
كشف مجلس محافظة البصرة عن 
ــة االمريكية  ــالق القنصلي ــبب اغ س
وسحب موظفيها من احملافظة، فيما 
ــى خلق  ــعى ال ــنطن تس ــني ان واش ب
ــي اثارة  ــلها ف ــه جديدة بعد فش فتن
ــال عضو اجمللس  ــارع البصري. وق الش
ــة  ــل القنصلي ــي ان فش ــامن املياح غ
ــارع  االمريكية في البصرة باثارة الش
ــن  ضم ــني  املندس زج  ــد  بع ــاك  هن
ــى  ــا ال ــلمية دفعه ــرات الس التظاه
ــد يحقق اهدافها  خلق مخطط جدي
ــة.  احملافظ ــي  ف ــتقرار  االس ــة  بزعزع
ــرض القنصلية االمريكية  وبني ان تع
لثالث قذائف هاون خطط له من قبل 
واشنطن ومت تنفيذه عبر املتعاونني مع 
القنصلية خللق سبب لالنسحاب من 
ــتخدامه ذريعة  البصرة فضال عن اس
ــيعية) في  ــيعية – ش الثارة  فتنة (ش
ــو اجلمهورية  ــرة وجر اوتارها نح البص
ــى الصعيد  ــالمية االيرانية، وعل االس
السياسي كشف القيادي في حتالف 
ــد فهمي، امس ان  ــائرون النائب رائ س

املرشح البارز لرئاسة احلكومة عادل 
ــروط  عبد املهدي قدم عددا من الش
ــية مقابل املوافقة  للقوى السياس
ــال  وق ــيحه.  ترش ــة  ــى موضوع عل
فهمي ان شروط عبد املهدي متحورت 
ــة كاملة في  ــون له حري على ان تك
باالضافة  الوزارية  ــة  الكابين اختيار 
ــحني  الى تقدمي الكتل عدد من املرش
لوزارة معينة ويحق له ان يختار احد 
ــحني او رفضهم جميعاً  هؤالء املرش
ــدد هو  ــدي بان يح ــب عبد امله وطل
ــع اخذ وجهة  ــج احلكومي م البرنام
ــاء  ــية واعط ــوى السياس ــر الق نظ
ــادارة احلكومة  ــة الكاملة له ب احلري

ــع القوى  ــب عالقته م ــدة وترتي اجلدي
السياسية حسب ما يراه هو مناسباً 
وابعاد التدخالت احلزبية والسياسية 
ــن جانب اخر  ــن العمل احلكومي، م ع
ــة التغيير  ــام حلرك ــق الع ــد املنس اك
عمر سيد علي امس ان املشاركة في 
انتخابات اقليم كردستان اجلارية االن 
ستؤدي الى حدوث تغييرات سياسية 
ــلطة ودعا  ــد احلكم والس على صعي
الى التوجه بقوة الى صناديق االقتراع 

ــل املواطنني  ــوات من قب واالدالء باالص
ــذا، على  ــط بحقهم ه ــدم التفري وع
ــد رئيس حكومة  ــد ذي صلة اك صعي
ــتان العراق رئيس قائمة  اقليم كردس
ــي  ف ــتاني  الكردس ــي  الوطن ــاد  االحت
ــاد  قوب ــتان  كردس ــان  برمل ــات  انتخاب
ــية  ــة السياس ــي ان املعادل الطالبان
ــتان ستشهد خالل  في اقليم كردس
ــراً واضحاً  ــة تغيي ــات احلالي االنتخاب
ــو  ــتان نح ــتمضي بكردس ــا س وانه

ــنوات  الدميقراطية واكد ان جتربة الس
العشر املاضية كانت كفيلة بتوعية 
ــكرتير  ــن جانبه حذر س ــعب، م الش
ــي  الدميقراط ــتراكي  االش ــزب  احل
ــتاني محمد حاجي محمود  الكردس
ــح  امس من اختالف الكرد على مرش
ــة اجلمهورية الن ذلك من شأنه  رئاس
ان يجعلهم يخسرون الكثير. مؤكدا 
ــح  ــرورة ان يتفق اجلميع على مرش ض

موحد ملنصب الرئيس.

 بغداد /  
ــراء االرتفاع املفاجئ  ــتيائهم ج ــرب مواطنون في بغداد، امس االحد، عن اس اع
ــيما في بغداد، في حني أخلت  ــعبية س ــواق الش ــعار «الطماطة» في األس بأس
وزارة الزراعة مسؤوليتها عن هذا االرتفاع. وقال مواطنون، إن «سعر الكيلو غرام 
ــداد، يتراوح من ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ دينار،  ــد من الطماطة في بعض مناطق بغ الواح
بعد أن كان بني ٥٠٠ الى ٧٥٠ دينارا».  وأعرب املواطنون عن «تذمرهم واستيائهم 
ــعار»، مشددين على ضرورة «تدخل اجلهات  من االزدياد الكبير واملفاجئ في األس
ــطون على مواقع  ــواق ووقف هذا االرتفاع».  كما نقل ناش اخملتصة لضبط األس
ــعار الطماطم «فجأةً»  ــتياء املواطنني من إرتفاع اس ــل االجتماعي، اس التواص
ــعر  ــى وصولها في بعض املناطق الى س ــيرين ال ــوم مناطق بغداد، مش ــي عم ف
ــالم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح  ــار  .  من جهته قال مدير اع ٢٥٠٠ دين

صحفي، إنه «ال توجد زيادات كبيرة في اسعار محصول الطماطم»

تتمة ص٣
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ارتفاع غري مسبوق بأسعار الطماطة

بغداد  / 
ــواب عن حتالف  ــو مجلس الن دعا عض
ــن  الدبي، امس  البناء عبد االمير حس
ــل في تطبيق  ــى عدم التماه االحد، ال
ــول  ــرت رس مذكرة القبض بحق كوس
ــه الى بغداد حتت اي عنوان  بحال دخول
سياسي .و قال الدبي ، ان حتالف البناء 
ــم موقفه من  سيعقد  اجتماعا حلس
اختيار مرشح منصب رئيس اجلمهورية 

الذي ينبغي ان يكون باملواصفات التي 
ــراق وحتافظ على  ــة الع تخدم مصلح
ــتوره،  ــتقالله وتصون دس ــه واس وحدت
ــدرت  ــول ص ــرت رس ــاً ان كوس مضيف
بحقه مذكرة قبض بعد وصفه القوات 
ــة، بالتالي فعلى  ــة بانها محتل االمني
ــذ مذكرة القبض  القوات االمنية تنفي

مبجرد دخوله الى العاصمة.

   بغداد /  
اكد رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي، 
امس االحد، ان الفترة املقبلة ستكون مثمرة 
ــرة الصحفية،  ــاون بني اجمللس واألس في التع
ــدد على «دعمه املطلق» للصحافة. فيما ش

ــي في بيان  ــال املكتب االعالمي للحلبوس وق
ــب الصحفيني  ــش لقائه نقي صدر على هام
ــي، إن «الدور الذي تقوم  ــني مؤيد الالم العراقي
به نقابة الصحفيني العراقيني على الصعيد 
احمللي والعربي والدولي من اجل إشاعة أجواء 

ــامح والتعايش السلمي بني  ــالم والتس الس
ــر». ــل وكبي ــد دوار فاع ــعب الواح ــاء الش أبن
ــرب عن  ــي اع ــب، أن «احللبوس ــاف املكت واض
ــلطة الرابعة الذين يؤدون  إعجابه بأبناء الس
رسالتهم الوطنية واملهنية»، مطالبا األسرة 
ــل الصورة احلقيقية  الصحفية بـ»ضرورة نق
ــاعات التي  عن عمل مجلس النواب ووأد اإلش
ــض اجلهات املغرضة التي تهدف  تروج لها بع
ــريعية وما  ــلطة التش ــاءة إلى الس إلى اإلس

تقدمه من دور مهم في بناء العراق».

@ø@›Áb‡n€a@‚Ü«@µa@Ï«ÜÌ@ıb‰j€a@—€b§
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 بغداد / 
ــيد رئيس مجلس القضاء  حضر الس
ــدان امس  ــق زي ــي فائ ــى القاض األعل
ــم  ــم للمحاك الداع ــي  الدول ــر  املؤمت
التجارية املنعقد في مدينة نيويورك 
األميركية. وقال القاضي عبد الستار 
ــس  ــمي جملل ــدث الرس ــدار املتح بيرق
القضاء األعلى في بيان تلقت (البينة 
اجلديدة) نسخة منه، إن القاضي فائق 
ــس القضاء األعلى  زيدان رئيس مجل

حضر املؤمتر الدولي الداعم للمحاكم 
التجارية املنعقد في مدينة نيويورك 
ــاء  ــره رؤس ــذي يحض ــة وال االميركي
ــا  العلي ــم  احملاك ــاء  ورؤس ــاء  القض
ــي العالم. واضاف بيرقدار  التجارية ف
ــس  ــس مجل ــيد رئي ــور الس ان حض
ــي فائق زيدان  ــاء االعلى القاض القض
ــوة من قبل  ــر الدولي يأتي بدع للمؤمت
ــم للمحاكم  ــي الداع ــدى الدول املنت

التجارية.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة 
بحث رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي, مع مرشح احلزب الدميقراطي 
الكردستاني فؤاد حسني اختيار رئيس اجلمهورية. وذكر مكتب العبادي, 
ــة اجلمهورية عن  ــح لرئاس ــتقبل املرش ــس مجلس الوزراء اس إن ”رئي
ــتاني فؤاد حسني“. وأضاف أنه ”جرى خالل  احلزب الدميقراطي الكردس
اللقاء بحث االوضاع السياسية التي يشهدها البلد والتصويت على 
رئيس اجلمهورية ومباحثات تشكيل احلكومة املقبلة واهمية تلبيتها 
الحتياجات البلد في البناء واالعمار وتوفير فرص العمل واحلفاظ على 

ما حتقق في محاربة االرهاب واالستقرار االمني والعالقات اخلارجية».

بغداد / البينة الجديدة
ــاد  لـالحت ــام  الع ــني  األم ــا  دع
ــراق  الع ــان  لتركم ــالمي  اإلس
ــم محمد جعفر البياتي،  جاس
ــاف  إنص ــى  إل ــد،  األح ــس  ام
ــكيلة  التش ــي  ف ــان  التركم
ــة، معتبراً أن  ــة املقبل احلكومي
ــن  ــة ال ميك ــة التركماني القضي
ــة  ــة تركماني ــا بكتل اختصاره
ــة  ــت قضي ــل أصبح ــددة ب مح
ــي ودولي. ــي ومحل ــام أمم رأي ع
ــي ، نطالب األحزاب  وقال البيات
املشاركة  ــية  السياس والكتل 
في احلكم انصاف التركمان في 
ــكيلة احلكومية املقبلة،  التش
ــوا  قدم ــان  التركم أن  ــاً  مضيف
ــس للدفاع عن  والنفي ــي  الغال
ــد ووحدته وحاربوا  العراق اجلدي
ــير  ــش في آمرلي وطوز وبش داع
ــهل نينوى ببسالة  وتلعفر وس
ــهداء  ــد من الش ــوا العدي وقدم
ــة  اضاف ــن  واملفقودي ــى  واجلرح
الى شهداء التفجيرات الظاملة 

والبيوت املهدمة واحملروقة والتي 
لم تعمر الى االن. وأشار البياتي، 
ــاد  ــي إيج ــان ف ــى دور التركم إل
ــوك واملناطق  ــي كرك ــوازن ف الت
ــة  اللجن ودور  ــا  ــازع عليه املتن
التنسيقية التركمانية ووقوفها 
ــن وحدة  ــاع ع للدف ــجاع  الش
ــتفتاء  االس ــي قضية  ف العراق 
وعلم اإلقليم في كركوك وإقالة 

محافظ كركوك السابق وعودة 
ــوك ومناطق  ــى كرك ــوازن إل الت
ــة  القضي أن  ــاً  مضيف ــرى،  أخ
ــة ال ميكن اختصارها  التركماني
ــددة بل  ــة مح ــة تركماني بكتل
ــام أممي  ــت قضية رأي ع أصبح
ــا البياتي  ــي. ودع ــي ودول ومحل
رئيس اجلبهة التركمانية أرشد 
الصاحلي والنواب التركمان إلى 

أن يتوسع طموحاتهم ليشمل 
ــان  التركم ــتراتيجيات  اس
ــاحة تواجده دون تقصيره  ومس
دون  ــية  سياس ــة  جه ــن  ضم
ــرى أو ملنصب حكومي معني  أخ
ــراً أن التركمان  ــر، معتب دون اخ
أية  ــن  م ــع  أوس ــم  وطموحاته
ــب  منص أو  ــية  سياس ــة  جه

معني.

بغداد / البينة الجديدة
ــيح  ــف الفتح، عن رفض حتالفه ترش ــف نائب عن حتال كش
ــبب منحه  ــة احلكومة بس ــادل عبد املهدي ملنصب رئاس ع
ــنمه منصب وزير  ــرد إبان تس ــر النفط للك ــازات تصدي امتي
النفط، مبينا ان سائرون والكرد من املؤيدين لترشيحه. وقال 
ــيح عادل عبد  ــمه ان ”ترش ــب الذي فضل عدم ذكر اس النائ
املهدي ملنصب رئاسة احلكومة املقبلة يحظى بتأييد الكتل 
ــاف ان ”الغالبية العظمى  ــائرون“. وأض ــة وحتالف س الكردي
ــكيل احلكومة  لتحالف الفتح رافضة تولي عبد املهدي تش
ــر النفط بواقع ٥٠٠ الف  ــبب منحه الكرد تصدي املقبلة بس
ــا من دون الرجوع للحكومة املركزية عندما كان  برميل يومي
يشغل منصب وزير النفط االحتادي“. وأكد ان ”حتالفي النصر 
ودولة القانون هما اآلخران رافضني ترشحه كونهما يعمالن 
ــيح إحدى  على دمج الكتلتني وتوحيد صفوف الدعوة وترش

شخصيات الدعوة ملنصب رئاسة احلكومة املقبلة“.

بغداد / البينة اجلديدة
ــف  ــابق يوس ــتان الس ــب رئيس برملان كردس طال
ــع تركيا  ــن اجلوار م ــات حس ــاء عالق ــد، ببن محم
ــدم التدخل في  ــا الدولتني إلى ع ــران، فيما دع وإي
ــبوتنك الروسية  ــؤون اإلقليم. ونقلت وكالة س ش
عن محمد قوله ردا على سؤال حول وجود أجنحة 
ــا باإلقليم نحن  ــران وتركي ــلحة معارضة إلي مس
نطالب ببناء عالقات حسن اجلوار، وأن تكون هناك 

ــات، مطالبا هذه الدول بعدم  ندية في هذه العالق
ــتان. ودعا محمد الى ان  التدخل في شؤون كردس
تتحول العالقات بيننا للكيفية التي تؤدي للخير، 
وحل هذه املشكلة، والعودة للطرق السلمية في 
ــا أيضا. ــران، وتركي ــكلة الكردية في إي ــل املش ح
وأضاف دوما ما نناقش هذه القضايا مع األصدقاء، 
نحن نطالب دائما بفتح باب احلوار حلل املشكالت 

العالقة بالنسبة إليران ولتركيا أيضا.

اربيل / البينة الجديدة
ــة  ــتقلة تافك ــة املس ــة الكردي ــدت النائب اك
ــال املواطنني في  ــد , ان اقب ــد, امس االح احم
ــدا رغم  ــم ضعيف ج ــق االقلي ــع مناط جمي
ــى مراكز االقتراع,  ــد القيادات احلزبية عل تواف
ــاركة النهائية  ــبة املش ــا توقعت أن نس فيم
ــد إن ”اقبال  ـــ٢٠٪ . وقالت احم ــاوز ال لن تتج
املصوتني على مراكز االقتراع ضعيف جدا وفي 

ــب مجساتنا في  عموم مناطق االقليم بحس
ــت ان ”القيادات احلزبية  املدن والقرى“. واضاف
ــت مبكر  ــز االقتراع بوق ــى مراك ــت عل تهافت
ــاركة, اضافة  ــث املواطنني على املش الجل ح
ــف, اال ان عزوف  ــط االعالمي املكث الى الضغ
املواطنني عن املشاركة بات واضحا“, متوقعة 
ــة احلقيقية لن  ــاركة الكلي ــبة املش ان ”نس

تتجاوز الـ ٢٠٪“.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــن  ــس النواب حس ــب رئيس مجل ــه نائ وج
ــة القانونية  ــد، اللجن ــي، امس االح الكعب
النيابية املشكلة مؤخرا بتقدمي مالحظاتها 
ــي للمجلس  ــام الداخل ــأن تعديل النظ بش
ومدونة السلوك النيابي خالل ١٥ يوما. وقال 
ــرأس اجتماعا  ــب الكعبي ، إن األخير ت مكت
ــي  ــة ف ــة املؤقت ــة القانوين ــاء اللجن ألعض
ــة التعديالت  ــس النواب ملناقش مبنى مجل
ــون اجمللس واليات تفعيل مدونة  الالزمة لقان
ــلوك النيابي مبا يحفظ هيبته وتفعيل  الس

ــريعي والرقابي وتواجد اعضائه  دورهه التش
ــة، مبينا  ــان النيابي ــات واللج ــل اجللس داخ

ــي انتخاب  ــراع ف ــث االس ــاع بح أن االجتم
ــة القانونية خالل  ــس ونائب ومقرر للجن رئي
ــب  ــاع القادم. ووجه الكعبي، بحس اإلجتم
البيان، اللجنة القانونية بـتقدمي مالحظاتها 
ــام الداخلي جمللس  ــل النظ ــوص تعدي بخص
ــالل  ــي خ ــلوك النياب ــة الس ــواب ومدون الن
ــكل مكتوب،  ــة عشر يوما وبش مدة خمس
ــاع ثان للجنة القانونية  موعزا بـعقد اجتم
يخصص النتخاب رئيس ونائب ومقرر للجنة 
القانونية على ان يكون بعد جلسة انتخاب 

رئيس اجلمهورية مباشرة.

k]æt˜∏\;€ÁÅŒid;„ �pÊÁ;8¬“’\
�]ŸÊÁ;15;ÿ˜|;‡]∏1÷’;È÷|\Å’\;‹]æfi’\;◊ÁÅ¬h;‡_çd

بغداد / البينة الجديدة
ــي،  ــف الوطن ــس التحال ــدد رئي ش
ــم، على ضرورة  ــيد عمار احلكي الس
ــة  رئاس ــح  ملرش ــرد  الك ــم  حس
ــان ملكتبه ان  ــر بي ــة. وذك اجلمهوري
ــتقبل  ــم اس ــار احلكي ــيد عم الس

ــية في  الفرنس ــفير اجلمهورية  س
ــدد خالل  ــو اوبيرت) وج ــداد (برون بغ
ــةِ انفتاح  ــه حولَ أهمي اللقاء رؤيت
ــة والعالم  ــراق على دولِّ املنطق الع
وبناء العالقات املتوازنة املبنية على 
ــتركة، كما  ــح املش ــاسِ املصال أس

أكد ضرورةَ تعزيز العالقاتِ الثنائية 
ــتعرض  ــا. واس ــراقِ وفرنس ــني الع ب
اجلانبان تطوراتِ املشهد السياسيّ 
ــم  ــد احلكي ــاً. وأك ــاً وإقليمي محلي
ــس اجلمهورية  رئي ــب  أهميةَ منص
ــن  م ــحهُ  مرش ــم  حس ــرورةَ  وض

ــيةِ الكرديةِ  ــوى السياس ــل الق قب
ــتحقاقات الدستورية  إلكمالِ االس
وتشكيل احلكومة التي نشددُ على 
ــونَ حكومةً قويةً  ــا يجبُ أن تك أنَّه
قادرةً على النهوضِ بالواقعِ اخلدميّ 

والتنمويّ في البالد.
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ــة إن أنظمة  ــائل إعالم غربي ــت وس مراقبــة .. قال
ــيا إرسالها إلى  الدفاع واملراقبة، التي تعتزم روس
سوريا ستكون قادرة على مراقبة حركات الطيران 
ــا. ــي أوروب ــك ف ــعودية وكذل ــرائيل والس ــي إس ف

ــى تصريحات  ــوز ويك» إل ــتندت صحيفة «ني واس
ــو اإللكترونية»  ــب األول جملمع «تقنيات الرادي النائ
الروسي، فالدميير ميخييف، حول إرسال منظومات 
إلى سوريا قادرة على التصدي ألسلحة عالية الدقة وقنابل موجهة 

وصواريخ.
ــت، هجوما  ــرائيلي، نفتالي بيني ــم اإلس ــن وزير التعلي فشــل .. ش
ــان، معتبرا أن  ــدور ليبرم ــاع أفيغ ــر الدف ــى وزي عل
ــلة»، وأن  ــزة «فاش ــي قطاع غ ــة األخير ف سياس
«اتفاقيات التهدئة انهارت».ونقلت وسائل اإلعالم 
ــرائيلية عن بينيت قوله: «في األيام القليلة  اإلس
ــرة التي جلبتها  ــهدنا النتائج اخلطي ــة ش املاضي
ــر الدفاع في  ــة ضبط النفس وضعف وزي سياس

مواجهة قطاع غزة».

ــع وزير  ــاة RT لقاء خاصا م ــرت قن تطــورات .. أج
ــي مقر اجلمعية  ــوري وليد املعلم ف اخلارجية الس
ــورك تناول فيه أهم  ــة لألمم املتحدة في نيوي العام
تطورات األزمة السورية وملف الالجئني والعالقات 
ــاد املعلم بالدعم الذي قدمته  مع دول اجلوار. وأش
روسيا في حل األزمة السورية سياسيا وعسكريا، 
ــية غيرت الوضع في سوريا  وقال: «العملية الروس
ــيا»، مؤكدا أن تزويد  ــكل جذري وأحدثت حتوال عسكريا وسياس بش

سوريا بـS٣٠٠ هو «وصفة لتوفير األمن واالستقرار وليس للحرب».
ــر من ٤٫٣ ماليني  ــلطات اليابانية نداء إلى أكث إعصــار .. وجهت الس
ــادرة املناطق التي  ــم ومغ ــالء منازله ــخص بإخ ش
ــت  ــار «ترامي».وقال ــبب إعص ــا بس ــون به يقطن
ــن وكالة الرصد  ــاة «NHK» التلفزيونية، نقال ع قن
ــة إن اإلعصار وصل إلى غربي جزيرة  اجلوي الياباني
ــار ٩٥٠  ــي مركز اإلعص ــغ الضغط ف ــو، وبل هونش
ــرعة الرياح تتراوح بني ٤٥ و٦٠  هكتوباسكال، وس

مترا في الثانية.

ــي فيلما  ــمي اإليران ــون الرس ــث التلفزي فلــم .. ب
ــني القوات  ــتفزازات ب ــر تاريخ االس ــا، يظه وثائقي
ــة واألمريكية في منطقة اخلليج  البحرية اإليراني
العربي. وتعود معظم اللقطات املصورة إلى فترات 
ــا ويلقي  ــنوات، كم ــابقة بعضها قبل عدة س س
الضوء على العمليات التي نفذتها القوة البحرية 
ــريط  ــوري اإليراني. وبث الش ــة للحرس الث التابع

الذي تبلغ مدته نصف ساعة حتت عنوان «أرض القلب».
ــة  ــاع حصيل ارتف ــية  اإلندونيس ــوارئ  الط إدارة  ــت  أعلن  .. زلــزال 
ــيا إلى  ــي في إندونيس ــونامي جزيرة سوالويس ــزال وتس ــا زل ضحاي
ــوتوبو  ــم اإلدارة س ٣٨٤ ضحية.وقال املتحدث باس
ــة ضحايا الزلزال  ــو، للصحفيني: «حصيل نوغروه
ــي يوم  ــونامي، في جزيرة سوالويس ــواج التس وأم
ــؤول  ــار املس ــس، ارتفعت إلى ٣٨٤ قتيال». وأش أم
ــر املئات ال يزال مجهوال،  ــي إلى أن مصي اإلندونيس
ــخاص أصيبوا وآالف  ــو، مئات األش ــال: «في بال وق
املنازل والفنادق واملستشفيات تعرضت لألضرار».
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بغداد / البينة الجديدة
بينت املرشحة لرئاسة اجلمهورية سروة عبد الواحد، ان املرجعية 
دعت الى عدم جتربة اجملرب، مبينة ان احلزبني الدميقراطي واالحتاد 
والوطني لديهما مرشحان ملنصب رئيس اجلمهورية من اجملربني. 
ــا لم تتفق الكتل  ــد الواحد في تصريح متلفز انه ”م وقالت عب
ــة اجلمهورية فان الفائز  الكردستانية على مرشح واحد لرئاس
ــح احد احلزبني الكرديني. واضافت ان ”زيارة برهم  ــيكون مرش س
ــتان“،  ــلبيا في كردس ــعود بارزاني اخذ جانبا س صالح الى مس
ــوات ويتراجع عكس  ــاد الوطني يخطو خط ــة الى ان ”االحت الفت
ــت خاطئة“.  ــه وان كان ــى خطوات ــر عل ــذي يص ــي ال الدميقراط
واوضحت ان ”عودة برهم صالح الى االحتاد الوطني كان مشروطا 
ــة اجلمهورية، اال ان موضوع مرشحي احلزبني  ــيحه لرئاس لترش
ــد االن“. واكدت ان  ــم حل ــة اجلمهورية لم يحس الكرديني لرئاس
ــحا احلزبني  ــت الى ان يكون اجملرب ال يجرب ومرش ”املرجعية دع
ــية  ــارب حكومية، اال ان القيادات السياس ــني لديهما جت الكردي
ــتقلني  ــحني املس ــا توافقات وتفاهمات وال يلتقون باملرش لديه

لرئاسة اجلمهورية“.

بغداد / البينة الجديدة
ــي، امس  ــواب محمد احللبوس ــس مجلس الن ــن مكتب رئي أعل
ــور االجتماع املقبل  ــمية حلض األحد، عن تلقي األخير دعوة رس

للبرملان العربي والذي سيعقد في العاصمة املصرية القاهرة.
ــي تلقى  ــال املكتب إن رئيس مجلس النواب محمد احللبوس وق
ــن فهم  ــعل ب ــان العربي مش ــن رئيس البرمل ــا م ــاال هاتفي اتص
ــلمي. وأضاف البيان، أن رئيس البرملان العربي قدم في بداية  الس
ــا جمللس  ــي بانتخابه رئيس ــس احللبوس ــة للرئي ــال تهنئ االتص
ــاندته جمللس  ــواب العراقي، مؤكدا دعم البرملان العربي ومس الن
ــلمي وجه دعوة  النواب العراقي في جميع اجملاالت. وتابع، أن الس
رسمية للرئيس احللبوسي للمشاركة في مؤمتر البرملان العربي 
ــي وعد  ــتضيفه القاهرة، مبيناً أن احللبوس ــل الذي ستس املقب
بتلبية الدعوة. ومن املقرر أن يعقد البرملان العربي اجتماعات له 
في العاصمة املصرية القاهرة خالل الفترة من يوم غد إلى ٣ من 

شهر تشرين األول اجلاري.
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البصرة / البينة الجديدة
ــس األحد، أن أكثر  ــت قائمقامية قضاء الفاو في البصرة، ام أعلن
ــام احلالي الى مناطق  ــن ١٤٠ عائلة نزحت من القضاء خالل الع م
ــرى من محافظة البصرة هرباً من ملوحة املياه وبحثاً عن فرص  أخ
ــر من ١٤٠  ــريفي، إن أكث ــام الفاو وليد الش ــل. وقال قائممق العم
ــق أخرى من محافظة  ــتقرت في مناط عائلة هجرت القضاء واس
ــاو ما زال  ــزوح من الف ــاً أن الن ــام احلالي، مبين ــالل الع ــرة خ البص
مستمراً مبعدل من عائلة الى ثالث عوائل في اليوم بسبب املعاناة 
ــريفي أن  الناجمة عن ملوحة املياه وغياب فرص العمل.وأكد الش
ــي البصرة، في حني  ــكان ف ــاو هو القضاء الوحيد الطارد للس الف
ــكان من  ــرى كلها جاذبة للس ــة واألقضية األخ ــز احملافظ أن مرك
ــاً أن العوائل التي  ــاورة، مضيف ــن احملافظات اجمل ــل البصرة وم داخ
ــن أن تعود الى الفاو في حال معاجلة أزمة ملوحة املياه  رحلت ميك
ــار القائمقام الى أن أزمة ملوحة  ــني الوضع االقتصادي.وأش وحتس
ــاء محطات للتحلية، أو جعل  املياه ميكن معاجلتها من خالل انش
ــدل منطقة  ــويب ب ــة تأخذ املياه من منطقة الس ــاة االروائي القن
ــويب أقل ملوحة، معتبراً  ــان، حيث أن املياه في منطقة الس كتيب
أن مشكلة البطالة سوف تتالشى في حال تنفيذ مشاريع كبيرة 

في القضاء، مثل مشروع ميناء الفاو الكبير.

بغداد / البينة الجديدة
ــد، أن انتخاب رئيس  ــاس يابر، امس األح ــتقل عب أكد النائب املس
ــة مجلس  ــة األولى خالل جلس ــم من اجلول ــة سيحس اجلمهوري
ــح االحتاد الوطني  ــيرا إلى أن مرش النواب املقررة اليوم االثنني، مش
ــه فؤاد  ــح لديه حظوظ أكثر من منافس ــتاني برهم صال الكردس
ــح االحتاد الوطني الكردستاني برهم  ــني. وقال يابر إن ”مرش حس
صالح ميتلك حظوظا كبيرة لشغل منصب رئيس اجلمهورية على 
العكس من منافسه مرشح احلزب الدميقراطي الكردستاني فؤاد 
ــني“. وأضاف أن ”هناك حتفظا كبيرا على تولي مرشح احلزب  حس
ــتاني فؤاد حسني هذا املنصب باعتباره جزءا  الدميقراطي الكردس
ــل تؤيد صالح  ــد يابر أن ”غالبية الكت ــن قضية االنفصال“. وأك م
لتولي رئاسة اجلمهورية“، مشيرا إلى أن ”جلسة اليوم ستشهد 

اختيار رئيس للجمهورية في اجلولة األولى“.
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بغداد / البينة اجلديدة
أكد النائب عن حتالف سائرون بدر الزيادي، امس األحد، أن نواب التحالف لم 
االن،  لغاية  التحالف  بدعم  الذي يحظى  رئاسة اجلمهورية  يبلغوا مبرشح 
مرجحا فشل مجلس النواب باختيار رئيس اجلمهورية خالل جلسة اليوم.

وقال الزيادي إن ”هناك الكثير من التعقيدات بشأن انتخاب رئيس اجلمهورية 
مرشح  اسم  حسم  في  الكرد  فشل  إلى  إضافة  املرشحني  كثيرة  بسبب 

واحد والذهاب به إلى مجلس النواب“.
اختيار  على  تخيم  التزال  السياسية  الكتل  داخل  ”الضبابية  أن  وأضاف، 
رسميا  نبلغ  ”لم  انه  مبينا  اجلمهورية“،  رئاسة  لتولي  مناسبة  شخصية 

لغاية االن من هي الشخصية التي حتظى بقبول حتالف سائرون“.
واستبعد الزيادي ”إمكانية حسم مجلس النواب ملنصب رئيس اجلمهورية 
في جلسة اليوم االثنني“، مشيرا إلى أن ”االمر سيحسم في اجللسة التي 

تليها لعدم اتضاح الرؤية لغاية االن“.

  بغداد / البينة اجلديدة
ــن قيام رئيس البرملان  ــس النواب، امس األحد، األنباء التي حتدثت ع ــت الدائرة اإلعالمية في مجل نف
ــس، موضحةً أن األخير  ــرة املالية في البرملان رياض كوركي ــي بإقالة مدير عام الدائ ــد احللبوس محم
ــع اإلخبارية احمللية وصفحات في  ــى طلبه.وقالت الدائرة ، إن بعض املواق ــل إلى التقاعد بناءً عل أحي
ــبوك تداولت خبراً عن قيام رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي  موقع التواصل االجتماعي فيس
ــة مدير عام الدائرة املالية في اجمللس رياض كوركيس لرفضه صرف مبلغ ١٢٠مليون دينار العادة  بإقال
ــة جملة وتفصيال كون  ــرة، أن هذا اخلبر عار عن الصح ــة رئيس اجمللس.وأكدت الدائ ــل دار ضياف تأهي
ــوء حالته الصحية بعدما أنهى فترة  مدير عام الدائرة املالية أحيل إلى التقاعد بناءً على طلبه ولس
ــك جميع الوثائق التي تثبت ذلك. وأضافت،  ــن القانوني، كما منل متديد مهام عمله عقب بلوغه الس
ــاءلة القانونية كونها  ــرها حتت طائلة املس ــل هذه األخبار الكاذبة تضع مروجها وناش ــداول مث أن ت
ــة التشريعية  ــهير والقذف ضد املؤسس ــتندة على وقائع صحيحة وتندرج في إطار التش غير مس
ومحاولة مكشوفة ومفضوحة لعرقلة الدور الرقابي والتشريعي للمجلس وهو في باكورة نشاطه 

بالدورة النيابية الرابعة والتي يعول عليها أبناء الشعب بان تكون دورة االصالح والبناء.
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 بغداد / البينة اجلديدة
ــط جبار علي  ــز  وزير النف أوع
ــد، إلى  ــس األح ــي، ام اللعيب
ــركات الوزارة بتبني   دوائر وش
ــروع انتاج  ــتراتيجية مش س
ــل من  ــون برمي ــر ملي وتصدي
ــد  «باجله ــف  اخلفي ــط  النف
ــي في  ــال اللعيب الوطني».وق
بيان لوزارة النفط  إن «الوزارة 
ــاريع  مش ــن  وضم ــط  تخط
ــل ٢٠١٩ لتحقيق  العام املقب
ــادرات العراق  ــادة انتاج وص زي
ــى  إل ــف  اخلفي ــط  النف ــن  م
ــن  ــوم م بالي ــل  برمي ــون  ملي
خالل مشاريع تطوير عدد من 
املكامن النفطية التي تتميز 
بنفطها اخلفيف منها مكمن 

اليمامة في جنوب العراق».
 وأضاف أنه أوعز «إلى اجلهات 
ــركات  ــن دوائر وش ــة م املعني
ــتراتيجية  ــوزارة بتبني  س ال
مشروع انتاج وتصدير مليون 

ــط اخلفيف  ــن النف ــل م برمي
وباجلهد الوطني ضمن خطط 
العام املقبل ٢٠١٩، وهذا يعزز 
ــواق النفط  دور العراق في أس
ــاج  انت ــالل  ــن خ م ــة  العاملي
ــن النفوط هي  ــة أنواع م ثالث
الثقيل». املتوسط،  اخلفيف، 

ــى أن  ــط، إل ــر النف ــار وزي وأش
ــاريع التطوير قد  «بعض مش
والتعاون  االستشارة  تتطلب 
ــة  العاملي ــركات  الش ــع  م
ــة  الرصين ــة  املتخصص
ــط  ــداف اخملط ــق األه لتحقي
لها».من جانبه، قال املتحدث 
الوزارة عاصم جاهد،  ــم  باس
ــع النفط  ــعر بي ــارق س إن «ف
ــعر  ــو أكثر من س ــف ه اخلفي
ــل  والثقي ــط  املتوس ــوط  نف
وهناك عدة مستويات للنفط 
ــداول  محلياً وعاملياً  اخلام املت
ــات  حاج ــا  منه كل  ــدم  يخ

متنوعة للسوق احلقيقية».

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

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

  بغداد / البينة اجلديدة
ــد  ــي محم احلال ــواب  الن ــس  ــا مجل رئيس ــث  بح
ــليم اجلبوري، امس االحد،  ــابق س احللبوسي والس
ــات التي تقف امام عمل اجمللس وجلانه،  جتاوز املعوق
ــةَ تَتطلَّبُ  ــةَ الراهن ــد االول على أن املرحل ــا اك فيم
ــوزراءِ ضمن  ــتي اجلمهوريةِ وال ــمَ ملفي رئاس حس

توقيتاتِها الدستورية.
وقال املكتب االعالمي للحلبوسي إن رئيسُ مجلسِ 
ــس رئيسَ  ــتقبل، ام ــي اس النوابِ محمد احللبوس
ــوري، مبينا  ــليم اجلب ــابقِ س ــوابِ الس ــسِ الن مجل
ــريعيِ والرقابيِ  ــتعراضا الدورِ التش ــني اس أن اجلانب
ــتدعى  ــريعاتِ والقواننيِ التي يُس ، والتش للمجلسِ
ــا متَّ بحثُ جميعِ  ، كم ــا خاللَ املرحلةِ املقبلةِ إقرارُه
ــاتِ التي تَقفُ أمامَ  ؛ لتجاوزِ املعوق ــبلِ واآللياتِ الس

عملِ البرملانِ وجلانِه.
وأكدَ الرئيس احللبوسي، بحسب البيان، أن البرملانَ 
ــزِ العملِ  ــدةِ على تعزي ــهِ اجلدي ــاللَ دورتِ ــيُركزُ خ س
ــريعاتِ  ــلِ القراراتِ والتش ــاللِ تفعي الرقابي من خ
ــاءِ الدولةِ  ــادِ، وتعضيدِ بن ــي على الفس التي تقض
ــةَ تَتطلَّبُ  َاملرحلةَ الراهن ــا أن  ــاتِها، مبين ومؤسس
ــوزراءِ ضمن  ــتي اجلمهوريةِ وال ــمَ ملفي رئاس حس

ــفِ جهودِ  ــن خاللِ تكات ، م ــتوريةِ ــا الدس توقيتاتِه
ــى رؤيةٍ  ، والوصولِ إل ــيةِ ــرافِ السياس ــعِ األط جمي

توافقيةٍ حولَ هذينِ اللفني.
وشدد احللبوسي، على أهمية االستفادةِ من اخلبراتِ 
، إلدامةِ عملِ البرملان وتعزيز التعاونِ مع  السياسيةِ
، ومبا يخدمُ تطلعاتِ الشعبِ  ــلطاتِ التنفيذيةِ الس

العراقي.
ــسِ مجلسِ  ه لرئي ــوري، دعمَ ــدَ اجلب ، أك هِ ــن جانبِ م
ــهدَ  ــه، معربًا عن تفاؤلِه بأنْ تش ــوابِ في مهامِّ الن
ــنيَ  ــريعاتٍ وقوان ــدةُ تش ــريعيةُ اجلدي ــدورةُ التش ال
ــهمُ في النهوضِ بالواقعنيِ اخلدمي واألمني في  تُس

البالد.
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رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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تتمة ص١

  بغداد / البينة اجلديدة
ــة النزاهة،  ــي هيئ ــرة التحقيقات ف ــفت دائ كش
ــة لتحلية مياه  ــس األحد، عن ضبط ١٣ محط ام
ــليمها للعراق  ــة البصرة التي مت تس في محافظ
ــغيلها منذ  عن طريق الدول املانحة، ولم يتم تش
ــة أن ذلك أدى إلى اندثار  ــائها عام ٢٠٠٦، مبين إنش

تلك احملطات وسرقة بعض أجزائها.
وقالت الدائرة ، إن فريق التحري والضبط القضائي 
في مديرية حتقيق الهيئة في البصرة الذي انتقل 
ــط ١٣ محطة  ــات، متكن من ضب ــى موقع احملطَّ إل

ــا اإلنتاجية من  ــراوح طاقته ــاه (RO) تت حتلية مي
ــدة، مبينة أن  ــاعة الواح ــي الس ــاً ف (١٠ - ٤٨) طن
ــدول املانحة  ــض ال ــت من بع ــات قدم ــك احملط تل

ــدد من أقضية  ــام ٢٠٠٦ في ع ــاؤها في ع ومت إنش
ونواحي احملافظة.

ات لم يتم  ــع تلك احملطَّ وأوضحت الدائرة، أن جمي
ــتفادة منها منذ إنشائها وهي  ــغيلها واالس تش
ــل، وأدى ذلك إلى  ــة عن العم ــى اآلن - متوقف - حت
ــر التصفية واألنابيب، فضالً  اندثار أجهزتها وفالت
عن تعرض بعض أجزائها للسرقة، مؤكدةً تنظيم 
ــرض األوراق  ــي باحملطات، وع ــر ضبط أصول محض
ــة على قاضي التحقيق اخملتص التخاذ  التحقيقي

اإلجراءات القانونية املناسبة.

ــاع  «إلرتف أن  ــى  ال ــيرا  مش  
ــة  ــعار عالق االس ــاض  وانخف
ــوق  بالعرض والطلب في الس
ــار  واش ــاج».   االنت ــم  وموس
ــتيراد  «االس أن  ــى  ال ــف  الناي
ــع جميع  ــتمر ومفتوح م مس
ــدا أن «الوزارة لم  الدول»، مؤك
ــن اخلارج».  ــتيرادها م متنع اس
وأوضح مدير اعالم الزراعة، أن 
ــأن ايران منعت  «هناك انباء ب
ــر الطماطة  ــام تصدي ــل اي قب
ــاع  ارتف ــع  ملن ــراق  الع ــى  ال
ــران»، الفتا  ــعارها داخل اي اس
ــببا  ــى أن «ذلك قد يكون س ال
ــعار احملصول  ــاع اس ــي ارتف ف
داخل العراق بشكل طفيف». 
ــف أن «وزارة الزراعة  وبني الناي
ــؤولية»،  مس اي  ــل  التتحم
ــكان التجار  ــا أنه «بام مضيف

ــن دول  ــة م ــتيراد الطماط اس
ــبق أن  ــر ايران».وس ــرى غي اخ
ــة،  احمللي ــواق  االس ــهدت  ش
ــا  ارتفاع  ،٢٠١٧ ــان  نيس ــي  ف
ملحوظا باسعار بعض اخلضر 
ــة محصول  ــه وخاص والفواك
ــت  وصل ــي  والت ــة  الطماط
ــعارها ما بني ٢٠٠٠ و٣٠٠٠  اس
وزارة  ــرت  واعتب ــار.  دين االف 
ــا، أن االرتفاع  ــة، حينه الزراع
في اسعار محصول الطماطة 
ــهده االسواق احمللية  الذي تش
ــاع  «ارتف ــام  االي ــذه  ــالل ه خ
وقتي»، واشارت الى أن االسعار 

مرتبطة باملوسم الزراعي.
ــب  تطال ــدة)  اجلدي ــة  (البين
ايضاحات  ــدمي  بتق ــة  احلكوم
ــدم ترك  ــوع وع ــأن املوض بش

احلبل على الغارب.

وكاالت  / البينة اجليددة
ــة، عن ما  ــفت صحيفة خليجي كش
ــع رئيس  ــذي جم ــاء ال ــالل اللق دار خ
ــح احلزب  الوزراء حيدر العبادي ومرش
ــة  لرئاس ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط
ــني.ونقلت  حس ــؤاد  ف ــة  اجلمهوري
ــي  سياس ــدر  مص ــن  ع ــة  الصحيف
ــدر العبادي  ــه ان رئيس الوزراء حي قول
ــد احلزب  ــني ووف ــش مع فؤاد حس ناق
ــائل  مس ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط
ــكيل احلكومة  ــدة متعلقة بتش عدي
ــدمي مقترح  ــا انه مت تق ــدة، مبين اجلدي

ــام  باالنضم ــي  الدميقراط ــزب  للح
ــار الذي  ــالح واإلعم ــف اإلص إلى حتال

سيشكل األغلبية البرملانية.
ــدم  ــب ع ــذي طل ــدر ال ــاف املص واض
ــزب  احل ان  ــمه،  اس ــن  ع ــف  الكش
ــت  التصوي ــترط  اش ــي  الدميقراط
ــة  ــني في جلس ــؤاد حس ــحه ف ملرش
ــح الكتلة  ــاء، مقابل دعم مرش الثالث
ــوزراء،  ــة ال ــرى لرئاس ــة الكب البرملاني
ــتتبني أكثر في  ــا أن األمور س موضحً
ــة البرملان املقررة في الثاني من  جلس

الشهر املقبل.

 بغداد / البينة اجلديدة
الدميقراطي  احلزب  عضو  اكد 
جانو،أمس   ريناس  الكردستاني 
االحد، ان متسك حزبه مبنصب رئيس 

اجلمهورية هو خطوة مهمة لتحقيق 
التغيير وانهاء العرف السابق، فيما 
أشار إلى رغبة الدميقراطي بأن يكون 

له تواجد  وثقل حقيقي في بغداد.

عن  يتحدث  اجلميع  إن  جانو  وقال 
السابقة  التجارب  وإنهاء  التغيير 
أن  مبيناً  جناحها،  تثبت  لم  التي 
رئيس  منصب  على  احلصول  عزمنا 

وإنهاء  للتغيير  بداية  اجلمهورية هو 
اجلميع  عليه  اعتاد  الذي  للعرف 

بالفترة السابقة.
وأضاف، أن الدميقراطي الكردستاني 

إلى مشاركة فعلية وجدية  يسعى 
وحقيقية باملرحلة املقبلة وأن يكون 
له ثقل  واضح  في بغداد خاصة بعد 
تراكمات سابقة ال تصب باملصلحة 

العامة، مشدداً على أهمية أن يكون 
للدميقراطي مساحة مع باقي القوى 
أجل  من  العاصمة  في  السياسية 

حتقيق التغيير.

ÖaÜÃi@ø@Ô‘Ó‘ßa@ÜuaÏn€aÎ@’ibé€a@“ä»€a@ıbË„¸@ÚÌâÏË‡¶a@Úçbˆäi@b‰ÿé∑@Z@Ô„aãâbi@låy

بغداد / البينة اجلديدة
الصدري  التيار  زعيم  بدعم  يحظى  الذي  سائرون  حتالف  أكد 
بينها  فيما  ستتفق  السياسية  الكتل  أن  الصدر،  مقتدى 
لتشكيل احلكومة دون الذهاب إلى تشكيل الكتلة األكبر، فيما 
بني إن جميع القوى السياسية ستشارك في احلكومة وال وجود 
أعضاء  احد  النواب.وقال  مجلس  داخل  السياسية  للمعارضة 
والبناء  اإلصالح  ”حتالفي  إن  اسمه  ذكر  عدم  فضل  التحالف 
االطراف  احد  ذهاب  دون  بينهما  فيما  احلكومة  سيشكلون 
األداء  لتقومي  النواب  مجلس  داخل  السياسية  للمعارضة 
احلكومي“، الفتا إلى إن ”جميع الكتل السياسية ستشارك في 
اختيار الكابينة الوزارية دون الذهاب إلى تشكيل الكتلة األكبر 
اإلصالح  ”محوري  إن  احلكومة“.وأضاف  بتشكيل  وتكليفها 
والبناء اتفقا فيما بينهما على اختيار الرئاسات الثالث بشكل 
توافقي“، مبينا إن ”التفاهمات السياسية بني احملورين سيسهل 
عملية اختيار رئيس الوزراء واجلمهورية“.وتابع إن ”ملف تشكيل 

احلكومة قد حسم وسيتم اإلعالن عنه خالل األيام املقبلة“.

@¸@Z@ÊÎäˆbç@NN@ä�é€a@êaâ@Ú�‘„
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امس  السعودية،  ”احلياة“  صحيفة  أفادت 
حيدر  الوزراء  رئيس  حكومة  بأن  األحد، 
القنصلية  غلق  بقرار  تفاجأت  العبادي 
األميركية، مبينة أنه لم يتم التشاور معها 

مسبقا بشأن القرار.
وقالت الصحيفة إن ”حكومة حيدر العبادي 
فوجئت بالقرار األميركي ولم يتم التشاور 
معها مسبقاً في شأن إغالق القنصلية“. 

االول،  أمس  عقدت  ”اجتماعات  أن  وأضاف 
في  األميركية  السفارة  في  مسؤولني  مع 
بغداد، للتداول في حيثيات القرار والسعي 

إلى إعادة فتح القنصلية“.

ÚÓ◊7fl˛a@ÚÓ‹ñ‰‘€a@’‹À@âaä‘i@pdub–m@Öbj»€a@ÚflÏÿy@Z@Ú–Ózï
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بغداد / البينة اجلديدة
ترأس النائب األول لرئيس مجلس النواب حسن 
الكعبي، امس األحد، اجتماعا للجنة القانونية 
البرملانية. وقال مصدر ، إن ”النائب األول لرئيس 
صباح  ترأس،  الكعبي  حسن  النواب  مجلس 
البرملانية في  القانونية  امس، اجتماعا للجنة 
النواب“. وأضاف املصدر، أن ”االجتماع  مجلس 
سيناقش القوانني املعطلة من الدورة السابقة 

واالسراع في اقرارها“.

ÚÓ„Ï„b‘€a@Ú‰v‹€@b«b‡nua@êc6Ì@ÊbΩ5€a@èÓˆä€@fiÎ¸a@kˆb‰€a

بغداد / البينة اجلديدة
يؤكد ائتالف النصر للرأي العام والقوى السياسية 

ما يلي: 
االساس  هي  النواب  جمللس  االولى  اجللسة  ان   .١
احملكمة  قرار  االكبر حسب  الكتلة  بحسم قضية 
الكتلة  حتديد  ويجب   ،٢٠١٠ العام  في  االحتادية 
االكبر استنادا الى معطيات جلسة البرملان االولى. 
وال يجوز دستوريا تشكيل اي كتلة جديدة او اعتماد 
اي طريقة اخرى على حساب حسم الكتلة االكبر. 
ل  االكبر سيشكّ الكتلة  مبدأ  التفاف على  اي  وان 
كامل  له  املتبنية  القوى  تتحمل  للدستور  خرقا 

املسؤولية.

لة باجللسة االولى للبرملان  ٢. الكتلة االكبر املسجّ
احلكومة،  بتشكيل  املرشح  بتكليف  املعنية  هي 
كسب  له  ليتسنى  رسميا  تسميته  وعليها 
احلكومة  بتشكيل  املطلوبة  والقوة  الشرعية 
واعتماد البرنامج احلكومي السياسي واالقتصادي 

واخلدمي.
٣. نرى ضرورة الفصل بني املسار التشريعي والرقابي 
(احلكومة)  التنفيذي  واملسار  النواب)  (مجلس 
وظائفها  اداء  على  قادرة  حكومة  انتاج  لضمان 
ملؤسسات  احلزبية  احملاصصة  تفكيك  ولضمان 

الدولة.
السياسية  القوى  بني  التوافقات  سياسة  ان   .٤

يجب اال تكون على حساب الوحدة واالمن والسيادة 
ما  التوافقات  وجميع  االقتصادي.  والرفاه  الوطنية 
لها،  شرعية  فال  وثوابته  الدستور  الى  تستند  لم 
ل خرقا قد يقود الى انهيار او اضعاف اسس  وتشكّ

العملية السياسية.
٥. التدخالت االقليمية والدولية بحيثيات العملية 
وسيدخل  باملطلق  مرفوض  وبناءاتها  السياسية 
املتصارعة،  احملاور  سياسة  خضم  في  العراق 
الى  ل  حتوّ ما  اذا  وتقدمه  امنه  العراق  وسيخسر 
والقوى  كان،  ايا  لالجنبي  ومصالح  نفوذ  مناطق 
املقتنعة واملرحبة بالتدخالت واملعبّرة عنها ستكون 

مسؤولة عن نتائج ذلك.
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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الــمــعــجــــزة األلــبـــانـــيـــــــــة

ــت احلاضر:  ــى الوق ــل اآلن إل ولننتق
ينمو االقتصاد األلباني حاليا مبعدل 
ــو الصادرات  ــوده من ــوي (٤٫٢٪) ويق ق
ــة،  ــي الزراع ــاوز ١٠٪ ف ــدل يتج مبع
ــة،  والطاق ــع،  والتصني ــن،  والتعدي
ــياحة، وخدمات األعمال. وفي  والس
وقت حيث تواجه اقتصادات ناشئة 
ــني، وتركيا،  ــل األرجنت ــة مث متنوع
ونيجيريا، وجنوب أفريقيا انخفاض 
قيمة عمالتها بشدة وارتفاع أسعار 
ــعار  ــر ألبانيا أدنى أس ــدة، تدي الفائ
ــالق فضال عن  ــى اإلط ــدة عل للفائ
عملة متزايدة القوة.في وقت تواجه 
فيه اقتصادات ناشئة متنوعة مثل 
األرجنتني، وتركيا، ونيجيريا، وجنوب 
ــة عمالتها  ــا انخفاض قيم أفريقي
ــدة وارتفاع أسعار الفائدة، تدير  بش
ــعار للفائدة على  ــى أس ــا أدن ألباني
ــة متزايدة  ــال عن عمل ــالق فض اإلط
ــح لديها أدنى فارق  القوة.واآلن أصب

ــي نفس  ــدول ف ــني كل ال ــيادي ب س
تصنيفها، مما يشير إلى أن األسواق 
ــد أن وكاالت التصنيف كانت  تعتق
ــة القيادة. والواقع  نائمة على عجل
أن ألبانيا، التي كانت ذات يوم أشبه 
ــي أوروبا حتت  ــمالية ف ــا الش بكوري
حكم الدكتاتور أنور خوجة، أصبح 
نصيب الفرد في دخلها اليوم يعادل 
٢٥٪ من نظيره في أملانيا. وإذا متكنت 
من احلفاظ على معدل النمو احلالي، 
ــتوى دخل  ــل إلى مس ــوف تص فس
ــون ٣٢ عاما. ــا احلالي في غض أملاني
ــالم أهل االقتصاد  وفي وقت حيث يُ
عن كل أنواع النتائج اخمليبة لآلمال، 

م املؤسسات املتعددة األطراف  وتُتَّهَ
ــد الدولي والبنك  مثل صندوق النق
ــل في تقدمي النصح  الدولي بالفش
ــو الصحيح، فمن  للدول على النح
ــد ال تكون غير  ــر أن جند أنها ق املثي

مفيدة بالكامل في نهاية املطاف.
تُرى ماذا كان سر حتول ألبانيا؟

أوال،على عكس العديد من الدول التي 
تؤخر العمل إلى أن يفوت األوان، دعا 
رئيس الوزراء إدي راما صندوق النقد 
الدولي فور وصوله إلى السلطة في 
ــت حكومته  ــول ٢٠١٣. وتفاوض أيل
ــمح  في ذلك الوقت على برنامج س
أللبانيا باحلصول على الدعم املالي 
ــى إعادة  ــت تعمل عل ــي حني كان ف
ــي (الضريبي). ــب نظامها املال ترتي

ــنوات الثالث  ــج الس ــى برنام وانته
ــن عامني،  ــا يقرب م ــاح قبل م بنج
وظلت نسبة الدين إلى الناجت احمللي 
ــار نزولي. وهذا  ــي على مس اإلجمال

ــبة ٢٫٥٪ من  ــام، انخفض بنس الع
ــي، في حني  ــي اإلجمال ــاجت احملل الن
ــيع ميزانية  ــل البالد على توس تعم
ــتثمارات العامة بشكل كبير. االس

لكي تتمكن من حتقيق النمو وسط 
ــة إلى احلد من العجز  اجلهود الرامي
ــد أن يكون  ــن احلكوميني، فالب والدي

هناك شيء آخر يدفع االقتصاد إلى 
ــادة. وفي  ــادرات ع ــام، وهو الص األم
ألبانيا تشهد الصادرات منو ملموسا 
-حيث توليت شخصيا قيادة جهود 

ــة  التنمي ــاث  ــارد ألبح ــز هارف مرك
الدولية منذ عام ٢٠١٣- ليس بسبب 
حظ سعيد، بل بفضل جهود دؤوبة 
ــات واغتنام الفرص. إلزالة االختناق
ــت ألبانيا  ــة، جتنب ــذه العملي في ه
إغراء التركيز على مؤشرات ممارسة 
ــي  ــة، الت ــال العام ــطة األعم أنش

ــات  تفترض أن اتباع أفضل املمارس
ــوائيا قد يكون مفيدا.  الدولية عش
ــلطات  ــك، اتبعت الس وبدال من ذل
ــد  لتحدي ــخيصيا  تش ــا  نهج
ــات.وبتوجيه من  ــات السياس أولوي
ــة كينيدي في  ــدروز من كلي مات أن
ــتخدم صناع  ــة هارفارد، اس جامع
ــتراتيجية تنفيذية  السياسات إس
ــة حلل  ــة تكراري ــى عملي ــوم عل تق
ــمية  ــي تبدأ بتس ــكالت، والت املش
املشكلة، وحتديد أسبابها، وابتكار 
ــى  إل ــذا  ــا.وأدى ه ــرق ملعاجلته الط
ــي أثبتت  ــكار الت ــن األف ــد م العدي
ــاعد  ــا قوية. ففي الزراعة س كونه
ــع املكاملات  ــيب جتمي تطوير حواس
ــى  ــني عل ــار املزارع ــة صغ الهاتفي
واألسواق  بالتكنولوجيات  االتصال 
ــذي أدى إلى  ــة، األمر ال ــر ربحي األكث
إيجاد طفرة في صادرات اخلضراوات.
ــاع الطاقة تبنت احلكومة  وفي قط

ــتراتيجية غير تقليدية لتغيير  إس
ــل  يتص ــا  فيم ــني  املواطن ــلوك  س
بسرقة الكهرباء وعدم الدفع، والتي 
أدت في عام ٢٠١٥ إلى حتول بنسبة 
٢٪ تقريبا من الناجت احمللي اإلجمالي 
ــركة  في التدفقات النقدية إلى ش
ــددت  ــل، ح ــو مماث ــى نح التوزيع.عل

مجموعات استشارية في قطاعي 
ــاالت  مج ــياحة  والس ــع  التصني

ــتثمرت ألبانيا في  ــني. واس للتحس
ترميم واستعادة مدنها التاريخية، 

ــتثمر في ١٠٠ قرية تتمتع  واآلن تس
بإمكانات قوية في مجال السياحة 
ــة والتي تصادف وجودها في  الزراعي
مناطق فقيرة وأصلية. وال عجب أن 
ــياحة تنمو مبعدل يتجاوز ١٠٪. الس
ــي لدول أخرى أن  الدروس التي ينبغ
ــاح في  ــة. فالنج ــا واضح تتعلمه

ــة الصعوبات يحدث عندما  مواجه
ــا ونقاط  ــات ورطته ــدرك احلكوم ت
الضعف التي تعيبها، وتكون قادرة 
ــر بوضوح عن أهدافها،  على التعبي
ــرق  ــن الط ــوادة ع ــال ه ــث ب فتبح
تطلعاتها.عالوة  بتحقيق  الكفيلة 
ــفراء البالد  م س ــتَخدَ عل ذلك، يُس
ــقة  منس ــتراتيجية  إس ــي  ف اآلن 
لتعزيز االستثمار األجنبي من خالل 
ــرة مع الشركات.  ــاركة املباش املش
واآلن يحرص صناع السياسات على 
إشراك املغتربني األلبان -الذين تبني 
ــا للموهبة،  ــدرا مهم ــم مص كونه
ــتثمار، وفرص السوق، وأفكار  واالس
ــدر عظيم من النجاح. األعمال وبق
ــتوى  ولم تكن اإلبداعات على املس
ــب؛ فقد جنح إيريون  الوطني فحس
ــة مدينة تيرانا  ــج، رئيس بلدي فيالي
في زيادة اإليرادات البلدية إلى ثالثة 
ــذ تولى منصبه في عام  أمثالها من
٢٠١٥، كما استخدم العائدات على 
النحو الذي جعل املدينة واحدة من 
أكثر املدن جاذبية في املنطقة. وقد 
فازت عاصمة ألبانيا بجوائز أوروبية 
ــاحات  تطوير مس ــي  ف ــا  لنجاحه
حضرية عالية اجلودة وحل مشاكل 
ــة بطرق  ــاكل البيئي ــل واملش التنق
ــي  ينبغ ــي  الت ــدروس  مبدعة.ال
ــا واضحة.  ــرى أن تتعلمه ــدول أخ ل
ــة الصعوبات  فالنجاح في مواجه
ــات  ــدرك احلكوم ــا ت ــدث عندم يح
ــي  الت ــف  الضع ــاط  ونق ــا  ورطته
ــادرة على التعبير  تعيبها، وتكون ق
ــا، فتبحث بال  ــوح عن أهدافه بوض
هوادة عن الطرق الكفيلة بتحقيق 
ــذه العملية، ال  ــي ه ــا. وف تطلعاته
تكون الدول حدها. فهنا من املمكن 
ــاعدات املالية  ــون نظام املس أن يك
الدولية بقيادة صندوق النقد الدولي 
ــل التنمية مفيدا  ــات متوي ومؤسس
ــى الدول  ــن يتعني عل ــة. ولك للغاي
ــت وكيفية  ــورا لتوقي ــع تص أن تض
استخدام املساعدات. وبوسعها أن 
ــدرة احلكومات،  تعمل على تعزيز ق
ــن غير املمكن أن حتل محل  ولكن م
التزام احلكومة.والدرس الذي ينبغي 
لالحتاد األوروبي أن يستوعبه واضح 
أيضا: فعندما نفكر في الدول التي 
ــى االحتاد  ــى االنضمام إل ــعى إل تس
مثل ألبانيا وبقية دول غرب البلقان، 
من املهم أن ننظر ليس فقط إلى ما 
ــدول أو كيف  أصبحت عليه هذه ال
ــدر من  ــا ذلك الق ــل وأيض ــت، ب كان
احلماس الذي تعمل به لكي تصبح 
ــون عليه.على  ــا تطمح إلى أن تك م
ــم كبير من تاريخها، بدت  مدار قس
ــة. لكن  ــا دولة بائس ــا وكأنه ألباني
د  ــه. واآلن يُعَ ــس بأفعال البائس بائ
ــل يلهم  ــا مصدرا لألم ــول ألباني حت

بقيتنا.

* وزير التخطيط األسبق 
َّـ فنزويال

ينمو االقتصاد األلباني 
حاليا بمعدل قوي 
(٤,٢٪) ويقوده نمو 
الصادرات بمعدل 
يتجاوز ١٠٪ َّـ الزراعة 
والتعدين والتصنيع

 

استخدم صناع السياسات  سرتاتيجية تنفيذية تقوم على عملية تكرارية لحل 
اِّـشكالت والتي تبدأ بتسمية اِّـشكلة وتحديد أسبابها وابتكار الطرق ِّـعالجتها

الرئيس االيطالي

الرئيس االلباني

الرئيس اليوناني

قبل خمس سنوات، 
واجهت ألبانيا موقفا 
مشؤوما حقا؛ فمع 
ترنح اليونان وإيطاليا 
حتت وطأة أزمة اليورو، 
كانت التحويالت املالية 
وتدفقات رأس املال في 
انخفاض شديد وكان 
االقتصاد يعاني من 
تباطؤ حاد. وقد تضخم 
العجز املالي إلى أكثر 
من ٧٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي، وكان هذا 
العجز ميول إلى حد 
كبير بواسطة متأخرات 
الديون، مع انهيار 
القدرة على الوصول 
إلى األسواق املالية 
اخلارجية وارتفاع أسعار 
الفائدة احمللية إلى عنان 
السماء. باإلضافة إلى 
ذلك، كانت شركة 
توزيع الطاقة في أزمة 
تشغيلية ومالية وغير 
قادرة على دفع ثمن 
الكهرباء التي كان 
املفترض أن تشتريها من 
شركات توليد الطاقة. 
وكانت متأخرات 
الديون املستحقة 
على احلكومة وشركة 
الطاقة تغذي الزيادة 
في القروض املتعثرة في 
النظام املصرفي. وكانت 
كل املكونات الالزمة 
حلدوث نتيجة كارثية 
حاضرة.

* ريكاردو هوسمان
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ــدة لكن الرئيس  ــاء ع ــدى للزعامة االمريكية رؤس     تص
ــة فليس  ــية املعلن ــع بأزماته النفس ــاق اجلمي ــر ف االخي
ــخصية ترامب الكاوبوي وما  ــتحالة ان حتلل ش من االس
ــاهد مقاطعه وهو يخطب او يلعب  ــوى ان تش عليك س
ــى توتير. ترامب  ــرأ تغريداته ( تنهيقاته) عل ــرج وتق او يه
ــف  يكره االعالم وهذا ما قاله النه وبصريح العبارة يكش
ــر ادرك خطر االعالم  ــا انه تاج ــيته املريضة ومب عن نفس
ــبقا مع بعض كبريات الشركات  ورمبا ان ترامب اتفق مس
ــتخدام  ــخصيته املريضة باس االعالمية للترويج عن ش
االعالم املضاد . سبق وان دعوت الناس الى نسيانه ولكن 
ــنوات من  ــتحالة ان يحدث إال بعد س ــذا االمر من االس ه

ــه واذا ذكر فمن  رحيل
ــوه  ــرء ان يتف ــق امل ح
ــذه  ــن ه ــد ع ــا يري مب
الشخصية الساخرة 
 . ــها  نفس ــى  عل
ــة  ــكلة ان االزم املش
متر  ــي  الت ــية  النفس
بترامب كأنها تالزمه 
منذ الصغر ولكن ما 
ذنب العالم بالعموم 
ــط  االوس ــرق  والش
ــوص؟أال  بــــــاخلص
يكفينا غباء البعض 
ــى  حت ــم  وعمالته

ــعوب؟  ــر يتحكم مبصائر الش ــا مخبول آخ ــرج علين يخ
ــة الهيمنة  ــردة باجنح ــر منف ــة تطي ــة العاملي الترامبي
ــدة نقص  ــاجت عن عق ــي الن ــال االمريك ــيطرة واخلب والس
ــلطوي . ماذا  ــب وفريقه التجاري والس ــي منها ترام يعان
ــابقا ان نهاية  ــه ؟ قلتها س ــأل نفس يريد ترامب هل س
امريكا ستكون على يد ترامب واللوبي الصهيوني حيث 
ــة نهاية القرن  ــيئا معلن ــيئا فش بدأت االمور تتضح ش
ــا العقول القابعة  ــي بجدارة ولكن ماذا اعدت لن االمريك
خلف االسوار الكبيرة وحتت قباب في سراديب في دهاليز 
ــود ورمبا  ــحر االس ــة ؟ اعتقد ان ترامب يؤمن بالس مظلم
ــه مبعوث  ــه في طقوس غرائبية كونه يظن نفس يطبق
ــع لكلماته الغريبة  ــماء األخير وهذا ما يدركه املتاب الس
وتصرفاته املثيرة للشكوك والريبة . فليذهب ترامب الى 
ــاهد التلفاز حتى يقول له احلقيقة  طبيب نفسي ال يش

التي اخفاها عنه من يحركه في اخلفاء.

ÚÓé–„@Úflãc@pbÓ«aÜm

جبهة قلم

ليس من االستحالة 
ان تحلل شخصية 
ترامب الكاوبوي 
وما عليك سوى ان 
تشاهد مقاطعه 
وهو يخطب او يلعب 
او يهرج

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

واثق الجلبي
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بغداد / البينة اجلديدة 
ــركة اور العامة احدى  ــوقت ش س
واملعادن  ــة  وزارة الصناع ــركات  ش
ــن القابلوات اخملتلفة  منتجاتها م
ــالك الكهربائية خالل شهر  واالس
ــركة  ــر عام الش ــال مدي ــول. وق ايل
ــهر احلسيناوي  املهندس حيدر س
ــز االعالمي في  ــي تصريح للمرك ف
ــركة جهزت املديرية  الوزارة ان الش
ــة للمنطقة  ــة لنقل الطاق العام
ــطى بانتاجها من القابلوات  الوس
ــة بكمية (١٠) كيلو متر  الكهربائي
بواقع (١٣) بكرة مختلفة القياسات 
، الفتا الى ان عملية التجهيز جرت 
ــة املتفق عليها  ــالل املدة الزمني خ
ــني الطرفني ،  ــن العقد املبرم ب ضم

ــات احلكومية كافة  داعيا املؤسس
ــتفادة من منتجات الشركة  لالس
ــا  ونوعيته ــا  مبتانته ــاز  متت ــي  الت
ــهادة  ــا على ش ــدة وحصوله اجلي
ــال عن االلتزام  ــودة العاملية فض اجل
وبالكميات  للتجهيز  املقررة  باملدد 
واملواصفات املطلوبة ، مضيفا بأن 
ــركة  ــزت ايضا الش ــركة جه الش
العامة لتوزيع كهرباء الوسط فرع 
ــة بالقابلوات  توزيع كربالء املقدس
ــم  ــاس (٤×١٦) مل ــة قي الكهربائي
ريفي وقياس (٣×١٢٠+٧٠) ملم ريفي 
وقياس (١×١٥٠) ملم قابلو كهربائي 
ــة اجمالية للتجهيز بلغت  وبكمي

اكثر من (١٥) كيلومتر. 

@fiÏ‹Ìa@äËë@fi˝Å@ÚÓˆbiäËÿ€a@⁄˝ç¸aÎ@paÏ‹ib‘€a@Âfl@bËmbvn‰fl@÷Ïém@Úflb»€a@âÎa@Ú◊äë

بغداد / البينة اجلديدة / حسني هاشم 
وجه محافظ بغداد املهندس عطوان العطواني باعادة تكليف احملاضرين 
«.بيان  كوادرها  في  نقصا  تعاني  والتي  لهم  احملتاجة  املدارس  في  باجملان 
للمكتب اإلعالمي حملافظ بغداد اكد « ان وثيقة صدرت من مكتب معاون 

يشمل  توجيه  صدور  تظهر  مدب  صبار  التربية  لشؤون  بغداد  محافظ 
وبحسب  املاضي)  الدراسي  العام  انتهاء  لغاية  بالتكليف  (املستمرين 
احتياج املدرسة لهم ، مشيرا الى شمولهم بالضوابط وااللية واكمالهم 

االستمارة اخلاصة بهم «. 

بغداد / البينة اجلديدة
في  احلبوب  لتصنيع  العامة  الشركة  اعلنت 
وزارة التجارة عن مساهمة اسطول شاحنات 
البطاقة  مفردات  بنقل  والورشة  النقل  قسم 
التموينية وعمليات مناقلة الطحني الكميات 
التعويضية للمطاحن املتوقفة  .جاء ذلك في 

للوزارة  االعالمي  املكتب  اصدره  الذي  البيان 
العامري  جاسم  الشركة  عام  مدير  عن  نقال 
حلصة  املناقلة  اجراء  مت  بانه  البيان  .واشار 
والزاب  كركوك  مطاحن  من  كركوك  نازحي 
ونقل الكميات املنتجة في مطحنتي احلميدية 
بكركوك والبشائر في صالح الدين من احلصة 

عدد  ارسال  مت  فيما  للمحافظة  التعويضية 
من الشاحنات الى ميناء ام قصر للمساهمة 
الرز  حموالت  من  املفرغة  الكميات  نقل  في 
املستورد.من جانب اخر اضاف البيان عن اجناز 
الشركة بطحن وجتهيز احلصة املقررة ملطحنة 
الصيانة  باعمال  واملباشرة  احلكومية  الدورة 

اخلام  احلبوب  كميات  تصفير  مت  حيث  الدورية 
ومتت  باملطحنة  لالنتاج  اخملصصة  واملرطبة 
الدورية  والصيانة  اجلرد  باعمال  املباشرة 
للمكائن واملعدات من قبل املالكات الهندسية 
والفنية في املطحنة استعدادا النتاج احلصة 

الالحقة.

Úubßa@ké°Î@êâaÜΩa@ø@ÂÌäôb0a@—Ó‹ÿm@ÜÓ»Ì@ÖaÜÃi@≈œb™

Òä‡»€aÎ@ÚÓiä»€a@ÚybÓé‹€@ÂÌäí»€a@Ô€ÎÜ€a@Û‘n‹Ωa@fib‡«c@|nn–m@Òä‡»€aÎ@wßa@Ú˜ÓÁ

ذي قار/ البينة اجلديدة/ كاظم العبيــدي
جهود  ان  وارد  علي  قار  ذي  نفط  شركة  عام  مدير  قال 
الكوادر الهندسية والفنية وجميع العاملني في شركتنا 
العراقي  للشعب  كبيرا  اجنازا  يحققوا  ان  استطاعوا 
املصاحب من  الغاز  بإنتاج  املباشرة  بعد  النفط  ولوزارة 
قدم مكعب  مليون   ٥٠ مبعدل  النفطي  الناصرية  حقل 
قياسي باليوم.واوضح « ان هذا االجناز ميثل خط الشروع 
لتحقيق الهدف اخملطط لنا في استثمار ٢٠٠ مليون قدم 
مكعب قياسي باليوم من حقول محافظة ذي قار ، والذي 
سيتحقق بفضل اجلهد الوطني ومبساهمة التعاقدات 

اجلديدة مع احدى الشركات العاملية الرصينة.
حتقيق  كذلك   شانها  من  الزيادة  هذه  ان  الى  ولفت 
ايرادات مالية اضافية للدولة وتؤمن فرص عمل جديدة 
ألبناء احملافظة ، فضال عن ان معاجلة الغاز ميكن ان حتد 
اننا بعثنا برسالة تهنئة   : .واضاف   البيئي  التلوث  من 

ودعمه  ملتابعته  اللعيبي  جبار  النفط  وزير  السيد  الى 
الرسمية   املباشرة  بعد   ، لشركتنا  واملتواصل  املستمر 
بالضخ على انبوب تصدير الغاز الرئيسي وبجهود كوادر 
اجلهد الوطني املتمثلة بشركة نفط ذي قار وشركة غاز 

اجلنوب وشركة املشاريع النفطية.

@ãbÃ€a@xbn„hi@Ô”aä»€a@k»í‹€@Ùäíj€a@“åm@âb”@á
@Ô�–‰€a@ÚÌäïb‰€a@›‘y@Âfl@kybñΩa  البينة اجلديدة / حمودي غريب

انطلقت، امس االول في بغداد، اعمال امللتقى الدولي العشرين لشركات 
السياحة العربية والعمرة برعاية الهيئة العليا للحج والعمرة، بحضور 
رئيس الهيئة الشيخ د. خالد العطية واالمني العام جمللس الوزراء د. مهدي 
العضاض، ومبشاركة ٦٤  رياض  د.  بغداد  ورئيس مجلس محافظة  العالق 

شركة عربية وعراقية.
نظمته  الذي  امللتقى  اعمال  بافتتاح  كلمته  في  العطية  الشيخ  وقال   
شركة اسفار لتنظيم املعارض، في معرض بغداد الدولي، ان» العراق شهد 
خالل االعوام الـ ١٥ املاضية التي اعقبت التحرير من النظام البائد تطورا 
الكبيرة  االعداد  ناحيتي  من  والعمرة  احلج  مواسم  في  ملحوظا  ايجابيا 
التي اتيح لها اداء فريضتي احلج والعمرة مقارنة مبا كانت عليه سابقا، 
واملعتمرين  احلجاج  جلموع  تقدم  التي  اخلدمات  وجودة  التنظيم  وحسن 

العراقيني».
واضاف ان «امللتقى الدولي يحدث الول مرة في العراق ونسعى ان يستمر عقد 
هذه املؤمترات والندوات في العراق الهميتها في فتح باب التسويق لبرامج 

شركات العمرة للمعتمرين العراقيني الراغبني باداء هذه الفريضة».
يحالفه  ال  ملن  ومتنفسا  منفذا  تعتبر  «العمرة  ان  الى  العطية  واشار 
التوفيق الداء مناسك احلج، وبالتالي فالسوق العراقية بهذا اجملال واعدة 

وكبيرة وتستحق كل االهتمام من قبل الهيئة والشركات املعنية».

وافتتح رئيس الهيئة الشيخ العطية واالمني العام جمللس الوزراء معرض 
امللتقى الذي يستمر ليومي ٢٩-٣٠/ ايلول اجلاري في قاعة حمورابي مبعرض 
بغداد الدولي مبشاركة (٥٧) شركة عربية متخصصة بتقدمي كافة اخلدمات 

للمعتمرين و(٧) شركات عمرة عراقية.

بابل / البينة اجلديدة / علي شريف
دائرة صحة  عام  مدير  قبل  مباشر من  بدعم 
الكسبي   الرزاق  عبد  نورس  الدكتور  بابل 
اجلديد٠  الدراسي  العام  بدء  مع  وتزامنا 
الطبية  النظارات  تصنيع  ورشة  جتهيز  مت 
واالحجام  املوديالت  مبختلف  طبية  بإطارات 
مبختلف  طبية  بعدسات  جتهيزها  وكذلك 
الدرجات٠ ودعت دائرة صحة احملافظة طلبتنا 
االعزاء التوجه للورشة الطبية الطابق االول 
في حي االسكان بناية مصرف الدم من اجل 
البصر  الطبي وجتهيز ضعاف  الفحص  اجراء 

بالنظارات الطبية اجملانية٠

@“b»ô@Új‹�€aåË£@›ibi@Úzï
b„b©@ÚÓj�€a@paâbƒ‰€biäñj€a

@¥z�€a@p˝”b‰fl@ø@lÏjßa@…Ó‰ñm@fiÏ�ç¸@—rÿfl@¬bí„NNNÒâbvn€a
@äñ”@‚a@ıb‰Ófl@Âfl@ãä€a@›‘‰i@Ú‡ÁbéΩaÎ

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت هيأة املنافذ احلدودية منفذ أم قصر الشمالي 
محملتني  عجلتني  ضبط  عن  البصرة  محافظة  في 
قبل  من  والتدقيق  التفتيش  واثناء  «بالطباخات» 
شعبة البحث والتحري وجدت ثالجات مع شافطات 

زيتية غير مصرح بها في إصل التصريحة الكمركية.و  
مت احالة العجلتني الى مركز كمرك ام قصر الشمالي 
لعرض االوراق التحقيقية امام انظار قاضي التحقيق 

التخاذ االجراءات القانونية بحقها .

بغداد / البينة اجلديدة 
التربية   وزارة  في  لالمتحانات  الدائمة  اللجنة  اعلنت 
املقبل  اول  تشرين  شهر  من  عشر  الرابع  حتديد  عن 
الصفوف  لطلبة  الثالث  الدور  إمتحانات  ألداء  موعدا 
.وذكر  االعدادي  والسادس  متوسط  الثالث   / املنتهية 
الثالث  مراحل  يشمل  املوعد  هذا   » ان   ، للوزارة  بيان 

مؤكدا   ، فروعه  بكافة  االعدادي  والسادس  املتوسط 
«احلرص على نشر املواعيد اخلاصة باالمتحانات مبكرا 
من  وقته  لتنظيم  للطالب  الكافية  الفرصة  إلعطاء 
وقت  في  وافق  الوزراء  مجلس  ان  دراسته».يذكر  أجل 
للصفوف  الثالث  الدور  امتحانات  اجراء  على  سابق 

املنتهية .

@Ääñfl@7À@ÖaÏ∂@¥n‹‡™@¥n‹v«@¡jô@Z@àœb‰Ωa@ÒdÓÁ
äñ”@‚a@ıb‰Ófl@ø@bËi

@pb„bznfla@ıÜj€@aÜ«Ïfl@fiÎa@ÂÌäím@Âfl@QT@�€a@ÖÜ§@ÚÓi6€a
ÚÓËn‰Ωa@“Ï–ñ‹€@s€br€a@âÎÜ€a

بغداد / البينة اجلديدة / عباس العلياوي
العامة  اخلدمات  أفضل  تقدمي  أجل  من   } شعار  حتت 
للمواطنني } أقامت يوم أمس جماهير  منطقتي بوب 
الشام والثعالبة مؤمترا موسعا حضره كل من عضوي 
مجلس النواب كاظم حمدان وامجد العقابي ومديري 
املدرسية وممثلي عن األجهزة  واألبنية  بلدية الشعب 
اخلدمات  نقص  معاجلة  مسألة  في  للتداول  األمنية 
البلدية والتربوية والصحية واألمنية بشكل عام لتلك 

املنطقتني وكان حضوراً مميزاً من قبل املواطنني .

@Úflb»€a@pbflÜ®a@›öœc@·ÌÜ‘m@›uc@Âfl
¥‰üaÏ‡‹€

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي 
الدكتور عقيل سلمان يسر من اجراء عملية  جنح فريق طبي برئاسة 
الطبي  الفريق  رئيس   . االول  عقدها  في  ملريضة  جدا  ومعقدة  متميزة 
االعلى  الطرف  شلل  من  تعاني  كانت  ملريضة  العملية  هذه  ان  بني 
االمين بسبب وجود ام الدم في الشريان حتت الترقوي في اجلزء االول من 
الشريان  وانتهاء باجلزء الثالث  ام الدم العمالق . مشيرا ان هذه االعراض 
تهدد باالنفجار بأي وقت  وتؤدي الى الوفاة . وأضاف ان العملية اجريت 
تركيا  مستشفيات  في  اجراءها  والدها  رفض  ان  بعد  املستشفى  في 
عن طريق االخالء الطبي  وهي االن تتمتع بصحة جيدة . واختتم رئيس 
العيسى  مهند  الدكتور  مبساعدة  اجريت  العملية  ان  الطبي  الفريق 
عجيل  حيدر  والدكتور  ابراهيم  بهاء  والدكتور  جاسم  ملى  والدكتورة 

فضال عن املالك التمريضي والصحي .

@@@|v‰Ì@èÓ–‰€a@Âia@Û–ínéfl
ÚöÌäΩ@@ÒÜ‘»fl@ÚÓ‹‡«@ıaäubi

fiÎ¸a@bÁÜ‘«@ø@

بغداد / البينة اجلديدة
محمد  املهندس  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير  قال   
في  ملحوظا  تقدما  حققت  الوزارة  ان  السوداني  شياع 
تنفيذ قانون احلماية االجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ من 
املتجاوزين  كشف  عن  اثمرت  التي  مفرداته  تنفيذ  خالل 
ان  الى  مشيرا  االعانة  مبلغ  الفعليني  املستحقني  ومنح 
البيان السنوي هو اجراء مكمل لسلسلة  ملء استمارة 
االجنازات التي نفذتها الوزارة بهذا الصدد . السوداني وخالل 
ترؤسه اجتماعا موسعا ملديري اقسام احلماية االجتماعية 
هيئة  في  العامني  املديرين  بحضور  واحملافظات  بغداد  في 
االجتماعية  البحث  عملية  ان  بني  االجتماعية  احلماية 
االستهداف  ثقة  تعزز  السنوي  البيان  استمارة  وملء 
للعوائل املستحقة ملبلغ االعانة الفتا الى ان نسبة االجناز 
فيها بلغت ٣٠٪ رغم الظروف االستثنائية الصعبة التي 
تواجه عملية البحث املتمثلة بالوضع االمني في عدد من 

ضعف  بسبب  لالقسام  املتواضعة  واالمكانيات  املناطق 
املوازنة التشغيلية اخملصصة للوزارة الذي انعكس سلبا 

على الدعم املادي واللوجستي للباحثني االجتماعيني . 

@Ï‰é€a@ÊbÓj€a@ãb¨a@ø@ aäç¸bi@å«ÏÌ@›‡»€a@äÌãÎ
@@¥‘znéΩa@“aÜËnça@ø@Ú‘r€a@ãå»Ì@Ô«b‡nu¸a@szj€a@Êc@Ü◊˚ÌÎ

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
في  العاملني  قبل  من  مثمرة  بجهود 
احلديد  للسكك  العامة  الشركة 
(٢٨٥٩)حاوية  نقل  مت  العراقية 
ميناء  من  التخصصية  بشاحناتها 
في  الشاجلية  كمارك  الى  قصر  ام 

املاضية    التسعة   االشهر  بغداد خالل 
وتنفيذاً لتوجيهات  وزير النقل الكابنت 
مدير  ومتابعة  احلمامي  فنجان  كاظم 
املدير  معاون  واشراف  السكك   عام 
والتشغيل)  النقل  قسم  (مدير  العام 
طاقة  حجم  وزيادة  اجلهود  مبضاعفة 

النقل وحتقيق  االيرادات لتعظيم املوارد 
املالية للشركة متكنت كوادر السكك 
بشاحناتها  حاوية  نقل(٢٨٥٩)  من 
الى  قصر  ام  ميناء  من  التخصصيه 
واجلدير  بغداد.  في  الشاجلية  كمارك 
بالسكك  النقل  اجور  ان  بالذكر  

اخلاص  القطاع  مع  مقارنة  زهيدة 
السيما ان السكك ناقل وطني ويتمتع 
من  لكونه   اآلمن  النقل  مزايا  بكافة 
باع  لها  التي  العريقة  املوسسات 
واملسافرين  البضائع  بنقل  طويل 
شاحنات  من  اساطيل  المتالكها 

أنواعها. بكافة  التخصصية  النقل 
السيما أن  الشركة على امت االستعداد 
واملستوردين  التجار  طلبات  الستقبال 
بضائعهم  بنقل  احلكومية  والدوائر 
السكك  واحلاويات عن طريق شاحنات 

التخصصية وبأسعار تنافسية.

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

 بغداد / البينة اجلديدة
باب  طريق  تأهيل  مشروع  العامة  واالشغال  والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  اجنزت 
ان شركة  للوزارة  االعالمي  املركز  وذكر  املقدسة.  كربالء  في محافظة  الرئيسي  بغداد 
الوزارة اجنزت تأهيل طريق مدخل طريق بغداد – كربالء  العامة احدى تشكيالت  اشور 
املقدسة (سيطرة الكفيل - تقاطع احلسينية ) جهة الدخول , حيث يعد هذا ااملدخل 
من الطرق الرئيسة واملهمة حملافظة كربالء املقدسة كونه يستقبل الزائرين من بغداد 
وباقي محافظات شمال وغرب وشرق العاصمة بغداد كما يسهل االنسيابية في حركة 
املرور ويقلل االزدحام. واضاف املركز االعالمي ان طول الطريق ٣٥٠ م وعرض ٢٠ م حيث 
االسفلت بكمية  مبادة  املقطع  اكساء  و  الطريق بكمية ٧٠٠٠م٢  العمل قشط  شمل 

٧٠٠٠م٢  سمك ٦سم  , مشيرا الى انه مت جتهيز مادة االسفلت من معمل امياك.

@ÖaÜÃi@lbi@’Ìäü@›ÓÁdm@ Îäífl@åv‰m@Êbÿç¸aÎ@âb‡«¸a
ÚçÜ‘Ωa@ı˝iä◊@Úƒœb™@ø@

äÌÜ‘mÎ@äÿë
@äÌÜ‘n€aÎ@äÿí€bi@ÚÓˆaÜni¸a@Ú‹uÖ@ÚçâÜfl@Òàfl˝m@Ô€bÁa@Âfl@ÖÜ«@‚Ü‘nÌ
@ÚÌ7Å @ÒÜÓé€a @ÚçâÜΩa @ÒäÌÜflÎ @ÚÓ„br€a @Úœbïä€a @ÚÓiäm @‚b« @äÌÜfl @µa
@àÓfl˝n€a @fibj‘nçaÎ @·Óƒ‰m @Âéß @Ÿ€áÎ @¥éy @‚bénia @oé€a @Ú‡‹»ΩaÎ
@ÚÌÏi6€a@·ÁÖÏËu@¥‰‡rfl@L@ÜÌÜ¶a@ÔçaâÜ€a@‚b»€a@ıÜi@…fl@ÖÜ¶a@b‡Óç¸Î

N@›Ó¶a@ıb‰i¸@ÚflÜÅ
·çbu@ÜÓé€a@Ô‹«@@NNÔ€bÁ¸a@Â«

@Íb„Öa @b‡ËÓ8a@ÚuâÜΩa @paÎà€a @›j”@Âfl@åÓ‡nΩaÎ @Öb¶a@ÊÎb»n€aÎ @Ú€ÎàjΩa @ÖÏËv‹€ @aäƒ„
@äÿí€a @äœaÏi @Òb‰‘€a @÷äë @’üb‰fl @ø @pbflÜ®a @Ú»ibnΩ @=»í€a @Üíßa @Ú‰¶ @‚Ü‘nm
@ÚflÜÅÎ@ıaä‘–€a@pÏï@ıaäÃ€a@CÒÜÌÜ¶a@Ú‰Ój€aD@ÒÜÌäu@fi˝Å@Âfl@b‡:@Êbœä»€aÎ@äÌÜ‘n€aÎ

N@‚b»€a@3bñ‹€
N@âÜñ€a@ äœ@ıbiäËÿ€@ÊãbÇΩa@·é”@äÌÜfl@OÜ‡ô@·Ìäÿ€a@Üj«@‚Ü”a@‚NâMQ

N@⁄Ï‰j€a@Ú„bÓï@å◊äfl@äÌÜflO@ÜÓç@·√b◊@‚béu@¥çÜ‰ËflNâMR
@ÎbÓ‹»€a@·Ìä◊@êbj«
Ú‰v‹€a@’é‰fl

äÌÜ‘mÎ@äÿë
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NN@ÒÜznΩa@pbÌ¸Ï€a
@bËÓ€g@Úubßa@¥i@
bË‰«@ıb‰Ãnç¸aÎ

ــدة، كانت  ــة الواليات املتح ــد ترامب رئاس ــي دونال ــى قبل تول حت
ــرائيل، حيث أثبت ذلك،  ــخصيّته تنضح بانحيازه العملي إلس ش
ــه  ــاء إدارته، ومن ثمّ جلوس ــى من تعداد أعض ــذ اللحظة األول من
ــييد  ــاذ إجراءات نادرة نحو تش ــة، من خالل قيامه باتخ ــى التلّ عل
ــبة  ــواء بالنس ــرائيل، وس ــابق لها مع إس ــاملة ال س ــات ش عالق
ــناد شخصيّتها داخل  لتصوراته األمنية الواجب حتقيقها، أو إلس
ــات الدولية. حيث حصلت إسرائيل على تصورها األمني  املؤسس
ــورة جوهرية، وهو  ــي أي وقتٍ مضى بص ــر، والذي لم تنله ف الكبي
ــى، باعتبار أن التحالف  ة عظم ــق أو االندماج احلقيقي بقوّ التعمّ
االستراتيجي القائم بينها وبني الواليات املتحدة منذ العام ١٩٨١، 
ــتخالص كافة األغراض منه، لم يكن مكتمالً  برغم جناحه في اس
ر اللتزامات أميركية  ــه بالتنكّ ــا هو اآلن.  أيضاً، وفي ضوء قيام كم
ــعيه باجتاه تقويض حل الدولتني، فإن إجراءات ترامب  سابقة، وس
ــفارة األميركية إلى  ــها، قيامه بإجراءات نقل الس والتي على رأس
القدس، هي التي جلبت إغضاب الفلسطينيني، خاصة املؤسسة 
الرئاسية، حيث ساهمت في تنفيذ بعض الشعائر االحتجاجية، 
ــفه لتلك  ــر عن أس ــذي عبّ ــي، ال ــور األوروب ــل، اجلمه ــةٍ أق وبدرج
ــي، الذي حالفه  ــداراً، النظام العرب ــة أكثر انح ــراءات، وبدرج اإلج
ــا، باعتبارها غير  ــارات الرافضة له ــن بعض العب ــظ، في تكوي احل
متوقعة. بعد كل إجراء، كان ترامب على عكس ما توفره الطبيعة 
ــة، حيث أصبح  ــد كل حادث ــزام بالصبر بع ــن االلت ــكل نفس، م ل
ــواء احملاذية إلسرائيل،  ــتمراً في اتخاذ املزيد من اإلجراءات وس مس
ــى نحوٍ خاص، والتي كان آخرها  ــطينيني عل أو املتنافرة مع الفلس
إغالق املمثلية الفلسطينية في واشنطن، وقطع املساعدات عن 
السلطة الفلسطينية، حتى تلك املوجهة إلى مجالي التنسيق 
ــم لبِنة ال  ــة وال تزال، أه ــك السياس ــع. كانت تل ــي والتطبي األمن
ــرائيلي أيضاً،  ــب، بل في التصور اإلس في التصور األميركي وحس
ــطينيني، الكفيلة التي بإمكانها  باعتبارها وخالفاً لرغبة الفلس
ــاهمة في تهيئة الظروف املواتية، إلجناح صفقة القرن، التي  املس
ــم في أي  ــز الوجود قريباً. إن احلس ــرض أن تخرج إلى حيّ ــن املفت م
ــلطة الفلسطينية،  أمر عند حدوثه، هو أمرُ جيّد، خاصة وأن الس
ــة األميركية  ــادة النظر في الرعاي ــة، نحو إع ــزت خطوات هامّ قف
ــيرة السالم، السيما وأن الرئيس الفلسطيني «أبومازن» أعلن  ملس
ــواء لإلجراءات األميركية املتواترة، أو  رفضه وفي كل مناسبة، وس
الستمرار واشنطن مبتابعة دورها كوسيط أول للسالم، وأعلن عن 
ــات دولية أخرى للحلول محلها، وكان قد  عزمه بالوصول إلى جه
ــبوع املاضي، خالل كلمته أمام اجلمعية العامة  هاجم أواخر األس
ــطينيني، واصفا إياها بأنها  ــبب سياساته جتاه الفلس ترامب بس
ــدم وجود بدائل، أو  ــى القانون الدولي. لكن مع ع ــافر عل اعتداء س
ــاندة القضية الفلسطينية،  التعلق ببدائل وخيارات وهميّة، ملس
فقد يعمل ذلك العدم، على استالم املزيد من اخلسارة، السيما وأن 
ــر االخرى من املنظومة الدولية، تعتبر في عداد املفقودين،  العناص
ــة وأن أياً من تلك العناصر، ليس في واردها مواجهة الواليات  خاص
ــرائيل،  ــارمٍ ضد إس ــداء أي إجراء ص ــون إب ــا ولن يك ــدة، كم املتح
ــهم في األمن الدولي من جهة،  ة، تُس ة إقليمية مهمّ باعتبارها قوّ

وفي احلضارة الغربية من جهةٍ أخرى.

د. عادل محمد عايش األسطل

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــوري  طالب وزير اخلارجية الس
ــي كلمة ألقاها  وليد املعلم ف
ــة لالمم  ــة العام ــام اجلمعي أم
ــورك مؤخرا  ــدة في نيوي املتح
والتركية  ــة  ــوات األميركي الق
ــحاب  باالنس ــية  والفرنس
«فورا» من سوريا. وقال املعلم 
ــة  ــرته وكال ــاب نش ــي خط ف
ــورية «إننا نعتبر  «سانا» الس
ــى األراضي  ــوات توجد عل أي ق
ــن  م ــب  طل دون  ــورية  الس
احلكومة السورية مبا في ذلك 
والفرنسية  األميركية  القوات 
ــوات احتالل  ــي ق ــة ه والتركي
ــل معها على  ــيتم التعام وس
ــك عليها  ــاس ولذل ــذا األس ه
ــورا ودون قيد أو  ــحاب ف االنس
شرط». وندد املعلم بحكومات 
ــا غير  دولي ــا  ــكلت «حتالف ش
ــات  الوالي ــادة  بقي ــرعي  ش
ــل  للتدخ وكان  ــدة».  املتح
ــرب منذ ثالث  ــي في احل الروس
سنوات أثر مباشر على تقوية 
ــورية  الس ــة  احلكوم ــف  موق
ــام ٢٠١٥  ــدت قبل ع ــي فق الت

سيطرتها على معظم اراضي 
ــي،  البالد. وقبل التدخل الروس
ــون  يقدم ــون  االيراني ــل  ظ
مباشرة  عسكرية  مساعدات 
ــوري، اما مباشرة  للنظام الس
او  ــكرييهم  عس ــق  طري ــن  ع
امليليشيات التابعة لهم وعلى 
رأسها حزب اهللا اللبناني. كما 
ــوري  ــن وزير اخلارجية الس أعل
ــة أن «معركتنا  ــن جهة ثاني م
ــارفت  ش ــد  ق ــاب  االره ــد  ض
«أننا  ــاء». مضيفا  االنته على 
عازمون على مواصلة املعركة 
ــر كل  ــى تطهي ــة حت املقدس
ــورية من رجس  ــي الس األراض
ــن أي وجود أجنبي  اإلرهاب وم
ــر  ــع الوزي ــرعي». وتاب ــر ش غي
ــع على  ــات الوض ــوري «ب الس
ــتقرارا  ــا واس ــر أمن األرض أكث
ــازات التي حتققت  بفضل اإلجن
ــا لقد  ــاب»، مضيف ــد اإلره ض
ــة مهيأة للعودة  «باتت األرضي
ــوريني  الس لالجئني  الطوعية 
ــال املعلم  ــم». وق ــى وطنه إل
ــكل  ــوري تش إن «عودة كل س
ــة  للدول ــبة  بالنس ــة  أولوي

األبواب مفتوحة  وأن  السورية 
ــي  ــوريني ف ــع الس ــام جمي أم
ــة  الطوعي ــودة  للع ــارج  اخل
ــل  ــا «بالفع ــة»، مضيف واآلمن
ــودة آالف  ــهد ع فقد بدأنا نش
السوريني املهجرين في اخلارج 
إلى سوريا». وتابع وزير اخلارجية 
السوري أن «احلكومة السورية 
مبساعدة مشكورة من روسيا 
ــن أجل  ــو جهدا م ــم ولن تأل ل
مساعدة هؤالء املهجرين على 
ــودة وتوفير مقومات احلياة  الع
األساسية لهم. ولذلك فقد مت 
تشكيل هيئة تنسيق خاصة 

بعودة املهجرين إلى مناطقهم 
ــي البالد ومتكينهم  األصلية ف
ــكل طبيعي  ــن العيش بش م
ــاف املعلم  ــد». وأض ــن جدي م
ــدول الغربية  ال ــض  «تقوم بع
ــودة هؤالء املهجرين  بعرقلة ع
ــن  ــم م ــى بالده ــوريني إل الس
ــن العودة  ــالل تخويفهم م خ
ــييس  ــع واهية وتس ــت ذرائ حت
ــاني البحت  ــذا امللف اإلنس ه
ــتخدامه ورقة في تنفيذ  واس
أجنداتهم السياسية والربط 
ــودة املهجرين والعملية  بني ع
ــا يتعلق  ــية». وفي م السياس

ــم  ــال املعل ــار ق ــادة اإلعم بإع
ــد التأكيد أن األولوية في  «نعي
ــج إعادة  برام ــي  ــاركة ف املش
ــدول الصديقة  ــار هي لل اإلعم
ــى جانبنا في  ــت إل ــي وقف الت
ــاب، أما تلك  ــد اإلره احلرب ض
ــاهمتها  الدول التي تربط مس
ــروط وقيود  بإعادة اإلعمار بش
ــم  ــت تدع ــا زال ــبقة أو م مس
اإلرهاب فهي غير مدعوة وغير 
ــا». وتربط  ــا أساس مرحب به
ــا  وفرنس ــدة  املتح ــات  الوالي
وأملانيا تقدمي االحتاد األوروبي أي 
مساعدة لسوريا بالتوصل حلل 
سياسي للنزاع الذي تشهده 
ــول  ويق  .٢٠١١ ــذ  من ــالد  الب
ــيون في األمم املتحدة  دبلوماس
ــل  ــذي مت التوص ــاق ال إن االتف
ــيا وتركيا  إليه مؤخرا بني روس
وجنّب محافظة إدلب هجوما 
ــد فرصة  ــاق أوج ــع النط واس
ــي محادثات  ــي قدما ف للمض
أكد  ــم  املعل لكن  ــية.  سياس
ــاق  ــو اتف ــاق «ه ــذا االتف أن ه
مبواقيت محددة  ــا  زمني مؤطر 
ــن االتفاقات  ــكل جزءا م ويش

السابقة حول مناطق خفض 
ــار  التوتر التي نتجت عن مس
ــن أمله بأن  ــتانا»، معربا ع أس
ــذا االتفاق إلى  «يؤدي تنفيذ ه
تصفية جبهة النصرة وغيرها 
ــة».  ــات اإلرهابي ــن التنظيم م
ــوث األمم املتحدة  ــرب مبع وأع
ــتورا  ــتافان دي مس اخلاصّ س
عن أمله بعقد أولى اجتماعات 
ــي  ــتورية» الت ــة الدس «اللجن
ــة  ــن احلكوم ــني ع ــم ممثل تض
ــع  وض ــة  واملكلف ــة  واملعارض
د  ــوريا متهّ مسودة دستور لس
ــام إجراء انتخابات.  الطريق أم
وحدد املعلم شروطا ملشاركة 
احلكومة السورية في اللجنة 
مؤكدا أن إطار عملها وواليتها 
ــواد  ــة م ــوران مبناقش «محص
الدستور احلالي»، ومشددا على 
أنه «ال يجب فرض أي شروط أو 
ــبقة بشأن  ــتنتاجات مس اس
عمل اللجنة والتوصيات التي 
ــا»، وعلى  ــرج به ــن أن تخ ميك
رفض «أي فكرة تشكل تدخال 
في الشؤون الداخلية السورية 

أو قد تؤدي إلى ذلك».

وكاالت / البينة الجديدة
ــا موفد األمم املتحدة إلى الصحراء  دع
املغربية األملاني هورست كولر املغرب 
واجلزائر وموريتانيا وجبهة بوليساريو 
إلى مباحثات تعقد يومي ٤ و٥ كانون 
األول/ديسمبر بجنيف، وفق ما أفادت 

مصادر دبلوماسية السبت.
ــادر أنه مت توجيه  وأوضحت هذه املص
ــراف األربعة التي عليها  دعوات لألط
ــرين األول/اكتوبر  ــل ٢٠ تش أن ترد قب
ــبة إلى املغرب واجلزائر  ٢٠١٨. وبالنس
ــى  ــوات إل ــلت الدع ــا أرس وموريتاني
ــذه الدول. ولم يعرف  وزراء خارجية ه
ــتوى الوفود التي يفترض أن  بعد مس

تلتقي في سويسرا في كانون األول/
ديسمبر املقبل.

ــق من االمم  ــد أي تعلي ــم يصدر بع ول
املتحدة على هذه املعلومات.

ــي طلب عدم  ــدر دبلوماس وقال مص
ــاء لن  ــه إن اللق ــف عن هويت الكش
يكون «اجتماعا للتفاوض» بل عبارة 

عن «طاولة مفاوضات».
وكانت اجلولة األخيرة من املفاوضات 
بني املغرب والبوليساريو عقدت عام 
ــر وتتوقف. وخالل  ٢٠٠٨ قبل أن تتعث
ــت اجلزائر انها  ــنة احلالية أعلن الس
ــرة مع  ترفض إجراء مفاوضات مباش
ــاط منذ زمن  ــرب تطالب بها الرب املغ

ــون اجتماعا  ــن يك ــاء ل ــل. اللق طوي
ــة  ــن طاول ــارة ع ــل عب ب ــاوض  للتف
ــر وعد  ــد كول ــات! وكان املوف مفاوض
ــس األمن  ــام احلالي مجل ــع الع مطل
بتنظيم جولة جديدة من املفاوضات 

بشأن الصحراء املغربية.
ــاريو  البوليس ــة  جبه ــب  وتطال
ــة التي  ــراء املغربي ــال الصح بانفص
ــف  ال  ٢٦٦ ــو  نح ــاحتها  ــغ مس تبل
ــد املغرب  ــي حني يؤك ــم مربع، ف كل
ــه ألي حل يتجاوز احلكم الذاتي  رفض
ــة. وكان  ــيادة املغربي ــار الس ــي إط ف
ــن العام  ــداء م ــتعاد ابت ــرب اس املغ
ــن الصحراء  ــم األكبر م ١٩٧٥ القس

ــبانيا، القوة  املغربية لدى مغادرة إس
االستعمارية، لهذه املنطقة. وأعلنت 
ــاريو عام ١٩٧٦ قيام  جبهة البوليس
ــة  العربي ــة  «اجلمهوري ــمى  تس ــا  م
ــة» ودخلت  ــة الدميوقراطي الصحراوي
ــوات املغربية حتى  ــال مع الق في قت
مت التوصل الى وقف إلطالق النار عام 

١٩٩١ حتت إشراف االمم املتحدة.
وعندما حان موعد جتديد مهمة قوة 
األمم املتحدة في الصحراء املغربية في 
نيسان/أبريل املاضي، اكتفى مجلس 
ــهر  ــتة أش ــد مدته س ــن بتجدي األم
ــوط األميركية  ــبب الضغ فقط بس

للدفع باجتاه التوصل إلى حل.
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بالغت قطر في تقدير أثر أزمتها 
ــكيل  ــا على تش ــع جيرانه م
ــي  اإلقليم ــي  األمن ــف  التحال
الواليات  ــه  باجتاه ــع  تدف الذي 
املتحدة ملواجهة نفوذ إيران في 

الشرق األوسط.
ــة  العربي ــة  املقاطع ــدو  تب وال 
ــاء  بن ــام  ام ــا  عائق ــر  لقط
دول  ــم  يض ــذي  ال ــف  التحال
ــر واالردن. وأيضا  ــج ومص اخللي
ــة مطروحة  ــن املقاطع لم تك
ــال االجتماع  ــدول اعم على ج
ــم وزراء خارجية هذه  ــذي ض ال
ــم األميركي  ــدول مع نظيره ال

في نيويورك.
ــر  وزي ــز  رك ــاع،  االجتم ــالل  خ
ــيخ  الش ــري  القط ــة  اخلارجي
آل  ــن  ــن عبدالرحم ب ــد  محـم
ــة العربية  ــى املقاطع ثاني عل
التي بدأت صيف العام املاضي 
ــبب تورط الدوحة في دعم  بس

االرهاب والتقرب من ايران.
إن  ــري  القط ــر  الوزي ــر  واعتب
ــة التحالف في خطر  مصداقي
ما لم يتم حل النزاع. وهو الذي 

ــعودية واالمارات  ــه الس وصفت
ــابقا بأنه قضية صغيرة وال  س
ميثل أولوية في مباحثات الدول 
ــات املتحدة  ــة مع الوالي العربي
ــرف بـ»الناتو  ــات يع لبناء ما ب

العربي».
ــى  ــرق ال ــم يتط ــني ل ــي ح وف
ــال  ــران، ق ــة اي ــرورة مواجه ض
ــيخ محمـد «فيما يتعلق  الش
بالتحالف وتشكيل التحالف، 
ــقاق داخل  في ظل جتاهل الش
ــاون اخلليجي، ال  ــس التع مجل
نعتقد أنه سيتشكل بشكل 
ــاك حتد  «هن ــاف  وأض ــال».  فع
ــدول وعلينا أن  ــني ال حقيقي ب
ــذا التحدي من  ــل مع ه نتعام
ــذا  ــة ه ــات مصداقي ــل اثب أج
ــود  بوج ــد  ونعتق ــف.  التحال

فرصة هنا».
ــن وزارة اخلارجية األميركية  لك
ــع  ــان أن «جمي ــي بي ــت ف أعلن
ــاء» كانوا  ــاركني في اللق املش
«متفقني على ضرورة مواجهة 
ــي متثلها إيران»  التهديدات الت
ــي  ف ــر  قط ــا  وصفته ــي  والت

السابق بأنها «دولة شريفة».

ــم  باس ــة  املتحدث ــت  وقال
ــاورت «أجرى  ــة هيذر ن اخلارجي
الوزير ووزراء اخلارجية مناقشات 
بناءة بشأن تشكيل التحالف 
االستراتيجي بالشرق األوسط 
للتعاون  بقيادة مجلس موحد 
ــم الرخاء واألمن  اخلليجي لدع

واالستقرار في املنطقة».

ــدة  املتح ــات  الوالي ــت  وكان
تخطط لعقد قمة في أكتوبر/

ــذا  ه ــة  ملناقش األول  ــرين  تش
ــر لكن القمة تأجلت لعدة  األم
ــهر. وقال مسؤول كبير في  أش
ــنطن  إن واش اإلدارة األميركية 
ــد القمة  ــزال تخطط لعق ال ت
ــي حديث  ــد الحق. وف في موع

ــاء هذا  ــة رويترز لألنب ــع وكال م
ــر الدولة  ــف وزي ــبوع وص األس
ــة  ــؤون اخلارجي ــي للش اإلمارات
التحالف  ــرح  أنور قرقاش مقت
وينم  ــة»  للغاي ــر  «مبش ــه  بأن
ــي جتاه  ــزام األميرك ــن «االلت ع
ــا وهذا أمر  ــة وحلفائه املنطق
مهم للغاية في نظام دولي غير 

ــتقر». لكنه أضاف أن نزاع  مس
اخلليج «ليست له أولوية» في 
ــارة إلى أنه ال توجد مساع  إش
دبلوماسية حلل اخلالف وأنه لن 

يؤثر على التحالف.
ــة قطر  ــاش ان «أزم ــال قرق وق
ــة وال عالقة  ــت لها أولوي ليس
لها بقدرتنا على تكوين جبهة 
ــون طرفا فاعال  موحدة وأن نك
في حتالف أكبر تقوده الواليات 

املتحدة».
ــعودية واإلمارات  وقطعت الس
ــات  العالق ــر  ومص ــن  والبحري
ــارة مع  ــفر والتج ــط الس ورواب
ــران ٢٠١٧.  ــي يونيو/حزي قطر ف
ــات املتحدة دون  وحاولت الوالي
ــي النزاع.  ــط ف ــدوى التوس ج
ــس  ــدول مجل ــف ل ــي حلي وه
ــت كما  التعاون اخلليجي الس
أن قطر هي مقر قاعدة العديد 

األميركية الكبيرة.
وواشنطن التي لم تنجح حتى 
ــس التعاون  ــي دفع مجل اآلن ف
اخلليجي إلى االنعقاد يبدو أنها 
ــعى  تريد جتاوز هذا اإلطار وتس

إلى بناء التحالف االقليمي.
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وكاالت / البينة الجديدة

بدأ مؤخرا توافد أعضاء حزب 
احملافظني الذي تتزعمه رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
ــنوي  حلضور مؤمتر احلزب الس
وسط انقسام شديد بينهم 
على خطتها لالنسحاب من 
ــتة  س األوروبي.وقبل  ــاد  االحت
شهور فقط من موعد خروج 
بريطانيا من االحتاد املقرر في 
ــاي إن  ــت م ٢٩ آذار ٢٠١٩، قال
ــذا الصدد تواجه  احملادثات به
أزمة. وبينما شددت ماي على 
أن خطة «تشيكرز» هي اخليار 
الوحيد القابل للتطبيق قال 
ــي إن  ــاد األوروب ــاء باالحت زعم
بعض املقترحات الواردة فيها 
ــا هدد كثير  غير مقبولة كم
ــت  بالتصوي ــني  احملافظ ــن  م
ــد على هذه  ضد اتفاق يعتم
ــرعني  اخلطة. ومع وصول مش
ــني للمحافظني وأعضاء  ممثل
باحلزب إلى برمنجهام بوسط 
ــن املتوقع  ــث م ــرا حي إنكلت
ــواء  أج ــي  ــر ف املؤمت ــدأ  يب أن 
ــد قال كثير  صعبة غدا األح
ــيكرز»  ــم إن خطة «تش منه
ــا ويجب  ــال لتطبيقه ال مج
ــا. نهائي ــا  منه ــص  التخل

ــابق  ــا وزير اخلارجية الس ودع
ــذي  ال ــون  جونس ــس  بوري
ــبب هذه األزمة،  استقال بس
ــروج من  ــاة اخل ــن دع ــو م وه

ــددا  مج ــة،  اجلمع ــاد،  االحت
ــاي «في  ــة م ــى رمي خط إل
ــرح  واقت ــالت»  املهم ــلة  س
ــاوض على  ــي املقابل التف ف
ــادل احلر»  للتب ــاز  «اتفاق ممت
ــرار االتفاق املوقع بني  على غ
ــدا وهو  ــاد األوروبي وكن االحت
ــرون  ــاة آخ ــه دع ــل يدعم ح
ــاد األوروبي  للخروج من االحت
مثل النائب احملافظ املتشدد 
جيكوب موغ ووزير بريكست 
السابق ديفيد ديفيس.ورغم 
ــا  حكومته ووزراء  ــاي  م أن 
ــون التعبير بثقة عن  يواصل
ــة التوصل إلى اتفاق  إمكاني
ــن االحتاد،  ــي للخروج م نهائ
فإنهم أيضا يؤكدون أن عدم 
ــيكون أفضل  إبرام اتفاق س
من التوصل إلى اتفاق سيئ.
أوروبيون  مسؤولون  ويعارض 
ــدول  ــادة ال ــن ق ــد م والعدي
ــي االحتاد األوروبي  األعضاء ف
ــاي، إال  ــة م ــن خط ــزاء م أج
ــروج  ــن خ ــون م ــم قلق أنه
ــاد بدون  ــن االحت ــا م بريطاني
اتفاق في حال صوت النواب 
ــد أي خطة  ــون ض البريطاني
تطرحها. وأكد قادة أوروبيون 
ــون اخلطة  ــب أن تك ــه يج أن
ــل  ــزة قبل قمة بروكس جاه
ــرين األول، وأصروا  في ١٨ تش
على أن تشتمل بنودا خاصة 
ــمالية  ــق بايرلندا الش تتعل

رفضتها ماي رفضا باتا.

وكاالت / البينة الجديدة
أن  ــرا  ــكري مؤخ ــدر عس ــد مص أك
ــن جرحوا  ــة الذي ــن املغارب املهاجري
ــة الثالثاء  ــاص البحرية املغربي برص
ــريع (غو فاست) قبالة  على زورق س
ــوا مختبئني  ــواحل اململكة، كان س

حتت غطاء.
ــب  ــنت مرك ــى م ــة عل ــت طالب وقتل
ــه  ــي طريق ف ــرون  ــتقله مهاج يس
السبانيا، واصيب ثالثة ركاب آخرون 
تتراوح أعمارهم بني عشرين وثالثني 
عاما خالل احلادثة التي وقعت قبالة 
ــمال) في البحر  ــواحل فنيدق (ش س

املتوسط.
ــة  ــكري لوكال ــدر العس ــال املص وق
الصحافة الفرنسية إن الزورق الذي 
رصدته سفينة مراقبة اتخذ «موقفا 
ــرة  ــاورات خطي ــام «مبن ــا» وق عدواني
ــال اصطدام مت  ــت إلى حد افتع وصل

جتنبه في اللحظة األخيرة».
ــزورق الذي «لم  ــاورات ال ــع أن من وتاب
ــي مرمى  ــه» جعلته «ف تعرف هويت
ــفينة املراقبة املغربية «ما  نيران» س

أدى إلى جرح بعض ركابه».
وأشار إلى أن اثنني من خفر السواحل 
ــت»  ــار ألن زوارق «غو فاس أطلقا الن
ــتخدم  ــركات قوية «تس املزودة مبح
ــدرات» وألنهما «لم يريا  لتهريب اخمل
ــوا  ــن كان ــريني الذي ــن الس املهاجري

مختبئني حتت غطاء».
ــكري إنه «حادث  وقال املصدر العس
مؤسف». وذكرت السلطات املغربية 
أنه مت توقيف قائد الزورق وأعلنت عن 

فتح حتقيق في احلادث.
ــهر االخيرة العديد  ونشرت في االش
من التقارير حول الشباب في املغرب 
ــي يعتبر احد  مع أن االقتصاد املغرب

انشط اقتصادات القارة االفريقية.

ــره  وأبدى آخر هذه التقارير والذي نش
ــي،  واالجتماع ــادي  االقتص ــس  اجملل
ــي  ــحيقة» الت ــوة «الس ــه لله قلق
ــاب في املغرب  ــل ١١ مليون ش تفص
(أعمارهم بني ١٤ و٣٤ عاما) عن سائر 

سكان اململكة.
ــدم دخول  ــى أن ع ــر ال ــار التقري وأش
ــة والبطالة والفقر والشعور  املدرس
ــى  ال ــباب  الش ــرض  تع ــاط  باالحب
ــراف والتطرف والنزوع  مخاطر االنح

للهرب.
واملغرب هو أيضا بلد عبور للمهاجرين 
ــن دول جنوب الصحراء  املتحدرين م
االفريقية وقام بتسوية اوضاع نحو 

٥٠ ألف مهاجر منذ ٢٠١٤.
ــي اآلونة  ــلطات كثفت ف ــن الس لك
ــمال  األخيرة حمالت الترحيل من ش
ــة في  ــدن النائي ــاه امل ــة باجت اململك

وسط اململكة وجنوبها.
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د. عبد الرحمن الشامي

ــة  ــل الهادف ــائل التواص ــدد وس تتع
ــارب  والتق ــم  التفاه ــاعة  إش ــى  إل
ــاوز اخلالفات بني  ــعوب، وجت ــني الش ب
ــن الدول  ــل الكثير م ــدان، وتعم البل
على تطوير قنوات التواصل املتاحة، 
وابتكار وسائل أخرى جديدة، وتعتبر 
ــعبية إحدى هذه  الدبلوماسية الش
الوسائل التي شقت طريقها مؤخرا 
ــال، وأحرزت جناحات يعتد  في هذا اجمل
بها. بعيدا عن اخلوض في التعريفات 
ــعبة  واملتش ــددة  املتع ــة  األكادميي
ــية الشعبية أو  ملصطلح الدبلوماس
ــمى  ــة، فالواضح من هذا املس العام
ــمي، يقوم به  ــاط غير رس بأنها نش
ــتى فئات  ــون من ش ــراد واملواطن األف
ــعبية  ش ــة  صناع ــي  فه ــع،  اجملتم
ــوات  قن ــاوز  تتج األول،  ــام  املق ــي  ف

ــة، وهذا ال  التقليدي ــية  الديبلوماس
ــدول بتبني  ــض ال ــن قيام بع ــع م مين
ــية،  برامج هذا النوع من الدبلوماس
والترويج لها، وتوفير الدعم والتمويل 

الالزمني لها.
الدبلوماسية  ــة  ممارس أوجه  وتتعدد 
ــا  ــا م ــا، فمنه ــوع جتلياته ــا تتن كم
ــائحني، والبعثات  يتم بواسطة الس
الدراسية، والزيارات امليدانية، والوفود 
ــا  ــمية.. وغيره ــر الرس ــارات غي والزي
ــي تتمخض  ــاط الت ــن أوجه النش م
ــعوب،  ــط والترحال بني الش ــن احل ع
ــدان. وتعتبر  ــراد بني البل وانتقال األف
ــن  م ــة  األمريكي ــدة  املتح ــات  الوالي
ــطت –وما تزال- في  البلدان التي نش
ــية الشعبية منذ  مجال الدبلوماس
ــبعينيات  وقت مبكر من حقبة الس
من القرن املاضي، وتعددت أنشطتها 
ــا بعض الدولة  ــي هذا اإلطار، مما دع ف
املعنية بتحسني صورتها الذهنية أو 
ــي  ــج لها في اخلارج إلى التأس التروي
ــال، ومحاكاة  ــذا اجمل ــي ه ــكا ف بأمري
ــي تصب في خانة  بعض البرامج الت
الدبلوماسية الشعبية، ورمبا ابتكرت 
برامج أخرى جديدة، أو طورت القائم 

من هذه البرامج.
برامج على غرار: فولبرايت، وهمفري، 

ــج  والبرام ــي،  الدول ــر  والزائ ــورد،  وف
ــدى  ــرة امل ــرى القصي ــة األخ العلمي
ــة، تعتبر من  ــطة أو الطويل واملتوس
البرامج األمريكية الرائدة في مجال 
وعائداتها  ــعبية،  الش الدبلوماسية 
مزدوجة، سواء بالنسبة للملتحقني 
ــدان العالم، أو  ــف بل ــن مختل بها م
األمريكية  ــات  والهيئ ــات  للمؤسس

ــذه  به ــني  للملتحق ــتضيفة  املس
ــكا كبلد،  ــج؛ ناهيك عن أمري البرام
ــام. فهذه البرامج  وثقافة بوجه ع
ــة  فرص ــا  به ــني  للملتحق ــر  توف
ــة األمريكية،  للتعرف على الثقاف
واكتساب معارف علمية، ومهارات 
ــاعد  متخصصة، وفي املقابل؛ تس
ــة  ــورة الذهني ــني الص ــى حتس عل
ــارج، حيث يصبح  ــكا في اخل ألمري
ــج، وبعد  ــذه البرام ــون به امللتحق
عودتهم إلى بلدانهم مبثابة سفراء 
ــعبيني للترويج  غير رسميني أو ش
ــني،  األمريكيت ــم  والقي ــة  للثقاف
ــة،  والدميقراطي ــة  احلري ــم  كقي
ــاوية،  ــة املتس ــة، واملواطن والعدال
ــام والقانون..  ــة النظ ــيادة دول وس
ــم األخرى اجليدة،  ــا من القي وغيره
ــة،  الوطني ــة  للدول ــر  يتنك ال  ــا  مب

واخلصوصيات الثقافية.
ــد «ترامب»  ــكا في عه ــلت أمري فش
ــى  القدام ــا  بأصدقائه ــاظ  باالحتف
ــدد ما  ــب أصدقاء ج ــال عن كس فض
ــة ألمريكا  ــورة الذهني ــي أن الص يعن
ــنوات القادمة  ــهد خالل الس ستش
ــاط  ــني األوس ــور ب ــن التده ــدا م مزي

الشعبية بعدد من البلدان
ــكا قد حققت تقدما  وإذا كانت أمري
ــية  ــم الدبلوماس ــا في عال ملحوظ
ــتهدافها خالل ما ال  الشعبية، باس
ــل عن أربعة عقود مضت عددا من  يق
والفاعلة  املتميزة  البشرية  العناصر 
ــم، وقادة  ــدان العال ــف بل ــن مختل م
ــتويات  املؤثرين–باختالف مس ــرأي  ال
ــادة- ما جلب لها  هذا النوع من القي
ــة، ورمبا  ــن العائدات املعنوي ــرا م كثي
ــأن دورها في  ــي تقديري ب ــة، فف املادي
ــع منذ تولى  ــال قد بدأ يتراج هذا اجمل
الرئيس احلالي، «ترامب» دفة احلكم، 
ــه «البيت  ــرد دخول ــام مبج ــذي ق وال
ــبع دول  األبيض» بحرمان مواطني س
ــى خمس دول- من  ــت الحقا إل –قلص
ــة، بذرائع  ــي األمريكي ــول األراض دخ
ــا حرمان  ــا يعني قطع ــة، مم مختلف
ــن االلتحاق  ــذه البلدان م مواطني ه
ــج األمريكية التي تقع ضمن  بالبرام

أنشطة الدبلوماسية الشعبية.
ــه احلاجة  ــرز في ــت الذي تب ــي الوق ف
ــذا النوع  ــى ه ــة إل ــة املاس األمريكي
ــذه البلدان  ــية في ه من الدبلوماس
ــورة  ــراء الص ــاص، ج ــو خ ــى نح عل

ــلبية ألمريكا  ــة البالغة الس الذهني
ــدول، ومن ثم  ــذه ال ــي ه ــني مواطن ب
ــي مجال  ــارة أمريكا ف ــح خس تصب
مضاعفة،  ــعبية  الش الدبلوماسية 
ــة على  ــتطع احملافظ ــم تس ــي ل فه
ــن  ــك ع ــى، ناهي ــفراء» القدام «الس
ــفراء» جدد، بل قد يكون  ــب «س كس
ــر أبعد من ذلك، حني يفقد هؤالء  األم
ــل- حيادهم  ــى األق ــخاص –عل األش
ــة، وليس  ــد وثقاف ــو أمريكا كبل نح
ــة، ومنهم من قد  كحكومة وسياس

يتحول إلى النقيض متاما.
ــون أمريكا في عهد «ترامب»  وبذا تك
قد فشلت في االحتفاظ بأصدقائها 
ــب أصدقاء  القدامى، فضال عن كس
ــورة الذهنية  ــي أن الص جدد، ما يعن
ــنوات  ــهد خالل الس ألمريكا ستش
ــني  ــور ب ــن التده ــدا م ــة مزي القادم
ــدد من  ــي ع ــعبية ف ــاط الش األوس
ــة  ــا العربي ــة منه ــدان، وبخاص البل
ــة  ــت النزع ــا بقي ــالمية، طامل واإلس
ــعبوي  الش ــع  والطاب ــة،  العنصري
غالبني على السياسة األمريكية في 

ظل القيادة األمريكية احلالية.

صبحي حديدي

«أحبوا نزاهته، واحترموه، فضحكوا له»، تقول 
ــة إلى مجلس  ــة األمريكي ــي هيلي املندوب نيك
ــكات التي  ــاً على الضح ــن الدولي، تعليق األم
ــب في  ــد ترام ــي دونال ــس األمريك ــا الرئي أثاره
خطبته أمام الدورة الثالثة السبعني للجمعية 
ــأنّ إدارته  ــني تفاخر ب ــألمم املتحدة؛ ح ــة ل العام
ــة إدارة  ــم حتققه أي ــنتني، ما ل ــت، في س حقق
أمريكية على امتداد التاريخ األمريكي. «يحبون 
ــم أن رأوا  ــبق له ــه معهم ولم يس ــه أنه نزي في
ــرام هنا»، تابعت  ــيئاً مماثالً، ولهذا فثمة احت ش
ــاً: «أعرف أنّ الصحافة كانت حتاول  هيلي؛ وأيض
ــة االحترام. لكن احلال  تصوير األمر من زاوية قل
ــأن،  لم تكن هكذا». من جانبه قال صاحب الش
أثناء مؤمتره الصحفي املشهود الذي عقده بعد 
ــاء العالم «لم يضحكوا عليه،  اخلطبة، إن زعم

ــد قصد خلق  ــوا معه»؛ وكان أصالً ق بل ضحك
ــتثارة الضحكات حتديداً، حني  أجواء املرح، واس

جلأ إلى تلك املبالغة.
ــجلّ أقوال ترامب التي  لعله الرقم ٥٠٠١ في س
ــل أو الكذب أو  ــف أو التضلي ــى الزي ــوي عل تنط
ــد صحيفة  ــب مرص ــى الدقة، حس ــار إل االفتق
ــق؛ حيث  ــق احلقائ ــت» لتدقي ــنطن بوس «واش
م  ــس واألربعني حطّ ــس األمريكي اخلام أنّ الرئي
ــار: في يوم ٧  ــية في هذا املضم األرقام القياس
ـــ١٢٥ تصريحاً  ــاري، أدلى ب ــبتمبر) اجل أيلول (س
له  زائفاً، خالل ١٢٠ دقيقة فقط؛ كما جتاوز معدّ
ــام األخيرة،  ــي األي ــاً ف ــاءً كاذب ــي ٣٢ ادع اليوم
ــى التي أعقبت  ــل ٤,٩ خالل املئة يوم األول مقاب
ــمياً. ومخرجو النقل احليّ  تسلمه الرئاسة رس
ــابق  ــوا، عن س ــداوالت اجلمعية العامة حتاش مل
ــات على وجوه  ــليط العدس قصد بالطبع، تس
الضاحكات والضاحكني من أكذوبة ترامب؛ ولو 
أنهم فعلوا لرأينا ضحكة الرئيس الفلسطيني 
ــرّه: بالفعل! فال  ــي س ــاس (قائالً ف ــود عب محم
ــت القانون الدولي واعترفت  إدارة قبل هذه خرق
ــرائيلي)؛  بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلس
ــرون (حانقاً،  ــي إميانويل ماك أو الرئيس الفرنس
ــحاب ترامب من أوّل اتفاقية كونية  بصدد انس

ــي باريس  ــا العالم ف ــاخ، توصل إليه ــول املن ح
ــمالية  ــنة ٢٠١٥)؛ أو حتى مندوب كوريا الش س
(ضاحكاً ملء شدقيه، من إدارة كان لها السبق 
في نقل زعيمه كيم جونغ أون من صفة «الرجل 
ــنة واحدة  ــق»، خالل س ــاروخ» إلى»الصدي الص

فقط)…
ــة األعظم احتوت  ة الكوني ــس القوّ خطبة رئي
ــادّة النادرة التي  ــى الكثير من عناصر تلك امل عل
ينطبق عليها توصيف املضحك املبكي، أي ذاك 
ــيل  ــزع القهقهة حني يتوجب أن يُس الذي ينت
ــرح» أو «النزاهة»، كما  الدمع؛ ليس من باب «امل
ــة، وليس أيضاً  ــه الدائم ــاع ترامب ومندوبت أش
ــاة، بل  ــة التباكي على مظلمة أو مأس ــن زاوي م
ــعرية  ــك احلال (الش ــاً على تل ــاطة قياس ببس
ــارة اخلوري  ــاعرية، مع ذلك) التي أجاد بش والش
ــيدها في صدر ذلك البيت الشهير، ويجوز  جتس
ــك ال حزناً وال  ــي ويُضح ــذا: يُبك ــا هك تعديله
ــؤونه وشجونه مع  فرحا! وللرئيس األمريكي ش
الـ ٤٧٪ من األمريكيني الذين انتخبوه، ويعيدون 
انتخابه كلما ارتكب حماقة أو أتى فعالً شائناً، 
على صعيد الداخل أو الكون بأسره، سيّان عند 
ــؤون أخرى  ــي املقابل، ش ــوره. وللعالم، ف جمه
ــر جديد متاماً،  ــجون مع خطاب انعزالي غي وش

من رئيس ليس جديداً متاماً إال في هذا أو ذاك من 
اجلوانب الدراماتيكية في شخصيته.

ــب أنّ األمم  ــه االنتخابية أعلن ترام ــالل حملت خ
ــة، وعدوة  ــدوة الدميقراطية، واحلري ــدة «ع املتح
ــد  ــي بالتأكي ــا، وه ــدة، موطنه ــات املتح الوالي
ــبب يدعوه  ــرائيل»؛ وال س ــت صديقة إلس ليس
اليوم لتبديل موقفه، اآلن وقد حضر إلى منصة 
ــاره  ــاً جون بولتون، مستش ــة مصطحب اخلطاب
ــى احملفل،  ــبق إل ــي واملندوب األس ــن القوم لألم
ــة، رمبا  ــاً للمنظمة األممي ــدّ مقت ــر األش والصق
ــات املتحدة  ــخ الوالي ــل تاري ــداد كام ــى امت عل
ــي. كما أنه أتى إلى اجلمعية العامة  الدبلوماس
ــة منها  ــود، الثنائي ــرات العق ــخ عش وقد فس
ــط ملعنى  ــي تقيم الركائز األبس ــددة، الت واملتع
ــها؛ عدا  األمم املتحدة ومفهومها وعلّة تأسيس
ــاهمات أمريكا املالية  عن إصراره على ربط مس
ــة، بهذه أو تلك من قراراتها  في ميزانية املنظم
، في هذه اخلالصة  وسياساتها وقانونها. واألهمّ
ــب حني يتوجب  ــة، ولكي يُنصف ترام الواضح
اإلنصاف، أنّ خيارات هذا الرئيس ليست خارجة 
عن السلوك العام الذي انتهجه رؤساء أمريكا 
منذ تأسيس املنظمة األممية؛ حتى إذا اختلفت 
ــي قليل أو  ــر، ف ــني رئيس وآخ ــروج ب ــات اخل درج

كثير.
ــذي قد يبدو  ــبيل املثال ال ـــ على س ــي البال ـ ف
ــكات الهازئة ــ  ــض الضح ــه يناق ــاداً، ألن مض
ــابق باراك أوباما  ــاب الرئيس األمريكي الس خط
ــنوات خلت؛  ــع س ــى املنصة ذاتها، قبل تس عل
ــون بالتصفيق  ــون األمريكي ــى املعلق حني تغن
الشديد الذي لقيته خطبة أوباما، وبلغ دقيقتني 
ــدا التصفيق  ــني في ختام الكلمة، ع متواصلت
ــع عند فقرة أو أخرى. املفارقة متثلت، مع  املتقط
ــتمتع بالتصفيق األممي  ــي أنّ أوباما اس ــك، ف ذل
ــعبيته كرئيس للواليات  ــورك، لكنّ ش في نيوي
ــآكل التدريجي،  ــي الت ــت آخذة ف ــدة كان املتح
ــعبية املتعددة،  ــب القاعدة الش خاصة في قل
ــت أحد أكبر  ــاً خصوصاً، التي كان إثنياً وطبقي
ــا أنّ  ــا تأكد يومه ــوزه. كم ــوده وف ــباب صع أس
ــا أوّل رئيس أفرو ـ  ده ــي حدّ ــات األربع الت األولوي
ــدة (احلدّ من  ــخ الواليات املتح ــي في تاري أمريك
ــلّح النووي، سالم الشرق األوسط، التغيّر  التس
ــدان النامية)،  ــي، ومعاجلة الفقر في البل املناخ
ــتهلَكة،  ــادة، مس ــة العهد، مع ــم تكن قدمي ل
ــق بتالوينها، من  ــب؛ بل توالى على النط فحس

هذه املنصة، جميع رؤساء أمريكا.

جهاد الخازن 

ــطني،  في الطائرة من لندن إلى نيويورك، قرأت نحو نصف كتاب عنوانه «فلس
ــة، وال بد أن أعود بعرض له فهو  ــنة» من تأليف نور مصاحل تاريخ أربعة آالف س

جميل ودقيق ومؤثر.
ــرائيل  ــطينيني ألقموا إس ــي اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجدت أن الفلس ف
ــة العامة يضع عليها  ــارج قاعة اجلمعي ــراً. كيف ذلك؟ هناك طاوالت خ حج
ــذوا طاولة كاملة  ــطينيون أخ ن يريد. الفلس ــم ليقرأها مَ ــاء خطاباته اخلطب

ووضعوا عليها تاريخهم أو الدليل على حقهم في فلسطني.
أقول مرة أخرى إن فلسطني من البحر إلى النهر، وإن اسرائيل دولة ال أساس لها 
ــم أزيد أنني ال أريد أي حرب، بل أقبل دولة  ــي بالدنا، وإمنا هي خدعة أو بدعة، ث ف

فلسطينية مستقلة في ٢٢ في املئة فقط من أرض فلسطني التاريخية.
سأختصر وأنا أقدم املادة املعروضة.

ــرائيل واألبارتهايد» من إعداد وحترير هنيدة غامن وعازر  - هناك كتاب عنوانه «إس
ــرائيلي واألبارتهيد  ــني االحتالل اإلس ــبه ب ــور، يضم مقاالت عن أوجه الش دك
ــكانها األصليني أو  عندما حكم مهاجرون بيض جنوب أفريقيا واضطهدوا س
األصيلني.املقال األول كتبته أختنا هنيدة، بعد مقدمة منها، وعنوانه: «ما بني 
ــتيطاني واالحتالل العسكري. املقاربة واملقارنة».  األبارتهيد واالستعمار اإلس
ــن أغبارية ومهند  ــازر دكور وأمي ــا رائف زريق وع ــك مقاالت كتبه ــاك بعد ذل هن
ــهيل خليلية  ــن وأحمد األطرش وس ــف جباري ــن زهر ويوس مصطفى وسوس
ــالمة ومجد  ــل بدارنة وعبدالغني س ــيف وهدي ــي وعاطف أبو س ورازي نابلس
كيال وأنطوان شلحت.كله صحيح وكله يستحق القراءة، ورمبا عدت إليه في 
ــير إلى األمام» كتاب صادر عن مكتب الرئيس الفلسطيني  ــتقبل.- «الس املس
ــلب فلسطني من أهلها. أراه مرجعاً صاحلاً  ــرد تاريخ س ويبدأ مبقدمة منه ويس
ــو تاريخ قبل أن  ــدر بالعربية واإلنكليزية، وه ــة. هذا الكتاب ص ــاً للقضي موثق

يكون نفثة من قلب فلسطيني مجروح.
- كتيب عنوانه «املوقف» أو املوقف الفلسطيني من القضايا احلالية، ويتحدث 
ــني واملقاومة  ــالم العربية والالجئ ــطني ومبادرة الس ــن دولتني في أرض فلس ع

وغيرها. يستحق القراءة جداً.
أكمل بخرائط ونشرات عن القضية:

ــطينية، ثم  ــا أرض فلس ــطني التاريخية، وكله ــدأ بفلس ــاك خريطة تب - هن
فلسطني ١٩٣٧ و٨٠ في املئة منها للفلسطينيني، وبعدها خريطة للتقسيم 
ــي ٢٠١٦. للمرة  ــرائيل، وبعدها خريطة ملا بقي منها ف ــام ١٩٤٧ ثم قيام اس ع
ــرة عن املسجد األقصى هي خلفية تاريخية  األلف أقول األرض لنا.- هناك نش
له. اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب طرد اليهود من القدس وسلمها للبطريرك 
ــراً يهودياً عن  ــا ال يضم أث ــى فوق األرض وحتته ــجد األقص صفرونيوس، واملس
ــتيطان  ــاك خريطة عنوانها: االس ــرين.- هن ــي أو العش ــكل األول أو الثان الهي
ــبتمبر ٢٠١٥). اخلريطة  ــة (أيلول/س ــرقية احملتل ــرائيلي حول القدس الش االس
ــتوطنات املوجودة واملقرر  ــطينية واملس ــة جداً في حتديد األماكن الفلس دقيق
ــا اجلدار في الضفة  ــت أيضاً خريطة كبيرة عنوانه ــتقبل.- رأي بناؤها في املس
ــرح صعب إن لم ترافقه اخلريطة، وأهم ما في املوضوع االعتداء  الغربية، والش
ــطني، ولن ميضي  ــتوطنني على أراضي فلس ــرائيلي جليش االحتالل واملس االس
ــة أقلية في آخر  ــطينيون في الضفة الغربي ــى يصبح الفلس ــت طويل حت وق

معقل لهم. مرة أخرى األرض لنا.

÷aä»€a@ÚÌâÏË‡¶@ÚéÓˆâ@ÜyaÏ€aÜj«@ÒÎäé€@Ûyäfl

د.عبدالخالق حسني

ــابقة عن  ــاء أن النائبة الس أفادت األنب
ــد الواحد،  ــروة عب ــر، س ــة التغيي حرك
أعلنت يوم األحد، املصادف ٢٠١٨/٩/٢٣، 
ــس اجلمهورية  ــب رئي ــيحها ملنص ترش
ــتقلة»، دون دعم  «كعراقية كردية مس
ــني، ودون توافقات  ــي مع ــزب سياس ح
سياسية. وقالت في بيان لها إنه «بعد 
ــاً مني بحتمية  ــوكل على اهللا وإميان الت
ــوف جميعا كي ننقذ وطننا العزيز  الوق
من األزمات التي يعاني منها، فإني أعلن 
ــس اجلمهورية  ــب رئي ــيحي ملنص ترش
ــي»،  العراق ــتور  الدس ــق  وف ــة  العراقي
ــتور يبدأ من  ــةً أن «امياننا بالدس مضيف
ــة للعراقيني  ــاواة وعدال ــه مبس تطبيق
ــتثناء، وأن منصب رئيس  ــة دون اس كاف
ــة  ــني حصان ــح العراقي ــة مين اجلمهوري
ــدة  الوح ــيخ  وترس ــتور  الدس ــة  حلماي

الوطنية وتأكيد عراقية الدولة».
وأنا كاتب هذه السطور، كمواطن عراقي 
ــة  ــة، والدميقراطي ــة املواطن ــن بدول أؤم
والعدالة،  واملساواة  واحلرية  والعلمانية 
ــاء العراقي يأخذ عندي  واإلخاء، واالنتم
ــوق جميع االنتماءات األخرى،  األولوية ف
األثنية والقومية، والدينية، والطائفية، 
واملناطقية، واجلندرية (اجلنسية)، فإني 
ــيح هذه  ــدي لترش ــي وتأيي ــن دعم أعل
ــب  ــة ملنص ــة األصيل ــيدة العراقي الس
رئاسة جمهورية العراق، وأهيب بجميع 
العراقيني الشرفاء دعمها بكل ما أوتوا 

من قوة.
ــية،  السياس ــا  مواقفه ــالل  خ ــن  فم
وتصريحاتها  ــة،  التلفزيوني ومقابالتها 
ــة  الوطني ــى  إل ــازة  املنح ــة  الناضج
الذكي  ــا  تعامله ــلوب  وأس ــة،  العراقي
الهادئ مع اإلعالم، أثبتت السيدة سروة 
عبدالواحد أنها امرأة عراقية سياسية 
شجاعة، ناضجة، وحكيمة ذات قدرات 
ثقافية واسعة، وخطابية ممتازة، تؤهلها 
لهذا املنصب السيادي. وبذلك ستعطي 
للعالم أجمع، الصورة اجلميلة والذكية 
واحلكيمة والالمعة عن العراق وشعبه، 
ــوهة  ــح تلك الصورة الكئيبة املش وتزي
ــراق، أنه  ــا العالم عن الع ــي اعتاده الت

األول في الفساد، واألسوأ للعيش فيه، 
ــم، وبرملانه  ــذر في العال وعاصمته األق
ــر تكلفة، واألقل عمالً، وغيرها من  األكث

املواصفات البذيئة املقرفة.
ــد  ــروة عبدالواح ــيدة س ــدام الس إن إق
ــة  ــة اجلمهوري ــحها لرئاس ــى ترش عل

ــجاعة  ــة وذكية وش ــا بطل ــت أنه أثبت
ــة وأنها  ــى حد، خاص ــدة إلى أقص وواع
ــائري،  ــي مجتمع ذكوري عش كامرأة ف
ــعى  ــة تاريخية عاصفة يس ــر مبرحل مي
ــه، وتقاليده الضارة،  للخروج من تخلف
ــه البالية، و لتحقيق نقلة ثورية  وأعراف
إلى مجتمع دميقراطي متعدد القوميات 

ــش  يعي ــكل  ال ــف،  والطوائ ــان  واألدي
ــرص، وجعل  ــالم و تكافؤ الف ــه بس في
ــة أوالً، وجميع الهويات  الهوية العراقي
ــرى ثانياً، وبذلك جنعل  واالنتماءات األخ
ــاهم  ــود خلفنا، ونس ــن املاضي األس م
ــتقبل مشرق أفضل.  جميعاً لبناء مس
ــيدة عبدالواحد  كذلك وكما قالت الس
ــكار التقليد  ــر احت ــا: لكس ــي بيانه ف
ــاه احلزبان  ــذي تبن ــت ال ــيئ الصي الس
الكردستاني-  الوطني  (االحتاد  الكرديان 
ــتاني-  الكردس ــي  والدميقراط ــي،  يكت
حدك) أن يكون رئيس جمهورية العراق 
ــة رائعة  ــوة عملي ــذه خط ــا. وه منهم

للتخلص من احملاصصة.
ــعب أن  ــك أهيب بجميع نواب الش لذل
ــيدة  ــح الس ــاع لصال ــوا باإلجم يصوت
سروة عبدالواحد لهذا املنصب الرفيع، 
ــية  ــوا بالعملية السياس وبذلك يدفع
ــعة  والدميقراطية العراقية قفزات واس
ــد ١٥  ــج بع ــو النض ــام، و نح ــى األم إل
ــير، وهي  ــاً من عملية اخملاض العس عام
ــنوا  ــي والضرورية ليحسِّ ــوة األول اخلط
ــوا  ويقدم ــي،  العراق ــان  البرمل ــمعة  س
ــت  ــل العملي أن هذه الدورة ليس الدلي
ــابقة التي كان أعضاؤها  كالدورات الس
ــخصية،  ــون إال مبصاحلهم الش ال يهتم

ــم، وامتيازاتهم أكثر  ــادة رواتبه مثل زي
ــعب.  ــة الش ــم مبصلح ــن اهتمامه م
ــدورة على الوحدة  ــون تركيز هذه ال ليك
ــيء آخر.  ــة العراقية قبل أي ش الوطني
ــدارك  ــد جان ــروة عبدالواح ــن س ولتك
ــيخ الوحدة  ــى ترس ــل عل ــراق تعم الع
ــم  ــون للعال ــت العراقي ــة، ويثب الوطني
ــة  والعنصري ــة  الطائفي ــوق  ف ــم  أنه
ــن عوامل التفرقة  واجلندرية، وغيرها م
ــرة ليثبت العراقيون  البغيضة، وألول م
ــة تقدمية تتبوأ  ــرأة كردية علماني أن ام
ــة العراقية،  ــي الدول ــب ف ــى منص أعل
ــني العرب والكرد  ــون رمزاً للوحدة ب وتك

وبقية األثنيات. 
ــيدة ذكية  ــى س ــراق إل ــوج الع ــا أح م
وناشطة ومثقفة مثل سروة عبدالواحد 
ــح اليوم  ــت في بيانها: «أترش التي قال

ــتقلة عن أي حزب  كعراقية كردية مس
سياسي ولكني منتمية ألهلي وشعبي 
ــز بعراقيتي  ــاو، واعت ــو إلى الف ــن زاخ م
ــح من  ــي، اني اترش ــرة بكرديت ومفتخ
ــني ومن  ــي مع ــزب سياس ــم ح دون دع
ــح  ــية وإمنا اترش ــات سياس دون توافق
ــل كل القوى الوطنية العراقية  وأنا امث
الصادقة، والتي تسعى لبناء وطن كرمي 
ــود، كما  ــز يعاني منذ عق ــعب عزي لش
ــي حتاول بعض  ــل املرأة العراقية الت أمث
ــها رغم  ــية تهميش ــات السياس اجله
انها شريكة في البناء، اعاهدكم بأني 
ــة وعربية  ــة اوال، وكردي ــأكون عراقي س
ــيحية  ومس ــلمة  ومس ــة  وتركماني
ــيعية  ــنية وش ــة وايزيدية وس وصابئي

ثانيا». 
ــروة  س ــيدة  الس أن  ــر  بالذك ــر  واجلدي

ــحني  ــد دعت نظرائها املرش عبدالواح
ــرة  مناظ ــى  ال ــة  اجلمهوري ــة  لرئاس
تلفزيونية، متاماً كما يحصل في الغرب. 
ــتقدم  ــذه املناظرات س ــك فإن ه وال ش
دروساً بليغة لتعلم قواعد الدميقراطية 

في العراقي الدميقراطي.  
ــادة نواب الشعب،  مرة أخرى، أيها الس
ــم أن ترتقوا إلى  أهيب بكم وألح عليك
ــوا لهذه  ــؤولية، وتصوت ــتوى املس مس
ــك  وبذل ــة،  البطل ــة  العراقي ــيدة  الس
ــتثبتون للعالم أن الشعب العراقي  س
ــي هي  ــة الت ــل للدميقراطي ــاً مؤه حق
ــه احلضارة  ــم ما انتجت ــن أروع وأعظ م

البشرية.

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

من خالل مواقفها السياسية 
ومقابالتها التلفزيونية 
وتصريحاتها اِّـنحازة إُّـ الوطنية 
العراقية أثبتت السيدة سروة 
عبدالواحد أنها امرأة عراقية 
سياسية شجاعة ناضجة
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األوبزرفر: معاناة ماليني اِّـدنيني َّـ اليمن قد 
تجد حال َّـ الكونغرس

ــدال  ــاميون تيس ــاال لس ــرت مق ــر نش األوبرزرف
ــة يحاول  ــؤون اخلارجي ــي اخملتص بالش الصحف
ــني احلرب اجلارية في اليمن ومعاناة  فية الربط ب

املدنيني فيها والكونغرس األمريكي.
ويقول تيسدال إن الكونغرس األمريكي يناقش 
قرارا قد يؤدي إلى إضعاف قدرة اإلدارة االمريكية 
ــف الدولي الذي  ــلحة للتحال ــى تقدمي األس عل
ــوار احلوثيني  ــن ضد الث ــوض احلرب في اليم يخ

بقيادة سعودية.
ــال القتلى او  ــور االطف ــدال أن ص ــر تيس ويعتب
ــة لهذا  ــد أصبحت عالم ــي اليمن ق ــي ف املرض
ــال في غارات  ــل هؤالء األطف ــواء قت الصراع س
ــي يذهبون  ــم أو املدارس الت ــة على منازله جوي
ــم إلى املوت  ــوا أو في طريقه ــى مات ــا أو حت إيه

نتيجة نقص الغذاء و الدواء.
ويوضح تيسدال أن التقرير األخير لألمم املتحدة 
عن وضع األطفال في اليمن يؤكد أن نحو 1300 
ــام املاضي او تعرضوا  ــد قتلوا خالل الع طفل ق
ــم قتلوا  ــة أكثر من نصفه ــويه و اإلعاق للتش
ــنها  ــارات اجلوية او الصاروخية التي ش في الغ

ــرون  ــقط آخ ــا س ــعودي بيم ــف الس التحال
ضحايا لهجمات نفذتها قوات احلوثي.

ــي العالم  ــدال إن هناك حراك ف ــول تيس ويق
الغربي لتقييد بيع األسلحة لكل من اململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة 
ــو الكونغرس  ــوب مينديز عض ــا أن ب موضح
ــن احلزب الدميقراطي وعضو جلنة  االمريكي ع
العالقات اخلارجية في الكونغرس مينع حاليا 
ــلحة أمريكية لكل من الدولتني  مبيعات أس
ــيرا إلى  ــني بقيمة ملياري دوالر مش اخلليجيت
ــد انتخابات  ــت بع ــع التصوي ــن املتوق أنه م
التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني 
ــالح والعتاد  ــل على قرار بوقف بيع الس املقب

للدولتني.
اإلندبندنت : كوريا الشــمالية لن تتخلى عن 

السالح
اإلندبندنت نشرت تقريرا ملراسلها في واشنطن 
ــمالية لن  ــوان ”كوريا الش ــدرو بانكومب بعن أن

تتخلى عن سالحها النووي دون ضمانات“.
تقول اجلريدة إن وزير اخلارجية الكوري الشمالي 
ــدة أن بالده  ــات أمام األمم املتح ــد في تصريح أك
ــالحها  ــدم على التخلي عن س ــا ان تق الميكنه
ــى ضمانات من الواليات  النووي دون احلصول عل

املتحدة ودون خطوات لبناء الثقة بني اجلانبني.
ــؤول الكوري الشمالي  وتضيف اجلريدة أن املس
ــنطن على  أوضح أن بالده قدمت ضمانات لواش
عدم قيامها بنشر السالح النووي أو تكنولوجيا 
ــه عالوة على وقف التجارب الصاروخية  تصنيع
والنووية وتفكيك بعض مواقع التجارب لكنها 
ــن الواليات  ــيء باملقابل م لن حتصل على أي ش

املتحدة.
ــا مت بني  ــا مبدئي ــى أن اتفاق ــدة إل ــير اجلري وتش
ــغ اون  ــم جون ــمالي كي ــوري الش ــم الك الزعي
والرئيس األمريكي دونالد ترامب قبل نحو اربعة 

ــأن تلتزم كوريا  ــنغافورة يقضي ب ــهر في س أش
الشمالية بنزع السالح النووي من شبه اجلزيرة 
الكورية مقابل التزام واشنطن بتقدمي ضمانات 

أمنية لبيونغ يانغ.
ــغ ترغب في إنهاء  ــف اجلريدة أن بيونغ يان وتضي
ــني عامي 1950  ــتمرت ب احلرب الكورية التي اس
ــكل  ــت وقف إلطالق النار بش ــم توقف و 1953 ث
مؤقت وحتى اليوم لم تنته احلرب بشكل رسمي 
ــعى كوريا الشمالية لتوقيع معاهدة  لذلم تس
ــا اجلنوبية وحليفها األمريكي إلنهاء  مع جارته
ــنطن تصر على  ــكل كامل لكن واش احلرب بش

ــالحها النووي  قيام بيونغ يانغ بالتخلي عن س
اوال.

الصانداي تليغراف : قرصنة فيسبوك
ــف اختراق 50  ــراف تناولت مل ــداي تليغ الصان
ــاب على موقع فيسبوك للتواصل  مليون حس
ــوان ”يوتيوب  ــوع بعن ــر موض االجتماعي بنش
ــابات  يعرض مقاطع تعلم كيفية اختراق حس

فيسبوك“.
ــرض  بع ــهير  الش ــع  املوق إن  ــدة  اجلري ــول  وتق
ــا يقوم بعرض بعض مقاطع  الفيديوهات مجان
ــراق  ــرق الخت ــون ط ــتركني يعلم ــو ملش الفيدي

ــبوك  فيس ــع  موق ــتخدمي  مس ــابات  حس
ــة التي  ــر نفس الطريق ــا عب ــيطرة عليه والس
ــراق  ــون الخت ــة إليكتروني ــتخدمها قراصن اس
ــبكة  ــو 50 مليون عميل لدى ش ــابات نح حس

التواصل االجتماعي.
ــات تعلم الناس  ــدة أن الفيديوه ــح اجلري وتوض
كيفية السيطرة على حسابات على فيسبوك 
عبر سرقة األليات التي تسمح للمستخدمني 
بالدخول إلى حساباتهم عبر هواتفهم النقالة 
ــر في  أو األجهزة اللوحية دون إدخال كلمة الس
ــاهدة هذه الفيديوهات آالف  كل مرة وقد مت مش
املرات واستمر عرضها حتى بعد إعالن فيسبوك 

اختراق حسابات العمالء .
وتنقل اجلريدة عن خبير أمن إليكتروني قوله إن 
األمر قد يكون بدأ عبر مجموعة قرصنة منظمة 
أو تابعة جلهاز استخبارات قوي بهدف السيطرة 
ــيني أو  ــض العمالء السياس ــابات بع على حس
ــال االعمال البارزين وبعد ذلك خرج األمر عن  رج

السيطرة وانتشر على نطاق واسع .

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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احلِوار في اإلسالم يعتمد على احلجة 
ــا من خالل  ــف النواي واملنطق؛ وكش
ــني مختلفني,  ــني رأي ــرح, ب ــوة الط ق
مني  تَّسِ ويجب أن يكون املتحاورون مُ
ــب ليصلوا  ــدم التعص ــة, وع باجلدي
ــا  به ــب  يتجن ــطية,  وس ــة  لنقط

الطرفان العواقب السيئة.
ــني, إن  ــع املُطلع ــدى جمي ــومٌ ل عل مَ
خروج احلسني عليه السالم, لم يكن 

ــاد  ــاد الفس ــالح, بعد أن س إال لإلص
ــالم, على يَدِ بني أمية, وقد  أمة اإلس
ــني عليه  ــني احلُسَ ــوار ب ــفَ احلِ شَ كَ
مر بن سعد بن  ــالم؛ وعَ الصالة والس
ــر من محرم  ــي وقاص, ليلة العاش أب
ــدى الضغينة التي  عام 61هجري, م
ــك  ــد, والتمس ــش يزي ــا جي يحمله
ــا أراده  ــى م ــالب, عل ــم واالنق باحلك
اخلالق, من الرسالة اإلسالمية, ونبذ 

العصبية لغير احلق.
إنَّ طمع عمر بن سعد مبلك الري, وما 
سيحصل عليه من سلطة واسعة, 
ــة,  ــه للجاهلي ــود بأفعال ــه يع عل جَ
ــاره البن بضعة  ــث قال عند حص حي
ــه أفضل الصالة  ــول, عليه و آل الرس
تّال العرب,  ــن قَ ــليم, هذا اب وأمت التس
ــياً أن علياً عليه السالم, كان  متناس
بَ اخلالق  يحارب املشركني, الذين أوجَ

ــي األرض,  ــود العدل ف قتالهم, ليس
بل احلوار معهم. بعد أن نفذت سُ

ــراه في العراق احلديث, من صراعٍ  ما ن
ــدين  الفاس ــني  ب ــلطة,  الس ــى  عل
ــون بتلك  ــبه ما يك ــني, أش واملًصلح
ــاد الفشل في األداء,  احلُقبة, فقد س
ــبث  ــكاله, لتش ــاد بكل أش والفس
ــلط, لذلك  ــدين بالتس أولئك الفاس
ــوارات, وإن  ــون كل احل ــم يرفض فإنه

ــم ال يعملون  ــوا بها نظرياً, فإنه قبل
ــيلة, لرضوخ  بها, وإمنا يتخذونها وس
ل  األطراف األخرى لشروطهم, حتت ظِ

ل. التَعصب بالهيمنة على الكُ
ــى االنتخابات البرملانية, ما  مضى عل
يقارب ستة أشهر, لم يتم خالل هذه 
الفترة, إال عقد جلسة أولى, واختيار 
ــة البرملان, فمتى سيتم العمل  رئاس
على اإلصالح؟ وهل سيتم محاسبة 

الفاسدين القدامى, أم انها حكومة 
شراكة, يختلط بها الغث بالسمني 
ــه  ــني علي ــة احلس ــم مبايع بطلبه

الصالة والسالم؟
فٌ أخرى, بني شعب  ــتكون طَ هل س
ــدين؟  العراق, ومن يحكم من الفاس
ــض أصحاب  ــه بع ــا يلوح ل ــذا م وه
ــنرى وجهاً جديداً من  الرأي, أم اننا س

احلكم, يعمل مببدأ اإلصالح؟

فالح الربيعي

ــعب العراقي تترقب بألم  في املرصاد وعيون الش
ــن الغالي  ــذا الوط ــديد مللمة جراح ه ــزن ش وح
ــته الذئاب الكاسرة,  (العراق االصيل) الذي نهش
واملنحرفة, حتى وصلت املرحلة فيه اكثر فسادا 
ــرت على تاريخه  ــا من اي مرحلة م وظلما وبؤس
ــم اجهزة  ــاد معظ ــد ان حل الفس ــل, بع الطوي
الدولة.. حتى تعدى هذا الفساد نخر العظم من 
ــعب العراقي على الفاسدين  هنا فأن نظرة الش
ــن اصحاب  ــرا) م ــني (حص ــارقني واملنحرف والس
ــة العراقية اجلديدة واصبحت  املناصب في الدول
ــوف من اولئك  ــعبية نظرة تخ ــذه النظرة الش ه

السفاحني.
ــات البرملانية  ــة االنتخاب ــه حمل ــا اثبتت وهذا م
ــقوط  ــة الرابعة في يوم ٢٠١٨/٥/١٢, وس العراقي
ــرين فيها من خالل هذه الدورة االنتخابية,  اخلاس
ــتمرة  ــل الذريع, وهي مس ــد ان اصابها الفش بع
ــاعة ومن بعد  ــر طريقها الى هذه الس في تعكي
ــراق, وتبعثر نتائجه  ــذي اصاب الع هذا احلدث ال
ــي.. فأن  ــعبي واالجتماع ــتويني الش ــى املس عل
ــن وراء  ــه خيبة امل م ــي اصابت ــعب العراق الش
ــد تدمير ما  ــة الطريق تري ــال مجموعة ضال افع
ــي تنفذ ما تريد منها  ــى من كيان العراق, وه تبق
ــدا (الواليات املتحدة  ــتعمارية وحتدي القوى االس
االمريكية) . ومن خالل هؤالء احلفنة الضالة بدأت 
ــلمية في العراق بدءا من مدينة  التظاهرات الس
ــدة واخذت طريقها بالزحف نحو  البصرة الصام
ــي قاطبة وهي تدخل  ــات اجلنوب العراق محافظ
ــتجابة الى مطالبهم  ــهورا متتالية دون االس ش
ــة, وال غيرها..  ــة احمللي ــن احلكوم ــروعة ال م املش
ــذه التظاهرات  ــل البصرة خالل ه ل اه ــا حصّ وم
سوى الوعود الكاذبة وهذا ما زاد غضب الشعب 
العراقي في االستمرار في التظاهرات السلمية 
ــتفهام؟  ــف وقفة اس ــا نق ــن هن ــد االن . ولك حل
ــة حقيقية  هل  ــون القارئ الكرمي على بين وليك
ــى نقطة احلياء  ــو يحافظ عل ــؤول وه هناك مس
ــو ينظر على  ــل  ان يكون ظاملا, وه ــر قب والضمي
ــر واجلوع,  ــه الفق ــذي اصاب ــوم ال ــعبه املظل ش

ــه بعضا بل  ــس ما تتمتع ب ــرض والبؤس عك وامل
معظم الشعوب على حقوقها املشروعة خالفا 
ــرات التي حصلت في العراق,  مبا حل في التظاه
ــاء وحتت درجة  ــا مدينة البصرة الفيح وخصوص
ــى احلقوق..  وهي  ــرارة  العالية, مطالبني بأدن احل
ــي, والقضاء على  ــرب املاء الصاف ــاء, وش الكهرب

البطالة .
ــوق البدائية لكل  ــات.. من احلق ــد هذه اخلدم وتع
مواطن يعيش على هذه االرض بسالم في العراق 
ــنا جيدا, ونقول من هم الفاسدون؟  بل في انفس
ــذه االفة املميتة, التي قامت بنهب االموال  الن ه
ــي ال تعد وال حتصى, وقامت  العامة الطائلة والت
بجمع اعدادها, وتقدر بآالف املليارات من العملة 
الصعبة, ومن ثم تهريبها الى خارج العراق بطرق 
ــرعية ومن خالل ذلك, فأن دور  غير قانونية وال ش
ــو دور املتفرج حول  ــا .. ه ــة هن ــة املركزي احلكوم
ــبه باخليالية,  ــاخنة, التي تش هذه االحداث الس
واخلرافية التي ال يتحملها العقل وهي بعيدة عن 
الواقع واحلال الذي يعيشه العراقيني .. ومن خالل 
ــنني الطويلة بعد تغير النظام السابق  هذه الس
لم نر واحدا من الفاسدين والسارقني واملتالعبني 

بأموال الدولة قد مت توقيفه  ومحاسبته .

ــدين, لم  ــرى هنا ان هؤالء الفاس ــة الكب واملصيب
ــم منهم..  ــعب العراقي  على اي اس يتعرف الش
ــب الدولة  ــرون في مناص ــي العلن يتكاب ــم ف وه
العراقية دون اللجوء الى محاسبة واحدا منهم, 

بالرغم من وجود جلان النزاهة والرقابة املالية .
ــاد على كل  ــعب باملرص ــن هنا.. فان عني الش وم
ــة ومن خالل  ــراق العام ــد عبث باموال الع فاس
ــالث دورات انتخابية برملانية اقيمت في االعوام  ث
٢٠٠٦ و٢٠١٠ و٢٠١٤ ومت تشكيل احلكومات فيها. 
ــة  ــم فيها اكثر من (١٥) خمس ــد تعدى احلك وق
ــنة .. ولكن لم ولن نر منها تقدمي فاسد  عشر س
ــراقها ومفسديها للمحاكم  او سارق من بني س

القضائية, ومحاسبتها عن سرقة املال العام.
ــدون في النيل  ــام بها الفاس ــا اخر تقليعة ق ام
ــرقة االموال العامة, حيث قام أحد املدراء  من س

بتزوير مجموعة من العقود باسماء وهمية
مببلغ (٥) خمسة مليارات, ومت استالمها من قبله 
شخصيا وبعد اكتشاف عملية التزوير قام املدير 
ــة املنهوبة الى  ــوال العراقي ــام بتحويل االم الع
ــرب من بعدها الى دولة  ــارج العراق.. ومن ثم ه خ
مجهولة .. واملصيبة هنا.. لن يكتفي الفاسدون 
بسرقة ماقامت به ايديهم بنهب االموال العامة 
ــام اجازة  ــذا املدير الع ــر مبنح ه ــام الوزي حيث ق
ــن خاللها يتم حتويل  ــة طويلة االمد, وم مفتوح

راتبه الشهري مع كافة اخملصصات كل شهر.
وهنا نقول.. اين دور احلكومة من ذلك؟ 

الن تسمع, او ترى ما يحدث في احدى وزاراتها..! 
اما الثانية.. فهي معلومة لدى كافة العراقيني.. 
ــني بتنظيم (٢٥٠)  ــرة موظف ــث قام (١٠) عش حي
ــة ومت  ــني وهمي ــة تعي ــني معامل ــان وخمس مئت
ــى كانت بعيدة  ــورة منتظمة حت تصنيفها بص
ــماء  ــرف رواتب هذه االس ــكوك.. ومت ص ــن الش ع
ــن قبل هؤالء  ــتالم رواتبها م ــة.. وبدأ اس الوهمي
املوظفني العشرة ملدة تتراوح (٨) ثمانية سنوات 
ــرمي .. لو  ــا القارئ الك ــر هنا ايه ــة.. فأنظ متتالي
ــا خالل هذه  ــغ املنهوبة كله ــت هذه املبال جمع

السنوات الثمانية فكم سيكون مجموعها؟
ــل بنا, واين  ــز.. ماذا ح ــا العراقي العزي ــر ايه انظ
ــة العامة؟ اليس من  ــل نهب االموال العراقي وص
ــب االموال  ــاد ونه ــول ان الفس ــح ان نق الصحي
العراقية .. وصلت, بل تعدت نخر العظم, وليس 
ــيناريوهات ان تقف الى هذا احلد, طاملا  هذه الس
هنالك االالف.. االالف من ملفات الفساد املوجعة 
ــي مرزومة, بني  ــرذ واالتربة, وه ــي اكلتها اجل والت

رفوف اخملازن املظلمة .
ــيد  ــد اعالن الس ــا, وبع ــس اخيره ــا.. ولي واخره
ــادي عن اطالق الدرجات  رئيس الوزراء حيدر العب
ــتجابة ملطالب املتظاهرين.. حيث  الوظيفية اس
قامت احلكومة املركزية باطالق (١٠) عشرة االف 
ــط ,والكهرباء  ــي قطاعي النف ــة وظيفية ف درج
ــعر الدرجة  ــاعة تقول بأن س ــث اطلقت اش حي
الوظيفية الواحدة هو (١٠٠٠) الف دوالر  .. من هنا 
نقول .. الى متى يستمر هذا الفساد في العراق؟ 
ــذه الزاوية االخيرة .. هناك فئات ضالة من  ومن ه
ــتنقع  ــد) في مس املتآمرين اوقعت (العراق االس
املوت بدأ من صدام وزبانيته املنحرفة الذين باعوا 
ــدا لالحتالل  ــم وخيانتهم متهي العراق بضعفه
ــم  ودخوله  ٢٠٠٣/٤/٩ ــوم  ي ــراق  للع ــي  االمريك
ــدين  ــم بعد ما جاءوا بالفاس ــم وجبروته بقوته
السارقني الذين طالت ايديهم بسلبهم ونهبهم  
ــتراك مع بعض االخوة االعداء الذين لعبوا  باالش
ــم  ــؤالء ه ــم .ه ــم وحقده ــيا بأفعاله دورا قاس
ــل الهاوية وجعلت  ــوا العراق في وح الذين اوقع
ــكاكني احلادة تنهش به دون رحمة كال على  الس

طريقته اخلاصة وهو يحتضر بني احلياة واملوت .

ــون الدولي  ــرف القان ــراق اذ اعت ــوم الع ــوم١٩٣٢/١٠/٣ ي كان ي
بالعراق الدولة  تسلسل ٥٧ في تسلسل الدول طبقاً الحكام 
القانون الدولي آنذاك كان يوم االستقالل اذ صدر قرار مجلس 
ــلطة التشريعية الدولية آنذاك الذي مياثل  العصبة وهو الس
ــد تضمن القرار انهاء االنتداب  مجلس االمن الدولي اليوم وق
البريطاني على العراق واالعتراف باستقالل العراق وانضمامه 
ــة االمم آنذاك وهي متاثل االمم املتحدة يومنا باعتباره  الى عصب

العضو رقم ٥٧ في اجلمعية العمومية لعصبة االمم.
ــم وطنا جديدا  ــهد العال ــوم ١٠/٣اليوم الوطني اذ ش وكان ي
ــالث واليات عثمانية  ــد ان كان هذا الوطن ث ــمه العراق بع اس
ــع لالنتداب  ــل تخض ــرة واملوص ــداد والبص ــي بغ ــابقة ه س
ــكام االنتداب  ــى العراق مبوجب أح ــي الذي تقرر عل البريطان

الواردة في ميثاق عصبة األمم.
وكان يوم ١٠/٣اليوم الذي ولدت به دولة جديدة اسمها العراق 
ــي العالم ذلك ان القانون الدولي وقتها ال يعتبر  في الدنيا وف
ــتثناء  ــوا في عصبة االمم باس ــة مالم تكن عض ــان دول أي كي
ــن عضوا لكن الرئيس االمريكي  ــكا باعتبارها وان لم تك امري
ــة االمم فلذلك دخلت  ــاء عصب ــن هو من نادى بانش ودرو ولس
ــمها  ــة جديدة من الناحية القانونية اس ــع الدولي دول اجملتم

العراق.
ــلطات  و١٠/٣ اليوم الذي مارس فيه العراق الصالحيات والس
ــدول االخرى  ــون الدولي لل ــي القان ــات املقررة ف واالختصاص

وبريطانيا  ــكا  كأمري
ــذا  وهك ــا  وفرنس
ــن  م ــراق  الع ــول  حت
ــة  تابع ــتعمرة  مس
ــب  مبوج ــا  لبريطاني
صك االنتداب أصبح 
العراق مياثل بريطانيا 
دولة وعضو  فالعراق 
االمم  ــة  عصب ــي  ف
ــة  دول ــا  وبريطاني
ــي عصبة  ــو ف وعض

االمم كالعراق.
الوطني  اليوم  و١٠/٣ 
ويوم االستقالل ويوم 

ــمية ويكون  العراق فهو اليوم الذي يجب ان يكون عطلة رس
ــكل العراقيني وهو ليس  ــا بهيجا كونه يوما ل يوما احتفالي
ــي وليس يوما لنوري  ــل االول والعهد امللك يوما للملك فيص
السعيد الذي كان رئيس وزراء  يوم صدوره وكان صاحب الدور 
االول باصداره اذ كان باالضافة الى هذا املنصب وزير اخلارجية 
وهو ليس يوم السيد محمد صدر الدين الكظماوي الذي كان 
ــس مجلس االعيان عند صدوره وليس يوم جميل املدفعي  رئي
رئيس مجلس النواب عند صدوره ولكنه يوم جميع العراقيني 

مبختلف قومياتهم واديانهم ومذاهبهم .
ــرور والبد  ــد من االحتفال وال بد من الفرح والبهجة والس فالب
ــاء للذوات  ــكر والدع ــدح والثناء واحلمد واالطراء والش من امل
السابقني ولكل من اسهم في استقالل العراق وسالما على 
پاشا الپاشوات نوري السعيد الذي أدار مفاوضات االستقالل 
ــيس همڤريس املندوب السامي في بغداد  ــير فرانس مع الس
ــنوات فقد  ــع احلكومة البريطانية في لندن طيلة ثالث س وم
أثبت العقل الوطني والقلب العراقي وانه خير من كان يعمل 
ــت انه كان االكثر وفاء لبالد  ــح العباد وفالح العباد واثب لصال

الرافدين وأرض النهرين.
ــس البرملان  ــوزراء ومعالي رئي ــة رئيس ال ــا لدول ــا رجاؤن ختام

بالعطلة واالحتفال 

اسعد عبداهللا عبدعلي

ــس وزراء يكلف يكون من دون  كل رئي
ــل, واالغرب ان ال  ــج وخطة عم برنام
ــه اجلماهير والنخب ببرنامج!  تطالب
ــه فيقوم  ــام خالفت ــى تنتهي اي حت
اخر, مع اتساع حجم بطانة السوء. 
ــا للوزراء  ــل انني اصبحت رئيس لنق
ــزاب, فاليك اهم  ــن كل االح رغما ع
ــي بداية  ــوم بها ف ــالث خطوات اق ث

تكليفي:
اخلطوة االولى: وضع خطة للنهوض 

بالزراعة
وضع خطة كبرى للنهوض بالزراعة 
ــي, ودعم  ــالح العراق ــم الف ــر دع عب
املشاريع الزراعية, وتسهيل احلصول 
ــة, وفرض  ــا يدعم الزراع ــى كل م عل
ضريبة على استيراد املنتجات التي 
ــالح العراقي,  ــا يزرعه الف ــس م تناف
لدعم الفالح العراقي, حيث يصبح 
ــي احمللي اقل من  ــعر املنتج الزراع س

املستورد.
ــة ضخمة  ــزارع حكومي ــاح م وافتت
ــهم  ــة مزرعة تس ــي كل محافظ ف
ــوق العراقية مبا يحتاج,  في رفد الس
وتشغل اليد العاملة احمللية, بحيث 
ــس املواطن تغيرا كبير  بعد عام يلم
ــق انخفاض في  ــوق, وحتقي ــي الس ف
ــاع امليزان  ــة, وارتف ــدالت البطال مع

التجاري لصاحلنا.

ــع خطة ألنهاء  ــوة الثانية: وض اخلط
ازمة السكن

ــن اربع  ــة تتكون م ــأضع خط س
ــنوات للقضاء متاما على ازمة  س
السكن, عبر االشتغال بأكثر من 
ــكنية  حل, منها تهيئة احياء س
جديدة ثم  توزيع اراضي سكنية 
ــني  واملوظف ــكريني  العس ــى  عل
باجملان, مع تهيئة شركات الدولة 
ــركات تتعاقد معها الدولة  او ش
مهمتها البناء, بحيث يزدهر عمل 
ــح  ــة وتنفت ــركات احلكومي الش
سوق العمل لتستوعب البطالة, 
ــم التعاقد مع صاحب االرض  فيت
ــتالم بيت بعد ٣  على اساس اس

اشهر, مقابل اقساط بسيطة على 
ــنة, وحتى االثاث يتم التعاقد  ١٥ س
مع شركات حكومية تصميم واثاث, 

ــكل  ــة ال ــاة كامل ــح دورة حي فتصب

يستفيد منها. 
وكذلك الشروع بالبناء العمودي في 
ــة,  ــة املتاح ــاحات العاصم كل مس

بحيث تبرز االبراج السكنية في كل 
مكان, ويتم البيع باألقساط على١٥ 
سنة او اكثر, وليس معيبا ان نتعاقد 
ــركات اجنبية مع فسح اجملال  مع ش
ــة, لكن  ــركات العراقي ــاون الش لتع
ــقة متاحا حتى  ان يكون سعر الش

للفقير.
   اخلطوة الثالثة: حرب الفساد

من اليوم االول سأحارب الفساد عبر 
مجموعة قرارات وهي:

ــد البرملانيني  ــون تقاع ــاء قان ١: الغ
الثالث واجملالس  ــات  والرئاس والوزراء 
ــة,  البلدي ــس  واجملال ــات  احملافظ
ــترجاع كل االموال التي نهبت  واس

حتت هذا العنوان.
٢: تفعيل قانون من اين لك هذا؟ عبر 
ــي الدولة من  ــني ف ــزام كل املوظف ال
ــى رئيس اجلمهورية  عامل اخلدمة ال

بكشف الذمم.
ــوال املهربة, وجتميد  ــة االم ٣:مالحق
ارصدة كل املسؤولني السابقني الى 

ان تثبت شرعية اموالهم.
ــات الثالث  ٤: تخفيض رواتب الرئاس
والبرملان والوزراء والهيئات املستقلة 
ومجالس احملافظات وجعلها حسب 
ــي والغاء أي  ــلم الرواتب الطبيع س

مخصصات اضافية.
ــخص مزدوج اجلنسية  ٥: منع أي ش
ــي في  ــة العمل السياس من ممارس

العراق.
ــأقوم بها  هذه اهم ثالث خطوات س
ــاون, الن من دون اخلطوات  من دون ته
ــن حكام  ــري م ــح كغي ــالث اصب الث

اجلور, الذين افسدوا وخربوا البالد.
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*محمود الهاشمي 

ــؤولني  ــة اختيار املس ــهد عملي ــم تش ل
ــا مثلما  ــية حرج ــدى الكتل السياس ل
ــا اختارت أو  ــا االن ،حيث كلم ــو حاله ه
أومأت الى شخصية هرعت اليه مخالب 
ــددة ومزقته  ــائل متع ــر وس ــالم عب االع
ــانا  ــق مافيه ليصلح إنس ــث لم يب بحي

قبل ان يكون مسؤوال !!
ــم يأتِ جزافا  ــية ل حرج الكتل السياس
ــب وال التوافق  ــد اليتحمل التجري فالبل
ــة) ــه (أرض ــد ان نخرت ــة بع وال احملاصص
ــاد وجعلته مجرد خشب مسندة  الفس
ــوي حيث يهوي،  ــن يدفعه ليه ينتظر م
ــد  محم ــيد  الس ــاب   انتخ كان  واذا 
ــي كمحطة أولى  لبدء انتخاب  احللبوس

ــؤولني فهي محطة أفصحت  بقية املس
ــي في  ــع السياس ــة الوض ــن هشاش ع
ــة أرضت طبقة  ــث انه محط البلد ،حي
ــهم  ــيني لدفع احلرج عن أنفس السياس
ــار املرحلة التي حتتاج  واالّ فانه ليس خي
من هو أسنُّ منه وأكثر خبرة ودراية ،-مع 
ــه في مهامه  ــخصه وجناح التقدير لش
ــة  الكتل ان  ــا  ــس غريب ولي  - ــابقة  الس
ــب للطعن  ــدمي طل ــوي تق ــة تن املعارض

بشرعية انتخابه !!
معركة اختيار رئيس اجلمهورية رمبا هي 
ــد ،فقد عبرت عن حجم اخلالف بني  األش
ــم ادخلت الكتل  ــزاب الكردية اوال ث األح
ــني اختيار  ــكال ب ــون أش ــرى في أت االخ
ــه  ــت  كرت ــرب) ومازال ــب ام (األق االنس

تتدحرج بني بغداد والنجف األشرف !! 
اختيار رئيس مجلس الوزراء هو االصعب  
ــماء املطروحة محط نفور  فجميع األس
من الشعب فهم اما عبد لسيده رئيس 
الكتلة او فاشل جربته الساحة فخرج 

مثقال بالتهم  منها.
حتاول الكتل السياسية وبعض اجلماهير 
ان تلقي هذه املهمة على كاهل املرجعية 

ي  ــم املرشح وفِ ــيدة في اختيار اس الرش
هذا اشكال ولألسباب االتية :-

ــة  ــة الديني ــل املؤسس ــوز ان حت ١- اليج
ــية ،فهناك  ــة السياس ــل املؤسس مح
ــؤول ثبتها الدستور ،  آليات الختيار املس
وهناك انتخابات ونتائج ، والكتلة االكبر 

في البرملان وغيرها .
ــما تكون قد  ــحت املرجعية اس واذا رش

ألغت جتربة االنتخابات بالكامل .
ــماً ولم  ــو اختارت املرجعية اس ٢-ماذا ل
يحظ بقبول الكتل السياسية ، عندها 

حتى وان قبلوه 
سيعملون على إفشاله عبر عدم دعمه 
ــواب او عبر أنصارهم في  في مجلس الن

الوزارات وحتى عبر االعالم !!
٣-ماذا لو اختارت املرجعية اسماً وفشل 
في مهمته لسبب او آلخر ماذا سيكون 
ــعب ،ونحن نعلم كم  موقفها امام الش

من األعداء لها في الداخل واخلارج ؟
ــي  ف ــة  الديني ــة  املؤسس أو  ــة  املرجعي
العراق موقوف امرها في الوصايا العامة 
ــه  ــي مطالب ــعب ف ــع الش ــوف م والوق
ــمات عامة  ــددت س ــد ح ــروعة ،وق املش

لشخصية رئيس مجلس الوزراء املقبل 
، وهي واضحة ملن أراد الصدق معها .

ــل  ــا الكت ــي منه ــي تعان ــكلة الت املش

ــار  اختي مت  ان  ــم  انه ــي  ه ــية  السياس
ــخصية من (خارجهم)لن يرضوا عنه  ش
ــبة  ولو كان  يحمل كل  الصفات املناس

النه :-
١- لن يتقبل  االمرة منهم .
٢-يكشف تاريخ فسادهم .

ــن  م ــؤولني   املس ــع  جمي ــرد  ٣-يط
أنصارهم  وعصاباتها بالدوائر!!

ــم) (منه ــخصية  ــار ش واذا مت اختي
ــكلة قربه  ــوف يقعون في مش فس
ــة او تلك وعن  ــده عن هذه الكتل وبع
ــك ،ولذا عندما  ــوذ هذه الدولة وتل نف
ــخصية عادل عبد املهدي  تداولوا ش

فلالسباب االتية ؛-
١-قريب من األحزاب االسالمية (مجلس 

أعلى)
٢-قريب من بعض االحزاب  .

ــيوعيني  النه عمل في  ٣-قريب من الش
احلزب الشيوعي (اجلناح املاوي) لفترة.

٤- قريب من العلمانيني حيث لم يعرف 
عنه التطرّف 

٥-قريب من األكراد النه عاش في االقليم 
ــم ويعتقدون  ــدة معه ــه عالقات جي ول
ــبة الـ(١٧٪ )التي منحت في  هو وراء نس

موازناتهم وغيرها .
ــات الغربية باعتبار  ٦-قريب من التوجه

ــا  ــهادته من فرنس ــل على ش ــه حص ان
ويقال عالقته بامريكا جيدة .

٧-هو االن شبه مستقل .
٨-عاش ايضا في ايران وعمل  مع األحزاب 

االسالمية.
ــو اختيار ( معقد ) والنعرف  الحظ كم ه
ــببا آخر (رمبا خفي ) قد دفعهم لهذا  س

اخليار؟ 
ــن طبقة  ــادة م ــكل عام نقول للس بش
،وان  ــرا  كثي ــروا  يفك ،ان  ــيني  السياس
ــول من أبناء  ــتعينوا بأصحاب العق يس
شعبهم قالت بلقيس ملكة سبأ (ايها 
ــني  ــي ...) ان بقاءكم متمترس املأل أفتون

ــكم  انفس ــتضيعون  على بعضكم س
ــي  ــة التبق ــعب غضب ــم فللش ووطنك
ــماءً فيرتد  ــذر، وال تبقوا تطلقون أس والت
ــن االوصاف  ــوأ م ــم وعليها االس عليك

والتهم !! 
ــورط في منصب  ــن يرغب ان يت ونقول مل
ــة الوزراء ،ان تكون له رؤية شاملة  رئاس
ــي واخلارجي  ــا الداخل ــي بعده ــد ف للبل
،والنقبل له عذرا بانه اليستطيع العمل 
لهذا السبب وذاك ،فأوراق العراق واضحة 
اللبسَ فيها ،وان الشعب معه ان أراد له 

اخلالص .

*كاتب ومحلل سياسي

حرج الكتل السياسية 
لم يأت جزافا فالبلد 
اليتحمل التجريب وال 
التوافق وال اِّـحاصصة 
بعد ان نخرته (أرضة)

الفساد وجعلته مجرد 
خشب مسندة

 اوقع البعض العراق َّـ وحل
 الهاوية وجعلت السكاكني
 الحادة تنهش به دون رحمة
 كل على طريقته الخاصة
 وهو يحتضر بني الحياة
واِّـوت

 البد من االحتفال وال بد
 من الفرح والبهجة والسرور
 والبد من اِّـدح والثناء
 والحمد واالطراء والشكر
والدعاء للذوات السابقني

 افتتاح مزارع
 حكومية ضخمة َّـ
 كل محافظة مزرعة
 تسهم َّـ رفد السوق
العراقية بما يحتاج

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

 الخبري القانوني / طارق حرب

 خارطة طريق
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سالم محمد العامري 

ياسمني عبد

التهميش واالقصاء واألزمة املفتعلة أهداف متعددة للبطالة، 
ــب لم جند اَي خطط  ــود واهية واهبة لألمل املؤقت فحس الوع
او مشاريع او استعدادات للقضاء عليها بقيت متفشية ولَم 

توعز اَي إجراءات تقلل من نسبها 
ــي البغيض في هذه الظاهرة خلق وتيرة من التجرد عن  التفش
الطموح واالحالم وعلى هامش ما حدث ان االمد يطول ،الركود 
في العصر الرقمي يتيح الفقر وتتصدر االعداد األلوف لكونهم 
ــوا منتجني وتذكر اإلحصاءات ان  أصبحوا مستهلكني  وليس
ــب وزارة  ــباب في العراق حس ــبة البطالة بني صفوف الش نس
ــي ٤٠٪ رغم ان  ــدوق النقد الدول ــب صن التخطيط ٢٢٪ وحس
ــتبيانات التي اجريت تشير ان  هناك نسب كبيرة واغلب االس
من ضمن ١٠ اشخاص هناك ٧ عاطلني وهذا يضعنا امام مأزق 

كبير
ــرقة او يكونوا  ــار او الس ــى االنتح ــد ينجرفوا ال ــذه ٤٠٪ ق وه
ــر احيانا  ــون الفق ــغل فقد يك ــرق ومصانع لم تش ــاع ط قط
ــذات العاطلة عن  ــا للّ ــة كبيرة ومصنع ــاب وآف ــا لالره حاضن
ثقتها بنفسها وميارسون اعماال قد تهني كرامتهم وتدعوهم 

للهجرة 
ــارب ٣٨ مليونا ،٦ ماليني او اكثر حتت  ــكان العراق ما يق عدد س
ــبة ٣٠٪ خاصة ان العراق ميلك ثالث احتياطي  خط الفقر بنس
في العالم للنفط ومبيعات النفط لسنتني وصلت أللف مليار 
ــون فقراء في بلد  ــكلة وهذا مأزق ان نك ــم حتل اَي مش دوالر ول

غني
ــبب  ــا واهمال الطاقات احمللية س ــة األجنبية ووجوده العمال
ــوق العمل املتأرجح واكثر  ــباب وس للبطالة وهدر طاقات الش

املساعي التي أدرجت ضمن اخملطط لم تنقذ احداً 
ــة تقرير منظمة هيومن رايتس  ومن اإلحصاءات املؤملة ومفزع

ووتش
* ٣ ماليني و٤٠٠ الف مهاجر موزعني على ٦٤ دولة 

* ٤ ماليني و ١٠٠ الف نازح داخل العراق .
* ١ مليون و ٧٠٠ الف يعيشون في مخيمات مختلفة

* ٥ ماليني و ٦٠٠ الف يتيم
من احلاالت املريبة اقدام الشباب على االعمال املشينة ووجدت 
ــة والبعض  ــبب الفقر والفاق ــبة ٦٥٪ بس ــاالت انتحار بنس ح
ــر ومنوها أدت  ــتفحال الظاه ــرية اس على بيع أعضائهم البش
ــاكل اجتماعية وعقد نفسية ومظاهر سلبية بعدم  الى مش
ــاكل بني  ــوداوية العيش وتأخر الزواج او مش ــر الذات وس تقدي

الزوجني وحاالت طالق وفيرة . 
ــغيل  ــاريع إنتاجية كبيرة لتش ــي فتح مش ــم املعاجلات ه أه
ــات ورفع الطاقة  ــي مختلف القطاع ــني عن العمل ف العاطل
ــاع اخلاص ،توفير  ــلع وخدمات ،تفعيل القط ــة من س اإلنتاجي
ــتثمار املوارد العراقية  اخلدمات واالهتمام بالبنى التحتية واس
ل  ــية للفرد ودائما يفضّ وتطوير املنظومة االقتصادية والنفس
ــعاة على القواعد حيث ان راحة القلب في العمل ان يرى  الس

الشخص نفسه منتجاً منجزاً هذا ابهى ما يحققه.
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ــة دقائق من القيادة  ومتكن بعد ثالث
ــر نيفادا  ــة انديان يبريغي رؤية مدين
ــطح  التي ترتفع ٣٫١٢٣ قدما عن س
البحر وهي في معظمها مجموعة 
من باحات توقف املقطورات والبيوت 
املتنقلة وتخدمها محطتان للوقود 
ــع  ــو» لبي ــي م ــر «اونتت ــزل ومتج ون
ــة  ــير لوح ــرائها وتش ــر وش اجلواه
ــة فوق مركز للبريد الى اقرب  مرفوع
ــائل الراحة «  ــلة لتوفير وس سلس
ــى بعد  ــزل ٦ عل ــابواي ن ــس س ديني
ــزال الكازينو  ــاعة من هنا «  وماي س
ــه كورت  ــذي احتفل في ــر ال الصغي
هاوز وفريقه بوجبة فطور في شباط 
٢٠٠١ بعد صنعهما التاريخ باطالق 
ــاروخ من البريداتور يقبع عند  اول ص
ــه كبقية انديان  ــة املدينة لكن حاف
سبريغنر شبه خال ولم يعد بفضل 
ــد محطة توقف  طريق جانبي جدي
ــن الس  ــم م ــي طريقه ــياح ف للس

فيغاس الى وادي املوت ديث فالي 
ــة ايا من  ــد املدينة املنعزل ــم حتص ل
ــر عبر  ــوي الظاه ــع النمو الق مناف
ــريع متاما وراء اميال من  الطريق الس
السياجات ومراكز احلرس حيث مينع 
ــلحني الفضوليني من  ــود املس اجلن
الدخول واعيدت في منتصف العقد 
ــالح اجلو  ــمية ميدان س املاضي تس
ــبرينغر قاعدة  الرديف في انديان س
ــدات القاعدة  ــة « وب ــش اجلوي كريت
ــف بها الرياح  املتداعية التي تعص
ــغل اول طياري التجارب  حيث انش
ــور في ايجاد طريقة جديدة  للبريدات
للحرب تتحول من انطالق لعمليات 
ــا وراء البحار  ــل االمريكية فيم القت
ــاحة  ــاالن على مس وتقع كريت ش
٢٣٠٠ فدان من اراضي الصحراء وقد 
اصبحت ناشطة جدا الى حد يامل 
ــيع القاعدة  ــالح اجلو توس معه س
ــال  ــال االعم ــن رج ــراء االرض م بش
احملليني وهو خطوة قد تزيد في حتول 

انديان يبرينغر الى مدينة اشباح 
ــي  يطير كل من البنتاغون و الـ « س
ــرات التي  ــات الطائ ــه «  مهم اي اي
ــن كريتش ومايزال  ــر بال طيار م تطي
ــكريون واملتقاعدين  العناصر العس
ــركون في برنامج هذه  املدنيون املش
ــرات يتنقلون الى القاعدة من  الطائ
ــون  ــاس ويتناوب ــي الس فيغ ضواح
ــورات طويلة  على العمل في مقص
ــبيهة بلون الرمل ومصطفة في  ش
ــا  ــرون احيان ــة ويطي ــوف متقن صف
ــش  كلريت ــي  ف ــة  تدريبي ــات  مهم
والريبيبير على  ــور  البريدات ويقودون 
ــحذون  ــدة ويش ــن القاع ــة م مقرب
مهاراتهم القاتلة بتعقب السيارات 
املدنية والشاحنات التي تسير على 
امتداد الطرق املوحدة لكن الطيارين 

يقاتلون في الغالب في حرب تخاض 
ــد االف االميال في  ــا على بع غماره
افغانستان في باكستان في اليمن 
ــراء الكبرى في  ــال الصح ــي مج وف
ــمال افريقيا وفي االسابيع التي  ش
ــول ٢٠١٢ على  ــوم ايل ــت هج اعقب
ــي االمريكي في  ــع الدبلوماس اجملم
ــوق بنغازي  ــماء ف ليبيا ضجت الس
بازيز الطائرات االمريكية التي تطير 
ــلت الى هناك  ــار والتي ارس ــال طي ب

لتعقب مرتكبي الهجوم 
ــادا حتمل  ــدة نيف ــرف قاع ــد ط وعن
احلواجز االسمنتية احلمراء الباهتة 

رسالة فخورة 
ــة : موطن  ــش اجلوي ــدة كريت « قاع

الصيادين «         

جاسوس َّـ عالم مرتف 
فيــه  تتــم  الــذي  اِّـــكان  انــه 

االعمال 
ــام  ــد ع ــدج فبع ــوي كالري ــع دي وق
ــه  ــون عمليات ــالق البنتاغ ــى اغ عل
ــر في  ــة تعث ــية اخلاص التجسيس
ــان ديغو  ــى مقربة من س ــه عل منزل
ــه احلادث  ــدة عظام وضع ــر ع وكس
ــث اصبح اكثر  ــفى حي في املستش
ــره على  ــادة واجب ــن الع ــة م عصبي
ــرقي  ــاحل الش ــى الس ــال ال االنتق
ليصبح اكثر قربا من عائلته وانتقل 

ضابط   
ــابق ابن  ــه «  الس ــي اي اي ـــ « س ال
ــى  ــا ال ــبعون عام ــعة والس التاس
ــد « العالم املترف « وهو  ليجور وورل
الذي اسس مركز مكافحة االرهاب 
ــرار  ــن االش ــد م ــة وواح ــي الوكال ف
ــي فضيحة  ــني ف ــني الرئيس العامل

ــرا والرجل الذي تبجج  ايران الكونت
ــم مرافئ  ــه بفكرة تلغي ــي خروج ف

نيكاراغوا وهو يشرب اجلن 
ــراج  ــد اب ــي اح ــقته ف ــتاجر ش اس
ــى احلرم  ــرف عل ــة التي تش املرتفع
ــور وورلد على بعد ٢٥  الظليل لليج
ــنطن العاصمة وهي  ــن واش ميال م
ــتقطاب  قرية للمتقاعدين حتال اس
ــن خالل  ــوالدة مك ــورة ال ــال ف اطف
تسويق نفسها بانها مقصد اجليل 
ــى  ــيصعب عل ــيخ وس ــذي اليش ال
ــدج اجلمهوري اليانكي املولود  كالري
في خالل الكساد االقتصادي الكبير 
ان يكون من اطفال فورة الوالدة وهو 
يكره في شكل عام كل ما ابت ذلك 

اجليل ميثله 
ــي حزيران  ــيارة للقائه ف ــدت الس ق
ــوع  ــن ن ــن م ــر متيق ــا غي ٢٠١٢ وان
ــاحظى به وقد  ــتقبال الذي س االس
ــن كالريدج واعرف  ــت الكثير ع كتب
ــا كتبته  ــر مم ــب الكثي ــم يح ــه ل ان
لكنه رحب بي بحرارة عندما بلغت 
املطعم االيطالي املوجود في امالك 
ــدج يؤرة  ــد وكان كالري قرية التقاع
ــز طاولة  ــد حج ــد وق ــون الوحي الزب
ــتمتاع باشعة شمس العصر  لالس
ــدا كاي متقاعد اخر ارتدى قميصا  ب
ــلمون ولم  ــمك الس ذا لون كلون س
ــلة  ــمح للسلس ــاله ليس ــزرر اع ي
ــه بالظهور  ــة من حول عنق الذهبي
ــذاء رياضيا وبدا  ــع في رجله ح ووض
ــمرارا مما كان عليه  نوعا ما اكثر اس
ــان دييغو  ــالل اقامته في س ــي خ ف
ــع محيطه  ــه تاقلم م ــي ان ــال ل وق
اجلديد لكنه اشتكى من ان قططه 

ــت على هذا القدر من السرور  ليس
ــم كالب تلك  ــا عنده ــع هن فاجلمي

الكالب الصغيرة 
ــا ان  ــا م ــخرية نوع ــن الس ــدا م وب
ــد  بع ــى  االن عل ــدرج  ــش كالي يعي
ــب من الـ « سي اي ايه  اميال وحس
ــة التي ينظر اليها الى حد  «  الوكال
كبير بازدراء لكنه لم يبد انه يفتقد 

ــتكي من انتقاله  كاليفورنيا او يش
عائدا الى الساحل الشرقي 

ــم فيه  ــكان الذي تت ــه امل ــال « ان وق
االعمال» ؟

ــتخبارات  وعنى باالعمال عمل االس
ــر الطريق  ــو على حق مي ــة وه اخلاص
ــة  ــى قري ــنطن ال ــن واش ــارج م اخل
ــة  ــي الغني ــي الضواح ــد ف التقاع
ــة  ــة املتاللئ ــراج الزجاجي ــر االب عب
ــة  املترامي ــب  املكات ــاحات  ومس
ــمال فرجينيا والتي  االطراف في ش
ــت على مدى العقد املاضي ومن  نبت
ــرعت صناعات  ــيء تقريبا وش ال ش
ــتخبارات  واالس ــوي  اجل ــاع  الدف
االمريكية التي انتشرت فيما مضى 
ــي امكنة مثل  ــالد ف ــي انحاء الب ف
ــط  االوس والغرب  جنوب كالفورنيا 
ــي االنتقال  ــها ف ــيخ نفس في ترس
ــارت  ــنطن واخت ــة واش ــى منطق ال
ــركات االنتقال الى ماهو اقرب  الش
ــميه « الزبون « اي البنتاغون  مما تس
ــه «  ووكالة االمن  ــي اي اي و الـ « س
ــزة  ــن اجه ــك م ــر ذل ــي وغي القوم
ــتخبارات وبات املتقاعدون مع  االس
ــم والصغار  ــار منه ــة الكب احلكوم
العاصمة  ــول  ــا ح ــكلون طوق يش

اشبه بجيش يفرض حصارات على 
مدينة من القرون الوسطى .

ــكرية  العس ــال  االعم ــذت  اخ
االزدهار  واالستخبارتية اخلاصة في 
ــي عام  ــة الدول ــدان املعرك وادى مي
ــكا  امري ــش  جي ــدد  مت ــى  ال  ٢٠١٢
ــن طاقاته  ــر م ــو اكث ــري مبا ه الس
ــه «  وغيرها  ــي اي اي ولزمت الـ « س
ــتخبارات بعضا من  من اجهزة االس
ــن  ــية ملتقاعدي ــا االساس مهماته
خاصني ووظفوا في مهمات جتسس 
والقيام بالتحليالت االستخباراتية 
ــات  عملي ــاندة  ملس ــتخدموا  واس
طائرات الـ « سي اي ايه «  التي تطير 
ــي محطات  ــار من اجللوس ف بال طي
ــادا الى  ــة في نيف ــم االرضي التحك
ــي  ــل ف ــخ والقناب ــل الصواري حتمي
ــار  ــال طي ــر ب ــي تطي ــرات الت الطائ
ــتان  ــرية في افغانس ــي قواعد س ف

وباكستان .
ــميث احملامي العام  ميثل جيفري س
ــه «    ــي اي اي ـــ « س ــي ال ــابق ف الس
والشريك االن في مكتب محاكماة 
ــا من  ــنطن بعض ــي واش ــوق ف مرم
ــود  بعق ــازت  ف ــي  الت ــركات  الش
ــل  بعم ــام  للقي ــرة  ومثم ــرة  مباش
ــتخبارات وقال لي  اجليش ساو االس
ــل املدى الذي  ــميث انه ملن املذه س
ــه احلكومة االمريكية في  ذهبت الي
ــية حلرفة  ــف االساس ــزمي الوظائ تل

التجسس ملتعاقدين خاصني الكثير 
ــي يديرها ضباط  ــركات الت من الش
سابقون في الـ « سي اي ايه «  وفي 
ــة تعهدوا  ــات اخلاص ــوات العملي ق
ــن املوظفني  ــام بعمل افضل م القي
ــس  بران ــك  اري ــاع  وب ــني  الفدرالي
ــى دولة االمارات  ــر وانتقل ال بالكووت

ــركات  ــدة لتاخذ ش ــة املتح العربي
ــركات عملت  ــرى محله وهي ش اخ
افضل منه بكثير على البقاء خارج 
ــائل االعالم  ــن الكبيرة لوس العناوي
ــوض احلرب  ــال طريقة خ ــع انتق وم
ــتباكات  ــة بعيدا من االش االمريكي

ــارج مناطق  ــال املدرعات وخ بني ارت
ــات  ــرب املعلنة والى الظالل نش احل
ــزءا  ج ــح  لتصب ــرة  صغي ــة  صناع
ــه من اجملمع  ــتغناء عن الميكن االس

العسكري االستخباري اجلديد 
ويتخذ سميث احيانا موقفا عدائيا 
من التوصيف السلبي الذي ال هوادة 
ــني لكنه  ــن اخلاص ــه للمتقاعدي في
يرى ايضا مكان الوقوع في مشكلة 
ــة مع  ــات املهم ــت حاج اذا تعارض
متطلبات الكسب للشركة وقال « 
يوجد جتاذب قوة يتعلق باجلهة التي 
ــل يخلص  ــا املتقاعد ه تخلص له
ــه يخلص للمجموع  للعالم ؟ ام ان

النهائي للحساب ؟
ــن مع منتصف  ــال بالري بقيت ميش
ــد  ــوز بعق ــدة الف ــاول جاه ٢٠١٢ حت
حكومي اخر طويل املدى لعملياها 
ــي  ف ــة  الفرص ورات  ــا  افريقي ــي  ف
ــار  االنتش ــي  ف ــذة  االخ ــى  الفوض
ــن القارة  ــمالي م ــم الش في القس
ــتولى  ــن بعدما اس ــي باالري وابلغتن
الراديكاليون االسالميون على امتداد 
واسع في الصحراء في شمال مالي 
ــنطن تكافح  وبعدما اتضح ان واش
مرة ارى للحصول على استخبارات 
ــا طويال انها جتري  عن بالد جتاهلته
ــردي الطوارق في  ــاالت مع متم اتص
اجلزء الشرقي من مالي وانها بصدد 
تدبير مخطط لطرد االسالميني من 

البالد ولم تتوسع في الشرح 
لم يقتصر تخطيطها على افريقيا 
ــن  ــث ع ــن تبح ــذت باالري ــد اخ فق
ــروع جديد لبناء  ــتثمر في مش مس
ــرات املائية التي  ــطول من الطائ اس
استقت منوذجها من « غرامان ج-٢١ 
ــن للجيش  ــد انه ميك ــوز « واعتق غ

ــزال  ان ــتخدادمها  اس ــي  االمريك
ــق بعيدة تفتقر الى  جنود في مناط
ــل انها اخذت في  املدارج العاملة ب
ــاف فرص اعمال في كوبا  استكش
ــوت فيدل  ــور م ــا ف ــن ان تثيره ميك
كاسترو اخيرا وتصل للشيوعية في 

كوبا الى خامتتها بدا من غير املرجح 
ــن صيف  ــك اليوم م ــي ذل ــرا ف كثي
ــدج من  ــوي كالري ــري دي ٢٠١٢ ان يغ
ــيل االموال احلكومية  جديد في س
ــتخبارات  ــى املتقاعدين مع االس ال
ــع مايكل  ــت عمليته م ــد انته فق
ــة واجبر  ــى خامتة مخزي ــغ ال فورلون
ــرا على التقاعد ومايزال  فورلونغ س
ــن الطريقة التي  كالريدج غاضبا م
انتهت اليها الواقعة واملسالة كما 
يراها ليست اال مثال اخر على قيام 
البيروقراطيني في واشنطن بحماية 
ــود في  ــاب اجلن ــى حس ــا عل نفوذه
امليدان الذين يحتاجون يائسني الى 
ــتخبارات التي ميكنه توفيرها  االس
ــي  ولو لتفادي االعتماد على الـ «س
اي ايه»   فقط لكنه قال انه مصمم 
على البقاء في اللعبة واخبرني انه 
ــكبة مخبريه  ــزال يحتفظ بش ماي
ــتان حيث  ــتان وباكس ــي افغانس ف
ميكن احلفاظ على بعضهم مبيزانية 
صغيرة وقال انه اذا كانت واشنطن 
احمق من ان تستخدم هؤالء الناس 
ــة صديقة اخرى  فرمبا تكون حكوم

اكثر تنورا 

اشعل سيجارا واصبح فلسفيا 
قال « اعتقد ان معاهدة وسنتافليا 
ــالم  انتهت « متحدثا عن افاقة الس
املعقودة في القرن السابع عشر في 
اوربا والتي وضعت حدا حلرب الثالثني 
ــود مترامية من  عاما وهي ثالثة عق
ــرة الذين  ــني امللوك واالباط القتال ب
عمدوا احيانا الى استخدام املرتزقة 
ــق  ويتف ــرى  الكب ــارك  للمع ــودا  وق
ــى ان معاهدة  ــم املؤرخني عل معظ
ــوء االالم  ــى نش ــتيفاليا ادت ال وس
احلديثة واجليوش الدائمة والهويات 

الوطنية 
ــم  ــيادة ل ــدول ذات الس ــال ان ال وق
ــكرية بل  ــوة العس ــد حتتكر الق تع
ــركات واملصالح اخلاصة هي  ان الش
ــتقبل حروب  ــتصبح مس ــي س الت
امريكا انظر وحسب الى منظومتنا 
ــذي لم يلزم هو  ــيء الوحيد ال فالش
ــار من  ــق الن ــذي يطل ــخص ال الش

البندقية«
ــكلت تلك اللحظة النادرة التي  ش
يقلل فيها ديوي كالريدج من قيمة 
الوضع الى حد ما اذ اعتمدت الواليات 
ــات ١١  ــا بعد هجم ــدة احيان املتح
ايلول سبتمر حتى الى تلزمي الضغط 
ــواء تعلق االمر باريك  على الزناد وس
برانس وانريكمي برادو وبالكووتر وقد 
ــي اي ايه «    ـــ « س ــتخدمتهم ال اس
ملطاردة االرهابيني او بذوي العضالت 
ــد دايفيس  راميون ــال  ــني امث املوظف
ــيارته عبر شوارع الهور  الذي قاد س
ــوك نصف االلي  ــدس غل ومعه مس
في علبة القفازات او بجنود عاديني 
ــف الهاون في  ــون تفادي قذائ يحاول
ــن القتال على  ــالل ليلة كاملة م خ
سطح قاعدة الـ « سي اي ايه «  في 
بنغازي فقد شهدت تلك السنوات 
ــى الفوضوية على حروب الظل  االول
ــدة وعيا  ــة للواليات املتح االمريكي
ــة  ــزمي الوظيف ــتعداد لتل ــى اس عل
ــة وهي  ــية للحكوم ــر اساس االكث

حماية الدولة 
تاخر الوقت ونهضت للمغادرة وقرر 
ــيجاره  ــاء وانهاء س ــدج البق كالري
ــيارتي  ــى س ــت ال ــا واجته تصافحن
ــتراق  ــود مبتعدا اس ــاودت وانا اق ع
ــو يجلس  ــى كالريدج وه ــر ال النظ
ــة املطعم االيطالي  وحده الى طاول
ــوج اثر رفيع من  ــي دار التقاعد ومت ف
دخان السيجار متصاعدا في الضوء 

االخذ باخلفوت .

ال

9 ملف
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الدول ذات السيادة لم تعد تحتكر 
القوة العسكرية بل ان الشركات 

واِّـصالح الخاصة هي التي ستصبح 
مستقبل حروب امريكا

Ò7Å¸a@Ú‘‹ßa

لم تحصد اِّـدينة اِّـنعزلة ايا من منافع النمو 
القوي الظاهر عرب الطريق السريع تماما وراء 

اميال من السياجات ومراكز الحرس

ابن الدناوباما جيفري

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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اجلوية  القوة  وفد  غادر   
إلى  األحد،  العراقي،امس 
حتضيرا  كربالء،  مدينة 
أمام  املرتقبة  للمواجهة 
اجلزيرة األردني، غدا الثالثاء، 
منطقة  نهائي  إياب  في 
االحتاد  لكأس  آسيا  غرب 

اآلسيوي.
قد  اجلوية،  القوة  وكان 
خارج  اجلزيرة،  على  تغلب 
في  رد،  دون  بهدف  الديار، 

مباراة الذهاب.
مدرب  قاسم،  باسم  وأكد 
القوة اجلوية، ضرورة احترام 
من  كونه  املنافس،  الفريق 
إلى  ووصل  املميزة،  األندية 

هذا الدور، مبجهود شاق.
وقال باسم، في تصريحات 
خاصة ، إن املباراة ستكون 
وال  الطرفني،  على  صعبة 
محسوم  شيء  أي  يوجد 

حتى اآلن.

مباراة  منذ  «أكدنا  وتابع 
الذهاب، أن احلسم سيكون 
وبالتالي  في ملعب كربالء، 
يجب علينا نسيان نتيجة 

الذهاب».
اجلوية  القوة  أن  وأوضح 
األكبر،  اإلجناز  عن  يبحث 
اآلسيوي  اللقب  بتحقيق 
غير  إجناز  وهو  الثالث، 

مسبوق لألندية احمللية.
وأمت «الهدف الكبير يحتاج 
املباراة  صلبة،  إرادة  إلى 
ستكون حاسمة ومصيرية، 
أن  علينا  يجب  ولذلك 
نكون في قمة تركيزنا، ألن 

.« املنافس ليس سهالً

أحمد  املساعد  املدرب  أما 
خضير، أكد رفضه للتهاون 
االنتصار  بعد  اجلزيرة،  أمام 

ذهابا في األردن.
وقال خضير «يجب أن ندخل 
فقط،  الفوز  بإصرار  املباراة 

نتيجة  عن  البحث  دون 
لعبة  القدم  كرة  التعادل، 
مع  حتسم  والنتيجة  وقت، 

صافرة النهاية».
الالعبني  جميع  أن  وأوضح 
بدنية  جاهزية  على 
كبير،  نفسي  واستعداد 
من  اجلوية  القوة  يعاني  وال 

غيابات.
مدرب  أكد هاشم خميس، 
اجلوية،  القوة  مرمى  حراس 
األحق  هو  األزرق  الفريق  أن 
القاري،  باللقب  بالتتويج 
اآلسيوية  النجمة  وحصد 

الثالثة.
حراس  أن  خميس،  وأضاف 
عامل  اجلوية،  القوة  مرمى 
ومصدر  لالعبني،  اطمئنان 

دعم معنوي لهم.
وأشار إلى أن احلراس الثالث 
وفهد طالب  محمد كاصد 
نفس  على  رحيم  وأمجد 

اجلاهزية،  من  املستوى 
ولديهم القدرة على اخلروج 
أمام  نظيفة  بشباك 

اجلزيرة.

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a
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على  ا،  عامً  ١٩ حتت  السعودي  املنتخب  تغلّب 
الودي  اللقاء  في   ،٤-٠ بنتيجة  العراقي  نظيره 
على  املاضي  السبت  مساء  جمعهما  الذي 
ملعب نادي الرياض.وجرت تلك املواجهة الودية، 
اإلعدادي،  البرنامج  من  الرابعة  املرحلة  ضمن 
ا  للمشاركة في بطولة كأس آسيا حتت ١٩ عامً
الشاب،  األخضر  أهداف  إندونيسيا.افتتح  في 
من  األخيرة  الدقيقة  في  العمار  تركي  الالعب 
شوط املباراة األول، قبل أن يضيف زميله فراس 

من  األولى  الدقيقة  في  الثاني  الهدف  البريكان 
ل  شوط املباراة الثاني.وعاد العمار مجددًا وسجّ
الهدف الثالث في الدقيقة ٥٦، ثم اختتم حمد 
اليامي أهداف اللقاء في الدقيقة ٨٨.ودخل املدرب 
السعودي خالد العطوي، اللقاء بقائمة مكونة 
املرمى،  حراسة  في  الشمري  عبدالرحمن  من: 
ونايف  متبكتي،  وحسان  الشنقيطي،  ومهند 
البيشي،  ومنصور  الشنقيطي،  ومحمد  املاس، 
وحامد الغامدي، وتركي العمار، وفرج الغشيان، 

وخالد الغنام، وفراس البريكان.

ا    عامً  ١٩ حتت  السعودي  املنتخب  واستأنف 
املقام  اإلعدادي  معسكره  ضمن  تدريباته 
الشاب  األخضر  الرياض.ويقع  العاصمة  في 
منتخبات  جوار  إلى  الرابعة  اجملموعة  في 
بطولة  ضمن  وماليزيا،  والصني  طاجيكستان 
ا، املزمع انطالقها في ١٨  كأس آسيا حتت ١٩ عامً

أكتوبر/تشرين األول املقبل.
يشار إلى أن البطولة اآلسيوية، تقود إلى التأهل 

ا ٢٠١٩ في بولندا. لكأس العالم حتت ٢٠ عامً

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــبب الكثير  ــتوى الطموح بس مازالت الرياضة العراقية بعيدة عن مس
ــور وما وصل له  ــف حائط صد جتاه التط ــوبها وتق ــن اآلفات التي تش م
ــويه  ــرون وذلك لتدخل اناس طارئني على الصحافة الرياضية وتش االخ
ــي العراق ونحن نتكلم عن ظاهرة وجود مواقع وهمية  صورة الرياضة ف
ــائل التواصل االجتماعي (الفيسبوك) الذي  وخاصة على صفحات وس
ــة ويجمع متابعني  ــا وانترنيت يفتح صفح ــح كل من ميتلك هاتف اصب
ــط الرياضي او  ــن الوس ــخاص منتفعون م ــي عليه  اش ــر مبا ميل وينش
ــمعة  ــويه س ــرر مصاحلهم او من يريد تش ــخاص تتض ــور او اش جمه

الرياضة في العراق .
ــة لعدة  ــم صفح ــى الفيس هو اس ــن صفحات عل ــد اليوم م ــا يوج م
ــخص يكتب ما يحلو له وما يريد ايصاله فكل  ــخاص فترى كل ش اش
ــة واالحتادات الرياضية  ــؤال : ملاذا الوزارة واالوملبي ــي على لياله ، الس يغن
واالندية والنجوم ال تتعامل مع الصحف واجملالت والوكاالت والفضائيات 
ــوك ؟ الن الكثير يحاول  ــى الفيس ب ــد على مواقع عل ــمية وتعتم الرس
ــاكل دون محاسبة قانونية فاذا نشر خبر في احدى الوسائل  اثارة املش
ــوف  املعتمدة في نقابة الصحفيني وكانت املعلومات فيها تضليل فس
ــر اخلبر ولهذا ترى الكثير يلجئ الى الفيسبوك لنشر  يحاسب من نش

االخبار املضللة ومع االسف هناك 
بعض من املوجودين في املؤسسات 
ــات،  باملعلوم ــم  يزوده ــة  الرياضي
ــدي باالعالم  ــاذا ال نقت ــؤال  مل الس
ــي انكلترا جتد  ــال ف ــي؟  فمث الغرب
صحفا بحجم ذا صن والتاميز وفي 
اسبانيا االس واملاركة وفي ايطاليا 
لكيزتا سبورت والكثير من البلدان 
ــل االخبار الصحيحة  االوربية تنق
ــل  ــي تص ــة الت ــات املهم واملعلوم
ــات  طبع ــم  ولديه ــر  للجماهي
ــائية الهمية تلك  ــة ومس صباحي
ــاكل اما  ــف وال توجد مش الصح

نحن في العراق فترى كل من هب ودب ينشئ موقعا وينشر غسيل من 
يريد تشويه سمعته حقا كان او باطال وفي حادثة حصلت قبل عام في 
ــمية فقد نشر خبر وفاة النجم العاملي بيليه  االذاعة البريطانية الرس
لكن بعد ساعة نفي اخلبر ومت االعتذار لكن تخيل في وسطنا الرياضي 

يوميا تنشر مئات االخبار بدون رقيب وحسيب .
نطالب من نقابة الصحفيني ان حتاسب كل من ينشئ موقعا او صفحة 
ــون هناك رقابة صارمة لكي حتمي اجلميع وعلى الوزارة واالوملبية  وان تك
ــب لنقابة الصحفيني او  واالحتادات ان ال تتعامل مع هؤالء ومن ال ينتس
ــون هناك مصداقية  ــا اعتماد في النقابة وتك ــة معتبرة  لديه ملؤسس
ــني اجلهات الرياضية واالعالم وايصال املعلومة الصحيحة للجمهور ،  ب
نحن لسنا ضد  من يريد ان يعمل مبجال الصحافة الرياضية لكننا نرى 
ان اغلب االعالميني املعروفني ليس لديهم نشاطات على الفيس النهم 
ــرون االخبار هم طارئون ويكون اغلبهم ابواقا  يعلمون ان اغلب من ينش

الشخاص وملصاحلهم اخلاصة واليهمهم مصلحة الرياضة العراقية. 

@@—”ÏÌ@Âfl
_@ı˝ÅÜ€a

وقفة 

هشام كاطع الدلفي 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

نطالب من نقابة 
الصحفيني ان تحاسب 
كل من ينشئ موقعا او 
صفحة وان تكون هناك 
رقابة صارمة لكي 
تحمي الجميع

ÒäÌå¶a@‚bflc@ÚÌÏÓç�a@Ú‡ËΩa@fibËénça@úœäÌ@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a

   
العراق  ناشئي  منتخب  ان  من  بالرغم 
اسيا،  لبطولة  املاضية  النسخة  بطل 
إال انه غادر في النسخة احلالية من الدور 
االول بعد فوز واحد وخسارتني، لينتهي 
املشوار سريعا، ويتخلى عن لقبه الذي 

ناله في النسخة املاضية.
ماليزيا،  حتتضنها  التي  اسيا،  بطولة 
للجماهير  بالنسبة  جدل  مثار  باتت 
 ، الفريق  انتقد  من  بينهم  العراقية، 
فيصل  املدرب  الى  النقد  سهام  ووجه 
عزيز ، واخر توقع تلك النتائج على وفق 
العراقي..    الفريق  بها  مر  التي  الظروف 
مغادرة  اسباب  يشخص  التقرير  هذا 

حامل اللقب البطولة من دورها االول.
عاصفة التزوير

العاصفة التي ضربت هذا املنتخب قبل 

بعد   ، اسيا  غرب  بطولة  في  املشاركة 
ان اوقف الفريق في مطار بغداد الدولي 
 ، على خلفية التالعب بأعمار الالعبني 
وما اسفر عن تبعات ثقيلة، منها اقالة 
يقوده  كان  الذي  السابق  الفني  اجلهاز 

االحتاد  رمى  ان  بعد   ، هادي  علي  املدرب 
العراقي املسؤولية على اجلهازين الفني 
الفريق  ليسرح   ، للمنتخب  واالداري 
بناء  عملية  وبدء  صفوفه،  بكامل 
حقيقية وفق اعمار دقيقة لضمان جيل 

جديد من الالعبني بأعمار صحيحة دون 
تضر  التي  التزوير  حاالت  الى  االكتراث 

بالكرة العراقية.
انتكاسة غرب آسيا

باالنسحاب  يطالب  احمللي  االعالم  كان 
التي  للناشئني  اسيا  غرب  بطولة  من 
اقيمت باالردن بعد حادثة ايقاف الالعبني 
يخشى  كان  االحتاد  ان  إال  املطار،  في 
العقوبات املالية ، لكنه ضحى بسمعة 
منتخبنا  فتلقى   ، العراقي  الفريق 
بعد  املنافسني،  امام  ثقيلة  خسارات 
العبني  اختيار  اجلديد  املدرب  كلف  ان 
والسفر الى االردن بغضون يومني فقط 
الفريق  اختيار  الى  املدرب  دفع  ما   ،
االنسجام  لنفقد   ، ساعة   ٢٤ خالل 
والتفاهم، بل حتى التعارف في الفريق 
بنتائج  الفريق  ومينى  البطولة،  ليخسر 

على  كبيرا  نفسيا  تأثيرا  تركت  ثقيلة، 
الالعبني.

غياب التخطيط
هذا الفريق عانى االعداد السريع، وحتى 
الدعم  يتلق  لم  االردن  من  العودة  بعد 
تدريبية  معسكرات  إلقامة  الكافي 
، لكن  هو االحوج لها من اي فريق اخر 
االحتاد لم يوفر للفريق ما كان يطمح له 
املدرب، واعداده للبطولة لم يكن مثاليا 
، تلك  التي مر بها الفريق  وفق الظروف 
التفاصيل انعكست على وضع الفريق 
فنيا ومعنويا ، ليغادر البطولة من اوسع 
ابوابها، برغم ان النتائج في النهائيات 
غرب  بطولة  من  بكثير  افضل  كانت 
من  غادر  باالخير  الفريق  لكن   ، اسيا 

الدور االول.
ضغط نفسي

كبيراً  نفسياً  ضغطاً  الالعبون  عاش 
جراء االحداث التي رافقت الفريق الذي 
سبقهم، وما جرى في املطار من ايقاف 
ايضا هم  التزوير دفعوا  لالعبني بتهمة 
طاردوا  االعالميني  من  والكثير  ثمنها، 
باالعمار  التالعب  بتهمة  احلالي  الفريق 
دقة  من  تأكد  االداري  اجلهاز  ان  برغم 
اجلهة  ضغط  عن  ناهيك  املعلومات، 
دورية  بفحوصات  بالغت  التي  املنظمة 
جعل  ما  مختلفة،  وبأوقات  للفريق، 
الضغط  من  حالة  يعيشون  الالعبني 
النفسي على خالف املنتخبات االخرى، 
الناشئني  منتخب  خروج  وبالتالي 
البائسة  التحضيرات  ظروف  وفق  على 
املبكر  باالعداد  مقارنة  العبيه  وحداثة 

للمنتخبات االخرى.

bÓçe@Ú€Ï�i@Âfl@b‰Ó˜ëb‰€@äÿjΩa@xÎä®a@ıaâÎ@o”Ï€a@’ÓôÎ@7ÓÃn€a@Ú‹yäfl

ı˝iä◊@›ñÌ@Ô„Öâ˛a@ÒäÌå¶a@ÜœÎ

بهدفني  مثيراً  فوزاً  الزوراء  فريق  حقق 
في  بغداد  امانة  مضيفه  على  لهدف 
على  الفريقني  جمعت  التي  املباراة 
ملعب بغداد ضمن منافسات االسبوع 

الثالث من الدوري املمتاز لكرة القدم.
وافتتح الزوراء التسجيل أوال عن طريق 
الالعب مهند عبد الرحيم في الدقيقة 
٦٠، قبل ان يعدل امانة بغداد النتيجة 
في  محمد  جاسم  الالعب  طريق  عن 
الضائع  بدل  الوقت  وفي   ،٨٠ الدقيقة 
استطاع عالء عباس ان يخطف هدف 
ترجمة  في  جنح  بعدما  لفريقه  الفوز 

ركلة جزاء الى هدف في الدقيقة ٩٢.
الدوري  لقب  على  يده  يضع  الزوراء 

السماوة بهدفني  بتغلبه على  املمتاز 
لهدف.

الدوري  في  وتعادلني  انتصارات  ثالثة 
الزوراء رصيده  الفوز رفع  املمتاز وبهذا 
صدارة  في  السابعة  النقطة  الى 
الترتيب مؤقتا، فيما جتمد رصيد عند 

نقطة واحدة في املركز ١٧. 
الطلبة مع  املباريات تعادل  وفي بقية 
احلدود ١-١ وتغلب الكرخ على السماوة 
١-٠، واستطاع نفط الوسط ان يهزم 
تغلب  النتيجة  وبنفس   ،٢-١ النجف 
الصناعات الكهربائية على الديوانية، 
واخيرا هزم نفط اجلنوب ضيفه اربيل 

.٢-١

ãbn‡Ωa@âÎÜ€a@ø@ÖaÜÃi@Ú„bfla@‚bfla@�a7rfl@�aãÏœ@—�±@ıaâÎå€a

املاضي  السبت  افتتحت 
في محافظة بغداد الدورة 
بكرة  اآلسيوية  التدريبية 
التي   (  c  ) لفئة  القدم  
الفنية  اللجنة  أقامتها 
الكرة  باحتاد  والتطوير 
احملاضر  فيها  ويحاضر 
مجبل  الكابنت  االسيوي 
الدكتور  باشراف  فرطوس 
الربيعي ومبشاركة  كاظم 

٢٤ مدرب .
االسيوي  احملاضر  وعبر 
عن  فرطوس  مجبل 
في  لتواجده  سعادته 
هو  ما  كل  لتقدمي  بغداد 
التدريب  عالم  في  جديد 

احملاضرات  خالل  من 
في  والعملية  النظرية 
الدورة التدريبية اآلسيوية 
، مشيرا الى سعيه الكبير 
برفد املدربني اجلدد بكل ما 
ميتلك من معلومات وخبرة 
عملهم  في  تساعدهم 

مستقبال.
الدورة هي  ان هذه  وأضاف 
محطة أولية ومهمة جدا 
للمدربني الشباب كونهم 
متنحهم جواز املرور للعمل 
التي  العمرية  الفئات  مع 
بإعادة  خيرا  عليها  نعول 

بريق الكرة العراقية .
يذكر ان محافظة حلبجة 
الدورة  حاليا  تضيف 
لفئة  اآلسيوية  التدريبية 
فيها  يحاضر  والتي   c
وسام  االسيوي  احملاضر 

جنيب .

@ÖaÜÃi@ø@c@Ú˜–€@ÚÌÏÓç�a@ÚÓjÌâÜn€a@ÒâÎÜ€a@Äbnnœa
@biâÜfl@RT@Ú◊âbí∂

أثنى مدرب الكرخ عبد الكرمي سلمان، على أداء 
ا حصد  العبيه في أول ٣ جوالت بالدوري، واصفً
٧ نقاط باألمر املميز، ومشيرًا في الوقت نفسه 

إلى أن املرحلة املقبلة ستكون صعبة.
وقال سلمان في تصريحات خاصة ان «الفريق 
جدا،  طويل  الدوري  لكن  مميزة،  بداية  حقق 

وهناك مباريات في غاية الصعوبة».
كبيرة  خبرة  متتلك  ا  فرقً «سنواجه  وأضاف: 

واسعة  جماهيرية  وقواعد  جنوما  والعبني 
املباريات  لتلك  نتهيأ  أن  علينا  وبالتالي 
البداية  التفكير بنشوى  بعزمية عالية دون 

التي حققناها في اجلوالت الثالث».
عليه  وأخشى  شبابي  «الفريق  ان  وتابع: 

نقص اخلبرة فقط، لكن األداء داخل امللعب 
حتى اآلن مميز، وعلينا أن نستمر بنفس الروح، 

ا عن  بعيدً نلعب  أننا  أسباب جناحنا  أهم  ومن 
الضغوطات». يشار إلى أن الكرخ تعادل في أول 

النجف وفاز على امليناء ثم مباراة له أمام 
السماوة.على 

@Âÿ€@ÒåÓæ@ÚÌaÜi@b‰‘‘y@ZÑäÿ€a@lâÜfl
›ÌÏü@âÎÜ€a

وصل وفد نادي اجلزيرة األردني، ظهر امس األحد، 
مدينة كربالء حتضيرا ملباراة إياب نهائي منطقة 
املقرر  اآلسيوي،  االحتاد  لبطولة كأس  آسيا  غرب 

إقامتها يوم غد الثالثاء أمام القوة اجلوية.
وكان عدد من أعضاء الهيئة اإلدارية لنادي القوة 
فور  األردني  النادي  وفد  استقبال  في  اجلوية 
القوة اجلوية هيثم كاظم  وصوله.وقال أمني سر 
في تصريحات خاصة ان «إدارة القوة اجلوية ترحب 
األردن  في  استقبلنا  اجلزيرة  فريق  بالضيوف، 
وحسن  الضيافة  كرم  نرد  واليوم  الئق،  بشكل 
اإلقامة  ونتمنى لهم طيب  االستقبال لألشقاء، 
في كربالء».وأشار إلى أن اإلدارة تسعى لتوفير كل 
سبل الراحة لفريق اجلزيرة، مشددًا على أن القوة 

اجلوية يكن للفرق الزائرة كل الود واالحترام.
حتضيراته  أكمل  اجلوية  القوة  فريق  أن  وأوضح 

مجددا  الفوز  حتقيق  «هدفنا  ا:  مضيفً للمباراة، 
القارة والسعي وراء اللقب  والتتويج بلقب غرب 

اآلسيوي الثالث».
ان انتهت بفوز  يشار إلى أن مباراة الذهاب في عمّ
الفريق  قائد  سجله  رد،  دون  بهدف  اجلوية  القوة 

حمادي أحمد.



انطالقه  مرسيدس،  سائق  بوتاس  فالتيري  حسم 
الروسي، ضمن  الكبرى  اجلائزة  األول بسباق  املركز  من 
منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال١، 
بعد أن تصدر التجارب الرسمية. وحقق بوتاس أفضل 
زمن للفة على املضمار البالغ طوله ٥٨٤٨ مترا، حيث 
سجل دقيقة واحدة و٣٨٧ر٣١ ثانية بفارق ١٤٥ر٠ ثانية 
بطولة  لقب  حامل  هاميلتون،  البريطاني  زميله  أمام 
العالم، والذي كان في طريقه لتسجيل أفضل زمن لوال 
بذلك  بوتاس  األخيرة.وينطلق  لفته  في  خطأ  ارتكاب 
من املركز األول للمرة السادسة في مسيرته، وقد تفوق 
على املضمار الذي شهد أول انتصار في مسيرته، وذلك 
عبر سباق املوسم املاضي.أما األملاني سبستيان فيتل 
التجارب  خالل  الثالث  املركز  أحرز  فقد  فيراري،  سائق 
رايكونن.ولم  كيمي  الفنلندي  زميله  وتاله  الرسمية، 
يشارك سائقا ريد بول في اجلولة الثالثة من التجارب 
باحملركات،  تتعلق  خملالفات  عقوبات  بسبب  الرسمية 

وسينطلقان من الصف األخير في سباق الغد.

ــي، حامل  ــي اللبنان ودع الرياض
لألندية  ــيا  آس ــب، بطولة  اللق
لكرة السلة، التي تستضيفها 
ــدور األول، بعد  ــن ال ــد، م تايالن
ــارته ٦٣-٩٦، أمام ميرالكو  خس
تأهل  ــذي  ال ــي،  الفلبين ــز  بولت
على حسابه إلى قبل النهائي. 
ــة للفوز  ــي، بحاج وكان الرياض
ــى الفريق الفلبيني ملواصلة  عل
ــة، لكنه  ــي البطول ــواره ف مش
دفع الثمن غاليا بسبب فقدان 

العبيه لالنسجام والتركيز.
ــاب  بغي ــي  الرياض ــر  تأث ــا  كم
ــماعيل أحمد بسبب  العبه إس
اإلصابة، وبطرد العبه األمريكي 
مارك ليونز، في الربع األخير من 
ــبب احتجاجه على  اللقاء، بس

قرارات احلكم.

ــارك طوكيو الياباني  وتأهل الف
ــد أن حقق  ــي، بع ــل النهائ لقب
ــي  التوال ــى  عل ــث  الثال ــوزه  ف
ــو  ــى مون ــه ١٠٨-١٠٠ عل بتغلب

فامبير التايالندي.
ــي  ــيمي اإليران ــل بيتروش وأكم

ــي، عقد  ــول الكوري اجلنوب وس
ــوز األول  ــل النهائي، بف فرق قب
الصيني  لياونينج فالينج  على 
ــان  ــى باوي ــي عل ١٠٨-٦٩، والثان

التايواني ٨٩-٨٢ .
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يونايتد،  مانشستر  جنم  بوجبا،  بول  بني  الصراع  أنَّ  يبدو 
خالل  جديدة،  تطورات  يشهد  قد  مورينيو،  جوزيه  ومدربه 
إنَّ  البريطانية،  «ميرور»  صحيفة  وقالت  املقبلة.  الفترة 
ز مفاجأة ملدربه البرتغالي الذي دخل  النجم الفرنسي، يُجهِّ

معه في خالفات شديدة منذ بداية املوسم .
وأوضحت الصحيفة، أنَّ «جنم منتخب فرنسا، أبلغ زمالءه 
في الفريق أنَّه لن يستسلم في صراعه مع مورينيو ، وقد 

يقوم بإعالن التمرد، ورفض اللعب حتت قيادته».
لعب  طريقة  انتقاده،  بعد  كبيرًا  جدالً  بوجبا،  وأثار 
بالهجوم،  الفريق  طالب  حيث  الدفاعية؛  مورينيو 
باألولد  معقله  في  يونايتد  يلعب  عندما  ا  خصوصً

ترافورد .
التوتر  حدة  ارتفاع  إلى  االنتقادات،  هذه  وأدت 
األخير  جعل  ما  ومدربه،  الفرنسي  الالعب  بني 

يسحب شارة القيادة من بوجبا.
ا ملصادر داخل النادي فإن بوجبا تقبل قرار  ووفقً
سحب شارة القيادة، لكنه مستعد للوصول إلى 

أبعد احلدود، في صراعه مع مورينيو.

اتضحت معالم املباراة النهائية للنسخة الـ ١٩ 
ــرة الطائرة، التي حتتضنها  ببطولة العالم للك
إيطاليا وبلغاريا، وذلك بتأهل منتخبي البرازيل 
ــا  ــب فوزهم ــي، عق ــهد اخلتام ــدا للمش وبولن
ــتطاع املنتخب  ــف النهائي. واس ــي نص مببارات

ــز  يحج أن  ــي،  مقعده في البرازيل
ــة،  النهائي ــاراة  ة املب للمر

ــى  عل ــة  اخلامس
التوالي، إثر تفوقه 

على نظيره الصربي بثالثة أشواط نظيفة بواقع 
ــا حلق به املنتخب  ٢٥-٢٢، و٢٥-٢١، و٢٥-٢٢. بينم
البولندي، بفوزه على الواليات املتحدة في مباراة 
ــواط الثنني، بواقع  ــرة ومتكافئة، بثالثة أش مثي
ــد  ٢٥-٢٢، و٢٠-٢٥، و٢٣-٢٥، و٢٥-٢٠، و١٥-١١.وتع
ــيناريو متكرر  مباراة النهائي بني املنتخبني، س
ــنوات في  ــخة املاضية، قبل ٤ س لنهائي النس
ــت لصالح املنتخب األوربي،  بولندا، والتي انته

الذي توج حينها باللقب الثاني في مسيرته.

ــول أولى نقاطه هذا    أهدر ليفرب
ــع مضيفه  ــه م ــم بتعادل املوس
ــتة  ــي ١-١ وذلك بعد س تشلس
ــع  ــذ مطل ــا من ــارات توالي انتص
ــن  ع ــازل  ليتن ــي  احلال ــم  املوس
ــن  ــداف ع ــارق األه ــدارة بف الص
ــيتي الفائز على  ــتر س مانشس

ضيفه برايتون ٢-صفر.
ــتامفورد بريدج»  على ملعب «س
في العاصمة اإلنكليزية، التقى 
تشلسي وليفربول للمرة الثانية 
ــد  بع ــاعة  س  ٧٢ ــون  غض ــي  ف
ــب أنفيلد رود  لقائهما على ملع
الذي اسفر عن فوز الفريق اللندني 
٢-١ في الرمق األخير وبلوغه الدور 
ــة األندية  ــن كأس رابط ــع م الراب
رفيعة  ــاراة  املب اإلنكليزية.جاءت 
ــتوى بني فريقني لم يخسرا  املس
حتى اآلن في الدوري احمللي وتقدم 
ــع ملهاجمه  ــي بهدف رائ تشلس
ــازار بعد كرة  البلجيكي إيدين ه
ــط  رائعة بالعمق من العب الوس
ــيتش  كوفاس ــو  ماتي ــي  الكروات
ــباني،  ــار من ريال مدريد اإلس املع
فانفرد باحلارس البرازيلي أليسون 
ــن  ع ــدا  بعي ــراه  بيس ــددها  وس

ليفربول  ــف  ليتخل  (٢٦) متناوله 
ــم  للمرة األولى منذ مطلع املوس
احلالي.وكاد املصري محمد صالح 
ــم املاضي  ــدوري املوس ــداف ال ه
ــا تلقى كرة  ــدرك التعادل عندم ي
ــه البرازيلي روبرتو  ممتازة من زميل
ــي  فيرمينو فراوغ حارس تشلس
أرزاباالغا وغمز  ــا  ــباني كيب اإلس
ــة باجتاه  ــة ضيق ــن زاوي ــرة م الك
املرمى اخلالي لكن املدافع األملاني 
أنتونيو روديغر تدخل في اللحظة 

احلاسمة منقذا املوقف (٣٣).
ــريعة  الس ــرة  الوتي ــتمرت  واس
ــث تبادل  ــوط الثاني حي في الش
ــدى  وتص ــات  الهجم ــان  الفريق

ــي لكرة ماكرة من  حارس تشلس
ــاديو مانيه عندما  السنغالي س
ــذا  ــريع منق ــل س ــرد فع ــى ب ارمت
مرماه من هدف محقق (٥٥).وكاد 
ــي يضاعف غلته عندما  تشلس
ــرعة باجتاه  ــرة بس ــذ ركلة ح نف
ــون لكن  ــازار الذي انفرد بأليس ه
االخير تصدى حملاولته (٦٤).وأضاع 
ــيردان شاكيري،  ــري ش السويس
ــهلة واملرمى  بديل صالح، كرة س
ــا بعد حلظات  ــرع أمامه متام مش

من دخوله أرضية امللعب (٦٨).
ــة أيضا  ــة ذهبي ــنحت فرص وس
لفيرمينيو الذي سدد كرة رأسية 
إثر متابعته لتمريرة عرضية لكن 

ــز أبعدها قبل  مواطنه دافيد لوي
ــى (٧٣). ورمى  ــاز خط املرم أن جتت
ــي يورغن  ــول األملان ــدرب ليفرب م
ــة هجومية له  ــر ورق ــوب بآخ كل
ــتاريدج قبل  ــال س ــراك داني بإش
ــت دقائق مكان  نهاية املباراة بس
ــراره في  ــر فكان ق ــس ميلن جيم
محله ألن األخير سدد كرة لولبية 
ــتقرت في  من خارج املنطقة اس
ــا البعيدة  ــرى العلي الزاوية اليس
ــة  نهاي ــل  قب ــي  تشلس ــى  ملرم
ــه من تلقي  ــاراة منقذا فريق املب
ــم. من  ــة األولى هذا املوس الهزمي
ــاة  ــتمرت معان ــر اس ــب اخ جان
ــة  الدرج دوري  ــل  بط ــلونة  برش

ــرة القدم  ــباني لك ــى اإلس األول
ــر نقاطا للمباراة  محليا إذ خس
ــب  ــي عق ــى التوال ــة عل الثالث
ــع ضيفه أتليتيك  تعادله ١-١ م
ــاركة ليونيل  ــد مش ــاو بع بيلب
ــيرجيو بوسكيتس  ميسي وس
ــر  مني ــل  البدي ــذ  كبديلني.وأنق
ــلونة من أول هزمية  احلدادي برش
ــر من عامني  على أرضه في أكث
عندما أدرك التعادل في الدقيقة 
ــن  م ــة  عرضي ــرة  متري ــد  بع  ٨٤
ــارك كبديل مع  ميسي الذي ش
بوسكيتس في الشوط الثاني.

ــوس  مارك دي  ــكار  أوس ــح  ومن
ــتحقا ألتليتيك في  تقدما مس
ــا أهدر إيناكي  الدقيقة ٤١ بعدم
القادم  ــق  للفري ــز فرصتني  وليام
من منطقة الباسك والذي خسر 
جميع مبارياته في الدوري باستاد 
ــا  عندم  ٢٠٠٤ ــذ  من ــب  كام ــو  ن
ــردي  بالبي ــتو  إرنس ــه  يدرب كان 
ــلونة احلالي. ويتصدر  مدرب برش
ــابقة برصيد ١٤  ــلونة املس برش
ــات لكنه  ــبع مباري نقطة من س
رمبا يفقدها لو انتصر ريال مدريد 
ــد في قمة  ــو مدري ــى أتليتيك عل
ــق من  ــت الح ــي وق ــة ف العاصم

السبت.
ــه  أرض ــى  عل ــادل  التع ــم  ورغ

ــارة أمام  ــم اخلس ــا ث ــد جيرون ض
ــدم  ــد ع ــور بع ــس املغم ليجاني
ــاركة لويس سواريز وجوردي  مش
ألبا وصمويل أومتيتي منذ البداية 
اتخذ بالبيردي قرارا مثيرا للجدل 
بوضع بوسكيتس العب الوسط 
ــي  التاريخ ــداف  اله ــي  وميس
ــد البدالء. وبدأ  للنادي على مقاع
ــق الكاتالوني بقوة وجتاهل  الفري
ــول على  ــم مطالبه باحلص احلك
ــقط فيليب  ركلة جزاء عندما س
ــة اجلزاء  ــل منطق ــو داخ كوتيني
لكن أتليتيك، الذي خسر ٣-صفر 
ــال منتصف  ــه فياري ــام ضيف أم
ــرض  ــدأ يف ــي، ب ــبوع املاض األس

سيطرته على اللعب.
ــلونة بتعادله  ــر جديد لبرش تعث

مع أتليتيك
صدمة كبرى

ــرة  ــة خطي ــز فرص وليام ــدر  وأه
بتسديدة من عند حدود منطقة 
اجلزاء ثم راوغ احلارس مارك-أندريه 
ــتيجن لكنه لم يستغل  تير ش
ــديدة  بتس ــواريز  س ذلك.وأطاح 
ــذ احلارس  ــة حرة ثم أنق من ركل
ــة أخرى من  ــيمون فرص أوناي س
مهاجم أوروجواي من مدى قريب 
الفرصة  ــتغل  أتليتيك اس لكن 
الثالثة عندما حول دي ماركوس 

متريرة ماركل سوسايتا العرضية 
داخل الشباك.

ــر  عش ــد  بع ــي  ميس ــارك  وش
ــوط الثاني  ــق من بداية الش دقائ
ــن اجلماهير  ــة حارة م وتلقى حتي

ــن أداء برشلونة على  وحتس
ــم  املهاج ــدد  ــور وس الف
ــي القائم  األرجنتيني ف
ــديدة أخرى  ثم مرت تس
ــا  ــى بعدم ــوار املرم بج
ــي  ف ــو  كوتيني ــدد  س

العارضة.
وانهارت 

ــا حول  ــك عندم ــة أتليتي مقاوم
ــي العرضية  احلدادي متريرة ميس
ــم أهدر  ــة في املرمى ث املنخفض
ــي  ف ــة  فرص ــش  راكيتيت ــان  إيف
النهاية بعدما أطاح بالكرة فوق 

العارضة.

أسدل الستار على منافسات اجلولة 
الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي 
ــد، بإخفاق للنجوم  ــاز لكرة الي املمت
العرب.وخسر مونبلييه، الذي يحترف 
ــري  املص ــي  الدول ــه،  صفوف ــن  ضم
ــي  ــم والتونس ــدوح هاش ــد مم محم
محمد السوسي، أمام نظيره نانت، 
ــرض مونبلييه،  ــة ٢٨-٣١.وتع بنتيج
ــارة األولى هذا املوسم، عقب  للخس
ــوالت الثالث  ــي اجل ــوز ف ــق الف حتقي
ــز  املرك ــه،  ــل مونبليي املاضية.ويحت
ــب الدوري  ــدول ترتي ــس في ج اخلام

الفرنسي برصيد ٦ نقاط.
كما خسر بونتو كومبو، الذي يلعب 
ــامة  ــي أس ــن صفوفه، التونس ضم
ــام كعباش،  واجلزائري هش حسني، 
ــل، بنتيجة  ــان رافائي أمام نظيره س

.٢٨-٤٠
ــذي يحترف  ــتر، ال ــر إيس ــا خس كم
ضمن صفوفه، اجلزائري هشام داوود 
ــون بنتيجة ٢٦- ــره سيس أمام نظي

.٣٠
ــم، الذي يلعب ضمن  فيما تعادل ني
ــند، أمام  صفوفه، املصري محمد س
نظيره باريس سان جيرمان، بنتيجة 

٢٨-٢٨.ويحتل فريق نيم، املركز الرابع 
ــدول ترتيب البطولة، برصيد ٧  في ج

نقاط.
ــالي، الذي  ــق ترميب ــاز فري ــي حني ف ف
ــري  ــه، اجلزائ ــن صفوف ــرف ضم يحت
ــي بولطيف، والتونسي مروان  ساس
ــوز، الذي  ــره تول ــويرف، على نظي ش
يلعب ضمن صفوفه، املغربي ياسني 

اإلدريسي، بنتيجة ٣٦-٣١.
ــط  ــق دينكيرك، الذي ينش كما حق
فيه، اجلزائري عبد القادر رحيم، الفوز 

على نظيره إيفري، بنتيجة ٢٥-٢١.
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ــاراة الثانية على  ــل ريال مدريد، في حتقيق الفوز للمب فش
ــاط في ٧  ــق امللكي ٧ نق ــد الفري ــا، ليفق ــي بالليج التوال

مباريات خاضها بالبطولة هذا املوسم.
ــبانية، بني هذه  ــة «موندو ديبورتيفو» اإلس وقارنت صحيف
ــي، وبني  ــني لوبيتيج ــي مع جول ــق امللك ــة للفري االنطالق
ــل بينيتيز، مدرب الريال  ــة امليرجني حتت قيادة رافايي انطالق
ــت الصحيفة، إنَّ  ــم «٢٠١٥-٢٠١٦». وقال ــبق في موس األس
ــن أول ٧ مباريات  ــي ١٤ نقطة م ــع لوبيتيج ــال ميلك م الري

ــجل  في الليجا (٤ انتصارات، وتعادلني، وهزمية واحدة)، وس
ــت «بينيتيز، في  ــتقبل ٦. وأوضح ــا، واس ــق ١٢ هدفً الفري
ــم يُهزم، وحقق  ــع الريال في الليجا، ل ــات له م أول ٧ مباري
ــا، وتلقى هدفني،  ــجل ١٥ هدفً ــق معه ١٥ نقطة وس الفري
ــال، ومتعادالً  ــة عن املتصدر حينها فياري وكان بفارق نقط
ــز، منتصف  ــيلتا فيجو». وأقيل بينيتي ــلونة، وس مع برش
ــتايا من فالنسيا، بعدما  ــارة في املس ــم، بعد اخلس املوس
ــارق ٤ نقاط خلف  ــق ٣٧ نقطة، بف ــاص ١٨ مباراة، وحق خ
ــد، ونقطتني عن  ــو مدري ــك الوقت أتلتيك ــدر في ذل املتص

برشلونة، الذي كان ميلك مباراة مؤجلة. وحقق ريال مدريد، 
ــارًا، و٤ تعادالت و٣ هزائم،  ــز في الليجا ١١ انتص مع بينيتي
ا، واستقبل ١٨.وأشارت الصحيفة، إلى أن  ــجل ٤٧ هدفً وس
ــبه انطالقة الفريق قبل عام مع  «انطالقة لوبيتيحي، تش
ــق ميلك ١٤ نقطة  ــن زيدان، فكان الفري ــي زين الدي الفرنس
ا عن  ــد ٧ مباريات».وأوضحت «لكن امليرجني كان متخلفً بع
برشلونة بـ٧ نقاط كاملة، حيث فاز الفريق الكتالوني في 
ــجالً  كل مبارياته، وكان امليرجني يحتل املركز اخلامس، مس

ا واستقبل ٦ أهداف» ١٣ هدفً
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 انتهى موسم املصنف أوال عامليا سابقا البريطاني 
بكني  من  انسحابه  السبت  بتأكيده  موراي،  أندي 
في كرة املضرب بسبب تعرضه إلصابة في الكاحل 
في ربع نهائي دورة شينزين الصينية اجلمعة.وخسر 
و٤-٦،   ٤-٦ فرداسكو  فرناندو  اإلسباني  أمام  موراي 
مشاركته  في  النهائي  ربع  عند  مشواره  وانتهى 
السادسة فقط لهذا املوسم، بعد دورات لندن (خرج 
من الدور األول) وإيستبورن (الدور الثاني) وواشنطن 
(ربع النهائي) وسينسيناتي (األول) وبطولة الواليات 

املتحدة املفتوحة (الثاني) .
وفي حني سبق ملوراي (٣١ عاما) اإلعالن أن دورة بكني 
التي تقام بني األول من تشرين األول/أكتوبر والسابع 
منه ستكون األخيرة له هذا املوسم، لم يرد اسمه 
السبت.وإضافة  أقيم  التي  قرعتها  سحب  في 
الى موراي، يغيب عن الدورة العبون بارزون السيما 
(بسبب  عامليا  أول  املصنف  نادال  رافايل  اإلسباني 
اإلصابة)، والثاني السويسري روجيه فيدرر الذي آثر 

(بني  للماسترز  شنغهاي  لدورة  استعدادا  الراحة 
الصربي  والثالث  منه)،  و١٤  األول/أكتوبر  تشرين   ٧
سيرينا  اخملضرمة  واألميركية  ديوكوفيتش،  نوفاك 
وليامس.وأكد موراي التقارير الصحفية اإلنكليزية 
التي حتدثت عن معاناته من مشكلة على مستوى 
الكاحل.  وقال في بيان «أنا آسف جدا الضطراري 
أتطلع  «كنت  أضاف  الصني».  دورة  من  لالنسحاب 
قدما بصدق للعودة الى بكني حيث أحرزت اللقب 
قبل عامني فقط .. أصبت في كاحلي في شينزين 
شكل  بأي  إمكاني  في  يكون  ولن  املاضية،  الليلة 
ويعاني  املقبل».  األسبوع  أنافس  أن  األشكال  من 
موراي الستعادة مستواه بعد عملية جراحية في 
ألشهر  وأبعدته  احلالي  العام  مطلع  أجراها  الورك 
عن املالعب. وأدى غيابه وأدائه املتذبذب بعد العودة، 
املتوج  موراي  عامليا.وقال   ٣١١ للمركز  تراجعه  الى 
بعد  سالم،  الغراند  في  مسيرته  في  ألقاب  بثالثة 
اإليجابية  اخلالصة  أن  فرداسكو،  أمام  خسارته 
ثالث  خوضه  كانت  شينزين  دورة  في  ملشاركته 
بطبيعة  «لكن  أضاف  املضرب.  كرة  في  مباريات 

لدي  ذلك،  من  أفضل  بشكل  ألعب  أن  أريد  احلال 
طموحات أعلى من اخلسارة في ربع النهائي. أريد أن 
أحاول وأكون أفضل» في هذه الدورات، مبرزا حاجته 
وفي  التدريب  ملعب  على  أطول  وقت  «متضية  الى 

النادي الرياضي» لتحسني وضعه البدني ولياقته.
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افتتح الرئيس التركي رجب طيب 
ــاً أمس،  ــجداً ضخم ــان مس أردوغ
ــر مدن  ــا، أكب ــارة كولوني ــالل زي خ
الراين فستفاليا  مقاطعة شمال 
ــا تظاهرات  ــوب أملانيا، واكبته جن
ــر أمنية  ــة وتدابي ــدة ومعارض مؤيّ

دة. مشدّ
سبق ذلك اجتماع للرئيس التركي 
أنغيال  ــة  األملاني ــارة  ــع املستش م
ــار عمل،  ــى مائدة إفط ــركل، عل م

استغرق ساعتني ونصف ساعة.
رت في ساعة  وكانت كولونيا حظّ
متأخرة مساء اخلميس التظاهرات 
ــجد، لـ «أسباب أمنية».  أمام املس
ــن  م ــاً  آالف ــلطات  الس ــرت  ونش
ــرطيني ملواكبة الزيارة، في ما  الش
ــرطة احمللية بأنه  وصفه قائد الش
أضخم انتشار للشرطة في تاريخ 

املدينة.
ــد مئات  ــى رغم احلظر، احتش وعل

ــا وراء  ــس في كولوني ــاح أم صب
ــا  ــب عليه ت ــة كُ ــة ضخم الفت
ب به». وقال  ــر مرحّ «أردوغان غي
ــنة)  س  ٢٢) ــاس  توم ــي  األملان
ــة  ــن حري ــاع ع ــاء للدف ــه ج إن
أن  م  ــع: «أتفهّ وتاب ــة،  الصحاف
ــني. لكن مجيئه  ــب إلى برل يذه

ــتفزازي. نحن هنا  إلى كولونيا اس
ــار أن كولونيا ال تريده»، علماً  إلظه
ــوا يحملون الفتة  ــه وآخرين كان أن
ــان  ــا «أردوغ ــب عليه ت ــة كُ ضخم

ديكتاتور وقاتل جماعي».
ــو متظاهر آخر  ــو، وه ــال قانص وق
ــرا للمشاركة في  جاء من سويس
ــد أن أعبّر عن صوت  ــع: «أري التجمّ
الناس الذين ال ميكنهم النزول إلى 
ــارع في تركيا. أردوغان يعتبر  الش
ــي الرأي  ــف معه ف ــن يختل كل مَ
إرهابياً. أنا هنا ألعبّر عن تضامني» 

مع املعارضني.
ــع آالف من أنصار  ــي املقابل، جتمّ ف
أردوغان حول املسجد، فيما طوّقت 
ــاحة كبيرة حوله،  ــرطة مس الش

ألسباب أمنية، مانعة دخول مئات 
ــاؤوا إللقاء  ــن ج ــار الذي من األنص
ــس التركي. ولوّح  نظرة على الرئي
ــا، أو  ــم بأعالم تركي ــرون منه كثي
ــان. وصاحت  ألردوغ ــوراً  حملوا ص
ــرات «من  ــعادة م ــود في س احلش

األعظم؟ تركيا».
وقال يوسف (٤٢ سنة) إن «أردوغان 
ــوب جداً ألنه فعل الكثير من  محب
ــيدة  ــعبه»، فيما قالت س أجل ش
ــم لالنتقادات.  ــنة): «ال أهت (٤٤ س
ــو خير لتركيا،  ــو يفعل كل ما ه ه

ونحن وراءه في شكل كامل».
ورفض حاكم كولونيا ورئيس وزراء 
افتتاح  ــم  مراس ــور  ــة حض الوالي
ــني،  معارض أن  ــاً  علم ــجد،  املس
ــني املتطرف،  اليم ــن  ــاً م خصوص
ــييده، إذ  ــد تش ــاً ض ــوا طعون م قدّ
ل املدينة  أعربوا عن مخاوف من حتوّ
ــالميني. لكن الطعون  مركزاً لإلس

فشلت.
ــييد املسجد عام  وبدأ العمل لتش

ــتقبال مصلّني  ٢٠٠٩، فيما بدأ اس
ــه  يفتتح أن  ــل  قب  ،٢٠١٧ ــام  ع
ــمياً . ويُعتبر املسجد  أردوغان رس
ــمنت وزجاج  ــتُخدم إس ــذي اس ال
ــه املرتفعة ٥٥  ــييده، مبآذن في تش
ــعة ومساحته  متراً وقبّته الشاس
ــن  م ــع،  مرب ــر  مت  ٤٥٠٠ ــة  البالغ
ــه  األضخم في أوربا، وقال مهندس
ــم ليكون رمزاً  بول بومو إنه مصمّ

لالنفتاح.
ــارك في  ــس التركي ش وكان الرئي
مأدبة عشاء اجلمعة، أقامها على 
ــرفه نظيره األملاني فرانك فالتر  ش
ــتاينماير وقاطعها ساسة، في  ش

طليعتهم مركل.
وانتقد أردوغان أملانيا، معتبراً أنها 

حتمي صحفياً ادين بارتكاب «عمل 
ــارة إلى  ــي» في تركيا، في إش إرهاب
ــي املنفى في  ــان دوندار املقيم ف ج

أملانيا منذ العام ٢٠١٦.
ــه طلب  ــس التركي أن ــد الرئي وأكّ
ــه  بأن ــه  إذ يتّهم ــدار،  ــل دون ترحي
ــرار دولة».  ــف «أس ــل» كش «عمي
ــتُ عميالً، أنا  وردّ دوندار قائالً: «لس

صحفي». واتهم أردوغان بالكذب.
ــارة األملانية  ــرت املستش ــا ذكّ كم
ــي  الترك ــس  الرئي ــركل  م ــال  أنغي
ــب أردوغان، بعد لقائهما  رجب طي
أمس، بـتباين «عميق» بني اجلانبني 
ــع  اجملتم ــم  «مفاهي ــأن  ش ــي  ف
ــي احلرّ واملنفتح»، فيما  الدميوقراط
ــدد الرئيس األملاني فرانك فالتر  ش
ــارة نظيره  ــى أن زي ــتاينماير عل ش
ل «تطبيعاً» في  ــكّ ــي ال تش الترك

عالقات البلدين.
ــع مركل،  ــالل مؤمتر صحفي م وخ
ــا  ــتعداد تركي ــان «اس ــدى أردوغ أب
ــار اقتصادية، اذ  ــة أي أخط ملواجه

متتلك قدرة التغلّب عليها». وأشار 
ــم األملاني  ــالده تولي الدع إلى أن ب
ــدد، الفتاً الى  ــة في هذا الص أهمي
ــرب وقت،  ــي أق ــط ف ــا «تخط أنه
ــتة املتبقية،  ــة املعايير الس لتلبي
ــيرات دخول مواطنيها  إللغاء تأش

إلى االحتاد األوربي».
ــالده  ــق ب ــن ح ــى أن م ــدد عل وش
الصحفي  بتسليم  برلني  مطالبة 
ــدار، ووصفه بأنه  ــي جان دون الترك
«عميل ومدان ومحكوم بالسجن، 
التركي»،  ــاء  مبوجب أحكام القض
ــر  م بتهمة نش ــه يُحاكَ ــاً ان علم
ــرّية مرتبطة  ــور س معلومات وص
ــة ألجهزة  ــاحنات تابع بضبط ش
االستخبارات التركية، كانت تنقل 
أسلحة الى متشددين في سوريا.

ــأن  ــان إلى أن «من ش ــت أردوغ ولف
ــني بني تركيا وأملانيا،  تبادل املطلوب
راً بأن  تسهيل التعاون بيننا»، مذكّ
ــاء منظمة غولن  ــات من «أعض مئ
ــن أعضاء حزب  ــة، وآالفاً م اإلرهابي
موجودون  ــتاني»،  الكردس العمال 
ــني  ــه برل د دعوت ــدّ ــا. وج ــي أملاني ف
ــن تنظيماً  ــى إعالن جماعة غول إل
ــل «مئات من  ــى ترحي ــاً، وإل إرهابي
ــه  تتهم ــذي  ال ــة  الداعي ــار»  أنص
ــالب  ــة االنق ــر محاول ــرة بتدبي أنق

ــي املقابل،  ــلة عام ٢٠١٦.ف الفاش
دانت مركل «احملاولة االنقالبية في 
تركيا»، مضيفة: «ال ميكن قبولها، 
ــل بجدية قصوى مع األدلة  ونتعام
ــتدركت:  واس ــا».  قدمته ــي  الت
«نحتاج إلى مزيد من املواد، إذا كنا 

ــن) كما  ــة غول ــنصنّف (جماع س
صنّفنا حزب العمال الكردستاني» 
تنظيماً إرهابياً. وتابعت: «ال يخفى 
على أحد وجود خالفات عميقة في 
ــنوات األخيرة،  ــا خالل الس عالقتن
ــألة تتعلّق إلى  ال تزال قائمة. املس
ــيادة القانون وحرية  ــد كبير بس ح

الصحافة» .
ــا  تركي ــد  تري ــا  بالده أن  ــدت  وأك
ــي  ــاً ف ــو اقتصادي ــتقرّة وتنم مس
ــاك  ــتدام، وزادت: «هن ــكل مس ش
مشتركة  ــتراتيجية  اس مصلحة 
ــدة بيننا، ولدينا  في العالقات اجلي
ــن  ــا، ولك ــي تطويره ــة ف مصلح
ــوء فهم  ــاك س ــل، هن ــي املقاب ف
ــل اختالف، حول مفاهيم  عميق، ب
اجملتمع الدميقراطي احلرّ واملنفتح». 
ــاهم  واضافت أن زيارة أردوغان تس

ــت: «نرغب  ــار، وتابع في هذا اإلط
ــع تركيا في  ــر التعاون م في تطوي
ــتأنف  ــة اإلرهاب، وستُس مكافح
ــاالت بني  ــدد االتص ــذا الص ــي ه ف

وزيرَي داخلية البلدين».
ــارة  ــر أن زي ــتاينماير اعتب وكان ش
أردوغان «ليست إشارة إلى تطبيع 
ــزال هذا األمر  ــن، اذ ما ي بني البلدي
ــن أمله  ــرب ع ــه أع ــداً». لكن بعي
ــادل» بني  ــرام املتب ــودة االحت بـ «ع
ــن ولن  ــاف: «ال ميك ــني، وأض اجلانب
نقبل الضغط على وسائل اإلعالم 
ــن  ــط م ــات. فق ــاء والنقاب والقض
ــني هذه الشروط، ميكن  خالل حتس
ــل بتجديد عالقاتها  لتركيا أن تأم
ــه». وكررت  ــاد األوربي ودول مع االحت

ــار  ــة، من اليس ــخصيات أملاني ش
واليمني، دعوتها مركل الى أن تكون 
حازمة في محادثاتها مع أردوغان، 
خصوصاً في ملف احلريات العامة، 

ــجونني في  ــزال ٥ أملان مس ــا ي إذ م
ــية»، كما  ــدواعٍ سياس ــا، «ل تركي
ــررة  ــات متك ــني بهجم ــددت برل ن
ــيّما وصفه  ــان عليها، ال س ألردوغ
ــا «عدوّة  ــة بأنه ــة األملاني احلكوم
ــت  «نازية».وقاطع و  ــا»  لتركي
ــة  مأدب ــرون  آخ ــة  وساس ــركل  م
ــتاينماير على  ــا ش ــاء أقامه عش
ــهدت برلني  ــرف ضيفه. كما ش ش
ــات  ــا مجموع ــرات نظمته تظاه
ــة معارضة ألردوغان،  تركية وكردي
ــار مكثف للشرطة،  واكبها انتش
ــب أن  ــات. ويُرتق ــباً الضطراب حتسّ
ــوم تظاهرات  الي ــهد كولونيا  تش
ــان  ــني أردوغ ــع تدش ــابهة، م مش
مسجداً ضخماً فيها أشرف على 

ــييده االحتاد اإلسالمي التركي  تش
للشؤون الدينية.

12 قضايا
لهذا السبب قد تتقارب مصر وقطر مرة أخرى.. فماذا ينهي الصراع بينهما؟

@ıb‰j€a@ÒÖb«g@fib‡«c@…Ó∫@’Ó‹»m@#Î@ÒåÀ@ø@›»–€bi@—Ó»ö€a@Öbñn”¸a@âbË„a@Ü‘œ@ä�‘€a@·«Ü€a@lbÓÃ€@ÚvÓn„

ــطيني اإلسرائيلي  يعتبر الصراع الفلس
ــط  ــرق األوس من أقدم النزاعات في الش
ــه في عام  ــذ بدايت ــث. لعقود، ومن احلدي

١٩٤٨ إلى أوائل القرن احلادي والعشرين، 
ــرى والصغيرة إلى  ــعت القوى الكب س
إيجاد حل دائم للصراع. لكن في أعقاب 
الربيع العربي والقدرات النووية اإليرانية 
ــل ما تأمله معظم  املتنامية، فإن أفض
ــى هدنة  ــان التوصل إل ــو ضم الدول ه
ووقف إلطالق النار. وينطبق هذا بشكل 
ــاص على قطاع غزة املضطرب، الذي  خ
ــة حماس منذ  ــيطرة حرك يخضع لس
ــو إقامة  ــه حماس نح ــام ٢٠٠٧. تتج ع
ــرائيل،  ــع إس ــد م ــة األم ــة طويل هدن
ــتباكات  ــا تزال مركزًا لالش لكن غزة م
املنتظمة بني جيش الدفاع اإلسرائيلي 

ومسلحني من غزة .
في هذه البيئة الفوضوية، تسعى معظم 
ــتقرار، مبا  القوى اخلارجية لتحقيق االس
ــوم التقليديني مثل مصر  ــي ذلك اخلص ف
وقطر، بحسب ما وصف تقرير نشره مركز 
ــتراتفور» األمريكي. لكن على الرغم  «س
من أن هذين املنافسني يعمالن على منع 
اندالع حرب أخرى في غزة، إال أنهما يقفا 
ــا يتعلق بحصار  على طرفي نقيض فيم
ــعودية. وفي حال  ــوده الس قطر الذي تق
ــارت الهدنة، واندلعت حرب أخرى في  انه
ــن الدوحة  ــابق كل م ــوف تتس غزة، فس
ــوم على الطرف  ــى إلقاء الل والقاهرة عل

ا للتقرير. اآلخر، وفقً
خيارات حماس الصعبة

كانت األوضاع االقتصادية في قطاع غزة 
سيئة للغاية منذ تولي حماس السلطة 
ــاون  ــس التع ــام دول مجل ــذ قي ــن من لك
ــادي  ــي االقتص ــار الراع ــي بحص اخلليج
ــي لغزة، قطر، في يونيو (حزيران)  الرئيس
ــكل  ــيئة بش ــت األمور س ٢٠١٧، أصبح
ــفيات واملدارس  ــي املستش ــاص. تعان خ
ــة في غزة من نقص في  ومحطات الطاق
ــر ألن قطر  ــك إلى حد كبي ــل، وذل التموي
ــن أن تنظر  ا م ــاعدات خوفً ــت املس أوقف
ــية  الواليات املتحدة – حليفتها األساس

– إليها بوصفها دولة راعية لإلرهاب.

ــري فقد  ــم القط ــاب الدع ــة لغي ونتيج
ــف بالفعل في  ــاد الضعي ــار االقتص انه
ــق جميع أعمال إعادة البناء  غزة ومت تعلي
ــرائيل  منذ احلرب األخيرة بني حماس وإس
ــام ٢٠١٤. لم جتد حماس أي معونة  في ع

ــران لم يقدما  ــرى ألن تركيا وإي كبيرة أخ
الدعم املطلوب بسبب األزمة االقتصادية 
ــإن لدى حماس  ــا. وهكذا ف اخلاصة بهم
ــر اجلذابة: إما  ــة من اخليارات غي مجموع
ــاعدات االقتصادية، ولكن  استعادة املس
ــن خالل  ــي م ــم الذات ــة باحلك التضحي

ــتها حركة فتح، أو  التصالح مع منافس
ــرائيل وحتمل  خوض حرب جديدة ضد إس
ــع  ــة لوض ــي محاول ــة ف ــائر املدني اخلس
املسئولية على إسرائيل واجملتمع الدولي 

في تقدمي هذه املساعدات.
ــروا البالغة ٣٠٠  ــاعدات األون ــوزع مس تت

ــتأثر  مليون دوالر بني قطاغ غزة الذي يس
ــاعدات،  ـــ٢٠٠ مليون دوالر من هذه املس ب
ــن األردن والضفة  ــم كل م ــا تتقاس فيم
الغربية ولبنان وسوريا مساعدات بقيمة 

١٠٠ مليون دوالر-املصدر ستراتفور
تنسيق أمني ملصر ودعم اقتصادي لقطر
ــذ اإلطاحة بالرئيس  يقول التقرير إنه من
ــابق (وعضو جماعة اإلخوان  املصري الس
ــر) محمد  ــة من قط ــلمني املدعوم املس
ــي في عام ٢٠١٣، كانت احلكومتان  مرس
ــراع حول دور  ــة في ص ــة والقطري املصري
اإلسالم السياسي – واإلخوان املسلمني 
ــي جميع  ــع ف ــكل أوس – في مصر وبش
ــبب اخلالف  ــط. تس ــرق األوس أنحاء الش
ــام الذي  ــود ما يكفي من االنقس في وج
ــام إلى احلصار  ــرة إلى االنضم دفع القاه
ــى قطر. لكن  ــعودية عل الذي تقوده الس
على الرغم من أن مصر تريد إبعاد النفوذ 
ــها تعمل على  القطري، فإنها جتد نفس
ــل عليها قطر  ــداف التي تعم نفس األه
ــزة، وهو قطاع ال يريد أي بلد  في قطاع غ

أن تندلع فيه معركة شاملة.
ــر ركزتا  ــى أن مصر وقط ــار التقرير إل أش
ــتقرار في  ــى حتقيق االس ــا عل جهودهم
ــر،  ــل. فمص والتكام ــاالت  اجمل ــف  مختل

ــرائيل  ــال، تعمل مع إس ــبيل املث على س
ــي واألمني، وهما  على الصعيد السياس
ــح حدود  ــالق وفت ــات إغ ــقان عملي تنس
ــل مصر الوسطاء بعد  قطاع غزة، وترس
الضربات اإلسرائيلية على غزة لتسهيل 

التواصل مع حماس.

ــر على  ــز قط ــه، ترك ــت نفس ــي الوق وف
ــزز تعهدات  ــادي، وتع ــتقرار االقتص االس
ــات املتحدة،  ــة الوالي ــاعدات مببارك املس
التي قطعت املساعدات املقدمة لوكالة 
ــروا) التي  ــغيل الالجئني (األون غوث وتش
ــة  ــات االجتماعي ــم اخلدم ــم معظ تدع
ــنطن  ــي غزة. حترص واش ــة ف واالقتصادي
ــرى – مبا في  ــدول األخ ــجيع ال ــى تش عل
ذلك قطر، التي تعهدت بتقدمي ٥٠ مليون 
ــاعدة في  دوالر في ربيع عام ٢٠١٧، للمس
ــد هذه الفجوة. (كما تعهدت اإلمارات  س
ــرب نفوذ خفية  ـــ ٥٠ مليون دوالر في ح ب
ــه الراعي  ــيُنظر إليه على أن ــى من س عل
ــرب  ــني الع ــطينيني ب ــي للفلس الرئيس
ــرى  ــدات األخ ــن التعه ــج، لك ــي اخللي ف
ــعة النطاق مثل  لإلماراتيني لم تكن واس
ــني). وقالت قطر  ــة بالقطري ــك اخلاص تل
ــف العديد من  ــتدفع تكالي ا إنها س أيضً
ــا في ذلك  ــة التحتية، مب ــاريع البني مش
جهود الكهرباء وحتلية املياه، التي تهدف 
إلى حتسني اقتصاد غزة وزيادة فرص جناح 

وقف إطالق النار.
وتريد القاهرة أن توافق حماس وإسرائيل 
ــالق النار  ــل إلط ــل األج ــى وقف طوي عل
ــع مصر  ــاع غزة م ــول حدود قط ــى ط عل

ــتعادة النظام في  ــن اس ــى تتمكن م حت
ــتمر  ــث يتحدى التمرد املس ــيناء، حي س
ــي  ــنني زعم عبد الفتاح السيس منذ س
ــد القادر على احلفاظ  بأنه الزعيم الوحي
ــالم في مصر. (وهذا مهم على  على الس
وجه اخلصوص للسيسي لدرء املنافسني 

احملتملني داخل اجمللس األعلى للقوات 
ــلحة في البالد). ومبا أن السبب  املس
ــو أزمتها  ــر للعنف في غزة ه املباش
ــوف تتسامح مصر  االقتصادية، فس
ــة لتوطيد نفوذها  مع برنامج الدوح
ــوال القطرية تتدفق  طاملا ظلت األم

إلى القطاع.
ماذا بعد؟

ــر املرجح أن  ــر إنه من غي ــال التقري ق
ــري والقطري إلى  يؤدي االنحياز املص
غزة إلى حدوث انفراجة في العالقات 
ــار الذي تقوده  ــبب احلص بينهما بس
السعودية على قطر. بعد كل شيء، 
ــر احلصول على ما تريد من  ميكن ملص

ــة االقتصادية  ــزة – أي املعون ــر في غ قط
ــن موقفها فيما  ــى ع ــن دون أن تتخل – م
ــون ذلك، ميكن  ــق باحلصار. في غض يتعل
ــر الذي يأتي  ــل على التأثي لقطر أن حتص

مبساعدة غزة دون إعطاء أي شيء ملصر.
خت هدنة طويلة األمد في  في حال ترسّ
غزة، قد تصبح املنطقة، في الواقع، مركزًا 
ــر وقطر،  ــني مص ــدة ب ــة املتزاي للمنافس
ــعودية  باإلضافة إلى قوى أخرى مثل الس
واإلمارات. إذا كانت قوى احلصار ترى قطر 
ــى الظهور باعتبارها متارس نفوذًا  تعود إل
كبيرًا، فإنها ستشعر بأنها مضطرة إلى 
ــة إذا كانت قطر أقرب إلى  إيقافها، خاص
ــعوديون  ــنطن – فاألمريكيون والس واش
ــات املتحدة لتبني  يضغطون على الوالي
ــزم اإلمارات  ــار. وتلت ــم في احلص موقفه
ــاعدات لألونروا كما  بالفعل بتقدمي املس
ــة ملنع  ــي محاولة واضح ــر ف ــل قط تفع
ــرض للكثير من النفوذ  الوكالة من التع

القطري.
تبلغ إجمالي املساعدات املقدمة لألونروا 
ــت الواليات املتحدة  ٥٠٠ مليون دوالر كان
ــا  ــون دوالر منه ــع ٣٠٠ ملي ــل بدف تتكف
ــون دوالر-املصدر  ــاد األوربي ٢٠٠ ملي واالحت

ستراتفور
ــن غير  ــة الواقعية، م ــن الناحي ــن م لك
ــة  ــة دائم ــاك هدن ــون هن ــح أن تك املرج
ــرعية حماس من  ــزة. يتم حتدي ش في غ
ــالميني  ــطاء واجلهاديني اإلس ــل النش قب
ــا  جميعً ــدون  يري ــن  الذي ــني،  املتطرف
استراتيجية أكثر عدوانية ضد إسرائيل. 

ــاء  ــها، يغضب رؤس ــرائيل نفس وفي إس
ــن  م ــني  اجلنوبي ــني  واملواطن ــات  البلدي
هجمات احلرق املتعمدة، ويشك اجلمهور 
ــي يقودها  ــود اليمين ــي أن حزب الليك ف

نحو املزيد من نفس التحديات.
ــوف  ــدة، فس ــات جدي ــرت صراع إذا ظه
ــر إلى حتقيق  ــن قطر ومص ــعى كل م تس
ــوم على  ــاء الل ــالل إلق ــب من خ مكاس
ــدالع العنف.  ــي ان ــا البعض ف بعضهم
بالنسبة ملصر، فإن النظر إليها باعتبارها 
ــي إلسرائيل هو سبب  ضامن أمني رئيس

ــات املتحدة  ــا الوالي ــي أن متده ــس ف رئي
ــئولية  ــإن حتمل املس ــالح، لذلك ف بالس
ــلة في غزة ميكن أن يهدد  عن هدنة فاش
هذا الوضع املرغوب. بالنسبة لقطر، فإن 
النظر إليها باعتبارها غير فعالة في غزة 
ــة بالواليات  ــد يضعف عالقاتها اخلاص ق
املتحدة، والتي تعتبر مهمة لدرء الضغط 

السعودي وسط احلصار.
ومع وجود الكثير من املكسب واخلسارة، 
فإن مصر وقطر ترغبان في احلصول على 
موافقة واحترام من إسرائيل، خاصة وأن 

ــرائيلية األمريكية كانت  ــات اإلس العالق
وثيقة الصلة في اآلونة األخيرة. باإلضافة 
إلى ذلك، ما يزال اجلانبان يرغبان في فوائد 
ــم الراعي  ــي تأتي مع كونه ــة الت الدعاي
لغزة. بالنسبة ملصر، هذا االعتبار محلي 
ــي  ــرعية السيس ــر. إن ش ــد كبي إلى ح
ــالل توفير  ــت مدعومة فقط من خ ليس
ــدف القاهرة  ــني ولكن ته األمن للمصري
ا إلى حماية مصالح الفلسطينيني  أيضً
ــية أساسية في  وأن تكون قوة دبلوماس
ــبة لقطر، التي  ــط. بالنس الشرق األوس

ــبب  ــية بس تضررت مكانتها الدبلوماس
ــدد في غزة هو  ــار، فإن النفوذ املتج احلص
فرصة إلثبات أنها شريك فعال لألصدقاء 
احملتملني في العاملني اإلسالمي والعربي.

وتوقع التقرير أن تواصل قطر ومصر، على 
ــعيهما لتحقيق  ــن احلصار، س الرغم م
ــة. ولكن إذا  ــترك لغزة هادئ الهدف املش
انهارت الهدنة الهشة، فإن هذا التعاون 
ــام  االنقس ــزداد  ي ــوف  وس  – ــينتهي  س

املصري القطري على نطاق أوسع.

تريد القاهرة أن توافق حماس وإسرائيل على وقف 
طويل األجل إلطالق النار على طول حدود قطاع غزة 
مع مصر حتى تتمكن من استعادة النظام َّـ سيناء

أردوغان: من شأن تبادل اِّـطلوبني بني تركيا وأِّـانيا  
تسهيل التعاون بيننا وأن مئات من أعضاء منظمة 

غولن اإلرهابية

إذا ظهرت صراعات جديدة 
فسوف تسعى كل من قطر 
ومصر إُّـ تحقيق مكاسب من 
خالل إلقاء اللوم على بعضهما 
البعض َّـ اندالع العنف

تظاهرات مؤيدة ألردوغان وأخرى معارِضة واكبت تدشينه مسجداً ضخماً في ألمانيا
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سروة عبدالواحد  .. أول امرأة مرشحة لرئاسة العراق  في حوار تنشره (                      ):

ــى الترتيب األول  ــي البداية نبارك لك حصولك عل ف
على دفعتك في كلية الطب / اجلامعة املستنصرية 
، ونرحب بك ونود أن حتدثينا عن مشوارك الدراسي: 
ــةً ، نود أن نتعرف عليكِ عن قرب فمن هي دعاء  - بداي

رياض كنعان ؟ 
- أنا من مواليد ١٩٩٤في األنبار ، تخرجتُ من الصف 
ــادس العلمي/ ٢٠١١-٢٠١٢وحصلتُ على معدل  الس
ــت أوراقي للقبول املركزي حيث مت قبولي  (٩٨٪) وقدم
ــتنصرية للعام  ــة املس ــب / اجلامع ــة الط ــي كلي ف
ــي عن  ــر قبول ــت بخب ــي ٢٠١٢- ٢٠١٣  وعلم الدراس
ــت ، لم أصدق في البداية وكانت فرحة  طريق االنترن
ــتطع النوم في  ــد حتقق لي فلم أس ــرة وحلما ق كبي
ــة جداً للدراسة في هذه  ذلك اليوم وكنت متحمس
ــأن التميز جعلني  ــخ العريق ، ف ــة ذات التاري الكلي
ــي ومع  ــيرة التي أخذتها لنفس ــة املس أدرك صعوب
ــقة للتميز  ذلك اعتدتها واحلمد هللا فأنا طالبة عاش
ــق بربي وبعطاياه  ــكل كبير أث واالبداع طموحة بش
ــة وال أنثني عن  ــك به آلخر حلظ ــيئاً أمتس اذا أردت ش

عزميتي .
-  صفي لي فرحتك في القبول ؟ 

- كانت كلية الطب هدفي منذ الدراسة املتوسطة 
ــادس االعدادي  وعندما حصلت على املعدل في الس
ــأقبل في كلية الطب لكن حلظة  كنت اعلم اني س
القبول فقط شعرت بفرحة الوصول لذلك الهدف.  
ــيئا جديدا وصعبا من  ــة الطب ش - هل كانت دراس
ــة مبصطلحات طبية  ــردات احلديثة واللغ حيث املف

جديدة؟
- لم اعاني كثيرا من هذه الناحية في املرحلة االولى 
ــهل بني  ــبة لي كانت هذه املرحلة هي األس وبالنس
ــهولتها مقارنة  ــا لقلة املادة وس ــت مراحل رمب الس
باملراحل الالحقة حيث ان الصعوبة في كلية الطب 
ــواد باختالفها وامنا  ــت في اللغة او في فهم امل ليس

في ضخامة املادة وضيق الوقت.
ــي كافة املراحل  ــك باملرتبة األولى هل كان ف - تفوق

الدراسية ؟  
ــى والثانية أما في  ــى في املرحلتني األول - كنت األول
ــة فكنت بني الثانية والثالثة  املراحل الثالث الالحق

ثم األولى في النهاية.
 - الدخول إلى كلية الطب هل كان من اختيارك ؟

- نعم, اضافة الى رغبة والدي .
- ما هي عوامل تفوقك ؟

ــل ثم  ــز وج ــى اهللا ع ــكال عل ــيء االت ــل كل ش - قب

ــي القيام بأفضل ما  ــة املتواصلة والرغبة ف الدراس
ــياء االساسية للتفوق  أستطيع ، واظن أن من األش
ــالم والوثوق مبا أودع  لطالب الطب هو عدم االستس

اهللا فيه من قدرات.
 . ــتكِ ــا في دراس ــدتِ عليه ــة التي اعتم ــا اخلط - م
ــا هل كانت متوقعة.  والنتيجة التي حصلتِ عليه

وهل تفضلني السهر أم النهوض مبكراً؟
ــي وقتها وعدم  ــرات ف ــة احملاض ــت احاول دراس - كن
جعلها تتراكم كي يكون االمتحان ملراجعتها فقط 
ــع الوقت وتبقى بعض احملاضرات  لكن مع ذلك ال يس
ــم يكن نومي منتظما على الرغم  حلني االمتحان ، ل
ــهر  ــتمرة وفي الغالب كنت اس ــن محاوالتي املس م

معظم الليل ألكمل أكبر قدر من احملاضرات لكن ذلك 
ــلبا خاصة السهر أيام االمتحانات  كان يؤثر علي س
ــا كنت أتوقع أن أكون ضمن األوائل لكني كنت  ، كم
ــتبعد املرتبة األولى خاصة في املرحلة األخيرة إذ  اس
ــات مرضيا لكن احلمد هللا  لم يكن أدائي في الكورس

آتاني مبا أمتنى. 
 - كم عدد الساعات التي تخصصيها للدراسة ؟ 

ــل ادرس  ــاعات معني ب ــص عدد س ــن اخص ــم اك - ل
ــاعات  ــن لم تكن س ــذي لدي لك ــم الوقت ال معظ

الدراسة متواصلة. 
ــا أثناء  ــت تواجهيه ــي كن ــات الت ــي الصعوب - ماه

الدراسة ؟
ــت لدي صعوبة في تنظيم الوقت خاصة وقت  - كان
ــتيقاظ وفي كيفية التوفيق بني دراسة  النوم واالس
احملاضرات اجلديدة والدراسة لالمتحانات الكثيرة اذ 
ان االمتحان يعني تضييع اليوم بأكمله في دراسته 
ــك اليوم ،   ــرات ذل ــة محاض ــع فرصة دراس ــا يضي م
ــر بكثير من معدل  ــدل تزايد املادة أكب ــار مع باختص

دراستها.   
 - ممن تلقيتي الدعم والتشجيع ومن كان له الفضل 

الكبير في هذا التفوق الذي حققتيه؟
- كان والداي هما الدافع األكبر لي ومنهم ايضا كان 
الدعم والتشجيع املستمر ، وكانت سنواتي األولى 
ــد بيتي عمي الذين كان لهم الفضل األكبر فيما  عن
ــاتذتي  ــت إليه ، لكن في الكلية ايضا كان ألس وصل
ــم احملفزة  ــى أبدا عباراته ــى ، وال أنس ــل ال ينس فض
ــم األصدقاء  ــتمرة إضافة إلى دع ــم املس ونصائحه

ومساندتهم.
ــيها  ــاطاتكِ التي متارس ــي اهتماماتكِ ونش ــا ه  - م

فضالً عن متابعتك للدراسة؟
- املطالعة والرسم احيانا .

ــا لزمالئك من  ــي تقدميه ــاعدة الت ــدى املس - ما م
الطلبة ؟

ــب كثيرا ،  ــرة في هذا اجلان ــي احلقيقة أنا مقص - ف
ــاعدة ملن  ــي تقدمي املس ــن رغبتي ف ــى الرغم م فعل
ــغالي في الدراسة مينع  يحتاجها، كنت أجد أن انش
ــاعدة خوفا  ــن التحدث إلي أو طلب املس اغلبهم م
ــائل أصدقاء  ــن مضايقتي وكثيرا ما كنت أجد رس م
بعد زمن طويل يطلبون فيها شيئا معينا لكني لم 
ــك ال أجد منهم إال  ــب عليها في حينها، ومع ذل اج
ــا ممتنة كثيرا لهم  ــجعة وأن التفهم والعبارات املش

وأطلب السماح ممن قصرت معه يوما.
 - ما وصلت إليه من مستوى علمي عالٍ هل تشعرين 
ــك العلمية أم إن  ــك قد حققت فيه كل طموحات ان

هناك شيئا" ما زال في اخللد لم ير النور ؟
ــت الكلية سوى  - كأي طالب في كلية الطب ليس

خطوة وما زال الطريق طويال.
 - ما رأيكِ بالهجرة؟

ــي نعقد  ــم الثروات الت ــو ضياع أله ــد ه ــرك البل - ت
ــتقبل أفضل ، لكننا لن نكون  أمالنا عليها في مس
ــرة والبلد في  ــه من اخلطأ الهج ــني إن قلنا أن واقعي
ــال  خلدمة  ــاح لك اجمل ــا اليت ــه ، فعندم ــة ألهل حاج
ــك او حتى  ــاول عزل ــد من يح ــل قد جت ــك ب مجتمع

ــاءك ال ينتج عنه غير  ــتجد أن بق ــد حياتك س تهدي
ــي نتيجة طبيعية  ــاع امكانياتك ، فالهجرة ه ضي
ــل أو التطوير  ــرص للعم ــباب ف ــني ال تتوافر للش ح
واإلبداع ، أما لو أتيح اجملال وتوافرت الفرص الكافية 
الستغالل قدرات االفراد في النهوض بالبلد فحينها 

ميكن أن نلوم من يترك بلده لبلد اخر.  
ــني زمالئك في  ــك وب ــس بين ــك تناف ــل كان هنال -ه

سنوات الدراسة ؟
- أعتقد أن الدراسة واملنافسة يقترنان دائما لدى 
ــق طموحاته بافضل الصور  من يبحث عن حتقي
ــباب املهمة  ــة هي من األس ــج فاملنافس والنتائ
ــاس في النفس ووجود  للنجاح فهي تبعث احلم
ــن من  ــات معك يجعلك حتس ــاس ذوي إمكاني أن
ــتمرار وتتعلم منهم ما يساعد في  نفسك باس
ــد هللا كان من  ــل نقصا واحلم ــك افضل وأق جعل

زمالئي من هم قدوة لي في أمور كثيرة.
ــال إن الطالبة املتفوقة دائماً منعزلة وليس   - يق
ــع الزمالء . هل هذا  ــا روح املرح والتفاعل م لديه

صحيح ؟ ماذا تقولني ؟
ــخصية االنسان  - االنعزال هو صفة تعتمد على ش
ــد  ــن أن جت ــوق فيمك ــة بالتف ــا عالق ــن أن له وال أظ
ــخصيات االجتماعية  ــر الش ــني هم من أكث متفوق
ــا أفضل  ــبة لي فأن ــا بالنس ــن ، أم ــة لالخري واحملبب

اإلنعزال اغلب األوقات حتى خارج إطار الدراسة.
ــاركة واحلضور  ــت املش ــة هل حاول ــاء الدراس  - أثن
ــة أو خارج  ــدوة أو دورة أقامتها الكلي ــر أو ن إلى مؤمت

الكلية؟
ــة مع  ــة الثالث ــد املرحل ــان بع ــى الياب ــافرت ال - س
ــة الثانية برفقة  ــي في املرحلة االولى واملرحل زميالت
ــهاب احمد  ــم ش ــاعد الدكتور باس ــتاذ املس األس
ــي الكلية ،  ــب العدلي ف ــرع األمراض والط رئيس ف
ــة JMEMA وكان الغرض  ــم من منظم كانت بتنظي
ــطرة القلبية في  من ذهابنا هو التدريب على القس
أحد مستشفيات العاصمة طوكيو ، أما بخصوص 
ــل وخارج  ــدوات داخ ــي املؤمترات والن ــاركاتنا ف مش
ــارك ويأتي عدم مشاركتي ليس ألني  الكلية لم أش
ال أرغب في شيء من هذا القبيل ..بل رمبا لعدم وجود 
ــاب  ــتحق احلضور على حس ــرات تس ــدوات او مؤمت ن

. دراستي التي كانت أهم ما ميتلك كل الوقت لديّ
 - ما رأيك بالكادر التدريسي في الكلية ؟

ــيني في كليتنا ذوو علمية ومهنية  - أغلب التدريس
ــى تطوير  ــى الطلبة وعل ــم حرص عل ــة ولديه عالي
ــة تدريس  ــت أجد في طريق ــي كن ــتواهم ولكن مس
البعض ارهاقا للطالب واستنزافا للوقت دون فائدة 
ــادة النظرية والعلمية  ــي بعض الفروع امل ، فمثال ف
ــب ان يكون ملما  ــى الطال ــكادان تنفصالن وعل ال ت
ــى  ــول ال ــد الدخ ــة عن ــات النظري ــع املعلوم بجمي
ــغال بها عن  ــه منش ــا يجعل ــي م ــان العمل االمتح
ــاتذة  ــان املادة العملية ، إضافة إلى إعتماد األس اتق
ــاليب مختلفة وإعطائهم معلومات مختلفة  ألس
ــي  ــت ف ــي وكن ــرة ال تنته ــي حي ــب ف ــل الطال جتع
ــة فحصه وما  ــتاذ طريق االمتحان أحفظ  لكل أس
ــيئا ، واألفضل لو  ــد زمن اجدني ال أتذكر ش قال وبع
وضع منهجا واحدا (خاصة في املادة العملية ) توفر 
على الطالب قراءة احملاضرات النظرية وتكون باتفاق 

جميع األساتذة.  
- ماذا تعني لك هذه الكلمات: 

- التفوق / هدف اسعى اليه دائما .
ــتنصرية / أصعب املراحل وأكثرها  - كلية طب املس

فائدة .

- العائلة / الشيء األغلى واحلافز األكبر.
- النفاق / أكثر ما يسقط املرء في نظري.

ــي واكره التي  ــبث بتلك التي ترفعن ــة / اتش - الرغب
تشغلني عن األهم.

 - التركيز / أكثر ما أحتاجه عند القيام بأي شيء.
ــب  وترتي ــت  الوق ــر  لتوفي ــة  طريق  / ــط  التخطي  -

األولويات.
ــن غالبا أنها  ــس / مفتاح ألبواب نظ ــة بالنف  - الثق

ال تفتح أبدا .
ــخصي االن  ــن خاللها اقارن بني ش ــات / م  - الذكري

وسابقاً ملعرفة قوتي وضعفي احلاليني.
 - مادة دراسية تشعر أنها األقرب إليك ؟ 

-الفسلجة والطب الباطني.
ــر الصفي يدعم  ــاط غي ــة النش  - هل ترين أن ممارس

تفوق الطالب ؟
- نعم كثيرا ,لكني لم أكن أشارك بأي منها.

 - مواقف إيجابية رأيتيها في طالب الكلية وتتمنني 
استمرارها ؟

- املسارعة في املساعدة ، إذ جتد أن أغلبهم حريصون 
على مشاركة غيرهم ما ينفعهم ، وكثيرا ما اسمع 
عن االنانية والغيرة بني الطلبة ولكني واحلمد هللا لم 
ــاطاتهم اخملتلفة  ــا في أي ممن عرفت ، وايضا نش أره
ــة وأمتنى أن يستمروا في ذلك وأن  خارج إطار الدراس
ــة لتقدمي األفضل ففي  ــدوا دعما أكبر من الكلي يج
شبابنا إمكانيات وطاقات كبيرة حتتاج الى رعايتها 
ــال للتعبير عنها ونحن في أمس احلاجة  وإعطاء اجمل

إليها للنهوض مما صرنا إليه.
 - هذا االجناز والتفوق ملن تهديه ؟

ــي الوصول إلى  ــكل من كان له فضل ف - ل
ما وصلت إليه وإهداء خاص إلى أستاذتي 
ــي كل الدعم  ــوا بي وقدموا ل الذين وثق

وأمتنى أن أكون عند حسن ظنهم.
ــتقبل وهل لديك   - ما تطلعاتك للمس
ــارج  ــتك خ ــال دراس ــي أكم ــة ف الرغب

العراق؟
ــاس املعنيني  ــباب أكثر الن - نحن الش
ــا  فم ــتقبل"  "املس ــة  الكلم ــذه  به
ــا  ــى م ــف عل ــه متوق ــيكون علي س
ــي  احلال ــا  وواقعن ــن  ــنقدمه نح س

يجعل هذه املهمة أصعب 
ــة  خاص ــب  وأصع

وأن كثيرا من 
ب  ــبا لش ا

ــد  يج
ــه  نفس
ــزا  عاج

ــن  ع

ــا يجعل الهجرة  ــيء هنا م ــه وفعل ش تطوير نفس
ــدف الكثيرين في حني نحن في حاجة الى الكثير  ه
ــفاء أمراض كثيرة دبت  ــن اجلهود والتضحيات لش م
ــتي خارج  ــدي رغبة في إكمال دراس ــي اجملتمع ، ول ف
ــني احلال  ــي أكثر وحملاولة حتس ــراق لتطوير نفس الع

هنا.
- نصيحة تقدميها لزمالئك الطلبة ؟

ــي غرفتي  ــع ، كنت أعلق ف ــا في الوس ــذل كل م - ب

ورقة صغيرة كتبت عليها "قدم  كل مالديك وانتظر 
ــي مبا لم احلم  ــل كان اهللا يأتين ــزات"  وبالفع املعج
ــلك   ــبب فش به حتى وعدم التقليل من قدراتك بس
ــتمر ذلك سنوات وإسأل  ــتمرار وإن اس بل حاول باس
ــل؟ ستجد أن هناك  ــك ملاذا أرادني اهللا أن أفش نفس
ــتوى أفضل  ــون مبس ــه لتك ــدك اهللا أن تتعلم مايري
وفكر في الطب على أنه وسيلة لتكون سببا للخير 

لغيرك. 
 - كلمة أخيرة ؟

ــا وصلت إليه  ــي  ألكون أهال مل ــأل اهللا أن يوفقن - أس
ــتطيع تقدمي -ولو الشيء القليل- لهذا البلد  وان أس
ــاتذتي وجميع من  ــي وأس ــرا ألهل ــي فخ وأن يجعلن

وثقوا بي.
ــكر  ــكرك جزيل الش ــاء نش ــذا اللق ــي ختام ه - ف

وبالتوفيق والتقدم الدائم إن شاء اهللا .

كيف استعدت للترشح؟
وخالل مقابلة مع سروة عبد الواحد، 
ــة  رئاس ــب  ملنص ــى  األول ــحة  املرش
ــراق، أوضحت أهدافها  جمهورية الع
ــد األصوات  تأيي ــب  وخططها لكس
ــة التي تؤهلها لهذا  البرملانية الالزم

املنصب.
- ما هو الهدف من ترشيحك لرئاسة 

جمهورية العراق؟
- املنصب الوحيد الذي أتاح الدستور 
ــع هو  ــه للجمي ــول إلي ــة الوص فرص
ــب رئيس اجلمهورية، وان هدفي  منص
من استخدام هذا احلق هو كوني أرى 
ــذ الواجبات  ــي قادرة على تنفي نفس
املناطة به، كما أقدمت على الترشيح 
ــن القومية الكردية،  كوني عراقية م
ــي،  ــن أي حزب سياس ــتقلة ع ومس
ــن زاخو  ــعبي م ــة ألهلي وش منتمي
ــس اجلمهورية،  إلى الفاو ملنصب رئي
ــتور  الذي مينح احلصانة حلماية الدس
ــة، ويؤكد  ــدة الوطني ــيخ الوح وترس

على عراقية الدولة.

تأييد اِّـتظاهرين
ــة  ــي أغلبي ــتور العراق ــدد الدس - ح
ــح  مرش ــى  عل ــت  للتصوي ــني  الثلث
ــا هي خططك  ــة اجلمهورية م رئاس
لكسب هذه األصوات مع األخذ بعني 
ــرون حالياً  ــني يج االعتبار أن املنافس
لقاءات ومشاورات في بغداد والنجف 
ــب التأييد السياسي من أجل  لكس

ذلك؟
- مواقفي جتاه وحدة العراق هي كفيلة 
بدعم ترشيحي للرئاسة وفي إشارة 
ــار الصدري مقتدى  إلى دعم زعيم تي
ــدر، تابعت عبد الواحد أن زيارتي  الص
للنجف ال تؤثر بالنتيجة على حسم 
ــي كانت  ــا أن مواقف ــم، كم موقفه
ثابتة دائماً إلى جانب النجف، فأيدتُ 
ــة اخلضراء  ــن أمام املنطق املتظاهري
ــات  ــدتُ املطالب ــا أي ــام ٢٠١٦، كم ع
ــون االنتخابات، فكل تلك  بتغيير قان
املواقف هي التي ستدعم ترشيحي 
من قبل جميع القوى إلى جانب تلك 
ــد ديكتاتورية برزاني،  ــي وقفت ض الت
ــاً ما عنصرية،  ــا أنني لم أكن يوم كم
ــاً كانت  ــنية أيض ــل الس ــع الكت فم

ــم للدفاع  ــة له ــف داعم ــدي مواق ل
ــك الذين  ــدا أولئ ــم، ع ــن حقوقه ع
الدميقراطي  باحلزب  تربطهم عالقات 

الكردستاني.
"كان لدينا رئيس فاشل"

ــح ملنصب رئاسة  - كأول امرأة تترش
ــرين مفهوم  ــراق.. كيف ستكس الع

ذكورية املناصب العليا؟
ــان هو من يصنع  - باعتقادي أن اإلنس
ــم يفرق ذلك  ــدد جناح املنصب، ل ويح

سواء كان رجال أو امرأة.
ــابق كان لدينا رئيس فاشل  في الس
ــو كان رجال،  ــبيل الفرض وه على س
ــع  ــى جمي ــم عل ــذا ال يعم ــن ه لك
ــرأة،  ــبة للم ــك بالنس ــال، كذل الرج
ــري ان على حامي  ــا من وجهة نظ وأن
ــع فقراته  ــي جمي ــتور أن يحم الدس
ــي كل األمور، وأن يدافع عن  وبنوده وف
ــني، وأن يعمل  ــوق املواطن جميع حق
على تقارب وجهات النظر، وأن يكون 
ــني التي  ــريع القوان ــه تأثير في تش ل

تصب في صالح املواطنني.
أطمح لتولي هذه الوزارة.. لو فشلت

ــنح الفرصة للفوز  - في حال لم تس
برئاسة جمهورية العراق، ما املنصب 
ــكِ للعمل في  ــباً ل الذي ترينه مناس

احلكومة القادمة؟
ــراق، فأحبذ  ــة للع - إن لم أكن رئيس
ــة،  الثقاف أو  ــة  التربي وزارة  ــنم  تس
ــة إلى جيل  ــار أن العراق بحاج باعتب
ــوض بالواقع  ــد يتمكن من النه جدي
ــد، وأيضاً  ــي واالجتماعي للبل الثقاف

ــوزارات هي األقرب  هذه ال
إلى اختصاصي وتوجهاتي.

انفصال كردستان
ــتفتاء  - بعد مرور عام على ذكرى اس
استقالل إقليم كردستان، هل ما زلت 
ــابق الرافض  على نفس موقفك الس
ــتفتاء رغم عدم وجود أي تقدم  لالس
ــي أو اقتصادي من قبل بغداد  سياس

جتاه كردستان؟
ــتفتاء لعلمي أن  - كنت رافضة لالس
موضوع االستفتاء هو ليس لصالح 

اإلقليم، وأن القرار ليس بيد اربيل وال 
ــرف بأنني  ــعب، وأن لي الش بيد الش
ــحي الرئاسة،  الوحيدة من بني مرش
ــل،  ــتفتاء الفاش لم أصوت في االس

ــة وتعاملت مع  ــت عاطفي كوني لس
هذا املوضوع بعقالنية.

ــق  تطبي مت  ــو  ل ــه  أن ــادي  وباعتق
ــروات والعدالة  ــة في توزيع الث العدال
ــى  ــة إل ــنا بحاج ــة فلس االجتماعي
ــاء األنبار وأبناء  انفصال، فمعاناة أبن
البصرة هي ذاتها معاناة أبناء اقليم 
كردستان، فإذا مت احترام رعاية حقوق 
ــة في البلد  ــان وحقوق املواطن اإلنس
ــات، وبالتالي أي  أنتجنا دولة مؤسس

مواطن ال يفكر باالنفصال.
ــني األحزاب  ــراع ب ــن الص ــف تري -كي
ــألة عدم خروجهم  الكردية في مس

مبرشح واحد؟
- هذا اخلالف بني القوائم الكردستانية 
ــم الدميقراطية،  ــداً في عال صحي ج
ــي النواب  ــاب أمام باق ــيفتح الب وس
ــة، كما  ــس بحرية تام ــار الرئي الختي
ــزب  ــحي احل ــن مرش ــوم كل م أن الي
ــزب  وح ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط
ــتاني، ميثلون  االحتاد الوطني الكردس
ــابق  ــط، إذ إن في الس ــم فق أحزابه
ــري انتخابات داخل األحزاب  كانت جت
ــة،  ــح للرئاس الكردية الختيار املرش

لكن اليوم فقط ميثلون أحزابهم.
"ال أرى إال نفسي"

- عدا سروة عبد الواحد، من ستدعمني 
ترشيحه لرئاسة اجلمهورية؟

ــوى سروة عبد  ــح س - ال أرى أي مرش
الواحد مؤهلة لقيادة هذا املنصب .

13 حوارات 
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ــها ملنصب رئاسة جمهورية العراق، وقد  ــتاني في مجلس النواب السابق، رشحت نفس ــبق أن كانت نائبة عن التحالف الكردس ــروة عبد الواحد، التي س س
ــية،  ــروة عبدالواحد؟ وحتمل عبد الواحد مواقف عديدة إزاء األوضاع السياس ــة األولى للعراق في حال فوزها بأغلبية أصوات البرملان. من هي س تصبح الرئيس
خاصة ما يربطه باإلقليم، إذ كانت قد أعلنت عن مخالفتها بإجراء انفصال إقليم كردستان عن العراق، والذي جرى في أيلول/سبتمبر من العام املاضي.عملت 
ــروة عبد الواحد احلاصلة على بكالوريوس آداب لغة عربية من جامعة بغداد عام ١٩٩٣، في مجال اإلعالم، بعد ذلك امتهنت التدريس حتى عام ١٩٩٨.كما  س
ــطة في الدفاع عن حقوق املرأة حتى عام ٢٠١٤،  ــليمانية ثم عملت طوال هذه األعوام ناش أصبحت عبد الواحد عضو مكتب العالقات في مجلس وزراء الس

كما أصبحت نائبة في البرملان العراقي وترأست كتلة التغيير النيابية التي كانت قد انشقت عن االحتاد الوطني الكردستاني.
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/ القسم السياسي

املتفوقة الطالبة دعاء رياض 
كنعان كانت مثاالً للطالب 
اجملتهد املثابر على االنتظام 

في الدوام وحضور احملاضرات 
ومتابعة متطلبات العملية 

الدراسية والتزام تربوي ودراية 
واعية مبتطلبات احلرم اجلامعي 

والتفكير الواعي باملستقبل 
وسلوك يحتذى به ، فضال عن 

قلقها العلمي الذي دفعها 
إلى كثير من االجتهاد ، فكان 

لها حضور مميز في محاورة 
األستاذ ، ولها حضور علمي 

على ورقة االمتحان . الطالبة 
دعاء رياض كنعان حصلت على 

املرتبة األولى في كلية الطب 
/ اجلامعة املستنصرية مبعدل 

٪٨٣ للعام الدراسي ٢٠١٧-
٢٠١٨ الدورة ( ٣٨ ) ، حيث نالت 

شهادة البكالوريوس في الطب 
واجلراحة ، وللوقوف اكثر على 

سر تفوقها قمنا باجراء اللقاء 
اآلتي ، وبعد ترحيبنا بها وتقدمي 

التهنئة لها باسم مجلس 
الكلية ومتنياتنا لها بالتوفيق 

والنجاح الدائم ، وإمياناً منا 
بدورالعلم وتشجيعاً لهذه 

املتميزة التقيناها فدار بيننا 
هذا اللقاء : 

الطالبة األوُّـ على خريجي كلية طب اِّـستنصرية َّـ حوارلـ (                          ) :

@aàÁ@‚aÜÇnça@Âfl@øÜÁ@Z@ÜyaÏ€a@Üj«
@àÓ–‰m@Û‹«@ÒâÖb”@Ôé–„@Ùâc@Ô„Ï◊@ÏÁ@’ßa

Èi@Úüb‰Ωa@pbjuaÏ€a

االنعزال هو صفة تعتمد 
على شخصية االنسان 
وال أظن أن لها عالقة 
بالتفوق فيمكن أن تجد 
متفوقني هم من أكثر 
الشخصيات االجتماعية 
واِّـحببة لالخرين

أصبحت سروة عبد الواحد 
عضو مكتب العالقات َّـ 
مجلس وزراء السليمانية 
ثم عملت طوال هذه 
األعوام ناشطة َّـ الدفاع 
عن حقوق اِّـرأة

@›i@¥»fl@pb«bç@ÖÜ«@óñÅa@Â◊a@%
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سروة عبد الواحد

حوار : شريف هاشم



استطاع لويس ميغال روجاس 
ــالث لغات  ــيا التحدث بث بيرس
في الوقت نفسه، هي لغة أبيه 
ــة أمه اإليطالية،  البروفية، ولغ
البييمونتية وهي  ــه  ولغة جدت
ــرة في  ــية منتش ــة رومانس لغ
إيطاليا، وعشقه  ــمال غرب  ش
ــات رمبا انبثق في داخله من  للغ
ــكنه. لكن  لغة جدته التي تس
اللغات،  ــوم  ــي عل ف ــني  اخملتص
ــي  ف ــة  الغريب ــات  وامليكانزم
ــري، يذكرون مناذج  العقل البش
ــن،  ــؤالء املتميزي ــن ه ــرة م كثي
ــنتهم لغات  الذين تلتقط ألس
ــاء يذكر. ومن  ــدون عن عديدة، ب
ــر التاريخ ميثراداتس  هؤالء يذك
العظيم ملك البنطس الواقعة 
ــاحل اجلنوبي للبحر  ــى الس عل
ــود، الذي كان يتقن اثنتني  األس
ــه  ــرين لغة، ويذكر هوس وعش
ــاب احلذر  ــات من ب ــم اللغ بتعل
ــه، متاما كتدريب  وحماية نفس
جسده على كل أنواع السموم 
ــم  ــي زمنه، فال س ــرة ف املنتش
ــذا طلب من عبده  يؤثر فيه، له
أن يقتله حني مت أسره من طرف 
الرومان. أما الكاردينال اإليطالي 
الذي عاش  جيوزيف ميزوفانتي 
أواسط القرن الثامن عشر، فقد 
كان يتقن ثالثني لغة، أو سبعة 
وثالثني في رواية أخرى. وبني هؤالء 
ــث األولى  ــة إليزابي ــر امللك تُذك
التي أتقنت كل لغات مملكتها، 
وعددها عشر. ولكنها لم تدخل 
ــن  ــة الذي ــددي اللغ ــرة متع دائ
ــاوزوا إتقان إحدى  يجب أن يتج
ــرة لغة. وتقريبا فإنّ هؤالء  عش
العجيبة  بألسنتهم  املتميزين 
ــرين  ــم العش ــاوز عدده ال يتج

ــا كلها، كما  ــخصا في أوروب ش
ــات التي  ــدى الدراس ــرت إح ذك
ــن  وم ــر»،  «النيويورك ــا  قدمته
ــان  كورنت ــي  الفرنس ــم  بينه
بوردو، واإليطالي إميانويل ماريني 
ــني لغة من  ــا يتقن ثالث وكالهم
ــة العربية والتركية.  بينها اللغ
بع عشاق اللغة منتشرون  بالطّ
ــن يبدو أن  ــي هذا العالم، ولك ف
ــة اإلنكليزية في  ــار اللغ انتش
ــام النّاس  ــم، قلّص اهتم العال
ــر على  ــوا أكث ــات، فانكب باللغ
ــم  ــة إن ل ــا، فاإلنكليزي تعلمه
ــى في بلد ما فهي  تكن لغة أول
الثانية على أبعد تقدير، وسواء 
ــن طرف بعض  برمجت اليوم م
ــية أم  الدول في املقررات املدرس
ــدة تقبل  ــإن األجيال اجلدي ال، ف
ــا من خالل األفالم،  على تعلّمه
ــرة  الكثي ــة  العلمي ــج  والبرام
ــرة عبر يوتيوب، ومواقع  املنتش
أخرى، وتطبيقات سهلة اإلنزال 
على الهاتف، منها ما يتجدد كل 
يوم وتسهل طريقة استعماله، 
ــخص، وبدون  حيثما يكون الش
ــذه  ــام ه ــت. أم ــة لإلنترن حاج
ــحة،  الكاس ــة  العاملي ــة  اللغ
ــع  وض ــن  ع ــأل  نس أن  ــا  علين
ــراس في عدة  األج لغتنا؟تقرع 
ــم، خوفا من  ــي العال ــدان ف بل
تراجع لغاتهم أمام اإلنكليزية، 
ــض اللغويني يعتبرون  بل إن بع
ــة مغلقة تباعد  اإلنكليزية لغ
ــا تقرب  ــعوب أكثر مم ــني الش ب
ــوم  ــت الي ــا دخل ــا، كونه بينه
ــوفينية. من  ــاءة الش ــت عب حت
ــذه الفكرة؟  ــوا ه ــاب طرح أي ب
ــني  العارف ــض  فبع أدري…  ال 
ــائل ثقافات العالم يرون أن  مبس

التعلّق بلغة واحدة يجعل املرء 
وأنها  ــا،  ثقافته ــي  ف منحصرا 
قادرة على اقتالع الشخص من 
ــذوره، وتغريبه عن مجتمعه.  ج
ــات وتاريخها  ــن املتتبع للغ لك
ــق من  ــا تنبث ــف أنه سيكتش

ــب  ــرى، وتتطور حس ــات أخ لغ
ــتعملها،  ــي تس ــات الت اجلماع
ــم متوت،  ــات تزدهر ث ــاك لغ وهن
ــي دورة حياتية  ــد ف ــرى تول وأخ
ــاة الكائنات  ــبه حي غريبة تش
ــاذ لغة  ــف ميكن إنق ــة. كي احلي

ــك االنقراض؟ أو كيف  على وش
ــي لغة ميتة؟  يعاد بث احلياة ف
ــوع آخر، لكنه مقرون  هذا موض
ــة بالهيمنة  ــاط اللغ مبدى ارتب
ــكريا واقتصاديا.  البشرية عس
ــذا  ــون ه ــاء يرفض ــن العلم لك
ــا  ــد م ــه أبع ــرح، ويعتبرون الط
ــة على  ــببا لبقاء لغ ــون س يك
قيد احلياة، فقد مت التأكد من أن 
 FOXP2 جينا أطلق عليه اسم
ــذا اجلني في  هو جني اللغة، وه
حال غيابه بسبب طفرة ما فإن 
ــيكتفي بلغته األم. اإلنسان س

أما صعوبة تعلم اللغات فتبدأ 
ــة،  ــر املراهق ــي عم ــد تخطّ بع
م اإلنسان في العمر  وكلما تقدّ
ــات ال تعنيه، مع  أصبحت اللغ
ــا.  ــة به ــرة مرتبط ــياء كثي أش
ــتقر فيها  مثل القراءة التي يس
ــخص على لغة واحدة، إالّ  الش

في ما ندر.
ــا، وإعادة  ــة دماغي ــل اللغ حتلي
ــع الفهم، وفك  ــا، بداف تركيبه
ألغاز حقبة تاريخية موغلة في 
ــباب  ــدم، أو معضلة ما ألس الق
لغوية، حتدٍّ كبير، جنح فيه بعض 

ــرة، مثل فك رموز احلروف  العباق
الهيروغليفية ومعرفة جزء من 
تاريخ الفراعنة، إذ لم يكن هذا 
ــيفرة  ــا بدون فك تلك الش ممكن
الغريبة لتلك الرموز، ولوال ذلك 
االحترام الكبير للغة باعتبارها 
ــي لفهم تلك  ــاح الرئيس املفت
ــن  ــت م ــي أصبح ــارة الت احلض
ــحيق. للغة أيضا  ــي الس املاض
ــس فقط  ــة لي ــرات عظيم تأثي
ــذوره، بل  ــرد بج ــط الف ــي رب ف
بإبقاء ذاكرته حيّة، فاللغة هي 
ــتقبل،  واملس واحلاضر  ــي  املاض
 PR ــب إحصائيات قامت وحس
Newswire وهي وكالة أمريكية 
ــد تتربع على  لإلعالم، فإن الهن
زمني  ــط  ــراءة مبتوس الق عرش 
ــاعات و42 دقيقة  ــدر بـ10 س يق
ـــ8  ــد ب ــا تايلن ــبوعيا، تليه أس
ــني  ــة، والص ــاعات و34 دقيق س
ــني بـ7  ــم الفلب ــاعات، ث بـ8 س
ساعات و36 دقيقة… وهذا يعني 
ــجل  ــيوية تس اآلس ــارة  الق أن 
ــراءة مقارنة مع  ــبة ق أعلى نس
القارات األخرى، إذ أن أوروبا ممثلة 
ــا وأملانيا  ــا وبريطاني ــي فرنس ف
ــبانيا، والواليات  ــويد وإس والس
ــط عدد  املتحدة يتقارب متوس
ــاعات  ـــ5 س ــني 7 وال ــا ب قرائه
ــي  ف ــر  حتف ــبوعيا.الذاكرة  أس
الكتب، والكتب تُقرأ ليستعيد 
ــة  احللق ــا  إنه ــه،  وعي ــرء  امل
السحرية البسيطة التي تبقي 
اللغة بخير، بعيدا عن القرارات 
السياسية الغبية التي أربكت 
ــرض لغات  ــي بف ــل العرب العق

ورفض أخرى.
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قصيدة

تقرع األجراس َّـ عدة بلدان 
َّـ العالم، خوفاً من تراجع 

لغاتهم أمام اإلنكليزية، بل 
إن بعض اللغويني يعتربون 

اإلنكليزية لغة مغلقة تباعد 
بني الشعوب أكثر مما 

تقرب بينها

 كانت دهشــة صحافية «النيويوركر» جوديت ثورمان كبرية حني التقت بلويس ميغال روجاس بريســيا عاشــق اللغات واِّـتخصص 
َّـ علم النفس اللغوي، الرجل الذي يتقن اثنتني وعشرين لغة حية، كما يتقن ست لغات بني ميتة، وأخرى َّـ طريقها لالنقراض 
مثــل العربيــة. رافقــت ثورمان دكتور اللغات إُّـ مالطا، وتابعت عن قرب طريقته َّـ تعلم اللغة، فكان األمر أبســط مما توقعت، 
اندمج الرجل َّـ اِّـجتمع اِّـالطي، وبدأ يســأل الناس َّـ كل مكان، عن بعض الكلمات، ثم يســجلها على دفرت صغري يحرص على 

حمله معه، يكرر الطريقة نفسها، على عدة أيام، فإذا به قد تمكن من فتح جسر تواصل مع اِّـالطيني.َّـ طفولته.. بروين حبيب *
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ــن حدود  ــة، نتحدث ع ــاس األدبي ــن األجن ــدث ع ــا نتح حينم
ــومة ومعروفة ال ميكننا أن نلغيها بالكامل، ولكن هناك  مرس
سمات مشتركة مخفية وظاهرة تغوي هذه األجناس نفسها 
ــض اآلخر، عبر  ــة بعضها البع ــع مبجانس ــي العبور والتمت ف
تقنيات اللغة املتعددة بهاجس إظهار املعنى وإجالء احلقيقة، 
التي فرضت هذا العبور واتخذت من التجاور بني هذه األجناس 
ــا، كما  ــرة مع بعضه ــدود واملصاه ــذه احل ــا تتخطى ه طريق
ــعوب العالم ، فلكل شعب خصوصيته  فعلت العوملة بني ش
ــتغلت  ــن جوانبها االيجابية اس ــن العوملة م ــه، لك وحضارت
املشتركات اإلنسانية بني هذه الشعوب.. وكما لهذه األجناس 
ــرار  ــتيعاب املعاني مبا حتمله من أس ــا على اس ــة قدرته األدبي
ــرار الدخول  ــى الكاتب أن يتقن أس ــة الكتابية.. إذن عل اللعب
ــعريا  ــرديا، ام ش ــواء كان اجلنس س ــرار حتميل املعاني س وأس
رى فيه مواضعات ذات دقائق في املداخل  ولكل مقام حديث جتُ
واخملارج.. وهي تشكل اختبار لقدرة الكاتب على اختيار اجلنس 
وحتميله املعاني املطروحة في الطريق كما قال عنها اجلاحظ 
قبل آالف السنني، وهنا يتجلى األسلوب ويتميز،  فالكاتب يقع 
ــاحات  ــي ميزان الضعف والقوة حامال قلقه وباحثا عن مس ف
ــى ضرورة تقدمي جنس معني دون  التعبير والتنفيس، فيلجأ ال
ــتد إقبال  ــن الترويج لهذا اجلنس ويش ــأ حاالت م غيره، لتنش
ــي األدب عليه وال يعني خروج باقي األجناس من اخلدمة  مبدع
ــا كما يُظن، فالبد من إيجاد الدالة الزمنية وإرهاق  أو احتضاره
ــه في القصة  ــق والبحث أن يجد ضالت ــان املبدع بالقل اإلنس
ــعرية املفتوحة  ــاحات الش ــي املس ــة او ف ــرة او الرواي القصي
ــذات املوضوعية،  ــواء والتعبير عن الذات اخلاصة وال ببث اإلغ
ــام أو كاتب  ــاعر وفالن رس ــول فالن قاص او روائي وفالن ش فنق
ــرد واحد  ــس واحد.. وهكذا ميكننا أن نقول أن الس ال يركن جلن
ــدة أثواب وتواصل مع  ــدم الفنون القولية، نزع وارتدى ع من أق
ــات التجديد كما هو حال القصة القصيرة، غير أنها ال  إرهاص
حتتمل أن تعالج عددا من القضايا لعدد من الشخصيات عبر 
ــى التكثيف اللغوي واملعاجلة  ــال مختلفة، الحتياجها ال اجي
ــردية التي حتتمل  ــقيقتها في الس ــالف الرواية  ش ــزة خ املرك
ــو ان القصة القصيرة  ــا، واالتفاق ه ــذا وهنا اختالف بينهم ه
حتوي العناصر األساسية لتقنية الرواية، لكنها تأتي بشكل 
مضغوط ومركز حتى قالت الناقدة األميركية (برولكس): (بأن 
القصة القصيرة شكل أدبي صعب يتطلب اهتماما اكبر من 
ــيطرة والتوازن)، ولكن احلديث قد يتوقف  الرواية من اجل الس
ــى متلك ناصية  ــة، ألنهم األقدر عل ــن يكتبون الرواي ــد الذي عن
ــبب كبر اإلدارة  ــردية بس الكتابة والتعامل مع التقنيات الس
ــة، ورغم هذا فان  ــة وأحداث مختلف ــوب صراعات جانبي ونش
القصة القصيرة عالم فني متكامل بذاته ومحطة بقاء دائم 
لكثير من املبدعني وستبقى مغرية في اجتذاب الكتاب، ألنها 

فن خادع بإغرائه.
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البينة الجديدة / محمد رسن
تتواصل دار الشؤون الثقافية العامة 
ــا الى القارئ  ــي إيصال مطبوعاته ف
ــع اخملتلفة  ــرائح اجملتم الكرمي من ش
ــني واملهتمني باإلطالع على  واملثقفي
ــوف املعرفة  ــن صن ــو جديد م ــا ه م
واإلبداع أقامت دار الشؤون الثقافية 
ــي أروقة  ــاً للكتاب ف العامة معرض
وزارة املوارد املائية، املعرض الذي يؤشر 
السعي الدائم لهذه الدار على تقدمي 
ــوم القراء  ــة لعم ــا الثقافي خدماته
وبتخفيضات وصلت الى خصم 40% 

ــحَ املعرض  ــاب. أفتت ــعر الكت من س
ــواد) مدير  ــيد ج ــاد رش ــتاذ (نه األس
ــوارد املائية وبحضور  ــب وزير امل مكت
معاون مدير عام دار الشؤون الثقافية 
ــودي)  ــة اس ــورة (رهب ــة الدكت العام
ــات واالعالم في  ــم العالق ومدير قس
ــتاذ (عامر غازي) وجمهور  الدار االس
من منتسبي مديريات الوزارة، شملَ 
املعرض مختلف اإلصدارات من شتى 
ــة واملعرفية  ــة والفني ــاالت األدبي اجمل
ــى جانب  ــة ال ــة والتاريخي والعلمي
ــل التي تصدرها الدار منها  السالس

ــات-  ــرد- دراس (تواصل- ترجمان- س
ــالم-  االق ــورد-  (امل ــالت  ومج ــعر)  ش
الثقافة األجنبية- آفاق أدبية- التراث 
ــة)  التركماني ــة  الثقاف ــعبي-  الش
ــوعتها املنوعة  ــى موس ــة ال أضاف
ــاح على منافذ  ــي تعنى باالنفت الت
ــداع العراقي ويأتي هذا املعرض  اإلب
ــة في  ــاركات املهم ــة للمش أضاف
ــارض العربية والدولية للكتاب  املع
ــة توصيل  ــنة بغي ــدار الس على م
ــى  ال ــي  الوطن ــي  الثقاف ــوج  املنت

املثقفني والقراء.

العزيزيــة / البينــة الجديــدة / علي 
شريف

ــرة العالقات  ــن توجيهات دائ ضم
ــة اآلثار  ــة ملتابع ــة العام الثقافي
ــد من  ــة زار وف ــم احلضاري واملعال
ــة  العزيزي ــي  ف ــي  الثقاف ــت  البي
ــري وهو معلم  موقع النجمي األث
ــم املهمة في محافظة  من املعال
ــي على  ــع االثري بن ــط. املوق واس
هيئة جدران حتيط بباحة داخلية 

يتوسطها قبران وبئر ماء ويشبه 
ــة ومنه  ــي النجم ــره اخلارج منظ
ــي)  بـ(النجم ــميته  تس ــاءت  ج
ــم  ــه خبراء اآلثار اس ــق علي ويطل
ــر النجمي  ــي أو قص ــار النجم (آث
ــاحته  ــجد النجمي) ومس أو مس
ــم ويقع على  ــو (15) ك ــدر بنح تق
ــة  مدين ــمال  ش ــم)  ك  23) ــد  بع
ــا بينه وبني  ــة وتفصل م النعماني
ناحية الزبيدية مسافة ما يقارب 

ــط. (15) كم ضمن محافظة واس
ــاء  أبن ــا  يتداوله ــات  رواي ــاك  وهن
ــق احمليطة به بأن  املنطقة واملناط
ــي أواخر  ــجد بني ف النجمي مس
العهد العباسي في العراق ويعود 
ــرة األخيرة من  ــه للفت ــخ بنائ تاري
ــيني ويعود لطائفة  حكم العباس
ــيني بنت  وجدت في عهد العباس
هذا املسجد املشيد من الطابوق 
ولم يعرف كم من الوقت استغرق 
ــطان  يتوس ــران  قب وهناك  ــاؤه  بن
القصر كتب على أحداهما باللغة 
ــة انه قبر العالمة النجمي  العربي
ــود  ــواره يع ــر بج ــره) وقب ــد س (ق
لزوجته. وقد شهد موقع النجمي 
ــم  ــة وترمي ــال صيان ــرا أعم مؤخ
ــلم من  ــيطة رغم انه لم يس بس
أعمال التخريب والنبش وجتاوزات 
ــع  ــه يق ــاً وأن ــني خصوص الفالح
ــة وانه بحاجة  ــي منطقة زراعي ف
واإلحاطة بسياج  احلماية  لتوفير 
آمن وإال فإنه سيتعرض لتجاوزات 
ــا للتدمير من  ــررة ونبش ورمب متك

قبل العابثني والسراق.
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حسن اِّـوسوي
أيا وطني

ما بال الغربان
ــت  بن ــد  ق

أعشاشها 
فوق مآذنك 

ــات  حي ــس  لتفق
رقطاء 

أيا وطني
ما بال سنابلك 
تستجدي املطر
وغيومك سوداء

متطر دما
احلرب 

أثداء متيبسة
جفت عروقها

من قبل ان يبلغ
االطفال فطامهم

أيا وطني
ما بالك

قد أصبح جبينك
شاهدة قبر

تخبر االجيال
عن نبوءة قدمية

عن بالد
أنهكها الطوفان 
ورجالها يتنازعون 

ــون  يبن ــف  كي
سفينتهم 

تخبرهم 
بأن االرض التي

ــاء  بدم ــت  جبل
الشهداء

لم تغتسل بعد
من دناسة امرائها

أيا وطني
ما بال العتمة

قد وأدت لياليك
وأحالت أغانيك

آهات شجية
في جعبتي

كثير من الدعوات
أرتلها في صلوات

العيد
أصوغ من ألوان

الفرح
قالدة .. ازين بها

جيد طفلة
غفت على قبر

أبيها
وهي تخبره

عن أمنية.. قبرت
من قبل أن
تبوح بها
٠٨:٥٨ ص

لنغني للفرح 
.................

ذات ليلة ماطرة 
تهاوت النجوم

عند أعتاب بيتنا
أخبرتني جدتي

بأنها قد حلمت 
بأن الرب 

ــن تراب  ــد أخذ م ق
اجلنة

ــراب مع  ــزج الت وم
ــر  نه ــن  م ــل  قلي

اخلمر
ــر  نه ــن  م ــل  وقلي

العسل
ــر  نه ــن  م ــل  وقلي

اللنب
ومزج كل هذا

فكنت انا
لذلك ال تستغربوا

ــون  اك ــا   حينم
هادئا 

ــب  صخ ــط  وس

العالم
ــي مزاج  او اكون ف

سيئ
غيمة  امتطي  وأنا 

السكينة
ــم  ل ــي  ألن ــا  رمب

اتسكع
بعد

في دروب احليرة
رغم أغراء 

ليالي الشتاء
لعاشق لفظته 

ذاكرة الفجر
من قبل أن يبوح

لأليام
ــف  خري ــاة  معان

العمر
النهايات هكذا

تخبرنا دائما
ــا  أحالمن ــأن  ب

املهترئة
ما عادت تعانق

نور الفجر
بعد أن ابتلعتها 

ذاكرة النعاس
لتلفظها حكايات
ــي  أماس ــي  ف

العجائز
لقد آن األوان

كي نغني للفرح
وننتزع الوجع

من جتاعيد
ــن  الزم ــمها  رس

بقسوة
من على وجوه
أدمنت املسير

في دروب الشجن

البينة الجديدة / فالنتينا هيدو
تقيم وزارة الثقافة والسياحة 
ــداع العراقي  ــار جائزة االب واآلث
ــي  ف  (٢٠١٨ ــة/  الرابع ــدورة  (ال
ــعر  ــن الش ــداع م ــول االب حق
ــد االدبي والفني  والرواية والنق
ــرحي  ــص املس ــي والن والثقاف
ــم)  (الرس ــكيل  والتش املؤلف 
ــر  والتصوي ــي  العرب ــط  واخل
ــم  والتصمي ــي  الفوتوغراف

القصير  والفيلم  ــي  الكرافيك
ــلم  ــي) وتس ــيـ  الروائ (الوثائق
وزارة  ــر  مق ــى  ال ــات  النتاج
اللجنة  الثقافة/ شارع حيفا/ 
ــداع/ مكتب  ــا جلائزة االب العلي
ــروط  ــوزارة وتكون ش ــالم ال اع
ــون العمل املقدم  اجلائزة ان يك
ــنوات ٢٠١٦  ــي الس ــازه ف مت اجن
و٢٠١٧ و٢٠١٨ وال تقبل االعمال 
التي سبق لها التقدمي للجائزة 

لالعوام السابقة وال تقبل ايضا 
االعمال التي ان سبق لها الفوز 
ــرى (محلية  ــة جائزة اخ في اي
ــوز  ــة) وال يج ــة او عاملي او عربي
ــارك باكثر من حقل من  للمش
ــزة وتتألف اللجنة  حقول اجلائ
العراقي  ــداع  االب العليا جلائزة 
ــة/٢٠١٨) من وزير  (الدورة الرابع
الثقافة رئيسا وعضوية كل من 
(د.بالسم محمد و د.جواد عبد 
الكاظم ود.شذى طه واالستاذ 
ــيد عمران  ــواز والس ــي الف عل
ــم مقرر اللجنة واملنسق  جاس
ــاك ايضا اللجان  االعالمي وهن
ــع على  ــزة تق ــة للجائ الفرعي
عاتقها مهمة مراجعة اعمال 
ــحني للجائزة ويغلق باب  املرش
 ٢٠١٨/١١/١٠ ــي  ف ــيح  الترش
ــدم لكل مبدع بالفوز  حيث يق
للجائزة مكافأة مالية مقدارها 
ــني  مالي ــرة  عش  (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠)
ــار وعمل نحتي رمزي خاص  دين

باجلائزة ووثيقة اجلائزة.
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يت األصل، بل  ــراً ميُ ــي ذلك أن فاخ ال يعن
ــه يجعل من األصل حضورا بهيا بنزع  أن
ــل عطايا  ــدمي ليُزينه بفض ــه الق جلباب
ــى األصل  ــرده عل ــل مت ــة أو بفض املوهب
ــة ذات  ــطوته لصناع ــن س ــالص م للخ
ــذا األصل. من  ــتقلة عن قيمومة ه س مُ
محاسن فاخر هيامه في التجريب، وفق 
ــى (احملاولة  ــة تعتمد عل ــدة منهجي قاع
ــوالت الفن بني  ــي خضم حت ــأ)، وف واخلط
ــموليتها وبني نزوع  ــة احلداثة وش يقيني
نقدي لها في تشكيالت فنانني (ما بعد 
ــني) جند فاخراً يفخر بنتاجه الذي  حداثي
ال ينتمي ملدرسة وإجتاه تشكيلي بعينه، 
دركاً  إمنا هو يختط له وميشي على وهن مُ
ملا يُالقيه من نقد، ألنه ينحت تشكيالته 
هيمنات سلطة املدارس،  اللونية خارج مُ
ــة  ــا املعرفي ــتخف بقيمته ــه يس ال ألن
ــه (واثق  ــل ألن ــة، ب ــا اجلمالي وبإضافاته

ــي ملكاً)، هضم كل عطايا  اخلطوة ميش
ــي  ــومري والبابل ــي الس ــوروث اجلمال امل
ــاء وعي  ــوري، ومتكن من بن ــى اآلش وحت
ــم ملوروثه الفني  ــاه وفق هض جمالي بن
ــة،  ــة البعدي ــة واحلداث ــزات احلداث وملُنج
ــب أن يُقال عن  ــأ ولم يرغ ولكنه لم يش
نتاجه اإلبداعي الفني أنه تشكيل على 
ــي ذاكرة  ــبق. ذاكرته ه ــرار تصميم س غ
أبناء جيله ممن حملوا بُندقية وبعضهم 
ــا معاً،  ــرون حملوهم ــا، وآخ ــل قلم حم
ــراً ولكنه  ــل البندقية قس ــرٌ يحم وفاخ
ــالم الرصاص، ال  ــه أق عبت ــل في جُ يحم
ــاص زارع اجلمال.  ــرب، بل رص رصاص احل
ندي  ــح جُ ــا مالم ــم به ــالم يرس ــي أق ه
ــا وال جمل.  ــة ال ناقة له به ــرب ظامل بح
ــخ األرض ليصنع منها  ــر يفخر تاري فاخ
تقن  ــاً بفرح، وألنه مُ لم بعد ألم ووجع حُ
للكيفية التي تُصاغ بها سردية الوجع 

أو الفرح داخل السطح التشكيلي، 
ــئلة الوجود  ــغ أس ــده يُصي ــك جت فإن
ــا نحو  ــائم أو نزوعه ــا املُتش بنزوعه
ــراع في احلرب  الفرح في خضم الص
ــالء ضحايا أيديولوجيات  ــم أش ورس
ــة عنده  ــرة. وكل لوح ــمولية عاه ش
ــب للرؤية  ــا تغلي ــى وإن كان فيه حت
ــر عن رفض  ــة إمنا هي تعبي التجريدي
ــة فاخر  ــالم، لغ ــرب ودعوة للس للح

ــكيالتها  ــوان وتش ــي األل ــا ه فيه
تلقني من  ــا كمُ ــة ومتكنن التعبيري
الكشف عن مضامني قوله الفني 
في الرفض للحرب والدعوة للسالم 
من خالل فهم تشكيالته اللونية. 
ارسة يومية، ولكنه  الرسم عنده ممُ
ــم احلياة على  ــب كما يقول ويفه جتري
ــم امللك  تحولة، فقد رس أنها حياة مُ
البابلي بتاجه كمنتصر، ورسم امللك 
ــينهزم. الطير عنده رمز  كدكتاتور س
ــر وجه ملك  ــذا الطي ــرب وحتت ه للح
ــر رمز  ــمتية، والطي ــارة س وفوقه طي
ــر هي أن ال  ــت رغبة فاخ ــالم، فكان س
ــالم يلبس لباس  يكون الطير رمز الس
لَ  ــراً ال حمامة.جُ ــون نس ــرب، فيك احل

ــورد بكل ما  ــر أن يكون زراعاً لل هم فاخ
ــة لونية فيها  ــي الورد من بهاء وتعددي ف
ــن مرموزاته  ــب اجلمال. الطيور م دفق حلُ
التعبيرية وحتى التجريدية، منها بوجه 
ــي عن  ــكيل يش ــا بتش ــاني ومنه إنس
تعبير لوني ينتمي ملا أسماه «التعبيرية 
ــده  ــكل عن ــى يُش ــة»، فاملعن التجريدي
ــد اللوحة ملن متكن  تلقيه جس ــد مُ وعن
ــم فاخر في  ــن إدارك مضامني ومفاهي م

ــو  ــر أو التجريد. للوحات بيكاس التعبي
ــه األكادميي،  ــات وعي ــا في بداي حضوره
ــق لالنطباعية، وحتى (بول  ولكنه عاش
ــم  ــان) رغ ــق (مونتري ــم يعش ــر)، ول كلي
ــكال التقليدية. فائق  ــم األش أنه يُحط
ــليم مدرسة  ــتاذه، وجواد س حسن أس
ــدر ومحمد مهر  ــم حي ــا، وكاظ ــر به تأث
ــن آل  ــاكر حس الدين ورافع الناصري وش
ــه النظرية  ــالل أطروحات ــعيد من خ س

ــة اإلبداعية مدارس  ــكيالته اللوني وتش
ــكل د.فاخر  ــا. ش ــي به ــدي ويحتف يقت
ــدع  ــر واملُب ــم عبداألمي ــد ود.عاص محم
ــن عبود ومحمد صبري «مجموعة  حس
ــم فنانون تأثروا  ــام ١٩٨٠، وه األربعة» ع
ــتاذهم فائق حسن. لقد  ــاليب أس بأس
ــاركهما  ــم وش ــر ود.بالس ــاول د.فاخ ح
ــتذكار محمد صبري،  قاسم سبتي اس
ــيرة هؤالء،  ــد أكمل د.كاظم نوير مس وق

ــن وجود نوير لم  ــي يكونوا أربعة، ولك ك
ــري. يُحيك  ــد صب ــوض فقدان محم يُع
ــا يُحيك فنانو  ــر محمد لوحته كم فاخ
ادتهم، فينسج  الفطرة في اجلنوب سجَ
ــحري نسجته  ــاط س ألوانه وكأنها بس
ــي ألف ليلة  ــحرة واجلنيات ف ــدي الس أي
وليلة. في لوحته تعدد وبهاء لوني ساحر 
ــرَ احلكاية.  ــف لنا س ولكنه تعدد يكش
ــالد الرافدين  ــم واحلرب في ب حكاية األل
ــى يومنا هذا. لم  ــذ بدء اخلليقة إل من
تكن لوحة فاخر محمد كلوحة (فان 
رسيه البسيط،  كوخ) حينما رسم كُ
ــمان  أو لوحة (غوغان)، فكالهما يرس
بؤس حياتهما، وفي املُقابل جند فاخراً 
يرسم بؤسنا الذي ال أدلَ عليه سوى 
رسي  (املُتسلط)! فكُ رسي احلاكم  كُ
تهرئ بسيط، هو كرسي  (فان كوخ) مُ
ــينا الذي  رس ــه، وكُ ــلطة ل ــن ال سُ م
ــي  رس ــي فاره، كُ ــمه فاخر، كرس رس
رسي (احلاكم  ــي له. هو كُ رس من ال كُ
ــر  يت البش ــد أوحد ميُ ــر اهللا) واح بأم
ــطلة  ــي الس رس ــه كُ ــم. إن ويُحييه
ــمة. يدرك فاخر محمد قيمة  الغاش
املفاهيم وبُعدها التأثيري في لوحته 
ــم  ــن األه ــة، لك ــة أو التجريدي التعبيري
ــة التصويري  ــطح اللوح ــو س ــده ه عن
ــض  تنب ــة  جمالي ــيمة  ترس ــا  بوصفه
ــي كثير أو بعض منها  باحلياة وإن كان ف
تعبيرا أو جتريدا ملسكوت عنه يُخبرنا به 
ــن اجلمال الغائر خلف املُعاناة،  عن مكم
ــول في حوار  ــة عنده كما يق ألن احلقيق
له مع خضير الزيدي: «ليست في املرئي 
ــى حد تعبير  ــل في الالمرئي عل فقط، ب

هد الطريق لـ«التعبيرية  كاندنسكي» ممُ
ـ التجريدية)، ليُكمل فاخر رأيه بالقول: 
ــي  ــد، إالَ أن واقعيت ــي بالتأكي ــا واقع «أن
ــول والطبيعة  ــمي للخي ــن برس ال تكم
ــم احلقيقة  ــدة، إمنا أعمل على رس اجلام
ــتترة خلف حجاب البصر، فالعني  املُس
ــكان آخر  ــي في م ــة فه ــرى احلقيق ال ت
ــد سطوعاً»، ولو  ورؤية بصيرة القلب أش
ــومات (كاندنسكي)  أخذنا مناذج من رس
ــر لوجدنا كبير  ــومات فاخ وقارناها برس
ــكيل  ــة لفاخر معه من حيث التش صل
اللوني ونسجهما الفائق لـ«اللون». كأن 

ــون)  ــا إنتاج رؤى (برجس ــراً يُعيد لن فاخ
ال  ــكيل  وتش ــيمات  بترس ــفية  الفلس
ــش) بقدر ما  ــن الظاهر (املعي ــرك ع يُخب
ــن خلف  ــن الكام ــف ع ــاول الكش يُح
ــيرل) كما فهمها  ــر بلغة (هوس الظواه
ــي) في كتابه (املرئي  (موريس ميرلو بونت
ــر محمد  ــات فاخ ــي لوح ــي). ف والالمرئ
هاجرة ونخيل ال متر فيه وال عثق،  طيور مُ
بل سعف هزيل يُحاول فاخر فيه اإلبقاء 
ــكنا برمز عراقي من  على بعض من متس
ــز في طور  ــا اجمليد، ولكنه رم ــا تراثن بقاي

األفول.

مقاربات فنية وحضارية .. د. فاخر محمد صيرورة التشكيل وبقاء األصل
@Ú€Ïzn�fl@ÒbÓy@bË„c@Û‹«@ÒbÓßa@·Ë–ÌÎ@fiÏ‘Ì@b‡◊@kÌä£@È‰ÿ€Î@ÚÓflÏÌ@Úçâb �æ@ÍÜ‰«@·çä€a
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د. فاخر محمد فاخر محمد فنان تشكيلي بابلي يهوى التجريب ويخترق عوالم وعوالم في فضاء التشكيل ليجعل من لوحاته أيقونة للتعبير 
ــتير والدكتوراه في  ــة اجتماعياً وفنياً ليصنع لوحته هو. درس املاجس ــه فنانا حاملا يخترق األطر املتوارث ــاعري عن رؤيته بوصف ــي الش الوجدان

لية الفنون اجلميلة لعدة  ــغل منصب عميد كُ ــتركة، وش ش جامعة بغداد بكلية الفنون اجلميلة. أقام عدة معارض محلية ودولية فردية ومُ
أعوام. حاز على عدة جوائز أهمها: جائزة االستحقاق اخلاصة مبهرجان كان سورمير في فرنسا ـ جائزة فائق حسن الفضية للشباب..

البينة الجديدة / د. علي اِّـرهج

@âÏÓü@Ü‡™@äÅbœ@pbyÏ€@ø
@¸Î@ÈÓœ@ä∑@¸@›ÓÆÎ@ÒäubË�fl
@fiÎb �∞@›ÌåÁ@—»ç@›i@’r«
@ú»i@Û‹«@ıb‘i�a@ÈÓœ@äÅbœ
@Âfl@Ô”aä«@åfläi@b‰ÿé∑@Âfl
@È‰ÿ€Î@ÜÓ1a@b‰qaäm@bÌb‘i

fiÏœ˛a@âÏü@ø@åflâ

متابعة / البينة اجلديدة
ــة املصرية فيفي  وقعت الفنان
عبده في فخ الفوتوشوب، فبعد 
صورها التي اظهرت رشاقة غير 
ــرت  نش ونحافتها،  ــبوقة  مس
ــف  ــع فيديو كش ــرا مقط اخي

ــكل  عن حقيقة ش
ــمها  جس

تغيير. بدون 
ت  ــر نش و
عبر  فيفي 

ــتغرام مجموعة  انس ــق  تطبي
ــي  ــتان ذهب ــور بفس ــن الص م
ــني  ــدر والكتف ــوف الص مكش
وبدت فيها بغاية النحافة ومن 
ــاقة عالية، اال  ــن، وبرش دون بط
انها عادت وبدت على طبيعتها 
ــو وهي  ــالل مقطع فيدي من خ
ــعبية  ترقص على االغنية الش
ــر  وتظه ــو».  ول ــعراتها  «ش
ــتانها  بفس ــع  املقط ــي  ف
ــف وزنها  الضيق الذي كش
ــث بدت اكثر  احلقيقي، حي
ــا «كرش»  ــاً وحجماً وله وزن
ــي اخفائه  ــت ف ــح، جنح واض
بالصور، اال انه مبقارنة بسيطة 
ــو  والفيدي ــور  الص ــني  ب
بينهما،  ــرق  الف يتبني 
علماً انه من الواضح 
ــارة  أنها بدأت بخس
اال  ــد  الزائ ــا  وزنه
ــت  ليس ــا  انه
ــر  تظه ــا  كم
الصور. ــي  ف
ــل  ع تفا

ر  ــو جلمه ا
ــكل واسع مع  بش

ــا  وحركاته ــا  رقصه
التي متايلت  الطريفة 
ــيقى،  فيها مع املوس
تعليقها  ــي  ف ــرت  وعب
بكلمات  ــعادتها  س عن 
ــر  ــا الكبي ــة وبحبه االغني

لها.

@NNlÏëÏmÏ–€a@Éœ@ø@…‘m@ÍÜj«@Ô–Óœ
Ô‘Ó‘ßa@bË„ãÎ@ÎÜjÌ@—Ó◊@aÏ”Üñm@Â€متابعة/ البينة اجلديدة

ــاد الطائي بعد انتهاء  ــن الفنان العراقي اي ــاد الى ارض الوط ع
ــوح, وكان في  ــة القلب املفت ــالج اجرى خاللها عملي رحلة ع
استقباله في مطار بغداد الدولي وفد من نقابة الفنانني على 
رأسهم الفنان العراقي د. جبارجودي نقيب الفنانني العراقيني 
ــينما  ــي دائرة الس ــارح ف ــم مدير املس ــالح ابراهي ــان ف والفن
واملسرح, وكان الطائي في رحلة عالج الى الهند اجرى خاللها 
ــالل الرحلة جمهوره  ــوح وتفاعل معه خ ــة القلب املفت عملي

وزمالئه الفنانني بالدعوات واالمنيات بالشفاء .

x˝«@Ú‹yâ@Ü»i@ÂüÏ€a@ûâc@µg@ÖÏ»Ì@Ôˆb�€a
متابعة/ البينة اجلديدة

ــاج الدرامي  ــاع عن االنت ــري وانقط بعد توقف قس
ــن خالل مبادرة  ــا العراقية من جديد م ــود الدرام تع
ــدوق دعم  ــض عنها صن ــي متخ ــاة) الت ــا حي (الدرام
ــذه املبادرة  ــالل اول ثمار ه ــا العراقية ومن خ الدرام
ــدي (عائلة خارج  ــي الكومي ــل العراق وهو املسلس
التغطية) حيث بدأ اخملرج القدير (جمال عبد جاسم) 
التحضيرات اخلاصة بالعمل على امل بدء التصوير 
قريبا, يقول جمال: هذا املسلسل من تأليف قحطان 
زغير وانتاج جلنة الدراما حياة ومت اسناد ادوار العمل 
للفنانني قاسم املالك ومحمد حسني عبد الرحيم 
ــان دعدوش  ــف نعيم وجنوم الكوميديا احس وعواط
ــاركة  ــعد خليفة ولؤي احمد وعلي داخل ومش وس
ــم,  ــامي قفطان ومحمد هاش ــة للفنانني س خاص
ــن والوجه اجلديد  ــروق احلس وايضا صبا ابراهيم وش

ــل فيتألف من  ــي للعم ــا الكادر الفن ــرم ثامر, ام ك
مدير التصوير مصطفى حكمت ومدير االنتاج علي 
املالك واالدارة الفنية للمبدع نقيب الفنانني د.جبار 

جودي واخملرج املنفذ محمد كمر.

ÜÌÜu@Âfl@ÚÓ”aä»€a@bflaâÜ‹€@Ú‘œÏfl@ÒÖÏ«

متابعة / البينة اجلديدة
ــد فهمي،  ــن الفنان احم ــالن خطوبتها م ــد إع بع
اعاد رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو 
ــا عن عمليات  ــا الزاهد خالل حديثه ــة هن للممثل
ــع برنامج  ــابة في لقاء م ــل. وحتدثت الش التجمي
ــكلة صوتها  ــن مش ــة ع ــكل عفوي ــوح» ب «بوض
ــاهدين  ــا والتي تزعج بعض املش ــي تعاني منه الت
ــاءلون عند  ــتمعني، الفتة الى ان الناس يتس واملس
سماعها كيف يكون هذا الصوت لهذا الشخص، ال 
سيما وانها تتمتع بشكل صغير ومبالمح طفولية، 
ــا ان جتري  ــن اقترح عليه ــى ان هناك م ــارت ال واش
عملية جتميل في االحبال الصوتية اال انها رفضت 
ذلك بشكل نهائي. واكدت هنا انها لم تخضع ألي 
جتميل في وجهها، وبالتالي ترفض القيام بذلك من 
ــيرة الى انها بدأت جتري تدريبات  اجل صوتها، مش
صوتية لتخف نبرته قليالً. وكانت الفنانة املصرية 

ــبب صوتها في  تعرضت للكثير من االنتقادات بس
ت  ــال ملسلس والذي يصفه البعض ا

واملرهق للسمع.بـ«املزعج» 

Ù5ÿ€a@bËn‹ÿífl@Â«@tÜznm@ÜÁaå€a@b‰Á@NNbËniÏ�Å@Ü»i

متابعة / البينة اجلديدة
ــكات  ــاهني في إس ــام ش ــة إله ــت الفنان جنح
ــها «الكاجوال» في  ــبب مالبس ــا بس منتقديه
مهرجان اجلونة السينمائي، بارتداء فستان مميز. 
واختارت شاهني فستاناً انيقاً اسود اللون، طويالً 
ــوفاً عند منطقة الصدر، ولفتت االنظار  ومكش
ــا نحيفة،  ــة التي اظهرته ــه الضيق بتفصيلت
ــابقة، ونسقت معه  على عكس اطالالتها الس
حقيبة سوداء صغيرة وعقداً من االملاس واقراطاً 
ــن االملاس ايضاً.ومن الناحية اجلمالية،  طويلة م

رفعت النجمة املصرية شعرها مبا يتناسب مع 
ــاً ناعماً مع  ــتانها، ووضعت مكياج ــة فس قص
ــر مقطع فيديو  ــفاه قوي اللون. وانتش احمر ش
ــتانها االنيق وتتمايل  ــتعرض فس لها وهي تس
ــبب  ــا، وعلقت بطرافة ان الس لتظهر نحافته
ــم  ــود الذي يظهر اجلس ــون االس ــود الى الل يع
ــت ملوجة  ــاهني تعرض ــة. وكانت ش ــر نحاف اكث
ــاخرة بسبب مالبسها التي  من االنتقادات الس
حضرت فيها افتتاح املهرجان، الفتني إلى أن ما 

ارتدته سيئ وغير مرتب وال يليق بها كفنانة.

متابعة / البينة اجلديدة
ــل مصممة  ــار واألقاويل حول حم ــادت االخب ع
ــني،  ــيل، زوجة تامر حس ــمة بوس ــاء بس األزي
ــر بقوة على مواقع التواصل االجتماعي  تنتش
ــل رواد  ــر. وتناق ــي األم ــل نف ــا ع ــم اصراره رغ
السوشال ميديا خبر حمل بوسيل في الشهور 
ــرة بطفل ثالث، ذكر، وينوي الثنائي والدته  األخي
ــد، اال ان النجمني  ــميته احم ــركا وتس في امي
ــاعة على هذا اخلبر وفضال  لم يعلقا حتى الس
السكوت. وكانت بسمة نشرت صورة لها تُظهر 

ــدى متابعاتها  ــاقتها، ولكن تعليق من اح رش
ــث كتبت  ــب، حي ــا على عق ــور رأس ــب االم قل
ا على الصورة: «ألست في الشهر الثامن  تعليقً
ــارعت بسمة حينها إلى نفي  من احلمل؟»، فس
اخلبر جملة وتفصيال، موضحة أنه غير صحيح 
ــمة وتامر  وال ميت للواقع بأي صلة. يذكر أن بس
ــا ويحرصان دائما  ــان، تاليا واماي لديهما طفلت
ــع التواصل  ــالم ومواق ــى إبعادهما عن اإلع عل
ــن التنمر والتعليقات املؤذية التي  حلمايتهما م

قد تطالهما من البعض.

bËÌÜ‘n‰fl@oÿém@¥Ábë@‚b:g
H’ÓôIÎ@H“ÏíÿflI@Êbné–i

متابعة / البينة اجلديدة
ــد عامني على انفصالها عن  ــراً، بع ــأن زواج النجمة العاملية أجنلينا جولي س تضاربت األنباء في ش
النجم براد بيت. وفي الوقت الذي أعلنت فيه مجلة New Idea البريطانية أن جولي تزوجت سراً من 
ــالً، مؤكداً أن النجمة البريطانية لن  ــر بريطاني، نفى موقع «gossipcop» اخلبر جملة وتفصي بليوني
ــواه، حيث أنها ال تعيش أي قصة حب في الوقت الراهن.ونقلت اجمللة عن  تتزوج من هذا الرجل وال س
ــاعره القوية جتاهها،  ــبب مش أحد املصادر أنّ حبيب أجنلينا كان يعيش حاالً من اليأس واإلحباط بس
ما دفعه إلى إقامة حفل زفاف بسيط خالل عطلة نهاية األسبوع الفائت تأكيداً على حبه والتزامه 
ي مت في حديقة قصر جولي، مضيفاً بأن أوالدها  ــرّ جتاهها. كما ذكر املصدر أن االحتفال بالزفاف الس
ــروا االحتفال، وأن جولي تكتّمت على تفاصيل احلفل واكتفت بوصفه «يوماً جميالً»، خصوصاً  حض

أنها أعلنت عن حبها حلبيبها اجلديد أمام الكاهن.

_Ô„b�Ìäi@7„ÏÓ‹i@Âfl@�a �äç@Ô€Ïu@b‰Ó‹¨c@xaÎã@Ú‘Ó‘y@bfl
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إعالن

شروط وضوابط موسم العمرة لعام 
(١٤٤٠ هـ /٢٠١٨- ٢٠١٩ م )

ــن البدء  ــا للحج والعمرة ع ــة العلي ــن الهيئ تعل
بتصديق عقود الشركات الراغبة بتسيري رحالت 

العمرة للموسم 
(١٤٤٠ هـ /٢٠١٨-٢٠١٩ م )

ــروط والضوابط اِّـوجودة لدى الهيئة   وفق الش
ــم الحسابات  َّـ الدائرة االدارية واِّـالية – قس
ــي يمكن  ــة، والت ــداد / الجادري ــا َّـ بغ بمقره
الحصول عليها مقابل مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠) 
مائتان وخمسون الف دينار غري قابل للرد، علما 
ــوم االربعاء  ــر الهيئة تبدأ من ي ــة مق ان مراجع

اِّـوافق ٢٠١٨/١٠/٣.

الهيئة العليا للحج والعمرة
جامعة ميسان / كلية العلوم 

لجنة اإليجار والبيع 
إعالن 

ــدة علنية لتأجري  ــراء مزاي ــان عن اج ــة العلوم/ جامعة ميس ــة االيجار َّـ كلي ــن لجن تعل
ــع وايجار اموال الدولة رقم (٢١)  ــتوديو تصوير) اِّـدرجة أوصافه أدناه وفقاً لقانون بي (س
لسنة (٢٠١٣) اِّـعدل فعلى الراغبني باالشرتاك َّـ اِّـزايدة مراجعة حسابات كلية العلوم 
ــر االعالن  ــروط اِّـزايدة خالل مدة (١٥) يوماً تبدأ من اليوم التالي لنش ــحب ش لغرض س
ــة (٢٠٪) من القيمة  ــم التأمينات القانونية البالغ ــتصحبني معه َّـ الصحف اليومية مس
ــتجري اِّـزايدة َّـ يوم (االربعاء) اِّـصادف  ــكات الشخصية وس اِّـقدرة فضالً عن اِّـستمس
ــرة صباحاً َّـ بناية عمادة الكلية ويتحمل  ــاعة العاش (٢٠١٨/١٠/١٧) عند تمام الس

من ترسو عليه اِّـزايدة اجور النشر واالعالن.
ا.م.د صبيح جاسم كاطع
عميد كلية العلوم/ وكالة

فقدان هوية
ــم (طارق  فقدت هوية باس
ــادرة  ص ــادي)  حم ــل  غاف
ــركة  الش النقل  ــن وزارة  م
ــوط الجوية  ــة للخط العام
ــن يعثر  ــة، على م العراقي
ــليمها اُّـ جهة  ــا تس عليه

اإلصدار.
مع التقدير.

فقدان هوية طالب
(بهاء  ــم  باس ــة  فقدت هوي
الدين حامد حنون) صادرة 
للعلوم  ــداد  بغ ــة  كلي ــن  م
االقتصادية الجامعة/ قسم 
هندسة الحاسوب، على من 
ــليمها إُّـ  ــر عليها تس يعث

جهة اإلصدار.
مع التقدير.
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من النافذة

ــان على جماليات الطبيعة وما تكتنزه      مذ تعرف اإلنس
ــحر مريح لبصره وممتع لبصيرته كونها متثل فضاء  من س
ندياً له، دأب على رصدها والبحث عن أكثرها متظهراً وتألقاً 
ــل  ــى احلدائق العامة كي يغس ــان ال ــراً، يلجأ االنس وتأثي
ــه بها، ومن خاللها، كلما ازدادت احلصارات حول  أحاسيس
ــه، بفعل  ــت عواطف ــده وتكلس ــه او هد التعب جس روح
ــان، في  ــم يقتصر اهتمام اإلنس ــني اليومي القاتل.ل الروت
ــي كونتها  ــات الطبيعيّة الت ــد اجلمالي ــة، على رص البداي
ــرع الفنانني في  ــها، وهي خير املكونني واب الطبيعة نفس
ابتكار هذه اجلماليات، ليرحل إليها كلما شعر باالختناق. 
ــتمتع بها  ــش، ليس ــكن ويعي ــى حيث يس ــا إل ــم نقله ث
ــالل النباتات  ــه. فأدخلها إلى بيته، من خ ــي غدوه ورواح ف
ــق  ــن حدائ ــيقها ضم ــى بتنس ــجار واألزاهير.واعتن واألش
ــرة خاصة  ــغ واملكونات، صغي ــكال والصي ــة األش متنوع
ــكنه، ثم بحيه ، ثم ببلدته ومدينته. فكانت احلدائق  مبس
ــا التاريخ جملة قصص عن  ــوق لن اخلاصة، ثم العامة، يس
ــة». في تنظيم احلدائق  ــهورة، كــ«بابل املعلق حدائق مش
ــي ربطوها وزينوها بالتماثيل املتنوعة.و مراعاة التناظر  الت
ــكل  والتوازن والتوزيع املدروس للظالل واألضواء التي تتش

التنويع في  من عملية 
ألوان وحجوم ومتوضــع 
أو  ــة  النباتيّ ــر  العناص
ــة ، بني جنبات  املعماريّ
ــي  ف ــواء  ــة، س احلديق
ــوء  ض ــر  بتأثي ــار،  النه
ــمس الطبيعي، أو  الش
ــل، فيجب أن  ــي اللي ف
ــاءة وتوزع  ــدرس اإلض تُ
ــرز جمالية  ــكل يب بش
ــا. ويؤكده ــا  عناصره

ويزيد من بهائها وتأثير 
ــي عيون  ــذا البهاء ف ه
ــاس  الن ــيس  وأحاس

الذين يؤمونها لالستراحة من مسير طويل، أو قضاء وقت 
ــوات طيورها،  ــجارها، وأص ــتمتاع بظالل أش الفراغ، لالس
ومشاهد نباتاتها، وزهورها ومياهها وما تضم من جماليات 
ــهم في تكوينها وتأليفها:  أخرى، طبيعيّة وصناعيّة، اس
ــي. وألن احلدائق رئات  ــدس والفنان والزراع الطبيعة واملهن
ــوز حتضرهـــا ورقيها،  ــر جمالياتها، ورم ــدن وأبرز مظاه امل
واملتنفــس الرئيس لفقرائها الذين ليس مبقدورهم امتالك 
ــن التي تكتنز على  ــة، أو الوصول إلى األماك حديقة خاص
ــات واجلبال  ــة في الغاب ــي كونتها الطبيع ــات الت اجلمالي
ــارت احلدائق العامة، محط  ــواطئ األنهار والبحار. وص وش
ــاس ، البد ان حترص الدولة على جعــل هـــدف  اهتمام الن
ــاء احلدائق، وتصميمها بشكل مثالي فريد ومنوذجية،  انش
ــى املتعة الكاملة خملتلف  ــح فرصة التنزه واحلصول عل تتي
ــدمي كافة ادوات  ــى اعتنائها بتق ــالوة عل ــراد اجملتمع ، ع اف
ــد ارتبط نزار  ــي الهادف لألطفال.لق ــذ الترفيه املثال ومناف
ــقية، فكانت تفوح بعطرها  قباني بعطر احلديقة الدمش
ــة قصائدها التي جدل فيها الفة  وتتالق ببهائها في دوح
ــحر. حبذا لو التفتت اجلهات املسؤولة واولت اهتماما    وس
ــل مناطقنا  ــة واملتنزهات كي جتع ــق العام ــاء احلدائ النش

مخضرّة ويانعة!.

الحدائق رئات اِّـدن 
وأبرز مظاهر جمالياتها، 
ورموز تحضرهـــا 
ورقيها، واِّـتنفــس 
الرئيس لفقرائها

18

أحمد البياتي ــر جريدتنا املواطن  ــر الى مق     حض
ــاوي) وذكر بانه  احملامي (اياد فؤاد حي
ــخ  ــكنية بتاري ــترى داراً س ــد اش ق
ــة العقار  ــل ملكي ٢٠١٧/١١/٥ ومت نق
ــف  املعال أم   (١١/١٠/١٥١٥) ــم  املرق
ــة البيع االصولية  بعد اجراء معامل
 / ــاري  العق ــجيل  التس ــرة  دائ ــي  ف
ــند  ــده بس تزوي ومت  ــى  االول ــرخ  الك
ــه تفاجأ بعد  ــار الدائمي ولكن العق
ــز على  ــارة حج ــاك اش ــرة ان هن فت
ــل املصرف  ــن قب ــور م ــار املذك العق
ــابق  ــي حيث ان املالك الس الصناع
ــتلف قرضاً من  ــار كان قد اس للعق
ــعة  املصرف املذكور قيمته (٩٩) تس

ــعون مليون دينار، وافاد ان هذه  وتس
ــدة عقارات  ــرت على ع ــة ج العملي
مجاورة له وذكر بان اشارة احلجز لم 
ــوزات وال مبلغ  ــر في نقل احلج تؤش
ــرض وال اجلهة احلاجزة ، علماً قد  الق
ــار اليها في اعاله  زودته الدائرة املش
بنسخة من الكتاب املرقم (١٤٤٩١) 
في ٢٠١٨/٩/١٦ والذي مت فيه االيضاح 
بان هذه العملية قد جرت على عدة 
ــة وااللية،  ــارات وبنفس الطريق عق
ــي محاكم  ــه رجل قانون ف علماً ان
ــيط  البياع ، فكيف باملواطن البس
ــض االمور  ــه بع ــى علي ــذي تخف ال
والفقرات القانونية. (البينة اجلديدة) 

ــام انظاركم يا  ــع هذا االمر ام اذ تض
ــي على ثقة  ــر العدل له ــي وزي معال
ــخصية  ــدة من متابعتكم الش اكي
ــرة املظلومني من  ــار احلق ونص واظه
ــكات الناس، وتأمل  املتالعبني مبمتل
ــا النهم ال  ــدوا احلقوق الهله ان تعي
ــل ان تكون املتابعة  ــب لهم، ونأم ذن
ــوا  ــم وان تزف ــن معاليك ــريعة م س
ــذي ارقه  ــذا املواطن ال ــرى له البش
ــا ان اجلريدة  ــر. علم ــق والتفكي القل
ــكات  املستمس ــة  بكاف ــظ  حتتف
ــدد  ــم الباري وس ــة .. وفقك الثبوتي

خطاكم ملا فيه خير البالد والعباد.
موبايل / ٠٧٧٠٦٥٦٦٨٩٩

  بعثت   (املعاون الطبي) زينب صبيح يوسف 
ــد االلكتروني  ــر البري ــا عب ــالة جلريدتن برس
ــة صحة بغداد  ــة على مالك مديري واملوظف
ــبة للعمل في مستشفى  الرصافة واملنس
ــول فيها: اضع  ــهيد ضاري الفياض تق الش

امام انظار معاليكم ظرفي اخلاص كوني ام 
ــؤولة عن االعتناء  لثالثة اطفال صغار ومس
ــنة حيث ال يوجد بديل  بصحة والدتي املس
ــرية الطارئة  ــي االس ــبب ظروف ــري بس غي
ــة عطفكم وتفضلكم باملوافقة على  راجي

ــنوات نظرا  ــس س ــازة ملدة خم ــي اج منح
ــة وفقكم اهللا  ــانية الصحي ــي االنس حلالت

خلدمة العراق وشعبه.
موبايل/ ٠٧٧٣٣٣٤١٥٥٨

ــالم في وزارة  ــرة العالقات واالع ردت دائ
التعليم العالي والبحث العلمي على 
ــا املرقم  ــا بعدده ــرته جريدتن ــا نش م

(٣٠٢٨) الصادر  بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٧ حتت 
عنوان (امام انظار وزير التعليم العالي 
ــة  االجاب ــت  وكان ــي)  العلم ــث  والبح

كاالتي:ـ يرجى التفضل بابالغ الطالب 
(احمد طالب علي مطر) املوما اليه في 
املوضوع الصحفي اعاله باالعتذار عن 

تلبية طلبه لكون التعليمات ال جتيز.
ــة ..مع  ــر االجاب ــل بنش ــى التفض يرج

التقدير.

أ.م.د حيدر محمد جرب العبودي
مدير دائرة العالقات واإلعالم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بغداد / البينة الجديدة
ــهد العراق منذ عام ٢٠٠٣، انهيارا  ش
ــرا وتراجعا في اخلدمات الصحية  كبي
ــة من  ــة املبذول ــود احلثيث ــم اجله رغ
ــف  ــذا اجملال ، لالس ــي ه ــني ف العامل
ــفيات البالد من  تعاني أغلب مستش
ــتويات  تردي األوضاع على جميع املس
ــة واخلدمة املقدمة  من ناحية النظاف
للمريض، وساعد على انتشار العديد 
من االوبئة واألمراض التي اختفت من 
العراق والعالم منذ عقود مثل:املالريا 
ــون والكوليرا . اذ تعاني أغلب  والطاع
ــف  ــن ضع م ــراق  الع ــفيات  مستش
ــى  ــى حت ــام باملرض ــة واالهتم الرعاي
ــن نقص  ــك م ــم وكذل ــال منه األطف

األدوية احلاد، باإلضافة إلى فرض رسوم 
ــبه  ــل اخلدمة ش ــع مقاب ــى املراج عل
ــفيات  ــض املستش ــي بع املعدومة.ف
ــتمرار التلوث  ــز الصحية كاس واملراك
ــفيات  باألخص  ــض املستش ــي بع ف
ــا أن “  ــات ،  كم ــاالت العملي ــي ص ف
مركز ابن البيطار التخصصي، يعاني 
ــعاع  ضعف إجراءات الوقاية من اإلش
ــعة ، ونقص صاالت  ــم االش ، في قس
ــفى  ــطرة“. ومستش ــات القس عملي
ــط ، يفتقر  الكوت في محافظة واس
ــر  لتقري ــة  املتخصص ــان  اللج ــى  إل
االحتياج من مادة األوكسجني  وليس 
ــفيات البصرة  بافضل حال،  مستش
ــي صالة الوالدة  ــث طفح اجملاري ف حي

ــى تلوثها وزاد  ــر من مرة ، ما أدى إل أكث
ــك  األمراض.وهنال ــار  انتش ــورة  خط

ــاب الرقابة مما يرهق  نقص األدوية وغي
املرضى ماديا وجسديا ونفسيا“ .كما 

ــة كاملة  ــد فيها وحدة معاجل ال توج
ــة للتخلص من اخمللفات  التي  ومركزي
ــكل خطرا على البيئة مبا يحويه،  تش
ــا  ( بكتيري ــة  بيولوجي ــات  ــن ملوث م
الكيميائية“. واملتغيرات  ،فايروسات) 
ــد  تزايد في  ــت احلاضر يوج وفي الوق
ــاألورامِ  ــرة كـ ــراض اخلط ــاالت األم ح
ــقاطــات  واإلس ــــوهات  والتش
والعــقم بسبب استخدام أســلحة 
ــي مختلف مناطق  ــار احملظورة ف الدم
العراق، واملــعادن الثــقيلة والتلــوث 
ــــة دوائية  ــاع سياس ــي، واتب البــيئ
فاشــلة وفقدان الرقابة والتــفـتيش 
ــور صناعة  ــدواء والغذاء وتده على ال

األدوية.

C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@Û‹«@Öäm@Ô‡‹»€a@szj€aÎ@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a@ÒâaãÎ

Úzñ€a@äÌãÎ@âbƒ„a@‚bfla@ÒÜëb‰fl

Ô”aä»€a@ÂüaÏ‡‹€@ÚflÜÅ@Èi@ûÏË‰€a@lÏ‹�fl@NN@÷aä»€a@ø@Ôzñ€a@…”aÏ€a بــــوابـــــة

ــلبية منها  ــدة ظواهر س ــي من ع ــي يعان ــن العراق املواط
ــات املعنية بذلك بل  ــدم اهتمام اجله ــول والفقر وع التس
ــيارات  ــا رغم كثرة الس ــارع العراقي مزدحم ــح الش اصب
ــون االرصفة وهذا  ولكن اكثر من ذلك اطفالنا وهم يفترش
ــر معيب حقا عندما نرى هكذا اطفال بعمر الورود على  ام

االرصفة. 
ــؤول  وكنا نتمنى من املس
ــي  يقض ان  ــي  العراق
ــول في  يتج ــو  وه ــه  عمل
ــة  احلبيب ــداد  بغ ــوارع  ش
ومحافظاتنا الطيبة لكي 
يرى بام عينيه ماذا يحصل 
ــوارث  ــارع من ك ــي الش ف
ــاس معوزين  ــانية وان انس
ــارع من اجل  ــون للش ينزل
ــى بعض  ــوا عل ان يحصل
ــر .. فهل يعقل في  الدناني
بلد يطفو على بحيرة من النفط واخليرات يحصل به مثل 
ذلك االمور ؟. على املسؤول ان  يقضي على الفقر ومتابعة 
ــولني الن اغلبهم من النساء واالطفال حيث  احوال املتس
ــؤول   ــت الظاهرة عامة ومعروفة دون ان يحرك املس اصبح
ساكنا .. بل نريد انقاذ هذه الشريحة الكبيرة من الفقراء 
واحملرومني واملظلومني واملتسولني كلهم ابناء الوطن وهم 
ــن الوعود وماذا  ــى اكتافهم. فأي ــؤولون عل من صعد املس

قدمتم لهم ؟
أخيرا:ـ

ــف معهم بكل  ــعر بأهله  ويق ــا يش ــؤوال وطني نريد مس
املصاعب واملتاعب ال يهمل صغيرا وال كبيرا بل ميرض قبل 
ان ميرض الفقير ويسارع في جندة الناس النه مسؤول على 

تلك املشاهد اليومية حلياة املواطن العراقي.

هل يعقل َّـ بلد 
يطفو على بحرية 
من النفط والخريات 
يحصل به مثل ذلك 
االمور ؟

حسني السومري

ÚÓj‹ç@äÁaÏ√

   شكا مواطنون من سكنة العاصمة بغداد من ارتفاع غير 
ــهرية والتي باتت خارج عن  ــبوق في بدالت االيجار الش مس
ــكن يؤويهم.  ــدرة اصحاب الدخل احملدود  وليس عندهم س ق
ــول هؤالء ان اصحاب العقارات بالغوا برفع بدالت االيجار  ويق
ــتفيدين  ــي دول العالم مس ــكن االن ف ــب منهم يس واالغل
ــهرية.كما يعاني  ــنوية او ش ــا تدره عقاراتهم من ارباح س مم
ــارات محالهم وال  ــن ارتفاع ايج ــال التجارية م اصحاب احمل

سيما ان البالد تعيش حالة ركود اقتصادي واضح.
ــان واحلكومة واالمانة  ــدة «البينة اجلديدة» تطالب البرمل جري
ــرك الفوري ألجل  ــوزراء و وزارة العدل بالتح ــة جمللس ال العام
تشريع قانون عادل ومنصف يضع حداً ألرتفاع بدالت االيجار 
ــعة  ــرائح واس ــية لش وبأخذ بنظر االعتبار األوضاع املعيش
ــكنية على وجه  من املواطنني ذنبهم انهم ال ميلكون دوراً س
األستقالل كما يأملون بأن يكون تشريع هذا القانون سريعاً 
ــتأجرين ينتظرون هذا االجناز من احلكومة  ألن املواطنني املس
املقبلة.كما تناشد «البينة اجلديدة» وزارة البلديات واألعمار 
ــة توفير  ــكنية بغي ــات الس ــدد اجملمع ــادة ع ــكان لزي واألس
ــر األيجارات. ــي نخلصهم من ني ــكن الئق للمواطنني ك س

ــيتحقق حلم املواطن املبتلى، ام ان األمر يحتاج الى  فهل س
زمن؟.

مواطنون عنهم الصحفية سارة جمال

@ÚÌâbvn€a@fib0aÎ@Âÿé€a@âbØa@ b–mâa
_Ÿ€à€@ÙÜñnÌ@Âfl@NN@ÊÏ‰†@Ü«bñnÌ

الى البرلمان والحكومة و وزارة العدل

ــكنة محلة ٩٦٩ الزعفرانية /حي الزهور  هاتفنا لفيف من س
وذكروا بأن اخلطة االستثمارية المانة بغداد بخصوص اكساء 
طرق احمللة ٩٦٩ قد مت وضعها في اولوية ثالثة لالكساء وذكروا 
ــاء اذ قد مضى  ــا االولوية االولى في االكس ــأن محلتهم له ب
عليها وقت طويل دون اكساء, ويرجون اعطاء املوضوع اهمية 

من خالل املفاضلة في اكساء بقية احملالت ضمن املنطقة.

م/ اكساء محلة ٩٦٩
ÒÖaäÿ€a@ÚÌÜ‹iÎ@ÖaÜÃi@Ú„bfla@âbƒ„a@‚bfla

امـــام انـــظــــار وزيـــــر الــعـــــــــــدل:

@¯uÏœÎ@ÚÓ‰ÿç@�aâaÖ@Ù6ëa@ÂüaÏfl
Ô«b‰ñ€a@“äñ‡‹€@ÒãÏv™@bË„bi
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 
محكمة بداءة البياع

العدد: ٩٦٣/ب/٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/٩/٢٦ 

إعــــــــــالن
ــني ودعاء وآالء أوالد عبد الكريم عوده  ــليمة حسن حمادي، أحمد وحس اِّـدعي عليهم/ س
ــؤرخ َّـ ٢٠١٨/٧/٢٩ الدعوى  ــدرت اِّـحكمة قرارها اِّـ ــز مجهولي محل االقامة اص عزي
ــن حمادي واحمد  ــليمة حس ــي قرار الحكم بالزام اِّـدعى عليهم س ٩٦٣/ب/٢٠١٨ يقض
ــة مورثهم عبد الكريم عوده  ــني ودعاء وآالء اوالد عبد الكريم عوده عزيز اضافة لرتك وحس
ــعة  ــبعمائة وتس ــتة ماليني وس ــر الداخلية (اضافة لوظيفته) مبلغ س ــي وزي ــز للمدع عزي
ــوم واِّـصاريف. غيابيا َّـ  ــاراً وتحملهم الرس ــني دين ــعمائة واثنني وخمس واربعني الفاً وتس
ــغ وتأييد اِّـجلس  ــرح القائم بالتبلي ــب ش ــك ولظهور كونكم مجهولي محل االقامة حس حق
البلدي عليه تقرر تبليغ بصحيفتني محليتني يوميتني ولكم حق االعرتاض عليه خالل اِّـدة 

القانونية وبعكسه سيكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي علي حميد العالق 

محكمة بداءة الفجر 
إعـــــــــــــــــــــــــالن

ــدد ١٧٩/ب/٢٠١٨ َّـ  ــر بالع ــة بداءة الفج ــم الصادر من محكم ــى قرار الحك ــاً عل عطف
ــيوع العقار ٨٠٨ محلة حسن علوان/ ناحية الفجر عن  ٢٠١٨/٣/٢٧ واِّـتضمن ازالة ش
ــر فعلى الراغبني  ــق اِّـزايدة العلنية ِّـدة ثالثة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النش طري
ــتصحبني معهم  ــرة ظهرا مس ــاعة الثانية عش ــراء مراجعة هذه اِّـحكمة َّـ تمام الس بالش
التأمينات القانونية البالغة ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة للعقار البالغة ٩٠٠٠٠٠٠٠ تسعون 
ــتجرى االحالة القطعية وفقا  ــركاء وعند انتهاء اِّـزايدة س مليون دينار ان لم يكونوا من الش
ــا اذا صادف يوم اِّـزايدة عطلة  ــرتي ام لألصول مع العلم ان الدفع نقدا والداللية على اِّـش

رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة.
القاضي/  اياد حنون هادي 

االوصاف:ـ  
نوع اِّـلك /٨٠٨ محلة حسن علوان-ناحية الفجر – اِّـشتمالت/ غرفتي نوم وهول واستقبال 
ومطبخ ودرج وبيتونه وساحة مكشوفه وحمام وتواليت خارجية – اِّـساحة/ ٤٠-/٣٢٩م 
ــك او اِّـتصرف/ ورثة  ــعون مليون دينار- اِّـال ــع – القيمة اِّـقدرة/ ٩٠٠٠٠٠٠٠ تس مرب

اِّـتوفى مزهر سلمان بردي.

الشركة العامة لتصنيع الحبوب
اعالن رقم (٢٠١٨/٩) 

م/ نقل وتفريغ الطحني َّـ محافظة بغداد / الرصافة الثانية
ــغ الطحني َّـ  ــن مناقصة لنقل وتفري ــرة االوُّـ ع ــوب) ان تعلن وللم ــة لتصنيع الحب ــركة العام ــر (الش ١-يس

محافظة بغداد/ الرصافة الثانية.
٢-تتوفر لدى (الشركة العامة لتصنيع الحبوب) التخصيصات اِّـالية ضمن (اِّـوازنة االتحادية) وينوي استخدام 

جزء منها لتنفيذ الخدمات نقل وتفريغ الطحني َّـ محافظة بغداد/ الرصافة الثانية.
٣-بامكان مقدمي العطاء الراغبني شراء وثائق اِّـناقصة باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري اُّـ [الشركة 
ــرتدة البالغة [١٠٠٠٠٠٠  ــم القانوني] وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري اِّـس العامة لتصنيع الحبوب/ القس
ــي العطاء الراغبني َّـ الحصول  ــب صك مصدق من احد اِّـصارف الحكومية]، بامكان مقدم ــون دينار بموج ملي

على اِّـزيد من اِّـعلومات مراجعة العنوان اِّـبني َّـ اعاله.
ــام الكائن َّـ  ــب اِّـدير الع ــع الحبوب/ مكت ــركة العامة لتصني ــي [الش ــوان اآلت ــاءات اُّـ العن ــلم العط ٤-تس
محافظة بغداد/ ساحة عدن/ مدخل مدينة الحرية] َّـ اِّـوعد اِّـحدد [اقصاه الساعة العاشرة صباحا من يوم 
٢٠١٨/١٠/٢٢ حسب توقيت مدينة بغداد] وسوف ترفض العطاءات اِّـتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور 

مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ ذات الوقت والتاريخ والعنوان. 
ــنة ٢٠١٤ َّـ كل ما لم يرد به  ــري كافة النصوص الواردة َّـ تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لس ((تس

نص َّـ هذا االعالن او يتعارض معها َّـ اِّـضمون)).
يجب ان تتضمن العطاءات ما يلي: 

١-شهادة تأسيس الشركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الشركات.
ــات االولية تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ (٤٠١٩٢٨١٩) اربعون مليون ومائة واثنان  ٢-التأمين
ــر دينار التي تمثل ٣٪ من الكلفة التخمينية من احد اِّـصارف اِّـعتمدة  ــعون الف وثمانمائة وتسعة عش وتس
ــل نفاذيته (٣٥) يوما من تاريخ  ــركة من قبل اِّـناقص حصراً او من يخوله قانوناً على ان ال تق ــرر المر الش ومح

انتهاء نفاذية العطاء البالغة ١٢٠ مائة وعشرون يوما من اِّـوعد النهائي لتقديم العطاء.
٣-كتاب عدم ممانعة من الدخول َّـ اِّـناقصات من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠١٨ ومعنون اُّـ الشركة 
العامة لتصنيع الحبوب حصرا (على ان يلتزم اِّـناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة اِّـناقصة بعهدته). 

٤-وصل شراء شروط اِّـناقصة.
٥-تقديم اعمال مماثلة وحسابات ختامية.

ــيارة ال تقل حمولة كل منها عن ١٦ طن يكون نصفها باسم الشركة  ــيارات حمل عدد (١٨) س ــنويات س ٦-س
ــة او الخاصة للمدير  ــة العام ــون بصيغة الوكال ــا الباقي ممكن ان تك ــاهمني أم ــاء او اي من اِّـس ــة العط مقدم
ــاهمني على ان يرد ضمن الوكالة الحق بان يتم الحجز عليها من قبل الغري كضمان للوفاء  اِّـفوض او اي من اِّـس
ومصادرتها وان ال تسقط الوكالة اال بعد موافقة الشركة العامة لتصنيع الحبوب حتى َّـ حالة توفر مسقطات 

الوكالة قانونا.
ــخة) يجب ان تكون مصدقة ومختومة طبق االصل من جهة االصدار  ٧-َّـ حالة تقديم وثائق مصورة (مستنس
اما بخصوص اِّـستمسكات الثبوتية (البطاقة اِّـوحدة او هوية االحوال اِّـدنية, شهادة الجنسية، بطاقة السكن 

وغريها) تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة.
ــرة  ــاعة العاش ــاركني َّـ هذه اِّـناقصات َّـ الس ــارات اِّـش ٨- يتم انعقاد اِّـؤتمر الخاص لالجابة على استفس

صباحا حسب توقيت بغداد يوم ٢٠١٨/١٠/١٥ َّـ مقر الشركة / القسم القانوني.
٩-َّـ حالة مصادفة يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا الستالم وفتح العطاءات.

مالحظة: الكلفة التخمينية كما َّـ الجدول اِّـرفق. 
اِّـهندس جاسم محمد عباس 
اِّـدير العام وكالة
رئيس مجلس االدارة 
 ٢٠١٨/٩/٢٦
http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية التنفيذ/  الرصافة
رقم االضبارة: ٦٧٦ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/٩/٣٠

إعـــــالن
ــن جغيدة  ــرى حس ــا الواقع َّـ االعظمية العائد للمدين بش ــل ٣٤/٣م٨ نجيب باش ــع مديرية تنفيذ الرصافة العقار تسلس تبي
ــبعمائة  ــعة واربعون مليونا وثالثون الفا وس ــني البالغ ١٤٩٠٣٠٧٠٠ مائة وتس اِّـحجوز لقاء طلب الدائن وفاء حميد عبد الحس
ــتصحبا معه التأمينات  ــر مس ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي للنش دينار فعلى الراغب  بالش

القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي 
اِّـنفذ العدل
صفا عبد اِّـنعم محمد

اِّـواصفات:
١.موقعه ورقمه:- االعظمية/ قرب ساحة عنرت/ موقعه ركن
٢.جنسه ونوعه:- دار واربع شقق مفرزة بصورة غري رسمية.

ــتقبال كبرية وهول  ــى طارمة امامية ومطبخ ومخزن وحمام وصالة اس ــه:- العقار موقع ركن ,الدار يحتوي عل ــدوده واوصاف ٣.ح
حولي ومرافق شرقية وسلم يؤدي اُّـ الطابق العلوي الذي يحتوي على غرفتني نوم. البناء من الخرسان اِّـسلح كونكريت واالرضية 
ــدران مغلفة بالجص  ــلم والج ــرياميك والفرفوري وكذلك الس ــات واِّـطبخ واِّـمرات مغلفة بالس ــت والجوران, الحمام ــي كراني كاش
ــطح الدار مغلف باالشتايكر, ومفرزة  ــبابيك وباب الدار من الحديد, واجهة الدار مغلفة بالحالن وس ــب والش والبورك, االبواب خش
ــقق الثالثة التي فوقها تحتوي على طارمة مسقفة ومطبخ وهول وغرفة نوم  ــقق سكنية االرضية والش ــمية ش منه بصورة غري رس

واحدة وحمام ومرافق مشرتكة ومجاز صغري والجدران مغلفة بالسرياميك للشقق الثالث االخرى نفس االوصاف. 
٤.مشتمالته:- 

٥.مساحته :- ٢٠٠ م٢
٦.درجة العمران:- جيدة

٧.الشاغل:- اِّـستأجرين (كون اي مظفر وانتصار حمدي) مع اِّـستأجرين للشقق يرغبون بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجرين. 
٨.القيمة اِّـقدرة:- وفق الضوابط ٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ثالثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار ارضا وبناء.

٩- القيمة العمومية السائدة بالسوق: ٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ اربعمائة وثالثون مليون دينار عراقي.

بغداد / البينة الجديدة
ــركات  ــا األمني العام جمللس الوزراء مهدي العالق مؤخرا  الش دع
ــكن، مشيرا  ــتثمارها في قطاع الس ــيع اس األجنبية الى توس
ــكلة السكن. وقال  ــكان العراق يعانون من مش إلى أن اغلب س
العالق في بيان صدر على هامش لقائه سفير االحتاد االوروبي في 
بغداد، إن ”البنى التحتية في العراق تعاني الكثير، وان احلكومة 
ــتثمرين احملليني والدوليني،  العراقية ترحب ببناء قاعدة من املس
ــب األولوية“. وأضاف  ــتثمارية حس ــاريعهم االس وان تُنفذ مش
ــراف كي نرى جميع  ــف اجلهود مع جميع األط ــن اليوم نكث ”نح
ــكل ملموس  ــتثمارية والتطويرية بش ــاريع والبرامج االس املش
على ارض الواقع“. واشار العالق الى ”اهتمام احلكومة العراقية 
ــيع  ــركات األجنبية الى ”توس ــا الش ــكان“، داعي ــاع اإلس بقط
ــكلة  ــه أهمية في حل مش ــب، ملا ل ــي هذا اجلان ــتثمارها ف اس
ــكن، التي يعاني منها اغلب سكان العراق“.من جانبه أكد  الس
ــفير االحتاد االوروبي ”وجود مشروع جتريبي يضمن خلق فرص  س
ــات في احملافظة، باإلضافة  ــتوى أداء املؤسس عمل وتطوير مس

الى مشاريع أخرى تهدف الى حتسني الواقع اخلدمي لها».

وكاالت / البينة الجديدة
ــر خربوطلي» مع رئيس  ــوري «محمد زهي بحث وزير الكهرباء الس
ــة  ــة اإليراني ــا الكهربائي ــركة مبن ــام ش ــر ع ــس اإلدارة مدي مجل
ــبل تعزيز التعاون االستراتيجي  «عباس علي ابادي» في طهران س
ــى األهداف  ــتركة وصوال إل ــاريع املش ــني وتطبيق املش بني الطرف
ــة املباحثات  ــتراتيجية املرجوة. وناقش اجلانبان خالل جلس االس
ــوريا في طهران الدكتور  ــفير س الفنية والتقنية التي حضرها س
عدنان محمود وعدد من مسؤولي الشركة اإليرانية العقد املبرم بني 
وزارة الكهرباء والشركة اإليرانية لتشييد محطة توليد كهرباء في 
ــتطاعة ٥٤٠ ميغاواط وبقيمة حوالي ٤١١  محافظة الالذقية باس
ــدة التنفيذ والتمويل وصوال إلى التوقيع  ــون يورو مبا في ذلك م ملي
ــكيل فريق عمل من اجلانبني لوضع اللمسات األخيرة  بينما مت تش
ــروع املتعلق  لدخول العقد حيز التنفيذ. كما بحث اجلانبان املش
ــبل  ــا س ــة في بانياس بطاقة ٣٤ ميغاواط وناقش ــاء محط بإنش
تأمني القطع التبديلية لتوسيع اجملموعتني اخلامسة والسادسة 
في محطة جندر باإلضافة إلى عقد توريد مجموعات غازية حملطة 
حلب وإصالح اجملموعتني األولى واخلامسة في محطة توليد حلب 
ــار خربوطلي إلى أهمية  ــتطاعة ٤٠٠ ميغاواط. وأش ــة باس احلراري
ــة الكهربائية في  ــبة للمنظوم تنفيذ العقد في الالذقية بالنس
ــكل عام من أجل مواكبة احلاجة للطاقة الكهربائية  ــوريا بش س
ــدد على أهمية التعاون الثنائي في مجال املشاريع  مستقبال وش
ــا مبا يخدم  ــة وتنميتها وتطويره ــى التحتي ــتراتيجية والبن االس
ــار الفتا إلى الرغبة  ــع املرحلة املقبلة من إعادة اإلعم ــب م ويتناس
ــارك إيران بإعادة اإلعمار في سوريا.وأكد خربوطلي أن إيران  بأن تش
ــتجتاز ما تتعرض له من حصار وعقوبات ومؤامرات. من جانبه  س
ــدمي مختلف أنواع  ــركة لتق ــتعداد الش ــار علي ابادي إلى اس أش
ــوزارة الكهرباء في  ــي والتجهيزات الالزمة ل ــم الفني والتقن الدع
ــاريعها بعملية إعادة اإلعمار في سوريا معربا عن الثقة  كل مش
ــيتغلب على كل الصعاب ويبدأ مرحلة  ــوري س بأن الشعب الس
ــح بعد اللقاء وصف الوزير  ــادة اإلعمار بعزمية كبيرة. وفي تصري إع
خربوطلي نتائج املباحثات مع إدارة شركة مبنا بأنها ايجابية جدا 
بينما أكد علي ابادي في تصريح مماثل أن جلسة املباحثات تركزت 
ــال احملطات التي مت إحداثها  ــتقبل التعاون الثنائي وإكم حول مس
ــاريع التي يحتاجها  ــة البرامج واملش ــبقا إضافة إلى مناقش مس

الشعب السوري في مجال الكهرباء.

@ÊÎb»n€a@Êbrzjm@ÊaäÌgÎ@bÌâÏç
ıbiäËÿ€a@fibv∂@ÔvÓma6ç¸a

بغداد / البينة الجديدة
ميتلك العراق حقلني نفطيني ضمن خمسة أكبر حقول للنفط بالعالم، 
ــط بالعالم، فيما  ــر حقل نف ــعودية كأكب ــل الغوار بالس ــدر حق ويتص
ــى التوالي. وفيما  ــة وغرب القرنة الرابع واخلامس عل احتل حقال الرميل
 GEO ExPro » ــة حقول النفط بالعالم، بحسب مجلة يلي أكبر خمس

Magazine» اخملتصة بالطاقة:
حقل الغوار - السعودية

قدرته اإلنتاجية تصل إلى أكثر من خمسة ماليني برميل يوميا، واكتشف 
احلقل سنة ١٩٤٨ ويقع على بعد ٢٠٠ كيلومتر شرق العاصمة الرياض.

حقل برقان - الكويت
اكتشف سنة ١٩٣٨، ويقدر االحتياطي فيه بني ٦٦ إلى ٧٢ مليار برميل.

حقل السفانية – السعودية
هو حقل نفطي بحري اكتشف سنة ١٩٥١، ويقع على بعد ٢٠٠ كيلومتر 
شمال مدينة الظهران السعودية، وتقدر االحتياطات املوجود فيه بأكثر 

من ٥٠ مليار برميل.
حقل الرميلة - العراق

ــركة «BP» البريطانية اإلنتاج  ــدر ش ــدود مع الكويت، وتق يقع على احل
ــورة على  ــي لهذا احلقل بـ ١٫٣٤ مليون برميل وفق إحصائية منش اليوم

املوقع الرسمي للشركة تعود إلى سنة ٢٠١٤.

÷aä»€a@ø@ÊbÓ�–„@Ê˝‘y
%b»€bi@fiÏ‘y@Úéº@5◊c@Â‡ô

البصرة / البينة الجديدة
ــرة مع  ــتثمار البص ــت هيئة اس بحث
ــة الصينية،  ــركة فوالنت للصناع ش
ــة  مدين ــروع  مش ــتثمار  اس ــرا  مؤخ
ــكنية. وقال رئيس هيئة  النخيل الس
استثمار البصرة علي جاسب محمد 
في بيان صحفي اثناء استقباله لوفد 
من شركة فوالنت للصناعة الصينية 
ــهيالت  التس ــة  ــنقدم كاف ــا س «انن
ــاالت  ــي مج ــي ف ــتثمار الصين لالس
السكن والطاقة والصحة»، موضحا 
ــتثمار  االس قانون  ــهيالت  «كافة تس
ــا جرى خالل  ــركة، فيم العراقي للش
ــتثمارية  ــرض للفرصة االس اللقاء ع

ــم  وأه ــكنية  الس ــل  النخي ــة  مدين
ــه اوضح ممثل  ــن جانب ــا». م امتيازاته
ــركة  ــركة جون يوجن يول ان «الش الش
ــة حول  ــن ٦٠ دول ــي اكثر م ــل ف تعم
ــيا والسعودية  العالم من بينها روس
ــتان واجلزائر وبالروسيا»، مبدياً  وباكس
ــتثمار  ــى «اس ــركة ال ــتعداد الش اس
اجملمعات السكنية الكبيرة و مشاريع 
ــح  واوض ــتثمارية».  االس ــي  املصاف
ــرة ملا  ــارت البص ــه اخت ان «مجموعت
ــع متميز»، مضيفا ان  حتتويه من موق
«الشركة ستدرس امكانية استثمار 
ــكنية وجعلها  الس ــل  النخي مدينة 
ــدن التي  ــة، وهي امل ــدن الذكي ــن امل م

ممت عبر إدماج املناطق الصناعية  صُ
وأماكن  ــة  والبنية اخلدمي ــة  والتجاري
ــة متناغمة، وتزويدها  الترفيه بطريق
ــدا مبا يالئم  ــا متطورة ج بتكنولوجي
ــاة العصرية».يذكر ان  ــات احلي متطلب
ــع على  ــل يق ــة النخي ــروع مدين مش
ــي منطقة  ــاحة ٢٤٠ كم مربع ف مس
ــر  ــور الزبي ــى خ ــة عل ــاه الضحل املي
السكني  ــروع  املش ــيحتوي  فيما س
ــة صناعية  ــى ميناء ومنطق ايضا عل
ــة  ومنطق ــة  املتقدم ــا  للتكنولوجي
ــة طبيعية  ــق ترفيهي ــال ومناط اعم
ــة بيئية تدخل الول مرة ضمن  ومحمي

التصاميم االساس للمدن العراقية.

بغداد / البينة الجديدة
ــة مؤخرا  ــألوراق املالي ــوق العراق ل ــق س حق
ــبوع  ــهمه خالل األس ارتفاعا في تداول أس
ــالل تداول ٣٦  ــبته ٥٢٥٪ من خ املاضي بنس
ــر التنفيذي  ــال املدي ــاهمة. وق ــركة مس ش
ــي بيان  ــالم ف ــه احمد عبد الس ــوق ط للس
ــبوع  ــوق نظم خالل االس ــي إن «الس صحف
ــات  ــس جلس ــي ٢٠١٨/٩/٢٧ خم ــي ف املنته
ــي وكذلك في  ــوق النظام ــداول في الس للت
ــوق الثاني حيث تداولت خالل جلسات  الس
ــركة في  ــهم (٣٢) ش ــبوع املاضي اس األس
ــركات في السوق  ــوق النظامي و(٤) ش الس
ــركات املدرجة  الثاني». واضاف ان «عدد الش
ــركات مساهمة  ــوق تبلغ (١٠٤) ش في الس
ــوق  ــي الس ــة ف ــركة مدرج ــا (٥٧) ش منه

ــوق  ــركة مدرجة في الس النظامي و(٤٧) ش
الثاني، بعد ان صدرت مصادقة هيئة االوراق 
ــهم مصرف آسيا  املالية على قرار ادراج أس
ــهم  ــالمي». واكد ان «عدد االس العراق اإلس
ــغ (٥٫٥٧٨)  ــي بل ــبوع املاض ــة لألس املتداول
ــهم مرتفعا بنسبة (٥٢٥٪) قياسا  مليار س
ــت قيمة  ــه فيما بلغ ــذي قبل ــبوع ال باالس
ــار لترتفع  ــهم (٣٫٣١٢) مليار دين ــك االس تل
ــبة ٥٠٩٪ قياسا باالسبوع  هي األخرى بنس
ــر السوق ISX ٦٠ في  الذي قبله واقفل مؤش
ــة من األسبوع املاضي بـ(٥٣٣٫٢١)  آخر جلس
ــن اغالقه  ــبة (٠٫٥٪) ع ــة مرتفعا بنس نقط
ــق على  ــا اغل ــه عندم ــذي قبل ــبوع ال لالس
ــرات تداول  ــبة ملؤش (٥٣٠٫٦) نقطة». وبالنس
ــتثمرين غير العراقيني في سوق العراق  املس

ــالم الى ان  ــد الس ــار عب ــالوراق املالية اش ل
ــتثمرين  ــترات من املس ــهم املش «عدد االس
ــي بلغ (١٦٣)  ــبوع املاض غير العراقيني لألس
مليون سهم مرتفعا بنسبة (٣٦٨٪) قياسا 
ــهم  ــا قيمة اس ــه ام ــذي قبل ــبوع ال باالس
املشترات فكانت (٢٩٨) مليون دينار مرتفعة 
ــبة ٢٢٨٪ قياسا باالسبوع  هي األخرى بنس
ــذ (١٢٩) صفقة  ــالل تنفي ــذي قبله من خ ال
على اسهم (٩) شركات». وتابع «اما األسهم 
ــني  ــر العراقي ــتثمرين غي ــن املس ــة م املباع
لألسبوع املاضي فكانت (٥٢٧) مليون سهم 
ــبة (٢٨٨٪) قياسا باالسبوع  وارتفعت بنس
الذي قبله وقيمتها كانت (٥١٠) مليون دينار 
مرتفعة بنسبة ٢٢٣٪ من خالل تنفيذ (٢٤٢) 

صفقة على اسهم (٦) شركات».

بغداد / البينة الجديدة
ــا  انه ــل  النق وزارة  ــفت  كش
ــتثماريني  اس ــن  عقدي ــت  وقع
ملطارين، مبينة انها تدعم ملف 
االستثمار لقطاع الطيران. وقال 
ــوزارة  ــي لل ــل اإلداري واملال الوكي
ــث  حدي ــي  ف ــوي  املوس ــد  احم
صحفي ان الوزارة ومن اجل دعم 
ــت عقدين  ــاع الطيران وقع قط
ــوك  ــاري (كرك ــتثماريني ملط اس
ــروك والبيتره  ــة ك ــي محافظ ف
ــني  ــان) وب ــة ميس ــي محافظ ف
املوسوي، ان املطارين مهمني من 
حيث املوقع فبالنسبة الى مطار 

ــمال  ــط ش يتوس فانه  كركوك 
ــط العراق انا بالنسبة الى  ووس
ــم جدا  ــره فهو مه ــار البتي مط
ــط العاملة  ــركات النف ــى ش ال
ــاف ان  ــراق. واض ــي جنوب الع ف
ــتثمار  ــوزارة تدعم ملف االس ال
ــران خاصة وان  ــاع الطي في قط
ــات العراق لديها  اغلب محافظ
مطارات ومدارج منها عسكرية 
ممكن استخدامها مدنية، الفتا 
ــرورة ان  ــس بالض ــى ان انه لي ال
يكون املطار هو لنقل املسافرين 
ممكن ان يكون اغلب عمله لنقل 

البضائع.
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ــلوكيات اجتماعية  ــياء وظواهر وس على الرغم مما يدور حولك من أش
ــر والصالح والطالح والزين  ــمني واخلير والش يتداخل فيها الغث والس
والشني الذي ترجتف له طبلتا األذنني.. أقول برغم تداخل األمور وتشابك 
ــكل الذي  زقزقة العصفور مع الزنبور وتصاعد الدخان من التنور بالش
ــطور، إال أن ثمة  ــني الس ــز أو الفرز ما ب ــك اللغ ــن الصعب ف ــل م يجع
ــف إيجابية أصيلة ما زالت قائمة لم تتأثر بعد بهذا (اخلريط) من  مواق
ــاً عراقية  ــة والتصرفات الالمنضبطة وأن نفوس ــلوكيات املنحرف الس
أبية لم تهتز أو تنحنِ للعاصفة برغم ما يحصل من تصدع في حياتنا 

وتعامالتنا اليومية..
ــني رفضوا أن  ــور الرائعة لعراقي ــام الص ــك عندما تتوقف أم ــد أن وأكي
ــكون  ــنة وظلوا يتمس يتلوثوا بآثام الرذيلة أو يغرقوا في مياهها اآلس
ــم العراقية كمن  ــة وقيمهم االجتماعية ونخوته بثوابتهم األخالقي
ــاس وجداني جميل بأن الدنيا ما زالت  يقبض على اجلمر، ينتابك إحس

لبت).. ليت قُ بخير وتستذكر القول املأثور (لو خُ
ــرقة، ولكني  ــألم بكل الصور واحلاالت املش في البدء ال أدّعي بأنني س
ــتقل  ــأعرض بعضاً منها.. أذكر أنني وزميلي رئيس التحرير كنا نس س
ــني، وقبالة حديقة  ــيارة ذات يوم صوب نقابة الصحفيني العراقي الس
ــرض على املارة مالبس أطفال فطلب  ــة بالضبط كان ثمة رجل يع األم
ــعد) أن ينادي الرجل ليدس  ــائق (س زميلي (عبد الوهاب جبار) من الس
ــاعدة السيما وأنه  ــكل من أشكال املس ــة آالف دينار) كش له (خمس
ــوز احلارقة،  ــمس مت ــب لقمة خبزه اليومي حتت ظهيرة ش يقف لكس
لكن الرجل انتفض من أعماقه وتراجع مسرعاً بشكل أثار حفيظتنا، 
ــدي.. آني جاي ابيع»، فقرر  ــم لوّح بيده وهو يبتعد: «عمي آني مو مج ث
ــافة بعيدة بعض الشيء وترجلنا  ــيارة جانباً ومبس زميلي أن نركن الس
ــتري القطعتني اللتني عرضهما  ــرنا حتى صرنا قبالته ثانية لنش وس
ــعرهما الرسمي مع املمنونية وربتنا على كتفيه  علينا للتو بكامل س
ــبه  ــارك اهللا فيه وبجهده ورزقه احلالل الذي يكس ــن دون أن يدري ليب م
لع كل اللصوص على  ــي أن يطّ ــن عرق جبينه، ولقد متنيت من أعماق م
مواقف أناس يعيشون شظف العيش ويكابدون ألجل البقاء، لكنهم 

يأنفون أن تثلم كرامتهم أو ينتقص من شأنهم!
ــيء يذكر، فقد أثارني قبل يومني مقطع فديو لرجل بلغ  والشيء بالش
به العمر عتياً واشتعل رأسه شيباً وهو يجلس القرفصاء على األرض 
أمام ستة صحون من (الفرفوري) لغرض بيعها ليجابه مبا يحصل عليه 
ــاعدته  ــاب رق له قلبه وأراد مس مصاعب احلياة.. وفي الفديو يظهر ش
ــل (٥) آالف دينار، لكنه  ــع له (٤) صحون مقاب ــب من الرجل أن يبي فطل
ـــ(٥) آالف دينار، لكن  ــالً أن يبيع له املاعون الواحد ب ــى، ثم عاد متوس أب
الرجل أصر على أن سعر املاعون الواحد هو ألف دينار فقط وهو ال يريد 
ــاً) بقوله: «إذا بعت املاعون الواحد بـ(٥) آالف هذا عمل  أن يرتكب (جرم

إجرامي»، وإذا ما فعل ذلك فإن (هاي شغلة مگادية) كما يقول!
ــن التعليق، ففي القلب غصة، ولكني أمتنى مخلصاً أن  ال أريد مزيداً م
يتعظ النشالة والسرسرية من احلرامية الذين بالغوا في إفراغ جيوبنا 

وألهبوا بسياطهم ظهورنا.. نسخة منه إلى الواوية لالطالع!

ــن زائري  ــر م ــدد كبي ــر ع انبه
ــم بإحدى  ــرض للفنون أقي مع
ــط  أورليان وس مدن محافظة 
ــم  معال ــماء  بأس ــا،  فرنس
التي خطت  العراقية  احلضارة 
ــي، من  ــن العرب ــوط الف بخط
قبل الفنان العراقي الفرنسي 
ــتعرض  واس ــح.  صال ــد  محم
ــام الزائرين، فن اخلط  صالح أم
ــن بقية  ــازه ع ــه وامتي وتاريخ
ــع بعض  ــوط التصاله م اخلط
ــكاالً  أش ــب  يكتس ــه  وجعل

ــوع اخلط،  ــب ن مختلفة حس
ــا الثلث  ــرة منه ــه كثي وأنواع
ــي  والديوان ــي  اجلل ــث  والثل
ــخ وغيرها. ومن لوحات  والنس
ــت ونالت  ــوط التي عرض اخلط
إعجاب الزائرين لوحات كتبت 
ــم  اس العربي حملت  ــط  باخل
ــتار  ــراق مثل عش ــم الع معال
ــن التي تضمنت  ووادي الرافدي
معها زخارف هندسية ملونة، 
ــوالت  ــم ومق ك ــن حِ ــال ع فض

عربية.

ــدس  ــب واملهن ــدث الكات يتح
ــر) الى  ــالم الطاه ــكاب س (ع
ــه  ــن جتربت ــر ع ــي تلعف مثقف
ــه مع تلعفر  الكتابية وذكريات
ــة تربية تلعفر  وذلك على قاع
ــر هذا  ــة عص ــاعة الرابع الس

اليوم االثنني (٢٠١٨/١٠/١).
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حتتدم النقاشات السياسية وتتصاعد حمى اخلالف بني القوى 
ــارع العراقي بتباين حاد في املواقف،  الكردية التي فاجأت الش
ــة اجلمهورية  ــتاني الذي يرى أن رئاس ــاد الوطني الكردس فاالحت
ــس حركة العدالة  ــح برهم صالح رئي العراقية من حصته رشّ
ــاد إليه وحظي بدعم  ــة الذي كان غادر احلزب ثم ع والدميقراطي
ــيدة هيرو خان ومعظم القيادات املؤثرة في الوطني، بينما  الس
الدميقراطي الكردستاني الذي رفض أن يكون املنصب حكراً على 
ــة  ــني وهو رئيس ديوان رئاس ــح فؤاد حس االحتاد الوطني قد رش
ــتان السابق، وهو قيادي معروف وشارك في حملة  إقليم كردس

النضال الكردي، وهو شيعي من خانقني وزوجته مسيحية.
ــر على  ــة في العلن والس ــية الكردية مجمع ــوى السياس الق
ــذي ميتلك اخلبرة  ــيد برهم صالح ال ــدرة وأملعية الس ــاءة وق كف
ــارس عمله في  ــوزاري خاصة وإنه م ــؤون العمل ال ــي إدارة ش ف
ــعة  مجلس الوزراء ببغداد نائباً لرئيس احلكومة، ونال ثقة واس
ــيون يرون  ــن الصحفيني والنخب الفكرية، والسياس ومحبة م
ــة األزمات وإيجاد  ــاءة والقدرة على معاجل ــخصيته الكف في ش
ــتطع الكرد الطعن في  ــول للقضايا العالقة، بينما لم يس احلل
ــس دولة ناجح ومتمكن، لكن  ــخصيته وهم يعلمون أنه رئي ش
ــي تغيير  ــلبي ف ــية لطاملا كان لها دور س ــابات السياس احلس
ــباب مرتبطة باملصالح اخلاصة  املعادالت وحتويل املسارات ألس
حتى لو كانت ستنال من مصلحة الوطن وتضيع احلقوق وتزيد 
من معاناة الناس الباحثني عن فرص حياة أفضل وظروف كرمية 

للعيش اآلمن واملستقر الذي تسود فيه الفرص املتكافئة.
ــعود البارزاني ال  ــتاني بزعامة مس ــزب الدميقراطي الكردس احل
يترك فرصة، مهما كانت صغيرة، إال وحاول استغاللها لصاحله، 
ــاون مع بغداد  ــراق، فهو يرفض التع ــل طموح بناء الع ولتعطي
ــؤولية عن خطاياه التي يرتكبها متعمداً عامداً  ويحملها املس
ــروعة التي كان لها  ألنه يحتفظ بالعديد من الرغبات غير املش
ــالد من النهوض  ــة العراقية ومنع الب ــي إيذاء الدول ــغ األثر ف أبل
ــببت  ــاد واإلرهاب واخلروج من املأزق الذي تس وجتاوز محنة الفس
ــية التي جتري وراء مصاحلها وتركت مصالح  به القوى السياس

الشعب واملواطن البسيط.
ــح فؤاد حسني ليعطل عمل البرملان الذي  ولهذا فالبارزاني رش
كان من املنتظر أن يصوّت على ترشيح صالح رئيساً للجمهورية 
ولم يحصل التوافق الكافي خاصة وإن املرشح للمنصب يحتاج 
إلى غالبية الثلثني للفوز، وهو يدرك أنه سيخلق مشكلة لكن 
ــد، وهي عازمة  ــمح له بتمرير ما يري ــية لن تس القوى السياس
على املضي في مشروع اختيار رئيس للجمهورية تتوافق عليه 
القوى السياسية كافة. هل نرى برهم صالح رئيساً جلمهورية 
العراق وهو الشخص األكثر لياقة وكياسة وقدرة على تبوؤ هذا 
ــاكله خالل الفترة  املنصب، وهو مرهم ناجح لعلل العراق ومش

املقبلة؟.. نتمنى له الفوز ألنه يستحق ذلك وهو جدير به.
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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.
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عبد الزهرة البياتي* فراس الغضبان الحمداني 

وجع يومي وقفة
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بغداد / البينة الجديدة

افتتحت وزارة النقل، أمس 
األحد، مطار كركوك املدني، 
ــرة  ــت أول طائ ــا هبط فيم
ــد إعادة  ــه بع ــى مدرج عل
تأهيله بالكامل. فيما أكد 
راكان  ــوك  كرك ــظ  محاف
سعيد اجلبوري أن مشروع 
ــترك لنا  ــار هدف مش املط
ــط دعم  ــاً وهو مح جميع
ــي احملافظة بجميع  مواطن

مكوناتهم.

ــدة)، وعلى  ــر (البينة اجلدي ــرة حتري ــف بالغ، تعزي أس بأس
ــاب جبار، بوفاة  ــس التحرير عبد الوه ــها الزميل رئي رأس
ــي (فتحي اجلواري)  ــه القاضي والعالّمة القانون املغفور ل
ــة العراقية والذي  ــار القانوني لرئيس اجلمهوري املستش
ــرتها (البينة اجلديدة)  ــه الرصينة التي نش عرف بكتابات

على صفحاتها خالل السنوات القليلة املاضية.
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ــابة  ألف مبارك للش

مبناسبة  الغزي)  (آالء 

ــمعة  الش ــا  إيقاده

عمرها  ــن  م ـــ(١٩)  ال

فرحة  ــط  وس املديد 

ــاء،  واألصدق ــل  األه

ــا  له ــات  األمني ــع  م

ــالمة  بالصحة والس

والنجاح في حياتها.

ــز  العزي ــل  للزمي
ــب  واألدي ــاعر  والش
(علي حنون العقابي) 
ــة  مجموع ــدرت  ص
عنوان  حتت  ــعرية  ش
(وحدي ولم يكن معي 
وعلى  ــي)  قلب ــوى  س
ــة  ــدى (١٤٤) صفح م
بث كلماته العشرية 
التي تناولت مختلف 
ــا  (هن ــات  املوضوع
بعثرت رمادي وسالما 
ايها الشاعر ومدارات 
ــن  والتكوي ــق  العش
وغيرها.. والكتاب هو 
االحتاد  منشورات  من 
العام لألدباء والكتاب 
ــراق. ويذكر أن  في الع

الزميل العقابي سبق 
ــل في جريدتنا  أن عم
ــة  الصفح ــى  وتول
فيها  ــة،  الثقافيـــــ
(البينة اجلديدة) تبارك 
ــده ومثابرته  ــه جه ل
ــه املزيد من  وتتمنى ل
ــق في  ــدم والتأل التق

مشواره األدبي.

وكاالت / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية 
ــا رفع دعوى قضائية ضد  عزمه
Google، لعدم  ــركة جوجل  ش
ــات بتعتيم صور  إذعانها لطلب
التقطتها أقمار صناعية ملواقع 
وذكرت  ــة.  حساس ــكرية  عس

الوزارة أنها ”طلبت تعتيم 
ــد اجلوية  القواع ــل  ــع مث مواق
ــة  النووي ــة  الطاق ــات  ومحط
ــح  على خدمات جوجل للمس
ــتخدام األقمار الصناعية،  باس
ــي“. القوم ــن  األم ــارات  العتب

ــت جوجل أذعنت لطلبات  وكان

ــابهة من حكومات أخرى،  مش
ــق بخدمات  ــبب قلق يتعل بس
وخرائط  ــرث“  إي ــل  مثل ”جوج
ــتريت فيو،  ــل وخدمة س جوج
ــوارع على  التي تتيح رؤية الش
ــية أن يضر ذلك  الطبيعة، خش

باألمن.

متابعة / البينة الجديدة
ــاء  الفض ــة  وكال ــدت  رص
ــراب  اقت ــا»  «ناس ــة  األمريكي
 «SPــم «١ ــب يحمل اس كويك

ــب ما نقلت  ــن األرض، بحس م
ــبريس». اكس «ديلي  صحيفة 

ــب  للكويك ــق  الدقي ــم  احلج
أن  إال  ــروف،  مع ــر  غي ــزال  الي

ــه ما بني  ــدرت طول ــا»، ق «ناس
ــب  ــرا، وبحس ــى ١٦٠ مت ٧٠ إل
الصحيفة فإنه يتجاوز ارتفاع 

ساعة «بيغ بني» الشهيرة.

كركوك / البينة الجديدة
ــكا عدد من سكان مناطق  ش
ــوك، امس االحد،  جنوبي كرك
ــراب  ــن ظهور مجاميع واس م
من حشرة كبيرة في منازلهم، 
ــر  للدوائ ــات  مطالب ــط  وس
ــراء  باج ــة  والبيئي ــة  الصحي
ــال  وق ــا.  ملكافحته ــالت  حم
ــكان قرية السعيدية  احد س
ــاد جنوبي  ــة الرش ــي ناحي ف

ــة ويدعى علي محمد  احملافظ
ــة وعدد من  ــكان القري إن «س
ــن ظهور  ــكون م املناطق يش
ــر  ــرة بحجم كبير تنتش حش

على شكل مجاميع واسراب»، 
مبينا «اننا لم نشاهد سابقاً 
ــرات وال نعلم  مثل هذه احلش
ــاف أن «االهالي  ــا هي». وأض م
ــون  تك ان  ــن  م ــون  متخوف
ــة ألمراض  ــرة ناقل هذه احلش
ــر  «الدوائ ــا  مطالب ــة»،  معين
املعنية مبراقبة هذه احلشرة او 
ــة رش مبيدات  قيامها بعملي

متنع تكاثرها».
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  القاهرة / وكاالت / البينة اجلديدة
 تعود الفنانة عال غامن إلى السينما 
ــد زنزانة  ــالل فيلمها اجلدي من خ
ــره خالل  ــالق تصوي ــرر انط ٧ املق
الشهر املقبل. وتشارك غامن في 
للفيلم  ــائية  النس البطولة 
ــن الفنانات فيما  مع عدد م
ــل  العم ــق  فري ــيعلن  س
املقبلة  ــام  االي ــالل  خ
بشكل نهائي بعدما 
تأكد في وقت سابق 
ــة  من ــام  انضم
ــاب  وإيه ــي  فضال
ــم  الفيل ــي.  فهم

ــاج  ــو اإلنت ــد ه اجلدي

ــالل  ب ــح  للمنت األول 

ــري وكان يحمل  صب

اسم احملترف وكتبه 

ــى  موس ــام  حس

ــرام  اب ــه  ويخرج

نشأت فيما يشارك 

ــاً كل من  ــه ايض في

ونضال  ــر  زاه احمد 

الشافعي.
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