
ــس  ام ــي  عراق ــي  امن ــدر  ــف مص كش
ــم تنظيم داعش االرهابي  االثنني ان زعي
ــريريا فيما  ــدادي ميت س ــر البغ ابو بك
ــح ابو عثمان  ــار الى ان التنظيم رش اش
ــدر ان  ــال املص ــه وق ــا ل ــي خلف التونس
ــان طيران  ــتخبارية افادت ب ــادر اس مص
ــهر  ــي ش ف ــتهدف  اس ــة  اجلوي ــوة  الق
ــادات  لقي ــا  اجتماع ــي  املاض ــران  حزي
ــي االراضي  ــي ف ــش االرهاب ــم داع تنظي
السورية استنادا ملعلومات استخبارية 
ــل عدد منهم  ــفر عن مقت دقيقة مما اس
ــني املصابني  ــن ب ــن وان م ــة اخري واصاب
ــر البغدادي الذي  زعيم التنظيم ابو بك
ــا  ــة ميت ــه البليغ ــم اصابت ــار بحك ص
ــتطيع ممارسة مهامه مما  سريريا واليس
ــو عثمان  ــيح املدعو اب ــتوجب ترش اس
التونسي لتولي القيادة خلفا للبغدادي 
ــامات غير  ــط خالفات حادة وانقس وس
ــوف التنظيم .وعلى  ــبوقة في صف مس
ــي  الت ــعبية  الش ــرات  التظاه ــد  صعي
ــات العراق  ــن محافظ ــهدها عدد م تش

ــهدت محافظة  ومدنه اخملتلفة فقد ش
النجف امس اعتصاما شعبيا مفتوحا 
ــر  ــب املتظاهرون قرب مجس ــث طال حي
ــف باقالة  ــط النج ــرين وس ثورة العش
ــبة الفاسدين في وقت  احملافظ ومحاس
ــاء احملاويل  ــر املئات من اهالي قض تظاه
ــة  وإقال ــات  اخلدم ــر  بتوفي ــة  للمطالب
ــام القضاء وفي التطورات ايضا  قائممق
ــيخ  اغتيل امس في محافظة ذي قار ش
ــد جواد ) وهو  ــيرة ال ابراهيم ( راش عش
ــيد دخيل على  ــق عودته الى س في طري
ــان  ــلحني مجهولني .وفي الش ــد مس ي
ــي حتالف  ــر القيادي ف ــي اعتب السياس
ــث عن حتالف  ــر الفايز احلدي الفتح عام
ــالف دولة القانون مخالفا  الفتح مع ائت
ــتمرار  ــة الس ــاك محاول ــع وان هن للواق
ــتقرار  ــالد وعدم االس ــي الب ــى ف الفوض
ــودة لبث  ــالت وتصريحات مقص بتحلي
ــعب واشار الفايز  روح االحباط لدى الش
ان املشكلة في حوارات الكتل هي حول 
ــل ولكن ال  ــوزراء املقب ــس ال ــن هو رئي م
تتعلق بشخوص وامنا مبدى قدرتها على 
ــدد الفائز على   ادارة املرحلة املقبلة وش

ــاء الدولة وليس  ــل على بن ــرورة العم ض
ــد رئيس  ــن جانبه اك ــان احلزبي .م الكي
كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل علي 
ــك  البديري امس ان حزب الدعوة متمس
ــة الوزراء  ــى منصب رئاس ــول عل باحلص
ــة املقبلة فيما  ــكيل احلكوم خالل تش
بني ان دعواته لرئيس الوزراء احلالي حيدر 
العبادي بترك الوالية الثانية مجرد كالم 
ــح الوحيد  ــا ان العبادي يعد املرش مبين
االكثر قبوال داخل احلزب من بني االسماء 

ــة  االخرى املطروحة لتولي منصب رئاس
ــد ذي صلة اعلن تيار  ــوزراء .على صعي ال
ــار احلكيم  ــيد عم احلكمة بزعامة الس
ــم  امس اختيار القيادي البارز فيه هاش
الكرعاوي رئيسا لكتلة احلكمة االحتادية 
ــي تضم الكتلة النيابية  في العراق والت
ــة في احملافظات  والوزارية وكتلة احلكم
ــف تيار احلكمة ايضا عن  .في وقت كش
ــه لتقريب وجهات النظر  ــعي رئيس س
بني زعيم التيار الصدري السيد مقتدى 

الصدر و رئيس ائتالف دولة القانون نوري 
املالكي وبحسب املتحدث باسم التيار 
ــم يخوض  ــف فان احلكي ــل ابو رغي نوف
ــة مع جميع  ــكاد تكون يومي ــوارات ت ح
ــكيل  ــان تش ــية بش االطراف السياس
ــام الثالثة املقبلة  الكتلة االكبر وان االي
ــماء جديدة لرئاسة  ستشهد طرح اس
الوزراء .من جانبها اعلنت كتلة التغيير 
ــا  ــن مقاطعته ــس ع ــتانية ام الكردس
ــني الدميقراطي  ــني الرئيس ــوة احلزب لدع

ــاركة بوفد كردي  واالحتاد الوطني للمش
موحد للتفاوض حول تشكيل احلكومة 
ــتلجأ الى  ــيرة الى انها س ــة مش املقبل
املعارضة السياسية في االقليم واملركز 
ــتون  ــة بيس ــي احلرك ــادي ف ــال القي وق
ــض احزاب  ــة التغيير وبع ــق ان حرك فائ
ــتان لديهم  ــي اقليم كردس املعارضة ف
توجه للذهاب الى املعارضة السياسية 
ــم واملركز وفي التطورات ايضا  في االقلي
ــول  توقع عضو ائتالف دولة القانون رس
ــالن الكتلة  ــون اع ــس ان يك ــي ام راض
ــر قبل عطلة عيد االضحى املبارك  االكب
ــذه الكتلة  ــار الى ان مالمح ه فيما اش
ستكون من ائتالف دولة القانون والفتح 
والنصر واحلزبني الكرديني وحتالف القوى 
ــذه  ــراق به ــي ان الع ــد راض ــرار واك والق
ــتقاللية من  ــيكون اكثر اس املرحلة س
ــوارات اجلارية االن  ــل اخلارجي واحل العام
ــيعي بل تعدت  لم تنحصر باملكون الش
الى املكونني الكردي والسني لتشكيل 
كتلة عابرة للطائفية واملذهبية واحلزبية 
ــر ايجابي يختلف عن الدورات  وهو مؤش

السابقة

  بغداد /  
نفى البنك املركزي العراقي، امس االثنني، األخبار التي تداولتها بعض وسائل اإلعالم احمللية خالل اليومني املاضيني 
والتي تتعلق بصدور قوائم ملراقبة مصارف عراقية. وقال املتحدث الرسمي للبنك باسم عبد الهادي حسن ، تداولت 
ان  تتعلق بصدور قوائم ملراقبة مصارف عراقية مدعية  أخبارا  املاضيني  اليومني  بعض وسائل اإلعالم احمللية خالل 
الصرف.وأضاف  السوق وسعر  االرباك في  املصارف قد تخضع لعقوبات من جهات خارجية في محاولة خللق  تلك 
حسن في الوقت الذي ينفي هذا البنك هذه االخبار، يؤكد أنه اجلهة الرقابية املسؤولة عن متابعة أنشطة وفعاليات 

املؤسسات املالية واملصرفية في البلد وأنها تخضع لرقابته والتعليمات الصادرة عنه.
وكانت تقارير اخبارية افادت، امس االثنني، بأن البنك الفيدرالي األميركي (املركزي) يالحق خمسة مصارف عراقية 
جديدة، إضافة إلى مصرف البالد اإلسالمي.وعلى صعيد اخر اعلن مصرف الرافدين عن شمول موظفي دوائر الدولة 
من حاملي بطاقة املاستر كارد واملوطنة رواتبهم من املصرف حصرا بالسلف اخلمسة والعشرة مليون دينار . وقال 
املكتب االعالمي للمصرف في بيان تلقت (البينة اجلديدة ) انه مت شمول املوظفني الذين يحملون بطاقات املاستر كارد 
الدولية واملوطنة رواتبهم حصرا لدى املصرف بالسلف مشيرا الى انه بإمكان املوظفني الذهاب الى محطات االصدار 

لفروع املصرف اخملصصة في بغداد واحملافظات لغرض التقدمي عليها الكترونيا واستكمال اجراءات منحها .
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كتب اِّـحرر السياسي

مصدر عراقي : ” البغدادي ” ميت سريريا .. وتنظيم داعش االرهابي رشح ” التونسي ” خلفا له 

َّـ الهدف

ــوزراء حيدر  ــس ال ــيد رئي ــل ان يتوجه الس ــن املؤم م
ــة انقرة برفقة  ــى العاصمة التركي ــادي اليوم ال العب
وزيري اخلارجية ابراهيم اجلعفري واملوارد املائية حسن 
ــرا خلطورة  ــب اهميتها نظ ــي زيارة تكتس ــي ف اجلناب
واهمية امللفات التي  ستجري مناقشتها والننا على 
ــيد العبادي سيحمل في جعبته  بينة ودراية بان الس
ــرة  ــا وصلتها املباش ــدرك مخاطره ــات عديدة ي ملف
ــتقبل العراق لكن مانريد ان نقوله وبالفم املآلن  مبس
ان مصلحة العراق يجب ان تكون في سلم االولويات 
ــياء  ــغل العبادي باش وان تتقدم كل حديث واال ينش

ــرى النها من  ــة اخ ثانوي
ال  ــي  الت ــرة  الثرث ــل  قبي
ــعب وفي  ــا كش تخدمن
ــبح  املقدمة من ذلك ش
ــم  ــذي يخي ــش ال العط
ــراق جراء نقص  على الع
ــي حوضي دجلة  املياه ف
اصال  والناجمة  والفرات 
ــة  التركي ــدود  الس ــن  م
ــئت  العمالقة التي انش
ــة  ــود الثالث ــالل العق خ
االخيرة من الزمن وامتنى 

ان يحمل العبادي معه صورا ووثائق كي يطلع عليها 
ــق االرض  ــب اردوغان توث ــب طي ــي رج ــس الترك الرئي
ــم هربا من  ــروا بيوته ــاس الذين هج ــى والن العطش
العطش وصور احليوانات النافقة واالهوار التي تشكو 
ــا باحلرف  ــوزراء لتركي ــل يارئيس ال ــار املياه، ق انحس
ــم ولو بدوالر واحد  ــتورد منك الواحد ان العراق لن يس
وان حجم التبادل التجاري بني بغداد وانقرة الذي يبلغ   
ــوف يكون  ــنويا لصالح االخيرة س (١٦) مليار دوالر س
ــاحة  ــا ان بغداد لن تكون س ــل لتركي ــن املاضي وق م
ــتهالكية ملصانعكم ومزارعكم  خلفية او سوقا اس

وعد فورا ان لم يستجب االتراك ملطالبنا.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

بغداد لن تكون 
ساحة خلفية او سوقا 
استهالكية ِّـصانعكم 
ومزارعكم وعد فورا 
ان لم يستجب 
االتراك ِّـطالبنا

@È€Ï‘m@Êa@kØ@bfl@aàÁ
@ıaâãÏ€a@èÓˆâbÌ@⁄aäm˝€

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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وصول محطات التحلية اِّـهداة من الكويت اُّـ اِّـنفذ الحدودي العراقي
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  بغداد /  
ــون نوري املالكي،  ــم ائتالف دولة القان رأى زعي
ــية والوطنية  امس االثنني، أن القوى السياس
ــة  ــة أغلبي ــكيل حكوم ــى تش ــة عل مصمم
ــفيرة جمهورية  ــت س ــا أعرب ــية، فيم سياس
ــا عن دعم  ــراق بياتا بينكس ــدى الع ــدا ل بولن

ــدمي كل انواع  ــاندته وتق ــا للعراق ومس بالده
املساعدة والتعاون في مختلف اجملاالت.

ــي بيان  ــي للمالكي ف ــب االعالم ــال املكت وق
ــخة منه، إن نائب  تلقت ( البينة اجلديدة ) نس
رئيس اجلمهورية نوري كامل املالكي استقبل 
ــفيرة جمهورية  ــس س ــمي ام ــه الرس مبكتب

ــا، مبينا أنه  ــراق بياتا بينكس ــدا لدى الع بولن
ــتقبل العالقات  ــالل اللقاء بحث مس جرى خ
ــبل تعزيزها مبا يخدم  الثنائية بني البلدين وس

مصلحة الشعبني الصديقني.
ــراق لديه  ــان، ان الع ــي خالل البي ــد املالك واك
ــع دول العالم  ــي بناء عالقات متينة م رغبة ف

ــرام املتبادل  ــن االحت ــار م ــي اط ــة ف الصديق
ــوى  الق أن  ــا  موضح ــتركة،  املش ــح  واملصال
ــية والوطنية مصممة على تشكيل  السياس
ــية متتلك القدرة على  حكومة أغلبية سياس
ــة كل طموحات  ــي اخلدمات وتلبي النهوض ف

ابناء الشعب العراقي.

ÚÓçbÓç@ÚÓj‹Àc@ÚflÏÿy@›Óÿím@Û‹«@Ú‡‡ñfl@ÚÓ‰üÏ€aÎ@ÚÓçbÓé€a@ÙÏ‘€a@Z@Ôÿ€bΩa

ــة احمللية في  ــررت اعتماد العمال ــت وزارة النفط عندما ق ــنا فعل حس
شركاتها النفطية العاملة في البصرة بدال من العمالة االجنبية االمر 
ــل البناء البصرة. انها حقا  ــيوفر مئات بل االف من فرص العم الذي س

خطوة باالجتاه الصحيح حتسب للسيد وزير النفط جبار اللعيبي.ذ

@@|Ózñ€a@Íb£¸bi@ÒÏ�Å@

   بغداد/ 
ــات بغداد،  ــادة عملي ــت قي اعلن
ــار  ــني، عن تغيير مس ــس االثن ام
ــت  احلمل.وقال ــالت  عج ــول  دخ
القيادة انه من أجل تنظيم حركة 
ــالت احلمل، واخضاعها  مرور عج
ــكل يتفادى معه  ــش بش للتفتي
ــون  ــرر أن يك ــام، تق ــدوث الزح ح
مدخل عجالت احلمل من (٥) طن 
ــوق،  القادمة من محافظة  فما ف
ــيطرتي  ديالى باجتاه بغداد من س

الشعب واملعامل.

واضافت القيادة ان ذلك سيكون 
ــة  ــاعة السادس اعتبارا من الس

ــوم الثالثاء املوافق  من صباح الي
الـ١٤ من اب احلالي.

Â‹»m@ÖaÜÃi@pbÓ‹‡«@NN@·Åå€a@Âfl@bÌÖb–m
›‡ßa@p˝v«@fiÏÅÖ@@âbéfl@7ÓÃm@@

من يكشف هذه الحزورة ؟ هل رفضت طهران زيارة العبادي لها .ام ان العبادي قرر تأجيل الزيارة ؟
ÚÓ‰üÏ€a@@Ènz‹ñfl@Âfl@…ib„@›i@bÓ€b£âa@¸Î@b«äénfl@èÓ€@ÊaäÌa@Û‹«@ÚÓÿÌäfl¸a@pbiÏ‘»€a@Íb£@÷aä»€a@—”ÏflZ@Öbj»€a@knÿfl

متابعة / 
ـــ (٤٨)  ــاعات ال ــالل الس ــاء خ ــت وكاالت االنب عج
املاضية بتصريحات وتعليقات بشأن تأجيل السيد 
رئيس الوزراء حيدر العبادي زيارته الى ايران والتوجه 
ــف ان تلك التصريحات كانت  اوال الى تركيا واملؤس
ــابكة وحتى غامضة ومازاد الطني  متضاربة ومتش

ــت كعادتها غائبة  ــة العراقية ظل ــة ان اخلارجي بل
ــراق وبقي العراقي حائرا  وكأن مايجري اليخص الع
ــف له احلزورة  مابني (حانه ومانه) وينتظر من يكش
ــا مختلفة  ــن زواي ــل االخبار م ــا ان ننق ــد وجدن وق
ليكون شعبنا على بينة من امره حيث أكد مكتب 
ــادي، أن موقف العراق  ــدر العب ــس احلكومة، حي رئي

ــى إيران،  ــة املفروضة عل ــات األمريكي ــاه العقوب جت
ــة العامة.وقال املتحدث  نابع من املصلحة العراقي
ــف العراق  ــي إن موق ــعد احلديث ــم املكتب س باس
ــرعا،  ــم يكن ارجتاليا أو متس ــاه هذه العقوبات ل جت
ــص مصلحة  ــابات تخ ــة وحس ــع لدراس ــل خض ب
ــه أي تأثر مبواقف  ــم يكن في ــراق والعراقيني، ول الع

ــاف أن  ــية معينة.وأض ــزاب سياس ــرى أو أح دول أخ
ــاذ أي موقف ال  ــا اتخ ــة ال ميكنه ــة العراقي احلكوم
ــي، وبالتالي  ــعب العراق ــح الش ــق مع مصال يتواف
ــران جاء من  ــات األمريكية على إي ــزام بالعقوب االلت

هذه املصلحة.

تتمة ص٣

 بغداد / 
ــمي في كافة  ــني، بتعطيل الدوام الرس ــس الوزراء، امس االثن وجه مجل
ــبوع املقبل وتستمر  ــات الدولة اعتباراً من يوم الثالثاء من االس مؤسس
ملدة ستة ايام مبناسبة عيد االضحى.وقالت االمانة العامة جمللس الوزراء 
في بيان تلقت (البينة اجلديدة ) نسخة منه، إن مجلس الوزراء وجه ببدء 
عطلة عيد االضحى يوم الثالثاء ٢٠١٨/٨/٢١  ولغاية يوم األحد ٢٠١٨/٨/٢٦.

وأضاف،ان الدوام الرسمي يستأنف يوم االثنني املصادف ٢٠١٨/٨/٢٧.
ــر من ذي احلجة بعد  ــلمني يوافق العاش يذكر أن عيد األضحى عند املس

انتهاء وقفة يوم عرفة التي تعد أهم أركان احلج.

‚bÌcHVI�i@ÜÓ»€a@Ú‹�«@ÖÜ∞@ıaâãÏ€a@è‹©

Ä˝é€a@ÊåÅ@ÚÓ‹‡»€@Ú‹flb◊@Ú»uaäΩ@Ô»é€a@Î@⁄˝Ωa@Ú◊äy@Âfl@ÚÓ–Ó√Î@pbuâÖ@óÓñ•@Û‹«@Ú”ÖbñΩa
pbiÏ‘»€bi@‚aån€¸a@èÓ€Î@â¸ÎÜ€a@Ú‹‡»i@›flb»n€a@‚Ü«@ÏÁ@ÊaäÌa@ ÏôÏ∂@b‰flaån€a@ZÖbj»€a

ÚÓ‰Ó»iâ¸a@âaÎå€@ÚybÓé€a@‚Ïçâ@úÓ–•Î@ä–é€a@paãaÏu@‚bƒ„@›ÌÜ»m@Û‹«@oÌÏñn€a

كربالء / 
اندلع حريق كبير داخل مصفى كربالء 
ــائر  ــا ادى الى وقوع خس ــي م النفط

ــر مصدر  ــل املصفى.وذك ــرة داخ كبي
مطلع ، امس االثنني ، ان  حريقا اندلع 
داخل مصفى كربالء للنفط وادى الى 

ــائر اقتصادية تقدر مبليون  وقوع خس
ــارة من اجلهات  ــم ترد اية اش دوالر ول

االمنية حول اسباب احلريق .

انقرة  / وكاالت /  
ــر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  اعتب
ــا مبصاحلها  ــك تركي ــس االثنني، أن متس ام
ــا  تعرضه ــباب  أس ــم  أه ــو  ه ــة  الوطني
ــة  اإلرهابي ــات  الهجم ــن  م ــلة  لسلس

ــال أردوغان، في كلمة أمام  واالقتصادية.وق
ــه ال يوجد أي مبرر  ــفراء بالده باخلارج، إن س
ــف معادية في كافة  منطقي التخاذ مواق
ــا كما يحدث  ــاه دولة مثل تركي اجملاالت جت
ــا دفعت أثمانا باهظة بصفتها  اآلن، وبالدن

حليفة في الناتو.وعلق أردوغان على تراجع 
ــهده اليوم  الليرة أمام الدوالر، قائال ما نش
ــبه أزمات ١٩٩٤ أو ٢٠٠١ أو ٢٠٠٧، بل  ال يش
نواجه في احلقيقة وضعا مختلفا للغاية، 

وفقا ملا نقلته وكالة األناضول.

@Ô�–‰€a@ı˝iä◊@Û–ñfl@ø@…€Ü‰Ì@7j◊@’Ìäy

bƒÁbi@b‰$@b‰n–‹◊@Ïmb‰€a@ø@b‰nÌÏö«Z@ÊbÀÎÖâc

مجلس الوزراء يعقد جلسته االعتيادية برئاسة العبادي ويتخذ حزمة قرارات 
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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
كشف القيادي في االحتاد الوطني الكردستاني عبد الباري زيباري امس االثنني عن اتفاق 
مبدئي على إرسال وفد كردي مشترك من الدميقراطي الكردستاني واالحتاد لبحث تشكيل 
ــة بعد مصادقة احملكمة االحتادية على نتائج االنتخابات, مرجحا انضمام جميع  احلكوم
األحزاب الكردية إلى التحالف الكردستاني. وقال زيباري إن ”إرسال اي وفد تفاوضي كردي 
ــات النيابية غير مجدٍ وعلى جميع  ــة احملكمة االحتادية على نتائج االنتخاب قبل مصادق
ــى النتائج». وأضاف ان ”هناك اتفاقا مبدئيا  ــزاب انتظار النظر بالطعون املقدمة عل االح
على ارسال وفد تفاوضي مشترك عقب املصادقة على نتائج االنتخابات مباشرة مؤلف 
ــة البرنامج احلكومي  ــتاني الى بغداد ملناقش ــي والدميقراطي الكردس ــن االحتاد الوطن م
ــغل املناصب احلكومية والسيادية». وبني زيباري، أن  ــماء املرشحني لش واالتفاق على اس
ــتنضم في نهاية املطاف الى التحالف الكردستاني ملراعاة  ”احزاب املعارضة الكردية س

الوضع في اإلقليم وحتقيق جميع احلقوق الدستورية  لالكراد».

بغداد / البينة الجديدة
أكد النائب السابق عبد القهار 
ــامرائي امس االثنني ضرورة  الس
ــع  م ــة  والصراح ــة  الثق ــادة  إع
ــة  الديني ــة  واملرجعي ــارع  الش
فضال عن اجملتمع الدولي، مشيرا 
ــكلة  ــام مش ــراق أم ــى ان الع ال
ــامرائي،  الس وقال  ــداً.  كبيرة ج
العملية السياسية  ان مخاض 
عسير جداً ومرت بظروف صعبة 
ومرت بانتكاسة أخيرة وهي عدم 
االصالح السياسي واالقتصادي 
ــيرا  والتزوير في االنتخابات، مش
ــد األمل في  ــى ان املواطن فق ال
ــك  ــية وكذل ــة السياس الطبق
ــي تنتقد  ــة الدينية الت املرجعي
تباعاً للوضع العام. وأضاف، من 
ميارس القيادة لتشكيل احلكومة 
ــبب  ــع صعب بس ــح بوض أصب
ضغط الشارع واملرجعية، مبينا 
ــات معقدة وتهم  ــاك ملف ان هن
ــل ومجموعة  الكت متبادلة بني 
ــة ومتراكمة. وبني  أزمات متركب

ــتطيع  ــا ال نس ــامرائي، انن الس
ــة  ــة املقبل ــول ان احلكوم ان نق
ــبب غياب  ــاح بس ــة للنج قابل
ــدداً  مش ــي،  السياس ــق  التواف
ــة  ــى حكوم ــب ال ــد ان نذه الب
ــة نوعية ولكن  ــة ومعارض نوعي
ــا ليس مريحاً. االصطفاف بهم

ــي  ــي ف ــعب العراق ورأى ان الش
ــي  ف ــي  السياس ــل  والعم وادٍ 
ــج  ــمع اي برنام ــر، وال نس وادٍ آخ

ــية  السياس ــات  املفاوض ــي  ف
ــاد وتوفير اخلدمات  حملاربة الفس
ــان  مهم ــان  ملف ــا  انهم ــم  رغ
ــة مقبلة،  ــاح اي حكوم ــي جن ف
ــتفادة  ــرورة االس ــا الى ض منوه
ــي محاربة  ــن اخلبرة الدولية ف م
ــات. وأكد  ــاد وتقدمي اخلدم الفس
السامرائي، ان الذي يحرك القرار 
املرجعيات  ــي  اليوم ه االيجابي 
ــي  العراق ــارع  والش ــة  الديني

ــرار  الق ــرك  يح ــن  م ــل  باملقاب
السلبي هو الصراع على النفوذ 
ــب، الفتا الى ان العراق  واملكاس
في مشكلة كبيرة جداً ال ميكن 
جتاوزها مبجرد حوارات سياسية 
ــة والصراحة  ــب اعادة الثق ويج
ــارع واملرجعية وكسب  مع الش
ــي في حتقيق  ــة اجملتمع الدول ثق
ــاد  الفس ــة  ومحارب ــالح  االص
ــركات كبيرة وليست  وجلب ش
ــتبقى  وهمية ومن غير ذلك فس
ــاكل. وبني ان كل سلبيات  املش
ــنوات املاضية مجتمعة ال  الس
ــاؤل في املرحلة  تدفع لوجود تف
ــة  ــاء حكوم ــل بن ــة ونأم املقبل
ــا  موضح ــة،  صحيح ــس  بأس
ــة  ــة كامل ــب بحكوم ــا نرغ انن
رئيس  ــمل حتى  تكنوقراط تش
ــوزراء فقط بل  ــوزراء وليس ال ال
ويتعدى باقي الهيئات املستقلة 
ــي مصلحة البلد  وهذا يصب ف
وهو مطلب شعبي رغم انه أمل 

صعب التحقيق.

بغداد / البينة الجديدة
ــامة النجيفي  ــة اس اعتبر عضو في حتالف القرار برئاس
ــدة  ــتكون ”فاق ــة س ــة املقبل ــني أن احلكوم ــس االثن ام
ــمحت  ــى نتائج مزورة وس ــا بنيت عل ــرعية“ كونه للش
ــود ”املزورين“ الى قبة البرملان، محذرا من أن القبول  بصع
ــورة». وقال عضو  ــغ اخلط ــدوي ”أمر بال ــد الي ــج الع بنتائ
ــتكون  ــاوي إن ”احلكومة املقبلة س ــف طه الهزمي التحال
ــى نتائج  ــا بنيت عل ــرعية كونه ــدة للش ــة فاق حكوم
انتخابات مزورة وغير شرعية رغم تشكيل جلان مختلفة 
ــابت  للنظر بالطعون املقدمة حول مخالفات قانونية ش
ــي االخرى لم  ــة اال ان تلك اللجان ه ــة االنتخابي العملي
ــن مهنية ونتائجها مخيبة آلمال العراقيني». واضاف  تك
ــر منصفة واملزورون  ــاوي أن ”عملية العد والفرز غي الهزمي
فازوا باملقاعد وصودرت اصوات الناخبني وزورت ارادتهم»، 
معتبرا أن «القبول بهذه النتائج امر بالغ اخلطورة لوجود 
ــم يقدموا الى  ــني املفوضية ول ــخصيات خرقت قوان ش
ــم في قبة  ــم بحجز مقعد له ــل مت مكافأته ــاء ب القض
ــخصيات في  ــل مع هذه الش ــا يجعل التعام ــان مم البرمل

املرحلة املقبلة امرا غير مقبول اطالقا».

البينة الجديدة / وكاالت
ــة اإليرانية  ــم احلكوم ــدث باس ــد املتح أك
محمد باقر نوبخت ان اجلمهورية اإلسالمية 
في إيران ال تتدخل بالشأن الداخلي للعراق 
ــن هادي  ــح ورد م ــوار وان اي تصري أو دول اجل

ــام ملنظمة بدر ال صحة  العامري األمني الع
ــعب العراقي وال ندعم  له، ألننا ندعم الش
ــة  ــا املرجعي ــية ترفضه ــة سياس اي جه
الدينية في النجف االشرف. وأن إيران تقف 
ــافة واحدة من كل الكتل. ولفت  على مس

نوبختي إلى أن العامري حتى وان كان رئيسا 
ــن احلكومات  ــح فهو جزء م ــف الفت لتحال
السابقة ولديه وزراء فيها والشعب العراقي 
ــؤوال  ــر راض عنه عندما كان وزيرا أو مس غي
ــات املتعاقبة وقد  ــن وزراء بدر في احلكوم ع

ــينجح  ــا كان وزيرا فكيف س ــل عندم فش
ــوزراء، ومن الكذب  ــا لل عندما يصبح رئيس
ــراء ان يقال ان ايران وراء دعم العامري  واالفت
ــى كالم املرجعية ولن  ــر إل ــل إن إيران تنظ ب
ــحا ناجحا. تدعمه اطالقا وال تعتبره مرش

وختم املتحدث اإليراني قوله إن إيران حتترم 
ــا ال  ــه ولكنه ــعبي وتضحيات ــد الش احلش
ــكرية إلى  ــل العناصر العس ــب بتحوي ترغ
ــل البلد مرة أخرى اذا مت  سياسية وسيفش

اختيار العامري.
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ــة الكولومبي امس  ــر البيئ فيضانــات .. أعلن وزي
ــبب  ــخص بس ــني عن إجالء قرابة ٣٠ ألف ش االثن
ــرب  ــوب غ ــوا جن ــة موك بلدي ــي  ف ــات  الفيضان
ــخص،  كولومبيا.حيث إنه ”مت إجالء ثالثني ألف ش
ــخاص إلى املستشفى». وأضاف  ومت نقل أربعة أش
أن ”سيوالً دمرت ثالثة جسور, وتدمرت العديد من 
ــرب.من  ــام إمدادات مياه الش ــازل، وتعطل نظ املن
ــي: «نحن نتابع عن كثب  ــه أكد الرئيس الكولومبي ايفان دوك جانب
ــا، لكن يجب أن نراقب الوضع عن  ــع في موكوا ال يوجد ضحاي الوض

كثب».
فساد .. أفادت صحيفة ”الوطن“ السعودية، امس 
ــاد  ــة الوطنية ملكافحة الفس ــني، بأن الهيئ االثن
ــنة  ــالل النصف األول من الس ــت خ ــة“ تلق ”نزاه
ــط يومي  ــة ٢٠١٨ حوالي ٧٨٦١ بالغا، مبتوس املالي
ــى ٤٧٠٪ مقارنة  ــادة تصل إل ــارب ٤٤ بالغا، بزي يق
ــي ٢٠١٥، الذي  ــي للبالغات ف ــط اليوم مع املتوس
سجل فيه ٣٣٣٦ بالغا مبتوسط يومي ٩٫٢ بالغات.

وبحسب إحصاءات حديثة نشرتها الهيئة.
ــؤولون رفيعون من الكوريتني  محادثــات .. بدأ مس
ــرا لقمة ثالثة بني  ــات، امس االثنني، حتضي محادث
الرئيس الكوري اجلنوبي والزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ. وال يزال موعد القمة املرتقبة ومكانها 
ــبق  غير محددين، لكن الرئيس الكوري اجلنوبي س
أن اتفق مع الزعيم الكوري الشمالي،خالل أول قمة 

تاريخية بينهما في نيسان، على أن يزور بيونغ يانغ في اخلريف.
ــقاط طائرتني مسيرتني  ــية إس إســقاط .. أعلنت وزارة الدفاع الروس
أطلقهما مسلحون من منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية 
ــية بريف  ــم اجلوية الروس ــدة حميمي ــاه قاع باجت
الالذقية غربي البالد. وقال املركز الروسي لتنسيق 
ــوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية  املصاحلة في س
ــات اجلوية املوجودة في حميميم رصدت  إن الدفاع
ــاعات الـ٢٤ املاضية طائرتني مسيرتني  خالل الس
أثناء اقترابهما من القاعدة ودمرتهما عن بعد، دون 

وقوع أي خسائر في األرواح واملعدات.

ــمية إن الصني  ــائل إعالم رس ــت وس إعصــار .. قال
ــع وصول  ــخص م ــف ش ــن ٢٠٠ أل ــر م ــت أكث أجل
ــاحلها الشرقي في  ــة على س إعصار إلى اليابس
ــت متأخر امس االول. وذكرت وكالة أنباء الصني  وق
ــز اإلقليمي  ــن املرك ــال ع ــينخوا) نق ــدة (ش اجلدي
للتحكم في الفيضانات أن اإلعصار ياجي اجتاح 
ــل تصحبه  ــل منتصف اللي ــيجيانغ قب إقليم ش

رياح بلغت سرعتها نحو ١٠٢ كيلومتر في الساعة.
ــق ضخمة جديدة  ــلطات األمريكية إن ٦ حرائ حرائــق .. ذكرت الس
ــدد احلرائق  ــى ارتفاع ع ــا أدى إل ــدة، م ــات املتح ــي الوالي ــت ف اندلع
ــتعلة عبر البالد إلى أكثر من ١٠٠.  الضخمة املش
ــن احلرائق في  ــلطات اندالع مزيد م ــت الس وتوقع
مطلع األسبوع بسبب صواعق البرق التي تضرب 
األراضي اجلافة. وأعلن املركز الوطني للتنسيق بني 
ــوكاالت إن أكثر من ٣٠ ألف فرد من بينهم رجال  ال
ــات املتحدة ونحو ١٤٠  ــاء من كل أنحاء الوالي إطف

من أستراليا ونيوزيلندا.
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البينة الجديدة / وكاالت
أعلن رئيس مجلس إدارة احتاد اإلعالم اإللكتروني 
ــيخة  ــت فيصل الصواغ عن وفاة الش ب الكوي
ــقيقة  ــاح، ش ــر الصب ــد اجلاب ــة األحم فريح
ــد. وقال  ــيخ صباح األحم ــت الش ــر الكوي أمي
الصواغ امس االثنني في تغريدة على صفحته 
الرسمية في موقع التواصل االجتماعي تويتر: 
«سيدي صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
ــد، أدرك  ــيخ نواف األحم ــمو الش ــيدي س وس

ــراق التي يعانيها  ــدا عمق اجلرح ومرارة الف جي
سموكم وتعانيها أسرة الصباح الكرام بوفاة 
ــيخة فريحة األحمد،  ــة بإذن اهللا الش املرحوم
ــك أمامها  ــبحانه، وال منل ــا إرادة اهللا س ولكنه
ــه راجعون». وعرفت  ــول إنا هللا وإنا إلي إال أن نق
الشيخة فريحة بدورها اإلنساني واالجتماعي 
ــرائح اجملتمع واهتمامها بقضايا  جتاه كافة ش
ــرة وخاصة األمهات حيث أطلقت مبادرة  األس

األم املثالية في البالد منذ أعوام.

البينة الجديدة / وكاالت
ــابق حمد  ــوزراء القطري الس ــرب رئيس ال أع
ــم آل ثاني امس االثنني عن ثقته بأن  بن جاس
ــتخرج بقوة من مشاكلها الناجمة  تركيا س
ــى أن الوضع  ــيرا إل ــن انهيار عملتها، مش ع
االقتصادي في العالم العربي أسوأ. وكتب آل 
ثاني، في سلسلة تغريدات نشرها امس االول 
على حسابه في موقع تويتر «على الشامتني 
ــا أن يتذكروا أن  ــع االقتصادي في تركي بالوض
ــا العربي،  ــي عاملن ــوأ وأعن ــم أس ــع دوله وض
لألسف إننا نعلق على األحداث ولسنا طرفا 
في خلقها، انظروا إلى املعارضة التركية التي 
ــة املنتخبة رغم  ــواء احلكوم ــت حتت ل انضم
اخلالفات للمساعدة في جتاوز الوضع احلالي». 
ــددا «أنا متأكد من أن تركيا  وتابع آل ثاني مش

ــتخرج من هذا الوضع بقوة، قد يأخذ ذلك  س
ــال. قد ال أتفق مع  ــا ولكن هناك إرادة وعم وقت
ــات تركيا ولكن تركيا املسلمة  بعض سياس
ــذا العداء غير  ــتحق منا ه القريبة لنا ال تس
املبرر وملصلحة من، لم أر بعض دولنا تشمت 
ــم العداء واغتصب حقوقهم  في من ناصبه
ــوزراء القطري  ــم». واختتم رئيس ال وأراضيه
ــابق بالقول «نحن في عالم عربي غريب،  الس
ــوا  ــا كان ــس عندم ــكام األندل ــي بح يذكرن
يستعينون باإلسبان ضد بعضهم وتعلمون 
ــروا أن تركيا عضو  ــة. تذك ــاذا كانت النهاي م
ــم ألمريكا  ــريك مه ــف الناتو وش ــم حلل مه
ــذه األزمة  ــيجدون طريقة حلل ه ــا وس وأوروب
ــكل مشرف لتركيا ومن راهن على  ولكن بش
ــر الرهان». ويواجه  ــوف يخس ــقوطها س س

ــيما  ــاكل كبيرة ال س ــاد التركي مش االقتص
على خلفية انهيار عمليتها الوطنية الليرة 
التي وصلت اليوم أدنى مستوى قياسي أمام 
الدوالر األمريكي في تاريخها. وفقدت العملة 
التركية نحو ٤٠ باملئة من قيمتها منذ بداية 
ــب  ــكل كبير، حس ــام، وهو ما يرجع بش الع
ــة بتأثير  ــاوف املتعلق ــرز، إلى اخمل ــة رويت وكال
ــب أردوغان، على  ــي، رجب طي ــس الترك الرئي
االقتصاد ودعواته املتكررة إلى خفض أسعار 
الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، فضال 
ــع الواليات املتحدة التي فرضت  عن اخلالف م
ــا. واجلمعة  ــى تركي ــة عل ــات اقتصادي عقوب
ــي دونالد  ــس األمريك ــف الرئي ــي ضاع املاض
ترامب الرسوم اجلمركية على واردات األملنيوم 

والصلب التركية.
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البينة الجديدة / وكاالت
كشف موقع (سيف غيت) االمريكي امس االثنني عن فضيحة 
ــاباتها  ــوزارة الدفاع االمريكية (البنتاغون) تعود حس جديدة ل
ــل في  ــراق، مبينا أن مكتب املفتش العام للوزارة فش لغزو الع
معرفة مصير اكثر من ترليون دوالر من االموال املنفقة في تلك 
ــر التقرير انه ”على الرغم من أن وزارة الدفاع كانت  الفترة. وذك
ــير التقارير احلكومية  ــمعة تش ــيئة الس منذ فترة طويلة س
ــي البنتاغون قد وصلت  ــاكل إدارة األموال ف األخيرة إلى أن مش
ــة أجراها املفتش العام في  إلى أبعاد فلكية حيث وجدت دراس
ــتطع حساب أكثر من ترليون  وزارة الدفاع أن البنتاغون لم يس
ــرد متهاونة جدا حتى  ــن األموال املنفقة وان انظمة اجل دوالر م
في الواليات املتحدة“. واضاف أن ”اجليش االمريكي خسر مسار 
ــالق الصواريخ  ــرة و٣٢ دبابة ووحدة كاملة الط ــة ٥٦ طائ متابع
ــدالت احلرب الكيميائية  ــيرا الى ان «ب من طراز جوفيالن»، مش
ــزو العراق  ــادة االمريكان قبل غ ــي ضج الق ــة والت والبايولوجي
ــى ضرورة احلصول عليها حلماية القوات قد بيعت على انها  عل
ــهادة امام  ــة جدا“. وفي ش ــة عبر االنترنت مببالغ بخس فائض
الكونغرس قال وزير الدفاع االمريكي االسبق دونالد رامسفيلد 
ــي حالة من الفوضى  ــر املالية للبنتاغون ف ــة التقاري إن ”أنظم
فهي غير قادرة على توفير أنواع املعلومات اإلدارية املالية التي 

ميكن أن تقدمها أي منظمة كبيرة».

بغداد / البينة الجديدة
ــاء  ــن اجلنابي امس االثنني الى إنش ــوارد املائية حس ــا وزير امل دع
قناة بحرية متتد من اخلليج الذي متتاز مياهه بامللوحة حتى بحر 
ــة كربالء. وقال اجلنابي ان  ــف او بحيرة الرزازة غرب محافظ النج
ــروع من شأنه ان ينقذ العراق من اختناقات كبيرة في مياه  املش
ــرب ويوقف متدد الصحراء، كما سيطور االقتصاد العراقي. الش

ــاء تلك القناة البحرية من اخلليج عبر  ــروع انش وأوضح ان مش
ــاريع  ــراء باجتاه بحر النجف او بحيرة الرزارة يعد من املش الصح
ــينقذ العراق  ــيرا الى انه س ــتراتيجية التي أدعو لها، مش الس
ــر حتليتها. واضاف ان  ــرب عب ــن اختناقات كبيرة في مياه الش م
ــروع سيطور االقتصاد العراقي في محافظات اجلنوب،  هذا املش
ــتخدم لنقل البضائع وستمثل  كون تلك القناة املالحية ستس
ــتوفر حداً  نافذة حقيقية خللق الكثير من فرص العمل، كما س

أساسياً مينع متدد الصحراء.

البينة الجديدة / وكاالت
ــود تقارب  ــس االثنني عن وج ــة خليجية ام ــفت صحيف كش
ــكيل الكتلة االكبر برملانيا. ونقلت  ــائرون والنصر لتش بني س
ــاك تقاربا بني  ــية قولها ان هن ــة عن مصادر سياس الصحيف
ــائرون  ــس الوزراء حيدر العبادي وس ــي النصر بقيادة رئي حتالف
ــي محاولة  ــدى الصدر، ف ــدري مقت ــم التيار الص ــادة زعي بقي
ــادر التي طلبت عدم  ــة االكبر. واضافت املص ــكيل الكتل لتش
ــال مت التوصل إلى  ــي ح ــة ف ــمها ان الكتل ــن اس ــف ع الكش
ــكيلها، ستتوجه نحو إقناع قوى أخرى مهمة باالنضمام  تش
ــكيل الكتلة  ــالً لتش ــراكاً متواص ــهد العراق ح ــا. ويش إليه
الكبرى في البرملان اجلديد، والتي يضعها الدستور شرطاً قبل 

الشروع في اختيار رئيس الوزراء املقبل.
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بغداد / البينة الجديدة
ــن حصول املوافقة  ــرور العامة امس االثنني ع ــت مديرية امل أعلن
ــال النقيب فادي  ــق منذ ٢٠٠٣. وق ــح طريق ببغداد مغل على فت
اخلزعلي من اعالم املرور انه ضمن احلمالت املستمرة لفتح الطرق 
املغلقة منذ عام ٢٠٠٣، حصلت املوافقة في عمليات بغداد على 
املقترح املقدم من قبل مديرية املرور العامة لفتح الطريق املمتد 
ــعدون السير  من محطة وقود الكيالني باجتاه منطقة بارك الس
ــم السريع. واضاف انه سيتم خالل  احملاذي لطريق محمد القاس
ــح الطريق خدمة للصالح العام ولتخفيف  اليومني املقبلني فت
ــني فترة واخرى  ــهد ب ــم ضمن املنطقة. يذكر أن بغداد تش الزخ
ــنوات لدواع  ــوارع املغلقة منذ س اعادة افتتاح العديد من الش

أمنية، األمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.

بغداد / البينة الجديدة 
ــأن حريقا اندلع قرب  ــي بغداد امس االثنني ب ــاد مصدر امني ف أف
ــريع والدفاع اجلوي في العاصمة. وقال املصدر ان  فرقة الرد الس
ــائش اندلع مبنطقة البكرية غربي بغداد،  حريقا اندلع في حش
ــريع والدفاع اجلوي احملاذي ملطار بغداد  بالقرب من فرقة الرد الس
ــف عن اسمه، ان  الدولي. واضاف املصدر الذي طلب عدم الكش
ــباب  ــيرا الى ان اس ــرق الدفاع املدني حتاول اخماد احلريق، مش ف
ــه لم تعرف لغاية االن. يذكر أن بغداد وعدداً من احملافظات  اندالع
تشهد بني فترة وأخرى اندالع حرائق عدة، السيما في دوائر الدولة 
ــواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع املدني غالبيتها إلى  واألس

حدوث متاس كهربائي.
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متابعة / البينة اجلديدة
اكد جون تشيلكوت رئيس جلنة التحقيق في غزو العراق امس االثنني في اول 
البريطاني  الوزراء  رئيس  أن  الغزو،  بشأن  تقريره  صدور  من  عام  بعد  له  مقابلة 
االسبق توني بلير لم يكن صريحا مع الشعب بشأن غزو العراق وانه تصرف على 

اساس ما يعتقد وليس على احلقائق.
وقال تشيلكوت في حوار مع صحيفة ”بوليتيكو“ ، إن ”االدلة التي قدمها بلير 
كانت صادقة من الناحية العاطفية فقط ولكنها كانت تستند الى املعتقدات 

وليس الى احلقائق“.
واضاف تشيلكوت أن ”اي رئيس وزراء يريد ادخال بالده في حرب يجب عليه ان 
يكون صريحا مع الشعب وال اعتقد ان هذا حصل في قضية العراق“، مشيرا 
الى أن ”بلير بالغ في مقدار حجم التهديدات التي كان ميثلها نظام صدام في 

الفترة التي سبقت بدء احلرب“.
وبينت الصحيفة، أن ”هذه املقابلة مع السير جون تشيلكوت جاءت بعد يوم من 
استماع محكمة بريطانية الى قضية تطالب برفع احلصانة عن رئيس الوزراء 

االسبق وتقدميه للمحاكمة“.

نينوى / البينة اجلديدة
ــي ارتكب جرائم  ــدام بحق إرهاب ــوى حكما باإلع ــة جنايات نين ــدرت محكم أص
عديدة في احملافظة بينها اغتياالت ضد القوات األمنية.وقال القاضي عبد الستار 
ــى إن الهيئة االولى في محكمة  ــمي جمللس القضاء األعل بيرقدار املتحدث الرس
جنايات نينوى نظرت قضية متهم أدين باالنتماء لتنظيم داعش االرهابي وقضت 
ــاال إجرامية.وأضاف بيرقدار أن املدان قام باغتيال  بإعدامه بعد ثبوت ارتكابه أعم
عدد من افراد الشرطة واجليش بأسلحة كامتة للصوت مع زرع عبوات ناسفة في 
ــت ومنطقة البورصة ومنطقة وادي حجر  ــة باب البيض ومنطقة قبر البن منطق
ــار الى ان اجملرم قام باعدام عدد من املدنيني في منطقة باب احلديد  في نينوى.واش
ــترك مبا يسمى (غزوات)  ــجن في مدينة املوصل واش ــارع غازي ومنطقة الس وش
ضد القوات االمنية املشتركة.وبني املتحدث الرسمي أن حكم االعدام صدر وفقاً 

الحكام املادة الرابعة ١ من قانون مكافحة اإلرهاب.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــوارد  امل وزارة  ــت  أعلن
ــني  ــس االثن ــة ام املائي
الكتب  ــالها  ارس ــن  ع
باستحقاقات  اخلاصة 
ــن  م ــبيها  منتس
ــود  بالعق ــني  العامل
الى  ــة  اليومي ــور  واالج
ــة، مبينة ان  وزارة املالي
االخيرة لم تصرف بعد 

تلك االجور.
ــر  ــار وزي ــال مستش وق
ــد  عب ــر  ظاف ــوارد  امل
ــكلة  ”مش ان  اهللا 
واالجور  االستحقاقات 
ــود  بالعق ــة  اخلاص
مت  ــني  اليومي ــراء  واالج
ــالنا  ــد ارس ــا، بع حله
ــة بهم  ــب اخلاص الكت

الى وزارة املالية“.

أن  اهللا،  ــد  عب ــاف  وأض
ــا  عليه ــة  املالي ”وزارة 
ــتحقات  املس ــرف  ص
ــاب  باصح ــة  اخلاص
ــور،  واالج ــود  العق
وزارة  ــر  دوائ ــل  ومتوي
ــة“، مبينا  ــوارد املائي امل
ــني  العامل ــض  ”بع أن 
ــلموا  تس ــوزارة  بال
لشهر  ــتحقاتهم  مس
ــد صرف اكثر  واحد، بع

من ملياري دينار“.
ــار وزير  واوضح مستش
ــوارد املائية، أن ”وزارة  امل
املوارد قدمت احتياجها 
ــي  ف ــني  املوظف ــن  م
االقضية والنواحي الى 
مجلس الوزراء، وال زالت 
ــس  ــرار اجملل ــار ق بانتظ

بهذا الشأن“.

(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
ــد الكناني  ــح احم ــالف الفت ــد عضو ائت اك
ــني، ان مبادرة ائتالفه التي طرحها  امس االثن
مؤخرا هي الشرط االساس بأي حوارات جترى 
ــية، فيما اعتبر أن  ــع باقي الكتل السياس م
حظوظ ر ئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
ــة باتت  ــة ثاني ــوزراء لوالي ــة ال ــي رئاس لتول

ضعيفة .
ــية بدأت  ــال الكناني ، إن الكتل السياس وق
ــد والفرز  ــج النهائية للع ــالن النتائ ــد اع بع
ــكيل الكتلة  ــريعة لتش اليدوي بحوارات س
ــيرا  ــكيل احلكومة، مش االكبر واملضي بتش
الى أن تلك الكتل تشعر باحلرج من الشعب 

العراقي املتظاهر للمطالبة بحقوقه. 
ــبق وان طرح  ــه (الفتح) س ــاف ان ائتالف واض
ــة التي تضمنت  ــادرة بعد خطبة املرجعي مب
ــذي ومحاربة  ــريعي والتنفي ــالح التش االص

الفساد، مؤكدا أن هذه املبادرة القت مقبولية 
ــية والتي ستكون  من اغلب الكتل السياس
ــوارات التي  ــع احل ــيا في جمي ــرطا اساس ش

جنريها مع باقي االطراف السياسية. 
ــوارات جتري  ــع احل ــي، ان جمي ــح الكنان وأوض

ــر ووضع برنامج  ــكيل الكتلة االكب االن لتش
ــماء  ــه وبعدها يتم طرح اس ــا متفق علي له
املرشحني ضمن الكتلة االكبر ملنصب رئيس 
مجلس الوزراء، مشددا على ان حظوظ رئيس 
ــوزراء احلالي حيدر العبادي   ضعيفة بتولي  ال

ــة ثانية بعد خطبة املرجعية والشروط  رئاس
ــخص رئيس الوزراء اضافة  التي وضعتها لش
ــد انها مخيبة  آلمال   الى مواقفه التي نعتق

غالبية ابناء الشعب العراقي.
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طهران / وكاالت / البينة اجلديدة
ــد اإليراني علي  ــل املرش هاجم ممث
ــى  مجتب ــراق،  الع ــي  ف ــي  خامنئ
ــوزراء حيدر  ــس ال ــيني، ، رئي احلس
ــه  ــالن التزام ــبب إع ــادي؛ بس العب
األمريكية ضد طهران،  بالعقوبات 
ــخص املنهزم“. ا إياه بـ“الش واصفً

وهي ال تنسجم مع الوفاء للمواقف 
ــيني في بيان  االيرانية . وقال احلس
ــالم إيرانية، إن  ــائل إع ــرته وس نش
”مواقف العبادي تعبر عن انهزامه 
النفسي جتاه أمريكا، وهي مواقف 
ا  ال تعبر عن الروح العراقية“، مضيفً
”أن تصريحات العبادي الالمسؤولة 

ــتياء اإليرانيني والعراقيني  أثارت اس
ــيني أن ”الشعب  ا“.وزعم احلس معً
اإليراني ال يبالي باحلصار االقتصادي 
الذي تفرضه الواليات املتحدة على 
ــف األحزاب  ــران“، مثمنًا مواق طه
ــلحة  ــيعية املس ــات الش واجلماع

التي رفضت العقوبات األمريكية.

ــفير  ــياق متصل، نفى الس وفي س
ــح  راج ــران،  طه ــدى  ل ــي  العراق
ــارة  زي ــن  ع ــائعات  ش ــوي،  املوس
ــران، كان مقررا لها  ــادي إلى إي للعب
ــيد  امس، قائالً ”ال توجد زيارة للس
ــال هذا  ــدول أعم ــادي على ج العب

األسبوع“.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــمكية  ــروة الس ــر الث ــتقال وزي اس
ــس  ــاندبرج، ام ــر س ــي بي النرويج
ــة  مخالف ــراره  إق ــد  بع ــني،  االثن
ــة  ــة األمني ــوالت احلكومي البروتوك
خالل زيارة خاصة قام بها إلى إيران، 

ــغ الوزير  ــم يبل ــهر املاضي. ول الش
ــاندبرج زمالءه مبكانه، كما أخذ  س
معه هاتفه اجلوال الذي منحته له 
احلكومة.ووبخت رئيسة الوزراء إرنا 
ــولبرج، الوزير ساندبرج خملالفته  س

قواعد السفر احلكومية.

ــب زعيم  ــو نائ ــر، وه ــرض الوزي وتع
ــي املناهض  ــدم النرويج حزب التق
للهجرة، النتقادات   من داخل حزبه 
الصطحابه صديقته إيرانية األصل 

في الرحلة.
ــوزراء، إنها أمرت  ــة ال ــت رئيس وقال

ساندبرج بتسليم هاتفه للشرطة 
ــاك  هن ــزال  ت ال  ــن  لك ــه،  لفحص
ــزاب املعارضة في  ــادات من أح انتق
ــي كفاءة  ــكك ف ــان التي تش البرمل
احلكومة فيما يتعلق بقضايا األمن 

القومي.
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بغداد / البينة اجلديدة
وغسل  النزاهة  قضايا  بنظر  املتخصصة  الرصافة  جنح  محكمة  أصدرت 
والغرامة بحق  تتراوح بني احلبس  أحكام  االقتصادية سبعة  واجلرمية  االموال 

عدد من اصحاب مختبرات وصيدليات غير مجازة في بغداد.
وقال املركز االعالمي جمللس القضاء االعلى في استئناف الرصافة االحتادية إن 
محكمة جنح الرصافة قضت بثالثة أحكام بالغرامة عن ثالث دعاوى قامت 
للتحليالت  مختبرات  لفتحهم  مدانني  ثالثة  على  الصحة  وزارة  بتحريكها 

املرضية غير مجازة من وزارة الصحة.
واضاف املركز أن محكمة اجلنح اصدرت احكامها الثالثة وفقا الحكام املادة 

٢٤٠ من قانون العقوبات.
فيما اوضح املراسل ان احملكمة أصدرت اربعة احكام بالسجن ملدة سنة على 
اربعة مدانني ملزاولتهم مهنة الصيدلة دون احلصول على اجازة مزاولة للمهنة 
من وزارة الصحة. وتابع أن محكمة اجلنح اصدرت قراراتها وفقا الحكام املادة  

٥٠ اوال من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠.

بغداد / البينة اجلديدة
احملكمة  باسم  الرسمي  املتحدث  أعلن 
امس  الساموك،  إياس  العليا  االحتادية 
االثنني، عن إصدار احملكمة حكماً بشأن 
اإلقامة  مديرية  عام  مدير  صالحيات 
اراضي  من  االجنبي  ابعاد  في  العامة 
جمهورية العراق، الفتة إلى عدم تعارض 

تلك الصالحيات مع الدستور.
(البينة  تلقت  بيان  في  الساموك  وقال 
اجلديدة ) نسخة منه، إن احملكمة االحتادية 
العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي 
مدحت احملمود وحضور القضاة االعضاء 
دستورية  بعدم  للحكم  طلباً  ونظرت 
اقامة  قانون  من   (٤٧ و   ٤٥ و   ٢٦) املواد 
مبيناً   ،٢٠١٧ لسنة   (٧٦) رقم  االجانب 

بعدم  املطعون  القانون  من   (٢٦) املادة  أن 
دستوريتها تنص على أنه، (للمدير العام 
االجنبي  اخراج  صالحية  يخوله  من  أو 
العرق  جمهورية  اراضي  الى  دخل  الذي 

بصورة غير مشروعة إلى خارج احلدود).
احملكمة  أن  إلى  الساموك،  وأشار 

ما  هي  الصالحيات  تلك  منح  أن  وجدت 
األجانب  إقامة  مسؤولي  أعمال  تتطلبه 
أو  احلبس  تتضمن  ال  وأنها  العراق،  في 
أحكام  تخالف  وال  احلجز،  أو  التوقيف 
املادة (٣٧ أوالً- ب) من الدستور التي متنع 
أو التحقيق معه اال مبوجب  توقيف أحد 
قرار قضائي، وبالتالي تقرر رد الطعن من 

هذه اجلهة.
باملادة  تعلق  الثاني  الطعن  أن  وأضاف، 
(٤٥) من القانون التي تنص على أنه، (اذا 
اصدرت احملكمة حكماً، بإحدى العقوبات 
 (٤٢) و   (٤١) املادتني  في  عليها  املنصوص 
من هذا القانون فعليها أن حتكم بابعاد 
االجنبي من اراضي جمهورية العراق)، وأن 
املادة (٤١) املشار اليها العقوبات الناجتة 

التنظيمية  باالجراءات  االلتزام  عدم  عن 
اخلاصة بدخول االجنبي واقامته، أما املادة 
(٤٢) املشار اليها فأنها تتعلق بالعقوبات 
املقيم  االجنبي  جتديد  عدم  عن  الناجتة 
تاريخ  من  يوماً   (٣٠) بعد  السفر  جواز 

ضابط  مراجعة  وعدم  نفاذه،  انتهاء 
لتثبيت  املذكورة  املدة  خالل  اإلقامة 
وجود  عدم  حالة  في  إقامته  مشروعية 

متثيل دبلوماسي لدولته.
وأوضح، أن احملكمة االحتادية العليا وجدت 

أن وضع تلك الصالحيات خيار تشريعي 
النواب وفق اختصاصه املنصوص  جمللس 
الدستور،  من  أوالً)   ٦١) املادة  في  عليه 
ومن  منه،   (٨٨) املادة  احكام  تخالف  وال 
ايضاً،  الطعن من هذه اجلهة  رد  تقرر  ثم 
مبيناً أن الطعن الثالث يتعلق باملادة (٤٧) 
من القانون التي تنص على   (منح املدير 
العام أو من يخوله صالحية قاضي جنح 
احملاكمات  اصول  قانون  الحكام  وفقاً 
عليها  املنصوص  الغرامة  فرض  اجلزائية 
في بعض من املواد (٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١ و 

٤٢ و ٤٣ و ٤٤) من هذا القانون).
االحتادية  احملكمة  أن  الساموك،  وتابع 
العليا سبق أن قررت في حكمها رقم (٢١ 
وموحداتها ٣٨ احتادية ٢٠١٨)، برد الطعن 

على تلك املادة، ذلك ألن منح املدير العام 
التحقيق  قاضي  سلطة  يخوله  من  أو 
سلطة  هي  القانون  من   (٤٧) املادة  في 
الغرامات  بفرض  ومحددة  محصورة 
املنصوص عليها في القانون املذكور، وهي 
لغرض  مبوجبها  لهم  انيطت  صالحيات 
في  االجانب  باقامة  تتعلق  امور  تنظيم 
وال  عملهم،  صميم  في  وتدخل  العراق 
احلجز،  او  التوقيف  أو  احلبس  تتضمن 
مسؤولي  اعمال  تتطلبه  مما  منحها  وأن 
مديرية اقامة االجانب في العراق لتأمني 
السرعة في اجناز تلك االجراءات، ومن ثم 

ردت الطعن لسبق الفصل فيه.
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من يكشف هذه الحزورة ؟ هل رفضت طهران زيارة العبادي لها .. ام ان 
العبادي قرر تأجيل الزيارة ؟

ــي، إلى  ــادي، الثالثاء املاض ــار العب وأش
ــع العقوبات  ــف م ــراق ال يتعاط أن الع
ــران،  إي ــى  عل ــة  املفروض ــة  األمريكي
ــة مصاحله. ــيلتزم بها حلماي ــه س لكن

ــاه العقوبات  ــه موقف العبادي جت وواج
ــادات كبيرة  ــة على إيران انتق األمريكي
ــة مقربة  ــية عراقي ــزاب سياس من أح
ــرارات. ــردا بالق ــران واعتبرته تف ــن إي م

ــية  ــادر سياس ــددت مص ــي وقت ش ف
ــرس، على  ــة لـفرانس ب عراقية مطلع
ــر مرتاحني  ــني غي ــؤولني اإليراني أن املس
ــأن  ــادي األخيرة بش العب ــات  لتصريح
ــران. وقال  ــات األميركية على إي العقوب
ــي خامنئي في العراق،  ممثل آية اهللا عل
ــان أصدره  ــي بي ــيني، ف ــى احلس مجتب
ــوزراء العراقي  ــس ال ــات رئي إن تصريح

ال   ... ــه  وصف ــب  بحس ــؤولة  الالمس
ــجم مع الوفاء للمواقف االيرانية. تنس
وأعلن رئيس الوزراء ، الثالثاء املاضي، أن 
ــى دعم العقوبات  حكومته مضطرة إل
ــران على  ــة على إي ــة املفروض األمريكي
ــحاب واشنطن من االتفاق  خلفية انس
ــادي بأن  ــع طهران.وذكر العب ــووي م الن
بالده عانت احلظر الدولي طوال ١٢ عاما، 
ــددا على التزامه بحماية الشعب  مش
ــارة إلى نية  ــي ومصاحله في إش العراق
ــن جهتها  ــذ العقوبات.م ــالده بتنفي ب
ــفت صحيفة ”األخبار“ اللبنانية،  كش
ــران طلبا  ــض إي ــن رف ــني، ع ــس االثن ام
ــدر العبادي  ــس الوزراء حي ــدم به رئي تق
ــارة طهران،  ــي لزي ــوز املاض منتصف مت
ــي جاء  ــض اإليران ــى أن الرف ــيرة إل مش

لعدة اسباب ابرزها اشتعال احملافظات 
ــعبية. الش ــرات  بالتظاه ــة  اجلنوبي
ــر لها  إن  ــي تقري ــة ف ــت الصحيف وقال
ــوز/  ــف مت ــي منتص ــب ف ــادي طل ”العب
ــارة العاصمة  ــو املاضي موعداً لزي يولي
ــي طهران  ــني ف ــن املعني ــة، لك اإليراني
ــتقباله، جلملة من األسباب  رفضوا اس
ــن  واملتزام ــيّئ،  الس ــا  توقيته ــا  بينه
ــة  اجلنوبي ــات  احملافظ ــتعال  اش ــع  م
ــة،  جه ــن  م ــعبية  الش ــرات  بالتظاه
ــريعية  التش االنتخابات  ــول  واجلدل ح
ــمت  سِ ــن نتائجها قد حُ ــم تك التي ل
ــة ثانية واحلرج االيراني من  بعد من جه
ــرّ على أنها تنسيق ملنح  زيارة قد تُفس
ــلوب يتعارض  العبادي والية ثانية، بأس
مع السياقات الكالسيكية“.وأضافت، 

ــي دعت طهران  ــباب الت أن من بني االس
ــتقبال العبادي هو ”طبيعة  لرفض اس
منصب العبادي بوصفه رئيس حكومة 
تصريف أعمال، وما تستشعره طهران 
ــتقبل الضيف  ــذه من أن مس ــال ه واحل

بات مجهوالً فعالً“.
ــة، أن ”تلك التبريرات  وتابعت الصحيف
ــذي ظلّ  ــادي، ال ــغها العب ــم يستس ل
يحاول بشتى الطرق التمسك بـ«حبل 
ــارع  ــاة»، وإثبات حضور أمام الش النج
ــي وقت من  ــا دفعه ف ــو م ــج، وه الهائ
ــرَي الكهرباء  ــف وزي ــات إلى تكلي األوق
ــعودية  ــط بالتوجه إلى الس والتخطي
لتوقيع مذكرة تعاون في مجال الطاقة، 
قبل أن يُعلَن تأجيل الزيارة حتى إشعارٍ 

آخر“.

بغداد  / البينة اجلديدة
رفضت حركة التغيير الكردية  امس االثنني  دعوات تأجيل االنتخابات  
النيابية في إقليم كردستان, مشيرة الى ان تلك الدعوات تهدف الى 

تكريس سلطة األحزاب احلاكمة في اإلقليم.
التغيير  النائب السابق عن احلركة تافكه احمد ان ”حركة  وقالت 
الكردستاني  الوطني  االحتاد  باستثناء  الكردية  األحزاب  وجميع 

ترفض وبشكل قاطع تأجيل انتخابات اقليم كردستان“.
وأضافت أحمد، أن ”تأجيل االنتخابات ألكثر من مرة خالل السنوات 
املاضية في ظل وجود فرغ قانوني في ادارة االقليم بعد انتهاء والية 
غير  بشكل  البرملان  عمل  ومتديد  بارزاني  مسعود  اإلقليم  رئيس 

شرعي سيؤدي الى ازمة سياسية كبيرة قد تنهي الدميقراطية“.
االنتخابات  نتائج  تزوير  من  تخشى  املعارضة  ”أحزاب  أن  وتابعت، 
التي ستجري في ٣٠ أيلول املقبل كما جرى في انتخابات مجلس 
النواب االحتادي وهي تعتزم طلب املنظمات اجملتمعية مبراقبة تلك 

االنتخابات ومنع تزويرها“.
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أميركا وخطر خسارة الحرب التجارية مع الصين

ــط الذي  ــو ذلك اخلي ــع جدا وه ــط رفي ــن خي ــني ان جن     ب
ــجاعة والتهور البلد منكوب حدّ اللعنة  يفصل بني الش
والضياء يتالشى رويدا رويدا والبعض يصرخ على البعض 
ــارعوا في االنتصار لتلك اجلهة على حساب اجلهة  ان س
ــرية ؟ من  االخرى .. من يحفظ حدودنا من العناكب البش
ــتلب منا  يصرخ على وجوهنا احملروقة ؟ من يطالب مبا اس
؟ نحن نعلم ان في العراق رجال يأكلون الصخر ويحفرون 
ــون االرض وجها على عقب ولكننا ال نريد ان  اجلبال ويقلب
نخسرهم وال ان نعطي ملن ال يستحق منهم ظفرا واحدا 
. ترامب يعيش احلى حلظات حياته كالثور الهائج يعطي 
ــعره فهو تاجر فظ  ــريحة ش صكوك املوت ملن يرفض تس
ــيا في  عن جدارة يصرخ كاملعتوه يريد حتطيم رقما قياس
مخيلته املريضة . هذا شأن امريكي خاص حتى بعداوته 

ــع املهم ان  مع اجلمي
ــى بيتنا  ــظ عل نحاف
من الذئاب فمناسيب 
ــص كما  ــاه تتناق املي
ــوظ  ــا وحظ حظوظن
ــة  القادم ــا  اجيالن
ــاء في  ــل ندخر امل فه
ــل نحفر  ــا ؟ ه جيوبن
ــرج علينا  ــار ليخ اآلب
ــط وتأتي عندها  النف
العمالقة  ــركات  الش
ــا  محلتن ــدم  لته

ــتأجر) ؟ احلصار على  وتطردنا بال تعويض ( الن البيت مس
ــني ولكن اجلدار  ــع بعد لقد مت رفع جدار برل ــراق لم يرف الع
الذي يقف عائقا بني العراق والتقدم لم يرفع بعد .. هوس 
ــي وضياع  ــلطة واملناصب واقتتال على الكراس في الس
اآلثار والثروة وان كان ممكنا للبعض لباع حتى الهواء . متى 
يلتفت البعض الى الشعب والى البنى التحتية املدمرة ؟ 
اي دستور والشعب بال كهرباء وبال ماء فــ(الكهرماء) في 
ــكل احلكومة؟  ــراق ال وجود لهما مطلقا . متى ستش الع
ــي يلطمه على  ــوت املتنب ــد العيد وص ــول البعض بع يق
وجهه قائال : بأية حال عدت يا عيد .. لن يكون العيد سوى 
ــلة االكاذيب الدموية التي صبغت  كذبة أخرى في سلس
قلوبنا ولم ينفع معها الطبل وال الناي الذي كسر وبيعت 

شظاياه في متاحف العالم املليء باالكاذيب.
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واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ترامب يعيش احلى 
لحظات حياته كالثور 
الهائج يعطي صكوك 
اِّـوت ِّـن يرفض 
تسريحة شعره فهو 
تاجر فظ عن جدارة

ــادق  ــد الص ــن التأكي ــدا ع ــن بعي ولك
ــذال اآلن- على أن اجلميع  ــذي بات مبت -ال
ــرين؛  ــيخرجون من هذه احلرب خاس س
ــه عن العواقب  ــا الذي ميكننا أن نقول م
ــى حرب  ــد تترتب عل ــي ق ــة الت احملتمل
لَبة تكون دوما  ترامب التجارية؟ أوالً، الغَ
ــتثمار  ــاد الكلي: فإذا ظل االس لالقتص
ــن مدخراتها  ــركا أكبر م ــي في أمي احملل
ــال،  ــتيراد رأس امل ــى اس ــتضطر إل فس
ــتتحمل عجزا جتاريا ضخما.األسوأ  وس
ــات  ــبب التخفيض ــه بس ــك أن ــن ذل م
ــة التي فرضت في نهاية العام  الضريبي
ــز املالي في  ــجل العج املنصرم فقد س
ــبوقة  ــية غير مس أميركا أرقاما قياس
ــون دوالر  ــاوز تريلي ــع أن يتج ــن املتوق (م
ــام ٢٠٢٠)، وهذا يعني  أميركي بحلول ع
ــيزداد بكل تأكيد،  أن العجز التجاري س
بصرف النظر عن نتائج احلرب التجارية.

ــي قد تضمن  ــدة الت ــة الوحي إن الطريق
ــيناريو هي أن يقود  عدم حدوث هذا الس
ــى الركود،  ــات املتحدة إل ــب الوالي ترام

ــى احلد الذي  ــث تنخفض الدخول إل حي
ــتثمار والواردات. يفضي إلى انهيار االس

ــع كندا  ــاري م ــراع التج ــيظل الص س
ــيك يختمر على مهل بطبيعة  واملكس
ــب األميركية التي  ــال، نظرا للمطال احل
ــتطيع أي من الدولتني -وال ينبغي  ال تس
ــا الذي ميكننا  ــا- أن تقبلها. ولكن م له
ــب احملتملة التي  ــن العواق ــه ع أن نقول
قد تترتب على حرب ترامب التجارية؟».

ــب  ــز ترام ــل» لتركي ــة «األفض والنتيج
الضيق على العجز التجاري مع الصني 
ــوازن الثنائي، الذي  ــن الت هي أن يتحس
تقابله زيادة بنفس القدر في العجز مع 
دة دول).ورمبا تبيع أميركا  دولة أخرى (أو عِ
للصني املزيد من الغاز الطبيعي وتقلل 

ــترياتها من الغساالت؛ لكنها  من مش
ــتبيع كميات أقل من الغاز الطبيعي  س
ــاالت أو أي  ــتري الغس ــدول أخرى وتش ل
ــد، أو أي دولة أخرى  ــيء آخر من تايلن ش
جتنبت سخط ترامب السريع الغضب.

ــوق  ــركا تدخلت في الس ــن ألن أمي ولك
ــر لوارداتها  ــا أكب ــتدفع ثمن ــا س فإنه
ــل لصادراتها،  ــل أق ــل على مقاب وحتص
ــتصبح عليه احلال  مقارنة مبا كانت س
ــار؛ النتيجة األفضل  لوال ذلك. وباختص
ــتكون أسوأ حاال مما  تعني أن أميركا س
ــق أن أميركا لديها  ــي عليه اليوم.واحل ه
ــكلة ليست  ــكلة، لكن هذه املش مش
ــل: فقد  ــي في الداخ ــع الصني، بل ه م
ــا ينبغي.  ــني أقل مم ــار األميركي كان ادخ
ــد من أبناء  ــب -مثله كمثل العدي وترام
ــى حد بعيد، ولو  ــه- قصير النظر إل وطن
ــم لالقتصاد  ــع بذرة من الفه كان يتمت
ورؤية طويلة األجل لبذل قصارى جهده 
ــة، وكان هذا  ــرات الوطني ــادة املدخ لزي
ــيُفضي إلى تقليص العجز التجاري  س

املتعدد األطراف.وال يخلو األمر من حلول 
ــني أن  ــع الص ــة؛ فبوس ــريعة واضح س
تشتري املزيد من النفط األميركي الذي 
ــرى. وما كان  ــا أن تبيعه لدول أخ ميكنه
ــتثناء  ــدث أدنى فارق، رمبا باس هذا ليح
ــف املعامالت،  ــة في تكالي زيادة طفيف
ــتطيع أن يتباهى بأنه  ــب يس لكن ترام
ــاري الثنائي. ــز التج ــى العج قضى عل

الواقع أن خفض العجز التجاري الثنائي 
ــغ الصعوبة؛ فمع  ــة كبيرة أمر بال بدرج
انخفاض الطلب على السلع الصينية 
ــعر صرف الرمنينبي (العملة  يضعف س
الصينية) حتى بدون أي تدخل حكومي.

ــيعوّض هذا جزئيا تأثير التعريفات  وس
ــيزيد  ــه س األميركية؛ وفي الوقت نفس
ــية مع دول أخرى،  قدرة الصني التنافس
ــتخدم  ــى ولو لم تس ــذا حت ــدق ه ويص
الصني أدوات أخرى متاحة حتت تصرفها، 
ــعار أو الدفع  مثل ضوابط األجور واألس
ــي اجتاه زيادة اإلنتاجية.أما ميزان  بقوة ف
ــي -مثله في ذلك  ــني التجاري الكل الص

ــركا- فإنه يتحدد  ــل نظيره في أمي كمث
ــت  ــي. وإذ تدخل ــا الكل ــر اقتصاده عب
الصني بقوة أكبر وانتقمت بشكل أكثر 
ــد يكون التغيير في امليزان  عدوانية؛ فق
ــركا والصني. ــني أمي ــر ب ــاري أصغ التج
ــبي  ــن الصعب التأكد من األلم النس م
الذي قد تنزله كل من الدولتني باألخرى؛ 
ــيطرة  فالصني تفرض قدرا أكبر من الس
ــي  ــة ف ــت راغب ــا، وكان ــى اقتصاده عل
التحول إلى منوذج منو يقوم على الطلب 
ــتثمار والصادرات.  ــن االس احمللي بدال م
ــاطة الصني في  ــاعد أميركا ببس وتس
ــاول تنفيذه بالفعل. القيام مبا كانت حت

ومن ناحية أخرى؛ تأتي تصرفات أميركا 
ــه الصني إدارة الروافع  في وقت حتاول في
ــدة، وفي بعض  ــدرة الزائ ــة والق الفائض
ــتجعل  س ــل-  األق ــى  -عل ــات  القطاع
ــد صعوبة.إذا كان  أميركا هذه املهام أش
الهدف الذي يسعى ترامب إلى حتقيقه 
نِع  هو منع الصني من اتباع سياسة «صُ
ــا عام  ــي تبنته ــني ٢٠٢٥»، الت ــي الص ف

ــني عاما الذي  ــز هدف األربع ٢٠١٥ لتعزي
ــق فجوة الدخل بني  يتلخص في تضيي
ــة؛ فيكاد يكون  ــني والدول املتقدم الص
ــل. مؤكدا أن مصير محاوالته هو الفش

ــن تفضي إال  ــب ل ــات ترام ــل إن تصرف ب
ــني فيما  ــادة الص ــة ق ــة عزمي ــى تقوي إل
ــق التفوق  ــز اإلبداع وحتقي يتصل بتعزي
ــة  ــم حلقيق ــع إدراكه ــي، م التكنولوج

ــم ال ميكنهم االعتماد على  مفادها أنه
آخرين، وأن أميركا معادية لهم بقوة.إذا 
ــت دولة ما حربا -جتارية أو غير ذلك-  دخل
ــن أنها أوكلت  ــي لها أن تتأكد م فينبغ
املسؤولية إلى جنراالت بارعني: أهدافهم 

محددة بوضوح، وإستراتيجيتهم قابلة 
ــعبي.     للتطبيق، ويحظون بالدعم الش
ــف تكون  ــا ترامب كي ــح لن ــد أوض «لق
ــح أكاذيبه أو  ــتجابته عندما تنفض اس

تفشل سياساته: إنه يضاعف جهوده 
ــع أن الصني  ــاه. والواق ــس االجت ــي نف ف

ــرر العديد من  ــو متك ــت على نح عرض
ــرق الكفيلة بإنقاذ ماء وجه ترامب،  الط
ــمح له بترك ساحة املعركة  والتي تس
ــض  ــب يرف ــن ترام ــر. لك ــالن النص وإع
ــس األمل في  ــروض. ورمبا نتلم ــذه الع ه
ــخصية األخرى:  ــماته الش ثالث من س
ــل اجلوهر، وعدم  تركيزه على املظهر قب
ــقه  ــؤ بتصرفاته، وعش ــة التنب إمكاني
تبدو  الكبير».وهنا  ــل  «الرج ــة  لسياس
ــركا عظيمة  ــني وأمي ــوارق بني الص الف
ــد  ــة أن جت ــن ألي دول ــال ميك ــة؛ ف للغاي
ــال من فريق  ــوأ تأهي فريقا اقتصاديا أس
ــزوف غالبية  ــال عن ع ــب، هذا فض ترام
ــرب التجارية. ــن دعم احل ــني ع األميركي
ــيتضاءل الدعم العام بشكل أكبر  وس
ــروا  عندما يدرك األميركيون أنهم خس
ــكل مضاعف بسبب هذه احلرب؛ إذ  بش
ستختفي الوظائف ليس فقط بسبب 
بَل الصني، بل  ــر االنتقامية من قِ التدابي
ــة تزيد من  ــوم األميركي وأيضا ألن الرس
ــة وجتعلها  األميركي ــادرات  الص ــعر  س
ــة؛ كما سترتفع  أقل قدرة على املنافس
أسعار السلع التي يشترونها.ورمبا يدفع 
ــعر صرف الدوالر إلى الهبوط، مما  هذا س
ــن التضخم في الواليات املتحدة  يزيد م
ــتفزاز املزيد  ــي في اس ــبب بالتال فيتس
ــح أن يقوم  ــن املرج ــة. وم ــن املعارض م
ــي األميركي  ــي الفدرال ــك االحتياط بن
ــدة، مما يؤدي  ــعار الفائ ــذ برفع أس عندئ
إلى ضعف االستثمار والنمو واملزيد من 
ــد أوضح ترامب كيف تكون  البطالة.لق
ــح أكاذيبه أو  ــتجابته عندما تنفض اس
تفشل سياساته: إنه يضاعف جهوده 
ــع أن الصني  ــاه. والواق ــس االجت ــي نف ف
ــرر العديد من  ــو متك ــت على نح عرض
ــرق الكفيلة بإنقاذ ماء وجه ترامب،  الط
ــمح له بترك ساحة املعركة  والتي تس
ــن ترامب يرفض هذه  ــالن النصر. لك وإع
ــل في ثالث  ــس األم ــا نتلم العروض.ورمب
من سماته الشخصية األخرى: تركيزه 
على املظهر قبل اجلوهر، وعدم إمكانية 
ــة  ــقه لسياس التنبؤ بتصرفاته، وعش
ــل الكبير».ورمبا في اجتماع كبير  «الرج
ــغ ميكنه أن  ــني بين ــي ج مع الرئيس ش
لَّت، مع إدخال  ــكلة قد حُ يعلن أن املش
ــى التعريفات هنا  ــالت طفيفة عل تعدي
ــأن  ــاء إمياءات جديدة بش وهناك، وإعط
ــذي خططت الصني  ــوق ال انفتاح الس
ــذا يعود كل طرف  إلعالنه بالفعل، وبه
ــيناريو؛  ــعيدا.في هذا الس ــى بيته س إل
ــوص  ــو منق ــى نح ــب عل ــل» ترام «يح
ــكلة خلقها بنفسه. لكن العالَم  مش
ــيظل  ــه التجارية احلمقاء س ــد حرب بع
ــا، وأقل ثقة  ــد تقلب ــا: فهو أش مختلف
ــي حكم القانون الدولي، وحدوده أكثر  ف
صرامة.لقد غير ترامب العالَم -بشكل 
ــوأ. وحتى في ظل أفضل  دائم- إلى األس
النتائج املمكنة؛ فإنه لن يربح أحد غير 
ــب ذاته األنانية قدرا  ترامب الذي تكتس

أكبر قليال من التضخم.
*حائز لجائزة نوبل 

َّـ االقتصاد وكبري خرباء
 االقتصاد َّـ معهد روزفلت

الطريقة الوحيدة التي 
قد تضمن عدم حدوث 
هذا السيناريو هي أن 
يقود ترامب الواليات 
اِّـتحدة إُّـ الركود

 

ترامب مثله كمثل العديد من أبناء وطنه قصري النظر ولو كان يتمتع 
بذرة من الفهم لالقتصاد لبذل قصارى جهده لزيادة اِّـدخرات الوطنية

الرئيس الصيني

ترامب

رئيس الوزراء الكندي

يبدو أن ما بدأ 
أوالً كمناوشات 
جتارية -عندما 
فرض الرئيس 
األميركي دونالد 
ترامب رسوما 
كمركية على 
الصلب واأللومنيوم 
ــ يتحول اآلن 
وبسرعة إلى حرب 
جتارية كاملة مع 
الصني.وإذا صمدت 
الهدنة املتفق 
عليها بني أوروبا 
والواليات املتحدة، 
فستخوض األخيرة 
املعركة أساسا 
مع الصني وليس 
العالَم. ولكن 
سيظل الصراع 
التجاري مع 
كندا واملكسيك 
يختمر على مهل 
بطبيعة احلال، 
نظرا للمطالب 
األميركية التي ال 
تستطيع أي من 
الدولتني -وال ينبغي 
لها- أن تقبلها.

* جوزيف ستيغليتز
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ــة اجلديدة/  البين  / بغداد 
هيثم مجيد

في خطوة مهمة لتفعيل 
ــركة العامة  نشاط الش
ــواد الغذائية  ــارة امل لتج
ــركات  الش من  ولكونها 
ــية  واالساس ــة  املهم
وزارة  ــكيالت  تش ــي  ف
ــر  ــكل املدي ــارة, ش التج
العام للشركة املهندس 
ــور  ــود منص ــم حم قاس
ــته  ــة داخلية برئاس جلن

تختص باعادة نشاط الشركة 
ــتيراد  اس ــأن  بش ــابق  الس
ــكل داعم  املواد الغذائية بش
ــوق  للس ومنافس  ــن  للمواط
وقد  ــكل مباشر,  وبش احمللية 
ــتها  ــة جلس اللجن ــرت  باش
ــاس  ــى بوضع حجر االس االول
ــوق  للس ــريعة  الس ــودة  للع
ــالل  ــن خ ــن م ــة املواط وخدم
ذات  ــة  الغذائي ــواد  امل ــر  توفي
العالية  ــات  واملواصف ــودة  اجل

وباسعار تنافسية .

بغداد / البينة اجلديدة 
انتقد عضو املفوضية العليا حلقوق االنسان فيصل عبد اهللا، 
تعامل بعض موظفي الدولة مع املواطنني املراجعني ، ووصفه 
بانه « امتهان للكرامة وانتهاك حلقوق االنسان».وعبر عبد اهللا 
في بيان ، عن أسفه ازاء التعامل غير االنساني الذي اتسمت 
لتلك  مراجعاتهم  اثناء  املواطنني  مع  الدولة  دوائر  اغلب  به 
الروتينية  االجراءات  بسبب   ، معامالتهم  اجناز  بغية  الدوائر 
مع  املوظفون  يتبعها  التي  املعقدة  والبيروقراطية  الصعبة 

املواطنني بطرقٍ سيئة «.واوضح ، انه «على الرغم من االعداد 
يقومون  ال  منهم  االغلب  االعم  ان  اال   ، للموظفني  الغفيرة 
ان  حني  في   ، املواطنني  جتاه  املطلوب  بالشكل  بواجباتهم 
اعدادا كبيرةً من اخلريجني العاطلني عن العمل واغلبهم من 
ذوي االختصاص واصحاب الشهادات ، ميكن ان يكونوا بديال 
ناجحا للموظف غير الكفوء وغير النزيه والذي يعرقل اجناز 
معامالت املواطنني وتقدمي اخلدمة لهم».واضاف ، ان «معظم 
املراجعني هم من املواطنني اصحاب الدخل احملدود والفقراء 

وعوائل الشهداء واالرامل وااليتام وذوي االحتياجات اخلاصة 
واملرضى وكبار السن وغيرهم ، وهم بأمس احلاجة الى تقدمي 
وقتٍ  باسرع  معامالتهم  واكمال  لهم  التسهيالت  كافة 
ممكن.وطالب الوزارات واملؤسسات احلكومية كافة ، مبراقبة 
بحق  العقوبات  وتطبيق  معهم  التهاون  وعدم  موظفيها 
املقصرين منهم ، خاصةً من يسيء للمواطن وميتهن كرامته 
مايوجبه  وفق  اخلدمة  له  يقدم  وال  حقوقه  على  ويتجاوز 

القانون والنظام واملسؤولية الوطنية واالخالقية .
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بغداد / البينة اجلديدة
ــمنت العراقية أحدى  ــة للس ــركة العام أعلنت الش
شركات وزارة الصناعة واملعادن عن جتهيز سد املوصل 
بالسمنت اخلاص بتحشية السدود ضمن املواصفات 
العاملية اخلاضعة لفحوصات شركة تريفي االيطالية 

املسؤولة عن صيانة السد.
ــخة  ــت «البينة اجلديدة»  نس ــان للوزارة تلق ــل بي ونق
ــركة حسني محسن اخلفاجي  منه عن مدير عام الش
ــركة املعنية عاودت جتهيز سد املوصل  قوله، ان «الش
ــاح املنتج  ــد بعد جن ــس الس ــمنت اخلاص بأس بالس
ــي اثبتت  ــي االيطالية والت ــركة تريف ــات ش بفحوص
مطابقة املنتج جلميع الفحوصات اخملتبرية وامليدانية 
وبجودة عالية».وبني، ان «الشركة تنتج مختلف أنواع 
ــمنت النمطي {العادي،  ــمنت والتي تشمل األس الس
ــمنت  ــمنت غير النمطي {س املقاوم، واألبيض} والس
ــدود}».وكانت  الس ــية  حتش ــمنت  وس ــط،  النف ــار  آب
ــن آذار ٢٠١٦، عقدا مع  ــت في الثاني م ــة   وقع احلكوم
ــركة {تريفي} االيطالية؛ لصيانة سد املوصل مببلغ  ش

ــادس من  ــون يورو.وجرى متديد العقد في الس ٢٧٣ ملي
ــز اخلط األول  ــد ان أجن ــنة إضافية بع ــوز املاضي لس مت
ــد.ويُلزم  ــس الس ــتارة الكونكريتية في أس ــن الس م

ــهرية، بالقيام بأعمال  العقد الشركة اإليطالية الش
ــية للسد ملدة ١٨ شهراً، وجرى في  الصيانة، والتحش

اذار ٢٠١٨ متديد العقد معها لعام آخر.

بغداد/ البينة اجلديدة 
ــدى  ــة ، إح ــى العام ــركة ديال ــزت ش جه
تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن ، القطاع 
اخلاص بأكثر من / ١٠ / كيلو متر من القابلو 
ــركة عبد  ــام الش ــال مدير ع ــي .وق الضوئ
ــب بيان لوزارة  الرسول محمد عارف بحس
ــركة روعة  ــد مت مت جتهيز ش ــة:» لق الصناع
ــا و / ٩٦٦ / كيلو مترا  ـــ / ١١ / الف ــل ب الهدي
ــعيرات  ــو الضوئي ذي ثمانية ش من القابل

مسلح باألملنيوم «، مضيفا» ان هذه الدفعة 
ــيتم  ــركة وس ــي الثانية من جتهيز الش ه
ــام  ــالل االي ــرى خ ــات اخ ــتمرار بدفع االس
ــركة  ــار» الى جاهزية الش ــة «.واش القادم
ــز القطاعني العام واخلاص بالقابلو  لتجهي
ــعيرة  ــدة انواع /١٢,٢٤,٤٨/ ش الضوئي وبع
ــب الطلب باالضافة الى منتجاتها  او حس
ــوالت واملقاييس الكهربائية  االخرى من احمل

بأنواعها وسعاتها واطوارها اخملتلفة .

@är◊di@òb®a@ b�‘€a@åË£@Úflb»€a@µbÌÖ@Ú◊äë
ÔˆÏö€a@Ï‹ib‘€a@Âfl@6flHQPPPI@Âfl

@ÚÓ‹ÅaÖ@Ú‰¶@›ÿím@ÚÓˆaàÃ€a@ÖaÏΩa@Òâbvn€@Úflb»€a@Ú◊äí€a

 بغداد / البينة اجلديدة
دائرة  عام  مدير  باشر 
التخطيط في وزارة الصحة 
شاجي  حسني  علي 
يوم  عمله  مبهام  التميمي 
لدائرة  عاما  مديرا  امس 
. وذكر مصدر  ديالى  صحة 
ان مدير عام التخطيط في 
الصحة علي حسني  وزارة 

إلى  عاد  التميمي  شاجي 
مديرا  السابق  منصبه 
وباشر  ديالى  لصحة  عاما 
ان   .واضاف  عمله    مبهام 
مدير عام الصحة بالوكالة 
الرحمن  عبد  محمد 
منصب  تسلم  اجلبوري 
معاون املدير العام في دائرة 

صحة احملافظة .

بغداد/ البينة اجلديدة
عن  النزاهة  هيئة  أعلنت   
بقيمة  فساد  ملف  ضبط 
املصرف  في  دينار  مليون   ٢٢٥
مبحافظة  التعاوني  الزراعي 

ميسان.
إن  بيان  في  الهيئة  وذكرت 
«فرق الهيئة في مكتب حتقيق 
املصرف  في  ضبطت  ميسان 
ثالث   ، العمارة  فرع   - الزراعي 

تبلغ  بالقروض  خاصة  أضابير 
دينارٍ». مليون   ٢٢٥ قيمتها 

الصرف  ان عملية  واوضحت   
املزارعني  متت بأسماء عدد من 

دون علمهم (أسماء وهمية)».

›ïÏΩa@Üç@ÚÓízn€@Ô”aä»€a@o‰‡é€a@‚ÜÇném@ÚÓ€b�Ì¸a@Ú◊äí€a

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
اعلن املفتش العام لوزارة التربية األستاذ املساعد الدكتور 
 /٤٣٨ انفاق(٣٠٠/  ترشيد  عن  الشكري  كاظم  حميد  علي 
٥٠٢ ) خمسمائة واثنان مليون وثمامنائة واربعة وثالثون الف 
وثالثمائة دينار بعد تدقيق  اجراه مكتب املفتش العام في 
الشكري  وقال   ، الثانية  الرصافة  للتربية  العامة  املديرية 

الثانية  الرصافة  لتربية  العامة  املديرية  وجه  املكتب  ان   ،
بضرورة استرجاع هذه االموال ألنها صرفت بشكل خاطئ 
في  بالترفيع  اخلاصة  االدارية  االوامر  خالل  من  للموظفني 
عام ٢٠١٦، يذكر ان مكتب املفتش العام لوزارة التربية يدقق 
سنوياً العديد من اعمال املديريات العامة للتربية في بغداد 

واحملافظات  بهدف االرتقاء بعمل تلك املديريات .

¯übÅ@›ÿíi@¥–√ÏΩ@ÚœÎäñfl@Õ€bjfl@ÖaÖ6ça@Â‹»Ì@ÚÓi6€a@ÒâaãÏ€@‚b»€a@ìn–Ωa

@Ú–€b´@pb◊ä0a@oÌåi@Ú‹‡™@ÚÌÎby@¡jô
Òäñj€bi@Ô€b‡í€a@äñ”@‚a@ıb‰Ófl@ø@pb‡Ó‹»n‹€

 البينة اجلديدة / سعد االبراهيمي
ــعبية زيادة  ــادات الطبية الش ــرة العي قررت دائ
ــاص في  ــة اجلناح اخل ــريرية لرده ــعة الس الس
ــائية واالطفال  ــدي للنس ــن البل ــفى اب مستش
ــب ما  ــة بغداد الرصافة وحس ــن دائرة صح ضم
ــاون مدير  ــة العامة .وقال مع ــه املصلح تقتضي
ــهاب  ــؤون الفنية الدكتور ش ــام الدائرة للش ع
احمد جاسم قررت دائرتنا استنادا الى بيان وزارة 

الصحة دائرة التخطيط وتنمية املوارد زيادة السعة 
ــريرية لردهة اجلناح اخلاص في مستشفى ابن  الس
ــرة صحة  ــال ضمن دائ ــائية واالطف ــدي للنس البل
بغداد الرصافة .واشار الى ان عدد االسرة في الردهة 
سيصبح ٣٧ سريرا من خالل اضافة حاضنات اطفال 

وسرير واحد  الى وحدة النسائية في اجلناح اخلاص . 
وأوضح أن ( ردهات األجنحة اخلاصة مجهزة بأحدث 
ــخيصية  والتش ــة  الطبي ــتلزمات  واملس ــزة  األجه
ــعار  ــة املميزة وبأس ــات الفندقي ــة إلى اخلدم إضاف
ــا باألجور في املستشفيات األهلية  مناسبة قياس

واملراكز الطبية اخلاصة ).

Ü‹j€a@Âia@ø@òb®a@Äb‰v‹€@ÚÌäÌäé€a@Ú»é€a@ÜÌåm@ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€a

بغداد / البينة اجلديدة
ــرة التحقيقات في هيئة النزاهة،امس  أعلنت دائ
ــب» بعقارات  ــط عمليات «تالع ــني، عن ضب االثن
ــاحتها ١٩ دومناً في قضاء أبي اخلصيب  تبلغ مس
ــرة في بيان تلقت  ــة البصرة.وقالت الدائ مبحافظ
ــخة منه، إن «فريق الضبط  «البينة اجلديدة»  نس
ــق الهيئة في البصرة  القضائي في مديرية حتقي
ــى  ــال إل ــق واالنتق ــري والتدقي ــد التح ــن بع متك
ــاري في أبي اخلصيب  ــجيل العق مالحظية التس
ــجل  ــب وتزوير في الس ــط عمليات تالع ــن ضب م
األساس لثالثة من العقارات التي تبلغ مساحتها 
تسعة عشر دومناً»، مبينةً أن «العملية مت تنفيذها 

مبوجب مذكرة ضبط قضائية».وأضافت الدائرة، أن 
«املدير السابق ملالحظية التسجيل العقاري في 

ــجل األساس  القضاء قام بتزوير صفحات الس
ــخاص آخرين  ــارات إلى أش ــل ملكية العق ونق
ــرعيني باستخدام وثائق مزورة»،  غير املالك الش
ــر ضبط أصولي  ــه «مت تنظيم محض مؤكدةً أن
ــة  ــرض األوراق التحقيقي ــة، وع ــات كاف باألولي
على قاضي التحقيق اخملتص التخاذ اإلجراءات 
القانونية املناسبة».يشار إلى أن هيئة النزاهة 
ــهر احلالي، عن  ــن الش ــفت، في الثامن م كش
ــب مبوجب  ــط عمليات «تالع ــن ضب ــا م متكنه
ــط العرب  ــزورة» بعقارات في قضاء ش وثائق م

مبحافظة البصرة تبلغ مساحتها أربعة دوامن.

Òäñj€a@ø@�b∏ÎÖ@QY@bËnybéfl@paâb‘»i@Ck«˝mD@pbÓ‹‡«@¡jô@Â‹»m@ÚÁaå‰€a

بغداد / البينة اجلديدة
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير  اكد 
املهندس محمد شياع السوداني ضرورة 
كافة  واجملتمع  مبؤسساتها  الدولة  الزام 
نوع  اثبتت  التي  العراقية  املرأة  بدعم 
الفترة  والقوة طيلة  والصبر  التحمل  من 
ان  الدولي  اجملتمع  على  وكذلك  املاضية 
يكون له دور في هذا اجملال. وقال السوداني 
الذي  التدريبي  البرنامج  افتتاح  خالل 
تقيمه وزارة العمل بالتعاون مع البرنامج 
االمنائي لالمم املتحدة عن مهارات االصغاء 
العنف  من  الناجيات  قصص  وكتابة 
للوزارة  ان هذه اخلطوة مهمة   ، اجلنسي  
وهيئة احلماية االجتماعية متمثلة بدائرة 
الوزارة قطعت  ان  الى  الفتا  املرأة،  حماية 
املزيد من اخلطوات لتعزيز برامج وانشطة 

احلماية االجتماعية.
والبعض  عام  مفهوم  احلماية  ان  واضاف 
االعانات  على  تقتصر  انها  يتصور 
قطعت  الوزارة  ان  إذ   ، فقط  النقدية 
الى  ، مشيرا  اجملال  في هذا  شوطا كبيرا 
امرأة  مليون  نصف  من  اكثر  هناك  ان 
النقدية  االعانات  تتلقى  لالسرة  معيلة 
الشهرية من الوزارة، ونحرص على دميومة 

املرأة  ان  وحتسينها.واوضح  االعانات  هذه 
فترة  من  املمتدة  املسيرة  عبر  العراقية 
تلك  وما شهدته في  الدكتاتوري  النظام 
وعالمات  واستبداد  ظلم  من  املرحلة 
االسرة  امور  تتبنى  جعلتها  اخرى  كثيرة 
املرأة  ظاهرة  اصبحت  حتى  املعيشية، 
العراقي  اجملتمع  في  متجذرة  املعيلة 
نتيجة ملا حتملته من حتديات وظروف بدءا 
من وطأة احلصار االقتصادي وتبعاته.وبني 
السوداني انه بالرغم من االنتقالة املهمة 
 ٢٠٠٣ عام  بعد  العراق  شهدها  التي 
خاصة في ضمان حقوق املرأة، لكن عدم 
االستقرار واالستهداف املباشرة من قبل 
االرهاب لها اضاف اعباء كبيرة على املرأة 
املؤملة  احللقات  هذه  لتنتهي  العراقية 
حملته  وما  السوداء  داعش  صفحة  في 
متثل  كانت  والتي  جسيمة  اعتداءات  من 
واحدة من ابشع انتهاكات حقوق االنسان 
لزاما  اصبح  لذلك  احلديث،  العصر  في 
واجملتمع    كافة  مبؤسساتها  الدولة  على 
ان يوفر الدعم الالزم للمرأة العراقية التي 
والقوة  والصبر  التحمل  من  نوع  اثبتت 

واالستعداد للمضي باحلياة.
حضور  لها  كان  الوزارة  ان  الى  ولفت 

من  املرأة  تخص  التي  القضايا  في  فاعل 
املعنفات  النساء  حاالت  توثيق  خالل 
من   ١٥٢٩ وشمول  املعيل،  فاقدات  من 
 ٣٧٣ وكذلك  الرعاية  ببرامج  الناجيات 
من منظمة يزدا االنسانية و٨٨ من نساء 
وكذلك  العلم  ناحية  من  و١٩٦  الشبك 
وزارة  ان  مبينا  والصابئيات،  املسيحيات 
العمل في طليعة املؤسسات التي تدعم 
في  وخصوصا  االنساني  املشروع  هذا 

تدويل اجلرائم االرهابية ضد النساء. 
التدريبي  البرنامج  هذا  الى  واشار 
االجتماعيات  الباحثات  سيعطي 
املهارات واملعلومات الالزمة التي متكنهن 

من االصغاء وتسجيل االحداث التي مرت 
االعتداءات،  نتيجة  املضحية  املرأة  بها 
املرأة  تواجه  اخرى  ظروف  عن  فضال 
حيث  من  العراقي  اجملتمع  كطبيعة 
، موضحا  االجتماعية  واالعراف  التقاليد 
ان هذا البرنامج سبقه تدريب ١١٠ باحثة 
معاناة  من  التخفيف  حول  اجتماعية 
احلاجة  اكد  فيما  املعنفات،  النساء 
الدعم  وكذلك  التدريب  من  املزيد  الى 
في  النفسي  للدعم  مراكز  انشاء  في 
كل  الى  الوصول  بغية  كافة  احملافظات 

امرأة تعاني او حتتاج الى مساعدة.

@ÒcäΩa@Üô@—‰»€a@bÌbö”Î@pb◊bËn„¸a@›ÓvémÎ@ıbÃï¸a@paâbËfl@Â«@bÓjÌâÜm@b©b„äi@·ƒ‰m@›‡»€a

بغداد / البينة اجلديدة
عقد مركز انعاش االهوار واالراضي الرطبة العراقية اجتماعه الدوري الثالث 
أدارة  املركز ملناقشة خطة  برئاسة املهندسة سميرة عبد شبيب مدير عام 
اجلفاف في االهوار وطلبات املواطنني واحلكومات احمللية في احملافظات اجلنوبية 
وبحضور السادة مدراء االقسام ومدراء أدارات املشاريع حملافظات البصرة وذي 

قار وميسان .

bÌâÎÖ@b«b‡nua@Ü‘»Ì@@Újüä€a@Ôôaâ¸aÎ@âaÏÁ¸a@îb»„a@å◊äfl

بغداد/ البينة اجلديدة 
ضبطت مفارز هيئة املنافذ احلدودية حاوية محملة بزيت احملركات مخالفة للتعليمات في ميناء 
ام قصر الشمالي بالبصرة .وذكر بيان لهيئة املنافذ احلدودية « ان مفارز الهيئة في منفذ ام قصر 
حملة مبادة  الشمالي في محافظة البصرة متكنت االحد املاضي من ضبط حاوية قياس (٤٠) قدم مُ
زيت احملركات ، خارج احلرم الكمركي ، حيث مت تدقيق البضاعة وأتضحَ عدم وجود موافقة من قبل 
وزارة النفط بإستيرادها ووجود أختالف في أسم الشركة املستوردة في املعاملة الكمركية «.واضاف 
انه :» متَ إتخاذ االجراءات القانونية بإحالة البضاعة إلى مركز ميناء شرطة أم قصر الشمالي لعرض 

املوضوع أمام أنظار قاضي التحقيق «.

µbÌÜi@’ibé€a@È‹‡»€@ÖÏ»Ì@Úzñ€a@ø@¡Ó�Çn€a@ÒäˆaÖ@äÌÜfl

ÊbéÓ∂@Ô«aâå€a@“äñΩa@ø@âb‰ÌÖ@ÊÏÓ‹fl@RRU@Ú‡Ó‘i@Öbéœ@¡jô

البصرة/ البينة اجلديدة 
أجنزت الكوادر الهندسية والفنية في مركز صيانة كهرباء اخلطوة 
التابع لفرع كهرباء شمال البصرة ، اعمال صيانة طارئة خلط ٣٣ك 
ف مركز قضاء الزبير غربي احملافظة. وقال مدير فرع شمال البصرة 
الصيانة  متت   » صحفي  تصريح  في  ار  النجّ عبدالكرمي  املهندس 
ر  إلى تدلي في األسالك وتقطعها وتكسّ للخط بسبب تعرضه 
بعض العوازل ، وقد متت صيانته من خالل تثبيت عمود الضغط 
باستخدام أسالك ضغط عال وعمل صندوق  األبراج  العالي بني 
لنهاية القابلو وإعادته للعمل.واضاف ان املناطق املستفيدة من 
العمل هي مناطق الدريهمية واحلي العسكري والتكية التابعة 

ملركز قضاء الزبير « .

@fib‡«c@åv‰m@Òäñj€a@fib9@ıbiäË◊
7iå€a@ıbö”@ø@¡®@Úˆâbü@Ú„bÓï

بغداد/ البينة اجلديدة 
امام  واملواطنني  التجار  من  العشرات  تظاهر 
التعرفة  بسبب  العامة  الكمارك  هيئة  مقر 
والتجار  املواطنون  .وطالب  اجلديدة  الكمركية 
بالغاء  رددوها  وشعارات  رفعوها  الفتات  في 
بسبب  عليهم  ستؤثر  التي  اجلديدة  التعرفة 
ارتفاع نسبة فرض الرسوم على بعض البضائع 
للكمارك  العامة  الهيئة  ان  .يذكر  املستوردة 
باشرت في اخلامس من الشهر احلالي بتطبيق 
قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٤ لسنة ٢٠١٨ الذي 
على  أضافية  كمركية  رسوما  مبوجبه  فرض 
لتوصيات  أستنادا  املستوردة  املنتجات  بعض 
التطوير  /دائرة  واملعادن  الصناعة  (وزارة 
العراقي  للمنتج  الصناعي)حماية  والتنظيم 

وتشجيعا للقطاع اخلاص .

وتضمنت الرسوم ، فرض رسم كمركي أضافي 
الرجالية)،  (البدلة  منتج  على   ٪٢٠ بنسبة 
وفرض رسم كمركي أضافي بنسبة ٣٠٪ على 
جلي  سائل  و  البيضاء  املالبس  منتجي(قاصر 
منتج  على   ٪٥٠ )،وبنسبة  والصحون  لألواني 
كافة  واملنتجات  الدجاج  ومقطعات  (الدجاج 
 ٪٢٦ وبنسبة   ، اجملمد)  اللحم  فروج  لدجاج 
 ٪١٠٠ و   ، الصندوقية)  احملطات   ) منتج  على 
النيوكاسل  لقاح   ، (القشطة  منتجات  على 
على   ٪٢٧ و   ،  (  PPR اجملترات  طاعون  لقاح   ،
 LANSOPRAZOL منتجي ( بلوك الثرمستون ،و
١٥MG TABLET ) ، و ٢٠٠٪ على منتج الكتاب 
املدرسي للمراحل األبتدائية والثانوية ، وفرض 
رسم كمركي أضافي بنسبة ٨٥٪ على منتج 

شيبس البطاطا الطبيعي .

@Ú˜ÓÁ@ä‘fl@‚bfla@ÊäÁbƒnÌ@¥‰üaÏΩaÎ@âbvn€a@Âfl@paäí«@
ÒÜÌÜ¶a@ÚÓ◊ä‡ÿ€a@Úœä»n€a@Û‹«@bubvnya@⁄âb‡ÿ€a

جريدة  حترير  اسرة  تهنىء 
رأسها  وعلى  اجلديدة»  «البينة 
(عبد  التحرير  رئيس  الزميل 
الوهاب جبار ) السيد ( جاسم 
تسنمه  ملناسبة  احللفي) 
االدارة  مجلس  رئيس  منصب 
ميرديان  فلسطني  فندق  في 
واملوفقية  النجاح  له  متمنني 

في عمله .

خيون)  (شالل  الشيخ  العام  صيهود  آل  عشيرة  لرئيس  نقولها  سالمات 
وذلك الجراء والدته عملية جراحية كللت بالنجاح مع دعواتنا لها بالصحة 

والسالمة والعمر املديد 
االعالمي 

هيثم مجيد اسماعيل 

@pb���fl˝����ç

بغداد / البينة اجلديدة
شعبة  في  والفني  الهندسي  الفريق  متكن 
التراسل التابع إلى مديرية إتصاالت واسط 
شعيرة   ٤٨ سعة  ضوئي  كابل  إصالح  من 
والواصل بني ( كوت - عمارة - بصرة ) . وذكر 
تعرض  املسار  هذا   » ان  الوزارة  العالم  بيان 
املنهوالت  أحد  في  حريق  بسبب  للقطع 
الكوت  محطة  عن  م   ٣٥٠٠ مسافة  ويبعد 

بحضور  بالعمل  املباشرة  ومتت   » «.واضاف 
حيدر  املهندس  واسط  إتصاالت  مدير 
يغذي كل من  الكابل  ان هذا  ، علما  خليل 
داموك  ومحطة  والبصرة  ميسان  محافظة 
ومعمل مرور واسط ومت صيانة الكابل وإعادة 
لكافة  املسار  يوفرها  التي  اخلدمات  جميع 
واملؤسسات  املواطنني  من  املستفيدين 

احلكومية».

ÚÓ”aä«@pbƒœb™@t˝q@¡iäÌ@ÔˆÏô@›ib◊@Ä˝ïg@Z@p¸bñm¸a
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ــال تاميز في  ــون الكاتبة في صحيفة فاينانش ــكك جو إليس تش
ــموم الرقمية،  ــن الس ــى التخلص م ــان املعاصر عل ــدرة اإلنس ق
ــن الكالم الفارغ  ــد ذلك بل ألنها أكثر واقعية م ــس ألنها ال تري لي
ــدم الرد على  ــب متابعة األخبار وع ــابهة، بتجن والنصائح املتش
ــف الذكي. مع ذلك  ــيء، إال الهات ــائل النصية واللهو بأي ش الرس
ــكك في رغبة أدمغتنا في التخلص  ــتمر سؤال إليسون املش يس
ــت مواصفات  ــة“ ألنها ال تندرج حت ــمية الرقمي ــمته ”الس مما أس
ــدى املدمنني في  ــة ل ــة إرادة ورغب ــدرات، ثم ــول واخمل ــان الكح إدم
ــدرات، وال تتوفر مثل هذه  ــراب واخمل التخلص من التعاطي مع الش
ــتعانة بحياتنا الرقمية في  اإلرادة في أدمغتنا للتخلص من االس
ــغف باملتابعة اإلخبارية ألحداث العالم،  البريد اإللكتروني والش
ــتعراض الفوتوغرافي واآلراء املكررة  ــص الدائم على االس والتلص
ــا ال تضيف أكثر  ــخصية، مع أنه لألصدقاء على منصاتهم الش
من الشعور املكرر باإلزعاج والتندر والغيرة أحيانا، لكنها سموم 
ــعور  ــا لينتابنا في النهاية الش ــوق لتعاطيه ــابق بت رقمية نتس
ــني، وال نأخذ  ــم العين ــداع وأل ــري والص ــود الفك ــاك واجلم باإلنه
ــتمرة من دون  ــود لعادتنا املس ــوم التالي ونحن نع ــرة في الي العب
 Fomo ــمته بثنائية ــعر بالندم.صنعت جو إليسون ما أس أن نش
ــيء،  ــي املاضي باخلوف من أن يفوتنا أي ش ــي كانت تصيبنا ف الت
ــتمتاع باالبتعاد عن  ــوم وتعني االس ــي حتولت إلى Jomo الي والت
ــعور بالتحرر الذي يأتي مع قطع االتصال ووضع  ــيء والش كل ش
ــزء من املوضة اجلديدة للعناية الذاتية  الهاتف جانبا. كل ذلك ج
ــتنزاف قوتها أمر جيد.  ــيئة للغاية واس العقلية، ألن الهواتف س
ــيني واألطباء،  ــكك هذه الكاتبة في نصائح اخلبراء النفس ال تش
ــخص  ــا ينصحوننا به ”ألن الش ــرى أي تأثير فعلي مل ــا ال ت لكنه
ــاء التخلص من هذه  ــى هاتفك أثن ــيفتقدك عل الوحيد الذي س
ــيكون أنت“. أنا مثلكم أعيش الفظاعة التي ميكن  ــموم س الس
ــجينا  ــائل اإللكترونية والنصية، ومازلت س أن تكون عليها الرس
لدوامة األخبار، هذا بحكم عملي الصحافي، لكن ماذا عن الكم 
ــا يوميا، هل  ــات التي ترد علين ــن تلك الفظاع ــل املتدفق م الهائ
ــيكون ذلك ممكنا عندما نتجاهل  منتلك القدرة على جتاهلها؟ س
ــه؟ ال أحتدث عن  ــى التخلص من ــن منا قادر عل ــا الذكي، م هاتفن
ــموم الرقمية من أدمغتنا،  ــي مثاال في الفشل مبعاجلة الس نفس
ــير إليها أينما منر اليوم  ــة معروفة ومتواصلة وميكن أن نش األمثل
في الطرقات أو في املقاهي واحلافالت. فحتى اللحظات التي تريد 
ــك حائرا  التمتع بها بعيدا عن التدفق الرقمي املتواصل جتد نفس
ــابق نظمت  ــي حفل أعياد امليالد الس ــي العودة إليها، ف وقلقا ف
ــر في الدول األوروبية حفال  ــات اإلعالمية وشركات النش املؤسس
ــا في لندن منتصف النهار، فبدا لي أغلب احلاضرين أخذوا  ضخم
ــتقطعا من أعمالهم كي يعودوا الحقا، فال هم يعملون  وقتا مس
ــتطع كل فعاليات احلفل اجلميلة  ــتراحة! ولم تس وال هم في اس
ــحب احلاضرين من هواتفهم، كانت اللمسات جدية وهي  من س
ــائل  ــف لإلجابة على رس ــة الهوات ــط بعجالة على شاش تضغ

تعتقد أنها مصيرية ومستعجلة، ملاذا هذا الشعور؟

كرم نعمة

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــلطات األردنية مقتل أربعة  أعلنت الس
ــة «ارهابيني» خالل  من رجال األمن وثالث
ــى حتصنت  ــة ملبن ــوات أمني ــة ق مداهم
بداخله مجموعة يشتبه بضلوعها في 
ــي غرب عمان  ــتهدف دورية ف هجوم اس
ــي حني اكد امللك عبد  اجلمعة املاضي ف
اهللا ان بالده «ستقاتل اخلوارج بال رحمة»، 
ــا األردنيني إلى الوقوف بوجه الفكر  داعي
ــزة األمن األردنية  ــي. وكانت أجه الظالم
داهمت موقع «خلية ارهابية» في مدينة 
ــتبه بتورطها في انفجار  ــلط، يش الس
عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة دورية 
ــي منطقة الفحيص التي تبعد  أمنية ف
ــان. وأدى الهجوم على  ١٢ كلم غرب عم
ــة التي كانت مكلفة حماية  هذه الدوري
ــي اجلمعة، إلى  مهرجان الفحيص الفن
مقتل رجل أمن وجرح ستة آخرين، كما 
ــة األردنية.وأعلنت  الداخلي وزارة  ــرت  ذك
ــبت املاضي مقتل ثالثة  السلطات الس
ــع بجروح  ــة راب ــن واصاب ــن رجال االم م
ــاء  ــالل عملية املداهمة مس خطيرة خ
ــور في  ــة نقب الدب ــي منطق ــبت ف الس
ــرب عمان). ــمال غ ــلط (٣٠ كلم ش الس

ــالم  ــؤون االع ــة لش ــرة الدول ــت وزي وقال
ــة  ــم احلكوم ــمية باس ــة الرس املتحدث
جمانة غنيمات في بيان األحد املاضي إن 

«عدد الشهداء ارتفع الى اربعة من قوات 
ــتركة في العملية االمنية». االمن املش

وكانت غنيمات ذكرت أن «املشتبه بهم 
ــليم أنفسهم وبادروا باطالق  رفضوا تس
ــتركة  نار كثيف جتاه القوة األمنية املش
ــوا  ــذي قام ــى ال ــر املبن ــوا بتفجي وقام
ــا أدى الى  ــابق م بتفخيخه في وقت س
انهيار اجزاء منه خالل عملية االقتحام».

وأكدت «العثور على جثث ثالثة ارهابيني 
ــار» الذي متت  ــى املنه ــت أنقاض املبن حت
مداهمته. وتستخدم السلطات بشكل 
ــني» للحديث عن  ــة «االرهابي ــام صف ع
اجلهاديني الذين نفذوا عددا من الهجمات 
ــهدت اململكة منذ  ــد ش ــي األردن. وق ف
ــقوط  ــة اعتداءات أدت الى س ٢٠١٦ أربع
ــزة االمنية وتبنى  عدد من عناصر االجه
ــؤوليته  ــالمية مس الدولة االس تنظيم 
ــني منها.وقالت غنيمات إن «عدد  عن اثن
اإلرهابيني الذين مت القاء القبض عليهم 
خالل عملية املداهمة في السلط أرتفع 
ــت قد أعلنت  ــة»، بعدما كان الى خمس
ــال ثالثة  ــبت املاضي  اعتق ــاء الس مس
«ارهابيني». وحتدثت عن «ضبط أسلحة 
ــي املبنى.وقامت آليات  ــة» ف اوتوماتيكي
بهدم املبنى الذي كانت املتحدثة باسم 
ــقوط  احلكومة حذرت من انه «آيل للس
ــيتم هدمه لتجنب مخاطر االنهيار  وس

ــه، اكد مصدر أمني  ــئ». من جانب املفاج
ــن هويته  ــف ع اردني فضل عدم الكش
لوكالة الصحافة الفرنسية ان «جميع 
االرهابيني الذين قتلوا ومن مت اعتقالهم 
هم اردنيون ومن سكان مدينة السلط».

ــخصا  ــة أن ١١ ش ــادر طبي ــرت مص وذك
ــن  ــة م ــالل العملي ــروح خ ــوا بج اصيب
ــكان املبنى. ــكريني ومدنيني من س عس

ــل االردني  ــد العاه ــة اخرى، اك ــن جه م

ــد املاضي  ــي االح ــد اهللا الثان ــك عب املل
ــولت له  ــن س ــب كل م ــا سنحاس «أنن
ــالمة  ــاس بأمن األردن وس ــه املس نفس
ــنقاتل اخلوارج ونضربهم  مواطنيه، وس
ــبما  ــكل قوة وحزم»، حس ــال رحمة وب ب
نقل عنه بيان صادر عن الديوان امللكي.

ــذي زار جرحى  ــح امللك عبداهللا ال واوض
ــفى ان  ــة في املستش ــة االمني العملي
ــي اجلبان، وأي عمل  «هذا العمل اإلرهاب

ــتهدف أمن األردن لن يزيدنا إال وحدة  يس
ــوة وإصرارا على القضاء على اإلرهاب  وق
وعصاباته اإلجرامية». واكد امللك خالل 
ــات  ــس السياس ــا جملل ــه اجتماع ترأس
الوطني، ضم رئيس اركان اجليش ومدير 
ــام والدرك  ــن الع ــدراء االم ــرات وم اخملاب
ــي، ان «األردنيني يصبحون  والدفاع املدن
ــذه  ه ــل  مث ــون  يواجه ــا  عندم ــوى  أق
ــهم لتنظيف  ــد حماس ــداث، ويزي األح
ــة ديننا من هؤالء  بلدنا واإلقليم وحماي
ــل  ــذا العم ــى ان «ه ــار ال اخلوارج».واش
ــا دائما بأن بلدنا  اإلجرامي اجلبان يذكرن
ــتهدف من الظالميني الذين يريدون  مس
ــا أن «هدفنا  ــر بنا جميعا»، مضيف الش
ــوكة اإلرهاب ودحره ولن  ــر ش دائما كس
نحيد عن هذا الهدف رغم التضحيات».

ودعا امللك االردنيني جميعا الى الوقوف 
ــدا انه «ال  ــر الظالمي»، مؤك «ضد الفك
ــة آفة اإلرهاب،  ــكان للتردد في محارب م
ألن ذلك ميس حاضرنا ومستقبلنا». من 
جهته، أصدر النائب العام في محكمة 
امن الدولة قرارا بـ»عدم تداول أي أسماء 
ــلط  ــة الس ــة مداهم ــة بقضي مرتبط
ــات العملية  ــير مجري ــا على س حفاظ
ــدا ضرورة  ــا»، مؤك ــدم التأثير عليه وع
ــمي  «االلتزام مبا يصدر عن الناطق الرس

للحكومة حتت طائلة املسؤولية».

وكاالت / البينة الجديدة
من احملتمل أن يصبح «جيش وطني» 
ــى  عل ــورية  الس ــة  املعارض ــل  تعم
ــاعدة تركيا عقبة في  تأسيسه مبس
ــتعادة الرئيس  األمد البعيد أمام اس
ــيطرة على شمال  ــار األسد الس بش
غرب البالد وذلك إذا ما متكنت املعارضة 
ــات الفئوية التي  ــاء اخلصوم من إنه
ــة. وميثل  ــا منذ فترة طويل نكبت به
ــيا في  ــعى عنصرا أساس ــذا املس ه
ــط املعارضة املدعومة من تركيا  خط
ــكل  ــن األرض يش ــريط م ــني ش لتأم
جزءا من آخر معقل كبير للمعارضة 
في سوريا وفرض حكمها عليه. وقد 
ــوات التركية على  ــاعد وجود الق س
ــريط من  ــي حماية هذا الش األرض ف
هجوم القوات احلكومية عليه. وكان 
ــيا  ــى بدعم روس ــد الذي يحظ األس
ــتعادة «كل  ــد باس ــد تعه ــران ق وإي
ــورية ورغم أنه  ــبر» من األرض الس ش
ــيطرة على معظم أنحاء  استرد الس
ــيعقد  ــإن الوجود التركي س البالد ف

ــة في  ــكرية حكومي ــة عس أي حمل
الشمال الغربي. وجتاوز دور تركيا دعم 
ــة إلى  ــورية املتحالف ــل الس الفصائ
ــفيات.  ــاء املدارس واملستش إعادة بن
ــة  ــد التركي خمس ــح البري ــا فت كم
ــي املنطقة. ــل ف ــه على األق ــروع ل ف
ــي  ــم العفيس ــد هيث ــول العقي ويق
ــاء  ــي» إن إنش ــش الوطن ــد «اجلي قائ
هذه القوة لم يكن باملهمة السهلة 
خالل السنة األخيرة.وقال في مقابلة 
ــدود التركية  ــرب احل ــزاز ق ــدة اع ببل
ــر اجليش من  ــن ننتقل في تطوي «نح
ــة. ونحن اليوم في  مرحلة إلى مرحل
ــات  ــا صعوب ــم، أمامن ــة التنظي بداي
ــى جتاوزها».  ــن نعمل عل ــرة ولك كثي
ــي أصدر  ــهر املاض ــر الش ــي أواخ وف
ــش الوطني»  ــادة «اجلي ــات لق تعليم
تقضي مبنع املقاتلني من «إطالق النار 
العشوائي منعا باتا» وااللتزام بارتداء 
ــاون الكامل  ــكري و»التع الزي العس
ــكرية...  ــرطة العس ــادة الش ــع قي م
ــوة  ــل ق ــكرية متث ــرطة العس فالش

ــا  ــت منافس القانون والعدالة وليس
ــع الفصائل التي  ألي فصيل». ومت من
ــش الوطني» من  ــا «اجلي يتألف منه
ــة بها  ــم خاص ــجون ومحاك إدارة س
ــن من قبل أي  ــن «اعتقال أي مواط وم
ــمي  فصيل كان إال مبوجب كتاب رس
ــرطة  ــن طريق الش ــاء وع ــن القض م
ــرض  ــد تع ــرا». وق ــكرية حص العس
ــروع اجليش الوطني للهجوم إذ  مش
ــن بجروح في  ــب عدد من اجملندي أصي
اجلاري  ــطس/آب  ــن أغس ــس م اخلام
عندما تعرض حفل تخريج دفعة من 
ــة الباب للقصف.  املقاتلني في مدين
ــوم  ــذا الهج ــي إن ه ــال العفيس وق
ــورة. كائن من  ــداء الث ــل «أع ــن عم م
ــواء داخلي  يكون فهو عدو للثورة س
ــا على  ــاف «تعرفن ــي». وأض أو خارج
ــتخدم في االستهداف  السالح املس
ــة في اجليش الوطني  واجلهات األمني
ــث والتحقيق  ــوم بالتحري والبح تق
ــكل حثيث وميكن  ومتابعة األمر بش

القول إننا وصلنا إلى الفاعل».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــيطرة على غزنة  ــارك للس دخلت املع
في شرق أفغانستان يومها الثالث مع 
اشتداد االشتباكات األحد بني طالبان 
ــد  ــة وتأكي ــة األفغاني ــوات األمني والق
ــيطرتها. ــت س ــة حت ــول ان املدين كاب

واستمر مقاتلو طالبان بالتجول داخل 
املدينة حيث أحرقوا مكاتب حكومية 
ــاط تفتيش  ــدة نق ــى ع ــيطروا عل وس
ــذي بدأت فيه  ــرطة، في الوقت ال للش
التعزيزات التي نشرتها كابول ملقاتلة 
ــة ببطء.أما  ــن تصل الى املدين املتمردي
السكان فقد لزموا منازلهم او حاولوا 
ــر والنقص في  ــن القتال الدائ الهرب م
املواد الغذائية، وفق مسؤولني وسكان. 
ــب رئيس  ــان اهللا كامراني نائ ــاد أم وأف
ــول ان  ــة من كاب ــة غزن ــس مدين مجل
ــاف «في غزنة،  «الوضع فوضوي». وأض

فقط مقرات الشرطة ومكتب احملافظ 
ــيطرة القوات  ــض االدارات حتت س وبع
ــه  ــيطر علي ــي تس والباق ــة،  االفغاني
ــة اهللا أندر احد  ــان». ووصف رحم طالب
ــكان أوضاعا مشابهة في مقابلة  الس
ــال إن القتال  ــوز»، وق ــاة «تولوني مع قن
ــتعر في مناطق واسعة من املدينة  اس
ــة بها. وقال أندر  والقرى النائية احمليط
«ليس هناك قوات كافية لصد مقاتلي 
طالبان. لم نشهد هجوما بهذا احلجم 
ــبكات  ــل». وبقيت ش ــان من قب لطالب
ــد تخريب  ــوال معطلة بع ــف اجل الهات
املقاتلني أبراج البث، كما مت استهداف 
ــة االمر الذي  ــز إعالمية في املدين مراك
ــل عملية التحقق من املعلومات. يعرق
ــكل  ــهود بش ــن ما يصفه الش ويتباي
ــوات االفغانية  ــات الق ــع بيان صارخ م
ــدت ان  ــي أك ــبت الت ــة الس واألميركي

ــكل  ــيطر بش ــوات احلكومية تس الق
قوي على املدينة، وتعهدت بأن غزنة لن 
ــان عليها. ــتيالء طالب تواجه خطر اس

ــاعتني عن  ــي تبعد س ــرزح غزنة الت وت
ــاد  ــول حتت خطر متزايد مع احتش كاب
مقاتلي طالبان هناك منذ اشهر، إضافة 
الى التقارير عن امكانية تسللهم الى 
ــى ارادوا. وتعتبر احلرب هناك  املدينة مت
ــيطرة على  آخر محاوالت طالبان للس
ــع تزايد الضغوط  احدى املدن، وتأتي م
ــالم  على املتمردين للبدء مبفاوضات س
ــتمرة  ــة إلنهاء احلرب املس مع احلكوم
ــوم كان العملية  ــا. الهج منذ ١٧ عام
األكبر التي أطلقتها طالبان منذ ابرام 
ــي حزيران  ــبوقة ف ــر مس ــدة غي معاه
حول هدنة مؤقتة بني طالبان والقوات 
ــحة لألفغان  احلكومية، ما أعطى فس

املتعبني من احلرب.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــس  ــي تون ــر اآلالف ف تظاه
اجتماعية  ــات  اصالح ضد 
ــية،  رئاس جلنة  ــا  اقترحته
ــاواة في  ــي مقدمها املس ف
االرث بني الرجل واملرأة وعدم 
ــة. وهتف رجال  ــرمي املثلي جت
ونساء رفع بعضهم نسخا 
ــندافع عن  ــرآن «س الق من 
ــا». وجاءت  ــالم بدمائن االس
لدعوة  ــة  تلبي ــم  تظاهرته
ــة  الوطني ــيقية  «التنس
للدفاع عن القرآن والدستور 
ــي  ــة» الت ــة العادل والتنمي
ــم جامعيني ورجال دين  تض
ــالمية. اس ــخصيات  وش
ــرح (٢٢ عاما)  ــت درة ف وقال
ــع رفاق لها  التي حضرت م
ــط البالد  من القيروان بوس
ــن مبادئ  ــا لندافع ع «جئن
ــا». واضافت «انا ضد  ديانتن
اجلنسية  باملثلية  االعتراف 
ــي االرث». وفي  ــاواة ف واملس
ــة  جلن ــت  عرض ــران،  حزي
رئاسية كلفت صيف ٢٠١٧ 
ــف احلريات  ــي مل ــر ف النظ
ــس، مقترحاتها في  في تون
ــأن اصالحات اجتماعية  ش
ــبوقة  مس ــر  وغي ــعة  واس
ــاواة  ــاول خصوصا املس تتن
في االرث وعدم جترمي املثلية 
ــة  ــاء عقوب ــية وإلغ اجلنس

ــس  ــكل الرئي ــدام. وش االع
ــد  قائ ــي  الباج ــي  التونس
 ٢٠١٧ آب  ــي  ف ــي  السبس
ــة  الفردي ــات  احلري ــة  «جلن
ــت  ضم ــي  الت ــاواة»  واملس
ــراء  اخلب ــن  م ــة  مجموع
العداد مقترحات اصالحات 
ــجم مع ما  اجتماعية تنس
ــتور ٢٠١٤ على  ــي دس ورد ف
ــة. ــات الفردي ــد احلري صعي
ــي في  السبس يتطرق  وقد 
االثنني  ــس  أم ألقاه  خطاب 
ــبة يوم املرأة الى هذه  ملناس
ــق مختار  ــات. وعل االصالح
ــتون  (س ــن  الرحم ــد  عب
ــدون تغيير اركان  عاما) «يري
ــالم». واكدت صبيحة  االس
ــي  الت ــا)  عام  ٥٦) ــلبي  ش
ــا آمنة  ــرت مع ابنته تظاه
ــاواة في االرث  ــدم املس ان ع
القرآن  ــمه  «خط احمر رس
ــدم جتاوزه».وقالت  ينبغي ع
ــرة على  ــت مجب آمنة «لس
ــل، واذا فعلت ميكنني  العم
ــي»  باملال لنفس االحتفاظ 
ــا «ال  ــت والدته ــا علق فيم
ــام الرجل، عليه ان  خيار ام
يعمل ويلبي حاجات املنزل، 
لهذا السبب انه يرث اكثر». 
واكدت اللجنة الرئاسية ان 
مقاربتها «ال تتنافى وجوهر 

االسالم».

وكاالت / البينة الجديدة
عاد وزير اخلارجية البريطاني السابق 
ــه  عطلت ــن  م ــون  جونس ــس  بوري
الصيفية ليجد نفسه في مواجهة 
ــن لتصريحاته  ــني منتقدين ومؤيدي ب
عن البرقع وسط خالفات تزداد عمقا 
ــم يوم  ــزب احملافظني احلاك ــل ح داخ
االنتقادات  ــتدت  املاضي.واش ــد  األح
ــر أكبر تهديد  ــون، الذي يعتب جلونس
لقيادة احلزب املتعثرة بزعامة رئيسة 
ــاي، داخل احلزب بعد  ــوزراء تيريزا م ال
ــدى الصحف قال  ــره بإح ــال نش مق
ــن  ــي يرتدي ــلمات الالت ــه إن املس في
ــق البريد أو  ــبهن صنادي ــع يش البرق
لصوص البنوك.ورغم أن هذا الوصف 
ــارض حظر  ــياق مقال يع جاء في س
ــادات ربطت بني  ــإن االنتق ــاب ف النق
حديث جونسون واخلوف من اإلسالم 
ــالموفوبيا) في حني اعتبر آخرون  (إس

ــق مع  ــا يتف ــبيها غني ــق تش التعلي
ــن البريطانيني. ــعر به كثير م ما يش

ــر الذي  ــون، األم ــت ماي جونس ووبخ

ــن يرونه  ــني أنصاره الذي ــار غضبا ب أث
ــف أكثر  ــي موق ــن يرغبون ف ــزا مل رم
ــددا في مفاوضات االنفصال عن  تش

ــاد األوروبي. وحتت عنوان «بوريس  االحت
ــل احلكومة» كتبت  ــر حربا داخ يفج
إن  ــة  قائل ــز  تامي ــداي  ــة صن صحيف
ــر أسماءهم  أربعة وزراء كبار لم تنش
ــتياء من تعامل ماي  ــعرون باالس يش
مع األمر. ونسب إلى أحد الوزراء القول 
ــس تنم عن  ــراس بوري ــة إخ «محاول
ــيما وأن غالبية الناس  حماقة، ال س
تتفق معه». وأمضى جونسون األحد 
ــدة تيم على  ــكنه في بل في مقر س
ــمال غربي  بعد نحو ٨٠ كيلومترا ش
ــرج إال ليقدم أكوابا من  لندن ولم يخ
ــئل  ــاي للصحفيني. وعندما س الش
ــعر باألسف لتصريحاته،  إن كان يش
ــتيف بانون،  رفض التعقيب.وكان س
كبير اخلبراء االستراتيجيني السابق 
ــي دونالد ترامب، من  للرئيس األميرك
ــون  ــني املدافعني عن تعليق جونس ب
ــح لصحيفة  ــع إذ أوض ــأن البرق بش

ــون  ــلوب جونس ــداي تاميز أن أس صن
ــالة التي كان  في الطرح أضاع الرس
ــا. وكان بانون دعا  يرغب في توصيله
جونسون ملنافسة ماي على منصب 

رئيس الوزراء.
ــس  ــو مجل ــر، عض ــدرو كوب ــن ان لك
ــزب احملافظني  ــي حل املنتم ــوردات  الل
ومستشار احلكومة السابق لشؤون 
«باخلواء  اتهم جونسون  االنتخابات، 
ــذا  ــد ه ــعبوية بع ــي» والش األخالق
ــى تويتر «حقارة  التعليق. وأضاف عل
ــى  حت ــاوز  تتج ــون  جونس ــس  بوري
عنصريته التلقائية ومغازلته العابرة 
ــه للفاشية. إنه سيؤيد  بالقدر نفس
ــذب مؤيدين له  ــيء يج ــا أي ش حرفي
ــون  في أي حلظة». ولم يتطرق جونس
ــر  ــكلة خالل مقاله الذي نش للمش
في وقت متأخر يوم األحد بل ركز بدال 

من ذلك على مشكلة اإلسكان.
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د. علي عبد الوهاب 

ــي قلب عاصفة  ــى ان تكون ف ــوقك القدر ال ــا يس عندم
ــك اال ان حتاول  ــار امام ــال خي ــذر ف ــي وال ت ــاء ال تبق هوج
ــياء  ــوة وباقوى االش ــن ق ــا ميكنك م ــكل م ــبث ب التش
ــر كذلك فان من  ــاع ومادام االم ــة خوفا من الضي احمليط
ــة ليناور   ــه صناعة وال زراع ــراق ليس لدي ــروف ان الع املع
ــاء بهما بل  ــب االصدق ــا ويضغط ويبتز ويكس اقتصادي

ــال وانتاجه  ــك مثلما يق ــمال في ذل ــو صفر على الش ه
ــت احلكومة العراقية  ــي هو بيع النفط اذ رمبا كان الوطن
تخشى سطوة ترامب ومثال بجرة قلم منه يحجز اموال 
ــتخراج  ــركات العاملة في اس ــب الش ــراق او يحاس الع
ــن باملقابل  ــون مقبوال لك ــم كل ذلك قد يك ــط نع النف
ــرا ليخرج في  ــيد العبادي كان مضط ــا هل ان الس ايض
ــات ؟ اما كان  ــن التزامه بالعقوب ــر الصحفي ويعل املؤمت
ــه في هذا  ــال ويبتعد عن زج نفس ــتطيع ان يناور مث يس
ــجال وليس مطلوبا منه وليعصبها براس غيره من  الس
ــببا للتصعيد  ــؤولني بدال من ان يكون تصريحه س املس
ــى عن احلمالت االعالمية  ــي في وقت نحن في غن الداخل
ــا لدينا يكفي وزيادة .. ولو كان لدينا  واالخرى املضادة فم
ــد عليهم  ــذا او ذاك او توج ــاع له ــاء ال اتب ــة اقوي ساس
ــني بتقليل العناد  ــوا االيراني ــذا او ذاك  القنع ملفات له
ــوى  ــة حافة الهاوية التي لم جتلب لهم س وترك سياس

ــن مقولة النبي رحم اهللا  املصاعب واحلصار واالنطالق م
امرأ عرف قدر نفسه وفي ذات الوقت لنصحوا االمريكان 
ــدة وصعبة  ــاملة خير من معان ــران متعاونة ومس ــان اي ب
ومثيرة للمشاكل وهذا يستلزم احترام ارادتها واالنطالق 
ــل معها وفي ذات الوقت  ــن املواثيق الدولية في التعام م
طمأنة العرب وبخاصة دول اخلليج وعبر اخلطاب املعتدل 
ــن ورموزهم فضال  ــرام عقائد االخري ــر امللتزم باحت واملنب
ــب العلمية  ــتضافة النخ ــاح االيجابي واس ــن االنفت ع
ــي مختلف املناطق  ــبابية واالعالمية ف والرياضية والش
ــس هؤالء  ــات اجلنوبية ليعك ــا احملافظ ــة واوله العراقي
ــن والقومية بدال  ــم في الدي ــة عن اخوانه ــرة ايجابي نظ
ــب التكفير والتفرقة  ــيعة في كت ــن ان يقراوا عن الش م
ــعوب في  ــاس نهضة الش ــلمي هو اس فالتعايش الس
ــدم لكنها  ــات النجاح والتق ــك كل مقوم ــة متتل منطق

تفتقد الرادة التعايش السلمي .

عبدالرضا الساعدي 

ــاء  ــة األمريكيني ، الرؤس ــي أن الساس ــدو ل يب
ــر ،  ــخ املتجبّ ــب املنتف ــدا ترام ــم و حتدي منه
ــان والتراث  ــعوب واألدي ــرؤوا تاريخ الش ــم يق ل
ــا وعاملنا  ــي منطقتن ــدا ، حتديدا ف ــدمي جي الق
ــرقي ، ألنهم ميتلكون عقلية  ــالمي والش اإلس
ــكون بها ،  ــددة يؤمنون بها ويتمس مادية مح
ــور حول املال والقوة  وهي العقلية التي تتمح
ــكان طيلة  ــاز به األمري ــوث ميت ــداع ، كثال واخل
مراحلهم السياسية واالجتماعية والثقافية 
ــا وعمرها ، ألن  ــي تاريخه ــدودة والقريبة ف احمل
أمريكا بال تاريخ عريق وبال إرث حضاري تستمد 
ــة واملوعظة ، وإمنا هناك  منه احلكمة والتجرب
ــعوب األصلية  ــط تاريخ الهنود احلمر، الش فق
ــف(كولومبس) ما  ــالد قبل أن يكتش لهذه الب
يعرف بـ(العالم اجلديد) أو (أمريكا ) حاليا ، وقد 
مت قتل الشعب األصلي لهذا البلد ومحقه من 
ــدد محدود  ــوى ع ــة ولم يتبق منهم س اخلارط
جدا يعيش بفقر وعزلة وبقايا أثرٍ حزين وبائس 
ــدة لألمريكان ،  ــه العقلية اجلدي ــم تبقي من ل
ــا وأفريقيا  ــتى أورب ــن من ش ــكانها الوافدي س
ــا  ــت عليه ــي هيمن ــم ، والت ــي دول العال وباق
ــكل يكاد  األجندات اليهودية الصهيونية بش
يكون مطلقا ، بفضل املال والقوة واالحتيال أو 

املكر واخلداع ، كما أسلفنا في احلديث .
ــددة بهذا الثالوث  هذه العقلية األمريكية احمل
ــي دمار  ــببت ف ــي تس ــي الت ــا ، ه ــور آنف املذك
ــى  عل ــة  والهيمن ــتعمارها  واس ــعوب  الش
ــابقا والحقاً وستستمر  مقدراتها األخرى ، س
ــتكباري  االس ــج  النه ذات  ــي  ف ــتقبال  مس
الوحشي، من خالل التدخل العسكري املباشر 
أو غير املباشر ، أو من خالل دعمها ومساندتها 
الكاملة للصهاينة احملتلني ، وكذلك من خالل 
ــية ، أال وهو  ــر خبثا ووحش ــائل أخرى أكث وس
ــة االقتصادية ملن ال يتوافق  احلصار أو املقاطع
ــل لكالمنا  ــا ، والدالئ ــتها ونهجه مع سياس
ــواء في فيتنام وفلسطني  قريبة ومعروفة ، س

ــوريا واليمن وغيرها ، وأخيرا وليس  والعراق وس
آخرا ايران.

ــب ذي العقلية  ــإن ترام ــدء ، ف ــى ب ــودة عل وع
ــة  ــة واجلاهل ــة املتغطرس ــة األحادي األمريكي
ــم ، لم يقرؤوا  ــعوب وتراثه ــخ وأديان الش بتاري
ــن الوقائع والدروس  ــم يتعلموا بعد م جيدا ول
ــة  احلكم ــا  منه ــتلهم  تس أن  ــن  ميك ــي  الت
ــي تاريخنا  ــدا ، ولعل ف ــر ، أب ــة والعب واملوعظ
ــة ، واملواجهة  ــة النبوي ــالمي زمن البعث اإلس
ــية بني النبي ( صلّ اهللا عليه  الصعبة والقاس
ــلّم ) وبني قريش اجلاهلة واملتغطرسة  وآله وس
ــا  ــة ، م ــاة االقتصادي ــب احلي ــكة بعص واملاس
ــدروس كافية في  ــي هذا العالم املعاصر ب يغن
ــل واإلرادة واإلميان ، عندما حتني  ــر والتحم الصب
ــوم ، بني  ــني الظالم واملظل ــاعة املواجهة ب س
ــق والباطل ، فقد عمدت  ــر ، بني احل اخلير والش
ــرة النبي وأهله ومقاطعته  قريش على محاص
ــوا فيما بينهم  ــا واجتماعيا ، واتفق اقتصادي
ــني ، فكتبوا  ــوة بالغت ــزم وقس ــى ذلك بح عل
صحيفة في ذلك ووقعوا عليها وعلقوها على 
أستار الكعبة كي يلتزموا بها ، واستمر احلال 
ــابعة إلى العاشرة  ــنني ، من السنة الس ٣ س

ــاقا على النبي وأهله  من البعثة وكان األمر ش
ــه من املقربني ، بحيث كانوا يضطرون  وأصحاب
ــجر وما يصادفونه  أحيانا إلى اقتيات ورق الش
ــد احلياة ، في  ــي طريقهم كي يبقوا على قي ف
ــاك من يقف بالضد من موقف  املقابل كان هن
ــبيل خرق االتفاق  قريش الظالم وجاهد في س
ــى حانت حلظة التآكل ،  ــل على ذلك ، حت وعم

ــار وانهياره عندما أكلت األرضة  أي تآكل احلص
صحيفتهم اجلائرة مبا فيها ومبا اتفقوا عليه ، 
لتنتصر إرادة احلق واخلير واملظلومني الصابرين 
ــه الكرمي وكذلك مبواقف  ، بفضل اهللا أوال ونبي
الرجال األخيار حينها ، من الذين ساهموا في 
رفض وخرق املقاطعة واحلصار ، وطبعا بفضل 

صبر وقوة وإرادة أهل النبي وأصحابه .
ــبيه واملقارنة أبدا  ــاب التش ــا من ب ــنا هن ولس
ــتفادة من  ــدروس واالس ــاب قراءة ال ــا من ب ، إمن
ــر  ــي يفتق الت ــة  ــتلهام احلكم ــج واس النتائ
ــدا الرأس  ــرس أحينا ، حتدي ــا الرأس املتغط له
ــه وحماقاته  ــا بقرارات ــرد دائم ــي املنف األمريك
ــذا أوال ، ومن ثم  ــافر ، ه ونهجه العدواني الس
ــالمي  تذكير اآلخرين في العالم العربي واإلس
ــردة فعل  ــن أن يفعلوه ك ــا ميك ــم مب وتنبيهه
ــبيل خرق هذا  ومواقف ينبغي اتخاذها في س
ــعوب  ــار وتآكله ، فأمريكا هي عدوة الش احلص
ــالمية وبالتالي  ــعوب اإلس ، وعدوها األول الش
فإن الدول اإلسالمية جميعا ، لن تكون مبنجى 
ــوم ضد إيران ، وعليها أن  ومأمن مما يحصل الي
ــال هذا  ــف واضحة وحازمة إلفش ــذ مواق تتخ
اخملطط األمريكي الصهيوني وأن تقوم بتعبئة 
اجلماهير واإلعالم لالستنكار والتنديد والوقوف 
ــتهتار  بالضد واخملالفة ملا يحدث من ظلم واس
ــرف الدول  ــرز وأش ــدة من أب ــتهداف لواح واس
ــرائيل واإلرهاب الدولي  التي تقف مبواجهة إس
واإلقليمي في املنطقة ، كما ينبغي قبل هؤالء 
ــي العراق واألحزاب  ــة ف ر وننبه الساس أن نذكّ
ــة اجلماهيرية  ــة والتعبئ ــم في املواجه بدوره
ــيئ  ــرار األمريكي س ــادة للق ــة املض واإلعالمي
ر وننبه العبادي قبلهم  الصيت ، وعلينا أن نذكّ
ــن تنفع أبدا ،  ــم تنفع من قبل ول ــكا ل ، أن أمري
ــتها  من كانوا عمالء وتابعني لنهجها وسياس
ــرب ، والتاريخ  ــر الع ــرب وغي ــكام الع ــن احل م
ــي املعاصر يثبت هذا بشكل ساطع  السياس
ــي  ــيكون طمع الكرس ــس فيه ، فهل س ال لب
ــلطة رصاصة الرحمة لك وملن لم يتعظ  والس
بعد من دروس التاريخ القريبة والبعيدة ، لكن 
ــعوب وإرادة اخلير واملظلومني  من املؤكد أن الش
ــرة ، مهما طال الظلم  في النهاية هي املنتص
واجلبروت واحلصار الترامبي الصهيوني  وعلينا 
ــتخرج من هذه احملنة والتجارب عناوين  أن نس
ــود والصبر مع األمل  جديدة للمقاومة والصم
ــادم خالٍ من العبودية والتبعية واخلنوع  بغدٍ ق

للدول املستكبرة .

*اِّـهندس االستشاري/ فالح كاظم زاير
 

   تأسست جمعية املهندسني العراقية في 
ــني الذين  ــام ١٩٣٨ من نخبة من املهندس ع
ــة األولى أو الرعيل األول  كانوا يعتبرون اللبن
ــد تقدميهم  ــني بع ــني العراقي ــن املهندس م
 ١٩٣٨/٢/٦ ــي  ف ــها  لتأسيس األول  ــب  الطل
   .١٩٢٢ ــنة  لس ــات  اجلمعي ــون  قان ــب  مبوج
ــاطات علمية وثقافية  قامت اجلمعية بنش
ــر املهنة  ــعة بهدف تطوي ــة واس واجتماعي
الهندسية في العراق فقد عقدت وشاركت 
ــية في  ــرات الهندس ــن املؤمت ــي العديد م ف
ــة وعاملية  ــية عربي ــراق ومؤمترات هندس الع
ــات باإلضافة إلى  ــف اإلختصاص ــي مختل ف
ــتمر في احلقل  تثبيتها لفكرة التعليم املس
ــات العراق  ــع جامع ــي بالتعاون م الهندس
اخملتلفة, بحيث أصبحت جمعية املهندسني 
العراقية هي اجلمعية الرائدة في العراق في 
ــان للجمعية  ــس فرع ــذا اجملال, كما تأس ه
ــي املوصل  ــرة واآلخر ف ــي البص ــا ف أحدهم
ــات علمية وثقافية  ــاطات وفعالي قاما بنش
ــعة خاصة في حقل التعليم املستمر  واس
ــرة واملوصل  ــي البص ــاون مع جامعت وبالتع
ــل متواصل لفتح فروع للجمعية في  والعم
ــات, وأصبحت مجلة املهندس  كافة احملافظ
خالل هذه احلقبة من الزمن اجمللة الهندسية 

ــة واملنبر  ــية والتكنولوجي للعلوم الهندس
ــر البحوث والنتاجات العلمية  الرئيس لنش
في حقل املهنة في العراق, واجمللة املعتمدة 
للترقية العلمية ألساتذة اجلامعات.   أقامت 
اجلمعية أكثر من ٢٠٠٠ دورة ومحاضرة وندوة 
ــتمر واللجنة  ــن فعاليات التعليم املس ضم
 ١٦٢ ــة  اجلمعي ــدرت  أص ــد  وق ــة,  الثقافي
ــدد األعضاء  ــة املهندس وأصبح ع عددا جملل
العاملني في اجلمعية أكثر من ٣٧٦٠ عضوا, 
ــاطات  ــي كافة النش ــاركت اجلمعية ف وش
واملؤمترات الهندسية والعلمية التي عقدت 
في العراق سواء كان نشاطاً مستقالً بها أو 
بالتعاون مع اجلامعات العراقية ومؤسسات 
ــاط اخلاص  الدولة اخملتلفة أو من خالل النش
ــة  العلمي ــات  للجمعي ــى  األعل ــس  باجملل
بانتخاب املهندس االستشاري فالح كاظم 
ــس اجمللس األعلى للجمعيات  زاير نائباً لرئي
العلمية في الدورة السابقة ومازال مستمراً 
ــا خصصت  ــدورة, كم ــاطه لهذه ال في نش
ــاً للمجلس في مقرها  ــة مقراً مؤقت اجلمعي
ــتدامة واملتجددة  احلالي. مؤمتر الطاقة املس
ــن أهم اهتمامات اجلمعية  الرابع الدولي   م
ــة  للطاق ــنوي  س ــر  مؤمت ــة  إلقام ــا  تبنيه
ــرت حتريك هذا  ــتدامة واملتجددة واعتب املس
املوضوع في العراق من األمور املهمة, وجعل 
ــات  ــات والقطاع ــوزارات واملؤسس ــة ال كاف
ــتدامة  ــم بالطاقة املس ــة أن تهت اإلقتصادي
واملتجددة, لذا كان املؤمتر األول في عام ٢٠١٥ 
ــعار ((ضمان الطاقة املتجددة لبيئة  حتت ش
أفضل)) برعاية مجلس محافظة بغداد كان 
ــن القطاعات  ــع للكثير م له الصدى الواس
ــة واألهلية, وحلقه املؤمتر الثاني في  احلكومي
عام ٢٠١٦ حتت شعار ((دعم تطبيقات الطاقة 

ــة أفضل)) برعاية وزارة  املتجددة ضمان لبيئ
التعليم العالي والبحث العلمي الذي جعل 
معظم الوزارات ومؤسسات الدولة تهتم به, 
ــر الثالث في عام ٢٠١٧ حتت  كما وعقد املؤمت
شعار ((بدأنا ولن نتوقف عن نشر تطبيقات 
ــة نظيفة))  ــددة لبيئة عراقي ــة املتج الطاق
برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
وقد حضر وزراء ووكالء وزارات ورئيس مجلس 
محافظة بغداد الذي لم ينقطع عن حضور 

مثل هذه النشاطات كما وحضر العديد من 
املدراء العامني, وقد قدمت بحوث عديدة متت 
ــي كل مؤمتر وصدرت  ــتها خالل يوم مناقش
ــلت إلى مجلس  عن كل مؤمتر توصيات أرس
ــوزارات  ــة ال ــوزراء وكاف ــس ال ــواب ومجل الن
وتشكيالتها وكانت اإلستجابة لها إيجابية 
ــريعة ما تطلب إقامة الكثير من الورش  وس
ــداد دورات التعليم  ــة وإع ــدوات الالحق والن

ــتمر اخلاصة بهذا التخصص ما جعل  املس
ــر الرابع ليكون دولياً  اجلمعية تعد إلى املؤمت
ــي والرعاية من  ــناد العلم ــاون واإلس وبالتع
 IEEE) ((Institute of Electrical) ــة  مؤسس

((and Electronics Engineers
ــني من جهات  ــور متخصص ــك حض     وكذل
ــة كبرى في  ــركات دولي ــاركة ش دولية ومش
ــي مجال  ــة ف ــا التخصصي ــرض معداته ع
ــددة إضافة إلى  ــتدامة واملتج ــة املس الطاق
ــات الدولة العاملة  ــركات ومؤسس ش
ــكلت  في مجال الطاقة املتجددة, وش
ــة  التحضيري ــة  اللجن ــة  ــي اجلمعي ف
ــهر  ــد بدأت بالعمل منذ ش للمؤمتر وق
ــعاراً  ــددت ش ــي ٢٠١٨ وح ــون الثان كان
للمؤمتر ((العراق يساهم في بناء قدرات 
ــن  م ــددة  واملتج ــتدامة  املس ــة  الطاق
ــيكون  أجل حماية كوكب األرض)) وس
ــم  التعلي وزارة  ــاركة  ومش ــة  برعاي
ــي واجلامعات  ــث العلم ــي والبح العال
ــز األبحاث  ــة ومراك ــة واألجنبي العراقي
ــة  احلكومي ــركات  والش ــات  واملؤسس
ــة والدوائر  ــة العراقية واألجنبي واخلاص
ــة  التخصصي ــركات  والش ــمية  الرس
ــيعقد  ــع املدني, وس ــات اجملتم ومنظم
ــرين  ــي الفترة من ٢١ - ٢٢ تش ــر ف املؤمت
ــادق الدرجة األولى,  ــي ٢٠١٨ في أحد فن الثان
ــر (تطبيقات الطاقة  ــتكون محاور املؤمت وس
ــاح  الري ــة  طاق ــات  وتطبيق ــية  الشمس
وتطبيقات طاقة الكتلة احليوية وتطبيقات 
ــتدامة وتطبيقات طاقة املياه  العمارة املس
وتطبيقات حتسني البيئة واملناخ وتطبيقات 
ــاندة  والس ــرى  األخ ــددة  املتج ــة  الطاق
واملتجددة),  ــتدامة  املس الطاقة  وتشريعات 

ــة العلمية  ــكلت اللجن ــى إثر ذلك تش وعل
ــى تقوميها  ــدرس البحوث وتعمل عل التي ت
ــتقوم  ــي املؤمتر, وس ــتها ف وقبولها ملناقش
ــى تهيئة  ــة بالعمل عل ــة التحضيري اللجن
ــش املؤمتر  ــيكون على هام ــرض الذي س املع
واإلعداد له في نفس الفندق الذي سينعقد 
ــي املعرض  ــارك ف ــه املؤمتر, وميكن للمش في
ــرض تلفزيوني  ــة ع ــه وإقام ــرض منتجات ع
للحديث عن منتجاته والتعريف بنشاطات 
الشركة, ونتوقع لهذ املؤمتر النجاح بتظافر 
جهود كافة العاملني عليه ومساندة الدولة 
بكافة سلطاتها ليكون احلديث عن التغلب 
على كافة الصعاب التي تواجهها في توفير 
ــانداً  ــون رافداً مس ــة لتك ــة النظيف الطاق
ــر  ــت احلاض ــي الوق ــة ف ــة األحفوري للطاق
ــاء الذاتي للعراق. ميكن  والوصول إلى اإلكتف
للعراق العمل مع الشركات العاملية الكبرى 
في االستثمار في انتاج الطاقة وعلى سبيل 

ــتخدام توربينات جديدة صنعتها  املثال اس
ــيمنس األملانية الرائدة في مجال  شركة س
ــة التوربني  ــغ انتاجي ــذي تبل ــاء, وال الكهرب
ــى الغاز  ــكا واط ويعمل عل ــد ٤٠٠ مي الواح
ــام, ويحتاج  ــن احتراق النفط اخل املنبعث م
ــغل  ــني توربينا فقط وتش العراق إلى خمس
ــى الدورة فقط,  ــن الغاز املنبعث من مصف م
وهذا النوع من التوربينات اقتصادي جداً في 
استهالك الغاز, وتبلغ كلفة هذه التوربينات 
ــتطيع العمل  ــاً ٦ مليارات دوالر, وتس جميع
ــاً أن هذا  ــن تنصيبها علم ــنتني م ــالل س خ
ــدول اجملاورة  ــور يدفعه العراق لل املبلغ املذك
ــنة  ــكا واط فقط بالس ــتيراد ١٢٠٠ مي الس
ــدرة اإلنتاجية لهذه  ــدة فيما تبلغ الق الواح
ــف ميكا واط  ــرون أل التوربينات ٢٠٠٠٠ عش
ــة  ــن الصيان ــؤولة ع ــركة مس ــون الش وتك
ــة للزيادة,  ــنوات قابل ــدة ١٠ س ــب مل والتدري
وميكن للشركة االستثمار في هذا املشروع 

أو أي شركة أخرى لتمويل وشراء التوربينات 
أو غيرها وحتصل على أموالها بعد التشغيل 
من فواتير املواطنني, أي أن احلكومة لن تدفع 
فلساً واحداً ومهمتها فقط ضمان الشركة 
ــا الى  ــر ودفعه ــة الفواتي ــتثمرة وجباي املس
ــداد أموالها, وهذا مقترح حلل  ــركة وس الش

معضلة توفير الكهرباء.
ــني العراقية التعاون  ميكن جلمعية املهندس
ــة  الوطني ــة  والهيئ ــاء  الكهرب وزارة  ــع  م
لإلستثمار وأي جهة تبحث عن احلل ملشكلة 
ــية  ــن اجملاالت الهندس ــاء وفي أي م الكهرب
ــي أعناقنا خلدمة  ــذه أمانة ف ــة, وه والعلمي
العراق العزيز وشعبه الذي يذوق األمرين كل 

يوم.

*رئيس جمعية اِّـهندسني العراقية

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

يمكن لجمعية اِّـهندسني 
العراقية التعاون مع وزارة 
الكهرباء والهيئة الوطنية 
لالستثمار وأي جهة تبحث 
عن الحل ِّـشكلة الكهرباء 
وَّـ أي من اِّـجاالت 
الهندسية والعلمية
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علينا أن نستخرج من هذه 
اِّـحنة والتجارب عناوين 
جديدة للمقاومة والصمود 
 والصرب مع األمل بغد
قادم خالٍ من العبودية 
والتبعية والخنوع للدول 
اِّـستكربة

تركيــا  تــرد  هــل  األردنيــة:  الســبيل 
”الصفعة األمريكية“ بمثلها؟

ــة  ــختيها الورقي ــة بنس ــف عربي ــت صح ناقش
وااللكترونية أبعاد األزمة بني أنقرة وواشنطن على 
خلفية قضية القس أندرو برانسون الذي حتاكمه 
ــب  ــت ترام ــي أغضب ــاب، والت ــم اإلره ــا بته تركي
وجعلته يزيد من الرسوم اجلمركية على الواردات 
ــأزم التركي-األمريكي عناوين  ــدر الت التركية.وتص
ــاب أن أنقرة  ــاالت الكتاب. ورأى كت ــف ومق الصح
ــنطن ”الصفعة بصفعة مثلها“ بينما  ترد لواش
ــات التركية-األمريكية  ــن أن العالق حذر آخرون م
ــد ”وصلت إلى حافة الهاوية“. نبدأ من صحيفة  ق
ــا قاله أردوغان في  ــبيل األردنية التي أبرزت م الس
ــر  ــتمر فيه قوى الش مقاله: ”في الوقت الذي تس
ــإن التصرفات  ــة حول العالم، ف ــي دس الكراهي ف
أحادية اجلانب ضد تركيا من قبل الواليات املتحدة 
ــؤدي إال لتقويض املصالح  ــا لعقود- لن ت -حليفتن

األمريكية واألمن.
ــنطن  ”لذلك وقبل أن يفوت األوان، يجب على واش
ــي مفادها أن  ــة الت ــرة املضلل ــي عن الفك التخل
ــون غير ندية وأن تتصالح مع  عالقتنا ميكن أن تك

حقيقة أن تركيا لديها بدائل.“

موقع : عربي 21: تركيا ترد

ــذا االجتاه  ــان ”إن عدم عكس ه ــف أردوغ ويضي
ــدء في  ــا للب ــرام يدفعن ــدم االحت ــادي وع األح

البحث عن أصدقاء وحلفاء جدد“.
ــع عربي 21  ــد احلميد صيام في موق ــول عب ويق
ــا بفرض عقوبات  ــا ترد ”الصفعة مبثله إن تركي
ــدل والداخلية األمريكيني حتى  على وزيري الع
ــع للغة  ــا ميكن أن تخض ــد أن تركي ــن أح ال يظ
ــك فهو ال  ــن ظن ذل ــات - وم ــد والعقوب التهدي
يعرف األمة التركية كما قال الرئيس أردوغان“.
ــن تأثير هذه العقوبات حتى وإن  ويحذر صيام م
ــوق املالي. ويقول:  ــكلية“ على الس كانت ”ش
ــتثمارات أجنبية  ــحب اس ــاك عمليات س ”هن
ــي امليزان  ــا أن هناك عجزا ف ــغ هائلة، كم مببال
ــس التصدير،  ــتيراد ولي ــاري لصالح االس التج

ــارج،  ــط من اخل ــتيراد النف ــم اس ــبب حج بس
ــن احتياجاتها  ــتورد نحو 90 باملائة م فتركيا تس
ــهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا  من الطاقة، التي ش

في األشهر املاضية“.

الحياة اللندنيــة: أردوغان يدعو األتراك 
إُّـ شراء اللرية من أجل الكفاح الوطني

ــي أحد  ــاة اللندنية ف ــة احلي ــول صحيف ــا تق كم
ــراء الليرة  عناوينها: ”أردوغان يدعو األتراك إلى ش
ــعيد  ــير س من أجل الكفاح الوطني“ وكذلك يش
ــط اللندنية إلى أن  ــرق األوس ــد الرازق في الش عب
”أردوغان يلوح ببدائل للحليف األمريكي“.ويصف 

ــد اللندنية العالقات  ــي العربي اجلدي جابر عمر ف
التركية األمريكية بأنها تتحول ”من احلرب الباردة 
ــرة“.ويقول: ”هذه احلرب، وإن  ــى املواجهة املباش إل
ــي الوقت احلالي،  ــرة ف لت إلى مباش بدت أنها حتوّ
ــون،  ــس األمريكي أندرو برانس ــبب قضية الق بس
الذي يعيش قيد اإلقامة اجلبرية في تركيا، إال أنها 
ــاً، تراكمت  ــاردة ممتدة لنحو 15 عام ــت حرباً ب كان
ــبب العديد من  خاللها التباينات بني البلدين بس
القضايا“. ويضيف الكاتب: ” أما مآالت احلرب بني 
ــك  ــومة، في ظل متس ــن، فتبدو غير محس البلدي
ــة، خصوصاً  ــاً في املواجه ــني باملضي قدم الطرف
بعدما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه 

ــيتصدى للتهديدات األمريكية، مستنداً على  س
ــا يبدو إلى عدد من نقاط القوة والضغط، مبا في  م
ــراكة مع الواليات  ذلك التلويح بالتخلي عن الش

املتحدة، كما أملح صراحة“ .

رأي اليوم اللندنية اإللكرتونية : ”لحظة 
اختيار قاسية وصعبة“

ــوم اللندنية  ــاري عطوان في رأي الي ــرى عبد الب وي
صار أمريكي غير  ــة أن ما يحدث هو ”حِ اإللكتروني
ــه عن احلِصار  فعول ل مَ ــا، ال يَقِ ــر على تركي مباش
ــر، فاللَّيرة  ن أخطَ ــران، إن لَم يَكُ ــروض على إي املَف
التركية سجلت تَدهورًا يوم اجلُمعة هو األكبَر في 

ــبَته عن 10 باملائة  ني، زادَت نِس يَومٍ واحد منذ عامَ
ى قيمتها حاجز الـ 6 ليرات مقابل الدوالر،  لتتخطّ
ــل هذا االنهيار بعد  ــتَبعد أن يتواص ير املس ومن غَ
خطوة الرئيس ترامب برفع الرسوم على الصادِرات 
التركية من الصلب واألملنيوم“. ويقترح عطوان رداً 
تركياً يأمل أن يفعله الرئيس التركي، ويقول: ”إنها 
رب سياسية بواجهة اقتصادية تعلنها أمريكا  حَ
وحلفاؤها في حلف الناتو ضد تركيا، والرد عليها 
ب أن يكون بتجميد تركيا لعضويتها في هذا  يجِ
ــكري  ــي وعس احلِلف، والدخول في تَكتلٍ سياس
جديد مع احملور الروسي الصيني اإليراني الهندي، 
والتوصل إلى حل سياسي سريع لألزمة السورية 

يضع حداً للحرب“.
أما عبد األمير رويح في صحيفة النبأ اإللكترونية 
ــب  العراقية فيقول: ”ترى الواليات املتحدة بحس
ــداً في  ــت بعي ــد ذهب ــا ق ــادر أن تركي ــض املص بع
ــات األمريكية، وأنها جتاوزت  معارضتها للسياس
ــق عالقتها  ــودة، وماضية في تعمي ــة الال ع نقط
ــيا  بخصوم الواليات املتحدة وفى مقدمتهم روس
ــا رفضها طلب  ــني، فقد أعلنت تركي وإيران والص
الواليات املتحدة املشاركة في فرض عقوبات على 
ــارك  ــه كانت تركيا تش إيران، وفى التوقيت نفس
ــرة من مباحثات سوتشي“.غير  في اجلولة العاش
ــا أردوغان ال  ــف: ”الضغائن التي يحمله أنه يضي
ــن جانبه،  ــن اإلدارة األمريكية“.م ــن ضغائ تقل ع
ــرب اليوم  ــب في موقع الع ــاد الدين أدي ــول عم يق
اللبناني إن العالقات التركية - األمريكية ”وصلت 
إلى حافة الهاوية!“ويضيف: ”هذا الشد واجلذب، 
ــح أردوغان من  ــي تعمل لصال ــذه العناصر الت وه
ــة والتي حتاصره بقوة من ناحية أخرى، تضع  ناحي
ــاد وخطير ال يحتاج إال  ــا أمام مفترق طرق ح تركي
ــي بالعصا من كل  ــاك الرئيس الترك حملاولة إمس

االجتاهات! إنها حلظة اختيار قاسية وصعبة“  .

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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علي الصالح

التهدئة في غزة بشكلها املطروح والتنسيق 
األمني في الضفة الذي ينادي اجلميع بوقفه، 

هل ثمة فروقات بينهما.
ــوض في املوضوع، وحتى ال نفهم  قبل أن نخ
ــق على املتربصني  ــأ، وحتى نقطع الطري خط
ــدات ونقطع دابر  ــبقا حدا للمزاي ونضع مس
ــن التأكيد على أننا  ــات، ال بد بداية م االتهام
ــكالها  ــا مع املقاومة، بجميع أش قلبا وقالب
ــو جاثم  ــري، ما دام ه ــالل العنص ــد االحت ض
ــتيطانه  ــل اس ــا دام يواص ــا، وم ــى قلوبن عل
ــتخدام  ــرطاني على أرضنا، ويواصل اس الس
ــاباتنا، وكبارنا  ــبابنا وش ــل ضد ش آالت القت
ــائنا، وطاملا تتواصل اعتداءات  وأطفالنا ونس
املستوطنني على األهالي وتدمير ممتلكاتهم 
ــم وحرق  ــدم بيوته ــجارهم وه ــالع أش واقت
ــم نيام في بيوتهم،  العزل «غير» اآلمنني، وه
ــذا أوال.وثانيا يجب التأكيد على أننا، أيضا،  ه
ــعبنا في  ــا مع رفع احلصار عن ش ــا وقالب قلب
غزة، الذي ما يزال يتذوق يوما بعد يوم ومنذ١٢ 

ــار واحلصار. ونقول  ــم القتل والدم عاما، طع
ــر، وال بد  ــى معاناة وال بد للقيد أن ينكس كف
ــعبنا مبتكر  لهذا احلصار أن ينتهي بإرادة ش
مسيرات العودة، واالستمرار فيها ألكثر من٤ 
ــهر، رغم ارتفاع عدد الشهداء واجلرحى،  أش
ــات احلارقة، التي  ــرات والبالون ومبتكر الطائ
ــاده عاجزا  ــش االحتالل بعدته وعت يقف جي
ــى مواجهتها.ونقول  ــادر عل ــا وغير ق أمامه
ــعبنا في غزة أن ينال  أيضا نعم إن من حق ش
ــات أعينهن  ــان وأن تغمض األمه األمن واألم
ــذات أكبادهن،  ــات على فل ــال وهن مطمئن لي
وأيضا من حق أطفال غزة أن ميارسوا حياتهم 
ــم من أطفال  ــة الطبيعية كغيره الطفولي
ــر لهم الطعام  ــم، ومن حقهم أن يتوف العال
ــراب والتعليم والدواء والكهرباء وحرية  والش
ــال العالم.وهذا  ــة أطف ــوة ببقي ــة أس احلرك
ــحب على أطفال الضفة الغربية  طبعا ينس
ــان، ويعانون  ــن واألم ــون باألم ــن ال ينعم الذي
ايضا من االعتقال والقتل، إما برصاص جنود 
االحتالل، أو بنيران املستوطنني املستأسدين.

ــأدخل في  ــة الضرورية، س ــد هذه املقدم وبع
ــي الذي  ــيق األمن ــة بني التنس ــب املقارن صل
ــطينية املرفوض  ــلطة الفلس ــوم به الس تق
جملة وتفصيال، والتهدئة بني دولة االحتالل 
ــري اإلعداد لها في  ــة حماس، التي يج وحرك
ــة، وبدعم من  ــرات املصري ــة أجهزة اخملاب أروق

ــوالي ميالدينوف. حاولت  ــوث األممي نيك املبع
ــة النهائية  ــي النتيج ــم أجد ف ــة فل املقارن
ــان لدولة  ــن واألم ــا يوفر األم ــا، فكالهم فرق
ــواء في مستوطنات  االحتالل ومواطنيها، س
ــة،  ــتوطنات الضف ــي مس ــزة، أو ف ــالف غ غ
ــميات،  ــدة وإن اختلفت التس ــة واح النتيج
ــي مع دولة  ــيقها األمن ــلطة تبرر تنس فالس
ــان ملواطنيها  ــن واألم ــر األم ــالل بتوفي االحت
ــيير أعمالهم، وتثبيت  ــؤونهم وتس وإدارة ش
ــة، مبنع أي  ــاع األمني ــيطرتها على األوض س
ــالل. ورغم  ــكرية ضد دولة االحت أعمال عس
ــية  ذلك فإن كل األطراف واألطياف السياس
والفصائل الفلسطينية، مبا فيها حركة فتح 
نفسها صاحبة السلطة في الضفة احملتلة، 
واجمللسان الوطني واملركزي ملنظمة التحرير، 
ــيق األمني وتنادي بوقفه. وهذا  ترفض التنس
ــال اجمللس  ــدول أعم ــدرج على ج ــب م الطل
ــيعقد  ــر، الذي س ــة التحري ــزي ملنظم املرك
ــطس/ ــمة يومي ١٥/ ١٦ أغس ــة حاس جلس

ــي رام اهللا، الذي يفترض أن يضع  آب احلالي ف
ــابقة، من بينها  اآلليات لتطبيق قراراته الس
ــى حبرا على  ــى ال تبق ــيق األمني حت التنس
ــيق األمني لم ولن مينع قوات  ورق.وهذا التنس
االحتالل عن مواصلة أعمالها اإلجرامية ضد 
فلسطينيي الضفة، بعدما اعادت احتاللها 
ــام ٢٠٠٢. ولم  ــدوان «اجلدار الواقي» ع بعد ع

ولن مينعها عن مواصلة سرقة األراضي وهدم 
ــال والقصر والتضييق  املنازل واعتقال األطف
ــرى. وفي غزة لم متنع الهدنة، التي  على األس
ــرائيل،  ــا مصر بني حماس وإس توصلت إليه
ــف ٢٠١٤، دولة  ــت أوزار حرب صي والتي وضع
ــار وعلى نحو  ــة احلص ــن مواصل ــالل م االحت
ــرائيل من  ــة، إس ــم متنع الهدن ــد، كما ل أش
مواصلة القتل والتدمير واعتداءاتها اليومية 
ــاع والصيادين  ــرق القط ــني ش ــى املزارع عل
ــرا. ولم متنع  ــرا أو جوا أو بح ــرب القطاع، ب غ
وآالف  ــهداء  الش ــات  مئ ــقوط  س ــة  التهدئ
اجلرحى منذ احلرب األخيرة.جتربة خائبة ثانية 
ــد لنا عدم الوثوق بها  مع دولة االحتالل، تؤك
ــة صفقات تبادل  ــود تقطعها، جترب وبأي عه
ــالل  ــلطات االحت ــادت س ــد اع ــرى، فق األس
ــرج عنهم في صفقة  ــال معظم من أف اعتق
ــاليط ٢٠١١. وإذا كان الغرض من التهدئة  ش
اجلديدة هو رفع احلصار مقابل بعض اخلدمات 
ــانية، فلماذا انتظرنا كل هذه السنني  اإلنس
ــعبنا  ــل ذلك، وكان باإلمكان جتنيب ش لنفع
ــروب ومعاناة  ــالث ح ــالت ث ــاع وي ــي القط ف
ــا، وخلّف  ــتمر نحو ١٢ عام ــار خانق اس حص
ــرات آالف اجلرحى والدمار  ــى وعش آالف القتل
الشامل، ولتمكن شبابنا من السفر، لتلقي 
العالج ومواصلة حتصيلهم العلمي والعمل 
بشهاداتهم وتخصصاتهم في دول العالم .
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 حارث العباسي

ــى حترير  ــام كامل عل بعد ع
ــم داعش،  ــراق من تنظي الع
ــاة النازحني  ــت معان ــا زال م
ــا هذا،  ــى يومن ــتمرة إل مس
ــدوا  فق ــن  الذي ــا  خصوصً
ــي  ف ــم  ومصاحله ــم  دوره
ــا زالت اخمليمات  مدنهم، فم
تكتظ بالنازحني، فضالً عن 
ــع  القوى  ــض املدن متن أن بع
ــلطة من عودة أهلها،  املتس
باإلضافة إلى نقص اخلدمات 
وكذلك  ــاء،  والكهرب ــاء  كامل
ــدن لم  ــذه امل ــض ه ــإن بع ف
ــات احلرب  ــر من مخلف تطه

وانتشال اجلثث منها.
ــالل تنظيم داعش  بعد احت
ــراق  ــف الع ــارب نص ــا يق مل
ــيطرته على مدن كبيرة  وس
ــهد  ــادي واملوصل، ش كالرم
ــزوح كبيرة،  ــة ن ــراق أزم الع
ــف  ــد منتص ــا بع وخصوصً
ــد خرج الناس من  ٢٠١٤، فق
ــتان  ــذه املدن باجتاه كردس ه
ــض  ــداد أو بع ــراق أو بغ الع
األخرى،  العراقية  احملافظات 
ــدد النازحني  ــم ع ــن ك ولك
ــدى املنظمات  ــجلني ل املس

الدولية؟
ــون من العودة  ــع النازح ن   ميُ
ــم ومحافظاتهم  إلى مدنه
ــش  ــن داع ــا م ــد حتريره بع
من  ــة  فمجموع ــل،  بالكام

حتول  ــباب  واألس ــات  املعوق
دون عودتهم 

ــات  العملي ــببت  تس ــد  فق
ــكرية في نزوح أعداد  العس
ــن  م ــني  املدني ــن  م ــرة  كبي
مناطقهم، األمر الذي جعل 
ا  العراق يحتل مركزًا متقدمً
ــن حيث  ــم م ــني دول العال ب
ــى جانب  ــداد النازحني إل أع
ــوريا وجمهورية  ــن س كلٍ م
ــو الدميقراطية، وقد  الكونغ
أفاد كل من مركز رصد النزوح 
ــي واجمللس النرويجي  الداخل
ــر لهما  ــي تقري ــني ف لالجئ
ــخص  ــأن: «١١٫٨ مليون ش ب
أُخرجوا من منازلهم ونزحوا 
داخليًا في ٢٠١٧، وهو ضعف 
ــني ممن واجهوا  رقم ٦٫٩ مالي
ــر ذاته في ٢٠١٦»، هذا  املصي
على مستوى العالم والدول 
ــدرة، أما على  ــة املتص الثالث
ــتوى العراق فقد أوضح  مس
ــأن العراق نزح فيه  التقرير ب
نحو ١٫٤ مليون شخص من 

ــم  له ز منا
م  ــا لع ا
املاضي، ما 
يرفع العدد 
ــي  اإلجمال
ــني  للنازح
ــى  ل إ
ــني  ن مليو
ألف  و٦٥٠ 
هذه  نازح. 
د  ا ــد ع أل ا

ــة ورمبا  ــق إحصاءات دولي وف
العدد يفوق الرقم املذكور

توزع النازحون من املدن التي 
داعش في  تعرضت الحتالل 
داخل العراق وخارجه بنسب 
ــدأت حركة  متفاوتة، فقد ب
ــة األحداث  ــع بداي النزوح م
ــادي، فقد  ــة الرم ــي مدين ف
ــو إقليم  ــدأوا بالتوجه نح ب

كردستان، فاحتضن اإلقليم 
عددًا كبيرًا من أبناء املناطق 
ــغ عددهم في  املنكوبة، وبل
ــب  بحس ــتان  كردس إقليم 
ــيق  ــات مركز التنس معلوم
ــإن ما  ف ــترك لألزمات،  املش
ــا  ــون و٣٤١ الف ــارب امللي يق
ا موجودا  ا نازحً و٤٥٠ شخصً
في إقليم كردستان، ويعيش 
ــي مراكز  ــم ف ــض منه البع
النازحني  ــواء  إي ــات  ومخيم
ــا  أم ــا،  مخيمً  ٣٨ ــا  وعدده
ــض اآلخر فيوجد داخل  البع
العاصمة  املدن، وكذلك في 
ــداد توجهت أعداد كبيرة  بغ
ــة في  ــني لإلقام ــن النازح م
داخل  أو  ــزوح  الن ــات  مخيم
ــت  وبقي ــها  نفس ــة  املدين
ــر وجود  ــكل أكب ــداد تش بغ
ــام ٢٠١٥  ــني، ففي ع للنازح
ــدد النازحني إلى ٦٠  وصل ع
ــه رياض  ــا ملا قال ــا، وفقً ألفً
ــس  ــس مجل ــاض رئي العض
ــة بغداد، وفي تقرير  محافظ
ته  ــر نش
ية  مر لسو ا
 ٢٠١٧ ــام  ع

ــر  تعتب
ــة  فظ محا
أكثر  بغداد 
ــا  نً حتضا ا
ت  ــا خمليم

النازحني.
أن  ــم  ورغ
ــم  قلي إ
ــة  والعاصم ــتان  كردس
ــهدت  ش ــداد  بغ ــة  العراقي
ــني  للنازح ــر  األكب ــور  احلض
ــة  بقي ــإن  ف ــم،  ومخيماته
ــو  ــكاد تخل ت ــات ال  احملافظ
ــني، وكذلك  ــود نازح من وج
ــراق، فقد  ــارج الع ــال خ احل
استوعبت تركيا الكثير من 
ــني، ورمبا ال تخلو دولة  النازح

ــا  ــم إال وفيه ــن دول العال م
ــني هربوا  ــن العراقي ــدد م ع
ــن األمن  ــرب بحثًا ع من احل

والسالم.
في ظل غياب اجلهد الدولي 
ــادة إعمار  ــي في إع واحلكوم
ــم  ــن تنظي ــة م ــدن احملتل امل
ــم  ــل تفاق ــي ظ ــش، وف داع
أزمات عديدة اسهمت بعض 
ــة ببث روح  ــاريع اجلزئي املش
ــني وعاد  ــد النازح ــل عن األم
ــذه املبادرات  ــد بعد ه العدي
ــد قامت  ــم، وق ــى منازله إل
واإلغاثية  ــة  التطوعي الفرق 
ــارة إلعادة احلياة  بأعمال جب
ولو بشكل جزئي لكثير من 
املدن املنكوبة، ومبا أن مدينة 
ــدن  ــر امل ــت آخ ــل كان املوص
ــباب  ــد قام الش ــررة، فق احمل
ــادرات كان  ــد من املب بالعدي
ا  أهمها وأكثرها تأثيرًا ونفعً
ــورة الدنابر  ــني هي ث للنازح
ــى عودة  ــاعدت عل ــي س الت
ــن النازحني إلى  عدد كبير م

املوصل القدمية.
ــدول  ال ــن  ــراق م الع ــى  يبق
األكثر عددًا للنازحني بسبب 
احلروب املتعاقبة واملستمرة 
ــه األخير  ــه، وبعد نكبت علي
ــزءاً ال  ــون ج النازح ــكل  ش
ــع عمليات  ــتهان به، وم يس
ــض  بع ــع  رج ــر  التحري
ــزء اآلخر  ــني، إال أن اجل النازح
ــن الرجوع إلى  لم يتمكن م
ــدث هذا في  ــا هذا، يح يومن
ــدور احلكومي  ــاب ال ظل غي
ــبه املعدوم، مع االعتماد  ش
على املبادرات األهلية إلعادة 
ــو معلومٌ أن  ــاة، وكما ه احلي
ــى  ــة ال ترق ــادرات األهلي املب
ويبقى  الدولة،  إمكانات  الى 
واملواطنني  ــني  للنازح األمل 
في املدن املنكوبة أن تلتفت 

احلكومة إلى حالهم.

ستار الجودة

ــة في  ــراق أرض رطب ــوب الع ــي جن ــوار ف األه
محيط صحراوي, ومياه عذبة ،وصف جغرافي 
نادر ان جتد له مثيل في العالم ،تشير الدالئل 
ــار والنقوش  ــان االث ــوث ب ــات والبح والدراس
ــومرية التي وجدت في األهوار دليل على  الس

ــة  املنطق ــذه  ه ان 
احلضارة  ــن  موط هي 
ــي  الت ــومرية  الس
علمت العالم صناعة 
ــهمت  واس ــرف  احل
ــة  عتم ــاءة  اض ــي  ف
ــاني  اإلنس ــر  الفك
ــذي  ــع ال ــي املوق ،وه
ــه العهد  ــق علي اطل
القدمي ” جنات عدن“، 
ــاء  البطح ــي  وأراض
ــماها العرب.  كما س

ــع اجلذب  ــن اهم مواق ــوار واحدة م ــد األه تع
ــا متكامال فريدا من  ــياحي ، ونظاما بيئي الس
ــط وغرب اسيا , وهي  ــرق األوس نوعه في الش
ــطحات املائية ,  ــة املس ــن مجموع ــارة ع عب
ــي املنخفضة الواقعة في  التي تغطي االراض
ــوبي العراقي , وتكون  ــهل الرس جنوبي الس
على شكل مثلث تقع مدن العمارة والناصرية 
والبصرة على رؤوسه. وهي من املناطق اخلالبة، 
ــطح املائي حوالي  ــاحة هذا املس إذ تبلغ مس
ــي اوقات  ــع ف ــو متر مربع ،تتس ــف كيل 16 أل
ــت املياه تتدفق  ــان والربيع عندما كان الفيض
ــع دول املنبع  ــق عليها م ــق الكميات املتف وف
ــدادا كبيرة من  ــتقبل اع ــاورة للعراق، ،تس اجمل
ــياح وكتب عنها الكثير ، وتعتبر األهوار  الس
ــتقبال و توديع لكثير  ــالذا امنا و محطة اس م

ــواع الطيور املهاجرة من املناطق الباردة  من ان
ــيبيريا وترحل الى مناطق أوربا  في روسيا وس
ــوض وتفقس وتكبر فراخها  بعد ان تضع البي
ــرا من انواع  ــتوطنة وكثي ــم طيور مس ، وتض
األسماك ، تشتهر األهوار بصناعات القصب 
ــان (خصوصا قيمر  ــردي , ومنتوجات األلب والب
ــماك , والطيور املستوطنة  اجلاموس) , واالس
ــكو على  واملهاجرة ,ادرجتها منظمة اليونس
ــي، اي اصبحت محمية  ــراث العامل الئحة الت
عامليا ،تشير املعطيات وأخبار املراقبني وأهالي 
األهوار عبر وسائل االعالم الى ان األهوار تعاني 
من اإلهمال واخلدمات املقدمة لها ال ترتقي الى 
أدنى متطلبات احلياة البشرية ، والى موقعها 
ومكانتها ، اليوم تعاني من شحة املياه التي 
ــر حياتها ،حيث  ــكل املصدر األساس وس تش
بدت مالمح هجرة لسكانها، وانخفاض اعداد 
ــا  خصوص ــا  حيواناته
ــذي يعيش  ــوس) ال (اجلام
بالقرب من املياه، والصيد 
ــور املهاجرة   ــر للطي اجلائ
ــبب  بس ــتوطنة  واملس
البطالة التي يعاني منها 
ــوار ، لذلك بات  ــل األه اه
ــروري ان تتحرك  ــن الض م
ــة  الوطني ــوى  الق كل 
ــات  ومنظم ــة  واحلكوم
ــي و مطالبة  اجملتمع املدن
ــة  منظم ــدة  املتح االمم 
ــاورة  ــدول اجمل ــى ال ــط عل ــكو بالضغ اليونس
للعراق منبع املياه ، لدميومة احلياة في األهوار 
ــاج الى  ــراق يحت ــرعي للع ــب ش ــذا مطل وه
ــوي و وقفة ، منظمة املتحف  خطاب وطني ق
ــول الثقافي بادرت بقوة قبل إعالن إدراج  املتج
ــار أور وأوروك والوركاء على الئحة  ــوار واآلث األه
ــم لألهوار ،  ــراث العاملية وقامت ببناء قس الت
ــم صورة  ــتدعت فيه املوهبة الفنية لرس اس
ــحوف  ــم للمش ثالثية األبعاد لألهوار ومجس
ــوار ،  ــتخدمة في األه ــل املس ــيلة التنق وس
ــالة والعنوان األبرز النقاذ  وجعلته مبثابة الرس
ــدرء اخملاطر  ــا ،وطالبت ب ــوار من معاناته األه
ــبب في كارثة بيئية وإنسانية،  التي قد تتس
وطالبت بضرورة استقرار سكان األهوار كونه 
ــلم اجملتمعي في  ــق الس ــي حتقي ــاهم ف يس

عموم العراق .
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قيس النجم

ــب  التاريخ القريب أثبت أن البعض ال يحس
ــورة األحداث  ــم خط ــداً، رغ ــاباته جي حس
ــذي جعلها في  ــيتها، الى احلد ال وحساس
ــون أو ال نكون،  ــة نك ــون معرك ــا تك عراقن
ــنم احلكومة  ــنْ تس ــام (2014) ومَ ــذ ع فمن
ــي  ــرفاً للواقع السياس ــن مستش ــم يك ل
ــاء املرجعية  ــكل صحيح، حني وثّق أبن بش
ــيدة وبفتواها املباركة، أخطر مراحل  الرش

ــام 2003 ، فلم تتخذ  ــراق اجلديد بعد ع الع
ــدم اخلطط الالزمة خلدمة  زمام املبادرة، وتق
اجلماهير املتعطشة للحياة احلرة الكرمية، 
ولم تنتبه الى أن احلكومة ضعفت وضعف 
ــاد  ــع، فظهر اإلنحراف والفس معها اجملتم
ــي جميع اجملاالت، حتى أن املرجعية أنذرت  ف

بإنهيار املنظومة اإلجتماعية لبلدنا.
ما وجدناه في احلكومة السابقة والتي هي 
اليوم حكومة تصريف أعمال كما يسميها 
ــن قادتها  ــم كبر س ــو أنها رغ ــض، ه البع
ــون  ــم ميتلك ــدو أنه ــن ال يب ــم، لك وخبرته
ــعب عاش حتت  خبرات تراكمية، بل إن الش
ــن تخبط  ــوائية، وم ــم بخبرة عش حكمه
ــوبيات  ــاً، فاحملس ــة أكثر تخبط ــى مرحل ال
ــة، ولم  ــألت مفاصل الدول ــوبيات م واملنس
يجرؤ أحد على تقدمي إستقالته من منصبه، 
ــل على العكس نراهم يتقاتلون، وقد نخر  ب

الفساد واإلرهاب البالد والعباد.

ــق األعذار  ــت احلكومة تخل ــا كان ــراً م كثي
ــاء الفورة  ــلها، ومبجرد إنته ــررات لفش واملب

ــكالم الصحيح، ذاك الطرف يكيل  يظهر ال

ــمة ظهرت بال  التهم للطرف اآلخر، وهي س
ــزاب فهل كان  ــوادة حتى بني أعضاء االح ه
ــجاعة، ليعلن  ــم على درجة من الش أحده
ــرك مكانه لبديل  ــلطة، وت تنحيه عن الس

ناجح؟!
ــتقرار، واخلدمات،  املواطن يريد األمن، واإلس
ــة قدمت هذه الركائز احلياتية  لكن احلكوم
ــو كان وعاء  ــة ترقيعية، ول ــة بطريق املهم
ــة نزيهاً نظيفاً جداً، لكان مضمون  احلكوم
ــراً وظاهراً  ــعب طاه عملها وخدمتها للش
ــدق والقفز على  نْ يحاول التش ــان، ومَ للعي
املعطيات البائسة على أرض الواقع املزري، 
ــة للوطن،  ــة اخلدمي ــو يتجاهل اخلارط فه
ــراء  اخلض ــة  املنطق ــالم  أح ــي  ف ــش  ويعي

وخدماتها املترفة .
ــي  ــان ف ــير اإلنس ــجاعة أن يس ــة الش قم
ــخصية  طريق، ال يراه يتوافق مع إرادته الش
ــلطة،  ــوذ واجلاه والس ــب النف ــن حيث ح م

ــعبه ووطنه،  لكنه يتوافق مع مصلحة ش
ــعب ومن  ــير مع الش ــي تقضي بأن يس الت
أجل الشعب، ومثل هؤالء تفخر اإلنسانية 

بوجود بصماتهم في ذاكرة التاريخ.
ــث لم  ــل، مثل ــبة، والبدي ــي، واحملاس التنح
ــته في أروقة األحزاب املتسلطة،  تتم دراس
ــة،  واخلط ــة،  الرؤي ــدان  فق ــو  ه ــبب  والس
سهُ قصير ورؤيته  والرجال، وكأن أحدهم نَفَ
ــال يفكر إال في  ــرة أيضاً، ف للمصالح قصي

جيبه وحزبه.
ــة حينما يكون أحد ما،  ختاماً: عني احلكم
ــة يتحملها  ــة وحرج ــة مصيري ــي معرك ف
أبناؤنا مبعاناة كبيرة، فيجب أن يترك املكان 
وأن ال تأخذه العزة باإلثم، فالناضب منتهي 
ــعبه،  ــيئاً لش الصالحية الذي لم يقدم ش
ــيخضع حملاكمة  ــه التنحي وس ــب علي يج

الشعب والتاريخ عاجالً أم آجالً.

ــي العراق  ــي ف ــتقرار سياس ــاءل اآلمال بتحقيق اي اس تتض
ــتقرار االمني  ــات لتحقيق االس ــه كل االمكان ــاءل مع وتتض
ــرج االوقات التي   ــا منر به االن  يعتبر من اح ــادي الن م واالقتص
ــية  ــدة فقد مر العراق بظروف قاس ــا بها منذ ازمنة بعي مررن
ــة بناء وتطور  ــاعده على بدء مرحل ــة واقتصادية لم تس امني

السيما بعد احداث ٢٠٠٣ وحتى االن.
ــادة اللحمة  ــت امكانية اع ــي ضاءل ــة الت ــة املقيت احملاصص
ــالل العملية  ــض االحزاب من خ ــة ما بني بع ــة والثق الوطني
ــلها الذريع وذلك نتيجة  ــية التي بانت واثبتت فش السياس
ــة  العملي ــذب  ــعي  جل والس ــح  ــداف واملصال ــالف االه اخت
ــة البلد  ــخصية وليس ملصلح ــه الش ــية ملصلحت السياس

وابناء البلد
ــني االطراف  ــودة ما ب ــادة الثقة املفق ــرص اع ــول ان ف ــذا نق ل
ــا  ــالف اهدافه ــية واخت ــة السياس ــي العملي ــة ف املتداخل
ــبب بعد   ــا بني املواطن اضحت بعيدة جدا بس ومصاحلها وم
ــا  بعض اجلهات  ــة واالجتماعية ما بينهم ــافة الفكري املس
ــية بسبب  صارت توجه  انتقاداتها للنخب والكتل السياس

ــاع  أوض ــه  إلي ــت  آل ــا  م
ــارت هي  ــى ص ــد حت البل
ــهد  املوجه االول في املش
اذ  ــي  العراق ــي  السياس
اخذت على عاتقها توجيه 
ــخيص  ــاس نحو  تش الن
ــي األداء  ــل اخللل ف مفاص
ــي  احلكوم أو  ــي  السياس
ــا وذلك  ــم حملاربته ودفعه
لغرض ربط مشاعر الناس 
وبهذا صرنا نرى الدولة قد 
ــن دولة  ــدأت بالتحول م ب
مؤسسات عريقة كما هو 
شأنها دائما إلى دولة  بات 

ــل احلياة فيها ، ويلهبون  ــض فيها يتدخلون بكل مفاص البع
ــعبية و على  ــاس االتباع ليحققو لنوابهم االغلبية الش حم
حساب اآلخرين ما اشعل الفتنة التي لم تهدأ  وتسكن منذ 
ــتمر ان لم يكن هناك حل جذري لهذا  ــر من  عقد وستس أكث
ــها أن  التدخل.صراع االحزاب فيما بينها واعطاء احلق النفس
ــلم مقاليد السلطة بإعتبار ان اعضاء احلزب  لها احقية تس
ــض منهم  ــة ودخل البع ــنوات طويل ــد ناضل لس ــي ق الفالن
ــد قطعة الكيك  ــجون وعذب لذلك نرى ان كل حزب يري الس
ــاحة قتال ضد عدو  ــر لتكون من نصيبه وكأنهم في س االكب
ــة هذه املواقف تراجع  ــس في بلد يضمهم جميعا ونتيج ولي
العراق وعاد حلقب بعيدة وصار املواطن يتحسر على ما مضى 
ــي  لذا وبعد  ــر األبرز من تأزم الوضع السياس ــاره اخلاس باعتب
ــاه ان يكون  قادما  ــار يطالب بالتغيير والذي يتمن ان يئس ص
بالفعل فخرج مطالبا بحقوقه وبضرورة محاسبة الفاسدين 

وانهاء احملاصصة.
ــي العراق أثبتت لنا  ــية ف إن ما وصلت إليه العملية السياس
ــام محاصصة او  ــن أن يحكم  بنظ ــراق ال ميك ــا أن الع جميع
ــة أو عرقية، فالكل ضعيف جتاه إدارته النه بلد متعدد  طائفي
االقليات والقوميات واملذاهب وال بد حلاكمه ان يكون للجميع 

يتسم بالقوة واحلسم واحلزم .
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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

 سهام مصطفى 

 خارطة طريق
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اِّـهندس/ زمان صاحب الدراجي  

ــال خارج  ــن ملك امل ــدأ عظيم قيل مل مب
ــن اين لك  ــو  (م ــول اال وه ــق واملعق املنط
هذا) ! هذا املبدأ يضع حدا للفاسدين اذا 
طبق بحرص ويقني ، كما طبقه اسالفنا 

امليامني ، 
ــام هي محاربة  ــاعة هذه االي حديث الس
ــاد وكأن الفساد لم يبدأ باالمس!!  الفس
ــه او ايقافه اليوم،  ــه الجتثاث وركزوا علي
ــابق على يد  ــام الس ــقوط النظ بعد س
االمريكان والعربان ودول اجلوار ! انتشرت 
ــاد االداري  املالي والسرقات  ظاهرة الفس
ــنني فاض  ــراق مروراً بس ــوح في الع بوض
ــة ٢٠٠٩ وما  ــده وخاص ــن ح ــاد ع الفس
ــر  ــروش تكب والك ــر  ــذ يكب واخ ــا  بعده
ــاد  ــنة ٢٠١٥ خف فس معه ! لكن في س
ــس الن احلوت الكبير  ــان الكبيرة لي احليت
ــة التخصيصات املالية  ــبع ! وامنا لقل ش
ــاد اقل  ــوزارات وغيرها ما اصبح الفس لل
ــطة  بكثير وانحصر بني احليتان واملتوس
ــان الكبيرة  ــن احليت ــزء م ــرة وج والصغي
ــرة  ــدودة والكثي ــاوى احمل ــة الرش ، وخاص
ــخاص معينني في الدوائر التي لها  والش

عالق باملواطن مباشرة؟؟؟ 
ــاد  الفس ــة  محارب ــاة  دع ــح  يوض ــم  ل
ــر  ــس الدوائ ــل بنف ــا ! ه ــرق محاربته ط
ــة  ــوه االداري ــس الوج ــات وبنف والتعليم
التي سهلت عملية السرقات ، ام هناك 
خطط جديدة باستخدام قنابل املالتوف 

ــرات والبوارج  ــة الثقيلة والطائ واملدفعي
ــتخدم عصي  ــة بعد ان كانت تس احلربي
اشجار املطاط!! وانا هنا اقول إن لم تبدأ 
ــر االدارة وطريقة  ــة بوضع معايي احلكوم
ــة واذا لم تبدأ  ــة االداري ــذ واملراقب التنفي
ــبة احليتان الكبيرة وفق مبدأ من  مبحاس
ــراف والتبذير  ــن لك هذا وملاذا هذا االس اي
ــرات  وحتاججهم على ما ميلكون من عش
السيارات والعقارات واالمالك واحلمايات! 
ــاد ، ليبدأ  ــي محاربة الفس ــن تنجح ف ل

بالكبار لترتعد وترتد الصغار ، 
ــن االصدقاء يكون  عندما يلتقي جمع م
ــو  ــذي ه ــاعة ال ــث الس ــم حدي حديثه
ــاد املالي وكلهم يحاربون  محاربة الفس
الفساد عجيبة ، كان لي لقاء مع اصدقاء 
واصدقاء بعض االصدقاء بالصدفة كانوا 
ــاد وكل  ــبعة حيث فتح حديث الفس س
ــال احدهم واهللا  ــوه ! ق ــم ادلى بدل منه
ــتاذ اني اخذت اجازة االربع سنوات  يااس
ــت ان مديري العام يدفعني  الني احسس
الرتكاب اخلطأ االداري بحجة التقليل من 
الروتني وهو ليس روتينا بقدر ما هو اجراء 
ــي ، وإن رفضت  ــاد مال ــه فس اداري وخلف
ــت)؟  ــم و(فلت ــات فتركته ــدأ املضايق تب
ــي ارتكبت  ــال واهللا ان ــم الثاني قائ وتكل
ــاد وكانت خطيرة  ــاء لصالح الفس اخط
ــن جماعتي اللصوص  ــداً ومكافأتي م ج
ــت العمل واخذت اجازة  قليلة لذلك ترك
ــورة ما اقوم  ــاً خلط النها ما تصرف قياس
به واكتفيت مبا حصلت عليه الني قنوع 
ــا الثالث  ــة ! ام ــك ضحكة طويل وضح
فقال ركنوني وهمشوني خوفاً مني حتى 

ضاق االمر بي وتركت الساحة لهم ، 
ــا حتى  ــاالت وغيره ــك احل ــنا بتل تناقش
ــراد والنظام  ــا الى ان اخللل في االف وصلن
ــة  ــوء وقل ــارة بالس ــس االم االداري والنف
ــة والوطنية   ــة واجملتمعي ــة البيتي التربي
ــرق ال يترك اثرا  ــي عندما يس ! وان احلرام

ــرق نيابة  ــرقته أو هناك من يس ــى س عل
ــى اي حرامي انه  ــجل عل ــه ، ولم تس عن
ــرق املال وهرب او ابقى اي دليل خلفه ،  س
بغير تلك املالحظات  لن ينقطع الفساد 
، من ال يستحي او يخاف يفعل ما يشاء 
ــاي منصب تكون او  ــم من تكون او ب اليه
ــمونك او كم هو واردك  ــمى يس باي مس
ــيرون خلفك  ــن الذين يس ــي وكم م املال
ــب  ــل والنس ــم االص ــك ، واليه وبحمايت
ــالق ، عجبي  ــا تقدم من خير واخ بقدر م
على البشر عندما تغزو النظافة واالناقة 
ــه يوميا او  ــل وجه ــه وفكره فيغس عقل
ــده يوميا ، وال يغزو االميان ضميره او  جس
ــيته  عقله وفكره او قلبه وروحه او نفس
ــرق ،  ــة بلده دون ان يس ــرة واحدة خلدم م
وعجبي عليه ال يقبل دخول الرحمن اليه 

ويستقبل الشيطان برحابة صدر ،
ــدر او يخون  ــه ال يقبل ان يغ ــي علي عجب
ــون بلده  ــدر ويخ ــل ان يغ ــد ويقب ــه اح ب
ومجتمعه ، عجبي عليه ان يظلم الناس 
ــتغرب ان يظلمه الناس وهم االحق  ويس
بظلمه وال يستحي ، عجبي على انسان 
ــعور واالحاسيس وهو يسمع  فاقد للش
ــد االلفاض  ــه باش ــه ب ــا ينعتون ــرى م وي
ــده او يخجل  ــعرة من جل ــز له ش وال تهت
ــتحي ، ويتهم ويلفق على الشرفاء  ويس
بالفساد وهو فاسد او شريك بالفساد ،

ــر ينتقم من الناس لثأر  عجبي على بش
ــن آذاه  هل عميت  ــابق وال ينتقم مم له س
قلوبهم وضمائرهم وارواحهم وعقولهم 
ــم  ــوا اهللا ، اول ــل نس ــياتهم ، وه ونفس
ــق جهنم  ــم هو طري ــوا ان طريقه يعرف
ــرة وطريق اخلزي والعار في الدنيا   في االخ
ــن االميان  ــة م ــون ان النظاف ــم ال يعرف ه
ــا  ــد فيه ــة يقص ــورون ان النظاف ، ويتص
ــوا انها يقصد بها اجلسد  ــد ونس اجلس
ــد ،، ان لم  ــروح والضمير والعقل والي وال
ــل ما  ــن اهللا فافع ــاف م ــتحي او تخ تس

ــر ان اهللا ميهل وال  ــئت وعليك ان تتذك ش
ــاب  ــك باملرصاد ويوم احلس ــل وانه ل يهم

قريب في الدنيا قبل االخرة 
ــعب مفتح ( بالتيزاب ) لكن البعض  الش
يساير الوضع والبعض االخر اخلوف جاثم 
ــهم اخلطر  ــدره واخرين لم ميس ــى ص عل
ــخصياً ويقول (اني شعليه) والبعض  ش
القليل يقاوم لكن ال ساند له ، امتنى ان ال 
يكون اجلبناء اكثر من الشجعان ،، واقول 

للجميع :
باخلاشوكة الجتمع لدنياك

ترى تاليها باجلفجير تنطيها
واملهم خبزتك من حالل تصير

البطن مو باالكل بالعفة تغنيها
لكمة احلرام  شما تنبلع ماتفيد

لو تشرب نهر دجله هم تغص بيها
تريد من دنياك بس تنطيك 

شتنطيك اذا ما انت تنطيها

ومن تظلم بشر شتصير
وشتكل للناس ولربك تواليها

ــاد  ــى ذكر حيتان الفس ــا جئنا عل عندم
ــرة واحليتان  ــان الكبي ــمنا الى احليت قس
ــرة  لم تكن  ــطة واحليتان الصغي املتوس
ــاً ؟ فاحليتان الكبيرة هي االخطر  اعتباط

ــن  ــطة الذي ــان املتوس ــد  واحليت واالفس
ــباع بطون احليتان  يسرقون من اجل اش
ــك ، اما احليتان  ــرة وبطونهم كذل الكبي
ــان  ــرق للحيت ــن يس ــم م ــرة فه الصغي
ــك اطالقاً ان الفاسد  ــطة ، ال نش املتوس
ــاء أم أبى ، النه  يفقد كرامته واخالقه ش
ــة الفقير  ــر ياخذ لقم ــة وال ضمي بال ذم
ــبعان ، ويهدم وال  ــا لقمة الش ليكبر به
ــل بالنابل ،  ــوم اختلط احلاب ــي ، والي يبن
ــطة  حيث بدأت احليتان الكبيرة واملتوس
ــرق اخلالص من  ــرة تبحث عن ط والصغي
ــه اتهمت  ــيء فعلت ــذا اخلوف فاول ش ه
اسماء نزيهة من اجل ابعاد النظر عنهم 
ــاءة الى سمعة اخرين في محاولة  واالس
خسيسة البعاد أنفسهم عن الشبهات 
، او على االقل لسان حالهم يقول حشر 
ــدين عيد ،  ــرفاء والفاس ــع الناس الش م
ــطر  ــض احليتان الكبيرة تنش ــدأت بع وب
ــرى أو ان البعض تتبرأ  ــزاب اخ وتفرخ اح

ــد  ــي تبع ــا لك ــني له ــن منتم ــن اخري م
الشبهة عنها بعد ان أيقنت بإن القانون  
ــبهم ان طبق فعالً  ــيطالهم ويحاس س

وبضمنهم حيتان كردستان العراق .
ــم ! ام  ــف وينفضح امره ــل سينكش ه
ــدول املؤثرة  ــتتدخل وال ــة س ان السياس
ــتتدخل حلماية املنتمني لها ؟ او انهم  س
سيلهونه بارهاب جديد ؟؟ هل سنحارب 
ــاد مضاد بوجوه جديدة ام  الفساد بفس

انها فعالً حرب حقيقية ، 
ــة  ــاح محارب ــل جن ــن اج ــة : م النصيح
ــم يجب ان  ــار عليه ــدين واالنتص الفاس
ــدادات  ــوط املواصالت واالم ــع خط تقط
ــاء الكتل عن دول اجلوار ، وحتديد  بني رؤس
ــركات ،  ــزاب واحل ــوال لالح ــكات وام ممتل
ــاً قطع  ــزاب ، وثاني ــون االح ــريع قان بتش
ــان الكبيرة  ــني احليت ــداد ب ــوط االم خط
واملتوسطة ، اما احليتان الصغيرة فقطع 
امدادها وقوتها من خالل االعالم والتثقيف 

ــتجابة  ــدم االس ــن على ع ــث املواط وح
ــع املراقبة على  لنزوات تلك احليتان ووض
ــالت للمواطن واي  ــير خط اجناز املعام س
خلل بهذا اجلانب يعاقب املوظف ومديره! 
ضرب الكبار اوالً هو احلل االمثل رغم انه 
صعب وهنا تبرز الشخصية القيادية !!، 
ــذي هو اقل صعوبة  ــا ضرب الصغار ال ام
ــوا بضعف غطائهم  وخاصة انهم علم
ــد ان تبرأ  منهم  ــم الكبير ! بع وحاميه
ــر ال محالة ،  ــقط الكبي وبالتالي سيس
ــب القوي ليضرب  هل ياتي الرجل املناس
ــير نحو البناء  بقوة بواطن الفساد ويس
واالعمار وانا متاكد سيساعده الشرفاء 
ــة او التنظير وامنا  ليس باخلطابات الرنان
ــة ان االمن  ــال ! وخاص ــال واالعم باالفع
ــتقر وارتفعت اسعار النفط  نوعاً ما اس
ــنترك  ــاج ! ومينع عودة احليتان ، س واالنت

ذلك للزمن .

اِّـواطن يريد األمن 
واالستقرار والخدمات 
لكن الحكومة قدمت 
هذه الركائز الحياتية 
اِّـهمة بطريقة 
ترقيعية

 فرص اعادة الثقة اِّـفقودة
 ما بني االطراف اِّـتداخلة َّـ
 العملية السياسية واختالف
 اهدافها ومصالحها وما بني
 اِّـواطن اضحت بعيدة جدا
 بسبب بعد  اِّـسافة الفكرية
  واالجتماعية ما بينهما

 نطالب بضرورة استقرار
 سكان األهوار كونه
 يساهم َّـ تحقيق
 السلم اِّـجتمعي َّـ
عموم العراق

 إقليم كردستان والعاصمة
 شهدت الحضور األكرب
 للنازحني ومخيماتهم فإن
 بقية اِّـحافظات ال تكاد
تخلو من وجود نازحني

الشعب مفتح 
(بالتيزاب) لكن البعض 
يساير الوضع والبعض 
االخر الخوف جاثم 
على صدره وآخرين لم 
يمسهم الخطر
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ــات املتحدة  ــا جنحت الوالي وعندم
ــة نظام  ــي اطاح ــة ف ــي النهاي ف
ــع  ــي ٢٠٠٣ جم ــني ف ــدام حس ص
ــود  ــام بجه ــال للقي ــدج امل كالري
ــة ليثبت بعكس  ــة مختلف خاص
ــة ان الديكتاتور العراقي  كل االدل
ــلحة  لالس ــئ  مخاب ــك  امتل
ــي  ف ــة  والبيولوجي ــة  الكيمياوي
ــالد وبقي في  ــاء الب ــف انح مختل
ــجعا ال يتزعزع  ــون ذلك مش غض
ــارج  ــي اخل ــي ف ــل االمريك للتدخ
ــوار خالل  ــي ح ــب ف ــع بغض وداف
ــي ٢٠٠٧  ــت معه ف ــة اجري مقابل
ــي  عن الكثير من عمليات الـ «س
ــر قائال ان  ــيئة الذك اي ايه « الس
ــات املتحدة فرض  من واجب الوالي

ارادتها في اخلارج 
ــلني « سنتدخل  وقال الحد املراس
ــا يصب في  ــا قررنا ان تدخلن كلم
مصلحة امننا القومي واذا لم حتب 

ذلك ما عليك سوى التحمل« 
ــا العالم فنحن  ــود االمر اياه « تع

لن نتحمل الهراء «
لكنه قسا ايضا على الـ «سي اي 
ــنة  ــه « فقد القى في تلك الس اي
نفسها خطابا في اركنساس عن 
مدى الضمور الذي اصاب عمليات 
جمع االستخبارات البشرية على 
ــال ان الوكالة لم  ــنني وق ــر الس م
ــتطع احلصول على معلومات  تس
موثوق بها عن النظامني في ايران 
ــمالية النها اصبحت  وكوريا الش
ــار  اقم ــى  عل ــاد  االعتم ــرة  كثي
ــس والتنصت االلكتروني  التجس
ــن في  ــكلة تكم ــد ان املش واعتق
ــني املتوترين  ــن احملام ــر م ان الكثي
ــن التاثير في  ــر م ــون الكثي ميتلك
النغلي واحبطوا في شكل روتيني 
ــام مبهمات خطرة  اقتراحات للقي
ــتخبارات واخذ يحلم  ــع االس جلم
بامر  ــس  للتجس ــوذج جديد  بنم
ــي  ــر واكثر ليونة من الـ «س اصغ
ــل الي  ــن بالفض ــه « وال يدي اي اي
ــبه  ــة اجنبية اي ماهو اش حكوم
ــتراتيجية  االس اخلدمات  ــب  مبكت
(او اس اس) لكنه محدث ليتاقلم 
مع عالم القرن الواحد والعشرين 
ــركات  ــيطر عليه الش ــم تس عال
ــبكات االجرامية واالرهابية  والش
ــات  واملؤسس ــة  املتفلت ــة  الدولي

املتعددة اجلنسيات .
بالفكرة  اخلاص  التجسس  وليس 
ــرب  احل ــد  فبع ــا  كلي ــدة  اجلدي

ــاط  ــغ االحب ــة بل ــة الثاني العاملي
ــان  ـــ  (او اس اس) ولي ــس ال مبؤس
ــان لم  ــس تروم ــان الن الرئي دونوف
ــتخبارات  ــر لالس ــه اول مدي يعين
ــئ  ــة حدا قرر معه ان ينش املركزي
ــة به  ــتخبارات خاص ــة اس عملي
ــارات العمل  ــالل زي ــع من خ وجم
ــى اوربا املعلومات  التي قام بها ال
ــوفيتية من  ــاطات الس عن النش
السفراء االمريكيني والصحافيني 
وبحث عن عمالء سريني محتملني 
ــه» باالفكار  ــي اي اي واغرق الـ «س
ــة بالعمليات اخلفية لكن  املتعلق
ــدى  ــا ل ــاط غضب ــان استش تورم
دونوفان ووصفه  علمه بنشاطات 
ــى املتطفل» وجنحت  ـــ « ابن الزن ب
ــنوات  ــي اي ايه « في الس ـــ «س ال
ــي اخماد جهود  ــة عموما ف التالي

مماثلة للتجسس اخلاص .
ــنوات  الس ــي  ف ــان  دونوف ــر  اض
ــم  ــده مبعظ ــت تقاع ــي اعقب الت
ــي لكنه بقي  ــات في النغل العالق
ــة االخوية التي  ــي الرابط قريبا ف
جمعت  ضباط العمليات اخلاصة 
ــى  ــوا عل ــن حافظ ــن مم املتقاعدي
ــدوس اخلدمة  ــع كومان الروابط م
ــراغ « وفي  ــة في « فورت ب الفعلي
القواعد املتقدمة في افغانستان 
ــبه انتقاده لـ«سي  والعراق واكس
ــا متعثرة وهاوية  اي ايه» بوصفه
ــم  منه ــض  البع ــدى  ل ــعبية  ش

ــن جنود  ــى كادر صغير م ــأ ال وجل
العمليات اخلاصة املتقاعدين وهو 
يبني شبكة من العمالء لعمليات 

في افغانستان وباكستان .
ــك تايلور  ــدج مع ماي تعاون كالري
ــي القبعات  ــابق ف وهو عنصر س
ــي  ف ــا  احيان ــريك  وش ــر  اخلض

ــن  ام ــة  مؤسس ــر  يدي ــال  االعم
تدعى  ــطن  بوس مركزها  ــة  خاص
(اميركان انترناشيونال سكيورتي 

ــن» الشركة االمريكية  كوربوريش
الدولية لالمن « النشاء شبكة من 
والباكستانيني  واالفغان  الغربيني 
ــد انه ميكنهم العمل في  مما اعتق
ــبهات  ــة من دون اثارة الش املنطق
ــوا على  ــاطاتهم وحصل ــي نش ف
ــتخدم  اس ــا  عندم ــة  وظيف اول 
ــاعدة على حترير  ــدج للمس كالري
ــل النيويورك تاميز ديفيد رود  مراس
ــبكة حقاني  ــذي اختطفته ش ال
ــتان واجتازت  ــرق افغانس ــي ش ف
ــاه املدينة  ــه احلدود مع ميران ش ب
الكبيرة في شمال وزيرستان وفي 
ــتمرت شهرا  خالل احملنة التي اس
ــاء عائلة رود  ــدج اعض ابلغ كالري
ــق القبلية  ــي املناط ــالءه ف ان عم
ــن  ــيتمكنون م ــتانية س الباكس
ــاز  احتج ــكان  م ــى  عل ــور  العث
املراسل الصحفي ويزودون اجليش 
ــام  بالقي ــة  اخلاص ــات  باملعلوم
ــاذه او املفاوضة على  ــة انق بعملي

اطالق سراحه .
ــي  االفغان ــه  ومترجم رود  ــز  وقف
ــدى ليالي  ــالم اح ــت جنح الظ حت
ــور  حزيران يونيو ٢٠٠٩ من فوق س

ــزا فيه ووجدوا  ــع الذي احتج اجملم
ــدم  متق ــز  مرك ــى  ال ــا  طريقهم
للجيش الباكستاني ولم يساعد 
عمالء كالريدج على عملية الفرار 
ــة الواقعة  ــروف الدقيق لكن الظ
ــة كبيرة  ــت على درج ــرة بقي املثي
من الغموض في صيف عام ٢٠٠٩ 
ــي االمر  ــدرج ف ــث وجد كالي بحي
فرصة لتسويق دوره في قضية رود 
للفوز باعمال جديدة لكن العمل 
ــة  ــاف خاص ــا اختط ــى قضاي عل
ــكل امنوذج  ــتان اليش في افغانس
العمل الذي يعد بنمو كبير وهدف 
ــا هو ابعد من ذلك  كاليدرج الى م
ــه اذا تكمن من  ــور ان ــر وتص بكثي
جعل احلكومة تستخدم شبكته 

فسيعود الى لعبة التجسس 
ــون  غض ــي  ف ــة  الفرص ــاءت  وج
ــود  اجلن ــذ  اخ ــا  عندم ــابيع  اس
ــن مفقود  ــون يبحثون ع االمريكي
اخر في افغانستان وهو هذه املرة 
ــو يدعى  ــن ايداه ــاب م جندي ش
ــدي  ــى اجلن ــدال) واختف ــو برغ ( ب
ــو في  ــران يولي ــي حزي ــدال ف برغ
ــة  ــي محافظ ــة ف ــروف غامض ظ

باكتيتا االفغانية واوحت التقارير 
ــر وهو في  ــه اما اس ــة ان املتضارب
ــب  ــة واما غادر موقعه وحس دوري
من دون ماذونية وملا لم يظهر عند 
ــي قاعدته  ــي ف ــداد الصباح التع
ــكريون طائرات  اوفد القادة العس
ــس  التجس وطائرات  «البريداتور» 

لتفتيش املنطقة .
ــرات في غضون  ــت الطائ واعترض
ــني  ــني مقاتل ــة ب ــاعات محادث س
ــر جهازين  ــان تتم عب ــن الطالب م
السلكيني يدويني وناقش املقاتالن 

ــن  ع ــث  البح ــق  لفري ــا  خطط
برغدال:

 « نحن في انتظارهم « 
« يعرفون مكانه لكنهم يستمرون 

في سلوك االجتاه اخلاطئ «
« حسنا جهز لهم العمل «

ــر من العبوات  « نعم لدينا الكثي
الناسفة على الطريق « 

« سنفعل ذلك باذن اهللا «
ــم يعرفوا في  ــن االمريكيني ل لك
ــدال فقد اصبح  الواقع مبكان برغ
ــت عنوان  ــرب وصنف حت ــير ح اس
ــه غير  ــة مكان ــه في اخلدم وضع
ــز فورلونغ الى عملية  معروف وقف
ــرعان  ــدال وس ــكان برغ ــد م حتدي
ماوجد نفسه في دبي مجتمعا مع 
اعضاء فريق كالريدج الذي اتصل 
ــك معلومات  ــه ميتل ــا ان ــه زاعم ب
ــحر  عن موقع اجلندي املفقود وس
ــبب اساسي وهو انه  فورلونغ لس
ــع دوي  ــة العمل م ــي بفرص حظ
ــطوري الذي يدعوه  كالريدج االس

حتببا بـ «اخلتيار» 
وبالرغم من ان فورلونغ بقي يعمل 
بحثا على حترير الـ ٢٢ مليون دوالر 

بداية  ــا  ــي طلبه الت ــية  االساس
ــان ظلت تراوده  ــرال ماك كيرن اجلن
ــن بقاء  ــر بكثير م ــات اكب طموح
ــية فقد عثر  ــه التجسس عمليات
ــون بورنز خاصته ولم  على جايس
ــا اعتبره  ــى م ــي حاجة ال ــد ف يع
ــي طرحها  الت ــاة»  املش ــة  «خدم

ــاس ايزون جوردان وروبرت  في االس
ــالة  ــرح في رس ــون وش ــغ بلت يون
الكترونية مطعمة باالصطالحات 
ــي كالريدج  ــية ان رجل التجسس
ــي دبي احدهما  الذين التقاهما ف

ــي ( ويلي ١ ) ــم احلرك يحمل االس
ــبق لي  ــا ارتباطات لم يس لديهم
ــل وقد  ــن قب ــا م ــت مثلهم ان راي
حركا احد العمالء الى مقربة من 
و»الطرد  ــتان  ــل باكس داخ الطرد 
ــن فورلونغ عرف  ــو برغدال»  لك ه
ان ادارة شبكة التجسس اخلفية 
داخل باكستان تتجاوز صالحياته 
ــني ان اعدائه  بكثير وبات على يق
ــيقضون  ــي اي ايه» س في الـ « س
على العمل اذا عرفوا مالذي ينوي 
ــى غطاء  ــيحتاج ال ــب انه س وكت
ــه  ــى اليواج ــتوى حت ــع املس رفي
ــع لعنتنا ويعني  موقفا خطيرا م

بذلك الـ  «سي اي ايه « 
يعملون  ــه  وفريق ــدج  واخذ كالري
باجملان للجيش في انتظار حصول 
ــى املال للعملية و في  فورلونغ عل
ــة يرفع من  ــاب منظومة قائم غي
ــدرج التقارير  ــق كالي ــا فري خالله
ــتخبارات  االس ــة  منظوم ــى  ال
ــغ  ــتخدم فورلون ــكرية اس العس
القنوات اخللفية اليصال البرقيات 
ــادة املركزية  ــى اصدقاء في القي ال
ــات  العملي ــادة  وقي ــة  االمريكي
اخلاصة في تامبا لكن هذا التدبير 
املرجتل تسبب بااللتباس وسرعان 
ــدة بردغال  ــث نائب قائد وح مابع
الى  ــة غاضبة  الكتروني ــالة  برس
ــائال اين بالضبط يجول  كابول س
ــؤالء في  ــتخبارات ه ــالء االس عم
ــتان  ــة في باكس ــق القبلي املناط
وكتب لست مرتاحا لهذه التدابير 
ــب ان توفروا معلومات اتصال  اطل
ــن  ــادر ألمتك ــؤالء املص ــر به مباش
ــتخبارات  اس ــراك ضابط  اش من 
ــق محللني  ــرية متمرس وفري بش
ــاك احتماال  ــر واال فان هن في االم
ــكاب االخطاء وللفرص  كبيرا الرت

الضائعة .
 ٢٠٠٩ ــام  ع ــف  صي ــالل  خ ــي  وف
ــه بانتظام  ــردج وفريق ــع كالي وس
ــي امروها الى  ــز املعلومات الت حي
وزودت  ــكريني  العس ــاط  الضب
ــتخبارات السرية ملفا  قنوات اس
مفصال اعده كالريدج حول املواقع 
ــتان لكبار  ــة داخل باكس املزعوم
ــتخدمه  ــبكة حقاني اس قادة ش
ــة ملراقبة  ــود العمليات اخلاص جن

نشاطات الشبكة .
ــك كله من  ــذ كالريدج يدير ذل اخ
ــن بيته  ــد االف االميال م ــى بع عل
املتواضع في ضواحي سان دييغو 
انشأ داخل منزله في اسكونديدو 
كالفورينيا مركزا عصبيا للعملية 
ــتخدما  ــل مع عمالئه مس وتواص
ــوب والهاتف اخللوي وشرع  احلاس
ــات اخلاصة  ــض ضباط العملي بع
ــيرون  ــي كابول يس ــا وف ــي تامب ف
ــر قيادته على انه  مازحني الى مق
« اسكونديدو١» واخذ يجر رجليه 
ــاعات  في انحاء البيت في كل س
ــائل  الرس ــى  عل ــا  مجيب ــل  اللي
ــر فريقه  ــن عناص ــة م االلكتروني
املوجودين في مناطق زمنية تتقدم 
ــاعة وحتدث احيانا  عليه بـ ١٢ س
ــتلقٍ الى  ــو مس ــالء وه ــع العم م

جانب حوض السباحة خاصته
ــي النهاية مع  ــغ ف ــن فورلون  ضم
ــبتمر ٢٠٠٩ عقدا  ــر ايلول س اواخ
ــس اخلاصة وهي  لعملية التجس
ــرف  ــة بـ ٢٢ مليون دوالر تش صفق

عليها « لوكهيد مارتن» .

ال
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ضمن فورلونغ َّـ النهاية عقدا 
لعملية التجسس الخاصة وهي 
صفقة بـ ٢٢ مليون دوالر تشرف 

عليها  لوكهيد مارتن

H46I@Ú‘‹ßa

تعاون كالريدج مع مايك النشاء شبكة 
من الغربيني واالفغان والباكستانيني

الرئيس الكوريبوش صدام املقبور
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في اطار سياستها الثابتة في احتاف القارئ العزيز باحدث املؤلفات التي تتناول 

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

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

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

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

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

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

قلب احلدث وهذا ما نسعى اليه.
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ــراق لكرة  ــر منتخب الع خس
ــره  ــام نظي ــال، أم ــد للرج الي
 ٢٤-٣٠ ــة  بنتيج ــي  البحرين
ــات دورة  ــالق منافس ــي انط ف
ــيوية ٢٠١٨ في  ــاب اآلس األلع

اندنوسيا.
ــرة االولى بتقدم  وانتهت الفت
ــة ١٦-١٢، لكن  بنتيج العراق 
ــب البحريني عاد بقوة  املنتخ
في الفترة الثانية ليحسمها 

لصاحله بنتيجة ١٨-٨.
ــارة احتل العراق  وبهذه اخلس

ــب  ترتي ــي  ف ــث  الثال ــز  املرك
اجملموعة الرابعة، إذ يلعب إلى 
ــب منتخبات صني تايبيه  جان

والبحرين والهند.

ــلة  منتخبا العراق بكرة الس
يغادران إلى بيروت للمشاركة 

في بطولة غرب آسيا.
 

ــد  الي ــب  منتخ ــيواجه  وس
ــب  ــة منتخ ــدر اجملموع متص

صني تايبيه غدا االربعاء.

ــدرب  امل ــتقالة  اس ــن  تك ــم  ل
ــل خبرا  ــي شنيش ــر راض القدي
ــدة، يجب ان  ــباب ع ــرا الس عاب
تبحث ادارة النادي عن اسبابها 
احلقيقية، وتترك االعذار املعلنة، 
كونها علقت بان املدرب استقال 
ــباب شخصية، وهذا العذر  الس
ــان  ــن ان يصدقه اي انس ال ميك

متابع للمشهد الكروي.
ــى  ــل عل ــي تدل ــتقالة راض اس
ــتفهامات التي  الكثير من االس
باتت حتيط بالبيت اجلوي، وعلى 
ــار االلتفات  ــادي واالنص ادارة الن
ملستقبل النادي، واال سيخسر 
ــاب  ــن االلق ــر م ــق الكثي الفري
ــت  جمع ــادر  مص ــوالت.  والبط
ــي  ــات الت ــن املعلوم ــر م الكثي
ــتقالة املدرب راضي  ادت الى اس

شنيشل:
ضعف االدارة

ــق  وف ــى  عل ــدرب  امل ــتقالة  اس

ــع  م ــرى  ج ــذي  ال ــيناريو  الس
ــل يوضح  املدرب راضي شنيش
ــف االدارة ضعيف، طاملا  أن موق
ــتقالته بعد  ــل قدم اس ان الرج
انتهاء املوسم، لكن االدارة ثنته 
ــتقالة، ورمبا هذا  ــرار االس عن ق
ــق اتفاقات  ــاء على وف القرار ج
واالدارة،  ــدرب  امل ــني  ب ــة  واضح
ــا، وهنا  ــزم به ــم تلت ــرة ل االخي
ــق بالتعاقدات  ــد ال يتعل القص
واالمور الفنية، الن شنيشل من 
االساس ال يسمح بالتدخل في 
عمله الفني، لكن بعض االمور 
االدارية مهما يحاول املدرب عزل 
ــا، اال ان تاثيراتها  ــق عنه الفري

واضحة في الالعبني.
تدخل النافذين

ــن جماهير  ــن م ــض النافذي بع
ــم دور اكبر من  ــات له ــادي ب الن
ــم حيوي  ــل وان تاثيره االدارة، ب
ــرارات  ــن ق ــوى م ــم اق وقراراته
ــذا التدخل  ــس االدارة، وه مجل
ــوى من املدرب،  لم يجد رادعا س

حيث احكم التعاقدات الفنية 
ــمح بان  ــني ولم يس ــع الالعب م
ــن اجلمهور بفرض  يتدخل اي م
العب او ان يكون وسيطا لالعب 
ــت على  ــدات ات ــدد والتعاق مح
ــة فنية، لكن التدخالت  وفق رؤي
ــع  م ــكالم  وال االداري  ــل  بالعم
ــض  بع ــرض  وف االدارة  ــاء  اعض
ــب ميولهم  االمور االدارية حس
(س)  ــب  الالع ــن  م ــم  وقربه
ــن الالعب (ص). هذه  وبعدهم ع
ــلوكيات  االمور بدأت تؤثر في س
الالعبني ما دفع املدرب للتدخل 

بشكل مباشر.
شخصية املدرب

ــخصية املدرب  اجلميع يعلم ش
احلادة، ال يقبل التدخل في عمله 
ــة لبناء  ــث عن اجواء نقي ويبح
ــك، لكن العمل ال  فريق متماس
املدرب  ينجح فقط بشخصية 
ــه الفنية، بل ان قوة االدارة  ورؤيت
ــن  ــم م ــزء مه ــا ج ــوة قراره وق
ــتقرار الفريق  ــاظ على اس احلف

ــو االجنازات،  ــات نح ــيره بثب وس
ــان ادارة النادي  ــد ال نختلف ب ق
ــعى  وتس ــاز  االجن ــعدها  يس
تلك  ــوالت، لكن  البط لتحقيق 
ــات، بل  ــي بالتمني ــور ال تات االم
ــق  وف ــى  عل ــم  املنظ ــل  بالعم
ــن خالله  ــج اداري توزع م برنام
ــح،  صحي ــكل  بش ــات  الواجب
ــزاج النافذين  ــب م وليس حس
ــن حتكمهم  ــن اجلماهير الذي م

املصالح الشخصية.
دور اجلماهير

ــب ان يكون  اجلماهير احملبة يج
ــك احلناجر  ــر، فتل ــا دور كبي له
ــدح بحب  ــي تص الت ــرة  الطاه
ــن اجل الفريق،  النادي وحتترق م
ــه  وترحال ــه  حل ــي  ف ــه  وترافق
ــد عن  ــا بعي ــر منه ــزء االكب اجل
ــاك من  وهن ــادي،  الن ــس  كوالي
يتحدث بإسمهم واخر يستغل 
ــرة غير  ــز فك لتعزي ــطاء  البس
واستغالل  برؤوسهم  صحيحة 
ــدرج للهتاف  اصواتهم على امل

لهذا الالعب 
ــى وفق  او ذاك عل

ــليمة  س ــر  غي ــة  رؤي
ــى انه  ــرض القوة عل لف
مؤثر باملدرج، وهنا يسمح 
ــه التدخل باالمور  لنفس
ــاول التاثير  ــة ويح االداري
ــتمدا قوته من  فنيا مس
ــم اجلماهيري. نعم  الدع
ــر الصالح  ــي اجلماهي ف
ــى احملبني  ــح وعل والطال
ــرز بني من يبحث عن  الف
مصلحة النادي واالخرين 
ــن  ع ــون  يبحث ــن  الذي
ــخصية،  الش مصاحلهم 
ــكل تام عن  وابعادهم بش

الفريق. 

   
الوطني  املوافق ١٥ آب اجلاري، وفد منتخبنا  ان يغادر بعد غدٍ االربعاء  من املؤمل 
بنسختها  اآلسيوية  الدورة  بطولة  في  للمشاركة  أندونيسيا  إلى  األثقال  برفع 
الـ١٨ التي ستقام في مدينتي جاكارتا وباملبانغ للمدة من ١٨ آب اجلاري ولغاية ٢ 
أيلول املقبل.ويضم وفد منتخب املتقدمني، املالك التدريبي املؤلف من محمد جواد 
وعبدالكرمي كاظم، والرباعني محمد رضا لوزن ٦٩ كغم واحمد فاروق لوزن ٧٧ كغم 
وصفاء راشد لوزن ٨٥ كغم وسلوان جاسم لوزن ١٠٥ كغم، واملدرب عباس احمد 
العراقي، صالح محمد كاظم. االحتاد  رئيس  نائب  برئاسة  والرباعة هدى سالم، 

أذربيجان،  في  تدريبيني  معسكرين  انهى  املنتخب  ان  جواد،  محمد  املدرب  وقال 
اواخر متوز املاضي، حيث كانا معسكرين مفيدين جداً  آيار ولغاية  للمدة من ٢٩ 
للرباعني، بفضل ما متوفر في باكو من اجواء مثالية تسهم في تطوير املستويات 
الفنية، وانتظم في املعسكرين ٨ رباعني، حيث مت اختيار ٤ منهم بفضل الكفاءة 
واملقدرة الفنية على حتقيق أوسمة للعراق في الدورة اآلسيوية املقبلة.واوضح ان 
املنتخب يواصل تدريباته بواقع وحدتني صباحية ومسائية في املعسكر التدريبي 
الذي بدأ في قاعة رفع األثقال باملدينة الشبابية التي عملت إدارتها بقيادة علي 
يقام  الذي  احمللي  التدريبي  للمعسكر  النجاح  متطلبات  تهيئة  على  عيدي، 
باشراف االحتاد املركزي ودعم ورعاية اللجنة االوملبية، حيث يقيم الوفد حالياً في 
فندق بيت الرياضة مبجمع املدينة الشبابية، وبني ان العراق يطمح في احلصول 
الرباعون من  املقبلة، بفضل ما ميلكه  القارية  البطولة  الذهب في  أوسمة  على 

مؤهالت فنية عالية في رياضة قهر احلديد.

ــده مع  ــن تعاق ــرطة ع ــن نادي الش اعل
ــعد عبد االمير  قائد املنتخب الوطني س
ــم املقبل ، بعد  لتمثيل الفريق في املوس
ــفرت  ــرت بني الطرفني اس مفاوضات ج
ــوفات  ــمي على كش ــن التوقيع الرس ع
ــام املاضية ان  ــد اكدت  االي ــق . و ق الفري
الالعب سعد عبد االمير اقترب من متثيل 
الشرطة في املوسم املقبل ، وانه ينتظر 
ــروض االحترافية  ــن الع ــة عددا م دراس
التي وفي حالة عدم املوافقة عليها فأنه 
ــرطة .ومتكنت ادارة  ــر الش لن يلعب لغي
الشرطة من كسب ود الالعب سعد عبد 
ــة الكبيرة  ــم من الرغب ــر على الرغ االمي
ــو  ــا مدرب الزوراء ايوب اوديش التي ابداه
بالتعاقد معه ، حيث جرى اتصال هاتفي 
ــن اجل االتفاق على متثيل  بني الطرفني م
ــم املقبل ، اال  ــزوراء في املوس ــب لل الالع
ــبب املبلغ    ان عبد االمير غير وجهته بس
ــم يتجاوز الـ ٢٠٠  املعروض عليه والذي ل
مليون دينار .وعرضت ادارة الشرطة عقدا 

ــل املوافقة  ــون لالعب من اج ــا ملي مغري
ــوف الفريق بعد  ــى االنضمام الى صف عل
ــغ ٥٠٠ مليون ملدة  ــب مبل ــد طل ان كان ق
موسم واحد ، اذ حسمت املفاوضات يوم 
ــكل نهائي ومت التوقيع رسميا  امس بش
ــق .واصبح الالعب  ــوفات الفري على كش
ــعد عبد االمير اغلى العب في الدوري  س
ــذه الصفقة معه  ــام ه ــي بعد امت العراق
الى جانب الالعب عالء عبد الزهرة حيث 
ــاويان بنفس قيمة التعاقد بينهما  يتس

ــر املبلغ املالي  .وتتحفظ املصادر عن نش
للصفقتني وذلك بناء على رغبة الالعبني 
ــر هذه االرقام ، لكنها تؤكد ان  بعدم نش
ــرطة لهذين الالعبني  ما قدمته ادارة الش
ــو االغلى في العراق من الناحية املادية  ه
ــبة  ــى الرغم من تقليل العقود بنس ، عل
٥٠ مليون من قيمة كل العب في املوسم 
املقبل لتكملة مشروع املدينة الرياضية 

في النادي .
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ــل  ــة، ح ــوة اجلوي ــادي الق ــن ن -أعل
ــر اخلاصة بالصقور،  رابطة اجلماهي
ــار إلى حتديد موعد إلقامة  فيما أش
ــرة  ــالل الفت ــة خ ــات الرابط انتخاب

املقبلة.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن 

«الهيئة اإلدارية لنادي القوة اجلوية، 
ــة اجلماهير اخلاصة  قررت حل رابط
ــرعية  ــادي، وعدم االعتراف بش بالن

الرابطة حالياً». 
ــاف أن «إدارة نادي القوة اجلوية،  وأض
ــتحدد موعداً إلقامة  أكدت بأنها س
ــة اجلماهير خالل  ــات لرابط انتخاب

الفترة املقبلة».

 بغداد / 

 بغداد / 

 تابعت واتابع ما مر ومير به نادي الطلبة، هذا النادي العريق 
بتاريخه وسجله الرياضي الناصع على مدى سنوات طوال، 
ــت املؤمتر  ــذا، فلقد تابع ــى يومنا ه ــه حت أي منذ تأسيس
ــي إلدارة النادي ممثلة بالكابنت عالء كاظم وزمالئه  الصحف
ــالك فريق النادي بكرة  ــبة تقدمي م الذي عقد مؤخراً مبناس
القدم حتت قيادة الدكتور يحيى علوان، الى جانب الدكتور 
ــد كانت  ــم، وق ــعدون واحمد جاس ــرف وصادق س نزار اش
ــة الرياضية وهي تنقل لنا،  ــة ممتازة من قناة العراقي التفات
ــل هكذا مؤمتر، فكانت التفاتة نتمنى ان  وللمرة االولى، مث

تشمل البقية من خالل اقامة االندية ملؤمترات صحفية.
ــه فأننا نتحدث عن  ــم، نادي الطلبة عندما نتحدث عن نع
ــن انديتنا الكبيرة  ــه، وهو واحد م ــق وكبير بتاريخ ناد عري
ــجل احلافل والرائع واملميز، فلقد شهد  والعريقة ذات الس
ــي مجال كرة  ــة، خصوصاً ف ــيرته الطويل ــزات في مس قف
ــذي كانت لي  ــذا النادي، ال ــا نتحدث عن ه ــدم، فعندم الق

ــالء اخرين ذكريات جميلة  ولزم
ــن ناد  ــا نتحدث ع ــه، فإنن مع
عريق وكبير، له تاريخ وبطوالت 
ــن اقطاب  ــرة، وهو واحد م كثي
ــث مثله  العراقية، حي ــرة  الك
العديد من جنوم اللعبة آنذاك، 
ــم املالك التدريبي اجلديد  ومنه
بقيادة يحيى علوان الذي ابدى 
تفاؤالً في موسم الكرة املقبل، 
فهو بحق سيكون موسم حتد 
الذي واجهته وتواجهه  لالنيق 
ــا املال، آملني  ظروف عدة، منه
ــالك، وبدعم  ــذا امل ــق ه ان يوف

ــة ادارة النادي املثابرة بقيادة احد ابنائه أال وهو عالء  ومتابع
ــوره الوفي الذي نأمل ان  ــمة جلمه كاظم، وان يعيدوا البس
يكون خير سند لفريقه الذي نتمنى ان نراه بصورة مغايرة 

عن املواسم املاضية.
نعم، دعوتنا جلمهور االنيق الوقوف ومساندة االدارة واملالك 
ــمة لالنيق  التدريبي، ونقول ملن يعنيهم االمر أعيدوا البس

ذلك الفريق الكروي الذي يحظى بحب جمهوره الوفي.
ــدة ال تصفق، وعلى  ــد الواح ــادي الطلبة، فالي ــم، انه ن نع
ــه من وزارة التعليم  اجلميع التعاون، آملني في الوقت نفس
ــذا النادي اجلماهيري الذي  ــي توفير افضل االجواء له العال
ــم  ــف ان نراه بهذه الصورة التي ظهر فيها في املوس نأس
املنصرم واملواسم السابقة، من اجل ان يكون موسم الكرة 
اجلديد خيرا ومتألقا وناجحا، وحتية ملن يعشق االنيق الذي 
ــاءل ملالكه اجلديد، وحتية لالدارة اجملدة بقيادة ابن النادي  نتف
ــالء كاظم الذي حتدث بكل صراحة عن واقع النادي، على  ع
ــق وانيق، ونحن  ــكل الئ ــل ان نرى قريباً اجناز ملعبه بش أم

باالنتظار.. مع حتياتي.
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وقفة 

عدنان الجبوري
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 نقول ِّـن يعنيهم االمر 
أعيدوا البسمة لالنيق 
ذلك الفريق الكروي
 الذي يحظى بحب جمهوره 
الوَّـ 
نعم انه نادي الطلبة
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ــة  البين  | ــوادي  الع ــني  حس
اجلديدة :

صرح الالعب « سجاد حسني 
« املنظم حديثا لصفوف نادي 
الزوراء لـ « البينة اجلديدة» :ان 
ــبب االنضمام لنادي الزوراء  س
ألنه ناد عريق ولديه تاريخ كبير 
واجنازات عديدة وايضا صاحب 
ــرة,  كبي ــة  جماهيري ــدة  قاع
ــاف ان طموح اي العب هو  واض

متثيل نادي الزوراء. 
ــكادر  ال ــل  تعام ان  ــد  واك
ــكل  التدريبي مع الالعبني بش
ــة طيبة بني  جيد وتوجد عالق
جميع الالعبني وان استعدادنا 

ــة  ــل وللبطول ــم املقب للموس
ــري  يج ــة  القادم ــيوية  االس
ــكل جيد ولدينا معسكر  بش
اجلماهير  نعد  واكمل  خارجي, 
ان نقدم مستويات طيبة تليق 
ــزوراء  ــم نادي ال ــمعة واس بس

وسنكون عند حسن ظنهم.
ــني ان نادي امانة  واضاف حس
ــل الالعب  ــو من اوص ــداد ه بغ
ــذه  ه ــى  ال ــني  حس ــجاد  س
ــر ان االدارة كانت  املرحلة, وذك
ــي وكانت  ــكة بخدمات متمس
هنالك محاوالت من قبل االدارة 
ــي  لكنن ــم  معه ــتمرار  لالس
ــل الزوراء,  ــت ذلك من اج رفض

ــكر  بالش اتقدم  ــا  ايض ــال  وق
ــل الدارة نادي امانة بغداد  اجلزي
احملترمة وعلى رائسها االستاذ 
ــالح مندب  ــان وف ــد فرح محم
ــم  ــا له ــون متمني ــاح زب وصب

التوفيق.
انا  ــول:  ــا حديثه بالق مختتم
ــة املنتخب في اي  ــز خلدم جاه
ــر لكل  ــرف كبي ــذا ش قت وه
ــل منتخب بلده في  العب متثي
ــع  وتاب ــة,  اخلارجي ــوالت  البط
ــني الذين  ــول جميع املدرب بالق
ــم  ه ــي  تدريب ــى  عل ــرفوا  اش
ــى الالعب  ــاب فضل عل اصح

سجاد حسني.

@@kÇn‰Ωa@ÚflÜ®@åÁbu@b„aÎ@Ô€@“äë@ıaâÎå€a@›Ór∑@Z¥éy@Öbvç

السد، اجلزائري بغداد بوجناح من كسر  نادي  استطاع مهاجم 
رقم العراقي يونس محمود بتسجيل اكبر عدد من األهداف في 

مباراة واحدة بدوري جنوم قطر.
امام  فريقه    مباراة  في  اهداف   ٧ يسجل  ان  استطاع  بوجناح 

السفاح  رقم  ليكسر   ،١٠-١ السد  بقوز  انتهت  والتي  العربي 
يونس محمود حني سجل ٦ اهداف في مباراة فريقه اخلور امام 

الشمال قبل ١٣ عاماً.
ويتصدر بوجناح ترتيب هدافي دوري جنوم قطر برصيد ١٠ اهداف 

بعد مرور جولتني فقط على انطالق البطولة.

ÖÏ‡ñ€a@Âfl@�bflb«@13@Ü»i@CÄb–é€aD@·”â@·Ó�§

أكرم،  نشأت  السابق  الدولي  النجم  كشف 
موقفه من القضية املالية بني ناديي الشرطة 

وداليا الصيني.
ادارة  من  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  وطالب 
 ( دوالر   ٨٠٥,٠٠٠  ) قدره  مبلغ  بدفع  الشرطة 
اشراك  نتيجة  النادي  على  مالية  كغرامة 
ضمن  أكرم  نشأت  السابق  الدولي  الالعب 
صفوف الفريق في عام ٢٠١٤ من دون احلصول 

من  رسمية  بصورة  االستغناء  كتاب  على 
النادي الصيني.وقال أكرم في هذا الصدد: ”أنا 
بريء من غرامة الفيفا ، وأسالوا نادي الشرطة 
واإلدارة السابقة عن اإلهمال“، مبيناً أن ”مبلغ 
٨٠٠ ألف دوالر مبالغ فيه، والغرامة لن تتجاوز 
الـ(١٥٠) الف دوالر“.وأضاف: لقد رفعت قضية 
على نادي داليان و هناك دعوة ضدهم بسبب 
سابقة  دعوة  أقاموا  وهم  املالية،  حقوقي 
املالية“. مستحقاتي  استلمت  أني  بحجة 

مخاطبات  أهمل  الشرطة  ”نادي  أن  وأوضح 
الفيفا حول مشاركتي بعد عودتي من داليان، 
لذلك العقوبة تضاعفت بعد كل إهمال من 
اإلدارة السابقة“.واختتم ”املايسترو“ حديثه 
بالقول: ”لو كنت أنا املقصر ألصدرت عقوبة 
الشرطة  نادي  بحق  وليس  نفسي  بحق 
واإلهمال الواضح من قبل األخير“، الفتاً إلى 
أن ”الفيفا ومحكمة الكاس ال تربطني بهما 

عالقة قرابة“.

@@b–Ó–€a@pbjüb´@o‹‡Áa@Úüäí€a@ÒâaÖaÎ@NN@ÊbÓ€aÖ@ÙÏÿíi@aäñ‘fl@oé€@Z@‚ä◊a@pdí„

طالب االحتاد العراقي لكرة القدم، من املدرب 
باسم قاسم، التريث قبل اتخاذ قراره النهائي 
املقبل. املوسم  في  اجلوية  القوة  بقيادة 
عليها  حصلت  التي  املعلومات  وبحسب 
املدرب  من  طالب  الكرة  احتاد  فان  ”فوتبول“ 
باسم قاسم بالتريث حتى يوم الثالثاء املقبل 
قبل توقيعه على عقد تدريب القوة اجلوية“.

مع  التعاقد  اكمال  الى  الكرة  احتاد  ويسعى 
املقبلني،  اليومني  خالل  بنجاح  اجنبي  مدرب 
باسم  فان  املفاوضات  تعثرت  حال  في  لكن 
السود  مدربا  منصبه  في  سيستمر  قاسم 

الرافدين.
”اجلنرال“ بدوره طالب ادارة القوة اجلوية مبنحه 
الصقور  قيادة  دفة  استالم  قبل  يومني  مهلة 
باسم  للمدرب  املقبل.وسبق  املوسم  في 

يوافق على االستمرار  لن  انه  اعلن  ان  قاسم 
مع املنتخب الوطني في حال طلب منه ذلك 
قرار  حول  فعل  ردة  تصريحاته  جاءت  حيث   ،
احتاد الكرة خالل الفترة املاضية بعدم جتديد 
اجنبي  مدرب  مع  والتفاوض  معه  التعاقد 
كاس  بطولة  في  الوطني  املنتخب  لقيادة 

اسيا القادمة .

@=‰u¸a@…fl@Ü”b»n€bi@›íœ@fiby@ø@fiaä‰¶a@…fl@ÜÌÜvn‹€@ÈvnÌ@Òäÿ€a@Öb§a

امام   ٣×٣ السلة  بكرة  االوملبي  منتخبنا  خسر 
في  نقطة   ١٥-١٧ بنتيجة  السوري  املنتخب 
الدور قبل  بيروت ضمن  التي جرت في  مباراتهما 
في  بذلك  آسيا.صرح  غرب  لبطولة  النهائي 
وقال  غامن  نضال  املنتخب  مدرب  هاتفي   اتصال 
التمديد  وبعد   ١٥-١٥ بالتعادل  انتهت  املباراة  ان 
منتخب  فاز  حني  في  نقطتني،  بفارق  خسرنا 
النهائية  املباراة  في  تغلبه  بعد  باللقب  لبنان 
على سوريا بنتيجة ٢١-١٨ نقطة، وال توجد مباراة 
حتديد املركز الثالث حسب نظام البطولة.واضاف: 
لقد انتهت مبارياتنا في البطولة باخلسارة امام 
االول ٢١- لبنان  والفوز على منتخب  ايران ١٢-١٧ 
وخسرنا   ٢١-١٧ الثاني  لبنان  منتخب  وعلى   ١٧
قبل  الدور  الى  التأهل  قبل   ١٢-١٥ سوريا  امام 
باستثناء  قائالً:  تصريحه  غامن  النهائي.واختتم 
االوملبيني  باملنتخبني  اللذين شاركا  وايران  العراق 

فان  االسيوية  الدورة  في  للمشاركة  استعداداً 
علماً  االول،  بالفريق  شاركت  االخرى  املنتخبات 
ان لبنان تأهلت الى النهائي بعد فوزها على ايران 

٢١-١٩ في الدور نصف النهائي.

@bÓçe@läÀ@ÔˆbË„@—ñ‰i@bÌâÏç@‚bflc@ä�é±@Ú‹é€a@=ΩÎc
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ــراق لكرة  ــر منتخب الع خس
ــره  ــام نظي ــال، أم ــد للرج الي
 ٢٤-٣٠ ــة  بنتيج ــي  البحرين
ــات دورة  ــالق منافس ــي انط ف
ــيوية ٢٠١٨ في  ــاب اآلس األلع

اندنوسيا.
ــرة االولى بتقدم  وانتهت الفت
ــة ١٦-١٢، لكن  بنتيج العراق 
ــب البحريني عاد بقوة  املنتخ
في الفترة الثانية ليحسمها 

لصاحله بنتيجة ١٨-٨.
ــارة احتل العراق  وبهذه اخلس

ــب  ترتي ــي  ف ــث  الثال ــز  املرك
اجملموعة الرابعة، إذ يلعب إلى 
ــب منتخبات صني تايبيه  جان

والبحرين والهند.

ــلة  منتخبا العراق بكرة الس
يغادران إلى بيروت للمشاركة 

في بطولة غرب آسيا.
 

ــد  الي ــب  منتخ ــيواجه  وس
ــب  ــة منتخ ــدر اجملموع متص

صني تايبيه غدا االربعاء.

ــدرب  امل ــتقالة  اس ــن  تك ــم  ل
ــل خبرا  ــي شنيش ــر راض القدي
ــدة، يجب ان  ــباب ع ــرا الس عاب
تبحث ادارة النادي عن اسبابها 
احلقيقية، وتترك االعذار املعلنة، 
كونها علقت بان املدرب استقال 
ــباب شخصية، وهذا العذر  الس
ــان  ــن ان يصدقه اي انس ال ميك

متابع للمشهد الكروي.
ــى  ــل عل ــي تدل ــتقالة راض اس
ــتفهامات التي  الكثير من االس
باتت حتيط بالبيت اجلوي، وعلى 
ــار االلتفات  ــادي واالنص ادارة الن
ملستقبل النادي، واال سيخسر 
ــاب  ــن االلق ــر م ــق الكثي الفري
ــت  جمع ــادر  مص ــوالت.  والبط
ــي  ــات الت ــن املعلوم ــر م الكثي
ــتقالة املدرب راضي  ادت الى اس

شنيشل:
ضعف االدارة

ــق  وف ــى  عل ــدرب  امل ــتقالة  اس

ــع  م ــرى  ج ــذي  ال ــيناريو  الس
ــل يوضح  املدرب راضي شنيش
ــف االدارة ضعيف، طاملا  أن موق
ــتقالته بعد  ــل قدم اس ان الرج
انتهاء املوسم، لكن االدارة ثنته 
ــتقالة، ورمبا هذا  ــرار االس عن ق
ــق اتفاقات  ــاء على وف القرار ج
واالدارة،  ــدرب  امل ــني  ب ــة  واضح
ــا، وهنا  ــزم به ــم تلت ــرة ل االخي
ــق بالتعاقدات  ــد ال يتعل القص
واالمور الفنية، الن شنيشل من 
االساس ال يسمح بالتدخل في 
عمله الفني، لكن بعض االمور 
االدارية مهما يحاول املدرب عزل 
ــا، اال ان تاثيراتها  ــق عنه الفري

واضحة في الالعبني.
تدخل النافذين

ــن جماهير  ــن م ــض النافذي بع
ــم دور اكبر من  ــات له ــادي ب الن
ــم حيوي  ــل وان تاثيره االدارة، ب
ــرارات  ــن ق ــوى م ــم اق وقراراته
ــذا التدخل  ــس االدارة، وه مجل
ــوى من املدرب،  لم يجد رادعا س

حيث احكم التعاقدات الفنية 
ــمح بان  ــني ولم يس ــع الالعب م
ــن اجلمهور بفرض  يتدخل اي م
العب او ان يكون وسيطا لالعب 
ــت على  ــدات ات ــدد والتعاق مح
ــة فنية، لكن التدخالت  وفق رؤي
ــع  م ــكالم  وال االداري  ــل  بالعم
ــض  بع ــرض  وف االدارة  ــاء  اعض
ــب ميولهم  االمور االدارية حس
(س)  ــب  الالع ــن  م ــم  وقربه
ــن الالعب (ص). هذه  وبعدهم ع
ــلوكيات  االمور بدأت تؤثر في س
الالعبني ما دفع املدرب للتدخل 

بشكل مباشر.
شخصية املدرب

ــخصية املدرب  اجلميع يعلم ش
احلادة، ال يقبل التدخل في عمله 
ــة لبناء  ــث عن اجواء نقي ويبح
ــك، لكن العمل ال  فريق متماس
املدرب  ينجح فقط بشخصية 
ــه الفنية، بل ان قوة االدارة  ورؤيت
ــن  ــم م ــزء مه ــا ج ــوة قراره وق
ــتقرار الفريق  ــاظ على اس احلف

ــو االجنازات،  ــات نح ــيره بثب وس
ــان ادارة النادي  ــد ال نختلف ب ق
ــعى  وتس ــاز  االجن ــعدها  يس
تلك  ــوالت، لكن  البط لتحقيق 
ــات، بل  ــي بالتمني ــور ال تات االم
ــق  وف ــى  عل ــم  املنظ ــل  بالعم
ــن خالله  ــج اداري توزع م برنام
ــح،  صحي ــكل  بش ــات  الواجب
ــزاج النافذين  ــب م وليس حس
ــن حتكمهم  ــن اجلماهير الذي م

املصالح الشخصية.
دور اجلماهير

ــب ان يكون  اجلماهير احملبة يج
ــك احلناجر  ــر، فتل ــا دور كبي له
ــدح بحب  ــي تص الت ــرة  الطاه
ــن اجل الفريق،  النادي وحتترق م
ــه  وترحال ــه  حل ــي  ف ــه  وترافق
ــد عن  ــا بعي ــر منه ــزء االكب اجل
ــاك من  وهن ــادي،  الن ــس  كوالي
يتحدث بإسمهم واخر يستغل 
ــرة غير  ــز فك لتعزي ــطاء  البس
واستغالل  برؤوسهم  صحيحة 
ــدرج للهتاف  اصواتهم على امل

لهذا الالعب 
ــى وفق  او ذاك عل

ــليمة  س ــر  غي ــة  رؤي
ــى انه  ــرض القوة عل لف
مؤثر باملدرج، وهنا يسمح 
ــه التدخل باالمور  لنفس
ــاول التاثير  ــة ويح االداري
ــتمدا قوته من  فنيا مس
ــم اجلماهيري. نعم  الدع
ــر الصالح  ــي اجلماهي ف
ــى احملبني  ــح وعل والطال
ــرز بني من يبحث عن  الف
مصلحة النادي واالخرين 
ــن  ع ــون  يبحث ــن  الذي
ــخصية،  الش مصاحلهم 
ــكل تام عن  وابعادهم بش

الفريق. 

   
الوطني  املوافق ١٥ آب اجلاري، وفد منتخبنا  ان يغادر بعد غدٍ االربعاء  من املؤمل 
بنسختها  اآلسيوية  الدورة  بطولة  في  للمشاركة  أندونيسيا  إلى  األثقال  برفع 
الـ١٨ التي ستقام في مدينتي جاكارتا وباملبانغ للمدة من ١٨ آب اجلاري ولغاية ٢ 
أيلول املقبل.ويضم وفد منتخب املتقدمني، املالك التدريبي املؤلف من محمد جواد 
وعبدالكرمي كاظم، والرباعني محمد رضا لوزن ٦٩ كغم واحمد فاروق لوزن ٧٧ كغم 
وصفاء راشد لوزن ٨٥ كغم وسلوان جاسم لوزن ١٠٥ كغم، واملدرب عباس احمد 
العراقي، صالح محمد كاظم. االحتاد  رئيس  نائب  برئاسة  والرباعة هدى سالم، 
أذربيجان،  في  تدريبيني  معسكرين  انهى  املنتخب  ان  جواد،  محمد  املدرب  وقال 
اواخر متوز املاضي، حيث كانا معسكرين مفيدين جداً  آيار ولغاية  للمدة من ٢٩ 
للرباعني، بفضل ما متوفر في باكو من اجواء مثالية تسهم في تطوير املستويات 
الفنية، وانتظم في املعسكرين ٨ رباعني، حيث مت اختيار ٤ منهم بفضل الكفاءة 
واملقدرة الفنية على حتقيق أوسمة للعراق في الدورة اآلسيوية املقبلة.واوضح ان 
املنتخب يواصل تدريباته بواقع وحدتني صباحية ومسائية في املعسكر التدريبي 
الذي بدأ في قاعة رفع األثقال باملدينة الشبابية التي عملت إدارتها بقيادة علي 
يقام  الذي  احمللي  التدريبي  للمعسكر  النجاح  متطلبات  تهيئة  على  عيدي، 
باشراف االحتاد املركزي ودعم ورعاية اللجنة االوملبية، حيث يقيم الوفد حالياً في 
فندق بيت الرياضة مبجمع املدينة الشبابية، وبني ان العراق يطمح في احلصول 
الرباعون من  املقبلة، بفضل ما ميلكه  القارية  البطولة  الذهب في  أوسمة  على 

مؤهالت فنية عالية في رياضة قهر احلديد.

ــده مع  ــن تعاق ــرطة ع ــن نادي الش اعل
ــعد عبد االمير  قائد املنتخب الوطني س
ــم املقبل ، بعد  لتمثيل الفريق في املوس
ــفرت  ــرت بني الطرفني اس مفاوضات ج
ــوفات  ــمي على كش ــن التوقيع الرس ع
ــام املاضية ان  ــد اكدت  االي ــق . و ق الفري
الالعب سعد عبد االمير اقترب من متثيل 
الشرطة في املوسم املقبل ، وانه ينتظر 
ــروض االحترافية  ــن الع ــة عددا م دراس
التي وفي حالة عدم املوافقة عليها فأنه 
ــرطة .ومتكنت ادارة  ــر الش لن يلعب لغي
الشرطة من كسب ود الالعب سعد عبد 
ــة الكبيرة  ــم من الرغب ــر على الرغ االمي
ــو  ــا مدرب الزوراء ايوب اوديش التي ابداه
بالتعاقد معه ، حيث جرى اتصال هاتفي 
ــن اجل االتفاق على متثيل  بني الطرفني م
ــم املقبل ، اال  ــزوراء في املوس ــب لل الالع
ــبب املبلغ    ان عبد االمير غير وجهته بس
ــم يتجاوز الـ ٢٠٠  املعروض عليه والذي ل
مليون دينار .وعرضت ادارة الشرطة عقدا 

ــل املوافقة  ــون لالعب من اج ــا ملي مغري
ــوف الفريق بعد  ــى االنضمام الى صف عل
ــغ ٥٠٠ مليون ملدة  ــب مبل ــد طل ان كان ق
موسم واحد ، اذ حسمت املفاوضات يوم 
ــكل نهائي ومت التوقيع رسميا  امس بش
ــق .واصبح الالعب  ــوفات الفري على كش
ــعد عبد االمير اغلى العب في الدوري  س
ــذه الصفقة معه  ــام ه ــي بعد امت العراق
الى جانب الالعب عالء عبد الزهرة حيث 
ــاويان بنفس قيمة التعاقد بينهما  يتس

ــر املبلغ املالي  .وتتحفظ املصادر عن نش
للصفقتني وذلك بناء على رغبة الالعبني 
ــر هذه االرقام ، لكنها تؤكد ان  بعدم نش
ــرطة لهذين الالعبني  ما قدمته ادارة الش
ــو االغلى في العراق من الناحية املادية  ه
ــبة  ــى الرغم من تقليل العقود بنس ، عل
٥٠ مليون من قيمة كل العب في املوسم 
املقبل لتكملة مشروع املدينة الرياضية 

في النادي .
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ــل  ــة، ح ــوة اجلوي ــادي الق ــن ن -أعل
ــر اخلاصة بالصقور،  رابطة اجلماهي
ــار إلى حتديد موعد إلقامة  فيما أش
ــرة  ــالل الفت ــة خ ــات الرابط انتخاب

املقبلة.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن 

«الهيئة اإلدارية لنادي القوة اجلوية، 
ــة اجلماهير اخلاصة  قررت حل رابط
ــرعية  ــادي، وعدم االعتراف بش بالن

الرابطة حالياً». 
ــاف أن «إدارة نادي القوة اجلوية،  وأض
ــتحدد موعداً إلقامة  أكدت بأنها س
ــة اجلماهير خالل  ــات لرابط انتخاب

الفترة املقبلة».

 بغداد / 

 بغداد / 

 تابعت واتابع ما مر ومير به نادي الطلبة، هذا النادي العريق 
بتاريخه وسجله الرياضي الناصع على مدى سنوات طوال، 
ــت املؤمتر  ــذا، فلقد تابع ــى يومنا ه ــه حت أي منذ تأسيس
ــي إلدارة النادي ممثلة بالكابنت عالء كاظم وزمالئه  الصحف
ــالك فريق النادي بكرة  ــبة تقدمي م الذي عقد مؤخراً مبناس
القدم حتت قيادة الدكتور يحيى علوان، الى جانب الدكتور 
ــد كانت  ــم، وق ــعدون واحمد جاس ــرف وصادق س نزار اش
ــة الرياضية وهي تنقل لنا،  ــة ممتازة من قناة العراقي التفات
ــل هكذا مؤمتر، فكانت التفاتة نتمنى ان  وللمرة االولى، مث

تشمل البقية من خالل اقامة االندية ملؤمترات صحفية.
ــه فأننا نتحدث عن  ــم، نادي الطلبة عندما نتحدث عن نع
ــن انديتنا الكبيرة  ــه، وهو واحد م ــق وكبير بتاريخ ناد عري
ــجل احلافل والرائع واملميز، فلقد شهد  والعريقة ذات الس
ــي مجال كرة  ــة، خصوصاً ف ــيرته الطويل ــزات في مس قف
ــذي كانت لي  ــذا النادي، ال ــا نتحدث عن ه ــدم، فعندم الق

ــالء اخرين ذكريات جميلة  ولزم
ــن ناد  ــا نتحدث ع ــه، فإنن مع
عريق وكبير، له تاريخ وبطوالت 
ــن اقطاب  ــرة، وهو واحد م كثي
ــث مثله  العراقية، حي ــرة  الك
العديد من جنوم اللعبة آنذاك، 
ــم املالك التدريبي اجلديد  ومنه
بقيادة يحيى علوان الذي ابدى 
تفاؤالً في موسم الكرة املقبل، 
فهو بحق سيكون موسم حتد 
الذي واجهته وتواجهه  لالنيق 
ــا املال، آملني  ظروف عدة، منه
ــالك، وبدعم  ــذا امل ــق ه ان يوف

ــة ادارة النادي املثابرة بقيادة احد ابنائه أال وهو عالء  ومتابع
ــوره الوفي الذي نأمل ان  ــمة جلمه كاظم، وان يعيدوا البس
يكون خير سند لفريقه الذي نتمنى ان نراه بصورة مغايرة 

عن املواسم املاضية.
نعم، دعوتنا جلمهور االنيق الوقوف ومساندة االدارة واملالك 
ــمة لالنيق  التدريبي، ونقول ملن يعنيهم االمر أعيدوا البس

ذلك الفريق الكروي الذي يحظى بحب جمهوره الوفي.
ــدة ال تصفق، وعلى  ــد الواح ــادي الطلبة، فالي ــم، انه ن نع
ــه من وزارة التعليم  اجلميع التعاون، آملني في الوقت نفس
ــذا النادي اجلماهيري الذي  ــي توفير افضل االجواء له العال
ــم  ــف ان نراه بهذه الصورة التي ظهر فيها في املوس نأس
املنصرم واملواسم السابقة، من اجل ان يكون موسم الكرة 
اجلديد خيرا ومتألقا وناجحا، وحتية ملن يعشق االنيق الذي 
ــاءل ملالكه اجلديد، وحتية لالدارة اجملدة بقيادة ابن النادي  نتف
ــالء كاظم الذي حتدث بكل صراحة عن واقع النادي، على  ع
ــق وانيق، ونحن  ــكل الئ ــل ان نرى قريباً اجناز ملعبه بش أم

باالنتظار.. مع حتياتي.

@Ú‡éj€a@aÎÜÓ«c
Új‹�€a@âÏË‡¶

وقفة 

عدنان الجبوري

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 نقول ِّـن يعنيهم االمر 
أعيدوا البسمة لالنيق 
ذلك الفريق الكروي

 الذي يحظى بحب جمهوره 
الوَّـ 
نعم انه نادي الطلبة

—Ó»ö€a@Öb‰€a@ÒâaÖg@âÎÖ@Â���«@—���íÿm@âÏ‘ñ€a@Òä◊@lâÜfl@Ú���€b‘nçg@è����Ó€aÏ◊
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ــة  البين  | ــوادي  الع ــني  حس
اجلديدة :

صرح الالعب « سجاد حسني 
« املنظم حديثا لصفوف نادي 
الزوراء لـ « البينة اجلديدة» :ان 
ــبب االنضمام لنادي الزوراء  س
ألنه ناد عريق ولديه تاريخ كبير 
واجنازات عديدة وايضا صاحب 
ــرة,  كبي ــة  جماهيري ــدة  قاع
ــاف ان طموح اي العب هو  واض

متثيل نادي الزوراء. 
ــكادر  ال ــل  تعام ان  ــد  واك
ــكل  التدريبي مع الالعبني بش
ــة طيبة بني  جيد وتوجد عالق
جميع الالعبني وان استعدادنا 

ــة  ــل وللبطول ــم املقب للموس
ــري  يج ــة  القادم ــيوية  االس
ــكل جيد ولدينا معسكر  بش
اجلماهير  نعد  واكمل  خارجي, 
ان نقدم مستويات طيبة تليق 
ــزوراء  ــم نادي ال ــمعة واس بس

وسنكون عند حسن ظنهم.
ــني ان نادي امانة  واضاف حس
ــل الالعب  ــو من اوص ــداد ه بغ
ــذه  ه ــى  ال ــني  حس ــجاد  س
ــر ان االدارة كانت  املرحلة, وذك
ــي وكانت  ــكة بخدمات متمس
هنالك محاوالت من قبل االدارة 
ــي  لكنن ــم  معه ــتمرار  لالس
ــل الزوراء,  ــت ذلك من اج رفض

ــكر  بالش اتقدم  ــا  ايض ــال  وق
ــل الدارة نادي امانة بغداد  اجلزي
احملترمة وعلى رائسها االستاذ 
ــالح مندب  ــان وف ــد فرح محم
ــم  ــا له ــون متمني ــاح زب وصب

التوفيق.
انا  ــول:  ــا حديثه بالق مختتم
ــة املنتخب في اي  ــز خلدم جاه
ــر لكل  ــرف كبي ــذا ش قت وه
ــل منتخب بلده في  العب متثي
ــع  وتاب ــة,  اخلارجي ــوالت  البط
ــني الذين  ــول جميع املدرب بالق
ــم  ه ــي  تدريب ــى  عل ــرفوا  اش
ــى الالعب  ــاب فضل عل اصح

سجاد حسني.

@@kÇn‰Ωa@ÚflÜ®@åÁbu@b„aÎ@Ô€@“äë@ıaâÎå€a@›Ór∑@Z¥éy@Öbvç

السد، اجلزائري بغداد بوجناح من كسر  نادي  استطاع مهاجم 
رقم العراقي يونس محمود بتسجيل اكبر عدد من األهداف في 

مباراة واحدة بدوري جنوم قطر.
امام  فريقه    مباراة  في  اهداف   ٧ يسجل  ان  استطاع  بوجناح 

السفاح  رقم  ليكسر   ،١٠-١ السد  بقوز  انتهت  والتي  العربي 
يونس محمود حني سجل ٦ اهداف في مباراة فريقه اخلور امام 

الشمال قبل ١٣ عاماً.
ويتصدر بوجناح ترتيب هدافي دوري جنوم قطر برصيد ١٠ اهداف 

بعد مرور جولتني فقط على انطالق البطولة.

ÖÏ‡ñ€a@Âfl@�bflb«@13@Ü»i@CÄb–é€aD@·”â@·Ó�§

أكرم،  نشأت  السابق  الدولي  النجم  كشف 
موقفه من القضية املالية بني ناديي الشرطة 

وداليا الصيني.
ادارة  من  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  وطالب 
 ( دوالر   ٨٠٥,٠٠٠  ) قدره  مبلغ  بدفع  الشرطة 
اشراك  نتيجة  النادي  على  مالية  كغرامة 
ضمن  أكرم  نشأت  السابق  الدولي  الالعب 
صفوف الفريق في عام ٢٠١٤ من دون احلصول 

من  رسمية  بصورة  االستغناء  كتاب  على 
النادي الصيني.وقال أكرم في هذا الصدد: ”أنا 
بريء من غرامة الفيفا ، وأسالوا نادي الشرطة 
واإلدارة السابقة عن اإلهمال“، مبيناً أن ”مبلغ 
٨٠٠ ألف دوالر مبالغ فيه، والغرامة لن تتجاوز 
الـ(١٥٠) الف دوالر“.وأضاف: لقد رفعت قضية 
على نادي داليان و هناك دعوة ضدهم بسبب 
سابقة  دعوة  أقاموا  وهم  املالية،  حقوقي 
املالية“. مستحقاتي  استلمت  أني  بحجة 

مخاطبات  أهمل  الشرطة  ”نادي  أن  وأوضح 
الفيفا حول مشاركتي بعد عودتي من داليان، 
لذلك العقوبة تضاعفت بعد كل إهمال من 
اإلدارة السابقة“.واختتم ”املايسترو“ حديثه 
بالقول: ”لو كنت أنا املقصر ألصدرت عقوبة 
الشرطة  نادي  بحق  وليس  نفسي  بحق 
واإلهمال الواضح من قبل األخير“، الفتاً إلى 
أن ”الفيفا ومحكمة الكاس ال تربطني بهما 

عالقة قرابة“.

@@b–Ó–€a@pbjüb´@o‹‡Áa@Úüäí€a@ÒâaÖaÎ@NN@ÊbÓ€aÖ@ÙÏÿíi@aäñ‘fl@oé€@Z@‚ä◊a@pdí„

طالب االحتاد العراقي لكرة القدم، من املدرب 
باسم قاسم، التريث قبل اتخاذ قراره النهائي 
املقبل. املوسم  في  اجلوية  القوة  بقيادة 
عليها  حصلت  التي  املعلومات  وبحسب 
املدرب  من  طالب  الكرة  احتاد  فان  ”فوتبول“ 
باسم قاسم بالتريث حتى يوم الثالثاء املقبل 
قبل توقيعه على عقد تدريب القوة اجلوية“.

مع  التعاقد  اكمال  الى  الكرة  احتاد  ويسعى 
املقبلني،  اليومني  خالل  بنجاح  اجنبي  مدرب 
باسم  فان  املفاوضات  تعثرت  حال  في  لكن 
السود  مدربا  منصبه  في  سيستمر  قاسم 

الرافدين.
”اجلنرال“ بدوره طالب ادارة القوة اجلوية مبنحه 
الصقور  قيادة  دفة  استالم  قبل  يومني  مهلة 
باسم  للمدرب  املقبل.وسبق  املوسم  في 

يوافق على االستمرار  لن  انه  اعلن  ان  قاسم 
مع املنتخب الوطني في حال طلب منه ذلك 
قرار  حول  فعل  ردة  تصريحاته  جاءت  حيث   ،
احتاد الكرة خالل الفترة املاضية بعدم جتديد 
اجنبي  مدرب  مع  والتفاوض  معه  التعاقد 
كاس  بطولة  في  الوطني  املنتخب  لقيادة 

اسيا القادمة .
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امام   ٣×٣ السلة  بكرة  االوملبي  منتخبنا  خسر 
في  نقطة   ١٥-١٧ بنتيجة  السوري  املنتخب 
الدور قبل  بيروت ضمن  التي جرت في  مباراتهما 
في  بذلك  آسيا.صرح  غرب  لبطولة  النهائي 
وقال  غامن  نضال  املنتخب  مدرب  هاتفي   اتصال 
التمديد  وبعد   ١٥-١٥ بالتعادل  انتهت  املباراة  ان 
منتخب  فاز  حني  في  نقطتني،  بفارق  خسرنا 
النهائية  املباراة  في  تغلبه  بعد  باللقب  لبنان 
على سوريا بنتيجة ٢١-١٨ نقطة، وال توجد مباراة 
حتديد املركز الثالث حسب نظام البطولة.واضاف: 
لقد انتهت مبارياتنا في البطولة باخلسارة امام 
االول ٢١- لبنان  والفوز على منتخب  ايران ١٢-١٧ 
وخسرنا   ٢١-١٧ الثاني  لبنان  منتخب  وعلى   ١٧
قبل  الدور  الى  التأهل  قبل   ١٢-١٥ سوريا  امام 
باستثناء  قائالً:  تصريحه  غامن  النهائي.واختتم 
االوملبيني  باملنتخبني  اللذين شاركا  وايران  العراق 

فان  االسيوية  الدورة  في  للمشاركة  استعداداً 
علماً  االول،  بالفريق  شاركت  االخرى  املنتخبات 
ان لبنان تأهلت الى النهائي بعد فوزها على ايران 

٢١-١٩ في الدور نصف النهائي.
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حالة  بشأن  سارة  أنباء  ميونخ،  بايرن  نادي  تلقى 
دافيد أالبا، الذي عانى من إصابة قوية خالل مواجهة 
آينتراخت فرانكفورت، بكأس السوبر األملاني، أمس 
موقعه  عبر  بيان  في  البافاري  النادي  األحد.وقال 
الرسمي: «أالبا يعاني من كدمة شديدة في الركبة، 
ولكن ميكننا استبعاد حدوث أضرار في أربطة الركبة، 
اجلهاز  قبل  من  دقيق  لفحص  الالعب  خضوع  بعد 
الطبي بالنادي».واضطر أالبا، للخروج من املباراة بعد 
داني دي كوستا، العب فرانكفورت، في  التحام مع 

الدقيقة ٧٥، تسبب في إصابة بركبته اليسرى.
ولم يستطع الالعب السير مبفرده بل خارج مبساعدة 

من  لتبدو فردين  الطبي،  اجلهاز 
بة  صا في إ خطيرة  الالعب 

البداية.

ومن املتوقع أن يغيب أالبا عن مواجهة دروشتيرسن 
األول  الدور  منافسات  ضمن  املقبل،  السبت  أسل، 

من كأس أملانيا.

األحد  (دوكاتي)  لورنزو  خورخي  االسباني  انتزع   
الفوز في فئة «موتو جي بي» ضمن سباق جائزة 
النمسا الكبرى، املرحلة احلادية عشرة من بطولة 
منافسة  رغم  على  النارية،  للدراجات  العالم 
شرسة من مواطنه مارك ماركيز (هوندا) الذي عزز 

صدارته للترتيب العام.
في  بول  ريد  حلبة  على  أجري  الذي  السباق  وفي 
املوسم  هذا  الثالث  فوزه  لورنزو  حقق  سبيلبرغ، 
والـ ٤٧ في مسيرته، قاطعا مسافة السباق خالل 
العالم  بطل  ماركيز  متقدما  دقيقة،   ٣٩:٤٠٫٦٨٨
أربع مرات بفارق ٠٫١٣٠ ثانية، بينما حل اإليطالي 

أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) ثالثا بفارق ١٫٦٥٦ ث.
على  عصت  التي  الوحيدة  احللبة  هذه  وتبقى 
شهدت  أنها  علما  عليها،  فوز  لتحقيق  ماركيز 
سيطرة لدوكاتي منذ عودتها الى روزنامة بطولة 
 ،٢٠١٦ في  إيانوني  أندريا  اإليطالي  فاز  اذ  العالم، 

ودوفيتسيوزو في ٢٠١٧.
االول،  املركز  في  انطالقه  من  ماركيز  يفد  ولم 
الرسمية  التجارب  في  وقت  أفضل  بتسجيله 
عن  ابتعد  وهو  دوفيتسيوسو.  متقدما  املؤهلة 
ثانية  الى  الفارق  ووسع  لفات  ثالث  بعد  مطارديه 
تقريبا. اال ان دراجي دوكاتي اقتربا منه في اللفات 

الـ ١٢ االخيرة، الى أن متكن لورنزو من حسم األمور 
في بداية اللفة األخيرة، بعد تبادلهما املركز األول 

أكثر من مرة في املراحل األخيرة.
وقال لورنزو «لم أتوقع أن يكون مارك سريعا للغاية 
في بداية السباق. وقد سعيت الى تقليص الفارق 
في  الهجوم  قررت  إطاراتي.  بخسارة  اجملازفة  دون 
اللفات العشر االخيرة، وقد تفوقت في املسارات 
لدي،  املفضلة  وهي  احللبة  على  التصاعدية 

وحققت أحد أهم انتصاراتي».

السباق  بهذا  «استمتعت  ماركيز  قال  من جهته 
على  قادر  أنني  اعتقدت  املراحل  بعض  في   (...)
في  عادا»  أنهما  اال  دوكاتي،  دراجتي  عن  االبتعاد 
إشارة الى لورنزو ودوفيتسيوزو. أضاف «أعطيت كل 
ما لدي في السباق. حاولت احلفاظ على مركزي اال 

أنه (لورنزو) تفوق في املسار املستقيم».
 ٥٩ بفارق  العام  للترتيب  صدارته  ماركيز  وعزز 
نقطة عن اإليطالي فالنتينو روسي (ياماها) الذي 

حل سادسا في النمسا.

ــجله كأكثر الفرق إحرازا للقب  ــلونة س عزز برش
ــرة القدم التي  ــبانية في ك ــوبر اإلس الكأس الس
ــكأس قبيل  ــدوري وال ــني بطلي ال ــنويا ب جتمع س
ــول تخلفه أمام  ــم، وذلك بعدما ح انطالق املوس
ــب إبن  ــد على ملع ــوز ٢-١ األح ــى ف ــبيلية ال إش
ــة طنجة املغربية.وللمرة األولى  بطوطة في مدين
ــبانيا، ومبواجهة واحدة  ــابقة خارج إس تقام املس
خالفا للسنوات األخيرة (منذ ١٩٨٢) عندما كانت 
تقام بنظام مباراتي الذهاب واإلياب.وبدا برشلونة 
ــم الثاني تواليا  ــارة الكأس للموس مهددا بخس
ــم املاضي) بعدما  ــال مدريد املوس ــر أمام ري (خس
ــوط األول  تخلف منذ الدقيقة ٩، لكنه أنهى الش
ــادال ثم انتظر حتى الدقيقة ٧٨ خلطف هدف  متع
الفوز عبر كرة صاروخية للفرنسي عثمان دميبيلي.

وخاض برشلونة املواجهة بعد فوزه بلقب الدوري 
ــو مدريد، كما  ــارق ١٤ نقطة عن أتلتيك احمللي بف
ــبيلية ٥-صفر،  ــوج بلقب الكأس بفوزه على أش ت
ــق مواجهة النادي الكاتالوني  ما أعطى األخير ح
ــوج بها األخير للمرة  ــوبر التي ت على الكأس الس
ــل  ــل ٢٣ مباراة، فيما فش ــرة من أص الثالثة عش
منافسه األندلسي في إحرازها للمرة الثانية في 
ــه (فاز بها في ٢٠٠٧) من أصل ٤ فرص.ورغم  تاريخ
عدم تسجيله في املباراة، كان النجم األرجنتيني 
ــي على موعد تاريخي، إذ توج بلقبه  ليونيل ميس
ــابق  الـ٣٣ مع «بالوغرانا»، متفوقا على زميله الس
ــيل كوبي  ــل الى فيس ــتا املنتق ــس إنييس أندري

ــي الدوري،  ـــ ٩ ألقاب ف ــي ب ــوج ميس ــي (ت اليابان
ــبانيا، ٣  ــال أوروبا، ٦ في كأس إس ــي دوري أبط ٤ ف
ــوبر األوروبية، ٣ في كاس العالم  في الكأس الس

لألندية و٨ في الكأس السوبر اإلسبانية).
ميسي ورفاقه على موعد تاريخي

ورضخ برشلونة لتهديد إشبيلية بتقدمي شكوى 
ــادي الكاتالوني أكثر من ثالثة  ــرك الن في حال أش
ــاد األوروبي، وتخلى عن  ــني من خارج دول االحت العب
ــي)  الوافد اجلديد البرازيلي مالكوم (بوردو الفرنس
ومارلون، وأبقى على التشيلي أرتورو فيدال القادم 
ــن مقاعد  ــذي بدأ اللقاء م ــرن ميونيخ وال ــن باي م

البدالء، والبرازيلي اآلخر آرثر، القادم من غرمييو.
ــباني السبت أنه لن يطبق في  وأعلن االحتاد اإلس
ــني من خارج  ــول عدد الالعب ــاراة الضوابط ح املب
ــني الدوري تلزم  ــاد األوروبي، علما أن قوان دول االحت
ــة العبني من  ــراك أكثر من ثالث ــة بعدم إش األندي
ــرب في بيان  ــبيلية أع ــارج هذه الدول.اال أن إش خ
ليل السبت األحد عن «اندهاشه بخصوص بيان 
ــباني لكرة القدم (...) حيث يؤكد فيه  االحتاد اإلس
ــني غير املنتمني لدول  ــراك كل الالعب امكانية إش
ــه األخير اخلاص  ــي رغم أنه في بيان االحتاد األوروب
ــكل جلي أنه ال  ــح وبش ــم ٢٠١٨-٢٠١٩ أوض مبوس

ــتثناء». ــن ٣ العبني دون اس ــراك أكثر م ميكن إش
وأشار إشبيلية الى أن القسم القانوني التابع له 
يقوم «بدراسة هذا املوضوع، بحيث أنه إذا أشرك 
فريق برشلونة أكثر من ٣ العبني غير منتمني لدول 
ــيتقدم حينئذ بشكوى»  االحتاد األوروبي، فإنه س
على خلفية ما اعتبرها «مشاركة غير قانونية».

ــني آخرين  ــة العب ــكيلة الكاتالوني ــم التش وتض
ــم يحملون جوازات  ــارج دول االحتاد، اال أنه من خ
ــي  ــل األرجنتيني ليونيل ميس ــفر أوروبية، مث س
ــواريز، والبرازيلي فيليبي  واألوروغواياني لويس س
ــة الى أنه  ــارت تقارير صحافي ــو الذي أش كوتيني

ــفر برتغالي لكونه  حصل مؤخرا على جواز س
ــتو فالفيردي  ــدأ أرنس ــن برتغالية.وب متزوج م
ــواريز أساسيني،  ــي وس ــراك ميس اللقاء باش
ــى مقاعد البدالء. كما  فيما أبقى كوتينيو عل
ــارك منذ البداية الوافد اجلديد قلب الدفاع  ش
ــي اجلديد كليمان النغليه املنتقل الى  الفرنس

النادي الكاتالوني من إشبيلية بالذات.
ــم البرتغالي  ــتهل النج ــر اس ــب اخ ــن جان م
ــتيانو رونالدو مغامرته مع فريقه اجلديد  كريس
ــجيل  ــوس بأفضل طريقة من خالل تس يوفنت
ــي فاز بها  ــاراة الودية الت ــدف األول في املب اله
ــم  ــي املواس ــا ف ــل إيطالي ــق األول لبط الفري

السبعة األخيرة على الفريق الرديف ٥-صفر.
ــام يوفنتوس  ــة من جبال األلب، أق وعلى مقرب
ــل بداية  ــة التقليدية قب ــه الودي ــد مبارات األح
ــي الفريقني  ــي جمعت بني العب ــم، والت املوس
ــا التي  ــة فيالر بيروس ــي قري ــف، ف األول والردي
ــع على  ــط وتق ــمة فق ــو ٤١٠٠ نس ــا نح يقطنه
ــو، وتعتبر مبثابة  ــد ٤٠ كم الى الغرب من تورين بع
ــة النادي. ــة أنييلي مالك ــر الصيفي» لعائل «املق

ــور األول لرونالدو  ــبة للظه ــت املباراة مناس وكان
ــيدة العجوز» الذي  (٣٣ عاما) بقميص فريق «الس
ــم ٥ مرات هذا  ــل اليه أفضل العب في العال انتق
ــباني، في  ــد اإلس ــن ريال مدري ــا م ــف قادم الصي
ــون يورو.وبعدما  ــا ١٠٠ ملي ــة بلغت قيمته صفق
اعتاد على املالعب الضخمة من قبيل سانتياغو 
ــابق  برنابيو (ريال) وأولد ترافورد (ملعب ناديه الس

ــتر يونايتد االنكليزي)، بدأ رونالدو رحلته  مانشس
ــي قرية متواضعة،  ــة من ميدان صغير ف اإليطالي
ــق عليه  ــذي يطل ــا ال ــب فيالر بيروس ــى ملع عل
ــابق غيتانيو شيريا. ــم الالعب اإليطالي الس اس

ــن مثالية، إذ افتتح النجم  وكانت البداية أكثر م
ــى بداية  ــد ٨ دقائق عل ــجيل بع البرتغالي التس
اللقاء الذي تخطى فيه عدد املتفرجني كامل عدد 
سكان القرية بعدما احتشد حوالي خمسة آالف 
ــي آر ٧».وجاء هدف رونالدو  ــجع ملشاهدة «س مش
ــيطر عليها ثم سددها بعيدا  بعد كرة طويلة س
ــا، قبل أن يلعب  ــاول احلارس ليوناردو لوري عن متن
ــبب  ــي الهدف الثاني بس ــيا ف ــا دورا أساس أيض
الضغط الذي فرضه على ريكاردو كابيليني الذي 
ــه عن طريق اخلطأ  ــباك حارس حول الكرة في ش

(١٨).واستلم بعدها األرجنتيني باولو ديباال 
زمام املبادرة وسجل هدفني متتاليني، 

ــة ٣١ بعد متريرة  ــي الدقيق األول ف
دوغالس كوستا،  البرازيلي  من 

ــة ٤٠،  ــي الدقيق ــي ف والثان
ليدخل الفريق األول الى 

الشوطني  ــتراحة  اس
ــة  برباعي ــا  متقدم

ــة، قبل أن  نظيف
كالوديو  يضيف 
ــو  ي كيز ر ما

اخلامس في الدقيقة 
وبحسب  بدقائق  ٥٤.وبعدها 

التقليد املتبع كل عام، اجتاحت اجلماهير أرضية 
ــني الذين أَضيف  ــب لتحية جنومهم املفضل امللع
اليهم هذا املوسم جنما كبيرا مثل رونالدو، ما قد 
يعيد للدوري اإليطالي شيئا من مكانته السابقة 
حني كان قبلة ألفضل جنوم العالم قبل أن يتراجع 

دوره لصالح الدوريني اإلسباني واإلنكليزي.

لقبه  عن  الدفاع  حملة  سيتي  مانشستر  استهل   -
استاد  على  االحد  ٢-صفر  أرسنال  مضيفه  بإسقاطه 
االنكليزي  الدوري  من  االولى  املرحلة  ختام  في  االمارات 
لكرة القدم.وسجل رحيم سترلينغ (١٤) والبرتغالي برناردو 
سيلفا (٦٤) الهدفني.وحسم سيتي املواجهة بني املدربني 
في  اللقب  الى  قاده  الذي  غوارديوال  جوسيب  االسبانيني 
موسمه الثاني معه، واحلق بأوناي إميري الهزمية في مباراته 
على  اشرف  الذي  فينغر  أرسني  للفرنسي  كخلف  األولى 
الفريق طوال ٢٢ موسما.وهي رابع هزمية تواليا ألرسنال ضد 
على  األخير  فوزه  بأن  علما  املسابقات،  جميع  في  سيتي 
 ٢٠١٦ آب/اغسطس  الى  يعود  الدوري  في  الـ»سيتيزينس» 
تشكيلته  في  غوارديوال  االمارات).واشرك  استاد  في   ٣-٢)
من  القادم  محرز  رياض  اجلزائري  اجلديد  الوافد  االساسية 
لقبه  فريقه  باحراز  بدوره  ساهم  والذي  سيتي  ليستر 
الوحيد في ٢٠١٦، فيما ابقى على مقاعد االحتياط ثالثي 
لوروا  واالملاني  بروين  دي  كيفن  البلجيكي  الوسط:  خط 
مبحرز  غوارديوال  جيزوس.وأناط  غابريال  والبرازيلي  سانيه 
املهاجمني  فزود  اليمنى،  الهجومية  اجلهة  شغل  مهمة 

االرجنتيني سيرخيو اغويرو وسترلينغ بكرات خطرة، وتولى 
فكان  والركنية،  احلرة  الركالت  من  الثابتة  الكرات  تنفيذ 
دقيقا في التنفيذ، فضال عن تسديدات لم تخل من خطورة 
واحليلة  اخلبرة  قليلي  اميري  رجال  ظهر  املقابل،  ايضا.في 
فوقع العبء االكبر على احلارس التشيكي بتر تشيك.وكان 
جانبية  بتسديدة  التسجيل  افتتاح  من  قريبا  سترلينغ 

الى  تشيك  ابعدها  اليسرى  اجلهة  في  املرمى  من  وقريبة 
ركنية (٨)، ثم جنح الدولي االنكليزي في احملاولة الثانية بعد 
الدفاع،  الفرنسي بنجامان مندي كرة مرتدة من  ان اهداه 
فسار بها عرضيا حتى وصل قوس املنطقة واطلقها قوية 
من بني اقدام مدافعني حجبوا الرؤية عن احلارس التشيكي 

العمالق، فاستقرت على يساره (١٤).

متنى جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان، 
ــابق، أن ينجح كريستيانو رونالدو  وأسطورة يوفنتوس الس

مع السيدة العجوز.
ــل البيانكونيري على خدمات رونالدو مقابل أكثر من  وحص
ــون يورو، في الوقت الذي رحل فيه بوفون للبي إس  ١٠٠ ملي
جي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع اليوفي.

ــبورت  ــكاي س ــبكة «س وقال بوفون، في تصريحات لش
ــدو يوفنتوس، ما قدمه مع  ــا»: «أمتنى أن مينح رونال إيطالي

جميع الفرق التي لعب لها».
ــبب في  وأضاف احلارس اإليطالي: «بالتأكيد هو لن يتس

األحزان ليوفنتوس كما فعل في السنوات األخيرة».
ــاالً للمفاجآت، فهم  ــون مج ــع: «يوفنتوس ال يدع وتاب
ميلكون رئيس ومجلس إدارة ماهر، باإلضافة لتاريخهم 

وجماهيرهم وفريقهم العظيم».

Ê˝Ófl@ø@=�€a@óz–‹€@…ö±@Ï◊ÏÌb◊bi
تيموي  الفرنسي  وصل 
وسط  العب  باكايوكو، 
اإلجنليزي،  تشيلسي 
إلى  اإلثنني،  اليوم  صباح 
إلجراء  مادونينا،  ال  عيادة 
الطبية،  الفحوصات 
ا لتوقيع العقود مع  متهيدً
صحيفة  ميالن.وذكرت 

سبورت»،  ديللو  «الجازيتا 
من  البالغ  باكايوكو،  أن 
إلى  ا، وصل  العمر ٢٣ عامً
إلجراء  الطبية  العيادة 
الطبية،  الفحوصات 
أمس،  مساء  وصل  بعدما 
إلى مدينة ميالنو، مشيرة 
سيوقع  الالعب  أن  إلى 
انضمامه،  عقود  على 

عقب نهاية الفحوصات.

باكايوكو،  أن  إلى  وأشارت 
إلى ميالن، على  سينضم 
مقابل  اإلعارة  سبيل 
خيار  مع  يورو،  ماليني   ٥
املوسم  بنهاية  الشراء 

مقابل ٣٥ مليون يورو.

ــباني رافايل نادال املصنف أول عامليا   أعلن األس
ــحابه  واملتوج بدورة تورونتو الكندية االحد، انس
ــة للتنس التي  ــيناتي األميركي ــن دورة سينس م
ــى اليوناني  ــد.وكان نادال تغلب عل ــق األح تنطل
ــيباس ٦-٢ و٧-٦ (٧-٤) في  ــتيفانوس تسيتس س
ــرزا لقبه  ــدورة الكندية مح ــاراة النهائية لل املب
ــر برنامجه  ــه قرر تغيي ــيرته، لكن الـ٨٠ في مس
ــال نادال  ــه البدنية.وق ــى لياقت ــة عل للمحافظ
ــارك  ــف جدا ألعلن بأنني لن اش في بيان «أنا آس
ــبب هو  ــيناتي هذا العام. الس ــي دورة سينس ف
ــخصي ألني اردت االعتناء بجسدي ومحاولة  ش

البقاء في صحة جيدة كما اشعر اآلن».
ــيلفا مدير  وتابع «أنا ممنت جدا لصديقي أندري س
ــم الوضع وما قلت  ــيناتي الذي تفه دورة سينس
له بعد اتصالي به» متمنيا النجاح للدورة بقوله 
ــتصيب جناحا وامتنى له  «أنا واثق من ان الدورة س

(مدير الدورة) وفريقه األفضل».

ــى  ــدرر األعل ــه في ــري روجي ــيكون السويس وس
ــي علما بان  ــي املركز الثان ــا في الدورة ف تصنيف
ــن أجل  ــي دورة تورونتو م ــارك ف ــم يش ــر ل االخي

احملافظة على لياقته البدنية.
نادال يستعيد لقب تورونتو الكندية

ــحابه من دورة  وكان نادال املح إلى امكانية انس
ــب في تورونتو  ــيناتي بعد تتويجه باللق سينس
ــا اتخاذ قرار  ــدد «يتعني علين ــال في هذا الص وق

ــبوع املقبل  ــيحصل األس ــق مبا س ــي ما يتعل ف
ــاك أيضا بطولة كأس  ــبوعني املقبلني. هن واألس
ديفيس بعد بطولة الواليات املتحدة املفتوحة».

وختم «ما يهمني أن ألعب، اريد التواجد في كل 
ــق هذه الرياضة وال احبذ الغياب عن  مكان. اعش
ــان إذا لم تتوقف  ــن في بعض األحي الدورات. لك
ــدك يطالبك بذلك  ــك، فإن جس من تلقاء نفس
وبالتالي هذه هي التجربة التي اعيشها حاليا».
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ــن دوري رابطة كرة  ــم اجلديد م ــق املوس ينطل
ــني «إن بي إيه»،  ــة للمحترف ــلة األمريكي الس
في ١٦ أكتوبر/تشرين أول املقبل، مبباراة جتمع 
ــطن سيلتكس وفيالدلفيا سيفنتي  بني بوس
ــني جولدن  ــاراة أخرى ب ــا مب ــيكرز، يعقبه س

ستيت وريورز وأوكالهوما سيتي ثاندرز.
ــت «إن بي إيه»، أمس األربعاء، عن بعض  وأعلن

مواعيد املراحل األولى من مسابقة الدوري.
ــيكون الظهور  ــا للمواعيد املعلنة، س وطبق

ــر ليبرون جيمس  ــر للنجم الكبي األول املنتظ
ــرين  ــادي لوس أجنلوس ليكرز في ١٨ تش مع ن
ــل، أمام بورتالند ترايل باليزرز،  أول/أكتوبر املقب

على ملعب األخير.
ــة  ــدر قائم ــى تص ــورز، إل ــق وري ــيعود فري وس
ــخة  النس ــي  ف ــب  باللق ــوز  للف ــحني  املرش

اجلديدة.
ــب لصاحله جنوم من  ــورز، الذي يلع وضم وروي
ــوري وكيفني  ــتيفن ك العيار الثقيل، مثل س
ــن،  ــد جري وداميون ــون  ثومبس ــت وكالي  دوران

الالعب دمياركوس كوزينز.
ــن املباريات التي  ــت «إن بي إيه» أيضا ع وأعلن
ــتقام خالل ليلة عيد امليالد، التي شهدت  س

على مر تاريخ البطولة إقامة لقاءات قوية.
ــد امليالد،  ــة عي ــي ليل ــام يلتقي ف ــذا الع وه
ــيلتكس، وليكرز مع  ــيكرز مع س سيفنتيس
ــع نيويورك نيكس،  وريورز، وميلوكي باكس م
ــتون روكيتس،  ــيتي مع هيوس وأوكالهوما س

وباليزرز مع يوتاه جاز
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ــي كوريا  ــدة ف ــادت وزارة الوح أف
ــني اتفقتا  ــة بأن الكوريت اجلنوبي
ــي  ــا ف ــة بينهم ــد قم ــى عق عل
ــبتمبر)  ــغ يانغ في أيلول (س بيون
ــوة  خط ــدث  أح ــي  ف ــل،  املقب
ــني البلدين  ــات ب ــر العالق لتطوي
ــراء محادثات  هذا العام، بعد إج
ــتوى والتقى الزعيم  رفيعة املس
ــم جونغ  ــمالي كي ــوري الش الك
ــي  ــوري اجلنوب ــس الك أون، والرئي
ــان (أبريل)  ــون جيه إن في نيس م
ــة على  ــي قرية الهدن ــي ف املاض
طول حدودهما املشتركة، واتفقا 
على عقد قمة أخرى في اخلريف، 
ــذه املرة في بيونغ يانغ عاصمة  ه
كوريا الشمالية.وعقد مسؤولون 
ــات رفيعة  ــن الكوريتني محادث م
ــوم  ــة بامنونغ ــي قري ــتوى ف املس
ــة  ــة امس االثنني ملناقش احلدودي
ــات  ــاد احملادث ــة وق ــة الثالث القم
ــي كوريا اجلنوبية  ــر الوحدة ف وزي
ــو ميونغ جيون، ورئيس جلنة  تش
ــمالية ري  الوحدة في كوريا الش
ــون جون.وقال ري إن «اجلانبني  س

ــل محددة مبا  ــا على تفاصي اتفق
يشمل تاريخ عقد القمة»، لكنه 
أحجم عن اإلفصاح عنها. وأشار 
إلى أن من املهم إزالة «العقبات» 
ــات بني  ــور العالق ــي متنع تط الت
ــو مخطط له.  الكوريتني كما ه
ــي نهاية االجتماع «إذا  وأضاف ف
ــا التي طرحناها  لم حتل القضاي
في احملادثات فقد تظهر مشكالت 
ــر متوقعة وقد تواجه امللفات  غي

املطروحة بالفعل صعوبات».
ــن حتديد  ــو أيضا ع ــم تش وأحج
ــدث عنها  ــكالت التي يتح املش

ــرى  ج ــه  إن ــال  ق ــه  لكن ري، 
ــانية  احلديث عن قضايا إنس
ــني العالقات  وعن سبل حتس
ــار إلى أن  ــن. وأش ــني البلدي ب
بيونغيانغ  املقبلة في  القمة 
ــني  حتس ــي  ف ــاعد  ستس
العالقات عبر احلدود من خالل 
مبناقشة  للزعيمني  السماح 

ــووي،  ــمال الن ــالح الش ــزع س ن
ــاء السالم في شبه  وكيفية إرس
ــد الزعيم  ــرة الكورية. وعق اجلزي
ــلة  سلس ــمالي  الش ــوري  الك
ــية مع  الدبلوماس ــم  القم ــن  م

ــة والصني  ــا اجلنوبي قادة كوري
ــذا العام. ــات املتحدة ه والوالي

وكان مون وكيم عقدا اجتماعا 
ــي أيار  ــى احلدود ف ــا عل مفاجئ
ــا يجعل مون  (مايو) املاضي، م
الزعيم الكوري اجلنوبي الوحيد 
ــم كوري  ــى مع زعي ــذي التق ال
شمالي مرتني. وسيصبح مون 
ــا أول زعيم يزور بيونغ يانغ  أيض
ــات  ــت عقوب ــذا العام.وفُرض ه
الشمالية،  شديدة على كوريا 
ــول  للحص ــعيها  س ــبب  بس

ــة وصواريخ  ــلحة نووي ــى أس عل

ــم والرئيس  ــتية، لكن كي باليس
األميركي دونالد ترامب اتفقا في 
ــنغافورة  قمتهما التاريخية بس
ــران (يونيو) املاضي، على  في حزي
ــرة  اجلزي ــبه  ش ــالء  إلخ ــل  العم

ــلحة النووية. ــة من األس الكوري
ــمالية باجلهود  ونددت كوريا الش

املتحدة  ــات  الوالي ــا  التي تقوده
ــات، على  ــى العقوب ــاء عل لإلبق
ــغ يانغ بأنه  ــا تصفه بيون رغم م
مبادرات حلسن النية، مبا يشمل 
ــلحة وإعادة  وقف اختبارات األس
ــني قتلوا في  ــات جنود أميركي رف

ــي دارت بني  ــة الت ــرب الكوري احل
عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣.لكن مسؤوال 

ــى احملادثات  ــا مطلعا عل أميركي
ــمالية لم  ــا الش ــال، إن «كوري ق
ــدول زمني  ــى ج ــد عل ــق بع تواف
ــانتها النووية  للتخلص من ترس
أو تفصح عن حجمها الذي تقدر 
ــه يتراوح بني  الواليات املتحدة أن
٣٠ و٦٠ رأسا حربيا». كما قالت 
وزارة الوحدة في كوريا اجلنوبية 
ــني  الكوريت إن  ــني  االثن ــس  ام
ــا على عقد قمة بينهما  اتفقت
ــهر  ــي ش ــغ ف ــغ يان ــي بيون ف

سبتمبر أيلول املقبل.
وكان الزعيم الكوري الشمالي 
ــد التقى مع  ــم جونغ أون ق كي
ــوري اجلنوبي مون  ــس الك الرئي
ــان  نيس ــل  أبري ــي  ف ــه-إن  جي
ــة أخرى  ــا على عقد قم واتفق
ــتكون هذه املرة  في اخلريف س
ــغ عاصمة كوريا  في بيونغ يان

الشمالية.
ــوري  الك ــم  الزعي ــد  وعق
ــمالي سلسلة من القمم  الش
ــادة كوريا  ــية مع ق الدبلوماس
ــات  والوالي ــني  والص ــة  اجلنوبي
وكان  ــام.  الع ــذا  ه ــدة  املتح
ــدا اجتماعا  مون وكيم قد عق
ــدود في مايو  ــا على احل مفاجئ

ــون الزعيم  ــل م ــا يجع ــار، م أي
ــي الوحيد الذي  ــوري اجلنوب الك
ــماليا  ــا كوريا ش ــى زعيم التق
مرتني. وفُرضت عقوبات شديدة 
ــبب  ــمالية بس على كوريا الش
سعيها للحصول على أسلحة 
ــتية،  باليس ــخ  وصواري ــة  نووي
ــس األمريكي  ــم والرئي لكن كي
دونالد ترامب اتفقا في قمتهما 
التاريخية بسنغافورة في يونيو 
العمل  ــى  ــي عل املاض ــران  حزي
إلخالء شبه اجلزيرة الكورية من 

األسلحة النووية.
ــني للعمل على  ــت الص كما دع
ــالم ونزع  ــع آلية إلحالل الس وض
ــالح النووي من شبه اجلزيرة  الس
الكورية. وعبر وزير اخلارجية وانغ 
يي عن أمله في أن حتافظ الواليات 
ــمالية على  املتحدة وكوريا الش
ــا وأن تبدد كل  االتصاالت بينهم
دولة مخاوف األخرى حتى تنجح 
ــنطن  ــا. وكانت واش محادثاتهم
ــا خالل  ــد اتفقت ــغ ق ــغ يان وبيون
قمة في يونيو حزيران على إنهاء 
بينهما.وكانت  النووية  املواجهة 
الصني قد وقعت إلى جانب كوريا 
ــدة  املتح ــات  والوالي ــمالية  الش
ــي انهت احلرب  ــى الهدنة الت عل
ــن لم  ــة (١٩٥٠-١٩٥٣) لك الكوري
ــالم. وقال  يتم التوصل التفاق س
ــنغافورة على هامش  وانغ في س
ــيان» «حري بنا  اجتماع دول «آس
ــه ونحن نعمل  ــي الوقت نفس ف
ــووي من  ــالح الن ــزع الس على ن
ــة أن منضي  ــبه اجلزيرة الكوري ش
قدما في إنشاء آلية للسالم في 
ــذان لهما تأثير  ــبه اجلزيرة . ه ش

متبادل على بعضهما بعضا».
ــألمم املتحدة  ــري ل وقال تقرير س
ــم توقف  ــمالية ل ــا الش إن كوري
ــة والصاروخية  ــا النووي برامجه

في خرق لعقوبات األمم املتحدة.
دم هذا التقرير الذي أعده خبراء  وقُ
األمم  يراقبون عقوبات  مستقلون 
ــدة إلى جلنة عقوبات كوريا  املتح
ــمالية مبجلس األمن الدولي.  الش
وقال اخلبراء في التقرير املؤلف من 

ــمالية»  ١٤٩ صفحة إن كوريا الش
ــة  النووي ــا  برامجه ــف  توق ــم  ل
والصاروخية وواصلت حتدي قرارات 
مجلس األمن من خالل زيادة كبيرة 
في نقل املنتجات البترولية بشكل 
ــفينة لسفينة،  غير قانوني من س
ــات نقل  ــالل عملي ــن خ ــا م وأيض
الفحم في البحر خالل عام ٢٠١٨».
ــمالية في  ولم ترد بعثة كوريا الش
ــى طلب للتعليق  األمم املتحدة عل
ــر األمم  ــال تقري ــر. وق التقري ــى  عل
املتحدة إن كوريا الشمالية تتعاون 
ــوريا وحاولت بيع  ــكرياً مع س عس
ــن. ــي اليم ــني ف ــلحة للحوثي أس
ــاف أن بيونغ يانغ خرقت أيضاً  وأض
ــوجات  املنس حظراً مفروضاً على 
ــا  ــاوزت قيمته ــلع جت ــر س بتصدي
ــا بني أكتوبر  ــون دوالر فيم ١٠٠ ملي
تشرين األول عام ٢٠١٧ ومارس آذار 
عام ٢٠١٨ إلى الصني وغانا والهند 
ــد  ــريالنكا وتايالن ــيك وس واملكس
ــذا  ه ــي  ويأت ــواي.  وأوروج ــا  وتركي
ــيا والصني  التقرير مع اقتراح روس
ــس األمن تخفيف  أن يناقش مجل
ــاع الرئيس  ــات بعد اجتم العقوب
ــب والزعيم  ــي دونالد ترام األمريك
ــغ  ــم جون ــمالي كي ــوري الش الك
ــران  ــو حزي ــي يوني ــرة ف أون ألول م
ــى نزع  ــل عل ــم بالعم ــد كي وتعه
ــت الواليات  ــالح النووي. وقال الس
ــس إنه  ــرى باجملل ــدة ودول أخ املتح

ــق العقوبات  ــرض تطبي البد من ف
ــكل صارم إلى أن تنفذ كوريا  بش

الشمالية تعهداتها.
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بهذه الطريقة استعادت بريطانيا قطع آثار عراقية منهوبة منذ ٢٠٠٣
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ــر اعالمية ان العراق   اكدت تقاري
ــار  ــن اآلث ــة م ــتعاد مجموع اس
ــام،  آالف ع ــى ٥  إل ــود  تع ــي  الت
ــن موقع في  ــرقت م كانت قد س
ــقوط  ــراق عام ٢٠٠٣ بعد س الع
ــا  عليه ــتولت  اس ــم  ث ــدام  ص
البريطانية  ــة  العاصم ــرطة  ش
ــى  ــار؛ إل ــد التج ــن أح ــدن م لن
ــبوع، وفق تقرير  بغداد هذا األس
ــان»  ــة «الغاردي ــرته صحيف نش

البريطانية.
يأتي ذلك بعد أن حدد اخلبراء في 
ــي ليس فقط  املتحف البريطان
املوقع الذي أتت منه، ولكن سور 

املعبد الذي سرقت منه.
ــة  الثماني ــع  للقط ــن  تك ــم  ل

ــن أي نوع  ــرة أي توثيق م الصغي
ــرطة، لكن خبراء  ملساعدة الش

ــف متكنوا من حتديد أصول  املتح
ــتملت هذه  هذه القطع وقد اش
ــزف مخروطي  ــى خ ــال عل األعم
ا مسمارية  الشكل يحمل نقوشً
ــم تيلو، موقع  تُعرّف املوقع باس
ــراق، وهي  ــوب الع ــي جن ــدمي ف ق
ــى  ــدن عل ــدم امل ــن أق ــدة م واح

ــجلة في أول شكل  األرض املس
ــة  ــة املكتوب ــكال اللغ ــن أش م

احلقيقية.
ــك  املل ــى  إل ــوش  النق ــارت  أش
السومري الذي كان قد صنعهم 
ــن ٥ آالف عام،  ــرب م ــذ ما يق من
ــت عليه هذه  واملعبد الذي نقش
ــر عادي،  ــادف غي ــع. وبتص القط
ــم  عال ري،  ــتيان  سيباس كان 
ــي،  البريطان ــف  باملتح ــار  اآلث
ــاء اآلثار  ــن علم ا م ــود فريقً يق
املوقع، ليكشف  العراقيني في 
عن الثقوب املوجودة في جدران 
املعبد، والقطع املكسورة التي 

جتاهلها اللصوص.
ــة  الصحيف ــر  تقري ــال  وق
البريطانية إن املتحف قدم كل 
ر اخلتم  فَ ــك حُ القطع مبا في ذل
املنحوتة ومتيمة رخامية صغيرة 
ــة مخملية  ــي حقيب ــأة ف معب

ــادة تدويرها  ــيتم إع ــراء وس حم
من متاجر املتحف، إلى السفير 

ــني علي.  ــح حس ــي صال العراق
وقال السفير العراقي إن حماية 
اآلثار هي مسؤولية دولية وأشاد 
وموظفيه  ــي  البريطان باملتحف 
ــي  ف ــتثنائية  االس ــم  «جلهوده
ــار  اآلث ــاع  ــد وإرج ــة حتدي عملي
ــذا  وه ــراق.  الع ــى  إل ــة  املنهوب
ــراق واململكة  ــني الع ــاون ب التع
ــاظ على  ــدة حيوي للحف املتح

التراث العراقي».
ــانت جون  ــل التقرير عن س ونق
سيمبسون، املساعد في قسم 
ــي املتحف،  ــط ف ــرق األوس الش
قوله: «لم نتمكن فقط من حتديد 
ــل وحددنا  ــذه القطع، ب موقع ه
ا البقعة التي سرقت منها.  أيضً
ــعيدة للغاية، لم  هذه نتيجة س
يحدث شيء مماثل لفترة طويلة 
ا، إن كان قد حدث ذلك في  جدً

أي وقت مضى».
ــات  ــاف عملي ــة إليق منهجي

النهب
ــادة هذه  ــرر أن يتم إع من املق
الوطني  ــف  املتح إلى  القطع 
في بغداد بجانب عدد كبير من 
ــا يتم إقراضهم  احلفريات ورمب
في النهاية إلى متحف قريب 

من املوقع.
ــو في تلو  ــع معبد إنين إن موق
ــس فقط من  ــي اآلن، لي محم
قبل الشرطة األثرية العراقية، 
ولكن من قبل قبيلة محلية. 
ــن قبل  ــاف املعبد م مت اكتش
ــي الفترة  ــية ف الفرق الفرنس
ــن أواخر القرن  ــي امتدت م الت
التاسع عشر إلى عشرينيات 

القرن املاضي.
ــع محليًا.  ــل املوق ــم يتم جتاه ل

ا  ــار ري إن قطعً ــم اآلث ــال عال وق
ــا تزال  ــار والنقوش م ــن الفخ م
ــطح األلواح، وهي  تتناثر على س
التالل التي تغطي األنقاض. في 
ــقوط  ــى التي أعقبت س الفوض
ــات  ــاك عملي ــت هن ــدام كان ص
نهب واسعة للمواقع العراقية، 
ــاق صناعي.  ــى نط ــا عل بعضه
ــف يعتقدون  ــراء املتح لكن خب
ــى موقع تللو كانت  أن الغارة عل
ــا مت تنفيذها  ــر انتهازية، ورمب أكث
ــالل ليلة  ــرد واحد خ ــن قبل ف م

واحدة.
ويعتقد ري أن هذه القطع جاءت 
ــهر أو  ــي غضون أش ــى لندن ف إل
حتى أسابيع من سقوط صدام. 
ــرطة متروبوليتان  ــم ش صادرته
ــك أي وثائق لهم  ــن تاجر ال ميل م

ولم يحاول استعادتها.
ــة لتعقب  ــدون طريقة واضح وب
ــع  ــذه القط ــت ه ــا، كان أصوله
تتواجد لدى الشرطة البريطانية 
ــح بعض القطع  ــى أن أعيد فت إل

األثرية، ومت إحضارها إلى املتحف 
ــذا العام.  ــابق من ه في وقت س

يقوم املتحف البريطاني بتدريب 
علماء اآلثار العراقيني واحملافظني 
لعدة سنوات، ثم العمل معهم 
في امليدان. وجد الفريق في موقع 
ــورة مماثلة  ــو مخاريط مكس تيل

لتلك اخملزنة في لندن.
ــة  ــى أن قطع ــر إل ــار التقري وأش
ــي  ــة ه ــار ري املفضل ــم االث عال
ا: وهي  ــر تواضعً ــة األكث القطع
عبارة عن نقش بيضوي مصقول 
يحتوي على نقش أقدم يعود إلى 
الشكل القدمي للنص السومري. 

ــروع  ــر املش ــار غي ــد االجت ويعتم
ــى صعوبة تتبع أصول  باآلثار عل

ــرة والتاريخ الذي  القطع الصغي
ــن البلدان  ــه م ــا  في مت اخراجه
ــا، ويزعم أن   ــرقت منه ــي س الت
ــاع بدون  ــا، التي تب العديد منه
ــودة، تأتي  ــدر، واملواقع املفق مص

من مجموعات قدمية.
أن  ــف  املتح ــراء  خب ــل  ويأم
إلنشاء  منهجيتهم  ــتخدم  تس
خرائط ملواقع محددة وأنواع من 
ــا يجعل عمل اللصوص  اآلثار، م

أكثر صعوبة.

خرباء اِّـتحف تمكنوا من تحديد أصول هذه 
القطع وقد اشتملت هذه األعمال على خزف 

مخروطي الشكل يحمل نقوشـًا مسمارية

إذا لم تحل القضايا التي 
طرحت َّـ اِّـحادثات فقد 
تظهر مشكالت غري متوقعة 
وقد تواجه اِّـلفات اِّـطروحة 
بالفعل صعوبات

اِّـتحف قدم كل القطع 
ر الختم  بما َّـ ذلك حـُفَ
اِّـنحوتة وتميمة رخامية 
صغرية معبأة َّـ حقيبة 
مخملية حمراء

الكوريتان تتفقان على عقد قمة في بيونغ يانغ الشهر المقبل
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هل تنتهي قصة «البيتكوين» بنهاية ٢٠١٨؟

تحركات إيطالية معاكسة
ــان إيف  ــية ج ــر اخلارجية الفرنس ــم يكد وزي ل
ــس وليبيا، بعد تأكيده ضرورة  لودريان يغادر تون
ــريعية  ــات التش ــم االنتخاب ــل بتنظي التعجي
، حتى  ــام احلاليّ ــية الليبية، نهاية الع والرئاس
ــن  ــا، كالً م ــس وليبي ــن تون ــتقبلت كل م اس
ــا ترينتا رفقة  ــة إليزابيت ــرة الدفاع اإليطالي وزي
ــرال كالوديو  ــس أركان الدفاع اإليطالي اجلن رئي

غراتسيانو.
وكان اجتماع باريس املنعقد في الـ٢٩ من مايو 
٢٠١٨ متخض عن اتفاق دعا إلى إجراء االنتخابات 
الليبية في الـ١٠ من ديسمبر/كانون األول ٢٠١٨، 
ــن كانوا يبحثون  ــاق لم يرق لإليطاليني الذي اتف
ــع ٢٠١٩  ــات إلى ربي ــذه االنتخاب ــر ه ــن تأخي ع

"بسبب االضطرابات التي تعيشها ليبيا".
لكن مراقبني يرون أن غضب إيطاليا من االتفاق 
ــت تعتبر ليبيا  ــى أنها ما زال ــي يعود إل الفرنس
ــول أن  ــر املقب ــن غي ــة، وم ــتعمرة" إيطالي "مس
ــتقبلها دون موافقة  ــأن مس ــاق بش ــم االتف يت
ــتعمر التاريخي"، حتى إن انتقاد إيطاليا  "املس
ــا ترينتا  ــا إليزابيت ــل وزيرة دفاعه ــا جع لفرنس
تخرج عن الدبلوماسية لتصرح بأن "القيادة في 
ــا، ومعتبرة أن  ليبيا لنا"، موجهة حتذيرًا لفرنس
ــيعمق األزمة في ليبيا بدل  إجراء االنتخابات س
حلها، رغم أن البرملان الليبي يرى أن االنتخابات 
ــي  ــداد السياس ــد في ظل االنس ــرج الوحي اخمل

احلاصل في البالد.
ــى أكثر من  ــذه األيام عل ــا ه ــرك إيطالي إذًا تتح
واجهة لعرقلة اتفاق باريس، حيث اعتبرت وزيرة 
ــاع اإليطالية إليزابيتا ترينتا، في طرابلس،  الدف
ــراء انتخابات قبل  ــأ في ليبيا إج ــه "من اخلط أن

إمتام املصاحلة".

ــراج رئيس  ــا بفائز الس ــالل لقائه ــت خ وأضاف
حكومة الوفاق الوطني: "القفز نحو االنتخابات 
بصفة مباشرة، وتخطي هذه املرحلة يُعد خطأ 
في التخطيط بهدف حتقيق انتخابات ناجحة"، 
ــيرة إلى أن "التعجيل في إجراء االنتخابات  مش
ــاملة،  ــة املصاحلة الش ــتكمال عملي ــل اس قب
ــى اجلميع تفهم  ــا، وعل ــيضر ليبيا وإيطالي س

ذلك"، وفق وكالة األنباء اإليطالية "آكي".
وكان رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي قد 
اعتبر بوضوح، قبل أسبوع، أن إجراء االنتخابات 
الليبية في الـ١٠ من ديسمبر/كانون األول ٢٠١٨، 

سيزيد من الفوضى السياسية في البالد.
ــي: "أخبرت  ــح إعالم ــي تصري ــي ف ــال كونت وق
ــي إميانويل ماكرون، خالل قمة  الرئيس الفرنس
ــس تنظيم  ــا لي ــبعة، أن هدفن ــة الس مجموع

ــمبر املقبل، كما يريد  انتخابات بليبيا في ديس
(ماكرون)، بل استقرار البالد".

وبهدف استمالة حكومة الوفاق الوطني، أكدت 
ــراج  ــرة الدفاع اإليطالية خالل لقائها بالس وزي
ــة  ــطة الهادف ــدء األنش ــا لب ــتعداد بالده "اس
لتعزيز القدرات الداخلية لنظام الدفاع الليبي، 
ــن الداخلي،  ــاظ على األم ــي إلى احلف التي ترم

ــا الحتياجاتكم  ــيادة الليبية، وفقً وتعزيز الس
ــب وكالة  ــعب الليبي"، بحس واحتياجات الش

"آكي" اإليطالية.
ــددت خالل لقائها بوزير الدفاع في حكومة  وش
ــراج أوحيدة عبد اهللا جنم، على أن "احتكار  الس

القوة يجب أن يكون بيد الدولة".
ــرورة التزام  ــراج، في بيان له "ض ــد فائز الس وأك
األطراف األخرى باالستحقاق االنتخابي وإعداد 
ــد املقرر،  ــه في املوع ــتوري إلجرائ ــار الدس اإلط
ــاد في  ــاورات الذي س ــلوب املن ــن أس ا ع ــدً بعي
الفترات املاضية"، داعيًا إلى "التركيز على إجناح 
ــار السياسي والعمل على إنهاء محاوالت  املس

العرقلة التي تقوم بها بعض األطراف".

ســعي فرنســي محموم لتنفيذ اتفاق 
باريس

جاءت حتركات املسؤولني اإليطاليني على خلفية 
ــية الفرنسية من  ــعي احملموم للدبلوماس الس
ــس، نهاية  ــات اجتماع باري ــل تنفيذ مخرج أج
ــا على إجراء  ــذي يرتكز أساسً ــو  املاضي، ال ماي
ــة ليبية في الـ١٠  ــريعية وبرملاني انتخابات تش

من ديسمبر/كانون األول ٢٠١٨.
ــن الرئيس  ــس ولقائه بكل م ــب زيارته تون وعق

الباجي قائد السبسي ووزير اخلارجية خميس 
ــي جان  اجلهيناوي، حتول وزير اخلارجية الفرنس
ــراج، وقال  ــف لودريان، حيث التقى فائز الس إي
ــي بالعاصمة الليبية طرابس  في مؤمتر صحف
ــان  ــود املبعوث األممي غس ــالده تدعم جه إن ب
سالمة للخروج من األزمة السياسية الليبية 
ــتعدة لدعم  ــا مس ا أن فرنس ــدً ــة، مؤك الراهن
ــة خالل هذا  ــية وبرملاني ــراء انتخابات رئاس إج

العام.
ــور وزير  ــي بحض ــي الفرنس ــال الدبلوماس وق
ــيالة:  ــد س ــاق محم ــة الوف ــة حكوم خارجي
ــي باريس بضرورة  ــون تعهدوا ف ــادة الليبي "الق
ــية وتشريعية"، مشددًا  إجراء انتخابات رئاس
ــاعدة الليبيني  ــتضغط دوليًا ملس ــالده س أن ب
 ، ــة العام احلاليّ ــول إلى االنتخابات نهاي للوص
ــي ليبيا  ــات ف ــة االنتخاب ا أن مفوضي ــدً مؤك

ــدة يقدر  ــن األمم املتح ــا م ــا ماليً ــت دعمً تلق
مبليون دوالر ملساعدتها على إجراء االنتخابات 
ــلطة  ــا "تدعم س ــاف أن فرنس ــة، وأض املقبل
ــات البالد، ومنها  حكومة الوفاق على مؤسس

خاصة املنشآت النفطية".
ــف مصدر أن باريس أفشلت مساعيها  وكش
ــكل األزمة في  ــا الصحيح ش ــدم تقديره بع
ــا، وبالتالي فقد خذلت املبعوث األممي إلى  ليبي
ــعيها  ــالمة الذي ميثل مظلة س ليبيا فؤاد س
ــا، ولم يعد باإلمكان  ــدى األمم املتحدة في ليبي ل
ــتماع إليها مجددًا من عواصم كبرى مثل  االس

واشنطن أو نظيراتها في أوربا.
ــن على  ــت تراه ــا كان ــدر أن روم ــد ذات املص وأك
الوقت إلقناع اجملتمع الدولي بعدم جدوى الرؤية 
ــل، فالوضع  ــدث بالفع ــو ما ح ــية، وه الفرنس
السياسي واألمني متأزم إلى حد كبير في ليبيا، 
ما يجعل إجراء انتخابات أمرًا مستحيالً نهاية 
هذه السنة، بحسب إعالن باريس، فضالً عن أن 
ــتقام على أساس الدستور  هذه االنتخابات س
ــت كافٍ للتوافق عليه،  ــد هناك وق الذي لم يع
ــالن باريس، أن  ــب إع حيث كان من املقرر بحس
ــبتمبر/أيلول ٢٠١٨، أي  يتم االتفاق عليه في س

بعد نحو شهر.

العملية االنتخابية مفتاح االستقرار
ــي لودريان، خالل  ــر اخلارجية الفرنس ــر وزي اعتب
لقائه برئيس مجلس النواب املستشار عقيلة 
صالح في مدينة طبرق، أن "اجلواب الوحيد على 
كل التساؤالت املتعلقة بالشرعية السياسية 
ــيرًا إلى أن أهمية  هو العملية االنتخابية"، مش
ــعب الليبي  ــألة تهدف إلى استعادة الش املس
ــا  ا لفرنس الطمأنينة والتنمية، وهذا مهم أيضً
ــق أمن هذه  ــاهم في حتقي ــا، ألن ليبيا تس وأورب

ا". املنطقة، وفي حتقيق أمن أوربا أيضً
ــن اطمئنانه  ــه، عبر عقيلة صالح ع من ناحيت
ــا،  ــائل طمأنة من فرنس ــه رس ــن خالل تلقي م
ــت مجلس النواب على  تؤكد العزم على تصوي
ــى تنفيذ  ــاعدة عل ــة املس ــني االنتخابي القوان

مخرجات اتفاق باريس.
ــة، خالد  ــى للدول ــس األعل ــس اجملل ــر رئي واعتب
ــني فريقني،  ــا ب ــي ليبي ــراع ف ــري، أن "الص مش
ــك  ــار الدميقراطي ويتمس أحدهما يؤمن باملس
ا  ــذا اخليار"، مؤكدً ــه، بينما اآلخر  يقف ضد ه ب
ــزم باتفاق  ــس ملت ــي أن اجملل ــف الفرنس للضي
ــد تعرقل هذا  ــس رغم بعض اخملاوف التي ق باري

املسار.

تونس تتطلع إُّـ استقرار ليبيا
ــس  خمي ــية  التونس ــة  اخلارجي ــر  وزي ــح  أوض
ــي أن تونس حريصة  اجلهيناوي لضيفه الفرنس
ا  ــدً ــا، مؤك ــي ليبي ــاع ف ــتقرار األوض ــى اس عل
ــى التقدم  ــادرات الهادفة إل ــكل املب ــا ل "دعمه
ا  باملسار السياسي في هذا البلد الشقيق وفقً
ــة الطريق األممية التي يعمل على تنفيذها  خلط
ــألمم املتحدة رئيس بعثة  ــوث األمني العام ل مبع

الدعم األممي إلى ليبيا غسان سالمة".
ــا  ــي أعلنه ــدة الت ــة األمم املتح ــي خط وتقتض
ـــ٢٠ من  ــالمة في ال ــان س ــوث األممي غس املبع
ــة  مرحل ــى  إل ــاب  "الذه  ٢٠١٧ ــبتمبر/أيلول  س
ــاذ البالد من  ــية، إلنق ــات برملانية ورئاس انتخاب
ــام السياسي واألمني قبل نهاية  حالة االنقس
ــوارات  ــل احل ــة، بعد فش ــن إعالن اخلط ــام م ع

الرامية إلى تعديل االتفاق السياسي املتعثر".
وأشارت جريدة "األهرام" املصرية إلى أن السفير 
ــن اعتزام  ــدوي، أعل ــاب ب ــس إيه ــري بباري املص
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون زيارة القاهرة 
قريبًا لبحث التحديات اإلقليمية والدولية ذات 

ــترك، وهو ما يؤكد عمق الصراع  االهتمام املش
ــوذ ومصالح  ــأن نف ــا بش ــا وإيطالي ــني فرنس ب

البلدين في ليبيا.

ــفارة  ومت أخيرًا تعيني القائمة باألعمال في الس
ــز،  وليام ــتيفاني  س ــس  بطرابل ــة  األمريكي
ــؤون  ــل اخلاص للش ــب املمث ــب نائ ــي منص ف

ــي ليبيا  ــة األمم املتحدة ف ــية في بعث السياس
ــي، ما يقيم الدليل  ــة ملكتبها السياس ورئيس
على أن الصراع من أجل السيطرة على النفط 
ــا وإيطاليا، بل  ــى فرنس ــر عل ــي، ال يقتص الليب
ــتويني اإلقليمي  يوجد العبون آخرون، على املس

والدولي، أولهم الواليات املتحدة األمريكية.

قبل احلديث عن هذه العوامل سنرصد أوالً 
ــعر البيتكوين؛  التغيير الذي حدث في س
ــد نحو ١٤ ألف دوالر من قيمته خالل  إذ فق
الفترة من ١٦ ديسمبر (كانون األول) ٢٠١٧ 
ــة يونيو (حزيران) املاضي؛ فبعد  حتى نهاي
ــو ١٩ ألف  ــة البيتكوين نح ــاوز قيم أن جت
ــتوى  ــة مس ــي اجتاه ملالمس دوالر، وكان ف
الـ٢٠ ألف، لكنه واصل التراجع ليصل إلى 
أدنى مستوى له هذا العام عند حوالي ٧٫٤ 

آالف دوالر في يوليو (متوز) احلالي.

بــني القــوة والضعــف.. الــدوالر 
محرك االستثمار

ــة العاملية  ــي العمل ــدوالر األمريك يعد ال
ــة في العالم،  ــم بني العمالت الرئيس األه
ــر  أو مؤش ــدوالر،  ال ــعر  ــر س ــك يعتب لذل
ــتثمارات في  ــا لالس ا رئيسً الدوالر، محرّكً
ــن الطبيعي أن جند  ــي فم ــم، وبالتال العال
ــدوالر يضرّ الكثير من القطاعات  صعود ال
ــتثمارية، فارتفاع العملة األمريكية  االس
ــالت  ــن العم ــن ع ــزوف الكثيري ــي ع يعن
ــوة الدوالر،  ــتفادة من ق ــة لالس اإللكتروني
ــف الدوالر من  ــس كذلك؛ فمع ضع والعك
ــوال تتجه  ــد بوصلة األم ــي أن جن الطبيع
ــن العملة األمريكية لتتجه مثالً  ا ع بعيدً
ــالت االفتراضية، وهذا  ــب والعم إلى الذه

ا ما حدث خالل األشهر األخيرة. حتديدً
لم يكن العام املاضي هو األفضل بالنسبة 
ل الدوالر أكبر  ــجّ للعملة األمريكية؛ إذ س
هبوط سنوي منذ ٢٠٠٣ خالل تلك الفترة، 
ــأن استمرارية  ــكوك بش وذلك بفعل الش
إذ  ــي؛  األمريك ــاد  االقتص ــو  من ــاش  انتع
ــا ٩٫٥٪؛ إذ  ــارة قدره أنهى العام على خس
انخفضت العملة األمريكية أمام كلٍّ من 
اليورو، والني الياباني، واجلنيه اإلسترليني، 
ــويدية،  ــدي، والكرونة الس ــدوالر الكن وال
ــري، وهذه العمالت هي  والفرنك السويس

نات مؤشر الدوالر. مكوّ

مؤشــر ســعر الدوالر خــالل العام 
اِّـاضي

ــدرت عن صندوق  ــا أظهرت بيانات ص بينم
ــدوالر األمريكي  ــد الدولي أن حصة ال النق
ــي االحتياطيات العاملية للنقد األجنبي  ف
ــن ٢٠١٧ إلى  ــي الربع الثالث م ــت ف تراجع
ــف ٢٠١٤، وهذا  ــتوى منذ منتص أدنى مس

ــى التوالي  ــث انخفاض فصلي عل هو ثال
ــي االحتياطات  ــدوالر األمريكي ف حلصة ال
العاملية؛ األمر الذي يشير للضعف الكبير 
الذي مرت به العملة األمريكية، خالل هذا 

العام، كما هو ظاهر في املؤشر السابق.
لكن خالل األشهر املاضية اختلف الوضع 
كثيرًا؛ فالدوالر رمبا بلغ ذروته مؤخرًا؛ وذلك 
ــس االحتياطي االحتادي  ــد أن رفع مجل بع
ــعار الفائدة  (البنك املركزي األمريكي) أس
ــون األول)  ــمبر (كان ــبع مرات منذ ديس س
ــواق ثالث  ٢٠١٥ إلى ٢٪، بينما تتوقع األس
ــرى بنهاية ٢٠١٩، بعد أن  أو أربع زيادات أخ
ــتهلكني في  ــعار املس أظهرت بيانات أس
الواليات املتحدة زيادة مطردة في الضغوط 
ــات رفع  ــا يعزز توقع ــة، وهو م التضخمي

أسعار الفائدة أربع مرات في عام ٢٠١٨.
ــهادة  ــك عززتها ش ــات كذل ــذه التوقع ه
رئيس مجلس االحتياطي االحتادي، جيروم 
ــة البنوك  ــام جلن ــت أم ــي ألقي ــاول، الت ب
ــي، الثالثاء، ١٧  ــيوخ األمريك مبجلس الش

ــل الطرق  ا أن أفض ــاري، موضحً ــو اجل يولي
ــتمرار في الرفع التدريجي  أمامه هو االس
ــتنتج  لفائدة األموال االحتادية، وهو ما اس
ــوق أن املركزي األمريكي  ــه محللو الس من
ــني  ــدة مرت ــعار الفائ ــع أس ــتهدف رف يس

أخريني هذا العام.
ــذه املعطيات  ــب ه ــكل عام، وبحس بش
ــع أن ينخفض  ــر املتوق ــن غي ــورة، م املذك
ــة من هذا  ــهر املتبقي ــالل األش ــدوالر خ ال

ــيكون  العام؛ ما يعني أن اإلقبال عليه س
ــيضر العمالت  ــي ما س ــو بالتال ــا، وه قويً

االفتراضية، وعلى رأسها البيتكوين.

الخوف من الخسارة
ال ميكن إنكار أن اخلوف هو أحد أهم املؤثرات 
د مسار االستثمارات  االقتصادية التي حتدّ
ا فيما  العاملية، وهذه العالقة واضحة جدً
ــأ إليها  ــة التي يلج ــالذات اآلمن يخص امل
ــع االنهيارات  ــب، وم ــتثمرون كالذه املس
الكبيرة التي حدثت خالل األشهر األخيرة 
ــي فقدت على  ــالت االفتراضية، والت للعم
ــالل العام املاضي،  ــا أغلب أرباحها خ إثره
دفع اخلوف الكثيرين للتخلي عن اخملاطرة 
ــالت، أو على  ــذه العم ــي ه ــتثمار ف باالس
ــن العمالت  ــم م ــض حوزته ــل تخفي األق
االفتراضية، وعلى رأسها البيتكوين، وهذا 
ــا في هبوط  ــببًا رئيسً األمر كذلك يعد س
العمالت اإللكترونية مؤخرًا بعد االنتشار 

الواسع التي حققتها خالل ٢٠١٧.
دور  ــك  كذل ــة  العربي ــة  للمنطق ــل  ولع

ــا ذكرنا خالل  ــر، فكم ــذا األم ــر في ه كبي
ــرب تلهث خلف  ــابق «ثروات الع تقرير س
ــرًا على  ل خط ــكِّ ــن».. فهل تش «بيتكوي
ــه الكثيرون  ــة؟» لقد اجت ــاد املنطق اقتص
ــن عملة بيتكوين التي لم تكن  للبحث ع
ا، وهو ما دفع املستثمرين  ــهورة عربيًّ مش
ــار دوالر في  ــتثمار نحو ١٢ ملي العرب الس
ــرين الثاني)  ــن في ٣٠ نوفمبر (تش بيتكوي
ــة كبيرة  ــذي يعدُّ نقل ــو األمر ال ٢٠١٧، وه
ــة؛ إذ زاد  ــة في املنطق ــة االفتراضي للعمل
االهتمام العربي بهذه العملة، وتضاعفت 
ــة بيتكوين في  ــن كلم ــث ع ــرّات البح م
ــب  أغلب الدول العربية خالل ٢٠١٧، بحس
«جوجل ترندز»، وهو ما يشير إلى االهتمام 

العربي الكبير بهذه العملة.
ومع هبوط البيتكوين تراجع اإلقبال على 
العملة االفتراضية بقوة، باإلضافة إلى أنه 
ــتثمار أكثر  ــح اخلارجون من هذا االس أصب

من الداخلني؛ ما يوضح أن هذه االنهيارات 
ــرة املتفاعلني مع البيتكوين إلى  حتصر دائ

درجات بعيدة.

ــن.. حظر حكومي وحرب  حصار البيتكوي
مصرفية

عمدت كثير من الدول واملؤسسات املالية 
ــار البيتكوين،  ــرًا إلى حص ــوك مؤخ والبن
ــرق قراصنة ٥٣٠ مليون  وخاصة بعد أن س
ــالت االفتراضية من مكتب  دوالر من العم
«كوين تشك» للصيرفة في يناير املاضي؛ 
ــعار، وأظهر  ــى انهيار األس ــا أدى إل وهو م
ــذه العمالت؛  ــب ه ــة وتقل ــدى هشاش م
ــا  ــي كوري ــة ف ــلطات رقاب ــت الس إذ فرض
ــيا، على  اجلنوبية والصني، وحتى في روس
ــا فرضت احلكومة  العمالت الرقمية، كم
ــب الصيرفة احلصول  اليابانية على مكات

على ترخيص رسمي.

أسباب تدعم بقاء البيتكوين ِّـدة 
أطول

ــي قد تعجل  ــذه أبرز العوامل الت كانت ه
ــة، بينما  ــذه العملة االفتراضي ــة ه بنهاي

ــن  ــاء البيتكوي ــم بق ــل تدع ــاك عوام هن
ا  ــكل خاص، والعمالت الرقمية عمومً بش
ــن ٢٠١٨، وأبرز هذه العوامل:  ملا هو أبعد م
غسيل األموال، وعمليات حتويالت األموال 
ــوم أن البيتكوين  ــن املعل ــبوهة، فم املش
ــاس بسبب غياب  برزت جاذبيتها في األس
ــا؛ فالهدف األبرز  ــة احلكومية عليه الرقاب
أن تكون تلك العملة بعيدة عن األنظمة، 

بعيدة عن الرقابة، وال ميكن تتبعها.
ــداول هذه العملة  ــتطيع ت مبعنى أنك تس
ــخص في العالم، وفي أي مكان  مع أي ش
ــدث مجانًا،  ــر، كل هذا يح ــح البص في مل
ــدث األمر  ــدة. هكذا يح ــة زر واح وبضغط
ــك، أو صرافة،  ــاطة، فال حتتاج إلى بن ببس
أو أي وسيط في عملية التحويل، وهي ما 
ــم اإلقبال على  ــبابًا إضافيةً تدع تعد أس

العملة .
على اجلانب اآلخر، تبدو سياسة العقوبات 
ــكا أو  ــا أمري ــوم به ــي تق ــة الت االقتصادي
ا  تفرضها بعض الدول على دول أخرى مناخً
ــبًا النتعاش البيتكوين، فقد سبق  مناس
ــمالية االعتماد على العملة  لكوريا الش
ــار العقوبات، وفي  ــة لتجنب آث االفتراضي
ــي، دونالد  ــس األمريك ــة الرئي ظل سياس
ــواء بفرض عقوبات على إيران أو  ترامب، س
ــيكون  ــيا، يبدو أن بقاء البيتكوين س روس

ا بهذا األمر بعض الشيء. مرتبطً
ــمالية على  ــا الش ــتحوذت كوري وقد اس
ــواء  ــن، س ــن البيتكوي ــرة م ــبة كبي نس

ــة، وذلك  ــن أو القرصن ــالل التعدي ــن خ م
ــتخدامها في تفادي القيود التجارية  الس
ــا، نفس األمر  ــت مفروضة عليه التي كان
ــران؛ فقد  ــيا وإي ــا على روس ــق أيضً ينطب
ــي ظل تنامي  ــش تداول البيتكوين ف انتع
ــو  ــة، وه ــات االقتصادي ــة العقوب سياس
ــتمرار البيتكوين طاملا  ا أمر يدعم اس أيضً

استمرّت العقوبات.

نهايــة البيتكوين ال تعني اختفاء 
العمالت الرقمية

ــن ألحد اآلن أن  ــدت التقارير انه ال ميك واك
ا ال  ــت واقعً ــر أن العمالت الرقمية بات ينك
مفر منه، فمعظم العمالت املوجودة حاليًا 
ا  ــدة، لكنها عادت دائمً قد انهارت مرات ع
ــا قد اختفى وظهر  إلى النهوض، وبعضه
ــات العمالت  ــم حاليًا به مئ غيره، فالعال
ــن احلكومات حول  ــة، وبات كثير م الرقمي
ــة،  ــالت رقمي ــدار عم ــث إص ــم تبح العال
ــرًا على البيتكوين، ففي  فاألمر ليس قاص
ــهر في  حال انهارت العملة الرقمية األش
ــنودع عصر  ــم، فال يعني هذا أننا س العال

العمالت الرقمية.
ــب محللني فإن هناك عدة عمالت  وبحس
ــتقبل  رقمية من املتوقع أن يكون لها مس
ــل األجل،  ــتثمار طوي واعد، وتصلح كاس
ــي جتمع ما بني كونها  وأبرزها «النيو»، فه
ــني»، وعملة رقمية  ــةً لـ«البلوكتش منص
ــة أن  ــركة الصيني ــن الش ــداول، وتؤم للت
تقارب األصول الرقمية، والهوية الرقمية، 

ــادًا  اقتص ــيخلق  س ــة،  الذكي ــود  والعق
ــتقبل؛ إذ ميكن للمستثمر  ذكيًا في املس
احلصول على ٥٫٥٪ عائد سنوي مع عملة 

«نيو».
ــة الـ«كيوكوين»، وهي  كما أن هناك عمل
ــي هونغ  ــة تداول ف ــز خاص مبنص رمز ممي
ــى خلق نظام  ــركة إل كونغ، وتهدف الش
ــالت الرقمية؛  ــداول العم ــاص مبنصة ت خ

ــتخدمني االستفادة منها،  إذ ميكن للمس
ــني في العديد  ــق تقنية البلوكتش وتطبي
ــوم  ص كيوكوين رس ــاالت، وتخصّ من اجمل
ــن  ــبة ٤٠٪ مل ــتخدمني بنس ــداول للمس ت
ــن، و٥٠٪ حلاملي  ــحون املنصة آلخري يرش
ــتثمر على  عملة كيوكوين، ويحصل املس
ــات، لكنها  ــي هذه األوق ــغ صغيرة ف مبال

مضمونة بدون مخاطرة.
ــكل عام فهناك الكثير من العمالت  وبش
ــهرة البيتكوين  ــس ش ــي ال متتلك نف الت
ــة،  ــرة القادم ــي الفت ــش ف ــن أن تنتع ميك
ا عن  فسوق العمالت املشفرة يتمدد بعيدً

البيتكوين.
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لت مستويات قياسيّة في قيمتها، ولكن لم يكن  ــجّ ة، وس ــت العملة االفتراضية خالل ٢٠١٧ بقوّ ــتحق لقب «عام البيتكوين» بجدارة؛ إذ انتعش اكدت تقارير اعالمية ان العام املاضي اس
ــهر حول العالم، وبالرغم من عودتها للصعود خالل  ــبه ٢٠١٧؛ إذ فقدت «البيتكوين» معظم أرباحها، وتراجع الزخم اإلعالمي حول العملة الرقمية األش النصف األول من العام اجلاري يش
األيام القليلة املاضية، إال أن سؤاالً بات يراود الكثيرين: هل ستنتهي البيتكوين بنهاية ٢٠١٨؟ هل اقتربت النهاية بالفعل؟(أنا على يقني بأن البيتكوين ستشهد نهاية سيئة ولكن متى 
ص هذه اجلملة التي قالها رجل األعمال الشهير، وارن بافت، خالل تصريح له لصحيفة «أتالنتك» األمريكية في  ــيئًا حول هذا األمر)رمبا تلخّ ــيحدث ذلك؟ في احلقيقة ال أعلم ش وكيف س
ا،  يناير (كانون الثاني) املاضي، وجهة نظر الكثير من االقتصاديني، ورمبا تكون بالفعل حقيقية، لكن في الواقع هناك عوامل تدعم بقاء البيتكوين بشكل خاص، والعمالت الرقمية عمومً

ا يوجد بعض العوامل التي تعجل بنهاية هذه العملة االفتراضية قريبًا، أو على األقل ستوقف ارتفاعها اجلنوني. ملا هو أبعد من ٢٠١٨، لكن أيضً
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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اكدت تقارير اعالمية على حتول 
الليبية  ــية  السياس ــاحة  الس
ــا  ــن بني فرنس ــراع معل ــى ص إل
ــأن  وإيطاليا، ظاهره اختالف بش
ــريعية  التش االنتخابات  ــراء  إج
ــية الليبية نهاية العام  والرئاس
ــع  ــى ربي ــا إل ــي أو تأجيله احلال
ــى  عل ــرب"  "ح ــه  وباطن  ،٢٠١٩
النفط الليبي والوضع الهش في 
"الهالل النفطي" ومن سيضمن 
ــركات  الوجود بقوة من خالل ش

النفط الفرنسية واإليطالية.
ــس العلني  ــة التناف بلغت درج
ــار  ــا وإيطاليا أن أش ــني فرنس ب
الناطق الرسمي للقيادة العامة 
ــي العميد أحمد  ــش الليب للجي
املسماري، في مؤمتر صحفي، إلى 
أن: "الصراع اإليطالي الفرنسي 
ا عن  يجب أن يبقى في أوربا بعيدً

ليبيا".

صراع فرنسي إيطالي محموم َّـ ليبيا لبسط النفوذ والسيطرة على منابع النفط
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أكدت وزيرة الدفاع 
اإليطالية خالل لقائها 
بالسراج استعداد بالدها 
لبدء األنشطة الهادفة 
لتعزيز القدرات الداخلية 
لنظام الدفاع الليبي

لم يكن العام 
اِّـاضي هو األفضل 
بالنسبة للعملة 
األمريكية إذ سجل 
الدوالر أكرب هبوط 
سنوي منذ ٢٠٠٣ 
خالل تلك الفرتة
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بافت



رهف عادل
في يديه، ألبوم صور مت نقش 
ــه هناك. كان  جميع ذكريات
املاضي. ــى  إل للعودة  احلنني 

ــي كل  ــة وفِ ــي كل صفح ف
ــت،  ــاك يلتف ــورة كان هن ص
بنظرة كاملة من احلنني إلى 
املاضي. ويقول بدمعة انه اذا 
كان فقط يريد ان يسترجع 
ــالل هذا  ــه من خ كل حلظات
ــع  ــدث م ــوم وكان يتح األلب
الذي  الصغير  الولد  نفسه، 
ــور كان  ــي هذه الص ظهر ف
مبتسما، أراد أكثر شيء في 
العالم أن يعيد كل حلظاته 
ــد ذكريات   ــاك أراد ان يعي هن
ــرة او فقط  ــة او قصي طويل

ــع ثوان؟  ــا بض ــة أو رمب دقيق
ــان  ــي أحض ــون ف أراد أن يك
ليهتز صوته عندما  والدته، 
ينام.. أراد العودة واللعب في 
ــرر كما كان كرة  احلديقة، مي
ــامة  ــى قدم والده وابتس عل
ــه أخيه.. ــة على وج طفولي
له  ــدة  ــرته مفتق أس كانت 
ــتطع  ــدة. لكنه لم يس بش
فعل أي شيء للعودة. يود أن 

يراهم مرة أخيرة..
ذلك،  ــم  رغ بالوحدة  ــعر  ش
ــيء. عائلة   كان لديه كل ش

ــدا، واب له زوجة  لطيفة ج
ــوات  وأخ ــوان  وإخ ــة  جميل
ــض  ــي بع ــن ف ــعداء لك س
ــعور بالغربة  ــان، الش األحي
ــه  ــل نفس ــدة يجع وبالوح
ــعادة ألبوم الصور فقط  بس
هذا بكل شيء. على الرغم 
ــوع تنهمر على  من أن الدم
ــه  أن ــم  يعل ــه  فإن ــه،  وجه
ــيبقيها ثمينة إلى األبد. س
املتبقي  ــد  الوحي ــه كان  ألن
منهم. من هذه العائلة التي 

وجدوها حتت االنقاض.

كركوك / البينة الجديدة / علي شريف
ــي محافظة  ــي ف ــت الثقاف ــام البي اق
ــة بعنوان (النقد  كركوك اصبوحة ادبي
ــردي) للكاتب  ــعر الك ــي خطاب الش ف
ــدث الكاتب عن  ــد حت ــكر. وق ــا عس دان
ــذي  ــردي ال ــعر واالدب الك ــل الش مراح
ــن مرحلة ما  ــدءا م ــع مراحل ب ــر بأرب م
ــى وبعد احلرب  ــد احلرب العاملية االول بع
ــتينيات  العاملية الثانية ثم مرحلة الس
ــي وابرز  ــن القرن املاض ــات م والثمانيني
ــباب  واالس ــف  والضع ــوة  الق ــاط  نق
ــة بعض الكتاب  ــي تكمن وراء عاملي الت
ــس وبابا  ــيركو بيك ــعراء مثل ش والش

طاهر الهمداني والشاعر قانع وغيرهم. 
كما حتدث الكاتب دانا عن ابرز الطروحات 
ــا  ــعارهم ومواكبته ــي اش ــة ف الفكري
ــي واالجتماعي ومدى  ــع السياس للواق
تأثيرها في االدب عامة والشعر خاصة. 
ــادة  ــاب النقاش للس ــك فتح ب ــد ذل بع
ــليمان  ــيد برهان س ــور وعبر الس احلض
ــتان ممثال  ــو نقابة صحفيي كردس عض
عن مؤسسة هاوال عن شكره وامتنانه 
ــى تبني هذه  ــي عل ــت الثقاف إلدارة البي
ــوع في طرح  ــذا التن ــدوة املهمة وه الن
ــي دعم اجملتمع.  ــهم ف االفكار التي تس
من جانبه اكد السيد غضبان التميمي 

رئيس جمعية االدباء الشعبيني اهمية 
ــد في طرح االفكار واآلراء وان يكون  النق
ــرض املطلوب.  ــؤدي الغ ــاءً لي ــد بن النق

وحتدث كل من االعالمي هيمن حسيب 
ــاعرة اية  ــان احمد والش ــاعر بره والش
ــبعاوي  ــام الس ــاعر حس ــردار والش س

واالديب سداد البياتي رئيس احتاد االدباء 
ــن موضوع  ــة ع ــي احملافظ ــاب ف والكت
ــعر واالدب الكردي والوانه اخملتلفة  الش
ــعب الكردي  ــي حملت معاناة الش والت
وتطلعاته نحو احلرية والسالم. وختاما 
ــف طيب صالح مدير  قدم السيد يوس
البيت الثقافي شكره وتقديره للكاتب 
ــكر على هذه احملاضرة القيمة  دانا عس
ــن دأبوا  ــادة احلضور الذي ــه للس وامتنان
ــة  اخملتلف ــاطات  النش ــور  حض ــى  عل
ــي متمنياً  ــا البيت الثقاف التي يقيمه
ــتمرار بهذا التواصل خدمة جلميع  االس

شرائح وقوميات احملافظة.

نور عبد الرحمن
ــر في ارض  ــذرة اخلي ــررت ان ازرع ب ــد ق لق

مايا.
  زرعت شقائق  النعمان فهل تورد؟

ــذور التفاح.. فهل يثمر زرعي ذاك  ونثرت ب
الذي سقيته من ماء قلبي؟

ــتاذ  ــتاذ محمود اس ــي وبني ابي االس بين
ــل الثانوية.. هوة  ــة للمراح اللغة العربي
من جفاء ال قدرة لقدمي على اجتيازها...
ــه املتهالك على  ــه صراع  زمن بيني وبين

ايامي الغضة.
ــت  ــث زلق ــف حي ــي ان اق ــو ال يريدن  ..ه
ــد ان اتذوق مرارة جتارب  قدماه يوما.. ال يري
شبابه الفاشلة وعثراته.. هفواته يريد ان 
ينقذني من نفسي.. فكيف لي ان انسلخ 

مما انا عليه؟
ــبابي وجذوته  ــاد بدت ترافق ش وروح العن
ــروح التي تريد ان  ــدة في دمي تلك ال املتق
تصارع الريح وتتذوق حالوة الدنيا ومرها 

ــابق الريح.. واسبر غور  اريد ان اركض واس
اجملهول وهو يريد كبح جماح حصاني!!

ويدعوني للتمهل 
يريد ان اكون رجال 

اال ان روحي ترغب بالتصابي!
من فينا اذنب في حق اآلخر؟ 

ــى ظل رجل قابع كحجر عقيم  حتامَ ابق
ال صوت وال موقف.

قالها في نفسه وهو جالس على السلم 

بعد ان تشاجر مع ابيه اين يذهب والليل 
شارف على منتصفه؟!.

ــن حولي  ــا... اه كل م ــكاره جازع ــر اف يج
ــجرة  ــد مايا امللفوف كما ش ميتهن جس

اللوز  تنتهكه عيون  ذئاب الليل 
ــام القاصي  ــها ابي ام ــي ..ينهش وكرامت

والداني.
ــد ان  ــال.. يري ــت رج ــي اني لس ــول عن يق
ــلوكه.. ــه.. وان افكر مثله وس اكون توأم

ــه في الصبر وكيف  اعيش كفاحه ونحت
استطاع ان يكون رجال مهابا 

_ يسعد مساءك ”نيسان” هل  ستبيت 
ليلتك على السلم؟

ــكان عملي  ــات ليقلني امل ــائق لم ي الس
..ممكن  توصلني .. .؟

رمبا لن اكون بخير بدونك نيشان 
ــا حورية من  ــا ...كم ــي ماي ــدت ل ــد ب .لق
حوريات اجلنة التي قرات عنهن في الكتب 
ــاطير... ورف قلبي لها.. ابتسامتها  واالس
فانوس.. اشعل ظالم ليلي.. رقتها تلهب 

حماس ابن الثانية والعشرين للحياة  
ــروءة. ذهبت معها  ــهامة وامل   بوازع الش
ــن مظهرها الالفت  ــعر باخلجل م وانا اش

واالصباغ التي لطختها على وجهها..
 حتى وصلت الى الشارع املمتلئ بالعبث 
واجلنون ومصابيح االنارة اخلافتة.. تعكس 
ــي ايضا  ــارع.. كأنها ه ــى الش ــا عل نوره

ثملة تترنح كما رواده

_هات يدك ..تعال معي ..ادخل معي الى 
ــي الليلة هنا.. ــا رايك ان تقض امللهى ..م

ستجد عاملا رمبا يسعدك 
ــان ..اتراها   ــيء في داخلي يرفض االذع ش
ــذر ..ام انها  فضيلة زرعها  بذرة خوف، ح
ابي في ارض روحي؟ ان..“ ابي يعيش معي  

” رغم خالفي معه!!
ــة وعطرها اخلالب  ــد مايا الناعم  ولكن ي
ــان والرضوخ  ــي لالذع ــدر ارادتي ودفعن خ
ــيارة  ــل من الس ــي للترج ــا تدعون .. انه

والدخول معها ..
ومددت يدي ..ظنا مني اني ساكون الرجل 

الذي يريده ابي 
ال ..ال 

ــتقودني الى  ــددت يدي الن هذه  اليد س م
حيث ال اسمع صراخه .وتأنيبه وتعنيفه 

هكذا اقنعت نفسي 
ــا اخلالص .من  ــد بدت لي ..كم ــذه الي ان ه
ــل املتعلثم  ــزوز امامي ..الرج ــل امله الرج
ــا وجمالها  ــتفك مايا مبرحه املرتبك ..س
ــبه فتيات االعالنات كل  ــر الذي يش االس
ــرج  ــي وتخ ــوار روح ــبر اغ ــده .ستس عق

احملار...
سأكتشف تلك العوالم التي لم يرد ابي 

ان ادخلها 
ولكني دخلت وانا منبهر   

ــون  البط ــاب  اصح ــاده.  يرت ــكان  امل كان 
ــن.. ــث ع .تبح ــي  الت ــك  تل  . ــة  املنتفخ

اصناف مختلفة للتخمة وجيوب معباة 
ــم تتفنن  ــارا.. ث ــرقون نه ــوص يس باللص

بائعات الهوى بسرقتهم  ليال 
.. يا له من دوالب دائر!!

ــراس  اج ــت  دق ــر.  الفج ــائر  بش ــت  الح
ــس.. وكبرت اجلوامع اهللا اكبر.. اهللا  الكنائ

اكبر..
ــقة  ــن الش ــللت م ــاي تس ــت عين ادمع
ــحبت مايا من  ــت.. دخلت امللهى س ذهب

يدها واخرجتها.. وعدت بها الى البيت..
ــرقي الغيور في.  ..لقد انتفض الرجل الش

بل ابي بكل جبروته انتفض
ــوك  ــا الش ــن ارضه ــع م ــأس ان أقتل ال ب
والعاكول.. وأعيد غرس شتالت الفضيلة 

من جديد..
ال  ــد  ــعل متق ــا مش من ــب كل  قل ــي  ف
ــة   ــان احملب ــجية االنس ــا س ينطفا_انه
ــدث  ــذا راح يح ــح  هك ــق الصحي للطري

نفسه حني التقى مايا 
ــتتركني  ــيكون لنا عرس ..وس _ مايا س

عملك هنا 
انا رجل الدم يغلي في عروقي  وال يرضيني 

ما انت عليه 
_ومن اين نعيش يا نيشان  ..وانت عاطل 

عن العمل ؟
ــركات  لقد عثرت على عمل في احدى ش
القطاع اخلاص ..وساجتهد في توفير كل 

ما حتتاجني ..

اهللا..  ــي  تغضب ...ال  ــوك  ارج ــن  لك
وتغضبيني

..عدت الى البيت 
ابي ساتزوح من مايا 

ــرأة حتب اهللا وال  ــوف أحيلها  الى ام _س
تغضبه كما انت يا ابي.. كما انت 

ــم ميعن في  ــن الفضيلة رمبا ل ــا بئر م ماي
حفره احد

صفعني بكل ما حتمله يداه من قوة 
صرخت ...

ــل.. وكيف ترد الضالني  _حتدثني عن املث
ــب ان انقذ مايا من  ــى الهداية.. وال ترغ ال

ضاللها.. تتحدث عن الشرف 
وال تريدني ان اعيد مايا اليه؟

ــتمر في صفعي وانا مستمر  في  وهو نس
غضبي 

_اخرج اخرج ..وال تدق هذا الباب ثانية 
ثم والعرق يتصبب من جبينه..

مسالة وقت بيننا يا فتيان...مسألة وقت 
. .خمسة عشر عاما مرت..

ــة   ــاوز اخلامس ــر.. جت ــل آخ ــوم رج ــا الي ان
والثالثني..

ــيئا عقيما.. لست ارض بور.. انا  لست ش
اثمر يا ابي انا انتصر عليك.. لم اكن ولدا 

فاشال او سيئا 
ــا.. وابني احمد  ــد تزوجت واصبحت اب لق

نور حياتي.
ــي  اجلس ليال حتى اذاكر  ..اعود من عمل

الحمد ابني دروسه وهو ابن الثالثة عشر 
وانا سعيد.. سعيد به .انه بلسم جراحي 
وحبة اسبرين تهدئ من روعي ..انه شريان 
حياتي ...ان انفصل عن قلبي ....مت لكن 
ــام ...عدت فيه  ــائر االي يوما مضى كما س
ــرا... ــره  فرأيته منكس ــى  البيت انتظ ال
ــام بدا  ــرب حس ــه املق ــت ان صديق وعرف
ــباب ..هل  ــه دون ان يدرك االس ــد عن يبتع
كان احد اسرته يعرف مباضي مايا؟ ..لقد 
ــي  ــي    يخف ــل وف ــام خ ــدت ان االي اعتق
ــي البحر ..  ــا ف ــي مفتاحه ــرار ويرم االس
ــت من مكرها ..فاذا بها افعى تنفث  .وامن
سمها في قدح  ايامي وبدأ احمد يعيش 
ــى  ــزن واحليرة .لقد وش ــي دوامة من احل ف
ــام لبقية اصحابه في املدرسة.. به حس
ــا ال حتمل  ــاه يعرف ان ماي ــال لهم ان اب ق
ــرقا.. وبدا   ــجل حياتها تاريخا مش في س
ــاعات الوحدة اجللوس  احمد يرتاد في س
ــد عني.. كأن  ــد املقاهي.. انه يبتع في اح
ــي وبينه وفي  ــر ما بين ــيئا  خفي كس ش
ــؤال  ــه حيرة.. وارتياب ..كان فيها س عيني

كأنه عتاب.
حتى جاء اتصال هاتفي وانا في عملي...

من احد املشافي ..
ــر  ــد يحتض ــي احم ــدت ابن ــت فوج ذهب

...والدماء تغطيه ..
ــك  ــى وش ــي عل ــا جازع..كأن ــألته وان س

املوت..

أحمد محمد أسود

أضاعت العبارات بني ضباب 
األحجية؟ 

ــت صورتي بني أمواج  أم متزق
البحار الهاربة... 

أيطعن من يريد العيش بني 
أحضان األمنيات 
أنعيم أم ممات.... 

ــحر  الس ــض  انف ــوم  ي كل 
بعيون املشانق

 وأعيش بعيون الصبر 
ــت تكتب  ــل دموع الصم ه

قصتي
 من بعد صبر؟ 

ــال  ــشُ ب ــل أعي ــي ه ــا اله ي
حبيب 

ــي طريق الهجر فال  أأنادي ف

من مجيب؟ 
ــا النازف  ــي وأن ــف امض كي

مبكر الغادرين 
ايداويني طبيب العارفني 

يا الهي هل الشكوى عناد 
أأنادي على سر البعاد؟ 

ــق  طري ــي  ف ــبيلي  س أم 
الصمت 

ميضى هاربا نحو اخللود

1ـــ قصة (الباب الرابع)
ــتغل  التي تصدرت العنوان، اس
ــه  قدرت ــوري  ن ــال  جم ــاص  الق
وخبرته في الكتابة القصصية 
وجعلها لغة سهلة مع احلرص 
ــة والتكثيف، مما  على السالس
ــزات فنية  ــي قصصه ممي ــر ف وف
جتسد األحداث وتضيف جمالية 
ــض قصصه،  ــى بع ــة عل طاغي
ــع اعتمدت  الراب ــاب  الب فقصة 
ــد عصبي  ــة رمزية وش على لغ
ــة أي القفلة في  ملعرفة النتيج
ــدور، غرفة  ت ــة  ــة، القص القص
مقفلة تثير اهتمام االبن األكبر 

عما في داخلها من أسرار.
ــيئا ما على  ــت ان ثمة ش (أيقن
ــد في  ــة يرق ــن األهمي ــة م درج
وعندما كشفت  الصندوق  ذلك 
ــب  ــا.. كت ــت عجب رأي ــاء  الغط
قدمية وسجالت ملونة وكراريس 
ــة فائقة)  ــة بعناي ــرة رزم صغي

ص2
في كل مرة يدخل الغرفة يأخذ 
ــر كتاب  ــى آخ ــرأه حت ــا يق كتاب
ــه وأخيرا  ــدا عن إخوانه وأم بعي
ــم ميض  ــل أمه ل ــك من قب مس
ــت ومجيء  الوق ــض  بع ــوى  س
ــرعت األم  ــده من اجلبهة أس وال
ــه خوفا من  ــر ألبي ــي الس تفش
ــر ويقوم  ــون الس ــه ينطق إخوت

التي  القفلة  ــاءت  بتوبيخها ج
يتبادر الى ذهن القارئ جملة من 
ــي النهاية حتمل  ــات وف التوقع
في طياتها بهجة وفرح بعد ان 
ويتساءل  والقلق  احليرة  أصابته 
ــبعه ضربا  ــوف يش ان والده س
ــة بان األب  ــا لكن النتيج مبرح

ابتسم وأمر بعدم غلق الغرفة.
2ــ قصة (أقفاص)

ــول  ــور ح ــدور وتتمح ــة ت القص
موقف ما من احلياة عبر الكاتب 
عما يعانيه اإلنسان املهجر من 
ــي وضغط اجتماعي،  قلق نفس
بدأ القصة بهجرة بعض العوائل 
وترك بيوتهم وغادروا الى مدينة 
ــى احد  ــدأ االرتباك عل ــرى ب أخ
ــخاص وكلف جاره بعناية  األش
ــور  طي ــة  ورعاي ــه  بيت ــة  حديق
ــتقر  ــاري لكنه بعد ان اس الكن
ــه الرافضني  ــاد بدون علم أهل ع
ــن البطش الن  ــودة خوفا م للع
البطل  ــهم  األوضاع مزرية، أس
ــا  درامي ــداث  األح ــر  تطوي ــي  ف
ــاء املاء والطعام الى طيور  بإعط
ــح األقفاص  ــب الكناري وفت احل
ــجرة ال  ــا بقيت على الش لكنه
ــة جعلها  ــد الرحيل وبحرك تري

تطير.
(ثم نهض ورفس األرض متعمدا 
إفزاعها ليحدها تفرد أجنحتها 

ــتطع ان  ــو الفضاء ولم يس نح
ــي نفرت من دون  مينع دموعه الت
ــه وتضبب  ــل وجنتي ــه تبل إرادت
ــي تفاجأت  ــماء الت ــه للس رؤيت
ــي  ــة وه ــور امللون ــرب الطي بس

تفارق أقفاصها اآلمنة..) ص7
3ـــ قصة (عظام) 

ــوداء  ــاءة س ــة بعب ــرأة ملفع ام
ــى القصاب وهو يفصل  تنظر ال
حلم فخذ خلروف صغير سيكون 
ــة من أصدقاء  وليمة باذخة لثل
ــه  ــر إلي ــي، تنظ ــب األردن الطال
ــون مخضلتني بدمع الصبر  بعي

واالنتظار الطويل.
ــرد وقوفها البد هناك أوجت  (وجمل
ــرى غيرها  ــالة وأخ لألردني برس
ــاب.. مازال  ــا حنفي القص ألفه
ــيل  ــق جارفا معه س ــاء يتدف امل
ــى البالط..  ــاخن عل ــدم الس ال
ــاب وتنحنح قليال ثم  تردد الش
رفع عقيرته قائال: أعط العظام 

لتلك املرأة..) ص53
ــوري عن  ــال ن ــاص جم ــر الق عب
إيقونة الرهبة واخلوف والتوجس 
ــان وهي مالزمة  في نفس اإلنس
ــدم، أغلب  ــان منذ الق له لإلنس
ــت  كان وان  ــة  اجملموع ــص  قص
ــن األخرى  ــتقلة الواحدة ع مس
لكنها في النهاية ترتبط بينها 
ــان وخوفه  ــذاب اإلنس حتكي ع

ــا داخليا  ــه، حتكي صراع وجوع
ــي  وبالتال ــان  اإلنس ــه  يعيش

يتحول الى صراع مع اجملتمع.
4ـــ قصة (قسورة) 

ــارس األقفاص ترك  ــي ان ح حتك
قفص األسد مفتوحا، بعد تلك 
التي افتعلتها زوجته  ــادة  املش
ــي من فرط  في الصباح انه نس
ــاغله  وتش ــه  واضطراب ــه  قلق
ــد  اليومية، األس بهموم حياته 
ــا يعاني  ــا هرم ــو اآلخر متعب ه
ــم منذ  ــف أيامه، يحل ــن خري م
سنني ان يعود الى تلك الغابات 
ــراري لكن أحالمه  ــعة الب شاس
تالشت وهو يسير في الطرقات 
ــق أبوابها  ــرب وتغل ــاس ته والن

خوفا منه.
ــله وتعبه وما  ــير كس (بقي أس

ــه  رد فعل ــال  األطف ــاهد  ان ش
ــلبي حتى بادروا الى رجمه  الس
ــن أحذية  ــون م ــا ميلك ــكل م ب
وصنادل قدمية وقدور مبعوجة او 
قطعا من احلجارة املتناثرة فوق 
ــم.. بعد نصف  ــطح بيوته أس
ساعة ال غير أصبح األسد ينوء 
املتاع  ــقط  احلجارة وس بحمل 
ــذي طار  ال ــلما حللمه  مستس
ــعة وهي  به الى البراري الشاس
ــرة)  ــمس وخضرة أس ترفل يش

ص39
5ـــ قصة (سرية عصا) 

ــت أمتايل مع  (في كل صباح كن
ــتاف روائح  ــة األغصان نس بقي
ــجار  ــة من األش ــداح العبق الق
ــة  ــع حرك م ــادى  ونته ــاورة  اجمل
النسائم.. نتباهى بأوراد الدفلى 

الوردية) ص47
ــة، الغصن  ــدأت القص ــذا ب هك
ــان، إضفاء  ــدث كما اإلنس يتح
ــاد  ــى اجلم ــانية ال ــات إنس صف
تسمى أنسنة األشياء، يحكي 
ــجرة  ــن ش ــع م ــف قل (c v) كي
ــتخدم من  واس الزوائد  ــت  وأزيل

قبل املعلم بضرب الطالب.
ــم الصف لنا غاضبا  (دخل معل
ــاب ويتجه  ــمعته يركل الب وس
ــة  ــده بعصبي ــدت ي نحوي...امت
ــي ولوي  ــك بجذع ــر فأمس وتوت

ــن أخوتي  ــي ثم فصلني ع رقبت
ــل األوراق النابتة في  ــرع يزي وش

أضالعي..) ص47
القصة معبرة حتمل في طياتها 
املعلم  إنسانية بقسوة  معاني 
ــان العصا  جتاه الطالب عن لس
ــن غصن  ــتقطعت م ــي اس الت
ــجرة تدل على اخلير والعطاء  ش
العصا تتحدث عن سيرتها في 
يوم ما كانت تتباهى بالورود التي 
ــياج املدرسة، ونهايتها  تزين س
ــي في حاوية  ــة حيث تنته املؤمل
ــال  ــاص جم ــدع الق ــال. أب لالزب
نوري في مجموعته القصصية 
ــي املغزى الذي يرمي  فالفكرة ه
ــه القاص من تأليف قصصه  إلي
ــا وهي غالبا  وهدفه من بعضه
الكشف عن حقيقة من حقائق 
ــاني  اإلنس ــلوك  والس ــاة  احلي
ــل  ــه حتم ــن قصص ــض م والبع
ــيطة عادية يقرأها كل  لغة بس
ــه وبذلك  ــا كانت ثقافت قارئ أي
ــض  ــا، البع ــاب به ــر اإلعج يثي
مشحونة بالرمز واإليحاء. يذكر 
ــة القصصية صدرت  ان اجملموع
ــت بواقع  ــداع/ تكري عن دار اإلب
ــة من  ــبعون صفح ــدى وس إح

احلجم املتوسط.
القصــة  تحليــل  منهــاج   *

القصرية / موسى طاهر
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قصائد الهايكو هي قصائد قصيرة تستخدم لغة 
ــا أو صورة. مصدر إلهام  ــية لتصور إحساسً حس
ــن الطبيعة أو  ــد يكون في الغالب م هذه القصائ
ــاعر. ابتدع  ــهدا جماليا أو جتربة مثيرة للمش مش
هذا النظام من كتابة الشعر مجموعة من شعراء 
ــي الكتابة بكل  ــي هذه الطريقة ف اليابان ومت تبن
ــة اإلجنليزية.  ــم احلديثة مبا فيها اللغ لغات العال
السر في كتابة قصيدة الهايكو اجلميلة أن تكون 
ــة. وتركز قصيدة  رًا جلمال الطبيع ــدِ ق ا ومُ ظً الحِ مُ
ــة بحالة  ــل البيئة احمليط ــى تفاصي ــو عل الهايك
ــان. تعتبر القصيدة نوعاً من التأمل الروحي  اإلنس
ــاعر بدون  ــاس الش ــورة أو إحس ــة تنقل الص حلال
ــخصي. قصيدة  ــا حلكمه أو حتليله الش توظيفه
ــار األمثل عندما تلحظ جتربة  الهايكو هي االختي
ــتخدم  ــل لآلخرين. اس ــتحق أن يُنق ــاالً يس أو جم
ــعراء اليابان قصائد الهايكو لنقل حلظة عابرة  ش
ــدع يقفز في  ــن الطبيعة كصورة ضف ــورة م أو ص
ــجر  ــة مياة أو حبات املطر تقع علي أوراق الش برك
ــول العديد  ــاه الريح. يتج ــي مع اجت ــرة تنحن أو زه
ــة بحثًا عن  ــط الطبيع ــعراء الهايكو وس من ش
إلهام جديد وتُعرف هذه اجلوالت في اليابان بإسم 
”جينكجو“. أما بالنسبة لشعر الهايكو املعاصر 
ــن الطبيعة كما  ــه ع ــي موضوعات ــد يبتعد ف فق
ــو يتناول أكثر  ــعر التقليدي. فه هو احلال في الش
اجملتمعات احلديثة واملشاعر والعالقات اإلنسانية 
ــف الكوميدية التي يتعرض  املتعددة وحتى املواق

لها الشاعر.

القاص جمال نوري َّـ مجموعته القصصية الباب الرابع والتي تقع بتسع وستني قصة قصرية، ترصد 
الواقــع وتمنح الســرد القصصي مقدرة على الكشــف والغــوص َّـ األحداث دون الغموض، قســم من 
القصص يتحدث عن األزمات النفسية لألشخاص مثل قصة عويل البيت اِّـجاور وقصة الدمية وقصة 
بصاق وقصة ماراتون وغريها من القصص األخرى. (يكشف العنوان وشكل النص عن إمكانات هائلة َّـ 
فهم النص وتأويله آذ يمكن اعتبارهما مفتاحا أوليا كاشفا ال يمكن االستغناء عنه، حيث يشكل النص 

نوعية (نص قصصي) من حيث يحيل العنوان الذي جاء جملة اسمية او فعلية)..
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قصة قصرية

بغداد / البينة الجديدة
مت اختيار األستاذ الدكتور عبد 
ــا  ــزة الناصر رئيس اجمليد حم
ــا  خلف ــي،  العلم ــع  للمجم
ــتاذ  األس ــابق  الس ــه  لرئيس
ــور أحمد مطلوب الذي  الدكت
ــر  ــرا. والناص ــاه اهللا مؤخ توف
ــة  ــة احلل ــد مدين ــن موالي م
ــى  عل ــل  وحص  ١٩٣٧ ــنة  س
ــي  ــوس ف ــهادة البكالوري ش
الرياضيات من جامعة بغداد 
ــنة ١٩٦١ فيما نال شهادة  س
ــتير في االحصاء من  املاجس
ــاس األمريكية  جامعة تكس
ــنة ١٩٦٨ ويحمل شهادة  س
الدكتوراه من معهد االحصاء 
ــن  م ــادي  االقتص ــاس  والقي
 .١٩٨٣ ــنة  س ــذ  من ــا  بولوني
ــة االدارة  ــادة كلي ــى عم وتول
بغداد  ــة  بجامع ــاد  واالقتص
 ١٩٩٢  –١٩٨٣ ــى  األول ــني  مرت
والثانية ٢٠٠٣– ٢٠٠٥ وحصل 
ــتاذية سنة  على مرتبة االس
ــتاذ األول  ــر األس ١٩٨٨ واختي
ــة االدارة واالقتصاد  على كلي
ــنة  ١٩٩٣  بجامعة بغداد س
ــذ  ــرس من ــتاذ متم ــو اس وه

.٢٠١٠
ــر  كبي ــب  منص ــغل  وش
وزارة  ــي  ف ــاريني  اإلستش
ــث  والبح ــي  العال ــم  التعلي
ــا  العلمي قبل اختياره رئيس

للمجمع العلمي العراقي.
ــع  ــة اجملم ــى رئاس وكان يتول
ــى  ٩  ــي حت ــي العراق العلم
نيسان ٢٠٠٣ األستاذ الدكتور 
ــل الراوي  ــح محمد خلي ناج
ــات األمريكية  ــج اجلامع خري
ــي  واالكادمي ــة  والبريطاني
ــني  ــوق ونقيب املهندس املرم
ــادن  واملع ــة  الصناع ــر  ووزي
ــابق، فيما كان مطلوب  الس
ــا للمجمع فجيء  أمينا عام
به رئيسا له بعد التاسع من 

نيسان ٢٠٠٣.

فاطمة خضور 
يا ساموك بيتنا تشبّث. بحبل احلياة

دع سراج الليل متّقداً
الرياح واألعاصيرُ مواسم

نْ بعد القطاف لم يَحِ
نابل كيف تنحني السّ
وسنواتنا كلّها عجاف

*              *             *
احلزن املمتدُّ من أعماق جذوري

إلى صهيل األنني في روحي
رُ الوقت كي ميضي مسرعاً يسامِ

األمل بُتر ذراعه مذ استفاق 
على صوت النحيب في نفسي

*              *           *
مس راً معلّقاً بنب..  أهدابي والشّ يا جسّ

يا نهراً له ثمانية روافد
كلّهم يحملون ذات الهوية

مياهه حنثت بأال تغور
ال ترحل أبتي 

راً  مازال الوقتُ مبكّ
على رقدتك السرمدية 

*            *          *
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ــيدنا الوطني  ــل بعزف نش افتتح احلف
ــي  (الدراما  ــم الوثائق ــاله عرض الفيل ت
حياة) يستعرض فيه مسيرة عمل جلنة 
ــنوات املاضية  ــة االربع س ــادرة طيل املب
ــات وحتى  ــت عنه من توقف ــا متخض وم
النهوض بها مجدداً حني انبرى لها عدد 
من الفنانني يقودهم الشاعر مجاهد ابو 
ــن أجل إعادة احلياة للدراما من  الهيل م
جديد رغم قلة املوارد املالية. وأكد رئيس 
اللجنة ورئيس شبكة االعالم العراقي 
ــتاذ مجاهد ابو الهيل في كلمته  االس
االفتتاحية قائالً: «هذه املبادرة تسعف 
ــة االنتاجية  ــي من الوعك الفن العراق
التي أثرت في ميزانية التمويل.. قاطعة 
مسافة ثالث سنوات بني الواقع واحللم 
لنصل الى حلظة القطاف بثالثة أعمال 
اخترناها بعناية تامة وبتمويل صندوق 
ــل  ــو الهي ــم اب ــا«. واختت ــم الدرام دع
ــن أن جلنة صندوق الدراما  كلمته: «نعل
االول  ــمها  ملوس ــال  اعم ــة  ثالث ــدم  تق
ــماء من  لهذه املبادرة مبراعاة تنوع االس
ــالكات ومخرجني».  ــني وممثلني وم مؤلف
ــالت الثالثة  ــوزع املسلس مضيفا: «تت
والكوميدي،  ــي  واالجتماع الوطني  بني 
ــي  الت ــاج  االنت ــات  امكان ــتوفية  مس
ــويق عربيا».. مبيناً  جتعلها قابلة للتس
ــة اخلاصة  ــارف العراقي ــة املص أن رابط
ــيا سيل أوفت  والبنك املركزي وزين وآس
ــركة  ــا عدا ش ــة.. م ــا كامل بالتزاماته
ــا وعدت».  ــي مب ــني أن تف ــورك، متمن ك
ــاج ”موقف يؤصل  ــى أن النت ــيرا ال مش
الهوية الوطنية.. ونشكر كل من وقف 

مع املبادرة.. شركات وافرادا.. يتقدمهم 
ــادي، الذي  ــوزراء د. حيدر العب ــس ال رئي
ــيد  ــى الس ــا». وألق ــادرة وطني ــر املب أط
ــري مدير عام احملاسبة  ــان الياس احس
ــال فيها:  ــزي كلمة ق ــك املرك في البن
ــاد حقيقي  ــك في اقتص ــرط البن «انخ
ــراق مبحنة  ــر الع ــا م ــد ٢٠١٤ عندم بع
ــكل ذي اثر اجتماعي  مالية فدخل بش
مباشر، لذا يعتبر تدخله في املبادرة من 
ــرة الظالم ال بد  ــم اخلطوات؛ ففي فت اه
ــمعة» مؤكدا: «تواصلنا  من اشعال ش
ــبكة مجاهد ابو  ــع رئيس الش يوميا م
الهيل ورئيس رابطة املصارف العراقية 
ــتنهضني  ــع احلنظل، مس ــيد  ودي الس
ــم املبادرة».  ــا في القانون لدع اقصى م
ــس الرابطة   ــيد (احلنظل) رئي وعبر الس
ــعداء بهذا  ــن س ــالً: «نح ــه قائ بكلمت

اليوم؛ الذي نعده مناسبة وعيدا كبيرا 
لرسالة تنقلها قامات فنية كبيرة، من 
خالل هذه املبادرة املدعومة بأمر ديواني 
ــا  واحتضنه ــوزراء  ال ــس  رئي ــا  وباركه
ــون  ــظ البنك املركزي.. قال اديس محاف
ــة ١ ٪ واملتابعة ٩٩ ٪ من حتقيق  العبقري
ــتمرة التي  ــز؛ فاالجتماعات  املس املنج
ــبكة  ــني البنك والرابطة والش تعقد ب
ــخت مفهوم  ــركات الداعمة رس والش
ــول اال النجاح“.  ــة لذلك غير مقب اجلدي
ــاة،  احلي ــب  عص ــاد  «االقتص ــا:  منوه
ــة التي  ــن االجنح ــدة م ــة واح والثقاف
ــن االرض  ــراق م ــاء الع ــا عنق ــق به حتل

ــماء». فيما شارك السادة  لتعانق الس
ــركة زين  ــام فيصل مدير اعالم ش حس
ــر اعالم  ــود مدي ــر اس ــاالت وعم لالتص
شركة آسياسيل بكلمتني منفصلتني 
ــادرة الوطنية  ــي هذه املب ــن دورهما ف ع
ــة الفنية في  ــهام بنهوض احلرك لإلس
البالد، واقترح نقيب الفنانني العراقيني 
ــون االعفاء  ــريع قان ــودي «تش ــار ج جب
ــاطا  ــم نش ــركة تدع ــي ألي ش الضريب
ــم الدراما التي  ــا وحيا مبادرة دع ثقافي
ــهم في توفير فرص العمل لقطاع  تس
ــي باالنتاج  ــني وترتق ــن الفنان ــع م واس
الدرامي العراقي». وتولت الفنانة آسيا 

كمال عضوة اللجنة العليا ملبادرة دعم 
الثالثة  ــالت  التعريف باملسلس الدراما 
التي سيتم انتاجها خالل املوسم االول 
لصندوق دعم الدراما التي بلغ مجموع 
ــا لصندوق  ــرع به ــي مت التب ــغ الت املبال
ــاري دينار  ــارب امللي ــم الدراما ما يق دع
عراقي ليصبح احللم حقيقة. واالعمال 
ــل االول كوميدي  ــة هي: املسلس الثالث
ــارج التغطية) تأليف  بعنوان (عائلة خ
ــد  ــال عب ــراج جم ــر واخ ــان زغي قحط
ــكن  ــي (يس ــي اجتماع ــم والثان جاس

ــبيب واخراج  ــل ش ــي) تأليف باس قلب
اكرم كامل والثالث وطني (جفن الردى) 
ــه مت التوقيع نيابة عنه  تأليف ناصر ط
ــتختار اللجنة  ــاد راضي وس الفنان إي
ــه الحقا بهدف حتقيق  مخرجا عربيا ل
ــترك والعمل على  معادلة االنتاج املش
تسويقه للشاشات العربية املهمة. مت 
ــالت الثالثة  قطع كيكة انتاج املسلس
ــل  ــل كام ــل ود.هدي ــو الهي ــور اب بحض
ــادرة دعم  ــا ملب ــة العلي ــاء اللج وأعض
ــات. الدراما ومؤلفي ومخرجي املسالس
ــرض فيلم وثائقي عن  ليتم بعد ذلك ع
(تاريخ الدراما العراقية) وابرز انتاجاتها 
ــون  التلفزي ــيس  تأس ــذ  من ــة  الدرامي
العراقي. وانتقل احلفل الى اجلزء الثاني 
ــاج الدرامي في  ــة مدير االنت منه بكلم
ــبكة االعالم العراقي الفنان د. حيدر  ش

ــتطاعت  ــد فيها: «اس أك ــي  منعثرالت
ــي ان حتقق  ــبكة خالل وقت قياس الش
طموحات تضافرت فيها جهود زمالئي 
ــي  ــح: «ف ــا«. وأوض ــة الدرام ــي مديري ف
ــازات غير  ــهرين حققنا اجن ــون ش غض
مسبوقة«، مؤكدا: «قدمنا مسلسالت 
ــوم وعمل فيها  ــا نص ك ــمايل ودرام س

١٩٥ فنانا وفنيا في زمن قياسي».
ــان القدير  ــرمي الفن ــل تك ــهد احلف وش
ــيخ الدراما  ــه ش ــم املالك بصفت قاس
ــه  ــذي اطلق ــب ال ــو اللق ــة وه العراقي
ــيرته  ــد ابو الهيل ملس ــتاذ مجاه االس
ــاوزت النصف  ــة الطويلة التي ج الفني
ــرمي الفنانني  ــل مت تك ــالل احلف ــرن وخ ق
ــمايل)  ــلي (س ــاركني في  مسلس املش
و(نص كوم)  التي عرضت بشهر رمضان 

املاضي.

مبادرة دعم الدراما باركها رئيس الوزراء واحتضنها محافظ البنك المركزي العراقي
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ــبكة االعالم العراقي ورابطة املصارف اخلاصة أقيم مؤخراً احلفل اخلاص بتوقيع  بحضور اللجنة العليا ملبادرة دعم الدراما وش
عقود ثالثة أعمال درامية تزامناً مع اطالق املوسم االول للصندوق الداعم لها بحضور كبير من السادة املسؤولني وممثلي اجلهات 
ــاعر مجاهد أبو الهيل رئيس  الداعمة ومجموعة كبيرة من جنومنا الفنانني ونخبة من أهل الثقافة واالعالم املعنية يتقدمهم الش

اللجنة ورئيس شبكة االعالم العراقي والدكتورة هديل كامل عضو مجلس االمناء..
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دار ثقافة األطفال تحتضن معرض «الطفولة جنة الحياة» للصور الفوتوغرافية في بابل
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بعدما ظل معرض 
الطفولة في بابل 

حبيس االدراج طوال 
ثالثة اشهر... أبصر 

النور اخيراً ودب فيه 
نبض احلياة لتظل 

احالم الطفولة 
تتسلق الهامات 
وتداعب اخمليالت 

وتهدهد لكل ما هو 
جميل آت من أجل أن 
تستعيد الطفولة - 
بدأب العطاء وفيض 

النماء - بريقها 
املعهود وغدها 

املنشود..

 البينة الجديدة /  نضال اِّـوسوي 
عدسة /  ادهم يوسف

دار  ــتجابة  اس ــاءت  ج ــا  هن ــن  وم
ــه ليصطف  ــة االطفال بدعم ثقاف
ــة تدافعت  ــني عدس ــاج خمس نت
ــن اجل أن تبث  ــرة اصحابها م بخب
ــم مالمح عالم  االمل واحلياة وترس
ــاً  ــرؤى وحس ــة ب ــة الغض الطفول
ــاد  اي ــا  ابدعته ــات  بتقني ــاً  صوري
ــر لتبدأ  ــن التصوي ــة في ف محترف
ــباق اجلمال والبراءة وهي  حكاية س
تسعى للظفر بالفوز بافضل صورة 
من جهة. ولفت االنتباه الى ضرورة 
ــة ورعايتها واالهتمام  دعم الطفول
ــن جهة  ــي م ــب حتم ــا كمطل به
ــون الصورة  ــن ك ــاً م ــرى إنطالق أخ
ــائل واعظمها وصوالً  ــرع الوس اس
الى املتلقي وحتريك سواكن اجملتمع 
ــيدها له  واقترابها من واقعه وجتس
ــر العام  ــح املدي ــه. وافتت ولتطلعات

ــال الدكتور علي  ــدار ثقافة االطف ل
ــور  الص ــرض  مع ــادي  العب ــد  عوي
ــة  جن ــة  (الطفول ــة  الفوتوغرافي
ــل والذي اقامته الدار  احلياة) في باب
ــة العراقية  ــع اجلمعي ــاون م بالتع
ــة على قاعة  ــر في احملافظ للتصوي
ــة. والقى  ــة ابجد الثقافي مؤسس
ــي احلفل الذي  ــر العام للدار ف املدي
ــتهل  ــبة واس ــذه املناس ــم به اقي
بالوقوف لقراءة سورة الفاحتة على 
ــة عبّر  ــراق، كلم ــهداء الع أرواح ش
ــعادته بحضوره وسط  فيها عن س
ــة واالدبية والفنية  النخب الثقافي
ــل العريقة بتأريخها  محافظة باب
ــر  ــاني الث ــا االنس ــاري وارثه احلض

ومنهالً لكل عطاء متميز.
ــة والطفولة  ــذه احملافظ وقال ان ه
ــم  ــا كل الدع ــتحق منّ ــا تس فيه

ــي  املعان ــد  ــي جتس الت ــادرات  واملب
احلقيقية للثقافة وتؤكد في الوقت 
ــح الثقافي بني  ــة التالق ذاته اهمي
ــمية ومؤسسات  املؤسسات الرس
ــم في  ــد مه ــي كراف ــع املدن اجملتم
ــة في ظل  ــاة الثقافية البابلي احلي
ــال على  ــة االطف ــاح دار ثقاف انفت
ــة  ــة واالدبي ــطة الثقافي كل االنش
ــتمرار  والفنية، داعياً الى ضرورة اس
التعاون املثمر واملشترك املقبل مع 
ــر في  ــة للتصوي ــة العراقي اجلمعي
هذا اجملال.واضاف ان املركز الثقافي 
ــى بأهمية  ــي بابل يحظ للطفل ف
ــاطاته وفعالياته  كبيرة لدوره ونش
ــا  ــا ومثقفيه ــة ودور نخبه املتنوع
ومبدعيها وقاماتها الكبيرة. تلتها 
ــة العراقية  ــس اجلمعي ــة رئي كلم
ــهيل  س ــل  باب ــرع  ف  – ــر  للتصوي

العجيلي اشار فيها الى ان معرض 
ــاة) االول من  ــة احلي ــة جن (الطفول
ــتوى احملافظة، ما  ــى مس نوعه عل
كان له ان يرى النور بعد مضي اكثر 
من ثالثة اشهر على محاولة اقامته 
ــال  ــة االطف ــم دار ثقاف ــد دع إال بع
ــام الدكتور علي عويد  ومديرها الع
ــة في  ــة والطفول ــادي للثقاف العب
ــن دعم  ــالً ع ــل، فض ــة باب محافظ
ــة. وقال  ــد الثقافي ــة ابج مؤسس
ــاركة (٢٠)  ــي مبش ــرض حظ ان املع
مصوراً ومصورة من محافظتي بابل 
ــم االبتسامة ومالمح  وكربالء لرس
ــع الطفولة ومت  ــل وجتاذبات واق االم
اختيار (٥٠) صورة من قبل جلنة الفرز 
ــم املؤلفة من عماد  وجلنة التحكي
مصطفى اخلفاجي رئيساً وعضوية 
ــري  ــر املطي ــار زهي ــن ذو الفق كل م

ه مدير املركز  وخضر السلطاني. ونوّ
الثقافي في بابل سالم حسني الى 
التعاون بني املركز ومؤسسة ابجد 
ــدة تصب  ــذة جدي ــة كناف الثقافي
ــهد واحلركة  ــيرة املش في إثراء مس
الثقافية في احملافظة في مجال أدب 
الطفل والكبار. بعدها القى رئيس 
ــني  ــة ابجد الثقافية حس مؤسس
ــبة اعلن فيها  نهابة كلمة باملناس
استعداد مؤسسته إلحتضان  عن 
ــطة  واالنش ــات  الفعالي ــع  جمي
ــال  االطف ــة  ثقاف ــدار  ل ــة  الثقافي
ــاً. واوضح ان  ومحافظة بابل مجان
ــة متنوعة  ــة تضم مكتب املؤسس
ــة إلقامة  ــن قاع ــالً ع ــراءة فض للق
ــة  الثقافي ــاطات  النش ــف  مختل
هدفها نشر الثقافة البابلية على 
وجه اخلصوص والعراقية على وجه 

العموم. ثم صدح صوت الطفلتني 
ــؤاد بقصيدتني تغنيتا  نور وزينب ف
فيها بحب العراق. وفي ختام احلفل 
وزّع املدير العام لدار ثقافة االطفال 
ــة  رين اخلمس ــى املصوّ ــز عل اجلوائ
ــاركه  ــل صورة وش ــن بأفض الفائزي
ــيخ اخلطاطني في  ــي توزيعها ش ف
بابل حسام الشاله. ويذكر ان جلنة 
ــة العراقية  ــم في اجلمعي التحكي
للتصوير – فرع بابل منحت اجلائزة 
ــد العالي  ــى للفوتوغرافي عب االول
الثانية للمصور  واجلائزة  ــتري  االش
عبد الرزاق نعمة داود وحصل حيدر 
ــزة الثالثة اما  ــتري على اجلائ االش
ــزة التقديرية فتم منحها الى  اجلائ
نحت  ــدري فيما مُ حيدر خليل احلي
ــم الى حليم  ــة التحكي جائزة جلن

كرمي الكرعاوي.
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متابعة / البينة الجديدة

ــع إلى موجة غضب  ــر الذي دف     األم
ــس  الرئي ــول  ــة مبث ــة، واملطالب عارم
التنفيذي لشركة «فيسبوك» مارك 
ــام الكوجنرس األمريكي  زوكربيرغ أم
ــس العموم  ــي ومجل ــان األورب والبرمل
ــنوات  الس ــي  ف وردت  ــي.  البريطان
ــن املفترض أن  ــرة تقارير كان م األخي
تدق ناقوس اخلطر لدى كثيرين، ففي 
ــبوك»  ــت «فيس ــام ٢٠١٣م، اعترف ع
ــفت بيانات املستخدمني  بأنها كش
ــة، مؤكدة في الوقت  جلهات حكومي
ــات  ــي بيان ــا حتم ــى أنه ــه عل نفس
ــتخدميها إلى أقصى حد، وأنها  مس
األمريكية  أعطت اجلهات احلكومية 
ــت تتوقَّع  ــل بكثير مما كان ــات أق بيان
ــفت  ــي عام ٢٠١٥م كش ــرة. وف األخي
ــون من جامعتي  ها باحث ــة أعدَّ دراس
ــتانفورد  وس البريطانية  ــدج  كامبري
 ٨٦٢٢٠ ــا  فيه ــارك  ش ــة،  األمريكي
ــبوك»، أنه  ــتخدمي «فيس ــن مس م
ــد دقيق جملموعة  ــكان إجراء رص باإلم
ــن  م ــخصية  الش ــمات  الس ــن  م

ــاب على موقع  ــالل خاصية اإلعج خ
«فيسبوك». وكان هناك تصريح الفت 
ــتيلويل الباحث  ــد س ــذاك لديفي آن
ــدج  ــة كامبري ــن جامع ــارك م املش
ــات الدقيقة التي  ــه إن البيان قال في
ــاعد الفرد في  ــا التقنية تس تظهره
ــة  ــه اجملتمعي ــاذ قرارات ــني اتخ حتس
ــزواج والثقة أو  ــخصية، مثل ال والش
ــركة  رئيس.قامت ش ــاب  انتخ حتى 
ــكا بجمع بيانات  ــدج أناليتي كامبري
٥٠ مليون حساب على فيسبوك دون 
حت  بذلك، وصحَّ املستخدمني  علم 
ــك الرقم،  ــرج بعد ذل ــة بلومبي وكال
ــتخدم. يبدو  قائلة إنه ٨٧ مليون مس
أنتاليتيكا»  ــدج  ــركة «كامبري أن ش
ــام ٢٠١٣م، أدركت  ــت ع التي تأسس

ــتفادة من هذه النتائج  إمكانية االس
ــتعانت  ــب، واس ــي حتقيق املكاس ف
ــتاذ  ــندر كوجن، أس في ذلك بألكس
ــة كامبريدج،  ــس بجامع ــم النف عل

ــذه  ه ــة  طريق ــخ  استنس ــذي  ال
ــها، وطور تطبيقاً في  الدراسة نفس
«فيسبوك» في يونيو ٢٠١٤، لصالح 
هذه الشركة، أطلق عليه اسم (هذه 
ــل عليه آالف  ــك الرقمية)، وأقب حيات
املشتركني، األمر الذي أتاح للشركة 
ــن كل  ــم وع ــات عنه ــع معلوم جم
أصدقائهم املتصلني بهم. ومن خالل 
ــتطاعت معرفة  ــذه املعلومات اس ه
ــي  ــية، وبالتال ــم السياس توجهاته
وضع املواد املناسبة للتأثير عليهم، 
ــم لصالح  ــون بأصواته ــث يدل بحي
ــركة. الش ــه  تدعم ــذي  ال ــح  املرش
ــالل يومني  ــبوك» خ ــرت «فيس خس
ــا.  ــن قيمته ــار دوالر م ــط ٦٠ ملي فق
ــرغ إلى ٦٦  ــروة زوكربي ــت ث وانكمش

ــت ٧٦,٦ في  ــد أن كان ــار دوالر (بع ملي
ــدأت حملة  ــام)، وب ــذا الع ــع ه مطل
ــبوك» من  ــق «فيس ــو حملو تطبي تدع
ــت األصوات  ال، وارتفع ــوَّ ــزة اجل أجه

املطالبة بتدخل احلكومات في عمل 
ــل اجتماعي في  ــبكة تواص أكبر ش
العالم.لكن األيام واألسابيع املاضية 
ــدأ العاصفة،  ــأن ته ــت كفيلة ب كان
ــود الناس من جديد إلى عاداتهم  ويع
ــط ٥٠  ــة، ليقضوا في املتوس اليومي
دقيقة يومياً على فيسبوك، وينظروا 
ــرة يومياً،  ــدل ٨٨ م ال مبع ــوَّ ــى اجل إل
ــوا أن زوكربيرغ أجاب  ــو علم حتى ول
ــل الناس  ــا يجع ــأله عم صديقاً س
ــرون طواعية تفاصيل حياتهم  ينش
الشخصية على موقع «فيسبوك»، 
ــة الغباء». ــي قم ــم ف ــه «ألنه بقول

ــائل  ــي يعتبر وس ــدأ الطب النفس ب
ــبباً لإلدمان. التواصل اإلجتماعي س

ــع  ــة عن توس ــر ناجم ــة مخاط وثم
ــركات. فمع وجود  ــطة هذه الش أنش
ــاً أن تتعرَّض  «أمازون» يصبح طبيعي
املكتبات وكثير من املتاجر لإلفالس، 
ــراء  ــاس على الش ــبب إقبال الن بس
ــذي غالباً ما  ــق اإلنترنت، ال ــن طري ع
ل  يكون أقل تكلفة، بسبب عدم حتمُّ
ــب  ــر وروات ــارات املتاج ــف إيج تكالي
العاملني فيها، وبذلك يخسر ماليني 
العاملني في هذه املتاجر وظائفهم؛ 

ــهل  ألن الناس تبحث عن اخليار األس
ــب. وحتى  ــراء فحس في حلظة الش
ــإن املتاجر  ــاً ف ــث دقيق ــون احلدي يك

ــي ترتادها  ــار فهي تلك الت التي تنه
املتوسطة،  ودون  املتوسطة  الطبقة 
ــة التي  ــاركات العاملي ــر امل أما متاج
ــي الطبقة العليا من  جتد عمالءها ف

وأمر  ــتبقى وستتوسع.  اجملتمع، فس
ــو أن تظل  ــورة، وه ــل خط ــر ال يق آخ
«فيسبوك»املصدر األول لألخبار عند 

ــذا املوقع ذكي  ــر. وألن ه ماليني البش
جداً، فإنه يتعاقد مع وسائل إعالمية 
ــر  ــة، لينش ــة عالي ــع مبصداقي تتمت
ــن دون أن يضطر  ــة م ــا كامل أخباره

ــى مواقعها.  ــول إل ــح للوص املتصف
ــر ماليني األخبار من  ثم يسمح بنش
ــرى، ال تتمتع بأي صدقية،  مصادر أخ

ــذب القرّاء  ــارة، وجتت ــدف إلى اإلث وته
ــادة، األمر الذي  ــار اجل ــر من األخب أكث
ــار األخبار الكاذبة.  أسهم في انتش
ــذا األمر، برَّر  ــا انتقد البعض ه وكلم
ــبوك» ذلك بأنه ليس «موقعاً  «فيس
إخبارياً»، وبأنه ال يسمح لنفسه بأن 
ــون صاحب احلق في حتديد ما هي  يك
ــه من  ــة، وبذلك يعفي نفس احلقيق
ــؤولية التأكد من صدقية اخلبر.  مس
ــيتخلى  ــل أنه س ــدق عاق ــل يص فه
ــذه األخبار، وما توفره من أموال  عن ه

شركات الدعاية؟.
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متابعة / البينة الجديدة

ــل مواطن أميركي على تعويض  حص
ــون دوالر بأمر من هيئة  قدره ٢٨٩ ملي
ــي محكمة أميركية تنظر  احمللفني ف
في قضية رفعها ضد إحدى الشركات، 
ــا  منتجاته ــد  أح ــبب  تس أن  ــد  بع
ــرطان.وأجبرت هيئة  بالس ــه  بإصابت
ــانتو، عمالق  ــركة  مونس احمللفني ش
ــة، بتعويض ديواين  املنتجات الزراعي
ــون، بعد فشلها في التحذير  جونس
بشكل كاف من خطر أحد منتجاتها 
ــى مادة  ــذي يحتوي عل ــد آب) ال (راون

ــات»، وهو مبيد أعشاب  الـ»غليفوس
ــع  ــتخدم على نطاق واس ضارة مس
حول العالم.وقال أحد محامي عائلة 
جونسون إن هذا األخير مت تشخيصه 
بالسرطان اللمفاوي «غير هودجكن» 
ــام ٢٠١٤، وكان وقتها في الـ٤٢  في ع
ــتخدامه  ــك بعد اس ــره، وذل من عم
ــات كبيرة أثناء  ــد املذكور بكمي املبي
عمله في هيئة مدرسية كبستاني.

ــدج، نائب رئيس  ــكوت بارتري لكن س
ــانتو»، قال إن املئات  ــركة «مونس ش
ــد  مبي أن  ــرت  أظه ــات  الدراس ــن  م
ــركة ال  ــذي تنتجه الش ــاب ال األعش

يسبب السرطان، معلناً أن الشركة 
ــاع بقوة  ــم للدف ــتأنف احلك ستس
ــن جهته، قال نائب  عن هذا املنتج.م
البريطاني  ــال»  العم ــزب  ــم «ح زعي
ــون على «تويتر» إن احلكم  توم واتس
ــلة  له «تداعيات هائلة على السلس
الغذائية»، حيث يعتبر مبيد األعشاب 
ــات»  املعتمد على مادة الـ»غليفوس
ــي الزراعة في  ــتخداماً ف ــر اس األكث
ــة  لدراس ــاً  املتحدة.ووفق ــة  اململك
ــفورد عام ٢٠١٧  أجرتها جامعة أكس
مستندةً على بيانات حكومية، يتم 
ــة ٥٫٤ مليون فدان من األراضي  معاجل
ــاء بريطانيا  ــة في جميع أنح الزراعي
ــنوياً. ــات س ــتخدام الغليفوس باس

ــادة الكيميائية  ــذه امل ــتخدم ه وتس
ــة وجلعل  ــر احلقول للزراع ــي حتضي ف
ــهل.ويحذر املزارعون من  ــاد أس احلص
أن حظر هذه املادة الكيميائية ميكن 
ــة احملاصيل بأكثر  أن يخفض إنتاجي
ــف االقتصاد مئات  ــن ١٠٪، مما يكل م
ــون،  املاليني من اجلنيهات.أما جونس
ــه الصحية  ــول األطباء أن حالت فيق
ــيخضع جلولة جديدة  متردية وأنه س
ــاوي، لكنه برغم  من العالج الكيمي
ذلك قد ال يعيش ما بعد ٢٠٢٠.ويؤكد 
جونسون أنه ما كان ليقبل أبداً برش 
مبيد «راوند آب» في أية حقول زراعية 
ــات تعليمية  حتيط مبدارس ومؤسس
ــن عامة، لو كان على علم بأنه  وأماك

يحتوي على مادة مسرطنة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــة الطب باجراء  ــق جراحي في مدين قام فري
عملية جراحية ملريضة تبلغ من العمر (٤٠) 
ــرى)  ــع ورم الكلى (اليس ــا مت خاللها رف عام
ــتئصال الكلى حيث استغرقت  اجلذري واس
ــاعات مكللة بالنجاح وتكون  العملية ٤ س
ــن الدكتور  ــرى العملية م ــذي أج ــق ال الفري
يوسف احلالق وطبيب التخدير سهيل أنس 

ومساعد التخدير صادق جعفر .

متابعة / البينة الجديدة
ــتطاعت فرنسا تخفيض أعداد املدخنني لديها عام ٢٠١٧،  اس
ــني ومضاره، ليصبح  ــة جديدة للحد من التدخ باتباع سياس
ــخص.ونقلت  ــنة واحدة مليون ش عدد املقلعني عنه خالل س
قناة «BFMTV» التلفزيونية أن هذا االنخفاض الكبير والسريع 
ــادة مطردة في  ــا جاء نتيجة زي ــداد املدخنني في فرنس في أع
ــعار السجائر. ووفقا لبيانات مكتب اجلمارك الرئيس، فقد  أس
ــن يناير ٢٠١٨.  ــبة ٩٫٢٪ بدءا م ــت مبيعات التبغ بنس انخفض

ــهر مارس املاضي مبعدل  ــعار في ش وكان آخر ارتفاع في األس
ــجائر. ومن املقرر أن تأتي الزيادة التالية،  ــنتا لعلبة الس ٩٤ س
ــنتا، ثم تليها زيادة أخرى  ــتبلغ ٥٠ س في أبريل ٢٠١٩، حيث س
ــتصبح قيمة علبة  ــنتا أيضا. وس ــي نوفمبر ٢٠١٩، بـ٥٠ س ف
ــجائر الواحدة بحلول عام ٢٠٢٠ حوالي ١٠ يورو. وبحسب  الس
رئيسة اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ، إيفا مارتني، سيصل 
ــط سعر  ــجائر إلى ١٥ يورو. ويذكر أن متوس ــعر علبة الس س

علبة السجائر اليوم في فرنسا يبلغ حوالي ٨ يورو.

بغداد / البينة الجديدة
ــائل التواصل  ــادي وس ــني مرت ــر ب انتش
ــيدة عراقية كانت  خبر لـ»فك جتميد س
محفوظة بالنيتروجني السائل»، بعد أن 
ــد الوبائي. ــت مصابة بالتهاب الكب كان
ــك التجميد  ــض املغردين أن ف ــم بع وزع
سيعيد السيدة للحياة، بعد اخلبر الذي 
نقل على لسان «طبيب» من أن «املريضة 
ــن  ــي م ــت تعان ــية كان ــة اجلنس عراقي
ــرطان  االلتهاب الكبدي الوبائي C مع س
بالكبد، األمر الذي اضطر العلماء لعمل 
ــاف دواء  ــني اكتش ــد حل ــرة التجمي فك
ــاف عالج  ــل مت اكتش ــا، وبالفع لعالجه
ــا»، وفق  ــا اقتضى فك جتميده ــاء م للوب
ــة كثيرة.  ــابات تواصلي ما تناقلته حس
ــائل  وجتميد اجلثث مبادة النيتروجني الس
ــالج ألمراضهم  ــول لع ــل الوص ــى أم عل
ــرة علمية بدأ  ــتقبل مجرد فك في املس
ــتاذ علم  ــل. فأس ــا ولم تكتم تطبيقه

ــة كاليفورنيا األميركية،  النفس من والي
ــب «ويكيبيديا»،  جيمس بيدفورد، بحس
ــق على  ــي العالم واف ــان ف ــو أول إنس ه
حفظ جسمه بالتبريد، وذلك بعد معاناة 
طويلة مع مرض سرطان الكلى والرئتني.

ــم بيدفورد في نيتروجني  ومت حفظ جس
ــو ١٩٩١، مت تقييم حالة  ــائل. وفي ماي س
ــمه، وتبني أنه «من املرجح أن درجة  جس
حرارته اخلارجية ظلت منخفضة نسبياً 

حتت الصفر خالل فترة احلفظ».

متابعة / البينة الجديدة
ــركات غوغل ومايكروسوفت وآبل  متتلك ش
وواتساب نقطة ضعف مشتركة، وفي حال 
ــتخدام  لم تكن حذراً، فبإمكان الهاكرز اس
ــى  ــيطرة عل للس ــذه  ه ــف  الضع ــة  نقط
ــاباتك عبر اإلنترنت، وهو ما أشار إليه  حس
ــباني العامل في مجال  ــر األمني اإلس اخلبي
ــن فيغو، الذي  ــف احملمولة، مارت أمن الهوات
ــللني  ــبوع مع آالف املتس يتواجد هذا األس
ــي الس  ــني ف ــني األمني ــني والباحث األخالقي
فيغاس ضمن مؤمتر أمن املعلومات املسمى 
القبعات السوداء.وأوضح فيغو كيف متكن 
ــرور جملموعة  ــات امل ــني كلم ــادة تعي ــن إع م
واسعة من احلسابات عبر اإلنترنت من خالل 
ــتفادة من أضعف حلقة في سلسلة  االس
ــي، حيث واجهت  ــان وهي البريد الصوت األم
ــاط الضعف  ــي نق ــد الصوت ــة البري أنظم
نفسها لعقود من الزمن، وميكن للمتطفلني 
 PayPal ــابات ــام حس ــتخدامها القتح اس
ــتخدام برنامج نصي بسيط  وواتساب باس

ح ورقم هاتف افتراضي.كما  ــر ش
للحشد أنه عند طلب 
ــني كلمة  ــادة تعي إع
مثل  ــات  خلدم املرور 
ــاب فإن لديك  واتس
ــب تلقي  ــار طل خي
ــة  هاتفي ــة  مكامل
ــى  عل ــول  للحص
ــادة التعيني،  رمز إع
ــم ترد  ــي حال ل وف
ــة  املكامل ــى  عل
ــإن  ف ــة،  الهاتفي
ــة  ــة املؤمتت اخلدم
ــالة  رس ــرك  تت
حتتوي على الرمز، 
املشكلة  وتكمن 
ــي حال لم تكن  ف
حتاول إعادة تعيني 
كلمة املرور، وكان 

ــع حصوله على حق  ــر يحاول ذلك، م الهاك
ــدك الصوتي.كذلك أوضح  ــول إلى بري الوص
ــة البريد الصوتي  فيغو نقاط ضعف أنظم
ــرق التي  ــيراً إلى الط ــابقاً، مش ــة س املوثق
تتفاعل بها مع األنظمة األمنية عبر الويب، 
ــر األمني نصاً أوتوماتيكياً  حيث كتب اخلبي
ــى معظم كلمات  ــمح له باحلصول عل يس
ــك  ــة مال ــي دون معرف ــد الصوت ــرور البري م
الهاتف من خالل هجوم القوة الغاشمة، ما 
ميكنه الحقاً، باستخدام حق الوصول هذا، 
من احلصول على رمز إعادة تعيني كلمة مرور 
ــت، وبالتالي التحكم  ــاب على اإلنترن حس
في احلساب نفسه. وحتاول بعض الشركات 
ــركة  احلد من هذه اإلمكانية، حيث تتيح ش
باي بال للمستخدمني إعادة تعيني كلمات 

ــة، لكنها  ــالل مكاملة هاتفي ــرور من خ امل
ــون من أربعة أرقام  تتطلب إدخال رمز مك
ــة، ما  ــاء املكامل ــة املفاتيح أثن ــي لوح ف

مينع املهاجم من االستماع إلى 
البريد الصوتي واحلصول على 
إمكانية الوصول. إال أن فيغو 
أظهر طريقة لتخطي تلك 

ــكلة  ملش ا

عبر رسالة ترحيبية للبريد الصوتي تسجل 
صوت النقر  على لوحة املفاتيح لتخدع نظام 
ــؤدي طريقة املصادقة الثنائية  باي بال. وال ت
إلى منع اخملترق من إعادة تعيني كلمة املرور، 
بحيث ينبغي على املستخدمني استخدام 
ــخصي  أطول رمز ممكن لرقم التعريف الش
ــي في  ــد الصوت ــزة البري ــل مي PIN أو تعطي
حالة عدم استخدامها. وقال فيغو إن هناك 
ــددا من اخلدمات الضعيفة القابلة إلعادة  ع
ــتغرام  تعيني كلمة املرور مثل باي بال وإنس
ــاب وغوغل  ــس ولينكدإن وواتس ونيتفليك
 ،Twilioو Signal و eBay ــب ــس، إلى جان فوي
ــى التوقف  ــر اإلنترنت إل ــاً اخلدمات عب داعي
ــتخدام املكاملات التلقائية ألغراض  عن اس

أمنية.

AŸmbibéy@µg@ãä◊b:a@›‹énÌ@aàÿÁ

_¥uÎ6Ó‰€bi@Ú√Ï–™@ÚÓ”aä«@ÒÜÓç@ÜÓ‡£@Ÿœ@Ú‘Ó‘y@bfl

@ ˝”�bi@óÇë@ÊÏÓ‹fl@bé„äœ@Co»‰”cD@—Ó◊
_ÒÜyaÎ@Ú‰ç@fi˝Å@¥ÅÜn€a@Â«

k�€a@Ú‰ÌÜfl@ø@âà¶a@Û‹ÿ€a@‚âÎ@…œä€@ÒÖä–nfl@ÚÓ‹‡«

ــن خالل بيع  ــل على األموال م ــتراك، حتص ــوم اش ــات التي ال تطلب رس كل اخلدم
املعلومات». وعلى الرغم من أن احلكومات والدول كانت تعرف ذلك منذ البداية، إال 
ــهر مارس من هذا العام، أن القضية ال  ــفت في ش أنها لم تتحرَّك إال بعد أن اكتش
ــخصية للمستخدمني فحسب، بل ميكنها أن تؤثر أيضاً على  تتعلق باحلياة الش
ــج االنتخابات في الواليات  ــكوك إلى تأثيرها على نتائ مصائر الدول، ووصلت الش

املتحدة وبريطانيا وإيطاليا،
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الجامعة التقنية الوسطى
عمادة كلية الفنون التطبيقية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ  / االتحادية
محكمة االحوال الشخصية َّـ اليوسفية 

العدد: ١٠٦
التاريخ: ٢٠١٨/٨/١٣ 

إعـــــــــــالن 
اُّـ اِّـدعو حسن حمد جرب 

بناًء على الطلب اِّـقدم من قبل اِّـستدعية زينب علي نايف 
لنصبها قيمة على اِّـفقود حسن حمد جرب 

وعلى أطفالها القاصرين كل من اسراء تولد ٢٠٠١ ويسرى تولد ٢٠٠٢ 
ولقاء تولد ٢٠٠٣ وأحمد تولد ٢٠٠٥ وعلي تولد ٢٠٠٧.

فعلى كل من لديه اعرتاض او معلومات الحضور امام هذه اِّـحكمة خالل 
فرتة ثالثني يوماً من تاريخ النشر وبعكسه تتخذ اِّـحكمة اجراءاتها وفقاً 

للقانون.
القاضي 

فقدان هوية 

فقدت هوية صادرة من وزارة النقل باسم 
-١٤٩) اِّـرقمة  صالح)  حلمي  (اسراء 
 ٢٠١٦/٥/٨ اإلصدار  تاريخ   (٧٠
من  على   ،٢٠١٨/٥/٨ النفاذ  وتاريخ 
يعثر عليها تسليمها إُّـ جهة االصدار.

مع التقدير..

وزارة العدل 
دائرة الكتاب العدول

دائرة الكاتب العدل َّـ بني سعد 
العدد: ٥٨٢

التاريخ: ٢٠١٨/٨/١٣ 
إُّـ من يهمه األمر 

إعــــالن 
اِّـنذر/ سعد نصر علوان 

اِّـنذور/ أحمد حسن فليح 
إُّـ السيد اِّـنذور (أحمد حسن فليح) وجه اليك اِّـنذر (سعد نصر علوان) 
الوكالة  عزل  لغرض   ٢٠١٦/٣/١٥ َّـ   (١٤٨٠) اِّـرقم  وعزل  انذار 
ارتحالك  اُّـ  ونظراً   ٢٠١٥/٧/٢٩ َّـ   (٢٠) سجل   (٣٩٣٣) اِّـرقمة 
دائرة  اِّـحلية وعليك مراجعة  بالصحف  تبليغك  تقرر  اُّـ جهة مجهولة 
الكاتب العدل َّـ خان بني سعد خالل مدة عشرة ايام من تاريخ النشر. 
الكاتب العدل

إعالن مديرية بلديات بغداد
بلدية أبي غريب

تنويه 
َّـ   (٣٠٠٨) بالعدد  جريدتنا  َّـ  نشر 
بغداد/ بلديات  مديرية  إعالن   ٢٠١٨/٨/١٣

تقرر  أمالك،  بتأجري  خاص  غريب/  أبي  بلدية 
اِّـلك  رقم  الشهداء  حي  سوق   -١ الفقرة  إزالة 
التقدير  بدل   ،٢٠٠٠ اِّـساحة   ،٦٤٥٨/١
السنوي ٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة ماليني دينار، إُّـ 

إشعار آخر، لذا اقتضى التنويه.

إعــــــــــــالن
(حمدية  اِّـدعية  قبل  من  اِّـقامة  الدعوى  على  بناًء 
مجلك نصار) التي تطلب (تبديل لقب) من (منتفجي) 
هذه  مراجعة  اعرتاض  لديه  من  فعلى  (الساِّـي)  اُّـ 
اِّـديرية خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكسه سوف 
تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق أحكام اِّـادة (٢٢) 

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

هيثم فاضل عباس
مدير األحوال اِّـدنية والجوازات 

واإلقامة العامة / وكالة

إعــــــــــــالن
(فاضل  اِّـدعي  قبل  من  اِّـقامة  الدعوى  على  بناًء 
(النجفي)  من  لقب)  (تبديل  يطلب  الذي  جواد)  عبد 
هذه  مراجعة  اعرتاض  لديه  من  فعلى  لل)  (البوكً اُّـ 
اِّـديرية خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكسه سوف 
تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق أحكام اِّـادة (٢٢) 

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة



 النقل وزارة

 العراقية الحديد للسكك العامة الشركة

 المركزية والتأجير البيع لجنة

 / اعالن مزايدة م

 

 العلنية المزايدة إجراء عن النقل وزارة تشكيالت احد العراقية الحديد للسكك العامة الشركة تعلن

 المدرجة تالعقارالبيع  النافذ ٢٠١٣ لسنة ٢١ رقم الدولة أموال وتاجير بيع قانون وفق

 اليوم في  الحلة سككمحطة  في عليها المزايدة ستجري والتي والعائدة لشركتنا أدناه تفاصيلها

 وافق وإذا .صباحا العاشرة الساعة تمام في الصحيفة في اإلعالن لنشر التالي اليوم من) ٣٠(

 فعلى. ميالرس الدوام من يليه الذي اليوم في المزايدة تكونف رسمية عطلة المزايدة يوم

 والمكان الزمان في الحضورمن منتسبي الشركة العامة للسكك الحديد  باالشتراك الراغبين

 بصك المقدرةالعقار  القيمة من% ١٢ البالغة القانونية التأمينات معهم مستصحبين المعينين

   مينات أ% ت ٥% المقدمة و ٥معنون الى الشركة العامة للسكك الحديد اونقدا منها  مصدق

سنوي لمدة  طتزويد باقي المبلغ كقس مزايدةترسو عليه الالذي ويتعهد  .% اعالن وخدمة ٢و

 .) سنة٢٠(

 المدير العام                                                                                          

 للشركة العامة للسكك الحديد العراقية
 

 

 التثمين الكلي تثمين المشيدات تثمين االرض المشيدات التفاصيل ت

١ 

  ٣رقم المقاطعة 
العوجة القطعة 

  ٣٥٩٤/ ١٢المرقمة /
/ ٦/٢رقم الدار /ع/

 ٢) م٣٠٠وبمساحة (

لبلوك دار مشيدة با
ومسقفة بالحديد 

مكونة من غرفتين 
واستقبال ومطبخ 
وصالة ومجمع 

 صحيات

٦.٧٥٠.٠٠٠  
وقعت بموجب الصك 

في   ٢١٩٦٤المرقم 
١٣/١١/٢٠١٧ 

٣.٠٨٠.٠٠٠  
فقط ثالثة ماليين 

الف دينار  وثمانون
 ال غيرها

٣.٠٨٠.٠٠٠  
فقط ثالثة ماليين 

 الف دينار  وثمانون
 ال غيرها

٢ 

  ٣رقم المقاطعة 
العوجة القطعة 

  ٣٥٩٥/ ١٢المرقمة /
/ ٦/١رقم الدار /ع/

 ٢) م٣٠٠وبمساحة (

لبلوك دار مشيدة با
ومسقفة بالحديد 

مكونة من غرفتين 
واستقبال ومطبخ 
وصالة ومجمع 

 صحيات

٦.٧٥٠.٠٠٠  
وقعت بموجب الصك 

في   ٢١٩٦٤المرقم 
١٣/١١/٢٠١٧ 

٣.٠٨٠.٠٠٠  
فقط ثالثة ماليين 

لف دينار ا وثمانون
 ال غيرها

٣.٠٨٠.٠٠٠  
ثة ماليين الفقط ث

 الف دينار وثمانون
 ال غيرها 

 الجامعة التقنية الشمالية

 المعهد التقني / الموصل

 

 (اعالن للمرة الثانية)

 

تعلن عمادة المعهد التقني / الموصل وللمرة الثانية عن 

اجراء المزايدة العلنية اليجار العقارات المدرجة في ادناه 

 ١/٩/٢٠١٨للفترة من ( ٢٠١٨/٢٠١٩وللعام الدراسي 

في فعلى من يرغب باالشتراك  )٣٠/٦/٢٠١٩ولغاية 

المزايدة مراجعة الشعبة المالية في المعهد خالل مدة اقصاها 

) خمسة عشر يوما تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لنشر ١٥(

اإلعالن في الصحيفة ليتسنى له االطالع على الشروط لقاء 

) خمسة وعشرون الف دينار غير قابلة ٢٥٠٠٠مبلغ قدره (

التأمينات القانونية ومستمسكاته  للرد مستصحبا معه

الثبوتية وشهادة ممارسة المهنة وسالمة الموقف األمني 

 علما بان المزايدة العلنية ستجري في نهاية المدة اعاله.

 
 المساحة اسم المأجور ت
 ٢م ٤٩.٥ كشك قسم التحليالت المرضية ١
 جوال التصوير الفوتوغرافي ٢
 ٢م ١٥٣.٤ فرن الصمون ٣
 ٢م ٤٣٣٢ وقوف السياراتساحة  ٤
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وزارة الدفاع / دائرة اِّـستشار القانوني / اِّـحكمة العسكرية الرابعة
اِّـوضوع / إعالن حكم غيابي

العقوبات  قانون  من  منكم  كل  اسم  إزاء  اِّـبينة  اِّـواد  وفق  متهمني  كنتم  ِّـا  إزاءهم  اِّـؤشرة  العناوين  َّـ  والساكنني  أدناه  أسماؤهم  اِّـدرجة  الغائبني  اِّـتهمني  إُّـ 
العسكري وقانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ َّـ القضايا اِّـؤشرة إزاء أسمائكم، وبما أن محل إقامتكم مجهول لذا اقتضى تبليغكم َّـ الصحف اِّـحلية ولكم 
الحق َّـ تمييز القضايا خالل ثالثني يوماً بالنسبة للمخالفات وثالثة أشهر بالنسبة للجنح وستة أشهر بالنسبة للجنايات واعتباراً من تاريخ النشر دون أن تقدموا 
أنفسكم إُّـ محكمتنا أو إُّـ أي مركز شرطة ودون أن ترضوا عليه خالل اِّـدة اِّـذكورة فإن الحكم باإلدانة والعقوبات األصلية والفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي 

استناداً ألحكام اِّـادة (٢٤٣) ق أ م ج رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١.
اللواء الحقوقي

رئيس اِّـحكمة العسكرية الرابعة

وزارة الدفاع / دائرة اِّـستشار القانوني / اِّـحكمة العسكرية الرابعة
اِّـوضوع / إعالن حكم غيابي

العقوبات  قانون  من  منكم  كل  اسم  إزاء  اِّـبينة  اِّـواد  وفق  متهمني  كنتم  ِّـا  إزاءهم  اِّـؤشرة  العناوين  َّـ  والساكنني  أدناه  أسماؤهم  اِّـدرجة  الغائبني  اِّـتهمني  إُّـ 
العسكري وقانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ َّـ القضايا اِّـؤشرة إزاء أسمائكم، وبما أن محل إقامتكم مجهول لذا اقتضى تبليغكم َّـ الصحف اِّـحلية ولكم 
الحق َّـ تمييز القضايا خالل ثالثني يوماً بالنسبة للمخالفات وثالثة أشهر بالنسبة للجنح وستة أشهر بالنسبة للجنايات واعتباراً من تاريخ النشر دون أن تقدموا 
أنفسكم إُّـ محكمتنا أو إُّـ أي مركز شرطة ودون أن ترضوا عليه خالل اِّـدة اِّـذكورة فإن الحكم باإلدانة والعقوبات األصلية والفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي 

استناداً ألحكام اِّـادة (٢٤٣) ق أ م ج رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١.
اللواء الحقوقي

رئيس اِّـحكمة العسكرية الرابعة



ــواء أكانت وظيفتك األساس االشتغال أو  يفرحك أنت العراقي، س
ــت متلقياً أو هاوياً أو أي  ــل مع األخبار بصفتها مهنة أم كن التعام
شيء آخر، أن تقرأ أو تسمع أخباراً مفرحة جتعلك مطمئناً بأن كوة 
الضوء الصغيرة مثل (رازونة) والتي متر منها حزمة الضوء قد كبرت 
ــرت على مساحة واسعة وأن الظالم قد تبدد رويداً رويداً وأن  وانتش

االنكسار واحليرة واخليبة املستوطنة في النفوس قد انحسرت..
ــد هو غيره الذي  ــتقبل واع ــر الذي يفتح لك نافذة األمل ملس واخلب
ــألني زمالء  ــوس، ولألمانة فقد س ــوط في النف ــزرع اليأس والقن ي
ــودي (وجع يومي) بـ(أمل  ــتبدل عنوان عم وقراء أعزاء كثر ملاذا ال أس
يومي)، ولكنني كنت أقول إن ذلك يحصل إن شاء اهللا عندما أتيقن 
ــه وتدمي جراحاته قد أزفت  ــأن أوجاع الوطن الذي تضرب خاصرت ب
ــل املواطن في هذا  ــعبي قد تنفس الصعداء وحص ــا أرى ش وعندم
ــية  ــب، على حقوقه األساس ــى امتداد احلق ــتلب عل الوطن، املس

وتوفرت له احتياجاته كاملةً 
ــزأة  مجت أو  ــة  مثلوم ــر  غي
ــعر بأنه  ــار العراقي يش وص
ينتمي فعالً إلى دولة مثبتة 
ــمياً بأنها نفطية وأن له  رس
ــرون آتية  ــاده حتى لق وألحف
حصة ثابتة منه كي يعيش 
ــا هي  ــاً مثلم ــاً منعم مرفه
الشعوب في دول نفطية لم 
ــى قبل أربعة عقود  تكن حت
ــوى صحراء  ــن س الزم ــن  م
وأكون  ــح،  الري ــا  به ــر  تصف
ــت أيضاً بأن النفط  قد تيقن
ــة، وهو  ــت نقم نعمة وليس

ــرة  ــة اللصوص والسماس ــت حص ــعب بال منازع وليس ثروة الش
احملترفني الذين يجيدون من أين تؤكل الكتف!

ــني مشروع  ــمع بتدش ومن حقك أيها العراقي أن تفرح عندما تس
ــط البصرة في محافظة البصرة قبل  ــر الزبير اجلديد على ش جس
ــي، وتكبر فرحتك  ــيد وزير النفط جبار اللعيب ــني من قبل الس يوم
ــع املقتربات  ــه (٨٠٥) أمتار م ــذي طول ــر ال ــا تعلم بأن اجلس عندم
ستتولى تنفيذه جهة عراقية هي شركة آشور العامة للمقاوالت 
ــاً عندما  ــاً.. وتبتهج أيض ــدة أقصاها ٥٥٠ يوم ــائية خالل م اإلنش
ــن العزم على  ــي وهو يعل ــن اجلناب ــر املوارد املائية حس ــمع وزي تس
إنشاء مشروع القناة البحرية التي متتد ما بني اخلليج العربي حتى 
ــأنها أن تنقذ العراق من  ــر النجف أو بحيرة الرزازة، والتي من ش بح
ــهم  ــرب وتوقف متدد الصحراء وتس اختناقات كبيرة في مياه الش
ــت بأن رئيس  ــروراً إذا علم ــاد العراق.. وتكون مس ــي تطوير اقتص ف
ــتثمار سامي األعرجي أعلن البدء باستثمار  الهيئة الوطنية لالس
ــط بغداد في خطوة حلل أزمة السكن من  ــيد وس ــكر الرش معس
ــكنية.. وال  ــركة إماراتية قريباً ببناء ٧٠ ألف وحدة س خالل قيام ش
ــك إال أن نقول: يا اهللا يا صاحب الفرج افرجها على العراق ليرى  منل

شمس اهللا.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

الخرب الذي يفتح 
لك نافذة األمل 

ِّـستقبل واعد هو 
غريه الذي يزرع 

اليأس والقنوط َّـ 
النفوس
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عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي
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بغداد / البينة الجديدة
ــفى جراحة  جنح فريق طبي مبستش
ــل  ــادة االم بإع ــة  ــة العصبي اجلمل
ب احلشد الشعبي  ــب  واحلياة ملنتس
واستعادة احلركة ألطرافه املشلولة 
األربعة بعملية جراحية رفع خاللها 

ورم من احلبل الشوكي العنقي. 
ــور  ــفى الدكت ــر املستش ــال مدي وق
سمير حميد الدلفي إن «استشارية 
ــباً  ــتقبلت منتس ــفى اس املستش

ــعبي من أهالي بابل  ــد الش باحلش
ــاً يعاني من  ــغ من العمر ٢٦ عام يبل
ــة وخلل في  ــراف األربع ــلل األط ش

التوازن». 
ــى  إل ــل  أحي ــض  «املري أن  ــاف  وأض
ــة اجلملة العصبية  أخصائي جراح
ــي  عل ــور  الدكت ــفى  املستش ــي  ف
ــة  ــه الصحي ــة حالت ــعود ملتابع س
ــة جراحية بعد إكمال  وإجراء عملي

الفحوصات الالزمة».

متابعة / البينة الجديدة
ــادق بوالية  ــد الفن ــررت إدارة أح ق
ــا، منح فرصة  أضنة جنوبي تركي
ــام، ملن  ــة لثالثة أي ــة اجملاني اإلقام
ــارف  ــي مص ــف دوالر ف ــرف أل يص
ــة الوطنية.  ــة، دعماً للعمل الدول
ــا كايار، إن  ــر الفندق ثري وقال مدي
«هناك واجبات على عاتق اجلميع، 
ــل  ــدون جع يري ــن  الذي ــة  ملواجه

ــيرا  ــا في وضع صعب»، مش تركي
ــعار  ــي أس ــات ف ــى ان «التقلب ال
الصرف، ناجمة عن مكائد القوى 
ــدق  ــع «إدارة الفن ــة». وتاب اخلارجي
ــرير، قررت  ـــ٢٠٠ س ــع ل الذي يتس
إطالق حملة تشمل جائزة قضاء 
ــة أيام، لكل  عطلة مجانية لثالث
ــت فيه صرف  ــرز إيصاال يثب من يب

مبلغ ١٠٠٠ دوالر.
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ــة انتقلنا إلى عالم جديد  ــد أن انتهت احلرب العاملية الثاني  بع
يتماشى مع ظهور الدول النامية. تضمن ذلك الهوس باملؤمترات. 
ونصيحتي لكل من تفكر في الزواج بأستاذ أو خبير أو صحافي 
ــي، أو أي رجل يتعاطى صناعة التفكير وجتارة اآلراء، أن  أو سياس

تتروى قليالً وتسأل.
ــاك زمن حذرت فيه العارفات بناتهن من الزواج بالبحارة  كان هن
ــائقي اإلبل وأهل املراكب. ويظهر أن الوقت قد تغير وآن لهذه  وس
ــة أن تنتقل ضد أهل الفكر وحملة األقالم. ال مير يوم إال  النصيح
ــاس ثم تخف لتتناول  ــد الواحد منهم عائداً من مؤمتر في ف وجت

القهوة معه فإذا به قد انطلق ملؤمتر في إسطنبول.
ــن خلبطة ألوان  ــالم العربي ومؤمترات ع ــرات عن تخبط اإلع مؤمت
األعالم العربية. مؤمترات قمة ومؤمترات نكسة. ومؤمترات حتضير 
ــي نيس وفي  ــرات. ف ــررات مؤمت ــة مق ــرات لدراس ــرات ومؤمت ملؤمت
ــكان يعتدل فيه الهواء  ــكو وجنيف وجزر هاواي، في أي م موس
وتتألق الوجوه ويطيب الطعام وتعمر األسواق وتزدحم املقاهي.

ــة باملفكرين يحملون  ــارات، جتدها غاص ــت في املط أينما تلتف
ــراً فأصبح  ــم، حتى قيل أخي ــم معه ــم أوراق محاضراته معه
ــمعت  القول قوالً مأثوراً: «اكتب ورقة لتتفرج على العالم»! وس
ــي حتت هذا  ــد مؤمتر دول ــفر تزمع عق ــركات الس ــدى ش ــأن إح ب
ــر ورقة قطعت  ــتقدم خالله جائزة ألقص ــعار بالضبط وس الش

أطول مسافة.
ــب الطعام  ــطنبول عن أطاي ــي إس ــابيع عقد مؤمتر ف ــل أس قب
ــة بالبصل».  ــن «كيفية قلي القيم ــه أوراق قيمة ع ــت في وقدم
ــات بالطبخ العربي الذي  ــت خالله إحدى اخلبيرات اإلجنليزي وألق
لم تذقه طوال حياتها حتى بلغت من العمر عتياً، ورقة مدعمة 
ــرق األوسط في  باملصادر والوثائق عن االختالفات احمللية في الش
ــوريني كانوا أول من  ــة. وذهبت في رأيها إلى أن اآلش ــو الكب حش
ــيني كانوا أول من  ــخ كبة البرغل في التاريخ. بيد أن الكبس طب
ــيني. وهذه كلها معلومات مهمة  ــموا بالكبس أكلها. ولهذا س

بادر اجلائعون في شرق أفريقيا في طلب نسخة منها.
ــارك  ــا يزيد على املائة خبير ومش ــذا املؤمتر جذب م ــم أن ه وامله
ــؤولياتهم وراءهم وجاءوا ليأكلوا  ومراقب. تركوا عوائلهم ومس

الكبة واحملشي ويبدوا رأيهم فيها.
ــن الصحة مدفوعاً برغبة ملحة  ــنتني حضرت مؤمتراً ع وقبل س
ــيء أعالج به وجع الرأس الذي أخذ ينتابني  في احلصول على ش
ــن املؤمترين لم  ــب. ولك ــد الكت ــدأت بقراءة أح ــذ ب ــة من بفظاع
ــرأس وال عن أي مرض أو وجع أو مغص.  ــوا بتاتاً عن وجع ال يتحدث
ــر الصحة الذي  ــادة بوزي ــهم على اإلش واقتصر كالمهم ونقاش
وعدهم بإقامة مؤمتر آخر عن الثوم كمادة طبية عالجية. ما قيل 
ــعراء بإلقاء قصيدة أو قصيدتني  ــك حتى تفتقت قريحة الش ذل
ــيدون فيها بكفاءة الوزير احملترم وحسن ضيافته. وتلت ذلك  يش
ــتعمار والصهيونية.  ــن القصائد عن محاربة االس مجموعة م
ــي ضعف ما كان عليه  ــن املؤمتر وقد أصبح صداع رأس وعدت م

قبل حضوري هذا املؤمتر.

* صحفي وكاتب ومؤلّف عراقي

وقفة

*خالد القشطيني 
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ــر  ــج (دفت ــي إال أن برنام ــره الفت ــم عم برغ
ــق  ــي فائ ــده اإلعالم ــذي يع ــات)، ال مالحظ
ــتطاع  العقابي ويبث من قناة العراقية، اس
ــن  ــعة م ــاحة واس ــى مس ــتحوذ عل أن يس
املشاهدين ألنه يرتبط بحياة الناس اليومية 
ــاكلهم وتطلعاتهم  ويطرح همومهم ومش
بكل جرأة وشجاعة. (البينة اجلديدة) تناشد 

الزمالء في شبكة اإلعالم العراقي 
ــر توقيتات بث  ــى تغيي العمل عل
البرنامج ليكون الساعة التاسعة 
صباحاً بدالً من وقت البث احلالي، 
وهو الثامنة صباحاً، كما تقترح أن 
ــار إلى بثه عبر أثير املذياع كي  يص
ــع مساحة من املتلقني  يتاح ألوس
ــيارات  الس ــائقي  كس ــماعه  س
والكيات والستوتات وربات البيوت 

ــون  ــا يك ــي وحيثم ــي املقاه ــني ف واجلالس
ــدة. أملنا  ــل تعميم الفائ ــتمع، من أج املس
ــدتنا باالهتمام، فهي  ــر أن حتظى مناش كبي
ــتوحاة ومستمدة من رغبة الناس  أصالً مس
في هكذا برامج ناجحة تدغدغ مشاعرهم 
ــن وراء  ــم.. واهللا م ــتجيب الحتياجاته وتس

القصد.
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متابعة / البينة الجديدة
ــت الفنانة  ــا، طرح ــدار ألبومه ــد تأجيل إص  بع

سميرة سعيد أغنيتها املنفردة اجلديدة 
ــان» بالتعاون مع  ــوبر م ــوان «س بعن

ــن كلمات  ــي م ــا. وه ــركة روتان ش
ــالل هاني  ــور وتوزيع ب ــادي ن ش
ــرور.  ــالل س ــان ب ــوب، وأحل يعق
ــبة  ولقد حققت األغنية نس
 ،YouTube مشاهدة عالية عبر

اقتربت من ٣٠٠ ألف بعد ساعاتٍ 
ــت آالف  ــا، فيما حقق ــن طرحه م
ــاهدات عبر صفحتها اخلاصة  املش
على «فيسبوك» حيث القت تفاعالً 

إيجابياً من متابعيها. ويبدو أن قوتها 
في الكليب ومواجهتها 

ــارت  أث ــد  ق ــل  للرج
اجلدل على مواقع 

ــني  ب ــل  التواص
ــذه  له ــض  راف
ــة  جه ا ملو ا
 ، ــة س لشر ا
ــدور  ل ــد  ومؤي
املغامرة  ــرأة  امل

القوية.
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تداول ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي 
ــي أنابيب  ــة االمالح ف ــر مدى كمي ــوراً تظه ص
وحنفيات البصرة. وبحسب الصورة على اليمني 
ــرة كبيرة  ــاه في البص ــة األمالح باملي فإن كمي
ــداً، أدت الى بروزها في احلنفيات وأنابيب نقل  ج
ــالً عاجالً حلل  ــتدعي تدخ املياه، األمر الذي يس

هذه املشكلة.

متابعة / البينة الجديدة
ــا ستة  دربت حديقة للمالهي ب فرنس
ــجائر  غربان على التقاط أعقاب الس
ــي يلقيها الزوار  ــة األخرى الت والقمام
ــام. وقام  ــا على طع ــل حصوله مقاب
ــة  ــوري مدير مدرس ــتوفي جاب كريس
ــوي دي  ــزه ب ــي متن ــور ف ــة الصق تربي

ــان  ــة الغرب ــا برعاي ــرب فرنس ــو بغ ف
ــتة وتدريبها على جمع القمامة  الس

ــة  ــر القمام ــام نظي ــا بطع مبكافأته
ــا ل رويترز. ونُقل عن  التي جتمعها، وفق
ــة للمنتزه إن  ــه في مدون جابوري قول
ــة وتُصنف على أنها  «الغربان مظلوم
ــذه الطيور  ــن ه ــاج ولك ــدر لإلزع مص
ــح البيئة وتغير  ــتقوم بعمل لصال س

صورتها».

Òäñj€a@HpbÓ–‰yI@ø@ıbΩa@…fl@|‹Ωa

متابعة / البينة الجديدة 
أفادت مؤسسة خيرية بريطانية 
ــية  ــرة القياس ــة احل ــأن موج ب
ــة  ــارة األوروبي ــاح الق ــي جتت الت
ــجعت طيور  ــف، ش الصي هذه 
اإلنديزية  ــام)  (النح الفالمينغو 
على وضع البيض، ألول مرة منذ 

ــة  ــام ٢٠٠٣.وأضافت مؤسس ع
ــت أن  ويلدفول آند ويتالندز تراس
٦ من طيور الفالمينغو وضعت ٩ 
بيضات، جميعها غير مخصبة. 
البريطانية  ــة  املؤسس وقدمت 
ــو  فالمينغ ــور  طي ــن  م ــا  بيض
ــة قريبة-  ــيلية -وهي فصيل تش

لالعتناء به. وقال مارك روبرتس، 
ــؤول مبحمية سليمبريدغ،  املس
ــوة واألمومة  ــر وضع األب مع توف
ــكل كامل،  ــور بش ــذه الطي له
ــيلية  أفراخاً تش ــم  ــا له قدمن
ــع  ــه داف ــض. إن ــاء بالبي لالعتن

عظيم وإثراء للطيور.

بغداد / البينة الجديدة
ــروا على حصان صغير،  قال باحثون إنهم عث
جتمد قبل ٤٠ ألف سنة في منطقة سيبيريا، 
ــرقي روسيا، واكتشفوا أن اجلثة ال تزال في  ش
ــيء. ــم ينقص منها ش ــدة جدا، ول حالة جي

ــيبيريان تاميز فإن  ــب ما نقل موقع س وبحس
ــنني، ما زال  ــذ آالف الس ــان املتجمد من احلص

ــرة داخل  ــاء أخرى كثي ــل وأعض ــعر وذي له ش
ــة  ــات مهم ــح إمكان ــا يتي ــو م ــمه، وه جس
للبحوث العلمية. وقامت بعثة علمية تضم 
ــان بالعثور  ــيا والياب ــدة علماء آثار من روس ع
على احلصان في منطقة ياكوتيا وهي نقطة 
ــجلت فيها عدد من االكتشافات  معروفة، س

املهمة.
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