
ــواب محمد  ــس الن ــح رئيس مجل رج
ــة املقبلة  ــي ان تكون اجللس احللبوس
ــة الوزارية  ــكيل الكابين ــة بتش خاص
ــي  ــت وجه احللبوس ــي وق ــدة. ف اجلدي
ــة  بعقداجتماع اليوم االربعاء ملناقش
ــة وزارة التعليم العالي  ــاكل طلب مش

واتخاذ قرارات سريعة بصددها .
ــب االول لرئيس  ــد النائ ــن جانبه اك م
ــن الكعبي امس  مجلس النواب حس
ــكل كبير  ان مجلس النواب داعم بش
ــوزراء املكلف عادل  ــس ال حلكومة رئي
ــى ان الكابينة  ــيرا ال عبد املهدي مش
ــى اصوات قليلة  ــتحتاج ال الوزارية س
ــال الكعبي في  ــا وق ــل متريره ــن اج م
تصريح صحفي ان عبد املهدي مدعوم 
ــس  ــي مجل ــني ف ــني كبيرت ــن  كتلت م
ــو يحتاج   اصواتا  النواب وبالتالي فه
ــة. وان  ــه الوزاري ــر قائمت ــة لتمري قليل
ــات االخرى  ــن الرئاس ــه افضل م وضع
ــدي  امله ــد  عب ان  ــي  الكعب ــح  واوض
ــي  ــه مواصفات جيدة فهو سياس لدي
ــة من احلرية  ــدمي وصاحب خبرة ولدي ق
والوسطية ما يجعله  قريبا من اغلب 

ــي وهو لم  ــعب العراق ــات الش مكون
يحسب ملصلحة طرف ضد اخر. 

ــب  ــد النائ ــة اك ــد ذي صل ــى صعي عل
السابق جاسم محمد جعفر امس ان 
ــة على ترك اخليار  جميع الكتل متفق
ــس الوزراء  ــوزراء الى رئي ــي اختيار ال ف
ــيرا  ــدي مش ــادل عبدامله ع ــف  املكل
ــني الكتل  ــبه اتفاق» ب ــى وجود «ش ال
السياسية على اختيار الوزراء االمنيني 
من السلك االمني نفسه. وقال جعفر 

ــون  ــى ان اليك ــص عل ــتور ين ان الدس
ــزاب والكتل  ــوزراء االمنيني من االح ال
ــي  ــية ولكن العرف السياس السياس
ــى يومنا هذا  ــذ ٢٠٠٣  وال ــائد من الس
ــاع والداخلية مابني  ــيم الدف هو تقس

السنة والشيعة. 
ــادي في  ــف القي ــي التطورات كش وف
ــف البناء النائب عامر الفايز امس  حتال
ــوزراء املكلف عادل  عن تكتم رئيس ال
ــماء كابينته  ــى اس ــدي عل ــد امله عب

الوزارية ولم يفصح عنها حتى للكتل 
ــنة بـ  ــية نافيا مطالبة الس السياس
ــز ان عبد املهدي  ــال الفاي (٩)وزارات. وق
ــه الوزارية  ــاح عن كابينت رفض االفص
جلميع الكتل السياسية ولم يكشف 
ــع  ــة االن، ملن ــر لغاي ــم  اي وزي ــن اس ع
ــية عليه. على  ــات السياس الضغوط
صعيد ذي صلة اكد النائب عن حتالف 
ــان امس  ــالم الغب ــد س ــاء محم البن
ــا حكومة  ــي اصدرته ــرارات الت ان الق

رئيس الوزراء احلالي حيدر العبادي بعد 
ــهر متوز املاضي غير ملزمة  االول من ش
ــيرا الى انه ليس من حق احلكومة  مش
ــن هم  ــني مم ــتبعاد موظف ــة اس احلالي
بدرجات خاصة. مبينا ان البرملان ميارس 
ــة احلالية  ــي على احلكوم دوره احلقيق
واملقبلة وان اي قرار صدر مؤخرا بشان 
ــر قرارات ال  ــات او االبعاد تعتب التعيين
ــاف ان مجلس النواب  ــة لها. واض قيم
ــض االوامر  ــى بع ــرا عل ــرض مؤخ اعت
الديوانية التي صدرت من رئيس الوزراء 
ــون على اعتبار  ــا مخالفة للقان كونه
ــال وفي  ــف اعم ــة تصري ــا حكوم انه
ــا هاجم  ــية ايض ــورات السياس التط
ــتاني  رئيس حزب الدميقراطي الكردس
مسعود  بارزاني، امس، االحتاد الوطني 
ــرى عملية فرض  ــتاني في ذك الكردس
ــي محافظة كركوك متهما  القانون ف
ــا وصف دخول  ـــ ( اخليانة) وفيم ــاه ب اي
القوات االحتادية الى احملافظة بـ ( اليوم 
املظلم) اكد انه ال ميكن املساومة على 
الهوية الكردستانية لكركوك. واضاف 
ــع كل االحتماالت لكننا  انه كنا نتوق
لم نكن ننتظر ابدا ان تقوم اياد داخلية 
ــي ظهره  ــتان ف ــعب كردس بطعن ش

بهذه الطريقة معتبرا انهم ارادوا ( في 
اشارة الى االحتاد الوطني الكردستاني) 
ــعبنا املتجسدة باحلرية  كسر ارادة ش
ورسالة السالم والتعايش عبر اخليانة 
ــوة املفرطة  ــتخدام الق واالحتالل واس
ــعبنا بقيت حية والكالم  لكن ارادة ش
مازال لبارزاني. واعتبر  بارزاني ان التوق 
ــالم شرف وان  ــالة الس الى احلرية ورس
ــيرا الى  اخليانة واالحتالل عار وذل مش
ــو انهاء  ــدف ١٦ اكتوبر ه ــه ( كان ه ان
ــتان وتفريغ  ــان اقليم كردس وجود كي
ــعب كردستان من محتواها  حقوق ش
ــعبنا  ورغم تدبير مؤامرة كبرى ضد ش
ــاد داخلية  ــهيل من اي ــاعدة وتس مبس

خائنة ) .
ــر اخلارجية ابراهيم  ــن جانبه رأى وزي م
اجلعفري امس ان املنطقة مقبلة على 
ــة التاثير  ــادة بالغ ــوالت نوعية وح حت
ــك التحوالت  ــدى تفاؤله بتل ــا اب وفيم
ــاء بالعالقات  ــى االرتق ــد تطلعه ال اك
ــى مصاف الدول  العراقية اللبنانية ال
ــري ان املنطقة  ــتقرة واكد اجلعف املس
تشهد انعطافا وان العالقات العراقية 
ــدول  ل ــا  امنوذج ــتكون  س ــة  اللبناني

املنطقة .

كتب محرر الشؤون اِّـحلية 
ــة واجبها بكل امانة واخالص واجناز  ــن اجل ان تؤدي الدورة البرملانية احلالي م
ــراء اهمال وتقاعس ابداه  ــريعات النائمة فوق الرفوف ج ــني والتش كل القوان
النواب في الدورات السابقة اضافة الى الدور الرقابي املنتظر لوضع حد لكل 
ــعب  ــد الدولة  والجل اطالع الش ــاد ومظاهره التي نخرت جس حاالت الفس
ــات البرملان  ــض البرملانيني الذين يتخلفون عن حضور جلس ــماء بع على اس
ــه  ــتهانة بهيبة البرملان نفس ــروع  االمر الذي يعد اس ــوغ مش من دون مس
واستهانة واستخفاف باالرادة الشعبية التي اختارت هؤالء النواب ليكونوا 
ــة البرملان باطالع  ــدة» تطالب رئاس ــعب فان «البينة اجلدي ــر ممثلني للش خي
الشعب على اسماء هؤالء املتغيبني كي يتعرف عليهم ويسجل اسماءهم 
في ذاكرته الطرية وليحاسبهم اشد حساب اذا ما اخفقوا في اداء الواجب 
ــواب املتغيبني في  ــوال ان يصل عدد الن ــم اذ ليس معقوال وال مقب ــاط به املن

بعض اجللسات البرملانية الى اكثر من (١٠٠) نائب.

@ÂÌÜ‹j€a@¥i@ÚÌÖÎÜßa@äib»Ωa@|nœ@szj€@bjÌä”@ÖaÜÃi@âÎåÓç@âÏç@ÜœÎ@Z@ÚÓuâb®a

@pbé‹¶a@Â«@ÊÏjÓÃnÌ@ÂÌà€a@laÏ‰€a@ıb8a@Û‹«@k»í€a@ ˝übi@ÊbΩ5€a@Úçbˆâ@k€b�mH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I

@Úflå‹fl@7À@ãÏ∑@H1I@Ü»i@Öbj»€a@paâaä”@Z@Ü◊˚Ì@ÊbjÃ€aÎ@NN@paâaãÎ@H9@I@�i@aÏj€b�Ì@%@Ú‰é€aÎ@NN@ÚÌâaãÏ€a@Èn‰Óib◊@Û‹«@·nÿnÌ@ÜËΩa@Üj«@Z@\ıb‰j€a@^
@?fl˛a@Ÿ‹é€a@Âfl@¥Ó‰fl˛a@ıaâãÏ€a@âbÓnÅa@Û‹«@H@÷b–ma@Èjë@I@Â«@—íÿ€aÎ@NN@Ú‹Ó‹”@paÏïdi@Èn‹Óÿím@âä‡ÓçÎ@ÜËΩa@Üj»€@·«aÖ@ÊbΩ5€a@Z@=»ÿ€a

ÊaäÌa@Û‹«@âbñßa@cÜjfl@úœä„Î@ÚflÖb‘€a@ÚflÏÿßa@·«Ö@kØ@Z@Ôÿ€bΩa

@⁄Ï◊ä◊@ÚÓ„bnçÖä◊@Û‹«@HÚflÎbéΩa@I@úœäÌÎ@\Ú„bÓ®a@^@�i@Öb§¸a@·ËnÌ@Ô„aãâbi@NN@Âfl˛a@ûäœ@Újçb‰∂
7qdn€a@ÚÃ€biÎ@ÒÖbyÎ@ÚÓ«Ï„@p¸Ï§@Û‹«@Ú‹j‘fl@Ú‘�‰Ωa@Z@pÎ7i@Âfl@ä–»¶a

(٢٠) صفحة ــــ السعر ٥٠٠ دينار NO.3049 .         17   . OCT . 2018WEDاالربعاءالسنة الثالثة عشرة العدد (٣٠٤٩ )         ١٧ /  ١٠  / ٢٠١٨ جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 

3
2

3

كتب اِّـحرر السياسي

مرجحا ان تكون الجلسة المقبلة خاصة بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة .. الحلبوسي يوجه بعقد اجتماع لمناقشة مشاكل الطلبة 

َّـ الهدف

ــية  مايجعلنا مطمئنني ومتيقنني بان العملية السياس
ــن لغة  ــدا ع ــلس بعي ــح وس ــكل الصحي ــير بالش تس
التشنجات والتصادم غير محمود العواقب هو ماحصل 
في التبادل السلمي للسلطات الرئاسية الثالث (رئاسة 
ــة الوزراء ) وان عملية  ــة اجلمهورية ، رئاس البرملان ، رئاس
التبادل السلمي هذه لم تقتصر على الشخوص فحسب 
ــي كان لزاما  ــية الت ــمل القوى السياس ــل تعداه ليش ب
ــية  عليها ان تتعامل مع املتغيرات في العملية السياس
ــات العملية  ــه وتلك هي ابجدي ــر واقع والبد من بانها ام
ــية والنقطة االيجابية او املؤشر االيجابي لهذه  السياس
ــام ٢٠١٨ تكمن  ــي حصلت ونحن نودع الع املتغيرات الت

ــر اطواق  ــي كس ايضا ف
الطائفية في التحالفات 
ــى  مبعن او  ــية  السياس
ــات  حتالف والدة  ــو  ه ادق 
ــت  كان ــدة  ــة جدي وطني
ــذه املرة  ــر انفتاحا ه اكث
العراقي  ــك  املوزائي على 
ــرت كثيرا اللغة  وانحس
او  ــة  القومي ــة  النزع او 
ــهد  ــة في املش الطائفي
 .. ــي  العراق ــي  السياس
ــة  االغلبي ان  ــح  صحي

ــببا في فك  ــور ولكنها كانت س ــم تبصر الن ــة ل الوطني
ــر وطنية جديدة  ــة القدمية وبناء اواص ــر التحالفي االواص
ــع وانه في  ــتوعبة للواق ــر حداثوية ومس ــم اكث ومبفاهي
ــهد اشياء مفرحة وعليه  ــنوات سنش قابل االيام او الس
ــوية الوطنية  ــا الى التس ــول اننا وصلن ــتطيع ان نق نس
الفعلية التي من شانها ان تذيب الكثير من العقد وتزيل 
ــية وان  التوترات فاملعارضون احتوتهم العملية السياس
ــل على محيطها  ــوم منفتحة اكثر من ذي قب ــداد الي بغ
ــن ذلك كله ان اربيل عاصمة  العربي واالقليمي واالهم م
ــرار الكردي قد ايقنت  ــتان العراق ومركز الق اقليم كردس
ــا مع بغداد وان وجودها وقوتها مع عراق فيدرالي  ان قوته

موحد وان التغريد خارج السرب خسارة .

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

 َّـ قابل االيام او السنوات 
سنشهد اشياء مفرحة 
وعليه نستطيع ان نقول 
اننا وصلنا اُّـ التسوية 
الوطنية الفعلية

@RPQX@‚b«@pa7Ãnfl
@ÚÓibØa@paäë˚fl

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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مجلس الوزراء يعقد جلسته االعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.يوم امس 

تطورات متسارعة في لغز اختفاء خاشقجي 
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 متابعة / 
ــي  والترك ــعودي  الس ــان  الفريق ــادر  غ
املكلفان بالتحقيق في اختفاء الصحفي 
ــس  ــقجي، ام ــال خاش ــعودي جم الس
الثالثاء، مبنى القنصلية السعودية في 
اسطنبول، بعد عملية تفتيش استمرت 

نحو تسع ساعات.
ــهود عيان  ــرز عن ش ــت وكالة رويت ونقل
ــني من  ــن ١٠ محقق ــا م ــا مكون أن فريق
ــادر القنصلية وأن  ــرطة التركية، غ الش
ــيارات تابعة للطب الشرعي وقفت  ٤ س
ــى القنصلية، وحملت عينات  خارج مبن

ــن احلديقة،  ــا معدنيا م ــة وباب ــن الترب م
ــتعان  ــيرة إلى أن فريق التحقيق اس مش

بالكالب البوليسية أيضا.
ــعودي  ــر إن الفريق الس ــال مصدر آخ وق
ــة  ــن مجموع ــق ضم ــف بالتحقي املكل
ــار التحقيق،  ــي إط ــتركة ف العمل املش
غادر بدوره القنصلية أيضا، عقب الفريق 
ــل  العم ــة  مجموع ــدت  وعق ــي.  الترك
املشتركة السعودية التركية اجتماعها 
ــي مديرية أمن  ــس االول االثنني ف األول أم
ــؤولون  ــطنبول، وبعد ذلك دخل مس اس
ــم، ومن ثم  ــة بالده ــعوديون لقنصلي س

ــرع اجلانبان  ــم الفريق التركي وش تبعه
في التحقيق ومعاينة مبنى القنصلية.

ــق  فري أن  ــول،  األناض ــة  وكال ــرت  وذك
ــه  ــد دخول ــام بع ــي ق ــق الترك التحقي
ــة، بإطفاء أنوار الطابق العلوي  القنصلي
للمبنى وظهرت من النوافذ أضواء زرقاء، 
مشيرة إلى أن الفريق عاين سقف املبنى 

وحديقته.
ــر  كبي ــد  أك ــة   ذي صل ــد  ــى صعي وعل
ــعودية  ــفارة الس ــارين في الس املستش
أن  ــان“،  ــن فرح ب ــل  ــنطن، ”فيص بواش
ــن  ــرب م ــل (املق ــي الدخي ــب ترك الكات

ــة) ال ميثل  ــرار في اململك ــر صنع الق دوائ
ــر  ــه األخي ــرا ان مقال ــعودية معتب الس
ــر القيادة  ــال تفكي ــأي ح ــس ب ”ال يعك
ــعودية”.وأعاد بن فرحان في تغريدة  الس
ــر  ــمي بـ“تويتر“ نش ــابه الرس عبر حس
ــوان“،  دي ــتني  ”كريس ــه  وجهت ــاد  انتق
ــج  ــد دول اخللي ــة مبعه ــة املقيم الباحث
ــي في واشنطن إلى مقال ”تركي  الفارس
الدخيل“، قائال ”هذا املقال ال يعكس بأي 

حال تفكير القيادة السعودية”.

تتمة ص٣

بغداد / 
ــتقلة لالنتخابات، امس  ــدت املفوضية العليا املس  أك
ــات والتي من  ــس احملافظ ــات مجال ــاء، ان انتخاب الثالث
ــهر كانون االول املقبل، لن  املقرر اجراؤها يوم ٢٢ من ش
ــا احملدد.وقال رئيس مجلس املفوضية  جتري في موعده

ــس احملافظات لن  ــاوي ، ان انتخابات مجل ــن الهيت مع
ــهر  ــي بحاجة الى ٦ اش ــا احملدد، وه ــرى في موعده جت
ــون االنتخابات املقر من قبل  ــرة حتضيرات وفق قان كفت
ــة ولتحديد موعد  ــس النواب.وأضاف، ان املفوضي مجل
ــات، عقدت اجتماعا  ــراء انتخابات مجالس احملافظ اج

ــداول على حتديد املوعد،  ــع احلكومة االحتادية، ومت الت م
ــن الضروري  ــة فانه م ــل املفوضي ــف عم ــراً لتوق ونظ
التشاور مع احلكومة اجلديدة لتحديد موعد آخر الجراء 
ــار الهيتاوي الى ان  ــات مجالس احملافظات. وأش انتخاب
ــر الجراء االنتخابات يحتاج في اقل تقدير من  التحضي

ــيرا الى ان املفوضية  ــهر ولغاية سنة، مش ثمانية اش
ــي االنتخابات  ــدة نتيجة ما حدث ف ــاج الى هذه امل حتت
ــدة للناخبني  ــدار بطاقات جدي ــك اص ــة، وكذل النيابي
وشراء اجهزة جديدة احترقت في مخازن املفوضية في 

جانب الرصافة ببغداد.

fiÎ˛a@ÊÏ„b◊@22@ø@bÁÜ«Ï∂@ä£@Â€@pbƒœb0a@pbibÇn„a@Z@ÚÓôÏ–Ωa

 وكاالت  / 
ــوي، عدم  ــن العل ــي حس ــب والسياس ــح الكات رج
موافقة الكتل السياسية على طريقة رئيس الوزراء 
ــر االنترنت،  ــه الوزارية عب ــار كابينت ــف باختي املكل

واصفا اخلطوة بأنها أشبه باليانصيب.
ــوزراء املكلف عادل  ــوي ان ”بداية رئيس ال وقال العل
ــت بداية  ــر االنترن ــح عب ــدي بفتح الترش ــد امله عب
ــية“. ــرة أضعفت موقفه امام الكتل السياس متعث

ــه منحه قوة  ــائرون والفتح ل ــاف ان ”تخويل س وأض
ــه بحرية اال انه اجته اجتاها  متكنه من اختيار كابينت
ــى ان ”الكتل  ــيرا ال ــذة االنترنت“، مش ــئ بناف خاط
ــتتخذ من  ــن ان تتقبل باألمر وس ــية ال ميك السياس

خطوة االنترنت سالح إلضعاف عبد املهدي“.
ــح عبر االنترنت بأنها  ووصف العلوي طريقة الترش
”أشبة باليانصيب ورمبا تأتي بوزراء  متحزبني باجململ 

بشكل مبطن دون علمه“.

@ÜËΩa@Üj«@Ú‘Ìäü@Û‹«@’œaÏm@Â€@›nÿ€a@Z@Ï‹»€a
kÓñ„bÓ€bi@Èjëc@Èn�ÅÎ@o„6„¸a@5«@|ë6€bi بغداد / 

ــال   ــالم واالتص ــب اإلع ــح مكت أوض
ــة العامة جمللس  احلكومي في االمان
ــائل  الوزراء ان ما جرى تداوله في وس
ــات التواصل  ــى  صفح ــالم وعل االع
ــي  ــر الوالئ ــأن االم ــي بش االجتماع
ــيد فالح الفياض  ــادر بحق الس الص

ــيد رئيس  لم يتضمن الغاء امر الس
ــه من عمله  ــوزراء باعفائ مجلس ال
ــي واملهام  ــن الوطن ــارا لالم مستش
ــد  ــة هيئة احلش املوكلة إليه برئاس
ــن الوطني  بل  ــعبي وجهاز األم الش
ــذه االمانة  ــير ه إيقاف تنفيذه  وتش
الى ان االمر املذكور محل تظلم امام 

ــدة أن اعفاءه   ــة اخملتصة مؤك احملكم
لم يخلف اي فراغ أمني وأن املناصب 
ــغولة منه  ــي كانت مش ــة الت الثالث
ــن اخملتصني باألمر  ــغالها م جرى اش
الصالحيات  ــى  إل ــتنادا  اس ــي  األمن
اخملولة لرئيس الوزراء مبوجب أحكام 

املادة ٧٨ من الدستور.

@ûbÓ–€a@3bœ@ÜÓé€a@’°@Ôˆ¸Ï€a@äfl˛a@Êdíi@ÄböÌa

ــني  اغلب االحكام القضائية التي صدرت مؤخرا بحق موظفني مختلس
ــة. اي ان اجلاني قد  ــاد مالي وإداري كانت غيابي ــني بقضايا فس او متورط
ــؤال هو ، ملاذا تصدر قرارتنا بعد ان يكون اجلاني  طفر خارج احلدود .. الس
قد رتب حاله وغادر الى ارض اهللا الواسعة وهو مرتاح البال النه يعرف ان 

ال احد سوف يسترده ؟ @Òå
����Å

Î

بغداد /
ــي دونالد ترامب،  ــد الرئيس األميرك  أك
ــس لديه مصالح  ــس الثالثاء، أنه لي ام
ــى تقارير  ــعودية، ردا عل مالية مع الس
ــح مالية مع  ــه مصال ــه لدي ــد بأن تفي
ــة اختفاء  ــك على خلفي ــة، وذل اململك
الصحفي السعودي جمال خاشقجي. 
ــى «تويتر»  ــب، في تغريده عل وقال ترام
ــدي أي مصالح  ــاء «ليس ل ــس الثالث ام
ــعودية أو مع روسيا، وأي  مالية مع الس
ــو عبارة عن  ــول العكس فه اقتراح يق
ــقجي بعد  أخبار كاذبة».واختفى خاش
ــالده في مدينة  ــه مقر قنصلية ب دخول
ــرين االول احلالي)  اسطنبول في (٢ تش

ــت  ــر ذلك.وقدم ــه إث ــال ب ــد االتص وفق
ــلطات التركية والسعودية روايات  الس
متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث 
ــن مبنى  ــم يخرج م ــرة إنه ل ــول أنق تق
ــا تصر  ــه، بينم ــذي دخل ــة ال القنصلي
ــادره بعد وقت وجيز  الرياض على أنه غ
ــة متعلقة  ــراءات معامل ــاء إج من إنه

بحالته العائلية.

طهران / وكاالت / 
ــة الطوارئ  ــس منظم رئي ــن  اعل
ــمح  س ــراق  الع أن  ــة،  االيراني
ــة  االيراني ــوارئ  الط ــات  ملروحي
ــارة  الزي ــام  اي ــي  ف ــول  بالدخ
ــني  بيرحس ــال  االربعينية.وق
كوليوند بحسب وكالة فارس، إن 
ــمح ملروحيات الطوارئ  العراق س
ــي االجواء  ــول ف ــة بالدخ االيراني
ــني  االربع ــام  أي ــالل  ــة خ العراقي
ــار الى توقيع  لنقل املصابني. وأش
ــع وزارة الصحة  ــرة تفاهم م مذك
ــن اجل تقدمي خدمات  العراقية م

لزوار أربعني االمام احلسني (عليه 
ــا  فرقن أن  ــاً  موضح ــالم)،  الس
ــي  ــا ف ــة ميكنه ــوارئ الطبي للط
ــال الضرورة الدخول الى العراق  ح
بدون التشريفات الروتينية، لنقل 

املرضى الى داخل ايران.
ــى العراق  ــالل الزيارة ال وأضاف خ
واللقاء  ــي،  املاض ــبوع  االس ــي  ف
ــي العام في  ــل االيران مع القنص
ــالء، مت التوصل الى  ــف وكرب النج
اتفاقات بشأن تقدمي اخلدمات الى 
ــني (عليه  زوار أربعني االمام احلس

السالم).

@ÚÓ€bfl@3bñfl@¸@Zkflaäm @
ÚÌÖÏ»é€a@…fl@b‰ÌÜ€

@˘âaÏ�€a@pbÓyÎäΩ@|‡éÌ@÷aä»€a@Z@ÊaäËü
ÚÓ‰Ó»iâ¸a@ÒâbÌå€a@‚bÌa@ø@fiÏÅÜ€bi@ÚÓ„aäÌ¸a

@Sò@@›Óïb–mNNNÚ‹j‘Ωa@ÚflÏÿz‹€@Ú‹flb◊@·Ëjˆb‘y@·Ó‹én€@¥Ó€bßa@ıaâãÏ€a@oËuÎ@Z@Öbj»€a@NN@›ub«@NN@›ub«



بغداد / البينة اجلديدة
اعتبر رئيس ائتالف الوطنية 
ــس الثالثاء،  ــالوي، ام أياد ع
ــر  ــانحة أكث ــة س أن الفرص
ــى إلقرار  ــت مض ــن أي وق م
ــي ينأى عن  ــاج حكوم منه
ــاء  ــزم بإنه ــة, ويلت الطائفي
ويعيد  والفاسدين,  الفساد 
ــياً في  ــراق العباً أساس الع

ومنوها. ــة  املنطق ــالمة  س
ــالوي إن «الفرصة  ــال ع وق
ــانحة أكثر من أي  اليوم س
ــرار منهاج  ــت مضى إلق وق
ــرح  يط ــي،  وطن ــي  حكوم
على قوى الشعب العراقي 
ــة،  ــية، واألكادميي السياس
ــار  ــوى العاملة». وأش والق
ــى أن هذا املنهاج،  عالوي إل
ــة,  الطائفي ــن  ع ــأى  «ين
ــاد  الفس ــاء  بإنه ــزم  ويلت
ــدة  ــزز وح ــدين, ويع والفاس
ــاءات  بالكف ــي  ويأت ــالد,  الب
ــادرة واملتمكنة في إدارة  الق
ــراق العباً  ــد, ليعود الع البل
مهماً وأساسياً في سالمة 

املنطقة ومنوها».

السنة الثالثة عشرة / العدد (٣٠٤٩) االربعاء ١٧ / ١٠ / ٢٠١٨

Òäñj€a@taÜyc@Êdíi@Öbj»€a@Âfl@äfldi@Ú‹�ÿíΩa@’Ó‘zn€a@Ú‰¶@äÌä‘m@›Óïb–m
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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 اجلديدة
ــلفة موظفي دوائر الدولة التي  أطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من س
ــق ادوات الدفع  ــني دينار عن طري ــرة مالي ــة والعش تراوحت ما بني اخلمس
ــي والذين مت توطني رواتبهم لدى مصرفنا. وقال املكتب االعالمي  االلكترون
ــخة منه انه «مت صرف دفعة  للمصرف في بيان تلقت (البينة اجلديدة) نس
ــر من ١٦٠٠ موظف». وأوضح  ــلف موظفي دوائر الدولة ألكث جديدة من س
البيان ان «صرف تلك السلفة مت عن طريق ابالغ املوظف عبر إرساله رسالة 
ــتكمل كافة اإلجراءات  ــلفة وذلك بعد ان اس ــة تخطره مبنحه الس نصي
ــق أدوات الدفع االلكتروني والتي  ــة ملنحه اياها وصرفها عن طري القانوني

متت تعبئة الرصيد املالي اليها».

بغداد / البينة اجلديدة
ــف تقرير للجنة املشكلة من قبل  كش
ــتركة بأمر رئيس  قيادة العمليات املش
مجلس الوزراء حيدر العبادي، عن نتائج 
تقريرها حول احداث محافظة البصرة 
في بداية ايلول املاضي. وخلص التقرير 
عن عدم استخدام القوة النارية من قبل 
االجهزة االمنية وان الشهداء واجلرحى 
ــرات من  ــي التظاه ــقطوا ف ــن س الذي

ــة كان نتيجة  ــني واالجهزة االمني املدني
ــة،  ــار من قبل عناصر مندس ــالق الن اط
حيث بلغ عدد الشهداء تسعة شهداء 
ــدة  ــات عدي ــاك اصاب ــت هن ــا كان كم
ــت  ــة. وثب ــوات االمني ــوف الق ــي صف ف
ــرطة احملافظة  ــام ش ــدم قي ــر ع التقري
ــر الدولة وعدم  ــا في حفظ دوائ بواجبه
ــح، اضافة  ــكل صحي ــارهم بش انتش
ــات البصرة  ــل قيادة عملي لبطء رد فع

ــر واالقتصار على  ــدم معاجلتها االم وع
ــتالم املعلومات، مما فاقم حالة عدم  اس
ــتقرار في احملافظة. واشار التقرير  االس
ــاءات احلزبية لعدد من  ــر االنتم الى تأثي
ــي البصرة في  ــرطة احمللية ف افراد الش
ترك واجباتهم، كما لفت تقرير اللجنة 
ــة كانت تنتمي  الى ان العناصر املندس
الحزاب مختلفة. واكد التقرير غياب دور 
احملافظ ورئيس واعضاء مجلس احملافظة 

ــي معاجلة  ــاعدة ف وعدم ابدائهم املس
ــيق  ــاب التنس ــب غي ــى جان ــة، ال االزم
ــرطة.  ــني احملافظ وقائد الش والتعاون ب
ــرطة ان احملافظ  ــادة الش ــت قي واوضح
ــاعدة للشرطة احمللية  لم يقدم اي مس
ــو رئيس  ــظ ه ــم ان احملاف ــا (رغ وقيادته
ــار  ــة في احملافظة). وأش ــة االمني اللجن
التقرير الى ضعف اجلانب االستخباري 
ــاهم في البطء في  االستباقي الذي س
ــراءات االمنية املتخذة. وفي اجلانب  االج
اخلدمي كشف التقرير كثرة التجاوزات 
على قناة البدعة وقيام قيادة العمليات 
ــام القوات  ــيدا بقي ــع اغلبها، مش برف
ــرب  ــع املاء الصالح للش ــة بتوزي االمني
على املواطنني للمساعدة في تخفيف 
االزمة. وقد باشرت اللجنة التحقيقية 
ــول ٢٠١٨  ــس من أيل ــي اخلام ــا ف عمله
مبشاركة عمليات وزارة الداخلية، وقيادة 
ــوة  ــادة الق ــتركة، وقي ــات املش العملي
ــي، وجهاز  ــاز االمن الوطن ــة، وجه البري
وأمن  ــتخبارات  واس الوطني،  ــرات  اخملاب

الدفاع، واالستخبارات العسكرية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــي، امس الثالثاء،  ــار احلكمة فرات التميم ــد النائب عن تي أك
ــام االحيائي والتطبيقي  ــواب على الغاء نظ عزم مجلس الن
ــيرا  ــودة الى النظام القدمي بفرعيه االدبي والعلمي، مش والع
ــوزارة التربية  ــؤولني ب ــن املس ــة عدد م ــه يعتزم احال ــى ان ال
ــل الذي تسبب  للتحقيق الصرارهم على هذا النظام الفاش
ــي، ان تطبيق نظام  ــال التميم ــرة للطلبة. وق ــاكل كبي مبش
ــيا  التطبيقي واالحيائي واالدبي كان ميثل جزءا مهما واساس
ــدالت القبول وما رافقه من  ــاكل الطلبة وارتفاع مع من مش
ــكل تفصيلي خالل استضافة وزير  ــاكل مت طرحها بش مش
ــس االول، مبينا ان  ــة البرملان يوم ام ــم العالي بجلس التعلي
البرملان مضى ومن خالل جمع تواقيع بغية الغاء هذا النظام 

والعودة الى العلمي واالدبي.
ــي ان مجلس النواب وبعد االطالع على وثائق  واضاف التميم
ــن التعليم العالي من اعتراضات حول  مهمة وما مت طرحه م
ــذا االمر  ــع به ــاض بفتح حتقيق موس ــام، فانه م ــذا النظ ه
ــؤولني  وهنالك توجه اللغاء هذا النظام واحالة عدد من املس
الكبار بوزارة التربية للتحقيق بهذا املوضوع، مشددا على ان 
فشل نظام االحيائي والتطبيقي واصرار بعض الشخصيات 
ــتمرار به يجعلنا ملزمني  ــؤولة داخل التربية على االس املس
ــل  ــد من هذا الفش ــراءات الالزمة للح ــع االج ــاذ جمي باتخ

واالصرار عليه.

بغداد / البينة اجلديدة
اخلارجية  باسم  املتحدث  أكد 
أحمد محجوب، أن وفدا سوريا 
ــراق  ــزور الع ــتوى ي ــع املس رفي
ــل لبحث  ــب العاج ــي القري ف
ــات فتح املعابر احلدودية  حيثي

بني البلدين.
ــيا اليوم)  ــت وكالة (روس ونقل

عن محجوب قوله «نعتقد أن 
ــيعود بالفائدة  فتح املعابر س
على اجلانبني ملا فيه مصلحة 
ــداد  ــا ان «بغ ــن»، مبين البلدي
تسعى خالل الفترة احلالية إلى 
ــورية مع  الس العالقة  تطبيع 
واإلقليمي  ــي  العرب محيطها 
معتمدا على العالقات اجليدة 

للعراق مع جيرانه».
ــاك عقبة اجليوب  وأضاف «هن
اإلرهابية في املناطق احلدودية 
ــيرا الى أن  ــني البلدين»، مش ب
ــني  ــا ب ــيقا أمني ــاك «تنس هن
ــوري  ــني العراقي والس اجليش
للقضاء على هذه اجلماعات».

ــى  األول ــوة  «اخلط أن  ــع  وتاب

ــح  فت ــق  طري ــن  ع ــتكون  س
ــن ثم املعبرين  معبر واحد، وم
اآلخرين»، الفتا الى أن «املسألة 
الرئيس  أثيرت خالل استقبال 
ــد لوزير  ــار األس ــوري بش الس
ــم  ــي إبراهي ــة العراق اخلارجي
ــق وبحث  ــري في دمش اجلعف

للموضوع بشكل مباشر».

ــراق  «الع ان  ــوب  ــد محج واك
ــوريا إلى  حريص على عودة س
ــب  ــد طال ــي، وق ــت العرب البي
ــر من مرة  ــر اجلعفري أكث الوزي
ــة والدولية  ــي احملافل العربي ف
بإعادة سوريا إلى مقعدها في 
ــة»، الفتا الى  ــة العربي اجلامع
ــمها جامعة  ان «اجلامعة اس

ــدول هي  وال ــة،  العربي ــدول  ال
ليست حكومات وأنظمة، بل 
وحتى  واجلغرافية،  ــعوب  الش
ــى  عل ــظ  حتف ــاك  هن كان  إذا 
ــوريا كنظام، فهذا ال يعني  س
ــد  ــب أن يُحيّ ــن املناس ــه م أن
ــوري عن صوته  ــعب الس الش

داخل اجلامعة».
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بغداد / البينة اجلديدة
ــائرون النيابية, امس  أكدت كتلة س
ــتكون اول الداعمني  الثالثاء, أنها س
ــراج  اخ ــون  قان ــروع  ــة مش ملناقش
ــة من  ــة واالجنبي ــوات االمريكي الق
ــائرون ال حتتاج  ــراق, مبينة ان س الع
من يدفعها لدعم مثل هكذا قوانني. 
ــب عباس  ــو الكتلة النائ ــال عض وق
ــوي إن ”أي مقترح لقرار او قانون  علي
ــة  ــوات االجنبي ــراج الق ــق باخ يتعل
وخاصة القوات االمريكية من العراق 
ــه وبقوة“.  ــنكون اول الداعمني ل س
ــائرون ال  واضاف عليوي، أن ”كتلة س
ــاج من يدفعها باجتاه دعم القرار  حتت
ــون لكونها رافضة ألي وجود  او القان
ــا كانت  ــالد مهم ــل الب ــي داخ اجنب
ــب  النائ ــه“. وكان  او مهمت ــه  صفت
ــن  األول لرئيس مجلس النواب حس
ــابق من  ــي وقت س ــد ف ــي أك الكعب
ــود األميركي  ــس الثالثاء، أن الوج ام
في العراق يفتقد الى غطاء قانوني، 
متوقعا أن يقر البرملان قانونا يقضي 
باخراج القوات األميركية من البالد.
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بغداد / البينة اجلديدة
الثالثاء،  امس  العراقي،  املركزي  البنك  دعا 
العمالت  وشراء  ببيع  التوسط  شركات 
مؤسسـة  لتكوين  االندماج  الى  األجنبية 
يدعو  انه  البنك  وقال  واحدة.  صيرفية 
لتكوين  باإلندماج  الراغبـة  الشركات 
مؤسسـة صيرفية واحدة استناداً إلـى قانون 
املعدل،   ١٩٩٧ لسنـة   (٢١) رقـم  الشركات 
مبينا ان الهدف من ذلك هو حتقيق اإلستقـرار 
تتسـم  عمـل  بيئة  وخلق  واملصرفـي  املالـي 
العملية  ان هذه  البنك  واضاف  بالتنافسيـة. 
ستخلق قوة للمؤسسة املندمجـة، فضال عن 
سريعاً،  منواً  املؤسسات  لهذه  توفير  إمكانية 
مؤكدا ان تشكيل كيان أكبر يغطـي خدمات 
املؤسسة  حجم  كبـر  مع  تتناسـب  أوسـع 
خدمات  علـى  حصولها  وبالتالـي  املندمجـة 

ماليـة أوسع من قبل البنك املركزي تتناسب 
مع حجمها. وأوضح البنك ان الدمج سيكون 
وفق فئتني احداهما A والتي توجب ان ال يقل 
راس  ستشكل  والتي  شركات   ١٠ عن  الدمج 
الى  الفتا  دينار،  مليارات   ٥ عن  يقل  ال  مال 
بشركة  تسمية  ستحصل  الفئة  هذه  ان 

نشاط  وستدخـل  توسط  عن  بدال  صرافة 
األجنبيـة  العمالت  وشراء  ببيع  ـ  التوسط 
التـي  االمتيازات  كأحــد  نشاطهـا  ضمـن 
لها  السماح  الى  اضافة  بهـا،  ستتمــتع 
فتح  عن  فضال  اخلارجية،  باحلواالت  بالقيام 
فروع لها ال تتجاوز عن ٣ فروع. واكد البنك ان 
الفئة الثانية يطلق عليها B حيث يتم دمج 
ستشكل  والتي  شركات   ٥ عن  يقل  ال  عدد 
راسمال ال يقل عن ٢ مليار و٥٠٠ مليون دينار 
وبواقع ٥٠٠ مليون دينار لكل شركة، الفتا الى 
تشمل  امتيازات  ستمنح  الشركات  هذه  ان 
عـن  ستتمخـض  التي  املؤسسـة  تسمية 
توسـط  وليـس  صرافة)  بـ(شركـة  االندماج 
حيث سيدخـل نشاط التوسط ـ ببيع وشراء 
العمالت األجنبيـة ضمـن نشاطهـا كأحــد 
البنك  ولفت  بها.  ستتمتع  التـي  األمتيازات 

حيث   C فئة  تشمل  الثالثة  الفئة  ان  الى 
الراغبـة  غير  للشركات  الفئـة  هذه  ستمنح 
كما  أمتيازات  أية  متنح  لم  والتي  باإلندماج, 
منحت للفئتني أعاله, عـدا األعمال املوضحة 
بشركات  اجملموعة  هذه  تسمية  على  اإلبقاء 
التوسط ببيع وشراء العمالت األجنبيـة والتي 
الداخلـي  والتحويل  بالتوسط  لها  تسمح 
فقـط. وتأسس البنك املركزي العراقي كبنك 
السادس  في  الصادر  قانونه  مبوجب  مستقل 
من آذار من العام ٢٠٠٤، كهيئة مستقلة، وهو 
األسعار  استقرار  على  احلفاظ  عن  مسؤول 
 ١٠ على  ويشرف  النقدية،  السياسة  وتنفيذ 
مصارف جتارية و٢٦ مصرفا اهليا و١٦ مصارف 
اسالمية ، اضافة الى ١٩ مصرفا اجنبيا، فضال 
للتحويل  و٣١ شركة  مالية  عن ٦ مؤسسات 

املالي.
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بيروت / وكاالت / البينة اجلديدة
امس  اللبنانية،  ”األخبار“  كشفت صحيفة 
املكلف  الوزراء  رئيس  اشتراط  عن  الثالثاء، 
القوى  من  داعيمه  على  املهدي  عبد  عادل 
الفساد  ملفات  فتح  عدم  السياسية 
احلالي  الفساد  بتطويق  واالكتفاء  السابقة 
في  الصحيفة  وقالت  ونظم.  تشريعات  عبر 

تقرير إن ”الرئيس املكلّف عادل عبد املهدي، 
املنهمك في عملية تأليف احلكومة االحتادية، 
ال يرغب في سجاالت بني السياسيني بشأن 
اشترط  املهدي  ”عبد  أن  مبينة  الفساد“، 
.“ على داعميه أن ال تُفتح ملفات فسادٍ ماضٍ
أنه  أكد  املهدي  أن عبد  الصحيفة،  وأضافت 
”يجب أن ينصبّ على تطويق الفساد احلالي 

عبر تشريعات ونظم، ومن ثم محاربته إذا ما 
في  الصحيفة  ولفتت  حقبته“.  في  حصل 
الشيخ  اطلقه  الذي  الوعيد  أن  إلى  تقريرها 
التيار  زعيم  باسم  املتحدث  العبيدي  صالح 
الصدري السيد مقتدى الصدر يشير إلى أن 
األخير ال ميانِع فتح معركة مع قوى متعددة 

حتت عنوان ”محاربة الفساد“.
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بغداد / البينة اجلديدة
التيار  زعيم  ان  الغزي،  محمد  النائب  اكد 
الشرفاء  خاطب  الصدر  مقتدى  الصدري 
على  يساوموا  لم  الذين  السنة  اهل  من 
حساب شعبهم ووطنهم وليس الذين ملئت 
جيوبهم بأمول الشعب. وقال الغزي ان زعيم 
رسالته  وجه  الصدر  مقتدى  الصدري  التيار 
متسكوا  الذين  الشرفاء  السنة  من  ألهلنا 
بعراقيتهم بالرغم من كل الصعاب، مبينا ان 

هذه الرسالة لم تكن موجهة ملن قبضوا ثمن 
العراق.  بأموال  جيوبهم  وملئت  عراقيتهم 
الشرفاء  لتكاتف  دعوة  انها  الغزي  واضاف 
وتوحدهم لتفويت الفرصة على كل من يريد 
أن يرجع العراق الى املربع االول. يذكر ان زعيم 
رسالة  وجه  الصدر  مقتدى  الصدري  اليتار 
احملاصصة  لترك  العراق  سنة  الى  تويتر  عبر 
على  العامة  املصالح  وتقدمي  الطائفية  ونبذ 

املصالح احلزبية.
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وكاالت / البينة اجلديدة
أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، امس الثالثاء، أن الوجود األميركي في العراق 
يفتقد الى غطاء قانوني، متوقعا أن يقر البرملان قانونا يقضي باخراج القوات األميركية من البالد.

أقرّها مجلس  اتفاقية سابقة  ”هناك  إن  اللبنانية  ”األخبار“  مع صحيفة  في حوار  الكعبي  وقال 
النواب في ما خصّ وجود القوات األميركية، وقد أكدت أن هذا الوجود يجب أن يكون مقتصراً على 
الذي  الكعبي  وأضاف  القوات“.  لهذه  كبير  عديد  وجود  وليس  اللوجستية،  األمور  وبعض  التدريب 
ينتمي لتحالف سائرون، أن ”هذا الوجود حالياً ليس لديه غطاء قانوني“، مؤكدا أن ”الكلمة الفصل 
ستكون جمللس النواب“. وتابع الكعبي، ”أنا كعضو هيئة رئاسة، أؤيد أن يأخذ مجلس النواب طرح 

هذا القرار على عاتقه، وشخصياً أؤيد التصويت باملوافقة عليه، وأتوقع إقراره“.
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بغداد / البينة اجلديدة 
السلطات  عزم  عن  الثالثاء،  امس  أمني،  مصدر  كشف 
في  التحقيق  نتائج  بعض  عن  الكشف  العراقية  األمنية 
واستهدفت  مؤخرا،  البالد  شهدتها  التي  القتل  عمليات 
باقة من الفتيات الشهيرات. ونقلت وكالة روسيا اليوم عن 
إلى معلومات  توصلت  األمنية  السلطات  ان  قوله،  املصدر 
مهمة عن بعض حاالت القتل التي استهدفت الشهيرات 
عن  الكشف  عدم  طلب  الذي  املصدر  العراق.واضاف  في 
اسمه ان هذه املعلومات أدت إلى الوصول للجناة ومعرفة 
األمر  هذا  تعتبر  السلطات  هذه  ان  الى  مشيرا  هوياتهم، 
حساسا جدا وال تريد إعالن شيء دون التثبت منه. وحتقق 
الداخلية العراقية في قضايا مقتل نساء مشهورات خالل 
األسابيع األخيرة، والتي ارتبطت إحداها مبقتل الفنان كرار 

نوشي قبل أكثر من عام.

بغداد / البينة اجلديدة 
العربي“  ”املشروع  كتلة  كشفت 
امس  اخلنجر،  خميس  برئاسة 
السني  املكون  مطالبة  عن  الثالثاء، 
في  سيادية  بينها  وزارات  بسبع 
عادل  املكلف  الوزراء  رئيس  حكومة 
االتفاق  أن  إلى  مشيرا  املهدي،  عبد 
يكون  أال  هو  الوطني  احملور  داخل 
وزير.  ملنصب  املرشحني  بني  من  نائب 
احلميري  عمر  بالكتلة  القيادي  وقال 
”الشرق  صحيفة  اوردته  تصريح  في 
احملور  داخل  ”االتفاق  إن  األوسط“ 
بني  من  نائب  يكون  أال  هو  الوطني 

أن  نريد  ألننا  وزير؛  ملنصب  املرشحني 
نفصل متاما بني العمل البرملاني الذي 
عمل  وبني  والرقابة،  التشريع  يتولى 
احلكومة“. وأضاف احلميري، أن ”الذين 
يتوجب  املشروع  ضمن  نوابا  فازوا 
عاهدوا  الذي  املشروع  تنفيذ  عليهم 
بوزراء  نأتي  وقت  في  عليه،  الناس 
البرملان“.وبشأن  خارج  من  تكنوقراط 
السني،  املكون  يريدها  التي  الوزارات 
السني  ”املكون  أن  احلميري  كشف 
يطالب بكل من وزارات املالية والدفاع 
والعمل  واملرأة  والتربية  والزراعة 

والشؤون االجتماعية واالتصاالت“.
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  بغداد / البينة اجلديدة
اكدت عضو مجلس بغداد نوال االعرجي، امس الثالثاء، وجود جهات سياسية 
العملة.وقالت  مزاد  على  رقابة  بوضع  طالبت  فيما  االن،  حتى  داعش  متول 
باملال من خالل  لداعش،  النائمة  ان هناك جهات مازالت متول اخلاليا  االعرجي 
بذلك. متورطة  سياسية  جهات  هناك  ان  مبينة  االموال،  غسيل  عمليات 
وطالبت االعرجي بـوضع رقابة على مزاد العملة الذي يصدر من البنك املركزي 
ديوان  ومن  البرملان  من  رقابة  الى  ويحتاج  الى سياسة حكيمة  يحتاج  والذي 
ان  هو  املعلوم  ان  املطلبي  سعد  اجمللس  عضو  اكد  جهته،  املالية.من  الرقابة 
شبكات داعش مازالت تعمل، حيث ان هناك جهات داعمة للفكر الكفيري في 
بغداد ومؤيده له، مبينا ان هناك جماعات تقدم الدعم لبعض اخلاليا التابعة 
داعش،  انتهاء  التحدث عن  الصحيح  ليس من  انه  املطلبي  واعتبر  للتنظيم. 
عمليات  خالل  من  االمنية  الدفاعات  اختراق  على  يعمل  داعش  ان  الى  الفتا 
مختلفة ليس بالضرورة ان تكون هناك تفجيرات، ولكن من خالل اعمال اخرى 
يقوم بها مثل تهريب االموال وزيادة نسبة الفساد وتخريب العملة وغيرها من 

االمور.

وشطن / وكاالت / البينة اجلديدة
ــدمي أكثر من  ــس الثالثاء، عن تق ــدة االميركية، ام ــت الواليات املتح اعلن
ــفارة  ــاعدة  االقليات الدينية  في العراق.وقالت الس ١٧٨ مليون دوالر ملس
ــوليفان اعاد  ــراق ان نائب وزير اخلارجية األميركي جون س االميركية بالع
ــزام الواليات املتحدة  ــبوع التأكيد على الت ــالل زيارته لبغداد هذا األس خ
ــودة في العراق. ــا فيها تلك املوج ــاعدة االقليات الدينية مب ــق مبس العمي

ــت انه في اطار التزامها املتواصل، تفخر الواليات املتحدة باالعالن  واضاف
عن تقدميها أكثر من ١٧٨ مليون دوالر من املساعدات اخلارجية األمريكية 
ــى انه بهذا  ــيرة ال ــتضعفة، مش ــذه اجلماعات املس ــة لدعم ه اإلضافي
ــتكون الواليات املتحدة قد قدمت ما يقرب من مليار  التمويل اإلضافي س
ــاعدات اإلمنائية واألمنية إلى العراق منذ عام ٢٠١٧.وتابعت  دوالر من املس
ــا على وجه  ــص ٣٠٠ مليون دوالر منه ــة في تخصي ــاء االولوي ــه مت اعط ان
اخلصوص للمناطق اجلغرافية التي تتركز فيها جتمعات األقليات الدينية 

مثل سهل نينوى.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــن حتالف  ــف النائب ع كش
ــز، امس  ــح عامر الفاي الفت
ــس  ــة رئي ــن ني ــاء، ع الثالث
ــادل عبد  ــوزراء املكلف ع ال
املهدي بالشروع في تنفيذ 
ــر  وتغيي ــة  مهم ــوة  خط
ــني،  ــدراء العام ــوكالء وامل ال
ــيرا إلى أن عبد املهدي  مش
ــل  ــع الكت ــع جمي ــق م اتف
التدخل  بعدم  ــية  السياس
ــة  للكابين ــاره  اختي ــي  ف
 “ إن  ــز  الفاي ــال  الوزارية.وق
ــات التي يطلقها  التصريح
ــان  بش ــة  الساس ــض  بع
ــن احلقائب  ــداد م ــح اع من
ــة او  ــذه الكتل ــة له الوزاري
ــه“, مبينا ان  تلك الصحة ل
املكلف  ــة  ــس احلكوم ”رئي
ــد املهدي لم يعط  عادل عب
ــوة  ــن أي خط ــح ع او يفص
ــه  كابينت ــار  اختي ــاه  باجت

ــرب وحتى  ــدة الي مق اجلدي
ــية“  السياس الكتل  لقادة 
.واضاف ان ”رئيس احلكومة 
ــع جميع  ــق م ــف اتف املكل
بعدم  ــية  السياس ــل  الكت
ــاره  اختي ــي  ف ــل  التدخ
اجلديدة  الوزارية  ــة  للكابين
ــل  الكت ــروط  بش ــا  ملتزم
ــان  ــة الدينية بش واملرجعي
ــر“, واصفا  ــات الوزي مواصف
ــا  بأنه ــات  التصريح ــك  تل
ــارج  خ ــدات  تغري ــرد  ”مج
ــب اخر  ــن جان ــرب“ . م الس
ــة  املرحل  “ ان  ــز  الفاي ــني  ب
ــد منح احلكومة  الثانية بع
ــرع عبد  ثقة البرملان سيش
ــوكالء  ال ــر  بتغيي ــدي  امله
واملدراء العامني كونها جزءا 
اساسيا من عملية االصالح 
ــب في  ليضع الرجل املناس
ــب  حس ــب  املناس ــكان  امل

الكفاءة واالختصاص“.

(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
ــاء، الى عدم  ــة، امس الثالث ــس اجلمهوري دعا رئي
ــيرا  ــل العراق وزر التوترات في املنطقة، مش حتمي
إلى ان العراق بلد محوري في املنطقة.وقال مكتب 
رئاسة اجلمهورية في بيان تلقت، (البينة اجلديدة) 
ــخة منه، ان صالح استقبل، امس، في قصر  نس
السالم ببغداد سفراء الدول العربية واالسالمية 
املعتمدين لدى بغداد الذين نقلوا تهاني من ملوك 
ــبة توليه مهامه  ــاء وقادة دولهم، له مبناس ورؤس
ــب، تأكيد صالح  ــا للجمهورية.ونقل املكت رئيس
على ان العراق يجب ان يكون ساحة تالق وتوافق 
ــة والدولية وليس لتقاطعها  للمصالح االقليمي
ــة تنمية العالقات  ــيرا الى أهمي او تضاربها، مش

ــقيقة والصديقة بشكل فعال  البناءة مع الدول الش
ومبا يخدم املصالح املشتركة لشعوبها. 

ــراق وزر التوترات،  ــدد صالح على عدم حتميل الع وش
ــي املنطقة ما  ــد محوري ف ــى ان العراق بل ــيرا إل مش
ــل تخفيف  ــن اج ــؤوليات وادوار م ــه مس ــي علي يلق
املشاكل والتوترات وتعميق أواصر التفاهم املشترك.

ــات التاريخية  ــر الرئيس برهم صالح ان العالق واعتب
ــالمي في  ــة العمق العربي واالس ــتمدة من متان املس

ــية وإستراتيجية  املنطقة تفرض مشتركات سياس
ــب دورا محوريا في  ــة ومبا يتيح للمنطقة ان تلع هام
ــتهدفت حماية القضايا  املعادالت الدولية، اذا ما اس
ذات االهتمام املشترك.وأوضح صالح، ان نظرة العراق 
ــاة املصالح  ــع اجلميع تقوم على مراع ــي عالقاته م ف
ــؤون الداخلية،  ــي الش ــدم التدخل ف ــتركة وع املش
ــالت ومواقف  ــي تكت ــور ف ــدم التمح ــى ع ــة إل اضاف
ــي  ــف العراق ــدة املوق ــى وح ــدا عل ــة، مؤك متواجه
ــة والدولية.واوضح  ــي حيال القضايا االقليمي الداخل

ــة جديدة، داعيا  ــراق مقبل على مرحل ــح، ان الع صال
ــف عادل عبد املهدي في  ــى دعم رئيس الوزراء املكل ال
ــوءة تكون قادرة  ــة قوية وكف ــكيل حكوم مهمة تش
ــالم  ــات والتحديات ومبا يجلب الس ــى جتاوز العقب عل
ــفراء  ــعب العراقي.من جانبهم، عبر س والتقدم للش
ــالمية عن تقدير مساعي العراق  الدول العربية واالس
ــاون واحلوار  ــر التع ــي تطوي ــة جديدة ف ــح مرحل لفت
ــي، مؤكدين حرص دولهم على تعزيز  االقليمي والدول

العالقات املشتركة.
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تتمة ص١

  بغداد / البينة اجلديدة
ــون نوري املالكي،  ــس ائتالف دولة القان أكد رئي
ــم احلكومة  ــة دع ــى أهمي ــاء، عل ــس الثالث ام
ــعى إلى أفضل  ــراق يس ــاً أن الع ــة، مبين املقبل
ــم، فيما جدد  ــات مع مختلف دول العال العالق

رفضه لـ احلصار املفروض على إيران.
ــالف دولة  ــي إن رئيس ائت ــب املالك ــال مكت وق
ــتقبل، مسؤول ملف  القانون نوري املالكي اس
ــة الواليات  ــي خارجي ــران ف ــراق وإي ــؤون الع ش
ــفير  املتحدة االمريكية أندرو بيك بحضور الس

دوغالس سيليمان. 
ــتعراض  ــان، أنه مت خالل اللقاء اس وأضاف البي
مستقبل العالقات الثنائية بني البلدين وسبل 
ــا مت تبادل وجهات النظر حول آخر  تعزيزها، كم
ــورات الراهنة في املنطقة،  ــتجدات والتط املس

إضافة إلى احلوارات اجلارية لتشكيل احلكومة 
املقبلة.

ــتقرار  ــي قوله إن اس ــن املالك ــان ع ــل البي ونق
ــتقرار  ــدأ من اس ــة بأجمعها يب ــن املنطق وأم
ــم احلكومة  ــة دع ــى أهمي ــدا عل ــراق، مؤك الع

ــعب  املقبلة وإجناحها في حتقيق تطلعات الش
العراقي. 

ــل  ــة أفض ــعى إلقام ــراق يس الع أن  ــاف،  وأض
ــم ويرفض  ــف دول العال ــع مختل ــات م العالق
ــأن يكون  ــاور، فمصلحة العراق ب ــة احمل سياس
ساحة لتقريب وجهات النظر اخملتلفة، مجدداً 
ــران أو  ــار على إي ــدأ احلص ــض ملب ــف الراف املوق
ــرر بالدرجة  ــيلحق الض ــة دولة أخرى ألنه س أي
ــرائحها  ــعوب مبختلف ش ــاس على الش األس

االجتماعية. 
وكان املالكي أبدى، األربعاء (٨ آب ٢٠١٨)، رفضه 
ــى إيران،  ــة عل ــة املفروض ــات األميركي للعقوب
ــاً للقانون الدولي،  ــا انتهاكاً صارخ معتبر إياه
ــى أن ال تكون  ــة العراقية إل ــا احلكوم فيما دع

طرفا في هذه العقوبات.

”الدخيل“ جدال  ــال  مق وأثار 
واسعا على عدة مستويات، 
خاصة أنه حتدث عن إجراءات 
تصادمية واضحة قد تتخذها 
السعودية ضد أمريكا، تصل 
ــاج  ــزام بإنت ــدم االلت ــى ع إل
ــتقر للنفط، مبا يسمح  مس
ــأن يتجاوز  ــعر البرميل ب لس
ــماح  ٢٠٠ دوالر، فضال عن س
الرياض بإنشاء قاعدة روسية 
وشراء أسلحة من موسكو، 

والتصالح مع إيران.
ــعودي إن  ــال الكاتب الس وق
السعودية ستتخذ أكثر من 
ــال أقدمت  ــراء، ح ــني إج ثالث
ــة على فرض  اإلدارة األمريكي
أي عقوبات على السعودية، 
مستندا بذلك إلى معلومات 
ــة صنع القرار  من داخل أروق
ــعودي، لكن مستشارا  الس
في سفارة الرياض بواشنطن 
ــه الدخيل ال  ــا قال ــد أن م أك

ميثل احلكومة والقيادة.
وجاء مقال ”الدخيل“، بعدما 
ــي  األمريك ــس  الرئي ــد  توع
ــاذ  باتخ ــب“  ترام ــد  ”دونال
ــرض عقوبات  موقف قوي وف
ــعودية  الس ــد  ض ــديدة  ش

ــا في قتل  ــال تأكد تورطه ح
وإخفاء الصحفي السعودي 
ــارة قنصلية  ــارز عقب زي الب
 ٢ ــي  ف ــطنبول؛  بإس ــالده  ب

أكتوبرتشرين األول اجلاري.
ــر الدخيل  ومن املؤكد ان نش
ــداً  ج ــاً  مقرب ــر  يعتب ــذي  ال
ــعودي  ــي العهد الس ــن ول م
ــيق  لهذا املقال جاء بالتنس
ــات اتخاذ  ــع جه ــل م الكام
وانه  ــعودية  ــي الس القرار ف
ــوى الى  ــن يهدف س ــم يك ل
توجيه رسالة خاصة لبعض 
أن  ــرى متابعون  وي اخملاطبني. 
ــن ان  ــال ميك ــذا املق ــر ه نش
ــن حلقة  ــف ايضا ضم يصن
ــرارات  الق ــلة  سلس ــن  م
تنم  التي  واخلرقاء  املتسرعة 
ــود  ــط الذي يس ــن التخب ع
نظام آل سعود في هذه االيام 

بسبب ازمة خاشقجي.
ان  ــون  املراقب ــرى  ي ــك  كذل
ــا  ــي اطلقه ــدات الت التهدي
ــي مقاله  ــل ف ــي الدخي ترك
ــارج  ــع خ ــط تق ــت فق ليس
ــي خارج  ــل ه ب ــه  صالحيات
صالحيات قادته السعوديني 

ايضاً.

بغداد / البينة اجلديدة
اكد النائب الثاني لرئيس البرملان 
بشير احلداد، ان البرملان سيكون 
عوناً للطالب وسيحمي حقوق 
االساتذة وسيعمل على االرتقاء 

مبستوى التعليم العالي.
”مجلس  ان  احلداد  وقال 
موقف  له  يكون  سوف  النواب 
في  الطلبة  جتاه  مشرف 
جميع  وحل  معاناتهم  تفهم 
مشاكلهم ، سيما وان مجلس 
النواب هو املمثل الشرعي لكل 

أطياف الشعب“.
ضرورة  على  احلداد  وشدد 
اإلنسانية  الظروف  مراعاة 
املناسب  غير  والوضع  الصعبة 
كبيرة  شريحة  تعيشه  الذي 
بنظر  األخذ  مع  الطالب،  من 

االعتبار احملافظة على املستوى 
األكادميي للجامعات و الرصانة 
لبنيان  تؤسس  التي  العلمية 
التعليم  مجال  في  مرصوص 
في  العلمي  والبحث  العالي 

البلد.
النواب  مجلس  ”دور  أن  واكد 
انهاء  في  فاصال  يكون  سوف 
يجتمع  وسوف  املعاناة،  هذه 

هيئة  مع  اجمللس  رئيس  نائبا 
العالي  التعليم  وزارة  في  الرأي 
اآلليات  على  الوقوف  بهدف 
النهاء  املتاحة  القانونية 
بوجه  تقف  التي  العراقيل 
الطالب والوزارة على حد سواء، 
واخلروج بحلول واقعية ومتوازنة 
ابناؤنا  منه  يعاني  ما  جلميع 

الطلبة وأسرهم“.
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موقعة  وثيقة  تنشر  اجلديدة»  «البينة 
باسم النائب بدر حامد عباس املوسوي 
العمل  بتفعيل  املطالبة  تتضمن 
الشهادات  حملة  تشغيل  بقانون 

العليا رقم ٥٩ لعام ٢٠١٧.
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بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت كتلة حتالف الفتح النيابية, امس الثالثاء, انها 
ستطالب بفتح كافة ملفات الفساد السابقة بقوة 
السياسية  بالقيادات  تتعلق  التي  امللفات  خاصة 
التسريبات  عد  فيما  االخرى,  والشخصيات  والوزراء 
للكتل  املهدي  عبد  عادل  وعد  بشان  االعالمية 
السياسية بعدم فتح ملفات الفساد السابقة بانه 
وعد غير حقيقي وال اساس له من الصحة.وقال عضو 
الفساد هي  إن ”قضية   ، القدو  النائب حنني  الكتلة 
املهمة الرئيسية لعمل مجلس النواب والميكن للبرملان 

او حالي من ملفات  أي ملف سابق  اهمال  أو  جتاهل  
بفتح  وبقوة  سنطالب  ”اننا  القدو،  الفساد“.واضاف 
التي  امللفات  خاصة  السابقة  الفساد  ملفات  كافة 
والشخصيات  والوزراء  السياسية  بالقيادات  تتعلق 

االخرى ممن كان لهم دور كبير في تدمير البالد“.
مبنح  االعالم  وسائل  احدى  سربته  ”ما  القدو  ونفى 
عادل عبد املهدي وعدا للكتل السياسية بعدم فتح 
غير  ”وعد  أنه  مؤكدا   , السابقة“  الفساد  ملفات 

حقيقي وال اساس له من الصحة “ .
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بغداد / البينة اجلديدة
املنتهية  احلكومة  رئيس  اعلن 
واليته حيدر العبادي، امس الثالثاء، 
عن توجيه الوزراء احلاليني بتسليم 
احلكومة  الى  كاملة  حقائبهم 

له  كلمة  في  العبادي  املقبلة.وقال 
«واجب  إن   ، االسبوعي  املؤمتر  خالل 
احلكومة تقدمي املوازنة في موعدها 

احملدد باعتماد ٥٦ دوالرا للبرميل».
«احلكومة  أن  العبادي،  واضاف 

صالحيتها  كامل  تواصل  احلالية 
االرهاب»،  مواجهة  في  الدستورية 
الوزراء  «توجيه  على  مؤكدا 
احلاليني بتسليم حقائبهم كاملة 

للحكومة املقبلة».
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  بغداد / البينة اجلديدة
عن  الثالثاء،  امس  الدليمي،  كامل  السابق  النائب  اعلن 
الى ان سبب  الدفاع، فيما اشار  وزير  ترشيح نفسه ملنصب 
ترشيحه للمنصب جاء لسببني احدهما دعم احدى الكتل 
له.ونقلت صحيفة الشرق االوسط عن الدليمي قوله رشحت 
وقبولي  الدفاع،  وزير  اإللكترونية ملنصب  النافذة  نفسي عبر 
ضمن الـ٦٠١ مرشح ممن قبلهم مكتب رئيس الوزراء املكلف 
بتشكيل احلكومة عادل عبد املهدي، مبينا ان ترشحي لهذا 
إحدى  طلب  هي  األولى  مسألتني  إلى  مستندا  جاء  املنصب 
الكتل لي أن أتقدم للترشح عبر النافذة اإللكترونية، وسوف 
تتولى دعمي في حال قبول ترشحي، والثانية أنني ضابط سابق 

في اجليش العراقي أحمل رتبة فريق، وحاصل على دكتوراه في 
لهذا  مرتني  سابقا  ترشيحي  مت  وقد  والدولي،  العربي  اإلعالم 
املنصب؛ لكن دائما حتصل صفقات من وراء الكواليس تنتهي 
بإبعادي.واضاف ان من بني األسباب الرئيسية إلبعادي سابقا 
بعدم  تعهد  على  التوقيع  على  موافقتي  عدم  املنصب  عن 
التدخل في قضايا تتعلق بالعقود واحلركات، وهو ما يعني أنه 
املسؤولية  ويتحمل  بلد  ميثل سيادة  وزيراً  أكون  أن  لي  يراد  ال 
املهدي  أبلغت من قبل مكتب عبد  انني  الى  كاملة، مشيرا 
وعددهم ٦٠١ مرشح، من بني  املقبولني،  أوراقي ضمن  بقبول 
أكثر من ٣٦ ألف مرشح، ويفترض أن تباشر جلان متخصصة 

بإجراء مقابالت معنا الختيار من يقع عليه االختيار.
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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جففوا مستنقع االتحاد األوروبي

ــالف  ــم جاروس ــدا؛ يهاج ــي بولن فف
الفعلي  ــد  القائ ــو  –وه ــكي  كازينس
 -(PiS) ــة  والعدال ــون  القان ــزب  حل
ــدة، بينما  ــب الفاس ــتمرار النخ باس
ــات الدميقراطية  ــو املؤسس يقوض ه
املناصبَ  املوظفني األساسيني  ويُبوِّئ 

السياسية.
ــع  وتوزي إدارة  ــة  ــت احلكوم تول ــا  كم
ــى املنظمات غير  ــة إل ــوال املقدم األم
احلكومية، مما زاد من احتمال معاقبة 
هذه املنظمات إذا انتقدت السياسات 
ــمية، عبر التبرعات ذات الدوافع  الرس
ــر  ــات غي ــذه املنظم ــية. فه السياس
ــف  ــاعدت في كش احلكومية التي س
ــر التعرض  ــه اآلن خط ــاد تواج الفس

للفساد.
ــاد في اجملتمعات التي  يتالشى الفس
يتمكن فيها الصحفيون ومجموعات 
ــل دون خوف أو قمع.  املراقبة من العم
اليمينيون  ــعبويون  الش يعمل  لذلك 
على تقويض الصحافة احلرة والتقليل 

ــأنها. ومن جانبه؛ ينتقد ترامب  من ش
الصحافة اجلادة بحجة ترويج «أخبار 
مزيفة»، ويصف وسائل اإلعالم الرائدة 

بأنها «أعداء الشعب».
ــب األوروبيني؛  ــال ترام ــل أمث ــي ظ وف
أصبحت الرقابة الصريحة واالستيالء 
ــة  ــات العام ــى اإلذاع ــي عل السياس
ــزب القانون  ــول ح ــذ وص ــا. فمن واقع
ــلطة في بولندا؛ مت  والعدالة إلى الس
ــام اإلعالمي البولندي  تخفيض النظ
من «حر» إلى «حر جزئيًا» في الترتيب 

السنوي ملنظمة «فريدوم هاوس».

وذلك بسبب «عدم تسامح احلكومة 
ــدي،  النق أو  ــتقل  املس ــالم  اإلع ــع  م
ــي  ف ــرط  املف ــي  السياس ــل  والتدخ
شؤون وسائل اإلعالم العامة، والقيود 
ــة التعبير فيما  ــى حري ــة عل املفروض

يتعلق بالتاريخ والهوية البولندية»
وفي هنغاريا، وفي ظل حكومة رئيس 
بر املنظمات  ــور أوربان؛ جتُ الوزراء فيكت
ــى متويالً  ــة -التي تتلق ــر احلكومي غي
ــاً- على اتباع قيود إبالغ صعبة  أجنبي
ــع لـ»عمالء  ــة، باعتبارها تخض للغاي
ــود إجراءات  ــب». ويتوقع املرء وج أجان
ــة الرئيس  ــيا حتت والي مماثلة في روس

فالدميير بوتني.
ــي  احلكوم ــالف  االئت ــزم  يعت ــث  حي
ــط على  ــا الضغ ــي إيطالي ــد ف اجلدي
األوروبية  ــة  واملفوضي ــا  وفرنس أملانيا 
ــة الديون  ــادة هيكل ــألة إع ــي مس ف
ــن أن يؤدي  ــة، األمر الذي ميك اإليطالي
ــاد  ــار االحت ــاف النهي ــة املط ــي نهاي ف
 Contra » ــب صحيفة األوروبي، بحس

ــب املقالة،  ــب كات Magazin».فبحس
ــا أعلنت احلرب» على ميركل  فإن «روم
ــي، حيث يعتزم كل من  واالحتاد األوروب
ــر التنمية في  ــب رئيس الوزراء ووزي نائ
ــزب «حركة اخلمس  إيطاليا وعضو ح

جنوم»، لويجي دي مايو، ووزير الداخلية 
ــمال»، ماتيو  ــو في «حزب الش والعض

سالفيني،
ــه  ــم في ــة يت ــروع ميزاني ــدمي مش تق
ــل  ــادة الدخ ــب وزي ــض الضرائ تخفي

الشخصي، في وقت يصل فيه العجز 
ــي لـ٢٫٤ في  ــادي لالحتاد األوروب االقتص

املئة.
وفي الوقت نفسه ووفقا للصحيفة، 
ــي، جيوفاني  ــر املالية اإليطال فإن وزي

ــروع  ــة هذا املش ــا، ال يريد مناقش تري
ــي، بل على العكس  في االحتاد األوروب
ــع القيم  ــب م ــروعا يتناس ــد مش يري

األوروبية.
ــب الصحيفة، فإن كل من دي  وبحس
ــالفيني، ميلكان وثائق تظهر  مايو وس
ــاوز امللياري يورو،  بأن دين إيطاليا يتج

منها مليار يورو من ديون نظام
ــف  لضع ــة  باإلضاف  «TARGET2  »  

النظام املصرفي.
ــات فإنهما قد  ــذه املعطي ــود ه وبوج
يتمكنا من الضغط على املستشارة 
ــركل، وعلى رئيس  ــة، أجنيال مي األملاني
ــود  كل ــان  ج ــة،  األوروبي ــة  املفوضي
ــدوق النقد الدولي،  يونكر، ورئيس صن
ــى  ــول عل ــارد، للحص ــتني الج كريس
أفضل العروض إلعادة هيكلة الديون.

ــإن  ــر، ف ــذه األم ــق ه ــال حتق ــي ح وف
ــواء إنعاش»  ــيعتبر مبثابة «ه ذلك س
ــة إلمكانية جتاوز  للحكومة اإليطالي
ــودة  والع ــرة،  م ألول  ــة  امليزاني ــز  عج
ــي  ــول. وف ــتوى املقب ــا للمس تدريجي
ــت روما إحتماالت  الوقت نفسه درس
ــروعها، لتقوم  عدم املوافقة على مش
ــني مواطنيها من  ــات ب بطرح انتخاب
ــتمرار في االحتاد  أجل التصويت لإلس

االوروبي أو اخلروج منه.
ــالل هذا  ــن خ ــالفيني م ــعى س ويس
ــاد  االحت ــة  هيكل ــادة  إلع ــروع  املش
ــي حلف مع رئيس  األوروبي، ليدخل ف
ــان، والذي  ــري، فيكتور أورب ــوزراء اجمل ال
ــة كل  ــكل علني سياس يعارض وبش
من الرئيس الفرنسي، إميانويل ماكرون 

ورئيس املفوضية، جان كلود يونكر.
ــي حال طرد الرئيس اجملري من حزب  وف
ــيدخل في  ــعب األوروبي، فإنه س الش
صراع معارضة شديد مع املستشارة 
ــر الذي  ــركل، األم ــة، أجنيال مي األملاني

يدفعه للتحالف مع سالفيني.
ــار االحتاد  ــيؤدي النهي ــذي س ــر ال األم
ــكل احلالي، ورمبا ظهور  األوروبي بالش

احتاد جديد بنسخة جديدة.
ــي بولندا؛  ــك.. وكما ف ــالوة على ذل ع
ــاري  الهنغ ــي  املدن ــع  اجملتم ــبب  تس
ــة خصبة  ــق بيئ ــي خل ــف ف الضعي
ــر احلكومة  ــاد، وانخفض مؤش للفس
ــر  ــي هنغاريا على مؤش ــة ف النظيف
ــاد ملنظمة الشفافية  مدركات الفس
ــام ٢٠١٢ إلى ٤٥  ــة من ٥٥ في ع الدولي
ــا أقل من  ــو ما يجعله ــي ٢٠١٧، وه ف
ــعودية  دول مثل اململكة العربية الس

وماليزيا.
أصبح أوربان -الذي كان يعتبر بطال 
ــة- متورطا في فضائح  للدميقراطي
ــبب تلقيه مساهمات  ــاد بس فس
ــن بعض رجال  ــة مختلفة م عيني

األعمال الناجحني املريبني.
ــاء حكومة  ــافر أعض ــوم؛ يس والي

ــي بطائرات  روتين ــكل  ــان بش أورب
ــرة  ك ــات  مباري ــور  حلض ــة  خاص

ــاملة  الش الصيد  ــالت  القدم ورح
ــا، وقد تبني  ــع أنحاء أوروب في جمي
ــون النخبة في رحالت  أنهم يرافق
ــود  ــل عق ــرة. ومتي ــوت الفاخ اليُخ
املشتريات العامة في هنغاريا إلى 
ــوق  ــعر الس ــون أعلى من س أن تك

بنسبة ٢٥٪ في املتوسط.

للمرة األولى منذ تأسيسه؛ صوّت 
ــرًا لصالح  ــي مؤخ ــان األوروب البرمل
ــة عضو  ــات على دول ــرض عقوب ف
ــي مبوجب املادة ٧  في االحتاد األوروب
ــبونة، بعد صدور  ــن معاهدة لش م
تقرير مفصل عن حجم الليبرالية 

والفساد في هنغاريا.
ــعبوي عن دولة  ورغم احلديث الش
محاصرة من قبل النخب الفاسدة؛ 
فإن الشعبويني هم الذين يقوّضون 
ــهم  تعطش إن  ــم.  دوله ــمعة  س
للسلطة واإلثراء الشخصي -الناجت 
ــوق  ــددة- يف ــلطوية متش ــن س ع
باستمرار رغبتهم في اإلصالحات 
ــن أجل الصالح العام.  احلقيقية م
ــع  ــة؛ يتمت ــة العملي ــن الناحي وم
الشعبويون بسجل حافل بقضايا 

عدم املساواة والفساد واإلجرام.
ــتغرب أن العديد من   ومن غير املس
ــان األوروبي -الذين ما  أعضاء البرمل
ــوا يرفضون املوافقة على اتخاذ  زال
ــمي ضد حكومة أوربان-  إجراء رس
متورطون في فضائح خاصة بهم.

ــم أن أوروبا األمم واحلرية،  فمثال؛ يُزع
ــة  اليميني ــة  البرملاني ــة  واجملموع
ــع  ــم التجم ــي تض ــة الت املتطرف
الوطني الفرنسي (اجلبهة الوطنية 
الرابطة اإليطالية،  سابقا)، وحزب 
ــا، واحلزب  وحزب احلرية في النمس
ــة، قد  ــل احلري ــن أج ــدي م الهولن
تلقوا مبلغ ٤٢٧٫٠٠٠ يورو (٤٩٣٫٠٠٠ 
ــات  ــن املصروف ــض ع دوالر) كتعوي
ــر القانونية» في  ــة» و»غي «املفرط

عام ٢٠١٦.
ــاد  الفس ــة  موج ــف  وق ــا  أردن إذا 
ــروري أن  ــن الض ــا فإنه م ــي أوروب ف
ــاد  االحت ــات  مؤسس ــتجيب  تس
ــم  القي ــاكات  النته ــي  األوروب
ــية لالحتاد، بدءاً باحملاوالت  األساس
ــق املنظمات غير  ــى خن الرامية إل

احلكومية والصحافة احلرة.
ــة؛ يجب ترقية  من الناحية املثالي
ــي  ــاد األوروب ــة االحت ــول (وكال يوروب
للتعاون في مجال تنفيذ القانون) 
بحيث تكون لها صالحيات مماثلة 
ــة مبكتب التحقيقات  لتلك اخلاص
ــات املتحدة.  ــي الوالي ــي ف الفدرال
ــتكون لديها  ــه س ــي أن ــذا يعن وه
ــات في  ــدء التحقيق ــلطة لب الس
ــاد األوروبي،  ــل االحت ــكان داخ أي م
ــذ القانون  ــة وكاالت تنفي ومطالب
ــي بالتعاون  ــتوى الوطن على املس

مع جهودها.
ــات  احلكوم ــة  حماي ــن  م ــدالً  وب
ــعبوية التي تسمح بالفساد  الش
ــاد  االحت ــوال  أم ــى  عل ــتولي  وتس
األوروبي؛ ينبغي على االحتاد األوروبي 
ــتخدام اآلليات املتاحة مبوجب  اس
ــبة  محاس ــان  لضم ــه  معاهدات
ــدول األعضاء.  ــات جميع ال حكوم
ــم األوروبية ال  ــن القي ــاع ع إن الدف

يتطلب شيئا آخر.

*رئيس وزراء بلجيكا األسبق

استفاد ترامب بشكل 
كامل من قواعد اللعبة 
الشعبوية بدءا من وصف 
منافسته هيالري كلينتون 
باُِّـلتوية وانتهاء بوعده 
بتجفيف اِّـستنقع

نادرا ما يفي الشعبويون بوعودهم بضمان حكومة نظيفة وذلك لسبب بسيط حيث  
تتمثل أولويتهم الحقيقية َّـ استغالل النظام لتحقيق مكاسبهم الخاصة

ترامب

هيالري

جاروسالف

لقد حقق القادة 
الشعبيون جناحا منذ 
فترة طويلة بتقدميهم 
أنفسهم بديال «للنخبة 
الفاسدة» التي تغتني 
على حساب «الشعب». 
ويدعي الشعبويون أنهم 
وحدهم القادرون على 
استعادة أخالق احلكم؛ 
أو كما قال دونالد ترامب 
خالل حملة االنتخابات 
الرئاسية األميركية 
٢٠١٦: «أنا وحدي 
أستطيع إصالح ذلك».
استفاد ترامب بشكل 
كامل من قواعد اللعبة 
الشعبوية بدءا من 
وصف منافسته هيالري 
كلينتون باملُلتوية 
وانتهاء بوعده بتجفيف 
املستنقع. وقد مضى 
اآلن ما يقارب عامني على 
انتخاب ترامب، لكن 
إدارته مليئة بالفضائح، 
وأضحى املستنقع أعمق 
من أي وقت مضى.
نادرا ما يفي الشعبويون 
بوعودهم بضمان 
حكومة نظيفة وذلك 
لسبب بسيط: تتمثل 
أولويتهم احلقيقية في 
استغالل النظام لتحقيق 
مكاسبهم اخلاصة. 
ويتجلى ذلك في وسط 
وشرق أوروبا، حيث يترأس 
أمثال ترامب في املنطقة 
مستنقعات الفساد 
اخلاصة بهم.

*غاي فريهوفشتات
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ــرائيلي على  ــا االدارة االمريكية ومحركها االس عودتن
اشياء كثيرة رمبا لم ينتبه اليها البعض منها احداث 
ضجة اعالمية كبيرة في منطقة ما لتمرير ما هو اكبر 
من جهة أخرى . انشغل العالم باسره بشأن اختفاء 
خاشقجي، صحيح ان االدارة السعودية ليست غبية 
ولكنها هوجاء بامتياز وكأنني اشاهد فلما هوليوديا 
من اخراج اسرائيلي. صحيح ان اخليوط كلها ليست 
ــف عن  ــة ولكن التاريخ االمريكي الدامي يكش متاح
ــقجي  بعض تلك اخليوط احلريرية القاتلة . ملاذا خاش
بالذات ؟ ملاذا هذا التوقيت ؟ ملاذا تركيا ؟ ملاذا خطيبته 
مت تركها شاهدا ؟ ملاذا كانت طائرتان تنتظران الرجال 

ــرة  ــاذات كثي ؟ اللم
وبذلك مت التشويش 
ــان الناس  ــى اذه عل
ــي  ف ــالم  واالع
ــم  ــاء العال انحـــــ
ــي  وبالتال ــا  جميع
ــات  ــت العالق اختف
ئيلية  ا ــــــــر س ال ا
ــف  خل ــعودية  الس
ــاس  الن ــغال  انش
عملية  ــم  لتتـــــــ
رمبا  التناغم اجلديد. 
يرتدي  ــقجي  خاش

بدلة في احدى مقاهي تل ابيب باسم وهيأة مختلفة 
ــعودية احلاكمة فقررت  حيث ضاق االمر بالعائلة الس
فجأة تخليص نفسها من االمريكان لترمتي وبشكل 
ــس اليهود وطنهم  ــان نتنياهو . اس ــي في احض علن
ــا مدينة يثرب  ــوا يوم ــرائيل ولكنهم لم ينس في اس
ولكنهم يتمددون ببطء شديد الن الذي امامهم ليس 
انسانا كامل القوى العقلية بل مجرد بعض (اخملابيل) 
ــداد اليهود بالعالم  ــات . تضاعف اع واملرتزقة واإلمع
ــة وحكماء يعملون  ــا الى غيرهم فلهم ساس قياس
ــحاق  ــل اس ــكل جدي الحتالل االرض وجعل نس بش
ــم يالحظ احد  ــارة الدينية ول ــب البش ــر حس ينتش
ــن يحكم اآلن  ــكل احلقيقي فم حجم متددهم بالش
ــقجي ومن ينتبه الى حجم ما ترتبه  في مصير خاش
ــتظهر معلومات يومية عن  العقول في تل أبيب ؟ س
ــتطوى بعد العاصفة كما طويت صفحة  احلادثة وس

احلريري وغيره من الصفحات املماثلة .

Ôv‘ëbÅ@H·‹œI
جبهة قلم

اللماذات كثرية وبذلك 
تم التشويش على اذهان 
الناس واالعالم َّـ انحاء 
العالم  وبالتالي اختفت 
العالقات االسرائيلية 
السعودية خلف انشغال 
الناس لتتم عملية التناغم 
الجديد

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

واثق الجلبي



5 NO.3049 .WED . 17. OCT .2018محليات العدد(٣٠٤٩) االربعاء ١٧ /١٠ / ٢٠١٨ 

بغداد / البينة اجلديدة
حسب توجيهات مدير عام الشركة 
الساعدي  العظيم  عبد  االستاذ 
الدارة  العامة  الشركة  عقدت 
ممثلي  مع  إجتماعاً  اخلاص  النقل 

منفذ  مدير  بحضور  اإليراني  النقل 
عاطف  العميد  احلدودي  الشالمجة 
عبور  آليات  ملناقشة  امس  صباح 
الزائرين اإليرانيني خالل زيارة األربعني 
في  اخلاص  النقل  ..ومثّل  املقبلة 

النقل  قسم  مدير  السيد  اإلجتماع 
الدولي السيد ستار الغراوي والذي أكد 
على إستعداد الشركة لنقل حشود 
وبأوقات  عددهم  كان  أياً  الزائرين 
جاءت  اإلمكانية  هذه  وأن   ، قياسية 
عديدة  لتجارب  الشركة  خوض  بعد 
في نقل ماليني الزائرين خالل الزيارات 
أداء  في  عالية  ثقة  ولّد  مما  املاضية 
الشركة لدى كل األوساط، من جانبه 
ملبادرة  إرتياحه  اإليراني  الوفد  أبدى 
وجهود  إياها  مثمناً  اخلاص  النقل 
منسوبيها وأكد على إستعداد بالده 
النقل  لقطاع  الالزم  الدعم  لتوفير 
بيت  أهل  زائري  خدمة  في   العراقي 
ختام  وفي   ، السالم)  (عليهم  النبوة 
النقل  بتفعيل  احلضور  أوصى  اللقاء 
النقل  البلدين وخصوصا  الدولي بني 
في  بارزاً  دوراً  سيلعب  الذي  اخلاص 

املستقبل القريب.

Ô„aäÌ�a@k„b¶a@…fl@�b«b‡nug@Ü‘»m@òb®a@›‘‰€a@@
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البينة اجلديدة / بشرى الساعدي
عقد يوم السبت املاضي ١٣ / ١٠ / ٢٠١٨ 
في مقر تيار احلكمة في الكرادة املؤمتر 
السنوي العاشر ملناهضة العنف ضد 
 ) شعار  وحتت  االسالمي  لليوم  املرأة 
وبرعاية مباشرة من   ( متكينها اصالح 
تيار  رئيس  احلكيم  عمار  السيد  لدن 
احلكمة ، بدأ املؤمتر بكلمة تعريفية من 
عريف احلفل الذي كان متزامنا مع قدوم 
وكيف  السالم)  (عليها  زينب  سيدتنا 

وكيف  الظالم  يزيد  قبل  من  اضطهدت 
من  سورة  قراءة  متت  ..بعدها  سبيها  مت 
اجلمهوري  السالم  وعزف  احلكيم  الذكر 
السيد  بدأ  ثم  ..من  املؤمتر   نشيد  و   ..
عمار احلكيم رئيس تيار احلكمة بافتتاح 
: ان  التي قال فيها  املؤمتر والقاء كلمته 
مسؤولية االصالح هي مسؤولية اجلميع 
وحده  شخص  او  جهة  تخويل  ميكن  ال 
مايدعو    هو  االخرين  دون  املسؤولية  الن 
لالشارة الى عدة نقاط .. النقطة االولى 
عبر  ياتي  ان  يجب  االصالح  مشروع 
العقول  حتقيق  في  الفاعلة  املشاركة 

التشريعي  مستوى  على  االصالحية 
برملاني  السياسي  فنظامنا  والتنفيذي 
داعما،  سياسيا  دورا  مايتطلب  وهو 
وباوضح  وبشدة  نستنكر  اننا  واضاف  
صوره  بكل  املرأة  ضد  العنف  العبارات 
خطأ  بسبب  كان  لو  حتى  واشكاله 
صدر  لو  فاخلطأ  نفسها  املرأة  اقترفته 
ثم  باخلطأ  ال  بالصواب  يعالج  ان  يجب 
برهم  د.  اجلمهورية   رئيس  السيد  تاله 
صالح بكلمة  قال فيها : لقد كان فخرا 
مراد  نادية  االيزيدية  املواطنة  نيل  لنا 
مستحق  كانصاف  للسالم  نوبل  جائزة 

ولكل  لشعبها  االرهابية  لضحايا 
االنساني  لتضامنها  وتعبير  العنف 
لالنتصار لكل القيم  االنسانية ، اعقبه 
وجاء  احللبوسي  محمد  البرملان  رئيس 
املرأة يشكل  في كلمته ان العنف ضد 
ظاهرة عامة ووباء اجتماعيا مستفحال 
في العراق خالفا ملا هو في الدول االخرى    
التي  املتحدة   االمم  كلمة  كانت  بعدها 
نائب  وولبول  اليس  السيدة  القتها 
وتالها  املتحدة  لالمم  العام  االمني  ممثل 
كلمة السيدة نوال القعقوري من لبنان. 
الدكتورة  السيدة  كلمة  كانت  واخيرا 
علماء  ناشد  حني  في  الكعبي.  نداء 
العاملية  البلدان  دين من مختلف  ورجال 
اجلهات  املؤمتر  حضروا  الذين  والعربية 
في  االنسان  ومنظمات حقوق  املسؤولة 
وضع القوانني والتشريعات التي حتد من 
هذه الظاهرة واالسراع بتفعيلها .بعدها 
مت اعالن  البيان اخلتامي ووضع التوصيات 

الالزمة .
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بغداد / البينة اجلديدة
ــرة احلج  ــي لدائ ــز الطب ــس املرك ــن رئي  أعل
ــر االيراني علي  ــالل االحم ــي اله ــارة ف والزي
ــن االدوية  ــحن ٢٠٠ طن م ــي عن ش مرعش
ــري اربعينية  ــة لزائ ــراق مخصص ــى الع ال
االمام احلسني عليه السالم.وقال مرعشي، 
ــي، ان  ــه  االثنني املاض ــى ب ــي تصريح ادل ف
ــالل االحمر  ــة التابعة لله ــرق العالجي الف
ــراق في  ــا الى الع ــيتم ايفاده ــي س االيران
غضون اليومني املقبلني حيث سيتم ايفاد 
ــوادر العالجية. ــخص من الك نحو ٤١٠ ش

ــرق العالجية االيرانية تضم  واضاف، ان الف
ــني ومختصني في امراض القلب  اطباء عام
ــاغ  ــام والدم ــة والعظ ــة واجلراح والداخلي
ــب  والط ــال  واالطف ــاء  والنس ــاب  واالعص
النفسي والطوارئ وكذلك التمريض وكوادر 
ــات  واملعلوم ــة  واالدوي ــعاف  ــاذ واالس االنق

وغيرها لتقدمي اخلدمات لزائري االربعينية.

@ÚÌÎÖ¸a@Âfl@Âü@RPP@Âzë
@Úññ´@÷aä»€a@µa
ÚÓ‰Ó»iâ¸a@äˆaå€

ايهما اثوب ..اِّـشي امام 
الجنازة ام خلفها؟ 

في  يسير  كان  رجال  ان  يحكى 
كبار  احد  فسأل  جنازة  تشييع 
السير  اثوب  ايهما   : قائال  السن 
، فالتفت  امام اجلنازة ام خلفها؟ 
له  وقال  مبتسما  الرجل  اليه 
باحلرف الواحد املهم انك ال تكون 
او  خلفها  فامش  اجلنازة  داخل 
هي  اليوم  سالفتنا  .رباط  امامها 
الفقراء  وخاصة  الناس  اغلب  ان 
واملظلومني اصبحوا داخل اجلنازة 
معروف  والسبب  خارجها  وليس 

والعصابات  الفساد  مافيات  وهو 
وقسم من البلطجية املسيطرين 
 .. العراق  في  الدولة   حكم  على 
مبجلس  جدا  كبير  اليوم  املنا 
ورئيسه  اجلديد  املوقر  النواب 
عادل  وبالسيد  احللبوسي  محمد 
بتشكيل    املكلف  املهدي  عبد 
من  الناس  باخراج  اجلديدة  الوزارة 
اجلنازة التي وضعوا فيها . فنحن 
هنا كصحافة واعالم نعرف جيدا 
ورئيس  اجلمهورية  رئيس  قدرة 
على  احلكومة  ورئيس  البرملان 
والفقراء  ذلك وشجاعتهم ونحن 

قراراتكم  ننتظر  واملظلومني 
الرشيدة .

طالب العقابي 

Ú«Îäífl@pbÓ‰fla

بغداد / البينة اجلديدة / صبا كرمي
عقدت هيأة البحث والتطوير الصناعي احدى تشكيالت وزارة 
الصناعة واملعادن اجتماعا موسعا في وزارة الصحة والبيئة 
لوضع اإلستراتيجيات التنموية لتعميم استخدامات الطاقة 
املتجددة ،  وجرى خالل االجتماع الذي حضره وفد هيأة البحث 
والتطوير الصناعي برئاسة معاون املدير العام الدكتور احمد 
الدكتور  البيئة  لشؤون  والبيئة  الصحة  وزير  ووكيل  يونس 
جاسم الفالحي ومدير مركز بحوث الطاقة املتجددة والبيئة 
البتروكيمياوية ومدير املركز  ومدير مركز بحوث الكيمياوية  
الوطني للتعبئة والتغليف ومدير مركز ابن سينا ومدير قسم 
الشؤون العلمية في الهيأة مناقشة ووضع اإلستراتيجيات 
ومواكبة  املتجددة  الطاقة  استخدامات  لتعميم  التنموية 
الهيأة املهندس  . وقال مدير عام  العلمي بهذا اجملال  التقدم 
االعالم  ملركز  تصريح  في  جعفر  ال  فخري  الغني  عبد 
التعاون  آليات  مناقشة  مت  انه  الوزارة  في  العامة  والعالقات 
املتضمنة  الدولية  واملنظمات  الهيأة  بني  املشترك  العلمي 

(الوكالة الدولية للطاقة املتجددة-الشبكة الوطنية للطاقة 
–املنظمة  املتجددة  للطاقة  التنموية  –املنظمة  املتجددة 
االملانية  االوربي-االكادميية  –االحتاد  اجلوية  لالرصاد  العاملية 
للطاقة املتجددة –الوكالة االملانية للتعاون الدولي البرنامج 
–البنك  االمريكية  املعونة  –هيئة  املتحدة  لالمم  اإلمنائي 
هذا  ان  الى  مشيرا   ( الدولي  للتعاون  اليابان  –وكالة  الدولي 
واملالي  الفني  الدعم  تقدمي  على  سيعمل  الدولي  التعاون 
احلديثة  االبتكارات  واستخدام  املستقبلية  للخطط  الالزم 
والتوجه التدريجي في استخدام الطاقات النظيفة املتجددة 
املوضوع  هذا  نحو  احلثيثة  الدولية  التطلعات  مع  متاشيا 
وتأثيراتها  الدفيئة  الغازات  انبعاث  تقليل  في  يسهم  ومبا 
السلبية على املناخ .كما سيعمل على التنسيق مع اجلهات 
ذات االختصاص واصحاب اخلبرة االكبر في مجال برامجيات 
ان  موضحا  املتجددة.  الطاقة  مشاريع  وتنفيذ  التصميم 
الدولية  املنح  الهيأة تسعى للحصول على متويل عن طريق 

املقدمة ضمن آلية التنمية النظيفة . 

@Ú˜Ój€aÎ@Úzñ€a@ÒâaãÎ@ø@b«b‡nua@Ü‘»m@Ô«b‰ñ€a@äÌÏ�n€aÎ@szj€a@ÒbÓÁ
ÒÖÜvnΩa@Ú”b�€a@pbflaÜÇnça@·Ó‡»n€@ÚÌÏ‡‰n€a@pbÓvÓma6ç�a@…ôÏ€

بغداد / البينة اجلديدة
إصدار  عن  النزاهة  هيأة  في  التحقيقات  دائرة  كشفت   
واجلرمية  النزاهة  بقضايا  ة  تصَّ اخملُ اجلنح  محكمة 
غيابياً  حكماً  بغداد،  في  األموال  وغسيل  االقتصاديَّة 
السابق  العقاري  التسجيل  مدير  بحقِّ  الشديد،  باحلبس 
العقوبات. قانون  من   ٣٣٠ املادَّة  وفقاً ألحكام  املدائن؛  في 

وذكر بيان للنزاهة تلقت « البينة اجلديدة» نسخة منه ان 
«الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت 
إلى ثبوت قيام املدان الهارب، بالتعاون مع أشخاصٍ آخرين 
فرَّقة قضاياهم، بارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفية  مُ
للدولة  اململوكة  العقارات  أحد  في  احلاصل  التالعب  عبر 
وتزوير إضبارته وبيعه ألحد املواطنني بـ {عقدٍ خارجيٍّ باطل 
ال سند له قانوناً}».وأوضحت دائرة النزاهة أنَّه «متَّ تسجيل 
عملية بيع العقار بسجلٍّ وهميٍّ من قبل املُتَّهمة معاونة 
ادَّعت  التي  املدائن  في  السابقة  العقاريِّ  التسجيل  مدير 

لٌّ خاصٌّ بإصدار السندات الدائميَّة».وأشار البيان  جِ أنَّه سِ
الى ان «احملكمة وصلت إلى القناعة الكافية بتجرمي املُتَّهم، 
بعد اطالعها على أقوال املُمثِّل القانونيِّ لدائرة التسجيل 
املُفتِّش  اإلداريِّ اجلاري من قبل مكتب  والتحقيق  العقاري 
العقار  قيد  وصورة  إضبارة  عن  فضالً  العدل،  لوزارة  العامِّ 

املُزوَّر، وإفادة كلٍّ من املتهم والشهود، وقرينة هروب املُتَّهم، 
التي وجدتها كافية ومقنعة إلدانته».وتابع ان «قرار احلكم 
الصادر في شهر آب املاضي، تضمن أمر قبضٍ بحق املتهم، 
ومنعه  املنقولة،  وغير  املنقولة  أمواله  على  احلجز  ووضع 
طلب  بحقِّ  املشتكي  لدائرة  االحتفاظ  مع  السفر،  من 
احلكم  قرار  اكتساب  بعد  املدنيَّة  احملاكم  أمام  التعويض 

الدرجة القطعيَّة».
رُ أن هيأة النزاهة كشفت أواخر عام ٢٠١٥ عن متكنها  يُذكَ
عقاريِّ  تسجيل  مدير  معاونة  على  القبض  إلقاء  من 
املدائن السابقة في مطار بغداد مبساعدة اجلهات املعنية، 
وإعادتها بعد أن كانت حتاول الهرب، وأعلنت في ٢٠١٧/١١/٢ 
ـقت  حقَّ قضيةٍ  في  بحقِّها  حضوريٍّ  حكمٍ  صدور  عن 
فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء؛ القترافها جرمية إصدار 
زوَّرةٍ للحصول على قرضٍ بقيمة ٢٠ مليار  سنداتٍ عقاريةٍ مُ

دينارٍ .

البينة اجلديدة / سعد االبراهيمي
قامت دائرة العيادات الطبية الشعبية بتجهيز 
املستشفيات احلكومية واالهلية ب٢٤٩٥٧٩ لتر 
من  اسطوانة  و٢٩١٥  الطبي  االوكسجني  من 
الغاز السائل خالل شهر ايلول .وقال مدير عام 
الدائرة الدكتور شاكر احمد احلاج قامت الدائرة 
الذي  الطبي  االوكسجني  معمل  خالل  ومن 
يعمل بالشراكة بني دائرتنا عن طريق االستثمار 
واالهلية  احلكومية  املستشفيات  بتجهيز 
مادة  من  لتر   ٢٤٩٥٧٩ بكمية  ايلول  شهر  خالل 
اسطوانة  و٢٩١٥  السائل  الطبي  االوكسجني 
من غاز االوكسجني .واوضح سيتم قريبا افتتاح 
 ٣٠٠ النتاج  املعمل  في  جديد  انتاجي  خط 

الساعة  في  نتروجني  لتر  و٣٠٠  اوكسجني  لتر 
في  املستشفيات  من  عدد  يزود  فهو  الواحدة 
فيه  االوكسجني  نقاوة  وان  واحملافظات  بغداد 

تصل الى ٩٩،٥ حسب املواصفة القياسية .

@pbÓ–ínéΩa@åË£@ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€a@ÒäˆaÖ
fiÏ‹Ìa@fi˝Å@=�€a@¥vé◊Î¸a@Âfl@6€@RTYUWYl

البينة اجلديدة / خاص
أكد نائب رئيس مجلس النواب  الدكتور بشير احلداد 
الشعب  مكونات  كافة  حقوق  حماية  ضرورة  على 
العراقي مبا فيهم الكرد الفيليني ألنهم تعرضوا إلى 
السابق  النظام  زمن  في  جماعية  وابادة  أضطهاد 

استقباله  خالل  سيادته  حديث  وجاء  عقود،  منذ 
الفيليني وعدد  العليا للكرد  التنسيقية  الهيئة  وفد 
الفيليني  الكرد  العشائر  ووجهاء  الشخصيات  من 
اجمللس  رئيس  .نائب  وواسط  وديالى.  بغداد  في 
الفيليني  الكرد  حقوق  استرجاع  أهمية  على  شدد 

الشهداء  عوائل  حقوق  وتأمني  ممتلكاتهم  واعادة 
أنصافهم  وعلينا  الفيليني،  الشباب  من  واملغيبني 
اجلنائية  احملكمة  قرارات  وتفعيل  بالتشريعات 
مكون  الفيليني  “الكرد  ان  بالقول  مضيفاً  العليا 
أصيل من هذا الشعب ويجب استرجاع حقوقهم 
الدولية  احملافل  في  ملفهم  وعرض  بالقوانني 
واملناسبات الرسمية لهذه الشريحة التي تعرضت 
الكردي  مضت“.الوفد  عقود  منذ  لألضطهاد 
الفيلي  قدم التهنئة والتبريكات للحداد بتسمنه 
ألتاحة  سعادتهم  عن  أعربوا  فيما  عمله  مهام 
مجلس  رئيس  بنائب  واللقاء  الطيبة  الفرصة  هذا 
ومتميز  فعال  دور  له  وطنية  كشخصية  النواب 
الوفد بسن  التشريعية، كما طالب  داخل املؤسسة 
حقوقهم  عودة  يكفل  الفيليني  للكرد  خاص  قانون 
في  املصادرة  األراضي  وأسترجاع  والثقافية  القومية 

زمن النظام السابق وأنهاء معاناتهم. 

@¥Ó‹Ó–€a@Öäÿ‹€@bÓ‹»€a@ÚÓ‘Óé‰n€a@Ú˜Ó:a@ÜœÎ
@ÊbΩ5€a@èÓˆâ@kˆb„@Ô‘n‹Ì

بغداد / البينة اجلديدة
واالشغال  والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  اعلنت    
اخملضر  علوة  شارع  وتبليط  صيانة  اعمال   اجناز  العامة 
مليون   (٦٥) بلغت  بكلفة   , ديالى  مبحافظة  بعقوبة  في 
دينار  .وذكر املركز االعالمي للوزارة ان مديرية بلدية بعقوبة 

الوزارة  أحدى تشكيالت  العامة  البلديات  ملديرية  التابعة 
أجنزت اعمال صيانة وأكساء شارع علوة اخملضر في مركز 
مدينة بعقوبة التابعة حملافظة ديالى  .وبني املركز االعالمي  
 , القدمي  االسفلت  قلع طبقة  شملت  املشروع  اعمال  أن 
ومعاجلة احلفر  فضال عن أعمال التسوية بواقع (٣٠٠٠) م٢ 

ومد السواقي بطول ( ٨٠٠) متر واالكساء بكمية ( ٣٠٠٠) 
م٢ .يذكر أن مديرية بلدية بعقوبة تواصل تنفيذ العديد من 
املشاريع واحلمالت اخلدمية من أجل تقدمي أفضل اخلدمات 
للمواطنني لتحسني الواقع اخلدمي والعمراني في مدينة 

بعقوبة ومحافظة ديالى .

@@ÚiÏ‘»i@ø@äöÇΩa@ÒÏ‹«@ âbë@¡Ó‹jmÎ@Ú„bÓï@fib‡«a@åv‰m@Êbÿç¸aÎ@âb‡«¸a

ÂˆaÜΩa@ø@’ibé€a@âb‘»€a@›Óvén€a@äÌÜΩ@ÜÌÜí€a@èjßa@ZÚÁaå‰€a

بغداد/ البينة اجلديدة 
شارع  إكساء  باعمال  بغداد  امانة  باشرت 
الزبير مبدخل حي العدل ضمن قاطع بلدية 
بيان  .وذكرت  م٢  آالف   (٨) مبساحة  املنصور 
المانة بغداد» ان مالكات دائرة بلدية املنصور 
باشرت باكساء شارع الزبير مبدخل منطقة 
للمرور  الفرات  طريق  جهة  من  العدل  حي 
على  باالعتماد   (٦٤٩) احمللة  ضمن  السريع 
جديد  منفذ  اجناز  مت  ان  بعد  الذاتي  اجلهد 
قيادة  مع  بالتنسيق  للمنطقة  للدخول 
عمليات بغداد .واضاف البيان ان هذه االعمال 
ليست من ضمن خطة دائرة املشاريع التي 

متر  املليون  ونصف  مليون  إكساء  تتضمن 
والرشيد  (الدورة  مربع ضمن قواطع بلديات 
ومركز  والكاظمية  والشعلة  واملنصور 
الطرق  شبكات  واقع  تطوير  بهدف  الكرخ) 
تنفيذ  خطة  ان  الكرخ».وتابع:»  جانب  في 
الذاتية  اجلهود  على  باالعتماد  تأتي  العمل 
متخصصة  وآليات  بشرية  مالكات  من 
التابعة  املعامل  من  االسفلت  مادة  وجتهيز 
بالتمويل  تعمل  التي  املشاريع  لدائرة 
الرئيسة  الشوارع  إكساء  وتتضمن  الذاتي 
والفرعية واحملالت السكنية بشقيها االفراز 

احلديث والقدمي .

@ âbë@ıbé◊bi@äëbjm@ÖaÜÃi@Ú„bfla
fiÜ»€a@Ôy@›ÅÜ∂@7iå€a

بغداد / البينة اجلديدة
اجلنابي  حسن  د.  املائية  املوارد  وزير  شارك 
وزراء  ملؤمتر  الرابعة  الدورة  اجتماعات  في 
في  االسالمي  التعاون  مجلس  في  املياه 
لرؤية  التنفيذية  اخلطط  ملناقشة  القاهرة 
الستغالل  القادمة  الفترة  خالل  املنظمة 
هذه  داخل  املنضوية  للدول  املائية  املوارد 
كلمة  الوزير  السيد  القى  وقد   ، املنظمة 
يتعامل  العراق  ان  فيها  اكد  االجتماع  في 
مع الواقع املائي من منطلق احلرص الكبير 
محيطه  مع  التعاون  عالقة  ادامة  على 
االسالمي، اذ ان ٧٠٪ من مياهه تنبع من دول 
اجلوار االسالمية ، وان النقص املستمر الذي 
بايراداته  عاما  اربعني  حوالي  منذ  يشهده 
استقراره  على  خطرا  ميثل  اصبح  املائية 
وبالتالي استقرار املنطقة ، واضاف الدكتور 
اجلنابي نحن نشعر بقلق مبرر حول مصير 

حصصنا املائية في ظل االستمرار بانشاء 
املوارد  باستخدامات  والتوسع  السدود 
بعض  مجاري  وحتويل  املشتركة  املائية 
 ، بلدنا  باجتاه  جتري  التي  والروافد  االنهار 
واكد سيادته نحن نقوم باعادة بناء ماخربه 
االرهاب ملنشآتنا االروائية ونتطلع الى دعم 
في  االسالمي  التعاون  منظمة  ومساندة 
التعاطي  الى  جيراننا  وندعو  بلدنا  اسناد 

حقوقنا  باحترام  مطالبنا  مع  االيجابي 
املائية .وفي سياق ذي صلة اكدت وزارة املوارد 
جتهيزات  في  اخفاق  اي  وجود  عدم  املائية 
البصرة  في  زيرو  آر  محطة  الى  اخلام  املياه 
مجلس  بقرارات  بالتزامها  مستمرة  وأنها 
بالثانية.  مكعب  متر   ٧ لتجهيز  الوزراء 
يجب  احملطة  من  السحب  ان  املعلوم  ومن 
منسوب  يبقى  لكي  التجهيز  يساوي  ان 
املياه ثابتا، وبالتالي فان اي زيادة غير متفق 
عليها في السحب من احملطة سيؤدي الى 
الى  الوزارة  تدعو  لذلك  املنسوب،  انخفاض 
متر   ٧ بسحب  القاضي  باالتفاق  االلتزام 
الوزارة  فان  اكثر.كذلك  ال  بالثانية  مكعب 
الجتد اي مبرر حملاولة اثارة القلق والشكوك 
لدى املواطنني البصريني وتدعو اجلميع الى 
هذا  عن  التصريح  عند  باملهنية  االلتزام 

املوضوع.

ÍbÓΩa@ıaâãÎ@ä∑˚Ω@Ú»iaä€a@ÒâÎÜ€a@pb«b‡nua@ø@⁄âbíÌ@Ôib‰¶a
@Ôfl˝ç¸a@ÊÎb»n€a@è‹©@ø@

بابل / البينة اجلديدة / علي شريف
بحثا عن التجديد واخلروج عن املألوف وعلى غير العادة املتبعة في الفعاليات واألنشطة 
االحتفالية كانت الساحات اخلضراء واملرسى النهري في منتجع بابل السياحي مكانا 
الحتفالية اليوم العاملي للصحة النفسية والذي اقامته دائرة صحة بابل وحدة الصحة 
عام  مدير  حضره  الدولية٠االحتفال  الهجرة  منظمة  مع  بالتعاون  الدائرة  في  النفسية 
دائرة صحة احملافظة الدكتور نورس عبد الرزاق الكسبي ومسؤولة قسم الصحة العامة 
ووممثل عن شعبة تعزيز الصحة في الدائرة وفئات من االيتام واملنتسبني وذوي االحتياجات 
اخلاصة . وقد وعد مديرعام صحة احملافظة الدكتور نورس الكسبي في كلمة له بتقدمي 
واملشاركة  املنظمة  عمل  النسيابية  واملعنوي  املادي  والدعم  والعون  التسهيالت  كل 
الفاعلة معها خدمة الهالي احملافظة ٠ممثل منظمة الهجرة الدولية احمد بقلي اكد ان 
الهدف من االحتفالية  التواصل مع الفئات املستفيد وزيادة الدعم النفسي واالجتماعي 
وتقدمي مامن شأنه تقليل معاناة هذه الفئات واشعارها بالسعادة واملشاركة العادة زجها 

بحركة اجملتمع بحيوية٠ واشار مسؤول مكتب الصحة النفسية في الدائرة الدكتور حيدر 
احلبيب الى اهمية التعاون مع املنظمة الدولية لتقدمي املساعدة وحماية تلك الفئات من 
الوقوع في املشاكل املعاصرة (اإلدمان - اخملدرات زيادة الوعي والتثقيف الصحي) لضمان 
حتقيق جودة احلياة وسعادة االنسان وقوة اجملتمع ومتاسكه االحتفالية تخللتها فعاليات 
وانشطة رياضية وفنية ومسرحية وجوالت نهرية٠وفي سياق اخر قام فريق من شعبة 
الرقابة الصحية التابعة الى قطاع املسيب للرعاية الصحية األولية في دائرة صحة بابل 
قضاء  في  النزلة  منطقة  في  واالفران  واملطاعم  التجارية  احملال  شملت  صحية  بحملة 
وخزنها وصالحية  وطرق عرضها  الغذائية  املواد  التأكد من صالحية  مت خاللها  املسيب 
حصوله  بعد  اال  عامل  أي  تشغيل  وعدم  الصحية  بالشروط  وااللتزام  الصحية  االجازة 
على البطاقة الصحية٠كما مت اتالف كميات من املواد الغذائية الصلبة والسائلة  غير 

الصاحلة لالستهالك البشري وغلق عدد من احملال التجارية اخملالفة للشروط الصحية٠

ÚÓé–‰€a@Úzñ‹€@ÔΩb»€a@‚ÏÓ€bi@›–n§@›ibi@Úzï

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي 
الدكتور  برئاسة  الطبي  الفريق  ان  الدكتور مصطفى باسم السعدي   ( ( ع  االمام علي  اعلن مدير مستشفى 
شاكر خضير  متكن من انقاذ حياة مريض يبلغ من العمر ٦٦ عاما . وكان املريض قد وصل الى شعبة الطوارئ 
بحالة حرجة جدا  ، اذ  كان يعاني  من الم حاد في الصدر مع احتشاء عضلة القلب احلاد وقد مت اعطاؤه عدة 
صدمات كهربائية  ومن ثم ادخل الى صالة القسطرة واجريت له عملية  قسطرة للشرايني التاجية وتبني فيما 
بعد   وجود خثرة وانسداد تام في بداية الشريان التاجي االمين النازل  وقد مت فتح الشريان باستخدام البالون 
وتدعيمه بالشبكة  وظهر التحسن على املريض بعد هذا االجراء مع زوال االلم  وبعد ذلك مت نقله الى وحدة 

االنعاش لتلقي العناية .

H I@Ô‹«@‚bfl¸a@Û–ínéfl@ø@Ú‹ub«@Òä�é”@ÚÓ‹‡»i@úÌäfl@ÒbÓy@áb‘„a

بعقوبة / البينة اجلديدة 
الناحية  ان  ديالى  العظيم في محافظة  اعلن اجمللس احمللي في ناحية 
فيما   . وعودها  عن  احلكومية  اجلهات  ابتعاد  بسبب  تعليميا  منكوبة 
العبيدي  محمد  .وقال  الكاملة  املسؤولية  حكوميتني  جهتني  حمل 
رئيس اجمللس احمللي لناحية العظيم : ان الوعود احلكومية بتوفير كوادر 
لم  بعقوبة  شمال  العظيم  ناحية  مدارس  في  النقص  لسد  تربوية 
/ مدارس   ٩  / ان هناك  الى  . الفتا  الواقع  أرض  يتحقق منها شيء على 
ستغلق في الناحية لعدم وجود كادر تدريسي فيها .وأضاف ان مجلس 
ناحية العظيم يعتبر الناحية منكوبة تعليميا . محمال حكومة ديالى 
ووزارة التربية مسؤولية ضياع مستقبل مئات الطلبة . داعيا الى اهمية 

ايجاد حلول عاجلة النقاذ الواقع التعليمي في الناحية .

@ÚÓi6€a@ÒâaãÎÎ@µbÌÖ@ÚflÏÿy@›‡∞@·Óƒ»€a@è‹©
ÚÓyb‰€a@ø@Új‹�€a@Âfl@pb˜Ωa@›j‘néfl@ bÓô@ÚÓ€Î˚éfl
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ــا املائة،  ــلمني» على إمتام عامه ــة «اإلخوان املس ــارَفَت جماع ش
ــات املتطرفة،  ــن التنظيم ــت األول لقادة كثير م ــا البي ــاً أنه علم
رفت  ــكري مصطفى، زعيم «جماعة املسلمني» التي عُ منهم ش
ــن الدن، زعيم  ــامة ب ــة «التكفير والهجرة»، وأس ــاً بجماع إعالمي
ــماء  ــزام الذي «غرّد» في س ــدة اجلهاد»، وعبداهللا ع ــم «قاع تنظي
ــيد قطب الذي وضع تنظيراته  «اجلهاد األفغاني»، ومن قبلهم س
ــؤوالً عن  ــة، إذ كان مس ــاد اجلماع ــن داخل مكتب إرش ــف م للعن
ــلطة السياسية في مصر  ــر الدعوة. والغريب، أن الس قسم نش
ــم تخض مواجهة حقيقية يكون هدفها تفكيك أفكار تنظيم  ل
«اإلخوان»، بل كانت تتحالف معها في بعض األوقات. وهكذا جنح 
ــكل  ــويق أفكاره وفي تقدميها بأكثر من ش ذلك التنظيم في تس
ــه على أنه جماعة «دعوية» وجنح  م نفس بخالف الواقع، فتارة قدَّ
ــية في مصر وأجهزتها األمنية، في  ــلطة السياس في إقناع الس
ــزة مبتابعة  ــم، فاكتفت تلك األجه ــات، بذلك الزع ــت من األوق وق
ــات إرهابية مثل  ــاط تنظيم ــت تكافح نش ــا كان ــاطه، بينم نش
ــة  ــالمي». حرك ــاد اإلس ــم «اجله ــالمية» وتنظي ــة اإلس «اجلماع
«اإلخوان املسلمني» تستدعي أفكارها التي تدعو إلى العنف عند 
ــة اجملتمع وضرورة  ــيد قطب بجاهلي ــة، فتعلي من طرح س احلاج
ــروج عليه.  ــل فكرة اخل ــت ذاته تؤج ــا في الوق ــه، لكنه مواجهت
ــوا العنف  ــباب «اإلخوان» الذين مارس هذه األفكار تربى عليها ش
ــم»، و»لواء الثورة» وغيرهما من  ــواعد مصر... حس حتت الفتة «س
ن  ــأت بعد ٣٠ حزيران (يونيو) ٢٠١٣، بخالف مَ التنظيمات التي نش
أعلنوا مبايعتهم التنظيمات األكثر تطرفاً مثل «داعش». فكانت 
ــر الذي عبر من خالله هؤالء املتطرفون. لم تظهر  «اجلماعة» اجلس
ــم نره من  ــم نر منها ما ل ــلمني» فجأة ول ــة «اإلخوان املس جماع
ــات وأدبياتها يعلمها اخملتصون،  ــل، فأفكارها ملقاة في الطرق قب
ــالً عن أن تكون مواجهتها  ــر أننا أخطأنا التعامل معها، وفض غي
عبر الصورة األمنية، بينما فشلنا في تفكيك أفكارها أو باألحرى 
ــى العالم كله. ــل ذلك، حتى صدرّت اإلرهاب إل ــم نحاول أن نفع ل

ــؤولية  ــلمني» جزء من مس يقع على عاتق جماعة «اإلخوان املس
ما يحدث من إرهاب في مصر وليبيا واليمن، باعتبارها تتربع على 
ــف عبر التاريخ.  ــة العن عرش التنظيمات األطول عمراً في ممارس
رتها اجلماعة عن نفسها وصل أثرُها إلى بعض  والصورة التي صدّ
ــمحت لها بإقامة  ــتخدمتها وس نظم احلكم في دول عدة، فاس
ــية حتى  ــا، مقابل خدمة مصاحلها السياس ــات خاصة به جتمع
ــها تخطط  ــام ظاهرة كنَّا نواجه ذيولها ونترك رؤوس أصبحنا أم
ــعارات، في أن تصل إلى  وتدبر. وجنحت اجلماعة من خالل هذه الش
ثمانني دولة، وأنشأت هيكالً للتنظيم الدولي، ووُضعت هذه اإلدارة 
ــاد ومرشد اجلماعة في مصر عبر مكانٍ  حتت تصرف مكتب اإلرش
ــة تذكر غير متابعة  ــه الدولة، من دون مواجه ــوم تكاد حترس معل
ــاطهم، ومحاكمة بعض قادة اجلماعة. «اإلخوان املسلمون»  نش
تنظيم كبير يضم في عضويته مئات اآلالف، لكنه متهلهل مثل 
ــرة ولكنه بال  ــد يكون صاحب خب ــارب عمره املئة عام، ق ــيخ ق ش
ــد الكبير وال هو قادر  ــادراً على حتريك هذا اجلس ــة ولم يعد ق طاق
ــتفادة من هذه اخلبرة، فقط يودع احلياة وإن كان يحاول  على االس

إقناع نفسه بخالف ذلك. 
ــد مرور قرابة مئة عام من عمر ذلك التنظيم ما زلنا في حاجة  بع
إلى إعادة قراءة أفكاره والتعامل معها بشكل صحيح، حتى يتم 

التعامل مع األفكار املؤسسة لإلرهاب.

منري أديب 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــري  املص ــس  الرئي ــادر  غ
عبدالفتاح السيسي القاهرة 
ــي زيارة  ــكو ف أمس إلى موس
ــي  يلتق ــام  أي  ٣ ــتغرق  تس
ــي  الروس ــس  الرئي ــا  خالله
ــى ذلك، أوعز  فالدميير بوتني. ال
الرئيس الروسي بتوقيع اتفاق 
ــاملة  الش ــراكة  الش ــول  ح
ــتراتيجي  االس ــاون  والتع
ــع  ــتويات م ــى املس ــى أعل عل
ــاء على  ــب ما ج ــر، حس مص
ــمي للمعلومات  ــع الرس املوق
ــة  وكال ــي،  الروس ــة  القانوني
أمس. الروسية  ــبوتنيك»  «س
وجاء على موقع «املعلومات»: 
وزارة اخلارجية  ــراح  اقت «قبول 
ــق عليها مع  ــية، املتف الروس
السلطات التنفيذية املعنية، 
ــاق  ــى اتف ــع عل ــول التوقي ح
ــكو والقاهرة) حول  (بني موس
والتعاون  ــاملة  الش الشراكة 
ــى  ــى أعل ــتراتيجي، وعل االس

ــق  الناط ــال  وق ــتويات».  املس
ــة  املصري ــة  الرئاس ــم  باس
ــام راضي إن قمة  السفير بس
ــهد  ــي– بوتني ستش السيس
ــز العالقات  ــبل تعزي بحث س
ــزة على كافة  ــة املتمي الثنائي
ــن مواصلة  ــد، فضالً ع الصع
ــيق املكثف  ــاور والتنس التش
ــة  اإلقليمي ــا  القضاي ــول  ح
ــام  االهتم ذات  ــة  والدولي
ــار  إط ــي  ف ــك  وذل ــترك،  املش
ــتراتيجية  اإلس ــراكة  الش
ــن على تعزيزها  وحرص البلدي
ــى أمام.في غضون  ــا إل ودفعه
ــن  م ــر  عناص ــت  وصل ــك،  ذل
ــية  ــوات اإلنزال اجلوى الروس ق
ري عناصر  ــث جتُ إلى مصر، حي
ــالت املصرية  ــن وحدات املظ م
ــات التدريب  ــية فعالي والروس
ــترك (حماة الصداقة -٣)  املش
والذي تستضيفه مصر حالياً 
وحتى ٢٦ تشرين األول (أكتوبر) 
ــة التدريبات  اجلاري في منطق

ــدات  وح ــادة  بقي ــة  اخلاص
ــم  املظالت. وقال الناطق باس
ــرب  ــد أركان ح ــش العقي اجلي
ــك «إن التدريبات  تامر الرفاعي
ــد  العدي ــمل  تش ــتركة  املش
ــات  والفعالي ــطة  األنش ــن  م
ــادل اخلبرات  ــي تتضمن تب الت

ــات الوحدات  ــة ملهم التدريبي
ــكال  أش ــذ  وتنفي ــة،  اخلاص
ــة،  النمطي ــر  غي ــات  الرماي
ــال قتال  ــى أعم ــب عل والتدري
ــة  ــة ومكافح ــوات اخلاص الق
اإلرهاب، وفقاً إلى أرقى النظم 
ــك  ــة، وكذل ــة احلديث التدريبي

تنفيذ أعمال اإلسقاط لألفراد 
ــات لعناصر  ــدات واملركب واملع
ــني».ومت  ــن اجلانب ــتركة م مش
ــد  اجلي ــط  والتخطي ــداد  اإلع
ــاطات واألهداف  لتنفيذ النش
التدريبية اخملططة، ما يساهم 
ــي خلق بيئة غنية باملهارات  ف

والتكتيكات احلديثة لتحقيق 
ــة من  ــتفادة ممكن ــى اس أقص
ــكل الذي  ــات في الش التدريب
وإدارة  ــط  تخطي ــى  إل ــؤدي  ي
ــة  عالي ــاءة  بكف ــات  العملي
ــد املفاهيم بني القوات  لتوحي
«أن  ــاف:  وأض ــاركة.   املش
ــي في إطار دعم  التدريبات تأت
ــترك بني  ــاون املش ــز التع ركائ
ــة  املصري ــلحة  املس ــوات  الق

والروسية».
ــاة  «حم ــات  تدريب ــت  وانطلق
ــرة األولى عام  ــة» للم الصداق
ــي مصر، ثم نفذت في  ٢٠١٦ ف
ــيا عام ٢٠١٧، ما يعكس  روس
ــراكة  الش ــات  عالق ــق  عم
ــي  ــتراتيجي ف ــاون اإلس والتع
ــن اجملاالت.  من جهة  الكثير م
ــاع  ــر الدف ــى وزي ــرى، التق أخ
املصري الفريق أول محمد زكي 
وزير الدفاع القبرصي سافاس 
ــد املرافق له  ــس والوف أنغليدي

الذي يزور مصر حالياً.

وكاالت / البينة الجديدة
ــي إلى أن  ــص تقرير بريطان خل
ــي  اجلنس ــرش  «التح ــة  ثقاف
والبلطجة» سائدة في مجلس 
ــن  ــذ زم ــان) من ــوم (البرمل العم
ــى أن تبديلها  ــاً إل ــل، الفت طوي
ــلّ إدارته  ــي ظ ــاً ف ــس ممكن لي

احلالية.
ته  ــذي أعدّ ــر ال ــي التقري ووَرَدَ ف
القاضية السابقة لورا كوكس، 
ــة درس زعم بالبلطجة  املكلّف
ــون  ــان ج ــس البرمل ــاول رئي يط
ــداً  تقلي ــاك  «هن أن  ــركاو،  بي
ــت،  ــاالة والصم ــدم املب ــن ع م

ــف في  ــى تعس ــة عل للتغطي
ــة ال يتيح حماية الذين  املعامل
ــي أو  يتعرّضون لتحرش جنس

بلطجة».
ولم تكلّف القاضية السابقة 
ــي تقاعدت عام ٢٠١٦، درس  الت
ــخصية، مبا فيها  ــكاوى ش ش
ــت،  ــا قال ــركاو. لكنه ــد بي ض
ــذا امللف:  ــى ه ــارة إل ــي إش ف
إلى استبدال  «التغيير يحتاج 
األشخاص، وعندما يقرأ هؤالء 
ــيتعرّفون على  التقرير س هذا 
ــف  ــالل وص ــن خ ــهم م أنفس
سلوكهم التعسفي، وآمل بأن 

يؤدي ذلك إلى ردّ فعل ملصلحة 
البرملان».

ــس  كوك ــهدت  واستش
ــاهمني في إعداد التقرير،  مبس
ــلوك  أكدوا أن «تغيير هذا الس
ــال»،  أجي ــى  إل ــاج  يحت ــد  ق
ر  ــتطيع تصوّ ــت: «ال أس وأضاف
ــن أن ينجح التغيير  كيف ميك
ــان،  البرمل ــى  إل ــة  الثق ــود  وتع
ــل اإلدارة احلالية جمللس  ــي ظ ف
ــدت أيضاً أنها ال  العموم». وأك
ــمية األشخاص  تستطيع تس
ــكاوى ضدهم،  الذين رُفعت ش
قائلة: «نعتقد بأنهم يتحملون 

ــؤولية عن هذه  شيئاً من املس
الثقافة». وتابعت أن من اخلطأ 
ــن  لك ــخاص،  األش ــمية  تس
قولها «إدارة البرملان» تعني فيه 
ــره العام  ــه ومدي مكتب رئيس

والهيئة التنفيذية املشتركة.
أن  ــاً  أيض ــر  التقري ــي  ف ووَرَدَ 
«سمعة النواب تضرّرت كثيراً، 
ــى عدد  ــاء عل ــالل االدع من خ
ــم لن  ــك بأنه ــل، وال أش ضئي
يتحملوا هذا الوضع، وأدعوهم 
ــر».  ــود التغيي ــم جه ــى دع إل
وإضافة إلى بلطجة سائدة في 
البرملان، وجدت كوكس مزاعم 

ــد النواب  ــي ض بتحرّش جنس
من النساء «مثل التعليق على 
ــهنّ  ــة لبس ــنّ وطريق مظهره
وزادت:   ،« ــادهنّ أجس ــار  وإظه
«كان كل ذلك موضع سخرية 
ــال الذين يلجأون إلى ملس  الرج
ــى  عل ــت  التربي أو  ــنّ  زميالته
ــع يدهم حول  ــهنّ أو وض رؤوس
ــاء  النس ــرّض  وتتع  . ــنّ إحداه
ــارات ذكورية بذيئة،  ــاً لعب أيض
إذا امتنعن عن تلبية ما يُطلب 

.« منهنّ
ــون  ــس أال يك ــت كوك واقترح
درس  ــي  ف دور  أي  ــواب  للن

ــكاوى املرفوعة ضد زمالء  الش
ــة  غالبي أن  ــت  وأضاف ــم.  له
ــتمعت  اس ــي  الت ــكاوى  الش
ــق، كانت  ــا خالل التحقي إليه
ــعوا  عون لم يس «مزعجة واملدّ
ــمعة  س ــى  إل ــاءة  اإلس ــى  إل
ــان». وتابعت  ــم أو البرمل زمالئه
ــن  م ــاً  «حرص ــدت  وج ــا  أنه
ــابقني  ــاء احلاليني والس األعض
ــار باجمللس ودوره»،  على االفتخ
ــة العمل في  ــدة قرار جلن منتق
البرملان إعداد مدوّنة سلوك من 
دون أن تنتظر نتيجة التحقيق 

ته. الذي أعدّ
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وكاالت / البينة الجديدة
ــة  ــارة األملاني ــدت املستش تعه
ــذل مزيد من  ــركل بب ــال مي أنغي
ــتعادة  ــبيل «اس اجلهود، في س
ــا  بائتالفه ــا  مواطنيه ــة»  ثق
ــة  ــي بهزمي ن ــذي مُ ــي ال احلكوم
ــات والية  ــي انتخاب ــة ف تاريخي
ــاد  «االحت ــزب  ــلّ ح وح ــا.  بافاري
املسيحي االجتماعي»، احلليف 
ــركل،  ملي ــي  األساس ــظ  احملاف
ــي  ــه ٣٧ ف ــة بنيل ــي الطليع ف
ــن هذه  ــوات. لك ــة من األص املئ
النتيجة تُعتبر هزمية سياسية 
ــى الوالية منذ  ــزب يهيمن عل حل
ــرين.  العش القرن  ــينات  خمس
ــاً (١٧,٨  ــزب اخلضر ثاني وحلّ ح
في املئة)، تاله حزب «البديل من 
املتطرف  اليميني  ــا»  أملاني أجل 
ــون  واحملافظ ــة)  املئ ــي  ف  ١٠,٦)
ــة)  املئ ــي  ف  ١١,٦) ــتقلون  املس
ــي املئة).  ــون (٥ ف ــم الليبرالي ث
ــت ميركل: «أظهرت (نتائج  وقال
االنتخابات) أنه حتى مع أفضل 
ــع  وم ــة،  االقتصادي ــات  التقدمي

ــبه كاملة  ــف ش ــبة توظي نس
ــي كل أنحاء والية بافاريا، هذا  ف
ــاس، عندما يكون  ــي الن ال يكف
هناك شيء مفقود ومهم جداً: 
ــي  «بصفت ــت:  وأضاف ــة».  الثق
ــالف  االئت ــذا  له ــارة  مستش
ــر، أرى أن العبرة ممّا حدث  الكبي
هي وجوب أن أبذل مزيداً لضمان 
ــة موجودة،  ــذه الثق أن تكون ه
وأن تكون نتائج عملنا واضحة، 

وسأفعل ذلك».  وال تطمئن هذه 
ــا الذي  ــج ميركل وحزبه النتائ
ــاً آخر  ــاً صعب ــيواجه اقتراع س
ــهر اجلاري، في والية  في ٢٨ الش
ــن التي يديرها احملافظون  هيس
ــع أنصار البيئة.  ضمن ائتالف م
وعشية لقاء لقياديني في حزب 
«االحتاد املسيحي الدميوقراطي»، 
ــت األمينة  ــركل، قال بينهم مي
العامة للحزب أنغريت كرامب- 

ــذار للحزب،  ــه إن ــر: «إن كارنبوي
ــتكون هيسن أولويتنا  لذلك س
ــني، ولن  ــبوعني املقبل ــي األس ف
ــات  ــا اآلن في نقاش د قوتن ــدّ نب
مشددة  ــتدركت  واس داخلية». 
ــرورة «تغيير منط العمل  على ض

احلكومي بأكمله».
ــزب  احل ــة  رئيس ــا  ووافقته
ــتراكي الدميوقراطي أندريا  االش
ــيء  ناليس الرأي بأن «األداء الس

ــف الكبير في برلني، هو  للتحال
أحد أسباب الفشل».

ــم  ــون زعي ــن يلوم ــن كثيري لك
ــيحي االجتماعي»  «االحتاد املس
ــت زيهوفر  وزير الداخلية هورس
ــج الليبرالي  ــم النه الذي هاج
مليركل في ملف الهجرة، وحمل 
ــع اقتراب  ــة م ــا بشراس عليه
ــي بافاريا،  ــد االنتخابات ف موع
ــتعادة ناخبني باتوا  ــاوالً اس مح
ــزب «البديل من  ــى ح ــون إل مييل

أجل أملانيا».
ودافع زيهوفر عن أسوأ أداء حلزبه 
في بافاريا منذ عقود، قائالً: «لن 
ــش أحداً في موقفي». وأصرّ  أناق
ــا زال يحظى  ــه م ــى أن حزب عل
ــهد  املش ــي  ف ــاص  خ «دور  ـــ  ب
ــي األملاني». كما أعلن  السياس
ــاز مهمته» وزيراً  أنه يعتزم «إجن
للداخلية، مع احتمال استمراره 
في استفزاز ميركل. في املقابل، 
ــن أجل  ــزب «البديل م ــاد ح أش
ــج االنتخابات، إذ  ــا» بنتائ أملاني
قالت القيادية أليس فيدل: «من 

ــزب البديل  ــة ح ــوّت ملصلح ص
ــوّت أيضاً لرحيل  في بافاريا، ص
ــم  ــى تنظي ــت إل ــركل». ودع مي
ب  ــة مبكرة، رحّ انتخابات نيابي
ــة اإليطالي  ــر الداخلي ــا وزي به
ماتيو سالفيني، معتبراً ما جرى 
ــة تاريخية للدميوقراطيني  «هزمي
ــتراكيني»،  واالش ــيحيني  املس
وزاد: «وداعاً ميركل». في السياق 
ــزب  ح ــة  زعيم ــادت  أش ــه،  ذات
ــي  ــع الوطني» الفرنس «التجمّ
ــرف مارين لوبن  ــي املتط اليمين
ــا أحزاب  ـــ «دينامية» أظهرته ب
ــي انتخابات  ــني املتطرف ف اليم
بافاريا، وفي االنتخابات البلدية 
ــى  عل ــت  وكتب ــة.  البلجيكي
ل  «تويتر» أن ذلك «يؤكد على حتوّ
ــية  ــات السياس ــي التوازن آتٍ ف
ــي أيار»  ــان األوروبي، ف في البرمل
(مايو) املقبل.  على صعيد آخر، 
ــة امرأة  ــرطة األملاني حرّرت الش
اتخذها رجل رهينة في محطة 
القطارات الرئيسة في كولونيا، 

وأعلنت أنها اعتقلت اخلاطف.
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ــة  التركي ــة  احلكوم ــت  قال
ــا أوقفت  ــس الثالثاء إنه ام
ــن  ــا ع ــؤوال محلي ٢٥٩ مس
ــتباه بصلتهم  العمل لالش
أو  ــة  إرهابي ــات  بجماع
ــم  املالئ ــر  غي ــلوكهم  لس
املعارضة  ــت  قال في خطوة 
ــراد إنها تهدف  املوالية لألك
ــة  العدال ــزب  ح ــم  لدع
ــل  قب ــم  احلاك ــة  والتنمي
ــام ٢٠١٩. وميثل  انتخابات ع
املنتخبون  املسؤولون  هؤالء 
ــم «اخملتارين»  املعروفون باس
ــي  ــة ف إداري ــلطة  ــى س أدن
ــوا  ــا. ورغم أنهم ليس تركي
أعضاء رسميني في أي حزب 
سياسي فإن لهم تأثيرا في 
ــل قراهم  ــاذ القرار داخ اتخ
وزارة  ــت  وقال ــم.  وأحيائه
ــه مت وقف هؤالء  الداخلية إن
ــؤولني عن العمل حلني  املس
ــم مضيفة  ــق معه التحقي
ــم  بصلته ــتبه  يش ــه  أن
ــدد أمن تركيا  بجماعات ته
ــم أفعاال ال تليق  أو بارتكابه
ــة.  الوظيفي ــم  بواجباته
ــوزارة بتفاصيل  ــدل ال ولم ت
ــات املوجهة  ــأن االتهام بش
ــوزارة  ــم تذكر ال ــم. ول إليه
ــؤولني  ــة املس ــن خدم أماك
املستبعدين لكن برملانية من 
ــعوب الدميقراطي  حزب الش
ــراد قالت إن هذه  املؤيد لألك
ــدث محاولة من  اخلطوة أح
ــب طيب  الرئيس رج ــزب  ح

ــد  للح ــم  احلاك ــان  أردوغ
ــعوب  ــزب الش ــن نفوذ ح م
الدميقراطي في جنوب شرق 
ــه  ــش في ــذي تعي ــالد ال الب
ــراد. وقالت  ــة من األك غالبي
ــتاش في  ميرال دانيش بيش
ــاء  ــد اعتقال رؤس بيان «بع
ــن أعضاء حزب  ــات م البلدي
ــي  الدميقراط ــعوب  الش
ــاة بدال منهم في  وتعيني ثق
ــات ونزع احلصانة عن  البلدي
ــان وإلقاء  ــي البرمل أعضاء ف
ــل الدور  ــض عليهم ح القب
ــت  وقال ــن».  اخملتاري ــى  عل
ــم احلزب إن ال  متحدثة باس
لديها بعدد املسؤولني  علم 
منطقة  ــن  م ــتبعدين  املس
جنوب شرق البالد. ويدير من 
ــل الثقة نحو  ــمون بأه يس
٩٤ من ١٠٢ من البلديات في 
املدن والبلدات ذات الغالبية 
ــاء  ــن رؤس ــدال م ــة ب الكردي
ــني. وكان  ــات املنتخب البلدي
ــة  ــال إن احلكوم ــان ق أردوغ
ــي  ــة ف ــل الثق ــتعني أه س
ــات  ــاء البلدي ــب رؤس مناص
ــيطر عليها حزب  ــي يس الت
بعد  الدميقراطي  ــعوب  الش
املقررة  ــة  احمللي ــات  االنتخاب
ــام  ــن الع ــارس/آذار م ــي م ف
املاضي  ــبوع  واألس ــل.  املقب
أوقفت احلكومة ٥٥٩ حارس 
ــتباه  ــة عن العمل لالش قري
و٧٦  ــاب  باإلره ــم  بصلته
بتورطهم  ــتباه  آخرين لالش

في تهريب البشر واخملدرات.

وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيلي  ــوزراء اإلس ــرع رئيس ال فيما ق
ــو ووزير دفاعه أفيغدور  بنيامني نتانياه
ليبرمان أمس طبول احلرب الرابعة على 
قطاع غزة املنهار اقتصادياً ومعيشياً، 
استهدفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي 
ــبان  ــس، مجموعة من الش ــاء أم مس

شرق بيت حانون شمال القطاع.
ــرة  طائ أن  ــة  محلي ــادر  مص ــدت  وأك
ــت  أطلق ــار  طي دون  ــن  م ــرائيلية  إس
صاروخاً واحداً على األقل جتاه الشبان. 
ــرائيلي شمال  وذكرت أن القصف اإلس
ــدة بجراح  ــن إصابة واح ــفر ع غزة أس
ــم جيش  ــال الناطق باس ــة. وق طفيف
ــب «لقد  ــان مقتض ــي بي ــالل، ف االحت
ــارة باجتاه  ــكرية بغ ــت طائرة عس قام
ــطينيني قاموا  ــن الفلس ــة م مجموع
ــمال  ــة من ش ــات حارق ــالق بالون بإط
ــرائيلية. كما  ــزة باجتاه األراضي اإلس غ
ــتطالع غارة ثانية  شنت طائرات االس
استهدفت مجموعة من الشبان شرق 
ــط القطاع من دون  مخيم البريج وس

ــال نتانياهو خالل  ــات. وق ــوع إصاب وق
جلسة لوزراء حزبه «ليكود»: «يبدو أن 
ــتوعب الرسالة  حركة حماس لم تس
ــوف  ــه إذا لم يوقفوا الهجمات، فس أن
ــة،  مختلف ــة  بطريق ــم  إيقافه ــم  يت
ــيكون ذلك مؤملاً للغاية». وأضاف:  وس
ــوع آخر من  ــداً من ن ــن قريبون ج «نح
ــداً ضد  ــة ج ــة قوي ــاطات، ضرب النش
ــه ضربات كبيرة. إذا كان  حماس، توجي
ــل فعليها أن تتوقف قبل  للحركة عق

أن تتلقى الضربة القاضية».
ــوت  ــة «يديع ــان لصحيف ــال ليبرم وق
ــرائيل  ــوت» العبرية أمس إن إس أحرون
«وصلت إلى مرحلة يجب فيها تسديد 
ضربة قاسية حلماس في غزة».وأضاف 
ــاوالت لوقف  ــان: «جربنا كل احمل ليبرم
ــدود غزة، واألوضاع  التظاهرات على ح
ــتمرار  هناك أصبحت ال تطاق، ومع اس
ــة، وصلنا إلى  ــال البالونات احلارق ارس
ــية  ــديد ضربة قاس ــة يجب تس مرحل

حلماس».
ــه «قبل التوجه إلى  ومع ذلك، اعتبر أن

حرب في غزة علينا جتريب كل اخليارات، 
ــل اجلنود  ــني نرس ــا ح ــا، ألنن وجربناه
للقتل في غزة، ندرك أن عدداً منهم لن 
يعودوا أحياء، لذلك وجب علينا جتريب 
ــن قادرون على إدارة احلرب  خيارات، ونح
عندما ال تكون أمامنا خيارات». وقال إن 
ــن التظاهرات على  ــاس جعلت م «حم
احلدود خياراً استراتيجياً لها، ويعملون 
ــرائيلية،  ــوة الردع اإلس ــحق ق على س
ويستخدمون هذه التظاهرات للضغط 
على اجلمهور واحلكومة في إسرائيل». 
ــري لم يغير  ــود القط ــاف أن «الوق وأض
ــر كثيراً على حماس،  املعادلة، ولم يؤث
ــتمرار بالتظاهر  وهي مصرة على االس
ــة على  ــن دون املوافق ــدود، م ــى احل عل

التوصل إلى تهدئة أو صفقة تبادل».
ــذا الوضع غير  ــان أن «ه ــر ليبرم واعتب
قابل لالحتمال، ووصلنا إلى وضع يجب 
ــية حلماس،  ــة قاس ــديد ضرب فيه تس
ــت، وهو من  ــد الكابين ــرار بي ــن الق لك

سيقرر ذلك».
ــاء اجلمعة وقف  وكان ليبرمان قرر مس

توريد الوقود والغاز املنزلي إلى القطاع 
كعقاب على التظاهرات احلدودية التي 
ــبعة  ــت خاللها قوات االحتالل س قتل

فلسطينيني.
ــت صحيفة «هآرتس»  من جهتها، قال
ــني  ــؤولني أمني ــس إن مس ــة أم العبري
رفيعي املستوى يعارضون قرار ليبرمان 
ــاز إلى غزة.  ــدادات الوقود والغ وقف إم
ــؤولني يرون أن  ــؤالء املس ــت أن ه وأضاف
ــرائيل تُدخل الوقود والغاز للقطاع  إس
بكميات تعتبر أنها احلد األدنى املطلوب 
ــارت أنه  ــع انهيار األوضاع فيه. وأش ملن
ــي جهاز األمن  ــالل مداوالت جرت ف «خ
اإلسرائيلي في نهاية األسبوع املاضي، 

ــى أن وضع  ــاركون فيها عل أجمع املش
ــات  ــق بالبالون ــروط تتعل ــرائيل ش إس
احلارقة واإلطارات املطاطية املشتعلة 
ــر ليبرمان إلى  ــغ فيها، وقد تضط مبال
ــه، ألنه ال ميكن  ــع عن تصريحات التراج
ــدة أيام  ــود والغاز لع ــد الوق ــف تزوي وق
ــبب بتصعيد خطير في  ــن دون التس م

الوضع اإلنساني في غزة».
ــش  «اجلي أن  ــة  الصحيف ــت  وأضاف  
اإلسرائيلي ال يرى بدخول فلسطينيني 
ــرائيل، يومياً، على  من القطاع إلى إس
أنه تهديد كبير، بخاصة أنه في جميع 
ــش الوصول  ــاول قوات اجلي األحوال حت
ــل منع دخول  ــك املناطق من أج إلى تل
ــاع». إلى ذلك،  ــطينيني من القط فلس
ــعبية  الش ــة  «اللجن ــس  رئي ــف  وص
ــال  جم ــب  النائ ــار»  احلص ــة  ملواجه
ــاز  ــود والغ ــول الوق ــع دخ ــري من اخلض
ــديد  ــه «خطير، وتش ــى القطاع بأن إل
للحصار اإلسرائيلي املفروض على غزة 
ــالق املغلق  ــر عاماً، وإغ ــذ إثني عش من

وحصار احملاصر».
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مراقب قروي

ــالزم العملية  ــرة ت ــة ظاه احملاصص
ــة  احلكوم ــكيل  وتش ــية  السياس
ــن بعض  ــاع املطالبة م ــث ارتف حي
ــض  ــية برف ــوى السياس ــادة الق ق
ــا  ولعنه ــتنكارها  واس ــة  احملاصص
ولعن من جاء بها حتى اخذ اخلطاب 
مساحة واسعة في االعالم ومواقع 
الواقع  ــي  وف ــل االجتماعي  التواص
جتري العملية بشكل كامل وشامل 
حيث احملاصصة في توزيع الرئاسات 

ــيعة) ثم  ــنة وش ــرد وس ــة (ك الثالث
ــل في  ــني الكت ــوارات ب ــتمر احل تس

اختيار الوزراء.
ــذه املفارقة تذكرنا بقصة حتكى  وه
لنا في أيام الطفولة والصبا سوالف 
على السالطني واحدة منها (جيبها 

وال جتيب اسمها).
ــلطان ذهب في فصل  يحكى ان س
الربيع برحلة للصيد والنزهة وتوغل 
ــراء  ــراري اخلض ــاري والب ــي الصح ف
ــا هو معروف  ــدا عن الديرة وكم بعي
ــع متقلبة بني صفاء  ان أجواء الربي
ــول  ــني هط ــة وب ــمس الدافئ والش
ــا تصحبها  ــة وم ــار املفاجئ االمط
ــاردة وهذه طبيعة  ــن هبوب رياح ب م

الفصول االنتقالية وحتوالت األجواء 
الربيعية.

ــه  ــي نزهت ــلطان ف ــني كان الس وح
تفاجأ بتغير األجواء من دافئة صحو 
الى غيوم ورعد وهطول امطار غزيرة 

ــية  ورياح باردة حتى فاجأته واحلاش
ــتعدادات  ــذوا االس ــم ولم يأخ منه
ــة لتوقي املطر والبرد فتعرض  الالزم
السلطان لبرد شديد وتبللت ثيابه 
ــأ به او  ــيئا يتدف ــب منهم ش فطل
ــية  ــه فأجاب افراد احلاش يتلحف ب
ــر  املط ــه  يقي ــيء  ش أي  ــد  يوج ال 
ــوا فذهب  ــرد فصاح بهم ابحث والب
ــث فوجدوا  بالبح ــية  ــراد احلاش اف
ــار فعادوا  ــا برذعة حم ــة وفيه خرب
ــيئا  ــوا له ال جند ش ــلطان وقال للس
ــه اال برذعة حمار فغضب  نتلحف ب
السلطان واعتبرها إهانة له فصاح 
ــادوا اليه مرة ثانية  بهم ابحثوا فع
ــد غير البرذعة  ــروه بانه ال يوج واخب

ــتنكراً وفي الثالثة  فصاح بهم مس
بعد ان اشتد البرد عليه صاح بهم 

(جيبوها وال جتيبون اسمها).
ــة  ــري احملاصص ــوف جت ــد س القص
اال  ــا  واجراءاته ــا  صوره ــل  بكام
ــمها لقبحها  ــم ال يذكرون اس انه
ــح البرذعة عند  ــح كقب ــذي اصب ال
السلطان وملا ان املوضوع اضطراري 
ــث  النظام البرملاني  وموضوعي حي
ــعب العراقي  ــدد مكونات الش وتع
ــتحقاقها  ــب أن تأخذ اس التي يج
ــون  ــوف تك ــكيالت. إذا  س ــي تش ف

احملاصصة من دون ذكر اسمها.

  
كتب  عبد الباري عطوان

ــقجي  ن املُؤلِم أنّ قضيّة اختفاء الزَّميل جمال خاش مِ
ا  موضً ــعوديّ املَعروف، تَزداد فُصولُها غُ الصحفي الس
ياب األدلّة  بب تناقُض املعلومات، وغِ ا بعد يوم، بسَ يَومً
ريقةِ  “ على طَ ــيّةٍ ل إلى ”رِوايةٍ بُوليس ة، وتتحوّ غَ امِ الدَّ
ا هذا ما  ــهيرة أغاثا كريستي، ورمبّ رِوايات الكاتِبة الشَّ
ــة هذا االختِفاء،  ف خلف عمليّ ة التي تَقِ ــه اجلِهَ أرادَت
ل االتِّهامات  ــرت كُ ــعوديّة التي أنكَ ــواء كانت الس س
ــاتٍ أُخرَى ما  ه ــار، أو جِ ــذا اإلط ــا في ه ــةِ إليهَ ه املُوجَّ
ــيد  ن التَّأكيد بأنّ الس ة.بِدايةً ال بُد مِ

عروفَ ــت غير مَ زالَ
كومة بِالده  فه االنتقاديّة مللف حُ خاشقجي احلَق مبَواقِ
عارضني  هادها للمُ طِ ــان، واضّ قوق اإلنس في قضايا حُ
كم  ا بحُ ــدًّ ــرةً ج ــرارًا كبي ــفِ أض ــم باخلَط قته الحَ ومُ
ــرةِ  ن األُس ــواء كانوا مِ ــة والعامليّة، س ــهرَتِه العربيّ شُ
ــر محمد بن  ــا، واعتراف األمي ن خارِجه ــة أو مِ م احلاكِ
سلمان، وليّ العهد السعودي، أنّه جرى اعتقال حواليّ 
ضبان في  ــفَ القُ ل ــا خَ ــون حاليًّ بع ا يَقْ ــعوديًّ ١٥٠٠ سُ
ــى بِه إلى وكالة ”بلومبرغ“ األمريكيّة  حديثِه الذي أدلَ
ــرته قبل أيّام، ما يَجعلها، أي السعوديّة، املُتّهم  ونَش
ــه، األمر الذي  ــه أو اختطافِ ــة اختفائِ ــي عمليّ األوّل ف
ــن االهتمامِ  ــات هؤالء، ويَزيد م تحِ ملفّ ــيُؤدِّي إلى فَ س
القات  ــا يتناقض مع حملة العَ م، ومبِ الدوليّ بقضاياهُ
والرات إلظهارِ  ن الدُّ ئات املَاليني مِ لّفت مِ ة التي كَ العامّ

. ولةٍ إصالحيّةٍ اململكة كدَ
تعدِّدةٍ على  دت في رواياتٍ مُ لطات التركيّة التي أكّ السُّ
لِسان العديد من املسؤولني فيها أنّ السيد خاشقجي 

لها في الساعة  لم يُغادِر القنصليّة السعوديّة التي دَخَ
ــرّبت  ــاء املاضي، ثُمّ سَ ــد ظهر الثالث ــدة من بَع الواح
صادِر تابِعة لها رواية نشرتها صحيفة ”الواشنطن  مَ
ل  ــه وتَقطيعه داخِ ــت“ اليوم تقول أنّه جرى قتل بوس
ــيّارات  ــي صناديق نقلتها س ــة ومت وَضعه ف القنصليّ
هةٍ مَجهولة، دون  ظلَّلة إلى جِ ــوداء مُ ــيّة س دِبلوماس
ــي، وعزّزت  ــطنبول الدول ــتبعاد أن يكون مطار إس اس
ــقجي أحد  ــي كان اخلاش ــة الت ــة األمريكيّ الصحيف
وَ  ــورةٍ له وهُ ــرِ صُ ذهِ بنَش ــرأي فيها، رِوايَتها هَ تّاب ال كُ
ــة التركيّة،  ــى قُنصليّة بِالدِه. اخلارجيّ بنَ ــل إلى مَ يَدخُ
ها  مِ تَحدِّثٍ باسْ ــميٍّ على لِسان مُ أعلَنت في بيانٍ رَس
ــش مبنى  حت بتَفتي ــمَ ــعوديّة سَ ــلطات الس أنّ السُّ
ا  رى احتجازه ورمبّ قُنصليّتها التي قيل أنّ خاشقجي جَ
ــلمان جنل  تقطيعه فيها، بينَما قال األمير خالد بن س
ل  ــفير بالده في واشنطن أنّ كُ ــعودي وس العاهل الس
ــقجي ”زائِفة“، وأنّ  التَّقارير حول اختفاء أو قتل اخلاش
ف الكثير من الوقائِع واملُفاجآت،  التَّحقيقات ستَكشِ
ــم  ــه“ رُغ ــقجي كان ”صديق ــيد اخلاش ــد أنّ الس وأكّ
ــن مرّة داخل  ــر، والتقاه أكثر مِ ــالف وُجهات النَّظ اخت
ندما كان  لٍ معه عِ لّ على تَواصُ فارة وخارِجها، وظَ السِّ
ــان زاد الوضع  ــنطن.الرئيس رجب طيب أردوغ في واش
ــا“ في هذا  تَحفِّظً ــا ”مُ فً وقِ ــذ مَ ندما اتّخ ــا عِ موضً غُ
ــج التَّحقيقات، وطالبَ  ر نَتائِ ــه يَنْتَظِ املِضمار وقال أنّ
ــقجي غادَر  ــعوديّة ”إثبات“ أنّ اخلاش ــلطات الس السُّ

قائِع واألدِلّة. عالً بالوَ نصليّة فِ القُ
ــعوديّة كانت ستَسمح  ــلطات الس د أنّ السُّ ال نَعتقِ
ــيد  خول القنصليّة لو أن الس ــن األتراك بدُ لرِجال األم
خاشقجي ما زال موجودًا، أو أنّه جرى قتله وتقطيعه 
، ولكن من  عالً ثمانه، أو إذا كان جرى ذَلِك فِ قبل نقل جُ
ــضَ األدلّة املُفيدة  َقِّقون بَع د احملُ د أن يَجِ ــتَبعَ غير املُس
ن اآلثار إذا  رى إخفاء الكثير مِ ر حتّى لو جَ كلٍ أو بآخَ بشَ
ة أسئلة حتتاج إلى  ناك عدّ كانت الرِّوايات صحيحة. هُ
ميعها حول  ــة نظرنا، وجَ ن وِجهَ حة مِ ــاتٍ واضِ إيجابيّ
نسوبةٍ إلى مًسؤولني  نُقاط وًرَدت في تقاريرٍ إعالميّةٍ مَ

لطة ل السُّ أتراك داخِ
لّيني  ــني احملَ ف ــع املُوظّ مي ــرى إعطاء جَ ــى ملاذا جَ ـ األول
ة ”يوم  ــعودي إجازةً ملُدّ لني في بيت القنصل الس العامِ
، أي يوم اختفاء اخلاشقجي،  ئٍ فاجِ ــكلٍ مُ واحد“ وبشَ
ن  حسب ما ذكرت صحيفة الصباح التركيّة املُقرّبة مِ
لّيني في  ــني األتراك احملَ ف ــان اليوم، وماذا عن املُوظّ أردوغ

ا؟ رى إعطائهم إجازَةً أيضً القنصليّة هل جَ
ــرّة األُولى عن  ثت للمَ ــها حتدّ ـ الثاني الصحيفة نفس
ا لم يُقتَل  نَظريّةٍ جديدةٍ تقول أنّ السيد اخلاشقجي رمبّ
ظلَّلةٍ غادَرت  ا“ في سيّاراتٍ مُ وقد يكون جرى نقله ”حيًّ
ــطنبول في  ابةٍ خلفيّةٍ للقنصليّة إلى مطار إس من بوّ
ا الذي  صً ــخْ ن من ١٥ شَ ــة وفد رجال األمن املُكوّ حبَ صُ
ــاء“، حيثُ  ــاح يوم ”االختف ــى القنصليّة صب وصل إل
ــي انتظارِهما، األُولى  تان ف ناك طائِرتان خاصّ ــت هُ كان

هت إلى القاهرة، والثانية إلى دبي. توجّ
ــنطن  ــرتها صحيفة ”الواش ور التي نش ـ الثالث الصُّ
ا في  رَفً ــزَ غُ جَ ريق األمنيّ املَذكور الذي حَ ــت“ للفَ بوس
ن أعضائِه فيها،  م أي مِ ــرب القنصليّة، ولم يُقِ فندق قُ
حة فيها، فهل سيَتِم التَّحقيق  وكانت وجوههم واضِ
تهم  همّ ن دَورِهم ومُ َقِّقني األتراك عَ بَل احملُ ن قِ مع هؤالء مِ

ريعة السطنبول؟ غادَرتهم السَّ وأسباب مُ
ــي مطار  ت ف ــى حطّ ــرة األُول ــت الطائ ــع إذا كان ـ الراب
ــيد  رى إنزال الس ــنَ جَ ــي دبي، فأي ــرة واألُخرى ف القاه
ا أو ميّتًا؟  ل على منت إحداها حيًّ اخلاشقجي إذا كان نُقِ
لطتيّ املَطارين؟ وملاذا لم  ــيتم التَّحقيق مع سُ وهل س

تَطير إلى الرياض مباشرة.
ــفير  ــتَدعت الس ــة اس ــلطات التركيّ ــس السُّ ـ اخلام
نذ اختفاء ”الضحيّة“، ولم  السعودي في أنقرة مرّتني مُ
ا عن استدعاءِ القنصل أو الدِّبلوماسيني  لَقً طْ ع مُ مَ نَسْ
ؤال ملاذا لم يَتِم  ــطنبول، السُّ اآلخرين في قنصلية إس
ذهِ  ــات طاملا أنّ هَ ــى قبل بِدء التحقيق طرد هؤالء وحتّ
دة أنّ السيد خاشقجي جرى قتله في  تأكِّ لطات مُ السُّ
رار ما فعلت  ــب البيانات األوّليّة، على غِ السفارة حس
ــفارة  ن الس ا مِ ــيًّ دت ٢٥ دِبلوماس ــا عندما أبعَ بريطاني

قوف خلف  ــكو بالوُ ــيّة في لندن إثر اتّهام موس الروس
حاوَلة اغتيال اجلاسوس الروسي سيرغي سكريبال  مُ

؟ وابنته بأسلحةٍ كيماويّةٍ
ــاتٍ من األطرافِ  ــئلة حتتاج إلى إجاب ذهِ األس ــع هَ جمي
ــى وَجهِ اخلُصوص،  ــعوديّة والتركيّة عل املعنيّة، والس
ا  ــةِ خطف، ورمبّ رمي ــقجي تعرّض إلى جَ ــيد خاش فالس
ن  ا مِ لِقً ــيّ الذي باتً قَ ق الرأي العام العامل ن حَ ــل، ومِ قت
تِل  ز، أو قُ د أنّه أُحتُجِ ــرِف، وإذا تأكّ رات أن يَعْ ــذهِ التطوّ هَ
ــعوديّني، فال  ــل القنصليّة على أيدي رجال أمن سُ داخِ
ة إلى  ــن القمّ ــؤولني مِ ــبة جميع املَس حاسَ ــن مُ بُد مِ

ة. دَ القاعِ
نات املُتضارِبَة  ن التَّكهّ ــي أيٍّ مِ نذ البِداية تبنّ رَفَضنا مُ
الع  ة احلَقائِق واالطّ ــارًا ملَعرِفَ ذهِ ”اجلَرمية“، انتظ حول هَ
ــن املعلومات التي  ديد م ــى العَ ــرنا إل على األدلّة، وأشَ
ــقجي مع  ــيد خاش ثل لقاءات الس ــا مِ ته حّ ــتَ صِ ثَبُ
ةً في  ــرائِه شقّ ــعودي في واشنطن، وشِ السفير الس
ن  ــش الزوجيّة مِ ــون عُ ــرى تأثيثها لتك ــطنبول ج إس
ــز، ورَغبته في  ــة“ خديجة جنكي ــه ”املُفتَرض خطيبت

ورةٍ نِهائيّةٍ في إسطنبول. االستقرار بصُ
ن  ي مِ ــب أن تَختَفِ ــقجي ال يَجِ ــة اختفاء اخلاش قضيّ
ة  عرِفَ ن مَ ــرور الزَّمن، وال بُد مِ دائرة االهتمام واملُتابعة مبُ
ــف  ل ــت خَ ــي وقف ــة الت ــة، واجلِه ل ــل الكامِ التَّفاصي
قيقٍ  نةٍ حتَ ــن جلَ ــه، ولذلك ال بُد م ــه، أو اختفائِ اختطاف
ــن مختلف  بَراء مِ ــم خُ ــة“ تَضُ ــر مسيس ــة ”غي دوليّ
ــارِك فيها تركيا  ة تُش ذهِ املُهمّ ــاء العالم لتولّي هَ أنح
ح  ا، في إطارِ الشفافيّة.. وحتّى تتّضِ ــعوديّة أيضً والس
ريها  ــي جتُ ــالل التَّحقيقات الت ن خِ ــواء مِ ــج، سَ النتائ
ل حادِث  ل لكُ ــة يَظَ ــا، أو اللجنة الدوليّة املُقتَرح تركي
ــا  ــقجي ليس رئيسً ــيد خاش حيح أنّ الس حديث، صَ
ثل الراحل رفيق احلريري،  ل أعمال ثَري مِ ــوزراء، وال رَجُ لل
ب  حَ اهللا، ال يَجِ ــمَ ولكن جرمية اختطافه أو قتله، ال سَ
رِّق بني  ب أن ال تُفَ ــة يَجِ ن أهميّتها، فالعدال ــل مِ التَّقلي

ن هو أقل أهميّة. م ومَ هِ غير، ومُ بيرٍ وصَ كَ

 

عدنان الربيعي

ــة ميتلكون  ــن ان بعض الساس اظ
ــا ما مت  ــجلون به ــرية يس دفاتر س
ــا مت نهبه او  ــوال وم ــن ام ــدره م ه
ــة او حتى  ــاريع وهمي ــه مبش وضع
ــا  ــة عندم ــة الن احلقيقي حقيقي
ــا وتصل حلد معني  يبدأ العمل به
ستكون وهمية مبجرد ان تسحب 
كامل مبالغها فتصبح كرفيقتها 
ــاكل التي  ــارق الهي ــة مع ف وهمي
ــوه املكان الذي تقيم فيه وقد  تش
ــل منها حال  ــون الوهمية افض تك
ــم اصال او تغير حركة  النها لم تق
ــى  ــق عل او تضي ــوارع  الش ــد  اح
ــذه الدفاتر يحتفظون  املدينة، فه
ــي االمان  ــن غاية ف ــي أماك بها ف

والسرية مع مجوهرات نسائهم 
الثمينة وال اقصد الذهب فحتى 
الذهب لم يسلم واصبح بتنازل 
عجيب وقد وصل حدا تساوى به 
مع الفحم فقد تُخبأ مع االملاس 
ــراج والقصور  ــراء االب ــود ش وعق
ــة   خاص ــي  وه ــزر  اجل ــى  حت او 
ــرقات املنسية او السرقات  بالس
املسكوت عنها واملتغافل عليها 
ــدة كل البعد عن النزاهة  والبعي
وعن املساءلة لتكون ضمن تاريخ 
تلك الشخصية التي اختارت ان 
ــام بعد حني في مزبلة التاريخ  تن
ــوم !  ــاعات الي ــدد س ــن بع تلع

ــف  ــن منر مبراحل تقش ــوم ونح الي
ــعار النفط وايضا  جراء انحدار اس
ــعة  نخوض معارك ضارية وشاس
ــتمر  ــي تس ــم ك ــاج كل دره نحت
ــي  ــاة الت ــم كل املعان ــاة برغ احلي
ــعر  ــم اننا بدانا نش ــا وبرغ منر به
بالتراجع ولم نتذوق طعم التمدن 
فحاجاتنا غاية بالبساطة وكأنها 
ــيني  العباس ــات  مقتني ــدى  اح
ــوا احلكام  ــي وليس ــد االهال اقص

ــة  ــيط اليتعدى الفرش فراش بس
ــتني في نهاياتها اعراض  او الفرش
ــبه  ــآكل  ومطبخ اش ــزل والت اله
ــة عبارة عن  ــاالت الكتابة القدمي ب
طباخ يشتكي الشيخوخة بعني 
ــود  ــني بدخان اس ــني عاملت او عين
ــودة تعطي للقدور  ونار حمراء مس
ــزن وثالجة جائعة  واالواني لون احل
ــي املياه  ــة اال من قنان ببطن فارغ
ــات ينمن  ــض بطاط ــل وبع والبص
مطمئنات ويعرفن ال احد يوقظهن 
ــوى احلاجة الضرورية والثالجة  س
ــتكي  وتش الزفر  ــة  لرائح ــر  تفتق
ــروات  واخلض ــه  الفواك ــادرة  مغ
ــوال الرعية من  ــي اح ــأي حال ه ف
ــبة واحتداكم ان  البسطاء والكس
وجدمت بيتا مكتمال مقارنة باحلياة 
ــون ادخروا  ــيطة او قد يكون البس
ــن فاحلمد هللا  ــيئا لعاديات الزم ش
ــبات كأنه ادمن  االفالس يغط بس
هذه البيوت وجيوب اهلها وهناك 
ــة فلي صديق  ــن اصابته التخم م
يعمل سائقا لدى زوجة احد اخوان 

ــة! حتكي مع  ــني من الساس املترف
ــر الهاتف تقول لها  صديقتها عب
ــهرين لم  واهللا تعبت فاكثر من ش
ــكلة ليست بالنقود  اسافر واملش
ــرزم املتنوعة  ــيء بال ــدوالب مل فال
ــن الدنانير والدوالرات لكن زوجي  م
ــاريع! وهكذا حال  ــغل باملش ينش
ــي احملال  ــال! متى يأت ــبه ح ال يش
ونتخلص من االبغال ونشم رائحة 

االموال؟.
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حركة نهضوية عربية جديدة تنبثق في زمنٍ صعب 
ــابه، إلى حدٍ كبير، تلك  ــداً بعد العام ٢٠٠٩، تش ج
ــى التي انبثقت  ــة النهضوية األول احلركة العروبي
ــت القومية  ــام ١٩٠٩.. فاذا كان ــي الع ــل قرن، ف قب
ــنة ١٩٠٩ - ٢٠٠٩،  ــة س ــت مائ ــد عاش ــة ق العربي
ــتى التحديّات، وارتكبت حتت اسمها  وصادفت ش
ــن منطلقاتها  ــرى، فانحرفت ع ــة أخطاء كب جمل
النهضوية املستنيرة، لتغدو أيديولوجيا تتناهبها 
ــة  األيديولوجي ــارات  والتي ــية  السياس ــزاب  األح
ــوفينيات املتصادمة، فكانت أن أجهزت على  والش
ــداف النبيلة  ــي حتقيق األه ــة، فأخفقت ف العروب
ــلة، كأن  ــائل فاش ــمتها وأعلنتها وبوس التي رس
ــلطوياً،  ــياً، أو تتصارع س يتم التغنّي بها رومانس
ــكرية،  ــات عس ــاط انقالب ــا ضب ــب بأمره أو يتالع
ــة، فابتعدت عن  ــات حزبي ــا جماع ــق به أو تتراش
قت  ــا حقّ ــى، بعدم ــة األول ــا النهضوي منطلقاته

ــني  ــرب النهضوي ــني الع ــة ب ــة التاريخي القطيع
ــرب األولى،  ــني مع نهايات احل ــني العثماني واالحتادي
ــن الظاهرة  ــتمرت، ولك ــة العربية قد اس فالنهض

القومية قد أخفقت. 
ــوفينيات  ــدوى الش ــا انتقلت ع ــرعان م ــن س ولك
ــة إليها من  ــية واألفكار النازي ــاليب الفاش واألس
ــة  ــرقت جمل ــل وس ــتعارت، ب ــكان أن اس ــا، ف أورب
ــن تالئم الواقع  ــعارات التي لم تك ــة من الش هائل
ــق أوضاعنا،  ــرورات مجتمعاتنا وحقائ العربي وض
ــرى واملثالية التي نادت  بل ولم حتقق األهداف الكب
ــاتٍ مريرة بهزائمها أمام  ــت انتكاس بها، وانتكس
ــرائيل وغير إسرائيل، وخصوصاً بعدما هيمنت  إس
ــتبداد وزعامات الطغيان وترييف  عليها قوى االس
ــي  ــالم السياس ــة .. وأخيرا اإلس ــرة القومي الفك

بأشكاله العنيفة. 
ــف املصرية، يوم  كتبت في مقال لي في روز اليوس
ــان ٢٠٠٩، إنه كان من احملتم أن تنهزم  ٢٥ إبريل نيس
القومية العربية، ثقافة وإيديولوجية، كونها عبرت 
ــلطات انقالبية،  ــة، أو س ــوى حزبي ــن مصالح ق ع
بر عن أمنيات مجتمع،  ــكرية ال تعّ وحكومات عس
ــل! وعلينا أن نعلم بأن  ــتنارة عق وتنمية فكر، واس
ــرة القومية،  ــتلبتها الظاه ــة قد اس نزعة العروب
ــوم، كثيرا ما  ــل! الي ــمها لزمن طوي ــت باس ث وحتدّ
ــبب كراهية  ــاً وعدواناً، بس ــة ظلم ــتم العروب تش
املوجات القدمية واجلديدة القومية العربية والفكر 

ــى يومنا  ــزل القوميون حت ــي العربي. ولم ي القوم
ــن تاريخهم، إزاء  ــتميتاً ع هذا يدافعون دفاعاً مس
ــتثناء ثلة منهم، راجعوا أنفسهم، فوجدوا أن  اس
مجتمعاتنا عاشت مخدوعةً خديعة كبرى بفعل 
ــي الذي ال وجود له في مجتمعاتٍ لم  الوازع القوم
تكن تعرف إال ما يجمعها (عروبياً). ولكن مع وجود 
خصوصياتٍ يختص بها كلّ مجتمع عن اآلخر، من 
املضحكات القومية أن تغدو كلّ هزائمها بطوالت 

عظيمة . 
ــي ندرك  ــذا اليوم ك ــة ه ــرورة ملحّ ــي الض ــم ه ك
حاجتنا إلى مشروع نهضوي عربي كهذا بعد مئة 
سنة من زوال اإليديولوجيات وممثليها عن الساحة 
ــن ألحزابٍ  ــتبدين ومنظري ــاة ومس ــن زعماء طغ م
ــا؟  ــا ومجتمعاتن ــراً لتاريخن ــاءت كثي ــةٍ أس قومي
ــة إلى من  ــا وثقافتنا العربي ــوج مجتمعاتن ما أح
ــي طرأت في  ــوارض والقوارض الت ــن الع ينقذها م
ــاماتٍ  ــا وظواهرها القاتلة املتمثلّة بانقس حياته
خالتٍ أجنبية،  وصراعاتٍ وحروبٍ باردة وساخنة، وتدّ
ــحق  ــات، وحروب ارتزاق، وس ــعوبيات، وطوائفي وش

مدن، ومتزق مجتمعات .. إلخ. 
ــا معايير  ــة اجلديدة، أجده ــزاتٌ للعروب ــة مرتك ثمّ
ــية  أخالقية وقيماً فكرية، ورمبا تغدو مبادئ أساس
ــون  ــروعٍ عربي نهضوي قادم، إن جنحَ املؤسس ملش
ــة اجلديدة..  ــي بعنوان العروب ــد مؤمتر تأسيس بعق
ــة اجلديدة اليوم  ــروع نهضوي .. تتبلور العروب مش

بأساليب حضارية متمدنة حلركة نهضوية بعيداً 
ر مشهدها وريادتها  عن األدجلة السياسيّة، ويتصدّ

املفكر العربي عزمي بشارة الذي خلّص فكر العروبة 
اجلديدة، ورسم مالمح مشروعها بعقالنية ومهارة 
ــي كتاب عنوانه في  ــي حواره القيم الذي صدر ف ف
ــة  ــر أبو فخر (املؤسس ــى، بتحرير صق ــي املنف نف
العربية للدراسات والنشر، ٢٠١٧)، وأيضا في ثنايا 
ــر سنوات مضت. وأدناه  أدبياته وخطاباته منذ عش
ــم الفكرية  ــة والقي ــر األخالقي ــة من املعايي جمل

للعروبة اجلديدة، كما أوضحها بشارة 
أوال، الدميقراطية حال لقضية االستبداد، وال مكان 
ــة القائمة على  ــم العروب ــلطة باس لطغيان الس

العصبية. 
ــاواة،  ــة واملس ــة االجتماعي ــة والعدال ــا، احلري ثاني
ــة من خالل احلداثة  د الهويات في مجال األم ــدّ وتع

ن. والتمدّ
ــرة تاريخية وانتماء  ــا، العروبة هي ثقافة وذاك ثالث
ــيرة، وال ميكنها  متجاوز للطوائف والقبائل والعش
ــاس اجلنس  ــدم، أو تقوم على أس ــتند إلى ال أن تس
والشوفينية. رابعا، الدين ال ميكن قمعه، فهو حق 
مشروع ملعتقدات اجلماعات املتنوعة داخل األمة، 
ــت  ــه، ليس ــة اجلديدة، في الوقت نفس وأن العروب
ــية كما  ــة أو دمياغوجيا فاش ديناً أو عقيدةً مقدس
ــة، إنها انصهارٌ مع الوطن  وصفت القومية العربي
ــه وواجباته، ال  ــز حقوق ــن وتعزي ــرام للمواط واحت
ــاً للفكرة أيديولوجياً، أو تسييس الدين أو  تقديس

عبادة السلطة. 
ــة املواطنة الناضجة  ــا، اعتماد مفهوم دول خامس
ــد مبدأ  ــة، وتعتم ــات الفاعل ــا املؤسسّ ــوم به تق
ــون الدولة العربية  ــلطات، وأن تك الفصل بني الس

دولة مواطنني، ومنفتحة على العالم. 
ــا، العروبة اجلديدة ترفض امليراث الساخط  سادس
ــة قومية  ــني منفتحة، ال أم ــة مواطن ــي، أم والبال

واحدة مغلقة. 
ــم العقل،  ــة وحتكي ــة والعقالني ــابعا، الواقعي س
ــام واألفكار  ــعارات واألوه ــية في الش ال الرومانس
ــق ثابتة.  ــل معها حقائ ــدم التعام ــة، وع املتخيل

وهوية العروبة اجلديدة انتماءٌ حضاري وثقافي عابر 
لكل أوبئة القرن العشرين. 

ــة، وتربية  ــدة ثقافة نهضوي ــة اجلدي ــا، العروب ثامن
ــرة تاريخية، وانتماء  ــة، وعناية لغوية، وذاك أخالقي
ــى بناء  ــي، ومتطلعة إل ــاء املاض ــم من أخط يتعل

املستقبل بالتفاعل مع روح العصر. 
ــروع تنويري، ملهم  ــة اجلديدة مش ــعا، العروب تاس
ــية واالجتماعية  ــاليب والرؤى السياس لكلّ األس
ــات العربية، كي يعمل  ــة في كلّ البيئ واالقتصادي

مها نحو األمام، ال سحبها إلى الوراء.  على تقدّ
ــة في حتقيق  ــلت القومية العربي ــرا، ملّا فش عاش
ــتراكية،  ــا في الوحدة واحلرية واالش أهدافها كله
ــا منظومة  ــرح ألبنائه ــة اجلديدة تقت ــإنّ العروب ف
ــتركة منفتحة  عربية حضارية قوية تعاونية مش
مة، والسعي إلى إعادة احلقوق العربية كلها  ومتقدّ

من مغتصبيها عبر وسائل العصر احلديث. 
ــراً أقول إنّ العروبة اجلديدة قد انطلقت اليوم،  وأخي
ــا كانت العروبة  ــذ العام ٢٠٠٩، كم ــد من وبالتحدي
ــى قد انطلقت عام ١٩٠٩، فإن كانت األولى قد  األول
ــات واملنتديات  ــها من خالل اجلمعي ترجمت نفس
واملنشورات وتأسيس املؤمتر العربي األول في باريس 
١٩١٣، فإنّ العروبة اجلديدة ترجمت نفسها بنخبةٍ 
ــني واإلعالميني  ــن واخملتص ــن املفكري ــتنيرة م مس
ــارة بعقد  ــور عزمي بش ــد الدكت واملثقفني. وأناش
ــي للعروبة اجلديدة، من أجل ترسيخ  مؤمتر تأسيس
ــوي  النهض ــروع  ــذا املش ــيّة له ــادئ األساس املب
ــتنيراً،  ــتقالً ومس ــي أن يبقى مس ــي، املتمنّ العرب
ــات األمة، وبعيداً عن عبث الدوائر  ومعبرّاً عن حاج
اخلارجية، وأن ال يكون عباءة سياسية للتسلّط، أو 

أيديولوجية للطغيان .

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

ونحن نمر بمراحل 
تقشف جراء انحدار 
اسعار النفط وايضا 
نخوض معارك ضارية 
وشاسعة نحتاج كل 
درهم كي تستمر 
الحياة

سوف تجري اِّـحاصصة 
بكامل صورها واجراءاتها 
اال انهم ال يذكروا اسمها 
لقبحها الذي اصبح كقبح 
الربذعة عند السلطان

كم هي الضرورة ملحة 
هذا اليوم كي ندرك حاجتنا 
إُّـ مشروع نهضوي عربي 
بعد مئة سنة من زوال 
اإليديولوجيات
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الفاينانشيال تايمز: اعتماد الواليات 
اِّـتحدة على السعودية ”خطري“

ــيال تاميز“  ــة ”الفاينانش ــع في صحيف نطال
ــوان ”اعتماد  ــمن بعن ــون راتش ــاالً جلدع مق
الواليات املتحدة على السعودية خطير“.وقال 
كاتب املقال إن ”اختفاء الصحفي السعودي 
ــقجي ورمبا قتله يعتبر  املعارض جمال خاش
مأساة و لغزاً محيراً“، مضيفاً أنه يعتبر أيضاً 
ضربة خطيرة لسياسة الواليات املتحدة في 
ــه كان يُنظر إلى  ــط.وأضاف أن ــرق األوس الش
ــه الرجل الذي  ــعودي على أن ولي العهد الس
ــران، ويبرم معاهدة  ــيقود التحالف ضد إي س
ــيطرة رجال  ــرائيل، ويقوض س ــالم مع إس س
ــحق تنظيم الدولة  ــالده، وسيس الدين في ب
ــارج. ووفقاً  ــه وفي اخل ــالمية في موطن اإلس
لتصريحات محمد بن سلمان فإنه يريد حترير 
اجملتمع السعودي وتغيير هيكله االقتصادي 
ــات املربحة من أكبر  ــن خالل جذب الصفق م
الشركات األمريكية.وأردف أن صداقة سريعة 
نشأت بني األمير السعودي وجاريد كوشنير، 
ــي، موضحاً أن كالهما  صهر الرئيس األمريك
ــا ومعاً يخططان  ــي الثالثينات من عمرهم ف
ــية منطقة الشرق  ــم جيوسياس إلعادة رس

ــعودي كان  ــر الس ــط.وتابع أن ”األمي األوس
ــاك الكثير  ــذ البدء، وهن ــر خطيراً من يعتب
ــا: احلرب  ــي تؤكد ذلك ومنه ــن األدلة الت م
ــول كارثة  ــي أدت إلى حص ــن الت ــي اليم ف
ــانية والعداء املرير مع اجلارة قطر الذي  إنس
متثل بفرض حصار عليها، والسجن املؤقت 
لرئيس الوزراء اللبناني سعد الدين احلريري، 
ــعوديني،  ــال األعمال الس ــزاز أغنى رج وابت
وسجن العديد من الصحفيني والناشطني 
ــم  ومنه  - ــان  اإلنس ــوق  ــال حق ــي مج ف
ــقجي الذي عاش  ــال خاش الصحفي جم
في منفاه االختياري في الواليات املتحدة“.

وختم بالقول إنه ”بدون وجود عالقة جيدة 
ــدة، فإن  ــات املتح ــعودية والوالي ــني الس ب

ــط  ــرق األوس تأثير األخيرة على منطقة الش
ــيراُ إلى أن  ــر فأكثر“، مش ــوف يتدهور أكث س
ــيا، تلعب دوراً  ــات املتحدة، عكس روس الوالي
فعاالً مع جميع القوى السياسية الرئيسية 
ــعودية  ــا إيران والس ــة ومن بينه في املنطق
وإسرائيل ومصر وتركيا، لذا فإن من مصلحة 
ــات  العالق ــور  تده ــن  م ــد  احل ــب  ترام إدارة 

الدبلوماسية مع السعودية“.

حقــوق  ”انتهــاكات   : الغارديــان 
اإلنسان“

ــاالً لردوني  ــة الغارديان مق ــرأ في صحيف ونق
ــم جتاهل  ــن للعال ــوان ”ال ميك ــن بعن ديكس

انتهاكات حقوق اإلنسان في السعودية“.
ــد اختفاء جمال  ــال إنه ”بع ــال كاتب املق وق
ــجقي، حان الوقت لوقف التظاهر بأن  خاش
ــي“، مضيفاً أنه  ــجن املعارضني أمر طبيع س
ــاء والناشطني  ــرات النس ”بعد اعتقال عش
ــي فقط،  ــالل العام املاض ــعودية خ في الس
ــبوع املاضي  ــقجي األس ــاء خاش فإن اختف
ــم يكن أمر  ــي تركيا ل ــالده ف ــن قنصلية ب م

مفاجئاً“.

ــعودية في  ــكام احلكومة الس وأضاف أن إح
ــول ولي  ــذ وص ــا ازداد من ــكات معارضيه إس
ــلمان إلى  ــد بن س ــعودي محم ــد الس العه

احلكم في عام 2017.
ــقجي فإن  ــة الختفاء خاش ــه نتيج وأردف أن
ــذ اجملتمع  ــي أن يتخ ــل ف ــض األم ــاك بع هن
الدولي قراراً حاسما لوقف حملة السعودية 

للقضاء على أي وكل معارض.

آي : تحذيرات ”من القرب“
ــة ”آي“ مقاالً  ــي صحيف ــوم بودين ف وكتب ت
ــلط فيه الضوء على حتذيرات ”من القبر“  س

ــتيفن  ــل س ــاء الراح ــم الفيزي ــا عال أصدره
ــس األمريكي  ــأن الرئي ــغ للعالم بش هوكين
ــروك بريطانيا من  ــك خ ــب وكذل ــد ترام دونال

االحتاد األوروبي.
ــف في  ــال إن ”هوكينغ كش ــال كاتب املق وق
آخر كلمة مسجلة له خالل طرح آخر كتاب 
ــوان ”أجوبة مختصرة  ــه والذي جاء حتت عن ل
ــر على  ــه الكبي ــن قلق ــرة“، ع ــئلة كبي ألس

الكوكب الذي نعيش فيه“.
وتطرق هوكينغ في كلمته إلى التغير املناخي 
ــراض  ــم واالنق ــكان العال ــدد س ــاع ع وارتف

السريع لبعض احليوانات واحلاجة إلى تطوير 
ــة الغابات  ــتدامة وإزال ــادر الطاقة املس مص

واألمراض الوبائية.

ــدرة  ــه بق ــن إميان ــل ع الراح ــم  ــر العال وعبّ
ــات  ــى العقب ــب عل ــى التغل ــانية عل اإلنس
الكبيرة، وحض الناس على ضرورة النظر إلى 
ــم، إال أنه حذر من  ــوم وليس إلى أرجله النج
أن القوى االجتماعية تهدد قدرة العلوم على 

التطور ملا فيه خير لإلنسانية.
ــم الراحل أن ”األبحاث العلمية  وأضاف العال
والتكنولوجية في خطر اليوم أكثر مما مضى 
ــة العاملية  ــة االقتصادي ــبب األزم ــك بس وذل
ــى اقتطاع  ــف التي أدت إل ــراءات التقش وإج
ــة لدعم  ــوال اخملصص ــن األم ــم كبير م قس

جميع األبحاث العلمية“.
ــأن نصبح  ــن مهددون ب ــول ”نح ــم بالق وخت
ــرة نظراً  ــاً على هذه اجلزي ــني اجتماعي معزول
ــاد األوروبي وترامب  لتداعيات اخلروج من االحت

وتأثيرهما على الهجرة“.

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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جواد العطار

ال يخفى ان اختيار الدكتور عادل عبد املهدي 
ــة  ــأة بكاف ــاء مفاج ــة ج ــكيل احلكوم لتش
ــس الكثير من  ــن كوالي ــت ع ــس غاب املقايي
مناقشات الساسة وصراع الكتلة البرملانية 
االكبر ، وان كان هذا االختيار قد حقق معادلة 
ــة  ــدة رئاس صعبة حيث انه ازاح حزب عن س
ــحيه  ــع عليها مرش ــد ان ترب ــوزراء اوال؛ بع ال
ــر عاما. وجلب شخصية  ألكثر من اثني عش
ــب الكتل  ــت عليه اغل ــا؛ اتفق ــة ثاني مرموق
الفائزة. وحقق إجماعا داخليا وإقليميا ودوليا 
ثالثا؛ لم تتح فرصته لغيره من املرشحني في 
ــا رابعا؛ باعتباره  ــابق. ومثل خيارا انقاذي الس
شخصية مستقلة عن االحزاب الفائزة وعن 

ــم يتحقق في  ــان ذاته وهو ما ل ــاء البرمل اعض
الدورات املاضية... والسؤال الذي يطرح نفسه 
هل يستطيع الرجل تشكيل حكومة بعيدة 
ــحيها؟. ــزاب وعن مرش ــات االح عن ضغوط
ــة اوال؛  ــم السياس ــن في عال ــيء ممك كل ش
ــدي ثانيا؛  ــتاذ عادل عبد امله ــي عالم االس وف
ــة تختلف  ــي بناء الدول ــل رؤية ف ــذي يحم ال
ــة والقيادات  ــاً عما يحمله بقية الساس متام
، فاستيزار التكنوقراط وتشكيل فريق وزاري 
ــخصية  عبر منصة الكترونية او مقابالت ش
ــى البلد فريق متجانس من  ممكن ان يجلب ال
ــي اختصاصه بعيدا عن  ــوزراء يعمل كال ف ال
ــوبية واملنسوبية ويكون قادرا  الفساد واحملس
بل جاهزا ملواجهة عظم التحديات املطروحة 
وذات الطابع اخلطير الذي أودى بثقة اجلمهور 
ــرب  ــية واليأس الذي تس بالعملية السياس
ــراء احملاصصة في أدق  الى النفوس مع استش

املناصب وأصغرها. 
ــدة  ــن امل ــة ضم ــكيل احلكوم ــة تش ان مهم
ــاً عن  ــف متام ــات تختل ــتورية مبواصف الدس
ــبه مستحيل  ــابقاتها قد يحمل بعدا ش س

ــتحقاق االنتخابي ورغبات  مع مطالبات االس
واطماع بعض املكونات وميول وطموح بعض 
القيادات... واذا كانت املهمة كما تبدو ليست 
ــتهي رئيس  ــي كما يش ــد ال تنته ــهلة وق س
ــال ام آجال  ــوزراء املكلف ألنه عاج ــس ال مجل
ــان بحكومته املكون  ــة البرمل ــاج الى ثق يحت
ــن القوميات  ــاء متنوع م ــال من فسيفس اص
ــى ثقة تامة  ــزاب ، فإننا عل ــف واالح والطوائ
ــى  ــدي عل ــد امله ــادل عب ــور ع ــدرة الدكت بق
ــم كل الصعاب  ــك احلكومة رغ ــكيل تل تش
ــرة وانه لن  ــف كثي ــي مواق ــا عرفناه ف مثلم
ــن يعرقل  ــدة عن فضح م ــى حلظة واح يتوان
ــان من ترك املنطقة  ــه مثلما نحن نثق ب عمل
ــه وانتقل للعمل  ــي اول ايام عمل ــراء ف اخلض
ــر منصة  ــب الكفاءات عب ــاس وخاط بني الن
ــى إجناز املهمة على اكمل  الكترونية قادر عل
وجه وقد يفعلها داخل قبة البرملان بانصياع 
اعضاء البرملان لتشكيلته او تقدمي استقالته 

وإحراج املعرقلني .. وهذا ما ال نتمناه.
        

 

رسل جمال

ــام الناس  ــى اهتم ــادة، عل ــن محرم ع ــر م ــتحوذ العاش يس
ــالمية، اذ يُخيل  ــة االس ــخ الدول ــني لتاري ــني والدارس والباحث
ــالمي، تلخصت  ــؤرة الزخم للتاريخ العربي واالس للقارئ ان ب
ــوح وأحداث على  ــوراء، وماعداها من حروب وفت ــي يوم عاش ف
ــبب واحد وبسيط  هامش األهمية مقارنة بهذه الواقعة، لس
ــري الذي  ــل التعرية الفك ــة، ومقاومتها عوام ــود القضي خلل
ــوف على االعجاز  ــنا بصدد الوق ــه، اعداء آل البيت، لس مارس
ــة  ــك احلادثة، بقدر التنوير على مواضع النكس التاريخي لتل
ــي ذلك العصر،  ــالمي ف ــيرة التاريخ االس التي حدثت في مس
ــي ظهرت فيما  ــي، واالرتدادات الت ــة التعاطي اجملتمع وكيفي
ــا وما بعدها. تُخلف  ــكلت نقطة حتول ملا قبله بعد، ألنها ش
ــة للزراعة كذلك فأن  ــركان وراءها تربة خصبة وصاحل ثورة الب
االنعطافة التاريخية تغير من مجرى التدفق الزمني الرتيب و 
تكون أشبه بصعقة كهربائية منشطة. لهذا كان لعاشوراء 
ــالمي أنذاك،  ــة لذهنية اجملتمع االس ــع عنيف وصدمة قوي وق
ــلطة احلاكمة على  ــوده الس ــكريا تق ــا متثل انقالبا عس ألنه
الدين والعقيدة احملمدية احلنيفة، اكثر ما كان يُفزع في االمر، 
ــبعني عاماً،  ــري العود لم يبلغ الس ــالم مازال فتيا، ط ان االس
ــر االمم واالديان االخرى.ان  ــو، اذا ما قيس بعم ــازال بطور النم م
ــة جتريف فكري للعقول  ــة االعالمية أنذاك قادت عملي املاكن
ــول محمد  ــية الرس واالذهان وحرف االنظار عن مفهوم (قدس
ــاحة االحترام حتى  ــلم) وتقليص مس صل اهللا عليه وآله وس

انتهى األمر الى التطاول على آل البيت بالضرب والشتم!
ان في صمود الركب احلسيني بعد العاشر من محرم وهو في 
ــة  ــا وعبرا بل هي مدرس ــام، دروس طريقه من العراق الى الش
لها خطة اولية قريبة، متثلت بسقوط الدولة االموية ومنهج 
ــينية  ــدى، يتمثل بخلود القضية احلس ــتراتيجي بعيد امل س
ــاء، بعيداً  ــيرة االنبي ــذا، فهي تطبيق عملي ملس ــى يومنا ه ال
ــطير، هي قارورة التفاعل لألفكار الثورية،  عن التنظير والتس

ــون لها امام  ــداث االخرى تبدو باهتة ال ل ــت من كل االح جعل
ــورائية احلزينة، كان  لدخول  حمرة كربالء. بعد الواقعة العاش
ــر ، وهي  ــي االول من صف ــى مجلس يزيد ف ــيدة زينب عل الس
ــي  ــوس، بعيداً عن اجلانب السياس ــر اخر على النف مقيدة اث
ــهد من اربع زوايا، االولى  ــة هذا املش القائم أنذاك، يجب دراس
انها أمراة والطبيعة حتتم ان تكون خجلة ال تقوى على احلديث 
في مجلس الرجال، الزاوية الثانية؛ انها مسبية وجاءت تسير 
مشياً من العراق الى الشام، ال نستطيع تقدير حجم التعب 
ــائل نقل  ــني مدينة وأخرى بوس ــوم ونحن نتجول ب ــم الي واألل
حديثة، الزاوية الرابعة لم يكن شعور التعب من أجهد قواها  
بل االحساس باحلزن والكرب، هو ما زاد من معاناتها فهي من  
شهدت مقتل اوالدها واخوانها، وكل من تتقوى وحتتمي بظله 
ــزن ان يغزوها،  ــمح للح ــى فرصة للحزن ، ولم تس ــم تُعط فل
ــني  ــا كانت على دراية تامة  انها قائدة املعركة بعد احلس ألنه
ــال واالنتصار وهي تقود  ــس أمامها اال القت ــالم، ولي عليه الس
ــخصية  ــاء واالطفال! قد يُخيل للبعض ان ش ــا من النس ركب
ــخصية منغلقة، ال  ــالم، كانت ش ــيدة زينب عليها الس الس
ــم تتعامل مع  ــم اخلارجي، كونها ل ــتطيع مجابهة العال تس
ــباب، املتوقع  ــد الصبا والش ــرة في عه ــاس بصورة مباش الن
ــتطيع ان تتمالك  ــرة، غير متزنة، ال تس منها ان تكون منكس
ــأش، واألجدر  ــد رباطة للج ــها، في حني كانت هي األش نفس
ــموخ،  ــورت اإلباء واملنعة والش ــادة العيال، فقد ص ــادارة وقي ب
ورفض االنكسار والضعف بدخولهم جمللس يزيد. أما السيدة 
ــالم كانت مثاال في تطوير قدرات النساء في  زينب عليها الس
ــدت مثاال حيا للمراة القوية، وصارت أمنوذجا  عصرها، اذ جس
ــارا لقدرتهن على  ــاء، معي ــا وقيمة عليا، لصمود النس مثالي
ــان حالها يقول، ان املصائب على فداحتها  التحمل! كأن لس
ــت مبررا للجزع، او االعتراض على  وعظم وقعها، اال انها ليس

حكم اهللا سبحانه، او االستهانه باحلجاب او الستر.
ــان قوته،  ــبب ليكثف االنس ــل العكس جعلت من احلزن س ب
ــتاته، ويرمم صدع روحه، فهو يرفع سقف التحدي،  ويلملم ش
ــى مواجهة تلك  ــان عل ــه قابلية االنس ــع مع ــل ترتف وباملقاب
ــوي، ألنه خير وأحب  ــان املؤمن الق الصعاب، ونقصد به االنس

الى اهللا من املؤمن الضعيف.
انها ثقافة حماسية تنبذ الضعف واالستضعاف، بكل صوره 

واشكاله وتزرع القوة في النفوس .

حنني اِّـساعد 

ــرأة العراقية بعد  ــام للم ــد الوضع الع يع
ــة  ــاعي احلكوم ــم مس ــذا رغ ٢٠٠٣متذب
ــكل  ــاواتها بالرجل اذا تش العراقية ملس
ــاء %57من مجموع السكان وتُعيل  النس
ــر أسر اذا  امرأة ارملة واحدة من أصل عش
كشفت دراسة مؤخرا ملنظمة اوكسفام 
ــاث كن ضحية للعنف وان  ان %55 من اإلن
ــري فيما  %22 منهن تعرضن للعنف االس

ــت في ٢٠٠٣  انخفض عدد الوزيرات من س
الى واحدة في تشكلية احلكومة األخيرة 
ــب االقتصادي  ــل ثقل حتمل اجلان ما يجع
ــوق  على املراةٌ مجتمعيا وانخراطهن بس
ــةً في بلد  ــذي يدر أرباحا خجول العمل ال
ــراةٌ في  ــل امل ــة اخرى عم ــن جه ــي وم غن
ــي وبكلتا احلالتني تعاني  القطاع احلكوم
ــرتها ماليا  ــل اس ــط كبير لتعي ــن ضغ م
ــم البرنامج  ــوع يدع ــذا املوض وكحل له
ــاء املتاثرات بالنزاعات  االمنائي وضع النس
ــات قضايا  ــوارث ومنها دمج مخرج والك
ال  ــجيع الفعّ ــوع االجتماعي والتش التن
ملشاركة اإلناث في وضع وتنفيذ البرنامج 

ــتجيبة  ــاش املس ــة االنع ــان عملي وضم
ــي تعزز  ــي الت ــوع االجتماع ــا الن لقضاي
ــر القدرات  ــا متكافئة للمرأة وتطوي فرص
ــي وحتويل  ــول االجتماع ــل التح ــن اج م
مقترحات هذا البرنامج الى واقع ملموس 
يعني املراةٌ التي عانت كثيرا من انتهاكات 
ــاواتها بالرجل  احلروب املتتالية وعدم مس
ــيا  ــدم متكينها سياس ــرة طويلة وع لفت
ــن يبقى  ــب املهمة لك ــادة املناص ــن قي م
العبء االقتصادي عليها من أشدها ذكرا 
بغياب الرجل بحياتها وحتولها الى املعيل 

الرئيسي ألسرتها.

ــع عامة،  ــة، ينتقدها اجملتم ــة وفعلي ــة ومعنوي ــكاليات لفظي ــة إش ثم
ــباب  ــع األقوال دون معرفة األس ــب، وبتناقض األفعال م ــها  األغل وميارس
الكامنة لإلزدواجية، بفعل يحرمه الشخص  على اآلخر ويحلله لنفسه، 
ــب اخلطأ ويعرف أنه  ــس أن الضرورة تتطلب، ويرتك ــة أو إقناع النف بقناع

خطأ، وال يقبل اإلنتقاد فيصر مجادالً وان أمسك احلقيقة.
ــل األعلى، وأنه تواق  ــة العامة واملث الفرد يتأثر باحمليط والتربية والسياس
ــراف حاضره  ــتصبح  أع ــاء مثله األعلى س ــواب، إالّ أن أخط ــل الص لفع
تْ األقوال واألفعال السياسية العراقية منذ عقود الى  رِّسَ ومستقبله. كُ
عراق بعد ٢٠٠٣، وعملت على ترسيخ مفهوم الفرد وتغييب دور اجلماعة، 
ــن حديد ال جماعة متكاملة،  ــخاص تنفيذيني بقبضة م بالبحث عن أش
ــات  ــوز، ووضعهم ضمن املقدس ــخصنة القضايا ومتجيد الرم ــرزت ش وب

وتقرب من اإلله، فكانت لإلنطباعات ثوابت ال ميكن ازالتها بأجيال.
ــارك بعض القادة السياسيني ومبساندة وسائل اإلعالم أو مساندتهم  ش
ــوهاً، ليدفن  ــاً هجيناً مش ــرأي العام، أوجدت خطاب ــتيت ال لها، في تش
ــتركة بني قوى اجملتمع، وسعى الفكر السياسي املدروس  اإليجابيات املش
ــعيب الرأي العام والفكر اجملتمعي،  واملنطوي على تكوين الذات، على تش
ــة   ــداف. لم ينجح بعض الساس ــات فكر وطموحات وأه ــود تقاطع بوج
ــاملة، والقيم  ــية واإلقتصادية الش ــة التوازن بني التنمية السياس بإقام
ــوى  ــقيط، التي ال تتحدث س ــات التس ــدوا خطاب ــل اعتم ــة، ب اإليجابي
ــلبي ورأي عام  ــرد باملثل، وبالنتيجة خطاب س ــلبيات اآلخر الذي ي عن س
ــة وأمنية وخدمية  ــا املواطن؛ إقتصادي ــلبيات، وضغوطات يراه ــرى الس ي
وإجتماعية، وأدت الى فقدان كثير من القيم التقليدية، وبرزت أعراف ال تنم 
عن قيم اجملتمع، وغيرت شكل عالقة الفرد بالعائلة والعمل ومؤسسات 
ــلطوي والدكتاتوري  ــح للدميقراطية قمع الفكر الس ــة، فيما لم يت الدول
داخل الفرد السياسي، وإنتقلت العدوى للمجتمع، ومنهم من استخدم 
غطاء الدميقراطية لنيل مكاسب حزبية، ولم يُفرق بني الثورة والدولة، وال 

السلطة والبلد.
ــكل  بش ــد  البل ــاء  بن ــن  ميك ال 
ــم  ــن احلك ــم يك ــتدمي، مال مس
ــام  قي ــن  ميك وال  ــتقيما،  مس
ــبقها  تس ــم  ل ــا  م ــة،  التنمي
البحث  ــد  وعن تربية،  ــة  سياس
ــاح، فعلى  ــالح واإلنفت عن اإلص
ــل تكاليف النجاح  اجلميع حتم
وتقاسم األرباح، وإزالة الفرق بني 
املسؤول والفالح، وهنا ال تطرف 
ــدد  ــردي، وال تع ــل الف ــي الفع ف
ــدة الثقافة  ــر قاع ــكار تكس أف
ــة  الهوي ــد  وتُفق ــة  التقليدي
ــة  ــع العومل ــي وض ــة،  ف األصلي
ــة اجلديدة، التي  والنظم العاملي

تدعو لإلنسالخ عن قيم اجملتمع بذريعة التحضر، فيما كان ضمن منهج 
ــة التجارية والفكرية،  ــوان اإلقتصاد احلر واحلري ــدود الدولية بعن إزالة احل
ــودة للقبلية،  ــر اإلرهاب والتعصب والع ــر فك أثر في بعض املكامن بنش
ــيون  ــام حتت قيود، يضعها السياس ــتجعل من الفكر الع ــباب س واإلس

بعلم أو بدونه برقاب شعبهم .
ــية، والفكر العام  ــم عامل في صناعة الرأي العام هو القيادة السياس أه
ــرأي العام  ــوه ال ــية نابعة من قيم الوطنية، وتش ــي من تربية سياس يأت

يُحرف الفكر العام وبالعكس.
ــيجعل اجملتمع  ــون الفكر في ظاهره صواب، وباطنه خراب، س عندما يك
ــوه، ويتحول من  ــوش مش ــه العام مش ــال،  ورأي ــوال باألفع ــض األق يناق
ــدة القيم  ــري، البعيد عن قاع ــى التحريف الفك ــي ال ــف اإليجاب التوظي
ــد الظاهرة ويفعلها  ــة ومجتمعها، لذا جتد اجملتمع ينتق ومصلحة الدول
ــوش الرأي العام لغرض  ــي األعلى؛ يش ــر، لقناعة أن مثله السياس بالس
ــا حتتاجه  ــوى أداة تضليل، وم ــي س ــا فكره السياس ــط احلقائق، وم خل

الشعوب، رأي عام موحد، يقود الى فكر عام منتج.

عبد الزهرة خالد

ــع  ــر م ــري صف ــام يج ــي كل ع ف
ــمال  الش ــو  نح ــدام  األق ــة  هرول
ــل  دلي ــوالء  ال ــة  بوصل ــذا  تَّخِ مُ
للهالل  ويحسب  الطريق  عالمات 
ــات مع  ــا يب ــاب عندم ــف حس أل
ــرادق  ــقف الس ــني حتت س الراحل
ــعاع  ــوت االهازيج ال يعرف ش وص
ــة الليل وجود  ــمس وال لعتم الش
ــيك  ــر التي تنس ــارات احلناج وعب
أملك وساقيك املتورمتني.ال يحتاج 
ــى حقيبة أو جواز  املغادر منزله إل
سفر ، بل قلب يعكتز على قدمني 
ــب لألميال حساب، عرق  ال يحس
ــة البدنية  ــو وقود الطاق اجلبني ه
ــارع وغبار العبور..  تأكل لون الش
ــرده ومن  ــق مبف ــن ينطل ــاك م هن
ينطلق مع عياله الصغار والكبار  
ــر قناطر الوجدانية نحو مكان  عب

ــون  ــاس ثابت ــان ، أن ــظ باإلمي مكت
ــوف ينتظر جلوس  ــاد الوق مع أوت
ــادة الدالل وميرّ  ــوف على وس الضي
ــاً  ــات علن ــل الوجن ــيم يقب النس
ــف الطيور على  أمام اجلموع . تق
أسالك الطاقة ، والهدهد الغائب 
يعود ليعد الغائبني ويذكر أسماء 
احلضور ، بلقيس لم تعد ملكة بل 
ــفت عن ساقيها قرب سكة  كش
ــن للعالم بإن هناك  احلديد لتبره
ــيكون  .لم تكن عادة أو  ــيئا س ش
ــعيرة تثبت قوة  تقليدا بل هي ش
ــد أن يجتمع اجلميع في  اإلميان بع
ــل أن  ــم قب ــة له أداء األدوار املوكل
تتدخل احلكومة في بعض األمور  
ــني. ــض املتحزب ــها بع أو يسيس
ــافر  ــب حينما يأتيك املس ال تعج
ــدود بعد ختم اجلواز  من خارج احل
ــاداً كلياً  ــد اعتم ــول يعتم بالدخ
ــب والصدق  ــات الترحي على كلم
ــوف ، جتد في  ــة الضي ــي معانق ف
ــاه النفس وما  الطريق كلما تتمن
ــي تلبية ربانية حينما  أدري هل ه
تشتهي سمكاً أو دجاجاً مشوياً 
ــة  ــوق رزٍ  ، ثقاف ــم ف ــة حل أو قطع
الكرم جتاوزت التفاسير والتحليل 
، رمبا يقول قائل ستنتهي في عام 
أو عامني والغريب أن ذلك تضاعف 
ــها أي معيار  ولم يحسب لقياس

ــة متكاملة كبناء  أو ميزان .قطع
ــان ، دورة احلياة  ــد في اإلنس اجلس
الطبيعية وما عليك إال أن تسلك 
ــن  ــك م ــن يداوي ــد م ــق وجت الطري
ــية مستعصية على  حاالت نفس
ــة ، عادة ما تكون بني  أطباء املدين
ــة أما في  ــرص للراح ــواط ف األش
ــك الالعب  ــوط الواحد يالقي الش
بكل سرور وحيوية يواصل املسير 
ــرعت نحو  ــد اخلطوة األولى ش بع
ــن يظهر  ــوب ، م ــمال أو اجلن الش
ــوع غير  ــذا املوض ــن ه ــث ع احلدي
ــن  ــذ م ــي وتتخ ــق العمل التطبي
ــافر بك  ــل أو النهار جمالً يس اللي
ــب  ــت حس ــس تنوع ــر تضاري عب
ــن  ع األرض  ــاض  وانخف ــاع  ارتف
مستوى البحر. في املدن تقلصت 
ــى  ــة إل ــوادث االجرامي ــبة احل نس
ــب الفضيلة  ــر وازدادت نس الصف
ــي الطريق على عكس التنافس  ف
ــام الطريق  ــات إزدح ــديد أوق الش
اخلانق بالعجالت وتختلف النيات 
ــام الكعبة  ــى أم ــر حت بني البش
ــاجد  ــوب وفي املس ــاوى القل تته
تتنوع السجود والركعات حسب 
فالتقوى  ــود  للمعب ــد  العاب ــة  ني
والورع هو املقصود . تتوزع املواكب 
على جانبي الطريق من وإلى كربالء 
ــا على تقدمي  ــس فيما بينه تتناف

أفضل اخلدمات للمارين إلى القبة 
الذهبية وتسمع مكبرات الصوت 
ــيد ويشد العزم  فيها تالوة األناش
صوت وتوسل املضيف ، فال عجب 

ــادرات وخدمات قد  ــراه من مب مما ت
ــن وصفها وتقصر  يعجز القلم ع
ــرح تفاصيل الشعور  األلسن بش
وأنصح الكتاب في النزول للميدان 
ــر دليل . جربت ذلك  فالتجربة خي
عام ٢٠٠٦ أجهشت بالبكاء على 
املنظر قل نظيره بني األمم ولو رأيت 
ذلك في أحداث تفجيرات ١١ أيلول 
ــت نفس  ــي أمريكا لكنها ليس ف
ــي يتعامل  ــة والفطرة الت العفوي
ــني منظر  ــا العراقيون .وأدهش به
ــي محافظة  ــاء ف ــد األحي في أح
ــط عندما  ــات الوس ــن محافظ م

ــام  أم األرض  ــون  املضيف ــرش  أفت
ــم تكتمل في  ــي ل ــم الت بيوتاته
ــوا كثيراً على  ــاء إال أنهم أحل البن
ــق الفواكه  ــوق صنادي ــوس ف اجلل
ــاول الفطور مع أقداح  واخلضر لتن
والزجاجية.  ــة  الكارتوني ــاي  الش
ــن اجلود  ــي القصص ع ــرة ه كثي
والكرم  وعليه جتد التفسير الذي 
جعل اإلمام احلسني عليه السالم 
اختار العراق ليكون مكان مدفنه 
وكذلك أبوه وأبناؤه أكيد أن الكرم 
ــبب الرئيس . ال يستوفي  هو الس
ــي  الت ــطورة  األس ــذه  ه ــال  املق
ــدة مختلفون  ــاذج فري يخطها من
ــم الفقر  ــعوب رغ ــن باقي الش ع
ــتوى التعليم  ــوز وحتى مس والع
ــى لكنهم ضربوا املثل  يكون األدن
األعلى القيم والتعامل اإلنساني 
لكال الطرفني السائرين والواقفني 
ــاد فرص  ــواء في إيج على حدٍ س
ــة.  ــي واملثالي ــو الرق ــاء نح اإلرتق
ــف األجانب  ــجع هذا املوق قد ش
والعرب من املرور عبر هذه املواكب 
ــل  ألج ــني  الضريح ــى  إل ــوالً  وص
ركعتني أو أكثر قربة إلى اهللا تعالى 
وكأن  ــار  بالنه ــل  اللي ــون  يواصل
الغريب  اليوم محسوب لألربعني. 
ــل احلكومة  ــر أن في تدخ في األم
ــيؤدي إلى اإلرباك والفوضى في  س

تنظيم مسير عشرات املاليني من 
البشر خالل أيام معدودة قد تصل 
إلى أكثر من عشرين يوماً  فالنقل 
ــدمي اخلدمات  ــت وتق ــي واملبي اجملان
الطبية وترتيب املمرات الطبيعية 
ــى محافظة  ــالكة إل األمنة والس
كربالء وتشعر بأمان كاف من كل 
النواحي ويشجع ذلك على تكرار 
ــير رغم معاناة حرارة  الزيارة واملس
اجلو وأشعة الشمس الالهبة لكن 
ــد يصل إلى نزول  لطف الرحمن ق
ــة ربانية  ــكل كرم وعناي الغيث ب
ــاك بعض  ــام هن ــذه األي ــي ه . وف
ــيارة  ــوة في حيّنا يأجرنّ س النس
تقلهنّ إلى صحراء السماوة بعد 
ــمك  ــر ( متن بقالء ) والس التحضي
ــازج مع كافة املقبالت لتقدمي  الط
ــن يحالفه احلظ في  وجبة غداء مل
هذه الساعة باملرور. على مستوى 
األخالق يرتقي اإلنسان بسلوكيته 
ونسيان األنانية والتقدمي التفاني 
ــه  ــبيل أخي ــي س ــة ف والتضحي
ــلم مهما كانت جنسيته أو  املس
قوميته ويحس اجلميع بإنسانيته 
ــاء . قلما  ــة بني األمم جمع محترم
ــا  ــاس أمن ــني الن ــاجرةً ب ــرى مش ت
ــى الفضيلة والرفعة  التنافس عل

ليفوز اجلميع فوزاً عظيما .
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ــي وقفة وجولة  لنا في كل عام دراس
ــدة واالالم جديدة  جديدة وهموم جدي
ــها كلنا كمجتمع وافراد  وها  نعيش
ــي اجلديد بدأ متاخراً  هو العام الدراس
ــدأ , وقد نادت كل  ــل من ان لم يب افض
ــة مبجانية التعليم  احلكومات احلالي
ــا حبر على  ــابقاً لكنه ــا كان س كم

ورق.
ــدم العلم  ــم ويتق ــدم االمم بالعل تتق
ــول واالخالص   ــة  بوجود العق بالتربي
هذا هو ميزان تقدم الشعوب والبلدان 

وغير ذلك كذب وافتراء . 
ال يخفى على القارئ املثقف الكرمي ان 
اركان التربية والتعليم هي : الطالب 
ــع ، االجواء  ــدرس ، املنهج ، اجملتم ، امل
الدراسية ، ولن نكون مثاليني لو قلنا 
ان حرص الطالب على مستقبله هو 
ــون قد حتقق  ــتقبل البلد وبه يك مس

الركن االول . 
اذا اخلص املعلم او املدرس في ايصال 
ــة  الى عقل  ــة والتربوي ــادة العلمي امل
ــخصية قوية واخالقية  الطالب وبش
ــد حققنا  ــة وبأناقة ، نكون ق ومهني

الركن الثاني . 
ــة  ــة التربوي ــادة العلمي ــت امل اذا كان
منسجمة ومتناسقة وواضحة على 
ــب  ــم العقل حس ــل وتالئ ــر املراح م

االعمار فقد حتقق الركن الثالث ،
ــة العوائل)  ــع (مجموع اذا كان اجملتم

متفاعلة ومتواصلة مع ادارة املدرسة 
ومتابعة ومراقبة البناءها الطلبة عن 

قرب نكون قد حققنا الركن الرابع ، 
ــية من أبنية  اذا كانت االجواء الدراس
ــة وفيها كل  ــة ونظيف ــة راقي منوذجي
ــائل  والوس ــة  اخلدمي ــتلزمات  املس
التوضيحية العلمية وصفوف ورحالت 
ــي اجللوس اي  ــة وبدون تزاحم ف مريح
ــي الصفوف وكذلك  اعداد طبيعية ف
ــبة ، نكون  ــية املناس تامني القرطاس

قد حققنا الركن اخلامس ، 
ــس اهمية كبرى  ــق علم النف وقد عل
على هذه املرتكزات او االركان واعتبرها 
ــة لدفع عجلة التقدم  القوة احلقيقي
لالمام النها تؤثر في نفسية وعقلية 

الطالب املتلقي للتربية والتعليم ،
ــة تعني من  ــع يعلم  ان التربي واجلمي
ــف االول االبتدائي وحتى الصف  الص
السادس االبتدائي ، ويبدأ التعليم من 
ــادس  ــط الى الس الصف االول متوس
ــة التعليم  ــدادي ، ثم تبدأ مرحل االع

العالي في اجلامعات.

وليســت  العامــة  اِّـشــاهدات 
الشمولية :

-1 املرحلة االبتدائية :
البؤس الواضح على التالميذ ،

البؤس الواضح على االبنية املدرسية 
والتزاحم في اجللوس ،

ــتلزمات  مس ــي  ف ــح  الواض ــؤس  الب
الدراسة ، 

ــي آن  ــني ف ــذ واملعلم ــيب التالمي تس
واحد .

انتشار الدروس اخلصوصية لالبتدائية 
ــوء التدريس املتعمد من  ــبب س ، بس

قبل ادارة املدارس واملعلمني ،
ــدي  ــح وج ــل واض ــود تواص ــدم وج ع
ــة ، ما خلق  ــني اجملتمع وادارة املدرس ب

الغموض عن مصير التالميذ ، وخاصة 
ــدارس ال تطلع التالميذ او  ان اغلب امل
عوائلهم باملستوى التربوي والعلمي 
ــن  ــدأ م ــب يب ــة التخري ، بداي ــم  له
االبتدائية ، حيث ضعف التركيز على 
ــاء جيل ناضج  ــة االولية النش التربي
ــه واجملتمع وبالتالي  وواع خلدمة نفس
ــألة  ــتقبالً ، واملس خدمة الوطن مس
ــول  قب ــدم  ــي ع ــدة ه اجلدي ــة  املهم
ــي املدارس لعدم  ــجيل االطفال ف تس
ــية او عدم توفر  كفاية االبنية املدرس
ــنة  املعلمني ما يجعلهم يفقدون س
ــية ، والغريب  ــم الدراس ــن اعماره م
ــة ومعلمني في  ــود ابني ــي االمر وج ف
ــة والتي ال تقل قباحة  املدارس االهلي
في التربية والتعليم  وعدم االخالص 

وتزاحم اجللوس للتالميذ ،
-2 مرحلة املتوسطة :

ــذ االبتدائية الذين  ــا تالمي ياتي اليه
حالفهم احلظ في النجاح اما باملادة 
ــل منهم  ــض القلي ــش والبع او الغ
ــخصي والدفع والدعم  باحلرص الش

العائلي ،
ال تختلف هذه املرحلة عن سابقتها 
ــع وجود نضج اكبر للطالب ، حيث  م
ــخصية بعض  ــيب وضعف ش التس
املدرسني وهمهم املالي قبل العلمي 
ونعزي ذلك الى الضعف الواضح من 
ــناد املدرسني  احلكومة من دعم واس
ــائري ملساندة  ، وهنا دخل املد العش
ــن ال  ــاح مل ــل النج ــن اج ــالب م الط

ــتحقه ، اضافة الى الغموض في  يس
ــات او اطالعهم  ــلوب منح الدرج اس
ــب  الطال ــرف  ليع ــوح  بوض ــا  عليه
ــتوى ابنائهم ،  ــم مبس ــاء اموره واولي
ــخصية  ــذا مما خلق العداوات الش وه
ــزاز املادي بل  ــتهدافات ، او االبت واالس

ــزاز االخالقي! بعد  وصل الى حد االبت
ــى  ــالن النتائج النهائية ، وال ننس اع
ــل كاهل  ــة التي تثق ــدارس االهلي امل
ــى  ــرى حت ــة الكب ــل ! والطام العوائ
مدرسي تلك املدارس يجبرون الطالب 
ــي  ف ــم  وه ــة  دروس خصوصي ــى  عل
مدارس خاصة  وهناك ظاهرة خطيرة 
السباب ترك الدراسة او التسيب هو 
احلاجة املادية لعوائلهم الذين ينزلون 
الى شوارع العمل او يصل ببعضهم 

الى االنزالق نحو الهاوية !!!!
3 - املرحلة االعدادية :

ــن حالفه  ــض مم ــا البع ــي يصله الت
ــظ ( وليس العلم ) في النجاح في   احل
ــط  ــا للصف الثالث املتوس البكلوري

ومبستويات مختلفة، 
ــباب  ــي مرحلة الش ــة ه ــذه املرحل ه

ــاً ونضجاً ( وهو  ــاح االكثر وعي واالنفت
ــالب  ــة االنق ــي مرحل ــروض ) ، وه املف
ــب وحتديد  ــي حياة الطال ــر ف والتغيي
ــا الفالح او  ــتقبل فأم ــر واملس املصي
ــد  الضياع ! وفي هذه املرحلة يتجس
العلم مع الثقافة والتطور ، ولكن في 

ــيب االكثر  هذه املرحلة نرى التس
ــالب الباحثني عن  ــل الط ــن قب م
الراحة املؤقتة والنجاح دون العلم 
اي انه يفكر ان ينجح بكل الطرق 
ــبه  ــه العلم الذي يكتس وال يهم
ــون عن  ــن يبحث ــون الذي ، واملدرس
ــي ،  ــل العلم ــادي قب ــب امل الكس
ــة التي كما  ــح املدارس االهلي وفت
ــن املدارس  ــوءاً م ــل س ــا ال تق قلن
احلكومية عدا في جمالية االبنية 
ــراث بعدد الطالب  فقط دون االكت
في الصف الواحد حيث يصل في 

ــل الدروس  ــدارس اخلاصة وب اغلب امل
اخلصوصية الى اكثر من اربعني طالبا 
ــف الواحد مع ارتفاع تكلفة  في الص
املدرسة او املدرس اخلصوصي وبارقام 

خيالية . 
وقد ال تكون النتائج النهائية مبستوى 
ــد املبذول وهذا  ــرف املالي او اجله الص
ــس  التدري ــتوى  مبس ــق  يتعل ــاً  ايض
ــئلة البكلوريا ، اال من  ــتوى اس ومس
االلكتروني  الغش  ــائل  استخدم وس
ــمولية ،  ــس الش ــتثناء ولي ــع االس م
ــير الى نقطة مهمة  وهنا احب ان اش
وجوهرية وهي عبور هذه املرحلة التي 
ــاي طريقة كانت ،  وصلها الطالب وب
ــر وحتمل وصرف املال  املهم قاوم وصب
والوقت للوصول الى مرحلة السادس 
ــا وعليها يتوقف  ــدادي التي فيه االع
ــاز االمتحان  ــن اجت ــتقبله ، فم مس
ــينافس كل  واكرر وباي طريقة !! فس
الناجحني لكي يحصل على جامعة 
ــم  ــبون فه ــا الراس ــا ، ام ــة م او كلي
ــيء !!! وهذا  ــروا كل ش ضاعوا وخس
ــب وجهة نظري !  ــس انصافا حس لي

فيجب ان يجتازوا املرحلة !
( وهذا ال يتناقض مع انتقادي للعملية 

التربوية او العلمية الننا سندخل الى 
احلالة االنسانية واالحباط النفسي)! 
ــبق ان قدمت مقترحاً عن شمول  وس
ــان بالنجاح  ــبني في امتح كل الراس
ــة النجاح 50%  ــا نعطيهم درج اي ام
ــهادة اجتياز  لكل الدروس ومنحه ش
ــادس مع مالحظة عدم قبولهم  الس
في الكليات او اجلامعات احلكومية او 
االهلية ، وكذلك تقليص النفقات في 
ــي او العائلي ، حيث  ــرف احلكوم الص
ــم  التوجه لالعمال والوظائف  ميكنه
االخرى التي تتالءم مع شهادتهم كأن  
ــلك  ــال خدمة او في الس يكونوا عم
االمني افضل من قبول االميني فيها! 
وانتم تعرفون الفرق بني االمي وبني من 
ــهادة في اسلوب التعامل او  حمل ش
ــن ، وهذا ال يوثر  ــب مع االخري التخاط
ــام للتعليم في  ــتوى الع ــى املس عل

العراق رغم ضعفه،
4 - املرحلة اجلامعية :

ــدد  ــاس بع ــول ان االمم تق ــا نق عندم
ــد  ــا نقص ــا فانن ــا ومثقفيه علمائه
ــب خريجي اجلامعات  بهم على االغل
ــي نهاية املطاف  بالتحديد ! والتي ه
للطالب لكي يدخل في معترك احلياة 
ــة التي يجب  ــة ! وهي املرحل العملي

ــاً واجبارياً وال  ــم فيها زق ــزق العل ان ت
ــل  مجال للتراجع او اخلمول او الكس

او التسيب ،
ــة االن في هذه  ــاهداتنا اخملزي وما مش
ــى الوراء  ــل رجوعنا ال ــة اال دلي املرحل
ــف والضياع ! حيث  الى عصر التخل
ــيطرة  ــي الس ــي ف ــف احلكوم الضع
ــار ظاهرة  ــى التعليم فيها وانتش عل
الكليات االهلية املتسيبة واملتصيدة 
في املياه العكرة التي ادت الى تخريج 

افواج من اخلريجني االميني !
ــات  ــي اجلامع ــس ف ــل التدري ــال يق ف
احلكومية عن التدريس في املدارس من 
ــبب التحزب الذي  خالل التسيب بس
ــكيل  ــى اروقة اجلامعات وتش دخل ال
ــميات مختلفة  ــت مس ــع حت مجامي
ــب ! والنجاح  ــيب والتغي ــز التس جتي
ــود ظاهرة  ــون ، اضافة الى وج املضم
ــا الكليات  ــي  ام ــس اخلصوص التدري
ــس بات مضحكا  ــة فان التدري االهلي
ــات  العالق ــى  عل ــى  ويبن ــال  ومخج
الشخصية واملادية والنجاح مضمون 

مع الدفع الشخصي .

يتبع

تتقدم االمم بالعلم 
ويتقدم العلم بالرتبية  
بوجود العقول واالخالص  
هذا هو ميزان تقدم 
الشعوب والبلدان وغري 
ذلك كذب وافرتاء 

 كثرية هي القصص عن
 الجود والكرم  وعليه تجد
 التفسري الذي جعل اإلمام
 الحسني عليه السالم اختار
 العراق ليكون مكان مدفنه
وكذلك أبوه وأبناؤه

 الفرد يتأثر باِّـحيط
 والرتبية والسياسة
 العامة واِّـثل األعلى
 وهو تواق لفعل
 الصواب إالّ أن أخطاء
  مثله األعلى ستصبح
 أعراف حاضره
ومستقبله

 احللقة االولى

ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 واثق الجابري

 خارطة طريق
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ــرى راقبت حكومة  ــن جهة أخ م
ــف عن  ــوفيتي املوق ــاد الس االحت
ــن رفضها ألي  ــت ع ــب وأعلن كث
ــي منطقة  ــكري ف ــل عس تدخ
ــب ماورد  ــرق األوسط بحس الش
ــن  ــادرة م ــة ص ــة فوري ــي برقي ف
السفارة البريطانية في موسكو 
ــى وزارة اخلارجية  ــا إل ــت به بعث
ــر  ــادس عش البريطانية في الس
ــان احلكومة  ــأن بي ــن متوز، بش م
ــوفيتية املوجه إلى الواليات  الس
ــق  املتعل ــة  األمريكي ــدة  املتح
إلى  والتنبيه  ــا،  قواته ــحب  بس
ــاذ إجراءات ضرورية  إمكانية اتخ
ــلم  للمحافظة على األمن والس

الدوليني . 
اجلدير بالذكر إن االحتاد السوفيتي 
ــداً لثورة الرابع  اتخذ موقفاً مؤي
ــر من متوز ما انعكس إيجاباً  عش
ــة العراق  ــك سياس ــى متاس عل
اخلارجية اجلديدة، إذ أصدر بيانني 
في السادس عشر والثامن عشر 
من متوز١٩٥٨ فند فيهما ادعاءات 
ــة  األمريكي ــدة  املتح ــات  الوالي
دول  ــة  حماي ــأن  بش ــا  وبريطاني
ــن ذلك وجه  ــة )، فضالً ع املنطق
رئيس حكومة االحتاد السوفيتي 
ــوف١٨٩٥-١٩٧١  ــا خروتش نيكيت
Nikita Khrushchev)) في التاسع 
ــر من متوز من العام نفسه،  عش
ــات  الوالي ــس  رئي ــى  إل ــائل  رس
ــاء  ورؤس ــة  األمريكي ــدة  املتح
ــا  وفرنس ــا  بريطاني ــات  حكوم
والهند، أشار فيها الى أن التدخل 
املسلح في لبنان واألردن واخلطر 
املاثل ضد العراق والدول العربية 
ــد يؤدي الى نتائج غير متوقعة  ق
ــت  واقترح ــة،  للغاي ــرة  وخط
احلكومة السوفيتية عقد مؤمتر 
ــات املتحدة  ــاء الوالي يضم رؤس
ــا  ــا وفرنس ــة وبريطاني األمريكي
ــكالت  ــدف حل مش ــد به والهن
ــط وإنهاء التدخل  الشرق األوس
ــان واألردن،  ــي لبن ــكري ف العس
محذرة في الوقت نفسه كالً من 
حكومات أملانيا الغربية وإيطاليا 
ــرائيل) من مغبة استخدام  و(إس
ــي العدوان  ــا وأجوائها ف أراضيه
ــكرية إلى  ــل القوات العس أو نق

البلدان العربية .
ــجبت  ش ــل  متص ــار  إط ــي  وف
 (Pravda) ــدا  البراف ــة  صحيف
ــي  ــزال األمريك ــوفيتية اإلن الس
ــي الوقت  ــذرت ف ــي لبنان، وح ف
ــؤون  ــه من أي تدخل بالش نفس
ــرت أن املتطوعني  ــة وذك العراقي
من جمهوريات االحتاد السوفيتي 
ــد  ــتعداد ، وق ــة االس ــى أهب عل
وصلت بالفعل طائرات سوفيتية 
ــر من  ــع عش ــة يوم التاس مقاتل
ــحن  متوز ١٩٥٨ برفقة طائرات ش
ــق,  ــار دمش ــى مط ــلحة إل األس
ــف االحتاد  ــع, إن موق ــي الواق وف
القائمني  ــوفيتي هذا, منح  الس
ــوة إضافية وعزمية  على الثورة ق
ــاك مبجريات  ــى اإلمس ــر عل أكب

األمور. 
انعكس موقف االحتاد السوفيتي 
ــاً, املؤيد للجمهورية  املذكور آنف
ــكل إيجابي على  ــة بش العراقي
موقف أغلب الدول االشتراكية،إذ 
ــي إتخاذ  ــاً وتأييداً ف أعطى زخم
ــث توالت  ــابهة, حي موقف مش
العراقية  ــة  باحلكوم االعترافات 
ــر والسابع  ــادس عش يومي الس
عشر من متوز ١٩٥٨ ومن تلك الدول 
وتشيكوسلوفاكيا  يوغسالفيا 
ــا  وكوري ــدا  وبولن ــا  وروماني
ــا  وبلغاري ــام  وفيتن ــمالية  الش

وهنغاريا والبانيا والصني واملانيا 
ــدت تلك الدول  ــرقية كما أب الش
ــي  ــادل دبلوماس ــا في تب رغبته
على أعلى املستويات. من جانب 
ــة العراقية  ــدت احلكوم ــر أك آخ
ــاح على  ــا االنفت ــدة عزمه اجلدي
ــض النظر عن  ــدان كافة بغ البل
ــت  فكان ــي،  السياس ــا  نظامه
ــة حتول  ــة نقط ــدة مبثاب ــك امل تل
على مستوى العالقات اخلارجية 
ــة في تاريخ  ــية الدولي والسياس

العراق املعاصر. 
ــورة  ــمي لث ــد الرس ــق التأيي راف

 ١٩٥٨ ــوز  مت ــن  م ــر  عش ــع  الراب
ــة, إذ  ــعبية واضح ــاندة ش مس
ــد ومباركة  عمت مظاهرات تأيي
ــدان  البل ــم  عواص ــض  بع ــي  ف
االشتراكية ومنها موسكو كما 
ساند اإلعالم في تلك الدول ذلك 
ــد واكبت صحيفة  ــه ، فق التوج
ــي رافقت  ــداث الت ــدا األح البراف
ــا  ــا، كم ــأدق تفاصيله ــورة ب الث
 ((Burbaــا بورب صحيفة  ــرت  نش
اليوغسالفية مقاالً بعد اعتراف 
ــدة  املتح ــات  والوالي ــا  بريطاني
األمريكية باجلمهورية العراقية، 
جاء فيه ما نصه: « انه ليس من 
حق الدول الغربية بعد اعترافها 
ــة العراقية ، أن تدعي  باجلمهوري
ــا  مصدره ــة  العراقي ــورة  الث أن 
ــارج ، وإال فأن ذلك يعرض  من اخل
ــلم العاملي للخطر»، لذلك  الس
ــدول  ال ــف  أن موق ــاً  ــر جلي ظه
ــورة عامة جاء  ــتراكية بص االش
مؤيداً ومسانداً إلعالن اجلمهورية 
ــة ، بل أتاح لها توازناً في  العراقي
ــة ، أجبر الدول  ــات الدولي العالق
ــة املطاف على  الغربية في نهاي
االنصياع لألمر الواقع واالعتراف 
بنظام احلكم اجلديد في العراق.

على الرغم من انسحاب العراق 
ــدأ  ــمي ومب ــاد الهاش ــن االحت م
 (Eisenhower Doctrine)أيزنهاور
ــت املعلنة  ــزم بالثواب ــه الت لكن
ــأن  ــي ش ــورة. وف ــاح الث ــان جن اب
ــد اجلبار اجلومرد  متصل، أكد عب

ــي خطابه أثناء  ــر اخلارجية ف وزي
اجتماعات هيئة األمم املتحدة في 
الثامن عشر من آب١٩٥٨،انفتاح 
ــة العراقية على بلدان  السياس
ــالد  ــة الب ــق مصلح ــم وف العال
ــي خطابه  ــا، كما صرح ف العلي
ــد في  ــم اجلدي ــام احلك ــأن نظ ب
ــت اخالقيته في  ــد أثب ــراق ق الع
التعامل الدولي من خالل بياناته 
وتصريحاته. اجلدير باإلشارة هنا, 
ــة  ــة اخلارجي ــور السياس أن تط
ــول كبير في  ــة رافقه حت العراقي
ــروط الواجب مراعاتها عند  الش
ــي  الدبلوماس ــل  التمثي ــادل  تب
واملفوضيات،  السفارات  وافتتاح 

ــروط كان  ــك التحول في الش ذل
ــأة متنحها احلكومة  مبثابة مكاف
التي  ــرى  األخ ــدول  لل ــة  العراقي

ــة العراقية،  ــت باجلمهوري اعترف
ــي عالقات  ــدو ذلك واضحاً ف ويب
ــتراكية،  االش الدول  ــع  م العراق 

والسيما دول أوربا الشرقية.
ــة احلياد  ــر تبنى العراق سياس إث
ــاح ثورة الرابع  اإليجابي عقب جن
ــر من متوز ١٩٥٨، قرر أعضاء  عش
ــره مؤقتاً  ــداد نقل مق ميثاق بغ
من بغداد إلى أنقرة، جاء ذلك إثر 
ــي كلٍ من بريطانيا  اجتماع ممثل
ــي  ــا ف ــتان وتركي ــران وباكس وإي
عاصمة األخيرة، على الرغم من 
ــة لم تعلن  ــة العراقي أن احلكوم
ــاق املذكور  ــحابها من امليث انس
ــرين من آذار  ــي الرابع والعش إال ف
ــة  إن عضوي ــم  العل ــع  م  ،١٩٥٩
ــدت بعد  ــت قد جم ــراق كان الع
ــا أنه لم  ــة كم ــالن اجلمهوري إع
ــباب  ــر اجتماعاته أما اس يحض
ــن  م ــراق  الع ــحاب  انس ــر  تأخ
امليثاق وحتمل الضغوط الدولية، 

واإلقليمية، فيمكن أن تُعزى إلى 
جملة أمور نذكر منها: 

ــان عدم تدخل دول احللف  ١- ضم
ــيما  ــكرياً ضد الثورة، والس عس
ــزال األمريكي  ــد عمليتي اإلن بع
في لبنان، والبريطاني في األردن. 
ــاق  ــراف دول امليث ــان اعت ٢- ضم

باجلمهورية العراقية . 
٣- كانت سياسة العراق اخلارجية 
حسب البيان رقم (١) تقوم على 
ــات  ــى العالق ــاظ عل ــدأ احلف مب
البلدان  وفي مقدمتها  اخلارجية 

العربية واإلسالمية . 
ــتمرار  اس ــي  ف ــة  ٤-الرغبــــ
األســـــلحة  على  احلصـــــول 

من الدول الغربية . 
ــة العراق في امليثاق  ٥- أن عضوي
ــه فقد  ــام ١٩٦٠ وعلي ــي ع تنته

ــن امليثاق  ــر إمكانية اخلروج م وف
ــالً عن ان  ــورة طبيعية، فض بص
جتميد نشاطه كان مبثابة اخلروج 

غير املعلن. 
ــدم إثارة  ــادة الثورة ع ــة ق ٦- رغب
ــدة  املتح ــات  والوالي ــا  بريطاني
ــية  ــل سياس ــة لعوام األمريكي

واقتصادية.

دَ خروج العراق من ميثاق بغداد  عُ
باالستعمار  االرتباط  مبثابة فك 
ــادرة عهد التبعية  الغربي، ومغ
السياسية والعسكرية في نظر 
التحرر  ــوى  وق الوطنية  اجلهات 
ــدام العراق  ــي، عزز ذلك إق العامل
على إلغاء االتفاقية العسكرية 
ــم  ث ــا،  بريطاني ــع  م ــة  الثنائي
ــن املنطقة  ــحاب م إعالن االنس
ــادي  احل ــي  ف ــترلينية  االس
ــران ١٩٥٩،  ــن حزي ــرين م والعش
ــحاب من اتفاقية  كذلك االنس
ــات  الوالي ــع  م ــادل  املتب ــن  األم
املتحدة األمريكية املوقعة عام 
١٩٥٤، فضالً عن االنسحاب من 

االقتصادية  ــاعدات  املس ــاق  اتف
ــاور ، ما  ــرف بـمبدأ ايزنه أو ما ع
أتاح لصناع السياسة اخلارجية 

ــع على  ــحة أوس ــة فس العراقي
صعيد بناء عالقات دولية متتعت 
ــة  احلري ــن  م ــة  كافي ــاحة  مبس

ومراعاة املصلحة الوطنية . 
ــة  احلكوم أن  ــر  بالذك ــر  اجلدي
ــك  ــالل تل ــت خ ــة أقدم العراقي
ــؤونها  املدة على تنظيم إدارة ش
ــن قوانني  اخلارجية عن طريق س

ــا قانون  ــا، منه ــدة أو تعديله ع
ــنة ١٩٥٩) الذي حدد  رقم (٤٦ لس
شروط تسنم مهام السفير من 
ــلك الدبلوماسي، بأن  خارج الس
ــى حصوله  ــد مضى عل يكون ق
ــدة ال  ــا م ــهادة العلي ــى الش عل
ــر عاماً،  ــة عش ــل عن خمس تق
فضالً عن إتقانه إلحدى اللغتني 
ــية، كما  الفرنس او  ــة  اإلنكليزي
ــدرت وزارة اخلارجية العراقية  أص
ــمات  ــأن منح الس تعليمات بش
ــية واخلدمة لألجانب  الدبلوماس
ــني (د - ه)  ــى الفقرت ــتناداً ال اس

ــن قانوني  ــة م ــادة الثالث ــن امل م
ــنة ١٩٣٨)  ــم (٦٤ لس اإلقامة رق
ــنة ١٩٥٩) ، وعلى  ورقم (١٦٠ لس
الغرار نفسه تقرر تشكيل هيئة 
رأسها مفتش عام بدرجة سفير 
ــوان الوزارة  ــا تفتيش دي مهمته
ــي  ف ــية  الدبلوماس ــات  والبعث
ــر امللحقة  ــارج وجميع الدوائ اخل
ــات  ــت صالحي ــا منح ــا، كم به
واسعة وصلت إلى حد سحب يد 
املوظفني عدا رؤساء البعثات ممن 
هم بدرجة سفير أو وزير مفوض, 
ــف لقانون  ــن ذلك أضي ــالً ع فض
ــنة  ــة املدنية رقم (٢٤ لس اخلدم
ــة  ــاص باخلدم ــق خ ١٩٦٠) ملح
ــه  مبوجب ــتثنى  اس ــة،  اخلارجي
شرطي العمر واالمتحان من آلية 
تعيني السفراء الذين ال ينتسبون 
ــا  كم ــي،  الدبلوماس ــلك  للس
ــي اجلمهورية  ــر انتداب ممثل حص
الدولية  العراقية لدى املنظمات 

ــة باملوظفني ممن تدرج  واإلقليمي
ــا  ــية، أم ــف الدبلوماس بالوظائ
ــفير  ــد راتب الس ــة حتدي صالحي
ــس  مبجل ــت  فأنيط ــه  ومؤهالت
ــوء مقترحات وزارة  الوزراء في ض

املالية .
ــتوى الدولي، فقد  ــا على املس أم
ــة  اتفاقي ــى  إل ــراق  الع ــم  انض
ــية  ــات الدبلوماس ــا للعالق فين
ــأن  بش االختياري  ــول  والبروتوك
ــية وبروتوكول  ــاب اجلنس اكتس
ــة للمنازعات  ــوية اإللزامي التس
ــام ١٩٦١، إذ  ــودة في فينا ع املعق
متت املصادقة عليها بعد إقرارها 
ــابع  ــن مجلس الوزراء في الس م

من نيسان عام ١٩٦٢ .
ــداد  ــة بغ ــى إن العاصم واليخف
مثلت املصدر الرئيس لرفد سلك 
ــفراء،  بالس ــة  اخلارجي ــة  اخلدم
ــى  ــود إل ــك يع ــي ذل ــبب ف والس
ــكانية،  الس ــا  كثافته ــاع  ارتف
ــتوى  املس ــور  تط ــن  ع ــالً  فض
واملعاشي عن سواها  التعليمي 
ــدو ذلك  ــدن العراقية، يب ــن امل م
ــالل االطالع على  ــاً من خ واضح
نسب السفراء تبعاً ملناطقهم، 
والسيما خالل مدة هذه الدراسة, 
ــداد ما  ــة بغ ــت مدين ــد بلغ فق
ــاءت بعدها  ــبته (٦٣,١٥٪) ج نس
مدينة املوصل حيث اسهمت مبا 
نسبته (٦,٥٨٪) ثم مدينة الرمادي 
ــكل عدد السفراء منها  التي ش
ما نسبته (٥,٢٦٪) جاءت بعدها 
ــدن العراقية  ــة امل ــت وبقي تكري
ــن ناحية  ــة أما م ــب متدني بنس
ــي، فقد  ــفراء احلزب ــاء الس انتم
متيزت اجلمهورية العراقية خالل 
ــفرائها  ــأن اغلب س ــك املدة ب تل
ــكلوا ما  ــتقلني، إذ ش ــن املس م
نسبته (٨٠,٢٦٪) ثم املنتمني إلى 
ــبته (٧,٨٩٪)  حزب البعث ما نس
ــي الدميقراطي  ومن احلزب الوطن
ــزب  ح ــا  أم  (٪٥,٤) ــبته  نس ــا  م
ــتقالل فقد مثل ما نسبته  االس
(٢,٦٣٪) وبقية االحزاب العراقية 
ما نسبته (٣,٨٢٪) ، ذلك يدل على 
ــفراء املدرجني ضمن  اعتماد الس
ــض  بغ ــي  الدبلوماس ــلك  الس
ــم وميولهم.  انتمائه النظر عن 
ومن ناحية االنتماء القومي, فقد 
شكل العرب الغالبية العظمى 
من السفراء مبا نسبته (٩٧,٣٪), 
كما اسهم الكرد بسفيرين من 
أصل (٧٦) سفيراً, واملالحظ أيضاً 
أن أغلب السفراء هم من الذكور 
ــكلوا ما نسبته (٩٩,٧٣٪)  ، إذ ش
ــغل منصب سفير من  ، ولم يش
ــرية اخلوجة)  ــوى (س ــاث س اإلن
ــة بعثة  ــرأس أي ــم تت ــا ل , إال أنه

دبلوماسية خارج العراق . 
ــر من  ــورة الرابع عش ــاح ث إثر جن
ــى بلدان  ــح العراق عل ــوز أنفت مت
ــبقت اإلشارة إلى  العالم كما س
هذا، ما انعكس بشكل إيجابي 
ــي  على تطور التبادل الدبلوماس
ــدو ذلك واضحاً من  مع الدول، يب
ــفارات  ــة ازدياد عدد الس مالحظ
املقيمة التي بلغت سبعاً وثالثني 
سفارة فضالً عن السفارات غير 
املقيمة واملفوضيات والقنصليات 
ــرد مع  ــكل مط ــي ازدادت بش الت
ــة العراق اخلارجية،  تطور سياس
ــيما مع دول أوربا الشرقية  والس
التي سنحاول دراستها ومتابعة 
ــف انعكس  ــور، وكي ــك التط ذل
ــية مع  على عالقاته الدبلوماس

دول أوربا الشرقية.
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العزيز الذي نكن له كل محبة واحترام بكل ما يغني ذاكرته ويزيد من حصيلة معلومات 

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



احمد،  حمادي  اجلوية  القوة  مهاجم  كشف 
فريقه  العبي  استدعاء  عدم  سبب  عن 
في  حمادي  الوطني.وقال  املنتخب  لصفوف 
اعتزلت  أنا  لي  «بالنسبة  متلفز   تصريح 
أربعة  ميتلك  اجلوية  القوة  لكن  دولياً،  اللعب 
اسود  صفوف  في  اللعب  يستحقون  العبني 
صفوف  إلى  «االستدعاء  أن  الرافدين».وأوضح 
وساطات،  إلى  يحتاج  الوطني  املنتخب 
باإلضافة إلى عدم وجود ممثل للقوة اجلوية في 
اجلوية  القوة  العبي  جتد  ال  لذلك  الكرة،  احتاد 

في املنتخب الوطني».

وسعد  حصني  علي  مثل  «أسماء  أن  وأضاف 
ناطق وسامح سعيد ومحمد كاصد تستحق 
اعلم  ال  لكن  الوطني  املنتخب  قميص  ارتداء 

ملاذا ال يتم استدعاؤهم».

@ıb«Ünça@‚Ü«@kjç@—íÿÌ@Üªa@Öbª
?üÏ€a@kÇn‰‡‹€@âÏ‘ñ€a@=«¸

@ÚËuaÏfl@ø@äôbßa@kˆbÃ€a@NNÂçâ@âbíi
ÚÌÖÏ»é€aÎ@÷aä»€a

ــمه اجلديد في  ــتهل فريق الشرطة، موس اس
ــلة، بالفوز  ــدوري العراقي املمتاز لكرة الس ال
ــة األولي من  ــة في اجلول ــى اخلطوط اجلوي عل
ــراء  ــارة اخلض ــق القيث ــابقة.وتغلب فري املس
ــة  ــي قاع ــة ف ــل ٥٣ نقط ــة ٨٧ مقاب بنتيج
ــب فريق  ــات، تغل ــة املباري ــعب.وفي بقي الش
ــة بنتيجة ٩٥ مقابل  الكرخ على ضيفه احلل
ــة التي جمعت الفريقني على  ٧٣ في املواجه
قاعة الكرخ.وبدوره استطاع فريق االعظمية، 
حتقيق الفوز على ضيفه زاخو بنتيجة ٦٤-٦٠ 

في املباراة التي احتضنتها قاعة الشعب.

ــعودية والعراق في  ــاراة الس ــل انطالق  مب قب
ــوبر كالسيكو»  اجلولة الثانية من بطولة «س
ــت اللجنة  ــدة والرياض.  وافق ــة في ج املقام
ــى منح العبي املنتخب  املنظمة للبطولة عل
ــورة الفاحتة  الوطني العراقي، دقيقة لقراء س
ــن التي  ــار رس ــم بش ــدة زميله ــى روح وال عل

انتقلت الى رحمة اهللا يوم اخلميس املاضي.
ــن بذلك فقط وامنا   ــود الرافدي ولم يكتف  اس

كاون قميص رسن حاضراً في ملعب املباراة.
خارطة طريق اسود الرافدين للبطولة الرباعية 
ــن غادر  ــارة إلى أن رس ــعودية جتدر اإلش بالس
ــوم اجلمعة املاضي  ــة املنتخب الوطني، ي بعث

حلضور عزاء والدته في بغداد.

   
الى  اعماماً  للشطرجن  املركزي  االحتاد  وجه 
نشاطاته  في  املشاركة  االندية  جميع 
االحتاد  انتخابات  حلضور   ٢٠١٨/٢٠١٧ لعامي 
املوافق  االربعاء  يوم  بغداد  في  ستقام  التي 
ناد  كل  عن  ممثل  ارسال  راجني   ،٢٠١٨/١١/١٤
من االندية التي يحق لها املشاركة في هذه 
االنتخابات بكتاب رسمي معنون الى االحتاد 
العامة  واالمانة  للعبة  املركزي  العراقي 
يشمل  العراقية،  الوطنية  االوملبية  للجنة 
ترشيح الشخص املكلف بحضور االنتخابات 
التي  العامة  الهيئة  اعضاء  احد  باعتباره 
االحتاد  رئيس  وقال  االنتخابات.  ستدخل 
انطالقاً  االمير:  عبد  ظافر  للعبة،  العراقي 

من مبدأ اقامة االنتخابات على وفق الشروط 
والضوابط التي وضعتها اللجنة االوملبية في 
سلسة  بصورة  احتاداتها  انتخابات  تسيير 
تسودها الشفافية، دعا احتادنا جميع االندية 
املنصرمني  للعامني  نشاطاته  في  املشاركة 
وعددها  املركزي،  االحتاد  لواء  حتت  واملنضوية 
والديوانية وسامراء  االتصاالت  نادياً، هم:   ٤٢
واملشخاب  والسماوة  والشرطة  والكهرباء 
ونفط  النجدة  ونادي  زاد  وخان  والبيشمركة 
والقادسية  وواسط  الرافدين  ونادي  الوسط 
ونادي  واملهندسني  واالزدهار  العرب  وشط 
والنهرين  الهدف  ونادي  وهبهب  اشتي 
واليقظة  واسط  وفتاة  والقيثارة  والتضامن 
وعشتار وشباب احلسني واجلماهير والرسيل 

النجف  والنعمانية وفتاة  وبعقوبة والسنية 
والناصرية  والفرات  وميسان  والكاظمية 
واحلمزة  واالسحاقي  والكوفة  زيرفان  ونادي 
كل  عن  ممثل  ارسال  الى  الكربالئي،  والفكر 
ممثالً عن  باعتباره  الذكر  انفة  االندية  من  ناد 

بدخول  له  السماح  اجل  من  املذكور،  النادي 
االنتخابات املزمع اقامتها في ١٤ من الشهر 
العامة  الهيئة  في  عضواً  باعتباره  املقبل 

إلحتادنا.

أنقذ املهاجم البديل عبدالعزيز 
ــالده  ب ــب  منتخ ــي  البيش
ــارة أمام  ــن اخلس ــعودية م الس
التعادل  بإدراكه  العراقي  ضيفه 
ــل  على ملعب  ــي الوقت القات ف
ــعود بالرياض  ــة امللك س جامع
ضمن بطولة «سوبر كالسيكو» 
ــت امس  ــي اختتم ــة الت الرباعي
ــدة بلقاء الغرميني  الثالثاء في ج

البرازيل واألرجنتني.
ــب العراقي بهدف  وتقدم املنتخ
ــي  مهند علي (٧١)، وأدرك البيش
التعادل في الدقيقة الثالثة من 

الوقت بدل الضائع.
ــام  ام ــر  خس ــراق  الع وكان 
ــة  نظيف ــة  برباعي ــني  األرجنت
اخلميس في افتتاح الدورة، فيما 
خسرت السعودية أمام البرازيل 
ــر-٢ اجلمعة.وفرض املنتخب  صف
السعودي سيطرته على معظم 
وأهدر  األول،  ــوط  الش ــات  مجري
سالم الدوسري هدفا محققا من 
انفراد لكنه لعب الكرة عرضية 
ــديدها (١٠)، وتهيأت  بدال من تس
فرصة ثانية سانحة للتسجيل 
للسعودية عندما تلقى حسني 
املقهوي كرة عرضية لعبها فوق 

العارضة (٢٢).
احلظ يعاند العراق

ــعودية  ــق حارس مرمى الس وتأل
ــي ظهوره  ــى مالئكة ف مصطف
ــدى لكرة علي  ــا تص األول عندم
ــا لركنية  ــان القوية وحوله عدن
ــة  انطالق ــع  (٤٠).وم ــة  بصعوب
ــي  ــب عل ــي ارتك ــوط الثان الش
ــا عندما  ــأ دفاعي ــي خط البليه
ــأ ولكن مهند  ــرة باخلط مرر الك
ــوار القائم (٤٩)،  علي لعبها بج
ــس اخلطأ في  ــرر البليهي نف وك
ــتغله  الدقيقة ٧١ وهذه املرة اس
مهند علي جيدا وسدد كرة قوية 
على يسار مالئكة.وكاد األخضر 
أن يعادل النتيجة ولكن احلارس 
ــرة  ــدى لك ــد تص ــد حمي محم
ــدد  ــوي (٧٣)، وس ــني املقه حس
ــة أبعدها  ــان كرة قوي ــي عدن عل
ــه الى  ــراف أصابع ــة بأط مالئك
ــعودية  الس (٧٩).وجنحت  ركنية 
ــي الدقيقة  ــي إدراك التعادل ف ف
ــدل الضائع  ــة من الوقت ب الثالث
عندما تالعب عبدالرحمن غريب 
بالدفاع قبل ان ميرر الكرة لزميله 
البيشي الذي سددها قوية على 

ميني احلارس حميد.
ــي عدنان، قائد  الى ذلك نفى عل

التصريحات  ــراق،  الع ــب  منتخ
ــرًا، بهدف  ــبت له مؤخ التي نس
ــه وبني اإلعالم  ــداث فتنة بين إح

العراقي.
ــات   ــي تصريح ــان، ف ــال عدن وق
«نسب لي تصريح غير صحيح، 

ــح وهو خلق  ــد منه واض والقص
ــة بيني وبني اإلعالم العراقي  فتن
وال صحة لكل ما أشيع. تربطني 
ــة بأغلب اإلعالميني،  عالقة طيب
ــلب  بالس ــدث  أحت أن  ــن  ميك وال 
ــى وصلت  ــن دعمني حت على م

ــه اآلن».وأضاف  ــا علي ــا أن إلى م
ــر في  ان «التصريح املفبرك نش
صحيفة عربية ومن املستحيل 
ــدي، حتى وإن  ــاء بل ــد أبن أن أنتق
بحقي».ويغادر   ــم  أحده ــأ  أخط
ا  ــاض متوجهً ــان الري ــي عدن عل
ــة روما،  ــى العاصمة اإليطالي إل
لالنضمام إلى فريق أتاالنتا الذي 
ــدوري اإليطالي. ــي ال ــس ف يناف
يذكر أن إحدى الصحف العربية 
ــي عدنان  ــا لعل ــرت تصريحً نش
بأنه يتهم اإلعالم العراقي بخلق 

املشاكل له.

ــة أبدى  ــى صعيد ذي صل عل
ــم، العب  ــي كاظ ــد عل مهن
ــعادته  املنتخب العراقي، س
ــه  قدم ــذي  ال ــتوى  باملس
ــب  املنتخ ــام  أم ــالؤه،  وزم
ــى أنَّ  ــيرًا إل ــعودي، مش الس
ــم يحالفهم بعد  التوفيق ل
ــتقبال هدف التعادل في  اس
ــادل  األخيرة.وتع ــة  الدقيق
ــان (١-١) على ملعب  املنتخب
ــعود»  س ــك  املل ــة  «جامع
املنتخب  م  ــدَّ وتق ــاض،  بالري
ــق مهند  ــن طري ــي ع العراق
 ،(٧١) ــة  الدقيق ــي  ف ــي  عل
ــز  عبدالعزي ــدرك  ي أن  ــل  قب
لألخضر،  التعادل  ــي  البيش
ــاف  األخيرة.وأض ــة  الدقيق ــي  ف
«بطولة سوبر كالسيكو، مبثابة 
ــيا ٢٠١٩،  ــداد جيد لكأس آس إع
وإضافة قوية للمنتخب، واجلهاز 
الفني للوقوف بشكل أكبر على 
ــد  ــني».وأمت مهن ــتوى الالعب مس
ــكر  ا الش ــه، موجهً ــي حديث عل
ــة  العربي ــة  للمملك ــر  والتقدي
ــن الكرم  ــعودية، على حس الس
األولى  اللحظة  ــذ  والضيافة من
ــب العراقي، إلى  ــول املنتخ لوص

األراضي السعودية.
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بطولة  للمصارعة  الرياضية  املوهبة  لرعاية  الوطني  املركز  اقام 
املركز  قاعة  على  والرومانية  احلرة  بفعاليتي  للعبة  ثالثية  تنشيطية 
 ٦٠ فيها  شارك  بغداد،  في  الشبابية  املدينة  في  للمصارعة  الوطني 
العبا من تولدات ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ ، مثلوا فريق املركز الوطني في 

بغداد، الى جانب فريقي منتدى شباب العدل ومنتدى شباب السالم.
الهدف  ان   : عبد  سلمان  علي  للمصارعة،  الوطني  املركز  مدير  وقال 
البطولة هو تنشيط الالعبني وتشجيعهم، ووضعهم في  اقامة  من 

الى  اخلبرة،  واكتسابهم  االحتكاك  زيادة  اجل  من  البطوالت  اجواء 
جانب معرفة مستواهم الفني ومدى استفادتهم من التدريبات التي 
يتلقونها في املركز ، السيما وان االحتاد املركزي للعبة ال يقيم بطوالت 
تشجيعية  جوائز  تخصيص  مبينا  الالعبني.  من  الفئة  لهذه  دورية 
واوسمة للفائزين االوائل، هذا وسبق اجراء منافسات البطولة اقامة 
عملية الوزن والفحص الطبي، والذي اشرف عليه الدكتور اخملتص في 

الطب الرياضي، مظفر عبد اهللا شفيق.

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــيوية  ــاب اآلس ــات دورة االلع ــى فعالي ــتار عل ــدل الس  اس
ــية جاكارتا  الباراملبية، التي احتضنتها العاصمة االندونيس
ــر من الشهر اجلاري،  ــادس لغاية الثالث عش للفترة من الس
ــاركة متميزة للعراق ضمن ٤٤ دولة تنافس رياضيوها الـ  مبش
٣٥٠٠ رياضي على ٥٥٠ وساما ملونا في ١٨ لعبة.. غلة العراق 
ــألألت بالوان الذهب والفضة والبرونز، حيث كانت احلصيلة  ت
٢٠ وساما ملونا بواقع ٣ ذهبية و٧ فضية و١٠ برونزية وضعت 

العراق باملركز ١٥ ، متقدما الدول العربية ودول غرب آسيا.
ــحت عروس االلعاب وتوزعت بني االبطال  اوسمة الذهب وش
ــار الذي  ــر، وجراح نص ــي ركضة ١٥٠٠ مت ــاس الدراجي ف عب
ــذف الثقل  ــغ ٥٢،١٠م، بعد ان ق ــي البال ــم العامل ــم الرق حط
ــتقر رمحه عند  ــي الذي اس ــم احمد غن ــافة ٨٨،١٠ م، ث ملس

مسافة ٥٧،٣٨ م.
ــيوي الكبير والذي يضاف إلبداع ابطالنا ذوي  هذا االجناز اآلس
االحتياجات اخلاصة وحضورهم الالفت في امليادين الرياضية 
ــادة مايصبح احلافز لرياضة  ــيوية والعربية، ع العاملية واآلس
ــابات بحثا عن سبل املساواة  االصحاء باملقارنة واعادة احلس

او االقتراب على االقل من االجناز الباراملبي.
ــني الرياضتني برغم ان هذه  ــة دائما ما تكون حاضرة ب املقارن
ــني، لكن كل هذا  ــع باالعتبار الفرق بني الرياضت ــة تض املقارن
ــي الوقوف على  ــوق رياضة الباراملبية ف ــي حقيقة تف ال يخف
ــيدنا  ــات التتويج، وراية اهللا اكبر ترفرف على ايقاع نش منص
ــي الذي يصدح في ارجاء املالعب ويهز مدرجاتها، هذه  الوطن
ــهدت  ــن مالعب جاكارتا التي ش ــد كثيرا ع ــة ال تبتع املقارن
ــاب  ــات دورة االلع ــي فعالي ــة ف ــا العراقي ــاركة رياضتن مش
ــيوية لالصحاء للفترة من ١٨ آب لغاية ٢ أيلول املنصرم،  اآلس
حيث شارك رياضيونا في ١٢ لعبة، انتهت بوقوفنا عند املركز 
ــمة، حيث كحلت رياضة االثقال  ٢٧ بني ٣٧ دولة، وبثالثة اوس
رياضتنا العراقية بوسامني، االول ذهبي للرباع البطل صفاء 
راشد، وفضي للبطل اآلخر سلوان جاسم. أما الوسام الثالث 
ــكان فضيا طرز عنق رامي القرص البطل مصطفى كاظم. ف

ــا يبحث عن االجابة،  ــؤال القدمي اجلديد، والذي دائما م والس
ــني، برغم انهما  ــاز بني الرياضت ــذا التفاوت باالجن ــو: ملاذا ه ه
ــد، وتعانيان  ــبحان في بحر واح ــان من جرف واحد وتس تغرف
ــم؟.. وقد يأتي  ــات وقلة الدع ــها، فقر االمكان ــاة نفس املعان
ــد الكبير لتحقيق  ــة االصحاء حتتاج للجه ــواب بأن رياض ج
ــا برياضة الباراملبية، وهو جواب منطقي، ولكن  االجناز قياس
ــمة  ــنا ببريق اوس متى تتغير هذه الصورة؟ متى تضاء نفوس
ــاء؟.. صرنا نحتفل بحصولنا على  التفوق في رياضة االصح
وسام او وسامني او ثالثة، حصيلة مؤملة، صادمة، الصعوبات 
لم تثن رياضة الباراملبية عن التفوق بفضل العبيها ومدربيها 
ــلها ذهب  وادارتها احلكيمة، الكل يعمل كخلية ابداع، عس
ــأن رياضة ذوي  ــخة ب ــة وبرونز، والتي تؤكد حقيقة راس وفض
االحتياجات اخلاصة دائما ما تفتح نوافذ لالمل واالمنيات بأن 
ــى مقدمة الصفوف وحتقيق  ــود رياضتنا العراقية كلها ال تع

االجناز.

@=Ωaâbj€a@ãb¨�a
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عاما   ١٩ حتت  القدم  بكرة  الشبابي  منتخبنا  يستهل 
بلقاء  اندونيسيا  في  آسيا  أمم  نهائيات  في  مشاركته 
 ١٩ املوافق  املقبل  اجلمعة  يوم  التايلندي  املنتخب 
ويالقي  الثانية،  اجملموعة  حلساب  اجلاري  األول  تشرين 
نظيره الكوري الشمالي في ٢٢ منه، ويواجه   املنتخب 
الياباني في ٢٥ من الشهر نفسه.منتخبنا انهى جولة 
واجرى  والسعودية،  واإلمارات  قطر  بدول  اخلليج  في 
مالكه  اشراف  حتت  التجريبية  املباريات  من  سلسلة 
مؤيد  ومساعديه  جثير  قحطان  من  املؤلف  التدريبي 
جودي وغالب عبد احلسني، ومدرب حراس املرمى حسني 
الدخول  جبار، من أجل رفع درجة حتضير الشباب قبل 
الشبابي  املنتخب  مهمة  االسيوية.عن  النهائيات  في 
التي  عاما،   ١٩ الشباب حتت  لفئة  آسيا  أمم  بطولة  في 
تشرين  شهر  من   ٤ في  وتختتم  اجلاري،   ١٨ يوم  تبدأ 
املتخصصني،  من  عدد  آراء  استطلعنا  املقبل،  الثاني 

فخرجنا باحلصيلة اآلتية:
افكار متغيرة

اخلبير الكروي، سعد حافظ، اكد: ان املنتخب الشبابي 

تتوفر  فلم  االسيوي،  املعترك  في  الصعوبة  سيواجه 
فيها  يكون  القوة  من  عالية  درجة  على  مباريات  له 
اجملموعة  منتخبات  ملستويات  مقاربا  املنافس  طرفها 
وكوريا  اليابان  وتضم  الليوث،  بضمنها  سيلعب  التي 

الشمالية وتايلند.
التي  املباريات  على  كثيراً  نعول  ان  ميكن  ال  واضاف: 
فهذه  العربي،  اخلليج  دول  في  للشباب  اقيمت 
لكنهم  الالعبني،  لياقة  درجة  ترفع  رمبا  املباريات 
بهم  التقوا  الذين  غير  اشداء  منافسني  سيواجهون 
من  تتغير  والفكر  اللعب  طريقة  التجريبيات،  في 
العبي اخلليجي العربي إلى دول شرقي القارة املتميزة 
بالسرعة والتكتيك احلديث.وبنيّ حافظ: ان تشكيلة 
الشبابي طرأت عليها تغييرات عدة، ومتت االستعانة 
بأسماء واعدة جديدة ال متلك خبرات اللعب حتى في 
نتائج  حتقيق  في  االمل  يبقى  لذلك  الناشئني،  فئة 
على  الالعبني  مبقدرة  ومرهونا  جدا،  ضعيفا  ايجابية 

اثبات اجلدارة وقول الكلمة الفصل.
بناء جيل جديد

املنتخب حديث  ان  ولي كرمي:  املدرب،  قال  من جانبه، 
العهد، وال ميكن ان نحكم على نتائجه في البطولة 
على  فاملهمة صعبة جدا  التدريبي،  املالك  نحاسب  او 
فيها  سنالقي  التي  االسيوية  البطولة  في  العبينا 
منتخبات متقدمة متلك العبني ميلكون مؤهالت عالية.
واضاف: ال نقلل من قدرات العبينا، لكن هنالك ضعفاً 

نالقي  فكيف  واضحة،  بصورة  للتخطيط  وغيابا 
مقبلون  ونحن  جتريبيا  العربي  اخلليج  دول  منتخبات 
الشمالية  وكوريا  كاليابان  منتخبات  مالقاة  على 
وتايالند!، كان املفروض من املالك التدريبي ان يقدم إلى 
االعداد  رحلة  في  يعتمد  الذي  برنامجه  اللعبة  احتاد 
الفنية  مبستوياتها  مقاربة  منتخبات  مالقاة  على 
االجدر  وكان  االسيوية،  النهائيات  في  سنالقيهم  ملن 
باحتاد الكرة ان يعمل على تأمني لقاءات ودية ملنتخبنا 
اجلنوبية  وكوريا  كالصني  منتخبات  امام  الشبابي 
بالقول:  حديثه،  كرمي  ولي  وفيتنام.وتابع  وأوزبكستان 
نحتاج إلى اعداد منتخبات مؤهلة بأعمار صحيحة من 
أجل ان يكون لدينا جيل جديد يبنى على أسس مهنية، 
ليكون هنالك تدرج واضح وسلسلة متكاملة تبدأ من 
بالناشئني والشباب فاألوملبي  منتخبات الشباب مرورا 
فرق  نحاسب  ال  ان  لزاما  سيكون  لذلك  الوطني،  ثم 
الفئات العمرية على النتائج التي يحصلون عليها ما 
دامت وجوه الفريق عبارة عن تشكيل جديد يعتمد على 
لتكون  املشاركات  مبرور  صقلها  سيتم  واعدة  عناصر 
مؤهلة للدفاع عن ألوان الكرة العراقية في املستقبل 

القريب.

ليوث الرافدين يستهلون نهائيات آسيا بلقاء تايلند.. الجمعة

كرشاسبي،    اإليراني  بيرسبوليس  نادي  رئيس  وصل 
زيارة خاصة لالعب بشار  إلى  بغداد في  األحد املاضي، 
العب  ملواساة  خصيصاً  كرشاسبي  زيارة  رسن.وجاءت 
اخلميس  يوم  والدته  وفاة  بسبب  رسن  بشار  فريقه 
املاضي. يذكر أن رسن غادر وفد املنتخب الوطني املتواجد 
في السعودية بعد نهائية مباراة املنتخب الوطني أمام 

األرجنتني ضمن بطولة «سوبر كالسيكو».

@è€Ïjç7i@èÓˆâ
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السعودية تفلت من الهزيمة أمام اسود الرافدين في الوقت القاتل
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عن  هاليب  سيمونا  الرومانية  عبرت   
تواليا  الثاني  سعادتها النهاء املوسم 
في صدارة تصنيف الالعبات احملترفات 
في التنس، مشيرة إلى خوض «أفضل 
هاليب  وقالت  حياتها.  في  موسم» 
تخوض  حيث  موسكو  في  االثنني 
البرمير  دورات  إحدى  الكرملني،  كأس 
غاية  في  أنا  جيدة.  بحال  «أشعر 
في  الثانية  سنتي  النهاء  السعادة 
االفضل  رائعة،  سنة  كانت  الصدارة. 
انهاء  التنس.  صعيد  على  حياتي  في 

العاملي  التصنيف  صدارة  في  املوسم 
وحصدت  قلبي».  في  وسيبقى  مميز 
انزالق  من  أخيرا  عانت  التي  الرومانية 
 ٧٤٢١ ظهرها،  فقرات  في  غضروفي 
نشرته  الذي  التصنيف  في  نقطة 
هذا  وستضمن  احملترفات،  رابطة 
الدمناركية  مطاردتيها  أمام  املركز 
واألملانية   (٦٤٦١) فوزنياكي  كاروالين 
أجنليك كيربر (٥٤٠٠). وتابعت هالييب 
االختبار  أجل  من  إلى موسكو  «جئت 
ألن  اللعب،  على  قدرتي  من  والتأكد 
راهنا.  حاالته  افضل  في  ليس  ظهري 

خضت  ألني  سأشعر،  كيف  سأرى 
اليوم».وأحرزت  كبيرة  تدريبية  حصة 
غاروس  روالن  بطولة  لقب  هاليب 
في  وتوجت  العام،  هذا  الفرنسية 
مونتريال وشنزن وبلغت نهائي بطولة 
أستراليا املفتوحة في ملبورن ثم روما 

وسينسيناتي.
موسم مميز لهاليب

وتابعت الالعب البالغة ٢٧ عاما «كنت 
مركزة للغاية على عملي في املالعب، 
كنت  األيام.  طوال  جاهدة  عملت 
متحمسة طول السنة. لم استسلم 

وحاولت كل يوم تقدمي األفضل».وعانت 
االسابيع  في  متعددة  إصابات  هاليب 
من  انسحابها  إعالن  فبعد  االخيرة، 
آب/  ٢١ في  االميركية  هايفن  نيو  دورة 

التهاب  بسبب  املاضي  أغسطس 
ذلك  بعد  خرجت  أخيل،  وتر  في  حاد 
لبطولة  األول  الدور  من  قليلة  بأيام 
على  املفتوحة  املتحدة  الواليات 
اضطرت  ثم  ميدوز،  فالشينغ  مالعب 
الصينية  بكني  دورة  من  لالنسحاب 
في  الصابتها  احلالي  الشهر  مطلع 

ظهرها.

أعلن ماهيندرا ريسينج الهندي  انضمام 
باسكال فيرالين، سائق فورموال١ السابق 
إي  فورموال-  باقات  في  ليتنافس  للفريق، 
للسيارات الكهربائية، اعتبارًا من املوسم 

سينضم  و . ملقبل ا
ا،  عامً  ٢٣ فيرالين، 

البلجيكي  إلى 
م  و جير
في  دابروسيو، 
الهندي  الفريق 

ليتنافسان باسم 
الفريق في املوسم 

منتصف  في  منافساته  تنطلق  الذي 
كانون أول/ديسمبر املقبل. ويحل فيرالين، 
سيواصل  الذي  هايدفيلد  نيك  مكان 
العمل مع الفريق، لكن كمستشار وسائق 
رمبا  «ماهيندرا  فيرالين  وقال  لالختبارات. 
طموح  لديه  ولكن  صغيرا  فريقا  يكون 
كبير. وأنا لدي طموح أيضا». وتوج فيرالين 
بلقب بطولة سباقات اليارات السياحية 
األملانية (دي.تي.إم) في عام ٢٠١٥، ثم قضى 
عامني في سباقات سيارات فورموال١، وقد 

تنافس بسيارتي فريقي مانور وساوبر .

@ÜÌâÜfl@fibÌâ@µa@È€b‘n„a@Û‹«@aÖâ
‚ÏÓ€a@èÓ€@Z¥◊

رد هاري كني، مهاجم منتخب إجنلترا 
التي  التقارير  على  توتنهام،  وفريق 
في  مدريد  لريال  انتقاله  إلى  تشير 

املوسم احلالي، بإجابة غامضة.
بينتو  ملعب  من  خروجه  وأثناء 
بيتيس،  ريال  بنادي  اخلاص  فيامارين 
إجنلترا  منتخبي  مباراة  عقب 
صحيفة  مراسل  وجه  وإسبانيا، 
إلى  سؤاالً  اإلسبانية  «ماركا» 
لريال  االنضمام  حول  الالعب 
ليس  «آسف..  فأجاب:  مدريد 

اليوم».
الدولي  املهاجم  ورفض 
مناقشة  اإلجنليزي 
وسائل  مع  مستقبله 
مواجهة  بعد  اإلعالم 

إسبانيا.
بالده  منتخب  فوز  في  كني  وساهم 
في   ٣-٢ بنتيجة  إسبانيا،  على 
األمم  دوري  الرابعة من بطولة  اجلولة 

األوربية.
يرتبط  التي  األولى  املرة  هذه  وليست 
ريال مدريد،  إلى  باالنتقال  خاللها كني 
ولكن سبق أن تكررت رغبة امليرجني في 

ضمه خالل املواسم املاضية.

ــزي آماله في  ــب اإلنكلي أنعش املنتخ
ــع الذهبي  ــة على بطاقة املرب املنافس
بعدما ثأر من مضيفه اإلسباني عندما 
ــى ملعب «بينيتو  ــب عليه ٣-٢ عل تغل
ــال بيتيس  ــن» اخلاص بنادي ري فياماري
ــة الثالثة من  ــي اجلول ــبيلية ف في اش
منافسات اجملموعة الرابعة للمستوى 
ــرة  ــي ك ــة ف ــن دوري األمم األوربي األول م
القدم. وسجل رحيم سترلينغ (١٦ و٣٨) 
وماركوس راشفورد (٣٠) أهداف انكلترا، 
وباكو ألكاسير (٥٩) وسيرجيو راموس 
ــبانيا.وهو الفوز األول  (٩٠+٧) هدفي إس
ــابقة  ــزي في املس ــب اإلنكلي للمنتخ
ــارته على  ــدة بعد خس ــة اجلدي القاري
ــبانيا ١-٢ في وميبلي في  ارضه أمام إس
ــي، وتعادله مع  ــبتمبر املاض ٨ أيلول/س
مضيفته كرواتيا سلبا في زغرب، فيما 
ــارتها األولى بعد  منيت إسبانيا بخس
فوزين على إنكلترا وكرواتيا ٦-صفر في 
ــبتمبر،  ــة الثانية في ١١ أيلول/س اجلول
كما هي خسارتها األولى في ٤ مباريات 
ــس أنريكي. ــادة مدربها اجلديد لوي بقي

وعززت انكلترا موقعها في املركز الثاني 
ــارق  ــاط بف ــد ٤ نق ــة برصي للمجموع
ــبانيا وكالهما تبقى  نقطتني خلف اس
له مباراة واحدة ضد كرواتيا في تشرين 

ــبانيا  الثاني/نوفمبر املقبل. وكانت إس
ــوز لبلوغ املربع الذهبي  بحاجة إلى الف
ــث يتأهل متصدر كل مجموعة من  حي
ــتوى األول الى  اجملموعات األربع في املس
ــني اخلامس من حزيران/ نهائيات تقام ب

يونيو املقبل والتاسع منه.ويشارك في 
ــد املنتخبات  ــة العه ــابقة احلديث املس
ـــ٥٥، موزعة على  ــة ال ــة األوربي الوطني
ــم كل منها أربع  ــتويات يض أربعة مس
ــة منتخبات على  ــن ثالث مجموعات م
األقل.ويتأهل متصدر كل مجموعة من 
ــتوى األول الى  اجملموعات األربع في املس

ــني اخلامس من حزيران/ نهائيات تقام ب
ــه. وتخوض  ــع من ــو املقبل والتاس يوني
املنتخبات األربعة مباراتي نصف نهائي، 
ــوض مباراة نهائية،  ويتأهل الفائزان خل
ــران في  ــا يلتقي املنتخبان اخلاس بينم

مباراة لتحديد املركز الثالث.
 الفوز األول النكلرتا

ــر النكلترا على  ــو الفوز الثالث عش وه
ــاراة بينهما مقابل  ــبانيا في ٢٧ مب اس
ــس  ــل لوي ــم و٤ تعادالت.وفض ١٠ هزائ
ــلتا فيغو  ــراك مهاجم س ــي إش أنريك
ــب الهجوم  ــباس في مركز قل ياغو أس

ــلونة املعار  ــاب مهاجم برش على حس
الى بوروسيا دورمتوند ألكاسير صاحب 
ــة في مرمى ويلز (٤-١) في كارديف  ثنائي
ــي  ــس املاضي، ومهاجم تشلس اخلمي

اإلنكليزي ألفارو موراتا.
ــن  ــع األمي ــي املداف ــرك أنريك ــا أش كم
ــي  جون ــزي  اإلنكلي ــون  لولفرهامبت
ــرة  ــيا للم ــا) أساس ــترو (٢٤ عام كاس
ــه الدولية  ــاض مبارات ــى بعدما خ االول
ــز. في املقابل،  ــى اخلميس أمام ويل األول
ــاوثغيت  ــدرب إنكلترا غاريث س دفع م
ــم  جن ــادة  بقي ــرة  املنتظ ــكيلته  بتش

توتنهام هاري كاين وإلى جانب جناحي 
ــفورد  ــتر ماركوس راش قطبي مانشس
ــيتي). ــترلينغ (س ــد) ورحيم س (يونايت
ــذي غاب  ــباني ال ــب اإلس وكان املنتخ
ــي كارفاخال  ــكو ودان عن صفوفه إيس
ــة،  اإلصاب ــبب  بس ــتا  كوس ــو  ودييغ
ــي  ــتحواذ ف ــة واإلس ــب األفضلي صاح
ــنحت له العديد من  ــوط األول وس الش
الفرص فشل في ترجمتها إلى أهداف، 
ــم أمام  ــز بفعاليته ــا متيز اإلنكلي فيم
ــجيل ٣ أهداف  املرمى فنجحوا في تس
ــت غلتهم في  ــات مرتدة كان من هجم

الشوط األول .
ــرا آمالها  ــب اخر عززت سويس من جان
ــدارة اجملموعة  ــى ص ــة عل في املنافس
ــتوى األول من دوري األمم  الثانية من املس
ــا ٢-١ على مضيفتها  ــة، بفوزه األوروبي
ــتوى  ــي هبطت الى املس ــلندا الت إيس
ــرا رصيدها الى  ــي. ورفعت سويس الثان
ــكا املتصدرة  ــف بلجي ــت نقاط خل س
بفارق املواجهات، علما ان األخيرة لعبت 
ــم مواجهة  ــى ان حتس ــاراة أقل، عل مب
ــتضيفها سويسرا  املنتخبني التي تس
ــر املقبل  ــرين الثاني/نوفمب ــي ١٨ تش ف
ــة وهوية  للمجموع النهائي  ــب  الترتي
ــدور نصف  ــيتأهل لل املنتخب الذي س
ــهدت  وش األول.  ــتوى  للمس ــي  النهائ
ــرية من  ــاراة حتركات سويس ــة املب بداي

ــرص حقيقية للضيوف،  دون صناعة ف
ــتغرق األمر ثماني دقائق لشن  فيما اس
ــى على  ــة األول ــاب األرض الهجم أصح
ــري االحتياطي  مرمى احلارس السويس
ــون  ايف ــي  األملان ــغ  اليبزي ــادي  ن ــي  ف
ــه الدولية  ــاض مبارات ــو الذي خ مفوغ
ــد جيلفي  ــدد القائ ــا س ــى، عندم األول
اإلنكليزي  ايفرتون  سيغوردسون العب 
ــة تصدى لها  ــارف املنطق كرة من مش
ــديدة  ــارس. وتألق نفوغو وحول تس احل
ــة املنطقة الى  ــون من حاف سيغوردس
ــرى  ــة قبل ان تخترق الزاوية اليس ركني
ــلنديني ترجمة  ملرماه (٣٠)، حارما اإليس

أخطر الفرص التي سنحت لهم.
سويسرا خلف بلجيكا املتصدرة بفارق 
ــلنديني  ــا اإليس ــات (٣٠)، حارم املواجه
ــنحت  ــر الفرص التي س ــة أخط ترجم
ــوط الثاني  ــهدت بداية الش ــم. وش له
ــد  ــا لتعقي ــرية تالفي ــركات سويس حت
ــيردان  ش ــرب  وج ــم،  عليه ــة  املهم
ــاكيري حظه بتسديدة كانت األولى  ش
ــارس هانيس  ــى احل ــب مرم ــي تصي الت
هالدورسون الذي سيطر عليها (٥٠). إال 
ان الفرج السويسري جاء بعد دقيقتني 
عبر هاريس سيفيروفيتش بكرة رأسية 
ــون من  ــارس هالدورس ــن الى ميني احل م

متريرة عرضية لغرانيت تشاكا (٥٢).
ــلندي  ــد خمس دقائق اخترق اإليس وبع

ــي  اينغف ــور  أم
ن  ــو س ستا و تر

ــة  ملنطق ا
د  سد ة و ــر لك ا

ــارس مفوغو الذي  ــدي احل ــة بني ي أرضي
 .(٥٧) ــني  دفعت ــى  عل ــا  عليه ــيطر  س
ــرب الكرواتي  ــدر مهاجم دينامو زغ وأه
ــة التعزيز اذ  ــو غافرانوفيتش فرص ماري
انحرفت كرته قرب القائم االيسر ملرمى 
ــة من  ــر عرضي ــون اث ــارس هالدورس احل
ــاكيري (٥٩).وتألق نفوغو مرة جديدة  ش
حارما أصحاب األرض التعادل بتصديه 
لكرة مهاجم أوغسبورغ األملاني ألفريد 
ان  اال   .(٦٥) ــية  الرأس ــون  فينبوغاس
مدافع بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني 
مايكل النغ سجل الهدف الثاني بكرة 
ــبكة (٦٧). وتابع نفوغو  في سقف الش
ــدف محقق  ــذ مرماه من ه ــه وأنق تألق

ــددها سيغوردسون  بإبعاده كرة س
ــارف  ــرة من مش ــة ح ــن ركل م

املنطقة الى ركنية (٧٥) .
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ــط يوفنتوس، الطريق  ميهد رودريجو بينتانكور، العب وس
ــي امليركاتو  ــزة ف ــع صفقة ممي ــد م ــي يتعاق ــنال ك آلرس

الشتوي.
ــنال  ــن» البريطانية، أن نادي آرس ــرت صحيفة «ذا ص وذك
ا)، العب  ــي (٢٥ عامً ــع الغاني توماس بارت ــد التعاقد م يري

فريق أتلتيكو مدريد اإلسباني.
ــكيلة الروخيبالنكوس خالل  ــي تش ــي مؤثرًا ف وكان بارت
املوسم املاضي، حيث خاض مع الفريق ٥٠ مباراة واسهم 

في التتويج بالدوري األوربي.

ــي ال يبدو  ــم احلال ــب الغاني في املوس ــع الالع ــن وض لك
ــط بالدوري  ــيًا في مباراتني فق ــرًا، حيث بدأ أساس مبش
اإلسباني، وسط تقارير تفيد بأن دييجو سيميوني املدير 
ــي ألتلتيكو يريد التعاقد مع بينتانكور في امليركاتو  الفن

الشتوي، وهو ما سيؤثر على وضع بارتي في الفريق.
ــنال، معجبًا بقدرات  ــاي إميري، املدير الفني آلرس وكان أون

بارتي منذ أن كان مدربًا إلشبيلية في إسبانيا.
ــة مع باريس سان جيرمان  ــيكون آرسنال في منافس وس
ــم الغاني خالل فترة  ا في ض ــي، الذي يرغب أيضً الفرنس

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
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 حقق مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني أول فوز 
له في مسابقة رسمية ليفتح حقبة جديدة 
العالم  كأس  نهائيات  عن  الغياب  مرارة  بعد 
للمرة االولى منذ ٦٠ عاما في مونديال روسيا، 
نظيف  بهدف  بولندا  من  غامنا  بالعودة  وذلك 

ضمن دوري األمم األوربية.
وكانت املرة األخيرة التي فازت فيها إيطاليا في 
مباراة ضمن مسابقة رسمية، على البانيا في 
٩ تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٧ في تصفيات كأس 
العالم، تال ذلك خروجها في البالي أوف املؤهل 
الى مونديال ٢٠١٨ على يد السويد باخلسارة 

صفر-١ ذهابا والتعادل السلبي إيابا.
ودخلت الكرة اإليطالية في أزمة حقيقية منذ 
ذلك التاريخ قبل ان يتولى مانشيني االشراف 
لم  الذي  الوقت  في  املنتخب  تدريب  على 

ينتخب االحتاد اإليطالي رئيسا له حتى االن.

سجله  الذي  بالهدف  اإليطاليون  واحتفل 
في  األخيرة  الدقيقة  في  بيراغي  كريستيانو 
لقب  احرزت  إيطاليا  أن  لو  كما  بولندا  مرمى 
تلك البطولة (دوري األمم األوربية).وعلى الرغم 
األمور  بأن  املباراة  قبل  مانشيني  اصرار  من 
فريقه،  خسرها  لو  دارماتيكية  تكون  لن 
اخلاسر  ألن  حاسما  كان  اللقاء  أن  فالواقع 
هذه  في  الثاني  املستوى  الى  سيهبط  كان 
وكتبت  لبولندا.  حصل  ما  وهذا  البطولة، 
إليطاليا  «اخلالص  ريبوبليكا»:  «ال  صحيفة 
الفوز  أن  معتبرة  ملانشيني»،  التحول  ونقطة 
على بولندا هو «شهادة ميالد ملنتخب وطني 
آخر».وكان املنتخب اإليطالي حقق فوزا وحيدا 
السعودية  ضد  مانشيني  بإشراف  اآلن  حتى 
املاضي.وقال  أيار/مايو  في  ودية  مباراة  في   ٢-١
مانشيني «حقبة جديدة تبدأ. سنذهب لزيارة 
رئيس اجلمهورية بفخر» في اشارة الى اللقاء 

مع الرئيس اإليطالي سيرجيو ماتاريال في روما 
لالحتفال بذكرى مرور ١٢٠ عاما على تأسيس 

االحتاد اإليطالي.
الفوز األول اليطاليا بقيادة مانشيني

جيل جديد من الشبان
األوملبية  اللجنة  رئيس  قال  املقابل،  في 
اإليطاليني  ماالغو «جميع  اإليطالية جوفاني 
نذهب  أن  جدا  املهم  من  هناك،  سيتواجدون 
بذلك.  فخور  وأنا  الفوز  جراء  عالية  مبعنويات 
اإليطاليني  الالعبني  من  جديدا  جيال  ارى 
الشبان، ونحن افتقدنا الى هؤالء في السنوات 
مع  مشواره  عن  مانشيني  وحتدث  األخيرة». 
«بدأنا  بقوله  منصبه  استالم  منذ  املنتخب 
بالعمل والتعرف على الالعبني. ال احبذ فكرة 
بأن األسوأ قد اصبح وراءنا، ألنه بالنسبة إلي 
لم يكن هناك أسوأ». واعتبر املدرب اإليطالي 
الشهير فابيو كابيلو بأن «خيارات مانشيني 
املنتخب  أن  الى  مشيرا  ثمارها»  تؤتي  بدأت 

الوطني يستطيع اآلن البناء على ذلك النهاء 
املشوار في صدارة اجملموعة.

واضاف كابيلو مدرب إنكلترا وروسيا السابق 
«يعرف املدرب العبيه جيدا ويحاول البناء على 
مانشيني  خيار  «باألمس،  وتابع  ميلكه».  ما 

سجل هدف الفوز».
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حملة  اللبناني  الرياضي  استهل 
حسام  بطولة  لقب  عن  الدفاع 
السلة،  لكرة  احلريري  الدين 
ملعبه  على  يستضيفها  التي 
االحتاد  على  بفوزه  بيروت،  في 

املنستيري التونسي (٨٠-٧٥).
للفوز،  فريقه  سعود  أمير  وقاد 
 ٢١ منها  نقطة،   ٢٥ بتسجيله 
ثالثية،  رميات  سبع  من  نقطة 
 ٢٠ ليونز  مارك  األمريكي  وأضاف 
التونسي  الفريق  من  نقطة.وبرز 
 ٢٤ بتسجيله  حلياني،  فراس 
ضمن  الرياضي  ويلعب  نقطة. 
اجملموعة األولى، التي تضم االحتاد 

املغربي  وجمعية سال  املنستيري 
الثانية  اجملموعة  وتضم  أيضا. 
واجملمع  اللبناني  «الهومنتمن 
والرادسي  اجلزائري  البترولي 
املصري». واألهلي  التونسي 
باللقب،  توج  قد  الرياضي  وكان 
األوكراني  شركاسي  على  بفوزه 
النهائية،  املباراة  في   ،(٧٦-٦٧)
الرياضي  ويحمل  املاضي.  العام 
مرات  عدد  في  القياسي،  الرقم 
 ١٦ برصيد  البطولة،  بلقب  الفوز 
لالحتاد  مرات  خمس  مقابل  مرة، 
ومرتني   ، املصري  السكندري 

للشانفيل اللبناني .
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قال الكرواتي لوكا مودريتش، جنم ريال مدريد اإلسباني، 
ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  بجوار  ا،  أبدً يلعب  لن  إنه 
أيقونة برشلونة. وأضاف مودريتش، في حوار مع مجلة 
أخوض  أنا  ميسي؟  بجوار  «اللعب  فوتبول  فرانس 
أنه من أفضل  ا، رغم  أبدً ألعب معه  لن  املباريات ضده، 

الالعبني في التاريخ».

أن  يجب  الذهبية  الكرة  أن  يعتقدون  «الكثيرون  وتابع 
تذهب هذا العام لالعب فرنسي، على اعتبار أن فرنسا 
الالعبني  بني  «من  ٢٠١٨».ونوه  مونديال  لقب  أحرزت 
الفرنسيني، أود أن أختار أنطوان جريزمان، جنم أتلتيكو 

مدريد، نظرًا ملا قدمه املوسم املاضي».
ويعد الكرواتي لوكا مودريتش، من أبرز املرشحني حلصد 
جائزة الكرة الذهبية، املقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

ونال مودريتش، جائزة أفضل العب في مونديال روسيا، 
بعد  العالم،  كأس  لوصافة  بالده  منتخب  قاد  بعدما 
اخلسارة ٢-٤ في املباراة النهائية أمام نظيره الفرنسي.

وبفضل امليدالية الفضية ملونديال ٢٠١٨، حصد النجم 
العالم  مستوى  على  العب  أفضل  جائزتي  الكرواتي، 
ومحمد  رونالدو  كريستيانو  على  ا  متفوقً أوربا،  وقارة 

صالح .
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خسر فريق اليد بنادي الزمالك 
الترجي،  مستضيفه  أمام 
املباراة  في   ،(٣١-٣٦) بنتيجة 
الفريقني،  التي جمعت  الودية 
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ــود  ــا جه ــنطن دعمه ــت واش أعلن
ــكيل  ــف تش ــوزراء املكل ال ــس  رئي
ــدي، فيما  ــة عادل عبد امله احلكوم
ــات  ــيون اجتماع ــل السياس يواص
ــبوعني من انقضاء  مكثفة قبل اس
ــكيلها، إذ عقد  ــة احملددة لتش املهل
ــار «احلكمة» عمار احلكيم  رئيس تي
ــزب الدميقراطي  لقاء مع رئيس «احل
ــي،  بارزان ــعود  مس ــتاني»  الكردس
ــراد في  ــاركة األك ــا فيه مش ناقش

احلكومة اجلديدة.
ــر اخلارجية األميركي  وأكد نائب وزي
جون سيلفان  «دعم الواليات املتحدة 
ــة». وأفاد  ــراق وحلكومته املقبل للع
ــوزراء املكلف  ــب رئيس ال بيان ملكت
بأن «عبد املهدي استقبل سيلفان 
ــي تعزيز  ــس، وبحثا ف ــي بغداد أم ف
العالقات بني البلدين، ومستجدات 
ــتمرار الدعم  ــة، وأهمية إس املنطق
ــال األعمار  ــراق في مج ــي للع الدول
بعدما انتصر على اإلرهاب». ويعتبر 
ــؤول أميركي بارز  ــيلفان أول مس س

ــذ تكليفه  ــد املهدي من ــي عب يلتق
تشكيل احلكومة املقبلة في الثاني 

من الشهر احلالي.
ــى وفداً من  ــد املهدي التق وكان عب
حزب «دعاة اإلسالم» برئاسة خضير 

ــكيل  ــي، و «تناول اللقاء تش اخلزاع
ــي  الوطن ــج  والبرنام ــة  احلكوم
ــى أهمية  ــد عل ــا، والتأكي وأولوياته
ــة، لتقدمي ما  ــة املقبل دعم احلكوم
ــي خدمة  ــهم ف ــأنه أن يس ــن ش م
ــني واإلرتقاء بكل القطاعات  املواطن

في البلد».
وقالت مصادر سياسية إن املفاوضات 
التي يجريها عبد املهدي لتشكيل 
حكومته تكتنفها السرية خشية 
ــريبات واحلرب  وقوعها في فخ التس
ــد تؤثر في جهوده  اإلعالمية التي ق
لتشكيلها، قبل انتهاء الوقت احملدد 
لها مطلع الشهر املقبل. وأوضحت 
ــم تداولها بني  ــات عدة يت ان اقتراح
ــية  ــدي والكتل السياس ــد امله عب
ــتبدال مواقف  ــة، بينها اس الرئيس
ــر منح حقيبة  ــوزارات األمنية عب ال
الدفاع للشيعة وحقيبة الداخلية 

للسنة.
ــارز من حتالف  ــى ذلك، وصل وفد ب إل
ــة عمار  ــالح واإلعمار» برئاس «اإلص
ــتان،  كردس ــم  إقلي ــى  إل ــم  احلكي
ــي  ف ــراد  األك ــاركة  مش ــة  ملناقش
ــة جديدة  ــة، وفتح صفح احلكوم

ــداد وأربيل، بعد  ــن العالقة بني بغ م
ــم، وما تبعها  ــتفتاء اإلقلي أزمة اس
ــة  واقتصادي ــة  أمني ــراءات  إج ــن  م

معاكسة من احلكومة االحتادية.

ــن مكتب رئيس  ــان صدر ع وأفاد بي
ــتاني»  الكردس ــي  «الدميقراط
ــأن األخير التقى  ــعود بارزاني، ب مس
ــدد على ضرورة حل  احلكيم الذي ش
ــني. وأضاف  ــني الطرف ــكالت ب املش
ــار إلى أن «حتالف  البيان أن الوفد أش
ــابقاً  ــن س ــار» أعل ــالح واإلعم اإلص
ــس الثالثة التي  «تأكيده دعم األس
ــاس العالقة  ــي أس ــا بارزان يعتبره
ــة  واملتمثل ــداد،  وبغ ــم  اإلقلي ــني  ب
ــراكة احلقيقية  والش ــق  التواف في 

والتوازن».
ــان: «الذي  ــق البي ــي وف ــال بارزان وق
ــعبنا  ــل في قضية ش ــا يتمث يهمن
العادلة، وجتاوز االنتهاكات السابقة 
ــروعة لشعبنا، وهذا  للحقوق املش
يتطلب آلية واضحة وضمان اإللتزام 
ــق  وبالتواف ــة  احلقيقي ــراكة  بالش

والتوازن».
ــوزراء املكلَّف  ــا يواصل رئيس ال كم
ــة العراقية عادل  ــكيل احلكوم تش
ــه مع األحزاب  عبد املهدي محادثات
ــه  حكومت ــدمي  لتق ــية  السياس
ــهر  الوزارية إلى البرملان مطلع الش
ــات بتقدميه  ــط تكهن ــل، وس املقب

ــة أولية ال تضم كل احلقائب  حكوم
الوزارية.

ــدي قبل أيام  ــالن عبد امله ــد إع وبع
ــية،  وفود سياس ــتقبال  اس رفضه 

وانشغاله في درس آالف الطلبات من 
مواطنني للمناصب الوزارية، بدأ منذ 
ــس بزيارات لقادة األحزاب  أول من أم
ــع ممثلي  ــاءً م ــد لق ــا، وعق وممثليه
ــتاني»  الكردس الدميقراطي  «احلزب 

بزعامة مسعود البارزاني.
ــية مطلعة  ــادر سياس وقالت مص
ــوي  ــف ين ــوزراء املكل ــس ال إن «رئي
ــس الوزاري  ــراع في تقدمي اجملل اإلس
ــدد  ــت احمل ــل الوق ــان قب ــى البرمل إل
اعتراضات  الوقت ومعاجلة  لكسب 
ــة للبرملان عليها، خصوصاً  محتمل
في ظل انقسام الكتل بني فريقني: 
ــدي صالحية  ــد امله ــح عب األول منَ
ــتقلني وتنازلَ عن  ــار وزراء مس اختي
استحقاقاته، مثل سائرون بزعامة 
ــو  يدع ــي  والثان ــدر،  الص ــدى  مقت
ــيحات  ــار الوزراء من ترش ــى اختي إل
ــات  ــي االنتخاب ــزة ف ــزاب الفائ األح
االنتخابية».  ــتحقاقاتها  اس ــق  وف
وأضافت أن «الصعوبات التي تواجه 
ــق باختيار وزراء  عبد املهدي ال تتعل
ــدد احلقائب  ــه، بل حتديد ع حكومت
ــى  ــل إل ــت كت ــا أحمل ــة بعدم الوزاري
ــواء  الحت ــة)  (احلكوم ــيعها  توس

األحزاب الفائزة في االنتخابات، مع 
ــدد املقاعد،  ــيطة جلهة ع فروق بس
ــة اختيار نائبني لرئيس  وأيضاً قضي
ــار رئيس الوزراء  الوزراء أم اتخاذ مس

املنتهية واليته حيدر العبادي الذي 
ــن جهود  ــني ضم ــى كال املنصب ألغ
ــتبعد املصادر  ــة». ولم تس إصالحي
ــدمي مجلس وزاري  ــأ إلى تق أن «يلج
ــب  ــمل كل احلقائ ــوص ال يش منق
الوزارية، خصوصاً األمنية، لكسب 
املزيد من الوقت حلسمها مع الكتل 
ــاً  رئيس تعيينه  ــد  بع ــية  السياس

للوزراء من البرملان».
ــى  إل ــارات  بزي ــدي  امله ــد  عب ــدأ  وب
ــزاب والكتل في  ــي األح ــادة وممثل ق
ــاد مكتبه في بيان بأنه  البرملان. وأف
ــن احلزب الدميقراطي  «التقى وفداً م
ــتاني ملناقشة مستجدات  الكردس
ــكيل  وتش ــية  السياس ــاع  األوض
أن  ــح  وأوض ــة».  املقبل ــة  احلكوم
«اجلانبني ناقشا البرنامج احلكومي 
ــن  ــل م ــى العم ــة إل ــل، إضاف املقب
ــاح عمل  ــد اجلهود إلجن ــل توحي أج
ــة خدمة لتطلعات  احلكومة املقبل
املواطنني».إلى ذلك، قال النائب عن 
«حتالف سائرون» جواد املوسوي في 
بيان إن «الدستور نص في املادة ١٨، 
الفقرة الرابعة منه، على جواز تعدد 
اجلنسية – وعلى من يتولى منصباً 
ــي  ــاً التخل ــاً رفيع ــيادياً أو أمني س
ــبة،  ــية أخرى مكتس عن أي جنس
م ذلك بقانون». وأضاف: «مبا أن  وينظَ
مجلس رئاسة الوزراء أوفى بالتزامه، 

وأعد مشروع قانون يخص مزدوجي 
ــان  البرمل ــى  إل ــه  وقدم ــية  اجلنس
ــراءة  الق ــرأ  وق  ،١٤-٨-٢٠١٣ ــخ  بتاري
ــم  ول  ،٦-٢-٢٠١٦ ــخ  بتاري ــة  الثاني
ــن البرملان  ــرَّع إلى اآلن، يُرجى م يش
احلالي اإلسراع في تشريعه خدمة 

للصالح العام». ودعا «رئيس الوزراء 
املكلّف إلى وضع شرط يُلزم الكتل 
ــية عدم ترشيح  واألحزاب السياس
ــب التنفيذية  ــخص للمناص أي ش

من مزدوجي اجلنسية».
من جانب آخر، اتفقت الكتل 
ــمية ٢٨  ــى تس ــة عل البرملاني
جلنة دائمة للبرملان بعد إضافة 
اقتراح  ــن  ــدة، ضم جلنة جدي
ــة»،  «احلكم ــة  كتل ــه  قدمت
ــط  التخطي ــة  جلن ــم  باس
ــة  ومتابع ــتراتيجي  االس
ــذي  ال ــي  احلكوم ــج  البرنام

ــوزراء بعد  ــيعلنه رئيس ال س
التصويت على حكومته.

ــع  ــش توزي ــان ناق وكان البرمل
الدرجات الوظيفية احلكومية، 
وعملية نقل الصالحيات من 
احلكومة االحتادية إلى مجالس 

ــار  مستش وأكد  ــات.  احملافظ
رئيس الوزراء لشؤون احملافظات 
ــي دعمه «دمج  طورهان املفت
ــابهة  املتش الوزارية  احلقائب 
ــاص، خصوصاً  جلهة االختص
ــكان»،  اإلس ــع  م ــات  البلدي
ــل  ــدأ نق ــى أن «مب ــيراً إل مش
غير  ــح  مصطل ــات  الصالحي
ــون اخلاص  ــي القان ــود ف موج
ــة  ــر املنتظم ــات غي باحملافظ
ــكل  زُج بش ــن  ــم، ولك بإقلي
ــتدعي فتح  ــا يس ــي، م عرض

حتقيق في هذا الشأن».

د. عبري كايد - واشنطن

بالرغم من انكار السعودية بارتكاب جرمية 
ــه وتقطيع  ــعودي بقتل ــن الس ــد املواط ض
ــالده. ــى قنصلية ب ــي مبن ــا ف ــده إرب جس

ــوم بزغت للجميع بعد اقرارها  احلقيقة الي
ــة، وان الذي حصل كان باخلطأ. لكن  باجلرمي
ــتخدام  من يصدق هكذا جرمية نفذت باس
منشار عظام وطبيب شرعي وبحضور اقرب 
ــعودي، محمد  وابرز حراس ولي العهد الس
ــة ارتكبتها  ــة دولي ــي. جرمي ــعد الزهران س
السعودية باستخدام واستغالل احلصانة 

الدبلوماسية ضد احد مواطنيها.
ــن يقتل على االرض  ــي جرمية دولية ملواط ه

املستضيف لبعثة دبلوماسية، اي تركيا.
ــق، كلها  ــور ومراه ــرق ومته ــي عهد اخ ول
ــالم  ــائل اإلع ــر وس ــا اكب ــردات تداولته مف

الغربية والعربية .
ــف لم تكن كافية احلليف االميركي  لالس
ــليح السعردية  في تقديراته واملضي بتس
ــش لولي  ــة البط ــاندتها في سياس ومس
ــفاح  ــه س ــت ان ــوم يثب ــور والي ــد مته عه

متخفي بلباس امير اصالحي.
ــلمان  ــن س ــد ب ــي العه ــورة ول ــت ص مازال
ــات في ذاكرتي  ــل وراء احد املدفعي وهو ميث
ــرب على  ــة احل ــي بداي ــك ف ــخصيا، وذل ش
ــن اندالع  ــهر االولى م ــن، وخالل األش اليم
احلرب على الشعب اليمني من خالل حلف 
عربي تقوده اململكة بغطاء أوربي – اميركي 
ــمح له بالتمادي، وقتل ابرياء عبر غارات  س

غير دقيقة.
ــادي الذي  ــالح االقتص ــروع اإلص حتى مش
ــات مزيفا، كما  ــد اليوم، ب ــه ولي العه زعم
ــل غير  ــة هذا الرج ــذ البداي ــا نقول من كنّ
ــي  ــة الت ــالد، فالطريق ــادة الب ــل لقي مؤه
ــرب الناس اليه من ابناء  تعامل فيها مع اق
ــعودية بارزة في عالم  عمه وشخصيات س
ــة لهذا  ــدى الهمجي ــاد، تعكس م االقتص
ــاد  ــر املراهق الذي يريد ان يكبح الفس االمي
على طريقة املافيا، باحتجاز أفراد من أسرته 
ــة في فندق  ــن أثرياء اململك ــة م و مجموع
ــرقة  الريتز كارلتون، و تعذيبهم ومن ثم س
ــتخدام القضاء  ــوة بعد اس ــم بالق امواله
ــتقلة حملاسبة املتهمني. الم  كوسيلة مس
ــرات كافية. الستخالص ان  تكن هذه املؤش
هذا الرجل غير مؤهل للحكم، وليس لديه 
ــبة  ادنى خبرة ال في التعامل وال في محاس

الفاسدين قضائيا.
ــاب  ــاس مدى عقالنية هذا االمير الش ولقي
ــه باقل من  ــر مبا قام ب ــا ان فقط نذك علين
ــني وكيف اضرّ ببالده اكثر من خدمتها  عام
خارجيا وداخليا، اضف اليها احتجاز رئيس 
احلكومة اللبنانية وتهديده وتهديد عائلته 
ــد أدت تلك  ــاعة، فق ــا الى الس واحتجازه
ــلمني،  ــة لضرب اللبنانيني من املس العملي
السنة خالل االنتخابات االخيرة وأثرت على 
ــكان نتيجة  ــي واخرون . ف ــب اللبنان الناخ
ــني في  ــك ان ضرب احلريري الصوت الس ذل

لبنان .
ــن فتعتمد  ــة اململكة في اليم اما سياس
ــكيل جيوش من قبائل غير مدربة  على تش
ــب وحلف عربي  ــى احلروب ومرتزقة اجان عل
ــس، لم يحقق اي انتصارات على االرض،  بائ
بل ولَم مينع او يوقف احلوثيني من استهداف 

االراضي السعودية بالصواريخ.
ــعودية،  ــاء للس ــة الرعن ــذه السياس ان ه
ــت حلرب أهلية مرتقبة باي حلظة في  أسس
ــا يقارب الـ ١٣  ــن. اضف الى تعريض م اليم

مليون ميني للموت باجملاعة.
ــة السعودية  ــلم العراق من سياس لم يس
ــعبه ،بعد  ــراق وش ــتقرار الع ــة الس املعدي
ــقوط نظام صدام بل عاونت السعودية  س
ــع  ــراق، ومتيي ــدة الع ــرب وح ــنطن لض واش
ــر  عب ــة،  العراقي ــة  احلكوم دور  ــش  وتهمي
استقطاب شريحة من ابناء السنة وشراء 
ذممهم باملال داخل البرملان العراقي، وبالتالي 
لتأسيس حكومة هشة. اسهمت بإرساء 

نعرات طائفية في العراق . 
ــدى هذا التحول اجلذري  بل ما يؤكد على م
لسياسة السعودية اخلارجية، منذ وصول 
ابن سلمان لسدة العهد ال العرش، بعد ان 
ــة ابن سلمان سياسة تهور  ثبت ان سياس
ــادة احلكيمة  ــرة والقي ــد فيها للخب يفتق
ــدم التذبذب في  ــاء، وع ــاظ باحللف لالحتف
املواقف، من اجل ارضاء شريحة معينة من 
شعبه ،وانتزاع الشرعية من البيت االبيض، 
ــرة  ــعبه واالس ال دول اجلوار، و اولها ابناء ش
ــن تنصيبه تبعا  ــة. كما يتم عادة م احلاكم

لهيئة البيعة املؤلفة من ابناء آل سعود.
ــعودية في سياستها بني النظام  متزج الس
السياسي املوناركي التقليدية، والسلطة 
ــا  ــف اليه ــرار، اض ــة الق ــة ومركزي املطلق
ــجون  ــني وزجهم بالس ــاد املعارض اضطه
وقتلهم وإعدامهم كما فعلوا مع منر النمر، 
ــقجي،  ــلم الصحفي جمال خاش ولَم يس

من تلك السياسة االستبدادية .
ــمح  ــم ال يس القائ ــام  النظ ــذا  ان ه ــل  ب
ــلطة  الس ــر  غي ــرى  االخ ــات  للمؤسس

بالتصرف، وال حتى بالتعبير السلمي.
ــفاراتها  ــرد عبر س ــعودية ال ــز الس ان عج
ــاء  اختف ــى  عل ــية  الدبلوماس ــا  وبعثاته
ــقجي، او اي قضايا اخرى يؤيد نظرية  خاش

السلطة املطلقة، انها فقط في الرياض، 
والباقي توابع تخدم املوناركي.

ــقجي بعدا  ــال خاش ــذت قضية جم أخ
ــت قضية راي  ــا دوليا، بل وأصبح اعالمي
ــي بعثات  ــد من يرد ف ــام عاملي، ولَم جن ع
ــية على االتهامات  اململكة الديبلوماس
ــقجي  ــة اليهم. رمبا مقتل خاش املوجه
ــية  ــة الوحش ــذه الطريق ــه به وتقطيع
ــي ملف  ــعودية ف ــى الس ــيضغط عل س
ــي  ــب االورب ــن اجلان ــان، م ــوق االنس حق
ــعودية لم  ــي، خصوصا ان الس واالميرك
ــد قتل احد  ــعودية القدمية بع ــد الس تع

مواطنيها داخل قنصليتها.
ــنطن توريط الرياض؟ لقد  هل ارادت واش
ــات  ــة محادث ــرات االمريكي ــدت اخملاب رص
ون القتياد  ــعوديني يعدّ الدبلوماسيني س
ــعودي جمال  ورمبا اغتيال الصحفي الس
ــم تخبر ولم  ــقجي، فلماذا .. ملاذا ل خاش

ــقجي منها؟  ــال خاش ــدور جم ــذر املغ حت
ــة  ــط اململك ــا توري ــدف منه ــا كان اله رمب
ــتخدامها ضدها كورقة ضعف واذالل  واس
الستخدامها في ملفات اخرى. بالرغم من 
ان السعودية دولة إقليمية كان لها ثقلها 

قدميا .
لكن لن تكن السعودية بعد اليوم احلليف 
ــه في املنطقة  ــتعتمد علي احملترم الذي س
،في عدة ملفات. بل على العكس أتوقع ان 
واشنطن سوف تستبق األحداث وتتحالف 
مع ايران حتى تبعد اي محادثات بينهما او 
ــا بعد ان  ــتقبلية خصوص مفاوضات مس

ردت السعودية على التهديدات االميركية، 
التي نوه بها ترمب، بانها ستفتح أراضيها 
ــمال غرب  ــكرية في ش ــام قاعدة عس لقي
البالد في مدينة تبوك، على احلدود األردنية 
ــرائيلية. فهذا التسرع في  ــورية االس الس
ــيكلف السعودية كثيرا من اجلانب  الرد س
ــيترجم الى سياسية جديدة  االميركي وس

بعد مرور ازمة خاشقجي.
ابن سلمان ايضا، لم تسلم منه دولة جارة 
خليجية ولوال تدخل وزير اخلارجية األميركي 
االسبق تيلرسون إليقاف السعودية عن غزو 

قطر، لكنا في خليج مدمر اليوم. فقد انقذ 
ــون قطر من هجوم عسكري حتمي  تيلرس
ــور وخبث ضد  ــه االمير بته ــط ل كان يخط
ــقيق. وال ننسى ما كشف  دولة وشعب ش

عن محادثات مؤخرا مع الكويت؟

ــعودي اكثر من  ــعب الس ماذا يحتاج الش
ــن القوة العقلية  ــذا براهني وادلة ، تدي هك
ــه على  ــي قدرت ــكك ف ــد وتش ــي العه لول

القيادة.
ــقجي  اليوم يثبت للعالم بعد مقتل خاش
ــد، ان ولي  ــي العه ــن ول ــرة م ــر مباش باوام
ــعودية  ــر مهيأ ليقود الس ــد هذا، غي العه

وهو سفاح برتبة ولي عهد ال اكثر.
ــعودية خالل أسبوعني ان  لقد عجزت الس
تعترف يجرميتها ، بل ضغطت على جامعة 
ــزع الدعم والتأييد  ــدول العربية، كي تنت ال

ــدول العربية  ــى ال ــت عل ــا وزع ــا انه ، كم
ــال  ــي ان جم ــة، وه ــة زائف ــم رواي وأعطته
ــالل التحقيق  ــل باخلطأ خ ــقجي قت خاش

الذي كان يدار معه!
لكن ملاذا حضر هذا الفريق وبحوزته منشار 

ــرك اجلواب  ــرعي. هذا ات ــم وطبيب ش عظ
لكم للرد عليه.

ــبة للعقل العقالني والضمير  لكن بالنس
ــم بهكذا جرمية، يفهم  األناني الذي يتحم
ــد لها ومخطط  ــة القتل كان مع ان عملي
ــبقا، وال رواية حقيقة سواها وغير  لها مس
ذلك يدحض  احلقيقة والواقع ،بان جمال مت 
تصفيته باوامر من ولي العهد ابن سلمان.

ــي  ــلبية الت ــات الس ــي التداعي ــا ه االن م
ــد  ــي العه ــور، لول ــة الته ــا سياس تركته
ــن اول  ــم. لك ــد يعل ــة، ال اح ــود قادم لعق

املؤشرات هبوط البورصة وسيتبعها هجرة 
ــاب رؤوس األموال األجانب  جماعية الصح
ــعوديني. النعدام االمن  ورمبا يسبقهم الس

واالستقرار واستقاللية القضاء .
ــة احلكيمة  ــعودية القدمي لقد حتولت الس

ــن مملكة خير، رمبا  ــلمان، م حتت إدارة ابن س
ــى مملكة مكونة  ــا ال ــم يحترمه كان العال
ــي يعمل  ــاب إلكترون ــن الذب ــن اجيش م م
مبركز مكافحة االرهاب الذي أسسه العام 
املاضي امللك سلمان . ومن مرتزقة أفريقية 

تقود حرب بال معالم ونهاية في اليمن.
ــي  ــي ف ــن األداء احلقيق ــز ع ــش عاج وجي
ــرب  ــاج للغ ــا يحت ــة ،ودوم ــدان املعرك مي
ــالح وقطع الغيار ويدربه، وهذا  ليمده بالس
ــنوات  ــس جديدا. اجلديد ان كل هذا الس لي
ــراء السالح لم  ــتثمار في ش والنفط واالس
ــكرية فتاكة، سوى  ــعودية عس تنب قوة س

في اجليوش اخلالية، وعلى مواقع التواصل 
ــط  وتخب ــلها  فش ــح  تفض ــي،  االجتماع

سياسة األرعن ابن سلمان.
ــتكون نتائج التحقيقات اجلنائية التي  س

ــي خالل  ــام الترك ــي الع ــيقدمها املدع س
ــان لتركيا  ــاعات املقبلة، مبثابة امتح الس
ــتقاللية القضاء عن  ــي اس ــي تفاخر ف الت
ــارات و لعالقات  ــة العتب ــييس القضي تس
ــالمية سنية تربط بني  تاريخية و دينية اس

تركيا والسعودية .
ــد  ــعودية ض ــع الس ــان م ــأ اوردغ ــو تواط ل
ــج تؤكد  ــيحمله من نتائ ــا س ــاء وم القض
فرضية القتل فسوف يخسر شعبيته في 
ــطورة  ــتبهت أس القادمة، وس االنتخابات 
اوردغان، الذي يقف مع الشعوب املظلومة 
،ضد أنظمة االضطهاد العربية كما يصفه 

اجلميع .
ــهم تركيا في انتهاك املعاهدة  فهل ستس
ــعودية،  ــتر على البعثة الس الدولية وتتس
ــية  الدبلوماس ــة  احلصان ــام  لنظ ــا  تبع
ــام ١٩٦١. وتركيا  ــا املبرمة ع ــة فين التفاقي
ــة للبحث عن  ــف بالناتو ولديها تقني حلي
األدلة اجلنائية متفوقة ال ميكن ان تستخف 

بها مجموعة
من كتيبة ابن سلمان التي تدعى ”السيف 
ــيادتها وإهانتها  ــن س ــل م ــرب“ للني االج
بارتكاب جرمية غبية في التخطيط وإخفاء 
ــها  األدلة منذ اللحظة االولى، التي عكس

وجه القنصل السعودي باسطنبول.
ــعودي،  ــي العهد الس ــا على ول ــرا رمب واخي
ــا كي ال  ــدا دروس ــر جي ــن قط ــم م ان يتعل
ــراء  ــالك خب ــك إمت ــك، فعلي ــع عرش يضي
ــمال الذي  ــرب الش ــن ع ــني م و متخصص
ــي يوميا، حتى  ــة االلكترون ــتمهم ذباب يش
ــم الف باء  ــؤولية وتتعل ــدرك معنى املس ت

السياسة!
ــة غلبت  ــة القبلي ــف العقلي ــن لالس لك
ــلمان. كان يفكر  املهنية نفس حالة ابن س
رمبا، انه كان يريد ان يضحي بذبيحة العيد 
ــا. فهذه العقلية  ــي اثرها في ارض م ويخف
ــان عند  ــض االحي ــة في بع ــف مبني لالس
ــعودية على  ــاس في الس ــريحة من الن ش
ــع ، وهذا  ــام البش ــل و االنتق ــدر والقت الغ
ــي  ــية الت ــة الوحش ــه الطريق ــا ترجمت م
ــقجي  ــة جمال خاش ــتخدمت لتصفي اس

رحمه اهللا .

 (مالحظة)
ــل وانهى معاملة ما،  يا اغبياء حتى لو دخ
ــه من قبل  ــذي اعطي الي ــال، ال ــن االيص اي

القنصلية إلمتام املعاملة؟

12 قضايا
واشنطن تدعم جهود عبد المهدي لتشكيل الحكومة العراقية
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وصول وفد اُّـ االقليم ِّـناقشة مشاركة 
األكراد َّـ الحكومة وفتح صفحة جديدة 

من العالقة بني بغداد وأربيل

حتى لو دخل وانهى معاملة ما اين االيصال 
الذي اعطي اليه من قبل القنصلية إلتمام 

اِّـعاملة؟
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الصدرعبد املهديترامب



هل نشهد الخليج العربي بال قواعد عسكرية أمريكية قريبا؟

ــح أن تكنولوجيا  ــر حيث يتض ــت التقاري كما اوضح
ــد أفضت  ــى العوملة؛ فق ــا يتخط ــال أوجدت م االتص
ــكك احلدود  ــد تف ــر خطورة ق ــة أكث ــوء دعاي ــى نش إل
ــية واالجتماعية، وتتجاوز قدرات الدول على  السياس
ــت األفراد من  ــا التي مكن ــا. فالتكنولوجي مواجهته
التواصل بطريقة مفتوحة ومجانية في "قرية عاملية"، 
ا  ــت معها أيضً ــرق والطبقية، جلب ــاوز عوائق الع تتج
م فيها، تعج بالدعاية  ــعبة غير متحكَّ ــبكة متش ش
ــلبية. إذن،  ــلوكيات الس ــة، وغيرها من الس والكراهي
ــبكات االجتماعية من طبيعة الدعاية؛ إذ  غيَّرت الش
ا من التعقيدات على مجالها.  ــتوى جديدً أضافت مس
ا ال  ــة منح فرصً ــبه العاملي للبيئة الرقمي فالولوج ش
ــالت متنوعة من أجل التأثير في  متناهية لتنفيذ حم

األحداث مبجاليها: املادي واملعرفي. 
ــالم  اإلع ــبكات  لش ــي  الدعائ ــف  التوظي ــف  وكش
ــة لم تكن  ــات حديث ــكال وممارس ــي عن أش االجتماع
مألوفة في السابق كالتصيد، والتالعب باخلوارزميات، 
والقرصنة، والروبوتات االجتماعية، وغيرها. وكان لهذه 
األساليب الدعائية العديد من التداعيات السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية حول العالم. وحيث إن هذه 
ــعى  ــيبرانية، فهي تس ــة تهتم بالدعاية الس الدراس
ا من  ــدة وتأصيلها نظريًّ ــد ظاهرة دعائية جدي إلى رص
ــتها ومتابعتها في سياق بيئتها الفعلية  خالل دراس
ــرائيلية  ــتغال الدعاية اإلس ــم آليات اش من أجل فه
ــبوك، وتتمثَّل في "التنقيب  الرسمية عبر موقع فيس
ــي.   خالل  ــالم االجتماع ــر منصات اإلع ــي" عب الدعائ
ــرائيلية  ــمية اإلس ــات الرس ــض الصفح ــة بع متابع
ــبوك،  ــع فيس ــى موق ــة عل ــة العربي ــة باللغ الناطق
ــطاء  ــتغاللها للمحتوى الذي ينتجه نش نالحظ اس
ــزة من أجل  ــي قطاع غ ــيرات العودة ف ــات مس فعالي
ــنجد آلية ممنهجة  ــة بحتة. وس ــق أهداف دعائي حتقي
ــوب واملرئي،  ــع احملتويني: املكت ــى رصد وجتمي تقوم عل
ــد معاجلته  ــى صفحاتها بع ــره عل ــن ثم إعادة نش وم
ــية. وهو  ــق وأهدافها السياس ــكل يتواف ــا بش دعائيًّ
ــي" الذي يصب  ــميته بـ"التنقيب الدعائ ما ميكن تس
ــة لذاتها التي تعني  ــير مفهوم إنتاج الدعاي في تفس
ــة  الدعائي ــات  املوضوع ــار  وانتش ــر  تكاث ــار:  باختص
ــاه، حيث يصبح  ــعبي غير منتظم االجت ــكل تش بش
ا لها  ــا، ال متلقيًّ ــي بنائها، متأثرًا به ــور فاعالً ف اجلمه

ــة في ظاهرة التنقيب  فقط. ومن ثم، تبحث الدراس
ــياق فعاليات مسيرات العودة في  الدعائي ضمن س
ــورات والصور التي  قطاع غزة من خالل حتليل املنش
نشرتها بعض الصفحات اإلسرائيلية. كما تسعى 
ــمية اإلسرائيلية املسؤولة  إلى حتديد األجهزة الرس
عن "التنقيب" وكيفية توظيفه وحتديد الفروق بينه 
ــتخباراتي مع بيان آثاره وسبل  ومفهوم اجلمع االس

مواجهته.

مجتمع الدراسة وعينتها
ــرائيلية  ــمية اإلس ــات الرس ــي الصفح ــل ف يتمثَّ
ــتخدم اللغة  ــطة على فيسبوك، والتي تس الناش
ــور، مثل:  ــا للجمه ــه خطابه ــي توجي ــة ف العربي

ــرائيلي، بنيامني نتنياهو،  ــس الوزراء اإلس صفحة رئي
ــرائيلية، يوآف  ــق أعمال احلكومة اإلس وصفحة منس
ــم اجليش اإلسرائيلي  مردخاي، وصفحة الناطق باس
ــرائيل  ــة، أفيخاي أدرعي، وصفحة إس ــة العربي باللغ
ــوزارة اخلارجية، وصفحة  ــة التابعة ل ــم بالعربي تتكل
ــالم العربي، أوفير  ــس الوزراء لإلع ــم رئي املتحدث باس
ــة  ــي األردن، وصفح ــرائيل ف ــة إس ــان، وصفح جندمل

إسرائيل في مصر...إلخ.

اإلعــالم  الدعائــي عــرب مواقــع  التنقيــب 

االجتماعي
ا  ــير كلمة "تنقيب" إلى عملية بحث ترتبط ذهنيًّ تش
ــوارد الطبيعية  ــادن وامل ــن املع ــش ع ــغال التفتي بأش
ــها ذات قيمة عالية، فإن  الثمينة. وألن البيانات نفس
التنقيب عنها يشبه محاوالت استخراج النفيس من 
ــذي نعنيه هنا ال يرتبط  ــن األرض إال أن التنقيب ال باط
بالبيانات اجملردة، بل يهتم باآلراء واملعلومات التي حتظى 
ــالة  ــتغاللها كرس بقيمة دعائية؛ تلك التي ميكن اس
ــب أليكس كاري  ــر. فالدعاية، بحس ــر في اآلخ للتأثي
ــة يتم اختيار محتواها  ــود اتصالي (Alex Carey)، "جه
وشكلها لدفع اجلمهور املستهدف نحو تبني مواقف 
ــن اختيار راعي العملية  ــدات، هي في األصل م ومعتق
ــنالحظ كلمة  االتصالية". ولو تفحصنا التعريف، س
ــالً ينطلق من  ا متسلس ــمل جهدً "اختيار"، التي تش
ــي  ــاء"، لينته ــث"، فـــ"االنتق ــم "البح ــد"، ث "التحدي
ــالة". كما يتضمن  ــث أو إعادة تدوير الرس بـــ"قرار الب
كلمة "دفع" التي تشير إلى لون دعائي جديد ال يعتمد 
ــائله؛  ــرد في توجيه رس ــي، بل املنف ــه اجلماع التوجي
ــا االتصال.  ــص تكنولوجي ــتغالل جلي خلصائ في اس
ــي، وصارت  ــة اخلطاب اجلمع ــاوزت مرحل ــة جت فالدعاي

ــة. ولكن، كيف يتم  ــراد كحزم منعزل تتعامل مع األف
التنقيب الدعائي بلغة تكنولوجية؟

ــث عن معلومات ذات  ــادت التقارير إن عملية البح واف
ــتطاعتها  ــى تقنية ذكية باس ــاد دعائية حتتاج إل أبع
ــة. ويتطلب  ــدمي القيم ــل ع ــم وجتاه ــتخراج امله اس
ــد املوضوعات التي  ــى، حتدي ــر، في خطوة أول ــذا األم ه
ــئها وجمهورها،  ــع بياناتها، ثم حصر منش يراد جتمي
وفحصها وفلترتها، لنصل إلى قائمة نهائية بالبيانات 
املطلوبة. وجتدر اإلشارة هنا إلى أن عملية اجلمع ميكن 
ــتهدف مجتمعات  ــا معينة لتس ــا بجغرافي تقييده
ــطة اجلمع  ــب الدعائي وأنش ــبكية بعينها.التنقي ش

االستخباراتي
ــرة التنقيب الدعائي  ــم التداخل بني ظاه ال ميكن فه
ــتخباراتي" إال بتحديد مفهوم  ــطة "اجلمع االس وأنش
"احلرب الهجينة"، وهو تعبير عن صيغة مطورة لشكل 
ــر تقليدية،  ــاليب تقليدية وغي ــمل أس ــراع، يش الص
ــكرية، علنية وخفية، سيبرانية  ــكرية وغير عس عس
ــة إرباك وغموض حول  ــة؛ بهدف إيجاد حال ومعلوماتي
ــي أن احلرب  ــراءات. ما يعن ــذه اإلج ــة ومصدر ه طبيع
ــذي داخل  ــتوى تنفي ــر أكثر من مس ــة تصه الهجين
ــا ملتطلبات  ــتجابةً منه ــة عملياتية واحدة، اس بوتق

ــي احلديث. وألن البيئة  وتطورات مظاهر الصراع الدول
االفتراضية حتولت إلى ساحة مواجهة رئيسة، فاآلثار 
ــبب فيها املعلومات قد تؤثر في مسار تطور  التي تتس
أي صراع، خاصة وأن إدراك اجلماهير لنتائجه بات أهم 
ــى األرض. وإذا  ــة الفعلية عل ــه التفصيلي من حقائق
ــنجد أن وكالة  ــا إلى األزمة اخلليجية كمثال، س نظرن
ــر مواد مزيفة  األنباء القطرية تعرضت للقرصنة، ونش
ــا، أوجدت ذريعة  ــية على منصته ذات حمولة سياس
ــر لفرض حصار  ــعودية واإلمارات والبحرين ومص للس
ــري وجوي وبري ضد قطر. هذه احلالة مثَّلت دليالً على  ب
ــة واجلهد االتصالي  ــني عملية القرصن كيفية املزج ب
ــدم أغراض اجلهة  ــاد واقع مزيف يخ ــي في إيج الدعائ

اخملترقة على املستوى السياسي. 
التنقيب الدعائي في إسرائيل

ــدءًا من  ــة فريدة ب ــرائيل حال ــي إس ــة ف ــل الدعاي متثِّ
التسمية وانتهاءً باجلهات الناشطة فيها. فمصطلح 
ــبارا" (Hasbara)، على سبيل املثال، مصطلح  "الهاس
ــرائيل  ــير، اعتمدته إس ــرح والتفس عبري، يعني الش
كنوع من التحايل وااللتفاف على تسمية "الدعاية"؛ 
ا يتعارض  ا سلبيًّ ــاطً ــم يعكس نش حيث ترى أن االس
ــا. إلى ذلك، تتنوع  ــم ومبادئ الدميقراطية لديه مع قي
ــرائيل،  اجلهات احلكومية التي تزاول الدعاية داخل إس
وهي مهيكلة بطريقة تسمح ملعظم الهيئات واألفرع 
ــقة، بحسب  ــتغال منس ــتها ضمن أمناط اش مبمارس
ــوم بعضها، على  ــاق اختصاصها. كما يق مجال ونط
ــة لدعم  ــة وخارجي ــة داخلي ــود جماهيري ــة جه رعاي

أنشطتها املركزية. وبالعودة إلى اخلصائص، جند 
ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  مكت ــة  هيكلي ــى  إل ــا  نظرن وإذا 
ــرائيلي، جندها تضم عدة إدارات وهيئات، تختص  اإلس
ــا، إدارة  ــة إال أن أهمه ــبه متداخل ــا مبهام ش كل منه
ــطة  ــيق أنش ــة التي تهتم بتنس ــات الوطني املعلوم
ــوزارات  ــات وال ــف الهيئ ــة خملتل ــية العام الدبلوماس
احلكومية اإلسرائيلية في مجاالت األمن، والسياسة 
ــا االقتصادية-االجتماعية. وإدارة  ــة، والقضاي اخلارجي
ــرب  ــب ح ــاؤها عق ــي مت إنش ــات الوطنية،الت املعلوم
ــة فينوغراد،  ــدى توصيات جلن ــام ٢٠٠٦، كإح لبنان ع
تتقاطع مع مختلف الوزارات بشكل يومي، وحتدد لها 

الرسائل األساسية، لتجنب أي تعارض بينها. 
ــددًا من  ــرائيلي ع ــم اجليش اإلس ــكرية يض أذرع عس
ــام التي تنخرط في اجلهد االتصالي  الهيئات واألقس

ــف  مختل ــى  عل ــوزع  تت ــث  حي ــي،  النفس ــر  للتأثي
ــات  ــعبتي العملي ــادة األركان، وش ــة قي األذرع، خاص
ــب  ــا، بحس ــام كل منه ــوع مه ــتخبارات. وتتن واالس
ــط  ، تنش ــام الدعائية. فمثالً ــد للمه ــع املعتم التوزي
ــتخباري  ــال اجلمع االس ــي مج ــة (Sigint٨٢٠٠) ف هيئ
ــدة بياناتها  ــبكات االجتماعية، وتضم قاع على الش
ــية  ــب املعلومات األمنية- معلومات سياس -إلى جان
ــل اجلماهير  ــتخدم في جهود تضلي ــخصية، تُس وش
ــي تتخذ من  ــة -الت ــم. والهيئ ــول العال ــة ح والساس
ــا- ال تراعي  ــة" مبدأ له ــات متاح ــة: "كل البيان مقول
ــواع املعلومات  ــائل اخلصوصية، وتعتبر جميع أن مس
ــتطيع  ــة، وإن تأجل ظهور تأثيرها. وهنا، نس ذات أهمي
متييز نوعني من املعلومات ذات جوهر دعائي: النشطة 

واخلاملة. 

استغالل اِّـحتوى الفلسطيني
ــرات الصور  ــد متابعة عش ــر انه عن ــت التقاري واضاف
ــات  ــى الصفح ــرت عل ــي ظه ــو الت ــاهد الفيدي ومش
ــة، جند أن مصدر معظمها  ــرائيلية محل الدراس اإلس

ــة  الدعاي وكأن  ــطينية؛  فلس ــات  بصفح ــط  يرتب
ــرائيلية "تتغذى" على ما تنشره هذه الصفحات  اإلس
ــطينية  ــورات الفلس ــن محتوى. فالعديد من املنش م

ــعال اإلطارات،  ــة، كإش ــات متنوع ــت موضوع تضمن
ورشق احلجارة، وزيارات ملسؤولني، وزجاجات مولوتوف، 
ــاالت تأبني، ومحاوالت قطع  ــهداء، وجرحى، واحتف وش
ــذه املوضوعات  ــخ. ه ــل .. إل ــط الفاص ــاز للخ أو اجتي
خضعت ملعاجلات إسرائيلية متنوعة، بحسب الهدف 
ــتُخدم لتكذيب  ، ما اس ــي املركزي. فمنها مثالً الدعائ
ــيطنتها،  فت لش أطروحات حركة حماس، وأخرى وُظِّ
ــاء كدروع  ــتغاللها لألطفال والنس أو تأكيد رواية اس
ــا بجمهورية إيران، أو  ف لربطه ــرية، وهناك ما وُظِّ بش
بالنازية. وميكن رد هذا االستغالل، إلى تنوع مشاركات 
ــر جل ما  ــطينيني، وقيامهم بنش ــطني الفلس الناش
ــبوك، بوعي أو بدونه، األمر  ــبكة فيس يوثِّقون على ش
ــتوى الدعائي.  ــرائيل على املس ــدم جهود إس الذي خ
ــم  ــبيل املثال، قامت صفحة "املتحدث باس فعلى س
ــتخدمني لصورة  ــتغالل تداول املس رئيس الوزراء" باس
ــكري لضرب رواية  ــة شهداء بلباس عس جتمع خمس
ــيرات، والتأكيد على أنها ليست نابعة  ــلمية املس س

عن رغبة شعبية، وإمنا حتركها جهات "إرهابية".

عملية مشاركة محتوى
ــلوب  ــرائيلية أس ــتخدم معظم الصفحات اإلس تس
ــض أوعن  ــن بعضها البع ــواء ع ــاركة احملتوى س مش
صفحات لوسائل إعالم إسرائيلية. واملشاركة عملية 
ــر بغرض  ــتخدم آخ ــادر عن مس ــوى ص ــتدعاء حملت اس
ــك اخلاصة. وفي حاالتها  ــاره على واجهة صفحت إظه
ــاركة مضامني  ــتخدمون مبش ــة، يقوم املس االعتيادي
يرونها تنسجم مع توجهاتهم الفكرية أو مشاعرهم 
ا الدعائي منها،  ــدً ــة؛ وفي حاالت أخرى، حتدي العاطفي
ا- إلى  ــيًّ ــني سياس ــك املدفوع ــة أولئ ــدون -خاص يعم
ــة، تتراوح  ا مختلف ــق أغراضً ــاركة محتويات حتق مش
بني نشر أطروحة ما، أو تضخيمها وترويجها، أو تنفيذ 
عمليات تشهير بحق رافضيها، أو تضليل جمهورها...
إلخ. وفي احلالة اإلسرائيلية، نالحظ مشاركة متبادلة 
ــا، أو عن  ــوى الصادر عنه ــني الصفحات لبعض احملت ب
ــر  ــي مرتبط بطريقة نش ــكل دعائ ــع أخرى، بش مواق

الرسالة، ويهدف إلى:
١.    تضخيم احملتوى

٢.    استغالل دوافع اجلمهور
٣.    اختالف هوية اجلمهور املتابع لكل صفحة، وتنوع 

توزيعه الشبكي املفترض .

التفسير الرسمي األمريكي نقلته وكاالت 
ــكرية اعتبرت  أنباء عاملية عن مصادر عس
ا  ــوازن بعيدً ــدف إلى «إعادة الت أن القرار يه
ــط»، بينما لم  ــرق األوس ــن منطقة الش ع
يصدر بيان رسمي توضيحي لهذه اخلطوة.

ــذا القرار  ــة ربط ه ــل احتمالية صح وتظ
ــنطن من منطقة  ــحاب فعلي لواش بانس
اخلليج ضعيفة أمام وقائع أكثر داللة على 
ــيلة  ــوى وس ــذه اخلطوة ال تعدو س كون ه
جديدة من جانب ترامب البتزاز دول اخلليج، 
ــكل دائم  ــت التهديد بش ــر وضعها حت عب
ــن األموال مقابل هذه احلماية  لدفع مزيد م
التى تستفيد منها واشنطن عسكريًا فى 

املقام األول.
ــروع إدارة الرئيس  ــى هذه الوقائع هي ش أول
األمريكي دونالد ترامب بالتزامن مع تسريب 
ــة  ــالم األمريكي ــائل اإلع ــر لوس ــذا اخلب ه
ــاء حتالف  ــف عن إنش ــة في الكش والدولي
ــت دول خليجية، إضافة ملصر  أمني من س
ــكل غير  واألردن، ويُعرف هذا التحالف بش
رسمي باسم «الناتو العربي»، كما يحمل 
ــف  ــا»، و«حتال ــل: «ميس ــماء مث ــا أس أيض

الشرق األوسط االستراتيجي».
ــاء درع دفاع  ــتدعي هذه اخلطوة إنش وتس
ــر ملزيد من  صاروخية في املنطقة؛ ما يؤش
ــي املنطقة على خالف  الوجود األمريكي ف
ــحاب  مضمون اخلبر الذي يتحدث عن انس

لألنظمة الدفاعية.
ــاوب اخلليجي  ــة التج ــذه الفرضي ــزز ه يُع
ــداء لقلق من  ــرار دون انزعاج أو أص ــع الق م
ــة  ــه؛ إذ وصف البيان الصادر من رئاس مآالت
األركان العامة للجيش الكويتي هذا القرار 
ــي روتيني يخضع لتقدير  بأنه «إجراء داخل
ــيق مع اجليش  ــوات األمريكية وبالتنس الق
ــي»، بينما لم يصدر بعد تعليق من  الكويت

جانب األردن أو البحرين على هذه اخلطوة.
ــة األركان الكويتية أن «ما  وأوضحت رئاس
ــحبه مخصص لتأمني احلماية  ــيتم س س
للقوات األمريكية، وأن منظومة الباتريوت 
الكويتية، وبشكل مستقل، تؤمن احلماية 
اجلغرافية  ــدود  للح ــة  الكامل ــة  والتغطي

لدولة الكويت».
ــذا القرار كذلك مع ما  يتناقض مضمون ه
ــي األمم املتحدة حول حتمية  ذكره ترامب ف
ــالت اإليرانية، والدفع نحو  مواجهة التدخ
ــكري ؛ وهي املسألة  خيار التصعيد العس
ــدة  ــات املتح ــز الوالي ــب تعزي ــي تتطلّ الت
األمريكية لنظم دفاعها في اخلليج، وليس 

العكس.
ــرار  ــة لق ــر منطقيّ ــير األكث ــلّ التفس ولع
ــة  ــا الدفاعي ــحب أنظمته ــنطن بس واش
ــيلة ابتزاز  ناورة» جديدة ووس ــا «مُ باعتباره
ــواهد الدالة على  ــدول اخلليج في ظل ش ل
ــة  والرغب ــة،  األنظم ــذه  ــة ه ــدم فاعلي ع

األمريكية التي تتجسد في تشكيل حلف 
ــاكلة «الناتو» بقيادتها  ــكري على ش عس
ــيع نفوذها العسكري داخل  من أجل توس

منطقة اخلليج .
وتُشكل النظم الدفاعية احللقة األضعف 
ــدول الثالث؛ إذ  ــي الوجود األمريكي في ال ف
يوجد في الكويت معسكر أمريكي يتمركز 
به ١٠ آالف جندي أمريكي، مبا فيهم القيادة 
املركزية لقوات اجليش األمريكي – الكويتي 
ــتركة، ويتمركز بها أفراد  ــوة املهام املش وق

ــاة)، فضالً  ــة الثالثة األمريكية (مش الفرق
ــكرات تتبع القاعدة، كما يوجد  عن معس
ــدة بحرية يتخذها  ــة البحرين قاع في دول
ا  ــزًا دائمً ــطول اخلامس األمريكيّ مرك األس

له.
ــحب  ــتقبلية لس ــد خطط مس ــل توج ه

ات األمريكيّة في اخلليج؟ القوّ
ات األمريكية في  ــحب القوّ ال يبدو خيار س
ــدى القريب؛  ا على امل ــرًا مطروحً اخلليج أم
ــرًا إلى واجهة  ل املنطقة مؤخّ ــل حتوّ في ظ
للصراع على النفوذ بني أمريكا ذات الوجود 
ــة مع روسيا وإيران  األكثر فاعلية واملنافس

ــكيل  ــتحياء تش ــاوالن على اس ــنيْ حت اللت
ــي املنطقة،  ــكري ف قدر من احلضور العس
ــن اإلدارة احلالية  ــة م ــط رغبة أمريكي وس
ــر مواجهة احللف  ــيخ وجودها عب في ترس

الروسي الصيني مع إيران.
ر  ــع التصوّ ــة احلالية تتناقض م هذه الرغب
ــابقة  ــه اإلدارة األمريكية الس الذي صاغت
ــداد مقاتليها  ــام ٢٠١٠ لتقليل أع ــذ ع من
ــاء قواعدها  ــة، مع بق ــدول اخلليجي ــي ال ف
ــدول بأنظمة  ــذه ال ــد ه ــكرية وتزوي العس
ــض إجمالي أفراد  دفاعية متطورة؛ لينخف

ــج العربي من  ــي في اخللي ــش األمريك اجلي
ــف أو أقل فى  ــى ٥٠ أل ــل إل ــف ليص ٢٣٠ أل

املرحلة احلالية.
ــذاك  آن ــا  مدفوعً ــي  األمريك ــرار  الق كان 
باستراتيجية الرئيس السابق باراك أوباما 
بتقليص أهداف واشنطن اإلقليمية، وجتنب 
ــوية نتج عنها  ــة مع إيران عبر تس املواجه
االتفاق النووي اإليراني دون النظر العتبارات 
ــه، فضالً عن  ــة الرافضة ل ــدول اخلليجي ال
ــدول اخلليج  ــي ل ــم األمريك ــار الدع اقتص
ــتي واالستخباراتي،  على الدعم اللوجيس
ــي  ــور األمريك ــف احلض ــن تخفي ــا يضم مب
ــتقرار  ــر قدر من االس ــي اخلليج مع توفي ف
السياسي وضمان التدفق احلر للنفط إلى 

األسواق.
أحد املؤشرات الدالة على استبعاد فرضية 
ــوات األمريكية من  ــحب الق ــتمرار س اس
ــروع  ــاس مش ــج، هو وضع حجر أس اخللي
ــة فى قطر  ــد اجلوي ــدة العدي ــعة قاع توس
ــي يوليو  ــار دوالر، وذلك ف ــة ١٫٨ ملي بتكلف
ــني  ــني قاعدت ــاري، وتدش ــام اجل ــوز) الع (مت
بحريتني كبيرتني على أعلى مستوى جنبًا 

إلى قاعدة «العديد».
ــكري  ــع العس ــو هذا التوس ــروع نح الش
ا كان  ــدً ــج وقطر حتدي ــي فى اخللي األمريك
ــث ترامب فى  ــى أن حدي ــا عل ــرًا قويً مؤش
بداية النزاع اخلليجي حول سحب الوجود 
ا إعالميًا،  األمريكي ال يعدو كونه استهالكً
ــكري  ــة للوجود العس ــاراته الدائم وأن إش
ــيلة  ــج ما هي إال وس ــي اخللي ــي ف األمريك
ــوال أكثر هذه  ــتصدار أم ابتزاز من أجل اس

البلدان.

ــا داخل  ــن وجوده ــكا م ــززت أمري ــا ع كم
ــن القوات  ــال فريق م ــعودية عبر إرس الس
ــعودية  ــة األمريكية إلى احلدود الس اخلاص
ــار) ٢٠١٨، للحدود  ــو (أي ــي ماي ــة، ف اليمني
ــاض  الري ــاعدة  ملس ــة  اليمني ــعودية  الس
ــتية  ــع الصواريخ الباليس ــي حتديد مواق ف
ــع إطالقها التي  ــا، ومواق ــر مخابئه وتدمي
ــتخدمها املتمردون احلوثيون في اليمن  يس
ملهاجمة الرياض واملدن السعودية األخرى، 
ــوذ األمريكي داخل  وهو مظهر جديد للنف

اململكة.
الرغبة األمريكية فى اإلبقاء على حضورها 
ــة التنافس  ــززه كذلك حال ــكريّ يع العس
ــيني كروسيا وإيران  مع خصومها السياس
ــج مؤخرًا، بعد  ــى منطقة اخللي وتركيا عل
ــنطن  ــذه املنطقة ملعبًا لواش أن كانت ه
ــيخ  ــى ترس ــيا ف ــت روس ــا؛ إذ جنح وحده
ــاء  ــة عبر إنش ــذه املنطق ــي ه ــا ف وجوده
ــكرية لها في الداخل السوريّ  قواعد عس
ــرب هناك، وهي قاعدة  لها في احل بعد تدخّ
ــة والالذقية ومطار حماة،  طرطوس البحري
والشروع في تأسيس قاعدة جديدة مبدينة 
ــة رأس الوعر، والتي تبعد ٥٠ كيلومترًا  خرب
عن العاصمة السورية، فضالً عن التواجد 
ــوريا، سواء من خالل  اإليراني كذلك في س
ــا تتحدث  ــكرية كم ــد عس ــوات أو قواع ق

بعض املصادر اإليرانية.
ــي اآلخذ في  ــود الترك ل الوج ــكّ ــا يُش كم

ــالً مؤثرًا  ــة اخلليج عام ــدد مبنطق التم
ــد األمريكي؛ إذ  ــة التواج ــى حتمي عل
ــدة  ــيس قاع ــي تأس ــا ف ــت تركي جنح

عسكرية لها في قطر.
ــب ال يريد  ــل احلماية.. ترام ــال مقاب امل

انًا» ا في اخلليج «مجّ ا عسكريًّ تواجدً
ال ميكن أخذ تصريحات الرئيس ترامب 
ــأن اخلليجي مبحمل  ــي تتناول الش الت
ــيرها سوى برغبته في  اجلديّة، أو تفس
استثمار الوجود األمريكي في منطقة 
اخلليج بجلب مزيد من األموال من هذه 
ــرة  ــدول، وابتزازهم بطرق غير مباش ال
لوضعهم حتت التهديد الدائم، وخلق 

شعور بالقلق الدائم.
ــادة اخلليج  ــر ترامب ق ــرًا ما يذكّ وكثي

ــة األمريكيّة،  ــون بفضل احلماي بأنهم باق
طالبا إياهم بدفع األموال، والتي كان آخر  مُ
ــعودية  هذه التصريحات ما قاله مللك الس
ــه  ــي منصب ــا ف ــل باقيً ــن يظ ــه «ل ــن أن ع

ألسبوعني دون احلماية األمريكية».
ا  ــالل ١٨ عامً ــات دوالر خ ــا ٧ تريليون «دفعن
ــدول الثرية  ــط، وعلى ال ــرق األوس في الش

ــت هذه واحدة من  ــع مقابل ذلك». كان الدف
تصريحات ترامب في أبريل (نيسان)، خالل 

ــي،  مؤمتر صحافي جمعه بنظيره الفرنس
وأكمل: «هناك دول لن تبقى ألسبوع واحد 

دون حمايتنا. عليها دفع ثمنٍ لذلك».
ــة حول رهن  ططه القدمي ــب خُ ل ترام يحوّ
الوجود األمريكي في اخلليج بدفع أنظمته 
ــة واقعية؛  ــوال إلى سياس ــن األم ا م مزيدً
ــتفادة الكبرى  ــى الرغم من االس وذلك عل
لواشنطن من هذا الوجود في تعزيز نفوذها 
ــذه املنطقة.  ــل ه ــي داخ ــي واملال السياس
ــرارات من جانب اإلدارة األمريكية  وتبدو الق
ــب التجارية التي  ــا لعقلية ترام انعكاسً
ــته اخلارجية  ــا سياس ــع فيه ــد أن يبي يُري
مبقابل من املال، وهو أمر من صميم خطته 

ا ألمريكا. منذ عقود قبل انتخابه رئيسً
ــه املذيعة األمريكية  ــي حوار أجرته مع فف
ــنة ١٩٨٨ يقول  ــرا وينفري س ــهيرة أوب الش
ــون ما  ــا يدفع ــأجعل حلفاءن ــب: «س ترام
ــون  ــم يعيش ــص، إنه ــن حص ــم م عليه
ــخص في الكويت يعيش  كامللوك. أفقر ش
ــون. نحن نوفر  ــع ذلك ال يدفع كامللوك، وم
ــاذا ال  ــم، فلم ــع نفطه ــة بي ــم إمكاني له

يدفعون لنا ٢٥٪ مما يجنونه؟».
ــة  ــن ترامب خالل املنافس ــي ٢٠١٥ أعل وف
ــعودية،  ــة: «لوالنا ملا وجدت الس االنتخابي
ــاف: «اآلن ال  ــى»، وأض ــا أن تبق ــا كان له وم
ــعودية ألننا  ــاج الس ــد إزع ــتطيع أح يس
. إننا  ــا، وهم ال يدفعون لنا ثمنًا عادالً نرعاه

نخسر كل شيء».

13 ما وراء الحدث 
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قرّرت الواليات املتّحدة سحب بعض أنظمة الدفاع الصاروخي «باتريوت» من الكويت والبحرين واألردن؛ للتركيز على التهديدات التي تطرحها كلّ من روسيا والصني، حسبما وصف املسئولون األمريكيون، وسط 
مّ السعودية واإلمارات والكويت وقطر وسلطنة  ــاعيها لتشكيل «حلف ناتو» يضُ ــنطن من مس ــيرات متباينة لهذه اخلطوة التى أقدمت عليها اإلدارة األمريكية.وتزامنت هذه اخلطوة مع ما أعلنت عنه واش تفس
عمان والبحرين. أعقب قرار سحب األنظمة الدفاعية تهديدٌ مباشر من جانب الرئيس األمريكي ترامب أمام جموع من ناخبيه مللك السعودية، حني قال عنه: «لن تبقى في السلطة أسبوعني دون دعم الواليات 
ــيلة ابتزاز، أم أنها  ــرف إلى مآالت هذه اخلطوة التى أعلنت عنها وزارة الدفاع األمريكية، وهل ميكن اعتبارها مناورة من طرف األمريكيني أو وس ــك».يحاول التقرير التالي التع ــب أن تدفع تكاليف جيش ــدة. يج املتح
ــحب أربعة أنظمة دفاعية من الشرق  ــنطن أنظمتها الدفاعية من ثالث دول عربية؟يزيد الغموض حول مآالت قرار واشنطن بس ــحبت واش ــط؟ملاذا س ــرق األوس ا من الش ــكريًّ ــحاب عس خطوة فعلية نحو االنس
ــكريّة في مناطق أخرى موازية لهذه  ا فى ظل وجود وجود قواعد عس ــف ماهية هذه األنظمة الدفاعية، ومواقع متركزها، خصوصً ــط: اثنني من الكويت، وواحد من كل من األردن والبحرين، في ظل عدم كش األوس

األنظمة، وعما إذا كان هذا القرار له عالقة بتزويد هذه الدول بأنظمة أحدث من تلك أم ال، وكذلك حول إذا ما جاءت هذه اخلطوة لتعزيز نظم دفاعاتها في أماكن أخرى في هذه الدول.
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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اكدت تقارير اعالمية انه 
وحتى ظهور منصات اإلعالم 

االجتماعي، ظلت األجزاء املكوِّنة 
ملفهوم الدعاية ثابتة ال تتغير، 

سواء من حيث قصدية تنفيذها 
وخضوعها ملركزية التنظيم 

والتخطيط أو اقتصار ممارستها 
م  على جهات ذات إمكانات حتكُّ

وسيطرة لوجستية ومالية، 
كالدول واألحزاب واملؤسسات 

العمالقة. وفي حني بقيت 
نَى األساسية  األهداف والبِ

متشابهة، فإن إنتاج الدعاية 
وتقنيات نشرها تغيَّرت بصورة 

ملحوظة في اآلونة األخيرة. 
فقد أدى ظهور اإلنترنت، وما 
رافقه من حرية على صعيد 
استخدامه، إلى بروز مفهوم 
اإلنتاج "الذاتي للدعاية. كما 

أن تكنولوجيا االتصال احلديثة، 
وما أفرزته من مواقع وشبكات 

اجتماعية، منحت األفراد سلطة 
إنتاج ورعاية حمالتهم الدعائية 

اخلاصة، متجاوزين بذلك حدود 
الرقابة والسيطرة التقليدية.

الدعاية السيربانية اإلسرائيلية ِّـحاصرة مسريات العودة الفلسطينية

@kzéi@Â�‰ëaÎ@âaä”@p¸ffl@fiÏy@ûÏ‡Ã€a@ÜÌåÌ
@¥‰qa@¡çÎ˛a@÷äí€a@Âfl@ÚÓ«bœÖ@Ú‡ƒ„c@Ú»iâc
ÂÌäzj€aÎ@ÊÖâ˛a@Âfl@›◊@Âfl@ÜyaÎÎ@oÌÏÿ€a@Âfl

التفسري الرسمي 
األمريكي نقلته وكاالت 
أنباء عاِّـية عن مصادر 
عسكرية اعتربت أن 
القرار يهدف إُّـ إعادة 
التوازن بعيدا عن منطقة 
الشرق األوسط

مفهوم التنقيب 
اليقتصر على اِّـعلومات 
اِّـستقاة من مصادر 
مفتوحة بل يمتد 
ليشمل تلك اِّـقرصنة 
من مصادر مغلقة

@ÚÓˆb«Ö@Öb»ic@paá@pbflÏ‹»fl@Â«@szj€a@ÚÓ‹‡«
@xaäÇnça@bËn«b�nçbi@ÚÓ◊á@ÚÓ‰‘m@µg@xbn§
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العاهل البحرينيالعاهل االردني

Ê˝����«g
ــة ٢٠/ الداوودي  ــة في القطعة (٥) مقاطع ــى جميع أصحاب احلقوق التصرفي إل

وكل شخص مدعي بصاحب عالقة بالقطعة أعاله أو من ينوب عنه قانوناً.
م/ حل قطعة

ــداوودي خملالفتها  ــة املرقمة (٥) مقاطعة ٢٠/ ال ــي الزراعية بحل القطع ــة احلل في دائرة األراض ــت جلن قام
ــنة ١٩٨٨ وعلى كل من لديه اعتراض تقدمي أوراقه  ــروط االستغالل الزراعي وحسب تعليمات رقم ٩ لس ش

بصورة أصولية إلى اللجنة اخملتصة خالل فترة (١٥) يوماً تبدأ من تاريخ النشر في الصحف احمللية. 

أحمد رحيم الجميلي 
ر. اللجنة

الصباح



ÚÓ‹Ó‹§@ÚçaâÖ@NN@Ôé9@Ü‡™@Ü‰«@ÊbÓn–€a@pbÌaÎâ

¥8@fie@Âéy@Ü‡™@ä«bí€aÎ@kmbÿ€bi@Ô–n∞@ÚÌåÌå»€a@øb‘q

pÏΩa@ÚflbÓ”Î@âb‰€a@ÊbœÏü@NN@è„˚fl@äïb‰€@ÄÏ„@·‹”

ــفينة  (ال أب لهذا الطوفان، الس
تتحول إلى طائرة، املذبح مثقل 
بالقرابني والدم هو الهبة األكثر 
ــاك ضفاف  ــن تكون هن قبوالً، ل
ــا املالئكة، لن تكون هناك  تؤمه
ــات  ــا دعاب ــط فوقه أرض تختل
القدر تنطفئ  التكوين، شمعة 
ــورة اهللا تبتعد  ــي موعدها، ص ف
ــاب  وال جبل يعصمنا  في الضب
من النار. ذلك غير الطوفان الذي 
تظنون في عالم يشبه الطبل . 
يحكي مؤرخ املاء عن طوفان بال 
ــن إله يهبط على األرض  مياه، ع
ــر، أنظر إليه،  ــا ، أنظ وبيده عص
ــة، هيا أيتها  ــي كمناح إنه ميش
 ، الساحرات، احملْنَ مكانسكنّ
ــي،  الضواح ــاطير  أس ــنَ  اجمعْ
ــت إحياء اجلماجم  فقد حان وق
ــؤرخ املاء،  ــي م ــام .يحك والعظ
ــا الطوفان، يا  ــه أيه إيــــــــــــ
ــل أعطاك  ــي الصاخب، ه ضيف
ــكار  األف دع  إذن،  ــة؟  اهللا خريط
تأخذ مكانها الالئق في املركبة، 
ــي  ــزات الت ــا باملعج ــا حاجتن م
تطرحها املصادفات، ما حاجتنا 
ــاطير)،    ــرار التي تخبئ األس باجل
على الضد من اآلراء التي تذهب 
ــعر العتبارات  الش ــوت  باجتاه م
ــر دقيقة المجال اليرادها هنا  غي
يرى كثير من الشعراء واملثقفني 
ــعر مايزال فاعال ومؤثرا  بان الش
ــن الثقافة العراقية والن  في راه
ــأنه  ــروع فردي ش ــعر مش الش

ــون احلية  ــأن الكثير من الفن ش
منطلقا من وعي ودراية الشاعر 
ــه املتراكمة على صعيد  وخبرات
احلياة  كتجربة مستمرة وتراكم 
اخلبرات اجلمالية يتمكن الشاعر 
ــاك  عبر نصه املبثوث من االمس
ــي الرغامه على  ــب املتلق بتالبي
التفاعل مع املبثوث حد التماهي 
ــاعر. ومع ان  ــدرات الش وفقا لق
الشعر يخضع لتأويالت متعددة 
ــي االخرى  ــع ه ــة تخض متباين
النفسي  لوعي املتلقي ومزاجه 
ــراءة وهذا ال يقلل  في حلظة الق
ــاعر/النص  الش ــة  امكاني ــن  م
ــراءات  الق ــه بتباين  ــا للتنوي امن
ــا  ــى آخر. وتأسيس ــن متلق ال م
ــاعر ناصر  على ماتقدم فإن الش
ــم نوح“  ــه ”قل ــس في نص مؤن
ــطورة  ــعى الى عكس االس يس
على الواقع املعاش مفرغا اياها 
من طابعها الديني باجتاه تقدمي 
احداث تعتمل في ذاكرته ووعيه.
ــاعر الرائي  ــك الش ــذا ميس هك
ــس طراوتها  ــة يتلم ــروح اللغ ب
ــكيلها  ــد تش ــا ليعي ويفككه
صوريا، اللغة التي ال تفصح عن 
ــر لكنه يطوعها  بواطنها بيس
ــدر بآليات  ــارف املقت ــة الع بدرب
ــتغاالته وهو يجسد  عمله واش
ــه محنة وجوده  محنته الكوني
ــن كون متلبس  الهش بالضد م
ــاوال التغلب  مأزوم ومفخخ مح
على يأسه والتغلب على القوى 

الضاغطة التي حتيل وجوده الى 
ــة في مهب الريح وليغطي  ريش
ــائره املستدمية لكنه  على خس
ــه املطبق يهادن  في حلظات يأس
ــره  ملصي ــلما  مستس ــا  مترنح
مفترضا قدرته على املقاومة ولو 
ــق صيحات  ــني وهو يطل بعد ح
استغاثة خافتة يبثها بني طيات 
نصوصه صوريا ولغويا من خالل 
ــب لطمس معالم  اللجوء للغي
ــاحرات،  هزائمه، (هيا أيتها الس
ــنَ  ، اجمعْ ــكنّ ــنَ مكانس احملْ
ــى  عل ــي)،  الضواح ــاطير  أس
ــي دعوته  ــاعر ف ماذا يراهن الش
للساحرات في جملته؟ مع انها 
ــا حتمل بني  ــره، لكنه ــة آم جمل
ــا   ثقل الوجع والنكوص  طياته
ــا يحمله عمل  ــاه الغيب مب باجت
ــاحرات من قدرة على اقناع  الس
ــارات  الذات املعذبة لتغيير املس

ــرا من  ــة قس ــة املفروض احملتدم
القدر او اآللهة او ما تعتمل فيه 
روحه من الم في حلظة الكتابة 
اليائسة اذا ما علمنا ان الشاعر 
ــدء  ــذ الب ــه من ــن قدريت ــرر م حت
ــو آفاق  ــاق نح ــالت واالنعت لالنف
يسعى القامتها في برية الروح،  
ــد في الضباب،  (صورة اهللا تبتع
ــار)،  ــن الن ــا م ــل يعصمن وال جب
هذه اللفتة البارعة في التعبير 
ــدم في ذاته بالضد من  عما يحت
ــج تعكس انعتاقه  اخلارج الهائ
وال جدوى وجوده ازاء مصير مقدر 
محتوم ال قدرة له على محاربته 
او تغييره على االقل وهو مياثل ما 
بني النار واملاء، املاء كوجود مادي 
ودميومة  ــاة  احلي ــرار  اس ــل  يحم
ــاني بتحوله الى  ــود االنس الوج
نار تعصف بهذا الوجود وتذيبه 
ــراب محض ال  ــى س ــول ال ليتح

جبل ليمنحه اخلالص في ذوبان 
ــي النص، (ال  ــورة اهللا الرمز ف ص
ــان)، كما يخبر  ــذا الطوف أب له
ــه تأويال  ــا نص ــاعر مفتتح الش
ــريا  باعتباره فعال بش للطوفان 
ــة واالقدار  خالصا ال دخل لآلله
ــتمل على  ــي لفتة تش ــه وه في
ــدرة والذكاء في  ــر من املق الكثي
ــل، ان  ــذا التأويل املاث ــبيل ه س
ــطورة لعكسها  استدعاء االس
ــتدعي الكثير  على واقع ما يس
من اللبس والتأويل لكن الشاعر 
ــع  يقط ــديدة  ش ــاطة  وببس
ــالت،  التأوي كل  ــى  عل ــق  الطري
ــفينة تتحول الى طائرة او  (الس
ــذي تظنون، في  ذلك الطوفان ال
ــو اذاً  ــبه الطبل) فه ــم يش عال
ــان مفترض من خالل الظن  طوف
ــن معناه  ــان مفرغ م ــو طوف وه
احلرفي وهو طوفان من نار ولهذا 
ماثل ما بني املاء والنار كما سبق 
ــتدعي الكثير  والشاعر هنا يس
من املناورة اللغوية في سبيل ما 
يبغي البوح عنه بل حتى الكثير 
من الترميز، (عن إله يهبط على 
ــا، أنظر، أنظر  ــده عص األرض وبي
ــي كمناحة)، وهذا  إليه، إنه ميش
ــا يحدث  ــرية م ــن بش ــر ع تعبي
ــل  بفع ــول  يتح ــز  الرم ــه  فاإلل
الشاعر الى عصا قامعة مفرغة 
ــن العدالة وهو  ــة وم من الرحم
ــه اآلمرة  ــوزع حكاياه وتعاليم ي
ــى حدود غيبية الن الزمن  دون ادن

هنا مقنن وهو
(دع املوت يقدم عروضه الغامضة 

إنه وقت اشتعال املاء).
ــك  فل ــي  ف ــاعر  الش ــى  ليبق
ــتدمي من الرعب والالجدوى  مس
ــق االفق ويتحول املاء الى  فيضي
ــض ليتخلى  ــدري غام بفعل ق
ــاطير الن املوت  ــرار االس ــن ج ع
ــكل مايجري  ــده املتحكم ب وح
ــدا، وميضي  ــرا ابديا وحي منتص
ــص  ــاء الن ــاه انه ــاعر باجت الش
ــالم ملا يجري  احلكاية باالستس
مفضال االنسحاب بهدوء باجتاه 

عزلته..
ــا وانا  ــوف اصرفه ــنواتي س (س
ــو الينابيع)،  ــير متمهال نح اس
النص يستحق  ــبي فان  وبحس
ــل  ــراءة والتأوي ــن الق ــر م الكثي
ــو نص  ــه ه ــاك مبفاتيح لالمس
ــوت اجملاني في هذه  هائل عن امل
ــي يتحكم  ــية الت ــالد املنس الب

بها الغيب.
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قصيدة

منــذ بداياتــه َّـ ثمانينات القرن اِّـاضي كرس حياته النجاز مشــروعه الشــعري الجمالي اِّـرتكز علــى فن الكرافيك   
لرســم نصوصه دعما لحروفياته، وبعد ان رفضت وزارة الثقافة آنذاك اجازة مجموعته االوُّـ بحجة اســاءتها للحرف 
العربي وتشــويهه وهو يطوع الحروف منجزا عشــرات اِّـشاريع واِّـجاميع سواء مجاميعه او مجاميع اآلخرين وكتبهم 
من خالل دار اِّـخطوطات التي اسسها ويشرف عليها َّـ منفاه االختياري َّـ هولندا. اسعى هنا اللقاء الضوء على احد 

..(art book) نصوصه التي انجزها ونشرها َّـ العديد من اِّـجاميع الشعرية بتقنيات قراءة / رحيم يوسف

ــات التي يفرزها الواقع الثقافي اآلن حتت  كل املعطي
ــي، تؤكد  ــي للمجتمع العراق ــكيل احلال ــل التش ظ
ــد الذات في  ــث، لتأكي ــعي احلثي ــك الس بال أدنى ش
الكتابات األدبية وبلورتها في اجتاه قبول اآلخر، حتى 
ــاني عام، البد  املوضوعات الكونية التي هي همٌ إنس
ــي تكون التجربة  ــه، ك لها أن تعانق الواقع وتالمس
لها القدرة لعبور احلدود مشبعة مبعاجلات، قد تكون 
ــأت وترعرعت داخل  ــة، غير أنها نش ــات مثالي فرضي
احلاضنة العراقية وحملت أوجاعها التي باتت ذخيرة 
ــه املثقف  ــذا كان توج ــة اجلمعية، ل ــرة للذهني كبي
ــداع، هو تثبيت  ــل أن يكون في مختبر اإلب نظريا قب
ــتورية ضمن مؤسسات حتفظ  مفهوم الدولة الدس
مبدأ احلقوق والواجبات والتعايش السلمي متخذاً، 
ــع وفهمه..  ــكيل الواق ــة أداة لتش ــف اللغ أي املثق
ــا؟؟، وكما نعلم  ــاؤل التالي ملاذا نحن مع وبروز التس
ــنا بحاجة  ــرية فردية ولس إن (معظم وظائفنا البش
ــي واألكل والنوم)، ولكننا  ــر للتنفس واملش إلى اآلخ
ــاور اذن اللغة دالة احملبة  بحاجة إليه للتكلم والتح
والتفاهم مع اآلخر، أي اقصد لغة األدب فهي أسلوب 
ــياء احلياة وتقدمها  راقي للتواصل، ألنها تعتمد أش
بطريقة اجلذب والتشويق اجلمالي على خالف من لغة 
ــمرة داخل تعريفات جامدة.. فلغة  ــي املس السياس
ــتركة ومفتوحة  ــرية مش ــعر والقصة لغة بش الش
ــى  ــوم عل ــي ال تق ــش، والت ــة كلكام ــل ملحم بدلي
الفردية، إمنا فيها دالة اآلخر، وكيف خاض كلكامش 
ــر، بينما  ــدو مغامراتهما جنبا جلنب ضد الش وانكي
كانا على خالف والتقى على اتفاق، فكلكامش ميثل 
ــل التوحش، بعد ذلك  ــة والتحضر وانكيدو ميث املدني
ــن األنانية.. وانكيدو من  ــف يتخلص كلكامش م كي
ــة نتيجة  ــمى بتكوين هوي ــا يس ــية وهو م الوحش
لتكتل فرديات مختلفة، هكذا يجب أن نفهم سياق 
املوروث العراقي واستلهامه، لتكون الرؤية العراقية 
ــانية،  ــة منفتحة على اإلنس ــة.. رؤية كوني الثقافي
فالديكتاتورية واحلرب واجملاعة والتعسف واالضطهاد 
ــم البنيات  ــي فؤوس لتحطي ــي والطائفي، ه العرق
ــرؤى ملاضينا  ــزق ال ــة ومت ــة اجملتمعي ــة للهوي اخليالي
التليد، مما يُبقي احلاضر واملستقبل معلقني والندري 
ــاني كما  ــية في البناء اإلنس ون لبنة أساس متى نكّ
ــا  ــتثمار احلاضر ليكون أساس ــابقا؟ ..إذن اس كنا س
ــتيعاب رؤى املاضي، وكل هذا  للمستقبل اآلتي باس
ــداق التجربة  ــه بإغ ــر واالنفتاح علي ــول اآلخ هو قب
العراقية احلية املتفاعلة دائما مع الرؤية اإلنسانية، 
سواء في التاريخ القدمي او احلديث ودليلنا في الوقت 
احلالي، هواالنفتاح على جتارب اآلخرين واستيعابها 
ــريان  ــي تنظيمات احلكم واالقتصاد، الذي هو الش ف
ــي واملهم في املعاجلات احلضارية، واملساهم  الرئيس
ــتقرار، والذي ينعكس على اإلبداع  املباشر في االس
ــي رؤى املثقف  ــذه ه ــي.. ه ــط اجلمال ــكيل اخل وتش
ــه في بناء  ــه اإلبداعية وانفعاالت ــي وإرهاصات العراق

الدولة احلديثة املنفتحة على اآلخرين.
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فنارت

وجدان عبدالعزيز

حسن وحيد النعماني 
ماذا دهاكم ايها احلكماء؟      

  شعب ميوت وانتم احياء
ماذا دهاكم والبالد اسيرة؟     

 رهن الفساد وفي الفساد فناء 
هبوا فقد طال املقام بنومكم   

  فاالرض من عبء النيام براء 
واستمسكوا باحلق فهو وسيلة  

 نحو الصالح وفي الصالح جناء 
وطن تكبل والدموع عصية     

بني احملاجر والوجوه عزاء 
هذا العراق يئن حتت غمامة    

خامت فكل ربوعه ظلماء
مدت الينا في اخلفاء انامال    

سما تفطر زيفها ورياء
ايكون عدال والنفوس نفاس   

 نحن العبيد وغيرنا االمراء
وتزاحمت زمر يحبق باهلها  

 غدر ومكر والعقول خواء
سرقت مخالبها بريق طفولتي  

 وانزاح برفعها فبان رياء
راحت تخوض ولم يدر في خلدها  

 حب احلسني عقيدة وجناء
فهم السفينة ان مسكت بحبلها    

 انت احلليم وغيرك السفهاء
وهم النجاة اذا ادلهمت ظلمة   

 شفعت الدم تكلم االسماء
يا امة ملك الرعاع زمامها زورا 

وعاث بارضها الدهماء
ركبوا مع الشيطان اسوأ مركب   

عميت بصائرهم وهم بصراء 
وضعوا كتاب اهللا خلف ظهورهم   

وتسابقوا نحو الردى سفراء
بغداد يا بنت العراق ودجلة    

يهمي دموعا والدموع خواء 
ما زال فينا كل عراق نابض  

 كالسيف ماض والوماء وراء 
سل عن معالينا وتلك الشهادة   

 والفخر ما شهدت به االعداء
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طالب زعيان

إنقاذ
ــل إحدى  بعد أن رآها تنتش
لفظت  ــي  الت ــمكات  الس
ــاطئ  الش ــها على  أنفاس
ــألها بلطف عن عملها  س

ــاول إنقاذ  ــه بأنها حت أجابت
السمك الغارق، وهل يغرق 
ــمك؟ أجل.. حني ينام  الس

البحر.
خصام

لم تعد املمحاة تعمل حني 
ــم قد خان  ــت أن القل علم

األمانة..
انفجار

صرخت جزعة حني أخبرتها 
ابنتها بأن خطيبها انفجر 

ــي ما حالته..  اليوم: يا اله
بأي مستشفى هو؟ يا أمي 
ــني قلت له  ــر حباً ح انفج

أحبك.
ألوان

ــي احلفرة  ــقط ف بعد أن س
الطريق، سأله  على جانب 
ــر  ت ــم  أل ــرور:  امل ــرطي  ش
ــراء؟ اجابه:  ــة احلم العالم
ــن األبيض  ــي زم ــت ف مازل

واألسود.

مساعدة
حني صدته راقصة تسكن 
ــه  أهالي ــث  ح ــه  حي ــي  ف
بطردها.. بعد ايام استغرب 
من توقف املساعدات التي 

كان يوصلها إليه جاره.
هاجس

ــة  ــن وظيف ــث ع كان يبح
ــرق، لكن  ــالكا كل الط س
ــؤال الذي يزعجه  بقي الس
ــهادتك؟ رافقه  كثيرا ما ش

ــى نهاية  ــؤال حت هذا الس
حياته، لم يتخلص من هذا 
الهاجس أال بعد أن حصل 

على شهادة الوفاة..
نبض

ــكو كثيرا كلما  كانت تش

ــى بابها،  ــرق عل ــت اط كن

اليوم وهي تنشر مذكراتها، 

ــت: (كان القلب نابضا  كتب

ــك  ــت طرقات ــى أن توقف إل

على الباب).

عرض / طالب كريم حسن
دّ من الفنون  ــة يعُ ــال  بصيغته املكتوب أدب األطف
ــود أولى بداياته،  ــتحدثة في أدبنا العربي وتع املس
ــت تأثير  ــر وحت ــع عش ــى منتصف القرن التاس إل
الثقافة الغربية ولم يكن العالم العربي بعيداً عن 
ــراق، إهتماماً مبكراً  ــيما مصر والع هذا كله، الس
ــور أدب لألطفال  ــع تاريخ ظه ــال وتتب بأدب األطف
ــورة جلية دون  ــي العراق، ال يتضح بص وقصصه ف
ــي أدبنا العربي،  ــو بإيجاز بتاريخ ظهوره ف املرور ول
ــد دخل ميدان الكتابة لألطفال  وذلك ألن العراق ق
ــيما املصرية.  ــارب الدول العربية، الس متأثراً بتج
ــائل وأكثرها جناعة  ــال أحد أقوى الوس وأدب األطف
ــي، ومنوه منواً متكامالً في  في تطور الطفل الثقاف
ــية،  مختلف اجلوانب اللغوية، والعقلية، والنفس
واالجتماعية، وتنمية مدركاته املعرفية والقيمية 

ــم الطفل  ــكاله اخملتلفة يعل ــال بأش وأدب األطف
ــذا ما  ــه ومدركاته، وه ــع خيال ــاة وس ــون احلي فن
ــزة كاظم  ــة ”حال حم ــة والكاتب ــه الباحث تناولت
شديد“ في كتابها املوسوم ”روايات الفتيان -عند 
ــادر عن  ــة“ والص ــة نقدي ــي- دراس محمد شمس
سلسلة (نقد) التي تصدرها دار الشؤون الثقافية 
ــد الكتاب حتت  ــة. وجاء متهي ــة/وزارة الثقاف العام
ــكال، والتاريخ  عنوان أدب األطفال: املفهوم، واألش
ــأة ادب  ــل التمهيد اطاللة مختصرة على نش وميث
ــال ومن ضمنه قصتهم ورواياتهم في االدب  األطف
ــأته في  ــع تالمس مالمح نش ــي م ــي والعرب العامل
ــية ودوره  ــى العوامل الرئيس ــراق والوقوف عل الع
ــه. وولد أدب  ــروز رواية الفتيان ل ــر في تطور وب املؤث
ــة الصحافة، متلفعا  ــال في العراق حتت قب األطف
ــي) عام ١٩٢٢. وهذا  ــدور مجلد (التلميذالعراق بص

ــدان أدب الطفل  ــر في مي ــر الدخول املبك ما يؤش
ــي ١٩٦٩ صدرت مجلة (مجلتي) عربياً وعراقياً. وف

ــكل  ــا (املزمار)، اللتان ش ــام ١٩٧٠ تبعته ــي ع وف
ــيرة  ــاً ذا أهمية كبيرة في مس صدورهما منعطف
ــراق نحو اإلبداع  ــال وقصصهم في الع أدب األطف
ــيرة  التأليفي والتأصيل الفني. وباحلديث عن مس
ــم حتديداً كتبت  ــال عموماً ورواياته قصص األطف
ــال حمزة كاظم الى طائفة من الكتاب  الباحثة ح
أدب  ــة،  املبدع ــم  بأقالمه ــغ  بل ــي  الت ــني  العراقي
ــتوى  ــيما قصصهم ورواياتهم املس األطفال والس
ــد الرزاق املطلبي،  ــي الكبير واملتميز وهم: عب الفن
ــاكر السبع، محمد  ــتار ناصر، محمد ش عبد الس
ــعد  ــادي، خالد رحيم، س ــلون ه ــي، ميس شمس
ــادي، صادق حمودي، صالح مهدي حبيب، طالب  ه
ــن الكتاب  ــر فتوحي. تضم ــي، عام ــي اخلفاج ناه

ــوم ”محمد  أربعة فصول وفي الفصل األول املوس
ــان” في مبحثه  ــي وكتابته الروائية للفتي شمس
ــي الروائي  ــد شمس ــز محم ــف مبنج األول التعري
ــاط العامة  ــف باالمن ــع تعري ــان، م ــدم للفتي املتق
ــي فتقدمت  ــا الفصل الثان ــان. ام ــه للفتي بروايات
ــخصية الروائية  ــرف بالش ــري يع ــل نظ له مبدخ
ومكانتها السردية وفق املرجعيات النظرية واآلراء 
النقدية. والفصل الثالث توزع على مبحثني األول 
ــي،  موضوعه بناء الزمان في روايات محمد شمس
ــب. ويأتي  ــات الكات ــي رواي ــه ف ــكان ومتظهرات وامل
ــل الرابع في مبحثني يقوم األول حول الراوي  الفص
ــي روايات  ــاب الروائي ف ــر ومميزات خط ووجهة نظ
ــي. الكتاب يتكون من 272 صفحة  محمد شمس
ــط. صمم الغالف الفنان هادي  من القطع املتوس

ابو ميس.

العزيزية / البينة الجديدة /  علي شريف
ــي العزيزية  ــت الثقافي ف ــى البي احتف
ــن آل  ــاعر محمد حس ــب والش بالكات
ــبة صدور ديوانه اجلديد  ــمني مبناس س
بعنوان (إعزاز) في قاعة ثقافي العزيزية، 
ــت وثيق  ــر البي ــة ملدي ــتهلت بكلم اس
خضير عليوي نقل خاللها حتيات املدير 
العام لدائرة العالقات الثقافية العامة 
في وزارة الثقافة والسياحة واآلثار فالح 
حسن شاكر متمنيا للجميع التوفيق 
ــهم في  ــذي يس ــداع ال ــة اإلب ومواصل
خدمة القطاع الثقافي, مشيرا إلى أن 
ثقافي العزيزية يحتفي اليوم بالكاتب 
ــمني  ــن آل س ــد حس ــاعر محم والش
ــتخدم املوروث  بصدور كتابه والذي يس
ــعبي ويوظفه ببراعة في قصيدته  الش
ــة، ويحاول  ــاء الريف واملدين يعرفها أبن

ــه للمتلقي ليس  ــاعر إيصال صوت الش
ــكه باملفردات الشعبية  من خالل متس
ــى تطويع  ــا عمل عل ــدر م ــة بق القدمي
ــي قصيدته  ــة احملكية ف ــة العامي اللغ
ــكان خاص  ــردت له م ــورة التي أف املص
ــعبي العراقي،  ــعر الش ــي عالم الش ف
ــمني  ــاعر محمد آل س ــاف أن للش وأض
ثقافة واسعة ضاربة في التاريخ القدمي 
ــر الراهن  ــا في العص ــة بفروعه وملقي
ــث متكن  ــه حي ــه وتقلبات ــكل تبدالت ب
الشاعر من ترسيخ قدميه في التجربة 
ــعرية إضافة إلى ثقافته كان ميثل  الش
ــزم والذائب في  ــف امللت ــان املثق اإلنس
حركة اجملتمع بانتمائه االجتماعي إلى 
الطبقة األكثر عددا في اجملتمع واألكثر 
ــني الربيعي  ــدم عبد احلس ــا، ثم ق وعي
ــذة مختصرة عن  ــية نب الذي أدار األمس

ــيرة الشاعر آل سمني، ودوره  حياة ومس
ــلبية  في توثيق املراحل االيجابية والس
ــة وأبناؤها من  ــا العزيزي ــرت به التي م
ــعرية التي أصدرها  ــالل دواوينه الش خ
ــروح البارحة،  ــني وج وهي (صدى احلس
ــن  ــيف والوط ــة، وس ــذرات العزيزي وش
ــوف، وكوكتيل  ــق الطف ــن، وطري والدي
ــعبي، والعزيزية عزيزة وإعزاز  األدب الش
باإلضافة إلى العزيزية في ذاكرة شاعر)، 
ــن قصائده  ــدداً م ــاعر ع ــم ألقى الش ث

الشعرية ملبيا ما طلبه احلضور.
ــي حضرها  ــية الت ــام األمس ــي خت وف
ــط  واس ــة  محافظ ــس  مجل ــوا  عض
ــدي يونس  ــد الرديني ومه ــب حم غال
ــدد من أعضاء اجمللس البلدي  عيال، وع
ــام حمزة  ــة العزيزية حس ــر تربي ومدي
حبيب السعدون، وعميد كلية التربية 

ــز الدين  ــي ع ــور عل ــية الدكت األساس
ــرزه نقيب  ــب، وحارث كاظم مي اخلطي
ــاء  ــط وعدد من رؤس املعلمني في واس
ــة  ــر احلكومي ــة وغي ــر احلكومي الدوائ
ــرفني  واملش ــات  اجلامع ــاتذة  وأس
ــني ووجهاء املدينة وجمع غفير  التربوي
ــر البيت  ــاء، قدم مدي ــاء القض من أبن
ــق خضير  ــي العزيزية  وثي ــي ف الثقاف
ــهادة تقديرية  ــوي درع اإلبداع وش علي
للشاعر احملتفى بيه، لتعاونه وتواصله 
مع ثقافي العزيزية، كما قدم الدكتور 
ــب درع الكلية  ــن اخلطي ــي عز الدي عل
ــمني, فيما أثنى احلضور  للشاعر آل س
ــي في العزيزية  ــى دور البيت الثقاف عل
ــاط الثقافية  لدعمه واحتضانه األوس
ــهم في  ــة إبداعاتهم التي تس ملواصل

االرتقاء بالواقع الثقافي.
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ــت بداية عملك في  * كيف كان
مجال االعالم؟

ــرد  ــاس مج ــي األس ــت ف ـ كان
ــر صغير وكنت  ــة وأنا بعم هواي
ــبات  اقوم بتقدمي جميع املناس
ــية والكشفية في احتاد  املدرس

كشافة لبنان.
ــائل  االعالمية التي  ــا الوس * م

عملتي بها؟
ــيلة  ــع أكثر من وس ـ عملت م
ــا كلمات  ــة عربية منه إعالمي

ــج  برام ــة  ومقدم ــج  برام
بالقنوات الفضائية السعودية  
والروضتني  املصرية  والفضائية 

الكويتية.
ــج إذاعية او  ــك برام ــل لدي * ه

تلفزيونية وملن؟
ـ لدي العديد من البرامج منها 
ــوة وبرنامج  ــون النس برنامج ن
ــادي)  ــبوع (اقتص ــاد األس حص
ــي املهجر  ــج مصريني ف وبرنام
قادم  تلفزيوني  برنامج  وهنالك 

جديد.
* ما مشاركاتك في مهرجانات 

الفن والثقافة واالعالم؟
ـ الكثير من املهرجانات العربية 
منها مهرجان كام السينمائي  
كمقدمة للحفل لألعوام ٢٠١٥ 
ــي ومهرجان  ــى التوال و٢٠١٦عل
دعم السياحة في شرم الشيخ 
ــة ومؤمتر  ــة العربي ــع اجلامع م
ــدول  ــي ال ــال ف ــيدات األعم س
الشارقة  إمارات  اإلسالمية في 
ــياحة  الس ــم  دع ــان  ومهرج
املصرية في الكويت واملشاركة 
في مهرجان هال فبراير والعديد 
من األنشطة لذوي االحتياجات 

اخلاصة.
* كيف ترين عمل املرأة العربية 

مبجال االعالم؟
ــع  ــوم جتم ــة الي ــرأة العربي ـ امل
ــة  ــن ناحي ــدم م ــداد التق األض
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــف م والتخل
اليوم املرأة اخذت مجاال واسعا 
من احلضور اإلعالمي وهذا اكثر 
ــدت املرأة  ــن فق ــل ولك ــن قب م
اليوم الكثير من دورها االساس 
ــه وهو  ــن أجل ــدت م ــذي وج ال
ــان  ــان الن االنس صناعة اإلنس
غاية احلياة قبل كانت أماً بكل 
ــع انها كانت  ــى الكلمة م معن
ــاقة في املنزل  تقوم بأعمال ش

ــى يدها  ــذه األعمال عل وكل ه
ــوم لدينا كل  ــا الي ــس مثلن ولي
ــة من  ــة احلديث الرفاهي ــواع  أن
ــالة  ــاعدة مثل الغس آالت مس
ــة   والى  ــة الكهربائي واملكنس
ــائل راحة  ــن وس ــك م ــا هنال م
ــك تقصير  ــذا هنال ــع كل ه وم
ــدور احلقيقي وهو التربية  في ال

الصحيحة للعائلة.
* حدثينا عن امنياتك اخلاصة؟

ـ لدي أمنية واحدة قبل الرحيل  
ــة خيرية  ــاء جمعي ــي إنش وه
ــردين..  املش ــال  باألطف ــى  تعن
ــول الصيني:  ــق الق ــن منطل م
ــمك علمني  «ال تطعمني الس

كيف أصطاد السمك».
* من مطربك املفضل؟ 

ـ مطربتي املفضلة فيروز. 
* السينما واملسرح والتلفزيون 

ماذا تعني لك؟ 
ـ أعشق املسرح ولست من رواد 
ــل النه لدي  ــينما اال القلي الس
واتباع  ــة  تلفزيوني ــتراكات  اش
ــينما  ــو جديد بالس ــا ه كل م
ــا التلفزيون  ــي منزلي امن وانا ف
ــة  التاريخي ــا  الدرام ــدني  وتش
ــج الوثائقية والتوعوية  والبرام
البرامج  ــب  أح ال  واالجتماعية 
ــل كما  ــية ألنها حتم السياس

هائال من النفاق.

ــف  الصح ــن  م ــت  أن ــن  أي  *
الورقية؟

ـ فيما يخص الصحف الورقية 
لها مذاق مختلف ال تستطيع 
ــل االجتماعي  التواص ــائل  وس
ــا ويحزنني كثيراً  ــه لن ان توصل

ــف  الصح ــر  مصي
ــير  الورقية وكأنها تس

إلى االنقراض.
* كلميني عن مدينتك 
ــر إقامتك  ــروت.. ومق بي
ــداد  وبغ ــت..  الكوي

والقاهرة؟ 
ــي  ــروت بأم ــبه بي ـ أش
ــة  بالزوج ــت  والكوي
ــار  اختي ــن  م ــون  تك
أما  ــه،  نفس الشخص 
ــبق لي  ــداد فلم يس بغ
اني دعيت  ــع  م زيارتها 
ــداد  بغ ــان  ــى مهرج إل
السينمائي ٢٠١٨ وكان 

ــغف لزيارة بغداد ولكن  لدي ش
ــاذا مت الغاء  ــى اآلن ال أعلم مل حت
ــي عن  ــه قيل ل ــع ان ــوة م الدع
ــب (الفيزا) الن  عذر أقبح من ذن
ــزا  ــم في ــم متنحه ــة ل اخلارجي
للضيوف!! ولكن انا من عشاق 
ان  ــب  نصي ــي  ل وكان  ــراق  الع
ــة ٣ مرات  زرت األماكن املقدس
ــرف) وان  ــالء والنجف االش (كرب

ــب العاجل  ــاء اهللا في القري ش
سوف ازورها وال بد ان أقول احلق 
ــا  ــا ألن له ــرة ام الدني أن القاه
ــاري  الفضل الكبير على انتش

عربيا وانا أعشقها جداً.
* من األصدقاء احلقيقيون لك؟

ـ 

األصدقاء هم الرصيد احلقيقي 
لالنسان، هللا احلمد أملك رصيدا 
من األصدقاء احلقيقيني في كل 
ــم وهم رصيدي في  أنحاء العال

احلياة.
ــني حضورك على  * كيف تصف

املنصة؟
ــى  عل ــوف  والوق ــوري  حض ـ 
ــام اجلمهور ينتابني  املنصة وام

ــت على األرض  شعور باني لس
ــق فوق  ــر يحل ــي طائ ــل وكأن ب

الغيوم..
ــعيد  س ــف  موق ــار  باختص  *

وموقف محرج؟
ــت في أحد  ــف محرج كن ـ موق
ــي تقدميه  ــوم ف ــات اق املهرجان
ــهرة  س ــتانا  فس ــدي  ل وكان 
أساسيان لتقدمي حفل االفتتاح 
واآلخر حلفل اخلتام الن للمسرح 
نوعا معينا من الفساتني وكان 
ــت هنالك  ــام وكان اخلت ــل  حف
ــي ارتداء  ــاعدني ف ــيدة تس س
ــي قبل احلفل بعشرين  مالبس
ــحاب  ــة فقامت برفع س دقيق
ــل  ليتعط ــف  بعن ــتان  الفس
ــحاب) وطلبت من الفندق  (الس
ــحاب  خيطا وابرة خلياطة الس
ــا مبجموعة  ــه وتزودن ــا ارتدي وأن
ــرة متعددة األلوان  خيوط قصي

الفستان ١٠  فأصبح سحاب 
ــا اضطررت إلى عدم  الوان مم

ــرة  ــة فت ــتدارة طيل االس
موقفا  فكان  املهرجان 

ــه  ــا تداركت محرج
 . . ــة ب بصعو
ــف  املواق ــا  فيم
ــعيدة كثيرة   الس

ــالل  خ ــيما  الس
عملي مقدمة برامج او 

مذيعة حفل.
ــن قوله عبر هذا  * ما الذي تودي

احلوار؟
ــكر  الش كل  ــم  لصحيفتك ـ 
ــتاذ  ــك حتيتي أس ــان ول واالمتن
حمودي انت دائما تتفضل علي 
العراقي  ــور  للجمه ــور  بالظه
احلبيب، الف شكر لك وجلهتك 
ــق ودوام  ــع التوفي ــة م اإلعالمي
ــا رب وان  ــة ي ــة والعافي الصح
ــان على العراق  يعم األمن واألم

وشعبه.

متابعة / البينة اجلديدة
ــدة، تعرضت اإلعالمية  مرة جدي
بولند ملوجة  ــة  الكويتية حليم
ــاخرة من  ــات الس ــن التعليق م
قبل بعض متابعيها على مواقع 
التواصل االجتماعي. وجاءت هذه 
االنتقادات بعدما نشرت حليمة 
ــابها  ــو على حس ــع فيدي مقط
ــن داخل  ــات“ م ــناب ش في ”س
سيارتها الفارهة، وراحت تصور 
ــرة وجدتها على  ــحلية صغي س

ــي. وحرصت  ــاج اخلارج الزج
ــرة  املثي ــة  االعالمي

للجدل على توثيق 
ــا  ــات خوفه حلظ
 ، ــا خه ا صر و
ــى  تنس ان  دون 
ــى  ال ــارة  االش

نوع سيارتها 
الـ»مازيراتي» 

الفارهة، 

ــحلية  ــي املقطع س ــر ف ويظه
ــاج  ــى الزج ــير عل ــرة تس صغي
األمامي للسيارة، ويسمع خوف 
ــو بدي  ــول: «ش ــي تق ــد وه بولن
اعمل، بحس انه بدي ابكي ورب 
وقاعدة  بالسيارة  الكعبة، هني 
ــي انا، رايحة لعند ماما، يا  امش
ويلي يا ماما أنقذيني».وأضافت: 
ــان  «رايحة محطة البنزين عش
ــي  الل واهللا  ــاه،  ي ــيلولي  يش
ــه كل املال  ــيلها بدي اعطي بش
ــذي  ــر ال ــي»، االم ــي مع الل
من  ــر  للكثي ــا  عرضه
االنتقادات القاسية 
ت  ــا لتعليق ا و
ــاخرة، الفتني  الس
ــر  ــا تص ــى انه ال
على اثارة اجلدل 
ــه االمور  مع اتف

واصغرها.
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ــتر اعالم) وماستر (ارشاد  ــة واالقتصاد) ومن اجلامعة اللبنانية (ماس ــم (السياس ــالمية قس ــطة إجتماعية تخرجت من اجلامعة اإلس ــن صحافية وإعالمية لبنانية وناش جومانا احلاج حس
ــاركة وهي دراسة عن كيفية مشاركة اجملتمعات الفقيرة واملهمشة، اجتماعية، عملت محررة صحافية بوكالة أنباء بيروت وعدد من  ــريع في املش اجتماعي) وحاصلة على دبلوم البحث الس
اجملالت املهتمة بالشؤون االقتصادية واالجتماعية ومنها املراقب.. جلوبل االقتصادية.. فورتشن االقتصادية. وعملت معدة ومقدمة برامج بعدد من القنوات العربية اضافة الى عملها مبنتديات 

اجتماعية بصفة مدربة دولية في احتاد كشافة لبنان ومفوضة للبيئة والتنمية االجتماعية ولها مشاركات إنسانية بالهيئات واجلمعيات املهتمة بذوي االحتياجات ومكافحة اخملدرات 
ــارات اإلعالمية وقناة  ــابها اخلاص في مجال االستش ــا به من مقر إقامتها بدولة الكويت حيث عملها هناك وحلس ــا معها هذا احلوار الصحفي الذي وافتن ــر، وكان لن ــب األحم والصلي

الروضتني..

حاورها / حمودي عبد غريب
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متابعة / البينة اجلديدة
عادت الفنانة املغربية دنيا بطمة للحديث عن ابنة زوجها 
ــدة عدم وجود أي تواصل بينها  املنتج محمد الترك، مؤك
ــدت خالل لقاء  ــال الترك. واك ــة البحرينية ح ــني الفنان وب
ــة بينهما، وبأنها  ــدي ما يفيد» ان العالق مع برنامج «عن

ــا للعيش  ــذ انتقاله ــيء من ــم عنها اي ش ال تعل
ــي حصلت على  ــابر الت ــا منى الس ــع والدته م

ــارت الى أن حال ”طعنتها في  حضانتها. وأش
ــياء اجلميلة التي  ــيت كل االش ظهرها، ونس
ــا وحتصل بينهما». وقالت:  كانت تفعلها له
ــي عادية جدا، ال أراها  «عالقتي مع بنت زوج
ــبق  ــد تواصل بيني وبينها، وكما س وال يوج

ــي لفترة ملا كانت  ــت إني عملت بأصل وقل
ــا وكنت أذهب  ــي ولم أفارقه مع

ــكان تريده». ــي أي م ــا ف معه
ــون خطأي  ــت، «قد يك وتابع
أني كنت طيبة معها وجاءت 
ــي ظهري“،  ــة منها ف الطعن
ــا ”تُعاني  ــال بأنه ــة ح متهم
ــيل دماغ ونسيت كل  من غس

شيء فعلته معها».

⁄6€a@˝y@Û‹«@bËflÏvÁ@ÖÎb»m@Ú‡�i@bÓ„Ö

متابعة / البينة اجلديدة
ــوال الزغبي ضجة  ــة اللبنانية ن أحدثت الفنان
ــبب تعليق مثير  ــى موقع «تويتر» بس كبيرة عل
ــرته بعد صدور ألبومها اجلديد. للتساؤالت نش
ــبب  ــد املتابعني عن الس ــؤال أح ــى س ــرداً عل ف
ـــ ٨ أغنيات فقط،  ــى االكتفاء ب ــذي دفعها إل ال
ــن من ١٦ أغنية ما  كتبت: «٨ هيتات مش أحس
بينسمعوا؟». وأضافت في تغريدة أخرى: «برجع 

ــينغلز».  ــنة ٣ أغاني س بعيد وبقول نزلت بس
ــي الفنانة  ــار غضب عدد من معجب ــو ما أث وه
ــا تهاجم األلبوم  ــا. فقد اعتبر هؤالء أنه إليس

اجلديد الذي أصدرته األخيرة في وقت سابق.
ــي  ــني معجب ــرب ب ــتعلت احل ــر اش ــى اإلث وعل
ــات متابعي  ــي تعليق ــا جاء ف ــني. ومم النجمت
ــدد. الفن الراقي  ــوال: «الفن الراقي مش بالع ن
ــمعو ويتعشقو  هو نوال الزغبي ٨ هيتات يتس
ــمعو... واهللا لو  ــة ما يتس ــن من ١٥ أغني أحس
ــه برضو»  ــتمتع بي ــي هيتة واحدة هنس عملت

ــة اللي ما راح  ــوال انت الذهبي ــت ن و»مبروك س
ــا: «إذا قصدك  ــرر بالفن». ورد معجبو إليس تتك
ــا فأغنية كرهني تسوى تاريخ  تاج راسك إليس
ــي ع امللكة  ــالش تغلط ــلة» و»ب ــا فاش ــك ي فن
عشان جتيبي تعليقات كثير ع التويت.. جتيبون 
ــم اليسا في تعليقاتكم عشان تنشهرون»  اس
ــبحان اهللا نزلت ألبوم في ١٦  و»وبعرف فنانة س

أغنية وزلزل األرض».
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البينة اجلديدة / عباس الركابي / زينب 
القصاب 

يستطيل ضوء الشمس فتدب احلياة 
ــن عن والدة روح أخرى..  من جديد لتعل
ــكت بدفء العراق ليمنحها  روح متس
نشاطا يغار منه االستثناء ويستحي 
ــاوال  ــرئب مط ــتحيل فيش ــه املس من
ــاك.. هناك.. عند  ــه املنتظرة هن مديات
ــني  ــدم ب ــو.. ليق ــق والزه ــى االل ملتق
ــا يبهر اجلميع..  ــم منجزا عراقي أيديه
ــينمائي املثابر محمد  ــرج الس انه اخمل
ــى ارض الوطن  ــي الذي وصل ال الدراج
ــان (ماملو)  ــي مهرج ــارك ف ــد ان ش بع
للفيلم السينمائي العربي الذي اقيم 
ــينما  ــويد.. لتكون دائرة الس في الس
ــه.. وليصرح  ــى محطات أول ــرح  واملس
ــتقبل  مس ــن  ع ــمي  الرس ــع  للموق
ــذي حصد  ــم (الرحلة) ال ــيرة فيل مس
ــرا جائزتني مهمتني في املهرجان  مؤخ
الدولي املذكور اعاله وليفصح عن آلية 
ــكار..  ــه عامليا وصوال الى االوس توزيع

ــد ادارة دائرة  ــال: من الرائع ان اج قائ
ــرح متفاعلة جدا  ــينما واملس الس
ــات افالمنا  ــا وجناح ــع طموحاتن م
السينمائية التي هي بالتالي متثل 
ــينما  ــن عنوان الس ــزءا مهما م ج
ــي  فن ــه  ووج ــض  العري ــة  العراقي
ــراق في  ــم الع ــق باس ــل ينط اصي
الرحلة..  ــم  ــره.. وفيل بأس ــم  العال
ــا  ــي (٤٠) مهرجان ــترك ف ــذي اش ال
ــي مهرجان  ــد مؤخرا ف عامليا حص
ــذي أقيم  ــم العربي ال ــو للفيل مامل
ــا جائزة   ــويد جائزتني هم ــي الس ف
ــزة أفضل ممثلة  أفضل مخرج وجائ

ــة الفيلم  ــزة الثالثة لبطل ــي اجلائ وه
ــا.. فيما  ــراء غندور) عاملي ــة (زه الفنان
ــم.. اما  ــة للفيل ــزة الثامن ــد اجلائ تع
ــا.. فحدثنا  ــأن توزيع الفيلم جتاري بش
ــال: الفيلم جاهز  اخملرج (الدراجي) قائ
ــركة (بكجر تري  ــع من خالل ش للتوزي
انترنشينل) األملانية ومقرها في برلني.. 
ــيبدأ توزيعه من لبنان واالردن  حيث س

ــطني واالمارات وينطلق  وسوريا وفلس
إلى دول أوربا جمعاء وصوال إلى شمال 
إفريقيا مع بداية عام ٢٠١٩ و سيكون 
ــوزع جتاريا في إيران  أول فيلم عراقي ي
ــكار حديث استطرد به  أيضا. ولالوس
ــي وهو يصف حملته الدعائية  الدراج
ــيمثل العراق  ــم الرحلة س قائال: فيل
ــى البنك  ــد ان تبن ــكار بع ــي االوس ف
املركزي العراقي ومبادرة متكني اخلاصة 

ــة حملته  ــارف العراقي ــة املص برابط
ــة وإقامة حفالت  ــة واإلعالمي الدعائي
كبرى للتعريف به في واشنطن ولوس 
ــورك في امريكا بالتعاون  أجنلس ونيوي
مع شركة (ركوست رفيو) األمريكية.. 
هنا أؤكد لكم ان العمل متواصل على 
ــه منجز  ــأن ذلك.. الن ــاق بش قدم وس
ــانية  ــالة إنس فني عراقي اصيل ورس

انطلقت من هذه األرض الطاهرة.
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متابعة / البينة اجلديدة
ــد  ــري أحم ــل املص ــة، املمث الفني ــاط  ــت االوس نع
ــن عمر ناهز  ــذي وافاه االجل احملتوم ع ــوارث، ال عبدال
ــة مفاجئة  ــة صحي ــه بوعك ــد إصابت ــا،  بع ٧١ عام
ــفيات بالقاهرة.ولد  نقل على إثرها إلى أحد املستش
الفنان الراحل في ١٨ تشرين االول عام ١٩٤٧، وحصل 
ــرحية  ــى بكالوريوس املعهد العالي للفنون املس عل
ــعيب،  ــريف وأحمد زكي وعفاف ش ”دفعة“ نور الش
ــل  بدأ حياته الفنية في التلفزيون من خالل مسلس
”هروب“  ثم ”زهرة األسوار“ و“املسافرون“ و“أبرياء في 
ــاح البحيرة“ و“رحلة املليون“.  قفص االتهام“ و“متس
ــة في أول  ــة ذهبية وأخرى فضي ــل على ميدالي حص
ــاة  ــرحيتي ”ثمن احلرية، ومأس عمل فني له عن مس
جميلة“، وهو في املدرسة اخلديوية. وقال نقيب املهن 
التمثيلية  أشرف زكي إن “الفنان أحمد عبد الوارث، 
رحل عن عاملنا، وسوف يتم حتديد موعد العزاء عقب 
االنتهاء من إجراءات الدفن» وفقا للصحف املصرية، 
ــيرا الى أن “آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل  مش

رض في رمضان ٢٠١٧». (أرض جو) الذي عُ
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ــغل احلقيبة  ــأن إمكانية ش وبش
ــرى قال: «أنا أعرف  الوزارية مرة أخ
ــاً  ــو أيض ــدي وه ــادل عبدامله د. ع
ــي وإمكانياتي وهناك  يعرف خبرات
ــرب بيننا، لكن األمر متروك متاماً  ق
خليارات رئيس وزراء العراق املقبل، 
وأنا أضع نفسي في خدمة العراق 

وخدمة احلكومة املقبلة».
وفيما يلي نص املقابلة:

ــتوى املياه في  ــم مس ــف تقي -كي
العراق؟

ــحيح  ش ــع  بوض ــر  مي ــراق  الع  *
ــب أكثر من  ــم الطل ــاً، وحج مائي
ــن املائي،  ــن اخلزي ــم املتاح م حج
ــرة  ــوط كثي ــعر بضغ ــن نش ونح
ــو أقل مما  ــاح، وه ــو مت ــى ما ه عل
ـــ١٠ مليار متر  ــنتني ب كان قبل س
ــحة مائية،  مكعب لهذا هناك ش
ــذا الصيف تقليص  وحصل في ه
ــة وخاصة في  املزروع ــاحات  املس
ــات  ــة واحملافظ ــف والديواني النج
ــة األخرى، حيث منع زراعة  اجلنوبي
ــلب) وخالل أسبوع تبدأ  الرز (الش
تتضمن  ــي  والت ــتوية  الش اخلطة 

أيضاً تقليص املساحات املزروعة.
ــبب األزمة  ــا يقال أن س ــراً م * كثي
ــوء  ــة في العراق يعود إلى س املائي

إدارة املياه، ما رأيكم؟
- ال أعتقد أنها سوء إدارة، ال أقول أن 
ــة، لكن األمر ال يتعلق  اإلدارة مثالي
باإلدارة بقدر ما يتعلق باالستهالك، 
ــدر وزيادة  ــن اله ــب أن نقلل م يج
ــاه وزيادة  ــتخدامات املي كفاءة اس
أحدث  تقنيات  واستخدام  اإلنتاج 
وتبطني القنوات وحتويل املفتوحة 
ــع هذا هناك  ــا إلى أنابيب، وم منه
ــني اإلدارة، لكن  ــن حتس ــش م هام
ــكلة االستهالك كبيرة حيث  مش

ــتخدام املياه  ــبة كفاءة اس أن نس
ــني ٣٠ إلى ٤٠٪، أي أن ٧٠٪  تتراوح ب
ــتخدمة في قطاع  ــن املياه املس م
ــدورة وضائعة،  ــالً مه ــة مث الزراع
واستراتيجية وزارتنا هو رفع نسبة 
الكفاءة إلى ٦٠٪ وهذا يوفر بحدود 

١٠ مليار متر مكعب سنوياً.
ــببت  * ما حجم الضرر الذي تتس
ــأتها تركيا  ــدود التي أنش به الس
ــا على املياه في  وإيران في أراضيه

العراق؟
ــل  بتقلي ــرة  كبي ــرار  أض ــاك  هن  -
ــى  إل ــة  القادم ــة  املائي ــرادات  اإلي
ــدود منذ  ــاء الس ــراق بدأ إنش الع
سبعينات القرن املاضي في تركيا 
ــتمرة حتى اآلن، وآخرها  وهي مس
هو سد إليسو والذي لم ميأل حتى 
اللحظة وقد أبلغنا أن ذلك سيتم 
ــون األول املقبل، أما  ــهر كان في ش
ــة على  املقام ــة  اإليراني ــدود  الس
مغذيات الزاب األسفل ونهر ديالى 
ــد مت  ــداً، وق ــرة ج ــيروان فكثي وس
ــاء بعضها واآلخر ال يزال حتت  إنش
ــاء بدون التفاوض أو االتفاق  اإلنش

مع جانب العراق.
* إلى أي مدى يساهم اكتمال ملء 
ــو وإطالق حصة العراق  سد إليس
ــاكل  ــي معاجلة املش ــن املياه ف م
التي تعترض البالد في هذا اجملال؟

ــد إليسو يتسبب بأضرار  - ملء س
ــراق، لكن باإلمكان  ــرة في الع كبي
ــن تقليل  ــاون البلدي ــن خالل تع م

حجم األضرار، والفترة احلرجة هي 
فترة ملء السد حيث يبلغ حجم 
ــر مكعب أي  ــار مت ــن ١١ ملي اخلزي
ــف إيرادات العراق من  أكثر من نص
نهر دجلة، وبالطبع فإن ملء السد 
ــبب أضراراً كبيرة  دفعة واحدة يس
لكننا ملسنا نوعاً من التفهم من 
ــاك اجتماع  ــب التركي، وهن اجلان
ــد تركي في  ــتوى مع وف عالي املس
سد املوصل في الثاني من نوفمبر، 
ــوالً،   ــد مخ ــون الوف ــل أن يك ونأم
ــأن ملء السد  للتوصل التفاق بش

وتشغيله فيما بعد.

ــا  ــي تركي ــان كان ف ــس البرمل * رئي
والتقى العديد من املسؤولني هناك 
اإلطالقات  ــخ  ــدوا بض تعه الذين 
ــى أي مدى  ــى العراق، إل ــة إل املائي

أنتم متفائلون بهذه الوعود؟
ــذه  وه ــكالم  ال ــذا  ه ــمعت  س  -
ــس التركي  ــات من الرئي التطمين
ــارة رئيس  ــرة مرتني أثناء زي مباش
ــادي  ــدر العب ــيد حي ــوزراء الس ال
ــرة، ونحن نأمل  ــني إلى أنق األخيرت
ــول إلى  ــود وتتح ــق الوع أن تتحق
ــي، وأن يأتي الفريق  برنامج حقيق
ــود الرئيس  ــل وع ــي لتحوي الترك
ــج عملي بني  ــى برنام ــان إل أردوغ
ــل  وتقلي ــد  الس ــلء  مل ــني  الطرف

األضرار على العراق.
ــدود على  ــران ثالثة س ــأت إي * أنش
املصادر املائية في إقليم كردستان 
ــة مائية،  ــدوث أزم ــبب بح ما تس
أنتم في احلكومة االحتادية إلى أي 
مدى حريصون على عدم مواجهة 
ــح مياه  ــم أزمة ش ــكان اإلقلي س

أكثر شدة؟
- موقفنا إزاء تركيا مشابه ملوقفنا 
ــالف احلالتني،  ــران، مع اخت ــاه إي جت
ــرات يأتي برمته  ــث أن نهر الف حي
ــى نصف نهر  ــا إضافة إل من تركي
ــاه القادمة  ــة أي أن كمية املي دجل
ــا كبيرة جداً، كما مير نهر  من تركي
دجلة بالعاصمة بغداد، أما تأثيرات 
إيران فهي على الزاب األسفل ونهر 
سيروان ديالى ونهر الكرخة الكبير 
ــكارون الكبير  ــي اجلنوب ونهر ال ف
وهذان النهران الكبيران يصبان في 
شط العرب ومت قطعها سابقاً ما 
تسبب بأضرار، أما السدود األخرى 
فهي صغيرة لكنها حتبس كميات 
ــن نأمل من  ــن املياه، ونح كبيرة م
اجلانب اإليراني التنسيق والتفاهم 
ــدود  ــغيل هذه الس ــل تش من أج
ــبب باألضرار في  ــة ال تتس بطريق

كوردستان أو العراق عموماً.
ــإن  ــرة، ف ــن البص ــا ع ــو حتدثن * ل
سكانها يعانون منذ فترة من عدم 
ــول اآلالف  ــرب ودخ توفر مياه الش
منهم املستشفيات بسبب تلوث 
ــوث املياه في  ــاذا تعلل تل املياه، مب

احملافظة؟
ــب العراق  ــع في ذنائ ــرة تق - البص
ــي ذنائب دجلة  كما يقع العراق ف
ــوزارة نعمل  ــرات ونحن في ال والف
ــر املياه  ــى توفي ــكل مركز عل بش
للذنائب أي حصة البصرة من املياه 
العذبة، والتسمم في البصرة كان 
سببه منظومة مياه الشرب وليس 
منظومة املياه اخلام، حيث أن وزارة 
ــا يكفي  ــل م ــة توص ــوارد املائي امل
ــد احتياجات البصرة من مياه  لس
ــرب ولكن املياه اخلام يجب أن  الش
والتعقيم لكي  للمعاجلة  تخضع 

ــتخدامه، وفي  ــرب واس ــن ش ميك
ــة تنتهي مهمة وزارتنا  هذه املرحل
ــة  ــات حكومي ــدأ دور مؤسس ويب
ــرة  ــكلة كبي ــد مش ــرى، وتوج أخ
ــة واألنابيب  في محطات التصفي
ــرب لكونها  ــة مياه الش ومنظوم
امللوثات  ــول  ودخ ــة وقدمية  متهرئ
ــا مدفونة حتت األرض  إليها كونه
ــوث املياه في  ــبب بتل وهذا ما تس
ــض  ــى أن بع ــة إل ــرة، إضاف البص
محطات التصفية تستخدم مياه 
شط العرب وليس املياه التي تصل 
ــة أي مياه الغراف   ــر قناة البدع عب
النقية، وهذا يجب أن يتوقف، اآلن 
ــر إصالح  ــن كبير عب ــل حتس حص
األنابيب والشبكات، وهناك أحياء 
تصلها املياه الصاحلة للشرب وإن 

شاءاهللا ستحل األزمة قريباً.

ــؤولية التي تقع  * كم نسبة املس
ــة  ــوارد املائي ــق وزارة امل ــى عات عل
العراقية فيما يتعلق بتلوث املياه 

في البصرة؟

ــة بإيصال  ــة معني ــوارد املائي - امل
املياه اخلام إلى أحواض اخلزن احملددة 
ــي تقع  ــة R٠ الت ــمى منطق وتس

ــة لوزارة  ــة ضخ تابع ــا محط فيه
ــي مهمتنا  ــا تنته ــات، وهن البلدي
ــي نوصلها كافية  ــات الت فالكمي
ــات احملافظة من  لتغطية احتياج
ــة مبعدل ٢٠٠ لتر لكل  املياه العذب
ــن ال تصل إلى  ــن يومياً، ولك مواط
ــاوزات على  ــبب التج املواطن بس
ــبكات  ــرؤ ش ــل وته ــب النق أنابي

املياه.

ــن  ــزءاً م ــران ج ــل إي ــل تتحم * ه
مسؤولية أزمة املياه في البصرة؟

- هناك مشكلة عدم تأهيل البنى 
ــة في البصرة رغم حصول  التحتي
بعض الترميم بعد عام ٢٠٠٣ لكن 
غالبية الشبكات قدمية ومتهرئة، 
ــبب أساسي، وهو  ولكن هناك س
ــى األنابيب الناقلة من  التجاوز عل

قبل أناس ساكنني هناك.

* كان سؤالي عن مدى األضرار التي 
ــا يتعلق  ــران فيم ــببت بها إي تس

بتلوث املياه في هذه احملافظة؟
ــبكات،  ــوث موجود في الش - التل
ــران دور كبير فيما يتعلق  ولكن إلي
ــط العرب، حيث  ــة مياه ش بنوعي
كانت هذه املياه عذبة عبر التاريخ 
ــة والفرات  ــبب صب أنهر دجل بس
ــن  ــا لك ــكارون فيه ــة وال والكرخ
ــاه ال تصلها حالياً من الكارون  املي
ــذا أصبحت  ــرات ل ــة والف والكرخ
ــط  املياه العذبة قليلة جداً في ش
ــود املياه املاحلة  العرب ما أدى صع
من البحر إلى شمال البصرة، واآلن 
إذا كانت إيران تساعد على سبيل 
املثال في تخصيص ٧٥ متر مكعب 
ــن نهر الكارون  من املياه العذبة م
ــهم  ــوف يس ــط العرب س إلى ش
ــر في حتسني  ــكل مباش ذلك بش

مياه شط العرب في البصرة.
* أنتم في وزارة املوارد املائية ما هو 
ــذي تعطونه ألهالي  ــني ال التطم
ــق بحل أزمة  ــرة فيما يتعل البص

املياه ضمن سقف زمني محدد؟

ــام البصرة  ــون أم ــن ملتزم - نح
ــاه اخلام  ــزم من املي ــر ما يل بتوفي
ــس الوزراء  ــب قرارات مجل بحس
 ٢٦٩ ــرار  الق ــة  وخاص ــرة  األخي
القاضي بإيصال ٧٫٥ متر مكعب 
ــة إلى منطقة «آر زيرو»  في الثاني
ــي  ــب ف ــر مكع ــل ٧٥ مت وتوصي
الثانية إلى حدود البصرة من نهر 
ــن ملتزمون بهذا منذ  دجلة، ونح
فترة وإن شاءاهللا سوف يساعدنا 
ــزام بهذا  ــي االلت ــع املائي ف الوض

األمر مستقبالً.

* إلى أين وصلت عملية ترميم سد 
املوصل؟

ــل  املوص ــد  س ــل  تأهي ــة  عملي  -
وحتسينه مستمرة ونحن سعيدون 
ــة،  اللحظ ــى  حت ــازه  إجن مت  ــا  مب
ــابق مع شركة تريفي  والعقد الس
ــذ وقت قريب  اإليطالية انتهى من
وبدأنا بتعاقد جديد لسنة إضافية 

من أجل استكمال عملية حتشية 
ــد وضمان السالمة مبا  أسس الس
يرضي جميع األطراف وهي العراق 
ــني  األمريكي ــني  املهندس ــق  وفيل
ــرف على العمل وشركة  وهو املش

تريفي اإليطالية التي تنفذ العمل 
بأحدث تكنولوجيا.

ــي كانت  ــت اخملاطر الت ــل انته * ه
ــدد  وته ــل  املوص ــد  ــة بس محدق

بانهياره اآلن بالكامل؟
ــد املوصل  ــد خطراً على س - ال جن
أن  ــد  نؤك أن  ــتطيع  ونس ــاً،  حالي
ــد املوصل قد حتسنت  ــالمة س س
كثيراً جداً مبا ال يقاس مبا كان عليه 

احلال خالل السنوات السابقة.

ــدي  عبدامله ــادل  ع ــف  تكلي  *
ــدة  اجلدي ــة  احلكوم ــكيل  بتش
ــات حديث  ــكيلها ب وخطوات تش
ــراق، إلى أي مدى  ــاعة في الع الس
ــن عبداملهدي  ــت متفائل بتمك أن
ــكلة املياه  وحكومته من حل مش

في البالد؟

ــادل  ع د.  ــود  بوج ــل  متفائ ــا  أن  -
ــة  ــى رأس احلكوم ــدي عل عبدامله
ــس  ــه لي ــاح ألن ــه النج ــى ل وأمتن
ــني جميع األطراف  ــع اتفاق ب موض
ــل املرحلة  ــل ألنه ميثل رج فقط ب
ــازة في  ــه رؤية ممت ــراق ول ــي الع ف
ــية واالقتصادية  اجلوانب السياس
ــادل  ــام د. ع ــة، واهتم واالجتماعي
ــي مدعاة  ــدي بامللف املائ عبدامله
ــى االهتمام  ــة إل ــعادتي إضاف لس
مبلف األمن الغذائي وبيننا حوارات 
ــتمرة  ــذ ٢٠٠٤ مس ــات من ونقاش
ــة، واعتقد أنه  ــذه اللحظ حتى ه
ــني  لتحس ــب  املناس ــخص  الش
ــاع املائي وحتقيق  ــي القط األداء ف

اإلصالحات املطلوبة فيه.

ــر املوارد  ــك وزي ــن منطلق كون * م
ــكالت ذات  ــدرك للمش ــة وم املائي
ــا الذي تنصح به وزير  الصلة، م
ــة املقبلة  ــي احلكوم ــة ف املائي
ــات؟ وهل  ــص األولوي ــا يخ فيم
تطمح للبقاء في هذا املنصب 

مرة أخرى؟

- سيجد الوزير الذي يأتي بعدي 

ــاريع  ــراءات واملش ــة من اإلج جمل
ــا الوزارة  ــي حددته ــات الت واألولوي
بناء على استراتيجيتها وسيجد 
ــجمة مع خطها العام  أنها منس
ــا  العلي ــح  للمصال ــتجيبة  ومس

ــتمرار  للبالد، وأمتنى له – أوال- االس
ــة،  ــات املطلوب ــق اإلصالح بتحقي
وبالتأكيد لن يستطيع فعل شيء 
ــوال كما حصل  ــم تتوفر األم إذا ل
ــر لدينا في  ــم تتوف ــي، حيث ل مع
ــوال الالزمة  ــنتني األم ــني الس هات
ــذ  لتنفي ــتثمارية  االس ــا  خلطتن

املشاريع اجلديدة.

ــة التي  ــم املبالغ املالي ــم حج * ك

ــذ هذه  ــا لتنفي ــم حتتاجونه كنت
املشاريع وبالتالي إجناح خططكم 

لكنها لم متنح لكم؟

ــتراتيجينا وهو استراتيجية  - اس
املياه واألراضي ٢٠١٥-٢٠٣٥ تفترض 
ــنوياً لوزارة  توفر ٤ مليارات دوالر س
ــا تلقيناه هو  املوارد املائية لكن م
ــل جداً  ــي ٢٠١٧ ورقم قلي ــر ف صف
ــبب عجز عن  ــي ٢٠١٨، وهذا يس ف
ــتراتيجية وهذا ليس  ــذ االس تنفي
قراراً إدارياً اتخذه رئيس الوزراء وإمنا 
ــالد حتمت  ــة للب ــة املالي الوضعي
ــببت بتلكؤ الكثير  هذا األمر وتس
ــات ذلك  ــاريع وانعكاس ــن املش م
ــع  ــارع واجملتم ــي الش ــودة ف موج
ــي حصلت لها  الت واالحتجاجات 
ــالد كانت  ــذا األمر، والب ــة به عالق
ــاب ومعاجلة آثار  ــة باإلره منهمك
احلروب السابقة والاليقينية وحالة 
السياسي  الوضع  ــتقرار  اس عدم 
تسهم في عرقلة التنمية ونتمنى 
أن ال يتكرر ذلك للحكومة اجلديدة 

وأن تتحقق آمال الناس.
ــني  ــات ب ــك للعالق ــي رؤيت ــا ه * م
ــم  وإقلي ــة  االحتادي ــة  احلكوم
األربعة  ــوام  األع ــتان خالل  كردس

املقبلة؟
ــعب ال نفرق بني أربيل  - نحن كش
وبغداد، بل ننظر إلى هذا التنسيق 
ــة ومدينة  ــي عاصم ــأن أربيل ه ب
ــياً  ــرة سياس ــة ومؤث ــة وراقي رائع
ــاً واجتماعياً وبغداد هي  واقتصادي
ــن ال نود رؤية  ــة البلد، ونح عاصم
ــيق  ــل بالتنس ــل نأم ــالف ب أي خ
ــا، فاألربيليون في  والتعاون بينهم
بغداد والبغداديون في أربيل ونحن 
ننظر إلى بلدنا بهذه الطريقة وإن 
شاءاهللا ستحل كل العوائق التي 

كانت قائمة.
ــب فعله  ــذي يج ــا ال ــم م * برأيك
ــة بني  ــات العالق ــوية اخلالف لتس

بغداد وأربيل؟
ــدث بثقة حول  ــاح والتح - االنفت
كل املواضيع ألن احلوار هو الطريق 
ــكالت، وإذا لم  ــل املش ــد حل الوحي
ــكلة  ــاور حول أي مش ــم التح يت
ــال عليها، لكن  من احملتمل االقتت
ــت وال موارد للمزيد  ال مجال وال وق
ــر لهذا البلد، لذا علينا  من التدمي
ــوق  وحق ــة  والدميقراطي ــوار  باحل
ــاء حقيقي  ــود غط ــان لوج اإلنس
ــالف،  ــكالت واالخت ــل كل املش حل
وبالنتيجة الدستور هو من يحكم 
جميع األطراف طاملا كان نافذاً وهو 

الوثيقة السامية في هذا البلد.
ــؤال األخير شخصي، ما هو  * الس
خطتك للمستقبل بعد أن ينتهي 

عملك في وزارة املوارد املائية؟
ــذ  واتخ ــوي  عف ــخص  ش ــا  أن  -
ــب  ــت املناس الوق ــي  ــرارات ف الق
ــتقبل  ــط للمس ــل التخطي وقلي
ــط للموارد  ــتثناء التخطي باس
ــي ال أخطط  ــة، حيث أنن املائي
ــى  عل ــتقبل  للمس ــراً  كثي
ــي  ألنن ــخصي،  الش ــتوى  املس
ــا حركية  ــد أن احلياة فيه أعتق
ــد ال يتحقق  ــرة وبالتالي ق كثي
ــد؛  البعي ــدى  للم ــط  التخطي
بعكس املوارد املائية التي يجب 
ــدى البعيد،  ــط على امل أن تخط
ــخصياً أترك األمر  لذا فإنني ش
ــل، لدي خيارات عديدة  ملا يحص

ولست متشائماً من احلياة.
ــة وزارية  ــغل حقيب * هل ستش
ــك تعتزل  ــر أم أن ــب آخ أو أي منص

العمل  احلكومي؟
ــك وال أتدخل بهذا  - أنا ال أعرف ذل
األمر، أنا أعرف د. عادل عبداملهدي 
ــي  خبرات ــرف  يع ــاً  أيض ــو  وه
ــرب بيننا،  ــاك ق ــي وهن وإمكانيات
ــاً خليارات  ــروك متام ــن األمر مت لك
رئيس وزراء العراق املقبل، وأنا أضع 
ــي في خدمة العراق وخدمة  نفس

احلكومة املقبلة.

أكد وزير املوارد املائية حسن اجلنابي في مقابلة  أن اخلزين املائي أقل مما كان قبل سنتني مبقدار ١٠ مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن «نسبة كفاءة استهالك املياه تتراوح بني ٣٠ إلى 
٤٠٪، أي أن ٧٠٪ من املياه املستخدمة مهدورة وضائعة، لكن رفع نسبة الكفاءة إلى ٦٠٪ يوفر بحدود ١٠ مليار متر مكعب سنوياً».

ــأن أزمة البصرة إن «الوزارة  ــره امتاما للفائدة على هامش معرض أربيل الدولي للكتاب بش ــبكة رووداو اإلعالمية تعيد «البينة اجلديدة» نش وقال اجلنابي في مقابلة أجرتها معه ش
ــا تنتهي مهمتنا فالكميات التي نوصلها كافية  ــمى منطقة R٠ التي تقع فيها محطة ضخ تابعة لوزارة البلديات، وهن ــال املياه اخلام إلى أحواض اخلزن احملددة وتس ــة بإيص معني

ــبكات  ــبب التجاوزات على أنابيب النقل وتهرؤ ش لتغطية احتياجات احملافظة من املياه العذبة مبعدل ٢٠٠ لتر لكل مواطن يومياً، ولكن ال تصل إلى املواطن بس
املياه»، مستدركاً: «لكن حصل اآلن حتسن كبير عبر إصالح األنابيب والشبكات، وهناك أحياء تصلها املياه الصاحلة للشرب وإن شاءاهللا ستحل األزمة قريباً».
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سيجد الوزير الذي يأتي بعدي جملة 
من اإلجراءات واِّـشاريع واألولويات التي 
حددتها الوزارة بناء على اسرتاتيجيتها 
وسيجد أنها منسجمة مع خطها العام

احللبوسيعبد املهدي اردوغان

متفائل بوجود د. عادل عبداِّـهدي على رأس الحكومة وأتمنى له النجاح ألنه ليس 
موضع اتفاق بني جميع األطراف فقط بل ألنه يمثل رجل اِّـرحلة َّـ العراق
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رابطة المصارف الخاصة .. حصاد وافر من المنجزات العملية واإليجابية

عبد العليم البناء 
اإلدارة  ــات  وكلي ــات  اجلامع ــا  فيه ــا  مب
واالقتصاد واالعالم، لتنفض عن نفسها 
ــي  ــي والبيروقراط ــل الروتين ــار العم غب
ــه من دائرة  ــي البحت، واخلروج ب املصرف
ــارة، الى  ــابات الربح واخلس األرقام وحس
ــدث التطورات  ــام على أح ــاح الت االنفت
ــي عربيا  ــت العمل املصرف ــي صاحب الت
ــارف وبتوجيه  ــا، وجعل هذه املص وعاملي
ــزي العراقي، متارس  ــك املرك ورعاية البن
مسؤوليتها اجملتمعية النافعة واملفيدة 
ــف  مبختل ــي،  العراق ــعب  الش ــاء  ألبن
ــؤولية تأخذ  ــه، وباتت هذه املس مكونات
حيزاً كبيراً في تصنيف ودرجات املصارف 
اخلاصة. فكان أن انبثقت بتمويل مباشر 
ــادة الرابطة   ــارف اخلاصة، وبقي من املص
ــراف رئيس  ــك املركزي وإش ــة البن ورعاي
ــهم في  ــادرة يس ــن مب ــر م ــوزراء، أكث ال
ــؤولية  ــمال الوطني مبس تنفيذها الرأس

ــادرة ألق بغداد) التي  تامة، ومنها (مب
ــكو للسالم  ــفير اليونس يقودها س
ــمة، مبحاورها  ــر ش ــيقار نصي املوس
ــادرة  ــك (مب ــراق، وكذل ــة، الع اخملتلف
ــة) التي يقودها  دعم الدراما العراقي
ــل رئيس  ــد أبو الهي ــاعر مجاه الش
شبكة االعالم العراقي، إلعادة دوران 
عجلة اإلنتاج الدرامي املتوقفة منذ 
أكثر من ثالث سنوات، كما أسهمت 
ــي  ــة  ف ــا بفاعلي ــة وأعضاؤه الرابط
ــادرات  للمب ــي  املصرف ــدوق  (الصن
اجملتمعية)، الذي مت إنشاؤه في البنك 
ــا ألهدافها  ــي. ووفق ــزي العراق املرك

ــية االخرى، أسهمت في إحداث  الرئيس
تنمية شاملة ومتطورة للعمل املصرفي 
في العراق، وفي بناء اقتصاد عراقي قوي 
ــعب  ــق رفاه وتقدم الش ــني، لتحقي ومت
ــاالت، فعملت  ــي في مختلف اجمل العراق
على تطوير وتأهيل الكوادر البشرية في 
ــراكهم بالدورات  ــارف من خالل اش املص
ــام امليالدي املنصرم  التدريبية. ففي الع
ــاداً وافراً  ــت الرابطة حص (٢٠١٧)، حقق
ــة وااليجابية التي  من املنجزات العملي
ــة لهذه  ــة حقيقية وفاعل ــت ترجم كان
األهداف، عبر عديد البرامج والفعاليات 

واألنشطة محلياً وعربيا ودوليا.
ــزت الرابطة  ــد التدريب، أجن فعلى صعي

ــارف  ــبي املص ــة ملنتس (٣٢) دورة متنوع
ــة املصرفية  ــملت: التوعي ــم ش وغيره
ــل  غس ــة  ومكافح ــن،  الزبائ ــة  وحماي

ــاب، وبرنامج تدريب  األموال ومتويل اإلره
ــؤول االمتثال، والعمليات املصرفية  مس

ــة  ــة الواجب ــب العناي ــاملة، وتدري الش
ــك)،  ــرف زبون ــابات (اع ــح احلس ــي فت ف
ــات  ــية، والبطاق ــر املؤسس وإدارة اخملاط

املصرفية، والتحقيقات املالية للقضاة، 
ــامل)، وتدريب حول  ــل (ش ــج متوي وبرنام

ــزي العراقي لتمويل  ــادرة البنك املرك مب
ــطة،  واملتوس ــرة  الصغي ــاريع  املش
والبرنامج التأهيلي لشهادة متخصص 
ــة، ومنحة  ــي الرقابة الداخلي معتمد ف
ــي املصارف على  ــني، وإدارة اخملاطر ف متك
ــوص  وبخص ــا.  وغيره ــل،  مراح ــالث  ث
ــاركت في  ــرات عقدت الرابطة وش املؤمت
ــة، ومن أبرز  ــد من املؤمترات املتنوع العدي
ــي العربي،  ــرات: املؤمتر املصرف هذه املؤمت
ــة،  املصرفي ــات  واخلدم ــة  املالي ــر  ومؤمت
ــة، ومؤمتر آفاق  ومؤمتر التقنيات املصرفي
ــوق األوراق – تطبيقات  االستثمار في س
ــاالوراق  ــداول ب ــا الت ــول تكنولوجي وحل
املالية، ومؤمتر االعمال واالستثمار، ومؤمتر 
ــتثمار،  ــكو للهيئة الوطنية لالس موس
ــاد املصارف العربية،  ومؤمتر نيويورك الحت
ومؤمتر االمن املعلوماتي، وملتقى العراق 
ــالمية، واملؤمتر املصرفي  ــة اإلس للصيرف
ــر  ــتثمار، ومؤمت ــة واالس ــي للتنمي العامل
ــي، وامللتقى  ــاز األمريك ــص االمتي تراخي
ــط اخلامس،  ــرق األوس املصرفي في الش
ــك املركزي  ــنوي الثالث للبن واملؤمترالس
ــي  ف ــا  دوره ــة  للرابط وكان  ــي.  العراق
ــن ورش العمل والندوات  إقامة العديد م
ــاريع، ندوة  ــل املش ــة متوي ــا: ورش ومنه
ــر التقارير  ــى معايي ــم التعديالت عل أه
املالية، ندوة حتديات السياسة النقدية، 

ــروع متويل املشاريع الصغيرة  ورشة مش
ــاري،  ــش التج ــة الغ ــطة، ورش واملتوس
ــتعالم املالي للبنك املركزي  ــة االس ورش
العراقي، ندوة تدقيق احلواالت اخلارجية، 
ــنطن  ــة عمل واجتماعات في واش ورش
ــفارة  ــع البنك املركزي والس بالتعاون م
ــارف  املص ــاد  واحت ــة  االمريكي ــة  واخلزان

األمريكي وغيرها الكثير.
ــت العديد  ــاركت الرابطة واقام كما ش
ــات وامللتقيات  ــاءات واالجتماع من اللق
ــي العراقي  ــى املصرف ــن بينها: امللتق م
ــادي،  ــالم االقتص ــى االع ــث، ملتق الثال
ــة االمريكية  ــع ممثلي اخلزان االجتماع م

ــوك  ــع البن ــاكل م ــة املش ملناقش
البنك  اجتماع  ــلة،  املراس

ــاء صندوق  ــي النش الدول
ــي،  االجتماع ــة  التنمي
ــدوق النقد  ــاع صن اجتم

الدولي وغيرها.
ــة  الرابط ــت  وواصل

ــراكات  الش في  هدفها 
تيجية  ا ــتر لس ا
ت،  ا ر ــدا ص ال ا و

ــر  عب
قيع  تو

مذكرات 

ــات  التفاهم مع معهد التقدم للسياس
ــات االعمال  ــة اقتصادي ــة، وكلي اإلمنائي
ــة النهرين، واملصرف العقاري،  في جامع
ــي اجلامعة  ــاد ف ــة االدارة واالقتص وكلي
املستنصرية، ودعم طبع كتب ومجالت 
ــالم العاملي  ــة، واحتفالية يوم الس دوري
ــمة، واالحتفال  ــر ش ــيقار نصي للموس
ــام امليالدي  ــش وبالع ــى داع ــر عل بالنص
اجلديد الذي أحياه في ساحة االحتفاالت 
ــمة األمنوذج  ــرة االولى، حيث بات ش للم
األبرز للشراكة السترايتيجة، وسيتطور 
في عامها اجلديد الذي سيشهد، حتما، 
ــا الفاعل  ــدا في منجزه ــورا وتصاع تط
ــا  ــا واجتماعي ــا واقتصادي ــر ،مالي واملؤث

وانسانيا.

18 تقارير 
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ــرت نشاطها في  ــر التي كانت عاملة حينذاك، وباش ــعة عش ــاركة ممثلي املصارف اخلاصة التس ــت في اخلامس من أيار عام ٢٠٠٥ مبش كانت رابطة املصارف اخلاصة العراقية قد تأسس
ــلطة النقدية املتمثلة بالبنك املركزي  ــكل عام، والتأثيرات على املصارف اخلاصة بالذات، من خالل تطور العالقة مع الس ــتجدات التي تؤثر في العمل املصرفي العراقي بش متابعة املس
ــتويات، والتي أدت الى بناء آلية  ــؤولني في البنك على مختلف املس ــيد احملافظ واملس ــور التفاهم من خالل تبادل اآلراء في االجتماعات واللقاءات املتواصلة، مع الس العراقي، مبد جس
ــالمية واملصارف التجارية، واملصارف األجنبية العاملة في العراق، والشركات املالية الساندة، السيما  ــمل املصارف اإلس ــع دائرة املصارف املنتمية للرابطة، لتش للتفاهم والثقة. لتتس
ــيد وديع احلنظل، الذي كانت له احلظوة والفاعلية في تطوير وحتديث عمل الرابطة، وانفتاحها على جميع  خالل األعوام األخيرة، وبالذات منذ أن تولى قيادة الرابطة املصرفي البارز الس

اجلهات املالية واالقتصادية والتجارية، احلكومية واألهلية..

شاركت الرابطة َّـ العديد من اِّـؤتمرات 
اِّـتنوعة ومن أبرز هذه اِّـؤتمرات: اِّـؤتمر 
اِّـصرَّـ العربي ومؤتمر اِّـالية والخدمات 

اِّـصرفية ومؤتمر التقنيات اِّـصرفية 
ومؤتمر آفاق االستثمار َّـ سوق األوراق
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متابعة / البينة الجديدة
ــك الكابوس  ــاة اإليزيدية من ذل هربت الفت
ــى أملانيا،  ــت من الوصول ال الرهيب، ومتكن
ــدة لقاءات  ــي ع ــا، ظهرت ف ــد عالجه وبع
ــس  ــات جملل ــرت جلس ــية، وحض دبلوماس
ــوات املنددة  ــرز األص ــح من أب ــن، لتصب األم
ــتخدام العنف اجلنسي في  بالتطرف وباس
ــتطاعت  ــروب. وأطلقت مراد حملة اس احل
ــمة على وجوه اآلالف  أن ترسم فيها البس
ــى جرائم  ــن تعرضوا إل ــا الذي ــن الضحاي م
ــعة على أيدي الدواعش، كما قادت مع  بش
ــل كلوني، حملة من  احملامية احلقوقية، أم
ــى جرائمه في  ــش عل ــة داع ــل محاكم أج
ــة. ولفت هذا األمر  احملكمة اجلنائية الدولي
ــببه العديد من  اهتمام العالم، ونالت بس
ــالم،  ــا جائزة نوبل للس ــز، كان آخره اجلوائ
ــزة إن نادية  ــت اللجنة املنظمة للجائ وقال

ــل وضع حد  ــن أج ــودا جبارة م ــت جه بذل
ــي كسالح في  ــتخدام العنف اجلنس الس
ــا، الطبيب  ــال اجلائزة معها أيض احلرب، ون
ــائي في الكونغو، دينيس موكويغي،  النس
ــاة اإليزيدية،  ــه. وحصلت الفت ــبب ذات للس
ــأن تصبح معلمة، على  ــي كانت حتلم ب الت
ــابق تقديرا جلهودها،  ــز أخرى في الس جوائ

ــفيرة األولى  منها تتويجها بلقب الس
ــر  ــألمم املتحدة لضحايا االجتار بالبش ل
ــن كرامة الناجني من  وباتت مدافعة ع
ــا نالت جائزة  ــني. كم هذا الفعل املش
سخاروف األوروبية حلرية الفكر وجائزة 
ــان. ــوق اإلنس ــل حلق ــالف هافي فاتس
وقالت مراد التي دونت تفاصيل قصتها 
ــرة": "لكوني  ــاة األخي ــي كتاب "الفت ف
ــادة اجلماعية تقع على  "ناجية من اإلب
ــؤولية، كنت  ــن املس ــي الكثير م عاتق

محظوظة ألنني جنوت بعد أن قتل أشقائي 
ــرة وعليّ أن  ــؤولية كبي ــي، إنها مس ووالدت
ــطة ليس فقط نقل  ــا، دوري كناش أحتمله
معاناتي، بل نقل معاناة العديد من الناس 
ــاد". وبعد مرور  ــون من االضطه الذين يعان
ــاة اختطافها من  ــى مأس ــنوات عل أربع س
ــراد في  ــت نادية م ــش، احتفل ــل الدواع قب

ــمدين،  ــا من عابد ش ــي بارتباطه آب املاض
ــاع عن قضية  ــا في الدف ــط أيض وهو ناش
ــم هناك. ــي أملانيا حيث تقي ــني، ف اإليزيدي

ــت في تغريدة عبر "تويتر" تعليقا على  وقال
ــي وعابد) نضال  ــد جمعنا (ه ــاط: لق االرتب
ــنكمل معا على هذا الطريق". شعبنا وس

ــة اإليزيدية نادية  ــطة العراقي وفازت الناش
مراد والطبيب الكونغولي دنيس موكويجي 

ــام ٢٠١٨ وذلك  ــالم لع بجائزة نوبل للس
بعد ان تنافس على اجلائزة ٣٣١ مرشحا 
منهم ٢١٦ شخصا و١١٥ منظمة، ويعد 
هذا العدد األكبر ملرشحني للجائزة بعد 
ــن بلغ عددهم  ــحي عام ٢٠١٦ الذي مرش
ــة جائزة نوبل  ــحا. وقالت جلن ٣٧٦ مرش
ــراد  ــوز م ــرين االول ٢٠١٨ إن ف ــوم ٥ تش ي
يهدف للدعوة لعدم استخدام اغتصاب 
ــرب، وحلماية  ــي احل ــالح ف ــاء كس النس
املرأة خالل فترات الصراع. وقيمة اجلائزة 
ــون دوالر}  ــويدية {ملي ــة س ــني كرون ٩ مالي
ــتمنح في حفل في أوسلو يوم العاشر  وس
ــرين االول اجلاري. وأعلنت مؤسسة  من تش
ــزة "نوبل"  ــة جلائ ــة املالي ــل" أن القيم "نوب
ــن  ــع حتس ــام، م ــذا الع ــترتفع ١٢٫٥٪ ه س
ــنوات من  ــة املادية بعد س أوضاع املؤسس

الزيادة في املصروفات.

نادية مراد .. من استعباد داعش إلى نوبل للسالم

läßa@ø@Ä˝é◊@Ôé‰¶a@—‰»€a@‚aÜÇnç¸@Üy@…ôÎ@›uc@Âfl@Òâbju@�aÖÏËu@o€ài@ÚÌÖb„@ZÒåˆbv‹€@Ú‡ƒ‰Ωa@Ú‰v‹€a
هربت الفتاة اإليزيدية 

من ذلك الكابوس الرهيب، 
وتمكنت من الوصول اُّـ 

أِّـانيا، وبعد عالجها، ظهرت 
َّـ عدة لقاءات دبلوماسية، 

وحضرت جلسات ِّـجلس األمن

حتى آب ٢٠١٤، كانت نادية مراد مجرد 
فتاة لها أحالم عادية، لكن عصابات 

داعش اإلرهابية استباحت قريتها كوجو 
قرب جبال سنجار في محافظة نينوى، 

وهو أمر غيرّ مجرى حياتها متاما لتنخرط 
الحقا بنضال طويل توّجته بنيلها جائزة 
نوبل للسالم. نادية التي كانت تعمل في 

صالون جتميل وتبلغ من العمر ٢١ عاما 
آنذاك، أصبحت إحدى الفتيات اإليزيديات 

الالتي تعرضن لالستعباد اجلنسي من 
قبل إرهابيي داعش، وفوق ذلك كله قتل 

هؤالء االرهابيون والدتها وأشقاءها، مما 
ضاعف من مأساتها. بقيت نادية تخضع 

لالستعباد اجلنسي ملدة ٣ أشهر في مدينة 
املوصل، التي اتخذها داعش عاصمة 

خلالفته املزعومة..

شركة النقل الربي العراقية – األردنية 
إعالن صادر عن لجنة تصفية شركة النقل الربي العراقية – األردنية / تحت التصفية

وعلى الراغبني شراء نسخة من شروط الدعوة مراجعة مقر فرع الشركة الكائن َّـ بغداد / شارع السعدون مقابل بدالة العلوية مجاور فندق 
اغادير خالل ساعات الدوام الرسمي مع مراعاة ما يلي:-

- يبدأ بيع نسخة عروض الدعوة اعتبارا من يوم ٢٠١٨/١٠/١٧ ولغاية الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٨/١١/١٥ 
وال يقبل اي عرض بعد هذا اِّـوعد وعلى ان يتم فتح مظاريف اِّـزاد الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس اِّـوافق ٢٠١٨/١١/١٥.

- تقدم االسعار بالدوالر االمريكي وبظرف مغلق متضمنة صكاً مصدقاً بمبلغ يعادل ٢٠٪ من قيمة الشراء.
- يتحمل من  ترسو عليه اِّـزاد دفع اجور االعالنات.

- للجنة التصفية الحق َّـ الغاء اِّـزاد كامالً أو جزءاً منه دون ابداء االسباب.
- ثمن النسخة غري مسرتدة.

لجنة التصفية لشركة النقل الربي العراقية االردنية

إعالن 
ــل (٤٩/٢) م ٣٧ أم هليل الواقع في الكوت  تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة املدين في العقار التسلس
العائد للمدين (كرمي عبداهللا عزيز) احملجوزة لقاء طلب الدائن (فايض محمد خلف) البالغ (١٥٠٠٠٠٠٠) 
ــاً تبدأ من اليوم التالي  ــراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة (٣٠) يوم ــون دينار، فعلى الراغب بالش ملي
ــرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية  ــر مستصحباً معه التأمينات القانونية عش للنش

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشتري.
                                                                                                                               املنفذ العدل

علي رضا علي اخلطاوي 
املواصفات:- 

١- موقعه ورقمه:- كوت / طريق/ كوت / بغداد / خلف علوة اخلضروات رقم العقار ٤٩/٢ م ٣٧ ام هليل     
٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكة للدولة 

ــي خالية من  ــة املوضوع احلال ــكنية والقطع ــا بعض الدور الس ــيد عليه ــدوده وأوصافه:- مش ٣- ح
الشواغل. 

٤- مشتمالته:-
٥- مساحته:- ٣٠ دومن الكلي اي ١٤٠٦ م ٢  احلصة املباعة 

٦-درجة العمران :- 
٧-الشاغل :-  

٨- القيمة املقدرة:- ٤٠٠٠٠٠٠٠ اربعون مليون دينار ما يعادل احلصة املباعة اعاله

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة: ٢٠١٨/٢٦٠٧
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١

بناءً على الدعوى املقامة من قبل 
ــم عباس  ــاح جاس ــة (صب املدعي
خميس) الذي يطلب (تبديل لقبه) 
من (غرباوي) الى (التميمي) فعلى 
ــراض مراجعة هذه  ــه اعت ــن لدي م
ــدة اقصاها (١٥)  ــالل م املديرية خ
ــوف تنظر هذه  ــه س يوماً وبعكس
ــوى وفق احكام  ــة في الدع املديري
ــة  ــون البطاق ــن قان ــادة (٢٢) م امل

الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦). 
        اللواء

            هيثم فاضل عباس
  مدير االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة العامة / وكالة 

إعالن

ــم  باس ــل  وص ــد  فق
صادق)  محمد  (حسن 
رقمه (١٤٤٤٤٦٤) تاريخ 
إصداره ١١١٢٠١٦ صادر 
ــة  بلدي ــة  مديري ــن  م
ــغ قدره  ــة مببل املوفقي
ــف  ــا ال (٢٠٠٠٠٠) مائت
ــى من يعثر  دينار، فعل
ــى  ــليمه إل ــه تس علي

اجلهة الصادر منها.

فقدان واصل 
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 اعالن مناقصة                      
 بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة               

 ) استثماري / ٢٠١٨/  ٧١ رقم المناقصة (          

 االنبارمحافظة /  )اعمار المطحنة الحكوميةإعادة ( اسم المناقصة                          

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١
والدعوة  ٢٠١٨عام  االنبارلمحافظة  االستثماريةخطة ال) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب استثماري/ ٧١/٢٠١٨(

االنبار / محافظة  )اعمار المطحنة الحكوميةإعادة (عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ مشروع 
 .) يوم٣٦٠(وبمدة تنفيذ  ) دينار٠٠٠,١٢٢,١٠,٧٤١(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

        ين ضمن االختصاصسيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهل  -٢
 المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة. )ولى( االوالدرجة  ) او مكانيك وكهرباءمدني (  

صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣
. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 

 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ١١/١١/٢٠١٨) الموافقحدااليوم (استفسارات الشركات 
                                                                                                                                    -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤

ومبلغ التأمينات األولية، العقود غير المنفذة،  ةالمقاولين، مدة نفاذيالموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف  -
 المطالبات الموقوفة.

 الموقف المالي: األداء المالي السابق، الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 ) السابقة.١٠للسنوات (المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته  -

الف دينار عراقي غير  خمسمائة)  ٥٠٠,٠٠٠بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (  -٥
ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في  ٢ –صباحا  ٨قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (

 صحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.ال
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

د الظهر من يوم بعد الظهر) الثانية بع ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد يم بالبريد االلكتروني غير مسموحوالتقد ] ٢٠١٨/ ١١/ ٨١) الموافق حدال(ا

يليه سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي 
 بدوام رسمي.

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧
وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً ) 

 يوم الذي يليه بدوام رسمي.موعد الفتح لل
بشكل صك مصدق او خطاب % من المبلغ التخميني) ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي يوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
 . العراقي

شارع  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء 
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية: -مالحظة:

 وصل شراء وثائق المناقصة.   - أ
 .٢٠١٨التخطيط مجددة ونافذة لعام هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة  - ب
كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق        - ت

 المتضررة  من العمليات اإلرهابية.
 العقود).قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من  - ث
 من مجلس المهنة. ةموقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق (الرابحة لسنتين)تقديم الحسابات الختامية  - ج
 بطاقة السكن. +مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت)   - ح
  

  رئيس الصندوق                                                              
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 اعالن مناقصة                      
 بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة              

 ) برامج خاصة / ٢٠١٨/  ٧٣ رقم المناقصة (             
 بغدادمحافظة /  )ك ف محطة الصمود مستودعات نفط المشاهدة ٣٣خط كهرباء تأهيل ( اسم المناقصة   

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١
 ٢٠١٨عام  بغدادلمحافظة  برامج الخاصةال) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة برامج خاصة/ ٧٣/٢٠١٨(

ك ف محطة الصمود  ٣٣تأهيل خط كهرباء (والدعوة عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ مشروع 
 .) يوم٠١٢(وبمدة تنفيذ  ) دينار٠٠٠,٤٧٨,٥٨٠(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها مستودعات نفط المشاهدة) / محافظة بغداد 

       سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص   -٢
 المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة. ( الخامسة )والدرجة  ) كهرباء(  

صندوق إعادة اعمار  المناطق  [ت إضافية االتصال بالعنوان على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلوما -٣
. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 

 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٣/١٠/٢٠١٨) الموافقالثالثاءيوم (استفسارات الشركات 
                                                                                                                                    -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤

غير المنفذة،  ومبلغ التأمينات األولية، العقود ةالموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين، مدة نفاذي -
 المطالبات الموقوفة.

 الموقف المالي: األداء المالي السابق، الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 ) السابقة.١٠المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات ( -

الف دينار عراقي وخمسون  مئتان) ٢٥٠,٠٠٠بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (  -٥
ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة  ٢ –صباحا  ٨غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (

 في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم وان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العن
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٨/ ١١/ ٤) الموافق حدال(ا

الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم 
 بدوام رسمي.

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧
صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد وفي حالة ان في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً ) 

 موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
بشكل صك مصدق او خطاب % من المبلغ التخميني) ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

قي ومعتمد من قبل البنك المركزي ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عرايوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
 . العراقي

شارع  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء 
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية: -مالحظة:

 وصل شراء وثائق المناقصة.  - أ
 .٢٠١٨هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب
كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق        - ت

 المتضررة  من العمليات اإلرهابية.
 اثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).قائمة باإلعمال المم - ث
 موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس المهنة. (الرابحة لسنتين)تقديم الحسابات الختامية  - ج
 ة ان وجدت) + بطاقة السكن.مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحد  - ح
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 اعالن مناقصة                           
 بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة              

 )برامج خاصة  / ٢٠١٨/  ٧٢ رقم المناقصة (            

  بابل محافظة/  )٥٨٣ومعالجة السدة الفيضانية لنهر الفرات عند الكم  الجداول والمبازلتطهير ( اسم المناقصة 

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                      -١
والدعوة  ٢٠١٨عام  بابل/ برامج خاصة) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة البرامج الخاصة لمحافظة ٧٢/٢٠١٨(

تطهير الجداول والمبازل ومعالجة السدة عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ مشروع (
 .) يوم٧٥(وبمدة تنفيذ  ) دينار٠٠٠,٠٠٠,٩٣٥(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها  بابل) / محافظة ٥٨٣الفيضانية لنهر الفرات عند الكم 

       سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص   -٢
 المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة. ( الخامسة )والدرجة  )انشائي  –مدني (  

صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣
إلجابة على . وسيعقد مؤتمر فني ل)ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 

 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٣/١٠/٢٠١٨) الموافقالثالثاءيوم (استفسارات الشركات 
                                                                                                                                    -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤

ومبلغ التأمينات األولية، العقود غير المنفذة،  ةالموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين، مدة نفاذي -
 المطالبات الموقوفة.

 الموقف المالي: األداء المالي السابق، الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 ) السابقة.١٠مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات (المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع  -

) مئتان الف دينار عراقي غير قابل ٢٠٠,٠٠٠بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (  -٥
ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في  ٢ –صباحا  ٨للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (

 الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم المدرج ادناه وان  يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٨/ ١١/ ٤) الموافق حدال(ا

الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم 
 بدوام رسمي.

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧
صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد وفي حالة ان في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً ) 

 موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
بشكل صك مصدق او خطاب % من المبلغ التخميني) ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

قي ومعتمد من قبل البنك المركزي ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عرايوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
 . العراقي

شارع  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء 
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية: -مالحظة:

 وصل شراء وثائق المناقصة.  - أ
 .٢٠١٨هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب
كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق        - ت

 المتضررة  من العمليات اإلرهابية.
 اثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).قائمة باإلعمال المم - ث
 موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس المهنة. (الرابحة لسنتين)تقديم الحسابات الختامية  - ج
 ان وجدت) + بطاقة السكن. مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة - ح
  

  رئيس الصندوق                                                              

NO.3049. WED . 17 . OCT .2018 العدد (٣٠٤٩) االربعاء ١٠/١٧/ ٢٠١٨        

محكمة 
بداءة الشطرة 

العدد: ٦/ب/٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/٩/٤

إعالن

العقار  العلنية  وباملزايدة  احملكمة  هذه  ستبيع 
٥٦٥٥/٨ املستشفى فعلى الراغب بالشراء مراجعة 
هذه احملكمة وخالل مدة خمسة عشر يوما من اليوم 
قانونية  تأمينات  معه  مستصحبا  للنشر  التالي 
بنسبة ١٥٪ من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق 

وهوية االحوال املدنية وشهادة اجلنسية العراقية.
األوصاف: 

مدينة  في  تقع  والشاغل  البناء  من  فارغة  عرصة 
الشطرة/ احلي العسكري. 

القيمة املقدرة:
ثمانية وعشرون مليون دينار.

محكمة بداءة الناصرية      
 العدد: ٢٦٦٦/ب/٢٠١٨

إعــــــــالن
الى/املدعى عليه/محمد كالط مهوس

أعاله  املرقمة  البدائية  الدعوى  على  بناء 

واملقامة من قبل املدعي عقيل عبد احلميد 

محيسن بخصوص مبلغ مقداره خمسة 

آالف دوالر امريكي وجملهولية محل إقامتك  

صحيفتني  بواسطة  إعالنا  تبليغك  قرر 

املوافق  املرافعة  موعد  على  محليتني 

٢٠١٨/١٠/٢٣ وفي حالة عدم حضورك أو من 

ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفق األصول.

القاضي/ حميد جبار مزغول

دائرة التسجيل العقاري َّـ الفجر/
لجنة تثبيت اِّـلكية

قرار تثبيت عائدية عقار 
استناداً الى محضر تثبيت امللكية املؤرخ 
ــار  ــام العق ــأن مت ــم بش ٢٠١٨/٩/١٧ املنظ
ــن علوان وان  ــل ١١٧٣ محلة حس تسلس
ــتنادا  ــة فيه واس ــق املبين ــج التحقي نتائ
ــة اخملولة لي مبوجب املادة ٤٨ من  للصالحي
ــجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة  قانون التس
ــن  ــة الى حس ــت امللكي ــررت تثبي ١٩٧١ ق
ــروط القانونية في  ــب عبد لتوفر الش عذي
ــرار ملدة  ــجيل واعالن هذا الق ــب التس طل

ثالثني يوما وفقا الحكام القانون املذكور.

القاضي/مازن عاكول حسني
رئيس لجنة تثبيت اِّـلكية

دائرة التسجيل العقاري َّـ الفجر/
لجنة تثبيت اِّـلكية

قرار تثبيت عائدية عقار 
استنادا الى محضر تثبيت امللكية املؤرخ 
ــار  ــام العق ــأن مت ــم بش ٢٠١٨/٩/١٧ املنظ
ــن علوان وان  ــل ١١٧٤ محلة حس تسلس
ــتنادا  ــة فيه واس ــق املبين ــج التحقي نتائ
ــة اخملولة لي مبوجب املادة ٤٨ من  للصالحي
ــجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة  قانون التس
ــى يونس  ــة ال ــت امللكي ــررت تثبي ١٩٧١ ق
ــروط القانونية  ــني خضير لتوفر الش حس
في طلب التسجيل واعالن هذا القرار ملدة 

ثالثني يوما وفقا ألحكام القانون املذكور.

القاضي/مازن عاكول حسني
رئيس لجنة تثبيت اِّـلكية

دائرة التسجيل العقاري َّـ الفجر/
لجنة تثبيت اِّـلكية

قرار تثبيت عائدية عقار 
استنادا الى محضر تثبيت امللكية املؤرخ 
ــار  ــام العق ــأن مت ــم بش ٢٠١٨/٩/١٧ املنظ
ــن علوان وان  ــل ١١٧١ محلة حس تسلس
ــتنادا  ــة فيه واس ــق املبين ــج التحقي نتائ
ــة اخملولة لي مبوجب املادة ٤٨ من  للصالحي
ــجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة  قانون التس
ــن  ــة الى حس ــت امللكي ــررت تثبي ١٩٧١ ق
ــروط القانونية في  ــب عبد لتوفر الش عذي
ــرار ملدة  ــجيل واعالن هذا الق ــب التس طل

ثالثني يوما وفقا الحكام القانون املذكور.

القاضي/مازن عاكول حسني
رئيس لجنة تثبيت اِّـلكية

محكمة بداءة الشطرة
لجنة تثبيت اِّـلكية العقارية َّـ الشطرة

العدد: ٣٦٩/ع/ب/٢٠١٨
إعالن بيع عقار

ــطرة ذي الرقم ٣٦٩/ ــداءة الش ــرار محكمة ب ــا على ق عطف
ب/٢٠١٨ في ٢٠١٨/٧/٨ املكتسبة احكامه الدرجة القطعية 
ــراي عن طريق  ــار ٣٨٨/٢ س ــن بيع العق ــرر االعالن ع فقد تق
ــراء مراجعة احملكمة  ــب بالش ــة فعلى الراغ ــدة العلني املزاي
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر مستصحبا 
ــن قيمة العقار بصك  ــبة ١٠٪ م معه تأمينات قانونية بنس
ــهادة  ــوال املدنية وش ــة االح ــد هوي ــد وضع الي ــدق عن مص

اجلنسية العراقية.
ــاحتها ٢١٦ م٢ متكونة من ساحة  ــكن مس االوصاف: دار س
ومجموعة صحية سيراميك ومطبخ واستقبال وصالة وثالث 
ــوي غرفتني وصالة  ــن طابقني الطابق الثاني يحت غرف نوم م
ــمنت والكونكريت.  ــخ.. الدار مبنية من الطابوق واالس ومطب
ــون وواحد  ــد ١٠١٨٠٠٠٠٠ ملي ــد وضع الي ــة املقدرة عن القيم
وثمامنائة الف دينار. الشاغل حليم حامد وفاضل علي محمد 

وعوائلهم يرغبون بالبقاء كمستأجرين بعد البيع.

القاضي/ عيسى عطوان عبد اهللا

محافظة بغداد
مديرية بلديات محافظة بغداد

الشعبة / االمالك
لجنة البيع وااليجار الثانية

العدد: ٤٤٤
التأريخ: ٢٠١٨/٨/٢٩

إعالن

تعلن جلنة البيع وااليجار الثانية التابعة ملديرية بلديات بغداد عن تأجير 
(املتنزه) املوصوف في ادناه وملدة (ثالث سنوات) العائدة الى مديرية بلدية 
ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني االشتراك باملزايدة  (الزهور) وفق القانون ٢١ لس
ــة مراجعة البلدية اعاله خالل مدة االعالن البالغة (٣٠) يوماً تبدأ  العلني
من اليوم التالي لنشر االعالن في الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة (٥٠٪) من القيمة املقدرة ويتحمل من ترسو 
ــرى املترتبة على ذلك  ــالن واملصاريف االخ ــر االع عليه املزايدة أجور نش
ــاعة (١٠) صباحاً من اليوم بعد  ــتجري املزايدة العلنية في متام الس وس
االخير ملدة االعالن في ديوان البلدية وعلى املشتركني في املزايدة العلنية 
جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية (اصل+ 

صورة).

مالحظة: ال يتم قطع التأمينات في يوم املزايدة.
يتعهد صاحب الضم بدفع مبلغ التنظيفات حسب القانون.

مدير بلديات محافظة بغداد

 محافظة بغداد

 مديرية بلديات محافظة بغداد

 الشعبة / االمالك

 لجنة البيع وااليجار الثانية

 ٤٤٤العدد : 

 ٢٩/٨/٢٠١٨التأريخ: 

 اعالن

) متن�زه(ت�أجير  ع�ن بغ�داد بل�ديات التابع�ة لمديري�ة الثانية وااليجار البيع لجنة تعلن
 وف�ق) الزه�ور( بلدية مديرية الى ئدةالعا(ثالث سنوات)  لمدةو ادناه الموصوف في

 مراجع���ة العلني���ة بالمزاي���دة االش���تراك ل���راغبينا فعل���ى ٢٠١٣ لس���نة ٢١ الق���انون
 لنش��ر ت��اليال الي��وم م��ن تب��دأيوم��ا ) ٣٠( البالغ��ة االع��الن م��دة خ��اللاع��اله  البلدي��ة

 ٥٠( البالغ��ة القانوني��ة التأمين��ات معه��م مستص��حبين المحلي��ة الص��حف ف��ي االع��الن
 والمص��اريف ج��وراال المزاي��دة علي��ه ترس��و م��ن ويتحم��ل لقيم��ة المق��درةا م��ن%) 

 ) ص�باحاً م�ن١٠( الس�اعة تم�ام ف�ي العلني�ة المزاي�دة وس�تجري ذل�ك عل�ى المترتبة
 ف��ي المش��تركين وعل��ى البلدي��ة دي��وان ف��ي االع��النلم��دة  االخي��ربع��د  الي��وم ص��باح

 التمويني��ة والبطاق��ة الس��كن وبطاق��ة المدني��ة االح��وال هوي��ة جل��ب العلني��ة المزاي��دة
 .)صورة+  اصل(

 

نوع الملك 
 وموقعه

المساحة  رقم الملك
 ٢م

 بدل التقدير السنوي

متنزه مشيد/ 
 ٢١٧محلة 

 نييمال ثالثة ٣,١٠٠,٠٠٠ ١٤/٢٦٣١ الحسينية ١٠م ٦/٧١٢١
 دينارالف  ومائة
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اُّـ: السادة اِّـشرتكني 
م/ {مناقصة ٢٠١٨/٨١٣ كونتكرتات واوفرلود عدد ١٦ فقرة} 

ــركة توزيع املنتجات النفطية (ش/ع) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز كونتكترات واوفرلود وبكلفة  ــر ش يس
تخمينية اعلى قدرها (٢٫١٦٤,٢٩٢,٠٠٠) للمنشأ األوربي (٩٠٠٫٧٥٩٫٠٠٠) للمنشأ الكوري و(٨٢٠٫٥١٩٫٠٠٠) للمنشأ الهندي وضمن املوازنة التشغيلية 

لعام ٢٠١٨ ضمن ح/ ٣٢٥١ اللوازم.. مع مالحظة اآلتي: 
ــمي) وكما  ــتري (خالل ايام واوقات الدوام الرس ــات اضافية االتصال باملش ــني في احلصول على معلوم ــي العطاءات املؤهلني والراغب ــى مقدم ١- عل

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات. 
٢- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ . (هوية االحوال املدنية، بطاقة السكن، شهادة اجلنسية، كتاب حجب البطاقة التموينية، وصل شراء وثائق املناقصة).
ب . هوية غرفة جتارة نافذة لعام ٢٠١٨ (على ان يراعى التجديد الحقاً). 

ت . عقد تأسيس (على ان يكون رأس مال الشركة املقدمة للعطاء ال يقل عن (٢) اثنان مليار دينار). 
ــجيل/ محضر اجتماع/ اعمال مماثلة مببلغ (٣٠-٧٠٪) من قيمة العقد املطلوب تنفيذه للعمل الواحد/ حسابات  ــهادة تس ــيس/ ش ــهادة تأس ث . ش
ختامية آلخر سنتني واذا كانت للشركات اعمال منفذة في السنوات التي تسبق االزمة املالية فقط فعليها تقدمي حساباتها اخلتامية آلخر سنتني 

والتي تسبق عام ٢٠١٤ مصدقة من مراقب حسابات. 
ــعمائة  ــتمائة واثنان واربعون ألفاً وتس ــرون مليوناً وس ــبة (١٪) من الكلفة التخمينية قدرها (٢١٫٦٤٢٫٩٢٠) ديناراً (واحد وعش ج . تأمينات اولية بنس

وعشرون ديناراً) وعلى ان يكون السعر نافذاً ملدة (٩٠) يوماً من تاريخ غلق املناقصة. 
ح . كتاب عدم ممانعة صادر من الهيأة العامة للضرائب او احد فروعها نافذة لعام (٢٠١٨). 

خ . تقدمي الهوية الضريبية والرقم الضريبي.
د . يجب ان تكون سيولة نقدية تتراوح نسبتها بني (٣٠-٥٠٪) من الكلفة التخمينية للعقد املطلوب تنفيذه. 
ذ . يجب ان يكون حجم االيرادات بنسبة تتراوح بني (٣٠-٥٠٪) من الكلفة التخمينية للعقد املطلوب تنفيذه. 

ــات العطاء وبعد دفع قيمة البيع  ــدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيان ــراء وثائق العطاء بعد تق ــي العطاء املهتمني ش ــكان مقدم ٣. بام
للوثائق البالغة (٥٠٠,٠٠٠ دينار). 

٤. يتم تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي (بغداد – منطقة الدورة – مجمع مصفى الدورة النفطي- شركة توزيع املنتجات النفطية – هيأة املواد – 
قسم املشتريات احمللية) في املوعد احملدد للتقدمي وعليه ترفض العطاءات املقدمة بعد موعد الغلق املصادف يوم االثنني (٢٠١٨/١١/١٢). 

ــعة  ــاعة (٩) التاس ــركة توزيع املنتجات النفطية في الس ــاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى مقر ش ــح العط ٥. تفت
صباحا من يوم الثالثاء املوافق (٢٠١٨/١١/١٣). 

٦. التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بأقسامها كافة وبخالفه يتم استبعاد عطائه. 
٧. على مقدم العطاء ملء القسم الرابع من الوثائق القياسية.

كاظم مسري ياسني 
اِّـدير العام/ وكالة
رئيس مجلس إدارة الشركة  



البصرة/ البينة الجديدة
مت خالل مراسم خاصة نصب 
ــة ألربعينية اإلمام  راي أكبر 
السالم) في  (عليه  احلسني 
حدود الشالمجة مع العراق 
ــد  وق ــران.  إي ــرب  ــوب غ جن
ــذه الراية البالغة  نصبت ه
ــاحتها ٢١٤ متراً مربعاً  مس
ــلمجة  ش ــة  منطق ــي  ف
ــز  كرم ــة  الدولي ــة  احلدودي
ــة زوار أربعينية اإلمام  خلدم

ــم  ــرت املراس ــني. وج احلس
ــر من زوار  بحضور عدد كبي
ــام  اإلم ــة  أربعيني ــة  وخدم
ــني (ع) وسط هتافات  احلس
ــي  ــني) الت ــا حس ــك ي (لبي
ــة. ومت  ــي املنطق صدحت ف
ــة الكبيرة  ــب هذه الراي نص
ــارة (يا  ــة عليها عب املكتوب
ــي  ــني (ع)) ف ــارات احلس لث
ــيدة  ــهاد الس ذكرى استش

رقية بنت احلسني (ع).

ــغ، على صفحته  ــد اإلله الصائ ــر الدكتور الفاضل عب نش
النيرة، (بوست) تضمن مقطعاً من سطور أخيرة مقتطعة 
ــرة (البوصلة)، وكنت قد أكدت فيها على  من مقالتي األخي
ــد  ــطيح، وينش عبقرية العقل العراقي، الذي يرفض التس

اإلبداع واالبتكار.. على الرغم من زمن التراجع واالنحدار.
ــات قد  ــارات واالمبراطوري ــدول واحلض ــر أن كل ال ــع االم واق
ــهدت مراحل من النكوص واالنكسار وحل فيها اخلراب  ش
ــا نهضت فيما بعد وعقدت العزم على جتاوز  والدمار..لكنه
ــتقبله  ــد أن أيقنت أن الوطن مهدد بوجوده ومس نة، بع احملِ
ومصيره.. وكانت هناك عقول تراقب من حتت رماد الفجيعة 
وهي تتوق  إلعادة األمل واحلياة الكرمية. لقد بكينا، وحتسرنا، 
ــي على  ــا يكف ــا م وتأملن
العراق، ونحن نرى العالم 
ــابق في  البناء على  يتس

قدم وساق.
ــني أن العقل  ــى يق أنا عل
ــي ال ميكن أن يركن  العراق
ــذه الطاقة  ــى األبد له وإل
ــي حتيط به  ــلبية الت الس
ــات األربع، فلكل  من اجله
ــتجابة.. لهذا أرى  حتد اس
أن هناك إرادة قوية تسكن 
نة  في الصدور  لتجاوز احملِ
بعد  وبروحية استثنائية، 
تهيئة  بيئة صحية.. فيها 
ــروح العراقية الى حالة وطنية.  من التفاؤل، واالمل بعودة ال
ــب، وأخرى  ــاك دورات للتخري ــعوب هن ــق تاريخ الش في عم
ــراق قد انتهى  ــاً أن دورة اخلراب في الع ــاء، وأعتقد جازم للبن
ــرفت  ــتنفدت أدواتها، وجتاوزت حدودها، وأش ــا، واس مفعوله
ــاء واإلرادة الوطنية،  ــى نهاياتها.. باملقابل هناك دورة للبن عل
ــابق خللق ظروف  ــتحياء، وهي تتس أراها تتحرك ولو على اس

نهضة جديدة بعيدة عن التدخالت اإلقليمية والدولية.
وقد تتسألون كيف يكون لنا كل هذا االمل، وما زال بيننا من 
ــتفيد من بقاء الفساد  والتبذير..  ال يريد التغيير.. وألنه مس
ــيعيدون  ــوارهم وس ــى مش ــد انته ــار.. لق ــول وباختص أق
ــون من الداخل  ــعروا بأنهم مهزوم ــاباتهم، بعد أن ش حس
ــب  ــرص النه ــعيدة، وف ــت س ــات ليس ــارج، وأن النهاي واخل
ــرقات باتت بعيدة، وما علينا إال السعي خللق معادلة  والس
ــا االنصار..  ــار ويتحمس له ــدة.. يجتمع حولها االخي جدي
ــوف  ــى حضن الوطن في احلاضر، س ــن أن الذي يعود ال وأظ
ــعب يكبو  ــى ماضيه احلائر، وليس ذلك ببعيد.. عن ش ينس

ثم ينهض من جديد.

ــة التي بنيت  ــس امللعون ــخصي، أن األس ــدو لي، على الصعيد الش يب
ــية في العراق والتي جاءت على أعقاب عقود  عليها العملية السياس
ثالثة من احلكم الشمولي سبقت عام (٢٠٠٣) وتداخل اخلنادق وتشابك 
ــلبية والرضا  املصالح حد التضاد والتصادم واحملاصصة وإفرازاتها الس
ــية  ــض األطراف والقوى السياس ــع من قبل بع ــكوت مبا هو واق والس
ــوار  العراقية مقابل عدم الرغبة اجلادة واخمللصة باإلفالت أو مغادرة أس
وأسيجة أريد لها أن تبقى إلى أبد اآلبدين لغاية في النفوس.. أقول يبدو 
ــي أن هذه العوامل مجتمعة، ما ظهر منها وما بطن، جعلت كثيرين  ل
من الناس يرون في والدة حكومة عراقية مستقلة، كفوءة، تكنوقراط، 
ــة أن يقوم  ــتحيالت. وال غراب ــابع املس ــاً من اخليال، بل هي من س ضرب
ــيء من التندر واالستغراب وكأننا في  البعض بطرح استفهاماته بش

جزيرة الواق واق حتت عنوان عريض (صدگ.. چذب.. لو إحنه نتحلّم)..
ــزاب أو القوى أو  ــأن األح ــه حني يعتقد ب ــر أو يغالط نفس ــد ينك ال أح

ــتترك  ــية س ــراف السياس األط
ــيد  ــس الوزراء املكلف الس لرئي
ــدي كامل احلرية  عادل عبد امله
ــن الوزراء وفق  باختيار ما يريد م
ــر وضعها الرجل  ــس ومعايي أس
ــرى فيها  ــه وي داخل قرارة نفس
ــاج حكومة  بإنت ــة  ــا كفيل أنه

يتطلع إليها الشعب..
ــتثناء التيار الصدري الذي  وباس
ــن زعيمه  ــارع وبادر حني أعل س
ــدر النأي  ــدى الص ــيد مقت الس
ــه واإليعاز لتياره بشكل  بنفس
ــدم التدافع أو  ــح وعلني بع صري
ــي)  التزاحم صوب (بازار الكراس
ــت تعاني أوجاع  ــة ما زال حلكوم

ــية طامعة  ــإن كثيراً من األطراف السياس ــاض في صالة الوالدة، ف اخمل
ــة أو حتى درجات  ــى وزارات أو مناصب حساس ــة للحصول عل وطامح
ــة في خوض نزاالت أو  ــتوى مدير عام، وهي ال تتوانى حلظ وظيفية مبس

حتى القيام مبساومات لنيل املطالب..
ــح، فهو ال يكف  ــي األمور باالجتاه الصحي ــد أن متض ــض ال يري وألن البع
ــن الوعيد والتهديد، حتى صرنا  ــة عن إطالق تصريحات ال تخلو م حلظ
ــم يطالبون  ــاء مجلس النواب وه ــمع دعوات أطلقها بعض أعض نس
ــرف على اختيار الوزراء دومنا مراعاة أو األخذ  ــكيل جلنة نيابية تش بتش
ل فج ومرفوض، حيث  ــتوى هو تدخّ بنظر االعتبار أن فعالً من هذا املس
ــرة قانونية تتيح  ــه (ال توجد فق ــارق حرب أن ــر القانوني ط ــد اخلبي يؤك
ــار رئيس الوزراء  ــرف على آلية اختي ــكيل جلنة نيابية تش للبرملان تش
ــدي حصراً)  ــاط بعبد امله ــه وإن األمر من ــكيل حكومت ــف بتش املكل

ولينطح اآلخرون رؤوسهم بأقرب نخلة..
ــتقلة بعد كل هذه  ــة، ليس عجيباً أن تولد حكومة مس أيها الساس
ــلطوي ونظام احملاصصة املقيت..  ــنوات الطويلة من الصراع الس الس
ــماوية بل  ــتقلة ال حتتاج إلى معجزة س ــة عراقية مس وإن والدة حكوم
ــح الوطنية العليا فوق  ــى إرادة وطنية وتغليب للمصال حتتاج فقط إل
ــيراً إذا ما تنازل املتصارعون ألجل  الفرعيات واألنانيات، وهذا ليس عس

عيون شعبهم.
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رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

هيئة التحرير: ٠٧٩٠١١٩٥٨١٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٠٣٢١٧٢٢٥

(السنة الثالثة عشرة) العدد (٣٠٤٩) - األربعاء - ١٧ - تشرين األول - ٢٠١٨

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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والدة حكومة عراقية 
مستقلة ال تحتاج إُّـ 

معجزة سماوية بل 
تحتاج فقط إُّـ إرادة 

وطنية وتغليب 
للمصالح الوطنية العليا 

فوق الفرعيات

فرص النهب 
والسرقات باتت 
بعيدة وما علينا 
إال السعي لخلق 

معادلة جديدة

NN �Ú�‹�‘�n �é�fl@ �Ú�fl�Ï�ÿ �y@�Ò�Ö �̧ �Î
_�Ò�å �v�»�fl@µ�g@ �xb�n � �§@ �›�Á

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي * إعالمي وباحث وأكاديمي 

وقفة

د. كاظم اِّـقدادي

@NNÕˆbñ€a@âÏí‰fl
…ˆbö€a@Âflå€aÎ

7mbÿÌâb◊

@@%b�����»����€a@fiÏ����y@âÏ��ï’Ó‹»m@ÊÎÜi

ÖÎÜßa@Û‹«@H I@¥éßa@‚bfl�a@ÚÓ‰Ó»iâ˛@ÚÌaâ@5◊c

وكاالت / البينة الجديدة
ــي دونالد ترامب،  ــس األمريك يواجه الرئي
سيال من االنتقادات على منصة التواصل 
االجتماعي «تويتر»، بسبب لوحة معلقة 
ــض. وأجرى  ــدران البيت األبي على أحد ج
الرئيس األمريكي، في وقت سابق، مقابلة 
ــي إس» األمريكية،  ــي ب ــبكة «س ــع ش م
ــض.  األبي ــت  البي ــي  ف ــة  املقابل ــرت  وج

والتقطت عدسات الكاميرا صورة للوحة 
ــدران، ويظهر فيها  ــى أحد اجل معلقة عل
ترامب جالسا إلى جانب عدد من الزعماء 
ــدة األمريكية.  ــابقني للواليات املتح الس
ــادات له.  ــيال من االنتق ــر الذي أثار س األم
 ،«Josh Billinson» وعلق صاحب احلساب
ــة في البيت  ــا إلهي، إنها معلق قائال: «ي

األبيض».

 بغداد / البينة الجديدة
ــة  محكم ــى  عل ــت  رض عُ
قضية  أبوظبي،  ــتئناف  اس
ــا، حيث متّ  ــة من نوعه غريب
اتهام أب خليجي باالعتداء 
ــغ  يبل ــذي  ال ــه  ــى طفل عل
مر، وتعريضه  عامني من العُ
ــق  ــام بتمزي ــوة، إذ ق للقس
مالبس طفله التي خاطتها 
ــه، ومتّ  أمه ملنعه من تفتيش
ــماع  ــة لس ــل القضي تأجي
ــهود في  ــهادة باقي الش ش
١٢ نوفمبر القادم. وكشفت 
للمحكمة،  الشهود  إحدى 

بأن والد الطفل يقوم برؤية 
ــبوعياً، وذلك بعد  ــه أس ابن
ــن عبر مركز  ــال األبوي انفص
رؤية احملضونني، مؤكدة أنها 
ــم يقوم  ــاهد املته ــم تش ل
ــداء على ابنه، وحضر  باالعت

ــتكيًا طليقته،  ــا مش إليه
حيث تقوم بخياطة املالبس 
وال ميكن  للطفل،  الداخلية 
إنزالها أو فتحها، وسبق أن 
ــا هي من  ــا األم أنه أخبرته

قامت باخلياطة.

متابعة / البينة الجديدة
مت اإلعالن في نيوزيلندا عن 
ــم  إطالق جائزة تعرف باس
ــك  وذل ــنة»،  الس ــر  «طائ

بهدف التوعية للمخاطر 
التي تتعرض لها الطيور.

ــن نوع  ــازت حمامة م وف
ــل  ــزة أفض ــرر» بجائ «كي

طائر لعام ٢٠١٨. ويعرف هذا 
ــهرته  النوع من احلمام بش
الكبيرة في نيوزيلندا نظرا 

ــلوك الغريب والهزلي  للس
الذي تتميز به. حيث يفضل 
هذا النوع من احلمام تناول 
الفواكه احللوة والتي 
تخــــميرها  ــم  يت
م  ا ــتــــخد س با
ــول،  الكحــــ
بحسب ما 
ــل  نــق

ــا  وغالب  .«ndtv» ــع  موق
ــذا احلمام  ــا يتصرف ه م
ــاالت غير  ــن احل ــوع م بن
ــقة والتي تشبه  املتناس
ــكر،  حلد بعيد حالة الس
هابشر،  ميغان  وبحسب 
ــاركات  املش ــدى  إح
«احلمائم  فإن  بالتصويت 
ــز  تتمي ــة  النيوزيلندي
ــرا  نظ ــيئة  ــمعة س بس

لسلوكها الغريب».

وكاالت / البينة الجديدة
 وضع خبراء السياحة والسفر 
قائمة بأغلى املدن السياحية 
ــا  ــت فيه ــم، احتل ــي العال ف
ــب األول.  ــة عربية الترتي مدين
ــي اإلمارات  ــإن مدينة دبي، ف ف
ــغلت  ش ــدة،  املتح ــة  العربي
الصدارة في ترتيب أغلى املدن 
ــياحية في العالم، حيث  الس
ــائح فيها متوسط  ينفق الس

ــة  العاصم ــاءت  دوالرا.وج  ٥٣٧
ــي املركز  ــية باريس ف الفرنس

التصنيف،  ــذا  ه الثاني ضمن 
ــائح وسطيا  الس ينفق  حيث 
٣٠١ دوالر. وشغلت سنغافورة 
الثالث ألغلى  املركز  العاصمة 
ــياحية، حيث ينفق،  املدن الس
ــط، نحو  ــائح في املتوس الس
٢٨٦ دوالرا. كما شملت املراكز 
ــة األولى أيضا سيئول  اخلمس
بإنفاق متوسط للسائح يبلغ 

١٨١ دوالرا.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــيدة عجوز بريطانية عن منط حياتها  كشفت س
ــاء أن ينصحوا  ــع ما اعتاد األطب ــذي يتعارض م ال
ــروب  ــرب املياه وتناول مش به، وهو التخلي عن ش
ــتبدلت جاكي  ــد اس ــة. فق ــود طويل ــازي لعق غ
ــوال فترة حياتها،  ــرب املياه، ط بيج (٧٧ عاما) ش
ــزال تتمتع بصحة  ــي»، بينما ال ت ــرب «بيبس بش
ــد ممشوق، فهي إلى جانب كونها أماً  جيدة وجس
ألربعة أبناء، هي أيضا جدة لـ١١ حفيدا، بحسب 
ــة. وتقول بيج،  ــل» البريطاني صحيفة «ديلي مي
إنها أنفقت ما يقرب من ٦٥ ألف جنيه إسترليني 
ــي التي جتد فيها متعة  ــراء علب البيبس على ش
كبيرة فور شربها، رغم حتذير األطباء من هشاشة 

العظام التي قد تنتج عن تناولها بانتظام.
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وكاالت / البينة الجديدة
تشارك الفنانة التونسية هند صبري 
في ماراثون بالعاصمة التونسية من 
ــرطان الثدي  ــة مبرض س ــل التوعي أج
ــر. علماً  ــف املبك وفوائد الكش
أنها سفيرة لدى األمم املتحدة 
وتقوم  ــوع  اجل ــة  ملكافح
اجتماعية  ــاطات  بنش
ــي أكثر من  ــدة ف عدي
تنظيم  وسيتم  بلد. 

ــب ما  املاراثون يوم األحد املقبل بحس
اعلنت عبر حسابها على «تويتر» في 
ــرته وتفاعل  مقطع فيديو قصير نش
ــوة. وكتبت معلقة  ــه اجلمهور بق مع
ــرطان،  ــر: «لنتحد ضد الس على اخلب
ــون الذي تنظمه  ــاركوني في املاراث ش
ــرطان  جمعية نوران للتوعية ضد س
ــاعة  الثدي، يوم األحد ٢١ أكتوبر الس
ــارع  ــة والنصف صباحاً في ش الثامن

احلبيب بورقيبة».

وكاالت / البينة الجديدة
باتت «دروس البكاء» التي تقام في املدارس والشركات اليابانية، 
لتخفيف عبء الضغط واحلفاظ على الصحة العقلية، حتظى 
ــعبية كبيرة، فبحسب صحيفة «اليابان تاميز»، فإن هذه  بش
ــعبية كبيرة في صفوف املوظفني  الدروس أخذت حتظى بش
والطلبة. ويقدم األستاذ املتقاعد، هيدفومي يوشيدا، الذي 
ــم «مدرس البكاء»، دروسا خاصة  ــه اس يطلق على نفس
ــدث فيها عن فوائد البكاء وكيفية تخفيف التوتر،  يتح

باإلضافة لدروس في النوم واالسترخاء.
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