــد (٢٩ ذي القعدة١٤٣٩هـ)  ــوم األح ــاء ي ــهر ذي احلجة مس يُتوقع ان يكون هالل ش
املوافق الـ١٢ من اب احلالي، في أفق مدينة النجف األشرف عند غروب الشمس في 
ــع ان يرى الهالل واضحا، مرجحا ان  ــاعة (٦٥٠).واضاف انه في هذه احلالة يتوق الس

يكون االربعاء املوافق الـ٢٢ من اب احلالي اول ايام عيد االضحى.

@á@äËë@ÒäÀ@‚ÏÓ€a@…”ÏnÌ@Ô„bnéÓé€a@knÿfl
Ûzô¸a@ÜÓ«@‚bÌa@fiÎa@ıb»iâ¸aÎ@Úvßa
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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
ــد أن العراق  ــم اخلزعلي امس األح ــؤون االقتصادية هيث ــي الش ــد الباحث ف أك
ــات األميركية  ــل نتيجة العقوب ــدوالرات وآالف فرص العم ــني ال ــر مالي سيخس
ــنطن  ــى التفاوض مع واش ــة العراقية إل ــران، داعيا احلكوم ــى إي ــة عل املفروض
ــتثنائه من االلتزام بهذه العقوبات. وقال اخلزعلي إن ”اآلثار االقتصادية التي  الس
ستترتب على العراق جراء فرض العقوبات االقتصادية على إيران ستكون كبيرة 
جدا“، مبينا أن ”العراق سيخسر خمسة آالف فرصة عمل نتيجة تضرر مصانع 
ــرص عمل ثانوية“. وأضاف  ــيارات اإليرانية داخل العراق، فضال عن ف جتميع الس
ــمة الدخول  ــائح إيراني س ــر ايضا ثالثة ماليني س اخلزعلي ان ”العراق سيخس
ــى ”التفاوض مع الواليات املتحدة  ــائح الواحد ٤٠ دوالراً“، داعيا احلكومة إل للس

األميركية الستثناء العراق من تلك العقوبات ألنها تستهدفه“.

بغداد / البينة الجديدة
دعا النائب السابق عن محافظة 
ــة األمن  ــوى ونائب رئيس جلن نين
ــابق  الس ــان  بالبرمل ــاع  والدف
ــس األحد وزير  ــمري ام نايف الش

الداخلية قاسم األعرجي إلرسال 
ــك  ــن قوات احلدود ملس ــن م لواءي
ــوى،  ــي نين ــة ف ــق احلدودي املناط
ــكل  ــة العمل بش ــداً أهمي مؤك
ــك  ــدي على تأمني األرض ومس ج

منافذ احملافظة. وقال الشمري إن 
ــق احلدودية حملافظة نينوى  املناط
ابتداء من ربيعة إلى حصيبة هي 
إلى  وبحاجة  ــة  ــق مفتوح مناط
مسكها من قبل القوات األمنية 

ــل اجملاميع  ــان عدم تسلس لضم
ــا قادمة  ــى مناطقن ــة إل اإلرهابي
ــورية. وأضاف،  ــي الس من األراض
ــتجاب  أن رئيس أركان اجليش اس
ــث  حي ــدات  للمناش ــكورا  مش
ــال قوات ملسك مناطق  قام بإرس
ــر  واحلض ــة  عبط ــل  وت ــاج  البع
ــا نحتاجه  ــرة، وم ــق اجلزي ومناط
املناطق  تأمني  ــتكمال  أيضا الس
هو ارسال لواءين من قوات احلدود 
ــوريا. وتابع،  ــك احلدود مع س ملس
ــام ٢٠١٤ ينبغي  ــا حصل بع أن م
ــن  جاهدي ــا  جميع ــعى  نس أن 
ــكل  ــراره والعمل بش ــدم تك لع
ــك  ــدي على تأمني االرض ومس ج
ــوي  ــكل ق ــة بش ــذ احملافظ مناف
ــا  ــل االرهابيني.ودع ــع تسلس ملن
ــم  ــمري وزير الداخلية قاس الش
ــن  لواءي ــال  إرس ــى  إل ــي،  األعرج
ــك املناطق  ــوات احلدود ملس من ق
احلدودية مع العلم أنه فعليا كان 
هناك لواءان قبل سقوط املوصل 

بيد زمر داعش االرهابية.

بغداد / البينة الجديدة
ــاب العجيلي امس  ــي حتالف القرار عبد ذي ــف القيادي ف كش
االحد عن وجود تقارب بني حتالفه وائتالف النصر برئاسة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي, مبينا ان اعالن النتائج النهائية سيكون 
ــكيل الكتلة االكبر. وقال  ــي لالتفاق على تش الدافع الرئيس
ــيكون الدافع األهم في تشكيل  العجيلي «إعالن النتائج س
ــيرا إلى أن  ــكيل احلكومة املقبلة». مش التحالف األكبر وتش
ــية مازالت مستمرة مع الكتل األخرى». «املباحثات السياس

ــة رئيس  وأضاف أن «اجتماعات مركزة مع حتالف النصر برئاس
ــات النظر،  ــهد تقاربا بوجه ــدر العبادي والذي ش ــوزراء حي ال
فضال عن اجتماعات مع حتالف سائرون من اجل التفاهم على 
ــي، أن «اغلب التحالفات  ــي». وتابع العجيل البرنامج احلكوم
ــكيل الكتلة األكبر  حتاول ضم جميع املكونات العراقية لتش

واحلكومة املقبلة بتمثيل مقبول جلميع الفئات».

البينة الجديدة / سارة جمال
اكد النائب عن ائتالف النصر عالء الدلفي 
ــس االحد ان نتائج العد والفرز اليدوي  ام
التي اعلنت هي نتائج رسمية وواضحة. 
ان  ــدة»  ــة اجلدي لـ«البين ــي  الدلف ــال  وق

عملية العد والفرز اليدوي حصلت بغاية 
النزاهة والشفافية وحتت رقابة القضاة 
ــرين هم  ــيراً الى ان اخلاس املنتدبني, مش
ــد  ــة الع ــة عملي ــككون بنزاه ــن يش م
والفرز اليدوي. وبني ان عملية العد والفرز 

ــدوي حصلت لغرض قطع نزاع القوم  الي
ــاة املنتدبني هم من اقروا  حيث ان القض
ــي مطابقة  ــداً ان النتائج ه بذلك، مؤك
١٠٠٪ وعلى الكتل السياسية ان ترضى 
ــون الصورة واضحة  باألمر الواقع وان تك

ــات البرملانية جرت  ــم ان االنتخاب امامه
ــم الدلفي  ــة. وختت ــورة الصحيح بالص
ــب ما  ــة حس ــد طمطم ــالً، «ال توج قائ
ــج حقيقية  ــض وان النتائ ــه البع يدعي

خالية من اي تزوير».
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ــتأنفت مجموعات من املستوطنني  صهاينة .. اس
ــتفزازية  الصهاينة، امس األحد، اقتحاماتها االس
ــددة  ــة مش ــى املبارك، بحراس ــجد األقص للمس
ــت وكالة  ــي. ونقل ــالل الصهيون ــوات االحت من ق
ــة قولها: إن  ــطني اليوم“ عن مصادر محلي ”فلس
االقتحامات جتري من باب املغاربة، عبر مجموعات 
ــبوهة في  ــة، وتنفذ جوالت مش ــرة ومتتالي صغي
ــط محاوالت متكررة إلقامة طقوس تلمودية  ــجد املبارك، وس املس

داخله.
ــمية باسم احلكومة األردنية جمانة  إحباط .. أعلنت املتحدثة الرس
ــات، امس األحد، عن احباط مخطط إرهابي  غنيم
وصفته بـ“الكبير“ كان يستهدف اململكة. وقالت 
ــه ”مت إحباط  ــي تصريحات صحفية إن غنيمات ف
ــتهدف اململكة“،  ــي كبير كان يس مخطط إرهاب
ــيط التي  ــث والتمش ــات البح ــة أن ”عمليّ مبين
ة األمنيّة املشتركة في مدينة السلط  أجرتها القوّ

كشفت عن وجود ٣ جثث إلرهابيني».

ــب ثالثة آخرون  ــدي هندي وأصي مقتــل .. قتل جن
ــلحة في  ــد، في مواجهة مس ــراح، امس األح بج
منطقة كشمير اخلاضعة لسيطرة الهند. وذكرت 
مصادر صحافية، أن مسلحني إثنني كانا محاصرين 
ــتمرار االشتباكات في  ــكن، مع اس في داخل مس
ــريناغار العاصمة  ــة باتامالو في مدينة س منطق

الصيفية لهذا الشطر من كشمير.
ــية تدمير طائرة مسيرة أطلقها  تدمري .. أعلنت وزارة الدفاع الروس
ــاه قاعدة حميميم.  ــيطرتهم في إدلب باجت ــون من مناطق س ارهابي
ــوريا، اللواء  ــيق املصاحلة في س ــي لتنس ــس املركز الروس ــال رئي وق
ــائل مراقبة اجملال  أليكسي تسيغانكوف إن ”وس
ــية رصدت،  ــم الروس ــدة حميمي ــوي فوق قاع اجل
ــيرة مجهزة لشن  ــاء الـ١١ من آب، طائرة مس مس
ــيطرة  ــن املناطق اخلاضعة لس ــوم أطلقت م هج
ــكيالت املسلحة غير الشرعية في منطقة  التش

إدلب خلفض التصعيد“.

ــاعدة سابقة  ــا مس ــفت أوماروس صفقات .. كش
للرئيس دونالد ترامب، عن أنه كان يرغب في أداء ميني 
ــم عند تنصيبه، على كتابه فنّ الصفقات  القس
ــو معمول به في  ــدال من الكتاب املقدس، كما ه ب
التقليد األمريكي.وقالت نومان في كتابها اجلديد، 
ــد ترامب احلالي،  ــات املتحدة دونال ــس الوالي إن رئي
ــم اليمني الدستورية واضعا يده على  أراد أن يقس
ــو ألفه ”فن الصفقات“ بدال من اإلجنيل املقدس، في  الكتاب الذي ه

حفل تنصيبه يوم ٢٠ كانون الثاني من العام املاضي.
ــابق خوان هو  ــال إن رئيس كولومبيا الس ــال رئيس فنزوي إغتيــال .. ق
الذي أصدر أمراً بالتخطيط لعمل إرهابي من أجل 
ــادورو قوله، أن  ــاة VTV عن م ــت قن ــه. ونقل اغتيال
ــذا األمر تلقاه زعيم املعارضة الفنزويلية خوليو  ه
ــس كان واحداً  ــادورو أن بورخي ــرى م ــس، وي بورخي
ــذ اإلغتيال من جهته  ــن الذين أطلقوا آلية تنفي م
ــا في وقت  ــي كولومبي ــس املقيم ف ــف بورخي وص

سابق محاولة اغتيال مادور بـ«املهزلة».

بغداد / البينة الجديدة
ــوى حنني القدو امس  ــابق عن محافظة نين اكد النائب الس
ــار دوالر من  ــا يقارب ١٠٠ ملي ــوى بحاجة الى م ــد، ان نين االح
اجل اعمارها واعادة البنى التحتية الى ماكانت عليه، مبيناً 
ــار، خاصة ان اجلانب االمين  ــة بجانبيها تعاني الدم ان احملافظ
ــال القدو إن  ــر. وق ــبة ٨٠ ٪ ولم يعد صاحلاً للبش ــر بنس مدم
ــبه  ــكل ش ”محافظة نينوى وخاصة اجلانب االمين مدمر بش
ــبة الدمار الى ٨٠٪، اذ لم يعد صاحلاً  كامل، حيث وصلت نس
للبشر او ممارسة احلياة الطبيعية فيه“، مشيرا إلى أن ”نينوى 
ــارب ١٠٠ مليار دوالر من اجل اعادة اعمارها  بحاجة الى ما يق
ــاف أن ”اكثر اهالي  ــن جديد“. وأض ــاء البنى التحتية م واحي
نينوى نزحوا الى مناطق ومحافظات اخرى، بسبب عدم اعادة 
ــذي ينذر بكارثة حقيقية وهجرة  اعمار محافظتهم، االمر ال
ــار“. واوضح القدو  ــاء احملافظة من دون اعم ــة جراء بق جماعي
ــوى لم حتصل على االموال التي مت منحها خالل مؤمتر  أن ”نين
ــار املناطق املدمرة، االمر الذي يثير الكثير  الكويت العادة اعم
من التساؤالت بشأن هذه االموال واجلهة التي ذهبت اليها».

االنبار / البينة الجديدة
ــرات مبحافظة االنبار  ــواء أعالي الف ــر الفوج االول في ل ــن آم أعل
ــلحة  ــدم خميس احملالوي  امس األحد عن ضبط مخبأ لألس املق
ــش“ اإلجرامية بحملة دهم وتفتيش غرب  يعود لعصابات ”داع
مدينة الرمادي. وقال احملالوي إن ”القوات األمنية نفذت حملة دهم 
وتفتيش واسعة استهدفت منطقة املهجر بني قضاءي الرطبة 
ــتخبارية  ــادي، بعد ورود معلومات اس ــم غرب مدينة الرم والقائ
دقيقة تفيد بوجود مخبأ لألسلحة داخل املنطقة املستهدفة.

واضاف ان ”القوات األمنية عثرت داخل اخملبأ على اربعة صواريخ 
ــزة اتصال وعتاد  ــنكوف ورمانات يدوية واجه ــالث بنادق كالش وث
متنوع“، مبيناً ان ”شعبة معاجلة املتفجرات ابطلت العديد من 

االسلحة املعدة للتفجير».

بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة للنقل البري امس االحد عزمها تفعيل  اعلنت الش
ــفوان احلدودي احملاذي  ــت مبنفذ س نظام القطع اآللي للمنافيس
ــادل التجاري من خالل  ــهيل عملية التب للجانب الكويتي لتس
ــة االخطاء التي  ــع الداخلة للعراق ومعاجل ــد هوية البضائ حتدي
ــاد عبد  ــركة عم ــر مدير عام الش ــل املنافذ. وذك ــدث داخ قد حت
ــدي ان هذه اخلطوة تأتي انسجاماً مع توجيهات وزير  الرزاق األس
ــل نظام القطع  ــان احلمامي لتفعي ــل الكابنت كاظم فنج النق
ــال  ــفوان احلدودي مع اجلانب الكويتي وذلك بارس اآللي ملنفذ س
ــبة، املالي). ــب، احلاس ــن (املكات ــكلة م ــة متخصصة مش جلن

ــل املنفذ من خالل نصب  ــة تأهي واضاف ان اللجنة تقوم بدراس
ــبات حديثة للعمل بنظام القطع  الكرفان ومولدة وإنارة وحاس
ــاحنات  ــير عملية دخول وخروج الش ــت لتيس اآللي للمنافيس
والبضائع االستهالكية وكذلك تسهيل عبور املسافرين. وشدد 
األسدي على ضرورة العمل باألنظمة االلكترونية ونظام القطع 
ــية األعمال بأسرع وقت  ــنى لنا متش ــت ليتس اآللي للمنافيس
ــن خالل توحيد  ــة الكمارك العامة م ــيق مع هيئ ممكن بالتنس

التسلسل احلدودي للشاحنات الداخلة واخلارجة للبالد.
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بغداد / البينة الجديدة

طالب النائب السابق اسكندر وتوت, امس 
األحد, هيئة النزاهة باصدار اوامر منع سفر 
واستقدام للنواب اخلاسرين في االنتخابات 

ــابقة في ملفات  ممن عليهم اوامر قبض س
ــد الكربولي.  ــابقة بينهم النائب محم س
ــا  لديه ــة  النزاه ــة  ”هيئ إن  ــوت  وت ــال  وق
ــق نواب  ــر القاء قبض بح ــن اوام العديد م

ــون بحصانة لغرض  ــابقني كانوا يتمتع س
ــاد  ــتقدامهم للتحقيق في ملفات فس اس
ــد الكربولي  ــابق محم ــم النائب الس منه
ــاف ان ”عدم فوز  ــواب“. واض ــن الن وغيره م

ــة  احلالي ــات  االنتخاب ــي  ف ــواب  الن ــؤالء  ه
ــى هيئة  ــم يوجب عل ــة عنه وزوال احلصان
النزاهة اصدار أوامر منع السفر واستقدام 
ــن اعضاء  ــى أن عددا م ــار إل بحقهم“. يش

امجلس النواب طالبوا خالل الدورة املاضية 
ــد  ــب محم ــن النائ ــة ع ــقاط احلصان باس
ــجيالت صوتية  الكربولي، على خلفية تس

مسربة بشأن تورطه بعمليات طائفية.

ÚÓi6€a@pbÌäÌÜfl@È �uÏÌ@Ô„aÏ�»€a
Úƒœb0bi@bËübjmâa@ÊÏÿÌ@Êdi@ÖaÜÃi@ø

البينة الجديدة / حسني هاشم
ــمية تؤكد أن محافظ  ــدة) على وثيقة رس ــت (البينة اجلدي حصل
ه خاللها مديربات التربية  ــي وجّ بغداد املهندس عطوان العطوان

العامة في بغداد بأن يكون ارتباطها باحملافظة.

بغداد / البينة الجديدة
ــف الفتح محمود الربيعي امس االحد عدم  اكد القيادي في حتال
وجود اية مفاوضات مع حتالف سائرون خالل اليومني املاضيني من 
ــاً ان الفتح لديه  ــكيل الكتلة االكبر، مبين اجل االتفاق على تش
ــل ولم تبق  ــرة مع باقي الكت ــتركات كثي ــق مع اجلميع ومش تواف
ــوى بعض النقاط املتعلقة بالبرنامج احلكومي. وقال الربيعي  س
ــائرون  ــف الفتح لم يكن لديه أي مفاوضات مع ائتالف س ان ”حتال
ــكيل الكتلة  ــل االتفاق على تش ــالل اليومني املاضيني من اج خ
ــيرا إلى أن ”حتالف الفتح لديه خطوط مفتوحة مع  االكبر“، مش
ــي الكتل“. وأضاف أن  ــع، من دون وجود اي تقاطعات مع باق اجلمي
ــتركات بني الكتل السياسية، اال ان هناك  ”هناك مجموعة مش
ــني الكتل من اجل  ــري التباحث حولها ب ــض النقاط التي يج بع

الوصول الى نتيجة يتفق عليها لتشكيل الكتلة االكبر».

@pbôÎb–fl@ÚÌc@ÖÏuÎ@Ô–‰Ì@|n–€a
¥ÓôbΩa@¥flÏÓ€a@fi˝Å@ÊÎäˆbç@…fl

بغداد / البينة الجديدة
ــات في هيئة  ــرة التحقيق أعلنت دائ
ــط  ــن ضب ع ــد  األح ــس  ام ــة  النزاه

ــة بقيمة  ــر لقروض زراعي ثالث أضابي
ــماء  ــون دينار مت صرفها ألس ٢٢٥ ملي
ــي املصرف الزراعي التعاوني  وهمية ف

ــرة  ــت الدائ ــان. وقال ــة ميس مبحافظ
ــان التي  ــب حتقيق ميس ــرق مكت إن ف
ــي - فرع  ــى املصرف الزراع ــت إل انتقل
ــت من  ــة متكن ــي احملافظ ــارة ف العم
ــر خاصة بالقروض. ضبط ثالث أضابي

وأوضحت، أن قيمة القروض املضبوطة 
بلغت (٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠) مائتني وخمسة 
أن  ــةً  مبين ــارٍ،  دين ــون  ملي ــرين  وعش
ــماء عدد من  عملية الصرف متت بأس
املزارعني دون علمهم (أسماء وهمية).

ــه مت تنظيم محضر ضبط  وتابعت، أن
ــرزات املضبوطة،  ــي بجميع املب أصول
وعرض األوراق التحقيقية على قاضي 
ــان،  محكمة حتقيق النزاهة في ميس
ــق جار فيها وفقاً ألحكام  وأن التحقي

املادة (٣١٦) من قانون العقوبات.



@·Ó‹én€@ÊbnçÖä◊@Ï«ÜÌ@Ô‹flaå€a@NN@¥nÓí«aÖ@kÌäËm@Ü»i
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بغداد / البينة اجلديدة
 أكد النائب عن حتالف سائرون علي سعدون الالمي ،امس األحد، ان التحالف لم 
يطرح حتى أالن اي مرشح ملنصب رئاسة الوزراء، مؤكدا عدم ممانعة التحالف 
تولي املنصب من شخصيات ترشحها الكتل املتحالفة معها وتنطبق عليها 
النهائي بني  ان ”احلوارات لم تنضج بشكلها  مواصفات املرجعية.وقال الالمي 
الكتل السياسية كافة والزال حتالف سائرون يجري حواراته مع الكتل للتحالف 

مع الكتلة األقرب لبرنامجه“.
وأضاف ان ”حتالف سائرون يعمل على البرنامج االنتخابي ولم يطرح حتى االن 
مرشحا خاصا به لرئاسة الوزراء“، مشيرا الى ان ”احلكمة والوطنية هما األقرب 

إضافة الى احلوارات املفتوحة التي جتري مع ائتالف النصر“.
من  مستقلة  تطرح  شخصية  اي  تولي  من  لديه  مانع  ال  ”التحالف  ان  وتابع 
التي  املواصفات  حتمل  ان  شريطة  سائرون  مع  تتحالف  التي  الكتل  قبل 
ومبواقيت محددة  لبرنامج سائرون  وبرنامج حكومة مشابه  املرجعية  حددتها 

لتنفيذها“.
وأكد ان ”سائرون سيجعل اي مرشح يتولى منصب رئاسة الوزراء حتت الرقابة 

البرملانية لتنفيذ برنامجه االنتخابي خالل مدد زمنية محددة“.

بغداد / البينة اجلديدة
 أكدت النائبة السابقة عن االحتاد الوطني الكردستاني، ريزان الشيخ، امس األحد، 
ــتانية اتفقت على إجراء انتخابات برملان إقليم كردستان في  أن األحزاب الكردس
ــيخ في تصريح صحفي، إن األحزاب الكردية في  ٣٠ أيلول املقبل.وقالت ريزان الش
ــل موعدا إلجراء  ــبتمبر املقب ــهر س اإلقليم اتفقت على أن يكون الثالثون من ش
ــن بعض األحزاب.وأضافت  ــابقة م االنتخابات البرملانية رغم وجود اعتراضات س
نحن في االحتاد الوطني الكردستاني ليس لدينا مانع من إجرائها الشهر املقبل أو 
بعد ذلك، املهم أن تكون انتخابات نزيهة وتخدم مصلحة الشعب الكردستاني.

ــهدت األيام السابقة خالفات في إقليم كردستان بني بعض األحزاب الكردية  وش
حول موعد تأجيل االنتخابات البرملانية في اإلقليم املقرر إجراؤها في الثالثني من 

الشهر القادم وسط دعوات لتأجليها الى شهر كانون األول املقبل.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة  ــس محافظ ــد مجل أك
ــد,  األح ــس  ام ــرة,  البص
االحتادية  احلكومة  ”عجز“ 
عن تنفيذ اغلب تعهداتها 
ــات  اخلدم ــدمي  تق ــان  بش
ــف وإطالق  ــر  الوظائ وتوفي
 , ــاه  املي ــة  حتلي ــاريع  مش
مشيرا الى ان احملافظة لم 
ــوى على الوعود  حتصل س

لغاية اآلن.
ــو اجمللس احمد  وقال عض
عبد احلسني إن ”احلكومة 
ــذ اغلب تعهداتها  لم تنف
ــات  اخلدم ــدمي  تق ــان  بش
ــات  التعيين ــالق  وإط
ــتراجتية  اإلس ــاريع  واملش

بضمنها حتليه املياه“.
ــني، أن  ــاف عبد احلس وأض
وعدت  االحتادية  ”احلكومة 

بإنهاء أزمة ملوحة املياه من 
ــادة اطالقات املياه  خالل زي
في شط العرب اال ان ما مت 
اطالقه لم يصل الى شط 
ــتهالكه  ــرب بل مت اس الع
ــن“،  املتجاوزي ــل  قب ــن  م
مبينا أن ”بغداد لم ترسل 
ــي  ــرو دوالر الت ــغ البت مبال
ــالل اجتماع  ــن خ اقرت م
مجلس الوزراء بواقع ثالثة 
ــار فضال عن  ــات دين ترليون

مبالغ تنمية األقاليم“.
أن  ــني  احلس ــح عبد  واوض
ــة احلالية عاجزة  ”احلكوم
ــا  ــاء بتعهداته اإليف ــن  ع
ــا  عمره ــاء  انته ــبب  بس
ــن  ع ــال  فض ــي،  القانون
ــاء  ــب أعض ــغال  اغل انش
ــات  باملفاوض ــة  احلكوم

السياسية“.

(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
أكد القيادي بائتالف دولة القانون 
ــس األحد، ان  ــري ، ام ــي البدي عل
ــة الوزراء سيفاجئ  مرشح رئاس
اجلميع وسيكون من الشخصيات 
ــاحة  ــى الس ــة عل ــر املطروح غي
ــا ان العبادي  ــية ، مبين السياس
ــم  ــن ال ميكنه واآلخري ــي  واملالك
الصمود أكثر من ستة أشهر في 
ــم احلكومة  ــكل اي منه حال ش
ــة املرجعية. ــد خطب ــة بع املقبل
وقال البديري ، إن ”جميع احلوارات 
التي جتري بني الكتل السياسية 
واألسماء املتداولة غير صحيحة 

وغير جدية بالوقت احلالي“.
املطروحني  ”املرشحني  أن  وأضاف 
ال ميكنهم الصمود أكثر من ستة 

ــكيل اي منهم احلكومة  ــهر في حال تش اش
املقبلة سواء كان املالكي او العبادي او عالوي 
او اي مرشح طرح اسمه حتى وان لم يتسلم 
ــماء  ــذه األس ــا ان ”ه ــوزراء“، مبين ــة ال رئاس
ــة باخلطبة التي حددت فيها  قتلتها املرجعي

مواصفات رئيس الوزراء املقبل“.
ــة  منتهي ــت  بات ــماء  األس ــذه  ”ه ان  ــع  وتاب
ــوة منها“، مبينا ان  الصالحية وال فائدة مرج
ــتصمد يجب ان حتتوي  ”الشخصية التي س
ــل املرجعية  ــددة من قب ــى مواصفات مح عل
ــارع اذا حظيت مبباركة  وتكون قريبة من الش

ــة  ــائرون والوطني ــي س ــي ه ــل الت ــالث كت ث
واحلكمة“.

ــة الوزراء للحكومة  وأوضح ان ”مرشح رئاس
ــن  ــيكون م ــع وس ــيفاجئ اجلمي ــة س املقبل
ــاحة  ــخصيات غير املطروحة على الس الش

السياسية“.

›j‘Ωa@fiÏ‹Ìc@SP@ø@·Ó‹”¸a@pbibÇn„a@ıaäug@Û‹«@÷b–m¸aZ?üÏ€a@Öb§¸a

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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  بغداد / البينة اجلديدة
ــن والدفاع  ــة االم ــس جلن ــا رئي دع
ــابق حاكم الزاملي،  بالبرملان الس
ــة االحتادية  ــد، احلكوم امس  االح
الستخدام كافة القنوات املمكنة 
ــليم  ــا بتس ــة املاني ــا ملطالب دولي
االرهابيتني اللتني مت تهريبهما من 
ــتان، فيما طالب كردستان  كردس
ــى  ال ــورا  ف ــني  االرهابي ــليم  بتس

بغداد.
وقال الزاملي ان السجون العراقية 
ــكل كامل  ــا بش ــيطر عليه مس
ــل  بالتدخ ــة  جه الي  ــمح  واليس
ــجون وهنالك اجراءات  بعمل الس

ــول اخلروقات  محكمة لعدم حص
ــك اكثر من  ــا ان هنال ــا، مبين فيه
خمسة االف ارهابي من زمر داعش 
وغيرها موجودون حتت اشراف قوات 
ــمركة الكردية  ــايش والبيش االس

في سجون اقليم كردستان.
ــا  طالبن ــا  انن ــي،  الزامل ــاف  واض
ــون للعمليات  ــرات بان يك لعدة م
ــاركة  ومش ــة  متابع ــتركة  املش
ــم  االقلي ــي  ف ــجون  الس ــع  بوض
ــجناء من االجهزة  ــتالم الس واس
االمنية االحتادية لكن دون الوصول 
الى نتائج، الفتا الى ان االرهابيتني 
ــا الى املانيا مع  اللتني مت تهريبهم

ــي املانية  ــا ه ــن احداهم اطفاله
ــرى تركية وحتمل  ــية واالخ اجلنس
ــية االملانية ومت اعتقالهما  اجلنس

في عام ٢٠١٧.
ــات بان  ــا معلوم ــح ان لدين واوض
ــني كانت متزوجة  االرهابيت احدى 
ــني قتل  ــي وح ــي داعش ــن ارهاب م
ذهبت الى املانيا ثم تزوجت هنالك 
ــه الى  ــر وعادت مع ــي اخ بداعش
ــرة اخرى لكنه قتل خالل  العراق م
ــر املوصل، الفتا الى ان  معارك حتري
تهريبهما حصل وفق صفقة، وقد 

اعترفت املانيا بذلك.
وشدد الزاملي على ضرورة تسليم 

ــني من  ــني االرهابي ــع املعتقل جمي
الدواعش من قبل اقليم كردستان 
ــة  ــة االحتادي ــزة االمني ــى االجه ال
لضمان عدم تكرار ماحصل، مشيرا 
ــتخدام احلكومة  ــرورة اس ــى ض ال
ــوات املمكنة  ــة كافة القن االحتادي
ــة  ــريع ملطالب ــكل س ــا وبش دولي
ــليم االرهابيتني، الننا  ــا بتس املاني
نعتقد انه سيتم اطالق سراحهن 
ــدم وجود اي جرم مثبت  باملانيا لع
عليهن في داخل االراضي االملانية، 
ــة  ــن االجرامي ــع اعماله الن جمي

كانت داخل العراق.

  بغداد / البينة اجلديدة 
أعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي 
عن املباشرة بتنفيذ مشروع جسر 
ــط البصرة   ــد على ش ــر اجلدي الزبي
ــة البصرة بطول (٨٠٥)  في محافظ
امتار مع املقتربات.وقال وزير النفط 
ــى  ال ــل  أحي ــروع  املش ــذ  تنفي ان 
شركة آشور للمقاوالت االنشائية 

ــكيالت  ــدى تش ــي اح ــة وه العام
ــد  وق ــر  والتعمي ــكان  اإلس وزارة 
ــركة بالعمل اعتبارا  ــرت الش باش
ــن املؤمل ان تكون  من ٢٠١٨/٨/٨ وم
مدة االجناز (٥٥٠) يوما.وأضاف الوزير 
ــر سيربط  ثلثي محافظة  ان اجلس
ــة وخصوصا  ــرة  مبركز املدين البص
قضاء الزبير ،  ومبا يسهم بتحقيق 

ــة  حرك ــي  ف ــة  عالي ــيابية  انس
ــك االختناقات املرورية  املركبات وف
ــك  ــن ذل ــال ع ــة ، فض ــي احملافظ ف
ــى فتحة  ــوي عل ــر يحت ــأن اجلس ف
ــزوارق  وال ــفن  الس ــرور  مل ــة  مالحي
ــيد الوزير إلى  ــار الس البحرية.واش
ــاريع  ــروع يعد من املش أن هذا املش
ــي تأتي ضمن  ــة املهمة الت اخلدمي

ــادرات وزارة النفط  ــهامات ومب إس
ــرة ، مضيفا  البناء محافظة البص
ــاريع  ــوزارة قامت بتنفيذ مش أن ال
خدمية كبيرة في قطاعات الصحة 
ــة  والزراع ــات  والبلدي ــم  والتعلي
ــر البنى  ــور وتطوي ــرق و اجلس والط
التحتية اخلدمية ، تصب جميعها 

في خدمة ومصلحة املواطنني. 

@÷aä»€a@ø@Ú‰é€a@›Áa@>–fl
@b„a@ZÜ◊˚ÌÎNN@Öbj»€a@âaä”@·ubËÌ
@ÊaäÌa@Â«@Üé†@…œaÜÓç@Âfl@fiÎa

سيسهم بتحقيق انسيابية عالية في حركة المركبات وفك االختناقات 

 بغداد  البينة اجلديدة
ــة، امس االحد،  ــت وزارة اخلارجي ادان
ــي االردن  ــتهداف قوات الدرك ف اس
ــع دول  ــوة جلمي ــددت الدع ــا ج فيم
التكاتف ملواجهة  ــرورة  العالم لض
خطر االرهاب. وقال املتحدث باسم 

وزارة  ان  ــوب  محج ــد  احم ــوزارة  ال
ــة االرهابية  ــة تدين العملي اخلارجي
ــتهدفت ، اجلمعة املاضية،  التي اس
قوات الدرك واالمن العام في مدينة 

الفحيص باالردن.
وجدد محجوب الدعوة لـجميع دول 

العالم الى ضرورة التكاتف والتعاون 
ــاب وجتفيف  ــر االره ــة خط ملواجه
ــة الفكر املتطرف،  منابعه ومواجه
ــاة  ــا عن تعازيه وصادق املواس معرب
الى اسرة الشهيد وحكومة وشعب 
ــوات االردنية في  االردن، والنصر للق

ــر اجلماعات االرهابية  عملية تطهي
والقضاء عليها.

ــة،  األردني ــلطات  الس ــفت  وكش
السبت املاضي، عن حيثيات مقتل 
ــدرك األردنية  ــوات ال ــن ق ــط م ضاب
ــاء اجلمعة في  في انفجار وقع مس

ــان مدينة الفحيص  محيط مهرج
الفني السنوي، مشيرة إلى أن عبوة 
ــة؛  ــع مزروع ــة الصن ــفة بدائي ناس
ــي أصيب بها  ــببت باحلادثة الت تس
أيضا ٤ من قوات الدرك و٢ من قوات 

االمن العام األردني.

ÊÖâ¸a@ø@⁄âÜ€a@paÏ”@“aÜËnça@ÂÌÜm@ÚÓuâb®a

وكاالت / البينة اجلديدة 
هاجم مفتي اهل السنة واجلماعة في العراق مهدي الصميدعي قرار رئيس 
الوزراء حيدر العبادي اخلاص بااللتزام بالعقوبات االمريكية التي فرضت على 
ايران وذكر الصميدعي خالل صالة اجلمعة الفائتة في جامع ام الطبول ببغداد 
ان شيخ االسالم ابن تيمية قال اذا جاء اليهود والنصارى لقتال املسلمني في 
ايران سينبري االالف من اهل الشام للدفاع عن بيضة اهل االسالم وانا اولهم 

واضاف انه لن يرضى ان يكون للعراق ولو رأي في اذى شعوب املنطقة .

بغداد / البينة اجلديدة
سيخسر  العراق  أن  األحد،  امس  اجلبوري،  مشعان  السابق  النائب  أكد 
فرضتها  التي  العقوبات  بسبب  الكهربائية  الطاقة  من  انتاجه  نصف 
”جتاهل“  العبادي  حيدر  الوزراء  رئيس  أن  إلى  مشيرا  إيران،  على  أميركا 
اجلبوري في منشور على  بالعقوبات.وقال  التزامه  اعلن  األمر عندما  هذا 
صفحته مبوقع التواصل االجتماعي ”فيسبوك“ ، ”اعتقد أن رئيس الوزراء 
االمريكية  العقوبات  بتنفيذ  العراق  التزام  عن  اعلن  حني  العبادي  حيدر 
على ايران لم يكن يعرف اننا سنخسر نصف انتاجنا احلالي من الكهرباء 
وتعتمد في تشغيلها على  غازية  للكهرباء  انتاجنا  اغلب محطات  الن 
الشعب  فعل  ردة  يقدر  ”لم  العبادي  أن  اجلبوري،  االيراني“.  وأضاف  الغاز 
على التزامه بتنفيذ العقوبات اذا ما ادت النقطاع الكهرباء عنه في هذا 

القيظ ؟!“.

@Èubn„a@—ñ„@äéÇÓç@÷aä»€a@Z@âÏj¶a
ÊaäÌg@Û‹«@ÚÓ◊7fl˛a@pbiÏ‘»€a@kjéi@ÔˆbiäËÿ€a

Òäñj€a@ø@ÜÌÜ¶a@7iå€a@äéu@àÓ–‰ni@ÒäëbjΩa@Z@¡–‰€a@äÌãÎ

متابعة/  البينة اجلديدة
بحث العراق وإيران تعزيز األمن والتعاون في 
الشرطة  قوات  قائد  وقال  البلدين.  حدود 
تعزيز  ان  اشتري  حسني  العميد  االيرانية 
مدرج  والعراق  ايران  بني  احلدودي  التعاون 
في  اشتري،  االعمال.وذكر  جدول  على 
هامش  على  للصحفيني  به  ادلى  تصريح 
احلدود  حرس  قادة  بني  السابع  االجتماع 
الذي  االجتماع  ان  والعراقيني،  االيرانيني 
فيه  التطرق  مت  ايران  باستضافة  ينعقد 
املشتركة».واضاف،  احلدودية  املواضيع  الى 
على  البلدين  رقابة  تناول  االجتماع  ان 
احلدودي  احلائل  في  االرهابية  النشاطات 
اجلانب  في  زمالءنا  ان  املشترك».وتابع: 

لالرتقاء  استعدادهم  عن  اعربوا  العراقي 
هذا  مثل  ان  كما  املشتركة  احلدود  بأمن 
ارتياحه  عن  ايران.واعرب  في  قائم  التوجه 
احلدودية  املناطق  في  املناسب  للوضع 
ان  موضحا  والعراق،  ايران  بني  املشتركة 

املسلحني  قبل  من  برزت  قد  نشاطات 
أحبطت  لكنها  للثورة  املناوئة  والعناصر 
في مهدها بفضل يقظة قواتنا املسلحة  
االيراني  العسكري  القائد  احلدودية.ونوه 
تناولت  اجلانبني  بني  احملادثات  ان  الى 

دورات  واقامة  املكتسبة  التجارب  نقل 
ان االواصر  تخصصية في هذا اجملال حيث 
والعالقات وطيدة بني ايران والعراق وسيتم 
متتينها باستمرار.ولفت الى اقامة مراسم 
«عليه  احلسني  االمام  اربعينية  زيارة 
عن  معربا  املليونية،  واملسيرات  السالم» 
أمله في ذات الوقت باقامة مراسم الزيارة 
واملسيرات وسط أمن كامل. واشار اشتري 
احلدودي  خسروي  منفذ  فتح  موضوع  الى 
ايران  ان  موضحا  االربعينية،  زوار  لتنقل 
اعلنت خالل العام املاضي عن استعدادها 
بهذا الشأن وفي حال أعلن اجلانب العراقي 
املنفذ  فتح  سيتم  فانه  جهوزيته  عن 

احلدودي املذكور.

ÚÓibÁâ¸a@pbübí‰€a@Új”aäflÎ@ÖÎÜßa@Âflc@ÊbrzjÌ@ÊaäÌgÎ@÷aä»€a
  البينة اجلديدة /وكاالت

سيرغي  الروسي،  الدفاع  وزير  أكد 
تسمح  ولن  لم  بالده  أن  شويغو، 
القوة  بلغة  يخاطبها  أن  ألحد 
الوزير،  هذا  والوعيد.وحذر  والتهديد 
في  عالية  بشعبية  يحظى  الذي 
البالد، أملانيا من التحدث مع روسيا 

بلغة القوة.
لقناة  حديث  في  شويغو  وقال 
الليلة  التلفزيونية،   «٢٤ «روسيا 
املاضية، إن روسيا لن تقبل من أحد، 
وبأي حال من األحوال، مخاطبتها أو 
احلديث معها من منطق القوة.وجاء 
من  والواضح  العلني  التحذير  هذا 
على  ردا  الروسي،  الدفاع  وزير  قبل 
الدفاع  وزيرة  بها  أدلت  تصريحات 

في  الين،  دير  فون  أورسوال  األملاني 
فيها  ودعت  املاضي،  نيسان  أبريل 
ومخاطبتها  موسكو  مع  للتشدد 
مبنطق القوة واتباع إجراءات قاسية 
الوزير  معها.ونصح  العالقات  في 
شويغو نظيرته األملانية بـأن «تتذكر 
إلى  إشارة  في  جديد،  من  التاريخ» 

احلرب العاملية الثانية واندحار أملانيا 
السوفيتي. األحمر  اجليش  يد  على 

أملانيا  فعلته  ما  كل  «بعد  وأضاف: 
في بلدنا، أعتقد أن عليها أن تصمت 
ملدة ٢٠٠ عام قادمة، وال ينبغي لها 
التي  بالنتائج  مذكرا  تتكلم»،  أن 
أدت إليها مثل تلك التصريحات في 
املاضي.ونصح شويغو األملان بسؤال 
ا حدث، عندما تعاملوا  أجدادهم عمّ
مع روسيا مبنطق القوة، قائال: «رمبا 
لكم». يحكوا  أن  يستطيعون 

روسيا  أن  شويغو  أعلن  ذلك،  ومع 
العالم،  على  منفتحة  كعادتها 
واالحترام  السيادة  مبدأ  وفق  ولكن 

واملساواة والتعاون املتبادل.

b‰«@·◊ÖaÜuc@aÏ€dçaÎ@ÉÌâbn€a@aÎä◊àm@ZbÓ„bΩc@�aâà™@ÔçÎä€a@ bœÜ€a@äÌãÎ



كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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هل يشتعل فتيل حرب دينية جديدة في الواليات المتحدة األمريكية

   نعم الكثير منا عاطسون على العمل  ومن موقعي البسيط 
ــي العالم أقدم  ــلطة ف ــة الى أعلى س ــع برقي ــع ارف واملتواض
ــخطي الشديدين على االوضاع التي متر  اليها احتجاجي وس
ــواد هذا  ــت وحدي في هذا االحتجاج فمعي س بالعراق ولس
البلد الذي نخرته ماما امريكا وجعلت من سائق (اخملدة) قائدا 
ــوح بيع املانغو  يقود جحافل البصل األخضر واليابس الى س
ــا يخفت تدريجيا  ــكا التي بدأ ضوؤه ــا على امري ، احتجاجن
ودماء البصل والقثاء والفاصوليا تصبغ سريرها املعبأ برؤوس 
ــج على الباذجنان االمريكي  القتلى وافكارهم الظامئة . احت
ــذي ميثله اوباما النزق وترامب اخلنزيري اللون والرائحة فكل  ال
كذبة عن احلرية تأتي بها امريكا او فرنسا او بريطانيا لن تقشر 
ــي املطابخ . جيش  ــا دموع أمهاتنا ف ــة عراقية قطفته بصل
ــتى االلوان املبهرجة ،  اوباما الباذجناني متت عملية طالئه بش

لم  الذي  الطاوة  وحش 
ــه يوما عاد بقوة  ننس
ــم  الع ــل  فالف ــه  ومع
هوالند  وحماقة  ناجي 
ــران العراق  وخيانة جي
ــوق عامرة  كلهم . الس
ــر العراقي  ــن التم إال م
اغتيال  ــو  ه ــبب  والس
ــرقة  وس ــعف  الس
ــي  احتجاج  . االرض 
ــت  وان ــب  ترام ــك  علي
البيت االبيض  دع  ستوّ

ــنرمي ألف حجارة مغتصبة  ــود ومن ورائك س الى القبر االس
ــا وانتم جنحتم  ــالم ألننا قتلنا رموزن ــن من يُالم . ن ــا نح لكنن
ــون ونحن  ــا ، اطفالنا تائه ــك في قلوبن ــح مجال الش بفس
ــب العالم  ــم قل ــد ان طعنت ــون بع ــم تضحك ــون وانت جائع
ــتان العراق ودستم  ــيء جميل وحطمتم بس وكسرمت كل ش
ــم والبطاطا  ــش البصل وجيوش الطماط ــى زهوره ، فجي عل
ــاج املزري ، ترامب  ــم الدموع تكتب حكاية هذا االحتج بطع
ــالة الى اي بصلة أو خيارة  ــزر العراق ارجوك وال تبعث برس ال ت
أو لهانة فمطبخنا مليء بانفلونزا الرثاء وسكاكينه العمي 
ــأكتب على حائط شكواي  ــالل املهمالت . س رميناها في س
ــلمتك بيد اهللا) اوباما ومن بعده ترامب  جزاكما اهللا على  (س
ما ارتكبتما بحقنا فانا لن اسامحكما أبدا وال فيالق البصل 

العاطلة عن العمل.
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واثق الجلبي

جبهة قلم
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اوباما ومن بعده 
ترامب  جزاكما اهللا 
على ما ارتكبتما بحقنا 
فانا لن اسامحكما 
أبدا وال فيالق البصل 
العاطلة عن العمل

ــتقبل  ــرأي العام مبس ــم ال ــني يهت في ح
ــن ذويهم، ووضع  األطفال الذين فُصلوا ع
ــن النائب  ــرعي، أعل ــر الش ــن غي املهاجري
ــران  ــوم ١٤ حزي ــنز ي ــف سيش ــام جي الع
ــي مدينة فورت واين  ــالل خطاب ألقاه ف خ
أن احترام القانون من احترام اإلجنيل. وقد 
استشهد باإلصحاح ١٣ من رسالة بولس 
ــذي ورد فيه أن  ــول إلى أهل رومية، ال الرس
«من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب اهللا».في 
ــنة ٢٠١٨، نظرت  ــع من حزيران من س الراب
ــة مالك محل  ــي قضي ــة العليا ف احملكم
ــتربيس كايكشوب» جاك فيليبس  «ماس
الذي ينتمي للطائفة اإلجنيلية، الذي رفض 
ــل زواج للمثليني  حتضير قالب حلوى حلف
ــزواج يخالف معتقداته  ــرا أن هذا ال معتب
الدينية. وقد اعتبر سبعة قضاة من أصل 
ــعة حجة فيليبس شرعية، مشيرين  تس
ــة  ــوق املدني ــة احلق ــرف هيئ ــى أن تص إل
ــة ضد  ــت قضي ــي رفع ــورادو الت ــي كول ف
ــه ازدراء للدين.يبدو أن اليمني  فيليبس في
ــا مفتوحة  ــي أطلق حرب ــي اإلجنيل القوم
ــات  واألقلي ــن  واملهاجري ــلمني  املس ــد  ض
ــت  ــة، وهي حرب ليس ــية والعرقي اجلنس
ــي وإمنا كانت  ــن اجملتمع األمريك بغريبة ع
ــلوب مغاير. ففيما مضى، واجه  تدور بأس
القوميون والشعبويون املؤيدون لألصولية 
املسيحية احلركات الدينية املنادية بإقرار 
ــة ومكافحة التمييز  ــة االجتماعي العدال
العنصري. بعبارة أخرى، برز داخل الساحة 
الدينية شكل من أشكال املقاومة املدنية 
 ،٢٠١٦ ــنة  س ــيحية.منذ  املس ــة  للقومي
فهم العديد من القساوسة املنتمني إلى 
ــتانتية مختلفة، والرهبان  طوائف بروتس
والراهبات الكاثوليك، وحاخامات اليهود، 
ــدوس  الهن ــني  الديني ــاء  والزعم ــة  واألئم
ــع حد  ــروري وض ــن الض ــه م ــيخ؛ أن والس
ــيحيني من خالل االنتشار  للقوميني املس
ــذ ١٢ آب من  ــاحاتهم اخلاصة. ومن في س
ــة تضم املئات  ــنة ٢٠١٧، تقود مجموع س
من الزعماء الدينيني من مختلف الطوائف 
ــفيل. وقد  مظاهرات في مدينة شارلوتس
شارك في هذه املظاهرات نشطاء معادون 
ــية. كما سجلت هذه  للعنصرية والفاش
ــاركة حركة «حياة السود  املظاهرات مش
ــس أبوابها  ــة»، حيث فتحت الكنائ مهم
ــن  ــني الذي ــن املصاب ــان املتظاهري الحتض
ــاء  الزعم ــؤالء  له ــبة  لها.بالنس ــأوا  يلج
ــي واجبا  ــاط املدن ــم، ميثل النش وأنصاره
ــتمل االلتزام الديني على  دينيا حيث يش
ــم هذه احلركة  ــدأ خدمة اآلخرين. وتض مب
ــعى  ــكونية تس ــات مدنية مس مجموع
لنشر اإلميان والقيم املشتركة والتضامن 
ــني يعتبر أتباع القومية  والتحابب، في ح
ــة إقليمية  ــيحية الدين هوية وعالم املس
ــر القس  ــم» و «نحن».يُعتب ــني «ه ــز ب متي
ــوز الكاريزماتية  ــام باربر من أحد الرم ويلي
ــس األمريكي-  ــار. ويدير هذا الق لهذا التي
ــن العمر ٥٤  ــول إفريقية، البالغ م من أص
عاما، كنيسة غرينليف الصغيرة الواقعة 
ــة كاروالينا  ــة غرينزبورو(في والي في مدين
ــه على أنه  ــمالية). ويقدم باربر نفس الش
مؤيد حلركة «خمسينية» البروتستانتية 
ــي متحرر دينيا  ــة من جهة، وإجنيل احملافظ
ــى إتباع  ــا يؤكد عل ــرى. كم ــن جهة أخ م
ــوع.يعارض هذا القس بشدة  منهج اليس
ــي  اإلجنيل ــني  اليم ــم  ويته ــب،  ترام إدارة 
ــى جيف  ــي». وردا عل ــف الالهوت «بالتحري
ــهد باإلصحاح ١٣،  سيشنز الذي استش
ــاح ٧ من  ــر اإلصح ــام بارب ــتحضر ولي اس

ــاء  ــفر زكريا، «من يدعو إلى إيذاء النس س
واألطفال واملهاجرين والفقراء، فهو يدعو 
إلى نشر الشر».    خالل سنة ٢٠١٦، أطلق 
وليام باربر صحبة القسيسة ليز ثيوارس، 
ــيخية  ــة املش ــي تنتمي إلى الكنيس الت
ــز كايروس  ــيس مرك ــاركة في تأس واملش
للحوار بني األديان ومكافحة الفقر، حركة 
ــز هذا  ــعوب الفقيرة».يتمي ــة الش «حمل
ــا أنه يظهر  ــة خطاباته، كم القس ببالغ
ــاح  ــاه مغطان بوش ــب وكتف ــالل اخلط خ
ــوع فقيرا». ويأمل  كتب عليه «كان اليس
ــدد املتنامي من  ــتمالة الع ــي اس ــر ف بارب
اإلجنيليني الذين ليسوا راضني عن توظيف 
ــيحية  ــيي اليمني املتطرف للمس سياس
ــت ذاته ال يؤيدون  كأداة، ولكنهم في الوق
ــاه  ــذي تتبن ــن ال ــض للدي ــاب املناه اخلط
ــاع عن احلقوق  ــد من منظمات الدف العدي
املدنية.إن جوناثان ويلسون-هارتغروف من 
أحد أبرز أنصار القس باربر، وقد اجنذب إليه 
ــم من أنه كان  ــع بخطابه على الرغ واقتن
متدربا لدى سيناتور كاليفورنيا اجلنوبية، 
ستروم ثورموند، الذي عرف عنه معارضته 
ــة  ــوق املدنية واملؤيد لسياس حلركة احلق
ــير ذلك  ــتينيات. ويش ــل خالل الس الفص
ــتهدف املؤمنني فقط،  إلى أن باربر لم يس
ــو األمريكيني إلى العودة إلى الدين  وال يدع
ــى «ثورة  ــم أيضا إل ــل يدعوه ــب، ب فحس
ــذا  ــب ه ــة، يكتس ــي احلقيق أخالقية».ف
ــا، حيث  ــدا مزدوج ــوم األخالقي بع املفه
ــب بل  ــدف إلى إقناع املؤمنني فحس ال يه
ــذا يعني أنه لكل  ــر املؤمنني أيضا. وه وغي
ــع منها هذه  ــة اختيار أرضية تنب فرد حري
األخالقيات سواء كانت دينية كانت أو غير 
دينية. وتعد هذه األخالقيات وسيلة لعدم 
السماح لليمني املسيحي بتقدمي نفسه 
ــي النقاش  ــد لألخالقيات ف كضامن وحي
ــروع وليام باربر سنة  العام.لم يظهر مش
٢٠١٦ كردة فعل عادية جتاه انتخاب ترامب 
ــنة  ــط منذ س ــا للبالد، بل هو ينش رئيس
ــة االثنني  ــق القس «حرك ــد أطل ٢٠١٣. وق
األخالقية» من كارولينا الشمالية، لدعوة 
ــطاء عن احلركة  ــية والنش أعضاء األبرش
ــواذ وأعضاء  والش ــة  العلماني ــوية  النس
ــرى للتحرك ضد  ــات الدينية األخ اجلماع
ــا  تنتهجه ــي  الت ــة  احملافظ ــة  السياس
ــريعية لكارولينا الشمالية. الهيئة التش

ــر  ــل أكث ــنتي ٢٠١٣ و٢٠١٤، اعتُق ــني س ب
ــالل مظاهرات  ا خ ــخص طوعً من ألف ش
ــي نظمها هذا القس  العصيان املدني الت
ــنة ٢٠١٦، أطلق  في مدينة رالي. وخالل س
وليام باربر صحبة القسيسة ليز ثيوارس، 
ــيخية  ــة املش ــي تنتمي إلى الكنيس الت
ــز كايروس  ــيس مرك ــاركة في تأس واملش
للحوار بني األديان ومكافحة الفقر، حركة 
ــرة»، وهي دعوة  ــعوب الفقي ــة الش «حمل
ــوي. وتدعو  ــة هدفها التجديد املعن وطني
ــر الرعاية والتعليم  ــذه احلركة إلى توفي ه
ــني  ــق األمريكي ــن ح ــع ع ــراء، وتداف للفق
ــارب من أجل  ــي التصويت، وحت ــة ف األفارق
ــال، وتقود  ــد األدنى ألجور العم ضمان احل
االحتجاجات ضد احلجز اجلماعي والعنف 
ــة،  ــول إفريقي ــن أص ــني م ــد األمريكي ض

ــه للحرب  ــتنكر االقتصاد املوج ــا تس كم
والسياسة العسكرية.

سياسة مرتكزة على االندماج 
والعصيان اِّـدني

ــني اجلماعات  ــر تعزيز التضامن ب يريد بارب
ــامات الطبقية،  ــاوز االنقس ــة وجت احملروم
ــية.  ــة، والدينية، واحلزبية واجلنس والعرقي
وفي كتابه املشترك مع جوناثان ويلسون-

ــادة اإلعمار  ــوان «إع ــت عن ــروف حت هارتغ
ــنة ٢٠١٦)، دافع  ــر س ــة» (الذي نش الثالث
ــة االندماج.  ــر عن مبدأ سياس القس بارب
ــرورة إدراك  ــى ض ــاب تأكيد عل ــي الكت وف
ــاء، ملعاناة  الفقراء البيض، وخاصة النس
األمريكيني من أصل إفريقي واملهاجرين من 
عواقب السياسات التمييزية والليبرالية 
ــة  بالرعاي ــع  بالتمت ــة  املتعلق ــدة  اجلدي
الصحية والتعليم واحلد األدنى من األجور. 
ــر مقربا من بيرني  ــض باربر، الذي يعتب يرف
ــاندرز والذي قدم له الدعم أثناء حملة  س
ــح للرئاسة،  ٢٠١٦ االنتخابية عندما ترش
ــاول ضمه  ــي يُح ــوات أي حزب سياس دع
ــد باربر إدارة أوباما  ــى صفه. ولطاملا انتق إل
ــبب افتقارها إلى اتخاذ قرارات جريئة  بس
ــوق االجتماعية  ــر احلق ــال تطوي ــي مج ف
دون  ــرات  للطائ ــف  املكث ــتخدام  واالس
ــط.فضال  ــرق األوس طيار في منطقة الش
ــاء تقليد  ــح باربر في إحي ــك، يطم عن ذل
ــن لوثر كينغ  ــي وإرث مارت ــان املدن العصي
الذي أطلق خالل سنة ١٩٦٨ أول حراك حتت 
ــاس الفقراء». وقد رغب  عنوان «حملة الن
ــيع دائرة أهداف حركة  لوثر كينغ في توس
ــة التمييز  ــن مكافح ــة؛ م ــوق املدني احلق
ــمل  العنصري إلى نضال يكون ذا إطار أش
ــي صفوف  ــة الفقر، ف ــى محارب يهدف إل
ــتلهم  ــرق ذاته.في احلقيقة، يس أبناء الع
ــروع ومصطلحات  ــن مش ــر أفكاره م بارب
ــرز دليل على  ــن لوثر كينغ. ويتمثل أب مارت
ــى فكرة  ــيس برنامجه عل ــي تأس ــك ف ذل
«احلب األصلي»، علما وأنه يرفض اخلضوع 
ــل». ويولي باربر  ــد عقيدة «البط إلى متجي
ــة الكفاح غير  ــة القصوى ملواصل األهمي
املكتمل. وخالل اجتماع حاشد في مدينة 
ــرى ٥٠ لوفاة مارتن  ــبة الذك ممفيس مبناس
لوثر كينغ، أورد باربر قائال: «نحن ال نحتاج 

ــط،  إلى االحتفال بإحياء ذكرى هذا الناش
بل نحتاج إلى إعادة تكريس حياتنا هللا».
«مت إفساد وتشويه اإلميان بشكل كبير»

ــراء» احلركة  ــاس الفق ــد «حركة الن ال تع
الوحيدة التي متزج االلتزام الديني بالنضال 
ــة التمييز  ــل مكافح ــي من أج السياس
ــع «حركة  ــي. وجتم ــري واالجتماع العنص
ــنة ٢٠٠٧  ــد»، التي ظهرت س ــالذ اجلدي امل
ــاع عدد عمليات طرد  لالحتجاج ضد ارتف
ــرعيني، بني منظمات  ــن غير الش املهاجري
ــوق املدنية،  ــن احلق ــاع ع ــة للدف علماني
ــة،  يهودي ــد  ومعاب ــاجد  ومس ــس،  وكنائ
ــن. وبفضل  ــني وملحدي ــطني مؤمن وناش
ــات الكنائس عن  ــذه احلركة، أعلنت مئ ه
جاهزيتها لتصبح مالذا تُرحب باملهاجرين 
املهددين بالطرد.تأسست حركة «الشعب 
من أجل حتسني اجملتمعات عبر التنظيم» 
ــوعي، جون  ــها الكاهن اليس التي أسس
ــذه احلركة  ــنة ١٩٧٢. وتعمل ه ــان، س بوم
ــخاص بالصحة  ــع األش ــز متت ــى تعزي عل
ــي ذلك  ــد ف ــكن. وتعتم ــم والس والتعلي
ــم اجملتمع التي حددها  على طريقة تنظي
ــاول ألنسكي. وقد  ــط، ش الكاتب والناش
غيرت اسمها في ربيع سنة ٢٠١٧ لتُصبح 
ــرح  يش ــه،  جانب ــن  بالفعل».م ــان  «اإلمي
ــابق  ــر التنفيذي الس ــد، املدي ــكوت ري س
ــمية  ــبب تغيير التس ــذه املنظمة س له
قائال إنه «مت إفساد وتشويه اإلميان بشكل 
ــعب من  ــة «الش ــت حرك ــر. وإذا حتول كبي
أجل حتسني اجملتمعات عبر التنظيم» إلى 
ــد كان ذلك بهدف  ــل»، فق ــان بالفع «اإلمي
ــال من أجل تعزيز دور اإلميان  محاولة النض
ارس فقط  في هذا البلد اليوم. فاإلميان ال ميُ
ا». في  ــارع أيضً في األضرحة، وإمنا في الش
كن أن نذكر العديد من احلركات  ــع، ميُ الواق
أو املبادرات أو املنظمات األخرى، التي قامت 
حتى قبل انتخاب ترامب، بإخراج موضوع 
ــان من دائرة علماء الالهوت  احلوار بني األدي
ــاء الطابع الواقعي عليه.عالوة على  إلضف
ــات املتمردات  ــة الراهب ــك، حتظى حرك ذل
ــيمون  ــي احلافلة)، بقيادة س ــات ف (الراهب
ــع  ــي جمي ــعة ف ــعبية واس ــل، بش كامب
ــداف إطالق هذه  ــالد. ومن بني أه أنحاء الب
ــنة ٢٠١٢؛ إدانة محاوالت احلزب  احلركة س
ــوري تعليق قانون الرعاية الصحية  اجلمه
ــالح الصحي الذي  ــي (قانون اإلص األمريك
وضعته إدارة أوباما أو «أوباما كير»).في هذا 
الصدد، جتنّدت هذه احلركة من أجل الدفاع 
ــن ومكافحة العنف  ــوق املهاجري عن حق
العنصري والعرقي. وعلى غرار باربر، تتهم 
ــويه  ــيمون كامبل اليمني الديني بتش س
ــل». وردا  ــدس «اإلجني ــي الكتاب املق معان
على جيف سيشنز، تُؤكد كامبل على أن 
رسالة اإلجنيل تتمثل في «أن القانون غير 
كن أن يكون قانونًا، ذلك أن هذا  العادل ال ميُ
الكتاب املقدس ينص على تطبيق قوانني 
عادلة، وليس السخرية منها».في الواقع، 
ــركات أو  ــن احل ــد م ــر العدي ــن أن نذك ك ميُ
ــادرات أو املنظمات األخرى، التي قامت  املب
حتى قبل انتخاب ترامب، بإخراج موضوع 
ــان من دائرة علماء الالهوت  احلوار بني األدي
ــه. ويُلغي  ــع الواقعي علي ــاء الطاب إلضف

ــني االلتزام  ــدود الفاصلة ب ــاطهم احل نش
ــذي  ــط ال ــل الراب ــي. ويتمث ــي والدين املدن
ــات واملبادرات  ــني كل هذه املنظم يجمع ب
في االعتقاد بأن املسائل اإللهية ال تقتصر 
ــم وال أرض وال مجموعة عرقية  ال على عل

ــع أنحاء العالم  محددة، وإمنا تخص جمي
العلماني.

ظاهرة غري هامشية وغري منمقة
ــي ال زالت غير  ــرة، الت ــذه الظاه ــد ه ال تُع
ــر الذي  ــبب االهتمام الكبي ــة بس معروف

ــي العقود  ــيحي ف ــي به اليمني املس حظ
ــة. كما كانت  ــية أو منمق األخيرة، هامش
ــات  ــب خطاب ــعة صل واس ــداء  أص ــا  له
ــة إلى ذلك،  ــة. باإلضاف ــة الديني املؤسس

ــة متثلت في  نتجت عنها تأثيرات ملموس
ــم التحالفات على  ــك وإعادة تنظي تفكي
ه  ــار، وجّ ــذا اإلط ــي. وفي ه ــتوى احملل املس
ــاقفة  الكاردينال، تيموثي دوالن، رئيس أس
ــران انتقادات الذعة  ــورك، في ١٩ حزي نيوي
ــة فصل األطفال عن آبائهم. جتاه سياس
أما في شهر متوز سنة ٢٠١٧، فقد استنكر 
ــيلو فيغويروا وعالم  ــن القس مارس كل م
ــبادارو  ــوت الكاثوليكي أنطونيو س الاله
ــيفيليتا  س «ال  ــوعية  اليس ــة  اجملل ــي  ف
ــة  األصولي ــني  ب ــف  التحال ــكا»  كاتولي
ــي بهدف  ــت الكاثوليك ــة والتّزمّ اإلجنيلي
ــب. واتفقت  ــة دونالد ترام ــة سياس خدم
ــالة مع االنتقادات التي كان قد  هذه الرس
وجهها البابا فرانسيس بالفعل إلى هذه 
ــني التوجهني.في مواجهة وضع  التقارب ب
ــي وصفه مفكر نيويورك آدم شاتز  سياس
ــة  ــركات املقاوم ــكل ح ــة»، تُش «باملذبح
ــت  الوق ــي  ف ــذه  ــكونية ه ــة املس املدني
ــن أن يُغير  ك ــادرا ميُ ــي بصيص أمل ن احلال
األمريكية.وتوقف  ــة  ــتقبل السياس مس
بعض القادة، على غرار روب شينك، القس 
ــورك)، عن دعم  ــي بوفالو (نيوي اإلجنيلي ف
ــكل تام، بعد أن نأوا بأنفسهم  ترامب بش
ــت الذي  ــي. وفي الوق ــني اإلجنيل ــن اليم ع
ــة الرئيس بطريقة  يتجنبون فيه مهاجم
ــتنكر آخرون سياسته جتاه  ــرة، يس مباش
ــس اإلجنيلي  ــال املهاجرين. وكان الق أطف
ــام،  ــي غراه ــن بيل ــام، اب ــني غراه فرانكل
ــني العائالت  ــة الفصل ب ــد انتقد عملي ق
ــة». ولكن، ليس  جل ــا «باخملُ ــا إياه واصفه
ــا أو متحدا كما  الشق اإلجنيلي متجانسً
ــهد انقسامات بسبب  يبدو، ذلك أنه يش
ــاس والطبقات  ــال واألجن ــالف األجي اخت
داخله.أخيرا، ليس لرسالة التضامن التي 
يروج لها قادة مثل وليام باربر صدى داخل 
ــل نيويورك  ــة الكبرى، مث ــدن الليبرالي امل
ــوى  ــث ال يُرددها س ــوس، حي ــوس أجنل أو ل
ــة بعض املدن الصغرى في الدول  قساوس
ــام تيري  ــياق ذاته، ق ــي الس ــة. وف احملافظ
ــة  ــابق في الكنيس ــس الس ــار، الق هيج
املشيخية في بلدة ماونت بليزانت بوالية 
ــدمي الدعم املادي  ــاء جهاز لتق ــوا، بإنش أي
ــتقبال العائالت من ضحايا هجمات  واس
ــرة والديوان  ــؤون الهج ــة اإلنفاذ لش هيئ
ــارع  ــات املتحدة.في األثناء، سيُس بالوالي
ــائمون إلى اإلشارة إلى  املشككون واملتش
ــكونية لن يكون لها  أن هذه احلركات املس
ــني القومي  ــل منظمات اليم أي وزن مقاب
ــكل  ــي تكون منظمة بش ــيحي، الت املس
ــة هامة. مع  ــغ مالي ــد ومدعومة مببال جي
ــم  ــن حج ــل ال م ــب التقلي ــك، ال يج ذل
ــي املاضي، وال من  ــازات هذه احلركات ف إجن
ــاع االجتماعية  ــى قلب األوض قدرتها عل
ــص التزام  ــي. ويُلخ ــتوى احملل ــى املس عل
ــالة لدانيال  هؤالء القادة الدينيني في رس
بيريغان، الكاهن اليسوعي والشاعر الذي 
جن سنة ١٩٦٨ بسبب معارضته حلرب  سُ
ــيرتو  ــيل دي س فيتنام. كما يصفه ميش
على النحو التالي: «في عالم تنتشر فيه 
كننا  الكراهية، يُعد العثور على شيء ما ميُ
ــاقة». ــب جتاهه مهمة ش ــعر باحل أن نش
ــي وصفه مفكر  في مواجهة وضع سياس
ــكل  ــاتز «باملذبحة»، تُش ــورك آدم ش نيوي
ــكونية هذه  حركات املقاومة املدنية املس
كن  ــي بصيص أمل نادرا ميُ في الوقت احلال

أن يُغير مستقبل السياسة األمريكية.
* باحثة ومختصة 
َّـ العلوم السياسية

أطلق اليمني القومي 
اإلنجيلي حربا مفتوحة 
ضد اِّـسلمني واِّـهاجرين 
واألقليات الجنسية 
والعرقية

 

تحظى حركة الراهبات اِّـتمردات الراهبات َّـ الحافلة بقيادة 
سيمون كامبل بشعبية واسعة َّـ جميع أنحاء البالد

فيليبس

جوناثان

سيشنز

في مواجهة سياسة 
دونالد ترامب 
القومية وداعميه 
من اليمني اإلجنيلي، 
احتدت احلركات ذات 
البعد الديني فيما 
بينها ضد األصولية 
املسيحية، مجسدة 
شكال من أشكال 
املقاومة املدنية 
الديناميكية.ال 
ميكن إحصاء عدد 
التغريدات املثيرة 
للتوترات التي نشرها 
دونالد ترامب حول 
املسلمني. وبتاريخ ٢٦ 
حزيران، أقرت احملكمة 
العليا املرسوم 
الرئاسي الذي حظر 
دخول مواطنني 
مسلمني من عدة دول 
ذات أغلبية مسلمة 
إلى الواليات املتحدة 
األمريكية. كما أثارت 
اإلجراءات األخرى 
التي مت اتخاذها خالل 
األشهر األخيرة، قلق 
التيارات التقدمية 
والليبرالية في اجملتمع 
األمريكي.

* نادية مرزوقي
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البينة اجلديدة / عبد الستار 
محسن

 
النقل  وزير  توجيهات  وفق 
فنجان  كاظم  الكابنت 
املوارد  بتعظيم  احلمامي 
قامت   للشركة  املالية 
تنقل  العراقية   السكك 
مادة  من  (٢٠٩٦)حوضا 
املوانئ  عبر  االسود  النفط 
بالعمل  القيام  العراقية ومت 
وبجهود  وجه  اكمل  على 
الشركة  في  العاملني 

تهيئة  مت  للسكك  العامة 
من  األسود  النفط  مادة  ونقل 
املوانيء  إلى  الدورة  مصافي 
التفريغ  منصات  عند  العراقية 
اليصالها  رقم٩  رصيف  على 

العراق  خارج  لتصديرها  للبواخر 
البصرة  منطقة  كوادر  قبل  من 
.وان متابعة املدير العام املهندس 
سالم جبر سلوم واشراف من قبل 
والتشغيل  النقل  قسم  مدير 

منطقة  في  العاملني  وجهود 
اثمرت  قصر  ام  وميناء  البصرة 
مادة  من  حوضا   (٢٠٩٦) نقل  عن 
النفط االسود بواسطة األحواض 
من  اعتبارا    FZBالتخصصية

٢٠١٨/٢/٧ لغاية إعداد هذا التقرير 
على  مستمر  والعمل  لتحقيق   
قدم وساق لاليفاء بالعقداملبرم بني 
الفردوس  جنة  وشركة  السكك 
مكعب  ٢٠٠٠متر  نقل  على 
يوميا . ويعد هذا عمال استثنائيا 
في  والعاملني  املسؤولني  من 
انسيابية  لضمان  وذلك  السكك 
وصولها  وتأمني  القطارات  سير 
للشركة  املالية  املوارد  ولتعظيم 
الرابحة  الشركات  من  وجعلها 
النقل  ان  يذكر  خاسرة  من  بدال 
املواد  وصول  يؤمن  السكك  في 
عليها  واحملافظة  احملدد  بوقتها 
املالية  املوارد  تعظيم  عن  فضال 
الشركات  من  وجعلها  للشركة 

الرابحة .

بغداد/ البينة اجلديدة 
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية عن حتديد يوم  امس 
األحد  موعداً لبدء التقدمي للشمول ببرنامج صندوق االقراض 
لذوي الشهداء.وقال املتحدث باسم الوزارة عمار منعم ، في 
بيان ان «دائرة التدريب والتشغيل استكملت اجراءات منح 
القروض لذوي الشهداء ضمن برنامج صندوق االقراض» الفتا 
التقدمي  لبدء  موعدا  اجلاري  اب  من  عشر  الثاني  «حتديد  الى 

يتم  «التقدمي  ان  االقراض».وبني  صندوق  ببرنامج  للشمول 
 ، التدريب والتشغيل في بغداد واحملافظات  دائرة  عبر منافذ 
يكون  ان  منها  للمنح  شروطا  اعتمدت  «الدائرة  ان  مضيفا 
وال  االولى/  /الدرجة  الشهداء  ذوي  من  للشمول  املتقدم 
يتقاضى راتبا من اي مؤسسة حكومية سواء اكان موظفا او 
متقاعدا او من املشمولني ضمن منحة احلماية االجتماعية 
فضال عن ان يكون عمر املتقدم ال يقل عن ١٨ سنة وال يزيد 

عن ٥٠ سنة». وتابع، ان «التقدمي للشمول يتم عبر منافذ دائرة 
التدريب والتشغيل في بغداد واحملافظات، مشيرا الى «ضرورة 
تقدمي الطلبات مرفقة بتأييد من مؤسسة الشهداء معنون 
للشمول  املتقدم  ان  يثبت   ، والتشغيل  التدريب  دائرة  الى 
لذوي الشهداء فضال عن املستمسكات  االولى  الدرجة  من 

االصولية وصور شخصية للمستفيد».

ıaÜËí€a@Îà€@ûaä”¸a@÷ÎÜ‰ï@wflb„5i@fiÏ‡í‹€@·ÌÜ‘n€a@ıÜi@Z›‡»€a

بغداد / البينة اجلديدة /غامن حسن السعدي
ــم فنجان احلمامي  ــذاً لتوجيهات الكابنت كاظ تنفي
ــل  النق وزارة  ــة  لسياس ــتلهاماً  واس ــل  النق ــر  وزي
ــع االتفاقيات مع  ــل وتفعيل جمي ــاح بالعم باالنفت
ــادل اإلقتصادي  ــة التب ــيط حرك ــوار ولتنش دول اجل
ــتوى  ــع املنافذ احلدودية .زار وفدٌ رفيع املس عبر جمي
اململكة األردنية الهاشمية رأسه السيد عماد عبد 
ــة للنقل  ــركة العام ــدي مدير عام الش ــرزاق األس ال
ــامي عبد احلسني  البري وضم في عضويته اللواء س
ــة واللواء  ــذ احلدودي ــس هيئة املناف ــي نائب رئي راض
رياض جندي عبد الكاظم مدير اجلنسية العامة في 
ــعدون رشيد زبار ممثالً عن الهيئة  وزارة الداخلية وس
ــة .وجرى خالل هذه  ــة للكمارك في وزارة املالي العام
ــادها جواً من  الزيارة اجتماعات مع اجلانب األردني س
ــم بني الطرفني متخضت عن إعادة عبور  الود والتفاه
ــاحنات العراقية واألردنية لكال البلدين من دون  الش

التوقف في ساحات التبادل احلدودية .
ــرة من  ــي هذه اإلجتماعات لتنفيذ املادة العاش  وتأت
ــع املوقعة  ــركاب والبضائ ــل البري لل ــة النق اتفاقي
ــاحنات  ــماح للش بني الطرفني في ٢٠٠٩/٨/٢٦ والس
ــي األردنية للعمل مبا يخدم  ــة بدخول األراض العراقي
ــني البلدين .وفي  ــيط عملية التبادل التجاري ب تنش
ختام االجتماعات مت اإلتفاق على حل جميع النقاط 
ــل احلدودي  ــر منفذ طريبي ــة لبدء العمل عب اخلالفي

ــي املنطقة الغربية  ــتتباب األمن ف ــيما بعد اس الس
ــالك آمناً .وأشاد اجلميع بالروح  واعتبار الطريق الس
اإليجابية التي سادت جو املباحثات ما إنعكس على 
ــاً على اجلانب اإلقتصادي  ــا وتأثير ذلك إيجابي جناحه
ــيدة صفية  ــادت الس ــن ، من جانبها أش ــني البلدي ب
ــة األردنية  ــدى اململك ــراق ل ــفيرة الع ــهيل س الس
ــمية بحرص الطرفني على جناح اإلجتماعات  الهاش

وما توصلت إليه اللجان اخملتصة  .العديد من وسائل 
ــذه املباحثات من  ــادت بنجاح ه ــالم األردنية أش اإلع
خالل التقارير اإلعالمية التي بثتها .وأجرى التلفزيون 
ــيد عماد االسدي حتث  ــعاً مع الس األردني لقاء موس
ــه املباحثات وحرص  ــن محمل ما توصلت الي فيه ع

الطرفني على جناحها واستمرارها.

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
ــني  ــتقبال املواطن ــي اس ــه ف ــن خطت ضم
ــبني من خالل جعل ابواب املسؤول  واملنتس
مفتوحة امامهم لالستماع الى معاناتهم 
ــد الغني  ــى الدكتور عب ــاكلهم التق ومش
ــاعدي مدير عام دائرة صحة  ــعدون الس س
ــني  املواطن ــن  م ــدد  بع ــة  الرصاف ــداد  بغ
ــبني في الدائرة واستقبل عددا من  واملنتس
ــرض معاجلتها في  ــانية لغ ــاالت االنس احل
ــكل مجاني .  ــة ويش ــات الصحي املؤسس
ــدادا كبيرة  ــالل مقابلته اع ــاعدي وخ الس
ــتمع  من الذين تقدموا بطلب ملقابلته  اس
ــم اكثر  ــغ عدده ــم ، اذ بل ــى احتياجاته ال
ــك يوم اخلميس من  ــن (٢٠٣) مواطنني وذل م

ــبوع الذي خصصه لالستماع الى  كل اس
ــرة وهي السياسة   ــاكل بصورة مباش املش
ــل  ــرة لتذلي ــي ادارة الدائ ــا ف ــي اتبعه الت
ــب  ــن الواج ــني وم ــب الروت ــات وجتن العقب
ــبني .   ــني واملنتس ــؤالء املواطن ــاعدة ه مس
ــاعدي ان الدائرة اتبعت سياسة  وأكد الس
ــادة النظر  ــيب كحل مؤقت حلني إع التنس
في هيكلية املؤسسات الصحية من خالل 
ــة وكذلك  ــة الصحية املقدم حجم اخلدم
الرقعة اجلغرافية وقرب املوظف من سكنه 
ــة التي اتبعتها الدائرة من  ضمن السياس
ــب الروتني وحل  ــل العقبات وجتن أجل تذلي
ــاكل املواطنني واملوظفني. بإضافة إلى  مش

حل مشاكل املواطنني األخرى    .

@¥‰üaÏΩa@pbj‹ü@µa@…‡néÌ@ÖaÜÃi@Úzï@‚b«@äÌÜfl
@@ÚÓ„bé„¸a@p¸bßa@Âfl@aÖÜ«@›j‘néÌÎ@@

@ÚÓ”aä»€a@¯„aÏΩa@5«@ÖÏç¸a@¡–‰€a@ÒÖbfl@Âfl@bôÏyHRPYVI@›‘‰m@Ÿÿé€a

 بغداد / البينة اجلديدة 
بعثة  رئيسة  تفقدت 
الشهداء  ملؤسسة  احلج 
األمير  عبد  ناجحة  السيدة 
حجيج  قوافل  الشمري 
واجلرحى  الشهداء  ذوي 
إقامتهم  مبحل  واملصابني 
واطلعت  املنورة،  املدينة  في 
سكناهم  محال  على 
وأكدت  املقدمة,  واخلدمات 
على  املؤسسة  رئيسة 
الشهداء  مؤسسة  سعي 
حقوق  الستحصال  اجلاد 
القانونية  الشهداء  ذوي 
التسهيالت  كافة  وتوفير 

احلجاج  لهم.وأشاد 
ولقائهم  الودية  باألجواء 
املؤسسة وطرح  رئيسة  مع 
واإلجابة  استفساراتهم 
عليها بشفافية, وفي ختام 

ذوي  حجيج  ثمنوا  الزيارة 
مؤسسة  جهود  الشهداء 
من  لهم  قدم  وما  الشهداء 
اجملاالت  في  ورعاية  اهتمام 

كافة.

�bjÌä”@ÊÖâ˛aÎ@÷aä»€a@¥i@pb‰ybí€a@Ú◊äy@“b‰˜nçg

بابل / البينة اجلديدة / علي شريف
اجرام  مكافحة  ومديرية  بابل  محافظة  شرطة  قيادة  اعلنت 
القبض على قاتل بعد ساعات من تنفيذه  إلقاء  احملافظة عن 
«اجلرمية» في ناحية ابي غرق٠ وقال الناطق االرسمي بإسم قيادة 
شرطة احملافظة العقيد احلقوقي عادل العناوي احلسيني: بعد 
حدوث جرمية غامضة تتعلق بقتل امرأة في بابل بالتحديد في 
ل قائد شرطة احملافظة اللواء  احد احياء ناحية أبي غرق ، شكّ
وضمَ  بإشرافه  للتحقيق  فريقا  الزغيبي  احلقوقي علي حسن 
ومفرزة  الناحية  إجرام  مكتب  وضابط  االجرام  مكافحة  مدير 

اخملتصني من خبراء قسم األدلة اجلنائية واالمن الوطني٠وأضاف 
مالبسات  ملعرفة  والتحري  البحث  مت  لقد  احلسيني:  العقيد 
اجلرمية ، وبعد أقل من ٢٤ ساعة من تسجيل بالغ بوقوع اجلرمية 
مت التوصل إلى املرتكب ومالحقته والقاء القبض عليه٠مؤكداً ان 
املتهم اعترف بإرتكابه اجلرمية بعد مواجهته باألدلة املتحصلة 
العادل  لينال جزاءه  للقضاء  إحالته  ومتت   ، اجلرمية  من مسرح 
مطابق  وجاء  احلادث  موقع  على  للداللة  كشف  أجري  حيث 

العترافاته٠

Ú«bç@RT@Âfl@›”a@Ü»i@›n”@Úπäu@à–‰fl@Û‹«@új‘€a@Ô‘‹m@›ibi@Úüäë@ÒÖbÓ”

بغداد/ البينة اجلديدة 
بتنفيذ  الصحي  األعظمية  قطاع  باشر 
اإلجراءات الالزمة جلعل مركز صحي الدهاليك 
.وقال  السن  بكبار  خاصاً  ودياً  صحياً  مركزاً 
القطاع  مدير  محيسن  عيد  مازن  الدكتور 

بحسب بيان لدائرة صحة الرصافة  انه متت 
مركز  الى  الدهاليك  مركز  بتحويل  املباشرة 
من  الهدف  ان   » موضحا   ، السن  لكبار  ودي 
أمام  املراجعة  لتسهيل  هو  اخلطوة  هذه 
تلقي  لهم  ليتسنى  السن  كبار  من  املرضى 

ويسر  بسهولة  والعالجية  الطبية  اخلدمات 
 ، االنتظار  ومشقة  املرضى  زحام  عن  بعيداً 
الضرورية  واحلاجات  األجهزة  تهيئة  فضال 
الالزمة جلعل املركز مالئما الستقبال املرضى 

من كبار السن .

@ŸÓ€bÁÜ€a@Ôzï@å◊äfl@›ÌÏzni@äëbjm@Úœbïä€a@Úzï
Âé€a@âbjÿ€@ÖÎ@å◊äfl@µg@ÚÓ‡ƒ«¸a@ b�”@ø

ıaÜËí€a@Îá@wÓvy@Ü‘–nm@wßa@Úr»i@ÚéÓˆâ
·Ënflb”a@ä‘fl@ø@

بغداد / البينة اجلديدة
ــراق  الع ــة  بواب ــروع  مش
ــاريع  ــكني من املش الس
ــة  هيئ ــا  ترعاه ــي  الت
وبإشراف  بغداد  إستثمار 
شاكر  املهندس  ومتابعة 
ــة  ــس الهيئ ــي رئي الزامل
ــاريع  ــذي يعد من املش ال
املتميزة ملوقعه في وسط 
ــه  وتصاميم ــة  العاصم
ــة  احلديث ــة  العمراني
واملتطورة ,والذي يتواصل 
ــالً ونهاراً  ــل فيه لي العم

بوتيرة عالية حيث وصل 
ــطيبات  الى مراحل التش
ــي  ف ــات  األرضي ــع  ووض
ــى والثانية  ــارة األول العم
ــات  تأسيس و  ــة  والثالث
ــزي نظام ال  التبريد املرك
ــب  ــدء بتركي ( VRF) والب
األبواب اخلشبية للشقق 
ــيس ونصب  ــاء تأس وإنه
ــزي والوصول  ــاز املرك الغ
ــر في  العاش الى الطابق 

العمارة الرابعة .
ــركة  الش ــدأت  ب ــا  كم

ــب  وص ــكل  الهي ــاء  ببن
العمارة  الطابق األول في 
اخلامسة حسب ما مبني 
ــور و اإلنتهاء من  في الص
أسس العمارة السادسة 
ــة  والثامن ــابعة  والس
ــم  .ويض ــعة  والتاس
ــراق  الع ــة  بواب ــروع  مش
ــن  م ــر  الكثي ــكني  الس
ــيوفرها  اخلدمات التي س
:مركز  ومنها  ــاكنيه  لس
ــفى  مستش  ، ــاري  جت
ــة دولية ،  ــاص ، مدرس خ

ــاحات  نادي صحي ، مس
 ٢٤ ــاء  كهرب  ، ــراء  خض
،تبريد  اليوم  ــاعة في  س

 (VRF)مركزي نظام ل
ــاز مركزي،  ــة غ ، منظوم
الوحدات  ــاحة  ــا مس ام
 (١٦٧): ــي  ه ــكنية  الس
 (١٩٩)  , م٢   (١٧٢)  , م٢ 
م٢ , (٢١٥) م٢ , (٢٥٢) م٢ 
ــركة املنفذة  وتلتزم الش
ــدة  وح  ٢٤٦ ــليم  بتس
ــكنية في الربع األول  س

من سنة ٢٠١٩.

@ÚrÌÜy@·Óflbñm@’œÎ@?ÿé€a@ÖaÜÃi@ÚiaÏi@ Îäífl@Û‹«@bËœaäëa@›ïaÏm@ÖaÜÃi@âb‡rnça@Ú˜ÓÁ

البينة اجلديدة / سعد االبراهيمي
الطبية  العيادات  دائرة  اعلنت 
مشروع  تشغيل  عن  الشعبية 
بدائرة  الطبية  املسؤولية  قسم 
بعد  الصحة  وزارة  في  التفتيش 
الدوام الرسمي وفق احكام قانون 

عام  مدير  معاون  .وذكر  الدائرة 
الدكتور  الفنية  للشؤون  الدائرة 
شهاب احمد جاسم استنادا الى 
بيان وزارة الصحة دائرة التخطيط 
تشغيل  تقرر  املوارد  وتنمية 
مشروع قسم املسؤولية الطبية 

في دائرة التفتيش بوزارة الصحة 
وحسب  الرسمي  الدوام  بعد 
قانون الدائرة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٦ 
من  الغاية  ان  .واوضح  املعدل 
لسعة  مساء   املشروع  تشغيل 
املذكور  بالقسم  املناطة  املهام 

مما  املواطنني  شكاوى  حسم  في 
العمل  ساعات  زيادة  استوجب 
املعامالت  اجناز  بسرعة  ويسهم 
احللول  وايجاد  تأخيرها  وعدم 
مما  وقت  بأسرع  لها  املناسبة 
العام.  الصالح  خدمة  في  يصب 

املسائي  الدوام  ان  الى  واشار 
موظفا   ٢٤ يضم  كادر  من  يتكون 
بني اطباء واطباء اسنان وصيادلة 
ومشاور قانوني وقانونيني واداريني 

اضافة الى موظفي خدمة .

@ıbéfl@Úzñ€a@ÒâaãÎ@ø@ìÓn–n€bi@ÚÓj�€a@ÚÓ€Î˚éΩa@·é”@ Îäífl@›Ãím@ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€a

بغداد/ البينة اجلديدة
العراقية  املهندسني  نقابة  وقعت   
مذكرة تفاهم مع مؤسسة املهندسني 
في  النقابة  (IEM).وبينت  ماليزيا  في 
بيان» ان املذكرة تتعلق بالتعاون العلمي 
اخلبرات  وتبادل  واملهني  واألكادميي 
املاليزية  املهندسني  مؤسسة  مع 
املؤسستني».  لكال  االمتيازات  ومنحت 
جملة  تضمنت  املذكرة  ان  واضافت 
منها  املؤسستني،  ألعضاء  احلقوق  من 
احلضور  مبيزة  الواحدة  املؤسسة  متتع 
واملشاركة في املؤمترات والدورات اخلاصة 
باملؤسسة األخرى ، وعلى نفس األساس 
وبنفس الرسوم التي يتمتع بها أعضاء 
كل  تقوم  كما  األخرى،  املؤسسة 

املناسبة  املنشورات  بتبادل  مؤسسة 
دراية  على  االخرى  املؤسسة  لتكون 
الى  املذكرة  االولى».واشارت  بنشاطات 
تشجيع جميع األعضاء في املؤسسة 
متطلبات  يستوفون  والذين  الواحدة 
األخرى، ومنح  املؤسسة  العضوية في 
كل مؤسسة ألعضاء املؤسسة األخرى 
مت  التي  واالعتبارات  االمتيازات  نفس 
متديدها ألعضائها بنفس املستحقات 
فترة  خالل  والتكاليف  واملعدالت 
اإلقامة املؤقتة (سنة واحدة أو أقل) في 
أعضاء  ويجب على   ، اآلخر  الطرف  بلد 
االمتيازات  يستخدمون  مؤسسة  كل 
مناسبة  أدلة  تقدمي  املذكرة  مبوجب 
(هوية  مؤسستهم  عضوية  على 

هذه  ان  .يذكر  بهم)  اخلاصة  النقابة 
تبرمها  دولية  اتفاقية  اول  هي  املذكرة 
خارج   ، العراقيني  املهندسني  نقابة 

العربية،  الهندسية  املنظمات  مظلة 
بني  املهندسني  وتنقل  عمل  لتسهيل 

الدولتني.

@IEM@ÚÌåÓ€bΩa@¥çÜ‰ËΩa@Úéç˚flÎ@ÚÓ”aä»€a@¥çÜ‰ËΩa@Úib‘„
·Áb–m@Òä◊àfl@Êb»”Ïm

 بغداد / البينة اجلديدة 
واالسكان  االعمار  وزارة  اعلنت 
والبلديات واالشغال العامة تواصلها  
وتنفيذ  جتهيز  مشروع  اعمال  تنفيذ 
اخلط  مع  مجاري  معاجلة  محطة 
الناقل ومحطتي رفع قضاء العزيزية 
املركز  وذكر   ، واسط  محافظة  في 
اجملاري  مديرية  ان  للوزارة  االعالمي 
العامة احدى تشكيالت الوزارة تقوم 
بتنفيذ اعمال مشروع جتهيز وتنفيذ 
الناقل  اخلط  مع  املعاجلة  محطة 

حيث  القضاء  في  رفع  ومحطتي 
تصميمية  بطاقة  املشروع  يعمل 
بلغت ١٧٠٠٠ م٣ باليوم ويخدم قضاء 
 ٣٥٠٠٠٠ مبايقارب  بالكامل  العزيزية 
االعالمي  املركز  وبني  نسمة.  الف 
مساحة  على  يشيد  املشروع  ان 
الوحدات  من  عدد  يتضمن  دومن   ١٠٠
الرفع  (محطة  ومنها  الرئيسية  
الرمال  ازالة  منظومة  و  الرئيسية 
واحواض  االكسدة  واحواض  والدهون 
التجفيف  واحواض  الترسيب 

حيث   ( والتوزيع  التجميع  واحواض 
الى  املعاجلة  املياه  تصريف  يتم 
بطول  تصريف  خط  عبر  دجلة  نهر 

٤،٥كم.
املشروع  ان  االعالمي  املركز  واضاف 
بطول  ناقل  خط  ايضاً  يتضمن 
وبطاقة   ٢ رفع عدد  ١٤كم ومحطات 
بالساعة  ٢٢٥٠م٣  تصميمية 
للمحطة الواحدة فيما يتم تنصيب 
من  وكهربائية  ميكانيكة  معدات 

منشأ ايطالي .

@@à–‰m@Úflb»€a@fibÃë¸aÎ@pbÌÜ‹j€aÎ@Êbÿç¸aÎ@âb‡«¸a@
@¡çaÎ@ø@ÚÌåÌå»€a@ıbö”@âb©@Ú¶b»fl@Ú�™@@ Îäífl
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وكاالت / البينة اجلديدة
ــالمية  ــرت وكالة اجلمهورية اإلس ذك
ــي  سي.إن.بي.س ــركة  ش أن  ــاء  لألنب
ــة اململوكة للصني  ــة للطاق العمالق
ــال  توت ــة  حص ــى  عل ــتحوذت  اس
الفرنسية في مشروع بارس اجلنوبي 
ــه  ــغ قيمت ــذي تبل ــاز ال ــي للغ اإليران
مليارات الدوالرات في وقت أكدت فيه 
الصني أن عالقاتها التجارية مع إيران 
ــرى. ووقعت توتال  ــر أي دولة أخ ال تض
ــام ٢٠١٧ لتطوير املرحلة  عقدا في ع
ــي  ــارس اجلنوب ــل ب ــن حق ــة م الثاني
ــا مليار  ــة قدره ــتثمارات مبدئي باس
دوالر، ليصبح هذا أول استثمار غربي 
ــع العقوبات  ــالد بعد رف ــر في الب كبي
ــة عليها في عام  التي كانت مفروض
ــارس اجلنوبي  ــل ب ــم حق ٢٠١٦. ويض
ــاز الطبيعي على  أكبر احتياطي للغ
ــي مكان  ــافه ف ــم اكتش ــالق يت اإلط
ــحب  واحد. وقالت توتال إنها ستنس
ــن العقوبات  ــن إعفاء م ــا لم تضم م
األميركية. وقال غالم رضا مانوشهري 
ــط الوطنية  ــركة النف نائب رئيس ش
ــه إذا قررت  ــران إن ــي حزي ــة ف اإليراني
توتال االنسحاب، فإن سي.إن.بي.سي 
ــت  ــى حصتها.ونقل ــتحوذ عل ستس
ــمية في إيران عن  ــة األنباء الرس وكال

محمد مصطفوي مدير االستثمار في 
ــركة النفط الوطنية اإليرانية (إن. ش

إن «سي.إن.بي.سي  قوله  ــي)  آي.أو.س
ــية بحصة  حلت محل توتال الفرنس
ــي املرحلة ١١ من (حقل  ٨٠٫١ باملئة ف
ــت  ــي». وأحجم ــارس اجلنوب ــاز) ب الغ
ــن التعليق. ــم توتال ع متحدثة باس
ــي.إن. ــدر تأكيد فوري من س ولم يص

ــة  ــة اجلمهوري ــر وكال ــي لتقري بي.س

ــركة  ــالمية لألنباء. وكانت الش اإلس
ــابق على حصة  ــيطر في وقت س تس
ــبتها ٣٠ باملئة في املشروع قبل  نس
ــة توتال  ــى حص ــتحوذ اآلن عل أن تس
ــبتها ٥٠٫١ باملئة وفقا ملا  البالغة نس
ــبة املتبقية  ــة. والنس ــه الوكال ذكرت
وزارة  اإليرانية.وقالت  بحوزة بتروبارس 
اخلارجية الصينية اجلمعة إن عالقات 
ــال التجارة  ــران في مج ــني مع إي الص

ــة  ــح أي دول ــر مصال ــة ال تض والطاق
ــال الرئيس  ــرى. جاء ذلك بعد أن ق أخ
ــركات  األمريكي دونالد ترامب إن الش
ــيتم منعها  التي تتعامل مع إيران س
ــات املتحدة.ودافعت الصني  من الوالي
ــا التجارية مع  ــن عالقاته بالفعل ع
ــفافة مع  إيران بوصفها صريحة وش
بدء سريان العقوبات األمريكية على 
إيران رغم مناشدات حلفاء واشنطن.

ــة الصينية في  ــدت وزارة اخلارجي وأك
ــرة من  ــاعة متأخ ــدر في س ــان ص بي
ــاء اجلمعة اعتراضها على فرض  مس
ــد و»فرض  ــب واح ــن جان ــات م عقوب
ــلطتها القضائية  ــم احمللية س احملاك
ــت «يوجد بني  ــب». وقال ــى األجان عل
ــفاف  ــني وإيران تعاون صريح وش الص
وطبيعي منذ فترة طويلة في مجاالت 
ــارة والطاقة  ــال والتج ــاع األعم قط
يتسم بأنه منطقي وعادل وقانوني». 
ــكل خرقا لقرارات مجلس  هذا ال يش
ــدات الدولية  ــي أو التعه ــن الدول األم
ــزام بها وال  ــدت الصني بااللت التي وع
ــح أي دولة أخرى  ــق الضرر مبصال يلح
ــه وحمايته».وقالت  وال بد من احترام
ــتخدام العقوبات بأدنى ذريعة  إن اس
أو لتهديد أي طرف لن يحل املشكلة. 
وأضافت الوزارة أن «احلوار واملفاوضات 
ــي حلل  ــق احلقيق ــط الطري ــا فق هم
املشكلة».وتعد الصني أكبر مستورد 
ــتري نحو  ــط اإليراني حيث تش للنف
ــن النفط  ــا م ــل يومي ــف برمي ٦٥٠ أل
ــبعة في املئة  ــن طهران أو س اخلام م
ــن إجمالي واردات الصني من النفط  م
ــاوي هذه الواردات نحو ١٥  اخلام. وتس
ــعار احلالية  ــنويا باألس مليار دوالر س

للسوق».

البينة الجديدة / وكاالت
 أعلن رئيس احلكومة االسبانية اجلديد بيدرو 
ــارة االملانية انغيال ميركل  سانشيز واملستش
ــبل  ــبانيا، اتفاقهما على س ــبت في اس الس
ــن، وعلى ضرورة  ــكلة املهاجري مواجهة مش
ــرب املعني  ــر الى املغ ــم أوروبي أكب ــدمي دع تق
ــرة بهذه االزمة. وابتداء من هذه السنة  مباش
ــبانيا باب الدخول االول للمهاجرين  باتت اس
ــول اوروبا، أمام ايطاليا واليونان. الراغبني بدخ

وقال االشتراكي سانشيز بعيد اللقاء «أربعة 
ــبانيا  ــواطىء اس ــرات تفصل بني ش كيلومت
ــبة  ــافة بالنس ــا، اال أن املس ــمال افريقي وش
ــر»، مضيفا «إن ردم هذه  للنمو هي اكبر بكثي
ــب ان يكون  ــاواة يج ــن انعدام املس ــوة م اله

ــق  ــاد االوروبي».واتف ــات االحت ــرز مهم ــد أب أح
ــى تكثيف  ــيز «عل ــب سانش ــان، بحس االثن
ــي ينطلق منها  ــوار والتعاون مع الدول الت احل
ــا، وخصوصا  ــرون، وتلك التي يعبرونه املهاج
ــباني «نحن في  ــؤول االس املغرب».وتابع املس
نقاش مع املفوضية االوروبية لتحرير سلسلة 
ــة التي تتيح للمغرب أن  من املوارد االقتصادي
يكون فعاال بشكل أفضل في مراقبة حدوده، 
ــواطئه بإجتاه  ــن ش ــزوارق م ــالق ال جلهة انط
الشواطئ االسبانية». وجاء في بيان صدر في 
ــيز وميركل اتفقا  مدريد عن اللقاء أن «سانش
ــة بضرورة دعم  ــالغ املفوضية االوروبي على إب
الصندوق االئتماني االوروبي الفريقيا الذي تأتي 
منه االموال املوجهة بشكل خاص الى املغرب 

ــرت ميركل  ــا ذك ــن جهته ــة حدوده».م ملراقب
ــاهمتها لهذا الصندوق  ــا دفعت مس أن املاني
ــرب النهما بحاجة الى  ــن أجل تونس واملغ «م
ــدودي والتعاون في  ــال االمن احل ــم في مج دع
ــع البدء بتنفيذ  ــن لقاؤهما م التنمية».وتزام
ــادس من آب املاضي عندما  اتفاق وقع في الس
ــن الذين  ــتعادة املهاجري ــد اس ــت مدري التزم
ــماءهم  ــجلوا أس وصلوا الى املانيا بعد أن س
في اسبانيا بحسب قواعد البيانات االوروبية. 
ــا الن قلة من  ــى رمزي ــاق يبق ــذا االتف اال أن ه
ــبانيا انتقلوا  املهاجرين الذين يصلون الى اس
ــى املانيا.وكانت ميركل وعدت بالعمل على  ال
ــل االحتاد االوروبي  ــات من هذا النوع داخ اتفاق
ــر  زيهوف ــت  هورس ــا  داخليته ــر  وزي ــاع  القن
ــرد اي طالب جلوء  ــروعه لط بالتخلي عن مش
ــبق أن تسجل في قاعدة البيانات االوروبية  س
ــا الى اقناع  ــعى برلني حالي في بلد آخر. وتس
ايطاليا واليونان باملوافقة ايضا على استعادة 
ــى أراضيهما  ــجلوا عل ــن الذين تس املهاجري
قبل ان يتوجهوا الى املانيا.ورحلت السلطات 
ــة مئات املهاجرين خالل االيام املاضية  املغربي
ــمال  ــور في ش ــة والناظ ــي طنج ــن مدينت م
اململكة، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة. 
ــلطات احمللية في  ــم الس ــال متحدث باس وق
ــياق  ــة إن هذه العمليات «تندرج في س طنج
ــرعية»،  جهود املغرب حملاربة الهجرة غير الش
ــراوح بني ١٦٠٠  ــيرا إلى أن عدد املرحلني ي مش

و١٨٠٠ شخص.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة أنباء  ــري ووكال ــون املص ــال التلفزي ق
ــمية إن أجهزة  ــط الرس ــرق األوس الش
ــبت املاضي محاولة  األمن أحبطت الس
ــفا  ــم انتحاري يرتدي حزاما ناس مهاج
استهداف كنيسة العذراء في منطقة 
ــة  ــي محافظ ــع ف ــي تق الت ــطرد  مس
ــل  للقاهرة.ونق ــة  املتاخم ــة  القليوبي
ــه إن  ــه قول ــل ل ــن مراس ــون ع التلفزي
ــه على جسر قريب  املهاجم فجر نفس
ــراءات األمنية دون  ــت اإلج ــد أن حال بع
ــت وكالة  ــة. وقال ــه إلى الكنيس وصول
ــط إن املهاجم فجر  ــرق األوس أنباء الش
ــافة نحو ٢٥٠ مترا من  نفسه على مس

ــة. وقال التلفزيون إنه لم تقع  الكنيس
ــا لقي املهاجم حتفه في  إصابات بينم
احلال.وكان متحدث باسم وزارة الصحة 
قال إن جسما غريبا انفجر وإن شخصا 
ــات. ولم  ــوع إصاب ــه دون وق ــي حتف لق
ــن التفاصيل كما  يدل املتحدث مبزيد م
ــتهدف  ــم اس ــر إن كان املهاج ــم يذك ل
ــدة كنائس في  ــة. وتعرضت ع الكنيس
ــنوات األخيرة  ــر لهجمات في الس مص
ــط  ــش الذي ينش ــم داع ــن تنظي وأعل
ــي محافظة  ــه ف ــون ل ــددون موال متش
ــؤوليته عن أغلبها.  ــمال سيناء مس ش
ــي يوم أحد  ــن بينها هجومان ف وكان م
ــي  ــان ٢٠١٧ مبدينت ــي نيس ــعف ف الس

ــل فيهما أكثر  ــكندرية قت طنطا واإلس
ــع هجوم على  ــخصا. كما وق من ٤٠ ش
كنيسة ملحقة بالكاتدرائية املرقسية 
ــون األول ٢٠١٦ وقتل  ــي كان ــرة ف بالقاه
ــدث هجوم  ــخصا. وكان أح ــه ٢٨ ش في
ــة في مصر في كانون األول  على كنيس
عندما أطلق مسلح النار على كنيسة 
ــوب  ــي جن ــوان ف ــة حل ــر مبنطق ومتج
القاهرة مما أسفر عن مقتل ١١ شخصا. 
ــؤوليته عن  ــم داعش مس ــن تنظي وأعل
ــددون في  الهجمات األربعة. وقتل متش
محافظة شمال سيناء املئات من أفراد 
اجليش والشرطة في هجمات باحملافظة 

املتاخمة إلسرائيل وقطاع غزة.
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وكاالت / البينة الجديدة

ــي رجب طيب  ــس الترك ــال الرئي ق
ــبت املاضي إن اقتصاد  أردوغان الس
بالده ال يعاني من أزمة وال يقف على 
شفا اإلفالس مشيرا إلى أن تذبذبات 
ــعر الصرف هي «صواريخ» حرب  س
ــا. تركي ــا  له ــرض  تتع ــة  اقتصادي
ــان، في اجتماع بأحد  وأضاف أردوغ
ــة والتنمية في  ــزب العدال دوائر ح
ــاحلية املطلة على  مدينة ريزا الس
ــب  ــا تتأه ــود أن تركي ــر األس البح
ــالت جتارية بالعمالت  لتنفيذ تعام
ــيا  ــة مع كل من الصني وروس احمللي
ــتعدة  وأوكرانيا.وأكد أن «تركيا مس
لتأسيس نفس النظام (استخدام 
ــة) مع الدول األوروبية  العملة احمللي
ــن قبضة  ــد اخلروج م ــت تري إذا كان
الدوالر». وشدد أردوغان أن «املسألة 
ليست مسألة دوالر أو يورو أو ذهب 

وإمنا حرب اقتصادية ضدنا واتخذنا 
ــة ملواجهتها». وقال  التدابير الالزم
ــى عن  ــن نتخل ــم ل ــا فعلت «مهم
ــن نتوقف  ــة ول ــا االقتصادي أهدافن
ــني أو نتراجع  ــحق اإلرهابي ــن س ع

ــوريا  ــاتنا املتعلقة بس عن سياس
ــراق». وتأتي تصريحات أردوغان  والع
على خلفية تراجع كبير في قيمة 
ــة مقابل الدوالر على  الليرة التركي
ــنطن وأنقرة. خلفية نزاع بني واش

ــس  ــال الرئي ــة ق ــة املاضي واجلمع
ــي دونالد ترامب في تغريدة  األميرك
ــابه على تويتر إن «الليرة  عبر حس
ــام  أم ــرعة  بس ــع  تتراج ــة  التركي
الدوالر األميركي». وأعلن أنه صادق 
ــوم املفروضة  الرس على مضاعفة 
على الصلب واأللومنيوم القادم من 
ــتكون  ــوم «س تركيا. وذكر أن الرس
ــي  ف ــة  باملئ  ٢٠ ــدل  مبع اآلن  ــد  بع
األلومنيوم، و٥٠ باملئة في الصلب».

واملعروف أن تركيا والواليات املتحدة 
ــف  احلل ــي  ف ــيان  أساس ــوان  عض
ــي  االراض ــتقبل  وتس ــي،  االطلس
ــة قاعدة أميركية كبيرة في  التركي
ــوب البالد،  ــة اجنرليك في جن مدين
ــز عمليات  مرك ــوم  الي ــتخدم  تس
ــم الدولة  ــى تنظي ــرب عل ــي احل ف
ــبت  ــالمية.واعلنت ايران الس االس
ــرة في نزاعها  ــي  دعمها النق املاض

ــى غرار  ــات املتحدة. وعل ــع الوالي م
ــهدت ايران خالل االشهر  تركيا ش
ــعر  ــا كبيرا في س ــة تراجع املاضي
ــنطن  ــال االيراني بعد قرار واش الري
إعادة العمل بالعقوبات االقتصادية 
على طهران وانسحابها من االتفاق 
ــووي االيراني.وقال وزير اخلارجية  الن
ــواد ظريف في  ــد ج ــي محم االيران
ــبت  املاضي «إن الفرح  تغريدة الس
الكبير الذي أبداه الرئيس االميركي 
ــاكل اقتصادية  ــبب مبش إزاء التس
ــف  احلل ــي  ف ــه  حليفت ــا  لتركي
ــاف  معيب».وأض ــر  أم ــي،  االطلس
ــات املتحدة أن  ــف «على الوالي ظري
ــة ضبط إدمانها على  تتعلم كيفي
ــى الترهيب، واال فإن  العقوبات وعل
ــن االدانات  ــم أجمع وبعيدا ع العال
ــيتحد ويجبرها على  اللفظية، س

ذلك».
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ــية. فهل  ــرون في «محنة» سياس ــن الدروز مي ــك ان املوحدي ال ش
ــم التاريخي بعروبتهم ووطنيتهم  يدفعون اليوم ضريبة التزامه
ــلطان باشا األطرش رفع اول  التي كللت تاريخ قادتهم الكبار؟ س
ــوريا، وامير العروبة شكيب أرسالن كان اول من  علم عربي في س
ــال جنبالط كان الزعيم العربي األول  نادى بالوحدة العربية، وكم
ــريحة التوحيدية العربية  الذي غرس مبادئ العروبة في هذه الش
ــطني. فهل باتت  ــوريا الى األردن وفلس ــة من لبنان الى س األصيل
ــذه املبادئ كانت  ــوم تهمة ومذمة؟ وهل ه ــة والوطنية الي العروب
ــل العروبة  ــش كبار قادتهم؟ ه ــال او إعدام او تهمي ــببا الغتي س
ــون القومية» الذي أقره  ــة بات بديلها اليوم، تعميم «قان والوطني
ــتبدلت  ــم العربي؟ وهل اس ــي العال ــرائيلي، ف ــت اإلس الكنيس
ــعار «امة عربية واحدة  ــعارات «الشعبوية-البعثية» مثل ش الش
ــة» من احمليط الى  ــدة» بـ»قانون القومية املذهبي ــالة خال ذات رس
ــلطان األطرش الذي ثبت اسم «جبل العرب» بدال من  اخلليج؟ س
ــتعمار  جبل الدروز تأكيدا لعروبة اجلبل واهله وقاد ثورة ضد اإلس
ــورية الكبرى» رافضا  ــعار «الثورة العربية الس الفرنسي حتت ش
ــام البعثي  ــب من قبل النظ وق ــورة الدرزية»، عٌ ــميتها بـ»الث تس
ــض حتى زيارته  ــه والغاه من قاموس البعث ورف ش ــدي فهمّ األس
ــة واحلقد والضغينة رمبا  ــنة من حكمه. الكراهي طيلة اربعني س
ــدي ورمبا بقي في ذاكرته احتجاج  هي ميزة من ميزات البعث األس
ــرش، ضد حافظ  ــلطان األط ــرب بقيادة س ــويداء وجبل الع الس
ــالب الذي قاده  ــه الضباط الدروز بعد االنق ــد لطرده واعتقال األس
سليم حاطوم وادّى الى إعدامه من قبل نظام األسد. وتابع األسد 
ــام ٢٠٠٠، دعم  ــل نهجه. ففي الع ــة والده واكم ــر سياس الصغي
ــوري فحرضهم على اإلعتداء  البدو التابعني خملابرات النظام الس
ــويداء بعد  ــى اراضي الدروز في جبل العرب. ثم قام بزيارة الس عل
ــورية عام ٢٠١١، لكسب ودّ الدروز وحتريضهم  انطالقة الثورة الس
على جيرانهم السنة في درعا لكن املؤامرة جرى تطويقها بفضل 
ــن النظام ردّ  ــويداء. لك ــايخ الس ال مش جهود وليد جنبالط وعقّ
ــايخ الكرامة» وحيد  ــيخ «مش على وأد الفتة كعادته باغتيال ش
ــايخ  ــط مبوقف رجال «مش ــويداء مرتب ــزرة الس ــوس. ومج البلع
ــوريا. ــنّة س الكرامة».. الذين رفضوا التجنيد اإلجباري لقتال س

متاسك الدروز طاملا ازعج األسدين. لذلك حاولوا ياستمرار جرّهم 
لإلقتتال فيما بينهم اثناء وبعد خروجهم املذل عام ٢٠٠٥.. هوية 
ــيبقى عربيا  ــم كان وس ــم عربي وتاريخه ــة وصوته ــدروز عربي ال
ــوا  ــره الكارهون، ميزة الدروز انهم لم يتقوقعوا ولم يعيش ولو ك
عقدة األقلية، فملعبهم أوسع مما يظن البعض، والهوية العربية 
ــة مهما طالت فهي  ــتحق منهم التضحية. و»احملنة» العربي تس
ــدروز عن  ــن على تخلي ال ــر كل من يراه ــى زوال. وخاس ــا ال حتم
ــة، فالكيانات الطائفية لم تكن ولن  هويتههم العربية والوطني
د مصير  ــدّ ــدة املوقف والصف حت ــة. اليوم وح ــون بديال للعروب تك
ــة والعنصرية لن  ــالت الطائفي ــار الكيانات والدوي ــدروز. وانتص ال
ــزم الهوية الوطنية والعربية ال «قانون  تغيّر التاريخ اجمليد ولن يه

القومية» اإلسرائيلي وال قانون التطويع والترهيب السوري.

د. صالح ابو الحسن

رأي

محكمة األحوال الشخصية َّـ قلعة سكر
العدد: ٣٥٣ /ش/٢٠١٨

اِّـدعية/ مريم صاحب محان
اِّـدعى عليه/ حسام هاشم جابر

إعــــــــــــــــــــــالن
ــؤرخ َّـ ٢٠١٨/٨/١٢  ــاًء على قرار هذه اِّـحكمة اِّـ جهة الدعوى: بن
ــث أقامت اِّـدعية  ــم جابر حي ــام هاش اِّـتضمن تبليغ اِّـدعى عليه حس
ــام  ــا القاصرة حوراء حس ــا لطفلته ــا تأييد حضانته ــوى تطلب فيه دع
ــني وِّـجهولية  ــك بصحيفتني محليت ــررت اِّـحكمة تبليغ ــم. عليه ق هاش
ــدد ٦٨١٨ َّـ  ــرطة الرفاعي بالع ــب كتاب مركز ش ــل اقامتك حس مح
ــه قررت تبليغك  ــن مجهولية محل اقامتك، علي ٢٠١٨/٨/٦، اِّـتضم
ــى حضورك لهذا  ــداً للمرافعة اقتض ــوم ٢٠١٨/٨/٢٧ موع ــني ي بتعي
ــري اِّـرافعة بحقك  ــوف تج ــه س ــال من ينوب عنك وبعكس اليوم او ارس

غيابياً وعلناً.
القاضي/ أحمد ثجيل دهريب

محكمة بداءة سوق الشيوخ
العدد: ٨٤٩/ ب/ ٢٠١٨

م/ إعالن
ــوق  ــاكن َّـ قضاء س إُّـ اِّـدعى عليه/ عالء لطيف عبد / الس

الشيوخ حي الزهراء سابقاً ومجهول محل اإلقامة حالياً
أقام اِّـدعي علي حميد عودة الدعوى البدائية اِّـرقمة ٨٤٩ 
ــخ العقد اِّـربم بينه  /ب/ ٢٠١٨ ضدك والذي يطلب فيها فس
ــدار العائدة  ــك ببناء ال ــدم التزام ــض جراء ع ــك والتعوي وبين
ــني محليتني  ــطة صحيفت ــر بواس ــرر تبليغك بالنش ــه لذا تق ل
بالحضور أمام هذه اِّـحكمة بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٠ وَّـ حال 
عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك قانوناً ستجري اِّـرافعة 

بحقك غيابياً وفق األصول.
القاضي / علي حسني الجابري

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

إعــــــــــــــــــالن
اُّـ اِّـدعى عليه / قادر علي حسني يسكن الفجر

محلة حسن علوان سابقاً/مجهول محل اإلقامة حالياً 
ــة حكماً غيابياً  ــخ ٢٠١٨/٧/٣٠ أصدرت هذه اِّـحكم بتاري
ــة اِّـدعية وفاء  ــاله يقضي بصحة تأييد حضان ــوى أع َّـ الدع
ــر الدولة  ــة دوائ ــاس لغرض مراجع ــا عب ــاء الزم البنكم ضي
ــراق ورد دعوى بخصوص  ــفر به خارج الع ــمية دون الس الرس
ــك إعالناً  ــرر تبليغ ــل اقامتك تق ــان وِّـجهولية مح ــا ري ابنكم
ــرق الطعن  ــدم مراجعتك ط ــد ع ــني وعن ــني محليت بصحيفت

القانونية سيكتسب القرار الدرجة القطعية وفق األصول.
القاضي / إياد حنون هادي

مديرية تنفيذ الناصرية
رقم االضبارة: ٢٠١٧/٨٩٤

إعـــــــــــــالن
ــن احمد خضر محمد البالغ ٢٨٠٠٠٠٠٠٠  ــذى خضر محمد لقاء طلب الدائ ــل ٢٠٥/٣٣٣ جزيرة الكائن االدارة اِّـحلية العائد للمدينة ش ــع مديرية تنفيذ الناصرية العقار تسلس تبي
مائتان وثمانون مليون دينار. ٨٠٪ من القيمة اِّـقدرة  لذا تقرر تمديد اِّـزايدة ِّـدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي للنشر فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل اِّـدة اِّـذكورة 

مستصحباً معه التأمينات القانونية البالغة ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسوم التسجيل والداللية على اِّـشرتي وذلك استناداً للمادة ٩٨ من قانون التنفيذ.
اِّـنفذ العدل / ناجي عبد الهادي السعداوي                                         

اِّـواصفات :
اِّـساحة: ٥١٣,٣٧ م٢   

١-موقعه ورقمه :  /٢٠٥/٣٣٣ جزيرة الواقع َّـ االدارة اِّـحلية خلف مدرسة الفيحاء.
٢-جنسه ونوعه: عبارة عن دار سكنية وشقة سكنية معزولة.

٣-حدوده واوصافه: يقع َّـ شارع متفرع من شارع رئيسي خلف مدرسة الفيحاء.
٤-مشتمالته: عبارة عن دار سكن وشقة معزولة ١٠٠ خالية.

٥-القيمة اِّـقدرة: ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ستمائة وخمسون مليون دينار. 
٦-درجة العمران /متوسطة.

٧-الشاغل / اِّـدينة شذى خضر ومحمد خضر محمد. 
٨-القيمة اِّـقدرة ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ستمائة مليون.

٩-بدل اِّـزايدة االخري: ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ستمائة مليون.

محكمة األحوال الشخصية َّـ الناصرية
العدد: ٤٧٩٥/ش/٢٠١٨  

إُّـ/اِّـدعى عليه / صباح حسن والي
م/ تبليغ 

ــرعية اِّـرقمة  ــوى الش ــخ الدع ــالم داي ــة رنا س ــت اِّـدعي أقام
ــتمرة لها وألطفالها  أعاله والتي تطلب فيها نفقة ماضية ومس
وبالنظر ِّـجهولية محل إقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ لذا 
ــرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور أمام هذه  تق
ــاعة التاسعة  اِّـحكمة صباح يوم اِّـرافعة ٢٠١٨/٨/٢٨ الس
ــك قانوناً  ــال من ينوب عن ــدم حضورك أو إرس ــاً وعند ع صباح

سوف تجرى اِّـرافعة بحقك غيابياً وعلناً ووفقاً للقانون.
القاضي
مرتضى سليم خصاف



 

حازم صاغية 

ــن الكتّاب  ــا، وفقاً إلجماع عدد م ــت لدين أصبح
ــف إلى جانب  ــألة درزيّة. إنّها تق ــني، مس واملعلّق
أخواتها الكثيرات: املسائل الكرديّة واملسيحيّة 

والعلويّة. 
ــس. لكنّ  ــدت يوم أم ــأة وال ول ــم تولد فج ــذه ل ه
ــا في  ــني تالزم ــط بحدث ــح ارتب ــا الصري ظهوره
ذها تنظيم  ــي نفّ ــويداء الت ــن: مذبحة الس الزم
ــوريّ التمهيد  ــش» بعدما تولّى النظام الس «داع
ــوفينيّ في إسرائيل  لها، و «قانون القوميّة» الش
ــدث ثالث،  ــن ردّ درزيّ غاضب. ح ــتدعاه م وما اس
ــني: ما يوصف بـ  ــة، رفد احلدثني املهمّ ــلّ أهميّ أق
ــكيل احلكومة  ــة» أمام تش ــدة اجلنبالطيّ «العق

اللبنانيّة.
ــألة الدرزيّة التي تظهر اليوم إلى السطح،  املس
، يكمن مصدرها األبعد في  ــاريّ وعلى نحو انفج
ــائر اجلماعات) والطبيعة  العالقة بني الدروز (وس
ــلطات القائمة في  ــة للس ــة والدمجيّ الطائفيّ
ــهير مع  ــوريّا، كان الصدام الش ــرق: في س املش
ــة» التي  ــكلي «القوميّ ــب الشبيش ــلطة أدي س

ــة تولّت،  ــق البعثيّ ــدروز. دمش ــل ال ــت جب قصف
ــزب احلاكم  ــع الدروز في احل ــاً، تقويض مواق أيض
ــان، حيث كانت  ــي لبن ». ف ــديّ ــش العقائ و «اجلي
ــواها بال أيّ  النزعة الدمجيّة ألطف وأخفّ من س
ــم تاريخ اجلبل بالتنازع الشمعونيّ –  قياس، وُس
ــهابيّة» كمال جنبالط  ، ولم حتل «ش ــيّ اجلنبالط
ــني  ــهابيّة ح ــة الش ــى الدول ــه عل دون انقضاض
اعتراها الضعف. لقد فعل ذلك بسالح املقاومة 
الفلسطينيّة. في إسرائيل، لم تكن األمور سيّئة 

ــل، لكنّها كانت كذلك مع  بني الدولة ودروز اجللي
ــوريّة في  ــوالن. منذ احتالل الهضبة الس دروز اجل
١٩٦٧، احتدمت أزمة الهويّة وقرّرت أكثريّة الدروز 

اجلوالنيّني تفضيل سوريّتها على إسرائيليّتها.
ــن يقول  رين كبيري ــة تطوّ ــش املنطق ــوم تعي الي

ــوف  تضافرهما إنّ أزمات األقلّيّات إلى تزايد، ما س
يعني تناسالً (بلقانيّاً) في «املسائل». الوجه اآلخر 
ــة األكثريّة، حيث  ــو بالطبع أزم ــذه األزمات ه له
ــار الثورات العربيّة  ــاك أكثريّة. من جهة، انهي هن
ــتفحال النزاعات األهليّة مصحوبة بصعود  واس
الثورات املضادّة على نحو ظافر. في هذا السياق، 
تكتسب عودة النظام السوريّ إلى األماكن التي 
أجلي عنها دالالت فعليّة ورمزيّة خطيرة. مذبحة 
ــة طويلة  ــدة الثأريّ ــأنّ األجن ــويداء توحي ب الس
دة. شعار املرحلة سيكون: «عودوا إلى بيت  ومعقّ
ــة األخرى،  ــن».من اجله ــة بالتي هي أحس الطاع
ــة بلغ بامور غير  د في القوميّة والهويّ ــدّ أنّ التش
ــبوقة في منطقتنا (ولكنْ أيضاً في العالم).  مس
ــةٌ دالّة على أنّ  ــرائيليّ اخلطير عيّن ــون اإلس القان
ــى كلّ صوت آخر.  ــوت «العدد» هو ما يعلو عل ص
ــر لهذه العملة  ــة الوجود. الوجه اآلخ إنّه ضمان
نراه في جملة أحداث متتدّ من االستفتاء الكرديّ 
في شمال العراق إلى والدة «مسألة» بصراويّة في 
جنوبه. في هذا املناخ، ال بدّ أن يتعالى صوت الدروز 
بوصفهم أقلّيّة في كلّ واحد من بلدان إقامتهم 
ة بذاك  ــردات اخلاصّ ــمعنا هذا الصوت املف سيُس
ــيء الوحيد  ــائله. الش البلد وبنوع همومه ومس
د أنّ بلقنة عريضة تشقّ طريقها، ولن تفيد  املؤكّ
ق بالهويّات  ــدّ ــدول املركزيّة، أو التش ــتعادة ال اس
وبالقوميّة، في كبتها. إنّها قد تنجح في كبتها 
ــاً في اخلفاء  ــوف تعتمل حتم ظاهريّاً، لكنّها س

وسوف تتفاقم.

طوني فرنسيس 

ــة إلى  ــابق، إضاف ــدا الس ــة كن ــر خارجي وزي
ــا  أدلي ــعودية  ــي الس ــابق ف ــفيرها الس س
ــني حكومة  ــئة ب ــي األزمة الناش ــا ف برأيهم
بلدهما واململكة العربية السعودية. االثنان 
ــوء التقدير الكندي وطالبا مببادرات  رفضا س
ــن إلى طبيعتها الودية.  تعيد عالقات البلدي
ــون بايرد قال لقناة  ــابق ج وزير اخلارجية الس
ــلحة  ــع صفقة أس ــا توق ــرغ : «عندم بلومب
ــعودية وكندا)  ــني الس ــون دوالر (ب ـــ٣٫٥ بلي ب
ــكر، يتوجب  ــل الش ــع على األق ــك تتوق فإن
ــق وحليف  ــى جانب صدي ــوف إل ــا الوق علين
ــون تهديدات  ــعودية، فهم يواجه مثل الس
ــى جانب  ــم «داعش»... إل ــر تنظي ــن عناص م
إيران وسيطرتها على احلكومة في اليمن...». 
ــارك اخملاوف  ــف بايرد قائالً: «نحن نتش ويضي
ــف حول  ــم نحن نختل ــعودية، نع ــع الس م
ــك في أن ولي  بعض القيم، ولكن ال يوجد ش
ــعودي، األمير محمد بن سلمان  العهد الس

ــالد صوب االجتاه الصحيح ويتبنى  ، يأخذ الب
ــات  ــوم بإصالح ــالمية ويق ــطية اإلس الوس
ــاني وحقوق  ــد اإلنس ــى الصعي ضخمة عل

املرأة».
ــتقل  ــابق هو أن يس احلل كما يراه الوزير الس
ــنت ترودو طائرته  ــس الوزراء الكندي جاس رئي
ــؤوليها  ــعودية ملقابلة مس ويتوجه إلى الس

ــواء األزمة بني البلدين. طبعاً هذه فكرة  واحت
ــاورات بني البلدين،  يحتاج تنفيذها إلى مش
ــا عليها القيام  ــة الكندية تعرف م واحلكوم
ــر خارجية  ــر وزي ــادل اجلبي ــال ع ــا ق ــه، كم ب
اململكة، الذي أوضح أن «كندا ارتكبت خطأ 

كبيراً واخلطأ يجب تصحيحه».

ــعودية،  صيغة اإلمالءات هي ما ترفضه الس
كما قال اجلبير، فأي دولة في العالم ميكنها 
ــفارة أجنبية على أراضيها  االمتثال لبيان س
يتناول قضية داخلية أو شأناً قضائياً خاصاً، 
ــفارة الكندية في الرياض  وهو ما فعلته الس
في قضية محلية تخضع للتحقيق في وقت 
تواجه اململكة ليس فقط حتديات وتهديدات 
ــى  ــرة عل ــداءات مباش ــل واعت ــة، ب خارجي
حدودها من دول وميليشيات لم حتظ كثيراً 
ــى  ــات تتعاط ــات ومنظم ــام حكوم باهتم

شؤون األمن والسالم وحقوق اإلنسان.
ــل األزمة  ــل ح ــن أج ــدا اآلن م ــعى كن تس
ــاوا تعمل بهدوء  ــات أن أوت وتتحدث معطي
عبر قنوات خلفية للحصول على مساعدة 
ــويد. وميكن  ــا، وبينهم أملانيا والس حلفائه
ــتظهر ولو بعد وقت،  التكهن بأن حلوالً س
ــة  ــي قطيع ــة ف ــن مصلح ــس للبلدي فلي
ــاس يلتقيان على  ــي األس ــة، وهما ف نهائي
ــة اإلقليمية  ــة في السياس أكثر من نقط
ــة،  جتاري ــح  مصال ــا  وجتمعهم ــة،  والدولي
ــر دول العالم  ــن أكث ــدا م ــر كن ــا تعتب فيم
ــاً باملهاجرين العرب. إال  ــتقباالً واهتمام اس
ــعودي على تغريدات وزيرة  أن رد الفعل الس
ــفارتها يبدو طبيعياً،  اخلارجية الكندية وس
فاملالحظات بني األصدقاء ال تكون بالتغريد، 
وليس مستساغاً أن يتحول الصديق الطيب 
ــر عصا فيما يجري جتنب اخلصم  إلى مكس
ــة االعتداء  الذي يهول ويهدد وميارس سياس

اجلماهيري على حقوق اإلنسان.

محمد صاحب الدراجي

ــا اتذكر ظهيرة احدى اجلمع الباردة في  طامل
ــتراحة  ــتغل فترة اس لندن عندما كنت اس
ــي اؤدي صالة اجلمعة  الغداء في عملي لك
ــب من مقر  ــالم القري ــجد دار االس في مس
عملي، فجأة ربت على كتفي شخص وقور 
ــالمية مع بدلة انكليزية راقية  ذو حلية اس
ــى انفراد،   ــي احلديث عل ــع، طالباً من الصن
فاجتنبنا املصلني وقال لي (إن في جلوسك 
ــكاالً شرعياً) فشرحت له  اثناء الصالة اش
بقولي ان في طريقة جلوسي أمراً يحكمه 
وضعي الصحي حينها، وشكرته لسببني: 
ــرعية، والثاني اخالقه  االول نصيحته الش
ــالمية العالية التي دفعته ألن ينصح  االس
ــلم على انفراد كي اليشهر به او  اخاه املس

يحرجه!
ــه   ــي وعرفني على نفس وعرفته على نفس
ــو الدكتور  ــر) . الذي ه ــال (اخوك ابو يس قائ

حيدر جواد العبادي .

ــترك  ــي اجتماع مش ــرة اخرى ف ــه م قابلت
ــات النيابية، واللجنة املالية،  للجنة اخلدم
ــكان حول  عندما كنت وزيراً لالعمار واالس
ــكان، وحول  ــدوق االس ــروع قانون صن مش
ــبة الفائدة  ــاء نس ــاص بالغ ــي اخل مقترح
املترتبة على القرض الفردي  للمواطن ، وقد 
ــا وجدته مصراً  ــن موقفه عندم تفاجأت م
على وجوب تضمني القرض فائدة مصرفية 
معلالً ذلك بنظام االقراض العقاري العاملي، 
وناقشته باختالف الظروف املوضوعية الى 
ــات النيابية  ــة جلنة اخلدم ان تدخلت رئيس
انذاك السيدة فيان دخيل، إلقناعه بالوقوف 
الى جانب القانون، وذكرّته بان الفوائد نوع 
من الربا وهو حرام في االسالم وانت مسلم 
ــالمي.  ــمه حزب الدعوة االس ومن حزب اس
ــيدة دخيل التدين بدين االسالم  ومع ان الس
بل هي من االخوة األيزيديني كما هو معروف 
ــةً لم تأخذ مني   ــا. ورغم ان هذه احلادث عنه
ــا دفعتني الى  ــر، لكنه ــن التفكي ــزاً م حي
ــي فيما اذا كان االنسان  ــؤال مع نفس الس
ــني يتولى منصباً ما،  ينفصل عن ثوابته ح
ــانية عند  ام أنه يحاول ادخال ثوابته االنس

اداء عمله الوظيفي
ــيد  ــتوزرت في حكومة الس ــك اس بعد ذل
ــهر، فعملت بجد  ــبعة اش العبادي ملدة س
ــني  ــادة احلياة للصناعة العراقية وحتس الع

ــتطاع،  ــاد العراقي قدر املس ــع االقتص واق
ــور العبادي ان يذكر  وامتنى من جناب الدكت
ــل في عملي معه.  ــل او تقصير حص اي خل
وال اريد ان ادخل في تقييم املرؤوس للرئيس 

من جانبي حفاظاً على مهنيتي! 
ــبب كتابتي لهذا املقال صراحة يأتي  ان س
ــبب اعالن خبر احالة الدكتور العبادي  بس
جملموعة من الوزراء - وأنا واحد منهم - على 
ــد مت التحقيق فيه،  ــة موضوع كان ق خلفي

ــد ان برأت  ــم به عام ٢٠١٣، بع وصدور احلك
ذمتي ثالث جلان حتقيقية، وقد ثبت بشكل 
ــن التقصير في   ــؤوليتي ع قاطع عدم مس
ــاء اجلاهز)، الذي  ــروع بناء املدارس (البن مش

ــأنه، وذلك  ــادي بش ــيد  العب ــي الس أحالن
لألسباب التالية:

ــا وزيرها-  ــن وزارة االعمار - التي أن ــم تك ١-ل
ــروع والعالقة لها  ــل في هذا املش رب العم

باإلحاالت، او اإلشراف. 
٢-ان شركات وزارة االعمار تعمل وفق قانونها 
ــي  ــال الت ــر باالعم ــة للوزي ــاص والعالق اخل
تنفذها ألرباب العمل اآلخرين، مع العلم ان 
الشركات التابعة لالعمار واالسكان اجنزت 
اعمالها ماعدا شركة الفاو، بسبب عملية 

نصب قام بها الشريك صاحب املصرف .
ــد  طالبت  ــار املوضوع، وق ــن اث ــا اول م ٣-ان
ــريك،  ــراكة الفاو مع الش ــا بالغاء ش وقته
ــانده  ــتكى وقد س ــريك هذا  اش لكن الش
ــراكة  الش ــتمرت  فاس ــا،  حينه ــاء  القض
ــن مجلس الوزراء  بحكم القضاء، وبقرار م

ايضاً ، بينما كنت رافضا له!!
ــق اخرى ال مجال لذكرها  ٤- معطيات ووثائ

االن ..
رابط القول هنا ان الدكتور العبادي ومكتبه 
ــابقة، واحداها  لم يأخذوا بآراء اللجان الس
ــه، بل اصروا  ــن العبادي نفس كانت في زم
ــها مفتش عام في وزارة  على رأي جلنة ترأس
اخرى، له (روابط معينة) مع مكتب السيد 
ــا . بحيث مت  ــى ذكره ــنأتي عل ــادي س العب
احالة املوضوع فوراً ، وخالل اقل من ١٠ ايام 

للنزاهة، دون تدقيق او تقرير للرقابة املالية.  
ــادي ترويه  ــيد العب ــا املعروف عن الس بينم
ــدة طويلة  ــرارات، فيأخذ م ــي الق وتأنيه ف
ــا في بعض  ــهر كم ــل احياناً الى ٤ اش تص
ــد الصناعات  ــر فيها بري ــاالت التي تأخ احل
ــزم ان املصادقة  ــة وغيرها بل اني اج احلربي
حصلت بدون قراءة احليثيات الن التوصيات 
ــي الضاعة الوقت في  ــق عليها، والداع متف
ــاورات الكتلة االكبر  خضم االنشغال مبش
والوالية الثانية (املهمتني)، والبأس بفرقعة 
ــض النظر  ــذا التوقيت، بغ ــة في ه اعالمي
عما سيحصل لسمعة انسان بريء،  او ما 
سينعكس ذلك على رصيد عائلته الوطني 

ــخص  ــي واجملتمعي، او لتاريخ الش والقيم
املستهدف،  ومستقبله..

ــم دائماً: (خلي يروح   واجلواب حاضر عنده
ــو يحكم)! يالها من كلمة حق  للقضاء وه

يراد بها منصب. 
ختاماً:

ــر (استخدمت هنا كلمة اخي  اخي ابو يس
ــي ظهيرة  ــن كالمك ف ــتوحاة م فهي مس
ــحبها إن  ــق في س ــة، ولك احل ــك اجلمع تل
ــك دين النصيحة: ان  اردت، احب ان ارجع ل
ــجاع هو من  ــان احلازم والقوي والش االنس
ــة ويفكر  ــي االمور بروي ــع احلق وينظر ف يتب
ــمعة االخرين، واليستخدم التسقيط  بس

وااليذاء واالعالم واالعالن، وال يأتي مبحاوالت 
ــن اجل  ــن م ــترضاء االخري ــوفة الس مكش

احلصول على املناصب . 
ــن  ــر م نغي ان  ــتحق  ــا تس الدني ان  ــل  فه
ــروف؟ وهل ان  ــب تغير الظ اخالقياتنا حس
ــة عشر  التواجد في بعض املناصب خلمس
ــان من  عاماً كافية ألن تتجه بوصلة االنس
ــراً الى  ــة باحلق س ــني النصيح ــاب مي اصح

شمال التشهير بالباطل علناً؟. 
اال لعنة اهللا على املناصب وطالبيها 

مع االعتذار عن عرض احلقيقة بكل مرارتها، 
ألني اشعر ان الظلم أشد مرارة منها .

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

شركات وزارة االعمار 
تعمل وفق قانونها 
الخاص والعالقة للوزير 
باالعمال التي تنفذها 
ألرباب العمل اآلخرين

7 NO.3008 .MON .13 .AUG .2018  آراءالعدد (٣٠٠٨) االثنين ١٣ / ٨  / ٢٠١٨

تسعى كندا اآلن 
من أجل حل األزمة 
وتتحدث معطيات أن 
أوتاوا تعمل بهدوء عرب 
قنوات خلفية للحصول 
على مساعدة حلفائها

ال بد أن يتعاُّـ صوت 
الدروز بوصفهم أقلّيـّة 
َّـ كلّ واحد من بلدان 
إقامتهم سيـُسمعنا 
هذا الصوت اِّـفردات 
الخاصـّة بذاك البلد 
وبنوع همومه ومسائله

القدس الفلســطيني : التصعيد اإلسرائيلي 
َّـ غزة ومصري ”الهدنة“

ــة  الورقي ــختيها  بنس ــة  عربي ــف  صح ــرزت  أب
ــرائيلي األخير على  ــد اإلس ــة التصعي واإللكتروني
قطاع غزة وتداعياته على القضية الفلسطينية 
ــني حركة حماس  ــة التهدئة في القطاع ب وعملي
ــرائيل.تقول جريدة القدس الفلسطينية في  وإس
ــرف أو يجزم إلى أين تتجه  ــا ”ال أحد يع افتتاحيته
ــي الوقت الذي  ــاع غزة، فف ــبة لقط األمور بالنس
ــى أن حركة حماس  ــه كل املعطيات إل ــارت في أش
وافقت على هدنة مع دولة االحتالل ملدة 5 سنوات 
ــة  ــام املاضي ــاهدنا االي ــار... ش ــع احلص ــل رف مقاب
ــهاد  ــذي أدى إلى استش ــكري ال ــد العس التصعي
ثالثة مواطنني بينهم طفلة“. وتتساءل الصحيفة 
ــكري ”ما  ــذا التصعيد العس ــبب وراء ه ــن الس ع
ــى الهدنة“.وترى أن هدف  ــت حماس وافقت عل دام
ــة الغربية عن  ــت فصل الضف ــرائيل هو ”تثبي إس
ــطينية مستقلة  قطاع غزة ملنع إقامة دولة فلس
ــام 1967 ... أو  ــران ع ــن حزي ــع م ــدود الراب ــى ح عل
ــرائيل إبقاء االنفصال  ــارة أوضح فإن هدف إس بعب
ــة التهامها لألرض  ــاع ملواصل ــني الضفة والقط ب
ــطينية“.ويصف عدنان أبو عامر في موقع  الفلس

ــاع بأنها  ــن التهدئة في القط ــطني أونالي فلس
ــزة“. ويقول  ــد قادم في غ ــة بطعم تصعي ”هش
ــب ”الكثير من احلكمة واألناة في  إن األمر يتطل
ــالل، فالقوة قد تتمثل أحيانا  التعامل مع االحت
ــدو، أكثر من  ــر الع ــي حماية النفس اتقاء ش ف

القدرة على مهاجمته“.

اســرائيلية  محاولــة   : القطريــة  الرايــة 
لتفجري االوضاع َّـ فلسطني

ــة أن ”اخلُطوات التصعيديّة  وترى الراية القطري
ــوى أنها  ــيرٌ س ــا تفس ــس له ــرائيليّة، لي اإلس
ــر األوضاع  ــرائيلية جديدة لتفجي ــة إس محاول
ــت الضغط  ــطيني حت ــعب الفلس ــع الش ووض
جدداً وارتكاب جرائم جديدة بحقه لتضاف إلى  مُ

اجلرائم اإلسرائيلية املستمرة في القطاع“. وتدعو 
الصحيفة الفلسطينيني إلى ”رصّ الصفوف وحل 
ــام املصاحلة، ألنه  ــل إمت ــة من أج ــا اخلالفي القضاي
ــطينيون مواجهة  ــتطيع الفلس ــا يس بتحقيقه
ــة  القضي ــة  تصفي ــاوالت  ومح ــرن،  الق ــة  صفق
ــطيني  ــي موقع املركز الفلس ــطينية“. وف الفلس
ــكاد يجمع  ــمارة: ”ي ــول معتصم س ــالم، يق لإلع
ــطينية  ــاحة الفلس ــون أن األمور على الس املراقب
ــم؛ إما الذهاب إلى  وصلت إلى نقطة يجب أن حتس
ــاملة مع االحتالل، وإما اخلروج باتفاق  مواجهة ش

ــائل العالقة في قطاع  يحل معظم أو جميع املس
غزة“. ويرى أن ”الطرفني مقتنعان بضرورة التوصل 
ــل  ــدوء وح ــتمرار اله ــن اس ــات تضم ــى تفاهم إل
ــكاالت العالقة“.لكنه يشير إلى ”الكثير من  اإلش
ــات التي قد تؤخر التوصل إلى تهدئة، أولها  املعيق
مواصلة حركة حماس منذ أربعة أعوام أسر أربعة 
ــف: ”في ظل هذه  ــالح املقاومة“. ويضي جنود، وس
ــد عليه  ــة يبدو نتنياهو في موقف ال يحس املعادل
ــاملة غير  وهو الذي ال يريد الذهاب إلى مواجهة ش
ــتند  ــي اجلهة املقابلة تس ــة النتائج، وف مضمون
ــرورة رفع احلصار وحل  ــاس إلى رغبة دولية بض حم

ــم للمقاومة  ــعبي داع أزمات القطاع وإلى جو ش
ــول: ”وإلى حني  ــودة“. ويختم بالق ــيرات الع ومس
ــذه القضايا  ــى تفاهمات في ه ــل األطراف إل توص
بالذات ونقاط أخرى عالقة سيبقى اجلو مشحوناً 

ومرشحاً للتصعيد عند كل حدث“.

الشــرق اللندنيــة : حماس ستكســب كثرياً 
بثمن قليل

أما عبد الرحمن الراشد فيقول في الشرق األوسط 
اللندنية: ”في صفقة الهدنة مع إسرائيل أدهشنا 
ــية من غيرها.  في حماس أنها أكثر مهارة سياس

ــح االتفاق  ــرا . وإذا جن ــب كثي بثمن قليل ستكس
ــق، هدفها القضاء  ــن عملية خن ــون قد جنت م تك
عليها، وتبرهن أنها أدهى من منافستها السلطة 
ــح العجوز  ــن حركة فت ــى م ــطينية، وحت الفلس
ــطيني  ــتراتيجي الفلس ــر القرار االس ــي حتتك الت
ــمالة  ــد فايز أبو ش ــبعينيات“.كما يؤك ــذ الس من
ــة املزمعة تأتي  ــن أن التهدئ ــطني أون الي في فلس
ــك يرجع لعجز العدو  ــروط املقاومة، وذل وفقا ”لش
ــم جبهة غزة كما يتمنى“. ــرائيلي عن حس اإلس
ــمالة ”معركة الضفة الغربية هي  ويضيف أبو ش
ــدو الصهيوني، وهي املعركة  أصل الصراع مع الع

التي يجب أن حتضر لها املقاومة الفلسطينية كل 
ــرد حتقيق التهدئة  ــتعد لها مبج طاقاتها، وأن تس
ــاها عدو  على حدود غزة، وهي املعركة التي يخش
ــاول تأجيل تهدئة  ــطينيني، لذلك تراه يح الفلس
ــال املواجهة إلى  ــية انتق غزة إلى أبعد مدى، خش
ــة، ال بتأثير العدوى فقط، وإمنا  أرض الضفة الغربي
ــه الصهاينة،  ــر الضغط املكتوم الذي ميارس بتأثي
والذي يوشك على االنفجار“.ويحاول فؤاد البطاينة 
ــي رأي اليوم اللندنية تلمس األعذار حلماس حول  ف
أسباب دخولها في مفاوضات الهدنة مع إسرائيل، 
ــتطيع إنكار دور احلصار  حيث يقول: ”إن كنا ال نس
ــاع  ــى القط ــه عل ــاني بنوعيت ــي الالإنس التاريخ
ــم ظروف  ــه، وال نعل ــم على فك ــدرة العال دون مق
ــع على االتفاق ومفهومها  حماس وخلفية التوقي
ــة األمريكية  ــزل الهجم ــتطيع ع ــه، فإننا ال نس ل
ــلحة على إيران في التأثير على سلوك  بكل األس
ــى أن وقف دعم حماس  ــارات حماس، وال ننس وخي
كان أحد شروط أمريكا االثني عشر لتجنيب إيران 

ما سمته بالعقوبات األقسى في التاريخ“.

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 الرحمن السراج

ــون  ــكان األمريكي بني كارس ــر اإلس ــه وزي يواج
ــطاء حقوقيني، بتهمة  قضايا من محامني ونش
ــكن العادل الذي  ــل في تنفيذ قانون الس الفش
ا، وضمن سلسلة تقارير  يعود إلى خمسني عامً
ــة تاريخية»،  ــة ترامب بعدس ــر إلى رئاس «النظ
ــة «ريترو ريبورت» الضوء على  ــلّطت مؤسس س
هذه الصفحة األمريكية السوداء التي لم تُغلق 

حتى اآلن.

ــكاني مطلبًا  كان إنهاء الفصل العنصري الس
ــن  ــل مارت ــني مث ــطاء احلقوقي ــيًا للنش أساس
ــام ١٩٦٦ في  ــارك ع ــغ جونيور الذي ش ــر كن لوث
ــدة من  ــي كانت واح ــيكاغو الت ــرات بش تظاه
ــا، وأعرب  ــالً عنصريً ــدن األمريكية فص ــر امل أكث
ــهد  ــغ في حينها عن صدمته من أنه لم يش كن
ــة والعدائية في  ــرات الغاضب مثل هذه التظاه
واليتي ميسيسيبي وأالباما اللتني شهدتا أكبر 

التظاهرات احلقوقية في تلك الفترة.
حظر الكونغرس األمريكي الفصل العنصري في 
ــام ١٩٦٤، وفي التصويت عام ١٩٦٥،  التوظيف ع
ــهد  ــكاني ش ــون حظر الفصل الس ــن قان ولك
ــات  مقاومة من كثير من النواب، رغم أن سياس
احلكومة األمريكية هي التي اسهمت في إيجاد 

هذا الفصل العنصري منذ البداية.

في سبعينيات القرن املاضي، حاول وزير اإلسكان 
ــون، جورج  ــارد نيكس ــس ريتش ــي إدارة الرئي ف
ــل املواطنني من  ــتخدام القانون لنق رامني، اس
ــى ضواحي الواليات األمريكية  أصول إفريقية إل
ــون  الفارهة، ورغم ذلك لم يدعم الرئيس نيكس

هذه اجلهود
ــتينيات  ــيناتور والتر مانديل في الس ــد الس عق
ــأن الفصل السكاني،  ــتماع بش ــات اس جلس
ــة بعد أن  ــي القضي ــه قرّر تول ــل إن ــول ماندي يق
ــذا النوع من  ــم يدعم حظر ه ا ل ــظ أن أحدً الح
ــاالت التي تعامل  ــير إلى إحدى احل الفصل، ويش
معها في القضية للجندي الناجح في البحرية 
ــوس كامبل الذي لم يتمكن من  األمريكية كارل

العثور على مكان للسكن ألنه أسود البشرة.
ــكن قريب  لم يتمكن كامبل من العثور على س

ــي ذلك بحثه  ــعفه ف ــن مكان عمله، ولم يس م
ــتمر كل يوم، كان أصحاب البيوت يوافقون  املس
ــم كانوا  ــف ولكنه ــر الهات ــه عب ــى مقابلت عل
ــه، وكان هذا  ــكن حال رؤيت يرفضون منحه الس
ــول إفريقية في كثير من  حال األمريكان من أص

املدن األمريكية.
ــيكاغو يبدو الفصل السكاني أوضح من  في ش

أي مدينة أمريكية أخرى
ــر كنغ في  ــاوي ملارتن لوث ــال املأس ــرّع االغتي س
ومت  ــي،  تينيس ــة  والي ــي  ف  ١٩٦٨ ــان  أبريل/نيس
ــبعة أيام  ــكن العادل بعد س ــع قانون الس توقي
ــل العنصري  ــه، حظر القانون الفص من اغتيال
املتعمد في السكن وألزم احلكومة بالعمل على 
ــرًا من املواطنني  ــد من الفصل الذي عزل كثي احل
من أصول إفريقية في مشاريع سكنية حضرية 

ثل  كبيرة في مناطق محددة، وُصفت بأنّها «ال متُ
احللم األمريكي».

ــون احلد من  ــر قان ــا من متري ــني عامً ــد خمس بع
ــت مدن  ــكاني، ما زال ــري الس ــل العنص الفص

أمريكية كثيرة منقسمة عنصريًا
ــر  ــاول وزي ــي، ح ــرن املاض ــبعينيات الق ــي س ف
ــارد نيكسون،  ــكان في إدارة الرئيس ريتش اإلس
جورج رامني، استخدام القانون لنقل املواطنني 
ــات  ــي الوالي ــى ضواح ــة إل ــول إفريقي ــن أص م
ــى فريقه  ــمّ رامني إل ــة، وض ــة الفاره األمريكي
ــل، ورغم ذلك  ــي كارلوس كامب ــدي األمريك اجلن
ــذه اجلهود وقال:  ــون ه لم يدعم الرئيس نيكس
ــي ال تخدم  ــى الضواح ــرية إل ــرة القس «الهج

املصلحة القومية األمريكية».
ــر قانون احلد  ا من متري ــني عامً اليوم، بعد خمس

ــكاني، ما زالت مدن  ــن الفصل العنصري الس م
ــا، ويعرب  ــمة عنصريً ــرة منقس ــة كثي أمريكي
ا اآلن - عن خيبة  ــدً ــات متقاع ــذي ب ــل - ال كامب
ــح للرئاسة  أمله من أن أي حملة انتخابية ملرش
ــرس أو في  ــة في الكونغ ــة أو للعضوي األمريكي
مجلس الشيوخ، لم تدعم حتى اآلن سياسات 

التكامل السكاني وإنهاء الفصل العنصري.
ــا  أوبام ــاراك  ب ــابق  الس ــس  الرئي إدارة  ــرت  أم
ا سكنيًا حكوميًا،  التجمعات التي تتلقى دعمً
ــري، وإال  ــاء الفصل العنص ــدمي خطط إلنه بتق
ــرت الدعم املقدم لها ، ولكن كارسون وزير  خس
اإلسكان في إدارة ترامب أجل هذه القرارات حتى 
ــام ٢٠٢٤ على األقل، ما أثار القضايا احلقوقية  ع

األخيرة ضده.
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* فوزي االتروشي 

ــق و هو عصي  ــع وعمي اجلرح غائر وبش
ــنني.  ــا مرت الس ــيان مهم ــى النس عل
ــورد  الك ــادة  اب ــرى  ذك ــتحضار  فاس
ــى واحدة  ــون ال ــم املنتم ــني وه االيزيدي
ــرق الديانات التوحيدية ، على يد  من اع
ــة يعني اوال  ــش الظالمي ــات داع عصاب
ــتذكار كل تفاصيل  ــى اس ــرار عل االص
ــي اننا مصرون على  اجلرمية ، وثانيا يعن
ــراءات واخلطوات الالزمة  اتخاذ كل االج
لتحصني هذه الديانة، وازالة اثار العدوان 
ــف بها والقاء املزيد من  عنها ، و التعري
ــوء على عراقة هذه الديانة. ويكون  الض
ذلك بحملة تعريفية واسعة تستنكر 
ــض كل املؤلفات التي  ــجب وتدح و تش
ــويه الديانة االيزيدية  اسهمت في تش
ــاطير و افكارا  ، واحلقت بها اوهاما واس
بالية ال اساس لها من الصحة . وتعتبر 
ــس  بتدري ــتان  كوردس ــم  اقلي ــوة  خط
الديانة االيزيدية مهمة في هذا االجتاه. 
ــوة االيزيديني  ــن اعادة االخ ــا ال بد م كم
ــردين الى مواطن سكناهم واعادة  املش
ــا داعش  ــي دمره ــم الت ــار معابده اعم
ــادة االيزيديني  ــي املتوحش. ان اب االرهاب
ــملت ايضا ابادة تراثهم وتقاليدهم  ش
ــت الى مخزونهم  و عاداتهم وكل ما مي

ــعبي لذلك فان ذكرى  الفكري والش
ــل معها اصرارنا  ــادة ال بد ان حتم االب
ــراث كجزء  ــة هذا الت ــا حلماي جميع
ــرية. من  ــن الذاكرة البش ال يتجزأ م
املؤكد ان الكل يعترف بهول اجلرمية 
ــان  ــرف ان ما ارتكب بحق االنس ويع
ــني  جب ــه  ل ــدى  ين ــل  فع ــدي  االيزي
البشرية في القرن احلادي والعشرين 
ــا  منوه اوج  ــي  ف ــارة  احلض ــث  حي
ــراف وحده ال  ــن االعت ــا، ولك وعنفوانه
يكفي ، بل يجب العمل داخليا و عامليا 
ــة افكارهم ، و  ــح اجملرمني ، وتعري لفض
ــتئصال جذورهم من بعض العقول  اس
ــة او خاضعة  ــت متواطئ ــا زال ــي م الت
ــش و اصوله الفكرية  ضمنا لتأثير داع
النتنة. ان القضاء على داعش عسكريا 
ــار ناقص اذا  ــه انتص ــو انتصار ولكن ه
ــه  ــكاره و متبنيات ــى اف ــض عل ــم نق ل
العقائدية. ان ابادة االيزيديني وبوسائل 
ــش  داع ان  ــت  اثبت ــة  للغاي ــية  وحش
ــا و مثيالتها هم الد  والقاعدة واخواته
ــرية جمعاء ومن هنا علينا  اعداء البش
ــق و نتضامن  ــي ونتف ــا ان نلتق جميع
ــدي وبقايا  ــان االيزي ــل نصرة االنس الج
ــة ديانته العريقة  تراثه ومن اجل حماي
ــني ان مقاومة  ــن االندثار. وانا كلي يق م
ــدي  ــوردي االيزي ــان الك ــود االنس وصم
ــراق  ــي الع ــرة ف ــوى اخلي ــن الق وتضام
ــادة الوهج  ــي اع ــتنجح ف ــم س والعال
واحلياة الى التراث االيزيدي املتداخل في 
كل مسامات ارضنا وسننجح في ابقاء 
ــة الشعار اجملرمني  ذكرى االبادة منتعش
ــوا الى غير رجعة  الظالميني انهم رحل
ــون الى االبد على ادمي  وان االيزيديني باق

هذه االرض.

* وكيل وزارة الثقافة والسياحة واالثار 
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*محمد أفندي أوغلو

ــرب مدينة املوصل مركز  ــع مدينة تلعفر غ تق
ــو ٧٠ كيلومترًا محاذيًا  محافظة نينوى بنح
ــورية وبنفس الوقت تتمركز في  للحدود الس
ــي ويبلغ عدد  ــوري التركي العراق املثلث الس
سكانها ما يقارب ٣٠٠ ألف نسمة جلهم من 
ــون اللغة التركمانية  التركمان الذين يتكلم
القريبة من اللغة األذرية، ويتبع القضاء ثالث 
ــار، ويعتبر  ــة وربيعة وزم ــواح هم: العياضي ن
قضاء تلعفر من أكبر األقضية في العراق من 
ــاحة ورغم  ــكانية وكذلك املس الناحية الس
ذلك فإن حتويلها إلى محافظة جوبه بالرفض 
منذ زمن النظام السابق بسبب خصوصيتها 
ــة، وحتى اآلن تعاني هذا التمييز لذات  القومي

السبب.
ــك فيه أن ثورة العشرين أو ما يسمى  مما ال ش
ــد االحتالل  ــت ض ــي حدث ــاج ) الت بـ(القاجاق
ــباب التي دفعت  ــزي للعراق أحد األس اإلنكلي
النظام امللكي إلهمال كل اخلدمات املتيسرة 
ــل إليها  ــل تلعفر، فلم تص ــة كبيرة مث ملدين

ــرة احلكم  ــاء واملاء طيلة فت ــات الكهرب خدم
امللكي.

ــض للعراق  ــي البغي ــالل األمريك وبعد االحت
ــي ال تهدأ ومصدر  ــت تلعفر املدينة الت أصبح
ــي للقوات األمريكية احملتلة، ومتت  قلق حقيق
مهاجمتها من القوات األمريكية في عملية 
ــعة إال أن التدخل التركي حال  عسكرية واس
ــط  ــا للضغ ــت إذعانً ــتمرارها فتوقف دون اس

التركي.
ــات داعش صيف  ــن عصاب ــر املدينة م مت حتري
ــوع إليها  ــة بالرج ــكان املدين ــدأ س ٢٠١٧ وب
بصورة متوازنة مع إعادة اخلدمات إليها كاملاء 
والكهرباء والرعاية الصحية وتهيئة املدارس 

واملستلزمات الضرورية األخرى
ــد االحتالل  ــن الفترات بع ــي فترة م حدثت ف
ــة ولكنها  ــميت بالطائفي ــض حربًا س البغي
ــة أوعزت  ــات خارجي ــن جه ــرة م ــت مدب كان
ــم بقتل املدنيني من الطائفتني،  للمغررين به
ا املثقفني  ولكن بوعي أهالي تلعفر وخصوصً
ــأن مت القضاء على تلك الفتنة  وأصحاب الش
ــتقرارها  اس ــل  كام ــة  املدين ــترجعت  واس
ــة وأصبحت من  ــك احلال ــى تل ــتمرت عل واس
املدن املثالية في التعايش السلمي اجملتمعي 
ــش واحتاللها من تلك  ــى ظهور فتنة داع حت

العصابات اجملرمة.
ــى املدينة  ــم إل ــد رجوعه ــي بع ــر األهال أظه
ــد  ــا وتوحي ــي بنائه ــد ف ــن جدي ــم م رغبته
ــبيل التغلب على الصعاب  صفوفهم في س
ــك املدينة  ــتراداد تل ــن اس ــة التي حتد م كاف

ــوع  ــى الرج ــي عل ــجع األهال ــا وتش ملكانته
بسرعة إليها بغرض إقدامهم على املساهمة 
ــد هجرة  ــاة إليها بع ــادة احلي ــي بنائها وإع ف

السنني املاضية.
ــور اإلدارية  ــه أن جملة من األم ــك في مما ال ش

ــى  عل ــرة  مباش ــورة  بص ــتؤثر  س ــة  واخلدمي
ع األهالي للرجوع إليها ومن أهم تلك  ــجُ تشَ
ــك املدينة إلى  ــل تل ــعيهم لتحوي ــور س األم
محافظة حتى تنال استحقاقاتها كافة من 
ــة من حلقات  ــة املركزية وقطع حلق احلكوم
ــة اململة واملعطلة  ــة أو الدواويني البيروقراطي
ــا تأخيرها غير  ــات ورمب ــر من االحتياج للكثي

املبرر.

يأمل األهالي أن تكون الفعاليات التي تقدمها 
ا وفي  ــدً ــي كبيرة ج ــع املدن ــات اجملتم منظم
ا في دعم فعاليات  ــف األوجه وخصوصً مختل

الشباب الرياضية واالجتماعية.
ــر اخلدمية  ــم الدوائ ــر أن معظ ــر بالذك  اجلدي
ــة خاصة  ــت صف ــة نال ــة والتعليمي والفني
ــؤونها دون الرجوع إلى  باستطاعتها إدارة ش
ــة وقد توضحت  ــر املركزية في احملافظ الدوائ
ــن  بصورة متميزة فعاليات تلك الدوائر وحس
ــا أن افتتاح  ــات إلى األهالي، كم تقدمي اخلدم
ــاهم  بعض الكليات اجلامعية في القضاء س
ــي بتحويل  ــة األهال ــي تبرير مطالب ــرًا ف كثي

مدينتهم إلى محافظة.
ــبيل قطع الطريق أمام  وحقيقة األمر وفي س
ــد  من يحاول التصيد باملاء العكر ولغرض س
ــيطانية  كل املنافذ أمام أصحاب النوايا الش
يأمل األهالي أن تكون الفعاليات التي تقدمها 
ا وفي  ــدً ــي كبيرة ج ــع املدن ــات اجملتم منظم
ا في دعم فعاليات  مختلف األوجه وخصوصً
ــة من خالل  ــة واالجتماعي ــباب الرياضي الش
ــباب واملنتديات  ــن مراكز الش ــح الكثير م فت
ــائية والترفيهية  ــة والرياضية والنس الثقافي
ــر  وأن أولى املهمات املطلوبة وامللحة هي نش
ــامح واحملبة والتفرغ لبناء اجليل  ثقافة التس

والنشء اجلديد علميًا وثقافيًا.
ــور األخرى املهمة وهي  ــاك جملة من األم وهن
ــادة األمنية بغرض فرض القانون،  توحيد القي
إضافة إلى قيام الدائر التابعة لوزارة الداخلية 
ــى  ــب عل ــاطاتها والتغل ــتئناف كل نش باس

ــة التي تؤخر  ــر التصاريح األمني ظاهرة تأخي
ا بعد  ــوع األهالي إليها خصوصً كثيرًا من رج
انتهاء املوسم الدراسي، فالكثير يتطلع إلى 

الرجوع لبيته ومزرعته وورشته.
ــراع  ــي يتوجب اإلس ــور األخرى الت ــن األم وم
ــر املراكز  ــاء وتطوي ــادة بن ــا إع ــي معاجلته ف
ــة وجتهيز تلك  ــات الصحي ــة واخلدم الصحي
املراكز واملستشفيات باألدوية وباقي األجهزة 
ــر  ــى توفي ــة إل ــة، إضاف ــتلزمات الطبي واملس

ا. اآلليات اخلدمية للبلديات والصحة أيضً
ــبب افتقار  ا بس ــات مدعوة أيضً ــك املنظم تل
ــري والزراعة لآلليات  ــة ودوائر ال اإلدارات احمللي
ــة لغرض ري  ــاة تلعفر احليوي ــى تنظيف قن إل

بساتينها الكثيرة واملمتدة في جنوبها
ــه األهالي في  ــا يعاني ــه أن م ــك في ومما ال ش
ــي تعرضت  ــن البلدات الت ــر كغيرها م تلعف
ــكرية وال  ــبب العمليات العس ــر بس للتدمي
ــدور املهدمة التابعة  ــد من إعادة بناء تلك ال ب
ــادة بنائها  ــبيل إع ــي س ــذا وف ــي فله لألهال
ــانية والدولية  ــب دعوة املنظمات اإلنس يتطل

للقيام مبساهماتها في إعادة اإلعمار.
ــك املنظمات  ــيء يذكر فإن تل ــيء بالش والش
ــار اإلدارات احمللية  ــبب افتق ا بس ــوة أيضً مدع
ــر الري والزراعة لآلليات إلى تنظيف قناة  ودوائ
ــاتينها الكثيرة  تلعفر احليوية لغرض ري بس

واملمتدة في جنوبها .

*كاتب وباحث عراقي

ــد الواقع  ــاالت التي ترف ــم اجمل ــة احمللية من اه ــد الصناع تع
ــيط  ــرات االيجابية ملا لها من دور في تنش االقتصادي باملؤش
ــن جانب والقضاء على جزء كبير  القطاع الصناعي احمللي م
ــتثمار  ــب اخر ، إذ ميكن عن طريقها اس ــن البطالة من جان م
جانب كبير من االيدي العاملة وتوفير املتطلبات واملستلزمات 
ــتورد  ــتهلكا للمس املتعددة للمواطن العراقي الذي بدا مس
ــة منذ وقت غير  ــن املعروف ان هذه الصناع ــكل كبير، وم بش
قليل تعاني من اهمال واضح وكبير ولم تلق اي اهتمام فيما 
يتعلق بستراتيجيات دعمها وتنميتها تنمية فعلية مدروسة 
ــؤولني ان  ــتدعي من اخملتصني واملس وفق ضوابط محددة، تس
ــة للبلد  فضال  ــرى في اخلطة االقتصادي ــا اولوية كب يعطوه
ــادي اخلاص  ــتثمار االقتص ــل قانون االس ــة تفعي ــن محاول ع
بحماية الصناعة احمللية واتخاذ االجراءات الالزمة في عملية 
ــتورد بكلفة  التخليص الكمركي مبا يضمن عدم دخول املس
اقل من كلفة املنتوج الوطني ، اذ ميكن عن طريق تنشيطها 

القضاء على جانب كبير 
ــة  املرتبط ــة  البطال ــن  م
ــي  الت ــة  العامل ــدي  باالي
ــر قليل  ــي لوقت غي تعان
من الركود والسكون، ومن 
ــي ان يكون لهذه  الطبيع
الرعاية  الفئة نصيب من 
ــات  الفئ ــن  م ــم  بوصفه
ــى قوتها  تعتمد عل التي 
اليومي لذا هنالك مطلب 
ــي جاد من  جمهوري وطن
ــة  ــاء الصناع ــل اعط اج
ــم حقيقي ملا  ــة دع احمللي
ــاد اقتصادية  ــا من ابع له

ــن طريق رفع الدخل وضمانه  ــه ع اجتماعية في الوقت نفس
ــب اخر ، وذلك  ــن العوز والفقر من جان ــن والتقليل م للمواط
ــى اجملتمع العراقي وصوالً الى  ــي تبرز قيمتها وتأثيراتها عل ك
ــي الدخل القومي  ــة التي تعطي ثمارها ف ــة االقتصادي الغاي
ــواء في التجارة  وذلك عبر وارداتها في القطاعات اخملتلفة س
ــاريع او غيرها  ــة او الطرق والنقل او الزراعة اواملش او الصناع
ــة وفيرة ،  ــب ايادي عامل ــات احليوية التي تتطل ــن القطاع م
ــليط الضوء  ــة ومحاولة تس ــز الصناعة احمللي ــان تعزي لذا ف
ــطة كخطوة اولى لتحل  ــى الصناعات الصغيرة واملتوس عل
املنتوجات الوطنية محل املستورد هو بحد ذاته تغذية ثمينة 
ــبعت  ــيحد من الواردات التي اش للدخل القومي اذ ان هذا س
السوق احمللي باملستورد واصبحت مصدا ذا تأثير سلبي على 
املنتوج الوطني ونحن في الوقت احلالي باشد احلاجة لتنمية 

وريع اقتصادنا .
ــتمر بهذه الدعوة من اجل صناعة وطنية  من هنا ندعو ونس
مدعومة من الدولة كي نتلمس التقدم والتوسع في االقتصاد 
ــتثمار عبر فتح املصانع واملشاريع  فضال عن خلق مناخ االس

املتعددة لتحقيق تكامل اقتصادي للبلد .
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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

جعفر الشمري 

 خارطة طريق
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فالح الربيعي

فيلم عراقي طويل.. طويل جدا, وال نهاية له 
ــنني واصبحت احداث هذا  مهما طالت الس
ــد منها في  ــي جزء او قطعة الب الفيلم ..ه
ــني فقط, وكأنها  ــاة العراقيني.. العراقي حي
ــابعة  ــماء الس عقوبة إلهية نزلت من الس
ــل العراق فقط, حيث  ــى اهل العراق.. اه عل
ــوبني  ــا مجموعة من املنحرفني احملس نفذه
على اجلنسية العراقية اوال.. وعلى االسالم 
ــم العراقي الذي تقع  ــا. ويعد هذا الفيل ثاني
ــي  ــعب العراق ــاة الش ــى معان ــه عل احداث
ــالم العاملية..  ــن اطول االف ــوم.. وهو م املظل
وحامل االسم املميز في العالم.. إنكطعت 

الكهرباء ..إجت الكهرباء. 
ــور صدام  ــيناريو املقب ــف وس ــو من تألي وه
ــد وزارة في تاريخ  حسني, ومن اخراج ..أفس

العراق وهي وزارة الكهرباء التي ساومت مع 
ــوت البطيء ملدة  ــعبنا بامل ــداء, على ش االع

ثالثة عقود من الزمن تقريبا .
اما املمثلون الرئيسيون وابطال هذا الفيلم 
ــدون حصرا) في  ــن اجملرمني (الفاس فهم.. م
ــاءت بهم  ــن ج ــة الذي ــات املتعاقب احلكوم
ــقوط  ــدة االمريكية بعد س ــات املتح الوالي
نظام صدام حسني, باعتبارها هي صاحبة 
ــم, ومنحت  ــذا الفيل ــي انتاج ه ــاز ف االمتي
ــوء االخضر  ــؤالء املنحرفني الض ــكا له امري
ــبل  ــراق العامة بكل الس ــب اموال الع بنه
ــذا الفيلم, فهي ال  والطرق اما مدة عرض ه
ساعة , وال ساعتني, وال ثالث.. بل (28) ثمانية 
ــنة متواصلة بالكمال, والتمام  وعشرين س
ــد.. واحلبل على  ــاة لن تنتهي بع وهذه املأس
ــاهدين  اجلرار. وقد مت تعداد, واحصائية املش
ــي (30) ثالثون  ــدرت حوال ــم.. ق ــذا الفيل له
ــن العراقيني  ــاهد, وجميعهم م مليون مش
ــوع من  ــم هذه اجلم ــدأ تزاح ــط, حتى ب فق
ــباك التذاكر لقطع بطاقات  املاليني على ش
ــة لتزويدهم  ــتراك في املولدات االهلي االش
واصابتهم بعطش الكهرباء, اكثر من املاء.. 
ــة, هي ارحم  ــاء املولدات االهلي ــد كهرب وتع
ــن تزويد الكهرباء الوطنية, بالرغم  بكثير م
ــر على دخل  ــعارها. وهي تؤث من ارتفاع اس

املواطن العراقي.
ــذا الفيلم مبيزانية  ــد كلفت مصاريف ه وق
ــن (46) مليار  ــر م ــدر باكث ــة جدا تق ضخم
ــذا املبلغ الضخم الذي ال يتحمله  دوالر.. وه
ــقوط النظام  ــد س ــرف بع ــل.. قد ص العق

السابق في 9/4/2003 ..
ــن اجلوائز  ــم العديد م ــذا الفلي ــال ه وقد ن
ــالم العاملية  ــزة الظ ــة, واهمها جائ العاملي
التي متنحها الواليات االمريكية الى البلدان 
االكثر سوءا في العالم .. وقد حصل العراق 
ــدر املرتبة  ــه يتص ــذه اجلائزة, لكون ــى ه عل

االولى على بلدان العالم في هذا اجملال .
ــرة الواقعية  ــاهد املثي ــن خالل احد املش وم
لهذا الفيلم, وانت تصعد السلم الكهربائي 
في برج بغداد لالتصاالت, (بساحة النسور) 
ــاء,  الزرق ــة  الزجاجي ــة  القم ــل  ــى تص حت
ــال. وخلف  ــي قمته لي ــك اجللوس ف ويعجب
ــرى بغداد اجلميلة  ــور احلديدي املدور.. ت الس
ــي.. وعينيك  ــذا البرج العال حتت مظلمة ه
ــن كل صوب,  ــى االنوار امللونة م ــص عل تترب
وانت تتلفت بنظرة من اليمني الى الشمال, 
ــى اجلنوب..  ــار وتدور بها ال ــرى من اليس واخ
ــة قد تنورت  ــرى قاطعا كبيرا من االمكن فت
به االضوية اجلذابة يقابله او بجانبه ظالما 
ــاء بغداد  ــذه الطريقة ترى احي ــا, وبه دامس

ــاع الكهربائي,  ــاكنة.. هنا يتم االنقط الس
وهنا يتم تغذية املناطق البديلة بالكهرباء, 
ــة وكأنها في  ــرخ والرصاف ــي الك ــي جانب ف

اعياد رأس السنة امليالدية .
ــت جالس في  ــذا العرض .. وان ــن خالل ه وم
نفس املكان وامواج الرياح العالية املتالطمة 
ــن خاللها  ــن كل جانب وم ــك م ــوم حول حت
ــرى ان النخيل  ــفل, فت تركز نظرك الى االس
ــعفة, محمال بأنواع االرطاب  ــابك س املتش
ــعور  والتمور املتنوعة.. ولكن هنا ينتابك ش
ــم والقهر..  ــا باله ــيا مصحوب مؤلم وقاس
وانت تنظر الى اعداد كبيرة جدا من النخيل 
ــعفها ولم يبق  مقطوع الرأس, بعد ازالة س
ــة العمودية,  ــذوع اليابس ــوى اجل ــا س منه
ــن ثم  ــذور.. وم ــى اجل ــا حت ــدا لقطعه متهي
ــاريع التجارية  ــكنية, واملش بناء الدور الس
ــبة  ــوق اراضيها دون محاس ــة ف والصناعي
واحد من هؤالء املتعالني على قوانني الدولة, 

وحتطيم اقتصاد العراق, ودمار تراثه. 
ــة.. أمن اخملزي  ــا بكل صراح ــن هنا نقوله م
ــرون على  ــوذ ..املتكاب ــار الصحاب النف والع
الشعب العراقي والذين لم ولن يضعوا حدا 
ــيئة منذ اكثر من  ــذه احلالة املؤملة والس له
ــنة مضت.. وهذه  ــرين س (28) ثمانية وعش
ــي عينها من خالل  ــا مقصودة ف احلالة انه

ــير االحداث التي عاشها شعبا مظلوما  س
وهي قائمة ومستمرة الى هذه الساعة, ولم 

تنتهي بعد.
ــدي العقل,  ــة.. نقولها لفاق ــن هذه الزاوي م
ــمع.. وال نقولها لالصحاء من  والنطق والس
الناس.. هل ان الكهرباء الوطنية احلكومية 

في العراق هي اسطورة التاريخ..؟
ام انها معجزة من معجزات الكون..!

ــر  ــة للنظ ــة, ملفت ــاك مفارق ــم.. هن وللعل
ــزو العراق  ــة.. بعد غ ــذه احلال ــوص ه بخص
ــذا العام  ــد ه ــي 2/8/1990 وبع ــت ف للكوي
ــراق بالكامل,  ــهور قليلة.. مت تدمير الع بش

الواليات  قبل  من 
وكان  ــا..  وحلفائه ــة  االمريكي ــدة  املتح
استدراج منظومات الطاقة الكهربائية من 

ضمن هذا التدمير  .
ــذي حل  ــامل ال ــذا الدمار الش ــد ه ــن بع م
ــال دون ضغط  ــراق.. نهض رجاله االبط بالع
ــني.. الغيره.. نهض  ــد.. ال صدام حس من اح
العراقيون من كل ارجاء ارض العراق بالعزم 
ــراق من جديد.. ومبدة وجيزة,  على تعمير الع
ال تتجاوز الـ(ستة شهور) حتى رجع العراق 
الى شموخه العالي.. وقد تبرع هؤالء الرجال 
ــة والفخر  ــتحق التحي العظام مبقولة تس

ــرار) .. اما  ــره االش ــون.. ما دم ــر اخمللص (يعم
ــو صحيح.. نقولها باحلرف  االن فالعكس ه
الواحد (يدمر االشرار.. ماعمره االخيار) وهنا 

نقصد االمريكان حصرا .
ــني  ــة.. واهللا ان اجملرم ــا بأمان ــرا نقوله واخي
ــوبني على  ــن جاءت بهم امريكا واحملس الذي
ــون املعاول  ــية العراقية وهم يحمل اجلنس
ــيطان  على أكتافهم.. لتحقيق اهداف الش
ــعبه بدأ  االكبر.. بتهدمي, وحتطيم العراق وش

من الكهرباء, واملاء, والبطالة .

 ال بد من إعادة بناء تلك
 الدور اِّـهدمة التابعة
 لألهالي فلهذا وَّـ سبيل
 إعادة بنائها يتطلب
 دعوة اِّـنظمات اإلنسانية
 والدولية للقيام بمساهماتها
 َّـ إعادة اإلعمار

 الصناعة منذ وقت غري
 قليل تعاني من اهمال
 واضح وكبري ولم تلق
 اي اهتمام فيما يتعلق
 بسرتاتيجيات دعمها
 وتنميتها تنمية فعلية
مدروسة
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الشيخ خالد اِّـال

ــكرية تتقابل  احلرب نوعان.. حرب مواجهة عس
ــأ واألقدر  ــن هو األكف ــوش فينتصر م فيها اجلي
ــاء أما  ــاء ويذل من يش أو يعز اهللا بنصره من يش
ــكاً فغالباً ما  ــامة وفت ــك األخرى األكثر جس تل
ــرب ونقصد بها  ــخة األقبح من احل تكون النس
التي تستهدف الشعوب واجملتمعات دون خوض 

املنازالت العسكرية على األرض!
ــعب  ــة جماعية على الش ــي بإختصار عقوب ه
ــعب من نساء  برمته بكل ما يتضمنه ذلك الش

ورجال وشيوخ ومرضى وعاجزين وناس ينشدون 
أحالمهم وفتيات ينتظرن عرسانهن.

ــن في العراق ذقنا مرارة النوع األخير من تلك  نح
ــار الظالم ألكثر  ــق علينا احلص ــرب حني أطب احل
ــرف بالضبط ما تعنيه  ــن الزمان ونع من عقد م
ــل ومعان  ــات) من مدالي ــار أو عقوب كلمة (حص
ــرام واليوم  ــر بها مرور الك ــن للذاكرة أن مت ال ميك
ــى ذات اإلختبار  ــارة ال ــلمة ج تتعرض دولة مس
املرعب ونفس الصفحات املؤملة في صيغة يقال 

إنها البديل عن املواجهة العسكرية مع أميركا 
ــي تعلن فيها  ــت املرة األولى الت قطعا هي ليس
ــات لكنها  ــدة حزمة من العقوب ــات املتح الوالي
هذه املرة قد تكون األعنف واألشد قسوة ناهيك 
ــذت اجلمهورية  ــد أن نف ــررات بع ــاب املب عن غي
اإلسالمية في إيران كل التزاماتها حيال اجملتمع 

الدولي في قضية برنامجها النووي.
جتمعنا روابط كثيرة مع الشعب اإليراني الطيب 
ــا اجلوار  ــس اخره ــن ولي ــا الدي ــامح أوله املتس

ــتركة  ــترك وأيضا املصلحة املش والتاريخ املش
ــعبينا، ومثلما  ــعيدة لش في حياة أمنة حرة س
ــا أن إيران  ــية ومؤملة ووجدن ــرت بنا ظروف قاس م
كانت السباقة بل رمبا الوحيدة لنصرة الشعب 
العراقي حني أدارت أميركا وجهها وأوصد اجليران 

أبوابهم.
إيران التي ساندت حركات التحرر في فلسطني 
ولبنان واليمن وسوريا ووقفت ضد كل محاوالت 
ــتحق أن يشار  الهيمنة والصهينة واإلرهاب تس

لها بالبنان بإنها آخر قلعة من قالع الصمود في 
ــار، وكيف ال وكل معسكر املمانعة  زمن اإلنكس
ــعبي  ــة الصمود الش ــى ثنائي ــوم عل ــوم يق الي
ــر احلصار على  والدعم اإليراني، نتمنى أن ينكس
شعب إيران مثلما أنكسر وانتهى لدينا وأن يعي 
ــاع القرار الفرق الكبير واخلطير بني عقوبات  صن
ــي امليدان وبني  ــعب بأكمله وبني حرب ف على ش

إختالف ال يستوجب كل هذا التصعيد.
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وليد خدوري 

ــة العاملية  ــة النفطي ــتطاعت الصناع اس
ــا اإلنتاجية  ــها، زيادة طاقته ــذ تأسيس من
ــتقبلي على  ــب املس ــي ارتفاع الطل لتالف
ــية. ودليل حي  رغم التحديات اجليوسياس
ــرة، زيادة الطاقة اإلنتاجية  على هذه الظاه
ــر البحثي  ــراً، وفق التقري ــي املنطقة أخي ف
ــة  العربي ــركة  ــو) للش (يوني ــران  ــي حزي ف
ــتثمارات البترولية (أبيكورب) ومقرها  لالس

الدائم الدمام، السعودية.
ــت «أبيكورب» في ١٩٧٥، من أعضاء  تأسس
ــدرة للنفط  ــار العربية املص منظمة األقط
(أوابك)، الذين شاركوا في متويلها من خالل 
شراء أسهمها. يشير التقرير الى استطاعة 
ــم معركته لتحرير  العراق زيادة إنتاجه، رغ
ــتطاعت إيران  ــن «داعش». كما اس األرض م
ــات على  ــد رفع العقوب ــادة إنتاجها بعي زي
ــووي في ٢٠١٥.  ــر التوقيع على االتفاق الن إث
ــى ١ مليون برميل  ــع اإلنتاج الليبي ال وارتف
ــا أن  ــذ ٢٠١٣. كم ــى من ــرة األول ــاً للم يومي
ــار  ــط لزيادة الطاقة اإلنتاجية أش التخطي
ــدة، مع ارتفاع  ــتقبلية واع الى زيادات مس
عدد احلفارات العاملة في املنطقة ، وإعالن 
ــص ٢٢٠ بليون  ــارات تخصي ــت واإلم الكوي
ــة بحلول ٢٠٢٢.  ــر قطاع الطاق دوالر لتطوي
ــور تعقيداً مع فرض عقوبات  لكن زادت األم
ــران ، ما يعني خلق  أميركية جديدة على إي
ــتراتيجي جديد يتطلب طاقة  وضع جيوس
ــة اخلفض اجلديد في  إضافية أعلى ملواجه
طاقة «أوبك». فمن دون توفير طاقة إنتاجية 

ــل جديد في  ــيطرأ خل ــة جديدة، س فائض
األسواق إذا لم يتم احتواؤه.

ــرق أوسطية  تقلصت اإلمدادات من دول ش
ــي  ف ــي  العرب ــع  الربي ــوب  ــذ نش ــدة من ع
ــت  ــمبر) ٢٠١٠، وصاحب ــون األول (ديس كان
ــي خفضت  ــى إيران الت ــك العقوبات عل ذل
ــاً من  ــادرات كلي ــت الص ــادرات. وتوقف الص
ــا انخفض اإلنتاج من  ــوريا واليمن، بينم س
ــون برميل يومياً في  ــا من نحو ١٫٥ ملي ليبي
ــو ٢٢٠ ألف برميل يومياً. لكن  ٢٠١١ الى نح
ــه، ارتفعت األسعار وزادت  في الوقت نفس
ــداً من الواليات املتحدة. في  اإلمدادات، حتدي
ــعار  ــه، أدى كل من زيادة األس ــت نفس الوق
ــدادات، الى  ــل) وزيادة اإلم (١٠٠ دوالر للبرمي
ــواق (انخفاض الطلب  حدوث خلل في األس
ــواق)،  ــي األس ــي ف ــض النفط ــادة الفائ وزي
ــون الثاني من  ــي كان ــعار ف ــورت األس وتده

(يناير) ٢٠١٦.
ــعار  ــم من انخفاض األس ــن، على الرغ لك
وزيادة التحديات اجليوسياسية في الشرق 
ــتمر تدفق اإلمدادات إيجابياً  ــط، اس األوس
ــل ٢٠١٥. فمع رفع  ــى أوائ ــة حت من املنطق
ــران في ٢٠١٦،  ــات االقتصادية عن إي العقوب
ــن ٢٫٩ مليون برميل  ــاج اإليراني م ازداد اإلنت
ــى ٣٫٦ مليون  ــاً أثناء فترة العقوبات ال يومي
ــا رفع العراق  ــاً بعد رفعها. كم برميل يومي
ــات الداخلية،  ــم التحدي ــه، على رغ إنتاج
وحتديداً طرد «داعش» واخلالفات مع حكومة 

إقليم كردستان.
ــاج من اجلنوب  ــتطاع العراق زيادة اإلنت اس
ــالل ٢٠١٦ الى نحو ٤ ماليني برميل يومياً.  خ
لكن تصاعدت اخلالفات مع حكومة اإلقليم 
ــم في  ــر اإلقلي ــش، فخس ــر داع ــد دح بعي
ــر) ٢٠١٧ نحو ٢٨٠٫٠٠٠  ــرين األول (أكتوب تش
ــه البالغ  ــل إنتاج ــاً من مجم ــل يومي برمي

٦١٠٫٠٠٠ برميل يومياً.
واستطاعت ليبيا زيادة إنتاجها الذي تراوح 
ــاق ٣٠٠٫٠٠ - ٧٠٠٫٠٠٠ برميل يومياً.  ــي نط ف

ــى ٩٠٠٫٠٠٠ برميل  ــاج ال ــع اإلنت ــد ارتف فق
ــف الثاني من ٢٠١٧، ومن  يومياً خالل النص
ــم ٩٠٠٫٠٠٠ برميل يومياً، وازداد خالل الربع  ث
ــام ٢٠١٨ الى أكثر من مليون برميل  األول لع
يومياً. ورفعت السعودية إنتاجها نحو ٥٠٠ 
ألف برميل يومياً في ٢٠١٦. كما رفع العراق 
ــل يوميا خالل  ــو ٣٥٠٫٠٠٠ برمي ــه نح إنتاج
ــس  ــة دول مجل ــت مجموع ٢٠١٦. وحافظ
ــي ولم  التعاون على معدل إنتاجها القياس
ــاق «أوبك»  ــوى بعد اتف ــض اإلنتاج س تخف

للتخفيض في تشرين الثاني ٢٠١٦.
ــاد اإلمدادات في  ــت فترة من ازدي لقد هيمن
ــنوات عدة. األمر الذي أدى الى  ــواق لس األس
ــية  ــص أخطار التحديات اجليوسياس تقلي
ــورة منذ الربع  ــه. لكن تغيرت الص في حين
ــام ٢٠١٤، حيث ازداد العرض على  الثاني لع
ــل التوازن  ــكل ضخم. فاخت الطلب في ش
ــداره ١٫٥  ــض للعرض مق ــواق بفائ في األس
ــف الثاني  ــاً منذ النص ــون برميل يومي ملي
ــى رغم  ــام ٢٠١٧، عل ــى ع ــام ٢٠١٦ وحت لع
ــص الفائض خالل ٢٠١٧. نتج من  بداية تقلّ
ــدادات، ارتفاع اخملزون  ــذا الفائض في اإلم ه
ــة التعاون  ــي لدول منظم ــاري النفط التج
ــادي والتنمية من نحو ٦٤٠٫٢ مليون  االقتص
ــل في أيار (مايو) ٢٠١٤ الى ذروتها ٣١١٠  برمي
ــو) ٢٠١٦. وأدى  ــوز (يولي ــني برميل في مت مالي
ــذا الى الضغط على  ــاد فائض اخملزون ه ازدي

األسعار وتدهورها الى أقل من ٣٠ دوالراً.
ــه،  لعبت عوامل عدة دورها في الوقت نفس
ــع الطلب العاملي  ــعار. فارتف في ازدياد األس
ــون برميل يومياً  ــن ٩٥٫٢ ملي على النفط م
ــى ٩٨٫٥ مليون  ــي ٢٠١٦ ال ــون الثان ــي كان ف
ــة ٢٠١٧. كذلك، لعب  ــاً بنهاي ــل يومي برمي
ــل يومياً من  ــاج ١٫٨ مليون برمي تقنني اإلنت
جانب «أوبك» وحلفائها، حتديداً روسيا، دوراً 
في عودة فائض اخملزون النفطي الى مستواه 
ــود. من ثم، أدى تقلص كل من فائض  املنش
ــزون والطاقة اإلنتاجية من جهة، وازدياد  اخمل

ــن جهة أخرى،  ــتراتيجية م التحديات االس
الى زيادة احلذر في األسواق.

وخلص تقرير «أبيكورب» الى االستنتاجات 
التالية: ازدادت اإلمدادات من األقطار العربية 
ــالل الفترة ما  ــة «أوبك» خ ــاء ملنظم األعض
ــام ٢٠١٤ ونهاية ٢٠١٦.  ــني الربع الثاني لع ب
ــد اتفاق  ــط بع ــدادات فق ــت اإلم وانخفض
«أوبك» وحلفائها، الذي بدأ تنفيذه في األول 

من كانون الثاني ٢٠١٧.
ــالل ٢٠١٧.  ــوق خ ــيات الس ــرت أساس تغي
ــتطاع  ــى النفط واس ــب عل ــع الطل فارتف
ــيا  ــعودية وروس ــي للس ــف النفط التحال
ــي العاملي  ــزون النفط ــض فائض اخمل تخفي
ــنوات اخلمس  ــود للس ــتواه املعه الى مس
ــوازن العرض والطلب  املاضية، ما أدى الى ت

في األسواق واستعادة األسعار حيويتها.
ــية في الشرق  ازدادت األخطار اجليوسياس
ــحاب الواليات  ــع انس ــداً م ــط، حتدي األوس
ــووي  الن ــاق  االتف ــدة  معاه ــن  م ــدة  املتح
ــى مخاوف  ــيؤدي ال ــي، األمر الذي س اإليران
ــة الفائضة  ــواق من اضمحالل الطاق األس
ــط هو  ــرق األوس ــعار. والش ــاع األس وارتف
ــة الفائضة  ــدة ذات الطاق ــة الوحي املنطق
ــص الناجت من  ــتطيع تعويض النق التي تس

مقاطعة الصادرات اإليرانية.
ــتطع النفط الصخري األميركي أن  لم يس
يشكل بديل كافٍ لتعويض النقص ومن ثم 
اخملاوف من خلل جديد في األسواق. فهناك 
نقص واضح في الواليات املتحدة للحصول 
على األنابيب الالزمة لنقل النفط الصخري. 
ويحاول الرئيس ضغوطه على «أوبك» لزيادة 
ــاج. ما قد يدفع أقطار «أوبك» الى زيادة  اإلنت
ــواق وتفادي  ــوازن األس ــدف ت ــدادات به اإلم

ازدياد الطلب على العرض.

* كاتب عراقي متخصص َّـ شؤون 
الطاقة
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ــه  ــي اي اي ــؤولو الـ«س ــات مس ب
ــبب  ــرزون من فورلونغ بس «  يحت
ــهر  ــل ذلك باش ــة براغ قب حادث
ــام  مت ــر  االخي ــرف  وع ــب،  وحس
ــة  وكال ــح  تصب ــم  ك ــة  املعرف
ــا  عندم ــائكة  ش ــس  التجس
ــعر ان البنتاغون يعتدي على  تش
مجالها واختار لغته بعناية لدى 
ــة العملية املقترحة في  مناقش
ــن  ــال ان املتعاقدي ــاع وق االجتم
ــون» او حتى  ــه ال « يتجسس مع
ــل  ــتخبارات» ب ــون االس «يجمع
يقومون وحسب بجمع املعلومات 
ــادة في  ــالع ق ــواء الط ــن االج م
ــا وحلماية اجلنود  ــول عليه الكاب
ــغ  فورلون ــرح  وش ــني  االميريكي
ــول « اضطررت  ــر الحقا بالق االم
للخروج بتعبير تلطيفي لوصف 

مانقوم به  .
ذهب البنتاغون بعد سبعة اعوام 
ــول بعيدا  ــات ١١/ ايل على هجم
ــس الى  ــة التجس ــدا في لعب ج
حد اختراع لغة جديدة متاما ومع 
ــود االميريكيني الى  ــال اجلن ارس
ــكا في حرب  ــت امري بلدان ليس
معها اصبح االمر انهم يعملون 
ــاحة  ــى  « تهيئة س ــا عل ميداني
ــع املعلومات عن  املعركة « وجم
ــول املاثور اجلديد  ــواء هو الق االج
ــتخدمه اجليش لتفادي  الذي يس
ــي اي ايه»  ـــ «س ــارة غضب ال اث
وحاول فورلونغ في اجتماع ايلول 
ــي التاكيد  ــي النغل ــبتمبر ف / س
ــي اي ايه»  ـــ «س ــى ضباط ال عل
انه سيتم تنسيق العمليات مع 
محطتي الوكالة  في اسالم اباد 
وكابول لكن املزاج اكفهر سريعا 
ــاط الذي  ــرات الضب ــك عش وش
ــى فورلونغ  ــتماع ال ــاؤوا لالس ج
ــت  على الفور بان العملية ليس
من باب خفي اال عملية جتسس.

ــوءا بعد ذلك  ــتد االمر س بل اش
بثالثة اشهر عندما طار فورلونغ 
ــتان ليطلع  ــى افغانس ــدا ال عائ
ــي  ــن ضباط الـ «س مجموعة م
ــن فيهم  ــي كابول مب ــه « ف اي اي
رئيس احملطة على املشروع وحتول 
االجتماع الى مباراة من الصياح 
ــغ  ــة فورلون ــس احملط ــم رئي واته
ــتخبارات  االس ــع  جم ــة  مبحاول
ــتان  ــات قاتلة داخل باكس ملهم
واستذكر ضابط عسكري حضر 
ــي  االجتماع ان احد افراد الـ «س

اي ايه « اخذ باحلرف الواحد يزبد 
وشرع فورلونغ يرد عليه بالصياح 
ــابيع كتب احد  « وبعد ذلك باس
احملامني في مقر الـ «سي اي ايه» 
مذكرة الى البنتاغون يقدم فيها 
ــاج الوكالة على  ــميا احتج رس
ــر خاضع  ــج تعتقد انه غي برنام
ــكل  يش ان  ــل  ويحتم ــة  للرقاب

خطرا . 
ــغ املقاومة ووصف  ــع فورلون توق
االمر بانه الـ «سي اي ايه» الضيقة 
التفكير في أسوأ حاالتها حماية 
اسهمها باي ثمن جتاهل عجز الـ 
«سي اي ايه « عن منع الهجمات 
من افغانستان التي تؤدي في كل 
ــود االمريكيني  ــوم الى قتل اجلن ي
ــرت  اج ــة  الوكال ــان  ب ــع  واقتن
مقايضة شيطانية مع باكستان 
ــرف عن تقدمي  ــا تغض الط وبانه
ــتانية  الباكس ــتخبارات  االس
ــبكة  ــرا لطالبان ولش الدعم س
ــي مقابل احلصول على  حقاني ف
ــرات التي  ــق بالطائ ــق التحلي ح
ــتان  ــار فوق باكس ــال طي تطير ب
وحاج فورلونغ ضباط الـ «سي اي 
ايه « بان جمع املعلومات حلماية 
ــى مع  ــود االمريكيني يتماش اجلن
ــلطة البنتاغون مبوجب املادة  س
(١٠) بغض النظر عن املكان الذي 

يتم فيه .
ــي اي  ــغ فيما الـ «س ــرر فورلون ق

ــاول عرقلة املوافقة على  ايه « حت
ــايدر»  وفيما ركز  ــس انس افباك
ــي مقر  ــكريون ف ــون العس احملام

ــى تفاصيل  ــادة املركزية عل القي
ــة انه اليحتاج  العملية املقترح
الى انتظار املوافقة من واشنطن 
وتدبر في اواخر ٢٠٠٨/ ان يحصل 

ــي  اول ــل  متوي ــى  عل ــروع  املش
ــق  ــد صنادي ــن اح ــون دوالر م مبلي
والتف من  ــة  االمريكي ــوارئ  الط

ــة  بيروقراطي ــكلة  مش ــول  ح
ــا من  ــي ان اي ــرى وه ــائكة اخ ش
ــوردان وروبرت يونغ بلتون  ايزون ج
ــة احلكومية على  اليحوز املوافق
ــتنبط حال بسيطاً  انه بائع واس
ــروع حتت ادارة شركة  وضع املش
ــركة  يعرفها متام املعرفة وهي ش
انترناشيونال ميديا  اوبرمان  ايان 
ــر  بيت ــانت  ــي س ف  » ــورز  فنتش
سبورغ في فلوريدا واستطاع ان 

يوفر بحلول نيسان ابريل ٢٠٠٩
 ٢٫٩ مليون دوالر اخرى للمشروع 
وكلها مرت عبر الشركة املوجودة 
ــغ  فورلون ــذ  واخ ــدا  فلوري ــي  ف
ــيد املواربة في االستفادة من  س
منظومة جاهزة لالستغالل وقد 
ــى املليارات  ــق الكونغرس عل واف
ــتان اال ان  حلربي العراق وافغانس
رقابته كانت شبه معدومة على 

طريقة انفاق املال .
ــلما   لكن بلتون وجوردان لن يتس
ــاروهما  ــل منه وس ــوى القلي س
ــغ  فورلون ــالك  امت ــي  ف ــك  الش
مخططات اخرى للمال الذي امر 
به اجلنرال ماك كيرنان لـ افاباكس 

ــتمر  ــك اس ــع ذل ــايدر « وم انس
كالهما في العمل وارسل بلتون 
ــى انحاء  ــورة منتظمة ال ــي ص ف
ــتان جلمع املعلومات  في افغانس
ــر  وعناص ــل  وقبائ ــيوخ  ش ــن  م
ــافر مع  ــان وامراء احلرب وس طالب
ــكريني  ــق من الضباط العس فري
ــي وهو يقود  يرتدون اللباس املدن
ــاعات على طريق غابت  طوال س
املعلومات عند  ــع  مالمحها جملم
ــتقل  ــتان واس ــدود مع باكس احل
ــي االجتاه  ــرة ف ــا طائ ــون ايض بلت
ــدود االفغانية  ــس الى احل املعاك
ــماعيل  مع ايران حيث التقى اس
ــس في  ــرب القوي ــر احل ــان امي خ
مدينة هراة لتقومي دعمه للحرب 

االمريكية على البالد .
وجه اجلنرال ماك كيرنان في ذلك 
الوقت كله انتباهه في اجتاه اخر 
ــدور بان  ــاعات ت فقد اخذت االش
ــلم  الرئيس باراك اوباما الذي تس
ــون الثاني يناير  ــه في كان منصب
ــتاء من االستراتيجية  ٢٠٠٩ مس
ــتان ويخطط العادة  في افغانس
ــق احلرب وطار  ــر في كل فري النظ

وزير الدفاع روبرت كيتس في ايار 
ــل اخلبر الى  ــو الى كابول لنق ماي
ــن منصبه  ــان لقد اعفي م كيرن
ــتبداله  ــس اوباما اس ــرر الرئي وق
ماك كريستال  باجلنرال ستانلي 
ــدا للقيادة  ــي حيبئذ قائ وكان ف
ــة  ــات اخلاص ــتركة للعملي املش

ــادة جاءت  ــال القي ــني ان انتق وتب
مبنزلة نعمة هبطت على فورلونغ 
ــى كبار اركان  ــرح عندما التق وط
ــروع جمع  ــتال مش ــاك كريس م
ــرا واقعا  ــه ام ــات بوصف املعلوم

ــواء مايكل  ــال في لقاء مع الل وق
ــتخبارات  فلني كبير ضباط االس
ــتان ان لديه فرقا من  في افغانس
ــون في  ــن يعمل ــن الذي املتعاقدي
ــتان  ــتان وافغانس ــاء باكس انح
وان تقارير معلوماتهم حتشر في 
ــتخبارية   ــات االس ــد البيان قواع

العسكرية السرية . 
ــكوك جوردان وبلتون  وصحت ش
ــا وملا  ــم تنحيتهما متام ــه تت بان
ــا طلبا للمال  ضايقاه باحلاحهم
ــائل  رس ــا  لهم ــث  يبع ــرع  ش
الكترونية يخبرهما فيها عن انه 
عثر على متعاقدين اخرين لديهم 
ــل للعملومات وعاد  مصادر افض
ــوز يوليو  ــي مطلع مت ــغ ف فورلون
ــتان  من رحلة الى خارج افغانس
ــة الى  ــالة الكتروني ــث برس وبع

جوردان وبلتون 
ــذان  الل ــخصان  الش  » ــب  كت
ــي عطلة  ــي ف ــي دب ــي ف التقيان
ــرب  اق ــا  هم ــي  املاض ــبوع  االس
ــن  م ــدا  اب ــه  رؤيت ــي  ميكنن ــا  م
ــخصية احلقيقية التجارية  الش
ــا يجيد  ــورن وكالهم ــون ب جليس

الداري والبشتو والعربية ويبنيان 
ــى االرض في كل  ــبكات عل الش
ــرال ماك كيرنان  يوم وقال ان اجلن
ــدى القادة اجلدد  قد رحل وليس ل
ــتان مصلحة كبرى  افغانس في 
ــايدر «  في الدفع لـ افباكس انس
ــن صادقني يارفيقي  وكتب « لنك

ــن احلكومة ان  ــا تطلبان م فانتم
ــدء بخدمتكما  للب ــا  لكم تدفع 
وقد استثمر الشخصان االخران 
ــبكتهما  ــي اقامة ش ــل ف بالفع
ــة  االربع ــوام  االع ــدى  م ــى  عل

والنصف املاضية .
ــذان  ه ــد  بالتحدي ــا  هم ــن  وم
 » ــذان  ه ــدان  اجلدي ــدان  املتعاق
جيسون بورنز « لم يقل فورلونغ 
ــائلة االلكترونية  من هما في رس
وحتدث فقط عن شبكة من جنود 
سابقني في القوات اخلاصة وفي 
ــن رفضوا  ــه « مم ــي اي اي ـــ «س ال
العمل في وكالة التجسس النها 
ــرة وتعتمد  ــن اخملاط ــر جدا م تنف
ــتخبارات  كثيرا على اجهزة االس
ــتخبارات  االس ــل  مث ــة  االجنبي

الباكستانية 
ــكال ما اسماه الـ «سي اي ايه   ش
الظل» وهما على استعداد جلمع 
ــتخدم  ــي تس ــتخبارات الت االس
ــات اخلاصة  ــات العملي في مهم
اما بالنسبة الى الشخص الذي 
يدير الـ «سي اي ايه  الظل « هذه 
فقد اشار الى فورلونغ وحسب بـ 

«اخلتيار» 
ــوي كالريدج  ــب داون دي ــم يذه ل
قط وهو في السابعة والسبعني 
ــدوء فهذا ليس  ــى التقاعد به ال
اسلوبه ثم ان هنالك الكثير من 
ــة التي ينبغي  ــابات القدمي احلس
ــي اي  تصفيتها فقد ترك الـ «س
ايه « وسط تداعيات قضية ايران 
ــاءه  ــا بان رؤس ــرا مقتنع الكونت
ــداء واعتبر  ــش ف ــوه الى كب حول
ــام اليه بعد ذلك  ان توجيه االته
بسنتني بالكذب على الكونغرس 
ــان دوره في ايران الكونترا  في ش
ــا من اعمال  ــس اال عمال حزبي لي

مطاردة الساحرات .
عندما عفا الرئيس جورج بوش 
عشية عيد امليالد في ١٩٩٢ عن 
كالريدج وغيره من الشخصيات 
في ايران الكونترا مبن فيهم وزير 
الدفاع االسبق كاسبار واينبرغر 
في االيام االخيرة لرئاسته شعر 
ــا من التبرئة  كالريدج بدرجة م
ــي  وقد وضع ورقة العفو الرئاس
ــي ردهة  ــا ف ــار وعرضه ــي اط ف
بيته ليصبح الشيء االول التي 
ــار الزائرين لدى  ــه انظ تقع علي

الدخول .
ــعينات  ــر التس ــب في اواخ كت
ــوس  ــوان « جاس ــه بعن مذكرات
لكل الفصول» عارضا تفاصيل 
ــن مآثره في  ــن الكثير م حية ع
ــا  ــي ملتزم ــاردة وبق ــرب الب احل
ــل  عم ــة،  اجلمهوري ــا  القضاي
ــارا  بوصفه مستش  ١٩٩٨ ــي  ف
خاصا مع اجلنرال املتقاعد واين 
ــابق للقيادة  دوانيغ الرئيس الس
ــات اخلاصة  ــتركة للعملي املش
على خطة الدخال االف املنفيني 
ــدوس  والكومان ــني  العراقي
االمريكيني الى العراق السقاط 
ــني وحصل  ــدام حس ــام ص نظ
ــة احمد  ــى موافق ــراح عل االقت
ــر الوطني  ــس مؤمت رئي ــي  اجللب
العراقي الذي متتع باحلظوة لدى 
ــرب  باحل ــن  املؤيدي ــني  اجلمهوري
ــد القيادة  ــى العراق لكن قائ عل
ــه  رفض ــة  االمريكي ــة  املركزي
ــه وهما من خالل خطورة  بوصف
ــار  ــائد انذاك واش ــع الس الوض
ــرال انتوني زيني الى  القائد اجلن
خطة داونييغ كالريدج بوصفها 

«خليج املاعز» .

ال
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اخذت الشائعات تدور بان 
الرئيس باراك اوباما الذي تسلم 
منصبه مستاء من االسرتاتيجية 

َّـ افغانستان

H45I@Ú‘‹ßa

ِّـاذا تجاهل البعض عجز الـ «سي اي ايه»
 عن منع الهجمات من افغانستان التي تؤدي

 َّـ كل يوم اُّـ قتل الجنود االمريكني؟

اوباماغيتس ماك

اخملابرات االمريكية

كابل

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.

 NO.3008. MON . 13 . AUG .2018 العدد (٣٠٠٨)  االثنين ٨/١٣/ ٢٠١٨      



فاهم حسن فتاح

من  كثيرة  العراقية  الكرة  مشاكل 
مشكلة ترحل والدخول في اخرى (وملت) 
الكتابة  كثرة  من  االحبار  وجفت  االقالم 
عنها ولو حتدث اخر منهم اي االحتاد في 
علينا  يفتعل  من  هنالك  لقال  لقاء  اي 
الضجيج واملشاكل ومشاكل  الرياضية 
مشاكل  من  اكثر  وصارت  تفاقمت 
نطرح  وعندما  عندنا  السياسيني 
ال  او  بها  يؤخذ  احلل  وبجانبها  مشكلة 
يؤخذ بها نكون قد برأنا اقالمنا وضمائرنا 
كإعالميني والغاية نريد التوجه الى بناء 

املتواضعة  بكتاباتنا  بها  نساعد  رياضة 
لكن  استثناء  بدون  الرياضية  احتاداتنا 
القدم  كرة  تبقى  الكبرى  الطامة  وهنا 
هي االم في املشاكل وفي اغلب الكتابات 
القنوات  وعلى  الرياضية  صحفنا  في 
من  يبدر  ما  له  مايؤسف  لكن  التلفازية 
الوطني في كافة  املنتخب  بعض العبي 
لقاءاتهم الودية او الدولية من اعتراضات 
املنتخب  مع  جرى  وما  جدوى  غير  ذات 
وعلى  فلسطني  ارض  في  الفلسطيني 
احلكم  على  االعتراض  وكثرة  ملعبهم 
وخاصة عندما احتسب احلكم ضربة جزاء 
لصالح اصحاب االرض وسواء كان احلكم 
على صواب او خطأ ويترك تقدير ذلك الى 
العبينا  وكأن  الكروي  الشأن  في  احملللني 
كأس  في  دولية  نهائية  مباراة  يخوضون 
تناسوا  او  او بطولة اسيا ونسوا  العالم 
انها مباراة تكرميية للفلسطينيني الذين 
لعبوا مباراة سابقة معنا قبل شهني او 

الى  تصل  سوف  اكيد  احلالة  وهذه  اكثر 
وصلت  ان  بعد  واالسيوي  الدولي  االحتاد 
والعتب  االعمار  في  التزوير  تقارير  اليهم 
كل العتب على كادر الوفد االداري والفني 
اجل  من  ويستميتون  بل  يركزون  الذين 
الفوز وترك تعليم االخالق واحترام احلكام 
وكلهم اي فريق شباب بعمر الورود وكان 
يجب ان يعي الوفد الرياضي ان هذه املباراة 
ترويحية  سفرة  او  نزهة  نعم  نزهة  هي 

من درجة حرارة الغليان عندنا الى درجة 
حرارة ٢٨ في فلسطني وهي ليست ذات 
اهمية وال تشكل لدى اجلمهور الرياضي 
(الصفر)  حتى  تقييم  بدرجة  عندنا 
وليعلم االحتاد بذلك خاصة واجلمهور مير 
بصدمة مدوية هزت اركان الكرة العراقية 
(مبقتل) ولم تنهض الكرة العراقية لفترة 
كبيرة من الزمن القادم فاالخالق ضرورية 
لنا  القادم  هو  وما  احتاد  ويا  منتخب  يا 
هذه  فالقنابل  مفاجئة  من  كجمهور 
االيام مدوية من االحتاد ونقول (يا ستار يا 
التركيز  يا احتاد  رب من اجلايات) وعليكم 
على جانب احترام احلكم خارجيا وداخليا 
الوحيدين  نحن  قراراته  على  اعتراض  وال 
على كوكب االرض من الذين يستلذون بل 
ويتلذذون بكثرة التماس مع احلكم النه ال 
ال  النصيحة  حتى  والظاهر  تردع  عقوبة 

تنفع وال يؤخذ بها . 
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ــاً  ــة، بيان ــباب والرياض ــدرت وزارة الش اص
ــل الوزير  ــم جن ــبب ورود اس توضح فيه س
ــاد  ــر ايف ــي ام ــان ف ــني عبط ــد احلس عب
ــا.وذكرت الوزارة في بيان  جلمهورية فرنس
ــخة منه  ــدة“ نس ــة اجلدي ــت ”البين تلق
ــات تناولت  ــع والصفح ــض املواق ان ”بع
ــادرا عن  ــد كتابا ص ــر قص ــد او بغي بقص
ــباب والرياضة يتضمن امر ايفاد  وزارة الش
ــمي  ــا بواجب رس للوزير جلمهورية فرنس
يتعلق بتطوير العمل الرياضي والشبابي 
ــن اجل قطع  ــت ”م ــني البلدين“.واضاف ب
ــي تريد  ــض النفوس الت ــق على بع الطري
ــباب  ان تزايد على وطنية وحرص وزير الش

ــن اجل  ــدث م ــتغل اي ح ــة وتس والرياض
ــاءة له ولعمله، نود ان نوضح ان ورود  االس
اسم مرتضى عبد احلسني عبطان في امر 
ــم اخلاص للوزير“. االيفاد هو كونه املترج
ــتعانة  ــا تتم االس ــا م ــت، ”دائم واوضح
ــي  ــواء ف ــة س ــرض الترجم ــى لغ مبرتض
ــم داخل العراق  ــاءات الدولية التي تت اللق
ــود مترجم  ــي تتطلب وج ــه والت او خارج
ــبق  ــا ميتاز به مرتضى وس ــن وهو م متمك
االستعانة به في لقاء الوزير برئيس االحتاد 
ــان انفانتينيو  ــدم جي ــرة الق ــي لك الدول
ــا من اللقاءات“. في دولة البحرين وغيره
وتابعت ان ”االمر املهم االخر والذي تضمنه 
ــر االيفاد املرفق مع البيان، ان مرتضى ال  ام
ــوال او مخصصات مالية  ــى اي ام يتقاض

ــل تكاليفها هو  ــاده وامنا يتحم جراء ايف
بنفسه وهو االمر الذي اشار له امر االيفاد 
ــم ان القانون  ــن رغ ــطريه االخيري في س
يتيح للوزير ايفاد اي شخص يراه مناسبا 
ــه انتداب مترجم او  ــه كما ميكن ل ملرافقت
ــص للترجمة  ــتعانة مبكتب متخص االس
ــادة يكلف اموال تفوق ما يخصص  وهو ع

اخلارجية“.واكملت كما يحق  ــادات  لاليف
ــب القوانني العراقية النافذة  للوزير وحس
ــبا وبايفاد  ــراه مناس ــخص ي ــاد اي ش ايف
كامل وهو ما حصل في العديد من املهام 
اخلارجية التي كان يصطحب فيها الوزير 
ــة وغيرها  ــة واكادميي ــخصيات رياضي ش
ــوزارة“. ــالك الوظيفي لل ــت على امل ليس

ــا بالقول، ”نؤكد  ــت الوزارة بيانه واختتم
ــع  ــة وجلمي ــا الوفي ــام جلماهيرن ــي اخلت ف
ــل هذه  ــرمي ان مث ــن الك ــذا الوط ــاء ه ابن
ــن عزمية وهمة  ــتهدافات لن تثني م االس
ــني  ــخص وزيرها عبد احلس ــم وش وزارتك
ــير قدما  ــام مهامه والس ــي امت عبطان ف
ــبابية  ــار واالجنازات الش ــق االعم في طري

والرياضية .

   
ــاد العاصمة  ــق أحت ــدرب فري أكد م
ــي تيري فروجي“  اجلزائري ”الفرنس
ــعادته الكبيرة بزيارة العراق  عن س
ــاهد البلد  ــه ش ــى، وأن ــرة األول للم
ــمعه  ــع مغاير عن ما كان يس بوض
قبل زيارته للعراق، مشيدا بالوقت 
ــق القوة  ــب كربالء وبفري ــه مبلع ذات
اجلوية الذي قدم مباراة كبيرة برغم 

اخلسارة بهدف نظيف.
ــاد العاصمة اجلزائري  وكان نادي أحت
ــق القوة  ــوز على فري ــد حقق الف ق
ــدور الـ(٣٢) لكأس  اجلوية بذهاب ال
ــدف  ــال به األبط ــة  ــرب لألندي الع
ــي أقيمت  ــاراة الت ــي املب ــف ف نظي
ــب كربالء الدولي  بينهما على ملع
ــال فروجي  ــاء املاضي.وق يوم األربع
في حديث صحفي، عندما اوقعتنا 
القرعة مع القوة اجلوية في بطولة 
كأس العرب لألندية األبطال، كانت 
لدينا بعض اخملاوف من زيارة العراق 
ــن أن هناك  ــب هنا، بالرغم م واللع

ــيوية جاءت  اس وأندية  ــات  منتخب
ــمية،  ــرت خلوض مباريات رس وحض
ــا يحدث في  ــمع م ولكن نحن نس
عموم العراق، وعندما جئنا ودخلنا 
ــداد  ــار بغ ــق مط ــن طري ــراق ع الع
ــواء طبيعية  ــت األج ــي، كان الدول
جداً، وشعرنا بأألرتياح الكبير اثناء 
ــداد، وبعدها  ــا في مطار بغ تواجدن
ــتقر  ــى كربالء لكي نس توجهنا ال
هناك قبل يومني من املباراة، ما اريد 
ــرة القدم التي  ــكراً لك أن أقوله ش
ــى حقيقة هذا  ــا نتعرف عل جعلتن
ــيء على ما يرام، ما  البلد، فكل ش
عدا الطقس احلار والرطوبة العالية 

التي أثرت فينا في املباراة.
عانينا أمام القوة اجلوية

ــيء عن  ــاف: كنا نعلم كل ش وأض
فريق القوة اجلوية قبل املباراة، فهو 
ــق كأس االحتاد  ــق بطوالت وحق فري
ــاً، ويضم في  ــيوي مرتني توالي االس
ــي اخلبرة  ــة من العب ــه نخب صفوف
ــرم  ــن نحت ونح ــا  ــباب، جئن والش

ــت  ــاراة كان ــي، املب ــق العراق الفري
ــوط  ــة علينا خصوصاً بالش صعب
األول، كنا غائبني متاما عن أحداثها، 
ــة كان الطرف األفضل  والقوة اجلوي
ــن الفرص،    ــق العديد م ــا وخل فيه
ــداً، ولكننا  ــس لم يخدمنا اب الطق
فنيا كنا خارج املباراة، وفي الشوط 
ــودة الى وضعنا  ــي حاولنا الع الثان

ــتحواذ  ــالل االس ــي من خ الطبيع
وخلق الفرص، ومن هجمة منظمة 
ــدف لنا، وهو  ــجيل ه متكنا من تس
ــل  ــة العم ــتحق نتيج ــدف مس ه
ــه من خالل  ــذي قمنا ب اجلماعي ال
ــة اللعب،  ــر خط ــالت وتغيي التبدي
ــن من ردة  ــدف كنا حذري ــد اله وبع
فعل القوة اجلوية، وحاولنا التركيز 

ــي نخرج فائزين وهذا ما  دفاعيا لك
حتقق.

املباراة لم حتسم
ــي الذهاب  ــار فروجي: فوزنا ف وأش
على القوة اجلوية، سيعطينا احلافز 
ــاراة في  ــم املب والدافع لكي نحس
ــني أنصارنا،  ــى ملعبنا وب اإلياب عل
التأهل لم يحسم بعد، وما زلنا في 

اخلطر، القوة اجلوية سيأتي للجزائر 
من أجل التعويض، ونحن األن أجنزنا 
ــوط األول، ولدينا شوط  مهمة الش
أخر، وعلينا احترام رغبة املنافسة 
ــض، فال يوجد أمان في كرة  بالتعوي
القدم لطاملا هناك ٩٠ دقيقة اخرى 
ــاب أجنزت  الذه ــة  ــتلعب، مهم س
ــا أن ننهي  ــب علين ــا، ويج لصاحلن
مباراة األياب وان ال ندخل بحسابات 

التأهل املعقدة.
ملعب رائع وحضور مميز

ــه:  ــي حديث ــدرب الفرنس ــع امل وتاب
ــة جداً،  ــاراة كانت رائع ــواء املب أج
ــه  وأرضيت ــداً  ج ــل  جمي ــب  امللع
ــرة  ــب ك ــى لع ــاعد عل ــازة تس ممت
ــخصيا  ــا ما تريد، ش ــدم كيفم الق
ــن احلضور  ــواء م ــتمتعت باألج اس
ــذي كان متفاعالً مع  ــري ال اجلماهي
ــعيد  ــعيد للفوز وس املباراة، أنا س
ألن الناس هنا يعشقون كرة القدم 

بكل تفاصيلها.

تلقت الهيئة اإلدارية ل نادي الشرطة الرياضي اشعاراً رسمياً من االحتاد الدولي 
بكرة القدم ( FIFA ) حول وجوب تسديد مستحقات مالية لنادي داليان الصيني 
املتعلقة بتعاقد األخير مع الالعب الدولي السابق نشأت أكرم في العام ٢٠١٤.

الربيعي للمركز اخلبري للنادي ان «االشعار الذي  النادي عدي  إدارة  وقال عضو 
 ٨٠٥,٠٠٠  ) قدره  مبلغ  دفع  ضرورة  تضمن   (  FIFA  ) من  النادي  إدارة  الى  وصل 
دوالر) كغرامة مالية على نادي الشرطة نتيجة اشراك الالعب الدولي السابق 
احلصول على كتاب  دون  من   ٢٠١٤ عام  في  الفريق  أكرم ضمن صفوف  نشأت 
االستغناء بصورة رسمية من النادي الصيني».وأضاف ان «إدارة النادي وعلى اثر 
هذا األشعار عقدت اجتماعاً طارئاً تدارست فيه تداعيات هذه القضية املهمة 
الـ٢٢  النادي ما لم يتم تسديد املبلغ في مدى اقصاها  وآثارها السلبية على 
من شهر أب اجلاري وإال سيتم فرض عقوبات انضباطية بحق النادي من قبل 

.«FIFAالـ
وختم الربيعي حديثه ان «االدارة شكلت جلنة حتقيقية برئاسة أمني سر النادي 
عالء بحر العلوم وعضوية األمني املالي عدي الربيعي واملشاور القانوني للنادي 
حتسني الكعبي ملتابعة حيثيات القضية ودراستها ورفع التوصيات اخلاصة بها 

من اجل احالة املقصرين للجهات القانونية لتسببهم بهدر املال العام».

   
غادر بغداد متوجهاً الى العاصمة 
ــد  وف ــاركا  جكات ــية  االندونيس
ــد  ــرة الي ــي بك ــا الوطن منتخبن
ــات دورة  ــاركة في منافس للمش
االلعاب اآلسيوية التي ستنطلق 
ــم  ــبوع. ويض ــذا االس ــة ه نهاي
ــواد الكاظمي  ــد ج ــد محم الوف
ــب  ــر صاح ــق وظاف ــر الفري مدي
ــاعداً  ــم كامل مس ــاً وكاظ مدرب
ــاً  ــر مدرب ــم ناص ــدرب وكاظ للم
ــج مهند  ــى واملعال املرم ــراس  حل
ــني علي  فتى علي والالعبني حس
ــن واحمد مكي  حمزة وبالل حس
ــي عدنان ورائد عبد زيد وعلي  وعل
ــا  عبدالرض ــد  وماج ــا  عبدالرض
ــد علي  ــم ومحم ــر قاس ومنتظ
ــادل ومصطفى محمد  ومهند ع
ــم عودة  ــب وميث ــد صاح ومحم

ــاب وكرار  ــد غص ــم محم وجاس
كاظم وبدرالدين حمودي.

ــادر بغداد   ــي صعيد متصل غ عل
ــان فاضل كاظم  احلكمان الدولي
وخالد شاكر للمشاركة في ادارة 
ــيوية  ــات دورة االلعاب اآلس مباري
بترشيح من االحتاد اآلسيوي بكرة 
ــكام القارة  ــد وهما من ابرز ح الي
وسبق ان شاركا في ادارة مباريات 

ــات  وتصفي ــيوية  آس ــوالت  بط
بطولة كأس العالم.

ــيالقي  ــار الى ان املنتخب س يش
نظيره البحريني في اولى مبارياته 
ــد الثالثاء،  ــوم غ ــي اجملموعة ي ف
ــره التايواني  ــى ان يواجه نظي عل
ــه  مواجهات ــم  ويختت ــاء،  االربع
بلقاء نظيره الكوري اجلنوبي يوم 

اجلمعة املقبل.
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ــتقبل االمني العام للجنة األوملبية الوطنية العراقية حيدر حسني علي يوم اجلمعة املاضي  اس
وفد منتخبنا الوطني للمواي تاي املشارك في بطولة العالم للشباب التي أختتمت منافساتها 
ــامني (ذهبيا وفضيا) عن طريق  مؤخرا في العاصمة التايالندية بانكوك وذلك بعد حتقيقهم وس
اياد عبدالهادي وزينب علي كاظم، حيث نقل األمني العام حتيات رئيس اللجنة األوملبية واعضاء 
ــرمد عبداإلله وعضو املكتب التنفيذي رئيس  ــيما األمني املالي للجنة س املكتب التنفيذي الس
ــتقباله اعضاء  ــة املؤقتة جميل العبادي جلميع اعضاء الوفد العراقي.وقال علي خالل اس الهيئ
ــن عودونا على حتقيق  ــا حققه ابطال املواي تاي الذي ــعيدة جدا مب ــد: ان اللجنة األوملبية س الوف

ــا ان الهيئة املؤقتة وبدعم  ــب دورة األلعاب للصاالت املغلقة، مبين ــازات الذهبية ومنها ذه األجن
ــيرا الى ان اخلالفات األدارية  ــطة األحتاد وابطال اللعبة، مش األمانتني العامة واملالية دعمت أنش
ــابق اثرت نوعا ما في مستوى الالعبني، اال ان اللجنة االوملبية  واالتهامات االخرى في االحتاد الس
اعادت الروح ولغة التفاؤل والدعمني املادي واملعنوي لألبطال وكانت ثمرة هذا العمل هو األجنازات 
ــيكون هناك تكرمي في أقرب وقت لألبطال احلاصلني على  الذهبية التي حققوها مؤخرا.وبني: س
األوسمة على وفق الضوابط املعمول بها في اللجنة األوملبية، مشيدا في الوقت ذاته بانضباط 
وأخالق الوفد برئاسة الكابنت مصطفى جبار علك فضال عن دور وسائل االعالم ودعمها لألبطال 

ولالجنازات التي حققتها األوملبية في املدة املاضية.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــكرات  ــام في تناوله ملوضوع املعس أتفق كثيرا مع كالم املدرب الكبير أنور جس
ــام قرأته  ــة لفرق أنديتنا الكروية في دول اجلوار، وذلك في تصريح جلس التدريبي
ــتند  ــم عدة, ذلك ان ما جاء في حديث خبيرنا الكروي املعروف واملس قبل مواس
ــرة الفنية  ــن كبير من اخلب ــة مع خزي ــراءة فنية دقيق ــة موضوعية وق ــى رؤي ال
ــته  ــة اخلارجية بحكم معايش ــكرات التدريبي ــألة املعس ــا في مس وخصوص
ــب فرق األندية واملنتخبات العراقية والعربية  الطويلة وجتاربه الكثيرة في تدري
ــبة مطلقة طاملا ان بعض  ــبة عظمى وال أقول بنس ــكاد يكون صحيحا بنس ي
املعسكرات التدريبية من هذا النوع قد حتقق بعضا من الفوائد املتوخاة منها. 
ــكرات ينطلق من بواعث  ــن هذه املعس ــام ع ــيد أنور جس والواقع ان كالم الس
ــؤولية، ألنه أشار وبعبارات صريحة وواقعية الى سلبيات مثل  احلرص وروح املس
ــة املتضررة وهي  ــية الثالث ــكرات عندما تطرق الى األركان األساس ــك املعس تل
ــكرات  الالعب واملدرب والنادي، وهنا أتفق معه على ان الصبغة العامة للمعس
ــكرات ترويحية أو  ــي في الغالب معس ــي تقيمها فرق أنديتنا ه ــة الت التدريبي
ــياحية (على حد وصفه)، ألننا لو احتكمنا الى لغة املنطق وراجعنا حقيقة  س
األوضاع الكروية في بلدان اجلوار وعلى وجه التحديد األردن وسوريا ولبنان جند ان 
ــكلة األساسية التي تعانيها الكرة في تلك البلدان هي مشكلة املالعب  املش
ــدر معاناة دائمة لألندية في هذه  ــكل مص وما يترتب عليها من اثار ونتائج تش
ــال قد توجهت الى تلك  ــال مع الفرق العراقية التي هي أص ــدان، فكيف احل البل
ــمية أو ودية أو  ــاركة في بطوالت رس ــمية أو ألجل املش الدول ليس بدعوات رس
ــى خوض مباراة واحدة من هذا الطراز، لكنها تذهب مبوجب ترتيبات خاصة  حت
ــتند الى مصاعب عملية تواجه معسكرات أنديتنا في دول اجلوار  كثيرا ما تس
هذه، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بأماكن التدريبات وخوض املباريات املناسبة 
ــرات الوف  ــود بالنفع اجلدي واحلقيقي ألنديتنا، وليس مجرد صرف عش التي تع
الدوالرات في معسكرات تفتقد الى املواصفات النوعية املفيدة في الوقت الذي 
ــرى تعود عليها  ــل تلك املبالغ في أبواب أخ ــذه األندية توفير مث ــدر به كان األج
ــيما عندما تضع خططا مدروسة وبسيطة التكاليف  بالفوائد احلقيقية، الس
ــبث مبقومات  ــكرات فرقها الكروية في داخل العراق، وليس التش ألقامة معس
ــكرات التدريبية  ــن الفوائد في املعس ــت ملبية للحدود الدنيا م ــة وليس هش
ــام بتوصيف  ــوان املدرب الكبير أنور جس ــدول اجملاورة التي لم يت ــة في ال املقام
ــدم انضباطهم واألخالل باملنهج  ــلبية على الالعبني وع مضارها وصورها الس
التدريبي، وارهاق ميزانيات األندية التي كثيرا ما تشتكي وتتلفع بعباءة املعاناة 
ــق ذات اليد وخواء  ــي نهايته، من ضي ــم الكروي أو منتصفه أو ف ــي أول املوس ف
ــول من املسؤولني واجلهات اخملتلفة ألجل تسديد  امليزانية واضطرارها الى التس
ــفر وخوض مباراة أو مباراتني في  العقود واملرتبات، بل وحتى تأمني تكاليف الس
ــرة، وجميعنا يتذكر ما آلت اليه أوضاع العديد من األندية التي لوحت  دوري الك
ــحاب أو األعتذار عن عدم تكملة مشوار الدوري، ألنها عاجزة  بل وهددت باألنس
ــيرة فرقها الكروية.  ــة التي تعينها في دميومة مس ــيولة النقدي عن توفير الس
والالفت كذلك ان فرق االندية العراقية التي اختارت دول اجلوار لتكون محطات 
ــم تخض مباريات مع فرق مرموقة  ــم الكروي اجلديد ل اعداد مثالية لها للموس
ــتوياتها ورمبا مع اسثناءات قليلة, ومن ثم فأن  أو معروفة أو في األقل مياثل مس
ــورة وان كانت ذات لون  ــرق ضعيفة أو مغم ــى خوض مباريات مع ف ــرار ال األضط
جتريبي تكون له مضاره املعروفة وفي مقدمتها عدم االستفادة الفنية وخلبطة 
ــه مضطرا الى هذا الصنف  ــافر بفريق ــاج املوضوع من املدرب الذي رمبا س املنه
ــدام اجلدوى الفنية والبدنية من  ــكرات التدريبية، وهو يدرك متاما انع من املعس
ــتثمر  ــكرات ذات اجلانب الترويحي التي كثيرا ما تس وراء اقامة مثل تلك املعس
في زرع أكبر عدد من األداريني في استنزاف معلن وهدر مفضوح، بل وسرقة في 

وضح النهار ألموال أنديتنا الرياضية.
السطر االخير

**كلما مر الزمن, أزدادت قناعتي بأن أعوامي األولى كانت فردوسا.
إميل سيوران

paäÿé»Ωa@ÚybÓç
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  الرتكيز على 
جانب احرتام الحكم 
خارجيا وداخليا 
وال اعرتاض على 
قراراته
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مبشاركة منتخبنا الوطني الذي 
ــل ... انطلقت  ــاه وزارة العم ترع
ــة  ــي العاصم ــد، ف ــس االح ام
ــا بطولة كأس  البلغارية صوفي
ــدم لليتامى  ــرة الق ــم بك العال
ــاركة ١٢ منتخبا  (ساتوك) مبش
ــع مجموعات  ــمت على ارب قس

ضمت كل مجموعة ٣ فرق .
وزارة  ــم  باس ــدث  املتح ــر  وذك
ــم والناطق  ــار منع ــل عم العم
ــا  ــب ان منتخبن ــم املنتخ باس

الوطني لليتامى وصل بعد ظهر 
ــة  ــى العاصم ــبت ٨/١١ ال الس
ــة طويلة  ــد رحل ــة بع البلغاري
ــراءات احلصول على  ــبب اج بس
ــاكل حجز الطيران  الفيزا ومش
ــد حضر  ــى ان الوف ــيرا ال ، مش
ــه  ــال وصول ــة ح ــراء القرع اج
ــا، منوها الى ان منتخبنا  صوفي
ــى الى  ــة االول ــي اجملموع وقع ف
جانب منتخب الدولة املضيفة 
ــراق،  الع  ) ــا  وليبيري ــة  للبطول

بلغاريا، ليبيريا) .
ــا  منتخبن ان  ــم  منع ــاف  واض

ــة  الدول ــب  منتخ ــيالقي  س
ــي مباراة  ــة للبطولة ف املضيف
االفتتاح، مشيرا الى ان البطولة 
ــهد  ان تش ــروض  املف ــن  كان م
ــن  ولك ــا  منتخب  ١٦ ــاركة  مش
ــام البطولة  ــبب تعديل نظ بس
الفيزا  ــى  عل احلصول  ــة  وعملي
ــات عن  ــة منتخب ــذرت اربع اعت

املشاركة.
ــم الوزارة ان  واكد املتحدث باس
ــه  املنتخب حظي برعاية رئيس
ــل املهندس  ــري وزير العم الفخ
محمد شياع السوداني الذي لم 

يبخل في تقدمي الدعم الكامل 
ــاركة الفاعلة  له من اجل املش
ــا في  ــراق عالي ــم الع ــع اس ورف
ــاتوك)  (س العالم  بطولة كاس 
ــي بلغاريا ، منوها الى  املقامة ف
ــتعد للبطولة  ــب اس ان املنتخ

وفق االمكانات املتاحة .
وتشارك في البطولة منتخبات 
ــا،  وليبيري ــا،  وبلغاري ــراق،  الع  )
ــا،    ــنة، وكمبودي ــرو، والبوس وبي

واملكسيك ،واندونوسيا،
والكاميرون،سوريا،

ــت  ضم و ، ( ب ملغر ا و ، يا نيجير و

ــى  االول ــة  اجملموع
ــا،  بلغاري ــراق،  منتخبات(الع
ــة الثانية  ــا اجملموع ــا) ام ليبيري
ــنة،  البوس ــرو،  (بي ــت  ضم
ــة  الثالث ــة  واجملموع ــا)  كمبودي
ــيك، اندونوسيا،  ضمت( املكس
ــة الرابعة  ــرون) واجملموع الكامي
ضمت(سوريا، نيجيريا ، املغرب).
ــهد  ــة ستش البطول ان  ــر  يذك
حضور كشافي االندية العاملية 
الستقطاب املوهوبني والبطولة 
ــدة لالعبني من  ــل فرصة جي متث

اجل نيل فرصة الظهور عامليا.

ÛflbnÓ‹€@‚Ü‘€a@Òäÿi@%b»€a@Ú€Ï�i@Êbznn–Ì@bÌâbÃ‹iÎ@÷aä»€a

مدرب إتحاد العاصمة الجزائري تيري فروجي :
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البينة اجلديدة/ بغداد
من املؤمل أن يخوض فريق الشرطة، أولى 
ملنافسات  استعداداً  التدريبية  وحداته 
املوسم املقبل من الدوري العراقي املمتاز 
لكرة القدم. ووصلت طائرة املدرب الصربي 
نيبوشيا يوفوفيتش وكادره املساعد في 

امس  فجر  من  اخلامسة  الساعة  متام 
التدريبي  الكادر  تقدمي  وسيتم  األحد. 
وحدة  أول  تعقبها  االثنني،  اليوم  اجلديد 
استعداداً  اخلضراء  للقيثارة  تدريبية 

للموسم املقبل.

@ìnÓœÏœÏÌ@ÒÖbÓ‘i@ÜÌÜ¶a@·çÏ‡‹€@äö§@ıaäö®a@ÒâbrÓ‘€a



فاهم حسن فتاح

من  كثيرة  العراقية  الكرة  مشاكل 
مشكلة ترحل والدخول في اخرى (وملت) 
الكتابة  كثرة  من  االحبار  وجفت  االقالم 
عنها ولو حتدث اخر منهم اي االحتاد في 
علينا  يفتعل  من  هنالك  لقال  لقاء  اي 
الضجيج واملشاكل ومشاكل  الرياضية 
مشاكل  من  اكثر  وصارت  تفاقمت 
نطرح  وعندما  عندنا  السياسيني 
ال  او  بها  يؤخذ  احلل  وبجانبها  مشكلة 
يؤخذ بها نكون قد برأنا اقالمنا وضمائرنا 
كإعالميني والغاية نريد التوجه الى بناء 

املتواضعة  بكتاباتنا  بها  نساعد  رياضة 
لكن  استثناء  بدون  الرياضية  احتاداتنا 
القدم  كرة  تبقى  الكبرى  الطامة  وهنا 
هي االم في املشاكل وفي اغلب الكتابات 
القنوات  وعلى  الرياضية  صحفنا  في 
من  يبدر  ما  له  مايؤسف  لكن  التلفازية 
الوطني في كافة  املنتخب  بعض العبي 
لقاءاتهم الودية او الدولية من اعتراضات 
املنتخب  مع  جرى  وما  جدوى  غير  ذات 
وعلى  فلسطني  ارض  في  الفلسطيني 
احلكم  على  االعتراض  وكثرة  ملعبهم 
وخاصة عندما احتسب احلكم ضربة جزاء 
لصالح اصحاب االرض وسواء كان احلكم 
على صواب او خطأ ويترك تقدير ذلك الى 
العبينا  وكأن  الكروي  الشأن  في  احملللني 
كأس  في  دولية  نهائية  مباراة  يخوضون 
تناسوا  او  او بطولة اسيا ونسوا  العالم 
انها مباراة تكرميية للفلسطينيني الذين 
لعبوا مباراة سابقة معنا قبل شهني او 

الى  تصل  سوف  اكيد  احلالة  وهذه  اكثر 
وصلت  ان  بعد  واالسيوي  الدولي  االحتاد 
والعتب  االعمار  في  التزوير  تقارير  اليهم 
كل العتب على كادر الوفد االداري والفني 
اجل  من  ويستميتون  بل  يركزون  الذين 
الفوز وترك تعليم االخالق واحترام احلكام 
وكلهم اي فريق شباب بعمر الورود وكان 
يجب ان يعي الوفد الرياضي ان هذه املباراة 
ترويحية  سفرة  او  نزهة  نعم  نزهة  هي 

من درجة حرارة الغليان عندنا الى درجة 
حرارة ٢٨ في فلسطني وهي ليست ذات 
اهمية وال تشكل لدى اجلمهور الرياضي 
(الصفر)  حتى  تقييم  بدرجة  عندنا 
وليعلم االحتاد بذلك خاصة واجلمهور مير 
بصدمة مدوية هزت اركان الكرة العراقية 
(مبقتل) ولم تنهض الكرة العراقية لفترة 
كبيرة من الزمن القادم فاالخالق ضرورية 
لنا  القادم  هو  وما  احتاد  ويا  منتخب  يا 
هذه  فالقنابل  مفاجئة  من  كجمهور 
االيام مدوية من االحتاد ونقول (يا ستار يا 
التركيز  يا احتاد  رب من اجلايات) وعليكم 
على جانب احترام احلكم خارجيا وداخليا 
الوحيدين  نحن  قراراته  على  اعتراض  وال 
على كوكب االرض من الذين يستلذون بل 
ويتلذذون بكثرة التماس مع احلكم النه ال 
ال  النصيحة  حتى  والظاهر  تردع  عقوبة 

تنفع وال يؤخذ بها . 

aÜÀ@NNÖbÓç¸bi@Èn◊âbífl@¡Ìäë@ó‘Ì@ÜÓ€a@kÇn‰fl

ــاً  ــة، بيان ــباب والرياض ــدرت وزارة الش اص
ــل الوزير  ــم جن ــبب ورود اس توضح فيه س
ــاد  ــر ايف ــي ام ــان ف ــني عبط ــد احلس عب
ــا.وذكرت الوزارة في بيان  جلمهورية فرنس
ــخة منه  ــدة“ نس ــة اجلدي ــت ”البين تلق
ــات تناولت  ــع والصفح ــض املواق ان ”بع
ــادرا عن  ــد كتابا ص ــر قص ــد او بغي بقص
ــباب والرياضة يتضمن امر ايفاد  وزارة الش
ــمي  ــا بواجب رس للوزير جلمهورية فرنس
يتعلق بتطوير العمل الرياضي والشبابي 
ــن اجل قطع  ــت ”م ــني البلدين“.واضاف ب
ــي تريد  ــض النفوس الت ــق على بع الطري
ــباب  ان تزايد على وطنية وحرص وزير الش

ــن اجل  ــدث م ــتغل اي ح ــة وتس والرياض
ــاءة له ولعمله، نود ان نوضح ان ورود  االس
اسم مرتضى عبد احلسني عبطان في امر 
ــم اخلاص للوزير“. االيفاد هو كونه املترج

ــتعانة  ــا تتم االس ــا م ــت، ”دائم واوضح
ــي  ــواء ف ــة س ــرض الترجم ــى لغ مبرتض
ــم داخل العراق  ــاءات الدولية التي تت اللق
ــود مترجم  ــي تتطلب وج ــه والت او خارج
ــبق  ــا ميتاز به مرتضى وس ــن وهو م متمك
االستعانة به في لقاء الوزير برئيس االحتاد 
ــان انفانتينيو  ــدم جي ــرة الق ــي لك الدول
ــا من اللقاءات“. في دولة البحرين وغيره

وتابعت ان ”االمر املهم االخر والذي تضمنه 
ــر االيفاد املرفق مع البيان، ان مرتضى ال  ام
ــوال او مخصصات مالية  ــى اي ام يتقاض

ــل تكاليفها هو  ــاده وامنا يتحم جراء ايف
بنفسه وهو االمر الذي اشار له امر االيفاد 
ــم ان القانون  ــن رغ ــطريه االخيري في س
يتيح للوزير ايفاد اي شخص يراه مناسبا 
ــه انتداب مترجم او  ــه كما ميكن ل ملرافقت
ــص للترجمة  ــتعانة مبكتب متخص االس
ــادة يكلف اموال تفوق ما يخصص  وهو ع

اخلارجية“.واكملت كما يحق  ــادات  لاليف
ــب القوانني العراقية النافذة  للوزير وحس
ــبا وبايفاد  ــراه مناس ــخص ي ــاد اي ش ايف
كامل وهو ما حصل في العديد من املهام 
اخلارجية التي كان يصطحب فيها الوزير 
ــة وغيرها  ــة واكادميي ــخصيات رياضي ش
ــوزارة“. ــالك الوظيفي لل ــت على امل ليس

ــا بالقول، ”نؤكد  ــت الوزارة بيانه واختتم
ــع  ــة وجلمي ــا الوفي ــام جلماهيرن ــي اخلت ف
ــل هذه  ــرمي ان مث ــن الك ــذا الوط ــاء ه ابن
ــن عزمية وهمة  ــتهدافات لن تثني م االس
ــني  ــخص وزيرها عبد احلس ــم وش وزارتك
ــير قدما  ــام مهامه والس ــي امت عبطان ف
ــبابية  ــار واالجنازات الش ــق االعم في طري

والرياضية .

   
ــاد العاصمة  ــق أحت ــدرب فري أكد م
ــي تيري فروجي“  اجلزائري ”الفرنس
ــعادته الكبيرة بزيارة العراق  عن س
ــاهد البلد  ــه ش ــى، وأن ــرة األول للم
ــمعه  ــع مغاير عن ما كان يس بوض
قبل زيارته للعراق، مشيدا بالوقت 
ــق القوة  ــب كربالء وبفري ــه مبلع ذات
اجلوية الذي قدم مباراة كبيرة برغم 

اخلسارة بهدف نظيف.
ــاد العاصمة اجلزائري  وكان نادي أحت
ــق القوة  ــوز على فري ــد حقق الف ق
ــدور الـ(٣٢) لكأس  اجلوية بذهاب ال
ــدف  ــال به األبط ــة  ــرب لألندي الع
ــي أقيمت  ــاراة الت ــي املب ــف ف نظي
ــب كربالء الدولي  بينهما على ملع
ــال فروجي  ــاء املاضي.وق يوم األربع
في حديث صحفي، عندما اوقعتنا 
القرعة مع القوة اجلوية في بطولة 
كأس العرب لألندية األبطال، كانت 
لدينا بعض اخملاوف من زيارة العراق 
ــن أن هناك  ــب هنا، بالرغم م واللع

ــيوية جاءت  اس وأندية  ــات  منتخب
ــمية،  ــرت خلوض مباريات رس وحض
ــا يحدث في  ــمع م ولكن نحن نس
عموم العراق، وعندما جئنا ودخلنا 
ــداد  ــار بغ ــق مط ــن طري ــراق ع الع
ــواء طبيعية  ــت األج ــي، كان الدول
جداً، وشعرنا بأألرتياح الكبير اثناء 
ــداد، وبعدها  ــا في مطار بغ تواجدن
ــتقر  ــى كربالء لكي نس توجهنا ال
هناك قبل يومني من املباراة، ما اريد 
ــرة القدم التي  ــكراً لك أن أقوله ش
ــى حقيقة هذا  ــا نتعرف عل جعلتن
ــيء على ما يرام، ما  البلد، فكل ش
عدا الطقس احلار والرطوبة العالية 

التي أثرت فينا في املباراة.
عانينا أمام القوة اجلوية

ــيء عن  ــاف: كنا نعلم كل ش وأض
فريق القوة اجلوية قبل املباراة، فهو 
ــق كأس االحتاد  ــق بطوالت وحق فري
ــاً، ويضم في  ــيوي مرتني توالي االس
ــي اخلبرة  ــة من العب ــه نخب صفوف
ــرم  ــن نحت ونح ــا  ــباب، جئن والش

ــت  ــاراة كان ــي، املب ــق العراق الفري
ــوط  ــة علينا خصوصاً بالش صعب
األول، كنا غائبني متاما عن أحداثها، 
ــة كان الطرف األفضل  والقوة اجلوي
ــن الفرص،    ــق العديد م ــا وخل فيه
ــداً، ولكننا  ــس لم يخدمنا اب الطق
فنيا كنا خارج املباراة، وفي الشوط 
ــودة الى وضعنا  ــي حاولنا الع الثان

ــتحواذ  ــالل االس ــي من خ الطبيع
وخلق الفرص، ومن هجمة منظمة 
ــدف لنا، وهو  ــجيل ه متكنا من تس
ــل  ــة العم ــتحق نتيج ــدف مس ه
ــه من خالل  ــذي قمنا ب اجلماعي ال
ــة اللعب،  ــر خط ــالت وتغيي التبدي
ــن من ردة  ــدف كنا حذري ــد اله وبع
فعل القوة اجلوية، وحاولنا التركيز 

ــي نخرج فائزين وهذا ما  دفاعيا لك
حتقق.

املباراة لم حتسم
ــي الذهاب  ــار فروجي: فوزنا ف وأش
على القوة اجلوية، سيعطينا احلافز 
ــاراة في  ــم املب والدافع لكي نحس
ــني أنصارنا،  ــى ملعبنا وب اإلياب عل
التأهل لم يحسم بعد، وما زلنا في 

اخلطر، القوة اجلوية سيأتي للجزائر 
من أجل التعويض، ونحن األن أجنزنا 
ــوط األول، ولدينا شوط  مهمة الش
أخر، وعلينا احترام رغبة املنافسة 
ــض، فال يوجد أمان في كرة  بالتعوي
القدم لطاملا هناك ٩٠ دقيقة اخرى 
ــاب أجنزت  الذه ــة  ــتلعب، مهم س
ــا أن ننهي  ــب علين ــا، ويج لصاحلن
مباراة األياب وان ال ندخل بحسابات 

التأهل املعقدة.
ملعب رائع وحضور مميز

ــه:  ــي حديث ــدرب الفرنس ــع امل وتاب
ــة جداً،  ــاراة كانت رائع ــواء املب أج
ــه  وأرضيت ــداً  ج ــل  جمي ــب  امللع
ــرة  ــب ك ــى لع ــاعد عل ــازة تس ممت
ــخصيا  ــا ما تريد، ش ــدم كيفم الق
ــن احلضور  ــواء م ــتمتعت باألج اس
ــذي كان متفاعالً مع  ــري ال اجلماهي
ــعيد  ــعيد للفوز وس املباراة، أنا س
ألن الناس هنا يعشقون كرة القدم 

بكل تفاصيلها.

تلقت الهيئة اإلدارية ل نادي الشرطة الرياضي اشعاراً رسمياً من االحتاد الدولي 
بكرة القدم ( FIFA ) حول وجوب تسديد مستحقات مالية لنادي داليان الصيني 
املتعلقة بتعاقد األخير مع الالعب الدولي السابق نشأت أكرم في العام ٢٠١٤.

الربيعي للمركز اخلبري للنادي ان «االشعار الذي  النادي عدي  إدارة  وقال عضو 
 ٨٠٥,٠٠٠  ) قدره  مبلغ  دفع  ضرورة  تضمن   (  FIFA  ) من  النادي  إدارة  الى  وصل 
دوالر) كغرامة مالية على نادي الشرطة نتيجة اشراك الالعب الدولي السابق 
احلصول على كتاب  دون  من   ٢٠١٤ عام  في  الفريق  أكرم ضمن صفوف  نشأت 
االستغناء بصورة رسمية من النادي الصيني».وأضاف ان «إدارة النادي وعلى اثر 
هذا األشعار عقدت اجتماعاً طارئاً تدارست فيه تداعيات هذه القضية املهمة 
الـ٢٢  النادي ما لم يتم تسديد املبلغ في مدى اقصاها  وآثارها السلبية على 
من شهر أب اجلاري وإال سيتم فرض عقوبات انضباطية بحق النادي من قبل 

.«FIFAالـ
وختم الربيعي حديثه ان «االدارة شكلت جلنة حتقيقية برئاسة أمني سر النادي 
عالء بحر العلوم وعضوية األمني املالي عدي الربيعي واملشاور القانوني للنادي 
حتسني الكعبي ملتابعة حيثيات القضية ودراستها ورفع التوصيات اخلاصة بها 

من اجل احالة املقصرين للجهات القانونية لتسببهم بهدر املال العام».

   
غادر بغداد متوجهاً الى العاصمة 
ــد  وف ــاركا  جكات ــية  االندونيس
ــد  ــرة الي ــي بك ــا الوطن منتخبن
ــات دورة  ــاركة في منافس للمش
االلعاب اآلسيوية التي ستنطلق 
ــم  ــبوع. ويض ــذا االس ــة ه نهاي
ــواد الكاظمي  ــد ج ــد محم الوف
ــب  ــر صاح ــق وظاف ــر الفري مدي
ــاعداً  ــم كامل مس ــاً وكاظ مدرب
ــاً  ــر مدرب ــم ناص ــدرب وكاظ للم
ــج مهند  ــى واملعال املرم ــراس  حل
ــني علي  فتى علي والالعبني حس
ــن واحمد مكي  حمزة وبالل حس
ــي عدنان ورائد عبد زيد وعلي  وعل
ــا  عبدالرض ــد  وماج ــا  عبدالرض
ــد علي  ــم ومحم ــر قاس ومنتظ
ــادل ومصطفى محمد  ومهند ع
ــم عودة  ــب وميث ــد صاح ومحم

ــاب وكرار  ــد غص ــم محم وجاس
كاظم وبدرالدين حمودي.

ــادر بغداد   ــي صعيد متصل غ عل
ــان فاضل كاظم  احلكمان الدولي
وخالد شاكر للمشاركة في ادارة 
ــيوية  ــات دورة االلعاب اآلس مباري
بترشيح من االحتاد اآلسيوي بكرة 
ــكام القارة  ــد وهما من ابرز ح الي
وسبق ان شاركا في ادارة مباريات 

ــات  وتصفي ــيوية  آس ــوالت  بط
بطولة كأس العالم.

ــيالقي  ــار الى ان املنتخب س يش
نظيره البحريني في اولى مبارياته 
ــد الثالثاء،  ــوم غ ــي اجملموعة ي ف
ــره التايواني  ــى ان يواجه نظي عل
ــه  مواجهات ــم  ويختت ــاء،  االربع
بلقاء نظيره الكوري اجلنوبي يوم 

اجلمعة املقبل.
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ــتقبل االمني العام للجنة األوملبية الوطنية العراقية حيدر حسني علي يوم اجلمعة املاضي  اس
وفد منتخبنا الوطني للمواي تاي املشارك في بطولة العالم للشباب التي أختتمت منافساتها 
ــامني (ذهبيا وفضيا) عن طريق  مؤخرا في العاصمة التايالندية بانكوك وذلك بعد حتقيقهم وس
اياد عبدالهادي وزينب علي كاظم، حيث نقل األمني العام حتيات رئيس اللجنة األوملبية واعضاء 
ــرمد عبداإلله وعضو املكتب التنفيذي رئيس  ــيما األمني املالي للجنة س املكتب التنفيذي الس
ــتقباله اعضاء  ــة املؤقتة جميل العبادي جلميع اعضاء الوفد العراقي.وقال علي خالل اس الهيئ
ــن عودونا على حتقيق  ــا حققه ابطال املواي تاي الذي ــعيدة جدا مب ــد: ان اللجنة األوملبية س الوف

ــا ان الهيئة املؤقتة وبدعم  ــب دورة األلعاب للصاالت املغلقة، مبين ــازات الذهبية ومنها ذه األجن
ــيرا الى ان اخلالفات األدارية  ــطة األحتاد وابطال اللعبة، مش األمانتني العامة واملالية دعمت أنش
ــابق اثرت نوعا ما في مستوى الالعبني، اال ان اللجنة االوملبية  واالتهامات االخرى في االحتاد الس
اعادت الروح ولغة التفاؤل والدعمني املادي واملعنوي لألبطال وكانت ثمرة هذا العمل هو األجنازات 
ــيكون هناك تكرمي في أقرب وقت لألبطال احلاصلني على  الذهبية التي حققوها مؤخرا.وبني: س
األوسمة على وفق الضوابط املعمول بها في اللجنة األوملبية، مشيدا في الوقت ذاته بانضباط 
وأخالق الوفد برئاسة الكابنت مصطفى جبار علك فضال عن دور وسائل االعالم ودعمها لألبطال 

ولالجنازات التي حققتها األوملبية في املدة املاضية.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــكرات  ــام في تناوله ملوضوع املعس أتفق كثيرا مع كالم املدرب الكبير أنور جس
ــام قرأته  ــة لفرق أنديتنا الكروية في دول اجلوار، وذلك في تصريح جلس التدريبي
ــتند  ــم عدة, ذلك ان ما جاء في حديث خبيرنا الكروي املعروف واملس قبل مواس
ــرة الفنية  ــن كبير من اخلب ــة مع خزي ــراءة فنية دقيق ــة موضوعية وق ــى رؤي ال
ــته  ــة اخلارجية بحكم معايش ــكرات التدريبي ــألة املعس ــا في مس وخصوص
ــب فرق األندية واملنتخبات العراقية والعربية  الطويلة وجتاربه الكثيرة في تدري
ــبة مطلقة طاملا ان بعض  ــبة عظمى وال أقول بنس ــكاد يكون صحيحا بنس ي
املعسكرات التدريبية من هذا النوع قد حتقق بعضا من الفوائد املتوخاة منها. 
ــكرات ينطلق من بواعث  ــن هذه املعس ــام ع ــيد أنور جس والواقع ان كالم الس
ــؤولية، ألنه أشار وبعبارات صريحة وواقعية الى سلبيات مثل  احلرص وروح املس
ــة املتضررة وهي  ــية الثالث ــكرات عندما تطرق الى األركان األساس ــك املعس تل
ــكرات  الالعب واملدرب والنادي، وهنا أتفق معه على ان الصبغة العامة للمعس
ــكرات ترويحية أو  ــي في الغالب معس ــي تقيمها فرق أنديتنا ه ــة الت التدريبي
ــياحية (على حد وصفه)، ألننا لو احتكمنا الى لغة املنطق وراجعنا حقيقة  س
األوضاع الكروية في بلدان اجلوار وعلى وجه التحديد األردن وسوريا ولبنان جند ان 
ــكلة األساسية التي تعانيها الكرة في تلك البلدان هي مشكلة املالعب  املش
ــدر معاناة دائمة لألندية في هذه  ــكل مص وما يترتب عليها من اثار ونتائج تش
ــال قد توجهت الى تلك  ــال مع الفرق العراقية التي هي أص ــدان، فكيف احل البل
ــمية أو ودية أو  ــاركة في بطوالت رس ــمية أو ألجل املش الدول ليس بدعوات رس
ــى خوض مباراة واحدة من هذا الطراز، لكنها تذهب مبوجب ترتيبات خاصة  حت
ــتند الى مصاعب عملية تواجه معسكرات أنديتنا في دول اجلوار  كثيرا ما تس
هذه، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بأماكن التدريبات وخوض املباريات املناسبة 
ــرات الوف  ــود بالنفع اجلدي واحلقيقي ألنديتنا، وليس مجرد صرف عش التي تع
الدوالرات في معسكرات تفتقد الى املواصفات النوعية املفيدة في الوقت الذي 
ــرى تعود عليها  ــل تلك املبالغ في أبواب أخ ــذه األندية توفير مث ــدر به كان األج
ــيما عندما تضع خططا مدروسة وبسيطة التكاليف  بالفوائد احلقيقية، الس
ــبث مبقومات  ــكرات فرقها الكروية في داخل العراق، وليس التش ألقامة معس
ــكرات التدريبية  ــن الفوائد في املعس ــت ملبية للحدود الدنيا م ــة وليس هش
ــام بتوصيف  ــوان املدرب الكبير أنور جس ــدول اجملاورة التي لم يت ــة في ال املقام
ــدم انضباطهم واألخالل باملنهج  ــلبية على الالعبني وع مضارها وصورها الس
التدريبي، وارهاق ميزانيات األندية التي كثيرا ما تشتكي وتتلفع بعباءة املعاناة 
ــق ذات اليد وخواء  ــي نهايته، من ضي ــم الكروي أو منتصفه أو ف ــي أول املوس ف
ــول من املسؤولني واجلهات اخملتلفة ألجل تسديد  امليزانية واضطرارها الى التس
ــفر وخوض مباراة أو مباراتني في  العقود واملرتبات، بل وحتى تأمني تكاليف الس
ــرة، وجميعنا يتذكر ما آلت اليه أوضاع العديد من األندية التي لوحت  دوري الك
ــحاب أو األعتذار عن عدم تكملة مشوار الدوري، ألنها عاجزة  بل وهددت باألنس
ــيرة فرقها الكروية.  ــة التي تعينها في دميومة مس ــيولة النقدي عن توفير الس
والالفت كذلك ان فرق االندية العراقية التي اختارت دول اجلوار لتكون محطات 
ــم تخض مباريات مع فرق مرموقة  ــم الكروي اجلديد ل اعداد مثالية لها للموس
ــتوياتها ورمبا مع اسثناءات قليلة, ومن ثم فأن  أو معروفة أو في األقل مياثل مس
ــورة وان كانت ذات لون  ــرق ضعيفة أو مغم ــى خوض مباريات مع ف ــرار ال األضط
جتريبي تكون له مضاره املعروفة وفي مقدمتها عدم االستفادة الفنية وخلبطة 
ــه مضطرا الى هذا الصنف  ــافر بفريق ــاج املوضوع من املدرب الذي رمبا س املنه
ــدام اجلدوى الفنية والبدنية من  ــكرات التدريبية، وهو يدرك متاما انع من املعس
ــتثمر  ــكرات ذات اجلانب الترويحي التي كثيرا ما تس وراء اقامة مثل تلك املعس
في زرع أكبر عدد من األداريني في استنزاف معلن وهدر مفضوح، بل وسرقة في 

وضح النهار ألموال أنديتنا الرياضية.
السطر االخير

**كلما مر الزمن, أزدادت قناعتي بأن أعوامي األولى كانت فردوسا.
إميل سيوران

paäÿé»Ωa@ÚybÓç
وقفة 
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  الرتكيز على 
جانب احرتام الحكم 
خارجيا وداخليا 
وال اعرتاض على 
قراراته
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مبشاركة منتخبنا الوطني الذي 
ــل ... انطلقت  ــاه وزارة العم ترع
ــة  ــي العاصم ــد، ف ــس االح ام
ــا بطولة كأس  البلغارية صوفي
ــدم لليتامى  ــرة الق ــم بك العال
ــاركة ١٢ منتخبا  (ساتوك) مبش
ــع مجموعات  ــمت على ارب قس

ضمت كل مجموعة ٣ فرق .
وزارة  ــم  باس ــدث  املتح ــر  وذك
ــم والناطق  ــار منع ــل عم العم
ــا  ــب ان منتخبن ــم املنتخ باس

الوطني لليتامى وصل بعد ظهر 
ــة  ــى العاصم ــبت ٨/١١ ال الس
ــة طويلة  ــد رحل ــة بع البلغاري
ــراءات احلصول على  ــبب اج بس
ــاكل حجز الطيران  الفيزا ومش
ــد حضر  ــى ان الوف ــيرا ال ، مش
ــه  ــال وصول ــة ح ــراء القرع اج
ــا، منوها الى ان منتخبنا  صوفي
ــى الى  ــة االول ــي اجملموع وقع ف
جانب منتخب الدولة املضيفة 
ــراق،  الع  ) ــا  وليبيري ــة  للبطول

بلغاريا، ليبيريا) .
ــا  منتخبن ان  ــم  منع ــاف  واض

ــة  الدول ــب  منتخ ــيالقي  س
ــي مباراة  ــة للبطولة ف املضيف
االفتتاح، مشيرا الى ان البطولة 
ــهد  ان تش ــروض  املف ــن  كان م
ــن  ولك ــا  منتخب  ١٦ ــاركة  مش
ــام البطولة  ــبب تعديل نظ بس
الفيزا  ــى  عل احلصول  ــة  وعملي
ــات عن  ــة منتخب ــذرت اربع اعت

املشاركة.
ــم الوزارة ان  واكد املتحدث باس
ــه  املنتخب حظي برعاية رئيس
ــل املهندس  ــري وزير العم الفخ
محمد شياع السوداني الذي لم 

يبخل في تقدمي الدعم الكامل 
ــاركة الفاعلة  له من اجل املش
ــا في  ــراق عالي ــم الع ــع اس ورف
ــاتوك)  (س العالم  بطولة كاس 
ــي بلغاريا ، منوها الى  املقامة ف
ــتعد للبطولة  ــب اس ان املنتخ

وفق االمكانات املتاحة .
وتشارك في البطولة منتخبات 
ــا،  وليبيري ــا،  وبلغاري ــراق،  الع  )
ــا،    ــنة، وكمبودي ــرو، والبوس وبي

واملكسيك ،واندونوسيا،
والكاميرون،سوريا،

ــت  ضم و ، ( ب ملغر ا و ، يا نيجير و

ــى  االول ــة  اجملموع
ــا،  بلغاري ــراق،  منتخبات(الع
ــة الثانية  ــا اجملموع ــا) ام ليبيري
ــنة،  البوس ــرو،  (بي ــت  ضم
ــة  الثالث ــة  واجملموع ــا)  كمبودي
ــيك، اندونوسيا،  ضمت( املكس
ــة الرابعة  ــرون) واجملموع الكامي
ضمت(سوريا، نيجيريا ، املغرب).

ــهد  ــة ستش البطول ان  ــر  يذك
حضور كشافي االندية العاملية 
الستقطاب املوهوبني والبطولة 
ــدة لالعبني من  ــل فرصة جي متث

اجل نيل فرصة الظهور عامليا.
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مدرب إتحاد العاصمة الجزائري تيري فروجي :
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البينة اجلديدة/ بغداد
من املؤمل أن يخوض فريق الشرطة، أولى 
ملنافسات  استعداداً  التدريبية  وحداته 
املوسم املقبل من الدوري العراقي املمتاز 
لكرة القدم. ووصلت طائرة املدرب الصربي 
نيبوشيا يوفوفيتش وكادره املساعد في 

امس  فجر  من  اخلامسة  الساعة  متام 
التدريبي  الكادر  تقدمي  وسيتم  األحد. 
وحدة  أول  تعقبها  االثنني،  اليوم  اجلديد 
استعداداً  اخلضراء  للقيثارة  تدريبية 

للموسم املقبل.

@ìnÓœÏœÏÌ@ÒÖbÓ‘i@ÜÌÜ¶a@·çÏ‡‹€@äö§@ıaäö®a@ÒâbrÓ‘€a

على  ميالن  إنتر  فوز  على  اإليطالية،  الصحف  سلطت 
الفريقني،  جمعت  التي  الودية  املباراة  في  مدريد،  أتلتيكو 
إنتر  لوتارو  ديللو سبورت»: «مع  وعنونت صحيفة «الجازيتا 
(دييجو  وتشولو  أتلتيكو  تسقط  مارتينيز  جوهرة  يطير. 
سيميوني) ١-٠، عشاق النيراتزوري يحلمون وفريق سباليتي 

جاهز لبداية املوسم».
وأضافت «خسارة ميالن من ريال مدريد ٣-١، لكن هيجواين 
في  كريستيانو  مرة  «ألول  قريب».وتابعت  والروسونيري  هنا 
فريق  ضد  يوفنتوس  لقاء  في  كبير  حشد  بيروسا،  فيالر 

الشباب».
«هدف  بعنوان:  سبورت»،  ديللو  «كوريري  صحيفة  وخرجت 
أداء  (١-٠). أفضل  أتلتيكو  التشولو في ساحة  يروض  لوتارو 
سيميوني.  دييجو  ضغط  حتت  صمد  الذي  إنتر  من  صيفي 

الشاب األرجنتيني يقاتل بقوة ويسجل».
يتعرض  ميالن  دقائق.   ٤ في  يسجل  «هيجواين  وأضافت 
كأس  يهديان  وبيل  بنزميا  ا.  جيدً ا  عرضً قدم  لكنه  للهزمية 

البرنابيو إلى لوبيتيجي».
املريخي  بيروسا.  فيالر  في  رونالدو  «كريستيانو  وتابعت 
التي سيخوضها  رونالدو،  يهبط»، في إشارة ألولى مباريات 
بقميص البيانكونيري، في ظل استعدادات الفريق للموسم 

اجلديد.

@Ô„ÏÓ‡Óç@úÌÎäm
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تاريخيًا،  إجنازًا  للناشئات،  التونسي  املنتخب  حقق 
حاليًا  املقام  اليد،  مونديال  في  الثاني  للدور  بالتأهل 
ببولندا، بعد فوزه على اجلبل األسود، بنتيجة ٣١-٢٧.

في  له  انتصار  أول   ، حقق  قد  تونس،  منتخب  وكان 
الهزمية في  البطولة، على حساب كازاخستان، بعد 
اجلولة األولى أمام كوريا اجلنوبية، وفي اجلولة الثانية 

أمام فرنسا.
وارتقى منتخب تونس، للمركز الثالث في جدول ترتيب 

اجملموعة الرابعة، برصيد ٤ نقاط.
أن  نسائي،  تونسي  منتخب  ألي  يسبق  لم  أنه  يذكر 

تأهل إلى الدور الثاني في منافسات كأس العالم.

للسائق  املعاجلني  األطباء  أحد  كشف 
السابق نيكي الودا، أن جنم بطولة العالم 
للسيارات  الكبرى  اجلائزة  لسباقات 
بحياة  يحظى  أن  بإمكانه  «فورموال١»، 
عملية  آثار  من  التعافي  بعد  طبيعية، 

زراعة الرئة، التي خضع لها مؤخرا.
العملية  إجراء  من  أيام  ستة  وبعد 
اجلراحية، ظهر الطبيب والتر كليبيتكو، 
لالودا،  الصحية  احلالة  عن  املسؤول 
يشعر  أنه  ليؤكد  اإلعالم،  وسائل  أمام 
برضا كبير عن احلالة الصحية للسائق 
الطبيب:  وقال  عاما.   ٦٩ السابق، 
السيد  بها  سيقوم  التي  «األنشطة 
تكون  أن  يجب  ال  املستقبل،  في  الودا 
مختلفة كثيرا، عن تلك التي كان يقوم 
الفائز  الودا،  العملية». وخضع  قبل  بها 
لعملية  مرات،  ثالث  «فورموال١»  بلقب 
جراحية يوم اخلميس املاضي بالعاصمة 
النمساوية فيينا، بعد إصابته بفيروس 
الودا  حصول  كليبيكتو  ونفى  إنفلونزا. 
الرئة،  زراعة  عملية  في  أفضلية  على 

لكونه أحد جنوم الرياضة في النمسا.

فيينا  مستشفى  في  األطباء  وكشف 
العام التي يعالج فيها الودا، عن تفاصيل 
جديدة حول العدوى التي أصابت األخير، 
دخل  السابق  السائق  أن  أكدوا  حيث 
بالتهاب  إصابته  إثر  املستشفى،  إلى 
ليبدأ  الرئوية  الهوائية  احلويصالت  في 
املناعي، لسبب غير معروف، في  اجلهاز 

مهاجمة الرئتني.
باألكسجني  الودا  بتزويد  األطباء  وقام 
الوقت  في  التنفس،  له  يتسنى  حتى 
املشاكل  بعض  فيه  تظهر  بدأت  الذي 
في إحدى كليتيه، التي متت زراعتها له 

قبل سنوات.

ــا  ــول بوغب ــي ب ــط الفرنس ــب الوس رد الع
ــه مورينيو  ــه البرتغالي جوزي ــل ملدرب اجلمي
وأهدى مانشستر يونايتد الفوز في انطالق 
ــم اجلديد من الدوري اإلنكليزي لكرة  املوس
ــتر سيتي  ــاب ليس القدم، وجاء على حس

٢-١ اجلمعة على ملعب «اولدترافورد».
ــة رحيله الى  ــل احلديث عن إمكاني وفي ظ
برشلونة اإلسباني المتعاضه من تهميشه 
ــم املاضي، أبدى مورينيو ثقته بنجم  املوس
ــارة القائد  ــه ش ــي ومنح ــطه الفرنس وس
ــيا، رغم أنه عاد الى  ــركه أساس بعدما أش
ــاركته مع بالده  ــبب مش الفريق اإلثنني بس
ــع «الديوك»  ــم وتتويجه م ــي كأس العال ف

باللقب.
ــن مدربه الذي  ــن ظ ــا عند حس وكان بوغب
ــة من ضعف  ــي األيام املاضي ــر كثيرا ف تذم
ــوق االنتقاالت  ــادي في س ــاط ادارة الن نش
ــم البرازيلي فريد  ــة واالكتفاء بض الصيفي
ــو دالوت  ــاب ديوغ ــع البرتغالي الش واملداف
ــجل  ــارس االحتياطي لي غرانت، إذ س واحل
ــدودة من ركلة  ــدف األول بعد دقائق مع اله
جزاء، قبل أن يأتي هدف التأكيد في الدقائق 

األخيرة عبر لوك شو.

وسجل الوافد اجلديد فريد بدايته الرسمية 
ــر» الى  ــياطني احلم ــط «الش ــي خط وس ف
جانب البرازيلي-البلجيكي اندرياس هيريرا 
الذي خاض مباراته الثانية فقط كأساسي 

مع الفريق.
ــى مورينيو  ــة الهجومية، أبق ــي الناحي وف
ــى  ــو عل ــو لوكاك ــي روميل ــى البلجيك عل
ــيلي  مقاعد البدالء، فيما اعتمد على التش
اليكسيس سانشيس وماركوس راشفورد 
ــباني خوان ماتا. وبعد أن كان الهدف  واإلس

ــرة االنتقاالت  ــي ليونايتد خالل فت األساس
ــت بعد ظهر اخلميس،  الصيفية التي أقفل
بدأ هاري ماكغواير اللقاء أساسيا في قلب 
ــي  ــتر، فيما أبقى املدرب الفرنس دفاع ليس
ــاردي على  ــم جاميي ف ــل املهاج ــود بويي كل
ــر ثمانية  ــدالء فريقه الذي خس مقاعد الب
ــى ملعب  ــرة ال ــع األخي ــه التس ــن زيارات م
«اولدترافورد».وهي املرة الثانية التي يفتتح 
ــي تاريخ دوري  ــم يوم اجلمعة ف فيها املوس
النخبة، إن كان بصيغته احلالية أو الدرجة 

ــم  املوس ــت  ــى كان واألول ــابقا،  ــى س األول
املاضي، وكان ليستر طرفا في املباراة ايضا 
ــنال ٣-٤. وفي املقابل،  ــر أمام أرس حني خس
ــم للمرة  ــاز يونايتد مبباراته األولى للموس ف
الثامنة عشرة، وهو أمر لم يحققه أي فريق 
ــي تاريخ الدوري املمتاز.وكانت البداية  آخر ف
ــل على ركلة جزاء  ــة ليونايتد إذ حص مثالي
ــى صافرة انطالق  ــد أقل من دقيقتني عل بع
ــال أمارتي  ــم بعدما ملس الغاني داني املوس
ــيس،  ــديدة من سانش ــده إثر تس الكرة بي

فانبرى لها القائد بوغبا بنجاح .
ــريط  ــيليا ش ــن جانب اخر  قص مرس م
ــدوري  ال ــن  م ــد  اجلدي ــم  املوس ــاح  افتت
ــوزه الكبير  ــدم بف ــرة الق ــي لك الفرنس
ــى ضيفه تولوز ٤-صفر، وذلك  اجلمعة عل
بفضل العب وسطه دمييتري باييت الذي 

سجل ثنائية.
ــم ٢٠١٨-٢٠١٩  وكانت املباراة األولى ملوس
تاريخية إذ شهدت تدخل تقنية الفيديو 
ــاعد «في أيه آر» ألول مرة في الدوري  املس
ــا الهدف األول  ــي ، وجاء بفضله الفرنس
لباييت من ركلة جزاء في الثواني األخيرة 
ــوط األول بعدما ملست الكرة يد  من الش

املدافع كيلفان أميان (٤٥).
ــة  ــة تقني ــن شاش ــق م ــم يتحق احلك
ــاعد قبل منح ضرربة جزاء  الفيديو املس

ملارسيليا
ــرى اللقاء في اول  ــة الفيديو تغير مج تقني

حضور محلي لها .
ــيا  ــد باييت فوز فريق املدرب رودي غارس وأك
ــذق طعم  ــذي لم ي ــوز ال ــه تول ــى ضيف عل
ــوى مرة واحدة في  ــه س الفوز على منافس
ــرة (٣ اذار/مارس  ـــ٢٢ األخي ــا ال مواجهتهم
ــيليا) ،  ــي مرس ــر ف ــة ١-صف ٢٠١٢ بنتيج
باضافة الهدف الثاني لرابع املوسم املاضي 

ــا تابع الكرة اثر  في الدقيقة ٦٢ بعدم
ــل الغيني بونا  ــه البدي ــديدة لزميل تس

سار صدها احلارس بابتيست رينيه .
ــاء  اللق ــيليا  مرس ــم  واختت

بهدفني متأخرين لفالير 
متريرة  ــد  بع جيرمان 

متقنة من مورغان 
 ،(٨٩) ــون  سانس
ــان  توف ــوران  وفل
بعد عرضية من 
ــي  ــوردان أماف ج

. (٩٠+٢)
ــتكمل  تس و
ــة  حل ملر ا
ــة  حي فتتا ال ا

بخمس مباريات، 
تختتم  أن  على 
بثالث،  ــد  األح
جتمع  ــا  آخره
سان  باريس 
ن  ــا م جر
ــل  م حا
ــب  للق ا

بكاين .

شقت كيني هاريسون، صاحبة الرقم العاملي، طريقها 
نحو الفوز بلقب سباق ١٠٠ متر حواجز للسيدات، لتقود 
في  األلقاب،  على  املتحدة  الواليات  متسابقي  هيمنة 
في  القوى،  أللعاب  والكاريبي  الوسطى  أمريكا  بطولة 
تورونتو، أمس السبت.وتغلبت هاريسون على اجلاميكية 
األول  باملركز  لتفوز   ،٢٠١٥ العالم  بطلة  وليامز،  دانييلي 

بزمن ١٢٫٥٥ ثانية، مقابل ١٢٫٦٧ لصاحبة املركز الثاني.
وحصدت عداءة أمريكية أخرى هي جينا برانديني، لقب 
سباق ١٠٠ متر للسيدات، برقم قياسي في هذه املسابقة، 
شيلي-آن  اجلاميكية  احتلت  بينما  ثانية،   ١٠٫٩٦ وبلغ 
فريزر-برايس، الفائزة بلقبني أوملبيني، املركز اخلامس بزمن 
الذهبية  صاحبة  فريزر-برايس،  أن  ثانية.وبدا   ١١٫١٨ بلغ 
األوملبية في ٢٠٠٨ و٢٠١٢، والتي حصلت على راحة العام 
الصحيح  الطريق  إلى  عادت  اإلجناب،  بسبب  املاضي 

الشهر املاضي، عندما فاز بلقب في لقاء بالدوري املاسي 
جونيل  اجلاميكية  وجاءت  ثانية.   ١٠٫٩٨ بزمن  لندن  في 
الكندية  ثم  ثانية)،   ١١٫٠٧) الثاني  املركز  في  سميث 
وحدثت  ثانية).   ١١٫١١) الثالث  باملركز  إميانويل  كريستال 
وأحرزت  للسيدات،  بالزانة  القفز  مفاجأة في منافسات 
األمريكية كاتي ناجوت، اللقب بعد التفوق على الكوبية 
صاحبة  موريس  ساندي  واألمريكية  سيلفا  ياريسلي 
في  متر   ٤٫٧٥ ناجوت  وسجلت  العالم.  بطولة  فضية 
محاولتها الثانية، بينما نالت سيلفا الفضية بتسجيل 
 ٤٫٦٥ سجلت  بعدما  ثالثة  موريس  وجاءت  متر،   ٤٫٧٠
للمسافات  العدو  منافسات  في  جاميكا  متر.وتألقت 
صاحبة  بارتشمنت،  هانسل  وسجل  للرجال.  القصيرة 
فضية ألعاب الكومنولث، ١٣٫٢٨ ثانية ليحسم بجدارة 
لقب سباق ١١٠ أمتار حواجز بعد تعثر األمريكي ديفون 

آلني والكندي جوناثان كابرال.

ــى نتائج وأحداث  ــية، عل ركزت الصحف الفرنس
ــي.  ــدوري احملل ــابقة ال ــن مس ــى م ــة األول اجلول
ــان جيرمان،  وتصدر نيمار جونيور جنم باريس س
ــوان عريض: «ممنوع  غالف صحيفة ليكيب بعن
ــمه  ــتعد ملوس ــار يس ــت إن نيم ــس». وقال اللم
ــة جديدة  ــت قيادة فني ــي إس جي، حت ــي مع ب الثان
ــى النجم البرازيلي بأهمية  لألملاني توماس توخيل، ويحظ
ــرة باالهتمام» في  ــي األعلى كتبت: «بداية جدي خاصة. وف
اإلشارة لنتائج أول يومني باجلولة األولى. وأضافت صحيفة 
ــا للفوز العريض  ــاس متواجد» في حتليله بروفانس: «احلم
ألوملبيك مارسيليا على تولوز بنتيجة ٤-٠.أما مجلة فرانس 
ــرا أمام نانت»  ــتيقظ متأخ ــول فكتبت: «موناكو يس فوتب
ــارة لفوز فريق اإلمارة على نظيره الكناري ٣-١، حيث  في إش

جاءت األهداف األربعة بالشوط الثاني.

Ú‹é‹€@Ô€ÎÜ€a@Öb§¸a@ÒÏ«Ö@Û‹«@’œaÏm@äñfl
الدولي لكرة السلة  أرسل االحتاد 
«فيبا»، خطابا رسميا إلى االحتاد 
املصري للعبة، يفيد فيه باختيار 
عاما،   ٢٣ حتت  مصر  منتخب 
كأس  بطولة  في  للمشاركة 
العالم املقبلة، لكرة السلة ٣×٣.

املصري  االحتاد  وافق  جانبه،  ومن 
وقرر  الدولي،  نظيره  دعوة  على 

للشباب،   ٣×٣ مبنتخب  املشاركة 
الذي يقوده فنيًا وسام جابر.

ومن املنتظر حتديد أسماء الالعبني، 
املقرر لهم متثيل املنتخب املصري 

بالبطولة، خالل األيام القادمة.
الفترة  خالل  البطولة،  وستقام 
أول  أكتوبر/تشرين   ٧ إلى   ٣ من 

املقبل، في الصني .

ــب  هالي ــيمونا  س ــة  الروماني ــحقت  س  
األميركية اخملضرمة فينوس وليامس وبلغت 
ــال الكندية، إحدى  ــي دورة مونتري ربع نهائ
ــي كرة  ــرى ف ــس الكب ــر اخلم دورات البرميي
ــن اقصائها  ــاعات م املضرب، وذلك بعد س
ــتازيا بافليوتشينكوفا في  ــية أناس الروس
ــاعات.وأنهت املصنفة  ماراثون دام ثالث س
ــس  وليام ــع  ــا م ــب مواجهته ــى هالي أول
ــني  مبجموعت ــة  دقيق  ٧١ ــي  ف ــا)  عام  ٣٨)
ــة  ــت الروماني ــني ٦-٢ و٦-٢. واحتاج نظيفت
ــق لتخطي  ــبع دقائ ــاعات وس إلى ثالث س
 ،٧-٥  ،٤-٦  ،(١١-٩)  ٧-٦ ــينكوفا  بافليوتش
ــع وليامس، حاملة لقب  وفرض مواجهة م
ــي وميبلدون  ــرى آخرها ف ــبع بطوالت كب س
ــب  ــج بلق ــة للتوي ــن املتعطش ٢٠٠٨، لك
ــهال  ــي ٢٠١٨.وقالت هاليب «ليس س أول ف
ــم  ــس، وبرغ ــقيقتني وليام ــة الش مواجه

ــز كثيرا  ــه يجب أن أرك ــا عرفت أن معاناته
ــى كل كرة، وحافظت على تركيزي حتى  عل

النهاية».
ــى امللعب،  ــن مرتاحة عل ــت «لم تك وتابع
ــا  ــا. أن ــل أيامه ــن أفض ــم يك ــع ل وبالطب
ــي». وكانت  ــعيدة اآلن لبلوغ ربع النهائ س
ــاروس، تخوض أمام  ــة روالن غ هاليب، بطل
بافليوتشنكوفا أول مباراة منذ خروجها من 

ــة وميبلدون اإلنكليزية،  الدور الثالث لبطول
ثالث البطوالت األربع الكبرى، في متوز/يوليو 
ــية  ــي. وعلقت بعد فوزها على الروس املاض
ــينكوفا) أداء ال يصدق،  ــت (بافليوتش «قدم
وقاتلت حتى النهاية»، متابعة «أنا منهكة 
ــل منذ لعبت  ــيء. مر وقت طوي بعض الش
ــأحاول قدر  ــاراة لي في وميبلدون. س آخر مب

اإلمكان التعافي وخوض املباراة املقبلة».

��
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ــني  جول أن  ــبانية،  إس ــة  صحيف ــر  تقاري ــفت  كش
ــم أمره  ــي لريال مدريد، حس ــي، املدير الفن لوبيتيج
ــالل بطولة  ــق امللكي خ ــن الفري ــارس عري ــأن ح بش

السوبر األوروبي املقبلة، أمام أتلتيكو مدريد.
ــتاريكي كيلور  ــفت صحيفة ماركا أن الكوس وكش
ــاراة، بالرغم من  ــاركة في املب نافاس، اقترب من املش
ــو كورتوا.وأكدت صحيفة «ماركا» أن  التوقيع مع تيب
نافاس يواجه أصعب موسم منذ انضمامه إلى ريال 
ــع مع كورتوا  ــام ٢٠١٤، حيث إن التوقي ــد في ع مدري

ــيء  ــي في خطر، لكن كل ش يجعل مركزه األساس
ــتاريكي أساسيا، يوم  ــاركة الكوس ــير إلى مش يش
ــو مدريد.وأضافت أن كورتوا لم  األربعاء، أمام أتلتيك
يجلس أمس، على مقاعد البدالء في مواجهة ميالن 
الودية، ولم يتدرب إال سوى ثالث مرات مع لوبيتيجي، 
ــوبر األوروبي  ــاركته في مباراة الس ــك تبدو مش ولذل
ــل إنها  ــي حال لم نق ــدة للغاية، ف ــى اآلن معق حت
ــتحيلة.وتابعت أن هذا «انتصار جديد لنافاس»  مس
ــذي ميلك في يده فرصة أخرى إلقناع مدربه اجلديد  ال

بجدارته باالستمرار في التشكيلة األساسية.

ÔiÎâÎ˛a@äiÏé€a@ø@fibÌä€a@êâby@Û‹«@ä‘néÌ@ÔvÓnÓiÏ€
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ــذ تولي محمد بن  ــر االعالمية انه ومن اكدت التقاري
ــلمان والية العهد أصبح التطبيع مع «إسرائيل»  س
ــة،  ــية وإعالمية مدروس ــتند إلى خطط سياس يس
ــاهير  ــدد من املش ــري دفع ع ــياق يج ــي هذا الس وف
ــم الداعم  ــإلدالء مبوقفه ــني وغيرهم، ل ــن اإلعالمي م
ــي أو  ــل االجتماع ــائل التواص ــى وس ــع عل للتطبي
الصحف والفضائيات واعتباره أمرًا طبيعيًا؛ لتهيئة 
ــي مقبل نحو  ــه علن ــعودي لتوج ــام الس ــرأي الع ال
ــتقبال خبر  ــرائيل»، واس ــع «إس ــمية م عالقات رس

«افتتاح سفارة إسرائيلية» بالرياض في أي وقت.
ــرج العالقات  ــه تدريجيا تخ ــدت التقارير ان ــا اك كم
الدافئة بني البلدين من قوقعة الكتمان ومعها يأخذ 
ــعودي مع االحتالل شكالً أكثر عالنية،  التطبيع الس
ام  ا في مقال للكاتب السعودي دحّ وهو ما ظهر جليًّ
العنزي دعا فيه إلى التطبيع مع دولة االحتالل مقابل 
ــالم، بترحيب إسرائيلي  تطبيق املبادرة العربية للس
سريع، وسط ردود فعل عربية على شبكات التواصل 

سادتها مشاعر الغضب واالستياء.
التقرير ورد بصحيفة اخلليج اإللكترونية السعودية، 
ــوة للتطبيع مع  ــرأة» ملحوظة في الدع وتضمن «ج
ــه الكاتب  ــف معها، وأيّد في ــرائيل» بل التحال «إس
السعودي دعوة عضو الكنيست اإلسرائيلي يوسي 
يونا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو لقبول 
ــلمان  ــة ودعوة محمد بن س ــالم العربي ــادرة الس مب
ــرائيل» وإلقاء خطاب في الكنيست على  لزيارة «إس

غرار ما فعل الرئيس املصري األسبق أنور السادات. 
وقال العنزي في مقال بعنوان «نعم لسفارة إسرائيلية 
في الرياض وعالقات ضمن املبادرةالسعودية»، إن ولي 
ــردّد حلظة واحدة في  ــلمان لن يت العهد محمد بن س
هت له  ــرائيلي إذا وُجّ ــت اإلس إلقاء كلمة بـالكنيس
ــفارات بني الرياض  ــك، داعيا إلى تبادل الس دعوة لذل

وتل أبيب.

ــريكاً  ــو - إذا أراد أن يصبح ش ــر نتنياه ــث التقري وح
ــالم -  أن يوافق على املبادرة  حقيقياً في صناعة الس
ــى إلقاء خطاب في  ــاب إل العربية، ويدعو األمير الش
ــالم مثل  ــت، وقال إنه ال يعتقد أن «صانع س الكنيس
ــدة في قبول  ــيتردد حلظة واح ــلمان س محمد بن س
ــرائيلية  ــاك رغبة إس ــع أن هن ــوة إذا اقتن ــك الدع تل
ــاً يريد  ــريكاً حقيقي ــالم، ورأى ش ــة في الس حقيقي

استقرار املنطقة وعودة الهدوء والسالم».
ــرف بأن  ــدّ بل اعت ــد هذا احل ــم يتوقّف عن ــزي ل العن
ــدق واحد، من حيث  ــرائيل» تقفان في خن بالده و»إس

محاربة اإلرهاب 
ــد من حل  ــه ال ب ــه أن ــي مقال ــزي ف ــام العن ورأى دحّ
للقضية الفلسطينية ألنها «أزعجت اجلميع عقودا 
ــماه بـ»احلركات اإلسالمية  طويلة»، معتبرًا أن ما أس
املتطرفة مثل حركة حماس وحزب اهللا باإلضافة إلى 
«قومجية» حركة فتح وفلول اليسار ترتزق بالقضية 
ــطينيني»، على  ــطينية وتتاجر بدماء الفلس الفلس

حد قوله . 
ــعودية  ــع العالقات الس ــه على تطبي ــي إطار حث وف
ــك  ــعودي كذل الس ــب  الكات ــب  ــرائيلية، طال اإلس
ــي  ــرائيلية ف ــفارة إس ــاح س ــالده بافتت ــلطات ب س
ــعودية في «عاصمة إسرائيل  ــعودية، وأخرى س الس
ــه الكبيرة لرؤية  ــة»، معبّراً عن فرحت القدس الغربي
ــالم  ــرائيلي يريد الس ــعب اإلس ذلك، وإميانه بأن الش
ــعب  ــاً مثل الش ــالم متام ــش بس ــي العي ــب ف ويرغ
السعودي، والكرة اآلن في مرمى القيادة اإلسرائيلية 

وحكومة «إسرائيل»، كما قال.
وعلى إثر نشر املقال على موقع الصحيفة السعودية، 
ــرائيل بالعربية»  ــرعان ما احتفى به حساب «إس س
التابع للخارجية اإلسرائيلية على «تويتر»، وشاركه 
معلّقاً على ما ذكره الكاتب بالقول: «نرد عليه أن يد 

إسرائيل ممدودة للسالم مع كل دول اجلوار».
ــعاً على  ــي املقابل، خلّف مقال العنزي غضباً واس ف
ــبكات التواصل االجتماعي، واتهم قراء صحيفة  ش

ــوع والذل واالرمتاء  ــها العنزي بـ»اخلن «اخلليج» نفس
ــالم»، فيما لم  ــي أحضان أعداء اهللا وكره أهل اإلس ف
ــمي على طروحات العنزي،  يصدر أي تعليق عربي رس
ــالق أكثر من  ــهد إط ــة ستش ــدو أن املنطق ــا يب فيم
ــي تفصلها من حلظة  ــون اختبار» في الفترة الت «بال
ــح الصفقة الكبرى التي تطبخ لها في  اتضاح مالم

واشنطن.
حتمية الســالم مع «إســرائيل».. أقــالم َّـ خدمة 

التطبيع  
رغم أن هذه ليست املرّة األولى التي يدعو فيها كاتب 
سعودي لتطبيع العالقات بني اململكة و»إسرائيل»، 
ــبوقة،  ــه غير املس ــزي وجرأت ــال العن ة مق ــدّ إال أن ح
ــاؤالت عديدة وفق مراقبني، خاصة أنها  تطرحان تس
ــعودي موال  ــرّأ فيها كاتب س ــى التي يتج املرّة األول
للحكومة على طلب تبادل فتح السفارات بني بالده 
و»إسرائيل» عالنية منذ اعتالء ولي العهد محمد ابن 

سلمان والية العهد منذ عام تقريبًا.
وسبق أن متنى العنزي، في وقت سابق من عام ٢٠١٥، 
ــفارة لبالده في «إسرائيل»، على أن يكون هو  فتح س
ــدات، عبر  ــد في عدة تغري ــفراء هناك. وأك ــد الس أح
حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي 
ــعودية في  ــفارة س «تويتر»، على رغبته في إقامة س

تل أبيب.
ــو أن يكون اجلنرال  ــي إحدى التغريدات: «أرج  وقال ف

ــور  ــي أن ــتراتيجي الوطن ــط االس ــعودي واخملط الس
ــعودية في إسرائيل، وأسعد  عشقي أول سفير للس

ــا دفع  ــب»، وهو م ــي تل أبي ــفير ف ــي س ــون ثان أن أك
ــل االجتماعي «تويتر»،  ــطون على موقع التواص ناش
ــفارة إلسرائيل»،  ــتاج بعنوان: «ال س ــني هاش بتدشّ
ــات العنزي وغيره من  ــروا فيه عن رفضهم ملطالب عبّ

الكتاب.
ــير تكرار الواقعة عالنية في عهد ابن سلمان      يش
ــعودي دحام العنزي ال ميثل صوتًا  إلى أن الكاتب الس
نشازا في الترويج للتطبيع في اململكة ويأتي موقف 
ــا حتدثت عنه  ا مل ا واضحً ــدً ــرة تأكي ــذه امل ــزي ه العن
ــابعة العبرية الشهر املاضي، من دعوات  القناة الس
ــعوديني لفتح سفارة  يطلقها بعض األكادمييني الس
سعودية في القدس وسفارة إسرائيلية في الرياض، 
ــن «تغيير  ــاملة، تتضم ــة تطبيع ش ــي إطار عملي ف
املناهج التعليمية في املدارس العربية حول الديانة 
اليهودية، وتغيير الثقافة العربية جتاه دولة االحتالل، 

والعمل على قبولها نفسيا».   
وأشارت القناة اإلسرائيلية إلى وجود ربط بني دعوات 
التطبيع هذه وسعي السعوديني ملواجهة «الطموح 
ــط، وهو ما شدد  ــرق األوس اإليراني» في منطقة الش
ــفت قناة  ــا، حيث كش ــالم اإليراني أيضً ــه اإلع علي
العالم قبل سنتني ونصف عن تغريدة لذات الكاتب، 
ــعودية «بصفتها قائدا  دحام العنزي، حث فيها الس
ــاون مع  ــى التع ــالمية»، عل ــة واإلس ــني العربي لألمت
ــرط التزامها مببادرة السالم العربية،  ــرائيل» ش «إس

لتحجيم «خطر العدو الفارسي».  
ــلمان  ــير تكرار الواقعة عالنية في عهد ابن س ويش
ــعودي دحام العنزي ال ميثل صوتًا  إلى أن الكاتب الس
ــازا في الترويج للتطبيع في اململكة، فهذا املد  نش
ــمي ووفق  ــبه رس ا بتوجه ش ــد مدفوعً ــدأ يتصاع ب
ــروج لولي  ــع طبيعة الصراع، وت ــة إعالمية متيّ خط
العهد محمد بن سلمان باعتباره «رجل السالم».  

ويأتي كالم العنزي في سياق احلديث املتواتر إعالميًا 
في السعودية عن العالقات مع إسرائيل ومقاربتها 
ــة» تقتضي أن تصبح  ــن باب أن «املصلح إيجابيًا م
ــر اإليراني، كما  ــي مواجهة اخلط ا ف ــل أبيب حليفً ت
شف عنها  يأتي اجلدل على خلفية لقاءات عديدة كُ
ــعودي املتقاعد  مؤخرًـ منها لقاء جمع اجلنرال الس
ــقي، مع دوري غولد، وهو مسؤول إسرائيلي  أنور عش
ــوزراء  ــن رئيس ال ــا م ــني حالي ــد املقرب ــابق، وأح س

اإلسرائيلي نتنياهو.
ــدة مع  ــاءات ع ــد لق ــذي عق ــقي -ال ــتهر عش واش
ــرائيليني بعضها في تل أبيب- بتصريحاته التي  إس
تتقرب من «إسرائيل»، إذ يقول «تل أبيب لم تقصفنا 

أو تشتمنا ملاذا عداؤنا لها»، مؤكدا أن «عداء اململكة 
ــطينيني ال  ــط تضامني مع الفلس ــرائيل هو فق إلس

أكثر وال أقل» وفق تعبيره.
    ميضي آخرون مثل أحمد الفراج، ومحمد آل شيخ، 
ــن، وغيرهم من  ــد للتطبيع املعل ــق التمهي في طري

أمثال الكاتب واحمللل السياسي تركي احلمد
ــي  ــابق ترك ــتخبارات الس ــر االس ــى مدي ــة إل وإضاف
ــقي، فقد  ــور عش ــابق أن ــط الس ــل، والضاب الفيص
ــر للعالقات  ــدة للتنظي ــعودية عدي ــرت أقالم س انب
ــج  ــة التروي ــرائيل، وزادت جرع ــع إس ــة» م «اإليجابي
ــة مع تقارير  ــاحته اإلعالمية متزامن للتطبيع ومس
ــمية في شكل  ــرائيلية وغربية عن خطوات رس إس

ــتركة، وتدور كلها  ــاريع مش زيارات واجتماعات ومش
حول شخص ولي العهد محمد بن سلمان.

ــعوديون،  ــا ليبراليون س ــارت مطالب طرحه ــا أث كم
ــرائيل»،  «إس ــع  م ــة  للمملك ــات  عالق ــة  بإقام
ــل االجتماعي  ــع التواص ــخط مغردين على موق س
ــاب تلك املطالب  ــف كثير منهم أصح ــر»، وُص «تويت
ــبق للكاتبني عبد  ــرب»، حيث س ــة الع بـ»الصهاين
ــيخ أن دعوا قيادة  ــم ومحمد آل الش ــف امللح اللطي
بلدهما إلى املسارعة في فتح جسور تواصل رسميّة 

مع «تل أبيب».
وفي السياق نفسه ميضي آخرون مثل أحمد الفراج، 
ومحمد آل شيخ، في طريق التمهيد للتطبيع املعلن، 
ــي تركي  ــم من أمثال الكاتب واحمللل السياس وغيره
ــم «قضية أهلها  ــالده لن تدع ــذي يرى أن ب ــد، ال احلم
تخلوا عنها وباعوها»، في إشارة إلى الفلسطينيني، 
ــم تعد قضية  ــطينية ل ــة الفلس ــدا أن القضي مؤك
ــة»، كما دعا  ــرعية مزيف العرب األولى، وأضحت «ش
عبد الرحمن الراشد إلعادة النظر في مفهوم عالقات 

اململكة مع فلسطني وإسرائيل».

ــرائيليني،  ــؤولني إس ــع مس ــع إعالمي م ــة تطبي ثم
ــؤولني  ا زيارات تطبيعية ولقاءات بني مس ــة أيضً وثم
ــالل  خ ــرائيليني  إس ــن  وآخري ــابقني  س ــعوديني  س
ــو العلم  يطبعون  ــاءات دولية، حتى أول مؤمترات ولق
ــالمي  خارج اختصاصهم، فهذه رابطة العالم اإلس
ــعودي تدين في  ــة بقربها من ولي العهد الس املعروف
ــمي محرقة الهولوكوست، وهي بالطبع  خطاب رس
ــرائيلية، وعبرت  ــكرتها اخلارجية اإلس أمر مدان، فش
ا  ــد الرابطة ظرفً ــا العميق، فلم جت ــن امتنانه لها ع
ــع رضاها  ــرائيل» لعلها تنال م ــة «إس ــب ملغازل أنس
رضا مؤسسة احلكم السعودية فتبدو متناغمة مع 

سياساتها اجلديدة.
ــي الداخل  ــات ف ــك السياس ــع تل ــري تلمي  ال يج
ــا  ــدا صادمً ب ــال  ــي مق ــب، فف ــعودي فحس الس
ــعودي في  ــس اللوبي الس ــب مؤس ــن كت للكثيري
ــي العهد األمير  ــلمان األنصاري أن ول ــنطن س واش
ــتعدادًا إلقامة  ــر اس ــلمان هو األكث ــد بن س محم
ــرائيل»، ويدعو األنصاري إلى  عالقات دائمة مع «إس
ــني الرياض وتل أبيب لن  ــكيل حتالف متكامل ب تش
ــب، بل سيفيد  يكون في مصلحة الطرفني فحس
برأيه الشرق األوسط بأكمله ويفيد حلفاءه العامليني 

بشكل أكبر.
ــن التطبيع منذ تولى  ــر والعلني ع بدأ احلديث املباش

ابن سلمان والية العهد 
بــني «الرئيــس اِّـؤمــن» و «األمــري الهائــج».. هل 

تتشابه اِّـواقف؟
ــلمان -في  ــود جنم ولي العهد محمد بن س منذ صع
ــر والعلني  ــث املباش ــدأ احلدي ــران ٢٠١٧- ب يونيو/حزي
ــوبني على  ــع، ونحا بعض املثقفني احملس عن التطبي
ــلطة إلى تفكيك املقاربات السابقة للتطبيع،  الس
ــرائيلي إلى  ــي اإلس ــراع العرب ــباب الص ــة أس وإحال
ــها التي  ــي املقاربة نفس ــية»، وه ــدة النفس «العق
ــي زيارة  ــادات ف ــس الراحل أنور الس ــا الرئي اعتمده
القدس في ١٩ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٧٧، ثم توقيع 

اتفاقية كامب ديفد في سبتمبر/أيلول ١٩٧٨.
ويرى محللون أن احلملة اإلعالمية املمنهجة واملروِجة 
للتطبيع في السعودية واملشفوعة بخطوات مماثلة 
ــبه ما حصل في  ــن اإلمارات والبحرين تش في كل م
ــرب ١٩٧٣، ورغم اختالف بعض الظروف،  مصر بعد ح

ــوات بعض  ــعوديني دع ــني الس ــض احمللل ــبه بع يش
اإلعالميني والكتاب لولي العهد السعودي إلى زيارة 
ــع الرئيس املصري  ــرائيل» بتلك التي حصلت م «إس

الراحل في ١٩ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٧٧.
ــالم مع  ــى الترويج للس ــون إل ــا إعالمي ــرى وقته انب
ــار أن من  ــنطن باعتب ــرائيل» والتقارب مع واش «إس
أوراق احلل بيدها، كما كان كمال أدهم مدير اخملابرات 
ــوا الرئيس  ــذاك أهم من دفع ــل آن ــعودية الراح الس
ــالم مع  ــه نحو الس ــادات بالتوج ــور الس ــل أن الراح

إسرائيل، ووضع كل «بيضه» بالسلة األمريكية.
ا فى  ــد عنا اآلن ٣٨ عامً ــي قراءة تاريخية ليوم يبع وف
ــود» املوافق  ــق التاريخ ، حيث كان الثالثاء «األس عم
٢٦ فبراير عام ١٩٨٠، اليوم الذى افتتح فيه السادات 
ــه كان الكتاب  ــرائيل» فى القاهرة، وفي ــفارة «إس س
ــهد بأمر من «الرقيب»، فهذا صالح  بعيدين عن املش
ــب»، وأنيس منصور  ــر يكتب عن «فوائد الكرن منتص
ــذور»، وعبد العظيم  ــن «فلوس صناديق الن يكتب ع
ــباب التاريخية التي جعلت  ــان يكتب عن األس رمض
ــاء، ومصطفى أمني يسأل:  املالئكة ال تصافح النس
ــب» مبليون  ــة «يانصي ــبت ورق ــو كس ــل ل ــاذا تفع م

جنيه؟!
ــيمة، كانت جريدة  ــة احلكومية الرس وفي الصحاف
«أخبار اليوم» حتتفل بأحسن العب، وكانت «األهرام» 
ــؤاد، وجريدة  ــوى ف ــة» جديدة لنج ــن «رقص تعلن ع
ــر رمضان، وفى  ــغولة بنتائج فوازي «اجلمهورية» مش
ــلوا  ــهرة يعرض التليفزيون الفيلم العربي «س الس
ــل األمريكى «مغامرات  ــى»، وحلقة من املسلس قلب

املرأة اخلارقة» والسادات يحذر من «القلة احلاقدة». 
ــد املغرد  ــني، يؤك ــني املوقف ــابه ب ــياق التش ــي س وف
الشهير مجتهد أن «ابن سلمان يوجه بتنفيذ حملة 
إعالمية وتويترية لتهيئة الرأي العام لعالقات معلنة 

ــرائيل» ومكافأة لإلعالمي واملغرد الذي يبدع  مع «إس
ــطون  ــة»، وفي املقابل يتعرض الناش ــي هذه احلمل ف
ــعة  املعارضون للتطبيع حلملة جترمي واعتقاالت واس

ومن أبرزهم مؤخرا الناشطة نهى البلوي.
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ــات التركية األمريكية مرحلة  دخلت العالق
جديدة من التصعيد على خلفية محاكمة 
القس األمريكي أندرو برونسون بتهم تتعلق 
ــلبية  ــو ما انعكس بصورة س ــاب، وه باإلره
ــة ما دفعها للهبوط إلى  على الليرة التركي
ــية، إذ بلغت أمس اجلمعة  مستويات قياس
٣٨٠٤ للشراء و٦٫٣٧٠٤ للبيع مقابل ٥٫٥٤٢٤ 

للبيع، و٥٫٥٣٥٩ للشراء.
وبينما تبحث أنقرة سبل اخلروج من أزمتها 
ــتعال املضاربة على عملتها، إذا  وسط اش
ــب، يصب  ــي دونالد ترام ــس األمريك بالرئي
ــي أعلن من  ــار بتغريدته الت ــت على الن الزي
ــى الصلب  ــوم عل ــا مضاعفة الرس خالله
ــا، لتصبح  ــتورد من تركي ــوم املس واأللومني
ــوم على األلومنيوم ٢٠٪ وعلى  نسبة الرس
ا بـ»عالقاتنا  الصلب ستصبح ٥٠٪» مختتمً
مع تركيا ليست جيدة في الوقت احلاضر».

ــس التركي رجب  ــف الرئي ــي املقابل وص وف
ــرب  ــا «ح ــدث بأنه ــا يح ــان م ــب أردوغ طي
اقتصادية» داعيًا الشعب التركي ملواجهتها 
ا: «الدوالر األمريكي لن  بكل السبل، مضيفً
يقطع طريقنا وسوف نرد بعملتنا الوطنية 
على األطراف التي شنت هذه احلرب علينا»، 
ا بالدفاع عن بالده في مواجهة تلك  متعهدً
ــاج والصادرات  ــات، قائالً «زيادة اإلنت الهجم
ــى التحديات التي  ــف أفضل رد عل والتوظي

تواجهها البالد».
ــا مع بدء  ــة ضد تركي ــة املعلن ــن احلمل تزام
تطبيق العقوبات االقتصادية ضد إيران ومن 
ثم روسيا بالتبعية ومن قبلها التصعيد مع 
ــرب االقتصادية  ــف مالمح احل الصني يكش
التي تشنها أمريكا ضد الدول املغردة خارج 
ــارات أمام  ــؤال: ما اخلي ــربها، ليبقى الس س
هذه الدول للتصدي جلنون ترامب ومواجهة 
هذا النوع اجلديد من احلروب التي تستهدف 

الشعوب قبل األنظمة؟
تركيا تحذر

ــمي على ما وصلت إليه  في أول رد فعل رس
ــة احمللية،  ــور قيمة العمل ــاع من تده األوض
ــن أن العقوبات  ــنطن م ــرة واش ــذرت أنق ح
ــرار  ــى اإلض إل ــط  ــتؤدي فق ــوط س والضغ
ــن العضوين في حلف  ــني البلدي بالروابط ب
ــتواصل  ــي، وقالت إنها س ــمال األطلس ش
ــوم اجلمركية  ــرورة على الرس الرد عند الض

األمريكية .
ــة  ــة التركي ــم وزارة اخلارجي ــدث باس املتح

حامي أقصوي في بيان له قال إن تركيا تريد 
حل اخلالفات عن طريق الدبلوماسية واحلوار 
ــنة والتفاهم الثنائي، ومن ثم  والنوايا احلس
ــمة كما  ــال للحديث عن ردود حاس فال مج
ــاعات القليلة  ــالل الس ــض خ ــب البع طال
ــض احملللني  ــا لفت إليه بع ــة، وهو م املاضي

املقربني من دوائر صنع القرار داخل تركيا.
ــة إبراهيم كالن  ــم الرئاس أما املتحدث باس

ــدات أو ابتزازات  ــه ال ميكن ألي تهدي فقال إن
ــد تركيا، ذاكرًا  ــات أن تفت في عض أو عملي
ــابه الرسمي  ــرها على حس في تغريدة نش
ــات قد انهارت  ــى «تويتر» أن كل اخملطط عل
بعد احملاولة االنقالبية التي شهدتها تركيا 
ــتهزم  ــف يوليو/متوز ٢٠١٦، وأنها س منتص

مجددًا.
بينما املتحدثة باسم صندوق النقد الدولي 
ــي تصريحات لها، إن  ــدا النجار، قالت ف ران
ــل بالصندوق من أجل طلب  تركيا لم تتص
ــيرة إلى أن الصندوق  ــاعدة مالية، مش مس
ــارة من السلطات التركية  «لم يتلق أي إش
ــة»،  ــاعدة مالي ــب مس ــدرس طل ت ــا  وأنه
ــوط الليرة  ــا لن تعقب على هب مؤكدة أنه
ــى التحركات  ــون الصندوق «ال يعقب عل ك

اليومية للعمالت» بحسب «رويترز»
األسواق العاِّـية تهتز

ــك املركزي  ــن البن ــادر ع ــر ص ــبب تقري تس
األوربي يفيد بقلقه حيال انكشاف البنوك 
ــرة التركية، في  ــى االنحدار احلاد في اللي عل
ــتوياته في أكثر  ــورو إلى أقل مس ــع الي تراج
ــتثمرون القلقون  من عام، حيث تدافع املس
ــدوالر والني والفرنك  ــالذات اآلمنة (ال على امل
ــن العمالت ذات  ــوا م ــري) وتخلص السويس

اخملاطر مثل عمالت األسواق الناشئة.
ــهم األوروية يوم اجلمعة  كما تراجعت األس

ــوق، حيث أغلق  ــط هزة عنيفة في الس وس
ا  ــي منخفضً ــتوكس ٦٠٠ األورب ــر س املؤش
ــارة قدرها  ــبوع على خس ١٫١٪، منهيًا األس
ــر داكس األملاني   ٠٫٩٪، بينما انخفض املؤش
ــر األسهم اإليطالية  ٢٪ في حني جاء مؤش
في مقدمة اخلاسرين بني املؤشرات الرئيسة 
ــتوى  في أوربا مع هبوطه ٢٫٥٪ إلى أدنى مس

منذ يوليو/متوز من العام املاضي.
ــيا)،  ــران وروس ــريكتيها (إي ــا وش     تركي
ــر في مرمى  ــكل واضح ومباش ــوا وبش بات
ــع البعض  ــرب األمريكية، ما دف ــران احل ني
ــتراتيجيات جديدة رمبا  إلى احلديث عن إس
ــة ملواجهة تلك  ــم الثالث ــا العواص تتبناه

احلرب
ــيتيه  ــل لدى سوس ــس احملل ــت جوكي كي
ــواق  ا على األزمة: «األس جنرال، قال تعليقً
ــوق الصرف  ــا على أزمة س ــر رد تركي تنتظ
ــة  ــل في مزيد من السياس ــي، وتأم األجنب
ــادرات  ــن املب ــالً ع ــة فض ــة املوثوق النقدي
ا «كلما طال انتظار  الدبلوماسية»، مضيفً
السوق، زادت إمكانية اتساع نطاق األزمة، 
ليس إلى أصول األسواق الناشئة فحسب 

ا». بل إلى األسواق املتقدمة أيضً
ــرة التركية لم تقتصر  ــات هبوط اللي تداعي
على األسواق األوربية فحسب، فقد فتحت 

ــاض مؤخرا  ــهم األمريكية على انخف األس
ــدالت األداء في البنوك بصفة  مع اهتزاز مع
ــز الصناعي  ــر داو جون ــة، وتراجع املؤش عام
ــادل ٠٫٤٢٪ ليفتح عند  ١٠٨٫٠٤ نقطة مبا يع
٢٥٤٠١٫١٩ نقطة وانخفض املؤشر ستاندرد 
أند بورز ٥٠٠ مبقدار ١٣٫٩٤ نقطة، ونزل املؤشر 

ناسداك اجملمع ٥٧٫٠٧ نقطة.
حرب اقتصادية شاملة

ــع  ــو يض ــا وه ــب رئيسً ــب ترام ــذ تنصي من
ــات االقتصادية  ــه تفريغ الكيان نصب عيني
ــن مضمونها  ــم م ــي العال ــية ف والسياس

ــن  م ــيء  بش ــع  تتمت ــي  الت ــك  تل ــة  خاص
ــرار األمريكي، فكانت  ــتقاللية عن الق االس
ــا ترامب  ــي تبناه ــة الت ــة العدائي السياس
ــكل مالمح  ــي املنهج والعقيدة التي تش ه
ــة اخلارجية لواشنطن خالل العام  السياس

األخير.
احلرب املعلنة ضد تركيا اآلن ليست اجلبهة 
ــارب فيها أمريكا، إذ جاءت  الوحيدة التي حت
ــة العقوبات اجلديدة التي  بالتزامن مع حزم
فرضتها ضد إيران ودخلت حيز التنفيذ قبل 
ــاعات، هذا بخالف تداعياتها على روسيا  س
التي تربطها عالقات اقتصادية إستراتيجية 
ــها تصدير النفط الذي  مع طهران على رأس
تأثر كثيرًا بالقيود األمريكية املفروضة على 

خطوط التصدير اإليرانية.
ــرة على خلفية  ــد األمريكي مع أنق التصعي
ــون، بخالف عرقلة  ــة القس برونس محاكم
ــي  ــب ف ــات ترام ــي لطموح ــب الترك اجلان
ــكل كبير في زعزعة  ــهم بش املنطقة، اس
ــة،  ــوق التركي ــي الس ــثتمرين ف ــة املس ثق
خاصة بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات 
تطال مسؤولني حكوميني وقطاعات مالية 
ــدور الذي  ــة، هذا بخالف ال ــة تركي ومصرفي
ــا  ــع خفضه ــة م ــوكاالت العاملي ــه ال لعبت
ــي تأجيج  ــا ف ــي لتركي ــف االئتمان التصني

املوقف.
ما الخيارات؟

ــك املركزي  ــة والبن ــم تتخذ احلكوم ــاذا ل مل
ــرعية  ــراءات حازمة وقرارات س ــي إج الترك
لدعم موقف الليرة أمام العمالت األجنبية؟ 
ــذ الوهلة  ــوة من ــه بق ــرض نفس ــؤال ف س
ــنة الباحثني واحملللني، غير  األولى على ألس
ــك إلى أن  ــير ذل ــب في تفس ــض ذه ان البع
ــة املعنية في تركيا  ــات االقتصادي املؤسس
ا منها أن األزمة  ــى اآلن إدراكً لم تتدخل حت
ــب االقتصادية، فهي  ــا باجلوان ال عالقة له
امتيازية في املقام األول، والرد عليها ال بد أن 

يكون في نفس االجتاه.
متلك تركيا خيارين ملواجهة احلرب الشعواء 
التي تشنها الواليات املتحدة، خيار تتحكم 
ــة ومتلك  ــي تفاصيله كاف ــا، ف ــه وحده في
ــر يتوقف على قدرتها  ــح إجنازه، واآلخ مفاتي
ــة مع  ــة تفاهمي ــى صيغ ــل إل ــى التوص عل
ــركائها - روسيا وإيران وأوربا - للتوحد في  ش

مواجهة جنون ترامب.
ــكالت االقتصادية التي تواجه الليرة      املش
ــا أو التعامل  ــن التغلب عليه ــة ميك التركي
ــات املوجود اآلن  ــن حجم املضارب معها، لك

ــي  على الليرة يرجع إلى التصعيد السياس
بني واشنطن وأنقرة بشكل رئيسي

ــل  التموي ــتاذ  أس ــة  دواب ــرف  أش ــور  الدكت
ــاح  ــطنبول صب ــة «إس ــاد بجامع واالقتص
ــن اإلجراءات  ــار إلى عدد م ــن زعيم» أش الدي
ــرة اتخاذها  ــب على أنق ــة التي يج العاجل
ــرة، أبرزها:  ــعر صرف اللي ملواجهة تراجع س
بث عوامل الثقة لدى املواطنني ال سيما من 
خالل مسؤولي السياسة النقدية الذين لم 
نسمع لهم صوتًا وزيادة الوعي لدى الشعب 
ــة على وضع  ــرة باعتبار احملافظ ــدم الدول بع
الليرة واجب وطني وشرعي ووضع قيود على 
ــدوالر وتفعيل نظام  ــحب والتحويل لل الس
ــيما في املطارات ورفع  الرقابة النقدية ال س

سعر الفائدة مؤقتًا.
ــظ الصاوي،  ــد احلاف ــادي عب ــر االقتص اخلبي
توقع أن تلقى دعوة الرئيس التركي للشعب 
ــب والعمالت  ــن الذه ــل مقتنياتهم م حتوي
ا من  ــة تعاطفً ــرة التركي ــة إلى اللي األجنبي
ــيكون -  ــب عدد من املواطنني، لكنه س جان
ا على املدى القصير أو  بحسب رأيه - تعاطفً
ــط على أحسن الفروض، مشيرًا الى  املتوس
ــيفرض على احلكومة  أن هذا التعاطف «س
ــاه  جت ــادة  ج ــوات  ــذ خط تتخ أن  ــة  التركي
ــكالتها مع أمريكا»، الفتًا إلى  تقليص مش
ــهرين  ــات األخيرة على مدار الش أن االرتفاع
ــباب اقتصادية على  ــني لم تكن ألس املاضي
ــية  ــباب سياس اإلطالق ولكنها كانت ألس
ــة في ٢٤ يونيو/ ــق بالعملية االنتخابي تتعل

ــم اخلالف مع  ــي ونتائجها، ث ــران املاض حزي
أمريكا والتطورات التي تشهدها املنطقة».

ــابقة التي تصنف  ــراءات الس ــب اإلج بجان
ــا الكثير من األوراق  ــة» أمام تركي بـ»العاجل
ــا  ــي، كم ــي والعامل ــتوى اإلقليم ــى املس عل
ــيًا واقتصاديًا  ــا خيارات كثيرة، سياس لديه
ــنطن لم تتلق  ــيًا، خاصة أن واش ودبلوماس
ــرة، إذ إنها ما  ــل من أنق ــى اآلن أي رد فع حت
ــبل  ــل األزمة بالس ــعى حملاولة ح ــزال تس ت
الدبلوماسية والسياسية، وهو اخليار الذي 

يفضله األتراك في الفصل األول من احلرب.
ــي جزء من  ــى تركيا ه ــة عل ــرب املعلن     احل
ــى التجارب  ــي للقضاء عل ــط األمريك اخملط
الدميقراطية الناشئة كافة التي استطاعت 
ــها على خط السباق العاملي  أن تضع نفس

مبا يهدد مصالح واشنطن في املنطقة
االتصال الهاتفي الذي أجراه مؤخرا أردوغان 
ــارة مرتقبة خالل  ــني واحلديث عن زي ــع بوت م
ــي  ــة الروس ــر اخلارجي ــة لوزي ــام املقبل األي

ــير إلى خطة  ــروف لتركيا، يش ــيرغي الف س
ــي في أنقرة  ــا تعد داخل املطبخ السياس م
ــأن اإلعداد للمرحلة القادمة  وموسكو بش

وبحث سبل التصدي للحرب األمريكية.
في مايو ٢٠١٧، شارك الرئيس التركي بقمة 

«طريق احلرير» في بكني، وكانت مبثابة إطالق 
رسمي لرؤية املشروع الذي تلعب تركيا فيه 
ــة دورًا محوريًا،  ــن الناحية اجليوبوليتيكي م
ــني  ــا ب ــمية بعده ــارات الرس ــت الزي تكثف

املسؤولني األتراك والصينيني.
ــان أن  ــن أردوغ ــط، أعل ــام فق ــل عدة أي وقب
ــندات مقومة باليوان  ــالده تعتزم إصدار س ب
ــدف جتاوز  ــى، وذلك به ــي للمرة األول الصين
ــام تركيا  ــا أم ــم وضعه ــي يت ــات الت العقب
ــعى  ــي وقت يس ــارج، ف ــن اخل ــراض م لالقت
ــى حرمانها  ــرعون األمريكيون إل ــه املش في
ــات الدولية على  ــروض عبر املؤسس من الق

خلفية ملف القس برانسون.
تركيا عضو قوي في حلف شمال األطلسي 
ــلحة واملعدات  والنسبة العظمى من األس
ــتوردها من الغرب النصيب األكبر  التي تس
فيها للواليات املتحدة، ما يعني أنه إن اجتهت 
أنقرة إلى شراء احتياجاتها العسكرية من 
دول أخرى كالصني أو روسيا أو حتى دول أوربا 

ــر األكبر في هذه  ــنطن اخلاس ستكون واش
املعادلة، ما ميثل ورقة ضغط أخرى.

ــالت جديدة  ــني تكت ــي تدش ــرة ف ــاح أنق جن
ــكر الشرقي (روسيا  تنحاز فيها إلى املعس
ــع احلفاظ على  ــني - إيران) بالتزامن م - الص

ــتركة مع دول أوربا املعتدلة التي  أرضية مش
ــات ترامب  ــي بدورها كذلك من سياس تعان
ــم اخلريطة  ــد رس ــن أن يعي ــة، ميك العدائي
ــيًا، ويعيد األمور  الدولية، اقتصاديًا وسياس
ــبة  ــرى، خاصة أن نس ــى نصابها مرة أخ إل
ــي أمريكا  ــيادية ف ــن اجلهات الس ــرة م كبي
ــتراتيجيات إدارة  ــى اس ــا حتفظات عل لديه
ــف العالقات اخلارجية  الرئيس األمريكي ملل

لبالده الذي أكسبه كل يوم عدوا جديدا.
ــة على تركيا  ــإن احلرب املعلن ــي اجململ ف وف
ــاء على  ــط األمريكي للقض ــن اخملط جزء م
ــئة كافة التي  التجارب الدميقراطية الناش
ــى خط  ــها عل ــع نفس ــتطاعت أن تض اس
ــباق العاملي مبا يهدد مصالح واشنطن  الس
ــاج إلى حلفاء تابعني  في املنطقة التي حتت
ــة  ينفذون ما يؤمترون به دون جدال أو مناقش

ا على مناصبهم وكراسيهم . حفاظً

حذرت أنقرة واشنطن من أن العقوبات والضغوط 
ستؤدي فقط إُّـ اإلضرار بالروابط بني البلدين 

العضوين َّـ حلف شمال األطلسي

يأتي موقف العنزي هذه اِّـرة تأكيدا 
واضحـًا ِّـا تحدثت عنه القناة السابعة 
العربية من دعوات يطلقها بعض 
األكاديميني السعوديني لفتح سفارة 
سعودية َّـ القدس وسفارة إسرائيلية 
َّـ الرياض

تزامنت الحملة اِّـعلنة ضد 
تركيا مع بدء تطبيق العقوبات 
االقتصادية ضد إيران ومن 
ثم روسيا بالتبعية ومن قبلها 
التصعيد مع الصني

دعم لسفارة إسرائيلية في الرياض.. هل يفعلها ابن سلمان؟
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ترامب



هموم الناس

@Òb„b»fl@ÊÎÜ«b‘nΩa
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من النافذة

    هناك حقيقة يجب ان يعرفها اجلميع بأن املتقاعدين 
ــلمون رواتبهم بشكل استحقاقات وليس منة او  يتس
صدقة من الدولة حيث ترتبت لهم تلك االستحقاقات 
من خالل التوقيفات املستقطعة منهم طوال خدمتهم 
ــبة ٧٪ من رواتبهم الشهرية ، يضاف  الوظيفية وبنس
لتلك النسبة ضعفها كمساهمة من الدائرة ، وبذلك 
يصل مجموع االستقطاع الشهري الى ٢٠٪ اي خمس 
ــتمر ذلك لعقود طويلة من الزمن ووضعت  الراتب ، واس
ــتثمرت  ــدوق التقاعد واس ــذاك في صن ــك املبالغ ان تل
ــركات والعقارات حتى درت  ــاريع واسهم الش في املش
ــن املليارات ويفترض  ــاً طائلة بلغت كماً كبيراً م ارباح
من ريعها وارباحها صرف رواتب املتقاعدين.املتقاعدون 
شريحة مهضومة احلقوق وقد استضعفتها االغلبية 
ــة ، واضحوا  ــرار واملتنفذين في الدول ــاب الق من اصح
ــذي اخذ مأخذاً  ــاب الفقر املدقع ال ــاعة الني حالة مش
ــروج الى  ــنها للخ ــا على كبر س ــا حتى اضطره منه
الشارع حتت لفحات البرد القارس وحر صيفنا الالهب 
ــة بحقوقهم  ــام للمطالب ــر واالعتص ــرض التظاه لغ
ــي كل دول العالم ألن  ــم تكن مألوفة ف ــابقة ل وهي س
حقوقها مكفولة في كل الدساتير .املعاناة احلقيقية 
للمتقاعدين مستمرة ولم جند من ينصفهم ومينحهم  

ــة  القانوني ــوق  احلق
التي منحت القرانهم 
ــتثناء  ــني باس املوظف
ــة  ترقيعي ــراءات  اج
ــادات  بالزي ــميت  س
ــدة  املعتم ــة  البائس
ــخاء  ــرم وس ــى ك عل
ــح او االجتهادات  املان
اصبح  ــخصية.  الش
ــة  ازال ــب  الواج ــن  م
ــر الذي  ــف الكبي احلي

وقع على اكثر من مليونني ونصف املليون عائلة تعيش 
ــر ولم يطرأ  ــتوى خط الفق ــة ملس ــدود املقارب اآلن باحل
ــنة ٢٠٠٦ وتعديله  ــم ٢٧ لس ــوى تعديل القانون رق س
ــنة ٢٠٠٧ والذي صادر الكثير  ــف رقم ٦٩ لس االول اجملح
من احلقوق وخفف بنسب االستحقاقات القانونية من 
ــه ، يجب ان تأخذ املقترحات التي  خالل اقراره وتطبيق
قدمتها اجلمعية االنسانية للمتقاعدين على محمل 
ــي انصافهم  ــم الوحيد ف ــت امله ــا اصبح اجلد النه
ــبة عالية من الشعب بلغت  باعتبارهم يشكلون نس
ــمول  ــألة ش ــا البد من ان نعرج على مس ــث ، وهن الثل
املتقاعدين باخملصصات العائلية التي كانت متنح لهم 
ــنة ١٩٦٦ امللغى  ــون رقم ٣٣ لس ــابقاً  مبوجب القان س
ــادة (٢٩) من القانون  ــن البند ثانياً من امل ــرة (١) م بالفق
ــادة (١٦) من التعديل  ــنة ٢٠٠٦ املعدل بامل ــم ٢٧ لس رق
ــد الذي يتم  ــنة ٢٠٠٧ .والقانون اجلدي ــم ٦٩ س االول رق
ــأن القانون  ــر النور وقد اتضح ب ــث عنه االن لم ي احلدي
ــن البرملان واملصادقة والتصويت  انف الذكر لم ينجز م
ــث روح االمل  ــي يب ــريحة ك ــاف هذه الش ــه وانص علي
ــات املرحلة  ــي حاج ــم وان يلب ــة له ــاؤل والفرح والتف
ــون منصفاً للجميع.  ــة وان يكون القان احلالية واملقبل
ــب التقاعدي  ــوى الرات ــورد للمتقاعدين س ــد م ال يوج
ــرعة اصداره (قانون  ــاس من الواجب س وعلى هذا االس
االمل والفرحة) النعاش معيشتهم ورفع الغنب عنهم 
ــبابهم خلدمة الوطن ولننظر الى  النهم قدموا ربيع ش
ــا متقاعدون واول ما  ــم املتحضر ايضاً ففيه دول العال
ــة املتقاعد. فهل تقبل  ــن اجناز يكون من حص يصدر م
الدولة واحلكومة ان تبقى شريحة املتقاعدين من اكثر 

شرائح اجملتمع تضررا ولم يتم انصافهم؟.

هل تقبل الدولة 
والحكومة ان تبقى 
شريحة اِّـتقاعدين من 
اكثر شرائح اِّـجتمع 
تضررا ولم يتم انصافهم؟

bËibzï¸@÷Ï‘ßa@@ÒÖb«aÎ@äfl˛a@ıbÃ€a@lÏ‹�fl
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ــأة التقاعد  ــاذا فعلت هي ــل تدرون م ه
الوطنية برواتب املتقاعدين متجاهلة 
ــبة؟ وهل سمعتم  املكتس حقوقهم 
ــدون  املتقاع ــون  املواطن ــه  قال ــا  م
ــالم حول فقرهم  ــائل االع ملندوبي وس
ــون احلرمان  ــم يعيش ــم ,, انه وجوعه
ــر وتتجمد الدموع في عيونهم. والقه
ــى  عل ــة  بالالئم ــون  يلق ــمعناهم  س
املسؤولني في هيأة التقاعد يجبرونهم 
ــتمرار  ــض رواتبهم واالس ــى تخفي عل
ــن رواتبهم الى  ــغ م ــتقطاع مبال باس
ــتطيع حملة  ــم يس ــة!! ل ــا ال نهاي م
ــات االنتظار لتلقي  كاميرات الفضائي

ــأداروا بكاميراتهم عائدين  ــة ف االجوب
وقد بدت دالئل احلزن على وجهوههم.
املتقاعدون بهذه االجراءات التعسفية 
شعروا بانعزالهم عن باقي الناس في 
الضفة االخرى   ان متايزهم عن سواهم 
ــد عليهم  ــد يرت ــر ق ــاق والتبذي باالنف
ــؤول  ــؤالء عن املس ــاءل ه ــلبا وتس س
ــذا وضع مربك  ــذي اوصلهم الى هك ال
ــة التي  ــة املبكي ــن االجوب ومحرج؟وم
ــنة عوائلهم ان  ــمعناها على الس س
ــل وهم  ــن العم ــون ع ــم عاطل اوالده
ــة العيش بفضل  يحصلون على لقم
ــن واجلمعيات  ــن االقرباء اخليري عدد م
ــت بأعلى  ــر صرخ ــل كث اخليرية.وعوائ
ــؤولني؟ اال يهتمون  اصواتها,, اين املس
ــم؟ ,, متى كان  ــعبهم وبلده بنا وبش
ــذا القدر من  ــراق على ه ــؤولو الع مس
ــوب املتحجزة؟!لن نزيد  ــوق والقل العق
ــة التي اجمعت على  في ترديد االجوب
ــؤولية ايصال  ــة مس ــل احلكوم حتمي
ــاوي,, الى  ــى هذا الوضع املأس البلد ال
ــون اصواتهم النقاذهم  اي جهة يرفع
ــوال اخلزينة  ــدين ومبذري ام من املفس
ــرفاء الذين  ــن الش ــة م ــيء بنخب واجمل
ــى املال العام. ــم متتد ايديهم يوما ال ل
ــل مادام  ــد افض ــع الوعود بغ ــن تنف ل
ــى اخلزينة قد وصل الى ارقام  الدين عل

ــادام مرتكبو جرمية افالس  مخيفة وم
ــبة  اخلزينة طلقاء بعيدين عن محاس
ــع الوعود  ــون ولن تنف ــاء والقان القض
ــؤولني والسياسيني  واجلميع يرى املس
ــا  بعض ــم  بعضه ــض  يناق ــا  جميع
ــر  غي ــاوب  بالتن ــاخ  االفخ ــون  وينصب
ــة الى  ــة الدول ــر عجل ــني بتقهق عابئ
ــفير الهاوية..  الوراء وبوصولهم الى ش
ــم اكثر  ــد ه ــة التقاع ــؤولو هيئ مس
ــؤولني معرفة باوضاع البالد فهم  املس
يرون بأم العني يوميا كيف يتجمع ذوو 
ــواب وزارة الصحة  ــن على اب املتقاعدي
ــى االدوية مجانا حيث ال  ليحصلوا عل
ميلكون القدرة على شرائها باسعارها 
ــأم العني.  كيف  ــم يرون ب املرتفعة.وه
ــد الفقراء واملعوزين امام دائرة  يحتش
ــة للحصول على  ــة االجتماعي الرعاي
ــأة التقاعد  ــاعدات املتاحة.ان هي املس
ــر  ــؤوليها االكث ــار مس ــة وكب الوطني
ــريحة املتقاعدين  ــة بأوضاع ش معرف
ــي مجلس  ــروا قضاياها ف ــدل ان يثي ب
ــول لها يلجأون  ــوزراء ويطالبون بحل ال
ــمي  ــات,, بعضهم يس ــى الفضائي ال
ــر ينعته  ــض االخ ــة والبع ــك مهزل ذل
بالتمثيلية الرخيصة! لقد كشفنا عن 
ــم (٣٧)  التخفيض حينما راجعنا قس
ــتمرار  ــأل عن علة اس من الهيأة لنس

ــث كان  ــا حي ــن رواتبن ــتقطاع م االس
ــأة قد اصدرت امرا بتنزيل  الرد من الهي
ــى وثانية  ــن فئات اول ــب املتقاعدي روات
ــتمرار  ــدة مع االس ــة واح ــة درج وثالث
باستقطاع مبالغ من رواتبهم السباب 
ــول حيال  ــس لنا اال ان نق جنهلها!ولي
ذلك,, ان اجراء الهيأة يخلو من السند 
ــي الرواتب  ــكني ف ــي وان التس القانون
ــبة  احلالية اصبح من احلقوق املكتس
التي ال ميكن التصدي لها حفاظا على 
ــتقرار  ــز القانوني للمتقاعد واس املرك
ــالت.ان فوات مدة (٣٠) يوما على  املعام
ــه مبنزلة احلكم  ــردي يجعل ــرار الف الق
ــن  ــي ال ميك ــات وبالتال الب ــي  القضائ
ــني وجدت خلدمة  ــن به.ان القوان الطع
ــد  ــأة التقاع ــراء هي ــع اال ان اج اجملتم
ــة العامة  ــبب اضرارا باملصلح سيس
ــة من اليتامى  ومصالح الفئات الهش
واالرامل والثكالى واملعوقني والشيوخ 
ــجع على  ــي العمر ويش ــني ف املتقدم
ــاد النه ميكن اجلناة الذين اضروا  الفس
ــن  ــالت م ــن االف ــعب م ــح الش مبصال
ــال العام الذي  ــة لتحصيل امل املالحق
ــاب  ــى حس ــروا عل ــد اث ــم وق بحوزته
ــن حكومته  ــذي ينتظر م ــعب ال الش

توفير اسباب العيش الكرمي.  

تخفيض رواتب المتقاعدين بعيدا عن حقهم المكتسب 

بــــوابـــــة

 
   يعيش العراق االن ازمات متتالية ابطالها اخلونة والسارقون 
ــاء علينا  ــا ويريدون االن القض ــرقوا خيراتنا ونفطن ــن س الذي
ــة واحدة امام طغيانهم وصراعهم املتعصب  الننا وقفنا وقف
وال  ــلطة  الس ــل  اج ــن  م
ــوى مصاحلهم  ــم س يهمه
ــنا  ــخصية حيث عش الش
ــك  ذل كل  ــة  عصيب ــا  ايام
ــة  الساس ــض  بع ــبب  بس
ــف  كي ــون  يعرف ال  ــن  الذي
ــم يقدموا  ــودون البالد ول يق
شيئا .. وألننا صوت للجميع 
ــيني  السياس اليوم  نطالب 
ــباب النهم  اجلدد بدعم الش
ــتقبله  ومس العراق  واجهة 
ــر حيث نرى خالل جتوالنا في بغداد ومحافظاتنا احلبيبة  الزاه
ــر معيب  ــذا املنظ ــة وه ــون االرصف ــار يفترش ــار والكب الصغ
ــبابنا ونسائنا ..  ــؤول املعني في ضياع اطفالنا وش على املس
ــول : متى نرى نور  ــي احلكومة اجلديدة ونق ــال نريد ان نكرر ف ف

(التعيينات)؟
أخيراً:ـ

ــرفاء الوطن والغيارى في بلدنا العزيز بلد احلضارة بلد  لكل ش
ــباب واجب وطني وهم عماد  التاريخ بلد البترول .. مراعاة الش
مستقبل البالد ومن الواجب على املسؤولني تعيينهم بعدما 
ــهاداتهم  ــت ظهور اولياء امورهم  حتى حتصلوا على ش انحن
ــورة غير منطقية  ــدر هذه الطاقات بص ــس من املعقول ه فلي
ــي البلد حيث ان  ــلبا على احلالة االقتصادية ف ــا قد يؤثر س مم
ــريا مما يعد سابقة  ــا بش ــكلون جيش مجموع العاطلني يش
ــريعا ، والتخلص من البطالة  ــرة يجب االنتباه اليها س خطي
ــا طاقات  ــط  ولدين ــرة من النف ــى بحي ــو عل ــراق يطف الن الع
ــحوا اجملال  ــتعد االن خلدمة البلد .. فافس ــات كبيرة تس وقام
للخبرات لتأخذ مكانها .. وليكن ( الرجل املناسب في املكان 

املناسب).

مجموع العاطلني 
يشكلون جيشا 
بشريا مما يعد 
سابقة خطرية يجب 
االنتباه اليها سريعا

حسني السومري

@—√ÏÌ@Ûnfl
_lbjí€a

احمد البياتي

بغداد / عباس كريم العلياوي
ــعب عن قضاء األعظمية وجعلها قضاءً  ــطار مدينة الش بعد انش
ــة العامة واكتمال  ــعب) وملقتضيات املصلح ــتقالً (قضاء الش مس
ــوٰى ووجه حضاري  ــرور من اهمية قص ــر اخلدمية وما جلهاز امل الدوائ
ــتحداث قاطع للمرور ضمن  ــدن املتحضرة جند هناك ضرورة ألس للم
ــة املترامية األطراف  ــن األقضي ــة للقضاء كونه م ــة اجلغرافي الرقع
ــاً من قضاء األعظمية ولغرض تسهيل  وأكبر مساحةً واكثر نفوس
ــرور ومتعلقاتها وخدمة  ــص قضايا امل ــة املواطنني فيما يخ مراجع

للصالح العام.
ــخه منه الى السادة: محافظة بغداد ورئيس مجلس محافظة  نس

بغداد وقائمقام قضاء الشعب.

    الطالبة (براق فيصل جبار عبيد) اتصلت هاتفيا بجريدتنا وذكرت 
بانها قد غبنت بدرجاتها لهذا العام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨ في دروس 
الكيمياء واالحياء والرياضيات واللغة العربية وان معدلها هو ٨٩و٧٦ 
ــة اكثر من هذه الدرجات  ــان درجاتها في هذه الدروس عالي وافادت ب
ــا وترجو عرض املوضوع  ــه وجاءت اقل من توقعاته ــر ما مت تدوين وغي

امام السيد وزير التربية ملناقشة مشكلتها وانصافها.

@ÚÓi6€a@äÌãÎ@âbƒ„a@‚bfla
ÖaÜ«a@êÖbç@pbuâÖ@O@‚

م / استحداث قاطع مرور في قضاء الشعب
‚b»€a@âÎäΩa@äÌÜfl@ÜÓé€a

NO.3008.MON.13.AUG.2018 العدد (٣٠٠٨) االثنين ٨/١٣/ ٢٠١٨ 

ــاء علي  ــن (ضي ــا املواط ــث الين بع
حافظ محمد) برسالة الى جريدتنا 
ــي ذكر فيها  ــد االلكترون عبر البري
بانه حصل على شهادة ماجستير 
ــن  ــرية م ــي اجلغرافيةالبش آداب ف
ــة التربية ابن  ــداد /كلي جامعة بغ

ــانية مبوجب  ــوم االنس ــد للعل رش
ــم ٢٧٨٥ في  ــة املرق ــاب اجلامع كت
ــر جيد ومبعدل  ٢٠٠٧/١١/١٥ وبتقدي
ــذ ذلك التاريخ  ــالة (٨٦٪) ومن الرس
ــل على تعيني  ــد االن لم يحص وحل
ــي احدى دوائر الدولة وحاليا يبيع  ف

ــطية, فهل يصح  الفواكه في بس
ــال من جد  ــذا هو ح ــك؟ وهل ه ذل
ــألة يندى لها  ــد؟ انها مس واجته
ــا القلب.. فهل  ــني ويتفطر له اجلب
ــر ويتابع  ــيد الوزي ــيتحرك الس س
ــخصيا ام  ــوع هذا اخلريج ش موض

ــو عليه.  ــيبقى حاله على ما ه س
ــذا  ــع ه ــدة» اذ تض ــة اجلدي «البين
االمر امام انظار السيد الوزير لهي 
ــة تامة بان يتبنى املوضوع  على ثق
ــا في  ــه تعيين ــد ل ــخصيا ويج ش

احدى مؤسسات الدولة .

م/ خريج بدرجة ماجستير
@Ô‡‹»€a@szj€aÎ@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a@äÌãÎ@âbƒ„a@‚bfla

ــطورة الثقافي في ساحة  امليدان / بداية شارع  يعتبر مقهى االس
ــم الكثير من رواد  ــا ثقافيا زاخرا كونه ملتقى يض ــيد, معلم الرش
ــديد, امام هذا املقهى  ــف الش الفكر واالدب والفن والرياضة, لالس
ــارع عارضني  ــف والش ــوا الرصي ــة متجولون افترش ــد باع يتواج
ــتعملة ومستهلكة, ناهيك  موادهم التي هي عبارة عن مواد مس
ــن الدراجات النارية والعربات التي حتمل قناني  عن تكدس اعداد م
الغاز هذه التراكمات هي مناظر غير مستساغة وقد أثرت بشكل 
سلبي على زهو ورونق هذا الشارع الذي يعتبر من املعالم احلضارية 
ــواء.. نرجو من  ــواح واملواطنون على حد س التي زارها ويزورها الس
ــظ على  االرث  ــذه الظاهرة وان حتاف ــداد ان تلتفت الى ه ــة بغ امان

الثقافي لهذا الشارع وتتخذ االجراءات املناسبة.

م/ استقطاعات
ــتار سعود) وذكر بانه يتم استقطاع      هاتفنا املتقاعد (عبد الس
مبالغ من راتبه التقاعدي, واضاف ان راتبه ضئيل جدا وال يستحمل 
ــه من املوظفني  ــتقطاع قد مت توقيف ــر بان االس ــتقطاع, وذك االس
ــتنادا الى قرار صادر من مجلس الوزراء, فلماذا يتم  واملتقاعدين اس
ــه اعتبارا من  ــتقطع من راتب ــتقطاع؟ ويطالب باعادة ما اس االس

٢٠١٨/١/١ وبأثر رجعي.
ــيد رئيس هيأة  ــة اجلديدة» اذ تضع هذا االمر امام انظار الس «البين
ــد اجلليل لهي على ثقة اكيدة  ــيد احمد عب التقاعد الوطنية الس
بانصاف املتقاعدين ومنحهم رواتبهم املستحقة دون استقطاع 
ــنبقى متابعني  ــز في نفوس املتقاعدين. وس ــة الن ذلك يح او مثلب

لهذا املوضوع حلني الرد من قبلكم.

ــكنة قضاء اخلالص بعثوا برسالة الى جريدتنا عن     لفيف من س
ــارع الواقع في قضاء  ــد االلكتروني ذكروا فيها ان الش طريق البري
ــفات ما ادى الى  اخلالص بني كركوك وبغداد قد كثرت فيه التخس
ــن الناس نتيجة الدهس  ــوادث وخيمة ذهب ضحيتها الكثير م ح
ــيطرة الصفرة تشهد زحاما في  وانقالب العجالت . واضافوا ان س
ــببت  ــيارات احلمل املتوقفة على جانبي الطريق والتي تس ارتال س
ــديد واخرت الكثير من املوظفني واملواطنني من وصولهم  بزحام ش
ــي البلدية  ــؤولني ف ــدون املس ــى دوائرهم واماكن عملهم ويناش ال
ــة بايجاد احللول  ــريعة وفاعل ــات املعنية باتخاذ اجراءات س واجله
ــو عليه دون اي  ــيبقى احلال على ما ه ــون : هل س ــة.. ويقول الفوري

حترك يذكر.. مجرد تساؤل وننتظر االجابة؟.

ÚÓzn€a@…fl@NN@ÖaÜÃi@Ú„bfla@Oµa

@ÒdÓÁ@èÓˆâ@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla
ÚÓ‰üÏ€a@Ü«b‘n€a

µbÌÖ@ÚÌÜ‹i@äÌÜfl@âbƒ„a@‚bfla
pb–é•@O@‚البينة الجديد / يوسف حسني الربيعي

تصوير / احمد الصبيحاوي
ــة  ــذات الطلب ــني وبال ــن املواطن ــر م ــي الكثي يعان
ــر احدى النتائج  ــن البطالة التي تعتب اخلريجني  م
ــعب وان توقف املعامل  ــلبية على البلد والش الس
ــو تدمير  ــاريع التنموية  االخرى ه ــع واملش واملصان
للبنى التحتية.والشباب ميثلون شريحة واسعة من 
العاطلني عن العمل رغم كونهم اصحاب شهادات 
قسم منها عليا ولم تكن الطريق سالكة امامهم 
للولوج في الوظائف الشحيحة بل اوصدت االبواب 
بوجوههم رغم الظرون املعيشية الصعبة التي مير 
ــريحة تناشد السادة املسؤولني  بها البلد.هذه الش
ــالل ايجاد فرص العمل  بوضع حد ملعاناتهم من خ
لهم حيث ان معاناتهم ازدادت كثيراً ولم يجدوا ما 
ــم.ان البطالة اصبحت  ــد رمقهم ورمق عوائله يس
ــروع   ــتدعي تضافر اجلهود من اجل الش ظاهرة تس
ــدم االكتفاء  ــليم وع ــط االقتصادي الس بالتخطي
ــكل ريعي الن مثل هذه  بايردات مبيعات النفط بش
ــتثمار  ــق موازنة عرجاء ال مجال لالس ــاالت تخل احل
ــاص وخلق  ــى القطاع  اخل ــح عل ــع وينفت ان يتوس
ــا واهمها   ــة للموازنة واوله ــذ اقتصادي ــدة مناف ع
ــات الزراعية  ــى التحتية للقطاع ــادة اعمار البن اع
والصناعية والسياحية وبالتالي تتوفر فرص العمل 

ــن تبقى هنالك بطالة  ول
ــال  ــة  ف ــة مقنع او بطال
ــباب يعزفون  جتعلوا الش
ــبب  للس ــزواج  ال ــن  ع
املذكور وينأون بانفسهم 
ــن التفكير به  ــدا ع بعي
بالسادة  ــم  نتوس ونحن 
ــالنا  النتش ــؤولني  املس
ــرة من  ــذه الظاه ــن ه م
ــراق اجلديد  اجل بناء الع
ــه الى مصاف  واالرتقاء ب
ــدول املتقدمة ونكرس  ال
ــاتي  املؤسس ــل  العم
ــعب والوطن  خلدمة الش

ولضمان مستقبل االجيال 
ــي من حالة  ــالص احلقيق ــذا يعني اخل الالحقة وه
ــية  ــروف املعيش ــبب الظ ــاة بس ــار واملعان االنكس

الصعبة.
«البينة اجلديدة» اجرت استطالعا عن هذه الظاهرة 
ــهادة  والتقت املوطن احمد دعير لفته صاحب الش
ــن العمل.فاجاب: لم  ــو االن عاطل ع ــة وه اجلامعي
ــنوات التي قضيناها في  اكن اعرف ان كل تلك الس
ــة لم تتعد اكثر من ورقة على جدران املنزل  الدراس

ــيط بأجر يومي في  واما االن فانا اعمل كعامل بس
ــني . فحاله  ــه ابو ياس ــا املوطن ط ــرن صمون .ام ف
ــهادات اجلامعية  ــابقيه من اصحاب الش كحال س
ــو االخر يعمل في فرن صمون .ويتمنون ان تلفت  فه
ــؤولة بان توفر لهم فرص عمل  اليهم اجلهات املس
الجل ممارسة اختصاصاتهم وتقدمي املعلومات التي 
ــاتهم اجلامعية من  حصلوا عليها اثناء فترة دراس
اجل تطور البلد ، وان يحصلوا على مايسد رمقهم 

ورمق عوائلهم.

_bËn¶b»fl@ÚÓ–Ó◊Î@bËibjçc@bfl@÷aä»€a@ø@Ú€b�j€a

   بني احلني واالخر يتساءل الكثير من املواطنني الذين اتعبهم 
ــني القاتل من كثرة مراجعاتهم للدوائر املعنية ويقولون:  الروت
ــت لهم اجلهات  ــهداء العراق وماذا قدم ــن حقوق عوائل ش أي
ــالت من اجل العراق  ــؤولة؟ رغم الدماء التي س املعنية واملس
وشعبه .. فهل يتم مجازاتهم بالنكران وعدم االكتراث  .. انه 

مجرد تساؤل ال اكثر؟.

_fi˙b���������é���m@Öä������©



راميار فارس
ــريعاً نحو  ــث خطاه س أخذ يح
ــمس متوز  ــن ش ــاً م ــت هرب البي
ــس بصعوبة  ــة، كان يتنف احلارق
والعرق يتصبب منه بغزارة، انها 
ــة التي يعب من  نتائج النارجيل
ــل نهار  ــل لي ــا الطوي خرطومه
ــاخن  الس ــئ بجمرها  ــر عاب غي
ــبابه الى  الذي  احال أحالمه وش
ــمت  ــاد تذره رياح االيام. ارتس رم
ــامة باهتة  ــفتيه ابتس على ش
ــح الطبيب له  وهو يتذكر نصائ
باالقالع عنها نهائياً. توقف قليالً 
ــة،  ــه املتقطع انفاس ــط  ليلتق
اخرج من جيبه منديال وجفف به 
ــه  عرقه املتصبب، هدأت انفاس
ــه، كان  ــر فيما حول ــالً ونظ قلي
الشارع العام خالياً من املارة اال 
ــحب الغبار التي خلفتها  من س
ــيارات املسرعة، فكر  بعض الس
ــرعان ما  ــار التي س ــذرات الغب ب
ــقوق والنوافذ  ــلل عبر الش تتس

ــع البيوت هنا  واالبواب الى جمي
ــكلة طبقات من  ــتقر مش لتس
الغبار اخلفيف. عندما صار امام 
باب البيت العتيق راح يتحسس 
ــيء ما، ظل  ــه بحثاً عن ش جيوب
يبحث لدقائق قبل ان يعثر على 
ــاح قليالً،  ــعر باالرتي املفتاح، ش
ــح الباب لفت  وقبل ان يهم بفت
النفايات  ــة  انتباهه منظر حاوي
ــة هناك منذ  ــرة واملوضوع الكبي
ــت فيما  ــي أصبح ــنوات والت س
ــد عالمة دالة لكل من يبحث  بع
ــي املنطقة.  ــوان معني ف عن عن
ــاول ان يركز نظره، هناك الوان  ح
بينها  فيما  ــة  ومتداخل متعددة 
ــن احلاوية. ترى ما  تبرز بوضوح م
ــس قدمية او  ــدو انها مالب هي يب
ــا اظن. ــة على م ــات ورقي مخلف

ــة بخطوات  احلاوي ــو  نح ــدم  تق
ــأة  بوط ــعر  يش كان  ــة  متثاقل
ــه الوقت  ــا اجت ــزداد كلم ــر ت احل
ــرة ولكنه الفضول،  نحو الظهي

ــذي يدفعه  ــل ال ــول القات الفض
ــياء حتى وان  الى اكتشاف االش
ــت تافهة ال معنى لها. ما أن  كان
ــى تبينت حقيقة  صار قريب حت
ــا مجموعة من  ــك االلوان انه تل
االوراق وامللفات كانت متأل احلاوية 
بأكملها، ملفات حمراء وصفراء 
ــة  ــي البداي ــراء. ف ــاء وخض وزرق
ــات غير ذات  ــا وملف ــا اوراق ظنه
ــحب  ــث أن انس ــة لم يلب أهمي
ــن الروائح الكريهة  عائداً هرباً م
ــاة  امللق ــات  واخمللف ــات  للنفاي
ــار بضع  ــا إن س ــاك.  م ــا وهن هن
خطوات حتى توقف مجدداً بعد 
ــيئا ما في داخله  ــعر ش استش
ــث مطوالً  ــه للبقاء والبح يدفع
ــك االوراق. مد يده  عن حقيقة تل
ــر اللون وراح  والتقط ملف اصف
ــه  يقلب محتوياته وهو يهز رأس
بني احلني االخر.. نعم.. شكوكي 
ــذ البداية،  كانت في محلها من
ــا هذا..  ــك، م ــد من ذل ــا متأك ان

ــا صورتي  ــذا.. انه ــا الهي ما ه ي
ــهادتي اجلامعية.. ما  ــورة ش وص
ــى هنا..  ــت ال ــف وصل ــذا.. كي ه
ــم بصوت عال  ــف؟ راح يتكل كي
ــا. رمى  ــخصا م وكأنه يكلم ش
ــرعة  ــر جانباً بس ــف االصف باملل
واخذ ملفاُ آخر وآخر وآخر فإذا به 
يعثر على سير ذاتية لشباب من 
واالختصاصات  االعمار  مختلف 
ــاة  ــن ملق ــهادات والعناوي والش
ــعر باحلزن  في حاوية نفايات. ش
ــه  روح ــى  ال ــل  يتغلغ ــق  العمي
ــبب رمي  املتعبة بعد أن ايقن س
ــك االوراق في حاوية النفايات.  تل
ــت  اختزل ــة  ــة  طويل آه ــق  أطل
جميع االحزان واملآسي املعتملة 
ــده، واقفل  ــاء بل ــدور ابن ــي ص ف
ــو يردد مع  ــداً نحو البيت وه عائ
ــة.. تعب.. حرمان..  نفسه.. دراس
شهادة.. احالم.. انتظار.. ضياع.. 
والنتيجة.. سير ذاتية في حاوية 

نفايات.

بابل / البينة الجديدة /  علي شريف
ــة  الثقافي ــرواد  ال ــة  جمعي ــت  م نظّ
ــتقلة / املركز العام – بابل بالتعاون  املس
ــية  ــي البابلي امس ــت الثقاف ــع البي م
لتوقيع ديوان الشاعرة السورية ميساء 
ــعرية وحديث عن  ــراءات ش ــدان مع ق زي
ــية الشاعر  ــيرة األدبية، وأدار األمس الس
ــان وقد حتدث قائال:  والباحث صالح اللب
ــا دور مميز  ــاء زيدان له ــاعرة ميس إن الش
ــوري  ــهد الثقافي الس وواضح في املش
ــة بابل  ــى محافظ ــوم ال ــا الي وحضوره
ــرا ثقافيا ميتد حتى محافظة  ميثل جس
ــاعرة متتاز  ــي ش ــورية وه ــة الس الالذقي

ــعري. من جانبه   بالطبع ال التصنّع الش
ــور مضر  ــث الدكت ــاعر والباح ــال الش ق
ــدة  ــراءة قصي ــل ق ــي قب ــليمان احلل س
ــدان: إن الزيارات  ــاعرة زي ــة بالش ترحيبي
الثقافية بني الشعراء العرب مهمة جدا 
ــعوب  ــرض التالقح الثقافي بني الش لغ
العربية. كما اعرب مدير البيت الثقافي 
ــن  ــباك ع ــي الس ــاعر عل ــي الش البابل
ــاعرة ميساء زيدان  سعادته بوجود الش
ــر وزارة الثقافة  ــدى دوائ ــة إح في ضياف
ــي البابلي  ــو البيت الثقاف ــة وه العراقي
ــارة متثل إضافة  ــيرا الى إن هذه الزي مش
مهمة للحراك الثقافي العراقي بصورة 

ما وإن البيت  ــيّ عامة واحللّي خاصة الس
ــام املاضي  ــي بابل ضيّف الع الثقافي ف
ــوريني بديع صقور وجناح  الشاعرين الس
ــيء فإنه  ــى ش ــذا إن دلّ عل ــم، وه ابراهي

ــات الثقافية بني  ــو العالق ــى من ــدل عل ي
ــرب بعد ما أصابها  ائه الع ــقّ العراق وأش
ــبب الظروف التي مرّت على  الضمور بس
ــارك عدد من الشعراء واألدباء  البلد. وش

بكلمات ترحيبية وقصائد شعرية وهم 
ــاعر ضياء اجلميلي والدكتور سعد  الش
ــد جودة  ــي ومحم ــني عوف ــداد وحس احل
العميدي وحسينة عباس بنيان وفيصل 
ــيني وعبد الهادي  ــليم احلس مبارك وس
ــرأت  ــية، ق ــش األمس ــى هام عباس.وعل
ــان زيدان عددا  ــاعرة السورية ميس الش
ــع ديوانها األخير  ــن القصائد مع توقي م
ــني احلضور.  ــعر) وتوزيعه ب (أراجيح الش
ــارة الى ان الشاعرة زيدان حتل  وجتدر االش
ــن املنتديات واجملالس  ضيفة على عدد م
ــالل مدة اقامتها في  الثقافية احللية خ

محافظة بابل.

متابعة / البينة الجديدة 
ــوك إحدى  ــي كرك ــي ف ــت الثقاف ــام البي أق

ــات الثقافية العامة  ــكيالت دائرة العالق تش

ــة بعنوان  ــة أدبي ــة أصبوح ــي وزارة الثقاف ف

النقد في خطاب الشعر الكردي للكاتب دانا 

ــعر  ــكر. وحتدث الكاتب عن مراحل الش عس

ــذي مر بأربع مراحل بدءا من  واألدب الكردي ال

ــة األولى، وبعد  ــد احلرب العاملي مرحلة ما بع

ــتينات  ــرب العاملية الثاني ثم مرحلة الس احل

ــرز نقاط  ــرن املاضي واب ــات من الق والثمانين

ــي تكمن وراء  ــباب الت القوة والضعف واألس

ــعراء مثل شيركو  عاملية بعض الكتاب والش

ــاعر  ــر الهمداني، والش ــا طاه ــس، وباب بيك

ــب عن ابرز  ــدث الكات ــع وغيرهم، كما حت قان

الطروحات الفكرية في أشعارهم ومواكبتها 

للواقع السياسي واالجتماعي ومدى تأثيرها 

ــة. من جانبه  ــعر خاص في األدب عامة والش

ــتان برهان  ــو نقابة صحفيي كردس عبر عض

ــن  ــاوال ع ــة ه ــن مؤسس ــال ع ــليمان ممث س

ــت الثقافي على  ــكره وامتنانه إلدارة البي ش

ــذا التنوع في  ــة وه ــذه الندوة املهم ــي ه تبن

ــاهم في دعم اجملتمع،  طرح األفكار التي تس

ــان التميمي رئيس  ــيد غضب ــا أكد الس فيم

ــعبيني أهمية النقد في  ــة األدباء الش جمعي

ــد بناءً  ــون النق ــكار واآلراء، وان يك ــرح األف ط

ــا حتدث كل من  ــرض املطلوب، كم ليؤدي الغ

ــاعر برهان  ــيب، والش ــي هيمن حس اإلعالم

احمد، والشاعرة اية سردار، والشاعر حسام 

السبعاوي عن موضوع الشعر واألدب الكردي 

وألوانه اخملتلفة والتي حملت معاناة الشعب 

ــدم مدير البيت  ــردي وتطلعاته. وختاما ق الك

الثقافي يوسف طيب صالح شكره وتقديره 

ــرة القيمة،  ــكر على احملاض للكاتب دانا عس

ــاطات  واحلضور الذين دأبوا على حضور النش

ــي،  ــت الثقاف ــا البي ــي يقيمه ــة الت اخملتلف

ــل خدمة  ــتمرار بهذا التواص ــاً االس ومتمني

جلميع شرائح وقوميات احملافظة.

البينة الجديدة / فاطمة خضور
ــاطاتها املتميزة  ضمن نش
ــي  الثقاف ــز  املرك ــي  ف
ــة  قاع ــى  وعل ــدادي  البغ
ــتضافت  ــليم اس جواد س
مؤسسة الورشة الثقافية  
يوم اجلمعة املاضي الروائي 
ــوي للحديث  ــم املوس ناظ
عن جتربته ومنجزه الروائي.
ــة  اجللس ــة  بداي ــتهل  اس
ــويلي  الش ــي كاظم  الروائ
ــة  ذاتي ــيرة  س ــدمي  بتق
ــوي  ــن  املوس ــرة ع مختص
ــيرته:  ــي س ــاء ف ــث ج حي
ــد  ــن موالي ــوي م ان املوس
ــل  وحاص  1965 ــة  الديواني
ــي  ف ــوس  بكلوري ــى  عل
ــة العربية وقد صدرت  اللغ
ــجيلية  التس ــة  الرواي ــه  ل
ــة  ورواي ــوت)  امل ــة  هادن (مُ
ــم) ومجموعات  (حدود احلُل
ــعرية اخرى، وقد شارك  ش
املهرجانات  العديد من  في 
ــة وكتب  واالدبي ــة  الثقافي
ــات في  ــاد دراس ــه النق عن
ــد  ــة. وق ــف العراقي الصح

مجموعة  ــويلي  الش وجه 
ــئلة لضيفه تهم  من االس
اجنازته وسيرته االدبية حيث 
ــهاب  ــوي باس اجاب املوس
ــة  ــيرته االبداعي ــن مس ع
ــول  ح ــه  انطباعت ــن  وع
ــر الرواية. ــات وعناص تقني
ــارك مجموعة من  كما ش
النقاد في مداخالت قيمة، 
ــواق  ــدة اش الناق ــم:  منه
احمد  ــد  والناق ــي  النعيم
ــف  يوس والناقد  ــي  البيات
ــن  حس ــد  والناق ــود  عب
ــم  راس ــي  والروائ ــظ  حاف

ــي فاضل  والروائ ــي  احلديث
ــد  والناق ــف  ناي ــني  حس
ــتاذ  واالس الدراجي  طالب 
ــد  وق ــدادي.  البغ ــي  عل
ــة  ــدوة مجموع ــر الن حض
ــني  ــني والروائي ــن املثقف م
ــني والنقاد حيث  واالعالمي
ــا  م ــانهم  استحس ــال  ن
ــاور  مح ــن  م ــدوة  بالن ورد 
ــالت. وفي  ــوار واملداخ للح
مت  ــتضافة  االس ــام  خت
تقدمي شهادة تقديرية الى 
الضيف من قبل مؤسسة 

الورشة الثقافية.

الفـــــــنزويلــي  للشــاعر 
غابرييل غارثيا ماركيز

ترجمــة عــن االســبانية: 
حسني نهابة

ماتت موجوعة بعبيرها
وردةٌ اسمٌ على مُسمى.

تفتحت جميلة

وهلكت بطيب شذاها
لم تكن حتمل اسماً

كانوا ينادونها روزاورا

ــوردة النقية او زهرة  او ال

الفجر

او ببساطة وردة

كما يُسميها املاء.

لو اسعفها القدر

لكانت ناضرة، زهرة داليا

تشارك القمر تفكيره

مثل باقة اكاسيا.

كانت وردة وهذا يكفي.

ليحمها اهللا في مملكته

على مقربة من الفجر.

ــاً, رافضاً  ــاً جمعي ــور وعي  لتتبل
ــدور حولها، لتغدو  ومحتجاً ملا ي
ــا، في إنتاج  ــرآةً لذوات متلقيه م
ــده مزيجاً من قيم  لنص ميكن ع
ــرى ماكثة لالن, حتتاج  راحل، وأخ
ــوء  ــي ض ــا ف ــادة إنتاجه ــا إع من
ــتقبل  ومس ــر  حاض ــات  معطي
ــة متهالكة, إن  تاريخي مبرجعية 
ــى نفق  تجهة إل ــي مُ ــارت فه س
ــوء, وإن  ــة ض بارق إذ ال  ــم,   ظل مُ
ــي إدانة  ــالك, ف ــى ه ــت فإل مكث

صريحة لهكذا مآل. 
ــيتم معاينته في  ــذا س     كلُّ ه
ــي االحتجاج والرفض  ضوء ثيمت
العائلة),  ــد  (بري ــة  ــي مجموع ف
ــر,  الصك ــه  ــراس ط ف ــاعر  للش
ــراءة التأويلية  ــق متبنيات الق وف

العميقة للنص الشعري.
 (مؤخرا لم يعد مبقدورنا الكالم../ 
الكالمُ / طيشنا العابر,/ وفضاؤنا 
ــا أن  ــد مبقدورن ــم يع ــر/ ل الضري
نتحمل بسالة الهزمية / أو فداحة 
ــاب..)  للغي ــل  يتماث ــو  اجلرح/وه
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ــعري جند احلوار       في النص الش
ــه بينه  ــى مصراعي ــا عل مفتوح
ــر ثيمة الرفض  ــني متلقيه, عب وب
ــدم التمكن من  التي هي نتاج ع
التعاطي مع الواقع املعيش/ ممثال 

ــرر في فترات  ــة التي تتك بالهزمي
ــة متقاربة أو متباعدة, فهي  زمني
ــه, وما عدم  ــا علي تلقي بظالله
ــاج  ــكالم إال إنت ــى ال ــدرة عل الق
ــن الضياع,  ــى املوقف في زم ملعن
الذي يعدُّ من أبلغ معاني الرفض 
ــاج, فالقول بعدم حتمل  واالحتج
ــى طريقة  ــة) عل ــالة الهزمي (بس
ــل فداحة اجلرح  ــات, أو حتم اإلمع
ــن دون  ــاب م ــل للغي ــذي يتماث ال
ــوف على  ــه أو بالوق ــارة إلي اإلش
ــد أنواع الشعور  ــبابه من أش أس
باخلذالن, إذ ميكن بعدها التأسيس 
ــرح أعمق  ــل هزمية أبلغ وج لتقب

وأكثر إيالما. 
 / ــكَ دمع ــد  بتضمي ــأكتفي  (س  
ــي../  لدم ــدا  واح ــارا  خي ــرك  وأت
ــادة  وس ــى  عل ــبَّ  احل ــأنقش  س
ركام هائل  ــي  خاوية,/ فيفضحن
البكاء  ــأبللُ  ــاس../ س النع ــن  م
ــون أصيبت  ــون ال تتكلم/ عي بعي

باخلرس) ص21
    إن قراءة عميقة للنص الشعري 
ــن اكتناه بواطن  ميكننا بعدها م
ــا فيه من تعدد للدالالت  النص, مل
ــم/  ــدد للفه ــا تع ــذي يجاوره ال
ــة الرفض التي  ــل, وما ثيم التأوي
تتكشف بعد فهم بنيات النص, 
ــي به االكتفاء بتضميد  فما يش

الدمع وترك خيارا واحدا للدم وما 
اخلالية  ــادة  الوس سينقش على 
ــى  إل ــة  ــتؤدي مجتمع ــي س الت
ــعور بالنكوص جراء  ــي الش تنام
ــية من فضيحة ركام هائل  اخلش

من النعاس.
ــأْ../ أنْ أوقظ الغيم الذي    (لم أش
فسرني/ لم أشأْ../ أنْ أحسدَ القبر 
ــاهدةٍ نخرتها الذكريات/  على ش
ــي/  ــرطَ أصابع ــأْ../ أن أف ــم أش ل
باحثا عن تاريخ مليء باحلشرات/ 

وجفاف القبل) ص27
      يطرح النص الشعري أسئلة 
ــود والذكريات  متوالية, عن الوج
ــة  ــة قصدي ــي تراتبي ــخ ف والتاري
ــي التفكير,  خاضعة للمنطق ف
عبر رابط يجمع كل هذه البنيات 
ــول  مدل ــى  عل ــة  الدال ــة  النصي
يسري في جسد النص في وحدة 
ــال بثيمة  ــقة, ممث ــة متس عضوي
ــأْ..)  ــة (لم أش ــر بني ــض, عب الرف
ــة لواقع  ــا معنى اإلدان ــج لن لينت
ــه القبل,  ــعٌ جتف في معيش, واق
ــة لفناء  ــن عالم ــا جلفافها م وم
األشياء, فال تواصل مع احلياة وال 

استمرارية للنوع البشري.
ــبٌ  ــاد/ وجي ــر للرم ــف آخ (معط
ــي  ــاردة../ ف ــا الب ــعُ أحزانن ال يس
ــدرُ/ أنْ يصبغ  ــا,/ توانى الق قمرٍ م

كانوا  ــوداع../  ال برائحة  أصابعنا 
ــب/ لذلك  ــوا بال حقائ ــا / رحل هن

فضلوا الرجوع حفاة..) ص31
     في هذا النص الشعري املتخم 
بالدالالت, نقف جتاه بنيتي الرماد 
ــع ألحزاننا  ــذي اليس ال ــب  واجلي
الباردة, لتترسخ في أذهاننا ثيمة 
ــوت األوطان إذ  االحتجاج على م
ان القمر/ قمر ما, والرحيل رحيل 
ــا  ألصابعن ــوع  والرج ــب,  حقائ
ــوداع, وأما  ــة برائحة ال املصبوغ
ــوع حفاة,  الراحلني فرج ــوع  رج
فال املكوث في هكذا وطن يحقق 
ــل كذلك فما  ــة وال الرحي الكرام

بالك بالرجوع.
 (قل لها أن تنتظر:/ حروبُك التي 
ــد قادرا/  ــراً/ لم أع ــي صغي راودتن

ــل لها  ــالع رمادها../ ق ــى ابت عل
مازلت صغيراً/ على كمائن باردة/ 
ــت صغيراً  ــرس/ ما زل ــاع أخ وقن
ــع..)  ــي,/ وأحضانك ال تتس ــا أب ي

ص42
     نلمح في هذا النص الشعري 
ــار احلرب التي  ــزاً لبؤرة انتظ مترك
تراود الناس واألشياء, ليتشظى 
عنها معانٍ ودالالت عدة, (لم أعد 
قادرا/ على ابتالع الرماد) و(مازلت 
صغيراً/ على كمائن باردة/ وقناع 
ــتدرج  ــرس) في مجملها تس أخ
ــاج معنى رفض  ــي إلى إنت املتلق
ــض قبالة األب/  ــمل رف أعم وأش
ــراً يا أبي,/  ــن, (ما زلت صغي الوط
ــاألبُ  ف ــع..),  تتس ال  ــك  وأحضان
ــن معناه,  ــى العكس م ــا عل هن
ــن الكبير, فهو  أي الوطن/ احلض
أو  ــا  إلحجامن ــى  حت ــع  يتس ال 

طموحاتنا الصغيرة.
ــرت جنما زاحفاً/  (قبل ذلك,/ أبص
ــالً  لي كانَ  ــاح../  الصب ــه  فظننت
ــذا  ــوف../ ه ــهُ احلت / طرزتُ ــضَ أبي
ــبه لون  / ال يش ك أيّها القتيلُ دمُ
/ ورائحةٍ  اجلرمية,/ له طعم وشايةٍ

تنوء..) ص45
     في النص اآلنف, تتوالى الصور 
ــئ عن موت  ــعرية التي تُنب الش
قادم, لكنَّ التصويرَ مختلفٌ هذه 

املرة, فما إبصار النجم الزاحف, 
 , ــضَ ــال ابي ــه لي ــل بظن والتعلي
ــار للصورة الشعرية,  في انكس
الذي أضاف معنى جديدا لرفض 
ــوف, وما  ــذي طرزته احلت املوت ال
ــبه  نكران دم القتيل الذي ال يش
ــاً ملعنى  ــون القتيل إال تكريس ل
ــرق املوت وصوره  جديد لتنوع ط

وأشكاله.
ــروب / إنها  ــري إلى هذه احل  (انظ
ــد  وق ــادر,/  وتغ ــا  أوزاره ــمُ  تلمل
ــا في ( دفاتر  لَّن ــماءَنا كُ دونت أس
ذراع  ــاقٌ يسرى,/  النسيان):-/ س
مينى,/ عنيٌ سوداء,/ ورأسٌ أسمرٌ../ 
ــي؟/ إنهم  ــا حبيبت ــن ذلك ي أتري
أعضائنا  ــماء  بأس ــا/  يحفظونن

املبتورة!!) ص75
ــعري عن  ــص الش ــي الن      يش
ــرة فاحصة  ــى إلقاء نظ دعوةٍ إل
ــي تلملم أوزارها,  على احلرب, وه
ــي  ــرا ف ــفا مبك ــد كش وأن ال يع
هذا النص حتديدا, بعدما عمدت 
النصوص اآلنفة إلى البوح به, مما 
استدعى منا اكتناه معناها, ان 
ــي هذا النص  ثيمة االحتجاج ف
ــا  ــة بعدم ــدو جلي ــعري, تب الش
ــة أوزارها  ــدت احلرب إلى مللم عم
استعدادا للمغادرة, تاركة وراءها 

طوابيرَ من مآسٍ وآهات.
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ــواء ......../ ــال س ــي اخلي ــم ف ــاعر كله ــق والش ــون والعاش ـ اجملن
شكسبير

  والكتابة الشعرية (رسم يتكلم) على حد تعبير بلوتارك..يتحقق 
ــاق داللية  ــة على آف ــاءات لغوية منفتح ــا بفض ــا وعوامله طيفه
ــابك االلفاظ بنهج  ــعرية مكتنزة فيها تتش ــبعة بذاكرة ش مش
ايحائي.. خالق جلمله الشعرية احلاملة.. املتجاوزة لواقعها (بانزياح 
ــار اللغة) كما يرى جان كوهن.. كونها تعكس فوضى احلواس  معي
ــا التوليدية  ــة مفجرة لطاقته ــد على جمالية لفظي الذي يعتم
ــردية  ــات (الداخلية واخلارجية) بس ــة باالنزياحات وااليقاع العاج

شعرية ترفع اللغة من حيزها الواقعي الى حيزها التخييلي..
ــاؤل: ما الذي يحققه الشعر مجتمعيا بعد  وكل هذا يجرنا للتس
ــعراء من مدينته الفاضلة؟ فيجيب سقراط  ان طرد افالطون الش
ــعر بالطبيعة واالنسانية في بحثها عن  رابطا ما بني وظيفة الش
ــاس باجلمال واملنفعة الفكرية.. وبذلك يكون قد رد  املتعة واالحس
ــعراء منها.. اما  ــتبعدا الش ــيد مدينته مس على افالطون حني ش
ــعراء مقاما متميزا  ــعر والش في الثقافة العربية فقد احتل الش
بدءا من العصر اجلاهلي الذي عد فيه الشاعر مرآة تنعكس عليها 
ــة التي ينبغ  ــل تتوافد على القبيل ــورة القبيلة حتى ان القبائ ص
ــيق القيرواني في كتابه  ــاعر مهنأة لها كما يقول ابن رش فيها ش
ــاعر من  ــعر ديوان العرب ومنتهى احلكمة والش العمدة.. كون الش
فمه تولد اللغة التي منها تولد كل االشياء واملوجودات.. أما اليوم 
فإن وظيفته قد تغيرت بتغير الظروف السوسيوثقافية فصار اداة 
ــة ومنفعة وحروفه الفتة احتجاج وحتريض ضد الدكتاتوريات  متع
ــري والرصافي  ومصطفى جمال الدين والنواب  البغيضة.. واجلواه
ــون القصيدة  ــوس ومعاصر..ك ــل ملم ــر وغيرهم دلي ــد مط واحم
ــده البناء  ــا يتنفس وينمو ويفعل ويتفاعل والواقع جس كائنا حي
الشكلي اما روحه فهي رؤى الشاعر وما يبوح به من قيم انسانية 
خالقا للشعرية التي هي (تقصي الوعي اللغوي الذي يتحكم في 
خصائص وتقنيات النوع االدبي وحتليله بفاعلية قرائية تشخص 

جمالياته وتستنبط قوانينه التي تتحكم فيه..)..

      تعــول اِّـناهــج الحديثة على دور القارئ َّـ تلقي النص، وما يمكن أن ينتجه هذا التلقي من إعادة 
إلنتاج اِّـعنى، والذي يتحقق بفك شــفرات بنياته النصية، وان تجلت (أنا اِّـؤلف)، َّـ النص الشــعري، 
بأن صرِح َّـ بعضها بأسماء أشخاص أو أحداث أو وقائع، مرجعيتها ذاكرة (اِّـؤلف)، فهي رافد من روافد 
خيال مبدع، والتي ال يمكن اعتبارها تكريساً ألنا، أو لذاتية مفرطة، بل هي كشف لذات ذائبة َّـ قضايا 
واقعها اِّـعيش، ذات منتجة/ موضوعية، برؤى وأفكار إنســانية ســامية هادفة، بعدما اعتصرتها الفاقة، 

واختربتها الحروب، وأدمتها النكبات..
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فنارات

علوان السلمان

بغداد / البينة الجديدة
ــة  للصحاف ــا  ميزوبوتامي دار  ــن  ع
ــدرت للقاصة  ــر والتوزيع ص والنش
ــيد مجموعتها القصصية  ايام رش
ــف بيض بقطع  لوحات على شراش
ــع ٧٠ صفحة وبعد  ــط وبواق متوس
ــاءت ١٣ قصة  ــل ج ــداء واملدخ االه
وذات  ــع  واق ــن  ع ــرة  ــة معب متنوع
ــم احلروف على لهيب املشاعر  ترس

ــل حزن وامل  ــام جمي ــاق متلؤها الواقعية بارتس ــة في اعم املكنون
ــعادة مكفنة نداء الى الوطن اجلريح وهو منفي  وضياع وخيبات وس

بامتياز فمن املوت الى اخللة حكاية ال بد ان تتم.

متابعة / البينة الجديدة 
عن مؤسسة ثائر العصامي للطباعة 
ــة  ــدرت اجملموع ــع ص ــر والتوزي والنش
ــيخ) للكاتب  القصصية (احالم ال تش
جواد البياتي وهي من القطع املتوسط 
ـــ(١٨١) صفحة وتضمنت (٣٩)  جاءت ب
ــم الغالف  ــا تصمي ــة قصيرة. ام قص
ــبق  ــروزي, س ــث امل ــان لي ــكان للفن ف

للكاتب ان اصدر اجملموعات التالية:
١. مجموعة شعرية حتت عنوان (هذيان 

فوق رصيف يحتفر) عام ٢٠١٣.
٢. مجموعة شعرية حتت عنوان (عدن وعيونها العسلية) عام ٢٠١٤.
٣. مجموعة قصصية (ترنيمة الرجل الذي اكل السمك) عام ٢٠١٦.
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 قراءة / رحيم زاير الغانم
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محمد مهند ضبعان
نعم يا سيدي القاضي ... 

نعم ... 
أعترف بأني قتلتها ... 

وغرست خنجري املسموم هذا ... 
في صدرها ... 

حتى تأكدت من خروج الروح... 
وأنها صارت جثة ....

ولن تستيقظ بعدها ..... 
نعم قتلتها ... 

أعترف بأنني خططت جلرميتي ...
قبل وقوعها ...

و لهذا راقبتها ... 
وباخلفاء كظلها ... 

تبعتها .... 
حتى عرفت عنها كل شيء... 

من رائحة عطورها ...
لثيابها ...

وطعامها ...
وشرابها ... 

إلى اللون املفضل لألظافر عندها ... 
وكطفل يحفظ اسمه ... 

حفظتها .... 

نعم يا سيدي  ... 
عن سبق اصرار وترصد ... 

وفي جنح الظالم ... 
تسللت لغرفة نومها ... 

كانت ممددة على السرير ... 
كبقعة نور... 

واملالئكة ...
طيفها ... 

حاولت االقتراب  ...
كي أعانقها ... 

كي أقبلها ... 
كي أودعها ...

كي أمسح دمعة سقطت...
من عيني على خدها... 

ولكن حزني كاد يخنقني ..
فطعنتها .... 

ــذه قلبها  ــت بيدي اآلثمة ه وأخرج
ــيدي القاضي  ــم كان طيبا يا س ك

قلبها... 
نعم يا سيدي ...
وهربت بعدها ... 

من ملجأ كان لي عندها...
من بحة اآله  في صوتها... 
من وجع طعنة سددتها ... 

 ... هربت حتى ألقي القبض عليّ
وها أنا ... 

أعترف بأني قتلتها... 
قتلتها...  ألني كنت أحبها ... 

أحبها.. أحبها...

\ÒÖâÏ€a@pÏfl^
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قصة قصرية



ــلط الضوء على هذه الطاقة  سنس
ــن إرث غنائي  ــة وما تركته م الصوتي
ــرة  خي ــا  كتبه ــات  لكلم ــل  أصي
ــا نخبة من  ــعراء ووضع أحلانه الش
امللحنني االفذاذ، فقد متيزت املطربة 
ــجي يتمتع  ــدي بصوت ش هناء مه
بجاذبية قل نظيرها ملا فيه من نبرة 
جتعل االذن وهي تستمع مستريحة 
ــتقبال واالذعان لها وتشد كل  االس
ــمعها لكون حنجتها خالية  من س
من النشاز فيها من الصفاء وامتالك 
ــا  طبقاته ــي  ف ــة  اجلميل ــرات  النب
الصوتية وهي االكثر مالءمة للتعبير 
ــعور  ــاس والش ــب من االحس القري
ــا كل مقومات  ــت له ــا خلق وكأنه
النجاح والتفوق املوسيقي للمتلقي 
ــة الغناء الذي  وهذا ما أعطاها صف
ــط فكانت  ــدش والتخب ال يقبل اخل
ــن العيار  ــرة ذهبية خالصة م حنج
ــة  ــه الصف ــا تعني ــكل م ــل ب الثقي
ــاء)  (هن ــت  ترعرع ــخيص..  والتش
ــط عائلة موسيقية فشقيقها  وس

وزوج  ــدوري  ق ــني  حس ــيقي  املوس
اختها الكبرى الفنان الكبير خزعل 
ــان الكبير جميل  ــدي فيما الفن مه
ــطة زوج اختها الثانية فوجدت  قش
ــد  ــا ويع ــام له ــة واالهتم كل الرعاي
ــل خزعل مهدي معلمها االول  الراح
ــمه (هناء  ــفها وحملت اس ومكتش
ــة االب واملربي لها  مهدي) فهو مبثاب
ــة والتلفزيون  ــاء بها ملبنى االذاع وج
عام ١٩٦٠ضمن كورال فرقة االنشاد 
العراقية وساهمت بصوتها مبعظم 
ــردت الول مرة  ــذاك. وانف االغنيات آن
ــجيل أغنية وطنية سنة ١٩٦٣  بتس
بأول جتربة لها واستمرت بهذا اجملال 
ــهرة  ــى انفتحت لها أبواب الش حت
ولم يكن يعرف غالبية العراقيني أن 
ــوت املالئكي هي  ــذا الص صاحبة ه
ــدت بصرها منذ  ــاة مكفوفة فق فت
ــاس لصوتها  ــتمع الن الطفولة واس
ــي الرياضية وأغنيتها  بإحدى االغان
ــد غنتها بكل  ــهيرة وق اخلالدة الش
ــاس مرهف ونقاوة  ما متلك من إحس
وصفاء عبر حنجرتها الذهبية يقول 
ــي امترن،  ــا حبيب ــا (العب ي مطلعه
ــي  ــنن.. يعجبن ــة اتف ــب بالطوب ألع
أشوفك العب واسمك ميلي املالعب) 
ــام ١٩٦٦. لتكون  االطاللة  كانت بع
ــتمعيها  ــت بها على مس التي أطل
ــقوها من ناقذة  الذين أحبوها وعش
ــوا  ــا عرف ــاحر وبعده ــا الس صوته
حالتها وتأسفوا حزناً لهذا الصوت 
ــى  عل ــد  اجلدي ــي  العراق ــوي  النس

ــد باالداء  ــة والفري ــاحة الغنائي الس
واالمكانية العالية بأنها لم تتمكن 

من رؤية جمهورها.
وعادت لتتألق في االغنية الصباحية 

ــا باالفضلية بعدما غنت  وتنفرد به
ــذاع صباح كل يوم  (صباح اخلير) لت
ــرة  ــة: «..يا بش ــول مطلع االغني تق
ــي صباح  ــر قلي حبيب ــعادة وخي س
ــال وجدد  ــه وم ــف علي ــر.. خط اخلي
ــي راح اطير ويه  ــن فرحت ــال.. م االم
ــي حبيبي صباح  الهوى والطير.. قل
ــور». وتعتبر هذه  ــاح الن ــر.. صب اخلي
ــي كتب كلماتها وحلنها  االغنية الت

ــدي واحدة  ــاً الراحل خزعل مه أيض
ــة التي تؤكد أن  من االبداعات الفني
ــى  هنالك االالف من االغنيات تتالش
ــر .. تقابلها أغنية  ــد لها ذك ولم يع

ــن متحى من  ــدة  تبقى خالدة ول واح
ذاكرة املتلقى واجلمهور النها متتلك 
ــة.. واالصال ــاح  النج ــات  مقوم كل 

وهذا ما كان في رائعة (صباح اخلير) 
ــامخة بقوة حتى وقتنا  صامدة وش
احلاضر. وبالرغم من عدم تسجيلها 
ــورة مع الصوت لكونها ضريرة  بالص
ــاً عبر التلفاز  ومقلة بالظهور صوري
ــاهد  ــتعينون مبش لكن اخملرجني يس

اال  ــا  أغانيه ــجيل  لتس ــة  تصويري
ــر جاذبية  ــوت االكث ــة الص ان عذوب
للمشاهد، وبعد أغنية (صباح اخلير) 
جاءت رائعتها أغنية (على شواطي 

دجلة مر، يا منيتي وكت الفجر) التي 
ــوروث الفلكلوري  اصبحت ضمن امل
تغنى بصوت فرقة االنشاد العراقية 
ــا فيها من جمالية تختزل بها كل  مل
ــة اخلالبة لنهر دجلة  ما في الطبيع
ــدت أغنيتها الرمضانية  اخلالد. وخل
ــة.. حل الكيس  ــة يا ماجين (ماجين
ــن اروع االغاني  ــدة م ــه) واح وانطين
ــا قد جمع  ــة وكان لصوته البغدادي

ــكاد ال تتوفر ملعظم  ــرة طفولية ت نب
ــن  ولوجه ــذ  من ــراق  الع ــات  مطرب
ــا غنت مرة  ــى اآلن. كم ــاء وحت الغن
ــة ملطربة  ــي حياتها اغني ــدة ف واح
ــودة من  ــت اغنية مفق ــرى فكان أخ
أغاني ام كلثوم غنتها ببغداد اثناء 
ــهيرة  ــا. ولها أغنية ش ــا له زيارته
(صارت شمعاتك عشرين) أصبحت 
مقدمة املسلسل اإلذاعي (فتاة في 
املهمة  الذكريات  ــرين).. ومن  العش
ــة وجود  ــي حلظ ــتها ه ــي عاش الت
ــي الراحل بليغ حمدي  امللحن العرب
ــمعها  الذي أعجب بصوتها حني س
ــاال دينيا في  ــجيلها ابته ــاء تس اثن
دائرة االذاعة والنلفزيون.. وفي وقتها 
ــوت  ــذا الص ــو ه ــال.. اهللا.. اهللا ش ق
ــم كان صوتها  ــذب.. نع اجلميل الع
العذب مكمالً لثقافتها املوسيقية 
ــي. وهناء  ــام العراق ــا باملق وعلومه
مهدي هي اول من اجاد املقام العراقي 

بصوتها وتفننت فيه من حيث االداء 
ــه بصوت  ــل صورت ــي نق ــداع ف واالب
نسائي وذلك يحسب لها ولقدرتها 
بهذا اجملال. كما غنت اشهر اغنيتني 
ــن الكبير طالب القره  للراحل امللح
غولي وهي (يا حبيبي) وأغنية (باجر 
متر) من كلمات الشاعر الكبير زامل 
سعيد فتاح وهي من اجمل االغاني 

التي تقول:
ــر  ــة فج ــر ضحك ــر مت ــون باج يكل
ــر ضحكة  ــون باجر مت ــل.. يكل عاللي

وقصيدة وهيل
ــل  ــك طف ــر وجه مت ــر  باج ــون  يكل
ــمس الضحى  ــر.. وبوجنتك ش وازه

وبشفافك العنبر..
ــة من حس  ــن كلمات نابع ــا لها م ي
ــن القصائد  ــف.. ولها م ــاعر مره ش
ــر ومنها: قصيدة (أيها  املغناة الكثي
ــيم البدر) ــدة (يا نس ــي) وقصي النائ
وأغنية (على بالي) وأغنية (تندم على 
ــوف  الفات والراح) وأغنية (كلما اش
ــي) ــمها ال ال تصحون ــر او اس الكم
ــة (خليني احبك) وأغنية (هذا  وأغني

نور الفجر الح).
ــا  ــة باصالته ــذه العراقي ــت ه وبقي
ــي  الفن االرث  ــزال  الي ــذي  ال ــا  وفنه
ــة اجلديدة) تهديها  احلقيقي.. (البين
ــالم وتتمنى لها العمر  التحية والس
ــوت  ــي الص ــت ه ــد بقي ــد فق املدي
ــة  الرياضي ــة  االغني ــي  ف ــل  االفض
ــة  إضاف ــة  والرمضاني ــة  والصباحي

للغناء الوجداني.

(                         )  تسلط الضوء على مطربة أفضل األغاني الرياضية والصباحية والرمضانية العراقية
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دخلت فتاة ضريرة مطلع عام ١٩٦٠ مبنى االذاعة والتلفزيون ضمن فرقة االنشاد العراقية وكانت تغني ضمن الكورال 
وقد جيء بها من قبل الفنان الراحل وامللحن الكبير (خزعل مهدي) وحينها تبنى موهبتها ملعرفته بقدراتها الهائلة 
ــقيقة زوجته وأراد أن مينحها طاقة وقدرة للسعي وتعويضها فقدانها البصر وهي كفيفة  منذ طفولتها، إنها  وهي ش

املطربة (هناء مهدي) التي أذهلت كل من سمعها للوهلة االولى فهي صاحبة حنجرة ذهبية لن تتكرر..

البينة الجديدة / ليلى مراد

@“ä»Ì@ÂÿÌ@%Î@QYVS@Ú‰ç@ÚÓ‰üÎ@ÚÓ‰Àc@›Óvéni@Òäfl@fiÎ˛@pÖä–„a
ÚœÏ–ÿfl@Òbnœ@ÔÁ@Ôÿˆ˝Ωa@pÏñ€a@aàÁ@Újybï@Êc@¥Ó”aä»€a@ÚÓj€bÀ

اِّـلحن طالب القره غولي اِّـطربة هناء مهدياِّـلحن خزعل مهدي

متابعة / البينة اجلديدة
ــمني  ياس ــة  الفنان ــرت  نش
ــابها  ــن خالل حس صبري م
ــتغرام» صورة من  على «إنس
ــزل»،  «الدي ــم  فيل ــش»  «أفي
ــه  ــن خالل م ــاون  تتع ــذي  ال
ــد رمضان،  ــع النجم محم م

ــتر»  ولكن الغريب أن «البوس
ــى وجودها وحدها  اقتصر عل
ــان، األمر الذي  ــب رمض بجان
ــض للتأكيد على  ــع البع دف
جتاهل واضح لباقي األبطال، 
وأبرزهم هنا شيحة وفتحي 
اب. وأثيرت تساؤالت  عبد الوهّ

كثيرة حول سبب جتاهل هنا 
ــا  ــم أن تاريخه ــيحة، رغ ش
ــخ  تاري ــن  م ــر  أكب ــي  الفن
بأن  البعض  ــمني، وزعم  ياس
الفيلم يترقب ظهور أزمة بني 
ــمني قد  ابطاله. وكانت ياس
ــة في قدمها  تعرضت إلصاب

ــاهد  خالل تصوير أحد مش
هذا العمل أدت إلى سفرها 

ــا  ني ملا أل
للعالج.

ÚzÓë@b‰Á@›ÁbvnmÎ@Êböflâ@Ü‡™@…fl@bË‡‹Óœ@C6çÏiD@äí‰m@5ï@¥8bÌ

متابعة / البينة اجلديدة
ــة  النجم أن  ــة  خاص ــادر  مص ــفت  كش
ــحة  ــيرين عبد النور هي املرش اللبنانية س
ــل  ــة اجلزء الثالث من مسلس األبرز لبطول
«الهيبة» أمام النجم السوري تيم حسن، 
و، وكتابة  ــف هوزان عكّ عن قصة من تالي
ــامر البرقاوي.  باسم السلكا، وإخراج س
ــيناريو قيد  ــع أن يحدد الس ومن املتوق
ــور األخير في  ــد الن ــة قرار عب الكتاب
دت املصادر أن  املوافقة او عدمها. وأكّ
د شخصية جديدة  سيرين ستجسّ
بخط درامي جديد، كتب خصيصاً 
الكاملة.  ــاحته  ــه مس ول ــا،  له
مت سيرين بنجاح كبير في  وقدّ
ــهر رمضان املنصرم، بطولة  ش
ــهر السابع»،  ــية «الش خماس
ومن إخراج اللبناني فيليب أسمر 
ومن تأليف املمثل السوري رافي وهبي، 
ــاركة املمثلني رودريغ سليمان وميرفا  ومبش
ــي ورنني مطر  ــدي مشموش القاضي ومج

ومارينال سركيس وسواهم.

·Óm@‚bflc@ÂÌ7ç
CÚjÓ:aD@Âfl@s€br€a@ıå¶a@ø

متابعة / البينة اجلديدة 
ــدل، امس االحد، املصممني  دعت وزارة الع
ــى تقدمي مناذج  ــكيليني ال والفنانني التش
ــوزارة.  ــهداء ال ــذكاري يخلد ش ــب ت لنص
ــب االعالمي للوزارة انه تخليداً  وذكر املكت
ــاً لدمائهم  ــهداء وزارة العدل وانصاف لش
ــد االرهاب االعمى،  ــة التي طالتها ي الزكي
ــذكاري  ت ــب  نص ــة  اقام ــوزارة  ال ــزم  تعت
ــهدائها في باحة الوزارة. واضاف بهذا  لش
ــدل جميع الفنانني  الصدد تدعو وزارة الع
ــات  ومؤسس ــني  واملصمم ــكيليني  التش
ــابقة تقدمي  ــاركة في مس ــة للمش الدول
افضل منوذج او مخطط للنصب التذكاري 
ــة التابعة للوزارة  ــى الدائرة االداري يقدم ال

خالل مدة (٣٠ ) ثالثني يوماً.
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متابعة / البينة اجلديدة
ــة البحرينية حال  ــني الفنان ــرب مجدداً ب ــت احل اندلع
ــا بطمة  ــة املغربية دني ــا الفنان ــة والده ــرك وزوج الت
ــوة.  ــابر بقس التي هاجمت األخيرة ووالدتها منى الس
ــاباتها على  وقالت بطمة في أحد تعليقاتها في حس
ــبكات التواصل االجتماعي: «بنت عمرها ١٦ سنة  ش
ــي يضحك  تغني عن احلبيب واحلب، وهللا الصراحة ش
ــعة  ــع مراهقة في صورة بش ــركة لي تطل ونعم الش
ــا وتبطل  ــاس كانت بترجع ألمه ــي عا أس ــال ل لألطف
ــة اشوف اختفى كل التمثيل  مكياج وترجع للمدرس
ــطة لي  ــا نظراً للواس ــهر تزوره ــة مره فالش واملدرس
ــب معركة حضانة  ــة». يُذكر أن السابر كس فاملدرس
ــج البحريني  ــن طليقها وزوج بطمة املنت ــا م أطفاله

ــة الالذعة حلال  ــاءت انتقادات بطم ــد الترك. وج محم
ــا اجلديدة وكليبها  ــرك، بعد إصدار األخيرة أغنيته الت

بعنوان «أوكي حبيبي».

bËmÜ€aÎÎ@⁄6€a@˝y@Û‹«@âb‰€a@|n–m@Ú‡�i@bÓ„Ö

متابعة / البينة اجلديدة
ــة اللبنانية  ــم صديقتها النجم ــاندة ودع ــة املصرية لبلبة على مس ــت املمثل حرص
إليسا في محنة مرضها األخيرة، حيث شاركتها بالتواجد معها على املسرح وخالل 
كواليس إحياء الثانية حلفلتها ضمن مهرجان «أعياد بيروت»، في لبنان. وأطلت لبلبة 
ــبة  ــا على خش ــتان أنيق مزين بالترتر الالمع، وحرصت على الرقص مع اليس ــي فس ف
ــرح، كما التقطت معها الصور التذكارية بالكواليس. وكانت النجمة اللبنانية  املس
إليسا قد أحيت احلفل ضمن ختام مهرجانات «أعياد بيروت»، وفي نهاية احلفل قدمت 
املطربة أغنية «إلى كل اللى بيحبوني»، لتفاجأ بتواجد الفنانة لبلبة بجانبها لترقص 

معها على املسرح وتدعمها بعد تعافيها من مرض سرطان الثدي.

_béÓ€g@·«Ü€@Új‹j€@Èn‹»œ@à€a@bfl



لالستفســـــار واالعالن االتصـــــــــال باالرقـام التاليــــــة : ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ - ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣

albaynanew@yahoo.comalbaynanew@yahoo.com

الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 

www.albayyna-new.com

العدد (٣٠٠٨)  االثنين ٨/١٣/ ٢٠١٨    

16 استراحة 

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

albaynanew@yahoo.com

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



 ٢المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ /
 يجار الحوانيت المدرسيةإولى وثانية / أم / مزايدة علنية 

جراء مزايدة علنية إعن  ٢المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ / تعلنُ 
ولى وثانية إليجار الحوانيت المدرسية للمدارس والمعاهد التابعة لها أ

حكام قانون بيع ) وفقاً أل٢٠١٩-٢٠١٨(دناه لعام أحسب التاريخ المدون 
علماً بأن  ،) المعدل٢٠١٣) لسنة (٢١يجار اموال الدولة رقم (إو

منطقة حاً في موقع المديرية الكائن في المزايدة تبدأ الساعة التاسعة صبا
فعلى الراغبين باالشتراك مراجعة شعبة الحوانيت المدرسية قبل  ،البياع

لشروط المطلوبة مستصحبين معهم طالع على اموعد المزايدة لال
%) من القيمة المقدرة وعلى شكل صك ٢٠التأمينات القانونية البالغة (

ربعة للمشترك ويتحمل من ترسو مصدق والمستمسكات الشخصية األ
%) من مبلغ ٢عالن والخدمة البالغة (جور نشر اإلأعليه المزايدة 

العام على محضر لمدير احالة قطعية بعد مصادقة السيد يجار وتعتبر اإلاإل
 .اللجنة

 
تاريخ المزايدة  ت

 ولىاأل
تاريخ المزايدة 

 مدارس القطاع الثانية

 البياع / السيدية ٢٧/٩ ٢٧/٨ ١

حي السالم / حي الجهاد / حي  ٣٠/٩ ٢٨/٨ ٢
 الرسالة

 حي العامل ١/١٠ ٢٩/٨ ٣

 عالم / حي الشباب /حي اإل ٢/١٠ ٣٠/٨ ٤
 حي المعالف / حي التراث

/ الشهداء ٥/ الشرطة  ٤الشرطة  ٣/١٠ ٢/٩ ٥
 / السويب

 الدورة / عرب جبور / هور رجب ٤/١٠ ٣/٩ ٦
 ابو دشير / حي الصحة ٧/١٠ ٤/٩ ٧
 المحمودية / المركز ٨/١٠ ٥/٩ ٨

الرشيد / اليوسفية/ الرضوانية /  ٩/١٠ ٦/٩ ٩
 ريف المحمودية  اللطيفية /

 
لى اليوم الذي يليه إذا صادف يوم المزايدة عطلة رسمية تؤجل إمالحظة: 

يجار خالل المدة القانونية والبالغة ن يكون التسديد لمبلغ اإلأمباشرة على 
 .اً ) يوم٣٠(
 

 سماعيل جبار إد. قيس 
 مدير العامال                                                         
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محكمة األحوال الشخصية َّـ سوق الشيوخ
العدد: ١٤٢٣/ش/٢٠١٨

م/ إعالن
اُّـ/ اِّـفقود/ ماهر مبلط غانم  

أقامت اِّـدعية إيمان نايف مسري دعوى بالعدد أعاله  
ــة محل إقامتك    ــات وفاتك، وِّـجهولي ــب فيها إثب تطل
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني بالحضور أمام هذه 
ــاعة التاسعة صباحاً  اِّـحكمة َّـ موعد اِّـرافعة الس
ــادف ٢٠١٨/٨/١٩، وَّـ حالة عدم حضورك  اِّـص
ــوف يتم إثبات وفاتك وفق  ــن ينوب عنك قانوناً س أو م

القانون.
القاضي/ حسني محمد سلمان

جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / األمالك

لجنة البيع واإليجار الثانية
العدد: ب / ك / ٣١١
التأريخ: ٢٠١٨/٦/١٣

إعـــــــــــالن
ــداد عن تأجري (االمالك)  ــة التابعة ِّـديرية بلديات بغ ــن لجنة البيع وااليجار الثاني تعل
اِّـوصوف َّـ أدناه ِّـدة (ثالث سنوات) العائدة اُّـ مديرية بلدية (ابي غريب) وفق القانون 
ــة مراجعة البلدية اعاله  ــرتاك باِّـزايدة العلني ــنة ٢٠١٣، فعلى الراغبني باالش ٢١ لس
ــر االعالن َّـ الصحف  ــة (٣٠) يوماً تبدأ من اليوم التالي لنش ــالل مدة االعالن البالغ خ
ــة اِّـقدرة  ــة (٥٠٪) من القيم ــات القانونية البالغ ــم التأمين ــتصحبني معه ــة مس اِّـحلي
ــو عليه اِّـزايدة االجور واِّـصاريف اِّـرتتبة على ذلك وستجري اِّـزايدة  ويتحمل من ترس
ــالن َّـ ديوان  ــوم بعد األخري ِّـدة االع ــاعة (١٠) صباحاً من الي ــام الس ــة َّـ تم العلني
ــرتكني َّـ اِّـزايدة العلنية جلب هوية االحوال اِّـدنية وبطاقة السكن  البلدية وعلى اِّـش

والبطاقة التموينية (أصل + صورة).
م / جدول

مالحظة: ال يتم قطع التأمينات َّـ يوم اِّـزايدة.
مدير بلديات محافظة بغداد

 
 
 

 جدول باالمالك

نوع الملك  ت
بدل التقدير  ٢المساحةم رقم الملك وموقعه

 السنوي

حي  سوق / ١
 الشهداء

١/٦٤٥٨ 
 ٢٠٠٠ الفخرية ١٢م

٥,٠٠٠,٠٠٠  
خمسة ماليين 

 دينار

٢ 
ساحة غاز/ 
العمارات 
 السكنية

جزء من 
القطعة 

١/٤٩١٦ 
 خرنابات ١٣م

١٠٠٠ 
١٥,٠٠٠,٠٠٠ 
خمسة عشر 
 مليون دينار

مخبز/ حي  ٣
 الصديق

جزء من 
القطعة 

٥/١٧٢١ 
هكتريا  ١٦م

 والشعار

١,٠٠٠,٠٠٠ ١٢٤,٥٠ 
 مليون دينار

٤ 

بناية تتكون 
 ٤ن ورمن ف

محالت/ حي 
 الزهور

٥/٢٠٢٤ 
هكتريا  ١٦م

 والشعار
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٢٤ 

 مليوني دينار

بناية/ حي  ٥
 الزهور

جزء من 
القطعة 

٥/٢٢١٤ 
هكتريا  ١٦م

 والشعار

١٠٨٠ 

٤,٠٥٠,٠٠٠ 
اربعة ماليين 
وخمسون الف 

 دينار

٦ 

مجمع طبي 
يتكون من 

عيادة/ مخبز/ 
صيدلية/ حي 

 الصديق

جزء من 
القطعة 

٥/١٧٢١ 
هكتريا  ١٦م

 والشعار

٢٣٠ 

٤,٨٠٠,٠٠٠ 
اربعة ماليين 
وثمانمائة الف 

 دينار

 



   
 وزارة النفط   

 شركة تسويق النفط
 
 

 لشركة تسويق النفطاالتمتة بتنفيذ مشروع الخاصة  ٢٠١٨ لسنة )٦اعالن المناقصة العامة رقم (م/ 
 

 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 بالمناقص�ة م�ن الم�ؤهلين وم�ن ذوي ة وبناء قاعدة بيانات موحدة للش�رك االتمتةمشروع 

قسم الحسابات االدارية ف�ي مق�ر الش�ركة مستص�حبين  اله مراجعة الهيئة االدارية /ــالخبرة واالختصاص في المجال اع

للحصول على نسخة م�ن وث�ائق المناقص�ة (عل�ى معهم هوية المدير المفوض للشركة او كتاب تخويل بالنسبة  للمخول 

ملي�ون ) ١,٥٠٠,٠٠لق�اء مبل�غ ( -تسلم خالل خمسة ايام عم�ل م�ن ت�اريخ وص�ل ش�راء المناقص�ة –) CDقرص مرن 

) لس�نة ٢عراقي غير قابل للرد ، علما ان هذا المشروع خاضع لتعليمات تنفي�ذ العق�ود الحكومي�ة رق�م (وخمسمائة الف 

ئق القياسية (حيث يتحمل مقدم العطاء مسؤولية ملئ الوثائق القياسية الخاصة به) ويرفق م�ع وكذلك نظام الوثا٢٠١٤

واح�د وعش��رون مليون�ا وثمنمائ��ة )  ٢١,٨٦٧,٠٠٠العط�اء وص�ل ش��راء وث�ائق المناقص��ة والتأمين�ات االولي�ة بمبل��غ (

ملي�ارين ) ٢,١٨٦,٧٠٠,٠٠٠غ (%) من قيم�ة الكلف�ة التخميني�ة الت�ي تبل�١عراقي البالغة (وسبعة وستون الف دينار 

قاب�ل للتجدي�د م�ن  اش�هر س�تةبموجب صك مصدق ناف�ذ لم�دة عراقي ومائة وستة وثمانون مليونا وسبعمائة الف دينار 

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

من ت�اريخ ) تسعون يوماً ٩٠معه التأمينات االولية و وصل شراء وثائق المناقصة على ان تكون العطاءات نافذة لمدة (

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  ١٧/٠٩/٢٠١٨المواف�ق  االثن�يني�وم ) من ظه�ر ١٢,٠٠(يكون في الساعة العطاءات 

يكون تاريخ غلق المناقصة على ان يتم تق�ديم العط�اء ف�ي مظ�روف مغل�ق ومخت�وم س 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�ـم�ن ترس�و عل حملــ�ـأ االس�عار ويتـــ�ـير ملزمة بقبول اوطــركة تسويق النفط غــماً أن شـــة علمناقصال

ت��تم مراجع�ة قس�م تقني�ة المعلوم��ات واالتص�االت ف�ي مق�ر الش��ركة اع�اله عن�د الحاج�ة ال��ى  ،النـ�ـنشر واالعـ�ـور الــ�ـاج

 وذلك خالل اوقات العمل الرسمية.او زيارة موقع الشركة فية امعلومات اض

 
 
    

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

 

 

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

 

Prequalification Announcements for Tender No: 021/SC/18 
Provision of land rig for oil well drilling Project  

  
Tender by: Zhen Hua Oil Co., Ltd. (EBS Project), a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, Ministry of Oil, Iraq for the 

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

 

Tender Title: Provision of land rig and associated services for 3 apprise wells + 7 development wells within 1+ 1 years on turnkey basis Project. 

Tender No.: 021/SC/18 

Tender Information:  

Scope of Work 
Zhen Hua Oil is to seek a company who have the qualified international professional experience and can carry out the international healthcare. The Scope Of Work 

covers the drilling & completion of 3 apprise well+6 development wells in EBS field block S1 using one (1) 1500HP Drilling Rigs on a Turnkey Basis for 1+1 years, 

including the supply of all services and equipment, consumables, materials and supplies (except the Long Lead Items i.e.: Conductor Pipe, Casing Pipe, Completion 

Tubing & Pup Joints, Wellheads & Christmas Trees - all of which shall be free issued by Company to Contractor; the fuel shall be issued by Company to Contractor at 

Contractor’s cost). Contractor is required to provide all the services including the drilling rig,  directional drilling tools &service, mud engineering services and mud & 

completion chemicals, cementing services, cement, cement additives, drill bits, down hole tools, coring service, casing run service together with necessary equipment, 

accessories and personnel required for the drilling and completion service. 

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

THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:   

1． General introduction of the  participants   

 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of business etc.) and Qualification 

certificate  

2. Professional qualification documents of the participants  

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications  

3． Introduction to the service capacity of the participants  

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

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

certificates  

6． Other materials should be supplemented if needed 

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

contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before  23rd Aug 11:00 Am  

 Prequalification document submission format:  

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS    

(2) COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 

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

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

Tender No. 

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

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

Mr. Wang Shaoyu 00964-7812908157 E-Mail: wangshaoyu@zhenhuaoil.com  
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جامعة ميسان
كلية الرتبية البدنية

وعلوم الرياضة
إعالن

تعلن عمادة كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ميسان عن تأجري اِّـكتبة وفق 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣، فعلى من يرغب باالشرتاك َّـ 
اِّـزايدة العلنية مراجعة شعبة الحسابات َّـ الكلية لغرض الحصول على شروط االشرتاك 
اِّـزايدة  أن  علماً  اِّـقدرة  القيمة  من  البالغة ٢٠٪  القانونية  التأمينات  ودفع  اِّـزايدة  َّـ 
ستجري يوم ٢٠١٨/٩/١٢ َّـ تمام الساعة العاشرة صباحاً َّـ عمادة الكلية ويتحمل 

من ترسو عليه اِّـزايدة أجور النشر واالعالن واِّـصاريف االخرى.
عمادة كلية الرتبية 
البدنية وعلوم الرياضة

جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / األمالك

لجنة البيع واإليجار الثانية
العدد: ب / ك / ٢٩٤
التأريخ: ٢٠١٨/٦/١٠

إعــــــــــــــــــــالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية التابعة ِّـديرية بلديات بغداد عن تأجري (قطعة ارض إلنشاء 
كشك) اِّـوصوف َّـ ادناه ِّـدة (سنة واحدة) العائدة اُّـ مديرية بلدية (ابي غريب) وفق القانون 
٢١ لسنة ٢٠١٣، فعلى الراغبني باالشرتاك باِّـزايدة العلنية مراجعة البلدية اعاله خالل مدة 
االعالن البالغة (٣٠) يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن َّـ الصحف اِّـحلية مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة (٥٠ ٪) من القيمة اِّـقدرة ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة 
االجور واِّـصاريف اِّـرتتبة على ذلك وستجري اِّـزايدة العلنية َّـ تمام الساعة (١٠) صباحاً من 
اليوم بعد األخري ِّـدة االعالن َّـ ديوان البلدية وعلى اِّـشرتكني َّـ اِّـزايدة العلنية جلب هوية 

االحوال اِّـدنية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية (أصل + صورة).
مدير بلديات محافظة بغداد

فقدان هوية
ــم (جواد  فقدت هوية باس
ــاكر) صادرة من  كاظم ش
محافظة بغداد، على من 
ــليمها إُّـ  يعثر عليها تس

جهة اإلصدار..
مع التقدير..

فقدان هوية
فقدت هوية باسم (سهاد 
ــادرة من  وادي) ص حميد 
محافظة بغداد، على من 
ــليمها اُّـ  يعثر عليها تس

جهة اإلصدار..
مع التقدير..

فقدان هوية
فقدت هوية باسم (إخالص 
جاسم مخيلف) صادرة من 
ــداد، على من  بغ محافظة 
ــليمها إُّـ  ــر عليها تس يعث

جهة اإلصدار..
مع التقدير..



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

 

Prequalification Announcements for Tender No: 020/SC/18 
Provision of land rig for oil well drilling Project  

  
Tender by: Zhen Hua Oil Co., Ltd. (EBS Project), a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, Ministry of Oil, Iraq for the 

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

 

Tender Title: Provision of land rig and associated services for 2 apprise wells + 8 development wells within 1+ 1 years on turnkey basis Project. 

Tender No.: 020/SC/18 

Tender Information:  

Scope of Work 
Zhen Hua Oil is to seek a company who have the qualified international professional experience and can carry out the international healthcare. The Scope Of Work 

covers the drilling & completion of 2 apprise well+7 development wells in EBS field block S2 using one (1) 1500HP Drilling Rigs on a Turnkey Basis for 1+1 years in 

EBS field, including the supply of all services and equipment, consumables, materials and supplies (except the Long Lead Items i.e.: Conductor Pipe, Casing Pipe, 

Completion Tubing & Pup Joints, Wellheads & Christmas Trees - all of which shall be free issued by Company to Contractor; the fuel shall be issued by Company to 

Contractor at Contractor’s cost). Contractor is required to provide all the services including the drilling rig,  directional drilling tools &service, mud engineering 

services and mud & completion chemicals, cementing services, cement, cement additives, drill bits, down hole tools, coring service, casing run service together with 

necessary equipment, accessories and personnel required for the drilling and completion service. 

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

THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:   

1． General introduction of the  participants   

 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of business etc.) and Qualification 

certificate  

2. Professional qualification documents of the participants  

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications  

3． Introduction to the service capacity of the participants  

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

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

certificates  

6． Other materials should be supplemented if needed 

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

contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before  23rd  Aug 2018 11:00 AM  

 Prequalification document submission format:  

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS    

(2) COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 

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

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

Tender No. 

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

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

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

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

 

Prequalification Announcements for Tender No: 002/PC/18 
Provision of Well Head and X-mas tree Project  

  
Tender by: Zhen Hua Oil Co., Ltd. (EBS Project), a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, 

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

 

Tender Title: Provision of the Well Head and X-mas tree for EBS project.  

Tender No.: 002/PC/18 

Tender Information:  

Scope of Work 
 

Provide Well Head and X-mas tree for EBS project..  

 

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

requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:   

1． General introduction of the  participants   

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

and Qualification certificate  

2. Professional qualification documents of the participants  

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications  

3． Introduction to the service capacity of the participants  

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

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

Bank credit certificates  

6． Other materials should be supplemented if needed 

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

deducted from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before  23rd  Aug 2018 11:00 AM  

 Prequalification document submission format:  

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS    

(2) COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 

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

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

Name and Tender No. 

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

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

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

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

 

Prequalification Announcements for Tender No: 003/PC/18 
Provision of Well Completion Tools Project  

  
Tender by: Zhen Hua Oil Co., Ltd. (EBS Project), a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, 

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

 

Tender Title: Provision of Well Completion Tools Project for EBS project.  

Tender No.: 003/PC/18 

Tender Information:  

Scope of Work 
 

Provision of Well Completion Tools Project for EBS project..  

 

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

requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:   

1． General introduction of the  participants   

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

and Qualification certificate  

2. Professional qualification documents of the participants  

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications  

3． Introduction to the service capacity of the participants  

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

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

Bank credit certificates  

6． Other materials should be supplemented if needed 

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

deducted from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before  23rd  Aug 2018 11:00 AM  

 Prequalification document submission format:  

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS    

(2) COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 

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

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

Name and Tender No. 

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

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

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

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

 

Prequalification Announcements for Tender No: 001/PC/18 
Provision of Tubing Project  

  
Tender by: Zhen Hua Oil Co., Ltd. (EBS Project), a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, 

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

 

Tender Title: Provision of the tubing for EBS project.  

Tender No.: 001/PC/18 

Tender Information:  

Scope of Work 
 

Provide the tubing for EBS project. 

 

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

requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:   

1． General introduction of the  participants   

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

and Qualification certificate  

2. Professional qualification documents of the participants  

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications  

3． Introduction to the service capacity of the participants  

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

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

Bank credit certificates  

6． Other materials should be supplemented if needed 

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

deducted from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before  23rd  Aug 2018 11:00 AM  

 Prequalification document submission format:  

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS    

(2) COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 

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

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

Name and Tender No. 

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

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

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

19إعالنات

     مديرية الوقف الشيعي في البصرة
 ٢١٩١/  ٦لعـــــدد : ا                                                                   األمالك الموقوفة       

 ٢٠١٨/  ٨/  ٩التاريخ : 

 
 إعالن
 

المزايدة العلنية  إجراءتعلن مديرية الوقف الشيعي في البصرة عن 
بالمزايدة  كباالشتراالموصوف أدناه فعلى الراغبين  األمالك إليجار

مراجعة ديوان المديرية الكائن في ساحة سعد مقابل الكراج الموحد 
بغداد ) وبعد مرور سبعة أيام من تاريخ نشر االعالن في  اج(كر

الصحف الرسمية قابلة للتجديد لمدة سبعة أيام أخرى .الساعة العاشرة 
من بدل  %٢٠صباحاً مستصحبين معهم التأمينات القانونية البالغة 

 وإذاالتقدير بصك مصدق ألمر مديرية الوقف الشيعي في البصرة ، 
موعداً  فيهيكون  يليهفان اليوم الذي  رسميةلة صادف يوم المزايدة عط

ألجراء المزايدة وان أجور النشر والمناداة والمصاريف األخرى 
ترسو علية المزايدة ولزيادة المعلومات مراجعة ديوان يتحملها من 

المديرية لالطالع على نوع األشغال وجلب المستمسكات الرسمية ومنها 
ة والبطاقة الشخصية وعلى من ترسو بطاقة السكن والبطاقة التمويني

من  اً اإليجار صفقة واحدة ولمدة ثالثين يومعليه المزايدة دفع بدل 
، علمناً أن المزايدة ستجري في مقر المديرية مع  اإلحالةتاريخ 

مالحظة المادة الثامنة عشر من نظام المزايدات الخاصة باألوقاف 
ألوقاف وأقربائهم المعدل والتي منعت مسؤولي ا١٩٦٩لسنة  ٤٥رقم

 حتى الدرجة الرابعة من االشتراك بالمزايدة.
 
 المالحظات بدل التقدير الجنس المساحة الموقع رقم العقار ت

جزء من  ١
  ٣,٠٠٠,٠٠٠ بستان ٢م٢٧٧٥ البراضعية ٢٩م١٦٥

كباسي  ١٦م١١٠ ٢
  ٧٧٥,٠٠٠ بستان ٢م٥٠٠ صغير

كباسي  ١٦م١٢ ٣
  ٩٢٥,٠٠٠ بستان ٩٠٠٠ صغير

 
 أسامة محمد أمين كاظم                                              

 مدير الوقف الشيعي في البصرة

NO.3008.MON.13.AUG.2018 العدد (٣٠٠٨) االثنين ٨/١٣/ ٢٠١٨ 

وزارة الدفاع 
(جمعية بناء اِّـساكن للضباط) 

(لجنة البيع واإليجار)
مزايدة رقم (٩) إعالن رقم (٢) لسنة ٢٠١٨

استناداً ألحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١ لسنة  ٢٠١٣ اِّـادة -١٣ –أوالً) اِّـعدل 
ــنة ٢٠١٨ إليجار  ــدة العلنية رقم (٩) لس ــاكن للضباط عن تمديد اِّـزاي ــة بناء اِّـس ــن جمعي تعل
ــر  ــرة) من صباح اليوم الخامس عش ــاعة (العاش ــة أوصافها ادناه وذلك َّـ تمام الس ــني اِّـبين اِّـحل
ــارع  ــر االعالن َّـ قاعة اِّـزايدات الكائنة َّـ بناية مقر الجمعية َّـ زيونة ش من اليوم التالي لنش
ــدة الحضور اُّـ مقر الجمعية  ــرتاك َّـ اِّـزاي ــي مقابل جامع الربيعي، فعلى الراغبني باالش الربيع
ــتصحبني معهم التأمينات  ــاء) اِّـصادف ٢٠١٨/٨/٢٨ َّـ الزمان واِّـكان اِّـعينني مس يوم (الثالث
ــنوي  ــار واِّـتمثلة بـ(٢٠٪) من القيمة التقديرية لبدل اإليجار الس ــرة إزاء كل عق القانونية اِّـؤش
ولكامل مدة العقد ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة أجور نشر االعالن وأجور خدمة وداللية (٢٪) 

من بدل االيجار.
اِّـالحظات:

١- اِّـستمسكات اِّـطلوبة (هوية األحوال اِّـدنية + بطاقة السكن) أصل وصورة.
ــمي بعد  ــن الدوام الرس ــل لليوم األول م ــمية تؤج ــدة عطلة رس ــوم اِّـزاي ــادف ي ــال ص ٢- َّـ ح

العطلة.
ــرة صباحاً  ــاعة العاش ــرتاك َّـ اِّـزايدة الحضور َّـ يوم اِّـزايدة وقبل الس ٣- على الراغبني باالش

لغرض تسديد التأمينات القانونية.
اللواء مدير جمعية بناء اِّـساكن للضباط



ــش اإلرهابي طويت  ــة تنظيم داع ــق وإياكم بأن صفح أتف
ــر عليه بفضل  ــق االنتصار الكبي ــراق وحتق ــاً في الع نهائي
ــا األمنية البطلة  ــخية في قواتن تضحيات العراقيني الس
ــدنا  ــنا وحش ــكيالتها وجيش على مختلف صنوفها وتش
ــمركة وقواتنا اجلوية وطيران  الشعبي والعشائري والبيش
اجليش، واألهم من ذلك كله الفضل موصول لفتوى اجلهاد 
الكفائي التي أطلقها سيد النجف األشرف علي احلسيني 
السيستاني ومؤازرة وأنفاس كل العراقيني الغيارى ودعوات 
ــي يبقى أدميه  ــاهرين ك ــاق الوطن والس األمهات وكل عش

طاهراً ال يدنسه الغرباء األجناس!
رِّغ أنفه بالوحل ولم  زِم واندحر شر اندحار ومُ نعم، داعش هُ
يبقَ منه سوى فلول وجيوب منكسرة وخاسرة وخائبة هنا 

أو هناك..
ــش، املتمثل  داعش الوح
ــاديني  ــني قتلة س مبجرم
ــة)  كث ــى  (حل ــاب  أصح
وسراويل منقوعة بالبول، 
ــر رجعة،  ــى إلى غي انته
ــا يحز في النفس  لكن م
ــش  ــد داع ــةً أن جن صراح
ــني ظهرانينا..  ــرك ب يتح
ــا..  دوائرن ــا..  وزاراتن ــي  ف
ــا..  جامعاتنــــ ــى  وحت
وحياتنا اليومية.. بل في 
كل مكان.. داعش الوجه 
للتنظيم األصلي  ــر  اآلخ
ــس  يتنف ــي  ح ــلح  املس

الهواء ويأكل الثريد وينام على بخيخ التبريد وحتت تصرفه 
ــو داعش اليوم،  ــد، وداعش األمس ه ــتهي أو يري كل ما يش
ــاليب  ــائل واألس فكالهما يقتل العراقي وإن تعددت الوس

حتت شعار (تعددت األسباب واملوت واحد)..
ــذي  ــت وال ــارود والدينامي ــأ بالب ــخ املعب ــي املفخ الداعش
ــذي يعرقل  ــه ال ــاس، هو ذات ــوع الن ــط جم ــظى وس يتش
ــابة  ــال العام ويحارب الطاقات الش ــرق امل بناء العراق ويس
ــر بدم بارد هو  واخلبرات املتراكمة.. وداعش الذي يقتل البش
ــرطنة وأدوية تالفة، والداعشي  ــتورد لنا حلوماً مس من يس
من يعرقل نهوض صناعتنا وانتعاش زراعتنا ويبقينا سوقاً 
ــي من ال  ــلع وبضائع من خلف احلدود.. والداعش رائجة لس
ــتورد لنا الدواء لنداوي به أو نعالج األوجاع.. والداعشي  يس
ــعى جاهداً ألجل أن تسود البطالة وتتفشى األمية  من يس
ــي من يعرقل معاملتك ويجعلك تعيش  واجلهل، والداعش
ــرفاء  ــن يحارب النزهاء والش ــة املراجعات، وهو م ــي دوام ف
ليفت في عضدهم ويعيق مسيرتهم ويحبط تطلعاتهم.. 
ــي من ال يريد لهذا العراق االستقرار وأن يبقى بلداً  الداعش

مخرّباً، نازفاً على الدوام.

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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

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

(السنة الثالثة عشرة) العدد (٣٠٠٨) - االثنني - ١٣ - 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

الداعشي من يسعى 
جاهداً ألجل أن تسود 

البطالة وتتفشى األمية 
والجهل، والداعشي 

من يعرقل معاملتك 
ويجعلك تعيش َّـ 

دوامة اِّـراجعات

HÛ �ßI�i@ì«aÎÖ
ÒÜÌÜu@›ÌÎaäçÎ

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي
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بغداد  البينة الجديدة
ــة،  أعلنت العتبة الكاظمية املقدس
أمس األحد، مشاركة أكثر من مليون 
زائر في إحياء ذكرى استشهاد اإلمام 
ــي احصائية  ــي (ع) ف ــن عل محمد ب
ــير  تس ــة  اخلط أن  ــدة  مؤك ــة،  اولي

بانسيابية عالية.
ــة  ــام للعتب ــني الع ــب األم ــال نائ وق
ــي، إن ”جموع  ــيخ عدي الكاظم الش
ــى مدينة  ــد عل ــدأت تتواف ــن ب الزائري
الكاظمية املقدسة منذ يوم اجلمعة 
ــع  تاس ــهاد  استش ــرى  ذك ــاء  إلحي
ــام محمد بن  ــت اإلم ــل البي أئمة أه

ــاف الكاظمي،  ــي اجلواد (ع)“. وأض عل
ــى  ــير ال ــة تش ــة األولي أن ”االحصائي
ــون زائر لغاية  ــاركة أكثر من ملي مش
ــان العد والفرز  ــس)“، مبينا أن ”جل (أم
التي تقوم باحصاء اعداد الزائرين لم 

تزودنا بارقام محددة“.
ــة األمنية  ــد الكاظمي، أن ”اخلط وأك
ــيابية عالية  ــير بانس ــة تس واخلدمي
جدا ولم تسجل خروقات تذكر“، الفتا 
ــة  إلى أن ”العتبة الكاظمية املقدس
ــب  املواك ــن  م ــر  الكثي ــتقبلت  اس
ــينية  ــة واحلس ــات العلوي ــن العتب م

والعباسية الحياء هذه املناسبة“.

متابعة / البينة الجديدة
ــاً توفيت في  ــز ٨٦ عام ــر ناه ــن عم ع
ــرة خديجة  ــة املصرية القاه العاصم
عرفات، شقيقة الرئيس الفلسطيني 
ــر عرفات، املعروفة بلقب  الراحل ياس
(عجوز الثورة). وأصدرت حركة التحرير 
بياناً  ــح)  (فت ــطيني  الفلس ــي  الوطن
نعت فيه ببالغ األ سى واحلزن وبقلوب 
ــة  ــدره، احلاج ــاء اهللا وق ــة بقض مؤمن

خديجة عرفات.

ــل فائق  ــات) الزمي ــر مالحظ ــج (دفت ــدم برنام ــأ مق هن
ــبة صدور  ــر (البينة اجلديدة) ملناس ــرة حتري العقابي أس
عددها الـ(٣٠٠٠)، متمنياً للعاملني في اجلريدة التوفيق 
ــيرتهم الصحفية. وقال العقابي عبر  والنجاح في مس
الهواء إن «جريدة (البينة اجلديدة) صرح صحفي بامتياز 

وتستأهل أن ندعو لها بالتواصل واإلبداع».
ــج (دفتر مالحظات)  ــكراً لبرنام ونحن بدورنا نقول: ش

على هذه التهنئة.

ــركات مجموعة  أعلنت زين العراق، إحدى ش
ــات االتصاالت والبيانات  زين الرائدة في خدم
لة في منطقة الشرق األوسط وشمال  املتنقّ
ــا، عن افتتاح مركز خدمة معتمد آخر  إفريقي
ــي محافظة صالح  ــه اجلديد ف ــد مبوقع جدي
ــارع الزهور، قرب القاسم  الدين – تكريت، ش
ــركة  ــاون مع وكيلها املعتمد ش مول –بالتع
ــتركيها ولتلبية  ــم، لتكون أقرب ملش األقالي
ــة صالح  ــه محافظ ــا متثل ــم، ومل احتياجاته

الدين من أهمية كبيرة للشركة.
 وذكر السيد ليث العبيدي مدير املبيعات في 
زين العراق «متاشياً مع استراتيجية شركتنا 
الهادفة الى توسيع الرقعة اجلغرافية ملراكز 
ــا، بادرنا إلى افتتاح مراكزنا املعتمدة  خدمته
ــهيل حصول  ــن حرصنا على تس ــاً م انطالق
ــتركينا على بطاقات الشحن واخلطوط  مش
ليتمكنوا من البقاء على تواصل مع العالم». 
مضيفاً إن «هذا من ضمن سعينا الدؤوب إلى 
ــبكة  ــتركينا من خالل ش ــل مع مش التواص
ــاط البيع في  ــعة من مراكز اخلدمة ونق واس
ــدمي أفضل  ــات العراق لتق ــف محافظ مختل

ــتركني،  املش ــات  احتياج ــة  وتلبي ــات  اخلدم
السيما شريحة الشباب إمياناً من زين العراق 
ــض للمجتمع  ــباب هم القلب الناب بأن الش
ــالل خطتها  ــن خ ــرص م ــي حت ــي، وه العراق
ــجيع  ــى تقدمي كل الدعم والتش ورؤيتها عل
ــدة على العديد من  ــابة معتم للطاقات الش
العبيدي  ــاعدتهم». ويضيف  ــائل ملس الوس
ــتركينا،  ــور حول مش ــا تتمح ان «اهتماماتن

ــتمرار على تطبيق هذه الثقافة  ونعمل باس
ــدءاً من التخطيط وصوالً  في كل خطواتنا ب
الفتتاح مراكز للبيع واخلدمة، مروراً بتزويدهم 
ــرع اخلدمات، وسيتيح لنا املركز  بأفضل وأس
ــات  حاج ــى  عل ــوف  للوق ــة  الفرص ــد  اجلدي
ــي محافظة صالح  ــا ف ــتركني وتلبيته املش
ــيوفر املركز لروّاده إمكانية شراء  الدين». وس
ــحن  الش ــات  وبطاق ــوط،  اخلط ــتبدال  واس
ــل  ــى التواص ــة إل ــر، إضاف ــديد الفواتي وتس

بشكل مباشر مع موظفي زين العراق.
ــعى زين العراق إلى تقدمي أفضل اخلدمات  تس
ــتركيها إضافة إلى توفير الوقت واجلهد  ملش
ــتمر  ــركة مس عليهم، لذلك فإن توجه الش
ــة عبر  ــات إضافي ــل مراكز خدم ــو تفعي نح
وكالئها، لتقدمي أهم اخلدمات التي يحتاجها 

املشتركون.
ــع  ــل م ــة التواص ــن بأهمي ــراق تؤم ــن الع زي
ــركاءها في  ــتركيها الذين تعتبرهم ش مش
حتقيق أيّ جناح أو تطور منشود، ولهذه الغاية 
تضع جميع إمكاناتها في خدمتهم، وتسعى 

دائماً لتوفير أفضل اخلدمات ملشتركيها.

H I@ÖaÏ¶a@‚bfl�a@ÖbËínça@Ùä◊á@ÊÏÓ∞@äˆaã@ÊÏÓ‹fl@Âfl@är◊c
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ــا أن هنالك ما  ــر تقرير له ــة النزاهة في آخ ــت هيئ أوضح
يقارب الـ70 ٪ من أعضاء مجلس النواب لم يقدموا تقارير 
ــا عليهم املادة  ــة التي فرضته ــن الذمة املالي ــف ع الكش
ــنة 2011، والنتهاء  (17) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لس
ــوم 2018/7/1 بعد  ــم منذ ي ــة املقررة له ــة البرملاني احلصان
ــي بانتهاء  ــان ألن حصانة النواب تنته ــاء عمل البرمل انته
ــذه الصفة، فال بد  ــم النيابية، وحيث قد انتهت ه صفته
ــم إذ زالت صفتهم  ــاذ االجراءات القانونية بحقه من اتخ
كنواب وزالت حصانتهم بزوال هذه الصفة وبالتالي تكون 
ــاً ذلك ان املادة  ــاً وقضائياً مقررة قانون مالحقتهم حتقيقي
على  توجب  السابقة 
ــلطة  الس ــاء  اعض
-أي  ــريعية  التش
ــدمي تقرير  ــواب- تق الن
ــن الذمة  ــف ع الكش
عملهم  ــاء  اثن املالية 
ــث  ــان، وحي ــي البرمل ف
ــن  ع ــوا  امتنع ــم  انه
الذمة  ــوف  تقدمي كش
ــأن  ــأنهم ش ــال ش امل
الوزراء  ــس  ورئي الوزراء 
ــوا  ــم يتخلف ــن ل الذي
ــر  تقاري ــدمي  تق ــن  ع
الذمة املالية كما ذكر 
ــان أن أكثرية النواب  ــابق والذي أب تقرير هيئة النزاهة الس
ــذي الزمهم بتقدمي  ــون النزاهة ال ــوا حلكم قان ــم ينصاع ل
ــف املالي وعملية الوصول الى النواب الذين خالفوا  الكش
قانون النزاهة بسيطة ألن هيئة النزاهة كانت قد حصرت 
ــماء النواب الذين قدموا تقارير مالية وأسماء الذين لم  أس
يقدموا هذه التقارير وأثبتت ذلك في تقاريرها التي نشرتها 
ــون باحلصانة  ــا كان هؤالء نواباً يتمتع ــرات عديدة عندم م
ــون النزاهة من قبل أعلى  ــك أن عدم تنفيذ قان النيابية ذل
الشخصيات بالبلد وهم النواب يعطي مثالً سيئاً لآلخرين 
في التمرد على القانون وعصيانه وألن مدة انعدام احلصانة 
قليلة ستنتهي للبعض بعد اجللسة االولى للبرملان اجلديد 
ــرعة اتخاذ االجراءات القانونية بحق  فإن األمر يقتضي س
النواب السابقني من قبل هيئة النزاهة، ونرى ان يتم تدقيق 
االسماء الفائزة ويتم تأشير اسم كل فائز باالنتخابات من 
الذين لم يقدموا الكشف املالي لكي تتعامل مع املوضوع 
ــدم التصديق على  ــا بع ــة االحتادية العلي ــن قبل احملكم م
ــؤالء للمخالفة الكبيرة التي حصلت منهم وان كنا نرى  ه
ــح بتقدمي التحاسب الضريبي علما ان هذه  الزام كل مرش
اجلرائم غير مشمولة بالعفو ألنها جرائم مستمرة الى ما 

بعد صدور قانون العفو.

خبري قانوني *

وقفة

*طارق حرب 

lÏ‹�Ωa@bfl@
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على هيئة النزاهة اتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق 
النواب السابقني النتهاء 

حصانتهم طاِّـا أنهم 
لم يقدموا تقارير الذمة 
اِّـالية اِّـقررة عليهم َّـ 
قانون التزاهة وبنسبة 

٧٠٪ منهم

بغداد / البينة الجديدة
ــتاذ  ــر الداخلية األس أكد وزي
ــة  أهمي ــي  األعرج ــم  قاس
ــل  والعم ــود  اجله ــيق  تنس
املشترك بني مختلف األجهزة 
والتشكيالت األمنية ومبا يعزز 
ــلطة  وس ــتقرار  واالس األمن 
ــالل  ــك خ ــاء ذل ــون. ج القان
ــتقباله الفريق أول الركن  اس
الدكتور طالب شغاتي رئيس 
ــاب.  اإلره ــة  مكافح ــاز  جه
وزارة  ــغاتي بجهود  وأشاد ش
ــق األمن  ــة في حتقي الداخلي

الداخلي.

@ÂÌÜ€a@Ä˝ï@ø@÷aä»€a@ÂÌã@Ú◊äë@pbflÜ®@ÜÌÜu@Ü‡n»fl@ äœ
÷aä»€a@›◊@ø@bËÓ◊6ífl@pbubÓnya@=‹m@÷aä»€a@ÂÌã

القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــة حال  ــة املصري ــرت املمثل نش
تغريدات  ــلة  سلس ــيحة،  ش
ــل  التواص ــع  موق ــى  عل
ــر ردت فيها  االجتماعي تويت
ــد نزعها  ــى منتقديها بع عل
ــة  املمثل ــت  وقال ــاب.  احلج

املصرية حال شيحة في تغريدة 
ــوريا  ــراق وس ــاء الع ــا «نس له
ــر أحد  قتلن واغتصنب، لم ينش
استجداء  وفيديوهات  بوستات 
ــاء». وأضافت  ــتعطاف ورج واس
ــيحة تغيرت قناعاتها  «حال ش
ــبباً في  ــح األمر جلالً وس فأصب

ــكاء وندب  ــداء وب ــماتة األع ش
ــة في  ــت قائل ــب». وتابع ونحي
التغريدة نفسها «أنا أستصغر 
ــة  ــة والبكائي ــة اإلعالمي الهال
ــك  وهت ــت  قتل ــت  بن أي  ــام  أم
الدين  باسم  ــرفها  عرضها وش

واإلسالم».

متابعة / البينة اجلديدة
ــالم  اإلع ــائل  وس ــت  غصّ
ــل  التواص ــع  ومواقـــــــ
ــور  ــي، بص االجتماعـــــ
ــن من  ــم يك ــة ل مفاجئ
ــون  تك أن  ــل  املتخيّ
األمير  ــر  تُظه حقيقية، 
ا  ــذاءً ممزقً هاري مرتديًا ح
ــالل  خ ــفل،  األس ــن  م
ــه  ــة زوجت ــوره برفق حض
زفاف  ماركل، حفل  ميغان 
ــارلي  ــه تش ــق طفولت صدي
فان ستروبنز. وأظهرت الصور 

وجود  ــة،  املتداول
ثقب أسفل حذاء 
ســـايكس،  دوق 
ــم يكن  ــا لــ كم
ا، في  عً احلذاء ملمّ
ماركل  بدت  حني 
ــة  أنيق ــة  بهيئ
ــدي  ترت ــة،  للغاي
ــة  جميل ــة  قبع
باهظ  ــتانًا  وفس

التواصل  الثمن. وضجت وسائل 
االجتماعي بأحاديث ساخرة عن 
حذاء هاري، حيث كتب جوسينني 

مونتيال «إذا كان األمير هاري لديه 
ثقب في حذائه، فما الذي يتبقى 

لنا نحن الفالحني؟!».
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