
ــز انفجار  ــبي طويل ه ــد هدوء نس بع
ــعبي  ــوق مريدي الش ــي امس س ارهاب
ــرقي  ــة الصدر ش ــي مدين ــروف ف املع
ــهاد  ــن استش ــفر ع ــد اس ــداد وق بغ
ــرأة  ام ــم  بينه ــخاص  اش  ٧ ــة  واصاب
ــن املدنيني حيث مت  ــة اغلبهم م وطفل
ــفيات في  ــى الى املستش ــل اجلرح نق
ــالج واعلنت قيادة  ــة لتلقي الع املدين
عمليات بغداد ان التحقيق جار ملعرفة 
مالبسات املوضوع. واضاف بيان صادر 
عن القيادة انها نفذت اكثر من حملة 
ــة  املرخص ــر  غي ــلحة  االس ــادرة  ملص
ــن مناطق  ــدي وغيره م ــوق مري في س
ــى ضرورة تبليغ  بغداد واكدنا مرارا عل
ــام الغريبة  القوات االمنية عن االجس
ــز  تنته ــي  الت ــبوهة  املش ــر  والعناص
ــر  ــلحة غي ــرة باالس ــرص للمتاج الف
ــي «البينة اجلديدة»  املرخصة ونحن ف
ــباب احلادث  ــب بالتحري عن اس نطال
ــف عن اجلهات التي رمبا ارادت  والكش
ــذا احلادث في  ــائل عبر ه ان توصل رس

هذا الوقت بالذات .
ــي اكد القيادي  ــأن السياس وفي الش
ــتاني عبد  في االحتاد الوطني الكردس
الباري زيباري امس عدم حسم تسمية 

ــة اجلمهورية  ــي رئاس ــحه لتول مرش
ــة القيادية  ــة االن مبينا ان الهيئ لغاي
ــتجتمع خالل االيام املقبلة  لالحتاد س
ــح لطرحه على الكتل  لتحديد املرش
ــدة  ــاك ع ــاف ان هن ــية واض السياس
ــخصيات مرشحة للمنصب ضمن  ش
ــاد الوطني اال ان ابرزها هو محمد  االحت
ــة احلالي فؤاد  ــس اجلمهوري صابر ورئي
ــاد مازال  ــيرا الى ان االحت معصوم مش
ــة اجلمهورية  متمسكا مبنصب رئاس
ــا بني عضو  ــورات ايض ــذا وفي التط ه
ــخ ان  ــر البطي ــح غضنف ــف الفت حتال
ــان املقبل  ــار رئيس البرمل عملية اختي
ــتكون من خالل صفقات سياسية  س
ــل البرملان  ــراف داخ ــني مختلف االط ب
ــح متلفز ان  ــخ في تصري ــال البطي وق
ــيتم اختياره  ــس البرملان املقبل س رئي
ــات وصفقات  واتفاق ــات  ــد مباحث بع
ــراف  االط ــف  مختل ــني  ب ــية  سياس

السياسية .
من جانب اخر كشف مصدر سياسي 
مطلع عن تشكيل حتالف احملور بقيادة 
ــال املصدر ان  ــية وق (٦) قيادات سياس
ــال الكربولي  ــي جم ــذه القيادات ه ه
ــس اخلنجر  ــامة النجيفي وخمي واس
ــليم  ــوري وس اجلب ــد اهللا  ــد عب واحم
ــدان واضاف  ــن زي ــوري وفالح حس اجلب

ــف عن  املصدر الذي طلب عدم الكش
ــتكون جماعية  ــمه ان القيادة س اس
ــا حلد  ــع (٥١) نائب ــع تواقي ــه مت جم وان
ــح الفائز عن  ــت ذكر املرش االن في وق
ائتالف النصر فيصل العيساوي امس 
عن وجود استعدادات عالية املستوى 
ــبق وان  للدعوة  للقاء الوطني الذي س
ــوزراء حيدر العبادي  ــا اليه رئيس ال دع
ــعار اخر متوقعة ان يتم  واجل الى اش
ــكيل  التوصل من خالل اللقاء الى تش
الكتلة االكبر واحلكومة املقبلة واكد 
العيساوي انه ستنضج جميع االمور 
ــماء الفائزين  ــة على اس ــور املصادق ف
ــواب وفي  ــس الن ــات مجل ــي انتخاب ف
التطورات ايضا وقع العراق امس على 
ــدودي مع  ــم للتعاون احل ــرة تفاه مذك
ايران وذكرت وكالة انباء فارس االيرانية  
ــني قائد  ــاح امس ب ــاء جرى صب ان لق
ــم  ــدود االيراني العميد قاس قوات احل
ــره العراقي الفريق حامد  رضائي ونظي
ــيني والوفد  ــم احلس ــد اهللا ابراهي عب
ــه  واضافت الوكالة ان اللقاء  املرافق ل
ــني قائدي  ــابع ب ــر االجتماع الس يعتب
ــث مت بحث    ــدود البلدين حي ــرس ح ح
ــتركة  املش باحلدود  املتعلقة  القضايا 
ــى مذكرة تفاهم للتعاون  والتوقيع عل
ــرح املتحدث  ــن جانبه ص ــدودي .م احل

ــي  ــف الدول ــم التحال ــي باس االعالم
ــدة االمريكية  ــات املتح ــادة الوالي بقي
ــول التعليق على  ــر املعق ــه من غي بان
ــد زعيم تنظيم  ــة او مكان تواج اصاب
ــت  ــدادي ونقل ــر البغ ــو بك ــش اب داع
ــم  ــبوتنك عن املتحدث باس وكالة س
ــرف ان هناك تقارير  التحالف قوله نع
ــائعات مختلفة حول مكان وجود  وش
ــيكون من  ــدادي وحالته ولكن س البغ
ــا املضاربة  ــن جانبن ــؤول م ــر املس غي

بهذه الشائعات وكشف مصدر امني 
عراقي ان زعيم تنظيم داعش ابو بكر 
ــراء ضربة  ــريريا ج ــدادي ميت س البغ
جوية عراقية استهدفته في االراضي 

السورية .
ــو تيار  ــورات ايضا عد عض ــي التط وف
احلكمة محمد حسام احلسيني امس 
كل مايطرح من حتالفات وسيناريوهات 
ــكيل الكتلة االكبر  عن حتالفات لتش
ــر على  ــار للتاثي ــات اختب ــا بالون بانه

ــم  ــية التي لم حتس ــوى السياس الق
ــاور ترافقه  ــني ان التح ــا ب ــا فيم امره
ــقف مطالب  ــاع س ــكاليات ارتف اش
ــات اخرى  ــك جه بعض اجلهات ومتس
ــيني ان جميع  ــال احلس ــب وق باملناص
ــاحة السياسية  التفاهمات في الس
ــاك  وهن ــاق  وس ــدم  ق ــى  عل ــارية  س
تسريبات بان التحالفات قد حسمت 
ــكاليات  ــات محددة وان هناك اش جله
ــاور من  ــب عمليات التح ــرة تواك كبي
ــقف مطالب معينة  بينها ارتفاع اس
ــات  جه ــك  متس او  ــات  اجله ــض  لبع
ــع معينة ووضع  ــرى مبناصب ومواق اخ
ــام طاولة املفاوضات  تلك املناصب ام
ــزب الدميقراطي  ــف احل .في وقت كش
ــعود  مس ــة  برئاس ــتاني  الكردس
ــروط التحالف  ــي امس عن ش البارزان
ــى الكتلة االكبر  الكردي لالنضمام ال
ــيرا الى ان الوفد الكردي املفاوض  مش
ــيطرح ميزانية البيشمركة واعادة  س
ــف  ــق اخملتل ــى املناط ــوات ال ــك الق تل
عليها وحتديد حدود االقليم وفق املادة 
(١٤٠) وقالت القيادية في احلزب جنيبة 
ــي والدميقراطي  جنيب ان االحتاد الوطن
ــروط سياسية  ــتاني حدد ش الكردس
ــع  م ــف  للتحال ــة  وامني ــة  واقتصادي

الكتل السياسية في بغداد .

بغداد /  
أعلنت الهيأة الوطنية للتقاعد العامة، عن قرارات مهمة تخص املتقاعدين. وقال رئيس الهيئة التابعة لوزارة املالية، 
احمد عبد اجلليل الساعدي  ان الهيئة ركزت خالل املدة املاضية على اجناز معامالت شهداء وجرحى منتسبي اجليش 
باجناز ملف ضحايا  واملباشرة حاليا  باجناز معامالتهم بشكل كامل،  النجاح  الشعبي، مؤكدا  واحلشد  والشرطة 
التكنولوجيا احلديثة الجناز امللفات،  دائرته ادخلت  ان  بان الهيئة جنحت باجناز جزء كبير منه.واردف  االرهاب منوها 
ومت تغيير طبيعة اجناز املعامالت التقاعدية، اذ اضحت املعاملة (محوسبة) ما اسهم بتقليص االجراءات الروتينية 
والغاء اجراء صحة الصدور، وبالتالي فان عملية احتساب الراتب واخلدمة للمتقاعد او ورثته، اصبحت آلية دون تدخل 
العنصر البشري.واضاف الساعدي ان املعاملة التقاعدية حاليا تنجز بوقت ال يتجاوز الـ ٤٨ ساعة من تاريخ تقدمي 
املعاملة في بغداد واحملافظات، كاشفا عن استحصال موافقة االمانة العامة جمللس الوزراء الفتتاح شعبة للتقاعد 
للهيئة،  املوظفني  بيانات  قاعدة  وتوفير  التقاعدية،  التوقيفات  بجمع  مهامها  تتمحور  مؤسسة،  او  وزارة  كل  في 
واجناز املعاملة التقاعدية.واشار الى تدريب موظفني في تلك الوزارات يرسلون املعاملة على النظام اخملصص في دائرة 

التقاعد العامة، ما يختصر الكثير من الوقت واجلهد.                                                                  تتمة ص٣
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كتب اِّـحرر السياسي

بعد هدوء نسبي طويل .. تفجير ارهابي يهز ( سوق مريدي ) .. من وراء الحادث وماهي رسالته؟ 

َّـ الهدف

ــون بان االقتصاد  ــيون وخبراء اقتصادي يؤكد محللون سياس
ــى ايرادات  ــذي يعتمد عل ــد اجلانب ال ــي  وحي ــي الريع العراق
ــواء  النفط املصدر هو اقتصاد واهن وانه عرضة للتقلبات س
ــؤالء انه في حال  ــدوده ويرى ه ــن داخل او خارج ح ــت م حصل
ــاري مع ايران  ــاف التبادل التج ــة العراقية ايق ــررت احلكوم ق
ــة املفروضة على  ــات االمريكي ــزام بالعقوب ــن االلت ــزء م كج
طهران لكن الوقائع على االرض وحقائق السوق تؤكد باالرقام 
بان السوق العراقية تعتمد على ما نسبته ٦٠ ٪ من البضائع 
االيرانية املستوردة حيث يستورد العراق يوميا مبا قيمته (١٠) 
ــخ البضائع االيرانية  ــا فان اي توقف لض ــون دوالر ومن هن ملي

ــواق العراقية فان  في االس
املتضرر هو العراق وليست 
ــيط  بس ــبب  لس ــران  اي
ــتطاعت  ــران اس ــو ان اي ه
ــت طويل ان حتقق  ومنذ وق
االكتفاء الذاتي في جانبه  
ولديها  والزراعي  الصناعي 
ــواد  امل ــن  م كاف  ــن  خزي
ــس العراق  ــع عك والبضائ
ــس  ــلل ولي ــاب بالش املص
ــاج الصناعي  مبقدوره االنت
ــي  الزراع وال  ــوب  املطل

ــود وان البالد لم تعد سوى سوق استهالكية لتصريف  املنش
ــار االمريكي على  ــي ظل احلص ــواق االخرين وف ماتلفظه اس
ــعب ان نتساءل ماذا اعدت حكومتنا من  ايران من  حقنا كش
خطط او اتخذت من اجراءات وتدابير ملواجهة التداعيات لهذا 
ــة ام اننا ماضون  ــأى عن العاصف ــنكون مبن احلصار ، فهل س
ــا واجهزتنا  ــو ان تكون حكومتن ــان؟ نحن نرج ــكل امن وام ب
ــتباقية  ــذت احليطة واحلذر واعدت خططا اس املعنية قد اخ
ــون ما اعددناه  ــريطة ان يك ــكل طارئ نتمنى ذلك ولكن ش ل
ــس علمية واقتصادية رصينة لنجنب شعبنا  مبنيا وفق اس
ــية وهذا  ــات تنعكس على حياته االقتصادية واملعيش تداعي
ــروع فكل دول العالم تنطلق في خططها ورؤاها من  حق مش

زاوية مصلحتها الوطنية بالدرجة االساس.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

 نرجو ان تكون 
حكومتنا واجهزتنا 
اِّـعنية قد اخذت 
الحيطة والحذر 
واعدت خططا 
استباقية لكل طارئ

@Û‹«@ÔÿÌäfl¸a@âbñßa@›√@ø
@_@ÊÏ‹«bœ@Â≠@aábfl@NN@ÊaäÌa

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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بغداد / 
ــل نظام  ــى تعدي ــوزراء، عل ــس ال ــوت مجل ص
ــياحة  ــوم الس ــفر وتخفيض رس جوازات الس
لزوار  االربعينية.وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر 
العبادي إن مجلس الوزراء صوت على تخفيض 
رسوم السياحة لزوار الزيارة االربعينية. وأضاف 
ــام جوازات  ــى تعديل نظ ــس صوت عل أن اجملل
ــدة القرض  ــل فائ ــى تعدي ــق عل ــفر، وواف الس

ــه مت التصويت  ــويدي.ولفت املكتب الى أن الس
ــة التنفيذية  ــي توصيات الهيئ ــا بالبتّ ف ايض
ــن قبل القرض  ل م ــرة املموّ ــروع ماء البص ملش
املتخصصة.يذكر  الشركة  البريطاني الختيار 
ــة  ــبوع جلس ــس الوزراء يعقد كل أس أن مجل
ــتجدات  ــاريع القوانني واملس يناقش فيها مش
على مختلف الصعد السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية.

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

  بغداد /                 / متابعة 
ــدر العبادي، امس  ــد رئيس الوزراء حي أك
ــرة في  ــراق مع أنق ــوف الع ــاء، وق الثالث
ــا أكد رفضه وعدم  ــا احلالية، فيم ازمته
السماح ألي اعتداء ينطلق من االراضي 

العراقية باجتاه تركيا.
وقال العبادي في مؤمتر صحفي مشترك 
مع رئيس اجلمهورية التركي رجب طيب 
ــة  ــه (البين ــرة، وتابعت ــي انق ــان ف اردوغ
ــس اردوغان  ــع الرئي ــا م ــدة) بحثن اجلدي
ــي مجاالت  ــي ف ــاون الثنائ ــز التع تعزي

ــة والطاقة واملنافذ  ــاه واالمن والزراع املي
ــس التركي   ــة، موضحا أن الرئي احلدودي
ــتزود العراق بحصته  وعدنا بان تركيا س
ــمعنا تأكيدا  املائية بالكامل، وايضا س
تركيا عما مت الوعد به في مؤمتر الكويت 

من أجل اعمار العراق.
ــداء  اعت أي  ــض  نرف ــادي،  العب ــاف  واض
ــة باجتاه  ــي العراقي ــن االراض ــق م ينطل
تركيا، والعراق ملتزم حسب دستوره بأن 
ــع اي منظمة تعتدي من ارضه باجتاه  مين
جيرانه، مشددا نحن ندين ونقف بالضد 

منه (االعتداء)، ولن نسمح به ونقف مع 
تركيا في مسألة ضبط احلدود.

ــاك توجيها    ــوزراء، أن هن ــس ال وبني رئي
ــا للعمل  ــة من قبلن ــركات التركي للش
ــى أن هناك طلبا  ــيرا ال في العراق، مش
تركيا، ونحن نرحب به، لفتح القنصلية 
التركية في البصرة وكذلك في املوصل 

مما يسهم في تعزيز العالقات.
ــى فتح معبر  ــع العبادي، نعمل عل وتاب
ــن،  البلدي ــني  ب ــدودي  احل ــخابور  فيش
ــي ازمتها،  ــا ف ــن مع تركي ــدا «نح مؤك

ــن ان نتغلب على الكثير  وبتعاوننا ميك
من التحديات.

ــوزراء حيدر العبادي، في  ووصل رئيس ال
ــى العاصمة  ــس، ال ــابق من ام وقت س
التركية انقرة في زيارة رسمية على رأس 
ــث تعزيز التعاون بني  وفد حكومي لبح
ــات التي تتعلق  ــن وعدد من امللف البلدي
ــة والصناعة  ــاه والكهرباء والصح باملي
ــتثمارات واالمن والثقافة وغيرها  واالس

من امللفات املشتركة.      تتمة ص٣

زيارة مثمرة لرئيس الوزراء حيدر العبادي الى انقرة 
@bÁÜô@ıaÜn«a@˛@b‘‹�‰fl@ÈÓôaâa@ÊÏÿm@Â€Î@ÚÓ€bßa@bËnflãa@ø@bÓ◊äm@…fl@—‘Ì@÷aä»€a@Z@Öbj»€a
@ÍbÓΩa@Âfl@Ú‹flbÿ€a@Ènñy@Û‹«@›ñzÓçÎ@bÓ◊äm@Âfla@Âfl@÷aä»€a@Âfla@Z@ÊbÀÎÖâa

ــة (التغيرات  ــدا اخلميس قضي ــي عددها الصادر غ ــة اجلديدة» ف ــر «البين تنش
السعودية حتت اجملهر اسبوع من املفاجآت) بقلم ديفيد بولوك زميل اقدم في 

معهد واشنطن يركز على احلراك السياسي في بلدان الشرق االوسط.

H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@IÔ������œ@aÜ����À

البصرة / 
سلمت الكويت، لوزارة املوارد املائية 
العراقية أربع وحدات لتحلية املياه، 
وذلك في إطار تقدمي الدعم للعراق، 
ــر  ــن األمي ــات م ــى توجيه ــاء عل بن
ــاح األحمد  ــيخ صب ــي الش الكويت
اجلابر الصباح، فيما اشار القنصل 
ــالده  ــى ان ب ــرة ال ــي ب البص الكويت
تسعى لتخفيف جزء من أزمة املياه 
احلاصلة في العراق.وقال وكيل وزارة 
الكهرباء واملاء محمد بو شهري، ان 

ــلمت وزارة املوارد املائية  الكويت س
ــراق أربع وحدات  ــي جمهورية الع ف
ــاه، وذلك في إطار تقدمي  لتحلية املي
ــراق، بناء  ــقاء في الع ــم لألش الدع
على توجيهات من سمو أمير البالد 
صباح األحمد اجلابر الصباح، مبينا 
ان الطاقة اإلنتاجية لهذه الوحدات 
ــون جالون إمبراطوري  تصل إلى ملي
ــاء  األنب ــة  لوكال ــا  وفق ــوم،  بالي
مت  ــليم  التس أن  ــاف  الكويتية.واض
ــة العراقية؛  ــدود الكويتي ــى احل عل

حيث قام وفد فني من وزارة الكهرباء 
ــدات إلى  ــليم هذه الوح واملاء بتس
ــوارد املائية    ــي وزارة امل ــؤولني ف املس
ــل عام الكويت  وذلك بحضور قنص
ــف الصباغ.من  ــرة يوس ــي البص ف
جانبه، قال القنصل الكويتي العام 
في البصرة يوسف الصباغ في بيان 
ــه القنصلية إن هذه احملطات  أصدرت
جاءت لتخفيف جزء من ازمة املياه 

احلاصلة في العراق.

ıåu@—Ó–Çn€@Û»é„@Z@Òäñj€bi@>ÌÏÿ€a@›ñ‰‘€a
÷aä»€a@ø@Ú‹ïbßa@ÍbÓΩa@Úflãc@Âfl@

  بغداد/ 
ــابق، عبد الرحمن   اعلن النائب الس
ــور  احمل ان  ــاء،  الثالث ــس  ام ــزي،  اللوي
ــل  ــداً ب ــاً جدي ــس حتالف ــي لي الوطن
ــر  اخلنج ــاق  اللتح ــة»  «تخريج ــو  ه

والنجيفي باحتاد القوى.
ــه اخلاصة  ــر اللويزي في صفحت وذك
ــبوك»، ان «احملور  ــى موقع «الفيس عل
ــاً جديداً، بل  ــي هو ليس حتالف الوطن

والنجيفي  اخلنجر  تخريجة اللتحاق 
ــي  ــة الت ــي الكتل ــوى، وه ــاد الق باحت
سبق أن شكلها الكربولي وابو مازن 
والزيدان ومتيم ،املنسلخون عن عباءة 
املطلك».واضاف ان «تغيير التسمية 
واالتفاق على قيادة جماعية، خطوات 
ــي  للنجيف ــظ  حتف أن  ــانها  ش ــن  م
ــتيجهما،  ــا وبرس ــر هيبتهم واخلنج
ــع». التواب ــر  مبظه ــا  تظهرهم وال 

ــالن على  ــاذا أقدم الرج ــع «أما مل وتاب
االلتحاق، فخشية أن يفوتهما قطار 
التحالفات الذي ستنتهي به الرحلة 
حيث يقام حفلُ اقتسام الكعكة أو 
ــئتم،  ــف واملكونات، إن ش إرث الطوائ
ــم سهامه بني  ذلك اإلرث الذي تقس
ــرب ،قبل  ــف وأمراء احل ــوك الطوائ مل
ــئ الضباع الى أوجارها على  أن تنكف

موعد اللقاء على فريسة جديدة».

@›i@�aÜÌÜu@�b–€b§@èÓ€@?üÏ€a@âÏ0a@Z’ibç@kˆb„
ÙÏ‘€a@Öb§bi@Ô–Óv‰€aÎ@äv‰®a@÷bzn€¸@CÚØä•D

بغداد /
ــي  الدميقراط ــزب  احل ــف  كش   
ــعود   مس ــة  برئاس ــتاني  الكردس
ــروط  ــي, امس الثالثاء, عن ش بارزان
ــردي لالنضمام الى  ــف الك التحال
أن  ــى  إل ــيرا  ــر, مش ــة األكب الكتل
ــيطرح  ــردي املفاوض س الوفد الك
ــمركة وإعادة تلك  ــة البيش ميزاني
القوات الى املناطق املتنازع عليها 

ــق املادة  ــدود اإلقليم وف ــد ح وحتدي
ــادي باحلزب جنيبة  ١٤٠.وقالت القي
جنيب لوكالة «٢٤ نيوز»، إن ”االحتاد 
الكردستاني  والدميقراطي  الوطني 
حددا شروطا سياسية واقتصادية 
ــل  الكت ــع  م ــف  للتحال ــة  وأمني
ــية في بغداد“.وأضاف ان  السياس
ــي املوازنة  ــادة حصة االقليم ف ”اع
ــان رواتب  ــة ١٧ باملئة وضم والبالغ

الى  وإعادتها  ــمركة  البيش ــوات  ق
ــا وضمان  ــازع عليه ــق املتن املناط
ــر الدولة  ــف في دوائ ــوزان الوظائ ت
ــط  نف ــر  لتصدي ــة  طريق ــاد  وإيج
ــتان، فضال عن حتديد  اقليم كردس
ــادة ١٤٠  ــم وتنفيذ امل ــدود االقلي ح
ــة باملناطق  ــتور واخلاص ــن الدس م
ــا ووضع الية لتقوية  املتنازع عليه

االقليم“.

Ú◊ä‡íÓj€a@ÚÓ„aåÓfl@Ää�Óç@ûÎb–Ωa@Öäÿ€a@ÜœÏ€a@ZÔ„bnçÖäÿ€a@Ôüaä‘πÜ€a
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
ــعى الى مراجعة  أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الثالثاء، أن احلكومة تس
ــع الدول اجملاورة  ــار الى ضرورة اجللوس م ــالح، فيما اش كاملة لعملية خزن الس
للتفاهم بشأن املياه. وقال العبادي في كلمة له خالل املؤمتر االسبوعي «نسعى 
ــى ان عددا من محافظات  ــار ال ــالح». يش الى مراجعة كاملة لعملية خزن الس
العراق شهدت خالل الفترة االخيرة انفجار مخازن لالسلحة واالعتدة وادت الى 
ــزام بقضية التعامل التجاري مع ايران  ــائر مادية. كما اكد العبادي ان االلت خس
هو عدم التعامل بعملة الدوالر وليس االلتزام بالعقوبات االمريكية عليها. وقال 
ــوار انطالقاً من االراضي  ــا ثابت برفض االعتداء على دول اجل ــادي إن «موقفن العب
ــدم التعامل  ــي موضوع ايران هو ع ــادي أن «التزامنا ف ــاف العب ــة». واض العراقي

بعملة الدوالر وليس االلتزام بالعقوبات االمريكية».

البينة الجديدة / وكاالت
ــف اخلبير العسكري وفيق  كش
السامرائي امس الثالثاء عن قرب 
ــماها «الكتلة  ــا اس اإلعالن عم
ــحني  ــرة»، اخلاصة باملرش املنتظ
الفائزين في االنتخابات النيابية 
ــي  ــات الت ــن احملافظ ــرة، ع األخي
كانت واقعة حتت سيطرة داعش.
ــامرائي عبر صفحته  ــال الس وق
ــن املرجح أن  ــوك: «م ــي فيس ف

يكتمل تشكيل الكتلة املنتظرة 
ــا  احتلته ــي  الت ــات  للمحافظ
ــأن  ــوم أو قريبا». وبش داعش الي
القوائم التي ستتحالف معها، 
ــامرائي إن «النية تتجه  قال الس
ــع (الفتح) و(القانون)  التفاقها م
الكتلة  لتشكيل  وآخرين..  وكرد 
ــل،  ــأن منفص ــي ش ــر». وف األكب
ــيطان  ــامرائي أن «ش أضاف الس
اليوم ليس ذلك اخمللوق (الوهمي)

املتخفي في الظالم، الذي نشرته 
ــابقني  الس ــطاء  البس ــة  ثقاف
ويذهبون الى الدراويش الخراجه 
من جسد اجملانني ضربا بالسياط. 
وكانوا يُخيفون به األطفال ومن 
الظالم»، موضحاً أن «الشيطان 
(إرادة  ــو:  ه ــي  العمل ــوم  باملفه
ــر في عقول البشر)». ولفت  الش
ــراق  ــي ع ــياطني ف ــى أن «الش إل
ــدون من (أرذل)  ــوم هم الفاس الي

ــوا خيرات  ــات، الذين نهب اخمللوق
منها،  ــراء  الفق ــوا  وحرم ــد  البل
ــياطني هم من يبررون لهم  والش
اللُحمةِ  ــاركونهم، بحجة  ويش
ــك من  ــى ذل ــا ال ــراكة.. وم والش
ــياطني هم  ــات القول، والش تره
ــي  ــراء ف ــاعدون الفق ــن ال يس م
ــار  ــدين»، فيما أش الفاس ــر  دح
ــياطني هم من  الى أن «أقذر الش
ــتغلون السياسة واملناصب  يس
للنهب الشنيع». وتابع قائالً، أن 
الذين يشغلون  «الشياطني هم 
ــي عدم  ــون ف ــب ويتخاذل مناص
ــم)،  (ودحره ــدين  الفاس ــح  كب
ــون خطرا، بل أكثر  فهؤالء ال يقل
خطرا، ألنهم (يخونون) األمانة».
ــد  ــم، بع ــى ان «عالجه ــه إل ونب
ــر على  ــيو اخلي ــز سياس أن عج
السوء  ومتادى سياسيو  قلتهم، 
ــي  ــي الوع ــن ف ــاد، يكم والفس
ــع  الواس ــر  والتعبي ــري  اجلماهي
ــرأي، وعالجهم في  امللتزم عن ال

(حتقيرهم) وليس احترامهم».

بغداد / البينة الجديدة
ــأن رواتب شهداء وجرحى  أصدرت مديرية التقاعد العامة، قراراً بش

احلشد الشعبي. وادناه نص القرار:
ــهداء وجرحى احلشد الشعبي.. قرار صادر عن مديرية  الى عوائل ش

التقاعد العامة تقرر ما يلي:
أوالً: الشهداء:

١. شمول شهداء احلشد بقانون مؤسسة الشهداء وحتويل رواتبهم 
ــابقاً (٩٠٠ الف دينار)  من تقاعد الداخلية الذي كان يصرف لهم س

الى مبلغ (١٢٠٠  مليون ومئتي الف دينار) للشهر الواحد.
٢. شمول ذوي الشهداء واجلرحى بحق ازدواج الراتبني كما احلال في 

مؤسسة الشهداء.
ــة الشهداء من نقل مجاني  ٣. شمولهم بكافة امتيازات مؤسس

وعالج ودراسات.. الخ.
٤. البدء بترويج معامالت اجلرحى اعتباراً من هذا اليوم.

ثانياً: الجرحى:
١. يكون الراتب التقاعدي حسب نسبة العجز.

ــهيد  ــز ٧٥٪ الى ١٠٠٪ معاملة الش ــبة عج ــل اجلريح بنس ٢. يعام
أعاله.

٣. اجلريح من ٦٠٪ الى ٧٤٪ راتبه حسب نسبة العجز.
٤. شمول جرحى احلشد الشعبي من نسبة عجز من ٣٠٪ الى ٦٠٪ 

بالراتب التقاعدي.
٥. البدء بترويج معامالتهم فوراً.

ــازات ويرتبطون  ــمولهم بقانون ضحايا اإلرهاب وكافة االمتي ٦. ش
مبؤسسة الشهداء.

بغداد / البينة الجديدة 
ــس  ــة، ام ــة العراقي ــت وزارة اخلارجي نف
ــفير العراقي  ــب للس ــا نس ــاء م الثالث
ــافرين  ــأن حتذيره املس ــران بش ــي طه ف
ــران، على  ــني الى اي ــني املتوجه العراقي

ــم القتل  ــبة جرائ ــاع نس ــة ارتف خلفي
ــني إلى  ــت الداخل ــي طال ــرقة الت والس
ــرة. وقال املتحدث  ــق عبادان واحملم مناط
ــوب ان ما  ــد محج ــوزارة احم ــم ال باس
ــائل اعالمية بشأن تصريح  نشرته وس

ــفير العراقي في طهران  نسب الى الس
ــره للعراقيني  ــوي عن حتذي ــح املوس راج
ــن جرائم القتل  ــافرين الى ايران م املس
ــرة، عار عن  ــي عبادان واحملم ــرقة ف والس
ــائل االعالم  الصحة. ودعا محجوب وس

ــل املعلومة،  ــي نق ــي الدقة ف ــى توخ ال
ــمية املوثوقة. واخذها من املصادر الرس

ــة  اللندني ــاة  احلي ــة  صحيف ــبت  ونس
ــي في طهران  ــفير العراق تصريحا للس
ــوة جميع  ــن دع ــوي تضم ــح املوس راج

العراقيني املسافرين إلى إيران الى توخي 
ــي التعامالت والتنقل،  احليطة واحلذر ف
ــادة  ــبب زي ــل بس ــاء اللي ــاً أثن خصوص
ــي تعرض لها بعض  ــرقة الت حاالت الس

املسافرين في الفترة األخيرة.
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بغداد / البينة الجديدة
أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
ــي احلكومة ٢٠٠  ــاء، عن تبن امس الثالث
ــينها من  ــات وحتس ــر اخلدم ــرار لتوفي ق
ــاريع العاجلة، فضال  ــذ املش خالل تنفي
ــة وظيفية في  ــف درج ــن اطالق ٥٥ ال ع
املتحدث  ــال  وق ــات.  املؤسس ــف  مختل
باسم املكتب سعد احلديثي، إن ”الكثير 
ــتراتيجية املتوسطة  من املشاريع االس
ــرت بها احلكومة  والبعيدة املدى قد باش
ــي  ــة ف ــات اخملتلف ــات اخلدم ــي قطاع ف
ــات، ومنها محافظة  العديد من احملافظ
ــاف  ــداد“. واض ــة بغ ــرة والعاصم البص
ــبب  ــاريع وبس ــذه املش ــي، ان ”ه احلديث
ــي تقدم  ــتراتيجية والت ــا االس طبيعته
ــاكل  للمش ــة   ونهائي ــة  جذري ــوال  حل
املتعلقة باخلدمات حتتاج الى مدة زمينة 
ــات املالية   ــة إلى الصعوب ــاز, اضاف لالجن
ــيولة  املالية   التي ترافق  تخصيص الس
ــا يعتمد على  ــا كون معظمه لتنفيذه
ــرة   ــاعدات واملنح  امليس ــروض واملس الق
من قبل دول العالم“. وتابع أن ”املشاريع 
اآلنية والسريعة التنفيذ والعاجلة هي 
ــة مبا متخضت عنه لقاءات رئيس  املنبثق

ــدر العبادي  ــوزراء الدكتور حي مجلس ال
ــن ١٠ محافظات حتى  ــع ممثلي اكثر م م
ــني واملتظاهرين  ــد تقدمي  املواطن اآلن, بع
ــة  الضروري ــم  احتياجاته ــلميني  الس
ــم  لرئيس  ــق  ممثليه ــن طري ــة ع وامللح
ــدور اكثر  ــي ”ص ــد احلديث ــوزراء“. وأك ال
ــاريع   ــن  ٢٠٠  قرار بخصوص تلك املش م
ــتوى  ــات حتى االن على مس واالحتياج
ــس  جملل ــات  واالجتماع ــاءات  اللق ــك  تل
ــة  فوري ــورة  بص ــدء  الب ــاه  باجت ــوزراء  ال
ــاريع  ــذ املش ــة لتنفي ــوات عاجل وبخط
ــرة بأغلبها بعد  املقررة“, مؤكدا ”املباش
تخصيص االموال  لها من موازنة تنمية 
ــم  ومن تخصيصات  ــات واالقالي احملافظ
ــات التي لها  ــرودوالر وحصة احملافظ البت
ــح أن ”اخلطوات  ــذ حدودية“. واوض مناف
العاجلة للحكومة شملت ايضا اطالق 
ــتوى الوزارات  ــة على مس درجات وظيف
ــر   ــة وغي ــة احلكومي ــات الدول ومؤسس
ــف درجة  ــى ٥٥ ال ــت ال ــة وصل احلكومي
ــيط قطاع  ــة الى تنش ــة, اضاف وظيفي
ــاريع الصناعية  االقراض الداخلي للمش
والزراعية وامليسرة الصغيرة واملتوسطة 
ــن من  ــني، وحتس ــدم املواطني ــي تخ الت

ــى   ال ــة   اضاف ــية,  املعيش ــم  اوضاعه
تدريب ٤٠ الف شخص سوف ينخرطون 
ــي واحلرفي من  ــاع التأهيل املهن في قط
خالل  وزارة العمل والشؤون  االجتماعية 
ــراءات عديدة  ــور يومية, واج ــل  اج مقاب
ــز االقتصاد الوطني“. اخرى  باجتاه حتفي
ــن مجلس  ــة اعل ــد ذي صل ــى صعي وعل
ــاء، عن  ــس الثالث ــداد, ام ــة بغ محافظ
تأجيل جلسته االعتيادية الى االسبوع 
املقبل لعدم اكتمال جدول االعمال. وقال 

ــس رعد جبار  ــالم باجملل ــس جلنة االع رئي
ــي إن ”رئيس مجلس محافظة  اخلميس
ــغ اعضاء  ــاض ابل ــاض العض ــداد ري بغ
اجمللس بتأجيل اجللسة االعتيادية املزمع 
ــبوع املقبل“.  ــى األس ــوم ال ــا الي عقده
ــبب التاجيل  ــي أن ”س واضاف اخلميس
ــدول االعمال  ــدم اكتمال ج يعود الى ع
ــرات املتعلقة  ــن خالل رفع بعض الفق م
باجلانب املالي لكون اجمللس الميلك امواال 
ــة“. ــاريع املطروح ــا للمش لتخصيصه

ــداد،  ــة بغ ــس محافظ ــد مجل ــا ع كم
ــة  ــا احلكوم ــي أطلقته ــات الت التعيين
ضمن احلذف واالستحداث بأنها ضحك 
ــا ان محافظة بغداد  ــى الذقون، مبين عل
ومجلسها أنهت خدمات أكثر من ثالثة 
ــبب  آالف موظف بصفة عقد وأجور بس
ــحة املالية.وقال عضو اجمللس فؤاد  الش
ــات ضمن احلذف  ــي اكبر إن ”التعيين عل
واالستحداث موجودة ولم تغلق وجميع 
ــا لكنها قليلة  ــة تعمل به وزارات الدول
ــالن احلكومة عن  ــاف ان ”إع ــدا“. وأض ج
فتح التعيينات ومنحها درجات وظيفية 
ــد على  ــالك والتي تع ــة امل ــن حرك ضم
األصابع هو ضحك على الذقون“، مشيرا 
الى ان ”حجم البطالة املوجودة ال يوازي 
ــة املالك“.  ــات بحرك ــن درج ــا يعلن م م
وأفاد ان ”مجلس بغداد واحملافظة أنهى 
ــة آالف موظف  ــن ثالث ــر م ــات اكث خدم
ــبب الضائقة  ــود وأجور بس ــة عق بصف
ــة األموال رغم  ــة ولم تصرف الدول املالي
ــط إلعادتهم“. وبني  ــعار النف ارتفاع أس
ان ”اجمللس سيجعل األولوية بتعيينات 
العقود  ــي  ــتحداث ملوظف واالس احلذف 

واألجور املفسوخة عقودهم».

على خلفية ارتفاع نسبة القتل والسرقة
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ــس الثالثاء عن  ــك الدولي ام ــن البن مشــروع .. أعل
ــر األجل للدخل  ــر دعم قصي ــروع جديد لتوفي مش
ــي غزة.ويهدف  ــل ف ــني عن العم ــباب العاطل للش
ــروع إلى توظيف حوالي ٤٤٠٠ شاب، نصفهم  املش
ــر حكومية لتقدمي  ــدى منظمات غي ــاء، ل من النس
ــا مثل  ــة إليه ــس احلاج ــاالت مت ــي مج ــات ف اخلدم
الصحة والتعليم واملساندة للمعاقني وكبار السن.
ــيمول املشروع اجلديد، الذي يأتي في إطار منحة بقيمة ١٧ مليون  وس

دوالر.
ــخصا قتلوا  ــا ال يقل عن ٤٠ ش ــة ”رويترز“ بأن م ــادت وكال مقتــل .. أف
ــرق إثيوبيا نهاية األسبوع  في اشتباكات إثنية بش
ــم إدارة  ــرز“ عن املتحدث باس ــي. ونقلت ”رويت املاض
ــأن كل الضحايا  ــو ب ــم أوروميا نيغيري لينتش إقلي
ــيات  ــعب أورومو، وقتلوا على يد مليش كانوا من ش
ــهد اشتباكات  ــلحة.وكانت هذه املنطقة تش مس
ــة في األيام األخيرة، على الرغم من توقيع اتفاق  إثني
ــة اإلثيوبية واملتمردين  ــف إطالق النار بني احلكوم وق

من «جبهة حترير أورومو».
تهديد .. قال الرئيس التركي السابق، عبد اهللا غول، 
ــل تهديدا  ــد ترامب، ميث ــي دونال ــس األمريك إن الرئي
ــي ال تعترف بأي قيم  ــاته وأقواله الت عامليا، بسياس
ــمي مبوقع  ــابه الرس أو مبادئ. وكتب غول على حس
ــد ترامب،  ــس األمريكي دونال ــر“، يقول: ”الرئي ”تويت
الذي يكتب تغريدات مخجلة بخصوص تركيا، ميثل 
تهديدا عامليا، بسياساته وأقواله التي ال تعترف بأي قيم أو مبادئ، منذ 

أول يوم لترشحه للرئاسة».
ــلحي من حركة طالبان  ــؤولون، امس الثالثاء، أن مس هجوم .. أعلن مس
ــمال  اجتاحوا أجزاء كبيرة من قاعدة للجيش في ش
ــرة جنود على األقل وأصابوا  أفغانستان فقتلوا عش
ــال خالل  ــن في القت ــرات آخري ــروا عش ــا أس ١٥ كم
ــال محمد طاهر رحماني رئيس  اليومني املاضيني. وق
ــددين استولوا على دبابات  مجلس اإلقليم إن املتش
ــكرية مبنطقة  ــيناييها العس وذخيرة في قاعدة تش
غورماش في إقليم فارياب في هجوم بدأ امس االول.

قبول .. اعلنت مصادر كويتية مطلعة، امس الثالثاء، 
ــا اختصاصيني أو  ــني ضباط ــر الكويتي ــول غي أن قب
ــوم يصدر من  ــيتم مبرس ــراء في اجليش مؤقتا س خب
ــرت صحيفة االنباء الكويتية أن  مجلس الوزراء.وذك
ــوم يتضمن  ــيفتح بعد إصدار مرس ”باب القبول س
ــارة أو  ــواء لإلع ــاع س ــط واألوض ــروط والضواب الش
ــر  ــوع غي أن “ تط ــة،  ــت الصحيف التعاقد“.واضاف
ــيتم حسب احلاجة ووفقا لألحكام  الكويتيني ضباط صف وأفرادا فس

التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع».
معلومة .. أكدت املعارضة التركية, امس الثالثاء, رفضها للعقوبات 
ــالمية اإليرانية.  ــى اجلمهورية اإلس األمريكية عل
ــعوب النائب  وقال القيادي املعارض في حزب الش
ــل أمريكا  ــباق داخ ــالن إن ”الس ــد علي أص محم
ــداً أن  ــالمية“, مؤك ــدول اإلس ــرار بال ــاول اإلض يح
ــوريا واآلن إيران  ”أمريكا بدأت من ليبيا والعراق وس
ــاف أن ”املعارضة التركية ترى بأن  وثم تركيا“.وأض

أمريكا ال تريد أي دولة قوية في الشرق األوسط.
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بغداد / البينة الجديدة
ــة والعدالة بزعامة  ــادي في حتالف من اجل الدميقراطي أكد القي
ــتان  ــم امس الثالثاء أن إقليم كردس ــالن قاس برهم صالح، ارس
ــي جميع املفاصل, فيما  ــي وخدمي ف بحاجة إلى إصالح سياس
ــلطة التنفيذية. وقال  ــعى لإلصالح داخل الس بنيّ أن احلزب يس
قاسم إن ”األحزاب الكردية املعارضة في إقليم كردستان ال زالت 
ــي وخدمي في كل  مؤمنة بأن اإلقليم بحاجة إلى إصالح سياس
ــراء انتخابات عادلة  ــل إال من خالل إج ــل, وهذا لن يحص املفاص
ونزيهة“. وأضاف أن ”حتالف من اجل الدميقراطية والعدالة يحاول 
اإلصالح داخل السلطة التنفيذية من خالل املؤسسات اخلدمية 

إذا أمكن ذلك“, مبيناً أن ”كل اخليارات مفتوحة أمامنا».

Úƒœb0a@ø@ÖÏ”Î@Úflã˛@ÖÏuÎ@¸
مكتب محافظ كركوك:

كركوك / البينة الجديدة
ــب محافظ كركوك  أكد مكت
ــس  ــوري ام ــة راكان اجلب وكال
ــود أزمة وقود  الثالثاء عدم وج
ــيراً إلى أن  ــي احملافظة، مش ف
ــتمر عبر املنافذ  التجهيز مس
ــال  وق ــة.  ــمية احلكومي الرس
املكتب إنه ليس هناك أزمة في 
ــي كركوك والتجهيز  الوقود ف
الرسمية  املنافذ  مستمر عبر 

ــح، أن حالة  ــة. وأوض احلكومي
ــحب  ــم ناجمة عن س التزاح
ــام من كركوك  كميات قبل أي
إلى ديالى وبغداد بعدما كانت 
ــا و٣٠٠  ــة كركوك مليون حص
ألف لتر قلصت إلى مليون لتر، 
ــذا االجراء مع توقف  وتزامن ه
في مصفاة بازيان بسبب خلل 
ــي احدى  ــذ يومني وه فني من
قنوات جتهيز كركوك اليومية.

وأشار املكتب، إلى أنه مبتابعة 
ــات  املنتوج ــر  مدي ــود  وجه
ــام اليوم  ــه باملدير الع واتصال
سيتم ضخ كميات مضاعفة 
من مصفاة كلك احدى قنوات 
ــة  ــوك بكمي ــز بكرك التجهي

مليون و٥٠٠ ألف لتر.

@÷Öbñ€a@‚bfl�a@ÚÓyb„@Ï‹ræÎ@Òäñj€a@≈œb™
pbflbñn«¸a@úœÎ@âaÏßa@cÜjfl@ÊÎÜ‡n»Ì

البصرة / البينة الجديدة
التقى محافظ البصرة املهندس 
أسعد عبداالمير العيداني،  وفدا 
ميثل أهالي ناحية اإلمام الصادق،  
ويضم الوفد مدير الناحية ورئيس 
ــدي ووجهاءها ورجال  اجمللس البل
الدين وعددا من شيوخ العشائر 
إضافة إلى ممثلي املتظاهرين في 
ــظ البصرة وفي  ــة. محاف الناحي
ــتمع إلى عدد  مطلع اللقاء،  إس
ــول أهم املطالب  من احلضور،  ح
ــكل عام. التي تهم الناحية بش

ــب  ــي» خاط ــدس «العيدان املهن
احلاضرين قائالً: «لقائي بكم هو 
ــاء الناحية  ــالة من أبن مبثابة رس
ــتصل  االحتادية س احلكومة  إلى 
ــاك الكثير من  ــا، وهن ــن خاللن م
ــا  به ــم  تقدمت ــي  الت ــب  املطال
ــالل  ــن خ ــا م ــيتم حلحلته س
ــكلت لهذا  ــتركة،  ش جلان مش
ــي  ــا ف ــيتم درجه ــرض،  وس الغ
ــة،  وأضاف،  من  املوازنات القادم
ــترك بني جميع  خالل تعاون مش
ــة محلية  ــن حكوم ــني م املعني
وشركة نفط البصرة إضافة إلى 
ــركات العاملة في الناحية،   الش
ميكننا تذليل الكثير من املشاكل 
ــي تعاني منها الناحية،  وفي  الت

ــعى جاهدين  ــياق،  نس هذا الس
ــن القضايا  ــد م ــة العدي حللحل
العالقة وفي مقدمتها، تشغيل 
الشباب العاطلني عن العمل،  في 
احلقول النفطية احمليطة مبناطق 
ــيق مع  الناحية، من خالل التنس
ــوه محافظ  ــركات، ون ــك الش تل
ــود رغبة ملحة   ــرة إلى وج البص
ــي الناحية  ــن ف ــدى املتظاهري ل
ــض اعتصامهم واجللوس إلى  لف
ــاء احلكومة  ــة احلوار، وإعط طاول
احلكومة احمللية الفرصة لتنفيذ 
أرض  ــروعة على  املش مطالبهم 
الواقع،  وختم «العيداني« حديثه 
ــالة املتظاهرين قد  بالقول: «رس
ــع،  وهذا بدوره  ــت إلى اجلمي وصل
املتصيدين  ــى  الطريق عل يقطع 
ــغب  في املاء العكر ومثيري الش

والفوضى».

بغداد / البينة الجديدة
ــابقة حسن سالم امس  حذر عضو جلنة األمن والدفاع النيابية الس
ــوات األمنية العراقية  ــوات االمريكية للق ــتهداف الق الثالثاء من اس
قرب احلدود السورية العراقية خالل عمليات تطهير الشريط احلدودي 
ــالم إن ”تواجد القوات األمريكية  ــوريا واألردن. وقال س بني العراق وس
القتالية قرب احلدود السورية مع العراق سيعيق تقدم القوات األمنية 
ــرطة واحلشد الشعبي خالل انطالق عمليات تطهير  من اجليش والش
ــريط احلدودي“، الفتا إلى إن ”هنالك مناطق متعددة تتواجد فيها  الش
ــورية هي االن حتت احلماية  ــع داعش اإلرهابية قرب احلدود الس مجامي
األمريكية ومن الصعب الوصول اليها“. وأضاف إن ”القوات األمريكية 
ــتوفر احلماية الكاملة ملناطق نفوذ اجملاميع اإلرهابية كي ال تصلها  س
ــعبي لتحريرها  ــد الش ــرطة واحلش ــوات األمنية من اجليش والش الق

والقضاء على داعش بشكل كامل».

ÊbÿÌäfl˛a@“aÜËnça@Âfl@â �à∞@%bç
ÚÌâÏé€a@ÖÎÜßa@lä”@ÚÓ‰fl˛a@paÏ‘‹€



@Z@Ôibj:a@NN@\ÔçbÓé€a@äË»€a^@@ÚïâÏi@Û‹«@k»í€a@…‹�Ó€
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بغداد / البينة اجلديدة
اكد القيادي في عصائب اهل احلق املنضوية بتحالف الفتح حسن سالم امس 
تشكيل  اجل  من  بينها  فيما  تتسارع  اصبحت  السياسية  الكتل  ان  الثالثاء 
الكتلة االكبر. وقال سالم في تصريح صحفي ، انه  بعد ظهور نتائج االنتخابات 
بينها  فيما  تتسارع  السياسية  الكتل  اصبحت  اليدوي  والفرز  العد  لعملية 

إلعالن التحالف االكبر والذي سيتولى مهمة تشكيل احلكومة املقبلة.
واشار سالم الى  وجود محورين اساسيني يضم االول منهما سائرون واحلكمة 
واحلزبني  والقانون  الفتح  من  كل  الثاني  احملور  يضم  بينما  والفتح،  والوطنية 
لتشكيل  االقرب  هو  (الثاني)  احملور  وهذا  النصر  حتالف  من  وجزءا  الكرديني 
احلكومة كونه حاصال على اكثر عدد من املقاعد مبينا انه  الى االن لم يثبت 

بشكل رسمي على الورق لكن التفاهمات بني هذه االطراف جدية.

بغداد / البينة اجلديدة
دعا تيار احلكمة الوطني، امس الثالثاء، الكتل السياسية إلى العمل على تشكيل حكومة قوية 
ــيرا الى ان احلكومة املقبلة  ــوريا وايران وتركيا, مش قادرة على لعب دور محوري حلل االزمات في س
ملزمة بوضع برنامج شامل للتعامل مع األزمة املالية في املنطقة بالتزامن مع العقوبات األمريكية 
ــي البديري ، إن ”املرحلة املقبلة حتتم  ــران وانهيار العملة التركية. وقال القيادي بالتيار عل ــى اي عل
على الكتل السياسية تشكيل حكومة قوية تتمكن من حل االزمات في املنطقة وتكون مرتكزا 
ــات وتقريب وجهات  ــكا وايران وتركيا حلل االزم ــوريا وامري ــيط بني  دول اخلليج وس للعب دور الوس
النظر وبخالفه ستكون التداعيات وخيمة على العراق“.واضاف البديري، ان ”األزمة االقتصادية في 
ــيما في ايران وتركيا ستسبب انهيار االقتصاد العراقي كونه معتمدا بشكل أساس  املنطقة س
ــوقني في استيراد اغلب بضائعه اليومية دون اتخاذ إجراءات حقيقية من قبل احلكومة  على الس
ــع تلك الدول تتيح تبادل العمالت  ــة واحلالية“.ودعا البديري احلكومة   إلى ”عقد اتفاقات م املقبل

احمللية فيما بينها لتفادي اخلوض بأزمات دولية والستمرار تدفق البضائع“.
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أنقرة / وكاالت / البينة اجلديدة
ــي رجب  ــس الترك ــن الرئي اعل
طيب أردوغان امس الثالثاء عن 
ــالده مقاطعة املنتجات  عزم ب
اإللكترونية األمريكية، مؤكدا 
ــدر  وتص ــتصنع  س ــا  تركي أن 
ــل من  ــودة أفض ــات بج منتج
تلك التي تستوردها بالعمالت 

األجنبية.
ــي كلمة  ــان في ف ــال أردوغ وق
ــال  االحتف ــبة  مبناس ــالل  خ
ـــ١٦ لوصول حزب  ــرى ال بالذك
العدالة والتنمية لسدة احلكم 
ــتقاطع  ــا س ــالد، إن تركي بالب
ــة  اإللكتروني ــات  املنتج
ــتصنع وتصدر  األمريكية، وس
ــل من  ــودة أفض ــات بج منتج
تلك التي تستوردها بالعمالت 

األجنبية.
ــي، خالل  الترك الرئيس  ــد  وأك

ــالده عازمة على  ــه، أن ب كلمت
ــن احلوافز لرجال  تقدمي مزيد م
ــني في  ــال الراغب ــال واألعم امل

االستثمار بتركيا. 
ــة  ــات االقتصادي ــن العقوب وع
ــال  ــالد، ق ــهدها الب ــي تش الت
ــلوا في  ــد أن فش ــان بع أردوغ
إرغامنا على تنفيذ ما يريدونه 
ــي  ــرددوا ف ــم يت ــى األرض ل عل
استخدام السالح االقتصادي 

ضدنا.
ــك إحدى  ــا متتل ــاف بالدن وأض
ــة املصرفية في  ــوى األنظم أق

العالم.
ــات  العقوب ــرض  ف ــذ  ومن
تركيا يسجل  األمريكية على 
ــرًا، حيث  ارتفاعا كبي ــدوالر  ال
تاريخيًا  ــا  رقمً الدوالر  ــجل  س
 ٧ ــز  حاج ــي  بتخط ا  ــدً جدي

ليرات.

(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
ــس الثالثاء  ــر ام ــارق اخلي ــة بي ــدت كتل اك
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــر برئاس ــف النص أن حتال
ــة االن خالد  ــح لغاي حيدر العبادي لم يرش
ــة مجلس  ــم اخر لرئاس العبيدي او اي اس
ــدي هو احد  ــى ان العبي ــيرا ال النواب, مش
ــنية اخلمسة املطروحة  ــخصيات الس الش

لدى احتاد القوى.
ــدي إن  ــد اخلال ــة محم ــس الكتل ــال رئي وق
ــة االن اي  ــرح لغاي ــر لم يط ــف النص ”حتال
ــة مجلس النواب سواء كان  ــح لرئاس مرش
ــي نينوى خالد العبيدي او  رئيس القائمة ف
ــدي، أن ”خالد العبيدي  ــاف اخلال غيره“.وأض
ــوة  ــة بق ــخصيات املطروح ــد الش ــو اح ه

ــخصيات السنية اخلمس الحتاد  ضمن الش
القوى“.

ــف النصر اكد امس الثالثاء، عدم  وكان حتال
وجود انقسام او انشقاق داخل كتلة رئيس 
ــة ان احلديث  ــادي، مبين ــدر العب ــوزراء حي ال
ــدي عضو االئتالف  ــيح خالد العبي عن ترش

ملنصب رئيس البرملان غير صحيح.

Ú‘�‰Ωbi@å◊äfl@âÎÖ@k»€@Û‹«@ÒâÖb”@ÚflÏÿy@›Óÿím@·n§@ÚÓ€bßa@Ú‹yäΩa@Z@Ú‡ÿßa
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أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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تتمة ص١

بغداد / البينة اجلديدة
كشفت النائب السابق، نهلة الهبابي، 
امس الثالثاء، ان مقاعد البرملان أصبحت 
تباع بني االطراف السياسية مببلغ مليار 
ــى وجود  ــار، الفتة ال ــار دين ــف امللي ونص
ــب الوزارية  ــدة وبيع للحقائ عملية مزاي
دون ان تعلم بطبيعة وقيمة املبلغ الذي 

تباع به كل وزارة.
ــد البرملانية  ــي ان ”املقاع ــت الهباب وقال
ــار  ــار دين ــف امللي ــار ونص ــا مبلي مت بيعه
ــائل االعالم، فكيف  وفضح االمر في وس
ــن احملتمل ان  ــب الوزارية؟، م حال احلقائ
ــأن  الكتل تبرم فيما بينها صفقات بش
ــت  ــب الوزارية“.واضاف ــب واحلقائ املناص

ــاء الكتل يصرفون امواالً كبيرة  ان ”رؤس
ــات االنتخابية،  ــحني والدعاي على املرش
ــاك مردود  ــب ان يكون هن ــل يج وباملقاب
ــترداد  ــرف، اذ يتوجب اس ــذا الص من له
ــب التي  ــن طريق املناص ــك االموال ع تل
ــت  ــا الكتلة“.واوضح ــتحصل عليه س
ــية عندما  الهبابي، أن ”الكتل السياس

حتصل على وزارات فهي مستفيدة ماديا، 
ــتفادة بالتأكيد تعتبر فسادا،  وهذه االس
ــة فهذا يعني ان  ومبا ان هناك محاصص
الشعب لن يحصل على شيء، وبالتالي 
فأنه لن يدلي بصوته في االنتخابات مرة 
ــيلحق به من  ــرى بعد ماعاناه وما س اخ

ضرر جراء احملاصصة“.

بغداد / البينة اجلديدة
ــون  للتلفزي ــرة  العاش ــاة  القن ــادت  أف
ــس  ــأن رئي ــاء، ب ــس الثالث ــرائيلي، ام اإلس
ــني نتانياهو قام في الثاني  احلكومة بنيام
ــرين من أيار املاضي بزيارة ”سرية“  والعش
ــر، حيث بحث مع الرئيس عبد الفتاح  ملص
ــألة التوصل الى هدنة في  السيسي مس
ــمي  ــم يصدر أي تأكيد رس ــاع غزة. ول قط
اسرائيلي لهذه الزيارة حتى اآلن. وبحسب 

ــاعات،  ــإن اللقاء بني دام بضع س القناة ف
ــهد فيه قطاع  وجرى في الوقت الذي يش
ــديدا. ونقلت القناة العاشرة  غزة توترا ش
أن  ــة  اميركي ــادر  مص ــن  ع ــرائيلية  االس
ــي تركزت  ــات بني نتانياهو والسيس احملادث
ــة طويلة  ــل الى هدن ــكان التوص ــى إم عل
ــلطة  ــزة، وعودة الس ــاع غ ــد في قط االم
ــاع، وتخفيف  ــطينية الدارة القط الفلس
ــادة تأهيل البنى  ــرائيلي، وإع احلصار االس

التحتية احليوية.
وعلى صعيد ذي صلة هدد الرئيس التركي 
ــس الثالثاء، بقلب  ــب طيب اردوغان، ام رج
ــة على الواليات املتحدة األميركية،  الطاول
ــر  التدابي ــع  جمي ــاذ  اتخ ــى  إل ــيرا  مش
ــات للتصدي لـ“املؤامرات“ التي  واالحتياط
ــتهدف االقتصاد التركي. وقال اردوغان  تس
ــنقلب الطاولة  ــي كلمة متلفزة إنه ”س ف
ــينقلب السحر  على الواليات املتحدة وس

ــي احمللي  ــا الترك ــاحر بإنتاجن ــى الس عل
ــة للواليات  ــات التجاري ــة العالم ومبنافس
املتحدة“.وأضاف اردوغان، أن بالده ”اتخذت 
ــات للتصدي  ــر واالحتياط ــع التدابي جمي
ــاد  االقتص ــتهدف  تس ــي  الت ــرات  للمؤام
ــلها“، مؤكدا ”اننا نعرف  التركي وسنفش
ــرات والهجمات من وكاالت  حقيقة املؤام
ــة، بينما احلملة  ــها اقتصادي تعتبر نفس

على تركيا غير مرتبطة باالقتصاد أبدا“.
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 من جهته اكد الرئيس التركي 
ــان لرئيس  ــب اردوغ ــب طي رج
ــادي، امس  ــدر العب ــوزراء حي ال
ــتعداد بالده  ــاء، على اس الثالث
لدعم العراق في اجملاالت كافة، 
ــن العراق من امن  معتبرا ان ام
ــدد على ضرورة  تركيا، فيما ش
لتركيا  ــني  فتح قنصليت اعادة 

في املوصل والبصرة.
وقال اردوغان في مؤمتر صحفي 
مشترك مع العبادي في انقرة ، 
إن تركيا تعمل على االستجابة 
ــب العراق، ونحن جاهزون  ملطال
ــا الى ان  ــه، الفت ــه وبنائ لدعم
ــر بها  ــل التي م ــب املراح اصع
ــا العراقيون  ــراق، تأكد فيه الع

ان تركيا تقف الى جانبهم.
ــد اعادة  نري ــان،  اردوغ ــاف  واض
ــاح قنصلياتنا في البصرة  افتت
واملوصل، كما اننا نتواصل مع 
ــة داعش  ــي مكافح ــراق ف الع

ومنظمة بي كي كي.
كما أكد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان , امس الثالثاء,أن 
العراق يواجه مشكلة مجرمي 
ــتفتاء الكردي  ــش“ واالس ”داع
ــد  أك ــا  فيم ــروع,  املش ــر  غي
ــتجابة للمطالب  ــرورة االس ض
ــن  للمتظاهري ــروعة  املش

العراقيني.
ــر  مؤمت ــالل  خ ــان  أردوغ ــال  وق
ــع رئيس  ــترك م ــي مش صحف

إن  ــادي  العب ــدر  حي ــوزراء    ال
ــورات  التط ــع  تتاب ــا  ”تركي
ــي العراق منذ  واالحتجاجات ف
أشهر“, مبيناً أن ”العنف ليس 
وسيلة للمطالبة باحلق ونحن 
ــف ونعبر  ــتخدام العن ضد اس
ــف الذي  ــن العن ــن قلقنا ع ع

رافق املظاهرات“.
دائماً  ــدث  نتح ــا  ”أنن ــاف  وأض
ــا واجتماعاتنا عن  عند لقاءاتن
ــي منها  ــي يعان ــاكل الت املش
العراق, فالبلد يواجه مشكلة 
ــتفتاء  االس ــك  وكذل ــش  داع

الكردي غير املشروع“.
ــه ”في  ــى أن ــان, إل ــار ردوغ وأش
ــر بها  ــل التي م ــب املراح أصع

ــا كانت تقف  ــراق فان تركي الع
ــى  ــر ال ــن دون النظ ــه م بجانب

العرق والدين واملذهب“.
ــس التركي رجب  ــرب الرئي و أع
ــتعداد  طيب أردوغان , ايضا اس
تركيا للمشاركة بإعادة إعمار 

العراق.
ــر  مؤمت ــالل  خ ــان  أردوغ ــال  وق
ــع رئيس  ــترك م ــي مش صحف
ــوزراء العراقي حيدر العبادي,  ال
ــل  ــتعدة للعم ــرة مس إن ”أنق
إلعادة إعمار العراق وقد أخبرت 

العبادي بذلك“.
وأشار إلى ”أهمية افتتاح بوابة 
ــن  ــني البلدي ــة ب ــة ثاني حدودي
ــداً عزم  ــارة“, مؤك ــادة التج وزي

ــا الفتتاح قنصليتني في  ”تركي
ــهيل  لتس ــل  واملوص ــرة  البص

االستثمار في العراق“.
ــان, أنه بحث مع  ــح أردوغ وأوض
ــن ان تقدمه  ــا ميك ــادي م العب
اإلرهاب  تركيا مبجال مكافحة 
ــدة آرائنا في  ــى وح ــا عل وأكدن
ــاً أن ”بالده ال  ــر“, مبين هذا األم
ــات اإلرهابية  متيز بني التنظيم
و(بي كي كي ) فكالهما يقتالن 
املدنيني واالطفال الرضع وكبار 

السن بشكل وحشي“.
وأشار إلى ”ضرورة القضاء على 
ــي بلدينا  ــات ف ــذه التنظيم ه
ــذا  ــي ه ــاون ف ــة التع ومواصل

األمر“.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــودة  ــت وزارة العدل، عن اجناز مس أعلن
تقرير جمهورية العراق اخلاص ب االتفاقية 
ــخاص من  ــة حلماية جميع االش الدولي
ــودة  ــا مس ــري، وايض ــاء القس االختف

احلقوق املدنية والسياسية.
ــدر الزاملي إن جلنة  وقال وزير العدل حي
ــر التعاهدية لالتفاقيات  كتابة التقاري
ــا  ــراق عليه ــادق الع ــم وص ــي انض الت
ــت  ــان، صادق ــوق االنس ــة بحق واملعني

ــودة تقرير  ــى مس ــاع عل ــالل االجتم خ
ــاص باالتفاقية  ــراق اخل ــة الع جمهوري
ــخاص  االش ــع  ــة جمي ــة حلماي الدولي
ــودة تقرير  ــري ومس من االختفاء القس
جمهورية العراق للعهد الدولي اخلاص 
ــد  بع ــية  والسياس ــة  املدني ــوق  باحلق
االخذ باملالحظات التي عرضها اعضاء 

اللجنة.
ــه مت ايضا باالضافة  ــاف الزاملي، أن وأض
ــات املقدمة  ــات واملقترح ــى املالحظ ال

ــل وفد وزارة اخلارجية في محضر  من قب
ــوق  ــس حق ــدورة ٣٦ جملل ــات ال اجتماع
رؤى  ــة  مصادق ــن  ع ــال  فض ــان،  االنس
ــأن تقارير  وتوصيات الوفد العراقي بش
ــتعرضة  املس ــدول  ال ــن  م ــة  مجموع
ــدورة (٢٧)  ــي اجتماعات ال ــاركة ف املش
ــتعراض الدوري  ــل لالس ــق العام للفري

الشامل.
ــة من  ــود املبذول ــي، اجله ــن الزامل وثم
ــني الفرعيتني في  ــاء اللجنت قبل اعض

ــم كتابة التقارير  اجناز املسودتني وقس
التابع للدائرة القانونية في وزارة العدل 
ــود الوطنية من  ــف اجله ــرورة تكات وض
ــيراً  ــل املطلوب، مش ــاز العم ــل اجن اج
ــال  الى أن اللجنة املركزية أوصت بارس
ــى االمانة العامة  ــودة التقريرين ال مس
ــى مجلس  ــه عل ــوزراء لعرض ــس ال جملل
الوزراء للمصادقة عليهما قبل ارساله 
ــالل وزارة  ــة من خ ــة املعني ــى اللجن ال

اخلارجية.

باصدار  الهيئة  مباشرة  الساعدي  وأكد 
للمتقاعدين  جديدة  الكترونية  هوية 
عالية  أمنية  مواصفة   ١١ على  حتتوي 
الى  جتريبي،  بشكل  التزوير  ملنع  اجلودة 
الشركات  مع  وباالتفاق  املباشرة  جانب 
املرتبات  دفع  خدمة  لتوفير  املالية، 
واملستحقات من خالل {الهاتف اجلوال} 
قرار  صدور  مع  بالتزامن  للمتقاعدين 
اعتماد  ضرورة  يؤكد  الوزراء  مجلس  من 
بطاقات الدفع االلكتروني ذاتية التبادل، 
منوها بان للهيئة فريقا ينسق مع البنك 
(الفيزا)  العراقي الطالق بطاقات  املركزي 

و(املاستر) للمتقاعدين.
عن  العام،  التقاعد  مدير  وكشف 
الطالق  الرافدين  مصرف  مع  التنسيق 
حيث  املتقاعدين،  لقروض  جديد  منوذج 
واالتفاق  جيدة  بخدمة  الهيئة  تزويد  مت 
يبتعد  شفاف  فوري  قرض  بلورة  على 
الهيئة  جناح  مؤكدا  احملسوبية،  عن 
املتقاعدين  قروض  اضحت  اذ  بتحقيقه، 
فورية وتعمل بنظام {بصمتي تكفلني}، 
حاليا  مبالغها  فتتراوح  القروض  اما 
انه  الى  دينار، مشيرا  ٥) ماليني   –  ٣) بني 
 (١٠  –  ٥) بني  قروض  اطالق  قريبا  سيتم 
و(١٠ – ١٥) ماليني دينار ومن خالل مصرف 

الرافدين حصراً.
الرافدين  مصرف  مع  االتفاق  الى  ولفت 
ايضا وشركات الصناعة الوطنية لتوفير 
قروض مت تعريفها بقروض دعم الصناعة 
قريبا  ستطلق  بانها  منوها  الوطنية، 
لدعم الصناعة الوطنية لتشغيل االيدي 
البسيطة  القروض  ان  مبينا  العاملة، 
االثات  لشراء  تستخدم  للمتقاعدين 
قروض  ستطلق  فيما  املنزلية،  واملعدات 
لشراء السيارات السيما ان هناك معمال 
الشأن،  بهذا  متخصصا  احملمودية  في 
منوها بان دائرته بصدد االتفاق مع مصرف 
كالباصات  السيارات  وصناعة  الرافدين 
للمتقاعدين  والتكسيات  والكيات 

لالسهام بتحسني وضعهم املادي.
للتقاعد  الوطنية  الهيئة  أعلنت  وكما 
جميع  اجناز  عن  الثالثاء،  امس  العامة، 
بشهداء  اخلاصة  التقاعدية  امللفات 
واحلشد  املسلحة  القوات  وجرحى 
التنسيق  عن  كشفت  فيما  الشعبي، 
مع مصرف الرافدين لزيادة مبالغ السلف 

املمنوحة للمتقاعدين.
وقال رئيس الهيئة التابعة لوزارة املالية، 
احمد عبد اجلليل الساعدي إن ”الهيئة 
اجناز  على  املاضية  املدة  خالل  ركزت 
منتسبي  وجرحى  شهداء  معامالت 
الشعبي“،  واحلشد  والشرطة  اجليش 
معامالتهم  باجناز  ”النجاح  مؤكدا 
باجناز  حاليا  واملباشرة  كامل،  بشكل 
ملف ضحايا االرهاب منوها بان الهيئة 

جنحت باجناز جزء كبير منه“.
”ادخلت  دائرته  أن  الساعدي،  وأضاف 
امللفات، ومت  التكنولوجيا احلديثة الجناز 
تغيير طبيعة اجناز املعامالت التقاعدية، 
اذ اضحت املعاملة (محوسبة) ما اسهم 
والغاء  الروتينية  االجراءات  بتقليص 
اجراء صحة الصدور، وبالتالي فان عملية 
او  للمتقاعد  واخلدمة  الراتب  احتساب 
العنصر  تدخل  دون  آلية  ورثته،اصبحت 

البشري“.
حاليا  التقاعدية  ”املعاملة  ان  واوضح، 
ساعة   ٤٨ الـ  يتجاوز  ال  مبوعد  تنجز 
بغداد  في  املعاملة  تقدمي  تاريخ  من 
”استحصال  عن  كاشفا  واحملافظات“، 
الوزراء  جمللس  العامة  االمانة  موافقة 
وزارة  كل  في  للتقاعد  شعبة  الفتتاح 
بجمع  مهامها  تتمحور  مؤسسة،  او 
قاعدة  وتوفير  التقاعدية،  التوقيفات 
املعاملة  واجناز  للهيئة،  املوظفني  بيانات 
موظفني  تدريب  الى  مشيرا  التقاعدية، 
املعاملة  يرسلون  الوزارات  تلك  في 
التقاعد  دائرة  في  اخملصص  النظام  على 
الوقت  من  الكثير  يختصر  ما  العامة، 

واجلهد“.
وأكد الساعدي، ”مباشرة الهيئة باصدار 
للمتقاعدين  جديدة  الكترونية  هوية 
عالية  امنية  مواصفة   ١١ على  حتتوي 
الى  جتريبي،  بشكل  التزوير  ملنع  اجلودة 
الشركات  مع  وباالتفاق  املباشرة  جانب 
املرتبات  دفع  خدمة  لتوفير  املالية، 
اجلوال)  (الهاتف  خالل  من  واملستحقات 
قرار  صدور  مع  بالتزامن  للمتقاعدين 
اعتماد  ضرورة  يؤكد  الوزراء  مجلس  من 
بطاقات الدفع االلكتروني ذاتية التبادل، 
منوها بان للهيئة فريقا ينسق مع البنك 
املركزي الطالق بطاقات (الفيزا) و(املاستر) 

للمتقاعدين“.
مع  ”التنسيق  عن  الساعدي  وكشف 
جديد  منوذج  الطالق  الرافدين  مصرف 
لقروض املتقاعدين، حيث مت تزويد الهيئة 
قرض  بلورة  على  واالتفاق  جيدة  بخدمة 
فوري شفاف يبتعد عن احملسوبية، مؤكدا 
جناح الهيئة بتحقيقه، اذ اضحت قروض 
املتقاعدين فورية وتعمل بنظام (بصمتي 
القروض فتتراوح مبالغها  اما  تكفلني)، 
مشيرا  دينار“،  ماليني   (٥  –  ٣) بني  حاليا 
الى انه ”سيتم قريبا اطالق قروض بني (٥ 
دينار ومن خالل  ١٥) ماليني   – و(١٠   (١٠  –

مصرف الرافدين حصرا“.
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كيف ضيقت «إسرائيل» الخناق على النشطاء اليهود الموالين للقضية الفلسطينية

ــة التي تعصف بالبلد وبني حاقد  ــي خضم الفنت املتالحق     ف
ــدة  ــرز مواقف تتنامى في ش ــعيد وضاحك وباك تب ــر وس وناك
لذعتها وسخونة موادها ، صوت التظاهرات اختفى تقريبا من 
الساحة ألسباب كثيرة منها عدم االمل بالتغيير والتسقيط 
من بعض اجلهات التي ال تنفعها اصوات التظاهرات النها تزعج 
النائم الكبير ذي الفراش الوثير وألن العيد آت فيحاول البعض 
ــتمر الوضع بازماته  ــات حتى يس ــل االعالن عن التحالف تأجي
ــاب دقيق . ترامب يريد اخذ نفط  لفترة اطول ففي كل أمر حس
العراق وجيراننا يذلونا بسرقة املاء وتوريد السلع والبضائع مع 
ــرى البعض يدافع  ــيناريو محبك حملق الصناعة العراقية وت س
ــل عن بعد .  ــب كأنه (مكوك) ويعم ــن اجلهة الفالنية بغض ع
الفراغ الدستوري يستسيغه البعض وصرنا اضحوكة للناس 
ــداء وهذه صورتنا مع  ــي قادر على لي ذراع االع فما من سياس

مستقبل غامض قامت . 
هل المريكا رأي في كل 
ــائل ؟ احلصار  هذه املس
ــران هل  ــى تركيا واي عل
على  باحلصار  يذكركم 
ــن احلصار  ــراق؟ لك الع
العراقي اقسى واشد .. 
ملاذا يتفوق العراق حتى 
ــاره على العالم؟  بحص
ــر في هذه  هل هناك س
االرض؟  ــن  م ــة  البقع
البعض  ــرخ  يص ال  ملاذا 
العراقيني  ــال  ح ــى  عل
ــاز  بامتي ــني  املقموع

ــي ويتصارخ على فالن وفالن ؟ مغنية احلي ال تطرب وهذا  امريك
ــم الصراعات كبير  ــتطيع ان نطبقه حرفيا هنا حج مثل نس
ــد ذا قيمة  ــل واليتامى لم يع ــهداء واصوات االرام ــاء الش ودم
ــيد  ــاعد العراق هل يصح هذا؟ ملاذا الس بل كل الفضل ملن س
مسعود اختفى من االعالم؟ هل يدبر أمرا فمن شانه هذا؟ هل 
ــتعد لإلنقضاض على  ــة املرتبطة بآخرين تس ــألذرع الداخلي ل
ــر ملدينة الصدر؟ ماهي  ــراء كما حصل في التفجير االخي الفق
االمور التي ستظهر بعد سلسلة املؤامرات اخلفية على بلدنا 
ــاع لتزودنا الكويت  ــاء باالنقط ــتمر الكهرب املنكوب؟ هل تس
ــماء بغداد؟ هل  ــة لتنور س ــة منتهية الصالحي ــات بالي مبغذي
ــتورد من موريتانيا قناديل زيت؟ ام نذهب بأفواج سياحية  نس
ــقط كل العمالء والفاسدين؟ اشك في كل  الى الهماليا لنس

هذا.

Ú‡«b„@ÚÅäï

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ترامب يريد اخذ نفط 
العراق وجرياننا يذلونا 
بسرقة اِّـاء وتوريد 
السلع والبضائع مع 
سيناريو محبك ِّـحق 
الصناعة العراقية

ــام عناصر  ــة، ق ــار هذه اخلط ــي إط ف
ــزة  املتمرك ــرائيلية  اإلس ــرطة  الش
ــرائيل»  ــني «إس ــا ب ــدود طاب ــى ح عل
ومصر، باعتقال الناشطتني املوالينت 
لفلسطني، سيمون زميرمان وأبيجيل 
ــبة  وبالنس ــاعات.  لس ــباوم،  كيرش
ــني عادتا من  ــابتني اللت ــني الش لهات
ــبه  ــبوع في ش ــة األس ــة نهاي عطل
ــن اعتقالهما  ــيناء، لم يك جزيرة س

أمرا مفاجئا.
«ِّـاذا تعمل مع الفلسطينيني، 

وال تعمل مع اليهود؟»
ــرطة  ــا، طرحت ش ــالل اعتقالهم خ
ــئلة على  ــن األس ــد م ــدود العدي احل
ــاوزت الثالث  ــابتني خالل مدة جت الش
ــئلة التي  ــاعات. وكانت هذه األس س
ــدود اإلجابة عنها  ــرطة احل طلبت ش
ــك التي  ــمني؛ تل ــمة إلى قس منقس
حررتها الشرطة بنفسها، وتلك التي 
السرية  ــاباك  الش ــلتها أجهزة  أرس
ــئلة  ــني األس ــن ب ــرطة. وم ــى الش إل

ــى زميرمان، نذكر «ملاذا  التي وجهت إل
ــطينيني وال تعمل  ــل مع الفلس تعم
ــرى  ــئلة األخ أو األس ــود»،  اليه ــع  م
ــطة حول رئيس  املتعلقة برأي الناش
ــو، أو وجهة  ــني نتنياه ــوزراء، بنيام ال
نظرها حول السياسات اإلسرائيلية 
عامة. بالنسبة للقادة اإلسرائيليني، 
ــر اليهود  ــهل جدا اتهام غي من الس
ــامية»؛ لكن ال ميكنهم  «مبعاداة الس
ــى  ــات إل ــذه االتهام ــل ه ــه مث توجي
ــخاص مثل زميرمان أو يهود آخرين  أش
ــرون ما يحدث  ــرائيل» وي ــزورون «إس ي
ــي احملتلة بعيون مختلفة. في األراض

ــابق، وحتديدا خالل سنة  في وقت س
ــة «إف  ــان حرك ــأت زميرم ٢٠١٤، أنش

ــح االحتالل في  ــاو» التي تكاف نوت ن
ــزة. ويقود  ــة الغربية وقطاع غ الضف
ــن اليهود  ــة مجموعة م ــذه احلرك ه
ــعون إلى إنهاء  األمريكيني الذين يس
ــادت هذه اجملموعة  االحتالل. وقد اعت
ــة  ــاطات معارض ــام بنش ــى القي عل
واإلدارة  ــرائيلية  اإلس ــة  للحكوم
ــواء.من  الس ــد  ح ــى  عل ــة  األمريكي
ــور مجموعات  ــرى، أثار ظه جهة أخ
ــوت ناو» في الواليات  على غرار «إف ن
املتحدة األمريكية مخاوف احلكومة 
ــادة  للق ــبة  وبالنس ــرائيلية.  اإلس
اإلسرائيليني، من السهل جدا اتهام 
غير اليهود «مبعاداة السامية»؛ لكن 
ال ميكنهم توجيه مثل هذه االتهامات 
ــان أو يهود  ــخاص مثل زميرم ــى أش إل
ــرون ما  ــرائيل» وي ــن يزورون «إس آخري
ــة بعيون  ــي احملتل ــدث في األراض يح
ــر، تخصص  ــع األم ــي واق مختلفة.ف
ــن أجل  ــواال طائلة م ــرائيل» أم «إس
يقودها  التي  االحتجاجات  مكافحة 

النشطاء اليهود، التي تشمل جبهة 
ــرائيل»  احلملة الدولية ملقاطعة «إس
ــتثمارات  االس ــحب  وس ــة  (املقاطع
ــارض االحتالل  ــات)، التي تع والعقوب
الذي دام أكثر من نصف قرن. ومؤخرا، 
خصصت وزارة الشؤون االستراتيجية 
ــورو ملكافحة  ــه ٣٢ مليون ي ما قيمت
ــجت وزارات  ــدو»، وقد نس ــذا الع «ه

أخرى على نفس املنوال، إذ خصصت 
ــذا اخملطط.جتدر  موارد هامة لدعم ه
ــان تقيم حاليا  ــارة إلى أن زميرم اإلش
ــرائيل»، وترافقها الناشطة  في «إس
ــل  أبيجي ــة  األمريكي ــة  اليهودي

كيرشباوم، التي خضعت الستجواب 
ــرطة، وبشكل  ــر من قبل الش مباش
ــر من قبل الشاباك. وتعي  غير مباش
الصديقتان جيدا أن أسوأ ما ميكن أن 
ــو الترحيل من البالد؛  يحدث لهما ه
ــطتان  ــته الناش ــذي عايش ــر ال األم
ــأت ظاهرة غير منتظرة أو  سابقا.نش
ــباب  ــة، تتمثل في إبداء الش متوقع

ــا كبيرا  ــي اهتمام ــودي األمريك اليه
ــا جعلهم  ــطينيني، مم بحياة الفلس
يسافرون إلى األراضي احملتلة ملعاينة 
ــطينيني عن  ــع املواطنني الفلس وض
كثب وتسليط الضوء على حياتهم 
اليومية في ظل االحتالل العسكري.
يبدو أن القلق اإلسرائيلي مبرر، لذلك 
ــرائيلية بشكل  تهتم احلكومة اإلس
ــباب  ــارات اجملانية للش ــاص  بالزي خ
اليهود القادمني من الواليات املتحدة 
ــرائيل». وخالل  ــى «إس ــة إل األمريكي
ــباب  أيام الزيارة، يُروى إلى هؤالء الش
ــة دون  ــمي للصهيوني ــخ الرس التاري
ــلط  ــى القضايا التي تس ــرق إل التط

الضوء على انتهاكات االحتالل.
يهتم بعض السياح بحياة 

الفلسطينيني وهو ما ال يروق 
لإلسرائيليني

خالل السنوات األخيرة، نشأت ظاهرة 
ــة، تتمثل في  ــر منتظرة أو متوقع غي
ــودي األمريكي  ــباب اليه ــداء الش إب

اهتماما كبيرا بحياة الفلسطينيني، 
ــى األراضي  ــافرون إل مما جعلهم يس
ــني  املواطن ــع  وض ــة  ملعاين ــة  احملتل
ــليط  ــطينيني عن كثب وتس الفلس
الضوء على حياتهم اليومية في ظل 
ــكري. بطبيعة احلال،  االحتالل العس
ــذا االهتمام  ــرائيليني ه ال يروق لإلس
ــطة  ــطينيني أو بعض األنش بالفلس

ــة «إف نوت  ــرار حرك ــرى على غ األخ
ــم حمالت توعوية في  ناو» التي تنظ
اجلامعات األمريكية املوجهة بشكل 
ــودي، مما  ــباب اليه ــى الش ــاص إل خ
ــي بحقيقة  ــل الكثير منهم يع جع

ــو ما حتقق في  ــالل ألول مرة، وه االحت
الفترة األخيرة.ال يقتصر نشاط هذه 
ــة االحتالل فقط،  ــة على إدان اجلمعي
وإمنا يهتم أيضا بالقضايا اإلنسانية 

ــات املتحدة  ــلمي الوالي اخلاصة مبس
األمريكية. فعلى سبيل املثال، نددت 

ــود التي  ــوت ناو» بالقي ــة «إف ن حرك
أقرها الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
ــول املواطنني القادمني من  لوقف دخ
ــلمة إلى  ــدان ذات األغلبية املس البل
األمريكية،  ــدة  املتح الواليات  أراضي 
ــم تنل  ــذه البادرة ل ــم أن ه ــع العل م
ــرائيليني أيضا. قامت وزارة  رضا اإلس
ــرائيلية، التي تتمتع  ــة اإلس الداخلي
ــرد العديد  ــلطة على احلدود، بط بس
ــى قبل  ــطاء الغربيني حت ــن النش م
ــة في بعض  ــم األراضي احملتل دخوله
ــو  ــودة، وه الع ــون  ــل قان األحيان.مث
ــمح ألي يهودي من  القانون الذي يس
ــرة إلى  ــاء العالم بالهج ــع أرج جمي
ــرائيل» واحلصول على اجلنسية  «إس
بشكل فوري، عقبة أمام التدابير التي 
ــرائيلية ضد  تتوخاها احلكومة اإلس
ــتنكرين لالحتالل. ولكن  اليهود املس
إذا لم يرغب هؤالء اليهود في الهجرة 
إلى «إسرائيل»، وأتوا لتمضية يومني 
ــالد، فيمكن أن  ــالث ثم غادروا الب أو ث
ــال االنتقامية  ــوا هدفا لألعم يصبح
ــذا  ه ــرائيلية.في  اإلس ــلطات  للس
ــت وزارة الداخلية، التي  ــدد، قام الص
ــدود، بطرد  ــلطة على احل ــع بس تتمت
ــطاء الغربيني حتى  العديد من النش
ــي احملتلة في  ــم األراض ــل دخوله قب
ــم  ــن بينه ــان، وكان م ــض األحي بع
ــن بإمكانهم  ــباب اليهودي الذي الش
ــرائيل» إذا رغبوا في  الهجرة إلى «إس
ــوز/ يوليو  ــهر مت ــي بداية ش ــك. وف ذل
املاضي، طردت السلطات اإلسرائيلية 
ــطة األمريكية اليهودية آرييل  الناش
ــور دخولها  ــرائيل» ف ــن «إس غولد م
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

قائمة اِّـنظمات والحركات 
غري اِّـرحب بها َّـ «إسرائيل»

ــي املاضي،  ــون الثان ــهر كان خالل ش
نشرت إسرائيل قائمة تضم عشرين 
ــب بها  ــر مرح ــة غي ــة وحرك جمعي
ــي  ــوزارات الت ــن لل ــالد. وميك ــي الب ف
ــحب  ــة وس ــة املقاطع ــد حرك ترص
ــات أن  ــرض العقوب ــتثمارات وف االس
ــاء  ــن أعض ــو م ــول أي عض ــع دخ متن
ــي  ــورة ف ــركات املذك ــات واحل املنظم
ــك،  ــى ذل ــالوة عل ــة. ع ــذه القائم ه
ــلطات اإلسرائيلية مبنع  تسمح الس
ــان من الدخول  مراقبي حقوق اإلنس
ــم معادين  ــرائيل» ألنها تعتبره «إس
ــرح  ــي، ص ــني املاض ــوم االثن للدولة.ي
جهاز األمن العام اإلسرائيلي املعروف 
ــاباك» بأنه لم يستجوب  باسم «ش
الناشطتني سيمون زميرمان وأبيجيل 
ــر، ولكن  ــكل مباش ــباوم بش كيرش
ــدود من  ــرطة احل ــع ش ــم مين ــك ل ذل
ــئلة التي  ــتجوابهما وطرح األس اس
ــاباك». ونفت أجهزة  ــلتها «الش أرس
ــطتان  ــت بها الناش ــن ما صرح األم
ــتجوابهما ومعرفة  حول مسألة اس

آرائهما السياسية.

* صحفي وكاتب إسباني 
يعمل لدى صحيفة بوبليكو

أثار ظهور مجموعات 
على غرار «إف نوت ناو» 
َّـ الواليات اِّـتحدة 
األمريكية مخاوف 
الحكومة اإلسرائيلية

 

تخصص «إسرائيل» أمواال طائلة من أجل مكافحة االحتجاجات التي 
يقودها النشطاء اليهود التي تشمل جبهة الحملة الدولية ِّـقاطعة إسرائيل

نتنياهو

الرئيس االسرائيلي

عباس

في الوقت الراهن، 
تقود «إسرائيل» 
حربا شرسة على 
نحو متزايد ضد 
النشطاء املوالني 
للفلسطينيني، مبا 
في ذلك النشطاء 
اليهود األمريكيني. 
وعوضا عن البقاء 
مكتوفة اليدين، 
تبنت «إسرائيل» 
موقفا عدوانيا 
ضد هذه اجملموعة 
املوالية للقضية 
الفلسطينية. 
وفي هذا الصدد، 
قال وزير األمن 
العام اإلسرائيلي، 
جلعاد أردان، أحد 
أعضاء مجلس 
الوزراء الذي يتولى 
مسؤولية هذه 
املسألة: «لقد 
مررنا من الدفاع 
إلى الهجوم».

* يوجينيو غارسيا غاسكون
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بغداد / البينة اجلديدة / احمد 
احليدري

ــام دائرة صحة  افتتح مدير ع
بغداد / الكرخ الدكتور جاسب 
ــف احلجامي مركز اجلواد  لطي
ــرطانية في  ــألورام الس ( ع ) ل
مدينة اإلمامني الكاظمني ( ع) 
ــد تأهيله من قبل  الطبية بع
وبجهود  ــية  ــالكات هندس م
ــدمي  لتق ــتثنائية  واس ــة  ذاتي

ــة  الطبي ــات  اخلدم ــل  أفض
والعالجية للمرضى السرطان 
ــات كافة  ــداد واحملافظ في بغ
والذي يعتبر من املراكز املهمة 
ــب  جان ــي  ف ــة  والتخصصي

الكرخ .
ــث أوضح احلجامي وخالل  حي
حديثه ألعالم الدائرة : أن هذا 
ــدم خدماته الطبية  املركز بق
ــريحة كبيرة  ــة لش والعالجي

ــرطانية  الس األورام  ــى  ملرض
ــات  ومحافظ ــداد  بغ ــي  ف
ــه  ــل في ــة وتعم ــراق كاف الع
ــة  ومتريضي ــة  طبي ــالكات  م
وفيزياوية متدربة وذات كفاءة 

متخصصة .
ــل املركز  ــه مت تأهي ــا : ان مبين
ــية ذاتية في  ــود هندس بجه
ــرخ ومدينة  ــة الك دائرة صح
اإلمامني ( ع ) بعد رفد املدينة 

ــراء األدوية  ــغ مالية لش مببال
للمركز  الطبية  واملستلزمات 
حيث مت ترميمه وتأهيل بعض 

من أقسامه .
ــتمرون في  ــا مس ــا: إنن مبين
ــدات املركز  ــي وح ــل باق تاهي
وبعض أقسام وردهات املدينة 
ــة  صحي ــات  خدم ــدمي  لتق
وعالجية للمواطنني مراجعي 

املركز واملدينة الطبية .

بغداد / البينة اجلديدة / عبد العليم البنا
العبادي  حيدر  الدكتور  الوزراء  مجلس  رئيس  السيد  برعاية 
يقام يوم السبت املقبل (٢٠١٨/٨/١٨) حفل االفتتاح الرسمي  
واجلماهيري الكبير للمرحلة األولى من مشروع تطوير وتأهيل 
الساحات الذي ميثل احملور األول ملبادرة ألق بغداد التي أطلقها 
ملسات  الضفاء  شمة  نصير  والعاملي  العراقي  املوسيقار 
جمالية وعمرانية وسياحية وترفيهية تعيد األلق لبغداد (أم 
العواصم) ناهضة بأبنائها لتكون مبصاف العواصم العاملية 
لإلنسانية  وماقدمته  الكبير  احلضاري  وعمقها  لقيمتها 
شاخصة  مازالت  وحضارية  وعلمية  فكرية  منجزات  من 
وعلمائها  وفالسفتها  مفكريها  نتاج  وكانت  اليوم  الى 
عشرة  إحدى  األولى  املرحلة  اجملاالت.وتتضمن  مختلف  في 
ساحة من ساحات بغداد املهمة التي تقع في جانبي الكرخ 
وشيخ  والنسور  العربي  والفارس  (الواثق   : وهي  والرصافة 
معروف والطيران و٥٢ والنسور ووهران ومظفر النواب واملثنى 
واالئمة وجدة ) حيث سيتم افتتاحها في وقت واحد بحضور 
والداعمة  الراعية  اجلهات  وممثلي  املسؤولني  كبار  من  عدد 
العراقي  املركزي  والبنك  الوزراء  جمللس  العامة  األمانة  في 
املصارف  من  ونخبة  بغداد  وأمانة  اخلاصة  املصارف  ورابطة 
مليارات  ثمانية  من  بأكثر  املشروع  هذا  مولت  التي  اخلاصة 
البنك  في  إنشاؤه  مت  باملبادرة  خاص  صندوق  خالل  من  دينار  
املركزي العراقي حيث أسهم فيه ٢٧ مصرفا خاصا ومصرفا 
نخبة  مبشاركة  اجلميع  شمل  واحدا.وسيلتئم  حكوميا 
واإلعالميني  والفنانني  املثقفني  من  املدني  اجملتمع  رموز  من 

واالكادمييني والناشطني فضال عن ممثلي املصارف اخلاصة في 
احلفل املركزي الكبير الذي سيقام في متام الساعة الثامنة 
احملطة  مؤسسة  ٢٠١٨/٨/١٨)في  (السبت  ذاته  اليوم  مساء 
لريادة االعمال قرب تقاطع عقبة بن نافع ويتضمن القاء عدد 
من الكلمات وعروضا فنية وموسيقية وفيلمية وتكرمي نخبة 
املشروع  هذا  اجناز  في  اسهموا  الذين  العاملني  أفضل  من 
احلضاري واجلمالي الكبير .حققت املبادرة برئاسة املوسيقار 
وتعاون  عمل  صيغة  املدني  اجملتمع  ميثل  الذي  شمة  نصير 
رابطة  برعاية  اخلاص  القطاع  دور  تأكيد  خالل  من  جديدة 
املصارف اخلاصة برئاسة االستاذ وديع احلنظل في اجناز هذا 

وفقا  ومضمونا  شكال  متقدمة  وبامكانات  احليوي  املشروع 
والتصميم  االختيار  مراحل  كل  اجملتمعية.وجرت  ملسؤوليته 
والتنفيذ وفقا للوثيقة القياسية املعتمدة لدى البنك الدولي 
وعلى أساسها مت اختيار الشركات املنفذة حيث بدأ العمل 
هذه  لتظهر   ٢٠١٧/١٢/١٠ في  ساحة)   ٢١) األول  احملور  في 
الساحات بحلة جديدة وتشمل عملية التطوير محيط هذه 
الساحات بهدف استكمال الرؤية اجلمالية لكل ساحة من 
هذه الساحات .وسيتم اجناز وافتتاح املرحلة الثانية واألخيرة 
بيوم  االحتفال  مع  بالتزامن  الساحات  تطوير  مشروع  من 

السالم العاملي في احلادي والعشرين من أيلول املقبل ٢٠١٨ .

ÖaÜÃi@’€c@ÒâÖbjfl@Â«@âÖbï@Ô–zï@ÊbÓi

بابل / البينة اجلديدة / علي 
شريف 

ــي  ــية ف ــت التدريس حصل
ــة  اجلميل ــون  الفن ــة  كلي
ــتاذ  االس ــل  باب ــة  بجامع
الدكتورة صفا لطفي عبد 
االمير على براءة اختراع من 
ــزي للتقييس  ــاز املرك اجله
ــن  ــة ع ــيطرة النوعي والس
ــاص  خ ــالء  لط ــا  ابتكاره
ــيارات مقاوم للظروف  للس
ــوادث  ــارة وللح ــة احل اجلوي
ــدة  ــعار زهي ــة وبأس املروري
ــتورد  باملس ــا  قياس ــدا  ج
منه٠ وقالت الدكتورة صفا 
لطفي لندوب جريدة (البينة 
ــدة):ان الطالء املبتكر  اجلدي
ــكلة  ــوم على حل مش يق
يعاني منها مستعملو هذا 
النوع من الطالءات، إذ تعد 
ــالءات ذات حاجة  هذه الط
ــا يتعرض له  مهمة نظرا مل
هذا الطالء من أضرار سواء 
ــل  العوام ــبب  ــت بس أكان

اجلوية والبيئية ، أو بسبب 
املرورية٠واضافت  ــوادث  احل
الدكتورة لطفي: ان الطالء 
اجلديد يتميز بكونه محضر 
ــودة في  ــن مكونات موج م

ــة ( العراقية )  البيئة احمللي
وهي متوائمة مع متطلبات 
ــيما  البيئة العراقية ، الس
ما تتميز به من إرتفاع عال 
بدرجات احلرارة ،ناهيك عن 

تقادم الزمن وما يتركه من 
ــيارة،  أضرار على طالء الس
ــراق  ــى أن الع ــة ال باإلضاف
اصبح في االونة االخيرة من 
البلدان املنتجة للسيارات، 
الى  احلاجة  ــر  تظه وبذلك 
ابتكارات ميكن  مثل هكذا 
ــد٠  البل ــة  حاج ــي  تلب ان 
ــكار اجلديد  واكدت ان االبت
ــق صناعيا ،  ــل للتطبي قاب
ــة عوائق ، إذ ميكن  وبدون أي
ــتعماله في  ــه أو إس إنتاج
اجملاالت الصناعية، ومن هنا 
فهو يوفر بدائل لهذا النوع 
من الطالءات التي تستورد 
ــراق وتكلف  ــن خارج الع م
الدولة أمواال طائلة٠ وبينت 
ان هذه البراءة تعد الثامنة 
من نوعها في عداد براءات 
ــت  ــي حصل الت ــراع  االخت
ــاز املركزي  ــا من اجله عليه
ــيطرة  والس ــس  للتقيي

النوعية٠

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
ــم التعليمي  ــفى ابن الهيث ــجل مستش س
ــات الصحية التابعة  للعيون احدى املؤسس
ــن  ــداد ع ــي بغ ــة ف ــة الرصاف ــرة صح لدائ
ــال تقدمي اخلدمات  حصيلة متقدمة في مج
ــخيصية للمرضى  الطبية والعالجية والتش
ــوز هذا  ــهر مت ــني خالل ش ــن واملراجع الراقدي
ــتقبالها (٣٤٤٠٩) مراجعا  ــك باس ــام وذل الع
ــهدت اجراء اكثر من (٢٠٠٠) عملية  فيما ش
ــف معاون  ــي مختلف امراض العيون وكش ف
ــؤون الفنية الدكتور  ــفى للش مدير املستش
ــب  املكت اورده  ــان  بي ــي  ف ــي  الطائ ــر  خضي
ــفى ان هذه االعداد من  االعالمي في املستش
ــني (٣٢٤١٥) مراجعا في  ــت ب املراجعني توزع
ــارية الصباحية فيما كان مجموع  االستش
ــتقبلته االستشارية املسائية اخلافرة  ما اس
(١٩٩٤) مراجعا، مضيفا ان الوحدات الطبية 
ــاندة كان لها الدور االبرز وذلك عن طريق  الس
ــزة للمراجعني حيث اجنزت  تقدمي خدمات ممي
وحدة اخملتبر اكثر من (٧٠٠٠) فحص مختبري 
ــيط ومعقد فيما استقبلت وحدة  ما بني بس
االشعة (٦٦) مراجعا اما وحدة السونار فبلغ 

ــا (١١٣٤) فحصا ، كما  ــوع فحوصاته مجم
ــر الطبي ما يقارب  ــتقبلت وحدة التصوي اس
(١٤٠٠) مراجع من جانب اخر شهدت صاالت 
ــة  ــة جراحي ــراء (٢٠١٨) عملي ــات اج العملي
ــة اذ  ــا الطبي ــف تصنيفاته ــت مبختل تنوع
توزعت بواقع (٦٨٧) فوق الكبرى ، (٢٣٤) كبرى 
ــرى فكان نصيبها  ــطى ، اما الصغ ، (٣٢) وس
ــة جراحية في حني كان مجموع  (٩٨٤) عملي
اخلاص منها (٨١) عملية ، وفي السياق عينه 
ــهد زيادة  ــفى يش اوضح الطائي ان املستش
ــني لتلقي مختلف  ــي اعداد املراجع كبيرة ف
ــيرا ان  ــة ، مش ــة والعالجي ــات الطبي اخلدم
ــم وزارة الصحة  ــتمرار دع ذلك يرجع الى اس
ــداد الرصافة  ــة وصحة بغ ــس احملافظ ومجل
ــام  ــفى من اجل تطوير كافة اقس للمستش
ــر جتهيزها بأحدث  ــفى عب ووحدات املستش
ــالكات الطبية  ــة ورفدها بامل االجهزة الطبي
ــة ضمن هذا  ــرات العالي ــة ذات اخلب والصحي
التخصص الطبي الدقيق والتي تعمل بوتيرة 
عالية لضمان تقدمي افضل اخلدمات والرعاية 
ــة للمواطنني والنهوض  والصحية والعالجي

بالواقع الصحي نحو االفضل .

@@HSTPPPI@Â«@ÜÌåÌ@bflÎ@ÚÓyaäu@ÚÓ‹‡«@HRPPPI@Âfl@är◊a
@ãÏ∑@äËë@fi˝Å@ÊÏÓ»‹€@·rÓ:a@Âia@Û–ínéfl@ø@…uaäfl

@ÚÓmaá@ÖÏË†@È‹ÓÁdm@Ü»i@ÚÓ„büäé€a@‚aâÎˇ€@ÖaÏ¶a@å◊äfl@|nn–Ì@Ôflbvßa

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
عربات  زجاج  على  احلجارة  رمي  ظاهرة  تعد   
على  النظامية  غير  املعابر  وانشاء  املسافرين 
خطوط السكك ظاهرة غير حضارية مما تسبب 
العامة  املمتلكات  األرواح وخسارة  في  إلى زهق 
كما ان لها   تداعيات.ان ظاهرة  التجاوزات على 
املعابر  ازالة  وكيفية  السكك  خطوط  محرمات 
ما  ،وبالرغم  القانون  قوة  بفرض  النظامية   غير 
مناطق  في  املعنيني  بتوجيه  السكك  به  قامت 
املناطق  مدراء  بني  للقاءات  اضافة  السكك   
احملافظة  في   اإلدارية  اخلدمات  مسؤولي  مع  
لالقضية  االدارية  الوحدات  مدراء  بحضور 
التخاذ  احملافظة  ومرور  شرطة  ومدراء  والنواحي 
قرارات حاسمة للقيام  بحملة الزالة املعابر غير 
النظامية وتشكيل دوريات ملالحقة بعض ضعاف 
النفوس الذين يقومون برمي احلجارة في املناطق 
املشخصة  على حدود سكك احملافظة للحد من 
في  تسببت  التي  احلضارية   غير  الظاهرة  هذه 
ازهاق االرواح البشرية واخلسائر املادية للسكك .. 

واجلدير بالذكر ان وزير النقل االستاذ كاظم فنجان 
السادة  مخاطباته    عبر  موخرا  وجه  احلمامي 
القاضي  الوزراء  مجلس  قرار  بتفعيل  احملافظني 
للحد  دورهم  بتفعيل  احملافظني  مكاتب  مبفاحتة 
من التجاوزات وازالة ممرات التعابر غير النظامية 
،ومن جهة اخرى  وجه مدير عام السكك املهندس 
باجراء  املناطق  مدراء  جميع  سلوم  جبر  سالم 
لقاءات مباشرة  مع احملافظني ومجالس احملافظات 

وكتاب  الوزراء  مجلس  بقرار  التام  بااللتزام 
تاخذ احملافظات  بان  النقل  لوزارة   العام  املفتش 
دورها الفعال للحد من التجاوزات على محرمات 
القطارات  سير  انسيابية  لضمان  السكك  
اجل  من  والنازلة  الصاعدة  والبضائع  املسافرين 
والسرعة   الراحة  وتامني  الكرمي  املواطن  خدمة 
والسفر املريح على خطوط السكك املمتدة في 
عموم احملافظات .واستنادا لتوجيهات وزير النقل 
ستقوم السكك بفرض قوة القانون للمتجاوزين 
ظاهرة  من  واحلد  النظامية   غير  املعابر  بإنشاء 
العمل  لهذا  املتسببني  ومالحقة  احلجارة  رمي 
املشؤوم  واخذ تعهدات من األهالي التي مير فيها 
القطار بعدم االضرار بالقطارات وخطوطها فضال 
والوحدات  والنواحي  االقضية  مدراء  مفاحتة  عن 
اإلدارية رسميا بإزالة ممرات التعابير غير النظامية 
واحلد من رمي احلجارة وانشاء محالت وأسواق قرب 
وفرض  املتجاوزين  ومحاسبة  السكة  محرمات 
قانونية من  وتقدمي دعاوي  غرامات مالية عليهم 

السكك.

ÚÌâÎäΩa@tÖaÏßaÎ@“Îäƒ‹€@‚Îb‘fl@paâbÓé‹€@ı˝üâbÿnia@ a6Åa@Òıaäi

  بغداد / البينة اجلديدة
ــتنادا  ــعبية اس    قررت دائرة العيادات الطبية الش
ــتحداث شعبة  إلى بيان صادر من وزارة الصحة اس
إدارة املشاريع الصحية ترتبط بقسم األمور الفنية. 
ــؤون الفنية  ــرة للش ــام الدائ ــاون مدير ع ــال مع وق
ــتحداث  ــم تقرر اس ــهاب احمد جاس ــور ش الدكت
شعبة إدارة املشاريع الصحية ترتبط بقسم األمور 
ــة دائرة  ــة وزارة الصح ــد حصول موافق ــة بع الفني
ــاريع  ــوارد وإلغاء وحدة املش ــط وتنمية امل التخطي
ــم التخطيط وتنمية املوارد .وأوضح يكون  في قس
مدير الشعبة املذكورة من ذوي املهن الطبية ولديه 
ــنوات وتتكون من أربعة  خدمة ال تقل عن خمس س
وحدات وهي وحدة مشاريع تطوير اخلدمات الصحية 
ووحدة املشاريع الصحية املسائية ووحدة املشاريع 
ــؤولو الوحدات من  الصحية الصناعية ويكون مس
ذوي املهن الطبية ولديه خدمة ال تقل عن ٣ سنوات 
ــؤولها حاصل على  ــدة املتابعة فيكون مس أما وح
ــهادة البكالوريوس أدارة واقتصاد ولديه خدمة ال  ش
ــنوات .وتكون مهام وواجبات الشعبة  تقل عن ٣ س
ــات الصحية  ــاريع تطوير اخلدم ــة عمل مش متابع

ــاريع الصحية املسائية واملشاريع الصناعية  واملش
ــة  ــة والفني ــات اإلداري ــث التعليم ــة وحتدي ومتابع
ــاريع  ــات املتعلقة بفتح وغلق املش ومتابعة البيان
ــبي املشاريع  ومتابعة وإصدار األوامر اإلدارية ملنتس
ــطة  ــهرية ألنش ومتابعة وتدقيق اإلحصائيات الش

املشاريع .

@Új»ë@tÜzném@ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€a
ÚÓzñ€a@…ÌâbíΩa@ÒâaÖa

بغداد/ البينة اجلديدة
املؤقت  باألعمال  القائم  زار   
اليونان  لدى  العراق  جلمهورية 
أكادميية  مصطفى،  علي  هندرين 
إغناتيا للطيران ملتابعة سير الدورة 
واعداد  بتهيئة  اخلاصة  التدريبية 
من  التجاريني  العراقيني  الطياريني 
(اخلطوط  النقل  وزارة  منتسبي 

اجلوية العراقية).
وذكر بيان لوزارة اخلارجية «ان القائم 

 Lymperakis) باألعمال املؤقت التقى
Dimitrios) عن مدير عام االكادميية 

وناقش اجلانبان امكانيات االكادميية 
في اعداد وتهيئة املتدربني، وتهيئة 
الطياريني  دورة  اجناح  مستلزمات 
االراء  تبادل  مت  كما  العراقيني, 
واملقترحات التي تساعد في تطوير 
ودعم عالقات الدولتني الصديقتني. 
واعرب القائم باالعمال عن استعداد 
املساعدات  كافة  لتقدمي  السفارة 
للمتدربني  متمنياً  املمكنة، 

املوفقية والنجاح».

@bÓmb‰Àg@ÚÓπÖb◊c@ø@@¥iâÜnΩa@âÎåÌ@b‰Óqc@ø@Ô”aä»€a@fib‡«˛bi@·ˆb‘€a
ÚÓjÌâÜn€a@ÒâÎÜ€a@7ç@Ú»ibnΩ@Êa7�‹€

بغداد / البينة اجلديدة
خلية  استمرار  عن  التجارة  وزارة  اعلنت 
عقد  للوزارة  اخلدمية  االمنية  االزمة 
اجتماعاتها الدورية ملناقشة احملاور املهمة 
املواد  توفير  في  الراهنة  املرحلة  ملتطلبات 
التموينية  البطاقة  حلساب  الغذائية 
باالضافة الى توفير خزين طوارئ وتكثيف 
عمل االجهزة الرقابية ملتابعة ذلك .واكدت 
الوزارة في بيانها انه جرى خالل االجتماع 
بتجهيز مفردات  الوزارة  اجراءات  مناقشة 
البطاقة التموينية  للمواطنني املشمولني 
وحسب  االجتماعية  احلماية  بشبكة 
توجيهات السيد رئيس الوزراء حيث تعمل 
الوزارة حاليا على تدقيق القوائم املرسلة 
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  من 
البت  لغرض  املشمولني  اعداد  لتحديد 
املواد  من  املقررة   باحلصص  جتهيزهم  في 
الى  البيان  .واضاف  الغذائية بسلة واحدة 
التدابير  اتخاذ  الى  كذلك  التاكيد  مت  انه 
الالزمة حول واقع اخلزين احلالي من املفردات 
التموينية وامكانية تعزيزه في ضوء اخملاطر 
احمللية واالقليمية احملتملة من خالل حتديث 
ومراجعة  املستجدات  ضوء  في  االولويات 
وتقييم اخلطط السنوية لشركات الغذاء 

وبشكل مستمر واستثمار وتعزيز مامتاح 
من الوفورات املالية اخملصصة مليزانية املواد 
تناول  االجتماع  ان  البيان  .ونوه  التموينية 
والتفتيش  الرقابي  الدور  تكثيف  كذلك 
على عمليات التجهيز واالستالم والتوزيع 
للمواد الغذائية واتخاذ االجراءات والتدابير 
التي حتد من عمليات التالعب باملال العام 
التي تؤثر سلبا على اخلدمات التي توفرها 
الوزارة للمواطن فضال على التشديد على 
مع  احملافظات  في  الفروع  ادارات  تعاون 
احلكومات احمللية من خالل اشراكهم في 

عمليات  على  والتفتيش  الرقابة  عمليات 
للمواد  والتوزيع  واالستالم  التجهيز 
على  التوجيه  مت  انه  .ولفت  التموينية 
تشكيل فرق من دوائر الرقابة والتخطيط 
بجوالت  للقيام  الغذائية  وشركات 
ميدانية ملتابعة عمل الفروع التجارية في 
احملافظات ومعاجلة املشاكل واالشكاليات 
ومعوقات العمل ومبا يحقق الصالح العام 
للمواد  الناقلني  عمل  متابعة  عن  فضال 
دائم  بشكل  التموين  ووكالء  الغذائية 
لتالفي حاالت التالعب في املواد التموينية 

املال  من  واملستفيدين  العابثني  حلساب 
العام .

عدة  مناقشة  كذلك  مت  انه  البيان  وذكر 
تلك  جدول  في  مطروحة  كانت  مواضيع 
نقل  اسطول  تاهيل  منها  االجتماعات 
تاهيل  وكذلك  قصر  ام  ميناء  في  الوزارة 
في  والنظر  واملطاحن  السايلوات  وصيانة 
احلصة  مبضاعفة  التموين  وكالء  طلب 
التموينية في احملافظات التي تشهد حاليا 
اخلدمات  بتحسني  للمطالبة  املظاهرات 

وبالتنسيق مع شركات الغذاء .

@ÚÓ„�a@Ú‹yäΩa@pbj‹�nΩ@paıaäua@àÇnmÎ@bËmb«b‡nua@Ü‘»i@Òä‡néfl@ÚÌâaãÏ€a@Úflã¸a@ÚÓ‹Å@@

نظراً للجهود املبذولة من قبل رئيس االحتاد العام للجمعيات الفالحية في العراق 
السيد ( حيدر عبد الواحد العبادي ) واعضاء املكتب التنفيذي والدائرة القانونية 
واالدارة واحلسابات والسيد املستشار للسيد رئيس االحتاد العام وكل من ساهم 
في صرف الرواتب اليسعنا اال ان نقدم شكرنا وتقديرنا جلهودهم املبذولة في صرف 
رواتب موظفي االحتاد العام للجمعيات الفالحية التعاونية في العراق ، سائلني 

اهللا ان يسدد خطى اجلميع ملا فيه خدمة املصلحة الوطنية .
منتظر عبد الوهاب البياتي

مدير ادارة االتحاد اِّـحلي َّـ ميسان

äÌÜ‘mÎ@äÿë

بغداد/ البينة اجلديدة 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  وكيل  بحث 
حسن  سالم  الدولية  والعالقات  العلمية  للشؤون 
اإليرانية  الطبية  عبادان  جامعة  من  وفد  مع  خوشناو 
بيان  .ونقل  واألكادميي  العلمي  التعاون  توسيع مجاالت 
وزارة  إن  قوله:»  خوشناو  عن  العالي  التعليم  لوزارة 
التعليم العالي حترص على توسيع آفاق التعاون العلمي 

واألكادميي مع مختلف اجلامعات العاملية الرصينة ومنها 
بحث  عن  فضال  الطبية،  التخصصات  في  اإليرانية 
تسهيل إجراءات قبول الطلبة العراقيني في اجلامعات 
اإليرانية  أبدى وفد جامعة عبادان  اإليرانية «.من جهته 
مشتركة  تعاون  برامج  بتنفيذ  جامعتهم  استعداد 
والورش  املؤمترات  في  واملشاركة  التفاعل  تعزيز  بغية 

والندوات املتخصصة التي تنظم في البلدين».

@Ô‡‹»€a@ÊÎb»n€a@÷bœe@…ÓçÏm@szjm@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a
ÚÓ„aäÌ�a@ÚÓj�€a@ÊaÖbj«@Ú»flbu@ÜœÎ@…fl

@Ÿÿé€a@⁄˝fla@@Û‹«@ÂÌãÎbvnΩa@Û‹«@ÊÏ„b‘€a@ÒÏ”@ûä–i@ÈuÏÌ@Ôflb‡ßa
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ــية احلالية ال متثل  ــة الطبقة السياس ــعبيا، غالبي مهما مثلت ش
ــلوكها  ــت متثلها وتظن بها لتصرفت خالف س ــرة لبنان. لو كان فك
ــنة ١٩٧٥، وهذه الطبقة  ــنة ١٩٨٨، لئال نعود إلى س ــي. منذ س احلال
ــت إلى حد كبير،  ــتواها وجنح ــل على تغيير لبنان ليصبح مبس تعم
ــزح اللبنانيون. هناك  ــت الفكرة اللبنانية إلى احلنني ومعها ن فنزح
ــة الفكرة اللبنانية وحركة  ــببي وتزامن حدثي بني ترنح دول تالزم س
ــى دولة الفكرة اللبنانية  ــرة اللبنانية. وأصال، كان القضاء عل الهج
ــني انتهت  ــي أعقبتها. ح ــويات الت ــرب على لبنان والتس ــدف احل ه
ــكري والدستوري بدأت احلرب الدميغرافية. وال  احلرب بوجهيها العس
ــيم التجنيس الصادرة في التسعينات،  ــوى مراس أدل على ذلك س
ــن اللبنانيني  ــتبدال املهاجري ــا - الس ــة - رغما عن ــة اجلاري والعملي
ــان من دولة  ــاء. لقد حتول لبن ــني الغرب ــني والالجئني واجملنس بالنازح
ــة، إلى فكرة  ــا النموذجي ــي وصيغته ــا الدميقراط ــة، بنظامه قائم
ــل بصيغة  ــون بصيغة املاضي، ب ــا اللبناني ــدث عنه ــة يتح أكادميي
ــائر  ــعب الفكرة اللبنانية طبقة معزولة عن س الغائب. وأصبح ش
ــعوب» اللبنانية اجلديدة. وبني العقبات اجلوهرية في «الوعي»  «الش
ــة تأليف احلكومة اليوم: كيفية تأليف حكومة لدولة أصيلة  عملي
ــف حكومة باملقابل لدولة مزورة انتحلت صفة  غائبة، وكيفية تألي
ــا لغير املواطنني مع  ــة، وكيفية تأليف حكومة أيض ــة األصيل الدول
ــات النيابية، وكيفية تأليف  ــتند إلى نتائج االنتخاب أن تأليفها يس
ــب فقط،  ــيادها األجان ــية وأس ــك للطبقة السياس ــة كذل حكوم
وكلمة «أجانب» هنا تشمل الشقيق والصديق والعدو. لذلك، يجري 
ــف الطبيعية.  ــن قواعد التألي ــة اللبنانية مبنأى ع ــف احلكوم تألي
ــف احلكومات في  ــر) مرجعية تألي ــتور (اخلط األحم ــإذا كان الدس ف
ــر) مرجعية أخرى.  ــي، فالتحالفات (اخلط األخض النظام الدميقراط
ــتور في احلالة اللبنانية احلاضرة بات إشكاليا،  ــير الدس لكن تفس
ــية التي قام عليها العهد تهاوت ألنها بنيت  والتحالفات السياس
ــذا، لم تعد مهمة  ــاص ال على املنفعة العامة. وهك ــى النفع اخل عل
ــتيالد حتالفات جديدة  الرئيس املكلف تأليف حكومة فقط، بل اس
تسند تشكيلته احلكومية العتيدة. فعدا التحالف، العابر التجارب، 
بني التيار الوطني احلر وحزب اهللا، انفرطت بقية التحالفات وأفقدت 
ــة التحالفية اجلامعة  ــدر املركزي، أي املرجعي ــس املكلف املص الرئي
ــة وقادرة على اتخاذ قرارات. ما يجري  ــكيل حكومة متجانس لتش
اليوم هو مسار ينقض مفهوم «الشعب الذي يعيش معا». مكونات 
يخون بعضها البعض اآلخر، ال يثق بعضها بالبعض اآلخر، وال يأمتن 
بعضها البعض اآلخر: نخشى إن أسندت هذه احلقيبة الوزارية لهذا 
احلزب أن يصبح لبنان سوريا، وإن أسندت تلك احلقيبة لذاك املذهب 
أن يصبح لبنان إيرانيا، وإن أسندت هاتيك احلقيبة لهاتيك الطائفة 
ــعوديا، إلخ... لم االزدواجية واخليانة؟ صار الوقت  أن يصبح لبنان س
ــبا لنعترف أمام بعضنا البعض باملمكن واملستحيل. كشف  مناس
دجل التعايش والوطنية والوالء. ليست الفضيحة أن نفترق بسالم، 
ــداء حتى املوت. أما اخليانة فهي  ــار أن نعيش معا ونتقاتل كاألع الع
الفشل في احلياة معا ألننا لم نعرف تصريف أفعال احملبة واإلخالص 
ــن جميعا بذات الـ»لبنان».بأي حق مينع على  والوالء واألمل، ولم نؤم
ــا حركة نضال  ــيادية، وهي أساس القوات اللبنانية تولي حقيبة س

من أجل سيادة لبنان؟

سجعان قزي

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــه تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب  تواج
ــة  ــا االقتصادي ــر حتدياته ــان أخط اردوغ
ــي ٢٠٠١ في أعقاب  ــذ األزمة املالية ف من
ــادا مقابل  ــجيل عملتها تدهورا ح تس
ــور الليرة  ــن تده ــم م ــا فاق ــدوالر. ومم ال
التركية يوم «اجلمعة األسود» في ١٠ اب 
حيث فقدت الليرة ١٦ باملئة من قيمتها، 
ــس األميركي دونالد ترامب  تغريدة للرئي
ــوم اجلمركية  أعلن فيها مضاعفة الرس
ــتورد من  ــوم والصلب املس ــى االملني عل
ــذور  ــون إن ج ــني يقول ــن احمللل تركيا.لك
ــك اقتصادا  ــا التي متتل ــة في تركي األزم
ــبة  ــجيل نس ــحا لتس واعدا كان مرش
ــو أبعد من ذلك  ــة، تعود ملا ه منو مرتفع
ــية وإلى  ــباب سياس ــى أس ــا إل وأساس
ــرت  ــادي. وظه ــوازن االقتص ــدام الت انع
ــا قال ترامب في  ــى بوادر األزمة عندم أول
ــات  ــتواجه عقوب ــا س ــوز، إن تركي ٢٦ مت
ــجنها لنحو عامني القس األميركي  لس
ــون بتهمة «اإلرهاب». وبعد  اندرو برانس
ــدة عقوبات  ــت الواليات املتح أيام فرض
ــدل والداخلية التركيني  ــري الع على وزي
ــت ملعاقبة  ــني وضع ــق قوان ــر تطبي عب
ــؤولني أجانب في أعقاب وفاة محام  مس
ــا بتدابير  ــي. وردت تركي ــجن روس في س
ــدة. وأثار  ــابهة بحق الواليات املتح مش

ــتثمرين القلقني  ــذا التوتر خوف املس ه
أساسا إزاء انعكاسات خالف بني تركيا 
ودولة عضو في حلف شمال األطلسي، 
ــبوع  ــكل حاد األس ــاوت الليرة بش فته
ــب الزيت على النار  املاضي.ثم صب ترام
بتغريدته املتعلقة مبضاعفة الرسوم مما 
ــبب بالتدهور. وقال خبراء االقتصاد  تس
ــرض  ــس إن ف ــال ايكونوميك ــي كابيت ف
ــبب  ــات «يتس ــدة عقوب ــات املتح الوالي

ــاميل». ويؤكد خبراء  بتوقف تدفق الرس
ــت قائمة  ــوادر األزمة كان ــاد أن ب االقتص
ــالف األخير مع األميركيني  حتى قبل اخل
ــد االنتخابات  ــت موع ــة قرّب وأن احلكوم
ــى حزيران  ــي ٢٠١٩ إل ــرين الثان ــن تش م
ــم لالزمة  ــتباق أي تفاق ــذا العام الس ه
ــج االنتخابات.وقال  ما قد يؤثر على نتائ
ــات  ــني، مدير معهد الدراس ــول تي. لف ب
ــتوكهولم إن  ــة س ــي جامع ــة ف التركي

ــي غير الضروري بني  «اخلالف الدبلوماس
ــبب القس  ــا والواليات املتحدة بس تركي
ــة اقتصادية  ــم» أزم ــد فاق ــجون ق املس
ــكالت  كانت موجودة أصال.وتتعلق املش
ــاد التركي الذي  ــي االقتص ــة ف الهيكلي
ــبة ٧٫٤ باملئة في  ــجل منوا الفتا بنس س
ــذي تقترب  ــم املرتفع ال ٢٠١٧، بالتضخ
ــة وبالعجز في  ــبته اآلن من ١٦ باملئ نس
ــاب اجلاري وبنظام مصرفي مثقل  احلس

بالديون بالعملة األجنبية. وقال حسني 
سيد كبير اخملططني االستراتيجيني في 
ــي ام»، إن تركيا  ــس ت ــة «اف اك مجموع
لديها «خيارات محدودة» في هذا الوضع 
ــع الواليات  ــه اخلالف م ــذي يضاف إلي ال
ــي ٢٠٠٣  ــه احلكم ف ــذ تولي املتحدة.ومن
ــعبيته على أساس  قام اردوغان ببناء ش
ــق الريفية  ــع وتنمية املناط النمو املرتف
احملافظة. ويقول خبراء االقتصاد إنه يريد 
ــو، لذلك أوضح  ــاظ على وتيرة النم احلف
أن معدالت الفائدة تقف عائقا ووصفها 
ــا عبر  ــرور». كم ــل كل الش ــا «أص بأنه
ــف غير تقليدي  ــان تكرارا عن موق اردوغ
ــة  ــدة منخفض ــدالت فائ ــه إن مع بقول
ــبة التضخم. وقال  ميكن أن تخفض نس
ــمي لألزمة  ــني إنه رغم التأكيد الرس لف
ــدة «كان واضحا منذ  ــع الواليات املتح م
ــع تركيا  ــخص يتاب بعض الوقت ألي ش
ــوء اإلدارة السياسية واالقتصادية  أن س
ــيكون لها عواقب». ويبدو  للحكومة س
ــادر أو غير راغب  ــك املركزي غير ق أن البن
ــان بزيادة  ــف الردوغ ــرار مخال ــاذ ق باتخ
ــا يثير مخاوف من أن  معدالت الفائدة، م
ــاهم  اردوغان.وس لنفوذ  ــا  يكون خاضع
ــرة برفع  ــي تعزيز اللي ــار ف ــك في اي البن
ــية بواقع ٣٠٠  ــدالت الفائدة الرئيس مع

نقطة قبل وقت قصير من االنتخابات.

وكاالت / البينة الجديدة
تؤكد اإلمارات العربية املتحدة الشريك 
ــكري في  ــي في التحالف العس الرئيس
اليمن، عزمها على القضاء على تنظيم 
ــدد وزير  ــوب اليمن. وج ــدة في جن القاع
ــؤون اخلارجية أنور  الدولة اإلماراتي للش
ــده أن دولة اإلمارات  ــاش االثنني تأكي قرق
وفي إطار عملها ضمن التحالف العربي 
ــعودية  الس ــادة  بقي ــرعية  الش ــم  لدع
لديها التزام مبكافحة اإلرهاب والتصدي 
ــن والقضاء  ــدة في اليم ــم القاع لتنظي
ــام به  ــم القي ــا يت ــح أن م ــه. وأوض علي
ــمل  ــو عملية متوازية تش ــي اليمن ه ف
ــدي  ــني والتص ــالب احلوثي ــة انق مواجه
ــر  ــي وتطهي ــدة اإلرهاب القاع ــم  لتنظي
ــره. وقال  ــن عناص ــة م ــي اليمني األراض
ــالل املؤمتر الصحفي  ــر اإلماراتي خ الوزي
ــي بحضور  ــي دب ــده االثنني ف ــذي عق ال
العميد الركن مسلم الراشدي املتحدث 
ــلحة اإلماراتية، إن  ــم القوات املس باس
ــي وأن  ــى حل سياس ــة إل ــن بحاج اليم
ــى الدوام. ــدت ذلك عل ــة اإلمارات أك دول

ــدد قرقاش على أن مليشيات احلوثي  وش
ــذه الغاية،  ــام حتقيق ه ــد العقبة أم تع
ــدوث حتول  ــمح بح ــال أيضا «لن نس قائ
ــة لصالح إيران  ــتراتيجي في املنطق اس
ــي على  ــيات احلوث ــيطرة ميلش ــر س عب
ــارات ملتزمة  ــر بأن اإلم ــا ذكّ اليمن».كم
مبكافحة اإلرهاب والتطرف في مختلف 
ــزة  ــر ركي ــك يعتب ــم وأن ذل ــاء العال أنح
ــة،  ــتها اخلارجي ــي سياس ــية ف أساس
مشيرا إلى األدوار الهامة التي قامت بها 
بالده في هذا الصدد في كل من الصومال 
وأفغانستان و»اليوم تقوم بالدور نفسه 
ــة اإلماراتي  ــن». وتابع وزير الدول في اليم
للشؤون اخلارجية «تنظيم القاعدة كان 
ــادة األمل  ــدء عملية إع ــدا قبل ب متواج
واستفاد من تدهور األوضاع السياسية 
ــع  ــن أجل التوس ــذاك م ــن آن ــي اليم ف
ــي اليمنية وجنح في  والتوغل في األراض
حتقيق وجود كبير هناك». وحتدث قرقاش 
ــي اليمن  ــف العربي ف ــاح التحال عن جن
ــام خالل  ــي القي ــعودية ف ــادة الس بقي
السنوات الثالث املاضية بعملية متوازية 

ــي  ــيات احلوث ــة مليش ــملت مواجه ش
ــم القاعدة  ــة والتصدي لتنظي االنقالبي
ــكري  ــد أن البعد العس ــي اليمن. و أك ف
ــي . وقال  ــروري من أجل احلل السياس ض
ــية  ــأن العقبة األساس ــا نؤمن ب «مازلن
ــون فهم  ــم احلوثي ــي ه ألي حل سياس
ــابقة  ــن قللوا من جميع املبادرات الس م
ــق املدنية و  ــن املناط ــوا اخلروج م ورفض
االنسحاب من احلديدة». وأبقت اإلمارات 
ــريك الرئيسي في التحالف العربي  الش
ــي  ــاح احلل السياس ــا الجن ــاب موارب الب
ــاش إلى أن  ــار قرق ــي اليمن، حيث أش ف
ــاورات جنيف  ــع إلى مش ــارات تتطل اإلم
ــول. وعبر عن أمله  ــع عقدها في ايل املزم
ــة إلطالق املفاوضات  في أن تكون مقدم
ــود إلى حل  ــية تق وبداية عملية سياس
ــة. واعتبر  ــة اليمني ــي األزم ــي ف سياس
ــتكون  ــر اإلماراتي أن املفاوضات س الوزي
اختبارا للحوثيني «وإن لم يثبتوا عكس 
ما هو متوقع منهم فإنهم سيستمرون 
ــل إلى حل  ــية للتوص ــة األساس العقب

سياسي في اليمن».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــع نطاق ضجة مثارة بشأن مزاعم  اتس
ــر حزب  ــامية في أكب ــاداة الس ــن مع ع
ــني عندما  ــا االثن ــي بريطاني ــارض ف مع
ــرائيلي بنيامني  تبادل رئيس الوزراء اإلس
ــزب العمال جيرميي  ــو وزعيم ح نتانياه
كوربني االتهامات على تويتر بشأن إراقة 
ــرائيليني. واإلس ــطينيني  الفلس ــاء  دم

ــات مبعاداة  ــه حزب العمال اتهام ويواج
ــبق أن اعتذر  ــامية منذ شهور، وس الس
ــوب» معاداة  ــا وصفه «بجي كوربني عم
ــت صحيفة  ــامية في احلزب. وكان الس
ــار اليمني في  ــازة لتي ــل املنح ــي مي ديل
ــة أن كوربني  ــا ذكرت يوم اجلمع بريطاني
ــام خالل زيارة لتونس عام ٢٠١٤ بوضع  ق
ــور أعضاء  ــى قب ــن الزهور عل ــل م إكلي
ــطينية قتلت ١١ رياضيا  مبنظمة فلس
ــي  ــا ف ــرطة أملاني ــل ش ــرائيليا ورج إس

ــام ١٩٧٢. وقالت إن  ــخ ع ــاد ميوني أوملبي
ــرات قتلوا في  ــرة حتوي نصبا لعش املقب
ــة التحرير  ــرائيل ملقر منظم تفجير إس
ــس،  بتون ــى  املنف ــي  ف ــطينية  الفلس
ــة أيلول  ــاء جماع ــك مقابر أعض وكذل
ــقة على منظمة التحرير  األسود املنش
ــوم ميونيخ. وأفاد حزب  التي نفذت هج
ــديد  العمال بأن كوربني، وهو مناصر ش
ــى  إل ــب  ذه ــطينية،  الفلس ــة  للقضي
ــوم ١٩٨٥.  ــا هج ــني ضحاي ــس لتأب تون
وقال نتانياهو على تويتر «وضع جيرميي 
ــى قبور  ــن الزهور عل ــال م ــني إكلي كورب
اإلرهابيني الذين ارتكبوا مذبحة ميونيخ 
ــتحق  ــرائيل بالنازي يس ــبيهه إس وتش
ــار  ــة ال لبس فيها من اجلميع. اليس إدان
ــا». ورد كوربني  ــا بينهم ــني وكل م واليم
ــأن أفعالي  بالقول «مزاعم نتانياهو بش
وأقوالي كاذبة. ما يستحق إدانة ال لبس 

ــرائيلية أكثر  فيها هو قتل القوات اإلس
ــطينيا، بينهم  ــا فلس ــن ١٦٠ محتج م
عشرات األطفال، في غزة منذ آذار». وذكر 
ــزب العمال أن كوربني لم يضع إكليال  ح
ــخص له صلة  من الزهور على قبر أي ش
ــود وأنه ندد بهجوم  بجماعة أيلول األس
ميونيخ. بيد أن كوربني قال للصحفيني 
ــع) إكليل من  ــد (وض ــت حاضرا عن «كن
ــاركت في  ــي ش ــد أنن ــور، وال أعتق الزه
ــا أن الزيارة كانت ضمن  وضعه»، مضيف
ــات  فعالي ــن  وضم ــالم.  الس ــاعي  مس
مسيرة «العودة» يتجمهر فلسطينيون 
ــياج الفاصل  ــدة مواقع قرب الس في ع
بني القطاع وإسرائيل منذ نهاية مارس/

ــودة الالجئني  ــي للمطالبة بع آذار املاض
الفلسطينيني إلى قراهم ومدنهم التي 
هجروا منها عام ١٩٤٨ ورفع احلصار عن 

قطاع غزة.

è„Ïm@ø@âÏÁå€a@›Ó‹◊g@Âfl@ó‹‡nÌ@¥iâÏ◊

Â‡Ó€a@Âfl@ÒÜ«b‘€a@fibñ˜nça@Û‹«@Ômaâbflg@‚å«

ــرائيلي  ــرى اجليش اإلس أج
مؤخرا مترينا عسكريا على 
ــاركة  مبش اللواء  ــتوى  مس
ــادة القوات  ــن قي وحدات م
ــدالع  ان ــى  حاك ــة  البري
ــع  م ــكرية  عس ــة  مواجه
حزب اهللا اللبناني، بحسب 
ــرائيلية  ما أفادت إذاعة إس
باللغة العربية. وقالت إذاعة  
مكان إن التمرين العسكري 
ــاركة وحدات من  جرى مبش
البرية حاكى  القوات  قيادة 
ــكرية  اندالع مواجهة عس
ــزب اهللا اللبناني وأنه  مع ح
ــرار اتخذته  ــن ق ــي ضم يأت
ــد  لتزوي ــش  اجلي ــادة  قي
ــائل  بوس ــة  البري ــا  ألويته
ــا حتى  به ــزودت  ت ــة  قتالي
ــكرية». العس ــرق  الف اآلن 
ــوات اجليش  ق ــي مترين  ويأت
ــدف  ــة «به ــب اإلذاع بحس
ــني قدراته الهجومية  حتس
ــن  ــن ضم وم ــة».  والدفاعي
ــائل التي استخدمت  الوس
ــة  متحرك ــات  «بطاري
ــة احلديدية  ــة القب ملنظوم
ــن إطالق  ــة القوات م حلماي
الصواريخ، إلى جانب مطار 

صغير وفيه طائرات صغيرة 
ــا رباعية  ــار منه ــدون طي ب
ــة  ــدت اإلذاع ــة. وأك املراوغ
ــس  «رئي أن  ــرائيلية  اإلس
جادي  ــرائيلي  اإلس األركان 
ــوت حضر وأثنى على  ايزنك
ــاركة». املش ــوات  الق أداء 

ــل عدة  ــش قب ــرض اجلي وع
ــس  اجملل ــى  عل ــابيع  أس
ــيناريو  ــر س ــي املصغ األمن
ــة  ــة احملتمل القادم ــرب  احل
ــمالية  الش ــدود  احل ــى  عل
ــك في حال اندالع حرب  وذل
ــزب اهللا متتد  ــرة مع ح قصي
ــطة  ــرة أيام أو متوس لعش
ــابيع أو تزيد  متتد لثالثة أس
ــهر، بحسب وسائل  عن ش
اإلعالم اإلسرائيلية. وشنت 
ــارات في  ــدة غ ــرائيل ع إس
ــرة األخيرة  ــوريا في الفت س
ــتهدفت  اس ــا  إنه ــت  قال
ــلحة حلزب  أس ــحنات  «ش
اهللا» وهددت مرارا بأنها لن 
ــة األيدي في  ــف مكتوف تق
حال حتولت سوريا «محطة 
ــالح من  عبور لتهريب الس
ــي  ــزب اهللا ف ــى ح ــران إل إي

لبنان».

وكاالت / البينة الجديدة
ــم  ــتيفن زايبرت املتحدث باس قال ش
ــارة  املستش إن  ــة  األملاني ــة  احلكوم
ــي  الروس ــس  والرئي ــركل  مي ــال  أنغي
ــا  ــيبحثان قضاي ــني س بوت ــر  فالدميي
ــرق  ــوريا والصراع في ش احلرب في س
ــط األنابيب محل اخلالف  أوكرانيا وخ
ــى  ــي إل ــاز الروس ــينقل الغ ــذي س ال
ــا قرب برلني  ــا خالل محادثاتهم أملاني
ــرت أن  ــاف زايب ــل. وأض ــبت املقب الس
ــركل وبوتني، اللذين التقيا آخر مرة  مي
ــيصدران بيانني قبل  في مايو/ أيار، س
ــر ميزبيرغ  ــدء محادثاتهما في قص ب
ــيرا  ــن العاصمة برلني مش القريب م
ــئلة. إلى أنهما لن يجيبا على أي أس

ــم  «ميكنك ــني  االثن ــدث  املتح ــال  وق
ــز احملادثات على العالقات  توقع أن ترك
ــألة الصراع  ــة وبالتأكيد مس الثنائي
ــرق أوكرانيا  ــع في ش ــوري والوض الس

ــرم  تب أن  ــا  أملاني ــد  وتري ــة».  والطاق
ــدة اتفاقا  ــات املتح ــيا مع الوالي روس
ــوريا وأن حتل  لوقف إطالق النار في س

الصراع في شرق أوكرانيا حيث يدعم 
ــي مواجهة  ــني ف ــني انفصالي الكرمل

قوات احلكومة األوكرانية.

ــكو  ــرت العالقات بني موس ــا توت كم
ــترمي  ــروع (نورد س ــبب مش وبرلني بس
ــرة من روسيا  ٢) لتوصيل الغاز مباش
إلى أملانيا مرورا ببحر البلطيق.وتقول 
ــروع  ــذا املش ــدة إن ه ــات املتح الوالي
سيزيد اعتماد أملانيا على روسيا فيما 
يتعلق بالطاقة بينما تخشى أوكرانيا 
ــيا بإقصائها  ــمح اخلط لروس أن يس
ــل الغاز.  ــال نق ــي مج ــن العمل ف ع
ــاورة ألملانيا  ــارت أيضا دول مج كما أث
ــا جتاوزات  ــا، أغضبته ــرق أوروب في ش
ــروع. ــن هذا املش ــاوف م ــيا، مخ روس
ــاد األوروبي يجري  وقال زايبرت إن االحت
ــكو لضمان  حاليا محادثات مع موس
ــا في مجال نقل  ــتمرار دور أوكراني اس
ــروع  ــى بعد اكتمال مش ــة حت الطاق

(نورد سترمي ٢).
ــت  كان إذا  ــا  عم ــؤال  س ــى  عل وردا 
ــات إلى  ــالل احملادث ــارت خ ــيا أش روس

ــب األوروبية  ــا الوفاء باملطال اعتزامه
ــا في توصيل  ــى أوكرانيا طرف بأن تبق
ــا، قال زايبرت  ــي إلى أوروب الغاز الروس
ــد». واجتمعت  ــات لم تنته بع «احملادث
ــة هايكو ماس  ــركل ووزير اخلارجي مي
ــيرغي  ــي س ــع وزير اخلارجية الروس م
ــي  الفروف ورئيس أركان اجليش الروس
فاليري جيراسيموف في برلني الشهر 
ــى  ــاالت عل ــتؤنقت االتص املاضي.اس
ــتوى بني روسيا وأملانيا منذ  أعلى مس
أشهر في حني شهدت العالقات فتورا 
ــي اوكرانيا. ــدء النزاع ف منذ ٢٠١٤ وب
ــي في  ــركل الى سوتش وتوجهت مي
ــيا  أيار/مايو في أول زيارة لها الى روس
ــا راعيتا  ــا وفرنس ــنة. وأملاني ــذ س من
ــالم في اوكرانيا املتعثرة  عملية الس
حاليا. وتتهم روسيا بدعم انفصاليي 
شرق اوكرانيا عسكريا، وهو ما تنفيه 

موسكو.
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كرم سعيد 

يواجه االقتصاد التركي تراجعاً منذ حتول البالد إلى 
ــي، إذ فقدت الليرة التركية ما يقرب  النظام الرئاس
من ٢٥ في املئة من قيمتها أمام العمالت األجنبية، 
ــب التضخم والبطالة، ناهيك عن أن  وارتفعت نس
ــن اخلارجي يفوق ٤٠٠ بليون دوالر. وارتبط  عبء الدي
ــتثمرين من  ــام، مبخاوف املس ــع الليرة قبل أي تراج
ــرة طاولت  ــى أنق ــة عل ــات أميركي ــات عقوب تداعي
وزيرين تركيني، تقرر جتميد حساباتهما في أميركا، 
ــاءات اجلمركية املقدمة  ناهيك عن مراجعة اإلعف
ــر واردات تركيا التي  ــى أنقرة، وهي خطوة قد تض إل

يصل حجمها إلى ١٫٧ بليون دوالر.
وعلى رغم سلسلة إجراءات عاجلة للتحايل على 
ــا قرار البنك املركزي  التباطؤ االقتصادي، من بينه
ــدف تعزيز  ــة االحتياط به ــي تعديل سياس الترك
ــال  القطاع املصرفي في البالد إضافة إلى قرار إرس
ــنطن ملعاجلة امللفات الشائكة.  وفد تركي إلى واش
ــا لفكرة وجود  ــم في تركي ــا روجت نخب احلك كم
مؤامرة خارجية لضرب االقتصاد التركي. في غضون 

ــزان التجاري التركي وفق  ــك وصل العجز في املي ذل
تقرير املفوضية األوربية إلى ٨٫٨ في املئة في نهاية 
ــي املئة في العام  ــو) املاضي مقارنة بـ٥٫٦ ف أيار(ماي
ــني كونها  ــا محل األرجنت ــت تركي ــا حل ٢٠١٧، كم
ــوق األسوأ أداءً للسندات بالعملة احمللية، بعد  الس
ــي، وفقاً ملؤشرات  ــتوى قياس تراجع الليرة إلى مس
«بلومبيرغ باركليز».في هذا السياق، طالب الرئيس 
ــم بالعمالت  ــه بتحويل مدخراته التركي مواطني
األجنبية إلى الليرة بعد رفع سعر الفائدة، وحتجيم 
فاتورة االستيراد. وتقترب تركيا من تشكيل وكالة 
ــأت أخرى  ــة محلية، بعد أن أنش ــف ائتماني تصني
ــرات  ــر وكاالت أجنبية مؤش ــل نش ــي ظ ــة، ف دولي
ــلبية حول االقتصاد التركي. غير أن ذلك ال يبدو  س
ــتمرار  ــاً للقفز على التباطؤ االقتصادي؛ الس كافي
تنامي الصراع بني الرئيس، والبنك املركزي، وإصرار 
ــم السياسة النقدية  أردوغان على التدخل في رس
ــى أن الرئيس  ــار إل ــوزه في االنتخابات. ويش بعد ف
ــط  ــد قبيل العملية االنتخابية ببس التركي تعه
ــا أدى إلى  ــزي، م ــك املرك ــر على البن ــيطرة أكب س
ــرة، وتوجه قطاع كبير  ــعر صرف اللي انهيار في س
ــتثمرين األجانب إلى سحب أموالهم من  من املس
ــواق التركية. كما توجه أردوغان نحو تقليص  األس
ــل الثقة  ــة، وقصرها على أه ــة االقتصادي اجملموع
ــى مفاصل  ــيطرة عل ــق مزيد من الس بهدف حتقي
ــة النقدية، وفي ذلك السياق جرى تعيني  السياس
ــس بيرات البيراق وزيراً للمال، فتراجعت  صهر الرئي
قيمة الليرة التركية بنحو٣ في املئة بعد يوم فقط 

ــت البورصة  ــب، كما تراجع ــذا املنص ــن توليه ه م
ــندات اخلزينة إضافة  ــعر الفائدة على س وارتفع س
ــتثمرين نتيجة غياب وجوه  ــى تصاعد قلق املس إل
ــوق، ومنهم نائب  ــة من مؤيدي اقتصاد الس معروف
ــابق للشؤون االقتصادية محمد  رئيس الوزراء الس
ــف للمركز  ــبق، ثمة ضع ــك. خلف ما س شيمش
ــتدانة ناهيك عن  اخلارجي لتركيا ومتطلبات االس
ــة على إجراءات  ــلطات النقدية التركي تركيز الس
ــاب سياسة نقدية فعالة  قصيرة األجل على حس
ــو ما أدى إلى إخفاق  ــالح اقتصادي جوهري، وه وإص
ــة في عالج تفاقم معدل التضخم وتراجع  احلكوم
ــن أن حكومة تركيا قد تلجأ  ــرة. وحذر خبراء م اللي
ــوال إذا زادت أوضاع  ــى فرض قيود على رؤوس األم إل
ــراً مخيفاً  ــذا التوقع أم ــوءاً، وميثل ه ــاد س االقتص
ــاب اجلاري،  ــي عجزاً متزايداً في احلس في بلد يعان

ويعتمد بشدة على التمويل اخلارجي.
ــات  وهناك كذلك تراجع ملحوظ في ثقة املؤسس
ــدا ذلك في حتذير  ــة في االقتصاد التركي، وب الدولي
ــار ارتفاع معدل التضخم  صندوق النقد، من أخط
نتيجة عدم رفع سعر الفائدة. ويضاف إلى ما سبق 
عامل التوترات اإلقليمية، وآليات تعاطي احلكومة 
ــتمرار التصعيد  ــاك أيضاً اس ــة معها. وهن التركي
ــا، وغياب  ــرقي تركي ــوب ش ــي جن ــراد ف ــد األك ض
ــر والبطالة،  ــم الفق ــا فاق ــة، م ــاريع التنموي املش
ــف. صحيح أن  ــي العن ــة لتنام ــة خصب ــر بيئ ووفّ
ــس بدرجة كبيرة حال  ــعر الليرة ال تعك تقلبات س
ــبة ٧٫٤ في  ــاد التركي، الذي حقق منواً بنس االقتص

ــات  املئة في العام ٢٠١٧ ليتجاوز توقعات املؤسس
ــم تتوقف عن  ــوق التركية ل ــة، كما أن الس العاملي
ــي كثير من  ــرة ف ــتثمارات أجنبية مباش جذب اس
ــى رغم تباطؤ  ــة واخلدمية عل ــات اإلنتاجي القطاع
ــية اإلقليمية  النمو العاملي والتوترات اجليوسياس
والدولية، إال أن االستمرار في تراجع قيمة الليرة قد 
يؤدي إلى تآكل في قدرات البالد االقتصادية.القصد 
أن اإلجراءات التركية العاجلة للتحايل على األزمة 
ــث يتوقف  ــة، حي ــون كافي ــد ال تك ــة ق االقتصادي
ــتقرار والقفز على التباطؤ االقتصادي  حتقيق االس
ــا معاجلة حالة  ــن العوامل أوله ــى مجموعة م عل
ــة  املؤسس دور  ــل  وتفعي ــي،  السياس ــان  االحتق
ــا املعتقلني واملفصولني منذ  القضائية جتاه قضاي
ــو) ٢٠١٦، من دون  ــوز (يولي ــل في مت االنقالب الفاش
ــس الدولة الوصاية  ــند قانوني. وثانيها رفع رئي س
ــودة الوجوه التي  ــات البنك املركزي، وع عن سياس
ــا العامل  ــتثمرين األجانب. أم ــة املس ــى بثق حتظ
ــدى اجتاه احلكومة اجلديدة  الثالث فيتوقف على م
ــة ميكن أن تفرض  ــات اقتصادي نحو تطبيق سياس
ر بيئة حاضنة لالستثمارات  تداعيات إيجابية وتوفّ
ــات  ــة متنح املؤسس ــة ثاني ــن جه ــة، وم ــن جه م
ــي الداخل أريحية في اتخاذ إجراءات  االقتصادية ف
ــغيل  ــة الدولية في بيئة التش ــليمة تعزز الثق س
ــل األخير فيرتبط بإعادة تركيا  في تركيا. أما العام
ــتها اخلارجية، والبعد  ــي توجهات سياس النظر ف

عن التدخل في شؤون دول اجلوار. 

حازم األمني 

ــة اهللا»،  ــن لدينا رحم ــدوالر ونح ــم لديهم ال «ه
ــي رجب  ــس الترك ــب الرئي ــارة خاط ــذه العب به
ــي أعقاب تعرض الليرة  طيب أردوغان مواطنيه ف
ــارة ال تطمئن  ــد من االنهيارات. العب التركية ملزي
ــك، وهي تذكر بعبارات يتلفظ بها من  من دون ش
ــه األخيرة، على رغم أن هذه ليست  يلفظ أنفاس
ــى األقل، لكن اختياره  ــال أردوغان حتى اآلن عل ح
ــبة  هذه العبارة في مثل ذلك اليوم األليم بالنس
لألتراك داللة، بل دالالت. فالرجل لم يستعن باهللا 
ــم أن عالقاته  ــوم االنقالب املزعوم، ث ــى في ي تعال

ــوريا، ومع  ــي س ــكو ف مع موس
ــوات تهربها  ــد قن ــران كأح طه
ــة  ــر لرحم ــات، ال أث ــن العقوب م
ــعبوي  اهللا عليها. ثمة وعي ش
ــي آن، وراء ما  ترامبي وإخواني ف
ــان مواطنيه.  ــف به أردوغ كاش
ــة الكوارث  ــا حقبة مواجه إنه
عبر احلد األدنى من العقل واحلد 
األقصى من الدعاء الديني. رموز 
ــم دونالد ترامب  ــذه احلقبة ه ه
وبنيامني نتنياهو وفالدميير بوتني 
ــان ، ومنهم  ــب طيب أردوغ ورج
ميكن أن نتدرج إلى من هم أدنى 
مرتبة وأكثر تطلعاً لنزع العقل 
ــالل الدعاء  ــة وإح من السياس

الديني مكانه.
ال ميكن وضع إجراءات ترامب التأديبية بحق تركيا 
ــة األميركية.  ــار واضح للسياس ــياق مس في س
ــة  الرئيس ــمات  الس ــدى  إح ــي  ه ــال  احل ــذه  ه
ــا الترامبية.  ــي حقبته ــة األميركية ف للسياس
ــت في  ــنطن وأنقرة ليس صحيح أن عالقات واش
ــتوى  ــا، إال أنها لم تصل إلى مس ــن أحواله أحس
 . ــا يلوح لعاقلٍ ــب مبصائر األنظمة، أو هذا م اللع
ــس مهمة العقالء  ــير ما يجري اآلن لي لكن تفس
ــؤالء أن يراقبوا وأن يُذهلوا  ــى ما يبدو. ميكن له عل
ــل. أنقرة عضو في  ــن دون أن يقتربوا من التحلي م
الناتو وحليفة موسكو في سوريا، ولدى موسكو 
تفويض من ترامب إلدارة مستقبل سوريا وحماية 

احلدود مع إسرائيل، وكل هذه املهام يعوزها رجل 
ــتعني برحمة  ــان، كان من املفترض أن يس كأردوغ
اهللا لردم الهوة األخالقية الناجمة عن سياساته، 
وإذا به يستحضرها في مواجهة شبيهه وقرينه 

دونالد ترامب.
ــذ معها  ــا لن تأخ ــي تداعيه ــة ف ــرة التركي اللي
ــر من ذلك  ــر بكثي ــا أكب ــب. تركي ــان فحس أردوغ
ــن االقتصاد األكبر  ــن هنا نتحدث ع الرجل، ونح
ــط  ــط، وعن الدولة التي تتوس ــرق األوس في الش
ــة تتهدد  ــا، وعن حلظ ــني أورب ــرق وب ــني هذا الش ب
ــة والعالقات بني الدول  ــا جتارة النفط واملالح فيه
ــادات. في هذه اللحظة قرر دونالد ترامب  واالقتص
ــبيهه، وفي هذه  أن يوجه ضربته إلى خصمه وش
ــتتولى  ــة قرر هذا اخلصم أن رحمة اهللا س اللحظ

مهمة دفع اخلطر عنه.
ــي مرحلة  ــوى أننا ف ــذا االختناق س ــياق له ال س
ــاً للواليات  ــه. ترامب رئيس ــدام العقل أو ذوائ انع
املتحدة ورئيساً للعالم، يعني أن أميركا بال عقل 
ــوى على  ــذا العقل لن يق ــل. وه ــم بال عق والعال
ــير ما يجري إال  تفس
إذا ابتعد مسافة عن 
خياالً  وأطلق  نفسه 
ــوح  ــه جم ــل في أح
ــل  مح ــاء  الرؤس
ــل  ومح ــم  عقوله
ــم.  بالده ــح  مصال
أن فعلها  لقد سبق 
ــهر  الش ــب  ترام
الفائت عندما قرر أن 
وأوربا  الغرب  يعاقب 
ــع الضرائب  ــر رف عب
أيضاً على الصادرات 
ــن  ــركا، لك ــى أمي إل
ــل في أن  ــارق متث الف
أن  ــا  ميكنه ال  ــا  أورب
تكون بال عقل، فتعاملت مع جموح الرئيس بقدر 
من العقالنية اخلائبة، قدمت فيها مصاحلها على 
ــوء التركي الطيب إلى رحمة اهللا  كرامتها. أما جل
دنا إلى سوابق  فهو مؤشر الحتماالت أخرى. وإذا عُ
أردوغانية في التعامل مع واشنطن واستحضرنا 
ــون بصفته  ــس األميركي أندرو برنس ــة الق قضي
ــنطن على تسليم  رهينة في تركيا ملفاوضة واش
ــذا يعني أننا  ــح اهللا غولن ألنقرة، فه الداعية فت
ــنا حيال معادلة ترامب مقابل أنغيال مركل،  لس
ــا ترامب الكبير في  ــل نحن في حلظة يقف فيه ب
مقابل ترامب الصغير، واجلولة لن تكون مضمونة 

النتائج على رغم أن الكارثة ستكون حتمية .

علي العوادي

 من املعلوم أن العالقات فيما بني دول 
ــاس املصالح  ــى على أس العالم تبن
ــود  ــا يع ــدول ، ومب ــك ال ــة لتل القومي
ــإن كان  ــعوبها ، ف ــة على ش باملنفع
ــلع واملنتجات األخرى  ــتيراد الس اس
يؤدي إلى إنفاق مبالغ مالية طائلة فإن 
ــض املنتجات واخلدمات  التصدير لبع
ــون  ــا يك ــتورَد منه ــدول املُس ــى ال إل
ــي التقليل من هدر  ــما ف عامال حاس
ــة ، وبالتالي معادلة  ــة الصعب العمل
ــاري ، ومن البديهي  كفة امليزان التج
أن تعزيز العالقات التجارية فيما بني 
ــي تعزيز  ــهم ف ــن أو أكثر سيس بلدي
ــرى ، وعلى  ــة األخ ــات الثنائي العالق
ــي ، فتتكرر  ــها اجلانب السياس رأس
الزيارات الرسمية فيما بني سياسيي 
تلك الدول ، بل وقد يحصل توافق في 
ــمة جتاه  ــية احلاس املواقف السياس
ــة ، وبالطبع  ــا الدولية املهم القضاي
ــة على هذا  ــات الدولي ــير العالق تس

ــع ، وال يخرج  ــار املعروف للجمي املس
ــد تكون  ــة واحدة ق ــوى حال ــه س عن
ــاذة ، أال  فريدة من نوعها ، أو حتى ش
ــيا االحتادية  ــات بني روس وهي العالق
ــدة األمريكية ، فقد  ــات املتح والوالي
بدأ (دونالد ترامب) حملته االنتخابية 
ــاريع  مبش ــة  األمريكي ــة  للرئاس
ــتراتيجية عديدة ،  منها حتسني  اس
العالقات الثنائية مع العمالق النووي 
ــدة  ــى إلى س ــا إن ارتق ــي ، وم الروس
ــن ذلك  ــدأ يتراجع ع ــى ب ــم حت احلك
ــددين  ــت ضغوط املتش ــوح حت الطم
 ، ــا  مع ــني  واجلمهوري ــني  الدميقراطي
ــيا هي العدو رقم  والذين يرون أن روس
١ للواليات املتحدة ، فانطلق السهم 
األول من صقور احلزب الدميقراطي جتاه 
(ترامب) و روسيا باتهام األخيرة بأنها 
كانت سببا رئيسا في فوزه وخسارة 
ــحة احلزب الدميقراطي (هيالري  مرش
كلينتون) ، وبدأت اللجان التحقيقية 
ــة التي  ــك القضي ــي تل ــا ف مهمته
ــس األمريكي  ــع الرئي ــت مضج أقض
ــه ، ولم  ــت تهدد زعامت ــى أصبح حت
ــكوك حتى يومنا هذا،  تنته تلك الش
ــى اتخاذ  ــذي أجبر ترامب عل ــر ال األم
ــون بعضها   ــد يك ــرارات خطيرة ق ق
ــا  ــكو،  ومنه ــاه موس ــه جت دون إرادت
ــية  اقتصادية قاس ــات  ــرض عقوب ف
ــكل وبآخر على االقتصاد  ستؤثر بش
ــبب هو إرضاء أولئك  ــي ، والس الروس

ــه ، وإن  ــبهة عن ــور وإبعاد الش الصق
ــر على  ــي مجب ــس األمريك كان الرئي
ــة األمريكيني  ــل ذلك فإن الساس فع
ــددين املعادين لروسيا نسوا أو  املتش
تناسوا أن حتجيم العالقات ومحاولة 
ــيا  ــار اقتصادي على روس فرض حص
ــيكون مصيره الفشل ، وسيكون  س
الضرر أكثر على املصالح األمريكية، 
ــخ  الصواري ــركات  مح ــت  فمازال
ــتورد من  ــة تس ــة األمريكي الفضائي
روسيا ، بل أن وزارة الدفاع األمريكية 
طلبت متديد شراء تلك احملركات حتى 

ــة ٢٠١٩ ،  ــن نهاي ــدال م ــام ٢٠٢٨ ب ع
ــل  األمر املهم اآلخر هو أنه ومنذ فش

ــة األمريكية في  ــوكات الفضائي املك
التحليق إلى الفضاء اخلارجي أُجبرت 
وكالة ناسا على توقيع عقود مباليني 
الدوالرات مع وكالة الفضاء الروسية ، 
من أجل إيصال رواد الفضاء األمريكان 
ــاء الدولية - والتي  إلى محطة الفض
ــا فيها حصة األسد - عن  متتلك ناس
ــية ،  ــات الفضاء الروس ــق مركب طري
ــم يقتصر التعاون الوثيق فيما بني  ول
ــاء اخلارجي ، بل  الدولتني على الفض
امتد إلى الفضاء األرضي، فالتيتانيوم 
الذي تنتجه املصانع الروسية  يشكل 
عنصرا أساسيا في صناعة طائرات 
ــهر  البوينغ األمريكية ، فهل سيش
ــالحه املميت -  ــني) س ــر بوت (فالدميي
ــه - بوجه  ــن النووي وتبعات ــدا ع بعي
أمريكا؟ أم أنه سيعطي متسعا من 
ــن وصديقه  ــدوه في العل ــت لع الوق
ــل  ــذي فض ــب ) ال ــر ( ترام ــي الس ف
(بوتني،ترامب)  ــا  اجتماعهم ــج  نتائ
ــج اجتماع  ــل على نتائ في بروكس
ــي الناتو؟ ، من خالل قراءة  حلفائه ف
ــة  ــتراتيجية السياس متمعنة إلس
ــا املتواضع - أن  ــرى - وبرأين الدولية ن
ــيضع  ــي (بوتني ) س ــس الروس الرئي
ــة  ــح القومي ــبان املصال ــي احلس ف
ــد ال يكون  ــوق أي اعتبار، وق لبالده ف
ــروس من أن  ــة ال ــع لدى الساس مان
ــكا في األرض  ــى العداوة مع أمري تبق
ــة في الفضاء معها  مادامت الصداق

ــا طائلة ! ، قد  ــيا أرباح تدر على روس
يتبادر إلى ذهن القارئ الكرمي أن كاتب 
ــه بعيدا في  ــطور حلق برأي هذه الس
ــؤون ال ناقة لنا فيها وال جمل ، وان  ش
ما نعانيه  من مشاكل وهموم أثقلت  
ــام ، واجلواب  ــى  باالهتم ــا أول كاهلن
ــب دول العالم - إن  ــيكون:  أن  اغل س
لم يكن جميعها- تسير في محورين 
ــا ، وهما احملور  ــني رمبا ال ثالث لهم اثن
األمريكي واحملور الروسي ، وان فضلت 
ــاه ثالث  فالبد  ــير في اجت دولة ما الس
ــه   ــازل احد الطرفني ، وبعكس أن تغ
ستكون - حتما -  في عزلة دولية ، أو 
ــر الذي يهدد  ضمن قائمة محور الش
ــالم العاملي ! ، فتراها - أي الدول  الس

ــذا الطرف  ــراف رداء ه ــق بأط -  تتعل
ــاق  ــه (كالتص ــق ب ــل وتلتص أو ذاك ب
ــادن مبغناطيس كبير) لتدور  برادة املع
ــس بالضرورة  ــرة حيثما دار ، ولي مجب
أن يكون هذا التمحور حبا (باألخوين 
ــدى البعض  ــل يكون ل ــني) ب العمالق
ــلطات احلاكمة  طمعا في إبقاء الس
ــي  ــة الهرم السياس ــع على قم تترب
ــود ليوهموا  ــا عق ــود تتلوه ــى عق إل
ــق لهم ندا  ــأن اهللا لم يخل اآلخرين ب
من العباد في مشارق ومغارب البالد ! 
، أما احلكومات األخرى التي حتكمها 
ــة ظاهريا فأنها ومن مبدأ  الدميقراطي
: صديقي من يرد الشر عني ... ويرمي 
ــتظل  بالعداوة من رماني ، فإنها  تس

ــروس أو األمريكان  للحفاظ  مبظلة ال
ــون  وص ــا  وأراضيه ــعوبها  ش ــى  عل
ــدول األقوى،  ــيادتها من أطماع ال س
ــن أن نعيش  ــا ال ميك ــي أنن ــك يعن ذل
ــا املترامي  ــرات عاملن ــن تأثي ــزل ع مبع
ــئنا أم أبينا ، وان كان خير  األطراف ش
األمور أوسطها  فال بد لنا من  متابعة 
مجريات األمور على الساحة الدولية 
ــتها من قبل ذوي االختصاص  ، ودراس
ــدر  ــة - ق ــذ احليط ــب ، لنأخ ــن كث ع
ــتطاع - من تأثيرات سلبياتها ،  املس
ونوظف ايجابياتها في بيريسترويكا 
واعدة تعيد لبلدنا مكانته احلقيقية 
اقتصاديا وسياسيا بني دول العالم . 

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

ال يمكن أن نعيش 
بمعزل عن تأثريات عاِّـنا 
اِّـرتامي األطراف شئنا أم 
أبينا  وان كان خري األمور 
أوسطها  فال بد لنا من  
متابعة مجريات األمور 
على الساحة الدولية
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ال يمكن وضع 
إجراءات ترامب 
التأديبية بحق تركيا 
َّـ سياق مسار واضح 
للسياسة األمريكية

الفايننشــال تايمــز: أردوغــان يتحدى 
واشنطن ويبحث عن حلفاء جدد للخروج 

من األزمة اِّـالية

ــف البريطانية مبتابعة  ــغلت معظم الصح انش
ــت  ــة، وخصص ــة التركي ــة املالي ــورات األزم تط
ــال تاميز املوضوع الرئيس في  صحيفة الفاينانش
ــأن.وحمل تقرير  صدر صفحتها األولى لهذا الش
ــلوها  ــترك في كتابته مراس الصحيفة الذي اش
ــطنبول ونيويورك ولندن عنوانا: ”أردوغان  في اس
ــه تركيا أزمة  ــا بينما تواج ــذ موقفا متحدي يتخ
ــر إن الرئيس التركي، رجب  ــة“. ويقول التقري مالي
طيب أردوغان، قال األحد إن تركيا تواجه ”عملية“ 
خارجية إلسقاط اقتصادها، لكنه لم يعط إشارة 
عن أي خطة للنهوض بالليرة التركية املتدهورة. 
ــتخدم لهجة  ويرى التقرير أن الرئيس التركي اس
ــر أن يؤدي ذلك إلى  ــة على الرغم من خط متحدي
ــدد أردوغان على أن  ــق األزمة املالية. وقد ش تعمي
تركيا لن تتراجع عن موقفها بعد أسبوع عصيب 
ــو خمس قيمتها  ــه الليرة التركية نح فقدت في
ــم اخلالف مع  ــي، إثر تفاق ــدوالر األمريك مقابل ال
ــب واخملاوف املطردة  ــس األمريكي دونالد ترام الرئي

بشأن إدارة االقتصاد التركي.
ــور فرض  ــرة املتده ــع اللي ــر إن وض ــول التقري ويق
ــركات التركية املثقلة  ــا كبيرة على الش ضغوط

ــالت اخلارجية، فضال  ــن غير احملمي بالعم بالدي
ــتعاني من  ــن تصاعد اخملاوف من أن البالد س ع
ــا التمويلية  ــى احتياجاته ــول عل ــل احلص أج

اخلارجية الواسعة.
ــة على النظام  ــف أن تأثير األزمة التركي ويضي
ــكل أحد أهم  ــي، محليا وفي أوربا، يش املصرف
مصادر قلق املستثمرين، مع حتذير محللني من 
ــبوع التعامالت التجارية سيشهد  أن بدء أس
ــرة لضغوط  ــب اللي ــهم إلى جان ــرض األس تع

متجددة.
ــل في  ــم آش، احملل ــن تي ــة ع ــل الصحيف وتنق
ــة، قوله  ــول املالي ــاي إلدارة األص ــركة بلو ب ش
ــكلة ومن  ــم االعتراف أوال بأن ثمة مش ”عليه

ثم يحتاجون إلى خطة ” لعالجها.
ــكل ملح  ــتثمرين يريدون بش ــف أن املس ويضي

ــدة، وبرنامج نقدي مفصل  ــة رفع معدل الفائ رؤي
ــددة او التي لم  ــر املس ــل مع القروض غي للتعام
ــال عن حل اخلالف  ــدادها، فض جتدول مواعيد لس

مع الواليات املتحدة.
وتخلص الصحيفة في تقريرها إلى أنه ليس ثمة 
ــور عملتها، وثمة  ــة لوقف تده ــة تركي أي محاول
ــداد األزمة إلى  ــتثمرين من امت مخاوف لدى املس

أوربا.

مونت كارلو : ”حلفاء جدد“
ــر صحيفة مونت كارلو تقريرا موسعا من  وتنش
ــوان ”أردوغان  ــطنبول حتت عن ــلها في اس مراس

يبحث عن حلفاء جدد للخروج من األزمة“. ويقول 
ــرون أن على تركيا أن  ــر إن بعض املراقبني ي التقري
ــنويا كي يبقى  ــذب أكثر من 200 مليار دوالر س جت
ــا مكتفيا بذاته، وإنه ليس أمام الرئيس  اقتصاده
التركي في النهاية سوى اخلضوع ملطلب ترامب 
ــالن حزمة  ــس األمريكي وإع ــراح الق ــالق س بإط
ــى تطمني  ــة تهدف إل ــراءات االقتصادي ــن اإلج م
ــان قد يحاول  ــر أن أردوغ ــتثمرين.ويرى التقري املس
ــني للبحث عن  ــيا وقطر والص ــه إلى روس التوج
ــيضعف أكثر العالقة  ــم لتركيا األمر الذي س دع
ــي  ــمال األطلس بني الغرب وأحد أعضاء حلف ش

(ناتو) ذي األهمية االستراتيجية الكبيرة.

ــهد التقرير مبقال كتبه أردوغان السبت  ويستش
ــنطن  ــز يحذر فيه واش ــورك تامي ــة نيوي لصحيف
ــى تركيا  ــر إل ــن النظ ــف ع ــى الك ــا عل ويحضه
كشريك أقل شأنا وإال أنها ستواجه ”حقيقة أن 

لتركيا بدائل“ أخرى.

ديلــي تلغراف : تركيــا والغرب .. ازمة 
كربى

وحتت عنوان ”تركيا والغرب“ تكرس صحيفة ديلي 
تلغراف مقاال إفتتاحيا ملناقشة األزمة التركية.

وترى الصحيفة أن فك ارتباط تركيا بالغرب الذي 
بدأ مع تولى أردوغان السلطة بدأ يتخذ منحى ال 

ــول االفتتاحية إنه بعد عقود من  رجعة فيه. وتق
ــقوط االمبراطورية العثمانية ومن السياسة  س
ــي تبناها كمال أتاتورك وتخلي  املؤيدة للغرب الت
ــة الكتابة  ــة ملصلح ــروف العربي ــن احل ــا ع تركي
ــج العلماني بدال  ــروف الالتينية وتأكيد النه باحل
ــعي  من الديني واالنضمام الى حلف الناتو والس
ــاد األوربي، جاء أردوغان ليعيد  لالنضمام إلى االحت
ــه  ــع معارضي ــرى ويقم ــرة أخ ــا م ــلمة تركي أس
ــتورية  ــن التغييرات الدس ــلة م ويهندس سلس
ــدة. وبعد أن  ــلطات غير مقي ــه س ليعطي نفس
تشرح االفتتاحية األهمية االستراتيجية لتركيا 
ــير إلى أن أردوغان ملح إليها  بالنسبة للغرب، تش

ــم تبدأ الواليات املتحدة باحترام  بقوله إنه ” ما ل
ــون عرضة  ــراكتنا قد تك ــيادة تركيا .. فإن ش س
ــة أنه بدأ  ــرى الصحيف ــو موقف ت ــر“، وه للخط

باالقتراب من نقطة الالعودة.

الغارديان : ”قفوا مع كندا“
ــو صحيفة الغارديان في مقال افتتاحي إلى  وتدع
الوقوف مع كندا في مواجهة رد فعل السعودية 
بعد االنتقاد الكندي لواقع حقوق اإلنسان فيها.

ــت على  ــب حافظ ــة أن إدارة ترام ــرى الصحيف وت
ــعودية وكندا  ــي اخلالف بني الس ــاد مدروس ف حي
ــرة اخلارجية الكندية لنداء  في أعقاب توجيه وزي
ــطتني حقوقيتني معتقلتني  ــراح ناش إلطالق س
ــيكون من املغري  ــعودية.وتضيف أنه س في الس
ــي بريطانيا، التي أضعفها  حلكومة تيريزا ماي ف
ــة ما بعد  ــاء ملرحل ــث عن حلف ــام وتبح االنقس
خروج بريطانيا من االحتاد األوربي، أن تقف موقفا 
ــدد الصحيفة  ــابها ملوقف إدارة ترامب. وتش مش
ــدث، ألن كندا على  ــب أن ال يح ــك يج ــى أن ذل عل
ــم الدميقراطيات  ــى بدع ــب أن حتظ ــواب، ويج ص
الغربية في موقف ملح و الميكن االعتراض عليه 

في الدبلوماسية العامة بني الدول.

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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 جهاد الخازن 

ــة منهم من يهود هربوا من  ــود في بريطانيا يتحدرون في الغالبي اليه
ــس حزب العمال البريطاني  ــة أيام هتلر. هم اآلن يضطهدون رئي النازي
ــانية، منها  ــاميّة ألن له مواقف إنس جيرميي كوربن ويتهمونه بالالس
ــطينيني.التحالف الدولي لذكرى احملرقة يقود حملة ضد  تأييد الفلس
ــة ثالث تهم  ــتعد إلضاف ــه. كوربن قال إنه مس ــال ورئيس ــزب العم ح
ــاميّة إلى ميثاق حزب العمال، إال أنه أضاف إن ليس من الالساميّة  الس
القول إن قيام إسرائيل «هدف عنصري».أؤيد كوربن في موقفه مع أنني 
ــح حزب احملافظني في تشيلسي حيث أقيم. ثم  في لندن أنتخب مرش
ــي كل بلد يؤيدون  ــون إن اليهود ف ال يقول ــي حزب العمّ ــد أعضاء ف أؤي
ــرائيل أكثر من البلد الذي يحملون هويته، وأنهم يرفضون مقارنة  إس
ــطينيني بالسياسة النازية ضد اليهود  سياسة إسرائيل ضد الفلس

ــب إسرائيل على مستوى أعلى كثيراً  في أملانيا، كما يرفضون أن حتاس
ــدو أن جيرميي كوربن رفض  ــتوى املطلوب في الدول األخرى.يب من املس
ــض أيضاً قبول التعريف  ــاميّة، وهو رف تعريف جماعات يهودية الالس
ــية أن يستعمل في مالحقة  ــاميّة بنصه الكامل خش اليهودي للس

أعضاء كبار في حزب العمال بالتهمة ذاتها.
ــتخدم ميثاق حزب العمال  ــود البريطانيون يزعمون أن كوربن يس اليه
ــود البريطانيني.  ــاميّة الذي صدر عن اليه ــول تعريف الالس لرفض قب
ــه في جريدة «الغارديان». ــاميّة في مقال ل هو اعتذر لليهود عن الالس
ــن مواجهة احلزب  ــون حذر م ــب رئيس حزب العمال توم واتس كان نائ
ــود البريطانيني، وطلب  ــباب خوف اليه ــاراً دائماً» إذا لم تواجه أس «ع
ــريعاً إلنهاء التوتر بقبول تعريف اليهود لالساميّة. ثار أعضاء  عمالً س
ــتقالته أو إقالته. ــون، وطلبوا اس ــرون في حزب العمال على واتس كثي
ــال إن محاربة  ــر صراحة وق ــة كان كوربن أكث ــى امليديا االجتماعي عل
ــف لألذى الذي  ــي حزبه، ثم زاد:آس ــتكون لها أولوية ف ــاميّة س الالس
ــاميّة من  تعرض له يهود كثيرون . كنا بطيئني في إدانة املروجني لالس
ــرع أسلوب إدانتهم.حزبنا يجب أال  أعضاء حزب العمال، إال أننا سنس
ــرون  ــؤالء الناس، وهو لن يكون. الناس الذين ينش ــون أبداً مركزاً له يك
ــتطيعون فعل ذلك  ــم ال يس ــب أن يفهموا أنه ــاميّة يج ــمّ الالس س
ــكلة  ن ينكر في حزبنا وجود هذه املش ــم حزبي. وكل مَ ــمي أو إس بإس

ــا يحاولون ابتزاز  ــد أن يهود بريطاني ــه يروج لها. أعتق ــئ وموقف مخط
ــه  ــال. هناك عدد كبير منهم يعتبر نفس ــي كوربن وحزب العم جيرمي
ــل أن يكون بريطانياً.  ــرائيلي قب ــرائيلياً بقدر ما هو بريطاني، أو إس إس
ــني نتنياهو ضد  ــة اإلرهابي بنيام ــم حكوم ــكتون على جرائ هم يس
ــني املتطرفة التي  ــتوطنني وأحزاب اليم ــطينيني، ويؤيدون املس الفلس
متثل الدعامة األولى لنتانياهو في احلكم.أصر على أن املتطرفني ليسوا 
كل اليهود في بريطانيا أو حول العالم، فاليهود قوم وسطيون، وهناك 
ن يريد حالً ملشكلة قيام إسرائيل في أرض فلسطني وتشريد  بينهم مَ
أهلها. هناك في إسرائيل طالب سالم من اليهود ليس عندنا ناس من 
ــطينيني.جماعة «عمال  ــتواهم، أو مثلهم في الدفاع عن الفلس مس
ــاميّة  ــة الالس ــاميّة» اتهمت ١٢٠٠ عضو في احلزب مبمارس ضد الالس
خالل السنتني املاضيتني، كثيرون من هؤالء حولوا إلى مجالس حتقيق 
ــبوا  ــرأت أن بعض املقربني من قيادة احلزب لم يحاس ــة، إال أنني ق حزبي

بزعم أن التهم ضدهم تفتقر إلى قرائن.
ــتخدمون الالساميّة، وهي  ــخصي هو أن أنصار إسرائيل يس رأيي الش
ــرائيل  تهمة صحيحة ضد كثيرين من أعضاء حزب العمال حلماية إس
ــطينيني في  من تهم ثابتة ضدها مثل احتالل ما بقي من أرض الفلس
ــرائيل من يهود  ــتوطنات.أعارض أنصار إس ــة الغربية لبناء مس الضف

بريطانيا وغيرهم وأؤيد املعتدلني اليهود في كل بلد.
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 *فراس زوين  

ــارع العراقي في الفترة األخيرة  ــهد الش ش
ــل املواطنني  ــرات واحتجاجات من قب تظاه
مطالبني بأمور عديدة متثل ابسط حقوقهم 
ــاء  ــاء والكهرب ــل وامل ــات والعم ــل اخلدم مث
ــية وقد  وغيرها من متطلبات احلياة االساس
حتركت على اثرها احلكومة العراقية بخطط 
ــات املتظاهرين  ــريعة وانية تلبيةً ملتطلب س
ــا لوقف متدد االحتجاجات  في محاولة منه
ــا يصعب على  ــة احملافظات م ــمل بقي لتش

احلكومة السيطرة عليها. 
وسأسلط االضواء في هذه املقالة على ثالث 
ــعبية ميكننا من خاللها معرفة  مطالب ش

منطلقات احللول احلكومية .    
ــي وتطوير محطات  ــني الواقع اخلدم ١. حتس
ــاعات  ــة الكهربائية لزيادة س ــاج الطاق انت

التجهيز. 
ــاذ الواقع  ــة إلنق ــات املائي ــادة االطالق ٢.  زي
ــات اجلنوبية  ــي للمحافظ ــي واحليوان الزراع
ــحة  ــي نتيجة ش لتفادي نفوق اآلف املواش

املياه.    
ــات االالف من ابناء هذه  ــات الى مئ ٣.  االلتف
ــل وفتح باب  ــات العاطلني عن العم احملافظ
التعيينات احلكومية الحتضان هذه الفئات 

وخصوصاً اخلريجني منهم .   
ان صوت التظاهرات املرتفع ايقظ احلكومة 
ــورة املوقف  ــا الى خط ــباتها ونبهه ــن س م
وتراكماته التي قد تكون كارثية ليس فقط 
ــب وامنا  قد يهدد  على هذه احلكومة فحس
ــارعت الى  ــره فس ــي بأس النظام السياس
ــراءات واملعاجلات  ــة من اإلج اتخاذ مجموع
ــح الواقع  ــب في صال ــي تص ــة الت احلكومي
االقتصادي واملعاشي ألبناء هذه احملافظات.   
ــى اجلهات  ــول االيعاز ال ــكان من هذه احلل ف
ــاريع اخلدمية  ــال العديد املش املعنية بإكم
ــام ٢٠١٤ ،  مع  ــل منذ ع ــة عن العم املتوقف
ــد الطاقة  ــى بناء محطات تولي االلتفات ال
الكهربائية وصيانة وتطوير احملطات املوجودة 
ــغيل هذه  ــر الوقود الالزم لتش ــاً وتوفي حالي
ــوى. باإلضافة الى  ــرعة القص احملطات بالس
زيادة االطالقات املائية للمحافظات اجلنوبية 
والتي تعد األشد تضرراً من شحة املياه ،    

ــالق ملف  ــت احلكومة نحو اط ــا توجه كم
ــن حركة املالك  ــة ضم ــات احلكومي التعيين
وفرضت على الشركات األجنبية العاملة في 
ــغيل العمالة العراقية بنسبة  العراق بتش

٥٠٪  من قيمة العمالة لهذه الشركات. 
ــيطة  ــأكتفي بهذه احللول كنماذج بس وس
ــة ازمة  ــي مواجه ــل احلكومة ف ــة عم خلط
ــي طالت عددا من  ــلمية الت املظاهرات الس

احملافظات اجلنوبية. 
وجتب االشارة الى ان االدبيات اإلدارية صنفت 
عملية التخطيط الى ثالث مراحل تختلف 
ــا ، األولى هي اخلطة  من حيث فترة تنفيذه
ــطة (٥  ــي اخلطة املتوس ــة ه ــة والثاني اآلني
ــنوات) والثالثة هي اخلطة االستراتيجية  س

(اكثر من ٥ سنوات ) 
ــع  ــابقة وغيرها مما ال يس ــد احللول الس وتع
ــرارات االنية  ــن اخلطط والق ــال لذكره م املق
ــريعة التي من حق احلكومة اخلوض في  الس
ــريعة ملنع تطور األمور وانزالقها  احللول الس

ــه ولكن  ــيطرة علي ــب الس ــد يصع ــى ح ال
ــية احلال فقط، فان  تبقى هذه احللول لتمش
املتابع للشأن االقتصادي العراقي يعلم متام 
ــهد  ــة املالية للبالد تش ــم ان السياس العل
ــرة نتيجة  ــت بالقصي ــذ فترة ليس ازمة من
ــن  ــه م ــط ومارافق ــعار النف ــاض أس انخف
اجتياح لعصابات داعش لألراضي العراقية 
ــف مالية ضخمة  ــببه كل تكبد العراق بس
ــاد املالي واإلداري والذي يعد  باإلضافة للفس
ــة  ــرة األكبر في تطوير السياس ــر العث حج
املالية وان العمل على توفير اخلدمات واكمال 
ــاريع املعطلة وتأسيس محطات توليد  املش
ــدة قد تكون  قرارات ال متلك ما يكفيها  جدي
ــا يحب  ــة لتنفيذها كم ــيولة مالي ــن س م
ــتهي املواطن هذا من جهة، ومن جهة  ويش
ثانية فان الواقع املائي لنهري دجلة والفرات 

ــة حجب دول  ــة حقيقية نتيج ــهد ازم يش
ــيب املياه وان  ــوار حلصة العراق من مناس اجل
ــات اجلنوبية  ــالق وزيادة حلصة احملافظ أي اط
ــبه مستحيلة  من مياه األنهار قد تكون ش
ــة الى تبدل املناخ  امام هذا احلجب باالضاف
ــن ارتفاع درجات احلرارة  للبالد وماصاحبه م
ــة للعراق، اما  ــد القضية املائي زاد من تعقي
ــة  ــات احلكومي ــالق التعيين ــوص اط بخص

ــن وصفه بغير  ــالك فال ميك ــن حركة امل ضم
ــيط اذا عرفنا ان محافظة  احلل االني والبس
ــدد الراغبني اضعاف  البصرة وحدها جتاوز ع
ــدرت بـ ٤٠  ــاغرة والتي ق ــدد الدرجات الش ع
ــت الذي يدخل  ــف درجة وظيفية في الوق ال
للسوق العراقية ٢٥٠ الف يد عاملة سنوياً 
ــاذا تفيد ٤٠ او  ــرات فال اعلم م ــل التقدي باق
ــة الى ان  ــذا باإلضاف ــة ؟؟؟ ه ــف درج ١٠٠ ال
ــكلة  اللجوء الى التعيينات يعد اصل املش
ــالً جذرياً  ــة الريعية وليس ح ــي ضل الدول ف
لها، والميكن قبوله اال من خالل كونه تداركاً 

لألحداث وكبحاً للجام االمور .   
ــة  احلالي ــة  العراقي ــة  احلكوم ــى  عل ان 
ــع  ــى وض ــل عل العم ــة  القادم ــة  واحلكوم
ــطة وطويلة  ــتراتيجيات متوس خطط واس
ــة تهدف  ــول حقيقي ــق من حل ــد تنطل األم
إلحداث تنمية مالية واقتصادية مستدامة 
ــاص  ــاع اخل ــيط دور القط ــالل تنش ــن خ م
ــة والتعلم من  ــج الريعي للدول ــر النه وهج
اإلخفاقات املتتالية للواقع االقتصادي وذلك 
ــات اإلنتاجية  ــى باقي القطاع ــز عل بالتركي
ــبيل الوحيد  ــة واخلدمية فأنه الس والزراعي
ــة  ــة املتنامي ــة العراقي ــتيعاب العمال الس
ــة والواقعية في  ــل اجلدي ــكل فئاتها ولع وب
ــر يكون محفزاً  ــتيعاب مطالب اجلماهي اس
وملزماً للحكومة بوضع حد للفساد املالي 
ــكل ال سابق  ــرى وبش واإلداري الذي استش
ــات الى ان  ــة ويجب االلتف ــه في بدن الدول ل
ــلمية باإلضافة  التظاهرات واملطالبات الس
ــة في  ــل املرجعي ــن قب ــات م ــى الضغوط ال
ــرب رؤوس  ــة تخويل لض ــا تعد مبثاب خطبه
الفساد وان على احلكومة احلالية والقادمة 
ــالن احلرب على  ــتثمار هذا التخويل وإع اس
ــوة التي رافقت  ــاد بنفس الهمة والق الفس

اعالن احلرب على داعش .

*باحث اقتصادي 
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فوزي فارس جرص

ــفر   ــم الس ــد  على االبواب : بدأ موس العي
ــال  للترح ــم  حقائبه ــون  يحزم ــاس  والن
ــدود الوطن  لقضاء  ــوال الى خارج ح والتج
ــروب من حر آب وانقطاع  عطلة العيد واله
ــتجمام  ــة واالس ــي للراح ــار الكهربائ التي
ــن عناء روتني احلياة اليومي وارهاق ورتابة  وم
ــفر  والترحال يبدأ االنسان  العمل ومع الس
ــلوك  ــراً وجبراً في دائرة الس محصوراً قس
السوي واالدب الرفيع متاشياً مع  سلوكيات 
ــي يتوجه اليها   ــدول الت ــادات وقوانني ال وع
ــرام اللوائح  ــق القوانني واحت ــه تطبي وعلي
ــخصيته  بش ــاظ  االحتف ــع  م ــة  واالنظم
ــع لهذا  ــي الدواف ــاذا وماه ــانية اذا مل االنس

التصرف القومي خارج بالده بالذات والتصرف 
ــس داخل  بالده ؟ هل هو حب النظام  املعاك
ــدول ام خوف  ــك  ال ــني تل ــاع بقوان ام اقتن
ــك الدول  ــي تفرضها تل ــات الت ــن العقوي م
ــل بالنظام كدفع  ــن  يتجاوز القانون ويخ مل
ــجن  ــتجواب والس ــة املالية أو االس الغرام
ــو مجاراة للعادات والتقاليد  احياناً ؟ هل ه
ــه أم انه مجرد  ــة علي ــلوكية املفروض الس
ــاء الصورة  ــدف منه اخف ــلوك وقتي يه س
ــوهة املرسومة داخل ادمغة  العراقية  املش
ــرى ؟ لذلك  ــؤولي الدول االخ مواطني ومس
تظهر الشخصية العراقية بكامل سلوكها 
واخالقها في البلدان االخرى بينما تختفي 
ــا االصلي  ــي موطنه ــخصية ف ــك الش تل
ــاالت  واعتبارات  ــرد احتم ــا مج ــاً انه حتم
ــض  ــذا التناق ــش ه ــان ليعي ــع االنس تدف
ــؤدي الى  ــلوك والذي ي ــي الس ــب ف العجي
االزدواجية في الشخصية وزعزعت كيانها 
ــاني الى نطاق  وخروجها من نطاقها االنس
ــرها وتعززها الشخصية  ــاني تفس ال انس
العابثة واملتمردة والفوضوية والساخرة من 
القوانني والنظم داخل حدود الوطن ولذلك 
ــن العراقي وباالخص  ــد حني  يعود املواط جن

ــاب الى وطنه يتنفس الصعداء وكأنه  الش
ــل  ــجن طويل مقيد بسالس ــارج من س خ

ــة  ــلوكية املفروض ــادات الس ــون والع القان
ــة حرية العبث  ــس هواء احلري عليه فيتنف
ــخرية  الس ــة  حري ــاالة  والالمب ــى  والفوض
ــة والتجاوز على  ــن  القانون، حرية اخملالف م
ــرعة جنونية  ــير بس اللوائح واالنظمة  يس
ــن بترك  ــاة لالخري ــوارع دون مراع ــي الش ف

ــات  ــات واملتنزه ــي الطرق ــات وراءه ف اخمللف
ــراء  احلم ــارات  االش ــاوز  يتج ــواطئ  والش
واللوائح املرورية يتجاوز الطوابير البشرية 
ــه ومعاملته  ــي امامه لتنتهي مصلحت الت
ــاً  في اعتباره االمتيازات االجتماعية  واضع

واملركزية واالقتصادية واملصلحة  الذاتية.
ــد دون ان  ينتظر دوره  ــرق حاجز املواعي  يخت
ــؤول او طبيب  ــر او مس ــواء كان مع مدي س
ــي القوانني  ــاذا يطبق العراق ــؤال مل اذاً الس
ــرام وبال نقاش  ــارج بالده بكل راحة واحت خ
ــده؟ هل قوانني بلده  بينما بتجاوزها في بل
ــص عليها   ــى العقوبة التي تن ــص عل ال تن
قوانني البلدان األخرى أم نتيجة قلة الوعي 
ــلوك واالدب ام عدم  ــة وانعدام الس والثقاف
ــات الرادعة ملن   ــاذ العقوب ــي اتخ ــة ف اجلدي
ــاوز ولو باالنذار  ــلوك التمرد والتج ميارس س

والتحذير؟
ــرى يعتبر الوطن  ــن في الدول االخ أن املواط
ــه  وقراه  ــاته ومدن بكل قطاعاته ومؤسس
ــه  ــل  واجبات ــك اق ــي ولذل ــه الثان ــو بيت ه
ــر (الوطن)  ــك البيت الكبي ــاظ على ذل احلف
ــون  فخراً  ــه ورونقه ليك ــظ بجمال ليحتف
امام الزوار والسياح والتزامهم واحترامهم 

ــي للنظام من  ــن حب ذات ــني ينبع م للقوان
ــلوك وعادة من جهة اخرى وليس  جهة  وس
خوفاً من عقاب او مجاراة لالخرين فاصبح 
النظام  وااللتزام عادة سلوكية متأصلة في 
ــرق بني غني  ــي الدول االخرى الف حياتهم ف
ــس ومرؤوس  ــؤول ورئي وفقير وموظف ومس
وال مجال لالعتبارات االجتماعية واملركزية 
ــام القانون  ــواء ام ــكل س ــة ال واالقتصادي
وتنفيذاً لالنظمة في الدول االخرى العراقي 
اليعبث باملرافق العامة وال يتجاوز االشارات 
ــات وراءه  ــة وال يرمي  اخمللف ــح املروري واللوائ
ــة ويلتزم  ــرعة جنوني ــيارة بس واليقود الس
ــاعات طوال  بالوقوف واالنتظار بالصف لس
في احملالت التجارية واملؤسسات الوظيفية 
ــد في  ــزم باملواعي ــر ويلت ــل او  ضج دون مل
ــورة القومية  ــاذا اليكون بهذه الص وقتها. مل
ــون والنظام  ــاذا  اليحترم القان في بلده ؟ مل
ــهادته  من  ذاته  يحكم علمه وثقافته وش
ــض غريب  ــاً ان تناق ــا؟ عجب ــي يحمله الت
ــخصية العراقية  ــان الش ــب في كي وعجي
ــتغراب  والذي اليدرك  يدعو للدهشة واالس
ــلوكيات  ــع تتضح من س ــة اجملتم ان  ثقاف

ابنائه .

ــادة ايران اهمية النهم  ــة التي كتبت ضد العبادي ال يعيرها ق احلمل
ــى بيانات اطراف صغيرة او  ــاتهم جتاه العراق بناء عل اليبنون سياس
ائمة مساجد اليصلي فيها سوى عشرة شياب فقط وامنا يتصرفون 
وفقا للمواقف الستراتيجية الكلية التي يتم التعامل بها معهم.

اكثر من مرة وفي لقاءات العبادي بالقيادات االيرانية العليا يقال له 
ــي تأتينا عنك ومن هذه االطراف العراقية وااليرانية  هذه التقارير الت
ونحن ال نُعيرها اهتماما كبيرا ونعلم تفاصيل االمور ، وهذه املرة لن 

تختلف عن تلك املرات ..
ــادي كان رفضا وتهجما على احلصار االمريكي فيما  ثلثي كالم العب
ــزام واضحا باجلزء املتعلق بالدوالر مبعنى التحويالت  كان جانب االلت

املصرفية..
ــاه اخر بانه  ــر كالم العبادي باجت ــن احملللني قد فس ــل ان البعض م ب
ــى كالمه وليس  ــار وفقا للغاطس من معن ــن يلتزم باالصل باحلص ل
الظاهر منه ، فهو رافض لها بقوة وقال انه ال يتفاعل مع العقوبات 
ــتراتيجيا وادان  ــا صحيحة .. واعتبرها خطأ جوهريا واس واليعتبره
ــن وانها عقوبات  ــات على االخري ــة االقوى عقوب ــج فرض الدول منه
ظاملة . واكد انه ال يجوز من اجل هدف سياسي تعاقب شعبا كامال 

ــع  ــف م ــه يق ــه .. وان وجتوع
املظلومني ومع املستضعفني 

ضد الظلم ..
ــألة  ولكنه بني بانه في مس
ــدوالر  ال ــة  بعمل ــل  التعام
ــك اال االلتزام  ــراق ال ميل فالع
ان  ــك  ذل ــبب  س ــح  واوض
وفي  امريكية  ــة  الدوالر عمل
بد  ــة ال  ــالت املصرفي التعام
ــالل الفيدرالي  ــن خ ــر م ان مت
ــذا املصرف  ــي وان ه االمريك

سيوقفها ويجمدها .
ــو  ــة فه ــب العمل ــا تهري ام
ــرار البالغ  ــيؤدي الى االض س

ــي هذه احلالة  ــرض عقوبات عليه وف ــي وافقاره وف ــعب العراق بالش
ستضر شعبك وال تنفع غيرك او ترد السوء عنه . فهناك من يريد ان 

يضحي مبصالح شعبنا من اجل مصالح اخرى .
وتطرق الى امكانية استخدام عملة اخرى ولكنه بني ان االقتصاديات 
الكبرى ومصارف اليورو لم تسمح بذلك وترك الباب مفتوحا للبحث 

عن عملة اخرى تتحرر من العقوبات ولكنها غير موجودة حاليا ..
وبني بأن مسؤولية رئيس الوزراء شرعا وقانونا حماية مصالح شعبه 
ــدم االضرار به وفي نفس الوقت ال نعتدي على غيرنا او نضطهده  وع

وال يجوز لنا ذلك خصوصا دول اجلوار .
متى ، وأين ، وكيف ، يا أهل البيانات والتصريحات طعن العبادي ايران 
ــنوات املاضية لكي يقال انه غدرها مبوقفه من  من الظهر خالل الس
ــة تبنى املواقف  احلصار ونحن في اخلمس دقائق االولى وفي السياس
النهائية على الصورة الفعلية االجمالية االخيرة وليس على حلظة 
ــف  ــالق .. واخلالصة .. فان املوقف من احلصار االمريكي قد كش االنط
ــي العراق وبني من  ــخته العراقية بني من هو صديق اليران ف ــي نس ف
ــاحة ودور ولكن بالتأكيد في  ــيء آخر ، لكل واحد منهم مس هو ش
ــة الوزراء فان ايران تبحث عن اصدقاء لها فقط لكي  موضوع رئاس
ــا الن ادوارهم  ــوبني عليه ــث عن محس ــم وال تبح ــم العال يحترمه

ليست في القيادة وامنا في مستويات اخرى .
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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

 باسم العوادي

 خارطة طريق
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د. محمـَّد جعفر العارضي

يقوم النظام السياسيّ في الدول الدميقراطيَّة 
على مجموعة من العوامل التي تتضافر وصوالً 
ــه النوعيَّة  ــام أهداف ــق هذا النظ ــى أن يحقِّ إل
ــل تتمثَّل  . و هذه العوام ــويّ ــتقراره البني و اس
ــدأ الفصل بني  ــتور يعتمد مب في: أ- وجود دس
ــلطات، و ميثِّل رؤية الدولة و نظام إدارتها،  الس
ــة، ويكفل  ــة و االجتماعيَّ ــا الوجوديَّ و هويَّته
ــة و العدالة اجملتمعيَّة. ب- وجود  احلريَّات العامَّ
ــة ذات األهداف و  م ــيَّة املنظَّ األحزاب السياس
البرامج الواقعيَّة على املستويات السياسيَّة 
ــة و االجتماعيَّة. فضالً عن ضرورة  و االقتصاديَّ
ــتراتيجيَّة  ــاريع االس ــات و املش ــوح  األدبيَّ وض
ــة بالتداول  ــل مؤمن ــزاب التي تعم ــذه األح له
ــود قانون  ــلطة. ج- ضرورة وج ــلميّ للس الس
ــزاب، يرصد مدى مالءمة  م عمل هذه األح ينظِّ

ــعاراتها  ــا و برامجها وش ــا و خططه أهدافه
ــم هذا  ــتورها. و ينظِّ ــة و دس ــة الدول ــع هويَّ م
ــزاب، و  ــل األح ــة أخرى متوي ــن جه ــون م القان
ــلُّح و  ــف و التطرُّف و التس ــن العن موقفها م
ــدأ التداول  ــل في ظلِّ مب ــدة البالد. د-العم وح
ــلطة في ضوء إقامة انتخابات  السلميّ للس
مها قانون انتخابات عادل  افة، ينظِّ ــفَّ ة ش عامَّ
ــعبيّ من دون جور  و دقيق، يضمن التمثيل الش

أو تهميش أو فرص تزوير.
ا من مبدأ التداول السلميّ للسلطة،  و انطالقً
ة  ــألة مهمَّ ــات تأتي مس ــرزه االنتخاب ــا تف و م
ــخة و واضحة في الدميقراطيَّات  أصبحت راس
ــودًا من أعمدة إدارتها و جناحها.  العامليَّة، و عم
ــذي ميثِّل  ــي التكتُّل احلزبيّ ال ــألة ه هذه املس
ــيّ اآلخر  ــل احلزب ــا، و التكتُّ ــة و يقوده احلكوم
الذي ميثِّل املعارضة و يقودها؛ بغية تقومي عمل 
احلكومة و مراقبتها مراقبة هادفة. معنى هذا 
أن إدارة الدولة احلديثة صارت تقوم على ثنائيَّة 

املواالة احلاكمة و املعارضة املراقبة. 
ــا و  يَّته ــى أهمِّ ــة تتأتَّ ــى أنَّ املعارض و ال يخف
ــار  ضرورتها من أنَّها تعمل على تصحيح املس
ــح العليا  ــع املصال ــجم م ــي مبا ينس احلكوم
ــة.  ــة الرفاهيَّ ــاق العدال ــق آف ــة ، و حتقي للدول
ــا  ــة صالحيَّاته ــة ممارس ــت للحكوم وإن كان
ــأً؛ فإنَّ على  ــا و إن خط ــؤوليَّاتها إن صوابً ومس
ــن مكامن  ــف ع ــع واجب الكش ــة يق املعارض

اخلطأ في قرارات احلكومة و أدائها، و مخاطبة 
رات  اجلمهور لبيان هذه األخطاء، و تقدمي التصوّ
ــك، و في هذا  ــذه القضيَّة أو تل ــة في ه البديل
أن  ــكان  مب ــرورة  الض ــن  م و  ذاك.  أو  ــريع  التش
رات و مشاريع القوانني مع  تتكامل هذه التصوّ
ــة. و هكذا ينتج  ــدى تكتُّل أحزاب احلكوم ما ل
ــج متكامل هو الذي تعمد  عن املعارضة برنام
ــباقات االنتخابيَّة املقبلة،  إلى تقدميه في الس
ــتراتيجي،  ــرؤى ذات البعد االس ــع تكريس ال م
ــائل اجلوهريَّة التي تالمس  وإضافة بعض املس

املرحلة في حينه.
و في العراق يحفل املشهد السياسيّ في هذه 
ــلطة إلى حكومة جديدة  املرحلة بانتقال الس
بعد انتهاء االنتخابات و إعالن النتائج بانتظار 
ــوم الكتل  ــة. و تق ــة االحتاديَّ ــة احملكم مصادق
ــيَّة بالعمل على حتالفات تنتج عنها  السياس
ــاء  ــر عددًا. و على رؤس ــة النيابيَّة األكث الكتل
ــكيل  ــباق تش الكتل الفائزة أن يدخلوا في س
راتهم و ميولهم  هذه الكتلة، و يعلنوا عن تصوّ
ــم العدد املطلوب،  دة حتقِّق له نحو كتل محدَّ

مع حلاظ تقارب رؤى هذه الكتل.
ــرى التي تقود  ــل االنتخابيَّة الكب ــريّ بالكت ح
ــات بغية الوصول إلى الكتلة النيابيَّة  املفاوض
ــى بفكر بناء  ــا أن تتحلَّ ــر عددًا، حريّ به األكث
ــلطة و تعلن  ــاء الس ــر بن ــادر فك ــة و تغ الدول
ــكيل  ــا نحو تش ــد دفعه ــح عن ــكل واض بش

ــها نحو  ة نفس ا و بالقوَّ احلكومة، دفعها أيضً
ــاعي  ــكيل محور املعارضة. مبعنى أنَّ الس تش
إلى تشكيل احلكومة و كتلتها النيابيَّة األكثر 

ــتعداده إلى التحالف  عددًا ينبغي أن يعلن اس
ــتعد  ــن أنَّه غير مس ــا، و يعل ــع كتل بعينه م
ــرى في ضوء برنامج  للتحالف مع الكتل األخ
ــاديّ واقعيّ دقيق. و يجب  عمل حكوميّ اقتص
ــاب املفتوح، فهي ال  ــة الب أن نغادر هنا سياس
ا بضرورات املرحلة، و ال تدلُّ  ــيًّ متثِّل وعيًا سياس
ــة إدارة الدولة.  ــى إرادة حقيقيَّة تنتج ثنائيَّ عل
نتطلَّع إلى السياسيّ اجلريء الذي يعمل على 
خلق هذه الثنائيَّة، ثنائيَّة احلكومة و املعارضة، 
ــا لوعي سياسيّ جديد. بهذه  سً و يكون مؤسِّ

ــأ احلكومة و املعارضة،  الطريقة فقط تنش
ــة احلقيقيَّة  ــرة املعارض ــأة فك ــلَّ نش و لع
ــيّ في هذه املرحلة أهمُّ من  ووجودها الواقع
ــأة احلكومة؛ ذلك بأنَّها ستكون ضابط  نش
إيقاع احلكومة و مراقب تنفيذ برنامجها، و 
ا  ا سياسيًّ ــتكون من جهة أخرى تأسيسً س
واعيًا يتماهى مع فكرة اإلدارة الثنائيَّة التي 

تختلف لتتكامل.
ــذه األيَّام  ــهده ه ــس ببعيد عنَّا ما نش  و لي
ــدِّرة تتبنَّى  ــدة  من الكتل املتص ــر واح أنَّ غي
ــكيل الكتلة النيابيَّة  في مفاوضاتها لتش
ــع الفرقاء  ــددًا االنفتاح على جمي ــر ع األكث
السياسيني. مبعنى أنَّ السياسيني يعتمدون 
سياسة الباب املفتوح لدخول اجلميع. و ممَّا 

ال شكَّ فيه أنَّ سياسة الباب املفتوح هنا متثِّل 
استجابة للرغبة اجلامحة في املناصب وجلب 
ــيَّما  ــدم بلوغه، و ال س ــوف من ع ــد و اخل التأيي
ــات الثالث. و في حقيقة األمر  ملناصب الرئاس
أنَّ استيعاب اجلميع في الكتلة النيابيَّة األكثر 
ة  ــيَّ عددًا خطأ كبير؛ ذلك بأنَّ األحزاب السياس
ــت رؤاها  م ــات قدَّ ــي االنتخاب ــتركت ف ــا اش ملَّ
وأفكارها و برامجها على نحو مختلف، أو هذا 
ــذا بطبيعة احلال  ــا كان ينبغي أن يكون، و ه م
ــة كتلة عدديَّة  ــيجعل هذه الكتلة النيابيَّ س
ــود لتفترق  ــالث و تع ــات الث ــط مترِّر الرئاس فق
وينخرط عقدها. و من جهة أخرى فإنَّ اشتراك 

ــل الفائزة مبا  ــب الكت ــتراك أغل ــع أو اش اجلمي
ــيجعل  ــة الثلثني س ــن أغلبيَّ ــر م ــق أكث يحقِّ
ــلَّ أثرًا، و ينهي طموح  ا و أق الباقني أكثر ضعفً
ــن تصبح  ــي ل ــة الت ــة النيابيَّ ــأة املعارض نش
ــة واقعة من دون أن تعلن الكتل الكبرى  حقيق
احملوريَّة عن أنَّ حتالفاتها تقتصر على ثالث كتل 
أو أربع كتل حتقِّق بها األكثريَّة النيابيَّة، و تغلق 
ــر و إن رغبت في االنضمام؛  الباب أمام كتل أخ
ــى املعارضة في ضوء  ــا يعني أنَّها تدفعها إل م
ــهد إلى محورين يتسابقان نحو  انقسام املش
ــني أو أدنى بقليل. و نتطلَّع إلى أنَّ  أغلبيَّة الثلث
ا  ل حتالفها أيضً ــكِّ ــل األخرى الباقية تش الكت
وتختار زعامتها و برنامجها لتمارس املعارضة 

ــو الوصول إلى  طة نح ــة الهادفة اخملطِّ الواعي
ــباق االنتخابيّ القادم. و ما  ــلطة في الس الس
ــلِّ الضغط  ــرَّة في ظ ــاهدته هذه امل ــد مش نري
الشعبيّ و ما أشارت إليه املرجعيَّة من خيارات 
ــاج حتالف املعارضة  ــة، ما نريده هو إنت مفتوح
ة في هذه املرحلة، و بنا  الذي صارة ضرورة ملحَّ
لهفة إلى إنتاجه، و االنتقال به من الشعار إلى 
ــيّ  ــعور بضرورته، و صياغة موقف سياس الش
ــيَّة جديدة تعود  ــاء أعراف سياس جديد، و إرس
ــروع مبادرة  على البلد بالنفع، و متثِّل نقطة ش
ــل معها بارقة  ــادم املراحل، و حتم حتتذى في ق

أمل و لو ضعيفة.

 تظهر الشخصية
 العراقية بكامل سلوكها
 الحسن  واخالقها َّـ
 البلدان االخرى بينما
 تختفي تلك الشخصية
َّـ موطنها االصلي

 ثلثي كالم العبادي كان
 رفضا وتهجما على الحصار
 االمريكي فيما كان جانب
 االلتزام واضحا بالجزء
 اِّـتعلق بالدوالر بمعنى
التحويالت اِّـصرفية

 زيادة االطالقات اِّـائية
 إلنقاذ الواقع الزراعي
 والحيواني للمحافظات
 الجنوبية لتفادي نفوق اآلف
اِّـواشي نتيجة شحة اِّـياه

ضرورة وجود قانون 
م عمل األحزاب  ينظِّ
يرصد مدى مالءمة 
أهدافها و خططها 
وبرامجها و شعاراتها مع 
هويـَّة الدولة و دستورها
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وفيق السامرائي

خارج املوضوع: تبريكات جمللس القضاء األعلى، رئيسا 
ــم ثقة  ــني، لنيله ــني مخلص ــاة مكلف ــجاعا وقض ش
ــذا تلجأ  ــة االنتخابات، وهك ــم قص ــعب في حس الش
ــم اخلالفات واملواقف. في كل  األمم إلى القضاء في حس
رَ لنا االطالع على جزئياتها لم  دِ ــات الكبرى التي قُ األزم
ــي األزمة احلالية،  ــات واضحة كما هي ف ــن الصفح تك
ــتراتيجي، لذلك تغيب  ــداع االس ــن اخل ــي خالية م فه
احتماالت املباغتة واملفاجآت التي تؤثر في سير الصراع 

إال ما قد يقع بفعل السماء. 
ــم لتغيير  ــي تقديره ــاب ف ــأوا احلس ــون أخط األميركي
ــران بقوة الردع، فالقيادة  ــفة النظام القائم في إي فلس
هناك هي نفسها التي كانت سنة 1979 وتعتبر أميركا 

( املقصود النظام) عدوا، وخطاب املرشد لم يتغير عما 
كان يقوله في خطبه باللغتني الفارسية والعربية قبل 
نحو أربعة عقود، والذي اختلف هو أن مقره بات جامعا 
للخبراء والقادة الذين شغلوا مواقع حساسة ومارسوا 
ــام القائم  ــات األزمات (خالف النظ ــا في ملف دورا مهم
ــف 1988  ــت مفاوضات جني ــراق)، وعندما كان ــي الع ف
ــاري  ــس أمامنا الوزير واليتي وهو أهم مستش كان يجل
املرشد حاليا، ويتولى الترجمة محمد جواد ظريف وزير 
اخلارجية احلالي، وكان متسكهم بالنظام واضحا. وقادة 
ــد منهم، وهذا  ــم لم يُفرط بأح ــرس واجليش وغيره احل
يعني أن توقع املتغيرات صعب للغاية. في وضع كهذا، 
ــوا  ــوا وتدارس ــد أن نكون على قناعة في أنهم درس ال ب

ــنطن، على  ــى واش ــران إل ــن طه ــاالت، م (كل) االحتم
ــرون فيها ليال نهارا)،  ــكل لعبة حرب وغيرها، (ويفك ش
ــي املوقف من احلاالت  ــل املتغيرات اجلذرية ف وهذا يجع
ــه وما ال  ــتطيع ترامب فعل ــى ما يس ــتبعدة. أقص املس
ــتطيع هو:1. املضي قدما بفرض أقسى العقوبات،  يس
ــبة مهمة  ــتحقق نس وبحكم املصالح االقتصادية س
ــيبرمجون خطواتهم  منها وليس كلها. واإليرانيون س
ــى اآلن يتصرفون بهدوء.  ــة في ضوء التأثير، وحت املقابل
ــن يتحقق إال  ــط اإليراني كليا ل ــادرات النف ــف ص 2. وق
ــون غلق مضيق  ــعة، (وعندئذ) يك ــي حالة حرب واس ف
ــة تدفق النفط  ــا)، إال أن عرقل ــز متوقعا (ولو مؤقت هرم
ــة، وعرقلة املالحة  ــة) متوقع ــائل خاص العراقي (بوس

ــتكون مؤكدة  ــا النفطية س ــن ضمنه ــي اخلليج وم ف
ــريعا؛ ألنها تتم بحركة  ــيطرة عليها س وتصعب الس
الزوارق السريعة واأللغام وغيرها من الوسائل التي كان 
ــتخبارات  ــى معرفتها من االس ــعون إل األميركيون يس
ــات، ولم نكن نعطهم كل  ــة في حرب الثمانين العراقي
ــا يريدون العتبارات تخص األمن ولكي ال يتعرفوا على  م
ــات اجلوية والصاروخية  ــتخبارات. 3. الضرب قدرات اإلس
ــتبعدة  ــت مس ــة اإليرانية ليس ــآت النووي ــى املنش عل

لكنها تؤخر البرامج فقط وال تترك أثرا آخر مهما. 
ــي اخلليج بدور  ــعة على ضفت ــرة الواس 4. احلرب املباش
ــم مستبعدة حاليا . 5. خلخلة استقرار  أميركي حاس
رِض أمن املنطقة كلها والعالم  إيران ووحدة أراضيها تُعَ

خملاطر تفوق أضعافا كل األحداث خالل عقود.
6. وقف تصدير النفط العراقي بسبب التصعيد يشكل 
ــوق النفط، وال أحد ميكنه اجلزم  صدمة حقيقية في س
ــتغالل پوتني املوقف وتخفيض انتاج نفط  في عدم اس
ــات األزمة  بالده ماليني البراميل، وعندئذ تكون انعكاس

خطيرة جدا .
ــق مبا يقوله ترامب  ــى احلكومة العراقية (أن) (ال) تث وعل
ــرة، بل أن  ــراق ملواقف خطي ــرِض الع ــب معه وتُعَ وتذه
ــة ودقيقة ومتروية في مواقفها،  تكون صبورة وحساس
ــرة،  ــات كبي ــة بصراع ــا املتعلق ــة لتصريحاته ومقنن
ــى العالم خالف  ــرض إرادته عل ــتطيع ف فترامب ال يس

مصالح اآلخرين .
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ــتة  ــغ ان يكفي س ــرض املبل وافت
ــهر مع امكان التجديد ووضع  اش
ــتثنائي اجلديد  ــذا التدبير االس ه
اجراءات لكيفية ايصال كالريدج 
تقاريره - مع خليط من االشاعات 
ــادة طالبان والقاعدة  عن مكان ق
ــازارات القرى وبعض  واقاويل في ب
ــن  ــدا ع ــة ج ــات الدقيق املعلوم
ــد  ــا ض ــم اعداده ــات يت مخطط
القوات االمريكية في افغانستان 
ــتخبارات  الى قواعد بيانات االس
ــادة  الق ــتخدمها  يس ــي  الت

العسكريون االمريكيون .
ــبه بغرفة  ــدج اش ــرف كالري تص
ــات  املعلوم ــى  يتلق اذ  ــة  املقاص
ــا في تقرير  ــن امليدان ويلخصه م
ــن  ــل م ــاع ويرس ــي لالوض حتليل
ــميل  ــا التقارير عبر « هاش بعده
ــي  ــد الكترون ــة بري ــي خدم « وه
ــة مرمزة الى فريق صغير من  جتاري
ــر فورلونغ  تدب الذين  ــن  املتعاقدي
القيادة  ــز  ــهم داخل مرك اجالس
العسكري في كابول وعمل بعض 
هؤالء املتعاقدين لـ انترناتشيونال 
ــورز « التي خضعت  ميديا فنتش
ــم اداري فقد  ــادة تنظي اخيرا الع
ــم القيادة  ــرد يان اوبرمان معظ ط
الرفيعة املستوى وجاء مبجموعة 
ــات  العملي ــاط  ضب ــيب  ش ــن  م
اخلاصة املتقاعدين الدارة الشركة 
وكان ريتشارد باك رئيس مجلس 
ــد واحدا من  ــركة اجلدي ادارة الش
مخططي املهمة الفاشلة النقاذ 
ــام ١٩٨٠  ــران ع ــن في طه الرهائ
ــا ان روبرت هوملز العضو االخر  كم
ــق االداري اجلديد جنرال  في الفري
ــالح اجلو كان قبل  متقاعد من س
ذلك بعام متام ضابط عمليات في 
القيادة املركزية االمريكية وسافر 
ــكل  ــة ماي ــي بصحب ــى النغل ال
ــة املعلومات  فورلونغ لطرح خط
في افغانستان وكلما تلقى فريق 
ــائل «  ــن في كابول رس املتعاقدي
ــدج وغيره  ــميل « من كالري هاش
من فرق االستخبارات التي اشرف 
عليها فورلونغ في حينه يدخلون 
ــات  البيان ــد  قواع ــي  ف ــر  التقاري
العسكرية السرية . وما ان تدخل 
ــرية  ــر الدورة الدموية الس التقاري
ــتحيل  يس ــتخبارتية حتى  االس
ــات الواردة  ــا تفريق املعلوم عملي
ــي  ف ــني  ــيس اخلاص ــن اجلواس م
ــاط احلالة  ــن ضب ــواردة م ــك ال تل
ــه « وعمالء  ــي اي اي ـــ « س ــي ال ف
االستخبارات العسكرية واحتوت 

ــب حتقيق  ــر كالريدج بحس تقاري
مراكز  احداثيات  البنتاغون  اجراه 
ــتان  ــان املتقدمة في باكس طالب
ــي  ــان ف ــي الطالب ــة مقاتل وحرك
ــة االفيون في جنوب  مناطق زراع
ــي  ــر ف التقاري وادت  ــتان  افغانس
ــرك  التح ــى  ال ــان  االحي ــض  بع
ــي  االباتش ــرات  طائ ــتندت  واس
ــه في  ــا اقل ــو جزئي ــلحة ول املس
ــبة واحدة الى استخبارات  مناس
ــى  عل ــار  الن ــق  لتطل ــدج  كالري
ــدون  ــني من طالبان يحتش مقاتل
ــدة امريكية  ــى مقربة من قاع عل
ــت القيادة  ــار واطلق ــرق قنده ش
ــة  اخلاص ــات  للعملي ــتركة  املش
قذائف مدفعية تنطلق من ارتفاع 
ــاهق على مجمع مشتبه فيه  ش
ــتان اهتز  ــل باكس ــني داخ ملقاتل
ــيتباهى تكرارا  فورلونغ طربا وس
ــان املعلومات التي  ــام زمالئه ب ام
جمعتها الشبكة املتعاقدة معه 

احرجت الـ سي اي ايه .
ــر  ــو االخ ــدج ه ــاش دوي كالري وع
ــس واجنزت  الحراج وكالة التجس
ــرب  احل ــى  ال ــا  احيان ــبكته  ش
ــي  ــة بني اجليش والـ « س الداخلي
ــدات احيانا نوعا  ــه « التي ب اي اي
ــة لغراهام  ــع بني رواي من التقاط
ــاد  ــة م ــي مجل ــة ف ــن ومقال غري
ــوس  ــوس ضد اجلاس ــن اجلاس ع
ــرعت مجموعة كالريدج في  وش
ــي محاولة نبش  ــدى احلاالت ف اح

ــمعة احمد  ــويه س امللفات لتش
ــقيق  ــرزاي االخ غير الش ــي ك وال
للرئيس االفغاني وهو اهم صانعي 

السياسة في جنوب افغانستان 
ــي  وواحد من اهم مخبري الـ « س

اي ايه « في البالد .
ــل ماليني  ــرزاي في حتصي اخذ ك

ــذ  من ــة  الوكال ــن  م ــدوالرات  ال
ــول ٢٠٠٩  ــدا بحل ــرب وب ــدء احل ب
ــي جيش  ف ــلحني  املس بتجنيد 

ــي اي  ــان تدربه الـ» س ــن االفغ م
ــة  ــوة الضارب ــى الق ــه « ويدع اي
ــن كبار اجلنراالت  القندهارية لك
ــاك  م ــم  فيه ــن  مب ــني  االمريكي
ــتال راوا في  كيرنان وماك كريس
ــرا ضارا  ــرزاي تاثي ــد والي ك احم
ــاد  ــؤول عن الفس ــل املس والرج
ــر الذي يجعل االفغانيني  املنتش

يستديرون صوب طالبان .
جمع كالريدج ملف االدعاء ضد 
كرزاي مبا في ذلك عالقته بتجارة 
ــى  عل ــتيالء  وباالس ــن  الهيروي
االراضي واالتهامات بالقتل وامره 
الى القادة العسكريني في كابول 
الوثيقة في  الضباط  واستخدم 
ــد والي كرزاي  حملة القالة احم
ــار لكن  ــلطة في قنده من الس
ــي اي ايه قاومت وانتصرت  الـ س

وبقي في مركزه .
ــرزاي لم  ــي ك ــد وال ــد ان احم بي
ــة من النجاة  يتمكن في النهاي
ــن وقتل وهو  من اعدائه الكثيري
ــي  ــره ف ــام قص ــن حم ــرج م يخ
ــه  ــل حارس ــار وكان القات قنده
ــخصي منذ زمن طويل وقد  الش
ــه  اطلق عليه رصاصتني في راس

وصدره .

ــكل فورلونغ باقامته  انتهك ماي
ــة  اخلاص ــس  التجس ــبكة  ش
ــر على  ــون حتظ البنتاغ ــدة  قاع
ــاع توضيف متعاقدين  وزارة الدف
للقيام بعمليات جتسس بشري 
ــرف ان احلد الذي يفصل  لكنه ع
ــيس  ــود واجلواس ــني عمل اجلن ب
ــوش كثيرا بحيث سهل  قد تش
ــررات  ــى املب ــور عل ــبيا العث نس
ــال مسؤولون  لعمله وعندما س
امريكيون في كابول  عسكريون 
فورلونغ عن اذن بعمليته وعندما 
ــاؤه في سان انطونيو  شرع رؤس
ــاالت غاضبة من الـ  يتلقون اتص
سي اي ايه»  تتهم فيها فورلونغ 
بادارة عملية جتسس مخادعة رد 
ــار عليه بذخيرته  على اطالق الن

اخلاصة .
ــرعت  ش ــذي  ال ــت  الوق ــي  فف
ــي املوافقة على  ــاع ف وزارة الدف
ــن لعملية  ــد مارت ــد لوكهي عق
ــة اصدرت  ــتخبارات اخلاص االس
ــة  االمريكي ــة  املركزي ــادة  القي
ــعت  ــامال وس ــريا ش توجيها س
مبوجبه النشاطات التجسسية 
ــاء العالم  ــي انح ــكرية ف العس

ــعودية الى  ــن الس ــالمي م االس
وامر  ــتان  وباكس ــران  واي ــن  اليم
ــد  قائ ــه  وقع ــذي  ال ــه  التوجي
ــرال ديفيد  ــادة املركزية اجلن القي
بترايوس بالقيام مبهمات جديدة 
قتالية  ــات  لعملي البيئة  العداء 
ــرق  ــي انحاء الش ــتقبلية ف مس
ــط وتهئية اجليش ملهمات  االوس

ــكرية ال تستطيع الـ « سي  عس
اي ايه»  اجنازها واذن االمر لوحدات 
ــوة املهمات  ــل ق ــرية جدا مث س
ــرق جمع  ــة ف ــة البرتقالي اخلاص
املرتبطة  البشرية  االستخبارات 
ــتركة للعمليات  ــادة املش بالقي

ــابقا الثعلب  اخلاصة ودعيت س
ــى املتعاقدين  ــادي اضافة ال الرم
ــة  ــة حتتي ــر بني ــني بتطوي اخلاص
خفية ميكن ان توكل اليها مهمة 
وتعطيل  ــزل  وع وحتديد  ــة  معرف
وتدمير الشبكات املتطرفة وقادة 

اجملموعات االرهابية .
ــى االمر  ــه ويدع ــكل التوجي وش
التنفيذي لقوات املهمات اخلاصة 
املشتركة للحرب غير التقليدية 
ــع في  ــادرة اوس ــن املب ــزءا م ) ج
السنة االولى من والية ادارة اوباما 
ــي  ــش االمريك ــد دور اجلي لتحدي
ــق احلرب  ــدان خارج مناط في بل
ــدة  ــت االدارة اجلدي ــة وامل املعلن
ــام الى العالم  جلب بعض النظ
الفوضوي للعمليات العسكرية 
التي  ــرية  الس ــتخباراتية  واالس
ــر منذ  ــد كبي ــى ح ــعت ال توس
ــوط  ــط خي ــادة رب ــي اع ٢٠٠١ وف
ــنوات التي  التي تفلتت في الس
ــفيلد  تعاقبت بعدما دفع رامس
اجليش في االساس ليصبح اكثر 

تورطا في التجسس البشري .
ــدة  اجلدي ــات  التوجيه ان  ــد  بي  
ــري للجنرال  ــا االمر الس مبا فيه

بترايوس ادت من بني ما ادت اليه 
ــى تعزيز معظم ما قد مت فعله  ال
في عهد ادارة بوش بل ان ضباط 
العمليات اخلاصة باتوا يتمتعون 
ــع للقيام  ــلطات اوس اليوم بس
العالم  ــر  عب ــس  ــات جتس مبهم
ــر مبنزلة  االوام ــذه  ــت ه واصبح
مسودة جديدة للحروب السرية 

التي سيعتنقها الرئيس اوباما .
ــدره  ــذي اص ــه ال ــق التوجي تراف
ــع تصعيد  ــوس م بتراي ــرال  اجلن
ــرية في  ــا حربها الس ادارة اوبام
ــب كثيرا  ــذي ص ــن االمر ال اليم
ــات  العملي ــد  عدي ــز  تعزي ــي  ف

ــز حول صنعاء  اخلاصة والتجهي
ــرأ مايكل فورلونغ  لكن عندما ق
ــدره بترايوس  ــه الذي اص التوجي
ــل من  ــا هو اق ــه م ــد في ــم يج ل
ــوم به متاما  التصديق على مايق
ــتان وافغانستان وهو  في باكس
ــرال ديفيد  ــق ياتي من اجلن تصدي
ــر  ــا اكث ــو رمب ــذي ه ــوس ال بتراي
ــني ابناء جيله  ــراالت نفوذا ب اجلن
ــر على انه  ــغ االم ــور فورلون وتص
اشبه باحلصول على البركة من 

البابا .
ــم  ــه» ل ــي اي اي ـــ «س ــني ان ال  ب
ــذا القدر  ــر فورلونغ على ه تعتب
ــه يجب  ــررت ان ــة وق ــن املبارك م
ــي اليوم  ــد نهائي له وف وضع ح
ــمبر ٢٠٠٩  الثاني من كانون ديس
ــي اي  ــث رئيس محطة الـ س بع
ــول برقية مدمرة الى  ايه في كاب
ــا قضية  ــا فيه ــنطن طارح واش
مفصلة ضده وتضمنت الالئحة 
ــان فورلونغ  ب ــة مزاعم  املنفصل
يدير حلقة جتسس غير قانونية 
ــأن  ــائه في ش ويكذب على رؤس
طبيعة عمليته كما انها اشارت 
ــراغ في العام  ــا الى واقعة ب ايض
الذي سبق وقدمت التفاصيل عن 
سبب مغادرة فورلونغ جمهورية 
التشيكيا على عجل في صيف 

 ٢٠٠٨
جادلت مذكرة رئيس احملطة بانه 
ــب وخيمة  ــج عواق ــن ان تنت ميك
ــن  م ــة  مجموع ــن  م ــة  وكارثي
املتعاقدين اخلاصني الذين يجوبون 
ــني  متجسس ــتان  باكس انحاء 
ــيق  تنس دون  ــن  م ــون  للبنتاغ
ــي اي ايه  عملياتهم مع الـ « س
ــر اليه البرقية لكن  « وما لم تش
بعض كبار املسؤولني صدقوه ان 
فورلونغ  جواسيس  استخبارات 
ــي اواخر  ــر ف ــكل مباش ادت بش
٢٠٠٩ الى غارة بطائرة بدون طيار 
ــزل امن  ــتبه بانه من على مايش
ــتان  ــمال وزيرس للقاعدة في ش
ــرات  ــل عش ــن مقت ــفرت ع اس
ــال العرب يعمل عدد منهم  الرج
ملصلحة  ــني  مزدوج ــيس  جواس
ــتانية  الباكس ــتخبارات  االس
ــتخبارات  االس ــت  واغتاظ
ــالء  ــرع العم ــتانية ملص الباكس
ــتكت الى الـ « سي اي ايه «  واش
التي اشتكت بدورها الى اجليش 
ــة  عملي ــى  عل ــة  املالم ــت  والق

فورلونغ التجسسية .
وها قد اضحت الوكالة في حرب 
ــع فورلونغ الى درجة  مفتوحة م
انه لم يعد في امكانية داعميه 
ــت برقية رئيس  ــه واطلق حمايت
ــن التحقيقات  ــة موجة م احملط
ــغ وبحلول  ــاطات فورلون في نش
ــع الضباط االمن  ربيع ٢٠١٠ قط
ــد اجلوية في  ــدة الكلن ــي قاع ف
ــان انطونيو السبيل للوصول  س
ــبكة الكمبيوتر السرية  الى ش

وحظروا عليه دخول مكتبه .
ــم توجه  ــي املظهر ل ــح ف واصب
ــه تهمة باي جرمية لكنه غير  الي
قادر على الدفاع عن نفسه النه 
ــى اي من  ــد له الوصول ال لم يع
ــرية وكاد يقضي  ــجالته الس س
ــقته الزهيدة  ــي ش ــه ف كل وقت
االثاث في مجمع سكني مبتذل 
ــان انطونيو محاوال اعداد  في س
ــلي  ــا من مراس ــه ومختئب دفاع
ــارج  ــوا خ ــن جتمع ــزة الذي التلف
ــر عملية  ــوع خب ــع ذي ــه م بوابت

التجسس .

ال
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ما ان تدخل التقارير الدورة الدموية 
السرية االستخبارتية حتى يستحيل 
عمليا تفريق اِّـعلومات الواردة من 

الجواسيس الخاصني عن تلك الواردة من 
ضباط الحالة َّـ الـ « سي اي ايه « 

H47I@Ú‘‹ßa

اخذ كرزاي َّـ تحصيل ماليني الدوالرات من 
الوكالة منذ بدء الحرب وبدأ بحلول ٢٠٠٩ بتجنيد 

اِّـسلحني َّـ جيش من االفغان

روبرتريتشارد كرزاي

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

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

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

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

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

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

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

قلب احلدث وهذا ما نسعى اليه.
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مت الهيئة اإلدارية لنادي  قدَّ
اإلثنني  ــاء   ــرطة، مس الش
املاضي، في مؤمتر صحفي، 
ــد  اجلدي ــق  الفري ــدرب  م
ــا  نيبوتش ــري  املونتنيج
يوفوفيتش، وجهازه الفني.

ــي  الفن ــاز  اجله ــون  ويتك
ــي  األردن ــن  م ــرطة  للش
ــي  ــبول، والعراق ــم ش هيث
ــة  ــالح، باإلضاف ــد ص أحم
ــة  البدني ــة  اللياق ــدرب  مل
ــوس،  مارك ــش  جوفانوفت
بانوفيتش  ــراس  احل ومدرب 

زوزان.
ــي املؤمتر  ــا ف ــال نيبوش وق
ــادم إلى  ــه ق ــي، إن الصحف
العراق من أجل حتقيق إجناز 
ــرطة، الذي  ــن بوابة الش م
ــات إحراز  ــك كل مقوم ميتل
األلقاب بحكم تواجد عدة 

ــواء كانوا  العبني مميزين، س
من الدوليني، أو احملليني.

ــة  عملي أنَّ  ــى  إل ــار  وأش
التعاقد مع الالعبني اجلدد، 
ــق آلية، إضافة ما  كانت وف
يحتاجه الفريق، خاصة وأنَّ 
ــوه التي مثلت  ــب الوج أغل
الشرطة املوسم املاضي، مت 

ا على  احلفاظ عليها عطفً
إمكانياتهم اجليدة.

ــيتم خالل  أنَّه س ــح  وأوض
ــني  العب ــاق  التح ــني،  يوم
ــة  نهاي ــد  بع ــني  محترف
اإلدارية  ــراءات  اإلج ــض  بع
ــق  الفري ــه  يتوج أن  ــى  عل
خارجي  تدريبية  ــكر  ملعس

ــيتم التركيز  ــي مصر، س ف
أكثر  ــة  إقام ــى  ــه عل خالل
عدد من املباريات في اإلطار 
ــى  ــوف عل ــي للوق التجريب
ــني، خاصة  ــة الالعب جاهزي
ــى  عل ــة  املتبقي ــدة  امل وأن 
ــت  ــابقة ليس انطالق املس

بالطويلة.

ــة  العراقي ــة  األندي ــرض  تتع
ــات  للضغوط ــرى،  الكب
ــكل أكبر من  اجلماهيرية بش
ا عن  غيرها، حيث تبحث دائمً

التتويجات.
ــة،  التالي ــطور  الس ــي  وف
ــرق  الف ــاع  أوض ــتعرض  نس
ــل  قب ــارزة،  الب ــة  اجلماهيري

انطالق املوسم اجلديد:
حامل اللقب

ا  ــزوراء األقل تعرضً قد يكون ال
ــدف  يه ــه  لكن ــوط،  للضغ
ــيوي، كما  ــق لقب آس لتحقي
ــة الفريق  ــره رؤي ــد جماهي تري
مجددًا، على منصات التتويج 
ــر بلقب  ــا ظف ــة، بعدم احمللي

الدوري، في املوسم املاضي.
ورغم أن الزوراء أجرى تغييرات 
ــه، إال أنه  ــعة في صفوف واس
ــه القدير،  ــى مدرب ــظ عل حاف

يراهن  ــذي  ال ــو،  أوديش ــوب  أي
ــوه اجلديدة، للدفاع  على الوج

عن اللقب.
اهتزاز الوصيف

ــن أكثر  ــوة اجلوية م ــد الق يع
ــي امليركاتو،  ــاطا ف الفرق نش
ــد تؤثر  ــى ضربة ق ــه تلق لكن
املدرب  ــادرة  مبغ ــا،  فنيً ــه  علي
ــل،  شنيش ــي  راض ــابق،  الس

ألسباب إدارية.
ــض الالعبني،  ــد اعترض بع وق
ــم  باس ــدرب  امل ــودة  ع ــى  عل
الفريق،  لقيادة  قاسم رسميًا 
ــد يتفجر  ــالف الذي ق وهو اخل
ــن  ــة م ــي أي حلظ ــددًا، ف مج
ــتقرار  ــا يهدد اس ــم، م املوس
ــه  ــم متتع ــة، رغ ــوة اجلوي الق

بالعديد من العناصر املميزة.
هدوء الشرطة

ــو  امليركات ــرطة  الش ــل  دخ
بهدوء، على عكس صخبه في 

املواسم املاضية، حيث حافظ 
ــم  ــى أبرز العبيه في املوس عل
ــي، كما تعاقد مع مدرب  املاض

ــو املونتينيجري  ــه، وه له ثقل
نيبوشا يوفوفيتش.

ــة هي  ــات اإلداري ــن اخلالف لك

ــرطة، مع جتدد  التي تهدد الش
النزاعات القضائية، بني اإلدارة 

احلالية والسابقة.

رهان الطلبة
تقول إدارة الطلبة إن املوسم 
ــا،  مختلفً ــيكون  س ــل  املقب
ــد  ــم اجلدي ــدأت املوس ــد ب وق
ــبيًا،  نس ــل  أفض ــدات  بتعاق
ــابقة، وهو  ــم الس من املواس
ــى الرغبة  ــر إيجابي عل مؤش

في تصحيح املسار.
ا في  ومن النقاط املهمة أيضً
ــاد اجلهاز  ــاه، اعتم ــذا االجت ه
ــج من خبرة  ــي على مزي الفن
ــرف،  أش ونزار  ــوان،  عل يحيى 
ــة  وحيوي ــم،  جاس ــد  وأحم

وشباب صادق سعدون.
ــوط،  بالضغ اإلدارة  ــعر  وتش
ــة التي  ــل األزمة املالي في ظ
ــم  املواس ــالل  خ ــا،  عانته
املاضية، لكنها ترى في وعود 
برصد  العالي،  ــم  التعلي وزارة 
مبالغ كبيرة للنادي، طوق جناة 

للخالص.

   
لكرة  الدولي  االحتاد  رئيس  بارك 
لنادي  انفانتينو،  جياني  القدم 
الدوري  بلقب  فوزه  مبناسبة  الزوراء 
في  الـ١٤  للمرة  املمتاز  العراقي 
تأريخه.وكتب انفانتينو في رسالته 
لرئيس االحتاد العراقي لكرة القدم 

«الزوراء  إن   ، مسعود   اخلالق  عبد 
بطل الدوري العراقي ملوسم ٢٠١٧/ 
أن  سروري  دواعي  ملن  انه   ،٢٠١٨
نادي  إلى  احلارة  التهاني  أرسل 
الدوري  بلقب  لتتويجهم  الزوراء 

العراقي للمرة الرابعة عشر».
نتيجة  هو  اللقب  «هذا  أن  وأضاف 
مجهود جميع من شارك فيه، اقدم 
واإلدارة  واملدرب  لالعبني  التهاني 
وكذلك  والطبي  التقني  والكادر 
االجناز  هذا  على  الفريق  جلماهير 

العظيم».
وتابع: «نيابة عن كرة القدم اجمع، 
الكرة  واحتاد  الزوراء  اشكر  أن  أود 
رسالة  نشر  في  للمساهمة 
سابقي  القدم،  كرة  عن  ايجابية 
لرؤيتكم  وأتطلع  تصرفكم  حتت 

قريباً».

ــب الوطني  ــدرب املنتخ ــد م أك
ــر، أنه  ــد، محمد ظاف ــرة الي لك
ــي  ف ــتراتيجيته  س ــيغير   س
ــة الثانية من دورة األلعاب  اجلول
األسيوية أمام متصدر اجملموعة 

صني تايبيه،اليوم األربعاء. 
أمام  الوطني  املنتخب  ــر  وخس
ــة  بنتيج ــي  البحرين ــره  نظي
ــى من  ــة االول ــي اجلول ٢٤-٣٠ ف
ــاتها  ــة املقامة منافس البطول
في اندنوسيا، اول أمس االثنني.

ــي تصريح للموقع  وقال ظافر ف
ــب  ــدورة إن «منتخ ــمي لل الرس
ــلوب لعبنا  ــن يعلم أس البحري
بشكل جيد ألننا غالباً ما نلعب 

ــبنا الكثير من  معاً، لقد اكتس
اخلبرة في املباراة».

ــني،  الالعب ــض  «بع أن  ــح  وأوض
ــات، ألنهم تعبوا  تعرضوا إلصاب
ــاً أبالقول،  ــاراة»، مبين خالل املب
ــتراتيجيتنا للعبة  «سنغير  س

القادمة».
ويحتل املنتخب الوطني، املركز 
ــة  ــب اجملموع ــي ترتي ــث ف الثال
ــم منتخبات  ــة، التي تض الرابع
والعراق  ــن  والبحري تايبيه  صني 

والهند.

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com ÚÓ‹0a@Ú����ôbÌ@ä€a
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قال العب منتخبنا الوطني سعد عبد االمير ، ان توقيعه 
ــة مستفيضة  ــرطة جاء بعد دراس ــوفات الش على كش
ــة والفنية ، حيث  ــع الفريق من الناحية االداري حيال وض
ــن جميع  ــب لي م ــرطة هو االنس ــرض الش ــدت ان ع وج
ــيما ان هناك حالة من الود جتمعني بانصار  النواحي ، س
ــهل انضمامي “  ــل ، وهذا ما س ــرطة منذ زمن طوي الش
ــح صحفي ما  ــد االمير في تصري ــر “ .واضاف عب لألخض
ــرطة استوفى شروط البطل منها نوعية  وجدته ان الش

ــود ادارة حتاول  ــن وج ــني ناهيك ع ــن اهم الالعب ــازة م ممت
ــود طاقم تدريبي  ــاز ، كذلك وج ــدر املمكن حتقيق االجن ق
ــة اجلماهيرية من  ــو املضل ــم من ذلك ه ــرف ، وااله محت
ــرطة والتي سنعول عليها كثيرا خالل  قبل جماهير الش
ــار : تركيزي سينصب في كيفية  منافسات الدوري .واش
ــأحاول  ــو منصات التتويج ، حيث س ــرطة نح قيادة الش
ــة التي  ــق النتائج الطيب ــني حتقي ــي الالعب ــة زمالئ مبعي
ــعد االنصار ، خصوصا ان جماهير الشرطة حملتني  تس
ــبيل  ــأبذل قصارى اجلهد في س ــؤولية كبيرة ، اذ س مس

ــاة على عاتقي.  ــؤولية امللق ــون على قدر تلك املس ان اك
ــى تكاتف  ــب يحتاج ال ــم اللق ــق حل ــح : ان حتقي واوض
ــا ادعوا اجلميع للتكاتف بغية حتقيق ذلك ،  اجلميع ، وهن
ــيما جماهير الفريق التي سيكون لها القدح املعلى  الس

في حال حتقيق االجناز .
ــد االمير وقع  ــعد عب ــر ان العب منتخبنا الوطني س يذك
ــمي من اجل متثيل  ــوفات الشرطة بشكل رس على كش
“ االخضر “ في منافسات املوسم اجلديد املزمع انطالقه 

منتصف ايلول القادم .
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 الرياضة في شتى بقاع العالم تعتبر متنفس الشعوب  وفرصة لراحة “ البال“ 
والتخلص من وجع “ احلال “ لذا جند اجلماهير سعيدة في املالعب وتعيش دقائق 
مثيرة وتعدها جميلة جدا ، وهي تترقب من تعشق وحتب بلهفة من اجل حضور 
ــي حياتها ،  والرياضة لديها خالية  ــعادة ف مبارياته ، ويعد ذلك اليوم االكثر س
من كل الشوائب واالدران ومن يتصدى للمسؤولية يتعامل بكل احترافية ، واذا 
ــتفز اجلماهير فان  كرامته ال تسمح له باالستمرار لذا  ــعر انه قصر او اس ما ش

يتوجه الى االستقالة .
اين نحن من كل ذلك ؟

ومن يحمي منظومة الرياضة العراقية من االدران واالحقاد االشخصية ؟
ــى اين نحن ذاهبون في ظل انفاس يغطيها احلقد واالنانية وال تفكر برياضة  وال
ــقيط هذا  “ وتخوين “ ذاك حتى  ــعب او مصلحته بقدر  تفكيرها في   تس الش

لو ادى ذلك الى انهيار وتشيع الرياضة الى مثواها االخير ؟
ــوى “ اوجد الكثير من  ــها “ مراكز الق ــدد جهات عديدة  تعد نفس ــف تع لالس
ــة العراقية  ــات ، وان اولى ضحاياه الرياض ــرات والتقاطع ــات والتناح التناقض
واجلماهير الوفية التي تتحمل عناء احلر وقسوته وبرد الشتاء وشدته ، واجلاني 
ــتاء برغم  ــر ودفء اجلو في عز الش ــي عز احل ــة “ التبريد ف ــي “ بحبوب ــش ف يعي

برودته!
لالسف ان االفق العام للرياضة العراقية  مغلف بالظالم وال جند فيه اي نقطة 
ــوء في نهاية نفقه ، وان كانت هناك نقطة ضوء ميكن ان يقدم  على طمرها  ض

من هو “ جاهل “ بفهم الرياضة وعدم 
ــه بقيمتها واهميتها باجملتمع ،   معرفت
ــن الصغائر يجب ان  ــذا فان الترفع  ع ل
ــف ليس من اجل  ــيد املوق يكون هو س
فالن او عالن بل من اجل العراق وشعب 
ــراق الذي لم يبق لديه غير الرياضة   الع
متنفساً وحيدا له  ويلجأ اليها هربا من 
واقع قاس ووضع مؤلم ، فال تستكثروا 
ــس الن ذلك  قد يدفع  ــه هذا املتنف علي
الى سلوك اخر يكون على النقيض من 
ــمو الرياضة بل ان ايضا ميكن  روح وس
ــة ومواهبها وطاقاتها  ان يقتل الرياض
الواعدة “ ما اكثرها “ في العراق ولكن 
ــا او يأخذ  ــن يقدره ــف لم جتد م لالس

ــن من اخلالفات  ــتكون اكثر املتضرري ــدم العراقية س ــرة الق ــد ان ك بيدها.اعتق
ــيء لها ، فما  ان تخرج  والتقاطعات والبحث عن االخطاء والتربص لكل ما يس
ــاكل االنتخابات  ــن “ ازمة “ حتى تدخل بأزمة اخرى ، فمن االعتراضات  ومش م
ــات الى تهم اخرى جديدة وان  ــكاوى واحتجاحات ، ومن محاكم وجلس الى ش
كانت قدمية ،  ومن التزوير الى “ التخوين ”  وهي النقطة االخطر واالصعب التي 
ــبب رحلة املنتخب الوطني الى فلسطني السليبة ، ومحاولة  تواجه الكرة بس
ــل الوطن مع ملف  ــرة بتجاوز قاعدة تعام ــم للمنتخب واحتاد الك توجيه الته
ــس امام منتخب  ــطني  ولي ــع ان املباراة كانت مع منتخب فلس ــطني ،  م فلس
الكيان الصهيوني ، وان اللعب امام منتخب بلد سليب وشعب جريح ال ميثل “ 
سبة “ او “ خيانة “ بقدر ما هو موقف يؤكد للشعب هناك ان العراق الذي دائما 
ــالل البغيض يقف معكم في كل  ــطني وذاق وجع وجرم االحت ما يقف مع فلس
ــجاعة في اتخاذ موقف صريح  الظروف واالحوال ، وان الرياضي العراقي اكثر ش
ــي  من غيره  ، ويرفض ان يلتقي اي رياضي او فريق   ــح من الكيان الصهيون وواض
ــدم عليه بطلنا باملواي تاي محمد  ــي منذ االزل وحتى االن واخرها ما اق صهيون
عدنان جالل  الذي رفض خوض نزاله  امام العب  من منتخب الكيان الصهيوني  
ــيقوده الى ميدالية للعراق  ، لكن مبدئية الشعب ال  ميكن  ، مع ان ذلك كان س

ان تتغير مهما كانت املتغيرات .

@@@¥i@ÚôbÌä€a
@CÂÌÏÇn€aÎ@¡Ó‘én€aD
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لالسف ان االفق العام للرياضة 
العراقية  مغلف بالظالم وال 
نجد فيه اي نقطة ضوء َّـ 
نهاية نفقه ، وان كانت هناك 
نقطة ضوء يمكن ان يقدم  على 
طمرها من هو “ جاهل “ بفهم 
الرياضة وعدم معرفته بقيمتها 
واهميتها باِّـجتمع 

Ô”aä»€a@âÎÜ‹€@pa7özn€a@ÊaâÜñnÌ@Úüäí€a@ıÎÜÁÎ@Új‹�€a@ÊbÁâ
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ــس نادي  ــب رئي ــف نائ كش
النفط والعضو السابق في 
ــم محمد  ــاد الكرة كاظ احت
ــس  كوالي ــن  ع ــلطان،  س
ــن انتخابات االحتاد  ابعاده م

العراقي في آيار املاضي.
ــي تصريح  ــلطان ف وقال س
ــن  ع ــادي  ”إبع إن  ــز  متلف
ــرى  ــة كب ــات جرمي االنتخاب
بحقي، تعرضت للظلم وما 
حدث في االنتخابات وقبلها 
بيوم، هو مؤامرة كبرى قادها 

علي جبار“.
ــرة  الك ــت  خدم  : ــاف  واض
ــنوات طويلة ،  العراقية لس
ولدت في ملعب  الكشافة 

ــدوري املمتاز  ــت في ال ، لعب
ــاً، عملت  ــغ ١٦ عام وأنا ابل
ــت  خدم واداري،  ــم  كحك
ــنة، هل  ـــ٣٥ س ــة ل الرياض

استحق هكذا عاملة؟“.
واشار : أن األندية النفطية 
ــو  والعض ــي  تنتخبن ــم  ل
ــر علي في  ــى زغير تآم يحي
قام  االنتخابات حيث  قاعة 
ــع األوراق“، الفتاً إلى إن  بتوزي
ــموا بالقرآن  ”األعضاء اقس
ــي، لكن القرآن  على انتخاب
أن  ــى  وأمتن ــق  احل ــيظهر  س

يأخذ كل ذي حق حقه“.
وتابع: ”لست متأملاً من عدم 
ــات وإمنا  ــي االنتخاب فوزي ف
ــة التي خرجت  ــن الطريق م
ــا، حيث كانت غير  بها منه

حقيقية  ــر  وغي ــة  صحيح
وينبع من  ــود  ــر موج والتآم

داخل القاعة االنتخابية“.
ــي  ”اعتبرون ــول،  بالق ــني  وب
ــد ومحمد  ــارق احم ــا وط أن
جواد الصائغ، ضمن حلفاء 
الرئيس عبد اخلالق مسعود، 
ــة العراقية  ــا الرياض خدمن
واملتواجدين  سنة  خلمسني 
حالياً في احتاد الكرة ليسوا 
أكفأ منا ونتمنى من اهللا عز 
وجل أن يكشف احلقائق في 

املستقبل“.
ــة  الهيئ ”والء  ان  ــد  وأك
ــق لعلي جبار  ــة مطل العام
ــا ألنهم  ــر علين ــذا تآم وله
ــة  كتل ــن  ضم ــبونا  احتس
ــعود، لم  ــق مس ــد اخلال عب

ــد من اجل  أتخاصم مع اح
ــخصية  الش ــي  مصلحت
ــن اجل مصلحة كرة  وإمنا م

القدم العراقية فقط“.
ــا  ــه : ”حالي ــم حديث واختت
ــعر براحة كبيرة، اعمل  اش
ــط واخدمه  ــي ناديي النف ف

ــو مت  ــرة، ول ــر قط ــى آخ حت
ــتجدون  س ــي  دم ــص  فح
ــط، ألنه أغلى من بيتي  النف
ــس  وأبنائي ألنني أنا من أس
ــع اللبنة األولى  النادي ووض

فيه .

@@âbju@Ô‹«@bÁÖb”@\Ù5◊@Òäfla˚fl^@Òäÿ€a@Öb§a@pbibÇn„a@ZÊb�‹ç@·√b◊

عن  قاسم،  باسم  اجلوية  القوة  مدرب  حتدث 
حظوظ الصقور في بطولتي الدوري العراقي 
املوسم  في  االسيوي  االحتاد  وكأس  املمتاز 
تعاقده  اجلوية  القوة  نادي  املقبل.واعلن 
رسمياً مع قاسم، لقيادة الفريق في املوسم 

موقع  نقله  تصريح  في  قاسم  املقبل.وقال 
النادي ان «القوة اجلوية سينافس بقوة على 
الدوري  ودرع  اسيويا  الثالثة  النجمة  خطف 

املمتاز «.
مع  سابقة  مشاكل  توجد  «ال  انه  واوضح 
محترمون  العبون  وجميعهم  الفريق  العبي 

الفريق  في مستقبل  ولديهم مكانه مهمة 
للمرحلة املقبلة».

الصقور  قاد  وان  سبق  قاسم  ان  الى  يشار 
لقب  معهم  وحقق   ٢٠١٧/٢٠١٦ موسم  في 
الدوري العراقي املمتاز واوصل الفريق لنهائي 

كأس االحتاد االسيوي.

�bÌâb”Î@�bÓ‹™@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a@√Ïƒy@Â«@tÜznÌ@Cfiaä‰¶aD

أعلن االحتاد العراقي لكرة القدم، إرسال أسماء 
التراخيص  واستئناف  التراخيص  جلنتي 

لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم.
حسني  الكرة  الحتاد  الرسمي  الناطق  وقال 
اخلرساني في حديث صحفي ان «احتاد الكرة 

واستئناف  التراخيص  جلنتي  أسماء  أرسل 
التراخيص من اجل إكمال إجراءات مشاركة 
آسيا  أبطال  دوري  في  اجلوية  والقوة  الزوراء 

املوسم املقبل».
واوضح أن «جلنة التراخيص تألفت من محمد 
العبودي رئيساً ومحي دواي وكامل زغير وضياء 
فيما  اعضاءً،  احمد  ويوسف  احلسني  عبد 

التراخيص من رمضان  تألفت جلنة استئناف 
محمد  جبار  ونصير  رئيساً  محمد  جاسم 

.« وكاوة احمد واحمد علي حسني اعضاءً
لكرة  اآلسيوي  االحتاد  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
موعد  آخر  األربعاء،  اليوم  حدد  قد  القدم 
إرسال  اجل  من  اللجنتني  أسماء  إلرسال 

أسماء اللجنتني.

ÏÓç�a@Í7ƒ‰€@“b‰˜nç¸aÎ@óÓÅa6€a@>‰¶@ıb8c@›çäÌ@Òäÿ€a@Öb§

الهيئة  ورئيس  الداخلية  وزير  مستشار  أعلن 
توقيع  الطائي، عن  الشرطة وهاب  لنادي  االدارية 
كتاب املباشرة لبدء بناء ملعب التدريب وامللعب 

الرئيسي للمدينة الرياضية لنادي الشرطة.
وقال الطائي في حديث صحفي «بعد توجيهات 
العالقة  ذات  املديريات  لكافة  الداخلية  وزير 
بتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الشروع 

ببناء امللعب».

الذي  كتاب  اخر  توقيع  اليوم  صباح  «مت  واضاف: 
مبوجبه سيتم بحضور الشركة املنفذة للمشروع 
اإلدارية  الهيئة  وأعضاء  االستشاري  واملكتب 

للنادي من اجل إعالن بدء العمل».
اإلعالم  وسائل  «كافة  إلى  الدعوة  الطائي  ووجه 
واملكتوبة  واملسموعة  املرئية  صنوفها  بكافة 
للتواجد من اجل توثيق هذه اللحظات التي طال 

انتظارها من قبل جماهير الشرطة».

‚ÏÓ€a@Úüäí€a@Öb„@k»‹fl@ıb‰i@÷˝�„a
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مت الهيئة اإلدارية لنادي  قدَّ
اإلثنني  ــاء   ــرطة، مس الش
املاضي، في مؤمتر صحفي، 
ــد  اجلدي ــق  الفري ــدرب  م
ــا  نيبوتش ــري  املونتنيج
يوفوفيتش، وجهازه الفني.

ــي  الفن ــاز  اجله ــون  ويتك
ــي  األردن ــن  م ــرطة  للش
ــي  ــبول، والعراق ــم ش هيث
ــة  ــالح، باإلضاف ــد ص أحم
ــة  البدني ــة  اللياق ــدرب  مل
ــوس،  مارك ــش  جوفانوفت
بانوفيتش  ــراس  احل ومدرب 

زوزان.
ــي املؤمتر  ــا ف ــال نيبوش وق
ــادم إلى  ــه ق ــي، إن الصحف
العراق من أجل حتقيق إجناز 
ــرطة، الذي  ــن بوابة الش م
ــات إحراز  ــك كل مقوم ميتل
األلقاب بحكم تواجد عدة 

ــواء كانوا  العبني مميزين، س
من الدوليني، أو احملليني.

ــة  عملي أنَّ  ــى  إل ــار  وأش
التعاقد مع الالعبني اجلدد، 
ــق آلية، إضافة ما  كانت وف
يحتاجه الفريق، خاصة وأنَّ 
ــوه التي مثلت  ــب الوج أغل
الشرطة املوسم املاضي، مت 

ا على  احلفاظ عليها عطفً
إمكانياتهم اجليدة.

ــيتم خالل  أنَّه س ــح  وأوض
ــني  العب ــاق  التح ــني،  يوم
ــة  نهاي ــد  بع ــني  محترف
اإلدارية  ــراءات  اإلج ــض  بع
ــق  الفري ــه  يتوج أن  ــى  عل
خارجي  تدريبية  ــكر  ملعس

ــيتم التركيز  ــي مصر، س ف
أكثر  ــة  إقام ــى  ــه عل خالل
عدد من املباريات في اإلطار 
ــى  ــوف عل ــي للوق التجريب
ــني، خاصة  ــة الالعب جاهزي
ــى  عل ــة  املتبقي ــدة  امل وأن 
ــت  ــابقة ليس انطالق املس

بالطويلة.

ــة  العراقي ــة  األندي ــرض  تتع
ــات  للضغوط ــرى،  الكب
ــكل أكبر من  اجلماهيرية بش
ا عن  غيرها، حيث تبحث دائمً

التتويجات.
ــة،  التالي ــطور  الس ــي  وف
ــرق  الف ــاع  أوض ــتعرض  نس
ــل  قب ــارزة،  الب ــة  اجلماهيري

انطالق املوسم اجلديد:
حامل اللقب

ا  ــزوراء األقل تعرضً قد يكون ال
ــدف  يه ــه  لكن ــوط،  للضغ
ــيوي، كما  ــق لقب آس لتحقي
ــة الفريق  ــره رؤي ــد جماهي تري
مجددًا، على منصات التتويج 
ــر بلقب  ــا ظف ــة، بعدم احمللي

الدوري، في املوسم املاضي.
ورغم أن الزوراء أجرى تغييرات 
ــه، إال أنه  ــعة في صفوف واس
ــه القدير،  ــى مدرب ــظ عل حاف

يراهن  ــذي  ال ــو،  أوديش ــوب  أي
ــوه اجلديدة، للدفاع  على الوج

عن اللقب.
اهتزاز الوصيف

ــن أكثر  ــوة اجلوية م ــد الق يع
ــي امليركاتو،  ــاطا ف الفرق نش
ــد تؤثر  ــى ضربة ق ــه تلق لكن
املدرب  ــادرة  مبغ ــا،  فنيً ــه  علي
ــل،  شنيش ــي  راض ــابق،  الس

ألسباب إدارية.
ــض الالعبني،  ــد اعترض بع وق
ــم  باس ــدرب  امل ــودة  ع ــى  عل
الفريق،  لقيادة  قاسم رسميًا 
ــد يتفجر  ــالف الذي ق وهو اخل
ــن  ــة م ــي أي حلظ ــددًا، ف مج
ــتقرار  ــا يهدد اس ــم، م املوس
ــه  ــم متتع ــة، رغ ــوة اجلوي الق

بالعديد من العناصر املميزة.
هدوء الشرطة

ــو  امليركات ــرطة  الش ــل  دخ
بهدوء، على عكس صخبه في 

املواسم املاضية، حيث حافظ 
ــم  ــى أبرز العبيه في املوس عل
ــي، كما تعاقد مع مدرب  املاض

ــو املونتينيجري  ــه، وه له ثقل
نيبوشا يوفوفيتش.

ــة هي  ــات اإلداري ــن اخلالف لك

ــرطة، مع جتدد  التي تهدد الش
النزاعات القضائية، بني اإلدارة 

احلالية والسابقة.

رهان الطلبة
تقول إدارة الطلبة إن املوسم 
ــا،  مختلفً ــيكون  س ــل  املقب
ــد  ــم اجلدي ــدأت املوس ــد ب وق
ــبيًا،  نس ــل  أفض ــدات  بتعاق
ــابقة، وهو  ــم الس من املواس
ــى الرغبة  ــر إيجابي عل مؤش

في تصحيح املسار.
ا في  ومن النقاط املهمة أيضً
ــاد اجلهاز  ــاه، اعتم ــذا االجت ه
ــج من خبرة  ــي على مزي الفن
ــرف،  أش ونزار  ــوان،  عل يحيى 
ــة  وحيوي ــم،  جاس ــد  وأحم

وشباب صادق سعدون.
ــوط،  بالضغ اإلدارة  ــعر  وتش
ــة التي  ــل األزمة املالي في ظ
ــم  املواس ــالل  خ ــا،  عانته
املاضية، لكنها ترى في وعود 
برصد  العالي،  ــم  التعلي وزارة 
مبالغ كبيرة للنادي، طوق جناة 

للخالص.

   
لكرة  الدولي  االحتاد  رئيس  بارك 
لنادي  انفانتينو،  جياني  القدم 
الدوري  بلقب  فوزه  مبناسبة  الزوراء 
في  الـ١٤  للمرة  املمتاز  العراقي 
تأريخه.وكتب انفانتينو في رسالته 
لرئيس االحتاد العراقي لكرة القدم 

«الزوراء  إن   ، مسعود   اخلالق  عبد 
بطل الدوري العراقي ملوسم ٢٠١٧/ 
أن  سروري  دواعي  ملن  انه   ،٢٠١٨
نادي  إلى  احلارة  التهاني  أرسل 
الدوري  بلقب  لتتويجهم  الزوراء 

العراقي للمرة الرابعة عشر».
نتيجة  هو  اللقب  «هذا  أن  وأضاف 
مجهود جميع من شارك فيه، اقدم 
واإلدارة  واملدرب  لالعبني  التهاني 
وكذلك  والطبي  التقني  والكادر 
االجناز  هذا  على  الفريق  جلماهير 

العظيم».
وتابع: «نيابة عن كرة القدم اجمع، 
الكرة  واحتاد  الزوراء  اشكر  أن  أود 
رسالة  نشر  في  للمساهمة 
سابقي  القدم،  كرة  عن  ايجابية 
لرؤيتكم  وأتطلع  تصرفكم  حتت 

قريباً».

ــب الوطني  ــدرب املنتخ ــد م أك
ــر، أنه  ــد، محمد ظاف ــرة الي لك
ــي  ف ــتراتيجيته  س ــيغير   س
ــة الثانية من دورة األلعاب  اجلول
األسيوية أمام متصدر اجملموعة 

صني تايبيه،اليوم األربعاء. 
أمام  الوطني  املنتخب  ــر  وخس
ــة  بنتيج ــي  البحرين ــره  نظي
ــى من  ــة االول ــي اجلول ٢٤-٣٠ ف
ــاتها  ــة املقامة منافس البطول
في اندنوسيا، اول أمس االثنني.

ــي تصريح للموقع  وقال ظافر ف
ــب  ــدورة إن «منتخ ــمي لل الرس
ــلوب لعبنا  ــن يعلم أس البحري
بشكل جيد ألننا غالباً ما نلعب 

ــبنا الكثير من  معاً، لقد اكتس
اخلبرة في املباراة».

ــني،  الالعب ــض  «بع أن  ــح  وأوض
ــات، ألنهم تعبوا  تعرضوا إلصاب
ــاً أبالقول،  ــاراة»، مبين خالل املب
ــتراتيجيتنا للعبة  «سنغير  س

القادمة».
ويحتل املنتخب الوطني، املركز 
ــة  ــب اجملموع ــي ترتي ــث ف الثال
ــم منتخبات  ــة، التي تض الرابع
والعراق  ــن  والبحري تايبيه  صني 

والهند.

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

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

NO. 3010 .  WED . 15 . AUG .2018 العدد (٣٠١٠) االربعاء  ١٥ / ٨ / ٢٠١٨   

b‰mÜ«béΩ@7Áb‡¶a@aÏ«ÖcÎ@NN@\›�j€a@¬Îäë^@ÛœÏnça@äöÅ¸a@Z@7fl¸a@Üj«@Ü»ç

قال العب منتخبنا الوطني سعد عبد االمير ، ان توقيعه 
ــة مستفيضة  ــرطة جاء بعد دراس ــوفات الش على كش
ــة والفنية ، حيث  ــع الفريق من الناحية االداري حيال وض
ــن جميع  ــب لي م ــرطة هو االنس ــرض الش ــدت ان ع وج
ــيما ان هناك حالة من الود جتمعني بانصار  النواحي ، س
ــهل انضمامي “  ــل ، وهذا ما س ــرطة منذ زمن طوي الش
ــح صحفي ما  ــد االمير في تصري ــر “ .واضاف عب لألخض
ــرطة استوفى شروط البطل منها نوعية  وجدته ان الش

ــود ادارة حتاول  ــن وج ــني ناهيك ع ــن اهم الالعب ــازة م ممت
ــود طاقم تدريبي  ــاز ، كذلك وج ــدر املمكن حتقيق االجن ق
ــة اجلماهيرية من  ــو املضل ــم من ذلك ه ــرف ، وااله محت
ــرطة والتي سنعول عليها كثيرا خالل  قبل جماهير الش
ــار : تركيزي سينصب في كيفية  منافسات الدوري .واش
ــأحاول  ــو منصات التتويج ، حيث س ــرطة نح قيادة الش
ــة التي  ــق النتائج الطيب ــني حتقي ــي الالعب ــة زمالئ مبعي
ــعد االنصار ، خصوصا ان جماهير الشرطة حملتني  تس
ــبيل  ــأبذل قصارى اجلهد في س ــؤولية كبيرة ، اذ س مس

ــاة على عاتقي.  ــؤولية امللق ــون على قدر تلك املس ان اك
ــى تكاتف  ــب يحتاج ال ــم اللق ــق حل ــح : ان حتقي واوض
ــا ادعوا اجلميع للتكاتف بغية حتقيق ذلك ،  اجلميع ، وهن
ــيما جماهير الفريق التي سيكون لها القدح املعلى  الس

في حال حتقيق االجناز .
ــد االمير وقع  ــعد عب ــر ان العب منتخبنا الوطني س يذك
ــمي من اجل متثيل  ــوفات الشرطة بشكل رس على كش
“ االخضر “ في منافسات املوسم اجلديد املزمع انطالقه 

منتصف ايلول القادم .

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 الرياضة في شتى بقاع العالم تعتبر متنفس الشعوب  وفرصة لراحة “ البال“ 
والتخلص من وجع “ احلال “ لذا جند اجلماهير سعيدة في املالعب وتعيش دقائق 
مثيرة وتعدها جميلة جدا ، وهي تترقب من تعشق وحتب بلهفة من اجل حضور 
ــي حياتها ،  والرياضة لديها خالية  ــعادة ف مبارياته ، ويعد ذلك اليوم االكثر س
من كل الشوائب واالدران ومن يتصدى للمسؤولية يتعامل بكل احترافية ، واذا 
ــتفز اجلماهير فان  كرامته ال تسمح له باالستمرار لذا  ــعر انه قصر او اس ما ش

يتوجه الى االستقالة .
اين نحن من كل ذلك ؟

ومن يحمي منظومة الرياضة العراقية من االدران واالحقاد االشخصية ؟
ــى اين نحن ذاهبون في ظل انفاس يغطيها احلقد واالنانية وال تفكر برياضة  وال
ــقيط هذا  “ وتخوين “ ذاك حتى  ــعب او مصلحته بقدر  تفكيرها في   تس الش

لو ادى ذلك الى انهيار وتشيع الرياضة الى مثواها االخير ؟
ــوى “ اوجد الكثير من  ــها “ مراكز الق ــدد جهات عديدة  تعد نفس ــف تع لالس
ــة العراقية  ــات ، وان اولى ضحاياه الرياض ــرات والتقاطع ــات والتناح التناقض
واجلماهير الوفية التي تتحمل عناء احلر وقسوته وبرد الشتاء وشدته ، واجلاني 
ــتاء برغم  ــر ودفء اجلو في عز الش ــي عز احل ــة “ التبريد ف ــي “ بحبوب ــش ف يعي

برودته!
لالسف ان االفق العام للرياضة العراقية  مغلف بالظالم وال جند فيه اي نقطة 
ــوء في نهاية نفقه ، وان كانت هناك نقطة ضوء ميكن ان يقدم  على طمرها  ض

من هو “ جاهل “ بفهم الرياضة وعدم 
ــه بقيمتها واهميتها باجملتمع ،   معرفت
ــن الصغائر يجب ان  ــذا فان الترفع  ع ل
ــف ليس من اجل  ــيد املوق يكون هو س
فالن او عالن بل من اجل العراق وشعب 
ــراق الذي لم يبق لديه غير الرياضة   الع
متنفساً وحيدا له  ويلجأ اليها هربا من 
واقع قاس ووضع مؤلم ، فال تستكثروا 
ــس الن ذلك  قد يدفع  ــه هذا املتنف علي
الى سلوك اخر يكون على النقيض من 
ــمو الرياضة بل ان ايضا ميكن  روح وس
ــة ومواهبها وطاقاتها  ان يقتل الرياض
الواعدة “ ما اكثرها “ في العراق ولكن 
ــا او يأخذ  ــن يقدره ــف لم جتد م لالس

ــن من اخلالفات  ــتكون اكثر املتضرري ــدم العراقية س ــرة الق ــد ان ك بيدها.اعتق
ــيء لها ، فما  ان تخرج  والتقاطعات والبحث عن االخطاء والتربص لكل ما يس
ــاكل االنتخابات  ــن “ ازمة “ حتى تدخل بأزمة اخرى ، فمن االعتراضات  ومش م
ــات الى تهم اخرى جديدة وان  ــكاوى واحتجاحات ، ومن محاكم وجلس الى ش
كانت قدمية ،  ومن التزوير الى “ التخوين ”  وهي النقطة االخطر واالصعب التي 
ــبب رحلة املنتخب الوطني الى فلسطني السليبة ، ومحاولة  تواجه الكرة بس
ــل الوطن مع ملف  ــرة بتجاوز قاعدة تعام ــم للمنتخب واحتاد الك توجيه الته
ــس امام منتخب  ــطني  ولي ــع ان املباراة كانت مع منتخب فلس ــطني ،  م فلس
الكيان الصهيوني ، وان اللعب امام منتخب بلد سليب وشعب جريح ال ميثل “ 
سبة “ او “ خيانة “ بقدر ما هو موقف يؤكد للشعب هناك ان العراق الذي دائما 
ــالل البغيض يقف معكم في كل  ــطني وذاق وجع وجرم االحت ما يقف مع فلس
ــجاعة في اتخاذ موقف صريح  الظروف واالحوال ، وان الرياضي العراقي اكثر ش
ــي  من غيره  ، ويرفض ان يلتقي اي رياضي او فريق   ــح من الكيان الصهيون وواض
ــدم عليه بطلنا باملواي تاي محمد  ــي منذ االزل وحتى االن واخرها ما اق صهيون
عدنان جالل  الذي رفض خوض نزاله  امام العب  من منتخب الكيان الصهيوني  
ــيقوده الى ميدالية للعراق  ، لكن مبدئية الشعب ال  ميكن  ، مع ان ذلك كان س

ان تتغير مهما كانت املتغيرات .
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لالسف ان االفق العام للرياضة 
العراقية  مغلف بالظالم وال 
نجد فيه اي نقطة ضوء َّـ 
نهاية نفقه ، وان كانت هناك 
نقطة ضوء يمكن ان يقدم  على 
طمرها من هو “ جاهل “ بفهم 
الرياضة وعدم معرفته بقيمتها 
واهميتها باِّـجتمع 
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ــس نادي  ــب رئي ــف نائ كش
النفط والعضو السابق في 
ــم محمد  ــاد الكرة كاظ احت
ــس  كوالي ــن  ع ــلطان،  س
ــن انتخابات االحتاد  ابعاده م

العراقي في آيار املاضي.
ــي تصريح  ــلطان ف وقال س
ــن  ع ــادي  ”إبع إن  ــز  متلف
ــرى  ــة كب ــات جرمي االنتخاب
بحقي، تعرضت للظلم وما 
حدث في االنتخابات وقبلها 
بيوم، هو مؤامرة كبرى قادها 

علي جبار“.
ــرة  الك ــت  خدم  : ــاف  واض
ــنوات طويلة ،  العراقية لس
ولدت في ملعب  الكشافة 

ــدوري املمتاز  ــت في ال ، لعب
ــاً، عملت  ــغ ١٦ عام وأنا ابل
ــت  خدم واداري،  ــم  كحك
ــنة، هل  ـــ٣٥ س ــة ل الرياض

استحق هكذا عاملة؟“.
واشار : أن األندية النفطية 
ــو  والعض ــي  تنتخبن ــم  ل
ــر علي في  ــى زغير تآم يحي
قام  االنتخابات حيث  قاعة 
ــع األوراق“، الفتاً إلى إن  بتوزي
ــموا بالقرآن  ”األعضاء اقس
ــي، لكن القرآن  على انتخاب
أن  ــى  وأمتن ــق  احل ــيظهر  س

يأخذ كل ذي حق حقه“.
وتابع: ”لست متأملاً من عدم 
ــات وإمنا  ــي االنتخاب فوزي ف
ــة التي خرجت  ــن الطريق م
ــا، حيث كانت غير  بها منه

حقيقية  ــر  وغي ــة  صحيح
وينبع من  ــود  ــر موج والتآم

داخل القاعة االنتخابية“.
ــي  ”اعتبرون ــول،  بالق ــني  وب
ــد ومحمد  ــارق احم ــا وط أن
جواد الصائغ، ضمن حلفاء 
الرئيس عبد اخلالق مسعود، 
ــة العراقية  ــا الرياض خدمن
واملتواجدين  سنة  خلمسني 
حالياً في احتاد الكرة ليسوا 
أكفأ منا ونتمنى من اهللا عز 
وجل أن يكشف احلقائق في 

املستقبل“.
ــة  الهيئ ”والء  ان  ــد  وأك
ــق لعلي جبار  ــة مطل العام
ــا ألنهم  ــر علين ــذا تآم وله
ــة  كتل ــن  ضم ــبونا  احتس
ــعود، لم  ــق مس ــد اخلال عب

ــد من اجل  أتخاصم مع اح
ــخصية  الش ــي  مصلحت
ــن اجل مصلحة كرة  وإمنا م

القدم العراقية فقط“.
ــا  ــه : ”حالي ــم حديث واختت
ــعر براحة كبيرة، اعمل  اش
ــط واخدمه  ــي ناديي النف ف

ــو مت  ــرة، ول ــر قط ــى آخ حت
ــتجدون  س ــي  دم ــص  فح
ــط، ألنه أغلى من بيتي  النف
ــس  وأبنائي ألنني أنا من أس
ــع اللبنة األولى  النادي ووض

فيه .

@@âbju@Ô‹«@bÁÖb”@\Ù5◊@Òäfla˚fl^@Òäÿ€a@Öb§a@pbibÇn„a@ZÊb�‹ç@·√b◊

عن  قاسم،  باسم  اجلوية  القوة  مدرب  حتدث 
حظوظ الصقور في بطولتي الدوري العراقي 
املوسم  في  االسيوي  االحتاد  وكأس  املمتاز 
تعاقده  اجلوية  القوة  نادي  املقبل.واعلن 
رسمياً مع قاسم، لقيادة الفريق في املوسم 

موقع  نقله  تصريح  في  قاسم  املقبل.وقال 
النادي ان «القوة اجلوية سينافس بقوة على 
الدوري  ودرع  اسيويا  الثالثة  النجمة  خطف 

املمتاز «.
مع  سابقة  مشاكل  توجد  «ال  انه  واوضح 
محترمون  العبون  وجميعهم  الفريق  العبي 

الفريق  في مستقبل  ولديهم مكانه مهمة 
للمرحلة املقبلة».

الصقور  قاد  وان  سبق  قاسم  ان  الى  يشار 
لقب  معهم  وحقق   ٢٠١٧/٢٠١٦ موسم  في 
الدوري العراقي املمتاز واوصل الفريق لنهائي 

كأس االحتاد االسيوي.

�bÌâb”Î@�bÓ‹™@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a@√Ïƒy@Â«@tÜznÌ@Cfiaä‰¶aD

أعلن االحتاد العراقي لكرة القدم، إرسال أسماء 
التراخيص  واستئناف  التراخيص  جلنتي 

لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم.
حسني  الكرة  الحتاد  الرسمي  الناطق  وقال 
اخلرساني في حديث صحفي ان «احتاد الكرة 

واستئناف  التراخيص  جلنتي  أسماء  أرسل 
التراخيص من اجل إكمال إجراءات مشاركة 
آسيا  أبطال  دوري  في  اجلوية  والقوة  الزوراء 

املوسم املقبل».
واوضح أن «جلنة التراخيص تألفت من محمد 
العبودي رئيساً ومحي دواي وكامل زغير وضياء 
فيما  اعضاءً،  احمد  ويوسف  احلسني  عبد 

التراخيص من رمضان  تألفت جلنة استئناف 
محمد  جبار  ونصير  رئيساً  محمد  جاسم 

.« وكاوة احمد واحمد علي حسني اعضاءً
لكرة  اآلسيوي  االحتاد  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
موعد  آخر  األربعاء،  اليوم  حدد  قد  القدم 
إرسال  اجل  من  اللجنتني  أسماء  إلرسال 

أسماء اللجنتني.

ÏÓç�a@Í7ƒ‰€@“b‰˜nç¸aÎ@óÓÅa6€a@>‰¶@ıb8c@›çäÌ@Òäÿ€a@Öb§

الهيئة  ورئيس  الداخلية  وزير  مستشار  أعلن 
توقيع  الطائي، عن  الشرطة وهاب  لنادي  االدارية 
كتاب املباشرة لبدء بناء ملعب التدريب وامللعب 

الرئيسي للمدينة الرياضية لنادي الشرطة.
وقال الطائي في حديث صحفي «بعد توجيهات 
العالقة  ذات  املديريات  لكافة  الداخلية  وزير 
بتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الشروع 

ببناء امللعب».

الذي  كتاب  اخر  توقيع  اليوم  صباح  «مت  واضاف: 
مبوجبه سيتم بحضور الشركة املنفذة للمشروع 
اإلدارية  الهيئة  وأعضاء  االستشاري  واملكتب 

للنادي من اجل إعالن بدء العمل».
اإلعالم  وسائل  «كافة  إلى  الدعوة  الطائي  ووجه 
واملكتوبة  واملسموعة  املرئية  صنوفها  بكافة 
للتواجد من اجل توثيق هذه اللحظات التي طال 

انتظارها من قبل جماهير الشرطة».

‚ÏÓ€a@Úüäí€a@Öb„@k»‹fl@ıb‰i@÷˝�„a

تعرف منتخب تونس للناشئات، على منافسه 
في الدور الثاني ملونديال بولندا لكرة اليد، بعد 

اختتام الدور األول.
مع  الـ١٦  دور  في  اليوم،  التونسيات،  وستلعب 

املنتخب الروسي، في مواجهة قوية.
وجتدر اإلشارة إلى أن منتخب تونس، خسر، أمام 
منافسات  من  األخيرة  اجلولة  إسبانيا، حلساب 

اجملموعة الرابعة، بنتيجة (٢٢-٢٩). 
للدور  تأهله  ضمن  التونسي  املنتخب  وكان 
اجلولة  أعقاب  تاريخه، في  مرة في  ألول  الثاني، 
-٣١) األسود  اجلبل  على  فيها  فاز  التي  الرابعة 

.(٢٧

وفاة  الكينية،  الشرطة  في  مصدر  أعلن 
عاما،   ٢٨ بيت،  نيكوالس  الكيني  العداء 
في  حواجز  م   ٤٠٠ سباق  في  العالم  بطل 
بكني ٢٠١٥، إثر تعرضه حلادث سير في غرب 

البالد.
AFP نيكوالس بيت

(الغربية)  ناندي  وقال قائد شرطة مقاطعة 
«وقع  برس  فرانس  لوكالة  وامباني  باتريك 
بكتلة  سيارته  اصطدمت  عندما  احلادث 
وتدحرجت. وقد لقي حتفه على الفور. ونحن 

في مكان احلادث».
ببطولة  يفوز  الذي  األول  الكيني  بيت  وكان 
النسخة  في  حواجز  م   ٤٠٠ لسباق  العالم 
التي استضافتها العاصمة الصينية بكني 

عام ٢٠١٥.
التالية  النسخة  في  لقبه  عن  يدافع  ولم 
البريطانية  العاصمة  استضافتها  التي 
لندن عام ٢٠١٧، بسبب تعرضه إلصابة في 

ساقه حالت دون مترّنه بشكل طبيعي.
وشارك بيت في بطولة أفريقيا أللعاب القوى 

في بداية الشهر احلالي في أسابا، في جنوب 
نهائي  من  انسحب  حيث  نيجيريا،  شرق 
آالما،  معاناته  بسبب  حواجز  م   ٤٠٠ سباق 
وعاد من هناك االثنني مع الفريق الكيني إلى 

نيروبي. 
لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  أعضاء  أحد  وقال 
الكيني أللعاب القوى، بارناباس كورير عداء 
والطويلة  املتوسطة  املسافات  سباقات 

حتدثت  إذ  محزن،  «األمر  للصحفيني  سابقا 
إليه. كان بصدد التوجه إلى املستشفى في 
تعرض  التي  اإلصابة  على  للكشف  نيروبي 

لها في أسابا».
(وفاته)،  بالنبأ  علمنا  اليوم،  «صباح  وتابع   
القوى،  أللعاب  كيني  كاحتاد  باحلزن  ونشعر 

وال جند الكلمات املناسبة للتعبير».

يريد بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي 
ــترلينغ االرتباط بعقد  ــه رحيم س من العب
طويل املدى مع النادي بعدما لعب مهاجم 
ــنال  ــرا دورا مؤثرا في الفوز على أرس إنكلت

في الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
ــره ٢٣ عاما، والذي  وأحرز الالعب البالغ عم
ــده احلالي بعد عامني، هدفه ٥٠  ينتهي عق
ــيتي رحلة  ــدوري اإلنكليزي ليبدأ س في ال
ــوز ٢-صفر  ــدوري بالف ــن لقب ال ــاع ع الدف

خارج أرضه على أرسنال في لندن.
ــعداء  وقال غوارديوال للصحفيني «نحن س
به ونود بقاء رحيم. سنبذل قصارى جهدنا 
حتى جنعله يشعر أننا نعتمد عليه. ونحن 

في الواقع نعتمد عليه».
ســرتلينغ أحــد أعلــى الالعبــني أجــرا َّـ 

سيتي
ــترلينغ  وذكرت تقارير بريطانية أن وكالء س
طلبوا حصوله على حوالي ٣٠٠ ألف جنيه 
ــترليني (٣٨٢٫٥ ألف دوالر) اسبوعيا وهو  إس
ــني أجرا في  ــى الالعب ــه أحد أعل ــا يجعل م

النادي.
ورغم أن غوارديوال ليس طرفا في املفاوضات 
فإنه قال إن النادي أثبت بالفعل مدى رغبته 

في استمرار الالعب.
ــي النهاية رمبا  ــباني «ف وأضاف املدرب اإلس
ــاق.. لكنه يعرف  ــل الوكالء إلى اتف ال يتوص

ووكيله يعرف أننا نحبه ونريده كثيرا».
ــر حقق املدرب األملاني توماس  من جانب اخ

ــي  ــدة في الدوري الفرنس ــل بداية واع توخ
ــتهل باريس  ــدم، وذلك بعدما اس لكرة الق
ــان جرمان حملة الدفاع عن لقبه بفوزه  س
على ضيفه كاين ٣-صفر على ملعب «بارك 
ــى، وذلك رغم  ــي املرحلة األول ــس» ف دو بران
ــهم  ــن النجوم، على رأس ــاب العديد م غي
كيليان مبابي. وكان مدرب دورمتوند السابق 
ــي  ــري ف ــاي إمي ــباني أون ــف اإلس ــذي خل ال
ــة احمللية التي  ــاب الثالث ــه رغم األلق مهام
أحرزها األخير مع النادي الباريسي (الدوري 
والكأس وكأس الرابطة)، استهل مغامرته 
ــية  ــراز كأس األبطال الفرنس ــدة باح اجلدي
بعد الفوز على موناكو ٤-صفر في شينزين 
الصينية في ٤ آب/أغسطس احلالي، ثم بدأ 
ــوار الدوري بفوز مستحق.وخاض سان  مش
ــال العالم مبابي  جرمان اللقاء بغياب أبط
ــارس ألفونس  ــي واحل ــنل كيمبيمب وبريس

أريوال اللتحاقهم متأخرين بالتمارين. وكان 
ــه كأس  ــي امللعب ومع ــرا ف ــي حاض الثالث
ــي أرجاء  ــا الثالثة ف ــي جال به ــم الت العال
ــي ماركو فيراتي  ــا غاب اإليطال امللعب.كم
واليفان كورزاوا بسبب اإلصابة التي حرمت 
ــون كافاني من  ــي أدينس ــا األوروغويان أيض
ــبوع  ــن طيلة األس ــي التماري ــاركة ف املش
ــي كانت  ــاراة الت ــن املب ــه ع ــي وأبعدت احلال
ــد البرازيلي تياغو  ــبة للقائ «جيدة» بالنس
ــوط األول لكننا  ــيلفا «السيما في الش س
تراخينا بعض الشيء في الثاني ألننا لسنا 
ــار  ــن حيث احلضور البدني)». وأش ١٠٠٪ (م
ــوا متأخرين  ــض الالعبني وصل ــى أن «بع ال
ــوا جاهزين حتى  ــى التمارين)، وهم ليس (ال
ــبب  ــبيل املثال» بس اآلن، مثلي أنا على س
ــي كأس  ــع البرازيل ف ــا م ــاركته ايض مش
ــفا «في نهاية املباراة عانيت  العالم ، كاش

من تقلصات عضلية. لكنها نتيجة جيدة 
ــاراة الذي  ــق للمب ــع الفري ــا أهنئ جمي وأن
ــدأ  ــا». وب ــن ايض ــب أن نتحس ــا. يج قدمه
توخل املباراة باشراك الوافد اجلديد احلارس 
ــبات  اإليطالي جانلويجي بوفون بني اخلش
الثالث ، ليصبح عن ٤٠ عاما و٦ أشهر أكبر 
ــدوري بقميص  ــاراة في ال العب يخوض مب
ــركة «أوبتا»  ــي بحسب ش النادي الباريس
ــات، ضرب النادي  لالحصاءات. ورغم الغياب
ــي الذي لم يذق طعم الهزمية أمام  الباريس
ــان/ابريل ٢٠٠٨ (صفر-٣ في  كاين منذ نيس
ــجيل منذ  ــح التس ــرا وافتت ــدوري)، باك ال
ــي نيمار،  ــه البرازيل ــر جنم ــة ١٠ عب الدقيق
ــم  ــد اليه بعد أن غاب عنه في القس العائ
ــم من املوسم املاضي بسبب  األخير احلاس
ــط القدم. وجاء هدف أغلى  ــر في مش كس
ــتيت  ــر خطأ في تش ــي العالم إث ــب ف الع

ــي بريس  ــارس الكونغول ــن احل ــرة م الك
ــامبا، فوصلت الى الشاب كريستوفر  س
ــلونة  ــا لنجم برش ــذي مرره ــو ال نكوك
ــباك  ــابق ، فأودعها الش ــباني الس اإلس
ــي الدوري  ــرين ف ــه العش ــجل هدف وس
ــرين في ٣١  ــع والعش ــي والتاس الفرنس
مباراة خاضها بقميص النادي الباريسي 
ــزز رجال  ــابقات. وع ــع املس ــن جمي ضم
ــة ٣٥ بعد  ــي الدقيق ــل تقدمهم ف توخ
ــود فردي رائع لألرجنتيني أنخل دي  مجه
ــة اليمنى، أنهاه بتمريرة  ماريا على اجله
ــان رابيو الذي  ــن فضة ألدري على طبق م

أودع الكرة في الشباك .
ــوطني، كرم سان  ــتراحة الش وخالل اس
ــتوري الذي  جرمان األرجنتيني خافيير باس
ــا دافع عن  ــى روما بعدم ــه لالنتقال ال ترك
ــوج معه  ــى ٢٠١٨ وت ــن ٢٠١١ حت ــه م ألوان
ــادي العاصمة حتى  ـــ١٦ لقبا. ثم انتظر ن ب
ــدف الثالث عبر  ــة اله ــة ٨٩ الضاف الدقيق
ــي تيموثي وياه، جنل النجم  البديل األميرك
ــا احلالي جورج وياه،  ــابق ورئيس ليبيري الس
ــامبا  ــذي أفاد من خطأ فادح للحارس س ال
ــديدها في  ــن أمامه وتس ــرة م ــف الك خلط
ــجال هدفه األول مع  ــباك اخلالية، مس الش

الفريق األول في الدوري .
ليون يفوز وفقير يستعرض كأس العالم

ــت األندية التي  ــان، خرج ــان جرم وبفوز س
ــم  ــز األربعة األولى املوس ــي املراك ــت ف حل
ــة االفتتاحية،  ــرة من املرحل املاضي منتص
ــيليا  ــا على خطى مرس ــار ليون ايض إذ س

ــح  وافتت ــو  وموناك
مشواره في املوسم 

اجلديد بفوز على 
أميان  ضيفه 
ــر   صف -٢

ــن  ضم
املرحلة األولى 
بغياب  وذلك   ،
وهدافه  قائده 
ــر  فقي ــل  نبي

ــتعرض  الذي اس
ــل  قبي ــم  العال كأس 

صافرة البداية.
 . ــق  وانطل

ــيليا على  ــد بفوز كبير ملرس ــم اجلدي املوس
ــو من  ــاد موناك ــم ع ــر، ث ــوز ٤-صف تول
ــتحق ٣-١  ــوز مس ــت بف ــب نان ملع
ــون، أحد  ــل أن ينضم إليهما لي قب
ــم  ــالع رباعي الصدارة للموس أض
ــوزه على أميان بهدفي  املاضي، بف
ــد  ــراوري بع ت ــران  ــي برت البوركين
ــدي  ــردي (٢٤) والهولن ــود ف مجه
ــة حرة (٧٥)  ــس ديباي من ركل ممفي
سجل منها هدفه الـ١١ في آخر ١٠ 

مباريات في الدوري .

يوفنتوس، رفض  نادي  أن  تقارير صحفية،  كشفت 
البيانكونيري،  جنم  لضم  مدريد،  ريال  من  ا  عرضً

خالل فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية .
نادي  إن  اإليطالية،  «توتوسبورت»  صحيفة  وقالت 
ا من ريال مدريد، لضم الالعب  يوفنتوس رفض عرضً

البوسني ميراليم بيانيتش مقابل ٦٠ مليون يورو.
صفعة  وجه  «يوفنتوس  أن  الصحيفة  وذكرت 
قوية لريال مدريد» ، بعدما قرر جتديد عقد الالعب 

البوسني حتى عام ٢٠٢١.
تياجو  اإلسباني  بجانب  بيانيتش  اسم  وطرح 
رحيل  بعد  مدريد،  لريال  لالنضمام  الكانتارا 
الكرواتي ماتيو كوفاسيتش عن صفوف األخير إلى 

تشيلسي اإلجنليزي، على سبيل اإلعارة.
التاريخي  الغرمي  أن برشلونة،  وكشفت الصحيفة 
بيانيتش،  لضم  أيضا  يسعى  كان  امللكي،  للنادي 
طلب  أن  بعد  الصفقة  إمتام  عن  تراجع  ولكنه 
مقابل  يورو  مليون   ٨٠ على  احلصول  يوفنتوس 

التخلي عن الالعب .

صفوف  بني  القدم  كرة  مع  مشواره  بيانيتش  وبدأ 
الفرنسي حتى صعد  بنادي ميتز  الناشئني  قطاع 
إلى الفريق األول في موسم ٢٠٠٧-٢٠٠٨، ومنذ ذلك 
احلني لم يتوقف الالعب البوسني عن التطور فنيا 
حتى التحق بصفوف أوملبيك ليون في ٢٠٠٨ ثم روما 

في ٢٠١١، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس في ٢٠١٦.
وفاز بيانيتش مع نادي السيدة العجوز بلقبني في 
الكأس  بطولة  في  أيضا  ولقبني  اإليطالي،  الدوري 

احمللي.

ــية، أن ليفربول اإلجنليزي ال يفكر  ــائل اإلعالم الفرنس أكدت وس
ــط باريس سان  ــي أدريان رابيو العب وس في التعاقد مع الفرنس

جيرمان.
ــتيفن جيرارد أسطورة ليفربول  على الرغم من تصريحاته بأن س
ــن أجل التعاقد مع  ــى، ليفربول ال ينوي التقدم م ــو مثله األعل ه
ــان جيرمان.ونفت صحيفة  ــان رابيو من باريس س ــي أدري الفرنس
ــع التواصل  ــي تداولتها مواق ــار الت ــية األخب ”ليكيب“ الفرنس
ــد مع أدريان  ــادت باهتمام ليفربول بالتعاق ــي والتي أف االجتماع
ــلونة يقود  رابيو.وأكدت صحيفة ”ميرور“ اإلجنليزي أن برش
ــان  ــان رابيو من باريس س ــع أدري ــباق التعاقد م س
جيرمان وأن رغبة الالعب الفرنسي 
ــوف  ــى صف ــال إل ــى االنتق ه
ــادت  الكتالوني.وأف ــادي  الن
ــرور أن ليفربول  صحيفة مي

ــتطيع  يس ــن  ــي مفاوضات مع ل ــول ف الدخ
ــان جيرمان من أجل التعاقد مع رابيو في الوقت احلالي  باريس س

بسبب غلق سوق االنتقاالت الصيفية .

ÚÌÏÓç�a@lb»€˛a@ÒâÎÜ€@Ü»néÌ@ÒäÃñΩa@Ú‹é‹€@Ô„Öâ˛a@kÇn‰Ωa
األردني  املنتخب  يستعد 
املصغرة،  السلة  لكرة 
في  مرة  ألول  للمشاركة 
دورة األلعاب اآلسيوية، التي 
العاصمة  في  ستفتتح 
اإلندونيسية جاكرتا، اعتبارا 
آب/أغسطس   ١٨ يوم  من 
األردن  منتخب  وميثل  اجلاري. 
في الدورة أربعة العبني هم: 

جراد،  ريان  البخاري،  عمر 
حنا جحا وشاكر شبير.

تدريبات  في  الفريق  ودخل 
املدرب  بقيادة  مكثفة، 
ركز  حيث  سالمة،  معتصم 
أساليب  تنويع  أهمية  على 
من  العديد  وتطبيق  اللعب 

اجلمل التكتيكية .
مشاركة  كذلك  وتأتي 
بالدورة  األردن  منتخب 

لدورة  استعدادا   ، اآلسيوية 
للشباب،  األوملبية  األلعاب 
التي ستحتضنها العاصمة 
آيرس،  بوينس  األرجنتينية 

تشرين األول/أكتوبر املقبل.
منتخب  القرعة  وأوقعت 
اآلسيوية،  الدورة  في  األردن 
باجملموعة الثالثة إلى جانب 
املالديف،  اليابان،  منتخبات 

نيبال وقطر .

ــب املصنفة  ــيمونا هالي ــددت الرومانية س  ج
ــلون ستيفنز  أولى تفوقها على األميركية س
ــب دورة مونتريال للتنس،  ــة وتوجت بلق الثالث
ــا ٧-٦ (٨-٦) و٣-٦ و٦-٤ في املباراة  ــوز عليه بالف
النهائية. وبعد مباراة استمرت لساعتني و٤١ 
ــالهما  ــا الالعبتان ارس ــرت فيه دقيقة وخس
ــبة، خرجت هاليب فائزة باللقب  في ١٥ مناس
ــاحق،  ــال س ــرة الثانية (األول ٢٠١٦) بإرس للم
مجددة فوزها على ستيفنز بعد أن تغلبت على 
األميركية في حزيران/يونيو املاضي في نهائي 
بطولة فرنسا املفتوحة، ثاني البطوالت األربع 
الكبرى.وكان نهائي األحد املواجهة التاسعة 
ــابع  بني الالعبتني، وحققت هاليب فوزها الس
ــى  ــي يبق ــو املاض ــار حزيران/يوني ــن انتص لك
ــة البالغة ٢٦ عاما  ــى ألنه أهدى الروماني األغل
ــالم، حارمة  أول ألقابها في بطوالت الغراند س

ــتيفنز (٢٥ عاما) من لقبها  في الوقت ذاته س
ــد الذي أحرزته العام املاضي  الكبير الثاني بع
في فالشينغ ميدوز األميركية حيث تدافع عن 
ــطس احلالي.وهي  ــا بدءا من ٢٧ آب/أغس لقبه
ــوام األربعة األخيرة التي  ــرة الثالثة في األع امل
ــاراة النهائية في هذه  ــب املب ــغ فيها هالي تبل
الدورة التي تتناوب مونتريال على استضافتها 
ــارك فيها بعد  ــو، وهي أول دورة تش ــع تورونت م

ــة وميبلدون  ــدور الثالث لبطول ــا من ال خروجه
ــهر  ــة، ثالث البطوالت الكبرى، الش اإلنكليزي
ــة رصيدها الى ثالثة  ــي. ورفعت الروماني املاض
ــيرتها من  ــى ١٨ في مس ــي ٢٠١٨ وال ألقاب ف
ــلت ستيفنز  أصل ٢٢ مباراة نهائية، فيما فش
ــابع في  في احراز لقبها الثاني في ٢٠١٨ والس

مسيرتها من أصل ٨ مباريات نهائية.
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ــاك ديوكوفيتش  ــم الصربي نوف ــادى النج تف
ــيناتي  ــني ببطولة سينس ــره من املصنف وغي
ــرة، وعبروا  ــة للتنس، املفاجآت املبك املفتوح
ــات  ــر الفوز في منافس ــدور الثاني عب ــى ال إل
الدور األول ، بينما ودع النجم البريطاني آندي 
موراي املنافسات مبكرا في مفاجأة من العيار 
الثقيل.وتأهل ديوكوفيتش بطل وميبلدون إلى 
ــتيف  ــوز على األمريكي س ــدور الثاني بالف ال
ــى العالم ٦-٤ و٧-٦  ــون املصنف ٣٣ عل جونس

.(٧-٤)
ــى أن ديوكوفيتش، املصنف  ــارة إل وجتدر اإلش
ــيناتي، خاض نهائي  العاشر لبطولة سينس
البطولة ٥ مرات سابقة، لكن لم يتوج بلقبها 
ــد إلى املالعب مع  ــي أي مرة.أما موراي، العائ ف
ــد فترة  ــبية بع ــم املالعب العش بداية موس
غياب منذ خضوعه لعملية جراحية في أعلى 
ــحب  ــي يناير/كانون ثان، لكنه انس الفخذ ف
ــات وميبلدون لتوجيه  ــية انطالق منافس عش
تركيزه إلى بطوالت املالعب الصلبة، فقد ودع 

منافسات سينسيناتي من الدور األول.
ــل، املصنف ١٦  ــي لوكاس بوي وتغلب الفرنس

للبطولة، على موراي ٦-١ و١-٦ و٦-٤.
ــالس فافرينكا  ــري ستانيس وتأهل السويس
إلى الدور الثاني بفوزه على األرجنتيني دييجو 
ــة ٦-٢ و٤-٦  ــف ١٢ للبطول ــوارتزمان املصن ش

و٦-٣.
ــري مبواطنه  ــام كوي ــاح األمريكي س كما أط
جون إيسنر املصنف التاسع للبطولة، حيث 

تغلب عليه ٦-٤ و٦-٧ (٥-٧) و٧-٦ (٧-٥) .

Ômb‰Óé‰Óç@Ú€Ï�i@ø@ÊÏé„Ïu@‚åËÌ@ìnÓœÏ◊ÏÌÖ
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ــدت التقارير االعالمية ان الرئيس التركي  اك
ــالل كلمته  ــى خ ــب أردوغان الق ــب طي رج
مبركز املؤمترات والثقافة الوطني بالعاصمة 
ــار كما وصفه  ــان االنتص ــة أنقرة بي التركي
ــه وذلك وسط هبوط تاريخي  الردوغان نفس
ــجيل معدالت تضخم  للعملة احمللية وتس
ــا  ــا واقعً ــا حاليً ــش تركي ــية، إذ تعي قياس
ــدو أنّ هذه األوضاع  ا، وال يب ــا متأزمً اقتصاديً
ا، إذ ما تزال تخيم  ــن حاليًّ تتّجه إلى التحسّ
على الوضع هناك في ظل الصراع األمريكي 
ــد من  ــنطن مبزي ــدات واش ــي وتهدي – الترك
ــة، وتوعد أنقرة الدائم  العقوبات االقتصادي
ــل األوضاع تتّجه  ــرد باملثل، وهو ما يجع بال

من سيء إلى أسوأ.
ــة التي يتحدث  ــن من أين تأتي هذه الثق لك
بها الرئيس التركي؟ هل ميتلك أردوغان بدائل 
قوية ستزيل تأثير العقوبات األمريكية؟ أم أن 
الرد على واشنطن سيجبرها على التراجع 
ــة عن هذه  ــي؟ قبل اإلجاب ــن املوقف احلال ع
ــتعرض في البداية مالمح  ــئلة، سنس األس
ــة األمريكية،  ــات االقتصادية التركي العالق
ــادي بينهما أقرب  ــد أن التعاون االقتص إذ جن
ــهد  ما يكون إلى التوازن، في الوقت الذي ش
ا في عهد الرئيس  ا ملحوظً ــوً هذا التعاون من

األمريكي دونالد ترامب، وذلك مبعدل ١٦٫٦٪.
ــت واردات تركيا من  ــي بلغ ــي العام املاض ف
رت  ــا قدّ ــار دوالر، بينم ــو ٩٫٧ ملي أمريكا نح
ـــ٩٫٤ مليار  ــة من تركيا ب ــواردات األمريكي ال
ــنة ٢٠١٧  ــى أن س ــام إل ــير األرق دوالر، وتش
ــهدت زيادة بأكثر من ٣٠٪ لصادرات تركيا  ش
إلى أمريكا، بينما تواصل الشركات التركية 
ــرة في  ــتثمارات املباش ــى االس ــال عل اإلقب
ــركات التركية  الواليات املتحدة، إذ تقع الش
في املرتبة التاسعة من حيث الزيادة األسرع 

في االستثمارات في أمريكا.
ــل التركي  ــس العم ــس مجل ــب رئي وبحس

ــينداغ، فإن  ــد علي يالتش األمريكي، محم
ــي معظم  ــد ف ــة تتواج ــركات التركي الش
ــى عكس ما  ــة، وذلك عل ــات األمريكي الوالي
ره التوترات السياسية والدبلوماسية،  تصوّ
ــرض  ــب بف ــتقوم إدارة ترام ــل س ــن ه ولك

عقوبات اقتصادية على هذه الشركات؟
حتى اآلن، فرضت الواليات املتحدة عقوبات 
ــدل واألمن الداخلي التركيّنيْ  على وزيري الع
ــن  ــوة ال ميك ــي خط ــل وه ــا باملث وردّت تركي
ــة سياسية، فعلى  ــوى مناوش اعتبارها س
أغلب التقديرات، فإن الوزراء الذين طالتهم 
العقوبات ليس لديهم ممتلكات في البلدان 
ــتوى  ــواء على مس ــرر بها العقوبات س املق
ــراك أو األمريكيني، وهو ما يجعل األمر ال  األت

يعدو عن كونه مناورات سياسية فقط.
موقــف  َّـ  تركيــا  العقوبــات..  عــن  بعيــدا 

اقتصادي صعب
قبل احلديث عن الرد املتاح والبدائل املمكنة 
ــير إلى أنه ال  ــبة لتركيا، يجب أن نش بالنس
ميكن وصف الوضع االقتصادي احلالي لتركيا 

بأي حال من األحوال سوى بأنه في وضع 
ث  ــذي حتدّ ــوم ال ــي نفس الي ــب، فف صع
ــروج منتصرين»؛  ــن «اخل ــان ع ــه أردوغ في
ــاء التركي، أن معدل  أعلن معهد اإلحص
التضخم في تركيا بلغ أعلى مستوياته 
ا، ليالمس نحو ١٦٪  ــن ١٤ عامً في أكثر م
ــعار  ــنوي مع ارتفاع أس ــاس س على أس

الغذاء.
ــم بلغ ١٥٫٨٥٪  ــات أظهرت أن التضخ البيان
ا  ــنوي في يوليو (متوز) مدفوعً على أساس س
ــعار النقل  ــرات ألس بزيادات في خانة العش
والسلع املنزلية واملواد الغذائية، وهي األرقام 
ــتهدفه احلكومة  ــا تس ــا عم ــدة متامً البعي
ــى عدم متكن  ــارة إل ــك املركزي، في إش والبن
ــط  احلكومة من كبح جماح التضخم، وس
ــى خفض  ــي دعوته إل ــان ف ــتمرار أردوغ اس

تكاليف االقتراض .
لت الليرة التركية  ــجّ ــي نفس الوقت، س وف

ــس  ــة لتالم ــية منخفض ــتويات قياس مس
ــدوالر، لتفقد  ــرات لل ــة لي ــتوى خمس مس
مس قيمتها هذا العام بفعل زيادة  ــك خُ بذل
ــتقاللية  ــاوف املتعلقة باس التضخم، واخمل
البنك املركزي في مواجهة مطالب الرئيس 
ــا  ــدة، بينم ــعار الفائ ــض أس ــي بخف الترك
تقترب من فقد نحو ١٠٠٪ من قيمتها خالل 
أقل من خمس سنوات، إذ سجلت نحو ٢٫٣٣ 

ليرة في عام ٢٠١٤.
ــع االقتصادي في  ــرب حول الوض ولنظرة أق

تركيا ميكنك قراءة هذا التقرير:
ــرة على  أيًا كان الرد.. تركيا رمبا تكون اخلاس

طول اخلط
ــاد التركي يعيش  ــر ان االقتص ــر التقري وذك
مرحلة غاية في احلساسية، وهو ما يجعله 
ــية، إذ  ــرّاء أي توترات سياس ا ج ــلبيًّ يتأثّر س
ــه اخلصوص  ــرف على وج ــوق الص ــت س بات
ــار  األخب ــن  م ــة  بالغ ــية  حساس ــي  تعان
ــر  ــر املباش ــى التأث ــة إل ــلبية، باإلضاف الس
ــتثمارات األجنبية، وال  ــدث لالس ــذي يح ال

ــن جتاهل ما مير به االقتصاد التركي منذ  ميك
محاولة االنقالب الفاشلة في ٢٠١٦.

ــذي يتحدث  ــار ال ــون االنتص ــن أن يك ال ميك
ــة باالقتصاد،  ــه الرئيس التركي له عالق عن
أي  ــاد  االقتص ــجل  يس أن  ــب  الصع ــن  فم
ــية  ــات السياس ــط هذه املناوش أرباح وس
ــن القول  ــدف منها، إذا ميك ــا كان اله مهم
ــن هذه األزمة ال  ــارة اقتصاد تركيا م أن خس
ــق بالرد باملثل، فمهما كان الرد التركي  يتعلّ
ــة في حال تطورت  على العقوبات األمريكي
ــارة، وهو ما ظهر مع  األمور فلن مينع اخلس
ــات املمكنة – العقوبات على  أدنى العقوب
وزيري العدل واألمن الداخلي – والتي تعتبر 
ــط، ألن الوزيريْن  ــورق فق ــى ال ــات عل عقوب
ــي أمريكا، ولكن  ــس لديهما ممتلكات ف لي
ــت النتيجة أن الليرة تأثرت كثيرًا بهذا  كان

اخلبر .
ــات لم  ــذه العقوب ــك أن ه ــد ال ش بالتأكي
ــس اآلثار االقتصادية، في حال  تكن لها نف
ر  ــي تركيا، لكن تطوّ ــم تكن هناك أزمة ف ل
ــى قطاعية  ــار العقوبات من فردية إل مس
ــب  وبحس ــائر،  اخلس ــن  م ــد  املزي ــي  يعن
ــوأ، أي  ــتعد لألس ــان يس ــني فأردوغ محلّل
ــع الواليات املتحدة، ورمبا  احلرب التجارية م

ــه، وهو ما يبرر االجتاه الواضح  مع الغرب كل
ــيا والصني، وطلب الرئيس  للتقارب مع روس
ــالده إلى مجموعة  ــي قبول انضمام ب الترك
ــات فإن  ــتوى القطاع ــى مس ــس. وعل بريك
ــكري، األقرب  ــي والعس ــني املصرف القطاع
بشكل أساسيّ ليكونا في مرمى العقوبات 
ــات ذات  ــتبقى العقوب ــة، لكن س األمريكي
ــأت الواليات املتحدة  ــر محدود، إال إذا جل تأثي
ــراكات  ــر على الش ــرض عقوبات تؤث ــى ف إل

التجارية التركية مع دول أخرى.
ــة  ــات اخلارجي ــة العالق ــى أن جلن ــار إل يش
ــررت مؤخرًا،  ــيوخ األمريكي م مبجلس الش
مشروع قانون يدعو املدير التنفيذي للبنك 
ــى جتميد جميع  ــاد األوربي إل ــي واالحت الدول
القروض املقدمة إلى تركيا إلى حني توقفها 
ــني، لكن  ــني األمريكي ــاز املواطن عن احتج
ــي  هذا القانون يحتاج إلى مصادقة مجلس
ــيوخ وتوقيع رئيس البالد، وهو  النواب والش
ــى اآلن، ولكن في حال متت  ما لم يحدث حت
ــن الصعب أن  ــيكون م املصادقة عليه، فس

ــات  ــى قروض من مؤسس ــل تركيا عل حتص
التمويل الدولية.

ــر، أن اإلدارة األمريكية قد بدأت  ــر بالذك جدي
ــتوردة من  ــع املس ــم البضائ ــة قوائ مراجع
ــواق  ــب في أس ــن الضرائ ــاة م ــا املعف تركي
ــدة، مبوجب ما يعرف بـ«نظام  الواليات املتح
ا  ــلعً د س ــم»، وهو ما يهدّ ــات املعم األفضلي
رها  ــة قيمتها نحو ١٫٧ مليار دوالر تصدّ تركي
ــدة، يأتي هذا بعد  ــى الواليات املتح تركيا إل
قيام أنقرة بفرض رسوم على سلع أمريكية 
بقيمة ١٫٨ مليار دوالر، تشمل الفحم والورق، 
واجلوز واللوز، والتبغ، والرز والسيارات، ومواد 
ــات  واملنتج ــدات،  واملع واآلالت  ــل،  التجمي
ــوم واردات  البتروكيماوية، ردًا على زيادة رس
ــبة ٢٥٪  ــوم األمريكية بنس الصلب واألملني
ــي، وتذهب ٩٪ من إجمالي  و١٠٪ على التوال
ــات  الوالي ــى  إل ــي  الترك ــب  ــادرات الصل ص
ــات .. هكذا تضرّ أمريكا  املتحدة.بدون عقوب

االقتصاد التركي
ــر اقتصاد في العالم، تتحكم  بصفتها أكب
ــب  ــي أغل ــة ف ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
ا ما تكون  ــات املالية العاملية، ودائمً املؤسس
ــييس تقارير هذه املؤسسات،  متّهمة بتس
ــكل مباشر على  وهي التقارير التي تؤثّر بش

اجتاه األموال حول العالم، ممّا يُكسب أمريكا 
أدوات تستطيع استخدامها في معاقبة أي 
ــدون فرض عقوبات من  اقتصاد في العالم ب

األساس.

ولعل من أهم أسباب التدهور االقتصادي في 
ــلبية التي تصدرها  ــا هي التقارير الس تركي
ــات التصنيف االئتماني األمريكية،  مؤسس
ــم وكاالت  ــي أن اته ــس الترك ــبق للرئي وس
التصنيف بأنها تعمل وفق دوافع سياسية، 
ــز للتصنيف  ــام لوكالة مودي ــرز اته وكان أب
ــول) ٢٠١٦،  ــبتمبر (أيل ــي في ٢٩ س االئتمان
ــة تصنيف  ــت الوكال ــد أن خفض ــك بع وذل
ــن املعلوم أن  ــي اخملاطر». وم ــا إلى «عال تركي
ِّر على  ــي يؤث ــف االئتمان ــض التصني تخفي
العاملة  األجنبية  ــركات  والش املستثمرين 
ــالد، إذ إن اللوائح الداخلية املعمول بها  بالب
لدى الكثير من الشركات األجنبية العاملة 
ــتثمارات  ــصّ على وقف االس ــي تركيا، تن ف
ــي أي بلد تصدر وكالتان ائتمانيتان أو أكثر  ف

تخفيضات لتصنيفه االئتماني.
ــني والهند في  ــل.. الص ــن البدائ ــث ع البح
ــتنفار الشعبي على  املقدمة والذهب واالس

األجندة
ال شك أن الظروف احلالية تفرض على تركيا 
ــوق األمريكي  ــن الس ــن بدائل ع ــث ع البح
واألوربي، وهو بالفعل ما أكدته وزيرة التجارة 
ــرت  ــي ذك ــان، الت ــار بكج ــة، روهص التركي

ــاح على  ــا  االنفت ــا حاليًّ ــات وزارته أن أولوي
ــل الهند والصني  ــواق عاملية جديدة، مث أس
ــتهدف  ــا تس ــه أن بالده ــا، موضح وأفريقي
ــيس ٣٥ مركزًا جتاريًا باألسواق العاملية  تأس
ــذا الهدف، ومن  ــل حتقيق ه ــرى من أج الكب
ــتمرار للنهوض  املعلوم أن تركيا تعمل باس
ــجلت  ــي يوليو املاضي، س ــا، فف بصادراته
ــيًا، إذ بلغت  ــتوى قياس ــادرات تركيا مس ص
نحو ١٤٫١ مليار دوالر، وذلك بنسبة منو ١١٫٨٪ 
ــاس سنوي. على اجلانب اآلخر، وفي  على أس
ــتلجأ  ــرت أحد البدائل التي س خطوة اعتب
ــواق األمريكية  ا عن األس ــا بعيدً إليها تركي
واألوربية، قال الرئيس التركي إن بالده تعتزم 
إصدار سندات مقومة باليوان للمرة األولى، 
ــل، وكذلك ملزيد  ــك لتنوع مصادر التموي وذل
ــواق  ــادي بني دول األس ــاون االقتص من التع
ــئة. كما هاجم املستثمرين الغربيني  الناش
الذين يصفهم بأنهم «جماعة ضغط سعر 
ــزم على إخضاع  ــدة» الذين عقدوا الع الفائ
ــر الصني أهم  ــه. وتعتب ــب قول ــا، حس تركي
ــراك، خاصة في  ــل احلقيقية أمام األت البدائ
ظل احلرب التجارية الدائرة حاليًا بني الصني 
ــي، بيرات  ــر املالية الترك ــكا، وكان وزي وأمري
البيرق، أعلن بنهاية الشهر املاضي، أن بالده 
ــات  ــت على حزمة قروض من مؤسس حصل
ــارات دوالر،  ــة ٣٫٦ ملي ــة صينية، بقيم مالي
ــات  وذلك لصالح القطاع اخلاص واملؤسس
ــي مجالي  ــتثمار ف ــة والبنوك، لالس العام
ــة واملواصالت، وهو ما يعد حتوّال كبيرًا  الطاق

في العالقات التركية الصينية.
ــعى تركيا لزيادة  وباإلضافة إلى الصني، تس
حجم التبادل التجاري مع الهند، إذ كشف 
ــي مولود جاووش أوغلو،  وزير اخلارجية الترك
ــع حجم  ــع الهند لرف ــتعمل م ــالده س إن ب
التجارة بينهما إلى ١٠ مليارات دوالر بحلول 

ــارة  ــتثمارات والتج ــا أن االس ٢٠٢٠، موضحً
ــد في تزايد، وحجم التجارة  بني تركيا والهن

بينهما بلغ ٦٫٩ مليارات دوالر العام املاضي.
ــي، حاول  ــس الترك ــادة الرئي ــي ع ــا ه وكم
ــراك ملواجهة األزمة  ــتنفار املواطنني األت اس
ــكهم  ــات متاس ــى إثب ــم إل ــة، إذ دعاه املالي
ــل مقتنياتهم  ــام العالم، وحتوي الوطني أم
ــة إلى الليرة  ــب والعمالت األجنبي من الذه
ــل هذه  ــدي مث ــا ال جت ــن غالبً ــة، لك التركي
ــة، وهو ما  ــي دعم العمالت احمللي احملاوالت ف

حتدثنا عنه تفصيالً خالل هذا التقرير:
ــد حتدث عنه  ــن البدائل كان ق ــب آخر م جان
الرئيس التركي في وقت سابق، وذلك عندما 
ــدد الرئيس  ــنجعل الذهب هو احمل ــال: «س ق
ــارة  ــة العملة التركية»، وذلك في إش لقيم
ــرة على  ــم اللي ــالده نحو تقيي ــاه ب ــى اجت إل
أساس احتياطي البالد من الذهب، أو مبعنى 

ــة بالذهب، وجعله  آخر ربط العملة التركي
ــو ما حتدثنا  ــن الدوالر، وه ــاءً لها بدالً ع غط

عنه تفصيالً خالل هذا التقرير
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ــي  خامنئ ــي  عل ــد  املرش ــل  حمّ
روحاني  ــن  الرئيس حس ــة  حكوم
مسؤولية األزمة املالية واملعيشية 
التي تعصف بإيران، ورفض اقتراح 
ــد ترامب  ــي دونال ــس األميرك الرئي
عقد قمة جتمعه بروحاني، مؤكداً 
ــي الوقت ذاته أن بالده لن تخوض  ف
ــدة ولن  ــات املتح ــع الوالي ــاً م حرب

تفاوضها.
ــالن وزير  ــى إع ــاعات عل ــد س وبع
الدفاع اإليراني اجلنرال أمير حامتي 
ــاروخ  ــن ص ــد م ــل جدي ــع جي صن
ــدد وزير  ــتي قصير املدى، ش باليس
ــد جواد  ــي محم ــة اإليران اخلارجي
ــالده «لن تتفاوض  ظريف على أن ب
ــي  الصاروخ ــا  برنامجه ــى  عل
ــداً». وأكد  ــي، إذ ال يهدد أح الدفاع
ــاتها  ل سياس ــران «لن تبدّ أن طه
ــة العقوبات  ــة، نتيج ــي املنطق ف

والتهديدات األميركية».
ــا جنيدي، نائب  ــاً أن لعي وكان الفت
الرئيس اإليراني للشؤون القانونية، 
ــنطن أن تدفع  اعتبرت أن على واش
ــن ١١٠ باليني دوالر.  لطهران أكثر م
ــركات  ــى أن «أفراداً وش ــارت إل وأش
ــوات األميركية  ــن اخلط ــرّروا م تض
ــة،  ــود املاضي ــي العق ــة ف العدائي
موا شكاوى امام محاكم إيرانية  قدّ
ــم».  ملصلحته ــكام  أح ــدرت  وص
ــا  اصدره ــكام  أح ــى  إل ــت  وتطرّق
ــدة  املتح ــات  الوالي ــي  ف ــاء  القض
انهم  «يزعمون  أميركيني  ملصلحة 
ــي، وتبلغ ٨٠  ــاب إيران ــة إلره ضحي
ــى إمكان  ــيرة إل ــون دوالر»، مش بلي
ــة» في التعويضات  إجراء «مقايض
ــاك مفاوضات جدية  «إذا كانت هن

وإرادة قوية لدى اجلانبني».
ــرات  ــراً تظاه ــران أخي ــهدت اي وش

ــاً على انهيار  ــات، احتجاج وإضراب
ــع  الوض ــور  ــي وتده اإليران ــال  الري
ــاد، ال سيّما بعد  املعيشي والفس
ــرض عقوبات  ــادة إدارة ترامب ف إع
ــحاب  انس ــر  اث ــران،  طه ــى  عل
ــنطن من االتفاق النووي املُبرم  واش

عام ٢٠١٥.
ــت إلى أن «خبراء  لكن خامنئي لف
ــؤولني يعتقدون  ــني ومس اقتصادي
ــبب املشكلة ليس خارجياً،  بأن س

ــي»، وأضاف: «أكثر من  بل هو داخل
العقوبات، هذه األزمة سببها سوء 
ــات التنفيذية في  اإلدارة والسياس
ــة  االقتصادي اإلدارة  ــوء  ــالد. س الب
ــرض ضغوطاً على  (للحكومة) يف
ــة،  خيان يها  ــمّ أس ال  ــني.  اإليراني
ــي اإلدارة».  ــادح ف ــأ ف ــه خط لكن
واستدرك: «ال يعني ذلك أن ال تأثير 
ــل الرئيس  ــات، لكن العام للعقوب
ــة تعاملنا معها.  يكمن في كيفي
ــن أداؤنا وبات أكثر حكمة  إذا حتس
ــب، لن  ــة وفي وقته املناس وفاعلي
يكون للعقوبات سوى تأثير ضئيل 
ــا مقاومتها والتغلّب  جداً، وميكنن

عليها».
ــال، قائالً:  ــار الري ــرّق إلى انهي وتط
ــم،  بعضه إدارة  ــوء  س ــة  «نتيج

ــخاص أساؤوا  ذهبت أموال إلى أش
ــالق طرق  ــب إغ ــتخدامها. يج اس
ــدين  الفاس ــة  ومعاقب ــاد  الفس
ــن دعوا إلى  ــزم». لكنه انتقد مَ بح
ــراً أنهم  ــي، معتب ــتقالة روحان اس
«يقعون في شرك العدو». وأضاف: 
«على احلكومة البقاء في السلطة 
ــوي  ــكل ق ــي ش ــا ف وأداء مهماته

لتسوية املشكالت».
ــات  الوالي ــى  إل ــي  خامنئ ــرّق  وتط
املتحدة، قائالً: «يتحدث مسؤولون 
ــافر عنا.  ــكل س أميركيون في ش
إلى جانب العقوبات، يتحدثون عن 
ــون في احتمال  مفاوضات ويبالغ
ــران، ليخيفوا  ــوب حرب مع إي نش
اجلبناء. دعوني أقول بضع كلمات 
ــاك حرب  ــعب: لن تكون هن للش
ولن نتفاوض مع الواليات املتحدة. 
ــاً وهم لن  ــاً إطالق ــدأ حروب ــم نب ل

يواجهوا إيران عسكرياً».
ــب عقد قمة  ــف اقتراح ترام ووص
ــة  «لعب ــه  بأن ــي  بروحان ــه  جتمع
أي  ــرّ  «أحظ ــع:  وتاب ــرة»،  خط
ــع أميركا (التي) ال تفي  محادثات م
بتعهداتها. انسحابها من االتفاق 
النووي برهان واضح على أن الوثوق 
بها ليس ممكناً، وهي ال متنح سوى 
ــي الطرف  ــاء، كي ترض ــود جوف وع

اآلخر وتقنعه بتقدمي تنازالت».
ــس القضاء  ــد رئي ــك، تعه ــى ذل إل
ــر  ــاذ تدابي ــي «اتخ ــادق الريجان ص
ــة جميع  ــة ملعاقب ــريعة وحازم س
ــداء  ــايرون األع ــن يس ــة الذي اخلون
ــات االقتصادية  في تقويض الطاق
ــعبها وأمله  ــران واملسّ بثقة ش إلي

باملستقبل».
كما اعتبر املرشد علي خامنئي أن 
ــى إيران أال تقلق، بعد العقوبات  عل
ــي فرضتها عليها إدارة  اجلديدة الت
الرئيس األميركي دونالد ترامب، إثر 

انسحابها من االتفاق النووي املُبرم 
عام ٢٠١٥. ونقل املوقع اإللكتروني 
ــا يتعلّق  ــي م ــه: «ف ــي قول خلامنئ
ــوا إطالقاً. ال أحد  بوضعنا، ال تقلق
ــتطيع أن يفعل شيئاً. ال شك  يس

في ذلك».
ــات  الوالي ــت  حضّ ــل،  املقاب ــي  ف
ــدة حلفاءها على دعمها في  املتح
مساعيها إلى منع إيران من «قمع» 
ــي  ف ــاب»  «اإلره ــر  ونش ــعبها  ش
العالم. لكن الصني وأملانيا وتركيا 
ــاري مع  ــن تبادلها التج ــت ع دافع
ــني إلى عواقب  ــران، ونبّهت برل طه

أي محاولة لـ «تغيير نظامها».
ــي  الت ــات  الصعوب ــت  وتفاقم
ــن روحاني،  يواجهها الرئيس حس
ــورى (البرملان)  ــزل مجلس الش إذ ع
وزير العمل علي ربيعي الذي واجه 
مِّل  ــدام الكفاءة، وحُ اتهامات بانع
مسؤولية الوضع االقتصادي املتأزم 
ــهد تظاهرات  ــالد التي تش في الب
ــى انهيار  ــاً عل ــعة، احتجاج واس

الريال وتدهور الوضع املعيشي .
وكتب وزير اخلارجية األميركي مايك 
ــى «تويتر»: «النظام في  بومبيو عل
ــالم العاملي.  إيران يتعارض مع الس
ــركاءنا على  ــا وش ــضّ حلفاءن نح
ــات املتحدة  ــى الوالي ــام إل االنضم

وحرمان القيادة اإليرانية من األموال 
لقمع شعبها  (التي تستخدمها) 

ولنشر اإلرهاب في العالم».
ــر  وزي ــخر  س ــا  بعدم ــك  ذل ــاء  ج
ــد جواد  ــي محم اإليران ــة  اخلارجي
ــب إلى قمة  ــن دعوة ترام ظريف م
ــي، إذ اعتبرها الوزير  جتمعه بروحان
ــارة إلى  ــأل في إش ــة»، وس «دعائي
األميركيني: «تخيّلوا التفاوض اآلن، 
كيف سنثق بهم؟ أميركا تتذبذب 
ــكل دائم لذلك لم يعد أحد  في ش
ــاعي  ــرّق إلى مس ــا». وتط ــق به يث
ــاع حلفائها بوقف  ــنطن إلقن واش
استيراد نفط إيراني، قائالً: «إذا أراد 
األميركيون االحتفاظ بهذه الفكرة 

ــتحيلة، عليهم  واملس ــاذجة  الس
أيضاً أن يدركوا عواقبها. ال ميكنهم 
ر نفطاً،  التفكير في أن إيران لن تصدّ

رون». واستدرك:  وأن آخرين سيصدّ
ت أميركا غرفة عمليات حرب  «أعدّ
ــتدرج إلى  ضد إيران. ال ميكن أن نُس
مواجهة مع أميركا، بالسقوط في 
ــات احلرب واللعب  فخّ غرفة عملي

على جبهة قتال».
ــوزراء  ــس ال ــن رئي ــك، أعل ــى ذل إل
ــي أن  ــيبي كونت ــي جيوس اإليطال
ــي درس اتخاذ موقف  بالده ترغب ف
ــران، مضيفاً  ــر صرامة» إزاء إي «أكث
أنه طلب من ترامب خالل لقائهما 
في البيت األبيض األسبوع املاضي، 
تبادل معلومات استخباراتية حول 
ــووي اإليراني، دفعت  ــج الن البرنام
اإلدارة األميركية إلى فرض عقوبات 

جديدة على طهران.
ــر اخلارجية  ــدد وزي ــي املقابل، ج ف
ــده أن  ــاس تأكي ــي هايكو م األملان

ــدم أهدافنا  ــووي «يخ الن ــاق  االتف
ــى  إل ــفافية  والش ــن  األم ــب  بجل
ــى أي جهة  ــة». وتابع: «عل املنطق
ــام (في ايران) أال  تأمل بتغيير النظ
تنسى أن نتائج ذلك ميكن أن جتلب 
لنا مشكالت أكبر بكثير. عزل إيران 
ــوى الراديكالية  ــزز الق ميكن أن يع
واألصولية. الفوضى في إيران، كما 
شهدنا في العراق أو ليبيا، قد تزيد 
حال عدم االستقرار التي تشهدها 

املنطقة املضطربة أصالً».
ــة تقريراً  ــال األملاني ــت وزارة امل ونف
ــرته صحيفة «دي فيلت»، أفاد  نش
ــحب ٣٠٠  ــران بس ــا أذِنت إلي بأنه
ــابات  ــداً من حس ــورو نق ــون ي ملي
ــيرة إلى  ــي أملانيا، مش مصرفية ف
ــدرس األمر، علماً أن  أنها ما زالت ت
السفير األميركي في برلني ريتشارد 
ب بوقف شركات أملانية  غرينيل رحّ

تعاملها التجاري مع طهران.
إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة التركي 
فاحت دومنيز أن بالده ستواصل شراء 
الغاز الطبيعي من إيران، مبرراً األمر 
ــات األميركية «أحادية  بأن العقوب
ــج  منزع ــي  األورب ــاد  االحت ــى  وحت
ــا جتارة  ــع: «لدين ــداً منها». وتاب ج
مشروعة، وسنواصلها إذ ال ميكننا 

أن نترك مواطنينا في ظالم».
في السياق ذاته، شددت الصني 
ــا التجارية مع  على أن عالقاته
إيران «منفتحة وشفافة ونزيهة 
ــن  ــاً م ــك أي ــروعة ال تنته ومش
ــن». ونددت  ــرارات مجلس األم ق
الطويلة»  ــذراع  ال ــة  بـ«سياس
التي تنتهجها الواليات املتحدة، 
ــى «احترام احلقوق  تها عل وحضّ

املشروعة» لبكني.

الصني وأِّـانيا وتركيا دافعت عن تبادلها 
التجاري مع طهران ونبـّهت برلني إُّـ عواقب أي 

محاولة لتغيري نظامها

هل يمتلك أردوغان بدائل 
قوية ستزيل تأثري العقوبات 
األمريكية أم أن الرد على 
واشنطن سيجربها على الرتاجع 
عن اِّـوقف الحالي؟

ال يمكن أن تـُستدرج ايران 
إُّـ مواجهة مع أمريكا 
بالسقوط َّـ فخ غرفة 
عمليات الحرب واللعب على 
جبهة قتال

هل يمكن أن يخرج االقتصاد التركي منتصرا من معركة العقوبات؟
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كل  ــق  بتعلي ــك  ذل ــة  اململك ــت  أتبع
ــتثمارية  واالس ــة  التجاري ــات  العالق
ــن أن  ــالن ع ــدا، واإلع ــع كن ــدة م اجلدي
ــفير الكندي لدى  ــوراك، الس دينيس ه
ــوب فيه،  ــر مرغ ــخص غي اململكة، ش
ــالد،  الب ــادرة  ملغ ــاعة  س  ٢٤ ــه  ومنحت
واستدعت سفيرها لدى كندا للتشاور 
معه، وكذلك إيقاف التدريب واالبتعاث 
ــل املبتعثني  ــدا، ونق ــى كن ــة إل والزمال
ــعوديني هناك إلى دول أخرى. فيما  الس
ــعودية  ــران الس ــركة الطي ــت ش علق
ــو الكندية،  ــى مدينة تورونت رحالتها إل
ــعودي من  ــك املركزي الس ــب البن وطل
ــن  م ــص  التخل ــارج  اخل ــي  ف ــه  عمالئ
النقدية  واألوراق  ــندات  والس ــهم  األس
ــب صحيفة  الكندية «بأي ثمن»، بحس

«فايننشال تاميز» البريطانية.
ومنذ ذلك احلني، يشن اإلعالم السعودي 
ــة موجهة ضد  ــة حمل ــاند للدول املس
ــعبي لإلجراءات  ــد تأييد ش كندا؛ حلش
ــظ  ــا حتتف ــة أنه ــت اململك ــي أعلن الت
بحقها في اتخاذها دون اإلفصاح عنها، 
ــم عارية عن الصحة  ــا إياها بته متهمً

ا بالنسبة  عند تتبعها، ومضحكة أيضً
ــات.  ــن مفارق ــره م ــا تثي ــن؛ مل للكثيري
ــلط الضوء على  ــطور التالية تس الس
ــائعات «كوميدية» روجتها  أبرز أربع ش

اململكة العربية السعودية عن كندا.
سجون كندا مكتظة بالسجناء الذين 

ا يتضورون جوعً

ــعودي للرد  في محاولة من اإلعالم الس
ــطاء  ــادات كندا العتقال نش على انتق
ــت بعض  ــجناء رأي، قال ــعوديني وس س
ــي مقطع مصور  ــة ف ــر االعالمي التقاري
ــجناء في  ــام: «إن الس ــل أي ــه قب أذاعت
ــاكات خطيرة  ــن انته ــون م ــدا يعان كن
ــروف مروعة  ــان في ظل ظ حلقوق اإلنس
ــجون؛ إذ أكد التقرير املصور  داخل الس

أن السجناء يعانون من انعدام الطعام 
الكافي، وكذلك سوء اخلدمات الطبية 
ــاة ما يقرب  ــة إلى وف ــة، باإلضاف املقدم
ــن الكنديني قبل  ــن احملتجزي من ٧٥٪ م
ــوء  ــبب س بس ــة  للمحاكم ــول  الوص
ــجون،  ــدس داخل الس والتك ــوال  األح

ــرط للقوة  ــتخدام املف عالوة على االس
ضد احملتجزين في السجون الكندية».

«أنقذونــي أنقذونــي.. أنا أتعرض 
تغــص  كنــدا  ســجون  للقمــع».. 

بمعتقلي الرأي
ــاة  ــه قن أذاعت ــذي  ال ــور  ــع املص املقط
ا: إن جوردان بيترسون،  العربية قال أيضً
األستاذ بجامعة تورنتو، يقبع في أحد 
ــبب انتقاده  ــة بس ــجون الكندي الس
ــدي، لكن هذه  ــة الكن ــام العدال لنظ
ا عن  ــة متامً ــة اتضح أنها عاري املعلوم
ــون – الذي  ــة؛ إذ ما يزال بيترس الصح
ــبق وأن انتقد قانون أونتاريو اخلاص  س
بالتعبير عن اجلندرية – يتمتع بحريته، 
ــاخرة عبر  ــة تغريدة س ــام بكتاب بل ق
ــزأ فيها من  ــابه على «تويتر»، يه حس
: «أنقذوني.. أنقذوني،  ــاء، قائالً هذا االدع
ــارة إلى  ــا أتعرض للقمع»، وجتدر اإلش أن
أن بيترسون هو مؤلف أحد أكثر الكتب 

ا. مبيعً
ــجناء الرأي اآلخرين الذين أشار  أحد س
ــاة العربية، كان وينيس  إليهم تقرير قن
ــتاذ الدائم بجامعة أوتاوا،  رانكور، األس
ــه ال يؤمن  ــن عمله؛ ألن لَ م ــذي فُصِ وال
ــه  لكن ــات؛  بالدرج ــالب  الط ــم  بتقيي
ــا، وعلق  ــر هو أيضً ــم من ذلك ح بالرغ
ــبوع مع  ــذا األس ــه ه ــث ل ــالل حدي خ
ــبوتنيك» املوالية لروسيا  ــبكة «س ش
على انتقادات كندا حلقوق اإلنسان في 
ا أنها «غير صريحة  ــعودية، مؤكدً الس

مبا فيه الكفاية».

كندا بلد اِّـشردين وأطفال الشوراع
ــعودية بالعديد من  ــل «تويتر» الس حف
ــورة  ــتخدمت ص ــي اس ــدات الت التغري
ــة  ــن موقع مؤسس ــوذة ع ــدة مأخ واح
 ،«The Canadian Roger and Tatum»
والتي يظهر فيها أحد سكان مونتريال، 

ــا:  ــوب عليه ــة مكت ــل الفت ــو يحم وه
ــاء في هذا  ــردين»، وج ــدا بلد املش «كن
املنشور املتكرر: «السعوديون يطالبون 
ــردين  ــال املش ــة األطف ــني حال بتحس
ــردين في  ــغ عدد املش ــدا»، ويبل ــي كن ف
ــرد، لكن ذلك  ــدا حوالي ٣ آالف مش كن
ــا ٣٧ مليون  ــة قوامه ــل من دول ال يجع
ــا يحاول  ــردين، كم ا للمش ــمة بلدً نس
ــعودي الرسمي أن يصورها  اإلعالم الس

ملواطنيه.

كندا تضطهد النساء وتقمعهن
ــجن فيه اململكة  ــي الوقت الذي تس ف
العربية السعودية مدافعات عن حقوق 
ــون  ــقاط قان ــعى إلس ــاء، وال تس النس
ــفر  ــاء من الس الوالية، الذي مينع النس
دون إذن وصي ذكر، يخرج مساندوها في 
ــبكات التواصل االجتماعي من أجل  ش
ــن أكثر دول  ــدا بأنها واحدة م اتهام كن

ا للنساء. العالم قمعً
ــي على التلفزيون  إذ قال املعلق الكويت
ــليمي: «إنَّ كندا  ــعودي، فهد الش الس
ــن الدول صاحبة أعلى معدالت  من ضم
لقمع النساء في العالم»، فيما كتبت 
أماني  ــهيرة،  الش ــعودية  الس ــردة  املغ

ــأل عن «لغز  العجالن، على «تويتر» تس

ــف ضد  ــل األل ــم القت جرائ
ــالوة على صورة  ــدا»، ع ــاء في كن النس
ــاءات كندا حول العنف  من تقرير إحص
ــذي تناقلته  ــاء في كندا، وال ضد النس
ــعودية مطلقة عليه «عار  حسابات س

كندا».

هذا وقد اكدت التقارير انه ما تزال 
ــئلة كثيرة، وال توجد إجابات  األس
ــد إجابة طرف  ــا، أو رمبا قد جت عليه
مع غياب إجابة الطرف اآلخر، لكن 
ــيناريوهات  ــك س ــت أن هنال الالف
ــويقها إلى وسائل  متخيلة مت تس
ــب  كت ــي  ف ــت  كتب أو  ــالم،  اإلع
ــة البديلة  ــي احلقيق ــت ه وأصبح
ــرز  ــل أب ــا، ولع ــل تاريخي ــا حص مل
ــيناريو  ــيناريوهات هو س هذه الس
ــدام  لص ــني  األمريكي ــة  «خديع
ــه وجره  ــخصيا»، ونصب فخ ل ش
للوقوع فيه، ومن ثم القيام بتدمير 
القدرات العسكرية العراقية التي 
ــن احلرب  ــرا» م ــا «منتص ــرج به خ

العراقية اإليرانية.
ــيناريو األصلي الذي  ــدأ بالس ولنب
سوقته الرواية العراقية الرسمية 
ــيناريو  ــباب الصراع، الس ــن أس ع
ــي  ه ــة  خليجي دوال  إن  ــول،  يق
الكويت واإلمارات العربية بشكل 
ــعودية،  ــن الس ــم م ــاس وبدع أس
ــا اقتصادية على  ــوا حرب ــد أعلن ق
ــوق العاملي  العراق، عبر إغراق الس
ــع كميات أكبر  بالنفط، نتيجة بي
ــي حددتها لهم  ــص الت ــن احلص م
ــا أدى إلى هبوط  ــة أوبك، م منظم
ــة، ووصول  ــط العاملي ــعار النف أس
دوالرات،   ٧ ــى  إل ــل  البرمي ــعر  س
ــات موجهة  ــى اتهام ــة إل باإلضاف
للكويت بشكل مباشر على ضوء 
مشاكل حدودية، أضيف لها اتهام 
ــحب البترول العراقي  الكويت بس
ــدودي عبر  ــة احل ــل الرميل من حق

احلفر املائل في هذا احلقل.
ــدا،  ج ــة  واهي ــباب  االس ــذه  وه
ــكل  ــد منها بش ــكان التأك وباإلم
ــاطة وكشف زيف  موضوعي ببس
ــيناريو، فخبراء االقتصاد  هذا الس
ــة  ــدا ماهي ــون جي ــي يعرف النفط
ــباب األزمة العاملية التي أدت  وأس
إلى انهيار أسعار النفط عامليا في 
نهاية الثمانينيات، وأن دولة واحدة 
او دولتني، مهما بلغت قدراتها غير 
ــعر النفط  ــى خفض س ــادرة عل ق
ــض في  ــخ الفائ ــر ض ــي عب العامل

ــوق، بحيث تنهار األسعار الى  الس
ــباب التي  هذا احلد. ثم ما هي االس
ــت واإلمارات  ــع دوال مثل الكوي تدف
ــارة املليارات  والسعودية إلى خس
ــعار البترول؟  نتيجة انخفاض أس
هل يعقل أن تكون الغاية الوحيدة 
ــرار بالعراق؟ علما أن تلك  هي اإلض
الدول كانت الداعم الرئيس للنظام 
العراقية  ــرب  احل ــوال  ــي ط العراق

االيرانية، السباب لوجستية.
ــرقة  ــألة احلفر املائل وس ــا مس أم
النفط من حقل الرميلة احلدودي، 
ــوع الى رأي خبراء  فباإلمكان الرج
ــذا األمر  ــن يقرون أن ه ــر، الذي احلف
ــر  غي ــة  السياس ــات  خراف ــن  م
وأن  ــي،  العمل ــق  ــة للتطبي القابل
ــول مثبتة في  ــتخرجات احلق مس
ــتخراج والتصدير،  ــجالت االس س

وفي اإلمكان التأكد منها ومعرفة 
ــل مت  ــتخرجة، وه ــات املس الكمي
التعدي على احلصص املقررة تبعا 

لالتفاقات الدولية.
ــدام باجتاه خطوة  اذن ملاذا حترك ص
ــيناريو  الغزو؟ وهل حقا هنالك س
أمريكي لتوريطه بذلك؟ وهل كانت 
ــفيرة االمريكية  ــات الس في كلم
ــائل أو ضوء  ــبي أي رس أبريل غالس
ــض النظر عن  ــر أمريكي يغ أخض
ــكري؟ أم هو  ــدام العس ــرك ص حت
سيناريو وهمي آخر رسمته القوى 
ــي على احلليب  القومجية للتباك

املسكوب؟
إن التوصيف األدق حلال العراق إبان 

ــن ان نقرأه في  ــد األزمة ميك تصاع
ــزاز الصحفي  ــعد الب ــا كتبه س م
ــخ  املطب ــن  م ــرب  املق ــي  العراق
ــه «اجلنراالت  ــي في كتاب السياس
آخر من يعلم»، فهو يقدم توصيفا 
ــره أن من اتخذ  ــا يخبرنا عب واضح
القرار كان صدام الفرد فقط، حتى 
ــكل  ــم يناقش األمر، ولو بش أنه ل
ــزب، أو قيادة  ــادة احل ــوري مع قي ص
ــكرية.  العس ــادة  القي أو  ــة،  الدول
ــر بقوله،  ــزاز األم ــف الب ــد وص وق
ــر الدفاع  ــا وزي ــتمع فيه دولة يس
ــلحة إلى  ــر دخول القوات املس خب
ــتدعى  الكويت عبر اإلذاعة .. ويس
رئيس االركان بعد سبع ساعات من 
بدء العمليات ليأخذ علما مبا وقع.. 
وال يعلم آمر طيران اجليش باحلدث 
ــر  ــل مدي ــه.. ويعتق ــد وقوع إال بع

ــخريته من  ــه املعنوي لس التوجي
طلب قيادته العامة رفع معنويات 
ــا نائب  ــة ال يعلم فيه ــود. دول اجلن
ــس متى بدأت احلرب وال يعرف  الرئي
ــة أن الطائرات  ــوة اجلوي ــد الق قائ
ــى األرض، في حني  ــتتحطم عل س
ــن تخترق  ــد بأن ذبابة ل كان يتعه
ــؤدي فيها  ــة ي ــراق. دول ــواء الع أج
ــكر قبل ١٢  وزير اإلعالم صالة الش
ــاعة من بدء احلرب، ألنه اعتقد  س
ــع. ومع كل ذلك ما  أن احلرب لن تق
ــيناريوهات  ــوق س زال البعض يس
ــم كان على حق،  ــا أن الزعي مفاده
ــن  ــة م ــا ببطان ــه كان محاط لكن
املستشارين غشته، ولم تنقل له 

احلقائق كما هي على األرض.
كما اوضحت التقارير ان السيناريو 
الفخ األمريكي الذي نصب لصدام 

جلره للدخول للكويت واالنتقام من 
العراق فإن صدام نفسه وفي رسالة 
ــاء وفنده،  ب هذا االدع ــمية كذّ رس
ــالة االعتذار التي وجهها  ففي رس
ــت في ٧  ــعب الكوي صدام إلى ش
ــمبر/كانون األول ٢٠٠٢  ، قبيل  ديس
ــابيع،  بأس للعراق  األمريكي  الغزو 
والتي قرأها من تلفزيون العراق وزير 
ــعيد الصحاف  ــالم محمد س اإلع
ــن الرئيس – وقد عزي األمر  نيابة ع
حينها لالحتياطات األمنية خوفا 
ــة  ــة محتمل ــة صاروخي ــن ضرب م
ــوات االمريكية  ــا الق ــد توجهه ق
ــد الرئيس – فقد ذكر  ألماكن تواج
ــتعراضه  ــني ضمن اس صدام حس
ــالل الكويت  ــي ألزمة احت التاريخ
ما يلي، «ولشدة ما كانت دهشتنا 
ــؤولون  ــرة عندما واجهنا املس كبي
ــراث بدعوتنا  ــدم االكت عندكم بع
تلك، ولم نكن في  وقتها قد وصلنا 
إلى تفسير مقنع لذلك املوقف، إال 
ــكرية  عندما بدأت التمارين العس
املشتركة مبناورة  حربية في أكتوبر/

تشرين األول عام ١٩٨٩ في الكويت 
بإشراف األمريكيني ، تلتها شهادة 
ــكوف  شوارتس ــان  نورم ــرال  اجلن
ــي  ــي ف ــرس األمريك ــام الكونغ أم
ــال  ــي  ق الت  ،١٩٩٠ ــباط  فبراير/ش
ــاك حاجة لزيادة  فيها نصا: إن هن
ــكري األمريكي في  ــود العس الوج
ــذرا من قدرة  ــة اخلليج، مح منطق
 العراق على إزعاج جيرانه، حسب 
ــه، في وقت لم يكن هنالك ما  زعم
ــر بداية مالمح  ــوح في األفق غي يل
 بسيطة للمؤامرة االقتصادية على 
ــراق، وحفر اآلبار  ــم في الع إخوانك
ــكل مائل عند خط  النفطية بش
ــه اجلامعة  ــذي وضعت ــات ال  الدوري
ــة، بحيث يؤثر هذا التصرف  العربي
ــلبيا على حقولنا النفطية في  س
ــدام كان  ــوب». أي ان نظام ص  اجلن
ــم بتفاصيل اخلطة االمريكية  يعل
ــم  ــى عل ــر ١٩٨٩، وعل ــذ اكتوب من
ــهادة شوارتسكوف في فبراير  بش
ــون  ــني يخطط ١٩٩٠، وان االمريكي
ــراق، اخلارج  ــرب الع ــم وض لتحجي
ــة  االيراني ــرب  احل ــن  م ــا  منتفخ
ــد جيرانه، اذن كيف  لتقليل تهدي
سار صدام للفخ برجليه مع علمه 

بكل هذه املعلومات؟
ــذي بنيت  ــاء اللغز ال ــى اللق ويبق
ــيناريوهات نظرية  عليه نصف س
ــي غزو  ــدث ف ــا ح ــي م ــرة، ف املؤام
ــني  ــت، وهو لقاء صدام حس الكوي
ــفيرة االمريكية في بغداد  مع الس
ــربت  ــذي تس ــبي، ال ــل غالس أبري

ــذ  من  CNN ــرتها  ونش ــه  تفاصيل
الوثيقة، فإن  ــب  ــنوات، وبحس س
ــي ٢٥ يوليو/متوز  ــاع عقد ف االجتم
ــبوع واحد  ١٩٩٠ أي قبل الغزو باس
ــال  ــبي بإرس ــط، وقامت غالس فق
ــه إلى  ــي اليوم نفس ــه ف تفاصيل
ــر  وزي ــاء  اللق ــر  وحض ــنطن،  واش
ــز،  ــارق عزي ــي ط ــة العراق اخلارجي
ومدير مكتب صدام، وبينت فيه ان 
صدام حسني، الذي «اختار كلماته 
بعناية» أخبرها أن بالده تعاني من 
ــة، مع ديون  ــب مالية خانق مصاع
جتاوزت ٤٠ مليار دوالر، وحتدث مبرارة 
ــن أن بالده تواجه هذا الواقع، مع  ع
أنها «أحدثت بانتصارها في احلرب 
ــبة  ضد ايران، فارقاً تاريخياً بالنس
واتهم  ــرب»،  والغ العربي  ــم  للعال
ــعي خلفض  اإلدارة األمريكية بالس
ــت الذي  ــي الوق ــط، ف ــعر النف س

يحتاج فيه العراق للمال.
ــت  قال ــا  أنه ــبي  ــت غالس وأضاف
ــق األمريكي حيال  ــدام إن القل لص
ــول؛  ــرحت بالق ــرر، وش ــاه مب نواي
«أليس من املنطقي أن ينتابنا القلق 
ــت ووزير خارجيتك  عندما تقول أن
إن تصرفات الكويت توازي االعتداء 
العسكري؟ ومن ثم تتوجه وحدات 
ــوري العراقي إلى  من احلرس اجلمه
ــأل  ــع الكويت؟ نحن نس احلدود م
بروح الصداقة وليس املواجهة عن 
ــن الضوء االخضر  نواياكم». إذن أي
ــي حديث  ــه البعض ف ــذي يدعي ال
ــا البد  ــة؟ وهن ــفيرة االمريكي الس

ــبي ذيلت  ــر أن ابريل غالس من ذك
ــنطن باإلشارة  ــالتها إلى واش رس
ــق الثروات  ــى اخلالف حول مناط إل
ــراق والكويت،  ــني الع ــة ب النفطي
ــم تتدخل  ــت أن أمريكا «ل وأضاف
ــي اخلاص»،  ــأن العرب في هذا الش
ــبق له  ولفتت إلى أن صدام لم يس

ــتدعى أي سفير للقاء مماثل  أن اس
ــتنتجت أن  للذي عقده معها، واس
ــه، واعتبرت أنه  ذلك يدل على قلق
ــن املالحظات التي  أدلى بالكثير م
تدل على اعترافه بشرعية الوجود 
ــط،  ــرق األوس الش ــي في  األمريك

وبدور واشنطن كقوة عظمى.
ــؤولني العرب  ــر عدد من املس ويذك
ــني، ممن حاولوا لعب ادوار  واخلليجي
ــل االزمة قبيل  ــاطة لنزع فتي وس
الغزو، أن الوصف الوحيد املوضوعي 
ملا جرى هو تنمر صدام على جيرانه 
ــرة والضعيفة،  ــدول الصغي ال من 
ــا بدفع ١٠ مليارات دوالر  ومطالبته
ــاعدته في ازمته  ــورا للعراق ملس ف
ــدأ التحرك بحل  ــة، ليب االقتصادي
االزمة سياسيا، وهذا ما لم يوافق 
ــباب يطول  ــه الكويتيون ألس علي

شرحها ولتحصل الكارثة.
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ــك تقارير اعالمية وبات الفاعلون  ــرا، ألن الكثير من الوثائق تكون قد أفرج عنها كما اكدت ذل ــع قرن على حدث ما يجعل التعاطي معه أكثر يس ــة، مرور أكثر من رب ــداث التاريخي ــي كل األح ف
ــرى كما جرى ال كما متنى هو أو متنى غيره. ــا، يحتاج املتعاطي معه إلى أن يكون علميا وموضوعيا، وأن يفهم ما ج ــة في احلديث عن التفاصيل، ألن احلدث أصبح تاريخ ــر حري ــيون أكث السياس

ــميات، بناء  ــاهدة االضطراب والتخبط في التعاطي مع ما حصل، فقد أخذ احلدث عدة تس ــم الذي وصف احلدث، ميكننا مش لكن كل ذلك ال ينطبق على احتالل صدام للكويت، فبدءا باالس
على وجهات نظر أطراف النزاع، وليس بناء على توصيف موضوعي، فهو من ناحية غزو، اجتياح، احتالل، اكتساح، زلزال. ومن ناحية أخرى يوم النداء، وانقالب عسكري نفذه ضباط كويتيون 
شباب وقام العراق بدعمهم، ثم عودة الفرع إلى األصل، والوحدة االندماجية، وحتى بعد أن وقعت الكارثة، أصبح اإلعالم العراقي يصف ما حدث بـ "أزمة ٢ أغسطس/آب ١٩٩٠». لكن توصيف 
ــريع القوانني والعقوبات التي  ــن واملنظمة األممية كان واضحا: احتالل اجليش العراقي لدولة الكويت، ومحاولة محو كينونتها كدولة عضو في االمم املتحدة. وبناء على ذلك مت تش ــس األم مجل

فرضت على العراق.
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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

في الثاني من أغسطس 
(آب) اجلاري، أصدرت وزيرة 

الشؤون اخلارجية الكندية، 
كريستيا فريالند، بيانًا عبر 
موقع التواصل االجتماعي 

«تويتر»، أعربت فيه عن 
قلق كندا إزاء اعتقال 

سمر بدوي الناشطة في 
مجال حقوق اإلنسان، 

وشقيقة الناشط 
السعودي املسجون رائف 

بدوي، فيما أصدرت وزارة 
اخلارجية السعودية بيانًا 

رسميًا أعربت فيه عن 
اعتراض الرياض على البيان 

الكندي، واعتبرته «تدخالً 
ا في الشؤون  فاضحً

الداخلية للمملكة».

ماهي الشائعات التي روجتها السعودية عن كندا ؟
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استدعت السعودية 
سفريها لدى كندا 
للتشاور معه 
وكذلك إيقاف 
التدريب واالبتعاث 
والزمالة إُّـ كندا

دولة ال يعلم فيها 
نائب الرئيس متى 
بدأت الحرب وال 
يعرف قائد القوة 
الجوية أن الطائرات 
ستتحطم على 
األرض

@“¸e@S@Ô€aÏy@aÜ‰◊@ø@ÂÌÖäíΩa@ÖÜ«@Õ‹jÌ
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شوارتسكوفغالسبي

هوراك
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@ÄÎäu
أحمد فاضل

ــع قدميها  ــة وهي تض ــعرتْ براح ش
ــارد لتريحهما من  ــاء الب في جردل امل
آالمهما بعد قيامها برحلة مكوكية 
ــر احلكومية وهي  ــن الدوائ بني عدد م
ــة التي لم  ــهادتها اجلامعي حتمل ش
ــدر بحلقتهم  ــد بق ــا أح ــر إليه يَنظُ
ــى أخمص  ــها حت ــعر رأس بها من ش

قدميها، كان اجلواب دائماً ما يأتيها:
- تعالي في العام القادم.

كاظم رحيمة العكيلي 
ــة  واحن ــروح  ج ــط  نخي

جروحنة جروح 
وغرضنة من اجلروح نوسع 

اجلروح 
ــا  م ــومرت  س ــي  يجرح

تستحي هواي 
ــك رايد  ــاض جن ــه اخملت وان

اطيب 
ــد  ــو راي ــدع ل ــي ص دخليل

تروح 
بس ال بالكرامة تريد تندار 
ــة الباب  ــاك افتركن انه وي

مفتوح
ــة هم غيرة   يثاري جروحن

وتكوم 
ــزدم  نب ــز  ف او  ــمعني  س

ضحك خزن 

واملني الم ماشالته الروح 
ــماتة  واحتداك واحتدى الش

وياك 
احتداك بجروحي اوبالشوج 

الزرعته 
اوخضر بروحي 

سافر، ابعد ، تنكر، تخفى 
ياشمس بارح

شيضمك على اليهواك 
ــدر متنع عيوني  احتداك تك

على مد الشوق تتلكاك 
احتداك

بغداد / البينة الجديدة
ــب اإلدارية، من  ــد من املناص ــد العدي تقلّ
أهمها وزير الثقافة واإلرشاد، لكنه غالباً 
ــر العمل اإلداري وذهب الى العمل  ما هج
ــي، ألّف خالله  ــي واألدبي واألكادمي الثقاف
العديد من الكتب، وكرّس سنواته وجهده 
في مجال األدب، الشعر، النقد، ومجاالت 
ــي  ــوعياً ف ــكان موس ــة، ف ــرى فكري أخ
مة ورئيس اجملمع العلمي  عطاءاته، العالّ
ــد مطلوب،أقيم له  العراقي الراحل أحم
ــارع  ــي بيت املدى في ش ــل تأبيني ف حف
ــت  ــة الفائ ــوم اجلمع ــاح ي ــي صب املتنب
ــب ثقافيّة فكريّة. رحل قبل  بحضور نخ

ــيرته  ــم يأخذ معه س ــابيع قليلة، ل أس
ــب عنها  ــا لنا، لنكت ــل تركه ــه ب وذاكرت
ــه االكادميي  ــدث عن رحيل ــا، يتح ونقرأه
ــم يكن يحب  ــاد غزوان قائال ”ل معتز عن
ــراً، أحمد  ــاً خاصة مؤخ ــور إعالمي الظه
ــن مواليد تكريت 1936، تخرج  مطلوب م
ــام 1956 وحصل على  من كلية اآلداب ع
ــة القاهرة  ــهادة الدكتوراه من جامع ش
ــلمها  عام 1963“. عن املناصب التي تس
ــلم  مطلوب يقول غزوان ”إن مطلوب تس
ــى البناء  ــابق ال العديد من املناصب وس
خالل تسلمه هذه املناصب حيث أسس 
ــة اآلداب جامعة  ــم اإلعالم في كلي قس

ــتنصرية  ــة املس ــس جامع ــداد، وأس بغ
ــاد عام 1976  ــراً للثقافة واإلرش وكان وزي
ــي جامعة بغداد  ــد لكلية اآلداب ف وعمي
ــني عامي 1984 و1986، ثم تقلد منصب  ب
ــام  ــي ع ــع العلم ــام للمجم ــني الع األم
ــا  1996 الى عام 2003، ومن ثم صار رئيس
للمجمع العلمي العراقي من عام 2007 
ــى عام 2018“. وألفّ مطلوب العديد  وحت
ــب وكان إنتاجه األدبي غزيراً من  من الكت
ــاته الثقافية  خالل كتبه وبحوثه وجلس
ــي  ــور داود العنبك ــة.  إالّ أن الدكت واألدبي
ــي مؤلفات  ــاء ف ــد النقد ج ــد أن نق يج
ــكل آخر وزاوية  أحمد مطلوب ولكن بش

ــث يذكر  ــو معروف حي ا ه ــة عمّ مختلف
ــح لنقد النقد  ــد مطلوب فت قائال ”أحم
حقالً وباباً واسعاً وذلك من خالل كتابه ” 

النقد االدبي احلديث في العراق“.
ــير العنبكي إلى أنّ ”هذا الكتاب  ويش
ــراً ”أنا  ــاب النقد“. ذاك ــل ضمن ب يدخ
ــر هذا الكتاب أي ”النقد  أتصور أن نش
تّاب  ع كُ األدبي احلديث في العراق“ شجّ
ــده، وحتى  رين آخرين بع ــاء ومفكّ وأدب
ــول في هذا  ــى الدخ ــن الباحثني عل م
ــاس توفيق  ــي ، أمثال عب ــور الكتاب احمل
ــي ومحمود جابر عباس  وثابت اآللوس

وغيرهم“.

قصي عطية
الةٍ ارتديْتُ جنمةً ذاتَ صَ

ــادَ املَنثُورَ في عتمة  ألخاصمَ هذا الرَّم
الزَّمان ...

 ، يَتوثَّبُ في خاطري وجهٌ

يفٍ يَتدحرجُ مثلَ طَ

 ، أو مثلَ ينبوعٍ
برةً أو قلقٍ يكتبُ النَّهارَ عَ

الم. َّةِ الظَّ تَتناثرُ في جلُ
ــحُ بأيِّ  ــوقٌ للغناء ال يفص ــجُ ش يتوهَّ

لغةٍ يَنطقُ
... ررِ

راً مع الشَّ أتواصلُ تخاطُ

ها للجحيم ورايتي تُسلِمُ نفسَ
. تعبَتْ من حملِها الغيومْ

طافحٌ مبا ال أرغبُ فيه..
مبا ال أحبُّ كرهاً..

بٍ  وثَقٌ مبِشجَ كأنَّني مُ

وءِ إلى خاصرة الضَّ

أُ من شقاءِ الال يقنيِ أتوضَّ
لِجُ اللحظةَ مبِعراجٍ يكبو 

وأَ
رَنفلةٍ حمراءَ على جبنيِ قَ

هول. على شرفة الذُّ
وءِ  وينبجسُ شعاعُ الضَّ

ملةٍ أكتبُها إلى اهللا ... قِ جُ
نُ عند عُ

ــهوةَ  يرةً تُضيءُ ش ــئُ قنديلي حَ وميتل
اليقني.

أنحني،... أتقرَّى الغيومَ
ردابَ التَّعب رُ منه سِ مُ وقتاً أعبُ وأتنسَّ

ور. رايا النُّ ألنسجَ نُبوءَتي من مَ

ذا اللّهبِ تْها تِيجانُ هَ واتٌ شيَّدَ طُ خُ

إبراهيم موسى النحاس
ــا عبَّر عنه  ــاردز- كم ــد ريتش ــعر عن الش
كتاب ”العلم والشعر“ بترجمة د.محمد 
ــي تكوين  ــهم ف ــدوي- يُس ــى ب مصطف
ــيته, ويزيده  ع حساس ــان بأن يوسِّ اإلنس
ا مع اآلخرين, ويولّد فيه قدرة أكثر  تعاطفً
ا على معاجلة أمور احلياة.  ا وتناغمً تنظيمً
والشاعرة جيهان رافع في ديوانها اجلديد 
ــعر  ــني يتكلم احلُب) تتعامل مع الش (ح
ــوم رؤيتها على  ــن تلك الزاوية حيث تق م
ــأنه  ــب واإلعالء من ش ــذا احلُ ــم ه تعظي
ــون احلُب هو محور الرؤية التي ترتكز  ليك
ــا قصائد الديوان والذي تفردت فيه  حوله
ــني للوطن عندما  بجمال الصور في احلن
ــكر) في  قالت في قصيدة (طبقٌ من الس
ــا زالت  ــي البيضاء/ م ــة وطن ص33: (حلي
ــاء/  ــتعمر قطعي/ تبعثرها حني تش تس
وجتمعها في غربتي/ تدثرني من برد أعياد 
/ وضوضاء عيد األمّ في أذني اليتيمة).  احلبّ
ثم تقول في قصيدة ”قبضة العطر“ التي 
ــرقي  ــرة مجتمعنا الش ــد فيها نظ تنتق
ــعادة/  ــب ص39: (وحلجز مقعد الس للحُ
ــأعزف على املأل/  على منت قطار األمل/ س
ــحَ احلُب كما أهوى/ كالصليل  حتى يصب
ــي خمرة  / ف ــمِ ليلٍ ــاء/ كمعص ــي الدم ف

ــى أهمية حضور  ــا تتجلّ ــوار).ومن هن س
ــدون حضوره,  ب ب ــال حُ ــوده ف ــر ووج اآلخ
ــاقية موسيقية“  فتقول في قصيدة ”س
/ وال  ص27-26: (فال أنفاسً من دون صدركَ
 / / ال ينعشه شذى صوتكَ ــالمٌ لفضاءٍ س
ظ  ــالم). لكن املُالحَ ــني تُلقي عليَّ الس ح
ــام العالقة مع  ــم القصائد قي في معظ
هذا اآلخر على الغياب واالنتظار, لنلمس 
ــراب,  ــاعرة باالغت ــذات الش ــاس ال إحس
ــف ارتواء“  ــدة ”منتص ــول في قصي فتق
ص18-17: (أيَّتها الذابلة مبنتصف ارتواء/ 
ــرة بني  ــي رُكن احملب ــيَّة ف ــتِ املنس ــا زل م
الكلمات/ ال شيء يعكس جتاعيد زمنك/ 
ــم في ساعتك اللحظات/  وال ريشة ترس
/ وأنتِ  ــور حتت أقدام حزنكِ ــلَّتْ اجلس ش
/ ال يلون  ــةٍ ــن رغب ــا أوتيتِ م ــا بكل م ن هُ
ــب أمام  ن يحاس / فمَ ــراكِ فضاءُ قلبٍ ذك
ظالمكِ عدل نهاية املسلسالت؟!). لهذا 
ــوف في  ــراب واخل ــعور باالغت ــون الش يك
ــوء“ ص16-15 حني  ــة الض ــدة ”غرب قصي
زَّة  ــيء يؤازر نكبة القلب/ وعِ تقول: (ال ش
ــا البلل/ صراخها  ــة/ لن يهزَّ صمته عارم
ــوف النُدب/  ــل اجلهات/ يغلي في ج مقف
ــة  / عن مناقش ــاعة تكفُّ ــم تكن الس ل
اجلدار/ وخوف الليل من مغادرة الشمس). 

ــعرية  ــال الصورة الش ا جم ــظ معً ونالح
ــني قالت:  ــي نهاية املقطع ح ــدة ف اجلدي
ــة  ــاعة تكف/ عن مناقش ــم تكن الس (ل
اجلدار/ وخوف الليل من مغادرة الشمس) 
ــاعرة متتلك توظيف  َّا يؤكد أنَّنا أمام ش ممِ
ــن أدواتها  ــعري ومتمكنة م ــال الش اخلي
ــعور  الفنيَّة. كما يتجلّى هذا احلزن والش
باغتراب الذات الشاعرة ومعاناتها من أوَّل 
ــذا املفتتح ص5 حني  الديوان من خالل ه
 / ــي دفأكَ لهذا البرد من احلُزنِ رْنِ تقول: (أعِ
 / ــةِ ــيرةٌ والدةُ الغيم / عس ــعٌ ــر موجِ فاملط
ــا/ ومعاطفُ  ــدي الدفءَ دمً ــماء ترت فالس
احلُب باتت ضيِّقة/ ال تتسع جلسد الوردِ). 
ــس الديوان  ــتوى الفني يعك ــى املس وعل

ــاعرة املثقفة حيث تظهر  لنا صورة الش
ــل الديوان وخير  ــعة داخ ثقافتها الواس
ــك املفتتحات التي  ــاهد على ذلك تل ش
استخدمتها لشارل بودلير ص10 وأجاثا 
ــتي ص56.كما اعتمدت الشاعرة  كريس
ــة  ــى اللغ ــعري عل ــا الش ــي معجمه ف
القائمة على الرمز مع التكثيف الداللي 
ــة القصة  ــتفادة واضحة من لغ في اس
ــوم على التكثيف ولِمَ  القصيرة التي تق
ــد كتابة فن القصة القصيرة  ال وهي جتي
ــة إجادتها لكتابة القصيدة,  بنفس درج
ــت مجموعتها القصصية هذا  وقد طبع
ــاع الذاكرة) وهذا  ــا بعنوان (ق العام أيضً
ــه في  ــل الرمزي مع اللغة نلمس التعام
ــن يكفي أن  ــد الديوان لك ــم قصائ معظ
ــع ص 84-83  من قصيدة  ــرأ هذا املقط نق
ــدى الثراء  ــني يتكلم احلب“ لنعرف م ”ح
ــى الرمز  ــا القائمة عل ــي لغته ــي ف الفن
ــول: (عندما  ــف فتق ــر والتكثي والتصوي
ــمة/ تعثّرتْ  ــر الضوء/ من مآقي نس انهم
ــف/ تفتّحَ براعم  ــة/ وأعلن اخلري العاصف
ــزف/ لتمأل  ــهُ احلُب أعاد الن ــمس/ وإل الش
ــة/ كانت  مرةَ اللمس ــن/ حُ ي ــي اخلدَّ خواب
تقيم في بيادر/ السنني العجاف/ عندما 
ة/ نحو نهر فوضاها.. أهدتها  ت قشّ امتدَّ

ــة العطر/ على  ــوف متطر رغب النجاة/ س
ــع احلقول/  ــص م ــة/ وترق ــار القاحل األوت
ــدرَّاق/  ــل رائحة ال ــكاء/ وتُقبِّ ــع الب أصاب
ــال  ــتوى اخلي ــتها).وعلى مس ــرزَ دهش ك
ــعرية  ــاعرة للصور الش جند توظيف الش
اجلديدة املبتكرة وتلك نقطة حتسب لها 
ــعى  ــعري يس ــد أنَّنا أمام صوت ش وتؤك
ــي براثن  ــوع ف ــدم الوق ــز وع ــو التميُّ نح
ا تلك  ــتهلكة, ولنقرأ معً التقليدية املس
الصورة الكليَّة التي حتمل في تفاصيلها 
ــور البالغية اجلزئية حني  الكثير من الص
تقول في قصيدة ”مساحيق الكلمات“ 
ــائله/  ص97: (عادت مُضرجة/ بحبر رس
أصابع ثوبها/ ما زالت متسك/ مبساحيق 
ــمُّ آذان  ــا/ يص ــدأ ذاكرته ــه/ وص كلمات
ــها).من القراءة  ان/ في حقول أمس الرُمَّ
ــابقة ميكن أن نقول إنَّ ديوان (حني  الس
ــان رافع  ــاعرة جيه يتكلم احلُب) للش
يقوم في رؤيته على تعظيم قيمة احلُب 
ــاعرة  ــر عن وجع الذات الش مع التعبي
ــة تقوم  ــدة نثري ــي قصي ــا, ف واغترابه
لغتها على توظيف الرمز بدون غموض 
ــي والتجديد في  ــف الدالل ــع التكثي م
ــتفادة واضحة  ــعرية واس الصورة الش

من فن القصة القصيرة والرواية.

يستضيف نادي الكتاب التابع لبغداد 
ــكو  ــداع األدبي ـ اليونس ــة االب مدين
ــلمان للحديث عن  الناقد علوان الس
كتابه (ياسني النصير: ثنائية املنهج 
والرؤيا) وذلك يوم اخلميس املصادف 16 
/ 8 / 2018 الساعة العاشرة والنصف 
ــيتي في بيت  ــى قاعة س ــا عل صباح

احلكمة والدعوة عامة للجميع.

املدينة حسب متظهرها في 
ــر آمنة،  ــرد غي مقومات الس
ــت القدمي  ــالل البي ــن خ فم
 18 ــاع  قط ــي  ف ــة  للعائل
ــارة ثريا لها  كما وصفته ج
ــة) اعتذرت منها  بأنه (خراب
ــا ثريا ان  عندما طلبت منه
تزورها لتناول الشاي فجرى 

بينهما احلوار:
- اخاف (خيّة)!

تضحك ((ممَ تخافني؟))
ــقط السقف على  - قد يس

راسي ... ص10
وهي ليست آمنة على اعمال 
ــة منحوتاته  ــان) الفني (بره
ــلها او  ــه فكان يرس ولوحات

ــلها ثريا الى صديقهم  ترس
ــطني  ــارع فلس اكرم في ش

حلفظها او ترميمها..
ــدان  الفق ــذا  ه ــد  تصاع
ــدث في  ــار الذي ح باالنفج
ــى حرق  ــي وادى ال ــوق احل س
املنقولة  واللوحات  السيارة 
ــع رجل اكرم  فيها والى قط
الذي كان يقودها وحده بعد 
ــل التمثال الذي رممه  ان اوص

الى بيت ثريا.
اال ان اجلميع كانت تربطهم 
ــكان رائحة احلب او  بهذا امل
ــميها  (ذاكرة وطن) كما يس
ــش مع  تعي ــا  فثري ــان..  بره
ــدي  وح ــت  ((لس ــا  ذكرياته

ــاة ما  ــاج بحي ــت ض في بي
ــومة  زالت كل جدرانه موش
ــرات السنني..  بذكريات عش
فثمة (برهان) الذي هرب بعد 
ــاق وثمة  ــاق عليه اخلن ان ض
الذي هرسته مخالب  (رزاق) 
ــرب واطولها، لم  ــرس ح اش
ــا اال اقامت عليه  ــرك بيت يت

مناحة) ص10
ــه املكان  ــا برهان فكان ل ام
ــة  ــو رائح ــرى ه ــة اخ رائح
ــت  ــي انفصل ــة) الت (خالدي
ــكير  عن زوجها حميد الس
ــذه العالقة  ــى له وقد اعط
من  ــة  (املنبعث ــطحية  الس
الدار) عمقا متطورا  سطح 

ــرى للحب  ــى فضاءات اخ ال
ــت  واختف ــى  اختف ــذي  ال
ــع  م ــا  وعائلته ــة  خالدي

ــة الى ذكرياته  الزمن.. اضاف
ــة  ورائح ــه  وام ــه  ابي ــن  ع
ــجرة الرمان..  السيكاير وش
ــرة  ــه ذاك ــبة ل ــا بالنس انه
ــا فهمته صديقته  وطن كم
ــميرة) وهي  ــروت (س ــي بي ف
ــان  بره ــف  وص ــتذكر  تس
ملدينته: ((يحدثني عن بيوت 
ــا، ليس من  ــة، متام متالصق
ــت وبيت آخر  ــني بي فاصل ب
سوى جدار واطئ (ال مينع من 
ان يرى بعضنا بعضا.. فكنا 
اذا اردنا ان نكتم امرا نندس 
ــدة بابواب  ــي غرفنا املوص ف
خشبية).. ثمة ذاكرة كبيرة 
في داخله (دائما) هي (مدينة 

الثورة).. اكبر من ان تسعها 
ــم ((اجزم  ــرات العال كل ذاك
ــي مدينتي  ــدث ف ــان ما ح ب
يحدث في جميع مدنه.. لقد 
ــروب طغاته  ــت ثمن ح دفع

كلهم)) ص80-81
ــا  ــذي غادره ــرم) ال ــا (اك ام
ــى  ال ــه  ــع عائلت ــرا م صغي
ــطني وانشغل  ــارع فلس ش
ــارات التي ورثها  بادارة العق
ــال تعني له  ــاباتها، ف وحس
ــبيل  ــر س ــة اال كعاب املدين
ــا) التي  ــق (ثري ــه يعش لكن
ــذه برعايتها مع  ــت تأخ كان
ــى  ــال ال ــا اطف ــان وهم بره
ــة بعيدة في قطاع 6  مدرس

ــعر بلمسة يدها  ومازال يش
وهي تقوده للعبور من شارع 
ــا  رعايته ــك  وكذل ــالح  الف
ــه باحلادث و  ــد اصابت له بع

فقدان رجله.
ــي  ــرى ف ــن اخ ــرت اماك ذك
ــذه  ــت ه ــا كان ــة فم الرواي
االماكن اال منفى عن مدينة 
ــت منفى  ــواء كان الثورة س
ــبة  بالنس ــروت  كبي ــد  بعي
ــارع  الى برهان او قريب كش
ــى  ال ــبة  بالنس ــطني  فلس
ــى  ال ــني  الراحل او  ــرم  اك
ــف  كالنج ــر  االخ ــم  عامله
ــالم.. اما  ــا دار الس ومقبرته
بالنسبة الى مزارع سلمان 

افتراضي  ــكان  ــو م باك فه
ــال القصة من  ــه ابط صنع
ــداث البلد  اجل توظيف اح
ــي  الت ــه  ادارت ــدات  وتعقي

وصلت الى طريق مسدود ..
ــي  ــورة ف ــة الث ــى مدين تبق
ــي نقطة التواصل  الرواية ه
وثريا هي قاسمها املشترك 
ــرم) لتنال  ــان واك ــاه (بره جت
ــداث  االح ــض  بع ــة  محوري

وانطالقها..
..................................

ــاذا تكرهني رمياك؟)  *رواية (مل
دار  ــر..  جب ــوان  عل ــد  محم
احلكمة – لندن 2018 .. 180 

صفحة.
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اصدار

مدينة الثورة هي احد االماكن التي وظفها الروائي محمد علوان جرب َّـ روايته (ِّـاذا تكرهني ريماك؟) بل اكثرها ورودا – فقد ذكرت َّـ تسعة 
فصول او مشاهد، حيث بوبت الرواية اُّـ ثمانية عشر رقما، اي نصف العدد كان مذكورا فيه (الثورة) وبشكل متفرق (١، ٥، ٦، ٨ ،٩ ،١١ ، ١٢ ، 
١٣ ، ١٧ ) – وَّـ هذه اِّـســرية الســردية تجســدت العالقات مع االحداث و الشخصيات. سارت شخصية (ثريا) بشكل متواز ودائم مع مدينة 
الثورة العتبارات (العمر والذكريات واِّـسكن) بل وجد انسجام لفظي يجمع الحروف (ثريا، الثورة) – و ال ادري هل كان مقصودا من الكاتب 

ام هو عفويا؟!
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قراءة / حميد عمران الشريفي
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قصة قصرية جدا

البينة الجديدة / محمد رسن
ــات التي  ــلة دراس ضمن سلس
تصدر عن دار الشؤون الثقافية 
العامة صدر أخيراً كتاب بعنوان 
ــف سلمان يوسف  ( فهد) يوس
ــري في  ــي والفك دوره السياس
ــراق ١٩٠١-١٩٤٩) من تأليف  الع
ــدي خاطر  ــر مه ــة هاج الكاتب
ــه  ب ــز  يتمي ــا  مل ــراً  النداوي.نظ
ــي  ــق فهد من دور سياس الرفي
وفكري ذي أهمية كبيرة وفاعلة 
ــد مبثابة واحد من اوائل  فهو يع
ــذي  ــني ال ــيني العراقي السياس
ــة ألبناء الطبقة  نقل السياس
ــت تقتصر  التي كان ــة  الكادح
ــد) من  ــة كان (فه ــى النخب عل
ــخصيات التي جعلت  ابرز الش
ــيوعية محببة الى نفوس  الش
ــني وكونه ميتلك خصاالً  املواطن
ــد من  ــول عن ــه القب ــت ل أتاح
ــم ويتحدث معهم  يختلط به
بشكل  املاركسية  ــتوعب  وأس
ــتحق بجدارة القول  مبدع واس
ــن من طبق  عنه أنه اهم واحس
ــي  املاركس املنهج  ــراق  الع في 
توظيف  ــتطاع  واس ــي  اللينين
ــا  يطرحه كان  ــي  الت ــكاره  اف
ــه التنظيمي أو  ــواء في عمل س
ــف احلزبي أو في كتاباته  التثقي
أو في دروسه التي كان يقدمها 
الفصل  ــل  ــجن. حم الس ــي  ف
واملعنون «يوسف سلمان  األول 
ــف (فهد): الوالدة والنشأة  يوس

السياسي حتى عام  والنشاط 
ــر  اواخ ــراق  الع ــاع  أوض  /١٩٣٨
ــالل  واالحت ــي  العثمان ــد  العه
البريطاني كونها متثل االسباب 
لتقبل اجملتمع العراقي لألفكار 

املاركسية.
ــي  ــل الثان ــاول الفص ــا تن بينم
ــف  يوس ــادة  «قي ــون  واملعن
« للحزب  سلمان يوسف(فهد) 
-١٩٤٧ ــي  العراق ــيوعي  الش

ــس فيها  ــي أس ــدة الت ١٩٣٨ امل
ــلمان يوسف احلزب  يوسف س
ــة  ــي وكيفي ــيوعي العراق الش
ــي  الت ــقاقات  لالنش ــه  تصدي
ــه ، اما الفصل  تعرض لها حزب
ــت عنوان  ــث الذي أدرج حت الثال
ــي  ــاطه السياس «موقفه ونش
من القضايا الوطنية والقومية 
ــه  موقف ــث  فبح  ١٩٧٤-١٩٤١
ــة ووضح  ــن القضايا الوطني م
ــون «آثاره  ــل الرابع واملعن الفص
ــاطه  نش ــة  ونهاي ــة  الفكري
السياسي عام ١٩٤٩ « أهم آرائه 
ــياً واقتصادياً  ــة سياس الفكري
ــل طبقت هذه  وه ــاً  واجتماعي
ــا اخلامتة  ــى ارض الواقع ، أم عل
ــد تضمنت ابرز مامت التوصل  فق
اليه من نتائج علميه في ضوء 
ــعينا من خالل  محتوياتها وس
ــق املهمة  ــر الوثائ ــق نش املالح
ــة  الدراس التي تتعلق مبوضوع 
ــي ٢٢٣ صفحة  ــع الكتاب ف يق

من القطع الكبير.
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 علي عبد الرحمن الحديثي 
كطفل استيقظت صباحاً ألذهب 
ــاء، وكلي أمل أن أرى  إلى احتاد األدب
ــتقت لها،  ــوارع بغداد التي اش ش
ــت أقوى  ــوت كان ــات امل إالّ أن صرخ
من فرحتي، واقتلع كل زهرة لألمل 
حاولت اليوم أن أشم عطرها.. لقد 
كنت احلم بزهرة حمراء اشتريها.. 
ــد  ق ــداد  بغ ــوارع  ش أرى  ــي  فمال
اصطبغت باألحمر.. فهل قتل املوت 

ــام التلفاز..  ــت.. أم ــي؟ جلس زهرت
اقلب صفحات الفيسبوك.. أبعثر 
ــغلني  كتبي.. أبحث عن صوت يش
عن أنني اليتامى.. وعويل الثكالى.. 
ــن دماء  ــم به أذني ع ــوت أص أي ص
ــري في  ــداد.. إالّ أنها كانت تس بغ
ــي.. أراها بني  ــي أمل ــي.. تقبع ف قلم
ــري.. كلما قلبت صفحة  ثنايا دفت
ــداد على  ــت دماء بغ ــن كتاب رأي م

أصابعي.

@@@ÚöflÎ



ــن  م ــرة  الفت ــذه  ه ــدة  بعي ــراك  ن  *
رين؟  األضواء... ماذا حتضّ

ــتراحة  ــرة هي مبثابة اس ـ هذه الفت
ــذا العام  ، فه ــبة إليّ ــارب بالنس احمل
ــفر  الس ــي  وأرهقن ــراً  كثي ــتُ  تعب
ــرة  والقاه ــروت  بي ــني  ب ــتمر  املس
ــاعات  وس متواصلة  أليام  والتصوير 
ــاريع  ــة مش ــة، أدرس مجموع طويل

ولكنّني في إجازة.
ــام على  ــذا الع ــني ه ــف تقيّم * كي
كننا القول  ــل ميُ الصعيد املهني؟ ه

؟ إنّه األكثر جناحاً بالنسبة إليكِ
ـ احلمد هللا هذا العام كان رائعاً على 
الصعيد املهني، ملستُ جناحاً كبيراً 
ــلَيّ «جوليا»  ــي مسلس ــن متابع م
ــت  ي ــك»، وتلقّ ــى إخوات ــك عل و«سُ
رسائل تهنئة من اجلمهور وعدد من 
ــني واملنتجني، ولفتتني حفاوة  املمثل
ا  ــري وإعجابهم بي. أمّ اجلمهور املص
في بيروت، فشهادتي مجروحة بردود 

الفعل على «جوليا».
باً في «جوليا» على  مت دوراً مركّ * قدّ

صعيد الفيزيولوجيا؛ ماذا عنه؟
ــبهني  تش ال  ــا»  «رمي ــخصية  ش ـ 
ــي ذلك مجهوداً  أبداً، وقد تطلّب منّ
ــديّاً قبل اجملهود الفكري، وذلك  جس
بالعمل على طريقة املشي والصوت 
والتصرّف، حتى أنّ نبرة صوتي كانت 
مختلفة عنها في الواقع. األمر ليس 
صعباً، بل هو مبثابة حتدٍّ لنفسك أن 
م شخصية ال تُشبهك. قد تكون  تقدّ
ــبب  ظروف العمل متعبة قليالً، بس

ــخصيات  ــخصيتي بالش ارتباط ش
التي أدّتها «جوليا» (ماغي بو غصن)، 
ــاً. أنا من  ــا عمالً ممتع من ــا قدّ ولكنّن
الذين يدرسون الشخصية وأبعادها، 

وأحاول أن أضيف إليها من نفسي.
ــي عملكِ مع  ــعر بأنّكِ وف ــاذا نش * مل
لة  ــخصية «مفصّ ماغي، تكون الش

على قياسك»؟
ــة  ــدأ بكتاب ــألة تب ــاً... املس ـ إطالق
ــت  ــب السيناريس ــن جان ــص م الن
 ، ــذي يقترح مع اخملرج العمل عليّ وال
ــول أو الرفض.  ــا يأتي دوري بالقب وهن
ــم كبير بيني وبني  ولكنْ هناك تناغ
ــن نُضيف  ــن، فنح ــو غص ــي ب ماغ
«إيفيهات» كثيرة بحكم صداقتنا، 

اً  ــخصيات قريبة جدّ ما يجعل الش
ــرف نقاط  ــن نع ــن بعضها، فنح م
ــا، وبالتالي كيف  ــدى بعضن القوة ل

ر الشخصية التي نؤديها. نؤطّ
ــج الكوميدية  ــرتِ البرام ــل هج * ه

والشانسونييه إلى ما ال عودة؟
ــج  البرام ــع  م ــت  كان ــي  بدايات ـ 
ــاخرة، وبقيتُ ملدة  ــة الس الكوميدي
ــذه الفئة من البرامج  ٨ أعوام في ه
مع اخملرج شربل خليل والذي تعلّمتُ 

ــتُ  ــا تدرّب ــدار م ــر، ومبق ــه الكثي من
ــة، باتت  ع ــخصيات منوّ متُ ش وقدّ
بة بالنسبة إليّ  ــخصيات املركّ الش
اً في الدراما. شربل خليل  سهلة جدّ
ــا، وقد خرّج  ــة في الكوميدي مدرس
عدداً كبيراً من ممثلي الكوميديا في 
لبنان، ولكن بالنسبة إليّ حان اليوم 
ــة جديدة،  ــت لإلقدام على جترب الوق
ــب  اجلان ــى  عل ــاس  الن ــرّف  يتع وأن 
ــي عبده  ــي أداء جيس ــدي ف التراجي

التمثيلي.
ــو عملكِ  ــك على إخواتك» ه * «س
ــكِ أن  ــاذا ميكن ــر؛ م ــي مص األول ف

تخبرينا عن العمل وعن أصدائه؟
اً بهذا العمل، وكذلك  ـ سعيدة جدّ
ــرج وائل  ــة اخمل ــي أمام عدس بوقوف
ــرج ذكي،  ــان ومخ ــان وهو فن إحس
ــل معه، هو  ــي جتربة العم وأفرحتن
الذي تتلمذ على يديه عدد كبير من 
جنوم مصر في الكوميديا، ولم أشعر 
ــالل التصوير، بل  ــة خ ــاً بالغرب يوم

احتضنني فريق العمل ودعمني.
ــر العالقة مبحمد  ــا عن س * أخبرين
ــك  ــر ل ــه نش ــيّما أنّ ــان، ال س رمض
ــت تغنّني أغنيته..  مقطع فيديو وأن

ــل  ــا عم أن يجمعكم ــع  يُتوق ــل  ه
مشترك؟

ــخصية رائعة  ــد رمضان ش ـ محم
ــا ال  ــة، أن اً. ولألمان ــدّ ــة ج ومتواضع
ــخصي  ــى الصعيد الش ــه عل أعرف
ــي األمر  ــا ف ــه، وكلّ م ــقِ ب ــم ألت ول
ــدى أغنياته  ــي إح ــتُ أغن ــي كن أنّن
ــركة اتصاالت،  اخلاصة في إعالن لش
ونشرتُ املقطع على «اإلنستغرام»، 

وفوجئتُ بعدها بنشره الفيديو في 
ــادرة مميّزة منه،  ــتوري»... هذه ب «الس
ــض، فهو  ــل مع بع ــى أن نتعام وأمتنّ
ممثل رائع وبارع والنجاح الذي حظي 

به «مخيف»!
ــيما  رين في الغناء، ال س * أال تفكّ

أنك كنت موهبة الفتة في «ديو 
املشاهير»؟

ـ املوضوع بعيد عن معادلتي 
ز على التمثيل  اليوم، فأنا أركّ
ــراً وعلى انتقاء األعمال  كثي
«ديو  وفي  ــبني،  تناس التي 
ــتُ جتربة  م ــاهير» قدّ املش
ــة، ولم أكن  لذيذة وعفوي
أتوقّع االستمرار في عدد 

ــات.  ــن احللق ــر م كبي
ــي عملٍ أو  قد أغنّي ف

ــهد يخدم  ــي مش ف
أو  ــالً  مسسلس

فيلماً، حتى أنّني 
لتُ أغنية  سجّ

ــي لم أطرحها بعد،  في مصر ولكنّن
ــتغلّها في ناحية  ــد أن أس ألنّني أري
ــي  لعمل ــدة  مفي

ــة  كممثل
ــس  لي و
ــة  كهاوي

غناء.
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استطاعت املمثلة اللبنانية جيسي عبدو أن تترك لنفسها بصمةً لدى اجلمهور املصري منذ إطاللتها األولى عليه 
ــأدوار الكوميديا ودخولها عالم  ــى إخواتك» خالل رمضان الفائت، هي التي عرفها اجلمهور اللبناني ب ــك عل في «سُ
ث عبدو عن عالقتها مبحمد  ــة تتحدّ ــاخرة». في هذه الدردش الدراما التلفزيونية بعد أن طلّقت مجال «الكوميديا الس

رمضان وإعجاب محمد صالح مبسلسلها وردود الفعل التي تلقتها أخيراً على عمليها الرمضانيني..

متابعة / البينة الجديدة
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بغداد / البينة اجلديدة 
ــة  حص ــة  الفنان ــت  طرح
ــة منفردة  ــة أغني اإلماراتي
ة  ــد ي جد
ــا  ته ر ختا إ
ــون  الل ــن  م
ــيقي  س ملو ا

ــي كالماً وحلناً، حملت عنوان  العراق
أبي منك وعد متعاونةً في كلماتها 
ــزي، امللحن  ــاعر نبيل العن مع الش
ــيقي  ــف الوائلي، واملوزع املوس طائ
ــدت االماراتية أنها  ــازي. وأك علي غ
سعيدة بهذه التجربة اجلديدة بعد 
ــابقة  ــي أغنياتها الس ــت ف أن قدم

ــة  اإلماراتي ــيقية  املوس ــوان  األل
ــكل عام. وأوضحت  واخلليجية بش
ــة  ــد أغني ــك وع ــي من ــة أن أب حص
عاطفية، تتحدث من خالل حوار مع 
ــب األبدي، معتمدة  احملبوب حول احل
ــى الكلمة التي  ــي إختياراتها عل ف
ــرأة اخلليجية والعربية في  تخصّ امل

ــا العاطفية، حيث تقول في  حياته
مقدمة األغنية:

أبي منك وعد.. حتبني لألبد
ــق.. وبذمتك  ــار العش ــي بن متعوفن

عهد
أبيك بس إلي.. يعمري وكل هلي

ــي.. وغيرك محب  ــدك أنت بدنيت أري

أحد.
ــة أغنية أبي منك  وقد طرحت حصّ
ــكل  ــاة اليوتيوب بش ــد على قن وع
ــم املكتبات  ــالل أه ــن خ حصري م
ــراف ومتابعة  اإللكترونية، حتت إش
املنتج وامللحن اإلماراتي خطاف الذي 

يشرف أيضاً على إدارة أعمالها.
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متابعة / البينة اجلديدة
كشفت الفنانة املصرية املعتزلة شمس 

موقفها من  البارودي 

خلع الفنانة حال شيحا للحجاب. وقالت 
ــة نيوز»  ــى موقع «البواب ــالل حديث إل خ
ــبت  ــا أرى كل نفس مبا كس ــري: «أن املص
ــوه اال  ــوة وال ق ــت: «ال ح ــة». وتابع رهين
ــألك الثبات حتى نلقاك  باهللا. اللهم نس
ــيحا حرة  وأنت راضٍ عنا». واعتبرت أن ش
ــد فيما يتعلق  ــذ القرار الذي تري في أخ
ــن.  للف ــا  وعودته ــاب  احلج ــا  بخلعه
ــن الطبيعي أن تثير  ــارت إلى أنه م وأش
ــاً معيناً ثم  ــا اختارت اجتاه اجلدل ألنه
حادت عنه واختارت طريقاً معاكسة.

ــا من  ــن موقفه ــؤال ع ــى س ورداً عل
االنتقادات التي تعرضت لها شيحا، 
ــيحا أيضاً  قالت: «معذورون وحال ش
ــس األعذار  ــذورة. وعلينا أن نلتم مع
للجميع فالثبات من عند اهللا». وحتدثت 
عن جتربتها اخلاصة حيث أشارت إلى 
أن خالها نصحها بعد اعتزالها الفن 
وارتدائها احلجاب بأن تطلب الثبات 
ــى أنها لم تفهم  من اهللا. ولفتت إل

معنى كلماته إال بعد مرور الوقت.
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متابعة / البينة اجلديدة
ــع التواصل  ــطون عبر مواق ــل الناش تناق
فيديو للفنانة اللبنانية نادين نسيب جنيم 
ــن والد أمل علم  ــا ورمزي علم الدي جمعه
الدين زوجة النجم جورج كلوني. والتقط 
ــالل لقائهما في  ــع املصور خ لهما املقط
ــة: «أنا  ــت املمثل ــبات. وقال ــدى املناس إح
ــك كثيراً. هاي أمل هاي جورج كلوني،  أحب
ــار إلى  ــلم عليكي». ويش بيك يا أمل بيس
ــع التواصل  ــعلت مواق أن نادين كانت أش
ــرها فيديوهات ظهرت فيها  من خالل نش
ــص على أنغام أغنية «إلعب يال».  وهي ترق
وتفاعل معها عدد كبير جداً من املتابعني 
ــبة مشاهدة مرتفعة. ويشار  وحققت نس
ــابها على  إلى أن الفنانة أعادت، عبر حس
ــارك  ــر خبر يفيد بأنها ستش «تويتر»، نش
في عمل للمخرج فيليب أسمر سيعرض 

في املوسم الرمضاني املقبل.
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واسط / البينة اجلديدة / علي شريف
ــي محافظة  ــت الثقافي ف ــام البي أق
ــط بالتعاون مع مؤسسة سنتر  واس
ــة عن  ــرح ورش ــينما واملس ــن للس ف
اإلخراج السينمائي تستمر ملدة ثالثة 
ــة البيت الثقافي.  ــهدتها قاع أيام ش

ــرج  ــا اخمل ــر فيه ــي حاض ــة الت الورش
ــة سنتر  ــينمائي رئيس مؤسس الس
فن للسينما واملسرح عباس العبودي 
وحضرها عدد من املثقفني واملهتمني 
ــتهلت  اس ــينمائي  الس ــراج  باإلخ
ــاً على  ــة ترحم ــورة الفاحت ــراءة س بق

أرواح شهداء العراق. وقال مدير البيت 
الثقافي الواسطي مناف العتابي: إن 
اقامة الورشة تأتي تنفيذا لتوجيهات 
ــة العامة من  ــرة العالقات الثقافي دائ
ــني إلبداعاتهم  ــة املثقف أجل مواصل
ــراك  ــل احل ــي تفعي ــهم ف ــي تس الت
ــة  ــي والنهوض به ومنها ورش الثقاف
ــينمائي.  ــراج الس ــن اإلخ ــة ع خاص
ــينمائي عباس  بعدها قدم اخملرج الس
ــرحا مفصال عن االخراج  العبودي ش
ــيرا إلى أن السينما  السينمائي مش
تعد من أكثر الفنون شعبية إلتصاقا 
ــة  الورش ــالل  خ ــرت  وج ــر.  باجلماهي
فيها  ــتفيضة شارك  مناقشات مس
ــم القواعد  ــى أه ــزت عل ــور رك احلض
األساس في االخراج السينمائي. وفي 
ــاركون على الدور  ــا اثنى املش ختامه
ــوم به البيت الثقافي  املتميز الذي يق
ــة  ــي اقامة هذه الورش ــط، ف في واس
واقامة األنشطة والفعاليات اخملتلفة 
ــان الطاقات  ــم واحتض ــل دع ــن أج م
ــم  إبداعاته ــوا  ليواصل ــبابية  الش

الرامية خلدمة الثقافة واملثقفني.

Ôˆb‡‰Óé€a@xaäÅ�a@Â«@ÚëâÎ@·Ó‘Ì
البيت الثقافي في واسط
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ــرون حظوظكم في  * بداية كيف ت
تشكيل الكتلة األكبر ؟

ــان  رئيس ــاران  قط اآلن  ــد  يوج  _
ــات .. األول دولة  ــار املفاوض في مس
القانون مع الفتح والثاني سائرون 
مع احلكمة . وباحلوارات واملشاورات 
ــهرين تقريبا وصلنا  اجلارية منذ ش
ــدا الى إن  ــى تفاهمات مهمة ج ال
ــية تعتقد ان دولة  الكتل السياس
القانون والفتح هم شركاء جيدون 
ــن اإلعتماد  ــية ميك ــل سياس وكت
ــة القادمة وهذه  ــا في املرحل عليه
ــر من مرة من  الكلمات تكررت أكث
قبل الكتل السياسية  وبذلك من 
املمكن القول إن القوى السياسية 
ــواء كانت في املناطق اجلنوبية  س
ــق  املناط ــي  ف ــى  وحت ــة  الغربي أو 
ــى أن  ــل ال ــي متي ــتانية ه الكردس
ــة األغلبية  ــون جزءا من حكوم تك
ــية . وقد كان احلديث  في  السياس
هذه احلوارات حول موضوع األغلبية 
ــم احلديث عن  ــية ولم يت السياس
ــص أو من يكون  ــب أو احلص املناص
ــا للوزراء في املرحلة القادمة  رئيس
ــرا على  ــر حص ــث إقتص ــل احلدي ب
ــية وهل  ــج األغلبية السياس منه
نستطيع نحن ككتل سياسية  أن 
ــد رؤيتنا وأن مينح رئيس الوزراء  نوح
القادم الصالحيات الالزمة إلحداث 
ــن محاربة  ــرات املطلوبة م التغيي
ــاريع وغيرها  ــاد وتنفيذ املش الفس
ــيكون  ــان القادم س ــل إن البرمل وه
ــريع القوانني املهمة  قادرا على تش
ــس الوزراء  ــناد من مكتب رئي بأس
ــة . هذا  ــس الصحيح ــى األس عل
ــذي يدور ولكن  احلديث الذي دار وال
ــد إن احلوار كان حول  البعض يعتق
ــب السياسية  احلصص أو املكاس
ــاهد على هذا  حقيقة أقول وأنا ش

ــث حول  ــم يجر احلدي ــر بأنه ل األم
املناصب واملكاسب بل حصرا حول 
ــية واآلن  مفهوم االغلبية السياس
لدينا تكتل أكثر من (١٨٥) نائبا ولو 

كانت احملكمة اإلحتادية قد أقرت أو 
صادقت على نتائج اإلنتخابات ومت 
ــة األولى حلضرنا  اإلعالن عن اجللس
بصفتنا الكتلة األكبر في مجلس 

النواب.
ــل الكتل  ــن قب ــاع م ــد اإلجم *بع
السياسية على حاالت التزوير في 
ــات وإصرارهم على  بغداد واحملافظ
ــدوي إال أن النتائج  ــد والفرز الي الع

كانت مطابقة ..كيف ترون ذلك ؟
_نحن نثق بالقضاء ونعتقد انه ال 
ــتطيع  بد من جتاوز ما حدث وال نس
التحدث عن املاضي وال نعمل على 

ــكيك  .. والتش ــاء  ــقاط القض إس
ــي مرحلة  ــات ه اإلنتخاب ــج  بنتائ
ــية  ــت وعلى الكتل السياس إنته
ــذه النتائج وأن منضي  أن تعترف به

ــتورية  الدس ــوات  للخط ــا  قدم
القادمة .

ــى أغلبية  ــون تدعو ال ــة القان *دول
ــى  ال ــو  يدع ــض  والبع ــية  سياس
أغلبية وطنية والبعض اآلخر يدعو 

الى أغلبية بتسمية أخرى.ما الفرق 
بني هذه التسميات؟

ــر بهذه  ــا حائ ــة أن ــي احلقيق _ ف
ــا وقانونيا توجد  ــميات ،دولي التس
ــي ( األغلبية  ــدة وه ــمية واح تس
ــة صفات  ــا إضاف ــية ) أم السياس
جديدة بهذا الشكل القانوني فله 
ــض يريد أن  ــية والبع جنبة سياس
مييز نفسه عن دولة القانون وهناك 
ــي  ــري ووعي سياس ــي جماهي وع
ــة أخرى  ــراق ال ميلك فرص ــأن الع ب
ــادم والبرملان  ــس الوزراء الق وأن رئي
ــا  ــا منوذج ــب أن يقدم ــادم يج الق
ميكن أن يحافظ على وحدة الوطن 
ــك نقول إن  ــة املواطن لذل ومصلح
ــي كتلة  ــية ه ــة السياس األغلبي
ــي مجلس النواب  برملانية كبيرة ف
ــاعد رئيس الوزراء في  ــند وتس تس

مهمته احلكومية.
ــال إن رئيس  ــة مايق ــدى صح *مام
ــادم يحتاج الى موافقة  الوزراء الق
اجلانب األمريكي واجلانب األيراني ؟

ــام ٢٠٠٣ جند  ــذ ع ــرة من _ إلول م
ــرارا حقيقيا من قبل  ــاك إص إن هن

ــى أن يكون  ــية عل الكتل السياس
القرار عراقيا وبالتأكيد ال نستطيع 
أن نهمل اجلانب األقليمي والدولي 
ــي العراق  ــعودية لها أذرع ف فالس
ــا أذرع وقطر لها  ــك تركيا له وكذل

ــات  والوالي أذرع  ــا  له ــران  وإي أذرع 
ــدة لها أذرع ولكن هذا ال مينع  املتح
أن يكون القرار عراقيا وهناك إصرار 
على هذه النقطة حتديدا وبالتأكيد 

سيكون للجانب الدولي واألقليمي 
ــن ليس كما في  بعض التأثير ولك
ــك  ــى ص ــاج ال ــن نحت ــابق ول الس
ــران في  ــكا أو طه ــران من أمري غف

إختيار رئيس الوزراء.
ــرار من قبلكم على  *هل هناك إص
ــد  ــح وحي ــي كمرش ــل املالك جع
ــوزراء.أم ان هناك  ــس ال ملنصب رئي
مرشحني آخرين خلف الكواليس؟

ــم نناقش داخل كتلة  _الى اآلن ل
إئتالف دولة القانون موضوع رئاسة 
الوزراء بل نتحدث عن صفات رئيس 
ــا أيضا  ــي حتدثت عنه ــوزراء والت ال

ــي أن يكون  ــة وه ــة الديني املرجعي
ــجاعا ونزيها وحازما وقادرا على  ش
ــي وهذا  ــج احلكوم ــذ البرنام تنفي
ــاندة البرملان  ــدون مس ــر كاف ب غي

فلو جاء عنتر بن شداد بشجاعته 
ــاس  ــر الن ــه وأكث ــتاين بعقل وإنش
ــدة  والعقي ــن  بالدي ــان  وإمي ــة  نزاه
ــن يتمكن  ــس الوزراء ل وأصبح رئي
ــيء بدون مساندة  من حتقيق أي ش

ــرورة للتناغم  ــاك ض ــان فهن البرمل
ــواب  ــس الن ــني مجل ــل ب والتكام
ــة فهي الطريقة الوحيدة  واحلكوم
إلخراج العراق من مأزقه السياسي 
واخلدمي ونتحدث في دولة القانون 
أن تكون احلكومة القادمة حكومة 
خدمية نزيهة قادرة على إصالح ما 

أفسدته السياسة .
*هل مشكلة اخلالف في كردستان 
ــس اجلمهورية  رئي ــب  ــى منص عل
ــكيل احلكومة  ــى تش ــيؤثر عل س

القادمة ؟
ــكلة في كردستان   _ال توجد مش
ــع دولة  ــم م ــم بينه ــاك تفاه وهن
ــول  ــاك قب ــح .وهن ــون والفت القان
ــركاء في  ــرد ش ــأن الك ــراف ب وأعت
ــاس  ــن وإن الكرد هم جزء أس الوط
ــعب العراقي وأن  من مكونات الش
ــم دور وحرية في اإلختيار  يكون له
ــوى  ــيادية س الس ــب  املناص ــني  ب
رئاسة اجلمهورية أو رئاسة البرملان 
ــي  ــوزراء وبالتال ــة ال ــى رئاس أو حت
ــية وكتلة  ــة سياس ــاك أغلبي هن
ــذه املناصب  ــتحدد ملن ه ــر س أكب
ــنحترم األرادة الكردستانية ال  وس
ــاك منصبني مهمني  ــيما إن هن س
في كردستان هما رئيس جمهورية 
ــة ورئيس األقليم  احلكومة األحتادي
وهذا املوضوع يترك لهم من خالل 
فالقرار يخصهم  الداخلي  اإلتفاق 
ــرم قراراتهم واحلق  ــا أن نحت وعلين

في طرح أي إسم لهذا املنصب .
*هل من كلمة أخيرة ؟

ــة  ــذه الفرص ــة ه ــكرا التاح _ش
واللقاء... متمنني لصحيفة «البينة 
ــة والنجاح  ــدة» دوام املوفقي اجلدي
كونها الصحيفة املساندة للفقراء 
ــكل مايجري  ــة عن كثب ل واملتابع

على الساحة العراقية.

حوار / عمار العبودي  //////  تصوير / عادل الشمري
حديث الساعة اليوم عن نتائج األنتخابات البرملانية وحاالت التزوير التي تدعيها الكتل السياسية و التي شهدتها  
بغداد واحملافظات ومسلسل احلوارات واملشاورات التي تقوم بها هذه الكتل وسباقها املاراثوني لتشكيل التحالفات 
والكتلة األكبر واملصادقة على هذه النتائج ودعواتها الى تشكيل األغلبية التي تنوعت بني السياسية والوطنية 
ــة العالقة بني الكتل  ــات الثالث وطبيع ــية للرئاس ــحي القوى السياس ــميات األخرى . باألضافة الى مرش والتس
ــهدها الساحة السياسية.  ــتاني وتأثيرها في املرحلة احلرجة التي تش ــية في بغداد والتحالف الكردس السياس
ــدة الوطن ومصلحة املواطن.كل  ــة القادمة ودورها مع البرملان في احلفاظ على وح ــكيل احلكوم وكذلك موعد تش

هذه القضايا سوف نناقشها في هذا احلوار مع القيادي في إئتالف دولة القانون سعد املطلبي.
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القيادي في إئتالف دولة القانون سعد المطلبي في حوار خص به  «                »:
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ــه .. هل لديكم اي  ــدأ من املكون الذي متثل *لنب
تأثير على تشكيلة احلكومة املقبلة؟

ــرى ٧ اب ، حيث تعرض  ــر بذك ــة ونحن من ـ بداي
شعبنا الكلداني السرياني االشوري في سنة 
ــعب  ــى أول مذبحة منظمة لهذا الش ١٩٣٣ إل
ــابقة. بصراحة أن  ــة الس ــادي االنظم ــى اي عل
ــداً، ألنه  ــؤال صعب ج ــذا الس ــواب على ه اجل
ــكيل احلكومة  ــرات تدل على أن تش كل املؤش
العراقية املقبلة سيكون صعبا جداً بسبب ما 
افرزته نتائج االنتخابات، وهناك امتعاض كبير 
ــيحي،  ــص مقاعد الكوتا للمكون املس مبا يخ
ــزاب الكبرى  ــل االح ــن قب ــالت م ــاك تدخ وهن
وبضمنها االحزاب الكردية، ومتت سرقة مقاعد 
ــض االطراف مبا  ــندت لبع ــا وبالتالي اس الكوت
يبعث اخملاوف لقدرتهم على التمثيل احلقيقي 
ــاكلة  ــي ومعاناة هذا املكون، وبهذه الش ملآس
ــة العملية  ــب مواكب ــون من الصع ــوف يك س
ــا من فوضى  ــية، خاصة ونحن عانين السياس

ــني تهجير  ــاوف من تقن ــا مخ ــالح، ولدين الس
ــيحيني من العراق وأن تكون هناك قوانني  املس

مشددة بحق املسيحيني.

*هل لديكم مخاوف مع احلكومة املقبلة؟
ــيكون صوتنا مسموعاً اال اذا  ـ طبعاً، كيف س
كان من يحمل قضيتنا بصدق وشجاعة؟ ولكن 

ــيحي يتعرض خلطر الزوال من أرض  املكون املس
ــاومة  ــداده. ونتخوف من حدوث املس آبائه وأج
ــية،  ــى مصاحلنا من بقية االطراف السياس عل
ونحن نتخوف كثيراً على مستقبل املسيحيني 

بالعراق.
*هناك اجتماعات مكثفة تدور حاليا لتشكيل 
ــون الكتلة  ــرى ماراث ــر.. كيف ت ــة االكب الكتل

االكبر؟
ـ بصراحة، لم جتر اي مباحثات حقيقية، ولكن 
ــواء أكانت  ــارات املدنية س ــن منيل إلى التي نح
ــى املواطنة .  ــعى إل قومية أو مدنية والتي تس
وانا ارى بأن احلوارات اجلارية حالياً يتم التباحث 
فيها للحصول على املكاسب واملغامن، وبعض 
ــة وهو امر  ــرة بالطائفي ــت متأث ــراف مازال االط
ــن بنفس الوقت هناك  ــث على القلق، ولك يبع

من يسعى وراء دولة املواطنة.
*وهل سيذهب العراق نحو دولة املواطنة؟

ــو دولة  ــراق نح ــه الع ــة أن يتج ــن الصعوب ـ م
ــه، وأن املرحلة  ــه امر ال مفر من ــة، ولكن املواطن
ــو الذهاب  ــروع نح ــهد الش املقبلة البد أن تش
ــت  ــات وليس للمدنية احلقيقية وبناء املؤسس

دولة العوائل والشخصيات واالحزاب.
ــة امر  ــذه الدول ــأن حتقيق ه ــن يرى ب ــاك م *هن

صعب؟
ــك ولكن أصبح من الضرورة  ــم، أنا أؤكد ذل ـ نع

بلوغ هذه الدولة.
*اذاً من سيخرج بالكتلة االكبر؟ ومن هو رئيس 

الوزراء   املقبل؟

ــد أن العبادي ميلك احلظ األوفر بالوصول  ـ اعتق
ــن احلديث بأن  ــاً البد م ــة، وأيض ــى والية ثاني إل
ــي بدرجة  الكتل االكبر ال متلك القرار السياس
ــن   الكتلة  ــاً، ولك ــاً دولي ــاك العب ١٠٠٪ ألن هن
األكبر سوف تشكل من كتلة سائرون ومع من 

يتحالف معها.
ــيحيني او  ــرة املس ــى هج ــرا ال ــم كثي *تطرقت
ــنوات التي  ــى الهجرة طوال الس اجبارهم عل

تلت ٢٠٠٣ ..هل كان ذلك بفعل مدبر؟
ــة  ــران داخلي ــب ني ــوا حط ــيحيون كان ـ املس
وخارجية، وتعرضوا للتنكيل والهجرة اجلماعية 
املنظمة، وهناك الكثير من املضايقات حيث مت 
ــتغالل ملف السريان والكلدان واالشور، ومت  اس
الزج باملسيحيني في املعارك ولكن بعد قطف 
الثمار كانوا مينون علينا باحلصول على حقيبة 

وزارية واحدة. 
* هل لديكم احصائية حول اعداد املسيحيني 

املهاجرين؟ 
ــراق  ــن الع ــر م ــة اآلن هاج ــن ٢٠٠٣ ولغاي ـ م
ــيحي، وليس  بحدود مليون ونصف املليون مس
ــيحي،  ــوى ٨٠٠ ألف مس هناك داخل العراق س
ــرة والناصرية  ــدن البص ــن م ــم م ومت تهجيره
ــي بغداد  ــالق ٨ كنائس ف ــل وبغداد، ومت اغ وباب
ــي بابل  ــتان وف ــت كنيس ــرة اغلق ــي البص وف
ــة واحدة  وفي احلبانية وتكريت اغلقت  كنيس
ــض منها مت حتويلها إلى محال  الكنائس والبع
ــرب عقائدية و اقتصادية ضد  جتارية. وهناك ح
املسيحيني   ولو ذهبت إلى بغداد سوف تشاهد 
ــي  ــة واملاله ــروبات الكحولي ــال املش ــأن مح ب

الليلية تدار من قبل جهات معروفة.

الزميل اِّـحاور مع سعد اِّـطلبي

النائب السابق جوزيف صليوا في حوار اجرته معه شبكة رووداو تعيد «                  » نشره:

قبل مطلع  أو حتى  الفطر  عيد  قبل  بغداد  في  اخلضراء  املنطقة  من  يتصاعد  لن  األبيض  الدخان  أن  العراق،  في  املؤشرات  كل  تؤكد 
ايلول املقبل، فيما يأمل العراقيون بحكومة جديدة يُنتظر منها أن يكون أول برامجها معاجلة ملف أكثر من ٤٠ مدينة مدمرة وماليني 
املشردين ممن متت إعادتهم إلى مدنهم من دون توفير بديل لهم عن منازلهم املدمرة، أو الذين ما زالوا في اخليام. غير أن اخلوف الذي ينتاب 
غالبية العراقيني اليوم ليس من تأخر تشكيل احلكومة  اجلديدة، أو حتى ممن سيكون رئيساً لها، بل من أن يؤدي الصراع السياسي 
احلالي واملتصاعد إلى تصدع أمني جديد في البالد التي خرجت للتو من صفحة عنف واسعة خلّفت أكثر من ربع مليون قتيل وجريح 
البرملان  جوزيف صليوا، حتدث (لشبكة رووداو اإلعالمية الكردية) عن مستقبل املكون  .النائب السابق في  في غضون ثالث سنوات  

املسيحي في العراق، ومخاوفهم من تعرض هذا املكون إلى الزوال والهمية هذا احلوار تعيد «البينة اجلديدة» نشره.
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ــور  منص ــو  «أب أو  ــا  الهن ــام  عص
ــبات  حاس ــدس  مهن ــي»  املغرب
ــن  م ــني  والثالث ــة  اخلامس ــي  ف
ــة الرباط  ــدر من مدين العمر ينح
ــه  ــل التحاق ــل قب ــة، عم املغربي
ــارة األجهزة  ــم داعش بتج بتنظي
ــن باإلضافة إلى  االلكترونية ويتق
االنكليزية  اللغات  العربية  اللغة 
والفرنسية واالسبانية وهذه أهم 
ــنم  ــي جعلته يتس ــزات الت املمي
أدوارا متقدمة داخل التنظيم. ميثل 
ــي التحقيق  ــي» أمام قاض «املغرب
ــي  ف ــاب  اإلره ــا  بقضاي ــص  اخملت
محكمة استئناف بغداد الرصافة 
لإلدالء بإفادته بعد أن جنحت قوات 
من العمليات املشتركة العراقية 
ــرب احلدود  ــه ق ــض علي ــي القب ف
ــورية بعد مالحقته  العراقية الس
ملدة طويلة، وأتاح قاضي التحقيق 
الفرصة لصحيفة القضاء حضور 

التحقيق واإلطالع على اإلفادة.

االلتحاق بالتنظيمات 
اإلرهابية 

قال املغربي «تعود معرفتي األولى 
إلى عام  ــة  ــات اإلرهابي بالتنظيم
ــي من العمر  ــا كان ل ٢٠١٢ ويومه
ــنة عندما صرت أتابع أخبار  ٢٩ س
ــر املواقع االلكترونية  التنظيم عب
ــي  االجتماع ــل  التواص ــع  ومواق
ــمى  ــج للتواصل يس ــر برنام وعب
ــت وقتها على  ــوك» تعرف «البالت
ــيد املصري»  «عامر املصري» و»رش
ــرورة  بض ــي  أقنعان ــن  م ــا  وهم
ــم والهجرة إلى  ــاء للتنظي االنتم
اجلهاد  بأعمال  للمشاركة  سوريا 
ــالمية». اإلس ــريعة  الش وتطبيق 
ــائل  بعد عدة محادثات عبر الوس
باالنضمام  ــت  اقتنع االلكترونية 
ــرد  -يس ــوريا  س ــى  إل ــفر  والس
عصام- وفي أيلول من العام ٢٠١٣ 
ــد ترتيبات  ــافرت إلى تركيا بع س
قام بها «رشيد املصري» إليصالي 
ــي  ارتباط ــن  تتضم ــوريا  س ــى  إل

الذين  ــني}  {الناقل ــن  مبجموعة م
ــم من االتراك وكنت  كان غالبيته
ــم  ــام هواتفه أرق ــى  ــل عل أحص
ــل  ــري» وبالفع ــن «املص ــا م تباع
وصلت إلى األراضي السورية وكان 
باستقبالي «ابو البراء الشمالي» 
ــدة  ــة ببل ــكنني مبضاف ــذي أس ال
ــميها  يس ــا  مل ــة  التابع ــلوك  س
ــة الرقة». كان «أبو  التنظيم بوالي
البراء الشمالي» ــ يشرح املغربي 
ــتقبال امللتحقني  ــا باس ـــ معني ـ
ــم عبر  ــدان بالتنظي ــن كل البل م
ــورية فيما  ــة الس ــدود التركي احل
ــعودي  ــى املضافة س ــرف عل يش
يدعى أبو بصير السعودي ويعاونه 
ــمى أبو موسى احللبي  سوري يس
ــه باملضافة قام  ــوم قضيت وبعد ي
ــي  معلومات ــن  بتدوي ــعودي  الس
ــادم عن  ــة الق ــخصية واجله الش

ــع  م ــيق  التنس ــد  وبع ــا  طريقه
ــيد املصري» أوكل لي العمل  «رش
ــب املركزي إلدارة احلدود  في «املكت
في حلب» والذي صار يسمى بعد 

ذلك بـ»هيئة الهجرة».

التنسيق إليصال اِّـقاتلني
ــا أن «عملي  ــام الهن ــح عص يوض
ــاالت  االتص ــى  عل ــرد  ال ــن  تضم
ــائل  ــة وااللكترونية بوس الهاتفي
االتصاالت الفيديوية وغيرها على 
القادمني من مختلف البلدان إلى 
تركيا بغية مساعدتهم للدخول 
ــورية، وذلك عبر  إلى األراضي الس
ــف الناقلني  ــم بأرقام هوات تزويده
ــون بإيصالهم عبر  ــن يتكفل الذي
ــيطر  مراحل إلى املناطق التي يس

ـــ  ـ ــف  ويضي ــم،  التنظي ــا  عليه
ــى يوميا  ــت أتلق ـــ كن ــي ـ املغرب
عشرات االتصاالت وألني أتقن أكثر 
من لغة ساهم ذلك بنجاحي في 
ــف املغربي أن  أداء عملي». ويكش
«أكثر امللتحقني ممن كنت أزودهم 
ــاعدهم في  ــات التي تس باملعلوم
الوصول إلى سوريا من التونسيني 
ــعوديني  ــة األولى والس ــي املرتب ف
ــة كان  ــيات األجنبي ــن اجلنس وم
ــدرون  يتص ــيون  والفرنس ــروس  ال
املهاجرين الذين يلتحقون للقتال 
ــوف التنظيمات اإلرهابية  في صف
ــرة أو  ــة النص ــت جبه ــواء كان س
ــش». ويضيف عصام «قضيت  داع
ــهرا  ــذا ش ه ــيق  التنس ــب  مبكت
ــم جاء أمر  ــهر، ومن ث ونصف الش
ــب  ــؤوالً ملكت ــون مس ــي ألك بنقل
ــن إدارة احلدود  «منفذ أطمة» ضم

ــب، وهي منطقة  التابع لوالية أدل
ــا وكان يعمل  ــع تركي ــة م حدودي
معي ضمن هذا املكتب أبو بصير 
السعودي وعامر املصري وأبو علي 
ــى أبو أحمد  ــي باإلضافة إل الترك
ــوري، وكان العمل  ــر الس وأبو عم
ــابقه  في هذا املكتب كما في س
ــهيل دخول املقاتلني  يتضمن تس
ــوريا». ــني من تركيا إلى س القادم
ــت إدارة احلدود العامة يتوالها  كان
«أبو أسامة املدني» وبسبب كثرة 
ــم عبر احلدود  امللتحقني بالتنظي
ــعة  ــة، أمر «املدني» بتوس التركي
مكتب التنسيق «وجعلني أتنقل 
ــي  خلبرت ــتثمارا  اس ــه  فروع ــني  ب
ــم بأكثر من  ــي على التفاه وقدرت

لغة. ويشرح املغربي «بعد وصول 
امللتحقني بالتنظيم إلى االراضي 
ــدة دورات  ــورية يخضعون لع الس
ــون على  ــون ويوزع ــن ثم يكلف وم
ــم  ــب قدراته ــا يناس ــات مب الوالي
وإمكانياتهم، إال أن التنظيم يولي 
ــن أكثر  ــة للمهاجري عناية خاص

من غيرهم من مقاتلي التنظيم». 
مبنتصف العام ٢٠١٤ ــ يسترسل 
ــورية،  ـــ تزوجت امرأة س املغربي ـ
ــهر واحد سيطر  وبعد زواجنا بش
ــدن داخل العراق  التنظيم على م
ــن  م ــرة  كبي ــة  مبجموع ــيء  وج
والتركمانيات  االيزيديات  السبايا 
والشيعيات واملسيحيات، وهبني 
ــبية  س ــي»  العراق ــد  أحم ــو  «أب
ــورية  ــى زوجتي الس ــة إل باإلضاف
ــا مؤخرا قمت  ــي كنت متزوج وألن

ببيعها».

العالقات العامة 
ـــ يكمل  ــام ٢٠١٦ ـ ــف الع مبنتص
عصام إفادته أمام قاضي التحقيق 

ــي للعمل ضمن مكتب  ــ «مت نقل
ــة وكانت مهام  العالقات اخلارجي
ــو تنفيذ العمليات  هذا املكتب ه
ــورية  اجلهادية خارج األراضي الس
والعراقية خاصة في أوربا وأميركا 
باالضافة الى التنسيق اخلارجي مبا 
يتعلق مبصالح التنظيم». كلفني 

ــد العراقي» وهو جزائري  «ابو أحم
ــؤول عن مكتب  واملس ــية  اجلنس
ــة مبلفني ضمن  العالقات اخلارجي
عمل املكتب، وهما امللف التركي 
ــمالي باإلضافة الى  والكوري الش
ــل ملعاونتي  مجموعة كانت تعم
ــو البراء  ــم أب ــني وه ــن امللف بهذي
الكردي ورشيد املصري وأبو عبيدة 

التركي».

اِّـلف الرتكي
تضمن العمل على امللف التركي 
ــ يكشف عصام املغربي محورين؛ 
األول: التنسيق إلدخال املهاجرين 
ــي صفوف التنظيم عبر  للقتال ف
ــة، ومعاجلة جرحى  التركي احلدود 

ــفيات  مستش ــي  ف ــم  التنظي
ــي التركية،  ــل األراض معينة داخ
ــاوض لتبادل  ــي التف ــور الثان واحمل
ــرى  التنظيم مقابل األس ــرى  أس
األتراك الذين كانوا لدى التنظيم 
ــل ومجموعة من  ــم القنص ومنه
ــيني األتراك». وبالفعل  الدبلوماس

ـــ متت عمليات  ــ املغربيـ  ــولـ  يق
ــل  القنص ــليم  بتس ــادل  التب
ــل  ــراك مقاب ــيني األت والدبلوماس
ــني  ــن أربعمائة وخمس اإلفراج ع
من أفراد التنظيم كانوا معتقلني 
لدى السلطات التركية وكان أبرز 
ــي اللبناني  ــرج عنهم أبو هان املف
ــية من أصول  وهو دمناركي اجلنس
ــة  هيئ ــؤول  مس ــو  وه ــة  لبناني

التصنيع والتطوير وآخرين».

اِّـلف الكوري الشمالي
ــف الكوري  ــق باملل ــا يتعل وفي م
ــمالي ــ يقول عصام ــ فقد  الش
ــلحة  ــعينا للحصول على أس س
ــلحة  «األس ــا  ومنه ــة  مختلف

ــة» وبالفعل ذهب وفد  الكيميائي
ــات اخلارجية  ــب العالق ــن مكت م
أشرف عليه «أبو محمد العدناني 
ــؤول جلنة التفاوض  الذي كان مس
ــول إلى  ــني بغية الوص ــى الفلب إل
ــل إمتام  ــمالية من أج ــا الش كوري
ــم ينجحوا  ــة إلى أنهم ل الصفق
ــا وعادوا من غير حتقيق  بتحقيقه
ــة احلصول  ــيء». وعن كيفي أي ش
ــاب «املغربي»  ــلحة أج على األس
أن أبرز األسلحة احلديثة التي كنا 
ــن صفقات  ــا فمصدرها م منلكه
الشراء مع قيادات من اجليش احلر 
ــت تزوده جهات متعددة،  الذي كان
أن  إال  ــم  معه ــراع  الص ــم  ورغ
عمليات الشراء مع هذه القيادات 
ــل احلصول  ــن أج ــف م ــم تتوق ل
ــل بيعنا هذه  ــوال مقاب ــى األم عل

االسلحة». 

االنتقال اُّـ جبهة النصرة
ــني  ــي وب ــات بين ــبب اخلالف «وبس
ــم ـــ يوضح  ــي التنظي قيادات ف
ــاية مت  ــبب الوش ــي ــ وبس املغرب
ــؤولياتي وحتويلي  جتريدي من مس
ــمى  ــا يس ــن م ــدي ضم ــى جن إل
ــى والية  ــان التابعة ال ــة عثم فرق
ــذاك  ــا وقت ــي يتزعمه ــاة الت حم
ــمي وهو األمر  ــد الهاش أبو محم
ــرك التنظيم  ــي إلى ت الذي دفعن
وااللتحاق بجبهة النصرة بقيادة 
ــرة  ــة النص ــي جبه ــي». ف اجلوالن
ــي بإفادته ــ  ــل املغرب ــ يسترس
ــر وكنت  ــام كبي ــت باهتم «حظي
ــني باللجان  ــد العامل ــغل أح أش
التنسيقية اخلارجية، حيث كنت 
أتواصل مع جهات خارجية منها 
ــى التمويل  ــة للحصول عل قطري
ــد  خال ــيخ  الش ــم  ومنه ــي  املال
ــليمان وهو قطري كان يحمل  س
ــهريا مليون دوالر باإلضافة  لنا ش
ــرائيلية كانت هي  إلى جهات إس
ــال األموال لنا  األخرى تقوم بإرس
ــى مقاتلي  ــك معاجلة جرح وكذل
ــرائيل». ــم داخل دولة إس التنظي
ــي التحقيق  ــن جانبه أكد قاض م
ــي  ف ــاب  االره ــا  بقضاي ــص  اخملت
أن  ــة  الرصاف ــداد  بغ ــتئناف  اس
ــكرية املشتركة  العمليات العس
ــت وبعملية نوعية  العراقية جنح
ــن إلقاء  ــة م ــة طويل ــد متابع بع
ــام املغربي»  ــى «عص ــض عل القب
ــني، وأضاف  ــو أحد أبرز املطلوب وه
أن التحقيقات ما زالت جارية مع 
ــتدفع الى احملكمة  « املغربي» وس
ــزاءه العادل وفق  اخملتصة لينال ج

القانون العراقي.
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قيادي بداعش: شيخ قطري كان يزودنا بمليون دوالر شهرياً وجرحانا نعالجهم في إسرائيل
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ــة املواقع  ــول حماي ــال احلديث ح فيما اط
ــك احلماية، اذ تعرضت  ــاليب تل األثرية واس
ــاوزات ومنذ قرون  ــة الى التج االثار العراقي
عدة، من خالل الرحالة املستكشفني الذين 
ــة ونقلها بني  ــويق اللقى األثري قاموا بتس
ــة مجموعة الهواة، وهم  الدول، تبع الرحال
ــر مختصني، ممن  ــخاص غي ــي العادة اش ف
ــوق اآلثار  يجمعون االثار ويتداولونها في س
ــذه التجارة بني  ــني دول العالم، وازدهرت ه ب
ــة. واملرحلة الثالثة من  ١٧٠٠ و١٨٠٠ ميالدي
التجاوزات متثلت بالتنقيبات غير العلمية، 
ــهلتها الدولة العثمانية من خالل  التي س
ــرد تصريح باحلفر  فرماناتها والتي هي مج
ــب ود  والتنقيب وفي اي مكان، لغرض كس
ــدول االخرى مثل املانيا التي نقلت اعدادا  ال
كبيرة وباحجام مختلفة من االثار العراقية 
الى متاحفها. فيما وضع العثمانيون قانونا 
ــام ١٨٨٤ والذي كان يخدم  ــة اآلثار لع حلماي
ــار. وعلى اثر  ــم اكثر مما يحمي اآلث اطماعه
ــود عام ١٩١٧  ــون اصدر اجلنرال م هذا القان

ــه كيف تدار  ــمه اوضح في رف باس ــا عُ بيان
ــس في العراق  ــدول العربية ولي اآلثار في ال
ــيرا الى ان القوانني العراقية في  فقط، مش
ــون اال انها  ــار تغيرت في املضم حماية اآلث
مازالت تستخدم نفس توجهات هذا البيان 

مع بعض التغييرات الطفيفة.

ِّـاذا نهتم باآلثار؟
وعن سبب اهتمام العراق باآلثار وحمايتها 
فظ اآلثار  ــة ان حتُ ــد الدكتور عباس اهمي أك

ــق التنمية  ــي مكانها لتحقي ــة ف العراقي
املستدامة من خالل فتح مجال السياحة 
ــر يخدم االقتصاد  ــق مردود مالي كبي وحتقي

العراقي.

تحديات الطبيعة 
َّـ الحفاظ على اآلثار

ــار ليس اكبر  ــل الى ان اآلث ــار عبد مندي اش
همها العوامل البشرية املتمثلة بالسرقة 
ــيطرة  والتجاوزات وما تعرضت له خالل س
ــرقة،  ــن تخريب وس ــي م ــاب الداعش االره
ــوائي، بل  ــكاني العش ــي التمدد الس او ف
ــرى مثل  ــة األخ ــل الطبيعي ــت العوام كان
الفيضانات والرشح املائي واالمالح وعوامل 
املناخ في االمطار وحرارة الشمس والرياح، 
ــع االثرية من  ــة املواق ــاول حماي ــال (نح قائ
هذه العوامل، كجهات حكومية مسؤولة 
ــؤولة  ومنظمات دولية مثل االكرومس املس
ــكو،  ــع، وكذلك اليونس ــة املواق عن صيان

وجهات اخرى داعمة حلماية االثار).

دور السلطات اِّـتعاقبة
ــه على دور  ــص في حديث ــز الباحث اخملت رك
ــلطات احمللية واحلكومات املركزية في  الس
ــيرا الى التجاوزات  ــاظ على اآلثار، مش احلف
ــارع  ــيد وش ــارع الرش ــهدها ش ــي يش الت
ــاهد للعيان، حيث يقوم  املتنبي كمثال ش
ــداد بازالة املعلم  ــك ومبوافقة امانة بغ املال
ــك املبنى وتداعياته  األثري حتت ذريعة تهال
للسقوط، فال تلجأ الى الترميم والصيانة 

بل اإلزالة وهي من احللول اخلاطئة.

حماية اآلثار
ــرق حماية االثار  ــاليب وط تناول عباس اس

ــي تأتي من خالل اوال احلماية القانونية  والت
املتمثلة باحلماية العلمية والقيام باعمال 
ــا  ــة، وثاني ــة الناجح ــب الصحيح التنقي
ــات الرصينة  ــة االدارية عبر املؤسس احلماي
ــن  وم ــة  الوطني االدارات  ــا  به ــود  واملقص
ــة باآلثار واملنظمات  ضمنها الدوائر اخملتص
ــون توصيات  ــة على ان تك ــة اخملتص الدولي
تلك املنظمات من ضمن القوانني الداخلية 
لتأخذ احلماية البعد الدولي، وثالثا احلماية 
ــاك مداخلة من  ــت هن ــا كان ــة. فيم األمني
ــرح فيها  ــل والتي ط ــادق اجلم ــي ص الروائ

ــدة  ــة العقي ــة ثانوي ــول حماي ــاؤله ح تس
ــت االجابة ان  ــة او التهدمي، فكان ــن االزال م
القانون العراقي النافذ رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٢ 

ــار، (يتضمن فقرة تقول  اخلاص بحماية اآلث
ــنة  ــار التي يتجاوز عمرها الـ١٥٠ س ان اآلث
ــاري، وهناك فقرة  ــي الى آث ــول من تراث تتح
ــن اآلثار وذلك  ــراه الدولة ان يدخل ضم مبا ت
ــمات وطرزا معمارية فريدة،  الذي يحمل س
ــمات في  ــذه الس ــرت ه ــي اذا تواف ــا يعن مم
ــق للحكومة اخملتصة ان توقف  املبنى فيح
عمليات الهدم واالزالة) مشيرا الى ان على 
ــني االعتبار. ــذه املادة بع ــة ان تأخذ ه الدول

ــتركة  ــاول االتفاقيات الثنائية املش كما تن
بني دول اجلوار والدول االقليمية والدول التي 
ترتبط مبصالح مشتركة، واالتفاقيات التي 
ــانيا مشتركا  تعتبر اآلثار العاملية ارثا انس
ــاول اتفاقية  ــاظ عليه،  فيما تن يجب احلف
ــادة ٥٦ التي تعنى بحماية  ١٨٩٩و١٩٠٧ وامل
ــلحة،  ــة خالل النزاعات املس ــع االثري املواق
ــون الهاي في عام  ــي تعتبر البذرة لقان والت
ــلحة، الذي  ــات املس ــاص بالنزاع ١٩٥٤ اخل
ــي، حيث  ــول االول والثان ــن البروتوك يتضم
ــي مهما، ففي عام  يعتبر البروتوكول الثان
ــة العامة  ــلط الضوء على احلماي ١٩٩٩ س
ــة لتمنع اي  ــل الدول ــار من قب ــززة لآلث واملع
جهة من ضربها في حاالت النزاع املسلح.

ــن حماية  ــراق يقع ضم ــى ان الع ــار ال واش
ــدرع االزرق والذي يجب ان يتم رفعه على  ال
االبنية الثقافية واالثرية، ليكون اشارة الى 

الطيار وميتنع عن قصفه خالل احلروب.

حماية اآلثار العراقية .. والقوانين الدولية والمحلية وتطبيقاتها

إرهابي مغربي يروي جلريدة القضاء العراقي ان «االرهابيني سعوا جللب األسلحة الكيميائية من كوريا 
الشمالية، فيما اكد ان شيخا قطريا كان يزودهم مبليون دوالر شهريا لصالح جبهة النصرة االرهابية».
وبني ان «سعينا مبكتب العالقات اخلارجية للحصول على أسلحة مختلفة ومنها «الكيميائية» من 
كوريا الشمالية، وبالفعل ذهب وفد من مكتب العالقات الذي كان مسؤول التفاوض فيه أبو محمد 
العدناني باإلضافة إلى كونه املتحدث الرسمي للتنظيم وقتذاك ويرأسه أبو أحمد العراقي، إال أنه لم 
ينجح بلقاء األطراف الكورية وإمتام الصفقة، وكان من ضمن األدوار التي يضطلع بها مكتب العالقات 
التنسيق مع األطراف اخلارجية ومنها صفقات التبادل واحلصول على األموال واألسلحة وإدارة العمليات 

اإلرهابية خارج العراق وسوريا».

متابعة / البينة الجديدة

(حماية  بعنوان  ثقافية  الثقافي محاضرة  املتنبي  اقام جتمع شارع  الثقافة،  وزارة  والتراث في  اآلثار  بالتعاون مع هيئة 
اآلثار العراقية في ظل التشريعات القانونية واملؤسسات احلكومية) القاها الباحث اخملتص الدكتور عباس عبد منديل، 
وشهدتها قاعة املكتبة في مبنى املركز الثقافي البغدادي في املتنبي صباح يوم اجلمعة العاشر من آب املاضي. حيث 
استهل احملاضر حديثه بتعريف أنواع اآلثار التي يضمها العراق، والتي هي آثار مادية وغير مادية وآثار فكرية، مشيرا الى 
ان اآلثار املادية تنقسم الى منقولة التي تنقل من مكانها الى مكان آخر كاملتاحف، وغير املنقولة التي ال ميكن نقلها 

مثل االبنية واملدن التي يجب حمايتها موقعيا.

البينة الجديدة / تضامن عبد اِّـحسن
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 إعالن
 طوزارة النف

 )SOMOشركة تسويق النفط (
  النفثــامنتوج بيع ل )MP/2018/7( الدعوة العامة المرقمة

 ألغراض التصدير) EX-Works(على أساس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن تدعو  العراقية دى تشكيالت وزارة النفطـ) إحSOMOنفط (ـسويق الـسر شركة تـي

نتوج ـم تصديرـل الدعوة العامةـشتراك بالـل ذات الخبرةن الشركات ـراغبين مـميع الـج

المبينة في والمواصفات الفنية وحسب الكميات  )EX-Worksاس (ـلى أسـع نفثاـال

الشركة مراجعة مقر في الشراء الراغبة المختصة وشروط الدعوة، فعلى الشركات 

الستالم الدعوة المتضمنة لعاب بغداد امدينة  مقابلحي المعتصم  زيونة/ بغدادالكائن في 

خمسمائة ) ٥٠٠٠٠٠( همقابل مبلغ قدرلشراء المنتوج أعاله جميع الشروط المطلوبة 

تكون إعتباراً من يوم سفترة إستالم العروض دينار عراقي غير قابل للرد علماً إن  ألف

 اإلثنينهراً من يوم ولغاية الساعة الثانية عشر ظ ١٦/8/٢٠١٨الموافق الخميس 

عطلة رسمية فيكون تاريخ الصندوق غلق وفي حال مصادفة يوم  ٣/٩/٢٠١٨الموافق 

 .الغلق في اليوم الذي يليه

 

  
ــامالمديـــر العـــ                              

 لشركة تسويق النـفـط       
 رئيس مجلس اإلدارة       

E-mail: info@somooil.gov.iq      
  Web: www.somooil.gov.iq   
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الشركة العامة للصناعات البرتوكيمياوية
البصرة/ خور الزبري

م / إعالن مناقصات محلية   
ــر الشركة العامة للصناعات البرتوكيمياوية احدى شركات وزارة الصناعة واِّـعادن عن دعوتها لكافة  ١. يس
ــرتاك َّـ  ــمياً داخل العراق لالش ــجلة رس ــركات اِّـصنعة واِّـنتجة واِّـكاتب اِّـس ــة من الش ــات اِّـتخصص الجه
ــمية صادرة ومصدقة من  اِّـناقصات اِّـدرجة أدناه على أن يكون اِّـراجع اِّـدير اِّـفوض أو وكيالً له بوكالة رس

كاتب عدل.
ــرتيات اِّـحلية ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية  ــم التجاري/ اِّـش ٢. تقديم طلب تحريري معنون اُّـ القس

للمناقصات اِّـدرجة ادناه والبالغة (٢٥٠ ألف) دينار غري قابلة للرد. 
٣. ِّـقدمي العطاء الراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية زيارة موقع شركتنا على االنرتنيت:ـ 

 www:Ppchemiq.com
Tenders-companies@industry.gov.iq او موقع الوزارة:ـ

ــتالم وفتح  ــات البرتوكيمياوية/ غرفة لجنة اس ــة للصناع ــركة العام ــليم العطاءات َّـ مقر الش ــم تس ٤. يت
ــتالم العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهراً ليوم الغلق اِّـصادف ٢٠١٨/٨/٢٨  العطاءات وآخر موعد الس
ــرة صباحاً ليوم  ــاعة العاش ــاركني َّـ اِّـناقصات الس ــارات اِّـش ــيكون انعقاد اِّـؤتمر لالجابة على استفس وس

٢٠١٨/٨/٢٦ َّـ مقر الشركة/ البصرة/ خور الزبري. 
ــة اِّـطلوبة وجداول الكميات  ــية بعد ملء اِّـواصفات الفني ــم الرابع من الوثيقة القياس ــم تقديم القس ٥. يت
ــب ما موضح َّـ الوثيقة على ان تكون موقعة ومختومة على جميع أوراقها ومغلفة َّـ ظرف  ــعرة وحس اِّـس
ــم  ــركة مع رقم موبايل اِّـدير اِّـفوض ورقم واس واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للش

اِّـناقصة مع تزويدنا بقرص (CD) للوثيقة كاملة، إضافة لظرف ثان يتضمن اِّـستمسكات اِّـطلوبة.
٦. َّـ حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها إلمالء القسم الرابع 

منها فإنه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم.
ــيتم فتح العطاءات التجارية بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني بالحضور اُّـ مقر الشركة  ٧. س

العامة للصناعات البرتوكيمياوية/ غرفة لجنة استالم وفتح العطاءات.
٨. يثبت العنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل اِّـدير اِّـفوض ورقم واسم اِّـناقصة على العطاءات 

وعلى أن تكون مغلقة ومختومة.
ــو عليه اِّـناقصات أجور النشر واإلعالن آلخر  ــركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس ٩. الش

إعالن.
خالد كاظم ناجي
اِّـدير العام

مفروشات الفهد
إعــــــــــــــــــالن

حلول  بمناسبة  منتوجاتها  جميع  على  حقيقية  تخفيضات  عن  الفهد  مفروشات  تعلن 
عيد األضحى اِّـبارك. 

١- جرجف نفرين ٤ قطع مع بيت لحاف بـ١٣,٠٠٠
٢- جرجف نفرين ٣ قطع قماش درجة ممتازة (كشكش + الستيك) بـ١٠,٠٠٠

٣- جرجف نفر قماش ثري دي (كشكش + الستيك) بـ٦,٠٠٠
٤- تلبيسة نفر واحد بـ٤,٠٠٠

٥- تلبيسة نفرين قماش ثري دي بـ٧,٠٠٠
٦- بيت دوشك نفر قماش ثري دي بـ٤,٠٠٠

٧- بيت دوشك نفرين قياس ١٨٠ سم x٢٠٠ سم x ٣٠سم
م: ٠٧٩٠٢١٥٧٨٨٤ 

E-mail :alfahid@yahoo.com
Masker30@yahoo.com

توجد خدمات توصيل للرصافة والكرخ

محكمة األحوال الشخصية َّـ الفجر
العدد: ١٦٨/ش/٢٠١٨ 
ــواش القيمة  ــورس محمد ه ــة ن ــت اِّـدعي أقام
ــد َّـ الدعوى  ــني مظهر حمي ــى اِّـفقود حس عل
ــر رعاية  ــى عليه مدي ــاله على اِّـدع اِّـرقمة اع
ــب فيها الحكم  ــة لوظيفته تطل ــن اضاف القاصري
ــمه اعاله الذي فقد َّـ  بموت اِّـفقود اِّـذكور اس
ــخ ٢٠١٤/٦/١٢  ــبايكر بتاري ــزرة س اثناء مج
ــني ٨٧ و٩٤ من قانون  ــتنادا ألحكام اِّـادت واس
ــنة ١٩٨٠ قررنا  ــة القاصرين رقم ٧٨ لس رعاي
ــة متداولة بني  ــمية يومي ــة رس ــر بصحيف النش
الناس بغية تحقق اِّـحكمة عن حياة اِّـفقود من 
ــر معلومات لديه عن  ــا فعلى كل من تتوف عدمه
حياة اِّـفقود مراجعة محكمتنا باِّـوعد اِّـقرر َّـ 

٢٠١٨/٨/١٩ الساعة التاسعة صباحاً.
القاضي/اياد حنون هادي

مديرية تنفيذ الناصرية
رقم االضبارة: ١٧٧٣/ ٢٠١٨

إُّـ /اِّـنفذ عليه/ عقيل مكطوف جويد
ــاب مركز  ــالل كت ــذه اِّـديرية من خ ــق له ــد تحق لق
ــني بالعدد ٦٠٣٢ َّـ ٢٠١٨/٨/٦  ــرطة الحس ش
ــك موطن دائم أو  ــك مجهول محل اإلقامة وليس ل أن
ــتنادا  مؤقت أو مختار يمكن إجراء التبليغ عليه واس
ــرر تبليغك إعالنا  ــون التنفيذ تق ــادة ٢٧ من قان للم
ــة  ــور َّـ مديرية تنفيذ الناصرية خالل خمس بالحض
ــرة  ــر ِّـباش ــوم التالي للنش ــن الي ــا تبدأ م ــر يوم عش
ــدم  ــة ع ــورك وَّـ حال ــة بحض ــالت التنفيذي اِّـعام
ــراءات التنفيذ  ــذه اِّـديرية بإج ــر ه حضورك ستباش

الجربي وفق القانون.
                                         اِّـنفذ العدل

ناجي عبد الهادي السعداوي
أوصاف اِّـحرر:

 ١٥٦ ــدد  بالع ــة  الناصري ــداءة  ب ــة  محكم ــرار  ق
/ب/٢٠١٨ َّـ ٤/٣ /٢٠١٨.

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد: ٢٠١٧/٨٢٠

                               إعـــــــــــالن
ــيارة اِّـرقمة  ــة الس ــذ الناصري ــة تنفي ــع مديري تبي
١١٣٣٢/ أ ذي قار خصوصي العائدة للمدين فراس 
فؤاد رديف لقاء طلب الدائنة نوال لفته جمعة البالغ 
ــراء  ــب بالش ــى الراغ ــون، فعل ٨٩,٠٠٠,٠٠٠ ملي
ــة خالل ١٠ أيام تبدأ من اليوم  مراجعة هذه اِّـديري
ــات القانونية  ــتصحباً معه التأمين ــر مس التالي للنش
ــة  ــدرة ٥٠٠٠٠٠٠ خمس ــة اِّـق ــن القيم ١٠٪ م
ــم  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ماليني دينار وش
ــرتي. استناداً ألحكام  التحصيل والداللية على اِّـش

اِّـادة ٧١ ثالثاً من قانون التنفيذ.
اِّـواصفات:ـ

ــار خصوصي  ــة ١١٣٣٢ أ ذي ق ــيارة اِّـرقم ١- الس
نوع ليفان صالون أبيض ٢٠١٣.

                                      منفذ عدل الناصرية
ناجي عبد الهادي السعداوي

محكمة بداءة الشطرة
العدد: ٦٠٦/ع/ب/٢٠١٧

إعالن مزايدة
عطفاً على قرار محكمتنا الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٧ 
ــفى عن  ــار ٢٩٨/٨ مستش ــذه اِّـحكمة العق ــتبيع ه س
ــراء مراجعة  ــى الراغب بالش ــدة العلنية فعل ــق اِّـزاي طري
ــر  اِّـحكمة خالل ثالثني يوماً اعتباراً من اليوم التالي للنش
ــتصحباً معه هوية االحوال اِّـدنية وشهادة الجنسية  مس
ــن القيمة  ــبة ١٠٪ م ــة بنس ــات قانوني ــة وتأمين العراقي
ــعمائة واربعة  ــدرة للعقار عند وضع اليد البالغة تس اِّـق

وعشرون مليوناً واربعمائة الف دينار فقط. 
االوصاف: دار سكن مفرزة غري رسمي اُّـ دارين ومحالت 
ــدار االوُّـ مكونة من صالة وغرفة  ــتأجرة. ال تجارية مس
ــتأجر. والثانية  ــغول من اِّـس ــخ وصحيات مش نوم ومطب
ــغول من  ــة ومطبخ ومش ــوم وصال ــن غرفتي ن ــون م تتك
مستأجر. أما اِّـحالت عدد ٢ يقع َّـ مدينة الشطرة قرب 

اِّـحكمة القديمة.
القاضي/ عيسى عطوان عبد اهللا

إعـــــــــــــالن 
بناًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعية 
(فهران جرب ياسني) التي تطلب (تبديل 
ــاوي)  ــاوي) اُّـ (الجليب ــن (جلي ــب) م لق
ــرتاض مراجعة هذه  ــى من لديه اع فعل
ــدة أقصاها (١٥) يوماً  اِّـديرية خالل م
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ  وبعكسه س
ــادة (٢٢) من  ــكام اِّـ ــوى وفق اح الدع
ــنة  قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لس

.(٢٠١٦)
         اللواء هيثم فاضل عباس

مدير األحوال اِّـدنية والجوازات 
         واإلقامة العامة / وكالة

نتويه 
ــهواً َّـ صحيفة البينة الجديدة بالعدد ٣٠٠٧  ورد س
ــم الدائن  ــد ٢٠١٨/٨/١٢ (اس ــوم األح ــادف ي اِّـص
ــي نعمه  ــد)، والصحيح (عل ــه ضم ــي نعم ــأ/ عل الخط

حسن)، لذا اقتضى التنويه.

فقدان باج 
ــركة العامة للمنتجات النفطية  فقد باج صادر من الش
ــه (٦٢١) َّـ  ــد اهللا محمد) رقم ــم (مصطفى عب باس
ــليمه إُّـ جهة  ٢٠١٧/٦/٥، على من يعثر عليه تس

اإلصدار، مع التقدير.



ــي االنتخابات ولم  ــن أخفقوا ف ــتكني من الذي ــدد املش 1 - كان ع
ــح  ــكاوى للمفوضيه بحدود مائتي مرش يفوزوا والذين قدموا ش
ــتة آالف وخمسمائة  ــل في االنتخابات من أصل أكثر من س فاش
مرشح فشل باالنتخابات ذلك ان عدد املرشحني الذين أعلنتهم 
ــم 329 عدد  ــح فاز منه ــبعة آالف مرش ــا يقارب س ــة م املفوضي

أعضاء البرملان.
ــر تغييرا على  ــدد املعترضني القليل هذا أظه ــؤال اذا كان ع والس
ــا فكيف  ــة زاد من عدده ــف الى قائم ــابع أضي ــتة فائزين وس س
ــس جميع  ــل مثال ولي ــرض ألف فاش ــو اعت ــة ل ــتكون النتيج س
ــيترتب على ذلك أضعاف أضعاف ما  ــلني باالنتخابات اذ س الفاش
ــبعة الذين تغيرت نتائجهم بهذا  طالهم التغيير أي أضعاف الس

العدد القليل جدا من املعترضني.
ــن الفائزين عند العد والفرز  ــبعة م 2 - اذا ظهر تعديل وتغيير بس
اليدوي ألقل من خمسة 
ــط  فق ــدوق  صن آالف 
ــر من  ــوع أكث ــن مجم م
ــف صندوق  ــني ال خمس
ــتكون  س ــف  فكي
ــو كان العد  ــة ل النتيج
ــع  ــدوي جلمي ــرز الي والف
الصناديق الذي يزيد على 
صندوق  الف  ــني  اخلمس
آالف  ــة  خمس ــس  ولي
احتمال  ــك  هنال ــط  فق
ــيكون  س ــالف  االخت ان 
ــبعة الذين  أضعاف الس
التغيير  ــم  عليه حصل 
ــني الف  ــس اكثر من خمس ــة آالف صندوق ولي ــرز خمس ــدّ وف بع

صندوق ستكون مأساة حتما.
ــاوي عدد  ــكان الرصافة التي مت حرق صناديقها يس ــدد س 3 - ان ع
ــان  ــالء واملثنى وميس ــات هي كرب ــن أربع محافظ ــكان أكثر م س
والديوانية، والرصافة كانت لها جوالت انتخابية فكيف ستكون 
ــة احملروقة  ــدوي لصناديق الرصاف ــرز الي ــو مت العد والف ــة ل النتيج
ــبعة الذين  ــح عدد التغيير في النتائج أضعاف أضعاف الس الصب

طالهم التغيير.
ــي الكثير فهو  ــي القليل يحصل ف ــا يحصل ف ــالف كم 4 - االخت
ــان النه اعلى  ــول نائب واحد بالبرمل ــر املقبول دخ ــالف ومن غي اخت
ــلطة فكيف ميكن قبول دخول النواب الذين مت استبعادهم الى  س
ــتحقون ان يكونوا نوابا وكيف نقبل  ــان في حني انهم ال يس البرمل
ــتبعاد عدد من الذين يستحقون الدخول الى البرملان حتى ولو  اس

كان العدد قليال؟
ــت االختالف  ــح واحد فهذا يثب ــت النتيجة ملرش ــى لو كان 5 - حت

ــرقة املليارات  ــى س ــد وعل ــى مليون واح ــرقة عل ــرقة س فالس
فالسرقة سرقة واالختالف اختالف والتزوير تزوير عال أو نقص. 

ــافاكم من كل مرض  الثالول أو الفالول أو الثآليل أعاذكم اهللا وش
ــن أن تظهر في  ــوءات أو زوائد جلدية صغيرة ميك ــروه.. هي نت ومك
ــه، وهي من  ــم وتكون عادةً بلون اجللد نفس أية منطقة من اجلس
ــات  ــة عن أحد أنواع فايروس ــة أو العلمية ناجم ــة الطبي الناحي
الورم احلليمي البشري الناجم أصالً من تراكم بروتني صلب يدعى 
(الكيراتني) على سطح الطبقة اخلارجية من اجللد وإن املعاجلة ما 
عادت اليوم في ظل استخدام الليزر صعبة أو مستعصية بل هي 

أسهل من (ثرم الزالطة)..
ــوع طبي؟ لكني أقول  ــاءل أحدكم هل إنني بصدد موض وقد يتس
ــاً).. املهم نعود  ــالفة رباط ــم إن اإلتيان أو ذكر الثالول ألن (للس لك
ــك أصالً البطالة  ــة التي أنا بصددها، وأعني بذل ــى أصل القضي ال
ــكلة تخيّم على  ــتفحلت عندنا في العراق وصارت مش التي اس
أرواحنا مثل شبح مرعب، ويعرف اجلميع ما للبطالة من تداعيات 

ــية على صعيد الفرد  نفس
وما لها من مردودات سلبية 
ــع  اجملتم ــتقرار  اس ــى  عل
وسالمة بنائه وروابط أفراده، 
ــا أن عدد  ــو عرفن ــف ل فكي
ــن اخلريجني في  العاطلني م
ــات  االختصاص ــف  مختل
وغير اخلريجني هو باملاليني؟ 
ــا عرفنا  ــال إذا م ــف احل وكي
ــن  الذي ــني  العراقي ــدد  ع أن 
ــط الفقر  ــون حتت خ يعيش
ــبعة ماليني  ــاوز الس ــد جت ق
ــط هذا املوج  ــان! ووس إنس
ــي  ــق اليوم ــم والقل املتالط

ــاص البطالة أو  ــرح احللول الناجعة المتص ــش هناك من يط املعي
.. القضاء املبرم عليها؟.. تعالوا معي رجاءً

ــغيل ميناء  ــي والقاضي وائل عبد اللطيف إن تش ــول السياس يق
ــتغال نصف  ــأنه أن يضمن اش ــرة من ش ــر في البص ــاو الكبي الف
مليون عراقي بصري، لكن القوى املعرقلة -التي أعني بها الثالول- 
ــروع العراقي العمالق.  ــي من تعطل أية محاولة إلجناز هذا املش ه
ــركة الصناعات احلربية  ــذا أوالً.. أما ثانياً فيقول املدير العام لش ه
مظهر صادق التميمي إن إعادة تشغيل هيئة التصنيع العسكري 
ــف للعاطلني عن العمل تصل إلى  ــتوفر عدداً كبيراً من الوظائ س
ــف وظيفة، لكن (الثالول) منعول الوالدين ال يقبل بتحريك  ٢٠٠ أل

عجلة ودواليب املصانع!
ــتغلت كل مصانعنا ومعاملنا والورش احلرفية  وأنا أقول إذا ما اش
ــن (الثالول) ال  ــعب كله يعمل، لك ــنجعل الش الصغيرة فإننا س
ــة األجنبية التي  ــا بنظر االعتبار العمال ــره ذلك. وإذا ما أخذن يس
صارت تغزونا في عقر دارنا ووضع املعاجلات الصحيحة لها أمكننا 
ــي.. باختصار لدينا عقول تنتج  ــر آالف الفرص للعامل العراق توفي
ــلني  ــكلتنا بالثالول وكل الفاش ــود وأكرر أن مش ــول، لكن أع احلل
والعاجزين الذين دمروا هذا الوطن بـ(شخيرهم) وفسادهم اخملزي.
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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

باختصار لدينا عقول 
تنتج الحلول لكن 

أعود وأكرر أن مشكلتنا 
بالثالول وكل الفاشلني 
والعاجزين الذين دمروا 

هذا الوطن بـ(شخريهم) 
وفسادهم اِّـخزي

عدد سكان الرصافة 
التي تم حرق 

صناديقها يساوي 
عدد سكان أكثر من 
أربع محافظات هي 

كربالء واِّـثنى وميسان 
والديوانية

@Âÿ€@fiÏ‹ßa@b‰ÌÜ€
HfiÏ€br€aI�i@b‰n‹ÿífl

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي
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 وكاالت / البينة الجديدة
ــي امللقب بني  ــف الفنان حامت العراق كش
العراقية»،  ــة  األغني بـ»عندليب  جمهوره 

ــامت عن تفاصيل ألبومه اجلديد  «ح
 ،«٢٠١٨ ــي  العراق

موضحاً تعاونه 
ــع  م ــد  اجلدي

و  يستر ملا ا

املصري وليد فايد من خالل أغنية ستحمل 
ــيقي الطربي  توزيع األخير من اللون املوس
الكالسيكي، بعنوان «ارجع لهم». وأوضح 
ــان ميثم عالء  ــي أن األغنية من أحل العراق
ــلوب اللحني  ــن، الذي أكد تنوّع األس الدي
ــال  ــن أعم ــه م ــا قدم ــاً عم ــد كلي والبعي
تلحينية سابقة، نظراً لكلمات األغنية 

التي كتبها الشاعر عدنان األمير.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــة  ــة اجلزائري ــت النجم أطلق
ــاً  كليب ورد  ــا  كاميلي
ــق  جديداً ألغنية «العش
كواني» من إنتاج شركة 
 ، «أرابيكا» لإلنتاج الفنيّ
ــذي وإدارة  ــاج التنفي اإلنت
وقد  برازي،  لفاتن  األعمال 
ــمال  ــي ثالث مناطق في ش ــا ف متّ تصويره
د  ار، وطرابلس، والبترون. جتسّ لبنان هي عكّ
ــتعرض  ة حلم، تس كاميليا في األغنية قصّ
ــا وبني حبيبها،  ــريط الذكريات بينه فيه ش
ــه وجه حبيبها من الوجه  ة يتغيّر في وتروي قصّ

الطيّب إلى الوجه القاسي.
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وقفة

طارق حرب
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بغداد / البينة الجديدة
ــم امرأة  ــة قتلى بينه ثالث
ــى  جرح ــة  وأربع ــة  وطفل
ــه  أعلنت ــا  م ــب  بحس
ــداد،  بغ ــات  عملي ــادة  قي
ــار  انفج ــة  حصيل ــي  ه
ــوق  ــفة في س ــوة ناس عب
الصدر في  ــة  مريدي مبدين
ــهد  تش التي  ــة،  العاصم
ــني.  للمتبضع ــاً  اكتظاظ
احلادث أدى أيضاً إلى إحلاق 
ــح  فت ومت  ــة،  مادي ــرار  أض
ملعرفة  ــاته  مبالبس حتقيق 
اجلهة التي تسببت بذلك.

CÔ„aÏ◊@’í»€aD@ø@ÖâÎ@bÓ‹Óflb◊

متابعة / البينة الجديدة
ــان يوان، من  ــن س ــتخدم تش يس
ــمال  ــدة ش ــه اجلدي ــة تايبي مدين
تايوان، إعدادات غير عادية ملالحقة 
ــة  االفتراضي ــة  اللعب ــوش  وح
ــتخدم  «بوكيمون جو»، حيث يس
ــي  ف ــا  يربطه ــا،  ذكي ــا  هاتف  ١١
ــر حقيبة  ــحنها عب دراجته، ويش
ــادت صحيفة  ــن البطاريات. وأف م
ــرو» البريطانية، أمس، أن يوان  «مت
ــا، بات  ــر ٧٠ عام ــغ من العم البال
ــم بوكيمون»،  ــم «الع يُعرف باس
ــه في  ــر دراجت ــل عب ــث يتنق حي
التايوانية  املدينة  حدائق وشوارع 
ــاء  ــوال اليوم، ويعود ملنزله مس ط
كل يوم. ويعمل يوان لزيادة هواتفه 
الذكية إلى ١٥ هاتفا؛ ألنه يعتقد 
أن اللعبة تساعده في الوقاية من 
ــب أصدقاء  الزهامير، وكس ــرض  م
ــن، وفقا  ــني آخري ــع العب ــدد، م ج

لشبكة «إرم» اإلخبارية.

AîÏyÏ€a@’y˝�Ì@Âé�fl

متابعة / البينة الجديدة
ــك  ش ال  ــة جلمع العبوات   ــني حاويات القمام أن التجول ب

ــث على  ــذي يبع ــل ال ــس بالعم ــة لي الفارغ
ــد يكون  ــيدة أمريكية ق ــر، لكن س الفخ
ــة  ــر، حيث دأبت على ممارس ــا رأي آخ له
هوايتها املفضلة في جمع العبوات من 
ــم من امتالكها  القمامة، على الرغ
ــزا  لي ــفت  ــة. وكش ــروة طائل ث
عاماً)،   ٦٧) سيلفرسميث 
لسنوات  تعمل  التي 
جمع  ــي  ف طويلة 
العبوات الفارغة 
ــن القمامة،  م
أنها متلك ثروة 
ــدر مباليني  تق
ــدوالرات،  ال
حيث تبلغ 

ــة  قيم
تها  ممتلكا
ــي  ف ــة  العقاري
ــني  ــو ٨ مالي ــورك نح نيوي

دوالر. 

متابعة / البينة الجديدة
ــرّ التي تضرب  ــت موجة احل دفع
ــني  ــي الص ــنغهاي ف ــة ش مدين
ــوم في  ــكان إلى الن ــض الس بع
العراء، على املقاعد واألرصفة في 
ــوارعها. وعادة ما يُعرف  أكبر ش
ــارع نانكني بأنه سوق جتارية  ش
ــر الكبرى،  ــف فيها املتاج تصط
ــهرته إلى أيام السيادة  وتعود ش
ــية على شنغهاي التي  الفرنس

ــو  ــام ١٩٤٦. وه ــي الع ــت ف انته
ــاري مهم.  ــياحي وجت مقصد س
ــام املاضية  ــوّل في األي ــه حت لكن
ــرة في الهواء  إلى غرفة نوم كبي
الطلق. فمع هبوط الليل وإقفال 
ــد مقاعد  ــر أبوابها، تقص املتاج
ــوع من  ــه جم ــارع وأرصفت الش
ــن احلرارة  ــني م ــكان الهارب الس
اخلانقة واملنازل الضيّقة في هذه 

املدينة الضخمة.

@ÚÀâb–€a@paÏj»€a@…‡£@ÚÌäq
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متابعة / البينة الجديدة
ــن التحكم بصورة الفتة  متكن باحثون مؤخرا م
في خاليا مسؤولة عن تدهور اجلسم مع التقدم 
ــف  ــاعد الكش ــط آمال بأن يس ــي العمر، وس ف
ــتقبال،  ــيخوخة مس العلمي على مقاومة الش
ــب  ــباب قدر اإلمكان. وبحس وإطالة مرحلة الش
ــة، فإن  ــتر» البريطاني ــة «إيكس ــة جلامع دراس
ــفت أن  ــى احليوانات كش ــت عل ــارات أجري اختب

إنعاش خاليا الشيخوخة املتراكمة في أنسجة 
ــوظ. وأدى  ــن ملح ــم أدى إلى حتس وأعضاء اجلس
ــدى احليوانات في  ــة ل ــادة كيماوي ــتخدام م اس
ــلوفيد الكيماوي،  ــني الس ــراز مركب هيدروج إف
ــاخت  ــاش اخلاليا التي ش ــبب في إنع ــذي تس ال
ــامة،  ــم، ومبا أن هذه املادة قد تكون س في اجلس
ــاد طريقة ممكنة  ــغلون بإيج ــإن العلماء منش ف

إليصالها إلى اخللية بصورة سليمة ال تؤذي.

متابعة / البينة الجديدة
ــي يبلغ من  ــد بريطان ــى متقاع تلق
ــورة مببلغ ٢٢٠  ــا فات ــر ٩٩ عام العم
مليون جنيه إسترليني من مصلحة 
ــرر االنتحار لضخامة  الضرائب، فق
ــن. ولم يكن جورج تايلور  مبلغ الدي
قد خرج من حزنه على زوجته التي 
ــي، وكان  ــان املاض ــت في نيس توفي
قد أمضى معها ٦٥ عاما من احلياة 
ــتلم بريدا من  ــتركة، حتى اس املش
ــب عن  ــة الضرائ ــي مصلح موظف
ــتندات تفيد  طريق اخلطأ، فيه مس
ــون جنيه  ــه كان ٣٫٢ ملي ــأن دخل ب

إسترليني، لذلك، عليه دفع ضريبة 
ــترليني. بقيمة ٢٢٠ ألف جنيه إس
ــا رأيت  ــورج تايلور: «عندم ــال ج وق

ــم ال ميزحون،  ــورة وأدركت أنه الفات
ــاءت حالتي للغاية. ولم أجد أي  س

مخرج فقررت االنتحار».
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