
شهدت (٣) محافظات عراقية، امس، موجة من 
الهجمات املسلحة والتفجيرات شنها تنظيم 
ــبي حيث  ــبات نس داعش االرهابي بعد فترة س
ــة االنبار  ــة الفلوجة في محافظ ــهدت مدين ش
تفجيرا ارهابيا بسيارة مفخخة ادى الى اصابة 
ــب  ــرطة وثالثة مدنيني بحس عنصرين من الش
حصيلة اولية. وذكرت مصادر امنية ان التفجير 
ــكني  االرهابي حصل في منطقة حي نزال الس
في الفلوجة في حني استشهد موظف واصيب 
ــفة  ــن بجروح جراء انفجار عبوة ناس (٣٢) اخري
ــل موظفي مصفى الصينية في  على حافلة تق

محافظة صالح الدين .
ــلحون ينتمون  ــوى قام مس ــي محافظة نين وف
ــة  قري ــة  مبهاجم ــي  االرهاب ــش  داع ــم  لتنظي
ــوا ثالث  ــر وقتل ــاء احلض ــن قض ــعدية ضم االس

مدنيني ثم الذوا بالفرار عبر الصحراء.
ــى صعيد ذي صلة دعا رئيس جهاز مكافحة  عل
ــغاتي  ــب ش ــن طال ــق االول الرك ــاب الفري االره
ــي  ــس مجلس النواب محمد احللبوس امس رئي
ــة ملكافحة  ــل الوطني ــة العم ــر منظوم لتطوي
االرهاب ودعا الى سن التشريعات الوطنية التي 
ــل الوطنية  ــة العم ــى تطوير منظوم ــدف ال ته
ــة التطرف العنيف  ــة االرهاب ومكافح ملكافح
ــتقرار والنصر الكبير على اجلماعات  وتعزز االس

ــي اطار  ــيادة العراق ف ــي تهدد س ــة الت االرهابي
ــي برقية  ــغاتي ف ــار ش ــتور العراقي. واش الدس
ــي الى ضرورة  التهنئة التي بعثها الى احللبوس
ان يعمل البرملان  على ارساء دعائم الدميقراطية 
ــش الكرمي  ــي العراق للعي ــان ف ــة واالم والتعددي
ــعب العراقي بكافة  ــة للش ــة والرفاهي والتنمي

اطيافه .
ــادر  مص ــدت  اك ــي  السياس ــد  الصعي ــى  وعل
ــف  املكل ــة  املرتقب ــة  احلكوم ــان  ب ــية  سياس
ــدي امام  ــد امله ــادل عب ــيد ع ــكيلها الس بتش
حتديات كبيرة وان قواعد تشكيل هذه احلكومة 
ــوف تتغير ولن تكون على شاكلة سابقاتها  س
ــيد عبد املهدي وفريقه ميلكون خيارات  وان الس

ــض الي امالءات كما اكدت املصادر ان رئيس  الرف
ــاء مايعرف باللجان  ــوزراء املكلف قد رفض لق ال

التفاوضية من قبل االحزاب 
ــن زعيم التيار الصدري  وفي التطورات ايضا اعل
السيد مقتدى الصدر بانه اوعز بعدم ترشيح اي 
ــدا منح احلكومة عاما كامال  وزير الية وزارة مؤك
ــكيل الكابينة  ــه اوعز بتش ــات جناحها وان الثب
الوزارية اجلديدة دون ضغوط حزبية او محاصصة 
طائفية او عرقية مع احلفاظ على الفسيفساء 
ــي وانه منح احلكومة اجلديدة عاما كامال  العراق
الثبات جناحها واال فان الشعب سينتفض كليا. 
ــا من جعل رئيس  ــيد الصدر اننا متكن وقال الس
الوزراء مستقال ومستقيال من الفساد احلكومي 

السابق .
ــة احلكمة بزعامة  ــياق ذاته اكدت كتل وفي الس
ــيد  ــس بان دعوة الس ــار احلكيم ام ــيد عم الس
ــوزراء املكلف تقع  ــرك اخليار لرئيس ال الصدر لت
ضمن متبنياتها. مشيرة الى ان الكتلة تتحفظ 
باغالق الباب امام النواب اصحاب الكفاءات من 

الترشح للمناصب الوزارية .
ــذرت النائبة عن حتالف  ــورات ايضا ح وفي التط
الفتح انتصار املوسوي، امس، امريكا واسرائيل 
ــع املقاومة  ــاي اعتداء على مواق ــن قيامهما ب م
االسالمية في العراق فيما توعدتهما برد موجع 
اذا ما تعرضت الى اي تهديد او عدوان في وقت اكد 
ــن شاكر الكعبي  النائب عن حتالف الفتح حس

ــى التدخالت اخلارجية  ــراق لن يصمت عل ان الع
ــكيل وفد  ــيعمل على تش ــؤونه حيث س في ش
ــكرية التركية  ــاف العمليات العس برملاني اليق
في شمال البالد. وقال الكعبي ان العراق ال يقبل 
ــي وفي حال  ــأنه الداخل ــل التركي في ش التدخ
عدم استجابة تركيا فان بغداد ستلجأ الى االمم 

املتحدة للتدخل وايقاف تلك العمليات .
ــف احلزب  ــا كش ــي ايض ــان السياس ــي الش وف
ــعيه  ــس، عن س ــتاني، ام ــي الكردس الدميقراط
ــي في  ــتحقاق انتخاب ــة اس ــكيل حكوم لتش
اقليم كردستان. مشيرا الى عدم امكانية عقد 
ــكيل احلكومة  ــاد الوطني لتش ــع االحت اتفاق م
ــس اجلمهورية بني احلزبني  عقب ازمة اختيار رئي

ــي احلزب  ــال القيادي ف ــني. وق ــني الرئيس الكردي
ــودا مضنية  ــي ان حزبه بذل جه ــري اري نانكل ي
ــعب الكردي السباق الرئاسي  لكي يخوض الش
ــتان باكمله ال  ــح واحد ميثل شعب كردس مبرش
ــار ان املنصب املذكور من  حزب بعينه على اعتب
ــه ولكن االحتاد  ــتحقاق املكون الكردي برمت اس
ــي واوضح ان  ــق السياس ــي اخل بالتواف الوطن
تقاسم احلقائب في احلكومة املقبلة في اقليم 
كردستان سيتم تبعا لالستحقاقات االنتخابية 
وهو االساس الذي سينتهجه احلزب الدميقراطي 
ــاد الوطني وبقية االحزاب  في التعاطي مع االحت
االخرى ال على اساس االتفاق االستراتيجي الذي 

كان قائما بني الطرفني .

بغداد / 
ــتجابة ملا طالبت به البينة اجلديدة بعددها املرقم (٣٠٢٤) بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٠  اس
ــيقوم البنك املركزي  ــت عنوان ( هل ميكن اصدار عمالت معدنية صغيرة؟ ) س حت
ــات النقدية  ــات كبيرة من الفئ ــبوع بطرح كمي ــارا من هذا االس ــي اعتب العراق
ــة حاجة التعامالت  ــى التداول اليومي لتلبي ــف دينار نزوال ) ال ــرة من ( ال الصغي
اليومية. وذكر البنك املركزي في تصريح خاص لـ «البينة اجلديدة» انه مت حتسني 
ــيط في شكل هذه الفئات  ــتخدمة فضال عن اجراء تغيير بس نوعية املادة املس

علما ان التعامل سيتم بالشكل اجلديد والقدمي معا دون متييز .
ــن العالق  ــكر محافظ البنك املركزي الدكتور علي محس ــة اجلديدة» تش «البين
واملتحدث باسم البنك املركزي الدكتور باسم عبد الهادي لسرعة االستجابة ملا 
تطرحه «البينة اجلديدة» من مالحظات ذات عالقة مباشرة بحياة الناس اليومية 

وهذا دليل تعاون وانسجام مابني الصحافة والدوائر احلكومية اخملتلفة. 
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كتب اِّـحرر السياسي

تزامنا مع  تفجيرات وأعمال ارهابية طالت (3) محافظات عراقية .. بماذا طالب شغاتي الحلبوسي ؟

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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 كركوك / 
ــو  عض ــف  كش
ــوق  حق ــة  مفوضي
اإلنسان علي البياتي، 
ــبت، عن  ــس الس ام
ــال ٤٠٠٠ تلميذ  انتق
من محافظة البصرة 
ــل  ــدارس أربي ــى م إل
ــال  يومني.وق ــالل  خ

ــة  ــي ، إن ممثلي البيات
وزارة التربية االحتادية 
كردستان  إقليم  في 
ــط  فق ــجلت  س
األربعاء  ــي  يوم ــي  ف
املاضيني  ــس  واخلمي
بصري  ــب  طال  ٤٠٠٠
نقلوا مدراسهم من 

البصرة إلى أربيل.

@ÊÏ‹‘n‰Ì @Òäñj€a @Âfl @àÓ‡‹m @4000
¥flÏÌ@fi˝Å@›Óiâc@êâaÜfl@µg

بغداد / 
ــترداد  أعلنت هيئة النزاهة، عن اس
ــع  التصني ــة  لهيئ ــود  تع ــوال  ام
ــت مودعة  ــكري املنحلة كان العس

باحد املصارف االردنية.
ــا فنيا من  ــة ، إن فريق ــت الهيئ وقال
ن،  ــة متكَّ ــترداد في الهيئ دائرة االس
ــات  ــع املعلوم ــة وجم ــد املتابع بع
ــة املُودعة في  ــوال العراقيَّ ــن األم ع

ــي حقبة النظام  ــوك األردنيَّة ف البن
ــوالٍ كانت  ــترداد أم ــد، من اس البائ
مودعة في بنك القاهرة – عمان في 
ــة األردنية، مبينا أن األموال  العاصم
ــكري  ــة التصنيع العس تعود لهيئ

املنحلة.
ــة  العملي أن  ــة،  الهيئ ــت  وأضاف
ة ستة أشهرٍ بني جمع  ــتمرَّت ملدَّ اس
ــع اجلانب  ــات م ــات واخملاطب املعلوم

األردنيِّ الذي أبدى استعداده للتعاون 
ــوية ملفات األموال املودعة  في تس
ــذه العملية  ــة الى أن ه هناك، الفت
ــوية ملف  دُّ خطوة إيجابية لتس تُعَ
ــي األردن، واملدة  ــع العراقية ف الودائ
ــات مماثلة  ــهد عملي القادمة ستش
بعد جناح دائرة االسترداد في الهيئة 
ــي  ــق الت ــات والوثائ ــع املعلوم بجم

تثبت عائدية تلك األموال.

@Ú«ÖÏfl@o„b◊@fiaÏflc@ÖaÖ6ça@Â‹»m@ÚÁaå‰€a
›z‰Ωa@äÿé»€a@…Ó‰ñn‹€@ÖÏ»m@ÚÓ„Öâ˛a@“âbñΩa@ø

ــن  م ــرطان  الس ــى  مرض ــي  يعان
ــعار االدوية اخلاصة بهذا الداء  اس
ــوره صورته  ــدواء املنش ــني وال اللع
ــهر  ــدة (٤) اربعة اش ــده مل ــد الجت ق
ــفيات احلكومية النه  في املستش
ــر في  ــه متوف ــا ولكن ــوزع مجان ي
ــعر (٢٠٠)  الصيدليات االهلية وبس
الف دينار للعلبة الواحدة ذات (٢٨) 
ــي وطن اكل  ــة. فهل من حل ف حب

شعبه السرطان ونحن نيام ؟! 

@x˝«@ÚÌÎÖa@7œÏm
@kuaÎ@NN@Êbüäé€a بغداد / 

ــؤون البيئة  ــذر اخلبير في ش ح
واملياه علي الالمي، من انتشار 
امللوحة في نهر دجلة من بغداد 
ــد خطة الوزارة  الى البصرة بع
ــن الثرثار امليت الى  إلطالق خزي
ــان البصرة  نهر دجلة لدفع لس

امللحي.
وقال الالمي ان ”لدى وزارة املوارد 
أعماق  املائية خطة الستغالل 
ــار وإطالقها في نهر  مياه الثرث
ــع  بدف ــاهمة  للمس ــة    دجل
اللسان امللحي في البصرة بعد 
النهر  انخفاض مناسيب مياه 
ــاه  ــاف ان ”مي ــن تركيا“.وأض م
ــة ومعروفة  ــاق الثرثار ميت أعم
ــة العالية وفي  ــب امللوح بنس
ــبب  ستتس ــا  إطالقه ــال  ح
بانتشار امللوحة بنهر دجلة من 
بغداد الى البصرة“، مشيرا الى 

ان ”احلل األمثل هو وضع دراسة 
ــبة  ــة وقياس نس ــدوى بيئي ج
ــة بأعماق الثرثار  كثافة امللوح
ان  ــع  املياه“.وتاب ــالق  إط ــل  قب
ــامراء عذبة  ”مياه دجلة الى س
ــذراع الثرثار  ــا ب ــرد مروره ومبج
منذ أيام التسعينات تصل الى 
ــبة ملوحة خفيفة  بغداد بنس
رغم امتالء دجلة فكيف احلال 
الثرثار“، مشيرا  ألعماق بحيرة 

الى ان ”إطالق املياه دون القياس 
في  بكارثة ملحية  سيتسبب 
ــوال لبقية احملافظات  بغداد وص

التي مير بها“.
ــة في  ــب امللوح ــد ان ”نس وأك
ــار زادت هذا العام  ــاق الثرث أعم
بسبب مرور فصل صيف الهب 
ــر املياه ما  ــبة تبخ وارتفاع نس

أدى الى انتشار األمالح فيه“.

@Ú‹uÖ@äË„@µa@oÓΩa@âbqär€a@ÂÌåÅ@÷˝üg@Âfl@paäÌà§

تفجريات واعمال ارهابية تطال ثالث محافظات 
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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
ــس املاضي، ضرورة تطوير النظام الدميقراطي  ــد رئيس اجلمهورية برهم صالح، اخلمي اك
ــار زعيم ائتالف دولة القانون  ــق التفاهم البناء بني قادة البالد، فيما اش ــادي وتعمي االحت
ــال املكتب االعالمي  ــهد جتاوز العقبات. وق ــوري املالكي الى ان املرحلة املقبلة ستش ن
ــوري املالكي والوفد  ــتقبل زعيم ائتالف دولة القانون ن ــح إن رئيس اجلمهورية اس لصال
ــتهل اللقاء عن خالص تهانيه وسروره  ــيرا الى أن املالكي أعرب في مس املرافق له، مش
البالغ بانتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية. ونقل البيان عن املالكي قوله، إن الثقة 
واألمل بان املرحلة املقبلة ستشهد جتاوز العقبات والصعوبات وتلبية طموحات الشعب 
ــتقرار واالزدهار، متمنيا له النجاح التام في مهامه الرئاسية. من  العراقي باألمن واالس
ــعب  ــرورة االنطالق معا من اجل تلبية طموحات الش ــه، اكد رئيس اجلمهورية ض جهت

العراقي وتطوير النظام الدميقراطي االحتادي وتعميق التفاهم البناء بني قادة البالد.

بغداد / البينة الجديدة
ذكرت صحيفة خليجية، امس 
ــية  ــال سياس ــبت، ان كت الس
ــوزراء  ــس ال ــى رئي ــط عل تضغ
احلكومة  ــكيل  بتش ــف  املكل
ــرض  لف ــدي  امله ــد  عب ــادل  ع

ــى ان بعض  ــيرة ال وزرائها، مش
الكتل تأمل بتشكيل حكومة 
ــتقل. املس ــراط  التكنوق ــن  م

ونقلت الصحيفة عن نائب في 
البرملان احلالي قوله ان هنا كتال 
سياسية تقدم الدعم الكامل 

لرئيس الوزراء املكلف بتشكيل 
ــد املهدي  ــادل عب ــة ع احلكوم
ــكيل حكومته،  في جهود تش
ــار مقتدى  ــا أن زعيم التي مبين
ــه  ــي تغريدت ــح ف ــدر أوض الص
ــكيل  لتش ــه  دعم ــرة  األخي

حكومة من الوزراء املستقلني، 
معلنا عن عدم ترشيح أي وزير 
ــاف إال أن عبد  ــه. وأض ــن قبل م
ــرض لضغوط من  ــدي يتع امله
ــية  قبل بعض القوى السياس
ــن  ــات م ــي االنتخاب ــزة ف الفائ
ــحيها  مبرش ــول  القب ــل  أج
ــيرا إلى أن بعض  للوزارات، مش
ــية تأمل في  ــل السياس الكت
ــد املهدي  ــن عادل عب أن يتمك
ــن  ــه م ــكيل حكومت ــن تش م
بعيدا  ــتقل،  املس التكنوقراط 
ــة، وخالل  ــن الضغوط احلزبي ع
ــتورية التي تنتهي  ــدة الدس امل
مطلع الشهر املقبل. وكشفت 
صحيفة خليجية ، ان حوارات 
رئيس الوزراء املكلف بتشكيل 
احلكومة عادل عبد املهدي، مع 
الكتل بشأن احلكومة ليست 
ــة ان هناك عدة  ــهلة، مبين س
ــام بني  االنقس بينها  ــباب  اس

الشيعة والسنة والكرد.

بغداد / البينة الجديدة
ــلفة موظفي  ــن وجبة جديدة من س ــرف الرافدي أطلق مص
ــرة ماليني  ــة والعش دوائر الدولة التي تراوحت ما بني اخلمس
ــتر كارد). وقال  دينار عن طريق ادوات الدفع االلكتروني (املاس
ــان تلقت (البينة اجلديدة)  املكتب االعالمي للمصرف في بي
ــلف موظفي  ــه مت صرف دفعة جديدة من س ــخة منه ان نس
ــة لنحو ١٩٧٩  ــتر كارد الدولي ــطة املاس ــر الدولة بواس دوائ
ــلفة مت عن طريق  ــف. وأوضح البيان ان صرف تلك الس موظ
ــره مبنحه  ــالة نصية تخط ــاله رس ــالغ املوظف عبر إرس اب
ــتكمل كافة اإلجراءات القانونية  السلفة وذلك بعد ان اس
ملنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع االلكتروني والتي 

متت تعبئة الرصيد املالي اليها.

بغداد / البينة الجديدة
ــني,  بوت ــر  ــي فالدميي الروس ــس  الرئي ــد  أك
ــره العراقي برهم  ــي, لنظي ــس املاض اخلمي
ــة العمل  ــالده مواصل ــتعداد ب ــح اس صال
املشترك لتطوير التعاون بني البلدين. وذكر 
ــس اجلمهورية  ــب صالح إن ”رئي بيان ملكت

ــي  ــالة من الرئيس الروس تلقى, امس, رس
ــاً  فالدميير بوتني، هنأه فيها بانتخابه رئيس
للجمهورية“, مؤكداً ان ”الرسالة سلمها 
ــيم  ــداد مكس ــي بغ ــي ف ــفير الروس الس
ــار بوتني  ــيموف لبرهم صالح“. وأش مكس
ــتعداد روسيا  ــالة, إلى ”اس بحسب الرس

ــترك لتطوير  االحتادية ملواصلة العمل املش
ــني الصديقتني“.  ــاون البناء بني الدولت التع
ــح هذا  ــان تولي صال ــن ”ثقته ب ــرب ع وأع
املنصب الرفيع سيساهم في تعزيز سيادة 
العراق وتوحيد الصف الوطني واالستقرار 

السياسي للبالد“.

بغداد / البينة الجديدة
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
ــوزراء املكلف  ــس ال ــبت، رئي امس الس
ــماها  عادل عبد املهدي الى ابقاء ما س
املناصب األمنية احلساسة بيده، مؤكدا 
ضرورة أن ال يرشح اي حزب او كتلة لهذه 
املناصب. وقال الصدر في تغريدة له على 
ــا االخيرة  ــاً على تغريدتن ــر، تعليق تويت
ــوزراء ان يبقي  ــس ال ــى رئي ــول إن عل اق
وزارة الدفاع والداخلية بل كل املناصب 
ــة بيده حصراً وال يحق  االمنية احلساس
ــد لها،  ــيح اح ــة ترش ــزب او كتل ألي ح
فجيش العراق وشرطته وقواته االمنية 
ــن حصرا. ــون والؤها للوط ــب ان يك يج
ــيح  وأضاف الصدر، اننا اذا منعنا الترش
ــون بيد رئيس  ــوزارات امنا الجل ان تك لل
الوزراء وليس هبة للكتل واالحزاب او ان 

ــة بل ال بد ان  ــون عرضة للمحاصص تك
تكون بيد التكنوقراط املستقل واال كان 
لنا موقف آخر، الفتا الى أن باقي املناصب 
ــة مما ال  ــات الوظيفي ــات والدرج والهيئ
يقل اهمية عن الوزارات، والتي استولت 

ــي ما مضى،  ــا الدولة العميقة ف عليه
ــس  ــون وفق ضوابط واس ــب ان تك ويج
ــة ويراعي  ــة صحيح ــة ومنطقي قانوني
ــا العدل واالنصاف واخلبرة واالبتعاد  فيه
عن التحزب والفئوية. وتابع، يجب فتح 
ــيح العام لذوي االختصاص  باب الترش
ــروط صارمة حتفظ  ــاءات وفق ش والكف
ــة هيبتها وللعمل جناحه، كما أن  للدول
هناك مناصب مهمة حساسة قد تكون 
من اهم مقومات االصالح ودفع الفساد، 
ــوزراء العمل على جعل  ــى رئيس ال فعل
ــارة فقط  ــك بيده حصراً مع االستش ذل
ــيرا الى أن اللجان البرملانية  ال غير، مش
ــق مكفول للجميع اال انني انصح ان  ح
ــعب  يكون توزيعها مراعيا ملصالح الش

ال احلزب والطائفة او العرق.
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بغداد / البينة الجديدة
ــود نية  ــف مصدر مطلع عن وج كش
ــكيل  ــدى رئيس الوزراء املكلف بتش ل
ــدي العيش  ــادل عبد امله احلكومة ع
ــت  ونقل ــراء.  اخلض ــة  املنطق ــارج  خ
روسيا اليوم عن املصدر قوله إن رئيس 

ــكيل احلكومة  ــف بتش ــوزراء املكل ال
ــذي يعيش في  ــدي ال ــادل عبد امله ع
ــرادة القريبة من املنطقة  منطقة الك
اخلضراء، يبحث إمكانية البقاء فيها 
أو في مكان آخر غير املنطقة اخلضراء 
ــدي  ــد امله ــا ان عب ــة، موضح احملصن

ــارع العراقي  ــن الش ــد االقتراب م يري
ــى  ــيني عل ــة السياس ــجيع بقي وتش
ــكن بني الناس. وأضاف املصدر ان  الس
ــر ما زال يبحث لكن يرجح أن عبد  األم
ــس حكومة  ــيكون أول رئي املهدي س
ــة  ــادر املنطق ــد ٢٠٠٣ يغ ــة بع عراقي

ــة اخلضراء في  ــراء. وتقع املنطق اخلض
ــمى  ــط بغداد وهي محصنة وتس وس
أيضا باملنطقة الدولية، وتضم مقرات 
أبرزها  ــية  حكومية وبعثات دبلوماس
ــة إلى  ــة، باإلضاف ــفارة األمريكي الس

بعثتي األمم املتحدة واالحتاد األوروبي.
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ــر الداخلية لقطاع  ــاعد وزي ســجن .. أعلن مس
ــا الغمري, امس  ــجون املصرية اللواء زكري الس
ــجينا، بينهم  ــن ٣٦٨٢ س ــراج ع ــبت, اإلف الس
ــبة انتصار  ــي, مبناس أكثر من ألفني بعفو رئاس
ــة  ــة صحيف ــت بواب ــرين أول ١٩٧٣). ونقل (تش
ــري قوله, ”نحتفل  ــمية عن الغم األهرام الرس
ــني  الغارم ــن  م ــجينا  س  ٨٩٦ ــن  ع ــراج  باإلف
ــون)، و٢٠٦٨  ــداد الدي ــني جراء العجز عن س والغارمات (احملبوس

سجينا بالعفو الرئاسي.
ــكل ضمني من  ــبت, بش ر جون كيري, امس الس صهاينــة .. حذّ
ــره لدفع أميركا  ــان الصهيوني وغي وقوف الكي
ــران. ونقلت قناة  ــكرية مع إي للمواجهة العس
ــي“ التلفزيونية في تقرير عن كيري  ”برس تي ف
قوله, إن ”الرئيس األمريكي دونالد ترامب، جعل 
الصراع العسكري أكثر احتمالية في املنطقة، 
ــع إيران“. ــن االتفاق النووي م ــحابه م بعد انس
ــؤولني الصهاينة,  ــة للمس ــارة ضمني وفي إش

ــخاصاً يودون أن تقوم  ــد كيري, أن «هناك أش أك
أمريكا بقصف إيران».

ــأن  ــف دونالد ترامب تفاصيل بش دفــع ..  كش
اتصاله األخير مبلك السعودية الذي طالبه فيه 
ــع مزيد من األموال نظير احلماية األمريكية  بدف
ــد  ــام حش ــة أم ــي كلم ــب ف ــال ترام لبالده.وق
ــرتها  ــوتا األمريكية نش انتخابي بوالية منيس
صحيفة الراية القطرية,  إن “ الرياض ستدفع مزيداً من األموال 
ــد  ــة األمريكية“ .وخاطب الرئيس األمريكي احلش مقابل احلماي
ــوم بتعويضنا، كل ما  ــة ال تق ــن دول ثرية للغاي ــالً ”ندافع ع قائ

يدفعونه نسبة ضئيلة للغاية».
ــي، رجب طيب  ــد الرئيس الترك مســاعدة .. أك
ــاعدة مالية  أردوغان، إن بالده لم تطلب أي مس
ــتطيع تركيع  من أي دولة، مضيفا أن ال أحد يس
ــا تنهض  ــد أن جعلناه ــد بع ــن جدي ــا م تركي
ــة أثناء  ــان في كلم ــا. وقال أردوغ ــى قدميه عل
ــة والتنمية“  ــزب ”العدال ــاوري حل اجتماع تش

ــروح في هذا  ــة أنقرة: »ما دامت ال في العاصم
ــتطيع أحد أن يضع تركيا حتت  ــد، فال يس اجلس

نير املؤسسات الدولية».
ــابق ملكتب  ــر العام الس صواريــخ .. أعلن املدي
التصميم األساسي التابع لشركة ”أملاز-أنتي“ 
ــاع اجلوي  ــائط الدف ــي تنتج وس ــية الت الروس
ــؤال وجهه  ــوربيلي، في رد له على س إيغور اش
ــكري في مقابلة بثتها قناة ”زفيزدا“ إحدى قنوات  له معلق عس
ــي، إن مدى منظومة ”إس-٣٠٠“ يتراوح بني ١٥٠  التلفزيون الروس
ــتخدم ووفق مكان  ــوع الصاروخ املس ــب ن و٢٥٠ كيلومترا حس

تواجدها في األراضي السورية.
الجئون .. اعلن رئيس وزراء سلوفاكيا أن بالده قد 
تقبل العشرات من األطفال السوريني اليتامى 
فقط. ونقلت قناة سكاي نيوز عن رئيس الوزراء 
ــلوفاكيا بلد غني مبا  بيتر بلغريني قوله إن “س
ــة ”١٠ أو ٢٠ أو ٣٠ طفال موجودين  ــي لرعاي يكف

حاليا في مخيم لالجئني باليونان“.
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بغداد / البينة الجديدة
ــي حازم الباوي، أن جناح رئيس احلكومة عادل  رأى احمللل السياس
عبد املهدي مرهون باخلروج من حتت عباءة الكتل حتى تلك التي 
ــدة القرار، مبيناً ان على عبد املهدي اخذ العبرة  اوصلته الى س
من املرحلة املنصرمة. وقال الباوي ان ”جناح رئيس الوزراء املكلف 
عادل عبد املهدي مرهون باخلروج من حتت عباءة الكتل حتى تلك 
التي اوصلته الى سدة القرار“. واضاف انه ”على عبد املهدي اخذ 
العبرة من املرحلة املنصرمة التي شهدت حتكما واضحا من قبل 
االطراف التي كانت ترى ان لها الفضل في ايصال املسؤول االول 
بالدولة الى كرسي القرار“. وبني ان ”جناح رئيس احلكومة مرهون 
ــات فيما يتعلق  ــعر املواطن بوجود طفرة نوعية باخلدم بان يش
ــة التموينية والصحة والتعليم  بالكهرباء واملاء والطرق واحلص
كاولوليات قصوى ينبغي ان يلمسها املواطن بوضوح منذ االيام 
ــلم املهمة“. واوضح ان ”الوفرة املالية املتواجدة في  االولى لتس
ــعار النفط تكتسح وتنفي استمرار  العراق اآلن جراء ارتفاع اس
ــريحتي  ــيما ش ــف املفروض اقتصاديا على املواطن، س التقش
ــالك عبد املهدي لنظريات  ــني واملتقاعدين“. واكد ان ”امت املوظف
ــع االقتصاد  ــه فرصة النهوض بواق ــي االقتصاد تتيح ل كبرى ف
الوطني املتعثر جراء نقص اخلدمات وتلكؤ املشاريع التي اثقلت 

كاهل املواطنني وحولت حياتهم الى جحيم“.

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
ــد الصافي، ان  ــيد أحم ــد ممثل املرجعية الدينية العليا، الس أك
ــل إصالح أمة  ــهد من اج ــالم استش ــني عليه الس اإلمام احلس
ــي ألقاها من داخل  ــال الصافي في خطبة اجلمعة الت ــده.  وق ج
ــيني، تابعتها (البينة اجلديدة)، ان ”اإلصالح لن  الصحفي احلس
ــلطان وحاكم  ــون بالقوة بل بالهدى والنصيحة، وكم من س يك
ــل بذلك الن نفسه أولى باالصالح قبل غيره”. وأضاف ”على  فش
ــار  ــتمع للناصحني”. وأش األمة ان ال تتخلى عن اإلصالح وان تس
الصافي الى ان ”الثورة احلسينية واجهت الدعاية املضللة وكان 
ــالم، أول من  ــني عليهما الس ــام زين العابدين علي بن احلس األم
ــة وفضح الظاملني وأوعى  ــدى لها في مجلس يزيد بن معاوي تص
ــالم واجه  ــام زين العبادين عليه الس ــن”. وتابع ان ”االم احلاضري
ــكلة في غاية األهمية هي مشكلة العقول والنفوس التي  مش
لم يتح لها اجملال ان تفكر وضللتها هذه الدعاية األموية بشكل 
كبير فحاول ان يوجد شيء آخر لرفع الغشاوة عنه”. ونوه أحمد 
ــلوب  ــي الى، ”لن يأتي يوماً ويخف به أهل الباطل عن أس الصاف

التضليل وعلى الناس ان تفهم ومتيز احلق“.

بغداد / البينة اجلديدة
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي اهمية دعم املشاريع االستثمارية 
ــي قانون  ــاريع البترودوالر ف ــات الالزمة ملش ــني التخصيص وتأم
ــال املكتب االعالمي للعبادي،  املوازنة االحتادية للعام املقبل. وق
إن األخير ترأس اجتماعا ملناقشة املسودة األولية ملشروع قانون 
ــنة ٢٠١٩ بحضور عدد من املسؤولني والكادر  املوازنة العامة لس
ــاريع  ــوزارة املالية، مبينا أنه مت التأكيد على دعم املش ــدم ل املتق
ــاريع البترودوالر  ــتثمارية وتأمني التخصيصات الالزمة ملش االس
ــاريع اخلدمية  ــى تغطية املش ــات، والتركيز عل ــة احملافظ وتنمي
ــب البيان  ــاص. وأكد العبادي بحس ــكل خ حملافظة البصرة بش
ــي االلتفات اليها عند إعداد  ــية التي ينبغ على، املبادئ االساس
ــاريع  ــا مت إقراره من مش ــتجيب مل ــة، وأهمية ان تس ــود املوازن بن
ــي اجريناها مع  ــوء اللقاءات الت ــرارات في ض ــأنها ق صدرت بش
ــات للمواطنني وخلق فرص عمل،  ممثلي احملافظات لتقدمي اخلدم
ــة والتركيز على  ــز في املوازن ــددا على اهمية خفض العج مش

اسناد الشرائح االكثر حاجة من ابناء الشعب العراقي.
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بغداد / البينة الجديدة
ــول اربع بواخر محملة  ــبت، وص أعلنت وزارة التجارة، أمس الس
ــة، لدعم مفردات  ــترالية والرز الى املوانئ اجلنوبي باحلنطة االس
ــد متطلبات  ــة وتعزيز مخازن احملافظات لس ــة التمويني البطاق
ــهر املقبلة. وقال الناطق باسم وزارة التجارة، محمد حنون  االش
ــترالية  احلمداني، في بيان  إن «أربع بواخر محملة باحلنطة االس
ــردات البطاقة  ــم مف ــئ اجلنوبية لدع ــى املوان ــت إل ــرز، وصل وال
ــة ١٠٠ الف  ــوي على كمي ــر حتت ــاً ان «البواخ ــة»، مبين التمويني
ــن الرز ومثل نفس الكمية ملادة  ــن موزعة بواقع ٥٠ الف طن م ط
احلنطة االسترالية وهي من ضمن التعاقدات التي اجرتها الوزارة 
ــابق». وأضاف احلمداني، أن «الشركة العامة لتجارة  في وقت س
ــتنفار  ــوزارة، أصدرت توجيهات باس ــكيالت ال ــوب احد تش احلب
ــاض الكميات من  ــن اجل نف ــخيرها م ــة االمكانيات وتس كاف
ــب اخلطة  على ظهر البواخر بغية توزيعها على احملافظات حس
ــويقية التي اعدتها الشركة مبا يضمن وصولها الى كافة  التس
محافظات البالد». وأشار، الى ان «االيام املقبلة ستشهد وصول 
ــة باحلنطة والرز  ــئ اجلنوبية محمل ــن البواخر الى املوان مزيد م
ــارة لتأمني املفردات  ــي اجرتها وزارة التج ــة التعاقدات الت نتيج
ــية من املواد الغذائية التي اقرتها املوازنة العامة للبالد  االساس
ــكر والزيت والرز واحلنطة». ــام ٢٠١٨ والتي اعتمدت مواد الس لع
ــى أن «الوزارة تعاقدت مع  ــم وزارة التجارة، إل ولفت الناطق باس
ــركات الوطنية لتأمني مواد السكر وزيت الطعام  املناشئ والش
ــارة املواد  ــركة العامة لتج ــت الش ــرة وقد جنح ــات كبي وبكمي
الغذائية في حتقيق نسب اجناز جيدة تفوق اخملطط ضمن املوازنة 
ــركات الوزارة  ــة والتخيصيصات املالية فضال عن جناح ش العام
ــل واألنبار وصالح  ــي محافظات املوص ــواد الغذائية ف بتأمني امل
ــهر  ــز املفردات لهذا الش ــل بخطة جتهي ــن حيث بدأ العم الدي
ــدد، على أن  ــهر املاضية دون انقطاع يذكر». وش تواصال مع االش
ــة التموينية هي احملور املهم في  ــات املالية للبطاق «التخصيص
ــع تعاقدات جتهيز املواد الغذائية حيث ال ميكن لهذه الوزارة  توقي
ــي او اجنبي ما لم تكون هناك  ــواء كان محل توقيع اي تعاقد س
ــر معاجلة  ــذه التعاقدات ويجعل من اليس ــاء مالي يدعم ه غط

النقص في املفردات االساسية وفق اخلطط املوضوعة».
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وكاالت / البينة اجلديدة 
كشفت صحيفة خليجية، ان حوارات رئيس الوزراء املكلف بتشكيل احلكومة 
ان هناك  مبينة  ليست سهلة،  احلكومة  الكتل بشأن  املهدي، مع  عادل عبد 
عدة اسباب بينها االنقسام بني الشيعة والسنة والكرد. ونقلت الصحيفة عن 
مصدر سياسي مطلع قوله ان عادل عبد املهدي بدأ منذ األربعاء املاضي بإجراء 
اتصاالت مع قادة الكتل السياسية املؤثرة ملعرفة مواقفها وسقف مطالبها 
بشأن تشكيل احلكومة املقبلة، مبينا ان هذه االتصاالت متثل متهيداً النطالق 
مفاوضات مباشرة بهذا الشأن.واضاف املصدر أن حوارات عبد املهدي مع القوى 
السياسية لن تكون سهلة، بسبب احتفاظ جميع الكتل بنقاطها التي لم 
تخسر أيا منها لرئاسة الوزراء، بعد تكليف عبد املهدي كمرشح تسوية على 
الرغم من عدم انتمائه إلى أية كتلة، متوقعاً أن يكون الصراع على أشده بني 
األحزاب الفائزة على الوزارات السيادية واخلدمية املهمة.وتابع أن املعضلة األكبر 
التي ستواجه عبد املهدي هي انقسام الشيعة وكذلك احلال بالنسبة للسنة 

واألكراد، الفتا الى ان هذا األمر يجعل مهمة إرضاء اجلميع صعبة للغاية.

 بغداد / البينة اجلديدة
ــبت، على حتقيق  ــام حلركة عصائب أهل احلق، قيس اخلزعلي، امس الس ــس اجلمهورية، برهم صالح، واألمني الع ــد رئي أك
املصاحلة اجملتمعية وتطوير النظام الدميقراطي االحتادي.وقالت رئاسة اجلمهورية في بيان تلقت ( البينة اجلديدة ) نسخة 
ــام حلركة عصائب أهل احلق  ــالم ببغداد األمني الع ــتقبل، امس، في قصر الس ــه، إن «رئيس اجلمهورية برهم صالح اس من
قيس اخلزعلي والوفد املرافق له، الذي بارك للرئيس تولي مهامه رسميا، مؤكدا ثقته العالية بان املرحلة املقبلة ستشهد 
ــتقرار».وأضافت الرئاسة، أن «اللقاء أكد على  ــعب العراقي باألمن واالس جتاوز العقبات والصعوبات وتلبية طموحات الش
ــتكمال بناء مؤسسات الدولة والتركيز على تطوير االقتصاد الوطني، وضمان حتقيق مطالب املواطنني في كافة  لزوم اس
ــتكمال القضاء  ــاة الئقة وتوفير اخلدمات كافة».وتابع، أن «اجملتمعني أكدوا على التركيز على أهمية اس ــاء البالد بحي انح
ــعبي  ــد الش ــلحة من اجليش وقوات مكافحة االرهاب واحلش ــى فلول االرهابيني وثمن تضحيات وبطوالت قواتنا املس عل
ــا على ضرورة حصر  ــن الوطن، والتأكيد ايض ــائر في الدفاع ع ــرطة االحتادية ومتطوعي العش ــمركة والش وقوات البيش
السالح بيد الدولة وتعزيز سلطة القانون وحماية املؤسسات وااللتزام الكامل بالدستور».واعتبر اللقاء ان «السير قدما 
نحو حتقيق املصاحلة اجملتمعية والبدء باعادة االعمار، ميثل حاجة ماسة في املرحلة الراهنة». بحسب البيان.وأكد الرئيس 
ــعب العراقي  ــز الوحدة الوطنية وتلبية طموحات الش ــل البناء معا من أجل تعزي ــى «ضرورة االنطالق للعم ــح،   عل صال

وتطوير النظام الدميقراطي االحتادي، فضال عن النهوض بالواقع االمني واخلدمي في البالد».

NO . 3041  . SUN .   7 . OCT . 2018السنة الثالثة عشرة العدد (٣٠٤١) االحد ٧ / ١٠ / ٢٠١٨

bË‹Óÿíni@ aäç¸a@ÒâÎäôÎ@pbÌÜzn€a@Âfl@7rÿ€a@ÈuaÏnç@Ú‹j‘Ωa@ÚflÏÿßa@Z@3bï@Èˆb‘€@fi˝Å@âÏj¶a

lbjç¸a@Íà:@NNÚ‹Ëç@oéÓ€@ÚflÏÿßa@Êdíi@›nÿ€a@…fl@ÜËΩa@Üj«@paâaÏy@Z@Ú–Ózï
Ü‰ÿ€aÎ@Ô◊7fl˛a@ÖâaÏ€a@paâbÓç@Öa7nça@…‰fl@âaä‘i@äƒ‰€a@ÒÖb«g@µg@Ï«Üm@—Óñ„

بغداد / البينة اجلديدة
ــواب  الن ــس  مجل ــس  رئي ــد  اك
ــليم اجلبوري، امس  ــابق س الس
ــراع  ــبت، على ضرورة االس الس
ــي  ــة الت ــكيل احلكوم ــي تش ف
ستواجه  الكثير من التحديات، 
ــود دور كبير  ــار الى وج فيما اش
ــة  بحماي ــة  اجلمهوري ــس  لرئي
ــى وحدة  ــاظ عل ــتور واحلف الدس
ــيق بني السلطات  البالد والتنس
ــات الدولة.وقال مكتب  ومؤسس
ــس  ــر زار رئي ــوري ، إن األخي اجلب
اجلمهورية برهم صالح لتهنئته 
بتسنمه منصب الرئيس، مبينا 
ــن اجلبوري في دعم  ان صالح ثم
ــريع  وتش ــية  السياس العملية 
ــاهمت  القوانني املهمة التي س
ــز اركان  ــكل فاعل في تعزي بش
ــالل  خ ــوري،  اجلب ــد  الدولة.واك
ــراع في  البيان على، ضرورة االس

ــكيل احلكومة املقبلة التي  تش
تواجه الكثير من التحديات في 
ــة  ــات اخلدمي ــف القطاع مختل
ــا املواطن على  ــى منه التي عان
ــابقة في  ــنوات الس ــدار الس م
عموم احملافظات واملناطق التي مت 
ــن قبضة االرهاب على  حتريرها م
ــوص، باالضافة الى  ــه اخلص وج
ــخصيات قادرة  اهمية اختيار ش
ــعب. ــى تلبية تطلعات الش عل

ــع اجلبوري، أن دورا كبيرا يقع  وتاب
ــس اجلمهورية  رئي ــق  ــى عات عل
ــتور واحلفاظ  ــة الدس ــي حماي ف
ــيق بني  على وحدة البالد والتنس
ــات الدولة  ــلطات ومؤسس الس
ــى مجلس  ال ــني  القوان ــدمي  وتق
ــة  مصلح ــدم  يخ ــا  مب ــواب  الن

الشعب.

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

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

بغداد / البينة اجلديدة
ــالف دولة القانون عالية  دعت النائبة عن ائت
ــادة النظر  ــى إع ــبت، إل ــس الس ــف، ام نصي
ــيارات الوارد األميركي  ــتيراد س بقرار منع اس
ــن  ــن م ــى أن املتضرري ــيرةً إل ــدي، مش والكن
ــية بالتواطؤ  ــون جهات سياس ــرار يتهم الق
ــركات االحتكارية.وقالت نصيف ، إن  مع الش
ــكاوى من قبل مستوردي السيارات  هناك ش
ــرار منع  ــركا وكندا حول ق ــررة من أمي املتض
ــركات  ــالث ش ــد ث ــا بي ــتيرادها وحصره اس
ــمية  ــك وكالة رس ــا متتل ــة، أحده احتكاري
ــداي، والثانية حتتكر  ــيارات هون حصرية لس
ــر، والثالثة حتتكر  ــب وكرايلس ــيارات جي س
ــه قبل قرار منع  ــيارات تويوتا.وأوضحت، أن س

ــتيراد هذه السيارات وحصرها بيد الشركات  اس
ــخاص  ــتوردوها أش االحتكارية الثالث، كان مس
ــدر على  ــت ت ــددة وكان ــركات متع ــرون وش كثي
ــة ضخمة، وكان  ــوم جمركي الدولة ضرائب ورس
ــترونها متضررة بنسبة ١٠-١٥٪  املستوردون يش

ــا إلى املناطق الصناعية لتصليحها،  ويدخلونه
ــاهم في تقليل  ــات التصليح كانت تس وعملي
ــة والفقر وتوفر فرص العمل ملئات  حجم البطال
ــمكري وحداد  ــباب بني عامل وس اآلالف من الش
ــى أن املتضررين من  ــارت نصيف، إل وصباغ .وأش
ــية  ــتيراد يتهمون جهات سياس ــرار منع االس ق

ــددةً  ــركات االحتكارية، مش ــؤ مع الش بالتواط
ــلطة  ــن قبل الس ــادة النظر م ــرورة إع ــى ض عل
التنفيذية واجلهات املعنية بقرار منع االستيراد، 
ــي للمتنفذين وجعل  وكسر االحتكار السياس

االستيراد متاحا أمام اجلميع.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــالمي، باقر  ــى اإلس ــس األعل ــادي في اجملل ــا القي دع
ــدي“ تعداده ال  ــيس ”جيش عقائ ــدي، الى تأس الزبي
ــتكون  يقل عن ثالثة ماليني ، مبينا ان دول اخلليج س

محرقة احلرب القادمة.
ــى منطقتنا، فترامب  ــر قادم إل وقال الزبيدي ان ”الش
ــاء ناتو عربي يتألف من  أعلن بوضوح إنه بصدد إنش
ــعودي-  ــر، واألردن وبتمويل س ــدول اخلليجية، مص ال

خليجي؛ ملواجهة الشر القادم“.
ــة أن يتهيأ  ــذه اللحظ ــى العراق ومن ه ــاف ”عل وأض

ــيس جيش عقائدي (احلشد الشعبي  بتوسيع وتأس
ــون مقاتل  ــى ٣ ملي ــداده إل ــل تع ــائري) ليص والعش
ــار ودول مغلوب  ــة قوى قادمة من خلف البح ملواجه
ــوع من  ــذا الن ــاج ه ــة حتت ــي املنطق ــا ف ــى أمره عل

الدفاع“.
ــماة  ــدول املس ــض ال ــل بع ــدي، أن ”فش ــع الزبي وتاب
ــوريا،  ــيع دائرة داعش في العراق وس بالعظمى بتوس
ــا تنتقل من  ــلها في حرب اليمن، جعله كذلك فش
ــش إلى مخطط  ــتخدام القاعدة وداع ــط اس مخط
ــالً للناتو؛ بعد  ــاء قوة إقليمية ودولية تكون بدي إنش

ــزت الواليات املتحدة عن تركيع وتطويع حلف  أن عج
الناتو وليّ ذراع أوربا“.

وتساءل ”أمريكا قادمة وستشن حرباً بكل الوسائل 
ــض الدول  ــران، وأوربا وبع ــني، وإي ــيا، والص ــى روس عل
ــدول التي  ــتنجح ال ــل س ــالمية، فه ــة واإلس العربي
ــتنجح  ــه؟ وهل س ــر مبقاومت ــف الش ــتواجه حل س
ــي اخلطير القادم  ــال هذا اخملطط العدائ بكبح وإفش
من الغرب؟“، منوها بأن ”دول اخلليج ستكون ساحة 

الصراع ومحرقة احلرب القادمة“.

كركوك / البينة اجلديدة
ــس محافظة  ــذر عضو مجل ح
ــة العربية  ــن الكتل ــوك ع كرك
محمد غرب، امس السبت، من 
كارثة قد تطال أكثر من ٥٠ ألف 
ــي  العباس ناحية  ــي  ف مواطن 
ــة،  احلويج ــاء  لقض ــة  التابع
ــتبدال الفرقة  فيما طالب باس
ــوات  لق ــة  التابع ــة  السادس
الشرطة االحتادية بقوات أخرى. 
ــرب ، إن عناصر تنظيم  ــال غ وق
للماء  ــروا محطتني  داعش فج
ــي التابعة  ــة العباس في ناحي
غربي  ــة جنوب  احلويج لقضاء 
ــي  أهال أن  ــاً  مبين ــوك،  كرك
ــد تفجير احملطات  الناحية وبع
ــن محاولة عناصر  م يتخوفون 
التنظيم بإبادة أكثر من ٥٠ ألف 
ــم  ــن من خالل وضع الس مواط
ــرب املياه ألنها  في محطات ش

ــد. ــكل جي ــة بش ــر محمي غي
وأضاف غرب، أن عناصر تنظيم 
داعش يتنقلون بني قرى ناحية 
ــدة  عدي ــق  ومناط ــي  العباس
ــددون حياة  ــة ويه ــي احلويج ف
ــيراً إلى أن  املواطنني هناك، مش
حترك عناصره مرهون باملساحة 
ــي،  ــعة بني قرى العباس الواس
ــرطة  فضالً عن متركز قوات الش
ــع  القرى.وتاب ــل  داخ ــة  االحتادي
ــة  السادس ــة  الفرق أن  ــرب،  غ
ــرطة االحتادية ال  ــة للش التابع
ــكل يطمئن  ــؤدي واجبها بش ت
أهالي الناحية واملناطق احمليطة 
ــة االحتادية  ــا، داعياً احلكوم به
ــة بقوات  ــتبدال الفرق ــى اس إل
ــد  ــح اجملال للحش ــرى وفس أخ
ــني حلماية  ــائري واملواطن العش
ــن اخلروق  ــد م ــم للح مناطقه

األمنية التي تطالهم.

بغداد / البينة اجلديدة
ــار احلكمة  ــب عن تي ــد النائ اك
علي العبودي، أن لدى تياره ثقة 
ــدم رئيس الوزراء  كاملة بأن يق
ــدي  امله ــد  ــادل عب ــف ع املكل
انتهاء  ــل  الوزارية قب ــه  كابينت
ــدة القانونية.وقال العبودي ،  امل
إن عادل عبد املهدي لديه العديد 
ــتجعله  التي س ــزات  املمي من 
ــن املراحل  ــا ومختلفا ع ناجح
ــابقة كونه   مستقال ولم  الس
ــات كما  ــى االنتخاب ــح ال يرش
ــة  ــف بسياس ــن ثق ــه اول م ان
االستقالة من املنصب، اضافة 
ــة واملميزة  ــى عالقاته املتوازن ال
مع اغلب القوى السياسية مع 
عالقات دولية رائعة جدا، مبينا 

أن ما نريده من احلكومة املقبلة 
ــود  الوع ــالق  اط ــتمر  يس ال  ان 
ــج حكومي  ــده هو برنام ما نري
فعلي يطبق بتوقيتات معلومة.
ــة  ــا ثق ــودي لدين ــاف العب وأض
ــد املهدي  ــان يقدم عب كاملة ب
كابينته احلكومية الى مجلس 
ــقف  ــل انتهاء الس ــواب قب الن
ـــ ٣٠ يوما، داعيا  الزمني احملدد ب
الكتل السياسية الى التعاون 
ــه وعدم  ــجام مع ــه واالنس مع
فرض شخصيات عليه وفسح 
ــار كابينته دون  ــال له الختي اجمل
امالءات او ضغوطات كي يكون 
ــبا عليها بشكل كامل  محاس

امام الشعب ومجلس النواب.

بغداد / البينة اجلديدة
صالح  برهم  الدكتور  اجلمهورية  رئيس  سيادة  تلقى 
عددا من التهاني مبناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية 
من عدد من الشخصيات واملسؤولني العراقيني.حيث 
االسبق  النفط  وزير  من  تهنئة  برقية  صالح  تلقى 
ورئيس مؤسسة بحر العلوم اخليرية الدكتور إبراهيم 

صالح  الرئيس  انتخاب  إن  فيها  أكد  العلوم  بحر 
سيادته  بقدرة  الشعب  ثقة  عن  عبر  املنصب  لهذا 
على احلفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً وحماية 
الدستور.كما تلقى الرئيس صالح رسالة من الدكتور 
يونادم كنا سكرتير عام احلركة الدميقراطية اآلشورية 
النيابي متنى خاللها لسيادته  الرافدين  ائتالف  رئيس 

التوفيق في حماية الدستور وضمان تطبيقه وااللتزام 
الشعب.وفي  أبناء  كافة  رعاية  يحقق  مبا  مبضامينه 
برقية تهنئة من الدكتور سامي رؤوف األعرجي رئيس 
الهيئة الوطنية لالستثمار وكالة عبّر فيها األعرجي 
املوفقية  دوام  اجلمهورية  رئيس  لسيادة  متنياته  عن 
الرئيس  تلقى  وشعبه.كما  للعراق  خدمة  والنجاح 

صالح برقية من رئيس ومنتسبي غرفة جتارة وصناعة 
التهاني والتبريكات بانتخاب  السليمانية عبرت عن 
بتدشني  واألمل  اجلمهورية  رئيس  ملنصب  سيادته 
مرحلة جديدة على طريق التقدم والتطور االقتصادي 
بكل  وشعبه  للعراق  االزدهار  يحقق  وميا  البالد  في 

أطيافه ومكوناته.
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بغداد / البينة اجلديدة
القانون  دولة  ائتالف  عضو  اعتبر 
أن  السبت،  امس  العبيدي،  مؤيد 
عدة  أسماء  تقدمي  خيار  اعتماد 
األحزاب  من  وزارة  لكل  مرشحني 
الوزراء  لرئيس  اجملال  وفسح  والكتل 
الختيار  املهدي  عبد  عادل  املكلف 
املناسب منهم التفاف للرجوع إلى 
الزعامات  داعياً  احملاصصة،  قضية 
والكتل السياسية ملنح عبد املهدي 
كابينته  الختيار  الكامل  التفويض 

الوزارية.
املهدي  عبد  وضع  إن  العبيدي  وقال 
سياسية  كتلة  كل  ترشيح  بخيار 
خمسة أو أربعة مرشحني لكل وزارة 
األسماء  بني  املفاضلة  خيار  وترك 
قضية  إلى  للرجوع  التفاف  هو 
أو  كتلة  أية  أن  مبيناً  احملاصصة، 
جميعها  أسماء  سيرشح  حزب 
وملبية  له  وتابعة  مطيعة  تكون 

لسياساته وأجنداته.
املهدي  عبد  أن  العبيدي،  وأضاف 
حمل رسالة ومهمة خطيرة وكبيرة 
حكومة  وأية  ضخمة  حتديات  فيها 
خبراء  إلى  بحاجة  فهي  يشكلها 
ذوي كفاءة وقدرة على حل مشاكل 
إلى  الفتاً  طوال،  لسنوات  تراكمت 
شخصيات  تضم  تشكيلة  أية  أن 
جاءت  التي  واجلهات  للحزب  تعمل 
وسيكون  شيئاً  تقدم  فلن  منها 

الفشل ذريعاً.
وأكد العبيدي، على أهمية أن تكون 
القوى والزعامات السياسية ظهيراً 
قوياً لعبد املهدي بغية إجناح مهمته 
الكامل  التفويض  منحه  يتم  وأن 
الختيار كابينته الوزارية على أساس 
والتخصص  واملهنية  الكفاءة 
لكل  البرنامج  حتقيق  على  والقدرة 
وزارة اذا ما أردنا العبور ملرحلة جديدة 

نتجاوز بها أخطاء املاضي.
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  بغداد / البينة اجلديدة
علي  الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  عضو  أكد 
الفيلي، امس السبت، أن حزبه غير ملزم بأية اتفاقات 
أبرمها االحتاد الوطني مع القوى السياسية في بغداد 
رئيس  ملنصب  صالح  برهم  مرشحهم  دعم  مقابل 
انتخاب  بجلسة  حصل  ما  أن  معتبراً  اجلمهورية، 
والقوى  الكرد  بني  اسفيناً  دق  اجلمهورية  رئيس 
الدميقراطي  إن   ، الفيلي  بغداد.وقال  في  السياسية 

الكردستاني كأكبر حزب كردي غير ملزم بأي اتفاقات 
في  السياسية  القوى  وباقي  االحتاد  بني  حصلت 
رئيس  بغداد مقابل حصول مرشحهم على منصب 
التصويت  بجلسة  حصل  ما  أن  معتبراً  اجلمهورية، 
اسفيناً  دق  اجلمهورية  رئيس  منصب  مرشح  على 
بني الكرد والقوى السياسية في بغداد ومثل انقالبا 
السابقة.وأضاف  التفاهمات  جميع  على  والتفافا 
دميقراطية  هي  العراق  في  الدميقراطية  أن  الفيلي، 

توافقية وكان األجدر بالقوى السياسية فسح اجملال 
بنفس  العمل  أو  مرشحها  الختيار  الكردية  للقوى 
بدعم  البرملان  رئيس  بانتخاب  حصل  الذي  السياق 
نفس  أبناء  من  دعم  أعلى  على  حصل  الذي  املرشح 
املكون، متابعاً أن احملاصصة موجودة وال ميكن انكارها 
وكان املفروض التوافق بني اجلميع قبل الدخول لقاعة 
بعهودها  نكثت  السياسية  القوى  لكن  التصويت 

واتفاقياتها.
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بغداد / البينة اجلديدة
اكد النائب عن حتالف الفتح حامد املوسوي، ان الوزراء املستقلني سيفشلون 
في ادارة وزاراتهم حيث سيتم محاربتهم من قبل بعض االحزاب، مبيناً ان 
ال  اذ  املستقلني،  الوزراء من  الى محاربة في حال كان  املعارضة ستتحول 
توجد كتلة او حزب يسند ذلك الوزير.وقال املوسوي ان ”العمل الدميقراطي 
في كل دول العالم يحتم على االحزاب تشكيل احلكومة، الن كل الوزارات 
ستفشل في حال كان على رأسها شخصيات مستقلة وسيتم محاربتها 
من االحزاب والكتل السياسية وستتحول املراقبة الى محاربة“.واضاف ان 

”املكونات لن يتم اقصاؤها ولكن سيتم تقدمي الشخصيات الكفوءة على 
اساس العدالة والنزاهة واخلبرة ويبقى االمر لرئيس احلكومة النه يتحمل 
عرض  املهدي  عبد  عادل  الوزراء  ”رئيس  ان  والنجاح“.وبني  الفشل  نتيجة 
تأييدها  على  وحصل  املرجعية،  على  حكومته  تشكيل  وآلية  برنامجه 
كما انه قدم ذلك للكتل وابلغهم مبوافقة املرجعية على ماقدمه“.واوضح 
لتشكيل  طرحها  التي  العمل  آلية  الكتل  على  اشترط  املهدي  ”عبد  ان 
فشل  نتائج  سيتحمل  احلكومة  رئيس  فأن  وبالتالي  اجلديدة،  احلكومة 

وجناح حكومته“.

@·ËmaâaãÎ@ÒâaÖg@ø@ÊÏ‹í–Óç@ÊÏ‹‘néΩa@ıaâãÏ€a@ZÏçÏΩa
@laåy¸a@ú»i@›j”@Âfl@·Ëniâb™@·nÓç@sÓy

  بغداد / البينة اجلديدة
دعا زعيم ائتالف الوطنية اياد عالوي، اخلميس املاضي، 
للداخلية،  وزيرا  االعرجي  بقاسم  الثقة  جتديد  الى 
في  ملواصلة مهمته  ومساندته  بدعمه  فيما طالب 
الوطنية  ائتالف  زعيم  ان  عالوي  مكتب  الوزارة.وقال 
االعرجي،  قاسم  الداخلية  وزير  التقى  عالوي,  اياد 
مبينا انه اطلع خالل اللقاء على ايجاز قدمه الوزير 
عن جهود الوزارة وما حققته من اجنازات انعكست 
بصورة ايجابية على جميع اجملاالت.وثمن عالوي خالل 
االعرجي  بذلها  التي  واجلهود  الكبير  الدور  البيان 
بها،  متيز  التي  واحلزم  واالنفتاح  االعتدال  وسياسة 
ودعمه  للداخلية  وزيرا  به  الثقة  جتديد  الى  داعيا 
التشكيلة  في  بالوزارة  مهمته  ملواصلة  ومساندته 

احلكومية املقبلة.
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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
ــس املاضي، ضرورة تطوير النظام الدميقراطي  ــد رئيس اجلمهورية برهم صالح، اخلمي اك
ــار زعيم ائتالف دولة القانون  ــق التفاهم البناء بني قادة البالد، فيما اش ــادي وتعمي االحت
ــال املكتب االعالمي  ــهد جتاوز العقبات. وق ــوري املالكي الى ان املرحلة املقبلة ستش ن
ــوري املالكي والوفد  ــتقبل زعيم ائتالف دولة القانون ن ــح إن رئيس اجلمهورية اس لصال
ــتهل اللقاء عن خالص تهانيه وسروره  ــيرا الى أن املالكي أعرب في مس املرافق له، مش
البالغ بانتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية. ونقل البيان عن املالكي قوله، إن الثقة 
واألمل بان املرحلة املقبلة ستشهد جتاوز العقبات والصعوبات وتلبية طموحات الشعب 
ــتقرار واالزدهار، متمنيا له النجاح التام في مهامه الرئاسية. من  العراقي باألمن واالس
ــعب  ــرورة االنطالق معا من اجل تلبية طموحات الش ــه، اكد رئيس اجلمهورية ض جهت

العراقي وتطوير النظام الدميقراطي االحتادي وتعميق التفاهم البناء بني قادة البالد.

بغداد / البينة الجديدة
ذكرت صحيفة خليجية، امس 
ــية  ــال سياس ــبت، ان كت الس
ــوزراء  ــس ال ــى رئي ــط عل تضغ
احلكومة  ــكيل  بتش ــف  املكل
ــرض  لف ــدي  امله ــد  عب ــادل  ع

ــى ان بعض  ــيرة ال وزرائها، مش
الكتل تأمل بتشكيل حكومة 
ــتقل. املس ــراط  التكنوق ــن  م
ونقلت الصحيفة عن نائب في 
البرملان احلالي قوله ان هنا كتال 
سياسية تقدم الدعم الكامل 

لرئيس الوزراء املكلف بتشكيل 
ــد املهدي  ــادل عب ــة ع احلكوم
ــكيل حكومته،  في جهود تش
ــار مقتدى  ــا أن زعيم التي مبين
ــه  ــي تغريدت ــح ف ــدر أوض الص
ــكيل  لتش ــه  دعم ــرة  األخي

حكومة من الوزراء املستقلني، 
معلنا عن عدم ترشيح أي وزير 
ــاف إال أن عبد  ــه. وأض ــن قبل م
ــرض لضغوط من  ــدي يتع امله
ــية  قبل بعض القوى السياس
ــن  ــات م ــي االنتخاب ــزة ف الفائ
ــحيها  مبرش ــول  القب ــل  أج
ــيرا إلى أن بعض  للوزارات، مش
ــية تأمل في  ــل السياس الكت
ــد املهدي  ــن عادل عب أن يتمك
ــن  ــه م ــكيل حكومت ــن تش م
بعيدا  ــتقل،  املس التكنوقراط 
ــة، وخالل  ــن الضغوط احلزبي ع
ــتورية التي تنتهي  ــدة الدس امل
مطلع الشهر املقبل. وكشفت 
صحيفة خليجية ، ان حوارات 
رئيس الوزراء املكلف بتشكيل 
احلكومة عادل عبد املهدي، مع 
الكتل بشأن احلكومة ليست 
ــة ان هناك عدة  ــهلة، مبين س
ــام بني  االنقس بينها  ــباب  اس

الشيعة والسنة والكرد.

بغداد / البينة الجديدة
ــلفة موظفي  ــن وجبة جديدة من س ــرف الرافدي أطلق مص
ــرة ماليني  ــة والعش دوائر الدولة التي تراوحت ما بني اخلمس
ــتر كارد). وقال  دينار عن طريق ادوات الدفع االلكتروني (املاس
ــان تلقت (البينة اجلديدة)  املكتب االعالمي للمصرف في بي
ــلف موظفي  ــه مت صرف دفعة جديدة من س ــخة منه ان نس
ــة لنحو ١٩٧٩  ــتر كارد الدولي ــطة املاس ــر الدولة بواس دوائ
ــلفة مت عن طريق  ــف. وأوضح البيان ان صرف تلك الس موظ
ــره مبنحه  ــالة نصية تخط ــاله رس ــالغ املوظف عبر إرس اب
ــتكمل كافة اإلجراءات القانونية  السلفة وذلك بعد ان اس
ملنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع االلكتروني والتي 

متت تعبئة الرصيد املالي اليها.

بغداد / البينة الجديدة
ــني,  بوت ــر  ــي فالدميي الروس ــس  الرئي ــد  أك
ــره العراقي برهم  ــي, لنظي ــس املاض اخلمي
ــة العمل  ــالده مواصل ــتعداد ب ــح اس صال
املشترك لتطوير التعاون بني البلدين. وذكر 
ــس اجلمهورية  ــب صالح إن ”رئي بيان ملكت

ــي  ــالة من الرئيس الروس تلقى, امس, رس
ــاً  فالدميير بوتني، هنأه فيها بانتخابه رئيس
للجمهورية“, مؤكداً ان ”الرسالة سلمها 
ــيم  ــداد مكس ــي بغ ــي ف ــفير الروس الس
ــار بوتني  ــيموف لبرهم صالح“. وأش مكس
ــتعداد روسيا  ــالة, إلى ”اس بحسب الرس

ــترك لتطوير  االحتادية ملواصلة العمل املش
ــني الصديقتني“.  ــاون البناء بني الدولت التع
ــح هذا  ــان تولي صال ــن ”ثقته ب ــرب ع وأع
املنصب الرفيع سيساهم في تعزيز سيادة 
العراق وتوحيد الصف الوطني واالستقرار 

السياسي للبالد“.

بغداد / البينة الجديدة
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
ــوزراء املكلف  ــس ال ــبت، رئي امس الس
ــماها  عادل عبد املهدي الى ابقاء ما س
املناصب األمنية احلساسة بيده، مؤكدا 
ضرورة أن ال يرشح اي حزب او كتلة لهذه 
املناصب. وقال الصدر في تغريدة له على 
ــا االخيرة  ــاً على تغريدتن ــر، تعليق تويت
ــوزراء ان يبقي  ــس ال ــى رئي ــول إن عل اق
وزارة الدفاع والداخلية بل كل املناصب 
ــة بيده حصراً وال يحق  االمنية احلساس
ــد لها،  ــيح اح ــة ترش ــزب او كتل ألي ح
فجيش العراق وشرطته وقواته االمنية 
ــن حصرا. ــون والؤها للوط ــب ان يك يج

ــيح  وأضاف الصدر، اننا اذا منعنا الترش
ــون بيد رئيس  ــوزارات امنا الجل ان تك لل
الوزراء وليس هبة للكتل واالحزاب او ان 

ــة بل ال بد ان  ــون عرضة للمحاصص تك
تكون بيد التكنوقراط املستقل واال كان 
لنا موقف آخر، الفتا الى أن باقي املناصب 
ــة مما ال  ــات الوظيفي ــات والدرج والهيئ
يقل اهمية عن الوزارات، والتي استولت 

ــي ما مضى،  ــا الدولة العميقة ف عليه
ــس  ــون وفق ضوابط واس ــب ان تك ويج
ــة ويراعي  ــة صحيح ــة ومنطقي قانوني
ــا العدل واالنصاف واخلبرة واالبتعاد  فيه
عن التحزب والفئوية. وتابع، يجب فتح 
ــيح العام لذوي االختصاص  باب الترش
ــروط صارمة حتفظ  ــاءات وفق ش والكف
ــة هيبتها وللعمل جناحه، كما أن  للدول
هناك مناصب مهمة حساسة قد تكون 
من اهم مقومات االصالح ودفع الفساد، 
ــوزراء العمل على جعل  ــى رئيس ال فعل
ــارة فقط  ــك بيده حصراً مع االستش ذل
ــيرا الى أن اللجان البرملانية  ال غير، مش
ــق مكفول للجميع اال انني انصح ان  ح
ــعب  يكون توزيعها مراعيا ملصالح الش

ال احلزب والطائفة او العرق.
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بغداد / البينة الجديدة
ــود نية  ــف مصدر مطلع عن وج كش
ــكيل  ــدى رئيس الوزراء املكلف بتش ل
ــدي العيش  ــادل عبد امله احلكومة ع
ــت  ونقل ــراء.  اخلض ــة  املنطق ــارج  خ
روسيا اليوم عن املصدر قوله إن رئيس 

ــكيل احلكومة  ــف بتش ــوزراء املكل ال
ــذي يعيش في  ــدي ال ــادل عبد امله ع
ــرادة القريبة من املنطقة  منطقة الك
اخلضراء، يبحث إمكانية البقاء فيها 
أو في مكان آخر غير املنطقة اخلضراء 
ــدي  ــد امله ــا ان عب ــة، موضح احملصن

ــارع العراقي  ــن الش ــد االقتراب م يري
ــى  ــيني عل ــة السياس ــجيع بقي وتش
ــكن بني الناس. وأضاف املصدر ان  الس
ــر ما زال يبحث لكن يرجح أن عبد  األم
ــس حكومة  ــيكون أول رئي املهدي س
ــة  ــادر املنطق ــد ٢٠٠٣ يغ ــة بع عراقي

ــة اخلضراء في  ــراء. وتقع املنطق اخلض
ــمى  ــط بغداد وهي محصنة وتس وس
أيضا باملنطقة الدولية، وتضم مقرات 
أبرزها  ــية  حكومية وبعثات دبلوماس
ــة إلى  ــة، باإلضاف ــفارة األمريكي الس

بعثتي األمم املتحدة واالحتاد األوروبي.
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ــر الداخلية لقطاع  ــاعد وزي ســجن .. أعلن مس
ــا الغمري, امس  ــجون املصرية اللواء زكري الس
ــجينا، بينهم  ــن ٣٦٨٢ س ــراج ع ــبت, اإلف الس
ــبة انتصار  ــي, مبناس أكثر من ألفني بعفو رئاس
ــة  ــة صحيف ــت بواب ــرين أول ١٩٧٣). ونقل (تش
ــري قوله, ”نحتفل  ــمية عن الغم األهرام الرس
ــني  الغارم ــن  م ــجينا  س  ٨٩٦ ــن  ع ــراج  باإلف
ــون)، و٢٠٦٨  ــداد الدي ــني جراء العجز عن س والغارمات (احملبوس

سجينا بالعفو الرئاسي.
ــكل ضمني من  ــبت, بش ر جون كيري, امس الس صهاينــة .. حذّ
ــره لدفع أميركا  ــان الصهيوني وغي وقوف الكي
ــران. ونقلت قناة  ــكرية مع إي للمواجهة العس
ــي“ التلفزيونية في تقرير عن كيري  ”برس تي ف
قوله, إن ”الرئيس األمريكي دونالد ترامب، جعل 
الصراع العسكري أكثر احتمالية في املنطقة، 
ــع إيران“. ــن االتفاق النووي م ــحابه م بعد انس
ــؤولني الصهاينة,  ــة للمس ــارة ضمني وفي إش

ــخاصاً يودون أن تقوم  ــد كيري, أن «هناك أش أك
أمريكا بقصف إيران».

ــأن  ــف دونالد ترامب تفاصيل بش دفــع ..  كش
اتصاله األخير مبلك السعودية الذي طالبه فيه 
ــع مزيد من األموال نظير احلماية األمريكية  بدف
ــد  ــام حش ــة أم ــي كلم ــب ف ــال ترام لبالده.وق
ــرتها  ــوتا األمريكية نش انتخابي بوالية منيس
صحيفة الراية القطرية,  إن “ الرياض ستدفع مزيداً من األموال 
ــد  ــة األمريكية“ .وخاطب الرئيس األمريكي احلش مقابل احلماي
ــوم بتعويضنا، كل ما  ــة ال تق ــن دول ثرية للغاي ــالً ”ندافع ع قائ

يدفعونه نسبة ضئيلة للغاية».
ــي، رجب طيب  ــد الرئيس الترك مســاعدة .. أك
ــاعدة مالية  أردوغان، إن بالده لم تطلب أي مس
ــتطيع تركيع  من أي دولة، مضيفا أن ال أحد يس
ــا تنهض  ــد أن جعلناه ــد بع ــن جدي ــا م تركي
ــة أثناء  ــان في كلم ــا. وقال أردوغ ــى قدميه عل
ــة والتنمية“  ــزب ”العدال ــاوري حل اجتماع تش

ــروح في هذا  ــة أنقرة: »ما دامت ال في العاصم
ــتطيع أحد أن يضع تركيا حتت  ــد، فال يس اجلس

نير املؤسسات الدولية».
ــابق ملكتب  ــر العام الس صواريــخ .. أعلن املدي
التصميم األساسي التابع لشركة ”أملاز-أنتي“ 
ــاع اجلوي  ــائط الدف ــي تنتج وس ــية الت الروس
ــؤال وجهه  ــوربيلي، في رد له على س إيغور اش
ــكري في مقابلة بثتها قناة ”زفيزدا“ إحدى قنوات  له معلق عس
ــي، إن مدى منظومة ”إس-٣٠٠“ يتراوح بني ١٥٠  التلفزيون الروس
ــتخدم ووفق مكان  ــوع الصاروخ املس ــب ن و٢٥٠ كيلومترا حس

تواجدها في األراضي السورية.
الجئون .. اعلن رئيس وزراء سلوفاكيا أن بالده قد 
تقبل العشرات من األطفال السوريني اليتامى 
فقط. ونقلت قناة سكاي نيوز عن رئيس الوزراء 
ــلوفاكيا بلد غني مبا  بيتر بلغريني قوله إن “س
ــة ”١٠ أو ٢٠ أو ٣٠ طفال موجودين  ــي لرعاي يكف

حاليا في مخيم لالجئني باليونان“.
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بغداد / البينة الجديدة
ــي حازم الباوي، أن جناح رئيس احلكومة عادل  رأى احمللل السياس
عبد املهدي مرهون باخلروج من حتت عباءة الكتل حتى تلك التي 
ــدة القرار، مبيناً ان على عبد املهدي اخذ العبرة  اوصلته الى س
من املرحلة املنصرمة. وقال الباوي ان ”جناح رئيس الوزراء املكلف 
عادل عبد املهدي مرهون باخلروج من حتت عباءة الكتل حتى تلك 
التي اوصلته الى سدة القرار“. واضاف انه ”على عبد املهدي اخذ 
العبرة من املرحلة املنصرمة التي شهدت حتكما واضحا من قبل 
االطراف التي كانت ترى ان لها الفضل في ايصال املسؤول االول 
بالدولة الى كرسي القرار“. وبني ان ”جناح رئيس احلكومة مرهون 
ــات فيما يتعلق  ــعر املواطن بوجود طفرة نوعية باخلدم بان يش
ــة التموينية والصحة والتعليم  بالكهرباء واملاء والطرق واحلص
كاولوليات قصوى ينبغي ان يلمسها املواطن بوضوح منذ االيام 
ــلم املهمة“. واوضح ان ”الوفرة املالية املتواجدة في  االولى لتس
ــعار النفط تكتسح وتنفي استمرار  العراق اآلن جراء ارتفاع اس
ــريحتي  ــيما ش ــف املفروض اقتصاديا على املواطن، س التقش
ــالك عبد املهدي لنظريات  ــني واملتقاعدين“. واكد ان ”امت املوظف
ــع االقتصاد  ــه فرصة النهوض بواق ــي االقتصاد تتيح ل كبرى ف
الوطني املتعثر جراء نقص اخلدمات وتلكؤ املشاريع التي اثقلت 

كاهل املواطنني وحولت حياتهم الى جحيم“.

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
ــد الصافي، ان  ــيد أحم ــد ممثل املرجعية الدينية العليا، الس أك
ــل إصالح أمة  ــهد من اج ــالم استش ــني عليه الس اإلمام احلس
ــي ألقاها من داخل  ــال الصافي في خطبة اجلمعة الت ــده.  وق ج
ــيني، تابعتها (البينة اجلديدة)، ان ”اإلصالح لن  الصحفي احلس
ــلطان وحاكم  ــون بالقوة بل بالهدى والنصيحة، وكم من س يك
ــل بذلك الن نفسه أولى باالصالح قبل غيره”. وأضاف ”على  فش
ــار  ــتمع للناصحني”. وأش األمة ان ال تتخلى عن اإلصالح وان تس
الصافي الى ان ”الثورة احلسينية واجهت الدعاية املضللة وكان 
ــالم، أول من  ــني عليهما الس ــام زين العابدين علي بن احلس األم
ــة وفضح الظاملني وأوعى  ــدى لها في مجلس يزيد بن معاوي تص
ــالم واجه  ــام زين العبادين عليه الس ــن”. وتابع ان ”االم احلاضري
ــكلة في غاية األهمية هي مشكلة العقول والنفوس التي  مش
لم يتح لها اجملال ان تفكر وضللتها هذه الدعاية األموية بشكل 
كبير فحاول ان يوجد شيء آخر لرفع الغشاوة عنه”. ونوه أحمد 
ــلوب  ــي الى، ”لن يأتي يوماً ويخف به أهل الباطل عن أس الصاف

التضليل وعلى الناس ان تفهم ومتيز احلق“.

بغداد / البينة اجلديدة
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي اهمية دعم املشاريع االستثمارية 
ــي قانون  ــاريع البترودوالر ف ــات الالزمة ملش ــني التخصيص وتأم
ــال املكتب االعالمي للعبادي،  املوازنة االحتادية للعام املقبل. وق
إن األخير ترأس اجتماعا ملناقشة املسودة األولية ملشروع قانون 
ــنة ٢٠١٩ بحضور عدد من املسؤولني والكادر  املوازنة العامة لس
ــاريع  ــوزارة املالية، مبينا أنه مت التأكيد على دعم املش ــدم ل املتق
ــاريع البترودوالر  ــتثمارية وتأمني التخصيصات الالزمة ملش االس
ــاريع اخلدمية  ــى تغطية املش ــات، والتركيز عل ــة احملافظ وتنمي
ــب البيان  ــاص. وأكد العبادي بحس ــكل خ حملافظة البصرة بش
ــي االلتفات اليها عند إعداد  ــية التي ينبغ على، املبادئ االساس
ــاريع  ــا مت إقراره من مش ــتجيب مل ــة، وأهمية ان تس ــود املوازن بن
ــي اجريناها مع  ــوء اللقاءات الت ــرارات في ض ــأنها ق صدرت بش
ــات للمواطنني وخلق فرص عمل،  ممثلي احملافظات لتقدمي اخلدم
ــة والتركيز على  ــز في املوازن ــددا على اهمية خفض العج مش

اسناد الشرائح االكثر حاجة من ابناء الشعب العراقي.

;√ÁÑ]ç∏\;€¡Ä;ÏË⁄·^;Å—ıÁ;ÍÄ]e¬’\
ÑˆÂÄÂ2e’\;k]ëËë†;ØŸ_hÂ;ÏÁÑ]⁄miàˆ\

;ÎÊŒ’]d;‡Ê“Á;fl’;{˜ê¸\;U∫]ë’\
”’Éd;◊ç…;€—]t;flŸ;€—Â

بغداد / البينة الجديدة
ــول اربع بواخر محملة  ــبت، وص أعلنت وزارة التجارة، أمس الس
ــة، لدعم مفردات  ــترالية والرز الى املوانئ اجلنوبي باحلنطة االس
ــد متطلبات  ــة وتعزيز مخازن احملافظات لس ــة التمويني البطاق
ــهر املقبلة. وقال الناطق باسم وزارة التجارة، محمد حنون  االش
ــترالية  احلمداني، في بيان  إن «أربع بواخر محملة باحلنطة االس
ــردات البطاقة  ــم مف ــئ اجلنوبية لدع ــى املوان ــت إل ــرز، وصل وال
ــة ١٠٠ الف  ــوي على كمي ــر حتت ــاً ان «البواخ ــة»، مبين التمويني
ــن الرز ومثل نفس الكمية ملادة  ــن موزعة بواقع ٥٠ الف طن م ط
احلنطة االسترالية وهي من ضمن التعاقدات التي اجرتها الوزارة 
ــابق». وأضاف احلمداني، أن «الشركة العامة لتجارة  في وقت س
ــتنفار  ــوزارة، أصدرت توجيهات باس ــكيالت ال ــوب احد تش احلب
ــاض الكميات من  ــن اجل نف ــخيرها م ــة االمكانيات وتس كاف
ــب اخلطة  على ظهر البواخر بغية توزيعها على احملافظات حس
ــويقية التي اعدتها الشركة مبا يضمن وصولها الى كافة  التس
محافظات البالد». وأشار، الى ان «االيام املقبلة ستشهد وصول 
ــة باحلنطة والرز  ــئ اجلنوبية محمل ــن البواخر الى املوان مزيد م
ــارة لتأمني املفردات  ــي اجرتها وزارة التج ــة التعاقدات الت نتيج
ــية من املواد الغذائية التي اقرتها املوازنة العامة للبالد  االساس
ــكر والزيت والرز واحلنطة». ــام ٢٠١٨ والتي اعتمدت مواد الس لع

ــى أن «الوزارة تعاقدت مع  ــم وزارة التجارة، إل ولفت الناطق باس
ــركات الوطنية لتأمني مواد السكر وزيت الطعام  املناشئ والش
ــارة املواد  ــركة العامة لتج ــت الش ــرة وقد جنح ــات كبي وبكمي
الغذائية في حتقيق نسب اجناز جيدة تفوق اخملطط ضمن املوازنة 
ــركات الوزارة  ــة والتخيصيصات املالية فضال عن جناح ش العام
ــل واألنبار وصالح  ــي محافظات املوص ــواد الغذائية ف بتأمني امل
ــهر  ــز املفردات لهذا الش ــل بخطة جتهي ــن حيث بدأ العم الدي
ــدد، على أن  ــهر املاضية دون انقطاع يذكر». وش تواصال مع االش
ــة التموينية هي احملور املهم في  ــات املالية للبطاق «التخصيص
ــع تعاقدات جتهيز املواد الغذائية حيث ال ميكن لهذه الوزارة  توقي
ــي او اجنبي ما لم تكون هناك  ــواء كان محل توقيع اي تعاقد س
ــر معاجلة  ــذه التعاقدات ويجعل من اليس ــاء مالي يدعم ه غط

النقص في املفردات االساسية وفق اخلطط املوضوعة».
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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التعددية المجزأة .. هل تكون بديال لنظام التجارة العالمي

ــم التقدم الكبير الذي حققته  ورغ
التعددية منذ نهاية احلرب العاملية 
ــت احلاجة قائمة  الثانية؛ فقد ظل
ــتمر نظرا للتغيرات  لإلصالح املس
ــة االقتصاد  ــى بني ــي طرأت عل الت
ــعينات  ــول أواخر تس العاملي.وبحل
ــواق  األس كانت  ــرين؛  العش القرن 
ــي  ــوا ف ــجلت من ــد س ــئة ق الناش
ــوق،  ــا في الس ــا وحصته حجمه
ــات  (الوالي ــة»  «الرباعي ــاوزة  متج
ــاد األوروبي،  ــدة، وكندا، واالحت املتح
ــى  عل ــت  هيمن ــي  الت ــان)،  والياب
ــات  للتعريف ــة  العام ــة  االتفاقي
والتجارة (اتفاقية الغات) وخليفتها 
منظمة التجارة العاملية.وكان تغير 
ــوزن االقتصادي» مؤثرا  مماثل في «ال
ــدوق النقد الدولي والبنك  على صن
ــر  ــذا التغي ــب ه ــي قل ــي. وف الدول
ــذي حققته  ــل ال ــو املذه كان النم
ــول  ح ــرة  الدائ ــة  الصني.»املناقش
العاملية  ــارة  التج ــة  مصير منظم
ــة أوسع  ــكل جزءا من مناقش تش
ــي ظل خطر  ــة. وف ــأن التعددي بش
ــيط، تبدو ثالثة  املبالغة في التبس
ــة ممكنة: أحدها نظام  أنظمة بديل
ثنائية،  ــات  اتفاقي ــه  ــن علي تهيم

ــة  الدولي ــد  القواع ــه  عن ــب  وتغي
والقانون الدولي».في حالة منظمة 
التجارة العاملية؛ كان انضمام عدد 
ــن الدول النامية إليها من  ضخم م
ــت التعديل  ــي جعل ــباب الت األس
ضروريا. والواقع أن عدم القدرة على 
ــة الدوحة من املفاوضات  إمتام جول
ــات- كان  ــا من احملادث ــد ١٤ عام -بع
ــكلة.في العقد  ــراض املش أحد أع
ــرين  ــن القرن احلادي والعش األول م
ــأ نظام، حيث كانت مفاوضات  نش

ــة  الضخم ــة  اإلقليمي ــارة  التج
ــراكة  -وأهمها تلك املتعلقة بالش
عبر احمليط الهادئ، وشراكة التجارة 
ــتثمار عبر احمليط األطلسي،  واالس
وغير ذلك من املفاوضات «التعددية 
املصغرة»- تُدار خارج إطار منظمة 
أن  ــع  العاملية.والواق ــارة  التج
ــي بعد  ــب -التي تأت ــات ترام هجم
ــل جولة الدوحة- رمبا تؤدي إلى  فش
ــارة العاملية  ــة التج ــة منظم نهاي
ــة الدائرة  ــن املناقش ــة، لك العامل
ــارة  ــة التج ــر منظم ــأن مصي بش
العاملية تشكل جزءا من مناقشة 
ــأن التعددية، تضم األمم  أوسع بش
ــرين  العش ــة  ومجموع ــدة  املتح
ــي. وفي ظل  ــدوق النقد الدول وصن
ــيط؛ تبدو  خطر املبالغة في التبس

ثالثة أنظمة بديلة ممكنة:
ــام تهيمن عليه  ــل األول: نظ البدي
ــه  عن ــب  وتغي ــة  ثنائي ــات  اتفاقي
الدولي  والقانون  ــة  الدولي القواعد 
ــارة  التج ــى  عل ــذا  ه ــق  ينطب وال 
ــا العديد من  ــل وأيض ــب، ب فحس
ــا التنظيمية «وراء احلدود»  القضاي
ــزءا من مفاوضات  التي أصبحت ج
ــأنه أيضا  جتارية.هذا البديل من ش

أن يقلل أدوار صندوق النقد الدولي 
ــتقرار املالي واجلهود  ومجلس االس
املتعددة األطراف بقيادة مجموعة 
ــى القاع  ــباق إل ــرين ملنع س العش

ــتراتيجيات حتسني ضريبة  بني إس
ــكل  الش ــذا  ه ــي  وف ــركات.  الش
ــة  ــنا إزاء رؤي ــد أنفس ــرف؛ جن املتط

يسود فيها «قانون الغاب».
ــو النظام احلالي،  البديل الثاني: ه
ــدول التعددية  ــتخدم ال حيث تس
ــتركة.  ــة لفرض قواعد مش العاملي
ــام العديد من  ــذا النظ ــمل ه ويش
ــة؛ ولكن على  ــات اإلقليمي املنظم
ــات  ــة جتلس مؤسس رأس املنظوم

ــل  مث ــراف،  األط ــددة  متع ــة  عاملي
ــك  ــي، والبن ــد الدول ــدوق النق صن
الدولي، ومنظمة التجارة العاملية، 

ــر  ــد ومعايي ــة قواع ــدف صياغ به
عاملية.

ــتطيع  ــث: وفيه يس ــل الثال البدي
ــى  يتخل ــا  نظام ــور  يتص أن  ــرء  امل
ــاء  ــن محاولة إنش ــه العالَم ع في
ــن مجموعات  ــة، لك ــد عاملي قواع
ــة أو املتماثلة  ــدول اإلقليمي ــن ال م
كر تبادر إلى صياغة مجموعات  الفِ
ــل هذا  ــد. ومث ــن القواع ــة م خاص
ــتوعب االختالفات في  النظام يس
الدول.ومن  األفضليات احملتملة بني 
ــد أن يكون  ــة؛ الب ــة النظري الناحي
ــني  ــور نهج ــهل أن نتص ــن الس م
ــان  ــني يعكس ــني مختلف تنظيمي
مثال األولويات اخملتلفة التي تفردها 
ــاد األوروبي  ــات املتحدة واالحت الوالي
ــة  املمارس في  للخصوصية.ولكن 
ــيكون تطبيق نظامني  الفعلية س
ــرا  ــد، نظ ــغ التعقي ــني بال مختلف
ــات  ــني الوالي ــق ب ــل العمي للتفاع
املتحدة واالحتاد األوروبي، كما أثبت 
هذا صعوبته في حالة نظام حماية 
البيانات العامة في االحتاد األوروبي.
ــام األول كل اجلهود  يتجاهل النظ
ــة  ــع العام ــر املناف ــة لتوفي املبذول
ــرة،  العاملية وإدارة اآلثار غير املباش
ــي حدثت  ــك الت ــك تل ــي ذل ــا ف مب
ــة املاضية.  ــود القليل ــالل العق خ
ــى العبني في  ــتتحول الدول إل وس
ــات االنتقامية  ــن العملي ــاراة م مب
ــلم حتى  ــي لن يس ــة، والت املتبادل
األقوى من اخلسائر الناجمة عنها، 
ــي األرجح إلى  ــو ما قد يقودنا ف وه
ــذا حتديدا ما  ــكري. وه ــراع عس ص
ــرة في  ــوى املنتص ــادة الق ــاول ق ح
ــة الثانية جتنبه.لكن  احلرب العاملي
رفض «قانون الغاب» ال يعني أن كل 
شيء يعمل على أفضل ما يرام في 
ظل املؤسسات والقواعد القائمة. 
فهناك طلب واضح لبعض التمايز 
ــتيعاب  ــي القواعد واملعايير الس ف
تفضيالت متباينة.»مبجرد أن يتأمل 
ــاد املتبادل  ــرء بدقة درجة االعتم امل
ــة اقتصادات  ــس فقط في حال -لي
العالَم بل أيضا مجتمعات العالَم- 
ــام  ــح أن النظ ــن الواض ــح م يصب
ــدة لن يكون قادرا على  املفتت بش
ــة  ــد العام ــع والفوائ ــر املناف توفي
ــودة».هل يعني هذا  العاملية املنش
ــى النظام  ــا أن نتبن ــه ينبغي لن أن
ــي  ــزأة- ف ــة اجمل ــث -أو التعددي الثال
غياب أي حيز حقيقي للمؤسسات 
العاملية؟.مبجرد أن يتأمل املرء بدقة 
ــاد املتبادل -ليس  ــي درجة االعتم ف
ــادات العالَم  فقط في حالة اقتص
ــم-  العالَ ــات  مجتمع ــا  أيض ــل  ب

ــام  ــح أن النظ ــن الواض ــح م يصب
ــدة لن يكون قادرا على  املفتت بش

ــة  ــد العام ــع والفوائ ــر املناف توفي
ــاك بكل  ــودة. وهن ــة املنش العاملي

تأكيد مجال للتجمعات اإلقليمية 
أو الدول املتشابهة الفكر لتنظيم 
ــاتنا  ــها. والواقع أن مؤسس أنفس
العاملية ال تتبع غالبا مبدأ التبعية.

ــية  كما ان طبيعة احلياة السياس
في اغلب بلدان العالم النامي هي 
ــاة رعوية قائمة على  عبارة عن حي

ــي املعادلة  ــاس وجود طرفني ف أس
ــة ، الراعي هو  ــي والرعي هما الراع
ــرأس  ــذي ي ــي ال ــم السياس احلاك
ــة  ــية ، والرعي ــلطة السياس الس
ــذا النموذج  ــعب ، وفي ه هم الش
ــي احلاجة إلى  ــلطة تنتف من الس
وجود تعددية سياسية الن الراعي 
ــو مفروض  ــي) ه (احلاكم السياس
ــة والرعية مطالبة  في قيادة الرعي
ــك فان  ــوع . وبذل ــة واخلض بالطاع
ــذه  ه ــي  ف ــتخدم  املس ــاب  اخلط
العالقة (عالقة الراعي بالرعية) هو 
ــي واجلواب املقبول  خطاب أمر ونه
هو االمتثال والقبول . ونتيجة لذلك 
ــالة التداول السلمي على  فان مس
السلطة أصبحت مستحيلة ، الن 
احلاكم بسياساته السلطوية مينع 
ــعى دائماً  ــذا أمر ، بل يس مثل هك
ــيني  إلى تصفية خصومه السياس
ــوذه  نف ــاء  بق ــان  ضم ــرض  لغ
ــي إلى أطول فترة ممكنة. السياس
ويقدر تعلق األمر ببعض الشعوب 
ــرة  ــت فت ــطية عاش ــرق اوس الش
ــبياً حتت سلطة احلكم  طويلة نس
ــي الوقت احلاضر  ــوي ، يقف ف الرع
ــال نحو  ــواب االنتق ــى أعتاب أب عل
ــوع اآلخر من احلكم وهو احلكم  الن
بالتعددية  يتميز  الذي  الدميقراطي 
السياسية والتداول السلمي على 
ــاؤل ما  ــلطة وهنا رمبا يثار تس الس
؟  ــية  بالتعددية السياس املقصود 
ــلمي على  وكيف يتم التداول الس
ــة  ــة الرابط ــلطة؟.وما العالق الس
ــية والتداول  بني التعددية السياس
ــلطة.مع كل  ــى الس ــلمي عل الس
ــة إلى قواعد  ــتتزايد احلاج هذا؛ س
ــة -كتلك التي تتعلق باملناخ-  عاملي
ــات اجلديدة.  ــل التكنولوجي في ظ
ــة  ــورة معرفي ــة ث ــي بداي ــن ف ونح
ــى تعزيز  ــد إل ــكل تأكي ــتؤدي ب س
التحديات العاملية. ويتطلب ضمانُ 
ــلَ العاملي  ــيبراني العم األمن الس
املتضافر. وستتطلب منطقة بدأنا 
ــة  ــر فيها للتو -وهي الهندس نفك
الوراثية- وضع قواعد وقيود عاملية.
وفي اجملال العسكري، لدينا معاهدة 
ــا  وقريب ــووي؛  الن ــار  االنتش ــع  من
ــنحتاج إلى معاهدة تهدف إلى  س
احلد من استخدام جنود الروبوتات 
التي حتركهم تكنولوجيات الذكاء 
ــة األمر؛  ــي حقيق ــي. ف االصطناع
ــذكاء  ال ــتخدام  اس ــيتطلب  س
ــوم األمر أيضا  االصطناعي في عم
ــات  ــمى «أخالقي ــن أن يس ــا ميك م
ــة جديدة».ينبغي بكل تأكيد  عاملي
تشجيع التعاون بني الدول املتقاربة 
ــا؛ لكن هذا ليس  فكريا أو جغرافي
العاملية  ــر  واملعايي ــد  للقواع بديال 
ــات  التحدي ــة  ملواجه ــة  املطلوب

العاملية القائمة والناشئة.

* وزير االقتصاد الرتكي 
السابق

كان تغري مماثل َّـ 
«الوزن االقتصادي» مؤثرا 
على صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي وَّـ قلب 
هذا التغري كان النمو 
اِّـذهل الذي حققته الصني

 

نظام تهيمن عليه اتفاقيات ثنائية وتغيب عنه القواعد الدولية والقانون 
الدولي وال ينطبق هذا على التجارة بل وأيضا العديد من القضايا التنظيمية

ترامب

رئيس وزراء اليابان

الرئيس الكندي

وسط الهجمات 
املتوالية التي يشنها 
الرئيس األميركي 
دونالد ترامب؛ بدأت 
املعركة من أجل 
مستقبل التعددية. 
وقد تصاعدت املطالب 
السابقة بشأن 
اإلصالحات العملية 
حتى حتولت إلى 
ضغوط، دعت إلى 
حتويل كامل -أو حتى 
تدمير كامل- لإلطار 
العاملي للمؤسسات 
املتعددة األطراف.
ويبدو أن ترامب 
يفضل «نظاما» حتل 
فيه اتفاقيات ثنائية 
محل النظام املتعدد 
األطراف القائم على 
القواعد. وألن الواليات 
املتحدة تظل الدولة 
األكثر تقدما في 
العالَم (واألكبر من 
حيث أسعار السوق)؛ 
فهو يعتقد أن أميركا 
قادرة على احلصول 
على أفضل «صفقة» 
عبر التفاوض وحده 
دون التقيد بالقواعد 
الدولية، وهي الرؤية 
التي متتد إلى الشؤون 
العسكرية.

* كمال درويش

ــن الناحية  ــت متفائال م ــي لس ــادتي ان ــم س      ال اخفيك
السياسية فالوجوه التعيسة تعيش بيننا ومن فوقنا وحتتنا 
وعن مييننا وشمالنا فللوجه كما للقمر اشكال تختلف كل 
ــان او يخادع او مياطل او  فترة غضبية او عندما يفرح االنس
يحزن فأي وجه يستخدم االنسان يبقى يحمل هذه املفردة 
لكن بصيغة اعتبارية مختلفة عن اخواتها .. الصراحة في 
تعدد الوجوه من حيث الشعور وتغير التقاسيم املرتسمة 
ــاري للوجه .. وجه الطفولة  عليها وليس في االصل االعتب
والشباب والشيخوخة والهرم وما الى ذلك من عمل السنني 
ــعيد ..  ــف كئيب في الغالب او س ــان بوص يختصره االنس
ــة مجرد وصف  ــت العتم ــراق وجها واحدا وليس ليس االش

ان   .. ــب  كئي ــه  لوج
ــوه عوالم وذوات  الوج
ــة .. ال تفصل  متداخل
ــة وال  ــة انتقائي بكلم
ــر مدروس  ــر غي بتعبي
ــان  االنس الن  ــك  وذل
مجبول على االختالف 
ــطار  واالنش ــي  الذات
الداخلي .. وجه االرض 
ــان ووجه  االنس ووجه 
ــماء ووجه الغيم  الس

ــا تعابيرها اخلاصة مع  ــة هنا وهناك له ــوه أخرى مرمي ووج
ــة واحلروف لكن  ــة الوجه من حيث الكلم ــاظ بقيم االحتف
ــياء مختلفة تبتعد  ــي تطلق على اش ــل الكلمة الت مدالي
ــاذا نقول وجه  ــيء .. مل ــن الوصف احلقيقي للش ــرب م وتقت
ــقاط  منا على  ــاه وحزامه ؟ اليس في هذا اس ــر وكتف النه
ــه  فلماذا ال  ــجرة وج ــا ؟ اذا كان للش ــي حولن ــياء الت االش
ــانا ؟ االنسان مهووس بذاته فيسقطها الى  يكون لها لس
ــوف من وجهها  ــه .. للنار وجه واخل ــي من حول ــياء الت االش
ــتطيع الوجوه ان  ــا إلها يعبد لدى البعض .. هل تس جعله
حترق ؟ هل تستطيع الوجوه أن جتوع فتأكل املالمح ومجمل 
التفاصيل؟ نعم تستطيع .. البعد الفلسفي للوجوه متعدٍ 
ــض االفعال في اللغة العربية وبعضه مضمر وبعضه  كبع
ــا للفاعل .. للوجوه  ــل وبعضه مفعول به او يكون نائب فاع
ــرية حتديات ال تتقبلها احليوانات التي تكون صاحبة  البش
ــر ،  مالمح ثابتة تقريبا وهذه ميزة ال تتوفر في معظم البش
ــك كثيرا في ذلك  ــل ان يكون القادم افضل ولو انني اش نأم

ولكن ما اضيق العيش لوال فسحة االمل،  امنياتي.

Ú�çb�»�n‹€@ÍÏ���uÎ

جبهة قلم

نأمل ان يكون القادم 
افضل ولو انني اشك 
كثريا َّـ ذلك ولكن 
ما اضيق العيش 
لوال فسحة االمل

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

واثق الجلبي
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البينة اجلديدة / احمد احليدري
الكرخ   / بغداد  صحة  دائرة  عام  مدير  خصص 
الدكتور (جاسب لطيف احلجامي) مبلغ  مليارين 
مستشفيات  الى  دينار  مليون  وسبعمائة 
وقطاعات الرعاية الصحية االولية التابعة للدائرة 
لتجهيز  االعتيادية   تخصيصاتها  الى  اضافة 
احلديثة  الطبية  واملعدات  باالجهزة  املؤسسات 
لتخفيف الزخم احلاصل عليها.هذا وترأس مدير 
عام دائرة صحة بغداد / الكرخ الدكتور (جاسب 
مجلس  مع  موسعا  اجتماعا  احلجامي)  لطيف 
الطبية   ( ع   ) الكاظمني  اإلمامني  مدينة  ادارة 
الصحية  واخلدمات  الصحي  الواقع  ملناقشة 
االجتماع  ان  احلجامي  وبني  للمواطنني  املقدمة 
عدة محاور اهما القيام بتخصيص املدينة الطبية 
مببلغ (٣٠٠) مليون دينار إضافية حلل بعض املسائل 
واالحتياجات في املستشفى وااليعاز على شراء 
جهاز ناظور متطور  للعمليات اجلراحية وكذلك 
عمادة  مع  التنسيق  و  املهمة  االجهزة  بعض 
.وعلى  جديدة   عمل  اليات  اليجاد  النهرين  طب 
الصحية  الرقابة  شعبة  قامت  متصل  صعيد 
باغالق  الصحية  للرعاية  احملمودية  قطاع  في 

مخالفة   RO)  ) املياه  وتصفية  لبيع  محل   (٢٠)
ناحية   - احملمودية  قضاء  في  الصحية  للشروط 
حملة  خالل  من  االوسط)  (القصر  اليوسفية 
رقابية قامت بها مالكات شعبة الرقابة الصحية 
ذكر ذلك مدير شعبة الرقابة الصحية في قطاع 
(ليث  وقائي  معاون  الصحية  للرعاية  احملمودية 
الصحية  الرقابة  خضير سليمان) قامت شعبة 
الكرخ   / بغداد  صحة  دائرة  توجيهات  حسب 

بإجراء حملة صحية مشتركة مع مديرية األمن 
املاسكة  القوة  و  االقتصادية  الشعبة  الوطني-  
الدكتور  احملمودية  قطاع  مدير  بإشراف  و  لألرض 
(سعود عبد اهللا محمد) على احملالت العامة في 
مت  حيث   ( األوسط  القصر   ) اليوسفية  ناحية 
خاللها غلق محالت لبيع مياه RO عدد (٢٠) محال 
حسب املادة ٩٦ من قانون الصحة العامة املرقم 
ما  احلملة  ان  اضاف سليمان)  و   ١٩٨١ ٨٩ لسنة 

تزال مستمرة و ضمن اخلطة املوضوعة و هي ان 
تشمل جميع نواحي و مناطق قضاء احملمودية و 
التي تكون من ضمن مسؤوليات قطاع احملمودية 
احملالت  أصحاب  التزام  مدى  متابعة  مت  انه  مبينا 
موقفهم  متابعة  و  الصحية  بالشروط  العامة 
على  التدقيق  مت  كذلك  و  الصحية  االجازات  من 
بطاقات  على  وحصولهم  العاملني  موقف 
الفحص الطبي و شهادات التربية الصحية .ومن 
ناحية اخرى افتتح مدير عام دائرة صحة بغداد /
احلجامي صاالت  الدكتور جاسب لطيف  الكرخ 
العمليات الكبرى في مستشفى احملمودية العام 
وافتتاح  العاملية  للمواصفات  وفقا  تأهيله  بعد 
واملزودة  الثدي  لسرطان  املبكر  الكشف  وحدة 
متدربة  طبية  مالكات  ويضم  حديثة  بأجهزة 
في  نوعه  من  االول  يعد  والذي  املراجعات  خلدمة 
أمني  السيد محمد  وبحضور  احملمودية   منطقة 
احملافظة  مجلس  أعضاء  هيجل  وعلي  شعالن 
القسم   , العامة  الصحة  فضال عن مدير قسم 
ووجهاء  املستشفى  ومدير  واألعالم   , الهندسي 
وشيوخ املنطقة .واشار احلجامي في كلمته : من 
ضمن حملة دائرة صحة بغداد / الكرخ التوسع 

مت  والنواحي  االقضية  في  الصحية  اخلدمات  في 
افتتاح صاالت عمليات في مستشفى  احملمودية 
واملعدات  بالتخصصات  ورفده  تأهيله  بعد 
الدائرة  من  ذاتية  وبجهود  الطبية  واملستلزمات 
الكبرى  اجلراحية  العمليات  فيها  جترى  حيث 
وتقليل الزخم احلاصل على مستشفيات املركز.
واجلدير بالذكر قامت الدائرة في وقت  سابق  ومن 
اجل توسعة اخلدمات الصحية مت افتتاح  مركز 

الصحة  معهد   , لألسنان  متخصص  صحي 
رئيسية  صحية  مراكز  عن  فضال   , العالي 
اخلدمات  املراكز  هذه  تقدم  وسوف  وفرعية 
العالجية والوقائية والتوعوية ملراجعيها ونعمل 
احملمودية  احلديث في  املستشفى  لبناء  جاهدين 
إمكانية  وحسب  الرشيد   وناحية  واليوسفية 

والتخصصات املالية للدائرة.

åÓ‡nfl@›‡«Î@lÎ˙Ö@¬bí„@NN@Ñäÿ€a@@ÖaÜÃi@Úzï@ÒäˆaÖ

 البينة اجلديدة / سعد االبراهيمي
  قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية 
بغداد  مركز  في  خاص  جناح  فتح 
في  النووي  والطب  اإلشعاعي  للعالج 
الدوام  أوقات  بعد  الطب  مدينة  دائرة 
الرسمي .وقال مدير عام الدائرة الدكتور 
شاكر احمد احلاج استناداً إلى بيان وزارة 
الصحة دائرة التخطيط وتنمية املوارد 
قررت الدائرة فتح جناح خاص في مركز 
بغداد للعالج اإلشعاعي والطب النووي 
في دائرة مدينة الطب بعد أوقات الدوام 
 ٢٥ تخصيص  إلى  .وأشار  الرسمي 

سرير من أسرة املركز الوطني لألمراض 
ملراجعي  الطب  مدينة  في  السرطانية 
والطب  اإلشعاعي  للعالج  بغداد  مركز 
املصلحة  تقتضيه  ما  وحسب  النووي 
ردهات  افتتاح  أن  احلاج  وذكر   . العامة 
املستشفيات  في  اخلاصة  األجنحة 
الطلب  كثرة  بسبب  جاء  احلكومية 
على الرقود فيها من قبل املرضى نظرا 
للخدمات املتميزة التي تقدم فيها التي 
اخلاص  القطاع  في  ما موجود  تضاهي 

وبأسعار مناسبة .

@ÎÏ‰€a@k�€aÎ@Ô«b»ë�a@x˝»‹€@ÖaÜÃi@å◊äfl@ø@bïbÅ@byb‰u@|nn–m@ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€a

بغداد / البينة اجلديدة / ذكرى املوسوي 
لالغاثة   الرحيم  البر  مؤسسة  قامت  
وتقدمي  االطفال  جميع  بتكرمي  والتنمية 
كما   . االوائل  للطلبة  القيمة  الهدايا 
جرحى  بعمليات  املؤسسة  تتكفل 
القوات األمنية بكافة صنوفها  وضحايا 
االرهاب والعوائل املتعففة في مستشفى 
مجانا  املقدسة  كربالء  في  الكفيل 
بالتنسيق مع العتبة العباسية فضال عن 
الكثر من مستشفيات بغداد.  وهناك   يوم 
في االسبوع هو السبت ملعاينة  وفحص 
العوائل املشمولة بالرعاية في مقر العام 
الالزم  العالج   واعطائهم  للمؤسسة 

العديد من األطباء  ان هناك  . كما  مجاناً 
إلى  متطوعني   التخصصات  لكافة 
كافة  بغداد  مستشفيات  في  املؤسسة 
ومتكفلني بفحص وعالج املرضى مجاناً . 
وبني ايضاً ان هناك اربع فروع للمؤسسة 
فرع في النجف االشرف وكربالء املقدسة 
قيد  فهو  األنبار  فرع  واما  وبابل  وميسان 
مهند  املؤسسة   رئيس  وقال  التنفيذ 
ذاتي  متويلهم  املؤسسة  بأن  العماري 
املؤسسني  من  تبرع  اساس   على  وتقوم 
وهم من االكادميني واألطباء ورجال األعمال  
معينة  اي جهة  الى  تنتمي  ال  انها  حيث 
الشعب  مكونات  جميع  ملساعدة  فهي 

بتقدمي  املؤسسة  وتتكفل   . العراقي 
حيث  واملتعففني  االيتام  الى  املساعدات 
قاموا بالعمل على اكثر من برنامج العانة 
االسرة،  كفالة  برنامج  منها  العوائل 
كسوة  برنامج  اليتيم،  كفالة  برنامج 
مساكن  برنامج  مدرستي،  برنامج  عيد، 
األمن،  السقف  برنامج  الرحيم،  البر 
اخلير،  عطاء  برنامج  خير،  بذرة  برنامج 
وبرنامج  استغاثه،  نداء  رمضان،  خيمة 
العاملي وهيه  اليتيم  التقيم، واحياء يوم 
حتتفل  التي  العراق  في  األولى  املؤسسة 
الى  االنسانية  وتتطلع  حيث  اليوم  بهذا 
الرحيم   البر  اشراقة يوم جديد. ملؤسسة 
لألغاثة والتنمية وهي مؤسسة انسانية 
في  مسجلة  حكومية  غير  مستقلة 
منذ  تأسست  الوزراء  رئاسة  مجلس 
سنتني خيرية ال تهدف الى حتقيق االرباح 
املساعدات  تقدمي  الرئيسي  هدفهم  بل 
متعففة  وعوائل  ايتام  من  احملتاجني  الى 
حيث ترعى املؤسسة اكثر من ٨٠٠ عائلة 

وبحدود ١٤ الف فرد.

@Ú––»nfl@Ú‹ˆb«@XPP@Û«ämÎ@›ˆaÎ¸a@Új‹�€a@‚äÿm@ÚqbÀˇ€@·Óyä€a@5€a@Úéç˚fl

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
املهندس  السكك  عام  مدير  بتوجيه 
الكوادر  وبجهود  سلوم  جبر  سالم 
الهندسية والفنية التابعة للمنطقة 
والهندسة  باملشاريع  املتمثلة 
الكوادر  عن  فضال  واإلشارات  املدنية 
أهم   إجناز  مت  واإلدارية   التشغيلية 
املتضررة  املباني  وتأهيل  اعمار  مراحل 
اإلرهابية  التنظيمات  سيطرة  بفعل 
من  املناطق  تلك  وحترير  الداعشية 
قبل القوات األمنية واحلشد الشعبي 
التطوعي  العمل  تكلل  األبطال.  
املنطقة  مدير  وبأشراف  بالنجاح 
محطة  (بناية  دائرة  تأهيل  بأعادة 
(دائرة  وتأهيل  املتضررة)  املوصل  قطار 
و(الكهرباء)  واالتصاالت)  اإلشارات 
(االليات  والغرف اخملصصة لفريق عمل 
االختصاصية ).يذكر أن هذا العمل جاء 
أيضا  مبتابعة وتقييم اللجان الرئيسية 

املتخصصة بالكشف عن هذه املواقع 
ومدى صالحياتها من قبل  ومن بعدها 
وذلك  الدوائر  ملسؤولي  تسليمها  يتم 
املنطقة  أعمال  سير  النسيابية 
الدوائر  هيكلة  وإعادة  الشمالية 
من  واآلخر  احلني  بني  املنطقة  .تشهد 
خطوط  وإدامة  بتأهيل  كوادرها  خالل 

محطة  إلى  وصوال  الفرعية  السكك 
احلربية  اخمللفات  بأزالة  املوصل  قطار 
السكك  خطوط  على  من  واإلنقاض 
إلعادة احلياة من جديد ألهالي منطقة 
البضائع  قطارات  بتسيير  املوصل 
واملسافرين عند إمتام املهام امللقاة على 

عاتق منطقة سكك املوصل .

ÒâäönΩa@Ú‘�‰Ωa@äˆaÎÖ@@ÚÓ‰ic@›ÓÁdmÎ@ãb¨¸@@ÚÓ«Ï�m@p˝ª@NN@›ïÏΩa@Ÿÿç

@pbÓ‹™ @Úz–ï @ø @b„äí„
@ø @HSPTPI @·”äΩa @b„ÖÜ»i
@·ça@ÖâÎ@sÓy@RPQXOQPOT
@ıb‰vé€a @Úéç˚fl @èÓˆâ
@Úzub„@ÒÜÓé€a@¥ÓçbÓé€a
@ä‡í€a @7fl¸a @Üj«
@ÜÓé€a @ÏÁ @|Ózñ€aÎ
@aà€ @HÔ„b�‹é€a @¥éyI
Nâaàn«¸aÎ@ÈÌÏ‰n€a@âä‘m

âaàn«aÎ@ÈÌÏ‰m

ماهر   / بغداد   / اجلديدة  البينة 
مهدي 

البيت  آل  مؤسسة  منتدى  عقد 
(ع) في الكاظمية املقدسة  امس 
الثانية  الشهرية  ندوته  األول 
(الصحة  واملوسومة  والثالثني 
 ( العراقي  اجملتمع  في  املستدامة 
بليبل  عماد  الدكتور  تناول  حيث 
مدينة  في  باستور  معهد  مدير 
السلوكيات  موضوعة  الطب 
بعض  قبل  من  املتبعة  والعادات 
درج  والتي  العراقي  اجملتمع  افراد 

الزمن  من  طويلة  لفترات  عليها 
كبيرة  اخطار  من  تسببه  وما 
في  مبينا  العامة  الصحة  على 
الصحية  األساليب  ذاته  الوقت 
بها  االلتزام  والواجب  الصحيحة 
خطر  لدرء  احلاالت  هذه  مثل  في 
االمراض  أنواع  مبختلف  اإلصابة 
والوقاية منها حفاظا على صحة 
الندوة  حضر  وقد  واجملتمع  الفرد 
الدينية  الشخصيات  من  العديد 
واألكادميية والثقافية وجمع غفير 

من املواطنني .

@¥q˝r€aÎ@ÚÓ„br€a@ÚÌäËí€a@ÈmÎÜ„@Ü‘»Ì@ÚçÜ‘Ωa@ÚÓ‡√bÿ€a@ø@@H I@oÓj€a@fie@Úéç˚fl@ÙÜn‰fl

نعود الى لطم شمهودة مرة اخرى
شمهودة هذه كانت  سمراء صاحبة 
على  باللطم  ومشهورة  وعرض  طول 
او  شيخ  ميوت  كلما  فكان  االموات 
نساء  لتقود  عليها  يرسلون  وجيه 
البهوات في اللطم.وفي وجبة الغداء 
وهنا رباط سالفتنا، ال يحق لها االكل 
مع باقي نساء البهوات وال يحق لها 
سمراء  النها  النساء  باقي  مع  االكل 
.وهنا  الصغار  مع  تأكل  ان  وتضطر 

اشتهر املثل في جنوبنا العزيز (لطم 
وتاكل  الكبار  ويه  تلطم  شمهودة 
اغاتي؟  واضح  صار  الصغار)،  ويه 
احلالة  بهذه  شعبنا  اغلب  فاصبح 
امواله تنهب في الظهر االحمر اما 
هو فعليه تقدمي القرابني من الدماء 
الزكية دفاعا عن هذا الوطن الغالي 
من  مجموعة  تستفيد  وباالخير 
احلرام.  السحت  وآكلي  الفاسدين 

مو صحيح لو بيها باطن وظاهر؟ 
 

طالب العقابي

بغداد / البينة اجلديدة
انذرت وزارة الصحة والبيئة عددا من االنشطة 
محافظة  في  واخلدمية  والزراعية  الصناعية 
البيئية  والضوابط  الشروط  خملالفتها  البصرة 
والصحية.وقال امير علي احلسون مدير عام دائرة 
التوعية واالعالم البيئي ان مديرية بيئة البصرة 
من  للحد  صارمة  قانونية  اجراءات  اتخذت 

اخملالفات البيئية والتلوث الناجت عنها ، موضحا 
ان الفرق الرقابية التابعة للمديرية رصدت خالل 
جوالتها التفتيشية عددا من اخملالفات البيئية 
محطة   ، الفيحاء  ثلج  معمل   ) بانذار  وقامت 
ماء  حتلية  محطة   ، زايد  الشيخ  ماء  حتلية 
والتعليمات  للضوابط  خملالفتها   ( البراضعية 

البيئية .

 بغداد / البينة اجلديدة
وزارة  في  احلبوب  لتصنيع  العامة  الشركة  اعلنت 
الشركة  فروع  مدراء  اجتماع مع  التجارة عن عقد 
في كركوك وواسط  لبحث الية توزيع مادة الطحني 
ونسب  التموينية،  البطاقة  الغراض  اخملصص 
في  ذلك  جاء   . احملافظتني  في  املتحققة  التجهيز 
مدير  نقال عن  االعالمي  املكتب  اصدره  الذي  البيان 
.واوضح  العامري  جاسم  املهندس  الشركة  عام 

موضوع  مناقشة  اللقاء  خالل  جرى  انه  البيان  
جتهيز احلصص التعويضية وجتهيز العوائل النازحة 
باحملافظتني  احلكومية  املطاحن  عمل  الى  اضافة 
وسبل النهوض بواقعها واالهتمام بها كونها رافد 
اقتصادي مهم للبلد بصورة عامة وللشركة خاصة. 
هذا وذكر البيان بان  املطاحن العاملة في محافظة 
املثنى باشرت بانتاج وتوزيع احلصة املقررة وحسب 

اخلطة التسويقية املركزية للشركة .

Òäñj€a@@ø@Ú–€b´@Ú�í„a@âà‰m@Ú˜Ój€aÎ@Úzñ€a@

بغداد / البينة اجلديدة / حسن املوسوي
التحدي  موقع  في  اجلهد  محركات  مصنع  كوادر  قامت 
العامة بصيانة محرك كهربائي  الزوراء  إلى شركة  التابع 
جهد عال بقدرة 1000KW ، وجهد 11KV والعائد إلى شركة 
التراخيص في  والتي تعمل ضمن جولة  الواحة الصينية 
حقل االحدب النفطي والتابع إلى شركة نفط الوسط هذا 
وقد مت فحص احملرك من قبل كوادر هندسية تابعة للشركة 
مدير  فوزي  سفيان  املهندس  مع  لقاء  وفي   ، املستفيدة 
أمت االستعداد  املوقع على  بأن كوادر  التحدي صرح  موقع  
ومبواصفات  العالي  اجلهد  ذات  احملركات  جميع  لتأهيل 

قياسية وبأسعار تنافسية .

@åv‰m@Úflb»€a@ıaâÎå€a@Ú◊äë
@3bñ€@fib«@ÜËu@⁄ä™@›ÓÁdm

ÚÓ‰Óñ€a@ÚyaÏ€a@Ú◊äë

Ú«Îäífl@pbÓ‰flc

بابل / البينة اجلديدة / علي شريف
أعلنت جامعة بابل عن تخصيص(٤) آالف و(١٧٥) مقعدا للدراسة الصباحية األولية في (٢٠) كلية علمية وإنسانية للعام 
الدراسي احلالي ٢٠١٨ ـ ٢٠١٩ ٠وقال مدير التسجيل وشؤون الطلبة في جامعة بابل الدكتور ناجح حمزة املعموري ملندوب 
الفنون اجلميلة، و(١٨٠) طالبا وطالبة  أن اجلامعة أعدت خطة لقبول (٢٤٠) طالبا وطالبة في كلية  البينة اجلديدة):  (جريدة 
في كلية القانون، و(٤٤٥) طالبا وطالبة في كلية الهندسة وقبول (١٠٠) طالب وطالبة في كلية الهندسة /املسيب، وقبول 
(٢٩٠) طالبا وطالبة في كلية العلوم، وقبول (٢٠٠) طالبة في كلية العلوم للبنات وقبول (٣٧٥) طالبا وطالبة في كلية التربية 
للعلوم اإلنسانية، وقبول (١٢٠) طالبا وطالبة في كلية التربية للعلوم الصرفة وقبول (٥٣٠) طالبا وطالبة في كلية التربية 
األساسية٠وأضاف الدكتوراملعموري: لقد تضمنت اخلطة   قبول (١٠٠) طالب وطالبة في كلية الطب و(٥٠) طالبا وطالبة في 
كلية طب حمورابي و(١٠٥) طالبا وطالبة في كلية طب األسنان و(٧٥) طالبا وطالبة في كلية التمريض و(١٣٠) طالبا وطالبة في 
كلية الصيدلة و(٢٥٠) طالبا وطالبة في كلية اإلدارة واالقتصاد و(٣٥٠) طالبا وطالبة في كلية اآلداب  وقبول(١٥٠) طالبا وطالبة 
في كلية العلوم اإلسالمية و(١٢٠) طالبا وطالبة في كلية هندسة املواد و(١٤٥) طالبا في كلية تكنولوجيا املعلومات و(١٦٠) 
طالبا وطالبة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة٠ ومن اجلدير بالذكر إن جامعة بابل تعد واحدة من اجلامعات العراقية 
الكبيرة تأسست في ٢٥ /١٩٩١/٤ ويدرس فيها حاليا  أكثر من (٢٥) ألف طالب وطالبة في الدراسة األولية  في حني بلغ مجموع 

اخلريجني أكثر من (٥٨٠٢٣)، 

@ÚçaâÜ‹€@@Ü»‘fl@“¸e@HTI@Âfl@är◊c@óñ•@›ibi@Ú»flbu
ÚÓ€Î˛a@ÚÓybjñ€a

@ÒÖbfl@…ÌãÏm@ø@Ú‘‘znΩa@åÓËvn€a@ké„Î@ÚÓ€e@szjm@NNN@Òâbvn€a
@ÚÓ‰ÌÏ‡n€a@Ú”b�j€a@paÖä–fl@Â‡ô@¥z�€a

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
ورم  متميزة الستئصال  باجراء عملية جراحية  (قدس)  الصدر  الشهيد  فريق طبي  في مستشفى  جنح 
من سقف الفم  نافذ الى العظم .  مدير املستشفى  الدكتور فالح حسن العنبكي قال  ان فريق طبي  
برئاسة الدكتور محمد علي الفرطوسي  جنح في اجراء عملية متميزة  ملريضة تبلغ من العمر ٢٥ سنة. 
فيما بني رئيس الفريق ان املريضة مت  استقبالها  في استشارية ENT وكانت تعاني من آالم شديدة في 
الفم وفي بعض االحيان نزف دموي عند االكل وملدة طويلة وبعد اجراء الفحوصات السريرية والفحوصات 
اجراء  وبعد  الالزمة  اخملتبرية  الفحوصات  وأجراء  احللزوني  املفراس  إلجراء فحص  املريضة  ارسلت  االخرى 
الفحوصات املذكورة تبني وجود ورم في منطقة سقف الفم . ومت اجراء  استئصال الورم ورفعه بعملية 
جراحية تكللت بالنجاح التام وتتمتع املريضة بصحة جيدة ومت ارسال عينة ألجراء الفحص النسيجي. 
الناجح  للتعاون  احلقيقي  املعنى  مثل هكذا عمليات يجسد  ان جناح  املستشفى حديثه  مدير  واختتم 
واملثمر بني كافة االختصاصات في املستشفى من اجل تشخيص احلاالت املعقدة وعالجها وتوفير كافة 

املستلزمات والدعم املستمر خدمة للمواطن الكرمي .

@@·–€a@—‘ç@ø@‚âÎ@fibñ˜nçbi@Ôyaäu@=ü@’Ìäœ@Äb¨
@‚b»€a@âÜñ€a@ÜÓËí€a@Û–ínéfl@ø@·ƒ»€a@µa@àœb„

بغداد / البينة اجلديدة
نازحا   (٧٢٤) عودة  عن  املهجرين  و  الهجرة  وزارة  أعلنت 
عامرية  مخيمات  من  نازحة  أسرة   (  ١٢٧) يقارب  مبا 
األصلية  سكناهم  مناطق  إلى   ١٨ الكيلو  و  الفلوجة 
األنبار  مبحافظة  الرمادي  جزيرة  و  القائم  قضاء  في 
محمد  األنبار  محافظة  في  الوزارة  فرع  مدير  أوضح  .و 
رشيد ان  كوادر الفرع متكنت من إعادة (٥٥٥) نازحا مبا 

يقارب (٩١) أسرة نازحة من مخيمات عامرية الفلوجة 
.وفي  القائم   إلى مناطق سكناهم األصلية في قضاء 
السياق نفسه اضاف رشيد ان  كوادر الفرع متكنت من 
إعادة (١٦٩) نازحا مبا يقارب (٣٦) أسرة نازحة من مخيم  
الرمادي  جزيرة  في  سكناهم  مناطق  إلى   ١٨ الكيلو 
لنقل  و حافالت  باصات  مت تخصيص   ان  موكدا على   ,

األسر العائدة   .

@ÄÎå‰€a@pb‡Ó´@Âfl@byãb„@HWRTI@ÒÖÏ«@Òäv:a
âbj„˛a@Úƒœb™@ø@·Áb‰ÿç@’üb‰fl@µg

كاريكاتير

4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها

@ÚÓˆb‰q@pbÓ”b–ma@ÈÓœ@›§@\bflbƒ„^@›ö–Ì@kflaäm
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التعددية المجزأة .. هل تكون بديال لنظام التجارة العالمي

ــم التقدم الكبير الذي حققته  ورغ
التعددية منذ نهاية احلرب العاملية 
ــت احلاجة قائمة  الثانية؛ فقد ظل
ــتمر نظرا للتغيرات  لإلصالح املس
ــة االقتصاد  ــى بني ــي طرأت عل الت
ــعينات  ــول أواخر تس العاملي.وبحل
ــواق  األس كانت  ــرين؛  العش القرن 
ــي  ــوا ف ــجلت من ــد س ــئة ق الناش
ــوق،  ــا في الس ــا وحصته حجمه
ــات  (الوالي ــة»  «الرباعي ــاوزة  متج
ــاد األوروبي،  ــدة، وكندا، واالحت املتح
ــى  عل ــت  هيمن ــي  الت ــان)،  والياب
ــات  للتعريف ــة  العام ــة  االتفاقي
والتجارة (اتفاقية الغات) وخليفتها 
منظمة التجارة العاملية.وكان تغير 
ــوزن االقتصادي» مؤثرا  مماثل في «ال
ــدوق النقد الدولي والبنك  على صن
ــر  ــذا التغي ــب ه ــي قل ــي. وف الدول
ــذي حققته  ــل ال ــو املذه كان النم
ــول  ح ــرة  الدائ ــة  الصني.»املناقش
العاملية  ــارة  التج ــة  مصير منظم
ــة أوسع  ــكل جزءا من مناقش تش
ــي ظل خطر  ــة. وف ــأن التعددي بش
ــيط، تبدو ثالثة  املبالغة في التبس
ــة ممكنة: أحدها نظام  أنظمة بديل
ثنائية،  ــات  اتفاقي ــه  ــن علي تهيم

ــة  الدولي ــد  القواع ــه  عن ــب  وتغي
والقانون الدولي».في حالة منظمة 
التجارة العاملية؛ كان انضمام عدد 
ــن الدول النامية إليها من  ضخم م
ــت التعديل  ــي جعل ــباب الت األس
ضروريا. والواقع أن عدم القدرة على 
ــة الدوحة من املفاوضات  إمتام جول
ــات- كان  ــا من احملادث ــد ١٤ عام -بع
ــكلة.في العقد  ــراض املش أحد أع
ــرين  ــن القرن احلادي والعش األول م
ــأ نظام، حيث كانت مفاوضات  نش

ــة  الضخم ــة  اإلقليمي ــارة  التج
ــراكة  -وأهمها تلك املتعلقة بالش
عبر احمليط الهادئ، وشراكة التجارة 
ــتثمار عبر احمليط األطلسي،  واالس
وغير ذلك من املفاوضات «التعددية 
املصغرة»- تُدار خارج إطار منظمة 
أن  ــع  العاملية.والواق ــارة  التج
ــي بعد  ــب -التي تأت ــات ترام هجم
ــل جولة الدوحة- رمبا تؤدي إلى  فش
ــارة العاملية  ــة التج ــة منظم نهاي
ــة الدائرة  ــن املناقش ــة، لك العامل
ــارة  ــة التج ــر منظم ــأن مصي بش
العاملية تشكل جزءا من مناقشة 
ــأن التعددية، تضم األمم  أوسع بش
ــرين  العش ــة  ومجموع ــدة  املتح
ــي. وفي ظل  ــدوق النقد الدول وصن
ــيط؛ تبدو  خطر املبالغة في التبس

ثالثة أنظمة بديلة ممكنة:
ــام تهيمن عليه  ــل األول: نظ البدي
ــه  عن ــب  وتغي ــة  ثنائي ــات  اتفاقي
الدولي  والقانون  ــة  الدولي القواعد 
ــارة  التج ــى  عل ــذا  ه ــق  ينطب وال 
ــا العديد من  ــل وأيض ــب، ب فحس
ــا التنظيمية «وراء احلدود»  القضاي
ــزءا من مفاوضات  التي أصبحت ج
ــأنه أيضا  جتارية.هذا البديل من ش

أن يقلل أدوار صندوق النقد الدولي 
ــتقرار املالي واجلهود  ومجلس االس
املتعددة األطراف بقيادة مجموعة 
ــى القاع  ــباق إل ــرين ملنع س العش

ــتراتيجيات حتسني ضريبة  بني إس
ــكل  الش ــذا  ه ــي  وف ــركات.  الش
ــة  ــنا إزاء رؤي ــد أنفس ــرف؛ جن املتط

يسود فيها «قانون الغاب».
ــو النظام احلالي،  البديل الثاني: ه
ــدول التعددية  ــتخدم ال حيث تس
ــتركة.  ــة لفرض قواعد مش العاملي
ــام العديد من  ــذا النظ ــمل ه ويش
ــة؛ ولكن على  ــات اإلقليمي املنظم
ــات  ــة جتلس مؤسس رأس املنظوم

ــل  مث ــراف،  األط ــددة  متع ــة  عاملي
ــك  ــي، والبن ــد الدول ــدوق النق صن
الدولي، ومنظمة التجارة العاملية، 

ــر  ــد ومعايي ــة قواع ــدف صياغ به
عاملية.

ــتطيع  ــث: وفيه يس ــل الثال البدي
ــى  يتخل ــا  نظام ــور  يتص أن  ــرء  امل
ــاء  ــن محاولة إنش ــه العالَم ع في
ــن مجموعات  ــة، لك ــد عاملي قواع
ــة أو املتماثلة  ــدول اإلقليمي ــن ال م
كر تبادر إلى صياغة مجموعات  الفِ
ــل هذا  ــد. ومث ــن القواع ــة م خاص
ــتوعب االختالفات في  النظام يس
الدول.ومن  األفضليات احملتملة بني 
ــد أن يكون  ــة؛ الب ــة النظري الناحي
ــني  ــور نهج ــهل أن نتص ــن الس م
ــان  ــني يعكس ــني مختلف تنظيمي
مثال األولويات اخملتلفة التي تفردها 
ــاد األوروبي  ــات املتحدة واالحت الوالي
ــة  املمارس في  للخصوصية.ولكن 
ــيكون تطبيق نظامني  الفعلية س
ــرا  ــد، نظ ــغ التعقي ــني بال مختلف
ــات  ــني الوالي ــق ب ــل العمي للتفاع
املتحدة واالحتاد األوروبي، كما أثبت 
هذا صعوبته في حالة نظام حماية 
البيانات العامة في االحتاد األوروبي.
ــام األول كل اجلهود  يتجاهل النظ
ــة  ــع العام ــر املناف ــة لتوفي املبذول
ــرة،  العاملية وإدارة اآلثار غير املباش
ــي حدثت  ــك الت ــك تل ــي ذل ــا ف مب
ــة املاضية.  ــود القليل ــالل العق خ
ــى العبني في  ــتتحول الدول إل وس
ــات االنتقامية  ــن العملي ــاراة م مب
ــلم حتى  ــي لن يس ــة، والت املتبادل
األقوى من اخلسائر الناجمة عنها، 
ــي األرجح إلى  ــو ما قد يقودنا ف وه
ــذا حتديدا ما  ــكري. وه ــراع عس ص
ــرة في  ــوى املنتص ــادة الق ــاول ق ح
ــة الثانية جتنبه.لكن  احلرب العاملي
رفض «قانون الغاب» ال يعني أن كل 
شيء يعمل على أفضل ما يرام في 
ظل املؤسسات والقواعد القائمة. 
فهناك طلب واضح لبعض التمايز 
ــتيعاب  ــي القواعد واملعايير الس ف
تفضيالت متباينة.»مبجرد أن يتأمل 
ــاد املتبادل  ــرء بدقة درجة االعتم امل
ــة اقتصادات  ــس فقط في حال -لي
العالَم بل أيضا مجتمعات العالَم- 
ــام  ــح أن النظ ــن الواض ــح م يصب
ــدة لن يكون قادرا على  املفتت بش
ــة  ــد العام ــع والفوائ ــر املناف توفي
ــودة».هل يعني هذا  العاملية املنش
ــى النظام  ــا أن نتبن ــه ينبغي لن أن
ــي  ــزأة- ف ــة اجمل ــث -أو التعددي الثال
غياب أي حيز حقيقي للمؤسسات 
العاملية؟.مبجرد أن يتأمل املرء بدقة 
ــاد املتبادل -ليس  ــي درجة االعتم ف
ــادات العالَم  فقط في حالة اقتص
ــم-  العالَ ــات  مجتمع ــا  أيض ــل  ب

ــام  ــح أن النظ ــن الواض ــح م يصب
ــدة لن يكون قادرا على  املفتت بش

ــة  ــد العام ــع والفوائ ــر املناف توفي
ــاك بكل  ــودة. وهن ــة املنش العاملي

تأكيد مجال للتجمعات اإلقليمية 
أو الدول املتشابهة الفكر لتنظيم 
ــاتنا  ــها. والواقع أن مؤسس أنفس
العاملية ال تتبع غالبا مبدأ التبعية.
ــية  كما ان طبيعة احلياة السياس
في اغلب بلدان العالم النامي هي 
ــاة رعوية قائمة على  عبارة عن حي

ــي املعادلة  ــاس وجود طرفني ف أس
ــة ، الراعي هو  ــي والرعي هما الراع
ــرأس  ــذي ي ــي ال ــم السياس احلاك
ــة  ــية ، والرعي ــلطة السياس الس
ــذا النموذج  ــعب ، وفي ه هم الش
ــي احلاجة إلى  ــلطة تنتف من الس
وجود تعددية سياسية الن الراعي 
ــو مفروض  ــي) ه (احلاكم السياس
ــة والرعية مطالبة  في قيادة الرعي
ــك فان  ــوع . وبذل ــة واخلض بالطاع
ــذه  ه ــي  ف ــتخدم  املس ــاب  اخلط
العالقة (عالقة الراعي بالرعية) هو 
ــي واجلواب املقبول  خطاب أمر ونه
هو االمتثال والقبول . ونتيجة لذلك 
ــالة التداول السلمي على  فان مس
السلطة أصبحت مستحيلة ، الن 
احلاكم بسياساته السلطوية مينع 
ــعى دائماً  ــذا أمر ، بل يس مثل هك
ــيني  إلى تصفية خصومه السياس
ــوذه  نف ــاء  بق ــان  ضم ــرض  لغ
ــي إلى أطول فترة ممكنة. السياس

ويقدر تعلق األمر ببعض الشعوب 
ــرة  ــت فت ــطية عاش ــرق اوس الش
ــبياً حتت سلطة احلكم  طويلة نس
ــي الوقت احلاضر  ــوي ، يقف ف الرع
ــال نحو  ــواب االنتق ــى أعتاب أب عل
ــوع اآلخر من احلكم وهو احلكم  الن
بالتعددية  يتميز  الذي  الدميقراطي 
السياسية والتداول السلمي على 
ــاؤل ما  ــلطة وهنا رمبا يثار تس الس
؟  ــية  بالتعددية السياس املقصود 
ــلمي على  وكيف يتم التداول الس
ــة  ــة الرابط ــلطة؟.وما العالق الس
ــية والتداول  بني التعددية السياس
ــلطة.مع كل  ــى الس ــلمي عل الس
ــة إلى قواعد  ــتتزايد احلاج هذا؛ س
ــة -كتلك التي تتعلق باملناخ-  عاملي
ــات اجلديدة.  ــل التكنولوجي في ظ
ــة  ــورة معرفي ــة ث ــي بداي ــن ف ونح
ــى تعزيز  ــد إل ــكل تأكي ــتؤدي ب س
التحديات العاملية. ويتطلب ضمانُ 
ــلَ العاملي  ــيبراني العم األمن الس
املتضافر. وستتطلب منطقة بدأنا 
ــة  ــر فيها للتو -وهي الهندس نفك
الوراثية- وضع قواعد وقيود عاملية.

وفي اجملال العسكري، لدينا معاهدة 
ــا  وقريب ــووي؛  الن ــار  االنتش ــع  من
ــنحتاج إلى معاهدة تهدف إلى  س
احلد من استخدام جنود الروبوتات 
التي حتركهم تكنولوجيات الذكاء 
ــة األمر؛  ــي حقيق ــي. ف االصطناع
ــذكاء  ال ــتخدام  اس ــيتطلب  س
ــوم األمر أيضا  االصطناعي في عم
ــات  ــمى «أخالقي ــن أن يس ــا ميك م
ــة جديدة».ينبغي بكل تأكيد  عاملي
تشجيع التعاون بني الدول املتقاربة 
ــا؛ لكن هذا ليس  فكريا أو جغرافي
العاملية  ــر  واملعايي ــد  للقواع بديال 
ــات  التحدي ــة  ملواجه ــة  املطلوب

العاملية القائمة والناشئة.

* وزير االقتصاد الرتكي 
السابق

كان تغري مماثل َّـ 
«الوزن االقتصادي» مؤثرا 
على صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي وَّـ قلب 
هذا التغري كان النمو 
اِّـذهل الذي حققته الصني

 

نظام تهيمن عليه اتفاقيات ثنائية وتغيب عنه القواعد الدولية والقانون 
الدولي وال ينطبق هذا على التجارة بل وأيضا العديد من القضايا التنظيمية

ترامب

رئيس وزراء اليابان

الرئيس الكندي

وسط الهجمات 
املتوالية التي يشنها 
الرئيس األميركي 
دونالد ترامب؛ بدأت 
املعركة من أجل 
مستقبل التعددية. 
وقد تصاعدت املطالب 
السابقة بشأن 
اإلصالحات العملية 
حتى حتولت إلى 
ضغوط، دعت إلى 
حتويل كامل -أو حتى 
تدمير كامل- لإلطار 
العاملي للمؤسسات 
املتعددة األطراف.

ويبدو أن ترامب 
يفضل «نظاما» حتل 
فيه اتفاقيات ثنائية 
محل النظام املتعدد 
األطراف القائم على 
القواعد. وألن الواليات 
املتحدة تظل الدولة 
األكثر تقدما في 
العالَم (واألكبر من 
حيث أسعار السوق)؛ 
فهو يعتقد أن أميركا 
قادرة على احلصول 
على أفضل «صفقة» 
عبر التفاوض وحده 
دون التقيد بالقواعد 
الدولية، وهي الرؤية 
التي متتد إلى الشؤون 
العسكرية.

* كمال درويش

ــن الناحية  ــت متفائال م ــي لس ــادتي ان ــم س      ال اخفيك
السياسية فالوجوه التعيسة تعيش بيننا ومن فوقنا وحتتنا 
وعن مييننا وشمالنا فللوجه كما للقمر اشكال تختلف كل 
ــان او يخادع او مياطل او  فترة غضبية او عندما يفرح االنس
يحزن فأي وجه يستخدم االنسان يبقى يحمل هذه املفردة 
لكن بصيغة اعتبارية مختلفة عن اخواتها .. الصراحة في 
تعدد الوجوه من حيث الشعور وتغير التقاسيم املرتسمة 
ــاري للوجه .. وجه الطفولة  عليها وليس في االصل االعتب
والشباب والشيخوخة والهرم وما الى ذلك من عمل السنني 
ــعيد ..  ــف كئيب في الغالب او س ــان بوص يختصره االنس
ــة مجرد وصف  ــت العتم ــراق وجها واحدا وليس ليس االش

ان   .. ــب  كئي ــه  لوج
ــوه عوالم وذوات  الوج
ــة .. ال تفصل  متداخل
ــة وال  ــة انتقائي بكلم
ــر مدروس  ــر غي بتعبي
ــان  االنس الن  ــك  وذل
مجبول على االختالف 
ــطار  واالنش ــي  الذات
الداخلي .. وجه االرض 
ــان ووجه  االنس ووجه 
ــماء ووجه الغيم  الس

ــا تعابيرها اخلاصة مع  ــة هنا وهناك له ــوه أخرى مرمي ووج
ــة واحلروف لكن  ــة الوجه من حيث الكلم ــاظ بقيم االحتف
ــياء مختلفة تبتعد  ــي تطلق على اش ــل الكلمة الت مدالي
ــاذا نقول وجه  ــيء .. مل ــن الوصف احلقيقي للش ــرب م وتقت
ــقاط  منا على  ــاه وحزامه ؟ اليس في هذا اس ــر وكتف النه
ــه  فلماذا ال  ــجرة وج ــا ؟ اذا كان للش ــي حولن ــياء الت االش
ــانا ؟ االنسان مهووس بذاته فيسقطها الى  يكون لها لس
ــوف من وجهها  ــه .. للنار وجه واخل ــي من حول ــياء الت االش
ــتطيع الوجوه ان  ــا إلها يعبد لدى البعض .. هل تس جعله
حترق ؟ هل تستطيع الوجوه أن جتوع فتأكل املالمح ومجمل 
التفاصيل؟ نعم تستطيع .. البعد الفلسفي للوجوه متعدٍ 
ــض االفعال في اللغة العربية وبعضه مضمر وبعضه  كبع
ــا للفاعل .. للوجوه  ــل وبعضه مفعول به او يكون نائب فاع
ــرية حتديات ال تتقبلها احليوانات التي تكون صاحبة  البش
ــر ،  مالمح ثابتة تقريبا وهذه ميزة ال تتوفر في معظم البش
ــك كثيرا في ذلك  ــل ان يكون القادم افضل ولو انني اش نأم

ولكن ما اضيق العيش لوال فسحة االمل،  امنياتي.

Ú�çb�»�n‹€@ÍÏ���uÎ

جبهة قلم

نأمل ان يكون القادم 
افضل ولو انني اشك 
كثريا َّـ ذلك ولكن 
ما اضيق العيش 
لوال فسحة االمل

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

واثق الجلبي
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ــوان عديدة  ــتوى اخلارجي له أل ــذي حققته مصر على املس ــدم ال التق
ومؤثرة، رمبا لم يأخذ حظه من االهتمام على املستوى الداخلي، لكنه 
واقع إيجابي يصعب جتاهله وسط حزمة كبيرة من التحديات، جنحت 
ــنوات  ــا وتخطي عقباتها الس ــي التصدي له ــة ف ــة املصري السياس

املاضية.
ــروة املعدنية قبل أيام، حتقيق  ــن طارق املال وزير البترول والث عندما أعل
ــة جديدة في عمر  ــن مرحل ــاء ذاتي من الغاز الطبيعي كان يدش اكتف
ــي أثرت على مناح  ــة واحدة من العقبات الت ــة العصرية ملواجه الدول
ــتقبال واعدا في هذا الفضاء ميكن تطويره  كثيرة، ويؤكد أن هناك مس

وجني جملة من الثمار احليوية.
ــط،  ــرق املتوس ــة املادية للعائدات املقبلة من غاز ش ــك من القيم دع
واالكتشافات الواعدة، فهناك مزايا سوف متنح مصر ثقال إستراتيجيا 
في املنطقة، وجتعل منها مركزا مهما للطاقة، التي تتنافس وتتصارع 
ــواق  ــتخراج والتصدير وحركة األس ــا قوى كبرى، من حيث االس عليه

والنفوذ العاملي، والقدرة على التحكم في مصائر قضايا مختلفة.
دول غربية كثيرة، تثمن االتفاقيات التي توصلت إليها مصر مع جهات 
ــافا واستخراجا وتسييال وتصديرا،  عدة بشأن الغاز الطبيعي، اكتش
ــي العالم، وهي  ــجيعها لتحويلها إلى بؤرة مؤثرة ف ــل على تش وتعم
ــلعة من  ــا تنطوي عليه هذه الس ــة املادية ال تقارن مب ــدرك أن القيم ت

صفات نوعية لها انعكاسات على ملفات إستراتيجية.
ــديد  ــر، واصطحب معه تس ــذي أحرزته مص ــادي ال ــم االقتص التراك
ــي املنطقة، مينح أولوية للغاز  ــداف متقنة في مرمى دول متباينة ف أه
ومشتقاته، ويعزز القدرة على حتقيق إجنازات تعجز الوسائل التقليدية 
ــألة ضرورية، بعد أن  ــول إليها، وجتعل من التركيز عليه مس عن الوص
أصبحت العالقات االقتصادية واحدة من األدوات التي تتجاوز نتائجها 

ما حتققه الدبلوماسية في جانبها السياسي املباشر.
غالبية دول العالم تتجه اآلن نحو تكتيل حتالفات للتعاون االقتصادي، 
ــاحات للتنمية  ــز والعقبات عبر إيجاد مس ــاول القفز فوق احلواج وحت
ــي منطقة القرن األفريقي يؤكد  ــتركة. ولعل النموذج الصاعد ف املش
هذا االجتاه، والذي بدأت مصر تتجاوب مع روافده، في السودان وإثيوبيا 
ــج خيوط  ــتفيدة من قدرتها على نس ــودان، مس وإريتريا وجنوب الس
ــع دول املنطقة، وأمال في أن يصبح هذا التوجه مدخال  تعاون متينة م
مناسبا لتسوية الكثير من املشكالت العالقة. االلتفاف حول شبكة 
محكمة من املصالح يجعل مصر حتتل مكانة بارز في املنطقة، وتعبر 
ــوى وضعها في  ــت بعض الق ــات اإلقليمية حاول ــة من األزم مجموع
ــن جهات ترتاح القتحام مصر مجال  ــا. بل وتلقى دعما الفتا م طريقه
ــيا خلدمة القضايا الوطنية، ألن  الطاقة، والذي ميكن توظيفها سياس
ــاح كثير من القوى  ــاعد في كبح جم ــية الغاز يس ما توفره دبلوماس
املناوئة.الدور البارع الذي لعبته مصر في مجال مكافحة الهجرة غير 
ــرعية مؤخرا، جعلها واحدة من أهم الدول التي تصدت ملوجاتها  الش
املتتالية، والتي قضت مضاجع الكثير من الدول األوروبية، وحتولت عند 
بعضها إلى أزمة أساسية. فقد جرى جتفيف املنابع، وسد املنافذ حول 
ــواحل جنوب البحر املتوسط. من برعوا في تهريب مئات اآلالف إلى س
ــة املصرية جنحت ألنها ربطت بني مكافحة اإلرهاب ومكافحة  التجرب
الهجرة غير الشرعية. وربطت بني من يقومون بتهريب األسلحة، ومن 
ــتوعبها  ــر. هي وصفة لم تس ــال ونهارا على تهريب البش ــون لي يعمل
الدول األوروبية اخملتلفة في البداية، وتعمدت عدم االنتباه لها ورفضت 

منحها ما تستحقه من اهتمام ومصداقية.

محمد أبو الفضل

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــعودي  الس العهد  ــي  ول ــال  ق
محمد بن سلمان، إنه مستعد 
ــش  بتفتي ــا  لتركي ــماح  للس
ــي  ف ــعودية  الس ــة  القنصلي
ــاء  اختف ــد  بع ــطنبول  اس
ــارز  ــعودي الب ــي الس الصحف
جمال خاشقجي هذا األسبوع 
وقال  القنصلية.  ــه  دخول بعد 
ــة  ــي مقابل ــد ف ــر محم األمي
ــرت  بلومبرغ نش ــة  ــع وكال م
ــآت أرض ذات  ــة «املنش اجلمع
سيادة، لكننا سنسمح لهم 
وفعل  ــيها  وتفتش ــا  بدخوله
ــه ليس لدينا ما  كل ما يريدون
ــات  ــي تصريح ــه». وتأت نخفي
ــعودي كردّ  الس ــد  العه ــي  ول
صريح ومباشر على تلميحات 
ــلطات  للس ــات  واتهام
السعودية بالوقوف وراء اختفاء 
خاشقجي. األمير محمد يؤكد 
ــية  الدبلوماس ــآت  املنش أن 
ــيادة، لكن الرياض  أرض ذات س
ستسمح للسلطات التركية 
وفعل  ــيها  وتفتش ــا  بدخوله

ــا يريدونه ألنه ليس لدى  كل م
ــه وفتح  ــعودية ما تخفي الس
ــعودي  الس الصحفي  اختفاء 
ــا باب التأويالت  البارز في تركي
مصراعيها،  على  ــاعات  واإلش
ــول  ح ــا  معظمه ــت  حام
ــؤولية الرياض عن اختفاء  مس
ــن تصريحات  ــقجي، لك خاش
ــعودي  الس ــد  العه ــي  ول
ــك التأويالت  ــت حدا لتل وضع
وقطعت الشك باليقني بأن ال 
مسؤولية للسعودية في هذه 
ــلطات  الس ــت  القضية.وكان
ــدت مغادرة  ــعودية قد أك الس
القنصلية  مبنى  ــقجي  خاش
ــا قدمت  ــطنبول فيم ــي اس ف
ــأن  ب ــة  مناقض ــة  رواي ــا  تركي
أعلنت أنه ال يزال داخل املبنى.  
ــت  «بي ــة  جمعي ــت  دع ــد  وق
ــي تركيا»  ــني العرب ف اإلعالمي
ــن  ــراج» ع ــى «اإلف ــة إل اجلمع
ــعودي جمال  ــي الس الصحاف
خاشقجي الذي فقد االتصال 
ــاء املاضي،  ــوم الثالث به منذ ي
مؤكدة دون أي أدلة أنه محتجز 

داخل مبنى القنصلية. وأطلق 
ــه  ــع نظمت ــالل جتم ــداء خ الن
ــام مقر القنصلية  اجلمعية أم
ــطنبول.  اس ــي  ف ــعودية  الس
قد أثر الصحافي السعودي  وفُ
جمال خاشقجي الذي يكتب 
مقاالت رأي لصحيفة واشنطن 
بوست األميركية، بعد دخوله 
ــعودية  ــة الس ــر القنصلي مق
ــي بيان  ــاء. وجاء ف ظهر الثالث
ــها  رئيس تاله  الذي  ــة  اجلمعي

ــن  «نح ــالكجي  كش ــوران  ت
ــي اإلعالم نعبر عن  العاملني ف
ــديد إزاء الصحافي  قلقنا الش
والكاتب جمال خاشقجي. وال 
ــى قيد احلياة  نعلم إن كان عل
السعودية  والتصريحات  ال،  أو 
ــار ال تبعث على  ــذا اإلط في ه
ــفة ألقصى  الطمأنينة ومؤس
ــات  تصريح ــاءت  وج ــة».  درج
ــالكجي قبل إعالن األمير  كش
ــعوديا  ــع س ــد أن ال مان محم

لتفتيش القنصلية السعودية 
ــا يؤكد  ــطنبول وهو م في اس
ــرّة أخرى أن ال دور للرياض في  م
ــقجي. ــاء خاش ــة اختف قضي
ــقجي  ــة خاش ــول خطيب وتق
التركية خديجة أ (٣٦ عاما) أن 
القنصلية  إلى  خطيبها دخل 
لتسلم أوراق رسمية من أجل 
ــر منذ  ــه ولم يظه ــام زواج إمت
ــقجي  ذلك احلني. ويقيم خاش
ــذ  ــدة من ــات املتح ــي الوالي ف

بانتظام  العام املاضي ويكتب 
في صحيفة واشنطن بوست.
ــقجي وجه مألوف منذ  وخاش
ــج احلوارية  ــنوات في البرام س
الفضائيات  ــي  ف ــية  السياس
ــي منفاه  ــش ف ــة، ويعي العربي
االختياري بالعاصمة األميركية 
ــن عام  ــذ أكثر م ــنطن من واش
ــلطات  الس إن  ــال  ق ــا  بعدم
ــن التغريد  ــه بالكف ع أمرت
ــالل عمله  ــر. وخ ــى تويت عل
مقابالت  ــرى  أج ــي  الصحف
ــم القاعدة  ــم تنظي مع زعي
الدن  ــن  ب ــامة  أس ــل  الراح
ــتان  ــرات في أفغانس عدة م
والسودان وتولى رئاسة حترير 
صحيفة الوطن مرتني.وعمل 
ــي  ترك ــر  لألمي ــارا  مستش
ــا  ــل الذي كان رئيس الفيص
ــعودية  الس ــرات  للمخاب
ــي  ف ــة  للمملك ــفيرا  وس
ــدة وبريطانيا  الواليات املتح
كما كان مقربا من امللياردير 
األمير  السعودي  واملستثمر 

الوليد بن طالل.

 وكاالت / البينة اجلديدة
ــس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا  قال الرئي
إنه يتفق مع التوقعات التي تتحدث عن اقتراب 
ــه مرحلة  ــه ودخول ــي من نهايت ــاد األوروب االحت
ــات أدلى  ــاء في تصريح ــكك. جاء ذلك ج التف
ــة اخلتامية لـ»املنتدى  بها أردوغان خالل اجللس
الفكري» الذي نظمته القناة التركية الرسمية 
الناطقة باإلنكليزية «تي آر تي وورلد»، في مدينة 
إسطنبول.وردًا على سؤال حول آراء تتحدث عن 
ــوادر اقتراب االحتاد األوروبي من نهايته ودخوله  ب
ا أرى تلك  مرحلة التفكك، قال أردوغان «أنا أيضً
ــاد) يقترب فعالً  ــع «إذا كان (االحت ــوادر». وتاب الب

ــني علينا أن  ــي أرى أنه يتع ــه)، فإنن ــن نهايت (م
ــارنا فورًا». وأضاف أن االحتاد األوروبي  نحدد مس
ــألة انضمامها إليه منذ  ــل تركيا في مس مياط
ــددا رفضه  العام ١٩٦٣ وحتى العام احلالي، مش
ــذا ظلم». وحول ما إذا كانت أنقرة متتلك  لـ»هك
ــاد، قال الرئيس  ــة للحفاظ على بقاء االحت خط
التركي «لم ال؟ فنحن لم نخلق لتفكيك االحتاد 
ــا الكثير مما ميكن أن نضيفه  األوروبي، وإمنا لدين
ــه». وحتدث أردوغان عن وجود عالقة طردية بني  ل
ر من  ــا. لكنه حذّ ــوة االحتاد األوروبي وقوة تركي ق
ــا، وقال  ــات االنضمام مكانه ــة مفاوض مراوح
ــتمر الوضع على  ــذا اخلصوص «في حال اس به

ــاكلة فإن أنقرة قد تلجأ إلى استفتاء  هذه الش
ــه». وصرح  ــام من عدم ــعبي حول االنضم ش
ــوريا وتتركها  ــتغادر س ــا س ــان أن تركي أردوغ
ــوري  ــعب الس ــري الش ــد أن يج ــا بع ألهله
ــة  ــه. جاء ذلك في كلمة له باجللس انتخابات
ــري» الذي تنظمه  ــة لـ»املنتدى الفك اخلتامي
القناة التركية الرسمية الناطقة باالجنليزية 
ــطنبول، برعاية  ــي إس ــد»، ف ــي وورل ــي آر ت «ت
وكالة األناضول، بصفتها «الشريك اإلعالمي 
ــنغادر  ــي». وقال أردوغان في كلمته «س العامل
سوريا ونتركها ألهلها بعد أن يجري شعبها 
ــى منطقتي  ــرق أردوغان، إل ــه». وتط انتخابات

ــن  و»غص ــب،  حل ــة  مبحافظ ــرات»  الف «درع 
ــي حررتهما  ــن، الت ــة عفري ــون» مبنطق الزيت
ــات اإلرهابية،  ــن التنظيم ــوات التركية م الق
ــوري احلر».وذكر  ــع «اجليش الس ــيق م بالتنس
ــادوا إلى تلك  ــوري ع أن ثمة نحو ٢٥٠ ألف س
املنطقتني، مبينًا أن تلك العودة جاءت نتيجة 
محاربة تركيا للتنظيمات اإلرهابية، وتطهير 
ــت الرئيس التركي، إلى  املنطقتني منها. ولف
ــى مكان للنزوح،  ــة إدلب حتولّت إل أن محافظ
محذرًا من أن استهدافها بالبراميل املتفجرة 
ــلحة سيجبر النازحني على  وغيرها من األس

القدوم إلى تركيا.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــية  سياس ــزب  أح ــت  اصطدم
مسيحية بارزة في لبنان اجلمعة 
ــلطة  ــم الس حول كيفية تقاس
في حكومة وحدة وطنية جديدة 
ــك حول  مما يلقي بظالل من الش
ــوزراء املكلف  ال ــس  رئي توقعات 
سعد احلريري بأنه سيتم االتفاق 

على تشكيل احلكومة قريبا.
ــهر على  ــة أش وبعد مرور خمس
ــة لم يكن  البرملاني ــات  االنتخاب
ــى التنازالت  ــارة عل هناك أية إش
ــري  احلري ــا  إليه ــعى  يس ــي  الت
ــة  حكوم ــكيل  بتش ــماح  للس
ــات  ــع اإلصالح ــى وض ــادرة عل ق
االقتصادية التي حتتاجها البالد. 
ويحذر السياسيون من أن لبنان 

يواجه أزمة اقتصادية.
ــال اخلميس  ــري قد ق وكان احلري
ــكل  إن احلكومة اجلديدة ستتش
ــرة أيام ألن  ــبوع أو عش خالل أس
ــه حتمل  ــالد ال ميكن ــاد الب اقتص
ــر. ودعا جميع  ــن التأخي املزيد م

األطراف إلى تقدمي تنازالت.
ــال وزير  ــي ق ــر صحف ــي مؤمت وف
ــار الوطني  ــة وزعيم التي اخلارجي
ــد  ــه يري ــيل إن ــران باس ــر جب احل
اإلسراع بتشكيل احلكومة قبل 

ــكه  ــد التأكيد على متس أن يعي
ــكيل  لتش ــدة  موح ــر  مبعايي
ــارض مع  ــو ما يتع ــة وه احلكوم
ــال  ــوات. وق ــزب الق ــب ح مطال
باسيل إنه ينبغي حصول كتلة 
ــتة  ــي احلر على س ــار الوطن التي
ــة املؤلفة  ــي احلكوم ــب ف حقائ
ــيل على  ــن ٣٠ وزيرا. وأصر باس م
ــة مؤلفة  ــة بحصة وزاري املطالب
من خمسة وزراء للرئيس ميشال 
ــس التيار الوطني احلر  عون مؤس
ووالد زوجته. واستشهد بنتيجة 
إن  ــال  قائ ــرة  األخي ــات  االنتخاب
ــوات اللبنانية يجب أن  حزب الق

يحصل على ثالثة وزراء.
ــة رد  ــديد اللهج ــان ش ــي بي  وف
ــى  ــة عل ــوات اللبناني ــزب الق ح
ــيل قائال «ليس هو من يضع  باس
املقاييس واملعايير للحكومة بل 
ــم مع  ــة بالتفاه ــس احلكوم رئي

رئيس اجلمهورية».
اللبنانية  ــوات  الق ــزب  ويقول ح
ــه  ــات تؤهل ــة االنتخاب إن نتيج
ــث التمثيل  ــى ثل ــول عل للحص
املسيحي في احلكومة. وأسفرت 
ــرت في مايو  ــات التي ج االنتخاب
ــن مضاعفة عدد  ــار املاضي ع أي
ــوات اللبنانية  ــد حزب الق مقاع

تقريبا إلى ١٥ مقعدا من مقاعد 
ــن ١٢٨ مقعدا.  البرملان املؤلف م
ــر  ــي احل ــار الوطن ــكل التي ويش

وحلفاؤه كتلة من ٢٩ نائبا.
ــؤال حول ما إذا كان  وردا على س
ــل» كما نُقل  ــاك «بصيص أم هن
ــواب نبيه  ــن رئيس مجلس الن ع
ــيل  ــبوع، قال باس بري هذا األس
ــاس  ــل للن ــب أن أعم ــا ال أح «أن
ــل وكل مرة نوهمه  تفاؤل مفتع

ــاط  ــر اإلحب ــة ألن بيصي بإيجابي
أكبر».

دام  ــرا  تناح ــة  املنافس وتعكس 
ــودا من الزمن بني عون وزعيم  عق
ــمير  اللبنانية س ــوات  الق حزب 
ــالل احلرب  ــن خ ــع، العدوي جعج
ــة التي دارت بني عام ١٩٧٥  األهلي
ــم  ــام تقاس ــا لنظ و١٩٩٠. ووفق
ــي في لبنان  ــلطة السياس الس
ــة تتوزع  ــد احلكومي ــإن املقاع ف

بني الطوائف. وأفرزت االنتخابات 
التي جرت في السادس من مايو 
أيار برملانا مائال لصالح حزب اهللا 
وحلفائه الذين فازوا بأكثر من ٧٠ 

مقعدا.
ــمى  يس ــا  م ــى  إل ــة  وباإلضاف
«العقدة املسيحية» في تشكيل 
ــاك توترا حول  ــة فإن هن احلكوم
ــا. ويطالب  ــل الدرزي أيض التمثي
ــد الدرزية  ــد جنبالط باملقاع ولي

الثالثة اخملصصة لطائفته فيما 
ــأن يتمثل حليفه  يطالب عون ب
ــا طالل  ــزب اهللا أيض ــف ح وحلي

أرسالن.
ــد الدولي أن  ــدوق النق ويريد صن
يرى تغييرات مالية فورية وجذرية 
ــى خدمة  ــدرة عل ــني الق لتحس
الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر 
من ١٥٠ في املئة من الناجت احمللي 

اإلجمالي بنهاية ٢٠١٧.
وقدم مؤمتر للمانحني في باريس 
ــدات  تعه ــان  نيس ــل  أبري ــي  ف
ــدوالرات لكنها كانت  مبليارات ال

مشروطة باإلصالح.
ــت  عان ــي  املاض ــهر  الش ــي  وف
السندات اخلارجية اللبنانية من 
ــوأ صدمة لها خالل عقد من  أس
ــن الضغوط على  ــن مما زاد م الزم

بيروت إلجراء إصالحات.
وفي الوقت الذي أعرب فيه صناع 
ــي لبنان عن  ــي ف القرار السياس
ــة االقتصاد  ــأن حال قلقهم بش
ــرارا وتكرارا  والنمو، فقد قالوا م
ــة  ــة- املربوط ــرة اللبناني إن اللي
ــتواها  ــد مس ــن عن ــذ عقدي من
ــتقرة وثابتة بسبب  احلالي- مس
األجنبية  ــالت  العم ــات  احتياط

املرتفعة.
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وكاالت / البينة الجديدة
أعرب وزير اخلارجية األميركي 
ــابق جون كيري اجلمعة  الس
ــوب  ــن نش ــيته م ــن خش ع
ــحاب  نزاع مع إيران بعد انس
ــدة من االتفاق  الواليات املتح
ــران،  ــع طه ــرم م ــووي املب الن
مؤكدا أن قادة إقليميني كانوا 
ــات خاصة  طالبوه في جلس
ــكرية. عس ــات  ضرب ــن  بش

ــاعي  املس ــاد  ق ــري  وكان كي
ــي أفضت  ــية الت الدبلوماس
دت  ــى اتفاق تعهّ في ٢٠١٥ إل
ــام القوى  ــه طهران أم مبوجب
ــني  والص ــيا  وروس ــة  الغربي
ــووي  الن ــا  برنامجه ــح  بكب
العقوبات  ــف  تخفي ــل  مقاب
وقال كيري  املفروضة عليها. 
ــات  العالق ــس  مجل ــام  أم
ترويجي  لقاء  اخلارجية خالل 
ملذكراته إن الرئيس األميركي 
ــحابه من  دونالد ترامب بانس
االتفاق «عزز احتمال حصول 
ــة ألن هناك  ــزاع في املنطق ن
أشخاصا يودون رؤية الواليات 
إيران».وزعم  ــرب  تض املتحدة 
ــعودي  ــري أن العاهل الس كي
ــداهللا بن  ــك عب ــابق املل الس
املصري  والرئيس  ــز  عبدالعزي
ــني مبارك قاال  ــبق حس األس
ــى الواليات  ــه يجب عل له إن
املتحدة مهاجمة إيران، علما 
ــا هذا املوقف  أنهما لم يعلن

الوزراء  علنا.كما طلب رئيس 
نتانياهو  بنيامني  اإلسرائيلي 
ــاق  لالتف ــدة  بش ــارض  املع
النووي، من الرئيس األميركي 
السابق باراك أوباما املوافقة 
ــب  ــرب إيران، بحس ــى ض عل
ــن  م ــم  الرغ ــى  وعل ــري.  كي
ــزام إيران  ــد احملققني الت تأكي
ــووي، أعلن  ــود االتفاق الن ببن
ــاق كارثي ألنه  ترامب أنه اتف
ــق  ــباب القل ــج أس ــم يعال ل

األميركي حيال إيران 
ــال إن الواليات  ــري ق لكن كي
ــم  «حتمله ــت  كان ــدة  املتح
ــام باألمور  ــى القي ــا عل فعلي
ــك تهدئة  ــدوء»، مبا في ذل به

النزاع في اليمن.
ــد أن الرئيس  ــع أنه يعتق وتاب
روحاني كان  ــن  اإليراني حس
«يحاول دفع البالد نحو اجتاه 

مختلف». 
وقال الوزير األميركي السابق، 
إن «ما فعله ترامب هو تقوية 
اإليرانيني املعارضني للتعامل 

مع الواليات املتحدة».
وتابع «لقد عزز أرجحية تولي 
ــرس الثوري أو أحمدي جناد  احل
ــابق) ــي الس ــس اإليران (الرئي

ــي حال  ــالد ف ــادة الب ــر قي آخ
ــار داخلي بدال  ــول انفج حص
ــي مغمور وبذلك  من دميقراط
ــك  ــاال وكذل ــوأ ح ــون أس نك

الشعب اإليراني».

 وكاالت / البينة الجديدة
ــي بفارق  ــيوخ األميرك ــس الش ــق مجل واف
ــي التصويت  ــي قدما ف ــى املض ــل عل ضئي
النهائي على تثبيت القاضي بريت كافانو، 
ــح الرئيس دونالد  لكن يبدو أن مصير مرش
ــزال معلقا  ــة العليا ال ي ــب إلى احملكم ترام
ــون مؤثرون  ــاء جمهوري ــد أن أعلن أعض بع
ــد. ونال  ــم بع ــموا قراره ــم يحس ــم ل أنه
ــة ٤٩ في  ــا مقابل معارض ــو ٥١ صوت كافان
ــد لتصويت  ــي الذي ميهّ ــت اإلجرائ التصوي
نهائي، بعد نقاش حاد على خلفية اتهامه 
ــي قبل ٣٦ عاما.لكن تثبيت  بتحرش جنس
ــغله، في  ــي املنصب الذي سيش كافانو ف
ــت النهائي مدى احلياة  ــال فوزه بالتصوي ح
ــوما بعد أن صوتت السناتورة  ليس محس
ــكي ضد تثبيت  ــزا موركوس اجلمهورية لي
ترشيحه في هذا االقتراع األولي الذي يعتبر 
مؤشرا للتصويت النهائي الذي جرى امس 
السبت، بينما صوت العضوان اجلمهوريان 
ــوزان كولينز  ــك وس ــف فالي ــدالن جي املعت
ــناتور  ــو وكذلك فعل الس ــة كافان ملصلح
ــن.ويبدو أن كولينز  ــي جو مانتش الدميقراط

ــبة للتصويت  ــا بالنس ــم قراره ــم حتس ل
ــا  ــت موقفه ــا اعلن ــت إنه ــي. وقال النهائ
ــاء اجلمعة. وسارع ترامب إلى  النهائي مس
ــت األولي الذي  ــب بنتيجة التصوي الترحي
ــني أو أدنى  ــني على قاب قوس يضع احملافظ
من حتقيق فوز سياسي كبير. وقال الرئيس 
األميركي إنه «فخور جدا بتصويت مجلس 
ــيوخ األميركي بنعم على املضي قدما  الش
بترشيح القاضي بريت كافانو!». وباستثناء 
لتوجه  ــن  ومانتش ــكي  مخالفة موركوس
ــوات األعضاء  ــة أص ــاءت بقي ــا ج حزبيهم
ــجمة مع موقف حزبهم. ونال كافانو  منس
ــات  ٥١ صوتا في تصويت على إنهاء نقاش
تثبيت التعيني واملضي نحو تصويت نهائي 
ــت املوافقة عليها  مبوجب قواعد جديدة مت
ــني صوتا  ــي حتدد عتبة خمس ــام املاض الع
ــي التصويت اإلجرائي وكذلك األمر  للفوز ف

في التصويت النهائي.
وفي حال فوز كافانو في التصويت النهائي 
ــود غالبية  ــبت يضمن احملافظون لعق الس
ــعة مقاعد. ــم تس ــة التي تض ــي احملكم ف
ــب متظاهرات  ــل التصويت اتهم ترام وقبي

احتشدن في واشنطن ضد ترشيح كافانو 
ــن معاناتهن  ــة العليا وحتدثن ع للمحكم
ــن «محترفات  ــي بأنه ــن التحرش اجلنس م
مأجورات» ميولهن امللياردير الليبرالي جورج 
سوروس. وكتب الرئيس األميركي على تويتر 
إن املتظاهرات «محترفات مأجورات هدفهن 
فقط جعل أعضاء مجلس الشيوخ يبدون 
في مظهر سيئ. ال تقعوا في الفخ!».وتابع 
«انظروا إلى الالفتات املتطابقة واملصنوعة 
بحرفية بتمويل من سوروس وغيره. ليست 
ــو». ويصر  ــي القب ــات صنعت ف ــذه الفت ه
ــات باعتداء  ــون على رفض اتهام اجلمهوري
ــاء  ــا ثالث نس ــرش وجهته ــي وبتح جنس
لكافانو تعود لثمانينات القرن املاضي كما 
ــني لكافانو  ــات الدميقراطي يرفضون اتهام
بالكذب في شهادته أمام جلنة الكونغرس.
ــت عملية تثبيت كافانو في املنصب  وأدخل
الذي رشحه إليه الرئيس، واشنطن والبالد 
ــي حاد قبل  ــام سياس ــرها في انقس بأس
انتخابات في الكونغرس في نوفمبر/تشرين 
الثاني سيسعى فيها ترامب واجلمهوريون 

لالحتفاظ بالغالبية في الكونغرس.
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هادي عودة اِّـحمداوي

ــة حتصل  ــية االمريكي ــخ الدبلوماس ــي تاري ــرة ف الول م
ــس االمريكي  ــة الرئي ــي صاحبت سياس ــرات الت املتغي

ــرات  ــي متغي وه ــب  ترام ــد  دونال
ــة  ــة للنظر ومثيرة للدهش ملفت
ــير الى  ــكل يش ــارعة بش ومتس
ــة  لطبيع ــح  الواض ــاك  االرتب
دول  ــع  م ــي  السياس ــل  التعام
ــرق االوسط  العالم  وخاصة الش

ومنها 
ــحاب امريكا من منظمة  1 -انس
ــوم  والعل ــة  والثقاف ــة  التربي
ــوف هذه  ــة وق ــكو بحج اليونس

املنظمة ضد اسرائيل .
ــحاب امريكا من الوكالة  2 -انس
ــغيل  وتش ــة  لالغاث ــة  الدولي
ــاف الدعم املادي  ــني    وايق الالجئ

ــة والبالغ 200 مليون  ــن الواليات املتحدة االمريكي لها م
دوالر سنويا

3 -انسحاب امريكا من االتفاق النووي االيراني وهو اتفاق 
دولي مت بتوقيع الدول الكبرى مبا فيها امريكا .

ــحاب امريكا من اتفاقية الصداقة مع ايران عام  4 -انس
ــاه  ــي تتضمن بنودا عديدة ابرمت من زمن الش 1955 والت

ــاء القرار االمريكي نتيجة لتقدمي دعوى تقدمت  ايران وج
ــبت ايران  ــدل الدولية وكس ــران الى محكمة الع ــا اي به
الدعوى حيث اصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يبني 

امريكا لعدم التزامها باتفاقية الصداقة مع ايران 
ــة التحرير  ــية مع منظم ــع العالقات الدبلوماس 5 -قط
ــنطن بعد طلب  ــق مكتبها في واش ــطينية وغل الفلس
ــدل الدولية بخصوص  ــوى الى محكمة الع املنظمة دع
ــن تل ابيب الى  ــفارة االمريكية م ــرار ترامب بنقل الس ق

القدس واعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني 
6 - تلوع امريكا باالنسحاب من احملكمة اجلنائية الدولية 

الصدارها قرارات تدين السياسة االمريكية
ــات الدولية عن  ــول حل النزاع ــحاب من برتوك 7 -االنس
ــرة وخاصة فيما يتعلق بقضية  طريق املفاوضات املباش

فلسطني
ــه هجوم  ــع االمريكي بان ــذا التراج ــف ه ــن ان نص وميك
ــني على القانون الدولي وهيئة االمم املتحدة والغاء  اخلارج
ــرف  ــن ط ــة م ــات الدولي االتفاقي
ــا يصدر من  ــد وعدم احترام م واح
ــرارات ما  ــات الدولية من ق املنظم
يؤدي الى تعميق اخلالفات واحلروب 
ــعي احلثيث  بني دول العالم والس
ــكا ان تتفرد لوحدها  من قبل امري
ضد اجملتمع الدولي وخاصة الدول 
ــي عبرت عن  ــرى الت ــس الكب اخلم
ــحاب امريكا من  ــا من انس قلقه
ــات الدولية وخاصة فيما  االتفاقي
ــووي االيراني  ــاق الن ــق باالتف يتعل
الذي انسحبت منه امريكا فقط 
ــب  دون غيرها والتزمت ايران حس
ــة العضوية في  ــة اقرتها الدول الدائم ــرات ايجابي مؤش
ــي طريقه  ــف االمريكي ف ــي . املوق ــس االمن الدول مجل
ــة الكيل  ــدف الى سياس ــار النه يه ــف واالنحس للضع
ــف ازاء اخلروقات التي  ــكا الصح ــزام امري ــني والت مبكيال
ــرائيل ضد الشعب الفلسطيني والسعي  تقوم بها اس
ــع العالقات  ــرب لتطبي ــض احلكام الع ــر على بع للتأثي

الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني .

سليم نصار

ــال»  ــزب العم ــن «ح ــاً، أعل ــهر تقريب ــل ش قب
ــابق  ــاو-باولو الس ــي أن رئيس بلدية س البرازيل
فرناندو حداد سيكون مرشحه في االنتخابات 
ــرين األول-  ــية املقررة اليوم األحد (٧ تش الرئاس

أكتوبر).
ــد أمام السجن  وجاء اإلعالن خالل جتمع حاش
ــا»، حيث الرئيس  ــي مدينة «كوريتيب الكائن ف
ــذ حكماً  ــيلفا ينف ــس لوال دي س ــبق لوي األس

بالسجن ملدة ١٢ سنة بتهم تتعلق بالفساد.
ــي  ــال»، جليس العم ــزب  ــة «ح رئيس ــرأت  وق
ــن لوال يدعم  ــالة م هوفمان، أمام اجلمهور رس
ــة.  املقبل ــات  ــداد لالنتخاب ــيح ح ــا ترش فيه
ــيوعية نائباً  كذلك اختيرت مانويال دافيال الش

للرئيس.
ــحني اآلخرين،  ــى املرش ــوال متقدماً عل وكان ل
بحسب استطالعات الرأي، بحيث حصل على 
ــي املئة. ولكن احملكمة  ــد أكثر من أربعني ف تأيي
ــبب  ــباق االنتخابات بس ــه من خوض س منعت
ــيرة لوال إلى بداية  ــير س ــجله اجلنائي. وتش س
متواضعة جداً، بحيث أنه وصل إلى ساو-باولو 
مع أشقائه السبعة الذين شاركوه اإلقامة في 

شقة بسيطة بحي الفقراء.
ــي احتفلت بنجاحه  ــة «تامي»، الت وذكرت مجل
ــل عام ٢٠٠٣،  ــة جمهورية البرازي ملنصب رئاس
ــكافياً في بداية األمر. وتظهر آثار  أنه عمل إس
تلك املرحلة الصعبة عبر إصبعه املقطوع من 
يده اليمنى. وقد اختارت اجمللة لتأكيد عصامية 

لوال صورة حذاء رجالي نشرتها على غالفها.
ــنوات، أقدم  ــر س ــرة ال تتعدى العش ــالل فت خ
ــال» الذي  ــراط في «حزب العم ــوال على االنخ ل
ــم من  ــو، غالبيته ــون عض ــني ملي ــم أربع يض
ــدرج في كوادر احلزب  ــة الفقيرة. وراح يت الطبق
ــة املعادن.  ــاً لعمال صناع ــح نقيب ــى أن أصب إل
ــاحة  ــزن في أرضها مس ــل تخت ــا أن البرازي ومب

ــد عقد لوال اتفاقاً  ــرة من معدن احلديد، فق كبي
ــر كميات ضخمة من  ــاً مع الصني لتصدي جتاري
ــود. ومنذ ذلك احلني، وبواخر النقل  التراب األس
العمالقة تنقل إلى الصني التراب األسود الذي 

يُستخرَج منه احلديد.
ــزب العمال»،  ــل «ح ــاط لوال داخ ــبب نش وبس
انتخبته األكثرية نائباً في البرملان. وملا اتسعت 
ــرة من البرملان إلى رئاسة  ــعبيته قفز مباش ش
ــق تلك  ــى حتقي ــعفه عل ــد أس ــة. وق اجلمهوري
ــاعدة  ــاريع مخصصة ملس ــدة مش ــة ع األمني

الفقراء، وخصوصاً من عنصر السود .
ــت حكوماتها  ــني التي رفض ــالف األرجنت وبخ
استقبال سود أفريقيا، فإن املساحات الزراعية 
ــعة في البرازيل فرضت على املواطنني  الشاس
البيض األصليني استخدام السود. وهم حالياً 
ــل ٢١٠  ــة من أص ــني في املئ ــكلون خمس يش

ماليني مواطن.
بعدما أمضى لوال في القصر اجلمهوري واليتني- 
ــعبيته إلى  ــتور- جيّر ش ــي الدس ــا يقض مثلم
وزيرة سابقة في احلزب هي ديلما روسيف. وقد 
ــهدت املدن البرازيلية في عهدها تظاهرات  ش
ــارف وحافالت  ــا املص ــلم منه ــة لم تس عنيف
النقل الداخلي التي تفاخر تلك البالد بكثرتها 
ــخط احملتجني  ــا. ولكنها تعرضت لس وجودته
ــعار النقل. كما  ــوا على رفع أس ــن اعترض الذي
ــه  ــون جني ــص ١٢ بلي ــى تخصي ــوا عل احتج
ــدم. وهكذا أطلقت  ــييد ملعب لكرة الق لتش
ــة العصيان  ــه على حرك ــي حين ــة ف الصحاف
ــبة إلى انتفاضات  لقب «الربيع البرازيلي» نس

«الربيع العربي»!
وسط ضجيج شوارع ٦٤٥ مدينة تتألف منها 
ــزاب اليمني على  ــاو-باولو، حرضت أح والية س
ــى عملية  ــة التعتيم عل ــيف بحج ــزل روس ع
ــوة قام بها لوال بواسطة أتباعه في شركة  رش
دِّرَت عموالت الرشوة التي  النفط بترو-براس. وقُ
دخلت في حساب لوال وشركاته الوهمية بـ٢٤ 
ــطة  ــون دوالر. وقد تعرض للمحاكمة بواس بلي
ــجن ملدة ١٢  ــس األعلى للعدل وأدخل الس اجملل
ــنة. وكان من الطبيعي أن تتعرض الرئيسة  س
ــا نائبها  ــزل، ويحل مكانه ــيف للع ديلما روس
ــال هو جنل نخلة تامر من  ــال تامر. وميش ميش
ــد وُلِد في  ــاء الكورة- وق ــدة «بتعبورة»- قض بل
البرازيل بعكس أشقائه تامر وفؤاد وأديب الذين 
ب  ــا انتُخِ ــة اللبنانية. وعندم ــي القري ــدوا ف ول

ــاً جمللس نواب البرازيل، وجه إليه الرئيس  رئيس
نبيه بري دعوة لزيارة مسقط رأسه.

ــتعداد ميشال تامر ملغادرة منصبه بعد  مع اس
ــؤ فرناندو حداد خلوض  ــهرين... وتهي أقل من ش
ــباب  ــئلة حول أس معركة خالفته، تكثر األس
ــول لبنانية في احلياة  ــراط مغتربني من أص انخ
ــركا الالتينية.  ــر دولة في أمي ــية ألكب السياس
ــم تناوب على  ــر أن عدداً منه ــت في األم والالف
ــل بدءاً بجيلبرتو  ــم أكبر مدينة في البرازي حك
ــح  ــوف، مرش ــو معل ــاء بباول ــاب .. وانته كس
ــرات  ــني هذا وذاك عش ــام ١٩٨٥. وب ــة ع الرئاس
ــت دوراً مهماً في  ــي لعب ــماء الطنانة الت األس
ــة  ــارة والسياس ــة والتج ــاد والصناع االقتص

والسياحة واإلعمار.
ــاف  ــرص على استكش ــي ح ــفير لبنان أول س
ــل كان  ــي البرازي ــني ف ــالت املغترب ــول عائ أص
ــذي خدم في  ــوم فريد حبيب ال ــفير املرح الس
ــام ١٩٦٧ حتى عام ١٩٧٠. وقد  ــك البالد من ع تل
ــفارة مهمة  ــد كبار موظفي الس أوكل إلى أح

ــتبدل  ــن جذور الرعيل األول الذي اس البحث ع
ــماء برتغالية. وتبنيّ له  ــماء العربية بأس األس
من خالل االستقصاءات التي أجرتها السفارة 
ــي البرازيل يزيد  ــني اللبنانيني ف أن عدد املغترب
ــني له أن  ــمة. كما تب ــعة ماليني نس ــى تس عل
ــور البرازيل  ــب زيارة إمبراط ــارهم بدأ عق انتش
ــام ١٨٧١ بجولة  ــذي قام ع ــادرو الثاني ال دوم ب
شملت مصر ولبنان وسورية وفلسطني.ويقول 
ــغوفاً  مؤرخو تلك احلقبة أن اإلمبراطور كان ش
باللغة العربية التي تلقنها وأتقنها مبساعدة 
ــأ بيروت،  ــد وصل إلى مرف ــرق أملاني.وق مستش
ــتينا  ــه اإلمبراطورة تيريزا كريس ــه زوجت ترافق

ماريا، ووفد مؤلف من مئتي شخص. وملا ركنت 
ــي املرفأ، رفعت علم  ــرة «أكيال أمبيريا» ف الباخ
ــني األخضر واألصفر.  ــل املؤلف من اللون البرازي
ــى حيث ينزل  ــن اجلنود إل ــم واكبته كتيبة م ث
ــيته في فندق يُدعى «املنظر اجلميل»  مع حاش
ــان  ــه للبن ــور زيارت ــن اإلمبراط Belle Vue. ودش
بزيارة غابة األرز التي وصلها على ظهر حصانه 
ــالك، كذلك  األبيض، عبر طريق ترابية وعر املس
ــتقبله البطريرك املاروني  ــي حيث اس زار بكرك

بولس مسعد الذي توفي عام ١٨٩٠ .
ــاً  مولع كان  ــي  البرازيل ــور  اإلمبراط أن  ــا  ومب
ــرص على زيارة كوليج  باللغة العربية، فقد ح
ــى اجلامعة  ــي حتولت الحقاً إل ــتانت الت بروتس
ــية-  األميركية. كما زار كوليج جازويت الفرنس
ــى جامعة القديس  ــوعية التي حتولت إل اليس
يوسف.وحدث أثناء زيارته للجامعة األميركية 
ــان دايك  ــور كورنيلوس ف ــه البروفس م ل ــدّ أن ق
ــاب  بعض الطالب املتفوقني. وكان بينهم الش
ــب بالعرض الذي قدمه  ــة يافث الذي أعجِ نعم
ــن  ــعة للذي ــاالت الواس ــول اجمل ــور ح اإلمبراط
ــعة  ــي الثروات في بالد واس ــون إلى جن يطمح
شاسعة. وقد لبّى تلك الدعوة املفتوحة مئات 
ــن اللبنانيني الذين تركوا بصماتهم على كل  م
ــادي اللبناني»  ــا جعلوا من «الن امليادين، مثلم
منوذجاً يفتخر به البرازيليون، ويستقبلون فيه 
ــك الرئيس  ــهد على ذل ــوف الدولة. وقد ش ضي
ــمية لتلك  ــه الرس ــالل زيارت ــد خ ــار األس بش
ــا اإلعالميون «قرطاجة  البالد التي أطلق عليه
ــمية يعود إلى  ــذه التس ــبب ه اللبنانية». وس
قرطاجة التونسية حيث استخدمها هنيبعل 
ــل صيدا وصور  ــة ينتقل إليها أه محطة أوربي
ــل معركة  ــهد البرازي ــد تش ــداً األح وجبيل.غ
ــس جمهورية  ــة النتخاب رئي ــية حامي سياس
من بني خمسة مرشحني. وفي الوقت ذاته يتم 
ــواب. وتراهن  ــيوخ والن ــي الش انتخاب مجلس
ــى فوز واحد من  ــتطالعات الرأي عل مكاتب اس
اثنني: غاير بولسونارو الذي ميثل أقصى اليمني 
ــي املئة) وفرناندو حداد الذي ميثل الرئيس  (٣٢ ف
ــيلفا وحزب العمال (٢٢ في  السابق لوال دي س
ــداد- وهو من  ــر أن ح ــف في األم ــة). والطري املئ
ــاً لبلدية  ــابقاً رئيس ب س أصول لبنانية- أنتخِ
ــاو-باولو، وأنه يخوض انتخابات الرئاسة في  س

ظل رئيس من أصول لبنانية، هو ميشال تامر.
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*هاشم مهدي السوداني 

 
   عاش مجتمعنا العراقي بظروف 
ــية اثرت على ثقافته وحياته  قاس
ــة تلك العقود الغابرة  العامة طيل
ــلوكيات   س ــرس  بغ ــبب  تس ــا  م
واعمال  ــيخ طبائع  وترس منحرفة 
ــورة  ــض لبل ــا البع ــابق عليه تس
ــلوكيات  وس ــة  ذميم ــات  ممارس
ــاق  (النف ــح  اصب ــى  حت ــة  حياتي

ــزءا من  ــب...) ج ــذب والتعص والك
ــة .. ولو عدنا  ــك احلقب ــات تل موروث
ــاة  ــا من مأس ــرة وماحتمله بالذاك
ــخاص كانوا  ــك اش ــتجد امام س
ــرس اخاه  ــرص ليفت ــزون الف ينته
ــزة ورضا  ــباع غري ــة  الش باملواطن
املسؤول واملفترض ان هذا السلوك 
ــده  ــا تنش ــع م ــارض م ــوم يتع الي
املرحلة احلالية مما يتطلب مغادرته 
ــع (ثقافة  ــو التضاد م كون ذلك ه
ــي  ــة الت ــذه الثقاف ــامح) ه التس
يتطلب ان تدخل ضمن مفاهيمنا 
ــزز املرونة وتقبل  ــة والتي تع احلديث
ــروح  ــل ال ــر وجع ــرام رأي االخ احت
ــمو في  ــامية تس ــانية الس االنس
ــاح  واالنفت ــا  وتصرفاتن ــا  عقولن
ــرام عقائدهم  ــن واحت ــع االخري م

ــود  ومعتقداتهم وارائهم لكي تس

العالقات الطيبة احلميمة باجملتمع 
ــيوصل الى  ــك س ــان ذل ــاً ب ويقين
ــم مشتركة باحلوار الذي من  قواس
ــرام املواطنة  ــأنه ان يحقق احت ش

ــالمية  ــة االس ــيما وان الثقاف الس
ــدنا باجملادلة والنقاش احلسن  ترش
بالتي  ــم  (وجادله ــرن  امل ــاع  واالقن
هي احسن) ومن املوجع ان تتغلب 
ــض اخلاطئة احململة  تصرفات البع
ــذا بحد  ــة وه ــاد والكراهي باالحق
ــع ..  ــة اجملتم ــع للحم ــه تقطي ذات
ــن دول العالم  ولو نظرنا للعديد م
ان  ــد  لنج ــا  تاريخه ــا  وتصفحن
ــقاقات والدمار قد  ــروب واالنش احل
فعل فعلته بها جراء افكار العنف 
والفاشية والنازية وغير ذلك وخلف 
ــاد بني تلك  ــوات وتباعد واحق فج
اجملتمعات ولكن سرعان ما سادت 
ــامح واالعتذار والتعاون  روح التس
ــة  املتصارع ــراف  االط ــذه  ه ــع  م
ــاء دول ومجتمعات  وحتقق ذلك ببن

ــم  وجمعته ــة  متقدم ــة  حضاري
ــرة ومنوذج  ــة كثي ــميات احتادي مس
ــوم الذي يضم  ــي  الي ــاد االورب االحت
دوال اوربية عديدة تتعاون في شتى 
اجملاالت بعد مغادرة خالفات املاضي 
ــاء الصحيح واقامة  والتوجه بالبن
ــالم  ــا الثقة والس ــات اطاره عالق
ــوى صفحات  ــاون وهذا ماط والتع
ــراد لبناء  ــا يتطلب منا كأف ولت مم

ــي بخطوات  ــة ترتق ــع ودول مجتم
دميقراطية لتحقق االهداف النبيلة 
بعد التغلب على ماخلفه املاضي 
من اثار سلبية وتفعيل الشعارات 
ــة ونكران  ــود واحملب ــي تنادي بال الت
ــاء البلد  ــني ابن ــارب ب ــذات والتق ال
ــوم احترام  ــد وتنضيج مفه الواح
ــع على  ــك حث اجملتم ــر وكذل االخ
ــارات  ــيس املس ــل على تاس العم

ــات  ــة من خالل مؤسس الصحيح
مدنية تؤمن بالدميقراطية السيما 
ــزء من تقبل  ــات هي ج ان االنتخاب
ــوج  تت ــة  دميقراطي ــروح  وب ــر  االخ
ــي لنتمكن من بناء  املنحى الوطن
ــكل الذي  ــن وبالش ــع والوط اجملتم

يعزز من مكانة ومستقبل البالد .

* خبري قضائي 

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

تفعيل الشعارات التي تنادي 
بالود واِّـحبة ونكران الذات 
والتقارب بني ابناء البلد الواحد 
وتنضيج مفهوم احرتام االخر 
وكذلك حث اِّـجتمع على العمل

انسحاب امريكا من الوكالة 
الدولية لالغاثة وتشغيل 
الالجئني وايقاف الدعم 
اِّـادي لها من الواليات 
اِّـتحدة االمريكية
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اِّـساحات الزراعية الشاسعة 
َّـ الربازيل فرضت على 
اِّـواطنني البيض األصليني 
استخدام السود

جريــدة أي: ”نقــاط ضعف آل ســعود 
تعرت بشكل مؤلم“

ــؤون العربية باتريك  ــي اخملتص في الش الصحف
كوبيرن كتب مقاال جلريدة اإلندبندنت تناول فيه 
طبيعة النظام في اململكة العربية السعودية 
وكيف أثرت فيه االخبار السلبية التي تداولتها 

وسائل اإلعالم خالل األسبوع املاضي.
ــني سنة املاضية  يقول كوبيرن إنه خالل اخلمس
ــعود  ــار حكم آل س ــض احملللني انهي ــع بع توق
ــته لكن  وأكدوا ضعف نظام حكمهم وهشاش
ــام احلاكم في  ــم كان خاطئا فالنظ كل كالمه
ــن عائدات  ــع بدخل كبير م ــة كان يتمت اململك
ــم االمريكي  ــو ما ضمن له الدع بيع النفط وه

املتواصل عالوة على سبب آخر.
ــبب اآلخر واألهم هو أن  ــح كوبيرن ان الس ويوض
ــعودية حرص دوما على  النظام احلاكم في الس
ــدا عن األخبار وتصدر العناوين في  ان يكون بعي
ــة خالل األزمات  ــف ووكاالت األنباء خاص الصح

التي مرت بها منطقة الشرق األوسط.
ــف في نظام  ــرن أن نقاط الضع ــف كوبي ويضي
ــم كانوا  ــا موجودة لكنه ــعود كانت دوم آل س
حريصني على إبقائها بعيدا عن األضواء اما اآلن 
فقد ظهرت للعلن وبوضوح كما حدث األسبوع 
ــس االمريكي دونالد  ــن الرئي ــي عندما أعل املاض

ــيء  ــية ودون مراعاة ألي ش ترامب بكل وحش
ــم االمريكي  ــعود يعتمد الدع أن نظام أل س

وأنهم يجب أن يدفعوا مقابل ذلك.
ويوضح كوبيرن أن تصريحات ترامب املندفعة 
ــن ذلك في  ــكل أكبر م ــوبة بش كانت محس
ــه عندما يهني  ــا أن ــم دوم ــابق وكان يعل الس
ــن النجاة من  ــن م ــوف يتمك ــاء أنه س احللف
التبعات مضيفا أن ”تصريحات ترامب املذلة 
ــة نظام حكم آل سعود وجدت  حول هشاش
زخما أكبر بحادث درامي آخر وقع قبل ساعات 
ــات وهو اختفاء الصحفي  من هذه التصريح
ــي قنصلية  ــقجي ف ــعودي جمال خاش الس

بالده فر اسطنبول“.

الغارديان : اختفاء خاشقجي
ــرت في افتتاحيتها موضوعا عن  الغارديان نش
ــعودي جمال خاشقجي  اختفاء الصحفي الس
ــب العثور على  ــوع بعنوان ”يج وذلك في موض

الصحفي السعودي اخملتفي“.
ــي االوقات  ــدة إن اختفاء صحفي ف ــول اجلري تق
ــرا مثيرا لالهتمام اما اختفاؤه  العادية يعتبر أم
ــه الصحافة في كل مكان  ــي وقت تتعرض في ف

للهجوم والتهديد فيثير الكثير من اخملاوف.
ــى  ــقجي عل ــه خاش ــا كتب ــان مب ــر الغاردي تذك
ــرب  ــن الع ــن م ــال إن ”الكثيري ــا قائ صفحاته
ــاواة أصيبوا باليأس  ــن احلرية واملس الباحثني ع
ــون باإلرهابيني من إعالم  بعدما أصبحوا يوصف

ــع  ــم اجملتم ــى عنه ــة و تخل ــة احلاكم األنظم
الدولي“.

ــدا  واح كان  ــقجي  خاش أن  ــدة  اجلري ــح  وتوض
ــنوات الثالثني  ــالل الس ــني خ من هؤالء اليائس
ــى توجيه  ــا عل ــه كان حريص ــم أن ــة رغ املاضي
ــادرة بالبدء في  ــعودي باملب النصح للنظام الس
اإلصالحات السياسية واالجتماعية إال أنه منذ 
ــن من كبح غضبه مما يجري  نحو عام لم يتمك
ــاالت التي طالت  ــي الرياض بعد موجة االعتق ف

عددا من أصدقائه.
ــقجي  ــه بعد اختفاء خاش ــف اجلريدة أن وتضي
استدعت اخلارجية التركية القنصل السعودي 

ــا تراقب عن  ــا أنه ــه كم ــر من ــتيضاح األم الس
ــارج القنصلية في  ــل ومخ ــب جميع مداخ كث
ــو ان يكون  ــن اخلوف احلقيقي ه ــنطبول لك اس
خاشقجي قد خرج بالفعل من البالد وأعيد إلى 

األراضي السعودية.
ــلمان  وتقول اجلريدة إن ولي العهد محمد بن س
ــه للمجتمع الدولي على انه حريص  قدم نفس
ــعودي وتنويع مجاالت  على حتديث اجملتمع الس
ــتثمار في االقتصاد ودعم اإلسالم املعتدل  االس
ــادة  ــرأة بقي ــماح للم ــن الس ــك م ــع ذل ــا تب وم
ــي  ــينما ف ــي والس ــح دور املاله ــيارات وفت الس
اململكة وهو ما جعل بعض املراقبني في الغرب 

يتوقعون إصالحات سياسية قريبا لكن بدال عن 
ــائد  ــامح هو االمر الس ذلك أصبحت عدم التس

في اململكة.

الديلي تليغراف : األمن اإلليكرتوني
الديلي تليغراف نشرت موضوعا عن االنباء التي 
ــرا عن اختراق  ــائل إعالم غربية مؤخ رددتها وس
ــازون بعنوان  ــل وام ــركات أب ــني أنظمة ش الص
”وكالة الدفاع عن األمن اإلليكتروني البريطانية 
تؤيد أبل وأمازون في إنكار تعرضهما لالختراق“.
ــرت أخبارا  ــول اجلريدة إن بعض الصحف نش تق
ــركتي أبل  ــت في اختراق ش ــن ان الصني جنح ع

ــة بالغة  ــرائح إلكتروني ــر زراعة ش ــازون عب وام
ــي تنتجها  ــيب الت ــوادم احلواس ــر في خ الصغ

شركة سوبر مايكرو األمريكية في الصني.
ــتخدما  ــركة تس وتوضح اجلريدة أن خوادم الش
ــي  ــوكاالت ف ــض ال ــازون وبع ــل وام ــركات أب ش
ــرائح فيها  احلكومة االمريكية ووجود هذه الش
ــمح بالتاكيد باختراق احلسابات والهواتف  يس
ــي تعتمد على هذه  ــة اإلليكترونية الت واالنظم

اخلوادم او تتصل بها.
لكن اجلريدة تشير إلى أن وكالة االمن اإللكتروني 
البريطانية أيدت شركتي ابل وامازون الذين قاال 
ــركة  ــا ألي اختراق كما أن ش ــا لم يتعرض إنهم

سوبر مايكرو نفت االدعاءات عبر بيان رسمي.
ــي  ــراء ف ــن اخلب ــد م ــدة إن العدي ــول اجلري وتق
ــككون في نفي  ــن اإلليكتروني يش ــال األم مج
ــق تقنية او  ــى أي حقائ ــاده إل ــركتني الفتق الش
ــز على النفي وتنقل  ــات فقط مت التركي توضيح
ــز ثايكوتيك  ــر مرك ــون مدي ــن جوزيف كارس ع
ــن اإلليكتروني قوله إنه إذا كان هذا التقرير  لألم
صحيحا فيمكن أن يكون اخلطر الناجت عن ذلك 

كارثيا .

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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القانوني / اسامة الشمري

ال عجب في بلد ان يكون املصحح التربوي 
الذي يقوم بتصحيح الدفاتر االمتحانية 
ــع املراحل  ــة املمتحنني في جمي للطلب

ــلطة القضاء وقد  فوق القانون وخارج س
حصل املصحح على هذه السلطة ليس 
ــلطة او القوة او الرشوة او  من خالل الس
دعم االحزاب كما عهدنا في بلدنا لكنه 
ــون النافذ حيث  ــتمد قوته من القان اس
ــرع من خالل القانون املصحح  منع املش
التربوي من ان يكون حتت سلطة القضاء 
ــي مجال عمله التصحيحي  او احملاكم ف
ــون وزارة التربية  ــق قان ــاء ذلك وف وقد ج
ــب  ــنة ٢٠١١وحس واملرقم ٢٢لس النافذ 
ــمع  املاده رقم ٤٠ والتي نصت على (التس
ــى وزارة  ــي تقام عل ــم الدعاوى الت احملاك
ــدارس التابع لها  ــة او دوائرها او امل التربي

ــي كل مايتعلق في  ــد ف ــك املعاه وكذل
القضايا الفنية التي تخص االمتحانات 
ــي تفرض  ــة الت ــات االنضباطي او العقوب
ــبب الرسوب  على التالميذ والطالب بس
ــا ويكون للوزارة حق البث في تلك  وغيره
ــتندين في ذلك الى مبدأ  ــكاوى مس الش
ــائل التعليمية الى  ــاع املس ــدم اخض ع
ــد تؤخر  ــة التي ق ــادات القضائي االجته
ــى حد  ــة عل ــة التربوي ــل العلمي او تعرق
ــتغرابي اذ ان  ــم وهذا ما اثار اس اعتقاده
ــي قد احتوى وتضمن كل  القانون العراق
ــرك فجوة في  ــا ولم يت ــا وعاجله القضاي
ــبيل املثال  ــه وحتديداته فعلى س احكام

ــق التقاضي  ــد ان القانون قد كفل ح جن
في ابسط القضايا والتجاوزات كالسب 
ــجار وامللكية  والقذف واالذى االدبي والش
ــط االمور لكنه  الفكرية وغيرها من ابس
ــة ومادته ٤٠ غفل  ــون وزارة التربي في قان
عن مصير جيل كامل من الطلبة اذ رهن 
ــتقبل الدراسي لعدة  ــرع املس هذا املش
ــة بيد مدرس قد يعاني من اختالالت  طلب
ــايكولوجيه وازمات اجتماعية القت  س
ــه لوظيفته  ــه وادائ ــا على عمل بظالله
ــك على  ــا ينعكس ذل ــق  م ــكل دقي بش
ــار  اختي ان  ــا  علم ــب  الطال ــتقبل  مس
ــة  التصحيحي ــة  والعملي ــح  املصح

ــا ال تعتمد على معايير  للدفاتر في بلدن
ــذي يؤدي  ــب ال ــن الطال ــس تطمئ او اس
االمتحان عن مصيره فضال على ان الفرد 
ــن باملزاجية  ــن االخري ــي يتميز ع العراق
ــاالت واغلب املصححني كذلك  وعدم املب
ــف نرى مشرعنا العراقي قد وضع  ولألس
ــت رحمة  ــتقبل االجيال حت ــاة ومس حي
ــح وميوله وفي ماتقدم  مزاجيات املصح
نرى ان على املشرع اعادة النظر في ذلك 
ــادة ٤٠ امللغمة وان  القانون وخصوصا امل
ــتور ٢٠٠٥  نرجع في ذلك الى مبادئ الدس
الذي منع حتصني اي شخص او جهة من 
ــاءلة القانونية او القضائية وكفل  املس

ــي جميع جوانب  ــق التقاضي للفرد ف ح
ــة  ــا العدال ــه علين ــذا مامتلي ــاة وه احلي
االنسانية والعقل واملنطق والدين وليس 
ــوح طالب  ــدم طم ــاف ان نه ــن االنص م
ــة واملؤهالت  ــدرة العلمي ــك الق ــا ميتل م
الدراسية على ان يكون طبيبا او قانونيا 
ــده في  ــك جت ــا اال ان ــا ناجح او مهندس
ــتحق  ــف بكثير مما يس ــاص اضع اختص
ــه واحالمه  ــون عن طموحات وابعد مايك
ــل عن  ــا ان ال يتغاف ــرع ايض ــى املش وعل

مقولة ان الكل يخضع للقانون .
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ــوان عديدة  ــتوى اخلارجي له أل ــذي حققته مصر على املس ــدم ال التق
ومؤثرة، رمبا لم يأخذ حظه من االهتمام على املستوى الداخلي، لكنه 
واقع إيجابي يصعب جتاهله وسط حزمة كبيرة من التحديات، جنحت 
ــنوات  ــا وتخطي عقباتها الس ــي التصدي له ــة ف ــة املصري السياس

املاضية.
ــروة املعدنية قبل أيام، حتقيق  ــن طارق املال وزير البترول والث عندما أعل
ــة جديدة في عمر  ــن مرحل ــاء ذاتي من الغاز الطبيعي كان يدش اكتف
ــي أثرت على مناح  ــة واحدة من العقبات الت ــة العصرية ملواجه الدول
ــتقبال واعدا في هذا الفضاء ميكن تطويره  كثيرة، ويؤكد أن هناك مس

وجني جملة من الثمار احليوية.
ــط،  ــرق املتوس ــة املادية للعائدات املقبلة من غاز ش ــك من القيم دع
واالكتشافات الواعدة، فهناك مزايا سوف متنح مصر ثقال إستراتيجيا 
في املنطقة، وجتعل منها مركزا مهما للطاقة، التي تتنافس وتتصارع 
ــواق  ــتخراج والتصدير وحركة األس ــا قوى كبرى، من حيث االس عليه

والنفوذ العاملي، والقدرة على التحكم في مصائر قضايا مختلفة.
دول غربية كثيرة، تثمن االتفاقيات التي توصلت إليها مصر مع جهات 
ــافا واستخراجا وتسييال وتصديرا،  عدة بشأن الغاز الطبيعي، اكتش
ــي العالم، وهي  ــجيعها لتحويلها إلى بؤرة مؤثرة ف ــل على تش وتعم
ــلعة من  ــا تنطوي عليه هذه الس ــة املادية ال تقارن مب ــدرك أن القيم ت

صفات نوعية لها انعكاسات على ملفات إستراتيجية.
ــديد  ــر، واصطحب معه تس ــذي أحرزته مص ــادي ال ــم االقتص التراك
ــي املنطقة، مينح أولوية للغاز  ــداف متقنة في مرمى دول متباينة ف أه
ومشتقاته، ويعزز القدرة على حتقيق إجنازات تعجز الوسائل التقليدية 
ــألة ضرورية، بعد أن  ــول إليها، وجتعل من التركيز عليه مس عن الوص
أصبحت العالقات االقتصادية واحدة من األدوات التي تتجاوز نتائجها 

ما حتققه الدبلوماسية في جانبها السياسي املباشر.
غالبية دول العالم تتجه اآلن نحو تكتيل حتالفات للتعاون االقتصادي، 
ــاحات للتنمية  ــز والعقبات عبر إيجاد مس ــاول القفز فوق احلواج وحت
ــي منطقة القرن األفريقي يؤكد  ــتركة. ولعل النموذج الصاعد ف املش
هذا االجتاه، والذي بدأت مصر تتجاوب مع روافده، في السودان وإثيوبيا 
ــج خيوط  ــتفيدة من قدرتها على نس ــودان، مس وإريتريا وجنوب الس
ــع دول املنطقة، وأمال في أن يصبح هذا التوجه مدخال  تعاون متينة م
مناسبا لتسوية الكثير من املشكالت العالقة. االلتفاف حول شبكة 
محكمة من املصالح يجعل مصر حتتل مكانة بارز في املنطقة، وتعبر 
ــوى وضعها في  ــت بعض الق ــات اإلقليمية حاول ــة من األزم مجموع
ــن جهات ترتاح القتحام مصر مجال  ــا. بل وتلقى دعما الفتا م طريقه
ــيا خلدمة القضايا الوطنية، ألن  الطاقة، والذي ميكن توظيفها سياس
ــاح كثير من القوى  ــاعد في كبح جم ــية الغاز يس ما توفره دبلوماس
املناوئة.الدور البارع الذي لعبته مصر في مجال مكافحة الهجرة غير 
ــرعية مؤخرا، جعلها واحدة من أهم الدول التي تصدت ملوجاتها  الش
املتتالية، والتي قضت مضاجع الكثير من الدول األوروبية، وحتولت عند 
بعضها إلى أزمة أساسية. فقد جرى جتفيف املنابع، وسد املنافذ حول 
ــواحل جنوب البحر املتوسط. من برعوا في تهريب مئات اآلالف إلى س
ــة املصرية جنحت ألنها ربطت بني مكافحة اإلرهاب ومكافحة  التجرب
الهجرة غير الشرعية. وربطت بني من يقومون بتهريب األسلحة، ومن 
ــتوعبها  ــر. هي وصفة لم تس ــال ونهارا على تهريب البش ــون لي يعمل
الدول األوروبية اخملتلفة في البداية، وتعمدت عدم االنتباه لها ورفضت 

منحها ما تستحقه من اهتمام ومصداقية.

محمد أبو الفضل

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــعودي  الس العهد  ــي  ول ــال  ق
محمد بن سلمان، إنه مستعد 
ــش  بتفتي ــا  لتركي ــماح  للس
ــي  ف ــعودية  الس ــة  القنصلي
ــاء  اختف ــد  بع ــطنبول  اس
ــارز  ــعودي الب ــي الس الصحف
جمال خاشقجي هذا األسبوع 
وقال  القنصلية.  ــه  دخول بعد 
ــة  ــي مقابل ــد ف ــر محم األمي
ــرت  بلومبرغ نش ــة  ــع وكال م
ــآت أرض ذات  ــة «املنش اجلمع
سيادة، لكننا سنسمح لهم 
وفعل  ــيها  وتفتش ــا  بدخوله
ــه ليس لدينا ما  كل ما يريدون
ــات  ــي تصريح ــه». وتأت نخفي
ــعودي كردّ  الس ــد  العه ــي  ول
صريح ومباشر على تلميحات 
ــلطات  للس ــات  واتهام
السعودية بالوقوف وراء اختفاء 
خاشقجي. األمير محمد يؤكد 
ــية  الدبلوماس ــآت  املنش أن 
ــيادة، لكن الرياض  أرض ذات س
ستسمح للسلطات التركية 
وفعل  ــيها  وتفتش ــا  بدخوله

ــا يريدونه ألنه ليس لدى  كل م
ــه وفتح  ــعودية ما تخفي الس
ــعودي  الس الصحفي  اختفاء 
ــا باب التأويالت  البارز في تركي
مصراعيها،  على  ــاعات  واإلش
ــول  ح ــا  معظمه ــت  حام
ــؤولية الرياض عن اختفاء  مس
ــن تصريحات  ــقجي، لك خاش
ــعودي  الس ــد  العه ــي  ول
ــك التأويالت  ــت حدا لتل وضع
وقطعت الشك باليقني بأن ال 
مسؤولية للسعودية في هذه 
ــلطات  الس ــت  القضية.وكان
ــدت مغادرة  ــعودية قد أك الس
القنصلية  مبنى  ــقجي  خاش
ــا قدمت  ــطنبول فيم ــي اس ف
ــأن  ب ــة  مناقض ــة  رواي ــا  تركي
أعلنت أنه ال يزال داخل املبنى.  
ــت  «بي ــة  جمعي ــت  دع ــد  وق
ــي تركيا»  ــني العرب ف اإلعالمي
ــن  ــراج» ع ــى «اإلف ــة إل اجلمع
ــعودي جمال  ــي الس الصحاف
خاشقجي الذي فقد االتصال 
ــاء املاضي،  ــوم الثالث به منذ ي
مؤكدة دون أي أدلة أنه محتجز 

داخل مبنى القنصلية. وأطلق 
ــه  ــع نظمت ــالل جتم ــداء خ الن
ــام مقر القنصلية  اجلمعية أم
ــطنبول.  اس ــي  ف ــعودية  الس
قد أثر الصحافي السعودي  وفُ
جمال خاشقجي الذي يكتب 
مقاالت رأي لصحيفة واشنطن 
بوست األميركية، بعد دخوله 
ــعودية  ــة الس ــر القنصلي مق
ــي بيان  ــاء. وجاء ف ظهر الثالث
ــها  رئيس تاله  الذي  ــة  اجلمعي

ــن  «نح ــالكجي  كش ــوران  ت
ــي اإلعالم نعبر عن  العاملني ف
ــديد إزاء الصحافي  قلقنا الش
والكاتب جمال خاشقجي. وال 
ــى قيد احلياة  نعلم إن كان عل
السعودية  والتصريحات  ال،  أو 
ــار ال تبعث على  ــذا اإلط في ه
ــفة ألقصى  الطمأنينة ومؤس
ــات  تصريح ــاءت  وج ــة».  درج
ــالكجي قبل إعالن األمير  كش
ــعوديا  ــع س ــد أن ال مان محم

لتفتيش القنصلية السعودية 
ــا يؤكد  ــطنبول وهو م في اس
ــرّة أخرى أن ال دور للرياض في  م
ــقجي. ــاء خاش ــة اختف قضي

ــقجي  ــة خاش ــول خطيب وتق
التركية خديجة أ (٣٦ عاما) أن 
القنصلية  إلى  خطيبها دخل 
لتسلم أوراق رسمية من أجل 
ــر منذ  ــه ولم يظه ــام زواج إمت
ــقجي  ذلك احلني. ويقيم خاش
ــذ  ــدة من ــات املتح ــي الوالي ف

بانتظام  العام املاضي ويكتب 
في صحيفة واشنطن بوست.

ــقجي وجه مألوف منذ  وخاش
ــج احلوارية  ــنوات في البرام س
الفضائيات  ــي  ف ــية  السياس
ــي منفاه  ــش ف ــة، ويعي العربي
االختياري بالعاصمة األميركية 
ــن عام  ــذ أكثر م ــنطن من واش
ــلطات  الس إن  ــال  ق ــا  بعدم
ــن التغريد  ــه بالكف ع أمرت
ــالل عمله  ــر. وخ ــى تويت عل
مقابالت  ــرى  أج ــي  الصحف
ــم القاعدة  ــم تنظي مع زعي
الدن  ــن  ب ــامة  أس ــل  الراح
ــتان  ــرات في أفغانس عدة م
والسودان وتولى رئاسة حترير 
صحيفة الوطن مرتني.وعمل 
ــي  ترك ــر  لألمي ــارا  مستش
ــا  ــل الذي كان رئيس الفيص
ــعودية  الس ــرات  للمخاب
ــي  ف ــة  للمملك ــفيرا  وس
ــدة وبريطانيا  الواليات املتح
كما كان مقربا من امللياردير 
األمير  السعودي  واملستثمر 

الوليد بن طالل.

 وكاالت / البينة اجلديدة
ــس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا  قال الرئي
إنه يتفق مع التوقعات التي تتحدث عن اقتراب 
ــه مرحلة  ــه ودخول ــي من نهايت ــاد األوروب االحت
ــات أدلى  ــاء في تصريح ــكك. جاء ذلك ج التف
ــة اخلتامية لـ»املنتدى  بها أردوغان خالل اجللس
الفكري» الذي نظمته القناة التركية الرسمية 
الناطقة باإلنكليزية «تي آر تي وورلد»، في مدينة 
إسطنبول.وردًا على سؤال حول آراء تتحدث عن 
ــوادر اقتراب االحتاد األوروبي من نهايته ودخوله  ب
ا أرى تلك  مرحلة التفكك، قال أردوغان «أنا أيضً
ــاد) يقترب فعالً  ــع «إذا كان (االحت ــوادر». وتاب الب

ــني علينا أن  ــي أرى أنه يتع ــه)، فإنن ــن نهايت (م
ــارنا فورًا». وأضاف أن االحتاد األوروبي  نحدد مس
ــألة انضمامها إليه منذ  ــل تركيا في مس مياط
ــددا رفضه  العام ١٩٦٣ وحتى العام احلالي، مش
ــذا ظلم». وحول ما إذا كانت أنقرة متتلك  لـ»هك
ــاد، قال الرئيس  ــة للحفاظ على بقاء االحت خط
التركي «لم ال؟ فنحن لم نخلق لتفكيك االحتاد 
ــا الكثير مما ميكن أن نضيفه  األوروبي، وإمنا لدين
ــه». وحتدث أردوغان عن وجود عالقة طردية بني  ل
ر من  ــا. لكنه حذّ ــوة االحتاد األوروبي وقوة تركي ق
ــا، وقال  ــات االنضمام مكانه ــة مفاوض مراوح
ــتمر الوضع على  ــذا اخلصوص «في حال اس به

ــاكلة فإن أنقرة قد تلجأ إلى استفتاء  هذه الش
ــه». وصرح  ــام من عدم ــعبي حول االنضم ش
ــوريا وتتركها  ــتغادر س ــا س ــان أن تركي أردوغ
ــوري  ــعب الس ــري الش ــد أن يج ــا بع ألهله
ــة  ــه. جاء ذلك في كلمة له باجللس انتخابات
ــري» الذي تنظمه  ــة لـ»املنتدى الفك اخلتامي
القناة التركية الرسمية الناطقة باالجنليزية 
ــطنبول، برعاية  ــي إس ــد»، ف ــي وورل ــي آر ت «ت
وكالة األناضول، بصفتها «الشريك اإلعالمي 
ــنغادر  ــي». وقال أردوغان في كلمته «س العامل
سوريا ونتركها ألهلها بعد أن يجري شعبها 
ــى منطقتي  ــرق أردوغان، إل ــه». وتط انتخابات

ــن  و»غص ــب،  حل ــة  مبحافظ ــرات»  الف «درع 
ــي حررتهما  ــن، الت ــة عفري ــون» مبنطق الزيت
ــات اإلرهابية،  ــن التنظيم ــوات التركية م الق
ــوري احلر».وذكر  ــع «اجليش الس ــيق م بالتنس
ــادوا إلى تلك  ــوري ع أن ثمة نحو ٢٥٠ ألف س
املنطقتني، مبينًا أن تلك العودة جاءت نتيجة 
محاربة تركيا للتنظيمات اإلرهابية، وتطهير 
ــت الرئيس التركي، إلى  املنطقتني منها. ولف
ــى مكان للنزوح،  ــة إدلب حتولّت إل أن محافظ
محذرًا من أن استهدافها بالبراميل املتفجرة 
ــلحة سيجبر النازحني على  وغيرها من األس

القدوم إلى تركيا.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــية  سياس ــزب  أح ــت  اصطدم
مسيحية بارزة في لبنان اجلمعة 
ــلطة  ــم الس حول كيفية تقاس
في حكومة وحدة وطنية جديدة 
ــك حول  مما يلقي بظالل من الش
ــوزراء املكلف  ال ــس  رئي توقعات 
سعد احلريري بأنه سيتم االتفاق 

على تشكيل احلكومة قريبا.
ــهر على  ــة أش وبعد مرور خمس
ــة لم يكن  البرملاني ــات  االنتخاب
ــى التنازالت  ــارة عل هناك أية إش
ــري  احلري ــا  إليه ــعى  يس ــي  الت
ــة  حكوم ــكيل  بتش ــماح  للس
ــات  ــع اإلصالح ــى وض ــادرة عل ق
االقتصادية التي حتتاجها البالد. 
ويحذر السياسيون من أن لبنان 

يواجه أزمة اقتصادية.
ــال اخلميس  ــري قد ق وكان احلري
ــكل  إن احلكومة اجلديدة ستتش
ــرة أيام ألن  ــبوع أو عش خالل أس
ــه حتمل  ــالد ال ميكن ــاد الب اقتص
ــر. ودعا جميع  ــن التأخي املزيد م

األطراف إلى تقدمي تنازالت.
ــال وزير  ــي ق ــر صحف ــي مؤمت وف
ــار الوطني  ــة وزعيم التي اخلارجي
ــد  ــه يري ــيل إن ــران باس ــر جب احل
اإلسراع بتشكيل احلكومة قبل 

ــكه  ــد التأكيد على متس أن يعي
ــكيل  لتش ــدة  موح ــر  مبعايي
ــارض مع  ــو ما يتع ــة وه احلكوم
ــال  ــوات. وق ــزب الق ــب ح مطال
باسيل إنه ينبغي حصول كتلة 
ــتة  ــي احلر على س ــار الوطن التي
ــة املؤلفة  ــي احلكوم ــب ف حقائ
ــيل على  ــن ٣٠ وزيرا. وأصر باس م
ــة مؤلفة  ــة بحصة وزاري املطالب
من خمسة وزراء للرئيس ميشال 
ــس التيار الوطني احلر  عون مؤس
ووالد زوجته. واستشهد بنتيجة 
إن  ــال  قائ ــرة  األخي ــات  االنتخاب
ــوات اللبنانية يجب أن  حزب الق

يحصل على ثالثة وزراء.
ــة رد  ــديد اللهج ــان ش ــي بي  وف
ــى  ــة عل ــوات اللبناني ــزب الق ح
ــيل قائال «ليس هو من يضع  باس
املقاييس واملعايير للحكومة بل 
ــم مع  ــة بالتفاه ــس احلكوم رئي

رئيس اجلمهورية».
اللبنانية  ــوات  الق ــزب  ويقول ح
ــه  ــات تؤهل ــة االنتخاب إن نتيج
ــث التمثيل  ــى ثل ــول عل للحص
املسيحي في احلكومة. وأسفرت 
ــرت في مايو  ــات التي ج االنتخاب
ــن مضاعفة عدد  ــار املاضي ع أي
ــوات اللبنانية  ــد حزب الق مقاع

تقريبا إلى ١٥ مقعدا من مقاعد 
ــن ١٢٨ مقعدا.  البرملان املؤلف م
ــر  ــي احل ــار الوطن ــكل التي ويش

وحلفاؤه كتلة من ٢٩ نائبا.
ــؤال حول ما إذا كان  وردا على س
ــل» كما نُقل  ــاك «بصيص أم هن
ــواب نبيه  ــن رئيس مجلس الن ع
ــيل  ــبوع، قال باس بري هذا األس
ــاس  ــل للن ــب أن أعم ــا ال أح «أن
ــل وكل مرة نوهمه  تفاؤل مفتع

ــاط  ــر اإلحب ــة ألن بيصي بإيجابي
أكبر».

دام  ــرا  تناح ــة  املنافس وتعكس 
ــودا من الزمن بني عون وزعيم  عق
ــمير  اللبنانية س ــوات  الق حزب 
ــالل احلرب  ــن خ ــع، العدوي جعج
ــة التي دارت بني عام ١٩٧٥  األهلي
ــم  ــام تقاس ــا لنظ و١٩٩٠. ووفق
ــي في لبنان  ــلطة السياس الس
ــة تتوزع  ــد احلكومي ــإن املقاع ف

بني الطوائف. وأفرزت االنتخابات 
التي جرت في السادس من مايو 
أيار برملانا مائال لصالح حزب اهللا 
وحلفائه الذين فازوا بأكثر من ٧٠ 

مقعدا.
ــمى  يس ــا  م ــى  إل ــة  وباإلضاف
«العقدة املسيحية» في تشكيل 
ــاك توترا حول  ــة فإن هن احلكوم
ــا. ويطالب  ــل الدرزي أيض التمثي
ــد الدرزية  ــد جنبالط باملقاع ولي

الثالثة اخملصصة لطائفته فيما 
ــأن يتمثل حليفه  يطالب عون ب
ــا طالل  ــزب اهللا أيض ــف ح وحلي

أرسالن.
ــد الدولي أن  ــدوق النق ويريد صن
يرى تغييرات مالية فورية وجذرية 
ــى خدمة  ــدرة عل ــني الق لتحس
الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر 
من ١٥٠ في املئة من الناجت احمللي 

اإلجمالي بنهاية ٢٠١٧.
وقدم مؤمتر للمانحني في باريس 
ــدات  تعه ــان  نيس ــل  أبري ــي  ف
ــدوالرات لكنها كانت  مبليارات ال

مشروطة باإلصالح.
ــت  عان ــي  املاض ــهر  الش ــي  وف
السندات اخلارجية اللبنانية من 
ــوأ صدمة لها خالل عقد من  أس
ــن الضغوط على  ــن مما زاد م الزم

بيروت إلجراء إصالحات.
وفي الوقت الذي أعرب فيه صناع 
ــي لبنان عن  ــي ف القرار السياس
ــة االقتصاد  ــأن حال قلقهم بش
ــرارا وتكرارا  والنمو، فقد قالوا م
ــة  ــة- املربوط ــرة اللبناني إن اللي
ــتواها  ــد مس ــن عن ــذ عقدي من
ــتقرة وثابتة بسبب  احلالي- مس
األجنبية  ــالت  العم ــات  احتياط

املرتفعة.
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وكاالت / البينة الجديدة
أعرب وزير اخلارجية األميركي 
ــابق جون كيري اجلمعة  الس
ــوب  ــن نش ــيته م ــن خش ع
ــحاب  نزاع مع إيران بعد انس
ــدة من االتفاق  الواليات املتح
ــران،  ــع طه ــرم م ــووي املب الن
مؤكدا أن قادة إقليميني كانوا 
ــات خاصة  طالبوه في جلس
ــكرية. عس ــات  ضرب ــن  بش

ــاعي  املس ــاد  ق ــري  وكان كي
ــي أفضت  ــية الت الدبلوماس
دت  ــى اتفاق تعهّ في ٢٠١٥ إل
ــام القوى  ــه طهران أم مبوجب
ــني  والص ــيا  وروس ــة  الغربي
ــووي  الن ــا  برنامجه ــح  بكب
العقوبات  ــف  تخفي ــل  مقاب
وقال كيري  املفروضة عليها. 
ــات  العالق ــس  مجل ــام  أم
ترويجي  لقاء  اخلارجية خالل 
ملذكراته إن الرئيس األميركي 
ــحابه من  دونالد ترامب بانس
االتفاق «عزز احتمال حصول 
ــة ألن هناك  ــزاع في املنطق ن
أشخاصا يودون رؤية الواليات 
إيران».وزعم  ــرب  تض املتحدة 
ــعودي  ــري أن العاهل الس كي
ــداهللا بن  ــك عب ــابق املل الس
املصري  والرئيس  ــز  عبدالعزي
ــني مبارك قاال  ــبق حس األس
ــى الواليات  ــه يجب عل له إن
املتحدة مهاجمة إيران، علما 
ــا هذا املوقف  أنهما لم يعلن

الوزراء  علنا.كما طلب رئيس 
نتانياهو  بنيامني  اإلسرائيلي 
ــاق  لالتف ــدة  بش ــارض  املع
النووي، من الرئيس األميركي 
السابق باراك أوباما املوافقة 
ــب  ــرب إيران، بحس ــى ض عل
ــن  م ــم  الرغ ــى  وعل ــري.  كي
ــزام إيران  ــد احملققني الت تأكي
ــووي، أعلن  ــود االتفاق الن ببن
ــاق كارثي ألنه  ترامب أنه اتف
ــق  ــباب القل ــج أس ــم يعال ل

األميركي حيال إيران 
ــال إن الواليات  ــري ق لكن كي
ــم  «حتمله ــت  كان ــدة  املتح
ــام باألمور  ــى القي ــا عل فعلي
ــك تهدئة  ــدوء»، مبا في ذل به

النزاع في اليمن.
ــد أن الرئيس  ــع أنه يعتق وتاب
روحاني كان  ــن  اإليراني حس
«يحاول دفع البالد نحو اجتاه 

مختلف». 
وقال الوزير األميركي السابق، 
إن «ما فعله ترامب هو تقوية 
اإليرانيني املعارضني للتعامل 

مع الواليات املتحدة».
وتابع «لقد عزز أرجحية تولي 
ــرس الثوري أو أحمدي جناد  احل
ــابق) ــي الس ــس اإليران (الرئي

ــي حال  ــالد ف ــادة الب ــر قي آخ
ــار داخلي بدال  ــول انفج حص
ــي مغمور وبذلك  من دميقراط
ــك  ــاال وكذل ــوأ ح ــون أس نك

الشعب اإليراني».

 وكاالت / البينة الجديدة
ــي بفارق  ــيوخ األميرك ــس الش ــق مجل واف
ــي التصويت  ــي قدما ف ــى املض ــل عل ضئي
النهائي على تثبيت القاضي بريت كافانو، 
ــح الرئيس دونالد  لكن يبدو أن مصير مرش
ــزال معلقا  ــة العليا ال ي ــب إلى احملكم ترام
ــون مؤثرون  ــاء جمهوري ــد أن أعلن أعض بع
ــد. ونال  ــم بع ــموا قراره ــم يحس ــم ل أنه
ــة ٤٩ في  ــا مقابل معارض ــو ٥١ صوت كافان
ــد لتصويت  ــي الذي ميهّ ــت اإلجرائ التصوي
نهائي، بعد نقاش حاد على خلفية اتهامه 
ــي قبل ٣٦ عاما.لكن تثبيت  بتحرش جنس
ــغله، في  ــي املنصب الذي سيش كافانو ف
ــت النهائي مدى احلياة  ــال فوزه بالتصوي ح
ــوما بعد أن صوتت السناتورة  ليس محس
ــكي ضد تثبيت  ــزا موركوس اجلمهورية لي
ترشيحه في هذا االقتراع األولي الذي يعتبر 
مؤشرا للتصويت النهائي الذي جرى امس 
السبت، بينما صوت العضوان اجلمهوريان 
ــوزان كولينز  ــك وس ــف فالي ــدالن جي املعت
ــناتور  ــو وكذلك فعل الس ــة كافان ملصلح
ــن.ويبدو أن كولينز  ــي جو مانتش الدميقراط

ــبة للتصويت  ــا بالنس ــم قراره ــم حتس ل
ــا  ــت موقفه ــا اعلن ــت إنه ــي. وقال النهائ
ــاء اجلمعة. وسارع ترامب إلى  النهائي مس
ــت األولي الذي  ــب بنتيجة التصوي الترحي
ــني أو أدنى  ــني على قاب قوس يضع احملافظ
من حتقيق فوز سياسي كبير. وقال الرئيس 
األميركي إنه «فخور جدا بتصويت مجلس 
ــيوخ األميركي بنعم على املضي قدما  الش
بترشيح القاضي بريت كافانو!». وباستثناء 
لتوجه  ــن  ومانتش ــكي  مخالفة موركوس
ــوات األعضاء  ــة أص ــاءت بقي ــا ج حزبيهم
ــجمة مع موقف حزبهم. ونال كافانو  منس
ــات  ٥١ صوتا في تصويت على إنهاء نقاش
تثبيت التعيني واملضي نحو تصويت نهائي 
ــت املوافقة عليها  مبوجب قواعد جديدة مت
ــني صوتا  ــي حتدد عتبة خمس ــام املاض الع
ــي التصويت اإلجرائي وكذلك األمر  للفوز ف

في التصويت النهائي.
وفي حال فوز كافانو في التصويت النهائي 
ــود غالبية  ــبت يضمن احملافظون لعق الس
ــعة مقاعد. ــم تس ــة التي تض ــي احملكم ف

ــب متظاهرات  ــل التصويت اتهم ترام وقبي

احتشدن في واشنطن ضد ترشيح كافانو 
ــن معاناتهن  ــة العليا وحتدثن ع للمحكم
ــن «محترفات  ــي بأنه ــن التحرش اجلنس م
مأجورات» ميولهن امللياردير الليبرالي جورج 
سوروس. وكتب الرئيس األميركي على تويتر 
إن املتظاهرات «محترفات مأجورات هدفهن 
فقط جعل أعضاء مجلس الشيوخ يبدون 
في مظهر سيئ. ال تقعوا في الفخ!».وتابع 
«انظروا إلى الالفتات املتطابقة واملصنوعة 
بحرفية بتمويل من سوروس وغيره. ليست 
ــو». ويصر  ــي القب ــات صنعت ف ــذه الفت ه
ــات باعتداء  ــون على رفض اتهام اجلمهوري
ــاء  ــا ثالث نس ــرش وجهته ــي وبتح جنس
لكافانو تعود لثمانينات القرن املاضي كما 
ــني لكافانو  ــات الدميقراطي يرفضون اتهام
بالكذب في شهادته أمام جلنة الكونغرس.

ــت عملية تثبيت كافانو في املنصب  وأدخل
الذي رشحه إليه الرئيس، واشنطن والبالد 
ــي حاد قبل  ــام سياس ــرها في انقس بأس
انتخابات في الكونغرس في نوفمبر/تشرين 
الثاني سيسعى فيها ترامب واجلمهوريون 

لالحتفاظ بالغالبية في الكونغرس.
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مارد عبد الحسن الحسون

ــاً  ــاً ملتزم ــون وطني ان تك
ــي  الت ــم  القي ــدود  بح
االصيل  ــاء  االنتم يحتمها 
ــون عراقياً  للعراق ، وان تك
بالتاريخ والبيئة والتواصل 
ــم بكل  ــذه املفاهي ــع ه م
 ، ــؤولية  ومس ــدارة  ج
ــع  م ــلوكا  س ــم  ينظ وان 
ــن  ع ــاع  الدف ــات  متطلب
البالد واحلفاظ على وحدته 
ــزاز مباضيه وحاضره،  واالعت
ــن  يضم ــا  مل ــيس  والتأس
ــتقبله ، وان تكون كل  مس
ــيات  ــك فأن من االساس ذل
ــر واجبك على  ان ال يقتص
ــل  وحم ــوده  وج ــة  حماي
ــالح من اجله للدفاع  الس
عنه ، بل وتقدمي التضحيه 

له .
الوطنية كل ذلك واالشمل 
ــون  يك ان  ــة  الوطني ــي  ف
سلوك اليومي مع املواطنني 
االخرين بهذا االجتاه وإال فأن 
ــد اخترق  ــا يكون ق خلالً م
مواقفك العامة بالضرورة، 
ــا يجعل  ــال ان ذلك م واحل
ــودك الوطني ال ينطبق  وج
الوطنية  على ومع املعايير 
ــاج  ــي ال حتت ــة ، الت املعروف
ــى التذكير بها فبقدر ما  ال

ــك وعائلتك  تدافع عن بيت
ــا  بهم ــك  التزام ــون  ويك
عالياً بذات االجتاه عليك ان 
ــاً في تعهداتك  تكون امين
ــام ، أي إزاء  ــن الع إزاء الوط
ــرورة  بالض ــذا  وه ــراق  الع
يقتضي ان تكون تعهداتك 
على مستوى رقعة الوطن 
وان  ــى  حت ــام  ع ــكل  بش
ــذ وآراء  ــك مآخ ــت لدي كان
اخرين  ــني  لعراقي ــادة  مض
ــاف ان تتقدم  ــى مض ومبعن
مصلحة كل الشعب على 
ــح الفئوية املعروفة  املصال
ــدة الطائفية  ــى االصع عل

 ، ــة  والقومي ــة  واملناطقي
ــن التزامك في  ــا يكم وهن
احلفاظ على جوهر التنوع 

الذي يتميز به .
ان طغيان احلقوق الطائفية 
ــة  والقومي ــة  واملناطقي
ــاب وحدة العراق  على حس
ــذه  به ــد  متعم ــط  تفري
ــدة وان تقدم مصالح  الوح
الفئة املعينة على حساب 

ــعب  املصلحة العليا للش
ولنتعلم   ، بالوطنية  طعن 
التي  ــريفة  الش القيم  من 
ــع  املرج ــا  عليه ــرص  يح
اهللا  آية  االعلى  ــالمي  االس
ــيد علي السيستاني  الس
ــرف  ش ــر  يختص ــا  عندم
ــول  بالق ــراق  الع ــدة  وح
، وعندما  انفسنا)  (السنة 
ــا  ــارات العلي ــع االعتب يض
ــاد  اجله ــوم  مفه ــن  ضم
ــا يوصي  وعندم ــي  الكفائ
ــوم الوطني  ــه باملفه ويوج
للحفاظ  العالي  االخالقي 
ــوق كل املكونات  على حق
ــة  قي ا لعر ا
ــن  ــرى م االخ
ــيحيني  مس

ــن  م ر أ و
ــني  ي يد يز إ و
ــني  ئي كا كا و
ــبك  ش و
ــم من  وغيره
ت  ــا ن ملكو ا

العراقية .
ــاد  اعتم ان 
هذه املفاهيم 
مدرسة  ميثل 
ــة ملفهوم الوطنية  حقيقي
ــل  ، وميث ــي  ــاء املبدئ بالوع
ايضاً طريقاً سهالً للحياة 
ــالم  الس ــق  وحتقي ــه  اآلمن
ــذ العنف  ــي ونب االجتماع

والتصدي لالرهاب .
ــى  عل ــلوكنا  س ــود  فلنع
ــاد  واالبتع ــق  الطري ــذا  خ
ــات  ــن واملفاوض ــن الطع ع
ــي تتحكم  ــات الت والنكاي

ــة  الضيق ــات  بالطروح
اخلالية من املعايير الوطنية 
ــا ان أضيف وعلى  ، ولي هن
فاحصه  تشخيصات  وفق 
ــات االقربني  تقول (ان طعن
ــن  م ــي  تات ــا  النه ــد  اش
واسأل  قصيرة)  ــافات  مس
ــاحة  ــل هناك مس ــا ه هن
ــافة بينك  ــر من املس اقص
ــن االخر بغض  ــني املواط وب
النظر عن االنتماء الذي هو 

عليه ؟
عودة على بدء ان التخلص 
ــن االقربون)  ــن نزعة (طع م
ــاً  وطني ــلوكاً  س ــب  تتطل
ــامياً ال يهادن في رفض  س
ــدي لها ،  ــاء والتص االخط
وان  انتمائك  دائرة  وتوسيع 
ــلوك  ــى الس ــاوم عل ال نس
ــي  ينبغ ــذي  ال ــح  الصحي
ــن املنطقي  ــود ، وم ان يس
ــتطيع ان  ــاً انك ال تس حق
تكون مبواقف صائبة اذا لم 
ــق ، وتلك  ــرف على احل تتع
األهمية  ــي  ف عملية غاية 
ــتطيع  وتس  ، ــر  والتبص
اذا  ــالً  اص ــا  به ــك  ان متس
ــلوك  س ــي  ف ــنت  احس
العام وجعلت من  الوطني 
ــاً  ــاً مخلص ــك طبيب نفس
، ومن  ــيتك  ــة نفس ملعاجل
ــذا االجتاه  ــل العمل به اوائ
ان توظف ذاكرتك وجهدك 
ــك ، انها  ــل اجلاد بذل للعم
ــودة  املنش ــودة  اجل عناصر 

وطنياً .

علي العوادي

ــع على عاتق  ــيمة التي تق ــن املهمات اجلس ــي والدوائي م ــن الغذائ ــالة األم ــن املعلوم أن مس م
ــى اإليرادات من  ــى الثروات الطبيعية وعل ــيطرة مركزية عل ــا متلكه الدولــــــة من س ــة ، مل الدول
ــدار القوانني  ــريعية وتنفيذية إلص ــلطات تش ــات اإلنتاجية واخلدمية ، وملا متلكه من س الصناع
ــة التي تصب في  ــياقات العلمية املدروس ــه القطاعني العام واخلاص للعمل وفق الس ــي توج الت
نطاق املصلحة العامة ، أسواقنا أصبحت تعج مبختلف أنواع السلع احمللية - على قلتها- وعلى 
ــالة توفر (الغذاء  ــتى بقاع العالم ، ما يهمنا في هذا املوضوع هو مس ــتوردة من ش ــلع املس الس
والدواء) ألنهما من أساسيات احلياة للمواطن ، من الواضح إن النهج االقتصادي للدولة اجته نحو 
ــدول املتقدمة ، املالحظ   ــوق أي (العرض والطلب) كما هو معمول به في معظم ال ــة الس سياس
ــتوجب  ــى احلد الذي يس ــل أحيانا إل ــك الدول تتدخ أن تل
ــواقها  ــن قوانني اقتصادية صارمة حلماية أس إصدار أو س
ــذي تتبعه بعض  ــادي) ال ــراق االقتص ــات (اإلغ من سياس
ــيد حركة التجارة في العالم ،  ــة على تس الدول املتنافس
ــع واالستغالل غير املشروع من  أو من حاالت العبث واجلش
ــف األنظمة االقتصادية  قبل بعض املتنفذين والذي يخال
ــد يكون أبرزها  ــدول ، واألمثلة على ذلك كثيرة ، ق ــك ال لتل
ــني عمالقي التجارة  ــرب االقتصادية احلامية ب ــا- احل -حالي
ــة والصني وبني أمريكا  ــة الواليات املتحدة األمريكي العاملي
ــوم كمركية  ــة والتي متخضت عن  فرض رس ــا الغربي وأورب
عالية على بضائع ومنتجات تصل أسعارها مئات مليارات 
ــان على الدولة وضع  ــدوالرات فيما بني تلك الدول ، لذا ف ال
خطط إستراتيجية للنهوض مبستوى إنتاجية القطاعني 
ــة  ــتيرادية مدروس ــي والصناعي، ووضع خطط اس الزراع
ــول املواطن على كافة احتياجاته  ــد النقص الذي قد يحصل في املنتج احمللي ، لضمان حص لس
من أي مادة وفي أي وقت يشاء ، فليس من املعقول أن يشح اإلنتاج الزراعي لدينا في أوقات معينة 
ــرى بحجة حماية  ــك املنتجات من الدول األخ ــتيراد تل ــة التقنني أو حظر اس ونبقي على سياس
ــا أن نبقي منافذ احلدود مفتوحة على مصراعيها إذا كانت  ــج احمللي ، وليس من املعقول أيض املنت

هناك وفرة في ذلك املنتج .
من هذا نستنتج أن الدولة (مبؤسساتها التشريعية والتنفيذية) ليست مسؤولة عن توفير املواد 
والسلع األساسية في األسواق فحسب بل هي مسؤولة عن متابعة كميات تلك املواد ونوعياتها 
ومناشئها واملتغيرات التي تطرأ على أسعار بيعها ، مع أعطاء األولوية لبعض املنتجات والسلع 
ــيان  ــببان رئيس ــها املواد الطبية والدوائية واملنتجات الغذائية ، فاجلوع واملرض س يأتي على رأس
ــافل) ذلك الفرد في أفكاره  ــبب ذلك قد (يتس ــي حتييد الفرد عن اجملتمع الذي يعيش فيه ، وبس ف
عندها يسلك اقصر السبل -حتى ولو كانت غير مشروعة-  لتحقيق مبتغاه ، وبعكسه فالعقل 
ــامى وتبتعد عن  ــليم ، وعندما يكون العقل سليما فان االفكار تتس ــم الس ــليم في اجلس الس

صغائر األمور لتتجه نحو اإلبداع ومبا يخدم املصلحة الشخصية واملصلحة العامة معا .

ــاج إلى حكومة  ــي الظروف احلالية يحت أن العراق ف
ــية ألنها ينبغي  ــاءات اقتصادية وإدارية وسياس كف
ــت حكومة  ــوق وقانون وليس ــون حكومة حق أن تك

الكتلة األكبر.
التحديات االقتصادية هي أبرز ما ستواجه احلكومة 
اجلديدة فهي ال ميكنها املساس باالحتياط الفدرالي 
املقدر بـ٥٨ مليار دوالر وال ميكن انتهاج سياسة أكثر 

تقشفا من املطبقة حاليا.
ــق بتغيير  ــي العراق ال يتعل ــع االقتصادي ف أن الوض
ــاك تأثير اذا ما  ــر وزراء وال أظن هن ــة وال بتغيي حكوم
ــتقل، فكل تلك  ــراط حزبي او مس ــار تكنوق مت اختي
ــان والهيئات  ــود اللج ــع وج ــح م ــرات ال تنج التغيي

االقتصادية ولوبيات الفساد.
ــة اذا ما  ــات الدول ــذه العقد الصعبة في مؤسس ه
ــة إلزاحتها عن  ــد املهدي طريق ــج الدكتور عب انته
طريق برنامجه احلكومي سوف يواجه أزمة سياسية 
خانقة وانسدادا سياسيا شامل، لذلك فإن املنتظر 
ــات  هو إصالح تدريجي جذري عميق إلدارات املؤسس

العراقية وخالف ذلك لن حتل األزمة االقتصادية.
في مهلة العام التي أعطاها السيد الصدر حلكومة 
ــي، رمبا تواجه  ــن أجل التغيير التدريج عبداملهدي م
ــل، فيما  ــائد من قب ــه الس ــتمرار املنطق نفس باس
ــار وعقود  ــاوالت االعم ــيطرة على مق ــق بالس يتعل
ــع العملة  ــزاد بي ــارك وم ــذ والكم ــز واملناف التجهي

ت  كا ــر ش و
ــالت  التحوي
ــة  لي ملا ا
ــف  والوطائ
ــة  همي لو ا
ة  ر ــا جت و
ت  ا ر ــد خمل ا
ــب  ي لتهر ا و

ــلعة  للس
الرديئة .

ك  ــا هن و
من  ــة  جمل
ــات  التحدي
سية  لسيا ا
أن  ــع  املتوق
تواجه ”عبد 
 “ ي ــد مله ا

وعلى رأسها عملية تشكيل احلكومة اجلديدة التي 
ــل األمر  ــداً عندما يص ــهولة وحتدي ــم بالس لن تتس
ــة وفي هذه احلالة  ــة توزيع احلقائب الوزاري إلى عملي
ــار واإلصالح  ــاء واإلعم ــي البن ــى حتالف ــيتعني عل س
ــن اختيار  ــن، األول هو البقاء ضم ــني أمري ــار ب االختي
سائرون والثاني فرض وزرائهم عليه، وفي حالة فرض 
ــدي فلن يكون مبقدوره  الوزراء على حكومة عبدامله
ــي بحرية وصالحيات  ــق برنامجه احلكوم على حتقي
كاملة، وبالتالي يصبح من الضروري عليه أن يخضع 

لقيادات تلك التحالفات.

باسم مصطفى الخليل

ــرا من افراد  ــظ ان كثي ١.املالح
اجملتمع يتمسك بالشكل الى 
ــى املضمون  ــة يطغى عل درج
ــي  ف ــا  متزمت ــون  يك ــال  فمث
ــة عجيبة  درج ــى  ال ــكله  ش
ــبب  ــن الس ــؤاله ع ــد س وعن
يجيبك على انها (سنة) كان 
االوائل يظهرون بهذا الشكل 
ــب انها  ــه فيجي ــي لباس او ف
(سنة) كان االنبياء والصاحلون 
ــذا اللباس وهكذا  يظهرون به
الى ان يصلوا الى حد التطرف 
ــذا املقال ال  ــي ه ــة وف واملبالغ
ــق او تكذيب هؤالء  اريد تصدي

ــت هذه هي  ــاس النه ليس الن
ــكل  الش كان  ان  او  ــة  الغاي
صحيحا ام خطأ الن الشكل 
اليعني شيئا في احلياة االخرى 
ــح موضوع حديث  وال ان يصل

في احلياة الدنيا .
ــورة  ــة ٢٩ من س ــول االي ٢. تق
ــز  ــه العزي ــن كتاب ــن م الرحم
ــموات  ــن في الس ــأله م (يس
ــان)  ش ــو  ه ــوم  ي كل  واالرض 
ــى  ــم ومعن ــدق اهللا العظي ص
ــأن فان اهللا  كل يوم هو في ش
سبحانه وتعالى يحيي ومييت 
ــر ويعز ويذل  املاليني من البش
املاليني وميرض ويشفي املاليني 
ــني ويغفر  ــي ومينع املالي ويعط
ــب  ويغض ــم  ويرح ــب  ويعاق
ــرق  تش ــمس  والش ــذا  وهك

ــال بدرجة كذا  ــرق مث من الش
ودقيقة كذا وتغرب في الغرب 
ــذا ودقيقة كذا وفي  بدرجة ك
اليوم الثاني تشرق من الشرق 
وتغرب في الغرب ولكن بدرجة 
ــن اليوم  ــة مختلفة ع ودقيق
السابق (رب املشارق واملغارب) 
وفي اليوم تسقط مليارات من 
االوراق اليابسة باالشجار وحتل 
محلها اوراق جديدة وفي اليوم 
متوت مليارات اخلاليا في جسم 
االنسان وحتل محلها مليارات 
اخلاليا اجلديدة وفي اليوم متوت 
مليارات من االجرام السماوية 
ــد مكانها مليارات وحتى  وتول
االرض غير ثابتة وحتى القارات 
ليس ثابتة وامنا متحركة فقد 
ــغ)  (بيرن ــق  مضي ان  ــظ  لوح

ــيا وقارة  الفاصل بني قارة اس
ــمالية تبتعد فيه  امريكا الش
ــنويا  ــني عن بعضها س القارت
ــدة وان قارة  حوالي نصف عق

استراليا ليست باملوقع احلالي 
ــن البحر قبل الف عام فكل  م
ــيء متحرك متغير متجدد  ش

ــبحانه وتعالى  ــارادة اهللا س ب
ــكل واملثير  وال اثر او تاثير للش
ــموات  الس ان  ــة  للمالحظ
واالرض وما عليها سائران الى 
نهاية محددة في وقت محدد 
ــني  العامل رب  اهللا  ــبحان  فس
ــذا اجملتمع ان  ــف في ه واملؤس
ــح يطغى على  ــكل اصب الش
ــر في  ــا التدب ــون وتركن املضم
ــغلنا  ــاب اهللا العزيز وانش كت
ــذا اللباس  ــكل وبه بهذا الش
بحيث اصبحتا عقيدة اليجوز 
ــك  ــا فالتمس ــاوز عليه التج
بهذا الشكل هو ضد طبيعة 
ــكل ذا  ــو كان الش ــور فل االم
ــبحانه  ــا كان اهللا س قيمة م
ــى ان يتحرك يوميا مبثل  وتعال
هذه الديناميكية لذا (يسأله 

ــموات واالرض كل  من في الس
ــان) والكارثة  ــي ش ــوم هو ف ي
ــد عقل  ــو ان يجم ــة ه احملقق
االنسان بحيث يصبح عاجزا 

عن التفكير والتطور .
ــوان االنكليز  ٣. ان علماء احلي
ــان واحلمار وبعد  ــوا احلص درس
ــر سنة من  مضي ثمانية عش
ــة تاكد لهم ان احلمار  الدراس
اذكى من احلصان ومبزايا افضل 
ــار  ــاس حم ــر الن ــه بنظ ولكن
ــي يوصف في  ــان الغب واالنس
مجتمعنا باحلمار وكان االولى 
ــف باحلصان فكم من  ان يوص
ــذا اجملتمع  ــان قائد في ه حص
ــوة اال  ــول والق ــم وال ح العظي

باهللا العظيم .
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فالح الربيعي

ــنة على محاولة  ــبة مرور (59) س مبناس
اغتيال الزعيم اخلالد عبد الكرمي قاسم 

الفاشلة والغادرة يوم 7/10/1959...
ــادرة على اغتيال  ــذه احملاولة الغ وتعد ه
الزعيم في ذلك اليوم االسود هي االخطر 
من بني احملاوالت اليائسة في ذلك الوقت, 
كون اصابة الزعيم فيها اصابة بالغة ..

ــرف  ــذه العملية, واش ــط له ــد خط وق
ــر  ــؤاد الركابي امني س ــا كل من ف عليه
ــراق, وعلي  ــزب البعث  في الع القطر حل
ــعدي, وحازم جواد العضوين  صالح الس
ــث,  وبالرغم من  ــن في حزب البع البارزي
ــزب البعث  ــادة القومية حل ــاع القي امتن
ــن هنا القيادة  ــن تنفيذ العملية.. ولك م
ــزب في العراق اصرت على  القطرية للح
ــن هذه  ــة وهنا وم ــذه العملي ــذ ه تنفي
ــفارة االمريكية  النقطة الدالة فأن الس
ــر والفعال  ــدور الكبي ــا ال ــي بغداد له ف

باالشراف على عملية االغتيال .
ــام بتنفيذها مجموعة من افراد حزب  وق
البعث وهم.. عبد الوهاب الغريري.. وعبد 
ــت ابراهيم  ــيخلي... ومدح ــرمي الش الك
ــك..  الزيب ــى  عيس ــليم  وس ــة..  جمع
ــم.. واحمد طه  ــز جن ــمير عبد العزي وس
ــؤول صدام احلزبي).. وشاكر  العزوز..(مس

السامرائي..
ــذه  ــن ه ــاكر م ــحاب ش ــا.. مت انس وهن

العملية بساعات قليلة . وتسارع احمد 
ــني  ــريح صدام حس طه العزوز على تش

بدال عنه .
ــم اخلالد عبد  ــود مرة اخرى الى الزعي نع
ــاء من دوامه  ــم وبعد االنته الكرمي قاس
ــمي ليوم 7/10/1959, وتأخره داخل  الرس
ــد هذا  ــاعتني.. وبع ــر من س ــوزارة اكث ال
ــكرية من  ــيارته العس الوقت خرجت س
ــي مقعده  ــو جالس ف ــاع, وه وزارة الدف
اخللفي, يرافقه املقدم الركن قاسم امني 
ــائقه  ــخصي) وس اجلنابي (مرافقه الش
ــيارة وبعد خروج  اخلاص خلف مقود الس
ــيارة الزعيم من وزارة الدفاع متوجها  س
ــى بيته في حي  ــي طريقه ال ــاد ف كاملعت
ــيد وهو  ــارع الرش ــعدون مرورا بش الس
ــه باحلب,  ــني وهم يحيون ــي املواطن يحي
ــاحة  ــراءة والتقدير وقبل وصوله س والب
ــارا قليلة معدودة..  حافظ القاضي بأمت
ترجل املهاجمون الغادرون, بعد قيامهم 
باطالق عدة عيارات نارية موجهني فوهات 
البنادق نوع (بور سعيد.. مصرية الصنع) 
في الهواء الطلق, لغرض تفريق املواطنني 
ــيارة الزعيم.. ومن  القريبة, واحمليطة بس
ــدم اول املنفذين  ــهد, تق خالل هذا املش
ــيارة  ــو عبد الوهاب الغريري باجتاه س وه
ــم , واطلق اول  ــم عبد الكرمي قاس الزعي
رصاصة متهيدا لبدء عملية االغتيال, ثم 
ــر  قام برمي قنبلة دخان, ومن بعده باش
ــار الكثيف صوب  ــالق الن ــذون باط املنف
ــيارة الزعيم .. ومن خالل هذا املشهد  س
ــالق اول رصاصة  ــالل اط ــن خ ــأزم وم املت
ــرفون على عملية  ــي الهواء هرب املش ف
ــؤاد الركابي,  ــال الغادرة كل من ف االغتي
ــازم جواد  ــعدي, وح ــح الس ــي صال وعل
ــر االحرار من اجلهة  متوجهني نحو جس
املقابلة ملوقع احلادث.. ومت عبورهم مشيا 

ــر, باجتاه الكرخ..  على االقدام  عبر اجلس
الى جهة مجهولة, بدأ املنفذون اجملرمون 
ــي وبكثافة عالية  ــاص احل بأطالق الرص
ــكرية  ــيارة الزعيم العس ــى س جدا عل
ومن اثر ذلك الرمي الغادر اصيب الزعيم 
ــيارة باصابات متوسطة,  وهو داخل الس
ــخصي.. اما  وكذلك اصيب مرافقه الش
السائق فقد فارق احلياة, بعد ان تهشم 
ــي عليه وهو  ــبب كثافة الرم وجهه بس

ملقٍ برأسه على مقود السيارة ..
ــوزة  ــذي كان بح ــاد ال ــاذ العت ــد نف وبع
ــل املوقف  ــني, ما جع ــن املهاجم املنفذي
ــر جميعهم على  ــا للغاية واضط صعب
ــني بني  ــل, متوجه ــى عج ــروب, وعل اله
ــارى باجتاه  ــي محلة عقد النص االزقة ف
شارع الكفاح.. ومن ثم الى سوق الغزل 

وكانت بانتظارهم سيارة .
ــني,  ــرد اخرهم وهو صدام حس وهنا انف
ــحاب, بعد سقوط عبد  وتأخر من االنس
ــب بعدة  ــذي اصي ــري  ال ــاب الغري الوه
ــدد على  ــو جريح, ومم ــات نارية وه اطالق
ــيارة الزعيم  ــن س ــرب م ــف بالق الرصي
وتقدم صدام موجها بندقيته باجتاه رأس 
ــدام.. حتى املوت,  ــذ به االع الغريري ونف
ــبهات عن  ــكوك, والش وذلك البعاد الش

هويته .
ــني من  ــدام حس ــحاب ص ــا مت انس وهن
ــر املنفذين في  ــو اخ ــع االغتيال وه موق
ــل اللحاق  ــادرة, وقب ــة الغ ــذه العملي ه
ــرع املؤدي  ــل دخول الف ــه, وقب مبجموعت
ــرطي  ــى محلة عقد النصارى ..قام ش ال
ــيارة الزعيم باطالق  املرور القريب من س
ــني واستقرت  رصاصة باجتاه صدام حس
ــاقه.. وبدأ من اثرها ينزف دما وهو  في س
يسير بني االزقة باجتاه شارع الكفاح ومن 
ــوق الغزل .. وكانت هناك بانتظاره  ثم س

سيارة نوع مرسيدس, رصاصية اللون .
ــم  ــل الزعي ــبي نق ــدوء النس ــد اله وبع
ــفى (دار  ــم الى مستش عبد الكرمي قاس

السالم) في شارع 52 حسب طلبه .
ــا يجب ان نقف وقفة اجالال, واكبارا  وهن
ــراق العظيم .. ذلك القائد  الى زعيم الع
الذي فجر ثورة 14 متوز اجمليدة عام 1958.. 
ــيس اجلمهورية  ــا قام بتأس ومن خالله

العراقية االولى..
ــتويات في ذلك الزمن  وهو في اعلى املس

ــمس نحو  ــعاع الش ــذي اعتلى به ش ال
طريق احلرية, ومن تلك املستويات العالية 
ــن الرفيعي)  ــادر العقيد (محس ــث ب حي
ــكرية في  العس ــتخبارات  االس ــس  رئي
ــذا  ــم وكان ه ــرمي قاس ــد الك ــد عب عه
ــرات عديدة  ــل بالزعيم م العقيد يتوس
ــيارات حماية, واجبها  ــب له س ان ينس
ــوارع,  تعقب الزعيم اثناء جتوله في الش
ــبات , ومن خالل الدوام الرسمي  واملناس
في الذهاب واالياب من والى وزارة الدفاع 
ــه من عبث الغادرين, لكن  لغرض حمايت
ــم.. رفض  ــا.. الزعيم بعد الكرمي قاس هن

ذلك رفضا شديدا . واكدها (الرفيعي) 
ــا الزعيم  ــرى عندما قابل به ــدة اخ م
في مستشفى دار السالم بعد رقوده 
فيها فأعاد عليه نصيحته, بأن يضع 
ــا حتميه.. فأجابه الزعيم بكل  حراس
اطمئنان وباحلرف الواحد (شوف سيد 
ــا كاتبله  ــي اهللا م ــره الل ــن.. ت محس

ينقتل ..ما ينقتل) .
ــي تعبر عن اميان  ومن هذه املقولة الت
ــم (باهللا  ــرمي قاس ــد الك ــم عب الزعي

ــك  تعالى) وهو اميان قاطع ال  يقبل الش
ــم امللوك  ــه معظ ــا يقوم ب ــس م . عك
ــة,  الهش ــروش  الع ــاب  ــراء اصح واالم
ــاء الذين يعدون العدة  وكثير من الرؤس
ــائل والطرق بعد صرفهم  في كل الوس
ــن ويتم صرفها  ــات باهظة الثم ميزاني
ــل احلفاظ على  ــدون وجع قلب من اج ب
ــم من املوجات  ارواحهم وارواح عوائله
ــوم بها  ــحها وتق ــادرة التي تكتس الغ

ايادي اخلصم .
ــاس املنعقد  ــة ف ــي قم ــرب مثال ف نض
ــد مؤمترات  ــام 1982 وهو اح ــرب ع باملغ
ــت الطائرة  ــة العربية آنذاك هبط القم
ــاط (العاصمة  ــي مطار الرب العراقية ف
ــتقبلني (احلسن  املغربية) وكان اول املس
ــذاك.. ونزل منها  ــي) ملك املغرب آن الثان
ــكرية   ــه العس ــني مبالبس ــدام حس ص
ــكرية الفخرية.. ونزل  حامال رتبه العس
من بعده مباشرة (250) مئتان وخمسون 
ــة اخلاصة,  ــراد احلماي ــني واف ــن املرافق م
ــي  االوتوماتيك ــالح  بالس ــني  مدجج
ــلكية, تاركني  ــزة الالس ــث واالجه احلدي
خلفهم جميع طاقم الوفد العراقي من 
اعلى املستويات.. من الوزراء واملسؤولني 
ــك  ــاء مل ــد لق ــني وبع ــراء العراقي واخلب
ــت االبواب  ــني, فتح املغرب بصدام حس

ــة.. نزلت منها  اخللفية للطائرة العراقي
سيت كامل من سيارات نوع مرسيدس 
ــوداء اللون مظللة نوع (جامبو) وهي  س
ــا (6)  ــاص وعدده ــد الرص ــة ض مصفح
ــام.. ومن خالل هذا  ــي خالية من االرق وه
ــهد بقي (امللك احلسن الثاني) وهي  املش
ــا, صامتا, متعجبا, حول  في بلده.. باهت

مشاهدة ما حدث..
ــأن في ذلك  ــني للقارئ الكرمي , ب ــا نب وهن
ــة- االيرانية  ــرب العراقي العام كانت احل
ــون في جبهات  ــد ازرها, والعراقي في اش

القتال يتساقطون باجلملة .
ــزاء حول  ــرأي لقرائنا االع ــرك ال وهنا نت
ــس الدولة (اجلمهورية  التباين بني مؤس
ــني الرئيس اخلامس  ــة االولى) وب العراقي
الذي ادخل االمريكان ارض العراق بالغزو 

واالحتالل . 
وهناك تباين اخر بعد ان رسمت الواليات 
ــى  ــه عل ــن خالل ــة م ــدة االمريكي املتح
ــم في  ــد الكرمي قاس ــم عب ــع الزعي وض
ــد ان قام صحفي  ــتهدافها بع دائرة اس
ــر, والتقى  ــهور بزيارة مص بريطاني مش
من خاللها بالرئيس املصري (جمال عبد 
ــاء الصحفي الطويل  الناصر) وبعد اللق
مع عبد الناصر.. وانتهى في سؤال اخير 
ــري قائال.. كم  ــا الى الرئيس املص موجه

عدد افراد عائلتك؟ 
ــورا: عدد افراد العائلة  فأجابه الرئيس ف
خمسة افراد.. وبعد مرور شهر على هذا 
اللقاء .. قام الصحفي البريطاني نفسه 
ــالل هذه  ــى من خ ــراق.. والتق ــارة الع بزي
ــم) ..  ــم (عبد الكرمي قاس ــارة بالزعي الزي
واعاد ما جرى في نفس اللقاء الصحفي 
ــؤال  الطويل مع الزعيم.. وانتهى في س

اخير..
ــم قائال: كم عدد افراد  موجها الى قاس

عائلتك؟
فأجابه الزعيم بهدوء: عدد افراد عائلتي 
ــعب العراقي كله  (5) ماليني  اقصد الش
ــك الصحفي  ــي . حتى اندهش ذل عائلت
ــوع  ــد رج ــئ .. وبع ــواب املفاج ــن اجل م
ــاره.. كتب  ــي البريطاني الى دي الصحف
ــي صدر صفحات اجلرائد واجملالت  مقاال ف
ــمية االنكليزية وهي  ــية الرس السياس
ــذروا عبد الكرمي  ــل عنوانا بارزا .. (اح حتم
ــد  ــال عب ــن جم ــوا م ــم.. وال تخاف قاس
ــا.. اكملت الواليات املتحدة  الناصر) وهن
ــط العدواني,  ــمها باخملط االمريكية رس
ــكري الغادر  ــرافها باالنقالب العس واش
ــام 1963 .. ذلك اليوم  ــباط ع يوم 9-8 ش

االسود 

تقدم اول اِّـنفذين وهو 
عبد الوهاب الغريري 
باتجاه سيارة الزعيم عبد 
الكريم قاسم  واطلق 
اول رصاصة تمهيدا لبدء 
عملية االغتيال

 اِّـؤسف َّـ هذا اِّـجتمع ان
 الشكل اصبح يطغى على
 اِّـضمون وتركنا التدبر َّـ
 كتاب اهللا العزيز وانشغلنا
بهذا الشكل وبهذا اللباس

 لضمان حصول اِّـواطن 
على كافة احتياجاته من 
أي مادة وَّـ أي وقت يشاء 
ليس من اِّـعقول أن يشح 
اإلنتاج الزراعي لدينا َّـ 
أوقات معينة ونبقي على 
سياسة التقنني أو حظر 
استرياد تلك اِّـنتجات من 
الدول األخرى

 من اِّـنطقي حقاً انك
 التستطيع ان تكون بمواقف
 صائبة اذا لم تتعرف على
 الحق  وتلك عملية غاية َّـ
األهمية والتبصر

 اِّـنتظر هو إصالح
 تدريجي جذري عميق
 إلدارات اِّـؤسسات
 العراقية وخالف
 ذلك لن تحل األزمة
االقتصادية

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

هشام الهاشمي

 خارطة طريق
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ــف امللك وحكومة املنفى  كان موق
ــعبية,  ــاه املقاومة الش ــلبياً جت س
التي عزز موقفها الرأي العام املؤيد 
ــارات التي  ــالً عن االنتص لها , فض
حققتها بقيادة املارشال تيتو, بعد 
ــرين  ــالفيا في العش ــر يوغس حتري
قدت في  ــرين االول١٩٤٤ عُ ــن تش م
بلغراد الدورة الثالثة جمللس التحرير 
ــالفي املناهض  ــعبي اليوغس الش
للفاشية, الذي حتول فيما بعد إلى 
برملان مؤقت, جرى بعدها انتخابات 
ــي ١٩٤٥ ,  ــرين الثان ــة في تش عام
ــعبية أغلبية  ــة الش ــت اجلبه نال
ــة  ــالل جلس ــا, وخ ــوات فيه األص
ــع  ــان املنعقدة بتاريخ التاس البرمل
ــي  الثان ــرين  تش ــن  م ــرين  والعش
ــن فيه قيام  ــان, أعل ــدر بي ١٩٤٥ ص
ــم «جمهورية  اجلمهورية حتت اس
ــالفيا الفدرالية الشعبية»  يوغس
ــو أول رئيس  ــال تيت وأنتخب املارش
للجمهورية, وبذلك حققت صربيا 
ــالف ضمن  هدفها في توحيد الس

دولة احتادية.
ــة  أن اجلغرافي ــبق,  ــا س ــرُ مم يظه
ــد احلركات  ــت رائ ــية كان السياس
ــو إيجاد  ــة وتوجهاتها نح القومي
ــي  ــدود ونظام سياس ــا ح دول له
ــالفيا  يوغس ــل  مث ــتقل  مس
ــى الرغم  ــلوفاكيا), عل ,تشيكوس
من تدخل اجليوبوليتيكا في نضوج 
ــدة ,إذ عمدت  ــة املوح ــرة الدول فك
األقاليم ذات املكون األكبر إلى ضم 
ــيما الغنية  ــق اجملاورة, والس املناط
ــة التباين في الدين  منها, متخطي
واملذهب والعرق كما فعلت كل من 
ــلوفاكيا  ــيك في تشيكوس التش
ــك  ذل ــالفيا,  يوغس ــي  ف ــا  وصربي
ــى  ــال عل ــة احل ــحب بطبيع ينس
ــرراً خالل  ــد االكثر تض ــدا البل بولن
ــني األولى والثانية,  احلربني العامليت
فقد عانى من التقسيم مرات عدة 
فضالً عن سلب أراضيه كونه يقع 
ــني, قادتهما الرؤى  بني دولتني قويت
اجليوبوليتيكية إلى سياسة قضم 
ــا العليا,  ــي وفقاً ملصاحلهم االراض
ــد نهاية  ــدول بع ــك ال ــذا جند تل ل
ــنوات  ــة الثانية بس ــرب العاملي احل
ــيوعي  الش الفكر  ــى  تتبن ــة  قليل
ــل  ــي, كح ــا السياس ــي نظامه ف
ــاس وقوميات  ــن اجن ــه م ــا حتوي مل
ــار  آث ــن  م ــص  وللتخل ــة  مختلف
ــة واالجتماعية  ــروب االقتصادي احل

والسياسية.
ــة  ــة احلديث ــة العراقي ــاً- الدول ثاني
ــتها اخلارجية  ــاق تطور سياس وآف

وعملها الدبلوماسي:
العراقية  ــة  اخلارجي ــة  ١-السياس

حتى نهاية العهد امللكي
ــن للعراق  ــن البيان, لم يك غني ع
ــة  أو سياس ــة  دولي ــات  ــة عالق أي
ــام ١٩٢٠,  ــل خريف ع ــة قب خارجي
كلت احلكومة العراقية  وعندما شُ
املؤقتة في اخلامس والعشرين من 
تشرين الثاني لم تخرج عن اإلطار 
ــم الفعلي  ــكلي, إذ كان احلك الش
من مهام املستشارين البريطانيني, 
ــة  الوزاري ــكيلة  التش أن  ــا  كم
ــؤون  ــى بالش ــن وزارة تعن ــت م خل
اإلدارة  بها  ــت  اخلارجية,إذ اضطلع
ــادة الثالثة  ــب امل البريطانية حس
ــك االنتداب,التي نصت على  من ص
تولي الدولة املنتدبة إدارة العالقات 
ــا نصت  ــة, كم ــؤون اخلارجي والش
املادة الثانية عشرة على أن «للدولة 
املنتدبة حق عقد املعاهدات نيابة 
ــراق وتصديقها في عصبة  عن الع
ــة  عصب ــات  بتوصي ــالً  عم األمم», 
ــم  تنظي ــا  بريطاني ــت  اقترح األمم 

ــني على صورة  ــة بني الطرف العالق
اإلعتماد  دار  ــدت  أع معاهدة,حيث 
ــول١٩٢١  ــا في أيل ــودة قدمته مس
ــات ببطء ألن  ــارت املفاوض وقد س
ــادة صياغة  ــا هي إع ــب مواده أغل
ــم يصادق  ــك االنتداب ول لبنود ص
ــوزراء اال خالل  ــس ال ــا مجل عليه
ــته املنعقدة في الثالثني من  جلس

أيلول١٩٢٢ .
ــب تكليف  ــال, وعق ــى أية ح   عل
ــك  املل ــن  م ــمي  الهاش ــني   ياس
ــف وزارته األولى  فيصل األول بتألي

ــى احلادي  ــن آب ١٩٢٤حت ــي م الثان
والعشرين من حزيران ١٩٢٥ اقترح 
رئيس الوزارة استحداث وزارة تعنى 
ــراق , قرر  ــة للع ــؤون اخلارجي بالش
مجلس الوزراء قبول االقتراح الذي 
اقترن باإلرادة امللكية املرقمة (٧٥٣ 
ــي جاء  الت ــي)  الثان ــرين  في٢٤تش
ــف وزارة لرؤية  ــه:» تأل فيها مانص
ــس  ــها رئي ــة يرأس ــور اخلارجي األم
ــى أن يتمتع املندوب  ــوزراء...», عل ال
السامي بكافة صالحيات املراسلة 
ــار من  مع الدول األجنبية ويستش
قبلها فيما يتعلق باألمور اخلارجية 
ــوزارة لم  ــيس ال ــر أن تأس , ما فس
يأت بسياسة خارجية مستقلة , 
ــة لبريطانيا بدقائق  بل بقيت تابع

أمورها. 
ــة ضمن  ــت وزارة اخلارجي          بقي
ــوزراء حتى آذار١٩٣٠  مهام رئيس ال
ــعيد بتأليف  لف نوري س عندما كُ
ــرين  ــى (الثالث والعش ــه األول وزارت
ــر من  ــع عش ــن آذار١٩٣٠- التاس م
ــرح  اقت إذ  األول١٩٣١),  ــرين  تش
ــتحداث منصب وزير اخلارجية,  اس
الذي وافق عليه امللك فيصل األول 
ــادرة  ــة الص ــب اإلرادة امللكي حس
ــرين  ــن تش ــر م ــن عش ــي الثام ف
ــداهللا الدملوجي  ــح عب األول,واصب
أول وزير خارجية, وفي العام نفسه 
ــدة  ــا معاه ــراق وبريطاني ــع الع وق
ــي أهلته للدخول في  الصداقة الت
ــد  ــا كانت أش ــة األمم, لكنه عصب

ــابقة, إذ  ــن املعاهدات الس وطأة م
ــى منها إجراء  ــت املادة األول تضمن
مشاورات تامة وصريحة في جميع 
ــة ,أما  ــة اخلارجي ــؤون السياس ش
ــة  والرابع ــة  والثالث ــة  املواد:الثاني
ــة اخلارجية  ــت السياس فقد ربط
ــة  وإقام ــي  الدبلوماس ــل  والتمثي
العالقات الدولية مبشورة بريطانيا 

وموافقتها.
بيل اندالع احلرب العاملية الثانية  قُ
ــر  ــة أكث ــا سياس ــت بريطاني اتبع
ــعوب  الش مع  ــاهالً  وتس ــة  حكم
ــبب ظهور املد  ــة لها, بس اخلاضع
ــن محاولتها  ــالً ع ــيوعي فض الش
امتصاص زخم نقمة تلك الشعوب 

ــع  ــتغل العراق ذلك فوس , وقد اس
الدبلوماسية ومشاركاته  عالقاته 
ــع االتفاقيات  ــرات وتوقي ــي املؤمت ف

ــة, لكن من دون أن يخرج عن  الدولي
ــة اخلارجية  العام للسياس اإلطار 
ــد أُجبر على قطع  البريطانية, فق
ــع املانيا  ــية م عالقاته الدبلوماس
ــن أيلول١٩٣٩كما  ــس م ــي اخلام ف
 Fritzــا ــفيرها فريتز غروب ــر س أُجب
ــرك البالد بعد يوم  Grobba))على ت
ــرار, وبعد دخول  من اتخاذ ذلك الق
ــب املانيا  ــرب إلى جان ــا احل إيطالي
ــران١٩٤٠,  ــن حزي ــر م العاش ــوم  ي
 (Basel Newton) ــن طلب بازل نيوت
ــي بغداد من  ــفير البريطاني ف الس
العراقية حتديد موقفها,  احلكومة 
ــوزراء اجتماعاً  ــس ال ــد مجل فعق
ــة الوصي على عرش العراق  برئاس
ــذي كان مؤيداً  ــه ال ــر عبداإلل االمي
لقطع العالقات مع ايطاليا, فضالً 
عن نوري سعيد وزير اخلارجية الذي 
ــع العالقات  ــى قط ــدوره عل أصر ب
ــا , لكن  ــية مع ايطالي الدبلوماس
ــراراً في  ــدر ق ــوزراء أص ــس ال مجل
ــران ١٩٤٠  ــر من حزي ــابع عش الس
ــي,  ــفير البريطان ــى الس ــه إل أبلغ

مفاده أن العراق متمسك مبعاهدة 
ــع ايطاليا,  ــودة م ــف املعق التحال
ــة تتريث في  ــة العراقي وإن احلكوم

مسألة قطع العالقات.
  أعطى ذلك املوقف دافعاً للساسة 
العراقيني ألنتهاج سياسة واكبت 
ــد تنامي  ــة, وبع ــورات الدولي التط
ــوفيتي الدولية  مكانة اإلحتاد الس
ــدي الباجه جي  ــرت وزارة حم أظه
ــي إقامة عالقات  ــة الرغبة ف الثاني
دبلوماسية معه, وفقاً لذلك بعث 
وزير اخلارجية أرشد العمري  برقية 
ــة  اخلارجيـــــــــ ــر  وزي ــى  إلـــــ
ــالف مولوتوف  السوفيتي فياجس
ــي آواخر  (Vyacheslav Molotov)  ف

آب١٩٤٤, أعرب فيها عن أمله بتبادل 
التمثيل الدبلوماسي بني البلدين, 
ــوفيتية   ــة  الس ــد ردت  احلكوم وق

ــة  العراقية  ــب  احلكوم ــى  طل عل
باملوافقة, فعينت في شهر تشرين 
ــيف زالتزيف  الثاني كريكوري تتس
ــر  وزي أول   (Krikori T. Zalitzav)

مفوض لها في بغداد .

ــى الرغم من أن تلك العالقة لم  عل
ــا مثلت خروجاً  ــدم طويالً ,األ أنه ت
ــم للسياسة  ــار الذي رس عن املس
دت  اخلارجية العراقية, كما أنها عُ
نقطة حتول نحو تعزيز استقاللية 

ــا  ــراق اخلارجية,كم ــة الع سياس
بدأت تظهر بعض نقاط االختالف 
ــة  العراقي ــني  احلكومت ــني  ب
ــم  ــك ل ــدو أن ذل ــة . يب والبريطاني
ــة  اخلارجي ــة  للسياس ــفع  يش
ــي التخلص من دوامة  العراقية ف
ــة,  البريطاني ــية  السياس اإلرادة 
ــه محوراً  ــى جعل ــي عمدت إل الت
للتحالفات وممثالً لسياستها في 
منطقة الشرق األوسط, معتمدة 
ــخصيات  ــي تنفيذ ذلك على ش ف
ــية  ــة من النخبة السياس مرموق
ــر األبرز في  ــة, كان لها األث احلاكم
ــن أحالف دولية  دخول العراق ضم

وإقليمية.

مــــــســــار  تطــور   -٢
الدبلوماســية العــــراقية ١٩٢٠-

:١٩٥٨
  (Diplomatic) ــية ــد الدبلوماس  تع
ــة اخلارجية   أهم مفاصل السياس
وأداة تنفيذها, حتى باتت في كثير 

من األحيان مرادفاً لها وتؤدي دورها 
ــية,   ــى والداللة  السياس في املعن
وفي العراق اتسم تطورها بالبطء 
ــط  ــوح من ــدم وض لع  , ــط  والتخب

ــن ضآلة  ــالً ع ــم فض ــام احلك نظ
ــرة العراقيني بعلومها وفنونها  خب
ــرب العاملية  ــد أن وضعت احل , وبع
ــد احللفاء مؤمتر  ــى أوزارها, عق االول
ــا  ــو(San Remo) بإيطالي ــان رمي س
ــرين من نيسان  في اخلامس والعش
ت خالله صكوك االنتداب,  ١٩٢٠ وُزَعَ
ــالث فئات  ــمت البلدان على ث قس
(A)ــن الفئة األولى جاء العراق ضم

ــادة الثالثة من صك  ــب امل ( ),وحس
االنتداب وضعت الشؤون اخلارجية 
ــدة بريطانيا الدولة  ــا بعه ورعايته
ــراف  املنتدبة, حيث تكفلت باالش

على إدارة العالقات اخلارجية واصدار 
ــول  وقب  (Executor)ــكواتر االكس
ــر  وتوفي ــيني  الدبلوماس ــني  املمثل
احلماية  القنصلية  للعراقيني في  
ــت معاهدة ١٩٢٢  اخلارج , ثم كرس
تلك املادة, لذا الغرو أن جند بريطانيا 
ــية  تقترح إقامة عالقات دبلوماس
ــتقبال قناصل واستالم كتب  واس
ــا, فكانت  ــرد عليه ــض وال التفوي
 Letter Of) ــة  القنصلي ــراءة  الب
ــة الصادرة أقرب  Provision) امللكي
ما تكون شكلية. وجتدر االشارة إلى 
أن أولى صور التمثيل الدبلوماسي 
ــي تاريخ العراق املعاصر  اخلارجي ف
ــة امللكية  ــاح املمثلي ــت افتت كان
العراقية في لندن, إذ انتدب جعفر 
ــك البعثة  ــة تل ــكري لرئاس العس
ــدة من اخلامس  ــية للم الدبلوماس
عشر من تشرين الثاني ١٩٢٢وحتى 
الثالث من أيلول ١٩٢٣ , أعقب ذلك 
ــل مع عدد من  ــادل ممثلني وقناص تب

دول اجلوار وبعض الدول األوربية.

ــير هنا, إلى أن  ومن الضروري أن نش
ــؤونها  ــة العراقية نظمت ش الدول
ــن قوانني  ــن طريق س ــة ع اخلارجي
ــم٣٤  ــون رق ــا (قان ــدة, كان أوله ع
لسنة١٩٣٤) أو ماعرف بقانون إدارة 
ــددت مبوجبه  ــة اخلارجية, حُ اخلدم
ــي كما  درجات التمثيل الدبلوماس
ــر املنتمني  ــخاص غي ــمح لألش س
ــة  برئاس ــي  الدبلوماس ــلك  للس
إذا اقتضت  الدبلوماسية  البعثات 
ــك إقرار  ــع ذل ــالد , تب ــة الب مصلح
(رقم  الدبلوماسية  البعثات  قانون 
ــه  مبوجب ــذي  ال  (١٩٣٦ ــنة  لس  ١٥
ــي  الدبلوماس ــم املمثل  أُطلق اس
ــواء أكان  ــة س ــس البعث ــى رئي عل
ــاً  ــراً مقيماً,قائم ــراً مفوض,وزي (وزي
ــت املادة  ــي حني نص ــال), ف باألعم
ــكيل  أن تش ــى  ــه عل ــة من الثاني
ــية  الدبلوماس ــات  البعث ــاء  والغ
بقرار مجلس الوزراء, وبذلك أصبح 
هناك سند قانوني نظمت مبوجبه 
العراقية  إدارة السياسة اخلارجية 
ــف  الوظائ ــت  ق أحلُ ــم  ث ــذاك,  آن
ــلك  اإلدارية في ديوان الوزارة بالس
ــون  القان ــب  حس ــي,  الدبلوماس
أن  ــرط  بش ــنة١٩٣٧)  (رقم٣٧لس
ــة  اخلدم ــى  عل ــم  تعيينه ــون  يك

الدبلوماسية حصراً.
ــة  املتعاقب ــات  احلكوم ــعت  س
ــيع  ــد امللكي إلى توس خالل العه
ــية مع  ــات العراق الدبلوماس عالق
ــن ضعف  ــى الرغم م ــدول,  وعل ال
ــة التي كانت  ــات املالي التخصيص
ــف التمثيل  ــر لضع ــق األكب العائ
ــادل  تب ــي  ف ــت  جنح ــي,  اخلارج
ــا  ــدة منه ــع دول ع ــي م دبلوماس
الهند,  ــر,  ــا, مص تركي ــا,  (بريطاني
ــت  ــا), كان ــوريا , وغيره ــران, س اي
ــيني  ــة  الغالبة  للدبلوماس الصف
ــم وزراء مفوضون غير  العراقيني ه
ــراق في أكثر  مقيمني أي متثيل الع
ــك طلب  ــالً عن ذل ــة, فض ــن دول م
البريطانية  ــفارات  الس العراق من 
ــة مصاحله في دول أوربية عدة  رعاي
ــعيه لتنظيم العمل  .وفي إطار س
قانون اخلدمة  ــي, صدر  الدبلوماس
ــنة١٩٤٠),  ــم ٤١لس (رق ــة  اخلارجي
ــات  ــني الدرج ــه تعي ــر مبوجب حص
ــلك الدبلوماسي  الرفيعة في الس
ــة, فضالً  ــاإلرادة امللكي وإعفاءها ب
ــهادات  ــماح حلملة الش ــن الس ع
ــا بالدخول في مجال اخلدمة  العلي
ــة العمل  ــراً حلداث ــة , ونظ اخلارجي
ــك املدة  ــهدت تل ــي ش الدبلوماس
اتصال السفراء االجانب بالساسة 
ــوزارات,  ــارة بعض ال ــني وزي العراقي
ــة بعض  ــك مراجع ــن ذل ــالً ع فض
ــفارات  ــي الدولة الس ــار موظف كب
ــك تدخل  ــا تطلب ذل ــة, مم االجنبي
ــاً  كتاب ــت  ــة,إذ عمم اخلارجي وزارة 
والزيارة  ــة  املراجع حصرت مبوجبه 
ــتحصال  ــد اس ــا وبع ــن طريقه ع
ــراق نهاية  ــا .      كان للع موافقته
العهد امللكي متثيل دبلوماسي مع 
ــرين دولة على مستوى  ست وعش
ــة, منها  ــفارة مقيمة ومفوضي س
ــع دول عربية وعشر دول اوربية  تس
ــات  والوالي ــيوية  آس دول  ــت  وس
ــن  ــالً ع ــة, فض ــدة االمريكي املتح
متثيل مقيم في هيئة االمم املتحدة 
ــن تلك الدول  ــة العربية.م واجلامع
التي ارتبطت بعالقات دبلوماسية 
ــة بعض دول  ــة العراقي مع اململك
أوربا الشرقية, والسيما الدول التي 
بصددها هذه الدراسة. فما مالمح 
ــدت توافقاً  ــك العالقة ؟هل أوج تل
سياسياً أو أي تعاون اقتصادي عزز 
العالقات اخلارجية مع تلك الدول؟
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ــاً  ــاً ملتزم ــون وطني ان تك
ــي  الت ــم  القي ــدود  بح
االصيل  ــاء  االنتم يحتمها 
ــون عراقياً  للعراق ، وان تك
بالتاريخ والبيئة والتواصل 
ــم بكل  ــذه املفاهي ــع ه م
 ، ــؤولية  ومس ــدارة  ج
ــع  م ــلوكا  س ــم  ينظ وان 
ــن  ع ــاع  الدف ــات  متطلب
البالد واحلفاظ على وحدته 
ــزاز مباضيه وحاضره،  واالعت
ــن  يضم ــا  مل ــيس  والتأس
ــتقبله ، وان تكون كل  مس
ــيات  ــك فأن من االساس ذل
ــر واجبك على  ان ال يقتص
ــل  وحم ــوده  وج ــة  حماي
ــالح من اجله للدفاع  الس
عنه ، بل وتقدمي التضحيه 

له .
الوطنية كل ذلك واالشمل 
ــون  يك ان  ــة  الوطني ــي  ف
سلوك اليومي مع املواطنني 
االخرين بهذا االجتاه وإال فأن 
ــد اخترق  ــا يكون ق خلالً م
مواقفك العامة بالضرورة، 
ــا يجعل  ــال ان ذلك م واحل
ــودك الوطني ال ينطبق  وج
الوطنية  على ومع املعايير 
ــاج  ــي ال حتت ــة ، الت املعروف
ــى التذكير بها فبقدر ما  ال

ــك وعائلتك  تدافع عن بيت
ــا  بهم ــك  التزام ــون  ويك
عالياً بذات االجتاه عليك ان 
ــاً في تعهداتك  تكون امين
ــام ، أي إزاء  ــن الع إزاء الوط
ــرورة  بالض ــذا  وه ــراق  الع
يقتضي ان تكون تعهداتك 
على مستوى رقعة الوطن 
وان  ــى  حت ــام  ع ــكل  بش
ــذ وآراء  ــك مآخ ــت لدي كان
اخرين  ــني  لعراقي ــادة  مض
ــاف ان تتقدم  ــى مض ومبعن
مصلحة كل الشعب على 
ــح الفئوية املعروفة  املصال
ــدة الطائفية  ــى االصع عل

 ، ــة  والقومي ــة  واملناطقي
ــن التزامك في  ــا يكم وهن
احلفاظ على جوهر التنوع 

الذي يتميز به .
ان طغيان احلقوق الطائفية 
ــة  والقومي ــة  واملناطقي
ــاب وحدة العراق  على حس
ــذه  به ــد  متعم ــط  تفري
ــدة وان تقدم مصالح  الوح
الفئة املعينة على حساب 

ــعب  املصلحة العليا للش
ولنتعلم   ، بالوطنية  طعن 
التي  ــريفة  الش القيم  من 
ــع  املرج ــا  عليه ــرص  يح
اهللا  آية  االعلى  ــالمي  االس
ــيد علي السيستاني  الس
ــرف  ش ــر  يختص ــا  عندم
ــول  بالق ــراق  الع ــدة  وح
، وعندما  انفسنا)  (السنة 
ــا  ــارات العلي ــع االعتب يض
ــاد  اجله ــوم  مفه ــن  ضم
ــا يوصي  وعندم ــي  الكفائ
ــوم الوطني  ــه باملفه ويوج
للحفاظ  العالي  االخالقي 
ــوق كل املكونات  على حق
ــة  قي ا لعر ا
ــن  ــرى م االخ
ــيحيني  مس

ــن  م ر أ و
ــني  ي يد يز إ و
ــني  ئي كا كا و
ــبك  ش و
ــم من  وغيره
ت  ــا ن ملكو ا

العراقية .
ــاد  اعتم ان 
هذه املفاهيم 
مدرسة  ميثل 
ــة ملفهوم الوطنية  حقيقي
ــل  ، وميث ــي  ــاء املبدئ بالوع
ايضاً طريقاً سهالً للحياة 
ــالم  الس ــق  وحتقي ــه  اآلمن
ــذ العنف  ــي ونب االجتماع

والتصدي لالرهاب .
ــى  عل ــلوكنا  س ــود  فلنع
ــاد  واالبتع ــق  الطري ــذا  خ
ــات  ــن واملفاوض ــن الطع ع
ــي تتحكم  ــات الت والنكاي

ــة  الضيق ــات  بالطروح
اخلالية من املعايير الوطنية 
ــا ان أضيف وعلى  ، ولي هن
فاحصه  تشخيصات  وفق 
ــات االقربني  تقول (ان طعن
ــن  م ــي  تات ــا  النه ــد  اش
واسأل  قصيرة)  ــافات  مس
ــاحة  ــل هناك مس ــا ه هن
ــافة بينك  ــر من املس اقص
ــن االخر بغض  ــني املواط وب
النظر عن االنتماء الذي هو 

عليه ؟
عودة على بدء ان التخلص 
ــن االقربون)  ــن نزعة (طع م
ــاً  وطني ــلوكاً  س ــب  تتطل
ــامياً ال يهادن في رفض  س
ــدي لها ،  ــاء والتص االخط
وان  انتمائك  دائرة  وتوسيع 
ــلوك  ــى الس ــاوم عل ال نس
ــي  ينبغ ــذي  ال ــح  الصحي
ــن املنطقي  ــود ، وم ان يس
ــتطيع ان  ــاً انك ال تس حق
تكون مبواقف صائبة اذا لم 
ــق ، وتلك  ــرف على احل تتع
األهمية  ــي  ف عملية غاية 
ــتطيع  وتس  ، ــر  والتبص
اذا  ــالً  اص ــا  به ــك  ان متس
ــلوك  س ــي  ف ــنت  احس
العام وجعلت من  الوطني 
ــاً  ــاً مخلص ــك طبيب نفس
، ومن  ــيتك  ــة نفس ملعاجل
ــذا االجتاه  ــل العمل به اوائ
ان توظف ذاكرتك وجهدك 
ــك ، انها  ــل اجلاد بذل للعم
ــودة  املنش ــودة  اجل عناصر 

وطنياً .

علي العوادي

ــع على عاتق  ــيمة التي تق ــن املهمات اجلس ــي والدوائي م ــن الغذائ ــالة األم ــن املعلوم أن مس م
ــى اإليرادات من  ــى الثروات الطبيعية وعل ــيطرة مركزية عل ــا متلكه الدولــــــة من س ــة ، مل الدول
ــدار القوانني  ــريعية وتنفيذية إلص ــلطات تش ــات اإلنتاجية واخلدمية ، وملا متلكه من س الصناع
ــة التي تصب في  ــياقات العلمية املدروس ــه القطاعني العام واخلاص للعمل وفق الس ــي توج الت
نطاق املصلحة العامة ، أسواقنا أصبحت تعج مبختلف أنواع السلع احمللية - على قلتها- وعلى 
ــالة توفر (الغذاء  ــتى بقاع العالم ، ما يهمنا في هذا املوضوع هو مس ــتوردة من ش ــلع املس الس
والدواء) ألنهما من أساسيات احلياة للمواطن ، من الواضح إن النهج االقتصادي للدولة اجته نحو 
ــدول املتقدمة ، املالحظ   ــوق أي (العرض والطلب) كما هو معمول به في معظم ال ــة الس سياس
ــتوجب  ــى احلد الذي يس ــل أحيانا إل ــك الدول تتدخ أن تل
ــواقها  ــن قوانني اقتصادية صارمة حلماية أس إصدار أو س
ــذي تتبعه بعض  ــادي) ال ــراق االقتص ــات (اإلغ من سياس
ــيد حركة التجارة في العالم ،  ــة على تس الدول املتنافس
ــع واالستغالل غير املشروع من  أو من حاالت العبث واجلش
ــف األنظمة االقتصادية  قبل بعض املتنفذين والذي يخال
ــد يكون أبرزها  ــدول ، واألمثلة على ذلك كثيرة ، ق ــك ال لتل
ــني عمالقي التجارة  ــرب االقتصادية احلامية ب ــا- احل -حالي
ــة والصني وبني أمريكا  ــة الواليات املتحدة األمريكي العاملي
ــوم كمركية  ــة والتي متخضت عن  فرض رس ــا الغربي وأورب
عالية على بضائع ومنتجات تصل أسعارها مئات مليارات 
ــان على الدولة وضع  ــدوالرات فيما بني تلك الدول ، لذا ف ال
خطط إستراتيجية للنهوض مبستوى إنتاجية القطاعني 
ــة  ــتيرادية مدروس ــي والصناعي، ووضع خطط اس الزراع
ــول املواطن على كافة احتياجاته  ــد النقص الذي قد يحصل في املنتج احمللي ، لضمان حص لس
من أي مادة وفي أي وقت يشاء ، فليس من املعقول أن يشح اإلنتاج الزراعي لدينا في أوقات معينة 
ــرى بحجة حماية  ــك املنتجات من الدول األخ ــتيراد تل ــة التقنني أو حظر اس ونبقي على سياس
ــا أن نبقي منافذ احلدود مفتوحة على مصراعيها إذا كانت  ــج احمللي ، وليس من املعقول أيض املنت

هناك وفرة في ذلك املنتج .
من هذا نستنتج أن الدولة (مبؤسساتها التشريعية والتنفيذية) ليست مسؤولة عن توفير املواد 
والسلع األساسية في األسواق فحسب بل هي مسؤولة عن متابعة كميات تلك املواد ونوعياتها 
ومناشئها واملتغيرات التي تطرأ على أسعار بيعها ، مع أعطاء األولوية لبعض املنتجات والسلع 
ــيان  ــببان رئيس ــها املواد الطبية والدوائية واملنتجات الغذائية ، فاجلوع واملرض س يأتي على رأس
ــافل) ذلك الفرد في أفكاره  ــبب ذلك قد (يتس ــي حتييد الفرد عن اجملتمع الذي يعيش فيه ، وبس ف
عندها يسلك اقصر السبل -حتى ولو كانت غير مشروعة-  لتحقيق مبتغاه ، وبعكسه فالعقل 
ــامى وتبتعد عن  ــليم ، وعندما يكون العقل سليما فان االفكار تتس ــم الس ــليم في اجلس الس

صغائر األمور لتتجه نحو اإلبداع ومبا يخدم املصلحة الشخصية واملصلحة العامة معا .

ــاج إلى حكومة  ــي الظروف احلالية يحت أن العراق ف
ــية ألنها ينبغي  ــاءات اقتصادية وإدارية وسياس كف
ــت حكومة  ــوق وقانون وليس ــون حكومة حق أن تك

الكتلة األكبر.
التحديات االقتصادية هي أبرز ما ستواجه احلكومة 
اجلديدة فهي ال ميكنها املساس باالحتياط الفدرالي 
املقدر بـ٥٨ مليار دوالر وال ميكن انتهاج سياسة أكثر 

تقشفا من املطبقة حاليا.
ــق بتغيير  ــي العراق ال يتعل ــع االقتصادي ف أن الوض
ــاك تأثير اذا ما  ــر وزراء وال أظن هن ــة وال بتغيي حكوم
ــتقل، فكل تلك  ــراط حزبي او مس ــار تكنوق مت اختي
ــان والهيئات  ــود اللج ــع وج ــح م ــرات ال تنج التغيي

االقتصادية ولوبيات الفساد.
ــة اذا ما  ــات الدول ــذه العقد الصعبة في مؤسس ه
ــة إلزاحتها عن  ــد املهدي طريق ــج الدكتور عب انته
طريق برنامجه احلكومي سوف يواجه أزمة سياسية 
خانقة وانسدادا سياسيا شامل، لذلك فإن املنتظر 
ــات  هو إصالح تدريجي جذري عميق إلدارات املؤسس

العراقية وخالف ذلك لن حتل األزمة االقتصادية.
في مهلة العام التي أعطاها السيد الصدر حلكومة 
ــي، رمبا تواجه  ــن أجل التغيير التدريج عبداملهدي م
ــل، فيما  ــائد من قب ــه الس ــتمرار املنطق نفس باس
ــار وعقود  ــاوالت االعم ــيطرة على مق ــق بالس يتعل
ــع العملة  ــزاد بي ــارك وم ــذ والكم ــز واملناف التجهي

ت  كا ــر ش و
ــالت  التحوي
ــة  لي ملا ا
ــف  والوطائ
ــة  همي لو ا
ة  ر ــا جت و
ت  ا ر ــد خمل ا
ــب  ي لتهر ا و

ــلعة  للس
الرديئة .

ك  ــا هن و
من  ــة  جمل
ــات  التحدي
سية  لسيا ا
أن  ــع  املتوق
تواجه ”عبد 
 “ ي ــد مله ا

وعلى رأسها عملية تشكيل احلكومة اجلديدة التي 
ــل األمر  ــداً عندما يص ــهولة وحتدي ــم بالس لن تتس
ــة وفي هذه احلالة  ــة توزيع احلقائب الوزاري إلى عملي
ــار واإلصالح  ــاء واإلعم ــي البن ــى حتالف ــيتعني عل س
ــن اختيار  ــن، األول هو البقاء ضم ــني أمري ــار ب االختي
سائرون والثاني فرض وزرائهم عليه، وفي حالة فرض 
ــدي فلن يكون مبقدوره  الوزراء على حكومة عبدامله
ــي بحرية وصالحيات  ــق برنامجه احلكوم على حتقي
كاملة، وبالتالي يصبح من الضروري عليه أن يخضع 

لقيادات تلك التحالفات.

باسم مصطفى الخليل

ــرا من افراد  ــظ ان كثي ١.املالح
اجملتمع يتمسك بالشكل الى 
ــى املضمون  ــة يطغى عل درج
ــي  ف ــا  متزمت ــون  يك ــال  فمث
ــة عجيبة  درج ــى  ال ــكله  ش
ــبب  ــن الس ــؤاله ع ــد س وعن
يجيبك على انها (سنة) كان 
االوائل يظهرون بهذا الشكل 
ــب انها  ــه فيجي ــي لباس او ف
(سنة) كان االنبياء والصاحلون 
ــذا اللباس وهكذا  يظهرون به
الى ان يصلوا الى حد التطرف 
ــذا املقال ال  ــي ه ــة وف واملبالغ
ــق او تكذيب هؤالء  اريد تصدي

ــت هذه هي  ــاس النه ليس الن
ــكل  الش كان  ان  او  ــة  الغاي
صحيحا ام خطأ الن الشكل 
اليعني شيئا في احلياة االخرى 
ــح موضوع حديث  وال ان يصل

في احلياة الدنيا .
ــورة  ــة ٢٩ من س ــول االي ٢. تق
ــز  ــه العزي ــن كتاب ــن م الرحم
ــموات  ــن في الس ــأله م (يس
ــان)  ش ــو  ه ــوم  ي كل  واالرض 
ــى  ــم ومعن ــدق اهللا العظي ص
ــأن فان اهللا  كل يوم هو في ش
سبحانه وتعالى يحيي ومييت 
ــر ويعز ويذل  املاليني من البش
املاليني وميرض ويشفي املاليني 
ــني ويغفر  ــي ومينع املالي ويعط
ــب  ويغض ــم  ويرح ــب  ويعاق
ــرق  تش ــمس  والش ــذا  وهك

ــال بدرجة كذا  ــرق مث من الش
ودقيقة كذا وتغرب في الغرب 
ــذا ودقيقة كذا وفي  بدرجة ك
اليوم الثاني تشرق من الشرق 
وتغرب في الغرب ولكن بدرجة 
ــن اليوم  ــة مختلفة ع ودقيق
السابق (رب املشارق واملغارب) 
وفي اليوم تسقط مليارات من 
االوراق اليابسة باالشجار وحتل 
محلها اوراق جديدة وفي اليوم 
متوت مليارات اخلاليا في جسم 
االنسان وحتل محلها مليارات 
اخلاليا اجلديدة وفي اليوم متوت 
مليارات من االجرام السماوية 
ــد مكانها مليارات وحتى  وتول
االرض غير ثابتة وحتى القارات 
ليس ثابتة وامنا متحركة فقد 
ــغ)  (بيرن ــق  مضي ان  ــظ  لوح

ــيا وقارة  الفاصل بني قارة اس
ــمالية تبتعد فيه  امريكا الش
ــنويا  ــني عن بعضها س القارت
ــدة وان قارة  حوالي نصف عق

استراليا ليست باملوقع احلالي 
ــن البحر قبل الف عام فكل  م
ــيء متحرك متغير متجدد  ش

ــبحانه وتعالى  ــارادة اهللا س ب
ــكل واملثير  وال اثر او تاثير للش
ــموات  الس ان  ــة  للمالحظ
واالرض وما عليها سائران الى 
نهاية محددة في وقت محدد 
ــني  العامل رب  اهللا  ــبحان  فس
ــذا اجملتمع ان  ــف في ه واملؤس
ــح يطغى على  ــكل اصب الش
ــر في  ــا التدب ــون وتركن املضم
ــغلنا  ــاب اهللا العزيز وانش كت
ــذا اللباس  ــكل وبه بهذا الش
بحيث اصبحتا عقيدة اليجوز 
ــك  ــا فالتمس ــاوز عليه التج
بهذا الشكل هو ضد طبيعة 
ــكل ذا  ــو كان الش ــور فل االم
ــبحانه  ــا كان اهللا س قيمة م
ــى ان يتحرك يوميا مبثل  وتعال
هذه الديناميكية لذا (يسأله 

ــموات واالرض كل  من في الس
ــان) والكارثة  ــي ش ــوم هو ف ي
ــد عقل  ــو ان يجم ــة ه احملقق
االنسان بحيث يصبح عاجزا 

عن التفكير والتطور .
ــوان االنكليز  ٣. ان علماء احلي
ــان واحلمار وبعد  ــوا احلص درس
ــر سنة من  مضي ثمانية عش
ــة تاكد لهم ان احلمار  الدراس
اذكى من احلصان ومبزايا افضل 
ــار  ــاس حم ــر الن ــه بنظ ولكن
ــي يوصف في  ــان الغب واالنس
مجتمعنا باحلمار وكان االولى 
ــف باحلصان فكم من  ان يوص
ــذا اجملتمع  ــان قائد في ه حص
ــوة اال  ــول والق ــم وال ح العظي

باهللا العظيم .
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فالح الربيعي

ــنة على محاولة  ــبة مرور (59) س مبناس
اغتيال الزعيم اخلالد عبد الكرمي قاسم 

الفاشلة والغادرة يوم 7/10/1959...
ــادرة على اغتيال  ــذه احملاولة الغ وتعد ه
الزعيم في ذلك اليوم االسود هي االخطر 
من بني احملاوالت اليائسة في ذلك الوقت, 
كون اصابة الزعيم فيها اصابة بالغة ..

ــرف  ــذه العملية, واش ــط له ــد خط وق
ــر  ــؤاد الركابي امني س ــا كل من ف عليه
ــراق, وعلي  ــزب البعث  في الع القطر حل
ــعدي, وحازم جواد العضوين  صالح الس
ــث,  وبالرغم من  ــن في حزب البع البارزي
ــزب البعث  ــادة القومية حل ــاع القي امتن
ــن هنا القيادة  ــن تنفيذ العملية.. ولك م
ــزب في العراق اصرت على  القطرية للح
ــن هذه  ــة وهنا وم ــذه العملي ــذ ه تنفي
ــفارة االمريكية  النقطة الدالة فأن الس
ــر والفعال  ــدور الكبي ــا ال ــي بغداد له ف

باالشراف على عملية االغتيال .
ــام بتنفيذها مجموعة من افراد حزب  وق
البعث وهم.. عبد الوهاب الغريري.. وعبد 
ــت ابراهيم  ــيخلي... ومدح ــرمي الش الك
ــك..  الزيب ــى  عيس ــليم  وس ــة..  جمع
ــم.. واحمد طه  ــز جن ــمير عبد العزي وس
ــؤول صدام احلزبي).. وشاكر  العزوز..(مس

السامرائي..
ــذه  ــن ه ــاكر م ــحاب ش ــا.. مت انس وهن

العملية بساعات قليلة . وتسارع احمد 
ــني  ــريح صدام حس طه العزوز على تش

بدال عنه .
ــم اخلالد عبد  ــود مرة اخرى الى الزعي نع
ــاء من دوامه  ــم وبعد االنته الكرمي قاس
ــمي ليوم 7/10/1959, وتأخره داخل  الرس
ــد هذا  ــاعتني.. وبع ــر من س ــوزارة اكث ال
ــكرية من  ــيارته العس الوقت خرجت س
ــي مقعده  ــو جالس ف ــاع, وه وزارة الدف
اخللفي, يرافقه املقدم الركن قاسم امني 
ــائقه  ــخصي) وس اجلنابي (مرافقه الش
ــيارة وبعد خروج  اخلاص خلف مقود الس
ــيارة الزعيم من وزارة الدفاع متوجها  س
ــى بيته في حي  ــي طريقه ال ــاد ف كاملعت
ــيد وهو  ــارع الرش ــعدون مرورا بش الس
ــه باحلب,  ــني وهم يحيون ــي املواطن يحي
ــاحة  ــراءة والتقدير وقبل وصوله س والب
ــارا قليلة معدودة..  حافظ القاضي بأمت
ترجل املهاجمون الغادرون, بعد قيامهم 
باطالق عدة عيارات نارية موجهني فوهات 
البنادق نوع (بور سعيد.. مصرية الصنع) 
في الهواء الطلق, لغرض تفريق املواطنني 
ــيارة الزعيم.. ومن  القريبة, واحمليطة بس
ــدم اول املنفذين  ــهد, تق خالل هذا املش
ــيارة  ــو عبد الوهاب الغريري باجتاه س وه
ــم , واطلق اول  ــم عبد الكرمي قاس الزعي
رصاصة متهيدا لبدء عملية االغتيال, ثم 
ــر  قام برمي قنبلة دخان, ومن بعده باش
ــار الكثيف صوب  ــالق الن ــذون باط املنف
ــيارة الزعيم .. ومن خالل هذا املشهد  س
ــالق اول رصاصة  ــالل اط ــن خ ــأزم وم املت
ــرفون على عملية  ــي الهواء هرب املش ف
ــؤاد الركابي,  ــال الغادرة كل من ف االغتي
ــازم جواد  ــعدي, وح ــح الس ــي صال وعل
ــر االحرار من اجلهة  متوجهني نحو جس
املقابلة ملوقع احلادث.. ومت عبورهم مشيا 

ــر, باجتاه الكرخ..  على االقدام  عبر اجلس
الى جهة مجهولة, بدأ املنفذون اجملرمون 
ــي وبكثافة عالية  ــاص احل بأطالق الرص
ــكرية  ــيارة الزعيم العس ــى س جدا عل
ومن اثر ذلك الرمي الغادر اصيب الزعيم 
ــيارة باصابات متوسطة,  وهو داخل الس
ــخصي.. اما  وكذلك اصيب مرافقه الش
السائق فقد فارق احلياة, بعد ان تهشم 
ــي عليه وهو  ــبب كثافة الرم وجهه بس

ملقٍ برأسه على مقود السيارة ..
ــوزة  ــذي كان بح ــاد ال ــاذ العت ــد نف وبع
ــل املوقف  ــني, ما جع ــن املهاجم املنفذي
ــر جميعهم على  ــا للغاية واضط صعب
ــني بني  ــل, متوجه ــى عج ــروب, وعل اله
ــارى باجتاه  ــي محلة عقد النص االزقة ف
شارع الكفاح.. ومن ثم الى سوق الغزل 

وكانت بانتظارهم سيارة .
ــني,  ــرد اخرهم وهو صدام حس وهنا انف
ــحاب, بعد سقوط عبد  وتأخر من االنس
ــب بعدة  ــذي اصي ــري  ال ــاب الغري الوه
ــدد على  ــو جريح, ومم ــات نارية وه اطالق
ــيارة الزعيم  ــن س ــرب م ــف بالق الرصي
وتقدم صدام موجها بندقيته باجتاه رأس 
ــدام.. حتى املوت,  ــذ به االع الغريري ونف
ــبهات عن  ــكوك, والش وذلك البعاد الش

هويته .
ــني من  ــدام حس ــحاب ص ــا مت انس وهن
ــر املنفذين في  ــو اخ ــع االغتيال وه موق
ــل اللحاق  ــادرة, وقب ــة الغ ــذه العملي ه
ــرع املؤدي  ــل دخول الف ــه, وقب مبجموعت
ــرطي  ــى محلة عقد النصارى ..قام ش ال
ــيارة الزعيم باطالق  املرور القريب من س
ــني واستقرت  رصاصة باجتاه صدام حس
ــاقه.. وبدأ من اثرها ينزف دما وهو  في س
يسير بني االزقة باجتاه شارع الكفاح ومن 
ــوق الغزل .. وكانت هناك بانتظاره  ثم س

سيارة نوع مرسيدس, رصاصية اللون .
ــم  ــل الزعي ــبي نق ــدوء النس ــد اله وبع
ــفى (دار  ــم الى مستش عبد الكرمي قاس

السالم) في شارع 52 حسب طلبه .
ــا يجب ان نقف وقفة اجالال, واكبارا  وهن
ــراق العظيم .. ذلك القائد  الى زعيم الع
الذي فجر ثورة 14 متوز اجمليدة عام 1958.. 
ــيس اجلمهورية  ــا قام بتأس ومن خالله

العراقية االولى..
ــتويات في ذلك الزمن  وهو في اعلى املس

ــمس نحو  ــعاع الش ــذي اعتلى به ش ال
طريق احلرية, ومن تلك املستويات العالية 
ــن الرفيعي)  ــادر العقيد (محس ــث ب حي
ــكرية في  العس ــتخبارات  االس ــس  رئي
ــذا  ــم وكان ه ــرمي قاس ــد الك ــد عب عه
ــرات عديدة  ــل بالزعيم م العقيد يتوس
ــيارات حماية, واجبها  ــب له س ان ينس
ــوارع,  تعقب الزعيم اثناء جتوله في الش
ــبات , ومن خالل الدوام الرسمي  واملناس
في الذهاب واالياب من والى وزارة الدفاع 
ــه من عبث الغادرين, لكن  لغرض حمايت
ــم.. رفض  ــا.. الزعيم بعد الكرمي قاس هن

ذلك رفضا شديدا . واكدها (الرفيعي) 
ــا الزعيم  ــرى عندما قابل به ــدة اخ م
في مستشفى دار السالم بعد رقوده 
فيها فأعاد عليه نصيحته, بأن يضع 
ــا حتميه.. فأجابه الزعيم بكل  حراس
اطمئنان وباحلرف الواحد (شوف سيد 
ــا كاتبله  ــي اهللا م ــره الل ــن.. ت محس

ينقتل ..ما ينقتل) .
ــي تعبر عن اميان  ومن هذه املقولة الت
ــم (باهللا  ــرمي قاس ــد الك ــم عب الزعي

ــك  تعالى) وهو اميان قاطع ال  يقبل الش
ــم امللوك  ــه معظ ــا يقوم ب ــس م . عك
ــة,  الهش ــروش  الع ــاب  ــراء اصح واالم
ــاء الذين يعدون العدة  وكثير من الرؤس
ــائل والطرق بعد صرفهم  في كل الوس
ــن ويتم صرفها  ــات باهظة الثم ميزاني
ــل احلفاظ على  ــدون وجع قلب من اج ب
ــم من املوجات  ارواحهم وارواح عوائله
ــوم بها  ــحها وتق ــادرة التي تكتس الغ

ايادي اخلصم .
ــاس املنعقد  ــة ف ــي قم ــرب مثال ف نض
ــد مؤمترات  ــام 1982 وهو اح ــرب ع باملغ
ــت الطائرة  ــة العربية آنذاك هبط القم
ــاط (العاصمة  ــي مطار الرب العراقية ف
ــتقبلني (احلسن  املغربية) وكان اول املس
ــذاك.. ونزل منها  ــي) ملك املغرب آن الثان
ــكرية   ــه العس ــني مبالبس ــدام حس ص
ــكرية الفخرية.. ونزل  حامال رتبه العس
من بعده مباشرة (250) مئتان وخمسون 
ــة اخلاصة,  ــراد احلماي ــني واف ــن املرافق م
ــي  االوتوماتيك ــالح  بالس ــني  مدجج
ــلكية, تاركني  ــزة الالس ــث واالجه احلدي
خلفهم جميع طاقم الوفد العراقي من 
اعلى املستويات.. من الوزراء واملسؤولني 
ــك  ــاء مل ــد لق ــني وبع ــراء العراقي واخلب
ــت االبواب  ــني, فتح املغرب بصدام حس

ــة.. نزلت منها  اخللفية للطائرة العراقي
سيت كامل من سيارات نوع مرسيدس 
ــوداء اللون مظللة نوع (جامبو) وهي  س
ــا (6)  ــاص وعدده ــد الرص ــة ض مصفح
ــام.. ومن خالل هذا  ــي خالية من االرق وه
ــهد بقي (امللك احلسن الثاني) وهي  املش
ــا, صامتا, متعجبا, حول  في بلده.. باهت

مشاهدة ما حدث..
ــأن في ذلك  ــني للقارئ الكرمي , ب ــا نب وهن
ــة- االيرانية  ــرب العراقي العام كانت احل
ــون في جبهات  ــد ازرها, والعراقي في اش

القتال يتساقطون باجلملة .
ــزاء حول  ــرأي لقرائنا االع ــرك ال وهنا نت
ــس الدولة (اجلمهورية  التباين بني مؤس
ــني الرئيس اخلامس  ــة االولى) وب العراقي
الذي ادخل االمريكان ارض العراق بالغزو 

واالحتالل . 
وهناك تباين اخر بعد ان رسمت الواليات 
ــى  ــه عل ــن خالل ــة م ــدة االمريكي املتح
ــم في  ــد الكرمي قاس ــم عب ــع الزعي وض
ــد ان قام صحفي  ــتهدافها بع دائرة اس
ــر, والتقى  ــهور بزيارة مص بريطاني مش
من خاللها بالرئيس املصري (جمال عبد 
ــاء الصحفي الطويل  الناصر) وبعد اللق
مع عبد الناصر.. وانتهى في سؤال اخير 
ــري قائال.. كم  ــا الى الرئيس املص موجه

عدد افراد عائلتك؟ 
ــورا: عدد افراد العائلة  فأجابه الرئيس ف
خمسة افراد.. وبعد مرور شهر على هذا 
اللقاء .. قام الصحفي البريطاني نفسه 
ــالل هذه  ــى من خ ــراق.. والتق ــارة الع بزي
ــم) ..  ــم (عبد الكرمي قاس ــارة بالزعي الزي
واعاد ما جرى في نفس اللقاء الصحفي 
ــؤال  الطويل مع الزعيم.. وانتهى في س

اخير..
ــم قائال: كم عدد افراد  موجها الى قاس

عائلتك؟
فأجابه الزعيم بهدوء: عدد افراد عائلتي 
ــعب العراقي كله  (5) ماليني  اقصد الش
ــك الصحفي  ــي . حتى اندهش ذل عائلت
ــوع  ــد رج ــئ .. وبع ــواب املفاج ــن اجل م
ــاره.. كتب  ــي البريطاني الى دي الصحف
ــي صدر صفحات اجلرائد واجملالت  مقاال ف
ــمية االنكليزية وهي  ــية الرس السياس
ــذروا عبد الكرمي  ــل عنوانا بارزا .. (اح حتم
ــد  ــال عب ــن جم ــوا م ــم.. وال تخاف قاس
ــا.. اكملت الواليات املتحدة  الناصر) وهن
ــط العدواني,  ــمها باخملط االمريكية رس
ــكري الغادر  ــرافها باالنقالب العس واش
ــام 1963 .. ذلك اليوم  ــباط ع يوم 9-8 ش

االسود 

تقدم اول اِّـنفذين وهو 
عبد الوهاب الغريري 
باتجاه سيارة الزعيم عبد 
الكريم قاسم  واطلق 
اول رصاصة تمهيدا لبدء 
عملية االغتيال

 اِّـؤسف َّـ هذا اِّـجتمع ان
 الشكل اصبح يطغى على
 اِّـضمون وتركنا التدبر َّـ
 كتاب اهللا العزيز وانشغلنا
بهذا الشكل وبهذا اللباس

 لضمان حصول اِّـواطن 
على كافة احتياجاته من 
أي مادة وَّـ أي وقت يشاء 
ليس من اِّـعقول أن يشح 
اإلنتاج الزراعي لدينا َّـ 
أوقات معينة ونبقي على 
سياسة التقنني أو حظر 
استرياد تلك اِّـنتجات من 
الدول األخرى

 من اِّـنطقي حقاً انك
 التستطيع ان تكون بمواقف
 صائبة اذا لم تتعرف على
 الحق  وتلك عملية غاية َّـ
األهمية والتبصر

 اِّـنتظر هو إصالح
 تدريجي جذري عميق
 إلدارات اِّـؤسسات
 العراقية وخالف
 ذلك لن تحل األزمة
االقتصادية

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

هشام الهاشمي

 خارطة طريق
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كشف مدرب فريق الطلبة لكرة القدم يحيى علوان، ما يحتاجه فريقه الستعادة بريقه 
اهداف،  دون  الشرطة سلبياً من  الطلبة مع  الكبار.وتعادل  الفرق  واستعادة مكانته بني 
املمتاز.وقال علوان في تصريح نشره  الدوري  الرابعة من  اجلولة  مساء اجلمعة، في قمة 
املركز االعالمي للنادي، إن «نتيجة التعادل السلبي أمام الشرطة مقنعة للطرفني، ضمن 
لالستقرار  اكبر  لوقت  الفريق  «حاجة  الى  مشيرا  املمتاز»،  الكرة  لدوري  الرابعة  اجلولة 
فنياً».اضاف ان «فريقنا لم يدخل فترة إعداد كافية كونه دخل منافسات الدوري الكروي 
املمتاز مباشرة بعد انتهاء معسكر االردن دون خوض اي مباراة ودية في العراق».وبني علوان 
ان «الفريق بحاجة الى وقت لالستقرار الفني وانسجام الالعبني بشكل جيد وانا واثق من 

تقدمي العناصر املتواجدة مع االنيق نتائج إيجابية في املباريات املقبلة».

فاهم حسن فتاح 
ونحن  البريئة  مجالسنا  في  به  ونتحدث  دائما  ننبهر 
من  وذلك  النجم  هذا  عن  الشاي  من  قدحا  نحتسي  
كافة دول العالم ليس مبجال كرة القدم فقط وامنا بكافة 
لنا معترف  تظهر  بدات  والعاب جديدة  االوملبية  االلعاب 
بها وهذه االلعاب ابطالها يشار لهم بالبنان والتعجب 
الشديد وايضا تاخذنا االحاديث حد احلدية وحتدث احيانا 
ونضحك  نعود  لكننا  نظيفة  ومالسنات  مشاكل  بيننا 
املشكلة  من  جزء  نحن  لبعض  بعضنا  ويقول  كثيرا 
الرياضية ومشاكل مسؤولي الرياضة لكننا في املقابل 
جزء من احلل كاعالم عادل وحريص على سمعة العابنا 
الرياضي  والشارع  اجلمهور  من  نسمع  او  نقول  واحيانا 
نحن كل احلل وليس جزءا منه ففي كل احتادات العالم 
قنوات  خالل  من  لها  ونقرا  نسمع  لكننا  نعم  نزرها  لم 

وبحرص  جيدين  ومتابعني  العديدة  االجتماعي  االتصال 
حيث ال يوجد عندهم هكذا كم هائل من هذه املشاكل  
صغيرا كان او كبيرا في كل احتاد ونادي بجانب مشاكل 
الرياضة وتقع على  التي تدين عجلة  العليا  املؤسسات 
امور  الوطنية حل  االوملبية  اللجنة  واعضاء  رئيس  عاتق 
التناحرات والتدخل بقوة وبشده لفض امور اغلبها على 
اليوم  الرياضي  املناصب واملكاسب وهذا لالسف واقعنا 
يرى ما يطفو على  وبالعني اجملردة  واملتابع اجليد  وللناظر 
من  وهنالك  واالندية  االحتادات  لوضع  الداخلي  السطح 
واحلق  بالقضاء  يهددون  والكل  بينهم  والبغض  الكره 
واحلقوق وصحف وقنوات تلفزيونية واعالميني نكن لهم 
يالقون  ولكنهم  الصلح  جاهدين  يحاولون  االحترام  كل 
الصدود من الكل بدون استثناء وباتت عندنا جيوش من 
الشكاوي  من  بها  حقائب  ايديهم  بني  يحملون  الناس 
الكثير وجيه وغير وجيه وبتنا نخاطب محكمة الكاس 
العاملية والى كل صغيرة وكبيرة وهؤالء يريدون احلسم من 
القضاء وانشغاله بامور تستطيع املؤسسات الرياضية 
احلاكمة كوزارة الشباب واللجنة االوملبية حللحلة االمور 

الشباب  ووزارة  نقول  ان  ماذا عسانا  ولكن  تلك  اخلالفية 
على خالف دائم مع اللجنة االوملبية فمن يحل مشاكل 
االوالد ان كان االب واالم على خصام وفي عيونهم طالق 
املعسكرين  بني  مشاكل  كثب  عن  نرى  وبتنا  بغيض 
الى  ينحاز  فهذا  اطالقا  نتمناه  ال  وهذا  االعالميني  من 
واملشهد  املعسكر  ذاك  الى  ينحاز  وهذا  املعسكر  هذا 
الوشاح  الى  يتجه  وهو  ضبابيا  اليوم  اصبح  الرياضي 
والسكوت  االسيوية  االلعاب  دورة  بعد  وخاصة  االسود 
والطمطمة على تلك النتائج بعد الوعود باحملاسبة وذر 
وكانها  اوسمة  ثالثة  على  والتعكز  العيون  في  الرماد 
سنوات  اربع  بعد  علينا  تشرف  وسوف  بعينه  االعجاز 
وانها  واحلمام)  (الطاس  نفس  وسنرى  القادمة  الدورة 
ملهزلة تعيشها الرياضة بسبب سوء التخطيط وكثرة 
املشاكل املفتعلة وغير املفتعلة واكيد ان هذه املشاكل 
في  يديه  املسؤول  وضع  طاملا  املنظور  باملدى  التنتهي 
اذنيه فمن يغيث هذا املريض الذي اليسمع اال املشاكل 

ومشاكلنا مع االسف هي حصريا لنا  .

افتتحت، يوم اجلمعة املاضي، 
الرابعة  اجلولة  منافسات 
ثالث  بخوض  املمتاز  للدوري 
ملعب  ضيّف  اذ  مباريات، 
الذي  بغداد  ديربي  الشعب 
جمع فريقي الشرطة والطلبة 
والذي انتهى بالتعادل السلبي، 
الى  القيثارة  رصيد  ارتفع  اذ 
مباراة  ولديه  نقاط،  خمس 
النفط،  فريق  مع  مؤجلة 
فيما اصبح رصيد األنيق ثالث 

نقاط. 
العالمة الكاملة 

فوزا  اجلنوب  نفط  فريق  حقق 

في  احلدود  فريق  على  ثمينا 
ملعب  ضيفها  التي  املباراة 
اجلولة  حلساب  التاجي 
الضيوف  واستطاع  الرابعة، 
الكاملة  العالمة  يحققوا  ان 
باسم  الالعب  سجل  بعدما 
علي هدفا مبكرا عند الدقيقة 
ارتفع  الفوز  وبهذا  الثامنة، 
ست  الى  اجلنوب  نفط  رصيد 
نقاط، ولديه مباراة مؤجلة مع 
فريق احلسني، فيما بقي فريق 
احلدود في قاع الترتيب بنقطة 

واحدة.
  نقطة ثمينة

واالخيرة  الثالثة  املباراة 
من  االول  اليوم  ملنافسات 

فيها  ضيف  الرابعة،  اجلولة 
الصناعات  فريق  اربيل  فريق 
واستطاع  الكهربائية، 
التقدم  من  االرض  اصحاب 
عند  مبكر  هدف  بتسجيل 
طريق  عن  الثالثة  الدقيقة 
وقبل  رأفت،  محمد  الالعب 
انتهاء  املباراة  حكم  يعلن  ان 
واالضافي،  األصلي  الوقت 
استطاع الالعب سامر ماجد 
التعديل  هدف  تسجيل  من 
في الدقيقة ٩٤ من كرة ثابتة 
حارس  يسار  على  اسكنها 
وبهذه  اربيل،  فريق  مرمى 
الفريق  رصيد  ارتفع  النتيجة 

الى خمس نقاط.
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افتتحت دورة االلعاب االوملبية للشباب , امس 
السبت , مبشاركة مئتني وست دول ستتنافس 
في إطار مئتني وإحدى وأربعني فعالية مدرجة 
ضمن ثالث وثالثني لعبة رياضية في االرجنتني.

وقال املوفد الصحفي علي رياح في بيان تلقت    
ان دورة االلعاب االوملبية افتتحت امس ويشارك 
كرة  خماسي  هي  رياضات  خمس  في  العراق 
والفروسية  القوى  وألعاب  والرماية  القدم 

التي  الرياضية  االلعاب  ان  واضاف  واملبارزة. 
حددت سيشارك فيها العبينا في الدورة الفتا 
ان اللجنة االوملبية العراقية رأت  ضرورة حتقيق 
أقصى قدر من النتائج في الدورة ومبا يتناسب 
مع امكانيات رياضيينا الذين متت تسميتهم 
لالشتراك في الدورة. ويتجسد احلضور العراقي 
بوفد مؤلف من سبعة وعشرين شخصا بني 
ومدرب  وإداري  والعب  واعالمي  للبعثة  رئيس 

ومعالج طبي.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

كرة القدم ومن ميثلها يعد مبثابة سفير لبلده وعلى السفير ان يكون 
ــى صعيد االندية  ــاركاته الكثيرة عل ــل حال ، العراق ورغم مش بافض
ــرطة  ــيد والش ــة الـثمانينات عبر ناديي الرش ــدة في حقب كانت جي
ــة ومن كافة  ــوى االندي ــوالت العربية ومع اق ــى البط ــم عل وحصوله
البلدان العربية ، وبعد قطيعة دامت كثيرا جاء وفي اخر ثالث سنوات 
ــاركة بطولة االحتاد االسيوي بدأ الصقور يعيد لالذهان االجنازات  ومبش
العراقية على مستوى االندية فقد حصد بطوالتني وتاهل االن للثالثة، 
ــا النادي االخر فهو نادي النفط الذي عودنا محليا باظهار املواهوب  ام
وتعزيز املنتخبات بالعبني شباب وعبر مشاركته اخلارجية في بطولة 

االبطال العربية لالندية  اظهر الوجه احلسن للكرة العراقية   . 
ــة ليس بالهني لكننا   ــور بالوصول الى النجمة الثالث ــا فعله الصق م
ــوى البطوالت  ــم القادم باق ــوف تلعب ومن املوس ــم ان  كرتنا س نعل
ــيكون  ــال واالحتكاك مع اندية قوية وهذا س ــيوية كدوري االبط االس
ــاء اهللا  ــرة العراقية بصورة عامة لكن الفوز ان ش ــه مردود جيد للك ل
ــيكون حدثا كرويا غير مسبوق على  بالبطولة الثالثة على التوالي س
صعيد الكرة االسيوية وهذا لم يات من فراغ بل بعد عمل ادارة ومدرب 

والعبني ووقوف اجلماهير خلف ناديهم . 
ــد النفط  ــق اجملته ــا الفري ام
ــرة عراقية لم  ــدم ك ــذي ق ال
ــر الضغط  ــد عليها عب نعت
ــي خالل ٩٠ دقيقة امام  العال
ــتوى  ــى مس ــادي عل ــوى ن اق
الصفاقسي  والعرب  افريقيا 
ــود  وج ــم  رغ ــي  التونس
محترفني كثر فيه لكن ابناء 
الشاطر حسن احمد وحنكة 
ــلطان (ابو شوقي)  كاظم س
ــباب  ــني الش ــود الالعب وجه

ــن اثبتوا ان كرتنا بخير وعافية وهذا يدل على ان نادي النفط وفي  الذي
ــاره وبدأ النادي يجني  ــم كان ضمن مربع الكبار جاء بثم اخر ٣ مواس
ـــ١٦ في البطولة العربية  ــبابية وصعوده الى دوري ال من القاعدة الش
ــه كان بجدارة  ــا تصوره االخرون لكن ــة ليس محظ صدفة كم لالندي

واستحقاق . 
ــق للمنتخبات الوطنية  ــاركة العراق النادوية تعتبر خارطة طري مش
ــى املدرب اجلديد كاتانيش  ــا قدمه العبو الصقور والنفط يجب عل وم
ــتغل الفرصة وان ياخذ من هذين الفريقني وخاصة من الصقور  ان يس
الهداف حمادي احمد مع ان البعض سوف يعارض لكن ماهو املقياس 
ــتوى عال وميكنه ان نستفاد منه  ــتدعاء االداء والالعب قدم مس لالس
ــا نادي النفط  ــاك الكثير في القوة اجلوية ام ــي قادم البطوالت وهن ف
ــط  ــن الدفاع للوس ــب الوطني م ــأ للمنتخ ــه مهي ــق جميع فالفري
ــتدعوا  واهمهم الالعبني مازن فياض ومحمد داود وهم بالفعل قد اس
ــني الن ماقدموه في  ــن كال الفريق ــدرب ان يرى الباقني م ــن على امل لك
مشاركاتهم اخلارجية وظهورهم مبستوى عال يجعل اجلميع يطالب 
ــي كلتا البطولتني ونتمنى لهم  ــفراء للبلد ف بهم فهم كانوا خير س

الفوز وتشريف كرتنا .
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وقفة 

هشام كاطع الدلفي

 بغداد / 

مشاركة العراق النادوية تعترب 
خارطة طريق للمنتخبات الوطنية 
وما قدمه العبو الصقور والنفط 
يجب على اِّـدرب الجديد كاتانيش 
ان يستغل الفرصة وان ياخذ من 
هذين الفريقني
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سنغافورة/ رافق قاسم العقابي

 تواصلت في سنغافورة منافسات بطولة اسيا واحمليط 
نادي سانتوزا  والتي تقام على مالعب  بالغولف  الهادي 
ويتنافس في البطولة مئة وعشرين العبا ميثلون احدى 
واربعني دولة من بينها ثمان دول عربية وهي العراق( الذي 
مثله كال من عامر راضي وليث برنوطي )  ولبنان واالردن 
وقطر والسعودية والبحرين وسلطنة عمان واالمارات ولم 
يستطيع الفريق العراقي من التاهل للمرحلة النهائية 
ادت  ممطرة  اجواء  وسط  امس  منافساتها  اقيمت  التي 
الى توقف املنافسات لبعض الوقت وتصدر بطل الدورة 
املاضية الصيني يوكسني لني هذه املنافسات وتاله في 
جيفرسون   الفلبيني  البطولة  مفاجأة  الثاني  املركز 
البطل  هوية  تتحدد  وسوف  كانايا   الياباني  ثالثا  وحل 

اليوم وهو يوم ختام البطولة
نتيجة مشجعة

وكان الالعب الالعب العراقي عامر راضي  قد شارك في 

منافسات هذه البطولة وقد اصبح تصنيفه في املركز 
لم  مئة وعشرين العبا حيث  بني  والتسعني من  احلادي 
ولذلك  االولى  الستني  املراكز  على  احلصول  يستطيع 
هذه  راضي  واعتبر  النهائيات  في  املشاركة  عن  ابتعد 
النتيجة  مشجعة ( على حد قوله )  حيث  اعتبر هذه 
البطولة من اقوى البطوالت النها مؤهلة الهم بطولتني 

اعلى  على  لها  التحضير  كان  ولذلك  العالم  في 
مستوى 

اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد االسيوي
اجلمعية  اجتماعات  في  قد.شارك  العراق  وكان 
على  انعقدت  التي  االسيوي  لالحتاد  العمومية 
هذه  في   العراق  مثل  حيث  البطولة  هامش 
كرمي  وصفي  العراقية  البعثة  رئيس   االجتماعات 
الكناني وقد  ترأس االجتماع رئيس  االحتاد االسيوي 
تستضيف  ان  على  املصادقة  ومت  موراتسيمو  كي 
مدينة شانغهاي الصينية البطولة القادمة والتي 
ستقام في شهر ايلول ٢٠١٩ وكذلك ستستضيف 
العام  من  اذار  شهر  في  النساء  بطولة  استراليا 
القادم ومت املصادقة على بعض املقررات املالية كما 

مت املوافقة على طلب انضمام افغانستان
 الغولف الصيني يدعوا العراق ملعسكر مشترك 

على صعيد متصل تلقى االحتاد العراقي للغولف دعوة 
اقامة  اجل  من  زيونغ  زانغ  الصيني   االحتاد  رئيس  من 
والتي  القادمة  اسيا  بطولة  يسبق  مشترك  معسكر 

شهر  في  الصينية  شانغهاي  مدينة  ستحتضنها 
ان  على  مبدئيا  االتفاق  مت  حيث  القادم  العام  من  ايلول 
املقبل  العام  من  اب  شهر  في  املشترك  املعسكر  يقام 
البعثة  رئيس  بني  عقد  الذي  اللقاء  من خالل  ذلك  جاء 
الصيني في  االحتاد  رئيس  الكناني مع  العراقية وصفي 

مقر اقامة الوفدين  .
خطوة ايجابية

املضارب  على  للبطولة  املنظمة  اللجنة  اعتراض  بعد 
اخلاصة بالالعب العراقي عامر راضي واعتبارها  مضارب 
الغولف  احتاد  قام  قدمية   اصبحت  كونها  قانونية  غير 
بشراء  الكناني  وصفي  سره  بامني  واملتمثل  العراقي 
مضارب جديدة دولية وقانونية مع املنظار اخلاص بقياس 
املسافات لالعب العراقي عامر راضي  وقد تقدم الكناني 
والرياضة عبد  الشباب  وزير  الى معالي  اجلزيل  بالشكر 
العراق  ملنتخب  املتواصل  دعمه  على  عبطان  احلسني 
ايضا  وقدم  كما  اخلارجية  مشاركاته  في  بالغولف 
على  العراقية  الوطنية  االوملبية  اللجنة  الى  شكره 
راضي  عامر  الالعب  قدم  وكذلك  اللعبة  لهذه  دعمها  

الداعمة  اجلهات  وجلميع  العراقي  الغولف  الدارة  شكره 
للغولف العراقي .

اشادة اردنية
يبذلها  التي  الكبيرة  باجلهود  االردنيون  الالعبون  اشاد 
الالعب العراقي عامر راضي الذي يقيم في عمان حيث 
في  االردنيني  الالعبني  قدرات  تنمية  في  راضي  ساعد 
املشاركة  على  ايجابا  انعكس  ما  وهذا  الغولف  لعبة 
في  املقيم  الكردي  شيركو  الالعب  قدم  حيث  االردنية 
لندن مستويات رائعة وعلى صعيد متصل شارك رئيس 
منافسات  حتكيم  في  العبدلالت   هاني  االردني  االحتاد 
في  يشارك  عربي   حكم  اول  يعتبر  وهو  البطولة  هذه 
مثل هكذا بطوالت علما انه تسلم الشارة الدولية عام 

.٢٠١٦
االعالم العراقي وحيدا في البطولة

متيز االعالم العراقي بأنه االعالم العربي الوحيد املشارك 
في هذه البطولة  والذي متثل بكاتب هذه السطور رافق 
االعالميني  من  كبيرة  مجموعة  وسط  العقابي  قاسم 
كبرى  ميثلون  الذين  والعامليني  االسيويني  والصحفيني 

الصحف واحملطات العاملية   الذي بلغ عددهم اخلمسة 
الصيني  االعالم  حصيلة  وكانت  مشارك  وخمسني 
اما  الياباني  االعالم  الرقم  هذا  في  ومياثله  سبعة 
اعالميني  متثيلها بستة  املنظم فكان  البلد  سنغافورة 
هذه  وقائع  بنقل  قامت  العاملية   فوكس  قناة  ان  علما 

املنافسات وعلى الهواء مباشرة .
قناة فوكس تسلط الضوء على املشاركة العراقية 

قد  كانت  العاملية  فوكس  قناة  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
هذه  في  العراقية  املشاركة  على  الضوء  سلطت 
البطولة من خالل التقرير التي قامت باعداده ومن خالل 
اللقاء املوسع التي عملته مع الالعب عامر راضي حيث 
بطولة  في  العراقي  الغولف  مشاركات  الى  التطرق  مت 
العالم التي اقيمت مؤخرا في دبلن وكذلك في املشاركة 
الهادي في سنغافورة  واحمليط  اسيا  بطولة  احلالية في 
ومت التطرق الى الصعوبات التي تواجه الغولف العراقي. 
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منافسات بطولة اسيا والمحيط الهادي بالغولف تصل يومها االخير

بطولة  من  الـ١٦  دور  قرعة  أسفرت 
(البطولة  األبطال  لألندية  زايد  كأس 
العربية لألندية)، التي تقام  بالعاصمة 
من  العديد  عن  الرياض  السعودية 

املواجهات املثيرة.
فيما يلي نتائج القرعة:-

١-   املريخ السوداني  ×   احتاد العاصمة 
اجلزائري

مولودية   × السعودي   النصر    -٢
اجلزائر

الوصل     × املصري    األهلي    -٣
اإلماراتي

٤-   الوداد املغربي  ×  النجم الساحلي 
التونسي

النفط   × السعودي  الهالل    -٥
العراقي

الرجاء   × املصري   اإلسماعيلي    -٦

املغربي
الزمالك    × السكندري   االحتاد    -٧

املصري
٨-   وفاق سطيف اجلزائري  ×  األهلي 

السعودي
الثالثي  الـ١٦ كل من  دور  ويشارك في 
السعودي الهالل والنصر وأهلي جدة، 
واألهلي  الزمالك  املصري  والرباعي 

واالحتاد السكندري واإلسماعيلي.

مولودية  اجلزائري  الثالثي  جانب  إلى 
اجلزائر ووفاق سطيف واحتاد العاصمة، 
والوداد،  الرجاء  املغربي  والثنائي 
واملريخ  التونسي،  الساحلي  والنجم 
والوصل  العراقي،  والنفط  السوداني، 

اإلماراتي.
رئيس  الشيخ  آل  تركي  وأعلن 
ورئيس  السعودية،  الرياضة  هيئة 

مراسم  بدء  قبل  العربي،  االحتاد 
مباراة  إقامة  على  موافقته  القرعة 
استعراضية بني جنوم العرب القدامى 
املقرر  البطولة  نهائي  هامش  على 
في  زايد  بن  هزاع  ملعب  على  إقامته 
الفواز  قصي  أكد  جابه  اإلمارات.من 
في  السعودي  الكرة  احتاد  رئيس 
هامش  على  تلفزيونية  تصريحات 
حتمل  العربية  البطولة  أن  القرعة 
(الشيخ  العرب  كل  على  غاليًا  ا  اسمً
زايد)، مشيرًا إلى أنه يسعى للتنسيق 
الكرة  لتطوير  العربية  االحتادات  مع 
في الوطن العربي. ووجه أحمد حسن 
وعميد  األسبق  مصر  منتخب  قائد 
للسعوديني  شكره  العالم،  العبي 
أن  مؤكدا  االستقبال،  حفاوة  على 
اجلميع،  بني  ومودة  حب  حالة  هناك 
العربية  البطولة  حتافظ  أن  ومتمنيًا 

املقبلة. السنوات  في  قوتها  على 
منافسات  تستمر  أن  املقرر  ومن 
احلالي،  العام  نهاية  حتى  الـ١٦  دور 
تقام  الـ٣٢،  دور  في  احلال  كان  ومثلما 
ثمن  بالدور  اخلاصة  مواجهات   ٨ الـ 
النهائي، بنظام الذهاب واإلياب (خروج 
املنظمة  اللجنة  املغلوب).وأعلنت 
الـ١٦،  دور  قرعة  مراسم  أن  للبطولة 
أمثال  الفنانني  سيشارك فيها بعض 
ومحمد  املالكي  وفايز  القصبي  ناصر 
هنيدي، وحشد من الرياضيني العرب، 
العربية  االحتادات  ممثلي  بحضور 

واألندية املتأهلة.
ومتثل البطولة العربية احلالية أهمية 
أن  بعد  املشاركة،  لألندية  كبيرة 
أطلقها تركي آل الشيخ، رئيس االحتاد 
لها  ورصد  مختلف،  بنظام  العربي 

جوائز ضخمة.
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ملشاركة  نظرًا  ا،  يومً  ١٢ ملدة  احمللي،  الدوري  إيقاف  القدم،  لكرة  العراقي  االحتاد  قرر 
منتخب أسود الرافدين، في البطولة الرباعية، التي ستقام اخلميس املقبل في اململكة 
العربية السعودية. وقال صادق عبد احلسني، عضو جلنة املسابقات في االحتاد العراقي، 
الرابعة، كون املنتخب  انتهاء اجلولة  الدوري، بعد  إيقاف  في تصريحات خاصة  «قررنا 
سيغادر غدا اإلثنني  إلى السعودية».وتابع «دعوة الالعبني إلى املنتخب الوطني، ستؤثر 
بكل تأكيد على بعض األندية، وبالتالي قرر احتاد الكرة، تأجيل منافسات الدوري، حلني 
انتهاء البطولة الرباعية».ونوه صادق، أن منافسات اجلولة اخلامسة من الدوري املمتاز، 
ستنطلق في ١٩ أكتوبر/تشرين أول اجلاري، مشيرًا إلى استغالل فترة التوقف، إلقامة 

مباريات دور الـ ٣٢ من كأس العراق.

@âÎÜ€a@›�»m@ÚÓ«biä€a@Ú€Ï�j€a
b�flÏÌ@QR@Ô”aä»€a

ــي لكرة  ــب العراق ــح املنتخ يفتت
دورة  ــي  ف ــواره  مش ــاالت،  الص
ــباب، التي  ــاب األوملبية للش األلع
تستضيفها مدينة بوينس آيرس، 
ــد مبواجهة بنما.ووصل  اليوم األح
ــي، إلى العاصمة  املنتخب العراق
ــرس، بعد  آي بوينس  ــة  األرجنتيني
ــي البرازيل،  ــكره ف ــاء معس انته
ــراف  ــاص  مرانه األول حتت إش وخ
ــال طالب  ــي طالب.وق ــدرب عل امل
ــق في  ــات ل، إن الفري ــي تصريح ف
ــدورة األوملبية، الفتًا  أمت اجلاهزية لل
ــكر التدريبي الذي  ــى أن املعس إل
ــل كان محطة  ــي البرازي ــم ف أقي
ــى  عل ــوف  للوق ــة،  مهم ــداد  إع

ــل الدخول في  جاهزية الفريق قب
ــي  ف ــوز  «الف ان  ــات.وبنيَّ  املنافس
ــيمنحنا  مباراة اليوم أمام بنما س
ــة  دفعة معنوية كبيرة للمنافس
على بطاقة التأهل من اجملموعة»، 
ــس  لي ــوار  املش أن  ــى  إل ــا  منوهً

ــدال ثقته في  ــه أب ــهل، إال أن بالس
القدرة على املرور للدور الثاني.

ــة  الثاني ــاراة  املب أن  ــى  إل ــار  وأش
ــلوفاكيا يوم غد  ستكون أمام س
اإلثنني، فيما نواجه منتخب مصر 
الشقيق، األربعاء املقبل، ونختتم 

ــد  ــاء البل ــة بلق ــات اجملموع مباري
ــوم اجلمعة. ــف األرجنتني ي املضي
ــباب العراق  ــب ش ــر أن منتخ يذك
لكرة الصاالت تأهل لدورة األلعاب 
األوملبية، بعدما حصل على املركز 
الثاني في بطولة آسيا، بعد إيران.

lbjí€a@ÖbÓjΩÎc@Äbnnœa@ø@b‡‰i@ÈuaÏÌ@÷aä»€a@p¸bï@kÇn‰fl
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عن  اجلمعة،  الشرطة،  نادي  كشف 
العبي  قمصان  ألوان  تقارب  سبب 
الطلبة  فريق  قمصان  مع  فريقه 
جرت  التي  الرابعة  اجلولة  قمة  في 
الدولي. الشعب  ملعب  على  امس  

«الشرطة  ان   ، بيان   في  النادي  وقال 
املباراة  في  املستضيف  الفريق  هو 
الرئيسي  الزِّي  يرتدي  ان  يجب  وقانوناً 
الزِّي  اما املستضيف فيجب ان يرتدي 

االحتياط».
لفريق  االحتياط  «الزِّي  ان  واوضح 
الطلبة هو األزرق، وحكم املباراة مهند 

اللعب  الطلبة  فريق  من  قاسم طلب 
بالزي األساسي، لكنه تفاجأ ان لونه 

ازرق موشح باألبيض».
واضاف النادي، ان «احلكم مهند قاسم 
اوعز الفريقني بالنزول الى ارض امللعب 
بحكم ضيق الوقت ولَم يتبق سوى ١٠ 

دقائق».
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نظيره  من  السكندري،  باالحتاد  رجال  السلة  فريق  خسر 
بيروت اللبناني، خالل منافسات البطولة العربية لألندية 
في نسختها الـ٣١، املقامة حاليا في لبنان. وانتهى اللقاء 
اجلولة  إطار  في  اللبناني،  الفريق  لصالح   ٧٩-٧١ بنتيجة 
الثالثة من منافسات اجملموعة األولى بدور اجملموعات في 

البطولة.
من  كل  على  املاضيتني  باجلولتني  فاز  الثغر  زعيم  وكان 
فريقي العربي القطري بنتيجة ٨٦-٧٤، والنصر السعودي 

بنتيجة ١٠٨-٧٢ من منافسات اجملموعة األولى.
بسهولة  بفوزه  االنتصارات  نغمة  سبورتنج،  واستعاد 
على شباب قلنديا الفلسطيني ٩٩-٦٨، ليعوض خسارته 

٨١-٧١، أمام سال املغربي الذي يتصدر اجملموعة الثانية. 
ومن املنتظر أن يلتقي الفريق السكندري مع نظيره أهلي 
من  واألخيرة  الرابعة  اجلولة  إطار  في  العماني،  سداب 

منافسات دور اجملموعات بالبطولة.
اجملموعة  في  يقع  السكندري  االحتاد  فريق  أن  إلى  يشار 
األولى مع كل من بيروت اللبناني، العربي القطري،  أهلي 

سداب العماني والنصر السعودي.
يذكر أن فريق هومنتمن اللبناني هو حامل لقب البطولة 
تغلبه على نظيره جمعية سال  املاضية عقب  النسخة 

املغربي في املباراة النهائية .

ــان الرميثي،  ــواء محمد خلف ــوج الل ت
ــة  للرياض ــة  العام ــة  الهيئ ــس  رئي
ــة البحريني، بطالً  ــة، النجم اإلماراتي
لكأس زايد للسوبر اإلماراتي البحريني 

لكرة اليد.
ونال النجمة الكأس، بعد فوزه ٢٧-١٩، 
ــي، حيث أنهى  ــارقة اإلمارات على الش
الشوط األول لصاحله ١٢-٩، في املباراة 
التي جرت على صالة نادي الوصل في 
ــى اللقب  ــة، عل ــظ النجم دبي.وحاف
نفسه، والذي توج به املوسم املاضي، 
ــاً، لكن  ــارقة أيض ــاب الش على حس

املباراة وقتها أقيمت في البحرين.
ــاً، وتألق جنومه  وقدم النجمة أداءً قوي

ــموا املباراة بسهولة، رغم  حتى حس
ــن  م ــتفادة  االس ــارقة  الش ــة  محاول
ــي األرض واجلمهور، في الضغط  عامل
ــي، والعودة إلى  على الضيف البحرين

اللقاء، الذي حضره مسؤولي كرة اليد 
في اإلمارات والبحرين .

@b‡Ën”˝�„a@Êb»ibnm@b◊bçÎcÎ@Ô◊bÓ„ãÏœ
è‰n‹€@¥ÿi@ÒâÎÖ@ø@Ú»ˆaä€a

  بلغت الدمناركية كاروالين فوزنياكي واليابانية ناومي أوساكا املصنفتان ثانية وثامنة 
على التوالي، الدور ربع النهائي من دورة بكني الدولية للتنس، في حني خرجت األملانية 
أجنيليك كيربر والتشيكية كارولينا بليسكوفا من املنافسة.في الدور الثالث، تغلبت 
فوزنياكي الفائزة مطلع العام احلالي بلقب بطولة أستراليا املفتوحة، لقبها الوحيد 
في بطوالت الغراند سالم األربع الكبرى، على اإلستونية آنيت كونتافيت ٧-٥ و٦-٤، 
محققة فوزها الثاني في أربع مواجهات جمعت بينهما حتى اآلن.وتلتقي فوزنياكي 
في ربع النهائي مع التشيكية كاترينا سينياكوفا الفائزة على الهولندية كيكي 
برتنز احلادية عشرة ٦-٤ و٦-٣.من جانبها، سحقت أوساكا بطلة فالشينغ ميدوز 
األميركية، آخر البطوالت األربع الكبرى، األملانية جوليا غورغيس العاشرة ٦-١ 
هزمت  التي  شواي  جانغ  الصينية  مع  التالي  الدور  في  موعدا  وضربت  و٦-٢، 

كيربر املصنفة ثالثة بثالث مجموعات ٦-١ و٢-٦ و٦-صفر.
فوز مريح ألوساكا

«أعمل  عال  تركيز  الى  الصينية  الدورة  في  جناحها  عاما)   ٢٠) أوساكا  وعزت 
في  ثبات  إلى  أدى  االقل  على  أو  أخيرا،  ثماره  وأعطى  العام  بداية  منذ  أجله  من 
«مع  أدائها  في  انسجام  من  حققته  ملا  ارتياحها  عن  الشابة  اليابانية  املستوى».وأعربت 
أخطاء مباشرة أقل (من العام املاضي)». والتقت أوساكا أربع مرات مع منافستها الصينية 
مع فوزين لكل منهما، لكن نتيجة املواجهة األخيرة في أيار/مايو املاضي في مدريد، صبت 
ملصلحة جانغ شواي (٦-١ و٧-٥). وتواجه الفائزة في املواجهة اآلسيوية في نصف النهائي، 

الالتفية أناستازيا سيفاستوفا أو السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا .

سجل كل من سيباستيان أهو ومايكل فيرالند 
ــا هوريكانز ٣-١  ــر ليفوز كارولين هدفا وصنع آخ
ــارج ملعبه على كولومبوس بلو جاكتس، في  خ
ــمالية الليلة  ــد بأمريكا الش ــي اجللي دوري هوك
ــد مرور ٦ دقائق و٣٣  ــرز أهو هدفه بع املاضية.وأح
ــر حالة التعادل  ــة من الفترة الثانية ليكس ثاني
ــرة الثالثة وهو  ــي الفت ــد ف ــجل فيرالن ١-١، وس

هدفه األول مع الفريق.
كما سجل جوردان مارتينوك هدف كارولينا الذي 
ــم أمام نيويورك  ــر مباراته األولى في املوس خس

ايالندرز بعد وقت إضافي .

ينتظر عشاق الدوري اإلجنليزي 
ــر، قمة  ــارغ الصب ــاز، بف املمت
ــة من  ــة الثامن ــات اجلول مباري
ــع بني  ــي جتم والت ــابقة،  املس
سيتي،  ــتر  ومانشس ليفربول 
ــيما أنها  ــد، ال س ــاء األح مس
ــابقة  املس ــاركان صدارة  يتش
برصيد ١٩ نقطة لكل منهما.

ــار الفريقني كيف  ر أنص ويتذكّ
انتهت املواجهتني بينهما في 
ــم املاضي، حيث حسم  املوس
ــى  ــى عل ــاراة األول ــيتي املب س
ملعبه بخماسية نظيفة بعد 
ــم ليفربول  ــرد املبكر لنج الط

ساديو ماني.
ــول على ثأره في  وحصل ليفرب
 ،٤-٣ ــوز  بالف ــة  الثاني ــاراة  املب
ــن أجمل مباريات  في واحدة م

املوسم.
ــذه اللحظة  ــب حتى ه ويصع
ــكيلة األساسية  ن التش تكهّ
ــض  بع أن  ــر  غي ــني،  للفريق
الالعبني ستكون مشاركتهم 
مضمونة بسبب التأثير القوي 

الذي يتركوه.
ــر التالي على أبرز  ز التقري ويركّ
ــع  ــة املتوقّ ــات الثنائي املواجه

بروزها في املباراة:
أجويرو – فان دايك

ــتر  ــم مانشس ل مهاج ــجّ س
ــرو، ٥  ــيرجيو أجوي ــيتي، س س
ــا متريرتني  ــداف وأضاف إليه أه
حاسمتني في املسابقة حتى 

هذه اللحظة.
د أنّه سيسعى لزيادة  ومن املؤكّ
رصيده أمام ليفربول، لكن هذا 
مرهون بقدرة مهاجم أتلتيكو 
مدريد السابق، على التخلّص 

ة في طريقه. من عقبة مهمّ
ــف  يق ــة،  املقابل ــة  اجله ــي  ف
ــل فان دايك  ــدي فيرجي الهولن
ــب إزاحتها في  كصخرة يصع
ته  ــول، ومهمّ خط دفاع ليفرب

ــتكون  ــيتي س ــى أمام س األول
ــع  ومن ــرو  أجوي ــة  حرك ــل  ش
الكرات من الوصول إليه، فهل 

ة؟ ن من إجناز املهمّ يتمكّ
دافيد سيلفا – ميلنر

ــن املتوقّع أن يحظى جيمس  م
ــي  ــي ف ــكان أساس ــر مب ميلن
أمام فريقه  ليفربول  تشكيلة 
ــي ظل  ــا ف ــابق، خصوص الس
ــول إمكانية عدم  ــات ح توقّع
حلاق الغيني نابي كيتا باللقاء 
ــبب إصابة تعرّض لها في  بس

مباراة الفريق األخيرة.
ــر في هذه  ــرز مليلن ــة األب املهمّ
ــتتمثّل في مراقبة  ــاراة، س املب
ــتر  مانشس ــاب  ألع ــع  صان

الذي  ــيلفا،  دافيد س ــيتي،  س
ــاح هجمات  ــك مفت ــدوره ميل ب
ــي غياب  ــا ف ــه خصوص فريق

البلجيكي كيفن دي بروين.
ماني – ووكر

ــاب النجم املصري  في ظل غي
ــتواه  ــالح عن مس ــد ص محم
املعهود في اآلونة األخيرة، فإن 
بروز السنغالي ساديو ماني مع 
ليفربول كان أمرا منطقيا على 
ــر، وهو حتى اآلن  اجلناح األيس
ــي فريقه  ر قائمة هداف ــدّ يتص

في الدوري برصيد ٤ أهداف.
واعترف مدرب ليفربول، يورجن 
ب على  ــه كان يتوجّ ــوب، أنّ كل
ــات من  الهجم ــه حتويل  فريق

ــرى  ــى إلى اليس ــة اليمن اجله
ــا قد يتم  ــي، وهو م ــام نابول أم
ــتر  مانشس ــام  أم ــه  تطبيق
سيتي، لكن ماني سيصطدم 
ــن كايل  ــر األمي ــود الظهي بوج
ــرعة  ــذي يتحلّى بس ــر ال ووك
نه من إيقاف خصمه واحلد  متكّ

من خطورته.
ساني – ألكسندر أرنولد

ــتتّجه  ــة، س ــة ثاني ــن ناحي م
ــر  ــو اجلناح األيس ــار نح األنظ
ــيتي، ليروي  في مانشستر س
ساني، بعدما استعاد الالعب 

األملاني مكانته في الفريق.
ــاني بصورة متكرّرة  وجلس س
ــيتي في  ــى مقاعد بدالء س عل
بداية املوسم، لكنه عاد مؤخرا 
ما على  للتشكيلة وبدا مصمّ
استعادة مستواه، مستخدما 
ــه  ومهارات ــة  الفائق ــرعته  س

الفنية الرفيعة.
ة  غير أن األملاني سيواجه مهمّ
ــي  ــي الدول ــي تخط ــة ف صعب
ــندر- ــت ألكس ــزي ترين اإلجنلي

ــوي التعويض  ــد، الذي ين أرنول
ــادات إثر  ــا تعرّض لالنتق بعدم
ــام نابولي في  ــيئ أم أدائه الس

دوري األبطال.
ــير العديد  ــن جانب اخر تش م

ــرا، إلى  ــر في إجنلت ــن التقاري م
ــو املدير  ــام جوزيه موريني أن أي
ــتر يونايتد، مع  الفني ملانشس
باتت معدودة  ــر،  الفريق األحم
ــاك العديد من املدربني  ، وأن هن
ــة البرتغالي. ــحني خلالف املرش

ــن»  ص «ذا  ــة  صحيف ــول  وتق
اإلجنليزية، إن اإلجنليزي الشاب، 
ــوث  بورمن ــدرب  م ــاو،  ه ــدي  إي
ــحني  ــد أبرز املرش ــي، أح احلال
إلى  ــارت  مورينيو.وأش ــة  خلالف
ــتر يونايتد بات يدرك  مانشس
أن تعيني اسم كبير في تدريب 
ــاح،  النج ــن  يضم ال  ــق  الفري
ــس فان  ــدث مع لوي ــا ح مثلم

جال، وجوزيه مورينيو.
ويحظى هاو بإشادة كبيرة من 
ــع متيزه في  ــع، خاصة م اجلمي
ــه وتطوير  ــحذ همم العبي ش
الشباب، وأصبح بورمنوث حتت 
ــرق التي  ــن أكثر الف ــه م قيادت
ــي الدقائق  ــا ف ــجل أهدافً تس
ــن املباريات.وقارنت  ــرة م األخي
ــلوب هاو،  ــة بني أس الصحيف
ملانشستر  األسطوري  واملدرب 
ــون،  ــد أليكس فيرجس يونايت
ــي  ــاو العب ــب ه ــث يطال حي
ــا بالهجوم، مثل  ــه دائمً فريق

ا. فيرجسون متامً

ــوالء لفريقه  ــا ميتاز هاو بال كم
ــي  ــل ف ــث يعم ــوث، حي بورمن

ــنوات،  ــذ ٩ س ــق من الفري
آخر  ــادي  الن ــي  ف وبقى 
الرغم من  عامني، على 
ــروض الكبيرة التي  الع
ــيما من  ــا، ال س تلقاه
آرسنال.يذكر أن العديد 

ــير امس  من التقارير تش
األخير  ــيكون  س

ــو  يني ر ملو
ب  ر كمد

ــث  حي ــد،  يونايت ــتر  ملانشس
ــرف  بص ــه  إقالت ــتتم  س
ــر عن نتيجة  النظ
ــق  الفري ــاراة  مب

أمام نيوكاسل.

ــائق مرسيدس على  هيمن البريطاني لويس هاميلتون س
ــابعة  ــزة اليابان الكبرى، املرحلة الس ــارب احلرة جلائ التج
ــرة من بطولة العالم في الفورموال واحد، ووجه ضربة  عش
ــائق فيتل الطامح  ــتيان فيتل س إضافية لألملاني سيباس
ــذي يتقدم  ــل العالم احلالي ال ــن بط ــاق بصدارته.لك للح
ــني نقطة قبل خمس مراحل على  ــائق فيراري بخمس س
ــم، جنا من حادث على حلبة سوزوكا متفاديا  نهاية املوس
ــلي (تورو روسو). ــي بيار غاس ــيارة الفرنس االصطدام بس

ــني األولى  ــرع في اجلولت ــون الوقت األس ــجل هاميلت وس
ــارق  ــا بف ــة (١:٢٨٫٢١٧)، متقدم ــة) والثاني (١:٢٨٫٦٩١ دقيق
ــري بوتاس. وقال  ــى زميله الفنلندي فالتي نصف ثانية عل

ــا) عبر جهاز الراديو «هذه احللبة رائعة.  هاميلتون (٣٣ عام
ــار  هذا أفضل يوم لي!».وحل فيتل ثالثا بفارق ثمانية أعش
من الثانية عن هاميلتون الذي يتساوى معه بأربعة ألقاب 
عاملية.وعبر هاميلتون عن غضبه من الطريقة التي قلص 
فيها غاسلي من سرعة سيارته على املسار وكاد يتسبب 
ــن هاميلتون  ــيدس. ويهيم ــائق مرس ــادث قوي مع س بح
ــكل واضح على السباقات األخيرة، ففاز خمس مرات  بش
ــبع مراحل، لكنه حصل على  ــل ثانيا مرتني في آخر س وح
ــب الفريق من زميله  ــيا بعد طل خدمة من فريقه في روس
ــي  ــه لتخطيه على حلبة سوتش ــاح اجملال ل بوتاس افس

األسبوع املاضي  .

ــم والذي  ــة انتصارات هذا املوس ــا فيتل صاحب خمس أم
ــراب إعصار  ــع توقعات باقت ــس املاطر م ــذه الطق قد ينق
ــبت، فأكد أن «يوم اجلمعة كان نظيفا»  ــوزوكا الس من س
ــائق البالغ ٣١ عاما  ــع إطاراته.وتابع الس ــم معاناته م برغ
ــيارة أو أي شيء. يجب أن  ــكلة مع الس «ال توقفات، ال مش
نحاول استخراج كل ما تبقى من السيارة ليوم السبت».

وحل الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) رابعا في اجلولة 
ــون، والفنلندي  ــن ثانية عن هاميلت ــة بفارق أكثر م الثاني
كيمي رايكونن (فيراري) خامسا. وأكمل األسترالي دانيال 

ريكياردو (ريد بول) الئحة الستة األوائل.
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ــي جنم  ــل ميس ــي ليوني ــه األرجنتين يواج
ــع البلوجرانا  ــدا م ــا جدي ــلونة، حتدي برش
ــيا  ــالل مواجهة فالنس ــبوع، خ هذا األس

بالليجا. 
ــو»  ديبورتيف ــدو  «مون ــة  صحيف ــول  وتق
ــي يبدو  ــب األرجنتين ــة، إن الالع الكتالوني
ــارج  ــه خ ــات فريق ــي مباري ــب» ف «كالغري
ــم، حيث  ــا، هذا املوس ــي الليج ــه ف ميدان

خاض ثالث مباريات خارج الكامب نو حتى 
اآلن، ولم يستطع أن يسجل أي هدف.

ــى ريال  ــارج ميدانه عل ــلونة خ ــاز برش وف
ــكل  ــر بش ــيداد وبلد الوليد، وخس سوس
ــة  اجلول ــي  ف ــس  ليجاني ــام  أم ــئ  مفاج

السادسة.
وفي املباريات الثالث التي خاضها البارسا 
ــم في الليجا،  خارج الكامب نو هذا املوس

ــان دميبلي  ــداف، عثم ــق ٤ أه ــجل الفري س
ــواريز وكوتينيو هدف  ــس س ــني، ولوي هدف
لكل منهما، وغاب ميسي عن التسجيل.

ا ثقيالً  ــلونة اليوم االحد، ضيفً ويحل برش
ــة  ــات اجلول ــي منافس ــيا، ف ــى فالنس عل
ــيكون ميسي أمام  الثامنة من الليجا، وس
ــار، للمرة  ــجيل خارج الدي ــة التس إمكاني

األولى في الليجا، هذا املوسم

bÓé‰€bœ@ÙÜznÌ@ÔéÓfl@CkÌäÃ€aD
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عارضة  من  املوجهة  باالغتصاب  االتهامات  انعكست   
أزياء أميركية سابقة بحق النجم البرتغالي كريستيانو 
تراجع  اإليطالي، مع  يوفنتوس  ناديه  رونالدو سلبا على 
أسهمه في البورصة، غداة إبداء شركات راعية له قلقها 
بدأت  العام ٢٠٠٩.  الى  تعود  التي  القضية  تفاعالت  من 
كرة الثلج تكبر في وجه أفضل العب في العالم خمس 
ماسيميليانو  مدربه  اجلمعة  أكد  ما  بحسب  مرات، 
أليغري.نفى رونالدو األربعاء االتهامات املوجهة إليه من 
كاثرين مايورغا (٣٤ عاما)، باالعتداء اجلنسي عليها في 
فندق مبدينة الس فيغاس األميركية قبل تسعة أعوام، 
الشهر  بتقدميها  عليها  الضوء  تسليط  أعادت  والتي 
الالعب  «اشترى»  مسألة  بشأن  قضائية  دعوى  املاضي 
رفع قدومه  الذي  البرتغالي  صمتها فيها ألعوام. ويجد 
هذا الصيف من أسهم يوفنتوس، نفسه في مواجهة 
عالمات استفهام متزايدة كانت راعيته شركة «نايكي» 
بيان  مقابل  في  اخلميس،  عنها  معبر  أفضل  األميركية 
غيوم  اجلمعة  ميالنو  بورصة  ناديه.وعكست  من  داعم 
خسرت  اذ  تورينو،  سماء  في  تلوح  بدأت  التي  القلق 
أسهم النادي اململوك من عائلة أنييلي ٥,٠٧ باملئة من 
محليا   ١١:٢٠ الساعة  بحلول  التداوالت  في  قيمتها 

النادي الى ١٫٢٥٤ يورو،  (٠٩:٢٠ ت غ).ووصل سعر سهم 
بتراجع ملحوظ عن القيمة التي سجلها في ٢٠ أيلول/

له  األعلى  كانت  والتي  يورو)،   ١٫٨٠٦٤) املاضي  سبتمبر 
منذ إدراجه في البورصة عام ٢٠٠١.

نايكي تتابع القضية عن قرب
وحققت أسهم الفريق مكاسب تصاعدية منذ انضمام 
ريال مدريد  العام احلالي من  الى صفوفه صيف  رونالدو 
 ١٠٠ نحو  الى  قيمتها  وصلت  صفقة  في  اإلسباني، 
تخطت  املاضي،  آب/أغسطس  أواخر  وفي  يورو.  مليون 

يورو  املليار  عتبة  يوفنتوس  ألسهم  السوقية  القيمة 
ما  بفضل  البورصة،  في  إدراجه  منذ  األولى  للمرة 

اعتبرته الصحف احمللية «تأثير رونالدو».
ملانشستر  السابق  الالعب  أن  واألكيد 
توفير  على  قادر  اإلنكليزي،  يونايتد 
أحد  ذلك  وكان  حل.  أينما  العائدات 

أن  الى  «نايكي»  دفعت  التي  األسباب 
رياضيني  ثالثة  أحد   ،٢٠١٦ عام  منه  يربطهم بها جتعل 

عقد ملدى احلياة (إضافة لنجمي كرة السلة األميركيني 
مايكل جوردان وليبرون جيمس).

اال أن الشركة التي قدرت وسائل إعالم أميركية القيمة 
دوالر، وجدت  رونالدو بنحو مليار  االجمالية لعقدها مع 

أن  الى  اخلميس  مضطرة  نفسها 
من  العميق»  «قلقها  عن  تعرب 

االتهامات بحق النجم البرتغالي.

lbñnÀ¸bi@ÎÜ€b„Îâ@‚bËma@›«b–m@…fl@…ua6m@êÏn‰œÏÌ@·Ëçc
 وكاالت /

ÜÓ€a@Òä◊@ø@?Ìäzj€a@Ômaâbfl�a@äiÏé‹€@ÜÌaã@êdÿi@ãÏ–Ì@Ú‡v‰€a

@pÎ7i@‚bflc@äé±@âÜ‰ÿé€a@Öb§¸a
Ú‹é‹€@ÚÓiä»€a@Ú€Ï�j€a@ø

أن  إيطالية،  صحفية  تقارير  كشفت 
برشلونة، جدد اهتمامه بنجم نابولي، بعدما 
ضد  األخيرة  البارتينوبي  مواجهة  في  راقبه 
 «calciomercato٢٤» موقع  ليفربول.وقال 

املهاجم  تألق  تابع  برشلونة  إن  اإليطالي، 
اإليطالي لورنزو إنسيني، صاحب هدف الفوز 

على ليفربول.
تلقى  الالعب  إن  اإليطالي،  املوقع  وأوضح 
 ،٢٠١٧ عام  صيف  في  برشلونة  من  ا  عرضً

اجلنوب  فريق  صفوف  في  البقاء  قرر  لكنه 
اإليطالي.

أجرى  لبرشلونة،  االنضمام  رفضه  وبعد 
تاريخ  في  لالعب  جتديد  عملية  أكبر  نابولي 
النادي، لكن تألق لم يغب عن أنظار برشلونة، 

وأشار  املاضي.  األسبوع  مراقبته  أعاد  الذي 
يكون سهالً على  لن  املقبل  الصيف  أن  إلى 
رئيس نابولي أوريليو دي الورينتس، خاصة أن 
برشلونة يريد ضم كل من إنسيني واملدافع 

كاليدو كوليبالي

Ú„Ï‹ëäi@pbflb‡nÁa@ÒäˆaÜ€@ÖÏ»Ì@Ô€Ïib„@·¨

كشف مدرب فريق الطلبة لكرة القدم يحيى علوان، ما يحتاجه فريقه الستعادة بريقه 
اهداف،  دون  الشرطة سلبياً من  الطلبة مع  الكبار.وتعادل  الفرق  واستعادة مكانته بني 
املمتاز.وقال علوان في تصريح نشره  الدوري  الرابعة من  اجلولة  مساء اجلمعة، في قمة 
املركز االعالمي للنادي، إن «نتيجة التعادل السلبي أمام الشرطة مقنعة للطرفني، ضمن 
لالستقرار  اكبر  لوقت  الفريق  «حاجة  الى  مشيرا  املمتاز»،  الكرة  لدوري  الرابعة  اجلولة 
فنياً».اضاف ان «فريقنا لم يدخل فترة إعداد كافية كونه دخل منافسات الدوري الكروي 
املمتاز مباشرة بعد انتهاء معسكر االردن دون خوض اي مباراة ودية في العراق».وبني علوان 
ان «الفريق بحاجة الى وقت لالستقرار الفني وانسجام الالعبني بشكل جيد وانا واثق من 

تقدمي العناصر املتواجدة مع االنيق نتائج إيجابية في املباريات املقبلة».

فاهم حسن فتاح 
ونحن  البريئة  مجالسنا  في  به  ونتحدث  دائما  ننبهر 
من  وذلك  النجم  هذا  عن  الشاي  من  قدحا  نحتسي  
كافة دول العالم ليس مبجال كرة القدم فقط وامنا بكافة 
لنا معترف  تظهر  بدات  والعاب جديدة  االوملبية  االلعاب 
بها وهذه االلعاب ابطالها يشار لهم بالبنان والتعجب 
الشديد وايضا تاخذنا االحاديث حد احلدية وحتدث احيانا 
ونضحك  نعود  لكننا  نظيفة  ومالسنات  مشاكل  بيننا 
املشكلة  من  جزء  نحن  لبعض  بعضنا  ويقول  كثيرا 
الرياضية ومشاكل مسؤولي الرياضة لكننا في املقابل 
جزء من احلل كاعالم عادل وحريص على سمعة العابنا 
الرياضي  والشارع  اجلمهور  من  نسمع  او  نقول  واحيانا 
نحن كل احلل وليس جزءا منه ففي كل احتادات العالم 
قنوات  خالل  من  لها  ونقرا  نسمع  لكننا  نعم  نزرها  لم 

وبحرص  جيدين  ومتابعني  العديدة  االجتماعي  االتصال 
حيث ال يوجد عندهم هكذا كم هائل من هذه املشاكل  
صغيرا كان او كبيرا في كل احتاد ونادي بجانب مشاكل 
الرياضة وتقع على  التي تدين عجلة  العليا  املؤسسات 
امور  الوطنية حل  االوملبية  اللجنة  واعضاء  رئيس  عاتق 
التناحرات والتدخل بقوة وبشده لفض امور اغلبها على 
اليوم  الرياضي  املناصب واملكاسب وهذا لالسف واقعنا 
يرى ما يطفو على  وبالعني اجملردة  واملتابع اجليد  وللناظر 
من  وهنالك  واالندية  االحتادات  لوضع  الداخلي  السطح 
واحلق  بالقضاء  يهددون  والكل  بينهم  والبغض  الكره 
واحلقوق وصحف وقنوات تلفزيونية واعالميني نكن لهم 
يالقون  ولكنهم  الصلح  جاهدين  يحاولون  االحترام  كل 
الصدود من الكل بدون استثناء وباتت عندنا جيوش من 
الشكاوي  من  بها  حقائب  ايديهم  بني  يحملون  الناس 
الكثير وجيه وغير وجيه وبتنا نخاطب محكمة الكاس 
العاملية والى كل صغيرة وكبيرة وهؤالء يريدون احلسم من 
القضاء وانشغاله بامور تستطيع املؤسسات الرياضية 
احلاكمة كوزارة الشباب واللجنة االوملبية حللحلة االمور 

الشباب  ووزارة  نقول  ان  ماذا عسانا  ولكن  تلك  اخلالفية 
على خالف دائم مع اللجنة االوملبية فمن يحل مشاكل 
االوالد ان كان االب واالم على خصام وفي عيونهم طالق 
املعسكرين  بني  مشاكل  كثب  عن  نرى  وبتنا  بغيض 
الى  ينحاز  فهذا  اطالقا  نتمناه  ال  وهذا  االعالميني  من 
واملشهد  املعسكر  ذاك  الى  ينحاز  وهذا  املعسكر  هذا 
الوشاح  الى  يتجه  وهو  ضبابيا  اليوم  اصبح  الرياضي 
والسكوت  االسيوية  االلعاب  دورة  بعد  وخاصة  االسود 
والطمطمة على تلك النتائج بعد الوعود باحملاسبة وذر 
وكانها  اوسمة  ثالثة  على  والتعكز  العيون  في  الرماد 
سنوات  اربع  بعد  علينا  تشرف  وسوف  بعينه  االعجاز 
وانها  واحلمام)  (الطاس  نفس  وسنرى  القادمة  الدورة 
ملهزلة تعيشها الرياضة بسبب سوء التخطيط وكثرة 
املشاكل املفتعلة وغير املفتعلة واكيد ان هذه املشاكل 
في  يديه  املسؤول  وضع  طاملا  املنظور  باملدى  التنتهي 
اذنيه فمن يغيث هذا املريض الذي اليسمع اال املشاكل 

ومشاكلنا مع االسف هي حصريا لنا  .

افتتحت، يوم اجلمعة املاضي، 
الرابعة  اجلولة  منافسات 
ثالث  بخوض  املمتاز  للدوري 
ملعب  ضيّف  اذ  مباريات، 
الذي  بغداد  ديربي  الشعب 
جمع فريقي الشرطة والطلبة 
والذي انتهى بالتعادل السلبي، 
الى  القيثارة  رصيد  ارتفع  اذ 
مباراة  ولديه  نقاط،  خمس 
النفط،  فريق  مع  مؤجلة 
فيما اصبح رصيد األنيق ثالث 

نقاط. 
العالمة الكاملة 

فوزا  اجلنوب  نفط  فريق  حقق 

في  احلدود  فريق  على  ثمينا 
ملعب  ضيفها  التي  املباراة 
اجلولة  حلساب  التاجي 
الضيوف  واستطاع  الرابعة، 
الكاملة  العالمة  يحققوا  ان 
باسم  الالعب  سجل  بعدما 
علي هدفا مبكرا عند الدقيقة 
ارتفع  الفوز  وبهذا  الثامنة، 
ست  الى  اجلنوب  نفط  رصيد 
نقاط، ولديه مباراة مؤجلة مع 
فريق احلسني، فيما بقي فريق 
احلدود في قاع الترتيب بنقطة 

واحدة.
  نقطة ثمينة

واالخيرة  الثالثة  املباراة 
من  االول  اليوم  ملنافسات 

فيها  ضيف  الرابعة،  اجلولة 
الصناعات  فريق  اربيل  فريق 
واستطاع  الكهربائية، 
التقدم  من  االرض  اصحاب 
عند  مبكر  هدف  بتسجيل 
طريق  عن  الثالثة  الدقيقة 
وقبل  رأفت،  محمد  الالعب 
انتهاء  املباراة  حكم  يعلن  ان 
واالضافي،  األصلي  الوقت 
استطاع الالعب سامر ماجد 
التعديل  هدف  تسجيل  من 
في الدقيقة ٩٤ من كرة ثابتة 
حارس  يسار  على  اسكنها 
وبهذه  اربيل،  فريق  مرمى 
الفريق  رصيد  ارتفع  النتيجة 

الى خمس نقاط.
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افتتحت دورة االلعاب االوملبية للشباب , امس 
السبت , مبشاركة مئتني وست دول ستتنافس 
في إطار مئتني وإحدى وأربعني فعالية مدرجة 
ضمن ثالث وثالثني لعبة رياضية في االرجنتني.
وقال املوفد الصحفي علي رياح في بيان تلقت    
ان دورة االلعاب االوملبية افتتحت امس ويشارك 
كرة  خماسي  هي  رياضات  خمس  في  العراق 
والفروسية  القوى  وألعاب  والرماية  القدم 

التي  الرياضية  االلعاب  ان  واضاف  واملبارزة. 
حددت سيشارك فيها العبينا في الدورة الفتا 
ان اللجنة االوملبية العراقية رأت  ضرورة حتقيق 
أقصى قدر من النتائج في الدورة ومبا يتناسب 
مع امكانيات رياضيينا الذين متت تسميتهم 
لالشتراك في الدورة. ويتجسد احلضور العراقي 
بوفد مؤلف من سبعة وعشرين شخصا بني 
ومدرب  وإداري  والعب  واعالمي  للبعثة  رئيس 

ومعالج طبي.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

كرة القدم ومن ميثلها يعد مبثابة سفير لبلده وعلى السفير ان يكون 
ــى صعيد االندية  ــاركاته الكثيرة عل ــل حال ، العراق ورغم مش بافض
ــرطة  ــيد والش ــة الـثمانينات عبر ناديي الرش ــدة في حقب كانت جي
ــة ومن كافة  ــوى االندي ــوالت العربية ومع اق ــى البط ــم عل وحصوله
البلدان العربية ، وبعد قطيعة دامت كثيرا جاء وفي اخر ثالث سنوات 
ــاركة بطولة االحتاد االسيوي بدأ الصقور يعيد لالذهان االجنازات  ومبش
العراقية على مستوى االندية فقد حصد بطوالتني وتاهل االن للثالثة، 
ــا النادي االخر فهو نادي النفط الذي عودنا محليا باظهار املواهوب  ام
وتعزيز املنتخبات بالعبني شباب وعبر مشاركته اخلارجية في بطولة 

االبطال العربية لالندية  اظهر الوجه احلسن للكرة العراقية   . 
ــة ليس بالهني لكننا   ــور بالوصول الى النجمة الثالث ــا فعله الصق م
ــوى البطوالت  ــم القادم باق ــوف تلعب ومن املوس ــم ان  كرتنا س نعل
ــيكون  ــال واالحتكاك مع اندية قوية وهذا س ــيوية كدوري االبط االس
ــاء اهللا  ــرة العراقية بصورة عامة لكن الفوز ان ش ــه مردود جيد للك ل
ــيكون حدثا كرويا غير مسبوق على  بالبطولة الثالثة على التوالي س
صعيد الكرة االسيوية وهذا لم يات من فراغ بل بعد عمل ادارة ومدرب 

والعبني ووقوف اجلماهير خلف ناديهم . 
ــد النفط  ــق اجملته ــا الفري ام
ــرة عراقية لم  ــدم ك ــذي ق ال
ــر الضغط  ــد عليها عب نعت
ــي خالل ٩٠ دقيقة امام  العال
ــتوى  ــى مس ــادي عل ــوى ن اق
الصفاقسي  والعرب  افريقيا 
ــود  وج ــم  رغ ــي  التونس
محترفني كثر فيه لكن ابناء 
الشاطر حسن احمد وحنكة 
ــلطان (ابو شوقي)  كاظم س
ــباب  ــني الش ــود الالعب وجه

ــن اثبتوا ان كرتنا بخير وعافية وهذا يدل على ان نادي النفط وفي  الذي
ــاره وبدأ النادي يجني  ــم كان ضمن مربع الكبار جاء بثم اخر ٣ مواس
ـــ١٦ في البطولة العربية  ــبابية وصعوده الى دوري ال من القاعدة الش
ــه كان بجدارة  ــا تصوره االخرون لكن ــة ليس محظ صدفة كم لالندي

واستحقاق . 
ــق للمنتخبات الوطنية  ــاركة العراق النادوية تعتبر خارطة طري مش
ــى املدرب اجلديد كاتانيش  ــا قدمه العبو الصقور والنفط يجب عل وم
ــتغل الفرصة وان ياخذ من هذين الفريقني وخاصة من الصقور  ان يس
الهداف حمادي احمد مع ان البعض سوف يعارض لكن ماهو املقياس 
ــتوى عال وميكنه ان نستفاد منه  ــتدعاء االداء والالعب قدم مس لالس
ــا نادي النفط  ــاك الكثير في القوة اجلوية ام ــي قادم البطوالت وهن ف
ــط  ــن الدفاع للوس ــب الوطني م ــأ للمنتخ ــه مهي ــق جميع فالفري
ــتدعوا  واهمهم الالعبني مازن فياض ومحمد داود وهم بالفعل قد اس
ــني الن ماقدموه في  ــن كال الفريق ــدرب ان يرى الباقني م ــن على امل لك
مشاركاتهم اخلارجية وظهورهم مبستوى عال يجعل اجلميع يطالب 
ــي كلتا البطولتني ونتمنى لهم  ــفراء للبلد ف بهم فهم كانوا خير س

الفوز وتشريف كرتنا .

@@¡–‰€aÎ@âÏ‘ñ€a
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وقفة 

هشام كاطع الدلفي

 بغداد / 

مشاركة العراق النادوية تعترب 
خارطة طريق للمنتخبات الوطنية 
وما قدمه العبو الصقور والنفط 
يجب على اِّـدرب الجديد كاتانيش 
ان يستغل الفرصة وان ياخذ من 
هذين الفريقني

@Ú‰Ó$@Ú�‘‰i@ÖÏ»Ì@pb«b‰ñ€aÎ@=‹é€a@fiÖb»n€bi@ÔËn‰Ì@Ú‡ïb»€a@ÔiäÌÖ
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سنغافورة/ رافق قاسم العقابي

 تواصلت في سنغافورة منافسات بطولة اسيا واحمليط 
نادي سانتوزا  والتي تقام على مالعب  بالغولف  الهادي 
ويتنافس في البطولة مئة وعشرين العبا ميثلون احدى 
واربعني دولة من بينها ثمان دول عربية وهي العراق( الذي 
مثله كال من عامر راضي وليث برنوطي )  ولبنان واالردن 
وقطر والسعودية والبحرين وسلطنة عمان واالمارات ولم 
يستطيع الفريق العراقي من التاهل للمرحلة النهائية 
ادت  ممطرة  اجواء  وسط  امس  منافساتها  اقيمت  التي 
الى توقف املنافسات لبعض الوقت وتصدر بطل الدورة 
املاضية الصيني يوكسني لني هذه املنافسات وتاله في 
جيفرسون   الفلبيني  البطولة  مفاجأة  الثاني  املركز 
البطل  هوية  تتحدد  وسوف  كانايا   الياباني  ثالثا  وحل 

اليوم وهو يوم ختام البطولة
نتيجة مشجعة

وكان الالعب الالعب العراقي عامر راضي  قد شارك في 

منافسات هذه البطولة وقد اصبح تصنيفه في املركز 
لم  مئة وعشرين العبا حيث  بني  والتسعني من  احلادي 
ولذلك  االولى  الستني  املراكز  على  احلصول  يستطيع 
هذه  راضي  واعتبر  النهائيات  في  املشاركة  عن  ابتعد 
النتيجة  مشجعة ( على حد قوله )  حيث  اعتبر هذه 
البطولة من اقوى البطوالت النها مؤهلة الهم بطولتني 

اعلى  على  لها  التحضير  كان  ولذلك  العالم  في 
مستوى 

اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد االسيوي
اجلمعية  اجتماعات  في  قد.شارك  العراق  وكان 
على  انعقدت  التي  االسيوي  لالحتاد  العمومية 
هذه  في   العراق  مثل  حيث  البطولة  هامش 
كرمي  وصفي  العراقية  البعثة  رئيس   االجتماعات 
الكناني وقد  ترأس االجتماع رئيس  االحتاد االسيوي 
تستضيف  ان  على  املصادقة  ومت  موراتسيمو  كي 
مدينة شانغهاي الصينية البطولة القادمة والتي 
ستقام في شهر ايلول ٢٠١٩ وكذلك ستستضيف 
العام  من  اذار  شهر  في  النساء  بطولة  استراليا 
القادم ومت املصادقة على بعض املقررات املالية كما 

مت املوافقة على طلب انضمام افغانستان
 الغولف الصيني يدعوا العراق ملعسكر مشترك 

على صعيد متصل تلقى االحتاد العراقي للغولف دعوة 
اقامة  اجل  من  زيونغ  زانغ  الصيني   االحتاد  رئيس  من 
والتي  القادمة  اسيا  بطولة  يسبق  مشترك  معسكر 

شهر  في  الصينية  شانغهاي  مدينة  ستحتضنها 
ان  على  مبدئيا  االتفاق  مت  حيث  القادم  العام  من  ايلول 
املقبل  العام  من  اب  شهر  في  املشترك  املعسكر  يقام 
البعثة  رئيس  بني  عقد  الذي  اللقاء  من خالل  ذلك  جاء 
الصيني في  االحتاد  رئيس  الكناني مع  العراقية وصفي 

مقر اقامة الوفدين  .
خطوة ايجابية

املضارب  على  للبطولة  املنظمة  اللجنة  اعتراض  بعد 
اخلاصة بالالعب العراقي عامر راضي واعتبارها  مضارب 
الغولف  احتاد  قام  قدمية   اصبحت  كونها  قانونية  غير 
بشراء  الكناني  وصفي  سره  بامني  واملتمثل  العراقي 
مضارب جديدة دولية وقانونية مع املنظار اخلاص بقياس 
املسافات لالعب العراقي عامر راضي  وقد تقدم الكناني 
والرياضة عبد  الشباب  وزير  الى معالي  اجلزيل  بالشكر 
العراق  ملنتخب  املتواصل  دعمه  على  عبطان  احلسني 
ايضا  وقدم  كما  اخلارجية  مشاركاته  في  بالغولف 
على  العراقية  الوطنية  االوملبية  اللجنة  الى  شكره 
راضي  عامر  الالعب  قدم  وكذلك  اللعبة  لهذه  دعمها  

الداعمة  اجلهات  وجلميع  العراقي  الغولف  الدارة  شكره 
للغولف العراقي .

اشادة اردنية
يبذلها  التي  الكبيرة  باجلهود  االردنيون  الالعبون  اشاد 
الالعب العراقي عامر راضي الذي يقيم في عمان حيث 
في  االردنيني  الالعبني  قدرات  تنمية  في  راضي  ساعد 
املشاركة  على  ايجابا  انعكس  ما  وهذا  الغولف  لعبة 
في  املقيم  الكردي  شيركو  الالعب  قدم  حيث  االردنية 
لندن مستويات رائعة وعلى صعيد متصل شارك رئيس 
منافسات  حتكيم  في  العبدلالت   هاني  االردني  االحتاد 
في  يشارك  عربي   حكم  اول  يعتبر  وهو  البطولة  هذه 
مثل هكذا بطوالت علما انه تسلم الشارة الدولية عام 

.٢٠١٦
االعالم العراقي وحيدا في البطولة

متيز االعالم العراقي بأنه االعالم العربي الوحيد املشارك 
في هذه البطولة  والذي متثل بكاتب هذه السطور رافق 
االعالميني  من  كبيرة  مجموعة  وسط  العقابي  قاسم 
كبرى  ميثلون  الذين  والعامليني  االسيويني  والصحفيني 

الصحف واحملطات العاملية   الذي بلغ عددهم اخلمسة 
الصيني  االعالم  حصيلة  وكانت  مشارك  وخمسني 
اما  الياباني  االعالم  الرقم  هذا  في  ومياثله  سبعة 
اعالميني  متثيلها بستة  املنظم فكان  البلد  سنغافورة 
هذه  وقائع  بنقل  قامت  العاملية   فوكس  قناة  ان  علما 

املنافسات وعلى الهواء مباشرة .
قناة فوكس تسلط الضوء على املشاركة العراقية 

قد  كانت  العاملية  فوكس  قناة  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
هذه  في  العراقية  املشاركة  على  الضوء  سلطت 
البطولة من خالل التقرير التي قامت باعداده ومن خالل 
اللقاء املوسع التي عملته مع الالعب عامر راضي حيث 
بطولة  في  العراقي  الغولف  مشاركات  الى  التطرق  مت 
العالم التي اقيمت مؤخرا في دبلن وكذلك في املشاركة 
الهادي في سنغافورة  واحمليط  اسيا  بطولة  احلالية في 
ومت التطرق الى الصعوبات التي تواجه الغولف العراقي. 
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منافسات بطولة اسيا والمحيط الهادي بالغولف تصل يومها االخير

بطولة  من  الـ١٦  دور  قرعة  أسفرت 
(البطولة  األبطال  لألندية  زايد  كأس 
العربية لألندية)، التي تقام  بالعاصمة 
من  العديد  عن  الرياض  السعودية 

املواجهات املثيرة.
فيما يلي نتائج القرعة:-

١-   املريخ السوداني  ×   احتاد العاصمة 
اجلزائري

مولودية   × السعودي   النصر    -٢
اجلزائر

الوصل     × املصري    األهلي    -٣
اإلماراتي

٤-   الوداد املغربي  ×  النجم الساحلي 
التونسي

النفط   × السعودي  الهالل    -٥
العراقي

الرجاء   × املصري   اإلسماعيلي    -٦

املغربي
الزمالك    × السكندري   االحتاد    -٧

املصري
٨-   وفاق سطيف اجلزائري  ×  األهلي 

السعودي
الثالثي  الـ١٦ كل من  دور  ويشارك في 
السعودي الهالل والنصر وأهلي جدة، 
واألهلي  الزمالك  املصري  والرباعي 

واالحتاد السكندري واإلسماعيلي.

مولودية  اجلزائري  الثالثي  جانب  إلى 
اجلزائر ووفاق سطيف واحتاد العاصمة، 
والوداد،  الرجاء  املغربي  والثنائي 
واملريخ  التونسي،  الساحلي  والنجم 
والوصل  العراقي،  والنفط  السوداني، 

اإلماراتي.
رئيس  الشيخ  آل  تركي  وأعلن 
ورئيس  السعودية،  الرياضة  هيئة 

مراسم  بدء  قبل  العربي،  االحتاد 
مباراة  إقامة  على  موافقته  القرعة 
استعراضية بني جنوم العرب القدامى 
املقرر  البطولة  نهائي  هامش  على 
في  زايد  بن  هزاع  ملعب  على  إقامته 
الفواز  قصي  أكد  جابه  اإلمارات.من 
في  السعودي  الكرة  احتاد  رئيس 
هامش  على  تلفزيونية  تصريحات 
حتمل  العربية  البطولة  أن  القرعة 
(الشيخ  العرب  كل  على  غاليًا  ا  اسمً
زايد)، مشيرًا إلى أنه يسعى للتنسيق 
الكرة  لتطوير  العربية  االحتادات  مع 
في الوطن العربي. ووجه أحمد حسن 
وعميد  األسبق  مصر  منتخب  قائد 
للسعوديني  شكره  العالم،  العبي 
أن  مؤكدا  االستقبال،  حفاوة  على 
اجلميع،  بني  ومودة  حب  حالة  هناك 
العربية  البطولة  حتافظ  أن  ومتمنيًا 

املقبلة. السنوات  في  قوتها  على 
منافسات  تستمر  أن  املقرر  ومن 
احلالي،  العام  نهاية  حتى  الـ١٦  دور 
تقام  الـ٣٢،  دور  في  احلال  كان  ومثلما 
ثمن  بالدور  اخلاصة  مواجهات   ٨ الـ 
النهائي، بنظام الذهاب واإلياب (خروج 
املنظمة  اللجنة  املغلوب).وأعلنت 
الـ١٦،  دور  قرعة  مراسم  أن  للبطولة 
أمثال  الفنانني  سيشارك فيها بعض 
ومحمد  املالكي  وفايز  القصبي  ناصر 
هنيدي، وحشد من الرياضيني العرب، 
العربية  االحتادات  ممثلي  بحضور 

واألندية املتأهلة.
ومتثل البطولة العربية احلالية أهمية 
أن  بعد  املشاركة،  لألندية  كبيرة 
أطلقها تركي آل الشيخ، رئيس االحتاد 
لها  ورصد  مختلف،  بنظام  العربي 

جوائز ضخمة.
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ملشاركة  نظرًا  ا،  يومً  ١٢ ملدة  احمللي،  الدوري  إيقاف  القدم،  لكرة  العراقي  االحتاد  قرر 
منتخب أسود الرافدين، في البطولة الرباعية، التي ستقام اخلميس املقبل في اململكة 
العربية السعودية. وقال صادق عبد احلسني، عضو جلنة املسابقات في االحتاد العراقي، 
الرابعة، كون املنتخب  انتهاء اجلولة  الدوري، بعد  إيقاف  في تصريحات خاصة  «قررنا 
سيغادر غدا اإلثنني  إلى السعودية».وتابع «دعوة الالعبني إلى املنتخب الوطني، ستؤثر 
بكل تأكيد على بعض األندية، وبالتالي قرر احتاد الكرة، تأجيل منافسات الدوري، حلني 
انتهاء البطولة الرباعية».ونوه صادق، أن منافسات اجلولة اخلامسة من الدوري املمتاز، 
ستنطلق في ١٩ أكتوبر/تشرين أول اجلاري، مشيرًا إلى استغالل فترة التوقف، إلقامة 

مباريات دور الـ ٣٢ من كأس العراق.

@âÎÜ€a@›�»m@ÚÓ«biä€a@Ú€Ï�j€a
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ــي لكرة  ــب العراق ــح املنتخ يفتت
دورة  ــي  ف ــواره  مش ــاالت،  الص
ــباب، التي  ــاب األوملبية للش األلع
تستضيفها مدينة بوينس آيرس، 
ــد مبواجهة بنما.ووصل  اليوم األح
ــي، إلى العاصمة  املنتخب العراق
ــرس، بعد  آي بوينس  ــة  األرجنتيني
ــي البرازيل،  ــكره ف ــاء معس انته
ــراف  ــاص  مرانه األول حتت إش وخ
ــال طالب  ــي طالب.وق ــدرب عل امل
ــق في  ــات ل، إن الفري ــي تصريح ف
ــدورة األوملبية، الفتًا  أمت اجلاهزية لل
ــكر التدريبي الذي  ــى أن املعس إل
ــل كان محطة  ــي البرازي ــم ف أقي
ــى  عل ــوف  للوق ــة،  مهم ــداد  إع

ــل الدخول في  جاهزية الفريق قب
ــي  ف ــوز  «الف ان  ــات.وبنيَّ  املنافس
ــيمنحنا  مباراة اليوم أمام بنما س
ــة  دفعة معنوية كبيرة للمنافس
على بطاقة التأهل من اجملموعة»، 
ــس  لي ــوار  املش أن  ــى  إل ــا  منوهً

ــدال ثقته في  ــه أب ــهل، إال أن بالس
القدرة على املرور للدور الثاني.

ــة  الثاني ــاراة  املب أن  ــى  إل ــار  وأش
ــلوفاكيا يوم غد  ستكون أمام س
اإلثنني، فيما نواجه منتخب مصر 
الشقيق، األربعاء املقبل، ونختتم 

ــد  ــاء البل ــة بلق ــات اجملموع مباري
ــوم اجلمعة. ــف األرجنتني ي املضي
ــباب العراق  ــب ش ــر أن منتخ يذك
لكرة الصاالت تأهل لدورة األلعاب 
األوملبية، بعدما حصل على املركز 
الثاني في بطولة آسيا، بعد إيران.
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عن  اجلمعة،  الشرطة،  نادي  كشف 
العبي  قمصان  ألوان  تقارب  سبب 
الطلبة  فريق  قمصان  مع  فريقه 
جرت  التي  الرابعة  اجلولة  قمة  في 
الدولي. الشعب  ملعب  على  امس  

«الشرطة  ان   ، بيان   في  النادي  وقال 
املباراة  في  املستضيف  الفريق  هو 
الرئيسي  الزِّي  يرتدي  ان  يجب  وقانوناً 
الزِّي  اما املستضيف فيجب ان يرتدي 

االحتياط».
لفريق  االحتياط  «الزِّي  ان  واوضح 
الطلبة هو األزرق، وحكم املباراة مهند 

اللعب  الطلبة  فريق  من  قاسم طلب 
بالزي األساسي، لكنه تفاجأ ان لونه 

ازرق موشح باألبيض».
واضاف النادي، ان «احلكم مهند قاسم 
اوعز الفريقني بالنزول الى ارض امللعب 
بحكم ضيق الوقت ولَم يتبق سوى ١٠ 

دقائق».
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ــادي في تركيا  ــادة وتيرة التدهور االقتص منذ زي
ــب  ــي أغل ــرة، تعان ــرف اللي ــعر ص ــار س وانهي
ــذا  ــلبية له ــج الس ــئة النتائ ــواق الناش األس

ــعار العمالت  ــن هبوط أس ــور، وذلك م التده
احمللية وتوترات بأسواق املال وصوالً إلى ارتفاع 
ــواق بسبب  وتيرة خروج األموال من هذه األس
هذا القلق، وما يزيد األزمة هو االعتماد التركي 
ــات  ا عن املؤسس على احللول التقليدية بعيدً
ــدوق النقد  ــها صن املالية العاملية وعلى رأس
الدولي. ولكن ماذا لو جنحت تركيا في تخطي 
األزمة بهذه احللول؟، هل ستستفيد األسواق 

الناشئة من هذه التجربة؟
ــة، وخاصة منذ  ــوام املاضي ــدار األع ــى م فعل
ــار الربيع العربي،  ــد احلالي وانفج بداية العق
ــات االقتصادية في أغلب  ــت إدارة األزم أصبح
ــواق الناشئة؛  دول املنطقة باإلضافة إلى األس
ــدوق النقد  ــم صن ــات ودع ــة بسياس متعلق
ــروض يعتمدها  ــج ق ــالل برام ــن خ ــي م الدول

ــاد الدول، وذلك  ــدوق إلعادة هيكلة اقتص الصن
ــر واألردن  ــرب ومرورًا مبص ــة من تونس واملغ بداي
ــتوى  ــرًا األرجنتني وغيرها. لكن على مس وأخي
ــا باللجوء إلى  ــوات كثيرين له ــا ورغم دع تركي
الصندوق، فضلت البالد االعتماد على املعاجلات 
ا عن سياسات الصندوق، فهل  التقليدية بعيدً
ــتقرار االقتصادي  ــا في جلب االس تنجح تركي

ا عن الصندوق؟ بعيدً
بعيــدا عن مســاعدة النقــد الدولــي.. ما هو 

برنامج تركيا االقتصادي؟
ــى برنامج اقتصادي  ــت تركيا االعتماد عل رفض
ــد الدولي،  ــات صندوق النق ــق عن سياس منبث
ــدي للخروج  ــداد برنامج وطني تقلي وجلأت إلع
ــول) اجلاري،  ــبتمبر (أيل ــن أزمتها، ففي ٢٠ س م
ــة واملالية التركي براءت ألبيرق،  أعلن وزير اخلزان
ــدف  ته ــالده،  لب ا  ــدً جدي ــا  اقتصاديً ــا  برنامجً
ــة مبا  ــة القادم ــوام الثالث ــي األع ــه ف لتحقيق
يتوافق مع واقع البالد، وقدرة اإلدارة االقتصادية 

على اتخاذ القرارات السريعة.
ــدى بعيد؛  ــاءت واقعية إلى م ــالد ج ــداف الب أه
ــتهدف  اس ــادي  االقتص ــو  للنم ــبة  فبالنس
ــام ٢٠١٨، و٢٫٣٪ لعام ٢٠١٩،  ــج  ٣٫٨٪ لع البرنام
ــذه  وه  ،٢٠٢١ ــام  لع و٥٪   ،٢٠٢٠ ــام  لع و٣٫٥٪ 
ــابقة، بينما  ــب هي أقل من األهداف الس النس
ــا يخص التضخم، إذ  ــرزت الواقعية أكثر فيم ب
ــه إلى ٢٠٫٨٪ خالل العام  تتوقع احلكومة وصول

اجلاري، لينخفض إلى ١٥٫٩٪ في ٢٠١٩، ثم ٩٫٨٪ 
عام ٢٠٢٠، وصوال إلى ٦٪ عام ٢٠٢١.

ــي مضمونها على  ــزت ف ــول احلكومة ترك حل
ــن االقتراض  ا ع ــاص، بعيدً ــل التركي اخل الدخ
ــات املالية  اخلارجي أو طلب الدعم من املؤسس

ــراف على  ــب لإلش ــاء مكت ــة، إذ مت إنش العاملي
التدابير املتعلقة بخفض اإلنفاق وزيادة الدخل، 
ــتخدام املوارد والطاقات في القطاع  بهدف اس
ــاريع التي  ــام،  ومت تعليق تنفيذ بعض املش الع

رحت للمناقصة، ولذلك لتوفير النفقات. طُ
ــى إعطاء األولوية  ــد البرنامج كذلك عل ويعتم
ــة والطاقة  ــي الصناعات الدوائي ــتثمار ف لالس

ــات، من أجل تقليص عجز ميزان  والبتروكيماوي
املعامالت اجلارية، باإلضافة إلى مراجعة برامج 
ــة برنامج  ــادة هيكل ــي وإع ــني االجتماع التأم

ــيط الصادرات، وكما هو واضح تدخل كل  تنش
ــدي إلنعاش  ــار التقلي ــوات في اإلط ــذه اخلط ه
ــة النقدية التي  ا عن السياس ــدً االقتصاد بعي

ا بني احلكومة والبنك املركزي. تواجه اختالفً
األسواق الناشــئة تعاني.. فهل تتلقى الدعم 

من نجاح تركيا؟
ــة واصلت  ــنوات املاضي ــر س ــى مدار العش عل
ــر  ــكل كبي ــراض بش ــئة االقت ــواق الناش األس
بالدوالر عندما كانت أسعار الفائدة األمريكية 
ــتويات منخفضة للغاية، بعد األزمة  عند مس
ــت النتيجة  ــي ٢٠٠٨، وكان ــة ف ــة العاملي املالي
ــوع باالئتمان في معظم الدول  هي النمو املدف
ــد كل هذه الدول  ــب األمور ض ــئة، لتنقل الناش
ــة ديون مرتفعة للغاية مع ارتفاع قيمة  بتكلف
ــوة، وهو ما  ــة  بق ــام عمالتها احمللي ــدوالر أم ال
ــب  ظهر على الليرة مؤخرًا عندما هبطت بنس
ــية وصلت إلى ٥٠٪ وقادت معها عمالت  قياس

معظم األسواق الناشئة.
ــدار العقد املاضي  ــى أنه على م ــع ذلك إل ويرج
بات لتركيا أهمية كبيرة بني األسواق الناشئة، 
ــا أحد التجارب امللهمة للدول األخرى  باعتباره
ــا  كونه ــك  وذل ــادي،  االقتص ــتوى  املس ــى  عل
ــق طريقها  ــعت إلى ش ــدول التي س ــدى ال إح
لالنتعاش في ظل ركود عاملي، كما أن أهميتها 
ــد، وذلك  ــا هو أبع ــد إلى م ــية متت اجليوسياس
ــف «الناتو»، وأنها دولة  كونها أحد أعضاء  حل
ــيا، لذلك قد جند أن تأثيرها  متتد ما بني أوربا وآس

االقتصادي بات رياديا إلى حد ما.
ــواق  ــت الذي تعاني فيه معظم األس وفي الوق
ــاول إعادة كتابة  ــئة، فإن تركيا حاليًا حت الناش

ــإدارة األزمات في كتيب قواعد  الفصل اخلاص ب
ــى  ــوء إل ــن اللج ــدال م ــئة، فب ــواق الناش األس
ــة  ــي لدعم تعديالت السياس ــل اخلارج التموي
ــة، تبنت احلكومة مزيجا من التدابير كما  احمللي
ــي حل أزمتها  ــا، وفي حال جنحت تركيا ف ذكرن
ــيتغير بالنسبة  بهذه الطريقة؛ فإن الوضع س

لباقي األسواق.
ــارين  املستش ــر  ــان، كبي العري ــد  ــرى محم وي
ــركة «Allianz» األملانية، أن  االقتصاديني لدى ش
ا  ــة؛ كان مختلفً ــل تركيا مع األزمة احلالي تعام
ــئة، فبدالً من  ــواق الناش عن نظائرها من األس
ــلكته دول أخرى،  ــذي س ــك بالنهج ال التمس
ــار دوالر  ــي اقترضت ٥٠ ملي ــل األرجنتني الت مث
ــدوق النقد الدولي، جتنبت تركيا  مؤخرًا من صن
ــج التقليدي الذي مالت  ذلك، إذ جلأت إلى النه

االقتصادات الناشئة إلى اتباعه في املاضي.
ويكمن التحدي حاليًا في متكن تركيا من إجناح 
ــد دون اللجوء إلى  ــا االقتصادي اجلدي برنامجه
صندوق النقد الدولي، وأن تتمكن من استعادة 
االستقرار املالي والنمو، ففي حال جنحت أنقرة 
في هذا األمر فأننا سنكون أمام نهج جديد في 

إدارة األزمات في األسواق الناشئة.
باكستان والجزائر .. دول على نفس الطريق

في التاسع من (أيلول) اجلاري ناقش مستشارون 
ــتراتيجية  اس ــتانيون  باكس ــون  اقتصادي
ــة إنقاذ من صندوق  ــعة لتفادي طلب حزم واس
ــاري  ــعى اجمللس االستش ــد الدولي، إذ يس النق

ــزان املعامالت  ــز مي ــص عج ــادي لتقلي االقتص
ــك في تصميم احلكومة  اجلارية املتضخم، وذل
ــوء لصندوق  ــادي اللج ــدة للبالد على تف اجلدي

ــرًا االجتاه  ــبه كثي ــوة رمبا تش ــي خط ــد، ف النق
ــاح جتربة تركيا إن حدث  ــك أن جن التركي، وال ش
ــجع دوالً أخرى  ــيدعم خطوة باكستان ويش س

التباع نفس النهج التقليدي.
ــرًا من تركيا  ــتانية تقترب كثي ــة الباكس احلال
ــدوالري تراجعت  ــروض ال ــع املع ــد أن تراج فبع
ــات البالد من  ــدأت احتياطي ــة احمللية وب العمل
ــط تباطؤ  ــوط، وس ــي الهب ــي ف ــد األجنب النق
ــواردات،  ال ــي  ف ــبي  نس ــاع  بارتف ــادرات  الص
ــتلجأ  ــتان س ــأ معظم املاليني بأن باكس وتنب
ــة  ــى حزم ــول عل ــد للحص ــدوق النق ــى صن إل
ــرة منذ أوائل  ــة عش ــتكون الـخامس إنقاذ س

الثمانينيات .
ا اتسع عجز ميزان  وكما هو احلال في تركيا أيضً
ــتان بنسبة وصلت  املعامالت اجلارية في باكس
إلى ٤٣٪ أي حوالي ١٨ مليار دوالر في العام املالي 
املنتهي ٣٠ يونيو (حزيران)’ تأثرا بارتفاع أسعار 
ــتورد البالد  ٨٠٪ من احتياجاتها  النفط، إذ تس

النفطية، وهي كذلك أبرز أزمات تركيا.
ــا اجلزائر باعتبارها  ــى اجلانب اآلخر تبرز أيضً عل
ــض االجتاه نحو  ــة التي ترف ــدى دول املنطق إح
ــاعدة صندوق  ا ومس ــراض اخلارجي عمومً االقت
ــا تعتمد  ــاص، بينم ــكل خ ــد الدولي بش النق
ــك منذ أن  ــول التقليدية، وذل ــى احلل ــا عل حاليً
ــز بوتفليقة،  ــري عبد العزي ــع الرئيس اجلزائ من
في ٢٠١٧، حكومة بالده من االقتراض اخلارجي، 
ــها  ــي تعيش ــة الت ــة االقتصادي ــبب األزم بس
ــط التي تغذي  ــعار النف اجلزائر جراء هبوط أس
ــط  أغلب موازنة البالد.قرار بوتفليقة، جاء وس
ــد الدولي،  ــددة من صندوق النق مطالبات متع
للحكومة اجلزائرية، بضرورة اللجوء لالقتراض 
ــات الصدمة النفطية،  ــي، ملواجهة تبع اخلارج
ــر واعتمدت على  ــذا األمر رفضته اجلزائ لكن ه
ــر التقليدية،  ــندات التمويل غي ــرف بس ما يع
ــتمرار  ــي أقرتها احلكومة في ٢٠١٧. ومع اس الت
ــالد قد تتخلى اجلزائر  الضغوط املالية على الب
ــل التوجه التركي  ــن هذا االجتاه، ولكن في ظ ع
ــن التجربة التركية  ا م ــى اجلزائر دعمً رمبا تتلق

حال حققت نتائج سريعة.
الصني.. صديق األســواق الناشئة الوَّـ بديل 

النقد الدولي
ــي حتدثنا  ــدول الثالثة الت ــأن ال ــول ب ــن الق ميك
ــتان واجلزائر  ــالل التقرير؛ تركيا وباكس عنها خ
ــح بدون دعم خارجي قوي،  من الصعب أن تنج
ا  ــتثمارية أكثر من كونه دعمً يكون بصبغة اس
ــدور الذي ميكن  ــورة قروض. هذا ال ــا في ص نقديًّ

ــل أصدقاء  ــي تعد أفض ــأن الصني الت ــول ب الق
ــئة هي التي ميكن أن تقوم به،  ــواق الناش األس
ــواق الناشئة  إذ تتطلع معظم اقتصادات األس
ــن األرجنتني وفنزويال  ــر بأزمات مالية، م التي مت
ــتان صوب الصني لتلقي دعم  إلى تركيا وباكس
ا من خطط اإلنقاذ لدى صندوق النقد  أقل إرهاقً

الدولي.
ــبيل املثال وعلى مدى العقد املاضي،  فعلى س
ــار دوالر في صورة  ــو ٦٢ ملي ــت الصني نح قدم
ــني وقعت مقايضات  ــروض إلى فنزويال، في ح ق
ــرة منذ عام ٢٠٠٩.  ــالت مع ٣٢ جهة مناظ العم

ــذه املقايضات كل  ــتفادت من ه وحتى اآلن اس
من باكستان واألرجنتني وتركيا وكذلك اجلزائر، 
وساعدت هذه املقايضات على زيادة االحتياطي 

من النقد األجنبي لدى الشركاء املتعثرين.
ــال الرئيس التركي، رجب  ــبة لتركيا، ق فبالنس
ــزم إصدار  ــالده تعت ــرًا إن ب ــب أردوغان مؤخ طي
ــى، وذلك  ــوان للمرة األول ــندات مقومة بالي س
ــد من  ــك ملزي ــل، وكذل ــادر التموي ــع مص لتنوي
ــواق الناشئة،  التعاون االقتصادي بني دول األس

ــة أمام  ــم البدائل احلقيقي ــني أه ــرًا الص معتب
ــة الدائرة  ــي ظل احلرب التجاري بالده، خاصة ف

حاليًا بني الصني وأمريكا.
ــراءت ألبيرق، أعلن  ــة التركي، ب ــر املالي وكان وزي
ــالده حصلت  ــوز) املاضي، أن ب ــة يوليو (مت بنهاي
على حزمة قروض من مؤسسات مالية صينية، 
بقيمة ٣٫٦ مليارات دوالر، وذلك لصالح القطاع 
اخلاص واملؤسسات العامة والبنوك، لالستثمار 
ــو ما يعد  ــة واملواصالت، وه ــي مجالي الطاق ف

حتوّال كبيرًا في العالقات التركية الصينية.
ــوزراء اجلديد عمر  ــتان، قال رئيس ال وفي باكس

ــتبعد طلب  ــتان ال تس ــرًا إن باكس ــان، مؤخ خ
ــو مصطلح  ــن «دول صديقة» -وه ــاعدة م املس
ــني الصني  ــاء التاريخي ــادة احللف ــه ع يقصد ب
ــعودية- وذلك لتفادي اللجوء إلى صندوق  والس
ــني البارز في أن  ــا يوضح دور الص ــد، وهو م النق
ــن الصندوق  ــزًا لهذه الدول ع ــون بديالً جاه تك

الذي ينهك االقتصادات الناشئة بطلباته.

ــبعة بلدان  ــة بان س ــادت تقارير اعالمي اف
ــر اقتصاديّاتها  ــد تتأث ــة على األقل ق عربيّ
ــد الذي  ــي اجلدي ــون األمريك ة بالقان ــدّ بش
مة «أوبك»  ــى منظّ ــعى إلى القضاء عل يس
ــماح  رة للنفط من خالل الس ول املصدّ للدّ

مبقاضاتها في احملاكم األمريكيّة.
ــم يجد  ــام ٢٠٠٠ ل ــران) ع ــو (حزي ــي يوني ف
ا  ــرب كول دعمً ــيناتور الدميوقراطي هي الس
ــل  ــون «نوبك»؛ إذ فش ــروع قان ــر ملش يُذك
ــي مترير  ــي ف ــرس األمريك ــاء الكونك أعض
ــرة؛ وذلك  ــذي قدمه كول ألول م ــون ال القان
ــرّعني  ــات نظر املش ــبب اختالف وجه بس
ــون.  القان ــذا  له ــة  الغالبي ــة  ومعارض
السيناريو ذاته تكرر في ٢٠٠٧؛ عندما أعاد 
جون كونيرز طرح القانون بصيغة جديدة، 
ا،  ــا أيضً ا قويً ــقَ دعمً دًا لم يتل ــدّ لكنه مج
ــي الكونكرس –  ــم موافقة غرفت وذلك رغ
مجلسي الشيوخ والنواب – على القانون، 
ــبق  ــد أن قال الرئيس األس مد بع ــه جُ لكن
جورج بوش إنه سيمارس حق النقض على 
ــف الوضع اآلن عن  ــريع، فلماذا يختل التش

السنوات املاضية؟
مشروع قانون «منع التكتالت االحتكارية 
ــط»، املعروف اختصارًا  إلنتاج وتصدير النف
ــة  احلصان ــاء  إلغ ــى  إل ــدف  يه ــك»  بـ«نوب
رة  ــيادية ألعضاء منظمة الدول املصدّ الس

ــذ الواليات  ــك» من أن تتخ ــط «أوب للنف
ــا  قضائيً ــراء  إج ــة  األمريكي ــدة  املتح
ــل مصدر جدل  ــم، وهو قانون ظ بحقه
لفترات طويلة، لكن منذ بداية األلفية 
عارض الرؤساء األمريكيون هذا املشروع، 
ــى اآلن، إال أن  ــم يظهر للنور حت لذلك ل
ا كبيرًا  ــى زخمً ــه حاليًا تلق فُرص جناح

ــي دونالد ترامب،  من طرف الرئيس األمريك
ــه  ــه وتهديدات ــرًا انتقادات ــرّر مؤخ ــذي ك ال
ــاع الكبير  ــط االرتف ــة «أوبك»، وس ملنظم
ــع البعض أن  ــعار النفط التي يتوق في أس

تالمس مستوى ١٠٠ دوالر للبرميل.
ــي:  ــة، ه ــبع دول عربيّ ــك» س ــمّ «أوب وتض
ــت، وليبيا، وقطر،  ــراق، والكوي اجلزائر، والع

والسعودية واإلمارات.
ــروع  ــل هذا املش ــرس مبث ــام الكونك اهتم
ــوام ضئيلة في  ــذي كانت فرصه قبل أع ال
ا في  ــى قانون، بات اآلن مختلفً أن يتحول إل
ــم من معارضة  ــة ترامب، فبالرغ ظل رئاس
ــركات نفط مشروع  مجموعات أعمال وش
ــدول األخرى  ــام ال ــن قي ــا م ــون خوفً القان
ــادة، وكذلك معارضة  باتخاذ إجراءات مض
ــة ومعهد البترول  ــارة األمريكي غرفة التج
ــذه املواقف قد  ــون؛ فإن ه ــي للقان األمريك

ــك كما حدث  ــيء، وذل ــر في األمر ش ال تغيّ
ــذي واجه معارضة  ــتا» ال في قانون «جاس

مشابهة، وجرى إقراره رغم ذلك.
ما الذي قد يفعله «نوبك» بالعرب؟

ــروع قانون «نوبك» إلى تغيير  ــعى مش يس
ــي  األمريك ــكار  االحت ــة  مكافح ــون  قان
ــمح مبقاضاة منتجي «أوبك» بتهمة  ليس
ــيجعل تقييد إنتاج النفط أو  التواطؤ، وس
ا للقانون،  الغاز أو حتديد أسعارهما مخالفً
ــي تقضي  ــيادية الت ــة الس ــل احلصان ويزي
احملاكم األمريكية بوجودها مبوجب القانون 
ــيضع دول «أوبك»  احلالي، وهو األمر الذي س
ــرب فيها أكثر من ٥٠٪  التي ميثّل انتاج الع

منها في مأزق كبير.
ــصّ قانون مكافحة االحتكار األمريكي  وين
ــني  ــد ب ــي تنعق ــات الت ــع االتفاق ــى من عل
ــعار  أس ــد  لـتحدي ــة  التجاري ــركات  الش
رّم  السلع أو اخلدمات التي تقدمها، كما حتُ
رَى بني  ــي جتُ ــني املفاوضات الت ــذه القوان ه
ــا التحكم في  ــم مبقتضاه ــركات ويت الش
ــعر املنتج، أو اإلبقاء عليه، ومع التغيير  س
اجلديد ستدخل منظمة «أوبك» حتت طائلة 
ــتفقد قيمتها  ــك» س ــون، أي أن «أوب القان
ــيني على  ــا أحد املؤثرين األساس باعتباره
ــي اإلنتاج  م ف ــن ناحية التحكّ ــعار م األس
ــم «أوبك» في  ــودًا، إذ تتحك ــا وصع هبوطً
إنتاج الدول األعضاء عبر وضع مستهدفات 
ا في  ــديدً ا ش لإلنتاج؛ مما قد يعني انخفاضً

أسعار النفط ستتأثر به اقتصاديّات الدول 
ــت مظلّة  ــة حت ــبع املنضوي ــة الس العربي

«أوبك».
هل ما تفعله «أوبك» يعد احتكارا؟

ــرين الثاني) ٢٠١٦ توصلت  في نوفمبر (تش
ــض إنتاجها  ــأن تخفي ــك» التفاق بش «أوب
النفطي ألول مرة منذ عام ٢٠٠٨، ومنذ هذا 
القرار ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ٨٣٪ 
حتى اليوم، كما يوضح املؤشر التالي، وهو 
األمر الذي أثار غضب املشرّعني األمريكيني؛ 
ــق الضرر  ــك» تلح ــرارات «أوب ــدوا أن ق إذ أكّ
ــل تدخالً في  ــتهلكني، ومتث ــددًا باملس مج

األسواق احلرة.
وبالرغم من هذا االرتفاع الكبير، اختتمت 
منظمة «أوبك» اجتماعها في اجلزائر في ٢٣ 
سبتمبر (أيلول) املاضي، دون توصية رسمية 
بأي زيادة إضافية في إمدادات النفط، وذلك 

بالرغم من احلديث عن األثر الكبير التي قد 
تتسبب به العقوبات األمريكية على إيران، 
ــب الرئيس األمريكي  في رفض واضح لطل
ــبّب كذلك  بزيادة إنتاج النفط، وهو ما تس

في قفزة كبيرة ألسعار النفط.
ــي العروض  م ف ــياق التحكّ ــس س وفي نف
ــررت في  ــد ق ــك» ق ــت «أوب ــة، كان النفطي
ــة خفض  يونيو املاضي التخلّي عن سياس
ــاء حتت  ــا أنه ج ــد قيل حينه ــاج، وق اإلنت
ــادة الرئيس  ــية جاءت بقي ضغوط سياس
ــن على كل  ــد ترامب، لك ــي، دونال األمريك
ــواء جاء القرار بضغوط أو غيرها،  حال فس
تبقى قرارات وتصريحات وإنتاج دول «أوبك» 
ا لألسعار وهو ما يعتبر في  ا أساسيًّ محرّكً

عرف االقتصاد احتكارًا.
ــةً في  ــر أهمي ــلعة األكث ــو الس ــط ه النف
ــد أكثر من  ــؤول عن س ــو مس ــم، فه العال
ــتهالك العاملي من الطاقة، كما  ثلث االس
ــكل  أن البلدان الغنية بالنفط تعتمد بش
ــا  ــلعة لنموه ــذه الس ــى ه ــي عل أساس
االقتصادي. ومنذ اكتشافه في عام ١٨٥٩، 
ــاحة كبيرة  ــغل مس ما يزال حتى اآلن يش
ل  ــكّ ــراع العاملي، ويش ــة الص ــن خريط م
ــم احملاوالت  ــس للطاقة، رغ ــب الرئي العص
ــل له  ــن بدي ــث ع ــة للبح ــة احلثيث العاملي

بأسعار تنافسية.
ــتحوذ «أوبك» على نصيب األسد من  وتس
ــت من بناء  ــا أنها مؤخرًا متكن النفط، كم

ــني املنتجني  ــاون ب ــة» للتع ــة عاملي «منصّ
ــيا  ــادر، إذ باتت روس ــي ن ــدث تاريخ ــي ح ف
ــك»، أي أن  ــا على طاولة «أوب ــودة دائمً موج
ــتثناء  أهم منتجي النفط في العالم باس
أمريكا يتخذون قرارات مشتركة تؤثر على 
ــع املنظمة أمام  ــعار، وهو أمر آخر يض األس

مخاطر «نوبك» .

ــة.. هل يهدد  ــا قانوني ــكا تريدها حربً أمري
«نوبك» بقاء «أوبك»؟

ــاج النفط في نهاية  قبل اتفاق خفض إنت
٢٠١٦، كان الكثيرون يرون أن «أوبك» لم يعد 
ــوق النفط العاملي  ــوري في س لها دور مح
وأن تأثيرها على األسواق ملا يعد كالسابق، 
ــي عادت الثقة  ــد االتفاق التاريخ ولكن بع
ــت قوية، وهو  ــي أن «أوبك» مازال للبعض ف
ــدو األمني  ــده محمد باركين ــر الذي أك األم
ــه أوبك،  : «لم تنت ــالً ــك»، قائ ــام لـ«أوب الع
ا أن  ــد»، مضيفً ــر النفط بع ــم ينته عص ول
ــر، مدلالً  ــرق ومبش ــتقبل «أوبك» مش مس
ــاوز كثير من  ــى جت ــك بقدرتها عل ــى ذل عل

الصعوبات واألزمات .
ــدرة «أوبك» في  ــا ذكرنا، تعتمد ق لكن كم
األساس على التحكم في إمدادات النفط 
ــك» فإن  ــال مت إقرار «نوب ــي ح ــة، وف العاملي
املنظمة قد تتعرض لضغوط كبيرة متنعها 
ــدور، أي أن بقاء املنظمة  من القيام بهذا ال
ــعودية  ــيكون على احملك، ويبدو أن الس س
ــك» أصبحت عاجزة عن  باتت تدرك أن «أوب
القيام بهذا الدور خاصة في ظل املعارضة 

اإليرانية الدائمة لتوجهات اململكة.
    أوبك باتت على فراش اِّـوت

ــة  ــني لوكال ــد احمللل ــح أح ــذا تصري كان ه
ــان) املاضي، إذ  ــس برس في أبريل (نيس فران
قال اخلبير الكويتي في مجال النفط كامل 
ا يبدو وكأنه  ــا جديدً احلرمي أن هناك تعاونً

ــح اخلبراء  ــي»، إذ رج ــعودي روس «حلف س
ــيقوض دور «أوبك»، وفي  ــف س أن هذا احلل
الواقع سرعان ما أثبتت األيام أن السعودية 
ا  بالفعل باتت تعمل في حلف خاص بعيدً

عن املنظمة التي تقلص دورها مؤخرًا.
ا ملصادر إعالمية فإن روسيا والسعودية  ووفقً
ــبتمبر املاضي  ــريًا في س ا س ــا اتفاقً أبرمت

ــعار  ــادة إنتاج النفط لتهدئة األس على زي
اآلخذة باالرتفاع، وأخطرتا الواليات املتحدة 
قبل اجتماع في اجلزائر مع منتجني آخرين، 
وهو ما يوضح أن السعودية بالفعل تعمل 
ــك»، فاململكة باتت  ا عن «أوب ــدً حاليًا بعي
ــيا  ــاج النفط مع روس ــات إنت حتدد سياس

بدون استشارة بقية أعضاء أوبك.
هل تمتلك «أوبك» أسلحة للرد؟

ــلحة  ــك» في الواقع أس ــك دول «أوب ال متتل
حقيقة للرد على القانون األمريكي في حال 
ــر يعتمد على كل  ــب، ولكن األم مرّره ترام
ــتثمارات  دولة من ناحية التعامل مع االس
ــر  اخلاصة بها في أمريكا، وهي حرب يخس
ا، لكن في الوقت احلالي  ــع دائمً فيها اجلمي
ــد القانون؛  ــعى املنظمة للتحصن ض تس
ــوف  ــير التقديرات إلى أن «أوبك»، س إذ تش
ــارين قانونيني، من أجل  ــتعني مبستش تس

التحصن .
ــق  ــى الفري ــرة التق ــهر األخي ــالل األش وخ
ــن  ــة م ــة مبجموع ــي املنظم ــي ف القانون
ــي العالم،  ــرى ف ــة الكب ــب القانوني املكات
ــعى  ــد كايس»؛ إذ تس ــا «وايت آن ــن بينه م
ــى قوانني  ــا عل ــة قراراته ــة ملوافق املنظم

ــث ال تتأثر بالقانون  االحتكار العاملية بحي
ــل هذا األمر  ــي، لكن حتى اآلن يظ األمريك
مجرد توقعات، وفي انتظار ما تخبئه األيام 

القادمة حول هذا األمر.
ــتخدام  ــنوات األخير اس ــي الس ــح ف يتّض
ــالح جديد من أجل ليّ ذراع  ــنطن لس واش
ــوع  ــى اخلض ــا عل ــرى وإجباره ــدول األخ ال
ــالح القوانني  ــات األمريكية، وهو س للرغب
ــك» األخير أقر  ــل قانون «نوب ــدة. فقب اجلدي
ــون «العدالة ضد  الكوجنرس األمريكي قان
رعاة اإلرهاب» املعروف اختصارًا بـ«جاستا» 
ــون الذي  ــو القان ــبتمبر ٢٠١٦ ، وه ــي س ف
ــخاص  يُقلص نطاق حصانة الدول أو األش
ــماح للمحاكم  ــالل الس ــن خ ــب م األجان
ــد دولة أجنبية  ــة بنظر قضايا ض األمريكي

في أحداث إرهابية .
إذ يتُيح القانون ألهالي ضحايا ١١ سبتمبر 
ــعوديني أمام  ــؤولني س ٢٠٠١، مبقاضاة مس
ا  ــكل تهديدً ــاء األمريكي، وهو ما ش القض
ــرًا للمصالح السعودية االقتصادية  مباش
ــت اململكة عن طرح  ــي أمريكا، إذ تراجع ف

ــاب العام، بعد أن  ــهم «أرامكو» لالكتت أس
ــبة  كان الطرح أهم حدث اقتصادي بالنس

للمملكة خالل العقود األخيرة .
ــي نقلت عن  ــرز» الت ــة «رويت ــا لوكال ووفقً

ــعودية – أكبر مصدر  ــادر لها فإن الس مص
ــة من أن «نوبك»  ــط في العالم – قلق للنف
ــا يعرض  ــو م ــتا»، وه ــي «جاس ــد يحاك ق
استثمارات للسعودية بنحو تريليون دوالر 
ــائر  ــات املتحدة لكثير من اخلس ــي الوالي ف
ــاريًا؛ إذ  ــك» قانونًا س ــي حال أصبح «نوب ف
ــعودي  ــة أن وزير الطاقة الس ذكرت الوكال
ــأن القانون مع  خالد الفالح أثار اخملاوف بش
مسؤولني أمريكيني من بينهم وزير الطاقة 
قدت  ــالل اجتماعات خاصة عُ ريك بيري، خ

في األشهر األخيرة .
ــار إلى أن العديد من املصادر اإلعالمية  يش
ــت الطرح  ــعودية ألغ ــن أن الس ــت ع حتدث
ــط الوطنية  ــركة النف ــيّ والعاملي لش احملل
ــيعد  ــذي كان س ال ــو»  «أرامك ــة  العمالق
ــخ، وجرى  ــي التاري ــه ف ــن نوع ــم م األضخ
ــارين املاليني لإلدراج، وهو  تسريح املستش
ا  ــعودي، موضحً ما ينفيه وزير الطاقة الس
أن «احلكومة ما تزال ملتزمة بالطرح األولي 
ــبق  ــه س العام ألرامكو»، لكن الوزير نفس
ــارس (آذار) املاضي على أن  ــد في ٢٢ م أن أك

ــدد إدراج  ــدر قلق ويه ــد مص ــتا» يع «جاس
أرامكو في بورصة دولية.

12 قضايا
هل تمهد تركيا طريق األسواق الناشئة لحل أزمتها بعيدا عن «النقد الدولي»؟
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رفضت تركيا االعتماد على برنامج اقتصادي منبثق 
عن سياسات صندوق النقد الدولي ولجأت إلعداد 

برنامج وطني تقليدي للخروج من أزمتها

ينص قانون مكافحة االحتكار األمريكي على منع 
االتفاقات التي تنعقد بني الشركات التجارية 
لـتحديد أسعار السلع أو الخدمات التي تقدمها

تربز الجزائر باعتبارها 
إحدى دول اِّـنطقة التي 
ترفض االتجاه نحو 
االقرتاض الخارجي عمومـًا

هل يستطيع العرب إنقاذ نفطهم من فخ القانون األمريكي «نوبك»؟
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امير الكويت بوشالعاهل السعودي

العاهل االردنيالرئيس التونسياردوغان



نادية مراد .. العراقية االيزيدية التي انتقلت من رق العبودية الداعشية الى جائزة نوبل للسالم لعام ٢٠١٨

ــن النقاط املهمة،  ــي التقرير: «م ووَرد ف
أن الصني تشكل خطراً كبيراً ومتزايداً 
ــواد وتكنولوجيات تُعتبر  ــى توريد م عل
استراتيجية وشديدة األهمية بالنسبة 

إلى األمن القومي األميركي».
في السياق ذاته، نفت «أبل» و «أمازون» 
ــل عن  ــرغ»، نق ــرته «بلومب ــراً نش تقري
ــتخبارات  ــزة اس ــن أجه ــدراً م ١٧ مص
وشركات، تأكيدهم مزاعم حول رقائق 
ــيس صينيون  ــها جواس ــر دسّ كمبيوت
ــركة ووكاالت  ــو ٣٠ ش ــي معدات نح ف

حكومية أميركية.
ــن اجليش  ــأن «وحدة م ــر ب ــاد التقري وأف
ــلة إمداد  ــلّلت إلى سلس الصيني تس
خاصة بشركة سوبر مايكرو كمبيوتر، 
ــر، من أجل  ــة ألجهزة الكمبيوت املُنتج
ــتخدامها  وضع رقائق خبيثة ميكن اس
ــرار  وأس ــركات  ش ــرار  أس ــرقة  لس
 ١٧» أن  ــة  الوكال ــدت  وأك ــة».  حكومي
ــؤولون حكوميون  ــدراً، بينهم مس مص
ــركات، أكدوا  ــل الش ــادر من داخ ومص
ــرى». كما  ــراق املعدات وعناصر أخ اخت
ــل  ــن داخ ــادر م ــى ٣ مص ــتندت إل اس
ــركة عثرت عام  ــل»، لتأكيد أن الش «أب
ــي خوادم  ــق خبيثة ف ــى رقائ ٢٠١٥ عل
ــترتها من الشركة املنتجة ألجهزة  اش

الكمبيوتر.

لكن «أبل» نفت الرواية، 
الفتة إلى أنها أجرت حتقيقاً في مزاعم 
ــازون»  ــرت «أم ــا اعتب ــرغ»، كم «بلومب
ــركة  ــر «غير صحيح». ونفت ش التقري
ــا  (مقرّه ــر»  كمبيوت ــرو  مايك ــوبر  «س
ــت عمالءها  ــا) أن تكون باع كاليفورني
خوادم حتوي رقائق خبيثة في اللوحات 
األم ألنظمتها، وأكدت أنها لم تعثر أبداً 
ــى أي رقائق خبيثة، ولم يردها من أي  عل
ــة العثور على  ــل أو وكالة حكومي عمي

مثل هذه الرقائق.

هها  إلى ذلك، نددت بكني باتهامات وجّ
ــك بنس  ــي ماي ــس األميرك ــب الرئي نائ
ــات األميركية،  ــي االنتخاب ــل ف بالتدخ
ــاع تُعتبر سابقة» للتدخل  ببذل «مس
ــي  النصف ــد  التجدي ــات  انتخاب ــي  ف
للكونغرس، املرتقبة في تشرين الثاني 
ــة املرتقبة  (نوفمبر)، وانتخابات الرئاس
ــة الرئيس  ــام ٢٠٢٠»، ملنع جتديد والي ع

دونالد ترامب.
ــة  اخلارجي ــم  باس ــة  الناطق ــت  وقال
ــدة  ــات املتح ــو الوالي ــة: «ندع الصيني
ــه، والكفّ  ــح خطأ ارتكبت إلى تصحي
ــويه  ــاس، وتش عن اتهام الصني بال أس
سمعتها واإلضرار مبصاحلها وبالعالقات 
أن  ــت  وأضاف ــة».  األميركي ــة-  الصيني
ــر مبررة ضد  ــق اتهامات غي بنس «أطل
السياسة الداخلية واخلارجية للصني، 
ه سمعتها بقوله إنها تتدخل في  وشوّ
ــات املتحدة)  ــؤون الداخلية (للوالي الش
ــألة  ــات األميركية. املس ــي االنتخاب وف
ــاعات،  إش ــى  ال ــتند  يس ــرد كالم  مج
ــت:  ــأ». وتابع ــواب باخلط ــط الص وخل
ــني دائماً مبدأ عدم التدخل  «تلتزم الص
في الشؤون الداخلية لآلخرين، وليست 
لدينا مصلحة في التدخل في الشؤون 
ــية) في  (الرئاس واالنتخابات  الداخلية 

الواليات املتحدة».

ــتفزازات  «اس ـــ  ب ــني  بك ــددت  ن ــا  كم
ــات املتحدة»،  ــكرية تنفذها الوالي عس
ــة من طراز  ــق قاذفات أميركي بعد حتلي
ــازع عليها في  ــي- ٥٢» فوق جزر متن «ب

محيط بحر الصني اجلنوبي.
وكان ناطق باسم وزارة الدفاع األميركية 
ــات بي- ٥٢  ــون) أعلن أن «قاذف (البنتاغ
شاركت في عملية مشتركة عادية في 
ــرق بحر الصني» الثالثاء، مشيراً إلى  ش
ــاردات يابانية  أنها حلّقت مبواكبة مط
«في اجملال اجلوي الدولي في بحر الصني 
ــي الوزارة  ــؤول ف ــي». وأدرج مس اجلنوب
العملية في إطار ما تسميه واشنطن 
ــي  ــات» ف ــل للقاذف ــور املتواص «احلض
الوجود  ــد  تأكي ــتهدف  ويس املنطقة، 

األميركي في احمليط الهادئ.
وأكدت بكني أنها «تعارض متاماً أعماالً 
عسكرية استفزازية تنفذها الواليات 
ــا باتخاذ خطوات  ــدة»، وطالبته املتح

ــكرية بني  ــات العس ــني العالق لتحس
اجلانبني. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع 
ــكل  ــة: «نعارض دائماً وفي ش الصيني

ــالت  ــتفزازياً ملقات ــلوكاً اس ــع، س قاط
ــني  ــر الص ــي بح ــي ف ــش األميرك اجلي
ــاذ اإلجراءات  ــنواصل اتخ اجلنوبي، وس

الالزمة ملواجهته في شكل فاعل».
ــي جيمس  ــاع األميرك ــر الدف لكن وزي
ــات  العملي ــذه  ه أن  ــر  اعتب ــس  ماتي
ج توترات مع الصني،  «روتينية» ولن تؤجّ
ــة األميركية في  ــا ذكرت القنصلي فيم
ــت طلباً  ــني رفض ــغ، أن بك ــغ كون هون

ــة أميركية  ــفينة حربي ــماح لس للس
بزيارة اإلقليم.

ــة  ــت حامل ــه، انضم ــياق ذات ــي الس ف
ــى  إل ــا»  «كاج ــة  الياباني ــات  املروحي
ــع الفرقاطة امللكية  تدريبات بحرية م
البريطانية «أرجيل» في احمليط الهندي، 
ــى منطقة بحر  ــه األخيرة إل فيما تتج
الصني اجلنوبي التي نصبت بكني فيها 

منشآت عسكرية.
ــة  ــاع البحري ــوات الدف ــد ق ــال قائ وق

ــي:  ساكاجوتش ــي  كينج ــة  الياباني
ــة  بالبحري ــة  قدمي ــات  عالق ــا  «تربطن
ــف للواليات  ــا حلي ــة، وكالن البريطاني

ــات فرصة لنا  ــذه التدريب ــدة، وه املتح
لتعزيز التعاون».

ــان  ــا والياب ــود بريطاني ــوم أن جه معل
والواليات املتحدة تتضافر في التصدي 
ــوذ صيني متنامٍ في املنطقة، ومنع  لنف
هيمنة صينية على ممرات بحرية حيوية 
ــات املتحدة  ــا والوالي ــيا وأورب تربط آس

ومناطق أخرى.
ــس األميركي  ــد الرئي ــي نيويورك، أك ف

ــر  ــد ترامب امتالكه «أدلّة ستُنش دونال
قريباً»، تثبت «تدخل» بكني في انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس، املرتقبة 
ــر) املقبل.  ــرين الثاني (نوفمب في ٦ تش
وأشار إلى أن الصني حتاول تقويض فرص 
حزبه اجلمهوري، إلضعافه سياسياً، إذ 
ها. وقال على  ــة ضدّ ــوض حرباً جتاري يخ
هامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة: «رمبا لم يَعد (الرئيس الصيني 
شي جينبينغ) صديقي، لكنني أعتقد 

بأنني أحترمه».
ــة مؤكدة أن  ــت اخلارجية الصيني وعلّق
بكني ال تتدخل في شؤون الدول األخرى. 

ــوزارة إن اجملتمع  ــم ال وقال الناطق باس
ــة األكثر  ــي الدول ن ه ــدرك مَ ــي ي الدول
تدخالً في شؤون غيرها، ونصح الواليات 
ــاد وافتراءٍ  ـــ «الكفّ عن انتق املتحدة ب
ــني، وعن تصرّفات  متواصلَني على الص
ــح  ــة، واملصال ــات الثنائي ــؤذي العالق ت

األساسية لشعبَي البلدين» .

ويجسد موكويغي، الطبيب النسائي 
ــر ٦٣ عاما، وناديا مراد،  البالغ من العم
ــة والعشرين وكانت  وهي في اخلامس
ــبايا التنظيم، قضية تتخطى  من س
ــذ أبعادا  ــات احمللية لتأخ ــار النزاع إط
ــه حركة  ــهد علي ــة، وهو ما تش عاملي
ــي أحدثت ثورة في العالم  «مي تو» الت
منذ سنة بعد الكشف عن اعتداءات 

جنسية ارتكبها مشاهير.
ــم جلنة نوبل  ــة باس ــت املتحدث وأعلن
ــن أن  ــت رايس أندرس ــة، بيري النروجي
ــا لوضع حد  ــرم «جهودهم اجلائزة تك
ــتخدام العنف اجلنسي كسالح  إلس

حرب».
ــي كرس  ــس موكويغ ــت إن «ديني وقال
ــاع عن ضحايا  ــه بكاملها للدف حيات
ــرب.  ــن احل ــي زم ــي ف ــف اجلنس العن
ــاهدة تروي  والفائزة معه ناديا مراد ش
ــاوزات التي ارتكبت بحقها وحق  التج

أخريات».
ــراد، أول عراقية تنال  وانتصرت ناديا م
ــوأ احملن التي عاشها  اجلائزة، على أس
ــارت متحدثة  ــو العراق حتى ص أيزيدي

بارزة دفاعاً عن تلك األقلية.
ــاح  اجت ــا  عندم ــا  حياته ــرت  وتغي
ــا كوجو في  ــة» قريته ــم «الدول تنظي
ــنجار في آبأغسطس ٢٠١٤،  إقليم س
ــرار اآلالف  ــت على غ ــت وحتول فخطف
ــبايا  ــاء ديانتها إلى س ــاء وأبن من نس
وظلت ثالثة أشهر في املوصل، معقل 
ــل أن تتمكن من  ــم حينها، قب التنظي

الفرار.
ــنتني «أول شيء قاموا به  وروت قبل س
هو إرغامنا على اعتناق اإلسالم. وبعد 

ذلك فعلوا بنا ما أرادوا».
ــتة من أشقائها  والفتاة التي قتل س
ــدي تنظيم «داعش»،  ووالدتها على أي
ــفيرة األمم املتحدة  ــذ ٢٠١٦ س ــي من ه

لكرامة ضحايا اإلجتار بالبشر وتنشط 
ــة األيزيديني، داعية إلى  من أجل قضي
ــذي تعرضوا له  تصنيف االضطهاد ال

على أنه «إبادة».
ــاة األخيرة»  ــي كتابها «الفت ــول ف وتق
ــرد  ــدا أن أس ــهل أب ــن الس ــس م «لي
ــا  ــدث فيه ــرة أحت ــي كل م ــي. ف قصت

ــيها، وألنها قصة من  ــترجع مآس أس
صميم الواقع فهي أفضل سالح لدى 
ــتخدامه حتى  ضد اإلرهاب أعتزم اس
يتم وضع هؤالء اإلرهابيني داخل قفص 

احملاكمة».
ــي، برهم صالح،  ــأ الرئيس العراق وهن
ــرمي لكفاح  ــال إن اجلائزة «تك ــراد، وق م
وصمود العراقيني في مواجهة اإلرهاب 

والتطرف».
ــد إقرار  ــرمي ناديا «يجس وأضاف أن تك
ــاة األيزيديني وكل ضحايا  العالم مبأس

ــر في العراق، وتقديرا  اإلرهاب والتكفي
لشجاعتها ومثابرتها في الدفاع عن 

احلقوق املغتصبة».
رئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي، 

ــذا «أقل» ما  ــا أكد أن ه ــأ مراد فيم هن
ــد معاناتها  ــل عليه بع ميكن أن حتص

وكفاحها.
ــان صحفي، «أبارك للعراق  وقال في بي
ــوة واألخوات  ــارك لألخ ــني، أب والعراقي
ــراد منحها  ــارك لنادية م ــني، أب اإليزدي
ــي لعام  ــالم العامل ــل للس ــزة نوب جائ
ــة  العراقي ــطة  الناش ــي  وه  ،٢٠١٨
ــنة  ــا احلس ــفيرة النواي ــة، س اإليزيدي
ــر،  ــة الناجني من اإلجتار بالبش لكرام
ــر  ــاب والتكفي ــا اإلره ــدى ضحاي وإح
ــبي واإلعتداء  ــل اجلماعي والس والقت
على األعراض والكرامات وحق احلياة».

وأضاف أن «هذا أقل ما ميكن ان حتصل 
ــا وكفاحها هي  ــد معاناته ــه بع علي
واخواتها وأبناء جلدتها من اإليزيديني 
ــاً «اآلخرون  ــني»، مبين ــة العراقي وبقي
ــل نتعلم نحن  ــا، فه ــوا باكرامه قام
ــى  ــا عل وبناتن ــا  ابناءن ــرم  نك ــف  كي

تضحياتهم ومنجزاتهم؟».

ــس النواب  ــدم رئيس مجل ــاً، ق وأيض
ــى  إل ــه  تهاني ــي،  احللبوس ــد  محم
ــذا التكرمي اقرار  ــراد، الفتا الى أن «ه م
ــي بحجم التضحيات  حقيقي وواقع
ــراق نيابة  ــا ويقدمها الع التي قدمه

عن العالم».
ــي بيان نقله مكتبه اإلعالمي،  وقال ف
«نهنئ الناشطة نادية مراد بحصولها 
على جائزة نوبل للسالم»، مشيرا إلى 
أن «هذا التكرمي إقرار حقيقي وواقعي 
ــا  ــي قدمه ــات الت ــم التضحي بحج
ــن العالم،  ــراق نيابة ع ــا الع ويقدمه
ــت أيقونة للصبر  كما أن مراد أصبح
ــزاً من  ــجاعة، ورم ــة والش والتضحي

رموز رفض الظلم والطغيان».
وأكد أن «ما تعرض له األيزيديون وبقية 
ــا العراقي  ــرائح واطياف مجتمعن ش
من ظلم وطغيان على يد زمر اإلرهاب 
ــا للعمل اجلاد واخمللص  يدعونا جميع
ــار وتداعيات تلك اجلرائم  على محو آث

ــيرا  ــيج اجملتمعي»، مش وتقوية النس
ــيكون له  ــس النواب س ــى أن «مجل إل
ــذا اجلانب من خالل  الدور األكبر في ه
اصدار القوانني او التشريعات الالزمة 
ــة في البرملان  ــك». النائبة األيزيدي لذل

العراقي، فيان دخيل، أوضحت، 
ــا كبيرة،  ــدث كبير وفرحتن أن «هذا ح

ميثل صفعة أخرى بوجه االرهاب».

وأضافت «نتمنى من احلكومة العراقية 
ــاة التي حدثت  أن تنتبه أكثر الى املأس
ــم اهتم بها  ــني ألن كل العال لأليزيدي

لكن احلكومة لم تهتم».
ــفارة األمريكية في  كذلك، أكدت الس

ــا القلبية  ــا «تقدم تهانيه ــداد أنه بغ
ــوز بجائزة نوبل  ــراد على الف ــة م لنادي

للسالم لعام ٢٠١٨.
ــا أن «عملها مع  ــت في بيان له وأضاف
ــر وضحايا  ــن االجتار بالبش الناجني م
الفظائع، ساهم في مساعدة العديد 
ــاء واألطفال العراقيني الذين  من النس
ــعة  ــا اجلرائم البش ــوا من ضحاي كان
ــا تنظيم داعش االرهابي.  التي قام به
ــاح في  ــن النج ــا املزيد م ــى له نتمن

عملها املستمر».
ــطة حقوق  ــقيق ناش ــد اعترف ش وق
ــي مقابلة  ــراد، ف ــعود م ــان، س اإلنس
ــاة NRK التلفزيونية بقوله قد  ــع قن م
ــدأت نادية بالبكاء خالل املقابلة عبر  ب
ــتطع  ــت تبكي ولم تس ــف، كان الهات

الكالم.
ــه أهمية  ــذا احلدث ل ــار إلى أن ه وأش
ــبة  ــة بالنس ــعبه، وخاص ــرة لش كبي
ــاء، اللواتي عانني في السنوات  للنس
ــداث  ــن األح ــد م ــن العدي ــرة م األخي

املؤملة.
ــخصيات  ــة، من بني الش ــر نادي وتعتب
ــالد  ــي الب ــرا، ف ــر تأثي ــة األكث العراقي
ــي محاربة  ــل دورها ف ــم، بفض والعال
ــي واالغتصاب الذي  االستعباد اجلنس
ــاء املكون األيزيدي  طالها وفتيات ونس
على يد عناصر تنظيم داعش اإلرهابي، 

منذ أغسطس آب عام ٢٠١٤.
ــت  ــي تعرض ــة، الت ــتطاعت نادي واس
ــتعباد اجلنسي على يد  للسبي واالس
تنظيم داعش بعدما قتل عائلتها، أن 
حترك الرأي العام الدولي وتهزه بقوتها 
نادية املنحدرة  ــجاعتها، ونصبت  وش
ــنجار، في ٢٥ آب  ــة كوجو بس من قري
ــفيرة  ــام ٢٠١٦، س ــن ع ــطس م أغس
ــنة من قبل األمم املتحدة،  للنوايا احلس
ــات  الناجي ــات  األيزيدي آالف  ــم  لدع
ــم داعش  ــن قبل تنظي ــات م واخملتطف

اإلرهابي.
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“ä�n€aÎ@lbÁâ¸a@ÚËuaÏfl@ø@¥Ó”aä»€a@ÖÏ‡ïÎ@ıb–◊@·Ìäÿm@Òåˆb¶a
ــان اإليزيدية العراقية نادية مراد اجلمعة املاضية على جائزة  ــطة في مجال حقوق اإلنس حصلت الناش
نوبل للسالم لهذا العام ٢٠١٨. وقالت األكادميية السويدية، إن ”نادية مراد هي الشاهدة التي حتدثت عن 
ــها واآلخرين من قبل تنظيم داعش االرهابي“، فيما حصل الطبيب  االنتهاكات التي ارتكبت ضد نفس

الكونغولي دينيس موكويغي على اجلائزة نفسها“.
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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

ته وزارة الدفاع  خلص تقرير جديد أعدّ
األميركية (البنتاغون) إلى أن الصني 
ل «خطراً كبيراً ومتزايداً» على  تشكّ
إمدادات ضرورية للجيش األميركي. 

في الوقت ذاته، نشرت وكالة 
«بلومبرغ» تقريراً أفاد بأن جواسيس 
وا رقائق كمبيوتر داخل  صينيني دسّ
معدات لشركتَي «أبل» و «أمازون»، 

تستخدمها نحو ٣٠ شركة ووكاالت 
حكومية أميركية.

ولفت تقرير البنتاغون إلى نحو 
٣٠٠ نقطة ميكن النفاذ من خاللها، 
نات  تؤثر في مواد مهمة جداً ومكوّ
زاً  ضرورية للجيش األميركي، مركّ

في شكل خاص على الصني، في ما 
يتعلّق بالهيمنة على إمدادات عاملية 

ضرورية في التطبيقات العسكرية 
األميركية. كما أشار إلى وجود 

بكني على الساحة العاملية، في ما 
يتعلق بإمدادات أنواع معينة من 

اإللكترونيات، وكذلك مواد كيمياوية 
مستخدمة في الذخائر األميركية.

البنتاغون يرى «خطراً صينياً متزايداً» يستهدف إمدادات الجيش األمريكي

@=é‹€@oôä»m@>€aÚÌÖb„@o«b�nça
@⁄ä§@Êc@ì«aÖ@ÜÌ@Û‹«@Ôé‰¶a@Öbj»nç¸aÎ
bËn«bvëÎ@bËmÏ‘i@ÍåËmÎ@Ô€ÎÜ€a@‚b»€a@cä€a

أكدت بكني أنها تعارض 
تماماً أعماالً عسكرية 
استفزازية تنفذها امريكا 
وطالبتها باتخاذ خطوات 
لتحسني العالقات 
العسكرية بني الجانبني

ما تعرض له األيزيديون 
وبقية شرائح واطياف 
مجتمعنا العراقي من 
ظلم وطغيان على يد زمر 
اإلرهاب يدعونا جميعا 
للعمل الجاد واِّـخلص 
على محو آثار وتداعيات

@ø@›ÅÜn€bi@è‰i@ŸÌbfl@bËË �uÎ@pbflbËmbi@¥ÿi@pÖÜ„
@CÚ‘ibç@5n»�m@ béflD@fiàji@ÚÓ◊7fl˛a@pbibÇn„¸a
êäÃ„Ïÿ‹€@Ô–ñ‰€a@ÜÌÜvn€a@pbibÇn„a@ø@›ÅÜn‹€
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ترامببنسالرئيس الصيني

ــادي في تركيا  ــادة وتيرة التدهور االقتص منذ زي
ــب  ــي أغل ــرة، تعان ــرف اللي ــعر ص ــار س وانهي
ــذا  ــلبية له ــج الس ــئة النتائ ــواق الناش األس

ــعار العمالت  ــن هبوط أس ــور، وذلك م التده
احمللية وتوترات بأسواق املال وصوالً إلى ارتفاع 
ــواق بسبب  وتيرة خروج األموال من هذه األس
هذا القلق، وما يزيد األزمة هو االعتماد التركي 
ــات  ا عن املؤسس على احللول التقليدية بعيدً
ــدوق النقد  ــها صن املالية العاملية وعلى رأس
الدولي. ولكن ماذا لو جنحت تركيا في تخطي 
األزمة بهذه احللول؟، هل ستستفيد األسواق 

الناشئة من هذه التجربة؟
ــة، وخاصة منذ  ــوام املاضي ــدار األع ــى م فعل
ــار الربيع العربي،  ــد احلالي وانفج بداية العق
ــات االقتصادية في أغلب  ــت إدارة األزم أصبح
ــواق الناشئة؛  دول املنطقة باإلضافة إلى األس
ــدوق النقد  ــم صن ــات ودع ــة بسياس متعلق
ــروض يعتمدها  ــج ق ــالل برام ــن خ ــي م الدول

ــاد الدول، وذلك  ــدوق إلعادة هيكلة اقتص الصن
ــر واألردن  ــرب ومرورًا مبص ــة من تونس واملغ بداي
ــتوى  ــرًا األرجنتني وغيرها. لكن على مس وأخي
ــا باللجوء إلى  ــوات كثيرين له ــا ورغم دع تركي
الصندوق، فضلت البالد االعتماد على املعاجلات 
ا عن سياسات الصندوق، فهل  التقليدية بعيدً
ــتقرار االقتصادي  ــا في جلب االس تنجح تركي

ا عن الصندوق؟ بعيدً
بعيــدا عن مســاعدة النقــد الدولــي.. ما هو 

برنامج تركيا االقتصادي؟
ــى برنامج اقتصادي  ــت تركيا االعتماد عل رفض
ــد الدولي،  ــات صندوق النق ــق عن سياس منبث
ــدي للخروج  ــداد برنامج وطني تقلي وجلأت إلع
ــول) اجلاري،  ــبتمبر (أيل ــن أزمتها، ففي ٢٠ س م
ــة واملالية التركي براءت ألبيرق،  أعلن وزير اخلزان
ــدف  ته ــالده،  لب ا  ــدً جدي ــا  اقتصاديً ــا  برنامجً
ــة مبا  ــة القادم ــوام الثالث ــي األع ــه ف لتحقيق
يتوافق مع واقع البالد، وقدرة اإلدارة االقتصادية 

على اتخاذ القرارات السريعة.
ــدى بعيد؛  ــاءت واقعية إلى م ــالد ج ــداف الب أه
ــتهدف  اس ــادي  االقتص ــو  للنم ــبة  فبالنس
ــام ٢٠١٨، و٢٫٣٪ لعام ٢٠١٩،  ــج  ٣٫٨٪ لع البرنام
ــذه  وه  ،٢٠٢١ ــام  لع و٥٪   ،٢٠٢٠ ــام  لع و٣٫٥٪ 
ــابقة، بينما  ــب هي أقل من األهداف الس النس
ــا يخص التضخم، إذ  ــرزت الواقعية أكثر فيم ب
ــه إلى ٢٠٫٨٪ خالل العام  تتوقع احلكومة وصول

اجلاري، لينخفض إلى ١٥٫٩٪ في ٢٠١٩، ثم ٩٫٨٪ 
عام ٢٠٢٠، وصوال إلى ٦٪ عام ٢٠٢١.

ــي مضمونها على  ــزت ف ــول احلكومة ترك حل
ــن االقتراض  ا ع ــاص، بعيدً ــل التركي اخل الدخ
ــات املالية  اخلارجي أو طلب الدعم من املؤسس

ــراف على  ــب لإلش ــاء مكت ــة، إذ مت إنش العاملي
التدابير املتعلقة بخفض اإلنفاق وزيادة الدخل، 
ــتخدام املوارد والطاقات في القطاع  بهدف اس
ــاريع التي  ــام،  ومت تعليق تنفيذ بعض املش الع

رحت للمناقصة، ولذلك لتوفير النفقات. طُ
ــى إعطاء األولوية  ــد البرنامج كذلك عل ويعتم
ــة والطاقة  ــي الصناعات الدوائي ــتثمار ف لالس

ــات، من أجل تقليص عجز ميزان  والبتروكيماوي
املعامالت اجلارية، باإلضافة إلى مراجعة برامج 
ــة برنامج  ــادة هيكل ــي وإع ــني االجتماع التأم

ــيط الصادرات، وكما هو واضح تدخل كل  تنش
ــدي إلنعاش  ــار التقلي ــوات في اإلط ــذه اخلط ه
ــة النقدية التي  ا عن السياس ــدً االقتصاد بعي

ا بني احلكومة والبنك املركزي. تواجه اختالفً
األسواق الناشــئة تعاني.. فهل تتلقى الدعم 

من نجاح تركيا؟
ــة واصلت  ــنوات املاضي ــر س ــى مدار العش عل
ــر  ــكل كبي ــراض بش ــئة االقت ــواق الناش األس
بالدوالر عندما كانت أسعار الفائدة األمريكية 
ــتويات منخفضة للغاية، بعد األزمة  عند مس
ــت النتيجة  ــي ٢٠٠٨، وكان ــة ف ــة العاملي املالي
ــوع باالئتمان في معظم الدول  هي النمو املدف
ــد كل هذه الدول  ــب األمور ض ــئة، لتنقل الناش
ــة ديون مرتفعة للغاية مع ارتفاع قيمة  بتكلف
ــوة، وهو ما  ــة  بق ــام عمالتها احمللي ــدوالر أم ال
ــب  ظهر على الليرة مؤخرًا عندما هبطت بنس
ــية وصلت إلى ٥٠٪ وقادت معها عمالت  قياس

معظم األسواق الناشئة.
ــدار العقد املاضي  ــى أنه على م ــع ذلك إل ويرج
بات لتركيا أهمية كبيرة بني األسواق الناشئة، 
ــا أحد التجارب امللهمة للدول األخرى  باعتباره
ــا  كونه ــك  وذل ــادي،  االقتص ــتوى  املس ــى  عل
ــق طريقها  ــعت إلى ش ــدول التي س ــدى ال إح
لالنتعاش في ظل ركود عاملي، كما أن أهميتها 
ــد، وذلك  ــا هو أبع ــد إلى م ــية متت اجليوسياس
ــف «الناتو»، وأنها دولة  كونها أحد أعضاء  حل
ــيا، لذلك قد جند أن تأثيرها  متتد ما بني أوربا وآس

االقتصادي بات رياديا إلى حد ما.
ــواق  ــت الذي تعاني فيه معظم األس وفي الوق
ــاول إعادة كتابة  ــئة، فإن تركيا حاليًا حت الناش

ــإدارة األزمات في كتيب قواعد  الفصل اخلاص ب
ــى  ــوء إل ــن اللج ــدال م ــئة، فب ــواق الناش األس
ــة  ــي لدعم تعديالت السياس ــل اخلارج التموي
ــة، تبنت احلكومة مزيجا من التدابير كما  احمللي
ــي حل أزمتها  ــا، وفي حال جنحت تركيا ف ذكرن
ــيتغير بالنسبة  بهذه الطريقة؛ فإن الوضع س

لباقي األسواق.
ــارين  املستش ــر  ــان، كبي العري ــد  ــرى محم وي
ــركة «Allianz» األملانية، أن  االقتصاديني لدى ش
ا  ــة؛ كان مختلفً ــل تركيا مع األزمة احلالي تعام
ــئة، فبدالً من  ــواق الناش عن نظائرها من األس
ــلكته دول أخرى،  ــذي س ــك بالنهج ال التمس
ــار دوالر  ــي اقترضت ٥٠ ملي ــل األرجنتني الت مث
ــدوق النقد الدولي، جتنبت تركيا  مؤخرًا من صن
ــج التقليدي الذي مالت  ذلك، إذ جلأت إلى النه

االقتصادات الناشئة إلى اتباعه في املاضي.
ويكمن التحدي حاليًا في متكن تركيا من إجناح 
ــد دون اللجوء إلى  ــا االقتصادي اجلدي برنامجه
صندوق النقد الدولي، وأن تتمكن من استعادة 
االستقرار املالي والنمو، ففي حال جنحت أنقرة 
في هذا األمر فأننا سنكون أمام نهج جديد في 

إدارة األزمات في األسواق الناشئة.
باكستان والجزائر .. دول على نفس الطريق

في التاسع من (أيلول) اجلاري ناقش مستشارون 
ــتراتيجية  اس ــتانيون  باكس ــون  اقتصادي
ــة إنقاذ من صندوق  ــعة لتفادي طلب حزم واس
ــاري  ــعى اجمللس االستش ــد الدولي، إذ يس النق

ــزان املعامالت  ــز مي ــص عج ــادي لتقلي االقتص
ــك في تصميم احلكومة  اجلارية املتضخم، وذل
ــوء لصندوق  ــادي اللج ــدة للبالد على تف اجلدي

ــرًا االجتاه  ــبه كثي ــوة رمبا تش ــي خط ــد، ف النق
ــاح جتربة تركيا إن حدث  ــك أن جن التركي، وال ش
ــجع دوالً أخرى  ــيدعم خطوة باكستان ويش س

التباع نفس النهج التقليدي.
ــرًا من تركيا  ــتانية تقترب كثي ــة الباكس احلال
ــدوالري تراجعت  ــروض ال ــع املع ــد أن تراج فبع
ــات البالد من  ــدأت احتياطي ــة احمللية وب العمل
ــط تباطؤ  ــوط، وس ــي الهب ــي ف ــد األجنب النق
ــواردات،  ال ــي  ف ــبي  نس ــاع  بارتف ــادرات  الص
ــتلجأ  ــتان س ــأ معظم املاليني بأن باكس وتنب
ــة  ــى حزم ــول عل ــد للحص ــدوق النق ــى صن إل
ــرة منذ أوائل  ــة عش ــتكون الـخامس إنقاذ س

الثمانينيات .
ا اتسع عجز ميزان  وكما هو احلال في تركيا أيضً
ــتان بنسبة وصلت  املعامالت اجلارية في باكس
إلى ٤٣٪ أي حوالي ١٨ مليار دوالر في العام املالي 
املنتهي ٣٠ يونيو (حزيران)’ تأثرا بارتفاع أسعار 
ــتورد البالد  ٨٠٪ من احتياجاتها  النفط، إذ تس

النفطية، وهي كذلك أبرز أزمات تركيا.
ــا اجلزائر باعتبارها  ــى اجلانب اآلخر تبرز أيضً عل
ــض االجتاه نحو  ــة التي ترف ــدى دول املنطق إح
ــاعدة صندوق  ا ومس ــراض اخلارجي عمومً االقت
ــا تعتمد  ــاص، بينم ــكل خ ــد الدولي بش النق
ــك منذ أن  ــول التقليدية، وذل ــى احلل ــا عل حاليً
ــز بوتفليقة،  ــري عبد العزي ــع الرئيس اجلزائ من
في ٢٠١٧، حكومة بالده من االقتراض اخلارجي، 
ــها  ــي تعيش ــة الت ــة االقتصادي ــبب األزم بس
ــط التي تغذي  ــعار النف اجلزائر جراء هبوط أس
ــط  أغلب موازنة البالد.قرار بوتفليقة، جاء وس
ــد الدولي،  ــددة من صندوق النق مطالبات متع
للحكومة اجلزائرية، بضرورة اللجوء لالقتراض 
ــات الصدمة النفطية،  ــي، ملواجهة تبع اخلارج
ــر واعتمدت على  ــذا األمر رفضته اجلزائ لكن ه
ــر التقليدية،  ــندات التمويل غي ــرف بس ما يع
ــتمرار  ــي أقرتها احلكومة في ٢٠١٧. ومع اس الت
ــالد قد تتخلى اجلزائر  الضغوط املالية على الب
ــل التوجه التركي  ــن هذا االجتاه، ولكن في ظ ع
ــن التجربة التركية  ا م ــى اجلزائر دعمً رمبا تتلق

حال حققت نتائج سريعة.
الصني.. صديق األســواق الناشئة الوَّـ بديل 

النقد الدولي
ــي حتدثنا  ــدول الثالثة الت ــأن ال ــول ب ــن الق ميك
ــتان واجلزائر  ــالل التقرير؛ تركيا وباكس عنها خ
ــح بدون دعم خارجي قوي،  من الصعب أن تنج
ا  ــتثمارية أكثر من كونه دعمً يكون بصبغة اس
ــدور الذي ميكن  ــورة قروض. هذا ال ــا في ص نقديًّ

ــل أصدقاء  ــي تعد أفض ــأن الصني الت ــول ب الق
ــئة هي التي ميكن أن تقوم به،  ــواق الناش األس
ــواق الناشئة  إذ تتطلع معظم اقتصادات األس
ــن األرجنتني وفنزويال  ــر بأزمات مالية، م التي مت
ــتان صوب الصني لتلقي دعم  إلى تركيا وباكس
ا من خطط اإلنقاذ لدى صندوق النقد  أقل إرهاقً

الدولي.
ــبيل املثال وعلى مدى العقد املاضي،  فعلى س
ــار دوالر في صورة  ــو ٦٢ ملي ــت الصني نح قدم
ــني وقعت مقايضات  ــروض إلى فنزويال، في ح ق
ــرة منذ عام ٢٠٠٩.  ــالت مع ٣٢ جهة مناظ العم

ــذه املقايضات كل  ــتفادت من ه وحتى اآلن اس
من باكستان واألرجنتني وتركيا وكذلك اجلزائر، 
وساعدت هذه املقايضات على زيادة االحتياطي 

من النقد األجنبي لدى الشركاء املتعثرين.
ــال الرئيس التركي، رجب  ــبة لتركيا، ق فبالنس
ــزم إصدار  ــالده تعت ــرًا إن ب ــب أردوغان مؤخ طي
ــى، وذلك  ــوان للمرة األول ــندات مقومة بالي س
ــد من  ــك ملزي ــل، وكذل ــادر التموي ــع مص لتنوي
ــواق الناشئة،  التعاون االقتصادي بني دول األس

ــة أمام  ــم البدائل احلقيقي ــني أه ــرًا الص معتب
ــة الدائرة  ــي ظل احلرب التجاري بالده، خاصة ف

حاليًا بني الصني وأمريكا.
ــراءت ألبيرق، أعلن  ــة التركي، ب ــر املالي وكان وزي
ــالده حصلت  ــوز) املاضي، أن ب ــة يوليو (مت بنهاي
على حزمة قروض من مؤسسات مالية صينية، 
بقيمة ٣٫٦ مليارات دوالر، وذلك لصالح القطاع 
اخلاص واملؤسسات العامة والبنوك، لالستثمار 
ــو ما يعد  ــة واملواصالت، وه ــي مجالي الطاق ف

حتوّال كبيرًا في العالقات التركية الصينية.
ــوزراء اجلديد عمر  ــتان، قال رئيس ال وفي باكس

ــتبعد طلب  ــتان ال تس ــرًا إن باكس ــان، مؤخ خ
ــو مصطلح  ــن «دول صديقة» -وه ــاعدة م املس
ــني الصني  ــاء التاريخي ــادة احللف ــه ع يقصد ب
ــعودية- وذلك لتفادي اللجوء إلى صندوق  والس
ــني البارز في أن  ــا يوضح دور الص ــد، وهو م النق
ــن الصندوق  ــزًا لهذه الدول ع ــون بديالً جاه تك

الذي ينهك االقتصادات الناشئة بطلباته.

ــبعة بلدان  ــة بان س ــادت تقارير اعالمي اف
ــر اقتصاديّاتها  ــد تتأث ــة على األقل ق عربيّ
ــد الذي  ــي اجلدي ــون األمريك ة بالقان ــدّ بش
مة «أوبك»  ــى منظّ ــعى إلى القضاء عل يس
ــماح  رة للنفط من خالل الس ول املصدّ للدّ

مبقاضاتها في احملاكم األمريكيّة.
ــم يجد  ــام ٢٠٠٠ ل ــران) ع ــو (حزي ــي يوني ف
ا  ــرب كول دعمً ــيناتور الدميوقراطي هي الس
ــل  ــون «نوبك»؛ إذ فش ــروع قان ــر ملش يُذك
ــي مترير  ــي ف ــرس األمريك ــاء الكونك أعض
ــرة؛ وذلك  ــذي قدمه كول ألول م ــون ال القان
ــرّعني  ــات نظر املش ــبب اختالف وجه بس
ــون.  القان ــذا  له ــة  الغالبي ــة  ومعارض
السيناريو ذاته تكرر في ٢٠٠٧؛ عندما أعاد 
جون كونيرز طرح القانون بصيغة جديدة، 
ا،  ــا أيضً ا قويً ــقَ دعمً دًا لم يتل ــدّ لكنه مج
ــي الكونكرس –  ــم موافقة غرفت وذلك رغ
مجلسي الشيوخ والنواب – على القانون، 
ــبق  ــد أن قال الرئيس األس مد بع ــه جُ لكن
جورج بوش إنه سيمارس حق النقض على 
ــف الوضع اآلن عن  ــريع، فلماذا يختل التش

السنوات املاضية؟
مشروع قانون «منع التكتالت االحتكارية 
ــط»، املعروف اختصارًا  إلنتاج وتصدير النف
ــة  احلصان ــاء  إلغ ــى  إل ــدف  يه ــك»  بـ«نوب
رة  ــيادية ألعضاء منظمة الدول املصدّ الس

ــذ الواليات  ــك» من أن تتخ ــط «أوب للنف
ــا  قضائيً ــراء  إج ــة  األمريكي ــدة  املتح
ــل مصدر جدل  ــم، وهو قانون ظ بحقه
لفترات طويلة، لكن منذ بداية األلفية 
عارض الرؤساء األمريكيون هذا املشروع، 
ــى اآلن، إال أن  ــم يظهر للنور حت لذلك ل
ا كبيرًا  ــى زخمً ــه حاليًا تلق فُرص جناح

ــي دونالد ترامب،  من طرف الرئيس األمريك
ــه  ــه وتهديدات ــرًا انتقادات ــرّر مؤخ ــذي ك ال
ــاع الكبير  ــط االرتف ــة «أوبك»، وس ملنظم
ــع البعض أن  ــعار النفط التي يتوق في أس

تالمس مستوى ١٠٠ دوالر للبرميل.
ــي:  ــة، ه ــبع دول عربيّ ــك» س ــمّ «أوب وتض
ــت، وليبيا، وقطر،  ــراق، والكوي اجلزائر، والع

والسعودية واإلمارات.
ــروع  ــل هذا املش ــرس مبث ــام الكونك اهتم
ــوام ضئيلة في  ــذي كانت فرصه قبل أع ال
ا في  ــى قانون، بات اآلن مختلفً أن يتحول إل
ــم من معارضة  ــة ترامب، فبالرغ ظل رئاس
ــركات نفط مشروع  مجموعات أعمال وش
ــدول األخرى  ــام ال ــن قي ــا م ــون خوفً القان
ــادة، وكذلك معارضة  باتخاذ إجراءات مض
ــة ومعهد البترول  ــارة األمريكي غرفة التج
ــذه املواقف قد  ــون؛ فإن ه ــي للقان األمريك

ــك كما حدث  ــيء، وذل ــر في األمر ش ال تغيّ
ــذي واجه معارضة  ــتا» ال في قانون «جاس

مشابهة، وجرى إقراره رغم ذلك.
ما الذي قد يفعله «نوبك» بالعرب؟

ــروع قانون «نوبك» إلى تغيير  ــعى مش يس
ــي  األمريك ــكار  االحت ــة  مكافح ــون  قان
ــمح مبقاضاة منتجي «أوبك» بتهمة  ليس
ــيجعل تقييد إنتاج النفط أو  التواطؤ، وس
ا للقانون،  الغاز أو حتديد أسعارهما مخالفً
ــي تقضي  ــيادية الت ــة الس ــل احلصان ويزي
احملاكم األمريكية بوجودها مبوجب القانون 
ــيضع دول «أوبك»  احلالي، وهو األمر الذي س
ــرب فيها أكثر من ٥٠٪  التي ميثّل انتاج الع

منها في مأزق كبير.
ــصّ قانون مكافحة االحتكار األمريكي  وين
ــني  ــد ب ــي تنعق ــات الت ــع االتفاق ــى من عل
ــعار  أس ــد  لـتحدي ــة  التجاري ــركات  الش
رّم  السلع أو اخلدمات التي تقدمها، كما حتُ
رَى بني  ــي جتُ ــني املفاوضات الت ــذه القوان ه
ــا التحكم في  ــم مبقتضاه ــركات ويت الش
ــعر املنتج، أو اإلبقاء عليه، ومع التغيير  س
اجلديد ستدخل منظمة «أوبك» حتت طائلة 
ــتفقد قيمتها  ــك» س ــون، أي أن «أوب القان
ــيني على  ــا أحد املؤثرين األساس باعتباره
ــي اإلنتاج  م ف ــن ناحية التحكّ ــعار م األس
ــم «أوبك» في  ــودًا، إذ تتحك ــا وصع هبوطً
إنتاج الدول األعضاء عبر وضع مستهدفات 
ا في  ــديدً ا ش لإلنتاج؛ مما قد يعني انخفاضً

أسعار النفط ستتأثر به اقتصاديّات الدول 
ــت مظلّة  ــة حت ــبع املنضوي ــة الس العربي

«أوبك».
هل ما تفعله «أوبك» يعد احتكارا؟

ــرين الثاني) ٢٠١٦ توصلت  في نوفمبر (تش
ــض إنتاجها  ــأن تخفي ــك» التفاق بش «أوب
النفطي ألول مرة منذ عام ٢٠٠٨، ومنذ هذا 
القرار ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ٨٣٪ 
حتى اليوم، كما يوضح املؤشر التالي، وهو 
األمر الذي أثار غضب املشرّعني األمريكيني؛ 
ــق الضرر  ــك» تلح ــرارات «أوب ــدوا أن ق إذ أكّ
ــل تدخالً في  ــتهلكني، ومتث ــددًا باملس مج

األسواق احلرة.
وبالرغم من هذا االرتفاع الكبير، اختتمت 
منظمة «أوبك» اجتماعها في اجلزائر في ٢٣ 
سبتمبر (أيلول) املاضي، دون توصية رسمية 
بأي زيادة إضافية في إمدادات النفط، وذلك 

بالرغم من احلديث عن األثر الكبير التي قد 
تتسبب به العقوبات األمريكية على إيران، 
ــب الرئيس األمريكي  في رفض واضح لطل
ــبّب كذلك  بزيادة إنتاج النفط، وهو ما تس

في قفزة كبيرة ألسعار النفط.
ــي العروض  م ف ــياق التحكّ ــس س وفي نف
ــررت في  ــد ق ــك» ق ــت «أوب ــة، كان النفطي
ــة خفض  يونيو املاضي التخلّي عن سياس
ــاء حتت  ــا أنه ج ــد قيل حينه ــاج، وق اإلنت
ــادة الرئيس  ــية جاءت بقي ضغوط سياس
ــن على كل  ــد ترامب، لك ــي، دونال األمريك
ــواء جاء القرار بضغوط أو غيرها،  حال فس
تبقى قرارات وتصريحات وإنتاج دول «أوبك» 
ا لألسعار وهو ما يعتبر في  ا أساسيًّ محرّكً

عرف االقتصاد احتكارًا.
ــةً في  ــر أهمي ــلعة األكث ــو الس ــط ه النف
ــد أكثر من  ــؤول عن س ــو مس ــم، فه العال
ــتهالك العاملي من الطاقة، كما  ثلث االس
ــكل  أن البلدان الغنية بالنفط تعتمد بش
ــا  ــلعة لنموه ــذه الس ــى ه ــي عل أساس
االقتصادي. ومنذ اكتشافه في عام ١٨٥٩، 
ــاحة كبيرة  ــغل مس ما يزال حتى اآلن يش
ل  ــكّ ــراع العاملي، ويش ــة الص ــن خريط م
ــم احملاوالت  ــس للطاقة، رغ ــب الرئي العص
ــل له  ــن بدي ــث ع ــة للبح ــة احلثيث العاملي

بأسعار تنافسية.
ــتحوذ «أوبك» على نصيب األسد من  وتس
ــت من بناء  ــا أنها مؤخرًا متكن النفط، كم

ــني املنتجني  ــاون ب ــة» للتع ــة عاملي «منصّ
ــيا  ــادر، إذ باتت روس ــي ن ــدث تاريخ ــي ح ف
ــك»، أي أن  ــا على طاولة «أوب ــودة دائمً موج
ــتثناء  أهم منتجي النفط في العالم باس
أمريكا يتخذون قرارات مشتركة تؤثر على 
ــع املنظمة أمام  ــعار، وهو أمر آخر يض األس

مخاطر «نوبك» .

ــة.. هل يهدد  ــا قانوني ــكا تريدها حربً أمري
«نوبك» بقاء «أوبك»؟

ــاج النفط في نهاية  قبل اتفاق خفض إنت
٢٠١٦، كان الكثيرون يرون أن «أوبك» لم يعد 
ــوق النفط العاملي  ــوري في س لها دور مح
وأن تأثيرها على األسواق ملا يعد كالسابق، 
ــي عادت الثقة  ــد االتفاق التاريخ ولكن بع
ــت قوية، وهو  ــي أن «أوبك» مازال للبعض ف
ــدو األمني  ــده محمد باركين ــر الذي أك األم
ــه أوبك،  : «لم تنت ــالً ــك»، قائ ــام لـ«أوب الع
ا أن  ــد»، مضيفً ــر النفط بع ــم ينته عص ول
ــر، مدلالً  ــرق ومبش ــتقبل «أوبك» مش مس
ــاوز كثير من  ــى جت ــك بقدرتها عل ــى ذل عل

الصعوبات واألزمات .
ــدرة «أوبك» في  ــا ذكرنا، تعتمد ق لكن كم
األساس على التحكم في إمدادات النفط 
ــك» فإن  ــال مت إقرار «نوب ــي ح ــة، وف العاملي
املنظمة قد تتعرض لضغوط كبيرة متنعها 
ــدور، أي أن بقاء املنظمة  من القيام بهذا ال
ــعودية  ــيكون على احملك، ويبدو أن الس س
ــك» أصبحت عاجزة عن  باتت تدرك أن «أوب
القيام بهذا الدور خاصة في ظل املعارضة 

اإليرانية الدائمة لتوجهات اململكة.
    أوبك باتت على فراش اِّـوت

ــة  ــني لوكال ــد احمللل ــح أح ــذا تصري كان ه
ــان) املاضي، إذ  ــس برس في أبريل (نيس فران
قال اخلبير الكويتي في مجال النفط كامل 
ا يبدو وكأنه  ــا جديدً احلرمي أن هناك تعاونً

ــح اخلبراء  ــي»، إذ رج ــعودي روس «حلف س
ــيقوض دور «أوبك»، وفي  ــف س أن هذا احلل
الواقع سرعان ما أثبتت األيام أن السعودية 
ا  بالفعل باتت تعمل في حلف خاص بعيدً

عن املنظمة التي تقلص دورها مؤخرًا.
ا ملصادر إعالمية فإن روسيا والسعودية  ووفقً
ــبتمبر املاضي  ــريًا في س ا س ــا اتفاقً أبرمت

ــعار  ــادة إنتاج النفط لتهدئة األس على زي
اآلخذة باالرتفاع، وأخطرتا الواليات املتحدة 
قبل اجتماع في اجلزائر مع منتجني آخرين، 
وهو ما يوضح أن السعودية بالفعل تعمل 
ــك»، فاململكة باتت  ا عن «أوب ــدً حاليًا بعي
ــيا  ــاج النفط مع روس ــات إنت حتدد سياس

بدون استشارة بقية أعضاء أوبك.
هل تمتلك «أوبك» أسلحة للرد؟

ــلحة  ــك» في الواقع أس ــك دول «أوب ال متتل
حقيقة للرد على القانون األمريكي في حال 
ــر يعتمد على كل  ــب، ولكن األم مرّره ترام
ــتثمارات  دولة من ناحية التعامل مع االس
ــر  اخلاصة بها في أمريكا، وهي حرب يخس
ا، لكن في الوقت احلالي  ــع دائمً فيها اجلمي
ــد القانون؛  ــعى املنظمة للتحصن ض تس
ــوف  ــير التقديرات إلى أن «أوبك»، س إذ تش
ــارين قانونيني، من أجل  ــتعني مبستش تس

التحصن .
ــق  ــى الفري ــرة التق ــهر األخي ــالل األش وخ
ــن  ــة م ــة مبجموع ــي املنظم ــي ف القانون
ــي العالم،  ــرى ف ــة الكب ــب القانوني املكات
ــعى  ــد كايس»؛ إذ تس ــا «وايت آن ــن بينه م
ــى قوانني  ــا عل ــة قراراته ــة ملوافق املنظم

ــث ال تتأثر بالقانون  االحتكار العاملية بحي
ــل هذا األمر  ــي، لكن حتى اآلن يظ األمريك
مجرد توقعات، وفي انتظار ما تخبئه األيام 

القادمة حول هذا األمر.
ــتخدام  ــنوات األخير اس ــي الس ــح ف يتّض
ــالح جديد من أجل ليّ ذراع  ــنطن لس واش
ــوع  ــى اخلض ــا عل ــرى وإجباره ــدول األخ ال
ــالح القوانني  ــات األمريكية، وهو س للرغب
ــك» األخير أقر  ــل قانون «نوب ــدة. فقب اجلدي
ــون «العدالة ضد  الكوجنرس األمريكي قان
رعاة اإلرهاب» املعروف اختصارًا بـ«جاستا» 
ــون الذي  ــو القان ــبتمبر ٢٠١٦ ، وه ــي س ف
ــخاص  يُقلص نطاق حصانة الدول أو األش
ــماح للمحاكم  ــالل الس ــن خ ــب م األجان
ــد دولة أجنبية  ــة بنظر قضايا ض األمريكي

في أحداث إرهابية .
إذ يتُيح القانون ألهالي ضحايا ١١ سبتمبر 
ــعوديني أمام  ــؤولني س ٢٠٠١، مبقاضاة مس
ا  ــكل تهديدً ــاء األمريكي، وهو ما ش القض
ــرًا للمصالح السعودية االقتصادية  مباش
ــت اململكة عن طرح  ــي أمريكا، إذ تراجع ف

ــاب العام، بعد أن  ــهم «أرامكو» لالكتت أس
ــبة  كان الطرح أهم حدث اقتصادي بالنس

للمملكة خالل العقود األخيرة .
ــي نقلت عن  ــرز» الت ــة «رويت ــا لوكال ووفقً

ــعودية – أكبر مصدر  ــادر لها فإن الس مص
ــة من أن «نوبك»  ــط في العالم – قلق للنف
ــا يعرض  ــو م ــتا»، وه ــي «جاس ــد يحاك ق
استثمارات للسعودية بنحو تريليون دوالر 
ــائر  ــات املتحدة لكثير من اخلس ــي الوالي ف
ــاريًا؛ إذ  ــك» قانونًا س ــي حال أصبح «نوب ف
ــعودي  ــة أن وزير الطاقة الس ذكرت الوكال
ــأن القانون مع  خالد الفالح أثار اخملاوف بش
مسؤولني أمريكيني من بينهم وزير الطاقة 
قدت  ــالل اجتماعات خاصة عُ ريك بيري، خ

في األشهر األخيرة .
ــار إلى أن العديد من املصادر اإلعالمية  يش
ــت الطرح  ــعودية ألغ ــن أن الس ــت ع حتدث
ــط الوطنية  ــركة النف ــيّ والعاملي لش احملل
ــيعد  ــذي كان س ال ــو»  «أرامك ــة  العمالق
ــخ، وجرى  ــي التاري ــه ف ــن نوع ــم م األضخ
ــارين املاليني لإلدراج، وهو  تسريح املستش
ا  ــعودي، موضحً ما ينفيه وزير الطاقة الس
أن «احلكومة ما تزال ملتزمة بالطرح األولي 
ــبق  ــه س العام ألرامكو»، لكن الوزير نفس
ــارس (آذار) املاضي على أن  ــد في ٢٢ م أن أك

ــدد إدراج  ــدر قلق ويه ــد مص ــتا» يع «جاس
أرامكو في بورصة دولية.

12 قضايا
هل تمهد تركيا طريق األسواق الناشئة لحل أزمتها بعيدا عن «النقد الدولي»؟
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رفضت تركيا االعتماد على برنامج اقتصادي منبثق 
عن سياسات صندوق النقد الدولي ولجأت إلعداد 

برنامج وطني تقليدي للخروج من أزمتها

ينص قانون مكافحة االحتكار األمريكي على منع 
االتفاقات التي تنعقد بني الشركات التجارية 
لـتحديد أسعار السلع أو الخدمات التي تقدمها

تربز الجزائر باعتبارها 
إحدى دول اِّـنطقة التي 
ترفض االتجاه نحو 
االقرتاض الخارجي عمومـًا

هل يستطيع العرب إنقاذ نفطهم من فخ القانون األمريكي «نوبك»؟
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امير الكويت بوشالعاهل السعودي

العاهل االردنيالرئيس التونسياردوغان



 ( ١ )
 (اُّـ السيد الحاكم) 

سالم فنجان 
ال استطيع ان اكون سيدي 

كما تريد
وليس تعنيني ثقافة 

السادة والعبيد
ولن ابيع موقفي هذا

بحفنة من املال
وال بقصعة من الثريد

ال لست منكم سيدي
ال من قريب .. او بعيد

انا انسان له حس
واعصابي ليست من جليد

سرقوا مني احالمي
واستباحوا وطني

وال شيء.. جديد

ــم  ــا نحاك زلن ــا  م ــن  ونح

الرشيد

عن اخطائه

ونسأل الوليد. عن غلمانه

ثم نغني طربا 

مبجدنا التليد 

 ( ٢ )
« حتى متى»

يا سادة البترول والنخيل
الى متى

وانتم تقصفون عمرنا 
وتبكون وتأكلون

في جنازة القتيل
وتدعونا الى الصبر اجلميل

اليس في قاموسكم 
يا سادتي ..الرحيل

سوءاتكم بانت
مازكمت انوفنا

رائحة الفساد والعميل
و الشيب قد ثار بوجهكم

واشعل الفتيل
ولم يعد بقاؤكم
بعد نفاد الصبر
يا سادتنا طويال

ــذه  ــام ه ــا أم ــه يضعن ــذا فإن وهك
ــة  واحلقب ــة،  التاريخي ــات  املصنف
ــن مبنى  ــي تدخل ضم ــة الت الزمني
ــه، كونها  ــزءا من ــرد، وتكون ج الس
احلركة االنسيابية ملسيرة االحداث، 
ــخ، الفكر،  ــع التاري ــا نكون م ومنه
الوعي، من أجل الوصول الى الثيمة 
ــي هذا النص.  ــي ارادها الروائي ف الت
ــداً في ذلك على مصادر كبيرة  معتم
ــق) البن عساكر,  أهمها (تاريخ دمش
ــن خالل  ــزءاً, وم ــن ثمانني ج ــو م وه
ــد منا أن ال  ــتهل نعرف بأنه يري املس
نقرأ التاريخ فقط, وإمنا نتعلم منه:- 
(لم نقرأ تاريخ العقل العربي بحسب 
ــا  فعلن ــو  ول ــية,  أساس ــات  تناقض
ــة, التي بقيت  ــا الهوة امللتهب لعبرن
ــت تأكل كل ما حولها  بيننا, وما زال
”اإلجراء الوحيد الذي ميكننا إتخاذه, 
ــائن من التاريخ املكتوب,  بشأن الش
ــذا يعني أن  ــه). وه ــادة كتابت ــو إع ه
ثيمات االحداث التي سوف نرافقها, 
ــا أن نتعلم ، ونعلم بذات  تتطلب من
ــدل كبير حدث  ــت, وأن هناك ج الوق
ــخ, وفي هذه احلقبة  في بطون التاري
الزمنية، علينا معرفته والبحث فيه 
التاريخية  ــة  املصداقي الى  للوصول 
ــا ونتفحصها  التي يجب ان ندققه
ونعرفها ونقف على مكامن الصدق 
ــع هذا النص  ــا. وهكذا نرحل م فيه
السردي التاريخي, حيث يكلف أحد 
ــابور, اوالده االثنني,  النساخ في نيس
إليصال مخطوطة ذات أهمية بالغة, 
ــرية جداً, وعليهما إيصالها الى  وس
ــق, ومبا أن  ــي دمش ــاخ ف كبير النس
الرحلة طويلة, وامتدت لثمان أشهر, 
ــذه اخملطوطة  ــرا لفتح ه فقد اضط

ــا, بالرغم من حتذير والدهما  ملعرفته
ــفون أنها:  ــا, فيكتش ــدم فتحه بع
ــا والدنا  ــب من ــذي طل ــوط ال (اخملط
ــق“ كان  ــة الى ”دمش ــه خفي إيصال
ــراً لفضولنا, ولكن  ــاً ثقيالً , مثي عبئ
ــقيقي قد اشتد فضوله أن يعرف  ش
محتوى اخملطوط, ملا بات الطريق آمناً 
ــام“ وجدت  وقرابة أن نصل الى ”الش
ــي, ملعرفة  ــراً من ــل صب ــقيقي أق ش
ــاً بفتحه, مذيلة  مضمونه, ومجازف
ــخة مصحف  ــش عليها ”نس بهام
ــف  مبصح ــمى  يس ــا  وم ــان“  عثم
ــخة  ــقند“) ص 30 وهي النس ”طش
ــر املنقطة من املصحف  االصلية غي
الشريف, والتي ميكن تكون االرشيف 
االساسي للمصحف ملراجعة بعض 

ــت بعد  ــي حدث ــة الت ــي احملرف املعان
ــي والتنقيط. وبعد  تضمينها املعان
أن مت فتحها وهي على طيات كثيرة, 
ــا لوضعها  إعادته ــتطيعا  ــم يس ل

أن  ــر  االكب االخ  ــر  فاضط ــابق,  الس
ــي على  ــر نظام ــكل غي ــا بش يلفه
ــتوى أمرنا  ــه وظهره (عندما اس بطن
وانتهى مطافنا عند شيخ نساخي 
ــق الذي يسكن في حي  مدينة دمش
ــمه ”باب توما“ ولم جند صعوبة  اس
ــا  ــا م ــر من ــاده, كان ينتظ ــي إيج ف
نحمله بلهفة. بحسب ما حفظناه 
ــي“ لكافة  ــان ”أب من وصف من لس
ــاه مرحباً  ــا . وجدن ــل طريقن تفاصي
بقدومنا, يعرف عنا الكثير, ولم جنده 
ــمائنا إطالقاً, لكنه  ــألنا عن أس يس
ابتغى لنا أسماء اخرى, غير اسمائنا 
ــد“ مبا  ــقيقي ”اجلع ــات ش الى صف
ــمنة وترهالً  ــكالً ممن يعاني س رآه ش
ــول خاصرته  ــني. كان يلف ح واضح
ــكل  ــت الش ــه حت ــت مرمح فأختف
الكمثري اجملعد, اما لي وهبني اسم 
” النحيف“ لنحافتي وطول قامتي) 
ــذا النص  ــذا فأن بطل ه ص34 وهك
ــد“ ظل بهذه  ــو االخ االكبر ”اجلع وه

الصفة ولم يظهر اسمه طيلة فترة 
ــوف  احداث هذا النص, وهو الذي س
ــداث القادمة, إذ  ــون في دورة االح يك
ــليم اخملطوطة, لم  ــد تس ــا بع أنهم
ــن ذهبت,  ــا, وأي ــن مصيره ــأال ع يس
ــي ال  ــة ولك ــذه اخملطوط ــة ه الهمي
يستدل عليهم احد, بل انشغال كل 
في عمله, وعمل االخ االكبر في نسخ 
اخملطوطات وتعلم الكثير عنها حتى 
صار ذو شأن كبير, وكبر اسمه وملع , 
وصار معلم لصبيان اخلليفة, لكنه 
ــق ليعود  ــرب من دمش ــل أن يه فض
ــر  ــف الس ــى العراق, ومبا أنه كش ال
املوجود في هذه اخملطوطة االصلية, 
وصار يعلم الناس مبا ورد فيها, االمر 
الذي اعتبر شبه معارضاً لتعليمات 
ــي العراق,  ــة, فيعتقل من وال اخلليف
ــي إنتظار البت  ــجن ف ويزج في الس
ــل والي العراق  في أمره, وعندما يرس
ــري البجلي“ ثالثة من  ”خالد القس
ــام لالستعالم عن  القضاة الى الش
امر ”اجلعد“ يقول لهم اخلليفة ”اما 
ــذا القول,  ــالن له ه ــاً“ فينق زال حي
ــة من أن اخلليفة في  فيتوجس خيف
ــالة مفادها  ــد أن يصل رس ــك يري ذل
ــراق الينفذ اوامر اخلليفة  أن والي الع
ــاط  ــدى ارتب ــف م ــذا نكتش , وهك
ــنت النص  ــع م ــول م ــن الفص عناوي
ــنة  ــون يوم 9 و 10 س ــداث, لك واالح
ــي االيام التي كان فيها  (119 هـ) , ه
ــراق مقولة اخلليفة,  يراجع والي الع
ــردد  ت دون  ــره  اوام ــذ  ينف أن  ــه  وعلي
ــدا واحد  ــذي غ ــد“, ال ــدام ”اجلع بإع
ــاء والرجال االجالء , والذي  من العلم
ــاس وباالخص ام  ــب الن ــي بح يحظ
ــز معرفة  ــه كن ــي وجدت ــي, الت الوال

ــميه  ــاء الوالي, وتس ــو يعلم ابن وه
ــف أن  ــذا نكتش ــؤدب االوالد. وهك م
ــم  ــة, تنقس ــة التاريخي ــك الرواي تل
ــارها السردي  الى قسمني في مس
ــذا الرجل اجلليل  ــو حياة ه االول ه
ــم  ــد“ وما حدث له , والقس ”اجلع
ــاة والي العراق, والذي  اآلخر هو حي
ــهده التاريخ,  يعتبر اول طاغية ش
الن تفاصيل حياته تشبه الى حد 
ــة اخمللوع ,  ــاة الطاغي ــد , حي بعي
ــه, وكان له أبن  فكان ظاملاً بحكم
ــة اخمللوع, وهو  ــبه ابن الطاغي يش
ــيد سجن  ــاء, حتى أنه ش زير نس
للنساء, كما فعل ابن الطاغية في 
) للروائي  هُ العصر احلديث رواية (دَمَ
ــة تاريخية,  ــد, رواي ــد االحم محم
ــلوب  ــا الى منت التاريخ بأس تأخذن
سردي حديث, لنطلع على حقائق 
يجب مراجعتها, واكتشاف اوجه 
ــا عمق فكري  ــن فيها, وفيه التباي

كبير . 
ــر  *من اصدارات دار فضاءات للنش
والتوزيع – املركز الرئيسي – عمان 
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هناك جدل كبري حدث َّـ 
بطون التاريخ، وَّـ هذه 

الحقبة الزمنية، علينا 
معرفته والبحث فيه 

للوصول اُّـ اِّـصداقية 
التاريخية التي يجب 
أن ندققها ونتفحصها 

ونعرفها ونقف على مكامن 
الصدق فيها

رواية (دمه) للروائي محمد األحمد نص ســردي تاريخي، يرجع فيها الروائي اُّـ بطون التاريخ ليصل بنا اُّـ ســنة (١١٩ هـ) األيام 
٩ ذي الحجة و١٠ ذي الحجة اول أيام عيد االضحى، وقد كتبت بأسلوب الرواية اِّـدورة التي تبدأ من نهاية االحداث لتنطلق بنا َّـ 
ســرب أغوار التاريخ، لنصل اُّـ النهاية ثانية. وقد قســمت اُّـ ثمانية فصول هي:- قبل أذان صالة اِّـغرب ٩ ذي الحجة ســنة (١١٩ 
هـــ) - مصنــف / ب/ م٢ال: نــوع الورق: بردي / العربية/ اِّـؤلف محذوف - الكوفة أثناء صالة اِّـغرب ٩ ذي الحجة. ســنة (١١٩ هـ) - 
مصنف / ب/ ٤ : نوع الورق : بردي / العربية / اِّـؤلف : محذوف - أثناء صالة اِّـغرب ٩ ذي الحجة . سنة (١١٩ هـ ) - مصنف / د/ ٦: 

اِّـؤلف: محذوف - صالة الفجر ١٠ ذي الحجة. سنة (١١٩ هـ ) - مصنف عدد ٨ : نوع الورق : بردي / معرب / اِّـؤلف : محذوف. قراءة / يوسف عبود جويعد

paâaÜïg

ــن مواليد  ــة بالزعامة لنا نح ــامة املقترن ــي االبتس ــاذا تعن م
ــما  ــا لم نر زعيما مبتس ــدا؟ هل تعني انن ــينات حتدي اخلمس
ــوخة التي  ــم! رغم محاوالت التقليد املمس ــبهه؟ رمبا نع يش
ــاء بعده في تقليد ابتسامته لكنهم  أداها البعض من الرؤس
ــرة، لكني كنت في الثامنة او العاشرة  ــلوا، لم اره مباش فش
ــي.. فأبي يقول  ــالدي احلقيق ــرف تاريخ مي ــري.. (لم اع من عم
ــة مبكرا)   ــري لكي ادخل املدرس ــة اعوام لعم ــه اضاف ثالث ان
ــم ال تتعدى الصور الكثيرة.. صور الزعيم  كانت عالقتي باالس
ــرة في كل مكان.. في أواني الفرفوري الناصعة البياض  املنتش
ــتيل االنكليزية..  ــاي.. في الصواني األس ــتكانات الش في اس
ــا وهو يتحدث  ــا.. وصوت زعيمن ــه عالقة بحياتن ــي كل ما ل ف
ــة  ــر.. ذا االزرار العاجي ــي الكبي ــاع الصاج ــي املذي ــرعة ف بس
ــو آذان) لكبر  ــميه البعض (اب ــاس تصفق أو تضحك.. يس والن
ــراء) النه في كل خطاباته  ــميه البعض (راعي الفق اذنيه ويس
ــرى  ــمعت انه أصيب في يده اليس يردد هذه الكلمة، لكني س
ــلة نفذها  قتلة يكرهون ابتسامته،  في محاولة اغتيال فاش
ــفى احليدري  ــه من مستش ــة وبعد خروج ــه جنا بأعجوب لكن
ــماه البعض (األعظب) لم أكن أعرف  ــاحة االندلس،  س في س
ــما.. لكننا  ــاذا تعني هذه الكلمة.. في كل صوره كان مبتس م
ــومة على وجه  ــامة مرس ــبح ابتس في آخر صورة له.. حملنا ش
ــمع  ــي مقلوب، وكنت اس ــابح في دمه  قرب كرس صنمي س
ــب أمي يختلط بنحيب امهات كثر، ثم تزايد لغط غريب  نحي
ــت اركض مع الناس  ــوارع، فمثال كن ــدره العامة في الش مص
ــي اول الزقاق وهو يرفع يده  ــخص قال انه رأى الزعيم ف وراء ش
ــن رأه غير مصدق، ويحلف  ــة للناس وحينما نصل يقف م حتي
بأغلظ األميان إنه رآه في هذا املكان.. وهو يضرب مكانا محددا 
ــماء،  على الرصيف.. وفي الليل كنت احدق مع الناس الى الس
ــيع أن صورة الزعيم في القمر، فكنت اتابع الظهور  بعد أن أش
ــة اكتماله بدرا.. وارى بوضوح كما كان  االول للقمر حتى حلظ
ــي القمر.. اذن الزعيم لم ميت.. انه  اجلميع يرى صورة الزعيم ف
ــى صعود الزعيم  ــنوات طويلة عل ــود في القمر.. مرت س موج
الى القمر ولم يحدث شيء جديد، وبدأ تأثير صورة الزعيم في 
ــت رويدا رويدا حتى اختفى متاما ولم يعد أحد يراه   القمر يخف
ــراف بغداد هرع الناس  ــد ذلك، وحينما قيل أنه دفن في اط بع
ــى حفره وإخراج  ــلطات ال ــة القبر، األمر الذي اجبر الس ناحي
ــماك.. لكنني مع  ــي تأكله االس ــا في النهر لك ــه ورميه جثت
ــني نلغي هذه الصورة الكئيبة عن صاحب  الكثير من العراقي
االبتسامة اجلميلة وننحاز كثيرا الى صورة الزعيم في القمر.. 
ــخص ال ميكن  ــاء جيلي انه مات، النه ش ــم يصدق اغلب ابن ل
ــول ـ... حقا لم  ــررت مخيلة الطفولة أن تق ــوت ـ هكذا ق ان مي
ــي اعماق قناعاتنا  ــل.. املثير للجدل.. اننا ف متت زعيمنا اجلمي
ــم ـ كما هي  ــعرية القائمة على احللم.. نحل ــا الش ومخيلتن
ــةـ   ان تعود الينا من  ــمتها مخيلة الطفول ــورة التي رس الص

رحلتك الطويلة الى القمر.
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البينــة الجديدة / عبــاس كريم 
العلياوي

ــرٰى علوش  ــورة ذك ــة الدكت برعاي
أمينة بغداد يواصل منتدٰى بغداد 
ــداد  ــة بغ ــع ألمان التاب ــي  الثقاف
أنشطة الثقافية حيث ضيف في 
ندوته الشهرية االستثنائية لهذا 
الشهر مساء يوم اخلميس املوافق 
ــة  االرميني ــة  الباحث  ٢٠١٨ ٤ ت١ 
االستاذة  اوهنيان  الدكتورة سيتا 
ــي اكادميية  ــد التاريخ ف في معه
العلوم الوطنية  بارمينيا، والقت 
اوهنيان محاضرة بعنوان (مالمح 

ــخ تواجد االرمن في بغداد  من تاري
ــدوة الباحث  ــراق) وقد أدار الن والع
ــوني العرداوي  األستاذ عادل حس
ــرد جزء من سيرة  والتي بدات بس
احملاضرة اوهنيان من قبل االكادميي 
ــم البيضاني  ــور جواد كاظ الدكت
ــن مواليد البصرة  موضحا انها م
ــرة ارمنية عراقية واكملت  من اس
ــا وعملت  ــتها فيه ــل دراس مراح
في العديد من الدوائر والشركات 
ــاطات  النش ــي  ف ــاهمت  وس
ــة ومن ثم  ــة والثقافي االجتماعي
ــي بداية  ــى ارمينيا ف ــت ال انتقل

العام ٢٠٠٤ وحصلت على شهادة 
ــد التاريخ في  الدكتوراه من معه
ــوم الوطنية وكانت  اكادميية العل
رسالتها بعنوان {اجلالية االرمنية 
ــرين}  ــرن العش ــراق/ الق ــي الع ف

وعينت بعدها بوظيفة باحثة في 
قسم الشتات واملهاجر االرمنية 
ــور أعاله،  ــي نفس املعهد املذك ف
ــورة  ــت الدكت ــك تطرق ــد ذل وبع
اوهنيان الى اجلذور االولى لتواجد 
ــراق الذي  ــداد والع ــن في بغ االرم
ــحيقة وقد  ــان س ــود الى ازم يع
شهد العراق موجات نزوح وهجرة 
ــا  ــى اثره ــه وعل ــا الي ــن ارميني م
ــن العراقية  ــت طائفة االرم تكون
ــجموا  ــي تالحم ابناؤها وانس الت
ــع  م ــاز  ممت ــكل  بش ــوا  وتعايش
ــات اجملتمع  ــاف ومكون ــي اطي باق

العراقي حيث برز نخبة من االرمن 
ــاء  ــني واالطب ــاء واملهندس العلم
ــات  والصناع ــرة  احل ــال  واالعم
ــة وابدعوا  ــن اليدوية اخملتلف وامله
ــوا الداء وظائفهم  ــا واخلص فيه
مواطنيهم  ــوا  وعايش واعمالهم 
العراقيني االخرين مبودة وانسجام 
ــاب النقاش  ــالم بعدها فتح ب وس
ــث  ــدوة حي ــي الن ــاركني ف للمش
ساهم فيه كل من: الدكتور رشاد 
ــي والدكتور  ــد الرزاق االبراهيم عب
ــدس هيرمون  ــرمي الوائلي واملهن ك
ــر  ــد االمي ــدس عب ــاك واملهن ارش

ــمري وعامر اجلواهري وصادق  الش
ــي ورفعت  ــم الربيع ــاج جاس احل
ــن  عبد الرزاق محمد واحمد حس
ــار  الصف رؤوف  ــي  واحملام ــب  حبي

وغيرهم. 
ــدوة قدم  ــدوة الن ــة الن ــي نهاي وف
ــؤون السياحية  ــم الش مدير قس
ــم سدخان  في امانة بغداد جاس
ــاج  انت ــن  م ــني  ــي هديت البيضان
ــف  للمتح ــة  الفني ــة  الورش
ــم  البغدادي هما عبارة عن مجس
جبسي صغير للشاعر البغدادي 

الشهير املال عبود الكرخي.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  اللجن ــج  برنام ــن  ضم
ــة  املغربي ــة  العراقي
واجتماعاتها  ــتركة  املش
ــن  م ــرة  للفت ــدة  املنعق
 (2018/10/4 ــة  ولغاي  2)
ــر العام لدائرة  التقى املدي
العالقات الثقافية العامة 
ــاكر بوزير  فالح حسن ش
املغربي  واالتصال  الثقافة 
األعرج  ــد  محم ــور  الدكت
ــام،  ــب الع ــه الكات ووكيل
ــفير  س ــاء  اللق ــر  وحض
ــدى  ــراق ل ــة الع جمهوري
املغرب الدكتور عبد الكرمي 
ــفير  ــب الس ــم ونائ هاش
ــامة الرفاعي،  الدكتور أس

وجرى خالل اللقاءات التي 
ــاط بحث  ــدت في الرب عق
الثقافي  ــاون  التع ــبل  س
ــر  املدي ــر  وعب ــترك،  املش
ــاء  ــذا اللق ــن ه ــام  ع الع
ــر  ــذي مت ــق ال ــه الطري بأن
خالله الثقافة من املشرق 
ــه احلبل  ــرب، وأن ــى املغ إل
ــر الواصل  املوصول واجلس
أعرب  ــني، فيما  القارت بني 
ــال  ــة واالتص ــر الثقاف وزي
العام  ــب  والكات ــي  املغرب
ــن  ــي ع العراق ــفير  والس
سعادتهم بهذه اللقاءات 
وضرورة دميومتها، متمنني 
للبلدين وللثقافة العربية 

واقعا يليق بهم.

ÊbÓ‰ÁÎc@bnÓç@ÒâÏn◊Ü€a@ÚÓ‰Óflâ˛a@Úrybj€a@—�ÓöÌ@Høb‘r€a@ÖaÜÃi@ÙÜn‰flI
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ــور بانيبال للكتاب للنشر  عن دار آش
ــاب (عملية  ــع بغداد صدر كت والتوزي
ــرقة  ــة س ــي قص ــل) وه ــاد باب احف
ــيف اليهودي العراقي للدكتور  االرش
ــداوي, ترجم النص  ــادي الهن فوزي ه
اجلنابي,  ــدي  الدكتور مه لالنكليزية 
ــط جاء  ــن القطع املتوس ــاب م الكت

بـ(91) صفحة وتضمن (3) فصول:
ــرض  ــراق ع ــود الع ــل االول يه الفص
ــي موجز – الفصل الثاني حملات  تاريخ
ــية واالقتصادية  ــاة السياس من احلي
واالجتماعية والثقافية واالجتماعية 
ــرين –  ليهود  العراق في القرن العش

الفصل الثالث قصة سرقة االرشيف 
اليهودي العراقي .

نبذة عن املؤلف:
ــهادة الدكتوراه في  • حاصل على ش

االعالم واالتصاالت.
• عضو هيئة التدريس جامعة بغداد 

مبرتبة استاذ مساعد.
• رئيس حترير صحيفة كلية اللغات.

ــة  للصحاف ــداد  بغ ــزة  بجائ ــاز  ف  •
العراقية عام 2013.

• كتب عشرات املقاالت في الصحافة 
العراقية والعربية.

صدرت له املؤلفات التالية:
• حرب اللغات.
• لغة االتصال.

• منهجية البحث العلمي.
• االدب االعالمي.

• االعالم القضائي.
ــة  لغ  – ــدة  اجلدي ــة  الهيروغلوفي  •

.SMS الرسائل االلكترونية القصيرة
• اصدر رواية (على امل ان نعيش) عام 

.2014
• اصدر رواية (لعنة كني) في كندا عام 

.2017

ــورية –  ــل اجلديدة /س ــن دار ام ع
دمشق للطباعة والنشر  والتوزيع 
ــور... وزهرة  ــدرت رواية (الدكتات ص
ــم  ــب واملترج ــد..!!) للكات االوركي
حسن حافظ السعيدي وهي من 
ــاءت بـ(148)  ــط ج القطع املتوس
ــالف للفنانة  ــة, لوحة الغ صفح

التشكيلية ميساء محمد.
صدر له:

- رواية ال قلب في بغداد 1969 .
- ترجم ونشر كتاب االبراج 1990.

- رواية ال زمن اال للحب 2006.
- رواية احلب واحلرب 2007.

ــرأ وجوه  ــم كتاب (كيف تق - ترج
الناس) 2007.

- رواية فتاة من ذلك احلي 2008.
- رواية الظمأ في الواحة 2008.

- رواية (مهدي السكوتي) 2008.

ــة/ كيف واين  ــر كتاب (اجلن - نش
تكون؟) 2009.

ــذي يلي البارحة  ــة النهار ال - رواي
.2010

ــائق  ــات س ــاب (يومي ــر كت - نش
تكسي) 2010.

- رواية للعشق درب واحد 2011.

بابل/ البينة الجديدة/ علي شريف
ــي  ــي ف ــت الثقاف ــف البي ضي
محافظة بابل  الشاعر صالح 
ــة الرواد  ــس جمعي ــان رئي اللب
بابل  ــام/  الع املركز  ــة  الثقافي
ــزه األخير  ــن منج للحديث ع
(الرواديد احلسينيون في احللة) 
وقال الشاعراللبان: إن اختياره 
ــذا الكتاب ملعاصرته  تأليف ه
ــيرا  اغلب الرواديد احلليني مش
ــض األحداث التاريخية  الى بع
ــقاق  ــة وكيفية انش ــي احلل ف
ــها  ــض املواكب التي يرأس بع
ــيد محمد علي القزويني  الس
ــينية  آنذاك واتخاذها من حس
ابن طاووس مقرا لها فيما اتخذ 

املستقلون من احلسينيني من 
ــاً  ــبيبة مكان الش ــينية  حس
ــوراء.  ــعائر عاش ــة ش ملمارس
موضحا أسباب عدم تأسيس 
مدرسة للرواديد في احللة على 

ــة كربالء وشاعرها  غرار مدرس
ــي  الكربالئ ــور  منظ ــم  كاظ
ــر عازيا  ــزة الزغي ــا حم ورادوده
السبب الى الرواديد أنفسهم 
ــد  ــن القصائ ــم ع ــي بحثه ف

بعيدا عن شعراء احللة. واشار 
ــعراء  ــهر ش ــى أش ال ــان  اللب
ــب عبيد  ــد احللة صاح وروادي
ــوان «بابليات»  ــع له أول دي طب
ــه  ل ــع  طب ــا  كم  ١٩٤١ ــام  ع
ــي بعنوان «ليالي  ديوان وجدان
السمر» عام ١٩٥١ و»يوميات» 
ــاعر محمد  ــام ١٩٥٧. والش ع
ــلمان  وس ــاب,  القص ــي  عل
ــد األمير محمود  ــداوود, وعب ال
ــني صبره  اجلبوري, وعبد احلس
ــية  ــهدت األمس وغيرهم. وش
ــان فيصل  الفن ــا  أداره ــي  الت
ــالت عديدة حول  مبارك مداخ
ــا  فيه ــهد  استش ــوع  املوض
ــور بذاكرتهم داعمني ما  احلض

جاء به الكتاب.
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ــملت األعمال فن النحت على  ش
ــر  ــى احلج ــت عل والنح ــب  اخلش
ــم  ــاس ورس النح ــى  ــرق عل والط
ــال  وأعم ــكيلية  التش ــات  اللوح
ــط  واخل ــة  والزخرف ــر  الكاريكاتي
ــاج  ــى الزج ــم عل ــي والرس العرب
ــال يدوية  ــى، إضافة لألعم واحلص
ــات واحلياكة واخلزف. املنمنم وفن 
ــم  ــتاذ هاش ــاء مع األس ــي لق وف
ــة  منظم ــس  رئي ــراد  ط ــد  محم

املتحف املتجول الثقافي، 
حيث قال «يضم هذا املتحف آالف 
التحف وعشرات آالف الصورة التي 

ــراق وحضارته من  ــق تاريخ الع توث
شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى 
غربه إضافة ألعمال فنانني وفنانات 
من كل محافظات العراق، علماً إن 
هذا الصرح هو بجهود فردية، فقد 
استثمرنا إحدى القاعات من بناية 
ــب الرصافة من  ــلة في جان القش
بغداد لنفتح أبوابها أمام اجلمهور 
ــتقطب فيها كل ذي  ــاً ونس مجان
ــداع وخاصة  ــب إب ــة وصاح موهب
ــراث العرقي  ــاق الت ــي وعش محب

األصيل».
ــت  وزع ــان  املهرج ــالل  خ ــن  وم

ــارة والتراث  ــن دروع احلض ــدد م ع
ــهادات التقديرية واألوسمة  والش

ــن كان لهم دور بارز في دعم هذا  مل
ــاً ومن  ــاً وإعالمي ــف صحفي املتح
ــارك فعلياً في إجناح فعالياته  ش
ــبوعية ومن بينهم مدير عام  األس
ــة عباس  ــداد اإلعالمي ــبكة بغ ش
ــليم اخلفاجي إضافة لألستاذ  س
ــور  ــهاب والدكت ــف ش ــر خل خض
ــني هادي معاون عميد كلية  حس
وأربع فنانات شقيقات  التمريض، 
من محافظة ديالى وهن رفل وروض 
وشمس ورند بنات الشهيد القائد 
ــوم  ــعبي املرح ــد الش ــي احلش ف

(رياض سعد الكرخي).

ــف عن  ــذا املتح ــز ه ــد متي وق
العراقية  ــواه من املتاحف  س
ــدد  ــة بع ــا الدول ــي ترعاه الت
ضيوفه ومحبيه من العراقيني 
ــب، وبالتأكيد من يزور  واألجان
ــيطلع على عمل  املتحف س
ــكيليني وأمام  ــر للتش مباش
اختصاصات  ــي  وف ــور  اجلمه
تشكيلية مختلفة، مُطوعني 
احلجر واألحبار واأللوان واملواد 
ليصنعوا  ــيطة  البس األولية 
ــة تليق وترفع  ــا حتفاً فني منه

جد بعراق احلضارات. ومتُ

تحت شعار «يبقى الفن التشكيلي إضاءة في سماء اإلبداع»
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albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية

العنـــــوان : بغداد -شارع فلسطني - مقابــل وزارة النقــل - خلف مسبح حي اِّـهندسني

لالستفســـــار واإلعالن االتصـــــــــال باألرقـام التاليــــــة : ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ - ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣

www.albayyna-new.com15

Ú‹©
العدد (٣٠٤١)  االحد ٧ / ١٠  / ٢٠١٨

ــة التابعة لوزارة الثقافة  ــي وبالتعاون مع دائرة العالقات الثقافية العام ــنوي األول ملنظمة املتحف املتجول الثقاف ــة املاضية فعاليات املهرجان الس ــت اجلمع انطلق
ــريط االفتتاح األستاذ  ــيد الوطني قَص ش تزامناً مع عزف النش ــلة في بغداد. وإيذاناً ببدء فعاليات املهرجان مُ ــياحة واآلثار، وذلك في مقر املتحف بحدائق القش والس

خضر خلف شهاب معاون مدير عام دائرة العالقات الثقافية وعدد كبير من الشخصيات العامة، وتضمن املهرجان الذي حمل شعار «يبقى الفن التشكيلي إضاءة 
ختلفة لعدد كبير من الفنانني الرواد والهواة واملوهوبني احتضنهم املتحف املتجول الثقافي في القشلة.. في سماء اإلبداع» عرضُ أعمال تشكيلية إبداعية مُ

البينة الجديدة / عباس سليم الخفاجي
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متابعة / البينة اجلديدة
ــيف  ــوري س ــر الفنان الس نش
ــبيعي، عبر حسابه  الدين الس
ــع  مقط ــتغرام»،  «إنس ــى  عل
فيديو جمعه وطليقته الفنانة 
ــك  ذل ــاء  وج ــار.  معم ــالفة  س
ــاركتهما في حلقة  ــالل مش خ
ــع  م ــي  «حكايت ــج  برنام ــن  م
ــذي تقدمه اإلعالمية  الزمان» ال
ــى  عل ــي  كرك ــا  رمي ــة  اللبناني
ــة قناة «دبي». وهو اللقاء  شاش
ــة.  الشاش ــى  عل ــا  لهم األول 
املقطع  ــي  ــبيعي ف الس ــال  وق
ــم يجتمعا في  ــور إنهما ل املص
ــداً.  ــن قبل أب ــد م ــج واح برنام
ــؤال  ــق كل منهما على س وعل
ــن. وقالت  ــدم في الس عن التق
ــب، فيما  ــه أمر صع ــالفة إنّ س
ــبيعي إلى أن أفضل  ــار الس أش

ــان هي  ــة لنهاية اإلنس طريق
ــجار. أن ميوت واقفاً كما األش
وتعليقاً على الفيديو كتب 
ــتثنائية  األخير: «حلقة اس
ــج «حكايتي مع  ــن برنام م
ــاعة ١٠  الزمان» األحد الس
ــت دبي ٩ بتوقيت  ليالً بتوقي
دمشق، ألول مرة أنا وأم ذهب، 

سالفة معمار مع 
ــة  جميل

ــروح رميا  وال ــكل  ــب والش القل
كركي وأحاديث من القلب».وقد 
الفيديو نفسه  ــرت معمار  نش
ــت: «ألول  ــابها وعلق على حس
ــي برنامج تلفزيوني،  مرة معاً ف
ــالفة معمار وسيف  الثنائي س
ــج  برنام ــا  ضيف ــبيعي  س
ــان» ليرويا  ــع الزم ــي م «حكايت
ــتقبلية  ومواقف مس ــات  ذكري
ــا كركي عبر  ــة رمي ــع اإلعالمي م
ــى أن  ــار إل ــي». يش ــون دب تلفزي
املمثلة ظهرت مؤخراً في تقرير 
لبرنامج «تراندينغ» الذي يعرض 
ــي ٤»،  ــة «أم بي س على شاش
حتدثت خالله عن احتمال رفض 
ــب الرتباطها مجدداً،  ابنتها ذه
ــعر جتاهها  ــى أنها تش الفتة إل

بالتملك.

÷˝�€a@Ü»i@Òäfl@fiÎ˛
Ô»Ójé€a@ÂÌÜ€a@—Óç@Ô‘n‹m@âb‡»fl@Úœ˝ç

بغداد / البينة اجلديدة
ــاون مع  ــاء بالتع ــة لألزي ــدار العراقي ــت ال أقام
ــان  االحتاد الدولي إلعالم األقليات وحقوق اإلنس
ــة) يوم االثنني  ــوان (األزياء داللة قومي ندوة بعن
٢٠١٨/١٠/١ في قاعة مكتبة الدار، بحضور مدير 
عام الدار عقيل إبراهيم ومدير عام دائرة شؤون 
الصابئة املندائيني نادية فاضل مغامس، ورئيس 
ــان  االحتاد الدولي إلعالم األقليات وحقوق اإلنس
محمود منديل وعدد من الناشطني واإلعالميني 
ــرت فيها الباحثة  والقنوات الفضائية، وحاض
ــلطت  ــني باهر التي س ــة رفاه حس االجتماعي
الضوء على زي الصابئة املندائيني والذي يتميز 
ــبات  ــداؤه في املناس ــض ويتم ارت ــون األبي بالل
ــراس، التعميذ، املآمت،  ــية (األع الدينية األساس
ــي باللون  ــزي املندائ ــز ال ــالة)، ويتمي ــي الص وف
األبيض الذي يرمز إلى النقاء والطهارة ويحاكي 
ــرة عن أجزاء الزي  النور والبهاء، وحتدثت احملاض
ابتداء من (املانا) العمامة التي تعبر عن املعرفة 
ــوة)  ــة) أي احلزام و(الكس ــل و(الهيان ــي العق ف
ــراويل، كما أضافت  القميص و(النصيفة) الس

ــة تؤمن بالبدايات  ــي إن الديانة الصابئي الهالل
ــك يكون عمل الزي وتنفيذه  التي ال تنتهي لذل
ــل الندوة  ــذا وتخل ــتخدام املقص، ه ــدون اس ب
العديد من النقاشات واألسئلة واالستفسارات 

املثمرة حول الزي الصابئي نشأته وأصوله.

ÚÓ”aä»€a@âaÜ€a@ø@HÚÓflÏ”@Ú€¸Ö@ıbÌã˛aI

متابعة / البينة اجلديدة
ــا مبارك  ــعودية دالي ــة الس ــفت الفنان كش
ــى طفلتها.  ــزم إطالقه عل ــذي تعت ــم ال اإلس
ــا ضمن  ــة أجريت معه ــالل مقابل ــت خ وقال

ــة  برنامج «تراندينغ» الذي يعرض على شاش
ــم  ــتحمل اس ــي ٤» إن املولودة س ــي س «أم ب
ــامر» أو «زنبق الصيف». وأشارت إلى  «ليلي س
أنها اختارت اجلزء األول من اإلسم (ليلي) فيما 
ــامر). ولفتت إلى  اختار زوجها اجلزء الثاني (س
أن هذا اإلسم يرتبط بجمال فصل الصيف.إال 
أن اإلسم أثار استغراب ودهشة عدد كبير جداً 
ــي التعليقات «زئبق  ــني. ومما جاء ف من املتابع
ــميتيها  ــهو؟»، و»كان س ــف هيذا ويش الصي
داليا الصغيرة»، و»زنبق الصيف ازاي يعني؟!»، 
ــعوذة؟»، و»كان اختصرت  ــم وال ش و»هاذا اس
وسمتها زنبق». ورغم ذلك حقق الفيديو أكثر 
ــه الفنانة  ــاهدة. وقالت في ــن ١٩٣ ألف مش م
أيضاً إنها تنتظر حلول موعد الوالدة وتستعد 
ــد أنها لن تتمكن  ــك رغم أن زوجها يعتق لذل

من الصبر على العناية بالطفلة.

·ç¸a@—íÿm@⁄âbjfl@bÓ€aÖ
bËmÖÏ€Ïfl@Û‹«@È‘‹�nç@à€a

متابعة / البينة اجلديدة
ــرا اجلمهور  ــة املصرية يس ــاركت النجم ش
ــش تكرميها في  ــى هام ــرة، عل ــالةٍ مؤث برس
ــروت العربية،  ــة بي ــل جامع ــن قب ــروت م بي
ــي والفحوص  ــف الطب حيث قالت أنّ الكش
ــف  اً حتى تكتش ــدّ ــة ج ــعاعية ضروري الش
ــرطان  ــيدة ما إذا كانت مصابة مبرض س الس
ــفي املرض  ــرا: «إكتش ــدي. وأضافت يس الث
ــفي»، منوّهةً بأنّها تعرف  ــان تش بدري عش
ــيدات ومن بينهنّ صديقات  الكثير من الس
ــتطعن الشفاء من هذا املرض  ومقرّبات إس
ــف والعالج املبكر، وهذا أمر  ــبب الكش بس
ــرا لكلّ  ــيدة.كما متنّت يس ــروري لكلّ س ض
ــفاء وللنساء األخريات  سيدة مريضة الش
ــر واخلضوع  ــف املبك ــنّ على الكش حثّته

للصور الشعاعية.

âÜi@ûäΩa@Ô–ín◊aD@ZaäéÌ
CÔ–ím@Êbí«

متابعة / البينة اجلديدة
ــابا في  ــول س ــة نيك ــاركت النجم ش
ــي تهدف إلى  ــردي وردي»، الت حملة «غ
ــرطان الثدي. وفاجأت  محاربة مرض س
ــول جمهورها بإعالنها عن قيامها  نيك
ــص طبي للتأكد من  مؤخراً بإجراء فح
ــرطان الثدي، وغردت  ــدم إصابتها بس ع
ــابها على تويتر قائلة:  من خالل حس
ــي  ــت check up وريّحت رأس «أنا عمل
ــي كمان ضروري تعملي  احلمد هللا.. إنت
فحص مبكر لـسرطان الثدي وتريّحي 
رأسك النو صحتك أهم شي بالدني». 
وتفاعل عدد كبير من النساء مع هذه 
التغريدة مؤكدين أن نيكول شجعتهن 

إلتخاذ هذه اخلطوة مثلها.

@ä£@bibç@fiÏÿÓ„
@Ür€a@Êbüäç@ózœ
pb‡‹ÿ€a@ÍàËi@ÖäÃmÎ

البينة اجلديدة / جعفر الدليمي
تصوير: محمد عدنان

ــينمائي  ــل الس ــادي باب ــرض ن ع
التابع للبيت الثقافي البابلي في 
ــات الثقافية العامة  دائرة العالق

ــكيالت وزارة الثقافة  ــدى تش إح
ــار بالتعاون مع  ــياحة واآلث والس
ــينما الفيلم  ــومر س ــاالت س ص
ــي (طريق مرمي) يوم الثالثاء  العراق
ــة  ــم أقيمت  جلس ٢٠١٨/١٠/٢، ث

ــادي بابل  ــة أدارها مدير ن حواري
ــني  حس ــرج  اخمل ــينمائي  الس
ــرج الفيلم  العكيلي، وقال مخ
ــم  الفيل إن  ــي  الدراج ــة  عطي
ــني  ــام احلس ــة اإلم ــاول قضي تن
ــالم من خالل  مسير  عليه الس
ــى  ــيحي يدعى عيس رجل مس
ــي تبناها من  مع الفتاة مرمي الت
الكنيسة طالبا حدوث معجزة 
تنقذها من مرض السرطان وفي 
أثناء املسير يحدث انفجار يفقد 
ــرمي ويحاول  ــى ابنته م فيه عيس
ــور عليها  ــابق الزمن للعث أن يس
ــبب تفاقم  ــل أن يفقدها بس قب
مرضها، يذكر إن الفيلم من إنتاج 

ــز  ــن واملرك ــراق الرافدي ــركة ع ش
ــتقل وقناة  العراقي للفيلم املس
ــهد  كربالء الفضائية، ومتثيل ش
عطية ومحمد جبارة وفؤاد حنون 
ــد  ــان عب ــف وإحس ــن رهي وحس
ــل الفيلم  ــتغرق عم ــد، واس اجملي
ــام ٢٠١٣  ــن ع م ــنوات  ــالث س ث
ولغاية ٢٠١٦، وفي نهاية العرض 
كرم رئيس نادي بابل السينمائي 
ــني العكيلي  مخرج الفيلم حس
ومدير البيت الثقافي البابلي علي 
ــباك كما شارك في اجللسة  الس
احلوارية الفنان محسن اجليالوي 
ــارة واخملرج كرمي  ــان ثائر جب والفن

حسن وعدد من احلضور.

H·Ìäfl@’ÌäüI@Ô”aä»€a@·‹Ó–€a@ûä»Ì@Ôˆb‡‰Óé€a@›ibi@Öb„

متابعة / البينة اجلديدة
ــا املقلب  ــت بأنه ــة وصف ــي حادث ف
ــخ الفن، دمرت  ــر جراءة في تاري األكث
ــي،  ــهير، بانكس لوحة للفنان الش
نفسها بعد حلظات من بيعها مببلغ 
ــم  ــة التي حتمل اس ــم. اللوح ضخ
«الفتاة مع البالون األحمر» كانت آخر 
ــوثبي  قطعة يجري بيعها في دار س
ــل اجلمعة.  ــدن لي ــي لن ــزادات ف للم
وقالت دار املزاد، إنها استحوذت على 
ــذه اللوحة عام ٢٠٠٦، مؤكدة أنها  ه
ــهير الذي  ــع الفنان الش حتمل توقي
وبيعت  ــه.  ــوض علي الغم ــيطر  يس

ــاء مبلغ مليون  ــة في املزاد لق اللوح
ــترليني و، أي ما  ــف جنيه إس و ٤٢ أل
يعادل مليون و ٣٠٠ ألف دوالر. وسارت 
األمر كاملعتاد في املزاد، حتى أعلنت 

ــة نهايته  ــة التقليدي ــة املطرق ضرب
ــتر ما كان يشارك  ــوه على مش ورس
ــر الهاتف، حتى بدأت اللوحة في  عب
التفكك، ويسود اعتقاد أن األمر يعود 
آلية تدمير ذاتية داخل إطار اللوحة. 
ــن املزاد،  ــورة م ــي ص ــر بانكس ونش
ــهيرة وهي  ــا اللوحة الش ــدت فيه ب
تتفكك والذهول يسيطر على وجوه 
ــي تعليق مرفق:  احلاضرين، وكتب ف
ــل. لقد رحلت».  ــا هي ترحل. ترح «ه
ــرت صحيفة «الغارديان» أن ما  واعتب
ــة يعتبر «امللقب»  جرى في العاصم

األكثر.

@bËé–„@äflÜm@â¸ÎÖ@ÊÏÓ‹fl@Ú‡Ó‘i@ÚÓ‰œ@ÚyÏ€
bË»Ói@Âfl@pbƒß@Ü»i

 ( ١ )
 (اُّـ السيد الحاكم) 

سالم فنجان 
ال استطيع ان اكون سيدي 

كما تريد
وليس تعنيني ثقافة 

السادة والعبيد
ولن ابيع موقفي هذا

بحفنة من املال
وال بقصعة من الثريد

ال لست منكم سيدي
ال من قريب .. او بعيد

انا انسان له حس
واعصابي ليست من جليد

سرقوا مني احالمي
واستباحوا وطني

وال شيء.. جديد

ــم  ــا نحاك زلن ــا  م ــن  ونح

الرشيد

عن اخطائه

ونسأل الوليد. عن غلمانه

ثم نغني طربا 

مبجدنا التليد 

 ( ٢ )
« حتى متى»

يا سادة البترول والنخيل
الى متى

وانتم تقصفون عمرنا 
وتبكون وتأكلون

في جنازة القتيل
وتدعونا الى الصبر اجلميل

اليس في قاموسكم 
يا سادتي ..الرحيل

سوءاتكم بانت
مازكمت انوفنا

رائحة الفساد والعميل
و الشيب قد ثار بوجهكم

واشعل الفتيل
ولم يعد بقاؤكم
بعد نفاد الصبر
يا سادتنا طويال

ــذه  ــام ه ــا أم ــه يضعن ــذا فإن وهك
ــة  واحلقب ــة،  التاريخي ــات  املصنف
ــن مبنى  ــي تدخل ضم ــة الت الزمني
ــه، كونها  ــزءا من ــرد، وتكون ج الس
احلركة االنسيابية ملسيرة االحداث، 
ــخ، الفكر،  ــع التاري ــا نكون م ومنه
الوعي، من أجل الوصول الى الثيمة 
ــي هذا النص.  ــي ارادها الروائي ف الت
ــداً في ذلك على مصادر كبيرة  معتم
ــق) البن عساكر,  أهمها (تاريخ دمش
ــن خالل  ــزءاً, وم ــن ثمانني ج ــو م وه
ــد منا أن ال  ــتهل نعرف بأنه يري املس
نقرأ التاريخ فقط, وإمنا نتعلم منه:- 
(لم نقرأ تاريخ العقل العربي بحسب 
ــا  فعلن ــو  ول ــية,  أساس ــات  تناقض
ــة, التي بقيت  ــا الهوة امللتهب لعبرن
ــت تأكل كل ما حولها  بيننا, وما زال
”اإلجراء الوحيد الذي ميكننا إتخاذه, 
ــائن من التاريخ املكتوب,  بشأن الش
ــذا يعني أن  ــه). وه ــادة كتابت ــو إع ه
ثيمات االحداث التي سوف نرافقها, 
ــا أن نتعلم ، ونعلم بذات  تتطلب من
ــدل كبير حدث  ــت, وأن هناك ج الوق
ــخ, وفي هذه احلقبة  في بطون التاري
الزمنية، علينا معرفته والبحث فيه 
التاريخية  ــة  املصداقي الى  للوصول 
ــا ونتفحصها  التي يجب ان ندققه
ونعرفها ونقف على مكامن الصدق 
ــع هذا النص  ــا. وهكذا نرحل م فيه
السردي التاريخي, حيث يكلف أحد 
ــابور, اوالده االثنني,  النساخ في نيس
إليصال مخطوطة ذات أهمية بالغة, 
ــرية جداً, وعليهما إيصالها الى  وس
ــق, ومبا أن  ــي دمش ــاخ ف كبير النس
الرحلة طويلة, وامتدت لثمان أشهر, 
ــذه اخملطوطة  ــرا لفتح ه فقد اضط

ــا, بالرغم من حتذير والدهما  ملعرفته
ــفون أنها:  ــا, فيكتش ــدم فتحه بع
ــا والدنا  ــب من ــذي طل ــوط ال (اخملط
ــق“ كان  ــة الى ”دمش ــه خفي إيصال
ــراً لفضولنا, ولكن  ــاً ثقيالً , مثي عبئ
ــقيقي قد اشتد فضوله أن يعرف  ش
محتوى اخملطوط, ملا بات الطريق آمناً 
ــام“ وجدت  وقرابة أن نصل الى ”الش
ــي, ملعرفة  ــراً من ــل صب ــقيقي أق ش
ــاً بفتحه, مذيلة  مضمونه, ومجازف
ــخة مصحف  ــش عليها ”نس بهام
ــف  مبصح ــمى  يس ــا  وم ــان“  عثم
ــخة  ــقند“) ص 30 وهي النس ”طش
ــر املنقطة من املصحف  االصلية غي
الشريف, والتي ميكن تكون االرشيف 
االساسي للمصحف ملراجعة بعض 

ــت بعد  ــي حدث ــة الت ــي احملرف املعان
ــي والتنقيط. وبعد  تضمينها املعان
أن مت فتحها وهي على طيات كثيرة, 
ــا لوضعها  إعادته ــتطيعا  ــم يس ل

أن  ــر  االكب االخ  ــر  فاضط ــابق,  الس
ــي على  ــر نظام ــكل غي ــا بش يلفه
ــتوى أمرنا  ــه وظهره (عندما اس بطن
وانتهى مطافنا عند شيخ نساخي 
ــق الذي يسكن في حي  مدينة دمش
ــمه ”باب توما“ ولم جند صعوبة  اس
ــا  ــا م ــر من ــاده, كان ينتظ ــي إيج ف
نحمله بلهفة. بحسب ما حفظناه 
ــي“ لكافة  ــان ”أب من وصف من لس
ــاه مرحباً  ــا . وجدن ــل طريقن تفاصي
بقدومنا, يعرف عنا الكثير, ولم جنده 
ــمائنا إطالقاً, لكنه  ــألنا عن أس يس
ابتغى لنا أسماء اخرى, غير اسمائنا 
ــد“ مبا  ــقيقي ”اجلع ــات ش الى صف
ــمنة وترهالً  ــكالً ممن يعاني س رآه ش
ــول خاصرته  ــني. كان يلف ح واضح
ــكل  ــت الش ــه حت ــت مرمح فأختف
الكمثري اجملعد, اما لي وهبني اسم 
” النحيف“ لنحافتي وطول قامتي) 
ــذا النص  ــذا فأن بطل ه ص34 وهك
ــد“ ظل بهذه  ــو االخ االكبر ”اجلع وه

الصفة ولم يظهر اسمه طيلة فترة 
ــوف  احداث هذا النص, وهو الذي س
ــداث القادمة, إذ  ــون في دورة االح يك
ــليم اخملطوطة, لم  ــد تس ــا بع أنهم
ــن ذهبت,  ــا, وأي ــن مصيره ــأال ع يس
ــي ال  ــة ولك ــذه اخملطوط ــة ه الهمي
يستدل عليهم احد, بل انشغال كل 
في عمله, وعمل االخ االكبر في نسخ 
اخملطوطات وتعلم الكثير عنها حتى 
صار ذو شأن كبير, وكبر اسمه وملع , 
وصار معلم لصبيان اخلليفة, لكنه 
ــق ليعود  ــرب من دمش ــل أن يه فض
ــر  ــف الس ــى العراق, ومبا أنه كش ال
املوجود في هذه اخملطوطة االصلية, 
وصار يعلم الناس مبا ورد فيها, االمر 
الذي اعتبر شبه معارضاً لتعليمات 
ــي العراق,  ــة, فيعتقل من وال اخلليف
ــي إنتظار البت  ــجن ف ويزج في الس
ــل والي العراق  في أمره, وعندما يرس
ــري البجلي“ ثالثة من  ”خالد القس
ــام لالستعالم عن  القضاة الى الش
امر ”اجلعد“ يقول لهم اخلليفة ”اما 
ــذا القول,  ــالن له ه ــاً“ فينق زال حي
ــة من أن اخلليفة في  فيتوجس خيف
ــالة مفادها  ــد أن يصل رس ــك يري ذل
ــراق الينفذ اوامر اخلليفة  أن والي الع
ــاط  ــدى ارتب ــف م ــذا نكتش , وهك
ــنت النص  ــع م ــول م ــن الفص عناوي
ــنة  ــون يوم 9 و 10 س ــداث, لك واالح
ــي االيام التي كان فيها  (119 هـ) , ه
ــراق مقولة اخلليفة,  يراجع والي الع
ــردد  ت دون  ــره  اوام ــذ  ينف أن  ــه  وعلي
ــدا واحد  ــذي غ ــد“, ال ــدام ”اجلع بإع
ــاء والرجال االجالء , والذي  من العلم
ــاس وباالخص ام  ــب الن ــي بح يحظ
ــز معرفة  ــه كن ــي وجدت ــي, الت الوال

ــميه  ــاء الوالي, وتس ــو يعلم ابن وه
ــف أن  ــذا نكتش ــؤدب االوالد. وهك م
ــم  ــة, تنقس ــة التاريخي ــك الرواي تل
ــارها السردي  الى قسمني في مس
ــذا الرجل اجلليل  ــو حياة ه االول ه
ــم  ــد“ وما حدث له , والقس ”اجلع
ــاة والي العراق, والذي  اآلخر هو حي
ــهده التاريخ,  يعتبر اول طاغية ش
الن تفاصيل حياته تشبه الى حد 
ــة اخمللوع ,  ــاة الطاغي ــد , حي بعي
ــه, وكان له أبن  فكان ظاملاً بحكم
ــة اخمللوع, وهو  ــبه ابن الطاغي يش
ــيد سجن  ــاء, حتى أنه ش زير نس
للنساء, كما فعل ابن الطاغية في 
) للروائي  هُ العصر احلديث رواية (دَمَ
ــة تاريخية,  ــد, رواي ــد االحم محم
ــلوب  ــا الى منت التاريخ بأس تأخذن
سردي حديث, لنطلع على حقائق 
يجب مراجعتها, واكتشاف اوجه 
ــا عمق فكري  ــن فيها, وفيه التباي

كبير . 
ــر  *من اصدارات دار فضاءات للنش
والتوزيع – املركز الرئيسي – عمان 
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هناك جدل كبري حدث َّـ 
بطون التاريخ، وَّـ هذه 

الحقبة الزمنية، علينا 
معرفته والبحث فيه 

للوصول اُّـ اِّـصداقية 
التاريخية التي يجب 
أن ندققها ونتفحصها 

ونعرفها ونقف على مكامن 
الصدق فيها

رواية (دمه) للروائي محمد األحمد نص ســردي تاريخي، يرجع فيها الروائي اُّـ بطون التاريخ ليصل بنا اُّـ ســنة (١١٩ هـ) األيام 
٩ ذي الحجة و١٠ ذي الحجة اول أيام عيد االضحى، وقد كتبت بأسلوب الرواية اِّـدورة التي تبدأ من نهاية االحداث لتنطلق بنا َّـ 
ســرب أغوار التاريخ، لنصل اُّـ النهاية ثانية. وقد قســمت اُّـ ثمانية فصول هي:- قبل أذان صالة اِّـغرب ٩ ذي الحجة ســنة (١١٩ 
هـــ) - مصنــف / ب/ م٢ال: نــوع الورق: بردي / العربية/ اِّـؤلف محذوف - الكوفة أثناء صالة اِّـغرب ٩ ذي الحجة. ســنة (١١٩ هـ) - 
مصنف / ب/ ٤ : نوع الورق : بردي / العربية / اِّـؤلف : محذوف - أثناء صالة اِّـغرب ٩ ذي الحجة . سنة (١١٩ هـ ) - مصنف / د/ ٦: 

اِّـؤلف: محذوف - صالة الفجر ١٠ ذي الحجة. سنة (١١٩ هـ ) - مصنف عدد ٨ : نوع الورق : بردي / معرب / اِّـؤلف : محذوف. قراءة / يوسف عبود جويعد

paâaÜïg

ــن مواليد  ــة بالزعامة لنا نح ــامة املقترن ــي االبتس ــاذا تعن م
ــما  ــا لم نر زعيما مبتس ــدا؟ هل تعني انن ــينات حتدي اخلمس
ــوخة التي  ــم! رغم محاوالت التقليد املمس ــبهه؟ رمبا نع يش
ــاء بعده في تقليد ابتسامته لكنهم  أداها البعض من الرؤس
ــرة، لكني كنت في الثامنة او العاشرة  ــلوا، لم اره مباش فش
ــي.. فأبي يقول  ــالدي احلقيق ــرف تاريخ مي ــري.. (لم اع من عم
ــة مبكرا)   ــري لكي ادخل املدرس ــة اعوام لعم ــه اضاف ثالث ان
ــم ال تتعدى الصور الكثيرة.. صور الزعيم  كانت عالقتي باالس
ــرة في كل مكان.. في أواني الفرفوري الناصعة البياض  املنتش
ــتيل االنكليزية..  ــاي.. في الصواني األس ــتكانات الش في اس
ــا وهو يتحدث  ــا.. وصوت زعيمن ــه عالقة بحياتن ــي كل ما ل ف
ــة  ــر.. ذا االزرار العاجي ــي الكبي ــاع الصاج ــي املذي ــرعة ف بس
ــو آذان) لكبر  ــميه البعض (اب ــاس تصفق أو تضحك.. يس والن
ــراء) النه في كل خطاباته  ــميه البعض (راعي الفق اذنيه ويس
ــرى  ــمعت انه أصيب في يده اليس يردد هذه الكلمة، لكني س
ــلة نفذها  قتلة يكرهون ابتسامته،  في محاولة اغتيال فاش
ــفى احليدري  ــه من مستش ــة وبعد خروج ــه جنا بأعجوب لكن
ــماه البعض (األعظب) لم أكن أعرف  ــاحة االندلس،  س في س
ــما.. لكننا  ــاذا تعني هذه الكلمة.. في كل صوره كان مبتس م
ــومة على وجه  ــامة مرس ــبح ابتس في آخر صورة له.. حملنا ش
ــمع  ــي مقلوب، وكنت اس ــابح في دمه  قرب كرس صنمي س
ــب أمي يختلط بنحيب امهات كثر، ثم تزايد لغط غريب  نحي
ــت اركض مع الناس  ــوارع، فمثال كن ــدره العامة في الش مص
ــي اول الزقاق وهو يرفع يده  ــخص قال انه رأى الزعيم ف وراء ش
ــن رأه غير مصدق، ويحلف  ــة للناس وحينما نصل يقف م حتي
بأغلظ األميان إنه رآه في هذا املكان.. وهو يضرب مكانا محددا 
ــماء،  على الرصيف.. وفي الليل كنت احدق مع الناس الى الس
ــيع أن صورة الزعيم في القمر، فكنت اتابع الظهور  بعد أن أش
ــة اكتماله بدرا.. وارى بوضوح كما كان  االول للقمر حتى حلظ
ــي القمر.. اذن الزعيم لم ميت.. انه  اجلميع يرى صورة الزعيم ف
ــى صعود الزعيم  ــنوات طويلة عل ــود في القمر.. مرت س موج
الى القمر ولم يحدث شيء جديد، وبدأ تأثير صورة الزعيم في 
ــت رويدا رويدا حتى اختفى متاما ولم يعد أحد يراه   القمر يخف
ــراف بغداد هرع الناس  ــد ذلك، وحينما قيل أنه دفن في اط بع
ــى حفره وإخراج  ــلطات ال ــة القبر، األمر الذي اجبر الس ناحي
ــماك.. لكنني مع  ــي تأكله االس ــا في النهر لك ــه ورميه جثت
ــني نلغي هذه الصورة الكئيبة عن صاحب  الكثير من العراقي
االبتسامة اجلميلة وننحاز كثيرا الى صورة الزعيم في القمر.. 
ــخص ال ميكن  ــاء جيلي انه مات، النه ش ــم يصدق اغلب ابن ل
ــول ـ... حقا لم  ــررت مخيلة الطفولة أن تق ــوت ـ هكذا ق ان مي
ــي اعماق قناعاتنا  ــل.. املثير للجدل.. اننا ف متت زعيمنا اجلمي
ــم ـ كما هي  ــعرية القائمة على احللم.. نحل ــا الش ومخيلتن
ــةـ   ان تعود الينا من  ــمتها مخيلة الطفول ــورة التي رس الص

رحلتك الطويلة الى القمر.
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البينــة الجديدة / عبــاس كريم 
العلياوي

ــرٰى علوش  ــورة ذك ــة الدكت برعاي
أمينة بغداد يواصل منتدٰى بغداد 
ــداد  ــة بغ ــع ألمان التاب ــي  الثقاف
أنشطة الثقافية حيث ضيف في 
ندوته الشهرية االستثنائية لهذا 
الشهر مساء يوم اخلميس املوافق 
ــة  االرميني ــة  الباحث  ٢٠١٨ ٤ ت١ 
االستاذة  اوهنيان  الدكتورة سيتا 
ــي اكادميية  ــد التاريخ ف في معه
العلوم الوطنية  بارمينيا، والقت 
اوهنيان محاضرة بعنوان (مالمح 

ــخ تواجد االرمن في بغداد  من تاري
ــدوة الباحث  ــراق) وقد أدار الن والع
ــوني العرداوي  األستاذ عادل حس
ــرد جزء من سيرة  والتي بدات بس
احملاضرة اوهنيان من قبل االكادميي 
ــم البيضاني  ــور جواد كاظ الدكت
ــن مواليد البصرة  موضحا انها م
ــرة ارمنية عراقية واكملت  من اس
ــا وعملت  ــتها فيه ــل دراس مراح
في العديد من الدوائر والشركات 
ــاطات  النش ــي  ف ــاهمت  وس
ــة ومن ثم  ــة والثقافي االجتماعي
ــي بداية  ــى ارمينيا ف ــت ال انتقل

العام ٢٠٠٤ وحصلت على شهادة 
ــد التاريخ في  الدكتوراه من معه
ــوم الوطنية وكانت  اكادميية العل
رسالتها بعنوان {اجلالية االرمنية 
ــرين}  ــرن العش ــراق/ الق ــي الع ف

وعينت بعدها بوظيفة باحثة في 
قسم الشتات واملهاجر االرمنية 
ــور أعاله،  ــي نفس املعهد املذك ف
ــورة  ــت الدكت ــك تطرق ــد ذل وبع
اوهنيان الى اجلذور االولى لتواجد 
ــراق الذي  ــداد والع ــن في بغ االرم
ــحيقة وقد  ــان س ــود الى ازم يع
شهد العراق موجات نزوح وهجرة 
ــا  ــى اثره ــه وعل ــا الي ــن ارميني م
ــن العراقية  ــت طائفة االرم تكون
ــجموا  ــي تالحم ابناؤها وانس الت
ــع  م ــاز  ممت ــكل  بش ــوا  وتعايش
ــات اجملتمع  ــاف ومكون ــي اطي باق

العراقي حيث برز نخبة من االرمن 
ــاء  ــني واالطب ــاء واملهندس العلم
ــات  والصناع ــرة  احل ــال  واالعم
ــة وابدعوا  ــن اليدوية اخملتلف وامله
ــوا الداء وظائفهم  ــا واخلص فيه
مواطنيهم  ــوا  وعايش واعمالهم 
العراقيني االخرين مبودة وانسجام 
ــاب النقاش  ــالم بعدها فتح ب وس
ــث  ــدوة حي ــي الن ــاركني ف للمش
ساهم فيه كل من: الدكتور رشاد 
ــي والدكتور  ــد الرزاق االبراهيم عب
ــدس هيرمون  ــرمي الوائلي واملهن ك
ــر  ــد االمي ــدس عب ــاك واملهن ارش

ــمري وعامر اجلواهري وصادق  الش
ــي ورفعت  ــم الربيع ــاج جاس احل
ــن  عبد الرزاق محمد واحمد حس
ــار  الصف رؤوف  ــي  واحملام ــب  حبي

وغيرهم. 
ــدوة قدم  ــدوة الن ــة الن ــي نهاي وف
ــؤون السياحية  ــم الش مدير قس
ــم سدخان  في امانة بغداد جاس
ــاج  انت ــن  م ــني  ــي هديت البيضان
ــف  للمتح ــة  الفني ــة  الورش
ــم  البغدادي هما عبارة عن مجس
جبسي صغير للشاعر البغدادي 

الشهير املال عبود الكرخي.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  اللجن ــج  برنام ــن  ضم
ــة  املغربي ــة  العراقي
واجتماعاتها  ــتركة  املش
ــن  م ــرة  للفت ــدة  املنعق
 (2018/10/4 ــة  ولغاي  2)
ــر العام لدائرة  التقى املدي
العالقات الثقافية العامة 
ــاكر بوزير  فالح حسن ش
املغربي  واالتصال  الثقافة 
األعرج  ــد  محم ــور  الدكت
ــام،  ــب الع ــه الكات ووكيل
ــفير  س ــاء  اللق ــر  وحض
ــدى  ــراق ل ــة الع جمهوري
املغرب الدكتور عبد الكرمي 
ــفير  ــب الس ــم ونائ هاش
ــامة الرفاعي،  الدكتور أس

وجرى خالل اللقاءات التي 
ــاط بحث  ــدت في الرب عق
الثقافي  ــاون  التع ــبل  س
ــر  املدي ــر  وعب ــترك،  املش
ــاء  ــذا اللق ــن ه ــام  ع الع
ــر  ــذي مت ــق ال ــه الطري بأن
خالله الثقافة من املشرق 
ــه احلبل  ــرب، وأن ــى املغ إل
ــر الواصل  املوصول واجلس
أعرب  ــني، فيما  القارت بني 
ــال  ــة واالتص ــر الثقاف وزي
العام  ــب  والكات ــي  املغرب
ــن  ــي ع العراق ــفير  والس
سعادتهم بهذه اللقاءات 
وضرورة دميومتها، متمنني 
للبلدين وللثقافة العربية 

واقعا يليق بهم.

ÊbÓ‰ÁÎc@bnÓç@ÒâÏn◊Ü€a@ÚÓ‰Óflâ˛a@Úrybj€a@—�ÓöÌ@Høb‘r€a@ÖaÜÃi@ÙÜn‰flI

Úflb»€a@ÚÓœb‘r€a@pb”˝»€a@@äÌÜfl
È‹Ó◊ÎÎ@ÔiäÃΩa@Úœb‘r€a@äÌãÎ@Ô‘n‹Ì

ــور بانيبال للكتاب للنشر  عن دار آش
ــاب (عملية  ــع بغداد صدر كت والتوزي
ــرقة  ــة س ــي قص ــل) وه ــاد باب احف
ــيف اليهودي العراقي للدكتور  االرش
ــداوي, ترجم النص  ــادي الهن فوزي ه
اجلنابي,  ــدي  الدكتور مه لالنكليزية 
ــط جاء  ــن القطع املتوس ــاب م الكت

بـ(91) صفحة وتضمن (3) فصول:
ــرض  ــراق ع ــود الع ــل االول يه الفص
ــي موجز – الفصل الثاني حملات  تاريخ
ــية واالقتصادية  ــاة السياس من احلي
واالجتماعية والثقافية واالجتماعية 
ــرين –  ليهود  العراق في القرن العش

الفصل الثالث قصة سرقة االرشيف 
اليهودي العراقي .

نبذة عن املؤلف:
ــهادة الدكتوراه في  • حاصل على ش

االعالم واالتصاالت.
• عضو هيئة التدريس جامعة بغداد 

مبرتبة استاذ مساعد.
• رئيس حترير صحيفة كلية اللغات.

ــة  للصحاف ــداد  بغ ــزة  بجائ ــاز  ف  •
العراقية عام 2013.

• كتب عشرات املقاالت في الصحافة 
العراقية والعربية.

صدرت له املؤلفات التالية:
• حرب اللغات.
• لغة االتصال.

• منهجية البحث العلمي.
• االدب االعالمي.

• االعالم القضائي.
ــة  لغ  – ــدة  اجلدي ــة  الهيروغلوفي  •

.SMS الرسائل االلكترونية القصيرة
• اصدر رواية (على امل ان نعيش) عام 

.2014
• اصدر رواية (لعنة كني) في كندا عام 

.2017

ــورية –  ــل اجلديدة /س ــن دار ام ع
دمشق للطباعة والنشر  والتوزيع 
ــور... وزهرة  ــدرت رواية (الدكتات ص
ــم  ــب واملترج ــد..!!) للكات االوركي
حسن حافظ السعيدي وهي من 
ــاءت بـ(148)  ــط ج القطع املتوس
ــالف للفنانة  ــة, لوحة الغ صفح

التشكيلية ميساء محمد.
صدر له:

- رواية ال قلب في بغداد 1969 .
- ترجم ونشر كتاب االبراج 1990.

- رواية ال زمن اال للحب 2006.
- رواية احلب واحلرب 2007.

ــرأ وجوه  ــم كتاب (كيف تق - ترج
الناس) 2007.

- رواية فتاة من ذلك احلي 2008.
- رواية الظمأ في الواحة 2008.

- رواية (مهدي السكوتي) 2008.

ــة/ كيف واين  ــر كتاب (اجلن - نش
تكون؟) 2009.

ــذي يلي البارحة  ــة النهار ال - رواي
.2010

ــائق  ــات س ــاب (يومي ــر كت - نش
تكسي) 2010.

- رواية للعشق درب واحد 2011.

بابل/ البينة الجديدة/ علي شريف
ــي  ــي ف ــت الثقاف ــف البي ضي
محافظة بابل  الشاعر صالح 
ــة الرواد  ــس جمعي ــان رئي اللب
بابل  ــام/  الع املركز  ــة  الثقافي
ــزه األخير  ــن منج للحديث ع
(الرواديد احلسينيون في احللة) 
وقال الشاعراللبان: إن اختياره 
ــذا الكتاب ملعاصرته  تأليف ه
ــيرا  اغلب الرواديد احلليني مش
ــض األحداث التاريخية  الى بع
ــقاق  ــة وكيفية انش ــي احلل ف
ــها  ــض املواكب التي يرأس بع
ــيد محمد علي القزويني  الس
ــينية  آنذاك واتخاذها من حس
ابن طاووس مقرا لها فيما اتخذ 

املستقلون من احلسينيني من 
ــاً  ــبيبة مكان الش ــينية  حس
ــوراء.  ــعائر عاش ــة ش ملمارس
موضحا أسباب عدم تأسيس 
مدرسة للرواديد في احللة على 

ــة كربالء وشاعرها  غرار مدرس
ــي  الكربالئ ــور  منظ ــم  كاظ
ــر عازيا  ــزة الزغي ــا حم ورادوده
السبب الى الرواديد أنفسهم 
ــد  ــن القصائ ــم ع ــي بحثه ف

بعيدا عن شعراء احللة. واشار 
ــعراء  ــهر ش ــى أش ال ــان  اللب
ــب عبيد  ــد احللة صاح وروادي
ــوان «بابليات»  ــع له أول دي طب
ــه  ل ــع  طب ــا  كم  ١٩٤١ ــام  ع
ــي بعنوان «ليالي  ديوان وجدان
السمر» عام ١٩٥١ و»يوميات» 
ــاعر محمد  ــام ١٩٥٧. والش ع
ــلمان  وس ــاب,  القص ــي  عل
ــد األمير محمود  ــداوود, وعب ال
ــني صبره  اجلبوري, وعبد احلس
ــية  ــهدت األمس وغيرهم. وش
ــان فيصل  الفن ــا  أداره ــي  الت
ــالت عديدة حول  مبارك مداخ
ــا  فيه ــهد  استش ــوع  املوض
ــور بذاكرتهم داعمني ما  احلض

جاء به الكتاب.

HÊÏÓ‰Óéßa@ÜÌÖaÎä€aI@Â«@sÌÜz‹€@Êbj‹€a@Ä˝ï@—�ÓöÌ@›ibi@ø@øb‘r€a@oÓj€a
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HOBART H;CLASS DESTROYER;;kÑ]dÊ·;ÏË’\2àˆ\;ÎÖŸÅ∏\
متابعة / البينة الجديدة

ــترالية تصنف  ــرة هوبارت األس املدم
ــوي،  ــاع اجل ــرات الدف ــة مدم ــن فئ م
ــفينة على اساس  صممت هذه الس
 Álvaro de» ــبانية  االس ــة  الفرقاط
Bazán-class» وتعتبر هذه السفينة 
 AAW» ــاع اجلوي إحدى مدمرات الدف
Anti-Air Warfare» التي تخطط لها 
ــترالية، ومن املرجح ان  البحرية االس
ــي األيام  ــل اول مدمرة اخلدمة ف تدخ
القليلة املقبلة، وقد طلبت البحرية 
ــفن من هذه الفئة  ــترالية ٣ س االس
 Adelaide» ــات ــل فرقاط ــل مح لتح
ـــ ٨  ــد ل ــة العق ــل قيم class-» وتص

مليارات دوالر .
ــكيل حتالف «AWD» مكون من  مت تش
ــترالية وامريكية  ــركات اس ــدة ش ع

واسبانية لبناء هذه املدمرة وهم:
ــبانية  ــفن االس ــاء الس ــركة بن * ش
ــا  اليه اوكل  ــي  الت  Navantia

التصميم.
 ASC شركة بناء السفن االسترالية *
التي اوكل اليها البناء في احواضها.

ــترالية  االس  Forgacs ــة  مجموع  *
للهندسة البحرية.

ــركة BAE Systems للصناعات  * ش
الدفاعية والفضائية.

ــة  االمريكي  Raytheon ــركة  ش  *
للصناعات الدفاعية والفضائية.

* شركة Lockheed Martin للصناعات 
الدفعية وتكنولوجيا الفضاء.

ــاالت  اتص ــدات  مبع ــفينة  الس زودت 
 ،UHF وراديو HF, VHF ــى ذات تردد عال
ــفينة بوصالت بيانات  ومت جتهيز الس
 tactical ١٦  and ١١  Link ــة  تكتيكي
uplinks. كذلك زودت بحزمة شرسة 
ــى النحو  ــردها عل ــرادارات نس من ال

التالي:-
 (D-١ ٣D-AN/SPY) ــي * الرادار األمريك
ــدد  ــاد ٣D متع ــي االبع ــو رادار ثالث وه
 Lockheed ــركة ــام مقدم من ش امله
ــواة  الن ــردار  ال ــذا  ه ــر  ويعتب  Martin
ــاس ملنظومة ايجيس الدفاعية  االس
ــى املدمرات  ــل عل ــة، العام االمريكي
ــة،  االمريكي ــرادات  والط ــة  االمريكي
ــفينة بي  ــرادار تغطية للس ــح ال مين
ــتطيع تتبع اكثر من  ــة ويس ٣٦٠ درج
ــت واحد، ويتميز برد  ٢٠٠ هدف في وق
الفعل السريع على االهداف املعادية 
ــرعة معاجلة البيانات ومكافحة  وس

احلرائق.
ــن  ــدم م ٩B-AN / SPQ مق ــرادار  ال  *
شركة Northrup Grumman وهو رادار 
بحث جوي ٢D ميتلك قدرات للتعامل 
مع االهداف املنخفضة مثل صواريخ 
الكروز والطائرات بدون طيار وطائرات 
الهليكوبتر كما ميتلك الرادار القدرة 
ــة من  ــة عالي ــي بيئ ــل ف ــى العم عل
ــذا الرادار ضمن  ــويش ويعمل ه التش
ــى  ــس الدفاع ــام ايجي ــات نظ مكون

ويوفر تغطية ٣٦٠ درجة.
 ٣-L» ــوع  ن ــن  م ــة  للمالح راداران   *

 Communications SAM Electronics
navigation» وهو رادار اتصال ومالحة 

عالي التقنية.
ــل  ــن اج ــتمر م ــه مس * راداران توجي
 CW radars for ــخ  الصواري ــه  توجي

.missile direction
-ES ــن نوع ــرب الكترونية م * رادار ح

.٣٧٠١
التجهيزات اإللكترونية:-

ــران  ــام ادارة الني ــرة بنظ * زودت املدم
ــذي  Mark ٩٩ fire-control system ال
ــخ الدفاع  ــم في اطالق صواري يتحك
ــذا النظام من  ــوي SM-٢ ويعتبر ه اجل

ــية لنظام ايجيس  ــات الرئيس املكون
الدفاعي.

ــعة حتت  ــد وتتبع باألش ــام رص * نظ
 VAMPIR IR search and track احلمراء

system مقدم من شركة ساجيم.
ــن نوع  ــة وتهديف م ــام مالحق * نظ
 Rafael Toplite stabilised target

.acquisition sights
.ITT EDO نظام *

ــتطالع من نوع  ــام مراقبة واس * نظ
.ITT EDO

أنظمة احلرب االلكترونية:-
ــويش على االتصاالت من  - نظام تش

 ٥٦٧A communications-MBS ــوع  ن
.ESM system

- نظام استقبال رقمي متعدد املهام 
 Avalon multipurpose ــوع  ن ــن  م

.digital receiver
ــتقبال املوجات  ــي الس ــام دفاع - نظ
 Jenkins ــة  املنخفض ــرددات  والت
 Defence Systems low-band

.receiver
السونارات:-

ــفل اجلزء  ثبّت اس ــونار مُ ــام س * نظ
 Hull Mounted ــكل االمامي من الهي
ــام  االلغ ــف  وكش ــة  للمالح  Sonar

والغواصات.
 Towed Sonar ــونار مجرور * نظام س
 VDS Variable ــة  اخملتلف ــاق  لألعم

.Depth Sonar
ــكل  ــي هي ــت ف ــونار مثبّ ــام س * نظ
ــلبي  س ــط  بنم ــل  يعم ــفينة  الس
ــد املدى في  ــف بعي ــي للكش وايجاب

مختلف الظروف حتى السيئة.
التسليح:-

ــراز Mk ٤٥ عيار ١٢٧  ــع بحري ط * مدف
ملم.

ــودي من نوع  ــالق عم ــة اط * ٤٨ خلي
Mark ٤١ إلطالق الصواريخ:-

* صواريخ RIM-٦٦ Standard ٢ ويصل 
مداه الى ١٦٥ كم ويصل ارتفاعه الى 
ــبه  ــم، ويتم التوجيه بالرادار ش ٩٠ ك
التعامل  الصاروخ  النشط يستطيع 
ــدات اجلوية مثل  مع مختلف التهدي

املقاتالت والصواريخ البالستية.
 Evolved Sea  ١٦٢-RIM ــخ  صواري  *
ــى ٥٠ كم،  ــداه ال ــل م Sparrow ويص
ــبه النشط  ويتم التوجيه بالرادار ش
ــل مع  التعام ــاروخ  الص ــتطيع  ويس
ــواء  س ــة  اجلوي ــداف  االه ــف  مختل
ــار  طي ــدون  ب ــرات  والطائ ــالت  املقات
ــة والذخائر الذكية  والصواريخ اجلوال
ــرادار وتصل  ــادة لل ــخ املض والصواري
سرعة الصاروخ الى ٤ماخ، كما ميتلك 
 TVC Thrust ــه ــع املوج ــات الدف فوه
Vectoring Control لزيادة القدرة على 
ــع كافة االهداف  ــاورة والتعامل م املن

في نطاق ٣٦٠ درجة حول السفينة.
ــطح  ــطح س * ٨ قذائف صواريخ س
ــدرة  ــع ق Harpoon Block II م ــراز  ط
ــاحلية  ــة الس ــداف البري ــرب االه ض
ويبلغ مداه ١٤٠ كم، وميتلك قدرة عليا 
ــويش االلكتروني  على مقاومة التش
ــر الصناعي  ــة مالحة بالقم ومنظوم
GPS، يتم توجيهه راداريا او بالقصور 

الذاتي.
 Mark ــاذف طوريبد من نوع * عدد ٢ ق
 Eurotorp ــدات  طوربي ــالق  إلط  ٣٢
ــل  ــم ويص ــداه ٢٣ ك ــغ م MU٩٠، ويبل
ــرعته  ــق ١٠٠٠ متر وتصل س الى عم
ــاعة وميكن  ــوى الى ٩٣ كم/ س القص
 Acoustic Homing ــي لباحثه الصوت
ــة  ــات ضوضائي ــج ١٠ انبعاث ان يعال

لألهداف في وقت واحد.
 Mعدد ٢ مدفع عيار ٢٥ ملم طراز٢٤٢ *
للتعامل مع االهداف اجلوية والبحرية 

املقتربة.
* نظام مدفعي من نوع CIWS للدفاع 

الذاتي ضد االهداف القريبة.
* ٤ قاذفات للشراك اخلداعية من نوع 
املوجه  الصواريخ  ــل  لتضلي  NULKA

رداريا مثل الهاربون واالكزوسيت.
* ٤:٦ قاذفات شراك خداعية لتضليل 
ــل C٨٠٢ عن  ــة مث ــخ احلراري الصواري

طريق اطالق موجات حرارية.
ــن  ــات م ــادة للغواص ــة مض * مروحي
ــدد ٢ زورق  ــوع ٦٠R Seahawk-MH.ع ن

مطاطي سريع ملشاة البحرية.

بغداد / البينة الجديدة
ــبت، بأن  ــكايا غازيتا»، امس الس ــادت صحيفة «روسيس أف
ــلحة باملدفع. ومت اتخاذ  العراق أنتج عربة مدرعة جديدة مس
سيارة شحن «زيل-١٣١» الروسية أساساً للمدرعة العراقية 
اجلديدة. وقام أحد املصانع العراقية بتركيب الكابينة املدرعة 
ــلحة احملصن الدوار في سيارة «زيل». واختير مدفع  وبرج األس
ــالح العربة املدرعة  ــار ٢٣ ملم ليكون س ــي عي «زو-٢٣-٢» اآلل
ــع «زو-٢٣-٢» على إطالق ٢٠٠٠ قذيفة في  اجلديدة. ويقدر مدف
ــد عنه ٢٥٠٠ متر. ــة. وميكنه أن يدمر هدفاً أرضياً يبع الدقيق
ــيارات  ــكايا غازيتا» إنه مت توريد س وقالت صحيفة «روسيس
«زيل» للعراق في القرن العشرين.وعن مدفع «زو-٢٣-٢» قالت 
ــهر أنواع السالح في العراق حيث  الصحيفة إنه يعد من أش
يتم تركيب مدافع «زو-٢٣-٢» في مدرعات خفيفة مثل ناقلة 
ــر األمريكية وفي  ــي أر٥٠» وعربة هام ــية «بي ت ــود الروس اجلن

مختلف سيارات الشحن.

متابعة / البينة الجديدة
ــتية التي  ــانة ضخمة من الصواريخ الباليس متتلك الصني ترس
ــة إلى صواريخ  ــطة املدى، إضاف ــم صواريخ قصيرة ومتوس تض
ــتية ال ميكن  ــرة للقارات، وتطور نظام جديد لصواريخ باليس عاب
رصدها بواسطة الرادارات.ويعد الصاروخ «إس واي — ٤٠٠»، واحد 
ــليط الضوء  ــخ الصينية قصيرة املدى، التي مت تس ــن الصواري م
ــش القطري  ــكري للجي ــي عرض عس ــا ظهرت ف ــا بعدم عليه
ــوداي» األمريكي  ــي.أورد موقع «ميليتري ت ــي كانون األول املاض ف
ــه على  ــم حمل ــذي يت ــاروخ «إس واي — ٤٠٠»، ال ــات ص مواصف
ــافة تبعد ٦٥٠ كم  ــا أن تطلق الصاروخ من مس مركبات ميكنه
ــية، وحتمل على متنها منصة إطالق مكونة  عن قاعدته الرئيس
ــات أخرى حتمل  ــات اإلطالق، مركب ــق مركب ــن ٨ صواريخ.ويراف م
صواريخ إضافية.ويصل وزن الصاروخ إلى أكثر من ٣٥ طنا وطوله 
ــه احلربي إلى ٢٠٠  ــره ٣ أمتار، بينما يصل وزن رأس ــرا، وقط ١٢ مت

كغم. ويتجاوز مدى الصاروخ ٤٠٠ كم.

متابعة / البينة الجديدة
ــات قتالية  ــل ٥ ذات إمكاني ــرات اجلي ــات طائ ــن مواصف ــر م تعتب
ــن مهامها اإلعتراض والهجوم. وهي  متفوقة متعددت األغراض م
ــتانية بالتعاون مع الصني وهي  ــن اجليل «الرابع « صناعه باكس م
ــتان تنوي  طائرة خفيفة متعددة املهام ومتطورة لدرجة ان باكس
ــراج التي متلكها بهذه  ــتبدال الطائرات الصينية وطائرات املي إس
الطائرة وفي بداية التصنيع حاولت أوروبا تأخير املشروع أو إيقافه 
ــتان أكملت  ــات الالزمة ولكن باكس ــدم تصدير اإللكتروني عبر ع
مشروعها ويعتقد انها صنعت ما حتتاجه من إلكترونيات بالتعاون 
ــيا لباكستان وتشترك معها.  مع الصني والتي تعتبر حليفا رئيس
ــى تصاميم موجودة  ــبب رخص األيدي العاملة واإلعتماد عل وبس
أصال وتطويرها أتت تكلفة اإلنتاج رخيصة حيث أن الواحد تساوي 
ــعر البيع) وتنوي باكستان  ١٥ مليون دوالر تكلفة إنتاج (وليس س
ــرة هجومية مقاتلة  ــت كفاءتها. وهي طائ ــا بعد أن أثبت تصديره
ــتخدم  ــواء, ذات مقعد واحد, تس ــددة املهام, في جميع االج متع
ــناد اجلوي القريب, مجهزة الكترونياً, ورادارياً, للعمل في  في االس

دوريات االستطالع واعمال احلرب االلكترونية.
ــني  ــافة ب ــر. املس ــول: ١٤ مت ــم: ١.الط ــة: الطاق ــات العام الصف
ــاحة األجنحة: ٤٫٤  ــر. االرتفاع: ٤٫٧٧ متر. مس ــني: ٩٫٤٥ مت اجلناح
متر². الوزن فارغة: ٦,٤١١ كجم. الوزن محملة: ٩,١٠٠ كجم.أقصى 
وزن: ١٢,٧٠٠ كجم. سعة الوقود الداخلية: ٢٣٠٠ كجم . السرعة 
ــاعة). املدى: ٣٤٨٠ كيلومتر. القصوى: ماخ ١٫٨ (٢٢٠٥ كيلومتر/س

أقصى ارتفاع: ١٦٩٢٠ متر. النسبة دفع- وزن: ٠٫٩٥.
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ــرف  تع  (ATBIP) ــي»  «أي.تي.بي.آي.ب
ــي أقوى قنبلة  ــم «أبو القنابل»، وه باس
ــية، وصنعت  ــة روس ــر نووي ــة غي حراري
ــئ في  ــو، وتكاف ــالح اجل ــام ٢٠٠٧ لس ع
ــن مادة «تي  ــا التدميرية ٤٤ طنا م قوته
ــائل  ــديدة التفجير. ذكرت وس أن تي» ش
ــماة «أبو  ــية أن القنبلة املس إعالم روس
ــوى قنبلة غير نووية في  القنابل» هي أق
العالم، وقوتها تفوق أربع مرات قوة أقوى 
ــماة «أم  قنبلة غير نووية أميركية، واملس
ــمها الرسمي «جي.بي.يو  القنابل»، واس
ــي  األميرك ــش  اجلي ــتخدمها  واس  ،«٤٣
ــان ٢٠١٨ لقصف  ــي ١٣ نيس ــرة ف ألول م
ــتان. ــاق لتنظيم داعش في أفغانس أنف
ــية هي أصغر حجما من  والقنبلة الروس
ــا األميركية، لكنها أكثر تدميرا  نظيرته
ــديدة التي تنتج عن  ــبب احلرارة الش بس
ــطة  ــة بواس ــى القنبل ــا، وتلق انفجاره

ــتراتيجية  مزجلة من قاذفة القنابل اإلس
ــط القنبلة  ــو ١٦٠، وتهب ــف تي ي توبولي
ــو القنابل»  ــطة مظلة. »أب ــطء بواس بب
ــبعة آالف ومئة كيلوغرام،  يبلغ وزنها س
ــر  ــديدة التفجي ــادة ش ــى م ــوي عل وحتت
ــيد اإليثيلني،  ــحوق األملنيوم وأكس ومس
ــة  ــة للقنبل ــدرة التفجيري ــئ الق وتكاف
ــي»  ــي أن ت ــادة «ت ــن م ــا م ــو ٤٤ طن نح
شديدة التفجير. وصممت القنبلة عام 
ــكني  ــندر روش ــال عنها ألكس ٢٠٠٧، وق
ــي في  ــة األركان الروس ــب رئيس هيئ نائ
ــإن كل  ــد انفجارها ف ــرة «عن ــك الفت تل
ــر». ونقلت  ــى قيد احلياة يتبخ ما هو عل
ــبوتنيك عن مجلة «ديفينس»  وكالة س
العسكرية أن القنبلة احلرارية الروسية 
ــوى من تلك  ــة تفجيرية أق ــق موج تخل
ــل النووية، و»لكن  ــي تخلقها القناب الت
من دون تأثيرات إشعاعية جانبية كتلك 
التي تخلفها األسلحة النووية، وبالتالي 

ــي ال تلوث البيئة»، وفق ما ذكره نائب  فه
ــي. وتعتمد  ــة األركان الروس ــس هيئ رئي
تلك القنبلة على االنفجار في منتصف 
ــتعال مستعينة  الطريق، لتبدأ في االش

ــن الوقود والهواء، لتقوم بتبخير  مبزيج م
ــداف املراد تفجيرها وحتويلها  جميع األه
ــاحة  إلى مجرد هياكل، ويبلغ قطر املس
ــية فيها كل  ــر القنبلة الروس التي تدم

شيء ثالثمئة متر مقارنة بنحو ١٥٠ مترا 
األميركية.وباملقارنة  للقنبلة  ــبة  بالنس
بني أوزان القنبلتني الروسية واألميركية، 
ــإن قوة «أم القنابل» تكافئ ١١ طنا من  ف
ــة أطنان  ــي»، منها ثماني ــادة «تي إن ت م
ــديدة االنفجار، في حني أن قوة  فقط ش
ــا من مادة  ــل» تكافئ ٤٤ طن «أبو القناب
ــديدة االنفجار. ــي أن تي» جميعها ش «ت

ــة  ــق تقني ــن طري ــل ع ــه أم القناب وتوج
«جي بي أس» للتوجيه بواسطة األقمار 
ــف وزارة  ــي حني لم تكش ــة، ف الصناعي
ــرق توجيه «أبو  ــية عن ط ــاع الروس الدف
القنابل»، ولكن تقارير عديدة أشارت إلى 
ر القنبلة احلرارية  ــي طوّ أن اجليش الروس
ــار  ــق األقم ــن طري ــا ع ــون توجيهه ليك
ــذه القنبلة  ــة أيضا.وأنتجت ه الصناعي
ــل أصغر حجما ضمن  لتحل محل قناب

ترسانة روسيا من القنابل النووية.

متابعة / البينة الجديدة
ــية «أرجون»،  تنتج الهند دبابة القتال الرئيس
ــر أن  ــن املنتظ ــا، وم ــا محلي ــي مت تطويره الت
ــون - ٢» دبابة  ــختها املطورة «أرج ــح نس تصب
املستقبل في اجليش الهندي. ذكر موقع «أرمي 

ــة «أرجون»،  ــي أن الدباب ــي» األمريك تكنولوج
ــدي عام ٢٠٠٤  ــت اخلدمة في اجليش الهن دخل
ووصل عددها في اخلدمة عام ٢٠٠٩ إلى ٤٥ دبابة، 
بينما ارتفع هذا العدد إلى ١٢٤ دبابة عام ٠١١. 
ومتتلك نسخة «أرجون إم كيه — ٢» نظام رؤية 

إلكتروني، ونظام حتكم في إطالق النار متطور، 
ــزة لدخول اخلدمة  ــر أن تكون جاه ومن املنتظ
عام ٢٠١٨. ويرجع تاريخ تطوير الدبابة «أرجون» 
إلى عام ١٩٧٤ بالتعاون مع خبرات وتكنولوجيا 
ــتيراد  خارجية تضمنت تصميم أملاني، مع اس
ــى ٣٠ ٪ من مكوناتها  ــبة تتراوح بني ٢٥ إل نس
ــورة املدفع  ــا فيها احملرك وماس ــن اخلارجي مب م
ونظام التعقب ونظام التحكم في إطالق النار.
ــع عيار ١٢٠ مم،  ــلح الدبابة الهندية مبدف وتتس
ــاش مضاد لألفراد عيار ٧٫٦٢ مثبت  ومدفع رش
ــي للدبابة إضافة إلى مدفع  مع املدفع الرئيس
عيار ١٢٫٧ مم مضاد للطائرات واألهداف األرضية 
ومثبت فوق برج الدبابة. وحتمل الدبابة قذائف 
ــار ١٢٠ مم،  ــات و٣٩ قذيفة عي ــادة للمروحي مض
وميكن لنظام إدارة النيران في الدبابة أن يعمل 
ــتخدما بطاريات  ــت مس ــى الوضع الصام عل
ــاعدة.ومتتلك الدبابة هيكل مدرع ميكنها  مس
من مقاومة القذائف املضادة للدبابات، إضافة 

إلى تدريع البرج.

بارجة يو إس إس آيوا
ــال (باإلجنليزية:  ــفينة القت ــة أو س البارج
ــية:  (بالفرنس ــة  املدرع أو   (Battleship
Cuirassé) هي سفينة حربية، تعد أضخم 
ــة الطائرات  ــد حامل ــة بع ــفن احلربي الس
ــليحاً وتدريعاً. يتألف طاقم  وأفضلها تس
ــط  ــة من ٢,٠٠٠-٦,٠٠٠ فرد، ومتوس البارج
سرعتها ٢٨-٣٤ عقدة، ومدى عملها يصل 
إلى ١٢,٠٠٠ ميل بحري (٢٢,٠٠٠ كم) وحتمل 
٨-١٢ مدفعاً رئيساً من عيار ٣٠٥-٤٠٥ مم في 
ــتويني أو ثالثة  ــراج ثابتة أو دوارة في مس أب
ــطوح العليا.ويضم  ــتويات فوق الس مس
ــع ميكن خفضها أو  ــرج من ٢-٤ مداف كل ب
ــاء اإلبحار أو إخفاؤها داخل بدن  رفعها أثن
السفينة، إضافةً إلى عدد كبير من املدافع 
ــريعة  الس (٤٥-١٠٥مم)  ــار  العي ــرة  الصغي
ــو٤٠-٦٠  ــات صغيرة (نح ــي في بريج الرم
مدفعاً) للدفاع القريب واملضاد للطائرات.
ــم أكبر من  ــوارج من حيث احلج ــد الب وتع

ــد إضافة إلى أنها أكثر  املدمرات و الطراري
ــت احلالي ال توجد بوارج  تدريعا، وفي الوق

حربية في اخلدمة البحرية.
البارجة يو إس إس أريزونا

ــني  احلرب ــالل  خ ــوارج  الب ــتخدمت  اس
ــناد  العامليتني في ضرب املدن وتقدمي اإلس
ــا املضاعف  ــاعد تدريعه ــا س ــاري كم الن
ــا  مدفعيته ــدى  وم ــر  الكبي ــا  وحجمه
ــاطيل  ــا قائدة لألس ــى جعله ــد إل البعي
ــالح رئيسي في األشتباكات  البحرية وس
ــتخدم  البحرية، وفي الوقت احلاضر ال تس
ــت محلها  ــة البوارج وحل ــوى البحري الق
املدمرات وكانت البحرية األمريكية خالل 
ــوارج حربية من  ــاردة حتتفظ بب ــرب الب احل
ــي لكن أخرجت  ــل أغراض الدعم احلرب أج
ــباق  كلها من اخلدمة في الوقت احلالي.س
ــلح العاملي في بناء البوارج احلربية  التس
في أوائل القرن العشرين كان أحد أسباب 
احلرب العاملية األولى. وتعد معركة جتالند 

٣١ أيار ١٩١٦ في بحر الشمال بر مجابهة 
ــرت في احلرب العاملية األولى بني  بحرية ج
ــي واألملاني وبرهنت  ــطولني البريطان األس
ــى تفوقها في  ــوارج األملانية عل ــا الب فيه
ــرب العاملية  ــع. في احل ــليح والتدري التس
ــاداء ادوار ثانوية  ــوارج ب ــة قامت الب الثاني
ــالت الطائرات  ــني حام ــة بينها وب باملوازن
ــك فقد  ــع ذل ــات، وم ــرادات والغواص والط
ــعة،  ــهرة واس ــوارج ش ــض الب ــازت بع ح
ــمارك»  «بس ــة  األملاني ــة  البارج وكادت 
ــمعة بريطانية البحرية حني  تذهب بس
ــن مدافعها  ــدة م ــة واح ــت بصلي أغرق
ــهير «هود» في  ــي الش ــراد البريطان الط
ــار ١٩٤١)،  ــمال (٢٤ أي ــة بحر الش معرك
واضطر ونستون تشرشل آنئذ إلى جتنيد 
كل القوى البحرية واجلوية التي متلكها 
ــمال ملالحقة  ــر الش ــي بح ــة ف بريطاني
ــمارك» وإغراقها بأي ثمن،  البارجة «بس

وقد مت له ذلك يوم ٢٧ أيار ١٩٤١.
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ــاف «عندما يريد املؤرخ ان يؤرخ     واض
ــا قبل  ــداث م ــن االح ــر م ــان الكثي ف
ــوال عنها»،  ــدث االهم يكون مغف احل
ــيرا الى ان «االنسان حينما يريد  مش
ــؤرخ حياة عالم من العلماء فانه  ان ي
يجد ان هذا العالم لم يسلط الضوء 
ــه كان  الن ــبابه  ــه وش ــى طفولت عل
ــك اصبح  ــا ثم بعد ذل ــخصا عادي ش
ــم توفي،  ــن ث ــالم وم ــن االع ــا م علم
ــه النه حدث كبير  ــم تأريخ وفات فيُعل
ــخ حياته ال  ــه وتاري ــن بداية والدت لك
ــداث  ــا ان «االح ــا»، مبين ــم بهم يُعل
ــم تتربع على عرش االهتمام واما  االه
ــة يغفل عنها». وبني  االحداث اجلانبي
ــالة بالنبي  ان «اهللا تعالى ختم الرس
ــه وآله وان هذه  محمد صلى اهللا علي
ــات كبيرة،  ــت تضحي ــالة دفع الرس
ــخ جند بوضوح ان  ــا نقرأ التاري وعندم
ــك دماء بريئة اريقت وهنالك من  هنال
ــرورة  ــى ض ــدد عل ــاء». وش الدم اراق 
ــي اريقت، وانه  البحث عن الدماء الت
ــذه  وه ــكلة  مش ــود  وج ــن  م ــد  الب
ــكلة ال حتل اال عن طريق الدماء،  املش
ــني عليه  ــى ان «االمام احلس ــا ال الفت
ــم اخرج  ــعار (اني ل ــع ش ــالم رف الس
ــرا وال بطرا وال مفسدا) في اشارة  اش
ــن ان يخرج  ــه ميك ــره لعل ــى ان غي ال
ــعار  ــوي عن طريق ش ــر دني طلبا الم
ــاذج  ــذه النم ــدا ان «ه ــروي»، مؤك اخ
ــب وتقاتل من  ــا تذه ــودة اذ انه موج
ــعارها االخروي  ــل الدنيا وترفع ش اج
ــل  ــطاء وان مث ــى البس ــه عل للتموي
ــؤالء ال يقاتلون بالصف االول ألنهم  ه
ــة»،  القضي ــدم  فتته ــيقتلون  س
ــوم  ــد خص ــف اح ــهدا مبوق مستش
ــالم)  ــام امير املؤمنني (عليه الس االم
وهو خصم عنيد ولدود قيلَ لهُ ملاذا ال 
زت وان  تبارز أمير املؤمنني فإن قتلته فُ
قتلك ذهبت الى اجلنّة وهذا شعارك، 
فاُحرج في هذا املوقف وال يعرف ماذا 
ــه يعلم بان الهدف ليس لهُ  يقول، الن
ــا الى الذي يتآمر  عالقة باجلنة، منوه
ــف االول بل يقاتل  ــل في الص ال يُقات
في الصف االخير ويدفع بهذه االغنام 
للجزر وليس له عالقة ان مات عشرة 

او مات مئة. وتساءل السيد الصافي 
ــذي خرج من  ــق االصالح ال ــل حتق «ه
اجله االمام احلسني عليه السالم ام 
ــي جوابه  ــار ف ــه لم يتحقق؟».واش ان
ــني عليه  ــس االمام احلس الى ان «نف
ــاه ان  ــدا وحاش ــة ج ــالم عظيم الس
او  ــة  مظنون ــة  قضي ــي  ف ــا  يبذله
مشكوكة»، مبينا ان «مسألة القتل 
ــو  ــوت ه ــان وامل ــى اي انس ــون عل ته

ال  ــان  االنس وان  ــة  احلتمي ــة  النتيج
توجد عنده مشكلة فاما ان يقتل او 
ــام  ــح ان «االم ــيموت». واوض ــه س ان
ــني في هذا املقام خرج من اجل  احلس
ــي لم اخرج  ــدده مبقولته (ان هدف ح
اشرا وال بطرا وال مفسدا وامنا خرجت 
لطلب االصالح في امة جدي)»، مبينا 
ــني يعلم علم اليقني  ان «االمام احلس
ان هذا الهدف ال يتحقق ببقاء حياته 
ــر من  ــوم العاش ــيقتل في ي ــه س وان
ــعار  ــي هذا الش ــع ذلك بق ــرم وم احمل
معه». ولفت السيد الصافي ان «هذه 
القضية في غاية االهمية، اي عندما 
يتكلم شخص مبقام سيد الشهداء 

ــالح ال ميكن ان  ــد ان يحقق االص ويري
يفشل والبد ان يتحقق هذا االصالح». 
ونوه ان «االمام احلسني عليه السالم 
ــوا  ــاس ان يصلح ــن الن ــد م ــارة يري ت
ــذا االصالح  ــهم»، مبينا ان «ه انفس
ــاس قد ال  ــوم حتققه الن الن غير معل
يصلحون انفسهم الن ارادتهم تكون 
ــهدا مبوقف نبي  ــة»، مستش ضعيف
ــالم الذي لبث في  اهللا نوح عليه الس

ــم ان  ــاء اهللا واراد منه ــا  ش ــة م قوم
يؤمنوا فلم يؤمن حتى ولده، موضحا 
ــوح عليه  ــي ن ــس بالنب ــل لي ان «اخلل
ــالم بل في قومه، وتارة اخرى هو  الس
ــدا ان «مثل  ــوح يريد ان يؤمن»، مؤك ن
نوح عليه السالم الميكن ان يفشل».

وقال ان «االمام احلسني عليه السالم 
ــالح في امة جده»،  خرج لطلب االص
ــر املمكن ان  ــه «من غي ــتدركا ان مس
ــب يوم  ــي خط ــالح ف ــق االص يتحق
ــر كاف  ــه غي ــرم الن ــن احمل ــر م العاش
ــب». واردف انه  ــذا املطل ــق ه لتحقي
ــني في  ــهاد االمام احلس «بعد استش
ــيرة  مس ــت  انطلق ــف  الط ــة  واقع

ــا االمام  ــاد زمامه ــي ق ــالح الت االص
السجاد عليه السالم بشكل قوي».
وكشف ممثل املرجعية الدينية العليا 
ــي  ــة الت ــات احلقيقي ــى العقب ان اول
واجهت االمام السجاد عليه السالم 
ــة املضللة  ــكلة الدعاي ــل مبش تتمث
واالعالم. وبني ان االمام واجه مجتمعا 
ــبعت اذانهم  ال يعرفونه اصال قد تش
ــم بدين اخر ال ميت  وقلوبهم وعقوله
ــيد  الس ــرى  بصلة.وي ــي  النب ــن  لدي
ــة  االعالمي ــة  املاكن ان  ــي  الصاف
ــلطة  ــع امكانيات الس ــامية م الش
ــال، لعبت  ــي النفاق ووجود امل وتفش
ــل عامة الناس.  ــرا في تضلي دورا كبي
ــاالت ال  ــض احل ــي بع ــه «ف ان ــد  واك
واحلكيم  الواعي  ــان  االنس يستطيع 
واخلبير ان يفعل شيئا اذا كانت االمة 
ــيرا الى ان  ــي ضالل وال تفهم»، مش ف
«اجملتمع لم مينح االمام احلسني عليه 
ــالم الفرصة ليتحدث معه او ان  الس
ــل كان  ــوم الطف ب ــم في ي ــني له يب
ــم (لقد ابرمتنا بكثرة كالمك)  جوابه
ــدوا  ــال الكافي وس ــم يعطوه اجمل فل

ــة االمام  ــح ان «مهم ــم». واوض اذانه
ــالم كانت شاقة  السجاد عليه الس
ــا ان العنوان  ــد، كم فواجه جيال اش
الكبير املتمثل مبركز القرار االسالمي 
ــون على منبر  ــد االعداء وهم يتربع بي
ــدأون خطبهم  ــول اهللا، يب خالفة رس
ــى النبي  ــاء والصالة عل باحلمد والثن
وان اجلمهرة من اجملتمع كانت تعتقد 
ــار  ــذا هو الدين الصحيح». واش ان ه
خطيب جمعة كربالء الى ان «اجملتمع 
ــجاد عليه  ــه االمام الس ــذي واجه ال
ــان الذي  ــرى ويعتقد ب ــالم كان ي الس
ــني)  ــة (االمام احلس ــي الكوف ــل ف ت قُ
ــن اخلوارج خرج عن  عبارة عن رجل م

ــر (يزيد لعنه اهللا) فامكن  حكم االمي
ــتعان  اهللا االمير منه، اي ان االمير اس
ــني  باهللا ووفقه اهللا لقتل االمام احلس
ــبب  ــك بس ــاء ذل ــالم، ج ــه الس علي
الدعاية املضللة واالعالم، وانها حتدث 
ــيد  ــي كل زمان ومكان». ويبني الس ف
ــع  ــخص تتقاط ــي ان «كل ش الصاف
مصاحله مع املُصلح ومع العالم ومع 
ــري  ــدأ باإلعالم املُضاد ويس اإلمام يب
هذا االعالم سرياناً عجيباً ألن االعالم 
ــهل املأخذ»، موضحا  غير املتورع س
ــهل  ــن الس ــذاب م ــان الك ان «االنس
ــك الذي يفتري  ــه ان يكذب وكذل علي
ــاطة».  ــذه البس ــب ه ــاس حتُ وان الن
ــق ثقيل ال يتحمله  ولفت الى ان «احل
ــام  ــوا االم ــن قاتل ــد وان الذي كل أح
احلسني كانوا في بحبوحة وال يريدون 
ــا بأيديهم  ــرك م ــم ت ــق الن عليه احل
ــن النفاق  ــاد ع ــرام واالبتع ــرك احل وت
ــذه امور تضر  ــن اراد اهللا وه ومواالة م
ــم  ــا ان بطونه ــم، خصوص مبصاحله
ــم  ــرام ووجوده ــال احل ــن امل ــت م لئ مُ
االجتماعي تشكل بالباطل وال ميكن 

ــيد الصافي  ». ونقل الس ــهُ لهم ترك
قصة الشيخ الكبير الذي قال لالمام 
ــجاد (عليه السالم) عندما دخل  الس
ــال (احلمد هللا  ــع العائلة ق ــام م الش
الذي أهلككم وأمكنَ األمير منكم)، 
ــا كان يعتقد به هذا  مؤكدا ان هذا م
ــيخ، متسائال عن الذي  الرجل وهو ش
ــة اخلاطئة،  ــذه املعلوم ــه ه ــل ل اوص
ــم وميثل  ــيء مه ــا الى ان هذا ش الفت
ــجاد (عليه  معضلة أمام اإلمام الس
ــام  االم ــان  ب ــتدركا  مس ــالم)،  الس
ــالم) بدأ يستدل  السجاد (عليه الس
ــريفة  ــه الش معه فاعطى من نفس
ــى  وعل ــه  تعب ــى  وعل ــه  مرض ــى  عل

ــاره في قضية الطف فقال: يا  انكس
ــال: بلى، قال  ــيخ اقرأت القرآن؟ ق ش
ــرأت قُل ال  ــالم): اق ــام (عليه الس االم
ــودة في  ــراً اال امل ــهِ اج ــألكم علي اس
ــى، ماذا قال  ــيخ بل القربى؟ قال الش
ــال: نحن  ــالم) ق ــه الس ــام (علي االم
ــيخ  ــيخ،.. فبكى الش ــا ش ــى ي رب القُ
ــه الى  ــع رأس ــه ثم رف ــى عمامت ورم
ــي ابرأ اليك  ــماء وقال: اللهم ان الس
ــل  ــب ممث ــد. ويذه ــدو آل محم ــن ع م
املرجعية العليا الى ان املشكلة التي 
واجهها االمام السجاد عليه السالم 
ــكلة صالة، بل ان الناس  لم تكن مش
ــهدون  ــون ويش ــون ويؤذن ــوا يصلّ كان
ــون على  ــي، ويجلس ــهادة للنب بالش
ــد ان اإلصالح ليس بالقوة،  املنبر. واك
ــالطني  ــن احلكام والس ــك م وان هنال
ــلوا  ــت لهم القوة ففش ــن  اُوتي الذي
ــيد  ــت الس ــا لف ــاً. كم ــالً ذريع فش
الصافي الى ان االمام (عليه السالم) 
عندما رأى هذه احلالة والفرح والسرور 
ــه احلاكم  ــاء واوعز ل ــد اخلطب بدأ اح
وقال اصعد املنبر فصعد وبالغ في ذم 

احلسني (عليه السالم) وامير املؤمنني 
ــالم)، فصاح اإلمام (عليه  (عليه الس
ــع (ويلك ايها  ــالم) أمام هذا اجلم الس
اخلاطب اشتريت رضا اخمللوق بسخط 
ــار). ــن الن ــدك م ــوأ مقع ــق فتب اخلال

ــح ان االمام زين العابدين (عليه  واوض
ــى املنبر  ــد عل ــا صع ــالم) عندم الس
ــر  ــم من انه كان في حالة األس بالرغ
ــار الظاهري لم  ــة االنكس ــي حال وف
به  ــور ان يُكذّ ــتطع احد من احلض يس
ــاً مع انه تكلم بكالم كبير، ألن  اطالق
ــة وال  ــا القضي ــون م ــؤالء ال يعلم ه
ــرؤ حتى  ــيئاً، بل لم يج ــون ش يفهم
ــت كاذب والعياذ  ــول له ان يزيد ان يق

ــيد الصافي مقطعا  ــاهللا. وتلى الس ب
ــجاد (عليه  ــام الس ــة االم من خطب
ــالم) الذي جاء فيها (ايها الناس  الس
ــت وفُضلنا بسبع)، مبينا  اُعطينا س
ــة اجبرت احلضور على  ان هذه املقدم
اإلصغاء وان اإلمام (عليه السالم) اراد 
ــون بالدعاية  ــت هؤالء الغارق ان يلتف
اً  ــتّ ينَا سِ طِ ، أُعْ ا النَّاسُ فقال لهم (أَيُّهَ
ــمَ  لْ الْعِ ــا  ينَ طِ أُعْ  ، ــبْعٍ بِسَ ــا  لْنَ فُضِّ وَ 
ــةَ  احَ صَ وَالْفَ ةَ  احَ ــمَ وَالسَّ ــمَ  ِلْ وَاحلْ
 ، نِنيَ ُؤْمِ لُوبِ املْ ي قُ َبَّةَ فِ َ ةَ وَاحملْ اعَ جَ وَالشَّ
داً،  مَّ حَ ارَ مُ ْتَ ُ نَّا النَّبِيَّ اخملْ ا بِأَنَّ مِ لْنَ وَفُضِّ
دُ  نَّا أَسَ يَّارُ، وَمِ نَّا الطَّ ، وَمِ دِّيقُ نَّا الصِّ وَمِ
ــولِهِ ومنّا سيدةُ نساء  ــدُ رَسُ ِ وأَسَ

اهللاَّ
ــبطا  ــني فاطمة البتول ومنا س العامل
ــيدا شباب أهل اجلنة)،  ة وس هذه االمّ
ــلَ  بْرَئِي ــدِ بِجَ يَّ ُؤَ ــنُ املْ ــا ابْ ــال (أَنَ ــم ق ث
نْ  ي عَ َامِ ُ ، أَنَا ابْنُ احملْ ائِيلَ ِيكَ ــورِ مبِ َنْصُ املْ
ــنيَ  ارِقِ

َ املْ ــلِ  اتِ وَقَ نيَ  ــلِمِ ُسْ املْ ــرَمِ  حَ
ــدِ  َاهِ ُ وَاجملْ  ، نيَ ــطِ اسِ وَالْقَ ــنيَ  ثِ وَالنَّاكِ
ــى  شَ نْ مَ رِ مَ ، وَأَفْخَ بِنيَ اءَهُ النَّاصِ ــدَ أَعْ
ابَ  ــنْ أَجَ ، وَأَوَّلِ مَ نيَ عِ مَ ــشٍ أَجْ رَيْ ــنْ قُ مِ
 ، نِنيَ ُؤْمِ نَ املْ ولِهِ مِ ِ وَ لِرَسُ

َّ
ابَ هللاِ تَجَ وَاسْ

ــد امر بانزال االمام (عليه  مبينا ان يزي
ــة اخرى  ــتعمل خديع ــالم) فاس الس
وقالوا للمؤذن: أذّن: وعندما وصل الى 
ــال االمام (عليه  ــهادة الثانية، ق الش
ــي ايضاً  ــي ه ــه الت ــالم) بعبارت الس
انتصر بها (عليه السالم) قال يا فالن 
تَ  مْ إِنْ زَعَ

ي أم جدك فَ أمحمدٌ هذا جدّ
تَ أَنَّهُ  مْ ، وَإِنْ زَعَ ــتَ بْ ذَ دْ كَ قَ كَ فَ دُّ أَنَّهُ جَ
ــني  »؟! وب ــهُ تْرَتَ ــتَ عِ لْ تَ ــمَ قَ لِ ــدِّي فَ جَ
ــجاد  ــيد الصافي ان االمام الس الس
(عليه السالم) كان أمام مشكلة في 
ــكلة  مش ــي  وه أال  ــة  األهمي ــة  غاي
ــم يُتح لها  ــول والنفوس التي ل العق
ــا ضللتها الدعاية  ر وامن اجملال ان تُفكّ
ــكل كبير فحاول ان يوجد شيء  بش
ــاوة عنهم. واكد  آخر يرفع هذه الغش
ــه ان الدعاية ألهل  ــام خطبت في خت
ــرة  كثي ــق  احل ــل  اه ــى  عل ــل  الباط
ــي يوم من  ــور احد ان تخف ف واليتص
ــا تعارضت املصالح  ــام، وانه كلم االي
ــق وعلى  ــى اهل احل ــا عل زادت الدعاي

الناس ان تفهم ومتيز.

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة / جسام السعيدي
ــالم الذي متر (هذه األيام) ذكرى شهادته يعد من اهم  ــجاد عليه الس قال ممثل املرجعية الدينية العليا في خطبة اجلمعة، ان االمام الس
ــيد احمد الصافي خالل خطبة صالة  ــهاد االمام احلسني عليه السالم. واكد الس ــر من احملرم بعد استش ــخصيات في يوم العاش الش
ــتعراض واقعة الطف تاريخيا واجتماعيا وسياسيا بهدف معرفة تداعيات  ــيني ان من املهم اس اجلمعة التي اقيمت في الصحن احلس
ــتدركا ان هذه املقدمات قد يكون مغفوال  ــدث التاريخي ال يبدأ في آنه بل يحتاج الى مقدمات، مس ــر من احملرم، مبينا ان احل ــوم العاش ي

عنها باستثناء الشخص الدقيق الذي يرى ان االمور بدأت تأخذ مسيراً آخر..

@’‘∞@Êc@ÜÌäÌÎ@ıaÜËí€a@ÜÓç@‚b‘∂@óÇë@·‹ÿnÌ@bflÜ‰«@Zøbñ€a
ÈÓÃjÌ@bfl@’‘znÌ@Êc@Üi¸Î@›í–Ì@Êc@Âÿπ@¸@Ä˝ï�a

المرجعية العليا: كل شخص تتقاطع مصالحه مع المصلح ومع العالم يبدأ باإلعالم المضاد

ــي  ــل يأت ــذا العم ــالق، أن ه ــاف الع وأض
ــيداً وموافقاً لوظيفة البنك املركزي  جتس
ــة  املعني ــلطة  الس ــاره  باعتب ــي  العراق
ــاع املصرفي  ــتقرار للقط ــق االس بتحقي
ــكل كبير من  ــدف نركز عليه بش وهذا ه
ــة ومراقبة املصارف ومحاولة  خالل متابع
ــاالت التي مت  ــبة للح إيجاد احللول املناس
تشخيصها. وأشار العالق، إلى أن مسألة 
ــذ أبعاداً  ــتقرار القطاع املصرفي تأخ اس
ــن األبعاد  ــة وهذا بعد م ــاً مختلف وأوجه
ــالل احلفاظ  ــا اليوم من خ ــي نقوم به الت
ــارف في  ــني في املص ــوق املودع ــى حق عل
ــبيل أن ال يحصل ضرر للمساهمني أو  س
ــرى. وتابع، أن كثيراً من الدول  اجلهات االخ
ــل فيها حاالت تعثر وإفالس مصارف  حتص
لكن سياستنا في البنك املركزي العراقي 
ــاول الذهاب إلى أبعد املديات ونتحمل  نح
الصعاب واملتابعة لبعض أوضاع املصارف 
للحيلولة من وصولها ملرحلة التصفية أو 
االفالس وهذا ينم عن وعي ملؤسسة البنك 
املركزي ألهمية حتقيق االستقرار للقطاع 
ــدوث أية آثار ذات طابع  املصرفي وجتنب ح
ــن جانبه،  ــادي وخدمي. م ــادي أو م اقتص
ــس الوزراء  ــي لرئي ــار املال ــر املستش اعتب

مظهر محمد صالح، أن املصرف اجلسري 
ــي العراق الذي جنم  االمنوذج املالي األول ف
ــون املصارف  ــق لقان ــن التطبيق الدقي ع
العراقية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ في معاجلة 
ــاق املصرفي دون اللجوء الى  ظاهرة االخف
ــاً متميزاً  ــة، مبينا انه ميثل جناح التصفي
ــلطة  ــجله الس ــد األول من نوعه تس يع
ــرف املتعثر وإعادة  النقدية في انقاذ املص
ــة واالنتقال به  ــاطاته املالي احلياة الى نش
ــى مرحلة املصرف  من مرحلة الوصاية إل

ــرية  ــري اي بدالً من التصفية القس اجلس
ــح، أن  ــح صال ــلفاً. وأوض ــا س ــا ذكرن كم
ــإدارة مصرفية عريقة  مصرف حمورابي ب
ورائدة ومبيزانية عمومية نظيفة وشبكة 
ــاهمني أقوياء عبر تأسيس  مودعني ومس
ــة لواحدة  ــتعادة الثق ــار فاعل من اس إط
ــابقاً  ــة املتعثرة س ــارف األهلي ــن املص م
ــوء اإلدارة، وبذلك استطاع البنك  جراء س

ــى حقوق  ــاظ عل ــي احلف ــزي العراق املرك
ــاهمني  ــبكة املس ــة املتمثلة بش امللكي
وضمان ودائع اجلمهور. وأشار إلى أن اإلدارة 
ــعى لتطبيق معايير االمتثال  اجلديدة تس
ــر  ومعايي ــي  الداخل ــط  والضب ــة  والرقاب
ــبكة  ش ــيس  وتأس ــة  الدولي ــبة  احملاس
ــارف العاملية  ــد املص ــلني مع قواع املراس
ــة  كاف ــكالها  بأش ــر  اخملاط إدارة  ــي  وتبن

ــل اإلدارة عن  ــيما في مجال إدارة ص والس
ــارب املصالح  ــوق امللكية لتفادي تض حق
ــاركة في اخملاطر  ــة وحتقيق املش املصرفي
ــوق امللكية من  ــاب حق ــني اإلدارة وأصح ب
خالل اجتماعات الهيئة العامة للمصرف 
ــألة أمام  ــاح واملس ــك تعزيز االفص وكذل
ــرف حمورابي  ــة العامة بكون مص الهيئ
الوليد القوي والشرعي للنظام املصرفي 
ــس منتدى  ــن جهته، قال رئي ــي. م العراق
ــلمان إن  ــارس آل س ــادي ف ــداد االقتص بغ
املصرف اجلسري يعد محوراً إلعادة الثقة 
بني املصارف واجلمهور، ويؤمن ودائع الزبائن 
ــكل كامل بعد أن شارك املركزي بـ٥٠  بش
مليار دينار في رأس مال املصرف، الفتا إلى 
أن اإلدارة تكون مشتركة بني البنك املركزي 
ــلمان، إلى  وأصحاب رأس مال. ولفت آل س
أن اإلدارة تعمل على النهوض باملصرف إلى 
ــهمه السوقية مع  ــاوى قيمة أس أن تتس
القيمة الدفترية بعد ذلك تتم إعادة مبلغ 
املركزي الذي شاركه برأس املال، ويدار من 
قبل فريق يتمتع باخلبرة والدراية. وتأسس 
ــتقل  ــزي العراقي كبنك مس البنك املرك
ــادس من  ــب قانونه الصادر في الس مبوج
آذار من العام ٢٠٠٤، كهيئة مستقلة، وهو 

مسؤول عن احلفاظ على استقرار األسعار 
وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 
ــة و٢٦ مصرفا اهليا و١٦  ١٠ مصارف جتاري
ــالمية، اضافة الى ١٩ مصرفا  مصارف اس
ــات مالية  ــن ٦ مؤسس ــا، فضال ع اجنبي
ــرف  ــي. ومص ــل املال ــركة للتحوي و٣١ ش
ــو نتاج   ــري) ه ــي التجاري (اجلس حموراب
ــزي  ــك املرك ــريء للبن ــد وج ــر جدي تفكي
ــة أحد املصارف  ــي للخروج من أزم العراق
ــب إدارة غير كفؤة  ــة الذي تعثر بس املهم
ــع املصرف  ــني املتعاملني م ــوال املودع ألم
ــل البنك املركزي  ــماله، فقد عم ورأس
ــة معمقة لوضعية  بعد أن قام بدراس
ــول الالزمة  ــاد احلل ــذا املصرف إليج ه
ملثل هذه احلاالت وإعطاء االمل الكبير 
ــاذ أموال املودعني، وإعادة الثقة  في إنق
ــي العراقي عن طريق  ــام املصرف بالنظ
ــذي نص علية  ــاء هذا املصرف، ال إنش
قانون املصارف، والذي سيكون مبلكية 
وإدارة البنك املركزي العراقي، ويتحول 
فيما بعد الى شركة مساهمة خاصة 
ــاهمني  ــل املودعني الى مس ــد حتوي بع
باملصرف، وحظي تأسيس هذا املصرف 

بتأييد من غالبية املودعني.

متابعة / البينة الجديدة
افتتح معالي محافظ البنك املركزي العراقي السيد علي محسن اسماعيل مصرف حمورابي التجاري (اجلسري) في خطوة هي االولى من 
ــاهميه سيكون  ــيادته في كلمة له خالل االفتتاح ان جتربة مصرف حمورابي الذي يعد البنك املركزي أكبر مس نوعها في العراق، مؤكداً س
منوذجا للمصارف االخرى داعياً القطاع اخلاص ان يساهم في دعمه مطمئنا في الوقت ذاته زبائن املصرف بعودة عمله وفق خطط رُسمت 

مسبقاً للدخول في العمل املصرفي وبقوة..

Z÷˝»€a@Âé™@Ô‹«@Ô”aä»€a@å◊äΩa@Ÿ‰j€a@≈œb™
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خالل افتتاحه مصرف حمورابي

اإلمام السجاد (ع) كان أمام مشكلة َّـ غاية األهمية أال وهي مشكلة 
ر وإنما ضللتها الدعاية العقول والنفوس التي لم يتح لها اِّـجال أن تفكّ

NO.3041.SUN.7.OCT.2018 العدد (٣٠٤١) األحد ٧ / ١٠ / ٢٠١٨ 

اإلدارة تعمل على 
النهوض باِّـصرف 
إُّـ أن تتساوى 
قيمة أسهمه 
السوقية مع القيمة 
الدفرتية
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Prequalification Announcements for Tender No: 010/PC/18 
Provision of Forklift and Pipe Grabber for EBS Project 

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

Tender Title: Provision of Forklift and Pipe Grabber for EBS Project 
Tender No.: 010/PC/18 
Tender Information:  
Scope of Work 
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified international professional experience and can carry out to 
provide the Provision of Forklift and Pipe Grabber for EBS Project, such as Forklift 3 tons+1 set of common 
accessories for brandKomatsu, FD30H-17,  Pipe grabber  with brand Brand: XCMG , ZL50G and etc. 
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the 
following requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:   
1． General introduction of the  participants   
 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, 

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

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications  
 Instruction,authority letter of Manufacture. 

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

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

And It will be deducted from the contract payment directly. 
Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before 17th Oct 2018, Iraq Time 
 Prequalification document submission format:  

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

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

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

 Prequalification document submission address:  
ZhenHua Oil Co,. Ltd. (EBS Project),  
BIAP, Iraq 
to WangShaoyu  00964-7818356928 & 07809454646 
E-Mail: wangshaoyu@zhenhuaoil.com  & wangweiguang@zhenhuaoil.com & ebscp@zhenhuaoil.com  

NO.3041.SUN.7.OCT.2018 العدد (٣٠٤١) األحد ٧ / ١٠ / ٢٠١٨ 

محكمة جنح الناصرية
العدد: ١٧٢٨/ج/٢٠١٨

م/اعـــالن
اُّـ اِّـتهم الهارب/علي رحمن مزول

اصدرت هذه اِّـحكمة حكما غيابيا يقضي بإدانتك وفق 
ــون العقوبات  ــق االول من قان ــكام اِّـادة ٤٥٣/الش اح
ــخ ٢٠١٨/٨/١٢  ــدد ١٧٢٨/ج/٢٠١٨ بتاري بالع
والحكم عليك بالحبس البسيط ِّـدة سنة واحدة واصدار 
امر قبض بحقك لتنفيذ الحكم الصادر عليك وبإمكانك 
ــن تاريخ  ــهر م ــى الحكم خالل ثالثة اش ــرتاض عل االع
ــطة صحيفتني محليتني يوميتني وبعكسه  ــر بواس النش

يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوهاجي.
القاضي/حسني سعدون السواد

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد: ٢١٣٣

إعـــــــــــالن
تبيع مديرية تنفيذ الناصرية السيارة اِّـرقمة ٤٥٤٠٩/ أ قادسية 
ــب الدائن احمد عبد  ــال كاظم خضري لقاء طل ــدة للمدينة أم العائ
ــى الراغب  ــر مليون دينار  فعل ــة عش ــني حميد البالغ خمس الحس
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل ١٠ أيام تبدأ من اليوم التالي  بالش
للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة 
ــل والداللية على  ــم التحصي ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس وش

اِّـشرتي.
اِّـواصفات:ـ

ــية  ــم ٤٥٤٠٩ أ قادس ــض رق ــون ابي ــل ٢٠١٣ ل ــو مودي ــا ري كي
–العجلة خالية من االضرار وصالحة لالستعمال – القيمة اِّـقدرة 

تسعة ماليني دينار.
منفذ عدل الناصرية
كاظم ماجد بدر الخويلدي

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٦٧٩ /٢٠١٨
التاريخ  :   ٢٠١٨/١٠/٤

اعــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ  العقار اِّـرقم  (١٢/١١) م ٢٧ السوادة  الواقع  َّـ الكوت العائد للمدين (باقر جاسم حسن) 
اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (علي ناصر حسني) البالغ ( ١٢٠٠٠٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة 
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية  ــر مس (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنش

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

اِّـواصفات :- 
١-موقعة ورقمه :- حصة اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم ١٢/١١ م ٢٧ السواده    .

٢-جنسه ونوعه :- ارض زراعية مملوكة ملك صرف تسقى بالواسطة مشيدة عليها الدور السكنية اما بخصوص القطعة اِّـرقمة خالية 
من الشواغل .

٣-حدود واوصافه :- 
٤-مشتمالته :-

٥-مساحته :- ٦٢٥ م من اصل ٥ دونم   
٦-درجة العمران :- 

٧-الشاغل :-  
٨-القيمة اِّـقدرة :- ١٢٥٠٠٠٠٠ اثنا عشر مليون وخمسمائة ماتعادل ١ سهم من اصل ٢٠ سهم.

اعــــــــــالن
ــناوه) الذي  ــن ش ــى الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (عيدان عبدالحس بناء عل
ــه اعرتاض  ــي) فمن لدي ــادي) اُّـ (الشاووش ــب) من (الصي ــل  لق يطلب(تبدي
مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر هذه 
ــن قانون البطاقة الوطنية رقم  ــة َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) م اِّـديري

(٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

اعــــــــــــالن
ــناوه) الذي  ــن ش ــن قبل اِّـدعي (فالح عبدالحس ــوى اِّـقامة م ــاء على الدع بن
ــه اعرتاض  ــي) فمن لدي ــادي) اُّـ (الشاووش ــب) من (الصي ــل  لق يطلب(تبدي
مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر هذه 
ــن قانون البطاقة الوطنية رقم  ــة َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) م اِّـديري

(٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

اعــــــــالن
ــناوه) الذي  ــن ش ــوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (صالح عبدالحس ــاء على الدع بن
ــن لديه اعرتاض  ــي) فم ــن (الصيادي) اُّـ (الشاووش ــل  لقب) م ــب (تبدي يطل
مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر هذه 
ــن قانون البطاقة الوطنية رقم  ــة َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) م اِّـديري

(٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة 

اعـــــــــــــــــــالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (سالم عبدالحسن شناوه) الذي يطلب 
ــه اعرتاض مراجعة  ــي) فمن لدي ــل  لقب) من (الصيادي) اُّـ (الشاووش (تبدي
هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية 
ــنة  َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لس

.(٢٠١٦)
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

اعــــــــــــالن
ــف) الذي يطلب  ــي يوس ــن داش بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (حس
ــل  لقب) من (اِّـندالوي) اُّـ (الزركاني) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه  (تبدي
ــه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ  اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس
ــنة  ــن قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لس ــوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) م الدع

.(٢٠١٦)
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة 

اعـــــــــــالن
ــس ) الذي  ــعدون يون ــهاد س ــن قبل اِّـدعي (س ــوى اِّـقامة م ــى الدع ــاء عل بن
ــه اعرتاض مراجعة  ــي) اُّـ (العاتي) فمن لدي ــل  لقب) من (العان يطلب(تبدي
هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية 
ــنة  َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لس

.(٢٠١٦)
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة: ٢٥٤٣ /٢٠١٨
التاريخ :   ٢٠١٨/١٠/١

اعــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ  العقار التسلسل  (٢٠٣/٤) م ٣٨ الخاجية  الواقع  َّـ الكوت العائد للمدين ( رفعت خضري 
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية  ياس ) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (هادي رحيم ضمد  ) البالغ ( ١٧٠٠٠٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش
خالل مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية 

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

اِّـواصفات :- 
١-موقعة ورقمه :- كوت / الخاجية اِّـنطقة مقابل اِّـسبح رقمه ٢٠٣/٤ م ٣٨ الخاجية    .

٢-جنسه ونوعه :- ارض زراعية مملوكة للدولة صرف مشيد عليها بعض الدور السكنية والقطعة اِّـحجوزة خالية من الشواغل . 
٣-حدود واوصافه :- 

٤-مشتمالته :-
٥-مساحته :- ٢٠٠م٢ الحصة اِّـباعة  .

٦-درجة العمران :- 
٧-الشاغل :-  

٨-القيمة اِّـقدرة :- ٣٦,٨٠٠,٠٠٠ ستة وثالثون مليون وثمانمائة الف دينار عن حصة اِّـدين مايعادل ٢٠٠م ٢.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة : ٢٠١٨/٢٨٦٨  
التاريخ :  ٢٠١٨/١٠/٤

اُّـ / اِّـنفذ عليه / 
ــعار  ــرطة بلدة الكوت اِّـرقم ١٢١٨٢/٣/١ َّـ ٢٠١٨/١٠/٣ ومرفقه اش ــد تحقق لهذه اِّـديرية من كتاب مركز ش لق
مختار منطقة العمارات السكنية انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او موقت او مختار  يمكن اجراء التبليغ 
ــة  ــذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية التنفيذ الكوت خالل خمس ــتنادا للمادة (٢٧) من قانون التنفي ــه , واس علي
ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه  ــر ِّـباش ــر يوم يوما تبدأ من اليوم التالي للنش عش

اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل  
كريم ابراهيم عنكود

اوصاف اِّـحرر:ـ 
•قرار حكم صادر من محكمة بداءة الكوت بالعدد ٢٠٨٥ /ب/٢٠١٨ َّـ ٢٠١٨/٩/٢٦ اِّـتضمن بالزام باعادة الحال 
ــتة ماليني ومئتان وخمسون الف دينار عراقي  ــديد مبلغ س ــنيه خليفه غالي بتس اُّـ ما كان عليه قبل العقد والزام حس

اُّـ الدائن كرار كاظم كريم.

صندوق اإلسكان العراقي
إعالن

إُّـ الشريك (عباس عوده علي) 
ــي الكائن َّـ (البصرة  ــكان العراق اقتضى حضورك إُّـ صندوق اإلس
ــكان / تقاطع حي  ــع وزارة اإلعمار واإلس ــاج/ مجم ــوت الحج :- ك
ــريك (عبد  ــرارك باِّـوافقة على قيام الش ــالة) وذلك لتثبيت إق الرس
ــاعة َّـ القطعة  الرحمن علي عبد الرحمن) بالبناء على حصته اِّـش
ــمال) لغرض  ــري محلة الش ــة (٥٧٥ / الزب ــة (٣٧٦) مقاطع اِّـرقم
تسليفه قرض اإلسكان وخالل مدة أقصاها (١٥) يوما داخل العراق, 
ــهراً خارج العراق من تاريخ نشر اإلعالن وبعكسه سوف يسقط  وش

حقك َّـ االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / االمالك

لجنة البيع وااليجار الثانية
العدد : ٣٩٣
التاريخ: ١٩/ ٧ / ٢٠١٨

اعــــــــــــالن 
ــة  ِّـديرية بلديات بغداد عن  ــة البيع وااليجار الثانية التابع تعلن لجن
تاجري ( اِّـلك ) اِّـوصوف َّـ ادناه ِّـدة ( ثالث سنوات ) العائدة اُّـ مديرية 
ــى الراغبني  ــنة ٢٠١٣ فعل ــق القانون ٢١ لس ــة ) وف ــة (الطارمي بلدي
ــاله خالل مدة االعالن  ــرتاك باِّـزايدة العلنية مراجعة البلدية اع االش
ــالن َّـ الصحف  ــر االع ــا تبدأ من اليوم التالي لنش ــة (٣٠) يوم البالغ
ــة (٥٠٪) من  ــات القانونية البالغ ــم التأمين ــتصحبني معه اِّـحلية مس
ــر واالعالن  ــو عليه اِّـزايدة اجور النش القيمة اِّـقدرة ويتحمل من ترس
واِّـصاريف االخرى اِّـرتتبة على ذلك وستجري اِّـزايدة العلنية َّـ تمام 
الساعة (١٠) صباحاً من صباح اليوم بعد االخري ِّـدة االعالن َّـ ديوان 
البلدية وعلى اِّـشرتكني َّـ اِّـزايدة العلنية جلب هوية االحوال اِّـدنية 

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

جمهورية العراق
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ
اِّـنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية اِّـرقمة: ٢٠١٨/٥٩٢

(مقتبس حكم غيابي)
١.اســـــــم اِّـحكـــــــــــمة : محكمة قوى االمن الداخلي اِّـنطقة الخامسة .

٢.اسم اِّـتهم الغائب : الشرطي قاسم غازي حبيني.
٣.رقم الدعــــــــــوى  : ٥٩٢/ ج / ٢٠١٨ 

٤.تاريخ ارتكـــــــاب الجريمة : ٢٠١٥/١/٢٠
٥.تاريـــــــخ الحكـــــــــــــــــم : ٢٠١٨/٧/٣ 

٦.اِّـــــادة القانونيـــــــــــــــة : (٥) من ق. ع. د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل 
ــنة  ــكام اِّـادة (٥) من ق . ع .د رقم ١٤ لس ــندة اليه وفق اح ــنة٢٠١٦ عن التهمة اِّـس ــون العفو العام رقم ٢٧ لس ــمول اِّـتهم اعاله بقان ــدم ش ــم / ع ــة الحك ٧.خالص

 ٢٠٠٨
كونه مازال ماكثا َّـ الغياب ولعدم صدور امر طرد او استقالة بحقه بموجب كتاب دائرته  اِّـرقم ١٠٤٢٦  َّـ ٢٠١٨/٥/٢٧  .

٨.الحبس الشديد ِّـدة  (خمس سنوات) استنادا الحكام اِّـادة (٥) من ق. ع. د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل وبداللة اِّـادتني (٦١/اوال و ٦٩/ اوال ) من ق.أ.د رقم١٧ 
لسنة ٢٠٠٨ لغيابه من تاريخ ٢٠١٥/١/٢٠ ولحد االن . 

ــاب الحكم الدرجة القطعية بداللة اِّـادة  ــنة ٢٠٠٨ اِّـعدل بعد اكتس ــتناداً للمادة (٣٨/ ثانيا) من ق.ع.د رقم ١٤ لس ٩.طرده من الخدمة َّـ قوى االمن الداخلي اس
(٨٩/ اوال) من ق .ا .د رقم ١٧ لسنة  ٢٠٠٨   .      

١٠.اعطاء اِّـوظفني العمومني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام اِّـواطنني باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام اِّـادة (٦٩/
ثانيا وثالثا ) من ق. أ .د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ .

١١.حجز امواله اِّـنقولة وغري اِّـنقولة استنادا الحكام اِّـادة (٦٩/رابعا)  من ق.أ .د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ .
ــاب  ــرون الف دينار عراقي تصرف له من خزينة الدولة  بعد اكتس ــة وعش ١٢.تحديد اتعاب محاماة للمحامي اِّـنتدب (جبار عاتي جرب ) مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمس

الحكم الدرجة القطعية .
ــتنادا الحكام اِّـادة  (٧١/ اوال وثانيا ) من  ــنة ٢٠٠٨ قابال لالعرتاض اس ــا ) من ق.أ .د رقم ١٧ لس ــتنادا الحكام اِّـادة ( ٦٠ / سادس حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس

نفس القانون وافهم   بتاريخ    ٢٠١٨/٧/٣ . 
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي

رئيس محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ 
اِّـنطقة الخامسة

وزارة الصناعة واِّـعادن / شركة دياُّـ العامة
م /  اعـــــــــــــالن

مناقصة استريادية
 R138/B 2018/21  م/د ( تجهيز 100  طن شريط نحاسي ذو الرقم الرمزي

ِّـعمل محوالت التوزيع وحسب اِّـواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم
(معلنة للمرة االوُّـ)       تاريخ الغلق (2018/11/19)

ــركة دياُّـ العامة) بدعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق  ــر (وزارة الصناعة واِّـعادن / ش يس
القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:

ــركة دياُّـ العامة) وعرب الربيد االلكرتوني  ١-على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال بـ (ش
(www.dilacombamy.com) وكما موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات مع مالحظة ما يأتي:-

ــمائة  ــعون الف وخمس أ -اِّـبلغ التخميني االجمالي لكلف التصنيع للمناقصة هو (١٩٨٥٠٠) دوالر امريكي (فقط مائة وثمانية  وتس
 CIP ــاب السعر االجمالي للعطاء واصل ــعر LME للنحاس إلجمالي الكمية َّـ يوم فتح العطاءات لغرض احتس دوالر) يضاف اليه س

مخازن شركة دياُّـ العامة . 
ب -مقدار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو (٢٣٤٢٤) دوالر امريكي  (ثالثة وعشرون الف واربعمائة واربعة وعشرون دوالر فقط) 

واِّـطلوب تقديمها مع العطاء.
ــرد اال َّـ حال الغاء  ــف دينار ال غريها) غري قابل لل ــو (٢٠٠٠٠٠) دينار عراقي (فقط مائتا ال ــتندات اِّـناقصة ه ــع مس ــعر بي ج- ان س

اِّـناقصة من قبل شركتنا حيث يعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ِّـقدمي العطاءات.
د- على مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء اِّـوجود َّـ القسم الرابع (نماذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل 

دون اي تغيري َّـ شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باِّـعلومات اِّـطلوبة .
ــجل َّـ العراق من تقديم  ــمي او وكيل تجاري مس ــركات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رس ــى الش ــة :- تعف •مالحظ

وصل شراء مستندات اِّـناقصة.
•تقديم تعهد خطي َّـ القسم القانوني لشركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واِّـؤسسات والشركات التابعة لها.

٢-متطلبات التأهيل اِّـطلوبة : (كما مبينة َّـ وثائق العطاء).
ــركة دياُّـ العامة / طريق بغداد بعقوبة الجديد – قرب تقاطع القدس) وان اخر موعد  ــليم العطاءات اُّـ العنوان اآلتي (ش ٣-يتم تس
لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهراً من تاريخ غلق اِّـناقصة َّـ ٢٠١٨/١١/١٩ وان العطاءات اِّـتأخرة سوف ترفض وسيتم 
ــركتنا / غرفة لجنة فتح العروض) َّـ  فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان اآلتي (مقر ش
ــاعة التاسعة صباحاً ليوم ٢٠١٨/١١/٢٠ وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو اخر  الس

موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.مع التقدير.
عبد الرسول محمد عارف
اِّـدير العام وكالة
ورئيس مجلس االدارة

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد: ٢٠١٦/٢٣١٣

إعـــــــــــالن
ــة ١٤٠٤٩/ أ ذي قار  ــيارة اِّـرقم ــذ الناصرية الس ــع مديرية تنفي تبي
ــن ناجي عبد اهللا  ــان عكلة الَّـ لقاء طلب الدائ ــدة للمدين رمض العائ
ــة عشر مليون دينار  فعلى الراغب بالشراء مراجعة  عليوي البالغ خمس
هذه اِّـديرية خالل ١٠ أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه 
التأمينات القانونية ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية 
ــم التحصيل والداللية على اِّـشرتي .استنادا الحكام اِّـادة ٧١  وان رس

ثالثا من قانون التنفيذ .
اِّـواصفات:ـ

ــي حمل  ــيارة  - ٢-نوعه: مسيوبيش ــه : س ــال اِّـراد بيع ــس اِّـ ١-جن
موديل ١٩٩٢ ذات لون ابيض غري محدد بيك اب / حمل – ٣-القيمة 
اِّـقدرة: اربعة ماليني -٤- محل اِّـزايدة: مديرية تنفيذ الناصرية -٥- 
ــرة ظهرا -٦- مكان وجود اِّـال اِّـراد  ــاعة اجراء اِّـزايدة: الثانية عش س

بيعه: مديرية مرور ذي قار.
منفذ عدل الناصرية
ناجي عبد الهادي السعداوي

محكمة بداءة الشطرة
العدد: ٦٠٨ /ب/٢٠١٧

اعـــــــــالن 
ــذه اِّـحكمة باِّـزاد  ــتبيع ه ــا على قرار محكمتنا س عطف
ــد  والعائ ــطرة  ــام –الش الحم ــار ١/٢٤١  العق ــي  العلن
ــر -٢- كامل نعيم خضر  ــركاء: ١-كريمه نعيم خض للش
ــة القطعية  ــب الدرج ــد كاصد واِّـكتس ــه عب -٣- نعيم
ــة خالل ثالثون  ــراء مراجعة اِّـحكم ــى الراغبني بالش فعل
ــر َّـ الصحف اِّـحلية  ــارا من اليوم التالي للنش يوما اعتب
ــهادة  ــوال اِّـدنية وش ــات االح ــم هوي ــتصحبني معه مس
ــبة ١٠٪ من  ــات قانونية بنس ــية العراقية وتأمين الجنس
ــم يكن من  ــع اليد ان ل ــار عند وض ــدرة للعق ــة اِّـق القيم

الشركاء ويتحمل اِّـشرتي اجور االعالن والداللية.
القاضي/ عيسى عطوان عبد اهللا

18حقائق

ــاف «عندما يريد املؤرخ ان يؤرخ     واض
ــا قبل  ــداث م ــن االح ــر م ــان الكثي ف
ــوال عنها»،  ــدث االهم يكون مغف احل
ــيرا الى ان «االنسان حينما يريد  مش
ــؤرخ حياة عالم من العلماء فانه  ان ي
يجد ان هذا العالم لم يسلط الضوء 
ــه كان  الن ــبابه  ــه وش ــى طفولت عل
ــك اصبح  ــا ثم بعد ذل ــخصا عادي ش
ــم توفي،  ــن ث ــالم وم ــن االع ــا م علم
ــه النه حدث كبير  ــم تأريخ وفات فيُعل
ــخ حياته ال  ــه وتاري ــن بداية والدت لك
ــداث  ــا ان «االح ــا»، مبين ــم بهم يُعل
ــم تتربع على عرش االهتمام واما  االه
ــة يغفل عنها». وبني  االحداث اجلانبي
ــالة بالنبي  ان «اهللا تعالى ختم الرس
ــه وآله وان هذه  محمد صلى اهللا علي
ــات كبيرة،  ــت تضحي ــالة دفع الرس
ــخ جند بوضوح ان  ــا نقرأ التاري وعندم
ــك دماء بريئة اريقت وهنالك من  هنال
ــرورة  ــى ض ــدد عل ــاء». وش الدم اراق 
ــي اريقت، وانه  البحث عن الدماء الت
ــذه  وه ــكلة  مش ــود  وج ــن  م ــد  الب
ــكلة ال حتل اال عن طريق الدماء،  املش
ــني عليه  ــى ان «االمام احلس ــا ال الفت
ــم اخرج  ــعار (اني ل ــع ش ــالم رف الس
ــرا وال بطرا وال مفسدا) في اشارة  اش
ــن ان يخرج  ــه ميك ــره لعل ــى ان غي ال
ــعار  ــوي عن طريق ش ــر دني طلبا الم
ــاذج  ــذه النم ــدا ان «ه ــروي»، مؤك اخ
ــب وتقاتل من  ــا تذه ــودة اذ انه موج
ــعارها االخروي  ــل الدنيا وترفع ش اج
ــل  ــطاء وان مث ــى البس ــه عل للتموي
ــؤالء ال يقاتلون بالصف االول ألنهم  ه
ــة»،  القضي ــدم  فتته ــيقتلون  س
ــوم  ــد خص ــف اح ــهدا مبوق مستش
ــالم)  ــام امير املؤمنني (عليه الس االم
وهو خصم عنيد ولدود قيلَ لهُ ملاذا ال 
زت وان  تبارز أمير املؤمنني فإن قتلته فُ
قتلك ذهبت الى اجلنّة وهذا شعارك، 
فاُحرج في هذا املوقف وال يعرف ماذا 
ــه يعلم بان الهدف ليس لهُ  يقول، الن
ــا الى الذي يتآمر  عالقة باجلنة، منوه
ــف االول بل يقاتل  ــل في الص ال يُقات
في الصف االخير ويدفع بهذه االغنام 
للجزر وليس له عالقة ان مات عشرة 

او مات مئة. وتساءل السيد الصافي 
ــذي خرج من  ــق االصالح ال ــل حتق «ه
اجله االمام احلسني عليه السالم ام 
ــي جوابه  ــار ف ــه لم يتحقق؟».واش ان
ــني عليه  ــس االمام احلس الى ان «نف
ــاه ان  ــدا وحاش ــة ج ــالم عظيم الس
او  ــة  مظنون ــة  قضي ــي  ف ــا  يبذله
مشكوكة»، مبينا ان «مسألة القتل 
ــو  ــوت ه ــان وامل ــى اي انس ــون عل ته

ال  ــان  االنس وان  ــة  احلتمي ــة  النتيج
توجد عنده مشكلة فاما ان يقتل او 
ــام  ــح ان «االم ــيموت». واوض ــه س ان
ــني في هذا املقام خرج من اجل  احلس
ــي لم اخرج  ــدده مبقولته (ان هدف ح
اشرا وال بطرا وال مفسدا وامنا خرجت 
لطلب االصالح في امة جدي)»، مبينا 
ــني يعلم علم اليقني  ان «االمام احلس
ان هذا الهدف ال يتحقق ببقاء حياته 
ــر من  ــوم العاش ــيقتل في ي ــه س وان
ــعار  ــي هذا الش ــع ذلك بق ــرم وم احمل
معه». ولفت السيد الصافي ان «هذه 
القضية في غاية االهمية، اي عندما 
يتكلم شخص مبقام سيد الشهداء 

ــالح ال ميكن ان  ــد ان يحقق االص ويري
يفشل والبد ان يتحقق هذا االصالح». 
ونوه ان «االمام احلسني عليه السالم 
ــوا  ــاس ان يصلح ــن الن ــد م ــارة يري ت
ــذا االصالح  ــهم»، مبينا ان «ه انفس
ــاس قد ال  ــوم حتققه الن الن غير معل
يصلحون انفسهم الن ارادتهم تكون 
ــهدا مبوقف نبي  ــة»، مستش ضعيف
ــالم الذي لبث في  اهللا نوح عليه الس

ــم ان  ــاء اهللا واراد منه ــا  ش ــة م قوم
يؤمنوا فلم يؤمن حتى ولده، موضحا 
ــوح عليه  ــي ن ــس بالنب ــل لي ان «اخلل
ــالم بل في قومه، وتارة اخرى هو  الس
ــدا ان «مثل  ــوح يريد ان يؤمن»، مؤك ن
نوح عليه السالم الميكن ان يفشل».
وقال ان «االمام احلسني عليه السالم 
ــالح في امة جده»،  خرج لطلب االص
ــر املمكن ان  ــه «من غي ــتدركا ان مس
ــب يوم  ــي خط ــالح ف ــق االص يتحق
ــر كاف  ــه غي ــرم الن ــن احمل ــر م العاش
ــب». واردف انه  ــذا املطل ــق ه لتحقي
ــني في  ــهاد االمام احلس «بعد استش
ــيرة  مس ــت  انطلق ــف  الط ــة  واقع

ــا االمام  ــاد زمامه ــي ق ــالح الت االص
السجاد عليه السالم بشكل قوي».
وكشف ممثل املرجعية الدينية العليا 
ــي  ــة الت ــات احلقيقي ــى العقب ان اول
واجهت االمام السجاد عليه السالم 
ــة املضللة  ــكلة الدعاي ــل مبش تتمث
واالعالم. وبني ان االمام واجه مجتمعا 
ــبعت اذانهم  ال يعرفونه اصال قد تش
ــم بدين اخر ال ميت  وقلوبهم وعقوله
ــيد  الس ــرى  بصلة.وي ــي  النب ــن  لدي
ــة  االعالمي ــة  املاكن ان  ــي  الصاف
ــلطة  ــع امكانيات الس ــامية م الش
ــال، لعبت  ــي النفاق ووجود امل وتفش
ــل عامة الناس.  ــرا في تضلي دورا كبي
ــاالت ال  ــض احل ــي بع ــه «ف ان ــد  واك
واحلكيم  الواعي  ــان  االنس يستطيع 
واخلبير ان يفعل شيئا اذا كانت االمة 
ــيرا الى ان  ــي ضالل وال تفهم»، مش ف
«اجملتمع لم مينح االمام احلسني عليه 
ــالم الفرصة ليتحدث معه او ان  الس
ــل كان  ــوم الطف ب ــم في ي ــني له يب
ــم (لقد ابرمتنا بكثرة كالمك)  جوابه
ــدوا  ــال الكافي وس ــم يعطوه اجمل فل

ــة االمام  ــح ان «مهم ــم». واوض اذانه
ــالم كانت شاقة  السجاد عليه الس
ــا ان العنوان  ــد، كم فواجه جيال اش
الكبير املتمثل مبركز القرار االسالمي 
ــون على منبر  ــد االعداء وهم يتربع بي
ــدأون خطبهم  ــول اهللا، يب خالفة رس
ــى النبي  ــاء والصالة عل باحلمد والثن
وان اجلمهرة من اجملتمع كانت تعتقد 
ــار  ــذا هو الدين الصحيح». واش ان ه
خطيب جمعة كربالء الى ان «اجملتمع 
ــجاد عليه  ــه االمام الس ــذي واجه ال
ــان الذي  ــرى ويعتقد ب ــالم كان ي الس
ــني)  ــة (االمام احلس ــي الكوف ــل ف ت قُ
ــن اخلوارج خرج عن  عبارة عن رجل م

ــر (يزيد لعنه اهللا) فامكن  حكم االمي
ــتعان  اهللا االمير منه، اي ان االمير اس
ــني  باهللا ووفقه اهللا لقتل االمام احلس
ــبب  ــك بس ــاء ذل ــالم، ج ــه الس علي
الدعاية املضللة واالعالم، وانها حتدث 
ــيد  ــي كل زمان ومكان». ويبني الس ف
ــع  ــخص تتقاط ــي ان «كل ش الصاف
مصاحله مع املُصلح ومع العالم ومع 
ــري  ــدأ باإلعالم املُضاد ويس اإلمام يب
هذا االعالم سرياناً عجيباً ألن االعالم 
ــهل املأخذ»، موضحا  غير املتورع س
ــهل  ــن الس ــذاب م ــان الك ان «االنس
ــك الذي يفتري  ــه ان يكذب وكذل علي
ــاطة».  ــذه البس ــب ه ــاس حتُ وان الن
ــق ثقيل ال يتحمله  ولفت الى ان «احل
ــام  ــوا االم ــن قاتل ــد وان الذي كل أح
احلسني كانوا في بحبوحة وال يريدون 
ــا بأيديهم  ــرك م ــم ت ــق الن عليه احل
ــن النفاق  ــاد ع ــرام واالبتع ــرك احل وت
ــذه امور تضر  ــن اراد اهللا وه ومواالة م
ــم  ــا ان بطونه ــم، خصوص مبصاحله
ــم  ــرام ووجوده ــال احل ــن امل ــت م لئ مُ
االجتماعي تشكل بالباطل وال ميكن 

ــيد الصافي  ». ونقل الس ــهُ لهم ترك
قصة الشيخ الكبير الذي قال لالمام 
ــجاد (عليه السالم) عندما دخل  الس
ــال (احلمد هللا  ــع العائلة ق ــام م الش
الذي أهلككم وأمكنَ األمير منكم)، 
ــا كان يعتقد به هذا  مؤكدا ان هذا م
ــيخ، متسائال عن الذي  الرجل وهو ش
ــة اخلاطئة،  ــذه املعلوم ــه ه ــل ل اوص
ــم وميثل  ــيء مه ــا الى ان هذا ش الفت
ــجاد (عليه  معضلة أمام اإلمام الس
ــام  االم ــان  ب ــتدركا  مس ــالم)،  الس
ــالم) بدأ يستدل  السجاد (عليه الس
ــريفة  ــه الش معه فاعطى من نفس
ــى  وعل ــه  تعب ــى  وعل ــه  مرض ــى  عل

ــاره في قضية الطف فقال: يا  انكس
ــال: بلى، قال  ــيخ اقرأت القرآن؟ ق ش
ــرأت قُل ال  ــالم): اق ــام (عليه الس االم
ــودة في  ــراً اال امل ــهِ اج ــألكم علي اس
ــى، ماذا قال  ــيخ بل القربى؟ قال الش
ــال: نحن  ــالم) ق ــه الس ــام (علي االم
ــيخ  ــيخ،.. فبكى الش ــا ش ــى ي رب القُ
ــه الى  ــع رأس ــه ثم رف ــى عمامت ورم
ــي ابرأ اليك  ــماء وقال: اللهم ان الس
ــل  ــب ممث ــد. ويذه ــدو آل محم ــن ع م
املرجعية العليا الى ان املشكلة التي 
واجهها االمام السجاد عليه السالم 
ــكلة صالة، بل ان الناس  لم تكن مش
ــهدون  ــون ويش ــون ويؤذن ــوا يصلّ كان
ــون على  ــي، ويجلس ــهادة للنب بالش
ــد ان اإلصالح ليس بالقوة،  املنبر. واك
ــالطني  ــن احلكام والس ــك م وان هنال
ــلوا  ــت لهم القوة ففش ــن  اُوتي الذي
ــيد  ــت الس ــا لف ــاً. كم ــالً ذريع فش
الصافي الى ان االمام (عليه السالم) 
عندما رأى هذه احلالة والفرح والسرور 
ــه احلاكم  ــاء واوعز ل ــد اخلطب بدأ اح
وقال اصعد املنبر فصعد وبالغ في ذم 

احلسني (عليه السالم) وامير املؤمنني 
ــالم)، فصاح اإلمام (عليه  (عليه الس
ــع (ويلك ايها  ــالم) أمام هذا اجلم الس
اخلاطب اشتريت رضا اخمللوق بسخط 
ــار). ــن الن ــدك م ــوأ مقع ــق فتب اخلال
ــح ان االمام زين العابدين (عليه  واوض
ــى املنبر  ــد عل ــا صع ــالم) عندم الس
ــر  ــم من انه كان في حالة األس بالرغ
ــار الظاهري لم  ــة االنكس ــي حال وف
به  ــور ان يُكذّ ــتطع احد من احلض يس
ــاً مع انه تكلم بكالم كبير، ألن  اطالق
ــة وال  ــا القضي ــون م ــؤالء ال يعلم ه
ــرؤ حتى  ــيئاً، بل لم يج ــون ش يفهم
ــت كاذب والعياذ  ــول له ان يزيد ان يق

ــيد الصافي مقطعا  ــاهللا. وتلى الس ب
ــجاد (عليه  ــام الس ــة االم من خطب
ــالم) الذي جاء فيها (ايها الناس  الس
ــت وفُضلنا بسبع)، مبينا  اُعطينا س
ــة اجبرت احلضور على  ان هذه املقدم
اإلصغاء وان اإلمام (عليه السالم) اراد 
ــون بالدعاية  ــت هؤالء الغارق ان يلتف
اً  ــتّ ينَا سِ طِ ، أُعْ ا النَّاسُ فقال لهم (أَيُّهَ
ــمَ  لْ الْعِ ــا  ينَ طِ أُعْ  ، ــبْعٍ بِسَ ــا  لْنَ فُضِّ وَ 
ــةَ  احَ صَ وَالْفَ ةَ  احَ ــمَ وَالسَّ ــمَ  ِلْ وَاحلْ
 ، نِنيَ ُؤْمِ لُوبِ املْ ي قُ َبَّةَ فِ َ ةَ وَاحملْ اعَ جَ وَالشَّ
داً،  مَّ حَ ارَ مُ ْتَ ُ نَّا النَّبِيَّ اخملْ ا بِأَنَّ مِ لْنَ وَفُضِّ
دُ  نَّا أَسَ يَّارُ، وَمِ نَّا الطَّ ، وَمِ دِّيقُ نَّا الصِّ وَمِ
ــولِهِ ومنّا سيدةُ نساء  ــدُ رَسُ ِ وأَسَ

اهللاَّ
ــبطا  ــني فاطمة البتول ومنا س العامل
ــيدا شباب أهل اجلنة)،  ة وس هذه االمّ
ــلَ  بْرَئِي ــدِ بِجَ يَّ ُؤَ ــنُ املْ ــا ابْ ــال (أَنَ ــم ق ث
نْ  ي عَ َامِ ُ ، أَنَا ابْنُ احملْ ائِيلَ ِيكَ ــورِ مبِ َنْصُ املْ
ــنيَ  ارِقِ

َ املْ ــلِ  اتِ وَقَ نيَ  ــلِمِ ُسْ املْ ــرَمِ  حَ
ــدِ  َاهِ ُ وَاجملْ  ، نيَ ــطِ اسِ وَالْقَ ــنيَ  ثِ وَالنَّاكِ
ــى  شَ نْ مَ رِ مَ ، وَأَفْخَ بِنيَ اءَهُ النَّاصِ ــدَ أَعْ
ابَ  ــنْ أَجَ ، وَأَوَّلِ مَ نيَ عِ مَ ــشٍ أَجْ رَيْ ــنْ قُ مِ
 ، نِنيَ ُؤْمِ نَ املْ ولِهِ مِ ِ وَ لِرَسُ

َّ
ابَ هللاِ تَجَ وَاسْ

ــد امر بانزال االمام (عليه  مبينا ان يزي
ــة اخرى  ــتعمل خديع ــالم) فاس الس
وقالوا للمؤذن: أذّن: وعندما وصل الى 
ــال االمام (عليه  ــهادة الثانية، ق الش
ــي ايضاً  ــي ه ــه الت ــالم) بعبارت الس
انتصر بها (عليه السالم) قال يا فالن 
تَ  مْ إِنْ زَعَ

ي أم جدك فَ أمحمدٌ هذا جدّ
تَ أَنَّهُ  مْ ، وَإِنْ زَعَ ــتَ بْ ذَ دْ كَ قَ كَ فَ دُّ أَنَّهُ جَ
ــني  »؟! وب ــهُ تْرَتَ ــتَ عِ لْ تَ ــمَ قَ لِ ــدِّي فَ جَ
ــجاد  ــيد الصافي ان االمام الس الس
(عليه السالم) كان أمام مشكلة في 
ــكلة  مش ــي  وه أال  ــة  األهمي ــة  غاي
ــم يُتح لها  ــول والنفوس التي ل العق
ــا ضللتها الدعاية  ر وامن اجملال ان تُفكّ
ــكل كبير فحاول ان يوجد شيء  بش
ــاوة عنهم. واكد  آخر يرفع هذه الغش
ــه ان الدعاية ألهل  ــام خطبت في خت
ــرة  كثي ــق  احل ــل  اه ــى  عل ــل  الباط
ــي يوم من  ــور احد ان تخف ف واليتص
ــا تعارضت املصالح  ــام، وانه كلم االي
ــق وعلى  ــى اهل احل ــا عل زادت الدعاي

الناس ان تفهم ومتيز.

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة / جسام السعيدي
ــالم الذي متر (هذه األيام) ذكرى شهادته يعد من اهم  ــجاد عليه الس قال ممثل املرجعية الدينية العليا في خطبة اجلمعة، ان االمام الس
ــيد احمد الصافي خالل خطبة صالة  ــهاد االمام احلسني عليه السالم. واكد الس ــر من احملرم بعد استش ــخصيات في يوم العاش الش
ــتعراض واقعة الطف تاريخيا واجتماعيا وسياسيا بهدف معرفة تداعيات  ــيني ان من املهم اس اجلمعة التي اقيمت في الصحن احلس
ــتدركا ان هذه املقدمات قد يكون مغفوال  ــدث التاريخي ال يبدأ في آنه بل يحتاج الى مقدمات، مس ــر من احملرم، مبينا ان احل ــوم العاش ي

عنها باستثناء الشخص الدقيق الذي يرى ان االمور بدأت تأخذ مسيراً آخر..
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المرجعية العليا: كل شخص تتقاطع مصالحه مع المصلح ومع العالم يبدأ باإلعالم المضاد

ــي  ــل يأت ــذا العم ــالق، أن ه ــاف الع وأض
ــيداً وموافقاً لوظيفة البنك املركزي  جتس
ــة  املعني ــلطة  الس ــاره  باعتب ــي  العراق
ــاع املصرفي  ــتقرار للقط ــق االس بتحقي
ــكل كبير من  ــدف نركز عليه بش وهذا ه
ــة ومراقبة املصارف ومحاولة  خالل متابع
ــاالت التي مت  ــبة للح إيجاد احللول املناس
تشخيصها. وأشار العالق، إلى أن مسألة 
ــذ أبعاداً  ــتقرار القطاع املصرفي تأخ اس
ــن األبعاد  ــة وهذا بعد م ــاً مختلف وأوجه
ــالل احلفاظ  ــا اليوم من خ ــي نقوم به الت
ــارف في  ــني في املص ــوق املودع ــى حق عل
ــبيل أن ال يحصل ضرر للمساهمني أو  س
ــرى. وتابع، أن كثيراً من الدول  اجلهات االخ
ــل فيها حاالت تعثر وإفالس مصارف  حتص
لكن سياستنا في البنك املركزي العراقي 
ــاول الذهاب إلى أبعد املديات ونتحمل  نح
الصعاب واملتابعة لبعض أوضاع املصارف 
للحيلولة من وصولها ملرحلة التصفية أو 
االفالس وهذا ينم عن وعي ملؤسسة البنك 
املركزي ألهمية حتقيق االستقرار للقطاع 
ــدوث أية آثار ذات طابع  املصرفي وجتنب ح
ــن جانبه،  ــادي وخدمي. م ــادي أو م اقتص
ــس الوزراء  ــي لرئي ــار املال ــر املستش اعتب

مظهر محمد صالح، أن املصرف اجلسري 
ــي العراق الذي جنم  االمنوذج املالي األول ف
ــون املصارف  ــق لقان ــن التطبيق الدقي ع
العراقية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ في معاجلة 
ــاق املصرفي دون اللجوء الى  ظاهرة االخف
ــاً متميزاً  ــة، مبينا انه ميثل جناح التصفي
ــلطة  ــجله الس ــد األول من نوعه تس يع
ــرف املتعثر وإعادة  النقدية في انقاذ املص
ــة واالنتقال به  ــاطاته املالي احلياة الى نش
ــى مرحلة املصرف  من مرحلة الوصاية إل

ــرية  ــري اي بدالً من التصفية القس اجلس
ــح، أن  ــح صال ــلفاً. وأوض ــا س ــا ذكرن كم
ــإدارة مصرفية عريقة  مصرف حمورابي ب
ورائدة ومبيزانية عمومية نظيفة وشبكة 
ــاهمني أقوياء عبر تأسيس  مودعني ومس
ــة لواحدة  ــتعادة الثق ــار فاعل من اس إط
ــابقاً  ــة املتعثرة س ــارف األهلي ــن املص م
ــوء اإلدارة، وبذلك استطاع البنك  جراء س

ــى حقوق  ــاظ عل ــي احلف ــزي العراق املرك
ــاهمني  ــبكة املس ــة املتمثلة بش امللكي
وضمان ودائع اجلمهور. وأشار إلى أن اإلدارة 
ــعى لتطبيق معايير االمتثال  اجلديدة تس
ــر  ومعايي ــي  الداخل ــط  والضب ــة  والرقاب
ــبكة  ش ــيس  وتأس ــة  الدولي ــبة  احملاس
ــارف العاملية  ــد املص ــلني مع قواع املراس
ــة  كاف ــكالها  بأش ــر  اخملاط إدارة  ــي  وتبن

ــل اإلدارة عن  ــيما في مجال إدارة ص والس
ــارب املصالح  ــوق امللكية لتفادي تض حق
ــاركة في اخملاطر  ــة وحتقيق املش املصرفي
ــوق امللكية من  ــاب حق ــني اإلدارة وأصح ب
خالل اجتماعات الهيئة العامة للمصرف 
ــألة أمام  ــاح واملس ــك تعزيز االفص وكذل
ــرف حمورابي  ــة العامة بكون مص الهيئ
الوليد القوي والشرعي للنظام املصرفي 
ــس منتدى  ــن جهته، قال رئي ــي. م العراق
ــلمان إن  ــارس آل س ــادي ف ــداد االقتص بغ
املصرف اجلسري يعد محوراً إلعادة الثقة 
بني املصارف واجلمهور، ويؤمن ودائع الزبائن 
ــكل كامل بعد أن شارك املركزي بـ٥٠  بش
مليار دينار في رأس مال املصرف، الفتا إلى 
أن اإلدارة تكون مشتركة بني البنك املركزي 
ــلمان، إلى  وأصحاب رأس مال. ولفت آل س
أن اإلدارة تعمل على النهوض باملصرف إلى 
ــهمه السوقية مع  ــاوى قيمة أس أن تتس
القيمة الدفترية بعد ذلك تتم إعادة مبلغ 
املركزي الذي شاركه برأس املال، ويدار من 
قبل فريق يتمتع باخلبرة والدراية. وتأسس 
ــتقل  ــزي العراقي كبنك مس البنك املرك
ــادس من  ــب قانونه الصادر في الس مبوج
آذار من العام ٢٠٠٤، كهيئة مستقلة، وهو 

مسؤول عن احلفاظ على استقرار األسعار 
وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 
ــة و٢٦ مصرفا اهليا و١٦  ١٠ مصارف جتاري
ــالمية، اضافة الى ١٩ مصرفا  مصارف اس
ــات مالية  ــن ٦ مؤسس ــا، فضال ع اجنبي
ــرف  ــي. ومص ــل املال ــركة للتحوي و٣١ ش
ــو نتاج   ــري) ه ــي التجاري (اجلس حموراب
ــزي  ــك املرك ــريء للبن ــد وج ــر جدي تفكي
ــة أحد املصارف  ــي للخروج من أزم العراق
ــب إدارة غير كفؤة  ــة الذي تعثر بس املهم
ــع املصرف  ــني املتعاملني م ــوال املودع ألم
ــل البنك املركزي  ــماله، فقد عم ورأس
ــة معمقة لوضعية  بعد أن قام بدراس
ــول الالزمة  ــاد احلل ــذا املصرف إليج ه
ملثل هذه احلاالت وإعطاء االمل الكبير 
ــاذ أموال املودعني، وإعادة الثقة  في إنق
ــي العراقي عن طريق  ــام املصرف بالنظ
ــذي نص علية  ــاء هذا املصرف، ال إنش
قانون املصارف، والذي سيكون مبلكية 
وإدارة البنك املركزي العراقي، ويتحول 
فيما بعد الى شركة مساهمة خاصة 
ــاهمني  ــل املودعني الى مس ــد حتوي بع
باملصرف، وحظي تأسيس هذا املصرف 

بتأييد من غالبية املودعني.

متابعة / البينة الجديدة
افتتح معالي محافظ البنك املركزي العراقي السيد علي محسن اسماعيل مصرف حمورابي التجاري (اجلسري) في خطوة هي االولى من 
ــاهميه سيكون  ــيادته في كلمة له خالل االفتتاح ان جتربة مصرف حمورابي الذي يعد البنك املركزي أكبر مس نوعها في العراق، مؤكداً س
منوذجا للمصارف االخرى داعياً القطاع اخلاص ان يساهم في دعمه مطمئنا في الوقت ذاته زبائن املصرف بعودة عمله وفق خطط رُسمت 

مسبقاً للدخول في العمل املصرفي وبقوة..

Z÷˝»€a@Âé™@Ô‹«@Ô”aä»€a@å◊äΩa@Ÿ‰j€a@≈œb™
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خالل افتتاحه مصرف حمورابي

اإلمام السجاد (ع) كان أمام مشكلة َّـ غاية األهمية أال وهي مشكلة 
ر وإنما ضللتها الدعاية العقول والنفوس التي لم يتح لها اِّـجال أن تفكّ
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اإلدارة تعمل على 
النهوض باِّـصرف 
إُّـ أن تتساوى 
قيمة أسهمه 
السوقية مع القيمة 
الدفرتية



ــرة (ملعونة) في أدمغة البعض  ــذ وقت ليس بالقصير تولدت واختمرت فك من
ــاحنة، سواء أكانت كبيرة  ــيطرات األمنية أو الكمركية بأن الش من أفراد الس
ــيفس) يبيض ذهباً، وأن على سائقها املبتلى أن  أم صغيرة، هي دجاجة أو (فس
ــوم) صاغراً كي يستطيع املرور بحمولته من دون عرقلة ليمضي  يدفع (املقس

إلى مبتغاه.
ــيطانية كهذه قد دفعت  ــذا التعامل املبني على فكرة ش ــف فإن ه ومع األس
ــاعة التي  ــاحنات ألن يتذمروا و(يدردموا) ويلعنوا الس ــواق الش بالكثير من س

ولدتهم فيها أمهاتهم ليكونوا (سواق تريالت) تأكلهم الذئاب!!
سواق التريالت، إن صح التعبير، يؤدون دوراً كبيراً في احلياة اليومية ويتحملون 
ــراً ما انتهت باملوت احملتوم، يوم  ــاق الطريق ومصاعبه ومفاجآته التي كثي مش

كان تنظيم داعش يفرض سطوته في بعض مدننا املستباحة!!
وهذه الشريحة املهمة تواجه أيضاً أساليب املضايقات واالبتزاز وفرض اإلتاوات 
ــيطرات األمنية على امتداد الطريق اخلارجي وحتى في مداخل  في بعض الس
ــيطرة، وفي كل كيلو متر هناك من يطالب سائق  املدن.. ففي كل كيلو متر س
الشاحنة بدفع ضريبة متنوعة ومتعددة األغراض، وأغلبها باطل ومزوّر، ولكن 

السائق يدفع وهو املمنون..
ــاحنات  ــواق الش ــة أن ترى س وال غراب
ــق اخلارجي أو على  على امتداد الطري
ــداد  ــش ببغ ــاة اجلي ــب قن ــد جوان أح
يصطفون على شكل طوابير طويلة 
ــر، وال غرابة أن  ــد ألكثر من كيلومت متت
جتدهم يضطرون إلى املبيت في العراء 
ــوأ حال بانتظار السماح لهم  في أس
ــق الزجاجة أو اإلفالت  بالعبور من عن
ــم من قبل حفنة من  من الطوق احملك

املتفننني بالتالعب بأعصاب الناس..
ــول  يق ــز،  بالدهالي ــرف  يع ال  ــن  ومل

ــاحنات على حالة كهذه ليس  ــواق الش ــر املدفون إن إجبار س العارفون بالس
ــس يعقوب، والعجيب أمور غريب قضية أن  ــارات أمنية، بل لغاية في نف العتب
بعض املسؤولني في السيطرات األمنية هم من (الكالوچية) والذين ال يفرقون 
ــحنة دجاج أو مواد غذائية سريعة التلف، وبني  ــاحنة أو برّاد يحمل ش بني ش
ــيان، لهذا تصل  ــليح، وإن كل احلموالت عندهم س ــل حديد تس ــاحنة حتم ش

أسواقنا مواد غذائية وقد تضررت أو تلفت..
ــيل الزبى بسواق الشاحنات، بعد أن ضاقوا ذرعاً بـ(اإلتاوات) التي  لقد بلغ الس
ــتى مقابل وصوالت أغلبها (كالوات) فاضطروا إزاء  جتبى منهم حتت تبريرات ش
ــم ومظلوميتهم،  ــة متنوعة إليصال صوته ــم وقفات احتجاجي ذلك لتنظي
ــؤولني االلتفات إلى معاناتهم املتمثلة باألساليب الروتينية  ــدين املس مناش

واحليل الشيطانية التي متارس بحقهم ألجل حلبهم وجتفيف ضرعهم..
وعليه فإننا نطالب كل من يعنيه األمر بالتحري الفوري عما يجري في بعض 
السيطرات األمنية، ال سيما في الطرق اخلارجية ومداخل املدن، والقبض على 
ــاب أتعاب وكدح  ــتمرأت العيش على حس أصحاب النفوس املريضة التي اس
اآلخرين، وإن من العيب أن تستمر مسرحية التسليب العلني في وضح النهار 
ــننتظر  وكأننا في والية بطيخ.. ترى هل نتحرك للضرب على يد العابثني أم س

املزيد من الوقت كي ميأل املبتزون ما تبقى من اجليوب؟!

ــة في  ــس االمريكي ــة فورب ــارت مجل اخت
ــورة خولة  ــرا الدكت ــادر مؤخ ــا الص عدده
االسدي مدير عام مصرف الرافدين/ االدارة 
ــيدة ضمن قائمة  ــني (١٨) س العامة من ب

النساء االكثر نفوذا في الشرق االوسط.
ــهرية  ــة االمريكية الش ــذه اجملل وتعنى ه
ــرف  ــام (١٩١٧) والتي يش ــت ع التي أسس
ــس لالعالم  ــركة فورب ــر ش ــا الناش عليه
ــهرة في العالم  ــداد القوائم االكثر ش بإع
ــطة املال واالعمال  وحتديداً ما يتعلق بانش
ــي  ويأت ــة.  التجاري ــال  واالعم ــاد  واالقتص
ــدي بوصفها  اختيار الدكتورة خولة األس

ــال عملها بقطاع  قيادية متميزة في مج
املال واألعمال والبنوك إجنازاً عراقياً للمرأة 
ــا كل عراقي  ــرة يعتز به ــة ومفخ العراقي

شريف..
ــدي  وجدير بالذكر أن الدكتورة خولة األس
ــي مديرا  ــا احلال ــنمها منصبه ــذ تس ومن
عاما ملصرف الرافدين حتقق طفرات كبيرة 
لالرتقاء بعمل املصرف يساعدها في ذلك 
ــا ورصيدها املعلوماتي.. مهنيتها وخبرته

ــذا  ــدي ه ــة األس ــورة خول ــورك للدكت فب
ــا مبزيد من  ــني وأمنياتنا له التقييم الرص

البذل والعطاء.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــذ العام  ــي احلديث من ــراق السياس ــتعرض تاريخ الع ــن يس م
ــيتوقف حتماً أمام محطات فارقة،  (١٩٢٠) وحتى يومنا هذا س
ــراق قد قضوا  ــوك وزعماء الع ــرورة أن أغلب مل ــيجد بالض وس
ــتثني من ذلك  ــكرية الدموية، ونس ــم باالنقالبات العس نحبه
ــة الدميقراطية  املرحلة التي أعقبت ما بعد (٢٠٠٣)، حيث ممارس
ــلمي للسلطة بشكل شفاف، ويشهد على ذلك  والتداول الس
ــليم  ــأروع صورها خالل تس ــززت هذه احلالة ب ــع، وقد تع اجلمي
ــبوع املاضي، حيث  ــة األس ــة اجلمهوري ــلّم منصب رئاس وتس
الحظنا نحن العراقيني ومعنا شخصت أبصار العالم إلى تلك 
ــلّم والتسليم ما بني  ــم التس اللحظات التي جرت فيها مراس
ــلفه الدكتور  ــراق الدكتور برهم صالح وس ــس اجلديد للع الرئي
ــاهدنا كيف دخل الرئيس اجلديد إلى  محمد فؤاد معصوم، وش
ــي  ــالم الرئاس قصر الس
ــلة من  ــالل سلس من خ
البروتوكولية  ــراءات  اإلج
ــتعرض  اس ــث  حــــــي
ــرس  ــد ح ــس اجلدي الرئي
ــار  س ــف  وكي ــرف،  الش
األحمر،  ــاط  البس ــى  عل
ــس  ــى الرئي ــف التق وكي
ــلّم  ــابق، وكيف تس الس
ــاً  منه مهام عمله رئيس

للجمهورية.
وأكيد أن ما حصل يفرح 
ــم  ويجعله ــني  العراقي
ــعرون صراحة بالزهو  يش
ــية جديدة غابت عنهم عقوداً  والفخر واالعتزاز بتقاليد سياس
ــات والتمرد  ــعرهم بأن زمن االنقالب ــة من الزمن، كما يش طويل
ــى غير رجعة.. وإن  ــلطة أو انتزاعها بالقوة قد ولى إل ــى الس عل
العراقيني ينتظرون أن جترى مراسم التسلم والتسليم بني رئيس 
الوزراء املكلف الدكتور عادل عبد املهدي ورئيس الوزراء املنتهية 
ــم كي  ــدر العبادي بنفس اإلجراءات واملراس واليته الدكتور حي
ــدة وحضارية العملية  ــم أجمع صورة العراق اجلدي نثبت للعال
ــراق األصيل  ــس بغريب عن الع ــا، وهذا لي ــية وقادته السياس
صاحب التاريخ العريق وصاحب احلضارة التي علّمت اإلنسانية 

القراءة والكتابة والقانون وأشعت بنورها في كل العلوم..
ــية وفق هذه التقاليد  ــي العملية السياس أملنا كبير بأن نرس
ــة النقاوة،  ــا هو في غاي ــر املزيد مم ــعبنا ينتظ ــة، وإن ش األصيل
ــدور وتعيد للعراقيني  ــرارات تثلج الص ــمع ق كما نتمنى أن نس
ــيما الطبقات الفقيرة واملسحوقة التي تتطلع  بهجتهم الس
ــن معانٍ ودالالت  ــه هذه املفردة م ــال جديد بكل ما تعني ــى ح إل

جوهرية.

ترى هل نتحرك 
للضرب على يد العابثني 

أم سننتظر اِّـزيد من 
الوقت كي يمأل

 اِّـبتزون ما 
تبقى من الجيوب؟

الحظنا نحن 
العراقيني ومعنا 
شخصت أبصار 
العالم إُّـ تلك 

اللحظات التي جرت 
فيها مراسم التسلم 

والتسليم

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

صباح الشيخلي* 
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*رئيس التحرير التنفيذي
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بغداد / البينة الجديدة
ــع التواصل  ــطون عبر مواق ــل ناش تناق
ــكرية  ــورا لعجلة عس ــي، ص االجتماع
ــاب عراقي وصف  نوع «همر» صنعها ش
ــوار في  ــن اهالي األه ــري» م ــه «عبق بأن
ــار. وما مييز هذه «الهمر»  محافظة ذي ق
ــيطة، انها  التي صنعت مبواد اولية بس
صغيرة احلجم وبـ»محرك دراجة نارية». 
ــرة تصميم  ــإن فك ــب مقربني ف وبحس
األشياء وصناعتها قد استهوت الشاب 

ــن  ــا»، م ــة/ ٢٨ عام ــر نعيم ــم جب «نعي
ــي محافظة ذي  ــكنة هور أم الودع ف س
ــه، إال أن ظروف العيش  ــار، منذ طفولت ق
ــة.  ــة» منعته من دخول املدرس «الصعب
ــم، باالعتماد على  ــاب نعي واعتمد الش
ــيارة تعمل مبحرك  نفسه، بتصميم س
ــع قطع الغيار  ــة نارية، بعد أن جم دراج
من األسواق، وصمم السيارة على هيئة 
ــكرية االمريكية  ــر العس ــة الهم مركب

املعروفة لكنها بحجم «الستوتة».

@@@HÚÌäÿé«@�aä‡ÁI@…‰ñÌ@âaÏÁ˛a@Âfl@Ô”aä«

سيادة األستاذ محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب العراقي اِّـحرتم

ــي والتبریکات  ــدق التهان ــم بأص ــدم إليک نتق
ــواب  ــس الن ــاً جملل ــم رئيس ــبة انتخابك مبناس
ــخصکم الکریم  ــر، متمنیاً لش ــي املوق العراق

النجاح والتوفیق.
ــس النواب في  ــتکم جملل ــع في ظل رئاس نتطل
ــدف الى تطوير  ــة التي ته ــريعات الوطني ــن التش ــی س ــه ٢٠١٨ – ٢٠٢٢ إل دورت
منظومة العمل الوطنية ملكافحة اإلرهاب ومكافحة التطرف العنيف وتعزيز 
ــيادة العراق  ــى اجلماعات اإلرهابية التي تهدد س ــتقرار والنصر الكبير عل االس
ــاء دعائم  ــان العراقي على إرس ــل البرمل ــي، وأن يعم ــتور العراق ــي إطار الدس ف
الدیمقراطیة والتعددیة واألمان في العراق للعیش الکریم والتنمیة والرفاهیة 
م  ــزاً لوحدةِ العراقيني ملبنيَ لتطلعاتِهِ ــعب بکافة أطیافه، وأنْ تكونوا رم للش
ــيادتكم أن نبقى حماة الوطن واملواطن  ــعب العراقي من خالل س ونعاهد الش

من شرور اإلرهاب واإلرهابيني وأن ندافع عن العراق أرضاً وشعباً ونظاماً..
. هِ  سيادتكم ملا في هو خير العراقِ وشعبِ

ُ
وفقَ اهللا

الفريق األول الركن 
د.طالب شغاتي الكناني 

رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب

األستاذ عادل 
عبد اِّـهدي 

رئيس مجلس 
الوزراء اِّـكلف 

اِّـحرتم

ــكيل احلكومة  ــبة تكليفكم بتش ــدم لكم بالتهنئة والتبريك مبناس أتق
العراقية اجلديدة، متمنياً لكم حتقيق النجاح في عملية تشكيل احلكومة 
ــي. وإننا في جهاز  ــعب العراق ــدة وتلبية طموح أبناء الش ــة اجلدي العراقي
ــعب العراقي أن نبقى حماة الوطن واملواطن  مكافحة اإلرهاب نعاهد الش

من شرور اإلرهاب واإلرهابيني وأن ندافع عن العراق أرضاً وشعباً ونظاماً..
ــوزراء املكلف ملا فيه  ــادل عبد املهدي رئيس مجلس ال ــتاذ ع  األس

ُ
وفقَ اهللا

. هِ خير العراقِ وشعبِ

الفريق األول الركن 
د.طالب شغاتي الكناني 

رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب

فخامة السيد رئيس جمهورية العراق 
الدكتور برهم صالح اِّـحرتم

ني أنْ أهنئَ فخامتكم بانتخابِكم  ــعدُ يُس
 العليَ 

َ
ــاً جلمهورية العراق.. نسألُ اهللا رئيس

ــقِ  ــوبَ التوفي ــم ص ك ــذَ بيدِ ــر أنْ يأخ القدي
ــي. وإن وجود  ــعبِهِ األب ــراقِ العظيم وش ــةً للع ــاحِ خدم ــدادِ والنج والس
ــيرة الدميقراطيةِ والتجربةِ السياسية للنظام  ــيعزز املس فخامتكم س
ــةَ لتدعيمِ  ــرِ، متمنياً لكم املوفقي ــي بعد التغيي ــي الدميقراط السياس
ــزاً لوحدةِ العراقيني ملبنيَ  ــد وأركانِ الدولةِ العراقية، وأنْ تكونوا رم قواع
ــي من خالل  ــعب العراق ــد الش ــتورِ ونعاه ــنيَ للدس ــم حام لتطلعاتِهِ
ــرور اإلرهاب واإلرهابيني  فخامتكم أن نبقى حماة الوطن واملواطن من ش
 فخامتَكم ملا فيه 

ُ
ــقَ اهللا ــعباً ونظاماً.. وف وأن ندافع عن العراق أرضاً وش

. هِ خير للعراقِ وشعبِ
الفريق األول الركن 

د.طالب شغاتي الكناني 
رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب

@Ú˜‰Ëm@Ú˜‰Ëm@Ú˜‰Ëm

رئيس الجمهوريةرئيس جهاز مكافحة اإلرهابرئيس الوزراء اِّـكلفرئيس الربِّـان 

وسط فرحة األهل واألقرباء، أطفأ الطفل 
(مصطفى بسام قاسم) شمعته األولى 
من عمره املديد، متمنني له املوفقية في 

حياته ومستقبالً زاهراً.

 بسام قاسم

العاملون في (البينة اجلديدة) 
ــيدة  الس زميلتهم  يهنئون 
(زينب إبراهيم) التي احتلت 

ــن قلوبهم إذ عملت  جزءاً م
ــطراً من حياتها بينهم،  ش
ــود  مبول اهللا  ــا  رزقه ــث  حي
أسمته (حيدر)، متمنني لها 
ــني  ــا النقيب (حس ولزوجه
ــة والعافية  ــدان) الصح عي
ــم مبولودهما،  ــرح الدائ والف
مبتهلني إلى اهللا أن يجعله 
ــالمة ويقر به  ــن أبناء الس م

عيون والديه.

Ú˜‰Ëm

Ú˜‰Ëm
القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة

ــق عمل فيلم  ــان خليل لفري ــابة جيه ــة الش ــت الفنان انضم
ــكا» مع الفنانني أمير كرارة وغادة عادل، املقرر انطالق  «كازابالن
ــم عيد الفطر املقبل  تصويره قريباً متهيداً لعرضه خالل موس
بالصاالت السينمائية. علماً بأن الفيلم اجلديد سيتم تصويره 
ــري اختيارهما في الوقت احلالي  ــني مصر ودولتني أخريني يج ب
ــالم ذات امليزانيات الضخمة. حيث ينتمي العمل لنوعية االف

ــام هالل وينتجه وليد منصور ويخرجه  الفيلم الذي كتبه هش
بيتر ميمي سيشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانني 

منهم دالل عبد العزيز وأحمد داش.

متابعة / البينة الجديدة
ــوي بالهند احلكومة على  ــت أكبر هيئة بحثية في الطب احلي حث
ــيوية، بعد نفوق ٢٣ من  ــود اآلس اتخاذ خطوات فورية إلنقاذ األس
ــة املاضية،  ــابيع الثالث ــدد باالنقراض خالل األس ــذا النوع امله ه
ــؤولون الحتوائه. وقال  ــبب فيروس نادر يكافح املس بعضها بس
اجمللس الهندي لألبحاث الطبية، في بيان، إن السلطات توصلت 
إلى أن خمسة من األسود اآلسيوية، التي تعيش آخر أنواعها في 

ــل الكالب، وهو  ــبب فيروس س غابات جير بغرب الهند، نفقت بس
ــافادا، كبير حراس الغابات  فيروس ينتقل بالعدوى. وذكر دي.تي فاس

ــداً آخر على األقل ويجري فحصها بحثا  في املنطقة أنه مت عزل ٣٣ أس
عما يدل على إصابتها بالفيروس.

وكاالت / البينة الجديدة
ــركة  ش ــت  طرحــــ    
نيوزيلندية تُدعى ”كيوانا 
ــن  م ــا  منتجاته ــر“،  إي
ــواق  الهواء املعبأ في األس
 ١٠٠ مقابل  األوروبية 
ــوات  ـــ٤ عب ل دوالر 

ــن هواء جبال  ــعة ٥ لترات م س
ــر الذي أثار  ــب املنعش؛ األم األل
موجة من السخرية والسخط 
ــق  ــن. وعلّ ــني املغردي ــاً ب أحيان
ــورة متداولة  ــى ص ــرّدون عل مغ
ــى موقع  ــب عل ــج الغري للمنت
ــتنكر  ــر“، فبعضهم اس ”تويت

ارتفاع سعر العبوة التي تصل 
ـــ ٤ عبوات  ــو ٣٥ دوالراً أو ال لنح
ــد اخلصم،  ــعر ٩٨ دوالراً بع بس
فيما علّق آخرون مازحني: ”هل 
ــركة استئذان  يجب على الش
الطبيعة قبل أن تقوم بتعبئة 

الهواء ومن ثم بيعه؟!“. 

متابعة/ البينة الجديدة
ــف العلماء قمرا يدور  اكتش
ــارج  ــع خ ــب يق ــول كوك ح
ــية،  الشمس ــة  اجملموع
ــم  اس ــه  علي ــوا  وأطلق
ــى  عل ــع  ويق  ،“Exomoon”
ــنة ضوئية  ــد ٨ آالف س بُع
ــال العلماء  من األرض. وق
ــي  الشمس “نظامنا  ان 
يضم ٨ كواكب رئيسة 

ــة  ــار املعروف ــن األقم ــع ٢٠٠ م م
ــارج نظامنا  ــن خ ــى اآلن، لك حت
العلماء ما  ــف  الشمسي اكتش
يقرب من ٤ آالف كوكب تدور حول 
ــمس، وتعد  ــرى غير الش جنوم أخ
ــف  ــرة األولى التي يكتش هذه امل
ــرا يدور  ــاء الفضاء قم فيها علم
ــول كوكب غير األرض“. واضاف  ح
ــاف اجلديد  ان ”االكتش ــاء  العلم
ــل ومعلومات مهمة  يوفر لنا دالئ
عن آلية تطور أنظمة الكواكب».
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