
ــح احلزب الدميقراطي  حقق مرش
ــم  بره ــور  الدكت ــتاني  الكردس
ــاء  الثالث ــس  ام ــة  ليل ــح  صال
ــرين االول احلالي  ــي من تش الثان
ــس  ــب رئي ــاحقاً مبنص ــوزاً س ف
ــميا بعد  العراق رس ــة  جمهوري
ــة الثانية من  ــه في اجلول حصول
ــات التي جرت حتت قبة  االنتخاب
ــى (٢١٩) صوتاً مقابل  البرملان عل
ــن احلزب  ــه م (٢١) صوتا ملنافس
ــتاني فؤاد  ــي الكردس الدميقراط
ــني وقد حضر اجلولة االولى  حس
من االنتخابات (٢٩٧) نائبا حيث 
فاز الدكتور برهم صالح بـ (١٦٥) 
صوتاً مقابل (٨٩) صوتا ملنافسه 
ــني في حني  ــور فؤاد حس الدكت
ــحون االخرون  ــم يحصل املرش ل
ملنصب رئيس اجلمهورية والذين 
ــا سوى  بلغ عددهم (١٩) منافس
ــة ال تكاد تذكر  على ارقام ضئيل
ــد رئيس مجلس النواب  وقد توع
ــي النواب الذين  محمد احللبوس

ــة  جلس ــاب  نص ــر  كس ارادوا 
البرملان الختيار رئيس اجلمهورية 
لكنه تراجع عن ذلك بعد وصول 
عدد النواب في اجلولة االولى الى 
(٢٩٧) نائبا وكان (٤) من املرشحني 
ــباب  ــحاب الس ــرروا االنس قد ق
وتبريرات مختلفة وهكذا بقيت 
املنافسة محصورة بني مرشحني 
ــا الدكتور برهم صالح  اثنني هم
ــط  ــني وس ــور فؤاد حس والدكت
مؤشرات كانت تؤكد فوز صالح 
ــتمرت  باريحية مطلقة وقد اس
ــاب  النتخ ــان  البرمل ــة  جلس
ــاعة  الس رئيس اجلمهورية منذ 
ــوم امس  ــر ي ــن ظه ــدة م الواح
ــاعة التاسعة مساءً  وحتى الس
ــة التي رفعت  ــد حضر اجللس وق
ــاء املقبل القاضي  الى يوم الثالث
ــا حضر الى  ــت احملمود كم مدح
ــادل  ــور ع ــس الدكت ــان ام البرمل
ــي كانت مصادر  عبد املهدي الت
ــية  رجحت تكليفه من  سياس
ــس اجلمهورية املنتخب  قبل رئي
ــة.  املقبل ــة  احلكوم ــكيل  بتش

ــتان  ــم كردس ــس اقلي وكان رئي
السابق رئيس احلزب الدميقراطي 

الكردستاني مسعود  بارزاني قد 
ــدة امس الية انتخاب  انتقد بش
ــي وقت امر  ــس اجلمهورية ف رئي
ــتاني  احلزب الدميقراطي الكردس
ــني بتقدمي  ــؤاد حس ــحه ف مرش
ــن  م ــحاب  واالنس ــتقالته  اس
ــيح خالل رسالة مكتوبة  الترش
لكن رئاسة البرملان رفضت ذلك 
واكدت انه من الناحية القانونية 
ــح فؤاد حسني ان  ان على املرش
ــه  ــب خطي بنفس ــدم بطل يتق

يعلن فيه انسحابه امام رئاسة 
ــت اجلولة  ــذا مض ــان وهك البرمل
ــادر برملانية  ــة واكدت مص الثاني
ــم  ــان ل ــاء البرمل ــب اعض ان اغل
يلتزموا بقرارات كتلهم وصوتوا 
ــرون انه ينال  ــح الذي ي الى املرش
ثقتهم كما ان هناك توجيه لدى 
ــة البرملان بحسم منصب  رئاس
ــة  ــس اجلمهورية في اجللس رئي
التي عقدت امس لتفادي الوقوع 
ــتوري  ــذور الفراغ الدس ــي مح ف

ــد امس  ــا عق ــر ان اجتماع ويذك
ــي االحتاد الوطني  بني القيادي ف
بافل  طالباني و نيجرفان بارزاني 
ــي  ــاعات ف ــدة (٤) س ــتمر مل اس
ــى اتفاق  ــداد توصال خالله ال بغ
ــة  لرئاس ــح  املرش ــوص  بخص
ــاق انهار  ــن االتف ــة لك اجلمهوري
ــى البرملان وقد  ــل الدخول ال قبي
صرح الدكتور برهم صالح عقب 
ــوزه وبعد اداء اليمني القانونية  ف
ــدة  وح ــى  ــيحافظ عل ــه س بان
ــتقالله  واس ــيادته  وس ــراق  الع
ــون للعراق وليس  وتعهد بان يك
ــاف صالح ان  ــر. واض ــون اخ ملك
ــي بيتاً  ــا ل ــل هم ــف واربي النج
واحداً وان مجلس النواب اعتمد 
الشفافيه واالليات الدميقراطية 
ــوح في عملية انتخاب  بكل وض

رئيس اجلمهورية. 
وفي خبر عاجل كشفت مصادر 
اجلمهورية  ــس  رئي ــف  تكلي عن 
ــكيل  اجلديد د. برهم صالح بتش
ــاء  اعط دون  ــة  املقبل ــة  احلكوم

املزيد من االيضاحات.

بغداد / 
ــتعدادا لهطول  ــدت امانة بغداد، امس الثالثاء، اتخاذها جميع التدابير االحترازية اس اك
ــبكات اجملاري  ــليك ش ــة ان دوائرها عملت على تس ــهر اجلاري، مبين ــار خالل الش االمط
واستبدال االغطية التالفة واملسروقة في مختلف مناطق العاصمة.وقال مدير العالقات 
ــداد اعدت خططها  ــرة ، ان ”جميع دوائر امانة بغ ــم عبد الزه ــالم في االمانة حكي واالع
ــبكات اجملاري والصرف الصحي واستبدال اغطيتها  ــليك ش لكافة املناطق من اجل تس
ــم االمطار  ــري كل عام قبل بدء موس ــتعدادات جت ــروقة“.واضاف ان ”االس التالفة واملس
لتالفي حدوث فيضانات في مختلف املناطق“، مبيناً ان ”فرق الصيانة انطلقت باعمالها 
العادة تأهيل شبكات االمطار ومعاجلة بعض التخسفات في شوارع العاصمة“.واوضح 
ــرعت بخططها لفتح الشوارع الرئيسية، واالنسدادات احلاصلة في  ان ”امانة بغداد ش
شبكات اجملاري، باالضافة الى صيانة محطات الصرف الصحي“.يشار الى ان امانة بغداد 

كل عام تعد خطة لصيانة شوارع العاصمة وفتح وتسليك شبكات اجملاري.
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كتب اِّـحرر السياسي

فوز الدكتور برهم صالح رسمياً برئاسة جمهورية العراق بأغلبية برلمانية ساحقة

َّـ الهدف

ــامعنا وهي ان  لفترة طويلة ظلت ثمة اكذوبة تتردد على مس
ــريفي او بروتوكولي  ــة العراق هو تش ــب رئيس جمهوري منص
ــل ان املواد (٥٨)  ــن احلقيقة غير ذلك بدلي ــة له، ولك او ال قيم
ــس  ــى ان رئي ــد عل ــا تؤك و (٦٠) و (٦١) و (٦٤) و (٦٦) و (٦٧) كله
ــيادة  ــو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وميثل س اجلمهورية ه
ــتور واحملافظة على  ــهر على ضمان االلتزام بالدس البالد ويس
ــالمة اراضيه. وهذه  ــيادته ووحدته وس ــتقالل العراق وس اس
ــرات تؤكد على ان لرئيس اجلمهورية صالحيات واسعة  مؤش
ــحب  ــروعات القوانني وس في الكثير من القضايا ومنها مش
ــة على اعالن احلرب  ــس مجلس الوزراء واملوافق ــة من رئي الثق
وحالة الطوارئ باغلبية الثلثني وحل مجلس النواب والدعوة 

ــة في  ــات عام ــى انتخاب ال
ــرى بان  ــن هنا ن ــالد. وم الب
ــس اجلمهورية  ــيد رئي الس
ــم  (بره ــور  الدكت ــد  اجلدي
ــح) مطالب بالنهوض  صال
بكامل املسؤولية الوطنية 
ــه وفقاً  ــاة على عاتق امللق
ــه  وان ــيما  الس ــتور  للدس
ــي  ــة «بانن ــب املقول صاح
ــاً جلمهورية  سأكون رئيس
ــا»  ــس مرؤوس ــراق ولي الع
ــق انه رئيس  اي مبعنى دقي

ــعب العراق  ــه رئيس لش ــى اقصاه وان ــن اقصاه ال ــراق م للع
ــاز اال للعراق الواحد  ــه واديانه ومذاهبه ولن ينح بكل قوميات
ــكة  ــار الس ــداً الن يضع هذا العراق على مس ــعى جاه ويس
ــس اجلمهورية اجلديد لالضطالع  الصحيح، واملنا كبير برئي
ــيما ونحن نعول عليه  بهذه املهمة كاملة غير منقوصة الس
ــي ومعرفته  ــرة واقتدار في العمل السياس ــا ميتلك  من خب مل
ــهد العراقي وحتدياته ونقاط ضعفه  الكاملة بتفاصيل املش
ــة التي جرت  ــح في انتخابات الرئاس وقوته، وان فوزه الكاس
امس حتت قبة البرملان دليل اكيد على مقبوليته وثقة القوى 
السياسية والشعب به، واكيد انه سيكون اهال للمسؤولية 
واملنا كبير بالنجاح في مسيرته والعبور بالعراق الى الضفة 

االخرى بكل امن واطمئنان.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

أملنا كبري برئيس 
الجمهورية الجديد 

لالضطالع بهذه اِّـهمة 
كاملة غري منقوصة السيما 

ونحن نعول عليه ِّـا يمتلك  
من خربة واقتدار 

@èÓ€Î@�béÓˆâ@ÜÌä„
�bçÎ˙äfl

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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برهم صالح                      بيان الحزب الديمقراطي                        فؤاد حسني
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 بغداد / 
ــي، امس الثالثاء،  ــن البنك املركزي العراق أعل
ــني املدير  ــروط تعي ــن ش ــرط م ــن إلغاء ش ع
ــال البنك ،  ــط. وق ــركات التوس املفوض لش
ــتناداً الى قرار مجلس إدارة هذا البنك  انه اس
رقم (١١٤) لسنة ٢٠١٨ فانه تقرر إلغاء شرط 
ــرض تعيني  ــركة لغ ــهم في الش امتالك أس

املدير املفوض لشركات التوسط ببيع وشراء 
العمالت األجنبية.يذكر أن البنك املركزي قد 
ــرين الثاني ٢٠١٧ يشير  أصدر تعميماً في تش
ــف املدير املفوض ومعاونه  إلى إمكانية تكلي
ــاء من إجراءات  ــركة حلني االنته من قبل الش
ــة النهائية من  ــا ومنحهما املوافق تعيينهم

قبل البنك املركزي.

@äÌÜΩa@¥Ó»m@ø@�büäë@ÔÃ‹Ì@å◊äΩa@Ÿ‰j€a
¡çÏn€a@pb◊äí€@ûÏ–Ωa بغداد /  

ــائرون ,  ــت كتلة س اعلن
امس الثالثاء، عزمها على 
ــة  ــدمي طلب الى رئاس تق
امني  الستضافة  البرملان 
بغداد . وقال عضو الكتلة 
النائب عالء الربيعي, ان “ 
حتالفه يعتزم تقدمي طلب 

الى رئاسة البرملان لغرض 
ــني بغداد  ام ــتضافة  اس
مشفوع بعدد من تواقيع  
ــتضافة امني  النواب الس
حول  لالستيضاح  بغداد 
اإلخفاقات وتوقف بعض 

املشاريع املهمة ”.
ــب  الطل  “ ان  ــاف  واض

ــا تعانيه  ــبب م جاء بس
ــال  اهم ــن  م ــة  احملافظ
نتيجة  التقصير الواضح 
ــا  ــة “ مبين ــل األمان داخ
ــتضافة  االس ــد  موع أن 
ــيحدد بعد استكمال  س
انتخاب رئيس اجلمهورية 

.”

ÖaÜÃi@¥fla@Úœbönç¸@k‹ü@·ÌÜ‘m@‚ån»m@ÊÎäˆbç

اربيل /  
أكدت مفوضية إقليم كردستان، امس 
ــة النتخابات  ــاء، ان النتائج الولي الثالث
ــوم األربعاء  ــتعلن الي ــان اإلقليم س برمل
ــة  النهائي ــج  النتائ ــتعلن  س ــا  فيم

األسبوع املقبل، مبينة أنها تلقت ٦٢٥ 
طعنا باالنتخابات.

وقال املتحدث باسم املفوضية شيروان 
ــا لالنتخابات  ــة العلي زرار إن ”املفوضي
ــات إدخال  ــدأت بعملي ــتان ب في كردس

البيانات النتخابات برملان اإلقليم“.
وأضاف انه ”سيتم اليوم إعالن النتائج 
ــم  اإلقلي ــان  برمل ــات  النتخاب ــة  األولي
ــتكمل عمليات العد والفرز إلعالن  وس

النتائج النهائية خالل أسبوع“.

ــون املقدمة  ــدد الطع ــت الى ان ”ع ولف
بشان االنتخابات التي جرت قبل يومني 
ــوم اإلقليم  ــا في عم ــت ٦٢٥ طعن بلغ
ــالن نتائج  ــا بعد إع ــيتم النظر به وس

االنتخابات النهائية“.

b‰»ü@VRU@b‰Ó‘‹mÎ@·Ó‹”�a@pbibÇn„¸@ÚÓ€Î˛a@wˆbn‰€a@Ê˝«g@‚ÏÓ€a@Z@ÊbnçÖä◊@ÚÓôÏ–fl

  بغداد / 
دعا وزير اخلارجية إبراهيم اجلعفري، 
ــى تكثيف اجلهود  ــس الثالثاء، إل ام
ــة العراقية  ــاع للجن ــد اجتم لعق
النرويجية املشتركة، فيما كشفت 
وزيرة خارجية النرويج إينه إريكسن 
ــارة مرتقبة لرئيس  ــوريدي عن زي س
وزراء النرويج إلى العراق.وقال مكتب 
ــري ، إن األخير التقى مع وزيرة  اجلعف

ــن  ــه إريكس ــج إين ــة النروي خارجي
ــات  ــياق اجتماع ــي س ــوريدي ف س
ــة  ــة العام ـــ٧٣ للجمعي ــدورة ال ال
ــورك، وجرى  ــدة في نيوي ــألمم املتح ل
ــا ذات االهتمام  ــرز القضاي ــث أب بح
ــترك بني البلدين، وسبل تعزيز  املش
ــا يخدم مصالح  ــاون الثنائي مب التع
البيان عن اجلعفري  الشعبني.ونقل 
ــف اجلهود لعقد  قوله، علينا تكثي

اجتماع للجنة العراقية-النرويجية 
ــر كبير في  ــتركة ملا لها من أث املش
فتح آفاق جديدة للتعاون املشترك، 
ــادل اخلبرات،  ــعى لتب ــاً نس مضيف
ــتركة،  املش ــح  املصال ــل  وتفعي
ــتركة،  املش ــر  اخملاط ــة  ومواجه
ومساهمة الشركات النرويجية في 

إعادة إعمار املدن العراقية.

÷aä»€a@µg@wÌÎä‰€a@ıaâãÎ@ÚéÓˆä€@Új‘mäfl@ÒâbÌã@Â«@—íÿ€a

بايكال  ــراً  ــني خي ــرنا كعراقي استبش
ــكلة انتاج الطاقة  مهمة معاجلة مش
ــيمنس  س ــركة  ش ــى  ال ــة  الكهربائي
العاملية ذات الباع الطويل  التي متتلك 
خارطة طريق لهذه املشكلة العويصة 
ــعبنا هل مت  ــن حلد االن لم يعرف ش لك
توقيع عقود رسمية مع هذه الشركة؟ 
ــاك مافيات  ــا يقال بأن هن ــل حقاً م وه
ــروط  حفرت حتت التربة بهدف فرض ش
ــة  االملاني ــركة  الش ــى  عل ــالءات  وام
البتزازها وهي (تستحرم)  ان تدفع دوالراً 

واحداً للمبتزين؟ .. افتونا اثابكم اهللا.

@Z@ÚflÏÿßa@µa@ÚÓ”äi
_@è‰‡Óç@pâbï@ÂÌÎ

  بغداد /  
اكدت قيادة عمليات بغداد، امس الثالثاء، 
ــة  ــل واجلرمي ــف والقت ــات اخلط ان عملي
ــبة ٩٠٪، فيما  انخفضت في بغداد بنس
ــة مقتل  ــا تتابع قضي ــى انه ــارت ال اش
املوديل تارة فارس وسيتم اعتقال اجملرمني 
ولو بعد حني.وقال قائد العمليات الفريق 
الركن جليل الربيعي ، ان عمليات اخلطف 
والقتل واجلرمية انخفضت في العاصمة 
ــا نالحق اجملرمني  ــبة ٩٠٪، مبينا انن بنس

الذين يقومون بعمليات اخلطف والقتل.
ــا عصابات اجرامية    ــاف لقد اعتقلن واض
عدد افرادها كبير جدا ومتورطني بالكثير 
ــؤالء نالوا  ــيرا الى ان ه ــن اجلرائم، مش م

جزاءهم العادل.
ــدل تارة فارس  ــأن قضية مقتل املوي وبش
ــي ان قيادة  ــس املاضي، اكد الربيع اخلمي
عمليات بغداد تتابع هذه القضية، الفتا 
ــض على املنفذين  ــنلقي القب الى اننا س

ولو بعد حني.

¥y@Ü»i@Ï€Î@¥flä1a@›‘n»‰çÎ@êâbœ@Òâbm@›n‘fl@ÚÓö”@…ibn„@Z@ÖaÜÃi@pbÓ‹‡«  / بغداد
أكد مصدر أمني عراقي، تنسيق 
إيران مع العراق في عملية قصف 
تابعة جلماعات  ــوريا  ب س مواقع 
ــيا  ــع روس ــل موق ــة. ونق إرهابي
ــف  ــن مصدر لم يكش اليوم، ع
ــمه قوله، إن التنسيق مت من  اس
ــيق األمني  ــز التنس ــالل مرك خ
ــوريا وروسيا  الذي يضم أيضاً س
ــران،  ــراق وإي ــى الع ــة إل باإلضاف
ــن هناك  ــو لم يك ــاً انه «ل مبين

ــرج موقف مضاد  ــيق خل أي تنس
ــل احلكومة العراقية جتاه  من قب
ــذه الضربة التي مرت باألجواء  ه

العراقية.
ــوري اإليراني  ــرس الث ــن احل وأعل
االول استهدافه جماعات  امس 
ــرات في  ــرق الف ــة في ش إرهابي
ثأراً  باليستية،  سوريا بصواريخ 
لهجوم االهواز االسبوع املاضي 
الذي اسفر عن سقوط عشرات 

الشهداء واجلرحى.

÷aä»€a@…fl@o‘é„@ÊaäÌg@Z@âÜñfl
bÌâÏç@ø@…”aÏΩa@—ñ”@ÚÓ‹‡«@ø@ / طوكيو / وكاالت

قدمت احلكومة اليابانية استقالتها 
ــى يتمكن رئيس الوزراء  بالكامل حت
ــكيل حكومة  ــن تش ــينزو آبي م ش
جديدة بعد فوزه في انتخابات رئاسة 
احلزب الدميقراطي الليبرالي احلاكم، 

حسبما ذكرت وكالة كيودو.
ــتقالة جميع  ــي اس ــول آب ــد قب وبع
أعضاء حكومته الثالثة منذ انتخابه 
رئيسا للوزراء في عام ٢٠١٢ ، سيبدأ 

بتشكيل حكومته اجلديدة.
ـــ ١٨  ــن بني ال ــع م ــو متوق ــا ه وكم
ــيحافظ ثلث وزراء احلكومة  وزيرا، س
ــم، حيث  ــى مناصبه ــابقة عل الس

ــابقة  ــيحافظ من احلكومة الس س
ــيني  ــى مناصبهم الوزراء الرئيس عل

واملقربني من سياسة رئيس الوزراء.
ــوزراء  ــب رئيس ال ــم، نائ ــن بينه وم
ــو، األمني العام  ــر املالية تارو آس ووزي
ــيهيد  يوش ــة  الياباني ــة  للحكوم
ــارو كونو،  ــة ت ــر اخلارجي ــوجا، وزي س
ــيغي سيكو الذي يجمع بني  هيروش
والصناعة  ــاد  االقتص ــر  وزي منصبي 
والتجارة ووزير التعاون االقتصادي مع 
روسيا، ووزير الدولة لشؤون األراضي 
ــر  ووزي  ، ــي  إيش ــي  كييش ــل  والنق
ــو  ــي االقتصادي توشيميتس التعاف

موتيجي.

›flbÿ€bi@bËn€b‘nça@‚Ü‘m@ÚÓ„bibÓ€a@ÚflÏÿßa@NN@b‰nçbç@…‹�Ó€
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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
اكد رئيس تيار احلكمة الوطني عمار احلكيم، امس االول ان منصب رئيس اجلمهورية 
ــع، فيما دعا الى ان يكون الرئيس القادم مقربا بني بغداد واربيل. وقال مكتب  للجمي
ــه في بغداد  ــتقبل مبكتب ــار احلكمة الوطني عمار احلكيم اس ــم ان رئيس تي احلكي
رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني والوفد املرافق له، مبينا انه مت بحث 
ــتورية املتبقية. وشدد احلكيم  ــة اجلمهورية واالستحقاقات الدس معه ملف رئاس
ــيرا  ــتورية، مش ــم اخليارات وااللتزام بالتوقيتات الدس خالل البيان على ضرورة حس
ــد ان يأخذ رئيس اجلمهورية  ــب رئيس اجلمهورية للجميع. وتابع انه الب الى ان منص
ــى ان يكون الرئيس  ــة بعينها، داعيا ال ــل اجلميع وال ميثل جه ــني االعتبار انه ميث بع
ــلطة التنفيذية  ــادم مقربا بني بغداد واربيل، فضال عن اهمية التكامل بني الس الق

والتشريعية وان يعمل حتت عنوان العراق اوال في العالقات الدولية واالقليمية.

بغداد / البينة الجديدة 
ــن جبهة  ــى أكثر م ــركات عل حت
ــية  السياس الكتل  ــا  تخوضه
متمثلة بكبارها في اجتماعات 
ــوغ  ــدف بل ــرية به ــة وس معلن
ــة األكثر عدداً  ــة البرملاني الكتل
ــكيل  ــأنها تش ــن ش ــي م والت
ــات  تفاهم ــط  وس ــة،  احلكوم
ــبه مؤكدة على تسلّم عادل  ش
ــلطة  ــة الس عبد املهدي رئاس
ــة بتأييد من املرجعية  التنفيذي
الدينية في النجف. وعقد قادة 
اجتماعات  ــية  السياس الكتل 
ــبقت جلسة  ثنائية مكثّفة س
انتخاب رئيس اجلمهورية وسط 
ــني احلزبني  ــتمرار التنافس ب اس
ــم املنصب.  الكرديني على حس
أن  ــية  سياس ــادر  مص ــرت  وذك
اقتربت من  ــيعية  الش األحزاب 
ــوزراء اجلديد  ــس ال ــمية رئي تس
ــادل عبد  ــو ع ــاً وه ــر حظ األكث
ــع حظوظ  ــط تراج املهدي، وس
رحت على طاولة  أسماء آخرين طُ

ــائرون  املفاوضات بني ائتالفي س
والفتح. وبيّنت املصادر أن الصدر 
ــان اإلعالن عن  ــري يرجئ والعام
ــتؤول إليه  االتفاق بانتظار ما س
ــزب الدعوة الداخلية  حوارات ح
ــمني  املنقس ــه  جناحي ــني  ب
ــدر العبادي  ــر بزعامة حي النص

ــوري  ــة ن ــون بزعام ــة القان ودول
املالكي، مشيرة إلى أن العبادي 
إال  ــم خالفاتهما،  رغ ــي  واملالك
ــيح  أنهما يتحفظان على ترش
ــة  ــخص خارج احلزب لرئاس ش
ــل، لفتت  ــي املقاب ــة. ف احلكوم
ــادر إلى أن الصدر والعامري  املص

ــة  الكتل ــكيل  لتش ــران  يحض
ــح  ــتطرح مرش ــر التي س األكب
ــة  مهم ــي  وه ــوزراء،  ال ــس  رئي
ــية من  ــل اخلش ــة في ظ صعب
سيناريو قد يفضي إلى انشقاق 
ــل التحالفني في حال  قوى داخ
ــاج معاً.ولم تخرج  اعالن االندم
البيانات الناجتة من االجتماعات 
ــياق البروتوكولي حيث  عن الس
اكدت في ختامها ضرورة انتاج 
ــة ترعى مصالح  حكومة وطني
وتبذل قصارى جهدها  الشعب 
ــات املتمثلة  ــة االزم ــي معاجل ف
ــاء  واالرتق ــات  اخلدم ــني  بتحس
البلد،  البناء  ــي  املعيش بالواقع 
ــب  ــول الواقع وبحس ــا يق فيم
املقربني من املباحثات ان الكتل 
السياسية بدأت تبحث عن آلية 
ــة املناصب وفق  ــم غنيم تقاس
ضوابط االستحقاق االنتخابي، 
ــرف بالكفاءة  ــا يع ــدا عم وبعي

والتكنوقراط.

بغداد / البينة الجديدة
ــيم ماكسيموف,  ــي لدى بغداد مكس ــفير الروس ه الس وجّ
امس الثالثاء, دعوة رسمية الى رئيس البرملان العراقي محمد 
احللبوسي لزيارة موسكو. وذكر مكتب احللبوسي, إن ”رئيسُ 
, استقبل, في مكتبِه سفيرَ جمهوريةِ روسيا  مجلسِ النوابِ
ثُ العالقاتِ الثنائيةِ بني  ــاءِ بحْ , وجرى خاللَ اللق لدى العراقِ
“. ووجه  ــةِ ــراقِ واملنطق ــاعِ في الع ــوراتِ األوض ــن وتط البلدي
السفير الروسي, بحسب البيان, ”دعوةً إلى احللبوسي لزيارةِ 
ــيرةِ الشعبِ  ــيا في أقربِ وقت“, مؤكداً ”دعمَ بالدِه ملس روس
، والعملَ على تطويرِ العالقاتِ الثنائيةِ  العراقي الدميقراطيةِ
ه على  ــان, ”حرصَ ــن جانبه, أكد رئيس البرمل ــني البلدين“. م ب
ــيراً إلى أنَّ ”العراقَ  تعزيزِ العالقةِ البرملانيةِ بني البلدين“، مش
ــةٍ مبنيةٍ على احترامِ  ــعى إلى بناءِ عالقاتٍ دوليةٍ متوازن يس

سيادةِ الدولِ وعدمِ التدخلِ في شؤونِها».

بغداد / البينة الجديدة
ــاء، ان الدرجات  ــاء، امس الثالث ــد حتالف البن أك
ــي ٢٠١٨ ضمن  ــا ف ــي مت اطالقه ــة الت الوظيفي
ــن تدرج  ــتحداث ل ــالك واحلذف واالس حركة امل
ضمن موازنة ٢٠١٩، مبيناً ان موازنة العام املقبل 
ــة جديدة  ــى درجات وظيفي ــب ان حتتوي عل يج

ــاف اخلريجني. ــن البطالة وانص ــك للحد م وذل
وقال النائب عن البناء علي مؤنس ان ”الدرجات 
ــوزراء هي  ــة ال ــة التي اطلقتها رئاس الوظيفي
ــتحداثا لكنها ضمن حركة املالك  ــت اس ليس
ــمح ادراجها ضمن موازنة ٢٠١٩. واضاف  وال نس
ــب ان حتتوي على  ــام املقبل يج ــة الع ان ”موازن

ــعي البرملان  درجات وظيفية جديدة“، مؤكدا س
ــات الوظيفية  ــت الدرج ــود وتثبي ــان وج لضم
ــمي في موازنة ٢٠١٩. يشار الى ان  ــكل رس بش
مجلس الوزراء  حصر جميع الدرجات الوظيفية 
ــالك بيد وزارة املالية عدا  الناجمة عن حركة امل

مالكات وزارتي الداخلية والدفاع.

بغداد / البينة الجديدة
ــن  ــار احلكمة حس ــب عن تي ــد النائ اك
ــادات  ــاء، ان القي ــس الثالث ــي، ام خالط
السياسية تركت اخليار لالعضاء الختيار 
ــغل  ــبا لش ــذي يرونه مناس ــح ال املرش
ــجم  ــس اجلمهورية مبا ينس منصب رئي
واهمية املنصب. وقال خالطي، ان رغبتنا 
االساس كانت ومازالت بان يتحد موقف 
ــد ملنصب رئيس  ــح واح الكرد على مرش
ــا كان يحصل بالدورات  ــة وكم اجلمهوري
ــاء الوضع على  ــا ان بق ــابقة، مبين الس
ــح لكل طرف  ــه بوجود مرش ما هو علي

ــتقلني فهذا  ــحني مس اضافة الى مرش
ــر لالختيار  ــاحة اكب ــي مس ــر يعط االم
ــه  التوج ان  ــي  ــاف خالط واض ــم.  بينه
ــخص الذي  ــيكون للش ــكل عام س بش
ــيادته وال يحمل  ــدة العراق وس ميثل وح
افكارا انفصالية على اعتبار ان املنصب 
ــخص الذي سيكون  سيادي وميثله الش
ــى ان القيادات  ــتور، الفتا ال حامي الدس
ــية لدينا تركت اخليار لالعضاء  السياس
ــبا ومبا ينسجم  الختيار من يرونه مناس
ــني الذي ادلينا  مع اهمية املنصب واليم

به خالل دخولنا للبرملان كنواب.
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بغداد / البينة الجديدة
أعلن مكتب املفتش العام في وزارة 
ــترجاع  ــة واملعادن، عن اس الصناع
ــن اصل ٢٨  ــار دينار م ــر من ملي اكث
ــتردادها. باس ــى  دينار موص ــار  ملي
وقال مفتش عام الوزارة عدنان كرمي 
سلمان، إنه قام املكتب وبالتنسيق 

ــة  نتيج ــة  القانوني ــرة  الدائ ــع  م
ــق  التحقي ــراءات  إج ــتكمال  الس
ــتباقية بتقدمي  االداري والرقابة االس
توصيات الى جلنة التضمني تضمنت 
ــغ الى خزينة  ــترجاع مبال طلب اس
ــغ نتيجة  ــترجاع املبال الدولة واس
ــات غير قانونية وفق وصوالت  تصرف

ــيطها، مشيرا الى  القبض او تقس
ــة املبالغ التي اوصى املكتب  ان قيم
باستردادها للفترة من ٢٠١٦ ولغاية 
ــارا و٢٣٩  ــت ٢٨ ملي ٢٠١٨/٨/٣١ بلغ
ــار بضمنها  ــف دين ــا و٥١٦ ال مليون
ــي مت تضمينها لعدد من  املبالغ الت
ــكراب  ــدراء العامني عن قيمة س امل

احلديد في الشركة العامة لالسناد 
ــابقا. وأضاف سلمان،  الهندسي س
ــع هدرها اثناء  ــغ التي مت من أن املبال
تنفيذ اجراءات التدقيق االستباقية 
ــت ٤ مليارات و٢٢١ مليونا و٣٥٠  بلغ
الف دينار، فيما بلغت قيمة املبالغ 
ــترجعة فعال مبوجب وصوالت  املس

ــا  ــارا و١٣٠ الف ــة ملي ــض اصولي قب
و٩٠٧ دنانير، مطالبا بضرورة االلتزام 
ــون لتجنب التعرض  ــكام القان بأح
ــة وااللتزام  ــاءلة القانوني ــى املس ال
ــة والتي من  ــادئ الوظيفة العام مبب
ــال العام  ــى امل ــاظ عل ــا احلف اهمه

ومنع هدره.
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غــرق .. نقلت وكالة الهجرة التابعة لألمم املتحدة 
ــبانية أن  ــة ووكالة إغاثة إس ــن البحرية املغربي ع
ــفينة  نحو ٣٤ مهاجرا لقوا حتفهم في حتطم س
ــا منه ٢٦  ــط في حادث جن ــي غرب البحر املتوس ف
آخرون. وقال جول ميلمان املتحدث باسم املنظمة 
الدولية للهجرة لرويترز ”جنح القارب وعلى متنه 
ــخصا. غرق ٣٤ على األقل ويبدو أن هناك ٢٦  ٦٠ ش

ناجيا“.
ــية أن عدد ضحايا كارثة  تســونامي .. أعلنت السلطات اإلندونيس
ــع إلى ١٢٣٤  ــي قد ارتف ــي جزيرة سوالويس ــونامي ف ــزال والتس الزل
ــاء ١٦ ألفا  ــرّد زه ــال، وخلّف مئات اجلرحى وش قتي
ــة ”فرانس برس“ عن املتحدث  آخرين. ونقلت وكال
ــوروو نوغروهو قوله  ــة إدارة الكوارث ب ــم وكال باس
ــاعة الواحدة من  ــه ”وحتى الس ــس الثالثاء، إن ام
ــى ١٢٣٤»، فيما تقول  ــغ عدد القتل ــد الظهر بل بع
ــخص بحاجة  ــدة إن نحو مئتي ألف ش األمم املتح

ملساعدة عاجلة بينهم آالف األطفال.

حوادث .. أعلن الطيران احلربي األمريكي عن حتطم 
ــيّرة. وأعلن  ــتطالعية املس ــه االس ــدى طائرات إح
سالح الطيران األمريكي أن أحد أيام شهر حزيران 
ــهد حادث حتطم طائرة مسيّرة دون طيار  ٢٠١٧ ش
ــراز ٤B Global Hawk-RQ. وذكرت صحيفة  ــن ط م
ــام املالحة كان  ــل في أداء نظ ــر فورس“ أن اخلل ”اي
وراء احلادث. وزود نظام املالحة الطائرة باملعلومات 
ــا بعدما أقلعت من قاعدة ادفاردز  غير الصحيحة عن مكان وجوده

اجلوية في كاليفورنيا.
هــزة .. ضربت هزة ارضية بقوة ٤٫٦ درجة على مقياس ريختر صباح 
امس الثالثاء محافظة جهارمحال وبختياري غرب 
ايران. وقال مساعد رئيس منظمة االغاثة واالنقاذ 
لشؤون العمليات شاهني فتحي في تصريح ادلى 
به ملراسل وكالة ”فارس“، ان الهزة االرضية وقعت 
ــة صباح أمس  ــة و١٢ دقيق ــاعة السادس في الس
بالتوقيت احمللي (الثانية و ٤٢ دقيقة فجرا بتوقيت 

غرينتش) في عمق ١٠ كم من سطح االرض.

اســتفزازات .. دعت الصني الواليات املتحدة لوقف 
ــتفزازية التي تنتهك سيادتها ومتثل  األعمال االس
خطرا على أمنها، وذلك على خلفية دخول مدمرة 
ــي بحر الصني اجلنوبي. أمريكية املياه الصينية ف

ــون  ــم وزارة اخلارجية هوا تش ــال املتحدث باس وق
يينغ في بيان، إن ”اجلانب األمريكي يرسل بشكل 
ــى مياه قريبة  ــكرية دون إذن إل ــفنا عس متكرر س
ــيادة وأمن  من جزر بحر الصني اجلنوبي، ما يهدد على نحو خطير س

الصني، ويقوض العالقات العسكرية الصينية األمريكية.
ــم الرئاسة الروسية دمييتري بيسكوف,  رفــض .. جدد املتحدث باس
ــوات أجنبية في  ــود ق ــالده الرافض لوج ــف ب موق
ــكوف  ــن حكومتها. وقال بيس ــورية دون إذن م س
ــي  ــكو إن ”املوقف الروس ــي مؤمتر صحفي مبوس ف
إزاء وجود قوات عسكرية أجنبية في سورية على 
ــيا  ــرعي معروف“.وأضاف أن ”روس ــاس غير ش أس
ــكرية األجنبية  أكدت مرارا أن وجود القوات العس

في سورية انتهاك للقانون الدولي.

…Ó‡v‹€@ÚÌâÏË‡¶a@èÓˆâ@kñ‰flÎ@pbnÓ”Ïn€bi@‚aån€¸aÎ@paâbÓ®a@·éy@ÒâÎäô@ZÔ„aãâbj‹€@·Óÿßa

ÙÏ‰Ó„@Â«@¥yãb‰€a@¥–√ÏΩa@kmaÎâ@è‹n´@Û‹«@paÏ‰ç@…jç@Âvé€bi@�bÓibÓÀ@·ÿßa@ZÚÁaå‰€a

بغداد / البينة الجديدة
ــة النزاهة، امس الثالثاء، عن  ــفت دائرة التحقيقات في هيئ كش
ــة في بغداد  ــة بقضايا النزاه تصَّ ــات اخملُ ــدار محكمة اجلناي إص
في  وظَّ ، بحقِّ أحد مُ ــنواتٍ ــبع س ة س ــجن ملدَّ حكماً غيابيّاً بالس
ة نينوى، عازية السبب الى ثبوت قيامه باختالس أكثر  دائرة صحَّ
تَّهمني آخرين. وقالت  ــتراك مع مُ ــر مليار دينارٍ باالش من أحد عش
تَّهمني  ــتراك مع مُ فاق واالش ــام باالتـِّ ــدان الهارب ق ــرة إن املُ الدائ
ة  في دائرة صحَّ وظَّ ــب مُ ــة قضاياهم، باختالس روات فرَّق آخرين مُ
ــيرةً إلى أنَّ  ش ــتان وكركوك، مُ ــوى النازحني في إقليم كردس نين
ــار دينارٍ. ــغ (١١,٤٣٢,٤٦٦,٥٤٨) ملي ــة بل تلس ــوع املبالغ اخملُ مجم
لة املُتمثِّلة  واضافت ان وقائع هذه القضيَّة تأيدت باألدلة املُتحصَّ
ــكوى ضدَّ  ة الذي طلب الش بأقوال املُمثِّل القانونيِّ لوزارة الصحَّ
ــرقة املُتَّهم  د س ــة التحقيقيَّة الذي أكَّ ــم، ومحضر اللجن املُتَّه
تَّهمني آخرين والذي أوصى بإحالته للقضاء،  للمبلغ املذكور مع مُ
ــني املُفرَّقة قضاياهم،  ــادة املُتَّهم ــهود وإف إضافةً إلى أقوال الش
قنعة  ــة ومُ ــا احملكمة كافي ــم، التي وجدته ــروب املُتَّه وقرينة ه
ــت ان قرار احلكم الصادر في أواخر آب املاضي على  لتجرميه.وتابع
رة قبضٍ  ذكِّ ــون العقوبات تضمن مُ ــق أحكام املادَّة ٣١٥ من قان وف
ــن تأييد حجز  ــقِّ املُدان، فضالً ع ــش األصوليِّ بح ــراء التفتي وإج
ــه املنقولة وغير املنقولة واالحتفاظ للجهة املُتضرِّرة (وزارة  أموال
ــم املدنيَّة بعد  ــام احملاك ــة بالتعويض أم ــة) بحقِّ املطالب الصح

اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة.

البينة الجديدة / وكاالت
ــح أخطاء في  ــد لتصحي ــا تعمل بج ــعودية، إنه ــت الس اعلن
ــكري في اليمن،  ــتهداف ارتكبها حتالفها العس ــات االس عملي
ــاة مدنيني بينهم أطفال، لكن خبراء في األمم املتحدة  وأودت بحي
ــة متزايدة، مبا في  ــككا. وتواجه اململكة ضغوطا دولي أبدوا تش
ــل املزيد للحد من الضحايا املدنيني  ذلك من حلفائها، كي تفع
ــتمرة منذ ثالثة أعوام ونصف وقتل فيها  في احلرب األهلية املس
ــرة آالف شخص ودفعت ذلك البلد الفقير بالفعل  أكثر من عش
ــعودية حتالفا من  ــب رويترز. وتقود الس ــفا اجملاعة، بحس إلى ش
ــيطر على العاصمة  ــة يقاتل حركة احلوثيني التي تس دول عربي
ــة بحقوق الطفل،  ــة. وفحصت جلنة األمم املتحدة املعني اليمني
امس، السجل السعودي فيما يتعلق بااللتزام ببروتوكول بشأن 
ــرارا قضية األطفال  ــلحة، وأثارت م األطفال في الصراعات املس
ــن. وقال كالرنس  ــات للتحالف في اليم ــوا في هجم ــن قتل الذي
نلسون نائب رئيس اللجنة هذا األمر مستمر منذ سنوات، لكن 
ــة أو التعامل بأي  ــد معلومات بعد عن مقاضاة أو معاقب ال توج
شكل من األشكال مع أي من اجلناة أو األشخاص املسؤولني عن 
ــؤول بوزارة  ــيكر العتيبي املس هذا النوع من األفعال. لكن عس
الدفاع السعودية أبلغ اللجنة التي تضم ١٨ خبيرا مستقال بأن 
التحالف الذي تقوده اململكة ملتزم بالقانون الدولي اإلنساني. 
ــدف محتمل في اليمن  ــف قائمة تضم ٦٤ ألف ه ــدى التحال ول
يحظر استهدافها، منها املستشفيات واملدارس. وقال العتيبي 
ــض األخطاء غير  ــت إلى وجود بع ــات التحالف خلص إن حتقيق
املقصودة في عدد من هذه العمليات وإن الفريق املشترك لتقييم 

احلوادث أوصى بضرورة محاسبة اجلناة وتعويض الضحايا.
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بغداد / البينة الجديدة
ــاء، وزير  ــر، امس الثالث ــائرون جمال فاخ ــب عن ائتالف س ــا النائ دع
ــلمان اجلميلي إلى إنصاف موظفي الوزارة وتنفيذ  التجارة وكالة س
ــتقبل عدداً من موظفي وزارة التجارة  مطالبهم. وقال فاخر، إنه اس
ــتحقاتهم املالية، مبيناً  ــم املتعلقة مبس ــتماع إلى مطالبه لالس
أنهم هددوا باعتصام مفتوح إذا لم تتم االستجابة لتلك املطالب.
وأوضح فاخر، أن موظفي وزارة التجارة طالبوا بتعديل رواتبهم وفق 
سلم رواتب موظفي الدولة لعام ٢٠١٥، وتعديل الدرجات الوظيفية 
ــاً بتثبيت  ــوا أيض ــني طالب ــاف، أن املوظف ــبني. وأض ــة املنتس لكاف
ــادة العمل بنظام  ــى املالك الدائم، وإع ــي العقود املؤقتة عل موظف
ــكل دوائر وزارة التجارة. ــاعات اإلضافية ل احلوافز واخملصصات والس
ودعا فاخر وزير التجارة وكالة سلمان اجلميلي، إلى إنصاف موظفي 

الوزارة وتنفيذ تلك املطالب واإليعاز بصرف مستحقاتهم املالية.

البينة الجديدة / وكاالت
ذكرت صحيفة الشرق االوسط، امس الثالثاء، احصائية عن عدد 
ــاء الالتي ترملن بعد سيطرة داعش على املوصل خالل ٣٨  النس
ــارت الى ان البعض منهن قنبلة موقوتة قابلة  ــهرا، فيما اش ش
لالنفجار في أي حلظة. وذكرت الصحيفة في تقريرها واستندت 
ــة، ان مجموع  ــمية من مصادر موصلي ــبه رس إلى معلومات ش
النساء الالئي ترملن بعد سيطرة داعش على املوصل خالل املدة 
ــرين  ــرده منها في متوز ٢٠١٧، يناهز العش ــن حزيران ٢٠١٤، وط م
ــرأة، مبينا ان منهن نحو ٤ آالف مرتبطات بصالت معينة  ألف ام
ــه أو ارتباطهن بصالت  ــرة مع ــواء بالعمل املباش في داعش، س
قربى مع عناصره. واضاف ان العدد األخير من األرامل ميثل قنبلة 
ــة، إن لم تتم معاجلتها من  ــة قابلة لالنفجار في أي حلظ موقوت
ــرأة والطفل في  ــؤولة امل ــلطات. ونقلت الصحيفة عن مس الس
ــي قوله انها نظمت  ــكينة محمد عل ديوان محافظة نينوى س
أول ورشة في املوصل لتمكني ومعاجلة هؤالء النسوة املرتبطات 
ــكار املتطرفة. وال  ــى التخلص من األف ــاعدتهن عل بداعش ملس
ــكينة مخاوفها من مالمسة هذا النوع من املواضيع  تخفي س
ــاء مرتبطات بداعش، خصوصاً بعد موجة االغتياالت التي  لنس
طالت ناشطات في بغداد والبصرة في األسابيع األخيرة، لكنها 
ــادة التي جتب  ــن األعمال املهمة واجل ــد أنها متارس نوعاً م تعتق
ــا قبل فوات األوان وعودة اإلرهاب إلى املوصل من جديد،  معاجلته
ــات على احلكومة  ــي تعاملنا معهن غاضب ــاء الت فأغلب النس
ــى الفترة احلالية. وتابعت  ــا زلن يفضلن فترة وجود داعش عل وم
ــات يتردد ضمن  ــش واإلعجاب به ب ــث عن داع ــكينة ان احلدي س
حلقات ضيقة في املوصل نتيجة غياب التوعية وانعدام الثقة 

بني املواطنني واحلكومة.

;Ô]âfi’\;ÄÅ¡;fl¡;Àç“h;Ï Ëuê
�\Ö‚å;38;ÿ˜|;◊êÊ∏]d;fl÷ŸÖh;È˜’\

;Ã]ë›b;∞b;ÎÑ]qi’\;ÖÁÜÂ;Ê¡ÅÁ;Ö|]…
€‚e’]�Ÿ;∞b;ƒ]⁄iàˆ\Â;ÎÑ\ÜÊ’\;È ΩÊŸ



@szj€@ÚÓ„b‡Ó‹é€a@ø@‚Ïñ»fl
@lbÇn„a@Ü»i@ÚflÏÿßa@›Óÿím

laÏ‰€a@è‹©@èÓˆâ

ıaâãÏ€a@èÓˆä€@ÔflÏÿßa@wflb„5€a@äƒn‰mÎ@Úôâb»Ωa@µa@lbÁà€a@|uäm@ÊÎäˆbç

بغداد / البينة اجلددية
توافق  وجود  الثالثاء,عن  امس  القدو,  حنني  الفتح  حتالف  عن  النائب  كشف 
مبينا   , املقبلة  احلكومة  لرئاسة  املهدي  عبد  عادل  لتولي  كبير  سياسي 
وقال  املهدي.  عبد  شخصية  على  اعتراض  إي  تبد  لم  الدينية  املرجعية  ان 
املقبلة محصور بني عدة أشخاص  رئاسة احلكومة  التنافس على   “ إن  القدو 
الكتل  اغلب   “ أن  اآلن“.وأضاف  لغاية  األوفر حظا  هو  املهدي  عبد  عادل  أن  اال 
السياسية تدعم ترشيح عبد املهدي لرئاسة الوزراء لتطابق شروط املرجعية 
إبداء  عدم  هو  املهدي  عبد  لترشيح  األبرز  الدافع   “ ان  ”.وتابع  شخصيته  مع 

املرجعية الدينية اي اعتراض على شخصية عبد املهدي ”.

  بغداد / البينة اجلديدة
ــة اغتيال احد  ــال منفذي جرمي ــة، عن اعتق ــة العباس القتالي ــت فرق اعلن
العاملني مبشروعR zero في البصرة، مبينة انه جرى تسليم املتورطني الى 

القوات االمنية التخاذ االجراءات القانونية بحقهم.
وقالت الفرقة ان قوات النخبة التابعة لفرقة العباس (ع) القتالية املكلفة 
ــروع R zero في محافظة البصرة، القت  ــر احلماية للعاملني في مش بتوفي
ــن (ع، ج- س،ج-ض،ج) تورطوا  ــم كل م ــخاص، وه ــة اش ــض على ثالث القب
ــروع، بدوافع  باغتيال املغدور(م،ع،س) وهو احد املتطوعني العاملني في املش
ــائري.واضافت انه مت اعتقال اجملموعة املنفذة بعد اقل من نصف  الثأر العش
ــيرة الى ان ذلك جاء بعد ان اشتبك  ــاعة من تنفيذ عملية االغتيال، مش س
ــة لفرقة العباس  ــوات النخبة التابع ــلحة اخلفيفة مع ق ــا باالس عناصره
ــى القوات االمنية  ــليم املتورطني ال ــة. واكدت الفرقة انه جرى تس القتالي

التخاذ االجراءات القانونية بحقهم.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــرة اإلصالح    ــت دائ أعلن
العدل،  ــوزارة  ل التابعة 
ــن  ع ــاء،  الثالث ــس  ام
 ٤٩٦ ــراح  س ــالق  إط
أيلول  نزيالً خالل شهر 
ــالم  إع ــال  املاضي.وق
إن العدد الكلي  الوزارة 
ــن  ــم م ــرج عنه للمف
ــوزارة خالل  ــجون ال س
الشهر املاضي بلغ ٤٩٦ 
نزيالً من سجون الوزارة 
واحملافظات  ــداد  بغ في 
ــموالً  مش  ٧٨ ــم  بينه
و٥٠  ــام،  الع ــو  بالعف
ــاء و٤٤٦ من  ــن النس م
الرجال مت االفراج عنهم 
ــرات  فت ــاء  انته ــد  بع
محكوميتهم.وأضاف 
البيان، أن دائرة اإلصالح 

قطعت أشواطاً كبيرة 
ــات  ــال عملي ــي مج ف
ــع  م ــراح  الس ــالق  إط
ــام  نظ ــا  تطبيقه
االلكترونية  ــفة  األرش
ــح إمكانية  ــذي يتي وال
ــزالء املنتهية  حتديد الن
القضائية  ــم  أحكامه
ــم  بحس ــاهم  ويس
ــم وفقاً للمدة  ملفاته
القانونية احملددة إلطالق 
ــى أن  ــار إل السراح.يش
سراحهم  املطلق  عدد 
العام  ــو  العف ــون  بقان
ــذ  ــالً من ــغ ٨٠٢٤ نزي بل
الثاني  ــرين  ــهر تش ش
ولغاية   ٢٠١٦ ــام  ع من 
الثالثني من شهر أيلول 
ــب وزارة  املاضي، بحس

العدل.

(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

وكاالت / البينة اجلديدة
ــي عددها  ــط ف ــرق االوس ــة الش ــرت صحيف ذك
ــرار رئيس احلزب  ــاء، ان اص ــس الثالث ــادر، ام الص
ــعود بارزاني على  الدميقراطي الكردستاني مس
ــدف ضرب  ــو به ــة ه ــة اجلمهوري ــب رئاس منص
ــارت  ــر واحد، فيما اش ــور بحج ــر من عصف أكث
ــاء الوطني هو  ــس الفض ــى ان التوافقات ولي ال
ــاب رئيس اجلمهورية.   ــم خيار انتخ من سيحس
ــي تقرير لها انه على الرغم  وقالت الصحيفة ف
ــة، مثل االحتاد  ــن الكتل الكردي ــن أن العديد م م
ــة  ــد واجلماع ــل اجلدي ــر واجلي ــي والتغيي الوطن
ــزب الدميقراطي  ــم احل ــت زعي ل ــالمية، حمَّ اإلس
ورئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني 
ــلبية، التي ترتبت على  ــؤولية النتائج الس مس
ــيطرة بغداد على كركوك  ــتفتاء، ومنها س االس
وكل املناطق املتنازع عليها، فإن بارزاني، أراد من 
خالل هذا اإلصرار على منصب رئاسة اجلمهورية 
ــاً، أنه ال  ــارع الكردي ولبغداد، مع ــت للش أن يثب
يزال هو الالعب األوحد، رغم العزلة التي عاناها 
ــتفتاء.ونقلت الصحيفة عن  ــهور بعد االس لش
ــي أراد أن يضرب أكثر  ــادي كردي قوله ان بارزان قي

من عصفور بحجر واحد، فهو من جهة استغل 
ــية الشيعية إلى حليف  حاجة الكتل السياس
ــد بالقياس إلى  ــبة معقولة من املقاع لديه نس
ــهيالت  ــاد الوطني، وذلك بتقدمي تس غرميه االحت
ــداء له إلى التفاهم  ــا، وهو ما دفع خصوماً أل له
ــاف، أما  ــة األكبر. واض ــى صعيد الكتل معه عل
العصفور اآلخر فهو االحتاد الوطني الكردستاني 
ــاهل مع رئيس الوزراء حيدر  الذي يتهم بأنه تس
ــرض القانون على املناطق املتنازع  العبادي في ف

ــوان اإلقليم  ــح رئيس دي ــا، ما جعله يرش عليه
فؤاد حسني، وهو شيعي (كردي فيلي)، على أمل 
ــيعية.واكد  ــوالً لدى الغالبية الش أن يكون مقب
ــي هي من  ــس الفضاء الوطن ــات ولي أن التوافق
ستحسم خيار انتخاب رئيس اجلمهورية، الذي 
ــه معركة كردية - كردية،   جتري في بغداد،  بدا أن
ــرض إلرادة خارجية  ــن دون أن يكون هناك أي ف م

لهذا املنصب الذي يبقى رمزياً إلى حد كبير.
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أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
رجح النائب عن حتالف سائرون رائد فهمي، امس 
ــى املعارضة اذا  ــاء، ان حتالفه رمبا يذهب ال الثالث
ما وجدت ان البرنامج احلكومي اليخدم املرحلة 
ــعى لكابينة  ــائرون تس ــاً ان س ــة  ، مبين املقبل
ــتقلة يتم خاللها اختيار شخصيات  وزارية مس

كفوءة وذات اختصاص في مجالها.

ــن  ــع ضم ــم تض ــائرون ل ــي ان ”س ــال فهم وق
ــاركة في احلكومة املقبلة، حيث  شروطها املش
ــخصيات مستقلة كفوءة  تسعى الى  تبوئ ش
ــب الوزارية في  ــنم املناص وذات اختصاص لتس

احلكومة املقبلة“.
ــي طرحتها  ــدى االحتماالت الت ــاف ان ”اح واض
ــدم  ــة وع ــى املعارض ــاب ال ــي الذه ــائرون ه س

ــة اذا ما وجدت ان  ــاركة في احلكومة املقبل املش
البرنامج احلكومي ال يخدم املرحلة املقبلة.

ــر البرنامج احلكومي  ــائرون تنتظ واوضح ان ”س
ــن اجل حتديد  ــيعتمده رئيس الوزراء، م الذي س
موقفها، كما ان السيد مقتدى الصدر طرح في 
ــابق موضوع الذهاب نحو املعارضة من  وقت س

اجل االصالح وتشكيل حكومة متجانسة“. السليمانية  / البينة اجلديدة
ــس  رئي ــب  مكت ــن  اعل
ــوم،  ــؤاد معص ــة ف اجلمهوري
امس الثالثاء، ان االخير وصل 
ــث  لبح ــليمانية  الس ــى  ال
ــال  وق ــة.  احلكوم ــكيل  تش
املكتب ، ان رئيس اجلمهورية 
ــؤاد معصوم ظهر امس الى  ف
ــليمانية. واضاف  مدينة الس

ــلة  ان ذلك جاء الجراء سلس
ــية  السياس ــاورات  املش من 
ــتجدات  ــة بآخر املس املتعلق
ــي  ــد السياس ــى الصعي عل
واجلهود التي تبذل لتشكيل 
احلكومة اجلديدة، سيما بعد 
انتخاب رئيس مجلس النواب 

ونائبية في البرملان.

بغداد / البينة اجلديدة
نفق  تدمير  عن  الثالثاء،  امس  االمني،  االعالم  مركز  اعلن 
لطيران  جوية  بضربات  لالرهابيني  تابعتني  ومضافتني 
مركز  باسم  الناطق  وقال  نينوى.  محافظة  في  اجليش 
اجليش  طيران  إن   ، رسول  يحيى  العميد  األمني  اإلعالم 
واحلضر. الباج  تلول  بني  ونفقا  لالرهابيني  مضافتني  دمر 

وكان القائد العام للقوات املسلحة حيدر العبادي أعلن،   
تنظيم  على  القضاء   ،(٢٠١٧ الثاني  تشرين   ٢١) الثالثاء 
أن  أكد  فيما  العسكرية،  الناحية  من  العراق  في  داعش 

احلكومة ال تسمح بتجرمي كل من قاتل التنظيم.
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لندن / وكاالت / البينة اجلديدة
املتحدة  الواليات  بني  التوتر  تصاعد  عن  افتتاحيا  مقاال  التاميز  صحيفة  نشرت 

وإيران، تقول فيه إن طبول حرب باردة بدأت تقرع بني واشنطن وطهران.
فرض  موعد  اقتراب  مع  وذلك  البلدين،  بني  خطيرة  مواجهة  الصحيفة  وتتوقع 
واشنطن حظرا كامال على صادرات النفط اإليرانية.وتذكر أن مجاميع مسلحة   
املتحدة من أجل  الواليات  املدعومة من  القوات  تنافس  إيران في سوريا  تدعمها 
ميكن  هرمز  مضيق  أن  التاميز  السورية.وتضيف  العراقية  احلدود  على  السيطرة 
أن البحرية اإليرانية كفيلة بأن جتد أساليب  إذ  أيضا أن يصبح نقطة مواجهة، 
الغرب، فقد أجرت طهران مناورات  إلى  النفط من اخلليج  ناقالت  لعرقلة حركة 
إلى  العراق  في  أمريكية  منشآت  آب.وتعرضت  شهر  في  باملنطقة  عسكرية 

إيران  هجمات  أن  الصحيفة  وبغداد.وترى  البصرة  في  بالصواريخ  هجمات 
بالصواريخ على مواقع تنظيم داعش ليس مجرد عملية ملكافحة اإلرهاب، وإمنا 
تنبيه إلسرائيل وأمريكا بأن طهران مستعدة للهجوم من اجلو.وتضيف أن إيران 
تسعى إلى بناء اإلمبراطورية الفارسية في نسخة عصرية، أما الواليات املتحدة 
فهدفها هو تكبيل ايدي حكم املاللي. وتقول التاميز إن الدبلوماسيني اإليرانيني ال 
يكادون يخفون سعادتهم العارمة بأن بريطانيا وفرنسا وأملانيا التحقت بالصني 

وروسيا بهدف إيجاد سبل لتجاوز العقوبات األمريكية. 
وإيران، وهي خالفات بني  روسيا  الرابط بني  اليوم هو قطع  الغرب  واجب  أن  وترى 

البلدين، ينبغي، حسب الصحيفة، استغاللها، بدل االنقسام.

@ÒÖâbj€a@läßa@fiÏjü@Z@åπbn€a@NN@›flbÿ€a@äƒßa@ûäœ@Ü«Ïfl@la6”a@…fl
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بغداد / البينة اجلديدة
فاز نادي القوة اجلوية، بنهائي غرب آسيا، وتأهل إلى نهائي 
األردني  اجلزيرة  على  امس  بفوزه  اآلسيوي،  االحتاد  كأس 
أقيمت  التي  املباراة  في  واحد  هدف  مقابل  أهداف  بثالثة 
على استاد كربالء الدولي.وكانت مباراة الذهاب قد انتهت 
نهائي كأس  إلى  ليتأهل  رد،  دون  بهدف  اجلوية  القوة  بفوز 

االحتاد اآلسيوي، مبجموع املباراتني ٤ ـ ١.

غلق  على  قاسم  باسم  اجلوية  القوة  مدرب  واعتمد 
مناطق  إلى  املنظم  االنتقال  على  واالعتماد  املساحات 
كما  سهلة،  فرصة  محسن  عماد  فأهدر  األردني،  اجلزيرة 
الثاني  القائم.الشوط  بجوار  مرت  قوية  كرة  العطار  سدد 
فاجأ  حيث  الهجومي،  األسلوب  إلى  قاسم  باسم  جلأ 
حمادي أحمد، اجلزيرة بهدف عندما تلقى متريرة بينية من 
الدقيقة  في  الشباك  إلى  ليرسلها  حصني  علي  املتألق 

 ،٥٧ الدقيقة  في  ثان  بهدف  النتيجة  الالعب  ذات  ٤٨.وعزز 
بعد أن تلقى عرضية من كرة رأسية لزميله عماد محسن، 
إلى  العودة  اجلزيرة  الثاني.حاول  الهدف  منها  ليسجل 
املباراة ، لكنه اصطدم بسيطرة علي حصني ومحمد علي 
عبود الذي غادر املباراة مصابا، وأهدر إبراهيم بايش انفرادا 
تاما بتمريرة من صانع األلعاب علي حصني، وأنقذ حارس 
اجلزيرة شباكه من هدف ثالث بعد أن تصدى النفراد حمادي 

أحمد.اجلزيرة استطاع تقليص الفارق في الدقيقة ٨٦ عن 
طريق محمد طنوس، إال أن رد القوة اجلوية جاء سريعا عبر 
املوهوب البديل محمد قاسم، الذي سدد كرة من مسافة 
بعيدة استقرت بشباك اجلزيرة في الدقيقة ٨٩ وكاد علي 
حصني أن يحرز هدفا رابعا من تسديدة تصدى لها احلارس 
وحولها إلى ركنية لتنتهي املباراة بفوز القوة اجلوية بثالثة 

أهداف لهدف واحد.

بغداد / البينة اجلديدة
القضاء  مجلس  رئيس  السيد  استعرض 
األعلى القاضي فائق زيدان دور القضاء العراقي 
األخيرة  واالنتخابات  اإلرهاب  مكافحة  في 
خالل حضوره لقاءً قانونيا في احد اهم مراكز 
فائق  القاضي  بريطانيا.وحضر   في  الدراسات 
مركز  أهم  وهو  هاوس  الچتم  في  لقاء  زيدان 

للدراسات في بريطانيا.وأمام عدد من اخملتصني 
بالقانون واإلعالم ومنظمات اجملتمع املدني بني 
قانون  تنفيذ  في  القضاء  دور  زيدان  القاضي 
لسنة  االنتخابات  لقانون  الثالث  التعديل 
الفساد  وجرائم  االٍرهاب  ومكافحة   ،   ٢٠١٨

االداري.
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بغداد / البينة اجلديدة
عد رئيس احلزب الدميقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، 
رئيس  انتخاب  بشأن  حالياً  املتبعة  اآللية  الثالثاء،  امس 
اجلمهورية بأنها «ليست مقبولة» على اإلطالق، فيما أكد 
أنه سيكون له «موقف» من ذلك قريباً. وقال  بارزاني في 
بيان صحفي بشأن عملية اختيار رئيس جمهورية العراق 
التي جرت يوم امس في قاعة مجلس النواب العراقي، إن 
العراق مخالف  رئيس جمهورية  اآلن الختيار  يجري  ما   »
لألعراف املتبعة في انتخاب رئيس اجلمهورية في الدورات 
السابقة»، موضحا أنه «كان ينبغي أن يتم اختيار مرشح 
األمر». الكردية  الكتل  حتسم  أن  أو  كتلة  أكبر  من  كردي 

واضاف  بارزاني، أن «اآللية املتبعة حالياً ليست مقبولة 
على اإلطالق»، مؤكدا أنه «سيكون لنا موقفنا منه قريباً». 
وكان مجلس النواب أنهى، امس الثالثاء، التصويت السري 
جلسته  خالل  اجلمهورية  رئيس  منصب  مرشحي  على 

برئاسة رئيسه محمد احللبوسي وبحضور ٣٠١ نائب.
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بغداد / البينة اجلديدة
صوت مجلس الوزراء، امس  الثالثاء، على 
الشحة  ملعاجلة  املالية  التخصيصات 
اكمال  على  وافق  فيما  املتوقعة،  املالية 
القدس. في حي  السكني  اجملمع  مشروع 
في  الوزراء  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
اجلديدة»  «البينة  تلقت  صحفي  بيان 
عقد،  الوزراء  «مجلس  إن  منه  نسخة 
برئاسة  االعتيادية  الثالثاء، جلسته  امس 
أن  موضحا  العبادي»،  حيدر  الوزراء  رئيس 
«مجلس الوزراء وافق على اكمال مشروع 

مت  الذي  القدس  حي  في  السكني  اجملمع 
أنه «متت  املكتب،  ٪ منه».واضاف   ٩٥ اجناز 
التجهيز  عقود  استثناء  على  املوافقة 
واملقاوالت للمشاريع االستثمارية من قرار 
«اجمللس  أن  الى  مشيرا  املنتج»،  حماية 
 ٤٥ رقم  الديواني  االمر  جلنة  على  صوّت 
لسنة ٢٠١٦ بشأن مشروع اجلباية والدفع 
«اجللسة  أن  املكتب،  االلكتروني».وبني 
الهيئة  دمج  على  التصويت  شهدت 
والبزل  الري  مشاريع  لتشغيل  العامة 
الري  مشاريع  لصيانة  العامة  الهيئة  مع 

الى  الفتا  العام»،  املصب  دائرة  مع  والبزل 
أنه «مت التصويت على تعديل قرار مجلس 
الوزراء رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٧ بشأن حماية 
 ٣٢ الى   ١٦ من  التسليح  حديد  منتج 
ملم».وتابع املكتب، أن «اجمللس صوّت على 
شركة  بني  الشراكة  عقد  على  التفاوض 
مينزيز  وشركة  العراقية  اجلوية  اخلطوط 
البريطانية للخدمات االرضية»، مؤكدا أنه 
املالية  التخصيصات  على  التصويت  «مت 

ملعاجلة الشحة املالية املتوقعة».
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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حــــــــــروب االتـكـــالــيــــــة الـمـتـبـــادلــــــــــــــة

ــط مصطلحاتها، حتدث       في أبس
ــة عند أحد طرفي  االتكالية املتبادل
النقيض في ديناميكيات العالقات، 
ــن  ــريكان م ــتخلص ش ــا يس عندم
بعضهما بعضا أكثر مما يستخلص 
كل منهما من قوته الداخلية. وهذه 
ــتقرة. إذ تتعمق  ــة مس ــت حال ليس
ــا  ــة عندم ــة املتبادل ــة االتكالي حال
ــى النمو  ــريك إل ــل ردة فعل الش متي
ــة في  ــاءل الثق ــة وتتض ــي األهمي ف
الذات بشكل مضطرد نتيجة لهذا.
وتصبح العالقة تفاعلية ومشحونة 
ــد التوترات. وعلى  للغاية، مع تصاع
ــاوز أحد  ــر، يتج ــت ال يتغي ــو ثاب نح
ــعى إلى  ــا، ويس ــدا م ــريكني ح الش
ــأنه أن  مصدر رزق جديد. وهذا من ش
يجعل الشريك اآلخر يشعر باملهانة، 
ــكار واللوم،  ــرق في حالة من اإلن ويغ
ــأ لديه رغبة  وفي نهاية املطاف تنش
ــي االنتقام برد عنيف.كانت  ملحة ف
ــة املتبادلة  ــة لصالح االتكالي احلج

بني الواليات املتحدة والصني مقنعة 
لسنوات عديدة. فعلى شفا االنهيار 
في أواخر سبعينات القرن العشرين، 
ــنجات التراكمية  ــاب التش في أعق
لقفزة ماو العظيمة إلى األمام وثورته 
الثقافية، سرعان ما توجهت الصني 
ــدة طلبا للدعم  ــى الواليات املتح إل
ــالح  ــتراتيجية «اإلص ــي إلس اخلارج
ــياو  ــي أقرها دنغ ش ــاح» الت واالنفت
ــراع التجاري  ــل ينتهي الص بينغ.ه
ــدة والصني إلى  ــات املتح ــني الوالي ب
ــم؟ الواقع  ــلمي أو طالق مؤل حل س
ــري  ــلوك البش ــدروس من الس أن ال
ــن الرد  ــة. فبدال م ــل اإلجاب ــا حتم رمب

ــوم، واالزدراء، وانعدام الثقة،  على الل
ــني على كل من الدولتني أن تركز  يتع
ــا االقتصادية  ــادة بناء قوته على إع
ــن ناحية أخرى، كانت  من الداخل.م
ــدة، في قبضة الركود  الواليات املتح
ــبعينات،  الس أواخر  التضخمي في 
ــن حلول  ــث ع ــى البح ــة عل حريص
ــواردات  ال ــت  وكان ــو؛  للنم ــدة  جدي
الصينية املنخفضة التكلفة مبثابة 
ــتهلكني األميركيني  ــاق للمس التري
ــدأت  ب ــا  الدخل.كم ــدودي  ــن مح م
ــرض بحرية  ــدة تقت املتح ــات  الوالي
ــن املدخرات  ــم م ــزان الضخ من اخل
ــل  ح ــو  وه ــة،  الفائض ــة  الصيني
ــب للدولة صاحبة أكبر عجز  مناس
ــم. ثم ازدهرت  ــار في العالَ في االدخ
ــة املتبادلة، التي ولدت  هذه االتكالي
ــول إلى زواج  ــن عالقة بريئة، لتتح م
سعيد مريح في الظاهر.من املؤسف 
ــب. فقد  ــة ح ــن عالق ــم تك ــا ل أنه
ــتياء  ــاعد االنحياز العميق واالس س

ــرن املذلة  ــه وصف ق ــا أطلِق علي -م
والهوان في الصني في أعقاب حروب 
ــر  ــع عش ــي القرن التاس ــون ف األفي
ــز أميركا عن اخلروج من جلدها  وعج
ــي  اإليديولوج ــد  التهدي ــم  لتقيي
ــتراكية مثل  ــذي تفرضه دولة اش ال
ــدام  ــة انع ــة حال ــي إدام ــني- ف الص

ــرة طويلة  ــة التي اختمرت لفت الثق
ــراع  ــاحة للص ــدت الس ــي مه والت
ــأ الباثولوجيا  ــي. وكما قد تتنب احلال
املتبادلة،  ــرية حلالة االتكالية  البش
ــن الطريق في  فقد حدث انحراف ع

نهاية املطاف.كانت الصني أول طرف 
ــت بإعادة  ــر - فالتزم ــى التغيي يتبن
ــادي عن طريق حتويل  التوازن االقتص
ــب اخلارجي  ــن الطل ــوذج النمو م من
إلى الطلب الداخلي. ومن الصادرات 
ــتثمار إلى االستهالك اخلاص.  واالس
ــني مختلطا، ولكن  وكان تقدم الص

ــك في الفصل  ــم يعد هناك أي ش ل
ــرى التأكيد عليه  ــي، الذي ج اخلتام
ــار إلى  ــض االدخ ــن فائ ــول م بالتح
ــد أن بلغ  ــرات. فبع ــاص املدخ امتص
معدل االدخار احمللي اإلجمالي ذروته 
ــام ٢٠٠٨، هبط  ــي ع ــو ٥٢٫٣٪ ف بنح
ــة تقريبا  ــاط مئوي ــبع نق ــو س بنح
ــنوات  ــد يواصل االنحدار في الس وق
ــبكة  ــع تعزيز الصني لش ــة م املقبل
ــي ظلت غير  ــان االجتماعي الت األم
ــجيع  ــة لفترة طويلة، وتش محكم
األسر الصينية على احلد من االدخار 
ــن  باخلوف.م ــوع  املدف ــي  التحوط
ناحية أخرى، يعمل انفجار التجارة 
اإللكترونية في اقتصاد متحول رقميا 
على نحو متزايد (أي بدون نقد) على 
ــتهلكني  ــر منصة قوية للمس توفي
ــة  طبق ــى  إل ــني  املنتم ــني  الصيني
التحول  ويشكل  ناشئة.  متوسطة 
ــى اإلبداع  ــتورد إل ــداع املس من اإلب
األصلي أهمية مركزية إلستراتيجية 
الصني الطويلة األجل، لتجنب «فخ 
الدخل املتوسط» واكتساب مكانة 
ــام ٢٠٥٠،  ــوة العظمى بحلول ع الق
ــس  ــات الرئي ــع طموح ــق م ــا يتف مب
ــي جني بينج املئوية في «العصر  ش
اجلديد.ومبا يتماشى مع الباثولوجيا 
املتبادلة،  ــرية حلالة االتكالية  البش
أصبحت حتوالت الصني مصدرا لقدر 
ــاح للواليات  ــدم االرتي ــد من ع متزاي
ــر املمكن أن  ــن غي ــدة، التي م املتح
ــعادة إزاء محور االدخار  تشعر بالس
ــص  ــم نق ــع تفاق ــني. وم ــي الص ف
ــوءا اآلن في  ــرات في أميركا س املدخ
ــة  الضريبي ــات  التخفيض ــاب  أعق
ــة التوقيت في العام املنصرم،  الرديئ
فسوف تصبح الواليات املتحدة أكثر 
ــى دول الفائض االدخاري  اعتمادا عل
مثل الصني مللء الفراغ. بيد أن حترك 
املدخرات  ــاص  امتص ــو  نح ــني  الص
ــار. ــذا اخلي ــق ه ــى تضيي ــل عل يعم

ــراع محصلته  ــل ص ــع أن حتوي الواق
ــة إلى  ــة املتبادل ــن االتكالي فر م صِ
ــة من  ــة إيجابي ــة ذات محصل عالق
االعتماد املتبادل املفيد للطرفني هو 
ــاء هذه احلرب  ــبيل الوحيد إلنه الس
االقتصادية قبل أن تتحول إلى شيء 
ــى ذلك، ورغم  ــوأ كثيرا.عالوة عل أس
ــدة التي  ــة النمو الولي أن ديناميكي
يقودها املستهلك في الصني كانت 
ــر، فإن  ــب املعايي ــا ألغل ــرة وفق مبه
ــى الوصول إلى  محدودية القدرة عل
ــركات األميركية  السوق قيدت الش
ومنعتها من االستحواذ على ما ترى 
أنها حصة سوقية عادلة في منجم 
ــل. وبالطبع، هناك جدال  ثراء محتم

ــل يدور حول التحول في اإلبداع،  هائ
والذي رمبا يكون كامنا في قلب حرب 

ــا كان املصدر  ــات احلالية.أي التعريف
ــي االتكالية  ــة الصراع ف فإن مرحل

ــوم حاضرة.  ــت الي ــة أصبح املتبادل
ــى األقل حتاول  ــني تتغير، أو عل فالص
ــاول أميركا.  ــر، في حني ال حت أن تتغي
ــدة عالقة في  ــل الواليات املتح وتظ
عقلية متخلفة قوامها عجز االدخار 
ــاري هائل متعدد  ــال عن عجز جت فض
ــحب  الس ــى  إل ــة  واحلاج ــراف  األط

ــض املدخرات العاملي  بحرية من فائ
لدعم النمو االقتصادي. ومن منظور 
ــعر الواليات  االتكالية املتبادلة، تش
ــا موضع ازدراء من  املتحدة اآلن بأنه
ــت ممتثلة  ــريكتها التي كان بَل ش قِ
ــا كان متوقعا، بدأت  ــوم، وكم ذات ي
ــتجابة  اآلن توزع الهجمات في االس
لهذه احلال.وهذا يقودنا إلى السؤال 
ــراع التجاري  امللح: هل ينتهي الص
ــدة والصني إلى  ــات املتح ــني الوالي ب
ــم؟ الواقع  ــلمي أو طالق مؤل حل س
أن الدروس من السلوك البشري رمبا 
ــن الرد على  ــة. فبدال م ــل اإلجاب حتم
اللوم، واالزدراء، وانعدام الثقة، يتعني 
ــني أن تركز على  ــى كل من الدولت عل
ــا االقتصادية من  ــاء قوته ــادة بن إع
ــب هذا تقدمي  ــوف يتطل الداخل. وس
ــني، ليس فقط  ــازالت من اجلانب التن
ــى جبهة التجارة، بل وأيضا على  عل
ــتراتيجيات االقتصادية  جبهة اإلس
ــا كل من  ــي تتبناه ــية الت األساس
ــع أن معضلة اإلبداع  الدولتني.الواق
هي القضية األكثر إثارة للجدال حتى 
ــة الصراع في  ــا مرحل اآلن. وتضعه
ــة املتبادلة في إطار معركة  االتكالي
فر: إذ تصور  ــبها صِ مجموع مكاس
ــة  ــاءات األميركي ــب االدع ترام إدارة 
ــة من قبل  ــرقة امللكية الفكري بس
ــا ال تقل عن تهديد  ــني على أنه الص
وجودي ملستقبل أميركا االقتصادي. 
ــإن هذه اخملاوف مضخمة  ومع ذلك ف
ــا  رَض ــا عَ ــا بوصفه ــا إليه إذا نظرن
ــة. املتبادل ــة  لالتكالي ــيكيا  كالس
ــريان احلياة  ــع أن اإلبداع هو ش الواق
لالزدهار املستدام في أي بلد. ولكن ال 
ينبغي لنا أن نصوره على أنه معركة 
فر. فالصني حتتاج إلى  محصلتها صِ
ــتورد إلى  ــداع املس ــول من اإلب التح
ــي لتجنب فخ الدخل  اإلبداع األصل
ــط، وهو حجر عثرة أساسي  املتوس
ــادات النامية.  ــل أغلب االقتص يعرق
ــدة أن  ــى الواليات املتح ــني عل ويتع
تعمل على إعادة التركيز على اإلبداع 
ــى تباطؤ مقلق  من أجل التغلب عل
ــد يؤدي إلى  ــر لإلنتاجية والذي ق آخ
ــا يكون هذا هو القول  ركود مؤلم.رمب
ــات التجارية  ــي الصراع ــل ف الفص
ــة املتبادلة.  ــم باالتكالي ــي تتس الت
ــات املتحدة والصني  ــكل من الوالي ف
ــوده اإلبداع  ــاد يق ــاج إلى اقتص حتت
ــق أغراضهما، وإذا  ــكار لتحقي واالبت
ــتخدمنا مصطلحات االتكالية  اس
املتبادلة، فبوسعنا أن نقول لتحقيق 
ــخصي. الواقع أن حتويل  منوهما الش
فر من االتكالية  صراع محصلته صِ
ــة ذات محصلة  ــة إلى عالق املتبادل
إيجابية من االعتماد املتبادل املفيد 
للطرفني هو السبيل الوحيد إلنهاء 
أن  ــل  قب ــة  االقتصادي ــرب  احل ــذه  ه

تتحول إلى شيء أسوأ كثيرا.

* عضو هيئة التدريس
 بجامعة ييل

بدأت امريكا تقرتض 
بحرية من الخزان الضخم 
من اِّـدخرات الصينية 
الفائضة وهو حل مناسب 
للدولة صاحبة أكرب عجز َّـ 
االدخار َّـ العالَم

 

تحدث االتكالية اِّـتبادلة عند أحد طرَّـ النقيض َّـ العالقات عندما يستخلص 
شريكان من بعضهما البعض أكثر مما يستخلص كل منهما من قوته الداخلية

ترامب

الرئيس الصيني

نيكسون

في العالقات 
الشخصية، ال 
تنتهي حالة 
االتكالية املتبادلة 
إلى خير أبدا. 
وباحلكم من خالل 
احلرب التجارية 
املتصاعدة بني 
الواليات املتحدة 
والصني، يتبني لنا أن 
األمر نفسه ينطبق 
على العالقات 
االقتصادية.رغم 
أنني نشرت كتابا 
في عام ٢٠١٤ حول 
العالقات االقتصادية 
القائمة على 
االتكالية املتبادلة 
بني الواليات املتحدة 
والصني، فأنا أول من 
يقر بأنه من قبيل 
املبالغة أن نعمم 
نظريات علم النفس 
البشري لتقييم 
سلوك االقتصادات 
الوطنية. لكن أوجه 
التشابه مذهلة، 
والتشخيص أكثر 
إقناعا، حيث يغوص 
أكبر اقتصادين في 
العالَم في مستنقع 
بالغ اخلطورة.

* ستيفن روتش

    في مسلسل اخلسارة املستمر وفي لوعة املراجعات 
ــكاد يلتقط  ــه وال ي ــان نفس ــره االنس ــة يك اليومي
ــي اي دائرة في  ــرة اخرى ف ــى يفقدها م ــه حت انفاس
الدولة العراقية املنقرضة جتد نفسك وقد احاطتك 
الهموم واالوراق الثبوتية والفايالت واالستنساخات 
ــا تعرق اجلبني  ــح فيه ــي يدك قطعة قماش متس وف
ــك وحشود لها بداية وليس لها  وما ينزل خلف راس
ــار املراجعني غرفة بعد  ــة طابور املوت في انتظ نهاي
ــى تهلك من  ــد جرعة حت ــة توقيع بع ــة وجرع غرف
ــى اليوم التالي  ــب وتصاب باالحباط ثم حتال ال التع

ــارد االيام حتى  لتط
تتمنى  ــت  وان متوت 
ــة  ــز معامل ان تنج
ــي حياتك  ف واحدة 
وبعد ان يتوفاك اهللا 
تعالى تبدأ معاملة 
ــوم بها  ــدة يق جدي
ــاؤك ومن تربطه  ابن
صلة بك .. ال طعم 
ــذا  ــي ه ــاة ف للحي
البلد فليس من داع 
الستمرار املعامالت 
ــرض نقل طالب  لغ
ــى  ال ــة  مديري ــن  م
ــن داع  ــرى وما م اخ

ــيتكيء على  ــة فانه س ــول الطالب الى املدرس لدخ
ــول او  ــث وبعدها مصيره املقهى او التس ــدور الثال ال
ــد االلغام فليس  ــرة االبدية . ملء دربنا  عناقي الهج
من امرنا اال ان نبكي على حالنا فال مظاهرة تنفع وال 
ــمع وهكذا قبع معظمنا في سباته حتى  صوت يس
ــيء  ــه نار من هنا او هناك فليس في بلدنا ش ال متس
ــان والتصرفات فلماذا  لنا وبتنا غرباء الوجوه واللس
احلياة بهذه الطريقة ؟ ليس االمر مجرد صدفة بريئة 
ــاج وديدن البعض ممن لديهم مخططات  بل هو منه
ــاق املتوقع  ــد ف ــوا الى ح ــد جنح ــراق ولق ــل الع لقت
فالنهايات القادمة ليست اسطورة ايها االحباب بل 

واقع حتمي مرير.

!a@·ÿªäÌ@b„Ï‹n”a

جبهة قلم

يكره االنسان نفسه 
وال يكاد يلتقط انفاسه 
حتى يفقدها مرة اخرى 
َّـ اي دائرة َّـ الدولة 
العراقية اِّـنقرضة تجد 
نفسك وقد احاطتك 
الهموم واالوراق 
الثبوتية والفايالت 
واالستنساخات

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

واثق الجلبي
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بغداد / البينة اجلديدة
االجتماعية  احلماية  دائرة  عام  مدير  بحثت 
للمرأة في هيئة احلماية االجتماعية الدكتورة 
برنامج  ممثلي  مع  املوسوي  حسني  عطور 
والتعاون  التنسيق  اليات  تكامل)  (مشروع 
USIDمع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
٢٠١٨/٩/١٩.واكدت  يوم  للمشروع  املمولة 
املوسوي ان املشروع يهدف الى حتسني واقع 
واملستفيدات  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات 

احمللية  احلكومات  مع  التنسيق  خالل  من 
خدمات  وخاصة  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
على  ويعملون  الصلبة  والنفايات  املاء  ادارة 
فريق  وجود  الى  الفتة  املالية  االدارة  حتسني 
لدى البرنامج يعمل على املساواة واالندماج 
احملتاجة.  و  الهشة  الفئات  ومساعدة 
التدريبات  ان  الدائرة  عام  مدير  واوضحت 
التي تقدم للمستفيدات عبر قسم اخلدمة 
االجتماعية مع مراكز التدريب املهني تهدف 

عدم  رغم  العملية  املهارات  اكسابهن  الى 
توفر ادوات املشروع، مشيرة الى ان تزويدهن 
دخل  توفير  في  سيساهم  املشروع  مبعدات 
داعم يعينهن على تكاليف احلياة الباهظة 
دعم  على  الفريق  ممثلو  اكد  جهتهم  .من 
وان  واملوازنات  اخلطط  في  املرأة  حماية  دائرة 
مدة املشروع خمس  سنوات سيعملون من 
خاللها على دعم املشاريع الصغيرة للنساء 
مدير  اكدت  لها   مداخلة  الشابات.وفي 

حضانة  احلاق  ضرورة  على  املرأة  دائرة  عام 
فتحه  الفريق  يروم  الذي  املشروع  مبكان 
للمستفيدات الن الدائرة تسعى الى ان تؤدي 
االم  ألنها  االتربوية  رسالته  املعيل  فاقدة 
املرأة  دائرة  لدى  الوقت.يذكران  ذات  في  والب 
لتوفير  االحمر  الصليب  منظمة  مع  اتفاقا 
املستفيدات  للمتدربات  العمل  مستلزمات 
وصناعة  واحلالقة  اخلياطة  مجاالت  في 

االغذية.

H›flbÿm@ ÎäíflI@à–‰m@ÚÓ€ÎÜ€a@ÚÓ‡‰n‹€@ÚÓÿÌäfl¸a@Ú€b◊Ï€aÎ@›‡»€a

 بغداد / البينة اجلديدة / شريف هاشم
الهيئة  ( عضو  أسامة حسن  احمد  الدكتور  املدرس  أجرى 
العامة  اجلراحة  اختصاص   - اجلراحة  فرع  في  التدريسية 
واجلراحة الناظورية في كلية الطب / اجلامعة املستنصرية) 
مع فريق طبي متخصص عملية جراحية طارئة فوق الكبرى 
حلالة بطن حادة ملريض يبلغ من العمر ٣٢ عاما حيث كان 
 ،  ( الدم  ( حالة تسمم  البطن مع  آالم حادة في  يعاني من 

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور احمد أسامة حسن   
هواء  وجود  فتبني  الشعاعية  والرقائق  الفحوصات  أخذت 
داخل جتويف البطن ، ومت حتضير املريض لعملية استكشاف 
الدم  ضغط  ورفع  لديه  اجلفاف  حالة  حتسني  بعد  البطن 
مبادة الدوبامني , أدخل املريض الى صالة العمليات وأجريت 
خمجي  جتمع  وجود  وتبني  البطن  استكشاف  عملية  له 
التصاقات  مع  البطن  جتويف  معظم  يشغل  كبير  برازي 
حيث  الكبد  وحول  والقولون  األمعاء  مع  التنكرزي  الثرب 
مت حترير االلتصاقات وسحب السوائل اخلمجية ومت العثور 
تخرج  السيني  القولون  في   ( سم   ٢  ) بقطر  ثقب   على 
منه املواد البرازية داخل جتويف البطن ، مت إستئصال الثرب 
وعمل تفويه للقولون ( Colostomy ) وغسل جتويف البطن ، 
بعدها أحيل  املريض الى شعبة انعاش الرئة لعدم استقرار 
ردهة  الى  حتويله  مت  أيام  خمسة  وبعد  احليوية  الفعاليات 
متاثله  في  وهو  العامة  احلالة  الستقرار  العامة  اجلراحة 

للشفاء ، 
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بغداد / البينة اجلديدة 
الطبية  العيادات  دائرة  عام  مدير 
احمد  شاكر  الدكتور  الشعبية 
حي  عيادة  مدير  يلتقي  احلاج 
جليل  الدكتور  املسائية  العامل 
لقائه  خالل  احلاج  .ووجه  ابراهيم 
بضرورة  املذكورة  العيادة  مدير 
الطبية  اخلدمات  افضل  توفير 
للمراجعني  والتشخيصية 

والعمل وفق الضوابط والتعليمات 
اثناء  املرضى  تأخير  عدم  ومنها 
لهم  العالج  صرف  او  الفحص 
بشكل  االدوية  بحفظ  واالهتمام 
وخاصة  املواصفات  ووفق  صحيح 
مادة االنسولني التي تتطلب درجة 
حرارة معينة للحفظ ووضعها في 
عليها  للحفاظ  البراد  او  الثالجة 

من التلف.

ÚÓˆbéΩa@›flb»€a@Ôy@ÒÖbÓ«@äÌÜfl@Ô‘n‹Ì@xbßa

بغداد / البينة اجلديدة 
شركة حلم السندباد  واحدة من الشركات االستثمارية اجملازة من قبل 
املشروع  يتكون  حيث  الترفيهي  القناة  مجمع  مشروع  إلنشاء  الهيئة 
عبارات  على  حتتوي  إصطناعية  وبحيرة  متكاملة  ألعاب  مدينة  من 
للسيارات  وموقف  ومسبح  كافيتريا  جتاري  مجمع  مع  مائية  ودراجات 
وقاعة للمناسبات واإلجتماعات ، املشروع يقع على مساحة ( ٣١  ) دومن 
في مدخل منطقة احلبيبية من جهة قناة اجليش ، هذا املشروع يضاف 
، كما  بغداد  من  الرصافة  في جانب  الهئية  أجازتها  التي  املشاريع  الى 
ويشار الى أن اللجان الفنية والهندسية واإلعالمية مستمرة في زيارتها 

للمشروع لالطالع على واقع العمل .

@ÖaÜÃi@âb‡rnça@Ú˜ÓÁ@NN@Ô‹flaå€a@ä◊bë@êÜ‰ËΩa@bËéÓˆâ@Âfl@·«Üi
ÖaÜÃi@@ø@ÔËÓœ6€aÎ@ÔybÓé€a@ b�‘€a@@·«Üi@Òä‡néfl

علي   / اجلديدة  البينة   / بابل 
شريف

جامعة  في  علمي  فريق  متكن 
في  طبية  طفرة  حتقيق  من  بابل 
معاجلة اجلروح وااللتهابات واحلروق 
على  ليحصل  قياسية  بفترة 
املركزي  اجلهاز  من  اختراع  براءة 
للتقييس والسيطرة النوعية عن 
عالجية  طبية  ألغشية  ابتكاره 
تلوث  وبدون  عالية  بكفاءة  تعمل 
فترة  بنصف  الشفاء  واكتساب 
باملراهم  قياسا  التقليدي  العالج 
الصيدليات  في  املتوفرة  الطبية 
ومذاخر األدوية٠وقال رئيس الفريق 
االستاذ الدكتور جليل كرمي احمد 
البينة  (جريدة  ملندوب  اخلفاجي 
مع  باالشتراك  متكنت   :( اجلديدة 
جبار  عوده  املهندس  الدكتور 
بريهي والباحثة دالل عباس كاظم 
من تصنيع « فيلم بايوليمري طبي 
بأغشية  يسمى  ما  أو  عالجي» 
طبية رقيقة حاملة لليود ملعاجلة 
اجلروح واحلروق وااللتهابات اجللدية 
باالعتماد على بخار اليود املنطلق 

من خالل تسامي عنصر اليود إلى 
الصغر    متناهية  بخارية  جزيئات 
جميع  إلى  الوصول  من  ميكنها 
االستاذ  واضاف  املتأثرة٠  املنطقة 
التجارب  أن  الدكتوراخلفاجي: 
اخملتبرية والفحوصات التي أجريت 
الفيلم  أن  كشفت  الفئران  على 
النصف  إلى  الشفاء  فترة  يختزل 
املستخدمة  باملراهم  مقارنة 
باملرونة  الفلم  ميتاز  إذ  حاليا، 
يؤدي  وال  الوزن  وخفة  العالية 
ملوث  وغير  الداخلية  لاللتهابات 

املراهم احلالية  كما هو احلال في 
االستاذ  ودعا  الغبار٠  جتمع  التي 
الصحة  وزارة  اخلفاجي  الدكتور 
إلى اعتماد براءة االختراع للمزايا 
والتي  بها  تتمتع  التي  العديدة 
لليود  التسامي  ظاهرة  اعتمدت 
الصلبة  احلالة  من  اليود  (حتول 
باحلالة  مروره  دون  الغازية  إلى 
السائلة) إذ كانت النتائج ساحرة 
العالج  كفاءة  نواحي  جميع  من 
وزمن الشفاء الذي يبدأ من عمق 
كاملرهم  وليس  ألعاله  اجلرح 
للعمق  األعلى  من  املستخدم 
تام  غير  العمق  بقاء  إلى  يؤدي  مما 
الشفاء أي يؤدي إلى بقاء االلتهاب 
للماء  األغشية ساحبة  أن  كما   ،
جفاف  إلى  يؤدي  مما  والسوائل 
االشارة  امللتهبة٠وجتدر  املنطقة 
احمد  كرمي  جليل  للدكتور  ان 
اختراع  براءات   (١٠) اخلفاجي 
براءات  أربع  منها  وعاملية  محلية 
املتحدة  الواليات  في  مسجلة 
واليابان  وبريطانيا  األمريكية 

واملكسيك٠

ÚÓçbÓ”@Ò6–i@÷ÎäßaÎ@pbibËn€¸aÎ@ÄÎä¶a@x˝»€@ a6Åa@Òıaäi

بغداد / البينة اجلديدة
والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  تواصل   
وتبليط  صيانة  اعمال  العامة  واالشغال 
قزانية  ناحية  في  العصري  احلي  شوارع 
التابعة حملافظة ديالى.وذكر املركز االعالمي 
للوزارة ان مديرية بلديات ديالى وبلدية قزانية 
إحدى  العامة  البلديات  ملديرية  التابعتني 
أعمال  من    ٪٧٠ أجنزتا  الوزارة  تشكيالت 
في  العصري  احلي  شوارع  وتبليط  تأهيل 
مركز الناحية باجلهود واألمكانيات الذاتية.
الصيانة  أعمال  أن  االعالمي  املركز  وبني 
ومعاجلة  املتضرر  األسفلت  قلع  شملت 
الروطان والتخسفات وفرش احلصى اخلابط 
ضمن املوزانة التشغيلية للبلدية خالل عام 

٢٠١٨ وبواقع ( ٦٧٥٠ ) م٢ من األكساء.

äñ»€a@Ôßa@ âaÏë@¡Ó‹jmÎ@Ú„bÓï@fib‡«a@›ïaÏm@âb‡«¸a
@@ÚÓ„aå”@ÚÓyb„@ø@ بغداد / البينة اجلديدة 

ادارة  مفهوم  حول  ندوة  واملعان  الصناعة  وزارة  نظمت 
اجلودة  الدارة  العراقية  اجلمعية  مع  وبالتعاون  اجلودة 
شركات  في  اجلودة  اقسام  ومسؤولي  مدراء  بحضور 
رئيس  العامري  ماهر  املهندس  وقال  العامة.  الوزارة 
اجلمعية العراقية الدارة اجلودة في تصريح ملركز االعالم 
والعالقات العامة في الوزارة, ان الهدف من اقامت هذه 
واستخدامها كوسيلة  اجلودة  معايير  الندوة هو شرح 
اخلارجية  اخملاطر  وحتديد  احمللي  املنتج  على  وتاثيرها 
املنتج  امام  منافسته  قوة  على  تؤثر  التي  والداخلية 
وكيفية  اجلودة  معايير  شرح  الى  باالضافة  االجنبي  
من  العراقي  املنتج  حلماية  اليات  لوضع  استخدامها 

الفحص  معايير  وتطوير  العمل  اساليب  تطوير  خالل 
االداء وحتسني وسائل  التقييم وحتسني  وتطوير معايير 
التكنلوجيا, مبيناً ان معايير اجلودة للمنتج احمللي هي 
من االهداف الرئيسية التي  تسهم في سرعة تسويقه 
االجنبية  املنتجات  امام  املنافسة  على  القدرة  ومتنحه 
اداء  بها  ترتقي  التي  الوسائل  احدى  وهي  املستوردة 
انظمة العمل التي جتعل املنتج الوطني مبستوى اعلى 
من القدرة التنافسية ملواجهة قرينه االجنبي. هذا وقد 
شهدت الندوة نقاشات حوارية من خالل طرح  االفكار 
اخللل  نقاط  ومعاجلة  اجلودة  معايير  مفهوم  ازاء  واالراء 

التي تواجه تطبيقه  بشكل امثل.  

@@ÒÖÏ¶a@ÒâaÖa@‚ÏË–fl@fiÏy@ÒÎÜ„@·ƒ‰m@ÊÖb»ΩaÎ@Ú«b‰ñ€a@

بغداد / البينة اجلديدة / هيثم مجيد
وزارة  في  احلبوب  لتصنيع  العامة  الشركة  أعلنت   
محافظتي  في  العاملة  املطاحن  جرد  عن  التجارة 
إنتاج  عملية  من  االنتهاء  بعد  وميسان  النجف 
في  ذلك  .جاء  املقررة  احلصة  من  وتوزيع مخصصها 
البيان الذي اصدره املكتب االعالمي للوزارة نقال عن 
مدير  عام الشركة املهندس جاسم محمد عباس. 
النجف  في  العاملة  املطاحن  بأن  البيان  واوضح  
املقررة  حلصتها  التجهيز  عملية  اجنزت  وميسان 
قبل  من  جردها  ومت  املنتهية  اإلنتاجية  الدورة  ضمن 
جلان اجلرد املشتركة واجراء أعمال التعقيم والتعفير 

استعدادا للمباشرة بإنتاج احلصة الالحقة .

@Öäu@ÚÓ‹‡«@åv‰m@@Òâbvn€a
@—v‰€a@ø@Ú‹flb»€a@Âyb�Ωa
@Òäëbj‡‹€@aÖaÜ»nça@ÊbéÓflÎ

@Ú‘y˝€a@Úñßa@xbn„hi

بغداد / البينة اجلديدة
عد اخلبير االقتصادي باسم جميل أنطوان، 
الري  طرق  الى  البالد  في  الزراعة  واقع  تردي 
تعتمدها  التي  واملتخلفة  القدمية  والزراعة 

وزارتا الزراعة واملوارد املائية، مبينا ان العراق 
وبربع  للزراعة  الصاحلة  املساحات  ربع  يزرع 
للمساحات  األخرى  بالدول  مقارنة  إنتاج 
الواقع  ”تردي  إن  انطوان  ذاتها.وقال  املزروعة 

الزراعي تتحمله وزارة الزراعة واملوارد املائية 
يتبعها  التي  التجريف  عمليات  عن  فضال 
املائية  املوارد  ”وزارة  ان  املواطنون“.وأضاف 
بالري  متخلفة  قدمية  طرقا  تعتمد  الزالت 
كميات  بهدر  تتسبب  والتي  السيح  منها 
كبيرة من املياه وارتفاع نسب امللوحة وحتول 
طرق  ”اعتماد  الى  داعيا  بور“،  الى  األراضي 
التنقيط واملرشات بالزراعة وتبطني اجلداول 
ورفع التجاوزات بعد ان أصبحت أزمة املياه 
هي  الزراعة  ”وزارة  ان  الى  عاملية“.ولفت 
األخرى تعتمد طرقا قدمية بالزراعة“، مبينا 
ان ”معدل إنتاج الدومن الواحد بالعراق نصف 
للدومن  اإلنتاج  معدل  يصل  حني  في  طن 

املكثفة“. الزراعة  العتمادهم  طنني  عامليا 
وأفاد ان ”معدل املساحات الصاحلة للزراعة 
بالعراق تصل الى ٤٠ مليون دومن بينما يزرع 
دومن  ماليني   ١٠ الزراعية  اخلطط  وفق  منها 
الصاحلة“،  املساحة  ربع  يعادل  مما  فقط 
التجريف  سياسة  ”ايقاف  الى  داعيا 
ملا  سكنية  أراضي  الى  وحتويلها  للبساتني 
وزيادة  احمللي  اإلنتاج  على  تأثيرات  من  لها 
امللوثات البيئية“.ولفت الى ان ”الهجرة من 
بتدهور  تسبب  اخر  عامل  املدن  الى  الريف 
الواقع الزراعي بعد ترك الفالحني ملهنتهم 
مبراكز  والعيش  أخرى  مهن  الى  وحتولهم 

املدن“.

¡‘œ@Úßbñ€a@ÈÓôaâc@…iâ@ âåÌ@÷aä»€a@Z@7jÅ@NN@ìiÖ@Âfl@új”a
ال  بالسياسة  لي  عالقة  ال 
من قريب وال بعيد وعلى حد 

قول زميلي ابو عمار .
يا  والسياسة  «مالك 

عقابي»
اجد  وألف  ادور  مهما  ولكن 
نفسي في وسط السياسة 

واليكم هذه احلكاية .
قارئة  الى  الذهاب  قررت 
الفنجان لتخبرني عما يدور 
في بالدي بعد ان يئست من 
والسياسيني  السياسة 

فبعد   ، واليابانيني  والروس 
مليا  فنجاني  في  متعنت  ان 

التفتت الي قائلة :
بالدك  ان  حتزن  ال  ولدي  يا 
يعم  الفساد  تغرق,  تغرق.. 
واحلكومة  مرافقها  اكثر 
متاما  عاجزة  االن  الرشيدة 
املثل  قول  وعلى  ردعه  عن 
يا  منج  (بسمارج  الشعبي 
وانا  مهروال  تركتها  لوحة) 
اغرق  اني  بهستريا  اصيح 
من  ومجموعة  اغرق  اني 

االطفال تركض خلفي وهي 
  ، .....اجملنون  اجملنون   , تصرخ 
حقي  من  مو  عليكم  باهللا 
ضيعت  قد  وانا   ، اتخبل 

(راسي من رجليه).
طالب العقابي

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
اطلق مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون 
جتريبي  وبشكل  العمل  تطبيق  بغداد  في 
االستشاريات  في  االلكترونية  البوابات  بنظام 
االداري  للتنظيم  املشروع    يأتي  حيث  العامة 
و استكماال لبرنامج الطابور االلكتروني ونظام 
نظم  مشاريع  من  وغيرها  االلكترونية  الطبلة 
الدكتور  بذلك  صرح   ، املعلومات  وتكنولوجيا 
ان  مبينا  املستشفى.  مدير  عيسى  فؤاد  عمار 
هذا املشروع هو من االنظمة املتطورة الول مرة 
يستخدم على صعيد املؤسسات الصحية في 
بغداد الهدف منه تنظيم الية دخول املراجعني 
لتقليل  والسعي   العامة  االستشاريات  الى 
اعداد املرافقني باستثناء بعض احلاالت اخلاصة، 
من  متصاعدة  بوتيرة  يجري  العمل  ان  وأشار 
املشروع  لهذا  االساسية  املراحل  انهاء  اجل 
الذي يعتمد بشكل اساس على تطبيق نظام 
الكتروني متطور يتم من خالله حصول املراجع 
عبور  بواسطته   يستطيع  مجاني  تكت  على 
اجراءاته  بقية  اكمال  اجل  من  البوابات  تلك 
داخل االستشارية العامة بعد ان يحصل قبل 
ذلك على تذكرة الطابور االلكتروني الذي يحدد 
فحص  غرفة  في  املريض  تسلسل  خالله  من 
البصر وغرفة الطبيب االختصاص  .في السياق 
ميثاق  احلقوقي  االداري  املعاون  حتدث  عينه 
هذا  اجناز  مراحل  على  املشرف  الطائي  محمد 

االلكترونية  البوابات  مشروع  ان  الى  املشروع 
شريحة  تخدم  التي  املهمة   املشاريع  من  هو 
واسعة من املرضى الذين يراجعون املستشفى 
وفق نظام االحالة الطبية املعمول به في اغلب 
مؤسساتنا الصحية ، الفتا انه جرى التعاقد مع 
احدى الشركات املتخصصة والرصينة إلكمال 
اجناز هذا املشروع والذي يعمل به حاليا   بشكل 
االلكترونية  البوابات  من  عدد  يضم  جتريبي 
العصرية واجلذابة تختلف واجهاتها طبقا لنوع 
املستخدم حيث تقسم الى بوابات مخصصة 
منها  بعض  حدد  فيما  للرجال  وأخرى  للنساء 
لدخول املوظفني كما مت تخصيص بوابات محددة 
االحتياجات  ذوي  من  املرضى  وخروج  لدخول 
املشروع  تفعيل هذا  ان  الطائي  وأكد   ، اخلاصة 
هو دليل على حرص ادارة املستشفى وسعيها 
، معربا عن  الدؤوب على صحة وراحة املواطن  
ومتيز  ابداع  عام  العام  هذا  يكون  ان  في  امله 
.وتابع  واملستويات  االصعدة  كافة  على  وجناح 
الطائي ان استخدام نظام البوابات االلكترونية 
يتيح وبشكل كبير تنظيم انسيابية استقبال 
االعداد املتزايدة من املراجعني السيما في غرف 
االستشاريات العامة وغرف فحص البصر التي 
واصطفاف  الشديد  الزحام  من  تعاني  كانت 

املراجعني بطوابير غير منتظمة.

ÖaÜÃji@ÊÏÓ»‹€@·rÓ:a@Âia@Û–ínéfl
@ÚÓ„Î6ÿ€¸a@pbiaÏj€a@‚bƒ‰i@›‡»€a@cÜjÌ@

بغداد / البينة اجلديدة / حسن املوسوي
الوزراء  العامة جمللس  األمانة  توجيهات  على  بناء 
السمنت  وشركة  العامة  الزوراء  شركة  قامت 
العراقية مبساندة اجمللس البلدي ملدينة الزعفرانية 
املدارس  محيط  في  الساحات  تشجير  مت  حيث 
لغرض حتويلها إلى مواقع خضراء هذا وقد مت رفع 
الصاحلة  التربة  وإعداد  البناء  ومخلفات  األنقاض 
األمطار  مياه  تصريف  شبكات  وفتح  للزراعة 
التجاوزات  إزالة  على  والعمل  الشوارع  وتنظيف 
من الساحات الفارغة في محيط املدارس لغرض 
كيفية  الطالب  وتعليم  التشجير  ثقافة  نشر 
هذا  اخلضراء  واملناطق  املزروعات  على  احملافظة 
وقد شكر أهالي مدينة الزعفرانية شركة الزوراء 

العامة لهذا اجملهود اجلبار خلدمة مدينتهم .

@ø@·Ábém@Úflb»€a@ıaâÎå€a@Ú◊äë
@ÚÓ„aä–«å€a@Ú‰ÌÜfl@—Óƒ‰m@Ú‹ª

Ú«Îäífl@pbÓ‰fla
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ــم «ناتو  ــا أطلق عليه اس ــكيل م ــر كثير حول تش ــيل حب سيس
ــد ترامب. وعلى الرغم من  ــي» دعا إليه الرئيس األميركي دونال عرب
ــروع أعراضاً جدية سواء في االجتماع العسكري للدول  أن للمش
ــي لوزراء خارجية  ــي الكويت أو في االجتماع السياس األعضاء ف
ــك بومبيو في نيويورك، فإن  ــك الدول مع نظيرهم األميركي ماي تل
ــن حتقيق ما أُعلن أمرا ال ميكن  ــي داخل هذا اخمللوق وهن يجعل م ف

حتى اآلن تلمس معامله.
ــا) وفق ما أعلن في  ــتراتيجي للشرق األوسط (ميس واحللف االس
القمة األميركية اإلسالمية التي عقدت في مايو من العام املاضي، 
يضم، على ما يؤمل، كالً من دول مجلس التعاون اخلليجي الست 
ــف، وفق ما ينادي به  ــى مصر واألردن. أما أهداف هذا احلل ــة إل إضاف
ــكله من أخطار على دول  ترامب وفريقه، هو مواجهة إيران وما تش

املنطقة.
ــهير عام ١٩٤٩ وراج شأنه  ــمال األطلسي (ناتو) الش قام حلف ش
بعد اندالع احلرب الكورية في اخلمسينات، وبات درع الغرب الواحد 
ــوفييتي ومنظومته العسكرية التي شكلها مع  ضد االحتاد الس
ــم «حلف وارسو». ولئن  الدول التابعة له داخل ما أطلق عليه اس
ــكر  ــل منظومة دفاع مقابل تآلف عس ــكر الغرب داخ تآلف عس
ــيا  ــتركاً سياس ــماً مش ــرق داخل منظومة مقابلة، إال أن قاس ش
ل اللبنة احلقيقية التي وفرت للمتحالفني حلمة  وأيديولوجيا شكّ

ومبرر وجود.
ال ميتلك «ناتو» العرب املواصفات الضرورية لقيام حتالف يضع قوى 
ــد ضد عدو واحد. لم يحصل ذلك  ــكرية عربية في خندق واح عس
ــرائيل عدو للجميع، فما بالك وهم غير  حني اجتمعوا على أن إس
ــي الفقيه. ثم ما كان  ــى الطابع العدواني لنظام الول متفقني عل
ــون «الهوتاً» في محاربة  ــيجاً أيديولوجيا يكاد يك عند الغرب نس
ــد العرب متوفر  ــم، ال يبدو أن عن ــا في العال ــيوعية وأعراضه الش
ــبق أن جاهرت  ــة للدولة التي س ــة جماعي ــل على مكافح للعم
ــل أنها حتتل  ــداد وأعلنت دون وج ــة عاصمتها بغ ــا إمبراطوري أنه
أربع عواصم عربية. لن يكون مشروع «ناتو العرب» مقدمة إلنهاء 
ــة مع قطر أو على األقل لم تتصاحب إرهاصات هذا التحالف  األزم
ــي  ــنطن والدوحة والعواصم املقاطعة تش مع أي أعراض من واش
ــأن هناك خارطة طريق لتحقيق وفاق ما. وعلى هذا تبدو الواليات  ب
ــدة عاجزة عن توفير أرضية إلنهاء األزمة، كما أنها غير قادرة  املتح
ــكيل التحالف  على الدفع بتجاوزها بصفتها تفصيال ال مينع تش
ــكري املوعود. وعلى هذا أيضا يحمل مشروع التحالف في  العس
ــيه ألغاماً قابلة لالنفجار في أي وقت إلجهاضه على نحو  حواش
ــران للمفارقة، إلى عدم أخذ  ــع األطراف املعنية، مبا في ذلك إي يدف

األمر على محمل اجلد.
ــه طباع  ــن جتريبي ل ــف» تنخرط في متري ــم «التحال ــدو عواص تب
ــات. بقيت دعوات  ــاء التحالف ــة لها بأصول إنش ــة ال عالق إعالمي
الرياض إلقامة حتالف إسالمي أو دعوات مصر إلقامة قوة عسكرية 
ــتركة جعجعة دون طحن، ذلك أن ما بني الدول املدعوة  عربية مش
من التناقضات وتباين األجندات واختالف املصالح وتعدد األمزجة 
ــد أمراً  ــكري واح ــم عس ــر انخراطها في جس ــن أم ــا يجعل م م

مستحيالً.
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وكاالت / البينة الجديدة
بات مألوفاً أن يستغل الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب األجواء 
ــف  تكتن ــي  الت ــعبوية  الش
للحزب  االنتخابية  التجمعات 
ــداً النتخابات  ــوري متهي اجلمه
الكونغرس النصفية، فيتفاخر 
ــاً أنه لم  ــه زاعم ــازات إدارت بإجن
ــي تاريخ  ــل ف ــبق لها مثي يس
ــث  ــن حي ــدة م ــات املتح الوالي
وانخفاض  ــادي  االقتص ــو  النم
ــاد الوظائف. كذلك  الفقر وازدي
بات معتاداً أن يتباهى مبا جتلبه 
سياساته من أموال طائلة إلى 
ــواء عبر  األمريكية، س اخلزينة 
ــة، أو  ــوم اجلمركي ــرض الرس ف
ــاهمات األمريكية  خفض املس
في املنظمات الدولية، أو إجبار 
ــداد  ــاء» على س ــض «احللف بع
ــكا في ضمان  ــا أنفقته أمري م

أمنهم.
وفي هذا الصدد صارت اململكة 
ــاً  هدف ــعودية  الس ــة  العربي
ــب جلهة ما  ــدى ترام مفضالً ل
يترتب عليها من واجبات مالية، 

ــة الصناعات  ــي تغذي ــس ف لي
ــن  ع ــة  األمريكي ــكرية  العس
ــليح  ــع عقود تس ــق توقي طري
ــب،  فحس املليارات  ــرات  بعش
ولكن أيضاً على صعيد الدعم 
املباشر ملشاريع البيت األبيض 
السياسية في املنطقة ومتويل 
ــبيل  القرن» على س ــة  «صفق
ــياق لم  ــذا الس ــال. وفي ه املث
ــس األمريكي يكترث  يعد الرئي
حتى باحلدود الدنيا من اللباقة 
ــي، فصار  ــي التخاطب الدول ف
يستخدم لغة متزج بني اإلهانة 
ــد،  ــزاز والوعي ــم واالبت والتهك

على رؤوس األشهاد.
ــو ٢٠١٧، خالل  ــار/ ماي ــي أي فف
ــاض، وقع ترامب  زيارته إلى الري
ــلمان  ــعودي س ــع امللك الس م
ــليح  ــن عبد العزيز عقود تس ب
ــارات  ــا ١١٠ ملي ــت قيمته بلغ
ــف بهذا  ــه لم يكت دوالر، ولكن
ــتغله إعالمياً  بل توجب أن يس
وسياسياً أيضاً، عند استقباله 
ــعودي محمد  الس العهد  ولي 
ــلمان في آذار/ مارس هذه  بن س

ــهد جدير  ــنة. وخالل مش الس
باملسرح الهزلي الهابط عرض 
ــة توضح  ــوماً بياني ترامب رس
تفاصيل العقود، وكاد أن يضع 
ــماً بقيمة ٥٢٥ مليون دوالر  رس
على صدر بن سلمان وهو يقول 
ــى  ــبة إل ــات» بالنس ــا «فت إنه
ــراً، خالل جتمع  اململكة. ومؤخ
ــة فرجينيا،  ــي والي ــي ف انتخاب

ــاف ترامب دفعة جديدة من  أض
ــات للمملكة، حني أعلن  اإلهان
التالي أمام حشود من أنصاره: 
ــعودية. إنهم  ــب الس ــا أح «أن
رائعون، حتدثت مع امللك سلمان 
ــت له يا ملك،  هذا الصباح. قل
لديكم تريليونات من الدوالرات. 
ــرف ما الذي  ــن دوننا، من يع وم
ــي أمان».  ــا هم ف ــيقع. معن س

ــن الدفع، وليس  ولهذا فال بد م
ــكرية  ــتريات العس ــر املش عب
مالياً  ــات  السياس ــة  تغطي أو 
ــي ميدان  ــا أيضاً ف ــط، وإمن فق
اململكة على  ــار  وإجب ــط  النف
ــقاق عن خطط منظمة  االنش
األوبك، وتهدئة األسواق وأسعار 
ــق ضخ ٥٠٠ ألف  اخلام عن طري
ــذا  ــاً، وه ــي يومي ــل إضاف برمي

ــذي  ــد ال ــون التهدي كان مضم
ــل أيام خالل  ــه ترامب قب أطلق
ــام اجلمعية العامة  خطبته أم
ــالل حملته  ــألمم املتحدة. وخ ل
ــح دونالد  االنتخابية كان املرش
ــد اختار أن يطلق على  ترامب ق
ــعودية  الس العربية  ــة  اململك
ــوب» التي  ــرة احلل ــة «البق صف
ــاق إلى الذبح حني  ــوف تُس س
انتخابه  ــد  وبع يجف ضرعها. 
لم يتوقف عن الدعوة إلى مزيد 
ــب» هذه البقرة، وكأنه  من «حل
قبيل  ــاً  متام ــتنزافها  اس ينوي 
ــه األولى. ولكن  أن تنتهي واليت
اإلنصاف يقتضي التذكير بأنه 
ــي  ــس أمريك ــن أول رئي ــم يك ل
كان  إذ  ــج،  النه ــذا  ه ــد  يعتم
ــد دفع  ــاراك أوباما ق ــلفه ب س
الرياض إلى توقيع عقود بقيمة 
ــوام  ــني أع ــار دوالر، وب ١١٥ ملي
ــة  ــردت اململك ٢٠١١ و٢٠١٥ انف
بنسبة ١٠٪ من كامل مبيعات 
ــلحة األمريكية. اململكة  األس
ــن  ــن يه ــت، وم ــي هان ــي الت ه

يسهل الهوان عليه.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــة الغربية  ــدن الضف ــامل م ــم اإلضراب الش ع
ــرقية وكذلك قطاع غزة  ــا القدس الش مبا فيه
ــرائيل مؤخرا  واملدن والبلدات العربية داخل إس
ــة القومية» الذي  ــا على قانون «الدول احتجاج
ــرائيل  ــاء عرب إس ــا زعم ــرائيل. ودع ــه إس أقرت
ــة لهم إلى  ــاع اخلاص التابع ــات القط مؤسس
اإلضراب احتجاجا على قانون «الدولة القومية» 
ــى أن اليهود فقط  ــذي أجيز حديثا وينص عل ال
ــرائيل. هم الذين لهم حق تقرير املصير في إس

ــل العمل في  ــا وتعط ــر أبوابه ــت املتاج وأغلق
ــي الضفة الغربية  ــني العام واخلاص ف القطاع

ــوى الوطنية  ــة لقرار الق ــاع غزة تلبي وفي قط
ــراب الذي  ــاء تلبية لإلض ــذي ج ــالمية ال واإلس
ــرائيل. ــه جلنة املتابعة العربية داخل إس أعلنت

ــل اليوم في  ــلطة النقد تعليق العم وقررت س
البنوك واملؤسسات كما قررت سوق فلسطني 
ــوق اليوم  ــة وقف التداول في الس لألوراق املالي
ــتعود  ــبب اإلضراب وقالت البورصة أنها س بس
ــاد. ويتزامن اإلضراب العام مع  إلى عملها املعت
ــرى الـ ١٨  ــطيني للذك ــعب الفلس إحياء الش
لالنتفاضة الفلسطينية الثانية، التي اندلعت 
ــرائيلي، أرئيل  ــب اقتحام رئيس الوزراء اإلس عق
ــارون، لألقصى في ٢٨ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٠،  ش

ــطينياً  ــهاد ٤٤١٢ فلس ــن استش ــفرت ع وأس
إضافة إلى أكثر من ٤٨ ألفا جريح.وينص القانون 
على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب 
ــر املصير فيها حصري  اليهودي» وأن «حق تقري
ــعب اليهودي فقط».وينص القانون أيضا  للش
على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية 
في إسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة 
ــتيطان  ــر الدولة «تطوير االس ــة، وتعتب العربي
اليهودي قيمة قومية، وتعمل ألجل تشجيعه 
ر عدد عرب إسرائيل  ودعم إقامته وتثبيته». ويقدّ
ــمة يتحدرون من ١٦٠ ألف  مبليون و٤٠٠ ألف نس
ــطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة  فلس

إسرائيل عام ١٩٤٨. وتبلغ نسبتهم ١٧٫٥ باملئة 
ــن التمييز  ــكون م ــرائيل ويش ــكان إس من س
خصوصا في مجالي الوظائف واإلسكان. وقرّرت 
ــبتمبر/  ــرائيلية، في ٥ س ــة العليا اإلس احملكم
ــان األحمر»،  ــدم وإخالء «اخل ــرم، ه أيلول املنص
ــلطات االحتالل  ــلمت س ــرقي القدس. وس ش
ــبتمبر املنصرم، سكان  ــرائيلي، في ٢٣ س اإلس
التجمع إخطارات، تطالبهم بهدم مساكنهم 
بأيديهم.وينحدر سكان التجمع البدوي «اخلان 
ــكنوا بادية  ــراء النقب، وس ــر»، من صح األحم
ــري من  القدس عام ١٩٥٣، إثر تهجيرهم القس

قبل السلطات اإلسرائيلية.
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ــون ) تلك  ــد فوق القان (ال أح
ــخيص  تش تختصر  ــارة  عب
ــب امللكي التي  حالة الغض
ظهرت وبلغة غير مسبوقة 
ــي، مؤخرا  ــي القصر امللك ف
ــلة من األحداث  وبعد سلس
ــوم األمن  ــي أضرت مبفه الت
واالستقرار في اجملتمع. خالفا 
لكل مرة وبدون دبلوماسية، 
اهللا  ــد  عب ــك  املل ــرق  تط
ــى تفاصيل أحداث  الثاني إل
ــعور  ــت الش ــددة جرح مح
ــد األردنيني خالل  األمني عن
ــابيع القليلة املاضية،  األس
ــة الدولة  ــأن هيب ــت ب وأوح
ــرر. وألول مرة  ــب دون مب تغي
ــر أن امللك  ــل ظه ــي املقاب ف
يوجه رسائل تخص مواطن 
إنفاذ  في  األمني  االسترخاء 
القانون في أجهزة السلطة 
ــة، حيث وصف  البيروقراطي
امللك مسؤولي إنفاذ القانون 
والذين ال يقومون  املقصرين 
قال فيها:  بعبارة  بواجبهم 
معي  ــوم  الي ــكلتكم  «مش
امللك  وانتقد  أنا شخصيا». 

ــرات على  م ثالث  ــرة،  مباش
ــترخاء  االس ــل، مظاهر  األق
ــون داخل  ــذ القان ــي تنفي ف
ــدد من  ــة، وه الدول ــزة  أجه
ــؤولني  ــن املس ــترخي م يس
باملساءلة.وبرزت تلك اجلرعة 
ــول إن القصر يتابع  التي تق
التفاصيل، وامللك شخصيا 
ــن بعضها،  ــه موقف م لدي
األمر الذي يفسر كالم امللك 
ــتقباله نخبة من  خالل اس
ــن وقفة على  ــني ع اإلعالمي
ــي  ــة املرجع ــتوى الدول مس
ــتقواء  االس ــاالت  ح ــد  ض
ــى بعض  ــة وعل ــى الدول عل
املواطنني.هنا حصريا فوجئ 
ــك عبد اهللا  ــع بأن املل اجلمي
ــدث عن حوادث  الثاني يتح
ــير  محددة، من بينها تكس
رئيس  ــرد  وط املدارس  إحدى 
جامعة من مكتبه ثم إغالق 
ــوادث  ــة، وهي ح ــرق دولي ط
ــي األطراف وتنمر  حصلت ف
ــم  ــون باس ــا مواطن خالله
القانون. ــى  عل ــم  مناطقه

ــة  ــة امللكي ــم أن اجلمل األه
التي تهدد وتتوعد هذه املرة، 

تطرقت إلى حادثة مؤملة لها 
عالقة مبقتل الطفل هاشم 
ــنوات،  الكردي ذي الثالث س
ــه بحجر  ــرب رأس والذي ض
وهو في حضن أمه ألن سيارة 
ــاوزت موكبا ألحد  ــده جت وال
ــل امللك عمليا  األعراس. ميي
ــات إنفاذ  إلى تذكير مؤسس

القانون أكثر من استعراض 
ــال: إنفاذ  ــداث، لذلك ق األح
ــب على جميع  القانون واج
ــن  ــة وم ــات املعني املؤسس
ــتكون مشكلته  يتخاذل س
ــالتي أرجو أن  ــي أنا ورس مع
ــة للجميع.لم  تكون واضح
ــض الذين  ــدد امللك البع يح

قصدهم عندما قال إنهم ال 
يحترمون القانون إذا تعارض 
ــع مصاحلهم أو  ــه م تطبيق
ــال أقرباءهم، لكنها على  ط
ــالة تخص منط  ــح رس األرج
ــات  داخل مؤسس اجملامالت 
الدولة بناء على التصنيفات 
العائلية. ثم قال امللك إنه لن 

ــؤول  يتم التهاون مع أي مس
ألن  ــرة  مقص ــة  مؤسس أو 
هذه البالد ال أحد فيها أكبر 
منها، وألنه ينبغي أن منضي 

قدما.
امللكية  ــة  طبعا تلك اجلرع
ــض  بع ــد  ض ــة  احملتقن
ــت مجددا  ــاوزات أعقب التج
ــن  ــرة م ــك األخي ــودة املل ع
ــذي  ال ــر  األم ــنطن،  واش
ــددا بأن  ــه للتأكيد مج دفع
القضية  ــن  األردن م مواقف 
ــة.ألول  ثابت ــطينية  الفلس
ــتخدم امللك  ــرة أيضا يس م
العبارة الشرطية وهو يقول 
ــنبقى  ــن نتغير وس ــم ول «ل
ندافع عن القدس إلى األبد».
تلك أيضا عبارة تواجه حالة 
ــاول  حت ــي  سياس ــقاط  إس
ــتوى الضغط  ــير مس تفس
الذي تتعرض له  االقتصادي 
ــغب  ــوب الش البالد، ومنس
ــتند إلى  واملناكفة الذي يس
شائعات في الشارع أصبح 
من الضروري، كما قال امللك، 
ــوم وبصفة  الي ــا  مواجهته

جماعية.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــس التركي رجب  ــال الرئي ق
طيب اردوغان مؤخرا إن تركيا 
تأمل في إعادة بناء العالقات 
بعد  ــدة  املتح ــات  الوالي مع 
ــبب اعتقال  توتر شديد بس

قس أميركي.
اردوغان  ــات  تصريح ــي  وتأت
فيما تسعى تركيا للتهدئة 
ــأة  ــت وط ــنطن حت ــع واش م
ــة  اقتصادي ــة  أزم ــوأ  أس

ودبلوماسية.
ــي  ــس الترك ــدو أن الرئي ويب
ــى  إل ــة  النهاي ــي  ــع ف خض
ــن الصمود  ــه ال ميك واقع أن
ــه الضغوط  ــي وج طويال ف
أن  بعد  ــة  ــة خاص األميركي
ــنطن باملزيد من  لوحت واش
ــن دون أن تقدم  العقوبات م

تفاصيل إضافية.
وأضاف اردوغان خالل افتتاح 
اهللا  ــإذن  «ب ــان  البرمل دورة 
ــاكل مع  نأمل في حل املش
أميركا في أقرب وقت ونعيد 
ــر العالقات في اجملالني  تطوي
السياسي واالقتصادي بروح 

الشراكة اإلستراتيجية».
ــالف على اعتقال  وتركز اخل
ــدرو  ان ــي  األميرك ــس  الق
برانسون ملدة تقارب العامني 
ــاب  باإلره ــق  تتعل ــم  بته
والتجسس. وتسبب اخلالف 
ــة الليرة  ــة أزم ــي مفاقم ف
التركية التي هوت إلى أدنى 
ــة بعد  ــتوى لها خاص مس
املتحدة  الواليات  أن فرضت 
ــى  عل ــة  جمركي ــوما  رس
ــلع تركية. ــا من س وارداته
ــي  ــس األميرك ــن الرئي وأعل
ــة  ــب مضاعف ترام ــد  دونال
ــى  عل ــة  اجلمركي ــوم  الرس

ــب التركي  ــوم والصل األملني
ــون،  ــبب اعتقال برانس بس
ــال  وق ــل.  باملث ــرة  أنق وردت 
ــن مصممون  ــان «نح اردوغ
ــية  ــدود الدبلوماس ــي ح ف
ــة  ــى مكافح ــون عل والقان
ــوه الذي  ــج املش ــذا النه ه
ــات على بالدنا  يفرض عقوب
ــتخدام ذريعة  من خالل اس
القس الذي يحاكم بسبب 
ــع  م ــبوهة  املش ــه  عالقات
واتهم  ــة».  إرهابي جماعات 
ــنطن  ــس التركي واش الرئي
ــق  «الطري ــى  عل ــير  بالس
ــعي حلل  ــي الس ــئ ف اخلاط
مشاكل سياسية وقانونية 
ــالل التهديد واالبتزاز  من خ
ــوار». وأضاف أن  بدال من احل
ذلك «في احلقيقة يتسبب 
ــات  ــر للوالي ــرر أكب ــي ض ف
ــني  املدي ــى  عل ــدة  املتح
املتوسط والطويل».واعتقل 
ــة  بتهم ــون  برانس ــس  الق
ــات  مجموع ــاعدة  مس
ــا إرهابية  ــف على أنه تصن
في إطار حملة القمع التي 
التركية  احلكومة  ــنها  تش
ــة  ــة االنقالبي ــب احملاول عق
.٢٠١٦ ــي  ف ــلة  الفاش

ــه  ــي توج ــبوع املاض واألس
اردوغان إلى نيويورك حلضور 
اجتماعات اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة وصافح ترامب 
االجتماعات. ــش  هام على 
ــاعد ذلك في حتسن  وقد س
ــرة التركية التي  ــعر اللي س
ــة  ــبة ٢ باملئ ــت بنس ارتفع
ــدوالر لتصل إلى  ــل ال مقاب
ــد أن هبطت  ــرة بع ٥٫٩٥ لي
إلى ٧ ليرات للدوالر في ذروة 

األزمة.

 وكاالت / البينة الجديدة
ــر الدفاع  ــني وزي ــنطن لقاء ب ــت واش ألغ
ــس ونظيره الصيني  ــي جيم ماتي األميرك
ــاع بكني عن حتديد  ــي، بعد امتن وي فينغ
موعد كما أفاد مسؤول عسكري أميركي 
ــه التوتر بني  ــرا في وقت يتصاعد في مؤخ
ــى  عل ــل  يعم ــون  البنتاغ ــن.وكان  البلدي
ــت الحق هذا  ــس لبكني في وق ــارة ماتي زي
ــي ملباحثات  ــاء اجلنرال فينغ ــهر للق الش
ــي نهاية  ــني رفضت ف ــن الص ــة، لك أمني
ــب ما قال  ــاء أي موعد حس ــاف إعط املط
ــكري، فيما رفضت السفارة  مسؤول عس
ــني التعليق. وعلى ضوء  األميركية في بك
ــي قرارا بإلغاء  ذلك، اتخذ اجلانب األميرك
ــدر ذاته.والزيارة كانت  الزيارة، وفقا للمص
ــني كوزير  ــة ملاتيس للص ــتكون الثاني س
ــي يونيو/ ــابقة ف ــد زيارة س ــاع، بع للدف
ــس الصيني  ــى خاللها الرئي حزيران التق
ــؤولني آخرين. ويأتي  ــي جينبينغ ومس ش
ــاء الزيارة في وقت يتصاعد فيه التوتر  إلغ

واخلالف بني واشنطن وبكني، خصوصا في 
ــاري. وأثار الرئيس  ــق بامللف التج ما يتعل
ــبب موافقته  ــي غضب بكني بس األميرك
ــلحة بقيمة ١٫٣ مليار  على بيع تايوان أس
دوالر بالتزامن مع تأجيجه حربا جتارية مع 
الصني ال يبدو أنها ستهدأ في ظل متسك 
ــب الصيني  ــا ورد اجلان ــنطن مبوقفه واش
بإجراءات مماثلة.وتعتبر الصني الشيوعيّة 
تايوان جزءا ال يتجزأ من أراضيها حتى لو أنّ 
ــا يحكم اجلزيرة منذ العام  نظاما منافس
١٩٤٩. وال تستبعد بكني استخدام اخليار 
ــكري إلعادة تايوان إلى سيادتها إذا  العس
أعلنت اجلزيرة استقاللها. والشهر املاضي 
ــنطن عقوبات مالية محددة  فرضت واش
ــي وزارة  ــية ف ــداف على وحدة أساس األه
الدفاع الصينية هي «دائرة تطوير املعدات» 
ومديرها لي شيانغفو بسبب شراء بكني 
طائرات مقاتلة من طراز سوخوي سو-٣٥ 
ــزات مرتبطة مبنظومة  أواخر ٢٠١٧ وجتهي
ــادّة للطيران اس- ــية املض ــاع الروس الدف

ــة اياها بانتهاك  ٤٠٠ مطلع ٢٠١٨، متهم
ــيا.وردت  ــة على روس ــات املفروض العقوب
الصني بإلغاء زيارة مقررة لسفينة حربية 
ــغ كونغ كما ألغت  أميركية ملرفأ في هون
ــة الصينية ونظيره  لقاء بني قائد البحري
ــت قطعة بحرية  ــد، اقترب األميركي.واألح
أميركية من جزر تسيطر عليها بكني في 
ــوة الهدف  ــني اجلنوبي، في خط بحر الص
منها التشديد على حرية املالحة في هذه 
ــازع عليها.ورغم عدم صدور  املنطقة املتن
ــن املرجح أن  ــق صيني بعد، إال أنه م تعلي
دت قبل أيام  يثير هذا غصب بكني التي ندّ
بالتحليق «االستفزازي» ملقاتالت أميركية 
ــة متنازع عليها  ــي أجواء منطقة بحري ف
في بحري الصني اجلنوبي والشرقي. وتابع 
املصدر نفسه أن كل العمليات األميركية 
في املنطقة «جتري طبقا للقانون الدولي، 
ــا  ــير طائراته ــدة ستس ــات املتح والوالي
ــمح  ــفنها في كل األمكنة التي تس وس

لها بذلك القوانني الدولية».
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جواد أبو رغيف

ــي مجلجلة عندما قرأت بإحدى   كانت صدمت
ــة األولى/ ــة اإلعالم / املرحل ــات طلبة كلي قاع
ــم الصحافة  ــة بغداد، وأنا التحق بقس جامع
املرحلة التحضيرية عام «٢٠١٧ « لنيل شهادة 
ــة (اللورد  ــذات االختصاص مقول ــتير ب املاجس
ــادس  نورد ثكليف التي اطلقها في القرن الس
ــر :»ليس اخلبر أن يعض الكلب إنسان،بل  عش
ــا!!!»)، وما زاد  ــان كلب اخلبر عندما يعض اإلنس
وجعي رد احد األساتذة على حديث احد طلبة 
ــة التي  ــو يروي:دفاعه عن املؤسس دفعتنا وه
ــه خلبر كاذب  ــا اإلعالمي فبركت يعمل مبكتبه
ــن احلقيقة!،عندها  ــرف اجلمهور ع ــى ح أدى إل
ــتاذ الدكتور جوارحه وراح يهز  «سالهم» األس
برأسه طرباً ويقول   (أيوجد عندنا إعالم يدافع 
ــته بهذه املهنية !!!)،بالوقت الذي  عن مؤسس
كنت أتوقع التوبيخ لزميلي من قبل  أستاذنا، 
لقيامه بصياغة خبر كاذب حرف اجلمهور عن 
ــة األم بغداد،  ــيما ونحن باجلامع احلقيقة، س
ــم مطبخ إلنتاج األجيال اإلعالمية (كلية  وبأه
ــب  املرحلة  ــذا يُعلم طال ــالم كه ــالم). إع اإلع
ــة وحتري  ــارة دون الدق ــن اإلث ــى البحث ع األول
ــذب، وال يُعلمه أن  ــة ويكافئه على الك احلقيق
للخبر «وظيفة اجتماعية» وهي املساهمة في 
ــكة يسودها  بناء منظومة اجتماعية متماس
ــراد  ــات األف ــي خصوصي ــة تراع ــدق واحملب الص
وشأنيتهم ستكون نتيجته كارثة اجتماعية 
ــادة  ــيما». يا س ــوازي خطرها قنبلة «هيروش ي
ــان احلياة)،  ــالم يصنع ــرام (التاريخ واإلع ــا ك ي
ــرار التاريخ،  ــني باجت ــد اهللا مولع ــن بحم ونح
ــود، فيما نصاب بالعمى  سيما صحائفه الس
ــة البياض، فجميع  ــرى صحائفه الناصع وال ن

ــود وابيض،بيد أنها  اجملتمعات لديها تاريخ اس
ــتركات دون  ــاوزت اخلالفات وبحثت عن املش جت

االستدارة إلى اخللف.
ــهد العراق  ــر النظام عام (٢٠٠٣) ش بعد تغيي
ــرأي، ومبا أننا  ــة والتعبير عن ال ــة احلري بحبوح
ــاءات  ــهدنا إس ــي نعمة احلرية ،فقد ش حديث
ــاحة احلرية، وجتاوزنا سقفها الذي   كثيرة ملس
ــحقت الرمزية،  ــف عند حدود اآلخرين، فس يق
وبحمد اهللا سقط (البعض) وما عاد مجتمعنا 

لديه يقني سوى بـ (شكه)!.
ــت لدينا  ــك، كان ــواد احلال ــة ذلك الس وبعتم
ــاء نهوي اليها  ــاحة بيض «قلعة» أخيرة، ومس
اللتقاط األنفاس وشحن األمل بترميم اخلراب، 
ورسم مستقبل واعد يحيا به اجلميع باحترام، 
ــك امليدان الذي  ــاحة الرياضة ذل تلك هي مس
ــة ، دون عقد  ــع بروح رياضي ــس به اجلمي يتناف
ــس أن تكون  ــة، وكنا منني النف ــد وضغين وحق
ــانيتنا عندما  ــة نقطة العودة إلى إنس الرياض
ــن خاللها منوذجا  ــا، لنقدم م تخاصم فطرته
ــاهد التفكك  ــه على مش ــا يفرض ذات أخالقي
ــت بعض مفاصل اجملتمع  واالنحالل التي أصاب
ــنة على تغيير  ــة عشر س العراقي عبر خمس

النظام . 
ــلنا أن نكون نقطة العودة،  ــوء قدرنا فش ولس
ــة ،فزدنا  ــريحة رياضي ــول هدم كش فكنا مع
الطني بلًه!،حيث  فشل اإلعالم الرياضي وأهل 
ــن انفالت اجملتمع،  ــة أن يكونا كابحا م الرياض
ــاعيا بتسميم األجواء والعالقات  ال بل كان س

االجتماعية في كثير من احلاالت!!!. 
وسط هذه األجواء امللوثة غزا الطارئون  مهنة 
ــي، وراحوا  ــهد الرياض ــدروا املش ــالم وتص اإلع
ــتى  ــائل اإلعالم بش ــزون على منابر وس يتقاف
ــالة اإلعالم من أهدافها  صنوفها ،ليفرغوا رس
ــا (التنمية  ــامية التي يقف في مقدمته الس
نقابة  وتقاعس  االجتماعية)،مستغلني غياب 
ــة الرياضية عن   ــاد الصحاف ــني واحت الصحفي
الرقابة وتقييم األداء وعدم وجود لوائح الضبط 
ومواثيق الشرف اإلعالمية،لذا نطالب اجلهات 
ــكيل جلان تتصف بالشجاعة  ــالفة بتش الس
ــات قانونية تقوم  ــفوعة بصالحي واحلياد مش
بالتنسيق مع نقابة احملامني العراقيني ملتابعة 
ــهم  ــم اإلعالمية تس ــني ومنابره أداء اإلعالمي
بتشذيبها وتنقيتها من الطارئني على املهنة.
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مأمون كيوان

ــل، يسكن النخب  منذ عهد تيودور هرتس
ــس إقامة دولة  الصهيونية املتبدلة هاج
ــة. ورافقت هذا  ــود أو الدولة اليهودي لليه
الهاجس حالة من االنقسام احلاد وظهور 
ــن  ميك ــية  سياس ــارات  وتي ــكرات  معس
اختزالها في تيارين رئيسيني، تبنى أولهما 
مبدأ «تكامل أرض إسرائيل»، وتبنى الثاني 

مبدأ «وحدانية الشعب اليهودي».
ــتمر بني  ــجال املس ــة الس ــفرت حال وأس
ــفة  «فلس ــن  ع ــن  املبدأي ــن  هذي ــار  أنص
ــيرها رزمة خطط  ــالم» حاولت تفس للس
ــية مختلفة،  ــاريع وخيارات سياس ومش
ــعبني»، خيار  ــان للش ــار «دولت ــا: خي منه
ــرائيلية على  ــيادة إس ــدة وس ــة واح «دول
ــاء على  ــار اإلبق ــامرة»، خي ــودا والس «يه
ــد  ــن واح ــار «وط ــم»، وخي ــع القائ «الوض
لشعبني» الذي ظهر في العام ٢٠٠٢، وروج 
ن في  ــاعر إليعاز كوهني، املستوطِ له الش
ــرائيل  ــار عتصيون» العتقاده أن «إس «كف
ــعبني، وإذا لم تعترف  هي وطن واحد للش
ــون هنالك أي  ــام ١٩٤٨ فلن يك بالجئي ع

حل».
ومتثلت الرؤى واحللول السياسية في: حل 
ــرائيل وفلسطني  «الكونفيدرالية بني إس
ــة «الدولة والنصف» و «دولة  واألردن»، و رؤي
ــني» و «الدولة ثنائية القومية» و «أربع  ليف
ــادل أراض  ــن تب ــالً ع ــعبني»، فض دول لش
ــي طرحها  ــكان و»خطة اجليوب» الت وس
ــي موضوع  ــي والباحث ف ــر اجلغراف اخلبي
ــب، غدعون  ــل أبي ــة ت ــن جامع ــدود م احل
ــة من أجل  ــع هذه اخلط ــذي وض ــر، ال بايغ
ــرائيل عن إخالء مستوطنات،  امتناع إس
ــدار الفاصل.  ــرق اجل حتى تلك الواقعة ش
ــى  ــيادة عل ــل الس ــة بنق ــي اخلط وتقض
ــة التي تقع  ــة الغربي ــي الضف املناطق ف
ــتيطانية إلى إسرائيل،  فيها الكتل االس
ــي  ــة ف ــدات عربي ــدن وبل ــل م ــل نق مقاب
املثلث، احملاذية للخط األخضر، إلى الدولة 

الفلسطينية.
ــس األميركي  ــالن الرئي ــكل إع وأخيراً، ش
ــد ترامب «حبه» حلل الدولتني حتريكاً  دونال
للسجال اإلسرائيلي حول هذا احلل. فقد 
سارع رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني 
ــئلة التالية: «ما  ــو إلى طرح األس نتانياه
ــتكون؟  ــي الدولة؟ أي نوع من الدولة س ه
ــتاريكا أم إيران؟».  هل ستكون هذه كوس
ــتعداده إلقامة دولة  ــن اس ــه أعرب ع لكن
إسرائيلية.  أمنية  ــيطرة  فلسطينية بس
ــاب بار إيالن  ــاً موقفه من خط وكرر عملي
ــتعد  ــة»: «أنا مس ــف دول ــأن «نص في ش
ــات  ــطينيني الصالحي ــون للفلس ألن تك
ــس  ــات امل ــهم، دون صالحي ــم أنفس حلك
ــيطرة األمنية غرب  ــى، أن الس ــا. املعن بن
ــتبقى في أيدينا». بينما قال  نهر األردن س
ــابق، جدعون  ــود والوزير الس عضو الليك
ــرائيل لن تكون  ــالد إس ــاعر، إنه «في ب س
ــون الرب لن  ــطينية، وبع ــة فلس ــداً دول أب
ــزب البيت  ــن رئيس ح ــداً». وأعل ــون أب تك
ــت، بأنه طاملا كان  ــودي، نفتالي بيني اليه
ــوم دولة  ــه لن تق ــي احلكومة فإن ــراً ف وزي
ــطينية ألنها «كارثة إلسرائيل حتى  فلس
ــالح». بينما قال  ــة الس ــت منزوع لو كان
رئيس املعسكر الصهيوني، آفي غباي، إن 
«حل الدولتني هو احلل السياسي للفصل 
ــطينيني، بحيث تكون  ــا وبني الفلس بينن
دولة فلسطينية منزوعة السالح، وتكون 

السيطرة األمنية فيها بيد إسرائيل».
ــني  لليم ــاس  األس ــة  الفرضي ــل  ولع
ــي  ه ــوم  الي ــرائيلي  اإلس ــي  األيديولوج
ــيء  ــي الش ــني» ه ــل الدولت ــارة «ح أن عب
ــيم قطعة األرض  ونقيضه: ففكرة تقس
ــر األردن إلى  ــة التي بني البحر ونه الضيق
ــح. فالدولتان  ــن تنج ــاطة ل ــني ببس دولت

ليست حالً، بل مشكلة.
ــل  ــة، بدائ ــنوات قليل ــل س ــت قب واقترح
ــت أبرزها  ــل الدولتني متثل ــة من ح أكادميي
ــورا أيالند، وهو الذي  ــي وثيقة كتبها غي ف
شغل سابقاً منصب رئيس مجلس األمن 
ــول البديلة  ــرز احلل ــن أب ــي، وكان م القوم
ــني: متثل  ــي حلني إقليمي ــل الدولتني ف حل
ــة أردنية –  ــي حل «كونفيديرالي أولهما ف
فلسطينية»، الذي يقضي بإنشاء مملكة 
أردنية فيديرالية، تتكون من ثالث «واليات»: 

ــرقية، الضفة الغربية، وغزة.  الضفة الش
ــوم  states باملفه ــون  ــات تك ــذه الوالي ه
ــلفانيا  ــي حال بنس ــي، مثلما ه األميرك
ــتقالل داخلي  ــي، تتمتع باس أو نيوجيرس
ــاتها  ــا، ومؤسس ــا موازناته ــل، وله كام
وقوانينها اخلاصة، وحاكمها  ــمية،  الرس

ــائر أشكال االستقالل. لكنها ال متلك  وس
ــة،  ــة اخلارجي ــي السياس ــة ف أي صالحي

والقوات املسلحة.
ــعبني»،  ــع حل «الدولتني لش وباملقارنة م
ــبة الى  ــذا احلل بالنس ــاك ميزات له وهن
ــألة الثقة. ففي  ــرائيل أهمها هو مس إس
ــيكون على  ــعبني»، س حل «الدولتني لش
ــة  ــور ملموس ــن أم ــازل ع ــرائيل التن إس
ــطينية باحلفاظ  ــل «تعهدات» فلس مقاب
ــرائيلي من  على الهدوء. وهناك تخوف إس
خسارة مزدوجة: التنازل عن كل املناطق، 
ــة خطر  ــى األمن. وثم ــول عل ــدم احلص وع
كبير من أن تعجز السلطة الفلسطينية 

عن تقدمي املطلوب، أو ترفض تقدميه.
ــون املطروح  ــا يك ــر عندم ــف األم ويختل
التوقيع على اتفاق سالم إسرائيلي - أردني. 
ورمبا ستضطر إسرائيل الى اخملاطرة بكثير 
ــتكون مخاطرات  ــياء، لكنها س من األش
ــبيهة بتلك التي أخذتها على عاتقها  ش
عام ١٩٧٣ عندما وقعت اتفاق السالم مع 

مصر وتنازلت عن كل سيناء.
ــى تبادل  ــي الثاني إل ــل اإلقليم ــا احل ودع
ــة االعتقاد أنه  ــق، وذلك على خلفي مناط
ــرة على وضع  ــينات كبي ميكن إدخال حتس
ــطينية. يتناول  ــرائيل والدولة الفلس إس
ــر الكعكة»  ــة «تكبي ــذا الفصل كيفي ه

بحيث يخرج اجلميع رابحني.
ويتم «تكبير الكعكة» من خالل التالي:

ــاحتها  ١- تنقل مصر الى غزة مناطق مس
نحو ٧٢٠ كيلومتراً. وتشمل هذه املنطقة 
ــد على  ــريط املبني املمت ــن الش ــزءاً م ج
ــاطئ  ــى طول ش ــراً عل ــول ٢٤ كيلومت ط
ــذه الزيادة الى  ــط. وتؤدي ه البحر املتوس
ــزة البالغ حالياً  مضاعفة حجم قطاع غ

٣٦٥ كيلومتراً، نحو ثالث مرات.
ــو  ــراً نح ــاحة ٧٢٠ كيلومت ــوازي مس ٢- ت
ــة الغربية.  ــة من أراضي الضف ١٢ في املئ
ــي غزة،  ــادة على أراض ــذه الزي ــل ه ومقاب
يتنازل الفلسطينيون عن ١٢ في املئة من 
ــتضمها إسرائيل  أراضي الضفة التي س

إليها .
ــتعطيها مصر  ٣- مقابل األراضي التي س
ــرائيل  ــتحصل من إس ــطني، س الى فلس
ــوب غربي النقب. وميكن  على منطقة جن
ــتنقلها  ــل حجم األراضي التي س أن يص
ــى ٧٢٠ كيلومتراً،  ــر ال ــرائيل الى مص إس

وميكن أن تكون أصغر.
ــذا احلل وحل الدولتني،  لدى املقارنة بني ه
ــرائيل:  ــبة الى إس ــرز أربع فوائد بالنس تب
ــمى  ــة: ١- األراضي في ما يس ــي التالي ه
ــامرة» ستبقى حتت سيطرة  «يهودا والس
ــمح  ستس ــاحة  مس ــذه  وه ــرائيل،  إس
ــرائيليني  ــدد اإلس ــض ع ــرائيل بخف إلس
الذين سيضطرون الى إخالء منازلهم من 
ــف الى ثالثني ألفاً. يضاف الى ذلك،  مئة أل
ستسمح إلسرائيل باالحتفاظ باألماكن 
ــة والتاريخية والبقاء  ذات األهمية الديني
داخل إسرائيل ضمن شروط مريحة. ٢- إن 
التقسيم املتوازن لألرض بني غزة والضفة 
سيجعل الدولة الفلسطينية أكثر قدرة 
ــاة، وبالتالي أكثر قوة وقدرة على  على احلي
ــاركة دول عربية  احترام االتفاق. ٣- إن مش
ــا أهمية  ــي احلل له ــر ف ــل األردن ومص مث
ــات» قوية  ــاً، ويقدم «ضمان ــه ملزم وجتعل
ــتمرار االتفاق. ٤- ال يلغي هذا االتفاق  الس
اإلقليمي احلاجة الى «معبر آمن» بني غزة 

والضفة، لكنه يقلل من أهميته.
ــكل  ــذا احلل اإلقليمي يش ــد أن ه ويُعتق
ــروج أنها  ــرن» التي ي ــر «صفقة الق جوه
ستكون النسخة الشرق أوسطية التفاق 

«ويستفاليا».
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عبدالباسط سيدا 

لم تسفر االنتخابات البرملانية السويدية، 
ــت في اآلونة  ــا كان متوقعاً التي أجري كم
ــكيل  ــن أغلبية قادرة على تش ــرة ع األخي

احلكومة اجلديدة.
ــر - األخضر  ــل التحالف األحم ــد حص فق
الذي يضم أحزاب االشتراكي الدميقراطي 
ــار على النسبة األعلى من  والبيئة واليس
ــبة ال  األصوات: ٤٠٫٧ في املئة، ولكنها نس
ــة. كما حصل  ــكيل احلكوم ن من تش متكّ
ــذي يضم  ــزاب البرجوازية ال ــف األح حتال
ــيحي  أحزاب احملافظني والدميوقراطي املس
ــبة مماثلة  ــط، على نس ــي والوس والليبرال
ــا ال يتجاوز األجزاء  تقريباً، فالفارق بينهم

الطفيفة.
ــويد  هذا في حني أن حزب دميقراطيي الس
ــى ١٧٫٥ في  ــرف حصل عل ــي املتط اليمين
ــة، ولكنها أقل  ــبة مرتفع ــة، وهي نس املئ
ــة، ورمبا كانت  ــن تلك التي كانت متوقع م
ــون  تصريحات زعيم احلزب جيمي أوكيس
ــى  ــن، وحت ــة للمهاجري ــة، املعادي العلني

ــات األجنبية،  ــويديني من ذوي اخللفي للس
ــذا احلزب  ــدم ه ــي جلم تق ــهمت ف ــد س ق
ــب إليه في  ــيء. ومن بني ما ذه بعض الش
ــون في  ــب ال يصلح ــال أن األجان ــذا اجمل ه
ــاعدهم  ــويدي، وعلينا أن نس اجملتمع الس
في العودة إلى بلدانهم، ليعيشوا النمط 
احلياتي الذي يناسبهم، وال يناسب اجملتمع 

السويدي.
ــب  حس ــه،  علي ــويد  الس ــى  إل ــي  فاآلت
أوكيسون، أن يندمج مع اجملتمع السويدي 
«بالشروط السويدية». ينبغي عليه تبني 
قيم اجملتمع السويدي، وااللتزام بقوانينه، 

وقواعده غير املكتوبة.
وعلى رغم أن احلزب االشتراكي الدميقراطي 
ــام الرفاه الذي بات  ــد األب الروحي لنظ يع
ــمي للمجتمعات  ــي الرس النمط املعيش
ــة  ني بنكس ــكندينافية، إال أنه قد مُ االس
ــوأ نتيجة  ــذه املرة، متثلت في أس كبيرة ه
ــا مردّ ذلك  ــام ١٩١١. ورمب ــة منذ ع انتخابي
إلى الترهل، وعدم اتخاذ خطوات جتديدية 
ــتوى حتديات قضايا اجملتمع  ترتقي إلى مس
السويدي. ولكن، مع ذلك يبقى هذا احلزب 
ــعة من  ــعبية بني قطاعات واس األكثر ش
ــويدي، ال سيما بني أصحاب  الشعب الس

الدخل احملدود واألجانب.
ــات تراجع حزب  ــت في هذه االنتخاب والالف
، وكان ذلك ملصلحة حزب  ــاً احملافظني أيض
دميقراطيي السويد، وهذا مؤشر يُستشف 
ــوي اليميني  ــزوع القوم ــد الن منه تصاع

املتطرف.
ــب آخر،  ــن جان ــتوقف م ــذي يس ــن ال لك

ــار الذي  ــعبية حزب اليس ــو تصاعد ش ه
يعتبره الكثير من السويديني من األحزاب 

املتطرفة أيضاً، ولكن في االجتاه اآلخر.
وما يُستنتج من هذا أن الناس يبحثون عن 
البرامج امللموسة الواضحة غير املعقدة. 
ــيرية، فهي لم  ــا البرامج العامة التبش أم

ــس الناس، أو  ــى إزالة هواج ــد قادرة عل تع
كسب تأييدهم. فكما أن حزب دميقراطيي 
ــويد  ــويد يطالب صراحة بخروج الس الس
ــي، ويطالب عالنية بإعادة  من االحتاد األورب
الالجئني واألجانب إلى بلدانهم، ويدعو إلى 
ــات بحق من يرتكب  ــاذ أقصى العقوب اتخ
جرائم منهم، مبا في ذلك إلغاء إقاماتهم، 
ــن، وطردهم  ــياتهم إن أمك ــى جنس وحت
ــار هو اآلخر  ــإن حزب اليس ــويد. ف من الس
ــدة برفع الضرائب، ومساعدة  يطالب بش
الفقراء احملتاجني من العاطلني من العمل 
ــة،  ــكان املناطق املهمش واملتقاعدين وس

ــاء اخلصخصة في التعليم  ويدعو إلى إلغ
د على ضرورة تأمني السكن  والطب، ويشدّ

الالئق جلميع الناس.
ــة،  املتوقع ــة  االنتخابي ــة  النتيج ــن  لك
ــويديني  ــت الس ــد أصاب ــلفنا، ق ــا أس كم
ــكيل احلكومة  ــة تش ــاط. فعملي باإلحب
اجلديدة ستكون في غاية الصعوبة، بل إن 
فالتحالف  يعتبرها مستحيلة.  بعضهم 
ــك األغلبية، وهو يحتاج  البرجوازي ال ميتل
ــتراكي  ــزب الدميقراطي االش ــى دعم احل إل
ــتبعد  ــن هذا االحتمال مس وحلفائه، لك

حالياً.
ــو أن يحصل على  ــا االحتمال اآلخر، فه أم
دعم من دميقراطيي السويد، األمر الذي رمبا 
ــى تصدعات ضمن التحالف املعني،  أدى إل

أو ضمن حزب احملافظني نفسه.
ــادة إجراء  ــويد إلى إع ــتتوجه الس هل س
ــكيل  ــاق في تش ــد اإلخف ــات بع االنتخاب
ــة؟ وكيف  ــدة القانوني ــة ضمن امل احلكوم

ستكون النتائج املتوقعة؟
ــؤال إلى  ــل؟ توجهت بهذا الس ــا هو احل م
ــذا اجملال،  ــي ه ــر ف ــويدي خبي ــق س صدي
ــواب جميعها  ــه محبطاً، كأن األب فوجدت

باتت موصدة، حتى أنه قال:
الذي يستطيع إيجاد حل لهذا املأزق الذي 
ــول على  ــتحق احلص ــه، يس ــا في أصبحن

جائرة نوبل.
ــها النظام الدميقراطي  األزمة التي يعيش
ــي أوربا  ــت الوحيدة ف ــويد ليس ــي الس ف
ــي أزمة  ــون األخيرة، وه ــن تك ــة، ول الغربي

تستوجب العمل في اجتاهني:

ــد والضوابط واآلليات  األول، يخص القواع
ــام الدميقراطي  ــا النظ ــوم عليه ــي يق الت
ــيما في جانبه االنتخابي.  السويدي، ال س
ــزاب املناطقية  ــن األح ــر م ــاك الكثي فهن
ــمح لها بالوصول إلى البرملان،  التي ال يُس
باعتبارها ال تستطيع احلصول على نسبة 
ــني على  ــوات الناخب ــن أص ــة م ــي املئ ٤ ف
ــبة مطلوبة  ــي، وهي نس ــتوى الوطن املس
أن  ــا  البرملان.كم ــى  إل ــزب  ح أي  ــول  لدخ
التواصل مع الناخبني في الريف السويدي 
ــز  ــة. ألن تركي ــة األهمي ــي غاي ــألة ف مس
ــح اجملال  ــود على املدن الكبرى، يفس اجله
ــعبوية لترسيخ قواعدها  أمام القوى الش
ــف الناس  ــر دغدغة عواط ــف عب ــي الري ف
ــن إهمال  ــم م ــتغالل تذمره ــاك، واس هن
ــية. كما أن نظام  بعض مطالبهم املعيش
ــتوجب  ــى األحزاب يس ــات، وحت التحالف
ــذب املزيد من  ــه، وذلك جل ــادة النظر في إع
ــي. وقد دعا  ــباب إلى العمل السياس الش
ــزب الدميقراطي  ــتيفان لوفني رئيس احل س
االشتراكي في هذا اجملال إلى دفن سياسات 

التحالفات املبنية على أسس أيديولوجية.
ــتدعي إعادة النظر  أما املنحى اآلخر فيس
ــاج، وتوفير  ــرة واالندم ــة الهج في سياس
الوظائف والسكن للشباب، ومعاجلة هذه 
ــام، يتجاوز  ــن إطار وطني ع ــا ضم القضاي
ــة التقليدية. وفي  ــة احلزبي حدود املنافس
هذا اجملال، هناك حاجة ملحة إلى حوارات 
معمقة بني األكادمييني واملثقفني والنخب 
االجتماعية من مختلف اخللفيات الدينية 
والقومية ضمن اجملتمع السويدي، بخاصة 
بني املسلمني منهم والسويديني من أبناء 
البلد. فاإلسالم اليوم هو الدين الثاني في 
ــا أن اللغة  ــويد من جهة احلجم. كم الس
ــة باتت اللغة الثانية من جهة عدد  العربي
الناطقني بها. وهذا الواقع يفرض حتديات، 
ــويديون  ــز بها الس ــة حكيمة متيّ ومعاجل
ــائد  ــعبوية الس ــاخ الش ــر أن من عادة.غي
ــويد  ــر في الس ــاً، يؤث ــم عموم ــي العال ف
ــي  ــل ف ــعبوية ال تتمث ــي ش ــها، وه نفس
ــويد وحده، بل هناك  حزب دميقراطيي الس
مجموعات أشد تطرفاً، حتى أن بعضها ال 

يخفي توجهاته النازية. وفي املقابل هناك 
توجهات متطرفة ضمن اجلالية املسلمة، 
ــي أرض الكفار». وهذا  تدعو إلى «اجلهاد ف
ــد األوربي  ــى الصعي ــتدعي عل ــر يس األم
ــي البلدان  ــعوب ف ــاعدة الش مجدداً مس
ــا، لتتمكن من بناء أنظمة  الطاردة أبناؤه
دميقراطية مستقرة تعزز األمل لدى الناس 
مبستقبل أفضل. غير أن الصورة في جميع 
ــوداوية باملطلق. فاحلزب  األحول ليست س
اليميني املتطرف لم يحصل على النسبة 
ــويديون  والس ــا.  إليه ــع  ــي كان يتطل الت
ــة كاملة  ــى دراي ــة عل ــبتهم الغالب بنس
ــمم األجواء،  ــزب تس ــذا احل ــكار ه ــأن أف ب
ــات مجهولة  ــو متاه ــالد نح ــع بالب وتدف
ــار. وهناك توجه  ــر من األخط تنذر بالكثي
ــول مقبول،  ــاد مخرج معق ــي إليج حقيق
ــي الذي  ــام الدميقراط ــظ على النظ يحاف
يظل، على رغم كل السلبيات، أفضل من 
النظام الديكتاتوري، بل ال مجال للمقارنة 

بينهما في أي شكل من األشكال.

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

تصاعدت شعبية حزب 
اليسار الذي يعتربه الكثري 
من السويديني من األحزاب 
اِّـتطرفة ولكن َّـ االتجاه 
اآلخر

7 NO.3039 .WED . 3  .OCT .2018  آراءالعدد (٣٠٣٩) االربعاء ٣ / ١٠  / ٢٠١٨

شكل إعالن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب «حبه» لحل 
الدولتني تحريكاً للسجال 
اإلسرائيلي حول هذا الحل

التايمــز تحــذر مــن تبعات ”حــرب بــاردة“ بني 
الواليات اِّـتحدة وإيران

ــن تصاعد  ــاال افتتاحيا ع ــة التاميز مق ــرت صحيف نش
ــران، تقول فيه إن ”طبول  ــر بني الواليات املتحدة وإي التوت
ــنطن وطهران. وتتوقع  ــدأت تقرع“ بني واش حرب باردة ب
ــن، وذلك مع  ــني البلدي ــة خطيرة ب ــة مواجه الصحيف
ــنطن حظرا كامال على صادرات  اقتراب موعد فرض واش
ــا إيران في  ــيا تدعمه ــط اإليرانية. وتذكر أن مليش النف
سوريا تنافس القوات املدعومة من الواليات املتحدة من 
ــيطرة على احلدود العراقية السورية.وتضيف  أجل الس
ــح نقطة  ــن أيضا أن يصب ــز ميك ــق هرم ــز أن مضي التامي
مواجهة، إذ أن البحرية اإليرانية كفيلة بأن جتد أساليب 
لعرقلة حركة ناقالت النفط من اخلليج إلى الغرب. فقد 
ــهر  ــكرية باملنطقة في ش ــران مناورات عس أجرت طه
ــآت أمريكية في العراق  ــطس/ آب. وتعرضت منش أغس

إلى هجمات بالصواريخ في البصرة وبغداد.
وترى الصحيفة أن هجمات إيران بالصواريخ على مواقع 
ــالمية ليس مجرد عملية ملكافحة  تنظيم الدولة اإلس
ــأن طهران  ــرائيل وأمريكا ب ــا تنبيه إلس ــاب“، وإمن ”اإلره

مستعدة للهجوم من اجلو.
وتضيف أن إيران تسعى إلى ”بناء اإلمبراطورية الفارسية 
ــدة فهدفها هو  ــخة عصرية، أما الواليات املتح في نس

ــيني  تكبيل يدي احلكم ”. وتقول التاميز إن الدبلوماس
ــعادتهم العارمة بأن  ــني ال يكادون يخفون س اإليراني
ــيا  ــا وأملانيا التحقت بالصني وروس ــا وفرنس بريطاني
بهدف إيجاد سبل لتجاوز العقوبات األمريكية. وترى 
ــيا  ــو قطع الرابط بني روس ــرب اليوم ه ــب الغ أن واج
ــب  ــني البلدين، ينبغي، حس ــي خالفات ب ــران، وه وإي

الصحيفة، استغاللها، بدل االنقسام.

مونت كارلو : االنتخابات البحرينية 
ــه أندرو  ــو تقريرا كتب ــة مونت كارل ــرت صحيف ونش
ــات البرملانية  ــن االنتخاب ــيميون كير ع ــد وس إنغالن
ــي تدعو إلى  ــيعية الت ــن واملعارضة الش ــي البحري ف

مقاطعتها.
ــة قضت  ــة البحريني ــان إن احلكوم ــول الصحفي يق

ــكتت أغلب  ــات الكبيرة في البالد، وأس على االضطراب
ــخص،  ــجنت أكثر من 3 آالف ش املنتقدين لها. فقد س
ــت زعيمها.  ــيعية، واعتقل ــاق الش ــت حركة الوف وحل
ــحبت منهم  ــت باملئات إلى اخلروج من البالد أو س ودفع

اجلنسية.
ــيعة  وتواجه املنامة اليوم حتديا هو إقناع الناخبني الش
ــرعية على االنتخابات.  بالتصويت من أجل إضفاء الش
ــاركة  ومنع أعضاء حركة الوفاق وحركة ”وعد“ من املش
ــون إن احلكومة  ــول معارض ــات. ويق ــذه االنتخاب ــي ه ف
ــية على  ــركات سياس ــى ح ــون إل ــن ال ينتم ــجع م تش

ــدال منهم.ويرى  ــتقلني ب ــي االنتخابات مس ــح ف الترش
ــب التقرير، أن البحرين تسعى  مسؤولون غربيون، حس
ــاة البرملانية. وتعد  ــارات الدينية عن احلي ــى إبعاد التي إل
البحرين حليفا للغرب إذ تستقبل األسطول األمريكي 

اخلامس، ومتثل جدارا أمام إيران.
وشهدت سلسلة من االحتجاجات قادها زعماء الشيعة 
في البالد، كانت أكبرها عام 2011 في العاصمة املنامة. 
ــلتها  ــاعدة قوات أرس ــذه االحتجاجات مبس وقمعت ه

السعودية ملساعدة اجهزة األمن البحرينية .
ــى  ــض عل ــاق بالتحري الوف ــة  ــة حرك ــم احلكوم وتته
ــيعية تقول إنها تدعو  ــات، ولكن احلركة الش االضطراب

ــلمية. وقاطعت احلركة االنتخابات  إلى املظاهرات الس
ــببت مقاطعتها في تراجع  ــة ألحداث 2011 وتس التالي

نسبة املشاركة .
ــيعة، حسب التقرير، يعتقدون أنه حان  لكن بعض الش
ــع احلكومة والعمل مع النظام  الوقت لكي يتفاعلوا م

من أجل معاجلة املشاكل .

الغارديان : بوتني واستفتاء مقدونيا
ــرت صحيفة الغارديان مقاال حتليليا كتبه، سيمون  نش
ــي، فالدميير بوتني،  ــه أن الرئيس الروس ــدل، يرى في تيس

يتالعب بالغرب في استفتاء مقدونيا.
ــي مقدونيا تغيير  ــض الناخبني ف ــيمون إن رف ويقول س

ــأنا داخليا. ولكن  ــة األولى ش ــم بالدهم يبدو للوهل اس
ــني،  ــرا لبوت ــارا باه ــتكون انتص ــتفتاء س ــة االس نتيج
ــو. وهي أيضا مثال  ــاد األوربي وحلف النات واندحارا لالحت
ــيا ورغبتها في  ــدرة روس ــب، على ق ــب الكات آخر، حس

التأثير على املسار الدميقراطي في الدول الغربية.
ــكو حتاول  ــن أن موس ــون م ــؤولون غربي ــذر مس ــد ح وق
ــتفتاء من أجل إفساد  ــبة املشاركة في االس تقليل نس
ــم، ولكن  ــة. فقد صوت 90 في املئة لتغيير االس النتيج
نسبة املشاركة كانت حوالي 36 في املئة، أي دون نسبة 

50 في املئة املطلوبة لتجعل النتيجة ملزمة.
وتنفي روسيا التدخل في االستفتاء، ولكن دبلوماسيني 

ــر يوميا على  ــورا كانت تظه ــدوا أن 40 منش غربيني أك
ــبوك تدعو إلى مقاطعة االستفتاء. وكانت  موقع فيس
املنشورات تسأل: ”هل تترك األلبانيني يغيرون اسمك“، 
ــالف  ــح على الفتنة العرقية بني الس وهو حتريض فاض

واأللبانيني في مقدونيا.
ــيا  ــاع األمريكي جيمس ماتيس أن روس ــر وزير الدف وذك
دفعت أمواال للقائمني على حملة مقاطعة االستفتاء. 
ــن أجل دعم  ــدة 8 ماليني دوالر م ــت الواليات املتح ودفع
ــارة  ــا دعمت املستش ــم، كم ــر االس ــت لتغيي التصوي
ــة أنغيال ميركل، واألمني العام حللف الناتو، ينس  األملاني
ــة اخلارجية في االحتاد  ــتولتنبرغ، ومنسقة السياس س

األوروبني فيديريكا موغيريني، التصويت بنعم.
وهناك تقارير تفيد، حسب الكاتب، بأن بريطانيا دفعت 
ــتفتاء في مقدونيا، من أجل االستقرار  أيضا أمواال لالس

والرفاهية في البالد.
ــؤالء، ووصل تالعبها،  ــيا دفعت أكثر من كل ه لكن روس
ــيمون، إلى شمالي اليونان، إذ طردت أثينا في  حسب س
يوليو/متوز أربعة دبلوماسيني كانوا يثيرون الكراهية ضد 

املقدونيني في ثيسالونيك.

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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ــة، وأكثرها حديدية، في  ــد األنظمة دكتاتوري حتى اش
ــر التاريخ.  ــتطع، على م ــرض الصوت الواحد، لم تس ف
ــاعها، لن تنغلق عند  ــزم حقيقة ان احلياة، باتس ان ته
ــن قدرات على املراقبة،  ــام اخير، مهما أتيحت له م نظ

وإنزال العقاب.
ــيادتها فأنها  وعندما تكون الدميقراطية قد فرضت س
ــمح للتعددية ان تشكل نظاماً اقل قسوة  عملياً تس

باستبعاد نزعة التفرد، والصوت الواحد، األخير..
ــن  ــة م ــكال متنوع ــى اش ــاملة عل ــرورة الش فالصي
الفلسفات، واملعتقدات، واألفكار، منحت احلريات قدرة 
اكبر في احلد من التصادم والعنف، وانتصار طرف على 
ــاب اآلخر..؟ ألنها- اي الدميقراطية- منهجاً يرسخ  حس
ــالف وجهات  ــوار، اي على اخت ــى احل ــة عل ــة قائم تربي
ــوع، ولكن ليس ألضاعة  ــر، وعلى التعددية، والتن النظ
ــبه، واثراء املوجودات مبا يسمح لها  (الوقت)، بل لكس
ــني األفراد،  ــة، وتطبيقاتها، ب ــرعية العدال بتحقيق ش

وبني اجلماعات، وبني الشعوب، واحلضارات.
ــق التعبير، يوازي حق الوجود القائم على هذا احلوار،  ح
ــت بالرأي،  ــد، او التزم ــاوز الصوت الواح ــيلة لتج ووس
ــاهمة بجعل  ــة، مبختلف دوافعها، نحو املس واألحادي
ــتر  ــل او اي محاولة للتس ــفافية، في ظ ــوار، والش احل
ــك ألن الدميقراطية، منهجاً مرناً في  على احلقائق، وذل

والتعديل،  ــق،  التطبي
والتجانس.

ــه،  ــد ان نقول ــا نري فم
ــوت  الص ــس  لي
ــر  املعب ــتقل،  املس
ــع  ــادر اجلمي ــن مص ع
ــب، بل الصوت  فحس
عملية  في  ــاهم  املس
االزمنة  ماتركته  جتاوز 
ــارب  ــرات، وجت ــن عث م
ــوداء، أو  ــة، أو س رمادي

حمراء!
ــر املنحاز،  ــتقل، او غي ــل العمل املس ــذي يجع ــو ال وه
ــي العمل. ألن عدم  ــراً أو قليالً، ف ــاوز حدوده، كثي قد جت
االنحياز، في نهاية املطاف، هو: العمل املنحاز للعدالة، 
واحلرية، وفق شرعية الدميقراطية منهجاً ضد الفساد، 

والظلم، واألحادية.
ــو ذاته، يعدل  ــى االنحياز، ه ــدأ القائم عل ــك ألن املب ذل
ــع تتضافر فيه عوامل  ــاز) األحادي، نحو مجتم (االنحي
ــى تطبيقات ميدانية، تتوازن فيه  البناء، كي تتحول ال
ــني القاعدة،  ــي املقدمة، وب ــؤوليات، بني من هو ف املس
التي هي الشعب، في اجملتمع الدميقراطي، ألن االنحياز-
ــمح حلرية التعبير ان تكون قوة  عبر منطق احلوار- يس
ــتقبله، وليس  ــره، ومس ــي مصي ــو يبن ــع، وه للمجتم

انهاكه بالعنف، أو باالحادية، إو بالتجاهل!.

 

فالح الربيعي

ــتعمار الغربي في  ــن االس ــد أيق لق
وضع مخطط قائم على استهداف 
ــا ، عمق دائرته  ــالم مع العرب واالس
ــارت ثائرتهم عندما  ــة, وقد ث املغلق
ادركوا جيدا, بأن احتالل بالد العرب 
ــاوة, لن  ــوة والقس ــلمني بالق واملس
ــال في هذه  ــب لهم البقاء طوي يكت
ــذا اخملطط  ــبوا له البالد.. وقد حس
ــه تربة البالد  ــذر قبل ان تتلوث ب الق
ــم  ــالمية بأقدامه ــة  واالس العربي
الدنيئة.. فأن حمالتهم العسكرية, 
ــى, ومتهيدا لنجاح  كانت خطوة اول
ــروب  احل ــد  بع ــة,  الثقافي ــم  حربه
ــالم حتديدا,  ــد االس ــكرية ض العس
واستطاعوا تدمير العالم االسالمي, 
ــع االواصر  ــه, وقط ــتيت وحدت وتش
ــت ترتبط بعضه  ــي كان املتينة الت
ــأن احلرب  ــا .. ف ــن هن ــض, وم بالبع
ــتعمار  ــنها االس ــة التي ش املزدوج
ــرة ضد  ــة االخي ــي احلقب ــي ف الغرب

العالم العربي. 
ــي الدرجة  ــتهدف (ف امنا كانت تس
ــالم,  ــال االس ــع اوص ــى) تقطي االول
ــن نفوس اتباعه,  واجتثاث جذوره م
ــك لم يتم  ــوا يعرفون ان ذل ــا كان ومل
ــالح  عن طريق القوة, جلأوا الى الس
ــوم فتم  ــموم, واحملم ــي املس الثقاف
ــرة  دائ ــي  ــه ف ارادوا فعل ــا  ــم م له

االستهداف .
كما وان الدالئل قد اثبتت ان احلمالت 
ــتعمار  ــنها االس العدوانية التي ش
ــي على العالم العربي امنا هي  الغرب
ــة االولى,  ــداد للحروب الصليبي امت
ــى العرب,  ــرب عل ــنها الغ ــي ش الت
والتي بلغت ذروتها في عهد القائد 
ــي).. وال ادل من  ــالح الدين االيوب (ص
ــرال (اللتبي)  ــه اجلن ــك مما نطق ب ذل
ــرق  ــد اجليوش (احللفاء) في الش قائ
ــذا القائد  ــف ه ــد وق ــط.. فق االوس
ــي على قبر صالح الدين في  الصليب
ــق بعد هزمية االتراك, وانتصار  دمش
الفرنسيني واالنكليز عليهم.. وقف 
وقفة حقد وكراهية.. وخاطب فيها 

صالح الدين وهو في قبره قائال:
(ها نحن عدنا.. يا صالح الدين) وهو 
ــك ان انتصارهم هذا  يعني بدون ش
ــو نحو العار  ــلمني.. امنا ه على املس
ــي احلقها  ــاحقة الت ــة الس والهزمي
ــك الصليبيني في  ــلمون باولئ املس

ذلك الزمن الغابر.
ــر  ــب ان نذك ــبة نح ــذه املناس وبه
ــرب منهم,  الع ــلمني وخاصة  املس
ــش..  فاح ــأ  خط ــى  عل كان  ــه  ان
ــن يزعم بأن  ــدع م ــادع او ينخ ويخ
ــة االولى التي دارت  احلروب الصليبي
ــطني  معظم رحاها على ارض فلس
ــطى..  ــرون الوس ــود والق ــي العه ف
ويخطئ من يظن ان هذه احلروب, امنا 
ــبقت حمالتها في اوربا لينتقم  س
ــرب.. مجرد  ــا الصليبيون من الع به
ــفوا من القومية  النهم عرب, ويتش

العربية..النها قومية عربية ...
ــن يظن  ــواب ايضا م ــب الص ويجان
ــنها  ــي ش ــرة الت ــارات االخي ان الغ
ــنها  ش ــا  امن ــي  الغرب ــتعمار  االس
ــتعمرون على عاملنا االسالمي,  املس

ــتغالل موارده الطبيعية,  وذلك الس
ــى  عل ــيطرة  والس ــه,  ثروات ــب  ونه
ــي.. لقد مضى على  موقعه اجلغراف
ــى اكثر من  ــروب الصليبية االول احل
ــى  ــر عل ــنة, وم ــتمائة س (٦٠٠) س
ــتعمار الغربي االخيرة  حمالت االس
اكثر من (١٥٠) مائة وخمسني سنة, 
ــذه القرون  ــذ ذلك احلني, وعبر ه ومن
ــة التي مضت .. ومن خاللها  الطويل
ــن اولئك  ــد م ــن واح ــمع م ــم نس ل
املؤرخني الذين قاموا بتدوين التاريخ 
ــتعمار  واالس ــني,  الصليبي ــول  ح
ــاءوا باالنتقام من  ــي الذين ج الغرب
العروبة والقومية العربية واالسالم, 
ــمع بهذه الفقمة اجلديدة.  ولم نس
اال عندما تالشى رصيد االسالم في 
ــة, ليلعبوا  ــوس املريض ــض النف بع
ــة, واختار  ــا على مائدة السياس به
ــاع  االطم ــة  ــى طاول ــون عل الالعب
ــة  ــة (القومي ــة الرابح ــذه الورق له
ــن يضربون عن ذكر  العربية) ان الذي
ــه.. وال  ــون عن ــالم.. وال يتحدث االس
ــهدون  بكلمة واحدة عندما يستش
ــروب االولى, ويجعلونها  في ذكر احل
ــمة للتحدث الى الشعب  مادة دس
ــن القومية  ــون م ــي .. ويجعل العرب
ــالق اجلبار الذي  العربية دورها العم
ــالت الصليبيني,  ــده حلم تعرض وح
ــون  ويلبس ــي..  الغرب ــتعمار  واالس
ــوب البطولة  ــذه القومية اجملردة ث ه
ــا يتجاهلون  ــك احلروب, بينم في تل
ــار)  اجلب ــالق  (العم ــالم  االس ــر  ذك
احلقيقي الذي كان هو الهدف للغزو 
ــى عظمته  ــي, وهو في اعل الصليب
حتى انتصر, وسحق الغزاة سحقا 
ــون بهذا  ــؤالء الذين يقوم ــال. ه كام
العمل املزيف واملماطلة املكشوفة.. 
ــى التاريخ, ويدخلون  امنا يفترون عل

ــم  به ــون  ويرتكب ــاء,  الغرب ــى  عل
ــاليب وحتى الصليبيني  افظع االس
ــون, ويعترفون بأن  ــهم يعلم انفس
ــك احلروب  ــي تل ــحقهم ف الذي س
ــول ملوكهم الى  ــرة, واعاد فل املدم
ــا, وايطاليا يجرون  ــرا, وفرنس انكلت
ــذي  ــار.. ال ــة واالنكس ــال الهزمي اذي
ــك احلروب  ــه في تل ــت رايت جمع حت
ــي,  ــي, والتركي, والفارس ــني العرب ب
ــي  ودفع باجلميع  والكردي, واالفغان
الى املعركة, جيشا واحدا حتت رايته 
العظيمة, وبقيادة رجل مسلم غير 
ــو (صالح الدين  ــي في اصله.. ه عرب
االيوبي) قائد احلملة االسالمية ضد 

الصليبيني .

ــرب  ــن الع ــلمون م ــد كان املس لق
ــروب.. امنا  ــك احل ــي تل ــم ف , وغيره
ــة عقائدية.. ال  ــا ثوري ــون حرب يحارب
قومية (كما يزعم احملرفون للتاريخ) 
ــروب  ــك احل ــث لتل ــل ان الباع بدلي
ــي االعمى ضد  ــب الدين هو التعص

االسالم .
ــا  ــي قاده ــرة الت ــروب االخي ــا احل ام
كان  ــد  فق ــي..  الغرب ــتعمار  االس
ــالم,  ــو االس ــو مح ــا االول ه هدفه

ــم  ــني اتباعه.. فقد رس واحليلولة ب
ــمتعمرون (قبل ان يطأوا  هؤالء الس
ــة  ــة محكم ــي) خط ــراب العرب الت
ــالم في نفوس  دقيقة لنسف االس
ــن  م ــذوره  ج ــالع  واقت ــلمني,  املس

القلوب .
ــاك  ــس هن ــتعمرون لي ــؤالء املس ه
ــيء يزعجهم, ويقلق  في الشرق ش
ــك الدين  ــالم.. ذل ــم.. غير االس باله
ــده.. الصخرة  ــذي يعرفون انه وح ال
ــدود..  ــي طريقهم املس ــاء ف الصم
حتى ظل املسلمون متمسكني به, 
وملتفني حول رايته.. ومن خالل هذا 
, فقد وقف رئيس الوزارة البريطاني, 

امام مجلس العموم البريطاني..
ــر  ــي ملص البريطان ــالل  ــوم االحت (ي
ــو يحرض  ــام ١٨٨٢م) وه ــزة ع العزي
ــتعمارية) بغيضة  (في عصبية اس
على اكتساح العالم العربي.. وبها 
ــت (القومية  ــل انه طاملا بقي لم يق
العربية) في مصر.. ولم يقر االنكليز 
قرارا في البالد العربية.. وامنا مسك 
ــريف) في يده, واخذ  (املصحف الش
ــاء البرملان قائال: (في  يلوح به العض
حماس استعماري حاقد).. انه طاملا 
ــي ايدي  ــي القرآن) ف ــي هذا (يعن بق
ــز قرارا  ــن يقر االنكلي املصريني.. فل
ــتجابت  ــي مصر.. وهكذا فقد اس ف
ــذاك, ونفذت  ــالل آن ــلطات االحت س
ــي  البريطان ــوزراء  ال ــس  رئي ــة  رغب
باختيار اعنف االستعماريني حقدا 
ــالم في ادارة شؤون مصر  على االس
ــث  ــة.. حي ــية, والتعليمي السياس
ــه  ــوب) لتوجي ــس (دنل ــارت الق اخت
املتعصب  ــتعماري  واالس ــارف,  املع
(اللورد كرومر) لشؤون احلكم.. فقام 
ــتعماريان بنسف مواقع  هذان االس
االسالم في نفوس اجليل من الشباب 

وخاصة (شباب املدارس واجلامعات).. 
ــالمية (وخاصة  ما جعل االمة االس
ــة من  ــي دوام ــون ف ــرب) يعيش الع
االحلاد والتفسخ في بعض االقطار, 
ــي  الت ــة  املفزع ــات  الدوام ــذه  وه
اوجدها تيار هذه الثقافة العصرية 
املنحرفة التي وضع اصولها, ورسم 
ــوب) واالب  ــس (دنل ــا الق مخططه

(زومير) واللورد (كرومر) .
ــرق  وخالصة القول .. مبا اصاب الش
ــن انهيار في  ــالمي م العربي واالس
ــدا في  ــر ج ــدع كبي ــالق وتص االخ
القيم, واحلاد شديد في الدين (سواء 
ــرأة او الرجل) امنا  كان في محيط امل
هو راجع الى ثقافة اوربا التي ابتلي 
ــرق االسالمي منذ اكثر من  بها الش

(١٥٠) مائة وخمسون سنة .
ــزال  الت ــة  الفتن او  ــة,  الثقاف ــذه  ه
ــي  ف ــون  يحب ــني  امللم ــض  لبع
ــة, ويتعثرون في  العاتي ــا  اعاصيره
ــل  ــرة.. وان كل عم ــا املنتش اوحاله
عدائي يوجهه االعداء ضد  الشرق.. 
ــيء..  ــه قبل كل ش ــا يقصدون ب امن
ــالم وحده, وان الذي  ــالم.. االس االس
ــواء  (س ــداء  االع ــؤالء  ه ان  ــم  يزع
ــرقي.. ام  ــكر الش ــوا في املعس كان
ــم من  ــوا ايديه ــد نفض ــي) ق الغرب
ــون هذا  ــم ال يخاصم ــان.. وانه االدي
ــدون ذاك. وان غزوهم  ــن.. وال يؤي الدي
ــد  ــه ض ــون ب ــوا.. ويقوم ــذي قام ال
ــالمي ماهو..  ــرق العربي واالس الش
ــادة... وان عداوة هؤالء  اال من اجل امل
ــى  ــا عل ــالم وم ــتعمرين لالس املس
ــد أزر هذا  ــلمني ان يحاولون ش املس
ــه ضد  ــة صراع ــي مواجه ــن ف الدي

هؤالء املستعمرين . 
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فخري كريم

ــكان هي هيئات  ــزاب في كلّ م ــا أنّ األح مب
ــع لرقابة الرأي العام بوصفها  عامة تخض
ــة عن مدى  ــات دميقراطي ــر في انتخاب تعبِّ
ــل معها أو  ــيدها إلرادته، فإن التفاع جتس
نقدها وتقومي سياساتها في كل جوانبها 
ــح الوطنية  ــبّب أذىً للمصال التي قد تس
ــا لبلدانها حقٌ مكفول لكلّ مواطن  العلي
ــؤولياته  ــن موقعه أو مس ــضّ النظر ع بغ
ــؤولية هذا  في الدولة واجملتمع. وتزداد مس
املواطن استثنائياً، إذا كان كاتباً أو إعالمياً 
أو ناشطاً في أي مجال من مجاالت احلركة 

السياسية أو اجملتمع املدني .
ــن، وقاتل اهللا لكن ، رغم قناعتي بهذا  ولك
ــب األحيان ، من  ــردد في أغل ، كنت أت ــقّ احل
ــك بتفضيلي  ــتخدامه رمبا الرتباط ذل اس
ــر وتبادل الرأي وتقدمي  اعتماد احلوار املباش
ــاً للتقومي أو  ــا أراه ضروري ــورات حول م تص
ملعاجلة ما أراه خلالً او خروجاً على السياق 
ــه املوقف  ــي أن يكون علي ــا ينبغ ــام مل الع
ــية املعنيّة ،إذ  في احلزب أو اجلهة السياس
هما. وفي كل األحوال كان  ــان ملهامّ ي يتصدّ
دافعي من ذلك هو جتّنب التدخل في شأن 
ــذا احلزب أو ذاك، فيما هو حقّ حصري له  ه
ظ في التقييم  .ولم يكن هذا النهج املتحفّ
والنقد، مفهوماً في كلّ احلاالت ، وبشكل 
خاص بقدر تعلق األمر باألوضاع في إقليم 
ــاط أحزابه  ــف ونش ــتان وفي مواق كردس
ــا،  ــض توجهاته ــا وبع ــه ونهجه وقيادات
ــتثنِ اإلقليم وقياداته من  رغم أنني لم أس
النقد، وإن كان بالنسبة ملن في نفوسهم 

ــر وافٍ بالغرض، كما  ــم عطب غي وعقوله
فني –  ــتَهدِ ــه حال املتطاولني املُس هو علي
ــبكات التطاول  ــس  ش املغرضني، من عس

االجتماعي ومن يقف وراءهم. 
ــاً أنّ هذه  ــب يوم ــي لم أكت ــة أنن واحلقيق
ــزاب أو بعضها منزّهة عن  ــادات واألح القي
لوثة الفساد أو العبث باملال العام أو تهريب 
ــود العراق من  ا يس ــوى ذلك مّ النفط أو س
أقصاه إلى أقصاه، ويطبع سلوك الطبقة 
ــالد  الب ــر  مبصائ ــة  املتحكم ــية  السياس
ــا يجري في العراق،  والعباد. وأنا أكتب عمّ
ــي كله من  كنت أعني العراق اجليو سياس

دون استثناء،
ــد   عن ــة  قيم ــف  املواق ــذه  له ــن  تك ــم  ل
ــتائم  ــوب تبنّي الش فني فاملطل ــتهدِ املُس
ــاً لطالباني ..! وهذا ما  لبارزاني أوالً وأحيان
ــتقبل ،ألنه  ــم أفعله ولن أفعله في املس ل
ــي وأخالقياتي وال يدخل  ــارض مع قيم يتع

في باب النقد والتقومي ..
ــود من العمل  ــي أجد اليوم، بعد عق لكنن
احلزبي والسياسي واإلعالمي أن التردد في 
ــة حق النقد والتقومي وإضاءة اخملبوء  ممارس
ــلوك، ال يجدي نفعاً  ــات والس من املمارس
ــر االلتباس ويحول دون وصول  عاماً، بل يثي
ــل إليه، ويحرم  ــة ملن ينبغي أن تص احلقيق
ــي أن يعرف، وإال ما  ــرأي العام من حقه ف ال
ــفافية وتدفقٍ  ــا نطالب به من ش قيمة م

للمعلومات ..!
ــاد الوطني  ــاً أنّ عالقتي باالحت ــس خافي لي
ــالل الصديق  ــززت من خ ــتاني تع الكردس
ــود بداياتها  ــي تع ــالل الت ــام ج ــر م الكبي
 ١٤ ــورة  ث ــت  أعقب ــي  الت ــنوات  الس ــى  إل
ــام جالل،  ــق عالقتي مع م ــوز . ومع تعمّ مت
واتخاذها منحىً عبّر عنه بخطه في دفتر 
مالحظاتي القول املأثور  ربّ أخٍ لك لم تلده 
ــاء جمعنا في دوكان  ــك  وأقرنها في لق أم
مع هيرو خان دعاني لنحتفل معاً في رأس 
تنا  نحن  السنة امليالدية لنعمد فيها  أخوّ
الثالثة ، ونتعاهد على احلفاظ عليها بغض 
النظر عن التقلبات وصروف احلياة التي قد 

نواجهها. وتالزمت أيدينا وهو يشدّ عليها 
ويكرر العهد . لقد بقينا على العهد حتى 
ــة األخيرة من حياته . وعبر العقود  اللحظ
ــر حرصاً  ــل أكث ــا ، فإنه ظ ــرت بن ــي م الت
ومتسكاً بصداقتنا، حتى جاء الوقت الذي 
لم نعد نفترق فيه ، أينما رحل أو حل . في 
ــك االيام كنّا نتبادل الهموم والهواجس  تل
ــمل  ــرات فقط ، ويش ــس اآلراء والتقدي ولي
ذلك االوضاع الداخلية لالحتاد الوطني وما 
كان مير به من صراعات واختالف الى جانب 
ــالد . وفاجأني مرة بدعوتي  األوضاع في الب
ــى قاعة االجتماعات في دوكان  للدخول ال
ــب  ــراً للمكت ــاً مصغ ــدت اجتماع ، فوج
ــا عاتبته بودّ  ــا انفردن ــي، وعندم السياس
ــببه لي من إحراج ورمبا  ــيراً الى ما س مش
ــاد، فأنا ممثله وكبير  للزمالء من قيادة االحت
ــة وال عالقة لي  ــي الرئاس ــاريه  ف مستش
ــعارهم  باالحتاد، فأجابني أنني قصدت إش
ــزب أيضاً، أعتمد  ــاري في احل بأنك مستش
ــك احلزبية ،  ــي وجتربت ــى صدقيتك مع عل
ــن وراء ظهري بأنه  ــام من يتناولك م وإلفه

بذلك يسيء لي ..!
أستذكر هذا التاريخ ، ألقول إنّ ما يتعرض 
ع أو تراجع يدخل  له االحتاد من أزمة أو تصدّ
ــي لتلك  ــي ليس لوفائ ــي صلب اهتمام ف
ــك ينعكس  ــة ، بل إنّ ذل ــة احلميم العالق
سلباً على مصائر اإلقليم وميتد الى تخوم 
ــي ، كما هو احلال هذه األيام  الوطن العراق
عٍ وجتاوز  ــدّ ــاد الى تص ــرض االحت حيث يتع
ــة دائمة من  ــع اهتمام ورعاي ــا كان موض مل

سه . مؤسّ
ومن الالفت أنّ تفاقم الصراع داخل االحتاد 
ــاً بتنافسٍ  ــام، وارتباط ــع مرض امل تزامن م
محمومٍ خارج الشرعية احلزبية وقواعدها، 
ــرة  ــني طامعني ومغامرين من داخل األس ب
ومن خارجها لتوريثه، وإن طبيعة التنافس 
ــة وحدة احلزب  ــراع لم يرتبط بصيان والص
ــد مكانته، وإمنا ارتباطاً  واالرتقاء به وتوطي

بتقاسم امليراث والسلطة .
لقد تعرّض االحتاد الوطني الكردستاني في 

ع يكاد يقود الى  ــهر األخيرة إلى تصدّ األش
مزيد من الشرذمة والتشظي. وقد يقال إن 
أحداً غير االحتاد وقيادته ال حق له بالتدخل 
ــي ، وهذا حقّ صريح  ــأن داخل في ما هو ش
ــاً ال متتدّ عواقبه إلى  ــأن داخلي إذا كان الش

اإلقليم أو تتجاوزه إلى العراق املبتلى .
ــلطة واملال في قيادة  إنّ الصراع على الس
ن مرحلة  ــتاني دشّ االحتاد الوطني الكردس
ــل من مرض الرئيس  خطيرة بعد وقت قلي
ــتدّ وتصاعدت  الراحل جالل طالباني، واش
ــا حتى قبل أن يوارى  وتيرته بعد وفاته ورمب
ــراع  ــذا الص ــرز له ــب األب ــرى . والقط الث
ــى جانب  ــح ، إل ــم صال ــور بره كان الدكت

لت السيدة  استقطابات مع أو ضد، وشكّ
هيرو خان عضو املكتب السياسي عقيلة 
ــتُ  املام القطب اآلخر في املواجهة . ولس
في وارد إضاءة خارطة هذا الصراع ، وتناول 
ــه ، والتباين في  ــه وأهداف ــه ودوافع أسس
مواقف مراكز القوى املتصارعة وتقلباتها 
ــرورة الوطنية  أن أتوقف  ، بل أجد من الض
عند تطور نشاط ودور الدكتور برهم صالح 
ــد بوضوح ما  ، في هذا الصراع الذي يجس
ينطوي عليه الصراع على السلطة واملال 
ــي من  ــاً لسياس ــس منوذج ــاه ، ويعك واجل
الطبقة املتمادية في تسلّطها ، مهووساً  
اً  بالسلطة بأي ثمن ، وحتت أي ظرف  مرضيّ

ــن تقلب في األهواء  ، ومهما تطلبته م
 ، ــة  اخمللّ ــازالت  والتن واألدوار  ــف  واملواق
والتعهدات السرية والعلنية ، وال تصح 
ــأتوقف أمام محطات  ــه لكنني س علي
ــاوة عن عيون  أراها ضرورية إلزالة الغش
ــداد التي كانت  ــض القيادات في بغ بع
على عالقة مع طالباني ومن خالله مع 

برهم صالح .
ــر حدة الصراع في قيادة االحتاد  ولكس
في مرحلة احلكومتني في السليمانية 
وأربيل وبروز الصراع بني الرئيس طالباني 
ــيروان مصطفى  من جهة والراحل نوش
ــول من جهة ثانية،  ــرت رس واألخ كوس

ــل كل  ــاً بعد فش ــر الحق ــا تفجّ ــو م وه
ــا طالباني، وجنم عنه  احملاوالت التي بذله
ــام الكبير في االحتاد الذي متخض  االنقس
ــيروان .  ــة نوش عن تنظيم التغيير برئاس
ــم صالح الذي لم  ــتقدم طالباني بره اس
ه الى املكتب السياسي  يكن قيادياً وضمّ
ــون أداة  ــر، ليك ــاب او مؤمت ــن دون انتخ م
ــداءً، فعزلَ  ــول ابت ــرت رس ملواجهة كوس
ــليمانية  ــة حكومة الس االخير عن رئاس
اه  ــمّ ب برهم صالح بديالً عنه، ثم س ونصّ
ــاد، وهذه  ــاً لالحت ــاً ثاني ــاب أمين ــال انتخ ب
ــة ومؤمتراته  ــرات الالحق ــرة كما في امل امل
واجتماعاته املوسعة لم يخض برهم وال 
عملية تصويت واحدة ولم ينتخب وال مرة 
ــال انتخاب في  ــميته ب واحدة بل جرت تس

كلّ مرة بسلطة ونفوذ األمني العام !
ــه باعتباره حقاً  ــن النظر الى هذا كل وميك
لالحتاديني قبوالً باملمارسة أو بالرفض، لكنّ 
ــوح بعد  ــرة تتجلى بوض ــه اخلطي تداعيات
ــذي كان يتمتع بكفاءة  ــل طالباني ال رحي
ــتثنائية الحتواء الصراعات وتطويعها  اس
ــى التصدع،  ــرض ال ــزب التع ــب احل وجتني
ــائله  ــاداً على حضوره النافذ ، وبوس اعتم
اخلاصة التي لم تعد سراً، ومن ذلك إبطال 
ــهيرة ألغلبية اعضاء  مفعول املذكرة الش
ــي تضمنت حتديد  ــي الت املكتب السياس

صالحيات االمني العام.!

وخالل تلك املرحلة والحقاً دعمت التوجه 
ــوارات التي  ــاد عبر احل ــد بنية االحت لتجدي
ــول مختلف  ــس يثيرها معي ح كان الرئي
القضايا السياسية مبا في ذلك ما يتعلق 
ــأن احلزبي ، بوصفي صديقاً وموضع  بالش
ــي منزّهاً عن  ــه بكون ــا لقناعت ــه ورمب ثقت
ــم تنقطع  ــاعي ل ــرض. وقد بذلتُ مس الغ
ــة بني برهم  ــواء إيجابية ومصاحل خللق أج
ــل ان تصبح في قوام  ــرو خان حتى قب وهي
ــي . وكان الرئيس يراقب  ــب السياس املكت
ــم، وكان من بني  ــود بارتياح ودع تلك اجله
جوالت املصاحلة تلك لقاء بينهما بحضور 

طالباني في منزله في السليمانية .
ــته مظاهر  ــم صالح الذي تلبس لكن بره
ــرق املراحل  ــي ح ــتعجال ف ــرور واالس الغ
ــادراً على  ــن ق ــم يك ــه، ل ــوغ مطامع لبل
ــرعان ما كان  ــاخ املصاحلة، إذ س ــة من إدام
يتناول هيرو بالسوء والتلويح بالوعيد في 
ــن كان يعتبرهم  ــه اخلاصة مع م مجالس
تابعني وموالني له، دون أن يأخذ في االعتبار 
ــاً   ــاً وعيون ــان آذان ــأنّ  للحيط ــي ب تنبيهات
ــي بالتوقف عن تخريب العالقة  ولنصائح

ودميومتها وإبقائها في إطار االختالف .
ــلوك غير  ولكنني حريص على إضاءة الس
ــي النهاية  ــتفزّني وأدى ف ــي الذي اس الوف
ــي بالدكتور برهم ، بعد  الى تصديع عالقت
ــي وحتى نهاية فترة  مرض الرئيس طالبان

رئاسته .
ــل الرئيس  ــام من نق ــد صعقت بعد أي لق
ــي حالة (كوما)  ــي الى أملانيا وهو ف طالبان
أغماء تتهدد حياته، بزيارة مفاجئة لبرهم 
ــي أو  ــر، وكان يزورن ــر خطي ــي بأم ليفاحتن
ــبوع أكثر من مرة  نلتقي في منزله كل أس

أحياناً.
ــياق جازماً أن  ــد في هذا الس وعليّ أن أؤك
عالقتنا كانت تتميز باملودة واالحترام ، ولم 
نكن على خالف شخصي، بل إن نقاشاتنا 
ــت تتوافق ونادراً  ــية غالباً ما كان السياس
ــالف. ونفس هذه املودة  ما كانت موضع خ
كانت جتمعني مع أسرته الكرمية، عقيلته 

والفقيدة والدته.
ــة الرئيس  ــم إنّ حال ــي الدكتور بره قال ل
ــتؤول إليه  ــب التنبؤ مبا س ــرة ويصع خطي
وإنني أعتمد عليك في معاجلة اخللل الذي 
ــراغ الذي خفلّه  ــا ويتمثل في الف يواجهن
ــغاله من  وليس هناك من هو قادر على إش

املتواجدين في بغداد ..!
ــت له بوضوح  ــا وراء كالمه فقل فهمتُ م
ــر أو تتحدث عن  ــوك برهم ال تُث ــع أرج قاط
ــكل مطلق  ــام أيّ كان وبش ــر أم ــذا االم ه
فالرجل ما زال حيّاً وال يجوز أن تتحدث عن 

فراغ خلّفه ..اسكت أرجوك ..!

يتبع

الرتدد َّـ ممارسة حق 
النقد والتقويم وإضاءة 
اِّـخبوء من اِّـمارسات 
والسلوك ال يجدي نفعاً 
عاماً بل يثري االلتباس

 الحمالت العدوانية التي
 شنها االستعمار الغربي
 على العالم العربي انما
 هي امتداد للحروب
الصليبية االوُّـ

 الصريورة الشاملة على
 اشكال متنوعة من الفلسفات
 واِّـعتقدات واألفكار منحت
 الحريات قدرة اكرب َّـ الحد من
التصادم والعنف

 احللقة االولى

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

د . ماجد اسد

 خارطة طريق
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د. عالء إبراهيم الحسيني

ــى عنها لكل  ــة ال غن ــرورة حياتي ــد املاء ض يع
ــخص لينعم بالعيش الكرمي، وتقصد باملاء  ش
ــري  ــتهالك البش ــذا املورد الصالح لالس في ه
ــخ أو غيرهما من  ــرب أو الطب ــي الش ــواء ف س
ــع واجباً  ــرى، ويق ــة األخ ــتعماالت احلياتي االس
على احلكومة العراقية أن تتكفل بتوفير املياه 
ــتور  ــني أينما كانوا لكون الدس جلميع العراقي
ــي في املادة الثالثني  العراقي للعام 2005 يقض
منه بأن (تكفل الدولة للفرد واألسرة املقومات 

األساسية للعيش في حياة حرة كرمية).
ــق احلكومة  ــى عات ــدم يلقي عل ــص املتق والن
ــان توفر كل  ــة واجباً محدداً ب ــات العام والهيئ
ــرة والكرمية  ــية للحياة احل املتطلبات األساس
ــتهالك،  ــاه الصاحلة لالس ــا املي ــي مقدمته وف
ــك  ــام بذل ــن القي ــاع ع ــؤ أو االمتن وان التباط
ــمية ككل أمام  ــأة الرس ــؤول والهي يضع املس
ــاءلة وفرض  ــم املس ــة، وحتت ــؤولية قانوني مس
ــاة الناس  ــر أو اخملطئ، فحي ــى املقص اجلزاء عل
وراحتهم ليست محالً للمجاملة أو املساومة، 
ــة البصرة حقيقةً لها  وأزمة املياه في محافظ
ــة  ــجلت على مدار اخلمس ــذور عميقة وس ج

ــال حكوميا متراكما  ــنة األخيرة فش عشر س
ــي وضع احللول اجلذرية لها، بل كانت وما تزال  ف
محل مطالبات الشارع في التظاهرات واحملافل 
العامة وحديثاً للناس القاصي منهم والداني، 
ــاريع  ــت األموال الطائلة لتنفيذ مش وقد أنفق
ــة املياه وإصالح ما كان موجوداً منها لكن  حتلي
الفساد اإلداري واملالي وقف بالند لتلك اجلهود 
فتمكن من إفشالها جميعاً إلى أن وصل احلال 
إلى ما هو عليه اليوم من كارثة إنسانية كبيرة 
ــى احملك،  ــن الناس عل ــاة املاليني م ــت حي جعل

وعرضت صحتهم وأمنهم الغذائي للخطر.
ــف إن الكارثة ال تقف عند التلوث  واألمر املؤس
الذي أصاب املياه اخملصصة لالستهالك فجعل 
ــات  ــري املزروع ــاء أو ل ــة للبن ــر صاحل ــا غي منه
ــد  ــالً عن عدم صالحها لتكون مقدمة لس فض
ــورت  ــل تط ــاس، ب ــة للن ــات اليومي االحتياج
ــاع  ــت باالنقط ــادا متثل ــذت أبع ــكلة وأخ املش
ــبوق، وتلوث  ــتمر للمياه بشكل غير مس املس
ــاريع  ملش ــص  اخملص أو  ــام  اخل ــاه  املي ــادر  ملص
ــري يضطر إلى  ــل إن املواطن البص ــة، ب التحلي
شراء االحتياجات اليومية من املياه من معامل 
ــاص جلها غير  ــا القطاع اخل ــات يديره ومحط
ــذر بخطر  ــة، ما ين ــة الصحي ــة للرقاب خاضع
ــذي فتكت به تبعات احلروب  محدق باملواطن ال
ــل احلكومي  ــابقة واإلرهاب وذيوله والفش الس

واثاره املدمرة .

ــلها  ــة العراقية أن تعترف بفش وعلى احلكوم
ــاه في  ــح املي ــات ش ــة أزم ــي معاجل ــرر ف املتك
ــام أمام  ــرأي الع ــع ال ــرة وتض ــة البص محافظ
ــباب احلقيقية التي قادت إلى ذلك وتنحو  األس
باجتاه املعاجلات اإلستراتيجية واجلذرية والكف 
ــة فهي قد  ــويف واملماطل ــة التس عن سياس
ــت بالقصيرة  ــت في احملذور ومنذ مدة ليس وقع
ــبيل املثال  خملالفتها القوانني النافذة، فعلى س
ينص قانون الري العراقي رقم (83) لسنة 2017 
في املادة (3) على أن (تتولى وزارة املوارد املائية أو 
الدائرة اخملتصة تعيني احلصص املائية واإلشراف 
ــات احمللية بعدم التدخل  عليها وتلتزم احلكوم
بعمل الوزارة) وهذا النص القانوني يجد سنده 
ــتور العراق للعام 2005  ــي املادة (110) من دس ف
ــن اختصاصات  ــى إن واحداً م ــي نصت عل والت
ــات  ــة هو (تخطيط السياس ــات االحتادي الهيئ
املتعلقة مبصادر املياه من خارج العراق وضمان 
ــا العادل داخل  ــيب تدفق املياه وتوزيعه مناس
العراق وفقاً للقوانني واألعراف الدولية) ، واحلال 
ــة واحملافظات تتجاوز  ان بعض الدوائر احلكومي
ــتى والضحية  على احلصص املائية بحجج ش

سكان محافظة البصرة وحصتها املائية.
ــراض فتاكة  ــبب بأم ــرنا إليه آنفاً تس ــا اش وم
ــر واحليوان وتلوثاً بيئياً خطيراً،  وتسمماً للبش
ــادة (2) من قانون  ــص امل ــى اجلهة األخرى تن عل
ــنة  ــة العامة للماء واجملاري رقم (27) لس الهيئ

1999 التابعة لوزارة البلديات واألشغال العامة 
ــر وجتهيز مياه  ــدف الهيئة هو (توفي ــى ان ه عل
ــاه الصرف  ــف مي ــام وتصري ــاء اخل ــرب وامل الش
الصحي )، وحني تفشل هذه الدائرة احلكومية 
ــرع  ــا أراده املش ــق م ــي حتقي ــا وف ــي عمله ف
ــأن  ــا إال وهو رفع ش ــادي منه ــتوري والع الدس
ــه أال تكون في موضع  ــد احتياجات املواطن وس

احملاسبة واملساءلة؟
وحني يفشل البعض في القيام مبشاريع تنقية 
املياه وإيصالها إلى املواطن بشكل سلس رغم 
ــرة  ــة عش إنفاق مليارات الدوالرات منذ خمس
ــنة ونيف أال يكون حرياً بالناس مساءلتهم  س
ــه قانون  ــذي يصرح في ــي الوقت ال ــاً؟ ف قانوني
ــم رقم (21)  ــر املنتظمة في إقلي احملافظات غي
ــة منه بأن ( تكون  ــنة 2008 في املادة الثاني لس
ــؤولة عن كل ما تتطلبه  احلكومات احمللية مس
ــابعة  ــدة اإلدارية) وكذلك املادة الس إدارة الوح
من القانون ذاته متنح مجلس احملافظة سلطة 
ــة على دوائر الدولة املوجودة في احملافظة  الرقاب
لضمان حسن أداء عملها)، فأين هذه الرقابة ؟ 

وملاذا السكوت عن التسيب ؟
ــلطات العامة  ــى ان الس ــص إل ــا تقدم نخل مم
العراقية في املستوى االحتادي وما دون االحتادي 
كانت وما تزال مقصرة في أداء عملها وفي إدارة 
ــن العراقي في  ــأن العام وقد خذلت املواط الش
ــة وللتذكير نقول ان املادة (2)  أكثر من مرة وأزم

ــاص باحلقوق االقتصادية  من العهد الدولي اخل
ــت على أنه  ــد نص ــة ق ــة والثقافي واالجتماعي
ــى كل دولة طرف ان تتخذ مبفردها أو  (يتعني عل
بشكل املساعدة اجلماعية وبأقصى ما تسمح 
به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان 
ــرف بها في هذا  ــع الفعلي باحلقوق املعت التمت
العهد سالكة إلى ذلك جميع السبل املناسبة 

وخصوصاً اعتماد تدابير تشريعية مناسبة).
وفي املادة السابقة إشارة إلى التزام السلطات 
ــاون مع الدول  ــا وطنياً وبالتع ــة مبفرده العراقي
ــاطرة مجرى نهري دجلة والفرات أي كل  املتش
ــعب  ــوريا لضمان حق ش ــا وإيران وس من تركي
ــاص من هذا احلق بأي  ــرة باملاء وعدم اإلنق البص
شكل من األشكال، وفي هذا املضمار يظهر لنا 
ــجلته الدبلوماسية العراقية  الفشل الذي س
ــا  ــت، إذ كان عليه ــي خل ــنوات الت ــوال الس ط
ــرق أبواب  ــبل املتاحة وتط ــلك كل الس ان تس
ــة  ــدة ومنظم ــة كاألمم املتح ــات الدولي املنظم
ــالمي وغيرها، كما ان ورقة املنافع  التعاون اإلس
ــار  ــببت بانهي ــي تس ــاً والت ــة اقتصادي املتبادل
ــو اقتصاديات دول  االقتصاد العراقي لصالح من
ــلط  ــوار ينبغي ان توضع على الطاولة وتس اجل
ــدى أدواتها إنقاص املياه  ــا األنوار إذ إن اح عليه
للقضاء تدريجياً على الزراعة والصناعة احمللية 
واالعتماد كلياً على االستيراد والتسبب بنزيف 

العملة الصعبة إلى الدول احمليطة بالعراق.
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الفصــل األول
ــي بني العراق  التمثيل الدبلوماس
ــى قيام  ــرقية حت ــا الش ودول أورب

ثورة ١٤ متوز ١٩٥٨.
ــة  اجلغرافي ــمات  الس اوال- 
والسياسية لدول أوربا الشرقية: 
ــة  ــة دول ــام أي ــي أن قي ــك ف الش
ــدة أهمها  ــى ركائز ع ــد عل يعتم
ــة  ــان واألرض, كما أن دراس اإلنس
ــمات  ــا تتطلب اإلملام بس أحواله
والبشرية  الطبيعية  جغرافيتها 
ــر وضوحاً عن  ــاء تصور أكث ,إلعط
ــا,  ــداث وتطوره ــة األح ديناميكي
فقد ارتبطت السياسة مبا فرضته 
عليها الطبيعة اجلغرافية للدول, 
حتى عدَ أحد الباحثني « سياسة 
الدول قائمة في جغرافيتها «, في 
 Frederick)حني رأى فريدريك راتزل
ال  ــة  بالدول ــام  اإلمل «أن   (Ratzel

ينفصل عن اإلملام باألرض.  
ــة  لذا ظهرت علوم اهتمت بدراس
ــية ماثلة  ــة كوحدة سياس الدول
ــية  ــي اجلغرافية السياس كما ف
ككائن  (Political Geography),أو 
ــو ويتطور مثلما تصورها  حي ينم
 ,(Geopolitic) ــك  اجليوبوليتي
ــية  ــة السياس ــا دور اجلغرافي فم
ــم خارطة  واجليوبوليتيك في رس
ــرقية ؟ هل فرضت  ــا الش دول أورب
ــرية  والبش ــة  الطبيعي ــر  املظاه
ــا نحاول  ــا؟ هذا م ــدود أي منه ح
ــن مدى  ــه, فضالً ع ــة علي اإلجاب
ــي صنع قرارها  تأثير اجلغرافية ف

السياسي وعالقاتها اخلارجية.
:(PoLand) ١- بولندا

ــم بولونيا ( Polonia) أو  اشتق اس
بولند ( Poland) باللغة اإلنكليزية 
ــة  باللغ  (Polsika)ــيكا بولس أو 
 (Polieh) احمللية من كلمة بولييه
ــاهدها  ملش ــراً  نظ ــهل,  الس أي 
ــي باآلفاق  ــي توح ــيحة الت الفس
ــط أوربا,  ــدة وس ــعة املمت الواس
ــاً وبحر  ــال القدمية جنوب بني اجلب
ــماالً , في حني يُرجع  البلطيق ش
بعضهم أصل تسمية البالد إلى 
ــالفية التي  ــوالن الس ــل الب قبائ
أخذت  ــا  ومنه فيها  ــتوطنت  اس
ــميتها , أو نسبة إلى الكلمة  تس

 . (Pologne) الفرنسية
ــرق القارة األوربية ,  تقع بولندا ش
ــرض(٥٥٤,٥  –٥٤٩,٥  ــني دائرتي ع ب
 ٥١٤,٥) ــول  ط ــي  وخط ــماالً  ش  (
ــن  م ــا  يحده ــرقاً,  ش  (٥٢٤,١٩–
ــى  ــق عل البلطي ــر  ــمال بح الش
ــه ٥٠٠  ــغ طول ــاحل يبل ــول س ط
ــا متلك حدوداً  كيلومتر , كما أنه
ــن ٣٠٦٠ كيلومترا إذ  برية تقرب م
تشترك مع ثالث دول مجاورة , من 
ــة ٤٦٧  ــا الدميقراطي ــرب املاني الغ
كيلومتراً ومن الشمال والشمال 
ــرقي االحتاد السوفيتي ١٢٥٨  الش
ــا من  ــني حتده ــي ح ــراً ف كيلومت
ــلوفاكيا ١٣٣٥  اجلنوب تشيكوس
ــرض للبالد  ــى ع ــراً , أقص كيلومت
ــا امتداد طولها  ٨٦٤ كيلومتراً أم

فيصل إلى ٩٠٨كيلو متراً .
ــدا  ــكان بولن ــدد س ــغ ع ــد بل وق
ــة  الثاني ــة  ــرب العاملي ــل احل قبي
ــمة, ثلثهم  ــون نس ــاء ٣٥ ملي زه
ــان, أوكرانيني,  ــب ( أمل ــن االجان م
ــب  ليتوانيني),عق ــالروس,  بي
ــي  ــدا ف ــي لبولن ــاح األملان االجتي
األول من أيلول١٩٣٩ ,ارتكب األملان 
مجازر بحق املدنيني منها مذبحة 
ــتش (Bydgoszcz) ,كما  بيدغوش
ــن املواطنني إلى  ــل العديد م أرس
ــكرات اإلبادة مثل معسكر  معس
ــفيتز(Auschwitz), فضالً عن  أوش

ــراً وزجهم  ــد البولنديني قس جتني
ــا أدى إلى  ــن القتال , م ــي ميادي ف
ــن ٦ ماليني  ــدان بولندا أكثر م فق
ــن  م  ٪٢٢ ــبته  مانس أي  ــمة  نس

سكان البالد.
ــة  العاملي ــرب  احل ــة  نهاي ــد  وبع
الثانية اقتطعت أجزاء من بولندا 
ــدة  جدي أراض  ــى  عل ــت  وحصل
األقليات, نتج  كتسوية ملشكلة 
ــداد هائلة من  ــن ذلك فقدان أع ع
ــيما  ــكان وهجرة آخرين الس الس
ــك  ــاً لتل ــي, ووفق ــر االملان العنص

ــكان  ــات تقلص عدد الس املعطي
ــمة عام ١٩٤٦,  إلى ٢٤ مليون نس
ــجاماً في  ــر انس ــات أكث ــن ب لك
األصل والقومية,ليصل فيما بعد 
ــمة, أما اللغة  ــى ٣٠ مليون نس إل
ــمية للبالد فهي البولندية,  الرس
ــة فإن أغلب  ــن الناحية الديني وم
ــة  بالديان ــون  يدين ــني  البولندي
املسيحية, إذ شكل أتباع املذهب 
 ,  ٪٩٠ ــبته  مانس ــي  الكاثوليك
ــتانتية  البروتس ــرت  انتش ــا  كم
ــية فضالً عن طوائف  واالرثوذكس

وأديان أخرى.
التطورات السياســية البولندية 

بني عامي(١٩١٤-١٩٤٧):
ــة إلى  ــي البولندي ــت األراض  حتول
ــوى  الق ــني  ب ــة   معرك ــاحة  س
ــنوات احلرب  ــالل س ــة خ املتحارب
ــى ١٩١٤-١٩١٨( ) , إذ  العاملية االول
متكن األملان عام ١٩١٦ من التمركز 
ــروس , فأُعلن  ــن ال ــدالً ع ــا ب فيه
ــدا برعاية  ــة بولن ــام مملك عن قي
ــة- (املاني ــتركة   مش ــة  وحماي

العمليات  نهاية  بعد  ــاوية),  منس
ــكرية  وانتصار دول الوفاق,  العس
ــاي  ــت  مقررات  مؤمتر  فرس منح
(Versailles) بولندا حق االستقالل 
ــري على   ــذ  بح ــن منف ــالً  ع فض
بحر  البلطيق , إثر ذلك تأسست 
ــة  ــدا الدميقراطي ــة بولن جمهوري
ــكي  بلودس ــف  جوزي ــة  برئاس
ــد  وعن  (Joseph Piludski)

ــرقية   محاولته تأمني احلدود الش
ــيا  ــالده , األمر الذي عدته روس لب
ــاً ضدها, ما  عمالً عدوانياً موجه
ــن حرب ضد بولندا  دفعها إلى ش
ــع  ــن توقي ــفرت ع ــام ١٩٢٠ أس ع
ــمت  معاهدة ريغا(Rija),التي قس
ــق املتنازع عليها  مبوجبها املناط
ــهد  ــن, ولم يدم املش ــني البلدي ب
ــدا  ــي بولن ــالً ف ــي طوي الدميقراط
واالضطرابات  ــاع  لألوض ــة  نتيج
الداخلية, التي أدت إلى استقالة 
ــس اجلمهورية من منصبه ,إال  رئي
أنه سرعان ما عاد إلى سدة احلكم 
بعد قيادته انقالباً عام ١٩٢٦, وقد 
مارس بلودسكي سياسة التوازن 

خالل مدة حكمه الثانية, إذ عقد 
ــوفيتي معاهدة  ــاد الس ــع االحت م
ــام ١٩٣٢, كما وقع  عدم اعتداء ع

ــا عام  ــع املاني ــة م ــدة مماثل معاه
١٩٣٤ لتجنب مطالبتها مبقاطعة 
ذات   ((Pomeranian ــا  بوميراني

األغلبية األملانية.
ــم  بض ــا  املاني ــة  مطالب ــرَ  إث     
ــة اجلرمانية,  املناطق ذات األغلبي
ــي البولندية  ــقف األمان ارتفع س
ــى أراضٍ  ــبيل احلصول عل ــي س ف
ــارة  اجل ــن  م ــيما  والس  , ــدةٍ جدي
نحت  تشيكوسلوفاكيا, وفعالً مُ
 (Teschen)ــني إقليم التش بولندا 
ــخ  ميون ــر  مؤمت ــررات  ملق ــاً  وفق
(Conference Munich) عام ١٩٣٨, 
لكن االوضاع تأزمت كثيراً السيما 
ــاق  ــى احل ــان عل ــرار االمل ــد اص بع
االملاني,  بالرايخ   ((Dantzigدانتزيغ
ــيادة  ــت الس فضالً عن أمور مس
ــرور البري  ــة منها حق امل البولندي
ــة, ما حدا  ــي البولندي في االراض

بها إلى الرفض بصورة قاطعة  .
وكتأمني لها من االجتياح االملاني, 
وقعت بولندا مع االحتاد السوفيتي 
ــداء عام  ١٩٣٢  ــدة عدم اعت معاه

لضمان حياده, وفي سياق متسق 
وقعت أيضاً مع بريطانيا معاهدة 
ــام١٩٣٩, مع  ــترك ع الدفاع املش
ــبان أن املانيا كانت  ــذ باحلس االخ
ــوفيتي  ــد وقعت مع االحتاد الس ق
معاهدة عدم اعتداء عام ١٩٣٩, إال 
ــنت هجوماً  أن القوات األملانية ش
ــى  أيلول١٩٣٩عل ــن  م األول  ــي  ف
ــي بدأت  ــة, الت ــي البولندي األراض
ــو  تل ــدة  الواح ــقط  تس ــا  مدنه
األخرى, حتى اضطرت حكومتها 
ــت  ــرة خارج البالد, فأسس للهج
ــا أول  ــى في فرنس ــة املنف حكوم
ــد ذلك إلى  ــم انتقلت بع ــر, ث االم
ــالف  ــة فالديس ــا, برئاس بريطاني

 vladyslav) ــكي  سيكورس
ــع اتفاقية  ــذي وق Sikorski)( ), ال
ــوفيتي عام ١٩٤١  مع االحتاد الس

ــاً  ــت مبوجبها بولندا جيش نظم
داخل األراضي السوفيتية حملاربة 

املانيا . 
ــم الطائرة ووفاة  بعد حادثة حتط
ــكي  سيكورس البولندي  الزعيم 

ــاد  االحت ــن  ش ــوز١٩٤٣,  مت ــي  ف
االراضي  السوفيتي هجوماً على 
ــي حتتلها املانيا في  البولندية الت
ــام ١٩٤٤,  ــي من ع ــف الثان النص
ــة  حكوم ــكيل  تش ــك  ذل ــق  راف

 ((Lublin مؤقتة في مدينة لوبلني
ــوفيتي ,  ــاد الس ــاعدة االحت مبس
ــت إليها فيما بعد عناصر  انضم
انشقت عن حكومة املنفى, وفي 
ــكلت حكومة  ــران ١٩٤٥ش حزي
ــة  برئاس ــة  مؤقت ــي  وطن ــاد  احت
ــيكي  موريس ــوبكا  أوس أدوارد 
ــس  رئي  ((Edward A. Moresyki
ــدي,  البولن ــتراكي  االش ــزب  احل
ــن كانون  ــر م ــع عش وفي التاس
ــات  انتخاب ــرت  ١٩٤٧ ج ــي  الثان
فتشكلت  ــي,  التأسيس اجمللس 
أول حكومة شيوعية في بولندا 
ــيرانكويكز  ــة جوزيف س برئاس
ــك  (Joseph Sirankoukaz), وبذل

ــة  جمهوري ــدا  بولن ــت  أصبح
شيوعية تدين بالوالء للمنظومة 
ــاد  االحت ــيما  الس ــتراكية  االش

السوفيتي.
كيا  فا ســلــــــــو تشيكو .٢

: (Czechoslovakia)
        ظهر اسم تشيكوسلوفاكيا 
ــاد  احت ــن  م ــتقلة  مس ــة  كدول

ــت  ــي ضم ــيك (Czech) الت التش
 Bohemia) ــا  ومورافي ــا  بوهيمي
ــلوفاكيا  س ــع  م  (And Moravia
ــرب  احل ــاب  أعق ــي  ف  (Slovakia)
 ,(١٩١٤-١٩١٨) ــى  االول ــة  العاملي

وتتويجاً جلهود املقاومة الشعبية 
ــعي الوطنيني أُعلن عن قيام  وس
ــلخت  س ــدة,  موح ــة  جمهوري
ــن إمبراطورية  معظم أراضيها م
ــا واجملر, إذ كانت التشيك  النمس
ــا  ــا (Astira) بينم ــة للنمس تابع
ــي مملكة  ــلوفاكيا ضمن اراض س

. (Hungary )اجملر
ــط  ــلوفاكيا وس  تقع  تشيكوس
ــي طول ٥١٢- ــارة اوربا, بني خط ق
ــرض ٥٤٨- ــي ع ــرقاً ودائرت ٥٢٣ ش

ــدت  أراضيها  ــماالً , إذ امت ٥٥١ ش
ــر  طوالً( ),  ــارب ٨٠٠ كيلو مت مايق

ــا ٢٧٥  ــى عرض له ــي حني أقص ف
ــكالً  ــراً, متخذة بذلك ش كيلومت
ــتطيل أضفى عليها  يشبه املس
ــا  ــي جغرافيته ــراً ف ــاً كبي تباين
ــرية, وقد تأثرت  الطبيعية والبش
الغربية منها, السيما  ــام  االقس
ــة, بينما  ــا الغربي ــا بأورب بوهيمي
ــع  ــي تق ــرقية الت ــام الش االقس
ــا  بأورب ــلـــــوفاكيا  ــا س ضمنه

الشرقية. 
تُعد جمهورية تشيكوسلوفاكيا 
ــدان الداخلية التي ليس  من البل
ــذ بحري  ــاحل أو أي  منف ــا س له
ــة  ــدول االوربي ــع ال ــترك م , وتش
ــا إلى  ــل طوله ــة وص ــدود بري بح
ــن  م ــا  حتده  , ــراً  كيلومت  ٣٥٥٠
ــدا ١٣٩١ كيلومتراً  ــمال بولن الش
ــي جمهورية  ــمال الغرب ومن الش
ــا الدميقراطية ٤٥٩ كيلومتر  املاني
ــوفيتي  ــرق االحتاد الس ــن الش وم
ــرب املانيا  ــراً ومن الغ ٩٨ كيلومت
ــن  وم ــراً  كيلومت  ٣٥٦ ــة  االحتادي

 ٥٦٧ ــا  النمس ــي  الغرب ــوب  اجلن
ــوب واجلنوب  ــراً ومن اجلن كيلومت
٦٧٩ كيلومتراً  ــرقي هنغاريا  الش
ــت دول أوربية ,إذ  ــاذي س ,فهي حت
بلغت مساحتها ما يقارب١٢٧٨٥٩ 
ــمت على ١٩  كيلومتراً مربعاً قس
إقليماً إدارياً, أهم مدنها العاصمه 
 ((Barnoــو وبرن  (Brague) ــراغ  ب
 (Bratislavia) ــالفيا  وبراتيس
ــس وكوزي  (Osterava)ــترافا واوس

.((Plzenوبلزن ((Kosice
درَ عدد سكان تشيكوسلوفاكيا  قُ
ــمة  نس ــون  ملي  ١٤ ــن  م ــر  بأكث
,أغلبهم من التشيك والسلوفاك 
ــة  مختلف ــات  أقلي ــن  ع ــالً  فض
ــان والبولونيني  ــني واالمل ــن اجملري م
ــني  موزع ــروس,  وال ــني  واألوكراني
ــم  موطنه ــن  م ــم  لقربه ــاً  تبع
ــوب البالد وجد  االصلي, ففي جن
ــري, وفي  ــارب٤٠٠ ألف مج ــا يق م
ــا مايقارب١٦٥  ــا ومورافي بوهيمي
ألف املاني وعند احلدود البولندية 
ــدي وفي  ــف بولن ــارب١٧٧ أل مايق
ــلوفاكيا مايقارب٧٤ ألف  شرق س
ــي, شكل التشيك  اوكراني وروس
ــوع  مجم ــن  م  ٪٦٣ ــبته  مانس
السكان اما السلوفاك فشكلوا 
ــي أقليات  ــبته ٣٠ ٪  والباق مانس

أخرى .
ــأن معظم  ــوع الديني ف ــا التن أم
هم  ــلوفاكيا  تشيكوس مواطني 
من أتباع الكنيسة الكاثوليكية, 
والسيما سكان سلوفاكيا, بينما 
ــتانتي في  ــاد املذهب البروتس س
بعض مناطق التشيك فضالً عن 
ــاد في عموم  ــار ظاهرة االحل انتش
ــدت أقلية  ــالد, كما وج ــاء الب أرج
ــف  ــا ١٥ أل ــغَ تعداده ــة بل يهودي

نسمة أغلبهم في براغ .
أما لغاتها, فهناك لغتان رسميتان 
ــا  هم ــلوفاكيا  تشيكوس ــي  ف
اللتان  والسلوفاكية,  التشيكية 
ــابهان فكالهما من اللغات  تتش
ــى الرغم  ــالفية الغربية ,عل الس
ــلوفاكية تتمتع  من أن اللغة الس
ــا وأدبها ولهجتها,  بخصوصيته
ــك  ــس ذل ــال انعك ــة احل بطبيع
ــية  كله على التطورات السياس

الداخلية في تشيكوسلوفاكيا.
ــية  السيـــــــــاس ــورات  التط
ــني  ب ــلوفاكية  التشيكوس

عامي(١٩١٤-١٩٥٣):
        لعل من أبرز نتائج احلرب العاملية 
االولى ١٩١٤-١٩١٨ انهيار األنظمة 
ــيما في  ــة احملافظة, والس امللكي
قارة أوربا, كما برز التوجه القومي 
ــرة  ــرت ألول م ــاء دول ظه ــي بن ف
ــلوفاكيا ومملكة  منها تشيكوس
والسلوفينيني,  والكروات  الصرب 
ــس الواليات  ــاط رئي ــزز ذلك نق ع
املتحدة األمريكية  وودرو ويلسون 
(Woodrow Wilson)  األربع عشرة 
ــة منذ  ــة الوطني ــم  املقاوم , ودع
وقت مبكر في إيجاد دولة إحتادية 
تضم التشيك والسلوفاك, حتى 
ــالن اجمللس  ــت جهودها بإع تكلل
ــلوفاكي  التشيكوس ــي  الوطن
 National Council of)
ــي  ف ــام ١٩١٦  ع  (Czechoslovak
فرنسا, إذ مارس  توماس.ج.مازاريك 
ــن  (Thomas . J. Masryk) وكل م
 Eduard) ــش ــاعديه أدوارد بن مس
ــالن  ومي ــيك  التش ــن  م  (Benes
 ((Milan.R.Stefanik ــتيفانيك  س
ــاطاً كبيراً في  من سلوفاكيا نش
ــعة خارج  بث حملة دعائية واس

البالد .
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إثر مطالبة اِّـانيا بضم اِّـناطق 
ذات األغلبية الجرمانية ارتفع سقف 
األماني البولندية َّـ سبيل الحصول 

على أراضٍ جديدة

H1I@Ú‘‹ßa

اشتق اسم بولونيا أو بولند باللغة 
اإلنكليزية أو بولسيكا باللغة اِّـحلية من 

كلمة بولييه أي السهل

خروتشوف
القيصر االملاني

ليخ فاليسا

äÌäzn€a@Ú˜ÓÁ

1963@M@1958@ÚÓ”äí€a@biâÎa@fiÎÖ@…fl@ÚÓuâb®a@÷aä»€a@ÚçbÓçÎ@ÔçbflÏ‹iÜ€a@›Ór‡n€a@Ú«ÏôÏfl@ûä»ném
ــتعراض الكتب  ــدور عددها االول في 2005/11/9 على اس ــت ’’البينة اجلديدة’’ منذ ص دأب
ــرار وخفايا نرى لزاما ان  التي تتناول موضوعات بالغة اخلطورة بحكم ما تتضمنه من اس
ــدور حوله من قضايا.. هذه  ــارئ العزيز بهدف تنويره وزيادة معرفته مبا ي ــع عليها الق يطل
املرة اخترنا رسالة ماجستير تقدم بها الطالب ((مهدي زاير كعيد)) الى كلية التربية ابن 
ــم التاريخ بعنوان ((التمثيل الدبلوماسي وسياسة العراق  رشد للعلوم االنسانية/ قس
ــا ورد فيها قررنا عرض  ــرقية (1958 - 1963) ونظرا الهمية م ــا الش ــة مع دول اورب اخلارجي
ــنا االول واالخير هو احتاف  ــيبقى هاجس ــب الضرورات الصحفية وس جانب منها وحس
ــا يغني ذاكرته ويزيد من حصيلة  ــز الذي نكن له كل محبة واحترام بكل م ــارئ العزي الق

معلوماته ونأمل ان نكون قد اوفينا بواجبنا واهللا من وراء القصد .
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مهدي زاير كعيد



فياض،  مازن  النفط،  قال جنم 
الثالثاء،  امس  فريقه وصل  إن 
تونس،  من  ا  عائدً بغداد،  إلى  
نحو  الصفاقسي،  جتاوز  بعد 
العربية،  للبطولة  الـ١٦  دور 
النفط  سيحظى  حيث 

باستقبال رسمي.
خالل  فياض،  وأضاف 
«فريق  ان  خاصة  تصريحات 
املواسم  خالل  متيز  النفط 
على  وحصلنا  السابقة، 
في  الثالث  واملركز  الوصافة 

املوسم  في  وطموحنا  الدوري، 
احلالي هو املنافسة على اللقب، 
للفوز  املقومات  كل  منتلك  الذي 

به».
أمام  املميز  «األداء  ان  وتابع: 
الدور  إلى  والتاهل  الصفاقسي، 
الثاني للبطولة العربية، سيكون 

لتحقيق  للفريق،  معنويا  دافعا 
نتائج مميزة في الدوري احمللي».

يُذكر أن النفط جمع ٤ نقاط من 
الدوري  في  اآلن،  حتى  مباراتني، 
أربيل،  مع  بالتعادل  العراقي، 
تأجلت  فيما  احلدود  على  والفوز 
الشرطة،  أمام  الثالثة  مباراته 

الصفاقسي  مبواجهة  الرتباطه 
التونسي.

من جانب اخر جترى يوم السبت 
العاصمة السعودية  املقبل، في 
الـ  دور  قرعة  مراسم  الرياض، 
لألندية  زايد  كأس  لبطولة   ١٦
االحتاد  ينظمها  التي  األبطال، 

العربي لكرة القدم.
وفاق سطيف  أندية،  تأهلت  وقد 
السوداني  واملريخ  اجلزائري 
املصري  السكندري  واالحتاد 
واحتاد العاصمة اجلزائري واألهلي 
املصري  واإلسماعيلي  السعودي 
املصري  واألهلي  املغربي  والوداد 

ل  لهال ا و
السعودي والزمالك املصري 
ومولودية  املغربي  والرجاء 
الساحلي  والنجم  اجلزائر 
السعودي  والنصر  التونسي 
والنفط  اإلماراتي  والوصل 

العراقي، من دور الـ ٣٢.
 وستبدأ منافسات مباريات 
دور الـ ١٦ من البطولة خالل 

أكتوبر اجلاري حتى يناير ٢٠١٩ 
تتفق  بعدما  وذلك  املقبل، 

عمل  ورشة  في  األندية  كافة 
املقبل  السبت  يوم  لها  ستقام 
على املواعيد املناسبة ملبارياتها، 
فيما ستلعب مباريات هذا الدور 
(خروج  واإلياب  الذهاب  بنظام 

املغلوب).

��
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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الوطني,  منتخبنا  مدرب  يتواجد  ان  املؤمل  من 
في  كاتانيتش,  ستريشكو  السلوفيني, 
انهاء  بعد  املقبل  اجلمعة  يوم  بغداد  العاصمة 
على  باحلصول  اخلاصة  االدارية  االجراءات 
املوافقات الرسمية التي حالت دون حضوره في 

وقت سابق.
وكشف مصدر مطلع   ان كاتانيتش سيصل الى 
العاصمة بغداد يوم اجلمعة املقبل بعد  اصدار 

”سمة الدخول املتعددة“ من مديرية االقامة االمر 
الذي حال دون حضوره في وقت سابق وغيّبه عن 
دوري  منافسات  من  املباريات  من  العديد  حضور 
الكرة املمتاز حيث يتواجد السلوفيني حاليا في 

اربيل.
القائمة  يعلن  ان  قرر  كاتانيتش  ان  واضاف: 
 “٢٣” من  املكونة  الوطني  للمنتخب  النهائية 
العبا بعد مشاهدته ملباراة القوة اجلوية واجلزيرة 
يتم  ان  على  النهائية,  االسماء  لتحديد  االردني 

احتاد  في  االعالمي  املكتب  الى  القائمة  ارسال 
االعالم. وسائل  مختلف  امام  لوضعها  الكرة 

اجلاري  الشهر  من  الثامن  قائال:  حديثه  واختتم 
الى  الوطني  املنتخب  لتوجه  موعدا  سيكون 
احملترفني  الالعبني  يلتحق بعض  ان  الرياض على 
امثال علي عدنان وجسنت ميرام وبروا نوري بعد 
ذلك بيوم, الفتا الى ان املنتخب سيتجمع الجراء 
وحدات تدريبية بسيطة قبل مواجهة االرجنتني 

في احلادي عشر من شهر تشرين االول اجلاري.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــت قدوم  ــداث التي رافق ــم عن االح ــة ان نتكل ــي فرص ه
ــى ارض الوطن  ــلوفيني (كاتانيتش)ال مدربنا اجلديد الس
ــة للظفر بخدماته ملهمة  بعد مفاوضات متعبة ومضني
ــي  ــة والت ــتحقاقاته القادم ــي اس ــي ف ــا الوطن منتخبن
ــيرة  ــات التي رافقت مس ــوم بعد االخفاق ــا الي نحتاجه
ــح لنهائيات كاس العالم  منتخبنا الوطني وعدم الترش
ــرة ان يفاوض  ــاد الك ــتطاع احت ــن الزمن.اس ــذ عقد م من
ــلوفيني (كاتانيتش)وهو  ــدرب الس ــل امل ــد املدربني قب اح
ــل بالعراق  ــتعداده للعم ــون الذي ابدى اس ــدرب اركس امل
ــع املنتخب الوطني  ــدة واملرضية م ــق النتائج اجلي وحتقي
ــون  ــر الى توقيع العقد بني االحتاد واركس حتى وصل االم
ــدم قبول  ــة والكبيرة بع ــأة املذهل ــاءت املفاج ــث ج حي
ــباب كثيرة جدا  ــراق واالس ــض التدريب بالع ــة ورف املهم
ــدرب بعدم  ــخاص روجوا للم ــو ان جهات واش واهمها ه
ــون الوضع االمني غير  ــتطاعته القدوم الى بغداد لك اس
ــت تعمل في  ــه) التي كان ــاك من هدد(ابنت ــتقر .وهن مس
ــة املوصل حتى الغيت  ــانية في محافظ املنظمات االنس
ــون(والعوض على اهللا)  ــاد القدم واركس ــة بني احت الصفق
ــرة ومن خالل الوفد  ــتثناني بذله احتاد الك وبعد جهد اس
ــتطاع ان يحصل على  التفاوضي الذي كلف باملهمة اس
ــد رجال اعماله  ــاعدة اح خدمات املدرب(كاتانيتش) مبس
ــال املدرب  ــية ووكيل اعم ــروزي) ايراني اجلنس املدعوا(به
واحلمد اهللا اكتملت الصفقة بني احتاد الكرة واملدرب وفي 
ــذي عقد في احتاد الكرة لتقدمي املدرب  املؤمتر الصحفي ال
ــلوفيني كاتانيتش الى وسائل االعالم وتوقيع العقد  الس
ــه الى وسائل االعالم واسئلة  ونقاشات حادة وقدم نفس
ومداخالت من االخوة الزمالء الصحفيني لالستفسار عن 
كادره التدريبي املساعد حتى اصبحت القناعة به كاملة 
من اجلميع .اال ان املاكنة التي ال تريد اخلير للكرة العراقية 
ــاعديه والنقد  ــع كاتانيتش ومس ــت تعاني من وض ال زال
ــن الذهول  ــل في حالة م ــى اصبح الرج ــتمر له حت املس
ــد البعض من كاتانيتش؟وما  والتعجب والترقب .ماذا يري
هي االيادي واالدوات التي ال تريد اخلير للكرة العراقية؟هناك 
ــل املدرب مبهمته وافساح اجملال  عدة عوامل منها هو فش
لهم لتولي املهمة والثاني التشهير به ومن خالل وسائل 
ــالم والنقد ملدير اعماله بهروزي الذي اصبح بطل في  االع
ــائل االعالم والقنوات  ــمه عدة مرات في وس ظل تردد اس
ــدون احلمقى من هذه الضجة   الفضائية.ال نعلم ماذا يري
ــي واالن بدأنا بكل  ــررة .انتهت مرحلة املدرب احملل غير املب
جد نفكر بتأهل منتخبنا الوطني لنهائيات كاس العالم 
ــدرب كفوء وغير  ــة يحتاج منا م ــتحقاقات القادم واالس
ــني احملليني الذي  ــل احترامنا لبعض املدرب مجامل .مع ج
وضعوا بصمة جميلة مع منتخباتنا الوطنية لكن  احلظ 
ــول دعوا كاتانيتش يعمل واتركوا  لم يحالفهم. اخيرا اق

بهرزوي مبفرده............

@›‡»Ì@ìnÓ„bmb◊@aÏ«Ö
@ÍÖä–∂@ÎãäËi@aÏ◊ämaÎ

وقفة 

شاكر العبادي

 بغداد / 

 بغداد / 
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سنغافورة / رافق قاسم العقابي 
تفتتح اليوم االربعاء في مجمع سانتوزا بطولة كاس 
اسيا واحمليط الهادي بالغولف في نسختها العاشرة  
واربعني  احدى  مبشاركة  سنغافورة   في  تقام  والتي 
دولة اسيوية من بينها العراق حيث سيتم التنافس 
يؤهل  والذي  البطولة  كاس  على  احلصول  اجل  من 
هذا  املاسترز  بطولة  في  مباشرة  للمشاركة  الفائز 
كال  املهم  االسيوي  احملفل  هذا  في  العراق  وسيمثل 
بعد  وذلك  راضي  وعامر  برنوطي  ليث  د.  الالعبني  من 
اجراءات  بسبب  ادريس   منير  الالعب  مشاركة  تعذر 
ويرأس  السنغافوري  اجلانب  الصارمة من قبل  الفيزا 
سر  امني  البطولة  هذه  في  املشارك  العراقي  الوفد 
جلنة الغولف  وصفي الكناني الذي وصل يوم االثنني 
بذلت من  بأن جهودا    واكد  الى  سنغافورة  املاضي 
يقيم  الذي  منير  العراقي  لالعب  الفيزا  تأمني  اجل 
دعوة  بطاقة  تسلم  والذي  االماراتية  دبي  مدينة  في 
من  للبطولة  املنظمة  اللجنة  قبل  من  شخصية 
قبل  من  الصارمة  االجراءات  ان  اال  املشاركة  اجل 
على  ذلك  دون  حالت  السنغافورية  الهجرة  دائرة 

الرغم من ان الالعب بنفسه كان قد راجع السفارة 
انطالق  من  شهرين  قبل  دبي  في  السنغافورية 
مسؤول  ان  الى  باالضافة  مرة  من  والكثر  البطولة 
العالقات اخلارجية في الغولف العراقي د ليث برنوطي 
كان متواصال وبشكل يومي مع اللجنة املنظمة من 
اجل تأمني هذه املشاركة العراقية حيث مت تأمني فيزا 
املشاركة لالعب عامر راضي واضاف الكناني بأن هذه  

ليست املرة االولى التي تكون  فيها الفيزا عائقا 
حرمت  وان  لها  سبق  فقد  العراقية  للمشاركة 
السابقة  البطولة  في  املشاركة  من  العراق 
والتي اقيمت العام املاضي في مدينة ويلنغتون 
عامر  الالعب  يستطيع  لم  حيث  النيوزلندية 
نفسها  االجراءات  بسبب  املشاركة  من  راضي 
االداري  الصعيد  على  للتواجد  العراق  اضطر  مما 
فقط ممثال بالدكتور ليث برنوطي وكذلك حرمت 
الكناني  حامد  العراقي  الغولف  رئيس  الفيزا 
وامني السر من احلضور الى بطولة العالم والتي 
االيرلندية  العاصمة  في  املاضي  الشهر  اقيمت 
دبلن واشار الكناني بان املشاركة في مثل هكذا 
اجل  من  لالعبينا  كبيرة  فرصة  تعد  بطوالت 
االحتكاك مع ابطال هذه اللعبة  ولكسب املزيد من 
محاوالت  هناك  بانه  حديثه  الكناني  واختتم  اخلبرة 
من قبل جلنة الغولف العراقي  للبحث عن الالعبني 
او  العراق  داخل  ذلك  اكان  سواء  واملتميزين  االكفاء 
خارجه  وخصوصا الذين هم صغار في العمر من اجل 
في  متثيل  خير  العراق  ميثلوا  لكي  مواهبهم  صقل 

اصبحت  الغولف  لعبة  وان  السيما  البطوالت  قادم 
حاضرة ومعترف بها في االوملبياد ومن اجلدير بالذكر 
بغداد  في  الغولف  بلعبة  خاص  ملعب  يوجد  ال  انه 
تاسيسها  ومنذ  الغولف  جلنة  ان  من  الرغم  على 
حتاول جاهدة في سبيل احلصول على ملعب من اجل 
تكوين قاعدة لهذه اللعبة التي اصبح لها عدد كبير 

من املتابعني .
عامر راضي سعيد جدا باملشاركة ومتثيل العراق

االسيوي  االحتاد  بخطوة  راضي  عامر  الالعب  اشاد 
من  بدال  احلديثة  باملضارب  جتهيزه  في  واملتمثلة 
مضاربه التي اكل الدهر عليها وشرب حيث اصبحت 
امتنانه  واعرب عن  قانونيا  املضارب غير صاحلة  هذه 
الشديد لهذه اخلطوة وقد اكد راضي بأنه سعيد جدا 
باملشاركة و متثيل العراق بهذه البطولة كونها تعد 
اخلبرة  من  املزيد  اكتساب  اجل  من  حقيقية  فرصة 
احملك  هي  وكونها  الغولف  لعبة  مجال  في  والتطور 
بأن  واضاف  االمكانيات.  معرفة  اجل  من  احلقيقي 
زمالئه  رفقة  االخيرة  العالم  بطولة  في  مشاركته 
االخرين والتي شارك فيها خيرة الالعبني الهواة في 

الكثير  له  اضافت  حيث  مهمة   جدا  كانت  العالم 
لم  ولكنها  ومهاراته  وقابلياته  خبراته  من  وطورت 
كانت  املناخية  الظروف  امكانياته كون  تبرز جميع  
لم  استخدمها  التي  املضارب  وكون  مالئمة  غير 
بأنه  واشار   عليها   التدريب  في  الفرصة  له  تسنح 
كان قد تدرب وبشكل مكثف  في عمان حيث دخل 
يكون  ان  اجل  من  اسبوع  ملدة  تدريبي  معسكر  في 
على امت االستعداد لهذه البطولة . اما كابنت الفريق د 
ليث برنوطي فقد اكد بأنه جاهز للمشاركة  في هذه 
اعطت  حيث  لها  االستعداد  امت  على  وانه  البطولة 
املشاركة االخيرة للفريق العراقي في بطولة العالم 
في  الكبير  االثر  لها  سيكون  كبيرة  معنوية  دفعة 
نتائج هذه البطولة واشر برنوطي الى انه كان يتمنى 
يتمتع  ملا  الفريق  مع  ادريس  منير  الالعب  يتواجد  ان 
عدم  ولكن  الغولف  لعبة  في  مهارات  من  االخير  به 

حصوله على الفيزا حال دون ذلك .
رئيس مجمع سانتوزا يأسف ملوضوع الفيزا

الو  للغولف  سانتوزو  رئيس مجمع  اعرب  جانبه  من 
العراقي  الالعب  حصول  لعدم  اسفه   عن  بنغ  توي 

حيث  لسنغافورة   الدخول  سمة  على  ادريس  منير 
السنغافورية  الهجرة  لدائرة  راجع  االمر  هذا  ان  ذكر 
الدائرة  هذه  تقنع  ان  املنظمة  اللجنة  تستطيع  وال 
من  والصارمة  بل  اخلاصة  شروطها  لديها  كونها 
السنغافورية   لالراضي  الدخول  تصريح  اعطاء  اجل 
البالد وذكر الو  والقانون هنا في سنغافورة هو سيد 
في  البلدان  اكثر  من  تعد  سنغافورة  بان  بنغ   توي 
التساهل  وعدم  للقانون  وتشديدا  تطبيقا  العالم 
ممنوع  العلكة  مضغ  بان  املثال  سبيل  فعلى  فيه  
تترتب  وانه هناك غرامات مالية  العامة  االماكن  في 
على ذلك واضاف ايضا بانه فخور بان ينظم مجمع 

سانتوزو هذه البطولة   
اسيا  صعيد  على  البطوالت  اهم  من  تعد  كونها 
مرة  الول  افتتح  اجملمع  هذا  بان  الو  وذكر  والباسفيك 
عام ١٩٧٤ وقد احتضن العديد من البطوالت القارية 
السياحية   سانتوزا  جزيرة  في  يقع  وهو  املهمة  
وكثرة  فيها  الترفيه  اماكن  بكثرة  املشهورة 

منتجعاتها السياحية . 
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فياض : التأهل العربي سيدفعنا محليا

األوملبي  املنتخب  يخوض 
وحداته  آخر  العراقي،  
أن  قبل  بغداد،  في  التدريبية 
للدخول  أنطاليا  إلى  يغادر 
هناك.وقال  تدريبي  مبعسكر 
عبيد  عباس  املساعد  املدرب 
املنتخب  إن  تصريحات   في 
سيتوجه في الثامن من الشهر 
أنطاليا  مدينة  إلى  احلالي 
مبعسكر  للدخول  التركية 
تدريبي يستمر ملدة عشرة أيام، 
من املؤمل أن يشهد إقامة عدد 
التجريبية.وبني  املباريات  من 
العبا،   ٢٧ سيشمل  الوفد  أن 
احملترفني  من  بينهم  من  عشرة 
في أوروبا، الفتا أن املعسكر يعد 
أول محطات اإلعداد للتصفيات 
العام  ستقام  التي  اآلسيوية 

املقبل.
املنتخب  أبواب  أن  إلى  وأشار 
للمجتهدين  ستبقي مفتوحة 

اجلهاز  ألن  احمللي،  الدوري  في 
الفني ميلك متسعا من الوقت.

@bÓ€b�„c@ø@äÿé»Ì@@=ΩÎ˛a
bÓçe@pbÓ–ñn€@a7ö§

الهندسية  الكوادر  تواصل 
الشباب  وزارة  في  والفنية، 
االيرانية  والشركة  والرياضة، 
اجناز  في  العمل  بايه،  بلند 
 ٦٠ سعة  الدولي  بغداد  ملعب 
سابقا)،  (التاجيات  متفرج  الف 

وحسب املواصفات االملانية. 
وقال املهندس في دائرة املهندس 
إن «العمل  املقيم، علي محمد، 
استؤنف في معلب بغداد الدولي 
(٦٠ الف متفرج) بعد توقف دام 
حيث  سنوات،  ثالثة  من  الكثر 
التعاقد  على  الشركة  عملت 
ايراني،  استشاري  مكتب  مع 
جراء  باملنشأ  الضرر  لتحديد 
عمل  حيث  اجلوية  العوامل 

الصب  فحص  على  املكتب 
ثم  ومن  التسليح،  وحديد 
تسليح  في  العمل  في  باشرنا 
صب  وتهيئة  القوالب  وشد 
الطابق  من  اجزاء  في  السقوف 
االول والثاني والثالث من امللعب، 
وصب عدد من االعمدة واملدرجات 
الرئيسي)»،  امللعب  (ريكرات 
مستمر  «العمل  ان  الى  مشيرا 
وامللعب  الرئيسي  امللعب  في 

الثانوي سعة ٢٠٠٠».
«مشروع  ان  محمد،  واضاف 
مدينة بغداد الرياضية يقع على 
دومن ويحتوي على  مساحة ٥٧٢ 
الف   ٦٠ سعة  رئيسي  ملعب 
ثانوية  مالعب  واربعة  متفرج 
متفرج   ٥٠٠ سعة  منها  ثالثة 

وملعب اخر سعة ٢٠٠٠متفرج، 
وقاعة  سريرا،   ٧٠ سعة  وفندق 
فضال  االغراض  متعددة  رياضية 

وحدائق  خدمية  مرافق  عن 
ومائية،  كهربائية  ومحطات 
الرئيسي  امللعب  ويحتوي 

منها  اربعة  ١٧بوابة،  على 
بطول  سياج  ويحيطه  رئيسة، 
اعمال  وهناك  كيلومتر،   ٥

مستقبلية تتضمن بناء مسبح 
اجلليد،  على  تزحلق  وقاعة 

وقاعات رياضية اخرى».
الشركة  في  املهندس  وبني 
شيري،  مهراد  للملعب،  املنفذة 
املوقع  في  مستمر  «العمل  ان 
وفق ما مخطط ومت اجناز الهيكل 
عن  فضال  للفندق  الكونكريتي 
صب االسس في املالعب الثانوية 
ان  مؤكدا  متفرج»،   ٥٠٠ سعة 
االنشائية  اخملططات  «جميع 
والكهربائية  وامليكانيكة 
من  عليها  مصادق  والصحية 
ووزارة  االستشاري  املكتب  قبل 
باستثناء  والرياضة  الشباب 

جدول الكميات».
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 االرجنتني / علي رياح – موفد االحتاد العراقي 
لإلعالم الرياضي

بوينس  األرجنتينية  العاصمة  إلى  غادرتنا   
العراق  بعثة  (الثالثاء)  امس  مساء  آيرس 
الدورة  من  الثالثة  النسخة  في  للمشاركة 
األوملبية للشباب التي ستنطلق يوم السبت 
في  ستتنافس  دول   (٢٠٤) مبشاركة  املقبل 
مدرجة  فعالية  وأربعني  وإحدى  مئتني  إطار 
ضمن ثالث وثالثني رياضة اعتمدتها اللجنة 
لهذه  املنظمة  واللجنة  الدولية  األوملبية 

الدورة.
رئيس  بني  شخصا   ٢٧ من  البعثة  وتتألف 
للبعثة وإعالمي والعب وإداري ومدرب ومعالج 
خمس  في  حاضرا  العراق  وسيكون  طبي، 
وألعاب  والرماية  الصاالت  كرة  هي  رياضات 
البعثة  واملبارزة.ويرأس  والفروسية  القوى 

االمني املالي للجنة األوملبية العراقية سرمد 
لرئيس  نائبا  حسن  زياد  وتضم  عبداإلله 
أما  للبعثة،  إداريا  البعثة وهيثم عبداحلميد 
طالب  علي  فيضم  الصاالت،  كرة  منتخب 
مدربا وياسر حميد مساعدا للمدرب وعقيل 
معاجلا،  عبداهللا  وفارس  إداريا  عبدالزهرة 
وحسني  حسن  وحيدر  عالء  هادي  والالعبني 
عبدالرحمن  وحسني  فائق  ومحمد  صبري 
ومحمد  عبدالكرمي  وعباس  منتظر  وقصي 
فيما  نوري،  وليث  صبيح  وعزت  إسماعيل 
مدربا  حميد  سعد  الفروسية  في  سيمثلنا 
والفارسة إن شاء اهللا سعد، وفي املبارزة علي 
محمد مدربا ومهدي رحيم مبارزا، وفي ألعاب 
ليث  والرياضيني  مدربا  حسني  علي  القوى 
ليث  الرماية  وفي  حيدر،  وذوالفقار  حكيم 

هاشم مدربا والرامية فاطمة عباس.
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في  الثاني  املركز  الناشئني  لفئة  الوطني  منتخبنا  احرز 
اختتام بطولة العرب للفئات العمرية التي اختتمت امس 
محمد  لالعبيه  ذهبية  أوسمة   ٣ جامعا  لبنان  في  االول 
قاسم بوزن ٥٠ كغم وحسني طالب بوزن ٧٣ كغم وجاسم 
محمد بوزن ٩٠ كغم، اعلن ذلك، مدرب املنتخب الوطني 
لفئة الناشئني باجلودو، موسى حسني، مبينا ان الناشئة 
الكويت  بعد  اجملموعة  في  الفضي  الوسام  على  حصل 

التي توجت بالكأس، ومصر التي حلت ثالثة.
واألشبال  البراعم  بفئات  اشترك  العراق  ان  إلى  واشار 
والناشئني في بطولة العرب، حيث احرز األشبال ٤ أوسمة 
لالعب  الفضي  الوسام  البراعم  نال  البرونز، في حني  من 

عباس فالح بوزن ٤٦ كغم.

@ÚÓöœ@Üñ∞@÷aä»€a
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أنه لم يفقد األمل باحراز  أكد سائق فيراري األملاني سيباستيان فيتل 
رغم  على  واحد،  الفورموال  لسباقات  العالم  بطولة  في  اخلامس  لقبه 
البريطاني  مرسيدس  سائق  عن  يفصله  الذي  اخلمسني  النقاط  فارق 
«أوامر  مبوجب  الكبرى  روسيا  بجائزة  األخير  فوز  بعد  هامليتون  لويس 
الفريق» على حساب زميله الفنلندي فالتيري بوتاس. وخطا هاميلتون 
اخلامسة،  للمرة  وإحرازه  العاملي  باللقب  االحتفاظ  نحو  كبيرة  خطوة 
بعد فوزه األحد على حلبة سوتشي في املرحلة السادسة عشرة من 
البطولة (من أصل ٢١ سباقا). وتدخل البطولة املراحل اخلمس األخيرة 
وهاميلتون متصدر بفارق ٥٠ نقطة، ما يجعل مهمة فيتل صعبة للغاية. 
اال أن األملاني املتوج أربع مرات باللقب (٢٠١٠-٢٠١٣) مع فريقه السابق ريد 
وفوزه بخمس  البريطاني  تفوق  رغم  األمل على  يفقد  لم  أنه  أكد  بول، 
على  سباق  كل  مع  «أتعامل  فيتل  األخيرة.وقال  الستة  السباقات  من 
حدة. من الواضح أن األمور لن تكون سهلة إذا خسرنا نقاطا، لكني ما 
زلت أؤمن بحظوظنا. نعم إنها تتضاءل، إذ حليت خلفهم (مرسيدس)، 
كما رددت سابقا، لكن أحدا ال يعلم (كيف ميكن أن تتبدل األمور)».ورأى 
مرة  السباق  (هاميلتون)  إنهاء  عدم  الى  يحتاج  «األمر  أن  فيراري  سائق 
واحدة، واألمثل أن يحصل ذلك مرتني! (ينال الفائز ٢٥ نقطة)، وحينها كل 
األمور ستبدو مختلفة. أنا ال أمتنى هذا األمر للويس، لكن أحد ال يعلم ما 
ميكن أن يحصل، وبالتالي علينا أن نكون في قمة عطائنا، وهو األمر الذي 
«علينا  وشدد  األسبوع».  هذا  نهاية  عطلة  في  كامل  بشكل  يحصل 
احلرص على أن نركز، انطالقا من موقعنا احلالي، على الفوز بالسباقات 
األخيرة». وكان فيتل الذي حل ثالثا األحد في سوتشي، متفائال من األداء 
الذي قدمته سيارة فيراري في السباق الروسي حني كان يطارد هاميلتون 
وبوتاس، كاشفا «األمور ال ترتبط بنا بالكامل. نحتاج الى حصول شيء 
ما، لكن يجب علينا احلرص أن نكون دائما متواجدين هناك (لالفادة من 
القليلة  بالسباقات  فزنا  إذا  أنه  أعتقد  زلت  ما  لهاميلتون)...  تعثر  أي 

القادمة، سنضعهم حتت الكثير من الضغط».

ــجيل  ــن تس ــد ع ــال مدري ــاب ري غ
ــه  ل ــني  مبارات ــر  آخ ــي  ف ــداف  األه
ــا أمام  ــر إحداه ــا، خس ــي الليج ف
إشبيلية بثالثة نظيفة، وتعادل في 
األخرى أمام اجلار أتلتيكو في ديربي 
ــا  ــو. ووفقً ــي البرنابي ــة وف العاصم
ــباني إدواردو إندا، في  لإلعالمي اإلس
البرنامج الشهير (الشيرجنيتو) فإن 
ــد فلورنتينو بيريز  ــس ريال مدري رئي
ــدم التوقيع مع  ــرف باخلطأ، بع يعت
مهاجم كبير بعد رحيل البرتغالي 
ــي الصيف،  ــتيانو رونالدو، ف كريس
إلى يوفنتوس . وقال إندا في حديثه 
ــرف القيادة  ــج: «تعت ــاء البرنام أثن
ــا أخطأت في عدم التعاقد مع  بأنه
ــي بذلك واحدا  مهاجم كبير، وأعن
ــني في  ــر مهاجم ــل عش ــن أفض م
ــح أن بنزميا بدأ  ــن الواض ــم، م العال
بشكل جيد، لكنه لم يعد يشكل 

أي تهديد على مرمى املنافسني».
ــز  بيري ــو  فلورنتين ــب  يرغ ــم  ول
بالتعاقد مع العب كبير بعد رحيل 
ــدو، وذلك لرفض  ــتيانو رونال كريس
ــان التخلي عن  ــان جيرم باريس س
ــا أكبر أحالم  ــار، وهم ــي أو نيم مباب
رئيس امللكي، الذي احتفظ بأمواله 
ــع  ــد م ــة التعاق ــل محاول ــن أج م

. أحدهما مستقبالً
ــي  ــرك ف ــد حت ــال مدري ــر أن ري يذك
ــوق االنتقاالت  األيام األخيرة من س
ــع  ــد م ــة، وتعاق ــة املاضي الصيفي
ــن  ــا م ــاز، قادمً ــو دي ــب ماريان الالع

أوملبيك ليون الفرنسي.
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن بول بوجبا، جنم مانشستر يونايتد، 
ا لبقائه في صفوف الشياطني احلمر. وضع شرطً

سيترك  أنه  أكد  بوجبا،  فإن  البريطانية،  صن»  «ذا  لصحيفة  ووفقا 
احلالي،  الفريق  مدرب  عن  االستغناء  يتم  لم  ما  يونايتد  مانشستر 
البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي كان أعلن في وقت سابق أن منصبه في 

مأمن.
االنشغال  يستطيع  ال  بأنه  زمالءه  أخبر  بوجبا  أن  الصحيفة  وأضافت 
نتيجة  باحلرج  يشعر  أنه  مبيّنا  الفريق،  مدرب  مع  املتوتّرة  بعالقته  أكثر 

مشاركته في خطط لعب ال يستطيع زمالؤه االعتياد عليها.
م بوجبا أداء محبطا في املباراة األخيرة التي خسرها يونايتد أمام وست  وقدّ
بنتيجة ١-٣،  ومت استبداله في الدقيقة ٧٠ وسط صافرات استهجان من 

اجلمهور.
ا لن يشرك الدولي  من ناحية ثانية، كشفت الصحيفة عن أن مورينيو رمبّ

التشيلي أليكسيس سانشيز طاملا بقي مستواه على ما هو.
ولم يتواجد اسم سانشيز في قائمة الفريق خالل مباراة وست هام، علما 

بأنّه يتقاضى ٥٠٥ آالف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ــيمي  بيتروش ــل  ــي تأه اإليران
ــة  ــي بطول ــى نهائ ــيا إل س آ
ــرة  لك ــة  ، لألندي لسلة ا
ــتضيفها  تس ، التي  ند يال تا

ــز الفلبيني، ٧٩- ــو بولت ــب على ميرالك بفوز صع
ــي، مع الفارك  ــيمي في النهائ ــب بيتروش ٧٤.ويلع
ــول الكوري  ــح س ــي، الذي اكتس ــو اليابان طوكي
اجلنوبي ٧٨-٥٤، في املباراة الثانية للمربع الذهبي.
ــور في هذا  ــيمي والفارك الظه ــتحق بيتروش واس
الدور، ألنهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يخسرا 
ــيمي كثيرا  ــى اآلن في البطولة.وعانى بيتروش حت
ــق الفلبيني في  ــم مباراته مع الفري قبل أن يحس
ــالي  ــع األخير، بفضل تألق العبه بهنام يخش الرب
ــجيله ٢٩ نقطة،  دهكوردي، الذي قاده للفوز بتس
ــجاد  ــدة، وأضاف س ــى ٨ كرات مرت ــتحوذ عل واس
مشايخي ١٥ نقطة، واستحوذ على ٦ كرات مرتدة 

ومرر ٥ كرات حاسمة.
وبرز من ميرالكو بولتز، الذي جرد الرياضي اللبناني 
ــجيله ٢٧  ــام، بتس ــه آالن دوره ــه، العب ــن لقب م
ــتحوذ على ١١ كرة مرتدة ومرر ٤ كرات  نقطة، واس

حاسمة. 

ــدرب  ــو م ــيو بوكيتين ــال ماوريس ق
ــدوري  ال ــي  ف ــس  املناف ــام  توتنه
االنكليزي املمتاز لكرة القدم االثنني 
اليومية  لصحيفة ماركا اإلسبانية 
ــلونة مقرا  ــه يخطط لهزمية برش إن
ــن تدريب  ــدا م ــن أب ــن يتمك ــه ل بأن
ويرى بوكيتينو  الكاتالوني.  العمالق 
أن تاريخه السابق سيحول دون توليه 
ــلونة في يوم من األيام  لتدريب برش
ــبانيول  ــه كان ينتمي لغرميه إس ألن
ــل. إال أن  ــن قب ــدرب م ــب وكم كالع
املدرب األرجنتيني أعرب عن سعادته 
ــي دوري أبطال  ــلونة ف ملواجهة برش
أوربا األربعاء على استاد وميبلي. وقال 
ــلونة) حتفزني ألنني  ــة برش «(مواجه
أحد مشجعي اسبانيول كما عشت 

لسنوات عديدة في برشلونة».
ــى تدريب  ــة أن أتول «أدرك متاما(صعوب
ــا مختلف متاما.  ــلونة)... طريقن برش
ــيكون  ــلونة) س (برش الفريق  تدريب 

مستحيال».
ــر توتنهام مباراته االفتتاحية  وخس
ــدوري األبطال  ــي اجملموعة الثانية ب ف
أمام انترناسيونالي اإليطالي ويحتاج 
إلى العودة إلى املسار الصحيح أمام 
برشلونة الذي غابت عنه االنتصارات 
ــي الدوري  ــات ف ــالث مباري ــي آخر ث ف

احمللي.
بوكيتينو يخطط لهزمية برشلونة

ــر رائع دوما  ــال بوكيتينو «الفوز أم وق
ــيكون  ــلونة س ــار على برش واالنتص
ــيئا  ــيعني ش ــر روعة الن ذلك س أكث
أكثر أهمية بالنسبة لنا».»بالنسبة 
ــي أفضل  ــر (ليونيل) ميس ــي أعتب ل
ــيبقى في هذه  العب (في العالم) وس

املكانة حتى يعتزل».
من جانب اخر تسعى أندية ليفربول 
ــلونة اإلسباني وإنتر  اإلنكليزي وبرش
ــد بدايتها  ــالن اإليطالي إلى تأكي مي
القارية القوية عندما تخوض األربعاء 
ــات  ــن دور اجملموع ــة م ــة الثاني اجلول
ــال أوروبا في كرة  ــابقة دوري أبط ملس
ــان  ــني يأمل باريس س ــدم، في ح الق
بالتعويض.وكان  ــي  الفرنس ــان  جرم

ــخة  ــل النس ــف بط ــول، وصي ليفرب
ــذا  ه ــه  حملت ــتهل  اس ــرة،  األخي
ــم بفوز قاتل على باريس سان  املوس
ــة الثالثة،  ــان ٣-٢ ضمن اجملموع جرم
ــادة ضيفه  ــلونة وف ــا أكرم برش فيم
ايندهوفن الهولندي برباعية نظيفة 
ــب إنتر  ــة، وقل ــة الثاني ــي اجملموع ف
ــى ضيفه توتنهام  ميالن الطاولة عل
ــن  ــزا ٢-١ ضم ــرج فائ ــزي وخ اإلنكلي

اجملموعة ذاتها.
ــول  ليفرب ــي  الثالث ــة  مهم أن  ــد  بي
ــهلة  ــن تكون س ــر ل ــلونة وإنت وبرش
اللذين  ــني  لألول ــبة  بالنس خصوصا 
ــان  محفوفت ــان  رحلت ــا  تنتظرهم
باخملاطر إلى إيطاليا وإنكلترا ملواجهة 
ــا، فيما يحل  ــي وتوتنهام توالي نابول

إنتر ضيفا على إيندهوفن اجلريح.

ما  أ
باريس سان جرمان، فيخوض اختبارا 
ــتضيف  ــا يس ــبيا عندم ــهال نس س

النجم األحمر بلغراد الصربي.
ليفربول َّـ مهمة صعبة أمام نابولي

محو الخيبة اِّـحلية
ــلونة  ــن ليفربول وبرش ــي كل م ومين
النفس مبحو خيبته احمللية، فوصيف 
بطل املسابقة فشل في حتقيق الفوز 
ــي مباراتيه األخيرتني وكالهما أمام  ف
ــى على  ــر األول ــي حيث خس تشلس
ــابقة  أرضه ١-٢ في الدور الثالث ملس
ــة احملترفة، وأفلت  كأس رابطة األندي
ــي لندن  ــي الثانية ف ــارة ف من اخلس
ــادال ١-١ بفضل هدف رائع  وخرج متع

للمهاجم البديل دانيال ستاريدج.
ــن  ــج م ــى التوه ــتاريدج إل ــاد س وع

ــة  ــاة طويل ــد معان بع ــد  جدي
ــى  ــو حت ــة وه ــبب اإلصاب بس
ــن خوضه  ــم م ــى الرغ اآلن، عل
ــال، أفضل  بدي املباريات  ــب  أغل
ــر» هذا  ــداف للفريق «األحم ه
ــم برصيد ٤ أهداف أمام  املوس
ــري محمد صالح  النجوم املص
ــو  فيرمين ــو  روبرت ــي  والبرازيل

والسنغالي ساديو مانيه.
لليفربول  األملاني  املدرب  وأشاد 
ــتاريدج عقب  يورغن كلوب بس
ــي، وقال  ــام تشلس ــاراة أم املب
ــه في  ــا، إن ــه هن ــدهللا إن «احلم

أفضل مستوى منذ أن عملنا معا».
ــا محظوظا  ــن دائم ــاف «لم يك وأض
ــات  ــبب اإلصاب ــيء بس الش ــض  بع
وأشياء من هذا القبيل. هذه هي احلال، 
ــم جدا. اآلن،  ــت في احلياة مه التوقي
ــدة  التوقيت مثالي، نحتاج إليه بش
ــى احلاجة  ــارة ال ــو جاهز» في إش وه
ــادي إلى  ــعي الن ــى خدماته في س إل
ــي للمرة األولى  التتويج باللقب احملل
منذ ٢٩ عاما ولقب املسابقة القارية 
العريقة للمرة األولى منذ ٢٠٠٥.وكان 
ــيا في املباراة  ــتاريدج لعب أساس س
األولى ضد باريس سان جرمان وافتتح 
التسجيل برأسية رائعة من مسافة 
قريبة، وسيكون بالتأكيد أحد األوراق 
الرابحة للمدرب األملاني في مواجهة 

ــبق قمة نارية األحد  نابولي التي تس
ــريكهم  ــام ضيفهم وش أم ــل  املقب
ــتر  ــدارة البرمييير ليغ مانشس في ص
ــون  ــن تك ــل اللقب.ول ــيتي، حام س
ــهلة أمام نابولي  ــة ليفربول س مهم

ــى  ــعى إل ــذي يس ال
ــة  مصاحل
جماهيره 

ــب  عق
ته  ر خسا

م  ــا م أ
مضيفه يوفنتوس 

احمللي،  ــدوري  ال ــي  ف  ١-٣
ــعيه  ــى س ــة ال باإلضاف

األرض  ــل  عام ــتغالل  اس
النقاط  ــب  لكس واجلمهور 

ــل اإلبقاء على  ــالث من أج الث
ــة على إحدى  أماله في املنافس

ــة، خصوصا أنه  ــي اجملموع بطاقت
ــي اجلولة  ــني ثمينتني ف ــدر نقطت أه
ــه النجم األحمر. األولى أمام مضيف
ــهرين  ــى الفريقان قبل نحو ش والتق
ــتعدادا  ــي مباراة ودية اس في دبلن ف
ــول  ــرج ليفرب ــد وخ ــم اجلدي للموس
ــة، لكن أداء  ــية نظيف فائزا بخماس
الفريق اإليطالي حتسن بشكل كبير 
ــيلوتي  ــه اجلديد كارلو أنش مع مدرب
ــق اإلنكليزي جيدا  ــذي يعرف الفري ال
خصوصا أنه خسر أمامه عندما كان 

ــي  ــالن ف ــود مي يق
ــة  النهائي ــاراة  املب

 ٢٠٠٥ ــخة  لنس
ــح بعد  ــركالت الترجي ب
ــادل ٣-٣ في الوقت  التع
ــي الذي تقدم فيه  األصل

ميالن بثالثية نظيفة 
في الشوط األول.

ــاكا بطلة  ــي أوس ــت نعوم قال
إن  ــس  للتن ــة  املفتوح ــركا  أمي
ــا املفاجئ في نيويورك  انتصاره
ــر»  ــو وم ــي «حل ــهر املاض الش
ــا تتمنى  ــه وإنه ــي الوقت ذات ف
ــي بقوة  ــم احلال أن تنهي املوس
ــعور  ــاعدها في الش ما قد يس

بتحسن.
ــني  ــديد ب ــالف الش ــى اخل وطغ
ــة  منافس ــس  وليام ــيرينا  س
ــم  واحلك ــة  الياباني ــة  الالعب
ــبب  ــوس راموس، الذي تس كارل
ــة األميركية  ــرمي الالعب ــي تغ ف

ــي  ــا ف ــى ٢٣ لقب ــة عل احلاصل
البطوالت األربع الكبرى ١٧ ألف 
دوالر وخسارة شوط واحد، على 
فوز أوساكا املفاجئ باللقب في 

نيويورك.
ــا)  ــاكا (٢٠ عام ــت أوس وانخرط
ــم  مراس ــاء  أثن ــكاء  الب ــي  ف
ــر األول  ــج بلقبها الكبي التتوي
ــينغ  فالش ــر  جماهي ــت  وصب
ــدوز  غضبها وإحباطها على  مي

راموس.
وقالت أوساكا عقب فوز سهل 
ــاز في  ــا دي ــى زارين ٦-٤ و٦-٣ عل
بطولة الصني املفتوحة «ذكريات 
ــركا املفتوحة ممتعة  بطولة أمي

ومؤملة في الوقت ذاته».
ــاراة  للمب ــي  التال ــوم  الي ــي  «ف
ــر في  ــم أرد التفكي ــة ل النهائي
ــن بالضرورة  ــم يك ــر ألنه ل األم
ــعد ذكرياتي. أردت جتاوز هذه  أس

النقطة».
ــاكا من بطولة  وانسحبت أوس
ــني  ــي الص ــة ف ــان املفتوح ووه
ــاعات  ــبوع املاضي بعد س األس
ــام املصنفة  ــارتها أم ــن خس م
ــابقا كارولينا  ــا س ــى عاملي األول
ــي بطولة  ــكوفا في نهائ بليس

بان باسيفيك في طوكيو.
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ــوربجي، إلى املباراة  ــري محمد الش تأهل املص
النهائية من بطولة أوركال نيت سويت الدولية 
ــة حاليا مبدينة  ــكواش، املقام املفتوحة لإلس

سان فرانسيسكو األمريكية.
وهزم الشوربجي مواطنه كرمي عبد اجلواد بثالثة 
أشواط مقابل شوط وحيد، جاءت بواقع ٧-١١، 
ــال  ــات الرج ــن منافس ١١-٧، ١١-٩، ١١-٨، ضم

بنصف نهائي البطولة.

ــة  البطول ــذه  به ــوز  الف ــوربجي  الش ــل  ويأم
ــح في التتويج  ــاظ على لقبه، بعدما جن للحف

بها العام املاضي.
ــرج الصعود  ــي ف ــري عل ــتطاع املص ــا اس كم
للمباراة النهائية، بعدما تغلب على الفرنسي 
جريجوري جالتير بنتيجة ثالثة أشواط مقابل 
ــوطني، جاءت بواقع ٢-١١ ، ١١-٦ ، ٩-١١ ،١١-٥  ش

، ١٣-١١، في مباراة دامت ٧٧ دقيقة.

îaÏÿç�€@fib◊âÎc@Ú€Ï�i@ÔˆbË„@ø@xäœ@ÈuaÏÌ@Ô†âÏí€a

 وكاالت /
 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

NO. 3039 .                 .  3  .  OCT . 2018(السنة الثانية عشرة) العدد (٣٠٣٩)               ٣  / ١٠ / ٢٠١٨  WEDاالربعاء

fib�i¸a@âÎÖ@ø@âbjÿ€a@¥i@ä»ném@Úéœb‰Ωa@Î@@@Ú„Ï‹ëäi@ÚËuaÏΩ@÷ÏnÌ@Ï‰ÓnÓ◊Ïi

è‰n‹€@ÚyÏn–Ωa@b◊7flc@k‘‹i@bÁãÏœ@Ü»i@Úö”b‰nfl@ä«bífl@ìÓ»m@b◊bçÎc

مع بدء العد التنازلي النطالق فعاليات بطولة كأس 
العالم لكرة اليد ٢٠١٩ في أملانيا والدمنارك يتطلع 
شديد  بترقب  املسابقة  إلى  للعبة  األملاني  االحتاد 

وآمال كبيرة.
كانون  من  العاشر  في  البطولة  فعاليات  وتنطلق 
ثان/يناير املقبل باملباراة املرتقبة بني منتخبي أملانيا 

وكوريا اجلنوبية، في العاصمة األملانية برلني.
ويترقب اجلميع تنظيما متقنا لهذه البطولة التي 
يشارك فيها ٢٤ منتخبا، منها خمسة منتخبات 
والبحرين  وقطر  والسعودية  مصر  هي  عربية 
االستفسارات  بعض  هناك  تزال  ال  وتونس.ولكن 
أملانيا  في  للبطولة  املتابعني  اهتمام  تشغل  التي 
مع بدء العد التنازلي آلخر ١٠٠ يوم على البطولة، 

أهمها:
ممتلئة  مدرجات  أمام  األملاني  املنتخب  يلعب  هل 
باجلماهير؟أكد مارك تشوبر املدير التنفيذي لالحتاد 
األملاني لكرة اليد أن أقل من ٣٠٠ ألف تذكرة فقط مت 
بيعها حتى اآلن من بني ٥٠٠ ألف تذكرة مخصصة 

للمشجعني األملان في مباريات هذه البطولة.
أن  يعني  ما  املباريات،  هذه  بنظام  التذاكر  وتباع 
حامل التذكرة ميكنه مشاهدة ثالث مباريات تقام 
خالل  خاصة  اليوم،  نفس  في  امللعب  نفس  على 
املنتخب  مباريات  إقامة  ومع  األول.  الدور  مباريات 
األملاني كلها في برلني، شهدت املباريات التي تقام 
في العاصمة األملانية بيع نسبة كبيرة من التذاكر، 
ولكن ال يزال هناك العديد من التذاكر املتاحة في 

كل أيام املباريات.
ويرجع هذا إلى أن بعض املنتخبات األخرى املشاركة 
وجرى  ملشجعيها  التذاكر  من  بالقليل  طالبت 
املنتخبات  هذه  تذاكر  من  الباقية  النسبة  طرح 
دون مقابل. ونتيجة لهذا، ما يزال هناك القليل من 
التذاكر املتبقية للمباراة االفتتاحية بني املنتخبني 
األملاني والكوري علما بأن املنتخب الكوري سيكون 

مطعما ببعض العبي منتخب كوريا الشمالية.
هل يستطيع املنتخب األملاني تكرار «قصة الشتاء 
اخليالية» التي رسمها من قبل في ٢٠٠٧؟سيكون 
بني  يعد  لم  األملاني  املنتخب  ألن  صعبا  أمرا  هذا 

األفضل في العالم.
وقدم الفريق بطولتني محبطتني في كأس العالم 
٢٠١٧ وكأس أمم أوربا ٢٠١٨، واحتل املركز التاسع في 

كليهما.
ولكن الفريق بقيادة مديره الفني احلالي كريستيان 
احلار  التشجيع  توليد حالة من  بروكوب يستطيع 
قوي  بشكل   ٢٠١٩ مونديال  بدأ  إذا  اجلماهير  لدى 

وعروض جيدة.
بقيادة مدربه  الفريق  يكن  لم   ،٢٠٠٧ وفي مونديال 
خالل  أيضا  املرشحني  ضمن  براند  هاينر  السابق 
فجر  ولكنه  أملانيا،ـ  استضافته  الذي  املونديال 

املفاجأة وأحرز اللقب .

ÜÓ€a@fibÌÜ„Ïfl@Úœbönça@›j”@bÓ„bΩc@ø@ÒÜÌÜ«@p¸˙bém
 وكاالت /

Ï„bÓnéÌä◊@›Óyâ@Ü»i@7jÿ€a@d�®bi@“6»Ì@åÌ7i

@ãaäyg@ø@È√Ïƒ°@Âfl˚Ì@›nÓœ
ÜyaÎ@¸ÏflâÏ–€a@k‘€



م  عظَ ا في مُ ــؤال األكبَر الذي يتردَّد حاليًّ السُّ
ــة واخلليجيّة  ويتيّ الِس الكُ

ــات واجملَ الدِّيوانيّ
ــت األمير  ع ــي دَفَ ــباب الت ــول األَس ــدور ح يَ
ــعوديّ  هد الس ــلمان وليّ العَ ــد بن س محم
ا،  دً ا واحِ ــت يَوْمً وي ــى تأجيلِ زيارته إلى الكُ إل
رت  تَني فقط، اقتصَ ــاعَ ثُمَّ اختصارها في س

ــني نائِب األمير كان  ــاءٍ قصيرٍ بينه وب على لق
ولَ القضايا اخلِالفيّة. بًا حَ صاخِ

ــر الكويت  هُ أمي ــميّ أقامَ ــاء رس ــل عش ف وحَ
ف  ل ووُصِ ــم يَطُ ه ل ــرَفِ صباح األحمد على شَ
ــه أي تَطرُّق  الل ــارِدًا“، ولم يتم خِ ــه كان ”ب بأنّ
دول  ــى جَ درَجةً عل ــت مُ ــي كان ــا الت للقضاي
ــني البَلدين  ة ب ــل األزَمَ ــا ح ــث، وتَهمه البَح
ــيّ النِّفط  قل ــفِ اإلنتاج في حَ ق ــة بوَ لِّق املُتعَ
قةِ  ــي املِنطَ فرة ف ــي والوَ ــتَركني، اخلفج املُش
ــن اجلانِب  ــرارٍ م ــام ٢٠١٤، بقَ ــذ ع ــدة من ايِ

احملُ
أو  ــة،  اخلليجيّ ــة  األزَمَ ــك  وكذل ــعودي،  الس
ــة، وإن كانت األخيرة  ة القطريّ ــرى األزَمَ باألَح
ــكلٍ  عت أهميّتها بشَ ثانويّة وروتينيّة، وتراجَ
ني فيها  مَ رين املُتخاصِ ح إلصرار املُعسكَ واضِ

واقِفهما، ورَفضِ أيِّ تَنازُل. على مَ
ــةً  وخاصَّ ــي،  االجتماع ــل  التواص ــائل  وس
ــيرات التي  نها، ازدَحمت بالتَّفس ويتيّة مِ الكُ
“ وليّ  بِ ضَ ــل الزِّيارة، و“غَ لّها حول فَشَ تَدور كُ
اوُب حكومة  هد السعوديّ بسبب عدم جتَ العَ
ــف  ــب وص ــه“، حس ”إمالءاتِ ــع  م ــت  وي الكُ
ــع وزارة اخلارجيّة  ــذي دَفَ ــر ال ــا، األم ه مِ عظَ مُ
ــوم عبّرت فيه  ــدارِ بَيانٍ الي ــة إلى إص الكويتيّ
رى تداوله في وسائِل اإلعالم  ها ملا جَ فِ عن أسَ
ــعودي،  ــول زيارة األمير الس علوماتٍ ح ــن مَ م
د  ة، وأكّ حّ ــن الصِّ ــاسَ لها مِ وقالت أنّها ال أس
ــعوديّ  ين الس فدَ ثات بني الوَ ــان أنّ املُباحَ البي

ــمت بالرُّوحِ األخويّة احلميمة  والكويتيّ اتّس

بني البَلدين.
ــيّة  ة الدِّبلوماس ــذهِ اللُّغَ ــد أنّ هَ ــر املُؤكَّ األم

ــي الكويت  ثيرين ف ــع الكَ ــة لم تُقنِ الكويتيّ
يف  ــارة الضَّ ةً أنّ زي ــا، خاصَّ ــعوديّة معً أو الس
ها كانَ  ــن نَوعِ ــي األُولى مِ ــعوديّ التي ه الس
تني،  رَّر أن تستمرّ ليَومني وليس لساعَ ن املُقَ مِ
ــوِّل عليها كثيرًا  ــعودي يُعَ وكان اجلانب الس
ــي املَوضوع األهم املُدرَج  إلحداث اختراقات ف
ل إلى تَسويةٍ  على جدول أعمالها، وهو التَّوصُّ
ن احلَقلني  ــتئناف اإلنتاج مِ يةٍ بشأن اس رضِ مُ
ن املُقرَّر  ــلمان كانَ مِ املَذكورين، فاألمير بن س

ــن رِجال  ا مِ ــدً ــها وفْ شِ ــى هامِ ــي عل أن يَلتَق
ياسيّني والبَرملانيني  ن السِّ دٍ مِ شْ األعمال، وحَ

واإلعالميّني.
ــري الكويتي قال في  مصدر في الديوان األمي
ــريباتٍ لوكالة «رويترز» العامليّة، أنّ أجواء  تَس
ِّرةً للغايَة، ولم يتم التَّوقيع  توت الزِّيارة كانَت مُ
ــيّة بني  ــى أيِّ اتفاقيّة اقتصاديّة أو سياس عل
ــادر كويتيّة عالية  اجلانِبَني، بينما ذكرت مص
ب  ضَ ــات الغَ ــتوى لـ“رأي اليوم“ أن عالم املُس
ــهِ األمير  ــت بادِيةً على وَج ــم“ كانَ جُّ و“التَّهَ
ــم يتبادَل مع  ق له، ول ــدِ املُرافِ ف ــف والوَ ي الضَّ
ــدودة ذات طابَع  ــر الكويت إال كلمات مح أمي
ة مع  ــى طائِرته اخلاصّ ه إل ــي، وأنّه توجّ موم عُ
ــاء،  ش ق له فور انتهاءِ مأدُبَةِ العَ ــدِ املُرافِ ف الوَ

رًا إلى الرياض . غادِ مُ
ــميّة عالية  ــارات الرس ــذهِ الزِّي ــل هَ ث ــي مِ ف
ــؤولني  ــال وفد من املَس ــم إرس ــتَوى، يت املُس
دوَل  ــع املَطروحة على جَ ــراء في املواضي واخلُبَ

ــات التي من  دةِ االتِّفاق ــوَّ س البحث، إلعداد مُ
ــل األمير  بَ ن قِ ــا مِ ــم توقيعه ــرض أن يت املُفتَ
ــر، وأمير الكويت، أو من ينوب عنه، ولكن  الزائ
ــعوديّة  يغة الس ــب الكويتي رفض الصِّ اجلانِ
ــه،  ويتيّ نفس ــب املصدر الكُ املَطروحة، حس
ا  دً ا واحِ ــلِ الزِّيارة يومً األمر الذي أدَّى إلى تأجي
ل أن يتم إزالة  ــبت إلى األحد على أمَ من الس
بات وجوانِب اخلِالف، ولكن هذا التَّأجيل  قَ العَ
ل طرف على  ــيئًا، وأصرَّ كُ ن األمر ش يِّر مِ لم يُغَ

ر في  ــلمان فكّ ــردَّد أنّ األمير بن س فه، وتَ وقِ مَ
ا، بعد أن أبلغه السيد عادل  لِّيًّ إلغاءِ الزِّيارة كُ
اجلبير، وزير اخلارجيّة، الذي وصل إلى الكويت 
يوم األحد، وقبل وصول وليّ العهد بساعات، 
أنّ اجلانِب الكويتي رَفَضَ املَطالِب السعوديّة، 

دًا. دَّ جَ وليّ مُ ولوّح باللُّجوءِ إلى التَّحكيمِ الدَّ
ول  ــعوديّة والكويت حَ ــني الس ــة بدأت ب األزَمَ
ندما رفضت  ــام ٢٠١٤ عِ لني املَذكورين ع احلَقْ
ن  نّيني مِ ــول لفَ ــيرات دُخ ويت إعطاء تأش الكُ
ــراف  ــيفرون، جاءوا من أجل االش ــركة ش ش
ــا  ــادة طاقتهم وزي ــني،  احلَقل ــة  يان صِ ــى  عل
قة، ووضعت  ــي املِنطَ اإلنتاجيّة، والتَّنقيب ف
قة التَّابِعة  ــل املِنطَ اتها داخِ عدّ ــركتهم مُ ش
ــاور مع احلُكومة  لها (أي الكويت) ودُونَ التَّش
قفِ  لطات السعوديّة بوَ الكويتيّة، فردّت السُّ
ة  جَّ اإلنتاج من احلَقلني (اخلفجي والوفرة) بحُ
ا مع  ــاور أيضً ــا ودُونَ التَّش ــراء صيانة لهم إج
يانة  ذهِ الصِّ ــتمرّت هَ ــريك الكويتي، واس الشَّ

ــنوات، وأدَّى إغالق احلقلني إلى خسارة  أربَع س
ا وليس  نويًّ ليار دوالر سَ ن ١٨ مِ الكويت أكثَر مِ
ــض التقارير  ــارت بع ثلَما أش ــارات، مِ لي ١٠ مِ

تها التقديريّة. صّ املُسرَّبة، هو قيمة حِ
ــى الكويت جاءَت  ــلمان إل ــارَة األمير بن س زِي
ــها الرئيس  ارِس ــي ميُ غوط الت ــارِ الضُّ ــي إط ف
ــعوديّة  ــب على الس ــد ترام ــيّ دونال األمريك
ــاج  (إنت ــني  إضافي ــلٍ  بِرمي ــيّ  ليون مِ ــخ  لضَ
ا)،  ــل يَوميًّ ــعوديّة احلاليّ ١١ مليون برمي الس

ــوط، واتّصل  ب ــط إلى الهُ ــعار النِّف فعِ أس لدَ
ــعودي  ل الس الرئيس األمريكي مرَّتني بالعاهِ
“، األُولى  ةٍ حَ ريقةٍ ”وَقِ ــب وبطَ ل الً هذا الطَّ حامِ
هرين ولتَعويضِ أي نَقصٍ في األسواق  قبل شَ
ــادِرات النِّفط  ــف ص ــالِ توقُّ ــي ح ــة ف العامليّ
ا)  ــل يوميًّ ــيّ ٢٫٤ مليون برمي ــة (حوال اإليرانيّ
ــيَبدأ أوائِل  ظر األمريكيّ الذي س نتيجةً للحَ
شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادِم، والثانية 
ــه  دف نفس ــل يومني فقط، ولتَحقيقِ الهَ ب قَ
ــرة ذاتَ طابَعٍ تهديديٍّ  ة األخي ــت املُكاملَ ، وكان
ــع احلِماية األمريكيّة  نوانه األبْرَز رف ابتزازيٍّ عُ
ا استمرّ النِّظام  عن السعوديّة التي لوالها ملَ
قاحة  ــت الوَ ــود، ووصل ج ــي الوُ ــعوديّ ف الس
ة ”أيّها  ــي املُكاملَ ول ف ــةِ القَ ــب إلى درج بترام
ــى االحتفاظ  رًا عل ــادِ ــن تَكون ق ا ل ــك رمبّ املل
جوم،  بطائِراتِكَ ألنّ السعوديّة ستَتَعرَّض لهُ

نا أنتم في أمانٍ تام“. عَ لكن مَ
ــعوديّة التي يقول اخلُبراء أنّها  احلُكومة الس
ــون بِرميلٍ  لي ــن مِ ــاج أكثر مِ ــتطيع إنت ال تس
، وجدت  ــتيّةٍ ــبابٍ لوجس ا ألس إضافيٍّ يوميًّ
ويت في  ــع الكُ ــتَركني م لني املُش ــي احلَقْ ف
ة ٥٠٠  د احلُلول، أي إضافَ ايِدة أحَ

قة احملُ املِنطَ
د  ا يُساعِ ــواق، مّ ا إلى األس ألف برميل يوميًّ
ذهِ  ــث تأتِي هَ ــعار، وبحي في تَخفيضِ األس
نُّب  نها من جتَ َكّ ، وميُ ــكلٍ طبيعيٍّ الزِّيادة بشَ
ــة األُخرى التي اتَّفقت  وَل املُنتِج غضب الدُّ
في لِقاء اجلزائر التَّشاوريّ قبل أُسبوعٍ على 
مة ”أوبك“  نظَّ ــي مُ ــتوى وزراء النِّفط ف س مُ
دم  ميدِ اإلنتاج وعَ وَل املُستقلِّة على جتَ والدُّ

. زيادة أي بَرميلٍ إضافيّ
ن  ــعوديّة والكويت لم تَكُ العالقات بني الس
ر الـ ١٥ األخيرة ، ويَغلِب  وال األشهُ جيّدةً طِ
ــاذ  ــبب اتِّخ ــة“ بس ل امَ ــع ”اجملُ ــا طابَ عليه
ة  ا في األزَمَ حايِدً ا مُ فً وقِ احلُكومة الكويتيّة مَ
بيرٍ  ددٍ كَ ات بعَ ــوّ ــالها قُ اخلليجيّة، وعدم إرس
فوفِ ”عاصفة  تالِ في حرب اليمن في صُ للقِ
ا، وزادَ  ــزم“، وكانَ دور طائِراتها املُقاتِلة رَمزيًّ احل
ــت الكويت  ندما أبقَ ــات عِ الق ــر في العَ التَّوتُّ
ــوم األحواز  ج ــران، وأدانَت هُ ــع إي ــا م عالقاته
ــكريًّا  س ــلِ وإصابَة ٨٥ عَ قت ــى مَ ــذي أدَّى إل ال
، بينما لم  مل اإلرهابيّ ــه بالعَ ا، ووصفت نِيًّ دَ ومَ
لٍ غير 

كْ نه اإلمارات والسعوديّة وأيّدتاه بشَ تُدِ

ــا اإلعالميّة  زَته ــفِ أجهِ ــر، وعبر تَوظي باشِ مُ
ــني يُؤيّدونه  لِّق عَ ة مُ ــتضافَ ــرِه، واس ــي تَبري ف

ةً وليسَ إرهابًا. قاوَمةً مَشروعَ ويَعتبرونَه مُ
باح  الكويت التي يُعرَف عن أميرها الشيخ صُ
ــيّةَ  يْظ“، تبنّى دِبلوماس ــم الغَ ظْ األحمد ”كَ
ــةً مع اجلارِ  هة، خاصَّ م املُواجَ ــدَ ــة وعَ ئ التَّهدِ
ــي اخلِالف،  ــب أي تَصعيدٍ ف َنُّ ، وجتَ ــعوديّ الس
ــي يَتمتَّع  ــاحة احلُريّة الكبيرة الت ولكن مس
ذهِ  ــر هَ ــا تَكسِ ، رمبّ ــيّ ويت ــالم الكُ ــا اإلع فيه
هات كويتيّة غير  ناك جِ ةً أنّ هُ دة، خاصَّ القاعِ
ــلطات  د للسُّ ن الوِ ثير مِ ن الكَ ــميّة ال تَكُ رس
ئًا بالنِّسبةِ إلى  فاجِ ــعوديّة، ولن يَكون مُ الس
ثير من  ــريب الكَ ــرى تس ــا ج ــن إذا م ثيري الكَ
ــريّة حول زيارة األمير بن سلمان  قائِع السِّ الوَ
ــات التي أدَّت إلى اختصارِها  ويت، واخلِالف للكُ

ل إلى أيِّ اتِّفاق. دم التَّوصُّ وعَ
ــعوديّة والكويت إذا ما  القات بني الس تَوتُّر العَ
ــاطة  ــلبًا على الوِس س سَ كِ ا يَنعَ ــتمرّ رمبّ اس
ــة، إن لم يُؤدِّ  ــةِ اخلليجيّ ــة في األزَمَ الكويتيّ
ــن إنهائها، ويعتقد  ــا، إن لم يَكُ ه ميدِ ــى جتَ إل
رر باجلانِب  ق الضَّ ــر يُلحِ راقبون أنّ هذا التَّوتُّ مُ
، ألنّ  ــيّ ويت ــره الكُ ــر من نظي ــعوديّ أكثَ السُّ

السعوديّة واألمير محمد بن سلمان، بحاجةٍ 
نُّب أيَّ  ــة لتَجَ ــة األمريكيّ ــى إرضاءِ احلُكوم إل
ريقِ مسيرته املُتسارِعة لتولّي  طبّاتٍ في طَ مَ
خ  ــتئناف ضَ دم اس ــا لوالده، وعَ العرش خلفً
ي نتائِج  ن احلُقول املُشتَركة قد يُعطِ النِّفط مِ
عكسيّة، وفي الوقت نفسه يُريد وليّ العهد 
ــن األموال  ــول على املَزيد مِ ــعوديّ احلُص الس
ــظ التَّكاليف  ــة اإلنفاقِ احلربيّ الباهِ يَ لتَغطِ
ــا متويل عمليّة  ربِ اليمن، ورمبّ ــم عن حَ النَّاجِ

قة  نطَ ةً في مِ إعادَة اإلعمار في سورية، خاصَّ
ــيادة  ــن نِطاق السِّ ة ع ــرات اخلارِجَ ــرق الفُ شَ
، فاألمير بن سلمان  لبٍ أمريكيّ الرسميّة بطَ
ــركة أرامكو  ة في ش صّ وِّل على بيع حِ كان يُعَ
ــة، ولكن بَعد  ــزٍ في امليزانيّ ج ــضِ أيِّ عَ لتَعوي
نا  ــسَ هُ ــبابٍ لي ــذهِ اخلُطوة ألس ــد“ هَ ”جتمي
ــن مصادر أُخرَى  ــال ذِكرها، باتَ البَحث ع مج
ــادَة اإلنتاج في  لَّ إع ا، ولعَ رًا حتميًّ ــل أمْ خ للدَّ
ايدة  قة احملُ ــي املِنطَ قول اخلفجي والوفرة ف حُ
ن احلَل  ــم يَكُ ــد احلُلول، إن ل ــةً هو أح ف ناصَ مُ

ن. قتِ الرَّاهِ الوحيد في الوَ
ــلمان  ــارَة األمير بن س ــة بزِي يطَ ــروف احملُ الظُّ
ــة االبتزازيّة  ــوط األمريكيّ غ ــت، والضُّ للكوي
ــاع  ل األعراف األخالقيّة، واتِّس ن كُ ة عَ اخلارِجَ
م مجلس التعاون إلى  سِّ رخ الذي باتَ يُقَ الشَّ
رات  ؤشِّ حيّ املَعالِم، كلها مُ رين واضِ ــكَ س عَ مُ
ــف  ــي تَقِ ــج الفارس ــة اخللي ق نطَ ــى أنّ مِ عل
اوالت  ل احملُ ا في ظِ دًّ ــرة جِ طي تغيِّرات خَ أمام مُ
يدانِ  ــا إلى مَ ــارِعة لتَحويلِه األمريكيّة املُتس

دة مع إيران. ستَبعَ ير مُ ربٍ إقليميّةٍ غَ حَ
عة  راجَ ح، ومُ قِ ــزاز األمريكيّ الوَ وقف هذا االبت
ــى  إل أدّت  ــي  الت ــف  واملَواقِ ــات  ياس السِّ ل  كُ

نة  ــع احلاضِ ــات م ــالح العالق ــه، وإص مِ تَفاقُ
ا، وعلى  صوصً ــا خُ نه ــة، واخلليجيّة مِ العربيّ
ــة  ــون أولويّ ــب أن يك ، يج ــةٍ ختلف ــةٍ مُ أرضيّ
ل األولويّات  ــى كُ م عل ــة تتقدَّ لحّ ــعوديّة مُ س
ــتنزاف  االس ــروب  حلُ ا  ــدًّ حَ ــع  وتَضَ ــرَى،  األُخ
العسكريّة والسياسيّة واالقتصاديّة املُعلَنة 
بيرةً  ــتكون كَ تِرة، وإال فإنّ األضرار سَ ــتَ أو املُس

. ةً د كافَّ عُ ا على الصُّ دًّ جِ

ــى إضفاء  ــران عل حرصت طه
ــى  عل ــتعراضي  اس ــع  طاب
ــم  لتنظي ــع»  «مواق ــا  قصفه
«داعش» شرق سوريا بصواريخ 
اعتبرته  ــا  م ــي  ف ــتية،  باليس
ــذي  ال ــوم  الهج ــى  أول عل رداً 
ــكرياً لـ  ــتهدف عرضاً عس اس
ــي األهواز  ــوري» ف ــرس الث «احل
ــاً  موقع  ، ــي  املاض ــهر  الش
ــات، بني قتيل  ــرات اإلصاب عش
وجريح . وعلى رغم إعالن إيران 
ــي التنظيم،  ــل قياديني ف مقت
ــة األضرار  ــح حصيل ــم تتّض ل
ــبّبتها الصواريخ التي  التي س

أطلقتها فجر أمس.
األركان  ــس  رئي أن  ــاً  الفت وكان 
ــرال محمد باقري  اإليراني اجلن
ــتهدفة  أعلن أن املنطقة املُس
ــش  اجلي ــيطرة  لس ــع  «تخض
أن  ــى  إل ــيراً  مش ــي»،  األميرك
منطقة  ــت  «أصاب ــخ  الصواري
قريبة منها»، ومعتبراً العملية 

«حتذيراً للعدوّ لئال يلجأ إلى 
إثارة اضطرابات في إيران».

ــة  املركزي ــادة  القي ــرّت  وأق
ــأن  ب ــي  األميرك ــش  للجي
ــذت  نف ــة  اإليراني ــوات  الق
ــالغ»  إب دون  ــن  م ــات  «ضرب
ــال ناطق  ــة، وق ــي املنطق ف

ــف  ــا زال التحال ــمها: «م باس
ــاً ملعرفة إن كانت  يجري تقومي
ــتدركاً أن  ــرار»، مس ــاك أض هن
ــم تكن في  ــوات التحالف ل «ق

خطر».
ــرة الثالثة خالل  ــي امل وهذه ه
ــا إيران  ــنة التي تطلق فيه س
ــا، إذ  ــارج أراضيه ــخ خ صواري
أطلق «احلرس الثوري» صواريخ 
على «داعش» في سوريا العام 
ــي، بعدما أعلن التنظيم  املاض
ــوم على  ــؤوليته عن هج مس
مقرّ مجلس الشورى (البرملان) 
ــي طهران،  ــح اخلميني ف وضري
ــرات  وعش ــالً  قتي  ١٨ ــع  أوق
ــك أطلقت ايران  ــى. كذل اجلرح

ــهر املاضي صواريخ على  الش
ــي  ــراد ف أك ــن  ــدة ملتمردي قاع
ــة ١٥ قتيالً و٥٠  ــراق، موقع الع

جريحاً.
ــوري» في  الث ــرس  ــن «احل وأعل
ــرّ لقادة  ــتهداف مق ــان «اس بي
جرمية األهواز في شرق الفرات، 
 – أرض  ــتية  باليس ــخ  بصواري
أرض»، تالها «قصف ٧ طائرات 
ــني في  ــار اإلرهابي ــيّرة مق مس
ــخ».  بصواري ــا  ذاته ــة  املنطق
ــار إلى «مقتل أو جرح عدد  وأش
كبير من اإلرهابيني التكفيريني، 
ــني  واملتورط ــادة  الق ــن  م
األهواز»،  ــة  بجرمي ــيني  الرئيس
ــاً إلى أن الهجوم أدى أيضاً  الفت
ــى التحتية  ــر البن ــى «تدمي إل
ومخازن ذخيرتهم». وأضاف أن 
ــتخدمة كانت  الصواريخ املُس
ــام» و»ذو الفقار»،  من طراز «قي
واجتازت ٥٧٠ كيلومتراً لتلحق 
ــة»،  ــة مميت ــة ضرب ـــ «املرتزق ب
مئن  ــدداً على أن «إيران تُطَ مش
ــى أن قواتها تعتبر  ــعبها إل ش
ــاً أحمر ال  ــن القومي خط األم

تسمح ألحد بتجاوزه».
ــا  بثّه ــة  خريط ــرت  وأظه
التلفزيون اإليراني، أن الصواريخ 
ــاه غرب  ــت من كرمانش أُطلق
ــى أن الهدف  ــيراً إل البالد، مش
ــال جنوب  ــة البوكم كان مدين
ــاد بأن  ــم أف ــوريا. ث ــرقي س ش
الصواريخ استهدفت منطقة 
هجني التي تبعد ٢٤ كيلومتراً 
ــة  احلدودي ــال  البوكم ــمال  ش
ــة دير الزور. وحتدث  في محافظ
ــوق  حلق ــوري  الس ــد  «املرص
ــن  ــدن) ع ــرّه لن ــان» (مق اإلنس
ــارات عنيفة فجراً قرب  «انفج
ــال، حتديداً في  ــة البوكم مدين
آخر جيب حتت سيطرة داعش 

شرق الفرات».
وأفادت معلومات بأن صاروخني 
ــقطت في منطقة  أو ثالثة س
ــا  م ــاه،  كرمانش ــن  م ــة  قريب
ــر  وتدمي ــى  ــن جرح ع ــفر  أس
منازل. وتداولت حسابات على 
ــل االجتماعي  ــع للتواص مواق
لصاروخ  رة  ــوّ مص ــجيالت  تس
ينفجر في اجلوّ ويسقط داخل 
ــة لتفنيد  ــي محاول ــران. وف إي
ــثّ التلفزيون  ــك التقارير، ب تل
اإليراني تسجيالً حملاكاة تُظهر 
أن الصواريخ لم تسقط، بل أن 
الصاروخ من طراز «قيام» يحلّق 
على مرحلتني في اجتاه هدفه. 
ــاه  كرمانش ــظ  محاف ــى  ونف
ــنك بازوبند «مزاعم» عن  هوش

سقوط صواريخ في املدينة.
وعلّق اجلنرال أمير علي حاجي 
ــوات اجلوية في  ــد الق زادة، قائ
«احلرس الثوري»، على الهجوم 
ــتخدموا  قائالً: «اإلرهابيون اس
ــاص، وجاء ردنا بصواريخ.  الرص
سنواصل حربنا ضد اإلرهابيني. 
ــط  ــي خ ــعب اإليران ــن الش أم

ــاوم عليه». وذكر  أحمر لن نس
ــدة من  ــرس انتقم بش أن «احل
ــة مدعومة من  إرهابي جماعة 

أميركا ودول عربية».
ــن أن «املنطقة  أما باقري فأعل
ــرات  ــر الف ــرق نه ــة ش الواقع
ــز داعش، تخضع  حيث يتمرك
ــش األميركي»،  ــيطرة اجلي لس
ــخ  «صواري أن  ــى  إل ــيراً  مش
ــت منطقة قريبة  احلرس أصاب
ــيطر عليها  من تلك التي يس
«كل  ــاف:  وأض ــون».  األميركي
ــال يلجأ  ــر للعدوّ لئ ــك حتذي ذل
إلى إثارة اضطرابات في إيران». 
ــد أن الهجوم «حقق جناحاً  وأك
ني  تاماً»، الفتاً إلى أن «داعش مُ
تل عدد من  بخسائر فادحة، وقُ
ــر أن «الطائرات  ــه». وذك قياديي
اإليرانية املسيّرة (درون) اجتازت 
للمرة األولى أجواء بلد أو اثنني»، 
مستدركاً أنها «املرحلة األولى 
ــوم األهواز،  ــن االنتقام لهج م

وهناك مراحل أخرى».
واعتبر اجلنرال محسن رضائي، 
ــخيص  تش ــس  مجل ــني  أم
ــام، أن الضربة  ــة النظ مصلح
تنبيه»،  ــرّد  «مج ــة  الصاروخي
آتٍ  ــر  األكب ــاب  «العق أن  وزاد 

ــق  ــن الناط ــا أعل ــاً»، فيم قريب
باسم اخلارجية اإليرانية بهرام 
«نقطة  ــتهداف  اس ــمي  قاس

ــددة  ومح ــة  معروف ــة  محوري
ــرق الفرات»،  لإلرهابيني في ش
ــت إرادة»  ــك «أثب ــراً أن ذل معتب

بالده في «محاربة اإلرهاب».
في الوقت ذاته، حتدث قيادي في 
التحالف املؤيّد إليران والنظام 
ــوري عن «رسالة محدودة  الس
ــن يعنيه األمر،  ــة إلى مَ ه موجّ
مفادها أن صواريخنا هي إحدى 

أوراقنا القوية اجلاهزة للردّ».
فيما تواصلت أمس املعارك بني 
ــورية الدميوقراطية»  «قوات س
ــن التحالف  ــم م ــد) بدع (قس
ــم «داعش» في  الدولي، وتنظي
ــذي يتمركز  ــر ال ــب األخي اجلي
فية التنظيم في شرق سوريا، 
شف أمس عن تسلل بعض  كُ
ــرق الفرات إلى  عناصره من ش

ــة الغربية حيث مناطق  الضف
سيطرة النظام السوري.

ــوري حلقوق  وقال «املرصد الس
إن عناصر «داعش»  ــان»  اإلنس
ــع  ــى مواق ــاً عل ــذوا هجوم نف
ــام وحلفائها في  النظ لقوات 
ــرقي إثر  ــزور الش ــر ال ــف دي ري
تسللهم عبر نهر الفرات وبدأوا 
ــة مواقع قوات النظام  مهاجم
ــرات الواقعة  في منطقة حس
للفرات  الغربية  الضفاف  عند 
ــق  ــزور. ووف ــر ال ــف دي ــرق ري ش
ــتباكات  اش دارت  ــد»،  «املرص
ــني، ترافقت  عنيفة بني الطرف
ــة،  متبادل ــتهدافات  اس ــع  م
ــى  ــقوط قتل ــن س ــفرت ع أس

وجرحى في صفوف الطرفني.
ــد» في  ــك، قالت «قس ــى ذل ال
ــد إن قواتها متكنت  ــان جدي بي

ــر  عناص ــن  م  ٤٠ ــل  قت ــن  م
ــات دارت  ــش» في مواجه «داع
الباغوز  ــدات  بل ــاور  ــى مح عل

السورية  احلدود  وسوسة قرب 
مع العراق، وأشارت إلى «مقتل 
اشتباكات متفرقة  آخرين في 
لم تتأكد من عددهم». وأضاف 
ــي  الدول ــف  التحال أن  ــان  البي
ــات املتحدة نفذ  ــادة الوالي بقي
ــى مواقع التنظيم  ٢٠ غارة عل
وحتركات عناصره، فيما متكنت 
ــر ٢٨ نقطة،  ــد» من حتري «قس
ــام  األلغ ــرات  عش ــك  وتفكي
ــش»  ـــ «داع ــني ل ــر نفق وتدمي
ــتودع ذخيرة  ومقر قيادة ومس
ــكرية. وأوضحت أن  وآلية عس
مقاتالت التحالف شاركت في 
ــتباكات عنيفة جرت أمس  اش
في قرية الشجل ببلدة الباغوز 
ــذت  ــزور، ونف ــر ال ــة لدي التابع
ــركات  ــتهدفت حت ــني اس غارت
عناصر «داعش»، وأسفرت عن 

ــم في الغارة  مقتل اثنني منه
ــي الغارة  ــن ف ــى و٣ آخري األول

الثانية.

12 قضايا
ما هي األسباب «السرية» التي دفعت محمد بن سلمان الختصار زيارته األولى للكويت؟!
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ويتيـّة مـِنها  وسائل التواصل االجتماعي وخاصـَّةً الكُ
لّها حول فَشـَل الزيارة  ازدحمت بالتـَّفسريات التي تـَدور كُ
ضـَبِ ولي العـَهد السعودي بسبب عدم تـَجاوب حكومة  وغَ

ويت مع إمالءاتـِه الكُ

الصواريخ أُطلقت من كرمانشاه غرب البالد 
كما ان الهدف كان مدينة البوكمال جنوب 

شرقي سوريا

األزمـَة بدأت بني السعوديـّة 
لني نفطيني  والكويت حـَول حـَقْ
ويت  عام ٢٠١٤ عـِندما رفضت الكُ
نـّيني  إعطاء تأشريات دخول لفَ
مـِن شركة شيفرون

إيران تلوح بمراحل أخرى بعد قصفها شرق الفرات
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عدو األمس صديق اليوم .. هكذا أصبح هؤالء اإلسالميون حلفاء روسيا في الشرق األوسط

ــد اجتماع  ا، بع ــي وحتديدً ــبوع املاض وخالل األس
ــي اجلزائر، صعدت  ــتقلني ف (أوبك) واملنتجني املس
ــن ٧٪، وذلك بعد أن خلص  ــعار النفط بأكثر م أس
ــى الوصول  ــز عل ــرورة التركي ــى ض ــاع إل االجتم
ــبة ١٠٠٪ لتخفيضات  ــال بنس ــبة االمتث إلى نس
ــي اجتماع  ــرى االتفاق عليه ف ــاج، والذي ج اإلنت
ــي، بينما لم تتم  ــران) املاض ــك في يونيو (حزي أوب
ــك، ولم يتم  ــددة للقيام بذل ــة اآللية احمل مناقش
ــن كيفية تعويض صادرات إيران،  احلديث كذلك ع
وهو األمر الذي دفع السوق للقلق بشأن اإلمدادات 

املستقبلية للنفط.
ومن املنتظر أن تدخل جولة جديدة من العقوبات 
ــز التنفيذ في الرابع من  ــة على إيران حي األمريكي
ــكل  ــيؤثر بش ــرين الثاني) القادم، وهو ما س (تش
مباشر على الصادرات النفطية لثالث أكبر منتج 
ــعى أمريكا خلفض واردات  للنفط في أوبك، إذ تس
ــو التفاوض على  ــى الصفر لدفعها نح طهران إل
ــام القليلة املاضية  ــاق نووي جديد، وخالل األي اتف
ــيني للنفط  ــترين الرئيس ــف املش ــت مواق تباين
ــركة  ــي، ففي الوقت الذي خفضت فيه ش اإليران
سينوبك الصينية شحنات النفط اخلام من إيران 
ــبتمبر (أيلول) حتت ضغوط  ــى النصف خالل س إل
قوية من واشنطن، كشفت الهند -مشترٍ رئيسي 

آخر- عن أنها ملتزمة بشراء النفط من إيران.
وبالرغم من اإلمكانيات اإلنتاجية لدى السعودية 
ــر املتوقع أن  ــن غي ــه م ــن إال أن ــني اآلخري واملنتج
ــاج اإليراني، إذ  ــض نقص اإلنت ــوا من تعوي يتمكن
ــى أنه من غير  ــك «إيه إن زد» إل ــير تقديرات بن تش
املرجح أن الزيادة في اإلمدادات من كبار املصدرين 
ــتنتج عن العقوبات،  ــتعوض اخلسائر التي س س
ــل يوميًا، وذلك من  ــدرة بنحو ١٫٥ مليون برمي واملق
إجمالي صادرات بلغت في مايو (أيار) املاضي نحو 
ــتهالك  ــون برميل يوميًا، أي ٣٪ من االس ٢٫٧١ ملي

العاملي اليومي من النفط.
ــإن هناك  ا عن إيران ف ــدً ــر وبعي ــى اجلانب اآلخ عل
ــر على أسعار  ــكل مباش ــرًا مهما يؤثر بش مؤش

ــو متعلق  ــة، وه العاملي ــط  النف
ــركات الطاقة األمريكية، فبحسب ما قالت  بش
ــي تقريرها  ــوز خلدمات الطاقة ف ــركة بيكر هي ش
ــن  ــة م ــة وثيق ــى مبتابع ــذي يحظ ــبوعي ال األس
ــركات احلفر خفضت  ــوق النفط، إن ش ناحية س
ــة بواقع ثالثة في  ــدد احلفارات النفطية العامل ع
ــبتمبر (أيلول) ليصل  األسبوع املنتهي في ٢٨ س
ــبوع الثاني  ــى ٨٦٣، وهو األس ــدد اإلجمالي إل الع
ــدد احلفارات،  ــع فيه ع ــي الذي يتراج ــى التوال عل
ــركات أقل زيادة فصلية في عدد  ــجلت الش إذ س

احلفارات منذ عام ٢٠١٧.

ويعد عدد احلفارات النفطية النشطة في الواليات 
، ومع زيادة  املتحدة مؤشرًا أوليًا لإلنتاج مستقبالً
عدد احلفارات تستعد األسواق الستقبال إمدادات 
نفطية أعلى وهو ما يدفع أسعار النفط للهبوط، 
بينما يشير تراجع عدد احلفارات كما حدث خالل 
األسبوعني املاضيني إلى نقص ممكن في املعروض 

النفطي، قد يدفع األسعار للصعود.

هل سيصل النفط إُّـ ١٠٠ دوالر قريبا؟
ــة «رويترز»  ــه وكال ــرأي أجرت ــتطالع لل ــح اس رج
ــط على نحو متواصل  ــعار النف مؤخرًا ارتفاع أس
ــاركون في  حتى العام املقبل إذ توقع اخلبراء املش
ــن انخفاض  ــر اخملاوف م ــتطالع أن يتفوق أث االس
ــأن  إمدادات دول مثل إيران وفنزويال على القلق بش
ــس أبحاث  ــة، إذ يرى رئي ــة العاملي ــرب التجاري احل
ــو»، فرانك  ــي دبلي ــدى «إل بي ب ــلع األولية ل الس
ــالنبرجير، أن نزاعات التجارة العاملية لم تؤثر  تش
فعليًا بعد على النمو االقتصادي حتى اآلن، بينما 
ــل أثر على  ــران كان لها بالفع ــات على إي العقوب
ــك كان تأثيرها على  ــران وإنتاجها، لذل صادرات إي

األسعار أسرع.

    األفضل سيأتي مع الربع األخري
هكذا يتوقع جان إدملان، محلل السلع األولية لدى 
ــعر  «إتش إس إتش نوردبنك إيه جي»، إذ يرى أن س
ــتمرار النمو  ا باس ــر مدفوعً ــيرتفع أكث النفط س
ــب على النفط، وانخفاض الصادرات  القوي للطل
اإليرانية، كما يتفق أغلب من استطلعت «رويترز» 
ــرة املتبقية من ٢٠١٨، والعام  ــم على أن الفت آراءه
القادم سنشهد تباطؤ منو إنتاج النفط الصخري 
ــات بزيادة  ــن التوقع ــم م ــن بالرغ ــي، لك األمريك
السعر لم يتحدث اخلبراء عن الرقم ١٠٠، فهل ما 

ا عن النفط؟ زال بعيدً
ــهر قليلة من اآلن كان اجلميع  في الواقع قبل أش
ــى ١٠٠ دوالر  ــط إل ــعار النف ــتبعد وصول أس يس

للبرميل، ولكن مع املعطيات اجلديدة بات البعض 
ــجيل هذا  ــح قريبًا من تس ــد أن النفط أصب يؤك
ــتوى، وعلى رأس هؤالء كان بني لوكوك، املدير  املس
املشارك لتداول النفط في «ترافيجورا»، الذي قال 
ــعار النفط قد ترتفع إلى ٩٠ دوالرًا للبرميل  إن أس
ــجل ١٠٠ دوالر  ــالد، بينما ستس ــول عيد املي بحل
ــول العام اجلديد، إذ عزى ذلك إلى طلب عاملي  بحل

قوي على النفط .
ــاكس»  ــرى بنك «جولدمان س ــت ذاته، ي في الوق
ــتقر على األرجح في  ــعار خام برنت ستس إن أس
ــع اقتراب  ــل م ــني ٧٠ و٨٠ دوالرًا للبرمي ــاق ب النط
ــع أن تعوض  ــك يتوق ــا زال البن ــة ٢٠١٨، إذ م نهاي
ــاج اإليراني؛ وهو ما  ــائر اإلنت ــة دول أوبك خس بقي
ــي متوازنة إلى  ــك األمريك ــات البن ــل توقع يجع
ــات النمو  ــه ذكر توقع ــر، بالرغم من أن ــدٍ كبي ح
ــتويات اخملزونات  القوي للطلب على النفط ومس
ــد التوترات  ــي ظل تصاع ــط ف األقل من املتوس
ــير إلى  ــني منتجي النفط، تش ــية ب اجليوسياس

احتماالت حترك األسعار صعودًا.
ــكا ميريل لينش»  ــرر «بنك أوف أمري كان هذا مب
ــام القادم،  ــعر النفط في الع لرفع توقعاته لس
ــاق ٨٠ دوالرًا، معلالً  ــاوز نط ــا لم يتج لكنه أيضً
هذا التوقع خالل مذكرة بحثية نشرت األسبوع 
ــواق  ــأن طلب األس املاضي بأن بواعث القلق بش
ــيقوض  ــئة قد تعود مرة أخرى، وهو ما س الناش

ارتفاع النفط.

صــراع ترامــب وأوبــك.. مــن يرضــخ 
لآلخر؟

ــة  ــت «أوبك» عن سياس ــو املاضي تخل ــي يوني ف
ــمبر  خفض اإلنتاج التي بدأتها املنظمة في ديس
(كانون األول) ٢٠١٦، والذي كان أول خفض لإلنتاج 
ــنوات، وأول تخفيضات مشتركة مع  خالل ١٠ س
ــتقلني بقيادة روسيا في ١٥  ١١ من املنتجني املس
ا، وتخلت «أوبك» حينها عن سياسة اخلفض  عامً
ــية جاءت بقيادة الرئيس  في ظل ضغوط سياس

األمريكي، دونالد ترامب.
ــر زيادة  ــكل مباش وطلب ترامب من املنظمة بش
ــة «بلومبرج»  ــرت وكال ــب ما ذك اإلنتاج، فبحس
ــعودية  ــة األمريكية طلبت من الس ــإن احلكوم ف

ــادة إنتاج النفط  ــن «أوبك» زي ــني آخرين م ومنتج
ــا، وذلك بعد أن ارتفعت  ــو مليون برميل يوميًّ بنح
ــي الواليات  ــن ف ــة للبنزي ــع بالتجزئ ــعار البي أس
ــر من ثالث  ــتوياتها في أكث ــى مس ــدة ألعل املتح
ــنوات مطلع يونيو (حزيران) املاضي، األمر الذي  س
استجابت له املنظمة بزيادة اإلنتاج، فهل يتكرر 

السيناريو؟
ــيء  ــض الش ــا بع ــا مختلفً ــع حاليً ــات الوض ب
ــية، إذ  ــدات سياس ــا تهدي ــات صحبته فاملطالب
ــي اجلمعية العامة  ــالل كلمته ف ــم ترامب خ اته
ــك»  «أوب ــاء  أعض ــورك  نيوي ــي  ف ــدة  املتح ــألمم  ل
باستغالل بقية العالم، قائالً «نريدهم أن يوقفوا 
ــرعوا في خفض  ــم أن يش ــعار ونريده ــع األس رف
ــعار»، ولكن مبا أن اجتماع «أوبك» في اجلزائر  األس

ــي اإلنتاج فإن  ــى زيادة ف ــدون االتفاق عل ــى ب انته
التدخل قد يكون فرديًا، لكن من سيتدخل؟

قالت وكالة األنباء السعودية إن الرئيس األمريكي 

ــعودي امللك  ــا بالعاهل الس ــرى اتصاالً هاتفيً أج
ــة جهود احلفاظ  ــد العزيز ملناقش ــلمان بن عب س
على اإلمدادات لضمان استقرار سوق النفط ومنو 
االقتصاد العاملي، هذا االتصال فسره املراقبون بأن 
السعودية قد تتجه الفترة القادمة لزيادة اإلنتاج، 
فبحسب مصدرين مطلعني على سياسة «أوبك» 
قاال لوكالة «رويترز» إن السعودية ومنتجني آخرين 
ــو ٥٠٠ ألف  ــادة اإلنتاج نح ــة زي ــوا إمكاني ناقش
ــعودية  برميل يوميًا، وفي حال حدث ذلك فإن الس
ــرة الثانية  ــت ملطالب ترامب للم ــون قد رضخ تك

ا فإنه  منذ يونيو (حزيران) املاضي وحتى اآلن، وأيضً
في هذه احلالة سنستبعد سيناريو وصول النفط 

إلى ١٠٠ دوالر للبرميل قريبًا.

الرابحون والخاسرون من ارتفاع النفط
ــرين  واخلاس ــني  الرابح ــة  معادل ــهد  تش ــم  ل
ــون يربحون  ــام، فاملنتج ــكل ع تغييرًا كبيرًا بش
ــتوردون يدفعون الفاتورة، ففي الوقت التي  واملس
ــعودية وأمريكا املكاسب  ــيا والس جتني فيه روس
ــتوردون  ــي، يتعرض املس ــبب اإلنتاج القياس بس
ــط إلى ضغوط مالية  ــرق األوس وخاصة في الش
كبيرة، بعكس الصني والهند واليابان ودول االحتاد 
األوربي التي حققت طفرات ضخمة في موازناتها 

خالل فترة هبوط األسعار.
ــرق األوسط ميكن القول إن كالً من  بينما في الش

تركيا التي تعاني أزمة اقتصادية حالية، باإلضافة 
ــرة  ــى مصر واملغرب وتونس هم أبرز الدول اخلاس إل
ــعار النفط، ولكن ما يجعل األزمة  من صعود أس

ــبة لدولة مثل مصر على سبيل  مضاعفة بالنس
املثال، هو أن موازنة البالد قائمة على تقدير لسعر 
برميل النفط أقل كثيرًا من املستوى احلالي الذي 
وصلت إليه األسعار، إذ تشير تقديرات إلى أن كل 
زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دوالر واحد، 
ــواد البترولية بنحو ٣ مليارات  ترفع قيمة دعم امل
ــك ال يختلف الوضع كثيرًا  جنيه في مصر، وكذل

في تونس واملغرب .

ــاملة عن  ــر التالي صورة ش ــم التقري يرس
ــيا وهذه  ــني روس ــذا التواصل ب ــح ه مالم
ــم العربي،  ــالمية في العال ــركات اإلس احل
ــوفيتى  ــة االحتاد الس ومقاربة بني سياس
ــيا اآلن، وجدير بالذكر هنا  ــة روس وسياس
ــمل كل احلركات اإلسالمية  أن األمر ال يش
ــالمية  بالطبع، فهناك حركات وتيارات إس
ــوريا، هي عدو  ــي س ــك املقاتلة ف ــل تل مث
ــه التصالح  ــي، ال ميكن رئيس للدب الروس

معه أو مد جسور املصالح معه.

بوتني يتعلم الدرس: العدو القديم 
ا َّـ أفغانستان صار حليفً

ــاد  االحت ــحاب  انس ــى  عل ــا  عامً  ٢٩ ــر  م
السوفيتي من أفغانستان بدون حتقيق أي 
ــدار ١٠ أعوام من  ــدف من أهدافه على م ه
الغزو ؛ فقد خرج خاسرًا قوته العسكرية، 
ــي، بعدما بلغ عدد قتلى  ونفوذه السياس
ــل، فيما  ــو ١٫٥ مليون قتي ــذه احلرب نح ه
ــوفيتية ملياري  وصلت تكلفة احلرب الس
ــى البقاء في  ــدرة عل ــنويًا دون الق دوالر س

البالد .
ــم  ل ــوفيت،  الس ــى  عل ــر  األكب ــع  الوق
ــن  ــحاب م ــة واالنس ــارة املُذل ــن اخلس يك
ــن احلرب،  ــنوات م ــتان بعد ١٠ س أفغانس
ــع قطاعات  ــابهم عداوة م ــل كان اكتس ب
ــالمية اجلهادية  واسعة من احلركات اإلس
ــن األفغان  ــا باجملاهدي ــت حينه التي عرف
ــة  لكاف ــللت  وتس ــرب،  الع ــن  واجملاهدي
احلركات اإلسالمية على اختالف مشاربها 
األيديولوجية، والتي وجدت في الوقت ذاته 
ــدد من الدول  ــيًا وماليًا من ع ا سياس دعمً
ــات املتحدة األمريكية  برى مثل الوالي الكُ
ــد  ــا ض ــتمرار هجماته ــعودية، الس والس

االحتاد السوفيتي.
ــرب التي أفقدت  ــن القول بأن هذه احل وميك
االحتاد السوفيتي نفوذه ومهدت لتفككه، 
وأكسبته عداوات بال ثمن سياسي، كانت 
ا في ذاكرة الكثير من الروس  ــخً ا راس درسً
ــوف؛  ــكو من بعد غوربتاتش كام موس وحُ
ــم  تصمي ــي  ف ــة  قناع ــم  لديه ــد  لتتأك

ــة على حتقيق  ــتراتيجية جديدة قائم اس
ــكري  ــورط في انخراط عس ــوذ دون الت نف
ــك  ــوى، وكذل ــرورة القص ــر إال للض مباش
األخذ في االعتبار؛ فتح قناة اتصال دائمة 
مع اإلسالميني الفاعلني في بالدهم، والتي 
ــكو،  ــم مع نفوذ موس ــع مصاحله تتقاط
باعتبارهم ورقة رابحة محتملة ملد النفوذ 

الروسي في مناطق تواجدهم.
ــاء النفوذ  ــادة بن ــي إع ــر ذلك ف ــد ظه ولق
ــتان دون االنخراط  ــي أفغانس ــي ف الروس
ــر؛ وذلك بعدما رفضت  ــكري املباش العس
ــف الذي  ــي التحال ــراط ف ــكو االنخ موس
ــدة األمريكية، في  ــات املتح ــوده الوالي تق
ــبتمبر (أيلول) في  ــات ١١ س أعقاب هجم
ــع توطيد عالقاتها  ــام ٢٠٠١، بالتوازي م ع
باحلركات اإلسالمية مثل حركة «طالبان» 
ــيخ احلضور  ــي ترس ــا ف ــتثمار نفوذه الس

الروسي.
ــط اخملابرات  ــك فالدميير بوتني ضاب فعل ذل
ــا  ــح بعد ذلك رئيسً ــذي أصب ــي، ال الروس
لروسيا؛ إذ صمم استراتيجية جديدة أعاد 
من خاللها النفوذ الروسي لعدد من قضايا 
الشرق األوسط التي غابت عنها موسكو 
لصالح أمريكا، مرتكزًا فى هذه السياسة 

ا – على استخدام  اجلديدة – كما ذكرنا آنفً
ــالمية ورقة رابحة لتحقيق  احلركات اإلس
ــكري  ــراط عس ــي دون انخ ــوذ الروس النف

مباشر أو تكوين عداوة دائمة معهم .
ــية جتاه  ــة الروس ــى ذلك في السياس جتل
ــتان؛ والتى  ــى أفغانس ــان ف ــة طالب حرك
ــرب إلى االحتضان  حتولت من العداوة واحل
السياسي والعسكري؛ لتكون ورقة روسيا 
ــيا في  ا فى إعادة متوضع روس ــة دومً الرابح
ــتان، مقابل احلد من نفوذ أمريكا  أفغانس

في كابول.
األمر اتضح بصورة يقينية بعد اتهام قائد 
القوات األمريكية في أفغانستان، اجلنرال 
جون نيكلسون روسيا بدعم حركة طالبان 
عبر تزويدها باألسلحة؛ إذ ذكر في مقابلة 
ــي» البريطانية:  ــي س ــبكة «بي ب ــع ش م
ــلحة إلى أحد مقراتنا، كنا قد  «جلبنا أس
ــان، وأبلغونا في  ــلمناها من قادة أفغ تس

حينه أن الروس أعطوها حلركة طالبان»
ــي لطالبان  ــدود الدعم الروس لم تقف ح
ــمل  ــكري فقط؛ بل ش عند الدعم العس
ــتمرًا  مس ا  ــيقً وتنس ــيًا  سياس ــا  دعمً
ــني قاداتها  ــرية وعلنية ب ــاءات س عبر لق
ــؤولني روس، وهو األمر الذي انعكس  ومس

ــي متثل في غضب وزير  على انزعاج أمريك
ــس من  ــس ماتي ــي جيم ــاع األمريك الدف

تطوير روسيا عالقاتها بحركة طالبان.
املساعي الروسية من أجل توظيف حركة 
ــة  طالبان لصاحلها؛ تضمنت كذلك ممارس
ــطب  ــتان لش ضغوط على الصني وباكس
ــة) بعينها  ــخصيات (طالباني ــماء ش أس
ــات األمم املتحدة، وتهيئة  ــن قوائم عقوب م
ا واقيا  ــتخدامها درعً ــي الس اجملتمع الدول
ــد (داعش).ثم أخذ  ــرب ض ــروري فى احل وض
ــتان ينتقل إلى  ــي في أفغانس الدور الروس
ــا حتولت  ــدة؛ عندم ــاحات نفوذ جدي مس
ــالم في  ــى راعٍ ملفاوضات الس ــكو إل موس
ــا الجتماع في  ــل رعايته ــتان، مث أفغانس
ــمي لقادة  ــاري، بحضور رس ــبتمبر اجل س
ــى جانب  ــذه املفاوضات إل ــي ه ــان ف طالب
ــي العديد من الدول اجملاورة، دون اعتبار  ممثل
لرفض حكومة أفغانستان إشراك جماعة 

«طالبان» في املفاوضات.
ــالمي و«حماس».. أوراق روسيا  اجلهاد اإلس
ــيا  ــعت روس ــطني س ــي فلس ــة ف الرابح
ــة اإلقليمية حلركة  ــف حالة العزل لتوظي
ا  ــالل العامني املاضيني، خصوصً حماس خ
ــب إدارة  ــة الكاملة من جان ــد القطيع بع
الرئيس األمريكي دونالد ترامب مع احلركة 
ــن قادتها  ــدد م ــع ع ــطينية، ووض الفلس

ــور  ــاب، وذلك مبد جس ــى قوائم اإلره عل
ــالمية التي ما  ــاون مع احلركة اإلس التع
تزال تتمتع بنفوذ كبير داخل قطاع غزة، 
وإحياء العالقات معها بسلسلة لقاءات 
ــة  احلرك ــوات  ط خُ ــارك  تُب ــات  وتصريح

العامني األخيرين.
ــكل  ــيا بش هذا باإلضافة إلى حترك روس
ــوات  ــح قن ــل فت ــن أج ــة م ــر فاعلي أكث
ــط تصريحات عدائية  اتصال معها وس
ــدة األمريكية  ــب الواليات املتح من جان
ــدأ هذا  ــطينية، وقد ب ــة الفلس للحرك
ــية  ــة اخلارجية الروس ــف مبُبارك التوظي
ــدة للحركة،  ــية اجلدي للوثيقة السياس
ــاه  ــي االجت ــوة ف ــا بـ«خط إياه ــة  واصفً
ــاون الدائم  ــذا التع ــى ه الصحيح».جتل
ــنوية الدائمة؛ إذ  ــا في الزيارات الس أيض

أصبح ال ميرّ عام منذ ٢٠١٥، إالّ وحتدث زيارة 
من إحدى قيادات «حماس» ملوسكو . كان 
آخرها زيارة وفد من حركة حماس برئاسة 
عضو املكتب السياسي موسى أبو مرزوق، 
في ٢٥ يونيو (حزيران) املاضي، والتي التقى 
فيها ممثّل الرئيس الروسيّ للشرق األوسط 
ــر اخلارجيّة ميخائيل بوجدانوف  ونائب وزي

في مقرّ وزارة اخلارجيّة الروسيّة.
ــة  للحرك ــي  الروس ــب  القط ــة  غازل مُ
ــالمية قوبل بحفاوة كبيرة من جانب  اإلس
ــلة  ــوا سلس ــن أطلق ــة الذي ــادة احلرك ق
ــيا،  ــارب مع روس ــو للتق ــات تدع تصريح
ــيس حتالف جديد، بدت مالمحه من  وتأس
واقع الزيارات املتكررة واحملادثة التليفونية 
ــي للحركة  ــب السياس ــس املكت بني رئي
ــر اخلارجية  ــماعيل هنية مع نائب وزي إس
ــي ميخائيل بوغدانوف، وهو املمثل  الروس
ــرق  الش ــي  ــي ف الروس ــس  للرئي ــاص  اخل
األوسط، تباحثا خاللها في قضايا الشرق 
ــط والعالقات الثنائية بني البلدين،  األوس

والوثيقة السياسية للحركة.
ونقل أحمد يوسف، املستشار السياسي 
ــماعيل  إس ــاس»  «حم ــم  لزعي ــابق  الس
ــأن عالقتها  ــات احلركة بش ــة، توقع هنيّ
ــات نقلها  ــي تصريح ــيا، قائالً ف ــع روس م
ا: «حماس ذاهبة  ــابقً موقع «املونيتور» س

ــة عالقاتها  ــاه تقوي ــي اجت ف
ــوط التي قد  ــة الضغ ــيا ملواجه ــع روس م
ــة املقبلة من قوى دوليّة  تأتيها في املرحل

وإقليميّة، مثل الواليات املتّحدة األمريكيّة 
وإسرائيل».

ــاس كمفاوض  ــيا حلركة حم ــت روس حتول
فضل تعطيه أولوية في رعاية مفاوضات  مُ
ــأ له  ــل وتلج ــطينية؛ ب ــة الفلس القضي

ــالل زيارة  ــا كما حدث خ ــد أزماته في أش
ــار الرئيس األمريكيّ دونالد ترامب  مستش
ــط جيراد كوشنير ومندوب  للشرق األوس
ــاوض الدوليّ  ــؤون التف ــد ترامب لش دونال
ــط  ــرق األوس ــون غريبنالت إلى الش جيس
لوضع مالمح لصفقة القرن، حيث تزامنت 
ــن حركة  ــارة لوفد م ــع زي ــارة م ــذه الزي ه
ــتدعاء التدخل  ــيا الس ــى روس ــاس إل حم
ــى لوقف مترير صفقة القرن.خدمت  الروس
ا  هذه الزيارة روسيا، ومنحتها نفوذًا واسعً
ــدت  ــطينية، وأك ــة الفلس ــل القضي داخ
ــد في  ــب الوحي ــت الالع ــكا ليس أن أمري
ــطينية؛ بل موسكو هي  القضية الفلس
ــع عبر صالتها  ــرى صاحبة نفوذ واس األخ
مع األطراف الفاعلة، وتأتي في مقدمتهم 
ــيا عند مد  ــم تقف روس ــة حماس.ل حرك
ــاس فقط لتعزيز  ــوات االتصال مع حم قن
ــطيني؛ بل  ــل الفلس ــى الداخ ــا ف نفوذه
شملت كذلك حركة اجلهاد اإلسالمي التي 
زار وفد منها موسكو ألول مرة فى تاريخها 
ــطس (آب) بدعوة رسمية من  في ١٠ أغس
األخير، ووصفت الزيارة «بالناجحة، معربة 
ــيا دورًا إيجابيًا  ــأن تلعب روس ــن أملها ب ع
لدعم القضية الفلسطينية، ورفع احلصار 
ــرائيلي عن قطاع غزة».حسب احمللل  اإلس
ــي حبيب  ــطيني هان الفلس ــي  السياس
ملوقع «املونيتور»: «فمثل هذه الزيارات تأتي 
بسياسات مواجهة للسياسة األمريكيّة، 
ا بعد مواقف دونالد ترامب في ما  خصوصً
ات القدس والالجئني، واملوقف  يتعلّق مبلفّ
الروسيّ الرافض لصفقة القرن الذي يقوّي 

.« املوقف الفلسطينيّ
ــرص  ح ــة  احلرك ــد  وف ــهادات  ش ــد  تأكي
ــى التواصل الدائم  ــية عل اخلارجية الروس
ــة األهمية عن  ــارة بالغ مع احلركة هي إش
ــي على الفصائل اإلسالمية  الرهان الروس
ــة الدور األمريكي  لتعزيز نفوذها، ومزاحم
ــن حضوره في ظل  ــذي بدأ يفقد جزءًا م ال
ــعة التي خلقها مع أكثر  العداوات الواس

من فاعل في القضية الفلسطينية.

13 ما وراء الحدث 

bÿÌäflc@3bñ€@ÏÿçÏfl@bË‰«@oibÀ@>€a@¡çÎ˛a@÷äí€a@bÌbö”@Âfl@ÖÜ»€@ÔçÎä€a@áÏ–‰€a@b:˝Å@Âfl@Öb«c@ÒÜÌÜu@ÚÓvÓma6ça@¥mÏi@·‡ï
ا بعدما فقدت كثيرًا من وزنها  سعت روسيا على مدار األعوام املاضية إلى إعادة بناء امبراطوريتها الغائبة داخل منطقة الشرق األوسط؛ خصوصً
ــيا ما أراد  ــرة، وميكن القول إنه قد حتقق لفالدميير بوتني رئيس روس ــات املتحدة األمريكية في العقود األخي ــا الفاعل لصالح الوالي ــي ودوره اإلقليم
ــيا أهمية استراتيجية من وزنها اإلقليمي اآلخذ فى التعاظم، عالوة على  ــط، واكتساب روس ــرق األوس من إعادة فاعلية دور بالده داخل قضايا الش
ــيا أثناء إعادة ترميم دورها، وتعظيم حضورها، وإعادة االتصال مع احللفاء الذين فقدتهم؛ مد قنوات  ل القضايا.لم يغب عن روس ــتباك في كُ االش
ــعي للسلطة والتي تتقاطع مع  ــة بأدواتها احلديثة من أجل الس ارس السياس ــها كتيارات متُ ــالمية التي طرحت نفس االتصال مع احلركات اإلس

املصلحة الروسية، ليكونوا أحد الرهانات التي تعول عليها روسيا في تنفيذ استراتيجيتها.

EW@Âfl@är◊di@¡–‰€a@âb»çc@pÜ»ï@äˆaå¶a@ø@¥‹‘néΩa@¥vn‰ΩaÎ@HŸiÎcI@ b‡nua@Ü»i

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اكدت التقارير االعالمية انه في ٢٣ 
سبتمبر (أيلول) احلالي، اختتمت منظمة 
البلدان املصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها 

من املنتجني املستقلني وعلى رأسهم 
روسيا اجتماعها في اجلزائر، دون توصية 

رسمية بأي زيادة إضافية في إمدادات 
النفط، وذلك بالرغم من احلديث عن األثر 

الكبير التي قد تتسبب به العقوبات 
األمريكية على إيران، وذلك في رفض 

واضح لطلب الرئيس األمريكي بزيادة 
ا جعلنا  إنتاج النفط، هذا احلدث حتديدً

ا فيما يخص  ا مختلفً نشهد أسبوعً
ا؟ أسعار النفط، فما الذي حدث حتديدً
ملاذا ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى 

مستوى منذ نوفمبر ٢٠١٤؟
كما يوضح املؤشر التالي لم تتوقف 
أسعار النفط عن الصعود منذ بداية 
٢٠١٨، إذ وصلت إلى ذروة هذا الصعود 

في جلسة اجلمعة ٢٩ سبتمبر (أيلول)، 
مرتفعه بأكثر من ١٪، لتسجل عقود 
برنت أعلى مستوى في أربع سنوات، 

لتبلغ عند التسوية ٨٢٫٧٢ دوالر للبرميل 
بعد أن سجلت خالل اجللسة نحو ٨٢٫٨٧ 

دوالر، وهو أعلى سعر وصل إليه النفط 
منذ العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠١٤

هل تصل أسعار النفط إُّـ ١٠٠ دوالر أم لرتامب رأي آخر؟

@›iÏ”@ÚÓfl˝ç�a@Ú◊äz‹€@ÔçÎä€a@k�‘€a@Ú€ãbÃfl
@aÏ‘‹üc@ÂÌà€a@Ú◊äßa@ÒÖb”@k„bu@Âfl@Ò7j◊@ÒÎb–°

bÓçÎâ@…fl@lâb‘n‹€@Ï«Üm@pb∞äñm@Ú‹é‹ç

اتهم ترامب خالل 
كلمته َّـ الجمعية 
العامة لألمم اِّـتحدة 
َّـ نيويورك أعضاء 
«أوبك» باستغالل 
بقية العالم

الوقع األكرب على السوفيت 
لم يكن الخسارة اُِّـذلة 
واالنسحاب من أفغانستان 
بعد ١٠ سنوات من الحرب 
بل كان اكتسابهم عداوة مع 
قطاعات واسعة من الحركات 
اإلسالمية
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البينــة الجديــدة / قحطــان 
جاسم جواد

ــر  ــا للنش ــدر عن دار الرس ص
ــد  جدي ــاب  كت ــة  والترجم
للدكتور «عبدالكرمي الزهيري» 
ــوت.. قلق  ــوان «احلياة وامل بعن
ــع في ٣١١  ــم الوجود». يق دائ
ــع الكبير.  ــة من القط صفح

ــى١١  ال ــم  مقس ــاب  الكت
ــرة الكتاب  ــما. بدأت فك قس
عقب االحتالل في عام ٢٠٠٣، 
ــة املؤلف  ــالل معايش ومن خ
ــة في بغداد  ــداث اليومي لالح
ــث  حي ــات،  احملافظ ــة  وبقي
ــاس،  ــص بالن ــوت يترب كان امل
اصبح  ــث  بحي ــم.  ويحصده

االنسان العراقي يفكر باملوت 
ــاة. وقد حاول  ــن احلي اكثر م
ــى  عل ــي  يضف ان  ــف  املؤل
ــاب الطابع املوضوعي  الكت
ــرة التحليلية، بعيدا  والنظ
او  ــر  التفكي ــكال  ــن اش ع
ــه  ــول اي متج ــز ح التمرك
ــاؤل  التس ــات  متجه ــن  م

ــل من  ــا، ب ــا او علماني ديني
ــتقراء  ــع واس ــالل التنوي خ
ــر اليجاد  ــر الفك كل مظاه
ــة  تعددي ــن  م ــحة  فس
ــل، وما  ــتقصاء والتأم االس
ــاة في  ــوت او احلي ــه امل ميثل
ــفة والفنون  العلم والفلس

واآلداب.

(وحدي ولم يكن معي سوى قلبي) مجموعة 
نصوص شعرية للشاعر علي حنون العقابي 
ــدرت عن االحتاد العام لألدباء والكتّاب في  ص
ــعرياً، من  ــراق واحتوت على (30) نصاً ش الع

القطع املتوسط.
ــي حنون  ــاعر عل ــه الش ــي ب ــا واجهن اول م
ــة وانا أتصفحها  ــي في هذه اجملموع العقاب
ــردات  املف ــث  حي ــن  م ــعرية  الش ــه  لغت
ــب ويصور، يبث فيها  والتراكيب في ما يكت
ــالل مونولوج  ــاعريته من خ من تأمالته وش
ــات، وبذات  ــه من اختالج يبوح ما في نفس
ــارة الركيكة  ــداً عن العب ــت كان مبتع الوق
والفضفاضة، يتقصى ويتحرى ليجسد لنا 
الصورة الشعرية املكتملة، صوره الشعرية 
ــكاره وكانت دالالت  ــات أف ــتمدها من بن اس
ــية  ــعرية والنفس ــه الش ــح عن رؤيت تفص
ــوس، فقصائده تتناغم مع  ــكل محس بش
ــتطاع  ــعري وبذلك اس ــياق عطائه الش س
ــعري  ــن النغم الش ــات م ــكل املرئي أن يش
للمفردة والتي تنبثق من أغوار نفسه، وهذا 
ما ملسته ظاهراً ومجسداً من حيث التباري 
ــلوب الصياغي للقصيدة التي ذاب  في األس
ــي أوصلها  ــم الفكرة الت ــي حرفها وهض ف

للمتلقي والقارئ بأسلوب أدبي وجمالي.
ــي للخطوة  ــص (انتدبن ــن ن ــع م ــي مقط ف

االخرى) ص43 يقول:
لنبدأ من الفراغ أو من ممرات السدمي

فنحن اآلن في أول رجفة
فكيف بنا إذا فاض الكالم

ــا  أدمن ــد  فق ــدار،  امل ــن  ع ــالً  قلي ــف  لنتوق
املسافات 

ــلقت  ــية تس ــس بحاش ــل النف ــت تعل وأن
كتفيك 

ال أحد سوانا يدنو من اللهب 
تعال لنفتتح املزيد من املالحم

ونهشم الليل على مرمر الصبح 
ــانية استطاع  ــالة إنس ــعر رس ومبا أن الش
ــي أن يصل إلى ذائقة املتلقي من دون  العقاب
ــزارة املعنى وقوة  ــف أو عناء من خالل غ تكل
ــذا ما أهله  ــعرية، وه ــة املفردة الش وتأثيري
ــعري  الختالق مديات بعيدة في الفضاء الش
ــلوب  واألس ــوع  واملوض ــة  اللغ ــالل  ــن خ م
والصورة الشعرية، ولذلك كان موقنا الى ما 

يذهب اليه في نداءاته الشعرية وجسد لنا 
ــلوب تعبيري جميل  ــم واحلقيقة بأس الوه
وهذا ما أبرز به قدرته الشعرية االبداعية من 
ــعيه لبناء النص الشعري املكتمل  خالل س
ــة  ــة واخلطابي التقريري ــن  ــاده ع ابتع ــر  عب
ــه القوي ألنه موقن  واعتماده على إحساس
ــدال ديناميكي بني  ــعر هو حالة ج بأن الش

الفعل والقول.
ــق الورد  ــا يتأل ــص (عندم ــع من ن ــي مقط ف

وينحني الذهب) ص71 يقول:
كيف أترك قلبي على ناصية

واكتب الضياع فيك قبل الوصول 
ــيرة العائد من  ــي ايتها العذوبة س اال اكتب

محنة الى محنة 
فسوف يقرأ معجمك كل مقهور
وستعودين إلينا بسخاء املتفرد 

ــاور  ــرات يج ــا الف ــترين حينه ــي.. وس اكتب
كفيك 

ــي قصدناها، تصعد نحوك  وان االقاليم الت
ظامئة 

ــر  الهدي ــا  ويجتاحن االدوار،  ــادل  نتب ــا  وانن
االعظم 

تتجلى قيمة الصورة الشعرية عن الشاعر 
العقابي في التجاذب والتنافر من خالل لغته 
ــعرية التي جتعل القصيدة تسمو فوق  الش
ــكيالت جمالية  ــان واملكان بتش حدود الزم
ــي فيض جمالي  ــور واألخيلة ف تضج بالص
ــي يجعل القارئ  ــفيف وفق تعاقد ضمن ش
ــه مبفهوم  ــى التعامل مع نصوص ــل عل يقب

ــم وباقتدار  ــاني وبذلك يكون قد اقتح انس
بحر املعاني تعبيرا وتأثيرا ألنه اعتبر الشعر 
عطاء حقيقيا يتماشى وماهية ما يطرحه 
ــا ان صياغاته  ــكار، كم ــن موضوعات واف م
ــورة عميقة،  ــة وص ــة وعذب ــعرية رقيق الش
ــة حاول من  ــوص هذه اجملموع فمعظم نص
ــا  خاللها ان يتخطى حدود املمكن وعاكس
رؤيته على ذاتيته ليحقق التجسيد احلميم 

واالتصال الرمزي بحقيقة ما يبوح به.
ــي الغرق)  ــص (التوغل ف ــن ن ــي مقطع م ف

ص105 يقول: 
ــا ارتديت  ــا وراء هذا االرق مل ــو انني اعرف م ل

حزني 

لغمرتك بالزهو حتى تتوردين في الفصول 
فما الذ غفوتك ايتها املزدهرة 

ــل ليلي  يا من تضيء مملكتي بالعطر وتغس
بالنغم

ــا وتخطفني من  ــكل عترته ــي ب ــا من تأت ي
عزلتي 

فهل قلت بأنك بضعة مني.. وكيف صادفت 
فيك هذا اجلنون؟

ــم  دعيني اذا ارفرف عليك في البياض.. ارس
عافية اللبالب على خصرك 

ــذه اجملموعة ان  ــت من خالل قراءتي له ملس
ــاعر العقابي يبحث ويتقصى ويتحرى  الش
ــفافة حينما  املفردة اجلميلة والكلمة الش
ــه فتبدأ  ــي داخل ــذي ف ــوت ال ــر املكب يتفج
ــل، هاربة  ــي اروقة العق ــه بالتجول ف ذاكرت
ــزواء، معلنة التمرد  ــت واالن من جدار الصم
ــتى وبذلك  ــكوت عنه في صور ش على املس
ــدا يختلف  ــم عاملا جدي ــتطاع ان يرس اس
ــالل رؤية جديدة  ــن العالم الواقعي من خ ع
ــا نافذته التي  ــرا اياه ــاظ ودالالت معتب بألف
ــن االبداع  ــه باحثا ع ــا على قرائ يطل منه
ــف  ــتعينا مبختل ــعرية مس الش ــه  بنداءات
ــالته  ــر من اجل توصيل رس ــائل التعبي وس
ــر، ولذلك  ــة التأثي ــعرية بطريقة بالغ الش
ــل لواقع او حدث من  كانت نصوصه ردة فع
ــعرية  ــوس بصورة ش ــالل التأجيج احملس خ

متفاعلة ومتصاعدة.
ــص (وحدي.. ولم يكن معي  في مقطع من ن

سوى قلبي) ص 17 يقول:
سوف أتلو عليكم الشكوى وأسبقكم في 

النشيد
ستتبعني االنفاس حينا وتتبعني البراكني

ــذرة من  ــي مقدار ب ــم بوابت ــا فتحت لك رمب
اجلرح

واغلق عليكم كوة السبات العظيم
رمبا تعثرت الزنابق حولي، ويجفل القطا

ــس قبل ان  ــحذ النوامي ــوف اش ــي س لكنن
يكشفني هذا الضجيج 

فأنا العاشق الذي انهكته اخلطى واملتشرد 
الرابض في الرنني 

لسوف ادل عليكم ما تبقى من شعاع
حتى ابرهن بأني لست من زبد

لست ثرثرة تلم خشخاش الفراغ 

ــم  في نصوصه يلجأ الى التحليل ورس
ــات  اجلزيئ ــرض  وع ــة  الدقيق ــاد  االبع
ــا تتكامل وتنمو  ــرة التي كثيرا م الصغي
ــة  ــي ملوضوع ــاع النهائ ــاء االنطب العط
ــعرية  ــر اللوحة الش ــه يعتب ــص الن الن
ــات مكبوتة تلملم  ــي بحد ذاتها ذكري ه
ــة وتفجير املعاني  ــا بلغة مكثف بعضه
ــاعر  الش ــتطاع  اس ــذا  وبه ــة،  اخمليف
ــرك لغة  ــر املتلقي ويح ــي ان يثي العقاب
ــة وجعله  ــه التعبيري ــه وطاقات انفعاالت
ــا ومتحريا للصور اخملفية بني ثنايا  متابع
ــدة بالتميز  ــعري وبصور عدي النص الش
والرؤية واالستلهام واالستحضار وبذلك 
ــه الى  ــل ما في نفس ــتطاع ان يوص اس
ــعرية  ــالته الش ــن خالل رس ــن م اآلخري
املؤمن بها. ألن اخللجات التي تعتمل في 
نفس الشاعر متثل اصدق تعبير ملشاعره 

واحاسيسه.
ــعر ال يغدو مخلوقا بصفات  ختاما: الش
ــبه مالمحه اخلاصة اال من  محددة تكس
ــد ان يدخل فيه الفعل واحلدث تأثيرا،  بع
ــا  ــي بظالله ــخة تلق ــة الراس الن الرؤي
العميقة على مهارات الشاعر الكتابية 
وتنعكس على اشكاله التعبيرية وكان 

العقابي موفقا في ذلك.
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نص نثري

قصيدة

قصيدة

تتجلى قيمة الصورة 
الشعرية عن الشاعر 
العقابي َّـ التجاذب 

والتنافر من خالل لغته 
الشعرية التي تجعل 
القصيدة تسمو فوق 
حدود الزمان واِّـكان 

صوره الشــعرية اســتمدها من بنات أفكاره وكانت دالالت تفصح عن رؤيته الشــعرية والنفســية بشــكل 
محسوس، فقصائده تتناغم مع سياق عطائه الشعري، وبذلك استطاع أن يشكل اِّـرئيات من النغم الشعري 
للمفردة التي تنبثق من أغوار نفسه، وهذا ما ِّـسته ظاهراً ومجسداً من حيث التباري َّـ األسلوب الصياغي 

للقصيدة التي ذاب َّـ حرفها وهضم الفكرة التي أوصلها للمتلقي والقارئ بأسلوب أدبي وجمالي..
قراءة / أحمد البياتي
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ــاير  ــك بأن الذائقة بحاجاتها الفنية واألدبية تس ال نش
ــوالت التي تطرأ على التاريخ، ومن هنا على املثقف  التح
ــذكاء، كي يكون  ــل مع هذه التحوالت ب ــج أن يتفاع املنت
ــة الفنية، ومن الناحية  ــص املنتج متوازنا من الناحي الن
ــع خضوع منتج  ــذا التوازن مين ــة للمتلقي، وه االيصالي
ــبب أن اخلضوع التام  ــة متاما بس ــايرة الذائق النص ملس
ــمو  ــي قد يضمحل الس ــدع، وبالتال ــف حرية املب يضع
ــدع يتراجع إلى  ــده، وأيضا قد يقال إن هذا املب ــي عن الفن
ــتقبل، ونحن إذا ما  ــو التمثل للمس ــف واملطلوب ه اخلل
ــتعملنا النظرة النقدية جململ العملية اإلبداعية في  اس
ــد حالة الركود اإلبداعي الثقافي وذلك  العراق خاصة، جن
ــراءة بصورة عامة،  ــراق األكثرية االجتماعية عن الق الفت
ــاك أمية ثقافية، وعلة  ــك عن القراءة املدربة، أي هن ناهي
ــياء  ــراف القارئ، أو املتلقي إلى أش ــذا االفتراق هو انص ه
ــة، والعلة األخرى هي التعقيد  حياتية صارت أكثر أهمي
املتصاعد في احلياة وصعوبة احلصول على مستلزماتها، 
ــهولة، وال  ــت املتلقي يعمد إلى النصوص األكثر س جعل
ــه عناء كد الذهن في النصوص، التي حتمل  يكلف نفس
ــلبية  ــذا وان كان يحمل س ــا، وه ــفيا معين عمقا فلس
ــخصة، إال انه يظهر إن املتلقي أو القارئ لن ينقطع  مش
ــل تطلب  ــي فيها، فه ــب ايجاب ــة، وهو جان ــن املتابع ع
العملية النقدية من املبدع أن يتواضع في إنتاجه للنص 
األدبي، كي يحظى، كما حتظى النصوص األكثر بساطة 
ــط.. في االعتقاد اجلازم ال  ــك العصا من الوس أو انه ميس
ــذا، فاملبدع يتمتع  ــي إنتاج نص كه ــد يجبر املبدع ف اح
ــباب احلرية كاملة، وليس هناك رقيب عليه في هذا  بأس
ــت عليهم مبسيطر)، ولكن هناك رؤى  العالم احلر (فلس
ــرح، وقد تكون مؤثرة في العملية اإلبداعية، وقد  وآراء تط
ــي منه، فالنص واملتلقي حينما  ينقاد لها املبدع دون وع
ــدث بينهما عملية التفاهم، البد من أن حتدث معاجلة  حت
ــتخدام املبدع  ــرة لالمية الثقافية في اس ولو غير مباش
ــكيل املعنى، كي حتمل  للكلمات احلية املتداولة في تش
فلسفة العصر وتعتمد على جواز نافذ املفعول أو تأشيرة 
ــعر،  ــة النثر، بينما نحن في منطقة الش لدخول منطق
ــعرية،  ــة كونية نثرية ش ــرك بلغ ــدع ان يتح ــى املب وعل
ــداع.. وحمل  ــاوز احلدود مبنطق االب ــعرية نثرية، ليتج ش
ــورات الثقافية،  ــداده املئات من الث ــا التاريخ على امت لن
فمثال التاريخ القدمي لوادي الرافدين تقول الرواية ثار (انو) 
وإخوانه على آبائهم اآللهة، فقطعوا أوصالهم، ليحلوا 
احلركة والعمل والضياء محل السكون والركود والعماء، 
ــي حدثت فيها ثورات  ــالمية الت ناهيك عن العصور اإلس

حداثوية كثيرة مماثلة.
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البينة الجديدة/ محمد الفيصل 
ــالمية  ة اإلس ــارك بيت البياع الثقافي أحزان األمّ ش
ــف األليمة،  ــرى واقعة الط ــي العالم بذك واألحرار ف
ــث أقام  ــرة حي ــه الثامنة عش ــالل دورت ــاء ذلك خ ج
ــيد الشهداء  ــبة ذكرى استشهاد س ــة مبناس جلس
ــى فيها الباحث  ــني (ع) ألق وابي االحرار االمام احلس
ــرة بعنوان  حاض ــكرجي) مُ ــن عباس الش (رضا حس
ــر البيت  ــادارة مدي ــيني النموذجي) ب ــب احلس (املوك
ــتعرض بنبذة  احلاج- كمال عبداهللا العامري الذي اس
ــي عام 1964.. وهو  ــيرة الضيف املولود ف مختصرة س
من روّاد اجملالس الثقافية والبغدادية املعروفة وكذلك 
ــاركات عديدة  ــني في إذاعة بالدي وله مش من العامل
ــة واألدبية.. بعد  ــات الفكري ــي املنتديات واملهرجان ف

ــة عن واقعة  ــكرجي محاضرته  مبقدم ــك بدأ الش ذل
ــر ما يقرب من قرون عديدة  الطف وآليات احيائها عب
مستوقفاً عند اجلذور التأريخية للمواكب احلسينية 
ــام مُستعرضاً اهدافها  التي قسمها الى ثالثة أقس
ــى ما  داً عل ــدّ ش ــة مُ ــة والتربوي ــة واالجتماعي الديني
ــة، ومن خالل  ــارة االربعيني ــي الزي ــا ف ــاهده منه نش
ــرح الباحث الكثير  ــخصية وامليدانية، ط جتاربه الش
ــن ان تفضي الى اعداد  ــن املقترحات التي من املمك م
ــدوره ان ينقل القضية  ــيني منوذجي مبق موكب حس
ــع وأكبر من بُعدها احلالي  احلُسينية الى مديات اوس
ــم بطريقة أكثر حضارية لتعرف  ويعرضها الى العال
ــني -ع-   ــالة االمام احلس ــع رس ــون اجم ــعوب الك ش
ــامية  احلقيقية التي دفع من اجل بلوغ اهدافها الس

حياته وأهل بيته الكرام االطهار ليختتم الشكرجي 
ــل أن يحفظ  ــز وج ــى الباري ع ــاء ال ــه بدع محاضرت
العراق وشعبه الصابر وان يسترد عافيته، وهو مير في 
ــية نتيجة تكالب  ظروف غاية في اخلطورة واحلساس
ــارك احلضور من  ــر والكفر عليه، بعدها ش قوى الش
املثقفني ورواد اجملالس الثقافية واحلسينية مبناقشة 
ــر من اجلدل  ــارت الكثي ــاور احملاضرة التي اث ــم مح أه
ــا الضيف مبوضوعية  ــاؤالت، اجاب عنه واآلراء والتس
ــهادة  ــمّ اختتمت مبنح احملاضر ش ــة عالية.. ث ومهني
ــاج العامري الذي   ــر  البيت احل ــة من قبل مدي تقديري
ــداد وأن يعظم  ــى له وللجميع دوام التوفيق والس متنّ
ــأ حرارته عبر  ــاب الذي لم تنطف ــم بهذا املص اجوره
األجيال وسيبقى خالداً مهما تقادمت األزمنة عليه.

عدنان جمعة الساعدي
أماسي الصيف املتأخرة، 
ــطنبول  اس ــة  بأزق
ــر الذي  ــة، القم املنحني
ــه حبيبتي،  مير على وج
ــه الذي يأتيني  هو نفس
في كل ليلة، أنه اإلميان 
ــول  ــدور ح ــأن األرض ت ب
ــا  عينيه ــدز،  يل ــزل  من
ــا  يداه ــني،  الدافئت
الباردتني تضغطان على 
حنجرتي، أنتَ الشيطان 
ــداً،  أب ــذب  يك ال  ــذي  ال
اجملون،  ــة  حال ــى  أتخط
ــاة التي  ــا ذاتي، احلي إنه
إليها في اجلانب  أنتمي 

ــي،  نفس أجتاهل  اآلخر، 
ــا مجهوالً،  أحمل حنين
ــا  نافذته ــن  م ــرب  أقت
الليل  الضيقة في ذلك 
جنوم  ــي  ترافقن ــارد،  الب
هائلة، واملساء يضحك، 
الزهري  بفستانها  يلدز 
ــر  ــك أيضا، تنش تضح
ــطح  ــي الس ــا ف ثيابه
األعلى ونحن متعانقان، 
ونهداها  ــف  ترجت الريح 
ــان،  ينصت ــران  الصغي
ــطء،  بب ــي  ه ــص  ترق
ــك اللحظات،  تؤملني تل
ــرات،  حس ــي  بأعماق
ــلُ األمس على بحر  أتأم
ــم  نش ــا  كن ــرة)،  (مرم
ــازح  من ــر،  البح ــة  رائح
ــازل  يغ ــح  يترن ــورس  ن
ــل  وتفاصي ــواج،  األم
ــرة، بانتظار  أخرى صغي
ــأت، عرفتُ أن  زورق لم ي
ــمس واملطر أحزما  الش

حقائبي.
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د. حازم ابراهيم الشمري

على أعتابكَ األقدارُ تغفو
وأفئدةُ الزمانِ اليكَ تهفو

وترقى فيكَ أرواحٌ وتسمو
لُّ كفُّ بذكركَ هامةٌ ويُجَ

ألنكَ في مدارِ الكونِ جنمٌ
الهيٌ بكلِّ النورِ يطفو

وبحرٌ للمروءةِ مستفيضٌ
طفُ وتضحيةٌ وايثارٌ وعَ

ني للصبر عزمٌ فمنكَ يشدُّ
وميلؤ خافقي بهواكَ لطفُ

وتغمرني بكَ األيامُ رفقاً

فُّ ويُرشدني الى معناكَ طَ
فإنكَ في ضمير األرض أمنٌ

وفي أعماقها جرحٌ ونزفُ
وحصنٌ مانعٌ تأوي اليه

عفُ ها سقمٌ وضَ نفوسٌ هدّ
أال يا قبلةً ملن استقاموا

وا ومن جادوا بدنياهم وعفُّ
ويا يسراً وجوداً هاشمياً

ونبراساً ملن يقوى ويعفو
ذكرتكَ واألسى يجتاحُ صدري

صفُ ويفتكُ بي من األوجاعِ عَ
ويرميني بجبِّ التيهِ قهرٌ

ويهوي بي الى الظلماء خسفُ
ولي وطنٌ جريحٌ مستباحٌ

هم ذلٌ وحتفُ وأهلٌ مسَّ
واني في رحابكَ جئتُ أرجو

لدنيانا أماناً ظلَّ يجفو
وأشكو من بالءاتٍ متادتْ

وا وجبارينَ ما النوا وكفُّ
فقد عاثوا فساداً في ربانا

رْفُ وما أثناهمُ دينٌ وعُ
وليس امامنا االَّكَ نهجٌ

به نعلو على الدنيا ونصفو

بالل الجميلي
فعني القمرُ، صَ

حينما أمسكتُ بطرفِ اللّيل.
ناء. يعُ فرصةَ الغِ متُ يُضِ الصَّ

يخُ الغليظ، دعِ التَّوسلَ أيّها الشّ
لسَ الرَّصيف. اجلس حيثُ جَ

ضاقتْ أجفانُ املالئِكة.

ــتغفارَ  ــمعُ اس ــن اليمنيِ ستس مِ
املَشانق،

ن قبضةِ  ــتْ أيضا مِ س احلبالُ حتسَّ
د. اجلالّ

ــةِ  باح ــي  ــحُ ف التَّأرجُ ــن  كانَ ميك
املعبد، 

حبةَ ابنِ كاهن. لو ادعيتُ صُ
وقوفٌ أو توقُّف،

تفهمُ األرضُ نيّاتَ اخليولِ
تطيها. ن عنيِ من ميَ مِ
هُ مرآة، كلَّ ما أحتاجُ

أصفِّفُ وَجهي، 
التي، أُنهي حَ

وأنطلق.
يرُ فرسِ األمير. فليسَ غَ

عبدالرزاق السويراوي
خلود

ــطراً كبيراً من عمره  أفنى ش
في البحث عن سرّ اخللود في 
احلياة. طاف في مشارق األرض 
ــراً اعتقد, أو  ــا. وأخي ومغاربه
ــه اقترب من ذلك حني  كادَ, أن
ــب الهيئة,  ــادف رجالً غري ص
في صحراء, بدتْ في سعتها, 
ــف بزهوٍ  ــة. وقد وق ال متناهي

ــلٍ كان واضحاً  ــرب رأسِ رج ق
أنّه مات للتو وهو مرمي على 
األرض فيما انعكست أشعة 
الظهيرة على  ــمس  ضوء ش
ــا الصحراوي. رماه  ذرات رمله
ــرة، فأرعبته كما  الرجل بنظ
ــي قلبه. أراد  لو أنها وخزته ف
ــذه النظرات  ــى ه أنْ يتحاش
ــق  القل دَ  ــدّ يب ــي  لك ــا  وأيض
ــؤال  ــاوره, بادره بالس الذي س
متلعثماً, فخرجت الكلمات 
ــفتيه  ــن بني ش ــة م متقطع
ــنْ  ــت ومَ ــنْ أن ــني «مَ املرجتفت
تّه دون  ــذي أمَ ــل ال ــذا الرج ه

رحمة؟؟». 
ــاب الرجل الغريب الهيئة  أج
ــو  ه ــل  الرج ــذا  «ه ــلٍ  بعج

ــأنَ  ا أنا فال ش ــش. أمّ جلجام
ــك قابضاً  ــد جئت ــك بي, وق ل

أيضا لروحك».
رقاد

ــرّتْ  م ــة  وليل ــةٍ  ليل ــون  ملي
هُ بأنْ  .. حلمُ ــدٌ ــو راق عليه وه
ــتيقظ يوماً ما، ما انفك  يس
قَ له  ــراً حتقّ يراودهُ دوماً. وأخي
ــرعان  س لكنه  ــتيْقظ..  واس
ــتْ لديه رغبة البقاء  ما تالش

مستيقظاً.. 
ــذه املرة, أنْ ينامَ مدى  فقرّرَ, ه

احلياة.
فضيحة 

للمرّة الثانية، ورمبا العاشرة، 
قام بنشرِ نفسِ  التنويه، في 
صحف املدينة اخملتصة بنشر 

ــحٌ  (صحي ــي..  األدب ــداع  اإلب
ــمٍ مستعارٍ  أنّني كتبتُ بإس
لظروف خاصة بي, ولكن هذا 
ــماح  ــي بأيّ حال, الس ال يعن
مجهودي..  ــرقة  بس للبعض 
ة, وللمرة  ــدّ رهم بش ــذا أحذّ ل
ــرة  ــرقتي م ــن س ــرة م األخي
ــنة التالية,  أخرى..).. في الس
ةٌ حول فضيحةٍ  حدثَتْ ضجّ
ــل  وبالدلي متّ  ــد  فق  , ــةٍ أدبي
القاطع، إدانة صاحبِ اإلعالن، 
صديقهِ  مخطوطةِ  ــرقةِ  بس

الذي مات قبل سنتني..
تداعيات 

ي.  ــمِ كإس ــي  يالحقن كان 
ــي النهار. كنت  ــي الليل وف ف
ــلُ اللحظةَ التي تفارقُ  أتوسّ

ــولَ  ــأنْ تط ــي ب ــه ذهن صورُتُ
ــي يغادرُني.  ــر, علَّ خوف كده
ــي  الت ــة  اللحظ ــت  فكان
ــالً, ليس ألنّه  ــا طوي انتظرْته
ا ألنّني أنا  مات والى األبد, وإمنّ

اآلخرُ شاركتُهُ موتَه...
خمرة

ــاً  ــة مترنّح ــن احلان ــرج م خ
وحني احتوته ظلمةُ الشارع 
ــاعته بإرتباك،  ــى س ال نظر 
فوجدها قد جتاوزتْ اخلامسة 

والعشرين.
إصالح  

ــارع  س ــكني,  املس ــا  أن
ــالح  إص ــى  عل ــورون  امليس
جيبي املثقوب فأحدثوا فيه 

ثقباً ثانياً.

ÖÏuÏ€a@·ˆaÖ@’‹”@NN@pÏΩaÎ@ÒbÓßa

�aÜu@Ò7ñ”@óñ”

العقابي 

ل المرئيات من النغم الشعري للمفردة قصائده تتناغم مع سياق عطائه الشعري وبذلك استطاع أن يشكّ



السيرة الذاتية للراحل:
ــي  ف ــدي  امله ــفيق  ش ــد  ول
ــة الديوانية عام ١٩٥٦.  محافظ
ــة الدكتوراه  ــل على درج وحص
ــن من جامعة  ــفة الف في فلس
ــام ١٩٩٦، والده كاتب  ــداد ع بغ
ــات  ــي محافظ ــل ف ــدل عم ع
ــط،  ــا مدن الوس ــدة اهمه عدي
والدكتور شفيق املهدي مرشح 
العلمية  ــور  البروفيس ــة  لدرج
بعد ان نال األستاذية (مساعد) 
عام ١٩٩٧، شغلته دوائر امليدان 
ــرحي والثقافي والوظيفي  املس
الثقافة  وزارة  ــات  ــي مؤسس ف
ــرا عاما  ــل مدي ــة فعم العراقي
ــام  ــل» ع الطف ــة  ـــ«دار ثقاف ل
ــراً عاما  ــر مدي ــم اختي ٢٠٠٣، ث
ــرح العراق عام  ــينما ومس لس

ــة  ــل هذه املؤسس ٢٠٠٨ لتأهي
ــت احلرمان  ــي عان ــة الت العريق
ــار  ــب كب ــه حس ــح مبهمت وجن

ــرح  ــي الفن واملس ومتخصص
العراقي واملتبقني من روادهم. 
دخل دار ثقافة النشر الكردية 
ــوزارة الثقافة مديرا  التابعة ل
عاما لها بعد اقصائه من إدارة 
اثر  ــرح  واملس ــينما  الس دائرة 
عرض ممثلة أملانية على خشبة 
ــبها  ــي وحس ــرح الوطن املس
لتكميم  ــدة  انها مكي آخرون 
صوته العالي في نهج احلرية 
ــام ٢٠١٣  الع ــي  ف ــة.  والثقاف
ــداد عاصمة  بغ عندما كانت 

دم الدكتور  ــة قُ للثقافة العربي
ــى محاكمة  ــفيق املهدي إل ش
قضائية في العراق ترافق معها 

ــحب  ــة بس ــر وزارة الثقاف ام
ــه  وتوجي ــة  الوظيفي ــده  ي
عقوبة االنذار مع صدور بيان 
ــع  ــه م ــده لوقوف ــمي ض رس
دم  ــي قُ ــرحي أملان عرض مس
على خشبة املسرح الوطني 
ــداء واضح  ــه ن ــي وفي العراق
ــى اثرها امتدت  ــة وعل للحري
ــات واالعتصامات  االحتجاج
الثقافية تضامنا مع الدكتور 
ــي بغداد  ــدي ف ــفيق امله ش
ــن احملافظات وابرزها  والعديد م
االحتجاج الذي ظهر في شارع 

ــداد على امتداد  ــي في بغ املتنب
اسابيع اضافة إلى احتجاجات 
عربية ملثقفني عرب في عدد من 

ــة، تعاطف معه  ــدول العربي ال
ــي قضيته  ــارع العراقي ف الش
ــابقة  بيد أن آخرين اعتبروها س
ــا  اجله ــن  م ــى  ضح ــراق  للع
مبنصبه الوظيفي. آخر منصب 
ــغله قبل رحيله مديرا عاما  ش
ــكيلية  التش ــون  الفن ــرة  لدائ
ــد ان نادى  ــي وزارة الثقافة بع ف
كبار تشكيليي العراق بوجوب 

ــغاله لهذا املنصب، استاذ  اش
ــام ١٩٨٢وفاز  ــذ ع ــي من جامع
باستفتاء اقامته مؤسسة النور 
ــة كافضل  ــويدية العراقي الس
ــخصية ثقافية لعام ٢٠٠٩..  ش
له مؤلفات عديدة ابرزها (ازمنة 
املسرح) و(الشفرة والصورة في 
ــز في  ــل) و(املوج ــرح الطف مس
تاريخ املسرح العراقي) و(املوجز 

ــي  ــرح الفرنس ــي تاريخ املس ف
ــي جون بول  ــة ف احلديث: دراس
سارتر) و(كراسة مفهوم الزمن 
ــرح الفرنسي احلديث:  في املس
ــارتر)  ــون بول س ــة عن ج دراس
اضافة إلى عشرات البحوث في 
املهني.. قدم عروضا  تخصصه 
ــي  العراق ــرح  املس ــي  ف ــارزة  ب
ــرحيتا (مكبث)  ــا «مس واهمه
ــبير  لشكس ــة)  و(العاصف
ومشعلو احلرائق ملاكس فريش 
ــا جتريبيا  ــت اجتاه ــي احدث والت
ــي املعاصر  ــرح العراق في املس
رواية  (املعطف) عن  ومسرحية 
غوغول بنفس االسم وهو أطول 
عرض صامت في تاريخ املسرح 
ــرحية  مس ــرج  واخ ــي  العراق
(لعبة حلم) للكاتب السويدي 
ــد  ــترينبيرج) وع ــت س (اوغوس
العرض الثالث لهذه املسرحية 
ــر  الكثي ــى  إل ــة  اضاف ــا  عاملي
ــرف  ــروض االخرى.. اش ــن الع م
ــن مئة  ــر م ــى أكث ــش عل وناق
ــوراه  ودكت ــتير  ماجس ــالة  رس
لنيل  ــت  نوقش اطروحة  ــر  وآخ
ــهادة الدكتوراه من اكادميية  ش
ــة جامعة بغداد  الفنون اجلميل
يوم ٢٠١٥/١/٢٠ ومنذ عام ١٩٨٩ 

وحلد كتابة هذه السطور مازال 
ــة  ومناقش بالبحث  ــتمرا  مس
ــتير والدكتوراه  اطاريح املاجس
ــراق . ومن اجلدير بالذكر  في الع
ــفيق املهدي قد  ــور ش ان الدكت
ــات اكادميية  انتخاب ــي  ــاز ف ح
ــي منتصف  ــون اجلميلة ف الفن
عام ٢٠٠٣ على عمادة اكادميية 
ــة  باالغلبي ــة  اجلميل ــون  الفن
محاضرات  ــت  نال ــاحقة،  الس
ــدي في  ــفيق امله ــور ش الدكت
ــد  للعدي ــة  املكوكي ــه  رحالت
ــورا  ــة حض ــدول العربي ــن ال م
ــن أهم هذه  ــع النظير م منقط
ــت في دولة قطر  احملاضرات كان
وفي العاصمة املصرية القاهرة 
ــا  ــة كم ــس العاصم ــي تون وف
ــور املتابعني على ان  الح جمه
ــي املغرب  ــرات ف ــي محاض يلق
ــي العاصمة األردنية  وآخرها ف
عمان مضافا إلى ذلك تغطيته 
ــاطات  النش ــب  الغل ــة  الدائم
ــراق  الع ــدن  م ــي  ف ــة  الثقافي
ــل واملؤمترات  وجامعاتها واحملاف
ــي  ــأن الثقاف ــم الش ــي ته الت
ــى جائزة  ــي، حاصل عل العراق
ــرحي في  ــرج مس ــل مخ أفض

العراق عام ١٩٨٩.

(                     ) تعزي األوساط الثقافية والفنية برحيله
ÜËΩa@’Ó–ë@âÏn◊Ü€a@ÔyäéΩaÎ@ÔˆaÎä€aÎ@Êb‰–€a@k�ÓÃÌ@pÏΩa
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ــرح  ــرح العراقي) و(املوجز في تاريخ املس ــرح الطفل) و(املوجز في تاريخ املس ــفرة والصورة في مس ــرح) و(الش له مؤلفات عديدة أبرزها (أزمنة املس
ــرح الفرنسي احلديث).. ببالغ األسى واحلزن وبقلوب مؤمنة بقضاء اهللا  ــة في جون بول ارتر) و(كراسة مفهوم الزمن في املس ــي احلديث: دراس الفرنس

ت «البينة اجلديدة» خبر وفاة الدكتور (شفيق املهدي) املدير العام لدائرة الفنون التشكيلية، نشاطركم أملكم وأحزانكم بهذا  وقدره تلقّ
املصاب اجللل برحيله، ونتقدم لعائلته ومحبيه وذويه بتعازينا القلبية احلارة، ومبشاعر املواساة والتعاطف األخوية اخمللصة، سائلني اهللا 

د الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.. إنا هللا وإنا إليه راجعون.. تعالى أن يتغمّ

اعداد / القسم الفني 

@âÏn◊Ü€a@paäôb™@o€b„
@Èm˝yâ@ø@ÜËΩa@’Ó–ë
@fiÎÜ€a@Âfl@ÜÌÜ»‹€@ÚÓ◊ÏÿΩa
@…�‘‰fl@�aâÏöy@ÚÓiä»€a

7ƒ‰€a

متابعة / البينة اجلديدة 
ــني  غابت الفنانة ميريهان حس
ــد  ض ــا  قضيته ــة  جلس ــن  ع
ــرطة، والتي عقدت  ضابطي ش
ــة التي  ــي القضي ــس، وه باألم
ــة  متبادل ــات  اتهام ــهد  تش
ــث يتهمها  ــني، حي ــني الطرف ب
تأثير  ــادة حتت  بالقي الضابطان 
أثناء  ــداء عليهما  واالعت اخلمر، 
ــد  إح ــي  ف ــا  عملهم ــة  ممارس
ــا وجهت لهما  ــن، بينم الكمائ
ميريهان اتهاما بهتك عرضها 
أثناء احتجازهما لها بقسم 
ــم  عاص ــك  الشرطة.ومتس
ميرهان،  ــي  محام قنديل، 
ــهادة العمال  بسماع ش
ــارع  املتواجدين في الش
الذي  ــيارات  الس مبوقف 
ــرب منه،  ــداث بالق وقعت األح
ــن  م ــخة  بنس ــب  طال ــا  كم
التى  الداخلية  ــات  التحقيق
ــن مع  ــة األم ــا مديري أجرته
ــت  الواقعة.وكان ــي  ضابط
نيابة جنوب اجليزة الكلية 
قد أحالت الفنانة ميرهان 
ــة  ــى محكم إل ــني  حس
القيادة  ــة  بتهم ــح  اجلن
ــول،  الكح ــر  تأثي ــت  حت
موظف  ــى  عل والتعدي 
ــة  تأدي ــاء  أثن ــام  ع
ــا أحالت  ــه، كم وظيفت
ــم  ا ضابطني بقس أيضً
التعدي  ــة  بتهم الهرم 
ــابة  ــى الفنانة الش عل

وسبها في أيار ٢٠١٦.

@Úé‹u@Â«@kÓÃm@¥éy@ÊbËÌ7fl
bËn‡◊b™متابعة / البينة اجلديدة

ــعودية وعد حرصها  ــن النجمة الس معروفٌ ع
على نقل صورة إيجابية دائماً إلى جمهورها عن 
يومياتها وحياتها املهنية واخلاصة، والتي تضع 
ــر منصات  ــث عنها عب ــدوداً خالل احلدي ــا ح له
التواصل اإلجتماعي. إالّ أنّ وعد فاجأت متابعيها 
ــتغرام»، منوّهةً بأنّها  ــالنٍ ملفت على «إنس بإع
ــابقة، وعلّقت  ــت عن إدارة أعمالها الس انفصل
ــاء اخلير. أحب أبلغكم عن تغيير  بالقول: «مس
ــإدارة أعمالي لرقم جديد، والرقم  الرقم اخلاص ب

القدمي مالي أي صلة فيه».

b:bñ–„a@Ú‘Ó‘y@—íÿmÎ@bËn‡ï@Â«@xä•@Ü«Î
متابعة / البينة اجلديدة

ــع التواصل بردها  ــعلت الفنانة املصرية منى زكي مواق أش
ــي يتعرض لها بعض النجوم  ــؤال عن االنتقادات الت على س
بسبب إطالالتهم. وأشارت خالل تصريح لبرنامج «تراندينغ» 
ــة MBC ٤ إلى أن شكل الشخص ال  الذي يعرض على شاش
ــت: «دي حاجة ما تخصش حد». وأضافت:  يعني أحداً. وقال
ــكل حد ما يتفرجش عليه». «احلقيقة اللي مش عاجبو ش
ــن املتابعني. ووصل عدد من  ــل معها عدد كبير جداً م وتفاع
ــي تراندينغ» على  ــاهدوا الفيديو على صفحة «أم بي س ش
«إنستغرام» إلى أكثر من ١١٥ ألف مشاهد. واعتبر بعضهم 
ــربيني بعد تعرضها  أن منى زكي تدافع عن الفنانة دينا الش
لالنتقادات بسبب الفستان الذي ارتدته في افتتاح مهرجان 

اجلونة السينمائي. وعلقت األخيرة على ذلك بإلغاء خاصية 
التعليقات على حسابها في «إنستغرام».

’«bï@�ÖâÎ@âb„@‚ÏvÁ@ø@Ô◊ã@Û‰fl

متابعة / البينة اجلديدة
ــرار  ــدة عن أس ــاؤالت عدي ــا تس ــد أن وصلته بع
جمالها وأناقتها ورشاقتها، قرررت مي عز الدين 
ــر الهواتف الذكية،  ــمها عب إطالق تطبيقا باس
متخصصا في األزياء واملكياج، وذلك تلبية لرغبة 
ــكل املميز  الكثير من الفتيات، خاصة بعد الش
ــلها األخير  ــالل مسلس ــرت عليها خ الذي ظه
«رسايل».ويحمل التطبيق اسم مي باإلنكليزية، 
ــتخدمه من  ــح فيه بالتفصيل كل ما تس وتوض

ــات  ــتحضرات التجميل والعدس أنواع مس
ــتعمالها،  اس ــل  تفض ــي  الت ــة  الالصق
ــن تتعامل معهم،  ومصممي األزياء الذي
ــا الفنية.  ــس من أعماله ــب كوالي بجان
ــابها على  ــرت مي فيديو عبر حس ونش
ــل  تفاصي ــه  في ــرح  تش ــتغرام»  «إنس
ــبباً في  مفاجأتها هذه، والتي كانت س
ــع جمهورها  ــن التواصل م ــا ع غيابه

كعادتها عبر السوشيال ميديا.

bËˆb–nÅa@äç@—íÿm@ÂÌÜ€a@å«@Ôfl
متابعة / البينة اجلديدة

التقطت عدسات الباباراتزي النجمة التركية بيرين 
سات وهي تخرج من عيادة احد االطباء في منطقة 
ــرت صور  ــطنبول. وانتش ــي اس ــاش ف ــان ط نيش
ــيارتها،  ــات اثناء خروجها من العيادة باجتاه س س
ــن  الذي ــني  الصحافي ــل  تتجاه ان  ــتطاعت  واس
ــئلة الفضولية، واكتفت بالصمت  اغرقوها باالس
واالبتسام لهم، دون ان ترد عليهم. واعتبرت بعض 
ــائل االعالم التركية ان بيرين كانت عند طبيب  وس
نسائي، حيث تخضع للعالج مجدداً، في سعيها 
لإلجناب من زوجها املغني كينان دوغلو، اال أن تقارير 
ــة التركية تعاني  ــة اخرى اكدت ان النجم صحافي
ــن الزكام احلاد نتيجة تغير الطقس، ما اضطرها  م
ــى صحتها،  ــب لالطمئنان عل ــاب الى الطبي للذه
ــية تتأثر مبسألة عدم  ــيما وان حالتها النفس ال س
ــر الذي يضعف  ــاب االطفال، االم ــا على اجن قدرته
صحتها، وغالبا ما تبدو اكثر نحافة من قبل. يذكر 
ان الصحافة التركية حتدثت في االسابيع املاضية 
ــاجرة  ــبب مش ــال انفصال الثنائي بس ــن احتم ع

ــرعان ما  بينهما واقدام زوجها على ضربها، لكن س
مت تكذيب هذا اخلبر ونفيه بشكل نهائي.

pbç@ÂÌ7i@ ÏöÅ@Ú‘Ó‘y@bfl
_›–ü@lb¨�@ÜÌÜu@x˝»€

متابعة / البينة اجلديدة
انتشرت خالل األيام املاضية 
ــات على  ــة فيديوه مجموع
وحتديداً  ميديا،  ــيال  السوش
ــتغرام»،  ــق «إنس ــر تطبي عب
لسيّدة عراقية مسنّة، تعلن 

ــان ماجد  ــا زوجة عم الفن أنّه
ــي  ــا توف ــدس، وأن زوجه املهن
ــرة، وظهرت باكية وهي  منذ فت
باملساعدة. وتطالبه  ــده  تناش
ــن املهندس  ــيدة طلبت م الس
ه،  ــم ببنات عمّ أن يعتني ويهت

، قائلة إنهنّ  وأوصته برعايتهنّ
ــي اليوم  ــه»، وه ــة برقبت «أمان
ــوت  ــن أن مت ــراً م ــة كثي خائف
وتتركهنّ بعد مرضها الشديد 
ممتلكاتها  ــة  العائل ــارة  وخس
ومعملها في العراق. وبعد فترة 

ــار الفيديو، متّ حذفه  من انتش
ــابات، ولم  ــن احلس عن عدد م
ــي الوقت الذي  يعد موجوداً، ف
ما زال كثيرون يقومون بتداوله 
ــبوك»،  على «يوتيوب» و»فايس
ــدس  املهن ــت  صم ــلّ  ظ ــي  ف

ــد أحيا  ــل أيام ق ــذي كان قب ال
ــبة اليوم  ــالً غنائياً مبناس حف
الوطني السعودي الـ ٨٨، على 
ــز امللك  ــرح مرك ــبة مس خش
ــراف  ــد الثقافي، وحتت إش فه

املايسترو مدحت خميس.

Ÿnj”äi@Ú„bflc@Ÿ�‡«@pb‰i@ZÍÜëb‰m@êÜ‰ËΩa@Üubfl@·«@ÚuÎã



لالستفســـــار واالعالن االتصـــــــــال باالرقـام التاليــــــة : ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ - ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣

albaynanew@yahoo.comalbaynanew@yahoo.com

الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 

www.albayyna-new.com

العدد (٣٠٣٩) االربعاء ١٠/٣/ ٢٠١٨    

16 استراحة 

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

albaynanew@yahoo.com

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



17اقتصادية

بغداد / البينة الجديدة 
ــعار بعض احملاصيل  ــررت وزارة الزراعة ارتفاع اس ب
واخلضروات في االسواق احمللية مؤخرا، الى اجراءات 
مؤقتة حلني طرح املنتج احمللي خالل شهرين. وذكر 
ــد النايف «نتيجة  ــمي للوزارة حمي ــق الرس الناط
لشح املنتج الزراعي احمللي في مطلع شهر آب من 
ــتهالك احمللى وتلبية  ــد االس كل عام، ومن اجل س
ــلة الغذائية للمواطن العراقي، قامت الوزارة  الس
بفتح االستيراد للعديد من محاصيل اخلضر ومنها 
(الطماطة والبطاطا والثوم) وذلك في بداية شهر 
آب من هذا العام«، مشيرا الى ابالغ وزارة التجارة، 
ــميا من  ــركة العامة للمعارض العراقية رس الش

ــذه احملاصيل ومن  ــتيراد له اجل منح اجازات االس
ــاف ان «ما مت تدواله في  جميع املنافذ والدول. واض
ــة جاء نتيجة  ــعار الطماط االعالم من ارتفاع اس
قلة توريد احملصول من اجلانب االيراني السباب غير 
ــة انتاج الطماطة  ــة قد تكون ناجتة عن قل معروف
ــز منافذ  ــار الى عدم تركي ــران«، داعيا التج ــي اي ف
ــتيراد على دولة واحدة، وضرورة االستيراد من  االس
ــتهالك  ــد االس جميع املنافذ الدولية من اجل س
ــواق احمللية  ــعار في االس ــي ومنع ارتفاع االس احملل
وعدم اثقال كاهل املواطنني. واعتبر هذه االجراءات 
ــن هذا احملصول  ــة، حلني طرح املنتج احمللي م مؤقت

في مطلع شهر تشرين الثاني.

البصرة / البينة الجديدة 
ــتثمار البصرة  ــة اس ــس هيئ ــث رئي بح
ــد مع وفد  ــب محم املهندس علي جاس
ــركة فوالنت للصناعة الصينية  من ش
ــركات الصينية  ــتثمار الش امكانية اس
ــكن والطاقة والصحة  في مجاالت الس
ــة البصرة. وقال محمد في بيان  مبحافظ
ــهيالت في  صحفي امس «ان هناك تس
ــركات».  ــتثمار العراقي للش قانون االس
ــرض للفرص  ــيرا الى انه مت اجراء ع مش
ــتثمارية ملدينة النخيل السكنية  االس
ــا. من جانبه اوضح ممثل  واهم امتيازاته
ــركة  ــول ان الش ــون يوجن ي ــركة ج الش
ــول  ــة ح ــن ٦٠ دول ــر م ــي أكث ــل ف تعم
ــعودية  ــيا و الس ــم من بينها روس العال
ــيا، مبدياً  ــتان و اجلزائر و بالروس و باكس
ــتثمار اجملمعات  ــتعداد الشركة الس اس
ــاريع املصافي  ــكنية الكبيرة ومش الس
ــار إليه جون  ــتثمارية. ووفق ما أش االس
يوجن يول، فان مجموعته اختارت البصرة 
«ملا حتتويه من موقع متميز وان الشركة 
ــة  مدين ــتثمار  اس ــة  إمكاني ــتدرس  س

ــا «من املدن  ــكنية وجعله النخيل الس
ممت عبر  ــي صُ ــة»، وهي املدن الت الذكي
ــة والتجارية  ــق الصناعي ــاج املناط «إدم
والبنية اخلدمية وأماكن الترفيه بطريقة 
متناغمة، وتزويدها بتكنولوجيا متطورة 

جدا مبا يالئم متطلبات احلياة العصرية».
ــة النخيل يقع  ــروع مدين ــر ان مش يذك
على مساحة ٢٤٠ كم مربع في منطقة 
ــر فيما  ــى خور الزبي ــاه الضحلة عل املي
سيحتوي املشروع السكني ايضا على 

ــة للتكنولوجيا  ميناء ومنطقة صناعي
ــق  ومناط ــال  اعم ــة  ومنطق ــة  املتقدم
ترفيهية طبيعية ومحمية بيئية تدخل 
ــاس  ــم األس ــن التصامي ــرة ضم الول م

للمدن العراقية.

بغداد / البينة الجديدة
ــعار النفط ارتفاعها، يوم  واصلت أس
ــى  ــواق تخش ــاء، في أس ــس الثالث ام
ــادة فرض  ــي العرض، مع إع ــاً ف تراجع
العقوبات األميركية على إيران، بينما 
ال يتردد بعض املستثمرين عن احلديث 
ــة دوالر للبرميل  ــغ مئ ــعر يبل ــن س ع
ــة و١٥  ــاعة اخلامس الواحد. وفي الس
دقيقة بتوقيت غرينتش بلغ سعر خام 
ــنت  برنت ٨٥ دوالراً للبرميل بزيادة ٥ س
ــبة ٠٫٠٦٪ عن آخر إغالق للسوق.  بنس

ــزت العقود اآلجلة للنفط أكثر من  قف
ــس االول االثنني،  ــل أم ــن للبرمي دوالري
ــهدها  ــتويات لم تش ــل إلى مس لتص
ــي ٢٠١٤، مع اقتراب  ــرين الثان منذ تش
ــات أمريكية على إيران والتوصل  عقوب
ــاق من أجل إنقاذ اتفاقية التجارة  التف
احلرة ألمريكا الشمالية {نافتا}. وأشار 
املستثمرون إلى أنهم يتوقعون ارتفاع 
األسعار، حيث زاد اإلقبال على اخليارات 
التي تعطي ألصحابها حق شراء خام 
برنت مقابل ٩٠ دوالرا للبرميل بنهاية 

ــرين األول. وقال محللون إن ارتفاع  تش
أسعار النفط وقوة الدوالر قد يلحقان 
ــى اخلام في  ــو الطلب عل ــرر بنم الض
ــوق  ــام املقبل. وينصب تركيز الس الع
ــى العقوبات األمريكية على  حاليا عل
قطاع الطاقة اإليراني، والتي ستدخل 
ــن الرابع من  ــارا م ــز التنفيذ اعتب حي
ــدف إلى  ــرين الثاني وته ــر تش نوفمب
ــن ثالث أكبر  ــادرات النفط م ــف ص وق
منتج للخام مبنظمة البلدان املصدرة 

للبترول {أوبك}.

›Ófl5‹€@�aâ¸ÎÖ@85@µg@…–mäÌ@¡–‰€a
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NO.3039.WED.3.OCT.2018 العدد (٣٠٣٩) االربعاء ٣ / ١٠ / ٢٠١٨ 

إعـــــــــــالن 
ــماعيل) التي تطلب  ــل اِّـدعية (زهره كاظم اس ــى الدعوى اِّـقامة من قب ــاًء عل بن
ــرتاض مراجعة  ــي) فعلى من لديه اع ــاض) اُّـ (الطائ ــا) من (العض ــل لقبه (تبدي
ــوف تنظر هذه اِّـديرية  ــه س ــذه اِّـديرية خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكس ه
ــنة  ــن قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لس ــق احكام اِّـادة (٢٢) م ــوى وف َّـ الدع

.(٢٠١٦)
اللواء هيثم فاضل عباس

مدير األحوال اِّـدنية والجوازات 
واإلقامة العامة / وكالة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٥٤٢ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١

إعــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ العقار التسلسل (٤٩/٢) م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ الكوت العائد للمدين (محمد طالب 
ــراء مراجعة هذه  ــون دينار فعلى الراغب بالش ــان) البالغ (١٥٠٠٠٠٠٠) ملي ــب الدائن (عالء عبد فرح ــوزة لقاء طل ــد) اِّـحج محم
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة  ــتصحباً معه التأمينات القانونية عش ــر مس اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات :- 
١-موقعه ورقمه:- كوت / قرب سيطرة كوت البوابة ٤٩/٢ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه :- ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكة للدولة خلف علوة الخضروات   
٣-حدوده واوصافه:- مشيد عليها بعض الدور السكنية والقطعة اِّـوضوع الحالي خاليا من الشواغل 

٤-مشتمالته :-
٥-مساحته :- ٣٠ دونم  

٦-درجة العمران :- 
٧-الشاغل :-  

٨-القيمة اِّـقدرة :- ٤٠٠٠٠٠٠٠ اربعون مليون دينار عن قيمة اسهم اِّـدين (محمد طالب محمد) ما يعادل ١٠ اسهم

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٦٠٧ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١

إعــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ العقار التسلسل  (٤٩/٢) م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ الكوت العائد للمدين (كريم عبداهللا 
ــراء مراجعة هذه  ــغ ( ١٥٠٠٠٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش ــب الدائن (فايض محمد خلف) البال ــوزة لقاء طل ــز) اِّـحج عزي
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنش

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات :- 
١-موقعه ورقمه:- كوت / طريق كوت  / بغداد  /خلف علوة الخضروات ٤٩/٢ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكة للدولة
٣-حدوده واوصافه:- مشيد عليها بعض الدور السكنية والقطعة اِّـوضوع الحالي خاليا من الشواغل 

٤-مشتمالته :-
٥-مساحته :- ٣٠ دونم الكلي اي  ١٠٠٠م٢ الحصة اِّـباعة 

٦-درجة العمران :- 
٧-الشاغل :-  

٨-القيمة اِّـقدرة :- ٤٠٠٠٠٠٠٠ اربعون مليون دينار من حصة اِّـدين َّـ العقار اعاله

إعــــــــــالن 
ــري) الذي يطلب               ــي (رحيمه عبداهللا زه ــن قبل اِّـدع ــى الدعوى اِّـقامة م ــاًء عل بن
(تبديل اسم) من (رحيمه) اُّـ (رحيم) فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية 
ــه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق  خالل مدة اقصاها (١٥) يوماً وبعكس

احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء هيثم فاضل عباس

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات
 واالقامة العامة / وكالة

إعــــــــالن 
ــلمان) الذي يطلب               ــح طوفان س ــل اِّـدعي (فلي ــوى اِّـقامة من قب ــى الدع ــاًء عل بن
ــرتاض مراجعة  ــي) فعلى من لديه اع ــراغ) اُّـ (الشاووش ــه) من (الف ــة لقب (اضاف
ــوف تنظر هذه اِّـديرية  ــه س ــذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس ه
ــنة  ــن قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لس ــق احكام اِّـادة (٢٢) م ــوى وف َّـ الدع

.(٢٠١٦)
اللواء هيثم فاضل عباس

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات
واالقامة العامة / وكالة
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ــات  ــا عن مالبس ــدء، حدثن ــي الب * ف
ــبت في  إعالنكم عن عطلة يوم الس

املدارس؟
ــرح مطروحا ضمن أجندة  - كان املقت
مجلس محافظة بغداد ولم يختص 
ــع الدوائر اخلدمية  ــدارس بل جمي بامل
ــدارس  ــى امل ــز عل ــن كان التركي ولك
وكانت وجهات النظر متباينة وبعدها 
ــة النيابية  ــة التربي ــى جلن ــل ال أحي
ــته ثم إقراره وكان  للنظر فيه ودراس
هناك لبس عند السيد رئيس اجمللس 
ــا أعلن عنه كقرار وهو لم يكن  عندم
ــذا القرار يحتاج الى  قرارا حيث إن ه
لقاء تشاوري بني جلنة التربية ونقابة 
ــس  ومجل ــة  التربي ووزارة  ــني  املعلم
ــوزراء بحيث ال  ــة ومجلس ال احملافظ
ــى الطالب أو  ــبب القرار ضررا عل يس
ــبت عطلة  املعلم واملدرس كون الس
ــة  ــوادر التربوي ــة للك ــة ممنوح إحتادي
ــل فعلينا تعويض هذه  وإذا مت التعدي

الكوادر إجورا مالية.
* في جلنة التربية والتعليم باحملافظة 

ماذا قدمتم في هذه الدورة؟
ــة مديريات  ــا دور رقابي ومتابع - دورن
التربية ثالث منها في الرصافة وثالث 
ــة املدارس  ــرخ ومتابع ــا في الك منه
واألقسام واملدراء في هذه اجلهات من 
ــى أعضاء جلنة  خالل جلان موزعة عل
ــهرية تخص  التربية وترفع تقارير ش
ــا املالية واإلدارية وجميع  كل القضاي
املعوقات واملشاكل. وأستطيع القول 
ــر اللجان حراكا  ــة التربية أكث إن جلن

وعمال بني كل اللجان.
ــة الى  ــارات ميداني ــم زي ــل لديك * ه
ــداد واإلطالع عن  ــة بغ ــدارس مدين م
ــذه  ــاكل ه ــوم ومش ــى هم ــرب عل ق

املدارس؟
ــتمرة ولم تنقطع يوما  - زياراتنا مس
ــكل منتظم ونحن  عن املدارس وبش
ــاكل  ــخص كل املش في اللجنة نش
ــة  واألبني ــالكات  امل ــا  أهمه ــي  والت

ــة  مهم ــاكل  مش ــي  وه ــية  املدرس
ــالكات  ــد الى امل ــن نفتق ــدا فنح ج
واألبنية املدرسية بسبب عدم وجود 

ــذ خمس  فمن ــة  مالي ــات  تخصيص
ــنوات لم تكن هناك تخصيصات  س
ــنوات  ــوى مرة واحدة قبل ثالث س س
ــات مالية  ــتلمنا فيها تخصيص إس
ــة  من وزارة التربية لبناء (١٥٠) مدرس
وهو رقم بسيط جدا قياسا باحلاجة 

الفعلية من املدارس.
* ما احتياجات مدينة بغداد الفعلية 

من املدارس؟
ــائل اإلعالم  ــض يصرح في وس - البع
إن احتياجاتنا من املدارس هو (٤٠٠٠) 

أو (٥٠٠٠) مدرسة ونحن كسد حاجة 
ــة للقضاء  نحتاج الى ( ٢٠٠٠) مدرس
ــي والثالثي فلدينا  على الدوام الثنائ

ــي القرى  ــع في املدن وخاصة ف توس
واألرياف. 

ــي جديد  ــة كل عام دراس ــع بداي * م
ــي املالكات، هل  ــاك نقص كبير ف هن

من حلول لهذه املشكلة؟
ــتعني  ــة نحن نس ــراءات وقتي - كاج
ــرا فلوال  ــم اهللا خي ــن جزاه باحملاضري
ــي بغداد  ــة ف ــت كارث ــرون حلل احملاض
ــاغرة  ش ــة  درج  (١٠٠٠٠) ــا  فلدين
التي  ــتحداث  واالس ــذف  احل ودرجات 
جمعناها هي (٤٤٠٠) درجة فال تسد 

ــا تعرف هناك  كل االحتياجات فكم
إجازات أمومة وإجازات وضع وإجازات 
ــى املتوفني  ــب باإلضافة ال ــدون رات ب
ــر  كبي ــز  عج ــا  ولدين ــن  واملتقاعدي

باملالكات.
ــع خارج  ــي املطاب ــب ف ــع الكت * طب
العراق مشكلة تسبب تأخير وغياب 

الكتب واملناهج!
ــذا املوضوع  ــا ما نؤكد على ه - دائم
ــداد ومتتلك  ــي بغ ــع ف ــا مطاب فلدين
ــذا املوضوع هو  ــرة والكفاءة وه اخلب
ــث وزارة  ــا ما نح ــن دائم ــادي ولك إحت
ــع املطابع  ــى التعامل م ــة عل التربي
ــة فهي منافس جيد للمطابع  االهلي
ــتفادة  ــة وكذلك ممكن اإلس األجنبي
ــلها  ــن العملة االجنبية التي نرس م
ــغيل األيادي العاملة  الى اخلارج وتش
ــذا يهدف الى  ــون بكلفة أقل وه وتك

دعم القطاع اخلاص.
ــى الكوادر  ــداء عل ــل االعت * مسلس
ــم  لديك ــل  ه ــتمر...  مس ــة  التربوي
ــات األمنية لوضع  ــيق مع اجله تنس

احللقة األخيرة لهذا املسلسل؟
- هذا املوضوع له تشريع في البرملان 
ــف أكثر مما  ــى تثقي ــاج ال ــو يحت وه
يحتاج الى قوة وعلى اجملتمع إحترام 
ــتذكر  املعلم كقيمة عليا ونحن نس
ــن القرن املاضي  ــبعينيات م في الس
قيمة ومكانة املعلم في اجملتمع ومن 
ــع أصبحنا  ــي اجملتم ــف إننا ف املؤس
ــادات  ــن الع ــر م ــى الكثي ــد ال نفتق
ــول إن الكثير من  الطيبة. وميكن الق
حاالت اإلعتداء على الكوادر التربوية 

ــودها  ــق التي تس ــي املناط ــدث ف حت
ــاك حاالت حتدث  ــة واجلهل وهن األمي
ــاك نتابعها ونعاجلها ونضع  هنا وهن

لها احللول.
ــة  ــى الطلب ــب عل ــا نعي ــا م دائم  *
ــؤولية.. ولكن هناك  ونحملهم املس
ــني  ــر كفوئ ــني غي ــني ومدرس معلم
ــة التربوية.. هل  ــى العملي وعبء عل
ــراءات رادعة  ــاك متابعة لهم وإج هن

بحقهم؟
ــك  كذل ــخصة  مش ــة  احلال ــذه  ه  -
ــا يعيقنا  ــة ولكن م ــة التربي من جلن
ــن التربويني دخلنا  ــات فنح اإلمكاني
دورات طويلة إلعادة تأهيل املعلومات 
أما اليوم املعلم مبجرد تعيينه وبدون 
ــى منهج أو يدخل دورات  أن يطلع عل
ــه باملدارس  ــي تخصصه يتم إحلاق ف
ــى إمكانيات  ــدورات حتتاج ال وهذه ال
ــة  ــة اخملصص ــات املالي فالتخصيص
ــني  واملدرس املعلمني  ــر  لدورات تطوي
ــك نطالب رئيس  ــكاد معدومة. لذل ت
ــات املالية  ــوزراء بزيادة التخصيص ال

ــوزارة التربية حتى نتطلع للنهوض  ل
بالواقع التربوي. 

ــيئا  * املدارس األهلية هل أضافت ش
ــة والتعليم في  ــتوى التربي الى مس

بغداد؟
ــر للواقع  ــت الكثي ــة أضاف - بصراح
ــل يومني كانت لي زيارة  التربوي.. وقب
إلحدى املدارس األهلية ووجدت فيها 
ــث التصميم  ــون من حي ــا يك أروع م
والتعليم واخلدمات والكوادر واألبنية 
ــت الضغط  ــدارس األهلية خفف فامل

ــدارس احلكومية ففي مدينة  على امل
ــة  ــداد لدينا أكثر من (٤٠٠) مدرس بغ
ــا يقارب  ــة م ــة وفي كل مدرس أهلي

ــرى إنها تضم  ــوف ت ــب س (٢٠٠) طال
ــدارس االهلية  ــدادا كبيرة. ولوال امل أع
حللت كارثة في بغداد ومن املمكن أن 
ــلبيات في املدارس  نقول إن هناك س
ــدارس  ــي امل ــد ف ــا توج ــة كم االهلي

احلكومية.
ــل نقابة املعلمني..   * كيف تقيم عم

وهل هناك تواصل معهم؟
ــع نقابة  ــتمر م ــن بتواصل مس - نح
ــا  يومي ــون  يك أن  ــكاد  وي ــني  املعلم
ــب املعلمني  ــيد نقي وخاصة مع الس
ــا الرصافة والكرخ  ونتداول  وبفرعيه
ــى  عل ــرف  للتع ــتمر  مس ــكل  بش
ــاكل واملعوقات واخلروج بحلول  املش

جيدة وتعاون مستمر وتفاهم كبير.
ــاون وتواصل  ــل لديكم قنوات تع * ه

مع جلنة التربية النيابية؟
- لم يكن التعاون مع الدورة السابقة 

ــي هذه الدورة  ــتوى املطلوب وف باملس
نتمنى أن تكون جلنة التربية النيابية 
فاعلة ومتعاونة أكثر وأن يكون هناك 
ــة وفتح قنوات  ــد إجتماعات دوري عق

التعاون والتواصل بيننا.
ــات كثيرة  ــبهات واتهام ــاك ش * هن
ــات في وزارة  ــا ترافق التعيين دائما م

التربية.. ما السبب؟
ــض املعلمني  ــديد بع ــف الش - لألس
ــد  عن ــني  اخلريج ــن  م ــني  واملدرس
الفايل  يأخذون  بتعيينات  سماعهم 
ــغ املالية. ومنذ  ــون لدفع املبال ويذهب
ــمع إن هناك مساومات  اآلن بدأنا نس
ــى اآلن لم  ــة وال ــغ املالي ــع املبال لدف
ــا نائب رئيس  ــق التعيينات!! وأن تطل
ــتطيع  ضمان  ــة وال أس ــة التربي جلن
ــث وضعنا أكثر  ــرد واحد حي تعيني ف
ــة للتعيني  ــرطا ومفاضل من (٣٠) ش
ــد هناك قرعة  ــام اجلميع وال توج وأم
بل ضوابط ومفاضلة ورمبا تكون أقل 
ــن درجة هي من يحدد التعيني عند  م

املفاضلة.
ــالة  ــرة.. أو رس ــن كلمة أخي ــل م * ه

توجهها الى جهة معينة؟
- أبعث برسالتني أولهما الى مجلس 
الوزراء فأقول.. مجلس الوزراء يتحمل 
ــع التربوي في  ــن تراجع الواق جزءا م
ــبب  ــيما في بغداد بس العراق وال س
عدم صرف املستحقات املالية لبناء 
ــدارس ال بالدفع النقدي وال بالدفع  امل
ــات مجمدة  ــل ولدينا تخصيص اآلج
ــة ولدينا (١٥٠)  ــل الى احملافظ ولم حت
ــى اآلن.  ــم تنب ال ــت ول ــة هدم مدرس
ــى املعلمني  ــة هي ال ــالة الثاني الرس
ــة العام  ــع بداي ــول.. م ــني أق واملدرس
ــون  ــب أن تك ــد يج ــي اجلدي الدراس
ــم قوية وإصرارهم عاليا على  عزميته
ــن الصعوبات والنقد املوجه  الرغم م
ــيء  إليهم وأن ال يثني عزميتهم أي ش
ــة من أجل  ــالة عظيم فالتعليم رس

النهوض بواقع العملية التربوية.

ما النفط الخام؟
ــارة الى  في هذا االطار، من املهم اإلش
ــود  ــط اخلام الذي ميتلك لوناً أس النف
ــاً أن يكون  ــاً وميكن أيض ــاً داكن أو بني
ــر أو األصفر أو  ــى األحم ــه مائالً إل لون
ــبب اختالف لونه  ــر. ويعود س األخض
ــه الكيميائي من  ــى اختالف تركيب إل
ــبيل املثال،  مصادره اخملتلفة. على س
 Heavy ــام الثقيل أو ــر النفط اخل نذك
ــهولة  ــو بس ــذي ال يطف crude oil، ال
وتكون كثافته أعلى من النفط اخلام 
اخلفيف. تتكون النفوط الثقيلة عن 
ــة إلى  ــوط اعتيادي ــق انتقال نف طري
ــة من  ــا القريب ــات األرض العلي طبق
ــت املكونات  ــث تعرض ــطح، حي الس
اخلفيفة للتحلل بواسطة الكائنات 
الدقيقة املوجودة في التربة وللتبخر 
ــة ثقيلة.  ــواد هيدركربوني مخلفةً م
وقبل اكتمال حتللها، دُفنت مرة أخرى 
ــة  ــات اجليولوجي ــاق الطبق ــي أعم ف
ــط  ــوم بالنف ــه الي ــا نعرف ــةً م مكون
ــى النفط  ــل. بالعودة ال ــام الثقي اخل
ــور عليه من  ــادة ما يتم العث اخلام، ع
ــد غالبًا مع موارد  خالل احلفر ويتواج
ــاز الطبيعي (هو أخف  أخرى مثل الغ
ــوق النفط اخلام) واملياه  وزنا ويطفو ف
ــرق  ــة وتغ ــر كثاف ــي أكث ــة (وه املاحل
ــه  ــه ومعاجلت ــم صقل ــم يت ــاه). ث أدن
ــل البنزين  ــكال مختلفة، مث في أش

والكيروسني واألسفلت، ويتم بيعها 
للمستهلكني.

العراق ثاني أكرب منتج للنفط 
َّـ أوبك بعد السعودية

ــوم  ــر الي ــراق، يُعتب ــى الع ــاال ال انتق
ــي أوبك  ــج للنفط ف ــر منت ــي أكب ثان
(منظمة الدول املصدرة للبترول) بعد 
ــخ حوالي ٤٫٦  ــعودية، حيث يض الس
ــا وتتجه معظم  ــون برميل يومي ملي
ــيا. ويَصدر  ــه من اخلام إلى آس صادرات
ــراق عبر  ــر من نفط الع ــب األكب اجلان
ــهم تلك  ــث تس ــوب حي ــئ اجلن مراف
اإلمدادات بنسبة تزيد على ٩٥ باملئة 

من إيرادات البلد العضو في أوبك. 
ــار  جب ــي  العراق ــط  النف ــر  وزي وكان 
ــن أن العراق يخطط  اللعيبي قد أعل
ــام اخلفيف  ــاج النفط اخل ــادة إنت لزي
ــه إلى مليون برميل يوميا في  وصادرات
ــتراتيجيته لتعزيز  ٢٠١٩، في إطار اس
ــيعزز هذا  ــرادات الدولة. وبذلك، س إي
ــواق النفط  ــرار دور العراق في أس الق

ــويق  ــالل إنتاج وتس ــن خ ــة م العاملي
ــواع من النفوط هي اخلفيف،  ثالثة أن

املتوسط والثقيل.

الواليات اِّـتحدة أكرب منتج 
للنفط الخام َّـ العالم

ــد آخر، أظهرت إحصائيّات  على صعي

ــط من أهم  ــة العاملية أنّ النف الطاق
ــا،  وأثمنه ــة  األولي ــة  الطاق ــادر  مص
ــدة األميركية  الواليات املتح ــع  وتتربّ

ــر الدول املنتجة  على رأس قائمة أكب
للنفط اخلام في العالم. فقد جتاوزت 
ــط  ــاج النف ــال إنت ــي مج ــيا ف روس

ــذ عقدين من  ــرة األولى من ــام للم اخل
ــهري حزيران وآب ٢٠١٨،  الزمن، في ش
حسب األرقام واإلحصائيات اجلديدة. 
ــدة قد جتاوزت  ــت الواليات املتح وكان
ــعودية  بالفعل اململكة العربية الس
ــباط ٢٠١٨،  ــاج النفط في ش في إنت
ــر من ٢٠  ــذ أكث ــرة األولى من ــي امل وه
ــا لتقديرات إدارة معلومات  ا، وفقً عامً
الطاقة األميركية. وتتوقع الوكالة أن 
ــتمر إنتاج النفط اخلام األميركي  يس
ــي  ــى اإلنتاج الروس ــوق عل ــي التف ف
ــن  ــة م ــهر املتبقي ــعودي لألش والس
العام ٢٠١٨ وخالل العام ٢٠١٩. وتقدر 
ــاج النفط  ــط إنت ــة أن متوس الوكال
ــيصل إلى ١٠٫٧  ــام للعام ٢٠١٨ س اخل
ا  ــر منوً ــل يوميًا، ما يظه ــون برمي ملي
ــط ٩٫٤ مليون  ــة مبتوس ــا باملقارن قويً
ــام ٢٠١٧. ويعود النمو  ــل في الع برمي
الهائل إلى ما يعرف باسم ثورة الغاز 
الصخري األميركي، علما أن الشركات 
التكنولوجيا  ــتخدم  ــة تس األميركي
املبتكرة للوصول إلى موارد لم يتسنّ 
استخراجها من قبل.وعلى الرغم من 
ــط محليًا،  ــاع الطلب على النف ارتف
فمن املتوقع أن تقوم الواليات املتحدة 
ــون برميل من  ــر من ملي ــر أكث بتصدي
ــبما  ــذا العام، حس ــط يوميًا ه النف
ذكر البيت األبيض. وهذا الرقم يقارب 

ضعف املعدل في العام ٢٠١٧.

حوار / عمار العبودي  /////  تصوير / فرح الكعبي

 متابعة / البينة الجديدة

ــية  ــاعة منها نقص املالكات التربوية واألبنية املدرس ــاكل وتكون حديث الس ــطح الكثير من املعوقات واملش ــي اجلديد تطفو على الس مع بداية العام الدراس
ــية  ــد احملاضرون النقص الكبير فيها وكذلك لعبت قلة التخصيصات املالية دورا كبيرا في نقص هذه األبنية وكذلك غياب املناهج الدراس في بغداد حيث يس
ــوي وتخفيف الضغط عن املدارس  ــدارس األهلية في االرتقاء بالواقع الترب ــداء على الكوادر التربوية ودور امل ــل االعت ــا في املطابع خارج العراق ومسلس وطبعه

احلكومية.. كل هذه املعوقات واملشاكل حملناها الى عضو مجلس محافظة بغداد نائب رئيس جلنة التربية والتعليم جواد الدلفي ليكون بيننا هذا احلوار..

يُعدّ النفط من أهم الثروات الطبيعية في العالم فهو شريان احلياة ومصدر الطاقة الرئيس. يُلقب بالذهب األسود نسبةً لقيمته العالية 
ــود  ــائلة لزجة، ذات كثافة، تتراوح درجات لونها ما بني األس ــان اليومية. من املعروف أن النفط مادة س وكونه جزءاً ال يتجزأ من حياة اإلنس
ة بذلك. لكن ما ال  ــرة األرضية بطرقٍ خاصّ ــتخالص النفط من الطبقات العليا من القش ــتعال. يتمّ اس املائل لالخضرار وهي قابلة لالش

د أنواع النفط وفقاً ملكان استخالصه واستخراجه، إذ يظهر االختالف بشكل كبير في تركيبته ومظهره.. يعرفه الكثيرون عن تعدّ

êâaÜΩa@Â«@�bflÏÌ@…�‘‰m@%Î@Òä‡néfl@b‰maâbÌã
›◊bíΩa@›◊@ó �Çí„@Â≠Î@·ƒn‰fl@›ÿíiÎ

@ŸiÎc@ø@¡–‰‹€@wn‰fl@5◊c@Ô„bq@‚ÏÓ€a@÷aä»€a@Ü�»�Ì
�bÓflÏÌ@›Ófläi@ÊÏÓ‹fl@T~V@Ï≠@ÉöÌ@sÓy@ÚÌÖÏ»é€a@Ü»i

Ú‹ôb–‡‹€@�büäë@H30I@Âfl@är◊c@Ú‰v‹€a@ø@b‰»ôÎ
pb”˝»€aÎ@ÚÓiÏé0a@Â«@�aÜÓ»i@pb‰ÓÓ»n€a@Ü‰«@

bË‰$cÎ@ÚÓ€Î˛a@Ú”b�€a@âÖbñfl@·Ác@Âfl@¡–‰€a@ �Êc@ÚÓΩb»€a@Ú”b�€a@pb�Óˆbñyg@päË√c
‚b®a@¡–‰‹€@Úvn‰Ωa@fiÎÜ€a@5◊c@Ú‡ˆb”@êcâ@Û‹«@ÚÓ◊7fl˛a@ÒÜznΩa@pbÌ¸Ï€a@…�i6mÎ

عضو مجلس محافظة بغداد نائب رئيس لجنة التربية والتعليم جواد الدلفي لـ «                 »:

ما ال تعرفونه عن النفط الخام وأكبر منتج له في العالم

مجلس الوزراء 
يتحمل جزءاً من 
تراجع الواقع 
الرتبوي َّـ بغداد
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الزميل اِّـحاور مع الدلفي
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وزارة الصناعة واِّـعادن 
الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود – مصنع النسيجية / حلة

رقم اِّـناقصة: اعالن اِّـناقصة اِّـرقمة (٢ / حلة /٢٠١٨) 
الكلفة التخمينية : (١٠٨٠٠٠) مائة وثمانية الف دوالر

تاريخ الغلق :٢٠١٨/١١/٤ 
تعلن الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود - مصنع النسيجية/حلة احدى تشكيالت وزارة الصناعة واِّـعادن عن حاجتها 
بما   (recycled) اِّـعادة  البوليمرات  تدوير مخلفات  ماكنة  تأمني  واِّـتضمنة  (٢/حلة/ ٢٠١٨)  برقم  اِّـناقصة  اعالن  اُّـ 
يضمن امكانية تشغيل اِّـواد اِّـعادة من القناني الفارغة اِّـصنوعة من (PET) وتحويلها اُّـ مادة اولية النتاج االلياف اُّـ 

مشروع الكاربت التابع ِّـصنع النسيجية وضمن اِّـوازنة التشغيلية.
١-بإمكان مقدمي العطاء اِّـهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان اِّـحدد َّـ التعليمات ِّـقدمي 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار عراقي غري قابلة للرد وزيارة اِّـواقع االلكرتونية 
مقطوع  بمبلغ  االولية  التأمينات  معهم  مستصحبني  نادر  –شارع  الحلة  َّـ  الكائن  اِّـصنع  مقر  اُّـ  والحضور  ادناه  اِّـبينة 
مقداره (١٥٠٠$) الف وخمسمائة دوالر او (١٨٠٠٠٠٠) واحد مليون وثمانمائة الف دينار على شكل صك مصدق او 
النسيجية/ حلة)  النسيج والجلود- مصنع  العامة لصناعات  (الشركة  خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد ألمر 

علما ان اخر موعد لتقديم طلب شراء وثائق العطاء هو الساعة الثانية عشرة ليوم ٢٠١٨/١١/٤.
القسم  /حلة-  النسيجية  (مصنع  االتصال  اضافية  معلومات  على  الحصول  َّـ  والراغبني  اِّـؤهلني  العطاء  مقدمي  ٢-على 

التجاري) من يوم االحد اُّـ الخميس خالل ساعات الدوام الرسمي وكما موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات .
٣-تقبل عروض الشركات بموجب اِّـناقصة اِّـعلنة وفق متطلبات التأهيل والتقييم الواردة َّـ ورقة بيانات العطاء .

٤-وبامكان الشركات االجنبية تقديم خطاب ضمان مصرَّـ غري مشروط مغطى ماليا حني الطلب من احد اِّـصارف االجنبية 
اِّـعتمدة او التي لديها فروع َّـ العراق او مفاتحة اِّـصرف االجنبي الصدار خطاب ضمان مقابل التأمينات االولية اُّـ احدى 
اِّـصارف العراقية اِّـعتمدة من قبل البنك اِّـركزي العراقي وارفاق نسخة من االشعار ويكون نافذا ِّـدة (٢٨) يوما من تاريخ 

انتهاء مدة نفاذية العطاء .  
يمكن االطالع على مواصفات اِّـادة اِّـطلوبة وكذلك الشروط العامة للمناقصة على:-

 موقع الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود االلكرتوني:
 www.scli.industry.gov.iq

وعلى موقع مصنع النسيجية / الحلة االلكرتوني : 
www.hndtextile.industry.gov.iq
 E-mail:nassegcompany@gmail.com

 www.industry.gov.iq    او موقع الوزارة االلكرتوني
Press@mofa.gov.iq او موقع وزارة الخارجية – اِّـكتب االعالمي

مع التقدير...

محكمة بداءة الشطرة
العدد: ٦١٣/ب/٢٠١٨

اُّـ اِّـدعى عليه/ حسن محيسن مصاول
م/ تبليغ

ــم بالتبليغ  ــرح القائ ــب ش ــر ِّـجهولية محل اقامتك َّـ الوقت الحاضر حس بالنظ
ــطرة  ــة   مجيد جبار دايح /ذي قار –الش ــطرة –ناصري ــعار مختار محلة الش واش
ــد اِّـرافعة ٢٠١٨/١٠/١٠   ــك اعالنا بصحيفتني محليتني على موع تقرر تبليغ
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجرى اِّـرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا ووفق االصول.
القاضي/ عيسى عطوان عبد اهللا

محكمة األحوال الشخصية  َّـ سوق الشيوخ
العدد: ٤٦٦٣

م/إعـــــــــــالن
اُّـ/ اِّـفقود/ سليم فالح شناوى          مجهول محل االقامة حاليا

ــف طلب حجة حجر وقيمومة لكونك مفقود  قرر  ــناوى يوس قدم اِّـدعو فالح ش
ــك من عدمه وَّـ حالة كونـــك  ــر لك بصحيفتني بغية التحقق  من حيات النش
ــماع دفوعك خالل فرتة النشر وبعكسه  حيا ينبغي عليك مراجعة اِّـحكمة لس

سوف تمضي اِّـحكمة السري َّـ إجراءات حجة الحجر والقيمومة بحقك.
القاضي / حسني محمد سلمان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة جنايات كربالء / الهيأة االوُّـ

العدد : ٥٥٩ / ج هـ ١ / ٢٠١٨
التاريخ :                 ٢٠١٨/٩/٣٠

اعــــــــــالن
اُّـ / اِّـتهم الهارب (كرار صاحب شجاعي)

ــادة (٤٤٣/عقوبات)  ــكام اِّـ ــوم ٢٠١٨/١٢/١٣ وفق اح ــك صباح ي ــذه اِّـحكمة محاكمت ــررت ه ق
ــار  ــة محل اقامتك قررت اِّـحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني للحضور امامها َّـ اليوم اِّـش وِّـجهولي

اليه اعاله وبخالفه سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وفق االصول.
القاضي رئيس محكمة جنايات كربالء / الهيأة االوُّـ

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة جنايات كربالء / الهيأة االوُّـ

العدد : ٣٧٨ / ج هـ ١ / ٢٠١٨
التاريخ :                 ٢٠١٨/٩/١٦

اعـــــــــــالن
اُّـ / اِّـحكوم الهارب (احمد طراد حسني حسن البهادلي              اسم االم / بدرية كاظم)

ــرتاك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ منه  ــنوات وفق احكام اِّـادة ٤٣٠ من قانون العقوبات وبداللة مواد االش ــبع س ــجن ِّـدة س اوال : حكمت عليك هذه اِّـحكمة بالس
عن التهمة االوُّـ.

ــرتاك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ منه  ــنوات وفق احكام اِّـادة ٤٣٠ من قانون العقوبات وبداللة مواد االش ــبع س ــجن ِّـدة س ثانياً : حكمت عليك هذه اِّـحكمة بالس
عن التهمة الثانية.

ــرتاك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ منه  ــنوات وفق احكام اِّـادة ٤٣٠ من قانون العقوبات وبداللة مواد االش ــبع س ــجن ِّـدة س ثالثا : حكمت عليك هذه اِّـحكمة بالس
عن التهمة الثالثة.

رابعاً : تنفذ العقوبات اعاله بالتعاقب فيما بينهما.
وِّـجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني لتسليم نفسك اُّـ هذه اِّـحكمة او اُّـ اقرب مركز شرطة.

القاضي محمد عباس شاكه
رئيس محكمة جنايات كربالء / الهيأة االوُّـ

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة جنايات كربالء / الهيأة االوُّـ

العدد : ١١٥ / ج / ٢٠١٨
التاريخ :        ٢٠١٨/٩/١٠

اعـــــــــــالن
اُّـ / اِّـحكوم الهارب (امجد فارس غانم    اسم والدته/ هناء كامل)

ــتناداً الحكام اِّـادة ١/٢٩٥ من قانون العقوبات وبداللة عن التهمة  ــنوات اس ــبع س ــجن ِّـدة س اوال : حكمت عليك هذه اِّـحكمة بالس
االوُّـ.

ــتناداً الحكام اِّـادة ١/٢٩٥ من قانون العقوبات وبداللة عن التهمة  ــبع سنوات اس ــجن ِّـدة س ثانياً : حكمت عليك هذه اِّـحكمة بالس
الثانية.

ثالثا : تنفذ العقوبات اعاله بالتعاقب فيما بينهما.
وِّـجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني لتسليم نفسك اُّـ هذه اِّـحكمة او اُّـ اقرب مركز شرطة.

القاضي محمد عباس شاكه
رئيس محكمة جنايات كربالء / الهيأة االوُّـ

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة جنايات كربالء / الهيأة االوُّـ

العدد : ٣٨٥ / ج هـ ١ / ٢٠١٨
التاريخ :                 ٢٠١٨/٩/١٣

اعـــــــــــالن
اُّـ / اِّـحكومان الهاربان : (صبار عدنان محسن   اسم والدته / سمرية جزار   و ايوب مردان حلبوص اسم والدته / جبريه 

حمود)
حكمت عليكما هذه اِّـحكمة بالسجن اِّـؤبد استناداً الحكام اِّـادة ٤٤٠/ ١و٢و٣و٤ عقوبات. وِّـجهولية محل اقامتكما 

تقرر تبليغكما بصحيفتني محليتني لتسليم  نفسيكما اُّـ هذه اِّـحكمة او اُّـ اقرب مركز شرطة.
القاضي محمد عباس شاكه
رئيس محكمة جنايات كربالء

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة جنايات كربالء / الهيأة االوُّـ

العدد : ٥٧٢ / ج هـ ١ / ٢٠١٨
التاريخ :                 ٢٠١٨/٩/٣٠

اعـــــــــــالن
اُّـ / اِّـتهم الهارب (كرار هاشم طارش البو زين الدين)

ــكام اِّـادة (٤٤٣/عقوبات) وِّـجهولية  ــررت هذه اِّـحكمة محاكمتك صباح يوم ٢٠١٨/١٢/١٣ وفق اح ق
محل اقامتك قررت اِّـحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني للحضور امامها َّـ اليوم اِّـشار اليه اعاله وبخالفه 

سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وفق االصول.
القاضي رئيس محكمة جنايات كربالء / الهيأة االوُّـ

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة جنايات كربالء / الهيأة الثانية

العدد : ٢٠٧ / ج / ٢٠١٨
التاريخ :           ٢٠١٨/٩/٦

اعـــــــــــالن
اُّـ / اِّـتهم الهارب (قاسم عالوي حسني السمناوي) تولد ١٩٩١ يسكن كربالء / الهندية / الجدول الغربي 
ــابقا / مجهول محل االقامة حالياً. قررت هذه اِّـحكمة محاكمتك صباح يوم ٢٠١٨/١١/٤ وفق احكام  س
ــك قررت اِّـحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني للحضور  ــادة (٤٤٤/ رابعاً عقوبات) وِّـجهولية محل اقامت اِّـ

امامها َّـ اليوم اِّـشار اليه اعاله وبخالفه سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وفق االصول.
القاضي رئيس محكمة جنايات كربالء / الهيأة الثانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة جنايات كربالء / الهيأة الثانية

العدد : ٢٣٨ / ج / ٢٠١٨
التاريخ :        ٢٠١٨/٩/٢٥

اعــــــــــالن
اُّـ / اِّـتهم الهارب (عامر شعيوط مصحب الفتالوي) يسكن كربالء / حي النصر سابقا / مجهول محل االقامة 
ــادة (٤٥٢/ عقوبات)  ــوم ٢٠١٨/١١/٢٦ وفق احكام اِّـ ــاح ي ــذه اِّـحكمة محاكمتك صب ــاً قررت ه حالي
ــار اليه  ــة تبليغك بصحيفتني محليتني للحضور امامها َّـ اليوم اِّـش ــة محل اقامتك قررت اِّـحكم وِّـجهولي

اعاله وبخالفه سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وفق االصول.
القاضي رئيس محكمة جنايات كربالء / الهيأة الثانية

فقدان باج صحافة
فقد مني باج باسم (حسني 
ــن  ــادر م ــرزاق) ص ــد ال عب
الجديدة)  ــة  (البين جريدة 
ــه  علي ــر  يعث ــن  م ــى  عل
تسليمه اُّـ جهة االصدار 
ــم  ــى الرق ــال عل او  االتص

التالي :
٠٧٩٠١١٩٥٨١٥

فقدان وثيقة مدرسة
فقدت مني الوثيقة اِّـدرسية 
ــح  فال ــدر  مب ــري  (اث ــم  باس
ــة  عباس) صادرة من مدرس
الطوسي االبتدائية معنونة 
اُّـ وزارة الداخلية على من 
ــليمها اُّـ  ــا تس ــر عليه يعث

جهة االصدار.
مع التقدير.



ــح الطماطة في أسواقنا احمللية  ــأكتب عن مشكلة ش هذه املرة س
بعد أن أتعبتني السياسة ومالعيبها الفنية.. منذ الساعة الثامنة 
ــاء ليلة أمس األول االثنني األول من شهر تشرين األول احلالي  من مس
ــة البرملان التي عقدت في  ــاردة وواردة تتعلق بجلس وأنا أتابع كل ش
تلك الليلة بغرض انتخاب رئيس للجمهورية، لكن البرملان لم يفلح 
ــاوالت واملداوالت  ــاعة، وبرغم احمل ــدة نصف س ــة مل برغم رفع اجللس
لترطيب األجواء وألن األمور وصلت إلى طريق مسدود أجلت اجللسة 
ــاعة الواحدة من بعد ظهر يوم أمس الثالثاء لنعيش فصالً  إلى الس
من فصول التأجيالت واملداوالت التي لم تقدم لنا سوى (وجع الرأس)، 
ت على خير) حيث أثمرت اجلهود بعد (اجلر والعر)  دَّ ولكن واحلمد هللا (عَ

عن انتخاب الدكتور (برهم صالح) ملنصب رئيس جمهورية العراق.
ــعرها مؤخراً في األسواق  أعود إلى موضوع الطماطة التي ارتفع س
ــعر الكيلو غرام الواحد  ــكل غير مسبوق، حيث وصل س احمللية بش
ــارعت كل جهة إلى إلقاء  ــا إلى ما بني (١٥٠٠ – ٢٥٠٠) دينار، وس منه

ــى اجلهة األخرى  الكرة في مرم
ــاليب التبرير  ــلوب من أس كأس
ــا في أزمات  ــي اعتدنا عليه الت
ــوع.. وزارة الزراعة  ــذا الن ــن ه م
ــح  ش ــي  ف ــبب  الس ــت  أرجع
الطماطة وارتفاع أسعارها إلى 
ــول من اجلانب  قلة توريد احملص
ــع التجار  ــي، ودعت جمي اإليران
ــى دولة  ــز عل ــدم التركي ــى ع إل
ــع املنافذ  ــن جمي ــدة بل م واح
الدولية لسد االستهالك احمللي 

ومنع ارتفاع األسعار من دون أن تسأل الوزارة ملاذا سميت وزارة زراعة، 
وإذا كنا ال نقوى على زرع وإنتاج الطماطة فعالمَ لدينا وزارة زراعة؟!

أما االحتاد العام للجمعيات الفالحية التعاونية في العراق فقد كان 
ــعار  ــر صراحة ووضع اإلصبع على اجلرح، حيث أكد أن ارتفاع أس أكث
ــية لدول  ــواق احمللية مرده إلى اجملامالت السياس الطماطة في األس
ــن املنتوج احمللي لو  ــكان اكتفاء البالد م ــار إلى أنه باإلم ــوار. وأش اجل
ــازن اجليدة، ناهيك عن اإلهمال الذي طال القطاع الزراعي  توفرت اخمل
ــي املنافذ احلدودية  ــات الزراعية واالنفالت ف ــزام بالتوقيت وعدم االلت
ــاد (حيدر  ــيد رئيس االحت ــكالم للس ــه -وال ــر والفواك ــال اخلض وإهم

العصاد).
ــتحي من يعنيه األمر من فشله في النهوض  ــؤال أخير: متى يس س
ــن، بأراضيه اخلصبة  ــى متى يبقى بلد النهري ــاع الزراعي؟ وإل بالقط

وأياديه العاملة، يستورد من خارج احلدود لتأمني سلته الغذائية؟!
ــدد صراحة هو تأكيد  ــا أكتب بهذا الص ــة أخيرة: ما أثارني وأن لقط
ــة (#خلوها_تعفن) من  ــطني عراقيني عزمهم على إطالق حمل ناش

أجل الضغط على اجلهات املعنية خلفض أسعار الطماطة.

وكاالت / البينة الجديدة
أثار عدد من الصور تداولها رواد 
االجتماعي،  ــل  التواص مواقع 
ــي “إميانويل  ــس الفرنس للرئي
ــال نصفهم  ــرون“ مع رج ماك
عراة، سخرية كبيرة للنشطاء 
ــرت الصور  ــا. وأظه في فرنس
الرئيس الفرنسي وهو يتصور 
ــار يضمه  ــل نصف ع ــع رج م
ــه  بإصبع ــير  ويش ــرون  ماك
ــرا، وذلك أثناء  اإلبهام للكامي
ــانت  ــى جزيرة “س إل ــه  رحلت
ــر الكاريبي،  ــن“ في البح مارت

ــن إعصار “إرما“  التي عانت م
ــت “صور  ــي. ونال ــام املاض الع
ــاخرة  ــات س ــرون“ تعليق ماك
ــي، حيث  من اجلمهور الفرنس
ــار“: “لم يبق  ــال “روبرت مين ق
الكرامة!».  تقريبًا، من  ــيء  ش
ــل روبني“: “ما  وأضاف “غابريي
ــذه الصورة  ــي ه ــني ف يدهش
ــم يطالب بأن  هو أن ماكرون ل
ــابان مالبس  يرتدي هذان الش
رسمية، إنه رئيس لبلد بأسره 
ــتقبل ببعض  ــب أن يُس ويج

االحترام».
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هيئة التحرير: ٠٧٩٠١١٩٥٨١٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٠٣٢١٧٢٢٥

(السنة الثالثة عشرة) العدد (٣٠٣٩) - األربعاء - ٣ - تشرين األول - ٢٠١٨

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

إطالق حملة 
(#خلوها_تعفن) من 

أجل الضغط على 
الجهات اِّـعنية لخفض 

أسعار الطماطة
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عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ــام القليلة  ــالل األي ــط باالرتفاع خ ــعار النف ــتمرت أس اس
ــتوياتها التي كانت  ــى نفس مس ــة، حيث وصلت إل املاضي
ــاوزت يوم أمس  ــن عام ٢٠١٤. وجت ــي الربع األخير م ــا ف عليه
ــام غرب  ــي وعقود خ ــت البريطان ــام برن ــعار كل من خ أس
تكساس اآلجلة في السوق االمريكية الى 85 د/ب  و 75 د/ب 

على التوالي، واستمرت باالرتفاع صباح هذا اليوم.
ــكل كبير  ــوق املتمثّلة بش ــيات الس وبالرغم من ان اساس
ــوازن الذي يعتبر  ــرض والطلب وصلت الى حالة من الت بالع
ــى تقلص او عدم  ــعار اضافة ال ــرك الرئيس الرتفاع األس احمل
ــدول اوبك  ــة االحتياطية لل ــي الطاقة اإلنتاجي ــوح ف الوض
ــعودية، اال أن احملرك الرئيس  ــة العربية الس وخاصة اململك
ــدم معرفة حجم  ــو القلق الناجم من ع ــاع حاليا ه لالرتف
ــالمية  مدى تأثير العقوبات االمريكية على اجلمهورية االس
ــرين الثاني  ــهر تش اإليرانية التي يبدأ تنفيذها في بداية ش
ــرات بتقلص الطلب  من هذا العام خاصة بدأت هناك مؤش
ــيويني. وهذا  ــى النفوط اإليرانية من زبائنها خاصة اآلس عل
ــدادات النفط اخلام  ــوف يقلص من املعروض النفطي وإم س
ــني الواليات  ــد احلرب التجارية ب ــة إضافة إلى تصاع العاملي

املتحدة والصني. 
ومن املهم التأكيد على أن القلق املوجود عند املضاربني في 
ــواق العاملية سوف يبقى احملرك الرئيس في دفع اسعار  االس
النفط الى االرتفاع أكثر خالل الربع األخير من هذا العام ما 
لم يتم ايجاد مخرج لتجنب تأثير العقوبات االمريكية على 
ــتهدف صادراتها  ــالمية اإليرانية التي تس اجلمهورية االس

النفطية بشكل كبير.
ــارة هنا الى ان على العراق ان يزيد من إنتاجه  وال بد من اإلش
للنفط وبكميات متوازنة مع العرض والطلب ويسد النقص 
ــوق العاملية للنفط في املستقبل  الذي رمبا يحصل في الس
ــادة االنتاج  ــرادات اعلى من زي ــت اي ــي نفس الوق ويحقق ف
ــة تاريخية إلنتاج  ــي آن واحد. انها فرص ــعار ف وارتفاع األس
ــتويات لم يصلها سابقا  النفط العراقي للوصول الى مس
ــى العراق ان يلعب  ــبقا، وعل ويحقق اخلطط املوضوعة مس
ــواق  ــي منظمة اوبك وامنا في االس ــس فقط ف ــدا لي دورا رائ

العاملية.
ــة  اإلنتاجي ــة  السياس ــد  لتوحي االوان  آن  ــد  لق ــد  واعتق
والتصديرية للحكومة االحتادية وإقليم كردستان من خالل 
ــاء اجواء التفاهم والتنسيق  ــاكل العالقة وارس حل  املش
ــي مصلحة العراق واإلقليم  ــة بني اجلانبني مبا يَصب ف والثق
ــعب  في آن واحد وبالتأكيد ينعكس ذلك في مصلحة الش
العراقي بشكل عام وشعب اقليم كردستان بشكل خاص، 
حيث ان عودة تدفق نفط كركوك الى ميناء جيهان التركي 
ــلبيا في الوقت  ــل ٢٥٠ الف يوميا لن تؤثر س ــات تص وبكمي
ــعار النفط وكذلك زيادة التعاون الفني بني  احلاضر على اس
ــة في اإلقليم  ــة ووزارة املوارد الطبيعي ــط االحتادي وزارة النف
سوف يعزز استمرارية وزيادة االنتاج سواء في اإلقليم او في 

احلقول النفطية التابعة للحكومة االحتادية.

* خبري نفطي ومدير شركة سومو األسبق

وقفة

د. فالح العامري*
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بغداد / البينة الجديدة

افتتح قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي أمس 
ــة (الفضل) في منطقة  ــة (البيض املكنون) ومدرس مدرس
ــلطان قرية الدفار غربي بغداد. ويأتي هذا االفتتاح بعد  الس
ــد اإلرهاب خالل  ــتني اللتني طالتهما ي ــادة تأهيل املدرس إع
ــاً). وقد  ــة (نبني مع ــة، وذلك ضمن حمل ــنوات املاضي الس
ــخير اجلهد الهندسي  ــة على تس عملت الفرقة السادس
ــتغرق (٣٠)  ــتني الذي اس ــتكمال إعمار املدرس من أجل اس
ــكرهم وتقديرهم للقوات  يوماً. وعبّر أهالي املنطقة عن ش
ــاب، وتأمني املنطقة، وإعادة إعمار  األمنية في محاربة اإلره
ــاً طبياً مت  ــا نفذت الفرقة واجب ــة فيها. كم ــة التحتي البني
ــة ألهالي املنطقة، وكذلك توزيع  فيه تقدمي اخلدمات الطبي

املعونات الغذائية للعوائل املتعففة.

وكاالت / البينة الجديدة
ذكرت وكالة رويترز أن أمل كلوني 
احملامية املتخصصة في الشؤون 
الدولية وحقوق اإلنسان مرشحة 
ل جائزة نوبل للسالم هذا العام. 
ــي بريطانية  ويذكر أن أمل كلون
ــي، متزوجة من  ــل لبنان ــن أص م
ــورج كلوني، أحد جنوم  املمثل ج
ــول ٢٠١٤.  ــوود، في أيل هولي
ــي عدة  ــل ف أم ــت  وعمل
ــهورة عامليا  قضايا مش
من بينها قضية رئيس 
ــابق  الس ــف  املالدي
ــيد  نش ــد  محم
ــم عليه  ــذي حك ال
بالده  ــجن في  بالس
بعد إدانته باإلرهاب، 
ــة  ــي قضي ــا ف وأيض
اليزيدية العراقية نادية 
مراد التي كانت قد سقطت 

في أيدي تنظيم داعش اإلرهابي.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــة واقعة في  ــكان منطق ــئ س فوج
جنوب الصني بسلحفاة «متحولة» 
ــان تشبه إلى حدّ كبير توأم  لها رأس
ل  ــيامي لدى اإلنسان، وبهذا حتوّ الس
ــى نقطة جذب  ــف إل ــوان الزاح احلي
لدى كثير من السياح. يُعرف احليوان 
ــوهات  يولد بتش ــول» حني  بـ»املتح
ــاس عن طفرة جينية،  ناجمة باألس
ــي حالة  ــل حتديدا ف ــا حص ــذا م وه

ــن  م ــت  فقس ــي  الت ــلحفاة  الس
ــب  ــهر. وبحس البيض قبل ثالثة أش
ــي ميل»  ــة «ديل ــت صحيف ــا نقل م
البريطانية، فإن السلحفاة الغريبة 
ــة حيوانية في  ــا إلى محمي مت أخذه
ــول خبراء  ــي. ويق إقليم جيانغكس
ــة احليوانية انها  ــؤون الصح في ش
ستظلّ محتجزة في حديقة مدينة 
ــوه  ــنغرو حتى ال تنقل اجلني املش ش

وسط البر.
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متابعة / البينة الجديدة
ــس  الرئي ــتقالة  اس ــد  بع
ــس  واملؤس ــذي  التنفيـــــــ
ــتغرام، كيفن  ــارك إلنس املش
الشريك  وزميله  ــتروم،  سيس
ــر،  كريج ــك  ماي ــس،  املؤس
األسبوع املاضي من الشركة، 
ــاف  الستكش بالقول  مبررين 

فضولنا وإبداعنا مرة أخرى، مت 
تعيني أخيرا رئيس جديد لهذا 
ــيري  املوقع. وقد عنيّ أدم موس
رئيساً جديداً ملوقع إنستغرام، 
أعلنت فيسبوك.  ما  بحسب 
ــح بيان  ــيري، أوض ــن موس وع
ــتغرام أنّه كان  ــدر عن إنس ص
مسؤوالً في املاضي عن خدمة 

ــة على  ــة اإلخباري التغذي
ــبوك، وذلك  ــع فيس موق

ــه  إحلاق ــم  يت أن  ــل  قب
بالعمل في إنستغرام 
كنائب لرئيس اإلنتاج 
في التطبيق، وترقيته 
ــؤوالً  لكي يصبح مس
عن كل وظائف املوقع.

متابعة / البينـة الجديدة
ــارة دبي  ــح في إم افتت
ــف  متح ــة،  اخلليجي
يعج  الذي  ــوض،  الغم
ــة  الذهني ــاب  باأللع
ــة  البصري ــدع  واخل
وقالت  ــه.  زائري إلمتاع 
ــيفا،  سفيش ــارا  فارف
ــف،  املتح ــرة  مدي
ــروع  ف ــلة  سلس إن 
ــف الغموض هي  متح

ــاح أول  ــوا، منذ افتت ــرع من األس
ــي العاصمة الكرواتية  فروعه ف
زغرب عام ٢٠١٥، وفقا لـ»رويترز». 
ــتخدم  وتوظف اخلدع، التي تس

ــا،  واملراي ــاءة  واإلض ــاحات  املس
ــداث تصميمات يضعها  في إح
فريق من املصممني واملهندسني 
وألعابا  املعماريني لتصبح حيال 
ــا بعينيه  ــة جتعل من يراه ذهني

ــكاد يصدقها.  ال ي
«الشيء  وقالت: 
ــذي  ال ــد  الوحي
ــه  ب ــرج  نخ
ــو  ــا ه ــن هن م
ت  ــا ي كر لذ ا
ــي تخلدها  الت
ولذلك  الصور، 
ــا  لتقطـــــن ا
ـــــــنا  نفس أل

ــددا كبيرا من  ع
الصور وما زال أمامنا مناطق 

ــنا جتربة  كثيرة لنزورها. عش
ــف) مكان  ــدة، إنه (املتح جي

ممتاز لتأتي وتزوره».
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ــها الزميل  ــة اجلديدة)، وعلى رأس ــرة حترير (البين تعزي أس
ــل احملرر (محمد  ــد الوهاب جبار)، الزمي ــس التحرير (عب رئي
فيصل) لوفاة املغفور له (خاله) األستاذ (عبد اجلبار سجاي 
ــوس) التدريسي في جامعة الصادق كلية اآلداب في  حاش
ــماوة ورئيس احتاد األدباء والكتّاب فرع املثنى، سائلني  الس
ــع رحمته ويلهم  اهللا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواس

أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا هللا وإنا إليه راجعون.

الحظوا احلضور النسائي وأناقة وتواضع املرأة العراقية 
ــام عام  ــينما اخلي ــرائحها في س ــا مبختلف ش ورقيه

١٩٦١.. أين نحن اآلن من ذلك الزمن اجلميل؟!
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