
واشنطن / وكاالت / 
اقرت وزراة الدفاع االمريكية ”البنتاغون“، 
ــا اجلوية في  ــأن غاراته ــبت، ب ــس الس ام
ــل ١١١٤  ــببت مبقت ــوريا تس ــراق وس الع
ــوريا منذ عام ٢٠١٤  مدنيا في العراق وس
ــره  ــون في نش ــر البنتاغ ــى االن.وذك وحت
ــذ  ــي نف ــش االمريك ــيا“ أن ”اجلي ”اوراس
ــني آب عام ٢٠١٤  ــارة جوية ما ب ٣٠,٠٠٨ غ
ــام ٢٠١٨ وقد قتل  ــى نهاية آب من ع وحت
حوالي ١١١٤ مدنيا خالل تلك الفترة ( من 

ــاف البيان أن ”البنتاغون  دون قصد)“.واض
ــتهداف والضربات  ــل عمليات االس يواص
ــن  ــت م ــي ذات الوق ــد ف ــاملة واحل الش
ــني وتتضمن  ــني املدني ــوع االصابات ب وق
ــة دقيقة وفحص  ــة مراجع ــذه العملي ه
ــتهدفة قبل حدوث  ــكل مجموعة مس ل
ــرى بعد الضربة  ــة ، ومراجعة أخ مخالف
ــتصبح تقارير الضربات متاحة  حيث س
للجمهور“.واشار املوقع إلى أنه ”ومع ذلك 
ــان اعداد الوفيات قد تكون اعلى بكثير  ف

ألنه اليزال هناك ٣١٠ تقارير مفتوحة وقيد 
ــب  ــع، أنه ”وبحس ــني املوق التحقيق“.وب
ــد ارتفع عدد القتلى  منظمة انتي وار فق
من العمليات العسكرية األمريكية منذ 
عام ٢٠١٤ إلى أكثر من ٦٠٠٠ شخص في 
العراق وسوريا، فيما تقول منظمة العفو 
الدولية إن أعداد حكومة الواليات املتحدة 
ــكل مصطنع ألنه لم يتم  منخفضة بش
إجراء حتقيقات كافية للعثور على العدد 

الدقيق لوفيات املدنيني“.

ــتقلة  ــا املس ــة العلي ــت املفوضي اعلن
ــتان  ــتفتاء في كردس لالنتخابات واالس
ــت اخلاص  ــة التصوي ــاح عملي امس جن
ــا  فيم ــتان  كردس ــان  برمل ــات  بانتخاب
ــي عموم  ــاركة ف ــبة املش بينت ان نس
ــدث  املتح ــال  وق  ٪٩١ ــت  بلغ ــم  االقلي
ــم املفوضية شيروان زرار ان عملية  باس
ــاح تام  ــرت بنج ــاص ج ــت اخل التصوي
ــوا  ــاً ادل ــى ان ١٥٦١١٤ ناخب ــيرا ال مش
ــبة  ــس االول وبلغت نس ــم ام باصواته
ــم (٩١٫٦٩٪)  ــاركة في عموم االقلي املش
ــات  ــة النتخاب ــج االولي ــا ان النتائ الفت
ــالل (٧٢)  ــتعلن خ ــتان س ــان كردس برمل
ــى  ــت عل ــاء التصوي ــد انته ــاعة بع س
ــفير االمريكي  ــن الس ــر اعل صعيد اخ
في العراق دوغالس سيليمان عزم بالده 
ــى زيادة  ــف عل ــراكة مع اليونيس بالش
ــاه النظيفة لـ  ــول على املي فرص احلص
(٧٥٠) الف شخص في البصرة. مبينا ان 
بالده ستساعد في تنظيم مؤمتر للمياه 
ــس الوزراء  ــة العامة جملل ــة االمان برعاي
ــريعة  ــاريع الس ــد اولويات املش لتحدي
ــيليمان في كلمة  ــرة وقال س في البص
ــة  املقدم ــاعدات  املس ــوص  بخص ــه  ل

حملافظة البصرة بحسب بيان للسفارة 
ــهر  االش ــدار  م ــى  ــه عل ان ــة  االمريكي
ــي البصرة  ــة املاضية اعرب اهال القليل
ــتوى  عن رغبتهم في احلصول على مس
ــني  ــات العامة وحتس ــل من اخلدم افض
ــالل قنصليتنا في  نوعية احلياة ومن خ
ــمعنا مطالبهم ولفت  البصرة فقد س
الى ان الواليات املتحدة ستقدم  للعراق 
ــال املياه لتقدمي  ــراً معروفاً في مج خبي
املشورة حلكومة محافظة البصرة حول 
اولويات املشروع، وفي الشأن السياسي 
ــف مصدر مطلع عن استبعاد (٩)  كش
ــس اجلمهورية  رئي ــب  ــحني ملنص مرش
ــحاب احد املرشحني  ــيراً الى انس مش
ــحني ملنصب  وقال املصدر ان عدد املرش
ــحاً وان  رئيس اجلمهورية بلغ (٣١) مرش
ــتوفوا  ــم فقط اس ــحني منه (٧) مرش
ــوا  ــم يقدم ــحاً ل ــروط و (١٤) مرش الش
ــية فيما مت  ــرة السياس ــت اخلب ــا يثب م
ــحاب  وانس ــحني  مرش  (٩) ــتبعاد  اس
ــان يوم  ــس البرمل ــد حدد رئي ــح وق مرش
ــرين االول املقبل موعداً  ــن تش الثاني م
ــحني لرئاسة  نهائياً الختيار احد املرش
ــيد برهم صالح  ــة وكان الس اجلمهوري
ــح لهذا املنصب قد نفى بشكل  املرش
ــحب  ــه االنباء عن س ــا تناقلت قاطع م

ــو االحتاد  ــت دعا عض ــيحه في وق ترش
ــاالر محمود  ــتاني س ــي الكردس الوطن
ــتاني  ــزب الدميقراطي الكردس امس احل
ــب رئيس  ــحه ملنص ــحب مرش ــى س ال
ــدة  ــان وح ــل ضم ــن اج ــة م اجلمهوري
ــني ان االحتاد  ــا ب ــردي فيم ــوت الك الص
ــحه برهم صالح، وفي  ــك مبرش متمس
التطورات ايضا وجه رئيس الوزراء حيدر 
ــادي امس االول بنقل الفريق الركن  العب
ــادة عمليات  ــن قي ــمري م ــل الش جمي
ــام رئيس جامعة  البصرة وتكليفه مبه
ــكرية، على  ــات العس ــاع للدراس الدف
صعيد ذي صلة رجح مجلس محافظة 

ــيد فليح  ــف الفريق رش ــرة تكلي البص
ــة خلفا  ــادة عمليات احملافظ ــام قي مبه
ــمري وقال  ــن جميل الش ــق الرك للفري
ــي ان الفريق  ــامن املياح ــو اجمللس غ عض
ــغل مهام قيادة شرطة  رشيد فليح ش
ــرة وكالة ولم يتم التصويت عليه  البص
ــة الختياره قائدا  ــل مجلس احملافظ داخ
ــف فليح مبهام  ــرطة مرجحا تكلي للش
ــمري، وفي  ــادة العمليات خلفا للش قي
ــى النائب عن ائتالف  التطورات ايضا نف
ــاء التي  ــاح العكيلي االنب ــائرون صب س
ــائل االعالم ومواقع  ــا بعض وس تناولته
ــن اتفاق حتالف  ــل االجتماعي ع التواص

ــة  ــح رئاس االصالح واالعمار على مرش
ــار الى ان عادل عبد  وزراء العراق فيما اش
املهدي هو احد االسماء املتداولة لتولي 
ــمي حلد  املنصب لكن ال يوجد اتفاق رس
ــذا الصدد، من جانبه اكد النائب  االن به
ــز انه مت  ــر الفاي ــاء عام ــف البن عن حتال
ــكل  التوافق على عادل عبد املهدي بش
اولي بني كتلتي البناء واالصالح واالعمار 
ــب  ــغل منص لش ــتقل  ــح مس كمرش
رئيس مجلس الوزراء ومبقبولية شيعية 
ــنية وكردية فيما اشار الى ان اسم  وس
ــوراً بعد  ــيتم طرحه ف ــدي س ــد امله عب
ــح منصب  ــم التصويت على مرش حس

ــأن ذاته اكد  رئيس اجلمهورية، وفي الش
ائتالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء 
ــم  حيدر العبادي امس على ضرورة حس
ــل تكليف  ــة االكبر قب ــوع الكتل موض
ــكيل احلكومة الفتا الى  مرشحها بتش
ان ما يتأسس على ذلك ال ميكن قبوله او 
بناء احلكومة املقبلة على اساسه وقال 
انه يجب االلتزام بالنصوص الدستورية 
ــة االكبر قبل  ــة بتحديد الكتل القاضي
ــف  بتكلي ــة  اجلمهوري ــس  رئي ــروع  ش
ــحها لتشكيل احلكومة، في وقت  مرش
اعتبر النائب عن محافظة البصرة رامي 
السكيني ان البصرة ستمثل االنعطاف 
ــي واحملوري في مراحل تشكيل  السياس
ــة اجلديدة واصفا احملافظة بانها  احلكوم
ــان والوتد الصلب  ــزان في البرمل قبة املي
في احلكومة املقبلة وان البصرة اعطت 
ــان  ــة والبرمل ــة للحكوم ــالة واضح رس
ــاة االقتصادية  ــد بانها عصب احلي اجلدي
للعراق ومنها تنبع قوة العراق املالية من 
خالل صادراتها النفطية ومسطحاتها 
ــاً ان  ــة ومبين ــا احلدودي ــة ومنافذه املائي
ــتراتيجية  الس ــرة  البص ــة  خصوصي
ــراع بني  ــا مهما للص ــت منها باب جعل
القوى السياسية وحلبة مهمة لالرادات 

السياسية املتقاتلة.

بغداد / 
ــلفة موظفي  اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من س
دوائر الدولة التي تراوحت مابني اخلمسة والعشرة ماليني 
ــتر كارد ) .  ــار عن طريق ادوات الدفع االلكتروني ( املاس دين
ــي بيان تلقت ( البينة  ــال املكتب االعالمي للمصرف ف وق
ــلف موظفي  ــرف دفعة جديدة من س ــدة ) انه مت ص اجلدي
ــة  لنحو ٥٦٠  ــطة البطاقة االلكتروني ــر الدولة بواس دوائ
ــلفة مت عن طريق  موظفا.وأوضح البيان ان صرف تلك الس
ــالة نصية تخطره مبنحه السلفة  ابالغ املوظف عبر  رس
ــتكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه  وذلك بعد ان يس
ــع االلكتروني والتي  ــق أدوات الدف ــا وصرفها عن طري اياه

متت تعبئة الرصيد املالي اليها.
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كتب اِّـحرر السياسي

مفوضية كردستان تعلن نجاح التصويت الخاص لبرلمان االقليم .. وامريكا تعتزم توفير مياه نظيفة لـ (750) الف شخص بصراوي

َّـ الهدف

ــة ان  ــون من مكونات العراق الرئيس ــن حق كل مك م
ــر متثيل ويدافع عن  ــخص الذي ميثلها خي تختار الش
حقوقها بصالبة .. هذا حق مشروع مع امياننا املطلق 
ــل حتت املظلة الوطنية  ــؤول يجب ان يعم بأن اي مس
الواسعة والفضاء الوطني الشامل وليس الجل فئة 
او مكون ما.. وتأسيسا على ذلك اختار االخوة السنة 
ــة مجلس  ــاط لرئاس ــق احليوية والنش ــاباً متدف ش
ــي البالد وان  ــريعية ف ــلطة تش ــواب وهو اعلى س الن
ــالل  ــحون ووضعوا بيضهم في س االخوة االكراد يرش
ــن يعتقدون انه قادر على نيل حقوقهم كاملة غير  م

ــالل  ــن خ م ــة  منقوص
ــى منصب  عل احلصول 
ــة اما  ــس اجلمهوري رئي
الشيعة فيمكن القول 
ــديد االسف ان  ومع ش
من  ــي  تعان ــم  جبهته
ارضيتهم  وان  التصدع 
ــم لم  ــه وخياراته هش
ــأن  بش ــد  بع ــم  حتس
ــل  ــوزراء املقب ــس ال رئي
وهنا من حقنا ان نقرع 
بصوت  ونقولها  اجلرس 

ــس الوزراء املقبل  ــية ان رئي عال لكل القوى السياس
ــا قلنا في  ــه فدائيا كم ــده اضافة الى كون ــذي نري ال
ــني .. نريده ايضا ان يكون  ــا االفتتاحي قبل يوم مقالن
ــك زمام االمور .. وال  قوياً يطالب باحلقوق وحازما مبس
ــأن ذلك ان يجعلنا  نريد رئيس وزراء ضعيفا الن من ش
ــى لعبة يحركها  ــح ويتحول حينها ال في مهب الري
ــاع لالمزجة  ــاءوون وينص ــاء الكتل كيفما يش رؤوس
ــس هناك قانون  ــون هناك دولة ولي ــات ولن تك والرغب
ــدوا ان الفرص متر مر  ــون .. تأك ــدم وال هم يحزن وال تق
السحاب وان بناء الوطن يحتاج منا ان نكون مبستوى 
ــك اال من خالل  ــن يتحقق ذل ــؤولية الوطنية ول املس

رئيس وزراء قوي وحازم.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

تأكدوا ان الفرص تمر مر 
السحاب وان بناء الوطن 
يحتاج منا ان نكون 
بمستوى اِّـسؤولية الوطنية 
ولن يتحقق ذلك اال من 
خالل رئيس وزراء قوي 

@à€a@ıaâãÏ€a@èÓˆâ
‚ãbyÎ@Ï”@NNÍÜÌä„

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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               / متابعة 
ــبت،  أعربت وزارة اخلارجية  ، امس الس
ــة  اخلارجي ــر  وزي ــرار  لق ــفها  ــن اس ع
ــحب  بس ــو  بومبي ــك  ماي ــي  االمريك
ــة  في  ــة االمريكي ــي القنصلي موظف
ــني األميركيني  ــرة وحتذير املواطن البص
ــى العراق.وقال املتحدث  ــفر ال من الس
باسم الوزارة أحمد محجوب إن وزارته 
ــف لقرار وزير اخلارجية االمريكي  ”تأس

سحب موظفي القنصلية االمريكية  
في البصرة وحتذير املواطنني األميركيني 
من السفر الى العراق“.وأكد محجوب، 
ــة البعثات  ــزم بحماي ــراق ملت أن ”الع
ــة  املقيم ــة  األجنبي ــية  الدبلوماس
ــيرا إلى  ــى أراضيه  وتأمينها“، مش عل
ــة على  ــة عازم ــة العراقي أن ”احلكوم
مواجهة اي تهديد  يستهدف البعثات 
ــد باعتبار  ــية أو أي زائر واف الدبلوماس

ــراق والتزاما  ــزءا من أمن الع أمنهم ج
ــدث  املتح ــب  واخالقيا“.واه ــا  قانوني
باسم الوزارة بـ“البعثات الدبلوماسية 
ــه لتعكير  ــت ملا يتم ترويج أن ال تلتف
ــاءة الى  ــتقرار واالس ــن واالس جو األم
ــع دول العالم“.على  ــات العراق م عالق
ــت وزارة اخلارجية  ــد ذي صلة قال صعي
االميركية، ان املواطنني األمريكيني في 
ــكل كبير للعنف  العراق معرضني بش

ــات  مجموع ان  ــة  مبين ــاف،  واالختط
ــط في  ــردة عديدة تنش ــة ومتم إرهابي
ــام قوات األمن  ــراق وتهاجم بانتظ الع

العراقية واملدنيني.
ــيات  امليليش ان  ــوزارة  ال ــت  واضاف
ــا املواطنني  ــدد أيض ــة قد ته الطائفي
ــة في  ــركات الغربي ــني والش األمريكي

جميع أنحاء العراق، 

تتمة ص٣

مراقبون يحذرون من ايام مقبلة حبلى بالمفاجآت
bËÓ‰üaÏΩ@�aÜÌÜu@�aäÌà§@âÜñmÎ@Òäñj€a@ø@bËnÓ‹ñ‰”@’‹Ãm@Â�‰ëaÎ@@
ÊaäÌa@µa@Ú€bçâ@fibñÌa@bËœÜÁ@Ú»v»uÎ@ÒâÎb‰fl@ÍÜ»Ì@?flc@7jÅÎ@ÔÿÌäfl¸a@âaä‘‹€@—çdm@ÖaÜÃi@@

بيروت /                / خاص
ــن  ــر حس ــي واملفك ــب والسياس ــال الكات ق
ــور عادل عبد املهدي  العلوي ان اختيار الدكت
ــة املقبلة من  ــراق للمرحل ــة وزراء الع لرئاس
ــأنه ان يعيد االعتبار لهذه املؤسسة التي  ش
تدير شؤون العراقيني وترعى مصاحلهم وحتفظ 
اعتبارهم. واضاف العلوي في تصريح خاص لـ 
(البينة اجلديدة) : ان عادل عبد املهدي مرشح 
تكنوقراط فضال عن جتربته السياسية التي 
ــينات من القرن املاضي  متتد الى اوائل اخلمس

ــأ في بيت سياسي شجاع وانه  كما انه نش
ــب من دول الهجرة كيفية ادارة الدولة  اكتس
ــي ومذهبي يؤهله  ــاز بحياد وطن ــا انه ميت كم

لقيادة العراق في ظروف االنقسام.

@ÜËΩa@Üj«@âbÓnÅa@Z@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I@�€@Ï‹»€a
=ÁàflÎ@?üÎ@ÖbÓ°@ãbnπ@È„Ï◊@ıaâãÏ€a@Úçbˆä€

ــم الفهداوي في تصريح متلفز  قال وزير الكهرباء املقال قاس
ــي تعرقل اجناز  ــياً هي الت ــات مدعومة سياس ــاك مافي ان هن
ملف الكهرباء .. وان احدى النائبات وقفت بالضد من مشروع 

اخلصخصة وتبني الحقاً انها متلك (٧) مولدات اهلية. k»í
€a@…‹

�Ó€ bÌâÏçÎ@÷aä»€a@ø@bÓ„Üfl@QQQT@o‹n”@ÚÓÿÌäfl¸a@paâbÃ€a@Z@@ÊÏÀbn‰j€a

بغداد / 
ــادي، وزارة  ــدر العب ــوزراء، حي ــس ال ــس مجل ــه رئي وج
ــتخبارات بالتحقيق في جرائم  ــة االس الداخلية وخلي
ــداد والبصرة. ــت في بغ ــف التي حصل ــال واخلط االغتي

وذكر بيان أورده املكتب اإلعالمي لرئس الوزراء أن ”رئيس 
ــه وزارة الداخلية  ــادي، وج ــدر العب ــوزراء حي مجلس ال
ــاعة،  ــتخبارية، بالعمل فوراً وخالل ٤٨ س واخللية االس

ــول معلومات واتخاذ اجراءات  على تركيز اجلهود واحلص
ــت بتنفيذ  ــاف حصل ــال واختط ــم اغتي ــق بجرائ تتعل
ــتوى في البصرة وبغداد وأماكن أخرى بصورة  عالي املس
ــك يعطي االنطباع بأن  ــاف البيان، أن ”ذل متزامنة“.وأض
ــه االخالل  ــات منظمة هدف ــن جه ــا م ــا مخطط وراءه
ــر اإلنحراف وإظهارها  ــن، حتت ذرائع محاربة مظاه باألم

على أنها حاالت مفردة، وهي ال تبدو كذلك“.

@Ú«bç@HTXI@fi˝Å@pbflÏ‹»fl@·ÌÜ‘m@k‹�Ì@Öbj»€a
—�®aÎ@fibÓnÀ¸a@pbÓ‹‡«@Â«

بغداد  / 
حذر النائب عن حتالف سائرون ستار جبار العتابي، 
امس السبت، من كارثة بيئية وإنسانية قد تصيب 
ــرقي العاصمة بغداد  مواطني ناحية الفضيلية ش
ــاه الصرف  ــح مي ــات وطف ــدس النفاي ــة تك نتيج
ــطحية، عادا  ــي التي هي عبارة عن مجار س الصح

الناحية منكوبة بيئيا.
ــرق  وقال العتابي إن ”ناحية الفضيلية الواقعة ش
بغداد تعاني من تلوث بيئي وصحي نتيجة تكدس 
ــي التي هي  ــاه الصرف الصح ــات وطفح مي النفاي
عبارة عن مجار سطحية مما سبب مشاكل صحية 
للمواطنني متثلت بازدياد حاالت االمراض الوبائية“.

@\ÚiÏÿ‰fl@Ú‘�‰fl^@ÚÓ‹Óö–€a
ÚÓ„bé„gÎ@ÚÓ˜Ói@Úqâb◊@Âfl@paäÌà§Î  / بغداد

ــة القانون عباس  ــم ائتالف دول ــال املتحدث باس ق
ــة  ــراق القنصلي ــا اح ــا رفضن ــا كم ــوي انن املوس
ــني فإننا في  ــي البصرة من قبل مندس ــة ف االيراني
ــب البعثات  ــد وترهي ــه نرفض تهدي ــت نفس الوق
ــوي في  ــراق. واضاف املوس ــي الع ــية ف الدبلوماس

تغريده على موقعه في تويتر اننا ندعو السلطات 
ــية في  ــن البعثات الدبلوماس ــة حلفظ ام االحتادي
ــر ان القنصلية  ــة. وجدير بالذك ــدن العراقي كل امل
ــا واغلقت  ــرة علقت اعماله ــة في البص االمريكي
ــود تهديدات  ــاراً من امس بدعوى وج ــا اعتب ابوابه

امنية.

ÚÓ„aäÌ¸a@ÚÓ‹ñ‰‘€a@÷aäya@b‰öœâ@b‡◊@ÚÌÖb§¸a@pb�‹é€a@kÓÁämÎ@ÜÌÜËm@úœä„@Z@ÏçÏΩa

ــلطة الرابعة (الصحافة) بالتعاون معها من خالل تشجيع السماح  ــدكم الس تناش
ــي املرائب الكبيرة والصغيرة بهدف  ــاك نظامية لبيع الصحف واجملالت ف بوجود اكش
ــك الذي متت  ــم فيكم اخلير باعادة الكش ــاعة الثقافة والوعي اجلماهيري وتتوس اش
ــوة مخلصة لرئيس هيئة النقل اخلاص بالتحقيق  ــه مؤخراً في مرآب البياع .. دع ازالت

في االمر خدمة للمصلحة العامة.

òb®a@›‘‰€a@Ú˜ÓÁ@O@µa@ÚÓ”äi
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أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
ــبت، عن نتائج االجتماعات التي  ــعودية، امس الس ــفت صحيفة ”احلياة“ الس كش
ــيد مقتدى الصدر في  ــح وزعيم التيار الصدري الس ــني ممثلني عن حتالف الفت جرت ب
ــي تعصف داخل حزب  ــارت إلى أن اخلالفات الت ــرف، فيما اش ــة النجف األش محافظ
ــوزراء. وقالت  ــة ال ــحها لرئاس ــيعية ملرش الدعوة ما زالت تعرقل اعالن األحزاب الش
ــة إن ”اجتماعات جرت في النجف بني ممثلني عن حتالف الفتح وزعيم التيار  الصحيف
ــم اسم املرشح ملنصب رئيس الوزراء مع اقتراب موعد انتخاب  الصدري، تناولت حس
ــة النيابية األكثر عدداً  ــح الكتل ــس اجلمهورية، الذي يتوجب عليه تكليف مرش رئي
ــائرون  ــيح كل من س ــت أن «اتفاقاً جرى على عدم ترش ــكيل احلكومة“. وأضاف بتش
ــد املهدي ما زال  ــوزراء»، الفتاً إلى أن «عادل عب ــخصية ملنصب رئيس ال ــح أي ش والفت
ــح األبرز للمنصب حتى اآلن، إال أن اخلالفات التي تعصف داخل حزب الدعوة، ما  املرش

زالت تعرقل اعالن األحزاب الشيعية ملرشحها».

بغداد / البينة اجلديدة
ــائرون جواد  ــف س ــن حتال ــب ع ــد النائ أك
املوسوي، أن اغلب الكرد املرشحني ملنصب 
ــتفتاء  رئيس اجلمهورية كانوا مؤيدين الس
ــي ايلول  ــتان الذي جرى ف ــال كردس انفص
ــن الدعم ألي  ــام املاضي، فيما اعل ــن الع م
ــتفتاء  ــلبية وضرر االس ــر بـس ــح يق مرش
للكرد ووحدة العراق. وقال املوسوي إن عدد 
ــس اجلمهورية غير  ــحني ملنصب رئي املرش
ــم التوافق على  ــى ان يت ــل، وكنا نتمن قلي
ــية  ــح واحد من قبل القوى السياس مرش
ــواب  الن ــس  مجل أن  ــا  موضح ــة،  الكردي
ــى  ــت عل ــم التصوي ــى حس ــيعمل عل س
ــة غد االثنني لكن  ــحني بجلس احد املرش
ــى. وأضاف  ــون باجلولة االول ــم لن يك احلس
املوسوي، أن اغلب املرشحني ملنصب رئيس 
ــتفتاء الذي  اجلمهورية كانوا مؤيدين لالس
ــي، مبينا أننا  ــم بالعام املاض ــرى باالقلي ج
ــالن براءتهم من  ــى اع ــحني ال ندعو املرش
ــي ويعترف بان  ــتفتاء، كما انه من يأت االس
ــلبية واضرت بالكرد  تلك اخلطوة كانت س
ــنكون داعمني  ــراق فس ــددت وحدة الع وه

ــوي املرشحني لـاالعالن عن  له. ودعا املوس
ــكل صراحة من قضية  ــم احلالي ب موقفه
االستفتاء ليكون اعضاء البرملان على بينة 
بنوايا ورغبات كل مرشح من هذا املوضوع. 
ــس احلزب  ــل اعلن رئي ــى صعيد متص وعل
ــتاني مسعود بارزاني،  الدميقراطي الكردس
ــم  ــة اجلمهورية سيحس ان منصب رئاس

ــرد داخل مجلس  ــر تصويت النواب الك عب
ــي في بيان  ــال البارزان ــواب العراقي. وق الن
ــاد الوطني  ــح عن االحت عقب لقائه باملرش
ــي اربيل إن  ــح ف ــم صال ــتاني بره الكردس
ــعب  ــتحقاق لش ــة اس الرئاس ــب  «منص
ــتان وال يحق ألي شخص أو حزب أن  كردس

يستأثر به دون العودة لشعب كردستان».

بغداد / البينة الجديدة
ــى اختزال اعداد  ــادات الكردية ال ــالف دولة القانون القي دعا ائت
ــحني فقط  ــحني ملنصب رئيس اجلمهورية الى ثالثة مرش املرش
ــيرا  ــبا، مش ــرك اجملال العضاء البرملان الختيار من يرونه مناس وت
ــح املنصب عقد  ــول مرش ــردي - الكردي ح ــالف الك ــى ان اخل ال
املشهد االكثر. وقال املتحدث باسم االئتالف عباس املوسوي، إن 
ــكل مكثف وهنالك تباحث  ــات مستمرة بش احلوارات واملناقش
ــتي اجلمهورية والوزراء واالسماء املطروحة  حول مرشحي رئاس
ــردي -  ــالف الك ــرا ان اخل ــمها، معتب ــل بحس ــة التعجي وكيفي
ــهد  ــب رئيس اجلمهورية عقد املش ــح منص الكردي حول مرش
ــدأت تنضج اليوم في  ــوي، ان الرؤية التي ب االكثر. واضاف املوس
ــة، مت نقلها الى  ــس اجلمهوري ــم موضوع رئي ــأن حس بغداد بش
ــل بانتخاب  ــتان، هو تكرار ما حص ــيني باقليم كردس السياس
ــس البرملان، الفتا الى انه خالل التصويت على منصب رئيس  رئي
البرملان كان هناك اكثر من شخص مطروح للترشيح ومت اختزال 
العدد وصوال الى اختيار واحد منهم بالتصويت املباشر من قبل 
ــوي الى ان الكرد مطالبون باختزال  اعضاء البرملان. ولفت املوس
ــح  ــط ميثلون الكرد ككل، وفس ــحني الى ثالثة فق ــداد املرش اع
اجملال العضاء البرملان الختيار من يرونه مناسبا بكل حرية لكل 
ــية، مشددا على ان  نائب دون ضغوط او امالءات من كتل سياس
ــاء كتل بل هي معركة نواب  ــت معركة رؤس املعركة اليوم ليس
ولهذا كان اصرارنا على ان تكون التواقيع للكتلة االكبر للنواب 
ــاء القوائم كي ميارس النائب دوره ويتحمل  منفردين وليس لرؤس

مسؤولياته امام جماهيره.

بغداد / البينة الجديدة
ــالم العراقي  ــبكة االع ــدر رئيس ش اص
ــأن ما  ــد ابوالهيل، توضيحا بش مجاه
ــل االجتماعي  ــائل التواص تناقلته وس
ــاءة أحد مقدمي برامج قناة  ــأن إس بش
ــة املوديل تارة فارس،  العراقية الى فنان
ــاءة، أكد  وفيما اعلن رفضه لتلك االس
ــة لكل  ــراءات الرادع ــاذ اإلج ــزم اتخ ع
ــارة الى  ــال ابو الهيل، إش اخملالفات. وق
ــائل التواصل  ــي وس ــر مؤخراً ف ــا اثي م
ــام من جدل  ــاء الع ــي والفض االجتماع
ــي البرامج في  ــد مقدم ــول قيام اح ح
ــى املرحومة  ــاءة ال قناة العراقية باإلس

ــبكة  ش ــود  ت ــارس،  ف ــارة  ت ــة  العراقي
ــا  ــح موقفه ــي ان توض ــالم العراق االع
ــتخدام لغة  ــض والصريح من اس الراف
ــواء  ــهير س ــذف والتش ــاءة أو الق االس
ــدرت من احد العاملني فيها أو خارج  ص
ــاف ابو الهيل،  ــي. واض إطارها املؤسس
ــني ان نركن لتلك  ــا كإعالمي ــق بِنَ ال يلي
ــا  ــر النه ــي التعبي ــة ف ــة الهابط اللغ
ــي ومعايير  ــا املنطق املهن لغة يرفضه
ــددا  اإلعالمي، مش العمل  ــات  واخالقي
ــاس  يجدر بِنَا عدم تكفير االخر أو املس
ــا  ــي كفله الت ــخصية  الش ــه  بحريات
ــل، أننا في  ــني ابو الهي ــتور. وب له الدس

ــبكة االعالم العراقي حاولنا مرارا ان  ش
ــر اخلطاب اإلعالمي من تلك اللغة  نطه
ــن اجراء رادع لكثير من  واتخذنا اكثر م
الزمالء العاملني في الشبكة وواجهنا 
ــهام النقد والتشكيك مبهنيتنا من  س
ــون في منطقة الشتيمة  الذين يعتاش
والغاء اآلخر ويحاولون إشاعة الفوضى 
ــي فضاء  ــر ف ــن والتكفي ــة التخوي ولغ
ــكاله.وتابع  ــاب اإلعالمي بكل اش اخلط
ــن رفضنا  ــالم نعل ــبكة االع ــس ش رئي
ــاب يخرج من  ــتهجاننا لكل خط واس
لغة األدب والنقد البناء، وال يستند الى 
ــتمرارنا باتخاذ  احترام اآلخر، مؤكدا اس

كافة اإلجراءات الرادعة لتلك اخملالفات 
ــبكة  ــن العاملني في ش ــي تصدر م الت
ــبكة من  االعالم العراقي لتمكني الش
ممارسة دورها البناء في إشاعة السالم 
ــني. وكانت  ــوس املواطن ــي نف واحملبة ف
ــي تناقلت  ــائل التواصل االجتماع وس
ــي قناة  ــي البرامج ف ــد مقدم ــام أح قي
ــاءة والقذف بحق فنانة  العراقية باالس
ــارس، التي قتلت بهجوم  املوديل تارة ف
ــلح اخلميس املاضي. وأعلنت وزارة  مس
ــل وصيفة ملكة  ــا مقت الصحة يومه
ــودل تارة  ــابقة وامل ــراق الس ــال الع جم

فارس باطالقات نارية في بغداد.

١.. ميثل سيادة العراق ورمز وحدته.
٢.. املوافقة على اصدار العفو اخلاص.

ــدات  ــدار املعاه ــى اص ــة عل ٣.. املوافق
واالتفاقيات الدولية.

٤.. املوافقة على اصدار القوانني.
ــب  املنتخ ــواب  الن ــس  مجل ــوة  ٥..دع

لالنعقاد خالل املدة الدستورية.
٦.. اصدار املراسيم اجلمهورية

ــدام  ــكام االع ــى اح ــة عل ٧.. املصادق

الصادرة عن احملاكم اخملتصة.
ــلحة  ــوات املس ــام للق ــد الع ٨.. القائ

لالغراض التشريفية واالحتفالية.
ــة النيابية  ــح الكتل ــف مرش ٩.. تكلي

االكثر عددا لرئاسة الوزراء.
١٠.. يقوم رئيس اجلمهورية مقام رئيس 

الوزراء عند خلو املنصب..
١١.. اقتراح مشروعات القوانني..

ــس  مجل ــل  ح ــى  عل ــة  املوافق  ..١٢

النواب..
ــالن  ــب الع ــدمي طل ــاركة بتق ١٣.. املش

حالة الطوارئ واحلرب.
ــحب  ١٤.. يقدم طلبا جمللس النواب لس

الثقة من رئيس الوزراء.
ــأل رئيس اجلمهورية اال بعد  ١٥.. ال يس
ــة العليا  ــة االحتادي ــن احملكم ــه م إدانت

بحاالت محددة.. 
ــة استثنائية  ١٦..صالحية عقد جلس

جمللس النواب.
١٧.. قبول السفراء

١٨.. منح االوسمة والنياشني
١٩.. اقتراح تعديل الدستور.

ــس اجلمهورية على   ــة رئي ٢٠.. مصادق
نتائج االستفتاء.

وهذا غيض من فيض...
ــرح كل حالة على جنب  وبإمكاننا ش
ــوق  وحق ــات  صالحي ــا  منه ــد  لتتول

وامتيازات اخرى غير قليلة..
ــات هامة ومؤثرة  واغلب هذه الصالحي
في الدولة بكافة مفاصلها وتراها مرة 
ــلطة التنفيذية التي ميثل  مرتبة بالس
جناحا منها ومرة اخرى ترتبط مبجلس 
النواب.. ناهيك عن السلطة القضائية 

باعتبارة الساهر واحلامي للدستور..
ــيط لصالحيات رئيس  وهذا ايجاز بس

اجلمهورية في العراق.
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بغداد / البينة الجديدة
أوضح عضو احلزب الدميقراطي الكردستاني 
ــبب  ــبت، س ــد اهللا، امس الس ــاخوان عب ش
ــة اجلمهورية،  ــب رئاس ــه مبنص ــك حزب متس
ــؤاد  ــب ف ــزب للمنص ــح احل ــراً أن مرش معتب
حسني مستقل وسيكون ممثالً للعراق ككل 
ــية، فيما رأى أن  ــزب أو جهة سياس وليس حل
ــة اجلمهورية بالفترة السابقة كان  دور رئاس
ــد اهللا إن الدميقراطي  ــال عب ــوم. وق غير معل

ــكه  ــالل متس ــن خ ــعى م ــتاني يس الكردس
ــى اجمليء برئيس  ــب رئيس اجلمهورية إل مبنص
ــع القوى  ــل الثقة بني جمي ــوي ويكون مح ق
ــني في  ــا أن املواطن الس ــية، مبين السياس
ــاءل عن  املناطق التي دخلها داعش كان يتس
ــل معاناتهم  ــس اجلمهورية في تقلي دور رئي
وكذلك املواطن الشيعي كان يسأل عن دوره 
ــال للمواطن  ــات وأيضا احل ــر اخلدم ــي توفي ف
الكردي الذي لم يعلم ما دور الرئيس في حل 

اخلالفات بني بغداد وأربيل. وأضاف عبد اهللا، أن 
ــة اجلمهورية بالفترة السابقة كان  دور رئاس
غير معلوم، بالتالي فنحن نبحث عن تفعيل 
ــتراتيجي، الفتا إلى  هذا املنصب املهم والس
ــح باالصل لم  ــم صال ــح االحتاد بره أن مرش
يحصل اال على مقعدين في االقليم بالتالي 
ــتان  ــعب كردس ــتطع متثيل ش ــو لم يس فه
ــعب العراقي  ــف يريد اليوم أن ميثل الش فكي

كله ويجمع األطراف العراقية جميعا.
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ــكرية أمريكية من  تحطــم .. حتطمت طائرة عس
طراز إف-٣٥ بي، قرب محطة بوفورت اجلوية ملشاة 
ــب ما  ــاوث كاروالينا، بحس ــة في والية س البحري
ــؤولون محليون واجليش األمريكي. وقال  ذكره مس
ــرطة مقاطعة بوفورت إن الطيار، الذي  مكتب ش
ــز من الطائرة  ــى منت املقاتلة، قف ــد عل كان الوحي
ــن أنه ليس مصابا  ــان وجرى فحصه للتأكد م بأم
ــر اسمه إن  ــكري أمريكي طلب عدم نش ــؤول عس بجروح.وقال مس

”الطائرة التي حتطمت هي من طراز إف-٣٥ بي».
ــتطرح  ــام البريطانية أنها س ــة باكنغه تجســس .. أعلنت جامع
ــة في مجال  ــات اجلامعي ــا جديدا للدراس برنامج
ــيبرانية  الس والتهديدات  ــتخبارات  واالس ــن  األم
مينح للطالب درجة علمية في التجسس الدولي.

وذكرت اجلامعة ان موظف االستخبارات احلكومي 
ــإدارة هذا  ــيقوم ب ــاردز س ــابق جوليان ريتش الس
ــي العالقات الدولية  ــج والبرامج احلالية ف البرنام
تركز بشكل كبير على املشكالت التي تواجهها. 

ــة، امس  ــدل الدولي ــة الع ــن محكم دعــوى .. أعل
السبت، أن فلسطني أقامت دعوى قضائية لديها 
ضد الواليات املتحدة األميركية، بسبب اعترافها 
بالقدس احملتلة عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارتها 
ــة فيينا“  ــل لـ“اتفاقي ــي انتهاك محتم ــا، ف إليه
.١٩٦١ ــام  ع ــة  املوقّع ــية،  الدبلوماس ــات  للعالق

ــارت في  ــطني أش وأوضحت احملكمة أن دولة فلس
ــرائيل في  الطلب إلى اعتراف الواليات املتحدة بالقدس عاصمة إلس

السادس من كانون األول املاضي.
ــم جيفري، بفرض  ــات املتحدة اخلاص جي ــدد ممثل الوالي تهديــد .. ه
ــددة و“استراتيجية عزلة“  واشنطن عقوبات مش
ــرة العملية  ــال عرقلت األخي ــق في ح على دمش
ــية الرامية إلنهاء احلرب في سوريا. وقال  السياس
ــي أوروبا  ــتعمل مع دول ف ــنطن س جيفري: ”واش
ــيا والشرق األوسط على فرض عقوبات دولية  وآس
مشددة على دمشق إذا تقاعست حكومة األسد 

عن التعاون إلعادة كتابة الدستور».

قتل .. اكد الرئيس الفلبيني إن خطيئته الوحيدة 
ــدون محاكمات، خالل احلرب  تتلخص في القتل ب
ــينا مورنينج  ــب ”ساوث تش على اخملدرات، بحس
ــي  والت  ،South China Morning Post“ــت بوس
ــارت الصحيفة إلى أن  تصدر من ”هوجن كوجن“. وأش
ــى منتقديه، أمس،  ــي ألقى خطابًا وجهه إل دوتيرت
تساءل فيه: ”ما هو ذنبي؟ هل سرقت بيزو واحدا؟ 

خطيئتي الوحيدة هي القتل بدون محاكمة».
ــاع لصالح جتريد  ــوم الكندي باإلجم تجريــد .. صوت مجلس العم
ــان سو تشي، من اجلنسية الكندية الفخرية. زعيمة ميامنار أوجن س

ــذي تقدم به أحد  ــد نواب البرملان املقترح ال واعتم
األعضاء بسحب اجلنسية الفخرية من سو تشي 
ــة العرقية  ــا“ في حماية األقلي ــبب ”اخفاقه بس
ــلمة من الروهينجا في ميامنار. وحصلت سو  املس
ــية الفخرية عام ٢٠٠٧، عندما  ــي على اجلنس تش
ــى خلفية  ــي بلدها عل ــزال معتقلة ف ــت ال ت كان

نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان.
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البينة الجديدة / وكاالت
رفض وزير اخلارجية إبراهيم اجلعفري، تصريحات رئيس حكومة 
الكيان اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو بشأن وجود قوات إيرانية في 
العراق، وفيما طالب تركيا بإطالق حصص العراق املائية وسحب 
ــتراتيحية ملنع  ــيقة، دعا الى صياغة خطة إس قواتها من بعش
ــراق التي القاها في  ــاب. وقال اجلعفري في كلمة الع عودة اإلره
ــة اجلديدة»، إنه  ــألمم املتحدة وتابعتها «البين ــة العامة ل اجلمعي
”يجب العمل على صياغة خطة إستراجتية ذات ابعاد سياسية 
واقتصادية لتحصني اجملتمعات من خطر عودة اإلرهاب“، مؤكدا 
ــع االدلة على جرائم  ــى انهاء آثار اإلرهاب وجم ــع العراق ال ”تطل
ــظ األمن  ــدة“. وأضاف أن ”حف ــع األمم املتح ــاون م ــش بالتع داع
والسلم الدوليني مسؤولية تقع على عاتق اجلميع“، مشيرا إلى 
”رفض العراق لسياسة احلصار احادية اجلانب خارج األمم املتحدة 
ــري ”موقف العراق  ــوء وخطر“. وجدد اجلعف كونها متثل نذير س
ــحاب اسرائيل  ــطينية وضرورة انس الثابت من القضية الفلس
ــطينية عاصمتها  ــلطة احتالل واقامة دولة فلس باعتبارها س
ــريف“، رافضا ”قرار اإلدارة األميركية بنقل السفارة  القدس الش
ــالم“. وفيما  ــدم عملية الس ــدس ألنه ال يخ ــة الى الق األميركي
ــة الى ضرورة  ــر اخلارجية العراقي ــة اليمنية دعا وزي يخص األزم
ــي اليمن ووقف التدخالت  ــلمي حلل األزمة ف اعتماد ”احلوار الس
ــات ومزاعم  ــر رفض اجلعفري تصريح ــة“. من جانب آخ اخلارجي
ــرائيلي بشأن وجود قوات إيرانية  رئيس وزراء كيان االحتالل اإلس
في العراق، معتبرا اياها مبررا لـ“االعتداء على العراق واستغالال 
ملنبر األمم املتحدة“. إلى ذلك جدد اجلعفري رفض العراق لـ“تواجد 
ــيقة والتجاوزات التركية على  ــوات التركية في مدينة بعش الق
ــر زيادة االطالقات  ــى أن ”العراق ما يزال ينتظ ــيرا إل العراق“، مش

املائية كون نقص املياه بات يؤثر على العراق».

اِّـوصل / البينة الجديدة 
ــي، امس السبت،  وصل رئيس البرملان العراقي، محمد احللبوس
ــم األعرجي،  ــة، قاس ــر الداخلي ــل، رفقةَ وزي ــة املوص ــى مدين إل
لالطالع على أوضاع املدينة. وقال املكتب اإلعالمي للحلبوسي، 
ــيجتمع بأعضاء مجلس محافظة نينوى، ويبحث  إن األخير س
ــف النازحني. وأضاف املكتب  ــريعات إلنهاء مل معهم أهم التش
ــة مجموعة من  ــس احملافظ ــيلتقي في مجل ــي س إن احللبوس
ــيتم  ــوب. وتابع أنه س ــل العاك ــا نوف ــوى ومحافظه ــواب نين ن
ــريعات نيابية، إلدامة  ــوف على احتياجات احملافظة من تش الوق
ــتثمار واخلدمات  النصر على اإلرهاب، والتعجيل من حركة االس
ــد أن مجلس النواب  ــي أك ــيراً إلى أن احللبوس في احملافظة. مش
ــتثمار وإعادة  ــل االس ــة نينوى لتفعي ــاند مجلس محافظ يس
اخلدمات واإلعمار. من جهته وعدَ وزير الداخلية العراقي، قاسم 
ــادة عمليات نينوى، بـإعادة  ــي، رئيس مجلس النواب وقي األعرج
ــوزارة الداخلية. ــن املفصولني التابعني ل ــب م نحو ٤٠٠٠ منتس
وأضاف األعرجي في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو اإلعالمية، 
أن الدفعة األولى ستتضمن ٤٠٠٠ منتسب، على أن تتم إعادة ما 

تبقى في وقت الحق حتى يصل العدد إلى ١٥ ألفاً.
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دياُّـ / البينة الجديدة
طالب النائب عن محافظة ديالى برهان املعموري، احلكومة املركزية 
بإطالق ٣٠٠ مليار دينار من ايرادات املنافذ احلدودية التي متثل حصة 
احملافظة منها. وقال املعموري إن احلكومة املركزية مطالبة بإطالق 
ــغ قيمتها أكثر من ٣٠٠ مليار دينار عراقي  األموال املتراكمة والبال
والتي متثل حصة احملافظة من قيمة اإليرادات. واضاف املعموري، ان 
ــة  ــذا االموال يحب أن تخصص لصيانة منظومة الطرق الرئيس ه
في احملافظة التي تهالكت بسبب الشاحنات التي تنقل البضائع 

من ثالث منافذ حدودية في احملافظة.

كركوك / البينة الجديدة
ــبت، احتجاجه بسبب جتاهل  أبدى اجمللس العربي في كركوك، امس الس
ــي احملافظة قبل فرض  ــاكات التي حصلت ف ــراء أي حتقيق جتاه االنته إج
ــكيل جلنة خاصة تتولى التحقيق في االنتهاكات  القانون، داعياً إلى تش
ــتان  ــجون املوجودة في كردس ــراء تفتيش للس ــا وإج ــب مرتكبيه وتعق
ملعرفة مصير آالف املغيبني. وجاء في بيان للمجلس أن اجمللس العربي في 
محافظة كركوك انه يعرب عن استغرابه جتاه املذكرة التي قدمها أعضاء 
ــتاني إلى رئيس  مجلس النواب العراقي عن حزب االحتاد الوطني الكردس
مجلس النواب العراقي، حيث تضمنت املذكرة مغالطات ومعلومات غير 
ــراءات التي يعترض عليها أعضاء مجلس  ــة. وأوضح البيان، أن اإلج دقيق
ــتاني في مذكرتهم هي إجراءات  النواب عن حزب االحتاد الوطني الكردس
ــس من إدارة كركوك،  ــمية صادرة من احلكومة العراقية االحتادية ولي رس
وأن إجراءات احلكومة العراقية االحتادية وإدارة كركوك جتري وفق مطالبات 
ــلب حقوقها منذ عام ٢٠٠٣ وحلد  متكررة من مكونات كركوك التي مت س
ــيطرة على كركوك قبل فرض القانون، مضيفاً  االن من قبل األحزاب املس
أن اإلجراءات اخلاصة بإعادة التوازن الوطني ملؤسسات الدولة في كركوك 
ــتحقاق القومي والوطني واملهني بصورة منظمة وليست  جتري وفق االس
ــه كان يفترض  ــية. وأضاف البيان، أن ــق انتماءات سياس ــوائية او وف عش
ــني حقيقيني  ــتاني أن يكونوا ممثل ــي الكردس ــزب االحتاد الوطن بنواب ح
ــهم ويساعدوا احلكومة العراقية  لكل أهالي كركوك وأن يراجعوا أنفس
ــر آالف املغيبني من  ــف مصي ــة كركوك في كش ــة وإدارة محافظ االحتادي
ــوا اعتذاراً جتاه  ــنوات وأن يقدم ــوك اجملهول مصيرهم منذ س أهالي كرك
ــجنوا ونهبت ممتلكاتهم وهدمت منازلهم وقراهم  آالف األبرياء الذين س
ــبب إجراءات  ــة، بس ــدمي ١١٦ قرية عربي ــر ته ــة العص ــردوا في جرمي وش
ــخاص يعلمون انتماءهم  ــفية عنصرية شوفينية أقدم عليها اش تعس

السياسي وادعاءهم القومي.
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  بغداد / البينة اجلديدة
اخلروقات  السبت،  امس  الفايز،  عامر  البصرة  محافظة  عن  النائب  اعتبر 
األمنية التي حتصل ب العراق بأنها طبيعية وحتصل في أي دولة بالعالم، فيما 
وصف قرار واشنطن باغالق قنصليتها بالبصرة وحتذيرها لرعاياها وسحب 
السياسية. بالعملية  تدخالتها  على  للتغطية  محاولة  بأنه  موظفيها 

وهو  مستقر  بالعراق  االمني  الوضع  إن  صحفي،  حديث  في  الفايز  وقال 
افضل من الفترات السابقة باضعاف، اما مايحصل من خروقات امنية هنا 
وهناك من وقت آلخر فهي امور طبيعية حتصل بأي دولة بالعالم حتى في 
والقنصليات  السفارات  بحماية  ملتزم  العراق  أن  مبيناً  املتحدة،  الواليات 
والرعايا االجانب وال يوجد اي جتاوز عليهم من اي طرف.وأضاف الفايز، أن قرار 
موظفيها  وسحب  لرعاياها  وحتذيرها  بالبصرة  قنصليتها  اغالق  واشنطن 
هي جعجعة اعالمية ومحاولة خللط االوراق وتشويه احلقائق والتغطية على 
تدخالتها بالعملية السياسية في العراق ومحاولتها الضغط على بعض 
الكتل والنواب لتغيير حتالفاتهم السياسية الى طرف معني، مشددا على 
وحاولت حرفها عن مسارها  البصرة  بالتظاهرات في  تدخلت  واشنطن  أن 

الصحيح، ونعتقد انها تسعى لزعزعة الوضع بالبلد خلدمة مصاحلها.

  بغداد / البينة اجلديدة
ــة املقبلة تتطلب مزيداً من الدعم  ــي، اخلميس املاضي، أن املرحل ــد رئيس البرملان محمد احللبوس أك
ــى دعم بالده  ــحي إل ــن الش ــفير االماراتي في العراق حس ــار الس ــي والدولي للعراق، فيما أش العرب
ــفير دولة االمارات العربية املتحدة  ــي ، إن األخير استقبل س ــتمر للعراق. وقال مكتب احللبوس املس
ــبل  ــحي. وأضاف البيان، أن الطرفني بحثا العالقات الثنائية بني البلدين وس ــن الش لدى العراق حس

تعزيزها مبا يضمن مصالح الشعبني، واستعرضا األوضاع في العراق واملنطقة.
ــقائه العرب، ومبا يحفظ  ــي، وفقاً للبيان، أن العراق يتطلع إلى مزيد من التعاون مع أش وأكد احللبوس
ــي املنطقة وحل  ــتقرار ف ــيادة الدول والعمل على االس ــرام املتبادل لس ــتركة واالحت ــح املش املصال
ــاكل العالقة. وأضاف، أن املرحلة املقبلة تتطلب مزيدا من الدعم العربي والدولي للعراق وعلى  املش

كافة املستويات خاصة في اجملالني االقتصادي واالستثماري.
ــتمر  ــحي دعم دولة االمارات العربية املس ــن الش ــفير االماراتي في العراق حس من جانبه، أكد الس

لشعب وحكومة العراق.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــق  وفي ــد  املتقاع ــق  الفري ــه  وج
ــس  رئي ــار  مستش ــامرائي  الس
ــالل   ج ــل  الراح ــة  اجلمهوري
طالباني، امس السبت، مناشدة 
ــواب  الن ــس  مجل ــاء  اعض ــى  ال
ــح  ــت على مرش ــأن التصوي بش
ــرا  معتب ــة،  اجلمهوري ــة  رئاس
ــزب  احل ــس  رئي ــتقتال“  ”اس أن 
ــتاني على  ــي الكردس الدميقراط
ــل قاطع“  ”دلي الرئيس  ــب  منص

على خطورة ما يخطط له.
ــور  ــي منش ــامرائي ف ــال الس وق
التواصل  ــع  ــه مبوق على صفحت
إن   ، ــبوك“  ”الفيس ــي  االجتماع
ــتقتال  بارزاني على رئاسة  ”اس
ــى  ــع عل ــل قاط ــة دلي اجلمهوري
ــا يخطط  ــورة م ــا وخط أهميته
ــي  ــى ان ” بارزان ــيرا إل ــه“، مش ل
سبب كبير في مخطط تصحير 
ــد  ــالل عرقلة س ــوب من خ اجلن
ــدم التفاعل  بخمة العظيم، وع
ــز بصدد آالف  ــي مع املرك االيجاب
وعرقلته  ــن..  احملتجزي ــش  الدواع

ــرات  اجليش..وعش ــليح  تس
املشكالت“.

ــواب  الن ــامرائي  الس ــب  وخاط
الشعب  انتخبكم  ”لقد  بالقول 
والفقراء خاصة لتنصروهم على 
ــدة العراق  ــوا وح ــم وتصون الظل
ــن ال تريدونه  والخوف من عودة م
ــم إن احبطتوهم وأيدمت  في احلك
ــرة  ــم ح ــاد. أصواتك ــم االحت بره
ــخصيا وملك للشعب.  لكم ش
ــردا)  (منف ــراق  للع ــوا  فصوت
ــة بل  ــت مقدس ــزاب ليس فاألح

مصلحة العراق هي املقدسة“.
ــنة  الس ــوة  االخ ــم  ”انت ــع  وتاب
والتركمان فإن لم تكونوا كذلك 
ــن  م ــر  كبي ــم  قس ــيذهب  فس
مناطق أهلكم اجملاورة اليه فتحل 
ــماء  ــى أن ”أس ــا إل ــة“، الفت كارث
ــرية الى  ــن تبقى س ــت ل التصوي
ــي  ــتكونون ف ــذ س ــد وعندئ األب
ــم. وتذكروا  ــف ال نتمناه لك موق
أنها قصة وطن وليست مصالح 
ــم منذ كنا  ــخصية وعرفناه ش

شبابا مالزمني“.

(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
ــل اجلهات  ــع الديني جواد اخلالصي، على فش اكد املرج
ــيء لصالح الشعب العراقي،  ــية في إخراج ش السياس
ــعب، فيما  ــف إرادة الش ــن تزيي ــك م ــى ان ذل ــيراً إل مش
ــراءات التي جتري،  ــرعية كل هذه اإلج ــى عدم ش أكد عل
ــة ومعروفة  ــود عناصر أصبحت متهم ــاً مع وج خصوص
ــروع وطني. وقال اخلالصي خالل  بعدم امتالكها ألي مش
ــة، ان هناك امرين  ــة الكاظمي ــة اجلمعة في مدين خطب
رئيسني يطرحان في كل وقت وخصوصاً في هذا الوقت، 
ــداً على ضرورة وحدة األمة  ــالة، مؤك وهما الوحدة والرس
ــم خاصة في هذه الظروف واأليام، فيما لفت إلى  والتالح
ــر هي اإلسالم، وال  ــالة الوحيدة التي تنقذ البش أن الرس

ميكن حتقيق أهداف اإلسالم إال عن طريق وحدة األمة.
ــالم،  ــك بها هي اإلس ــالتنا التي نتمس وتابع قائالً «فرس
ــي الوحدة، وهذا هو جوهر  ــق لتحقيق أهدافها ه والطري
ــار إلى التزييف  ــري وان نعمل عليه.وأش ــا يجب ان يج م
ــي وخصوصاً ما جرى  ــعب العراق ــذي يجري إلرادة الش ال
ــية في  ــل اجلهات السياس خالل هذه األيام، مؤكداً فش
إخراج شيء لصالح الشعب العراقي املظلوم.ولفت إلى 
ان الصراع الذي كان يجري بإسم الطائفية مرة، وبإسم 
ــزاب جميعاً،  ــري بني األح ــرى، واآلن يج ــة مرة أخ العرقي
ــات  ــة صراع ــي قضي ــة ه ــاس ان القضي ــف الن ليكتش
ــة في أغلب  ــح جهات غير معلوم ــى املناصب ولصال عل

األحيان.
وأوضح ان موقفنا الشرعي واضح، وهو عدم شرعية كل 
هذه اإلجراءات التي جتري من صراعات وتنافسات وغيرها، 
ــت متهمة ومعروفة  ــاً مع وجود عناصر أصبح وخصوص
بأنها ال متلك مشروعاً وطنياً، بل مرتبطة بجهات معادية 
للعراق واألمة.وتابع قائالً «فال ينبغي لرئيس جمهورية، او 
ــون تابعاً جلهات اخرى  ــس وزراء، أو رئيس برملان، ان يك رئي

ــراق، فوحدة العراق  ــراق، أو يعمل لغير وحدة الع غير الع
واستقالل قراره السيادي والسياسي وهويته اإلسالمية 
ــد كل مخلص يريد  ــا، وعن ــاس عندن ــة هو األس والعربي
ــي العملية  ــح كل من تورط ف ــذا البلد.ونص اخلالص له
ــارك فيها اآلن بالتوبة والعودة، من أجل  السياسية ويش
ــتقل وقوي حتى ال يشملهم العذاب  بناء عراق قوي مس

ولعنات التاريخ على حد قوله.
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تتمة ص١

  بغداد / البينة اجلديدة
ــي، أن مقدار  ــس املاض ــة، اخلمي ــدت وزارة املالي أك
العجز في املوازنة املالية لعام ٢٠١٨ يبلغ ١٩ ترليون 
ــعار النفط  ــارت إلى أن ارتفاع أس دينار، وفيما أش
ــاب إلى االقتراض،  ــاعد احلكومة في عدم الذه س
بينت أنها تؤمن مبلغاً ال يقل عن ٦ ترليونات دينار 
ــني والنفقات املهمة األخرى  لتأمني رواتب املوظف

ملدة ثالثة أشهر في حاالت الطوارئ. 
ــر حماد جوهان ، إن العجز  وقال وكيل الوزارة ماه
ــام  ــة للع ــة العام ــي املوازن ــط ف ــي اخملط احلقيق
ــن ١٩ ترليون دينار، وليس  ــي ٢٠١٨ بلغ أكثر م احلال
ــار اليه  ــح جوهان، أن العجز املش ١٢ ترليون.وأوض
ــم النفقات وتقليل إيرادات  جاء نتيجة زيادة حج
ــار دينار، فضال عن انفاق  ــب بنحو ٣٠٠ ملي الضرائ
ــتقطاع  ــبة االس ترليوني دينار لتأمني إيقاف نس
ــب موظفي الدولة التي كان  البالغة ٣٫٨٪ من روات
ــة، مبيناً أن  ــنوات املاضي ــا خالل الس معموال به
ــات االمنية البالغة ١٫٤ ترليون دينار لم يتم  النفق
تخفيضها، فضال عن زيادة حصص احملافظات من 

املنافذ احلدودية إلى أكثر من ترليون دينار.
ــي املوازنة  ــم تظهر ف ــاك مبالغ ل ــاف، أن هن وأض

ــن ٥٠٠ مليار دينار،  ــي األمانات والبالغة أكثر م وه
وهذه األمانات يجب تسديدها ألصحابها، وهناك 
ــات للطوارئ بلغت٣ ترليونات دينار كان  تخصيص
ــرين األول ولكنها  يجب إطالقها في األول من تش
ــني متطلبات اخلدمات  أُطلقت قبل تاريخها لتأم
ــداد  في احملافظات، مبيناً أن وزارة املالية تقوم بس
ــي اقترضتها  ــا الت ــون وفوائده ــتحقات الدي مس
ــة ابان األزمة املالية لتوفير رواتب موظفي  احلكوم
ــديده خالل هذا العام  الدولة، وبلغ مقدار ما مت تس
ــات الديون  ــة زيادة مدفوع ــون دينار نتيج ١٢ ترلي

ومستحقاتها.
ــط يبلغ ١٠٠  ــادرات النف ــى أن حجم ص ــار إل وأش
ــاج يومي ٣٫٢  ــدل انت ــهرياً ومبع ــون برميل ش ملي
ماليني برميل يوميا وبسعر ٦٤ دوالراً للبرميل وهذه 

ــعار هي أقل مبقدار ٧ دوالرات من أسعار خام  األس
برنت القياسي وحتدد حسب التعاقدات الشهرية 
ــاً إلى القول  ــعار العاملية، ماضي ــي تتأثر باألس الت

اننا لم نتسلم شيئاً من نفط إقليم كردستان.
ــتحقات الشركات النفطية  وتابع جوهان، أن مس
ــس من خالل  ــا من النفط ولي ــدادها عيني يتم س
ــاً إلى أن  ــي املوازنة، الفت ــبة العجز اخملطط ف نس
ــعار النفط مبعدل ٦٤ دوالراً للبرميل  الزيادة في أس

ساعد احلكومة في عدم الذهاب إلى االقتراض. 
ــان، أن وزارة املالية تقوم بتأمني مبلغ ال  وأكد جوه
ــوأ الظروف  ــباً ألس يقل عن ٦ ترليونات دينار حتس
ــأنه تأمني رواتب موظفي الدولة  وهذا املبلغ من ش
ــهر في  ــرى ملدة ثالثة أش ــة األخ ــات املهم والنفق
ــاً اللجان البرملانية اخملتصة أو  حال الطوارئ، داعي
ــق جميع األرقام  ــة أو التدقيقية إلى تدقي الرقابي

التي تعلن عنها الوزارة بشفافية عالية.
ــم وكيل وزارة املالية البيان بالقول إن توجه  واختت
ــم للقطاع  ــادة الدع ــو إع ــير نح ــة االن يس الدول
ــدف تغيير  ــدورة االقتصادية به ــاص وحتريك ال اخل
ــتنزف الكثير  ــار عمليات االستيراد التي تس مس

من األموال.

كتب محرر الشؤون اِّـحلية
ــبعينات من  ــع عقد الس في مطل
ــم البعث  ــي ايام حك القرن املاض
ــون وحتديداً  ــاش العراقي ــد ع البائ
ــالً  ــداد فص ــة بغ ــكان العاصم س
ــول اجلرائم الدموية  مرعباً من فص
ــلة من  املرعبة حيث نفذت سلس
ــق عليها (جرائم  اجلرائم التي اطل
ابو طبر) نسبة الى سفاح مهشم 
الرؤوس يقال انه كان يقتل ضحاياه 
ــي (١٩٧٣ – ١٩٧٤)  بالفأس بني عام
ــت جرائم ابو طبر الرعب  وقد ادخل
ــاش البغداديون  ــوس وع ــي النف ف
ــالٍ فيها قلق وكوابيس وقد قيل  لي
ــرات العراقية هي  ــا ان اخملاب حينه
ــرحية  ــك املس ــت تل ــن اصطنع م
ــغال الرأي العام وادخال  بهدف اش
ــر قضايا  ــة لتمري ــاس في دوام الن
ــن يريد  ــاك م ــدو ان هن ــة ويب مهم
ــر ولكن  ــو طب ــيناريو اب ــرار س تك
الضحايا  واختيار  بادوات مختلفة 
بطريقة خاصة وان اغلب الضحايا 
من الفتيات املعروفات في الوسط 

الشعبي حيث استهدفت اجلرائم 
ــدداً من  ــذا العام ع ــي نفذت ه الت
ــا  اخره كان  ــوية  النس ــماء  االس
وليس اخيرها املوديل تاره فارس يوم 
اخلميس املاضي .. اننا نقترح على 
ــمية مجموعة  ــات الرس كل اجله
ــي نراها ضرورية  من املقترحات الت

للحد من اجلرمية املنظمة وهي :
ــة مركبة او  ــماح ألي ــدم الس ١- ع
ــي  ــوال ف ــير او التج ــيارة بالس س
ــوارع من دون لوحات تسجيل  الش

نظامية.
ــماح الية دراجة نارية  ٢- عدم الس
ــير من  ــا كان حجمها  بالس مهم

دون تثبيت لوحات تسجيل لها.
ــالح املنفلت ألن  ٣- وضع حد للس
انتشاره بالطريقة التي هو عليها 

سبب مباشر لتفشي اجلرمية.
٤- زيادة نصب كاميرات املراقبة في 

كل املناطق من بغداد واحملافظات.
ــات صارمة بايقاف  ٥- اصدار توصي
ــيارة او مركبة وحجزها حلني  اية س

تثبيت لوحات تسجيل لها.

ــيرة الى ان هجمات حدثت بالعبوات  مش
ــي مناطق  ــرر ف ــكل متك ــفة بش الناس
ــك بغداد. ــي ذل ــالد، مبا ف ــن الب ــدة م عدي
وتابعت ان قدرة احلكومة األمريكية على 
ــوارئ ملواطني  ــر خدمات روتينية وط توفي
ــراق محدودة  ــي الع ــدة ف ــات املتح الوالي

للغاية.
ــاء  ــي صف ــر األمن ــه رأى اخلبي ــن جانب م
ــرار وزارة  ــبت، أن ق ــس الس ــم، ام االعس
ــحب موظفي  ــة بس ــة األميركي اخلارجي
قنصليتها من محافظة البصرة ”مناورة 
ــالة إلى  ــال رس ــا ايص ــة“ هدفه أميركي

إيران.
ــرار وزارة اخلارجية  ــم ، إن ”ق ــال االعس وق
ــي القنصلية  ــحب موظف األميركية بس
ــرة هي  ــة البص ــي محافظ ــة ف األميركي
ــا ايصال  ــة جديدة هدفه ــاورة أميركي من
أن  ــى  إل ــيرا  مش ــران“،  إي ــى  ال ــالة  رس
ــددت خالل الفترة املاضية  ”واشنطن ش

على إيران كثيرا“.
ــرار األميركي ال  ــم، أن ”الق وأضاف االعس
يتضمن انهاء عمل القنصلية في البصرة 
وامنا مجرد سحب املوظفني“، مستبعدا 
ــوة األميركية عملية  أن ”تكون وراء اخلط

عسكرية“.
ــن محافظة البصرة  ــد عدت النائبة ع وق
ــبت، قرار  ــس الس ــوي، ام ــار املوس انتص
ــحب  ــة بس ــدة األميركي ــات املتح الوالي
ــي قنصليتها في احملافظة ”ابتزازا  موظف
ــرات  املؤام أن  ــى  إل ــيرة  مش ــاً“،  أميركي

األميركية ضد العراق لن تتوقف.
وقالت املوسوي ، إن ”قرار اإلدارة األميركية 
بسحب موظفي قنصليتها من احملافظة 
ال اسف عليه ألنه ابتزاز جديد من ابتزازات 
ــة“، مؤكدة أن  الواليات املتحدة األميركي
ــعب العراقي  ــاء الش ــن يدفع ابن ”ذلك ل

للرضوخ لتلك التهديدات واالبتزازات“.
ــا  ــي ارتكبته ــرات الت ــت أن ”املؤم وأضاف
ــي  ــعب العراق ــاء الش ــد ابن ــكا ض امري
ــزازات  ــى أن ”االبت ــف“، الفتة إل ــن تتوق ل
ــعب  ــن تثني العراقيني كش األميركية ل
ــالت  للتدخ ــدي  التص ــن  م ــيني  وسياس

األميركية في شؤون احلكومة“.
ــعيد  ــد أكد اخلبير األمني س في حني اك
ــرار  ق أن  ــبت،  الس ــس  ام ــي،  اجلياش
ــحب موظفيها من  الواليات املتحدة بس
ــيرا  قنصليتها في البصرة ”مؤقت“، مش
إلى أن احلكومة ملتزمة بحماية البعثات 

والسفارات الدبلوماسية.
ــرار وزارة اخلارجية  ــي إن ”ق ــال اجلياش وق
األميركية بغلق قنصليتها في محافظة 
ــيق  ــني اكتمال التنس ــرة مؤقت حل البص
ــات املتحدة  ــراق والوالي ــني الع ــي ب األمن

األميركية“.
ــة  العراقي ــة  ”احلكوم أن  ــاف  وأض
ــات واملقار  ــن وحماية البعث ــة بأم ملتزم
ــداد واحملافظات“،  ــي بغ ــية ف الدبلوماس
ــيرا في الوقت نفسه إلى أن ”العراق  مش
ــه منطلقا  ــون اراضي ــمح بأن تك لن يس

الستهداف دول اجلوار“.

بغداد / البينة اجلديدة
ــداد عن العثور  ــادة عمليات بغ اعلنت قي
ــة واعتقال مطلوبني  على مخلفات حربي
وفق مواد قانونية مختلفة.وقالت القيادة، 
إن القوات األمنية في قيادة عمليات بغداد 
ــب تفتيش ضمن  ــن تنفيذ واج متكنت م
منطقة املعامير الثالثة غربي بغداد، نتج 

ــفتني مع  ــى عبوتني ناس ــه العثور عل عن
ــد و(٧) قذائف عيار  ــا واح صاروخ كاتيوش
ــة لعصابات  ــات حربي ــم، ومخلف ١٥٥مل
ــة مت تفجيرها موقعياً دون  داعش االرهابي
ــوة أخرى  ــادة، أن ق ــت القي ــرار. واضاف أض
وباالشتراك مع مفرزة من مكافحة إجرام 
ــن إلقاء القبض على  أبو غريب، متكنت م

ــادة (٤٢١ خطف)،  ــني وفق امل ــني اثن متهم
باالضافة إلى اعتقال متهم مطلوب وفق 
ــة الرضوانية،  ــاب) في منطق ــادة (٤إره امل
ــرطة  ــن منطقة الش ــر ضم ــم اخ ومته
اخلامسة وفق املادة (٤٤٦جرائم السرقة)، 
ــى اجلهات  ــليمهم إل موضحة أنه مت تس

ذات العالقة.

واشنطن/ وكاالت /البينة اجلديدة 
اإليرانية  السلطات  األمريكية،  اخلارجية  اتهمت 
وقوات احلرس الثوري اإليراني بتهديد أمن وسالمة 
الدبلوماسيني األمريكيني في العراق، فيما حذرت 

طهران من إمكانية اتخاذ إجراءات انتقامية.
تصريح  في  بومبيو  مايك  اخلارجية  وزير  وقال 

تناقلته وسائل اعالمية، انه منذ بضعة أسابيع، 
ازدادت التهديدات ملوظفينا ومرافقنا في العراق، 
احلكومة  هي  التهديدات  هذه  مصدر  ان  مبينا 
الثوري  للحرس  التابعة  القدس  وقوة  اإليرانية 
ويديرها  عليها  ويسيطر  يساعدها  ومليشيات 

قائد قوة القدس قاسم سليماني.

نار  إلطالق  متكررة  حوادث  حصلت  لقد  واضاف 
اه قنصليّتنا العامة في البصرة،  غير مباشر باجتّ
املاضية،  والعشرين  األربع  الساعات  وخاصة في 
متوعدا بـالرد املناسب على أي هجوم يستهدف 

منشآت أمريكية في العراق.
املتحدة  الواليات  أن  ل إيران  أوضحت  لقد  وتابع 

هجوم  أيّ  على  مناسب  وبشكل  فورا  ستردّ 
أبلغ  انه  الى  الفتا  أمريكية،  منشآت  يستهدف 
حكومة إيران بأن الواليات املتحدة ستُحمل إيران 
مسؤولية مباشرة عن أي ضرر يلحق باألمريكيني 
أي  في  أو  العراق  في  الدبلوماسية  مبنشآتنا  أو 
من  مرتكبا  (الضرر)  ذلك  أكان  سواء  آخر،  مكان 

أو من جانب  مباشر  إيرانية بشكل  قوات  جانب 
الواليات املتحدة  مليشيات مرتبطة بها.وأعلنت 
اجلمعة املاضية عن إغالق قنصليتها في البصرة، 
وزارة  باسم  املتحدثة  قالت  الصدد  هذا  وفي 
اخلارجية األمريكية هيذر ناورت إن وزير اخلارجية 
جلميع  املنظمة  باملغادرة  أمر  بومبيو  مايك 

أن  موضحة  البصرة،  من  األمريكيني  املوظفني 
نها السفارة األمريكية  اخلدمات القنصلية ستؤمّ
في بغداد.وحذر البيت األبيض في منتصف ايلول 
ل إيران مسؤولية أي هجوم  اجلاري من أنه سيحمّ
رعايا  قد تشنه مجموعات تدعمها طهران ضد 

أمريكيني أو مصالح أمريكية في العراق.
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بغداد / البينة اجلديدة
امس  الدوبرداني،  شيروان  نينوى  محافظة  عن  النائب  أعلن 
إعادة  األعرجي على  قاسم  الداخلية  وزير  مع  االتفاق  السبت، 

منتسبي وزارة الداخلية املفصولني من أهالي نينوى.
زيارته  خالل  الداخلية  وزير  مع  االتفاق  مت  إنه  الدوبرداني،  وقال 
للموصل  على إعادة املفصولني من املنتسبني في وزارة الداخلية 
إلى اخلدمة. وأوضح الدوبرداني ، أن الوجبة األولى من منتسبي 
 ٢٢٢٥ عددها  يبلغ  اخلدمة  إلى  سيعودون  الذين  نينوى  شرطة 

منتسباً.

@…fl@÷b–m¸a@Z@ÙÏ‰Ó„@Â«@kˆb„
@¥€Ïñ–Ωa@ÒÖb«a@Û‹«@Ôuä«¸a
ÚÓ‹ÅaÜ€a@ø@¥jén‰Ωa@Âfl



كاريكاتير
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مقادير صنع الركود واألزمة المالية لعام ٢٠٢٠

وهناك عشرة أسباب وراء هذا. فأوال، 
ــات التحفيز  من الواضح أن سياس
املالي التي تدفع النمو السنوي في 
الواليات املتحدة حاليا فوق مستوى 
٢٪، الذي يعبر عن إمكاناتها، ليست 
ــام ٢٠٢٠،  ــول ع ــتدامة. فبحل مس
سوف تنفد أموال التحفيز، وسوف 
ل الضريبي املتواضع  ــحب الثِقَ يس
ــل قليال من  ــى أق ــن ٣٪ إل ــو م النم
ــا، ألن توقيت التحفيز كان  ٢٪.وثاني
سيئا يعاني االقتصاد األميركي اآلن 
من فرط النشاط، ويرتفع التضخم 
ــتهدف. وعلى  ــتوى املس ــوق املس ف
هذا فسوف يواصل بنك االحتياطي 
ــعار  ــي رفع أس ــي األميرك الفيدرال
ــتواها  ــدة الفيدرالية من مس الفائ
ــد ٢٪ إلى ٣٫٥٪ على األقل  احلالي عن
ــن املرجح أن  ــول عام ٢٠٢٠، وم بحل
ــعار الفائدة  ــذا إلى رفع أس يؤدي ه
األجل  ــة  والطويل األجل  ــرة  القصي
ــدوالر األميركي. ــعر ال فضال عن س

ــع معدل  ــرى، يرتف ــة أخ ــن ناحي م

ــية  ــم في اقتصادات رئيس التضخ
ــاع  ارتف ــاهم  ويس ــا،  أيض ــرى  أخ
ــرض ضغوط  ــط في ف ــعار النف أس
ــذا يعني أن  ــة إضافية. وه تضخمي
بنوكا مركزية رئيسية أخرى سوف 
ــير على خطى بنك االحتياطي  تس
ــة  ــي نحو تطبيع السياس الفيدرال
ــن  ــيقلل م ــا س ــو م ــة، وه النقدي
ــيولة العاملية ويفرض ضغوطا  الس
ــدة إلى االرتفاع. ــعار الفائ تدفع أس

ــات إدارة  ــد أن نزاع ــن املؤك ــا، م ثالث
ــع الصني وأوروبا  ــب التجارية م ترام
أخرى  ــق  ومناط ــيك وكندا  واملكس
ــوف تتصاعد إلى احلد الذي يؤدي  س
ــادة التضخم. ــاء النمو وزي إلى إبط

ــات  ــتمر سياس ــوف تس ــا، س رابع

ــة أخرى في إضافة املزيد من  أميركي
ــة املصحوبة  ــوط التضخمي الضغ
ــأنه أن يدفع  بالركود، وهو ما من ش
ــك االحتياطي الفيدرالي إلى رفع  بن
أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى. 
والواقع أن اإلدارة تقيد االستثمارات 
ــل  ــات نق ــة وعملي الداخلة/اخلارج
ــأنه أن  التكنولوجيا، وهو ما من ش
ــل اإلمداد.  ــؤدي إلى تعطل سالس ي
ــن املطلوبني  ــد املهاجري ــي تقي فه
ــل  ــي ظ ــو ف ــى النم ــاظ عل للحف
الشيخوخة السكانية في الواليات 
ــتثمار  ــط االس ــي تثب ــدة. وه املتح
ــر، وال تتبنى  ــاد األخض ــي االقتص ف
ــي التعامل مع  ــة ف ــة خاص سياس
ــية ملعاجلة  ــا البنية األساس قضاي
ــا،  العرض.خامس جانب  اختناقات 
ــو في  ــأ النم ــح أن يتباط ــن املرج م
ــكل أكبر كلما  ــة العالَم، وبش بقي
سنحت لدول أخرى فرصة االنتقام 
ــة األميركية.  ــات احلماي من سياس
ــني أن تعمل على  ويتعني على الص

ــع القدرة  ــا للتعامل م ــاء منوه إبط
ــتعانة  ــة واإلفراط في االس الفائض
ــإن هذا من  ــة؛ وإال ف ــع املالي بالرواف
ــرارة الهبوط  ــعل ش ــأنه أن يش ش
ــواق  األس ــتمر  تس ــوف  وس ــاد.  احل
ــي  ف ــل  بالفع ــة  الهش ــئة  الناش
ــة عن  ــة الناجم ــعور بالضائق الش
ــات احلماية والظروف املالية  سياس
ــات  الوالي ــي  ف ــكام  اإلح ــدة  املتزاي

املتحدة.سادسا، سوف تشهد أوروبا 
ــرا إلحكام  ــؤ النمو، نظ أيضا تباط
ــة واالحتكاكات  ــة النقدي السياس
ــك، رمبا  ــى ذل ــالوة عل ــة. وع التجاري
ــعبوية  الش ــات  السياس ــؤدي  ت
ــى انطالق  ــل إيطاليا إل ــي دول مث ف

ــتدامة  ــون غير مس ــة دي ديناميكي
داخل منطقة اليورو. وسوف تعمل 
َلّ بعد  ــم حتُ «حلقة الهالك» التي ل
بني احلكومات والبنوك التي حتتفظ 
بديون عامة على تضخيم املشاكل 
ــة على احتاد نقدي  الوجودية املترتب
ــي ظل قدر غير كاف  غير مكتمل ف
ــي ظل هذه  ــم اخملاطر. وف من تقاس

ــع دورة انكماش  ــا تدف ــروف، رمب الظ
ــا وغيرها من  ــرى إيطالي ــة أخ عاملي
الدول إلى اخلروج من منطقة اليورو 
ــواق  أس ــم  تتس ــابعا،  بالكامل.س
ــة  والعاملي ــة  األميركي ــهم  األس
ــطحية. فقد أصبحت نسب  بالس
ــي الواليات  ــعر إلى الربحية ف الس
ــن  م  ٪٥٠ ــو  بنح ــى  أعل ــدة  املتح
ــط التاريخي، كما أصبحت  املتوس
تقييمات األسهم اخلاصة مفرطة، 
ــة  باهظ ــة  احلكومي ــندات  والس
ــرا لعوائدها املنخفضة  الثمن، نظ
ــلبية. كما  الس الزمنية  ــا  وعالوته
ــي الربحية  ــان العال ــح االئتم أصب
ــد أن بلغ  ــة اآلن بع ــد التكلف متزاي
ــركات  معدل الروافع املالية في الش
ــبوقة  األميركية ارتفاعات غير مس
ــن  م ــك،  ذل ــى  عل ــالوة  تاريخيا.ع
ــتوى الروافع املالية  الواضح أن مس
ــئة  ــواق الناش في العديد من األس
ــة  املتقدم ــادات  االقتص ــض  وبع
ــارات  العق ــت  وأصبح ــرط.  مف
ــة  مكلف ــكنية  والس ــة  التجاري
للغاية في العديد من أجزاء العالَم. 
ــي  ــح ف ــتمر التصحي ــوف يس وس
األسواق الناشئة لألسهم والسلع 
ــية وحيازات الدخل الثابت  األساس
ــحب العاصفة  في حني تتجمع س
العاملية. ومع بدء املستثمرين الذين 
ــي توقع  ــتقبل ف ــرون إلى املس ينظ
ــوف  تباطؤ النمو في عام ٢٠٢٠؛ س
ــول  ــعير األص ــواق تس ــد األس تعي
احملفوفة باخملاطر بحلول عام ٢٠١٩.
ــدوث التصحيح،  ــرد ح ــا، مبج ثامن
ــيولة  ــر نقص الس ــيصبح خط س
والبيع بأثمان زهيدة أو أقل من سعر 
السوق أكثر حدة. وهناك انخفاض 
ــن  والتخزي ــع  الصن ــطة  أنش ــي  ف
ــطاء  وس ــل  بَ قِ ــن  م ــوق  الس ــي  ف
ــداول  ــل الت ــوف يعم ــداول. وس الت
ــى  عل ــة  التكرار/اخلوارزمي ــي  العال
ــريع».  الس «االنهيار  احتماالت  رفع 
ــت أدوات الدخل الثابت  كما أصبح
ــق االئتمان  ــزا في صنادي أكثر تركي
ــي البورصة  ــددة املتداولة ف غير احمل
ــا أن ترامب بدأ بالفعل  واخملصصة.مب
ــني وألنه ما  ــع الص ــة م ــا جتاري حرب
ــة كوريا  ــى مهاجم ــرؤ عل كان ليج
الشمالية املسلحة نوويا، فإن آخر 
ــيكون إيران. ومن  ــل أهدافه س أفض
ــتفزاز مواجهة عسكرية  خالل اس
معها؛ فإنه قد يشعل شرارة صدمة 
ــة تضخمية. ــية ركودي جيوسياس
في حالة العزوف عن خوض اخملاطر، 
لن يصبح بوسع القطاعات املالية 
ــواق الناشئة واالقتصادات  في األس

ــون املقومة  ــة املثقلة بالدي املتقدم
بالدوالر الوصول إلى بنك االحتياطي 

ــرض املالذ  ــه مق ــي بوصف الفيدرال
ــم  التضخ ــاع  ارتف ــع  وم ــر.  األخي

ــم يعد  ــة، ل ــدء تطبيع السياس وب
ــى الدعم  ــن االعتماد عل ــن املمك م
ــوك املركزية خالل  الذي قدمته البن
ــنوات ما بعد األزمة.تاسعا، كان  س
ــي  ــك االحتياط ــم بن ــب يهاج ترام
كان  ــا  عندم ــل  بالفع ــي  الفيدرال
ــة األخيرة  ــي اآلون ــو ف ــدل النم مع

ــد يتصرف  ــف ق ــل كي ٤٪. ولنتخي
ــي ٢٠٢٠، عندما  ــي العام االنتخاب ف
ــض على األرجح  يكون النمو انخف
إلى ما دون ١٪ وبدأت تظهر اخلسائر 
ــع أن احتماالت  ــي الوظائف. الواق ف
استسالم ترامب إلغراء «التأثير على 
عامة الناس» من خالل اختالق أزمة 
ــة مرتفعة،  ــة اخلارجي في السياس
ــتعاد الدميقراطيون  ــة إذا اس وخاص
ــيطرة على مجلس النواب هذا  الس
ــل  ــدأ بالفع ــب ب ــا أن ترام العام.ومب
ــني وألنه ما  ــع الص ــة م ــا جتاري حرب
ــة كوريا  ــى مهاجم ــرؤ عل كان ليج
الشمالية املسلحة نوويا، فإن آخر 
ــيكون إيران. ومن  ــل أهدافه س أفض
ــتفزاز مواجهة عسكرية  خالل اس
ــعل  ــه بهذا قد يش ــران، فإن ــع إي م
شرارة صدمة جيوسياسية ركودية 
ــة ال تختلف عن ارتفاعات  تضخمي
ــت في  ــي حدث ــط الت ــعار النف أس
ــي  ــوام ١٩٧٣، و١٩٧٩، و١٩٩٠. وغن أع
ــأنه أن  ــن ش ــذا م ــول إن ه ــن الق ع
ــد  يجعل الركود العاملي القادم أش
العاصفة  دة.أخيرا، مبجرد حدوث  حِ
ــوف  س ــاله،  أع ــة  املبين ــة  الكامل
ــة  ــة العام ــح أدوات السياس تصب
ــة للتصدي لها منقوصة إلى  الالزم
ــز املتاح  ــع أن احلي ــم. الواق حد مؤل
ــدود بالفعل  ــي مح ــز املال للتحفي
ــة.  ــة الهائل ــون العام ــبب الدي بس
وسوف تكون احتماالت االستعانة 
النقدية  ــات  السياس ــن  م ــد  باملزي
عل امليزانيات  التقليدية محدودة بفِ
ــاحة  املتضخمة واالفتقار إلى املس
ــدة.  ــعار الفائ ــض أس ــة خلف الالزم
ــات اإلنقاذ في  ــوف تكون عملي وس
القطاع املالي غير محتملة في دول 
تشهد حركات شعبوية وحكومات 
ــرة.في الواليات املتحدة  شبه معس
ــكل خاص، عمد املشرعون إلى  بش
الفيدرالي  ــي  تقييد قدرة االحتياط
ــيولة للمؤسسات  على توفير الس
ــة واألجنبية  ــر املصرفي ــة غي املالي
ــدوالر.  ــون مقومة بال ــالل دي ــن خ م
ــبب صعود األحزاب  وفي أوروبا، يتس
الشعبوية في زيادة صعوبة مالحقة 
ــتوى االحتاد  ــى مس ــات عل اإلصالح
األوروبي وإنشاء املؤسسات الالزمة 
ــة  ــة املقبل ــة املالي ــة األزم ملكافح
ــى النقيض مما  ــؤ التالي.عل والتباط
ــام ٢٠٠٨، عندما كانت  ــدث في ع ح
أدوات السياسة العامة الالزمة ملنع 
ــقوط احلر متاحة للحكومات،  الس
ــات الذين  فإن أيدي صناع السياس
دورة  ــوا  يواجه أن  ــم  عليه ــني  يتع
ــتكون مقيدة  االنكماش التالية س
ــتويات الدين  في حني ستكون مس
ــا كانت عليه خالل  الكلية أعلى مم
ــابقة. ورمبا تكون األزمة  األزمة الس
دة وأطول  ــر حِ ــود التاليان أكث والرك

أمدا من سابقتيهما.

*عالم اقتصادي امريكي

نزاعات إدارة ترامب 
التجارية مع الصني 
وأوروبا واِّـكسيك وكندا 
ومناطق أخرى سوف 
تتصاعد إُّـ الحد الذي 
يؤدي إُّـ إبطاء النمو

 

من اِّـرجح أن يستمر التوسع العاِّـي الحالي َّـ العام اِّـقبل نظرا للعجز 
اِّـالي الضخم الذي تديره امريكا والسياسات اِّـالية التي تنتهجها الصني

ترامب

الرئيس الصيني

الرئيس الكندي

إنها الذكرى السنوية 
العاشرة النهيار 
ليمان براذرز، وال تزال 
املناقشات دائرة حول 
أسباب األزمة املالية 
والعواقب التي ترتبت 
عليها، وما إذا كنا 
استوعبنا الدروس 
الالزمة للتحضير 
لألزمة التالية. ولكن 
عندما ننظر إلى 
املستقبل، يُصبِح 
السؤال األكثر أهمية 
هو ما الذي قد يشعل 
حقا شرارة الركود 
العاملي التالي واألزمة 
العاملية املقبلة، 
ومتى؟من املرجح 
أن يستمر التوسع 
العاملي احلالي في 
العام املقبل نظرا 
للعجز املالي الضخم 
الذي تديره الواليات 
املتحدة، والسياسات 
املالية واالئتمانية 
املتساهلة التي 
تنتهجها الصني، 
واستمرار أوروبا على 
مسار التعافي. ولكن 
بحلول عام ٢٠٢٠، 
ستكون الظروف 
مهيأة ألزمة مالية، 
يعقبها ركود عاملي.

* نورييل روبيني 
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ــب رئيس اجلمهورية وهذا  ــح ملنص    لقد مت اغالق باب الترش
ــيئا يذكر ولكن في زحمة جنوني وارتباك  ال يعني للكثير ش
ــة اجلمهورية كسرا  ــية اطرح اسمي لرئاس الكتل السياس
ــنواتي تدغدغت وهي ال حتلم ببلوغ  للمحاصصة وكوني س
ــس اجلمهورية  ــح رئي ــرت ان اصب ــك فك ــني، ومع ذل اخلمس
ــية  ــم التدخالت اخلارجية والفوضى السياس ــة برغ العراقي
وصراع البعض ومن يطلب السيرة الذاتية ارسلها له ولكن 
ارسلها للجهات الداخلية فقط وليس للجهات اخلارجية اي 
ــياء التي تؤهلهم  نصيب من املعلومات النهم ميتلكون االش
ــيء عن اي شخص وان كان في ابعد جزر االرض.  ملعرفة اي ش
ــرد وبصفتي  ــة ليس حكرا على اخوتنا الك ــي الرئاس كرس

مواطن عراقي مستقل 
ــى اي حزب  لم انتم ال
ــن او مخفي يحق  معل
ــبب  ــح وبس لي الترش
ــق  ــي الطري ــام ف الزح
وسوء خدمات االنترنت 
ــن  اعل ان  ــت  فضل
ترشيحي من على هذا 
ــى ان أحدث  املنبر عس
ــي  ف ــا  طفيف ــرا  تغيي
ــال (العملة) عفوا  مج
ــية  السياس العملية 
ــل  اعم ان  ــد  اري ــي  ألن
ــا  وان ــدي  لبل ــيئا  ش

ــغله ان يكون  ــب يراد ملن يش ــت نائما فاملنص ــظ ولس متيق
حذرا يقظا ويبتعد عن الفراش قدر استطاعته املنهاج الذي 
ــنج فكل القوميات  اعتمدته منهاج وطني بعيدا عن اي تش
ــتور وقلع االضراس  ــد من تغيير الدس ــراق محترمة والب واالع
ــات القاتلة  ــرت الفايروس ــة التي ادخلت فيه ونش املسوس
ــروط  ــا ان العراق بالوانه يصبح اقوى اذا ما توافرت الش علم
ــخصية التي تسعى للتصدي . كما اعلن اني ال اريد  في الش
ــيارات مصفحة انا رئيس  تخصيصات مالية للحماية وال س
ــع امور الدولة فال  ــتأجر وأراج متواضع اجلس في بيتي املس
احب الزخارف وال ترف احلياة فمصالح البالد والعباد فوق كل 
شيء وإن اراد رئيس جمهورية ما ان يزورني فانا ارحب به ومبن 
ــض (عيون) والغداء (متن  ــه في بيتي املتواضع فالفطور بي مع
وفاصوليا) وفي العشاء فالفل بال (عمبة) ولن اقبل الرشاوي 
ــتفتاء في اي محافظة فالعراق  ولن اغض الطرف عن اي اس

القوي هو ما تخشاه الدول والسالم.

@NN@béÓˆâ@Ô„ÏjÇn„a
ÈnjÓÁ@÷aä»‹€@aÏƒ–ycÎ

جبهة قلم

اريد ان اعمل شيئا 
لبلدي وانا متيقظ 
ولست نائما فاِّـنصب 
يراد ِّـن يشغله ان 
يكون حذرا يقظا 
ويبتعد عن الفراش 
قدر استطاعته

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

واثق الجلبي
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 بغداد / البينة اجلديدة 
ــركة العامة للصناعات  ــرت الش باش
ــدى  اح ــة  وااللكتروني ــة  الكهربائي
ــادن  واملع ــة  الصناع وزارة  ــركات  ش
ــة  ــع املديري ــرم م ــد املب ــذ العق بتنفي
العامة النتاج الطاقة الكهربائية في 
ــرة لتأهيل مبردات ماء  محافظة البص

. (chillers )
وقال مدير عام  الشركة املهندس عالء 
ــي تصريح ملركز  ــول محي الدين  ف رس
ــي الوزارة  ــالم والعالقات العامة ف االع
بأنه جرى االتفاق مع اجلهة املستفيدة 
ــواد اولية  ــتخدام م ــم اس ــى ان يت عل
ــة و اعادة  ــئ اوربية وامريكي من مناش

ــعتها  ــل س بكام ــورة  املذك ــرات  اجلل
التصميمية الى محطة كهرباء بزركان 
ــاز العقد  ــيرا الى مدة اجن الغازية مش
ــاوز ( ٧٧٧)  ــهر ومببلغ يتج ــة اش ثماني
ــركة  ــيرا الى ان الش مليون دينار ،مش
ــليم  ــودا اخرى حيث مت تس ــزت عق اجن
ــفى احلبوبي في محافظة ذي  مستش

ــبعة مكيفات مركزية مبوجب  قار بس
ــني اضافة الى  ــابق بني الطرف عقد س
ــردات الهواء  ــز مب ــر لتجهي ــد اخ عق
ــيتم  الداخلية (  الكونفيرا ) حيث س
ــا الى  ــرة منه ــة االخي ــليم الوجب تس
اجلهه املستفيدة خالل االيام القليلة 

املقبلة .

@Úflb»€a@ÚÌäÌÜΩa@3bñ€@ıbfl@paÖ5fl@›Á˚m@ÚÓ„Î6ÿ€¸aÎ@ÚÓˆbiäËÿ€a@pb«b‰ñ€a
@Òäñj€a@@ø@ÚÓˆbiäËÿ€a@Ú”b�€a@xbn„¸

بغداد / البينة اجلديدة 
ــركات  ــركة العامة للنقل البري والش ــطول الش ــهم أس أس
ــن            ( ٥٨٢ ,  ــدر بأكثر م ــل حمولة تق ــا بنق ــة معه املؤتلف
ــهر أب مبختلف  ــاً ومبعدل ( ١٧٥٧ ) نقلة خالل ش ٤٣٥ , ٧٥ ) طن
ــاحنات  ــهمت ش احلموالت والبضائع واملواد الغذائية ،فقد أس
ـــ ( ٤٦٢ , ٨٠٤ , ٤٤  ــادة احلنطة بكمية تقدر ب ــركة بنقل م الش
ــوالت واملناقالت الداخلية  ــدل ( ٩٨٠ ) نقلة من احلم ) طناً ومبع
ــرز  ( ٧٤٠ , ٠٢٢ , ٢٦ ) طناً ومبقدار  ــادة ال ــا فاقت حمولة م بينم
ــح وزارة التجارة .فضالً عن نقل بعض املواد  ــة لصال ( ٦٢٥ ) نقل
ــاء بـواقع ( ٣٠ ) نقلة وبحمولة تقدر أكثر  لصالح وزارة الكهرب

ــن ( ١٠٥٠ ) طناً من املواد الكهربائية ، وكذلك مت نقل معدات  م
ــركات  ــهمت الش ــاع  ، وقد أس ــح وزارة الدف ــكرية لصال عس
ــة والبذور  ــمدة الكيمياوي ــي نقل األس ــدور كبير ف ــة ب املؤتلف
لصالح وزارة الزراعة وكان لها نشاطاً متميزاً في نقل البضائع 
واملواد االستهالكية .وقد أشاد السيد عماد عبد الرزاق األسدي 
ــاحنات النقل البري في  ــركة بدور ش ــس مجلس إدارة الش رئي
ــة التموينية  ــه من مفردات البطاق ــد احملافظات مبا حتتاج تزوي
ــال في مجال  ــاط فع ــاً للجهد الوطني، وما تقوم به نش دعم

النقل الذي يعد الشريان الرئيس جلميع مؤوسسات الدولة  .

@@ÔôbΩa@lc@äËë@fi˝Å@�b‰ü@—€c@H@WU@I@Âfl@är◊c@›‘‰i@·Ëém@5€a@›‘‰€a

بابل / البينة اجلديدة / علي شريف
وجتسيدا  بابل  محافظة  زراعة  مديرية  جهزت 
للشعار الذي رفعته على عاتقها ( لنجعل من بابل 
امليكانيك  قسم   / الهندسة  كلية   ( خضراء  واحة 
باكثر من ٥٠٠ شتلة من مختلف  بابل  في جامعة 
اشجار الزينة مجانا٠ وقال مدير زراعة بابل املهندس 
في  تاتي  اخلطوة  هذه  ان  اجلشعمي:  مهدي  صالح 

اجل  من  بابل  وجامعة  مديريتنا  بني  التعاون  اطار 
توفير اجواء دراسية مناسبة لطلبتنا االعزاء واضفاء 
طابع من اجلمال حملافظتنا العزيزة وتقليل التصحر 
فيها وبني ان الكمية مت جتهيزها من املشاتل التابعة 
احملافظة٠  اقضية  من  عدد  في  واملنتشرة  للمديرية 
من جانبه قدم الدكتور رياض صباح صالح الطريحي 
شكره  امليكانيكية  الهندسة  قسم  رئيس 

مهدي  صالح  املهندس  بابل  زراعة  ملدير  وتقديره 
بالشتالت  الكلية  جتهيز  على  ملوافقته  اجلشعمي 
سبق  بابل  زراعة  مديرية  ان  االشارة  املتنوعة٠وجتدر 
وان تبنت العديد من حمالت التشجير التي اقيمت 
في احملافظة والتي مت خاللها زراعة االف الشتالت في 
ذات  اجلهات  مع  وبالتعاون  احملافظة  وارصفة  حدائق 

العالقة في احملافظة٠

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي 
مستشفى  في  الصحية  املالكات  متكنت 
ابن القف  إلصابات احلبل الشوكي من اعادة 
رباعي.وبني  بشلل  مصاب  مواطن  تأهيل  
الدكتور ضياء كاظم جبر مدير املستشفى 
من   متكنت  العاملة  الصحية  املالكات  ان 
 ٣٩ العمر  من  يبلغ  للمواطن  األمل  اعادة  

سنة  اصيب باحلبل الشوكي بسبب حادث 
الفقرات  في  كسور  حدوث  الى  ادى  سيارة 
املستشفى  وادخل  االمين.  والساق  العنقية 
ومت  اجراء الفحوصات االبتدائية له وجد انه 
مصاب بشلل االطراف االربعة غير الكامل 
مع عملية تثبيت الفقرات العنقية وكذلك 
درجة  ان  االمين.ووجد  للساق  داخلي  تثبيت 

القوة العضلية لديه ٦٨ وفق نظام ASIA. ومت 
اخضاعه في برنامج التاهيل الطبي والعالج 
الطبيعي من قبل املعالج الطبيعي حسني 
القوة  في  ملحوظ  تطور  وحصل  عبيد 
العضلية . بعدها  بدا تدريب الوقوف واملشي 
بواسطة  املشي  وكذلك  املتوازي  داخل 
احلجلة املتحركة وملسافات متوسطة اقل 

من ٢٠٠ متر وبدون استخدام مساند. حاليا 
مساعدة  بدون  املشي  يستطيع  املريض 
وملسافات طويلة اكثر من ٢٠٠ متر. وكذلك 
وتسلق  الوعرة  االرض  في  املشي  يستطيع 
وهو  مساعدة.  بدون  العادي  السلم  درجات 

في طور التحسن املستمر.

b„b©@Ú«Ï‰nfl@Ú‹në@UPP@Âfl@är◊bi@›ibi@Ú»flbu@åË£@›ibi@Ú«aâã

@Ú‡ïb»€a@ø@ÔflÜ®a@…”aÏ€a@¥ézn€@bÁÖÏËu@›ïaÏm@ÖaÜÃi@âb‡rnçg@Ú˜ÓÁ

 البينة اجلديدة / سعد االبراهيمي
الشعبية  الطبية  العيادات  دائرة  عام  مدير  استقبل 
الرصافة  صحة  عام  مدير  احلاج  احمد  شاكر  الدكتور 
الدكتور عبدالغني سعدون ومدير إعالم الدائرة االستاذ 
قاسم عبد الهادي في مكتبه مؤخرا ، وبحث الطرفان 
مستوى الواقع الصحي في العيادات الطبيةالشعبية 
التي  القضايا  من  عدد  ومناقشة  اخلاصة  واألجنحة 
تخص العمل املشترك بني الدائرتني .وقال احلاج اننا ألينا 
على أنفسنا باتباع اليات وخطوات جدية لتقدمي أفضل 
مستوى  ورفع  للمواطنني  والصحية  الطبية  اخلدمات 
واملؤسسات  الشعبية  العيادات  في  الصحي  الواقع 
املرتبطة بالدائرة وإيجاد معاجلة حقيقة للمشاكل التي 
عام صحة  مدير  اثنى  ذاته  السياق  ي  .وفِ العمل  تواجه 
الدكتور عبدالغني سعدون على جهود احلاج  الرصافة 

تسنمه  مبناسبة  ورد  باقة  نفسه  الوقت  في  مقدما» 
مهام مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية متمنيا 

له دوام النجاح واملوفقية في إدارة الدائرة .

@Úœbïä€a@Úzï@‚b«@äÌÜfl@›j‘néÌ@xbßa
Ôzñ€a@…”aÏ€a@È»fl@szjÌÎ بغداد / البينة اجلديدة

على  تأسيسها  ومنذ  بغداد  استثمار  هيئة  سعت 
وضع  أجل  من  تام  بشكل  االقتصادي  الواقع  قراءة 
خارطة استثمارية متكاملة تلبي طموح واحتياجات 
تنهض  كي  محكمة  معايير  وفق  بغداد  العاصمة 
بشكل  واالستثماري  عموما  االقتصادي  بالواقع 
خاص .القطاع اخلدمي هو واحد من القطاعات التي 
أولتها الهيئة إهتماماً خاصا كونه على متاس مباشر 
الهيئة  أجازت  فقد   ، البغدادي  املواطن  حياة  مع 
إنشاء  ومنها مشروع  اخلدمية  املشاريع  من  العديد 
أربعة  من  تتألف  اخلدمات  متكاملة  وقود  محطة 

خطوط جتهيز بانزين وثالثة خطوط كازويل وفي كل 
خط يحتوي على أربع مضخات باإلضافة إلى مبنى 
لإلدارة واملطعم وخزانات الوقود إضافة إلى منظومة 
و٢٤  دومن  على مساحة  يقع  .املشروع  املدني  الدفاع 
 ٪١٠٠ إجناز  وبنسبة  الشعب  سيطرة  خلف  أولك 
ودخل املشروع حيز العمل الفعلي بتجهيز املواطنني 
مبادتي البانزين والكازويل .الكوادر الهندسية والفنية 
الهيئة  رئيس  قبل  وبتوجيه مستمر من  واإلعالمية 
املشاريع  بزيارة  مستمرة  الزاملي  شاكر  املهندس 
من  الالزمة  التسهيالت  كافة  وتقدمي  االستثمارية 

أجل دفع العملية االستثمارية نحو األمام .

بغداد / البينة اجلديدة 
أعلن وزير النفط عن املباشرة بإنتاج واستثمار الغاز املصاحب من حقل الناصرية  في محافظة 

ذي قار ومبعدل «٥٠». مليون قدم مكعب قياسي باليوم. 
وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي في برقية الى السيد رئيس مجلس الوزراء « بعزمية  وهمة  
،وحلكومتنا  لكم  نزف  قار  ذي  نفط  شركة  في   ، الغيارى  العراق  أبناء  من  واخمللصني  األبطال 
الوطنية والى شعبنا اجملاهد الصابر العظيم . أجنازاً جديداً يتمثل  املباشرة بإنتاج وأستثمار 
الغاز املصاحب للعمليات النفطية من حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار، بطاقة  
٥٠   مليون قدم مكعب قياسي باليوم  وباجلهد الوطني من قبل أبطال شركة نفط   ذي قار 

والشركات الوطنية املساندة لها حصراً .
وأشار وزير النفط في برقيته الى « ان هذا اإلجناز  ميثل خط الشروع لتحقيق  الهدف اخملطط 
، الذي  له في أستثمار «٢٠٠» مليون قدم مكعب قياسي باليوم من حقول محافظة ذي قار 
سيتحقق خالل الفترة القليلة املقبلة بفضل اجلهد الوطني ، ومبساهمة التعاقدات اجلديدة 
مع أحدى الشركات العاملية الرصينة ، التي باشرت لتحقيق هدف أستثمار الغاز املصاحب  من 
حقلي الناصرية والغراف في احملافظة  .      وأضاف اللعيبي : « أن أستثمار الغاز املصاحب من 
حقول ذي قار  ميثل اضافة مهمة لإلنتاج الوطني من الغاز   بشكل عام وعلى أنتاج محافظة 
ذي قار بشكل خاص ، ملا تشكله هذه املشاريع من أهمية في رفد محطات الطاقة الكهربائية  
ومصانع اإلسمنت والبتروكيمياويات  ،  وغيرها بوقود الغاز ، فضالً عن زيادة االنتاج  الوطني من 
الغاز السائل واملكثفات ، والكبريت ، وحتقيق اإليرادات املالية وتوفير فرص العمل البناءاحملافظة 
دُ  هذه املشاريع  من التلوث البيئي وحتول الطاقة التي حترق الى طاقة مفيدة .         ، كذلك حتَ

@ãbÃ€aâb‡rnçaÎ@xbn„hi@ÒäëbjΩa@Â‹»Ì@¡–‰€a@äÌãÎ
@ÚÌäïb‰€a@›‘y@Âfl@@kybñΩa

Ô«biâ@›‹íi@lbñfl@ÂüaÏfl@›ÓÁdni@|v‰m@—‘€a@Âia@Û–ínéfl@ø@ÚÓzñ€a@pb◊˝Ωa

بغداد / البينة اجلديدة
 أعلنت الشركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة عن منحها (٨١) 
إجازة تصدير و(٣٩٩٥) اجازة استيراد لتجار وموردين عراقيني خالل شهر أب املاضي .جاء ذلك في 
البيان الذي اصدره املكتب االعالمي للوزارة  نقال عن مدير عام الشركة املهندس هاشم محمد 
حامت .واوضح البيان  بان الشركة قامت أيضاً خالل الشهر ذاته باصدار (٦٩) هوية استيراد و(٥) 
هويات تصدير وجتديد ( ٢٤) هوية استيراد وتصديق(١٢) شهادة منشأ. مضيفاً بان منح اجازات 
  (٢٠٣,٢٩٥,٤٥١,٣٣٩) اقيامها  بلغت  والتي  ومتنوعة  وكيمياوية  غذائية   ) ملواد  كانت  التصدير 
ديناراً . من جانب اخر اشار البيان الى استمرار قسم املعارض الداخلية في الشركة باستالم 
طلبات املشاركة في الدورة (٤٥) ملعرض بغداد الدولي من خالل النظام االلكتروني على موقع 
الشركة وكذلك استالم طلبات الشركات التي ترغب بالتسويق للدورة او التي ترغب باعتمادها 

كأحد وكالء الديكور واحالتها الى القسم القانوني لتوقيع العقد اخلاص بذلك .

@Òãbua@HSYYUIÎ@äÌÜñm@Òãbua@HXQI@|‰fl@Z@Òâbvn€a
ÔôbΩa@lc@äËë@fi˝Å@Öa7nça

بغداد / البينة اجلديدة
قامت دائرة صحة بغداد  الكرخ في بغداد بارسال فريق 
طبي متكامل وباختصاصات طبية مختلفة فضال عن 
الدعم  لتقدمي  البصرة  محافظة  إلى  صحية  مالكات 
الطبي وتقدمي أفضل اخلدمات العالجية .وأوضح مدير 
«بغية  احلجامي   لطيف  جاسب  الدكتور  الدائرة  عام 
تقدمي أفضل اخلدمات الطبية والصحية ألهالي البصرة 
وتقدمي الدعم الطبي ملواجهة اآلثار الصحية الناجتة عن 
أزمة املياه في احملافظة قامت الدائرة بإرسال فريق طبي 

 , متكامل وباختصاصات متضمنة ( طبيب اختصاص 
طبيب ممارس , رئيس أطباء ممارسني , معاون طبي , رئيس 
ممرضني ومن مؤسساتها الصحية إلى محافظة البصرة 
الدائرة  أن   .ويذكر  منها  تعاني  التي  املائية  األزمة  بعد 
متكاملة  وصحية  طبية  فرق  سابق  وقت  في  أرسلت 

إسعاف  سيارات  عن  فضال  مختلفة  اختصاصات  من 
إلى طبابة احلشد الشعبي والقوات األمنية في حربهم 
ضد اإلرهاب وفي املناطق كافة للعمل في املستشفيات 

امليدانية الطبية وذلك لتقدمي اخلدمات الطبية لهم . 

@·«Ü€a@·ÌÜ‘n€@óñÇnfl@=ü@’Ìäœ@fibçâg@@
Òäñj€a@Ô€bÁ˛@=�€a

بغداد / البينة اجلديدة / حسن املوسوي
ضمن جوالته املستمرة في شركات و مؤسسات الدولة قام املهندس جاسب عبد 
الزهرة ياسني مدير عام شركة الزوراء العامة بزيارة إلى الشركة العامة للصناعات 
الكهربائية و اإللكترونية حيث كان بإستقباله املهندس عالء رسول محي الدين 
مديرها العام هذا وقد تناول الطرفان بحث آفاق التعاون املشترك بني الشركتني 
وخلق فرص عمل لبناء قاعدة تكامل صناعي بني شركات وزارة الصناعة واملعادن 

ومبا يخدم الصالح العام .

@Ú◊äí€a@âÎåÌ@Úflb»€a@ıaâÎå€a@Ú◊äë@‚b«@äÌÜfl
ÚÓ„Î6ÿ€�aÎ@ÚÓˆbiäËÿ€a@pb«b‰ñ‹€@Úflb»€a

البصرة / البينة اجلديدة
أعلنت الشركة العامة للنقل البحري، استئناف رحالت 
عبادان  ومدينة  البصرة  محافظة  بني  املسافرين  نقل 
(خرمشهر) عبر شط العرب بعد توقفها لثالثة أعوام، 
وأكدت أن نقل املسافرين نهرياً يخفف من الزخم على 
منفذ الشالمجة احلدودي البري.وقال مدير عام الشركة 
عبد الكرمي كنهل اجلابري ، إن «الشركة باشرت بتنظيم 
في  العشار  رصيف  بني  املسافرين  لنقل  نهرية  رحالت 
محافظة البصرة وميناء خرمشهر اإليراني بعد توقف 

تلك الرحالت منذ ثالثة أعوام».وبني اجلابري، أن «أول زورق 
انطلق يوم أمس االول وعلى متنه ٤٦ مسافراً، وهي رحلة 
أكثر  أو  واحدة  رحلة  تنظيم  مانع من  وال  أولى،  جتريبية 
كل يوم في حال اقبال املواطنني على السفر بالزوارق».

البحري  للنقل  العامة  أن «الشركة  الى  وأشار اجلابري، 
تتوفر لديها زوارق حديثة قررت استخدامها في تنظيم 
تلك الرحالت»، مضيفاً أن «نقل املسافرين نهرياً سوف 
الشالمجة  منفذ  على  الزخم  من  ما  حد  الى  يخفف 

احلدودي البري».

lä»€a@¡ë@5«@ÊaäÌgÎ@÷aä»€a@¥i@ÂÌäœbéΩa@›‘‰€@p˝yâ@7Óém@Â‹»m@äzj€a@›‘‰€a

بغداد / البينة اجلديدة 
بحثت وزارة العمل والشؤون االجتماعية مع منظمة العمل 
الدولية اعداد وثيقة لبرنامج العمل الالئق للسيطرة على 

تنامي نسب الفقر والبطالة في العراق.
الكرمي  عبد  الدكتور  العمل  لشؤون  الوزارة  وكيل  وقال 
املكتب  وفد  مع  الوزارة  عقدته  اجتماع  خالل  عبداهللا 
التنفيذي ملنظمة العمل الدولية بحضور الوزارات املعنية 
العمال  لنقابات  العام  االحتاد  من  االجتماعيني  والشركاء 
-٢٥-٩ الثالثاء  يوم  العراقي  الصناعات  واحتاد  العراق  في 
٢٠١٨، ان العراق مير مبرحلة اعادة االستقرار وحتقيق السالم 
وهو حتدٍ اضافي لعدد كبير من احملافظات التي دمرت خالل 
احلرب ضد االرهاب بنسب متفاوتة قد تصل الى ٨٠ ٪ ونتج 
عنها زيادة في الفقر والبطالة، الفتا الى ان الوزارة يهمها 
التداول مع منظمة العمل الدولية في كيفية خلق فرص 
العمل وزيادة تعزيز قدرات التشغيل والتدريب واشتراطات 
البطالة  للتخفيف من نسب  املهنية  والسالمة  الصحة 

والفقر في البالد.واضاف ان حضور املنظمة الدولية لدعم 
العراق يسجل لها خاصة وان البلد مير بظروف استثنائية 
الفتا   ، والبطالة  الفقر  بارتفاع  متمثلة  معروفة  وحتديات 
االجتماعيني  الشركاء  مع  بالتعاون  تعمل  الوزارة  ان  الى 

على وضع برامج للحد من االثار السلبية في اجملتمع.  

@ÖaÜ«a@Êbrzjm@ÚÓ€ÎÜ€a@›‡»€a@Ú‡ƒ‰flÎ@›‡»€a
@÷aä»€a@ø@’ˆ˝€a@›‡»‹€@Ú‘ÓqÎ

بغداد / البينة اجلديدة / شريف هاشم 
نهاية  امتحان  املستنصرية  اجلامعة   / الطب  كلية  في  اجلراحة  فرع  أجرى 
قاعات  في   ٢٠١٨-٢٠١٩ الدراسي  للعام  السادسة  املرحلة  لطلبة  الكورس 
مختبر املهارات السريرية في الكلية ، وكان االمتحان باشراف األستاذ الدكتور 
ايهاب طه ياسني ( رئيس الفرع ) واألستاذ املساعد الدكتور علي فاروق عبد اهللا 
( مقرر الفرع ) وعدد من التدريسيني في فرع اجلراحة ، وشمل االمتحان املهارات 
االتصال  ومهارات  املرضي  التاريخ  ومحطات  املرضى  فحص  في  السريرية 
مت  حيث  وغيرها  قصيرة  سريرية  وأسئلة  وساليدات  الطارئة  احلاالت  ومعاجلة 

تقسيم الطلبة الى مجموعات وتوزيعهم على ١٠محطات .

RPQYMRPQX@ÔçaâÜ€a@‚b»‹€@Úyaä¶a@êâÏ◊@ÚÌbË„@Êbznfla@ÊÎÖ˚Ì@ÚÌäñ‰néΩa@kü@ÚÓ‹◊@ø@ÚçÖbé€a@Ú‹yäΩa@Új‹ü

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
النقل  قسم  مدير   ) الشركة  عام  مدير  معاون  ضم  وفد  السكك  عام  مدير  ترأس 
هذا  ياتي   .. البصرة  محافظة  إلى  املركزية  األقسام  من  واخملتصني  والتشغيل) 
استنادا الى توجيهات  وزير النقل الكابنت كاظم فنجان احلمامي بتطوير  والنهوض 
بواقع السكك والبحث عن  عدة منافذ تسويقية وجعلها من والشركات الرابحة.
للوقوف  البصرة  في  واألنابيب  اخلطوط  هيئة  مبدير  التفقدية  جولته  خالل  التقى 
من  نقلها  عند  املنتوج  كميات  بأحتساب  املتعلقة  واألوزان  التحميل  آلية  على 
بواسطة  احللة  نفط  مستودعات  إلى  الشعيبة  مصافي  في  التحميل  منصات 
شاحنات السكك التخصصية وقد كلف املدير العام السيد املعاون بالتفاوض مع 
مسؤولي هيئة اخلطوط واالنابيب اجلنوبية بنقل املادة عن طريق شاحنات السكك 
التخصصية .معاون مدير عام الشركة  بذل  قصارى جهوده في إقناع اجلانب اآلخر 
على أن السكك ناقل وطني ويتمتع بكافة مزايا  نقل املشتقات النفطية بشاحنات 

من  املوزونة  كمياتها  بنفس  احللة  مستودعات  إلى  املنتوج  بوصول  التخصصية 
كافة  للسكك  العامة  الشركة  تتحمل  ان  التفريغ   على  إلى  التحميل  مصافي 
آلية عمل جديده من خالل قطار جتريبي لنقل  النقوصات مع اتفاق اجلانبني وضع 
املنقوالت  احجام  واحتساب  تدقيق  على  اجلانبني  مراعاة  مع  طاقاتها  بكل  املادة 
ابتداءا من منصات التحميل في الشعيبة إلى مستودعات نفط احللة ومت االتفاق 
على هذا املبدأ بني مدير عام السكك ومدير هيئة اخلطوط واألنابيب بحضور معاون 
املرافق له خالل  والوفد  العام  املدير  الطرفني  العالقة من  العام واجلهات ذات  املدير 
زيارته إلى املوانئ العراقية تفقد ارصفة ميناء أم قصر اجلنوبي حيث هناك حملة 
احلبوب  مادة  وحتميل  لنقل  املوانئ  رصيف  إلى  خط  ومد  السكة  خطوط  لتأهيل 
الفل بواسطة الشافطات عن طريق شاحنات السكك التخصصية إلمتام عملية 
النقل املباشر من البواخر عبر شاحنات السكك وصوال إلى جميع السايلوات في 

احملافظات . 

Òäñj€a@Úƒœb™@µg@Ú◊äí€a@ø@¥ñnÇΩa@Âfl@ÜœÎ@êc6Ì@Ÿÿé€a@‚b«@äÌÜfl@
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ــرقوا نهبوا سلبوا، اهدروا أمواالً طائلة  قتّلوا شردوا دمروا، س
كانت كفيلة بان تكون البالد ارض االحالم، جوعوا شعبا، اذلوه 
بقطع الكهرباء واملاء والسيولة ورغيف اخلبز، أركعوه، لم يبق 
ــبيح بحمدهم، فالتشبث  ــعب إال السجود لهم والتس للش
باحلياة افقد االنسان كرامته، وأصبح مجرد كائن حيّ يكفيه 
ــل،  ــتمرار في اداء دوره احلياتي، لئال ينقطع النس القليل لالس
ــيّد. هكذا هي احلياة، سادة  ويكون عبدا مأمورا ملن ارادوا التس
وعبيد، عمالء ومرتزقة، اما عن الشرفاء فاخالهم متوارين عن 

االنظار من سوء ما وصلت اليه حال البالد والعباد.
مجلس الوصاية وداعميه الدوليني واملستفيدين احملليني ارادوا 
ــم اخلاصة بإهدار املال العام في ليبيا،  التغطية على اعماله
ــة النفط بطرابلس  فكان الهجوم املفتعل على مقر مؤسس
ــة بعمليات بيع النفط والغاز (بعد  ألجل اتالف الوثائق اخلاص
ــبة القليل من اعمال بارونات القطاع)  ان كشف ديوان احملاس
ــخاص اعتباريني وآخرون ال نعلمهم ولكنهم  التي تخص اش

يعرفون انفسهم جيدا بأنهم فاسدون.
ــس الدولة  ــزي، ومجل ــك املرك ــي، البن ــن الرئاس ــل كل م عم
ــروع اطلقوا عليه زورا وبهتانا  وداعميهم على التحضير ملش
ــى تغطية  ــاس ال ــادي» الذي يهدف باألس ــالح االقتص «االص
ــتمر ملدخرات  ــة نظير النزيف املس ــي ميزانية الدول ــز ف العج
ــة من  ــة العام ــراغ اخلزين ــة وإف ــة الصعب ــن العمل ــد م البل
ــميا، ورفع الدعم عن  ــومي العملة احمللية رس ــا، وتع محتوياته
ــعارها بالسوق اصبحت  ــلع الضرورية (رغم ان اس بعض الس
ــعارها تدر ارباحا طائلة على اصحاب  ال تطاق، بل اجزم ان اس
السعادة واملعالي والسمو) من خالل وقف االعتمادات، كذلك 
الرفع التدريجي ألسعار احملروقات، وبذلك تكتمل اخلطة التي 
اعدت اصال لتدمير البلد، وهي التجاء البلد الى صندوق النقد 
ــتظلت عباءة  ــعار فائدة، ما من بلد اس الدولي لالقتراض بأس
ــاة، بل ازدادت اوضاعها  ــليمة معاف الصندوق وخرجت منه س

سوءا وضرب الفساد كافة اركانها.
ــيات كذبة مفضوحة  احلديث عن حترير العاصمة من امليليش
ــر ال فرق  ــون التحري ــد، فالذين يدع ــي على اح ــم تعد تنطل ل
ــيات، فجميعهم يغترفون من منبع واحد  بينهم وبني امليلش
ــني صفوفها ضباط  ــكيالت تضم ب ــي)، وجميع التش (الرئاس
ــبهم يسعون بكل  وصف الضباط وجنود نظاميني، بل نحس
جهدهم الى اخذ نصيبهم من التركة والسيطرة على مناطق 
ــهم هذا التشكيل او ذاك عندما يحني توزيع  معينة لرفع اس
ــة كانت ام معنوية). وبعد، هل هذا هو اخلير الذي  املغامن (مادي
ــنوات واألوضاع من سيء الى  ــبع س وعدنا به (اخلير جاي)؟ س
اسوأ، الذين يقولون بان الثورة سرقت، ماذا تنتظرون اكثر وقد 
ــح جليا الدور الذي يلعبه من اخترناهم او اولئك الذين مت  اصب
تنصيبهم علينا (االمر سيان)؟ لقد افسدوا كل شيء، وقتلوا 

كل امل في احلياة، ألم يحن الوقت بعد لتغيير املسار؟

ميالد عمر اِّـزوغي

رأي
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ــي  ــدل ف ــة الع ــت جلن صادق
األميركي  ــيوخ  الش مجلس 
ــيح بريت  ــة على ترش اجلمع
ــذي اختاره الرئيس  كافانو ال
ــا، غداة  ــة العلي ــى احملكم إل
ــهادته  ش ــى  إل ــتماع  االس
ــي تتهمه  ــهادة املرأة الت وش
ــيا،  جنس ــا  به ــرش  بالتح
ــة  ــات متبادل اتهام ــط  ووس
ــرس. الكونغ ــاء  أعض ــني  ب

 ١١ ــوات  أص ــو  كافان ــال  ون
ــوا جمهوريا في اللجنة  عض
ــة ١٠ أعضاء  ــل معارض مقاب
ــد  ض ــوا  صوت ــني  دميقراطي
ترامب.  دونالد  ــس  الرئي خيار 
ــأن تثبيت كافانو في  ومن ش
املنصب أن مييل دفة احملكمة 
العليا بشكل حاد إلى اليمني.

ــا  ــة توصيته ــت اللجن ورفع
ــيوخ حيث  الش إلى مجلس 
بحضور  ــت  التصوي ــيتم  س
األيام  ــي  ــاء ف ــل األعض كام
التالية. وللجمهوريني غالبية 
ــن ٥١ مقعدا في  ــيطة م بس

ــني.  للدميقراطي  ٤٩ ــل  مقاب
لكن السناتور اجلمهوري عن 
ر  والية أريزونا جيف فاليك فجّ
مفاجأة في اللحظات األخيرة 
ــاء التصويت  ــه بإرج مبطالبت
في مجلس الشيوخ أسبوعا 
ــام  ــام قي ــال أم ــاح اجمل إلفس
مكتب التحقيقات الفدرالي 
ــي االدعاء املوجه  بتحقيق ف
ــك  ــال فالي ــو. وق ــد كافان ض
ــب  ــرس لترام ــارض الش املع
ــة  ــح لوالي ــن يترش ــذي ل وال
ــهد  تش ــالد  الب إن  ــدة  جدي
انقساما، مشددا على أهمية 
إبالء املوضوع العناية الالزمة.

ــت  ــة افتتح ــت اجللس وكان
ــية  اجلمعة في أجواء سياس
مشحونة بني مؤيدي كافانو 
ــي اجمللس. وقال  ومعارضيه ف
إن اجمللس يعيش  جمهوريون 
ــات  ــه منذ جلس ــوأ أيام أس
ــان  إب  ١٩٥٤ ــى  حت أو   ١٩٩١
املكارثية.واملكارثية  ــة  احلقب
ــبة  نس ــي  مصطلح سياس
إلى السناتور جوزف مكارثي 

في خمسينات القرن املاضي 
حني كان يتم اتهام أشخاصا 
ــة  أدل دون  ــن  ــيوعية م بالش
ــون  الدميقراطي ورد  ــة.  كافي
ــو  كافان ــهادة  ش ــني  واصف
ــة واملنحازة. وقالت  بالعدواني

ــة  الدميقراطي ــناتور  الس
ــتني «لم أرَ على  دايان فاينس
ــحا ألي منصب  اإلطالق مرش
يتصرف بهذه الطريقة». وإذا 
ــه خطر  ــو ال يواج كان كافان
إدانته إال أنه يجازف بالكثير 

في فترة تشهد حتركا نسائيا 
ضد التحرش اجلنسي طالت 
ــؤولني وعدة شخصيات. مس
ــتماع  اس ــة  جلس وأدت 
ــى  نف ــس  اخلمي ــة  ماراتوني
فيها كافانو (٥٣ عاما) اتهام 
ــة بالزي  ــة االجتماعي الباحث
ــداء  باالعت ــا)  عام  ٥١) ــورد  ف
عليها جنسيا قبل ٣٦ عاما 
ــني  ــاد ب ــتقطاب ح ــى اس إل
والدميقراطيني  ــني  اجلمهوري
ــتائم  الش ــوا  تبادل ــن  الذي
ــة  ــى خلفي ــات عل واالتهام
ــو للمنصب. ــيح كافان ترش
ــدد ترامب  ــة ج وبعد اجللس
ــو.  لكافان ــق  املطل ــه  دعم
ــؤال  ــى س ردا عل ــة  واجلمع
ــيحه  ترش ــال  احتم ــول  ح
ــخصا آخر للمنصب قال  ش
ترامب إن االحتمال غير وارد.
ــار متجهة  ــتكون األنظ وس
ــوزان  س اجلمهوريتني  ــو  نح
ــكي  ماركاوس وليزا  كولينز 
ــيكون  س إذا  ــا  م ــة  ملعرف
لتوجه  ــم مخالفا  تصويته

ــة  جلس ــد  وبع ــا.  حزبهم
ــتماع اخلميس طالبت  االس
ــي كانت  ــة احملامني الت نقاب
ــو،  كافان ــيح  ترش ــم  تدع
ــح  وفت ــت  التصوي ــاء  بإرج
ــات  التحقيق ــب  مكت
ــي  ف ــا  حتقيق ــي  الفدرال
االدعاءات. وكافانو الذي كان 
ــارا قانونيا للرئيس  مستش
جورج  ــبق  األس ــوري  اجلمه
ــيرته في  بوش االبن، بدأ مس
ــلك القضائي مساعدا  الس
النطوني كينيدي الذي فاجأ 
ــران  ــي يونيو/حزي ــع ف اجلمي
التقاعد من  ــراره  بق املاضي 
منصبه في احملكمة العليا، 
ــذه  ه ــاء  أعض ــأن  ب ــا  علم
ــم البقاء في  الهيئة ميكنه
احلياة.وكان  مدى  مناصبهم 
ترامب قال إنه ميكن أن يعدل 
عن ترشيح كافانو إذا اقتنع 
برواية بالزي فورد، لكنه أعاد 
مساء اخلميس تأكيد دعمه 
ــهادته كانت قوية  قائال «ش

وصادقة ومثبتة»،
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ــت دار الصيّاد املالكة لصحيفة  أعلن
ــة  ــالت الفني ــن اجمل ــدد م ــوار وع األن
ــدور بدءاً  ــة، التوقف عن الص واملنوع
ــوة تأتي  ــني املقبل، في خط من االثن
بعد سلسلة قرارات مماثلة اتخذتها 
ــراء أزمات  ــف أخرى في لبنان ج صح
ــوار في  ــة األن ــة.وأوردت صحيف مالي
ــة األولى  ــرته على الصفح اطار نش
ــن عددها اجلمعة «قررت دار الصياد  م
ــوار عن الصدور اعتباراً  أن تتوقف األن
ــني املقبل، اضافة الى توقف  من االثن
ــن الدار». ــادرة ع ــع اجملالت الص جمي

ــت في  س وبررت الصحيفة التي تأسّ

العام ١٩٥٩ القرار بـ»اخلسائر املادية» 
ــن يتابع أوضاع  التي قالت إن «كل م
ــتقلة» يعلمها. الصحف احلرة املس
ــام  ــي الع ــاد ف ــت دار الصيّ س وتأسّ
ــب والصحافي  ــد الكات ١٩٤٣ على ي
ــدر عنها حالياً  ــعيد فريحة. ويص س
ــع مطبوعات أبرزها جريدة األنوار  تس
ــبكة التي تعنى بأخبار  ومجلة الش
الفن واجملتمع واملوضة وكانت من بني 
ــالت الرائدة في لبنان حتى األمس  اجمل
ــاع الصحافة  ــهد قط القريب. ويش
ــط  ــة ترتب ــة متمادي ــان أزم ــي لبن ف
ــف التمويل  ــي بتوق ــكل أساس بش
ــي والعربي إلى حد كبير، عدا  الداخل

عن ازدهار الصحافة الرقمية وتراجع 
ــب ما يؤكد  عائدات االعالنات، بحس
ــون وعاملون في اجملال، ما  اختصاصي
ــات عدة الى االستغناء  دفع مؤسس
ــني يعملون  ــني وموظف ــن صحافي ع
فيها منذ عقود.ويأتي قرار دار الصيّاد 
ــا  ــدار مطبوعاته ــن اص ــف ع بالتوق
بعد أربعة أشهر من اقفال صحيفة 
ــاة» العريقة مكتبها في بيروت  «احلي
ــت قبل أكثر من سبعة  حيث تأسس
ــباب مالية. وتوقفت  عقود، جراء أس
صحيفة السفير اللبنانية الواسعة 
ــان والعالم العربي  ــار في لبن االنتش
ــراء مصاعب  ــام ٢٠١٦ ج ــة الع نهاي

ــها. مالية بعد ٤٢ عاماً على تأسيس
وقال مؤسس ورئيس حترير «السفير» 
ــن  م ــهر  أش ــل  قب ــلمان  س ــالل  ط
ــدور «لم متر  ــف جريدته عن الص توق
ــذي لطاملا  ــان ال ــي لبن ــة ف الصحاف
ــاحة االعالمية  ــداً على الس كان رائ
العربية، بأزمة بهذه الشدة من قبل. 
ــى االطالق». ــات عل ــوأ األزم إنها أس

ــار» االعرق  ــة «النه ــي صحيف وتعان
ــت العام ١٩٣٣) من  في لبنان (تأسس
ــرى، وكذلك صحف  ــة كب ــة مالي أزم
ــات  ــات تلفزة، بينها مؤسس ومحط
تابعة لرئيس احلكومة املكلف سعد 

احلريري.
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ــراف أن  ــرت صحيفة تليغ ذك
ــة حددت  ــرطة البريطاني الش
ــو  وه ــث  ثال ــل  عمي ــة  هوي
ــكرية  ضابط باخملابرات العس
ــذ  ــه نف أن ــد  ــية تعتق الروس
مهمة استطالع قبل محاولة 
ــيرغي  قتل العميل املزدوج س
ثر على سكريبال  سكريبال. وعُ
ــابق باخملابرات  ــو ضابط س وه
ــرات  عش ــف  كش ــية  الروس
اجلواسيس الروس للمخابرات 
ــا  يولي ــه  وابنت ــة  البريطاني
ــدي الوعي على مقعد في  فاق
مكان عام في مدينة سالزبري 
ــي الرابع من  جنوب إنكلترا ف
ــا  بريطاني ــت  مارس/آذار.وقال
ــميم  للتس ــا  تعرض ــا  إنهم
ــوك  نوفيتش األعصاب  ــاز  بغ
نع أثناء حقبة االحتاد  ــذي صُ ال
رجلني  واتهمت  ــوفييتي  الس
تقول إنهما ضابطان باخملابرات 
ــكرية الروسية بتنفيذ  العس
ــت الصحيفة  ــوم. وقال الهج
ــرطة واألجهزة األمنية  إن الش
أن عميال  ــد  تعتق البريطانية 

روسيا ثالثا زار سالزبري لدعم 
خطة الهجوم على سكريبال 
ــمه.وقال  ــا لم تذكر اس لكنه
ــة  اجلمع ــوم  الي ــني  الكرمل
ــل  كولوني ــني  ب ــابه  التش إن 
ومشتبه  ــية  الروس باخملابرات 
به في القضية ال يثبت أنهما 
ــاف  وأض ــخص.  الش ــس  نف
ــب  ــن الصع ــه «م ــة أن اجلمع
متييز الصحيح من اخلطأ» في 
ــميم  املعلومات املتصلة بتس
ــي السابق  الروس ــوس  اجلاس
سيرغي سكريبال في مارس/

ــي بريطانيا، بعد حتقيق  اذار ف
ــكات  بلينغ ــع  موق ــراه  أج
ــتبه  مش ــد  حتدي ــى  إل أدى 
ــم  باس ــدث  املتح ــال  به.وق
ــكوف  الكرملني دمييتري بيس
ــهر  األش ــي  «ف ــني  للصحافي
ــائل اإلعالم  األخيرة، دأبت وس
ــائل اإلعالم  ــة ووس البريطاني
ــر  ــدان أخرى، على نش ــي بل ف
ــن قضية  ــات كثيرة ع معلوم
ــم يتوصل أحد  ــكريبال. ول س
إلى الكشف عما هو صحيح 
ــات وما هو  ــذه املعلوم ــن ه م

مغلوط». وأضاف «ال نعرف إلى 
ــم باملصداقية  ــدى تتس أي م
ــع املعروضة إلى أي حد  الوقائ
من املمكن التحقق من هويات 
األشخاص الذين مت تقدميهم».

البريطانية  السلطات  وتؤكد 
أن تسميم سيرغي سكريبال 
ــاز األعصاب  بغ يوليا  ــه  وابنت
ــارس/اذار  ــي م ــوك ف نوفيتش
ــه اثنان  ــالزبري، قام ب ــي س ف
ــتخبارات  االس ــالء  عم ــن  م

ــية.وذكر  الروس ــكرية  العس
ــكات املتخصص  موقع بلينغ
ــات  املعلوم ــل  وحتلي ــع  بجم
املتوافرة على االنترنت، أن أحد 
ــتبه بهما هو الكولونيل  املش
الضابط  ــيبيغا  تش ــي  اناتول
العسكرية  االستخبارات  في 
ــر املوقع صورة  الروسية. ونش
ــفر اناتولي تشيبيغا  جلواز س
يعود إلى ٢٠٠٣ ويشبه «رسالن 
بوشيروف» أحد املشتبه بهما 

اللذين حددت لندن هويتهما.
ــرف  ــكوف «ال نع ــع بيس وتاب
ــتخالص  ــا إذا كان ممكنا اس م
ــن  م ــول  ح ــمية  رس ــج  نتائ
ــكن هذا  ــبه من، وأين يس يش
ــى  ــب وال ــن ش ــخص وأي الش
ــاخرا «ما زال  ــره». وقال س آخ
ــرة ستالني  لدينا حوالي عش
ــر  عش ــة  خمس ــي  وحوال
ــاحة  لينني يتجولون في الس
ــا  ــبهون جميع ــراء ويش احلم

ــد كبير»،  ــى ح ــني إل األصلي
ــبيهي»  ــارة إلى «ش في إش
ــوفييتيني  الس ــؤولني  املس
السائحون في  يرغب  الذين 
التقاط صور معهم. وأوضح 
ــكات أيضا أن  ــع بلينغ موق
 ١٩٧٩ ــي  ف ــد  ول ــيبيغا  تش
ــرق  في قرية نيكواليفكا ش
ــيا. وتخرج في أكادميية  روس
ــكرية مرموقة في هذه  عس
املنطقة ثم خدم في القوات 
ــتخبارات  لالس ــة  اخلاص
ــية  الروس ــكرية  العس
ــر  فالدميي ــس  الرئي ــه  ومنح
ــام في البالد. بوتني أرفع وس
ــة  ــكوف اجلمع ــق بيس وعل
ــول  بالق ــر  األم ــذا  ه ــى  عل
ــت  ــا من األمر. ليس «حتققن
ــد أن  ــة تفي ــدي أي معلوم ل
ــخصا يحمل هذا االسم  ش
قد حصل على وسام». وكان 
ــني أعلن في ١٢  ــس بوت الرئي
ــني  ــبتمبر/ايلول أن الرجل س
ــا لندن هما  الذين تتهمهم
بأي  ــا  يقوم ــم  ل ــان»  «مدني

تصرف «جرمي».
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وكاالت / البينة الجديدة

املوريتانية  ــلطات  الس ــدأت  ب
ــطة قيادات  ــق أنش في تطوي
ــد  بع ــلمني،  املس ــوان  اإلخ
ــر املراكز  ــالق أكب ــا بإغ قيامه
ــى خلفية  ــم، عل ــة له التابع
ــات  مبمارس ــط  حتي ــبهات  ش
متويله،  ومصادر  التنظيم  هذا 
بالتحريض  تالحقه  واتهامات 
على العنف ونشر التطرف، مبا 
ــاس باستقرار  من شأنه املس

وأمن البالد.
ــاء  األربع ــا،  ــت موريتاني أغلق
ــة «عبداهللا بن  املاضي، جامع
ــة  ــة، اململوك ــني» اخلاص ياس
ــا  ــي يديره ــالميني، والت لإلس
ــي جماعة اإلخوان  القيادي ف
ــد  ــيخ «محم ــلمني الش املس
ــددو»، وقامت  ــد ال ــن ول احلس
ــا،  منه ــص  الترخي ــحب  بس
ــى إغالق  ــام عل ــد أي ــك بع وذل
ــاء»،  العلم ــن  «تكوي ــز  مرك
ــز تابع جلماعة  ــو أكبر مرك وه

اإلخوان موريتانيا.
املوريتانية،  وأرجعت احلكومة 
ــذه  له ــا  اتخاذه ــس،  اخلمي
اإلجراءات، إلى وجود مالحظات 
ــج  واملناه ــل  بالتموي ــق  تتعل
لهذه  السياسية  واالرتباطات 

املؤسسات.
ــمي  الرس الناطق  كما أوضح 
باسم احلكومة محمد األمني 
ــر  مؤمت ــالل  خ ــيخ،  الش ــد  ول
ــي، أن املتابعة األمنية  صحاف
ــات  املؤسس ــذه  ه ــل  لعم

ــات قادت إلى وجود  والتحقيق
«شبهات فيما يتعلق بتمويل 
ــة، وحول أوجه  املركز واجلامع
ــز  ــا أن مرك ــرف»، مضيف الص
ــف  «خال ــاء  العلم ــن  تكوي
ــة املعتمدة  ــة الديني املنهجي
في البالد وانحرف عن املدرسة 

الشنقيطية العتيقة».
ــيخ إن احلملة  ــد الش قال ول
ــرة  األخي ــة  االنتخابي
األوراق،  ــا  فيه ــفت  «انكش
ــاوى للقيادة  ــور فت ــد ظه بع
ــى  عل ــرفة  املش ــة  العلمي
ــزب  ــح ح ــتني لصال املؤسس
ــني»، وذلك في  ــي مع سياس
الوطني  التجمع  إلى  ــارة  إش
ــزب  (ح ــة  والتنمي ــالح  لإلص
ــي  ــالمي). تأت ــل اإلس التواص
هذه التطورات عقب حتذيرات 
املوريتاني  ــس  الرئي ــا  أطلقه
ــز،  العزي ــد  عب ــد  ول ــد  محم
ــي، من خطر  ــبوع املاض األس
أحزاب اإلسالم السياسي في 
بالده، التي اتهمها بـ»الوقوف 
ــة». ــدة دول عربي ــار ع وراء دم

ــات األخيرة التي  في االنتخاب
مطلع  ــا  موريتاني ــهدتها  ش
ــهر احلالي، تعرّض حزب  الش
ــى  ــالمي» إل ــل االس «التواص
ــا تلّقى  ــة قوية، بعدم نكس
ــر متوقعة من حزب  هزمية غي
ــاد من أجل اجلمهورية»  «االحت
ــر  ــب الدوائ ــي أغل ــم ف احلاك
ــل  وفش ــة،  واجلهوي ــة  احمللي
ــى مقاعد  ــول عل ــي احلص ف

برملانية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــاع غزة  ــرائيل وقط ــدود بني إس ــهدت احل ش
ــوأ موجة تصعيد في مواجهات  اجلمعة أس
ــارك فيها  ــبوعية ش ــالل احتجاجات أس خ
ــرائيلي ٦  ــش اإلس ــل اجلي ــث قت اآلالف، حي
وزارة  ــق  وف ــالن،  ــم طف بينه ــطينيني  فلس
ــوزارة في  ــي القطاع.وأضافت ال ــة ف الصح
ــخاص آخرين أصيبوا بجروح  بيان أن ٥٠٦ أش
ــاص احلي. كما  ــم ٩٠ بالرص ــة بينه مختلف
ــيدات وأربعة  ــم ٣٥ طفال وأربع س كان بينه
ــعفني وصحفيان. ومن بني القتلى أيضا  مس
ــا. ــر ١٢ و١٤ عام ــن العم ــان م ــان يبلغ صبي
ــرائيلي إن قواته جلأت إلى  ــال اجليش اإلس وق
ــذ ضربة  ــة وتنفي ــرة احلي ــتخدام الذخي اس
ــوات  ــارة والعب ــقها باحلج ــد رش ــة بع جوي
ــياج احلدودي  ــراق الس ــع اخت ــفة وملن الناس
ــيطر عليه حركة  ــذي تس ــع قطاع غزة ال م
تل ما ال يقل  املقاومة اإلسالمية (حماس). وقُ
ــطينيا منذ بدء االحتجاجات  عن ١٩٠ فلس

ــارس/آذار. وقتل قناص  ــبوعية في ٣٠ م األس
ــرائيليا.ويقول منظمو  ــا إس ــزة جندي من غ
ــم مطالب حق  ــات إن هدفها دع االحتجاج
ــاء احلصار الذي  ــطينيني وإنه العودة للفلس
ــاع فضال عن  ــرائيل على القط ــه إس تفرض
القيود التي تفرضها مصر على احلدود مع غزة.

ــاس إن احتجاجات اليوم اجلمعة  وقالت حم
كانت أيضا إلحياء الذكرى السنوية الثامنة 
ــطينية. ــرة النطالق االنتفاضة الفلس عش

ــرائيل حركة حماس بتعمد إثارة  وتتهم إس
ــا تنفيه  ــالل االحتجاجات وهو م ــف خ العن
احلركة، فيما تواصل مصر جهودها للتوصل 
ــالق النار.وأبدت حماس  التفاق على وقف إط
من جهتها حرصا غير مسبوق على التوصل 
ــوط واحلصار  ــتداد الضغ ــى تهدئة مع اش إل
ــرائيلية  ــاع. لكن احلكومة اإلس على القط
ــي من يؤجج  ــرارا بأنها ه ــت حماس م اتهم
العنف ويدفع املدنيني لالحتجاج على حدود 
السياج األمني الفاصل بني إسرائيل وقطاع 

ــة املتطرف إن  ــول احلكومة اليميني غزة.وتق
ــلل  ــات للتس ــتغل االحتجاج ــاس تس حم
ــام ١٩٤٨. ويأتي  ــى داخل األراضي احملتلة ع إل
ــا تعقد اجلمعية  ــد أيضا بينم هذا التصعي
ــنوي  ــدة اجتماعها الس ــة لألمم املتح العام
ــن جانب  ــددة م ــائل متع ــن رس ــذي تضم ال
إسرائيل التي تبرر عمليات القتل مبا تسميه 
ــلطة  ــها ومن جانب الس ــاع عن نفس الدف
ــدة  بش ــت  هاجم ــي  الت ــطينية  الفلس
ــرائيلية اإلجرامية وأيضا  املمارسات اإلس
ــرائيل. املنحازة إلس ــة  األميركي ــف  املواق

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ــا اخلميس في كلمته أمام اجلمعية  قد دع
ــس األميركي  ــدة الرئي ــة لألمم املتح العام
ــرائيل، مؤكدا  إللغاء القرارات املنحازة إلس
ــب  ــن ترام ــت للبيع.وأعل ــدس ليس أن الق
ــه  ــمبر/كانون األول ٢٠١٧ اعتراف ــي ديس ف
ــرائيل ونقل  ــدس احملتلة عاصمة إلس بالق

السفارة األميركية للمدينة.
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عزمي عاشور

ــرح كبير ملن يريد  التاريخ بأحداثه مس
ــرى كيف كانت تتفاعل مجتمعات  أن ي
ــف أن  ــنني، وكي ــر آالف الس ــر عب البش
ــم في  ــا قانونها احلاس ــوة كان له الق
هيمنة مجتمع على آخر. ولم مينع ذلك 
ــم املعرفي  ــغف إلى التراك ظهور الش
ــكل ما هو  ــع االحتفاظ ب ــاري م واحلض
ــى يتحقق  ــرف وأخالق حت ــد من ع مفي
السالم واالزدهار للمجتمعات. فالتاريخ 
هنا ال يخلو من حماقات يقودها أحياناً 
ــراد وتقودها في بعض األحيان ثقافة  أف
ــرة األرضية على مدار  مجتمعات. فالك
ــنة املاضية لم تعدم  ــة آالف س اخلمس
احلضارة وعصور اإلمبراطوريات الكبرى 
بتقاليدها وثقافتها، بداية من احلضارة 
ــروراً  ــوض النيل وم ــي ح ــة ف الفرعوني
باحلضارات األشورية والبابلية في أرض 

ــيا  نهري دجلة والفرات، وبحضارات آس
في الصني والهند وغيرها من اجملتمعات 
ــا زالت  ــة وتقاليد م ــي حملت ثقاف الت
متجسدة في صلب مجتمعاتها حتى 
اليوم. ثم جاءت النقلة احلضارية الثانية 
مع حضارة حوض البحر املتوسط التي 
ــوب في مصر  ــرة من اجلن انتقلت مباش
الفرعونية لتصل إلى اليونان والرومان، 
ــة قرون  ــن ثماني ــا يقرب م ــتمر م لتس
ــها إلى الطور الثالث من  وتسلم نفس
احلضارة الذي تسيّدته احلضارة العربية 
اإلسالمية التي استمرت بدورها العدد 
نفسه من القرون، سواء في األندلس أو 
في شبه القارة الهندية. ثم كان الفوج 
ــذي جاء  ــارة احلديثة، ال ــع للحض الراب
ــبان والبرتغاليني ومن ثم  ــى يد اإلس عل
اإلنكليز والفرنسيني والنهضة األوربية 

عموماً.
ــة، بدأت  ــرب العاملية الثاني ــب احل وعق
ــكل خريطة القوة الدولية بعدما  تتش
ــات،  اجملتمع ــا  التكنولوجي ــيّدت  تس
ــرة والغنية، إال أن القوة بقيت ملن  الفقي
امتلك أسرارها ورأسمالها االقتصادي، 
ــمس عن فرنسا وبريطانيا  فتوارت الش
لتبزغ فوقهما اإلمبراطورية األميركية 
التي لم جتهدها احلربان الكبريان مثلما 
ــدول األوربية، فكان لوجودها  أجهدتا ال

ــت مركزاً  ــا بات ــه أنه ــذي زيّن ــز ال التمي
للحضارة احلديثة، سواء على مستوى 
ــات وغيرها، ما  والتطبيق ــات  االختراع
ــكرية  ــا اقتصادية وعس ــا مزاي أعطاه
ــمالية في  ــها كقوة رأس لتفرض نفس

النصف الثاني من القرن العشرين.
ــر  مت ــم  ل ــي  الدول ــام  النظ ــالت  وتفاع
بسهولة لوجود االحتاد السوفياتي في 
ــرقي الكرة األرضية مبكونات  أقصى ش
ــة  وأيديولوجي ــة  ضخم ــكرية  عس

ــة  مناقض ــتراكية  اش ــة  اقتصادي
ــمالية، األمر الذي جعل الصراع  للرأس
ــواء  ــذ أوجهاً مختلفة س ــا يأخ بينهم
ــروب  وح ــكري  العس ــتوى  املس ــى  عل

ــدة  العقي ــتوى  ــى مس أو عل ــاء  الفض
ــتوى مناطق  ــى مس ــة أو عل االقتصادي
ــم  ــوذ، وهذا هو األهم حيث انقس النف
ــكرين، أحدهما مؤيد  العالم إلى معس
ــوفيتية واآلخر مؤيد  ــتراكية الس لالش
ــع  ــى م ــة. وحت ــمالية األميركي للرأس
ــار االحتاد  ــراع بانهي ــذا الص ــاء ه اختف
ــي العام  ــه ف ــكك دول ــوفيتي وتف الس

١٩٨٩، استمر التسابق بني القوتني.
ــرات هنا كثيرة، أبرزها أنه للمرة  واملؤش
ــدة على أن  ــر الواليات املتح ب ــى جتُ األول
تشرب من الكأس نفسها التي اتخذت 
منها منهجاً في سياساتها اخلارجية 
ــؤون األنظمة احلاكمة،  بالتدخل في ش
ــة مثل الذي  ــت دميوقراطي حتى لو كان
ــرن املاضي  ــينات الق ــي خمس حدث ف
ــيلي.  ــبعيناته مع تش مع إيران وفي س
ــؤون  ــذ موضوع التدخل هذا في ش وأخ
ــياً مدعوماً  ــكالً مؤسس اجملتمعات ش
من األجهزة األمنية والتشريعية سواء 
ــل حتت  ــي تعم ــات الت ــاء املنظم بإنش
ــي في  ــة، وه ــر الدميوقراطي ــعار نش ش
ــت بند املصالح  حقيقة األمر تعمل حت
ــتخدمها  لتس ــي  األميرك ــل  والتدخ
اإلدارات األميركية في الوقت املناسب. 
ــن هنا، كانت في مثابة صفعة قوية  وم
ــزة  ــوم األجه أن تق ــة  ــذه السياس له

في  والقضائية  ــة  األمني
باتهام  ــق  بالتحقي ــدة  املتح ــات  الوالي
ــات  االنتخاب ــي  ف ــل  بالتدخ ــيا  روس
ــرة بالنهج  ــية األميركية األخي الرئاس
ــلكه األميركيون على  ــه الذي س نفس

مدار العقود السبعة املاضية.
ــات ضعف  ــر عالم ــف يظه ــذا املوق وه
ــة األميركية أكثر ما يظهر  لإلمبراطوري
ــوة، فالتدخل حدث في عهد  عالمات ق
اإلدارة السابقة والرئيس احلالي، وإن كان 
ــو املتهم وإمنا  ــي بالتدخل ليس ه املعن
ــة العظمى، وهذه  ــم مكانة الدول املته
ــقطة لدولة حتتل املرتبة األولى  تعد س
ــكري واالقتصادي في  في النفوذ العس
العالم. والواليات املتحدة هنا، وإن كانت 
لم تشارك في شكل مباشر في احلربني 
العامليتني، إال أن ضحاياها بسبب هذه 
ــود التالية  ــدار العق ــة على م السياس
ــام أو  ــي فيتن ــواء ف ــني س ــوا باملالي كان
أميركا الالتينية أو أفغانستان والعراق. 
أليست هذه إحدى عالمات بداية انهيار 
ــة األميركية، خصوصاً في  اإلمبراطوري
ــيا  ــوة كالصني وحتى روس ــل بزوغ ق ظ
التى لم مينعها نهجها االقتصادي في 
ــوفيتي السابق من أن  عهد االحتاد الس
ــن ثقافاتها وحضارتها، وها هي  تعبر ع

تعود مجدداً؟

طارق حرب  

ــزال تصريح قادة الكتل  ــحني واعت ١- الذي يبدو من جوالت املرش
ــألة تصويت كتلة  ــو العام في بغداد ان مس ــف كتلهم واجل موق
ــح بعينه لم ولن تتحقق وان التصويت رهني ارادة النواب  ما ملرش
ــي انتخاب فؤاد أو برهم وكأن  ــاء الكتل رأي ف حتى ولو كان لرؤس
ــيقفون باحلياد من املناداة بفالن دون فالن فكما  رؤساء الكتل س
ــس البرملان كذلك  ــة دور في انتخاب رئي ــن للكتل الكردي لم يك
ــيكون للكتل  في  س
ــس املوقف  ــداد نف بغ
جتاه املرشحني لرئيس 
اجلمهورية اي ان االمر 
بيد النواب اوال واخيرا 
ــاء  رؤس ــد  بي ــس  ولي

الكتل. 
التصويت  ٢- سيكون 
ــواب معتمدا  الن ــن  م
ــخصية  ش ــى  عل
ــا  مم ــر  اكث ــح  املرش
ــدا  معتم ــيكون  س
على احلزب الذي رشح 
ــذه  وه ــخصية  الش

مسألة دقيقة تطرأ ألول مرة في التاريخ السياسي. 
ــأن انتخابات رئيس اجلمهورية هذه الدورة    ٣- احلراك العظيم بش
ــابقة يؤكد التزام كردستان بالعراق  لم يحصل في الدورات الس
ــدور ايجابي في  ــرة واقعية ورغبة ب ــا كان يقال  وميثل نظ أكثر مم

بغداد ورفض النظرة السلبية السابقة. 
ــتور  ــس البرملان يحمد عليه بااللتزام باحكام الدس ٤- اجراء رئي
ــحني اليوم وايصالها الى احملكمة  ونأمل جمع الطعون من املرش
ــوم االثنني ولكي  ــة ما تراه ي ــي تقر ر احملكم ــة العليا لك االحتادي
يكون الثالثاء موعد التصويت في البرملان على رئيس اجلمهورية 
ــون بذلك قد  ــوم ١٠/٢ ونك ــس البرملان ي ــذي حدده رئي ــد ال باملوع

التزمنا باحلكم الدستوري. 
ــح وماضيه أم  ــم صال ــه االعالمي لبره ــينتصر الوج ــل س ٥- ه
ــوم في معركة  ــي طفحت من فؤاد معص ــتنتصر احلكمة الت س

سياسية حامية ليس بني حزبني وامنا بني اربيل والسليمانية. 
٦- من الشائن أن يكون عدد النواب الغائبني عن جلسة اخلميس 
ــي بدأ بها  ــة االولى حقيقة الت ــة نائب وهي اجللس ــر من مائ أكث

العمل البرملاني فكان احلضور  ٢٢٦ نائبا من مجموع ٣٣٩ .

‚˝é€a@ÈÓ‹«@¥éßa@‚bfl�a@ÚöË„@…fl@Ôüb»n€@pbÌÏnéfl

د. محمـَّد جعفر العارضي   

                                                    
ــف من نهضة  ــن تباين املواق ــى الرغم م عل
ــروعه  ــالم و مش ــني عليه الس ــام احلس اإلم
ــن فعل  ــام به م ــا ق ــر، و م ــيّ األكب اإلصالح
ــهد  ــتوى املش تضحويّ ال نظير له على مس
ــح أنَّ للتعاطي  ــانيّ .. يظلُّ من الواض اإلنس
ــروع اإلمام  ــع هذه النهضة الكبرى، و مش م
احلسني عليه السالم في اإلصالح و التنمية 
ــتويات و املراتب ..  ــي املس ــا ف عً دًا و تنوّ ــدُّ تع
ــك بأنَّها  ــة في أبوابها؛ ذل ــي كلُّها مهمَّ و ه
ا ما له معطياته  ــلوكً ا معيَّنًا، و س متثِّل فهمً
ــر أنَّ علينا في  ــه. غي ي ــه و متلقِّ ــد فاعلي عن
ــياق أن نلحظ أنَّ التعاطي الفكريّ  هذا الس
الذي يعنى مبضامني هذه النهضة و دروسها 
ــة و العقائديَّة و التربويَّة و األخالقيَّة  الفكريَّ
ــرًا  ــكاد يكون قليالً منحس ــة ي و التنظيميَّ
. و لعلَّ هذا مرتبط  ــي العاطفيّ أمام التعاط
ــر و أدواته  ــع و طرائق التفكي بطبيعة اجملتم
ــيّ هو  ــي العاطف ــا كان التعاط ــه. و ملَّ املوجِّ
األكثر عرضة للنظر و النقد ننظر في جتلِّياته 
ــبكة هذه  و محاوره في ضوء مقوالت تقرأ ش

املستويات.
ــا أنَّ التعاطي العاطفيّ  د هن ــمِّ أن نؤكِّ و امله
ــكان؛ إذ يجعل  يَّة مب ــعبيّ هو من األهمِّ الش
ــي القضيَّة  ــرورة التفكير ف ــب أمام ض النُّخ
ا؛ بغية  ا و مضمونيًّ احلسينيَّة، و بحثها فكريًّ
ــا اإلصالحيَّة،  ــتلهام جتلِّياتها و أهدافه اس
ــعوب و األمم لتقتدي بها  ــا أمام الش و جعله
ــؤونها، و التطلُّع نحو التغيير،  في إصالح ش
ــاد، فضالً عن إدارة هذه  و ردع الظلم و الفس
ــى أنَّ هذا  ــون ذلك. مبعن ــؤون عندما يك الش
ــة على النُّخب  ــتوى ميثِّل حالة ضاغط املس
ــا للنظر فيه، و في القضيَّة املرتبط  فتدعوه
ــانيّ أمام  بها من جهة، و يجعل اآلخر اإلنس
ــة، و إمكان  ــذه القضيَّ ــر في ه ــرورة النظ ض
ــة. و من  ــة ثاني ــن جه ــا م ــر مبضامينه التأثُّ
ــني قد حدثا، غير  ــل و اجلليل أنَّ االجتاه اجلمي
ــة إنَّ حدوثهما كان على  ــي أقول مرَّة ثاني أنَّن

ا. تفاوت واضح أيضً
ــذه املقوالت أنَّ هذا  ــن األمور املتعلِّقة به و م
املستوى العاطفيّ الشعبيّ ينبغي أن يُلهب 
؛ فيخلق  ــة املتصدِّين للشأن الفكريّ حماس
في نفوسهم ردَّة فعل إيجابيَّة تترجم عمالً 
ــى التجلِّيات  ــا يتوخَّ ــا أكادمييًّ ــا و بحثً فكريًّ
الفكريَّة لهذه النهضة. معنى هذا أنَّنا ميكن 
ــن التنافس قبال هذا  ــون أمام حالة م أن نك
ا  ا فكريًّ ــعبيّ العاطفيّ مبا يشبه مدًّ املدِّ الش
ــل مبوضوع التعاطي  ــا ... و فيما يتَّص حتليليًّ
ــني مجموعة  ــل ب ــا أن نفص ــعبيّ علين الش
ــام  ــن أم ــا نح ــات. و هن ــتويات أو ممارس مس

ــرب على الصدور.  ــكاء و النَّدب. ٢- الض ١-الب
ــر. ٥- الزيارة  ــل. ٤- التطبي ــرب بالزجني ٣- الض
ــراب و توفير  ــام و الش ــيًا. ٦- بذل الطع مش
ــرات  ــردَّات. ٨- احملاض ــاد و ال ــأوى. ٧- اإلنش امل

واجملالس.
ــات إلى  ــذه املمارس ــن تصنيف ه ــا ميك و هن

مجموعة أصناف

ــن طقوس احلزن  ــا م ــا ما ميثِّل طقسً ١- منه
وإظهاره مبا يجلب الفجيعة. و احلزن انفعال 
ــانيّ يحدث بسبب تأثير حادثة ما. وهذا  إنس
ــا الضرب  ــدب. أمَّ ــكاء و النَّ ــدق على الب يص
بالزجنيل و التطبير فهما ممَّا يرتبط باملبالغة 
ــهما.  في إظهار احلزن و التأوّه عند من ميارس
ــر، و للعلماء  ــا نظ ــران فيهم ــذان املظه و ه
ــش في أبوابها في  ــاء فيهما آراء تناق الفقه
ــوء مجموعة املباني التي يركن إليها هذا  ض

العالم الفقيه أو ذاك.
ــرة مجتمعيَّة قيميَّة  ــا ميثِّل ظاه ٢- منها م
ــى مع اخلالل و السجايا احملمودة، و ال  تتماش
سيَّما الكرم و املروءة. و هذا يصدق على بذل 
ــر املأوى. و ميكن أن  ــراب و توفي الطعام و الش
يقال في هذا السياق إنَّ النهضة احلسينيَّة 
ــرتها.  ــذه القيم النبيلة و نش ــت ه قد كرَّس
ــتطيع صاحبه  ــن أنَّ هذا البذل يس فضالً ع
ــي محلِّه من األعمال التي تكون  أن يضعه ف
ابتغاء وجه اهللا تعالى و مرضاته، و يترفَّع بها 

عن مهاوي الرياء و املباهاة و التبذير .
 . ، و فنٌّ قوليّ ــيّ ــا هو عمل إبداع ــا م ٣- و منه
ــردَّات. و ميكن أن  ــاد و ال و مصاديق ذلك اإلنش
ا إنَّها تدخل ضمن ما أحدثته  يقال عنها أيضً
ــي تفجير  ــن أثر ف ــة الكبرى م ــذه النهض ه
ــعريّ  ــتوى الش ــات املبدعني على املس طاق
ــا كان موازيًا لهذه النهضة  . و هذا م واألدائيّ
ا  ــفً ــا و أحداثها، و كاش ــا ملضامينه و مواكبً
عن كثير من صورها اإلنسانيَّة و العقائديَّة. 
ــرى قد أنتجت  ــى أنَّ هذه النهضة الكب مبعن
ــه إنَّه  ــا يقال عن ــا أقلُّ م ا هادفً ــعبيًّ ــا ش أدبً
ــوره و تطوراته  ــر و له ص ِّ ــغ و مؤث ــل و بلي هائ
ــا ال يرقى لهذا  ا عن بعض م ــة، بعيدً املتنامي
ــذا األدب  ــى أنَّ ه ــا. و ال يخف ــف طبعً الوص
ــينيّ يتماهى مع أدب فصيح  الشعبيّ احلس
ــتوى التراثيّ  أنتجته هذه النهضة على املس
. و ممَّا يجب أن يشار إليه أنَّ  واملستوى احلداثيّ
ــاد و الردَّات له وظائفه الشعائريَّة  أدب اإلنش
ذات األهداف اإلصالحيَّة و السياسيَّة فضالً 

عن األهداف العقائديَّة.
ــس لتمثِّل صورة  ــي احملاضرات و اجملال ٤- و تأت
ــعبيَّة  ــاط الش ــل األوس ــة داخ ــة ثاني فكريَّ
ــعى إلى  ــك بأنَّها أخذت تس ــة؛ ذل والنخبويَّ
ــة التي  ــة و الوعظيَّ ــواء الفكريَّ ــي األج تبنِّ
ــروعها  ــذه النهضة و مش ــاق ه ــط بآف ترتب
ــرون  و احملاض ــاء  ــار اخلطب إذ ص  . ــيّ اإلصالح
ــة املضامني  ــراء مجموع ــى إث ــني عل حريص
ــرى. و غير بعيد  ــدة لهذه النهضة الكب اخلال
عنَّا في هذا املضمار ما يحرص عليه اخلطباء 
ــة افتتاحيَّة  ــات قرآنيَّ ــن وقف ــرون م و احملاض
ــان املعنى القرآنيّ لهذه اآلية  تقودهم إلى بي
ــهم  أو تلك؛ فتكون محاضراتهم و مجالس
ــر معارف القرآن  ا ينش ــيريًّ ا تفس صوتًا قرآنيًّ
ــيًا فهي  ا الزيارة مش العظيم و علومه. ٥- أمَّ
ص  ممارسة تنمُّ عن إرادة شعبيَّة عارمة تتلخَّ
مه اإلمام  ــي أنَّ اجلماهير تعي عظيم ما قدَّ ف
ــالم و أهل بيته وأصحابه  احلسني عليه الس

ــأرادت أن تظهر  ــف؛ ف ــات و مواق من تضحي
ــة  ــن خصوصيَّ م ــهيد  الش ــني  للحس ــا  م
ــا. و من  ــة أيضً ــات فكريَّ ــعائريَّة ذات جتلِّي ش
اجلدير باملالحظة أنَّ الزيارة مشيًا لها آفاقها 
املتنوّعة و آثارها النوعيَّة في الذات و اجملتمع. 
ــا من التدريب على  ــن ذلك أنَّها متثِّل ضربً و م
ــاء الذات، و تزرع حالة من التالحم  اإلرادة و بن
ــا أن  ــراد. و لن ــني األف ــاون ب ــيّ و التع اجملتمع
ــبيّ – أنَّها تطبع  ــل – و لو على نحو نس نتأمَّ
ــعور باخلشوع،  ة و الش الزائر بحالة من الرقَّ
ر، و حاالت من  ــل و التفكُّ ــث على التأمُّ و تبع

تكثيف حوار الذات.
ــات و املقوالت ينبغي  ــار هذه املقارب و في إط
تأكيد ضرورة النهوض باملستويات الفكريَّة 
والثقافيَّة املرتبطة بآفاق النهضة احلسينيَّة 
ــينيّ  الكبرى، و تفعيل البحث العلميّ احلس
ــة ينبغي تغليب ما  الهادف. و من جهة ثاني
ات مشبعة  في الوقائع احلسينيَّة من محطَّ

ــي ينبغي أن  ــة الناطقة الت ــم الروحيَّ بالقي
ــاس من  ــوم على أس ا يق قً ــرًا خالَّ ــو فك تنم
ــيّ تتضافر ألجله مجموعة رؤى  فهم تكامل
ــل الروحيّ النوعيّ ألهداف  حترص على التمثُّ
ــدادًا  ــن دمائها م ــل م ــة و جتع ــذه النهض ه
ــينيّ  ــروع اخلطاب احلس ــالم تصوغ مش ألق
ــالم على  ــني عليه الس ــراءة احلس ــاج ق إلنت
ــس تستطيع أن  ــتوى الفكريّ على أس املس
؛  ــي العاطفيّ ــون موازية ملا عليه التعاط تك
ــائد؛  ــيّ هو الس ــني العمل ــل احلس ما يجع
ــعائريَّات الفكريَّة  لتقليل املسافة بني الش
ــع حلاظ احلاجة  ــعائريَّات العاطفيَّة م و الش
ــني  ــيادة احلس ــا؛ وصوالً إلى س ــا معً إليهم
ــيّ في ضوء  ــني العاطف ــريّ على احلس الفك
ــاعة األمن و اخلالص من الظلم و الفساد  إش
ــات تكامله  ــان إلى محطَّ ــروج باإلنس و الع

بوصفه قيمة عليا.

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

 الشعبي التعاطي العاطفي
هو من األهمية بمكان 
إذ يجعل النخب أمام 
ضرورة التفكري َّـ القضية 
الحسينية وبحثها فكريا 
ومضمونيا
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صحف عربية: العراق يشــهد ”ســباقاً محموماً“ 
الختيار الرئيس والحكومة الجديدة

ــة  ــختيها الورقي ــة بنس ــف عربي ــي صح ــاب ف ــاءل كت تس
واإللكترونية عن مدى تأثر جهود تشكيل احلكومة العراقية 
ــية  ــة باملصالح السياس ــس اجلمهوري ــدة واختيار رئي اجلدي

والتدخالت اخلارجية .
ودعا العديد من املعلقني إلى إقامة حكومة وطنية مستقلة 
ــية واجملتمعية، بينما حذر  ــامات السياس بعيداً عن االنقس
ــية في  ــي العملية السياس ــل اإليراني ف ــن التدخ ــرون م آخ

العراق.
ــات في  ــن االحتجاج ــة م ــة موج ــة احلالي ــه احلكوم وتواج

محافظة البصرة في اجلنوب 
ــرين األول موعداً  وحدد البرملان العراقي الثاني من أكتوبر/تش
ــم انتخاب رئيس  ــراق ليت ــاب رئيس جديد للع ــاً النتخ نهائي

الوزراء الحقاً ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.

األخبار : ”سباق محموم“
وكتب حسني حامد حسني في صحيفة األخبار العراقية: ”لو 
ــألة تعيني رئيس اجلمهورية  نظرنا اآلن ملا يجري من أجل مس
ورئيس احلكومة ، لوجدنا اجلميع في أقصى حاالت االستنفار 
ــتغالل  ــتمرار الس ــع عليهم فرصة االس ــن أجل أن ال تضي م
الفرص اجلديدة لإلساءة للعراق من خالل حرصهم لتمرير من 

هو أكثر نفعا لهم ومصاحلهم اخلاصة“.
ــى كل القيم من أجل  ــتعدون للدوس عل ــاف ”فهم مس وأض
ــتمرار استثمارهم لفرص نهب  املواقع واملناصب من أجل اس

ــابق  ــروات العراق من جديد، حيث نرى كيف يجري التس ث
فيما بينهم من أجل تشكيل الكتلة األكبر، بينما نشعر 
أن الوعود بدأت تضعف ويتضاءل حماسها منذ اآلن فيما 

بينهم“.

العربي الجديد : حكومة وطنية
ــي  ــا عون ــة، دع ــد اللندني ــي اجلدي ــة العرب ــي صحيف وف
ــكار  ــات واألف ــع التوجه ــة جمي ــى ”محارب ــي إل القلمج
والنزعات الذاتية والفئوية والتفرقة العنصرية واملذهبية. 
ــية،  ــقاط العملية السياس ولن يتم هذا كله من دون إس
بكل الوسائل والطرق واإلمكانات املتاحة، وإقامة حكومة 
ــس  ــذ على عاتقها تهدمي كل األس ــتقلة تأخ وطنية مس
ــاوية،  ــي أقامها احملتل، وما ترتب عليها من نتائج مأس الت
ــى بناء دولة  ــع موحد، يكون قادرا عل ــداً لبناء مجتم متهي
ــاواة  ــات كفؤة تضمن مس ــى مؤسس ــتند إل مدنية، تس

ــم أو مذهبهم أو  ــرف النظر عن دينه ــع العراقيني، بص جمي
قومياتهم“ .

وفي الوطن العمانية، وصف أحمد صبري السباق السياسي 
في العراق بـ“بازار املناصب السيادية“.

ــار إلى أنه ”بعد أن حسم أمر رئاسة البرملان الذي تنافس  وأش
ــحني بفوز محمد احللبوسي وسط  ــبعة مرش عليه نحو س
ــتي اجلمهورية  ــي رئاس ــيه فإن منصب ــات من منافس اتهام
ــباقاً محموماً حتى من بني نفس  ــهد صراعا وس والوزراء تش
ــهد يعكس االنقسام السياسي  الطوائف واألحزاب في مش

واجملتمعي“.

أي: بعــد االنتصار علــى تنظيم داعــش ترامب 

يستهدف إيران
ــرق  ــؤون الش ــرت مقاال للكاتب اخملتص في ش ــدة أي نش جري
األوسط باتريك كوبيرن يقول فيه إن الدالئل واألحداث احلالية 

تشير إلى ماهية املواجهات القادمة في الشرق االوسط.
ــهد تراجع  ويوضح كوبيرن أن الوضح احلالي في املنطقة يش
تنظيم الدولة اإلسالمية والتي كانت حتكم مناطق شاسعة 
تضم نحو 6 ماليني شخص كما أصبح نظام األسد مستقرا 
ــالوة على أن  ــب الريح ع ــي مه ــا كان ف ــلطة بعدم ــي الس ف
ــم فادحة امام  ــي هزائ ــي كانت تعان ــة العراقية الت احلكوم

تنظيم الدولة اإلسالمية عام 2014 أصبحي اآلن أمنة.
ــتبدل  ــى أن هذه األزمات أصبحت تس ــير إل لكن كوبيرن يش

بأخرى يرجح ان تشتعل في األشهر القادمة وبالعبني آخرين 
ــا واحدا  ــي عفرين ميثل حادث ــر ف ــوم األخي ــا ان الهج موضح
للتصعيد املمكن بني احلكومة التركية واالكراد شمال سوريا 

وهو الصراع الذي سيضم الواليات املتحدة وروسيا.
ــد ترامب وإدارته  ــس االمريكي دونال ــف كوبيرن ان الرئي ويضي
ــة من منظور مصاب بعقدة االرتياب  يرون الصراع في املنطق
ــرق االوسط تقف وراءها  ــكلة في الش لذلك يرون ان كل مش
ــذي كان واضحا على خطاب ترامب  ــدي إيرانية وهو االمر ال اي
ــدور اإليراني  ــدة حيث ضخم ال ــبوع في األمم املتح ــذا األس ه
بشكل كبير خاصة عندما قال إنه ”سيكون هناك ثمن كبير 

ستدفعه إيران إذا وقفت في وجه الواليات املتحدة“.
ــو النوع  ــن التعليقات ه ــذا النوع م ــرن إن ه ــف كوبي ويضي

ــة قبل أي تصعيد  ــن التعليقات املتعالي ــدي املعتاد م التقلي
ــط حيث تقوم  ــرق األوس ــي في اخلارج خاصة في الش أمريك
ــأنه في  ــدو والتقليل من ش ــيطنة الع ــة بش اإلدارة األمريكي
ــام بجماعات املعارضة التي  ــس الوقت كما يتزايد االهتم نف
ــع جماعات  ــدث متاما م ــي كما ح ــل االمريك ــب بالتدخ ترح

املعارضة العراقية التي كانت تخدع واشنطن“.
ــع التاريخية  ــبه الوقائ ــرن أن الوضع أيضا يش ويوضح كوبي
لألحداث التي تسبق التدخل العسكري األمريكي في الشرق 
ــعودية واإلمارات  ــة الس ــة العربي ــث أن اململك ــط حي األوس
ــوض احلرب ضد إيران  ــرائيل يدفعون الواليات املتحدة خل وإس
دون ان يكون لديهم أي استعداد خلوض أي معارك بأنفسهم 

في هذه احلرب .

الغارديان : السعودية وكندا
ــية بني كندا  ــرت موضوعا عن االزمة السياس ــان نش الغاردي
ــعودية والتي شهدت أحدث حلقاتها  واململكة العربية الس
ــات اجلمعية العامة لألمم  ــورك خالل أحداث اجتماع في نيوي

املتحدة.
ــادل اجلبير  ــعودي ع ــر اخلارجية الس ــدة أن وزي ــح اجلري وتوض
ــة بالده على  ــة بالتوقف عن معامل ــب احلكومة الكندي طال
ــره وأن تقدم اعتذارا  ــن جمهوريات املوز على حد تعبي انها م
ــراح املعتقلني  ــف املطالبات بإطالق س ــميا للرياض وتوق رس

والناشطني احلقوقيني الذي تعتقلهم الرياض.
ــعودية لكندا  ــف اجلريدة أن اجلبير جدد االنتقادات الس وتضي
ــرة اخلارجية  ــرت وزي ــدأت الصيف املاضي عندما نش ــي ب والت
الكندية تعليقا على حسابها على تويتر قالت فيه إن بالدها 

تطالب اإلفراج الفوري عن الناشطة النسوية سمر بدوي.
ــة كانت قد  ــة الكندي ــى أن وزيرة اخلارجي ــدة إل ــير اجلري وتش
ــتدعم  رفضت االعتذار عن تعليقها وأصرت على أن بالدها س
ــة أن بالدها تلتزم  ــان في كل مكان مضيف دوما حقوق اإلنس
بتقدمي دعم إضافي للناشطات النسويات اللواتي يبحثن عن 

حقوقهن في كل مكان.

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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مصطفى زين 

ــة  تهم ــن  كورب ــي  جيرمي ــاوز  جت
ــامية. توقفت حملة اللوبي  الالس
ــده.  ض ــي  البريطان ــرائيلي  اإلس
ــار والتعليقات في  واختفت األخب
ــي هاجمته  الت ــني،  ــف اليم صح
ــف زعيم  ــهور. وق ــدى ش ــى م عل
ــط رفقائه في  ــال وس ــزب العم ح
ــتعداده  اس ليفربول، معلناً  مؤمتر 
ــطينية  ــراف بالدولة الفلس لالعت
فور تسلّمه احلكم، وسط تصفيق 

ــطني. ما  حاد وتلويح باعالم فلس
خلفية هذا املوقف؟ وكيف سيرد 

مؤيدو إسرائيل عليه؟
ــراً  كثي ــث  البح ــى  إل ــاج  نحت ال 
ــن  كورب ــد  تأيي وراء  ــع  الداف ــن  ع
الفلسطينيني وحقهم في إقامة 
ــل كان يتقدم كل  دولتهم، فالرج
ــد  وق ــم،  له ــدة  املؤي ــرات  التظاه
ــه عندما قال:  ــك بنفس أوضح ذل
ــرى (وعد) بلفور  ــا نحيي ذك «دعون
ــوة  ــطني كخط ــراف بفلس باالعت
ــطيني  ــل الصراع الفلس نحو ح
ــف  ــا نضاع ــي، ودعون - الصهيون
ــرائيل  ــي على إس ــط الدول الضغ
ــع  ــالل والتوس ــد لالحت ــع ح لوض
ــار  حص ــع  وبالطب ــتيطاني،  االس

غزة».

ــة  ــراف بدول ــن باالعت ــد كورب تعهُّ
ــرائيل  إس ــه  وإدانت ــطينية  فلس

ــا ارتكبته  ــراف أيضاً بأن م هو اعت
ــا  ــرى عليه ــة كب ــا جرمي بريطاني

ــذار إلى  ــا، وهو اعت ــر عنه التكفي
رّد من أرضه حتت  ــعب الذي شُ الش
ومبساعدتها  اإلمبراطورية  مرأى 
ــطني،  ــا كانت حتتل فلس عندم
ــم  بالقي ــة  للسياس ــج  وتتوي
اإلنسانية التي عرف بها وتعرض 
التشهير  أنواع  بسببها ألبشع 
ــذي ما  ــم ال ــني احلاك ــن اليم م
ــا ارتكبته من  ــكل م ــز ب زال يعت
ــيا  وآس ــا  أفريقي ــي  ف ــم  جرائ
ــط، وترتكب اآلن  ــرق األوس والش
ــات املتحدة  ــاون مع الوالي بالتع
ــتطيع ذلك  ــد تس ــا لم تع ألنه
ــراق وتدمير  ــرب الع ــا، وح وحده
ــوريا أفضل مثال. كما  ليبيا وس
ــن  ــى الذي ــى رداً عل ــه أت أن موقف
ــزب إلعادته  ــعون من داخل احل يس

ــق الثالث»  ــة «الطري ــى سياس إل
ــابق  ــا زعيمه الس ــي اعتمده الت
ــلطة،  توني بلير للوصول إلى الس
ــائدة في  ــذه النظرية س وكانت ه
ــي عندما  ــعينات القرن املاض تس
حكمت في معظم الدول األوربية 
ــى عاتقها إنقاذ  ــزاب أخذت عل أح
الرأسمالية من أزمتها، لكنها بدالً 
ــمالية  لتها إلى رأس ــك حوّ من ذل
متوحشة زادت توزيع الثروة سوءاً 
ــروب  ــدت احل ــل، واعتم ــي الداخ ف
ــث  ــم الثال ــعوب العال ــزاز ش وابت
ونهب ثرواتها في اخلارج.في معنى 
ــلطة  ــر، ليس الوصول إلى الس آخ
هو هدف كوربن، بل الهدف تطبيق 
ــي واقتصادي يأخذ  برنامج سياس
ــدة والعالم  ــة املتح ــع اململك واق

ــار ويقدم حلوالً لألزمات  في االعتب
ــرأ التاريخ على  ــانية وال يق اإلنس
ضوء التوراة، على ما يفعل ترامب 
وإدارته في الطرف اآلخر من احمليط.

عرّى كوربن اإلمبراطورية العظمى، 
واعترف بارتكاباتها واعتذر، وصمت 
ــرائيلي، وخفت صوته  اللوبي اإلس
ــال، لكنه  ــر حزب العم خالل مؤمت
ــتعادة  ــا زال يتحنيّ الفرص الس م
ــاً لم  ــه، فهي أساس ــه علي حملت
ــود بل  ــبب عدائه لليه ــن بس تك
ــة إسرائيل  ألنه يقف ضد سياس
ومستعد للدفاع عن حق الشعب 

الفلسطيني في تقرير مصيره .

تعهـُّد كوربن باالعرتاف 
بدولة فلسطينية وإدانته 
إسرائيل هو اعرتاف أيضاً 
بأن ما ارتكبته بريطانيا 
جريمة كربى عليها 
التكفري عنها

امريكا وإن كانت لم 
تشارك َّـ شكل مباشر 
َّـ الحربني العاِّـيتني إال 
أن ضحاياها بسبب هذه 
السياسة على مدار العقود 
التالية كانوا باِّـاليني

هل سينتصر الوجه 
االعالمي لربهم صالح 
وماضيه أم ستنتصر 
الحكمة التي طفحت من 
فؤاد معصوم َّـ معركة 
سياسية حامية؟

?Ó�é‹–€a@ÂiâÏ◊@ÊaÏ‰« @pbÌâÏnçÖ

Ú�ÓÿÌäfl˛a@Ú�ÌâÏüa5fl�a@âbÓË„a@pbfl˝«@Âfl



ــح  ــض ضد مرش الرف ــم  تعاظ
ر  كِ ــة ونذّ ــى الرئاس ــعود إل مس
ــنة)  (الس ــواب  الن ــوة  األخ
(اخلطيرة)  بالنقاط  و(الشيعة).. 
ــات  هوس ــروا  وتذك ــة..  التالي

العمارة وال تنسوها..
ــن وتصحر  ــة وط ــة قص القص
ــت  ــذا وصل ــن، هك ــروب وأم وح
ــواب  ن ــا  أخوتن ــى  ال ــالة  الرس

ــا  معرفتن ــم  وبحك ــعب.  الش
ــإن فوز  ــني، ف ــة بالطرف املفصل
ــيقوي  س ــعود  مس ــح  مرش
ــوكة األخير ويعيده إلى عناد  ش
ــعينات  ــتفتاء وعناد التس االس
في محاربة االحتاد، ومن اخملاطر:

ــاب  الب ــه  أمام ــيفتح  س  .1
ــوك  كرك ــى  عل ــتحواذ  لالس
واملناطق املتنازع عليها فيكون 

ــال  ــي ح ــان ف ــرب والتركم الع
اليحسدون عليها. 

ــع إقامة  ــي من ــتمر ف 2. سيس
ــول الذي  ــدي بخمة، ومكح س
سيعتبر منطقته ضمن واليته، 
ومع شح املياه الواردة من تركيا 
سيصبح تصحر اجلنوب واقعا. 
ــيعرقل القرارات في بغداد  3. س
ويتمادى في عدم اشراف بغداد 

ــه األمنية  ــى املنافذ واجهزت عل
ــكرية  ــتخباراتية والعس واالس
ــع عن إعادة دبابات ومدافع  وميتن

اجليش التي استولى عليها. 
ــي كبير  ــرق أمن ــيحدث خ 4.س
ــوات حرس  ــداد بتغيير ق في بغ

الرئاسة وقواعد األمن .
5. وسيعمل على كبح احلركات 
ــي  ف ــة  الدميقراطي ــزاب  واألح

اإلقليم واستهداف االحتاد. 
ــان  البرمل ــة  لرئاس ــت  التصوي
ــعود وقد  ــن مس ــس فضال م لي
بَ مرشحه نائبا، فتعادلت  أنتُخِ

املواقف. 
ــحه بصرف  ــا وصل مرش واذا م
ــة  النظر عمن يكون إلى الرئاس
ــتتحقق)  (وس النقاط  وحتققت 
إن وصل، فستقود إلى صراعات 

ــيبرر  ــروب مدمرة، فبماذا س وح
ــه موقفهم أمام  من يصوتون ل
ــدل إلى  ــرات ت ــعب؟ املؤش الش
ــل النواب  ــج إيجابية بفض نتائ
ــزال التركيز  ــباب لكن ما ي الش

على اخملاطر ضروريا.  
شبابنا صوتكم هو األعلى.

واثق الجابري

ــيح ملنصب  ــاب الترش أغلق ب
ــول ٧  ــة، بقب ــس اجلمهوري رئي
أشخاص وبعض املصادر تشير 
ــخصا، ويزيد  ــى تقدمي ٣٠ ش ال
ــف الكتل  ــام مواق ــن إنقس م
ــية،  فيما قدم احلزب  السياس
ــتاني،  الكردس ــي  الدميقراط
ــاعة متأخرة،  مرشحه في س
ــة وصراع  ــعل فتيل أزم ليش
داخل البيت الكردي، باعتماد 
الداخلية  ــح  واملصال ــاة  احملاب
دون  ــة،  اخلارجي ــرات  والتأثي
ــة  ــات النزاه ــق مواصف تطبي
اإلنتماء،  وصدق  ــجاعة  والش
ــب  ــتثمار املنص ــة اس وكيفي
ــدة العراق  ــاظ على وح للحف
وتقريب مواقف مكوناته، وما 
ــى في أخطر منعطف  يُخش
هو فقدان احلكمة في إختيار 

أعلى هرم السلطة .
ــواب اليوم  ــس الن ــدد مجل ح
ــادم  ــهر الق ــن الش ــي م الثان
ــس  رئي ــاب  إلنتخ ــد  كموع
ــة، في موعد ال يقبل  اجلمهوري
ــدة  ــاء امل ــد إنته ــل بع التأجي
ــتورية وشهر من إنعقاد  الدس

أول جلسة للبرملان .
ــدوث  بح ــرون   كثي ــد  يعتق  
العملية  ــيطرأ على  تغيير س
السياسية، وأن هذه اخملاضات 
ــد العمل  ــتفرز زب الصعبة  س
ــم يدركوا  ــي، فيما ل السياس
ــي تعرقل  ــاعي الت حجم املس
ــالت  بالتكت ــود  وتع ــر،  التغيي
ــي وقومي،  ــاس طائف على أس
ــاب رئيس  ــا حدث في إنتخ وم

ــي إختيار  ــيحدث ف البرملان س
ــم  ورغ ــة،  اجلمهوري ــس  رئي
ــع  ــم يجم ــاب األول ل أن إنتخ
ــر أكثر من  ــنة وظه عليه الس
ــن  ــاك م ــزال هن ــح، ماي مرش
ــس البرملان من  ــد أن رئي يعتق
بقية  ــى  وعل ــنة  الس ــة  حص
القوى إحترام خيارهم، وهكذا 
ــس اجلمهورية  ــبة لرئي بالنس

والوزراء  .
ــس  رئي ــاب  إنتخ ــور  تط ــي  ف
ــر من  ــدم أكث ــة وتق اجلمهوري
ــيعة  الش ــب  طل ــح،  مرش
ــرد توحيد  ــن الك ــنة  م والس
ــح واحد  املواقف  وطرح مرش
ــارج  أو خ ــوية  بالتس وإن كان 
ــرك  ــة، بت ــات الوطني املواصف

ــورد دون  ــار للك ــة اإلختي حري
ــل!  ويعني أنهم يصوتون  تدخ
ــاس، وكذلك  ــذا األس ــى ه عل
ــنة  والس ــرد  الك ــيصوت  س
ــيعة دون أدنى  على خيار الش

اعتراض!
ــل هكذا خيارات  إن العودة ملث
ــة  واحملاصص ــق  التواف ــي  يعن
ــي  ــاء الوطن ــاء الفض دون إرض
السياسي، والشعبي املُطالب 
العرف  ورغم سريان  بالتغيير، 
املناصب  بتقسيم  السياسي 
ــي، تبعاً  ــاس مكونات على أس
ــي  اإلنتخاب ــتحقاق  لإلس
إال  ــراف،  األط كل  ــة  وطمئن
ــن أن يكون  ــع م ــك ال مين أن ذل

ــورات  تص ــات  املكون ــة  لبقي
ــة املنصب  ــن طبيع خاصة ع
والرئاسات  ــيادي  الس ــيما  س
الثالث، ومنصب رئيس البرملان 
واجلمهورية والوزراء، هي لبرملان 
العراق، فال  ووزراء  ــة  وجمهوري
ــنة وال جمهورية  البرملان للس

األكراد، وال وزارة الشيعة .
ترك إختيار شخصية املنصب 
بحرية دون تدخل بقية األطراف 
مكسباً  سيعتبر  السياسية 
ــة لتلك اجلهة وال يحق  أو حص
ــراض  اإلعت ــراف  األط ــة  لبقي

عليها مستقبالً.
ــات في حاضرها   متثل الرئاس
تاريخ العراق وعمقه احلضاري 
ــاج  ــه، وحتت ــتقبل أجيال ومس
ــذا  به ــق  تلي ــخصيات  لش
حلماية  ــة  ومؤهل التكليف، 
القوانني  وتطبيق  ــتور  الدس
ــلطات وتقريب  ومراقبة الس
ــر بني األطراف  وجهات النظ
ــة،  ــية واإلجتماعي السياس
ــات إحتياجات  ــم أولوي ورس
املواطن، وتسنم أي شخص 
ــة من أدنى  ــة حكومي وظيف
هرمها الى أعاله بالرئاسات 
ــب  منص ــو  فه ــالث،  الث
دون  ــون  ــبه ملك ونس عراقي 
ــيجير هذا  ــل اآلخرين، س تدخ
ومينع  ــة،  اجله لتلك  ــب  املنص
ــن التدخل  ــات األخرى م اجله
ــيادة  بالقرارات، التي تخل بس
الدولة أحياناً، أو جتعله مرتعا 
ــون، وبذلك إختيار   حلزب أو مك
وبقبول  ــوية  بالتس الرئاسات 
ــون في املوقع  ــا يطرحه املك م
ــيم  تقس ــو  فه ــه،  ب ــاط  املن
ــات ال ميكن  ــد الى مقاطع البل
إختراقها، وإخالل بالسيادة ال 
ــعب، ومن حق  ــل بها الش يقب
ــح ولكن  أي مكون طرح مرش
ــروط الوطنية وأن  ــن الش ضم

كانت باسم تسوية .

عباس الصباغ

ونحن نعيش غمارَ التئام السلطة التشريعية بنسختها 
ــكيل احلكومة العراقية  الرابعة، والترقبَ القلقَ حول تش
ــه الكتل  ــنٍ خاضت ــي مض ــوار ماراثون ــد مش ــدة بع اجلدي
ــكيل الكتلة البرملانية  ــة الفائزة انصبّ حول تش البرملاني
ــة املرتقبة،  ــكيل احلكوم ــيناط اليها تش الكبرى التي س
ــي  ــة النظام السياس ــول ماهي ــدل احملتدم ح ــددُ اجل يتج

االصلح للعراق، هل هو النظام الرئاسي 
ــام البرملاني  ــو النظ ــر للجدل ام ه املثي
ــي احلقيقة ان  ــا  ؟ وف ــول به حالي املعم
لكل نظام  سياسي فلسفته االجرائية 
ــج  ــى النتائ ــنه، وتبق ــه ومحاس ومثالب
ــن  ــية الذي ــب السياس ــة  بالنخ مرهون
ــب  ــام او ذاك فتترت ــذا النظ ــون ه يتبع

النتائج وفق ذلك سلبا  او ايجابا  .
ــام  ــة بالنظ ــتعرت املطالب ــا اس ولطامل
ــام  ــن النظ ــال ع ــون بدي ــي ليك الرئاس
ــي بحجة ان االخير لم يكن  يعد  البرملان
ــذي دخل  ــراق ال ــات الع ــا ملتطلب مالئم
ــى دميقراطية  ــد ال ــرة وبدون متهي مباش
ــد  ــة) وبع ــة (حتاصصي ــة وتوافقي متثيلي

ــام ديكتاتوري أوتوقراطي  ــن العيش حتت ربقة نظ عقود م
ــة  ــة جترب ــل (2003) اي ــراق قب ــض الع ــم يخ ــمولي فل وش
ــرّب حظه مع اي  ــكلها ولم يج ــة مهما كان ش دميقراطي
ــواء أكان برملانيا ام رئاسيا ام مختلطا  نظام دميقراطي س
فلم تتراكم بذلك اية جتربة دميقراطية للنخب السياسية 
ــام تتخذه الكثير من الدول  العراقية، فال يجوز حتميل نظ
ــية لم متتلك  ــاء وخطايا نخب سياس ــت فيه، اخط وجنح
ــة ناهيك عن  ــة فتي ــة إلدارة جترب ــة كافي ــارب دميقراطي جت
الفساد الذي استشرى في معظم مفاصل الدول،  واليجوز 
ايضا ابراز النظام الرئاسي على انه سيكون عصا سحرية 
تلقف كل مشاكل البالد، ومازال البعض يغضّ الطرف عن 
ال  ه النقد الالذع له محمّ ــن النظام البرملاني ويوجّ محاس
ــابت االداء احلكومي  اياه كل االخفاقات والتعثرات التي ش
ــدف ان الواليات  ــب الص ــف، ومن غرائ ــن عقد وني ألكثر م
ــاني في العراق وذات النظام  املتحدة عرابة التغيير النيس
لت انتهاج النظام البرملاني  الرئاسي العتيد والناجح فضّ
ــب مع  ــبق بانه  نظام ال يتناس في العراق  مع العلم املس

ــأة او غير املستقرة كالعراق ولقد كان  الدول حديثة النش
ــال املفاجئ من نظام  ــتراتيجي ذلك االنتق من اخلطأ االس
عسكرتاري شمولي الى نظام دميقراطي نيابي يحتاج الى 
خبرة طويلة في هذا املضمار، وهذا االنتقال احلاد كان جزءا 
ــي  ــهد السياس ــى اخلالقة التي اعتورت املش من  الفوض

العراقي، فلم يكن انتقاال دميقراطيا حقيقيا مدروسا .
ــة بالنظام  ــة اللحوح ــدة في املطالب ــن جوهر العق يكم
الرئاسي في وجود بعض العيوب في النظام البرملانيـ  الذي 
ــي تداخل الصالحيات  ــس في بريطانيا ـ واملتمثلة ف تأس
بني السلطات احلكومية الثالث وتشابكها فكان السبب 
ــي وبالعكس متاما  ــي االخفاق في االداء احلكوم الرئيس ف
ــلٍ صارم بني  ــوم على فص ــي الذي يق ــام الرئاس ــن النظ م
ــعة للرئيس  ــلطات التنفيذية ، ومينح صالحيات واس الس
ــر، ويُشكل  والذي يُنتخب عن طريق االقتراع العام املباش
حكومة لتنفيذ برنامجه السياسي تكون مسؤولة أمامه 
ــام البرملاني.  ــو احلال في النظ ــام البرملان كما ه ــس أم ولي
وبحكم الفصل الصارم بني السلطات فإن البرملان ليست 
ــي املقابل ال  ــا أنها ف ــقاط احلكومة كم ــه صالحية إس ل
ــلطة التنفيذية في يد  متلك صالحية حله.  وتتجمع الس
رئيس الدولة وحده، الذي يجمع 
ــي رئيس الدولة ورئيس  بني صفت
اختصاصات  ــك  وميل ــة،  احلكوم
ــا  ام  .. ــني  الصفت ــات  وصالحي
النظام البرملاني فهو يقوم على 
ــتمد  وجود مجلس منتخب يس
الشعب  ــلطة  ــلطته من س س
ــوم على مبدأ  ــذي انتخبه ويق ال
ــلطات وعلى  ــني الس ــل ب الفص
بينها.  والتعاون  التوازن  ــاس  أس
ــة  ــلطة التنفيذي ــون الس وتتك
ــام من طرفني هما  في هذا النظ
ــس الوزراء  ــة ومجل ــس الدول رئي
ــؤولية رئيس  ــظ عدم مس ويالح
ــام البرملان أما مجلس الوزراء أو احلكومة فتكون  الدولة أم

مسؤولة أمام البرملان أو السلطة التشريعية.
ــي  ــبه الرئاس ــح للعراق هو النظام ش ــي كان االصل وبراي
ــي والبرملاني. يكون  ــني النظام الرئاس ــو نظام خليط ب وه
ــيير  ــريكني في تس ــوزراء ش ــة وال ــا اجلمهوري ــه رئيس في
ــلطات بني رئيس  ــؤون الدولة، ويختلف توزيع هذه الس ش
ــر،، ويختلف عن  ــس الوزراء من بلد إلى آخ اجلمهورية ورئي
ــي في أن رئيس الوزراء مسؤول أمام البرملان  النظام الرئاس
ــبته  وعزله، بحيث تكون فيه  ــتطيع البرملان محاس ويس
ــة  ــتمد احلكوم ــان، وتس ــام البرمل ــؤولة أم ــة مس احلكوم
ــا أن احلكومة تكون  ــان، كم ــا من البرمل ــرعيتها، وقوته ش
ــتمر املطالبة  ــة . ومع هذا تس ــؤولة أمام رئيس الدول مس
ــي الدائم نص  ــتور العراق ــي رغم ان الدس بالنظام الرئاس
ــتقلةٌ ذات  ــة العراق دولةٌ مس ــادة (1):- جمهوري ــى:[ امل عل
ــيٌ (برملاني)]  ــوريٌ نياب ــا جمه ــام احلكم فيه ــيادة، نظ س

فيحتاج االمر الى تعديل دستوري قبل التفكير بذلك .

ــرة أي يتم  ــت دميقراطية مباش ــا تتميز بأنها كان ــت دميقراطية أثين كان
ممارستها دون وجود نواب أو ممثلني عن الشعب. الى ان تزايد عدد السكان 
وأصبح هناك حاجة الى من ميثلهم أو ينوب عنهم في البرملان واتسعت 
ــعب بعد  ــرة عبر ممثلي الش ــرة لتصبح دميقراطية غير مباش تلك الفك
زيادة عدد السكان وانتشار مبادئ احلرية وحقوق االنسان  والغاء مظاهر 
ــية  ــي العام وتنوعت الطبقات السياس ــع اجملال السياس العبودية اتس
واالجتماعية واالقتصادية مبا أوجد مصالح متعارضة بحاجة الى تنظيم 

وادارة من قبل الدولة االمر الذي دفع لوجود االحزاب السياسية.
وعزز من دور الدولة القومية ككيان حيادي يعمل لتنظيم وادارة العملية 

السياسية واملصلحية بني الفئات التي يتكون منها اجملتمع.
ــرت الدميقراطية  ــيادية، وظه ــة القومية مبفاهيمها الس وتطورت الدول
ــدد املصلحي  ــر عن حالة التم ــعب للتعبي ــة بوجود ممثلني للش النيابي
ــور الدولة  ــام الدميقراطي بتط ــاط النظ ــل الدولة وارتب ــكاني داخ والس

القومية.
وجاءت الثورة الصناعية وأظهر بروز طبقات عمالية وأخرى رأسمالية ما 
زاد من حالة االستقطاب وبشكل هدد سيطرة الطبقة البرجوازية التي 

كانت أساس النظام الدميقراطي،النيابية ذات الطابع التمثيلي.
ــح دميقراطية  ــر كل احلواجز لتصب ــورة التكنولوجية لتكس ــاءت الث وج
ــطاء في  ــدون احلاجة الى وس ــها ب ــتطيع املواطن أن ميارس ــرة يس مباش

العملية السياسية.
ــر مع  ــى تعامل مباش ــز عل ــي ترك ــة والت ــة االلكتروني ــرت احلكوم وظه
ــراد دور مؤثر  ــن خدماتها احلكومية بل أصبح لألف ــتفادة م املواطن لالس
ــتخدام تكنلوجيا االتصال واملعلومات في ممارسة الضغط على  عبر اس

احلكومة والتأثير على الرأي العام وصانعي القرار.
ــية والتي تغير  ــني الفرد والنخبة السياس ــح هناك عالقة ندية ب   وأصب
دورها بعد ان كانت الوحيدة املعبئة للرأي العام واحملتكرة لصناعة القرار 

السياسي.
ــة واالدارة العامة  ــات وارتباطها بالسياس ــا االتصال واملعلوم تكنلوجي
لتدشن عالقة متبادلة بني االنسان والتكنلوجيا املؤسسات السياسية 
والتغير االجتماعي فيما ميكن ان يطلق علية نظام ممارسة الدميقراطية 

تكنولوجيا.
ظهرت بيئة اعالمية جديدة بديلة عن دور الدولة والتي تعرضت كمفهوم 
ــا االتصال واملعلومات احلدود  ــأكل مضمونها بعد أن تعدت تكنولوجي لت
اجلغرافية والسياسية للدولة. ولم تعد الدولة حتتكر االعالم اجلماهيري، 
وبذلك اضافت تكنلوجيا االتصال واملعلومات وأدوات واليات جديدة حول 
ــيط  ــيلة فعالة لتنش ــتخدم كوس ــة الدميقراطية وأصبحت تس ممارس
ــاركة  ــفافية في االجراءات واملش ــة واملتمثل في الش ــر الدميقراطي جوه
ــية واحلرية الكاملة  ــار القيادات السياس ــي عملية صنع القرار واختي ف
ــة على االداء  ــبة والرقاب ــرأي، والعمل على فعالية احملاس ــر عن ال للتعبي

احلكومي أو أداء ممثلي الشعب.
ــاج تكنولوجيا  ــن خالل اندم ــوم الدميقراطية الرقمية م ــور مفه   وظه
االتصال واملعلومات في العمل السياسي كأدوات وطرق عمل جديدة في 
ممارسة الدميقراطية بتجاوز حدود املكان والزمان والظروف املادية االخرى 
عن طريق استخدام تكنولوجيا االتصال واملعلومات وتبقى الدميقراطية 
ــي  ــر الطرق التقليدية في العمل السياس ــة في، محاولة لتغيي الرقمي
ــرق ال دارة  ــية ال يجاد ط ــة أو السياس ــات العام ــعى املؤسس حيث تس

الشؤون احلكومية واالدارة العامة .
ــب دور حيوي في دعم  ــا االتصال واملعلومات في لع ــهمت تكنلوجي واس
ــا اتاحته  ــدول الدميقراطية مب ــة في ال ــول العالم خاص ــة ح الدميقراطي
ــكل  ــي العام وبش ــن أدوات تعبير وبيئة وادارة عمل في اجملال السياس م
ــن مجال عام مفتوح  ــات التقليدية ومبا أتاحته م ــر على ادارة املؤسس أث
ــي االدارة الفنية  ــه دور ف ــية وأصبح ل ــكار واملعلومات السياس ــن االف م
للعملية الدميقراطية من خالل التصويت االلكتروني وقرارات احلكومات 
ــي واالحزاب  ــال االجتماعي والسياس ــى رأس امل ــا عل ــات، وأثره والبرملان
ــام احلاكم ورضا  ــرعية النظ ــع املدني وأثرها على ش ــية واجملتم السياس

املواطنني من خالل احلكومة االلكترونية.

كريم النوري 

دوافعه  ــت  القتل مهما كان
ــن النفس هو  ــاً- ع -اال دفاع
ــع وجرمية وحشية  عمل بش

ال تغتفر.
ــكلتنا بعد كل عملية  مش
ــي بعيداً عن  قتل نترك اجلان

ــه أصابع  ــتهداف وتتج االس
للضحية  ــب  والتأني االتهام 
ــا وما  ــا يحلو لن ــدع م فنبت
ــد  لنج ــا  بالن ــي  ف ــر  يخط

تبريرات واهية.
وكان بعضنا يطلق بسذاجة 
ــاذا قتلوا فالناً دون  مفرطة مل
ــوا يطلقون  غيره مثلما كان
ــي العهد  ــف ف ــذا األراجي ه
ــل النظام  ــد لتبرير فع البائ
فيتقولون  ــا  الضحاي واتهام 
ــوا فالن  اعتقل ــاذا  مل ــال-  -مث
دون غيره ، وإذا اعتقلوا غيره 
ــتغراب  االس ــس  نف ــرح  لط

الساذج .

ــال  تغت ــا  عندم ــوم  والي
ــات  صاحب ــرام  اإلج ــد  ي
ــز  ومراك ــات  الصالون
ــى  إل ــادر  تتب ــل  التجمي
ــاؤالت غريبة  ــان تس األذه
ــن اجلناة  النظر ع غاضني 

القتلة.
ــا  النواي ــي  ف ــث  فنبح
ــات  واحلكاي ــام  واألوه
ــا جند ما  ــالت لعلن والتأم

يبرر القتل اآلثم.
ــات  ان ثمة ممارس نفترض 
ــتوى  مس ــى  عل ــة  خاطئ

ونفترض  ــع  واجملتم ــالق  األخ
ــي  تناف ــات  تصرف ــة  ثم ان 

ــذوق  ــة وال ــة والعف الفضيل

ــليم ونفترض  اجملتمعي الس
ــلوكه  ان البعض بالغ في س

ــات  احلري ــة  بحج ــاز  النش
الشخصية..

ــة  بحج ــل  القت ــن  ولك
التصحيح أو النهي عن املنكر 
ــاعة ودناءة  اال يعد اكثر بش
ــاً وإجراماً من  ــد انتقام واش
املنافية  ــلوكيات  الس نفس 

لطبائع االجتماعية.
ــاء  األخط ــه  نواج ــف  كي
ــس  ــن نف ــر م ــم اخط بجرائ
األخطاء وكيف منارس القتل 
ــلوكيات ال  ــد س ــع ض البش
ل  ــتحق القتل ثم من خوّ تس
القتلة االقتصاص من اجلناة 

املغدورين ..

ــنا قرية من قرى قندهار  لس
ــح اليومي  ــارس الذب حتى من
ــنا على  ــد الضحايا ولس ض
نتمادى  ــى  ــش حت داع ــن  دي

باجلرمية والقتل واإلبادة .
ــت  كان ــا  مهم ــاالت  االغتي
ــت  كان ــا  ومهم ــا  دوافعه
ــات  عملي ــي  ه ــا  ضحاياه
ــرع وال  ــذرة ال يجيزها الش ق

الشارع.
ــذه اجلرائم  ــر ه ــن تبري ال ميك
بحجة األمر باملعروف والنهي 
ــن املنكر وإال فما هو الفرق  ع

بيننا وبني داعش.
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القاضي/ ناصر عمران

ــورات الرؤيوية اإلطار العام  تختزل التص
ــاس  ــة في جدلية (األس ــوم العدال ملفه
ــوم العدالة يراه البعض  واملتبنى) فمفه
ــى  ــانية االول ــة اإلنس ــا بالطبيع مرتبط
ــري عقائدي  ــو:  مفهوم فط ــي ه وبالتال
ــتمرار هدفه  ــة واالس ــبته الدميوم أكس
ــاواة) ضمن البيئة  األهم (اإلنصاف واملس
ــوع الفكري  ــدد والتن ــة في التع اخملتلف
وبالتالي طبقا  واالجتماعي  واالقتصادي 
ــي ذاته  ــان وف ــة يولد االنس ــذه الرؤي له
ــق العدالة  ــزوع نحو حتقي ــة الن الفطري

ونقلها من الفطرة الى الواقع.
ــر ان العدالة  ــرى البعض اآلخ في حني ي
ــي  ــج اجتماع ــب ومنت ــى مكتس معط
ــى تطبيق  ــلوك احلريص عل ــده الس اوج
ــر  ــن مختب ــة م ــة اخلارج ــه الفكري رؤيت

ــلوك  ــل االجتماعي فالعدالة س التفاع
ــة  منظوم ــي   وه ــبي،  نس ــي  اجتماع
ــاون االجتماعي بني  ــي التع ــاف ف لإلنص
ــبما  ــاوين  حس ــخاص احرار ومتس اش
يراه جون راولز الفيلسوف االمريكي  في 

كتابه (نظرية في العدالة).
ــان العدالة  ــة واالجتاه ف ــن الرؤي ــاً تك واي
ــة  فالعدال ــع  ومتس ــدد  متع ــوم  مفه
ــانية  ــة منظومة قيمية انس االجتماعي
ــة من احلكومات  ــر وليس من ذاتية للبش
ومثلها العدالة االقتصادية القائمة على 
ــى مع االنظمة  اخالقيات مهنية تتماه
املالية واالدارية احلاكمة حلركة رأس املال 
ــة القضائية فهي ضمانة من  اما العدال
ضمانات النظام الدميقراطي القائم في 
ــعب والتداول  ــه على حكم الش اساس
ــلمي للسلطة الذي يعني احملافظة  الس
ــان وحرياته وكل ذلك  على حقوق اإلنس
ــعب يصلون الى  ــق ممثلني للش عن طري
ــات احلرة  ــق االنتخاب ــدة احلكم بطري س
النزيهة والتي وضع الياتها نظام قانوني 
ــتورية التي  ــة الدس ــتند الى الوثيق اس
بينت احلقوق واحلريات التي متنح لإلنسان 
ــذي  التنفي ــي  احلكوم ــكيل  التش ــا  وم
اال  ــلطة  الس ــة  ممارس ــكل  ــد ش وحتدي
ــوق واحلريات، فلم  لضمان وصيانة  احلق

يبتعد الدستور العراقي عن حتقيق ذلك 
بعد ان ازاح عن كاهله مراحل االستبداد 
ــر  ــة تقري ــون مبواجه ــة ليك والدكتاتوري
ــب  ــره واختيار نظام احلكم املناس مصي
ــرج  فخ ــي  الدميقراط ــق  التطبي ــر  عب
ــدة يوم 15 /10  ــتفتاء اخلال مبظاهرة االس
ــتور  / 2015 ليعلن اخلضوع حلكم الدس
ــن الباب الثاني منه  والقانون الذي تضم
ــل االول  ــوق في الفص ــى احلق النص عل

الذي انقسم الى فرعني:
الفرع االول (احلقوق املدنية والسياسية) 
ــة  االقتصادي ــوق  (احلق ــي  الثان ــرع  والف
ــي حني جاء  ــة والثقافية) ف واالجتماعي
الفصل الثاني للنص على احلريات وكانت 
ــتورية للحقوق واحلريات  النصوص الدس
ترجمانا حقيقيا لإلعالن العاملي حلقوق 
ــان لعام 1948 والعهدين الدوليني  االنس

لعام 1966.
ــع في صلب وثيقته  ــتور وان وض ان الدس
ــتورية منظومة كبيرة من احلقوق  الدس
ــات املكفولة اال انه وضع بجانبها  واحلري
ــة  ــت لعدال ــتورية اسس ــات دس ضمان
ــام قضائي  ــاد نظ ــة اهمها ايج قضائي
ــتقل ومحايد ال سلطان عليه لغير  مس
ــتقلني في قراراتهم  القانون وقضاة مس
واحكامهم وبذلك يكون القضاء صمام 

امان الدميقراطية والقوة القانونية القادرة 
على حماية وضمان احلقوق واحلريات، بل 
ــتور بالغ في الضمانات ليمنح  ان الدس

العدالة القضائية بعدا دستوريا فاعتبر 
ــي  ــق التقاض ــاء وح ــام القض ــول ام املث
ــع وان ال  ــوال للجمي ــا مصانا ومكف حق
ــص وال عقوبة  ــة إال بن ــة و ال عقوب جرمي

ــده القانون  ــل الذي يع ــى الفع اال عل
ــة وال يجوز تطبيق  وقت اقترافه جرمي
عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت 
ارتكاب اجلرمية، وحق الدفاع مكفول 
ومقدس في جميع مراحل التحقيق 
ــة وقبلها اعتبر املتهم بريئا  واحملاكم
ــي محاكمة  ــه ف ــت إدانت ــى تثب حت
قانونية مختصة وعادلة وال يحاكم 
ــة ذاتها مرة اخرى  املتهم عن التهم

بعد االفراج عنه.
ــق في املعاملة العادلة  ولكل فرد احل
ــة واإلدارية،  ــراءات القانوني ــي اإلج ف
ــة  ــة علني ــات احملاكم ــون جلس وتك

ــدأ عام ما لم تقرر احملكمة جعلها  كمب
ــخصية  ــة ش ــا ان العقوب ــرية، كم س
ــخص مرتكبها ومنصوص  مرتبطة بش
ــرع الدستوري  عليها قانوناً والزم املش
ــداب محام  ــل احملاكمة بانت احملكمة قب
للدفاع عن املتهم بجناية او جنحة ملن 
ــس له محام وعلى نفقة الدولة، ولم  لي
يُترك امر التوقيف وحجز االفراد كيفياً 
ــه كونه  ــتوريا ألهميت ــه دس ــل نظم ب
ــان فربط امر  ــراء ينتهك حرية االنس إج
ــاء ومنع حجز  ــف حصريا بالقض التوقي
ــة وعد ذلك  ــل اي جه ــان من قب اي انس
ــتور على منع  جرمية خطف، فنص الدس

احلجز ولم يكتف الدستور بذلك بل نص 
على ان تكون األماكن اخملصصة للحجز 
ــمولة  ــف خاضعة للدولة ومش والتوقي
ــة واالجتماعية وزيادة  ــة الصحي بالرعاي
ــى حتقيق العدالة  ــرع عل في حرص املش
ــص على عرض االوراق التحقيقية على  ن
القاضي اخملتص خالل مدة ال تتجاوز اربعا 
ــاعة من حني القبض عليه  وعشرين س

وال يجوز متديدها اال مرة واحدة فقط.
ــارة الى  ــتور من اش ــا تضمنه الدس ان م
ــة  القضائي ــة  للعدال ــام  الع ــق  التطبي
ــة  القضائي ــزة  باألجه ــل  املتمث
ــن كافيا في نظر  ــتقالليتها لم يك واس
ــراءات القانونية  ــي باإلج ــرع ليرتق املش

ــار  واملش ــاء  القض ــل  قب ــن  م ــذة  املتخ
ــة لتكون  ــني اإلجرائي ــي القوان ــا ف اليه
ــى  ــة عل ــا علوي ــتورية له ــا دس نصوص
ــرى. ان العدالة  القوانني واإلجراءات األخ
ــوق  للحق ــم  االه ــن  الضام ــة  القضائي
ــتوريا من  واحلريات املنصوص عليها دس
ــادي بتطبيق العقاب  ــالل القضاء الع خ
املناسب على السلوك اخملالف للحماية 
ــوق واحلريات ومن خالل  ــة للحق القانوني
ــر الطعن بعدم  ــتوري عب ــاء الدس القض
ــرارات واالنظمة  ــتورية القوانني والق دس
ــص او تخالف  ــي تنتق ــات الت والتعليم
ــوق  ــن للحق ــتوري الضام ــص الدس الن

واحلريات .

العدالة االجتماعية 
منظومة قيمية انسانية 
ذاتية للبشر وليس منة 
من الحكومات ومثلها 
العدالة االقتصادية 
القائمة على اخالقيات 
مهنية

 ترك إختيار شخصية اِّـنصب
 بحرية دون تدخل بقية
 األطراف السياسية سيعترب
 مكسباً أو حصة لتلك الجهة
 وال يحق لبقية األطراف
اإلعرتاض عليها مستقبالً

 جمهورية العراق دولةٌ
 مستقلةٌ ذات سيادة نظام
نيابي الحكم فيها جمهوري 
 (برِّـاني) فيحتاج االمر
 اُّـ تعديل دستوري قبل
التفكري بذلك

 مشكلتنا بعد كل عملية
 قتل نرتك الجاني بعيداً عن
 االستهداف وتتجه أصابع
 االتهام والتأنيب للضحية
 فنبتدع ما يحلو لنا وما يخطر
َّـ بالنا لنجد تربيرات واهية

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

 حازم جري الشمري

 خارطة طريق
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وفيق السامرائي



مع نهاية الوالية االولى للرئيس 
ــة وقد اتعبتها  اوباما بدت االم
والداميتان  ــان  الطويلت احلربان 
ــراق  الع ــي  ف ــان  واملكلفات
وافغانستان غير مهتمة كثيرا 
ــرب  للح ــة  احلكوم ــد  بتصعي
اخلفية بل ان ماجرى هو العكس 
متام فبحسب استطالع اجري 
ــارت في جامعة  ــة اميي زيغ جملل
ــالد  الب ــت  اصبح ــتانفورد  س
ــزداد في  ــى درجة ملحوظة ت ال
مبكافحة  ــة  املتعلق ــائل  املس
االرهاب وقالت االغلبية الكبرى 
ــتطلعني  ــة من املس – ٦٩ باملئ
انها تدعم قيام احلكومة بقتل 

االرهابيني سرا .
ــي اي  ــل القتل من الـ « س جع
ــه «  وكالة الميكن ادارة اوباما  اي
ــنت  ــتغناء عنها بل حس االس
ــة  الوكال ــورة  ص ــع  م ــى  حت
ــرب  واع ــرى  اخ ــائل  مس ــن  م
ــتطلعني  املس ــن  م ــة  باملئ  ٦٩
ــراي  ال ــتطالع  اس ــب  بحس
ــالك  ــة بامت ــن الثق ــه ع نفس
ــات  ــس معلوم وكاالت التجس
ــري داخل ايران  دقيقة عما يج
ــمالية  ــتان وكوريا الش وباكس
ــرين نقطة مما  وهذا اعلى بعش
للراي  ــل  ــتطالع مماث وجده اس
اجري سنة ٢٠٠٥ عندما اخذت 
ــرض  ــه»   تتع ــي اي اي ـــ « س ال
ــا  تقديراته ــبب  بس ــاد  لالنتق
ــلحة  االس ــول  ح ــلة  الفاش
ــراق واملثير  ــي الع ــا ف وبرامجه
ــتطالع ٢٠١٢  لالهتمام ان االس
ــب  ــهر وحس ــد اش ــري بع اج
ــور الكوري  ــى وفاة الديكتات عل
ــمالي كيم جونغ ايل ولم  الش
ــي اي  ــوؤلو الـ « س يعرف مس
ــام من  ــد ذلك باي ــه «  اال بع اي
ــمالي  ــون الكوري الش التلفزي
ــة في  ــر والكلف ــر ان اخملاط غي
ــي اي ايه»  التي  الفرص الـ «س
ــخ عضالتها  ــي نف ــرعت ف ش
اذ  ــا  تدريجي ــح  تتض ــذت  اخ
ــة بعدما فوجئت  عادت الوكال
للربيع  ــى  االول ــابيع  ــي االس ف
ــن  ــات م ــف دزين ــي تكلي العرب
ــة  ضباط احلالة واحملللني دراس
ــط  ــرق االوس ما يجري في الش
ــرة اخرى  ــا وم ــمال افريقي وش
حولت ادارة اوباما ايضا ضباط 
ــه»  لتادية دور  ــي اي اي ـــ «س ال
ــيس  ــن اجلواس ــدال م ــود ب اجلن
ــورة الليبية الى  ــا حتولت الث ومل
ــة اوفدت  ــرب اهلية مفتوح ح
ــاط  ــه «  ضب ــي اي اي ـــ « س ال
ــكريني ومتعاقدين  ــبه عس ش

ــالد لالتصال  ــى الب ــني ال خاص
باجملموعات املتمردة واملساعدة 
ــل اطنان من  ــى ضمان حتوي عل
الرشاشات واالسلحة املضادة 
ــرات املتدفقة على ليبيا  للطائ
الى القادة املتمردين املناسبني 
ــس اوباما على عدم  واصر الرئي
ــود امريكني  ــتخدام اي جن اس
ــاء القذافي عن  ــي حرب اقص ف
ــلطة واعتمد بدال من ذلك  الس
ــي اصبحت  ــى الصيغة الت عل
ــا الطائرات التي  ادارته تثق به
تطير بال طيار والضباط اخلفيني 
ــن اعطوا  ــن املتقاعدي وكادر م
املتمردين  ــتخدام  اس ــلطة  س

الليبيني جيشا رديفا 
لكن الـ «سي اي ايه»  لم متتلك 
ــتخبارات  االس ــن  م ــال  قلي اال 
الثمينة عن مجموعات خاصة 
ــض املتمردين  ــب بع ــد انقل وق
ــدت الواليات املتحدة  الذين ش
ــم على رعاياهم فبعد  من ازره
ــاء ١١  ــام من مس ــرة مت العاش
ــدة  قاع ــت  تلق  ٢٠١٢ ــول  ايل
ــي اي ايه  ــن الـ « س ــرة م صغي
ــتغاثة من  ــي ليبيا نداء اس « ف
ــي االمريكي  الدبلوماس اجملمع 
ــب  على بعد ميل واحد فحس
ــرى من بنغازي  في منطقة اخ
ــى البحر  ــة عل ــة املرفقي املدين
املتوسط في شرق ليبيا حيث 
ــة  ــة االمريكي ــت احلكوم اقام
راس جسرا بحريا بعد سقوط 
ــال املتصل  ــر القذافي وق معم
ــن اخلط ان  ــي الطرف االخر م ف

ــة  عرض ــي  الدبلوماس ــع  اجملم
ــني  ــار وان املهاجم ــالق الن الط
ــات  رشاش ــون  يحمل ــن  الذي
يتدفقون  بدأوا  ــنكوف  الكالش
عبر البوابة الرئيسة للمنشاة 
ــتخدم الرعاع صفائح  وقد اس
البنزين واشعلوا النار في احد 

مباني اجملمع 
ــي اي ايه  ــع عمالء الـ « س جم
ــاؤوا الى  ــد ج ــلحتهم وق « اس
ــقوط  بنغازي ليحاولوا منع س
ترسانة القذافي من الصواريخ 
ــى الكتف من  ــق عل التي تطل
ــقوط في ايدي اجملموعات  الس
املسلحة املقاتلة التي انشقت 
ــؤولني االن  ــن املتمردين املس ع
ــوا  ــا وانطلق ــؤون ليبي ــن ش ع
بقافلة من سيارتني الى اجملمع 
الدبلوماسي وفشلوا في اقناع 
ــيا  اجملموعة من مقاتلي امليلش
اليهم في  باالنضمام  الليبيني 
ــا وصلوا الى  جهد االنقاض ومل
اجملمع كان اطالق النار مستعرا 
ــفير االمريكي في  احتجز الس
ــتيفينز  ــتوفر س ــا كريس ليبي
ــن املباني وقد انهار  في واحد م
ــي  ــقفه وعجز فريق الـ « س س
اي ايه « عن بلوغ ستيفنز الذي 
اختنق بسبب الدخان الكثيف 
وشرعت طائرة عسكرية تطير 
ــار مت حتويلها من مهمة  بال طي
ــكان وتبث  ــق فوق امل اخرى حتل
ــال الى مقر القيادة  فيديو القت
العسكرية االمريكية الفريقيا 
ــرة لم  ــن الطائ ــا لك ــي املاني ف

ــي غير  ــلحة وبالتال ــن مس تك
ــاعدة  قادرة على توفير اي مس
ــد فاقه  ــني وق ــق االمريكي لفري

املهاجمون عددا بكثير 
ــالء الـ  ــع عم ــد في وس لم يع
ــه « وضباط االمن  ــي اي اي « س
التابعني لوزارة اخلارجية احلفاظ 
ــر فاخلوا  ــى مواقعهم اكث عل

وتوجهوا  ــي  الدبلوماس اجملمع 
بالسيارات الى قاعدة الـ « سي 
اي ايه» على بعد ميل واحد من 
املكان ولم مير وقت طويل على 
وصولهم حتى تعرضت قاعدة 
ــل من  ــه» لواب ــي اي اي ـــ «س ال
والقذائف  الكالشنكوف  نيران 
الصاروخية ولم تصل مجموع 
االمريكية من طرابلس  الدعم 
اال في اخلامسة من بعد الظهر 
ــي  وانضمت الى عمالء الـ « س
ــطح القاعدة  اي ايه « على س
ــني تهيأوا عند  بيد ان املهاجم
ــوم اخر واخذت  ذلك احلد لهج
ــاون تنفجر من على  قنابل اله
ـــ «  ــال ال ــل عمي ــطح وقت الس
و  وودز  ــرون  تاي  » ــه  اي اي  ــي  س
غلن دوهرتي وكالهما عنصران 
ــوات البحرية  ــابقان في الق س
ــد الفجر كون  ــة وعن االمريكي
ــوا قاعدة  ــد اخل ــني ق االمريكي
ــه « وتوجهوا  ــي اي اي ـــ « س ال
ــيارات صوب املطار فيما  بالس
الـ « بريداتور « مستمرة مبراقبة 
ــل  ــماء ونق ــن الس ــة م القافل
ــر االمريكيني الى  جميع عناص

جانب جثث االشخاص االربعة 
ــي الهجوم الى  ــن قتلوا ف الذي
طرابلس جوا واقفلت العمليات 
ــة االمريكية في بنغازي  اخلاص
التي شكلت القاعدة الرئيسة 
ــع  جلم  » ــه  اي اي  ــي  س  » ـــ  ال

االستخبارات في ليبيا 
اصاب الهجوم الـ « سي اي ايه 
ــكل شبه  « داخل ليبيا في ش
ــتدارة  ــي بالعمى ومع اس حرف
ــوب  ــد ص ــوال عق ــة ط الوكال
ــكرية  العس ــبه  ش العمليات 
استبد القلق بصفوف كل من 
اجلواسيس احلاليني والسابقني 
ــى ان الوكالة قد تكون  نظرا ال
مصابة بالعمى في الكثير من 
ــبب  االماكن االخرى ايضا ولس
ــي اي  ــع الـ « س ــر فمجتم اخ
ايه «املغلق قد تغير في شكل 
جوهري وها ان جيال من ضباط 
الوكالة يتالف في احلرب وابلغ 
ــه صفة  ــد ورفاق ــروس نيوالن ال
املتدربني قبل جيل واحد فقط 
ــس  التجس ــة  وكال ــى  عل ان 
ــف  ــا كل ــل مهم ــي القت حتاش
الثمن اال ان الكثيرين من ضباط 
الذين انضموا الى الوكالة منذ 
ــم يختبروا اال  ١١ ايلول ٢٠٠١ ل
ــعر ابناء  للمطاردة والقتل وش
ــورة االدرينالني  اجليل اجلديد بف

لوجودهم على خطوط اجلبهة 
ــعور به في  ــر مما ميكن الش اكث
ــي اجلمع اجللود  خالل العمل ف
وفي  ــتخبارات  لالس واللطيف 
التجسس وميكن العمل االخير 
ــل حتى  ــف باجلفاف ب ان يتص
ــف ضابط  ــا وص ــل او كم باملل

كبير سابق في الـ « سي اي ايه 
« االمر بالقول كيف سيمكنك 
ــي  ــاس ف ــؤالء الن ــاء ه االن ابق
املزرعة بعدما شاهدوا االضواء 

املتأللئة للمدينة ؟
يتحدث كبار مسؤولي الـ«سي 

ــه» بفخر تكيف ان غارات  اي اي
ــر بال طيار  ــرات التي تطي الطائ
ــتان اهلكت القسم  في باكس
االكبر من القاعدة واجبرت زمرة 
ــن الدن اآلخذة  ــامة ب اتباع اس
في التقلص على ايجاد اماكن 
ــن  اليم ــي  ــاء ف ــرى لالختب اخ
ــا والصومال او  ــمال افريقي وش
ــن العالم غير  ــم اخر م اي قس
ــيطرة احلكومية  ــع للس خاض
ــرون ان برنامج  ــد الكثي ويعتق
ــر بال طيار  ــرات التي تطي الطائ
هو برنامج العمل اخلفي االكثر 
ــي اي  فاعلية في تاريخ الـ « س

ايه «  .
القاتلة  ــنوات  الس ــي  ــن ف لك
ــوا موجودين لدى وضع  من كان
ــي تطير  ــج الطائرات الت برنام
ــي اي ايه»   بال طيار في الـ « س
وهللوا للسلطات القاتلة التي 
تسلمتها الوكالة بعد هجمات 
ــمني جدا في  ــول منقس ١١ ايل
ــد  نيوالن روس  ــزال  وماي ــراي  ال
يشيد بسالح يسمح للواليات 
ــرب من دون  املتحدة بخوض ح
ان يعتمد الى القصف الكثيف 
ــدو او رمي القذائف  الراضي الع
ــن دون التمييز على  املدفعية م
ــتان  ــرى البعيدة في باكس الق
لكنه يعتقد انه يجب على الـ 

ــه «  التخلي منذ  ــي اي اي « س
سنتني عن البريتداتور والريبير 
ــاذب قتل الناس عبر  وقال ان ج
التحكم من بعد اشبه بجاذب 
النعناع البري للهر وقد حولت 
ــر بال طيار  ــرات التي تطي الطائ
ــي اي ايه « الى الشرير  الـ « س

ــتان  باكس ــل  مث ــدان  بل ــي  ف
ــرض ان تعمل وكالة  حيث يفت
التجسس على رعاية العالقة 
بغية جمع االستخبارات وقال 
نيوالند ان البريتادور تنتهي في 
مآل االمر الى االضرار بالـ « سي 

ــت مهمة  ــه « فهذه ليس اي اي
االستخبارات .

بل ان لريشتارد بلي دورا حاسما 
ــر الطائرات  اكبر في فجر عص
ــار وكان بلي  ــي تطير بال طي الت
بوصفه رئيس محطة الك في 
ــي اي ايه «  وهي وحدة  الـ « س
ــز مكافحة االرهاب  تابعة ملرك
ــددة  ــة احمل ــا املهم ــت به انيط
ــامة  القاضية بالعثور على اس
ــة  ــني مجموع ــن ب ــن الدن م ب
صغيرة من متعصبي مكافحة 
ــوا من  انزعج ــن  الذي ــاب  االره
وكالة  ــة على  املوضوع القيود 
ــوام التي  ــي االع ــس ف التجس
سبقت هجمات ١١ ايلول ودفع 
ــه كوفر  ــى جانب رئيس بلي ال
بالك من اجل منح الـ « سي اي 
ايه « السلطة القانونية لقتل 
ــي  ــف ف ــه ووق ــن الدن واتباع اب
صيف عام ٢٠٠١ وسط صحراء 
ــا  كاليفورني ــي  ف ــي  موجاف
ــخ املطلقة من  يراقب الصواري
البريداتور وهي تدمر منوذجا عن 
ــب التابع البن  ــكر التدري معس
ــاهد  الدن في مزارع تارناك وش
ــي  ــون ف ــك االالف ميوت ــد ذل بع
ــائال هل امكن  ــول متس ١١ ايل
ــوة اكبر  ــوا بق ــه ان يدفع زمالئ
للحؤول دون الهجمات ومايزال 
ــى مكتبه بقطعة  يحتفظ عل
ــن ركام النموذج املدمر ملزراع  م

تارناك .
ــي اي ايه « اال  وقد غادر الـ « س
ــنوات التي  انه اكتوى في الس
ــكوك  بالش ــده  تقاع ــت  اعقب
ــن مهمة القتل  في احملكمة م
وازداد حوله  ــة  بالوكال املناطة 
مع خفض مستوى القيود على 
تنفيذ العمل القاتل ومنع منح 
ــة االذن باطالق صواريخ  الوكال
ــى لدى عدم  ــتان حت في باكس
ــيس االمريكيني  ــن اجلواس تيق
ــن هوية من يقتلونه مايدعى  م
ــداف غير  ــى االه ــارات عل بالغ
ــق من هويتها وفكر في  املتحق
ــة تصوره  ــي البداي ــك ف ان مات
ــات املتحدة  ــة ميكن الوالي وكال
استخدامها انتقائيا قد تعرض 

الساءة االستخدام 
وقال : فرض علينا ضميرنا في 
ــام االولى ان نعرف من نقوم  االي
ــل ان نضغط اي كان  بقتله قب
على الزناد ونقوم باحراق هؤالء 

الناس في كل مكان 
وقال ان مكابس آلة القتل تعمل كليا 
من دون احتكاك واضاف ان كل ضربة 
ــار هي اعدام واذا  ــرة تطير بال طي بطائ
وجب علينا انزال هذه االحكام باملوت 
ــبة عامة  فيجب ان ترافق ذلك محاس
ومع نقاش عام حول االمر برمته وتوقف 
ــيء قبل ان يتابع ويجب ان  بعض الش
يكون نقاشا ميكن االمريكيني فهمه 
ــارج الس  ــاعة خ ــد نحو س ــى بع عل
ــد اختفاء بيوت ضواحي  فيجاس وبع
املدينة املشيدة باجلص وحتول املشهد 
ــحم  ــجيرات الش ــى ش ــي ال الطبيع
ــائكة   ــجار اليوكا الش الفضية واش
ــرب وينزل  ــى الغ ــق ال ــرف الطري ينح
ــي البعيد  ــد الوديان وتظهر ف الى اح
ــي اخلفيفة ذات  ــن املبان ــة م مجموع
ــن فوقها ببطء  ــون الفاحت وتطير م الل
ــرة وتقوم  ــبه احلش طائرة صغيرة تش
ــول في السماء وتعلو من  بدوران كس
ــن التالل الى ميني الطريق  فوق كتلة م
ــارا وتهبط على  ــريع وتلتف يس الس

مدرج بني من رمل الصحراء .

ال
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لم يعد َّـ وسع عمالء الـ « سي اي 
ايه» وضباط االمن التابعني لوزارة 

الخارجية الحفاظ على مواقعهم اكثر 
فاخلوا اِّـجمع الدبلوماسي

H69I@Ú‘‹ßa

جعل القتل من الـ « سي اي ايه»  وكالة اليمكن 
الدارة اوباما االستغناء عنها بل حسنت حتى مع               

صورة الوكالة َّـ مسائل اخرى

املقبور صدامبوش االبن  كرزاي

äÌäzn€a@Ú˜ÓÁ
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في إطار سياستها الثابتة في إحتاف القارئ العزيز بأحدث املؤلفات التي تتناول 

ــكل حلقات،  ــتعرض (البينة اجلديدة)، على ش ــة وخطيرة، تس قضايا حساس

ــدة) ملؤلفه  ــرية االمريكية اجلدي ــل.. احلروب الس ــوم (حروب الظ ــاب املوس الكت

ــاب تقارير مذهلة عن  ــزر. ويتضمن الكت ــز على جائزة بولت ــارك مازيتي) احلائ (م

ــرية دولية. ويكفي أن  ــول الـ(C.I.A) بعد أحداث 11 أيلول 2001 إلى آلة قتل س حت

ــي تعمل في النيويورك االمريكية (جني ماير) قالت: «ان  الصحفية املعروفة الت

كتاب مازيتي مخيف والبد من قراءته».. اما نحن فنقول إن مهمتنا هي أن يكون 

القارئ في قلب احلدث، وهذا ما نسعى إليه..
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بغداد/ سيف اِّـالكي

اِّـنسق االعالمي التحاد رفع االثقال
مبعسكره  االثقال  لرفع  الوطني  املنتخب  شرع 
الذي  باكو  االذربيجانية  العاصمة  في  التدريبي 
املنتخب  مشاركة  قبيل  كامال  شهرا  يستمر 
فى  تقام  ان  املقرر  العالم  ببطولة  الوطني 
تركمستان خالل الفترة من االول من شهر كانون 
اول املقبل ولغاية العاشر منه  والتي تعد نتائجها 
سر  امني  .واكد   ٢٠٢٠ طوكيو  الوملبياد  مؤهلة 
احتاد رفع االثقال د. مصطفى صالح: ان املعسكر 
التدريبي انطلق مبشاركة خمسة رباعني بوجود 
في  للمشاركة  عليهم  يشرفون  مدربني  ثالثة 
بطولة العالم التي تعد االهم في منهاج االحتاد 
السنوي لكون نتائجها مؤهلة الوملبياد طوكيو 
وهو ما يجعلنا ندخل الرباعني مبحطة اعدادية 
التي  العالم  ببطولة  مشاركته  تسبق  مثالية 
ان  اال  العالم  رباعي  خيرة  مشاركة  ستشهد 
ثقتنا كبيرة برباعينا ومدربيهم خلطف بطاقات 
التأهل الى طوكيو بعد النجاحات التي حققناها 
في اسياد اندنوسيا بعد ان حصل الرباع صفاء 
وزن  منافسات  في  الذهبي  الوسام  على  راشد 
اجملموع،  في  ٣٦١  كغم  بعدما سجل  ٨٥ كغم 
كغم  و٢٠٢  اخلطف  في  كغم   ١٥٩ حقق  حيث 

للعراق  الوحيد  الذهبي  الوسام  ليحرز  النتر  في 
في االسياد فيما نال زميله سلوان جاسم على 
رفع  ان  بعد  كغم   ١٠٥ بوزن  الفضي  الوسام 
٢٢٤كغم  و  اخلطف  بفعالية  كيلو  ١٨١كغم 
وهو  كغم   ٤٠٥ اجملموع  ليصبح  النتر  بفعالية 
ما يجعل احتاد رفع االثقال يعمل جاهدا لتهيئة 
بطولة  في  الدخول  قبيل  حتضيرية  فترة  افضل 
رفع  احتاد  ان  الى  واشار  بتركمانستان  العالم 
اي  في  السبق  قصب  يكون  ما  دائما  االثقال 

مشاركة يتواجد فيها من خالل عمله الصحيح 
الرباعني  العداد  يتبعها  التي  والسترتايجية 
االبطال فضال عن تطبيق املنهاج السنوي بكافة 
مفرداته واقامة بطوالت محلية واختبارات لكل 
واحلصول  التنافس  فورمة  في  البقائها  الفئات 
على االوسمة وااللقاب نسعى جاهدين ان يكون 
اوملبياد  في  بقوة  لنتواجد  فيها  مميزين  رباعينا 
في  ستتحقق  التي  النتائج  خالل  من  طوكيو 

بطولة العالم املقبلة بتركمانستان .

مدرب  أعلنها  التي  القائمة  حفلت 
ليونيل  األرجنتيني،  املنتخب 
العراق  وديتي  خلوض  سكالوني، 
أكتوبر/  و١٦   ١٢ يومي  والبرازيل 
الرياض  مبدينتي  املقبل،  أول  تشرين 
الغيابات.ولعل  من  بالعديد  وجدة، 
أبرز تلك الغيابات كان جنم برشلونة، 
آنخيل  إلى  إضافة  ميسي،  ليونيل 
دي ماريا، جناح باريس سان جيرمان، 
وسيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر 
للقائمة  سكالوني  سيتي.وضم 
املرمى:  كالتالي:حراسة  العبا   ٣١
سيرجيو روميرو (مانشستر يونايتد)، 
(ريفر  أرماني  سوسيداد)،  (ريال  رولي 
أوتاميندي  نيكوالس  بليت).الدفاع: 
موري  فونيس  سيتي)،  (مانشستر 
(فيورنتينا)،  بيزيلي  (فياريال)، 

فويث  البرازيلي)،  (جرمييو  كانيمان 
(أياكس  تاليافيكو  (توتنهام)، 
(إندبندينتي)،  فرانكو  أمستردام)، 

سارافيا (راسينج كلوب).
(شتوجتارت)،  أسكاكيبار  الوسط: 
بطرسبرج)،  سان  (زينيت  باريديس 
بيتيس)،  (ريال  لو سيلسو  جيوفاني 
دي  رودريجو  (إشبيلية)،  فاسكيز 
(واتفورد)،  بيريرا  (أودينيزي)،  باول 
باتاليا  (بنفيكا)،  وسيرفي  سالفيو 
ميزا  لشبونة)،  (سبورتنج  وأكونا 
(إندبندينتي)، وبالسيوس (ريفر بليت).
جونيورز)،  (بوكا  بافون  الهجوم: 
ديباال  باولو  بليت)،  (ريفر  مارتينيز 
ومارتينيز  إيكاردي  ماورو  (يوفنتوس)، 
(أتلتيكو  كوريا  آنخيل  ميالن)،  (إنتر 
سيميوني  وجيوفاني  مدريد) 

(فيورنتينا).

العراقي  املنتخب  غادر 
اللقب،  حامل  للناشئني، 
التي  آسيا  كأس  بطولة 
من  ماليزيا،  تستضيفها 
واحد،  فوز  بعد  األول  الدور 

وخسارتني.
فاز  العراقي  املنتخب  كان 
قبل   ،(٢-١) أفغانستان  على 
أن يخسر أمام أستراليا (١-٢)، 
لينال   ،(٠-٢) اجلنوبية  وكوريا 
الفريق، الكثير من االنتقادات، 

خاصة املدرب فيصل عزيز.
التقرير،  هذا  في  ويرصد  
وراء  كانت  التي  األسباب 
الطيب  غير  الظهور  هذا 

بالبطولة:
١ - عاصفة التزوير

ضربت عاصفة التزوير، الفريق 
بطولة  في  املشاركة  قبل 
إيقاف  مت  بعدما  آسيا،  غرب 
الفريق في مطار بغداد، على 
أعمار  في  التالعب  خلفية 

الالعبني.
وتبع ذلك إقالة اجلهاز الفني 
هادي،  علي  بقيادة  السابق، 
العراقي،  االحتاد  حمل  بعدما 
الفني  للجهازين  املسؤولية، 

واإلداري للمنتخب.
بالكامل،  الفريق  تسريح  ومت 
حقيقية  بناء  عملية  وبدء 
لضمان  دقيقة  أعمار  وفق 
الالعبني  من  جديد  جيل 

باعمار حقيقية.
٢ - انتكاسة غرب آسيا

الرياضي،  اإلعالم  طالب 
بانسحاب الفريق من بطولة 
غرب آسيا التي أقيمت باألردن، 
يخشى  كان  االحتاد  أنَّ  إال 
وضحى  املالية،  العقوبات 
العراقي،  الفريق  بسمعة 
خسارات  منتخبنا،  فتلقى 

ثقيلة امام املنافسني.
كان االحتاد قد طلب من املدرب 
اجلديد اختيار تشكيلة يغادر 
بها لألردن في غضون يومني، 

اختيار  إلى  املدرب  دفع  ما 
ساعة،   ٢٤ خالل  الفريق 
ويتلقى  االنسجام،  ليغيب 
تركت  ثقيلة،  هزائم  الفريق 

أثرًا نفسيًا على الالعبني.
٣ - غياب التخطيط

لم  األردن  من  العودة  بعد 
الكامل،  الدعم  الفريق  يتلقَ 
تدريبية،  معسكرات  إلقامة 
من  املدرب  إليها  يطمح  كان 
أجل اإلعداد بشكل أساسي 

لكأس آسيا.
التفاصيل،  تلك  وانعكست 
فنيًا  الفريق  وضع  على 

ومعنويًا، ليغادر البطولة من 
أوسع أبوابها، رغم أن النتائج 
بكثير  أفضل  النهائيات  في 
لكن  آسيا،  غرب  بطولة  من 
الفريق باألخير، غادر من الدور 

األول.٤ - ضغط نفسي
ا  ضغطً الالعبون،  عاش 

األحداث  جراء  كبيرًا  نفسيًا 
الذي  الفريق،  رافقت  التي 
الكثير  وطاردهم  سبقهم، 
بتهمة  اإلعالميني  من 
أن  رغم  األعمار  في  التالعب 
دقة  من  تأكد  اإلداري  اجلهاز 

املعلومات.

كما أن اجلهة املنظمة بالغت 
دورية  فحوصات  إجراء  في 
مختلفة  أوقات  في  للفريق، 
يعيشون  الالعبني  جعل  ما 
النفسي،  الضغط  من  حالة 
املنتخبات  خالف  على 

األخرى.
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ارشــد الســاعدي / اِّـنســق االعالمــي ِّـنتخب 

الشباب 
ــدم  ــرة الق ــبابي بك ــا الش ــم منتخبن اختت
ــه الى  ــي دبي  وتوج ــي ف ــكره التدريب معس
ــعودية   ــباب الس الرياض   ملالقاة منتخب ش
ــباب  ــيا للش ــتعداداً لنهائيات اس ــاً .اس ودي
٢٠١٨ في اندنوسيا للفترة من ١٨-١٠ ولغاية 

 ، ٤-١١
ــر مدرب منتخب  ــال الكابنت قحطان جثي وق
ــباب العراق ان املنتخبات املنافسة دخلت  ش

ــل متقدمة في االعداد وخاضت لقاءات  مراح
ــر من ٢٠ مباراة  ــة عديدة وصلت الى اكث دولي
لكل فريق ، وعلينا ان جند الطريقة املناسبة 
ــتراتيجية  ــى ايجاد االس ــاعدنا عل التي تس
ــي العقبات الفنية   ــعفنا في تخط التي تس
ــات املناطة لالعبني  من خالل تطبيق الواجب
ــراك اكبر عدد من الالعبني للوقوف على  وإش
ــتعداد  ــة والبدنية واالس ــم  الفني جاهزيته
ــمه عالياً في  من اجل متثيل العراق ورفع اس

سماء الكرة اآلسيوية والعاملية،

وأكد جثير ان املباريات مع املنتخب السعودي  
ــة هي مكملة ملباريات االمارات الودية  القادم
ــة ملنتخبنا  ــتكون مبثابة احملطة النهائي وس
ــيا  ــول في نهائيات اس ــبابي قبل الدخ الش
ــيا  شهر أكتوبر  ــباب ٢٠١٨ في اندنوس للش

القادم .
ــراق أوقعته  ــباب الع ــب ش ــر ان منتخ ويذك
ــات اليابان وكوريا  ــة الى جانب منتخب القرع

الشمالية وتايلند .

 بغداد / 

ــط الكروي بعد  ــاد الوس   أن تأتي متأخرة افضل من ان ال تأتي، انطباع س
ــهده من  ــرة القدم في مطار بغداد، وما ش ــئني لك ما جرى ملنتخب الناش
ــني املزورين، في  ــي وابعاد الالعب ــة املالك التدريب ــات وصلت حد اقال عقوب
صولة شعبية ومؤازرة احتادية ترتب عليها ايضا هيكلة منتخب الشباب، 
ــاركة املنتخب االوملبي في نهائيات الدورة االسيوية في  واالعتذار عن مش
اندونيسيا قبل شهر تقريبا، في ظل الشكوك التي حتوم حول الكثير من 
ــتباقية ملا ميكن ان يكون عليه  عناصرهما، في اجراء كان مبثابة ضربة اس
ــاد اللعبة في  ــالة واضحة على رغبة احت ــد فضيحة املطار، ورس احلال بع
ــبة وادانة من تثبت  ــف التزوير، وعدم التهاون في محاس طي صفحات مل
ــاط بني دائرة  ــد تفعيل عمل ضباط االرتب ــيما بع ــه للقانون، الس مخالفت
ــدي مع كل املعلومات التي تفضح  ــكل ج اجلوازات واالحتاد، والتعاطي بش

هذه العملية، وتسهم في القضاء عليها بصورة نهائية.
ــع انه جاء  ــدم ال يخفى على اجلمي ــه احتاد كرة الق ــالح الذي انتهج االص
ــرعي  ــط الكروي الذي كان مبثابة غطاء ش بضغط كبير من االعالم والوس
برغم كل ما طال املالك التدريبي، بقيادة املدرب علي هادي، من ظلم واضح 
ــل اللجنة التحقيقية التي اعلن االحتاد  ــح من خالل عدم تفعيل عم توض
ــراءات التي اعقبت  ــك فإن االج ــرار االقالة، لذل ــكيلها بالتزامن مع ق تش
االعالن عن تشكيل منتخبات جديدة بفئات الناشئني والشباب واالوملبي، 
ــى تقوية القرار من دون ان  ــك الرؤية والفاعلية التي تعمل عل ــم تكن بتل ل
ــبب بإضعافه، السيما مع منتخب الناشئني الذي   تنتظره مشاركة  تتس
ــاركة متواضعة في  ــهر الواحد، لتأتي املش ــيوية قريبة ال تتعدى الش اس
ــارة بالنتيجة  ــتان ٢-١ وخس ــج واالداء بعد فوز صعب على افغانس النتائ
ــة اختيار  ــح في عملي ــف الواض ــتراليا نتيجة للضع ــام اس ــها ام نفس
ــل املنتخب عن  ــر املدة التي تفص ــل من ابرزها قص ــباب لع الالعبني، ألس
ــا اختيار الالعبني  ــبة ميكن من خالله النهائيات، وعدم وجود عينة مناس
ــبة  ــق العراق من دون ان تقتصر النس ــن مختلف مدن ومناط ــني م املوهوب

االكبر على محافظة بغداد.
لن نلوم املدرب فيصل عزيز، ولن نلوم الالعبني، وال حتى احتاد الكرة مبيزانيته 
ــون هنالك دعم حكومي النتقاء  ــة على الدوام، لكننا نطالب ان يك اخلاوي
املوهوبني منهم عبر تفعيل دور الكشافني والتعاقد معهم، واختيار كوادر 
كفوءة من ذوي اخلبرة واالختصاص، تأخذ على عاتقها تشكيل منتخبات 
للفئات العمرية تنطبق عليها صفة املواهب اكثر من معرفتهم بكيفية 
ــئني، الذين ال تنطبق  ــرة بالقدم، كما يفعل العبو منتخب الناش ركل الك
ــا بكل  ــى اكثر من ٩٠٪ منهم صفة املوهبة التي يجب ان تكون اساس عل
ــات العراق، وليس من  ــه منتخب من مختلف محافظ ــب يفترض ان منتخ

محافظة واحدة فقط.
ــب مع ملف اخر  ــير جنبا الى جن ــاء على التزوير يجب ان يس ــف القض مل
ــي جوانب حياتية  ــد العون لها ف ــب الصغيرة ومد ي ــم بتنمية املواه يهت
ــل تتعدى ذلك  ــز التدريبية فقط، ب ــى توفير املراك ــة ال تقتصر عل مختلف
ــكان الئق لالكل واملنام، على ان يكون هنالك  الى توفير مدارس خاصة، وم
عقد مبرم بني االحتاد واولياء امور الالعبني يتمثل في ان يكون االحتاد مبثابة 
ــبة مناسبة عند احتراف الالعب في  ــيط ميكن له ان يحصل على نس وس
ــد او رمبا اكثر بكثير مما مت انفاقه عليه  داخل العراق او خارجه، ميكن ان تس

طيلة مدة بقائه مع منتخبات الناشئني والشباب واالوملبي.
خسر منتخب الناشئني او تأهل، فإن االمرين سيان بالنسبة لنا الننا على 
ــا اجلنوبية يوم غد، وهو  ــى إن تفوق على كوري ــة اكيدة ان املنتخب، حت ثق
ــن دور الثمانية، في ظل افتقاد الفريق  ــتمر ألبعد م امر لن يحدث، فلن يس
ــني موهوبني ميكن ان يحدثوا الفارق الذي نعول عليه من خالل االداء،  لالعب

بعد ان كنا نعتمد على طرق اخرى في تأكيد قوتنا وحتقيق اجنازاتنا.

@—‹fl@Ü»i@aábfl
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وقفة 

ضياء حسني

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

bÓçe@êd◊@Âfl@¥˜ëb‰‹€@?üÏ€a@b‰jÇn‰fl@xÎä¢@o‹ �v«@lbjçc@4

الرسمي  اإللكتروني  املوقع  احتفى 
لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم، ببدء العد 
التنازلي لـ١٠٠ يوم على انطالق نهائيات 
والتي  اإلمارات،  في   ٢٠١٩ آسيا  كأس 
اخلميس  يوم  احتفالية   في  أقيمت 

املاضي.
وأصدر املوقع سلسلة من التقارير حول 
أفضل الالعبني في تاريخ نهائيات كأس 
آسيا، الختيار التشكيلة املثالية، والتي 

ستكون باالقتراع.
٤ عرب

وتضمنت القائمة، ٤ مهاجمني عرب من 
للتصويت  أسمائهم  طرح  مت   ٩ ضمن 
يونس  العراقي  وهم  اجلماهير،  قبل  من 
آسيا  كأس  في  العب  أفضل  محمود، 
٢٠٠٧، عندما توج منتخب بالده باللقب، 
والذي تشارك في صدارة هدافي البطولة 

برصيد ٤، والذي جنح أيضا في التسجيل 
النهائيات،  من  مختلفة  نسخ   ٤ خالل 

أعوام ٢٠٠٤ و٢٠٠٧ و٢٠١١ و٢٠١٥.
القحطاني،   ياسر  السعودي  وهناك 
كأس  هدافي  صدارة  في  تشارك  الذي 
آسيا ٢٠٠٧، برصيد ٤ أهداف، والذي تألق 
 ،١٩٩٦ جيل  جنوم  معظم  اعتزال  بعد 
منتخب  وقاد  وقتها،  باللقب  توج  الذي 
اخلسارة  قبل   ،٢٠٠٧ عام  لنهائي  بالده 
أمام العراق، وحصل في ذات العام على 

جائزة أفضل العب في آسيا.
هداف  مبخوت،  علي  اإلماراتي  وأيضا 
برصيد   ،٢٠١٥ أستراليا  في  آسيا  كأس 
٥ أهداف، والذي قاد بالده للحصول على 
الثالث، وصاحب أسرع هدف في  املركز 
تاريخ البطولة، والذي سجله بعد مرور 

١٤ ثانية في مرمى البحرين.
رابع  الهويدي،  الكويتي جاسم  وكذلك 

آسيا،  كأس  تاريخ  في  هداف  أفضل 
برصيد ٦٣  بالده  األول ملنتخب  والهداف 
حصل  عندما  أهداف   ٦ أحرز  إذ  هدفا، 
الرابع ببطولة ١٩٩٦،  فريقه على املركز 
ثم أضاف هدفني في نسخة عام ٢٠٠٠ 
النجم األسطوري  بلبنان، ليتفوق على 
فيصل الدخيل كأفضل هداف للكويت 

في كأس آسيا.
قائمة األجانب

الالعب  القائمة  باقي  ضمت  بينما 
آسيا  كأس  هداف  دائي،  علي  اإليراني 
١٩٩٦، والذي سجل أكبر عدد من األهداف 
الدولية مع منتخبه، بـ١٠٩ أهداف، منها 
نهائيات بطولة ١٩٩٦  ٨ سجلها خالل 

نسخة  في  آخرين   ٣ وأضاف  باإلمارات، 
٢٠٠٠ بلبنان، ثم اثنني في نسخة ٢٠٠٤ 
مر  على  هداف  أفضل  ليصبح  بالصني، 

تاريخ البطولة، بـ١٣ هدفا.
جوك،  دوجن  لي  اجلنوبي  الكوري  وهناك 
بـ٦  بلبنان،   ٢٠٠٠ آسيا  كأس  هداف 
في  آخرين   ٤ يضيف  أن  قبل  أهداف، 
نسخة ٢٠٠٤، ليصل لـ١٠ أهداف، والذي 
املركز  ويحتل  مسيرته،  يواصل  يزال  ال 
بعد  آسيا  هدافي  قائمة  في  الثاني 

دائي.
وأيضا الياباني ناوهيرو تاكاهارا، تشارك 
 ،٢٠٠٧ آسيا  كأس  هدافي  صدارة  في 
 ،٢٠٠٠ بلقب  بالده  فوز  في  وساهم 
التي   ٢٠٠٤ نسخة  عن  غاب  لكنه 
بعدما  باللقب،  بالده  تتويج  شهدت 
نسختني  في  مشاركته  خالل  من  جنح 
من البطولة، في تسجيل ٩ أهداف، من 

بينها ٤ عام ٢٠٠٧.
أفضل  كاهيل،  تيم  األسترالي  وكذلك 
هداف لبالده في كأس آسيا، بتسجيله 
صاحب  وهو  النهائيات،  في  أهداف   ٦
الرقم األعلى بني العبي منتخبه، وسجل 
مشاركاته  تاريخ  في  لفريقه  هدف  أول 
عمان،  مرمى  في   ٢٠٠٧ عام  بالبطولة 
وبعد خسارة املباراة النهائية عام ٢٠١١ 
أمام اليابان، قاد منتخبه للفوز باللقب 
للمرة األولى في تاريخه عام ٢٠١٥ على 
أرضه.وأخيرا الكساندر جينيريك، أفضل 
هداف ألوزبكستان في تاريخ كأس آسيا، 
وجنح  مرات،   ٣ النهائيات  في  وشارك 
مجموع  ويبلغ  خاللها،  التسجيل  في 
رصيده ٦ أهداف بالبطولة، أعوام ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٧ و٢٠١١، وساهم في حصول بالده 
على أفضل نتيجة في تاريخها، عندما 

حققت املركز الرابع عام ٢٠١١.

bÓçe@êd◊@pbÓˆbË„@Ô∫bËfl@›öœc@Â‡ô@lä«@¥j«¸@T
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ــن القلب  ــالمات نقولها م س
ــاني)  ــني اخلرس للزميل (حس
الناطق االعالمي باسم االحتاد 
ــدم ومدير  ــرة الق ــزي لك املرك
ــدة املالعب الجرائه  حترير جري
ــت  كلل ــة   جراحي ــة  عملي
ــاح متمنني له الصحة  بالنج
ــوح  الى س والعودة  والعافية 
ــكل همة  ــل الرياضي ب العم

وجناح. 
«البينة  اسرة تحريــــــــر   
وقســمها  الجــديــــــــدة» 

الرياضي 

H@Ô„bçä®a@¥éy@›Óflå‹€@pbfl˝ç@I

قال الوافد اجلديد للصفاقسي التونسي، 
خالل  فريقه  سيدعم  إنه  حسني،  أمين 
األحد،  اليوم  العراقي،  النفط  مواجهة 
في إياب دور الـ٣٢ من كأس زايد لألندية 

العربية األبطال.
«يوم  إذاعي:  تصريح  في  حسني،  وقال 
أعزز  ولن  املدرجات،  في  سأكون  اللقاء 
أمتنى  الذي  اجلديد،  فريقي  صفوف 
ناديّ  يقدم  أن  آمل  كما  التوفيق،  له 
القدم  كرة  به  يشرف  مستوى  السابق 

العراقية».
وتابع: «أمتنى أن يتم اللقاء وسط أجواء 
تبتعد جماهير  وأن  الرياضية،  الروح  من 
سياسية  هتافات  أي  عن  الصفاقسي 

بني  األخوية  العالقة  على  للحفاظ 
الشعبني، وليكن الفوز لألجدر».

مساء   استقبل،  قد  الالعب  أن  يذكر 
النفط  في  السابقني  زمالءه  اجلمعة، 
مقر  إلى  وصولهم  لدى  العراقي، 
يومني  قبل  صفاقس،  مبدينة  إقامتهم، 

من اللقاء املرتقب مع الصفاقسي.
كانت  النفط  إدارة  أن  إلى  االشارة  وجتدر 
حسني  أمين  انتقال  على  اعترضت  قد 
بتقدمي  وهددت  الصفاقسي،  النادي  إلى 
الفيفا حتى ال  إلى  الالعب  شكوى ضد 

يتم مشاركته.
بني  الذهاب  مباراة  نتيجة  وكانت 
في   ،١-١ بالتعادل  انتهت  قد  الفريقني، 

العراق.
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 وكاالت /
بطولة  من  الـ٤٠  النسخة  قرعة  مؤخرا  حبت  سُ
املقرر  اليد،  لكرة  الدوري  أبطال  لألندية  إفريقيا، 
بالعاصمة  املقبل،  أول  أكتوبر/تشرين  في  إقامتها 

اإليفوارية أبيدجان.
في  املصري،  األهلي  وقوع  عن  القرعة  وأسفرت 
ستار  وريد  اجلابوني،  فونيكس  مع  األولى،  اجملموعة 
من  إيه  إف  إس  ويو  الكاميروني،  وفاب  اإليفواري، 

بوركينا فاسو.
التي  الثانية،  اجملموعة  في  املصري  الزمالك  وجاء 
أكادير  ورجاء  اجلزائر،  مولودية  من،  كالً  ا  أيضً شملت 
الدميقراطية،  الكونغو  من  كي  إس  وجيه  املغربي، 

وبتروسبورت من الكونغو برازافيل.
اإلفريقي  االحتاد  مبقر  القرعة،  فعاليات  أقيمت  وقد 

لكرة اليد، في كوت ديفوار.
وكانت األندية التونسية قد أعلنت منذ أيام قليلة، 
عن عدم مشاركتها في هذه النسخة، نظرًا لظروف 
املصريني  الفريقني  مهمة  يسهل  قد  ما  وهو  مادية، 

في البطولة.
حيث  اللقب،  حامل  هو  الزمالك  أن  بالذكر  اجلدير 
أحرزه في تونس عقب الفوز على الترجي، في املباراة 

النهائية.

تقارير  اخلميس  هاميلتون  لويس  رفض 
اللقب  على  بالفعل  يده  وضع  انه  عن 
فورموال  العالم  لبطولة  اخلامس 
منافسه  حذر  لكنه  للسيارات  واحد 
سيباستيان فيتل من انه بات أقوى من 
أي وقت مضى وفي موقف أفضل مقارنة 
مرسيدس،  سائق  وبدا  املاضي.  بالعام 
بفارق  فيراري  سائق  على  يتفوق  الذي 
٤٠ نقطة في صدارة البطولة قبل ستة 
أثناء  مسترخيا  النهاية،  على  سباقات 
هامش  على  الصحفيني  إلى  حديثه 

سباق جائزة روسيا الكبرى.
وهناك  طويال  املشوار  يزال  «ما  وقال 
يتعني احلصول  التي  النقاط  الكثير من 
أشار  البريطاني  السائق  عليها».لكن 
يراها  ال  قد  كثيرة  أشياء  هناك  أن  إلى 
الفارق  صنعت  الفريق  خارج  من  الناس 
السابق  باملوسم  مقارنة  املوسم  هذا 
أفراد  بني  والترابط  التفاهم  زاد  حيث 

للوقت  أفضل  إدارة  إلى  إضافة  الفريق 
باتت  «األجواء  هاميلتون  وقال  واملوارد. 
وقت  أي  أقوى من  والروابط  أكثر سعادة 
باستقرار  سعيد  هاميلتون  مضى». 
باستقرار  سعيد  هاميلتون  الفريق 

الفريق.
على  اآلن  حتى  فريق  أي  يتفوق  ولم 
مرسيدس في أربع نسخ لسباق روسيا 
فيتل  لكن  مرتني  هاميلتون  فاز  حيث 

فاز  سباق  في  املاضي  العام  اوال  انطلق 
به فالتيري بوتاس.

روسيا  سباق  هاميلتون  وسيدخل 
خمسة  في  انتصارات  بأربعة  منتشيا 
فانه  آخرا  فوزا  حقق  وإذا  سباقات. 
ثمانية  إلى  املوسم  رصيده هذا  سيرفع 
أفضل  موقف  في  وسيصبح  انتصارات 
للفوز باللقب حتى ولو لم يفز بأي سباق 

قادم .
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جوارديوال،  بيب  اإلسباني  يعتقد 
سيتي،  ملانشستر  الفني  املدير 
أكثر  بات  الدولي  العبه  أن 
املاضي.  املوسم  من  ا  نضجً
مستوى  عن  جوارديوال  وسئل 
في  فأجاب  سترلينج،  رحيم 
شبكة  أبرزتها  تصريحات 
«سكاي سبورتس»: «أعتقد 
أنه أفضل، شعوري اآلن جتاهه 
ا من املوسم  هو أنه أكثر نضجً
 ١٨ سترلينج  املاضي».وأحرز 
هدفا في النسخة املاضية من 
املوسم  وفي  اإلجنليزي،  الدوري 
احلالي بدأ بتسجيل ثالثة أهداف 
مع  لعبها  مباريات  خمس  في 
«رمبا  جوارديوال:  الفريق.وأضاف 
هو  شعوري  ولكن  مخطئًا،  أكون 

أعتقد  املسؤولية،  ا من حيث  أكثر نضجً أنه 
أنه يثق في نفسه أكثر». وتابع: «رحيم العب 
خاص وخطير للغاية، في بداية املوسم لعبنا 
الواليات املتحدة، ولعب خلف  بايرن في  أمام 
ا، إنه موهبة كبيرة ونأمل  املهاجم وكان رائعً
أن يتمكن من احلصول على املزيد من الدقائق، 
عقد  في  يبق  ولم  اللعب».  يستحق  إنه 
عامني  إال  سيتي  مانشستر  مع  سترلينج 
فقط، وعندما سئل جوارديوال عن مساهمته 
أجاب:  بالتجديد،  الالعب  اقناع  محاولة  في 

ا في ذلك». «لست مشاركً
وأضاف: «النادي يسألني عن رأيي في الالعبني 
أن  يبنغي  إذا كان  أو  ال،  أو  أقول يعجبني  وأنا 
يستمر، ولكن بعد ذلك كل شيء بيد اإلدارة، 
كل  يعرفون  وهم  اليوم  محترفون  الالعبون 
إذا  أنهم  ويعلمون  شيء بشأن مستقبلهم، 
يحصلوا  فلن  هنا،  جيد  بشكل  يلعبوا  لم 

على عقد جيد في مكان آخر».

وأكد طارق خيري، املديرالفني للفريق، غياب 
كال من طارق الغنام، مودي اجلاري لإلصابة، 
ــد أحمد برغوتة، نظرا لظروف  والوافد اجلدي

جتنيده.
ــلة األهلي،  ــر أن تغادر بعثة س ــن املنتظ وم
مؤخرا، إلى العاصمة التنزانية دار السالم، 
للمشاركة في تصفيات املنطقة اخلامسة 
ــبتمبر/أيلول  ــا ٣٠ س ــرر له ــة، املق األفريقي
ــل دول بوروندي،  ــاركة أندية متث اجلاري، مبش
ــدا، الصومال،  ــا، كينيا، روان ــا، أثيوبي إرتيري

السودان، تنزانيا ومصر.
وتعتبر مشاركة األهلي في هذه التصفيات 
ــرا ألن مصر  ــي تاريخه، نظ ــي األولى له ف ه

 ٢٠١٢ ــام  ع ــى  ــات حت ــي منافس ف
كانت  ــة،  ــع اللعب تتب

ــة  ملنطق ــى، ا األول
ــى  مت حت

ــي لكرة  ــاد األفريق ــن قبل االحت ــل م التعدي
السلة.

يذكر أن األهلي جنح في حصد لقب بطولة 
أفريقيا لألندية مرة واحدة في تاريخه، خالل 

تنظيمه لها على أرضه عام ٢٠١٦.

ــني البرتغالي  ــرة ب ــة املتوت ــر العالق  تنتظ
ــتر يونايتد  جوزيه مورينيو مدرب مانشس
والعب وسطه الفرنسي بول بوغبا، فصال 
ــن الدوري  ــابعة م ــدا في املرحلة الس جدي
اإلنكليزي لكرة القدم التي تشهد مواجهة 

قمة جديدة بني تشلسي وليفربول.
وصحيح أن احلسابات ستتركز على مباراة 
ــة كاملة مع  ــدر بـ١٨ نقط ليفربول املتص
تشلسي الثالث (١٦)، إال أن األزمة املتجددة 
ــتلقي بظاللها على  بني مورينيو وبوغبا س

املرحلة.
ــريط  ــدرب والعبه األربعاء في ش ــر امل وظه
مصور من التدريب في أجواء متوترة، فبعيد 
ــن وحتيته اجلهاز  ــى التمري ــول بوغبا ال وص

ــدا أن مورينيو توجه إليه باحلديث،  الفني، ب
ليرمقه الالعب بعدها بنظرات حادة وسط 
ارتسام معالم الغضب على وجهه، قبل أن 

يبدأ بالرد على ما قاله مورينيو بتوتر.
جاء ذلك بعد انتقاد بوغبا خطة مدربه ضد 
ولفرهامبتون، فكان الرد األول سحب شارة 
ــل تقارير  ــه، وذلك في ظ ــد الثاني من القائ
ــه رغبته  ــا مدرب ــن ابالغ بوغب ــة ع صحفي

باالنتقال إلى برشلونة اإلسباني.
ــد خروجه من  ــد بع ــة يونايت ــت أزم تعاظم
ــركالت  ب ــة  الرابط ــكأس  ل ــث  الثال ــدور  ال
ــن الدرجة  ــي كاوتني م ــام درب ــح أم الترجي
الثانية، في مباراة أبعد عنها بوغبا الثالثاء.
ــياطي احلمر» في أمس احلاجة  ويبدو «الش
ــت هام  لتحقيق الفوز على مضيفهم وس
السابع عشر في افتتاح املرحلة، خصوصا 

ــابع بفارق ٨  وانهم يبتعدون في املركز الس
ــول املتصدر.وبصرف النظر  نقاط عن ليفرب
عن مشاركة بوغبا من عدمها، يتعني على 
يونايتد رفع منسوب جهده بحسب ظهيره 
أشلي يونغ الذي قال عن مباراة دربي «أعتقد 
أنه كان لديهم قوة أكثر منا. يجب أن نظهر 
هذه القوة ونتقدم أكثر من اخلصم. لم نقم 
بذلك وتعرضنا للعقوبة».في املقابل، يأمل 
ــت هام في متابعة صحوته بعد بداية  وس
ــارات، قبل أن  ــة مني فيها بأربع خس كارثي
ــي أول تعثر  ــون ويكبد تشلس ــزم إيفرت يه

األسبوع املاضي (صفر-صفر).
يا له من مدرب

ــاء فصل  ــن انته ــة م ــاعات قليل ــد س وبع
مورينيو-بوغبا، تتركز األنظار على مواجهة 
ــول، بعد أيام  ــي وليفرب ــدة بني تشلس جدي

ــة ٢-١، في  ــي كأس الرابط ــوز األول ف من ف
ــي  ــجيل جنم تشلس ــهدت تس ــاراة ش مب
ــا رائعا. ودخل  ــازار هدف ــي أدين ه البلجيك
ــاء ليقدم  ــدالء األربع ــن مقاعد الب ــازار م ه
فاصال مهاريا رائعا قبل املساهمة في قلب 
ــتاريدج  ــر فريقه الذي منحه دانيال س تأخ
ــوز» أول فريق  ــدم، ليصبح الـ»بل هدف التق
ــم. ــن حتقيق الفوز املوس ــرم ليفربول م يح
ــيو  ــدرب اإليطالي ماوريتس ــول فريق امل ويع
ساري مجددا على هازار، أحد جنوم مونديال 
ــيا٢٠١٨، وذلك بعد تسجيله ٥ أهداف  روس
ــدوري، ما دفع  ــت مباريات في ال ــي أول س ف
ــادي روس باركلي إلى اعتباره  ــه في الن زميل

األفضل في العالم.
ــي ليونيل  ــازار باألرجنتين ــة ه ــن مقارن وع
ــي والبرتغالي كريستيانو رونالدو قال  ميس

ــا من أدين. هو  ــي «هما أكثر أنانية رمب باركل
ليس العبا أنانيا». وتابع «هو يفرض نفسه 
ــي العالم راهنا،  ــل ثالثة العبني ف بني أفض
ــذه اللحظة هو رمبا أفضل العب في  وفي ه
ــج الدوري  ــك بأن برنام ــن ال ش العالم».لك
ــفيلد  ــذي واجه هادرس ــي ال ــدم تشلس خ
ــوث وكارديف  ــل وبورمن ــنال ونيوكاس وأرس
ووست هام، ليحقق بداية نارية ويبتعد عن 
أمثال توتنهام ومانشستر يونايتد وأرسنال.
ــة فريقه  ــن مقارن ــاري أنه ال ميك ــر س ويص
ــل اللقب  ــيتي حام ــتر س بعد مع مانشس
ــويا قبل ٤٠  ــا بالعمل س ــول «بدأن أو ليفرب
ــبة  ــا. لذا أعتقد أن الوقت مبكر بالنس يوم
الينا. علينا العمل والتطور، ورمبا بعد سنة 
ــتوى ليفربول».في املقابل،  ــد نصبح مبس ق
عجز ليفربول عن حتقيق الفوز في آخر أربع 

مواجهات ضد تشلسي، وفوزه في ملعب 
ــا  ــكل إعالن ــدج» سيش ــتامفورد بري «س
واضحا بنواياه وحظوظه اجلدية في إحراز 
لقب الدوري للمرة األولى منذ ١٩٩٠.وعلى 
ــي يورغن كلوب  ــاري، أجرى األملان غرار س
ــدرب ليفربول ثمانية تغييرات في كأس  م
ــا قيما  ــة، لكنه أصر أنه كان درس الرابط
ــرف أكثر اآلن  ــبت «نع قبل مواجهة الس
ــبت، ألننا رأينا  ــاذا ميكن أن يحصل الس م
ذلك من قبل، لذا سنستفيد من اليومني 

للتحضير».
ــدرب كارلو  ــوض امل ــر  يخ ــب اخ ــن جان م
ــه  ــر لقدرات ــان كبي ــيلوتي أول امتح أنش
ــي لكرة القدم مع  بانتزاع الدوري اإليطال
ــا يزور فريقه  ــه اجلديد نابولي، عندم فريق
السابق يوفنتوس املتصدر وحامل اللقب 
في آخر سبع سنوات، في املرحلة السابعة. 
ــارق ثالث  ــز الثاني بف ــل نابولي املرك ويحت
نقاط عن يوفنتوس الفائز في كل مبارياته، 
ويبدو أن الفريقني يسيران بثبات نحو تكرار 
ــي على لقب  ــم املاض ــتهما املوس منافس
ــتلم أنشيلوتي مهامه في  «سيري أ». واس
ــيو  ــم املاضي خلفا ملاوريتس ــة املوس نهاي
ــاري صاحب النزعة الهجومية واملنتقل  س
ــا بأن  ــزي، علم ــي اإلنكلي ــب تشلس لتدري
ــرف على يوفنتوس بني ١٩٩٩  «كارليتو» أش
و٢٠٠١ قبل أن يخوض رحلة مليئة باأللقاب 
ــنوات. وبعد غربة  ــدة ثماني س مع ميالن مل
ــق  ــذ ٢٠٠٩، حق ــا من ــن إيطالي ــه ع أبعدت
ــع «بارتينوبي»،  ــدة م ــيلوتي بداية جي أنش
ففاز خمس مرات وخسر مرة وحيدة بثالثية 
نظيفة وصادمة ضد سمبدوريا. وقال مدرب 

ــي الباحث عن لقبه األول في  الفريق اجلنوب
ــطورة األرجنتينية  ــام األس ــدوري منذ أي ال
دييغو مارادونا في ١٩٩٠ «اخترت القدوم إلى 
نابولي بسبب الشغف في املدينة ومشروع 
النادي. نحاول التغيير واألمور تسير بشكل 
ــات التي تصب في  ــم االحصائي جيد».وبرغ
مصلحة حامل اللقب، عاد نابولي منتصرا 
من ملعب «أليانز» في نيسان/أبريل املاضي 
بهدف قاتل من مدافعه السنغالي خاليدو 
كوليبالي أبقى على صراع اللقب مفتوحا 
ــي أحرزت الحقا  ــيدة العجوز» الت مع «الس
ــابع تواليا بفارق أربع نقاط عن  لقبها الس
ــم ١٤٥  ــة الرق ــتكون املواجه ــي. وس نابول
ــو حيث فاز  ـــ٧٣ في تورين ــني الفريقني وال ب

يوفنتوس ٤٤ مرة و٨ فقط لنابولي.
أنشيلوتي لفرملة يوفنتوس

< صفاء> أنشيلوتي 
وقال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري 
ــابع تواليا لفريقه  ــث عن فوز س الذي يبح
ــم ١٩٨٥- ــذ موس ــى من ــرة األول ــك للم وذل

١٩٨٦ «املبارزات الثنائية معقدة دوما.. هذه 
ــل صفاءه  ــيلوتي الذي نق ــرة يوجد أنش امل
ــتفيد. نعم، هم  ــع يس ــى الفريق واجلمي إل

خصومنا اآلن».
ــه اجلديد البرتغالي  ويعتقد اليغري أن جنم
ــد موقعه في  ــدو قد وج ــتيانو رونال كريس
ــجيله ٣ أهداف حتى  ــكيلة، بعد تس التش
ــاال  ــو ديب ــي باول ــاعدة األرجنتين اآلن ومس
ــاد  إيج ــى  ــدي عل ــز ماتوي بلي ــي  والفرنس

الشباك منتصف األسبوع ضد بولونيا.
ــتعد أيضا ملواجهة  ــع أليغري الذي يس وتاب
ــري في دوري أبطال أوربا  يونغ بويز السويس

ع  ــبو س أل املقبل ا
ــا  م «كل 
زاد الوقت 
ي  ــذ ل ا
ــه  يقضي

ن  ــو عب لال ا
ــن  سيتحس ــا  مع

تفاهمهم». وقام أنشيلوتي 
ــل  قب ــكيلته  تش ــر  بتدوي
ــوس  يوفنت ــي  مواجهت
ــزي في  ــول اإلنكلي وليفرب
ــبوع  األس ــال  األبط دوري 
ثمانية  ــرى  ــل، فأج املقب
ــوزه  ف ــالل  خ ــرات  تغيي

ــا ٣-صفر في الدوري  على بارم
منتصف األسبوع.

ــم  جن ــى  عل ــيلوتي  أنش ــول  ويع
ــو إنسينيي الذي  هجومه لورنتس

حقق بداية الفتة بتسجيله خمسة 
ــيلوتي  ــداف حتى اآلن . وقال انش أه
ــينيي في حالة رائعة واعتقد  «إنس

انه يجب االستفادة من ذلك االن».
ــون صريحا، لقد عانيت  وأردف «ألك
ــار  الختي ــي  حقيق ــداع  ص ــن  م
ــن  الذي ألن  ــبت،  الس ــكيلة  تش
ــوا أحقيتهم  ــوا (االربعاء) اثبت لعب
باإلضافة إلى املشاركني في نهاية 

األسبوع».

ــميث لقب  انتزع البريطاني كالم س
ــة لفئة  ــي في املالكم ــوبر العامل الس
ــة  بالضرب ــوزه  بف ــط  املتوس ــوزن  ال
ــه جورج غروفز  القاضية على مواطن
ــذي أقيم بينهما اجلمعة  في النزال ال
ــى «كأس محمد  ــة جدة عل في مدين

علي».
ــزال  الن ــا)  عام  ٢٨) ــميث  س ــى  وأنه
ــل ١٢،  ــابعة من أص ــة الس ــي اجلول ف
ــق فوزه الـ٢٥ في ٢٥ نزاال (بينها  ليحق
ــة) خاضها في  ــة القاضي ١٨ بالضرب
ــز (٣٠ عاما)  ــق بغروف ــيرته، ويلح مس

خسارته الرابعة في ٣٢ نزاال.
وتسلم سميث كأس السوبر العاملي 

ــيدة محمد علي، إبنة املالكم  من رش
ــم  ــل العال ــل وبط ــطوري الراح األس
ــابق في الوزن الثقيل، وانتزع من  الس
ــط  ــوبر للوزن املتوس غروفز لقب الس

ــة،  للمالكم ــة  العاملي ــة  الرابط ــن  ع
ــي  علما أنه يحمل أيضا اللقب املاس

للمجلس العاملي للمالكمة .
ــميث بتأثر بعد فوزه «انتظرت  قال س

ــذا (الفوز) يعني  ــت طويل جدا. ه لوق
ــخصا يظهر  ــت ش ــي. لس لي كل ش
ــاعر .. لكن ميكن لكم  الكثير من املش
ــة عمل طوال  ــروا اليوم أن حصيل أن ت
حياتي».وكان سميث املبادر للهجوم، 
ــول لصاحله (١٩١  ــتغل فارق الط واس
ــز) ليوجه  ــل ١٨٢ لغروف ــنتم مقاب س
ــة باليد  ــات اخلاطف ــن اللكم عددا م
اليمنى، بينما رد غروفز بحركة سريعة 
ــرى. وأتى احلسم  ولكمات باليد اليس
ــرى وجهها  اثر ضربة قوية باليد اليس
ــرة، ما  ــميث الى وجه غروفز مباش س
ــه وتراجعه الى  ــى فقدانه توازن أدى ال
زاوية احللبة، قبل أن يواصل البريطاني 
هجومه ويسدد لكمات عدة أسقطت 

ــز أرضا. ولم يتمكن بطل العالم  غروف
ــل انتهاء  ــوض قب ــن النه ــابق م الس
ــداد احلكم. وبدا التأثر واضحا على  تع
ــى ركبتيه على  ــميث الذي جثا عل س
ــقاؤه  ــة، قبل أن يالقيه أش أرض احللب
الثالثة املالكمون، بول وليام وستيفن، 

وفريقه .
ــي كنت  ــعرت أنن ــميث «ش ــال س وق
متفوقا عليه قبل التوقف. أشعر أنني 
ــه  .. كنا نعرف  ــت أهزمه في لعبت كن
أنه قادر على أن يكون صبورا ويحاول» 

جر النزال الى اجلولة األخيرة.
ــي الدفاع عن  ــز رغبته ف ــدى غروف وأب

ألقابه في مسقطه مدينة ليفربول.
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ــة قوية قبل أيام من  ــرض توتنهام اإلجنليزي، لضرب تع
ــباني، في اجلولة الثانية لدور  مواجهة برشلونة اإلس

اجملموعات بدوري أبطال أوربا.
وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن ديلي ألي، قد 
يغيب لفترة تصل إلى شهر، بعدما تعرض النتكاسة 
ــن فترة غياب  ــل أيام قليلة م ــدة، رغم عودته قب جدي

إلصابته في أوتار الركبة.
ــورد في كأس  ــوز الفريق على واتف ــاهم ألي في ف وس

الرابطة، ولكنه شعر بألم شديد في تدريبات الفريق 
يوم أمس اجلمعة، وبالتالي سيغيب عن مباراة الفريق 
ــفيلد، كما سيغيب عن مواجهة  اليوم أمام هيديرس
برشلونة يوم األربعاء املقبل بدوري األبطال، وكارديف 
ــبت املقبل.كما سيغيب عن مباراتي  في الدوري، الس
املنتخب اإلجنليزي أمام كرواتيا وإسبانيا في دوري األمم 
األوربية، وهناك شكوك حول حلاقه مبباراتي وست هام 
ومانشستر سيتي في الدوري، وزيارة هولندا للعب مع 

أيندهوفن بدوري األبطال، الشهر املقبل.

ــابيع فقط بعد نهاية  وحصل ألي على راحة ثالثة أس
ــرة إنه ليس  ــب أكثر من م ــال الالع ــم، وق كأس العال
ــدأت تظهر عليه منذ بداية  متعبًا، لكن آثار اإلرهاق ب

املوسم.
ــوز على واتفورد يوم  ــي في تصريحات بعد الف وقال أل
ــادنا أفضل من  ــن نعرف أجس ــاء املاضي :»نح األربع
ــدد الكثير من  ــم التدريب هنا ح ــا، كما أن طاق غيرن

العمل لنا».
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تنطلق اليوم بطولة الصني املفتوحة في بكني، 
مانداتوري»  «برميير  فئة  في  البطوالت  آخر  وهي 
املتأهالت  هوية  كبير  بشكل  ستحدد  والتي 
للموسم،  اخلتامية  البطولة  إلى  الثمانية 
والتي ستقام في سنغافورة قبل نهاية الشهر 

املقبل.
جارسيا،  كارولني  الفرنسية  الالعبة  وتوجت 
في  بالتغلب  املاضي  العام  البطولة  بلقب 

النهائي على سيمونا هاليب (٦-٤) و(٧-٦).
السباق نحو سنغافورة

كيربر  وأجنليك  هاليب  سيمونا  من  كل  ضمنت 
مقاعد   ٦ وهناك  اخلتامية،  البطولة  إلى  التأهل 
خالية تتنافس عليها ١٨ العبة ميلكن حسابيًا 

فرصة التأهل إلى سنغافورة.
ميلكن  العبات   ٥ هناك  البطولة  انطالق  وقبل 
باقي  نتائج  النظر عن  بأيدهن بصرف  مصيرهن 
الالعبات، فبإمكان كل من نعومي أوساكا وبيترا 
كفيتوفا التأهل إلى البطولة اخلتامية بالوصول 
إلى نصف نهائي بطولة بكني ، وستتأهل الالعبة 

الدمناركية كارولني فوزنياكي في حال وصلت إلى 
املباراة النهائية.

سفيتولينا  إيلينا  األوكرانية  الالعبة  أما 
إلى  فستتأهالن  ستيفنز  سلوان  واألمريكية 

البطولة اخلتامية في حال التتويج باللقب.
املصنفات وتدارك النتائج اخمليبة

العالم  على  األوائل  الثالث  املصنفات  تبحث 
وكارولني  كيربر  وأجنليك  هاليب  سيمونا 
فوزنياكي عن استعادة البريق بعد سلسلة من 

النتائج اخمليبة لآلمال في الفترة األخيرة.
فسيمونا هاليب ودعت أمريكا املفتوحة من الدور 
األول، وخرجت من الدور األول لبطولة ووهان أمام 
الالعبة  وتستهل  اإلصابة،  بسبب  سيبلكوفا 
األول  الدور  من  البطولة  في  الرومانية مشوارها 

أمام العبة قادمة من التصفيات.
أما كيربر، فمنذ أن توجت بلقب وميبلدون، شاركت 
انتصارين  تتمكن من حتقيق  ولم  ٤ بطوالت  في 
وستواجه  البطوالت،  تلك  من  أي  في  متتاليني 

كريستيان مالدينوفيتش في الدور األول.

مبباراتني  تفز  فلم  فوزنياكي،  إلى  وبالنظر 
في  إيستبورن  بلقب  تتويجها  منذ  متتاليتني 
في  مشوارها  وستستهل  املاضي،  يونيو  شهر 
بينشيتش،  بيلندا  السويسرية  مبواجهة  بكني 

في حملتها للدفاع عن لقبها
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ا تبع  ــدةً عمّ ــة تونس بعي ــد الثورات العربي ــت مه بقي
ــي دول املنطقة،  ــكري ف ــورات من صراع عس ــك الث تل
حتى فرض عليها الصراع املسلح في اجلارة الشرقية 
ــكرية هذا ما اكدته  ــا الكثير من التبعيات العس ليبي
ــن فيما كان هذا البلد األفريقي  التقارير االعالمية لك
ــئولوه  ــه اجلهاديني، كان يرى مس ــه داخل أراضي يواج
ا من  ــي حتديدً ــكري قوي، يأت ــةً لتركيز دعم عس حاج
الواليات املتحدة، وهي رغبة تتماشى كليًا مع سياسة 
ا  واشنطن في املنطقة، تلك التي ترى في تونس حليفً
ــتراتيجيًا يجب  دعمه عسكريًا في إطار مواجهة  اس
ــنطن  ــلّحة، من أجل ضمان أمن واش التنظيمات املس
ا من هذه األهداف زادت الواليات املتحدة  وأوربا، وانطالقً
من حضورها العسكريّ في تونس لتحقيق مآرب عدة 

يلقى التقرير التالي الضوء عليها.
التدخل العسكري األمريكي َّـ تونس

في العام ٢٠١٧، وقعت عملية عسكرية في محافظة 
ــس، بالتحديد في «جبل  ــن الواقعة غربي تون القصري
سمامة»، وفيها واجهت القوات التونسية عناصر من 
ا من  ــالد املغرب العربي وحتديدً تنظيم «القاعدة» في ب
«كتيبة عقبة بن نافع». وقد قتل خالل املواجهات أحد 
ــي، لكن املفاجأة  رح جندي تونس أعضاء التنظيم وجُ
ــدة «مارين  ــي من وح ــة جندي أمريك ــت في إصاب كان
رايدر» األمريكية في تلك املعركة الواقعة على األرضي 
ــزء من احلرب  ــه على ج ــتدل ب ــية، وهو ما اس التونس
ــة في القارة  ــكرية األمريكي ــة للعمليات العس اخلفي

ا؛ إذ حافظت واشنطن  األفريقية، وفي تونس حتديدً
على وجود عسكري في السنوات األخيرة، وكانت 
ــكرية األمريكية  ــة في القيادة العس ة اجلويّ القوّ
ــتخباراتية  ــوم مبهام اس ــا «أفريكوم» تق ألفريقي
ومراقبة واستطالع في جميع أنحاء تونس، بل إن 
ــاب الهجوم على متحف  ــوات أمريكية في أعق ق
ــية الذي وقع في مارس  باردو في العاصمة التونس

ــتهداف عناصر أساسية  ا الس مت دعمً (آذار) ٢٠١٥ قدّ
ــي بلدة  ــت تتمركز ف ــن نافع كان ــة عقبة ب ــي كتيب ف

«سيدي عيش» مبحافظة قفصة التونسية.
ــمامة» تكشف مجلة  وبالعودة إلى معركة «جبل س
ــت» األمريكية أن «املعركة وقعت  ــيونال إنترس «ناش
بجبل سمامة في محافظة القصرين الواقعة بالقرب 
ــات املتحدة أول  ــة؛ إذ تكبدت الوالي ــن احلدود اجلزائري م
ضحية لها في تونس منذ احلرب العاملية الثانية، كما  
دت القيادة العسكرية األمريكية في أفريقيا أنه قد  أكّ
ــنة  ــباط) س نُصب لها كمني كارثي، في ٢٨ فبراير (ش
٢٠١٧، بعد أقل من سبعة أشهر من أحداث تونس، في 
ــتمر  ــو بالنيجر».وتابعت اجمللة: «اس قرية تونغو تونغ
ــذ فبراير  ــي في تونس من ــكري األمريك الوجود العس
ا ضم عشرات من  ــر البنتاجون فريقً ٢٠١٤، عندما نش
ــة غرب البالد،  ــوات اخلاصة في قاعدة نائي عناصر الق
ــارون  ــيون – يرافقهم مستش ــود تونس ــام جن كما ق
ــى  ــدة عل ــبة واح ــي مناس ــون ف ــكريون أمريكي عس
ــلحني  ــكرات املس ــل – برصد ومراقبة أحد معس األق
ــة على أن  ــا تؤكد اجملل ــة القصرين»، كم ــي محافظ ف
ــي اجملال  ــدة وتونس ف ــات املتح ــني الوالي ــراكة ب «الش

ــه، وتهتم مبجاالت  دة األوج ــكري واألمني متعدّ العس
ــكرية وتعزيز أمن احلدود، باإلضافة  بناء القدرات العس

إلى التدريب على تكتيكات مكافحة اإلرهاب».
ــي تثار  ــي األولى الت ــابقة ه ــن املعلومات الس لم تك
ــي تونس، فقد ذكرت  ــرًا حول الوجود األمريكي ف مؤخ
ــت» األمريكية أن واشنطن  ــنطن بوس صحيفة «واش
ــام  للقي ــية  تونس ــكرية  عس ــد  قواع ــتخدمت  اس
ــدأت طائرات  ــي ليبيا؛ إذ ب ــتخباراتية ف ــات اس بعملي
ــي عملياتها من  ــالح اجلو األمريك دون طيار تابعة لس
ــو (حزيران) املاضي  ــي تونس أواخر يوني قاعدة جوية ف
ــتخباراتية  ــدف جمع املعلومات االس ٢٠١٦، وكان اله
ت  دّ ــرت التي عُ ــداف لـ«تنظيم (داعش)» في س عن أه
ــالمية في  ــمى باخلالفة اإلس ــا يس ــذاك عاصمة م آن
ــرات  ــمال أفريقيا؛ حيث جتري الواليات املتحدة عش ش

العمليات العسكرية ضد (داعش).
ــع أن «وزارة الدفاع األمريكية  ــي التقرير املوس وجاء ف
عت سرًا شبكتها العاملية من قواعد  (البنتاجون) وسّ
ــرت  ــمال أفريقيا، ونش ــار إلى ش ــدون طي ــرات ب الطائ
ــكريني أمريكيني في  ــراد عس ــدون طيار وأف ــرات ب طائ
ــس في ليبيا  ــأة في تونس للقيام مبهمات جتس منش
ــا  ــت إدارة أوبام ــر: «ضغط ــف التقري ــاورة»، ويضي اجمل
ــية كجزء من  ــى القاعدة التونس ــن أجل الوصول إل م
ا  ــع نطاقً ــرق األوسط األوس ــتراتيجية أمنية للش اس
والتي تطالب بوضع طائرات بدون طيار وفرق العمليات 
اخلاصة الصغيرة في عدد من املرافق على بعد مسافة 
ا  ــكلوا تهديدً ــلحني الذين ميكن أن يش قريبة من املس

للغرب».

ا عن  ــدث أيضً ــية محليّة حت ــات تونس ــد أن معلوم بي
الوجود العسكري األمريكي في تونس، فموقع «نواة» 
ــر مذكرة حول االتفاق املتعلق بوضعية  التونسي نش
ــي تونس،  ــلحة األمريكية ف ــوات املس ــن الق ــراد م أف
ــود الواردة  ــه: «بالرغم أن البن ــواة فإن ــب تقرير ن وحس
ــني، إال أنه  ــمل قوات الطرف ــي الوثيقة املذكورة تش ف
ــات املتحدة  ــرف املعني هو الوالي ــن البديهي أن الط م
ــى أراضي  ــر قواتها عل ــر نش ــث يعتب ــة، حي األمريكي
(احللفاء) عقيدة عسكرية تقليدية للجيش األمريكي 
ــا ال متلك  ــة، فيم ــة الثاني ــرب العاملي ــة احل ــذ نهاي من
ــي الواليات املتحدة  ــر قوات ف تونس القدرة ذاتها لنش
ــتثناء بعثات طلبة الكلية العسكرية  األمريكية باس

أو دورات التكوين والتدريب».
ــارة في هذه  ــة األكثر إث ــى أن النقط ــد املوقع عل ويؤك
ــة  اجلمهوريّ ــس  رئي ــة  موافق ــد  «جتدي ــي  ه ــق  الوثائ
 intelligence, surveillance» ــروع ــى مش ــة عل املبدئيّ
ــروع الذي نشرت بعض  et reconnaissance» هذا املش
تفاصيله الصفحة الرسميّة حللف شمال األطلسيّ 
ــتخبارات  ــود على صعيد االس ــيق اجله يتعلّق بتنس
واملراقبة وتبادل املعلومات بني مختلف أعضاء احللف، 

ــرًا على صفة  لت مؤخّ ــس التي حتصّ ومن ضمنها تون
ــب  ــر العضو بـ(الناتو)»، فحس ــي غي احلليف األساس
ــاس على عمليات  ــروع «يرتكز باألس ــع هذا املش املوق
ــهيالت  الرصد واملراقبة وتبادل املعلومات وتقدمي التس
ــكريّة بشتّى أنواعها ألعضاء احللف، سواء عبر  العس
ــتطالع أو فتح  ــة أو طائرات االس ــار االصطناعيّ األقم
ــكريّة لتنفيذ مهامها. وهو  اجملال البريّ للقوات العس
ا  مً دُ ــيّة قُ ــرى مضيّ احلكومة التونس د مرّة أخ ــا يؤكّ م
ــمال األطلسي من التواجد  ات حلف ش نحو متكني قوّ
ــيّة وفق االلتزامات التّي تفرضها  على األراضي التونس

عضويّة تونس في احللف».
بعد الثورة.. دعم ضخم لحليف اسرتاتيجي 

ــية  ــح الثورة التونس ــكل واض ــنطن بش دعمت واش
ــة االنتقال  ــد في عملي ــاندت هذا البل ــيًا، وس سياس
ــاعدات مالية وعسكرية،  الدميوقراطي عبر تقدمي مس
ــهد  ــنطن بعيدة عن املش ــور واش ــن ظه ــم م وبالرغ
ــكرية  ــاعدات العس ــي، إال املس ــكري التونس العس
األمريكية ارتفعت في أعقاب الثورة التونسية من ١٦ 
ــى ٦٠ مليون دوالر في ٢٠١٤،  ــنة ٢٠١٢ إل مليون دوالر س
فيما أشار وزير اخلارجية األمريكي السابق جون كيري 
صت ٢٥٠  ــدة خصّ ــات املتح ــى أن الوالي ــنة ٢٠١٥ إل س

مليون دوالر كمساعدات عسكرية لتونس.
وحافظت الواليات املتحدة على دعمها العسكري في 
تونس، حتى أصبحت أكثر دولة تتلقى حاليًا مساعدات 
ــمال أفريقيا  ــنطن من بني دول ش ــكرية من واش عس
ــتثناء مصر)، و تتمتّع تونس  ــاحل (باس ومنطقة الس
ــكري واللوجستي  بامتيازات في الدعم األمني والعس

ــي، وهي امتيازات ال يتم اقتناؤها  واملعلوماتي واخملابرات
إال من «احللفاء االستراتيجيني» لواشنطن، كما كانت 
ــكل  ــنطن بش تونس على رأس الدول التي زادتها واش
ى عسكريوها  حاد من حجم التدريب العسكري، فتلقّ
ــكل كبير، خاصة  ــكري األمريكي بش التدريب العس
بعد االتفاق الذي وقع في العام ٢٠١٤ مع حلف شمال 
ــني حدودها  ــة اإلرهاب وتأم ــي، وقضى مبحارب األطلس
ــب، والتمويل  ــا للحصول على التدري مع اجلزائر وليبي

العسكري األجنبي.
ــاعدات  ــض هذه املس ــتعراض بع ــة اس ــد محاول وعن
ــي أبريل  ــا قدم ف ــى م ــارة إل ــا اإلش ــة، ميكنن األمريكي
ــدة تزويد  ــررت الواليات املتح ــني ق ــان) ٢٠١٥، ح (نيس
ــلحة والدعم الفني،  ــد من املعدات واألس تونس باملزي
ــكرية لتونس ثالث مرات عن  فزادت املساعدات العس
ــاعدات هذا العام  ــابقة، أي أن مس قيمة األعوام الس
ــنطن التي نظرت  ــبة ٢٠٠٪، كما أن واش ارتفعت بنس
ــطيًا ذا موقع  ا متوس ــريكً ــا ش ــس باعتباره ــى تون إل
ــذا العام صفة  ــت هذا البلد في ه ــتراتيجي، منح اس
احلليف املتميّز السادس عشر حللف شمال األطلسي 
ــام ٢٠١٦ فقد حصلت  ــا في ع ــارج الناتو»، أم ــن خ «م
ــس على ما ال يقل عن ٨١٫٩ مليون دوالر من املعدات  تون
ــاعدات  ــكرية واألمنية، وكانت ضمن تلك املس العس
ــوك، وصواريخ  ــراز بالك ه ــر من ط ــرة هليكوبت ١٢ طائ

هيلفاير، ورشاشات ونظارات للرؤية الليلية.
ــلمت تونس من واشنطن تسع  وفي يونيو املاضي، تس
ــة لفوج  ــورد مخصص ــة من نوع ف ــات مصفح مدرع
ــة للداخلية  ــاب التابع ــة جملابهة اإلره ــة العام الفرق
ــار برنامج  ــي إط ــة ف ــذه املنح ــت ه ــية، وكان التونس
ــنطن، وهو  ــاون األمني مع واش ــل لتعزيز التع متكام
ــي  برنامج يتطلب تعزيز القدرات ومتكني األمن التونس
ــاعده في التصدي لإلرهاب، كما  من املعدات التي تس
ــطس  ــية. وفي أغس ــمية التونس تقول املصادر الرس
ــفير األمريكي لدى تونس دانيال  (آب) املاضي، قال الس
ا عسكريًا لتونس، في  روبنستني: إن بالده «ستبدأ دعمً
إطار حربها على اإلرهاب»؛ إذ إنه رغم تراجع العمليات 

ــا تزال  ــنوات األخيرة،م ــس في الس ــة في تون اإلرهابي
ــا ليس من املقاتلني  ــات املتحدة ترى اخلطر قائمً الوالي
ــب، بل  ــن دول الصراع فحس ــيني العائدين م التونس
ــل تونس؛ إذ يقوم  ــبب وجود العديد من هؤالء داخ بس
ــكان احملليني  ــش) و«القاعدة» بتجنيد بعض الس (داع
لشن هجمات إرهابية في الداخل، ويجري جتنيد هؤالء 
ــة الفقيرة لتونس على طول  خاصة في اجلبال الغربي
احلدود مع اجلزائر، سواء من التونسيني، أو اجلزائريني، أو 

الليبيني، أو من أفريقيا جنوب الصحراء.
ــكري األمريكي  ــر عن كون الوجود العس وبغض النظ
ــعبية،  ا من القاعدة الش ا مرفوضً ــس كان دومً في تون
ــتخدام  يثير احلقوقيون قضية أهمية ضمان عدم اس
األجهزة واألسلحة األمريكية في انتهاكات حقوقية 
وقمع حريات، فتونس التي تتسلم املعدات العسكرية 
ا  ــة، ولكونها حليفً ــة مجانًا أو بتكلفة مخفض املباع
غير تابع ملنظمة حلف شمال األطلنطي يتم تخفيض 
ات لها؛ ما يثير  القيود املفروضة على وصول هذه املعدّ
ــلحة، ولذلك  ــتخدام هذه األس ــق من كيفية اس القل
ــن وليام  ــة اخلارجية واألم ــي السياس ــول اخلبير ف يق
ــا الكونغرس  ــود القصوى التي فرضه ــوجن: «القي هارت
ــنوات األخيرة  على اإلنفاق الدفاعي األمريكي في الس
ــي الدفاع، ونتيجة  ــوق احمللية ملقاول قد خفضت الس
ــواق  لذلك يجاهد املتعهدون لتحقيق األرباح من األس
ــث يؤدي  ــتقرة؛ حي ــق غير املس ــي املناط ــة ف األجنبي
ــن الواليات املتحدة إلى  ــكري املتزايد م التمويل العس

احلكومات احمللية إلى جني األموال».
ــة على وضع  ــر اآلثار املترتب ــف هارتوجن: «إن أكب ويضي
ــو أن الواليات  ــو» ه ــارج «النات ــن خ ــس م ــف رئي حلي
ــلحة، وسيكون  ــليم األس ــرع في تس املتحدة ستس
ــل ملراجعتها في حالة القمع  ــدى الكوجنرس وقت أق ل
ــؤولي وزارة اخلارجية  ــي، على الرغم من أن مس الداخل
سيقولون: إنهم ندموا على حدوث انتهاكات، فإنهم 

سيواصلون عالقاتهم العسكرية».
ــن التدخل األمريكي  ــيني م وقد زادت مخاوف التونس
ــية مع قرار الرئيس  ــاحة التونس ــكري في الس العس
األمريكي، دونالد ترامب في أغسطس املاضي، اختيار 
ــفير فوق العادة  األمريكي دونالد أرمن بلوم، ملنصب س
ــدى تونس،  ــدة األمريكية ل ــات املتح ــا للوالي ومفوضً
ــذي تولى بني عامي  ــة القرن» ال ــول «عراب صفق فوص
ــام بقنصلية للواليات  ــب قنصل ع ٢٠١٥ و٢٠١٨ منص
ــذا املنصب في  ــه ه ــة، وتولي ــدس احملتل ــدة بالق املتح
ــم الدولة أو الهيئة  تونس «يخوله إبرام اتفاقيات باس
ــه أن ميثّلها لدى أكثر من دولة»،  التي ميثلها كما ميكن
ــان بن  ــاري غس ــط اليس ــال اإلعالمي والناش ــا ق كم
ــيرته  ا: «بالنظر إلى خلفية بلوم ومس ــة مضيفً خليف
ــة املقبلة  ــتنتاج أنّ املرحل ــن اس ــيّة، ميك الدبلوماس
ــي األمريكي  ــل اإلمبريال ــن التدخّ ا م ــهد مزيدً ستش

السافر في شؤون بالدنا».
ــوم كبير في  ــارس ٢٠١٦، وقع هج ــن م ــابع م في الس
مدينة بنقردان التونسية الواقعة قرب احلدود الليبية، 
ــتباكات حتى اليوم التاسع من نفس  واستمرت االش
الشهر؛ ما تسبب في مقتل ما ال يقل عن ٥٥ شخصا 
ــى الهجوم، في إطار  ــم من (داعش) الذي تبن معظمه

محاولة إلقامة معقل على احلدود كما قال املراقبون.
ــؤولني  ــدي بعض املس ــذا الهجوم ل ــكل ه وبينما ش
ــى املزيد من  ــس بحاجة إل ــة أن تون ــيني قناع التونس
املساعدة األمريكية، أكد احلادث على قناعة أمريكية 

ــا هي معقل  ــية أن ليبي ــة مع القيادة التونس متوافق
ــا يزال يتطلب منها تكثيف حمالت  «اإلرهاب» الذي م
ملكافحة اإلرهاب، واستهداف عناصر القاعدة وعناصر 
ــة متثل أولوية  ــي وقت لم تعد الدميقراطي (داعش)، فف
للواليات املتحدة في تونس، متضى واشنطن نحو إعادة 
تأسيس سيطرتها في املنطقة، ومواجهة التنظيمات 
ــية،  ــل األراضي التونس ــا من داخ ــي ليبي ــة ف اإلرهابي
ــرون أن ليبيا  ــة في البيت األبيض ي فصانعو السياس
ــي متر في حالة من االضطراب هي مربط الفرس في  الت
ــك كانت تونس  ــة التنظيمات اإلرهابية، ولذل مواجه
ــتضافة طائرات أمريكية  ــار األول إلدارة أوباما الس اخلي
ــبب قربها من ليبيا وملصلحة واشنطن  بدون طيار بس
ــس بأقرب وقت،  ــيع العالقات األمنية مع تون في توس
ا في معركة الواليات املتحدة  ا رئيسً ــريكً باعتبارها ش

مع تنظيم «الدولة اإلسالمية» املنتشر في ليبيا.
ــاركتها العكسرية  كما أن الواليات املتحدة زادت مش
ــى لها،  ــة أول ــش) كمصلح ــبب (داع ــا بس ــي ليبي ف
ــتدام في تونس ال ميكن أن  ولقناعتها أن التعافي املس
يحدث دون تسوية دائمة لألزمة الليبية، فحسب تقرير 
 (Atlantic Council) ــوث ــي للبح أعده اجمللس األطلس
ــة تتمثل في  ــوى األمريكية واألوربي ــإن «األولوية للق ف

ــه احلد من  ــيء ما ميكن ــخص ما أو ش ــور على ش العث
ــا يريد العديد من  ــر الهجرة غير القانونية، كم مخاط
ا ما أو شيئًا ميكن أن يجعل حياتهم  ــخصً الليبيني ش

قابلة للعيش. في الوقت احلالي».

12 قضايا
ا أبرز وجهات العالم لغسيل األموال؟ هل باتت اإلمارات حقًّ
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ــران) املاضي، صدر تقرير عن  في ١٢ يونيو (حزي
مركز الدراسات الدفاعية املتقدمة الذي يتخذ 
ــتخدام سوق  ــنطن مقرًا له، حول اس من واش

ــنوات املاضية،  العقارات في دبي خالل الس
مالذًا لغسيل أموال كثير من منتفعي احلرب 
وممولي اإلرهاب ومهربي اخملدرات حول العالم. 
ــى بيانات عقارية  ــر الصادر اعتمد عل التقري
رسمية مسربة، تثبيت حدوث عمليات شراء 
مشبوهة للشقق والفيالت في جميع أنحاء 
اإلمارات، هذا التقرير لم يكن األول من نوعه، 
ــنوات  ورمبا لن يكون األخير، فعلى مدار الس
القليلة املاضية واجهت اإلمارات العديد من 
االتهامات حول استخدام بعض قطاعاتها 
ــل األموال، فهل  االقتصادية في جرمية غس
ا،  باتت فعالً دولة اإلمارات، أو إمارة دبي حتديدً

وجهة رئيسية لألموال القذرة؟
ــنحاول مناقشة فكرة  خالل هذا التقرير س
ــع، وذلك من  ــارات إلى هذا الوض ــول اإلم وص

خالل مناقشة أبرز وقائع االتهامات؛ باإلضافة 
ــي البالد، ثم  ــاد ف ــى قوانني مكافحة الفس إل
القطاعات االقتصادية التي تنشط فيها هذه 

احلاالت.
اإلمارات وغســيل األموال.. اتهامات اِّـاضي 

ووقائع الحاضر
ا والثانية  حتتل اإلمارات املرتبة السادسة عربيًّ
ــر الدولي لغسيل  ا في املؤش ــبعني عامليًّ والس
ــر معهد  ــاب، وفق تقري ــل اإلره ــوال ومتوي األم
ــة الصادر عام ٢٠١٧، ويضم  «Basel» للحوكم
ــد ١٤٦ دولة، ويتم  ــدره املعه ــر الذي يص املؤش
حساب التصنيفات استنادًا إلى جودة قوانني 
ــوال،  ــل األم ــة غس ــة مبكافح ــة املعني الدول
ــاد، ومعايير  ــتويات الفس ــة إلى مس باإلضاف
ــة، ويتم  ــفافية العام ــي والش ــاع املال القط
ــى األقل خطورة في  ــب الدول من األكثر إل ترتي

ما يتعلق بغسيل األموال.
ــرات العاملية ال تقع  وبالرغم من أنه وفق املؤش
ا من حيث  ــة عامليًّ ــي مرتبة متقدم اإلمارات ف
ــار هذه  ــرًا ما تث ــه كثي ــوال، إال أن ــيل األم غس
ــر بصحيفة  ــر نش ــب تقري ــة، فبحس القضي
ــان» البريطانية، في ٢٤ يونيو املاضي،  «الغاردي
ــل كرامي  ــتا دي ــت جزيرة كوس ــإن دبي تخط ف
ــوأ مكان في العالم  ــبانية التي تعد أس اإلس
لغسيل األموال مشيرة إلى أن هناك معلومات 
تكشف أن بريطانيني استخدموا دبي إلخفاء 
١٦٫٥ مليار جنيه إسترليني، ضرائب للمملكة 
ــي ٢٠٠٥ و٢٠١٦، وهو ما  ــني عام ــا ب املتحدة م
ــف حقيقة ما  ــر رمبا ال يكش ــح أن املؤش يوض

يحدث في البالد.
ــم اإلمارات حاضرًا  على اجلانب اآلخر، كان اس
ــية»، إذ وردت  ــلة الروس ــرف بـ«املغس ــا ع فيم
آالف  ــن  ضم ــة  إماراتي ــركة  ش  ١٥٠ ــماء  أس
الشركات التي مت رصد تورطها بعمليات فساد 

ــروعة في ٩٦  ــي، وحتويالت بنكية غير مش مال
ا، خالل التحقيق الذي نشر في ٢٠١٤، عبر  بلدً
ــروع التحقيقات الصحفية حول اجلرمية  مش
ــف عن  ــاد «OCCRP»، للكش املنظمة والفس
ــيا، والتي  ــيل أموال في روس أكبر عملية غس
ــم، وصوالً إلى  ا حول العال ــكً ــت عبر ٧٣٢ بن مت
ــماء  ــالل التحقيق أس ــركة، إذ ورد خ ٥١٤٠ ش

ا، وعلى رأسها بنكا اإلمارات  بنوك إمارتية أيضً
ا  ــاري، لكنهما عدّ دبي الوطني وأبوظبي التج

نفسيهما ضحيتي هذه العملية.
ــية  ــتيرفاتور» الفرنس ــة «لونوفال أوبس مجل
ــتقصائي  ــي األخرى حتدثت خالل حتقيق اس ه
ــاكلة «أوراق  حمل عنوان «أوراق دبي» -على ش

بنما» الشهيرة– عن معلومات تشير إلى حتول 
ــرب الضريبي  ــز عاملي للته ــارات إلى مرك اإلم
ا  ــدار ٢٠ عامً ــى م ــوال، وذلك عل ــيل األم وغس
مضت، من خالل شبكة تعمل خارج القانون، 
ــاوالت كبرى  ــري مق ــال أعمال ومدي ــم رج تض
ا عن هذه احلوادث، هناك  ورياضيني، ولكن بعيدً
ــر أن دبي باتت  ــح أكث ــدة رمبا توض ــع جدي وقائ
ا بالفعل لعمليات غسيل األموال،  مركزًا عامليًّ
ــدث في كل من  ــى رأس هذه الوقائع ما ح وعل

باكستان وأستراليا وإيران.
عقــارات  َّـ  دوالر  مليــار   ١٥٠ باكســتان.. 

اإلمارات
ــتان  ــة العليا في باكس ــررت احملكم ــذ أن ق من
ــرة رئيس الوزراء  ــق في مصادر ثروة أس التحقي
ــرة عن أن  ــريف، وحتدثت األس ــبق، نواز ش األس
ــراء العقارات  ــتخدمتها لش األموال التي اس
ــا  ــركات في لندن واخلليج جاءت أساسً والش
ــي كانت متتلكها  ــع مصانع الصلب الت من بي
في اإلمارات، أصبحت اإلمارات محل شك لدى 

السلطات في باكستان.
ــة  احلكوم أن  ــة  صحافي ــر  تقاري ــفت  وكش
ــتثمارات  اس ــارد  تط ــدة  اجلدي ــتانية  الباكس
ــتانيني  ــاء باكس ــار دوالر ألثري ــو ١٥٠ ملي بنح
ــارات باإلمارات،  ــلوها في عق تقول إنهم غس
ــركة «برايس ووتر  ــر قدمته ش ــك وفق تقري وذل
هاوس» لتدقيق احلسابات إلى احملكمة العليا 
في باكستان مؤخرًا، حسبما ذكرت صحيفة 

ــي  ــة ف ــادرة باإلجنليزي ــس» الص ــان بيزن «أرابي
ــوال تعود إلى  ــير التقرير إلى أن األم دبي، ويش
شخصيات سياسية ومسؤولني ورجال أعمال 

فاسدين.
أســرتاليا.. اإلمــارات مركــز عمليــات تبادل 

متعددة للعمالت

ــي،  ــباط) املاض ــر (ش ــن فبراي ــس م ــي اخلام ف
ــن إعداد  ــي» تقريرًا م ــي س ــر موقع «أي ب نش
ــهير في مجال  ــر، الصحافي الش النتون بيس
ــي بأنها  ــتقصائية، يتهم دب ــة االس الصحاف
ــيل  ــة املنظمة وغس ــر في اجلرمي ــذ خطي منف
ــالل التقرير عن أن اإلمارات  األموال، إذ حتدث خ
ــل األموال  ــية لعملية غس ــت قناة رئيس كان
ــات املاليني من  ــتنزفت مئ ــي اس ــة الت العاملي

الدوالرات في أستراليا.
ــزة الصحافة  ــر احلائز على جائ ــف بيس وكش
ــتقصائية عام ٢٠١٠، عن أن أربع عمليات  االس
ــيل أموال نفذت في اإلمارات عبر «ألطاف  غس
خاناني»، املسجون حاليًا في فلوريدا -مسؤول 
ــيل ما يصل إلى ١٦ مليار دوالر سنويًّا  عن غس
ملنظمات اجلرمية املنظمة حول العالم-، وذلك 
ــة لتبادل  ــات نقل دولي ــالل إجراء عملي من خ
ــزءًا كبيرًا  ــا أن ج ــددة؛ موضحً ــالت املتع العم
ــا من خالل صرافة  ــن هذه األموال متت إدارته م
«وول ستريت» اململوكة للدولة، وهي الصرافة 
نفسها التي خضعت لتحقيقات الكوجنرس 

في هجمات سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١.
ــي  ــة الت ــة اإلماراتي ــر إن الصراف ــال التقري وق
ــل األموال في  ــركات حتوي تعد إحدى كبرى ش
ــرطة االحتادية  ــرق األوسط؛ حددتها الش الش
ــي «حلركة  ــى أنها مركز رئيس ــترالية عل األس
ــاب»، ناهيك عن  ــل اإلره ــدرات ومتوي ــاح اخمل أرب
ــركة  ــام ٢٠٠٨، كان خاناني يدير ش أنه منذ ع

«الزرعوني» للصرافة في دبي، ولكن مت إغالقها 
ــة  ــه إدارة مكافح ــا ضبطت ــي ٢٠١٥، بعدم ف

اخملدرات في الواليات املتحدة.
إيران.. الصرافات اإلماراتية 

ــني  ــعة ب ــية الواس ــات السياس ــم اخلالف رغ
ــات االقتصادية  ــران؛ إال أن العالق ــارات وإي اإلم

ــني البلدين على عكس هذه اخلالفات، إذ  ب
ا، فبحسب ما  ا وتطورًا ملحوظً تشهد منوً
ــي نهاية ٢٠١٧،  ــرك اإليراني، ف أعلن اجلم
ــدارة التبادل  ــي ص ــارات تأتي ف ــإن اإلم ف
ــعة  ــران خالل آخر تس ــاري مع طه التج
ــم  ــي، إذ إن حج ــام املاض ــن الع ــهر م أش
ــن ١٠ مليارات  ــى أكثر م ــادل وصل إل التب
ــات صندوق النقد  ــير بيان دوالر، بينما تش
ــة الصادرات  ــى أن إجمالي قيم الدولي إل
ــى نحو ٥٪  ــران تصل إل ــى إي ــة إل اإلماراتي
ــن الناجت احمللي اإلجمالي لإلمارات، وذلك  م
بالرغم من املشاحنات اإلعالمية الكبيرة 

بني البلدين، لكن ما الذي يثبته ذلك؟
بالطبع ال يدل زيادة حجم التبادل بشكل 
ــيء، ولكن عندما نعرف أن  مجرد على ش

ــي ٢٠١٧ للعام الرابع على  إيران تصدرت ف
ــيل األموال، فإن  ــر الدولي لغس التوالي املؤش
ــون عليها  ــب أن يك ــع إيران يج ــالت م التعام
ــو بالفعل ما  ــرة. وه ــتفهام كبي ــات اس عالم
كشفته مؤخرًا وكيلة وزارة اخلزانة األمريكية 
ــيجال  ــرات املالية، س ــؤون اإلرهاب واخملاب لش
مانديلكر، التي قالت في منتصف يوليو (متوز) 
املاضي: إن شركات صرافة استخدمت النظام 
املالي اإلماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران، ثم 
ــتخدمها  ــى دوالرات أمريكية لتس حتويلها إل

جماعات تدعمها إيران في املنطقة .
ــطح بعد قرار  ــرت على س ــذه األحداث ظه ه
الرئيس األمريكي بإعادة العقوبات على إيران، 
واالنسحاب من االتفاق النووي، إذ أعلن بعدها 
ــة املتحدة املركزي أنه  ــرف اإلمارات العربي مص
ــركات صرافة، بسبب  خفض نشاط سبع ش
ــد مكافحة  ــددة لقواع ــر مح ــاكات غي انته

غسيل األموال وغيرها.
هل تفتح القوانــني والقطاعات االقتصادية 

َّـ اإلمارات الباب أمام غسيل األموال؟
ــة واإلجراءات  ــم من أن القوانني واألنظم بالرغ
ــأن مواجهة  ــارات بش ــي دولة اإلم ــة ف املطبق
ــاب  ــل اإلره ــة متوي ــوال ومكافح ــيل األم غس
ــير املعطيات  ــت حديثة، لكنها كما تش ليس
ــول البالد  ــة ملنع حت ــن كافي ــابقة لم تك الس
ــيل األموال حول  ــة لغس ألحد املراكز الرئيس
ــض القطاعات  ــى أن بع ــم، باإلضافة إل العال
االقتصادية وفرت املناخ املناسب لهذه اجلرمية 
مثل العقارات، وجتارة الذهب واملاس، باإلضافة 

إلى املناطق احلرة.
كان   ،٢٠١٤ ــي)  الثان ــرين  (تش ــر  نوفمب ــي  وف
مجلس الوزراء اإلماراتي قد أصدر قانونًا بشأن 
ــوال ومكافحة  ــيل األم ــة جرائم غس مواجه
ــن ٢٥ مادة، إال أن البالد  متويل اإلرهاب مكونًا م

ــالت جديدة  ــال تعدي ــا على إدخ ــل حاليً تعم
ــأن مكافحة جرائم  على القانون االحتادي بش
ــة قواعدها  ــي إطار مراجع ــيل األموال، ف غس
ــوب لضمان االلتزام  اخلاصة على النحو املطل
ــارة إلى أن  ــتمر باملعايير العاملية، في إش املس
ــن الثغرات  ــه العديد م ــون القدمي كان ب القان
التي سمحت بتوسع عمليات غسيل األموال 

في اإلمارات.
ــارات دبي الفاخرة أتاحت  باإلضافة إلى أن عق
ــتثمار  ــك الذين يرغبون في اس ــة ألولئ الفرص
النقود التي ال ميكنهم إنفاقها، إذ ال تقدم دبي 
ــجالت  ــات جلميع معامالتها، وس ــدة بيان قاع

ــي بطلب تفاصيل  ــارات عامة، بل تكتف العق
ــترين والبائعني  محددة، وتكون متاحة للمش
ــر املعلومات التي  ــني فقط، بينما تعتب الفردي
ــرية يتم  ــر معلومات س ــني آلخ ــر من ح تظه
ــريبها، وبهذا الوضع فإن القطاع العقاري  تس
ــا للنشاط االقتصادي  ا رئيسً الذي يُعد محركً
في البالد، وإمارة دبي على وجه اخلصوص، يعد 

بيئة مناسبة لنشاط غسيل األموال.
ا لتجارة  من ناحية أخرى تعتبر دبي مركزًا عامليًّ
ا  ــث عامليًّ ــز الثال ــاس، وحتتل املرك ــب وامل الذه
ــى بلغت ٧٥  ــي منت حت ــارة الت ــي هذه التج ف
ا املركز  ا، وحتتل اإلمارات أيضً ــنويًّ مليار دوالر س

اخلامس في قائمة أكثر الدول استيرادًا للماس 
ــي ٧٫٨٪ من  ــبة بلغت حوال ــي العالم، بنس ف
ــير تقديرات إلى أن هذه  الواردات العاملية. وتش
ا مناسبًا جلرائم  التجارة هي األخرى توفر مناخً
ــيل األموال، خاصة بسبب املميزات التي  غس
ــالد، والتي كان  ــا التجارة في الب حتصل عليه

آخرها اإلعفاء من ضريبة القيمة املضافة.
ــرة التي ال تختلف  ــتوى املناطق احل وعلى مس
ــاس، فإنها  ــي العقارات وامل ــن قطاع كثيرًا ع
تستحوذ في دبي على ٣٩٪ من صادرات اإلمارة، 
ــكل نحو ٣٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي،  وتش
ــتثمار  ــي لالس ــن أنها مصدر أساس فضالً ع

ــا يزيد على  ــر؛ إذ يوجد بها م ــي املباش األجنب
ــريع الذي  ــركة، ويرتبط النمو الس ٣٨ ألف ش
ــرة االقتصادية  ــق احلرة بالطف ــهده املناط تش
التي حققتها البالد خالل العقد املاضي، لكن 
ــت وجهة مفضلة ألولئك  هذه املناطق أصبح
الذين يريدون االبتعاد عن أعني القانون، وسبق 
أن حذرت اخلارجية األمريكية من مخاطر هذه 

املناطق.

اسم اإلمارات حاضر فيما عرف باِّـغسلة الروسية إذ 
وردت أسماء ١٥٠ شركة إماراتية ضمن آالف الشركات 

التي تم رصد تورطها بعمليات فساد مالي

حافظت الواليات اِّـتحدة على دعمها العسكري 
َّـ تونس حتى أصبحت أكثر دولة تتلقى حاليا 

مساعدات عسكرية من واشنطن

تعترب دبي مركزا عاِّـيًّا 
لتجارة الذهب واِّـاس 
وتحتل اِّـركز الثالث 
عاِّـيـًّا َّـ هذه التجارة

تونس.. شريك أمريكا العسكري لمواجهة «داعش» في شمال أفريقيا
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ترامب روبنستني الرئيس التونسي

حاكم دبيشريفماندلكر



بعد توريطه بريطانيا في الحرب على العراق ..

ويذكر التقرير أنه في اليوم التالي «أطلَّ علينا 
ترامب بوجه القائد املتجهم املسيطر، والذي 
ــي اآلونة األخيرة»، وصرح أمام  ا ف أصبح مألوفً
ــة العامة،  ــور املُنصت في قاعة اجلمعي احلض
ــرد اإلجهاز على  ــوم بأكثر من مج ــه كان يق أن
ــروع»، وأنه فرض  ــي «امل ــاق النووي اإليران االتف
ــة اجلانب جديدة،  ــات كبيرة أُحادي ا عقوب أيضً
ــريع  ممت لتس ــا صُ ــح أنه ــن الواض ــي م والت
انهيار النظام اإليراني، وفي خطابه الذي ألقاه 
في االجتماع السنوي للجمعية العامة لألمم 
ــدة وصف ترامب جميع قادة إيران بـ«غير  املتح
ــرون الفوضى  ــرعيني»، وقال: إنهم «ينش الش
ــب جميع الدول  ــوت والدمار». وقال: «نطال وامل
مبقاطعة النظام اإليراني»، ومنع «األموال التي 
ا في أجندته الدموية». ــير قدمً يحتاجها للس

ولكن يشير التقرير إلى أن طريقة طلب ترامب 
ــرًا، بل بدا كما  ــم تكن طريقة من يلتمس أم ل
ا إلى العالم، وهو ما  ا جديدً ــومً لو أنه ميرر مرس
بدا جليًا أثناء خطابه؛ إذ لم يكن الغرض عزلة 
إيران االقتصادية فحسب، بل تهدف سياسة 
ــب إلى خنق إيران فعليًا، مبا في ذلك قطع  ترام
ــي «مبيعات  ــة، متمثلة ف ــرايني إيران املالي ش

البترول».
ــة أخرى،اتهم  الرئيس اإليراني  بينما من ناحي
ــاب ترامب  ــاء بعد خط ــه، الذي ج ــي خطاب ف
ــالمم املتحدة،   ــال اجلمعية العامة ل خالل أعم
واشنطن «باإلرهاب االقتصادي»، والسعي وراء 
ــام، بينما اقترح الرئيس األمريكي  تغيير النظ
ــران (وهو ما  ــع طه ــات ثنائية م ــد محادث عق
ــي «من  ــال روحان ــض). ق ــران بالرف ــه إي أجابت
ــة األمريكية  ــاخرة أن احلكوم ــات الس املفارق
ــة باحلكومة  ــا لإلطاح ــي نيته ــي ال تُخف الت
اإليرانية، تدعو تلك االخيرة إلجراء محادثات».

ــو مواجهة ومأزق  ــهد ه ــا يضيفه هذا املش م
ــاحة الدولية، إذ تضع  ــبوق على الس غير مس
ــي الوقت الراهن  ــها ف الواليات املتحدة نفس
ــم تقريبًا فيما  ــة جميع دول العال في مواجه

ــي مواجهة  ــران، وخاصة ف ــق بقضية إي يتعل
ــكل غير مسبوق.  املوقف األوروبي املوحد بش
ــى األرجح  ــة أن ترامب عل ــر غراب ــل األكث ولع
سيفوز في مسابقة اإلرادة تلك. فعلى الرغم 
ــا «موغيريني» والقوى  ــن اجلهود التي تبذله م
األوروبية الكبرى للحفاظ على متكن إيران من 
بيع نفطها، إال أن كثيرًا من احملللني يشككون 
في احتمالية صمود االتفاقية النووية املُصدق 
ــن التابع لألمم املتحدة  ــا من مجلس األم عليه
ــى ما بعد  ــاد األمريكي إل ــة العن ــي مواجه ف

نهاية العام اجلاري.

هــل تصمــد أوربــا أمــام تهديــدات 
ترامب؟

ــير التقرير إلى أنه من املرتقب ازدياد حدة  ويش
ــهر  ــالل األش ــة خ ــوة اإلرادة األوربي ــألة ق مس
ــح أن ترامب  ــن الواض ــة؛ إذ م ــة القادم القليل
ــر حتت  ــذاره األخي ــالن إن ا إلع ــتعدً ــدو مس يب
ــل إلى  ــا ينتق ــا»، بينم ــا أو ضدن ــعار «معن ش
ــات في أول  ــرض العقوب ــة من ف ــة التالي اجلول
ــارة إلى أن  ــدر اإلش ــرين األول).جت ــر (تش نوفمب
ــة العمالقة، مبا  ــركات األوربي ــن الش ــر م كثي
ــه تليكوم»، و«إيرباص»، وشركة  فيها «دويتش
الطاقة الفرنسية العمالقة «توتال»، ومصانع 
ــركتي  ــو»، وش ــو» و«رين ــل «بيج ــيارات مث س
ــت  أنه ــد  ق ــني  األملانيت ــر»  وداميل ــيمنز»  «س
ــل في إيران. غير أن مجموعة  عملياتها بالفع
شركات «إيه بي مولر ميرسك» الدمناركية من 
بني كثير من الشركات الكبرى، تخطط لوقف 

شحن النفط اإليراني .
ــي فرضتها  ــر: «إن العقوبات الت ــول التقري يق
الواليات املتحدة من شأنها تهديد أية شركة 
ــي بقطع  ــل النفط اإليران ــهل عملية نق تس
ــي، واألهم من  ــا بالنظام املالي األمريك صلته
ــركات  ــتبعد الكثير من الش ــوف تس ذلك، س
ــو مبثابة  ــوق األمريكي، وه ــن الس ــة م الدولي
ــي عاملي  ــل نظام مال ــدام في ظ ــم باإلع حك
ــا يتعلق  ــني، أما فيم ــه األمريكي ــن علي يهيم

بشركات احلكومات والشركات األوربية، فإن 
ــتحضار  هذا العامل قد فاق كافة أفكار اس
ــل»، الذي  ــي لـ«قانون التعطي ــاد األوروب االحت
ــدي أي عقوبات  ــا حت ــركات نظريً يتيح للش

أمريكية» .
ــؤون  ــر في ش ــغ»، اخلبي ــو كروني ــال «ماثي ق
ــار بجامعة جورج  ــع االنتش ــات ومن العقوب
ــي وزارة الدفاع  ــابق ف ــؤول الس ــاون، واملس ت
ا  ا ما يتخذ موقفً ــة، والذي كان دائمً األمريكي
ــران: إن «نتيجةً  ــة إي ــي مواجه ــددًا ف متش
ــي فرضتها الواليات  ــات الثانوية الت للعقوب
ــة في العالم  ــركة جتاري املتحدة، فإن أية ش
ــن، إما التعامل مع الواليات  تقف أمام خياري
ــبة للجميع  ــران، بالنس ــع إي ــدة، أو م املتح
تقريبًا ليس هناك خيار آخر»، وأضاف: «االتفاق 
ــي عداد املوتى  ــوف يكون ف النووي اإليراني س
مبجرد إعالن الواليات املتحدة االنسحاب منه. 
ــني بإمكانية  ــون فقد كانوا متوهم أما األوربي

«إنقاذه» .
ومع ذلك، يعتقد الكاتب أن احلكومات األوربية 
ــكاد على  ــاظ بال ــتطاعتها احلف ــي اس رمبا ف
ــاق النووي مع إيران، والتي تركته الواليات  االتف
املتحدة منذ أكثر من أربعة أشهر وصار أشبه 
ــم يخططون  ــة االنعاش. فه ــاق في غرف باتف
ــام املصرفي  ــالل النظ ــن خ ــك م ــام بذل للقي
ــذي ماتزال إيران جزءا منه  الدولي SWIFT – وال
ا  ــي ٢٠١٥ – وأيضً ــذ توقيع االتفاق النووي ف من
ــة» جديدة،  ــالل «آلية ذات أغراض خاص من خ
ا ما؛ إذ  من شأنها مضاهاة نظام املقايضة نوعً
ــد الكاتب أن من خالل تلك اآللية اجلديدة،  يؤك

ميكن تبادل النفط اإليراني مع السلع األوربية 
دون احلاجة لتبادل األموال .

ــارة إلى أن «النظام املصرفي الدولي  جتدر اإلش
(SWIFT)»، وهي اختصار لـ«جمعية االتصاالت 

ــتمرت  املالية العاملية بني البنوك»، وطاملا اس
ــزءًا من النظام الذي يربط بني أكثر من  إيران ج
ــوف  ــة مالية حول العالم، س ١١ ألف مؤسس
ا لتنقل األموال خارج حدودها. إال أن  جتد طريقً
ــا بلجيكا، تراجعت  جمعية (SWIFT)، ومقره
ــك؛ إذ أبعدت  ــط األمريكي قبل ذل أمام الضغ
ــي العاملي، كجزء من  ــارج النظام املال إيران خ
حملة العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما عام 
٢٠١٢. ال شك أن خسارة إمكانية الوصول إلى 
ــي (SWIFT) مرة أخرى،  ــام املصرفي العامل النظ
ــى القيام  ــدرة إيران عل ــدة ق ــوف تعوق بش س

بعملياتها التجارية.

مدى جدوى الحلول اِّـطروحة
ــذه احللول  ــدى فعالية ه ــر الواضح م ــن غي م
ــتمرار االقتصاد  ــرة في احلفاظ على اس املبتك

اإليراني
ــي  ــص ف ــرون»، املتخص ــوالس في ــال «نيك ق

ــون لالقتصاد الدولي:  االقتصاد مبعهد بيترس
ــران بالفعل، أو  ــادرت إي ــركات التي غ إن «الش
ــبب  ــا، لن تعود أدراجها بس تخطط ملغادرته
ــاعد من  ــك قد يس ــاف: «إال أن ذل ــك». وأض ذل
ــران على بيع النفط مقابل املال.  حيث قدرة إي
القاعدة البسيطة في هذا األمر هو أنه يخلق 
ستارًا ما؛ ألن أيًا من األشخاص الذين يشترون 
ــراض اخلاصة)،  ــتخدام (آلية األغ ــط باس النف
ــروا معامالت مالية مع أي من الكيانات  لن يج

الواقعة حتت مقصلة العقوبات األمريكية».
ــذا، يقول التقرير: إن من أجل تعطيل النظام  ل

ــد، يتعني على إدارة ترامب فرض عقوبات  اجلدي
ــى الرغم من  ــاد األوربي، وعل ــة على االحت فعال
خطاب الرئيس الالذع املوجه إلى أوربا، ال يبدو 
ــارد  ا. ومع ذلك يقول «ريتش ــيجدي نفعً أنه س
ــابق في وزارة اخلارجية  ــؤول الس نيفيو»، املس
األمريكية، والذي شارك في مفاوضات االتفاق 
ــا التي تبتكر  ا حديثه إلى أورب ــووي، موجهً الن
هذه اآلليات، كل ذلك «ما هو إال نصف املعركة؛ 
إذ لم نر بالفعل أي مؤشرات على وجود جهود 
تفق عليها من األوربيني الستكمال النصف  مُ
اآلخر، مبعنى آخر: كيف ميكن لشركة سيمنز 

أن ترسل بضائعها باطمئنان إلى إيران؟».
ــح التقرير أن األمر لم يؤت ثماره؛ ما دفع  ليوض
ــى توجيه توبيخ الذع  ــؤولي إدارة ترامب إل مس
لألوروبيني يوم الثالثاء بسبب خطتهم؛ إذ قال 
ــة األمريكي: إن  ــو» وزير اخلارجي ــك بومبي «ماي
«آلية األغراض اخلاصة» لن تساعد إيران، إال في 

دعم اإلرهاب. ففي خطاب شديد اللهجة في 
نيويورك، شجب «بومبيو» احلكومة اإليرانية، 
ــرعية» الذي  ــام «الفاقد للش ووصفها بالنظ
ــدة، والذي  ــة األمم املتح ــة رؤي ــدى بوقاح يتح
ــته على مدار أربعة عقود  ــتمر في سياس اس
ــة، ليس من أجل  ــتغالل الثروة النفطي في اس
ــل «العناصر»  ــعبه، بل من أجل متوي صالح ش
اإلرهابية بدايةً من أوربا، ومرورًا بأفريقيا وآسيا، 

ــن الواضح أن  ــة. م ــكا اجلنوبي ــاءً بأمري وانته
ا ينادي بتغيير النظام في إيران،  «بومبيو» أيضً
إذ قال للشعب اإليراني: «إنكم تستحقون ما 
ــلة، الثورة  ــن تلكم الثورة الفاش هو أفضل م

التي فرضها عليكم القادة الفاسدون».

هل يعاد فرض العقوبات؟
ــض الدول بدأت تتخلى  ويضيف التقرير أن بع
ــدة تلو األخرى،  ــارة مع طهران الواح عن التج
ــب ما صرح  ــية االنتقام األمريكي، وحس خش
ــك  ــظ إيران على متس ــراء، حتاف ــه بعض اخلب ب
مبدئي باالتفاق النووي في الوقت الراهن، ومن 
الواضح أنها تراقب عن كثب أهم متطلباتها 
ــحاب النووي. ويبدو  ــية من أجل االنس الرئيس
ــبيل الوحيد الذي  أن االلتزام باالتفاق هو الس
ــول على فوائد  ــران مبوجبه احلص ــتطيع إي تس
ــدت به عند  ــذي وُع ــن النوع ال ــة، م اقتصادي
ــي الوقت  ــام ٢٠١٦، وف ــف العقوبات ع تخفي
نفسه، يعلم «روحاني» أنه إذا تخلت إيران عن 
ــوف يعيد  ا س ــاق، فإن االحتاد األوربي أيضً االتف
فرض العقوبات.ومع ذلك، أشار به بعض اخلبراء 
ــتمرار في  ــى أن بإمكان الزعيم اإليراني االس إل
االتفاقية املعيوبة لفترة طويلة، ففي خطابه 
في اجتماع األمم املتحدة، ناشد روحاني ترامب 
ــى الرغم من اتهام  ــودة إلى االتفاقية (عل بالع
ــة»)، لكن روحاني  ــه بإبداء «نزعة نازي األخير ل
يعاني من مشاكل سياسية خطيرة في وطنه. 
ــة انفتاح إيران  ــدأ العمل على خط فبعد أن ب
ا من العناصر  ــا عارمً على العالم، واجه غضبً
ــددة داخل النظام، والشعب الذي شعر  املتش
ــوف يكون أفضل  ــر بعد أن ظن أنه س بالضج

حاالً اآلن بعد مرور ثالث سنوات من مفاوضات 
ــطس (آب)  ــر أغس ــي أواخ ــووي. ف ــاق الن االتف
ــان اإليراني للمرة الثانية  املنصرم، صوت البرمل
في تاريخه برفض البرنامج الرئاسي، متجاهالً 
ــي االقتصادية للتخفيف  بذلك خطط روحان
من حدة العقوبات األمريكية املُعاد فرضها، إذ 
قال «روحاني» بنبرة خنوع آنذاك: «ال شك أننا 

ارتكبنا أخطاءً».

ــاب على مصراعيه  ــت هذه األخبار الب فتح
ــي  ــوء على السياس ــليط الض ــادة تس إلع
ــة املتحدة  ــدل في اململك ــر إثارة للج األكث
ــى العراق  ــرب عل ــي احل ــالد ف ــن ورط الب ، مَ
ــس اإلمبراطورية  ــع القرن احلالي، وأس مطل
ــد تخليه عن  ــبوهة بُعي ــة املش االقتصادي
ــرق  ــل في الش ــا كان يعم ــلطة، بينم الس
ــن الرباعية  ــالم ضم ــط مبعوثًا للس األوس
ــال األعمال  ــرة رج ــا، وفي زم ــة حينً الدولي

والسياسيني واالنتهازيني أحايني كثيرة.

الرجل الذي شب على أحالم أبيه
ــام عقده  ــك إمت ــي على وش ــا كان تون بينم
ــي البارز، يتجهز  األول، كان بلير األب، احملام
ــي  ــام ١٩٦٣، كان مينّ ــان ع ــات البرمل النتخاب
ــه بتولي مقعد  ــوغ حلم ــه بقرب بل بنفس
ــيف القدر،  ــه س ــبق علي ــن س ــي لك برملان
وأصابته سكتة دماغية منعته من الكالم 
ــر سنوات  ــب ابن العش واحلركة، من هنا ش
ــة عاملها  ــة، ومطالع ــب السياس ــى ح عل
ــرة حمله إلى  ــدر هذه امل ــع، لكن الق الواس
ــكني،  ــث ما لم يكن يحلم به األب املس حي

العضو السابق في حزب احملافظني.
ــا كان توني بلير  ــبعينيات، بينم أواخر الس
ــاة، فور تخرجه من  ميارس مهنة أبيه، احملام
جامعة أوكسفورد انضم إلى حزب العمال 
ــم من أن  ــام ١٩٧٨، على الرغ ــي ع البريطان
احلزب كان مير بأزمة كبيرة خالل تلك الفترة، 
ــرض إلى العديد من الضربات. عام  حيث تع
ــعى بلير للحصول على مقعد في  ١٩٨٢ س
البرملان عن منطقة بیکنزفیلد، لكنه فشل 
في ذلك. وبالرغم من ذلك، استمر باحلصول 
ــالل العمل بجد  ــاب حزبه من خ على إعج
ــه، حتى حصل  ــخصيته وقدرات ــات ش وإثب
ــام ١٩٨٣ على مقعد في البرملان عن  في الع

منطقة سيجفيلد.
ــر  ــة مارغريت تاتش ــت احملافِظ ــا تول وبينم
ــام، تولى نيل  ــي نفس الع ــة الوزراء ف رئاس
ــال وقدم الكثير  ــة حزب العم كينوك رئاس
من الدعم لتوني بلير بني صفوف حزبه، ثم 
ــغل بلير منصب  بني عامي ١٩٨٤ و١٩٨٧ ش
ــؤولة  ــم مقاعد البدالء املس املتحدث باس
ــزب، وتولى  ــاد في احل ــة واالقتص عن اخلزين

ــب املتحدث عن مقاعد التجارة  ا منص أيضً
ــي العام ١٩٨٨  ــام ١٩٨٧، ثم ف والصناعة ع
ــكرتيرًا  تولى منصب إدارة اخلزينة وعمل س
ــن، وجرى تعيينه  لوزير الطاقة نايجل لوس

نائبًا لوزير الداخلية عام ١٩٩٢.
ــزب العمال  ــتقال رئيس ح ــام ١٩٩٢، اس ع
ــى املنصب  ــل كينوك، ليتول ــي ني البريطان
ــب بنوبة  ــذي أصي ــميث، ال ــده جون س بع
قلبية أدت إلى وفاته عام ١٩٩٤ ليتم بعدها 
نف  ــزب وصُ ــر لتولي زعامة احل ــاب بلي انتخ
ــت إلى هذا  ــخصية وصل ــا أصغر ش حينه
ــف  ــي الص ــا بتول ــب، وكان ذاك إيذانً املنص
ــباب زمام  ــزب الش ــوادر احل ــن ك ــي م الثان

املبادرة.

راعي الحرب ومبعوث السالم
ــوز) من  ــي يوليو (مت ا ف ــني، وحتديدً ــل عام قب
ــيلكوت، رئيس  ــون تش ــام ٢٠١٦ خرج ج ع
ــاركة  ــة املنوطة بالتحقيق في املش اللجن
البريطانية في حرب العراق بتصريح صادم، 
ــم يكن  ــني ل ــدام حس ــام ص ــاده أن نظ مف
ــح البريطانية،  ــكل خطرًا على املصال يش
ــة املتحدة  ــنتها اململك ــرب التي ش وأن احل
ــات املتحدة لم  ــع الوالي ــا إلى جنب م جنبً
ــتند بلير إلى  ــن ضروريةً باملرة، حيث اس تك
ــتناده  ــخصية أكثر من اس الهواجس الش

على احلقائق والتقارير االستخباراتية .
ركز تشيلكوت في تقريره على العالقة بني 
ــني بلير وجورج بوش االبن، ووصفها  الرئيس
ــتنادًا إلى  ــة الكاملة، اس ــر بالتبعي التقري
تصريح غرد به بلير لصديقه بوش، يطمئنه 
ــه معه مهما كان، ولعل مثل هذا النمط  أن
من العالقات كان هو السائد في حياة بلير 

العملية، إبان رئاسته للوزراء وما بعدها.
ما بعدها في نظر الكثيرين هو األهم، رئيس 
ــا كان يتجهز  ــدل -بينم ــوزراء املثير للج ال
لترك منصبه الرسمي، بعدما حقق أرقامه 
ــية،  السياس ــاحة  الس ــى  ــية عل القياس
ــنًا،  ــر رئيسٍ حلزب العمال س باعتباره أصغ
ــي رئيس الوزراء  وأكثر من جلس على كرس
ــر من جلس  ــال، وثاني أكث ــزب العم ــن ح ع
ــت  ــة مارجري ــد اخملضرم ــا بع ــه عمومً علي
تاتشر- يعلن أنه سيكون فور تركه املنصب 
ــرق األوسط، ممثالً  ــالم في الش مبعوثًا للس
ــة في املنطقة. مفارقة  عن الرباعية الدولي
ــي القرن  ــرز في حرب ــارك األب أن يكون املش
ــتان والعراق، إلى  احلالي الكبيرتني، أفغانس
ــدة األمريكية مبعوثًا  جانب الواليات املتح
ــيثبت أن توني بلير  ــالم، لكن الزمن س للس

كثير املفارقات على كل حال.
ــا كان ممثالً  ا، أنه وبينم ــات أيضً ومن املفارق

حلزب العمال في السلطة، فإن قراره باحلرب 
ــب احللفاء األمريكيني  على العراق إلى جان
ــة من أعضاء  ــى معارضة متعنت حصل عل
حزبه في البرملان، ولوال الدعم الكاسح من 
احملافظني لقرار احلرب ما استطاع بلير مترير 

قراره.
ــان»  «الغاردي ــرت  ــوام، نش أع ــة  ثالث ــل  قب
ــتعمار  «االس ــول  ح ــاالً  مق ــة  البريطاني
األخالقي» الذي ميثل توني بلير أحد ركائزه، 
ــادع، الذي  ــيري اخمل ــال بالتبش ــه املق يصف
ــعوب  ــوق الدميقراطية أداة خلالص الش يس
ــة  العلماني ــر  بغي ــى  يرض ال  ــو  ه ــا  بينم
ــا الدميقراطية  ــة االقتصادية، أم والليبرالي
ــح  املصال ــت  وافق ــا،  بنتائجه ــة  فمرهون
الغربية أم عارضتها، يتقاسم وجهة النظر 
هذه مجموعة من السياسيني األمريكيني، 
يُعرفون في األوساط السياسية واملعرفية 

باحملافظني اجلدد.
ــي العديد من مواقف  ــذه الرؤية تبلورت ف ه
ــر، فنجده يصف الرئيس املصري اخمللوع  بلي
ــجاعة الهائلة،  مبارك، بأنه يتصف بـ«الش
ــوة كبيرة من أجل اخلير»، وإبان الثورة  وأنه ق
ــوث الرباعية الدولية في  املصرية حذر مبع
حينها توني بلير من الفراغ الذي ستحدثه 

الثورة إذا ما جنحت في خلع مبارك.
ــني، الذي  ــدام احلس ــس من ص ــى العك عل
ــه كان ديكتاتورًا، متتع  ــي بلير ألن حاربه تون
ــات ودودة، وصلت حد التعاون  ــر بعالق األخي
ــابق،  ــم الليبي الس ــع الزعي ــة م واحلميمي
معمر القذافي، ومع األنظمة اخلليجية غير 

الدميقراطية.
تعرض توني بلير للعديد من االنتقادات من 
ــالً للرباعية  ا، وممث ــه مبعوثًا دوليًّ جراء عمل

ــرق األوسط، حيث اختلط  الدولية في الش
ــني الدوليني- اخلاص  ــب املراقب لديه -بحس
بالعام، وبدالً من أن يؤدي دوره إلحالل السالم 
ــد من الصفقات  ــي املنطقة، أجرى العدي ف
حلسابه اخلاص، ما أثار الرأي العام البريطاني 
جتاهه، ال سيما وأن رحالته اخلارجية مبعوثًا 
ا تفترض اصطحابه حلراسة حكومية  دوليًّ
ــية تتكلفها  ــع بالصفة الدبلوماس ويتمت
ــل عبئها دافع  ــة البريطانية، ويتحم الدول
الضرائب اإلجنليزي، بينما السيد بلير يعقد 
ــش العمل  ــى هام ــة عل ــات اخلاص الصفق
ــي، وقد قدرت صحيفة «التليغراف»  الطوع
ــارج البالد  ــة الواحدة لبلير خ لفة الرحل كُ

بـ١٦ ألف جنيه استرليني.
وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية قد 
ا حول أعمال بلير املشبوهة  ــرت حتقيقً نش
ا، ذكرت أنه  ــا أمميًّ على هامش عمله مبعوثً
ــى من صندوق  ــام ٢٠١٤ كان يتقاض في الع
ــنويًا ما قيمته مليون  أبوظبي السيادي س
جنيه إسترليني، نظير استشاراتٍ يقدمها 
حلكومة اإلمارات العربية املتحدة وحلفائها 
من واقع خبرته وعالقاته الواسعة في اجملال 

الدولي.
ا كيف أن شركة  كما كشف التحقيق أيضً
ــة ١٫١ مليون  ا بقيم ــر أبرمت عقدً توني بلي

ــترليني مع البنك الدولي للقيام  جنيه اس
ــارية، نظرًا لعالقته الوثيقة  بأعمال استش
ــة الرباعية، حيث  ــك مبعوثًا للجن مع البن
ــك للعمل  ــي البن ــارة أحد موظف ــرت إع ج
ــر اللجنة الرباعية، وباعتبار  مبكتبه في مق
ــركة توني  ــن العقد قدمت ش ــك جزءًا م ذل
ــاريني لتقدمي  ا من اخلبراء االستش بلير فريقً

املشورة للحكومة الرومانية.
ــغ  أبل  ٢٠١٣ األول)  ــرين  (تش ــر  أكتوب ــي  وف
السفير البريطاني في ألبانيا حكومة بالده 
ــة ببلير  ــركات املرتبط ــد من الش أن العدي
ــة في ألبانيا،  ا جتاري ــت تبحث عن فرصً كان
ــيري  ــا في ذلك مكتب محاماة زوجته، ش مب
ــات تالحق بلير،  ــر، وهكذا ظلت االتهام بلي
ــتقالة من عمله ممثالً  حتى أقدم على االس
للرباعية الدولية في الشرق األوسط أواخر 
ــعوره  ــام ٢٠١٥، لدى ش ــار) من الع ــو (آي ماي
ــد قول  ــى ح ــل، عل ــة األم ــاط وخيب باإلحب

مقربني منه.

بلري يقدم خدماته ِّـن يدفع
ــوزراء البريطاني  ــس ال ــوم أن رئي ــن املعل م

ــبق كان لديه عداء وجودي مع اإلسالم  األس
ــة  صحفي ــفت  كش ــد  فق ــي،  السياس
ــات  ــن قيام مؤسس ــز»، ع ــداي تامي «الصن
ــع معلومات عن  ــة لبلير بجم ــة تابع خيري
ــطاء اإلسالميني واحلركات اإلسالمية  النش
ــا  ــة وصفته ــح أنظم ــا لصال ــي أفريقي ف
ــة بانتهاكات حلقوق  ــا «قمعية متهم بأنه

اإلنسان».كما كانت صحيفة «التليغراف» 
ــابق عن  ــفت في الس ــة قد كش البريطاني
ــارات» مع  تعاقد مركز «توني بلير لالستش
ــة املتحدة، في مقابل  ــة اإلمارات العربي دول
ــغ وصل إلى  ــارات، مببل ــدمي بعض استش تق
ــض الصحف  ــذا جند بع ــون دوالر.ول ٣٥ ملي
ــي بوصف  ــري حتتف ــام املص ــة للنظ املوالي
ــبق  بلير إجراءات عزل الرئيس املصري األس
ــة  ــى جماع ــوب عل ــي احملس ــد مرس محم
ــل الذي  ــلمني باخليار األفض ــوان املس اإلخ
ا  ــب أيضً ــن الفوضى، وال عج ــذ مصر م أنق
ــس املصري  ــني الرئي ــر على مي ــون بلي أن يك
ــوز) ٢٠١٣ عبد  ــام ما بعد ٣ يوليو (مت في نظ
ــارات  ــي، يقدم له االستش الفتاح السيس
ــن البرنامج  ــول اإلصالح االقتصادي ضم ح
ــة اإلمارات العربية  التعاوني املمول من دول
ــار حفيظة الكثيرين  املتحدة، األمر الذي أث
ــيما كوادر حزب العمال،  في بريطانيا، الس
ــر في عالقات مع  ــي اعتبرت أن تورط بلي الت
النظام املصري سوف تكون له آثاره املدمرة 
ــاريع  ــى احلزب.وتذكر الصحيفة أن مش عل
ــامات  ــات توني بلير أحدثت انقس مؤسس

ــى بني العاملني فيها، حيث رأى البعض  حت
ــر التي تدعو إلى فصل الدين  أن «مباردة بلي
ــي األخير على  ــجع الدول ف عن الدولة، تش

التجسس على املؤسسات الدينية».

13 ماوراء الحدث

¡çÎ˛a@÷äí€a@ø@CÚÁÏjíΩaD@7‹i@Ô„Ïm@âaÎÖc@NN‚˝é€a@ÚflbªÎ@läßa@ä‘ï
ا  ــعينيات القرن املاضي بوصفه زعيمً ــبق توني بلير في تس ــم رئيس الوزراء البريطاني األس ا حينما برز اس اكدت تقارير اعالمية انه لم يكن متوقعً
ــلطة إلى رمز للخداع في  ــتطالعات الرأي، أن يتحول بعد مغادرته الس ــعبية بني البريطانيني بلغت ٩٣٪ في اس ا صاحب كاريزما حقق ش ــيًّ سياس
نظر الكثيرين، حتى صار البعض يتالعب بأحرف اسمه، للداللة على الكذب «liar».السبت األول من سبتمبر (أيلول) احلالي، أفرجت املؤسسة التي 
ا، في يوليو (متوز) املاضي، من أن الرجل تلقى مبالغ  ــاباتها البنكية، لتؤكد ما نُشر آنفً ــبق، توني بلير، عن حس ــم رئيس وزراء بريطانيا األس حتمل اس
طائلة وصلت إلى ١٢ مليون دوالر أمريكي في صورة تبرعات من اململكة العربية السعودية، نظير استشاراتٍ سياسية قدمها للمملكة، تُعنى هذه 

االستشارات بتحديث اململكة على يد األمير الشاب محمد بن سلمان.

È‰fl@lbzé„¸a@ÒÜznΩa@pbÌ¸Ï€a@Ê˝«g@Öäv∂@ÛmÏΩa@ÖaÜ«@ø@ÊÏÿÌ@“Ïç@Ô„aäÌ�a@ÎÏ‰€a@÷b–m¸a

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

يتساءل «مايكل هريش» َّـ 
تقريره اِّـنشور على موقع «فورين 

بوليسي»: هل يمكن أن يكون 
هناك اختبار أشد لتوازنات القوى 

العاِّـية مما يحدث َّـ األمم 
اِّـتحدة حول إيران هذا األسبوع؟

أوربا َّـ مواجهة ترامب
لم يكن غرض ترامب عزلة إيران 

االقتصادية فحسب، بل تهدف 
سياسته إُّـ خنق إيران فعليا، بما 

َّـ ذلك قطع شرايينها اِّـالية
يقول التقرير: إن وزير الخارجية 

اإليراني «محمد جواد ظريف» 
ظهر يوم االثنني وقد اعتلت 

وجهه ابتسامة عريضة إُّـ 
جانب «فريدريكا موغرييني»، 

رئيسة الشؤون الخارجية لالتحاد 
األوروبي؛ إذ أعلنت عن خطط 

مدروسة ومفصلة َّـ نيويورك 
لتقويض موقف رئيس الواليات 

اِّـتحدة األمريكية، دونالد ترامب، 
وإنقاذ االتفاق النووي اُِّـربم مع 

إيران عام ٢٠١٥، بما َّـ ذلك «آليات 
خاصة» صممت لتجاوز العقوبات 

اِّـالية األمريكية، وَّـ بيان 
مشرتك استثنائي أعلنت كل من 
فرنسا وأِّـانيا وبريطانيا وروسيا 

والصني دعمهم لهذه الخطة.

هكذا سوف يموت االتفاق النووي اإليراني .. تعرف على األسباب

@3bñΩa@Û‹«@a �ä�Å@›ÿíÌ@ÂÿÌ@%@÷aä»€a@Z@pÏÿ‹Óím
@…fl@bÓ„b�Ìäi@bËn‰ë@>€a@läßa@ÊcÎ@ÚÓ„b�Ì5€a

ÒäΩbi@ �ÚÌâÎäô@Âÿm@%@@bÿÌäfla

من الواضح أن ترامب 
يبدو مستعدا إلعالن 
إنذاره األخري تحت شعار 
معنا أو ضدنا بينما 
ينتقل إُّـ الجولة التالية 
من فرض العقوبات

مباردة بلري التي 
تدعو إُّـ فصل الدين 
عن الدولة تشجع 
الدول َّـ األخري 
على التجسس على 
اِّـؤسسات الدينية

@Ü»i@ıbu@à€a@Èib�Å@ø@Ô„byÎâ@·Ëma
@Úflb»€a@ÚÓ»‡¶a@fib‡«c@fi˝Å@kflaäm@lb�Å
Öbñn”¸a@lbÁâ�bi@Â�‰ëaÎ@@ÒÜznΩa@·fl˝€
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ماثيوروحاني

تاتشر تشكيلوتبلري

نيفيو



ــجاعة  ــي مجمله فيه ش ــاب ف الكت
ــادات فقهية  ــاول اجته كبيرة في تن
ــير  ــة و تناول عقالني في تفس خاطئ
ــي  كثير من حوداث االغتيال السياس
ــوة ثم  ــذ عهد النب ــا من ــدأ بتناوله ب
ــا بظروفها  ــدة بربطه ــة الراش اخلالف
وقوعها.  عند  املوضوعية/السياسية 
ــيرات  ــل الى التفس ــن الرج ولم يرك
الشعبية االكثر تداوالً بل عمد مبنهج 
ــارم ولكنه لطيف  ــري ص بحثي وفك
ــن احلقيقة  ــي ع ــى التقص ــع ال الوق
ــى ان تكون. لم يكن  كما هي اقرب ال
ــي  ــادي العلوي السياس ــف ه تصني
ــالق فهو لم  ــى االط ــك عل موضع ش
ــيته  ــيوعيته وال ماركس ــر ال ش ينك
ــي نقدي  ــراث في وع ــه تناول الت لكن
محتد دفعه الى اخلروج عن شيعيته 
ــكوت عنه دون ان  ثم عن املوروث املس
تعوزه ال القدرة الفكرية واجلراءة على 
ــف دهاليز  ــني لكش ــة الديني مواجه

ــوءة بتواريخ من  اختبأت او خبئت ممل
ــاء والتمكني  ــق لالغتيال واالقص القل
ــلطة.. عمد  ــب واحتكار الس والتعذي
ــة  ــا مبوضوعي ــى تناوله ــني ذاك ال ح
ــياقها  ــي س ــي ف ــث االجتماع الباح
محاوالً البحث عما حدث حقاً وكيف 
ــخصيات  ــاذا. في كتابه ش ــدث ومل ح
ــالم، واصل بحثه  ــر قلقة في االس غي
ــت وعيها  ــخصيات اعل ــه لش واعالئ
االجتماعي على ما عداه مقدماً عدة 
ــالمي  مناذج من التاريخ العربي واالس
ــم العدل  ــخصيات اعلت من قي لش
ــا  كليهم او  ــة  احلري او  ــاوة  واملس
ــيرتهم...  وس ــم  حياته ــتعرضاً  مس
كسلمان الفارسي على سبيل املثال 
في بحث جميل عن مواقف املثقفني 
ــه يقرر في مقدمة الكتاب ان  حيث ان
ــة) هي ميزة  ــه بـ(غير قلق الذي يعني
هذه الشخصيات بفاعليتها املوجبة 

في حياة عصرها.

من ديوان الوجد:
وحدة شهود: (مير الزمان بآناته قصيا 
ــن نقطة البدء  ــئلة. وم وتزدحم األس
ــرَّ  الى نقطة املنتهى تلف الغيابة س
ــؤاال والكالمُ  الكالم فيغدو اجلوابُ س
امتثاال، وتضيق العبارة عن خبر ال تراه 
ــائل  ــألتُ وكم أخطأ الس احلروف. س

... القصدَ
فكان اجلواب حروفا واحلقيقة ال جتتلى 
ــوق والكالم  ــة ش ــروف، فاحلقيق باحل
ــة الباء ال  ــام والبداية في نقط اقتح
ــال إن الوالدة بدء،  ــة البدء ومن ق نقط
فالوالدة موت واملوت نهر احلياة انبعاث 
ــن محوها إلى صحوها، به  اخلليقة م
ــماء ألربابها تطل  ــود الس تتجلى وف
ــاحة املوت يوم النشور حيث  على س
ــور ال يكرر معنى السؤال  الغياب نش
ــارة أال  ــب حتيا اإلش ــة الغي وفي حلظ
ــن العقل بل زمن  ــئوا ليس ذا زم خس
ــون الذي  ــر عصر اجلن ــوع، والعص اجل
ــكل والعالم  ــرونا به وقالوا هو ال بش
األكمل وفي زمن اجلوع كل حنني لغير 
السالح جفاء، فكيف يحن الترابُ إلى 
، والقمحُ  ــمسِ ، والنخيلُ الى الش املاءِ
ــن إليك وما بي  ــنبل بل كيف أح للس
ــتظل اجلياع بها  ــى راية يس حنني إل
ليقتحموا شاهقات القصور والقالع 

احلصينة باجلند واملال فيمضي اجلنود 
ــالع الى أهلها  ــى أهلهم وتعود الق ال
ــالم  ــماء؟ س ويفرح بالعدل أهل الس
ــا لكي  ــا جميع ــا احترقن ــك فإن علي
ــاء فتنبثق  ــوت أرض العم ــم امل يحك
ــد تغني  ــن الوج ــارا م ــرات بح املعص

األلوف بها وميطر توق اجلياع).

القاســم / البينــة الجديدة /  
علي شريف

ضيّف بيت الشعر املنبثق 
ــي في  ــت الثقاف ــن البي م
ــد  أح ــم  القاس ــاء  قض
ــكيالت دائرة العالقات  تش
بالتعاون  العامة  الثقافية 
مع منتدى شباب القاسم 
نخبة من شعراء محافظة 
النجف في أمسية شعرية 
أدارها األديب الدكتور أحمد 
بقراءة  ــتهلها  اس ــال  اخلي
الذاتية للشعراء   ــيرة  الس
ــعرية  ــراءات ش ــال ذلك ق ت
ــاعر  مفتوحة ابتدأها الش
ــه  أعقب ــري  النهي ــدي  مه
ــم الشمري  ــاعر قاس الش

ــاعر  الش ــا  واختتمه
ــيني،  احلس ــماعيل  إس
ــؤول وحدة  ــا كان ملس فيم
ــون واآلداب في البيت  الفن
ــق  ــان املتأل ــي الفن الثقاف
ــة  بصم ــر  الهاج ــد  حمي
ــت مبوال  ــة متثل ــة رائع فني
ــد  وق ــجية.  ش ــودة  وأنش

ــي  الت ــية  األمس ــر  حض
نقدية  ــة  مداخل ــهدت  ش
ــد  محم ــور  للدكت ــة  أدبي
ــاتذة وأدباء  ــبيلي وأس الش
ــعراء وجمع من محبي  وش
بتقدمي  واختتمت  ــعر  الش
شهادات تقديرية للشعراء 

الضيوف.
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قصة قصرية

قصيدة

قصيدة

ســتة وســتون عاماً ما بني كردستان وبغداد ودمشــق قضاها هذا الرجل صادقاً مع نفسه وفكره وواقعه فيما أذكر 
كان أول قراءتــي لــه هو كتابه عن االغتيال السياســي َّـ االســالم، وشــدتني منذ مقدمة الكتــاب تناوله للجذر 
اللغوي لالغتيال نفســه حيث نســبه لألصل (غ و ل) بما يفيد الهالك ثم وزنه على زنة افتعال بما يفيد القصد 
والتعمد، واشــار اليه بمعنى إرادة الغول. الذي اذكره انني اعدت قراءة اِّـقدمة عدة مرات بعد ان اطربني وشــدني 

هذا االستقصاء اللماح.. اعداد / القسم الثقاَّـ

ÔmÜÓñ”

ــاحة الوثبة.. عبرها  ــي ناحية س ــار الصب من ”الصدرية“ س
واجته مباشرة نحو ساحة ”حافظ القاضي” استدار يسارا.. 
ــمس  ــة ”االورزدي باك”. كانت الظهيرة وحرارة الش ــر بناي عب
ــي ذات الوقت الذي  ــيصل ف ــان تؤكدان أنه س ــان دالت عالمت
ــلطان  ــيد س ــيصل فيه اصحابه. قرب مدخل جامع ”س س
ــر، حاملا يعبره يطالعه  ــي“  ثمة زقاق ضيق يؤدي الى النه عل
ــح رطبة  ــب وجهه ري ــاء.. تداع ــة امل ــد رائح ــر وتتصاع النه
ــد وصلوا  ــر، يجد اصدقاءه ق ــار، يقترب اكث ــبعة بالبخ مش
ــة املقلمة ونعال ”ابو  ــرعة من الدشداش قبله. يتخلص بس
ــدهما على هيئة صرة صغيرة قرب  االصبع” االسفنجي يش
ــاطئ الرملي، تتجه اقدامه ناحية النهر قبل أن تنغرس  الش
االقدام الصغيرة احلافية برمل الشاطئ الندي.. في املسافة 
ــن املاء.. في تلك اللحظة.. في تلك  القصيرة التي تفصله ع
ــه  البرهة او اجلزء الصغير من الثانية.. كان يتصاعد الى رأس
ــر بالدغدغة..  ــيء غريب.. يبدأ اول االم ــفل قدمية ش من اس
ــى صرخة  ــة تتحول ال ــرح.. الدغدغ ــول الى م ــة تتح دغدغ
ــى بطنه.. تصعد  ــده من ظهره.. ال ــد نحو أعلى جس تتصاع
ــو عنقه وتصاحبها في  ــو قلبه وصدره.. ومتضي قدما نح نح
ــط  ــده وس ــاوة رقيقة.. حينها يجد جس ــة غش ذات اللحظ
ــده وسط  املاء متكورا تارة ومنتفضا تارة اخرى.. يرقص جس
املاء.. ال يعلم كم يستمر هذه الشعور.. وهذه الدغدغة التي 
جتعله اصم ال يسمع حتى نداءات اصدقائه وصراخهم وهم 

يعبثون بالرمل واملاء. 
ــر الصبي.. غادر بلده مرغما.. جاب دوالً كثيرة..  فيما بعد.. كب
ــرص واليونان وايطاليا.. واوربا  ــوريا الى لبنان وقب بدأها من س
ــب الكثير  ــار والبحار.. رك ــن االنه ــر م ــرقية.. رأى الكثي الش
ــب الكثير من  ــات.. رك ــه احمليط ــي جابت ب ــر الت ــن البواخ م
ــى اقصاها.. بقي  ــه من اقصى االرض ال ــرات التي نقلت الطائ
ــه في تلك املسافة القصيرة  ــعور الذي كان يحس ذلك الش
التي تفصل الشاطئ الرملي القريب من شارع الرشيد.. في 
ــافة.. او البرهة شعورا غريبا لم يعشه مجددا وهو  تلك املس
ــت به املذيعة االنكليزية..  ــوب العالم.. اليوم حينما التق يج
وسألته عن معنى املواطنة.. والوطن.. حدثها عن ذلك الصبي 
ــمس  ــي ظهيرة مكتظة بالش ــوارع بغداد ف ــو يخترق ش وه
ــاطئ  والصمت متجها  ناحية الزقاق الضيق املؤدي الى الش
ــداد من  ــة يخترق بغ ــر يدعى دجل ــم نحو نه ــي ومن ث الرمل
ــكون والطمأنينة حتت  اقصاها الى اقصاها، حدثها عن الس
ــل أن تتبلل اقدامه في  ــجيرات صغيرة مير عليها قب ظالل ش
ــير بخطوات قصيرة  ــة غريبة تنتابه وهو يس املاء وعن رعش
ــة التي تسري من اقدامه وتصل الى  على الرمل، تلك الرعش
رأسه ”هذه هي املواطنة سيدتي” حتيرت املذيعة من اجابته.. 
ــا قالت نذهب الى فاصل قصير  ــم تقل له لم افهم.. لكنه ل

ونعود.
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جدار أزرق

محمد علوان جرب

÷Öbï@›uâ@ÒbÓy@NN@Ï‹»€a@ÖbÁ@›yaä€a@Ô”aä»€a@äÿ–Ωa@›Óyä€@ÂÌäí»€a@Ùä◊à€a@ø

·çb‘€a@ø@øb‘r€a@oÓj€a
“äë˛a@—v‰€a@ıaä»ë@—�ÓöÌ

أوالً: (ساعة بغداد) رواية لشهد الراوي 
ــارا لم تنله رواية  ــهرة وانتش نالت ش
ــرى، معاصرة لها، فهي في  عراقية أخ
ــابعة، كما  طريقها الى الطبعة الس
أنها ترجمت الى اللغة االنكليزية، ولم 
ــراغ، أو من صنع ماكنة  يأت ذلك من ف
ــار الرواية لسبب أو  دعاية تبغي انتش
ــماء  ــت من االس آلخر، فالكاتبة ليس
املشهورة سابقاً، وعملها هذا هو أول 
أعمالها الروائية، إذاً ال بدّ لهذه الشهرة 
ــباب  ــبب أو أس ــار من س وذلك االنتش
ــها، ولعل من  ــن في الرواية نفس تكم
ــة وغورها  ــباب وعي الكاتب ــذه األس ه
في أعماق النفس العراقية، فالساعة 
ــة ألي  ــكان، وال قيم ــداد م ــان وبغ زم
ــن مزيجاً معبراً عما  منهما إذا لم يك
ــع، بلغة تقتنص  ــي في قاع اجملتم يغل
ــار  أدق التفاعالت االجتماعية، وقد أش
ــى هذه  ــوري ال ــح املعم ــتاذ ناج االس
ــه ”... انّ الزمان واملكان  ــة بقول احلقيق
ــتقاللٍ  ولغتهما ال ميكن أن تُفهم باس
ــاعة  عن العقل االجتماعي”(1)، فالس
ــت ساعة واحدة بل هي ساعات،  ليس
ــان ومكان  ــول زم ــا دالٌ واملدل كل منه
ــاعة  ــة، اذ ثمة (س ــة اجتماعي وعالق
ــا البغداديون في  ــي يعرفه بغداد) الت
ساحة معينة، فهي زمان مؤطر مبكان، 
ــرب الثواني  ــاعة عجيبة، عق وهي س
فيها يتكلم ويعلن: ”سأتعب يوماً ما 
وأتوقف الى األبد“ ص32، وثمة ساعات 
ــوكت)  أخرى من صنع عضات (عمو ش
ــات محلته الصغيرات،  على ايدي فتي
وكأنه يعوض بهذه العضات الساعات 

ــال، وقد  ــه من اجناب األطف عن حرمان
ــض حتى أنه  ــخت لديه عادة الع ترس
”انحنى ليطبع على رسغ احمد ساعة 
ــي أن يفعلها  ــد نس ــة األثر لق عميق

ــاعات  معه في طفولته” ص198، فس
ــاعة بغداد، ودوران  ــوكت) وس (عمو ش
ــي زمان  ــاعات، امنا ه ــر كالس النواعي
ــدود باملكان الذي يعج بالعالقات  مش

ــجل  ــمي الس االجتماعية، ولذلك س
ــذي كتبته البطلة وصديقتها نادية  ال
ــخ محلة)، فكل  ــاعة بغداد – تاري (س
هذه الساعات دوال مدلوالتها مشدودة 
ــكان والناس، وإالّ  ــى الزمان وامل بقوة ال
ــن البطلة  ــم التصرف م ــف نفه فكي
ــني حني تخرجان  ــا املراهقت وصديقته
ــد انتصف الليل  ــة ماطرة ، وق في ليل
قاصدتني (ساعة بغداد)؟ كيف نفهم 
ــع ايدينا  ــرف الغريب ونض ــذا التص ه
ــم ندرك أن  ــرة احلقيقة، إذا ل على جم
الزمان واملكان يكونان بال معنى، إذا لم 
ــدا الى واقع اجتماعي يبث فيهما  يُش

نبضات قلوب الناس؟
ــف من  ــف، موق ــان موق ــاً: اإلنس ثاني
أحداث مجتمعه، من احلياة واملوت، من 
اجلمال والقبح، فهل لشهد الراوي في 
ــاعة بغداد) موقف؟ اجلواب: نعم،  (س
ــرب العالقات  ــاً يخ ــي تدين نظام فه
ــتبدل بها  ــة ويس ــة النقي االجتماعي
عالقات زائفة متتد معاولها لتهشيم 

ــال ”كان  ــق والصدق واجلم عوالم احل
ــك بالبندقية  ــروة، وهي متس منظر م
وتطلق الرصاص في الهواء يستفزني 
ــوم  ــك كل ي ــدث ذل ــخصياً... يح ش
ــة العلم..  ــيم حتي خميس في مراس
ــعيدة  ــذا اليوم تكون مروة س وفي ه
وفخورة بشكل ال يصدق“ ص65، هذا 
ــكرة اجملتمع التي ال  موقف يدين عس
ــجاعة واالبداع إال  ــال والش ترى اجلم
ــادياً  بأزيز الرصاص، مما يخلق جيالً س
ــى أنه ميارس  ــاالً، حت ــرى القبح جم ي
بسادية عنيفة فعل اطالق الرصاص 
ــراح، ورب  ــبات األف ــي مناس ــى ف حت
ــاة، ونحن  ــول الفرح مأس ــة حت رصاص
ــات  ما زلنا نحصد الثمار املرة مبمارس
ــابق  من هذا النوع، زرعها النظام الس
ــل، ونال  ــل بالناب ــط احلاب ــى اختل حت
ــاء ”قبل وقوع  ــن األبري ــراً م األذى كثي
احلرب بشهر متّ اعتقال (عمو شوكت) 
ــذ من دون  خِ

ــة... أُ ــب احلكوم من جان
ذنب ومن دون مراعاة حلالته الصحية.. 
أطلق سراحه بعد سبعة ايام وهو في 
حال اكثر تعاسة من التي كان عليها، 
ال يزيد مظهره سوءاً إال منظر الصورة 
ــي علقها على صدره للرئيس، وهو  الت
ــواء” ص187، هذا  ــق النار في اله يطل
ــام جر على الوطن  موقف رافض لنظ
ــاء منهم كلّ هذه  ــاس حتى االبري والن
التبرعات  ــع  ــدع، كجم والب الفظائع 
ــك  وكذل ــادرات،  والق ــن  القادري ــن  م
ــادرات كتبرع  ــن والق ــر القادري من غي
ــاء  النس ــاء بضفائرهن ”بعض  النس
ــا يقدمنه  ــس لديهن م ــرات لي الفقي

هدية الى الرئيس، قصصن ضفائرهن 
ــماءهن ووضعنها  ــا اس ــنب عليه وكت
ــاذا يفعل  ــف، أنا ال اعرف م ــي املتح ف
ــاء؟“ ص28 إنه  الرئيس بضفائر النس
ــاخر يثير الضحك، لكنه  ــؤالٌ س لس
ــكاء) كما يقول املتنبي،  (ضحك كالب
والكاتبة ال تدين جانباً واحداً، بل تعلن 
ــد اخملربة األخرى، اليد التي  ادانتها للي
ــعوب ”إن  تفرض حصاراً، فتجوع الش
احمللة لم تعد مكاناً مناسباً للعيش، 
احلصار واحلكومة خرّبا حياتنا” ص87، 
فاخلراب بفعل اجتاهني مختلفني، اجتاه 
ــاذا كان يريد  ــل واجتاه اخلارج ”م الداخ
بوش األب من حياتي؟ وما الذي يطلبه 
ــا“ ص189، فالقلوب  ــن منه بوش األب
ــوه  ــة احلقة ترفض كل ما يش الوطني
معالم اجلمال في وطننا احلبيب ”جاء 
ــيء وخربوا  املارينز.. لقد خربوا كل ش
ــا نحن األطفال الذين كبرنا في  حياتن
ــحت دباباتهم آثار  ــكان، ومس هذا امل

طفولتنا من الشوارع” ص197.

الساعة ليست ساعة 
واحدة بل هي ساعات، كل 

منها دالٌ واِّـدلول زمان 
ومكان وعالقة اجتماعية، 

إذ ثمة (ساعة بغداد) التي 
يعرفها البغداديون َّـ 

ساحة معينة، فهي زمان 
مؤطر بمكان
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(ســاعة بغداد) رواية لشــهد الراوي نالت شــهرة وانتشــارا لم تنله رواية عراقيــة أخرى، معاصرة لها، فهــي َّـ طريقها اُّـ الطبعة 
السابعة، كما أنها ترجمت اُّـ اللغة االنكليزية، ولم يأت ذلك من فراغ، أو من صنع ماكنة دعاية تبغي انتشار الرواية لسبب أو آلخر، 
فالكاتبة ليست من االسماء اِّـشهورة سابقاً، وعملها هذا هو أول أعمالها الروائية، إذاً ال بد لهذه الشهرة وذلك االنتشار من سبب أو 
أسباب تكمن َّـ الرواية نفسها، ولعل من هذه األسباب وعي الكاتبة وغورها َّـ أعماق النفس العراقية، فالساعة زمان وبغداد مكان، 

وال قيمة ألي منهما إذا لم يكن مزيجاً معرباً عما يغلي َّـ قاع اِّـجتمع.. قراءة / أمني قاسم اِّـوسوي
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آمنة اِّـياح

تجابا  اً فاسْ رًّ ْدَ حُ َ وْتَ اجملْ دَعَ
هابا  زَّاً  مُ هِ عِ تَ بطفِّ فْ وَطُ

نْتَ وِتْراً  زَمْتَ وما وهنتَ وَكُ عَ
رُ  احلِرابا  َوْ دَ  اجلْ شَّ وحولكَ حَ

وْتَ صبْراً  دَ ابَةً وَعَ هَ لَوْتَ مَ عَ
رِ اجملابا 

كْ أِ الْفِ َبْدَ نْتَ ملِ وَكُ
جٌ  أَنْتَ لِقلعةِ األحرارِ نَهْ فَ

ابا  حَ رِهُ وهمى سَ
كْ ى فَ تَنَامَ

أبا األحرارِ مذْ أسرجتَ قوالً
بهِ الالءاتُ تضطرمُ اضطرابا

وكنتَ بكربالءَ فتىً عليَّاً

بسيفِ احلقِّ قدْ حزَّ الرقابا
ورتلَّ أيةَ الشجعانِ رمحٌ

رابا ردينيُّ أحالهمُ سَ
وجيبٌ منْ لظى يستلُ غيظاً  

قريشياً ذهاباً  أم إيابا 
نا أناتُ قلبٍ  ولكنْ جرحُ

على صمتٍ ميورُ بنا التهابا
زْنٍ  وصرخةُ ثاكلٍ في لُيْلِ حُ

يخالطها على املعنى اغترابا 
ْنُونِ حبُّ  َ ابِسَ اجملْ ن عَ وَبِيْ مِ

انَ ذابا  دَ جْ وِ
إذَا ما المسَ الْ

ورمضاءُ احلشا نادى فراتاً   
ونبضُ القلبِ قدْ زادَ اكتئابا 

اقِ يسمو  فَ لَى اآلْ رٌ عَ ا بَدْ نَ هُ
ي ركبَ الصعابا  لِ الَّذِ ضْ أَبُو الْفَ

يْهِ يغفو أَلْفُ سؤلٍ  يْنَ لَى عَ عَ
عَ اجلوابا  دْ وَضَ يْه قَ فَّ ي كَ وَفِ

لَّ يزهو  رٌ للعقيلةِ ظِ دْ وَخِ
يْبَتِه خرابا  وا لِهَ وَإِنْ رَامُ

مْ خيباتُ دهرٍ  هُ أالَّ خسئوا فَ
قِّ بابا ى كربال لِلْحَ وَتَبْقَ

نبيل الشرع

ــلومِ رَدِيفُ لِيلٌ ومن حولِ الكُ عَ

فيفُ رٌ وعَ ــقاهُ طــاهِ ودمْعي سَ

ها وعُ راتِ دُمُ اجِ ي خاليا السّ وتبكِ

وفُ ــزاءٍ والنّـــداءُ طفُ ونُ عَ جُ شُ

ةً جَ وإِنّي لِذاتِ احلـــرّ أَحملُ مهْ

ها عنْــد احلُسيـــنِ نَزِيفُ رائِقُ حَ

هادَةً يا منــــْبَر التارِيخ هاكَ شَ فِ

نِيفُ ـــعزّ بِالعــــبادِ حَ إمـــامٌ بـَ

ها عاعُ الم احلـــقّ جلّ شُ دماءُ سّ

ثَرى من بـــــهاءٍ بالكرامِ وَرِيفُ

زائِما قي عَ تَساقَطَ طلْــعُ النّور يسْ

لِيفُ رداءٌ مبجــــــــدٍ لإلِبـــاءِ حَ

رُهُ ــــــنيَ وفجْ فأَنْتَ رداءُ الفاحتَ

رٍ بالعرُوشِ يَطوف عال تاجَ نصْ

ينُها سِ يـــــاتِ حُ وأَنتَ سالمُ الباكِ

رِيفُ
ـــــدى للثائرِينَ شَ وأَنتَ الهُ

هادةِ الزبٌ  ــــرَ الشّ رُكَ يا نهْ وَنحْ

يــــــرةٌ وثَقيفُ ورِيثٌ لـــطه سِ

م يرُهُ نَشيدٌ ألحرارِ احلِيـــــــاة كبِ

نِيف ـقنيَ مُ نيٌ أَمــــــيرُ النّاطِ سِ حُ
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عن مكتب تنوير لطباعة وبيع الكتب/ العراق – 
بغداد –باب املعظم –شارع املكتبات، صدرت رواية 
(العواصف تدخل اجلنة) للكاتب د. عبد احلسني 
احلكيم، وهي من القطع املتوسط وجاءت بـ(٢٠٠) 
صفحة. سبق للكاتب ان اصدر مجاميع شعرية 
وقصصية ورواية ومجموعة كتب اقتصادية عن 

ازالة ملوحة التربة وغيرها من املؤلفات.

سارة فالح حسن
حني تتحول األوطان إلى مقابر 

ونعيش ربيع حياتنا.. بني البنادق 

واخلناجر
ي  ــن وفِ ــعب الوط ــتنا ش ساس
ــعبنا عاش مكسور  املنافي ش

اخلاطر
ملا نخاف؟!

وهل فقدنا عزنا ؟
ــزاب تلوثت  ــة األح ــا ببرك أم أنن
ــا يعلو  ــان غيمن ــا وبالدخ ثيابن

السماء عامر؟!
ــة  ــل رأينا ساس ــاف وه ــا نخ مل
ــل األموال  ــالد؟! مقاب ــوا الب باع

واجلواهر؟!
ــرة  ــا ببص ــت أطفالن أم عطش

احلضارة؟
ــة  مكبوت ــا  أحالمن ــدت  وئ أم 

دانة؟ مُ
عاش العراق خادما لدولة جبارة
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_“bÆ@Ûnfl



ــف تقيّم ألبومك األخير «اجلرح اللي  * كي
بعدو» بعد مرور أشهر عدة على طرحه؟

ــن النجاح الذي حصده  ـ أنا راضٍ متاماً ع
ــو حقق لي ما كنت أحلم به،  األلبوم، فه
ــواء على الصعيد العربي أو اللبناني،  س
ــالت الغنائية  ــك احلف ــى ذل ــل عل والدلي
ــي لبنان ومصر  ــرة التي أحييتها ف الكثي

ــذاع عبر أثير  ــج، وال تزال أغنياته تُ واخللي
ــى مواقع  ــرح عل ــة وتُط ــات العربي اإلذاع
ــل االجتماعي. ورغم خوفي الناجت  التواص
ــوري لفترة طويلة،  من ابتعادي عن جمه
ــرح» التي  ــي «ما في ج ــاح أغنيت إال أن جن
ــب في  ــو كلي ــة الفيدي ــا بطريق رته صوّ
ــعرني باالرتياح، كما أفتخر  أوكرانيا، أش

ــوم بتعاوني مع الفنان  في هذا األلب
كاظم الساهر في أغنية «العدل يا 

حبيبتي».
متها مع  * ما رأيك باألغنية التي قدّ

كاظم الساهر؟
ل، وأعشق  ـ كاظم هو فناني املفضّ
ــري، ولطاملا متنيت  ــه منذ صغ أغاني
ــي معه، وقد حتققت  تقدمي عمل فن
أمنيتي هذه من خالل أغنية «العدل 
يا حبيبتي»، وهي من أفضل أغنيات 
ــي مهما  ــر، علماً أنن ــوم األخي األلب
ثت عن الساهر، تبقى شهادتي  حتدّ
ــان متواضع،  به مجروحة، فهو إنس
ــة، وراقٍ في تعامله مع  أخالقه عالي

اآلخرين.
ــعد الغريري مؤلف  ــاعر أس ــض الش *  رف
م  ــدّ ــي» أن تق ــا حبيبت ــدل ي ــة «الع أغني
ــاهر، فما  ــم الس ــدالً من كاظ ــة ب األغني

تعليقك؟
ــي التعليق  ــاص، وال ميكنن ــذا رأيه اخل ـ ه
على رفضه، لكن أؤكد أن عالقتي بكاظم 
ــا أحد، وال  ــاهر أقوى من أن يؤثر فيه الس

محل للخالف بيننا.
ــي تقدمي  ــاح ف ــتطعت النج ــف اس * كي

اللهجات العربية اخملتلفة؟
ــرة من عمري حني  ـ كنت في الثانية عش
دني على االستماع إلى كل  بدأ والدي يعوّ
ــداً أنني كنت  ــوان الغنائية، وأذكر جي األل
أحفظ كل أغنيات الفنان العراقي ناظم 
ــرة  ــة عش ــنّ السادس ــي، وفي س الغزال

ــيقار الكبير محمد  فزت بكأس املوس
ــه أغنيتَي  ــت أحفظ ل ــاب، وكن عبدالوه
ــوادي»، فقد  ــا جارة ال ــن غير ليه» و«ي «م
ــاً عربياً وليس  ــى أن أكون فنان ــت عل تربّي
ــن من غناء  ــب، وأنا متمك لبنانياً فحس
ــة وحتى اخلليجية،  كل اللهجات العربي
وهذا جعلني مميزاً وقادراً على غناء الطرب 

األصيل في دار األوبرا املصرية.

ــر، لكنك لم  ــور كبير في مص *لك جمه
ــة املصرية بعد،  ــن ألبوماتك األغني تضمّ

فما السبب؟
ــني  املصري ــو  نح ــري  بتقصي ــرف  أعت ـ 
واألغنية املصرية، والسبب هو انشغالي 
الدائم بالسفر الى مختلف الدول إلحياء 
ــي  ــوث ف ــديَّ للمك ــت ل ــالت، وال وق احلف
القاهرة وااللتقاء بشعراء وملحنني. كما 

ــق األغنية اخلليجية،  ر في ح ــي مقصّ أنن
ــكل املطلوب، فطوال  مها بالش ــم أقدّ ول
ــة  م إال أغني ــدّ ــم أق ــة ل ــيرتي الفني مس
مصرية واحدة، عنوانها «إنسى»، وكانت 
ــن محمود  ــع صديقي امللح ــاون م بالتع
ــني  ــراً ح ــاً باه ــت جناح ــي، وحقق اخليام
ــتغل  ــف لم أس ــي لألس ــا، لكنن طرحه
ــوري بتقدمي  ــد جمه ــا، ولذلك أع جناحه

أغنيات مصرية في ألبوماتي املقبلة.
ــني العرب  ــر من املطرب ــد عدد كبي * ابتع
عن األلبومات الغنائية واكتفوا باألغاني 

املنفردة، فما رأيك بذلك؟
ــدة ألبوماً  ــابيع ع ــم طرحي منذ أس ـ رغ
ب  ــي أرحّ ــن ١٢ أغنية، أجدن ــالً تضم كام
ــر لأللبوم  ــة أن التحضي ــرة، خاص بالفك
ــل، وتطول املدة مع  يحتاج إلى وقت طوي
ــاء احلفالت، لذا  ــفر الى اخلارج وإحي الس
ــينغل» أو امليني  ــة «الس ل األغني ــكّ تش
ألبوم احلل األمثل لتلك املشكلة، فليس 
ــالث أو  ــان لث ــغل الفن ــاً أن ينش منطقي
ــنوات في التحضير أللبوم غنائي  أربع س

ويغيب عن جمهوره.
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ــه الغنائي األخير «اجلرح  ــاه التام عن النجاح الكبير الذي حققه ألبوم ــان اللبناني ملحم زين عن رض ــر الفن عبّ
ــه حلمه بالغناء مع «قيصر األغنية العربية» الفنان  ــهر عدة، محققاً من خالل اللي بعدو»، الذي طرحه منذ أش
ث ملحم عن خالفاته مع الساهر، وعالقته بابنه البكر «علي» وزوجته، وكشف عن  العراقي كاظم الساهر. حتدّ

رأيه في الغناء مع شمس األغنية جنوى كرم، وسبب تقصيره في تقدمي األغنية املصرية..

البينة الجديدة /  محمود الرفاعي
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متابعة / البينة اجلديدة
لم تتمكن اإلعالمية الكويتية مي العيدان عن السكوت عن جرأة املمثل 
ــاوي بعد تقبيل زوجته ندى كامل على السجادة  املصري أحمد الفيش
ــاركته في مهرجان اجلونة السينمائي. وبعد الضجة  احلمراء خالل مش
ــام الكاميرات اكثر  ــاوي كعادته، بتقبيله زوجته أم ــي اثارها الفيش الت
ــي زوجتك حاللك وبتحبها  ــه العيدان ايضاً قائلة: «ه من مرة، هاجمت
ــفت فنان عربي يقبل زوجته  ــيء، لكن أنا ما ش ــقها ما قلنا ش وتعش
ــو اللي  ــجادة احلمراء من قبل». وأضافت: «ش ــكل على الس بهذا الش
ــرير معاك من البيت؟ أو تخلع مالبسها ليكتمل  كان ناقص جتيب الس
ــاوي «يكون ممن  ــع عن تصرف الفيش ــيرة الى ان من يداف ــو؟»، مش الش
ــيع الفاحشة». وكان الفيشاوي أثار، للمرة الثانية، جدالً  يحبون أن تش
كبيراً في مهرجان اجلونة. فبعد اللفظ السيئ الذي قاله العام املاضي، 

ــدل بقبالته لزوجته في  االول اثار اجل ــا  ظهورهم
إعالمياً بعد زفافهما.

ÊaÜÓ»€a@Ôfl@o‘�‹«@aàÿÁ
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الفن مالزم لرقي اجملتمعات، وكلما 
ــع ازداد االهتمام  ــع وعي اجملتم ارتف
ــن جماليات احلياة،  بالفن املعبر ع
ــترا خالصة الرقي  وتعتبر األوركس
ــذل  ــم، وتب ــع دول العال ــي جمي ف
ــا بالغا بالفرق  دول العالم اهتمام
ــك كان احلال  ــيمفونية، وكذل الس
في العراق في فترات ماضية، حيث 
ــام بالغ بالفرقة  ــك اهتم كان هنال
ــة العراقية  ــيمفونية الوطني الس
والتي تعتبر من اقدم األوركسترات 
ــط،  االوس ــرق  الش ــة  منطق ــي  ف
ــات  اربعيني ــي  ف ــت  ــد تأسس فق
ــاط محدود، ثم  القرن املاضي بنش
ــع  ــينيات توس ــي نهاية اخلمس ف
نشاطها كما ونوعا الحقا، ما بني 
ــاحة  العزف والتدريس، ورفدت الس
ــماء المعة.  بأجيال متالحقة واس
ــى احلاضر فاذا كل  الى ان وصلنا ال
شيء يتغير! فال شيء غير االهمال 
ــب, حتى وصل احلال ان متنع  العجي

ــهر عديدة!  رواتبهم وألش ــم  عنه
ــات التي  ــل مقدار الضغوط فتخي
ــها الفرقة, كيف ميكن ألي  تعيش
عضو حضور التمارين وهو ال ميلك 
أجرة النقل؟! وكيف ميكن ان يبدع 
ــم ان هنالك من  ــه فارغة؟! ث وبطن
يعيش في بيت مؤجر, ويجب عليه 
ــارع, حتى ان  ان يدفع او يطرد للش
احد الشباب قرر ان يترك الفن, فهو 
ال يسد جوع اطفاله, واجته للعمل 
ــه,  ــدد التزامات ــي يس ــاغ ك كصب
ــة هو ملاذا تتأخر  فاألمر االكثر غراب
ــن دون باقي  ــم فقط م ــم ه رواتبه
ــة؟! انها الفئة التي  موظفي الدول
ــا. وتصور  ــن يدافع عنه ــك م ال متل
ــر راتب أعضاء البرملان  معي لو تأخ
ــات الثالث, هل يسكتون  او الرئاس
ــن التأخير؟! بالتأكيد  يوما واحد ع
ــتثور ثورتهم وتعربد زبانيتهم،  س
ــات والصحف  ــم الفضائي وتتبعه
ــراخ، مطالبة بحق  ــق والص بالنعي
ــر  ــة، فانظ ــة البرجوازي ــذه الفئ ه

ــهر  ــم التفاوت والظلم، فأش حلج
ــم التكتم اعالميا  عديدة لفئة يت
ــم جتاهلهم  ــى مصيبتهم, ويت عل
القصدي اعالميا,  ــيانهم  عبر نس
فال يذكر لهم صوت في الفضائيات 
واالذاعات والصحف العراقية. هذا 
ــنا  ــا لتصور اننا لس ــر يدفعن االم
ــام وحقوق تصل الى  في دولة ونظ
ــى كبيرة  ــا, بل الى فوض اصحابه
بيد اغبياء ولصوص وشواذ ودواعر, 
ال تفهم ادارة الدولة وال تعي سبيل 
الرقي باجملتمع, مع تنفذ اخلفافيش 
ــر الناس  ــة وحتكمهم مبصي بالدول
ــورة مخيفة  ــا ص ــم, انه وحقوقه
ــر ان  ــا. ننتظ ــم ابتالعه ــة يت لدول
تلتفت اجلهات اخملتصة حلق الفرق 
ــول على  ــي احلص ــيمفونية ف الس
ــا املتأخرة, واعطائها حقها  رواتبه
ــة, كي تتغير  ــي االهتمام والرعاي ف
ــي في مخيلة  ــة الت الصور البائس
كل العراقيني عن الطبقة احلاكمة 

البرجوازية.

fib‡Á�a@Ú”ä�fl@o§@ÚÓ”aä»€a@ÚÓ„Ï–‡Óé€a
متابعة / البينة اجلديدة

ــول اطاللة  ــي اثيرت ح ــرة الت ــة الكبي ــد الضج بع
ــان اجلونة  ــي مهرج ــيئة» ف ــربيني «الس ــا الش دين
ــو عفوية لها  ــرت مقاطع فيدي ــينمائي، انتش الس
وهي تتحدث عن مالبسها. واكدت الفنانة املصرية 
ــلبي انها ال  ــي ش ــع االعالمية بوس ــث م ــي حدي ف
ــترتديه، وال تأخذ الكثير  ــكل كبير مبا س تهتم بش
ــر الطاللتها. الفتة الى انها  من الوقت في التحضي
ــتان واعجبها فاشترته. كانت مسافرة ورأت الفس

ــع بها في  ــي فاجأت اجلمي ــدت ان اطاللتها الت واك
ــريحة  ــة كانت مفاجأة لها أيضاً، لناحية تس اجلون
ــون «كيرلي» طويال، اال  ــعرها التي اعتادت ان يك ش
ــم وقصير، االمر  ــعر ناع ــا ظهرت في اجلونة بش انه
ــع. وكانت  ــا فاجأ اجلمي ــا وفاجأها كم الذي أربكه
الشربيني تعرضت للكثير من االنتقادات القاسية 

ــذي  ــتانها ال ــبب فس ــاخرة بس ــات الس والتعليق
اختارته من «روبيرتو كافالي» ويبلغ ثمنه نحو ١٩٠٠ 
ــاور  ــع قالدة واقراط واس ــقته م ــي، ونس دوالر اميرك

ناعمة من االملاس.
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متابعة / البينة اجلديدة
حتدثت الفنانة روجينا عن احدى عاداتها 
ــرة  ــرتها نض ــل بش ــي جتع ــة الت اليومي
ــاقتها. ــاعدها في احلفاظ على رش وتس

ــة انها  ــة تلفزيوني ــي مقابل ــارت ف واش
ــرب املاء، بعد  حترص عند الصبح على ش
ــوال الليل  ــة ط ــارج الثالج ــه خ ان تترك
لتكون حرارته من حرارة الغرفة، وتتناوله 
مباشرة بعد استيقاظها. واضافت انها 
«بعد ٤٥ دقيقة من شربها لقنينة املياه، 
تتناول فصني من الثوم بعد تقطيعهما 
كما لو انهما دواء، ومن بعدها ملعقة زيت 
زيتون»، الفتة الى ان ذلك يزيد من مناعة 
ــاعدها في احلفاظ  ــم وينقيه ويس اجلس
على جمال بشرتها ورشاقتها. وفي وقت 

ــة انها ال  ــدت الفنانة املصري ــابق، اك س
حترم نفسها من اي طعام، بل تتناول كل 

ــو لها  ــا يحل ت م بكميا
 ، ــة ل معتد

ظب  ا تو و
ــى  عل

ــة  س ر مما
ــة  الرياض
ب  ــر ش و

كمية 
كبيرة 

ــن  م
املياه.
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متابعة / البينة اجلديدة
ــة أحالم بدأت التراجع  يبدو ان الفنانة اإلماراتي
عن قرارها املفاجئ باالبتعاد عن مواقع التواصل، 
حيث لم تتوقف عن مشاركة متابعيها بصورها 
ومقاطع الفيديو من مناسباتها اخلاصة. وعادت 
ــتغرام» من خالل فيديو  احالم الى تطبيق «انس
ــارك الهاجري،  ــا بيوم ميالد زوجها مب احتفاله
ونشرت أخيراً مجموعة من الصور مع املصمم 
ــي زهير مراد خالل تواجدها مع زوجها في  العامل
ــرت صورة مع زوجها  ــهرة خاصة. كذلك نش س

ــت عليها:  ــس، وعلق ــا في باري ــالل وجودهم خ
ــن واجلمال مع احلب».  «في مدينة احلب والفاش
ــف النجمة االماراتية  ــن جهة ثانية، لم تتوق م
ــى خاصية  ــور والفيديوهات عل ــر الص عن نش
ــا اخلاصة التي  ــتوريز» للترويج ملنتجاته «الس
ــرمي  ــا ك ــي»، وكان آخره ــي «بوتيك ــا ف تعرضه
ــن اخلاص بها. وكانت أحالم فاجأت  الفوندايش
اجلميع بصورة ودعت فيها متابعيها، الفتة الى 
ــر صورها حلني إنتهائها  انها ستتوقف عن نش

من تسجيل ألبومها اجلديد.

@NNâaä‘€a@aàÁ@Â«@…ua6m@‚˝yc
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متابعة / البينة اجلديدة
ــدل الكبير الذي أثارته بإهمالها مرض زوجها  بعد اجل
ــأت الفنانة  ــن ذلك، فاج ــرك وتراجعها ع محمد الت

املغربية دنيا بطمة متابعيها بصورة لقبر.
ــاركت بطمة متابعيها على تطبيق «انستغرام»  وش
بصورة لقبر الفنانة املغربية الراحلة وئام الدحماني، 

وعلقت عليها قائلة: «اللهم ارحمها وارحم كل أمة 
لى اهللا عليه وسلم»، معلنة بذلك  ــيدنا محمد صَ س
ــكل  ــا التي رحلت عن عاملنا بش ــوقها لصديقته ش

مفاجئ هذا العام.
وتفاعل اجلمهور بشكل واسع مع الصورة التي نالت 
ــا وتعليقاتهم التي أثنت  إعجاب اآلالف من متابعيه

ــا، وحرصها على  ــدق ووفاء بطمة لصديقته على ص
ــتمرار. وكانت بطمة أثارت ضجة كبيرة  تذكرها باس
ــرها مجموعة من الصور لزوجها على سرير  بعد نش
املرض، بعد تلقيه جرعة من الدواء لبداية رحلة عالجه 
ــي، مديرة  ــارة التعمارت ــرض اخلبيث. وكانت س من امل
ــفت أن نتائج التشريح  أعمال الفنانة الراحلة، كش

ــادة مفاجئة،  ــكتة قلبية ح ــي أكد وفاتها بس الطب
ــة وفاتها األخيرة كانت  ــة إلى أن «وئام حتى حلظ الفت
بأمت صحتها ولم تكن تعاني من أي مشاكل صحية، 
ــياً  ــس متاماً كانت بصحة جيدة نفس بل على العك
ــدياً، وتضع بحماس وحيوية اللمسات الفنية  وجس

األخيرة لفيلمها السينمائي اجلديد».
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الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
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الوعي الصحي يرجى ارسالها 
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

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

 

Prequalification Announcements for Tender No: 009/PC/18 
Provision of Mototrbo Digital Radio And Spares for EBS Project 

Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil 
Company, Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract 
(DPSC) signed on May 24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and 
surface engineering construction are carried out in Iraq. 

Tender Title: Provision of Mototrbo Digital Radio And Spares for EBS Project 
Tender No.: 009/PC/18 
Tender Information:  
Scope of Work 
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified international professional experience and can carry out to 
provide the Mototrbo Digital Radio And Spares ，such as : Motorola DP4801e Mototrbo digital radio, DP4801E, or 
equivalent and compatible;Motorola DM4601e Mobile VHF, DM4601E, or equivalent and compatible;Motorola 
Digital Mounting Bracket, RLN6466A, or equivalent and compatible;Motorola standard mobile 3m/10ft power cable, 
HKN4191B, or equivalent and compatible;Motorola Digital Mounting Bracket ;Motorola standard mobile 3m/10ft 
power cable;DM4601e  antenna;Motorola Repeater;DR3000 duplexer and etc. 
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the 
following requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:   
1． General introduction of the  participants   
 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, 

scope of business etc.) and Qualification certificate  
2. Professional qualification documents of the participants  

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications  
3． Introduction to the service capacity of the participants  
4． Historical performance of participants company service in recent 5 years 
5． Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in 

recent three years and Bank credit certificates  
6． Other materials should be supplemented if needed 
7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. 

And It will be deducted from the contract payment directly. 
Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before 10th Oct 2018, Iraq Time 
 Prequalification document submission format:  

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS ;  
(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND 

COMPILE” 
Important Notice:   Allparticipants shall submit one (1) original and one (1)CD in sealed envelopes 

and MUST clearly marked Tender Name and contact method including the mobile phone number 
and E-mail address and Tender No. 

 Prequalification document submission address:  
ZhenHua Oil Co,. Ltd. (EBS Project),  
BIAP, Iraq 
to WangShaoyu 00964-7818356928 
E-Mail: wangshaoyu@zhenhuaoil.com  & wangweiguang@zhenhuaoil.com  

振华石油控股有限公司 
ZhenHua Oil Co.,Ltd. 

 

Prequalification Announcements for Tender No: 040-SC-18 
Provision of Medical Service For EBS Project 

  
Tender by: Zhen Hua Oil Co., Ltd. (EBS Project), a company as the Contractor and Operator cooperating with 

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

 
Tender Title: Provision of Medical Service For EBS Project 
Tender No.: 040/SC/18 
Tender Information:  
Scope of Work 
Zhen Hua Oil is to seek a company who has qualified international professional experience, can provide medical 
service by providing expatriate and national doctors/nurses to work at EBS oilfield in Iraq, with necessary resources 
to organize and conduct international medical evacuation when necessary.  
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the 

following requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:   
1． General introduction of the  participants   
 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, 

scope of business etc.) and Qualification certificate  
2. Professional qualification documents of the participants  

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications. 
Doctors/Nurses must hold license that entitle them to perform medical duty in Iraq.  

3． Introduction to the service capacity of the participants  
4． Historical performance of participants company service in recent 5 years 
5． Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in 

recent three years and Bank credit certificates  
6． Other materials should be supplemented if needed 
7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. 

And It will be deducted from the contract payment directly. 
Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before 10TH Oct 2018 Iraq Time. 
 Prequalification document submission format:  

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS    
(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND 

COMPILE” 
Note:   All participants shall submit one (1) original and one (1) CD of each package in separate 

envelopes marked Tender Name and Tender No. 
 Prequalification document submission address:  

ZhenHua Oil Co,. Ltd. (EBS Project),  
BIAP, Iraq 
to WangShaoyu 00964-7818356928 
E-Mail: wangshaoyu@zhenhuaoil.com & wangweiguang@zhenhuaoil.com  

 
 

NO.3036.SUN.30.SEP.2018 العدد (٣٠٣٦) األحد ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨ 

فقدان هوية
ــة (٨٢٤٣)  ــة اِّـرقم ــي الهوي ــدت من فق
الصادرة من (نقابة الصحفيني العراقيني) 
اِّـركز العام باسم الصحفي (غازي لعيبي 
ــليمها  ــر) نهيب بمن يعثر عليها تس خنج
ــة الجديدة) الكائن  اُّـ مقر جريدة (البين
(وزارة  ــل  مقاب ــني)  اِّـهندس ــي  (ح َّـ 
ــول  اِّـحم ــم  بالرق ــال  االتص او  ــل)  النق

 ٠٧٧١٩٤٩٧١٨٠
مع وافر االمتنان والتقدير.

فقدان
فقدت مني هوية صادرة من 
الكلية الرتبوية اِّـفتوحة - 
ــرة  فقدت عام  ــز البص مرك
ــندس  ــم ( س باس  ٢٠١٦
ــد  محم ــم  كاظ ــد  محم
ــن يعثر  ــى م ــوَّـ ) فعل الع
ــليمها ِّـصدرها  ــا تس عليه
ــم  الرق ــى  عل ــال  االتص أو 

٠٧٧٣٥٠٥٨٧٠٢

فقدان
ــة الطالب  فقدت مني هوي
التقني  الصادرة من اِّـعهد 
ــم الكهرباء  ــل / قس / موص
ــم  فقدت عام ٢٠١٤ باس
(محمد عبد الجبار يونس) 
ــر عليها  ــاء ممن يعث الرج

تسليمها ِّـصدرها.
مع التقدير

جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / االمالك

لجنة البيع وااليجار الثانية
اعـــــــــالن

ــة ِّـديرية بلديات بغداد  ــن لجنة البيع وااليجار الثانية التابع تعل
ــة البالغة  ــة ٦٧٩١/١ م١٢ الفخري ــة اِّـرقم ــن تأجري القطع ع
ــدة اُّـ مديرية بلدية ابي  ــبيلية العائ ــاحتها (٢دونم) حي اش مس
ــاء متنزه ومدينة العاب عليها وِّـدة (١٠) عشر  غريب لغرض انش
سنوات مساطحة وفق القانون ٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـادة (١٦ منه) 
وتؤول اِّـشيدات اُّـ البلدية بعد انتهاء اِّـدة بدون عرض علما ان 
مبلغ التقدير السنوي (٥٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون دينار فعلى 
ــرتاك باِّـزايدة العلنية مراجعة البلدية اعاله خالل  الراغبني االش
مدة االعالن البالغة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن 
َّـ الصحف اِّـحلية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
ــو عليه اِّـزايدة  ــدرة ويتحمل من ترس ــن القيمة اِّـق (١٠٠ ٪) م
ــر االعالن واِّـصاريف االخرى اِّـرتتبة على ذلك وستجري  اجور نش
اِّـزايدة العلنية َّـ تمام الساعة (١٠) صباحاً من اليوم بعد االخري 
ِّـدة االعالن َّـ ديوان البلدية وعلى اِّـشرتكني َّـ اِّـزايدة العلنية 
ــكن والبطاقة التموينية  ــب هوية االحوال اِّـدنية وبطاقة الس جل

(اصل + صورة).
مدير بلديات محافظة بغداد
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ــيخ عبد  ــال ممثل املرجعية الش     وق
ــة  ــالل اخلطب ــي خ ــدي الكربالئ امله
ــب ان  ــة: يج ــالة اجلمع ــة لص الثاني
يتسلح احلسيني بـ(الوعي الثقافي) 
ــوا اخواني عندنا مؤمن وعندنا  الحظ
ــلح املؤمن  ــيني، ان يتس مؤمن حس
احلسيني في عصرنا بسالح املعرفة 
ــالمية  االس ــة  والثقاف ــة  الفقهي
واالجتماعية  ــة  واالقتصادي التربوية 
والسياسية وجميع مناهج االسالم 
ــه  ــه وثقافات ــي معارف ــر ف وال يقتص
ــات االكادميية  ــارف والثقاف على املع
ــة. العام ــات  والثقاف ــة  التخصصي
ــوة واالخوات  ــا االخ ــد ايه واضاف:جن
ــرف كل جهده  ــم ويص ــض يهت البع
ــل املعارف  ــه وافكاره في حتصي ووقت
ــة وهذه وان  ــة والتخصصي االكادميي
ــة  الطبي ــارف  كاملع ــة  مهم ــت  كان
والهندسية والكيميائية والفيزيائية 
ــة والتربوية واالقتصادية  واالجتماعي
ــا ولكن  ــة في حياتن ــرة مهم املعاص
ــر املوقف  ــي نُبص ــك ال يكفي لك ذل
ــيني املطلوب في عصرنا هذا.  احلس
ــلح  ــي ضرورة ان يتس ــرى الكربالئ وي
ــيني باملعرفة الفقهية،  املؤمن احلس
ــة اجتماع  ــالم ثقاف ــات االس فثقاف
وثقافة تربوية وثقافة روحية وثقافة 
كل  ــي  وف ــية  وسياس ــة  اجتماعي
مجاالت احلياة ألن هذه الثقافات هي 
ــب، عندنا بصر  املفتاح لبصيرة القل
نرى به االشياء وحقائق االشياء فالبد 
ــا قلب نرى بعني البصيرة  ان يكون لن
ما هو املطلوب منّا املوقف احلسيني 
جتاه الواقع الذي نعيشه وفي اجملتمع 
ــه، فالبد ان يكون هناك  الذي نعيش
ــلح املؤمن  ــأن يتس ــاً ب ــام ايض اهتم
احلسيني بالثقافة واملعرفة الفقهية 
ــالم، وان  ــك من ثقافات االس وغير ذل
ــات معاصرة  ــه ايضاً ثقاف يكون لدي
ــرة وان يكون  ــام بالثقافات املعاص إمل
ــاع مجتمعه.واضاف  لديه إملام بأوض
«ليس من الصحيح ان يكون اهتمام 
بنفسه  ــيني  احلس املؤمن  ــان  االنس
ــرف على ما هو  ــاول ان يتع فقط يح
ــه وخاصته  مطلوب من علوم لنفس

ــام بأوضاع  ــد ان يكون لديه إمل بل الب
ــاً وان  ــاً إجمالي ــو إملام ــه ول مجتمع
يأخذ هذه املعرفة الفقهية والثقافة 
ــن منابعها  ــالمية ان يأخذها م االس
ــا ائمة اهل  ــة التي حدده الصحيح
البيت (عليهم السالم) حينئذ تكون 
ــا البصيرة في امور ديننا.واوضح  لدين
ــي اوصلت  ــور املهمة الت ــن االم ان م
ــه  (علي ــني  احلس ــام  االم ــاب  اصح

ــى جانبه مع ان  ــالم) ان يقفوا ال الس
الكثرة الكافرة خذلت االمام احلسني 
(عليه السالم)، من جملة االسباب ان 
هؤالء كانت لديهم البصيرة كما عبّر 
ــاب البصائر  ــم اعداؤهم بأصح عنه
ــث: (تفقهوا في  ــك ورد في احلدي لذل
ــه مفتاح البصيرة  دين اهللا فإن الفق
ــى املنازل  ــبب ال ــام العبادة والس ومت
ــة في الدين  ــة واملراتب اجلليل الرفيع
ــو  ه ــا  هن ــه  التفقّ ان  ــع  والدنيا).م
ــح والواعي والعميق  الفهم الصحي
ــددة، حينئذ  ــالم املتع لثقافات االس
ــوء هذه  ــان على ض ــتطيع االنس يس
ــا  ــن منابعه ــة وم ــات واملعرف الثقاف

ــك احياناً لدينا مؤمن  ونؤكد على ذل
ــوم ومتدين لكن ال يأخذ  يصلي ويص
هذه املعارف من منابعها الصحيحة 
ــم ان فالنا وفالنا رمبا هم منابع  ويتوه
هذه املعرفة فيخطئ ويضل الطريق 
ــون لديه كما  ــح فالبد ان يك الصحي
ــنني من عمري وابذل  انه انا اصرف س
ــي حتصيل علوم الطب  كل جهدي ف
ــة  والهندس ــاء  والكيمي ــاء  والفيزي

ــاد وغير ذلك من  واالجتماع واالقتص
االمور وهي مهمة في حياتنا ونوليها 
االهتمام لكن ايضاً في نفس الوقت 
ــاً  ــاً عظيم ــي اهتمام ــا ان نول علين
ــالمية  مبعارف الفقه والثقافات االس
ــرة واملعرفة  ــون لدي البصي حتى يك
ــذي يجب ان  ــح ال ــف الصحي باملوق
ــر مجتمعي باخملاطر  اتخذه حينما مي
ــا  ــذه االمور.لدين ــن ه ــك م ــر ذل وغي
ــي والوعي االجتماعي  الثقاف الوعي 
ــي االجتماعي؟. ــود بالوع ــا املقص م
ــه ان  ــي بقول ــيخ الكربالئ ــني الش ب
ــي  ــو ان يع ــي) ه ــي االجتماع (الوع
ــؤولياته  ــان املؤمن ما هي مس االنس

ــه الذي يحيط به اجتاه  اجتاه مجتمع
ــيرته واجتاه زمالئه  ــرته اجتاه عش اس
في العمل واجتاه مجتمعه.. كثير من 
هُ نفسه فقط ال يستشعر  الناس همّ
ــؤولية جتاه اجملتمع الذي يحيط  املس
ــرة اجملتمع الصغير  به ابتداءً من االس
ــيرة اجملتمع االكبر ثم زمالء  ثم العش
العمل ثم اجملتمع االكبر الذي يحيط 
ــيني ان  به..، الوعي االجتماعي احلس
ــؤولية  يكون لديَّ وعي بطبيعة املس
ــا رأيت انحرافاً  جتاه مجتمعي فإذا م
ــي  ــي او اخالق ــي ثقاف ــي مجتمع ف
ــذه  ــن ه ــك م ــر ذل ــلوكي او غي او س
ــيَّ ان ال أكون متفرجاً  االنحرافات عل
ــون لديَّ اطالع  ــا اذ البد ان يك امامه
ــاكل  ــر واملش ــة اخملاط ــام بطبيع وإمل
ــي مير بها اجملتمع واحاول  واالزمات الت
ــع االخرين ان اضع احللول  بالتعاون م
ــة  واملعرف ــم  العل ــالل  خ ــن  م ــا  له
الصحيحة.. البد ان يكون الطريق هو 
العلم واملعرفة الصحيحة واال اجلهل 
ــؤزم االزمات أكثر،  ــاكل وي د املش يعقّ
ــوار احللول  ــعُّ بأن العلم هو الذي يش

ــتعصية  ــات املس ــاكل واالزم للمش
ــن منابعها  ــذ م ــد ان تؤخ ــذه الب وه
الصحيحة..وأما (مسؤولية الكلمة) 
ــاً نلتفت اليها، اخواني واخواتي  ايض
الكالم سالح االنبياء واملصلحني في 
ــادهم الى الطريق  هداية الناس وارش
الصحيح، الحظوا االن كلمات االمام 
ــالم) كيف انّها  ــني (عليه الس احلس
ــة منهاج  ــور واالزمن ــر العص على م
ــرد واجملتمع، االنبياء كانوا  اصالح للف
ــالح الكالم والكلمة  يستعلمون س
ــة اذا ما  ــكالم والكلم ــذا ال ولكن ه
ــيلة  ــتخدامه اصبح وس ــيء اس اُس
للفنت واالحقاد والصراعات بني افراد 

اجملتمع واصبح محطماً للفرد واجملتمع 
لذلك على االنسان املؤمن احلسيني 
ــؤولية الكلمة  ــي ان عليه مس ان يع
ــى اهللا تعالى  ــوة ال ــؤولية الدع ومس
باحلكمة واملوعظة احلسنة من خالل 
ــر باملعروف  ــؤولية االم ــكالم، مس ال
ــن خالل الكالم  ــي عن املنكر م والنه
ــؤولية  ــروط املطلوبة، مس وفق الش
مواجهة الفساد واالنحراف االخالقي 

ــلوك في اجملتمع بالكلمة ايضاً  والس
وغير ذلك من هذه االمور التي ميرّ بها 
ــد ان الذين اتبعوا  ــك جن اجملتمع.فلذل
مبادئ االمام احلسني (عليه السالم) 
ــالم)  ــني (عليه الس بعد االمام احلس
ــي ايقظت  ــوا الكلمة هي الت الحظ
طب  ــالل خُ ــالمية من خ ــة االس االمّ
طب  زين العابدين (عليه السالم) وخُ
ــالم).. هذه الكلمة  زينب (عليها الس
لها التأثير، املؤمن احلسيني واملؤمنة 
ــرف ما هو  ــي تع ــي الت ــينية ه احلس
ــكالم الذي ينبغي ان تتكلم به في  ال
مواجهة الفساد واالنحراف في داخل 
اجملتمع وغير ذلك من هذه املسائل وال 

ــاكتاً امام  ــيني س يقف املؤمن احلس
ــي مجتمعه بل  ــراف ف ــاالت االنح ح
ــن خاللها الى  ــه الكلمة يدعو م لدي
ــع باملعرفة  ــى ويوعي اجملتم اهللا تعال
ــالمية  االس ــات  والثقاف ــة  الفقهي
ــن املنكر  ــى ع ــروف وينه ــر باملع ويأم
ــن االمور  ــرائطه وغير ذلك م ــق ش وف
ــار  ــيرة اجملتمع.واش التي تصلح مس
ــؤولية اخرى هي (مسؤولية  الى مس

ــدرس جيداً  ــه اليها لن ــف) ننبت املوق
ــينية والذين  ــيرة النهضة احلس مس
ــخصية وقفوا مع  ــوا طبيعة ش وقف
ــن خذلوا االمام  ــني والذي االمام احلس
احلسني (عليه السالم) جند ان جوهر 
وهكذا تعلمنا النهضة احلسينية ان 
االسالم ليس مجرد عبادات وطقوس 
ــعارات تُرفع  ــت مجرد ش تؤدى وليس
ــات تصدح بها  ــت مجرد هتاف وليس
احلناجر بل االسالم احلسيني الصادق 
ــا واجهت  ــه املؤمن اذا م موقفٌ يقف
ــراف واذا ما داهمت  االمة خطر االنح
ــف التضليل والتجهيل  ة عواص االمّ
ــالمية صار  ــى االمة االس واخلطر عل

ــخصيات  ــر من الش ــه موقف.كثي ل
ــالمية التي كانت لها غزارة في  االس
ــني عمرها مليئة  مرها وس العلم وعُ
ــد والذكر هللا تعالى  بالتعبّد والتهج
ــالم  ــا داهم اخلطر االس لكنه حينم
واالمة االسالمية واالنحراف والضالل 
ــالمية  ــة االس ــدد االم ــذي كان يه ال
ــخصيات في زوايا  انكفأت تلك الش
ــى التل يتفرجون  بيوتهم ووقفوا عل
ــرون به  ــم موقف ينص ــم يكن له ول
ــؤالء ما  ــالم)، وه ــه الس ــام (علي االم
الذي نستفيده من قول االمام (عليه 
السالم): (من حلق بنا فقد استشهد 
ــدرك الفتح)،  ــن لم يلحق بنا لم ي وم
ــة سيرة اولئك الذين  ومن خالل دراس
خذلوا االمام (عليه السالم) نعرف ان 
االسالم واملبادئ احلسينية والنهضة 
ــان  االنس ان  ــي  تعن ــينية  احلس
ــرد ان يؤدي هذه  ــيني ليس مج احلس
ــوس وليس مجرد ان  العبادات والطق
ــعارات وتصدح بها احلناجر  يؤدي ش
ــينية  ــالم و النهضة احلس ــل االس ب
ــا داهم  ــان اذا م ــف يقفه االنس موق
االسالم خطر عظيم، لذلك من وقف 
ــجاعة واملضحية  ــك الوقفة الش تل
ــات داعش وضحى  ــام خطر عصاب أم
ــه أو بذل ماله ذلك الذي ترجم  بنفس
ــينية، أما الذي  مبادئ النهضة احلس
ــات  ــذه املنعطف ــل ه ــي مث ــف ف يق
ــف موقف  ــة ويق ــرة واحلساس اخلط
ــالمة دنياه وسالمة  املتفرج ويؤثر س
ــالمة  ــه وماله على س ــه واهل نفس
ــراض مواطنيه  ــاته واع دينه ومقدس
ــا كان من العبادات ومهما  فإنه مهم
ــع ال ميثل  ــي الواق ــر ف ــن الذك كان م
املنهج احلسيني الصادق..لذلك البد 
ــان ان يعي ما هي تلك املبادئ  لالنس
ــف  وكي ــينية  احلس ــة  النهض ــي  ف
ــينياً حقاً.وختم  يكون االنسان حس
بقوله نسأل اهللا تعالى ان يوفقنا ان 
نكون من السائرين على نهج االمام 
احلسني (عليه السالم) وصادقني في 
ــميع مجيب واحلمد هللا  والئنا انه س
ــى اهللا على محمد  ــني وصل رب العامل

وآله الطيبني الطاهرين.
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ــينيني في هذا العصر  ــف) هي احدى اخلصائص التي جتعلنا حس ــؤولية املوق ــدت املرجعية الدينية العليا ان  (مس اك
ــعارات تُرفع  ــادات وطقوس تؤدى وليس مجرد ش ــالم ليس مجرد عب ــينية علمتنا ان االس ــا  ان النهضة احلس موضح
وليست مجرد هتافات تصدح بها احلناجر بل االسالم احلسيني الصادق موقفٌ يقفه املؤمن اذا ما واجهت االمة خطر 

ة عواصف التضليل والتجهيل واخلطر. االنحراف واذا ما داهمت االمّ
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ممثل المرجع السيستاني:االسالم ليس مجرد شعارات وطقوس بل موقف يقفه المؤمن اذا ما واجهت االمة خطر االنحراف والتجهيل

قال ضيف «روسيا اليوم» مدير قسم التعاون 
ــية  ــوزارة الدفاع الروس ــكري ب الدولي العس
ــوف، إن  ــد إيفاش ــق أول ليوني ــابقا الفري س
ــح تل أبيب،  ــؤولني يعملون لصال هناك مس
وينفذون أوامرها، بدال من تنفيذ أوامر الرئيس 
ــد التغافل عن هذا  ــر بوتني. وللذي يري فالدميي
ــن «خيانة في  ــف، فإن الرجل حتدث ع الكش
القيادة الروسية، عبر التواطؤ مع إسرائيل».

ــف ال  ــة ان الضي ــر الصحفي ــدت التقاري واك
ــي، لكنه ميثل  ــمي الروس ــل املوقف الرس ميث
ــا مناخاً  ــي عمل به ــاع الت ــل وزارة الدف داخ
ــرائيل متتلكه لدى  ــت إس ــاً مما أصبح متبرم
ــكو. وأن يتكلم  ــي موس ــادي ف ــف القي الص
ــفافية عن  ــوف بهذه الصراحة والش إيفاش
ــكو بتل  ــي عالقة موس ــاس جداً ف أمر حس
ــية كونه  ــديد احلساس ــر ش ــن أم ــب، وع أبي
ــيا، فذلك ال  ــؤون القيادة في روس متعلق بش
ــيا اليوم»، إال  ــى قناة «روس ــن أن يتم، عل ميك
ــر والنهي في  ــن صاحب األم ــوء أخضر م بض
ــك الرؤيا يفترض مراقبة املوقف  البالد.وفق تل
ــي األيام  ــرائيل ف ــي املتصاعد ضد إس الروس
ــب تأمل قرار  ــرة، ووفق هذا املعطى يج األخي
ــوري مبنظومة  ــام الس ــكو تزويد النظ موس
صواريخ «إس-٣٠٠». وقد يأخذ األمر في إحدى 

ــكو  واجهاته وجهةً جديدة في تعامل موس
مع تل أبيب في املسألة السورية، لكن لألمر 
ــف الكرملني من  ــق مبوق ــة أخرى تتعل واجه
ــيا، السيما من ارتكبوا  تلك القيادة في روس
ــي  ــة» داخل متنها.يقرأ الرئيس الروس «خيان
ــة خرائط التوازنات الدولية في العالم.  ببراع
ــورية منذ بدء التدخل  ــو في مقاربته الس وه
ــكري الروسي في سبتمبر ٢٠١٥ أظهر  العس
ــن واملتاح  ــواف املمك ــلوك ح ــي س ــة ف براع
ــى هذا  ــتحيل. وعل ــو املس ــب ما ه ــي جتن وف
ــوي في مناورة  ــتمر رجل الكرملني الق سيس
ــألة سقوط  الكرّ والفرّ الراهنة املرتبطة مبس
ــرق أو ينقلب  ــية دون أن يخت ــرة الروس الطائ
ــتحيل. على متالزمة هذا املمكن وذلك املس

ــى خطوات  ــي حتتاج إل ــبة الت ــد أن املناس بي
ــرائيل والواليات  ــوبة» في مقاربة إس «محس
ــد حتتاج أيضا  ــاء الغربيني، ق املتحدة واحللف
ــر تتعامل مع وضع  ــابات من نوع آخ إلى حس
ــية  ــات القيادة الروس داخلي متعلّق مبؤسس
ــرائيلية قد  ــوذ اللوبيات اإلس ــي بدا أن نف الت
ــق الكرملني. وإذا ما  حقق تقدماً داخلها يقل
أرسل الكرملني حتذيراً شديدا ضد «مسؤولني 
ــذون أوامرها،  ــون لصالح تل أبيب، وينف يعمل
ــر الرئيس فالدميير بوتني»،  بدال من تنفيذ أوام

ــة لها ما بعدها.لن  فإن في األمر قرقعة بيتي
ــن ظروف هذا اإلنذار ومعانيه  نعرف الكثير ع
الروسية. وقد ال نعرف بشكل واضح حاسم 
ما سيكون عليه غضب الكرملني من تدابير 
ــضُ عن تلك  ــب وتقتص وتنف اس ــم وحتُ اك حتُ
ــرائيلية. لكن الثابت  القيادة شبهاتها اإلس
ــوري يوجه إلسرائيل  أن بوتني في غضبه الس
ــه وقف  ــروم من خالل ــوع آخر ي ــا من ن غضب

ــة واالقتصادية واالمنية  ــلل أذرعها املالي تس
ــكو.  ــات موس ــل مؤسس ــكرية داخ والعس
ــده، وبهذه  ــداً في عه ــود الرجل أن يضع ح ي
ــبة-الهدية رمبا، الستباحة إسرائيلية  املناس
ــقوط االحتاد  ــي بدأت منذ س ــل الروس للداخ
السوفياتي، ومنت وترعرعت في عهد الرئيس 
ــب  ــل الغض ــني. وص ــس يلتس ــبق بوري األس
ــب قائد فوج  ــد أن يذهب نائ ــي إلى ح الروس

ــادة للطائرات في  ــية املض ــخ الروس الصواري
ــد  ــرع بنق ــتوف ويتب ــور خوس ــوريا فيكت س
ــول «إن تصريحات وكلمات  ــي بالق ذاتي روس
ــرائيلية بهذه البساطة ستكون  العزاء االس
ــاهلنا مع إسرائيل وأطلق  قليلة بالطبع تس
ــيا في ضفة  لها العنان!».لن يضع األمر روس
ــل الدول  ــيا من أوائ ــرائيل. روس ــة إلس معادي
ــد قيامها  ــرائيل عن ــي اعترفت بدولة إس الت
ــدة. كان  ــا الواليات املتح ــل أن تعترف به قب
ــوفياتيا بعقائد  ــاداً س ــت احت ــك حني كان ذل
ــركات التمرد  ــارية ثورية حليفة لكل ح يس
ــي دولة بال  ــك اليوم، وه ــي العالم، فما بال ف
ــا براغماتية انتهازية مفرطة،  عقائد، حتركه
ــارات اليمني  ــدة لكافة تي ــون مؤي ــكاد تك وت
ــعبوية في العالم.  ــرف واجلماعات الش املتط
ــي الراهن  وعلى من يتأمل من الغضب الروس
ــرائيل، أن  ــكو من إس انقالبا في موقف موس
يعيد حساباته جيداً وأن يحسن قراءة ما بني 
السطور. فأمر االحتكاك الراهن بني موسكو 
ــن ضراوته، هو جدل  ــل أبيب، على الرغم م وت
ــكو  بني أصدقاء وهو عرضي في عالقات موس
ــي احلقيقي  ــا املوقف الروس ــل أبيب، فيم وت
ــي الى  ــفير الروس ــو ما عبر عنه نائب الس ه
ــي فبراير املاضي  ــرائيل ليونيد فرولوف ف اس

ــرائيل، لن  ــال العداء على اس ــن أنه «في ح م
ــى جانب  ــدة وحدها ال ــات املتح ــف الوالي تق
اسرائيل – بل روسيا أيضا ستكون الى جانب 
ــرائيل“، مضيفا أن «العديد من مواطنينا  اس
ــرائيل، واسرائيل عامة هي  يسكنون في اس
ــأي عداء  ــمح ب ــة صديقة، ولهذا لن نس دول
ــكو تدابيرها الصاروخية  ضدها».ترفق موس
بسلسلة مواقف تضع إطاراً حذقاً للغضب 
ــكو على أمرين. األول أن  الروسي. تؤكد موس
منظومة الصواريخ املوعودة هدفها «حماية 
ــا يوحي أنه  ــوريا، مب ــي» في س احلضور الروس
سيتم تشغيلها بأيادٍ روسية ووفق تعليمات 
ــون مهمتها حماية أي  ــكو، وأنه لن تك موس
ــي أن املنظومة  ــي. والثان ــور» غير روس «حض
ــوريا ال تستهدف  ــيا إلى س املقدمة من روس
ــائل  ــال رس ــه إرس ــراد من ــا ي ــا، مب ــدا ثالث بل
ــور املعلن تقني لن يتالعب  مطمئنة أن التط
ــتراتيجي الذي ال تريد إسرائيل  بالتوازن االس
ــة. واحلاقاً  ــة احمليط ــع املنطق ــه م ــث ب العب
بثوابت موسكو حتتفظ روسيا بالتواصل مع 
ــواء على مستوى  ــرائيلي س «الصديق» اإلس
ــتوى القيادات  ــى مس ــني ونتنياهو أو عل بوت
ــي أن ما هو  ــكرية بني البلدين، مبا يعن العس

توتر لن يصل إلى مستويات القطيعة.

البينة الجديدة / القسم السياسي
ــيا اليوم» من ميكن أن يعبرّ عن املزاج الروسي احلقيقي بعد سقوط طائرة االستطالع الروسية في املياه  ــتضيف قناة «روس كان الفتاً أن تس
ل الكرملني الغاضب من إسرائيل تل أبيب مسؤولية االرتباك التي أصاب صواريخ روسية ميتلكها اجليش  املشاطئة لالذقية في سوريا. يحمّ
ــية عن ذلك الغضب وعن عدم ابتالع موسكو للرواية اإلسرائيلية،  ــوري أسقطت الـ «إيل-٢٠». ولئن عبّر الكرملني ووزارة الدفاع الروس الس

فإن ضيف القناة الروسية الناطقة باسم سياسات بوتني في العالم، كشف عن غضب آخر ضد من هم في روسيا نفسها.

@ÚÓçÎä€a@Ú”˝»€a@pbjÓmäm@ÜÓ»Ì@SPPMêc@ÉÌâaÏï@fiÏÅÖ
bËçbçc@7ÃÌ@¸Î@bÌâÏç@ø@ÚÓ‹Óˆaäç�a

«خيانة» داخل القيادة الروسية
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متابعة / البينة الجديدة

ــذ  ــي تنفي ــا ف دم ــا قُ ــي تركي متض
العديد من املشاريع احمللية متعددة 
ــق بالصناعات  اجلوانب، فيما يتعل
ــدّ احتياجاتها  الدفاعية، بغية س
في مجال الدفاع اجلوي.وعلى ضوء 
ــق املتعلقة بالدفاع  خريطة الطري
ــعها  ــذل تركيا ما بوس ــوي، تب اجل
ــاريع تطوير  ــذ مش ــل تنفي من أج
ــاع الصاروخي  ــام الدف ــدرات نظ ق
متعدد الطبقات، بإمكانات وطنية 
ــر هذا  ــار تطوي ــي إط ــة. وف ومحلي
ــات، يتم تنفيذ  ــن الصناع النوع م
ــركات تركية،  ــاريع من قبل ش مش
مع االستعانة بنظيراتها األجنبية 
فيما يتعلق باجلانب التقني، وذلك 
ال يتم إال في حاالت الضرورة فقط.
ــتعانة  ــب هذا، تتم االس وإلى جان
ــطة  ومتوس ــرة  صغي ــركات  بش
ــاع الصناعات  احلجم، وكذلك قط
ــاج  اإلنت ــص  يخ ــا  فيم ــة،  الفرعي
ــي  الت ــاريع  للمش ــلي  التسلس

اجتازت مرحلة التصميم والتطوير.
ــركات  ــياق تقوم ش ــي هذا الس وف
ــان»  «أسيلس مثل  ــدة،  رائ ــة  تركي
املتخصصة بالصناعات العسكرية 
ــان»  و»روكيتس ــة،  واإللكتروني
وغيرها،  ــة  الصاروخي ــات  للصناع
ــدرات  والق ــات  اإلمكان ــخير  بتس
ــاريع،  املش ــذه  ه ــذ  لتنفي ــة  احمللي
ــركات العاملية. واملنافسة مع الش
ــتراتيجية  ــرز األهداف االس ــن أب وم
ــة بالدفاع اجلوي،  ــة املتعلق التركي
ــون لها  ــاريع تك ــذ مش ــو «تنفي ه
ــدرات  وق ــات  بإمكان ــهامات  إس
محلية، في نظام الدفاع الصاروخي 
ــات». وفي ضوء هذه  متعدد الطبق
الشركات  ــارك  االستراتيجية، تش
التركية املتخصصة في هذا اجملال، 
ــات عمل فرعية تابعة  في مجموع
ــو»  ــي «نات ــمال األطلس ــف ش حلل
والدول األجنبية األخرى؛ لتراقب عن 
كثب طرق صناعة وتطوير األنظمة 
ــم. ــول العال ــة ح ــة اجلوي الدفاعي

ــلة منظومة  وعقب إنتاجها سلس
«حصار» للدفاع اجلوي، تعمل تركيا 
اآلن على رفع مدى صواريخها ألكثر 
ــرا، وذلك بوضعها  ــن ٤٠ كيلو مت م

ــار احتياجات البالد،  في عني االعتب
اخلارج. إلى  ــر  التصدي ومتطملبات 
وتهدف مشاريع «حصار» إلى تلبية 
ــط  احتياجات الدفاع اجلوي متوس

ــوات  للق ــاع  االرتف ــض  ومنخف
املسلحة، وإكساب تركيا منظومة 
دفاع جوي صاروخي تعتبر منافسة 
ــتكون  العالم.وس ــي  ف لنظيراتها 

ــة ضد  ــار» فعال ــات «حص منظوم
ــات والصواريخ،  ــرات واملروحي الطائ
والطائرات بدون طيار، وصواريخ جو 
أرض، املصنعة ضمن مشروع «غوك 
توغ» التركي والتي من املستهدف 
ــات  املنظوم ــي  ف ــتخدامها  اس
األرضية املطورة في املشروع.إضافة 
ــى إمتام  ــم العمل عل ــك، يت إلى ذل
ــة على منظومة  ــارات اجلاري االختب
الدفاع املصنعة ضمن إطار مشروع 
ــات  باملنص ــا  لدمجه ــوت»،  «قورق
البحرية. والهدف من هذه اخلطوة، 
ــوات البحرية  تأمني احتياجات الق
ــات  إمكان ــر  عب ــات،  املنظوم ــن  م
ــتغناء عن  ــة ووطنية، واالس محلي
ــراً،  ومؤخ ــتوردة.  املس ــات  املنظوم
ــات  الصناع ــارية  مستش ــرت  أج
ــاون  بالتع ــة،  التركي ــة  الدفاعي
والتنسيق مع شركتي «أسيلسان» 
ــارات ناجحة  ــان»، اختب و»روكيتس
ــة الدفاع  ــالق صواريخ منظوم إلط
ــر  تطوي ومت  ــار».  «حص ــة  اجلوي

ــاع  االرتف ــة  منخفض ــخ  الصواري
ــطة  ومتوس ــم)  ك ــار-أ/١٥  (حص
االرتفاع (حصار-و/ ٢٥ كم)، بشكل 
العسكرية،  للقواعد  توفر احلماية 
ــة ضد  واملوانئ واجملمعات احلساس
ــع أن تدخل  ــن املتوق التهديدات.وم
 «Hisar-A/ ــار-أ  «حص ــة  منظوم
ــتدخل  اخلدمة عام ٢٠٢٠، فيما س
 «Hisar-O ــار-و/  «حص ــة  منظوم
ــذا وتخطط  ــام ٢٠٢١. ه اخلدمة ع
ــد احتياجاتها في مجال  تركيا لس
الدفاع اجلوي، من روسيا على املدى 
ــة «أس-٤٠٠»  ــب، عبر منظوم القري
ــط،  الصاروخية.وعلى املدى املتوس
ــني احتياجاتها في هذا  ــزم تأم تعت
ــاريع  املش ــالل  ــن خ م ــوص،  اخلص
ــع عدد من  ــتركة م الدفاعية املش
الدول األخرى. أما على املدى البعيد، 
ــع  ــاج وتصني ــط إلنت ــا تخط فإنه
منظوماتها الدفاعية اجلوية بعيدة 
ــدرات محلية  ــدى، بإمكانات وق امل

١٠٠ في املئة.

متابعة / البينة الجديدة
ــديدا منذ  ــارت هذه الدبابة اهتماما ش أث
ــل اخلبراء  ــواء من قب ــة ظهورها، س حلظ
ــكرية. فما  ــدات العس ــني باملع أو املهتم
ــية من اجليل  ــة الروس ــدرات الدباب هي ق
ــزات التي تتمتع بها  ــد؟ وما هي املي اجلدي
ــر «أرماتا» أحدث وأهم  في القتال؟ وتعتب
ــال الدفاع  ــية في مج االبتكارات الروس
خالل السنوات األخيرة، لكن مت الكشف 
ــع بها هذه  ــي تتمت ــض املزايا الت ــن بع ع
ــيا في صناعة  ــتخدمت روس الدبابة.اس
«أرماتا» أحدث االبتكارات التقنية واحللول 
احلديثة. فعلى سبيل املثال، زودت الدبابة 
ــي الدبابات  ــتخدم ف ــوى محرك يس بأق
ــمح قوة احملرك باحلفاظ  ــية. وتس الروس
ــة القدرة على  ــى الطاقة ومتنح الدباب عل
التنقل بسهولة أثناء القتال.كما تتميز 
ــرعة  «أرماتا» بوصل احملرك مع علبة الس
ــوال اخلبراء  ــد. ووفقا ألق في هيكل موح
ــار وقت  ــى اختص ــاعد عل ــإن ذلك يس ف
ــاالت معينة،  ــدات في ح ــتبدال الوح اس
فعلى سبيل املثال في حالة اإلصالح في 

ــاعد  ــاحة املعركة، فإن التصميم يس س
على تسريع عملية التفكيك والتركيب 
ــرق  ــال. إال أن الف ــاء القت ــتبدال أثن واالس
ــة التقليدية  ــن الدباب ــة ع ــر أهمي األكث
يكمن في توزيع الطاقم، فهو في «أرماتا» 
ــي اجلزء األمامي من الدبابة في  يتواجد ف
قمرات مغلقة مدرعة، لذلك فإن الطاقم 
ــرة، ما يزيد من  ــد بعيدا عن الذخي يتواج
ــاة الطاقة في  ــى حي ــاظ عل ــرص احلف ف
حال إصابة الدبابة بقذيفة. وتكمن ميزة 
ــت  أخرى لـ»أرماتا» بأنها في الواقع ليس
ــى اآللة  ــول إل ــة تتح ــل منصب ــة، ب دباب
القتالية املطلوبة، فيمكن استخدامها 
ــة أو  ــال مدرع ــة قت ــة أو عرب ــة دباب مبثاب
ــراز «BREM». وتتميز  ــيارة إجالء من ط س
ــائل الراحة للطاقم.  «أرماتا» بتوفير وس
إذ مت تركيب مقعد مريح، كما أن املعدات 
ــتخدمها  ــي يس ــم، الت ــزة التحك وأجه
ــابهة لتلك التي تستعمل  الطاقم مش
ــيارة. ووفقا لشروط وزارة الدفاع  في الس
الروسية فإن الطاقم سيتواجد في قمرة 
ــك فقد مت جتهيز  ــادة يوما كامال، لذل القي

ــتبدلت أذرع  ــة واس ــادة مريح ــرة قي قم
ــي الدبابة بعجلة  ــة ف ــادة التقليدي القي
ــدات في  ــل الكثير من املع ــادة. وتعم قي
ــل تقليص  ــكل آلي من أج ــا» بش «أرمات
مخاطر «العامل البشري». وعلى سبيل 
املثال، فإن نظام احلماية النشطة يعمل 
ــام الطاقم في  ــكل آلي. وتكمن مه بش
البحث والعثور على األهداف في ساحة 
وتدميرها.وزودت  والتعرف عليها  املعركة 
ــة، إنها أحدث  ــا» بـ٤ أنظمة حماي «أرمات
ــي جتعل الدبابة  ــبح» الت التقنيات «الش
ــر مرئية للرادارات. كما تتمتع «أرماتا»  غي
بدرع قادر على الصمود في وجه أي سالح 
مضاد للدبابات في العالم. ومتلك الدبابة 
نظاما مينع وصول األسلحة عالية الدقة 
ونظام حماية من األلغام. وجهزت الدبابة 
ــك مدفعني  ــلحة، فهي متل بأحدث األس
ــم، باإلضافة  ــار ١٢٥ ملم و٣٠ مل ــن عي م
ــى املدافع الصاروخية املوجهة املضادة  إل
ــت»، القادرة  ــراز «كورني ــات من ط للدباب
على إصابة األهداف املدرعة واجلوية، مثل 

الطائرات واملروحيات.
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جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / االمالك

لجنة البيع وااليجار الثانية
العدد: ٤٣٦
التاريخ: ٢٠١٨/٨/١٣

إعالن
بالنظر لنكول (صاحب) الضم

ــة بلديات بغداد عن  ــع وااليجار الثانية التابعة ِّـديري تعلن لجنة البي
ــنوات) العائدة اُّـ  ــالث س ــاه وِّـدة (ث ــوف َّـ ادن ــك) اِّـوص ــري (اِّـل تأج
ــنة ٢٠١٣ فعلى  ــون ٢١ لس ــق القان ــفية) وف ــة بلدية (اليوس مديري
ــرتاك باِّـزايدة العلنية مراجعة البلدية اعاله خالل مدة  الراغبني االش
ــر االعالن َّـ  ــوم التالي لنش ــا تبدأ من الي ــة (١٥) يوم ــالن البالغ االع
الصحف اِّـحلية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة (٥٠٪) 
ــو عليه اِّـزايدة اجور نشر االعالن  من القيمة اِّـقدرة ويتحمل من ترس
ــدة العلنية َّـ  ــتجري اِّـزاي ــرى اِّـرتتبة على ذلك وس ــف االخ واِّـصاري
تمام الساعة (١٠) صباحاً من صباح اليوم بعد االخري ِّـدة االعالن َّـ 
ديوان البلدية وعلى اِّـشرتكني َّـ اِّـزايدة العلنية جلب هوية االحوال 

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

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ١٢٦٩ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/٩/٢٧

إعـــــــــالن 
ــر  ــعيد ياس ــة تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ  العقار اِّـرقم  (٧٩١/٣) م ٣٨ الخاجية الواقع َّـ الكوت العائد للمدين (أس ــع مديري تبي
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل  ــغ ( ٣٠٠٠٠٠٠٠)  فعلى الراغب بالش ــاء طلب الدائن (مهدي علي محمد ) البال ــري) اِّـحجوزة لق مط
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنش

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي طالب عزيز الجليلي 

اِّـواصفات :- 
١-موقعه ورقمه:- كوت / قرب مؤسسة الشهداء رقمه ٧٩١/١ م ٣٨ الخاجية   

٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة ملك صرف 
٣-حدوده واوصافه:- مشيد عليها بعض الدور السكنية  

٤-مشتمالته:-
٥-مساحته:- مساحة الكلية للعقار ٥ دونم والحصة اِّـحجوزة من حصة اِّـدين تبلغ ٢٤٠ سهم من سهام اِّـدين 

٦-درجة العمران:- 
٧-الشاغل:-  الشركاء 

٨-القيمة اِّـقدرة:- ٤٨٠٠٠٠٠٠ ثمانية واربعون مليون دينار عن حصة اِّـدين البالغة ٢٤٠ سهم

إعــــــــــالن
ــن مطشر ضمد) الذي يطلب (تبديل  بناًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (حس
اسم ولده اِّـجرد) من (فالح) اُّـ (علي) فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية 
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق  ــه س خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكس

احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

إعـــــــــــــــــالن 
بناًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (نصري حسني فرحان) الذي يطلب (تبديل 
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــي) اُّـ (العبودي) فعلى من لديه اع ــه) من (الكيم لقب
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق  ــه س خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكس

أحكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ١٣١١ /٢٠١٧
التاريخ: ٢٠١٨/٩/٢٧

إعـــــــــــالن 
ــل  (٧/١) م ٣٢ معيكيط الواقع َّـ الكوت العائد للمدين (رحمان تعبان  تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ  العقار التسلس
ــراء مراجعة  ــون الف دينار) فعلى الراغب بالش ــتة ماليني وخمس ــم) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (ابراهيم عبيد جوحان) البالغ (س جاس
ــتصحباً معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة  ــر مس هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنش

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي طالب عزيز الجليلي 

اِّـواصفات:- 
١-موقعه ورقمه:- كوت / طريق الكوت – بغداد رقمه ٧/١ م ٣٢ معيكيط  

٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكة للدولة 
٣-حدوده واوصافه:- العقار يقع بالقرب من خطوة مقام االمام اِّـهدي على طريق كوت – بغداد والعقار محاذي لنهر دجلة باتجاه هور 

الشويجة ويقع طريق كوت – بغداد ويحتوي على بعض النباتات الربية وقت اثناء الكشف 
٤-مشتمالته:-

٥-مساحته:- مساحة العقار الكلية تبلغ ٣٧٤٥ دونم و١٣ اولك والحصة اِّـحجوزة من اِّـدين تبلغ ٨٨٢٧٠٥ سهم
٦-درجة العمران :- 

٧-الشاغل:-  الشركاء 
٨-القيمة اِّـقدرة :- حصة اِّـدين اِّـباعة تبلغ ٨٨٢٧٠٥ سهم بمبلغ قدره خمسة ماليني دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ١٢٧٢ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/٩/٢٧

إعــــــــــــالن 
ــر  ــعيد ياس تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ  العقار اِّـرقم  (٧٩١/٣) م ٣٨ الخاجية الواقع  َّـ الكوت العائد للمدين (أس
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل  ــياح) البالغ (٢٥٠٠٠٠٠٠)  فعلى الراغب بالش ــيد س ــتار أرش مطري) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (س
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنش

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي طالب عزيز الجليلي 

اِّـواصفات :- 
١-موقعه ورقمه:- كوت / قرب مؤسسة الشهداء رقمه ٧٩١/١ م ٣٨ الخاجية   

٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة ملك صرف 
٣-حدوده واوصافه:- مشيد عليها بعض الدور السكنية  

٤-مشتمالته:-
٥-مساحته:- مساحة الكلية للعقار ٥ دونم والحصة اِّـحجوزة من حصة اِّـدين تبلغ ٢٠٠ سهم من سهام اِّـدين 

٦-درجة العمران :- 
٧-الشاغل:- الشركاء 

٨-القيمة اِّـقدرة:- ٤٠٠٠٠٠٠٠ اربعون مليون دينار عن حصة اِّـدين البالغة ٢٠٠ سهم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الكوت 

العدد: ٢١٤٢/ب/ ٢٠١٨م
التاريخ: ٢٠١٨/٩/٢٦

اُّـ / اِّـدعى عليه / جاسم احمد جاسم  
اقام اِّـدعي (عادل نجم عبود ) الدعوى  البدائية اِّـرقمة ٢١٤٢/ب /٢٠١٨ فيها دعوتك 
ــر  ــديد اِّـبلغ الذي بذمتك قدره (١١٠٠٠٠٠٠) احد عش للمرافعة والحكم بالزامك تس
ــي اِّـثنى بغداد بالعدد  ــرطة ح ــب كتاب مركز ش مليون دينار وِّـجهولية محل اقامتك حس
ــميتني   ــر بصحيفتني رس ــطة ونش ١٢٠٥٦ َّـ ٢٠١٨/٩/٢٢ تقرر تبليغك اعالنا بواس
ــاعة التاسعة  بالحضور امام هذه اِّـحكمة على موعد اِّـرافعة اِّـوافق ٢٠١٨/١٠/١ الس
ــوف تجري اِّـرافعة بحقك وعلنا  صباحاً وَّـ حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا س

وفقا للقانون.
القاضي عدنان نهري الزاملي

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

متابعة / البينة الجديدة
ــرات األمريكية «كارل  ــة الطائ ــدأت حامل ب
ــة النووية،  ــل بالطاق ــن» التي تعم فينس
ــوات البحرية  ــع الق ــتركة م ــات مش تدريب
ــاء  ــة أنب ــادت وكال ــة. وأف ــة اجلنوبي الكوري
ــة اجلنوبية بأن هذه اخلطوة  يونهاب الكوري

ــر في  ــدة التوت ــد ح ــط تصعي ــاءت وس ج
ــبه اجلزيرة الكورية نتيجة إطالق كوريا  ش
الشمالية صاروخا باليستيا. ولم تكشف 
أو  ــة  اجلنوبي ــة  الكوري ــة  البحري ــوات  الق
ــي للتدريبات،  ــن اجلدول الزمن األمريكية ع
ــتمر التدريبات  ــن املتوقع أن تس ــر أنه م غي

املشتركة حتى األسبوع القادم. وأوضحت 
القوات البحرية في كوريا اجلنوبية في بيان 
أصدرته أن القوات البحرية الكورية اجلنوبية 
ــتركة في  واألمريكية بدأت التدريبات املش
ــوات البحرية  ــت الق ــرق. وأضاف ــر الش بح
ــة للتدريبات  ــذه التدريبات هي متابع أن ه
ــر األصفر  ــي البح ــي جرت ف ــة الت البحري
ــة اجلنوبية  ــة الكوري ــوات البحري ــني الق ب
واألمريكية لكبح جماح استفزازات كوريا 
ــتعداد العسكري  ــمالية وتعزيز االس الش
ــي.  ــي- األمريك ــوري اجلنوب ــف الك للتحال
ــاروخ  الص ــمالية  الش ــا  كوري ــت  وأطلق
ــاجن  تش ــوك  ب ــة  منطق ــي  ف ــتي  الباليس
ــاعات  ــة بيوجن أن اجلنوبية قبل س مبحافظ
ــة الطائرات األمريكية إلى  من وصول حامل
ــاروخ انفجر في  ــر أن الص ــرق، غي بحر الش
ــون قادرة  اجلو. يذكر أن احلاملة كارل فينس
ــل الطائرة  ــو ٧٠ طائرة مث ــل نح ــى حم عل
ــددة املهام (أف/إيه-١٨) وطائرة  املقاتلة متع
اإلنذار املبكر وغيرهما من الطائرات، فضال 

عن أكثر من ٥ آالف من أفراد الطاقم.
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البينة الجديدة / خاص 
ــيد  ــد رش ــي محم ــب العراق ــرم األدي كُ
ــن علي آل  ــى ب ــيخ عيس بــ(جائزة الش
ــام ٢٠١٨  ــل التطوعي لع خليفة) للعم
ــدق الريتز  ــن قاعة فن ــي مملكة البحري ف
ــي بناء  ــاهمته الفاعلة ف ــون ملس كارلت
ــي  ــه التطوع ــالل عمل ــن خ ــان م اإلنس
ــه (برملان  ــالل تأسيس ــر من خ ــذي أثم ال
ــر القمة الثقافي/  الطفل العراقي/ مؤمت
العراقية للتسامح والالعنف/  اجلمعية 
ــان الهرُبان  ــف العراقي/ مهرج يوم املثق
ــزة العنقاء  ــول/ جائ ــينمائي املتج الس

ــاز معه  ــذا وقد ف ــة). ه ــة الدولي الذهبي
ــخصية مهمة من (١٢) دولة في  (١٣) ش
ــم (األمير محمد بن  ــن العربي منه الوط
ــى بنت  ــعودية/ من ــد من الس ــك فه املل
ــعيد رئيس جامعة السلطان  فهد آل س
ــلطنة  ــي من س ــاون الدول ــوس للتع قاب
ــف  ــو مجلس النواب  يوس ــان / عض عم
ــورة زهيدة  مغربي من املغرب/ البروفيس
ــي األمم املتحدة من  ــام ف ــش مدير ع دروي
لبنان/ البروفيسور عبد اهللا احلواج رئيس 
ــة البحرين)  ــي مملك ــة األهلية ف اجلامع

وغيرهم.

متابعة / البينة الجديدة
ــن طلب توظيف معلم أو طبيب  قراءة إعالن ع
ــدة توجد  ــي الواليات املتح ــاد لكن ف أمر معت
ــب أداء مهام ”غريبة“.  ــا عروض عمل تطل أيض
ــتريت جورنال) مواقع  راجعت صحيفة (وول س
ــد البيانات، وبيانات الوظائف  الوظائف، وقواع
ــي، وخرجت مبجموعة  ــب العمل األمريك مبكت
ــي عدد من الواليات. من  من األعمال الغريبة ف

أغرب الوظائف ”متعقب مجرمني“ في أالباما، 
وهو شخص يكلف بالبحث عن مجرم أو هارب 
ــك ”مدير للعبة  ــال، وكذل ــل مبلغ من امل مقاب
ــم الكالب  ــا، ومدرب يعل ــو“ في أريزون البينج
ــا. وطلب إعالن  ــي كاليفورني ــوب األمواج ف رك
ــل البيتزا  ــدا ”عامال لتوصي ــة في فلوري وظيف
ــاواي ميكن  ــني“، وفي ه ــاء إلى الغواص حتت امل

للمرء أن يعمل في جمع كرات اجلولف.
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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

ــر العراقي الكبير الراحل هادي العلوي مييز بني  كان املفك
احلق واحلقيقة، فاحلق مطلق في الزمان، أي زمان، وموجود 
ــي املكان، أي مكان. أما احلقيقة فهي حلظة في الزمان..  ف
ــالً ونهج البالغة وهو في  ــظ هادي العلوي القرآن كام حف
الثانوية.. كان ال يلعب معنا ونحن أطفال وصبية، وال يصعد 
ــتان، وال يسبح في دجلة كما  ــجرة ونحن وسط البس ش

ــأكل اللحوم وما  ــل، وال ي نفع
ــوم.. عاش نباتياً  يطبخ باللح
ــيخ  الش يقلد  كاملعري، وكان 
ــذي  ــي ال ــرمي الزجنان ــد الك عب
تعرّض لتعامل عنصري كونه 
ــي فتحداهم  ــل إفريق من أص

وحمل لقبه الزجني..
ألّف هادي كتاباً عنوانه (أحوال 
ــف  ــي الص ــو ف ــني) وه األموي
السادس االبتدائي ولم يطبع.

ــرة أنه  ــر م ــاعراً، وأذك كان ش
ــة الذي  ــاص املصلح ــف ب وص

كان يدعى باص األمانة نسبة ألمانة العاصمة قائالً:
سيارة األمانة          تسير باتزانة

ينظرها الركاب          وجلهم طالّب
ــع الزعيم  ــيوعي كان هادي م ــراع القومي الش ــي الص ف
الشهيد عبد الكرمي قاسم، وأنا قومي ضده، وكالنا يكتب 
ــارية  ــي في جريدة يس ــة، فهجان ــي الصحافة اليومي ف

قائالً:
                 لي أخ من شر إخواني

                                  عفلقي الطبع حوراني*
 

* يقصد من جماعة أكرم احلوراني.

ــان االستغناء عنهما  ــتان، وال ميكن ألي إنس الدواء والغذاء مادتان رئيس
ــي العالم على  ــرص كل احلكومات ف ــة لألخرى وحت ــادة مكمل وإن كل م
تأمينهما وتوفيرهما للشعب كجزء من استحقاقه املكفول دستورياً.. 
وإن احلكومة التي حتترم شعبها هي تلك التي تسعى بكل ما أوتيت من 
ــة الضرورية.. ومن  ــتلزمات احلياة اليومي قوة لتوفير ما يحتاجه من مس
ــات الصحية أو الطبية، ابتداءً من جلنة الصحة  هنا نرى لزاماً على اجله
ــفيات  ــة في مجلس النواب مروراً بوزارة الصحة والبيئة واملستش والبيئ
ــي  ــة ف ــات احلكومي ــى الصيدلي ــوالً إل ــة وص ــتوصفات احلكومي واملس
ــفيات، العمل اجلاد ألجل تأمني دواء من مناشئ رصينة وخاضع  املستش
ــعاره  ــة عالية، واألهم أن تكون أس ــري وذي فاعلية دوائي ــص اخملتب للفح
رمزية ليتاح للناس احلصول عليه بيسر.. وأتطلع مخلصاً إلى أن تسعى 
ــة باملرضى املصابني  ــة والعالجات اخلاص ــة جاهدة لتوفير األدوي احلكوم
ــرطان  ــن أكثر وضوحاً: أدوية الس ــتعصية، ولنك ــراض مزمنة أو مس بأم
ــى والضغط وغيرها  ــكري والكل والس

كثير..
ــف أن ال تتوفر هذه  ــيء مؤس ــه لش إن
ــفيات احلكومية  ــي املستش األدوية ف
ــي الوقت الذي تتوفر في الصيدليات  ف
ــداً، إذ ال  ــعار مرتفعة ج األهلية وبأس
ــة دواء  ــتري علب ــن للفقير أن يش ميك
ــف دينار  ــى (٤٠٠) أل ــعرها إل ــل س يص
ــذا النوع من  ــرة) له ــة دواء (إب وأن حقن
ــى ضعف  ــعرها إل ــل س ــراض وص األم
ــات  ــارة إن اجلرع ــاله، ولإلش ــغ أع املبل
الكيمياوية اخلاصة مبعاجلة السرطان 
وصلت أقيامها إلى سقوف مرتفعة في ظل تزايد حاالت اإلصابة بأمراض 

من هذا النوع..
نعم، إن املترفني وأصحاب اجلاه واملال واملسؤول الكبير.. هؤالء مبقدورهم أن 
ــتروا هذه األدوية بأضعاف سعرها، وليس هذا فحسب، بل مبقدورهم  يش
العالج في أرقى املستشفيات العاملية، لكن ذوي الدخل احملدود والفقراء 

ممن ال ميلكون قوت يومهم ليس بوسعهم حتمل التكاليف.
ــتيراد األجهزة  ــكل فوري على اس ــرى على الدولة العمل بش ــن هنا ن وم
ــة ذات التقنية العالية، حيث ال يعقل أن يتطلب احلصول على دور  الطبي
ــعاع) االنتظار ملدة ستة أشهر، كما ال يعقل أن  للفحص بـ(معجل اإلش
ــكان) اخلاص بالفحوصات اإلشعاعية..  تتم عرقلة نصب جهاز (بيت س
ــت األمر توقف عند حدود ذلك، بل إن هناك ضرائب عالية تفرض على  ولي
ــرى ذات أهمية كبيرة تتعلق  ــرطان أو أدوية أخ األدوية اخلاصة بعالج الس
ــتورد مببالغ  ــرى أن هناك أدوية تس ــاس اليومية. الطامة الكب ــاة الن بحي
ــيئ أو تعرضها ألشعة  ــبب اخلزن الس كبيرة، لكنها تتعرض للتلف بس
ــمس احلارقة السيما في مطار بغداد.. أملنا كبير بأن ينهض السيد  الش
ــي تلحق الضرر  ــدى لكل الظواهر الت ــوزراء بهذه املهمة ويتص ــس ال رئي

بأبناء الشعب.. وهذا ليس بعسير إذا ما أراد أن يقدم خدمة للناس.

أملنا كبري بأن ينهض 
السيد رئيس الوزراء 

بهذه اِّـهمة ويتصدى 
لكل الظواهر التي 
تلحق الضرر بأبناء 

الشعب

عاش نباتياً كاِّـعري وكان 
يقلّد الشيخ عبد الكريم 

الزنجاني الذي تعرض 
لتعامل عنصري 

كونه من أصل إفريقي 
فتحداهم وحمل لقبه 

الزنجي

وقفة بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

حسن العلوي *
صباح الشيخلي* 
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نضال اِّـوسوي / عدسة  ادهم يوسف 

أطلقت دار ثقافة األطفال مكتبة 
الطفل اجلوالة تزامناً مع بدء العام 
 ،٢٠١٩  –  ٢٠١٨ ــد  اجلدي ــي  الدراس
ــدار الدكتور  ــر العام لل ــال املدي وق
ــادي إن «املكتبة  ــد العب علي عوي
ــداداً من مجلتي (مجلتي  تضم أع
واملزمار) وسلسلة مكتبة الطفل. 
ــى اعتماد  ــعت ال ــني أن الدار س وب
ــرة من أجل  ــرة وألول م ــذه الفك ه
ــن احلصول على  ــني األطفال م متك
ــر ملا  ــى نحو أيس ــا عل مطبوعاته

ــات ثقافية  ــن موضوع ــه م حتتوي
ــيناريوهات  ــة وس ــة متنوع وتربوي
ــيقة معززة  ــا ش ــص وحكاي وقص
برسومات كبار الرسامني املعروفني 
ــم  والعال ــراق  الع ــتوى  مس ــى  عل
ــي داخلهم حب  ــي، ولتزرع ف العرب
القراءة واملطالعة، وتغذي عقولهم 
ــه  بإرث ــم  وتعرفه ــي  املعرف ــزاد  بال
احلضاري وموروثهم الشعبي فضالً 
عن فائدتها في إبعادهم عن املضار 
ــة  االلكتروني ــزة  لالجه ــة  الصحي

وتشجيعهم على القراءة.

السفر  عناء  جتشموا  الذين  لكل  واالمتنان  بالشكر  أتقدم 
والطريق أو ممن هاتفونا وقاموا بتعزيتنا مبصابنا بفقد املغفور 
الزمالء  وباخلصوص  ابنتي،  زوج  اخلزرجي)  (شعالن  الشاب  له 
رؤساء حترير الصحف اليومية ومديرة إذاعة جمهورية العراق 
اجلميع من كل مكروه،  أن يحفظ  اهللا  سميرة جياد، سائلني 

وإنا هللا وإنا إليه راجعون.
اإلعالمي 
فالح العزاوي

ÚÌå»m@Û‹«@äÿë

متابعة / البينة الجديدة
ــيقي  املوس ــوزع  امل ــر  نش
ــل  فاض ــال  ميش ــي  اللبنان
ــد الفنانني  ــع أح ــورة له م ص
ــاركة الصور،  على موقع مش
ــت ردود  ــد الق ــتغرام، وق انس

فعل كثيرة وحظيت بأكثر من 
ألفي اعجاب. أما الصورة التي 
ــان  ــه بالفن ــرها، فتجمع نش
العراقي كاظم الساهر وتبدو 
ــتديو  ــن داخل اس ــا م وكأنه
ــق  وعل ــوت.  الص ــجيل  لتس

فاضل على الصورة كاتبا: 
نعمل ملشروع جديد قادم. 
وبذلك، يكون فاضل، املوزع 
ــيقي، قد كشف عن  املوس

التحضير لعمل جديد 
مع القيصر.

متابعة / البينة الجديدة
ــة حديثة متعلقة  كشفت دراس
زاد  ــا  ــه كلم أن ــة  القام ــوال  بط
ــرد، زاد احتمال معاناته  طول الف
ــث وجدت  الدوالي، حي ــن  م
ــي  الت ــة  الدرس

ــن ٤٩٠ ألف  ــى أكثر م أجريت عل
شخص أن اجلينات التي ترمز إلى 
ــي انهيار  ــبب ف الطول، قد تتس
ــي األوردة، ما يؤدي  ــات ف الصمام
ــع الدم في نقاط معينة،  إلى جتم

وبالتالي اإلصابة بالدوالي. ويأمل 
علماء جامعة ستانفورد، أن تؤدي 
ــتهدف  ــم إلى عالج يس نتائجه
اجلينات املسؤولة عن هذه احلالة، 
ــى حاليا إلى  ــث يضطر املرض حي
ــة أو  ــة جراحي ــوع لعملي اخلض
ــيرين إلى أن  ــزر، مش عالج باللي
ــون  تك أن  ــن  ميك األوردة  ــي  دوال
ــر للجلطة الوريدية  عالمة حتذي
ــداد  االنس أو   ،{DVT} ــة  العميق

الرئوي، بحسب «روسيا اليوم».

ÜÌÜu@›‡«@ø@äÁbé€a
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متابعة / البينة الجديدة

استعاد شاب أميركي يعاني شلال 
ــه حلادثة  ــفليا تاما منذ تعرض س
ــنوات، القدرة على  قبل خمس س
ــب كهربائي  ــل قط ــي بفض املش
ــري، على ما  ــوده الفق زُرع في عم
ــرتها،  ــة حديثة نش أظهرت دراس
ــر  ــة ”نيتش ــي مجل ــني املاض االثن

ميديسني“.

ــلل بعد  ــاب أصيب بالش هذا الش
حادثة على زالقة جليد آلية أحلقت 
ــي  ــري ف ــوده الفق ــرا بعم أذى كبي
وسط الظهر، ما تسبب له بعجز 
ــي وفقدان لإلحساس  تام عن املش

في النصف األسفل من اجلسم.
ــي  ــة الت ــذه الدراس ــار ه ــي إط وف
ــالث  ــد ث ــي ٢٠١٦ بع ــت ف انطلق
ــنوات من احلادثة، زرع جراحون  س
ــو  ”ماي ــفى  مستش ــي  ف
ــة  مدين ــي  ف ــك“  كليني
ــة  بوالي ــتر  روتشس
ــة،  األميركي ــوتا  مينيس
ــا في حيز  قطبا كهربائي
العمود الفقري الواقع في 
ــي من القناة  اجلزء اخلارج
منطقة  ــت  حت النخاعية 

اإلصابة.

متابعة / البينة الجديدة
ــالج، يدفن طبيب  ــة للع كطريق
ــى أندريه  ــي يدع ــي أوكران نفس
زيليفيترو، مرضاه في تابوت حتى 
يشعروا باحليوية. طريقة الطبيب 
ــة عرفت بعد أن عثر قروي  الغريب
ــا مهجورة  ــا فارغً ــى ١٢ تابوتً عل
ــن العاصمة  ــي غابة بالقرب م ف
ــا،  أوكراني ــمال  ش ــي  ف ــف  كيي
ــب  حس ــرطة،  الش ــتدعى  واس
ــة.  البريطاني ــرور  مي ــة  صحيف

ــي  ف ــر  النظ ــرطة  الش ــدأت  وب
ــم حتقيقاتهم  ــادث، وأدت به احل
ــذي اعترف أنه  ــى زيليفيترو، ال إل
ــي  ــت ف ــذه التوابي ــتخدم ه يس
ووفقاً  ــى.  للمرض ــي  نفس عالج 
ــي، أخذ ١٢ من  ــي الطب لألخصائ
ــة ودفنهم في  ــاه إلى الغاب مرض
ــت ملدة  ــذه التوابي ــن ه تابوت م
ــاعتني، وبالطبع زود زيليفيترو  س
ــت بأنابيب للتهوية  هذه التوابي

والتنفس.

Aä�Å@ø@Úflb‘€a@fiaÏü

متابعة / البينة الجديدة
ــة أجنلينا  ــأن زواج النجمة العاملي ــاء في ش ــت األنب تضارب
ــن النجم براد  ــني على انفصالها ع ــراً، بعد عام جولي س
 New Idea ــة ــه مجل ــذي أعلنت في ــت ال ــي الوق ــت. وف بي
ــر بريطاني،  ــراً من بليوني ــة أن جولي تزوجت س البريطاني
ــالً، مؤكداً  ــع «gossipcop» اخلبر جملة وتفصي ــى موق نف
ــواه،  أن النجمة البريطانية لن تتزوج من هذا الرجل وال س
ــت الراهن.  ــي الوق ــش أي قصة حب ف ــا ال تعي ــث أنه حي

ــت  نقل ــادر أنّ حبيب و اجمللة عن أحد املص
ــش حاالً  ــا كان يعي أجنلين
ــأس واإلحباط  ــن الي م
ــاعره  مش ــبب  بس
ــا، ما  ــة جتاهه القوي
ــة  إقام ــى  إل ــه  دفع
بسيط  زفاف  حفل 
خالل عطلة نهاية 
الفائت  األسبوع 
ــى  عل ــداً  تأكي
والتزامه  حبه 

جتاهها.
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