
وكاالت/ 
ــي فالدميير بوتني  ــى الرئيس الروس أنح
ــنطن بسبب تنامي  بالالئمة على واش
ــل  التدخ ــد  بع ــراق  الع ــي  ف ــاب  االره

العسكري في هذا البلد عام ٢٠٠٣.
وقال بوتني في ندوة عقدت اخلميس في 
منتجع سوتشي الروسي قد يروق نظام 
ــروق، لكن التصرف الذي  ما ألحد أو ال ي
يتم اآلن هو تدمير األنظمة القائمة دون 

ــل غير مقبول  ــل، أو طرح بدي طرح بدي
ــص تاريخه،  ــعب ما بحكم خصائ لش
ــؤولة  ــاء وغير مس ــة رعن ــا سياس إنه

إطالقا وتقود إلى تبعات وخيمة.
ــي  ف ــي  األمريك ــل  التدخ أن  ــاف  وأض
ــقاط النظام  ــراق والذي ادى الى اس الع
ــبب بالنمو احلاد للتهديد  ــابق تس الس
ــذا البلد نتيجة لضعف  اإلرهابي في ه

مؤسسات الدولة هناك.

وبشأن ليبيا، قال الرئيس الروسي إنها 
محيت من الوجود كدولة، وبقيت هناك 
ــلحة منفردة متناحرة  اآلن فصائل مس

واصفاً االمر بـالكارثة احلقيقية.
ــيء من اخلارج  ومضى يقول فرض أي ش
ــب وخيمة، مثلما حدث  يؤدي إلى عواق
ــي نتيجة  ــا أو العراق.. تلك ه ــي ليبي ف
السعي إلى إقامة احتكار وعالم أحادي 

القطب حاولوا إنشاءه.
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ــكرتير  ــض س ــت رف ــح الف ــي تصري ف
املكتب السياسي للحزب الدميقراطي 
ــس  ــي ام ــل ميران ــتاني فاض الكردس
ــوك.  ــن كرك ــه ع ــي حزب ــرة تخل فك
ــرك كركوك ابدا  ــددا بالقول لن نت مش
ــبيلها او ايجاد حل  ــا املوت في س فام
ــال ميراني ان حزبه يعمل على  لها. وق
ــدع العالقة بني  ــباب تص ــة اس معاجل
ــداد والوقوف ملنع تكرارها  االقليم وبغ
ــتفتاء  االس لقضية  ــي  ميران ــرق  وتط
ــتان. وقال ان  ــتقالل كردس اخلاص باس
ــى امر لم  ــت االقليم عل ــداد عاقب بغ
يفعله واضاف ان الكرد اجروا استفتاء  
قانونيا دستوريا فقط ولم يقدموا على 
االستقالل ورغم ذلك فان بغداد نفذت 
ــة للقانون  ــة مخالف ــراءات عقابي اج
ــي  ــان السياس ــي الش ــتور وف والدس
ــية مطلعة  ــادر سياس ــفت مص كش
ــبت ان رئيس الوزراء املكلف  امس الس
ــد املهدي يعتزم اطالق حملة  عادل عب
واسعة لتغيير هيكلة رئاسة مجلس 
الوزراء. واضافت املصادر في تصريحات 
ــة اجلديدة ان مغادرة عبد  خاصة للبين

ــراء  ــة اخلض ــدي للمنطق امله
ــار والتخلص من  ــذا االط تدخل في ه
ـــ (٢٠٠٠)  ــل ب ــرم املتمث ــش العرم اجلي
ــوزراء  ــة مجلس ال ــي رئاس ــف ف موظ
ــزاب متنفذة  ــى اح ــون ال ــم تابع كله
ــى دوائرهم  ــؤالء ال ــة ه ــيتم احال وس
ــيط  ــيس مكتب بس لتاس ــا  تدريجي
يكون قريبا الى نبض الشارع العراقي 
ــخاص محدودين ال  ــن قبل اش ويدار م
ــاء مالية خرافية  ــون الدولة اعب يكلف
ــب  ــابقا. وبحس ــا كان يحصل س كم
ــوزراء املكلف قد  ــادر فان رئيس ال املص
ــتقالته في جيبه وهو يعرف  وضع اس
متاما حجم الضغوط السياسية التي 
ــراف نافذة بهدف  ــارس عليه من اط مت

تشكيل احلكومة 
ــن مصاحلها  ــق المزجتها ومبا يضم وف
ــادر للبينة  ــدت املص ــخصية وأك الش
ــة عادل عبد املهدي  اجلديدة ان حكوم
ــة  ــة وطني ــتكون حكوم ــة س املقبل
ــذا فانها لن  ــاز وله ــتقلة بامتي ومس
ــنة ونصف حيث  ــتمر لسنة او س تس
ــتعمد القوى السياسية املتضررة  س
الى وضع العصي امام عجلة احلكومة 
ــقاطها  ــا واس ــل منه والني ــدة  اجلدي
ــادر ان ما تصرح  نهائيا. واضافت املص
ــية  عن  ــراف السياس ــض االط به بع
ــكيل  ــح اجملال لعبد املهدي لتش فس
حكومته املقبلة وعدم فرض امالءاتها 
ــذه االحزاب تقول  ــو محض هراء فه ه

ــة علنا ولكنها  الكالم الغراض اجملامل
ــا التي  ــك بثوابته ــر تتمس ــي الس ف

الحتيد عنها .
  وفي هذا السياق دعا النائب املستقل 
ــر رئيس  ــاء عباس باي ــف البن عن حتال
ــادل عبد املهدي الى  الوزراء املكلف ع
انهاء سطوة االحزاب السياسية على 
ــيرا الى ان  ــة. مش ــب احلكومي املناص
ــخصيات  البلد بحاجة الى اختيار ش
ــادة تنظيم  ــرة واختصاص واع ذات خب

العمل وفق رؤية صحيحة .
ــد النائب عن  ــي التطورات ذاتها اك وف
حتالف سائرون صباح طلوبي العكيلي 
ــوزراء املكلف عادل  ــس ال ــس ان رئي ام
عبد املهدي قد حسم نصف الكابينة 

ــى ان الوزارات  ــار ال ــة. فيما اش الوزاري
ــم  ــة لم يتم حس ــيادية واالمني الس
ــض  بع ــك  متس ــبب  بس ــحيها  مرش
االحزاب بشخصيات مستهلكة وغير 
ــس النواب لم  ــا ان مجل ــة الفت مقبول
ــخصيات  ــوت ولن مينح الثقة لش يص
غير كفوءة ومستهلكة ومرفوضة من 

قبل الشارع العراقي .
ــائرون ان  ــف س ــد حتال ــن جانبه اك م
ــدة في الوقت  ــتحداث وزارات جدي اس
ــبب رغبة رئيس  احلاضر غير ممكن بس
ــد املهدي  ــة املكلف عادل عب احلكوم
ــيرا  ــوزارات ال زيادتها. مش بتقليص ال
ــتحداث وزارتي  ــود دعوات الس الى وج

املرأة والسياحة. 
ــفت مجلة  ــان االمني كش ــي الش وف
ــر لها ان  ــية في تقري ــوان الفرنس لوب
ــة مقتنعة بان  اجهزة اخملابرات الغربي
ــش االرهابي ابو بكر  زعيم تنظيم داع
البغدادي اليزال على قيد احلياة  ويقود 
التنظيم من مدينة هجني في ريف دير 
ــوريا وان مقاتلي  ــرقي في س الزور الش
ــون حاليا  ــم االرهابي يتحصن التنظي
ــي جيب بطول  ــوريا ف في مناطق بس
(٢٠) كيلومتر شرق نهر الفرات بالقرب 

من احلدود العراقية ويقدرون بـ (٣٠٠٠) 
ــم الناجون  ــى انه ــيرة ال مقاتل. مش
ــت اجمللة ان  ــارك الرقة. واوضح من مع
ــتعمل فن التمويه ومن  البغدادي يس
ــتطيع التنقل من منطقة  خالله يس
ــزي امرأة او يتخذ  ــى اخرى كتنكره ب ال
سيارة اجرة كشخص مجهول ليعبر 
ــي كانت قد  ــة الت ــدود وهي اخلدع احل
سمحت له العام املاضي بالهروب من 

العراق والتواجد في مدينة هجني .
ــة العباس  ــت فرق ــا اعلن ــن جانبه م
ــهاب  القتالية عن انطالق عملية الش
ــب اخلاليا االرهابية في الصحراء  لتعق
ــة ان العملية تاتي في  ــة. مبين الغربي
اطار االجراءات االمنية اخلاصة بذكرى 
ــني (ع) وجاء في  اربعينية االمام احلس
ــكرية  ــة ان قطعات عس ــان للفرق بي
ــها كتيبة الدبابات وبطريات  على راس
ــم) وقوات من (٣)  الدفاع اجلوي (٥٧ مل
ــاندة  ــة اخرى اضافة للقوات الس الوي
االخرى والوحدات التكتيكية اخلاصة 
ــيط  لتمش ــعة  واس ــة  عملي ــدأت  ب
ــن مالذات  ــراء املذكورة بحثا ع الصح

خاصة للجماعات االرهابية. 

بغداد /               /  إيناس جبار
شرع قانون حق الزوجة املطلقة في السكن رقم (٧٧) لسنة ١٩٨٣ حق السكنى، ليتيح للزوجة 
ــريد والضياع بعد الطالق،  ــكن على نفقة الزوج درءا لها من مخاطر التش املطلقة حقا في الس
لكن القانون يشترط أن يكون الطالق رجعيا أو أن تستحصل الزوجة تفريقا قضائيا عن زوجها.

ــكن للزوجة بعد الطالق هو  ــخصية إن توفير الس ــر قضاة مختصون بقضايا األحوال الش واعتب
ــكن  حماية مؤقتة لها حلني توفير مأوى وإعادة تنظيم حياتها في حني أن كثيرين يعتقدون ان س
املطلقة حق دائم او انه يتوجب على الزوج املطلق توفيره أو دفع بدل اإليجارات ملن ال ميلك عقارا.
وقال القاضي محمد رجب قاضي محكمة األحوال الشخصية في الكرخ إن قانون سكن الزوجة 
ــرته سكنى عقار  يعد من احلقوق العينية املتفرعة عن حق امللكية، وهو حق يخول صاحبه وأس
ــن القانون املدني العراقي إال أن  ــرع العراقي في املواد ١٢٦١ -١٢٦٥ م ــوك للغير وقد نظمه املش ممل
ــتحيلة على ارض الواقع  ــجيل العقاري لم ينظمه ما جعل أمر إمكانية ترتيبه مس قانون التس
ــجلة في دوائر  ــواردة على عقار كما هو معروف ال يعتد بها ما لم تكن مس ــك ان التصرفات ال ذل

التسجيل العقاري،                                                       تتمة ص٣
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كتب اِّـحرر السياسي

نقطة راس سطر .. ميراني : لن نترك كركوك ابدا فأما الموت في سبيلها او ايجاد حل لها 

َّـ الهدف

 ال غرابة ان تسمع عن جيوش العاطلني من اخلريجني وغير اخلريجني 
وال غرابة ان جتد اعدادا كبيرة من املتسولني وهم يزاحمونك بحثا عن 
ــرة وال غرابة ان جتد االفا من العراقيني  قطعة نقد مهما كانت صغي
ــوائيات في ظروف  ــون فيما بات يعرف بالتجاوز او العش وهم يعيش
ــا التحتية  ــا مخربة وبناه ــة ان جتد مدن ــية وال غراب ــية قاس معيش
منهارة دومنا ملسة حنان حكومية وال غرابة ان جتد قطاعات الصناعة 
ــة والصحة والتعليم حتتضر وال احد يبادر ليعيد احلياة لهذه  والزراع
القطاعات. كل شيء في هذا الوطن تعرض للدمار والتخريب بسبب 
ــاد االداري واملالي في مقدمتها  ــتى ويبقى الفس ــباب ش عوامل واس
ــها ولنكن اكثر صراحة فإن معظم مصائبنا وكل الضيم  وعلى راس
ــه واساسه هو الفساد الذي  اليومي الذي نعيش تفاصيله مبرارة اسّ

ــبب الن كل  ــتعصى والس اس
الذين  احلكوميني  ــؤولني  املس
ــوا تصريحاتهم الرنانة  اطلق
وقطع  ــتئصاله  الس الطنانة 
رؤوس  ــى  عل ــرب  والض ــره  داب
ــت تصريحاتهم  ــه ظل حيتان
ــى ورق ومجرد  ــر عل مجرد حب
ــر  غي ــس  ولي ــواء  ه ــات  بالون
ــد  ــائرون ( رع ــن س ــب ع النائ
ــي) دعا في تصريح  املكصوص
له امس رئيس الوزراء املكلف 
ــلطة  عادل عبد املهدي والس

ــفر  ــابقني ووكالئهم من الس القضائية الى منع النواب والوزراء الس
ــة والتحقيقات مع  ــراءة الذم ــراءات ب ــتكمال اج ــارج حلني اس للخ

املتورطني بتهم الفساد 
ــيد عادل عبد املهدي حان وقت احلساب  ونحن بدورنا نقول نعم ياس
ــابقني  ــؤولني الس ــفر املس ــن اول خطوة في هذا اجملال منع س ولتك
ــم بالوصول  ــماح له ــكل درجاتهم الوظيفية وعدم الس ــارج ب للخ
ــارات او املنافذ احلدودية حتت اية ذريعة او حجة مخادعة اال  الى املط
ــكل نهائي واذا قدر لبعض  ــتكمل القضاء حتقيقاته بش بعد ان يس
ــاد باالفالت في وقت مضى فانهم هذه  ــؤولني املتورطني بالفس املس
ــياطينهم وكل  ــخروا كل ش ــن يفلتوا ولن يفلتوا حتى لو س ــرة ل امل

االعيبهم الن القرار بيد الشعب وحذار من شعب اذا غضب .

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

 حان وقت الحساب ولتكن 
اول خطوة َّـ هذا اِّـجال 
منع سفر اِّـسؤولني 
السابقني للخارج  وعدم 
السماح لهم بالوصول اُّـ 
اِّـطارات واِّـنافذ الحدودية

@¥€Î˚éΩa@âbj◊@ä–ç@aÏ»‰fla
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بغداد /  
ــن إحباط مخطط  ــات بغداد، ع ــت قيادة عملي اعلن
ــري األربعينية، فيما  ــتهداف زائ لتنظيم داعش باس
ــفة  ــزة موبايل وعبوات ناس ــارت الى ضبط أجه اش
شمالي العاصمة.وقالت القيادة ، إن القوات األمنية 
ــاة ٢٢ متكنت من  ــي قيادة عمليات بغداد لواء املش ف
ــتباقية وفق معلومات استخبارية  تنفيذ عملية اس
ــدس كبير لالعتدة  ــج عنها العثور على ك دقيقة نت
ــمالي بغداد.  ــواد املتفجرة في قاطع الطارمية ش وامل
ــوى على ١٣ جهاز  ــادة، أن الكدس احت وأضافت القي
ــتخدامه للتفجير عن  ــد الس ــلك ومع ــل مس موباي
ــفة ومعدات أخرى  ــر للهاون وعبوات ناس بعد، وقناب
تستخدم لعمليات ارهابية من قبل عصابات داعش، 
ــواد حتت االرض لم مينع  ــيرة الى أن اخفاء تلك امل مش
ــاط نواياهم  ــه واحب ــن الوصول الي ــد القيادة م جه
ــتهداف زوار اربعينية  ــات إرهابية الس لتنفيذ هجم

االمام احلسني (ع).

@¡�´@¬bjyg@Â‹»m@ÖaÜÃi@pbÓ‹‡«
ÚÓ‰Ó»iâ˛a@äˆaã@“aÜËnç¸@ì«aÜ�€

 الرياض / وكاالت / 
ــز» األميركية إن  ــورك تامي ــت صحيفة «نيوي قال
ــت  ــون دوالر كان ــلت ١٠٠ ملي ــعودية أرس الس
ــتقرار في مناطق  ــادة االس ــد تعهدت بها إلع ق
ــد)  ــة (قس ــوريا الدميقراطي ــوات س ــيطرة ق س
ــع زيارة مايك  ــات املتحدة، بالتزامن م إلى الوالي
ــي عددها االخير،  بومبيو.وأضافت الصحيفة ف
ــابات األميركية في الوقت  ــغ دخل احلس أن املبل
ــة األميركي إلى  ــر اخلارجي ــه وزي ــذي وصل في ال
ــث قضية اختفاء الصحفي جمال  الرياض لبح
ــؤول  ــن مس ــة ع ــقجي.ونقلت الصحيف خاش
ــوري (لم تذكر  باإلدارة األمريكية عن امللف الس
ــول األموال ليس  ــه إن «توقيت وص ــمه)، قول اس
ــة إن اخلطوة «أثارت  مصادفة». وقالت الصحيف

ــن جانبه قال  ــتغراب الكثيرين.»م ــة واس دهش
ــوث األمريكي اخلاص إلى التحالف الدولي،  املبع
ــال  ــورك إنه ال توجد عالقة بني إرس بريت ماكغ
ــر أن األموال كان من  ــوال وزيارة بومبيو، وذك األم
ــهور اخلريف.وأعلنت  املفترض وصولها خالل ش
ــاهمة  ــدمي مس ــي تق ــي آب املاض ــعودية ف الس

ــم املناطق  ــة ١٠٠ مليون دوالر لدع ــة بقيم مالي
ــد» املدعومة من واشنطن  ــيطر «قس التي تس
ــم جهود  ــغ يذهب لدع ــت إن املبل ــا، وقال عليه
التحالف في «إعادة تنشيط اجملتمعات احمللية، 
ــاريع  ــتركز على مش ــل مدينة الرقة. كما س مث
ــية  ــبل العيش واخلدمات األساس ــتعادة س اس

ــة، والكهرباء،  ــة، والزراع ــاالت الصح ــي مج ف
واملياه، والتعليم، والنقل».وأجرى وزير اخلارجية 
ــعودية مع  ــي الس ــس لقاءات ف ــي أم األمريك
العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز، 
ــلمان، ووزير اخلارجية  وولي عهده محمد بن س
ــقجي  عادل جبير، لبحث قضية اختفاء خاش
في قنصلية بالده في إسطنبول.وكانت مصادر 
ــوريا  ــع تلفزيون س ــة قالت ملوق ــة مطلع تركي
ــلطات األمنية التركية  في وقت سابق إن الس
متتلك تسجيالت لكل ما جرى داخل القنصلية 
ــعودية في اليوم الذي دخل فيه الصحفي  الس
ــادر أن  دت املص ــا، وأكّ ــقجي إليه ــال خاش جم
ــالده، إال أن  ــل قنصلية ب ــل داخ ت ــقجي قُ خاش

مكان جثته ما زال مجهوالً حتى اآلن.

في اطار سياسية الحلب الممنهج 
@ÏÓjflÏi@ÒâbÌã@…fl@b‰flaåm@â¸ÎÖ@ÊÏÓ‹fl@HQPPI@Â�‰ëaÎ@·‹ém@ûbÌä€a

البصرة / 
طالبت املفوضية العليا حلقوق االنسان في 
ــني املركزية واحمللية باتخاذ  البصرة، احلكومت
ــمم  ــاالت التس ــاف ح ــادة اليق ــوات ج خط
ــة رغم انخفاض درجات احلرارة، فيما  املرتفع
ــغ مالي لكل عائلة  دعت الى تخصيص مبل
ــى صعوبات  ــب عل ــل التغل ــة من اج بصري

نفقات املاء والدواء.

ــب يؤكد  ــة إن املكت ــب املفوضي ــال مكت وق
مطالبته احلكومتني املركزية واحمللية باتخاذ 
خطوات جادة ومهنية توازي مكانة محافظة 
ــا، وال يزال يعبر عن  البصرة وتضحيات أهله
ــديد لعدم توقف حاالت التسمم  قلقه الش
ــيرا الى أن  رغم انخفاض درجات احلرارة، مش

أعدادها وصلت إلى ١١٤ الف حالة تسمم.
ــع  ــي رف ــتمر ف ــه مس ــب، أن ــاف املكت واض

الشكاوى ازاءها إلى رئاسة االستئناف التي 
ــق اخملتصة،  ــم التحقي ــا إلى محاك احالته
ــب  املكت ــة  مراجع ــى  إل ــني  املواطن ــا  داعي

لتسجيل شكاواهم.
ــة بـموقف جاد من  ــب املكتب احلكوم وطال
ــة، وتخصيص  ــزال ترقيعي ــول التي ال ت احلل
ــغ مالي لكل عائلة بصرية للتغلب على  مبل

نفقات املاء والدواء.

Òâaäßa@pbuâÖ@ûb–Æa@·Àâ@Ú»–mäfl@o€aã@bfl@·‡én€a@p¸by@Z@Òäñj€a@ø@Êbé„¸a@÷Ï‘y

  بغداد / 
أعلن امني اللجنة املركزية لزيارة 
(ع)  ــني  احلس ــام  االم ــة  اربعيني
ــبت،  ــهريار حيدري، امس الس ش
ــح  ــن يفت ــي ل ــب العراق أن اجلان
ــران امام  ــروي غرب اي حدود خس
ــي العام اجلاري  ــة ف زوار االربعيني
ــا الزائرين  ــة، داعي ــباب امني الس
ــن احلضور عند املعبر  لالمتناع ع
ــر مهران  ــن معاب م ــتفادة  واالس
والشالمجة وجذابة.وقال حيدري 
ــة  ــه لوكال ــى ب ــح ادل ــي تصري ف
ــة ، إنه خالل  ــاء فارس االيراني انب
ــؤولني عراقيني  ــاع مع مس اجتم

ــة العراقية ال  اعلنوا بان احلكوم
ــر االمن لزوار  ميكنها ضمان توفي
ــروي  ــة عبر حدود خس االربعيني
ــألة فتح هذه احلدود  لذا فان مس
ــزوار منتفية للعام اجلاري. امام ال
ــى ذلك ال  ــاء عل ــه بن ــاف ان واض
ــرّض  ــا ان نع ــن ايض ــا نح ميكنن
ــار محتملة  ــزوار الخط ال ــاة  حي
ــدود،  احل ــذه  ه ــر  عب ــالهم  بارس
ــتفادة من  داعيا الزائرين الى االس
ــالث االخرى  ــر احلدودية الث املعاب
ــالمجة وجذابة،  وهي، مهران وش
ــاع عن احلضور عند معبر  واالمتن

خسروي.

@âaÎã@‚bfla@|n–m@Â€@ÎäéÅ@ÖÎÜy@Z@ÊaäÌa
Ô”aä»€a@k„b¶a@Âfl@ÚÓ‰fla@lbjç¸@ÚÓ‰Ó»iâ¸a

بغداد /                 / ثائر عبد اخلالق 
ــس البيت العراقي لالبداع هشام  قال مؤس
ــي يأتي من  ــت العراق ــم البي ــي ان دع الذهب
العراقيني انفسهم سواء اكانوا في الداخل 
ــه الفضل علينا.  واضاف  او اخلارج وال احد ل
الذهبي في حوار لـ البينة اجلديدة ان حلمي 
ــل يراودني هو ان احصل على تأمني  الذي يظ
صحي لالطفال وان يقر قانون حلمايتهم وانه 
ــياع  يتمنى ان يواصل وزير العمل محمد ش
ــم االعرجي  ــوداني ووزير الداخلية قاس الس
ــي احلكومة املقبلة النهما  مهام عملهما ف
ــات واملعوقات  ــر من الصعوب ــهال له  كثي س
التي واجهها . واكد الذهبي انه خالل لقائه 
ــود  ــه بوج ــف «اعلمت ــوزراء املكل ــس ال برئي

ــه القضاء  ــدي من ضمن ــج متكامل ل برنام
ــتطيع  ــي العراق وانني  اس ــول ف على التس
ــؤون  والش ــل  العم وزارة  ــي  ف ــه  احقق ان 
ــدة واذا لم  ــنة واح ــالل س ــة وخ االجتماعي
استطع فانني ساخرج من الوزارة بنفسي»   

تفاصيل موسعة غدا .

البغداديمريانياِّـالكيعبد اِّـهدي



السنة الثالثة عشرة / العدد (٣٠٥١) األحد ٢١ / ١٠ / ٢٠١٨

àÓ–‰m@…”Ïfl@c@Â«@äƒ‰€a@úÃi@ÚçbÓé€a@fiån»Ì@Â€@È„cÎ@Ú‹j‘Ωa@ÚÓçbÓé€a@ÈnËuÎ@—íÿÌ@Öbj»€a

2

âb‡«�a@fibv∂@ÚïbÅÎ@÷aä»€a@·«Üi@Òä‡néfl@bé„äœ@ZÜËΩa@Üj»€@ÊÎä◊bfl

NO.3051.SUN.21.OCT.2018

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
ــركات النفطية  ــبت، الش ــان دالل الغراوي، امس الس ــة عن محافظة ميس ــت النائب دع
ــا املالية خلزينة الدولة في  ــبة ٣٠٪ من التزاماته العاملة في احملافظة الى تخصيص نس
القيام مبشاريع خدمية في ميسان بشكل مباشر. وقالت الغراوي إن الشركات النفطية 
ــان، إضافة ملا تقوم به من مهام استثمارية باجملال النفطي فهي  العاملة مبحافظة ميس
ــة لتطوير البنى التحتية في احملافظة  ــاريع خدمية وصحي مطالبة بأن تكون داعمة ملش
ــبة ٣٠٪ من  ــركات نس ــدارس، مبينة أن هناك ضرورة بأن تضع تلك الش ــوارع وم وبناء ش
ــكل  ــاريع خدمية بش االلتزامات التي كانت تقدمها خلزينة الدولة االحتادية في دعم مش
ــعر  ــة ويش ــياء ملموس ــر في احملافظة.واضافت الغراوي، أن املواطن يريد ان يرى اش مباش
ــكل مباشر وليس ما يسمع به فقط عن تقدمي تلك الشركات  بها وتصب مبصلحته بش

مقابل مالي عن اعمالها دون وجود شيء على االرض يدعم املواطن بحياته اليومية.

بغداد / البينة الجديدة
ــر حيدر  ــالف النص ــس ائت ــد رئي أك
ــة  ــادي، انه لن يعتزل السياس العب
ــن اي موقع تنفيذي،  بغض النظر ع
مشيرا الى ان اخليار القادم واالساس 
الذي سيعتمده هو النيابة البرملانية 
مع كتلة النصر اضافة الى اجلسم 
النواب  ــس  ــي خارج مجل السياس
ــامل.  ــروع النصر الش ــادة مش لقي
ــي  االعالم ــب  للمكت ــان  بي ــل  ونق
ــادي قوله،  ــالف النصر عن العب الئت
ــوالت ببنية  ــى اعتاب حت «ونحن عل
ــة، وددت ان اؤكد  ــلطات والدول الس
لكم الثوابت التي اعمل لها وعليها 
ــير ال يطابق تصورنا  جتنبا ألي تفس
وعزمنا»، موضحا انه «منذ تشكيل 
ــر  ــت ان النص ــر اعلن ــالف النص ائت
ــة  ــى باملواطن ــي يعن ــروع وطن مش
ــاء  والبن ــة  والتنمي ــة  والدميقراطي
ــليم للدولة مبا يضمن وحدتها  الس
النظر  ــض  ــيادتها، بغ ورفاهها وس
ــارتنا باالنتخابات،  عن فوزنا او خس
ان  ــاف  كنا».واض ــع  موق اي  ــي  وف

«مشروع النصر للعراقيني جميعا، 
ــم  كيانات ونخبا  ــروع يض وهو مش
ــروع  ومنظمات تؤمن بالنصر كمش
ــة  ــرة وآمن ــة ح ــر دول ــن ومصي وط
وموحدة. واليوم اجدد لكم متسكي 
اعتمده  ــاس  النصر كاس ــروع  مبش
ــاحة السياسية  واعمل له في الس
ــادي «اننا  ــح العب ــة». واوض العراقي
ــنقوم باعادة انتاج ائتالف النصر  س

كمشروع وطني جامع ومبا يتناسب 
والتطورات الراهنة واملستقبلية، لذا 
ــة  اعلمكم بأني لن اعتزل السياس
ــن اي موقع تنفيذي،  بغض النظر ع
ــالمة مشروع النصر  فما يهمني س
ــتند  ــه كبديل وطني يس والعمل ل
ــا  ــت بعهدن ــي حتقق ــزات الت املنج
اضافة الى الرؤية واالرادة لالستمرار 
ــد انها حتقق  ــيرتنا التي نعتق مبس

ــيادة لبلدنا  ــاء والس ــدة والرخ الوح
ــة  ــات الدول ــاء مؤسس ــز وبن العزي
ــليم ومحاربة الفساد». بشكل س
ــاس  ــار القادم واالس ــع «ان اخلي وتاب
الذي سأعتمده هو النيابة البرملانية 
مع كتلة النصر اضافة الى اجلسم 
النواب  ــس  ــي خارج مجل السياس
ــامل  الش النصر  ــروع  ــادة مش لقي
ــوة الثالثة  ــق الق ــل خلل ــذي يعم ال
ــة التي ال جتد  ــي تعبر عن الطبق الت
العرقية  نفسها بالكتل الطائفية 
ــطى  ــرائح الطبقة الوس وايضا ش
واملثقفة واملدنية». وجاء في البيان، 
ــأي موقع  ــم يطالب ب ــر ل ان «النص
وزاري في التشكيلة القادمة، ولكن 
ــع مبعادلة  ــا مواق ــرض علين ــد يع ق
احلكم القادمة، وان وجدنا ان موقعا 
ــروعنا ويقوي موقفنا  ما يخدم مش
ــا  بتحميلن ــبب  يتس وال  ــا  وتأثيرن
ــات وتبعات ما  ــقاطات وتناقض اس
يجري فسنقبل به مع التأكيد على 

رفضنا للمحاصصة املقيتة».

بغداد / البينة الجديدة
ــبت،  ــل ماكرون، امس الس ــي إميانوي ــس الفرنس ــد الرئي أك
ــا للعراق وخاصة مبجال االعمار. وقال  ــتمرار دعم فرنس اس
ــوزراء املكلف عادل  ــد املهدي ان رئيس مجلس ال مكتب عب
ــاال هاتفيا من  ــبت، اتص ــدي تلقى، يوم امس الس ــد امله عب
ــاف ان ماكرون هنأ  ــي إميانويل ماكرون. واض الرئيس الفرنس
ــبة تكليفه بتشكيل  في بداية اإلتصال عبد املهدي مبناس
ــيرا الى انه اعرب عن إستمرار دعم  احلكومة العراقية، مش
ــة وباألخص في مجال  ــالل املرحلة املقبل ــا للعراق خ فرنس
ــات األخرى. وتابع انه جرى خالل  اإلعمار إضافة إلى القطاع
اإلتصال بحث التعاون الثنائي بني البلدين مستقبال والسبل 
ــاالت، الفتا الى انه متت  ــة لتعزيزها في مختلف اجمل الكفيل
مناقشة األوضاع العامة في العراق واملنطقة وأهمية دعم 

اجملتمع الدولي إلعماره.

وكاالت / البينة الجديدة 
ــعبي  ــد الش ــد عمليات احلش ــذر قائ ح
ــح، من  ــم مصل ــار قاس ــرب االنب ــور غ حمل
ــتخدمها  ادخال عجالت نوع بيك اب يس
ــة  ارهابي ــات  ــذ عملي لتنفي ــلحون  مس

ــا ان  ــة، موضح ــي العراقي ــل االراض داخ
ــد  ــبه عجالت احلش ــذه العجالت تش ه
الشعبي وتتواجد في القاعدة االمريكية 
ــماء  ــم. وبني مصلح اننا منتلك اس بالقائ
ــخاص املتدربني على هذه العجالت  االش

ــرها اذا اضطر  ــم وسننش ــور بعضه وص
ــة العراقية الى منع  ــر. داعيا احلكوم االم
ــي امللف االمني  ــكان من التدخل ف االمري
ــذ  ــة لتنفي ــي العراقي ــتغالل االراض واس
ــالد ومنها  ــية خارج الب ــدات سياس اجن

ــي  ــة الروس ــر اخلارجي ــر وزي ــوريا. وعب س
سيرغي الفروف اخلميس املاضي، عن قلق 
ــام القوات  ــع تثبت قي ــكو إزاء وقائ موس
ــلحي  ــوريا بنقل مس ــة في س األمريكي
داعش من هناك إلى العراق وأفغانستان.

ــات صحفية،  ــي تصريح ــد ف ــروف اك الف
ــنطن  تابعتها وكالة نون اخلبرية، ان واش
حتاول بشكل غير شرعي إقامة دويلة في 
شرق الفرات وتشكيل سلطة بديلة عن 

احلكومة السورية هناك.
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ــرائيلي،  احتــالل .. اعتقل جيش االحتالل اإلس
امس السبت، مدير جهاز اخملابرات الفلسطينية 
ــاد الفقيه، بعد أن  ــة القدس العقيد جه مبدين
ــيارته أثناء توجهه إلى عمله.وذكرت  أوقفت س
وكالة األنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“، أن 
ــت ”الفقيه“ على  ــرائيلية اعتقل القوات اإلس
حاجز عسكري نصبته له قرب بلدة ”اجلديرة“ 

شمال غربي القدس احملتلة.
ــلون بال حدود“، امس السبت،  تسوية .. أعلنت منظمة ”مراس
ــوية“ مع السعودية في واقعة الصحفي  عن رفضها لـ“أي تس
ــاض  الري ــالن  إع ــداة  غ ــقجي،  خاش ــال  جم
ــطنبول.وقال  ــه داخل قنصليتها في إس مقتل
كريستوف دولوار، األمني العام للمنظمة (غير 
ــس) إنّ ”أية محاولة لرفع  حكومية مقرها باري
الضغط عن السعودية واملوافقة على سياسة 
ــوية من شأنها منح رخصة القتل ململكة  تس

تسجن وجتلد وتخطف».

ــبت،  تغيري  .. وافق البرملان املقدوني، امس الس
على تغيير اسم البالد إلى مقدونيا الشمالية 
بناء على مقترح تعديل دستوري في إطار اتفاق 
أبرم مؤخرا مع اليونان.وذكرت وسائل إعالم، أن 
ــم  ــتوري حول تغيير اس مقترح التعديل الدس
ــوات ٨٠ نائبا في البرملان  البالد حصل على أص
ــت كما  ــة التصوي ــن في عملي ــوا حاضري كان
ــت مع اليونان في  ــم املعارضة. وكانت مقدونيا وقع حظي بدع

حزيران املاضي اتفاقا لتغيير االسم إلى مقدونيا الشمالية.
ــبت، بتقدمي  تســهيالت .. اوعز احلرس الثوري اإليراني، امس الس
ــهيالت اخلدمية الى الزوار الباكستانيني  التس
املتوجهني لزيارة اربعينية االمام احلسني عليه 
ــارس“ اإليرانية ان  ــة ”ف ــرت وكال ــالم. وذك الس
ــوري االيراني اللواء  ــام للحرس الث ”القائد الع
محمد علي جعفري اوعز بذلك الى قائد احلرس 
ــتان  ــتان وبلوشس الثوري في محافظة سيس

جنوب شرق ايران».

ثمن ..  حذرت صحيفة ”يني شفق“ التي تصدر 
ــة الرئيس  ــة والتنمية برئاس ــن حزب العدال ع
ــبت، من  التركي رجب طيب اردوغان، امس الس
أن السعودية ستدفع الثمن غاليا إذا لم تعزل 
ــن منصبه،  ــلمان م ــد محمد بن س ــي العه ول
ــره اإلماراتي  ــلمان ونظي ــيرة إلى أن ابن س مش
ــعيان  ــد يديران اعماال قذرة ويس محمد بن زاي
لتدمير املنطقة. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إنه ”ينبغي 

إلدارة الرياض عزل ابن سلمان من والية العهد في أقرب وقت».
ــو تيجاني، امس  ــان األوروبي أنطوني تحقيــق .. دعا رئيس البرمل
السبت، إلى الشروع ”بشكل عاجل“ بتحقيق 
ــعودي جمال  ــي حول مقتل الصحفي الس دول
خاشقجي في قنصلية بالده باسطنبول. وقال 
ــابه على  ــرها عبر حس تيجاني في تغريدة نش
ــروع بشكل عاجل في  تويتر، إنه ”ينبغي الش
إجراء حتقيق دولي دقيق لفحص األدلة املتعلقة 

بوفاة جمال خاشقجي».
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بغداد / البينة الجديدة
أعلن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، عن تشكيل جلنة 
حتقيقية مع االمانة العامة السابقة جمللس الوزراء ووزارة املالية، 
ــن القضايا التي تهم  ــتخفاف بالكثير م متهما االمانة بـاالس
ــراء اليوميني والعقود  ــارع البصري من بينها موضوع االج الش
ــعب  ــتخفافا بالش ــي وزارة الكهرباء. وقال عواد، إن هناك اس ف
العراقي والبصري من قبل وزارة املالية واالمانة العامة السابقة 
ــا أن هناك وعودا  ــة مبهدي العالق، موضح ــس الوزراء املتمثل جملل
ــور والعقود في  ــني بصفة االج ــت لتثبيت املوظف ــرة أعطي كثي
ــار الى ان  ــي كانت في وقت االنتخابات. وأش ــاء والت وزارة الكهرب
ــلة  ــاليب اتبعت ضمن سلس ــود كانت عبارة عن أس هذه الوع
ــتغرباً من صدور كتاب من األمني العام  الدعاية االنتخابية، مس
ــون الى وزارة الكهرباء  ــابق جمللس الوزراء مهدي العالق معن الس
ــجم مع  ــان موضوع تثبيت العاملني في وزارة الكهرباء ال ينس ب

سياسة الدولة في تقليص اعداد املوظفني.
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وكاالت / البينة الجديدة
كشف مصدر سياسي, عن عزم رئيس الوزراء املكلف عادل عبد 
ــوم األربعاء املقبل  ــرح كابينته الوزارية على البرملان ي املهدي ط
ــماء  ــيرا الى ان عبد املهدي أراد طرح أس ــع ١٥ حقيبة, مش بواق
ــية اعترضت.  ــس املاضي اال إن الكتل السياس ــه اخلمي حكومت
ــي  ــعودية، عن سياس ــط الس ــرق األوس ــت صحيفة الش ونقل
ــد املهدي أجنز  ــف عادل عب ــس الوزراء املكل ــع قوله، إن رئي مطل
ــك تقدميها  ــه الوزارية، وكان على وش ــب األكبر من كابينت اجلان
إلى البرملان لوال اعتراضات من عدد من الكتل السياسية بشأن 
املرشحني وطبيعة استحقاقاتها االنتخابية. واضاف ان ”كثيراً 
ــية منحت عبد املهدي حرية اختيار الوزراء،  من الكتل السياس
مثلما يشاء، على شرط أن يلتزم بحصصها املقررة لها، مبوجب 
ن  ــتحقاق االنتخابي، لكن بعض هذه الكتل تريد معرفة مَ االس
يختارهم رئيس الوزراء، ورمبا يكون لها حق قبولهم أو االعتراض 
ــأنها إرباك رئيس  عليهم“. وتابع املصدر ان ”هذه الصيغة من ش
الوزراء، ألنه في حال اختار وزيراً ال يرضي هذه الكتلة أو تلك، رمبا 

ال يجد بديالً عنه».

بغداد / البينة الجديدة
ــن ٧٠٠ ايراني  ــبت، مبحاولة أكثر م ــاد مصدر امني، امس الس أف
ــيرات مزورة، مؤكداً أنه مت ارجاعهم لبلدهم. وقال  الدخول بتأش
ــيرات مزورة  املصدر ، إن اكثر من ٧٠٠ ايراني حاولوا الدخول بتأش
ــف عن اسمه،  الى العراق. وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكش
أن الذين يحملون هذه التأشيرات مت ارجاعهم الى بلدهم.  وأعلن 
القائم باالعمال العراقي في طهران نصير عبد احملسن، اخلميس 
ــيرة دخول لزوار اربعينية االمام  املاضي، عن اصدار ٧٧٠ ألف تأش

احلسني (ع) في ايران.
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بغداد / البينة الجديدة
ــاد الوطني  ــزب االحت ــؤول في ح ــر مس ذك
ــزب  ــس احل ــح رئي ــتاني، ان تصري الكردس
الدميقراطي الكردستاني مسعود البارزاني 
ــتان  ــتفتاء كردس ــأن اس ــن اخليانة بش ع
قطعت أي فرصة للتقارب مع حزبه، مبينا 
ــة بني احلزبني  ــبب بجعل االزم ان ذلك تس
علنية. ونقلت صحيفة العربي اجلديد عن 
ــؤول قوله ان احلزبني الكرديني (االحتاد  املس
ــتاني واحلزب الدميقراطي  الوطني الكردس
ــيق  ــة التنس ــال مرحل ــتاني)، دخ الكردس
ــال لتوافقهما  ــداد، وال مج ــرد مع بغ املنف
ــس  ــة. وكان رئي ــا املصيري ــأن القضاي بش
ــتاني مسعود  احلزب الدميقراطي الكردس
ــي  الوطن ــاد  االحت ــم  هاج ــد  ق ــي  البارزان
بـاخليانة، ووصف  ــه  ــتاني واتهم الكردس
ــد الشعبي  دخول القوات العراقية واحلش
إلى كركوك، العام املاضي بـاليوم املظلم.
ــي واجهت  ــات البارزان ــاف ان تصريح واض
ــاد الوطني، فتهمة اخليانة  رفضاً من االحت
كبيرة وال ميكن إطالقها على حزبنا، مبيناً 
ــت أي فرصة  ــات قطع ــذه التصريح أن ه

ــص القضايا  ــني احلزبني، مبا يخ للتقارب ب
ــني اجلانبني  ــة ب ــد أن األزم ــتركة. وأك املش
كانت غير معلنة، واليوم أصبحت بشكل 
ــاطات التي  ــى أن الوس ــيراً إل معلن، مش
ــني احلزبني، أنهت  ــاول التقريب ب كانت حت
ــنج بالتصريحات بني  حتركاتها بعد التش
اجلانبني. وحمل املسؤول بارزاني مسؤولية 
ــني األطراف الكردية  تأجيج أزمة وخالف ب

ــة، الفتا  ــح حزبية خاص ــق مصال لتحقي
ــاً  ــت باب ــات فتح ــذه التصريح ــى ان ه ال
للصراع على املناصب ومواقع املسؤولية، 
ــزب البارزاني للحصول على  فتحركات ح
ــتواجه  ــي بغداد، س ــة ف ــب الوزاري احلقائ
ــن حزبنا، فال ميكن  ــركات منفصلة م بتح
ــزب البارزاني على  ــتحواذ ح ــول باس القب

الوزارات املهمة، بحسب قوله.

بغداد / البينة الجديدة
كشف األمني العام لالحتاد اإلسالمي لتركمان العراق جاسم 
ــمية  ــن االتفاق على تس ــبت, ع ــس الس ــد جعفر, ام محم
ــتاني هوشيار زيباري  القيادي في احلزب الدميقراطي الكردس
ــاري الى منصبه بعد إقالته  ــرا للمالية, مبينا ان إعادة زيب وزي
ــر إن ”عبد  ــي“. وقال جعف ــاد مبثابة ”خزي سياس بتهم فس
ــغل الوزارات  ــأن اي مرشح لش ــم أمره بش املهدي لم يحس
ــيار زيباري كوزير للمالية كخطوة  ــمية هوش ــتثناء تس باس
ــارته  ــد خس ــتاني بع ــي الكردس ــزب الدميقراط ــاء احل إلرض
ــاري صفحة  ــل منح زيب ــة ومن اج ــب رئيس اجلمهوري منص
بيضاء جديدة“. وأضاف أن ”املفاوضات السياسية بني رئيس 

ــادل عبد املهدي والكتل  الوزراء ع
مازالت مستمرة من اجل اعالن 
ــة بني اجلميع“. حكومة توافقي
ــر  ــادة وزي ــر ان ”إع ــع جعف وتاب
ــي البرملان على  ــة املقال ف املالي
ــاد مالي ضخم هو  خلفية فس
عار سياسي ومرفوض من اغلب 
الكتل السياسية اال ان التوافق 
ــيكون هو عامل  ــي س السياس

احلسم في نهاية املطاف».

بغداد / البينة الجديدة
ــبت، عن »تقسيم» احلقائب  ــف مصدر مطلع، امس الس كش
ــة اجلديدة،  ــن الكابينة احلكومي ــى املكونات ضم الوزارية عل
ــد املهدي  ــف عادل عب ــوزراء املكل ــدم رئيس ال ــا أن يق مرجح
ــواب للتصويت عليه.  ــاء املقبل ١٥ وزيرا الى مجلس الن االربع
ــم الى ١٢ حقيبة  ــال املصدر، إن «الكابينة الوزارية ستقس وق
ــة للمكون  ــني وثالث ــتة للمكون الس ــيعي وس للمكون الش
الكردي وواحدة لالقليات وعلى االرجح الى املكون املسيحي»، 
متوقعا أن «يقدم رئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي خالل 
ــاء ١٤ او ١٥ حقيبة  ــاه االربع ــد اقص ــبوع وفي موع ــذا االس ه
ــت عليها».وأضاف املصدر  ــس النواب للتصوي وزارية الى مجل
ــمه، أن «احلزب الدميقراطي  ــف عن اس الذي فضل عدم الكش
ــه وزارة  ــة منح ــاركة باحلكوم ــترط للمش ــتاني اش الكردس
ــوزراء، بينما مازال  ــى منصب نائب رئيس ال ــيادية اضافة ال س
ــحني للكابينة  ــم خياراته من املرش ــي لم يحس احملور الوطن
ــى أن «الوزارات املتفق عليها ضمن الكابينة  الوزارية»، الفتا ال
احلكومية هي ٢٢ وزارة لكن هناك حديث يطرح عن احتمالية 

إعادة وزارات املرأة والسياحة والبيئة».
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بغداد / البينة اجلديدة
دعا األمني العام حلركة عصائب اهل احلق الشيخ قيس اخلزعلي، اخلميس 
نينوى  محافظة  في  مجتمعية“  ”مصاحلة  حتقيق  ضرورة  إلى   ، املاضي 
 ، للحركة  بيان  ”داعش“.وذكر  أوجدها  التي  الفكرية  االنحرافات  ومعاجلة 
أهل احلق الشيخ قيس اخلزعلي استقبل  العام حلركة عصائب  أن ”االمني 
محافظ نينوى نوفل العاكوب“، مبينا أن ”العاكوب اطلع الشيخ اخلزعلي 
على اخلطوات العمرانية اجلارية في نينوى واجلهود املبذولة إلعادة النازحني 
إلى ديارهم في املوصل“.وأكد اخلزعلي، بحسب البيان، على ”ضرورة االهتمام 
ببناء اإلنسان ومعاجلة االنحرافات الفكرية التي أوجدها داعش في عقول 
املصاحلة  اخلزعلي، على ”ضرورة حتقيق  األطفال“.وشدد  البعض وخصوصا 
اجملتمعية ملعاجلة املشاكل التي أوجدها داعش والتي متنع عودة الكثير من 
النازحني من اجل طي صفحة اإلرهاب والتكفير والبدء بصفحة جديدة من 

التعايش السلمي بني ابناء الشعب الواحد“.

البصرة / البينة اجلديدة
ــريع ووضع حد  ــد مواطنون في منطقة تقع في مركز محافظة البصرة، احلكومة بالتدخل الس ناش
ــتة أيام على الرغم من كونها كانت تصل  ملعاناتهم الناجمة عن انقطاع املياه عن بيوتهم منذ س
ملوثة وشديدة امللوحة، وطالبوا مبحاسبة املقصرين.وقال املواطن كرمي البصري ، إن املياه يتم ضخها 
بشكل ضعيف الى منطقة الطويسة الواقعة في مركز مدينة البصرة، بحيث ال تصل الى كثير من 
البيوت، مبيناً أن املياه مقطوعة عن بيتنا منذ ستة أيام بشكل شبه كامل، وقبل ذلك كانت تصل 
ــبب لعوائلنا  بعد منتصف الليل فقط، وهي مياه ماحلة وملوثة.ولفت البصري الى أن هذا احلال تس
ــكلة  ــب وصفها، مضيفاً أن على احلكومة املركزية أن تتدخل وتعالج هذه املش ــاة كبيرة يصع مبعان
وحتاسب املقصرين، خاصة وأن الوضع اخلدمي في البصرة بلغ مرحلة خطيرة من التدهور.من جانبه، 
ــث   إن بعض املواطنني اضطروا  ــة في حدي ــال املواطن كاظم البرغش من أهالي منطقة الطويس ق
ــوارع إلعادة ربط األنابيب املتصلة ببيوتهم على أمل أن  خالل األيام املاضية الى حفر األرصفة والش
ــهر حتى الصباح بانتظار وصول املاء،  تصل املياه، موضحاً أن أكثر العوائل يتناوب أفرادها على الس

وبعد انقطاع املاء بشكل تام لثالثة أيام متتالية وصل  لكنه لم يستمر ألكثر من ساعة واحدة.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة  اجملموع ــس  رئي ــد  ع
ــات  للدراس ــة  العراقي
ــق  واث ــتراتيجية  االس
الهاشمي, امس السبت, 
ــعودية  الس ــة  التخريج
ــا مبقتل  ــان اعترافه بش
ــارض  واملع ــي  الصحاف
ــقجي  خاش ــال  جم
ــم,  للعال ــة  مقنع ــر  غي
ــول الرئيس  مؤكدا ان قب
ترامب  ــد  دونال األميركي 
للتخريجة ينم عن حترك 
ــعودي.وقال  الس ــال  امل
ــمي إن ”تخريجة  الهاش
ــا  واعترافه ــعودية  الس
مبقتل املعارض السعودي 
ــقجي داخل  جمال خاش
ــرة  انق ــي  ف ــة  القنصلي
جراء شجار غير مقنعة 

أن  ــرا  معتب ــم“،  للعال
ــن  ــة م ــول التخريج ”قب
ــس االمريكي  ــل الرئي قب
ــل على حترك  ــب دلي ترام
ــعودي“.وأضاف  املال الس
ستدفع  ــعودية  ”الس أن 
ــس  لي ــرة  كبي ــواال  ام
المريكا فقط وامنا للدول 
ــول  قب ــل  مقاب ــة  االوربي
ــيرا  مش ــا“،  تخريجته
ــعودية  ”الس أن  ــى  إل
على  املسؤولية  سترمي 
ــعودية  س ــخصيات  ش
ــة“. االزم ــن  م ــروج  للخ
ــمي إلى أن  ولفت الهاش
ــعودي  الس املال  ــول  ”قب
ــكوت وانهاء  مقابل الس
ــا  ــكل انقالب ــة يش االزم
على الدميقراطية وحقوق 

االنسان“.

(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
اعتبر النائب عبد السالم املالكي، امس السبت، أن قانون 
ــركة النفط الوطنية تضمن عدة مخالفات دستورية  ش
ــون بصيغته  ــن أن تطبيق القان ــا حذر م ــة، وفيم صريح
ــا إلى إيقاف  ــروات البالد، دع ــمح بنهب ث ــة سيس احلالي
ــركة النفط  العمل به.وقال املالكي ، إن تطبيق قانون ش
الوطنية بصيغته احلالية مهزلة ستسمح بنهب ثروات 
ــركة التي  ــون مماثل لهذه الش ــث ال يوجد قان ــد، حي البل
ــرقة للثروات وتفريطاً به  ــاطة مشروع س متثل بكل بس
ــركة متتلك ملكية النفط وحق  ــى الغير، مبيناً أن الش إل
ــة البلد  ــير ضد مصلح ــكل يس ــرف الكامل بش التص
ــطو ممنهج على  ــي عملية س ــر طبيعية ف ــرعة غي بس
ــاف املالكي، أن القانون تضمن عدة مخالفات  الثروة.وأض
ــتورية صريحة أبرزها أن النفط والغاز ملك للشعب  دس
ــركة ينص على أن امللكية إلى  ــي لكن  قانون الش العراق
ــكل دول العالم بأن تعود  ــركة وهو أمر لم يحصل ب الش
ــن إدارة ثروة وطنية  ــؤول ع ملكية الثروات إلى كيان مس
ــع أن القانون تضمن  ــس مالكها.وتاب ــغل وهو لي أو مش
الهيمنة والسرقة الواضحة املقصودة للثروات النفطية، 
حيث نص على أنه من حق الشركة املشاركة واالستثمار 
ــس االدارة، كما أعطى احلق  ــراض بيد مجل والرهن واالقت
ــركات وزارة النفط بضمنها التسويق  ــطو على ش للس
ــركات العريقة والتي  ــاف وهذه الش واالنتاج واالستكش

ــركات التي  حتمل قانوناً وال ميكن إهمال قوانني هذه الش
تنص على ربطها مع وزارة النفط، متسائال ما هو مصير 
وزارة النفط بسرقة شركاتها الى شركة حتمل شبهات 
ــي، ال يوجد أي مانع  ــرقة لثروات العراق؟.وأكد املالك الس
من تأسيس شركة نفط وطنية وأن يكون مقرها البصرة 
ــز البلد،  ــلة خب ــة العراق االقتصادية وس ــا عاصم كونه
ــركات الوزارة  ــها دون الهيمنة على ش ــم تأسيس وأن يت

ــوزارة وأن  ــركات العاملة في ال ــة للش وأن تكون منافس
ــاركة  ــص فقط باالنتاج ال أن يكون لها حق املش تتخص
ــس النواب  ــراض، داعيا مجل ــن واالقت ــتثمار والره واالس
ــذا القانون حلني  ــة احلكومة إليقاف العمل به لـمخاطب
ــابقة ومبدة  تعديله خاصة انه صدر في نهاية الدورة الس

زمنية قياسية وغير مدروسة.
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البينة اجلديدة / وكاالت 
اكد وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
ــروف، ان الواليات املتحدة نقلت  الف
ــراق  الع ــى  إل ــش  داع ــلحي  مس
وأفغانستان، فيما اعرب عن قلقه 

ازاء ذلك.
ــات  تصريح ــي  ف ــروف  الف ــال  وق
ــوم  ــيا الي ــا روس ــة نقلته صحفي
ــداد متزايدة من  ــى أع «نحصل عل
ــام  ــى قي ــير إل ــي تش ــق الت احلقائ
ــش إلى  ــل الدواع ــني بنق األمريكي
ــا اننا  ــتان، مبين ــراق وأفغانس الع
ــأن من  طلبنا توضيحات بهذا الش
واشنطن واجلهات الدولية املعنية.
ــر يثير  ــذا األم ــروف ه ــاف الف وأض
ــياق  ــي س ــدرج ف ــه ين ــا، ألن قلقن
ــون كثيرون  ــبهات يبديها مراقب ش

ــل  لتحوي ــروع  مش ــود  وج ــول  ح
ــتان إلى موطئ قدم جديد  أفغانس
لداعش، مشيرا إلى سعي عناصره 
ــمالي أفغانستان  لالنتشار في ش
ــد، أي بالقرب من حلفائنا  بالتحدي
وشركائنا االستراتيجيني في أسيا 

الوسطى.

وهذه األخيرة متتنع عن تسجيله لعدم تنظيم إجراءات تسجيله في القانون، 
ــباب وحاالت ومعاجلات وجد القانون جزءا  الفتا الى ان هذا احلق العيني له أس

من احللول لها.
وعن ظروف وشروط استحقاق املطلقة هذا احلق، ذكر رجب أن الزوجة تستحق 
ــيرا إلى أن  ــاع الطالق الرجعي والتفريق القضائي، مش ــذا احلق في حال إيق ه
ــكنى يقتصر على هذه الطالقات فقط أي ال تستحقه عندما يكون  حق الس

الطالق خلعيا أو طالق قبل الدخول.
ــأن احملكمة في  ــخصية ب ــي محكمة األحوال الش ــراءات أفاد قاض وعن اإلج
العادة تسأل الزوجة املطلقة عن رغبتها باإلقامة في حق السكن فهو ممنوح 
ــون وكذلك كون احملكمة ال  ــع الزوج والتي حددها القان ــكن م وفق حاالت الس
حتكم من تلقاء نفسها قبل معرفة رغبة الزوجة، وهذا ما تفصله في قرارات 

احلكم ومنح احلق.
ــكن الذي يحدد للزوجة يلفت  وعن احلاالت واملواصفات التي يكون عليها الس

ــائعة) أو تكون  ــب الى ان الدار يجب أن تكون مملوكة كال أو جهة منها (ش رج
ــتأجرة من الزوج للزوجة قبل حلول الطالق.وزاد رجب إن الزوجة اذا طلبت  مس
حق السكنى فأنها تستحق هذا احلق ملدة زمنية أمدها ثالث سنوات من تاريخ 
اكتساب القرار الدرجة القطعية للدار الساكنة فيه أما إذا بيع أو اخلي فانه 
ال ميكن دفع بدل مادي عنه أي إيجارات.ويلفت إما أن كانت الزوجة ساكنة في 
ــنوات أي طوال فترة  ــتأجرة فالزوج مكلف بدفع اإليجار ملدة ثالث س الدار املس
ــو عندما متلك الزوجة  ــغالها للدار.وهناك تفصيل آخر يذكره القاضي وه إش
دارا على وجه االستقالل فهنا ال ميكنها أن تسكن داره فالهدف األساسي من 

تشريع القانون هو إيواء الزوجة التي ال متتلك دارا بعد الطالق.
ــخصية أن  ــر عبد جابر قاضي األحوال الش ــن جانبه القاضي جاب ويضيف م
القانون حدد على الزوج عدم التصرف بالعقار أو نقله بيع وتخليته ملدة ستة 
ــام الزوج ببيعه قبل  ــوكا حيث ينتفي حقها القانوني إذا ق ــهر إذا كان ممل أش
ــهر فقط وان انتقلت ملكية السكن  ــنة من واقعة الطالق فلها الـ (٦) أش س

للغير.
ويؤكد أنه ال يحق للزوجة املطالبة بالسكن إذا كانت واقعة الطالق ناشئة عن 
ــة الزوجية أو االتفاق بني الطرفني.ومن القضايا أو احلاالت التي مرت على  اخليان
ــة وتترجم القانون واقعيا يروي القاضي إنه في احدى احلاالت قام الزوج  احملكم
ــكنا هنا حق السكنى  ــتأجر إلى مالكه وهو ال ميلك س ــليم املنزل املس بتس

أصبح صعب التنفيذ وهنا ممكن حتويل الدعوى إلى محكمة البداءة.
ــهر ما  ــتة أش ويذكر أيضا حالة أخرى تضمنت بيع الزوج للدار قبل فترة الس
ــد قام بهدم الدار  ــكنها أال أن املالك اجلدي ــي ان هناك حقا للزوجة في س يعن

وهنا لم تعد هناك دار للسكن.
ــريع قانون حق السكنى للمطلقة انه يحاول  ويرى اجلابري أن احلكمة من تش
ــي مناسب لها أو توفير مأوى  أن يعطيها فترة زمنية لبناء وتوفير وضع معيش
وكذلك لردع الزوج، مشيرا انه بـ  بكل األحوال فان القانون هو حماية مؤقتة 

أمدها ثالث سنوات.

وكاالت /البينة اجلديدة 
املكلف  الوزراء  لرئيس  قدم  مقترح  عن  مطلع،  مصدر  كشف 
عادل عبد املهدي حلل ازمة املياه والكهرباء، فيما تضمن املقترح 

منح وزارة املالية الستاذ جامعي.
تسريبات  ان  قوله  املصدر  عن  خليجية  صحيفة  ونقلت 
عبد  عادل  املكلف  الوزراء  رئيس  تلقي  عن  تضمنت  سياسية 
وزارة  تكون  أن  تقوم على  املهدي مقترحات من قوى سياسية 
املوارد املائية لوزير تركماني بهدف تنظيم أزمة املياه مع أنقرة، 
في  طاقة  مهندس  يعمل  كردي  لوزير  الكهرباء  وزارة  وكذلك 

إقليم كردستان.
واضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان املقترح 
عريقة  بغدادية  عائلة  من  عراقي  أستاذ  ترشيح  ايضا  تضمن 
يعمل في جامعة كامبريدج منذ سنوات طويلة لوزارة املالية، 
الفتا الى ان هذا املقترح يحتاج إلى توافق بسبب اعتبار القوى 
أال  يجب  التي  السيادية  الوزارات  من  املالية  وزارة  السياسية 

تخرج من دائرة احملاصصة.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــالمية نوري  اعتبر األمني العام حلزب الدعوة اإلس
ــبت، أن ما حصل داخل احلزب  املالكي، امس الس
ً إلى  ــيرا خالل العام احلالي هو مجرد مفترق، مش
ــن القوة واحلجم ال ميكن  ــزب مهما بلغ م أن أي ح
ــد، فيما  ــلطة إلى األب ــى رأس الس ــى عل أن يبق
ــادة بناء احلزب  ــروع إع ــأن مش طرح ١٢ فكرة بش
ــادة بناء هيكله  ــة احلزب وإع من ضمنها مأسس
ــأن املوقف  ــال املالكي في بيان بش التنظيمي.وق
املطلوب ازاء املرحلة القادمة من مسيرة الدعوة، 
ــدة من عمر  ــام مرحلة جدي ــي هذه األي نعيش ف
ــتوى  عراقنا العزيز، ومن أهم معاملها ـ على املس
ــكيل احلكومة اجلديدة،  ــيـ  مخاضات تش الوطن
ــات والدة  ــوي ـ مخاض ــتوى الدع ــى املس و ـ عل
ــارك حزب الدعوة  ــاء حزبكم املب مرحلة إعادة بن
ــادة بناء الدعوة  ــالمية.وأوضح، أن مرحلة إع اإلس
ــياً بحاجة إلى تعاضد  ــاً وتنظيمياً وسياس فكري
جهود جميع الدعاة منتظمني ومنقطعني سواء 
ــري والتخطيطي، أو في البعد  في البعد التنظي
العملي وامليداني، وال ميكن لهذه اجلهود أن تكلل 
ــي على اهللا تعالى،  ــاح إالً بالتوكل احلقيق بالنج
ــية  ــية للمرحلة السياس ــاوز األعباء النفس وجت
ــا جنم عنها  ــابقة وأخطائها، وم ــة الس والدعوي
ــيما مسار اإلنتخابات  من واقع داخل الدعوة ال س
ــة  ــة املوضوعي ــا ألن املراجع ــة ونتائجه البرملاني
ــليمة  ــية الس ــجاعة رهينة األجواء النفس الش
ــة الطبيعية بني الدعاة.وأضاف  والعالقات البيني
ــاة على حركتهم  ــا أفرز حرص الدع املالكي، ورمب
ــعور باإلحباط واحلزن حيال  املباركة نوعاً من الش
ــي نتائج الدعوة  ــارة ف ــا وُصف بالتراجع واخلس م
ــعور إمياني وإنساني طبيعي،  السياسية وهو ش
ودليل على شعور الدعاة العالي باملسؤولية جتاه 
ــل أن من حق الدعاة  ــوة ومبادئها وكيانها، ب الدع
ــنوات  ــآالت األمور خالل الس ــبب م أن يتأملوا بس
ــاركة الدعاة في  ــلوب مش األربع املنصرمة، وأس
ــاج القائمتني  ــدم اندم ــرة، وع ــات األخي االنتخاب
ــع التفاوضي  ــني يتقدمونهما، وغياب الوض اللت

ــار إلى  ــترك الذي يخدم أهداف الدعوة.وأش املش
ــه إلخواننا امليامني هو  ــا ينبغي أن نؤكد علي أن م
ــال إفراط وال  ــعور ف ــوازن في هذا الش ــة الت أهمي
ــير  ــط ألن التوازن هو املنطلق احلقيقي للس تفري
ــة الدعوة  ــى أصالة نظري ــودة ال ــاً نحو الع قدم
ومبادئها، وإعادة بناء كيانها الفكري والتنظيمي 
ــي، أما االستغراق في حالة  ومشروعها السياس
ــعور  ــق الش ــبهات، وتعمي ــع الش ــالوم وتوزي الت
ــجم مع طبيعة الداعية،  باإلحباط، فإنه ال ينس
ــه املثقل باحملن  ــجاعة، وتاريخ ــخصيته الش وش
والتضحيات، وقدرته املستمرة على االستنهاض 
ــي  ــة العمل السياس ــني، أن طبيع والنهوض.وب
ــلمي  ــلطة والتداول الس ــى الس ــس عل والتناف
ــن أن يبقى على رأس  ــا تعني أن أي حزب الميك له
السلطة الى األبد مهما بلغ هذا احلزب من القوة 
ــؤدي مخرجات  ــن البديهي أن ت ــم، بل أن م واحلج
ــون احلزب يوماً  ــة الدميقراطية إلى أن يك املمارس
على رأس احلكومة، وآخر مشاركاً فيها، وثالث في 
املعارضة، وكل هذه املواقع ال تفرحنا والحتزننا؛ إالّ 
مبقدار حتقيق مرضاة اهللا تعالى والتمسك مببادئ 
دعوتنا املباركة وخدمة شعبنا الكرمي من خاللها، 
ومن يعتقد أن طريق العمل اإلسالمي واملمارسة 
السياسية ليس فيه خسارة أو ضريبة أو عقوبة 
ــح اجملال ملن  ــال فليتنح عن الطريق، ويفس أو نض
ينهض بالواقع من جديد.وأضاف املالكي مخاطباً 
ــاة وأنصارهم، ال يغيب عنكم أن حجم احملن  الدع
واألزمات التي تعرض لها حزبكم اجملاهد ألسباب 
ــةـ  أحياناًـ  في األعوام  ــةـ  غالباًـ  وداخلي خارجي
١٩٧١ و١٩٧٢ و١٩٧٤ و١٩٧٩ و١٩٨٠ و١٩٨١ و١٩٨٧ 
ــوالً الى العام ٢٠١٤؛ كانت كل واحدة  و١٩٩٩؛ وص
ــني  ــع اخلصوم واملنافس ــأن تدف ــة ب ــا كفيل منه
ــوة ونهايتها إالّ أن ما  ــة على إنهيار الدع للمراهن
ــتمرة على  ــابقاً بقدرة الدعوة املس ــميناه س س
ــالً بتجاوز كل تلك  ــة والنهوض كان كفي املراجع
ــب  ــات؛ وإن بقيت رواس ــن والصعوبات واألزم احمل
ــارت  ــغلهم، وقد أش ــا تُتعب الدعاة وتش بعضه
ــرات الدعوة وأدبياتها الى هذا اللون من احملن،  نش

ــالك الدعوة دينامية  ــاليب جتاوزها، والى إمت وأس
ــى ذلك.ومضى إلى القول إن ما حصل  القدرة عل
داخل الدعوة خالل العام احلالي هو مجرد مفترق 
ــبق  ــي حجم معاناته إلى احملن التي س ال يرقى ف
ــزب، وإذا كان الدعاة قد أخفقوا  أن تعرض لها احل
ــية فهو مجرد جولة  ــي بعض النتائج السياس ف
ــتقبل  ــل، وأمام الدعاة مس ــن معترك العم ضم
ــزم أننا ـ بفضل اهللا وحكمة  طويل للكدح، وأج
إخوانكم ـ جتاوزنا معظم تبعات األزمة، وحاصرنا 
ــد من  ــا املزي ــل، ومنعن ــن اخلل ــن مواط ً م ــرا كثي
ً أن مفترق العام ٢٠١٨  التشضي والتراجع، معتبرا
ــة؛ ليكون  ــار والتأمل والدراس ــو مفترق لإلعتب ه
اإلعتبار مدخالً ملرحلة إعادة البناء، وهو ما يدعونا 
أيضاً الى نبذ كل احلاالت السلبية التي حتول دون 
ــاف مكامن اخللل  ــة واكتش ــة املوضوعي املراجع
ً بعزمية  ــددا ــه، والنهوض مج ــبابه ومخرجات وأس
ــرح املالكي ضمن  ــل علمي أعمق.وط أكبر وبعق
ــاء احلزب،  ــروع إعادة بن ــأن مش ً بش البيان أفكارا
ــي التحضير ملؤمتر احلزب القادم مبضامني ورؤى  وه
ــدور قرارات  ــات رصينة لتكون مداخل لص ودراس
ــر، واالهتمام  ــية عن املؤمت عملية مهمة وأساس
مبوضوع الدعاة املنقطعني عن التنظيم، واملبادرة 
بالتحرك عليهم لضمان عودتهم الى تنظيمات 
ــة وفكرية  ــات تنظيمي ــزب فمعظمهم طاق احل
ــرة وال بد من  ــة وميدانية كبي ــة وجهادي وإعالمي
ــروع إعادة بناء احلزب،  ــتفادة منهم في مش اإلس
ــوة وثوابتها الفكرية  ــن نظرية الدع ــادة تدوي وإع
ــع تطورات  ــجم م ــيات ثقافتها مبا ينس وأساس
ــاج الفكري  ــه، وتدوين خطة لإلنت ــع وحتوالت الواق
ــة احلزب وإعادة بناء هيكله  املستقبلي، ومأسس
ــع،  ــات الواق ــجم ومتطلب ــا ينس ــي مب التنظيم
ــة العاملية  ــات احلزبي ــل املؤسس ــياقات عم وس
ــجم  ــورة، وتعديل النظام الداخلي مبا ينس املتط
ونظرية الدعوة وحتوالت الواقع وقانون األحزاب في 
العراق، والتكامل السياسي والفكري واإلعالمي 
ــوال الى إيجاد  ــات الدعاة األخرى؛ وص مع تنظيم
صيغ عملية إلعادة توحيد الدعاة في إطار واحد.
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  بغداد / البينة اجلديدة
السبت،  امس  كردي،  سياسي  مصدر  كشف 
مطالبها  سقف  من  رفعت  الكردية  االحزاب  ان 
رئيس  يسعى  التي  اجلديدة  باحلكومة  للمشاركة 
فيما  تشكيلها،  املهدي  عبد  عادل  املكلف  الوزراء 
تلجا  قد  الكردية  املعارضة  احزاب  ان  الى  اشارت 
ملقاطعة احلكومة.ونقلت الصحيفة عن املصدر قوله 

سقف  من  رفع  الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  ان 
على  األمر  بداية  في  مقتصرة  كانت  التي  مطالبه 
بتشكيل  أيضا  طالب  أنه  مبينا  الوزارات،  من  عدد 
العراقية،  الدولة  إدارة  في  التوازن  تضمن  مؤسسات 
إقصاء  احلصول على ضمانات بشأن عدم  فضال عن 
كما  التنفيذي  القرار  عن  وإبعادها  الكردية،  القوى 
يجري  احلزب  ان  السابقة.وتابع  احلكومات  في  حدث 

اتصاالت مكثفة مع قوى كردية أخرى إلقناعها بتأييد 
املتعلقة  املناصب  حسم  يتأخر  أن  متوقعا  موقفه، 
أعلنت  لو  حتى  املهدي،  عبد  حكومة  في  باألكراد 
احلكومة العراقية بشكل جزئي خالل هذا األسبوع.

في هذه األثناء، أكدت مصادر كردية أن أحزاب املعارضة 
في إقليم كردستان تفكر مبقاطعة احلكومة اجلديدة، 
عازية السبب الى اقتصار املناصب املهمة على احلزبني 

الكرديني الرئيسيني (احلزب الدميقراطي الكردستاني، 
املعارضة  أن  الكردستاني).وتابعت  الوطني  واالحتاد 
احلزبني  منح  إلى  تشير  التي  التسريبات  من  متذمرة 
الوزارات في حكومة عبد املهدي،  الكرديني عددا من 
ستدعو  املعارضة  الكردية  األحزاب  ان  موضحة 
التكنوقراط،  من  لألكراد  الوزارية  املناصب  منح  إلى 

وبخالف ذلك فإن املقاطعة هي احلل.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
ــركات النفطية  ــبت، الش ــان دالل الغراوي، امس الس ــة عن محافظة ميس ــت النائب دع
ــا املالية خلزينة الدولة في  ــبة ٣٠٪ من التزاماته العاملة في احملافظة الى تخصيص نس
القيام مبشاريع خدمية في ميسان بشكل مباشر. وقالت الغراوي إن الشركات النفطية 
ــان، إضافة ملا تقوم به من مهام استثمارية باجملال النفطي فهي  العاملة مبحافظة ميس
ــة لتطوير البنى التحتية في احملافظة  ــاريع خدمية وصحي مطالبة بأن تكون داعمة ملش
ــبة ٣٠٪ من  ــركات نس ــدارس، مبينة أن هناك ضرورة بأن تضع تلك الش ــوارع وم وبناء ش
ــكل  ــاريع خدمية بش االلتزامات التي كانت تقدمها خلزينة الدولة االحتادية في دعم مش
ــعر  ــة ويش ــياء ملموس ــر في احملافظة.واضافت الغراوي، أن املواطن يريد ان يرى اش مباش
ــكل مباشر وليس ما يسمع به فقط عن تقدمي تلك الشركات  بها وتصب مبصلحته بش

مقابل مالي عن اعمالها دون وجود شيء على االرض يدعم املواطن بحياته اليومية.

بغداد / البينة الجديدة
ــر حيدر  ــالف النص ــس ائت ــد رئي أك
ــة  ــادي، انه لن يعتزل السياس العب
ــن اي موقع تنفيذي،  بغض النظر ع
مشيرا الى ان اخليار القادم واالساس 
الذي سيعتمده هو النيابة البرملانية 
مع كتلة النصر اضافة الى اجلسم 
النواب  ــس  ــي خارج مجل السياس
ــامل.  ــروع النصر الش ــادة مش لقي
ــي  االعالم ــب  للمكت ــان  بي ــل  ونق
ــادي قوله،  ــالف النصر عن العب الئت
ــوالت ببنية  ــى اعتاب حت «ونحن عل
ــة، وددت ان اؤكد  ــلطات والدول الس
لكم الثوابت التي اعمل لها وعليها 
ــير ال يطابق تصورنا  جتنبا ألي تفس
وعزمنا»، موضحا انه «منذ تشكيل 
ــر  ــت ان النص ــر اعلن ــالف النص ائت
ــة  ــى باملواطن ــي يعن ــروع وطن مش
ــاء  والبن ــة  والتنمي ــة  والدميقراطي
ــليم للدولة مبا يضمن وحدتها  الس
النظر  ــض  ــيادتها، بغ ورفاهها وس
ــارتنا باالنتخابات،  عن فوزنا او خس
ان  ــاف  كنا».واض ــع  موق اي  ــي  وف

«مشروع النصر للعراقيني جميعا، 
ــم  كيانات ونخبا  ــروع يض وهو مش
ــروع  ومنظمات تؤمن بالنصر كمش
ــة  ــرة وآمن ــة ح ــر دول ــن ومصي وط
وموحدة. واليوم اجدد لكم متسكي 
اعتمده  ــاس  النصر كاس ــروع  مبش
ــاحة السياسية  واعمل له في الس
ــادي «اننا  ــح العب ــة». واوض العراقي
ــنقوم باعادة انتاج ائتالف النصر  س

كمشروع وطني جامع ومبا يتناسب 
والتطورات الراهنة واملستقبلية، لذا 
ــة  اعلمكم بأني لن اعتزل السياس
ــن اي موقع تنفيذي،  بغض النظر ع
ــالمة مشروع النصر  فما يهمني س
ــتند  ــه كبديل وطني يس والعمل ل
ــا  ــت بعهدن ــي حتقق ــزات الت املنج
اضافة الى الرؤية واالرادة لالستمرار 
ــد انها حتقق  ــيرتنا التي نعتق مبس

ــيادة لبلدنا  ــاء والس ــدة والرخ الوح
ــة  ــات الدول ــاء مؤسس ــز وبن العزي
ــليم ومحاربة الفساد». بشكل س

ــاس  ــار القادم واالس ــع «ان اخلي وتاب
الذي سأعتمده هو النيابة البرملانية 
مع كتلة النصر اضافة الى اجلسم 
النواب  ــس  ــي خارج مجل السياس
ــامل  الش النصر  ــروع  ــادة مش لقي
ــوة الثالثة  ــق الق ــل خلل ــذي يعم ال
ــة التي ال جتد  ــي تعبر عن الطبق الت
العرقية  نفسها بالكتل الطائفية 
ــطى  ــرائح الطبقة الوس وايضا ش
واملثقفة واملدنية». وجاء في البيان، 
ــأي موقع  ــم يطالب ب ــر ل ان «النص
وزاري في التشكيلة القادمة، ولكن 
ــع مبعادلة  ــا مواق ــرض علين ــد يع ق
احلكم القادمة، وان وجدنا ان موقعا 
ــروعنا ويقوي موقفنا  ما يخدم مش
ــا  بتحميلن ــبب  يتس وال  ــا  وتأثيرن
ــات وتبعات ما  ــقاطات وتناقض اس
يجري فسنقبل به مع التأكيد على 

رفضنا للمحاصصة املقيتة».

بغداد / البينة الجديدة
ــبت،  ــل ماكرون، امس الس ــي إميانوي ــس الفرنس ــد الرئي أك
ــا للعراق وخاصة مبجال االعمار. وقال  ــتمرار دعم فرنس اس
ــوزراء املكلف عادل  ــد املهدي ان رئيس مجلس ال مكتب عب
ــاال هاتفيا من  ــبت، اتص ــدي تلقى، يوم امس الس ــد امله عب
ــاف ان ماكرون هنأ  ــي إميانويل ماكرون. واض الرئيس الفرنس
ــبة تكليفه بتشكيل  في بداية اإلتصال عبد املهدي مبناس
ــيرا الى انه اعرب عن إستمرار دعم  احلكومة العراقية، مش
ــة وباألخص في مجال  ــالل املرحلة املقبل ــا للعراق خ فرنس
ــات األخرى. وتابع انه جرى خالل  اإلعمار إضافة إلى القطاع
اإلتصال بحث التعاون الثنائي بني البلدين مستقبال والسبل 
ــاالت، الفتا الى انه متت  ــة لتعزيزها في مختلف اجمل الكفيل
مناقشة األوضاع العامة في العراق واملنطقة وأهمية دعم 

اجملتمع الدولي إلعماره.

وكاالت / البينة الجديدة 
ــعبي  ــد الش ــد عمليات احلش ــذر قائ ح
ــح، من  ــم مصل ــار قاس ــرب االنب ــور غ حمل
ــتخدمها  ادخال عجالت نوع بيك اب يس
ــة  ارهابي ــات  ــذ عملي لتنفي ــلحون  مس

ــا ان  ــة، موضح ــي العراقي ــل االراض داخ
ــد  ــبه عجالت احلش ــذه العجالت تش ه
الشعبي وتتواجد في القاعدة االمريكية 
ــماء  ــم. وبني مصلح اننا منتلك اس بالقائ
ــخاص املتدربني على هذه العجالت  االش

ــرها اذا اضطر  ــم وسننش ــور بعضه وص
ــة العراقية الى منع  ــر. داعيا احلكوم االم
ــي امللف االمني  ــكان من التدخل ف االمري
ــذ  ــة لتنفي ــي العراقي ــتغالل االراض واس
ــالد ومنها  ــية خارج الب ــدات سياس اجن

ــي  ــة الروس ــر اخلارجي ــر وزي ــوريا. وعب س
سيرغي الفروف اخلميس املاضي، عن قلق 
ــام القوات  ــع تثبت قي ــكو إزاء وقائ موس
ــلحي  ــوريا بنقل مس ــة في س األمريكي
داعش من هناك إلى العراق وأفغانستان.

ــات صحفية،  ــي تصريح ــد ف ــروف اك الف
ــنطن  تابعتها وكالة نون اخلبرية، ان واش
حتاول بشكل غير شرعي إقامة دويلة في 
شرق الفرات وتشكيل سلطة بديلة عن 

احلكومة السورية هناك.
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ــرائيلي،  احتــالل .. اعتقل جيش االحتالل اإلس
امس السبت، مدير جهاز اخملابرات الفلسطينية 
ــاد الفقيه، بعد أن  ــة القدس العقيد جه مبدين
ــيارته أثناء توجهه إلى عمله.وذكرت  أوقفت س
وكالة األنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“، أن 
ــت ”الفقيه“ على  ــرائيلية اعتقل القوات اإلس
حاجز عسكري نصبته له قرب بلدة ”اجلديرة“ 

شمال غربي القدس احملتلة.
ــلون بال حدود“، امس السبت،  تسوية .. أعلنت منظمة ”مراس
ــوية“ مع السعودية في واقعة الصحفي  عن رفضها لـ“أي تس
ــاض  الري ــالن  إع ــداة  غ ــقجي،  خاش ــال  جم
ــطنبول.وقال  ــه داخل قنصليتها في إس مقتل
كريستوف دولوار، األمني العام للمنظمة (غير 
ــس) إنّ ”أية محاولة لرفع  حكومية مقرها باري
الضغط عن السعودية واملوافقة على سياسة 
ــوية من شأنها منح رخصة القتل ململكة  تس

تسجن وجتلد وتخطف».

ــبت،  تغيري  .. وافق البرملان املقدوني، امس الس
على تغيير اسم البالد إلى مقدونيا الشمالية 
بناء على مقترح تعديل دستوري في إطار اتفاق 
أبرم مؤخرا مع اليونان.وذكرت وسائل إعالم، أن 
ــم  ــتوري حول تغيير اس مقترح التعديل الدس
ــوات ٨٠ نائبا في البرملان  البالد حصل على أص
ــت كما  ــة التصوي ــن في عملي ــوا حاضري كان
ــت مع اليونان في  ــم املعارضة. وكانت مقدونيا وقع حظي بدع

حزيران املاضي اتفاقا لتغيير االسم إلى مقدونيا الشمالية.
ــبت، بتقدمي  تســهيالت .. اوعز احلرس الثوري اإليراني، امس الس
ــهيالت اخلدمية الى الزوار الباكستانيني  التس
املتوجهني لزيارة اربعينية االمام احلسني عليه 
ــارس“ اإليرانية ان  ــة ”ف ــرت وكال ــالم. وذك الس
ــوري االيراني اللواء  ــام للحرس الث ”القائد الع
محمد علي جعفري اوعز بذلك الى قائد احلرس 
ــتان  ــتان وبلوشس الثوري في محافظة سيس

جنوب شرق ايران».

ثمن ..  حذرت صحيفة ”يني شفق“ التي تصدر 
ــة الرئيس  ــة والتنمية برئاس ــن حزب العدال ع
ــبت، من  التركي رجب طيب اردوغان، امس الس
أن السعودية ستدفع الثمن غاليا إذا لم تعزل 
ــن منصبه،  ــلمان م ــد محمد بن س ــي العه ول
ــره اإلماراتي  ــلمان ونظي ــيرة إلى أن ابن س مش
ــعيان  ــد يديران اعماال قذرة ويس محمد بن زاي
لتدمير املنطقة. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إنه ”ينبغي 

إلدارة الرياض عزل ابن سلمان من والية العهد في أقرب وقت».
ــو تيجاني، امس  ــان األوروبي أنطوني تحقيــق .. دعا رئيس البرمل
السبت، إلى الشروع ”بشكل عاجل“ بتحقيق 
ــعودي جمال  ــي حول مقتل الصحفي الس دول
خاشقجي في قنصلية بالده باسطنبول. وقال 
ــابه على  ــرها عبر حس تيجاني في تغريدة نش
ــروع بشكل عاجل في  تويتر، إنه ”ينبغي الش
إجراء حتقيق دولي دقيق لفحص األدلة املتعلقة 

بوفاة جمال خاشقجي».
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بغداد / البينة الجديدة
أعلن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، عن تشكيل جلنة 
حتقيقية مع االمانة العامة السابقة جمللس الوزراء ووزارة املالية، 
ــن القضايا التي تهم  ــتخفاف بالكثير م متهما االمانة بـاالس
ــراء اليوميني والعقود  ــارع البصري من بينها موضوع االج الش
ــعب  ــتخفافا بالش ــي وزارة الكهرباء. وقال عواد، إن هناك اس ف
العراقي والبصري من قبل وزارة املالية واالمانة العامة السابقة 
ــا أن هناك وعودا  ــة مبهدي العالق، موضح ــس الوزراء املتمثل جملل
ــور والعقود في  ــني بصفة االج ــت لتثبيت املوظف ــرة أعطي كثي
ــار الى ان  ــي كانت في وقت االنتخابات. وأش ــاء والت وزارة الكهرب
ــلة  ــاليب اتبعت ضمن سلس ــود كانت عبارة عن أس هذه الوع
ــتغرباً من صدور كتاب من األمني العام  الدعاية االنتخابية، مس
ــون الى وزارة الكهرباء  ــابق جمللس الوزراء مهدي العالق معن الس
ــجم مع  ــان موضوع تثبيت العاملني في وزارة الكهرباء ال ينس ب

سياسة الدولة في تقليص اعداد املوظفني.
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وكاالت / البينة الجديدة
كشف مصدر سياسي, عن عزم رئيس الوزراء املكلف عادل عبد 
ــوم األربعاء املقبل  ــرح كابينته الوزارية على البرملان ي املهدي ط
ــماء  ــيرا الى ان عبد املهدي أراد طرح أس ــع ١٥ حقيبة, مش بواق
ــية اعترضت.  ــس املاضي اال إن الكتل السياس ــه اخلمي حكومت
ــي  ــعودية، عن سياس ــط الس ــرق األوس ــت صحيفة الش ونقل
ــد املهدي أجنز  ــف عادل عب ــس الوزراء املكل ــع قوله، إن رئي مطل
ــك تقدميها  ــه الوزارية، وكان على وش ــب األكبر من كابينت اجلان
إلى البرملان لوال اعتراضات من عدد من الكتل السياسية بشأن 
املرشحني وطبيعة استحقاقاتها االنتخابية. واضاف ان ”كثيراً 
ــية منحت عبد املهدي حرية اختيار الوزراء،  من الكتل السياس
مثلما يشاء، على شرط أن يلتزم بحصصها املقررة لها، مبوجب 
ن  ــتحقاق االنتخابي، لكن بعض هذه الكتل تريد معرفة مَ االس
يختارهم رئيس الوزراء، ورمبا يكون لها حق قبولهم أو االعتراض 
ــأنها إرباك رئيس  عليهم“. وتابع املصدر ان ”هذه الصيغة من ش
الوزراء، ألنه في حال اختار وزيراً ال يرضي هذه الكتلة أو تلك، رمبا 

ال يجد بديالً عنه».

بغداد / البينة الجديدة
ــن ٧٠٠ ايراني  ــبت، مبحاولة أكثر م ــاد مصدر امني، امس الس أف
ــيرات مزورة، مؤكداً أنه مت ارجاعهم لبلدهم. وقال  الدخول بتأش
ــيرات مزورة  املصدر ، إن اكثر من ٧٠٠ ايراني حاولوا الدخول بتأش
ــف عن اسمه،  الى العراق. وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكش
أن الذين يحملون هذه التأشيرات مت ارجاعهم الى بلدهم.  وأعلن 
القائم باالعمال العراقي في طهران نصير عبد احملسن، اخلميس 
ــيرة دخول لزوار اربعينية االمام  املاضي، عن اصدار ٧٧٠ ألف تأش

احلسني (ع) في ايران.
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بغداد / البينة الجديدة
ــاد الوطني  ــزب االحت ــؤول في ح ــر مس ذك
ــزب  ــس احل ــح رئي ــتاني، ان تصري الكردس
الدميقراطي الكردستاني مسعود البارزاني 
ــتان  ــتفتاء كردس ــأن اس ــن اخليانة بش ع
قطعت أي فرصة للتقارب مع حزبه، مبينا 
ــة بني احلزبني  ــبب بجعل االزم ان ذلك تس
علنية. ونقلت صحيفة العربي اجلديد عن 
ــؤول قوله ان احلزبني الكرديني (االحتاد  املس
ــتاني واحلزب الدميقراطي  الوطني الكردس
ــيق  ــة التنس ــال مرحل ــتاني)، دخ الكردس
ــال لتوافقهما  ــداد، وال مج ــرد مع بغ املنف
ــس  ــة. وكان رئي ــا املصيري ــأن القضاي بش
ــتاني مسعود  احلزب الدميقراطي الكردس
ــي  الوطن ــاد  االحت ــم  هاج ــد  ق ــي  البارزان
بـاخليانة، ووصف  ــه  ــتاني واتهم الكردس
ــد الشعبي  دخول القوات العراقية واحلش
إلى كركوك، العام املاضي بـاليوم املظلم.
ــي واجهت  ــات البارزان ــاف ان تصريح واض
ــاد الوطني، فتهمة اخليانة  رفضاً من االحت
كبيرة وال ميكن إطالقها على حزبنا، مبيناً 
ــت أي فرصة  ــات قطع ــذه التصريح أن ه

ــص القضايا  ــني احلزبني، مبا يخ للتقارب ب
ــني اجلانبني  ــة ب ــد أن األزم ــتركة. وأك املش
كانت غير معلنة، واليوم أصبحت بشكل 
ــاطات التي  ــى أن الوس ــيراً إل معلن، مش
ــني احلزبني، أنهت  ــاول التقريب ب كانت حت
ــنج بالتصريحات بني  حتركاتها بعد التش
اجلانبني. وحمل املسؤول بارزاني مسؤولية 
ــني األطراف الكردية  تأجيج أزمة وخالف ب

ــة، الفتا  ــح حزبية خاص ــق مصال لتحقي
ــاً  ــت باب ــات فتح ــذه التصريح ــى ان ه ال
للصراع على املناصب ومواقع املسؤولية، 
ــزب البارزاني للحصول على  فتحركات ح
ــتواجه  ــي بغداد، س ــة ف ــب الوزاري احلقائ
ــن حزبنا، فال ميكن  ــركات منفصلة م بتح
ــزب البارزاني على  ــتحواذ ح ــول باس القب

الوزارات املهمة، بحسب قوله.

بغداد / البينة الجديدة
كشف األمني العام لالحتاد اإلسالمي لتركمان العراق جاسم 
ــمية  ــن االتفاق على تس ــبت, ع ــس الس ــد جعفر, ام محم
ــتاني هوشيار زيباري  القيادي في احلزب الدميقراطي الكردس
ــاري الى منصبه بعد إقالته  ــرا للمالية, مبينا ان إعادة زيب وزي
ــر إن ”عبد  ــي“. وقال جعف ــاد مبثابة ”خزي سياس بتهم فس
ــغل الوزارات  ــأن اي مرشح لش ــم أمره بش املهدي لم يحس
ــيار زيباري كوزير للمالية كخطوة  ــمية هوش ــتثناء تس باس
ــارته  ــد خس ــتاني بع ــي الكردس ــزب الدميقراط ــاء احل إلرض
ــاري صفحة  ــل منح زيب ــة ومن اج ــب رئيس اجلمهوري منص
بيضاء جديدة“. وأضاف أن ”املفاوضات السياسية بني رئيس 

ــادل عبد املهدي والكتل  الوزراء ع
مازالت مستمرة من اجل اعالن 
ــة بني اجلميع“. حكومة توافقي
ــر  ــادة وزي ــر ان ”إع ــع جعف وتاب
ــي البرملان على  ــة املقال ف املالي
ــاد مالي ضخم هو  خلفية فس
عار سياسي ومرفوض من اغلب 
الكتل السياسية اال ان التوافق 
ــيكون هو عامل  ــي س السياس

احلسم في نهاية املطاف».

بغداد / البينة الجديدة
ــبت، عن »تقسيم» احلقائب  ــف مصدر مطلع، امس الس كش
ــة اجلديدة،  ــن الكابينة احلكومي ــى املكونات ضم الوزارية عل
ــد املهدي  ــف عادل عب ــوزراء املكل ــدم رئيس ال ــا أن يق مرجح
ــواب للتصويت عليه.  ــاء املقبل ١٥ وزيرا الى مجلس الن االربع
ــم الى ١٢ حقيبة  ــال املصدر، إن «الكابينة الوزارية ستقس وق
ــة للمكون  ــني وثالث ــتة للمكون الس ــيعي وس للمكون الش
الكردي وواحدة لالقليات وعلى االرجح الى املكون املسيحي»، 
متوقعا أن «يقدم رئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي خالل 
ــاء ١٤ او ١٥ حقيبة  ــاه االربع ــد اقص ــبوع وفي موع ــذا االس ه
ــت عليها».وأضاف املصدر  ــس النواب للتصوي وزارية الى مجل
ــمه، أن «احلزب الدميقراطي  ــف عن اس الذي فضل عدم الكش
ــه وزارة  ــة منح ــاركة باحلكوم ــترط للمش ــتاني اش الكردس
ــوزراء، بينما مازال  ــى منصب نائب رئيس ال ــيادية اضافة ال س
ــحني للكابينة  ــم خياراته من املرش ــي لم يحس احملور الوطن
ــى أن «الوزارات املتفق عليها ضمن الكابينة  الوزارية»، الفتا ال
احلكومية هي ٢٢ وزارة لكن هناك حديث يطرح عن احتمالية 

إعادة وزارات املرأة والسياحة والبيئة».
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها

@¸Îa@bÿÌäfla@âb»ë@Êdë@Ô‹»�Ì@ÔÿÌäflc@èÓˆâ@fi�Îc@èÓ€@kflaäm
7Å˛a@ÊÏÿÌ@Â€Î@Ô„Ï„b”@Îc@Ô”Ï‘y@âbjn«a@ �›◊@÷Ïœ@È»œäÌÎ

«أمريكا أوالً»  .. براغماتية تنطح أختها أو  تعانقها

    كثيرة هي امراضنا التي حتتاج الى عالج جذري ففي زحمة 
ــلة يوميا من متناقضات العيش املتسافل  االمراض املتناس
نحو الهاوية التي تتداعى فيها البشرية بشكل سريع تزداد   
االمراض النفسية واجلسدية والفكرية بصورة موازية للتطور 
التقني والتكنلوجي وفي الروايات أنه قد وردت احاديث بشأن 
الدواء فقيل أن لكل داء دواء أو في مصادر أكثر من دواء .. وهنا 
ــدواء فتكاثرت االمراض  ــأن إيجاد ال وقفت بعض العقول بش
ــكل مفزع فلم  ــيطر على البشرية بش ــع مداها لتس واتس
ــك بأن الداء كبير جدا سواء أكان فكريا او  يكن هناك من ش
ــديا وان انواع االدوية التي تسكن  اجتماعيا او ثقافيا او جس
اآلالم وال متحوها ولذا فان االوجاع جتد لها مستقرا في العقل 
ــاس ال يوجد عالج  ــد الى ما ال نهاية .. على هذا االس واجلس
ــف ان تلك  ــي جململ االوجاع اليومية .. ولنا ان نستكش نهائ

االحزان واآلالم واالوجاع 
ــب  ــة األطاي ــي مبثاب ه
ــن ملح  ــي عبارة ع وه
لطعم احلياة وهذا رأي 
املصادقة  ــت  ومت ــدمي  ق
عليه بأدلة قد ال تكون 
االجيال  ــد  عن ناهضة 
املقولة  التي تلت هذه 
ــس  . . قد يكون من أس
ــرر ان  ــذه الفكرة ق له
متواجدا  ــم  االل يكون 
االصعدة  ــى  وعل دائما 

االنسانية كافة لتكون احلياة جميلة حسب قراءات سابقة 
ــعادة تفقد  ــج قدمية ألن احلياة لو إمتألت اركانها بالس ونتائ
طعمها وهنا جند إشارة خفية بالقبول القسري لهذه احلياة 
ــة ال تعب فيها وال  ــب الروايات الديني ــذا جتد اجلنة وحس وله
ــتختفي اآلالم واالحزان واملواجع مع بقاء بعض  نصب .. إذا س
ــي احلياة االرضية  ــان ودرج عليها ف ــياء التي رآها االنس االش
ــر دواءً للعل جميعها .. هنا الدواء واحد  وهذا بحد ذاته يعتب
ــتحيل متاما  ــا تطبيقها على األرض فمس ــل كافة .. أم للعل
ــاؤل ملح :  ــة مطلقا .. هنا يبرز تس ــون جن ــن تك ألن االرض ل
ــواب : أليس من  ــة هنا ؟ ويأتي اجل ــا فائدة بحثنا عن األدوي م
ــراض واالعراض  ــن طرق ملعاجلة هذه االم ــق أن نبحث ع املنط
ــعادة دواء ال  ــرية منذ األزل .. الس الطافحة على جبني البش

يتوفر في العراق.
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واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير
ــاً، وهذا لن  ــقجي جانب ــدعْ خاش فلن
ــفة  ــت على كل ش ــر قضية بات يضي
ولسان، ولننتقل إلى تطبيقات ترامب 
ــكا أوّالً» خارج إطار  األخرى ملبدأ «أمري
ــعودية، أو حتى  اململكة العربية الس
الشرق األوسط بأسره، كما في الصني 
ــي تأكيد  ــلّ االنتقال يفيد ف ــالً؛ لع مث
ــألة: أنّ ترامب  ــذه املس جانب آخر له
ــأن  ــس أوّل رئيس أمريكي يُعلي ش لي
ــوق كلّ اعتبار  ــعار، ويرفعه ف هذا الش
ــن يكون األخير  ــي أو قانوني، ول حقوق
ــدداً  ــاً. صحيح أنه قد يبدو متش حتم
ــواه  ــر البعض، باملقارنة مع س في نظ
ــة البضائع الصينية  ــا في معاقب (كم
برسوم جمركية تبلغ ٢٥٠ مليار دوالر، 
ــة بريد مع  ــه على إلغاء اتفاقي أو عزم
ــام ١٨٧٤!)؛ إال أنّ  ــى ع ــني تعود إل الص
جوهر السياسة، ومعظم تفاصيلها 
ــيجا وحده  أيضاً، ال يجعل ترامب نس
أو فريد عصره.ففي مطلع العام ٢٠٠٠ 
ــة األكثر  ــني مبرتبة «األمّ حظيت الص

تفضيالً» في ميادين التجارة والتبادل، 
ــاصّ خرج  ــريع خ ــب تش ــك مبوج وذل
ــي غمرة  ــة الكابيتول، ف ــت قبّ من حت
ــني  ــني والدميقراطي ــاس اجلمهوري حم
ــر «الفوز بالثالثة»، إذا  معاً. وكان تعبي
جازت هذه الترجمة للتعبير األمريكي 
ــة التي  ــو احلصيل Win ـ Win ـ Win، ه
ــي  األمريك ــس  الرئي ــا  عليه ــتقرّ  اس
األسبق بيل كلينتون في وصف جملة 
ــرى  ــي ج ــة الت ــوالت التجاري البروتوك
ــعبية، أثناء  ــا مع الصني الش توقيعه
ــبق جيانغ  زيارة الرئيس الصيني األس
ــدة. بالثالثة، أو  ــات املتح ــني للوالي زمي
بالضربة القاضية التي تُقاس مبليارات 

ــي في  ــوط دراماتيك ــدوالرات، وبهب ال
مؤشرات العجز التجاري بني الواليات 
ــذي  ــعبية، وال ــني الش ــدة والص املتح
ــد قفز كثيراً لصالح هذه  كان آنذاك ق
ــر املألوف أن  ــن باألم ــرة. ولم يك األخي
الت لصالح الواليات  تنقلب تلك املعدّ
ــا فقط،  ــارة وضحاه ــني زي ــدة ب املتح
ة  ــل بأمّ ــألة تتص ــاً وأنّ املس خصوص
ليست كاألمم العادية: أعداد سكانها 
ــب باملليارات وليس باملاليني كما  س حتُ
ــي  ــا اجلغراف ــال األمم، وموقعه ــي ح ه
ــتركة مع ١٥  يجعلها على حدود مش
ــة واحدة، واقتصادها ينفلت  دولة دفع
ــتهلك  ــه يوماً بعد يوم ويس من عقال
ــيوي  ــغال مثل تنّني آس األعمال واألش
ــبب من  ــع ذلك، أو رمبا بس خرافي؟.وم
ــون يومها  ــداً، اعتبر كلينت ــك حتدي ذل
ــي تقف في  ة الت ــي «األمّ ــني ه أنّ الص
ــخ»، وكان  ــن التاري ــب اخلاطئ م اجلان
ــره الصيني في  ــار نظي يقف على يس
مؤمترهما الصحافي املشترك! ولكن… 

نْ الذي يؤرقه التناقض، حتى إذا كان  مَ
ــوف خارج  ــاً، بني الوق ــاً صارخ صريح
ــان  ــي ميادين حقوق اإلنس ــخ ف التاري
ــة، والصعود على  ــات والليبرالي واحلرّي
ــائل العقود  ــي مس ــخ ف ــف التاري كت
ــا  ــد كم ــتثمار؟ ال أح ــارة واالس والتج
ــن  ــات م ــة مئ ــتثناء حفن ــدو، باس يب

ــقني وأبناء التيبت والداالي الما،  املنش
ــتثناء الرهط احملدود املعتاد الذي  وباس
يواصل معزوفات احلرب الباردة والعداء 
ــا بالفعل  ــيوعية، كأنن س للش ــدّ املق
ــخ  ــن التاري ــة م ــة اخلاطئ ــي احلقب ف

ــب. ــس اجلانب اخلاطئ منه فحس ولي
ــي مليارات  ــال هكذا، واملثل ف وألنّ احل
السعودية كاملثل في مليارات الصني، 
ــتخدام  باس أمريكا  ــاء  رؤس ــي  يكتف
العبارة/ الكليشيه التي تضع الصني 
في اجلانب اخلاطئ من التاريخ باملعنى 
األمريكي، قبيل  السياسي واحلقوقي 

ــمّ التي  ــارات األه ــى العب ــال إل االنتق
ــم  ــي اجلوانب األدس ــني ف ــع الص تض
ــغال. ولم  من التجارة واألعمال واألش
ــم أصحاب هذا  ــاء وحده يكن الرؤس
ــال. بعض  ــي، واحلقّ يُق ن البالغ ــوّ التل
ــي أمريكا،  ــان ف ــان حقوق اإلنس فرس
ــان النفاق وجتزئة احلقّ  وهم غالباً فرس
ــال ومكيال، صرخوا  وكيله بألف مكي
في وجه فيليب موراي كونديت، املدير 
ــغ» آنذاك:  ــركة «بوين ــذي لش التنفي
ــان؟ فردّ الرجل،  وماذا عن حقوق اإلنس
ــني عبارته بنبرة  ــا حاجة إلى تبط دومن
ــد  ــدف! لق ــن الص ــا حملاس ــاخرة: ي س
ــت أقنية  ــني عرض ــي بكني ح كنت ف
التلفزة األمريكية املشاهد الوحشية 
ــى  ــة عل ــرطة األمريكي ــداء الش العت
ــي  ــود) رودن ــي (األس ــن األمريك املواط
الرئيس  كنغ!.للفرسان أنفسهم قال 
ــودون إلى  ــن ملاذا ال تع ــي: «ولك الصين
ــادة؟ ما فعلناه  تاريخ بلدكم أيها الس
ــوى  ــم يكن س ــت ل ــم التيب ــي إقلي ف

ــن نظام قنانة  عملية حترير للعبيد م
ينتمي إلى القرون الوسطى. أليس هذا 
ــكم أبراهام  ــط ما فعله رئيس بالضب
ــاً بالطبع، ولكن  ــن»؟ ليس متام لنكول
ــن منطق براغماتي  املقارنة ال تخلو م
ــل املماثلة واملطابقة؛ وهو  بارع يتوسّ
ــتخدمه جيانغ  أيضاً املنطق الذي اس

ــاحة «تيان  زميني في اختزال مجازر س
ب  ــغب» توجّ ــى «حادث ش ــني» إل آن من
قمعه بقوة القانون، ال لشيء إال لكي 
تتواصل «اإلصالحات السياسية» في 
أجواء االستقرار الضرورية، ولكي تسير 

ــكني  ــوق مثل س خيارات اقتصاد الس
ــدة. ومبعنى  ــادّة النصل في قالب زب ح
ــاً وإن كان حاذق  ــن غامض ــم يك ما، ل
ــس الصيني: هل  ــة، قال الرئي الصياغ

تريدون قطف ثمار هذه «اإلصالحات»؟ 
عليكم إذاً أن تتناسوا الدماء التي روت 

شجرة اإلصالحات لكي تعطي الثمار.
ــت تقابلها  ــة كان ــة أمريكي براغماتي
ــال ذاتها كانت  براغماتية صينية. احل
ناظم العالقات األمريكية ــ الصينية 
ــاز طائرة  ــة احتج ــت حادث ــني وقع ح
ــني،  ــي الص ــة ف ــس األمريكي التجس
ــن. لقد  ــورج بوش االب ــع عهد ج مطل
بدا واضحاً أنّ األعمال والتجارة واملال، 
ــات وحقوق  ــد والنظري ــس العقائ ولي
اإلنسان والدميقراطية، هي التي حتكم 
م، وإليها احتكم الطرفان في  وتتحكّ
ــر وضوحاً أنّ  ــاف. وبدا أكث ــة املط نهاي
ــع القوى العظمى  ــد العالقات م قواع
ليست كثيرة معقدة شائكة، بل هي 
في حال الصني ال تتجاوز ثالثة مبادئ.
هنالك أوالً توطيد األمن الكوني حيث 
بلوغ عالم آمن مزدهر سيكون أسهل 
ــزءاً من  ــون الصني ج ــني تك ــر ح بكثي
السيرورة، ال تلعب وفق قواعد السلوك 
الدولي فحسب، بل تساعد في كتابة 
تلك القواعد وتطبيقها أيضاً. وهنالك، 
ــتقرار  ــة الصينية الس ــاً، الضمان ثاني
ــيا حيثما ال تشعر النفس  أوضاع آس
ــة  بالطمأنين ــة  الكوني ــة  األمريكي
ر في  ــات املتحدة تفكّ الكافية. والوالي
ــمالية، وفي أخرى  دول مثل كوريا الش
مثل إيران والباكستان. واألمن الكوني 
ــواه إلى حظر تصدير  هنا يترجم محت
ــلمية كانت  التكنولوجيا النووية، س
ــدم وقوعها  ــكرية، وضمان «ع أم عس
في األيدي اخلاطئة». ثم وقف صفقات 
ــاً  ــة، وأيض ــلحة الصاروخي ــع األس بي
ــن من الدعم األدبي  التخفيف ما أمك
ــذي متحضه الصني  ــي ال والدبلوماس
بني حني وآخر إلى هذه الدول. والواليات 
ــق «عقلنة»  ــي طرائ ــدة تفكر ف املتح
ــه الصني  ــذي متلك ــو ال ــوت الفيت ص
ــن الدولي،  ــعبية في مجلس األم الش
ــزءاً من  ــذا الصوت ج ــث يكون ه بحي
ــة ــ الغربية  ــاد األمريكي جوقة اإلنش
ـ اآلسيوية.بيت القصيد  بدل الروسيةـ 
ــد العالقات  ــث: توطي ــدأ الثال هو املب
التجارية وتصفية العوائق الكمركية، 
ــعبية أمام  ــات الصني الش اب وفتح بوّ
السلعة األمريكية… دون قيد أو شرط. 
ــدأ وقّعت  ــذا املب ــات ه ــن حيثي وضم
ــراء ٥٠ طائرة بوينغ،  ــني عقداً لش الص
ــراء مفاعالت نووية،  وعقوداً أخرى لش
ــة ترفع املزيد من  وبروتوكوالت مختلف
ــن وتهبط  ــني البلدي ــارة ب ــود التج قي
برقم العجز في امليزانية التجارية (٤٤ 
ــدالت دراماتيكية  ــار دوالر) إلى مع ملي
ــى كلنتون  ــبوقة.وكما التق ــر مس غي
ــني، كذلك  ــع جيانغ زمي ــوش االبن م وب
ــي  ــاراك أوباما وترامب مع ش ــى ب التق
جينبينغ؛ في أجواء من توقيع العقود 
ــة، واحلديث  ــوم اجلمركي أو فرض الرس
ــخ أو خروج منه؛  عن حضور في التاري
ــرى الغائبة دائماً  ــا املعادلة الكب بينم
ــوق  براغماتية تنطح  ــقّ واحلق هي احل

أختها أو… تعانقها!.
* كاتب وباحث سوري 

يقيم َّـ باريس

توطيد العالقات 
التجارية وتصفية 
العوائق الكمركية 
وفتح بوابات الصني 
الشعبية أمام 
السلعة األمريكي 
دون قيد أو شرط

 

يكتفي رؤساء أمريكا باستخدام العبارة (الكليشيه) التي تضع الصني 
َّـ الجانب الخاطئ من التاريخ باِّـعنى السياسي والحقوقي األمريكي 

كلينتون

الرئيس الصيني

ترامب

موقف الرئيس 
األمريكي دونالد 
ترامب من قضية 
الصحفي السعودي 
جمال خاشقجي 
يتوجب أال يفاجئ 
ج  أحداً، حتى السذّ
عن سابق قصد أو 
اعتالل مزمن؛ فعقود 
املليارات الـ١١٠، التي 
أهداها ولي العهد 
السعودي محمد بن 
سلمان إلى ترامب، 
ال يعلو عليها أيّ 
اعتبار آخر يخصّ 
القوانني والشرائع 
وحقوق اإلنسان. 
ما يتوجب التنبّه 
إليه، في املقابل، هو 
مقدار انتشار قناعة 
ترامب هذه في أوصال 
شرائح واسعة في 
اجملتمع األمريكي، 
بات شعار «أمريكا 
أوّالً» ال يستهويها 
على صعيد قومي 
أو سيادي في املقام 
األوّل، وإمنا في ميدان 
واحد محدد هو املال 
واألعمال واالقتصاد 
والعقود اخلارجية.

* صبحي حديدي
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أليس من اِّـنطق أن 
نبحث عن طرق ِّـعالجة 
هذه االمراض واالعراض 
الطافحة على جبني 
البشرية منذ األزل 
فالسعادة دواء ال يتوفر َّـ 
العراق
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البصرة / البينة اجلديدة 
البصرة  محافظة  مجلس  عضو  أعلن 
عن  املنصوري  نشأت  التقييم  جلنة  رئيس 
املديرين املشكلة  تقييم  اعمال جلنة  انتهاء 
في  املنصوري  .وقال  احملافظة  مجلس  في 
أكملت  التي  الدوائر  عدد  ان  صحفي  بيان 
 (  ١٦  ) و  رئيسية  دائرة   (  ٢٧ بلغ(  االستمارة 

معلومات  استالم  خاللها  مت  فرعية  دائرة 
( ٨٢ ) شخصية ما بني مدير عام ومعاون  لـ 
عقدت  اللجنة  ان  واضاف   . اداري  وآخر  فني 
من  والعشرين  التاسع  في  تشكيلها  منذ 
على  ولقاء  اجتماع  من  اكثر  املاضي  اب 
احملافظة  مجلس  ورئاسة  اللجنة  مستوى 
وبعض أعضاء اللجان الدائمة. الفتا الى انه 

بالرغم من محاولة البعض إفشال عملها 
او سرقة جهودها إال أنها أصرت على إكمال 
بالضغوطات  التأثر  ودون  مبهنية  عملها 
مدراء  لبعض  واالجتماعية  السياسية 
الدوائر او اجلهات التي ينتمون إليها . وتابع 
املرحلة  في  اوصت  اللجنة  ان  املنصوري  
األولى من عملها بإعفاء سبعة من مديري 
الدوائر احلاليني وسيتم تقدميهم إلى رئاسة 
اجمللس لعرضهم على مجلس احملافظة في 
او  القرار  إصدار  لغرض  القادمة  جلسته 
التوصيات املناسبة بذلك وإحالة التوصيات 
إلى محافظة البصرة إلصدار األوامر اإلدارية 
الصالحيات  وفق  البصرة  قبل محافظ  من 
اللجنة أوصت  ان  الى  . واشار  املعمول بها 
الدوائر  ملديري  واملساندة  الدعم  بتقدمي 
أداء  في  ومهنيتهم  كفاءتهم  ثبتت  الذين 
شرائح  مع  تعاونهم  خالل  من  واجباتهم 
ساحات  في  املواطن  مع  وتواجدهم  اجملتمع 
في  اخلدمة  قطاعات  خملتلف  اخملتلفة  العمل 

محافظة البصرة .

b:b‡«a@ÔË‰m@Òäñj€bi@äˆaÎÜ€a@äÌÜfl@·ÓÓ‘m@Ú‰¶

بغداد / البينة اجلديدة  
دعا اساتذة جامعات وزير التعليم العالي 
الرزاق  عبد  الدكتور  العلمي  والبحث 
العيسى الى االلتزام بتوجيهات املرجعية 
في  يجرب  ال  اجملرب  العليا بشان  الدينية 
تعيني عمداء الكليات اجلدد.واوضحوا في 
رسالة لهم  اليوم لوحظ لالسف الشديد 
الذين  احلاليني  الكليات  عمداء  بعض  ان 
امضوا اكثر من ٨ سنوات في مناصبهم 
الى  التقدمي  شروط  فيهم  تتوفر  لم  وممن 
بدأوا  احلالي  الوقت  في  عميد  منصب 
الشابة  العلمية  الكفاءات  ينافسون 
في التقدمي...والغريب في االمر ان البعض 
اللجان  على  مستمسكاته  مرر  منهم 
الى  ووصلوا  العمداء  الختيار  اخملتصة 

املراحل النهائية التي تنحصر ب٥ اسماء 
الختيار واحد منها ملنصب العميد.واكدوا 
العناصر  اختيار  اهمية  الرسالة  في 
الشابة الكفوءة والتي لديها خبرة ادارية 
وعلمية عالية وبحوث ودراسات منشورة 
..واختيار االساتذة ممن  في مجالت عاملية 
مت اعتمادهم مقيمني من قبل مؤسسات 
ومجالت علمية عاملية. وممن لديهم افكار 
العلمية  املناهج  بتطوير  ومقترحات 
الشهادات  اصحاب  واختيار  واخملتبرات  
وخاصة  العاملية  اجلامعات  من  العليا 
البريطانية واالمريكية .وشددوا على عدم 
في   امضوا  الذين  للعمداء  اجملال  فسح 
بالعودة  سنوات   ٨ من  اكثر  مناصبهم  
العناصر  ومنافسة  مجددا  للترشيح 

الشابة ....وعدم اعتماد احلزبية واحملاصصة 
واملذهبية في االختيار، وكانت عضو جلنة 
التعليم العالي في البرملان السابق بروين 
وزير  سابق  وقت  في  دعت  قد  خيالني 
التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
اصحاب  اختيار  الى  العيسى  الرزاق  عبد 
العاملية  اجلامعات  من  العليا  الشهادات 
فيما  العراق  في  الكليات  عمداء  ملنصب 
بيان  في  عبداهللا  هوشيار  النائب  بارك 
باعفاء  التعليم  وزير  خطوة  له  سابق 
عمداء الكليات ممن امضوا سنوات طوال 
للكفاءات  اجملال  وافساح  مناصبهم  في 
االرتقاء  في  دورها  لتاخذ  الشابة 
العلمية  العلمي للمؤسسات  باملستوى 

في العراق.

@ÚÓ»uäΩa@pbËÓuÏni@‚aån€¸a@·Ó‹»n€a@äÌãÎ@ÊÏj€b�Ì@pb»flbu@Òàmbça
@@pbÓ‹ÿ€a@ıaÜ‡«@¥Ó»m@ø@ÚÓ‰ÌÜ€a

بغداد / البينة اجلديدة
عمل  بتمديد  قرارا  العدل،  وزارة  اصدرت   
للوظيفة  االعادة  طلبات  استالم  جلنة 
 /٣٠ لغاية  العراقية  االصالح  دائرة  ملنتسبي 
القرار  ان  بيان»  في  الوزارة  ٢٠١٨.وذكرت   /١١
الغياب،  بسبب  اقالتهم  متت  الذين  يشمل 
على  حصولهم  بعد  التزوير  حاالت  وكذلك 
العفو  بقانون  بشمولهم  قضائي  قرار 
حيدر  العدل  وزير  ان  العام».واضافت  
الزاملي استحصل موافقة  مجلس الوزراء 
معاجلة  على  االسبوع  هذا  جلسة  خالل 
وكذلك  املوظفني  بتعويضات  الزيادة  حالة 
االصالحيني  للحراس  احملسوبة  باخملصصات 
واصالح  العراقية  االصالح  دائرتي  في 
االحداث وبواقع مخصصات اطعام ٢٢٠ الف 
خطورة  ومخصصات  للحارس  شهريا  دينار 
ثابتة ٤٥٠ الف دينار ملنتسبي الدائرتني ومتت 
تخصيصات  الى  اضافتها  على  املوافقة 
الوزارة في موازنة عام ٢٠١٩».واشارت الى» ان 
اخملصصات املذكورة تكون مستحقة ونافذة 
حيز  وتعليماته  القانون  دخول  تاريخ  من 
النفاذ ونشرها في جريدة الوقائع العراقية .

@ÜÌÜ∑@âä‘m@fiÜ»€a
@·‹ém@Ú‰¶@›‡«

@ÚflÜÇ‹€@ÒÖb«¸a@pbj‹ü
Ä˝ï¸a@ÒäˆaÖ@ø

اِّـستشفيات والدوائر
 ياوزارة الصحة 

الغالبية من العراقيني اصبحوا 
حالهم  فقراء  الفساد  بسبب 
وال  وجيبوتي  الصومال  حال 
فيكف  يومهم  قوت  ميلكون 
اذا مترضوا  اين يذهبون؟ ، ليس 
املستشفيات  سوى  امامهم 
يعاني  اغلبها  وهي  احلكومية 
الشعبية  املناطق  في  وخاصة 
من قلة او فقدان االدوية وخاصة 
الضرورية منها وان وجد قسم 
غير  منشأ  من  اما  فهي  منها 

قد  اشتغاله  مدة  او  معروف 
انتهت.

والصيدليات  االهلية  العيادات 
رقيب  وال  جدا  غالية  االهلية 
عليها فمن ال ميلك قوت يومه 
كيف يستطيع دفع فاتورة هذه 
فأولى  الصيدليات؟  من  االدوية 
ان  اجلديدة  احلكومة  واجبات 
املستشفيات  موضوع  تعالج 
مراجعيها  الن  احلكومية 
باملاليني وليضرب بيد من حديد 
كل فاسد كان وراء هذه احلالة 
التي  كتلته  او  حزبه  وليضرب 

تشمل  فالقضية  عنه  تدافع 
واملظلومني..  الفقراء  ماليني 

وللصبر حدود.

طالب العقابي

Ú«Îäífl@pbÓ‰fla

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
اعرق  من  التقني  للتدريب  السكك  معهد  يعد 
تأسيسه  مت  االوسط  الشرق  في  املعاهد  واقدم 
وخملتلف  الطلبة  آالف  خرج  أن  يكاد  عام١٩٦٤ 
التشغيلية  و  والهندسية  الفنية  االختصاصات 
مواقع  تخرجهم  سنوات  بعد  تسلموا  الذين 
مهنية  ريادية في الشركة. مدير معهد السكك 
على  يواظبون  األكفاء  املهندسني  من  واألساتذة 
إقامة عدة دورات تدريبية على مدار السنة  ضمن 
واإلداري  الفني  املالك  لتطوير عمل  خطة معدة   
امليكانيك  الكهرباء  االختصاصات  عن  فضال 

الشاملة  اجلودة  وإدارة  العربية  واللغة  واحلاسوب 
السكك  معهد  أساتذة  أن  بالذكر  ).واجلدير  (االيزو 
تشكيالت  خملتلف  تقنية  دورات  عدة  استقبلوا  
الوزارة في مجال الترقية الوظيفية ودورات التسريع  
املعهد  إدارة  جنحت  بحيث  احلتمية  والدورات 
االختصصات  بكافة  متدربا   (٣٧٩) باستقطاب 
خالل التسعة أشهر والنصف من السنة احلالية 
ليرفد مفاصل السكك باخلبرات واالمكانيات  التي 
امليادين  جميع  في  العمل  كفاءة  رفع  شأنها  من 

وتعظيم املوارد املالية للشركة .

بغداد/ البينة اجلديدة/ قاسم حوشي 
الرأي  الستطالع  العلمي  الفيض  مركز  اقام 
السبت،  امس  اجملتمعية،  والدراسات  العام 
(ازمة  حول  الكرادة  منطقة  في  حوارية  ندوة 
 ، واالثار)  االسباب  العراق..  ومستقبل  املياه 
وقد اكد الدكتور شريف السعدي مدير مركز 
الفيض العلمي لـ «البينة اجلديدة» ان   الراي 
بني  اجلمعي  السلوك  مظاهر  ابرز  احد  العام 
اوساط اجلمهور واجملتمعات التي ظهرت على 
الدولة  نطاق واسع السيما مع ظهور ونشوء 
باهتمام  الظاهرة  تلك  حظيت  فقد  املدنية 
والدارسني  الباحثني  قبل  من  وكبير  واسع 
املستويات  جميع  وعلى  واملفكرين  واملهتمني 
السياسية واالقتصادية والبحثية والشعبية 
القوة  في  ودوره  العام  الراي  اهمية  وتكمن   .
التغيير  عملية  في  الفاعلة  واالداة  اخلفية 
والنهوض من سن القوانني وتسعى كثير من 

واملعاهد  االستطالع  ومراكز  البحثية  املراكز 
والكليات املتخصصة بقياس الراي العام حيث 
الستطالع  العلمي  الفيض  (مركز  مركزنا  بادر 
لتناول  اجملتمعية)  والدراسات  العام  الراي 
املوضوع بكل ابعاده وتغيراته عن طريق الدراسة 
استطالع  اجراء  خالل  من  املعمق  والتحليل 
املياه  (ازمة  بـ  املوسوم  النوعي  العام  للراي 
ومستقبل العراق - االسباب واالثار) في ضوء (اراء 
على  االستطالع  هذا  اجري  العراقية)  النخب 
عينة من النخب العراقية من (اساتذة واكادميني 
متخصصني   بهدف معرفة (ارائهم ومواقفهم 
املركز  مدير  ونوه  املوضوع  هذا  ازاء  واجتاهتهم) 
معاهدات  عشر  من  اكثر  وجود  من  الرغم  على 
تنظيم احلصص املائية بني العراق وتركيا ولكن 
في احلقيقة ان اجلانب التركي لم يف بالتزاماته 

حياة  على  واضح  بشكل  اثر  وبالتالي  وعهوده  
الزراعية  العراقيني في قطاعات مختلفة منها 
واحليوانية وقلة وندرة املياه ولم تكن للحكومة 
طيلة الفترات املتعاقبة  خطط واستراتيجيات 
على  االزمات  هذه  اثار  من  للتقليل  متكاملة 
لديه  التركي  اجلانب  كان  وباملقابل  الشعب، 
ملف  وادارة  السدود  النشاء  متكاملة  خطط 
الضرر  احلاق  في  السيما  مرضي  بشكل  املياه 
املياه  ملف  استغالل  وبالتالي  العراقي  باجلانب 
للتأثير على الثروة النفطية العراقية واضاف ان 
العراق يحتاج الى بنى حتتية  وادارة مثلى للثروة 
املائية مبا يتعلق بالري والبزل وبناء السدود ووضع 
خطط  ستراتيجية قصيرة وبعيدة   وال سيما 
بشكل  اليسو  سد  ملء  تركيا   اعلنت  ان  بعد 

واضح وكما بينت معالم املياه في العراق .

@pbçaâÜ€aÎ@‚b»€a@cä€a@ ˝�nç¸@Ô‡‹»€a@úÓ–€a@å◊äfl
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 البينة اجلديدة / عباس سليم اخلفاجي
ميثاق  مؤمتر  من  وفد  زار  مباركة،  خطوة  في 
مبجلس  واملتمثل  املوحد،  العشائري  الشرف 
رابطة  ومجلس  الكرخ  ووجهاء  شيوخ  إسناد 
وزارة  ديوان  االعظمية،  في  النعيم  السادة 
الثالثاء  صباح   واآلثار،  والسياحة  الثقافة 
جاءت  حيث   .٢٠١٨ األول  تشرين   ١٦ املاضي 
الدكتور  من  كل  جهود  وتثمني  لتكرمي  الزيارة 
الثقافة  لوزارة  األقدم  الوكيل  اجلابري  جابر 
عباس  واإلعالمي  والصحفي  واآلثار،  والسياحة 
بغداد  شبكة  عام  مدير  اخلفاجي  سليم 
اإلعالمية، تثميناً لدورهم البارز في إرساء أسس 
ودعائم العمل الثقافي بأطره الصحيحة داخل 
اجلاد  لعملهم  إضافة  الثقافة،  وزارة  وخارج 
متييز  دون  اجملتمع  أفراد  بني  احملبة  أواصر  مد  في 
قال  له  كلمة  ومذهب.وفي  وطائفة  قومية  بني 
إسناد  مجلس  رئيس  الزبيدي  رشيد  الشيخ 

يتحلوا  أن  للمثقفني  «البد  العشائري   الكرخ 
بروح الشجاعة واإلباء، ومن خالل اطالعنا على 
الدكتور  الفاضلني  للسيدين  العطرة  املسيرة 
جابر اجلابري واألستاذ عباس اخلفاجي، عزمنا أن 
يكون لهم تكرمياً خاص، تقديراً وامتناناً لدورهما 
املتميز باجلانب اإلنساني واالجتماعي والوطني، 
ملثل  احلاجة  بأمس  العراق  إن  يقني  على  ونحن 
هذه الشخصيات، سائلني اهللا أن يحذو جميع 
الشجعان».ومن  الرجال  أولئك  حذو  املسؤولني 
ممثالً  النعيمي  التكية  علي  السيد  قال  جانبه 
عن مجلس السادة النعيم في االعظمية..»أبدء 
الرسول األكرم محمد  القول مستذكراً حديث 
صل اهللا تعالى عليه واله وصحبه وسلم حينما 
النِعم) فأن  يُزيل  الترف  فأن  نوا  شوشَ (اخَ يقول 
وإمكانيات  مناصب  من  ارتقى  مهما  اإلنسان 
بعيدين  الناس  فسيكون  بالناس  يحط  ولم 
فأقالمكم  يبشر خير،  وما ملسناه منكم  عنه، 

ومبادئكم  باحلق  الهادرة  وأصواتكم  الشريفة 
لتكرميكم». قادتنا  التي  هي  حتملونها  التي 

قال  للوفد،  وعرفان  وامتنان  شكر  كلمة  وبعد 
ونتواصل  نعمل  اجلابري..»سنبقى  الدكتور 
معكم لكونكم انتم القوة الثقافية والفكرية 
وألننا  األرض،  املتحركة في  واملعنوية احلقيقية 
قد نكتب أشياء وقد ننطق بأشياء ال يقرؤها وال 
ولقاءاتكم  دواوينكم  ولكن  اجلميع،  يسمعها 
من  بكثير  أقوى  وصدى  تأثير  لها  وجتمعاتكم 
فاملسؤولية  وعليه  الدولة،  ومؤسسات  وزارات 
األخالقية والوطنية تُلقى عليكم أكثر مما تُلقى 
أن  للوفد..  اجلابري  املوظفني».وأكد  نحن  علينا 
أي حلظة من  يوم وساعة وفي  أي  تترددوا في  ال 
موصدة  أبواب  هنالك  فليس  الوزارة،  هذه  زيارة 
إنتظاركم،  في  نقية  قلوب  ناك  هُ بل  أمامكم 
األول،  بيتكم  لكونها  لكم  مفتوحة  فالوزارة 
الساحة  إلى  خاللها  من  االنطالق  متمنياً 

عن  اخلفاجي  عباس  واجملتمع.وأعرب  العراقية 
التكرمي،  وهذا  الزيارة  لهذه  وامتنانِه  كره  شُ
للعراق  خلصاً  مُ نديا  جُ يبقى  أن  الوفد  عاهداً  مُ
وشعبه في هذا املكان أو غيره، متمنياً من اهللا 
جل وعال أن يوفق اجلميع وان يبقى العراق واحداً 
القبائل  شيوخ  والسيما  أبنائه  بفضل  موحداً 

والعشائر العراقية األصيلة.وختم اللقاء بإهداء 
الزائرين نُسخاً من كتاب حمل عنوان «الشعر 
وهو  العشرين»  القرن  في  العراقي  السياسي 
إعراباً  اجلابري،  جابر  الشاعر  الدكتور  تألف  من 
وما حمله من طيبة  للوفد  عن شكره وسروره 
التكية  علي  السيد  من  الوفد  وتألف  وكرم. 

النعيمي والشيخ رشيد الزبيدي والشيخ عبد 
النعيمي  سبع  خالد  والسيد  اجلبوري  اجمليد 
من  وكل  املرسومي  خضير  محمد  والشيخ 
السادة قاسم عبداهللا السهالني وفالح حسن 
وبحضور  التميمي  فرج  عبد  وحامد  الزيدي 
اجلبوري  عبدالرحمن  محمد  جاسم  األستاذ 
والنشر.  للترجمة  املأمون  دار  عام  مدير  معاون 
العشائري  الشرف  ميثاق  مؤمتر  أن  يذكر  ومما 
التي جمعت  الطيبة  الثمرات  احد  هو  املوحد، 
وربطت بني قبيلة السادة النعيم في االعظمية 
لبغداد مع مجلس عشائر  الرصافة  من جانب 
الكرخ، وهو وليد مبارك ونواة ملستقبل زاهر بني 
عشائر وقبائل العراق، وغايته الرئيسة تكاتف 
بكل  التفرقة  ونبذ  بينهم  ما  القبائل في  أبناء 
النزاعات  وحل  املآثر  من  العديد  وله  أشكالها، 
أبناء  بني  التفرقة  نبذ  في  اجلادة  واخلطوات 

مناطق بغداد وبقية محافظات العراق.
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بغداد / البينة اجلديدة
 أعلنت وزارة الكهرباء، تنفيذ خطة طوارئ استعداداً لزيارة 
إستثناء  تشمل  السالم}  {عليه  احلسني  اإلمام  أربعينية 
القطع  من  األشرف  والنجف  املقدسة  كربالء  محافظتي 
املبرمج.وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة، مصعب املدرس، 
في بيان تلقت «البينة اجلديدة»  نسخة منه ان االستثناء   
زيارة  اجناح  في  لإلسهام  املاضي،  اخلميس  أول  «منذ  بدأ 
أربعينية استشهاد االمام احلسني {عليه السالم}».وأضاف، 
الوزارة منذ  التي مت تشكيلها في مقر  العمليات  ان «غرفة 
أكثر من شهر، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، 
الدوائر  في  املتقدمة  املالكات  وعضوية  هادي،  احلمزة  عبد 
الفنية {اإلنتاج والنقل والتوزيع} والدائرة اإلدارية، لتكون على 
تواصل مع املديريات املرتبطة بها وحسب االختصاصات في 
حال االحتياج إلى دعم خالل فترة الزيارة، وقد نفذت إجراءات 
عاجلة استعداداً للزيارة، وقد انبثقت عنها جلان من املالكات 
قد  العمليات  «غرفة  ان  املدرس،  الوزارة».وبني  في  املتقدمة 
املناطق  في  واإلنارة  التوزيع  شبكات  لصيانة  آلية  وضعت 
التي مير منها الزائرون إثناء توجههم إلى  كربالء املقدسة، 
الى  الزيارة».وأشار  خالل  الكهرباء  خدمة  دميومة  لضمان 

«استثناء مغذيات اإلنارة من القطع املبرمج للفترة من {١٧ 
اخلفارات  على  التشديد  جانب  إلى   ،{٢٠١٨  /١٠/  ٢٥ لغاية 
حتسبا  مضاعفة  بإعداد  لتكون  الوزارة  قطاعات  كافة  في 
ألي طارئ، مع حتديد حركة العجالت على الطرق الرئيسية 
أسلوب  على  االعتماد  إلى  إضافة  الزائرون،  يسلكها  التي 
الصيانة  الرئيسية ملفارز  واملناطق  التقاطعات  املرابطة في 
«توجيه  الى  املدرس  رسمياً».ولفت  معرفة  باجات  ومبوجب 
املديريات والشركات العامة للتوزيع والنقل كافة بالتنسيق 
والفرات  بغداد  وقيادة عمليات  الكهرباء  مع مديرية شرطة 
األوسط فيما يخص التعليمات اإلدارية والعسكرية اخلاصة 
إلجناز  العمل  وطرق  الصيانة  مفارز  حركة  لتنظيم  بالزيارة 
اإلعمال وتسهيل دخول املعدات وحسب الرقعة اجلغرافية، 
واملعدات،  اآلليات  حيث  من  املفارز  هذه  جاهزية  وجوب  مع 
وقيام مديريات التوزيع كافة حسب مواقع املسؤولية بتقدمي 
خدمة الكهرباء املستمرة إلى املواكب احلسينية في مراكز 
احملافظات والطرق املؤدية من جميع احملافظات إلى محافظة 
الطرق  هذه  إنارة  دميومة  على  التأكيد  مع  املقدسة،  كربالء 

ليالً .
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بغداد / البينة اجلديدة
وهدوء  بصمت  تعمل  التي  االنسانية  املؤسسات  بني  من 
محافظة  في  املنتشرة  االعالم  ووسائل  االضواء  عن  بعيدا 
التي حققتها على  الكبيرة  االجنازات  الرغم من  نينوى على 
اطباء  (مؤسسة  النبيلة هي  االنسانية  رسالتها  اداء  طريق 
السيدة  تديرها  نينوى    محافظة  في  االنسانية)  اجور  بال 
وتتحدد  جيد  كادر  معها  ويعمل  التميمي  فريال  الفاضلة 
املعوزين  املرضى  استقبال  في  املؤسسة  هذه  مسؤوليات 
بامراض مستعصية  ابناء احملافظة املصابني  واملتعففني من 
الى  او  االمد  طويلة  صحية  متابعة  الى  حاالتهم  وحتتاج 
تداخل جراحي داخل العراق او خارجه على نفقة املؤسسة 
مبوجب  العاملة  ااملؤسسة  هذه  وتقوم   . مادي  مقابل  ودون 

اجازة رسمية باستقبال ما ال يقل ٤٠ حالة مرضية اسبوعيا 
اجريت  من  منهم  اخصائيني،  اطباء  على  حاالتهم  تعرض 
ارسلتهم  من  ومنهم  العراق  داخل  جراحية  عمليات  لهم 
شخصي  وبتمويل  هناك  العمليات  الجراء  وايران  تركيا  الى 
فان  ذلك  الى  .وباالضافة  التميمي  فريال  املديرة  قبل  من 
الدخل  وذوي  واملطلقات   االرامل  مبساعدة  تقوم  املؤسسة 
احملدود وتوزيع املواد الغذائية على العوائل املتعففة بني فترة 
واخرى .لذا نرى من الضرورة مبكان مناشدة االجهزة احلكومية 
واملسؤولني في مؤسسات الدولة تقدمي الدعم واالسناد  لهذه 
املؤسسة لتتمكن من االرتقاء بادائها نحو االفضل وتوسيع 
دائرة نشاطاتها لتشمل اكبر عدد ممكن من املواطنني الذين 

يحتاجون الى خدماتها .

@Ú‹Ój„@“aÜÁaÎ@ÚÓ„bé„a@Úéç˚fl@NNHâÏua@˝i@ıbjüa@I

بغداد / البينة اجلديدة / شعد االبراهيمي
دائرة  عام  مدير  احلاج  احمد  شاكر  الدكتور  عقد 
مع  موسعا  اجتماعا  الشعبية  الطبية  العيادات 
مدراء االقسام والشعب للتأكيد على التزام املوظفني 
بالدوام اليومي واخذ البصمة في موعدها احملدد .وشدد 
احلاج على ضرورة محاسبة املوظف املقصر وحتميله 

املسؤولية في حالة تأخره عن احلضور الى الدائرة في 
الوقت احملدد لبدء الدوام وعدم اخذ بصمته .ودعا مدراء 
االقسام والشعب الى مراقبة دوام موظفني والتأكيد 
على االلتزام وعدم التغيب او احلضور في وقت متأخر 
وعدم االستهانة بالدوام وضرورة االنتظام في العمل 

وللدوامني الصباحي واملسائي .

Ô8ä€a@‚aÎÜ€bi@¥–√ÏΩa@‚aån€a@ÒâÎäô@Û‹«@ÖÜíÌ@xbßa
bÁÜ«Ïfl@ø@Ú‡ñj€a@àÅaÎ@

بابل / البينة اجلديدة /  علي شريف
قيادة  مقر  في  اجتماع  عقد  االربعني  زيارة  خالل  الثنائي  التعاون  تنظيم  بهدف 
شرطة بابل ضم حسن فدعم اجلنابي النائب في مجلس النواب عن بابل وحسن 
كمونة عضو مجلس احملافظة بحضور القنصل االيراني منير مسعود حسينيان 
والوفد املرافق ومشاركة العديد من ضباط القيادة اخملتصني٠ وقد ناقش االجتماع 
بابل  وجاهزية  اجلارية  واالستعدادات  األربعني  بزيارة  اخلاصة  املشتركة  اجلهود 
لتقدمي جميع اخلدمات للزائرين الكرام الذين سيتوافدون الى كربالء املقدسة عبر 
احملافظة٠وشهد اجلانبان تدارس ومناقشة االمور التنظيمية فضال عن آلية دخول 
شؤونهم  لتنظيم  ة  املعدّ البرامج  إلى  باالضافة  الزيارة  خالل  اإليرانيني  الزائرين 
وتفويجهم عند العودة٠واكد النائب حسن اجلنابي: ان احلكومة في بابل واجهزتها 
االمنية وكافة دوائرها اخلدمية تعمل وبشكل جاد على وضع االجراءات املناسبة 
لى ما تقدمه  لدخول جميع الزائرين٠من جانبه عبر القنصل اإليراني عن شكره عَ

احملافظة من دعم متواصل الى اجلانب اإليراني مما يعزز العالقات بني الطرفني٠

@Ô„aäÌ¸a@›ñ‰‘€a@…fl@b«b‡nua@Ü‘»m@›ibi
¥»iâ¸a@ÒâbÌã@fi˝Å@Ôˆb‰r€a@ÊÎb»n€a@·Óƒ‰n€بغداد / البينة اجلديدة

أعلنت وزارة التربية، امس السبت، عن اعداد 
دراسات ملناقشة ظاهرة ”التنمر“ وانتشارها 
برامج  اعدادها  مؤكدة  املدراس،  طلبة  بني 
معاكسة ملا بثته العصابات اإلرهابية خالل 
املدن.وقــال  بعض  على  سيطرتها  فترة 
والــدراســات  الـبـحـوث  مـركـز  مـديـر 
إن   ، عـلـو  حـاتـم  بالـــوزارة  الـتـربـويـة 
”ظاهرة التنمر (الروح العدائية) هي ظاهرة 
اجتماعية لم تكن وليدة اليوم بل موجودة 
البيئة  وسببها  فئاته،  اغلب  بني  باجملتمع 
تـكـون  كــأن  الـطـالـب  يقصدها  التي 
او  املـدرسـة  او  املــنــزل  او  الـطـريـق 
االمـاكـن التي يرتادها الطالب من دون علم 

االهل“.وأضاف الطائي، أن ”الـظـاهـرة التي 
متت دراسـتـهـا من قبل مختصني بالشأن 
بــني  تـبـرز  انـهـا  اتـضـح  مبركزه،  التربوي 
ادارات  اتـخـاذ  عـدم  عـنـد  الـطـلـبـة 
عليها“،  للسيطرة  اجــراءات  املــدارس 
من  قدمت  بحثا   ٦١ ”اعـداد  عن  كاشفا 
البحوث،  مركز  الـى  احملافظات  جميع 
البحوث  لعينات  وبحث  منها   ١١ واختيار 
بـتـوصـيـاتـهـا  لـالخـذ  ملـنـاقـشـتـهـا 
سـبـب  ان  اغـلـبـهـا  اكــدت  ان  بـعـد 
انـتـشـارهـا حاليا يـعـود لـكـثـرة مـواقـع 
تلفزيونية  قنوات  وجـود  مـع  الـتـواصـل 
بني  العدواني  السلوك  لتنمية  متعمدة 

الطلبة“.

êâaÜΩa@ø@\ä‡‰n€a^@ÒäÁb√@Úí”b‰Ω@pbçaâÖ@Ü»m@ÚÓi6€a

كاريكاتير

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

@¸Îa@bÿÌäfla@âb»ë@Êdë@Ô‹»�Ì@ÔÿÌäflc@èÓˆâ@fi�Îc@èÓ€@kflaäm
7Å˛a@ÊÏÿÌ@Â€Î@Ô„Ï„b”@Îc@Ô”Ï‘y@âbjn«a@ �›◊@÷Ïœ@È»œäÌÎ

«أمريكا أوالً»  .. براغماتية تنطح أختها أو  تعانقها

    كثيرة هي امراضنا التي حتتاج الى عالج جذري ففي زحمة 
ــلة يوميا من متناقضات العيش املتسافل  االمراض املتناس
نحو الهاوية التي تتداعى فيها البشرية بشكل سريع تزداد   
االمراض النفسية واجلسدية والفكرية بصورة موازية للتطور 
التقني والتكنلوجي وفي الروايات أنه قد وردت احاديث بشأن 
الدواء فقيل أن لكل داء دواء أو في مصادر أكثر من دواء .. وهنا 
ــدواء فتكاثرت االمراض  ــأن إيجاد ال وقفت بعض العقول بش
ــكل مفزع فلم  ــيطر على البشرية بش ــع مداها لتس واتس
ــك بأن الداء كبير جدا سواء أكان فكريا او  يكن هناك من ش
ــديا وان انواع االدوية التي تسكن  اجتماعيا او ثقافيا او جس
اآلالم وال متحوها ولذا فان االوجاع جتد لها مستقرا في العقل 
ــاس ال يوجد عالج  ــد الى ما ال نهاية .. على هذا االس واجلس
ــف ان تلك  ــي جململ االوجاع اليومية .. ولنا ان نستكش نهائ

االحزان واآلالم واالوجاع 
ــب  ــة األطاي ــي مبثاب ه
ــن ملح  ــي عبارة ع وه
لطعم احلياة وهذا رأي 
املصادقة  ــت  ومت ــدمي  ق
عليه بأدلة قد ال تكون 
االجيال  ــد  عن ناهضة 
املقولة  التي تلت هذه 
ــس  . . قد يكون من أس
ــرر ان  ــذه الفكرة ق له
متواجدا  ــم  االل يكون 
االصعدة  ــى  وعل دائما 

االنسانية كافة لتكون احلياة جميلة حسب قراءات سابقة 
ــعادة تفقد  ــج قدمية ألن احلياة لو إمتألت اركانها بالس ونتائ
طعمها وهنا جند إشارة خفية بالقبول القسري لهذه احلياة 
ــة ال تعب فيها وال  ــب الروايات الديني ــذا جتد اجلنة وحس وله
ــتختفي اآلالم واالحزان واملواجع مع بقاء بعض  نصب .. إذا س
ــي احلياة االرضية  ــان ودرج عليها ف ــياء التي رآها االنس االش
ــر دواءً للعل جميعها .. هنا الدواء واحد  وهذا بحد ذاته يعتب
ــتحيل متاما  ــا تطبيقها على األرض فمس ــل كافة .. أم للعل
ــاؤل ملح :  ــة مطلقا .. هنا يبرز تس ــون جن ــن تك ألن االرض ل
ــواب : أليس من  ــة هنا ؟ ويأتي اجل ــا فائدة بحثنا عن األدوي م
ــراض واالعراض  ــن طرق ملعاجلة هذه االم ــق أن نبحث ع املنط
ــعادة دواء ال  ــرية منذ األزل .. الس الطافحة على جبني البش

يتوفر في العراق.

ÚÌÎb:a@ûaäfla

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير
ــاً، وهذا لن  ــقجي جانب ــدعْ خاش فلن
ــفة  ــت على كل ش ــر قضية بات يضي
ولسان، ولننتقل إلى تطبيقات ترامب 
ــكا أوّالً» خارج إطار  األخرى ملبدأ «أمري
ــعودية، أو حتى  اململكة العربية الس
الشرق األوسط بأسره، كما في الصني 
ــي تأكيد  ــلّ االنتقال يفيد ف ــالً؛ لع مث
ــألة: أنّ ترامب  ــذه املس جانب آخر له
ــأن  ــس أوّل رئيس أمريكي يُعلي ش لي
ــوق كلّ اعتبار  ــعار، ويرفعه ف هذا الش
ــن يكون األخير  ــي أو قانوني، ول حقوق
ــدداً  ــاً. صحيح أنه قد يبدو متش حتم
ــواه  ــر البعض، باملقارنة مع س في نظ
ــة البضائع الصينية  ــا في معاقب (كم
برسوم جمركية تبلغ ٢٥٠ مليار دوالر، 
ــة بريد مع  ــه على إلغاء اتفاقي أو عزم
ــام ١٨٧٤!)؛ إال أنّ  ــى ع ــني تعود إل الص
جوهر السياسة، ومعظم تفاصيلها 
ــيجا وحده  أيضاً، ال يجعل ترامب نس
أو فريد عصره.ففي مطلع العام ٢٠٠٠ 
ــة األكثر  ــني مبرتبة «األمّ حظيت الص

تفضيالً» في ميادين التجارة والتبادل، 
ــاصّ خرج  ــريع خ ــب تش ــك مبوج وذل
ــي غمرة  ــة الكابيتول، ف ــت قبّ من حت
ــني  ــني والدميقراطي ــاس اجلمهوري حم
ــر «الفوز بالثالثة»، إذا  معاً. وكان تعبي
جازت هذه الترجمة للتعبير األمريكي 
ــة التي  ــو احلصيل Win ـ Win ـ Win، ه
ــي  األمريك ــس  الرئي ــا  عليه ــتقرّ  اس
األسبق بيل كلينتون في وصف جملة 
ــرى  ــي ج ــة الت ــوالت التجاري البروتوك
ــعبية، أثناء  ــا مع الصني الش توقيعه
ــبق جيانغ  زيارة الرئيس الصيني األس
ــدة. بالثالثة، أو  ــات املتح ــني للوالي زمي
بالضربة القاضية التي تُقاس مبليارات 

ــي في  ــوط دراماتيك ــدوالرات، وبهب ال
مؤشرات العجز التجاري بني الواليات 
ــذي  ــعبية، وال ــني الش ــدة والص املتح
ــد قفز كثيراً لصالح هذه  كان آنذاك ق
ــر املألوف أن  ــن باألم ــرة. ولم يك األخي
الت لصالح الواليات  تنقلب تلك املعدّ
ــا فقط،  ــارة وضحاه ــني زي ــدة ب املتح
ة  ــل بأمّ ــألة تتص ــاً وأنّ املس خصوص
ليست كاألمم العادية: أعداد سكانها 
ــب باملليارات وليس باملاليني كما  س حتُ
ــي  ــا اجلغراف ــال األمم، وموقعه ــي ح ه
ــتركة مع ١٥  يجعلها على حدود مش
ــة واحدة، واقتصادها ينفلت  دولة دفع
ــتهلك  ــه يوماً بعد يوم ويس من عقال
ــيوي  ــغال مثل تنّني آس األعمال واألش
ــبب من  ــع ذلك، أو رمبا بس خرافي؟.وم
ــون يومها  ــداً، اعتبر كلينت ــك حتدي ذل
ــي تقف في  ة الت ــي «األمّ ــني ه أنّ الص
ــخ»، وكان  ــن التاري ــب اخلاطئ م اجلان
ــره الصيني في  ــار نظي يقف على يس
مؤمترهما الصحافي املشترك! ولكن… 

نْ الذي يؤرقه التناقض، حتى إذا كان  مَ
ــوف خارج  ــاً، بني الوق ــاً صارخ صريح
ــان  ــي ميادين حقوق اإلنس ــخ ف التاري
ــة، والصعود على  ــات والليبرالي واحلرّي
ــائل العقود  ــي مس ــخ ف ــف التاري كت
ــا  ــد كم ــتثمار؟ ال أح ــارة واالس والتج
ــن  ــات م ــة مئ ــتثناء حفن ــدو، باس يب

ــقني وأبناء التيبت والداالي الما،  املنش
ــتثناء الرهط احملدود املعتاد الذي  وباس
يواصل معزوفات احلرب الباردة والعداء 
ــا بالفعل  ــيوعية، كأنن س للش ــدّ املق
ــخ  ــن التاري ــة م ــة اخلاطئ ــي احلقب ف

ــب. ــس اجلانب اخلاطئ منه فحس ولي
ــي مليارات  ــال هكذا، واملثل ف وألنّ احل
السعودية كاملثل في مليارات الصني، 
ــتخدام  باس أمريكا  ــاء  رؤس ــي  يكتف
العبارة/ الكليشيه التي تضع الصني 
في اجلانب اخلاطئ من التاريخ باملعنى 
األمريكي، قبيل  السياسي واحلقوقي 

ــمّ التي  ــارات األه ــى العب ــال إل االنتق
ــم  ــي اجلوانب األدس ــني ف ــع الص تض
ــغال. ولم  من التجارة واألعمال واألش
ــم أصحاب هذا  ــاء وحده يكن الرؤس
ــال. بعض  ــي، واحلقّ يُق ن البالغ ــوّ التل
ــي أمريكا،  ــان ف ــان حقوق اإلنس فرس
ــان النفاق وجتزئة احلقّ  وهم غالباً فرس
ــال ومكيال، صرخوا  وكيله بألف مكي
في وجه فيليب موراي كونديت، املدير 
ــغ» آنذاك:  ــركة «بوين ــذي لش التنفي
ــان؟ فردّ الرجل،  وماذا عن حقوق اإلنس
ــني عبارته بنبرة  ــا حاجة إلى تبط دومن
ــد  ــدف! لق ــن الص ــا حملاس ــاخرة: ي س
ــت أقنية  ــني عرض ــي بكني ح كنت ف
التلفزة األمريكية املشاهد الوحشية 
ــى  ــة عل ــرطة األمريكي ــداء الش العت
ــي  ــود) رودن ــي (األس ــن األمريك املواط
الرئيس  كنغ!.للفرسان أنفسهم قال 
ــودون إلى  ــن ملاذا ال تع ــي: «ولك الصين
ــادة؟ ما فعلناه  تاريخ بلدكم أيها الس
ــوى  ــم يكن س ــت ل ــم التيب ــي إقلي ف

ــن نظام قنانة  عملية حترير للعبيد م
ينتمي إلى القرون الوسطى. أليس هذا 
ــكم أبراهام  ــط ما فعله رئيس بالضب
ــاً بالطبع، ولكن  ــن»؟ ليس متام لنكول
ــن منطق براغماتي  املقارنة ال تخلو م
ــل املماثلة واملطابقة؛ وهو  بارع يتوسّ
ــتخدمه جيانغ  أيضاً املنطق الذي اس

ــاحة «تيان  زميني في اختزال مجازر س
ب  ــغب» توجّ ــى «حادث ش ــني» إل آن من
قمعه بقوة القانون، ال لشيء إال لكي 
تتواصل «اإلصالحات السياسية» في 
أجواء االستقرار الضرورية، ولكي تسير 

ــكني  ــوق مثل س خيارات اقتصاد الس
ــدة. ومبعنى  ــادّة النصل في قالب زب ح
ــاً وإن كان حاذق  ــن غامض ــم يك ما، ل
ــس الصيني: هل  ــة، قال الرئي الصياغ

تريدون قطف ثمار هذه «اإلصالحات»؟ 
عليكم إذاً أن تتناسوا الدماء التي روت 

شجرة اإلصالحات لكي تعطي الثمار.
ــت تقابلها  ــة كان ــة أمريكي براغماتي
ــال ذاتها كانت  براغماتية صينية. احل
ناظم العالقات األمريكية ــ الصينية 
ــاز طائرة  ــة احتج ــت حادث ــني وقع ح
ــني،  ــي الص ــة ف ــس األمريكي التجس
ــن. لقد  ــورج بوش االب ــع عهد ج مطل
بدا واضحاً أنّ األعمال والتجارة واملال، 
ــات وحقوق  ــد والنظري ــس العقائ ولي
اإلنسان والدميقراطية، هي التي حتكم 
م، وإليها احتكم الطرفان في  وتتحكّ
ــر وضوحاً أنّ  ــاف. وبدا أكث ــة املط نهاي
ــع القوى العظمى  ــد العالقات م قواع
ليست كثيرة معقدة شائكة، بل هي 
في حال الصني ال تتجاوز ثالثة مبادئ.

هنالك أوالً توطيد األمن الكوني حيث 
بلوغ عالم آمن مزدهر سيكون أسهل 
ــزءاً من  ــون الصني ج ــني تك ــر ح بكثي
السيرورة، ال تلعب وفق قواعد السلوك 
الدولي فحسب، بل تساعد في كتابة 
تلك القواعد وتطبيقها أيضاً. وهنالك، 
ــتقرار  ــة الصينية الس ــاً، الضمان ثاني
ــيا حيثما ال تشعر النفس  أوضاع آس
ــة  بالطمأنين ــة  الكوني ــة  األمريكي
ر في  ــات املتحدة تفكّ الكافية. والوالي
ــمالية، وفي أخرى  دول مثل كوريا الش
مثل إيران والباكستان. واألمن الكوني 
ــواه إلى حظر تصدير  هنا يترجم محت
ــلمية كانت  التكنولوجيا النووية، س
ــدم وقوعها  ــكرية، وضمان «ع أم عس
في األيدي اخلاطئة». ثم وقف صفقات 
ــاً  ــة، وأيض ــلحة الصاروخي ــع األس بي
ــن من الدعم األدبي  التخفيف ما أمك
ــذي متحضه الصني  ــي ال والدبلوماس
بني حني وآخر إلى هذه الدول. والواليات 
ــق «عقلنة»  ــي طرائ ــدة تفكر ف املتح
ــه الصني  ــذي متلك ــو ال ــوت الفيت ص
ــن الدولي،  ــعبية في مجلس األم الش
ــزءاً من  ــذا الصوت ج ــث يكون ه بحي
ــة ــ الغربية  ــاد األمريكي جوقة اإلنش
ـ اآلسيوية.بيت القصيد  بدل الروسيةـ 
ــد العالقات  ــث: توطي ــدأ الثال هو املب
التجارية وتصفية العوائق الكمركية، 
ــعبية أمام  ــات الصني الش اب وفتح بوّ
السلعة األمريكية… دون قيد أو شرط. 
ــدأ وقّعت  ــذا املب ــات ه ــن حيثي وضم
ــراء ٥٠ طائرة بوينغ،  ــني عقداً لش الص
ــراء مفاعالت نووية،  وعقوداً أخرى لش
ــة ترفع املزيد من  وبروتوكوالت مختلف
ــن وتهبط  ــني البلدي ــارة ب ــود التج قي
برقم العجز في امليزانية التجارية (٤٤ 
ــدالت دراماتيكية  ــار دوالر) إلى مع ملي
ــى كلنتون  ــبوقة.وكما التق ــر مس غي
ــني، كذلك  ــع جيانغ زمي ــوش االبن م وب
ــي  ــاراك أوباما وترامب مع ش ــى ب التق
جينبينغ؛ في أجواء من توقيع العقود 
ــة، واحلديث  ــوم اجلمركي أو فرض الرس
ــخ أو خروج منه؛  عن حضور في التاري
ــرى الغائبة دائماً  ــا املعادلة الكب بينم
ــوق  براغماتية تنطح  ــقّ واحلق هي احل

أختها أو… تعانقها!.
* كاتب وباحث سوري 

يقيم َّـ باريس

توطيد العالقات 
التجارية وتصفية 
العوائق الكمركية 
وفتح بوابات الصني 
الشعبية أمام 
السلعة األمريكي 
دون قيد أو شرط

 

يكتفي رؤساء أمريكا باستخدام العبارة (الكليشيه) التي تضع الصني 
َّـ الجانب الخاطئ من التاريخ باِّـعنى السياسي والحقوقي األمريكي 

كلينتون

الرئيس الصيني

ترامب

موقف الرئيس 
األمريكي دونالد 
ترامب من قضية 
الصحفي السعودي 
جمال خاشقجي 
يتوجب أال يفاجئ 
ج  أحداً، حتى السذّ
عن سابق قصد أو 
اعتالل مزمن؛ فعقود 
املليارات الـ١١٠، التي 
أهداها ولي العهد 
السعودي محمد بن 
سلمان إلى ترامب، 
ال يعلو عليها أيّ 
اعتبار آخر يخصّ 
القوانني والشرائع 
وحقوق اإلنسان. 
ما يتوجب التنبّه 
إليه، في املقابل، هو 
مقدار انتشار قناعة 
ترامب هذه في أوصال 
شرائح واسعة في 
اجملتمع األمريكي، 
بات شعار «أمريكا 
أوّالً» ال يستهويها 
على صعيد قومي 
أو سيادي في املقام 
األوّل، وإمنا في ميدان 
واحد محدد هو املال 
واألعمال واالقتصاد 
والعقود اخلارجية.

* صبحي حديدي
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أليس من اِّـنطق أن 
نبحث عن طرق ِّـعالجة 
هذه االمراض واالعراض 
الطافحة على جبني 
البشرية منذ األزل 
فالسعادة دواء ال يتوفر َّـ 
العراق
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ــي اجلديد  ــه الوثائق ــور فيلم ــكل م ــي ماي ــرج األميرك ــق اخمل أطل
ــات النصفية، آمالً بأن  ــن مع اإلنتخاب ــت ١١/٩ « بالتزام «فهرنهاي
يجذب املاليني ليصوتوا ضد اليمني الذي ميثله الكونغرس والرئيس 
ــرطة الوثائقية  ــتخدماً كمية كبيرة من األش ــد ترامب، مس دونال
للمرحلة النازية في ثالثينات القرن املاضي عندما كانت اجلماهير 
ــماع خطب أدولف هتلر وتنساق وراءه ثم توصله إلى  حتتشد لس
ــازي الذي يلوح  ــر تهتف للزعيم الن ــور هذه اجلماهي احلكم. ويص
ــة املعروفة عنه، لكنه يلقي خطبه بصوت ترامب  بيديه بالطريق

وعباراته العنصرية.
ــاريته بوثائقي آخر له قدمه عام  يذكرنا فيلم اخملرج املعروف بيس
٢٠٠٤ ، محذراً من اخلطر الذي ميثله جورج بوش اإلبن. يهزأ من ترامب 
ومن اجلماهير التي تصفق من دون أن تطرح أي سؤال عن مصيرها 
ــرية  ــا يصور الوضع املتردي الذي وصلت إليه البش في عهده، كم
ــن دروس املاضي وجتاوزت  ــون تعلمت م ــرض فيها أن تك ــا يفت فيم
ــت  ــي عهد الرئيس اخلامس واألربعني تكرس ــة القطيع. فف عقلي
ــى أفول، وفي عهده  ــة، بعدما بدت أنها عل ــمالية املتوحش الرأس
ــابق عهدهما  ــاً عادت العنصرية والرهاب من األجنبي إلى س أيض
حتت شعار «أميركا أوالً» وليذهب اآلخرون إلى اجلحيم، متاماً مثلما 
ــعار «أملانيا فوق اجلميع» ويشن احلروب ملنافسة  كان هتلر يرفع ش
إنكلترا وفرنسا على املستعمرات التي ورثتها أميركا وتقيم فيها 
ــكرية، وتهدد العالم بأعتى ترسانة وأكثرها  مئات القواعد العس
ــة إلبادة من  ــل الذكية والغبي ــتخدام القناب ــكاً، ملوحة باس فت
يخالف سياساتها، ومهددة أصدقاءها وحلفاءها بالتخلي عنهم 
ــول مور إنه ال «يقارن  ــم وحيدين إن لم يطيعوا األوامر.\ يق وتركه
ــر بترامب»، ويوضح ملن ال يعرف الفرق  ترامب بهتلر، بل يقارن هتل
ــس األميركي. ويضيف أن  ــور الزعيم النازي يتكلم كالرئي أنه يص
الفكرة خطرت له عندما أطلق فيلمه السابق» أين الغزو التالي» 
ــتفتاء البريطانيني على  ــن اس ــل أيام م ــام ٢٠١٦، قب ــي لندن ع ف
ــأ حينها بانتصار االنفصاليني  االنفصال عن االحتاد األوروبي، وتنب
ــال، وقال إن «النظام خذلهم  ــا التقى أعداداً كبيرة من العم بعدم
ولن يربحوا»، متاماً كما خذل نظام اإلنتخابات في الواليات املتحدة 
ــلطة إلى ترامب وأصحابه من الطبقة  ــلموا الس األميركيني فس
ــية. ويتابع اخملرج احلائز على األوسكار أنه ال يقصد من  األوليغارش
ــر «الترامبية»  ــخصياً، بل تصوي ــد تصوير ترامب ش فيلمه اجلدي
وعصرها، ويتساءل: «كيف وصلنا إلى هذا الدرك من اإلنحطاط؟». 
ــبعني عاماً على  ــف عادت النازية لتغزو الغرب بعد أكثر من س كي

القضاء عليها عسكرياً؟
ــر تأثير الترامبية على الواليات املتحدة، بل يتجاوزها إلى  ال يقتص
ــا  ــر في فرنس ــا، وقد بدأت األحزاب اليمينية املتطرفة تنتش أوروب
ــر... وها هو  ــبانيا واجمل ــا وأملانيا، وتنتصر في إيطاليا وإس وبريطاني
ــيل  ــون ينتقل إلى بروكس ــتيف بان ــابق س ــاعد ترامب الس مس
ــاعدتها في الوصول إلى السلطة. قد  لتوحيد هذه األحزاب ومس
ــوا ضد الترامبية في  ــق أمل مور في جذب املاليني ليصوت ال يتحق
ــات النصفية إلعادة انتخاب  ــات املتحدة وقد متهد اإلنتخاب الوالي
ــه اجلديد صرخة أخرى  ــس األميركي لوالية ثانية. لكن فيلم الرئي

في هذا العالم احملاط باملآسي، خصوصاً في العالم العربي.

مصطفى زين 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــار  بولتون مستش ــون  يزور ج
ــي  األميرك ــي  القوم ــن  األم
ــكو هذا األسبوع إلجراء  موس
إبالغ  ــن  ــات قد تتضم محادث
ــزام  اعت ــروس  ال ــؤولني  املس
ــحاب  االنس املتحدة  الواليات 
من معاهدة األسلحة النووية 

املتوسطة املدى.
ــن أن بولتون  ــم م ــى الرغ وعل
سيناقش موضوعات رئيسية 
ــؤولني الروس  ــع املس ــرى م أخ
ــاع في كوريا  من بينها األوض
ــوريا  ــمالية وأوكرانيا وس الش
ــع أيضا بحث تلك  فمن املتوق
ــام ١٩٨٧  ــة املبرمة ع االتفاقي
ــدة واالحتاد  ــني الواليات املتح ب

السوفيتي سابقا.
ــلحة  ــب معاهدة األس وتتطل
النووية املتوسطة املدى، التي 
ــاوض عليها رئيس الواليات  تف
املتحدة في ذلك الوقت رونالد 
ــوفيتي  ــم الس ــان والزعي ريج

ميخائيل غورباتشيف وصدق 
ــيوخ  الش ــس  مجل ــا  عليه
ــة  ،إزال ــام ١٩٨٨  ــي ع األمريك
ــة  ــخ النووي ــن الصواري البلدي
ــرة  القصي ــة  والتقليدي

واملتوسطة املدى.
ــدة  املتح ــات  الوالي ــد  وتعتق
ــة.  ــت االتفاقي ــيا خرق أن روس

تاميز  نيويورك  وقالت صحيفة 
إن بولتون سيبلغ موسكو بأن 
واشنطن تعتزم االنسحاب من 
ــؤولو  ــدة. ولم ينف مس املعاه

البيت األبيض هذا التقرير.
ــإدارة  ــر ب ــؤول كبي ــال مس وق
ــد ترامب « على  ــس دونال الرئي
ــن اعتراضاتنا تواصل  الرغم م

ــر صواريخ  ــيا إنتاج ونش روس
ــروز محظورة وجتاهل دعوات  ك

للشفافية».
وقد يكون لالنسحاب من هذه 
تبعات ضخمة على  املعاهدة 
السياسة الدفاعية األميركية 
ــني  الص ــاه  وجت ــيا  آس ــي  ف
ــتراتيجية  اإلس ــتها  منافس

الرئيسية التي يخوض ترامب 
معها حربا جتارية.

ــي  ــا ف ــت طرف ــني ليس والص
ــت أمواال  ــد أنفق ــدة وق املعاه
ــخ  الصواري ــى  عل ــرة  كثي
ــت الذي  ــي الوق ــة ف التقليدي
ــلحة  حتظر فيه معاهدة األس
النووية املتوسطة املدى حيازة 
ــخ  صواري ــدة  املتح ــات  الوالي
ــن األرض  ــتية تطلق م باليس
ــخ كروز يتراوح مداها  أو صواري

بني ٥٠٠ و٥٥٠٠ كيلومتر.
ــس  ــني إن الرئي ــال الكرمل  وق
فالدميير بوتني يعتزم االجتماع 
ــة  ــرت وكال ــون. وذك ــع بولت م
ــون  ــية أن بولت ــالم الروس اإلع
ــي  ف ــات  اجتماع ــيعقد  س
ــكو يومي ٢٢ و٢٣ أكتوبر  موس

تشرين األول .
ــدة  تغري ــي  ف ــون  بولت ــال  وق
ــه يعتزم مقابلة  على تويتر إن
ــؤولني روس كبار لكنه لم  مس
ــر إلى بوتني. وقال «أتوجه  يش

ــاء  للق ــوم)  غدا(الي ــكو  ملوس
ــن  م ــار،  كب روس  ــؤولني  مس
اخلارجية سيرغي  وزير  بينهم 
ــس األمن  ــروف وأمني مجل الف
ــي نيكوالي باتروشيف،  الروس
ملواصلة املناقشات التي بدأت 

في هلسنكي بني بلدينا».
ــب  لترام ــدون  منتق ــم  واته
ــاهل  الرئيس األميركي بالتس
ــب أعضاء  ــيا ويطال ــع روس م
ــني  احلزب ــن  م ــرس  بالكوجن
الدميقراطي واجلمهوري بفرض 
ــى  عل ــات  العقوب ــن  م ــد  مزي

موسكو.
ــبب  بس ــات  عقوب ــت  وفرض
ــيا في  ــتباه بتدخل روس االش
ــات بالواليات املتحدة  االنتخاب
ــرى واألزمة األوكرانية  ودول أخ
وراء هجوم  ــا  بوقوفه ومزاعم 

بغاز األعصاب في بريطانيا.
ــني أي تدخل في  ونفى الكرمل
ــي  ف ــه  أو ضلوع ــات  االنتخاب

الهجوم بغاز األعصاب.

وكاالت / البينة الجديدة
بدأ الناخبون في أفغانستان في 
ــبت  اإلدالء بأصواتهم امس الس
ــة طغى  ــات برملاني انتخاب ــي  ف
ــرب  املضط ــم  التنظي ــا  عليه
ــاد والعنف  ــم بوجود فس ومزاع
ــل االنتخابات  ــرض تأجي الذي ف
في إقليم قندهار االستراتيجي 

بجنوب البالد.
ــي  الت ــدة  املتح األمم  ــت  وحث
ــة األفغان  ــذه العملي ــم ه تدع
ــذه الفرصة  ــتغالل ه على ”اس
ــتوري  الدس ــم  ــة حقه ملمارس
ــى  إل ــت  ودع ــت“  التصوي ــي  ف
ــراء االنتخابات في مناخ آمن  إج

ــؤولون  ــعر املس ومضمون. ويش
ــؤدي العنف إلى  ــن أن ي ــق م بقل
ــاركة  إحجام الناخبني عن املش
ــي  ــيما ف ــت والس ــي التصوي ف
ــرطة  ــد ش ــال قائ ــاب اغتي ِأعق
ــوم اخلميس املاضي مما  قندهار ي
ــى تأجيل  ــلطات عل ــر الس أجب
االنتخابات في اإلقليم أسبوعا.

وأصدرت حركة طالبان سلسلة 
ــاس إلى  ــت فيها الن ــات دع بيان
ــا تعتبره  ــاركة فيم ــدم املش ع
ــارج  ــن اخل ــة م ــة مفروض عملي
ــرض  ــال تع ــن احتم ــذرت م وح

مراكز االنتخابات لهجمات.
ــا من  آالف ــلطات  الس ــرت  ونش

ــر  ــش عب ــرطة واجلي ــراد الش أف
ــعة  ــن مت اغتيال تس البالد ولك
تل  قُ ــا  ــل كم بالفع ــحني  مرش
ــي هجمات  ــخاص ف مئات األش

لها صلة باالنتخابات.
ــز االقتراع أبوابها  وفتحت مراك
ــابعة صباحا  ــاعة الس في الس
ــن املقرر أن  ــت احمللي وم بالتوقي
يستمر التصويت حتى الساعة 
الرابعة مساء. ونتيجة صعوبة 
ــتان  ــع النتائج عبر أفغانس جم
ــج اإلجمالية  ــرف النتائ ــن تًع ل

قبل أسبوعني على األقل.
وقالت جلنة االنتخابات املستقلة 
ــرف على التصويت إن  التي تش

خططت  االنتخابية  السلطات 
ــود ٧٣٥٥ مركز اقتراع  أصال لوج
ــوى فتح  ــنى س ــن لن يتس ولك
ــارات  ــط العتب ــز فق ٥١٠٠ مرك
ــات  ــت االنتخاب ــة. وتأجل أمني
ــبب  أيضا في إقليم غزنة بس
خالفات بشأن متثيل اجلماعات 
ــة. ويبلغ عدد  ــة اخملتلف العرقي
الناخبني املسجلني ٨٫٨ مليون 
ــن املعتقد  ــن م ــخص ولك ش
ــروف ،تقول  ــر مع ــددا غي أن ع
ــي  ــغ ٥٠ ف يبل ــه  أن ــرات  تقدي
ــجل بطريق  املئة أو أكثر، مس
التحايل أو بشكل غير سليم. 
ــحا  ويتنافس نحو ٢٤٥٠ مرش

ــس األدنى  ــد اجملل ــى مقاع عل
ــي يبلغ عددها  ــن البرملان الت م
ــن بينها مقعد  ــدا م ٢٥٠ مقع

مخصص لألقلية السيخية.

ــع  يراج ــتور  الدس ــب  ومبوج
ــدق  ويص ــني  القوان ــان  البرمل
ــلطة  عليها ولكن ليس له س

حقيقة تذكر.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــة  ــة الكندي ــت احلكوم أعلن
ــتعدّ  اجلمعةاملاضي  أنّها تس
ــن  م ــة  مجموع ــني  لتوط
ــوذ البيضاء“،  ــي ”اخل متطوّع
ــي مناطق  ــي ف ــاع املدن الدف
السورية  الفصائل  ــيطرة  س
املعارضة، وأفراد من عائالتهم، 
مشيرة إلى أنّها لن تعلن عن 
ــد وصولهم ألراضيها وال  موع

أين سيتم توطينهم.
وقالت وزير اخلارجية كريستيا 
ــؤون الهجرة  فريالند ووزير ش
ــية أحمد  ــني واجلنس والالجئ
ــترك إنّ  ــني في بيان مش حس
ــع مجموعة  ــدا تعمل م ”كن
أساسية من احللفاء الدوليني 
ــادة توطني مجموعة  على إع
من اخلوذ البيضاء وعائالتهم 
بعد أن اضطروا إلى الفرار من 
نتيجة استهدافهم  ــوريا  س
ــام  النظ ــل  قب ــن  م ــداً  حتدي

السوري وداعمته روسيا“.
ــان أنّ متطوّعي  ــاف البي وأض

ــهدوا بأمّ  ــوذ البيضاء ”ش اخل
ــعفني،  العني، بوصفهم مس
ــم  اجلرائ ــر  أكث ــن  م ــاً  بعض
ــي ارتكبها نظام  ــة الت املروّع

ــر الوزيران  ــد اجملرم“. وذكّ األس
في بيانهما بأنّ ”كندا دعمت 
عمل اخلوذ البيضاء من خالل 
ــع  التوسّ ــاعدتهم على  مس

ــد من املتطوّعني  وتدريب املزي
ــاء  النس ــد من  املزي ــب  وتدري
األرواح“،  ــن  م ــد  املزي ــاذ  وإنق
ــه ”لدينا  أنّ ــى  دين عل ــدّ مش

التزام أخالقي ملساعدة هؤالء 
دين وعائالتهم“. األفراد املهدّ

ــإنّ  ف ــان  البي ــب  وبحس
ــاء  ــوذ البيض ــي اخل ”متطوّع
وأفراد عائالتهم يسيرون على 
ــم في  ــادة توطينه ــق إع طري
كندا مبا يتماشى مع املعايير 
ــا  لدين ــدة  املعتم ــة  القانوني

إلعادة التوطني“.
ــد الوزيران حرصهما على  وأكّ
ــراد  ــالمة أف ــالمتهم وس ”س
ــا زالوا في  ــم الذين م عائالته
ــه  ــى أنّ دا عل ــدّ ــوريا“، وش س
ــدار معلومات  ــم إص ــن يت ”ل
ــن تواريخ الوصول  لة ع مفصّ

أو املواقع“.
ــى أن ”طلبات  ولفت البيان إل
ــم معاجلتها في  ــرة تت الهج
ــن  ــاء م ــم االنته ــارج ويت اخل
الفحص األمني قبل السماح 
ــواً إلى  ــفر ج ــني بالس لالجئ

كندا“.
 وكان األردن أعلن في ٢٢ متوز/ 
ــتقبل  يوليو املاضي انه اس

ــوذ  ”اخل ــر  عناص ــن  م  ٤٢٢
ــاء“، فرّوا من مناطق  البيض
جنوب سوريا قبل استعادة 
ــوري السيطرة  اجليش الس
ــة  ــوا اململك ــا، ودخل عليه
ــرائيل، وذلك  عن طريق اس
إعادة توطينهم في  بهدف 

بريطانيا وأملانيا وكندا.
ــى أفراد  ــرّف العالم عل وتع
ــا  ــاء“ بعدم ــوذ البيض ”اخل
ــائل  رت صورهم وس ــدّ تص
ــم يبحثون بني  ــالم وه االع
ــن عالقني حتت  األنقاض ع
ــون  يحمل أو  ــي  املبان ركام 
بالدماء  ــني  ب مخضّ أطفاال 

الى املشافي.

”اخلوذ  ــة  مجموع وظهرت 

البيضاء“ عام ٢٠١٣، عندما 

كان الصراع السوري يقترب 

ــث. ومنذ  الثال ــه  ــن عام م

ــل أكثر من  ــها، قت تأسيس

ــوّع في صفوفها  ٢٠٠ متط

وأصيب نحو ٥٠٠ غيرهم.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــن  ــش  ع ــم داع ــرج تنظي أف
ـــ٢٧  ال ــن  الرهائ ــن  م ــتة  س
ــوز/ ــي مت ــم ف ــن خطفه الذي

ــي  ف ــوم  هج ــالل  خ ــو  يولي
ــويداء بجنوب  محافظة الس
النظام  ــراج  إف لقاء  ــوريا،  س
ــالت لديه  ــاء معتق ــن نس ع
ودفع  ــم بهن  التنظي يطالب 
ــاد املرصد  ــا أف ــة، وفق م فدي
السوري حلقوق اإلنسان امس 

السبت.
ــر املرصد رامي عبد  وقال مدي
ــرى اإلفراج  ــه «ج ــن إن الرحم
خالل الليل عن ٦ مختطفني 
ومختطفات من سكان ريف 
السويداء الشمالي الشرقي» 
وأربعة أطفال.  ــيدتان  هم س
ــا «أول دفعة من  ــح أنه وأوض
املتحتجزين  الـ٢٧  اخملتطفني 
ــن يبلغ  ــدى التنظيم والذي ل
ــم الكامل ١٨ طفال و٩  عدده

مواطنات».
وأضاف أن ذلك جرى في سياق 
ــوات تنفيذ كامل  «أولى خط
صفقة» مت التوصل إليها مع 
نظام دمشق تقضي بتسليم 
«أكثر من ستني معتقلة لدى 
قوات النظام طالب التنظيم 
ــغ ٢٧  ــليم مبل ــن» و»تس به
التنظيم  دوالر». وشن  مليون 
متوز/يوليو   ٢٥ ــي  ف ــرف  املتط
ــات متزامنة  ــلة هجم سلس
على مدينة السويداء وريفها 
ــفرت عن مقتل  الشرقي، أس

ــخصا، في  ــن ٢٦٠ ش أكثر م
ــة  ــر دموي ــو األكث ــداء ه اعت
ــة منذ  ــة الدرزي ــال األقلي يط
ــوريا.  ــي س ــزاع ف ــة الن بداي
وخطف التنظيم معه ثالثني 

شخصاً.
ــن، قام  ــف الرهائ ــذ خط ومن
ــس من  ــي اخلام ــم ف التنظي
شاب  بإعدام  ــطس  آب/أغس
ــع  ــا) بقط ــي (١٩ عام جامع
ــام وفاة  ــه، وأعلن بعد أي رأس
ــنة (٦٥ عاما) من  سيدة مس
ــاكل  الرهائن جراء مش ــني  ب
ــي  ف ــن  أعل ــم  ث ــة،  صحي
ــرين األول/أكتوبر  ــع تش مطل
ــة  ــابة في اخلامس ــدام ش إع

والعشرين من العمر.
ــف، تولت  ــر عملية اخلط  وإث
ــع  م ــيق  بالتنس ــيا  روس
ــورية التفاوض  احلكومة الس
ــكلت  ــع التنظيم. كما ش م
ــالت اخملطوفني مع ممثلني  عائ
ــدا  ــة وف ــات الديني للمرجعي
محليا للتفاوض. إال أن جميع 

املساعي بقيت متعثرة.
وقام أقرباء الرهائن بتظاهرات 
ــى  مبن ــام  أم ــوا  واعتصم
احملافظة في مدينة السويداء 
ــني احلكومة بالتدخل  مطالب

إلطالق سراح اخملطوفني.
وتشكل محافظة السويداء 
ــدروز  ل ــي  الرئيس ــل  املعق
ــوريا الذين يشكلون نحو  س
ــن إجمالي عدد  ــي املئة م ٣ ف

السكان.

وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيلية  اإلس ــدات  التهدي ــم  رغ ــى  عل
ــي املصري  ــاعي الوفد األمن ــزة، ومس لغ
ــاس»  ــة «حم ــديد حرك ــة، وتش للتهدئ
ــيرات العودة»، إال أن  ــلمية «مس على س
ــاوالت التهدئة في املنطقة احلدودية  مح
ــم تنجح. وقال  ــرائيل ل بني القطاع وإس
ــوا  ــبان اقتحم ــرات الش ــهود إن عش ش
ــاً  موقع ــوا  وأحرق ــل  الفاص ــياج  الس
للقناصة اإلسرائيليني، فيما أفاد اإلعالم 
ــطينيني  ــباناً فلس ــأن ش ــرائيلي ب اإلس
اقتحموا السياج واستولوا على معدات 
عسكرية شمال القطاع، وعادوا بسالم 
إلى غزة. وعلى رغم أن اجليش اإلسرائيلي 
ــطينياً بالرصاص والغاز  أصاب ١٣٠ فلس
املسيل للدموع، إال أن مستوى اإلصابات 
كان أقل من اجلمع املاضية من «مسيرات 
العودة». وفي إطار التفاهمات بني مصر و 
«حماس»، علمت مصادر أن الوفد األمني 
ــة خالل  ــادة احلرك ــب من قي ــري طل املص
ــاء أول من أمس، ضبط  لقاء في غزة مس
امليدان، وتقليل اخلسائر، وعدم االحتكاك 

ــد قوة ضخمة على  مع العدو الذي حش
ــلمية وشعبية  احلدود، والتأكيد على س
ــتمراريتها.  واس ــا  وأدواته ــيرات  املس
وأوضحت مصادر فلسطينية لـ «احلياة» 
أن «حماس» رفضت طلبنيْ للوفد األمني 
هما وقف املسيرات، واالبتعاد عن السياج 
ــافة ٥٠٠ متر. وأضافت أن وزير  األمني مس
االستخبارات املصرية اللواء عباس كامل 
ــيزور غزة األسبوع املقبل، نافية بذلك  س

أن الزيارة ألغيت.
وكان نائب رئيس «حماس» في قطاع غزة 
خليل احلية صرح: «أكدنا للوفد أننا نريد 
ــرائيلي  وبكل قوة أن ينتهي احلصار اإلس
ــتمرار مسيراتنا  املفروض على غزة، واس
ــي تريد حتقيق  ــعبي الت ــي إطارها الش ف

أهدافها الوطنية».
ــة الوطنية  ــع في الهيئ ــال قيادي رفي وق
ــر احلصار إن  ــيرة العودة وكس العليا ملس
٤٨ ألف فلسطيني شاركوا في «مسيرة 
العودة» في املناطق اخلمس في القطاع، 
ــرق غزة. وأضاف أن  ــم ٢٠ ألفاً في ش بينه
ــار بكثافة  ــم تطلق الن ــوات االحتالل ل ق

على املتظاهرين كما حدث في أيام جمع 
ــابقة، على رغم قص عشرات الشبان  س
ــس حال  ــا يعك ــه، م ــياج واقتحام الس
اإلرباك وعدم قدرة االحتالل على التعامل 

مع املسيرات.
وأفادت وزارة الصحة التابعة لـ «حماس» 
ــطينياً على األقل  ــزة أن ١٣٠ فلس في غ
ــات مع  ــالل املواجه ــروح خ ــوا بج أصيب

اإلسرائيليني، بينهم ٧٧ بالرصاص احلي، 
ــن الطواقم الطبية  ــالً وأربعة م و٢٥ طف

والصحافيني.
ــرس»  ــس ب ــة «فران ــل وكال ــر مراس وذك
ــاس» حضوا  ــن «حم ــن م ــر أم أن عناص
ــن  ــراب م ــدم االقت ــى ع ــن عل املتظاهري
ــع إطالق  ــوا من ــدودي وحاول ــياج احل الس
ــم اقترب  ــة، لكن بعضه ــات حارق بالون

ــرون إطارات  ــعل آخ ألمتار عدة، فيما أش
ــقطت قرب  ــوا بالونات حارقة س وأطلق

السياج الفاصل.
ــيرات العودة  ــة العليا ملس وكانت الهيئ
دعت إلى «احلفاظ على الطابع السلمي» 
ــا دعا عدد من  ــات اجلمعة، كم الحتجاج
ــاجد املتظاهرين إلى «عدم  خطباء املس
ــرات اجلمعة «حتى ال  ــور» في تظاه الته

تكون هناك ضحايا».
ــم  ــة باس ــت ناطق ــرائيل، قال ــي إس وف
ــارات  بإط ــوا  دفع ــني  احملتج إن  ــش  اجلي
ــل يدوية وعبوات  ــتعلة، وألقوا قناب مش
ــدود.  ــر احل ــوات عب ــوب الق ــفة ص ناس
ــتهدفت  ــرة حربية اس ــت أن طائ وأضاف
خلية أطلقت بالونات حارقة من جنوب 
ــتوطنات غالف غزة.  ــاع نحو مس القط
ــرائيلية أن وزير  ــت الصحافة اإلس ونقل
ــع باجتاه  ــدور ليبرمان يدف ــاع أفيغ الدف
ــية» لـ «حماس»، إال  توجيه «ضربة قاس
أن احلكومة األمنية املصغرة قررت جعل 
ــن دون االنزالق إلى مواجهة  الرد أقوى، م

مفتوحة وحرب.
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عصمت أكتشا

ــلطة مستقلة نسبياً  متتّع اجليش، لوقت طويل، بس
ــالب  ــاب االنق ــي أعق ــة. فف ــة التركي ــي اجلمهوري ف
العسكري في العام ١٩٨٠ وخالل مرحلة التسعينات، 
ــورة حول اجليش،  ــلطوية، املتمح نت الدولة الس متكّ
ــا. بيد أن  ــت دعائمه ــها وتثبي ــادة إنتاج نفس من إع
ــزب العدالة والتنمية  ل بعد وصول ح ــذا الواقع تبدّ ه
ــلطة في العام ٢٠٠٢، والذي أسفر عن كبح  إلى الس
ــكرية. بالفعل، كان النصر  ــلطة املؤسسة العس س
ــلّحة  ــوات املس ــد الق ــية ض ــة السياس ــي املعرك ف
ــزب هيمنته على  ــط هذا احل ــبيل الوحيد ليبس الس

الدولة التركية.
ــزب العدالة  ــية التي أتاحت حل ــن العوامل األساس م
ــه حتلّى  ــش أن ــى اجلي ــطوته عل ــرض س ــة ف والتنمي
ــيطرة املدنية.  ــني لفرض الس ــاإلرادة والقوة الالزمت ب
ــت احلكومة بقيادة  ــني العامَني ٢٠٠٢ و٢٠٠٥، طبّق فب
ــتورية وقانونية  حزب العدالة والتنمية إصالحات دس
ــي،  ــاد األوروب ــى االحت ــام إل ــة لالنضم ــت مطلوب كان
ــة العسكرية، ال  ت لكبح نفوذ املؤسس مَ ــتُخدِ واس
ــيما نفوذ مجلس األمن القومي. كذلك، ساهمت  س

ــا احلكومة في  ــأت إليه ــبية التي جل ــة النس التهدئ
ــذه العملية، عبر  ــير ه امللف الكردي آنذاك، في تيس
ــاهم إلى حد كبير  ــنّجات في نزاعٍ س تخفيف التش
ــكر في  ــيع هامش املناورة املتاح أمام العس في توس
ــل) ٢٠٠٧، وضعَ اجليش  ــان (أبري ــن في نيس الدولة.لك
ــح عبداهللا غول، وهو من كبار قياديي  فيتو على ترشّ
ــة اجلمهورية، ما دفع  ــزب العدالة والتنمية، لرئاس ح
ــرة أكبر مع اجليش،  باحلزب إلى خوض مواجهة مباش
ــوز ابتداءً من  ــون وبالي ــق محاكمتَي إرغينك من طري
ــر من كبار الضباط  م عددٌ كبي ــام ٢٠٠٨. فقد اتُّهِ الع
ــي اخلدمة – مبن  ــن ف ــن، والذي ــكريني املتقاعدي العس
ــة األركان في القوات  ــابقون لهيئ ــم القادة الس فيه
ــة والبرية، إلى جانب مجموعة كبيرة  اجلوية والبحري
من الصحافيني واحملامني والسياسيني واألكادمييني – 
ــجن.  م عليهم بالس بالتآمر إلطاحة احلكومة، وحكِ
وبعد استفتاء العام ٢٠١٠، وبفضل هذه اآللية، أصبح 
حزب العدالة والتنمية يسيطر تدريجياً على هيئات 
ــتورية، واجمللس  ــة الدس ــى مثل احملكم ــة أعل قضائي
ــني. وأدّت التغييرات  ــني العام ع ــى للقضاة واملدّ األعل
ــلطة اجليش على  ــحٍ إضافي لس ــتورية إلى كب الدس
ــى.  ــكري األعل ــس العس ــكرية واجملل ــم العس احملاك
ــاهم في حتقيق  ــي لم يس ــرض احلكم املدن ــد أن ف بي
ــية أو العالقات املدنية  ــلطات السياس دمقرطة الس
ــا بعد العام  ــالد. ففي مرحلة م ــكرية في الب - العس
ــاكل اجتماعية وسياسية،  ٢٠١٣، واجهت البالد مش

ــلطوية  ما دفع بحزب العدالة والتنمية إلى تعزيز س
ــلطته  ــاعي احلزب لتثبيت س الدولة. وقد عانت مس
ــة في انتخابات حزيران (يونيو) ٢٠١٥، عندما  انتكاس
د  ــكيل حكومة حزب واحد. غير أن جتدّ ــل في تش فش
ــة الحقة أتاح  ــراد في مرحل ــكرة النزاع مع األك عس
ــلطوية، ناهيك عن  ــو الس ــوح أكثر نح ــة اجلن للدول
ــود الذي بذله الرئيس رجب طيب أردوغان لتغيير  اجمله
الدستور وإرساء منظومة رئاسية معزَّزة الصالحيات 

ردة. استطاع من خاللها ترسيخ نفوذه بصورة مطّ
ــعى عناصر في اجليش،  ــوز (يوليو) ٢٠١٦، س في ١٥ مت
ــى إطاحة  ــة غولن، إل ــم حرك ــرّكَ معظمهم باس حت
نيت  ــده، إال أن احملاولة مُ ــان عبر تنفيذ انقالب ض أردوغ
ــة طوارئ  ــا أدّت إلى فرض حال ــرعان م ــل، وس بالفش
ــن ١١٦٠٠٠  ــر م ــن إقالة أكث ــفرت ع ــالد، أس ــي الب ف
ــعة  ــف حكومي، فضالً عن حمالت تطهير واس موظ
ــط. كذلك، أقرّت  ــت نحو ٨٢٠٠ ضاب ــي اجليش طاول ف
ــة العالقات  ــادت هيكل ــني جديدة أع ــة قوان احلكوم
ض إلى  اً أو خفّ ــدّ ــع ح ــكرية، ما وض ــة - العس املدني
ــة لهيئة  ــي كانت ممنوح ــر الصالحيات الت ــد كبي ح
ــائر  ــوات اخملتلفة، وس ــادات الق ــة، وقي األركان العام
ــع صالحياتها  ــد توزي ــكرية. وأُعي ــات العس املؤسس
ــي، ووزارة اخلارجية، ومكتب  ــى وزارة الدفاع الوطن عل
ــم التغييرات،  ــب الرئيس.من أه ــس الوزراء، ومكت رئي
ــة واجلوية بوزارة  ــادات القوات البرية والبحري إحلاق قي
الدفاع الوطني، والقيادة العامة لقوات الدرك وقيادة 

نِح الرئيس  ــواحل بوزارة الداخلية. كذلك مُ خفر الس
ــرة لقادة  ــس الوزراء صالحية إصدار األوامر مباش ورئي
ــرت هيكلية العضوية  ــكرية. كما تغيّ القوات العس
ــر اجتماعاته،  ــى، وتواتُ ــكري األعل ــي اجمللس العس ف
ــتخدامه سلطته، بطريقة ساهمت في ترسيخ  واس

السيطرة احلكومية.
ــكرية  ــدت احلكومة إلى إغالق املدارس العس وقد عم
ــة)،  ــة والثانوي ــدارس التكميلي ــتوى امل ــادل مس (تُع
ــكرية  ــات احلربية واألكادمييات العس ووضعت الكلي
ــات  ــي ودراس ــتوى جامع ــي مبس ــل العلم (للتحصي
ــاع الوطني اخلاضعة  ــت إدارة جامعة الدف ــا)، حت علي
ــابقاً، كان اجليش  ــاع. س ــلطة وزارة الدف ــا لس بدوره
ــة، وقد حرص  ــات التربوي ــيطر على هذه املؤسس يس
ــرات تأثيرٌ على تدريب  ــون على أال يكون للتغيي املعني

العسكريني وجتنيدهم.

ــتَني مهمتني في  س ــرات أيضاً في مؤسّ ــت تغيي أُجريَ
ــات الدفاعية  ــارية الصناع ــاع الدفاع – مستش قط
ــلحة التركية – وقد  ــوات املس ــة تعزيز الق ومؤسس
ــاز  ــز جله ــس. وأُجي ــب الرئي ــا مبكت ــت كلتاهم حلِقَ

أُ
ــرةً  ــتخبارات الوطنية، الذي بات يتبع اآلن مباش االس
ــة حول العاملني  ــالد، إجراء حتقيقات أمني لرئيس الب
ــات  ــي، والوكاالت واملؤسس ــاع الوطن ــي وزارة الدف ف
ــي اخلدمة  ــكريني ف ــالً عن العس ــا، فض ــة له التابع

الفعلية وخارج اخلدمة.

 

صالح الحسن

ــاع األمريكي جيم  ــر الدف ــرار وزي ــار ق   اث
ــخ  صواري ــات  منظوم ــحب  س ــس  ماتي
ــادة للطيران من  «باتريوت الدفاعية املض
والبحرين)  ــت  (الكوي ــني  دولتني خليجيت
ــى األردن ، العديد من عالمات  ــة ال ، اضاف
ــتفهام خاصة في ظل قرع الواليات  االس
ــرب ضد ايران.صحيفة  املتحدة طبول احل
ــة من االدارة  ــتريت جورنال» املقرب وول س
ــذه اخلطوة   ــفت ه ــة التي كش االمريكي
ــاع  ــل وزارة الدف ــادر داخ ــن مص ــال ع نق
ــيتم  االمريكية (البنتاغون) ، قالت انه س
ــحب اربع بطاريات صواريخ من بينها  س
ــي الكويت، واحدة في  اثنتان تتمركزان ف
ــو  ــدف ه ــن واالردن، واله ــن البحري كل م
ــي مواجهة أي  ــادة متوضعها لتكون ف إع
ــة  ــني وروسيا.رئاس ــن الص ــر قادم م خط
ــميا  ــة األركان الكويتية اعترفت رس هيئ

ــا  وقال  ــحب منظومتني من أراضيه بس
ــا حلماية  ــمها انهما كانت ــدث بأس متح
ــدة الدوحة ،  ــة في قاع ــوات االمريكي الق
ــيق معها،  ــذه العملية متت بالتنس وان ه
ــة، ان  ــة االركان الكويتي ــدة ، أي هيئ مؤك
الكويتية  ــوت  الباتري ــخ  منظومة صواري
تؤمن احلماية والتغطية الكاملة للحدود 
ان  ــت  الكويت.الالف ــة  لدول ــة  اجلغرافي
ــذه اخلطورة  ــررت ه ــادر االمريكية ب املص
ــالحا جويا  بالقول ان دول اخلليج متلك س
ــى نظيره االيراني، ولكن  كفؤا ويتفوق عل
ــق ، ألن اخلطر على  ــر دقي ــذا التبرير غي ه
ــن الطائرات  ــي م ــة ال يأت ــدول اخلليجي ال
ــد عمرها على  ــة القدمية التي يزي االيراني
ــي تعود الى اليام  ــني عاما (اف ٥) والت أربع
ــن القدرات  ــدا، وامنا م ــاه حتدي حكم الش
ــن املعروف ان  ــة ، وم ــة االيراني الصاروخي
ــوت» مؤهلة ملواجهتها  «الباتري صواريخ 
ايضا.الرئيس ترامب غمز دول اخلليج اكثر 
من مرة بأن بالده قدمت لها حماية مجانية 
لعقود لعبت الدور األكبر في بقائها ، وان 
ــذه احلماية ، فهل  ــا ان تدفع ثمن ه عليه
ــذاً للتهديدات  ــي تنفي ــوة تأت ــذه اخلط ه
ــا ، ام للمزيد من االبتزاز املالي؟رمبا  بوقفه
ــة» وقادرة على  ــون الكويت دولة «غني تك

ــوت»  ــخ «باتري ــات صواري ــراء منظوم ش
ــت كذلك بالنسبة الى  ولكن احلال ليس
ــات  ــت بطاري واذا كان  ، واالردن  ــن  البحري
ــودة حلماية القوات  ــخ هذه موج الصواري
ــر  ــحبها ميكن ان يؤش االمريكية ، فان س
ــحب  ــتقبلية لس ــى وجود خطط مس ال
ــوات االمريكية في اخلليج ايضا ، ألنه  الق
ــل دون حماية،  ــي ان تظ ــر املنطق من غي
ــن ، توجد  ــة مثل البحري ــة في دول وخاص
ــطول  ــدة بحرية يتخذها االس فيها قاع
اخلامس األمريكي مركزاً دائماً له.صحيح 
ــة البحرين انفقت حوالي ١٢ مليار  ان دول
ــراء طائرات «اف١٦» بضغط من  دوالر لش
ــن مصادرها املالية  ــس ترامب ، ولك الرئي
ــي ميزانيتها  ــدودة ، وارتفاع العجز ف احمل
ــعودي  العامة ، وتراجع الدعم املالي الس
ــراء  ــا ال تؤهلها لش ــا، رمب ــي له واخلليج
ــوت» حلماية  ــخ «باتري ــات صواري منظوم
ــة املرابطة  ــوات االمريكي ــا، والق اجوائه
ــه   ــيء نفس ــا ايضاً ، والش ــى اراضيه عل
ينطبق على االردن التي يصل دينها العام 
ــار دوالر ن او ما يعادل ٩٧ ٪من  ــى ٤٠ ملي ال
الواليات  ــحب  العام.س ــي  ــا احملل انتاجه
ــات صواريخ « الباتريوت»  املتحدة لبطاري
ــيا على  ــاء ازمتها مع روس ــن تركيا اثن م

ــوخوي روسية  ــقاط طائرة س خلفية اس
ــورية ،  ــدود الس ــام ٢٠١٥ قرب احل ــي ع ف
ــن أدى الى توتير  ــباب اخري الى جانب أس
العالقات بني البلدين وتوجه الرئيس رجب 

ــراء منظومة «اس٤٠٠»  طيب اردوغان لش
ــتفعل  ــر كفاءة، فهل س ــية األكث الروس
ــه  ــيء نفس دول اخلليج، او بعضها، الش
ــدول اخلليجية  ــتقبل املنظور؟ال في املس
ــعودية واالمارات وقطر  ــة مثل الس الغني
ــن الدوالرات  ــرات املليارات م ــت عش انفق

لشراء «اف١٦»و «اف١٥»االمريكية لتعزيز 
ــات  ــراء منظوم ــوي ، ولش ــالحها اجل س
ــن دولة  ــوت «ايضا ، ولك ــخ «باتري صواري
ــتطيع مجاراتها في  ــل البحرين التس مث
ــباق نفسه.النستغرب ان تكون هذه  الس
ــة املزيد  اخلطوة االمريكية جاءت ملمارس
ــراء  ــى دول اخلليج لش ــن الضغوط عل م
ــرات ليس  ــخ والطائ ــن الصواري ــد م املزي
ــا القوات االمريكية  حلماية اجوائها، وامن
ــى أراضيها كثمن للحماية  املتواجدة عل
ــا ان تكون  ــتبعد ايض االمريكية، وال نس
ــذه  ه ــن  ع ــي  التخل ــدد  بص ــنطن  واش
ــاك ضوابط  ــاً، فهن ــة ايض ــدول احلليف ال
ــة عديدة في هذا املضمار.الرئيس  امريكي
ــارك، وهو  ــني مب ــابق حس ــري الس املص
ــورة كان  ــه املأث ــه، واقوال ــروف ببالغت مع
ــهورة»  ــال عبارته املش ــا عندما ق مصيب
ــي باالمريكان عريان» ولعل تخلي  املتغط
األمريكيني عنه ، عندما احتاجهم بشدة 
ــمة ، وتركه يواجه  ، وفي اللحظات احلاس
ــقوط ، جعل هذه العبارة االبلغ التي  الس
وردت على لسانه ، ملدة حكمه التي زادت 
ــا  ــن ان تطور درس ــني عاما، وميك ــن ثالث ع
ــي منطقة اخلليج .. فما  حللفاء امريكا ف

يهم امريكا هو امن اسرائيل فقط . 

جواد ابو رغيف

ــدو أن األيام  واألدوار هي ذاتها،وما يتغير  يب
هو شخصية األبطال ال غير،برغم اعتقاد 

البعض أن  البشرية بلغت ذروة الكمال.
ــادرت بذهني تلك املقاربة  ال ادري كيف تب
ــار  (اخملت ــي  الدين ــل  املسلس ــع  أتاب ــا  وأن
ــخصية  ــيناريو اعتقال الش الثقفي)،وس
ــوي (هاني بن عروة)  املعارضة للنظام األم
ــلطان ”الكوفة ”األموي (عبيد  من قبل س
اهللا ابن زياد) سنة 60 للهجرة،وبني اعتقال 
ــعودي للشخصية املعارضة  النظام الس
لنظام آل سعود اإلعالمي املعروف (جمال 
ــي  ــر ف ــابه كبي ــقجي)،فهناك تش خاش

السيناريوين بني األمس واليوم.
ــي كان يتزعمها هاني  قبيلة (مذحج) الت
ــا (4000 ) فارس وهو  بن عروة،وكان قوامه
ــتطع  ــكري مهول آنذاك،لم تس رقم عس
ــا على إنقاذه  ــاذ زعيمها برغم قدرته إنق
ــها  ــادة بذلك،وأقنعت نفس ــت ج لو كان
بشهادة ”شريح“ القاضي الذي أكد رواية 
ــان هاني بن  ــلطانه عبيد اهللا بن زياد ب س
عروة ضيفه وهو محفوظ مصان!،بالوقت 
الذي كان على قوم مذحج الطلب من ابن 
ــرفة  ــرج لهم زعيمهم من ش ــاد ان يخ زي
ــألوه عن  القصر الذي يحدثهم منه ليس

صحة خبر ضيافته للسلطان األموي!.
ــة تركية“  ــن ”جعجع ــري اليوم م ما يج
ــى خلفية خطف  ــعودية“ عل ــاه ”الس جت
ــقجي على أراضيها  واعتقال جمال خاش
ــل  ــف يتمث ــه مبوق ــتغناء عن ــن االس ميك
ــعودية من األراضي  بطرد القنصلية الس
ــة، ،وعندما يخرج جميع املوظفني  التركي

تتضح حقيقة مصير جمال خاشقجي.
حادثة اخلاشقجي الذي أعدت في املطابخ 
اليهودية وابتلعت طعمها مبرارة الشعوب 

العربية واإلسالمية أثبتت قصور العقلية 
وبداوتها،وعدم قدرتها  ــة  العربي القيادية 
ــداث والتطورات في املنطقة  مجاراة األح
ــفيه“ الذي  ــبه بـ ”الس والعالم،وأنها أش

بحاجه إلى رعاية دائمة.
ــرار  اجن ــو  ه ــفاهة،  الس ــى  عل ــل  والدلي
ــاد  ــى ”فخ املوس ــعودية إل ــة الس اململك
ــراهة النظام  ــتغلني ش اإلسرائيلي“،مس
ــة معارضيه رغبة  ــي تصفي ــعودي ف الس

باالنتقام.
ــة ثالثية   ــلط الضوء بعدس ــا نس وعندم
ــقجي،  خاش ــاف  اختط ــهد  مش ــى  عل
ــن القراءات.أهمها  ــر م ــرف الكثي نستش
ــة لنظام حكم  ــارة النهاي انه اطلق صف
ــه اال عددا بعدما  ــعود،ولم تعد ايام آل س
ــق  ــاً حتقي ــه موقت ــكا عن ــد امري ــع ي ترف
ــان  اردوغ ان  ــة  ”ترامب“!،وتالي ــوءة  لنب
ــتلم صك فاتورته،لتحقيق حلمه  سيس
ــاً لالمة  ــا زعيم ــر تركي ــي بتصدي االخوان
ــني،بعد  ــالمية وللعالم العربي الس االس
ــبب  بس ــعودية  الس ــة  اململك ــي  تالش
ــمتها الدوائر  ــة التي س ــروب الداخلي احل
الصهيونية حروب اجليل الرابع ”التكلفة 
الصفرية“ التي ستنشب، وسوف تنتهي 
والعالم  املنطقة  بالتقسيم،وستنشغل 
ــالمي باالرتدادات التي ينتجها ذلك  االس

الصراع.
ــهد األيام القادمة تعبئة للرأي  سوف تش
ــى خلفية  ــي والغربي عل ــام األمريك الع
ــالم غربية  ــائل إع ــه وس ــة تقوم ب احلادث
ــب التركي  ــع اجلان ــيق م شهيرة،بالتنس
الذي ميتلك جميع تفاصيل احلادثة،ويقوم 
ــا  كم ــيط“  ”التقس ـــ  ب ــا  بطرحه
بوقت  املروعة  متفق،ليكشف تفاصيلها 
ــة القاضية  الفني ــل الضربة  الذروه،لتمث

ململكة آل سعود.
ــلطنة  ــان الس ــيعلن اردوغ ــد ذاك س عن
ــة الدينية  ــل املرجعي ــي متث االخوانية،الت
ــل  ــني،وتبدأ بتحم ــي الس ــم العرب للعال
ــؤولياتها بالدفاع عن دول اخلليج من  مس
ــي“ احملتمل وبذلك  ــر اإليران ” فزاعة اخلط
يبدأ الصراع الشيعي ـ السني باملنطقة 
ــتعماري فتقر عني  ــو اخملطط االس كما ه
ــبات عميق ولسان  ــرائيل وتسبت بس إس
ــم  ــل بعضه ــلمون يقت ــا(دع املس حاله

بعضا)!.
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محمد زاهد جول

ــات العديدة في منطقة  في خضم األزم
ــط، مبا فيها أزمة اختفاء  ــرق األوس الش
ــال  ــعودي جم ــي الس ــر الصحاف ومصي
ــال الرئيس األمريكي  ــقجي، وإرس خاش
ــو ملتابعة  ــه بومبي ــر خارجيت ــب وزي ترام
ــعودية  الس ــني  احلكومت ــع  م ــة  القضي
والتركية، في هذا اخلضم تركز احلكومة 
ــالف التركي  ــا اخل ــى قضاي ــة عل التركي
ــة،  األمريكي في أكثر من قضية حساس
ــا للواليات  ــة تركي ــا مطالب ــن أهمه وم
ــا  وعوده ــذ  بتنفي ــة  األمريكي ــدة  املتح
ــة  الكردي ــزاب  األح ــي  مقاتل ــحب  بس
ــر من  ــر ألكث ــذي تأخ ــج أوالً، وال ــن منب م
سنتني، ثم مطالبتها بإخراج املنظمات 
ــاً،  الحق ــرات  الف ــرق  ش ــن  م ــة  االرهابي
ــها بقرار  فاحلكومة التركية ألزمت نفس
ــأن القس األمريكي  ــاء التركي بش القض

ــون باإلفراج عنه بعد قضائه مدة  برانس
ــنوات  ــجن ثالث س ــه بالس ــم علي احلك
ــهر ونصف الشهر، وأطلقت صراحة  وش
ــى أنه يُفيد  ــار البعض إل ــي توقيت أش ف
ــي ترامب في االنتخابات  الرئيس األمريك
ــذا القرار  ــة النصفية املقبلة.ه البرملاني
ــون  ــراح القس برانس التركي بإطالق س
ــالده، وأخذ  ــودة إلى ب ــماح له بالع والس
الصور الدعائية للرئيس ترامب معه، بعد 
ــات املتحدة األمريكية،  وصوله إلى الوالي
يفرض على ترامب أن يتراجع عن العديد 
من القرارات العقابية ضد تركيا، فرئيس 
ــن القومي األمريكي بولتون، وعد في  األم
ــون  ــراح برانس ــابق بأن إطالق س وقت س
ــع تركيا،  ــاكل م ــي كل املش ــوف ينه س
وسوف ينهي ما متت تسميته بالعقوبات 
ــى تركيا فورا، وهذا ما أخذ  األمريكية عل
ــة بومبيو، في  ــدث عنه وزير اخلارجي يتح
ــوم ١٧ اكتوبر/ ــرة ي ــرة ألنق ــه األخي زيارت

ــاس أقل وبرودة  ــرين األول اجلاري بحم تش
ــتدرس رفع  ــأن، «أمريكا س ــال ب ــر قائ أكب
ــا»، التي  ــات األمريكية عن تركي العقوب
ــون، ولكن  ــبب القس برانس فُرضت بس
ــش اغلو لم  ــر اخلارجية التركي جاوي وزي
يتوقف عند رفع العقوبات، وإمنا مطالبة 
ــات قبل أن  ــراج هذه املنظم ــكا بإخ أمري
تضطر تركيا للقيام بذلك بنفسها، كما 

ــس التركي رجب  ــح الرئي ــاء في تصري ج
ــن زيارة  ــل ثالثة أيام م ــب أردوغان قب طي
ــتتولى  بومبيو لتركيا قائال: إن أنقرة «س
بنفسها فعل ما يلزم» في حال استمرار 
ــذ  ــي تنفي ــي ف ــب األمريك ــة اجلان مماطل
ــراج عناصر  ــأن إخ ــة الطريق بش خريط
ــورية». «ي ب ك» اإلرهابي من منبج الس

ــة التركية قد توصلت  وحيث أن احلكوم
ــول منبج مع  ــق» ح ــة طري ــى «خريط إل
اجلانب األمريكي بتاريخ ١٨ يونيو/ حزيران 
ــب احلكومة  ــا تطال ــإن تركي ــي، ف املاض
ــذه اخلريطة، التي  ــة بتطبيق ه األمريكي
بدأت منذ خمسة أشهر بتسيير دوريات 
ــتركة من القوات التركية  عسكرية مش
ــم داخل  ــول منبج أوالً، ث ــة ح واألمريكي
ــن التصرفات األمريكية  منبج ثانياً، ولك
ــكا إلى  ــعي أمري ــير إلى س ــرة تش األخي
ــي منبج،  ــذه األحزاب ف ــت وجود ه تثبي
ــم أمريكا  ــا منها، فقد زودته ال إخراجه
ــادق  ــر اخلن ــة حلف ــائية ثقيل ــآالت إنش ب
ــبوعني، أي أن  ــس قبل أس ــة املتاري وإقام
ــي تنفيذ  ــة متاطل ف ــة األمريكي احلكوم
ــا ماطلت  ــق األخيرة، كم ــة الطري خريط
بتنفيذ االتفاقات السابقة بشأن إخراج 
املنظمات االرهابية من منبج بعد حتريرها 
ــن «داعش».إن الرئيس أردوغان ال يخفي  م
ــذ االتفاق  ــر أمريكا تنفي ــفه من تأخ أس

ــج، ويعلن صراحة  ــا بخصوص منب معه
ــرك  ــوف تتح ــة س التركي ــة  أن احلكوم

بنفسها إلخراج هذه املنظمات االرهابية 
ــا فعلت في عفرين وما قبلها،  منها، كم
حتى لو أدى ذلك إلى االصطدام مع اإلدارة 
ــال أردوغان:  ــرى، فق ــرة أخ ــة م األمريكي
ــتطيع القول حاليا إنه  ــف ال نس «لألس
ــرى االلتزام مبهلة الـ٩٠ يوما، وفي حال  ج
ــا نعلم كيف نتولى  عدم التطبيق، فإنن
ــنقوم مبا  ــزم، وس ــل ما يل ــنا فع بأنفس
يقتضيه ذلك»، أي أن تركيا مصممة على 
اتخاذ ما يلزم في حال عدم إقدام اجلانب 
ــرق  األمريكي على ما يجب في منبج وش
ــة  ــالت األمريكي ــاً، فاملماط ــرات أيض الف
ــول  ــا ح ــع تركي ــا م ــذ اتفاقياته بتنفي

ــتقبلها السياسي  ــوريا ومس شمال س
ــكانية والدميغرافية، أمر  وتركيبتها الس
ــة حتمله،  ــة التركي ــتطيع احلكوم ال تس
ــن تهديدات ألمنها  ــبب ما يحمله م بس
ــكا تراهن في  ــي، وباألخص أن أمري القوم
ــوريا  ــي س ــتعمارية ف ــاريعها االس مش
ــن  ــية ـ تراه ــاف الروس ــب األوص ـ بحس
ــات والقوات التي  ــزاب واملنظم على األح
ــة منظمات  التركي ــة  ــا احلكوم تعتبره
إرهابية، وهذا يبني وجود تناقض متواصل 
ــة واألمريكية حول  ــني التركي ــني الرؤيت ب
ــاكل بينهما  ــوريا، مهما مت جتاوز املش س
في قضايا أخرى، مثل قضية اإلفراج عن 
القس األمريكي بعد قضائه املدة احملكوم 
ــة اجلبرية  ــجن أو اإلقام ــي الس ــه ف علي
ــا يتضمنه اتفاق  ــا.إن من أهم م أو غيره
«خريطة الطريق» إخراج إرهابيي تنظيم 
ــج، وتوفير  ــي كا كا» من منب «ي ب ك / ب
ــعى  ــتقرار فيها، وتركيا تس األمن واالس
إلى أن يتم ذلك من خالل االتفاقيات التي 
ــا مع احلكومة األمريكية، وإال فإن  وقعته
ــن تختلف  ــة املقبلة ل ــة التركي الطريق
ــابقاً، من  ــي اتبعت س ــن الطريقة الت ع
خالل دعمها للفصائل السورية صاحبة 
ــي مقدمتها اجليش  ــة، وف األرض األصلي
ــي عملية  ــا فعلت ف ــر، كم ــوري احل الس
ــعة  ــرات»، بتطهير مناطق واس «درع الف

من الريف الشمالي حملافظة حلب، بينها 
ــم «داعش»،  ــاب وجرابلس، من تنظي الب
في الفترة من أغسطس/ آب ٢٠١٦ وحتى 
ــي منطقة  ــا ف ــارس/ آذار ٢٠١٧، وبعده م
ــون» ٢٤  ــة «غص الزيت ــن في عملي عفري
ــام خيار  ــكا أم ــطس ٢٠١٧ ، فأمري أغس
التفاهم مع تركيا أو االصطدام معها في 
ــرق الفرات، علما بأن التركيبة  منبج وش
ــكان في هذه  ــة األصلية للس الدميغرافي
ــة التركية،  ــح الرؤي ــي لصال املنطقة ه
فأهل منبج من العرب السنة، وهم أحق 
ــعى أمريكا  ــن الذين تس ــن اآلخري بها م
ــا لهم، ولو  ــلة منحه في محاوالت فاش
والعنصري  ــي  الدميغراف ــر  التغيي بفرض 

والسياسي لسكان هذه املناطق.
ــده وزير اخلارجية  ــذا املوقف التركي أك ه
التركي مولود جاويش أوغلو قائالً: «إن أي 

مماطلة من اجلانب األمريكي في موضوع 
ــورية ستعيد خريطة الطريق  منبج الس
ــني، خطوة الى  ــا بني اجلانب املتفق عليه
الوراء»، ومخاطبا اجلانب األمريكي قائالً: 
ــكم مدينة منبج  «إما أن تطهرّوا بأنفس
من اإلرهابيني أو نقوم نحن بذلك»، فهذه 
ــأن خيار  ــة ب ــة واضح ــات تركي تصريح
االصطدام مع أمريكا في منبج هو خيار 
ــة عما مت في عمليتي  جاد، وال يقل أهمي
ــرات» و «غصن الزيتون»، فتركيا  «درع الف
بدأت مشوارها االضطراري في سوريا ولن 
ــه، والتحذيرات التركية  تتوقف عن امتام
ــوع واحلزم واجلدية  األخيرة هي من املوض
ما ال ميكن جتاهله، وهو مطلب شعبي ال 
يتنازل عنه الشعب التركي، فهل تعمل 
أمريكا لتفادي هذا االصطدام مع تركيا؟

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

ربما تكون الكويت دولة 
غنية وقادرة على شراء 
منظومات صواريخ 
باتريوت ولكن الحال 
ليست كذلك بالنسبة اُّـ 
البحرين واالردن

التصرفات األمريكية 
األخرية تشري إُّـ سعي 
أمريكا إُّـ تثبيت وجود 
هذه األحزاب َّـ منبج
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الغارديان: ” هل أصبح أحمد عسريي كبش 
الفداء َّـ قضية خاشقجي؟

ــم مقتل الصحفي  ــة اختفاء ومزاع ما زالت قضي
ــقجي تطغى على اهتمام  ــعودي جمال خاش الس
ــبت، حيث  ــادرة الس ــة الص ــة البريطاني الصحاف
هيمت القضية على تغطية الصحف بصفحاتها 
ــة الغارديان وتقرير ملارتن  اخملتلفة.ونبدأ من صحيف
ــرق  ــؤون الش ــة لش ــل الصحيف ــولوف، مراس تش
األوسط، بعنوان ”كبش الفداء؟ رجل االستخبارات 
الذي قد يكون شخصا مالئما لتحمل اللوم“.ويقول 
الكاتب إن املسؤولني األمريكيني ميارسون ضغوطا 
متواصلة على ولي العهد السعودي األمير محمد 
بن سلمان لتوجيه اللوم ألحد جنراالته املفضلني، 
ــي مقتل  ــس اخملابرات، ف ــيري نائب رئي ــد عس أحم
ــقجي،  ــعودي املعارض جمال خاش الصحفي الس
ــن إدارة الرئيس األمريكي  ــد كل م ــو إجراء تعتق وه
ــنطن  ــد ترامب أنه ميثل مخرجا للرياض وواش دونال

من األزمة املتصاعدة.
ــولوف إن عسيري واحد من أخلص رجال  ويقول تش
ــواء بارز  ــعودي، وهو ل ــي العهد الس ــن لدى ول األم
ــعودية، وكان وجه  ــة الس ــابق في القوات اجلوي س
ــدى عام قبل  ــرب اليمن على م ــعودية في احل الس

نقله إلى اخملابرات.

ــرار  ــد إليه أكثر أس ــيري تعه ــف أن العس ويضي
اململكة حساسية، وإذا كانت اململكة مسؤولة 
ــه كان  ــن املؤكد أن ــقجي، فم ــل خاش ــن مقت ع
ــب أن  ــردف الكات ــة قتله.وي ــي خط ــاركا ف مش
مسؤولني أمريكيني يشيرون على مدى ثالثة ايام 
ــيا  ــي الرياض لعب دورا رئيس ــؤوال بارزا ف أن مس
ــقجي للقنصلية  ــتدراج خاش ــة اس ــي عملي ف
ــعودية في اسطنبول، حيث يعتقد أنه قتل  الس
ــن الدولة.ولكن امللك  ــي أم ــؤولني ف على يد مس
ــز كان يرفض بصورة تامة  ــلمان بن عبد العزي س
ــارة إلى احتمال ضلوع أي مسؤول سعودي  اإلش
ــح أبرز أزمة  ــقجي، الذي أصب ــي اختفاء خاش ف
سياسة خارجية تواجه الرئيس األمريكي دونالد 
ــة  األمريكي اإلداراة  إن  ــولوف  تش ــول  ترامب.ويق

ــعودي،  ــن تتخلى عن ولي العهد الس ــت إنها ل قال
ــي جزء بارز  ــه الواليات املتحدة ف ــذي تعتمد علي ال
ــتها اخلارجية، ولكن الضغوط املتزايدة  من سياس
في الداخل والغضب الدولي يجبران واشنطن على 

اتخاذ موقف قوي بصورة غير معتادة.
ويضيف أن املسؤولني األمريكيني يشعرون بغضب 
ــعودي، مما أدى إلى  ــد إزاء عناد ولي العهد الس متزاي
ــل الالئمة فيما  ــيري ليكون من يتحم اختيار عس
يتعلق بخاشقجي. وعسيري ليس على صلة قرابة 
ــعودية ولكنه كان متحمسا  بالعائلة املالكة الس
ــعودية في اليمن، وهو ما جذب  للغاية لتدخل الس

انتباه ولي العهد.
ــى تعليمه في  ــيري تلق ــولوف إن عس ــول تش ويق
ــكرية، وتلقى تدريبا  ــت العس أكادميية ساندهرس
ــد اللغة  ــدة، ويجي ــات املتح ــي الوالي ــكريا ف عس
ــة  اجلوي ــوات  الق ــي  ف ــوده  صع وكان  ــة،  اإلجنليزي
ــعوية رغم اصوله املتواضعة في قرية جنوب  الس

غرب السعودية.

التايمز : ”ولي العهد السعودي أمر بمقتل 
خاشقجي“

ــر بعنوان ”ولي  ــة التاميز وتقري ــل إلى صحيف وننتق
العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي، حسبما قال 

الرئيس السابق للمخابرات اخلارجية البريطانية“.
ــاورز، الرئيس  ــون س ــير ج ــول الصحيفة إن س وتق
ــة على  ــة البريطاني ــرات اخلارجي ــابق للمخاب الس
يقني بأن جمال خاشقجي قتل بأمر من ولي العهد 

السعودي األمير محمد بن سلمان.
ــه إلذاعة راديو4  ــاورز قول ــت الصحيفة عن س ونقل
ــى أن (مقتل  ــير إل ــة تش ــي ”كل األدل ــي س ــي ب لب
خاشقجي) أمر به ونفذه اشخاص مقربون من ولي 

العهد السعودي“.
ــكل  ــاف ”ال أعتقد أنه كان ليتصرف بهذا الش وأض
ــنطن  ــد أن لديه رخصة من واش ــم يكن يعتق إذا ل

للتصرف بالكيفية التي يريدها“.
ــرا للمخابرات  ــا كبي ــاورز ”أكن احترام ــاف س وأض
ــة واحترافية. أعتقد  ــة. إنهم يتصرفون بدق التركي
ــرات التركية  ــات التي تقدمها اخملاب أن كم املعلوم
ــجيل أمر دامغ  ــح للغاية وأعتقد أن وجود تس واض

دين للغاية“. ومُ

مونت كارلو : ”تقليم أظافر“
ــة مونت كارلو وتقرير من أنقرة  وننتقل إلى صحيف
ــعى لتقليم أظافر  للورا باتيل بعنوان ”إردوغان يس

األمير السعودي في قضية خاشقجي“.
ــب طيب  ــي رج ــس الترك ــة إن الرئي ــول الكاتب وتق

ــأن جمال  ــه بش ــي تعليقات ــذرا ف ــان كان ح إردوغ
ــلة من  ــماح بسلس ــقجي، ولكنه عبر الس خاش
ــأن  ــة بش ــة اإلعالمي ــعل التغطي ــريبات أش التس

مزاعم مقتل الصحفي السعودي.
وتضيف أن مزاعم عملية القتل في قلب اسطنبول 
ــة في العالم وقوضت الرواية البديلة  أحدثت صدم
التي قدمتها الرياض ومؤيدوها في محاولة حلماية 

اململكة وقادتها.
ــس التركي من هذه  ــون إن هدف الرئي ويقول محلل
ــي العهد  ــو إضعاف ول ــفة ه ــريبات الكاش التس
ــعودي وتقليم أظافره، ولكنه بدال من محاولة  الس
ذلك بصورة مباشرة، مما قد يضر باالقتصاد التركي 
ــعى إلى إجبار الواليات املتحدة، احلليف  الهش، س

الغربي األهم للرياض، على مؤازرة املوقف التركي.
ــتخدام إردوغان لبطاقات  وتقول بيتل إن كيفية اس
ــط التي في حوزته لم يتضح حتى اآلن، فقد  الضغ
ــنطن أو الرياض  ــات أو تنازالت من واش يطلب خدم
ــة، خاصة  ــة امللموس ــر األدل ــي مقابل عدم نش ف
ــجيل مزعوم للحظة مقتل  عدم الكشف عن تس

خاشقجي.

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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ــي اجلديد  ــه الوثائق ــور فيلم ــكل م ــي ماي ــرج األميرك ــق اخمل أطل
ــات النصفية، آمالً بأن  ــن مع اإلنتخاب ــت ١١/٩ « بالتزام «فهرنهاي
يجذب املاليني ليصوتوا ضد اليمني الذي ميثله الكونغرس والرئيس 
ــرطة الوثائقية  ــتخدماً كمية كبيرة من األش ــد ترامب، مس دونال
للمرحلة النازية في ثالثينات القرن املاضي عندما كانت اجلماهير 
ــماع خطب أدولف هتلر وتنساق وراءه ثم توصله إلى  حتتشد لس
ــازي الذي يلوح  ــر تهتف للزعيم الن ــور هذه اجلماهي احلكم. ويص
ــة املعروفة عنه، لكنه يلقي خطبه بصوت ترامب  بيديه بالطريق

وعباراته العنصرية.
ــاريته بوثائقي آخر له قدمه عام  يذكرنا فيلم اخملرج املعروف بيس
٢٠٠٤ ، محذراً من اخلطر الذي ميثله جورج بوش اإلبن. يهزأ من ترامب 
ومن اجلماهير التي تصفق من دون أن تطرح أي سؤال عن مصيرها 
ــرية  ــا يصور الوضع املتردي الذي وصلت إليه البش في عهده، كم
ــن دروس املاضي وجتاوزت  ــون تعلمت م ــرض فيها أن تك ــا يفت فيم
ــت  ــي عهد الرئيس اخلامس واألربعني تكرس ــة القطيع. فف عقلي
ــى أفول، وفي عهده  ــة، بعدما بدت أنها عل ــمالية املتوحش الرأس
ــابق عهدهما  ــاً عادت العنصرية والرهاب من األجنبي إلى س أيض
حتت شعار «أميركا أوالً» وليذهب اآلخرون إلى اجلحيم، متاماً مثلما 
ــعار «أملانيا فوق اجلميع» ويشن احلروب ملنافسة  كان هتلر يرفع ش
إنكلترا وفرنسا على املستعمرات التي ورثتها أميركا وتقيم فيها 
ــكرية، وتهدد العالم بأعتى ترسانة وأكثرها  مئات القواعد العس
ــة إلبادة من  ــل الذكية والغبي ــتخدام القناب ــكاً، ملوحة باس فت
يخالف سياساتها، ومهددة أصدقاءها وحلفاءها بالتخلي عنهم 
ــول مور إنه ال «يقارن  ــم وحيدين إن لم يطيعوا األوامر.\ يق وتركه
ــر بترامب»، ويوضح ملن ال يعرف الفرق  ترامب بهتلر، بل يقارن هتل
ــس األميركي. ويضيف أن  ــور الزعيم النازي يتكلم كالرئي أنه يص
الفكرة خطرت له عندما أطلق فيلمه السابق» أين الغزو التالي» 
ــتفتاء البريطانيني على  ــن اس ــل أيام م ــام ٢٠١٦، قب ــي لندن ع ف
ــأ حينها بانتصار االنفصاليني  االنفصال عن االحتاد األوروبي، وتنب
ــال، وقال إن «النظام خذلهم  ــا التقى أعداداً كبيرة من العم بعدم
ولن يربحوا»، متاماً كما خذل نظام اإلنتخابات في الواليات املتحدة 
ــلطة إلى ترامب وأصحابه من الطبقة  ــلموا الس األميركيني فس
ــية. ويتابع اخملرج احلائز على األوسكار أنه ال يقصد من  األوليغارش
ــر «الترامبية»  ــخصياً، بل تصوي ــد تصوير ترامب ش فيلمه اجلدي
وعصرها، ويتساءل: «كيف وصلنا إلى هذا الدرك من اإلنحطاط؟». 
ــبعني عاماً على  ــف عادت النازية لتغزو الغرب بعد أكثر من س كي

القضاء عليها عسكرياً؟
ــر تأثير الترامبية على الواليات املتحدة، بل يتجاوزها إلى  ال يقتص
ــا  ــر في فرنس ــا، وقد بدأت األحزاب اليمينية املتطرفة تنتش أوروب
ــر... وها هو  ــبانيا واجمل ــا وأملانيا، وتنتصر في إيطاليا وإس وبريطاني
ــيل  ــون ينتقل إلى بروكس ــتيف بان ــابق س ــاعد ترامب الس مس
ــاعدتها في الوصول إلى السلطة. قد  لتوحيد هذه األحزاب ومس
ــوا ضد الترامبية في  ــق أمل مور في جذب املاليني ليصوت ال يتحق
ــات النصفية إلعادة انتخاب  ــات املتحدة وقد متهد اإلنتخاب الوالي
ــه اجلديد صرخة أخرى  ــس األميركي لوالية ثانية. لكن فيلم الرئي

في هذا العالم احملاط باملآسي، خصوصاً في العالم العربي.

مصطفى زين 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــار  بولتون مستش ــون  يزور ج
ــي  األميرك ــي  القوم ــن  األم
ــكو هذا األسبوع إلجراء  موس
إبالغ  ــن  ــات قد تتضم محادث
ــزام  اعت ــروس  ال ــؤولني  املس
ــحاب  االنس املتحدة  الواليات 
من معاهدة األسلحة النووية 

املتوسطة املدى.
ــن أن بولتون  ــم م ــى الرغ وعل
سيناقش موضوعات رئيسية 
ــؤولني الروس  ــع املس ــرى م أخ
ــاع في كوريا  من بينها األوض
ــوريا  ــمالية وأوكرانيا وس الش
ــع أيضا بحث تلك  فمن املتوق
ــام ١٩٨٧  ــة املبرمة ع االتفاقي
ــدة واالحتاد  ــني الواليات املتح ب

السوفيتي سابقا.
ــلحة  ــب معاهدة األس وتتطل
النووية املتوسطة املدى، التي 
ــاوض عليها رئيس الواليات  تف
املتحدة في ذلك الوقت رونالد 
ــوفيتي  ــم الس ــان والزعي ريج

ميخائيل غورباتشيف وصدق 
ــيوخ  الش ــس  مجل ــا  عليه
ــة  ،إزال ــام ١٩٨٨  ــي ع األمريك
ــة  ــخ النووي ــن الصواري البلدي
ــرة  القصي ــة  والتقليدي

واملتوسطة املدى.
ــدة  املتح ــات  الوالي ــد  وتعتق
ــة.  ــت االتفاقي ــيا خرق أن روس

تاميز  نيويورك  وقالت صحيفة 
إن بولتون سيبلغ موسكو بأن 
واشنطن تعتزم االنسحاب من 
ــؤولو  ــدة. ولم ينف مس املعاه

البيت األبيض هذا التقرير.
ــإدارة  ــر ب ــؤول كبي ــال مس وق
ــد ترامب « على  ــس دونال الرئي
ــن اعتراضاتنا تواصل  الرغم م

ــر صواريخ  ــيا إنتاج ونش روس
ــروز محظورة وجتاهل دعوات  ك

للشفافية».
وقد يكون لالنسحاب من هذه 
تبعات ضخمة على  املعاهدة 
السياسة الدفاعية األميركية 
ــني  الص ــاه  وجت ــيا  آس ــي  ف
ــتراتيجية  اإلس ــتها  منافس

الرئيسية التي يخوض ترامب 
معها حربا جتارية.

ــي  ــا ف ــت طرف ــني ليس والص
ــت أمواال  ــد أنفق ــدة وق املعاه
ــخ  الصواري ــى  عل ــرة  كثي
ــت الذي  ــي الوق ــة ف التقليدي
ــلحة  حتظر فيه معاهدة األس
النووية املتوسطة املدى حيازة 
ــخ  صواري ــدة  املتح ــات  الوالي
ــن األرض  ــتية تطلق م باليس
ــخ كروز يتراوح مداها  أو صواري

بني ٥٠٠ و٥٥٠٠ كيلومتر.
ــس  ــني إن الرئي ــال الكرمل  وق
فالدميير بوتني يعتزم االجتماع 
ــة  ــرت وكال ــون. وذك ــع بولت م
ــون  ــية أن بولت ــالم الروس اإلع
ــي  ف ــات  اجتماع ــيعقد  س
ــكو يومي ٢٢ و٢٣ أكتوبر  موس

تشرين األول .
ــدة  تغري ــي  ف ــون  بولت ــال  وق
ــه يعتزم مقابلة  على تويتر إن
ــؤولني روس كبار لكنه لم  مس
ــر إلى بوتني. وقال «أتوجه  يش

ــاء  للق ــوم)  غدا(الي ــكو  ملوس
ــن  م ــار،  كب روس  ــؤولني  مس
اخلارجية سيرغي  وزير  بينهم 
ــس األمن  ــروف وأمني مجل الف
ــي نيكوالي باتروشيف،  الروس
ملواصلة املناقشات التي بدأت 

في هلسنكي بني بلدينا».
ــب  لترام ــدون  منتق ــم  واته
ــاهل  الرئيس األميركي بالتس
ــب أعضاء  ــيا ويطال ــع روس م
ــني  احلزب ــن  م ــرس  بالكوجن
الدميقراطي واجلمهوري بفرض 
ــى  عل ــات  العقوب ــن  م ــد  مزي

موسكو.
ــبب  بس ــات  عقوب ــت  وفرض
ــيا في  ــتباه بتدخل روس االش
ــات بالواليات املتحدة  االنتخاب
ــرى واألزمة األوكرانية  ودول أخ
وراء هجوم  ــا  بوقوفه ومزاعم 

بغاز األعصاب في بريطانيا.
ــني أي تدخل في  ونفى الكرمل
ــي  ف ــه  أو ضلوع ــات  االنتخاب

الهجوم بغاز األعصاب.

وكاالت / البينة الجديدة
بدأ الناخبون في أفغانستان في 
ــبت  اإلدالء بأصواتهم امس الس
ــة طغى  ــات برملاني انتخاب ــي  ف
ــرب  املضط ــم  التنظي ــا  عليه
ــاد والعنف  ــم بوجود فس ومزاع
ــل االنتخابات  ــرض تأجي الذي ف
في إقليم قندهار االستراتيجي 

بجنوب البالد.
ــي  الت ــدة  املتح األمم  ــت  وحث
ــة األفغان  ــذه العملي ــم ه تدع
ــذه الفرصة  ــتغالل ه على ”اس
ــتوري  الدس ــم  ــة حقه ملمارس
ــى  إل ــت  ودع ــت“  التصوي ــي  ف
ــراء االنتخابات في مناخ آمن  إج

ــؤولون  ــعر املس ومضمون. ويش
ــؤدي العنف إلى  ــن أن ي ــق م بقل
ــاركة  إحجام الناخبني عن املش
ــي  ــيما ف ــت والس ــي التصوي ف
ــرطة  ــد ش ــال قائ ــاب اغتي ِأعق
ــوم اخلميس املاضي مما  قندهار ي
ــى تأجيل  ــلطات عل ــر الس أجب
االنتخابات في اإلقليم أسبوعا.

وأصدرت حركة طالبان سلسلة 
ــاس إلى  ــت فيها الن ــات دع بيان
ــا تعتبره  ــاركة فيم ــدم املش ع
ــارج  ــن اخل ــة م ــة مفروض عملي
ــرض  ــال تع ــن احتم ــذرت م وح

مراكز االنتخابات لهجمات.
ــا من  آالف ــلطات  الس ــرت  ونش

ــر  ــش عب ــرطة واجلي ــراد الش أف
ــعة  ــن مت اغتيال تس البالد ولك
تل  قُ ــا  ــل كم بالفع ــحني  مرش
ــي هجمات  ــخاص ف مئات األش

لها صلة باالنتخابات.
ــز االقتراع أبوابها  وفتحت مراك
ــابعة صباحا  ــاعة الس في الس
ــن املقرر أن  ــت احمللي وم بالتوقي
يستمر التصويت حتى الساعة 
الرابعة مساء. ونتيجة صعوبة 
ــتان  ــع النتائج عبر أفغانس جم
ــج اإلجمالية  ــرف النتائ ــن تًع ل

قبل أسبوعني على األقل.
وقالت جلنة االنتخابات املستقلة 
ــرف على التصويت إن  التي تش

خططت  االنتخابية  السلطات 
ــود ٧٣٥٥ مركز اقتراع  أصال لوج
ــوى فتح  ــنى س ــن لن يتس ولك
ــارات  ــط العتب ــز فق ٥١٠٠ مرك
ــات  ــت االنتخاب ــة. وتأجل أمني
ــبب  أيضا في إقليم غزنة بس
خالفات بشأن متثيل اجلماعات 
ــة. ويبلغ عدد  ــة اخملتلف العرقي
الناخبني املسجلني ٨٫٨ مليون 
ــن املعتقد  ــن م ــخص ولك ش
ــروف ،تقول  ــر مع ــددا غي أن ع
ــي  ــغ ٥٠ ف يبل ــه  أن ــرات  تقدي
ــجل بطريق  املئة أو أكثر، مس
التحايل أو بشكل غير سليم. 
ــحا  ويتنافس نحو ٢٤٥٠ مرش

ــس األدنى  ــد اجملل ــى مقاع عل
ــي يبلغ عددها  ــن البرملان الت م
ــن بينها مقعد  ــدا م ٢٥٠ مقع

مخصص لألقلية السيخية.

ــع  يراج ــتور  الدس ــب  ومبوج
ــدق  ويص ــني  القوان ــان  البرمل
ــلطة  عليها ولكن ليس له س

حقيقة تذكر.

bÓçÎâ@…fl@ÚÌÎÏ‰€a@Úz‹ç˛a@ÒÜÁb»fl@Âfl@lbzé„¸a@‚ån»m@b◊7fla

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  ــة الكندي ــت احلكوم أعلن
ــتعدّ  اجلمعةاملاضي  أنّها تس
ــن  م ــة  مجموع ــني  لتوط
ــوذ البيضاء“،  ــي ”اخل متطوّع
ــي مناطق  ــي ف ــاع املدن الدف
السورية  الفصائل  ــيطرة  س
املعارضة، وأفراد من عائالتهم، 
مشيرة إلى أنّها لن تعلن عن 
ــد وصولهم ألراضيها وال  موع

أين سيتم توطينهم.
وقالت وزير اخلارجية كريستيا 
ــؤون الهجرة  فريالند ووزير ش
ــية أحمد  ــني واجلنس والالجئ
ــترك إنّ  ــني في بيان مش حس
ــع مجموعة  ــدا تعمل م ”كن
أساسية من احللفاء الدوليني 
ــادة توطني مجموعة  على إع
من اخلوذ البيضاء وعائالتهم 
بعد أن اضطروا إلى الفرار من 
نتيجة استهدافهم  ــوريا  س
ــام  النظ ــل  قب ــن  م ــداً  حتدي

السوري وداعمته روسيا“.
ــان أنّ متطوّعي  ــاف البي وأض

ــهدوا بأمّ  ــوذ البيضاء ”ش اخل
ــعفني،  العني، بوصفهم مس
ــم  اجلرائ ــر  أكث ــن  م ــاً  بعض
ــي ارتكبها نظام  ــة الت املروّع

ــر الوزيران  ــد اجملرم“. وذكّ األس
في بيانهما بأنّ ”كندا دعمت 
عمل اخلوذ البيضاء من خالل 
ــع  التوسّ ــاعدتهم على  مس

ــد من املتطوّعني  وتدريب املزي
ــاء  النس ــد من  املزي ــب  وتدري
األرواح“،  ــن  م ــد  املزي ــاذ  وإنق
ــه ”لدينا  أنّ ــى  دين عل ــدّ مش

التزام أخالقي ملساعدة هؤالء 
دين وعائالتهم“. األفراد املهدّ

ــإنّ  ف ــان  البي ــب  وبحس
ــاء  ــوذ البيض ــي اخل ”متطوّع
وأفراد عائالتهم يسيرون على 
ــم في  ــادة توطينه ــق إع طري
كندا مبا يتماشى مع املعايير 
ــا  لدين ــدة  املعتم ــة  القانوني

إلعادة التوطني“.
ــد الوزيران حرصهما على  وأكّ
ــراد  ــالمة أف ــالمتهم وس ”س
ــا زالوا في  ــم الذين م عائالته
ــه  ــى أنّ دا عل ــدّ ــوريا“، وش س
ــدار معلومات  ــم إص ــن يت ”ل
ــن تواريخ الوصول  لة ع مفصّ

أو املواقع“.
ــى أن ”طلبات  ولفت البيان إل
ــم معاجلتها في  ــرة تت الهج
ــن  ــاء م ــم االنته ــارج ويت اخل
الفحص األمني قبل السماح 
ــواً إلى  ــفر ج ــني بالس لالجئ

كندا“.
 وكان األردن أعلن في ٢٢ متوز/ 
ــتقبل  يوليو املاضي انه اس

ــوذ  ”اخل ــر  عناص ــن  م  ٤٢٢
ــاء“، فرّوا من مناطق  البيض
جنوب سوريا قبل استعادة 
ــوري السيطرة  اجليش الس
ــة  ــوا اململك ــا، ودخل عليه
ــرائيل، وذلك  عن طريق اس
إعادة توطينهم في  بهدف 

بريطانيا وأملانيا وكندا.
ــى أفراد  ــرّف العالم عل وتع
ــا  ــاء“ بعدم ــوذ البيض ”اخل
ــائل  رت صورهم وس ــدّ تص
ــم يبحثون بني  ــالم وه االع
ــن عالقني حتت  األنقاض ع
ــون  يحمل أو  ــي  املبان ركام 
بالدماء  ــني  ب مخضّ أطفاال 

الى املشافي.

”اخلوذ  ــة  مجموع وظهرت 

البيضاء“ عام ٢٠١٣، عندما 

كان الصراع السوري يقترب 

ــث. ومنذ  الثال ــه  ــن عام م

ــل أكثر من  ــها، قت تأسيس

ــوّع في صفوفها  ٢٠٠ متط

وأصيب نحو ٥٠٠ غيرهم.

·Ëm˝ˆb«Î@ıböÓj€a@áÏ®a@Ô«Ï�nfl@Âfl@¥ÌâÏç@¥üÏm@‚ån»m@aÜ‰◊

Êbj€bü@Âfl@paÜÌÜËmÎ@ÖbéœÎ@ÛôÏœ@¡çÎ@ÚÓ„bÃœ˛a@pbibÇn„¸a@ø@oÌÏñn€a@ıÜi

وكاالت / البينة الجديدة
ــن  ــش  ع ــم داع ــرج تنظي أف
ـــ٢٧  ال ــن  الرهائ ــن  م ــتة  س
ــوز/ ــي مت ــم ف ــن خطفه الذي

ــي  ف ــوم  هج ــالل  خ ــو  يولي
ــويداء بجنوب  محافظة الس
النظام  ــراج  إف لقاء  ــوريا،  س
ــالت لديه  ــاء معتق ــن نس ع
ودفع  ــم بهن  التنظي يطالب 
ــاد املرصد  ــا أف ــة، وفق م فدي
السوري حلقوق اإلنسان امس 

السبت.
ــر املرصد رامي عبد  وقال مدي
ــرى اإلفراج  ــه «ج ــن إن الرحم
خالل الليل عن ٦ مختطفني 
ومختطفات من سكان ريف 
السويداء الشمالي الشرقي» 
وأربعة أطفال.  ــيدتان  هم س
ــا «أول دفعة من  ــح أنه وأوض
املتحتجزين  الـ٢٧  اخملتطفني 
ــن يبلغ  ــدى التنظيم والذي ل
ــم الكامل ١٨ طفال و٩  عدده

مواطنات».
وأضاف أن ذلك جرى في سياق 
ــوات تنفيذ كامل  «أولى خط
صفقة» مت التوصل إليها مع 
نظام دمشق تقضي بتسليم 
«أكثر من ستني معتقلة لدى 
قوات النظام طالب التنظيم 
ــغ ٢٧  ــليم مبل ــن» و»تس به
التنظيم  دوالر». وشن  مليون 
متوز/يوليو   ٢٥ ــي  ف ــرف  املتط
ــات متزامنة  ــلة هجم سلس
على مدينة السويداء وريفها 
ــفرت عن مقتل  الشرقي، أس

ــخصا، في  ــن ٢٦٠ ش أكثر م
ــة  ــر دموي ــو األكث ــداء ه اعت
ــة منذ  ــة الدرزي ــال األقلي يط
ــوريا.  ــي س ــزاع ف ــة الن بداي
وخطف التنظيم معه ثالثني 

شخصاً.
ــن، قام  ــف الرهائ ــذ خط ومن
ــس من  ــي اخلام ــم ف التنظي
شاب  بإعدام  ــطس  آب/أغس
ــع  ــا) بقط ــي (١٩ عام جامع
ــام وفاة  ــه، وأعلن بعد أي رأس
ــنة (٦٥ عاما) من  سيدة مس
ــاكل  الرهائن جراء مش ــني  ب
ــي  ف ــن  أعل ــم  ث ــة،  صحي
ــرين األول/أكتوبر  ــع تش مطل
ــة  ــابة في اخلامس ــدام ش إع

والعشرين من العمر.
ــف، تولت  ــر عملية اخلط  وإث
ــع  م ــيق  بالتنس ــيا  روس
ــورية التفاوض  احلكومة الس
ــكلت  ــع التنظيم. كما ش م
ــالت اخملطوفني مع ممثلني  عائ
ــدا  ــة وف ــات الديني للمرجعي
محليا للتفاوض. إال أن جميع 

املساعي بقيت متعثرة.
وقام أقرباء الرهائن بتظاهرات 
ــى  مبن ــام  أم ــوا  واعتصم
احملافظة في مدينة السويداء 
ــني احلكومة بالتدخل  مطالب

إلطالق سراح اخملطوفني.
وتشكل محافظة السويداء 
ــدروز  ل ــي  الرئيس ــل  املعق
ــوريا الذين يشكلون نحو  س
ــن إجمالي عدد  ــي املئة م ٣ ف

السكان.

وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيلية  اإلس ــدات  التهدي ــم  رغ ــى  عل
ــي املصري  ــاعي الوفد األمن ــزة، ومس لغ
ــاس»  ــة «حم ــديد حرك ــة، وتش للتهدئ
ــيرات العودة»، إال أن  ــلمية «مس على س
ــاوالت التهدئة في املنطقة احلدودية  مح
ــم تنجح. وقال  ــرائيل ل بني القطاع وإس
ــوا  ــبان اقتحم ــرات الش ــهود إن عش ش
ــاً  موقع ــوا  وأحرق ــل  الفاص ــياج  الس
للقناصة اإلسرائيليني، فيما أفاد اإلعالم 
ــطينيني  ــباناً فلس ــأن ش ــرائيلي ب اإلس
اقتحموا السياج واستولوا على معدات 
عسكرية شمال القطاع، وعادوا بسالم 
إلى غزة. وعلى رغم أن اجليش اإلسرائيلي 
ــطينياً بالرصاص والغاز  أصاب ١٣٠ فلس
املسيل للدموع، إال أن مستوى اإلصابات 
كان أقل من اجلمع املاضية من «مسيرات 
العودة». وفي إطار التفاهمات بني مصر و 
«حماس»، علمت مصادر أن الوفد األمني 
ــة خالل  ــادة احلرك ــب من قي ــري طل املص
ــاء أول من أمس، ضبط  لقاء في غزة مس
امليدان، وتقليل اخلسائر، وعدم االحتكاك 

ــد قوة ضخمة على  مع العدو الذي حش
ــلمية وشعبية  احلدود، والتأكيد على س
ــتمراريتها.  واس ــا  وأدواته ــيرات  املس
وأوضحت مصادر فلسطينية لـ «احلياة» 
أن «حماس» رفضت طلبنيْ للوفد األمني 
هما وقف املسيرات، واالبتعاد عن السياج 
ــافة ٥٠٠ متر. وأضافت أن وزير  األمني مس
االستخبارات املصرية اللواء عباس كامل 
ــيزور غزة األسبوع املقبل، نافية بذلك  س

أن الزيارة ألغيت.
وكان نائب رئيس «حماس» في قطاع غزة 
خليل احلية صرح: «أكدنا للوفد أننا نريد 
ــرائيلي  وبكل قوة أن ينتهي احلصار اإلس
ــتمرار مسيراتنا  املفروض على غزة، واس
ــي تريد حتقيق  ــعبي الت ــي إطارها الش ف

أهدافها الوطنية».
ــة الوطنية  ــع في الهيئ ــال قيادي رفي وق
ــر احلصار إن  ــيرة العودة وكس العليا ملس
٤٨ ألف فلسطيني شاركوا في «مسيرة 
العودة» في املناطق اخلمس في القطاع، 
ــرق غزة. وأضاف أن  ــم ٢٠ ألفاً في ش بينه
ــار بكثافة  ــم تطلق الن ــوات االحتالل ل ق

على املتظاهرين كما حدث في أيام جمع 
ــابقة، على رغم قص عشرات الشبان  س
ــس حال  ــا يعك ــه، م ــياج واقتحام الس
اإلرباك وعدم قدرة االحتالل على التعامل 

مع املسيرات.
وأفادت وزارة الصحة التابعة لـ «حماس» 
ــطينياً على األقل  ــزة أن ١٣٠ فلس في غ
ــات مع  ــالل املواجه ــروح خ ــوا بج أصيب

اإلسرائيليني، بينهم ٧٧ بالرصاص احلي، 
ــن الطواقم الطبية  ــالً وأربعة م و٢٥ طف

والصحافيني.
ــرس»  ــس ب ــة «فران ــل وكال ــر مراس وذك
ــاس» حضوا  ــن «حم ــن م ــر أم أن عناص
ــن  ــراب م ــدم االقت ــى ع ــن عل املتظاهري
ــع إطالق  ــوا من ــدودي وحاول ــياج احل الس
ــم اقترب  ــة، لكن بعضه ــات حارق بالون

ــرون إطارات  ــعل آخ ألمتار عدة، فيما أش
ــقطت قرب  ــوا بالونات حارقة س وأطلق

السياج الفاصل.
ــيرات العودة  ــة العليا ملس وكانت الهيئ
دعت إلى «احلفاظ على الطابع السلمي» 
ــا دعا عدد من  ــات اجلمعة، كم الحتجاج
ــاجد املتظاهرين إلى «عدم  خطباء املس
ــرات اجلمعة «حتى ال  ــور» في تظاه الته

تكون هناك ضحايا».
ــم  ــة باس ــت ناطق ــرائيل، قال ــي إس وف
ــارات  بإط ــوا  دفع ــني  احملتج إن  ــش  اجلي
ــل يدوية وعبوات  ــتعلة، وألقوا قناب مش
ــدود.  ــر احل ــوات عب ــوب الق ــفة ص ناس
ــتهدفت  ــرة حربية اس ــت أن طائ وأضاف
خلية أطلقت بالونات حارقة من جنوب 
ــتوطنات غالف غزة.  ــاع نحو مس القط
ــرائيلية أن وزير  ــت الصحافة اإلس ونقل
ــع باجتاه  ــدور ليبرمان يدف ــاع أفيغ الدف
ــية» لـ «حماس»، إال  توجيه «ضربة قاس
أن احلكومة األمنية املصغرة قررت جعل 
ــن دون االنزالق إلى مواجهة  الرد أقوى، م

مفتوحة وحرب.
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عبدالسالم علي السليم

ــرر ان ال اجرب حظي   في كل مرة اق
ــرى وبالتحديد  ــي الكتابة مرةً اخ ف
ــذي يعج  ــع الراهن ال ــاة الوض مأس
ــؤال وقلة  بالقيل والقال وكثرة الس
ــأن  االجوبة او عدمها عند اهل الش
ــوا على  ــدرة الذي تكالب ــل املق واه
ــتحواذ والسيطرة على ثقافة  االس
اجملتمع وحتوير تطلعاته نحو اجلهل 
ــة  وبث  ــن القيم املتخلف ــد م ومزي
ــي مفهوم  ــث والتدهور ف روح العب
ــة  وغرس طبائع  غريبة غير  املواطن
ــعب الذي  ــدى عامة الش معتادة ل

ــخت  ــدوره ترس هو ب
ــن مفاهيم  الكثير م
تلك النخب الصاعدة 
طائفياً التي حولتها 
ــا  تطلعاته ــح  لصال
ـــــــــباتها   ومكتس
ــة  واحلزبي ــة  الفئوي
ــت عليه جميع  فراح
ــر  التحض ــرص  ف
ــل  وظ ــور  والتط
ــراءة  بق ــبثاً  متش
املاضي والوقوف عند 
ــر  النظ دون  ــه  ابواب

للمستقبل وفتح افاقه الرحبة في 
ــاش والرقي .نعم  ــد واالنتع التجدي
ــا  ــة بعينه ــة التاريخي ــي الهزمي ه
واعالن وفاة احلاضر واملستقبل دون 
ــاعر  ــرك ضمير او جترح مش ان يتح
ــا املاً ومرارة واحباط قل  صورة تزيدن
نظيره بل صارت تلك احلالة السائبة 
ــي والفكري  ــن االنحطاط الثقاف م

ــلوك الفرد  ــي املتمثل بس واجملتمع
الذي يشعر هو االخر بالتفرد وعدم 
ــة اجلامعة   املواطن ــروح  ل ــه  اكتراث
ــة  ــة في التصرف واملمارس وللعبثي
ــلوك حيث فقدت  اليومية في الس
ــت عليها  ــروح وطغ ــك ال ــه تل عن
ــذه واحدة  ــب الذات وه االنانية وح
من عشرات الظواهر السلبية التي 
ــارع التي جعلت من  يشهدها الش
ــد جميع  ــو وتتعثر وتفق ــالد حتب الب
ممكنات الدولة العصرية املتحضرة. 
ــل  ــاءت بالفش ــول ب ــع احلل فجمي
ــادها  ــائل االصالح س ــع وس وجمي
ــقطت في اول جتربة لها  الترنح وس
فكل ماتراه عيوني شعارات ووعود 
ــه  ــاً اليعرف ــي غريب ــا زال العراق وم
ــتنقع  مس ــي  ف ــش  يعي ــرون  االخ
ــذاجة املمزوجة  الفقر واملرض والس
ــرد  ــف مج ــا الزائ ــرة والرض بالفط
ــن التمني  ــاء للنفس بحالة م ارض
ــات االحباط التي  محاوالً قتل درج
مهولة  ــارت  ص
ــدور  مبق ــس  لي
ــاء  احص ــد  اح
ــم  ل  . ــا  اعداده
ــا   مواطن ــد  اج
مقهوراً يشدني 
االستمرار  على 
طريق  نهج  في 
ــالذع  ال ــد  النق
ــك االخطاء  لتل
جلســــــيمة  ا
ارتكبها  ــي  الت
وعامت  البعض 
ــن  بطائفيتها  ــطح الوط ــى س عل
ــة  والدوغمائي ــور  بالته ــة  املفعم
والغرابة واثبات الذات على حساب 
ــت اركانه  التي  ــن الذي تالش الوط
ازدادت هشاشتها واغلقت امامها 
ــرق النجاة والى الم جديد  جميع ط
ومتاعب البد لنا ان نخوض غمارها 

والعيش في اجوائها املتعفنة.

القاضي منري حداد

الزمن هو السلطان؛ الن السلطة تعيد تشكيل 
ــا االيديولوجية، طابعة املرحلة  البلد وفق رؤاه
ــمها؛ لذلك فان اخللفاء االمويني، يقولون:  مبيس
ــو اخلليفة“.وزمننا الراهن يعاني أعباءً  ”الزمن ه
ــن واالزمات..  ــعب تالقفته احمل ــوء بحملها ش ين
ــات دولية“  ــار – عقوب ــا واعتقالت و“حص حروب
ــا.. بالتمام  ــدى 50 عام ــاد، على م وإرهاب وفس
والكمال 35 عاما منها حتت نير البعث و15 حتت 
ــر واملراءاة  ــاب والتكفي ــاد واالره مقصلة الفس
الفجة محرفني القول عن مواضعه؛ في سبيل 
ــي ارصدتهم  ــاءً، ف ــعب هب ــروات الش ــد ث تبدي

الشخصية.
إذن املهمة التي تنتظر رئيس الوزراء د. عادل عبد 

املهدي، جسيمة.. تنوء بحملها اجلبال، في بلد 
ــه بتعاقب  ــت ثقت ــعبه وإنعدم ــت إرادة ش وهن
ــه..  ــى حيات ــرا عل ــة قس املفروض ــلطات  الس
ــة املرتقب ان يضطلع بها رئيس  تنغصها.املهم
ــامة التصدي  ــوزراء د. عبد املهدي، تبدأ بجس ال

للفاسدين املكفولني حزبيا بقوى نافذة كالرمح 
في ضلع بلد يكاد يهوي متخبطا بإنهياره.

ــو أعقد  ــودا ملا ه ــاد صع ــة بالفس ــدأ املهم تب
ــد ضراوة على اداء رئيس الوزراء وتشكيلة  وأش

ــز  ــي عج ــالت الت ــك املعض ــن تل ــه وم حكومت
ــتور والقانون والقضاء ومنظمات اجملتمع  الدس

الدول عن حلها: 
- املصاحلة الوطنية

ــد.. نبيع نفطا  ــك االقتصاد االحادي الراك - حتري
ونأكل، وإن هبطت أسعار النفط ال يأكلون!

ــب ملكانه، لكن العراق  عبد املهدي رجل مناس
ــاب  ــبه أي إجراء؛ لذا عليه ان يبدأ احلس ال يناس
ــام تلويحات بعض  ــوة ال تنثني ام من حوله بق
االحزاب باستجوابات نيابية وحجب الثقة؛ الن 
ــروع بالعمل الوطني اخمللص جدية؛ كفيل  الش
ــن ضغط  ــه يحميه م ــعب حول ــاف الش بالتف
ــتيزار ممثليها في  وتهديد االحزاب التي تريد اس
ــة لصالح افراد. ــة الوزارية؛ حللب الدول الكابين
لذا على الشعب ان يلتف حوله الجناح مهمته 
ــاحة العراق  وهو يغادر املنطقة اخلضراء الى س
ــرد وآفات  ــوارة باجلوع والتش ــراء تلتهب م احلم
ــتوقفهم  ــاس.. اغثهم.... اس ــرض! فادرك الن امل
ــائال  وحتقق من كل فلس وعانة وربع دينار؛ متس
”من اين لك هذا“ كي تقيم دولة عدل متحضرة 
تسمى تاريخيا باسمك، فتوكل وأغث الناس إن 

صوت نحيبهم بلغ عرش اهللا في السماء.

ــينية وفي الدروس   إن البحث  في تفاصيل النهضة احلس
والعبر التي تستنبط منها ، يأتي من خالل تأملٍ قليلٍ في 

سيرة قائدها و دراسة أهدافها و نتائجها ،
أما أهم املؤشرات التي أعطتها هي الوالدة اجلديدة لإلمام  
ــالم) ومعركة كربالء ،  ويوم عاشوراء  ــني (عليه السَّ احلس
كانت نقطة البداية مليالد النهضة احلسينية على طريق 
ــد أن كان التهديد  ــالم بع الصالح و اإلصالح لنجاة  اإلس

واضحا الستغالله ومحو معامله اإللهية . . 
ــالم) اإلسالم في يوم  ــني (عليه الس لقد أحيا اإلمام احلس
ــني  ــهداء ، وقد خلد احلس ــوراء و حصنه بدماء الش عاش
ــالم) نفسه بحياة األمة االسالمية واإلسالم ،  (عليه السّ
ــالم ، و اإلسالم باق ما بقي  ــني باق ما بقي اإلس إذن فاحلس
ــالم محمدي الوجود و حسيني البقاء.  احلسني ، الن اإلس
ــا . واملتابع ممكن أن ينظر  ــذه هي حقيقة ال غبار عليه وه
ــتعيد  ــداث ولعهود املاضي ويس ــات تلك األح ــى مجري إل
ــه أالن ، ألننا جند أن  ــدث عن ــد كل ما أحت ــات ، فيج الذكري
ــالم)  ــني (عليه السّ األهداف املعلنة من قبل اإلمام احلس

قبيل نهضته قد حتققت متاما ، 
ــى اهللا عليه و آله)  ــر النبي (صل ــاء التخليد بذك  وهنا ج
ــي املقابل بقيت  ــالم) ، و ف ــل بيته (عليهم السّ ــر أه و ذك
ــة والى التاريخ املظلم  ــة الى يومنا هذا على آل أمي اللعن
ــينية وعن  . . واذا قرأنا وبحثنا في تفاصيل النهضة احلس
إزدهارها ، علينا أن نسلط األضواء على كربالء وخاصة في 
مثل هذه األيام ومن هذه األشهر ، و نلقي بنظرة أخرى إلى 

مجالس احلسني (عليه 
ــم  ــي العال ــالم) ف السَّ
اإلسالم  أن  ــنعرف  فس
ــوان  ــي وبعنف ــد ح ولي
ــني  احلس ــة  ونهض
ــا  وعندم  !! ــتمرة  مس
ــاهد ضريح  ونش نتابع 
الم)  احلسني (عليه السّ
في كربالء و إلى اجلموع 
املليونية التي تأتي من 
ومنهم  ــدان  البل كافة 
ــيا على  ــاء مش ــن ج م
ــا مئات  ــدام قاطع األق
ومنهم  ــرات  الكيلومت
املقام  ــوف  من كان يط

ــبة دينية أو بدون اي مناسبة .. فسنعرف  الشريف مبناس
ــنة وإمنا كل يوم .  ــدد ليس فقط كل س ــوراء تتج أن عاش
ــذه الزيارة وبهذه اإلعداد الهائلة لم تقتصر فقط على  وه
ــنة فاننا حقيقة نعيش كل  هذه األيام بل طيلة أيام الس
ــوراء و كل ارض كربالء أذن كل الدالئل تشير بأن  يوم عاش
ــا و مفعولها و  ــة و نهضة جارية في حقيقته واقعة حي

دروسها و تأثيراتها وان مضى عليها زمن طويل .. 
ــوراء  ــام عاش ــول أن أي ــتطيع أن نق ــاز نس ــذا اإلجن ــن ه م
والشعائر احلسينية غير الدخيلة والتي  تسبب في أيذاء 
ــينية وإن زيارة  ــالد جديد للنهضة احلس ــس فهي مي النف
ــني والطواف حول قبره املقدس  ضريح إبي عبد اهللا احلس
ــك النهضة املباركة  ــنة تعد مكملة لتل ــة أيام الس طيل

ومولد اإلسالم من جديد

*هاشم مهدي السوداني                

ــات  مزاج  ... ــات  زحام  ... ــيارات  س
ــهد  ومخالفات هذا ما يحمله مش
الشارع في مدننا ومحالتنا وحتى 
ــيارة التي تقدم  ــذه الس الزقاق , ه
ــهيالت  العديد من اخلدمات والتس
ــاب ومن  ــر من الصع ــل الكثي وتذل
ــا  عنه ــتغناء  االس ــن  املمك ــر  غي
ــن نعتمد  ــذا فنح ــي عصرنا له ف
ــم امورنا  ــر معظ ــي تدبي عليها ف
ــاة  ــة واحلي ــا االقتصادي ومتطلباتن
ــا نظره ملا  ــة ,ولو القين االجتماعي

ــوارعنا من اعداد  ــاهده في ش نش
ــيارات لتولدت لدينا  هائلة من الس
ــدم التخطيط  ــورة الفوضى وع ص
ــات  ــوزارات املعنية ومؤسس بني ال
الدولة ونحن نلمس هذا التزايد من 
ــر  ــيارات واعدادها التي تنتش الس
ــي معارض  والقابعة ف ــوارع  بالش
ــة بجانب دور  ــيارات واملصطف الس
ــي ان  ــر املنطق ــن غي ــكن وم الس
ــك عدد من  ــدة متتل ــرة واح جتد اس
ــم تقابله  ــيارات ومع هذا الك الس
اعداد اخرى من السيارات احلكومية 
فان  وبالتاكيد  ــة  املتنوع واخلدمية 
ــوارع احلالية  ذلك اليتناسب والش
ــوس  ملم ــود  وج ال  ان  ــظ  واملالح
ــة  ــتقبلية اخلاص ــاريع املس للمش
باالنفاق واجلسور في التقاطعات .

ــكل عبئا على  ــذا وغيره يش كل ه
ــن يذوقوا  ــيارات الذي اصحاب الس

الى  ــول  ــاج للوص واالنزع ــئم  الس
ــرد منا  ــار الف ــم حتى ص مقصده
ــيارته  ــص من س ــى لو يتخل يتمن
ــات والضجيج  ــذه الزحام ــراء ه ج
ــة  ــه املتعب ــده ونفس ــح جس ليري
ــي  ــات ف ــاب واخملالف ــزداد الصع وت
ــات  من ظاهرة  ــن واالوق كل االماك
ــرح  ــي تس الت ــة  الناري ــات  الدراج
ــوارع واالماكن  ــي كل الش ومترح ف
ــكل خطورة مع  واالوقات وهي تش
اجلديد  والضيف  (الستوتة)  اختها 
ــادة اصحابها   ــك ) وقي ــك ت ـــ ( ت ال
ــر املنضبطة التي تتطلب وقفة  غي
ــك , ومن هذه  ــة جادة  جتاه ذل مروري
ــات  القطوع ــتمر  تس ــى  الفوض
ــهم  ــة واملتحركة والتي تس الثابت
ــا  ــروري ام ــف امل ــد املوق ــي تعقي ف
ــؤولني فحدث والحرج  مواكب املس
ــه  ــمح لنفس والبعض منهم يس

بالسير عكس االجتاه ليزيد املوقف 
ــير السيارات  ارباكاً  في حركة  س
كل هذا وغيره نرى احليرة مرسومة 
ــون  ــم يبذل ــرور وه ــال امل ــى رج عل
ــاد حل لهذه  ــار جهدهم  اليج قص
ــتدعي حلول  االختناقات التي تس
ــذه  ه الن  ــتقبلية  ومس ــة  عاجل
ــيارات اصبحت  ــن الس ــداد م االع

ــة) ملا لها من مخاطر مضافة  (نقم
ــيارات  ــار عوادم الس ــي تترك اث وه
ــد  املتصاع ــان  والدخ ــرة  واالبخ
ــة  ــى صح ــورة عل ــببة خط متس
السكان وقد بات واضحاً ان احللول 
ــن معدومة امام  ــزة ان لم تك عاج
ــتيراد  ــارف واالس ــيل اجل ــذا الس ه
ــط ومن  ــا اي تخطي ــتمر دومن املس
ــب االخذ بها نقل  ــول التي يج احلل
ــورجة  ــواق الكبيرة مثل (الش االس
ــابهها بعيدا عن  ــة) وما ش وجميل
ــعي بانشاء  العاصمة وكذلك الس
ــوزارات  لل ــة  حكومي ــات  مجمع
اطراف  الى  احلكومية  واملؤسسات 
ــم نلمس  ــول بعدما ل ــدن كحل امل
ــك حتماً  ــوء بالنفق وذل ــرى ض او ن
سيسهم للحد من هذه الزحامات 
ــاء االول وحتى  ــي تبدأ من الضي الت
ــاعات متاخرة من الليل واضف  س

ــة  ــدام الثقاف ــان انع ــك ب ــى ذل عل
ــض عندما جتده  ــة لدى البع املروري
ــل واملذياع  ــغال بجهاز املوباي منش
بصوته املرتفع      وسكارته املعلقة 
في فمه وهو يقود العجلة من ذلك 
ــاون مع  ــزم وعدم الته ــب احل يتطل
ــاكلة  ــى هذه الش ــخاص عل االش
ــلبيا  ــكلون عامال س ــم يش كونه
ــب ايقاف  ــا يج ــوارع كم ــي الش ف
ــيدها  ــيارات او ترش ــتيراد الس اس
والتي تسببت في مشاكل ومأساة 
ونزيف دائم بالتاثير على االقتصاد 
ــبنا  ــي وهدر املليارات وحس العراق
ــي  ف ــتمرة  مس ــات  االزم ــذه  ه ان 
اليومية في الشارع  ــاهداتها  مش
ــن يقول هل  ــي وحال املواط العراق

من مجيب ؟.

*خبري قضائي   
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د . محمد ابو النواعري

ــن ابن  ــاة اإلمام احلس ــر حي     تُعتب
ــا  ــب (عليهم ــي طال ــن أب ــي اب عل
ــا ومفصليا  ــالم)، محورا مهم الس
في تراتبية املشروع السماوي, الذي 
ــس الدين اإلسالمي,  أراد تثبيت أس
ــي, ووعي  ــيخه كوعي جماع وترس
ــي مجتمعي، لذا جند أن مقدار  ثقاف
ــل التي  ــويه والتضلي ــة التش حمل
ــه,  ــي حيات ــام، ف ــذا اإلم ــت ه رافق
ــذت منحى  أخ ــهاده،  وبعد استش
ــراع اخلالدة  ــا في أدبيات الص مألوف
ــيطاني,  ــروع اإلغواء الش ــني مش ب

ومشروع النصرة اإللهية.
ــني اإلمام  ــم ب ــذي أقي ــح ال     الصل
ــن عليه السالم, ومعاوية ابن  احلس
ــفيان, كان يحمل في ظاهره  أبي س
ــة  ــي وثقاف ــت بوع ــراءات إختص ق
ــان, لذا جاء  ــل ذاك الزم ــات أه وأدبي
ــي ذلك  ــح ف ــذا الصل ــم له التقيي
الزمن تقييما سلبيا آنيا, إتخذ من 
املنهج العمودي مسارا له, في زمان 
ــرا، أدوات وأطر  ــه كثي ــم تتوفر في ل
التفكير األفقي الذي يخترق حاجز 
ــكان, أو ما بات يعرف في  الزمان وامل
ــي  زماننا احلاضر (التفكير السياس

االستراتيجي).
ــي كتابها  ــاندرز ف ــير إيرن س    تش

 Strategic Thinking and the New)
ــون  ــم مك ــى ان العال Science)، إل
ــاق ديناميكية غير خطية،  من أنس
ــت تبدو في  ــاق وإن كان وهذه األنس
ــاك نظاما  ــى، إال أن هن ــة فوض حال
يحكمها (أي هيكال معينا)، والذي 
ــع  ــم بالواق ــه للتحك ــب فهم يج
أي  ــى  عل ــرض  يف ــذا  وه ــره,  وتغيي
ــتراتيجي أن  ــروع اس ــب مش صاح
ــور : -1 النظر  ــة أم ــد عن ثالث يبتع
ــالل رؤى  ــن خ ــدث م ــات احل ملعطي
ــيطة وثابتة للسبب والنتيجة  بس
ــون ناجتة  ــي, والتي تك بظرفها اآلن
ــق ثقافي واجتماعي  عن إطار أو نس
يتحكم بأدوات تفكير أهل أي زمان 
ومكان. -2 االعتقاد بإمكانية تقييد 
ــرات املوجودة  ــد كافة املتغي أو حتيي
ــذا اخلطأ في  ــف معني, وه في موق
ــرة  ــن فك ــع م ــف ناب ــم املواق تقيي
ــا إمكانية  ــدود مفاده ــرية مح بش
ــكل  ل ــة،  الكامل ــة  املعرف ــق  حتقي
املتغيرات املوجودة في موقف معني 
وضرورة التعاطي معها مبوجب تلك 
املعرفة (احملدودة). -3 ضرورة التخلي 
ــزام باألطر  ــرورة االلت ــة ض ــن رؤي ع
ــدودة, والتي تكون عادة  الفكرية احمل
ــة من  ــرية, نابع ــة البش ــي احلال ف
عوامل منها التنشئة االجتماعية، 
العادات والتقاليد التربوية واألعراف 
املتحكمة مبفهوم الوعي والثقافة, 
والتي تقود كلها ألطر فكرية جتمد 
في إطار ذاك النسق ببعده الزماني 

واملكاني.
ــام  ــح اإلم ــرأ صل ــا أن نق    إذا أردن

ــب ضوابط التفكير  احلسن, بحس
ــتراتيجي البعيد األمد, والذي  اإلس
ــاحات,  ــر ومس ــادة بأط ــرك ع يتح
يصعب على أهل ذاك الزمان معرفة 
مواردها, جند أن صلح اإلمام احلسن 
ــالم, جاء كخطوة ولبنة  عليه الس
ــروع األموي,  ــم املش ــى لتحطي أول
ــرعن لقيام  بل كان هو املهيأ واملش
ــالم,  ــني عليه الس ثورة اإلمام احلس
ــي قامت بعد  ــرات الثورات الت وعش
ــة  لإلطاح ــني,  احلس ــام  اإلم ــورة  ث
ــوي التي أريد  ــة احلكم األم مبنظوم
ــرطان  ــتمر, وتكون كس لها أن تس
هدم محترف ألسس وأعمدة الدين 
ــح اإلمام  ــث أن صل ــالمي, حي اإلس
ــي أن يكون معاوية خليفة  كان يعن
ــروط, وكانت أهم  ــلمني, بش للمس
ــرط انتقال  ــو ش ــروط ه ــذه الش ه
ــام  ــى اإلم ــة إل ــن معاوي ــة م اخلالف
ــني بعد وفاة  ــن أو أخيه احلس احلس
ــرعية قيادة  ــة, أي انتقال ش معاوي

األمة من عهدة معاوية .
ــالم كان يعلم  ــه الس ــام علي    اإلم
جيدا بأن معاوية سيخلف وينقض, 
ــام ! وهذه هي  ــذا هو مطلب اإلم وه
الضربة القاصمة, ألن نقض العهد 
من قبل اإلنسان العادي هو مرفوض 
ــرعا وذوقا, فكيف واحلال  وبشدة ش
ــيكون من قبل  ــض العهد س أن نق
ــي  ــالمية, وف ــة اإلس ــي اخلالف مدع
ــت إن قبول معاوية بهذا  نفس الوق
ــيس لعدم  ــاه التأس ــرط, معن الش
ــن  ــكام األموي ــن احل ــرعية أي م ش
ــذا كان  ــده, ل ــاؤوا من بع ــن ج الذي

ــورة  ــي لث ــرعي والقانون ــرر الش املب
اإلمام احلسني عليه السالم حاضرا 
ــد احلاكم  ــه للثورة ض ــد خروج عن
ــرار معاوية  ــرعي يزيد (بإق غير الش
ــح), بل وأن  ــروط الصل الذي قبل ش
ــرعية كل الثورات  ــس لش ذلك أس
ــي قامت بعد ثورة  واالنتفاضات الت

اإلمام احلسني عليه السالم، حيث 
ــكا في  ــوي مرتب ــم األم ــي احلك بق
ــا حقق اإلمام  ــرعيته, وهن أركان ش
احلسن بعده اإلستراتيجي في هذه 

اخلطوة.
ــرعية في احلكم،     إن مفهوم الش
ــق املفاهيم  ــم وأعم ــن أه تعتبر م
ــكاالت التي تطرق لها الفكر  واإلش
ــري خالل التاريخ,  السياسي البش
ــرعية وجود ممثلني للدين  فضرب ش
على سدة اخلالفة, إمنا يعني ابتعاد 
الكثير من املسلمني عن هذا اخلط, 
ــدر منه  ــم مبا كان يص ــدم ثقته وع
ــالم  ــة بعيدة عن اإلس أحكام ديني

ــو الهدف  ــوهة له، وهذا ه ومش
ــن, إذ أنه  األهم لدى اإلمام احلس
ــدة الصلح  ــد معاه ــو لم يعق ل
ــروط على  ــذه الش ــرض) ه و(يف
ــليم  معاوية, لكانت عملية تس
ــر خالل  ــادي, مي ــر ع ــة أم اخلالف
التاريخ, دون أن يتمكن من فضح 
ــج األموي املعادي للدين,  املنه

والهادم ألسس اإلسالم.
   إذن، سلب الشرعية، سيقود 
ــي  الدين ــرر  املب ــة  تهيئ ــى  إل

ــورات، تقود  ــي للقيام بث والقانون
بالنتيجة إلى جو إعالمي مفعم 
بفضح اإلنحراف الذي سيحصل 
بشكل مستمر، ويقود أيضا إلى 
ابتعاد الوعي اإلسالمي عن اخلط 
ــن اخلط الذي  ــوي، والبحث ع األم
ــن الصحيح،  ــالم والدي ميثل اإلس
وهذه ضربة استراتيجية حكيمة 
ــس  ــل اإلمام، وجهت ألس من قب
الدولة األموية، وهدمت مشروعهم 
ــد، وما كان لها أن  على األمد البعي
ــح, وفرض  ــوال وقوع الصل ــون, ل تك

شروطه !
ــي، كان  ــد التكتيك ــى الصعي    عل
ــن عليه السالم  صلح اإلمام احلس
ــاورة مهمة،  ــي طياته من ــل ف يحم
ــاح اجملال  ــو إفس ــا ه ــدف منه اله
ــد لعقود  ــد زمني ميت ــو كان ببع (ول
ــاة اإلمام عليه  ــن مقدار حي أبعد م
ــي  ــة الوع ــادة هيكل ــالم) إلع الس
ــالمي، من خالل إفساح اجملال  اإلس
ــل، أن يقوموا  ــن األصي ــاة الدي لدع
ــس هذا  ــان أس ــي تبي ــم ف بواجبه

ــن العظيم, وتثبيت أركانه، ألن  الدي
ــر األموي كانوا يعلمون  أقطاب املك
ــغال أي مشروع جديد  جيدا، أن إش
ــا يعني هدم  ــتمرة, إمن ــروب مس بح
ــس  (األس ــروع  املش ــذا  ه ــس  ألس
التثقيفية, واإلجتماعية, والفكرية, 
خاصة  واإلقتصادية)،  والسياسية, 
ــالة اإلسالمية،  وأننا نعلم أن الرس
قد حوصرت بحروب مفروضة عليها 
منذ زمن النبي (ص) إلى إنتهاء عهد 
ــالم، فكان  ــي عليه الس ــام عل اإلم
ــن عليه السالم،  صلح اإلمام احلس
ضربة موجعة لهذا اخملطط، خاصة 
ــالم كان يعلم جيدا  وأنه عليه الس
أن مرحلة أخيه اإلمام احلسني عليه 
ــيف  ــتكون مرحلة س ــالم, س الس
ــحة  ــأراد أن يعطي فس ــاد، ف وجه
ــلم، ويعطي  ــة للجمهور املس راح
مجال ألن تهيء الثقافة اإلسالمية 
النفوس لثورة اإلمام احلسني عليه 
السالم, ولعشرات الثورات التي أتت 
ــن  بعدها, فكان صلح اإلمام احلس

لمٌ بني سيفني ! عليه السالم, سِ
   الهدف التكتيكي اآلخر الذي عمد 

ــن عليه  ــه اإلمام احلس ــى حتقيق إل
ــالم في صلحه مع معاوية, هو  الس
إشغال الفكر األموي الدخيل على 
ــواغله  ــد، باحلكم وش ــن اجلدي الدي
ومؤامراته، فإشغال معاوية واجلهاز 
ــات احلكم، والبحث  األموي مبنغص
ــى للدين  ــه، أعط ــبل تثبيت ــن س ع
ــحة من  ــه فس ــالمي وحملت اإلس
اجملال والتنفس، لكي يثبتوا دعائمه, 
ــتمرت احلروب في عهد  بينما لو إس
اإلمام احلسن، لبقي العداء موجها 
ــن، ومحاولة إيجاد  مركزا نحو الدي
ــل تهدميه،  ــن أج ــبل م أفضل الس
ــه ورجاالته في  وحتطيم صورة أئمت
ــل معاوية  ــاس, كما فع ــوس الن نف
ــب اإلمام علي عليه  بسن سنة س
ــغال املاكنة األموية  ــالم، فإش الس
باحلكم، أفسح اجملال واسعا حلملة 
ــي  ــوا بن ــه، أن يفضح ــن ودعات الدي
ــروعهم، وأن يكونوا قوة  أمية ومش
ــة)، ولكي  ــة (ال قوة منافس معارض
ــر الدين اإلسالمي  يتمكنوا من نش
ــماحته ال بعدوانية  ــح بس الصحي

دين بني أمية .

صلح اإلمام الحسن (ع) 
جاء كخطوة ولبنة أوُّـ 
لتحطيم اِّـشروع األموي, 
بل كان هو اِّـهيأ واِّـشرعن 
لقيام ثورة اإلمام 
الحسني(ع)

تبدأ اِّـهمة بالفساد 
صعودا ِّـا هو أعقد 
وأشد ضراوة على 
اداء رئيس الوزراء 
وتشكيلة حكومته

 يجب ايقاف استرياد
 السيارات  وترشيدها  حيث
 تسببت بمشاكل ومأساة
 ونزيف دائم بالتاثري على
  االقتصاد العراقي

الهزيمة التاريخية بعينها 
واعالن وفاة الحاضر 
واِّـستقبل دون ان يتحرك 
ضمري او تجرح مشاعر صورة 
تزيدنا اِّـاً ومرارة واحباط قل 
نظريه

أحيا اإلمام الحسني 
(عليه السالم) اإلسالم 
َّـ يوم عاشوراء و 
حصنه بدماء الشهداء   
وقد خلد الحسني 
(عليه السالم) نفسه 
بحياة األمة االسالمية 
واإلسالم

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

ابراهيم الدهش 

 خارطة طريق
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الحقوقي ماجد الحسناوي

ــل  ــد جي ــم نع ــة والتعلي ــالل التربي ــن خ م
ــن النجاح واجملتمع  ــتقبل متكن الفرد م املس
ــذ ان خلق  ــدم والتربية موجودة من ــن التق م
اإلنسان في اجملتمعات البدائية كانت عبارة 
ــرد والبيئة إذ أن  ــل حقيقي بني الف عن تفاع
ــالل اللعب والعمل مع  الطفل يتعلم من خ
ــوس الدينية  ــة الطق ــده من خالل ممارس وال
ــاهدة احليوانات  ــى الصيد ومش ــاب ال والذه
ــة  ومع تطور احلياة احتاج اجملتمع الى املدرس
ــية وصارت  ــج الدراس ــم املناه ــادة حج وزي
ــو عقول التالميذ باملعلومات  وظيفتها حش
ــان ان التربية  ــة االمتح ــي ورق ــا ف لتفريغه

العراقية مازالت تقليدية تؤدي وظيفتها منذ 
ــاكنة  ــنني وبقيت في جوهرها س مئات الس
ــريع التغيير وإن التغييرات التي  في عالم س
ــت جوهرية مثل بناء  ــكلية وليس طرأت ش
ــة وظلت  ــدات اإلداري ــدارس وتنظيم الوح م
ــني املتعلم  ــد هو متك ــى هدف واح ــز عل ترك
ــدة عن  ــي االمتحانات وبعي ــاح ف ــن النج م
ــان بخلقه ومفاهيمه الوطنية  صقل اإلنس
ــم متغير ما  ــل مع عال ــانية والتعام واإلنس
ــلوكنا  زال محدود واصبح الطابع العام لس
ــراث بحقوق  ــلبيته بعدم االكت ــزداد في س ي
ــع متطلبات  ــم ال يتالئم م ــن والتعلي اآلخري
ــب اخلريجني من  ــه وإن اغل ــع وحاجات اجملتم
ــم فرص  ــم تتوفر له ــد ل ــات واملعاه اجلامع
ــديد فاقدين  ــي حالة قلق ش ــل وهم ف العم
ــهم في الوقت ان يكونوا امل  الثقة بأنفس
ــتقبل عن طريق تربية سليمة تسعى  املس
بحرية التفكير والنقاش الدميقراطي كبديل 
ــى التلقني والتعبية  عن التعليم القائم عل
ــن إظهار  ــن للتالميذ م ــر وميك ــي التفكي ف
ــل واإلبداع كبديل عن  قدرتهم على التحلي

احلفظ واالقتباس أي تعليم يكشف املواهب 
ــب وقتلها  ــس املواه ــدالً من طم ــا ب وينميه
ــدم التوافق  ــوي ع ــل الترب ــبب الفش وإن س
ــع االقتصادية  ــات اجملتم ــني التربية وحاج ب
ــال اجليل اجلديد  ــة مما أدى انفص واالجتماعي
ــذت التربية تلهث  ــه واخ ــن قيم مجتمع ع
وجتمع أنفاسها للحاق بركب التطور السريع 
ملواجهة املشاكل اإلنسانية والقيمية التي 
ــة عاجزة عن  ــور وإن التربي ــت هذا التط رافق
مساعدة الفرد على تنمية شخصيته فكرياً 
ونفسياً واجتماعياً والضرورة إلى واقع تربوي 
ــر مالئمة  ــح اكث ــري ليصب ــر جوه ذات تغيي
ــم أن يكون  ــة التعلي ــن ميتهن مهن وعلى م
ــلوب احملاضرات  ــروط وأس اهالً لها ضمن ش
ــم ال تكفي  ــى للمعل ــي تعط ــدورات الت وال
ــالح التعليم  ــث وإص ــم احلدي ــداد املعل إلع
ــى العطاء  ــان القادر عل ــرورة لبناء اإلنس ض
ــح التعليم دميقراطياً يراعي التفاوت  وليصب
ــر الفرص للطفل  ــي قدرات التلميذ أي يوف ف
ــه وللتلميذ املتخلف  املوهوب لينمي مواهب

لينمي أقصى ما عنده من قدرات. 
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ــدم يبدو أن العالقات العراقية  مما تق
ــارت بوتيرة متصاعدة  البولندية س
العراقية,  ــة  ــالن اجلمهوري إع ــد  بع
ــادة البولندية على  ــت القي إذ حرص
اقتفاء نهج الكتلة االشتراكية في 
دعم حركات التحرر العاملي, والسيما 
ــتعمار  التي خضعت الس ــدان  البل
ــارعت بولندا  الدول الغربية, فقد س
ــراف باجلمهورية العراقية  إلى االعت
بعد مدة وجيزة, إثر موافقة احلكومة 
ــات  ــيس عالق ــى تأس ــة عل العراقي
دبلوماسية معها, وافتتحت سفارة 
ألول مرة في بغداد في أيلول١٩٥٨,إذ 
قائماً  ــية  الدبلوماس ــا  بعثته رأس 
ــا إلى  ــت متثيله ــم رفع ــال ث باألعم
ــد  ــادة, وق ــوق الع ــفير ف ــة س درج
حرصت بولندا على تطوير عالقاتها 
ــيما  العراقية والس ــة  ــع احلكوم م
ــي, فضالً عن  في اجلانب الدبلوماس
الزيارات اخملتلفة ملسؤولني بولنديني, 
ــر الذي فتح اآلفاق مع دول أخرى  االم
أبدت  التي  منها تشيكوسلوفاكيا 
ــية  رغبتها بأقامة عالقات دبلوماس

مع اجلمهورية العراقية .
ــاط الدبلوماسي العراقي -  ٢- النش

التشيكوسلوفاكي : 
ــر من متوز  ــورة الرابع عش ــر جناح ث إث
ــوري  اجلمه ــام  النظ ــالن  وإع  ١٩٥٨
وزراء  ــس  رئي ــث  بع ــراق،  الع ــي  ف
سيروكي وليم  ــلوفاكيا  تشيكوس

ــي  ف ــة  ببرقي  ((William Siroky
ــأ فيها  ــن متوز هن ــر م ــابع عش الس
احلكومة العراقية على جناح الثورة, 
ــية  ودعا إلى إقامة عالقات دبلوماس
ــرد على  ــد تأخر ال ــني اجلانبني،وبع ب
االقتراح املذكور، سادَ اإلعتقاد لدى 
اجلانب التشيكوسلوفاكي بأن قادة 
ــني بإقامة متثيل  ــر مهتم الثورة غي
ــن، لكن ذلك  ــي بني البلدي دبلوماس
ــة  اإلعتقاد, تعارض متاماً مع سياس
احلكومة اجلديدة التي أكدت عزمها 
األنفتاح على بلدان العالم كافة،أكد 
 Seiner))ذلك التوجه سينير تشيني
Cheney  رئيس حترير األخبار بوكالة 
ــي  ــلوفاكية ف ــاء التشيكوس األنب
ــار إلى أن احلكومة  بغداد، عندما أش
العراقية لم تتلق برقية رئيس وزراء 
ــذا ما فندَ  ــلوفاكيا( ),وه تشيكوس
ــاد لدى املسؤولني  األعتقاد الذي س

في تشيكوسلوفاكيا. 
ــدرت األوامر من براغ  ووفقاً لذلك ص
 Ernst)ــيك كاربوش ــت  أرنس ــى  إل
ــدى  ل ــفيرها  س  (Carbosheck
ــدة لزيارة  ــة العربية املتح اجلمهوري
بغداد, وبعد يومني من وصوله التقى 
ــم في  رئيس الوزراء عبد الكرمي قاس
مقره بوزارة الدفاع، وسلمه نسخة 
ــس  ــن رئي ــلة م ــة املرس ــن البرقي م
ــلوفاكيا, مكرراً في  وزراء تشيكوس
ــالده املذكور  ــه عرض ب الوقت نفس
ــب عبدالكرمي  ــن جانبه رح ــاً. م آنف
ــلوفاكيا،  ــم مببادرة تشيكوس قاس
ــه بإقامة عالقات  ــدى ترحيب كما أب
ــي  ــن( ), وف ــني البلدي ــية ب دبلوماس
ــوث  املبع ــتغل  اس ــياق  الس ــذا  ه
ــلوفاكي فرصة وجوده  التشيكوس
ــاءات عدة  ــرى لق ــداد، فأج ــي بغ ف
ــاد إبراهيم  ــر االقتص ــا مع وزي أبرزه
ــر من آب١٩٥٨,  كبة يوم احلادي عش
التشيكوسلوفاكي  املبعوث  وأبدى 
ــاعدات  ــى تقدمي مس ــزم بالده عل ع

اقتصادية للعراق( ) . 
ــوزراء  ــس ال ــة مجل ــرَ موافق       إث
ــية  ــات دبلوماس ــة عالق ــى إقام عل
ــا  منه ــدة  ع ــتراكية  أش دول  ــع  م
ــدرت  أص ــلوفاكيا،  تشيكوس
ــرته  نش ــاً  تصريح ــة  اخلارجي وزارة 
ــر  ــف احمللية يوم الثالث عش الصح
ــك مت تكليف  ــاً لذل ــن آب( )، ووفق م

ــفير العراق في  فائق السامرائي س
ــرين من آب١٩٥٨  القاهرة في العش
ــلوفاكي  بإبالغ اجلانب التشيكوس
ــة العراقية على  ــة اجلمهوري موافق
ــني  ب ــية  دبلوماس ــات  ــة عالق إقام
ــفارة  ــد إعالم الس ــن( )، وبع البلدي
ــع  اجتم ــلوفاكية،  التشيكوس
ــل  ــة التمثي ــث آلي ــفيران لبح الس
ــابع  ــه بني البلدين، وفي الس ودرجت
والعشرين من آب ١٩٥٨عقد اجتماع 
ــن أقامة عالقات  ــان إعلن خالله ع ث
ــية واقتصادية بني العراق  دبلوماس

وتشيكوسلوفاكيا( ). 

وفي ضوء ما تقدم, شهد يوم الرابع 
عشر من أيلول١٩٥٨ افتتاح السفارة 
ــداد،  ــي بغ ــلوفاكية ف التشيكوس
ــكي زابوكرتس ــل جوزيف  كما وص

ــى رأس  Joseph Zapo Criteski)) عل
ــداد أوائل  ــية إلى بغ بعثة دبلوماس
ــى  ــرين األول١٩٥٨، والتق ــهر تش ش
بعد وصوله مبحمد صديق شنشل( 
ــر اخلارجـــــــية، حيث  ــل وزي ) وكي
ــن أوراق اعتماده  ــخة م قدم له نس
ــد متصل،  ــمية( )،وعلى صعي الرس
أستقبل رئيس مجلس السيادة يوم 
اخلامس عشر من تشرين االول ١٩٥٨ 
السفير التشيكوسلوفاكي وحضر 
ــر اخلارجية ,  ــل وزي ــتقبال وكي االس
والقى السفير كلمة بتلك املناسبة 
ــي  العراق ــعب  بالش ــا  فيه ــاد  أش
والنظام اجلمهوري اجلديد, كما أثنى 
على جناح الثورة واصفاً إياها باحلجر 
األساس لبناء بلد مزدهر داعم لألمن 
ــلم الدوليني، رد رئيس مجلس  والس
السيادة بكلمة شكر فيها السفير 
ــه في تعزيز  ــه مبدياً رغبت وحكومت

أواصر الصداقة بني احلكومتني( ).
ــة  اخلارجي وزارة  أن  ــدو  يب
ــارت  اخت ــلوفاكية  التشيكوس
كان  ــد  فق ــا،  ميثله ــن  م ــة  بعناي
كرتسكي ذا حنكة دبلوماسية بنى 
خالل مدة وجوده في العراق عالقات 
ــح فيما  ــعة، ليصب ــية واس سياس
ــي  ــلك الدبلوماس بعد عميداً للس
ــس الوزراء  ــتهل عمله بلقاء رئي اس
ــم في الرابع عشر  عبد الكرمي قاس

ــه  مبكتب األول١٩٥٨  ــرين  تش ــن  م
ــاع( )، وفي  ــي وزارة الدف ــمي ف الرس
ــة جاء فيها  ــك اللقاء ألقى كلم ذل
ــه:» إن العالقات املتبادلة بني  مانص
ــراق تتمتع  ــلوفاكيا والع تشيكوس
ــة  اجلمهوري ورأت  ــل  طوي ــد  بتقلي
ــدة  مسترش ــلوفاكية  التشيكوس
ــلمي  في ذلك مببادئ التعايش الس
ــب  املناس ــن  م  ... ــعوب  الش ــني  ب
ــات ودية مع العراق وفقاً  إقامة عالق
الحتياجات ورغبات الشعب في كال 
ــاط,  البلدين..»( )،ووفقاً لذلك النش
زار في أوائل تشرين الثاني ١٩٥٨ وزير 
ــار اجلومرد مثنياً  اخلارجية عبد اجلب
ــة  ــة العراقي ــج اجلمهوري ــى نه عل

بإدارة عالقاتها اخلارجية( ), كما قام 
ــر التربية والتعليم  ــارة وكيل وزي بزي
ــر من تشرين الثاني  يوم احلادي عش

ــاون  ــبل التع ــان س ــث اجلانب ، وبح
الثقافي بني البلدين( ) . 

        ينبغي أن نشير هنا, إلى أن ثورة 
ــت اهتمام  ــر من متوز نال الرابع عش
واالقتصادية  ــية  السياس األوساط 
ــلوفاكية،  التشيكوس ــة  والثقافي
فضالً عن حرصها على إبراز توجهات 
ــا  ــي إعالمه ــة ف ــة الفتي اجلمهوري
ــت الصحفي  ــمي، فقد انتدب الرس
ــوار  ــراء ح ــني(Volentine) إلج فولنت
صحفي مع رئيس الوزراء عبد الكرمي 
ــرين  ــهر تش ــي نهاية ش ــم ف قاس
ــس هذا  ــد انعك ــي١٩٥٨( ), وق الثان
ــيروكي رئيس  الواقع على حرص س
ــلوفاكيا في تفعيل  وزراء تشيكوس
والتواصل  ــية  الدبلوماس العالقات 
ــث يوم  ــي، إذ بع ــره العراق ــع نظي م
احلادي والثالثني من كانون األول١٩٥٨ 
ــم هنأ  ــة إلى عبد الكرمي قاس ببرقي
العراقية  ــعب واحلكومة  فيها الش
ــالدي  املي ــام  الع ــول  حل ــبة  مبناس

ــوزراء مبدياً  ــد، وقد رد رئيس ال اجلدي
شكره ومؤكداً عمق اواصر الصداقة 
ــاون الوثيق بني  ــتمرار التع آمالً باس
ــس ذلك  ــا انعك ــني( ), مم اجلمهوريت
ــني الدولتني  ــي ب ــق السياس التواف
ــرى, كان رائدها  ــب األخ على اجلوان
ــالل زيارة  ــادي. وخ ــار االقتص املضم
كرتسكي لوزارة اخلارجية في الرابع 
من شباط١٩٥٩، التقى حسن زكريا 
وكيل وزير اخلارجية وبحث الطرفان 
سبل تطوير العالقات الدبلوماسية, 
ــرام االتفاقية  ــا مت تبادل وثائق إب كم
ــوم الرابع  ــي عقدت ي ــة الت التجاري
 ،١٩٥٨ األول  ــون  كان ــن  م ــر  عش
ــت بذلك نافذة املفعول منذُ  وأصبح

ــباط ١٩٥٩،إذ صدر بيان  الرابع من ش
رسمي من مديرية التوجيه واإلذاعة 

العام  ونشر في الصحف احمللية. 

ــي داخلي, ارتأى  ــي تطور سياس  وف
ــوزراء أن يقوم بتعديل وزاري  رئيس ال
ــة البالد,  ــا تتطلبه مصلح ــاً مل وفق

ــم (١٠٥) في  ــوم رق فقد صدر املرس
ــاص  ــباط١٩٥٩ اخل ــن ش ــابع م الس
بذلك التعديل ، ووفقاً لذلك, تسنم 
ــم جواد وزارة  اخلارجية فضالً  هاش
عن استيزار وزراء جدد, وفي ضوء ذلك 

قام كرتسكي في الثاني عشر من 
ــر اخلارجية  ــباط ١٩٥٩ بزيارة وزي ش
ــام  ــنمهِ مه ــبة تس ــاً مبناس مهنئ
منصبه اجلديد، وللغرض نفسه زار 
ــن : الصحة( )، والتربية  وزراء كل م
ــة ،ونتيجة  ــم( )، والداخلي والتعلي
ــية  الدبلوماس ــات  العالق ــور  لتط
ــهر  ــهدت نهاية ش بني البلدين ش
ــه زيارة  ــام نفس ــن الع ــان م نيس
ــلوفاكي(  ــي تشيكوس ثقاف ــد  وف
ــة  ــة والثقاف ــر التربي ــه وزي )، رأس
ــيك  فرنتس ــلوفاكية  التشيكوس
كاهودا (Frantzik Kahuda) ورافقه 
ــخصيات  ــبع ش وفد مؤلف من س
بارزة( )، كان في مقدمة مستقبلي 

ــر التربية والتعليم محيي  الوفد وزي
ــتقبل  ــد احلميد، كما اس الدين عب
ــم  ــرمي قاس ــوزراء عبدالك ــس ال رئي

ــد  ــاع الوف ــوزارة الدف ــره ب ــي مق ف
ــلوفاكي وحضر اللقاء  التشيكوس
ــي ضوء ذلك  ــوزراء( ). وف ــددٌ من ال ع

ــاون الثقافي  ــد اتفاقية للتع مت عق
ــار١٩٥٩( ), بعدها  ــابع من آي في الس
ــيادة  ــس مجلس الس ــد رئي زار الوف
ــاد  ــب الربيعي الذي أش محمد جني
ــي  ــوف ف ــدور الضي ــاء ب ــالل اللق خ

إرساء دعائم الصداقة والتعاون بني 
البلدين( ).

ــفارة  الس ــطة  أنش ــن  وضم
ــداد،  ــي بغ ــلوفاكية ف التشيكوس
ــد  العي ــبة  مبناس ــة  حفل ــت  أقيم
في  ــلوفاكي  التشيكوس ــي  الوطن
التاسع من آيار١٩٥٩، حضرها رئيس 
ــم وعدد من  ــوزراء عبدالكرمي قاس ال
ــكريني  ــوزراء وبعض القادة العس ال
ــية  ــن الهيئات الدبلوماس فضالً ع
ــور  تط ــياق  س ــي  ).وف ــة(  األجنبي
ــية بني العراق  العالقات الدبلوماس
مجلس  وافق  ــلوفاكيا،  وتشيكوس

دم إليه من وزارة  الوزراء على مقترح قُ
اخلارجية العراقية يقضي بتأسيس 
ــة  العاصم ــي  ف ــة  عراقي ــفارة  س
ــفارة  الس ــت  كثف ــد  وق  ،( ــراغ(  ب
ــداد  بغ ــي  ف ــلوفاكية  التشيكوس
ــق  ــية لتحقي ــا الدبلوماس جهوده
ــكي وزير  ــرض، إذ زار كرتس ذلك الغ
ــم جواد يوم اخلامس  اخلارجية هاش
ــك اللقاء  ــر ذل ــد أثم ــن آب ( )، وق م
ــفارة  ــيس س ــن تأس ــد ع ــا بع فيم
عراقية بالعاصمة براغ في اخلامس 
ــرين من آب١٩٥٩، تزامن ذلك  والعش
ــي عراقي  ــول أول دبلوماس ــع  وص م
ــكرتير أول، للقيام مبهمة  بدرجة س
ــدب لتلك  ــال) إذ أنت ــم باألعم (القائ
ــتاني حلني  ــل الداغس ــة خلي املهم

وصول السفير العراقي اجلديد( ). 
ــد  ــوزراء عب ــس ال ــرض رئي ــد تع بع
ــال  اغتي ــة  حملاول ــم  قاس ــرمي  الك
ــلة ، وصل إلى بغداد وفد جتاري  فاش
ــر  وزي ــة  برئاس ــلوفاكي  تشيكوس

 Laos Lathــارة الوس الث برايث التج
ــى الفور  ــد عل ــام الوف braith) ) ، وق
يرافقه السفير التشيكوسلوفاكي 
ــاء رقوده في  ــارة رئيس الوزراء أثن بزي
ــالم, وأطمأن على  ــفى الس مستش
ــفاء  ــه الصحي ومتنى له الش وضع
ــة  ــريعاً ملمارس ــودة س والع ــام  الت
ــر بالذكر  ــمية. اجلدي ــه الرس مهام
 Stanslavــنيكا س ــالف  ستانس أن 
Senika)) السكرتير الثاني بالسفارة 
ــال أثناء  ــام القائم باألعم تولى مه

غياب السفير .
ــد موافقة  ــن أمر,بع ــا يكن م ومهم
ــع  رف ــى  عل ــة  العراقي ــة  احلكوم
ــي من  ــل الدبلوماس ــة التمثي درج
ــلوفاكيا،  تشيكوس ــع  م ــا  جانبه
ــي  ف ــة  اخلارجي وزارة  ــن  ع ــدر  ص
ــي١٩٥٩ كتاب  ــرين الثان ــهر تش ش
ــفيراً لدى  ــمية باهر فائق( ) س بتس
ــد موافقة  ــلوفاكيا، وبع تشيكوس
رئيس مجلس السيادة محمد جنيب 
ــة  وزارة اخلارجي ــررت  ), ق ــي(  الربيع
أعفاءه من منصبه مديراً للتشريفات 
ــداً  ــة متهي ــوان وزارة اخلارجي ــي دي ف
ــفير  ــنم مهام منصبه أولَ س لتس
ــلوفاكيا(  تشيكوس ــدى  ل ــي  عراق
ــيادة  ــد مصادقة مجلس الس ),وبع
ــب رئيس  ــه خوط ــر تعيين ــى أم عل
بذلك  تشيكوسلوفاكيا  جمهورية 
الصدد( )،وبعد وصوله إلى براغ , قدم 
ــمية إلى رئيس  ــاده الرس أوراق اعتم
ــي في  نوفوتن ــني  أنتون ــة  اجلمهوري
ــر من كانون األول١٩٥٩ (  الثامن عش
ــفير  ــد ورد في كتاب اعتماد س )، وق
العراق لدى براغ ما نصه «رغبة منا 
ــود التي تربط  ــراد عالقات ال ــي أط ف
ــد اخترنا  ــا، فق ــن احلظ بلدين حلس
باهر فائق ليكون سفيراً فوق العادة 

ومفوضاً لدى سيادتكم... 
ــادل  ــه, مت تب ــارة إلي ــدر اإلش ــا جت ومم
وزراء  ــس  رئي ــني  ب ــات  البرقي
ــيروكي  س ــلوفاكيا  تشيكوس
ــبة مغادرة  العراقي مبناس ــره  ونظي
ــت  وصل إذ  ــفى,  املستش ــر  األخي
ــرين  ــادي والعش ــخ احل ــة بتاري برقي
ــد  عب رد  األول١٩٥٩،  ــون  كان ــن  م
ــي برقية  ــا ف ــم عليه ــرمي قاس الك
ــعب  ــكر فيها قادة وش ــة ش جوابي
ــلوفاكيا على  جمهورية تشيكوس
ــة، كما بعث  ــاعر الطيب ــك املش تل
ــيروكي ببرقية أخرى في الثالثني  س
ــون األول هنأ فيها احلكومة  من كان
ــول العام  ــي بحل ــعب العراق والش
ــاد فيها بتطور  امليالدي اجلديد، وأش
ــني على  ــني اجلمهوريت ب ــات  العالق
ــن جانبه رحب  ــف الصعد. م مختل
ــوزراء بالتطور الناجز مبدياً  رئيس ال
رغبة العراق في توسيع آفاق التعاون 
مع تشيكوسلوفاكيا، جاء ذلك في 
ــة اجلوابية التي بعث بها إلى  البرقي
ــلوفاكي  ــس الوزراء التشيكوس رئي

يوم الرابع من كانون الثاني ١٩٦٠. 
ــن  ع ــة  العراقي ــة  احلكوم ــعت  س
ــية،  الدبلوماس ــا  قنواته ــق  طري
ــات  واملمثلي ــفارات  الس ــيما  والس
ــق أهداف  ــى إبراز عم ــي اخلارج، إل ف
الثورة وسبل حتقيقها، ووفقاً لذلك 
ــفير العراق  ــاط س ــن إدراج نش ميك
ــلوفاكيا، الذي أكد  ــدى تشيكوس ل
ــر من  أهمية قرارات ثورة الرابع عش
ــع اجملتمع  ــت واق ــا المس ــوز، ألنه مت
العراقي برمته مبيناً اآلليات املتبعة 
ــار البالد، جاء ذلك  نحو حتقيق ازده
ــفير العراقي  ــع الس ــاء م ــالل لق خ
ــك يدخل  ــراغ)( ), وذل ــو (ب ــه رادي بث
ــتراتيجية الدولة بضرورة  ضمن اس
تعريف الرأي العام العاملي, والسيما 
ــة  العراقي ــة  باجلمهوري ــي,  االوروب

ونظام احلكم املتبع في إدارتها.
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قنواتها الدبلوماسية والسيما السفارات 

واِّـمثليات َّـ الخارج إُّـ إبراز عمق 
أهداف الثورة وسبل تحقيقها
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مهدي زاير كعيد

عبدالسالم علي السليم

ــرر ان ال اجرب حظي   في كل مرة اق
ــرى وبالتحديد  ــي الكتابة مرةً اخ ف
ــذي يعج  ــع الراهن ال ــاة الوض مأس
ــؤال وقلة  بالقيل والقال وكثرة الس
ــأن  االجوبة او عدمها عند اهل الش
ــوا على  ــدرة الذي تكالب ــل املق واه
ــتحواذ والسيطرة على ثقافة  االس
اجملتمع وحتوير تطلعاته نحو اجلهل 
ــة  وبث  ــن القيم املتخلف ــد م ومزي
ــي مفهوم  ــث والتدهور ف روح العب
ــة  وغرس طبائع  غريبة غير  املواطن
ــعب الذي  ــدى عامة الش معتادة ل

ــخت  ــدوره ترس هو ب
ــن مفاهيم  الكثير م
تلك النخب الصاعدة 
طائفياً التي حولتها 
ــا  تطلعاته ــح  لصال
ـــــــــباتها   ومكتس
ــة  واحلزبي ــة  الفئوي
ــت عليه جميع  فراح
ــر  التحض ــرص  ف
ــل  وظ ــور  والتط
ــراءة  بق ــبثاً  متش
املاضي والوقوف عند 
ــر  النظ دون  ــه  ابواب

للمستقبل وفتح افاقه الرحبة في 
ــاش والرقي .نعم  ــد واالنتع التجدي
ــا  ــة بعينه ــة التاريخي ــي الهزمي ه
واعالن وفاة احلاضر واملستقبل دون 
ــاعر  ــرك ضمير او جترح مش ان يتح
ــا املاً ومرارة واحباط قل  صورة تزيدن
نظيره بل صارت تلك احلالة السائبة 
ــي والفكري  ــن االنحطاط الثقاف م

ــلوك الفرد  ــي املتمثل بس واجملتمع
الذي يشعر هو االخر بالتفرد وعدم 
ــة اجلامعة   املواطن ــروح  ل ــه  اكتراث
ــة  ــة في التصرف واملمارس وللعبثي
ــلوك حيث فقدت  اليومية في الس
ــت عليها  ــروح وطغ ــك ال ــه تل عن
ــذه واحدة  ــب الذات وه االنانية وح
من عشرات الظواهر السلبية التي 
ــارع التي جعلت من  يشهدها الش
ــد جميع  ــو وتتعثر وتفق ــالد حتب الب
ممكنات الدولة العصرية املتحضرة. 
ــل  ــاءت بالفش ــول ب ــع احلل فجمي
ــادها  ــائل االصالح س ــع وس وجمي
ــقطت في اول جتربة لها  الترنح وس
فكل ماتراه عيوني شعارات ووعود 
ــه  ــاً اليعرف ــي غريب ــا زال العراق وم
ــتنقع  مس ــي  ف ــش  يعي ــرون  االخ
ــذاجة املمزوجة  الفقر واملرض والس
ــرد  ــف مج ــا الزائ ــرة والرض بالفط
ــن التمني  ــاء للنفس بحالة م ارض
ــات االحباط التي  محاوالً قتل درج
مهولة  ــارت  ص
ــدور  مبق ــس  لي
ــاء  احص ــد  اح
ــم  ل  . ــا  اعداده
ــا   مواطن ــد  اج
مقهوراً يشدني 
االستمرار  على 
طريق  نهج  في 
ــالذع  ال ــد  النق
ــك االخطاء  لتل
جلســــــيمة  ا
ارتكبها  ــي  الت
وعامت  البعض 
ــن  بطائفيتها  ــطح الوط ــى س عل
ــة  والدوغمائي ــور  بالته ــة  املفعم
والغرابة واثبات الذات على حساب 
ــت اركانه  التي  ــن الذي تالش الوط
ازدادت هشاشتها واغلقت امامها 
ــرق النجاة والى الم جديد  جميع ط
ومتاعب البد لنا ان نخوض غمارها 

والعيش في اجوائها املتعفنة.

القاضي منري حداد

الزمن هو السلطان؛ الن السلطة تعيد تشكيل 
ــا االيديولوجية، طابعة املرحلة  البلد وفق رؤاه
ــمها؛ لذلك فان اخللفاء االمويني، يقولون:  مبيس
ــو اخلليفة“.وزمننا الراهن يعاني أعباءً  ”الزمن ه
ــن واالزمات..  ــعب تالقفته احمل ــوء بحملها ش ين
ــات دولية“  ــار – عقوب ــا واعتقالت و“حص حروب
ــا.. بالتمام  ــدى 50 عام ــاد، على م وإرهاب وفس
والكمال 35 عاما منها حتت نير البعث و15 حتت 
ــر واملراءاة  ــاب والتكفي ــاد واالره مقصلة الفس
الفجة محرفني القول عن مواضعه؛ في سبيل 
ــي ارصدتهم  ــاءً، ف ــعب هب ــروات الش ــد ث تبدي

الشخصية.
إذن املهمة التي تنتظر رئيس الوزراء د. عادل عبد 

املهدي، جسيمة.. تنوء بحملها اجلبال، في بلد 
ــه بتعاقب  ــت ثقت ــعبه وإنعدم ــت إرادة ش وهن
ــه..  ــى حيات ــرا عل ــة قس املفروض ــلطات  الس
ــة املرتقب ان يضطلع بها رئيس  تنغصها.املهم
ــامة التصدي  ــوزراء د. عبد املهدي، تبدأ بجس ال

للفاسدين املكفولني حزبيا بقوى نافذة كالرمح 
في ضلع بلد يكاد يهوي متخبطا بإنهياره.

ــو أعقد  ــودا ملا ه ــاد صع ــة بالفس ــدأ املهم تب
ــد ضراوة على اداء رئيس الوزراء وتشكيلة  وأش

ــز  ــي عج ــالت الت ــك املعض ــن تل ــه وم حكومت
ــتور والقانون والقضاء ومنظمات اجملتمع  الدس

الدول عن حلها: 
- املصاحلة الوطنية

ــد.. نبيع نفطا  ــك االقتصاد االحادي الراك - حتري
ونأكل، وإن هبطت أسعار النفط ال يأكلون!

ــب ملكانه، لكن العراق  عبد املهدي رجل مناس
ــاب  ــبه أي إجراء؛ لذا عليه ان يبدأ احلس ال يناس
ــام تلويحات بعض  ــوة ال تنثني ام من حوله بق
االحزاب باستجوابات نيابية وحجب الثقة؛ الن 
ــروع بالعمل الوطني اخمللص جدية؛ كفيل  الش
ــن ضغط  ــه يحميه م ــعب حول ــاف الش بالتف
ــتيزار ممثليها في  وتهديد االحزاب التي تريد اس
ــة لصالح افراد. ــة الوزارية؛ حللب الدول الكابين

لذا على الشعب ان يلتف حوله الجناح مهمته 
ــاحة العراق  وهو يغادر املنطقة اخلضراء الى س
ــرد وآفات  ــوارة باجلوع والتش ــراء تلتهب م احلم
ــتوقفهم  ــاس.. اغثهم.... اس ــرض! فادرك الن امل
ــائال  وحتقق من كل فلس وعانة وربع دينار؛ متس
”من اين لك هذا“ كي تقيم دولة عدل متحضرة 
تسمى تاريخيا باسمك، فتوكل وأغث الناس إن 

صوت نحيبهم بلغ عرش اهللا في السماء.

ــينية وفي الدروس   إن البحث  في تفاصيل النهضة احلس
والعبر التي تستنبط منها ، يأتي من خالل تأملٍ قليلٍ في 

سيرة قائدها و دراسة أهدافها و نتائجها ،
أما أهم املؤشرات التي أعطتها هي الوالدة اجلديدة لإلمام  
ــالم) ومعركة كربالء ،  ويوم عاشوراء  ــني (عليه السَّ احلس
كانت نقطة البداية مليالد النهضة احلسينية على طريق 
ــد أن كان التهديد  ــالم بع الصالح و اإلصالح لنجاة  اإلس

واضحا الستغالله ومحو معامله اإللهية . . 
ــالم) اإلسالم في يوم  ــني (عليه الس لقد أحيا اإلمام احلس
ــني  ــهداء ، وقد خلد احلس ــوراء و حصنه بدماء الش عاش
ــالم) نفسه بحياة األمة االسالمية واإلسالم ،  (عليه السّ
ــالم ، و اإلسالم باق ما بقي  ــني باق ما بقي اإلس إذن فاحلس
ــالم محمدي الوجود و حسيني البقاء.  احلسني ، الن اإلس
ــا . واملتابع ممكن أن ينظر  ــذه هي حقيقة ال غبار عليه وه
ــتعيد  ــداث ولعهود املاضي ويس ــات تلك األح ــى مجري إل
ــه أالن ، ألننا جند أن  ــدث عن ــد كل ما أحت ــات ، فيج الذكري
ــالم)  ــني (عليه السّ األهداف املعلنة من قبل اإلمام احلس

قبيل نهضته قد حتققت متاما ، 
ــى اهللا عليه و آله)  ــر النبي (صل ــاء التخليد بذك  وهنا ج
ــي املقابل بقيت  ــالم) ، و ف ــل بيته (عليهم السّ ــر أه و ذك
ــة والى التاريخ املظلم  ــة الى يومنا هذا على آل أمي اللعن
ــينية وعن  . . واذا قرأنا وبحثنا في تفاصيل النهضة احلس
إزدهارها ، علينا أن نسلط األضواء على كربالء وخاصة في 
مثل هذه األيام ومن هذه األشهر ، و نلقي بنظرة أخرى إلى 

مجالس احلسني (عليه 
ــم  ــي العال ــالم) ف السَّ
اإلسالم  أن  ــنعرف  فس
ــوان  ــي وبعنف ــد ح ولي
ــني  احلس ــة  ونهض
ــا  وعندم  !! ــتمرة  مس
ــاهد ضريح  ونش نتابع 
الم)  احلسني (عليه السّ
في كربالء و إلى اجلموع 
املليونية التي تأتي من 
ومنهم  ــدان  البل كافة 
ــيا على  ــاء مش ــن ج م
ــا مئات  ــدام قاطع األق
ومنهم  ــرات  الكيلومت
املقام  ــوف  من كان يط

ــبة دينية أو بدون اي مناسبة .. فسنعرف  الشريف مبناس
ــنة وإمنا كل يوم .  ــدد ليس فقط كل س ــوراء تتج أن عاش
ــذه الزيارة وبهذه اإلعداد الهائلة لم تقتصر فقط على  وه
ــنة فاننا حقيقة نعيش كل  هذه األيام بل طيلة أيام الس
ــوراء و كل ارض كربالء أذن كل الدالئل تشير بأن  يوم عاش
ــا و مفعولها و  ــة و نهضة جارية في حقيقته واقعة حي

دروسها و تأثيراتها وان مضى عليها زمن طويل .. 
ــوراء  ــام عاش ــول أن أي ــتطيع أن نق ــاز نس ــذا اإلجن ــن ه م
والشعائر احلسينية غير الدخيلة والتي  تسبب في أيذاء 
ــينية وإن زيارة  ــالد جديد للنهضة احلس ــس فهي مي النف
ــني والطواف حول قبره املقدس  ضريح إبي عبد اهللا احلس
ــك النهضة املباركة  ــنة تعد مكملة لتل ــة أيام الس طيل

ومولد اإلسالم من جديد

*هاشم مهدي السوداني                

ــات  مزاج  ... ــات  زحام  ... ــيارات  س
ــهد  ومخالفات هذا ما يحمله مش
الشارع في مدننا ومحالتنا وحتى 
ــيارة التي تقدم  ــذه الس الزقاق , ه
ــهيالت  العديد من اخلدمات والتس
ــاب ومن  ــر من الصع ــل الكثي وتذل
ــا  عنه ــتغناء  االس ــن  املمك ــر  غي
ــن نعتمد  ــذا فنح ــي عصرنا له ف
ــم امورنا  ــر معظ ــي تدبي عليها ف
ــاة  ــة واحلي ــا االقتصادي ومتطلباتن
ــا نظره ملا  ــة ,ولو القين االجتماعي

ــوارعنا من اعداد  ــاهده في ش نش
ــيارات لتولدت لدينا  هائلة من الس
ــدم التخطيط  ــورة الفوضى وع ص
ــات  ــوزارات املعنية ومؤسس بني ال
الدولة ونحن نلمس هذا التزايد من 
ــر  ــيارات واعدادها التي تنتش الس
ــي معارض  والقابعة ف ــوارع  بالش
ــة بجانب دور  ــيارات واملصطف الس
ــي ان  ــر املنطق ــن غي ــكن وم الس
ــك عدد من  ــدة متتل ــرة واح جتد اس
ــم تقابله  ــيارات ومع هذا الك الس
اعداد اخرى من السيارات احلكومية 
فان  وبالتاكيد  ــة  املتنوع واخلدمية 
ــوارع احلالية  ذلك اليتناسب والش
ــوس  ملم ــود  وج ال  ان  ــظ  واملالح
ــة  ــتقبلية اخلاص ــاريع املس للمش
باالنفاق واجلسور في التقاطعات .

ــكل عبئا على  ــذا وغيره يش كل ه
ــن يذوقوا  ــيارات الذي اصحاب الس

الى  ــول  ــاج للوص واالنزع ــئم  الس
ــرد منا  ــار الف ــم حتى ص مقصده
ــيارته  ــص من س ــى لو يتخل يتمن
ــات والضجيج  ــذه الزحام ــراء ه ج
ــة  ــه املتعب ــده ونفس ــح جس ليري
ــي  ــات ف ــاب واخملالف ــزداد الصع وت
ــات  من ظاهرة  ــن واالوق كل االماك
ــرح  ــي تس الت ــة  الناري ــات  الدراج
ــوارع واالماكن  ــي كل الش ومترح ف
ــكل خطورة مع  واالوقات وهي تش
اجلديد  والضيف  (الستوتة)  اختها 
ــادة اصحابها   ــك ) وقي ــك ت ـــ ( ت ال
ــر املنضبطة التي تتطلب وقفة  غي
ــك , ومن هذه  ــة جادة  جتاه ذل مروري
ــات  القطوع ــتمر  تس ــى  الفوض
ــهم  ــة واملتحركة والتي تس الثابت
ــا  ــروري ام ــف امل ــد املوق ــي تعقي ف
ــؤولني فحدث والحرج  مواكب املس
ــه  ــمح لنفس والبعض منهم يس

بالسير عكس االجتاه ليزيد املوقف 
ــير السيارات  ارباكاً  في حركة  س
كل هذا وغيره نرى احليرة مرسومة 
ــون  ــم يبذل ــرور وه ــال امل ــى رج عل
ــاد حل لهذه  ــار جهدهم  اليج قص
ــتدعي حلول  االختناقات التي تس
ــذه  ه الن  ــتقبلية  ومس ــة  عاجل
ــيارات اصبحت  ــن الس ــداد م االع

ــة) ملا لها من مخاطر مضافة  (نقم
ــيارات  ــار عوادم الس ــي تترك اث وه
ــد  املتصاع ــان  والدخ ــرة  واالبخ
ــة  ــى صح ــورة عل ــببة خط متس
السكان وقد بات واضحاً ان احللول 
ــن معدومة امام  ــزة ان لم تك عاج
ــتيراد  ــارف واالس ــيل اجل ــذا الس ه
ــط ومن  ــا اي تخطي ــتمر دومن املس
ــب االخذ بها نقل  ــول التي يج احلل
ــورجة  ــواق الكبيرة مثل (الش االس
ــابهها بعيدا عن  ــة) وما ش وجميل
ــعي بانشاء  العاصمة وكذلك الس
ــوزارات  لل ــة  حكومي ــات  مجمع
اطراف  الى  احلكومية  واملؤسسات 
ــم نلمس  ــول بعدما ل ــدن كحل امل
ــك حتماً  ــوء بالنفق وذل ــرى ض او ن
سيسهم للحد من هذه الزحامات 
ــاء االول وحتى  ــي تبدأ من الضي الت
ــاعات متاخرة من الليل واضف  س

ــة  ــدام الثقاف ــان انع ــك ب ــى ذل عل
ــض عندما جتده  ــة لدى البع املروري
ــل واملذياع  ــغال بجهاز املوباي منش
بصوته املرتفع      وسكارته املعلقة 
في فمه وهو يقود العجلة من ذلك 
ــاون مع  ــزم وعدم الته ــب احل يتطل
ــاكلة  ــى هذه الش ــخاص عل االش
ــلبيا  ــكلون عامال س ــم يش كونه
ــب ايقاف  ــا يج ــوارع كم ــي الش ف
ــيدها  ــيارات او ترش ــتيراد الس اس
والتي تسببت في مشاكل ومأساة 
ونزيف دائم بالتاثير على االقتصاد 
ــبنا  ــي وهدر املليارات وحس العراق
ــي  ف ــتمرة  مس ــات  االزم ــذه  ه ان 
اليومية في الشارع  ــاهداتها  مش
ــن يقول هل  ــي وحال املواط العراق

من مجيب ؟.
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د . محمد ابو النواعري

ــن ابن  ــاة اإلمام احلس ــر حي     تُعتب
ــا  ــب (عليهم ــي طال ــن أب ــي اب عل
ــا ومفصليا  ــالم)، محورا مهم الس
في تراتبية املشروع السماوي, الذي 
ــس الدين اإلسالمي,  أراد تثبيت أس
ــي, ووعي  ــيخه كوعي جماع وترس
ــي مجتمعي، لذا جند أن مقدار  ثقاف
ــل التي  ــويه والتضلي ــة التش حمل
ــه,  ــي حيات ــام، ف ــذا اإلم ــت ه رافق
ــذت منحى  أخ ــهاده،  وبعد استش
ــراع اخلالدة  ــا في أدبيات الص مألوف
ــيطاني,  ــروع اإلغواء الش ــني مش ب

ومشروع النصرة اإللهية.
ــني اإلمام  ــم ب ــذي أقي ــح ال     الصل
ــن عليه السالم, ومعاوية ابن  احلس
ــفيان, كان يحمل في ظاهره  أبي س
ــة  ــي وثقاف ــت بوع ــراءات إختص ق
ــان, لذا جاء  ــل ذاك الزم ــات أه وأدبي
ــي ذلك  ــح ف ــذا الصل ــم له التقيي
الزمن تقييما سلبيا آنيا, إتخذ من 
املنهج العمودي مسارا له, في زمان 
ــرا، أدوات وأطر  ــه كثي ــم تتوفر في ل
التفكير األفقي الذي يخترق حاجز 
ــكان, أو ما بات يعرف في  الزمان وامل
ــي  زماننا احلاضر (التفكير السياس

االستراتيجي).
ــي كتابها  ــاندرز ف ــير إيرن س    تش

 Strategic Thinking and the New)
ــون  ــم مك ــى ان العال Science)، إل
ــاق ديناميكية غير خطية،  من أنس
ــت تبدو في  ــاق وإن كان وهذه األنس
ــاك نظاما  ــى، إال أن هن ــة فوض حال
يحكمها (أي هيكال معينا)، والذي 
ــع  ــم بالواق ــه للتحك ــب فهم يج
أي  ــى  عل ــرض  يف ــذا  وه ــره,  وتغيي
ــتراتيجي أن  ــروع اس ــب مش صاح
ــور : -1 النظر  ــة أم ــد عن ثالث يبتع
ــالل رؤى  ــن خ ــدث م ــات احل ملعطي
ــيطة وثابتة للسبب والنتيجة  بس
ــون ناجتة  ــي, والتي تك بظرفها اآلن
ــق ثقافي واجتماعي  عن إطار أو نس
يتحكم بأدوات تفكير أهل أي زمان 
ومكان. -2 االعتقاد بإمكانية تقييد 
ــرات املوجودة  ــد كافة املتغي أو حتيي
ــذا اخلطأ في  ــف معني, وه في موق
ــرة  ــن فك ــع م ــف ناب ــم املواق تقيي
ــا إمكانية  ــدود مفاده ــرية مح بش
ــكل  ل ــة،  الكامل ــة  املعرف ــق  حتقي
املتغيرات املوجودة في موقف معني 
وضرورة التعاطي معها مبوجب تلك 
املعرفة (احملدودة). -3 ضرورة التخلي 
ــزام باألطر  ــرورة االلت ــة ض ــن رؤي ع
ــدودة, والتي تكون عادة  الفكرية احمل
ــة من  ــرية, نابع ــة البش ــي احلال ف
عوامل منها التنشئة االجتماعية، 
العادات والتقاليد التربوية واألعراف 
املتحكمة مبفهوم الوعي والثقافة, 
والتي تقود كلها ألطر فكرية جتمد 
في إطار ذاك النسق ببعده الزماني 

واملكاني.
ــام  ــح اإلم ــرأ صل ــا أن نق    إذا أردن

ــب ضوابط التفكير  احلسن, بحس
ــتراتيجي البعيد األمد, والذي  اإلس
ــاحات,  ــر ومس ــادة بأط ــرك ع يتح
يصعب على أهل ذاك الزمان معرفة 
مواردها, جند أن صلح اإلمام احلسن 
ــالم, جاء كخطوة ولبنة  عليه الس
ــروع األموي,  ــم املش ــى لتحطي أول
ــرعن لقيام  بل كان هو املهيأ واملش
ــالم,  ــني عليه الس ثورة اإلمام احلس
ــي قامت بعد  ــرات الثورات الت وعش
ــة  لإلطاح ــني,  احلس ــام  اإلم ــورة  ث
ــوي التي أريد  ــة احلكم األم مبنظوم
ــرطان  ــتمر, وتكون كس لها أن تس
هدم محترف ألسس وأعمدة الدين 
ــح اإلمام  ــث أن صل ــالمي, حي اإلس
ــي أن يكون معاوية خليفة  كان يعن
ــروط, وكانت أهم  ــلمني, بش للمس
ــرط انتقال  ــو ش ــروط ه ــذه الش ه
ــام  ــى اإلم ــة إل ــن معاوي ــة م اخلالف
ــني بعد وفاة  ــن أو أخيه احلس احلس
ــرعية قيادة  ــة, أي انتقال ش معاوي

األمة من عهدة معاوية .
ــالم كان يعلم  ــه الس ــام علي    اإلم
جيدا بأن معاوية سيخلف وينقض, 
ــام ! وهذه هي  ــذا هو مطلب اإلم وه
الضربة القاصمة, ألن نقض العهد 
من قبل اإلنسان العادي هو مرفوض 
ــرعا وذوقا, فكيف واحلال  وبشدة ش
ــيكون من قبل  ــض العهد س أن نق
ــي  ــالمية, وف ــة اإلس ــي اخلالف مدع
ــت إن قبول معاوية بهذا  نفس الوق
ــيس لعدم  ــاه التأس ــرط, معن الش
ــن  ــكام األموي ــن احل ــرعية أي م ش
ــذا كان  ــده, ل ــاؤوا من بع ــن ج الذي

ــورة  ــي لث ــرعي والقانون ــرر الش املب
اإلمام احلسني عليه السالم حاضرا 
ــد احلاكم  ــه للثورة ض ــد خروج عن
ــرار معاوية  ــرعي يزيد (بإق غير الش
ــح), بل وأن  ــروط الصل الذي قبل ش
ــرعية كل الثورات  ــس لش ذلك أس
ــي قامت بعد ثورة  واالنتفاضات الت

اإلمام احلسني عليه السالم، حيث 
ــكا في  ــوي مرتب ــم األم ــي احلك بق
ــا حقق اإلمام  ــرعيته, وهن أركان ش
احلسن بعده اإلستراتيجي في هذه 

اخلطوة.
ــرعية في احلكم،     إن مفهوم الش
ــق املفاهيم  ــم وأعم ــن أه تعتبر م
ــكاالت التي تطرق لها الفكر  واإلش
ــري خالل التاريخ,  السياسي البش
ــرعية وجود ممثلني للدين  فضرب ش
على سدة اخلالفة, إمنا يعني ابتعاد 
الكثير من املسلمني عن هذا اخلط, 
ــدر منه  ــم مبا كان يص ــدم ثقته وع
ــالم  ــة بعيدة عن اإلس أحكام ديني

ــو الهدف  ــوهة له، وهذا ه ومش
ــن, إذ أنه  األهم لدى اإلمام احلس
ــدة الصلح  ــد معاه ــو لم يعق ل
ــروط على  ــذه الش ــرض) ه و(يف
ــليم  معاوية, لكانت عملية تس
ــر خالل  ــادي, مي ــر ع ــة أم اخلالف
التاريخ, دون أن يتمكن من فضح 
ــج األموي املعادي للدين,  املنه

والهادم ألسس اإلسالم.
   إذن، سلب الشرعية، سيقود 
ــي  الدين ــرر  املب ــة  تهيئ ــى  إل

ــورات، تقود  ــي للقيام بث والقانون
بالنتيجة إلى جو إعالمي مفعم 
بفضح اإلنحراف الذي سيحصل 
بشكل مستمر، ويقود أيضا إلى 
ابتعاد الوعي اإلسالمي عن اخلط 
ــن اخلط الذي  ــوي، والبحث ع األم
ــن الصحيح،  ــالم والدي ميثل اإلس
وهذه ضربة استراتيجية حكيمة 
ــس  ــل اإلمام، وجهت ألس من قب
الدولة األموية، وهدمت مشروعهم 
ــد، وما كان لها أن  على األمد البعي
ــح, وفرض  ــوال وقوع الصل ــون, ل تك

شروطه !
ــي، كان  ــد التكتيك ــى الصعي    عل
ــن عليه السالم  صلح اإلمام احلس
ــاورة مهمة،  ــي طياته من ــل ف يحم
ــاح اجملال  ــو إفس ــا ه ــدف منه اله
ــد لعقود  ــد زمني ميت ــو كان ببع (ول
ــاة اإلمام عليه  ــن مقدار حي أبعد م
ــي  ــة الوع ــادة هيكل ــالم) إلع الس
ــالمي، من خالل إفساح اجملال  اإلس
ــل، أن يقوموا  ــن األصي ــاة الدي لدع
ــس هذا  ــان أس ــي تبي ــم ف بواجبه

ــن العظيم, وتثبيت أركانه، ألن  الدي
ــر األموي كانوا يعلمون  أقطاب املك
ــغال أي مشروع جديد  جيدا، أن إش
ــا يعني هدم  ــتمرة, إمن ــروب مس بح
ــس  (األس ــروع  املش ــذا  ه ــس  ألس
التثقيفية, واإلجتماعية, والفكرية, 
خاصة  واإلقتصادية)،  والسياسية, 
ــالة اإلسالمية،  وأننا نعلم أن الرس
قد حوصرت بحروب مفروضة عليها 
منذ زمن النبي (ص) إلى إنتهاء عهد 
ــالم، فكان  ــي عليه الس ــام عل اإلم
ــن عليه السالم،  صلح اإلمام احلس
ضربة موجعة لهذا اخملطط، خاصة 
ــالم كان يعلم جيدا  وأنه عليه الس
أن مرحلة أخيه اإلمام احلسني عليه 
ــيف  ــتكون مرحلة س ــالم, س الس
ــحة  ــأراد أن يعطي فس ــاد، ف وجه
ــلم، ويعطي  ــة للجمهور املس راح
مجال ألن تهيء الثقافة اإلسالمية 
النفوس لثورة اإلمام احلسني عليه 
السالم, ولعشرات الثورات التي أتت 
ــن  بعدها, فكان صلح اإلمام احلس

لمٌ بني سيفني ! عليه السالم, سِ
   الهدف التكتيكي اآلخر الذي عمد 

ــن عليه  ــه اإلمام احلس ــى حتقيق إل
ــالم في صلحه مع معاوية, هو  الس
إشغال الفكر األموي الدخيل على 
ــواغله  ــد، باحلكم وش ــن اجلدي الدي
ومؤامراته، فإشغال معاوية واجلهاز 
ــات احلكم، والبحث  األموي مبنغص
ــى للدين  ــه، أعط ــبل تثبيت ــن س ع
ــحة من  ــه فس ــالمي وحملت اإلس
اجملال والتنفس، لكي يثبتوا دعائمه, 
ــتمرت احلروب في عهد  بينما لو إس
اإلمام احلسن، لبقي العداء موجها 
ــن، ومحاولة إيجاد  مركزا نحو الدي
ــل تهدميه،  ــن أج ــبل م أفضل الس
ــه ورجاالته في  وحتطيم صورة أئمت
ــل معاوية  ــاس, كما فع ــوس الن نف
ــب اإلمام علي عليه  بسن سنة س
ــغال املاكنة األموية  ــالم، فإش الس
باحلكم، أفسح اجملال واسعا حلملة 
ــي  ــوا بن ــه، أن يفضح ــن ودعات الدي
ــروعهم، وأن يكونوا قوة  أمية ومش
ــة)، ولكي  ــة (ال قوة منافس معارض
ــر الدين اإلسالمي  يتمكنوا من نش
ــماحته ال بعدوانية  ــح بس الصحي

دين بني أمية .

صلح اإلمام الحسن (ع) 
جاء كخطوة ولبنة أوُّـ 
لتحطيم اِّـشروع األموي, 
بل كان هو اِّـهيأ واِّـشرعن 
لقيام ثورة اإلمام 
الحسني(ع)

تبدأ اِّـهمة بالفساد 
صعودا ِّـا هو أعقد 
وأشد ضراوة على 
اداء رئيس الوزراء 
وتشكيلة حكومته

 يجب ايقاف استرياد
 السيارات  وترشيدها  حيث
 تسببت بمشاكل ومأساة
 ونزيف دائم بالتاثري على
  االقتصاد العراقي

الهزيمة التاريخية بعينها 
واعالن وفاة الحاضر 
واِّـستقبل دون ان يتحرك 
ضمري او تجرح مشاعر صورة 
تزيدنا اِّـاً ومرارة واحباط قل 
نظريه

أحيا اإلمام الحسني 
(عليه السالم) اإلسالم 
َّـ يوم عاشوراء و 
حصنه بدماء الشهداء   
وقد خلد الحسني 
(عليه السالم) نفسه 
بحياة األمة االسالمية 
واإلسالم

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

ابراهيم الدهش 

 خارطة طريق
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الحقوقي ماجد الحسناوي

ــل  ــد جي ــم نع ــة والتعلي ــالل التربي ــن خ م
ــن النجاح واجملتمع  ــتقبل متكن الفرد م املس
ــذ ان خلق  ــدم والتربية موجودة من ــن التق م
اإلنسان في اجملتمعات البدائية كانت عبارة 
ــرد والبيئة إذ أن  ــل حقيقي بني الف عن تفاع
ــالل اللعب والعمل مع  الطفل يتعلم من خ
ــوس الدينية  ــة الطق ــده من خالل ممارس وال
ــاهدة احليوانات  ــى الصيد ومش ــاب ال والذه
ــة  ومع تطور احلياة احتاج اجملتمع الى املدرس
ــية وصارت  ــج الدراس ــم املناه ــادة حج وزي
ــو عقول التالميذ باملعلومات  وظيفتها حش
ــان ان التربية  ــة االمتح ــي ورق ــا ف لتفريغه

العراقية مازالت تقليدية تؤدي وظيفتها منذ 
ــاكنة  ــنني وبقيت في جوهرها س مئات الس
ــريع التغيير وإن التغييرات التي  في عالم س
ــت جوهرية مثل بناء  ــكلية وليس طرأت ش
ــة وظلت  ــدات اإلداري ــدارس وتنظيم الوح م
ــني املتعلم  ــد هو متك ــى هدف واح ــز عل ترك
ــدة عن  ــي االمتحانات وبعي ــاح ف ــن النج م
ــان بخلقه ومفاهيمه الوطنية  صقل اإلنس
ــم متغير ما  ــل مع عال ــانية والتعام واإلنس
ــلوكنا  زال محدود واصبح الطابع العام لس
ــراث بحقوق  ــلبيته بعدم االكت ــزداد في س ي
ــع متطلبات  ــم ال يتالئم م ــن والتعلي اآلخري
ــب اخلريجني من  ــه وإن اغل ــع وحاجات اجملتم
ــم فرص  ــم تتوفر له ــد ل ــات واملعاه اجلامع
ــديد فاقدين  ــي حالة قلق ش ــل وهم ف العم
ــهم في الوقت ان يكونوا امل  الثقة بأنفس
ــتقبل عن طريق تربية سليمة تسعى  املس
بحرية التفكير والنقاش الدميقراطي كبديل 
ــى التلقني والتعبية  عن التعليم القائم عل
ــن إظهار  ــن للتالميذ م ــر وميك ــي التفكي ف
ــل واإلبداع كبديل عن  قدرتهم على التحلي

احلفظ واالقتباس أي تعليم يكشف املواهب 
ــب وقتلها  ــس املواه ــدالً من طم ــا ب وينميه
ــدم التوافق  ــوي ع ــل الترب ــبب الفش وإن س
ــع االقتصادية  ــات اجملتم ــني التربية وحاج ب
ــال اجليل اجلديد  ــة مما أدى انفص واالجتماعي
ــذت التربية تلهث  ــه واخ ــن قيم مجتمع ع
وجتمع أنفاسها للحاق بركب التطور السريع 
ملواجهة املشاكل اإلنسانية والقيمية التي 
ــة عاجزة عن  ــور وإن التربي ــت هذا التط رافق
مساعدة الفرد على تنمية شخصيته فكرياً 
ونفسياً واجتماعياً والضرورة إلى واقع تربوي 
ــر مالئمة  ــح اكث ــري ليصب ــر جوه ذات تغيي
ــم أن يكون  ــة التعلي ــن ميتهن مهن وعلى م
ــلوب احملاضرات  ــروط وأس اهالً لها ضمن ش
ــم ال تكفي  ــى للمعل ــي تعط ــدورات الت وال
ــالح التعليم  ــث وإص ــم احلدي ــداد املعل إلع
ــى العطاء  ــان القادر عل ــرورة لبناء اإلنس ض
ــح التعليم دميقراطياً يراعي التفاوت  وليصب
ــر الفرص للطفل  ــي قدرات التلميذ أي يوف ف
ــه وللتلميذ املتخلف  املوهوب لينمي مواهب

لينمي أقصى ما عنده من قدرات. 
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لكرة  اآلسيوي  االحتاد  وضع 
محمد  السعودي  القدم، 
صبري،  نور  والعراقي  الدعيع، 
 ٦ شملت  قائمة  ضمن 
حارس  الختيار  مرشحني، 
تاريخ  في  األفضل  املرمى 
آسيا،  كأس  نهائيات 
اقتراب  مبناسبة  وذلك 
في   ٢٠١٩ نسخة  انطالق 

اإلمارات.
وأشار االحتاد اآلسيوي، إلى 
يعتبر  الدعيع،  محمد  أن 
العالم  العبي  أكثر  ثاني 
الدولية  للمباريات  خوضاً 
مبجموع ١٧٨ مباراة، بعدما 
األكبر عبد  خلف شقيقه 
اهللا، في حراسة «األخضر» 

منذ عام ١٩٩٣.

وأوضح أنه خالل مسيرة استمرت ١٣ عاماً 
السعودي،  املنتخب  مرمى  حراسة  في 
ساهم الدعيع في الفوز بلقب كأس آسيا 

عام  الثاني  املركز  على  واحلصول   ،١٩٩٦
مرمى  حارس  أفضل  اختياره  ليتم   ،٢٠٠٠

في البطولتني.
الدعيع، السعودية، ٣ مرات في  كما مثل 
و١٩٩٨   ١٩٩٤ أعوام  العالم  كأس  نهائيات 
األندية  بطولة  بلقب  فاز  وكذلك  و٢٠٠٢، 

اآلسيوية مع الهالل عام ٢٠٠٠.
منتخب  مرمى  عن  فدافع  صبري،  نور  أما 
كأس  بلقب  الفوز  مشوار  خالل  بالده 
آسيا ٢٠٠٧، ولم يتلق سوى هدفني فقط، 
خالل  من  اإلجناز  هذا  حتقيق  في  وساهم 
 ٤ في  شباكه،  نظافة  على  احملافظة 

مباريات متتالية.
استمر  أن  وبعد  النهائي،  قبل  الدور  وفي 
كان  دقيقة،   ١٢٠ طوال  السلبي  التعادل 
عندما  الترجيح  ركالت  في  البطل  نور 
كي-هون،  يوم  نفذها  التي  للركلة  تصدى 
ليفوز  القائم،  ثم سدد كيم جوجن-وو، في 

العراق ويتأهل للنهائي.
صفوف  في  املميز،  املرمى  حارس  ولعب 

منتخب العراق طوال ١٦ عاماً، وخاض أكثر 
من ١٠٠ مباراة دولية، كما مثل العراق في 
دورة األلعاب األوملبية ٢٠٠٤ في أثينا، عندما 

حصل العراق على املركز الرابع.

اجلنوبي  الكوري  أيضاً،  القائمة  وتضمنت 
أكثر  ثالث  يعتبر،  والذي  وون-جاي،  لي 
مباريات  عدد  في  يشارك  مرمى  حارس 
بنهائيات كأس آسيا، بعد الدعيع واألردني 
مع  دولية  مباراة   ١٣٣ ولعب  شفيع،  عامر 

منتخب بالده.
والياباني يوشيكاتسو كاواجوتشي، والذي 
اليابان  منتخب  مع  آسيا  بلقب كأس  فاز 
مرتني عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٤، وثالث أكثر العب 
ياباني يخوض مباريات دولية مبجموع ١١٦ 

مباراة بني عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٨.
رغم  والذي  شوارتزر،  مارك  واألسترالي 
فقط  عامني  قبل  الدولي  اللعب  اعتزاله 
عام  آسيا  كأس  بلقب  أستراليا  فوز  من 
٢٠١٥، إال أنه يعتبر أفضل حارس مرمى في 

تاريخ كرة القدم األسترالية.
بلوغ  في   ،٢٠١١ عام  في  شوارتزر  وساهم 
حافظ  بعدما  النهائية،  املباراة  أستراليا، 
مباريات،  أربع  في  شباكه  نظافة  على 
كأس  نهائيات  في  مرتني  شارك  وكذلك 

العالم عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٠.
من  يعتبر  والذي  حجازي،  ناصر  واإليراني 
خالل  آسيا  قارة  في  املرمى  حراس  أفضل 
تشكيلة  ضمن  وكان  العشرين،  القرن 
املنتخب اإليراني الذي توج باللقب القاري 

مرتني على التوالي عامي ١٩٧٢ و١٩٧٦.
األلعاب  دورة  في  إيران  حجازي  ومثل 
وكان ضمن تشكيلة   ،١٩٧٢ عام  األوملبية 
العالم ١٩٧٨  إلى كأس  الذي تأهل  الفريق 

في األرجنتني.
نادي  حجازي  مثل  األندية  مستوى  وعلى 
وقاده،  عاماً،   ١٦ طوال  اإليراني  االستقالل 
بطولة  بلقب  يتوج  فريق  أول  ليصبح 

األندية اآلسيوية عام ١٩٧٠

أتالنتا  ونادي  الوطني  املنتخب  مدافع  وجه 
في  زميله  الى  رسالة  عدنان،  علي  االيطالي، 

املنتخب الوطني بشار رسن.
صراع  بعد  رسن  بشار  الالعب  والدة  وتوفيت 
فيه  يتواجد  كان  الذي  الوقت  في  املرض،  مع 
الرباعية  البطولة  خلوض  بالسعودية  الالعب 
«سوبر كالسيو» وحتديداً في يوم مباراة العراق 

أمام األرجنتني.
ونشر عدنان صورة له وهو يحمل قميص رسن، 
االجتماعي  التواصل  عبر حسابه على موقع 
يرحم  «اهللا  قائالً:  عليها  وعلق  «انستغرام» 

قلبك  ويصبر  بشار، الوالدة  حبيبي 

كلنا معك وسنبقى دائماً معك».
 

يذكر أن رسن جتاوز أزمته وانخرط في تدريبات 
االول  أمس  اإليراني،  بيرسبوليس  فريقه 

اجلمعة.
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الكرخ،  مدرب  سلمان،  كرمي  أرجع 
الوسط  نفط  أمام  فريقه،  خسارة 
الدوري  من  اخلامسة  باجلولة   (١-٠)
أرضية  جاهزية  عدم  إلى  العراقي، 
امللعب، والتي أثَّرت بالسلب على أداء 

فريقه.
إنَّ  تصريحات   في  سلمان،  وقال 
جيدة،  تكن  لم  امللعب  «أرضية 
ا، وحركة الكرة في  والعشب عال جدً
الشيء،  بعض  معقدة  كانت  األرض 
الوصول  في  العبينا  على  أثر  ما 
لشباك النفط».وأضاف «فريقي كان 

السانحة  الفرص  حيث  من  األفضل 
الشوط  في  خاصة  للتسجيل، 
الثاني، لكن الفريق لم يوفق في إحراز 
األهداف، في املقابل، حالف التوفيق 
فرصتني،  من  وسجل  الوسط،  نفط 

الحت له طوال املباراة».
وأغلب  شاب  «فريقنا  ان  وأوضح 
بالدوري  األولى  للمرة  تلعب  عناصره 
ان«تصدرنا  قوله  املمتاز».وختم 
وكان  جوالت،   ٤ مرور  بعد  البطولة 
كجهاز  لدينا  معنوي  اندفاع  هناك 
مباراة  وقدمنا  ا،  أيضً والعبني  فني 
كبيرة، لكن احلظ لم يحالفنا. نسعى 

للتعويض خالل املباريات املقبلة».

 مدينة بوغور االندونيسية
 عمار ساطع - موفد االتحاد 

العراقي لالعالم الرياضي
ــد االحتاد العراقي لألعالم الرياضي  دفع وف
املعني بتغطية مشاركة منتخب الشباب 
ــرة القدم لنهائيات كأس  دون ١٩ عاماً لك
ــيا الـ ٤٠ التي انطلقت قبل ٣ أيام في  آس
ــرات اإلدارية  ــيا، دفع ثمن التأخي اندونيس
ــرض ان تُنجزها  ــي كان يفت ــة والت واملالي
اللجنة األوملبية الوطنية العراقية بهدف 
ــفره وليس عرقلت  التسريع بإجراءات س
تلك االجراءات بالطريقة التي اسفرت عن 
وصولنا متأخرين في يوم خوض منتخبنا 
مباراته األولى امام تايلند ضمن اجملموعة 
ــدث أليٍ من  ــابقة، لم حت ــي س ــة، ف الثاني
ــة املرافقة  ــات الصحفي ــود او البعث الوف

للمنتخبات الوطنية!
ــاً  ذهاب ــن  االمري ــي  نعان ان  ــاً  لزام وكان 
ــاعة  ــتغرقت لنحو ٢٠ س ــد رحلة اس بع
ــى مطار  ــا فيما بعد ال ــة، وصلن متواصل
ــة  ــي العاصم ــي ف ــا الدول ــوكانو هات س
ــوض منتخبنا  ــية مع موعد خ االندونيس
ــام تايلند، قادمني من  ملواجهته االولى ام
العاصمة القطرية الدوحة، وكان يفترض 
ــة بوغور  ــرة الى مدين ــه مباش ــا التوج بِنّ
ــرح احداث منافسات اجملموعة  حيث مس
ــراً بنحو ثالثة  ــة، قاطعني الطريق ب الثاني
ساعات، االمر الذي اوقعنا في حرجٍ كبير، 
ــد احلجوزات،  ــيق مبوع ــوء التنس جراء س
أضف الى ذلك اإلهمال املتعمد في توقيع 

تب ايفادنا! كُ
ــا املباراة  ــا تابعن ــك، اال انن ــم كل ذل وبرغ
ــق االعالمي  من خالل اتصاالتنا مع املنس
ــذي وضعنا  ــد صباح  وال ــب ارش للمنتخ

ــي احلدث اوالً باول.. بيد ان النتيجة التي  ف
ــباب مع  ــاراة منتخب الش ــت اليها مب آل
نظيره التايلندي بتقلباتها الدراماتيكية 
ــاول اليد  ــا فوزاً مبتن ــت في نهايته خطف
ــة اهداف  ــت بالتعادل بثالث ــا  انته بعدم
ــرس االنذار في قادم  لكل منهما، دقت ج
ــبابنا الذي جنحوا في  النتائج ملباريات ش
ــدف الى تفوق  ــب نتيجة تراجعهم به قل
ــل نهاية املواجهة  بثالثة اهداف حتى قب
ــب تايلند  ــص منتخ ــق، اذ قل ــالث دقائ بث
ــجيله للهدف  ــدف بتس ــة الى ه النتيج
ــدف ثالث في  ــم الى التعديل به الثاني ث
ــاط  ــرق النق ــع، ليس ــدل الضائ ــت ب الوق
ــذة قحطان جثير  ــن جعبة تالم الثالث م
ــث عن مخرج  ــيبدأ مرحلة البح الذي س
ــة كوريا  ــذي يتالئم ومواجه ــكل ال بالش
الشمالية غدا االثنني.. اذ ستحدد نتيجة 
ــيقابل بها  ــاراة الطريق الذي س ــك املب تل
ــس املقبل. وبعيداً  ــره الياباني، اخلمي نظي
عن نتيجة مواجهة شبابنا في النهائيات 
ــل الالعبني  ــان جي ــى، ف ــيوية، االول االس
ــراق لكرة القدم،  ــباب الع هذا ملنتخب ش
ــار عناصره، اذ  ــن حيث اعم ــر دقة م األكث
ــذا املنتخب الذي ميلك  ــادة هيكلة ه مت إع
ــل تطويره وزجه  ــتقبال جيداً على ام مس

في منافسات مقبلة.
ــد بدأت  ــباب  ق ــب الش ــذا وكان منتخ ه
ــهر آب املاضي  ــي أواخر ش ــة اعداد ف رحل
ــريح  ــكيلته عقب تس بإعادة هيكلة تش
العبي منتخب الناشئني السابقني، وضم 
ــبق ألكثرهم ان شاركوا  مجموعة لم يس
ــابقة، أثر قيام  ــات رسمية س في منافس
ــي للمنتخب برحلة بحث  اجلهاز التدريب
ــة للمواهب الكروية  ــتقصاء ومتابع واس

ــالد  ــدن الب ــات م ــي محافظ ــة ف اليافع
ــر جديدة بإعمارٍ دقيقةٍ من  الختيار عناص
اجل اختيار األنسب واألفضل لتشكيلة 
ــكرات تدريبية  املنتخب الذي دخل مبعس
في كل من مدينة أربيل اوالً ثم في كل من 
ــة ومن بعدها  ــة القطرية الدوح العاصم
ــارات العربية املتحدة واخيراً  في دولة االم
ــعودية خاض  ــة العربية الس ــي اململك ف
ــات اختبارية جتريبية  ــبع مباري خاللها س
ــتويات  ــة مس ــا معرف ــرض منه كان الغ
ــة  ــل ملواجه ــة األفض ــني والطريق الالعب
الثانية  ــيوية  ــة االس ــات اجملموع منتخب
ومعرفة نقاط القوة والضعف في خطوط 
اللعب واملراكز التي سيعول عليها الكادر 

التدريبي في املباريات الرسمية.
ــه كان دافعاً للجهاز الفني  ل لكن ذلك كُ
ــة التحديات والصعاب بهدف  في مواجه

اعداد منتخب سيكون األكثر واقعية من 
ــابقة، اذ ينتظر  بني اغلب املنتخبات الس
ــذه البطولة،  ــزغ اكثر من جنم في ه ان يب
ــرتيب،  ــب احمد س ــد املنتخ ــم قائ ابرزه
ــارك في نهائيات آسيا  ــبق وان ش الذي س
ــئني قبل عامني في الهند واسهم  للناش
ــراق للقب للمرة األولى في  في حتقيق الع
ــب املهاجمني  ــة دون ١٧ عاماً الى جان فئ
ــا ووكاع رمضان وكذلك  مؤمل عبد الرض
محمد الباقر كرمي الى جانب املدافع علي 
رعد كاظم اذ ستشكل هذه التوليفة امل 

الكرة العراقية في املستقبل القريب.
وتقام منافسات نهائيات كأس آسيا لكرة 
القدم للشباب بنسختها الـ ٤٠ في ثالثة 
ــاركة ١٦ منتخبا  ــية مبش ــدن اندونيس م
ــى أربع مجموعات ضمت األولى  وزعت عل
ــارات وقطر وتايوان  كل من منتخبات االم

إضافة الى البلد املضيف اندونيسيا فيما 
تألفت الثانية من منتخبنا الشبابي الى 
ــمالية وتايلند،  جانب اليابان وكوريا الش
بينما ضمت الثالثة كل من فيتنام واألردن 
وكوريا اجلنوبية وأستراليا في حني ضمت 
ــعودية  ــة الرابعة منتخبات الس اجملموع

وماليزيا وطاجكستان والصني.
كل  ــن  م ــب  الترتي ــي  وثان اول  ــل  ويتأه
مجموعة الى الدور الربع النهائي على ان 
يضمن الفائز من الدور ذاته بلوغ نهائيات 
ــباب التي تستضيفها  كأس العالم للش

بولندا العام املقبل.
ــي مالعب  ــيا ف ــام مباريات كأس آس وتق
ــي العاصمة جاكرتا  ــورا بوجن كارنو ف جيل
ــور وباتريوت  ــي مدينة بوغ ــاري ف وبكانس
ــي  بيكاس ــة  مدين ــي  ف ــا  كاندراباج

ريجنسي.

ــخة الـ ٤٠ لنهائيات  وهذه هي النس
ــا  ــا انه ــباب، علم ــيا للش كأس آس
ــراق،  ــباب الع ـــ ١٩ لش ــاركة ال املش
بعدما سبق للمنتخب الشبابي في 
ــارك في ١٨  هذه الفئة العمرية ان ش
ــابقة خطف اللقب في  ــخة س نس
ــع أيران و  ــة م ــوام ١٩٧٥ مناصف األع
ــا  ١٩٧٧ و ١٩٧٨ و ١٩٨٨ و ٢٠٠٠.. فيم
ــف مرة  ــز الوصي ــبابنا مرك ــرز ش أح
ــام ٢٠١٢ في االمارات  واحدة وذلك ع
ــا اجلنوبية  ــام كوري ــارتهم ام بخس
ــا نال العراق  ــارق ركالت اجلزاء كم بف
ــدة أيضا عام  ــز الثالث مرة واح املرك
١٩٨٢ واملركز الرابعة ملرة واحدة  عام 

.١٩٩٤
ــيا  اس كأس  ــات  نهائي ــت  وانطلق
ــتمرت  واس  ١٩٥٩ ــام  ع ــباب  للش
ــل ان يجري االحتاد  ــى عام ١٩٧٧ قب حت
ــى  ــالت عل ــدم تعدي ــرة الق ــيوي لك االس
ــرى  ــت جت ــا كان ــا، بعدم ــة اقامته طريق
ــا كل عامني، اذ  ــنوياً، اضحى تنظيمه س
ــاً قبل ان  ــام دون ١٨ عام ــابقا تق كنت س
ــاركاتهم  يتم تثبت اعمار الالعبني ومش
ــخة  ــدأ من نس ــاً ب ــح دون ١٩ عام لتصب

بطولة عام ٢٠٠٨ في السعودية.
ــباب  ــب كوريا اجلنوبية للش ويعد منتخ
ــوزاً ببطولة  ــيوية ف أكثر املنتخبات اآلس

الشباب وذلك لـ١٢ مرة سابقة.
ــتضيف  ــرة الثانية التي تس ــذه هي امل وه
ــيا  ــيا نهائيات كأس اس ــا اندونيس فيه
للشباب اذ سبق وان احتضنت النهائيات 

عام ١٩٩٤ بنسختها الـ ٢٨.
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حقق فريق الشرطة، فوزاً صعباً على نظيره 
املواجهة  في  فقط  نقاط   ٦ بفارق  الكهرباء 
التي اقيمت على قاعة الشعب ضمن الدور 
الثاني من الدوري العراقي املمتاز لكرة السلة.
املواجهة  انهاء  من  الشرطة  فريق  ومتكن 

لصاحله بنتيجة ٧٧-٧١، ليحقق الفوز الثاني 
له، بعد تغلبه في اجلولة االولى على اخلطوط 
اجلوية بنتيجة ٨٧-٥٣.وفي مباراة اخرى ضمن 
االعظمية  على  امليناء  تغلب  الدور،  ذات 
اقيمت على  التي  املباراة  ٧٦-٧٠ في  بنتيجة 

قاعة االوملبية، امس االول اجلمعة.

 بغداد / 

 بغداد / 

ــمة األيجاب  ــات بعضها مؤملة والبعض االخر منها متفائلة وحتمل س ــات وأنطباع *مالحظ
ــاركته  ــتوى منتخبنا الوطني خالل مش ــكل صورة واقعية عن مس لكنها جميعا تكاد تش
ــعودية كأختبارين مهمني  ــي األرجنتني والس ــي البطولة الرباعية ومواجهت ــدة جدا ف املفي
ــبه النهائي كما  للمدير الفني كاتانيتش ومجموعة الالعبني الذين وقع عليهم األختيار ش
ــيا مطلع  ــاركة املهمة في نهائيات اس ــا الوطني املقبل على املش ــدو في متثيل منتخبن يب
ــات واألنطباعات التي  ــكلة أن تلك املالحظ ــام املقبل في األمارات, وتكمن خالصة املش الع
ــيرة املنتخب,  ــابقة في مس ــكل إمتدادا أكثر مرارة حملطات س ترتكز على واقع فني مرير تش
ــا الودية منها  ــاركاتنا ومبارياتن ــاكل مزمنة تصاحب مش ــا أضحت مش ــي اخلالصة إنه وف
ــمية، حيث جتددت أمام األرجنتني صور البؤس الفني الصريح على مستوى التكتيك  والرس
ــردي لالعبني، حتى مع  ــتوى األداء الف ــه املدرب ومالكه الفني وعلى مس ــؤول عن الفني املس
ــب األرجنتيني، مع أن  ــعة بني منتخبنا واملنتخ ــرار الصريح واملنطقي بالفوارق الشاس األق
ــرض واقعا جديدا عنوانه  ــيا قد ف ــق كرة القدم وكما تأكد في املونديال األخير في روس منط
ــباك، بغض النظر  ــتثمار الفرص وهز الش أن ال كبير في امليدان، إال مبقدار اجلهد والعطاء وأس
ــي كان منتخب األرجنتني واحدا من  ــوم والتاريخ والعراقة باملنتخبات العاملية، الت عن احلج
ــيا, ومن هنا  ــفت في مالعب مونديال روس ــرز ضحايا احلقيقة الكروية اجلديدة التي تكش أب
ــية تصلح أن تكون هوية حقيقية ملنتخب  كان فريقنا مبواجهة األرجنتني بال مالمح أساس
العراق، برغم فوائد املباراة بغض النظر عن نتيجتها الثقيلة املتوقعة, ومن تابع إداء العبينا 
ــي تلك املباراة خرج بأنطباع مؤكد عنوانه: الضياع, فال جمل تكتيكية تعكس معاجلات  ف
ــة في الكرة  ــرض إنهم النخب ــة لالعبني يفت ــد املهارات الفردي ــا يجس ــدرب، وال إداء فردي امل
ــة, وخط الدفاع كالعادة املزمنة كان مهلهال والعمق في هذا اخلط هو خطيئة جتدد  العراقي
نفسها وحضورها بأمتياز، ولم ينجح أي مدرب في القضاء عليها حتى االن، في حني غابت 
ــن إدارة مقاليد  ــرارة لالعب القائد الذي يحس ــط مع غياب أكثر م ــة عن خط الوس الفاعلي
ــاد إداء العبينا مع اخلط الهحومي منطق الفوضى املستند الى  منطقة العمليات، حيث س
البطء القاتل والتثاقل املزعج عبر مناوالت مقطوعة متسح عن الذاكرة كل صور األداء اجليد 
خالل املباريات السابقة التي خاضها منتخبنا حتت قيادة باسم قاسم، وكانت دزينة كاملة 
من املباريات الودية منها والرسمية كان األداء فيها أكثر جودة كما كانت النتائج عال العال, 
ــن األداء  ــعودي على صعيد حتس ــع احلال تغير كثيرا في مباراتنا مع املنتخب الس ــع أن واق م
ــتوى، واأللتزام املرضي لالعبني في أداء الواجبات املنوطة بهم، واخلروج  واألرتقاء الفني للمس

بالتعادل الذي يعد نتيجة أيجابية جدا لفريقنا وفقا لواقع احلال ومعطياته.
ــارت في ذمة األمس, وحتى  ــات األمر الواقع وليس تقليب أوراق ص ــا التعامل مع معطي علين
ــاد الكرة قد  ــش, ومنهم أعضاء في احت ــد مع كاتانيت ــدم قناعتهم بالتعاق ــن أعلنوا ع الذي
ــم, بقدر ما يعكس  ــخصه أو تغييرا في قناعاته ــا ليس حبا بش ــاندتهم له رمب أعلنوا مس
ــؤولية الواجب علينا جميعا التحلي بها بغض النظر عن  ــعورا عاليا باملس هذا التغيير ش
ــة التي ال تعني بأي حال من األحوال التخلي عن  ــابقة ووجهات نظرنا املعارض قناعاتنا الس
ــناد املعنوي للمنتخب الوطني بالعبيه  ــول كلمة احلق, لكن الواقعية تتطلب توفير األس ق
ومالكه التدريبي مع احلرص في الوقت ذاته على األشارة والتنبيه الى اخلطأ بروحية متجردة 
عن العواطف والنوازع الشخصية واألحكام املسبقة, ألننا جميعا نترقب كل خطوة يقدم 
ــا املدرب وننتظر ترجمة وعوده وما يختزنه من أفكار ومعاجلات على أرض الواقع وليس  عليه
ــتثمار الزمن ومغادرة  ــرورة تقتضي اس ــا وهناك. كما الض ــى حبال التمنيات هن ــرها عل نش
ــقوف زمنية  ــداد املنتخب الوطني ووضع س ــي قد تأكل من جرف اع ــات اجلانبية الت التفرع
ــيرة اعداد وحتضير املنتخب الوطني من االن وحتى انتهاء األستحقاق  متكاملة تغطي مس
ــاندين حلملة االسود في  ــنكون جميعا مس القاري كي ال تتجدد أخطاء األمس القريب, وس
ــه لن نتخلى عن مهمتنا األساس في النقد البناء  ــوار اسيا الصعب, وفي الوقت نفس مش
ــات, ألننا جزء من  ــا من تقومي أو معاجل ــأ ووضع ما نراه صحيح ــخيص املتجرد للخط والتش
ــؤولية جناح هذا املنتخب الذي جندد القول انه ليس منتخب احتاد الكرة بل هو منتخب  مس
ــي في نهاية املطاف بأعتبارهما  ــب احتاد الكرة واملالك التدريب العراق كله, مع اننا سنحاس

شريكني ال ثالث لهما في املسؤولية.
السطر األخير

** إقبل التحديات، لكي تتمكن من الشعور بنشوة النصر.
جورج باتون

@bfl@pbibéy
ÚÓ«biä€a@Ü»i
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الوفد االعالمي يدفع ثمن تأخر إجراءات سفره إلندونيسيا 

bÓçe@êd◊@ÉÌâbm@ø@êaäßa@›öœc@Ú‡ˆb”@Â‡ô@5ïÎ@…Ó«Ü€a

كربالء املقدسة / البينة اجلديدة
افتتحت مديرية شباب ورياضة كربالء املقدسة 
اول مركز تخصصي بالرماية٠ وقد باشر املركز 
الرمي  ميدان  قاعة  في  التدريبية  وحداته  اولى 
االتخاد  رئيس  وقال  األوملبية٠  كربالء  قاعة  في 
الطرفي:  احملافظة مشتاق  للرماية في  الفرعي 
أن هذا املركز هو تابع ملديرية الشباب والرياضة 
وبدعم من مدير الشباب وليد تركي جاسم الذي 
لعدة  تخصصية  مراكز  تأسيس  فكرة  تبنى 
املناسبة  التحتية  البنى  توفر  ظل  في  العاب 
كربالء  رياضة  تطوير  في  سيساعد  وهذا  لها 
والالعبات  الالعبني  من  جيدة  لقاعدة  ويؤسس 

هو  الرماية  مركز  أن  وأضاف:  العمرية٠  للفئات 
أول مركز تخصصي منوذجي في احملافظة والذي 
باشر بتدريباته اليومية باالعتماد على الالعبني 
املركز  وخصص  اجلنسني  كال  ومن  الناشئني 
العبة  إشراف  حتت  الناشئات  لتدريبات  يومان 
دعاء  الفريق  ومديرة  نور عامر  الوطني  املنتخب 
املدربني  بقيادة  للناشئني  أيام  وثالثة  ياسني 
مجيد  وعلي  املسدس  لفعالية  كاظم  علي 
للبندقية وإحسان هادي مديرا للفريق٠وقد اثنى 
الطرفي على تعاون مدير الشباب لدعم اللعبة 

بتخصيص قاعة متكاملة ملعدات التدريب٠

@å◊äfl@fiÎa@|nn–m@ÚçÜ‘Ωa@ı˝iä◊@ÚôbÌâÎ@lbjë@ÚÌäÌÜfl
ÚÌbflä€bi@Ôññ•

شيء جميل ومفرح حقا ان يحقق وفد الباراملبية الوطنية في اسيا 
جاكارتا اجنازات رياضية ويعود الى الوطن محمال بـ (٢٠) ميدالية ورقم 
عاملي توزعت بني (٣) ذهب و (٦) فضة و (١١) برونزية كانت سببا رئيسا 
الن تضع العراق في الترتيب الـ (١٥) من بني (٤٤) دولة.. وشيء جميل 
ان يحقق اناس معاقون جسدا اجنازات ترفع اسم العراق عاليا لكن ما 
هو  مؤسف صراحة ان يتم جتاهل هذا الفريق من قبل املعنيني بشؤون 
الصحافة ويصدعون رؤوسنا ليل نهار بانهم ساعون لرفع شأنها  حقا 
الباراملبية الوطنية  انه شيء مؤسف ومخجل اال يتم استقبال وفد 
بشكل يليق.. فلماذا هذا اجلفاء والصدود ايها املسؤولون عن الرياض؟ 

@›v´Î@—ç˚fl@—”Ïfl
@fibj‘nça@˝i@›ñÌ@ÚÓjΩaâbj€a@@ÜœÎ



مرتدة  كرة  جيريبكو،  يوناس  تابع 
دورانت  كيفن  لزميله  محاولة  من 
قبل  حاسمتني  نقطتني  وسجل 
ليهدي  النهاية  على  ثانية   ٠٫٣
جولدن ستيت وريورز حامل اللقب، 
يوتا جاز،  فوزا مثيرا ١٢٤-١٢٣ على 
األمريكي  السلة  كرة  دوري  في 

للمحترفني، يوم اجلمعة.
وجاءت متابعة جيريبكو الناجحة 
لتكمل انتفاضة مذهلة من وريورز 
بعدما كان متأخرا بفارق ١٦ نقطة 
دورانت  الثالث.وتألق  الربع  في 
نقطة   ٣٨ وسجل  واضح،  بشكل 

واستحوذ على ٩ كرات مرتدة ومرر 
٧ كرات حاسمة بينما أضاف زميله 
ستيفن كوري ٣١ نقطة ومرر ٨ كرات 
حاسمة لزمالئه. وكان جو إجنلز أبرز 
العبي جاز بعدما سجل ٢٧ نقطة، 
 ١٩ ميتشل  دونوفان  زميله  وأضاف 
جاي  البديل  ساهم  كما  نقطة 
كراودر بإحراز ١٧ نقطة.وحقق يوتا 
بعدما  املسابقة  في  قياسيا  رقما 
الربع  في  ثالثية  رميات   ١٠ سجل 
الثاني، لكنه لم يتمكن من احلفاظ 
انتفاضة  أمام  وانهار  التقدم  على 
اللقب.وسجل كاوي ليونارد  حامل 
٣١ نقطة وعشر متابعات، وأضاف 
نقطة   ٢١ ايباكا  سيرجي  زميله 

الفوز  إلى  رابتورز  تورونتو  ليقودان 
سلتيكس  بوسطن  ضيفه  على 
(صباح  اجلمعة  مساء   ١٠١  /  ١١٣

السبت بتوقيت جرينيتش). 
بروكلني  أخرى، تغلب  وفي مباريات 
 /  ١٠٧ نيكس  نيويورك  على  نتس 
إنديانا  على  بكس  وميلواكي   ،١٠٥
أورليانز  ونيو   ،١٠١  /  ١١٨ بيسرز 
كينجز  ساكرامنتو  على  بليكانز 
١٤٩ / ١٢٩، وممفيس جريزليس على 
أتالنتا هوكس ١٣١ / ١١٧، وتشارلوت 
أورالندو  مضيفه  على  هورينتس 
أجنليس  ولوس   ،٨٨  /  ١٢٠ ماجيك 
كليبرز على أوكالهوما سيتي ثاندر 

.١٠٨ / ٩٢

أنه  اعترف سيباستيان فيتل 
ارتكب وفريقه فيراري العديد 
من األخطاء هذا املوسم لكنه 
اللحظة  إلى  اإلشارة  رفض 
في  آماله  فيها  انتهت  التي 
في  اخلامس  اللقب  حصد 
لسباقات  العالم  بطولة 

فورموال واحد للسيارات.
بفارق  األملاني  السائق  ويتأخر 
٦٧ نقطة عن منافسه لويس 

مرسيدس  سائق  هاميلتون 
الذي يستطيع أن يتوج بلقبه 
اليوم  تكساس  في  اخلامس 
األحد. وفاز السائق البريطاني 
سبعة  آخر  من  ستة  في 
النتصاره  ويسعى  سباقات 
وكان  التوالي.  على  اخلامس 
فيتل واضحا عند سؤاله عن 
مرسيدس  أن  لفكرة  تقبله 
فيراري  من  أفضل  بعمل  قام 
أنظروا  واضح.  هذا  «نعم. 

النقاط».«كان  عدد  إلى  فقط 
لو  األفضل.  تقدمي  علي  يجب 
أردمت (سباقا) محددا فهو في 
كان  «رمبا  هوكنهامي».وأضاف 
أفضل  بعمل  القيام  علينا 
منلك  لم  اجململ  في  لكن 
السرعة التي جتعلنا نسيطر 
السباقات  من  العديد  في 
أول  مركز  في  السيارة  ووضع 

املنطلقني والفوز».
وتصدر فيتل، الفائز بخمسة 

سباق  املوسم،  هذا  سباقات 
فقد  أن  إلى  أملانيا  بالده 
على  السيارة  على  السيطرة 
األمطار  بسبب  مبتلة  حلبة 
وفاز  باحلواجز.  واصطدم 

هاميلتون بهذا السباق.
للسائق  انسحاب  أول  وكلف 
األملاني من سباق هذا املوسم 
في  البطولة  صدارة  فقدانه 
في  شكك  لكنه  مهم  وقت 

مدى تأثير ذلك.

@¬Îäë@ÖÜ∞@¸ÏÌÖâaÏu
>Óé€a@‚Ïv‰€@ÜÌÜvn€a

قال بيب جوارديوال، املدير الفني ملانشستر 
مع  مفاوضات  يجري  النادي  إن  سيتي، 
متديد  أجل  من  ساني،  ليروي  األملاني 
ساني  وعانى  الفريق.  مع  عقده 
مؤخرًا،  االنتقادات  بعض  من 
مدرب  لوف،  يواكيم  وصفه  حيث 
املانشافت، بأنه عدمي اخلبرة، على 
الرغم من أنه سجل ١٠ أهداف 
وصنع ١٥ في ٣٢ مباراة بالدوري 
املاضي. املوسم  اإلجنليزي 
وسئل جوارديوال عن تفاصيل 
النادي،  الالعب مع  متديد عقد 
نقلتها  تصريحات  في  فأجاب 
شبكة «سكاي سبورتس» اإلجنليزية: «النادي يعمل 
ناديه  كان يشجع  إذا  ذلك».وعندما سئل عما  على 
على التجديد لالعب األملاني الدولي، قال: «بال شك، 
لن نقوم بتمديد عقد العب بسبب األداء األخير فقط، 
سجل  ألنه  لسترلينج  بالتجديد  نقوم  لن  فمثالً 
هدفني في مرمى إسبانيا».وأضاف: «نحن نقدر جودة 
الالعب، وعالقته مع النادي وكيفية استقراره، وننظر 
األشياء  من  الكثير  هناك  ا.  أيضً السن  عامل  إلى 
سيكون  «بالطبع  القضية».وتابع:  هذه  في  املهمة 
هناك حلظات انخفاض في املستوى وحلظات عكس 
بلحظات  العب  مير  عندما  املساعدة  علينا  ذلك. 
في  الثبات  أهمية  مدى  يفهموا  أن  عليهم  سيئة. 

حياتهم املهنية ليكونوا العبني أفضل».

ــدو في  ــتيانو رونال ــل كريس  يأم
ــع فريقه  ــه م ــار الي ــذب األنظ ج
ــب  امللع أرض  ــى  عل ــوس  يوفنت
ــر حول  ــط الكبي ــل اللغ ــي ظ ف
ــة اغتصاب قدمية  اتهامه بقضي
ــا  ــدة، عندم ــات املتح ــي الوالي ف
ــي  ــبت ف ــوى الس ــتقبل جن يس
ــدوري  ــن ال ــعة م ــة التاس املرحل

اإليطالي في كرة القدم.
ــا) عنه  ــدو (٣٣ عام ــض رونال ونف
ــح من وراء  ــار الهجوم الكاس غب
األطلسي بعد إعادة فتح حتقيق 
ــي الس فيغاس في التهم التي  ف
 ٣٤) ــا  مايورغ ــن  كاثري ــا  رفعته
ــكوى  ــي تدعي في ش ــا)، الت عام
ــة بتعرضها لالغتصاب من  مدني
ــدم في ١٣ حزيران/ العب كرة الق

يونيو ٢٠٠٩.
ــاهم «الدون» بتحقيق فريقه  س
ــي الدوري  ــن تواليا ف ــوزه الثام ف
ــه أودينيزي  ــاب مضيف على حس
ــف  التوق ــرة  فت ــل  قب ــر  ٢-صف
ــد «بيانكونيري»  ــة، ليبتع الدولي
ــت نقاط عن  بالصدارة بفارق س

مطارده نابولي.
رونالدو الذي نفى التهم املوجهة 
ــات بالده  ــاب عن مواجه اليه، غ
األمم  دوري  ــي  وف ــا  ودي ــرة  األخي
ــرغ  التف ــل  فض إذ  ــة،  األوروبي

ملباريات يوفنتوس بعد مشاركته 
ــيا وخروجه من  في مونديال روس
ــه بنحو  ــي ثم انتقال ــدور الثان ال
ــال مدريد  ــون يورو من ري ١٠٠ ملي
ــى لقب  ــذي قاده إل ــباني ال اإلس
ــي آخر ثالث  ــال أوروبا ف دوري أبط

سنوات.
ــزي  أوديني ــة  مواجه ــتكون  وس
ــدي ملواجهتي  ــة اإلعداد اجل مبثاب
ــزي  ــد اإلنكلي ــتر يونايت مانشس
في دوري األبطال، حيث سيواجه 
البرتغالي فريقه ومدربه السابق 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويستعيد املدرب ماسيميليانو 
ــه  جناح ــات  خدم ــري  اليغ

البرازيلي دوغالس كوستا الذي 
ــن األرجنتيني  قد يلعب بدال م
ــارك مع بالده  ــو ديباال املش باول
ــة الرباعية األخيرة  في البطول
ــي توجت  والت ــعودية  الس في 

البرازيل بلقبها.
رونالدو َّـ مهمة صعبة

العني على بياتيك
ــق  يحل ــوس  يوفنت أن  ــح  صحي
ــوى هجوم  أق ــك  وميل ــدارة  بالص
وثاني أفضل دفاع بعد سمبدوريا، 
ــه االنتباه جيدا  ــن يتعني علي لك
ــدي  ــوى البولن ــم جن ــن مهاج م
ــرق  ــك الذي س ــتوف بياتي كريس
األنظار بصدارته ترتيب الهدافني 

ــداف، مقارنة  ــجيله ٩ أه اثر تس
مع ٤ لرونالدو املتوج خمس مرات 

بلقب أفضل العب في العالم.
ــا) القادم  ــك (٢٣ عام ــال بياتي وق
ــف املاضي  ــا الصي ــن كراكوفي م
ــني دوالر أميركي،  مقابل ٤٫٦ مالي
«كريستيانو رونالدو أفضل العب 
ــم اآلن، وبرأيي األفضل  ــي العال ف

في التاريخ».
ــب أن أمنحه قميصي  وتابع «أح

واحلصول على قميصه».
وقام جنوى بتغيير مدربه فحل 
الكرواتي إيفان يوريتش بدال من 
ــي. ولم ينجح  ــدي باالردين دافي
جنوى بهز شباك يوفنتوس في 

آخر ٦ مواجهات بينهما.
ــوس ماتيا دي  وعلق ظهير يوفنت
ل جنوى مدربه ويريد  تشيليو «بدّ
ــدا هنا في  ــرك انطباعا جي أن يت

تورينو».
ــوبلو (جنوى)  ــام روسّ ــع «أم وتاب
ــة دوما، وبعد  تكون املباراة صعب
ــون  ــة تك ــف الدولي ــرة التوق فت

االنطالقة صعبة».
ــع مدربه  ــي الثاني م ــزور نابول وي
ــزي  أوديني ــيلوتي  أنش ــو  كارل
ــان  ــول على باريس س ــل احلل قب
ــاراة  ــي مب ــي ف ــان الفرنس جرم
ــل في دوري  ــبوع املقب قوية األس

األبطال.
وجنح الفريق اجلنوبي باخلروج من 
ــارته أمام يوفنتوس  صدمة خس
ــبتمبر،  ــة أيلول/س ــي نهاي ١-٣ ف
ــوولو في املرحلة  بتخطيه ساس
االخير بهدفي اجلزائري ادم وناس 

وجنمه لورنتسو انسينيي.
ايكاردي يريد البقاء

ــر، يتواجه انتر  ــي منتظ وفي درب
ــر اليوم  ــث مع ميالن العاش الثال
ــث األول عن  ــث يبح ــد، حي األح
ــوز خامس على التوالي،  حتقيق ف
فيما يريد الثاني الذي ميلك مباراة 
ــوز ثالث تواليا  ــة، حتقيق ف مؤجل

باشراف مدربه جينارو غاتوزو.
ــاورو إيكاردي  وقال االرجنتيني م
ــد بفارق  ــذي يبتع ــر ال ــد انت قائ

نقطتني عن نابولي الثاني ويحل 
على برشلونة اإلسباني في دوري 
ــبوع املقبل، «هذه  األبطال األس
ــع اليها أبناء  ــاراة التي يتطل املب
املدينة. يبقى هدف انتر تقليص 

الفارق مع يوفنتوس ونابولي».
ــه  ان ــس  اخلمي ــكاردي  اي ــر  وأص
ــى التوصل إلى اتفاق  مصمم عل
ــوف  ــي صف ــاء ف ــل البق ــن أج م
ــعيد هنا  ــوري»: «أنا س «نيراتس
وأهتم بهذا الفريق. كان مبقدوري 
ــاالت (مع  ــل، حصلت اتص الرحي

ــررت  ــي ق ــرى)، لكنن ــة أخ أندي
ــل  وأج ــي  أجل ــن  م ــاء  البق

بخوض  حلمت  ــي.  عائلت
دوري األبطال مع انتر».

ــد  البن ــغ  ويبل
ــي  ئ ا جلز ا
عقد  ــي  ف
ــكاردي  ي ا
عاما)  ــع (٢٥  م
 ١٢٦ ــر  ن انت ــو ملي

ــي، علما بأنه انضم  دوالر اميرك
من سمبدوريا في ٢٠١٣ وسجل 
ــاردي ١١٢ هدفا  ــه اللومب لفريق
ــا في  ــا ٢٩ هدف ــى اآلن بينه حت

النسخة األخيرة من الدوري.
ــتقبل روما السادس سبال  ويس
ــار  ــا في مس ــر وهم ــع عش الراب
ــة  ــق ثالث ــا حق ــض، فروم متناق
ــة  بداي ــد  بع ــا  توالي ــارات  انتص

ــو  ــدرب أوزيبي ــق امل ــة لفري بطيئ
ــي  ــا من ــكو، فيم دي فرانشيس
ــبال بأربع خسارات بعد بداية  س

مشجعة.
ــابق  ــدرب املنتخب الس ويعود م
ــدوري عندما  ــرو فنتورا لل جانبيي

ــل  متذي ــو  كييف ــود  يق
ملواجهة  الترتيب 

أتاالنتا في 

ــة  ل و محا
ــوزه  ف ــق  لتحقي

األول هذا املوسم.
ــاراة  املب ــتكون  وس
منذ  لفنتورا  األولى 
ــي قيادة  ــله ف فش
الوطني  ــب  املنتخ

ــال  املوندي ــى  إل
ــال  وق ــر.  األخي
ــذي  ال ــورا  فنت
ــن  ــدال م ب ــل  ح

لورنتسو دانّا «أنا 
أختبر هذه البداية 
بحماسة  اجلديدة 

األطفال».
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ــم  ــو، مهاج ــان زاموران ــيلي إيف ــال التش ق
ــكاردي، جنم  ــابق، إن ماورو إي ــر ميالن الس إنت
ــه جونزالو  ــن مواطن ــل م ــزوري، أفض النيرات

هيجواين، العب ميالن.
وقال زامورانو في تصريحات لشبكة «سكاي 
ــي الغضب: «في الديربي  إيطاليا»، قبل ديرب
ــن في ٩٠ دقيقة  ــد فريق مفضل، ولك ال يوج

يجب أن تكون أفضل من خصمك».

وأضاف: «يجب أن يفوز اإلنتر، إيكاردي أفضل 
ــد يوم  ــجل بالتأكي ــن وسيس ــن هيجواي م
ــي الديربي األخير.  ــا كما فعل ف األحد، متامً
ــيء اجليد في إيكاردي أنه ميكنه اللعب  الش
ــع الوتارو  ــراكة م ــد أو بالش ــم وحي كمهاج

مارتينيز».
ا على اإلنتر اليوم  ــر أن امليالن يحل ضيفً يذك
ــات  األحد، في ديربي الغضب، ضمن منافس

اجلولة التاسعة من الكالتشيو.

ÂÌaÏvÓÁ@Âfl@›öœc@ÖâbÿÌg@ZÏ„aâÏflaã
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وكيل  فورس،  فيسنتي  رد 
خوان  اإلسباني  أعمال 
أيسر  ظهير  بيرنات، 
باريس سان جيرمان، على 
هونيس،  أولي  تصريحات 

رئيس بايرن ميونخ.
مكذبا  فورس،  وقال 
تصريحات  في  هونيس، 
«ماركا»  صحيفة  نقلتها 
«إنها  اإلسبانية: 
مؤسفة  تصريحات 
للغاية، قبل بضعة أشهر، 
بتجديد  يرغبون  كانوا 

عقده ٥ سنوات أخرى».

صرح  هونيس  أولي  وكان 
صحفي  مؤمتر  في  أمس، 
وقال:  البافاري،  للنادي 
كان  بيرنات  «خوان 
بخروجنا  سيتسبب 
أمام  األبطال  دوري  من 
إشبيلية، كان سيئًا، وفي 

ذلك اليوم قررنا بيعه».
يذكر أن بايرن ميونخ أجرى 
صحفيًا،  مؤمترًا  أمس 
وسائل  فيه  هاجم 
أداء  انتقدت  التي  اإلعالم، 
العبي الفريق خالل الفترة 

املاضية من املوسم.

l�àÿÌ@pb„7i@›Ó◊Î
É„ÏÓfl@ÊäÌbi@èÓˆâ
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واصلت التونسية أنس جابر مشوارها الرائع في دورة 
موسكو الدولية، إحدى دورات البرمير في كرة املضرب، 
الالتفية  على  بفوزها  النهائية  مباراتها  وبلغت 
و٣-٦   ٦-٣ خامسة  املصنفة  سيفاستوفا  أناستازيا 
الدور نصف  دقيقة في  و٣٨  اجلمعة في ساعة  و٦-٣ 
 ٢٤) جابر  فيها  تبلغ  التي  األولى  املرة  وهي  النهائي. 
الالعبات  رابطة  دورات  النهائية إلحدى  املباراة  عاما) 
احملترفات في مسيرتها االحترافية التي انطلقت عام 

٢٠١٠، كما انها باتت اول تونسية تنال هذا الشرف.
وأنا سعيدة جدا.  أمر مثير للغاية  وقالت جابر «هذا 
سهال  يكن  لم  واألمر  اليوم  جهدي  قصارى  بذلت 
بشكل  لعبت  (سيفاستوفا)  ألنها  االطالق  على 

الشيء  بعض  تراخيت  «رمبا  جدا».وأضافت  جيد 
نفسي  على  أحتسر  كنت  الثانية.  اجملموعة  في 
لكني  السهلة  الكرات  من  الكثير  أضعت  ألني 
وإذا  املعهود  مستواي  سأقدم  نفسي  في  قلت 
سارت األمور كان به».وكانت جابر، الصاعدة من 
التصفيات، حققت أفضل نتيجة في مسيرتها 
سلون  األميركية  على  األربعاء  فوزها  بعد 
والثامنة  الدورة  في  ثالثة  املصنفة  ستيفنز 
عامليا مبجموعتني، وذلك بعد اطاحتها الروسية 
أضافت  ثم  األول،  الدور  في  ماكاروفا  إيكاتيرينا 
قائمة  إلى  الثامنة  كونتافيت  أنيت  اإلستونية 
ضحاياها اخلميس بالفوز عليها ٧-٥ و٦-١. وثأرت 
املواجهة  خلسارتها  عامليا   ١٠١ املصنفة  جابر 
األولى بينها وبني سيفاستوفا املصنفة ١١ عامليا 

في ثمن نهائي دورة تشارلستون األميركية عام ٢٠١٧ 
عندما خسرت بصعوبة ٥-٧ و٦-٧ (٦-٨). وخسرت جابر 
بأنها  علما  الدورة،  نهائيات  في  أول مجموعة  اليوم 
إليها  املؤهلة  التصفيات  في  مجموعتني  خسرت 
البريطانية  والتي تخطت فيها اجملرية فاني ستوالر، 
غراماتيكوبولو. فالنتيني  واليونانية  دارت  هارييت 
باكورة  إلى  سعيها  في  النهائي  في  جابر  وتلتقي 
السادسة  كاساتكينا  داريا  الروسية  مع  ألقابها 
 ٦-٤ كونتا  جوهانا  البريطانية  على  تغلبت  والتي 
و٦-٣ في ساعة و٣١ دقيقة.وللمرة الثالثة ستخوض 
جابر مباراة ثأرية في الدورة عندما تالقي كاساتكينا 
الدور األول من دورة  التونسية في  التي كانت هزمت 
 ٣-٦ عامني  قبل  جانيرو  دي  ريو  في  األوملبية  األلعاب 

و٧-٦ (٧-٤) و٦-١.

ÏÿçÏfl@ÔˆbË„@ø@ÉÌâbn€a@…fl@�aÜ«Ïfl@läöm@äibu@ÚÓé„Ïn€a

سكرينيار،  ميالن  السلوفاكي  املدافع  أكد 
باألخبار  سعيد  أنه  ميالن،  إنتر  العب 
املنتشرة باهتمام البرتغالي جوزيه مورينيو 
مانشستر  لصفوف  ضمه  أجل  من  به، 

يونايتد.
لشبكة  تصريحات  في  سكرينيار  وحتدث 
«إي إس بي إن» األمريكية: «يكون من الرائع 
مورينيو،  جوزيه  مثل  مدرب  بك  يهتم  أن 
هذه  استمرار  سبب  أعلم  ال  ولكني 
الشائعات، فأنا لم أحتدث بأي شيء مع أي 

شخص». وأضاف: «حتى لو كان مورينيو هو 
واحد من أفضل وأشهر املدربني في العالم، 
ولكن هذا ليس باألمر الذي أفكر فيه ألنني 
ألعب إلنتر ميالن وأنا سعيد في ميالن، فهي 
مدينة رائعة، وعندما تصبح النتائج جيدة، 

تكون األمور أفضل».
مع  التعاقد  يونايتد  مانشستر  ويحاول 
مدافع في الفترة املقبلة، ويعتبر سكرينيار 
إنتر  مع  القوي  ألدائه  املرشحني  أبرز  من 
عنه  يتخلى  أال  املتوقع  من  ولكن  ميالن، 

النادي اإليطالي بأقل من ٧٠ مليون يورو.

ÜnÌb„ÏÌ@6éí„bfl@‚bflc@lbj€a@|n–Ì@Ê˝Ófl@6„g@…œaÜfl

لكرة  اآلسيوي  االحتاد  وضع 
محمد  السعودي  القدم، 
صبري،  نور  والعراقي  الدعيع، 
 ٦ شملت  قائمة  ضمن 
حارس  الختيار  مرشحني، 
تاريخ  في  األفضل  املرمى 
آسيا،  كأس  نهائيات 
اقتراب  مبناسبة  وذلك 
في   ٢٠١٩ نسخة  انطالق 

اإلمارات.
وأشار االحتاد اآلسيوي، إلى 
يعتبر  الدعيع،  محمد  أن 
العالم  العبي  أكثر  ثاني 
الدولية  للمباريات  خوضاً 
مبجموع ١٧٨ مباراة، بعدما 
األكبر عبد  خلف شقيقه 
اهللا، في حراسة «األخضر» 

منذ عام ١٩٩٣.

وأوضح أنه خالل مسيرة استمرت ١٣ عاماً 
السعودي،  املنتخب  مرمى  حراسة  في 
ساهم الدعيع في الفوز بلقب كأس آسيا 

عام  الثاني  املركز  على  واحلصول   ،١٩٩٦
مرمى  حارس  أفضل  اختياره  ليتم   ،٢٠٠٠

في البطولتني.
الدعيع، السعودية، ٣ مرات في  كما مثل 
و١٩٩٨   ١٩٩٤ أعوام  العالم  كأس  نهائيات 
األندية  بطولة  بلقب  فاز  وكذلك  و٢٠٠٢، 

اآلسيوية مع الهالل عام ٢٠٠٠.
منتخب  مرمى  عن  فدافع  صبري،  نور  أما 
كأس  بلقب  الفوز  مشوار  خالل  بالده 
آسيا ٢٠٠٧، ولم يتلق سوى هدفني فقط، 
خالل  من  اإلجناز  هذا  حتقيق  في  وساهم 
 ٤ في  شباكه،  نظافة  على  احملافظة 

مباريات متتالية.
استمر  أن  وبعد  النهائي،  قبل  الدور  وفي 
كان  دقيقة،   ١٢٠ طوال  السلبي  التعادل 
عندما  الترجيح  ركالت  في  البطل  نور 
كي-هون،  يوم  نفذها  التي  للركلة  تصدى 
ليفوز  القائم،  ثم سدد كيم جوجن-وو، في 

العراق ويتأهل للنهائي.
صفوف  في  املميز،  املرمى  حارس  ولعب 

منتخب العراق طوال ١٦ عاماً، وخاض أكثر 
من ١٠٠ مباراة دولية، كما مثل العراق في 
دورة األلعاب األوملبية ٢٠٠٤ في أثينا، عندما 

حصل العراق على املركز الرابع.

اجلنوبي  الكوري  أيضاً،  القائمة  وتضمنت 
أكثر  ثالث  يعتبر،  والذي  وون-جاي،  لي 
مباريات  عدد  في  يشارك  مرمى  حارس 
بنهائيات كأس آسيا، بعد الدعيع واألردني 
مع  دولية  مباراة   ١٣٣ ولعب  شفيع،  عامر 

منتخب بالده.
والياباني يوشيكاتسو كاواجوتشي، والذي 
اليابان  منتخب  مع  آسيا  بلقب كأس  فاز 
مرتني عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٤، وثالث أكثر العب 
ياباني يخوض مباريات دولية مبجموع ١١٦ 

مباراة بني عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٨.
رغم  والذي  شوارتزر،  مارك  واألسترالي 
فقط  عامني  قبل  الدولي  اللعب  اعتزاله 
عام  آسيا  كأس  بلقب  أستراليا  فوز  من 
٢٠١٥، إال أنه يعتبر أفضل حارس مرمى في 

تاريخ كرة القدم األسترالية.
بلوغ  في   ،٢٠١١ عام  في  شوارتزر  وساهم 
حافظ  بعدما  النهائية،  املباراة  أستراليا، 
مباريات،  أربع  في  شباكه  نظافة  على 
كأس  نهائيات  في  مرتني  شارك  وكذلك 

العالم عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٠.
من  يعتبر  والذي  حجازي،  ناصر  واإليراني 
خالل  آسيا  قارة  في  املرمى  حراس  أفضل 
تشكيلة  ضمن  وكان  العشرين،  القرن 
املنتخب اإليراني الذي توج باللقب القاري 

مرتني على التوالي عامي ١٩٧٢ و١٩٧٦.
األلعاب  دورة  في  إيران  حجازي  ومثل 
وكان ضمن تشكيلة   ،١٩٧٢ عام  األوملبية 
العالم ١٩٧٨  إلى كأس  الذي تأهل  الفريق 

في األرجنتني.
نادي  حجازي  مثل  األندية  مستوى  وعلى 
وقاده،  عاماً،   ١٦ طوال  اإليراني  االستقالل 
بطولة  بلقب  يتوج  فريق  أول  ليصبح 

األندية اآلسيوية عام ١٩٧٠

أتالنتا  ونادي  الوطني  املنتخب  مدافع  وجه 
في  زميله  الى  رسالة  عدنان،  علي  االيطالي، 

املنتخب الوطني بشار رسن.
صراع  بعد  رسن  بشار  الالعب  والدة  وتوفيت 
فيه  يتواجد  كان  الذي  الوقت  في  املرض،  مع 
الرباعية  البطولة  خلوض  بالسعودية  الالعب 
«سوبر كالسيو» وحتديداً في يوم مباراة العراق 

أمام األرجنتني.
ونشر عدنان صورة له وهو يحمل قميص رسن، 
االجتماعي  التواصل  عبر حسابه على موقع 
يرحم  «اهللا  قائالً:  عليها  وعلق  «انستغرام» 

قلبك  ويصبر  بشار، الوالدة  حبيبي 

كلنا معك وسنبقى دائماً معك».
 

يذكر أن رسن جتاوز أزمته وانخرط في تدريبات 
االول  أمس  اإليراني،  بيرسبوليس  فريقه 

اجلمعة.

_Âçâ@âbíj€@Êb„Ü«@Ô‹«@Ú€bçâ@ÔÁ@bfl

الكرخ،  مدرب  سلمان،  كرمي  أرجع 
الوسط  نفط  أمام  فريقه،  خسارة 
الدوري  من  اخلامسة  باجلولة   (١-٠)
أرضية  جاهزية  عدم  إلى  العراقي، 
امللعب، والتي أثَّرت بالسلب على أداء 

فريقه.
إنَّ  تصريحات   في  سلمان،  وقال 
جيدة،  تكن  لم  امللعب  «أرضية 
ا، وحركة الكرة في  والعشب عال جدً
الشيء،  بعض  معقدة  كانت  األرض 
الوصول  في  العبينا  على  أثر  ما 
لشباك النفط».وأضاف «فريقي كان 

السانحة  الفرص  حيث  من  األفضل 
الشوط  في  خاصة  للتسجيل، 
الثاني، لكن الفريق لم يوفق في إحراز 
األهداف، في املقابل، حالف التوفيق 
فرصتني،  من  وسجل  الوسط،  نفط 

الحت له طوال املباراة».
وأغلب  شاب  «فريقنا  ان  وأوضح 
بالدوري  األولى  للمرة  تلعب  عناصره 
ان«تصدرنا  قوله  املمتاز».وختم 
وكان  جوالت،   ٤ مرور  بعد  البطولة 
كجهاز  لدينا  معنوي  اندفاع  هناك 
مباراة  وقدمنا  ا،  أيضً والعبني  فني 
كبيرة، لكن احلظ لم يحالفنا. نسعى 

للتعويض خالل املباريات املقبلة».

 مدينة بوغور االندونيسية
 عمار ساطع - موفد االتحاد 

العراقي لالعالم الرياضي
ــد االحتاد العراقي لألعالم الرياضي  دفع وف
املعني بتغطية مشاركة منتخب الشباب 
ــرة القدم لنهائيات كأس  دون ١٩ عاماً لك
ــيا الـ ٤٠ التي انطلقت قبل ٣ أيام في  آس
ــرات اإلدارية  ــيا، دفع ثمن التأخي اندونيس
ــرض ان تُنجزها  ــي كان يفت ــة والت واملالي
اللجنة األوملبية الوطنية العراقية بهدف 
ــفره وليس عرقلت  التسريع بإجراءات س
تلك االجراءات بالطريقة التي اسفرت عن 
وصولنا متأخرين في يوم خوض منتخبنا 
مباراته األولى امام تايلند ضمن اجملموعة 
ــدث أليٍ من  ــابقة، لم حت ــي س ــة، ف الثاني
ــة املرافقة  ــات الصحفي ــود او البعث الوف

للمنتخبات الوطنية!
ــاً  ذهاب ــن  االمري ــي  نعان ان  ــاً  لزام وكان 
ــاعة  ــتغرقت لنحو ٢٠ س ــد رحلة اس بع
ــى مطار  ــا فيما بعد ال ــة، وصلن متواصل
ــة  ــي العاصم ــي ف ــا الدول ــوكانو هات س
ــوض منتخبنا  ــية مع موعد خ االندونيس
ــام تايلند، قادمني من  ملواجهته االولى ام
العاصمة القطرية الدوحة، وكان يفترض 
ــة بوغور  ــرة الى مدين ــه مباش ــا التوج بِنّ
ــرح احداث منافسات اجملموعة  حيث مس
ــراً بنحو ثالثة  ــة، قاطعني الطريق ب الثاني
ساعات، االمر الذي اوقعنا في حرجٍ كبير، 
ــد احلجوزات،  ــيق مبوع ــوء التنس جراء س
أضف الى ذلك اإلهمال املتعمد في توقيع 

تب ايفادنا! كُ
ــا املباراة  ــا تابعن ــك، اال انن ــم كل ذل وبرغ
ــق االعالمي  من خالل اتصاالتنا مع املنس
ــذي وضعنا  ــد صباح  وال ــب ارش للمنتخ

ــي احلدث اوالً باول.. بيد ان النتيجة التي  ف
ــباب مع  ــاراة منتخب الش ــت اليها مب آل
نظيره التايلندي بتقلباتها الدراماتيكية 
ــاول اليد  ــا فوزاً مبتن ــت في نهايته خطف
ــة اهداف  ــت بالتعادل بثالث ــا  انته بعدم
ــرس االنذار في قادم  لكل منهما، دقت ج
ــبابنا الذي جنحوا في  النتائج ملباريات ش
ــدف الى تفوق  ــب نتيجة تراجعهم به قل
ــل نهاية املواجهة  بثالثة اهداف حتى قب
ــب تايلند  ــص منتخ ــق، اذ قل ــالث دقائ بث
ــجيله للهدف  ــدف بتس ــة الى ه النتيج
ــدف ثالث في  ــم الى التعديل به الثاني ث
ــاط  ــرق النق ــع، ليس ــدل الضائ ــت ب الوق
ــذة قحطان جثير  ــن جعبة تالم الثالث م
ــث عن مخرج  ــيبدأ مرحلة البح الذي س
ــة كوريا  ــذي يتالئم ومواجه ــكل ال بالش
الشمالية غدا االثنني.. اذ ستحدد نتيجة 
ــيقابل بها  ــاراة الطريق الذي س ــك املب تل
ــس املقبل. وبعيداً  ــره الياباني، اخلمي نظي
عن نتيجة مواجهة شبابنا في النهائيات 
ــل الالعبني  ــان جي ــى، ف ــيوية، االول االس
ــراق لكرة القدم،  ــباب الع هذا ملنتخب ش
ــار عناصره، اذ  ــن حيث اعم ــر دقة م األكث
ــذا املنتخب الذي ميلك  ــادة هيكلة ه مت إع
ــل تطويره وزجه  ــتقبال جيداً على ام مس

في منافسات مقبلة.
ــد بدأت  ــباب  ق ــب الش ــذا وكان منتخ ه
ــهر آب املاضي  ــي أواخر ش ــة اعداد ف رحل
ــريح  ــكيلته عقب تس بإعادة هيكلة تش
العبي منتخب الناشئني السابقني، وضم 
ــبق ألكثرهم ان شاركوا  مجموعة لم يس
ــابقة، أثر قيام  ــات رسمية س في منافس
ــي للمنتخب برحلة بحث  اجلهاز التدريب
ــة للمواهب الكروية  ــتقصاء ومتابع واس

ــالد  ــدن الب ــات م ــي محافظ ــة ف اليافع
ــر جديدة بإعمارٍ دقيقةٍ من  الختيار عناص
اجل اختيار األنسب واألفضل لتشكيلة 
ــكرات تدريبية  املنتخب الذي دخل مبعس
في كل من مدينة أربيل اوالً ثم في كل من 
ــة ومن بعدها  ــة القطرية الدوح العاصم
ــارات العربية املتحدة واخيراً  في دولة االم
ــعودية خاض  ــة العربية الس ــي اململك ف
ــات اختبارية جتريبية  ــبع مباري خاللها س
ــتويات  ــة مس ــا معرف ــرض منه كان الغ
ــة  ــل ملواجه ــة األفض ــني والطريق الالعب
الثانية  ــيوية  ــة االس ــات اجملموع منتخب
ومعرفة نقاط القوة والضعف في خطوط 
اللعب واملراكز التي سيعول عليها الكادر 

التدريبي في املباريات الرسمية.
ــه كان دافعاً للجهاز الفني  ل لكن ذلك كُ
ــة التحديات والصعاب بهدف  في مواجه

اعداد منتخب سيكون األكثر واقعية من 
ــابقة، اذ ينتظر  بني اغلب املنتخبات الس
ــذه البطولة،  ــزغ اكثر من جنم في ه ان يب
ــرتيب،  ــب احمد س ــد املنتخ ــم قائ ابرزه
ــارك في نهائيات آسيا  ــبق وان ش الذي س
ــئني قبل عامني في الهند واسهم  للناش
ــراق للقب للمرة األولى في  في حتقيق الع
ــب املهاجمني  ــة دون ١٧ عاماً الى جان فئ
ــا ووكاع رمضان وكذلك  مؤمل عبد الرض
محمد الباقر كرمي الى جانب املدافع علي 
رعد كاظم اذ ستشكل هذه التوليفة امل 

الكرة العراقية في املستقبل القريب.
وتقام منافسات نهائيات كأس آسيا لكرة 
القدم للشباب بنسختها الـ ٤٠ في ثالثة 
ــاركة ١٦ منتخبا  ــية مبش ــدن اندونيس م
ــى أربع مجموعات ضمت األولى  وزعت عل
ــارات وقطر وتايوان  كل من منتخبات االم

إضافة الى البلد املضيف اندونيسيا فيما 
تألفت الثانية من منتخبنا الشبابي الى 
ــمالية وتايلند،  جانب اليابان وكوريا الش
بينما ضمت الثالثة كل من فيتنام واألردن 
وكوريا اجلنوبية وأستراليا في حني ضمت 
ــعودية  ــة الرابعة منتخبات الس اجملموع

وماليزيا وطاجكستان والصني.
كل  ــن  م ــب  الترتي ــي  وثان اول  ــل  ويتأه
مجموعة الى الدور الربع النهائي على ان 
يضمن الفائز من الدور ذاته بلوغ نهائيات 
ــباب التي تستضيفها  كأس العالم للش

بولندا العام املقبل.
ــي مالعب  ــيا ف ــام مباريات كأس آس وتق
ــي العاصمة جاكرتا  ــورا بوجن كارنو ف جيل
ــور وباتريوت  ــي مدينة بوغ ــاري ف وبكانس
ــي  بيكاس ــة  مدين ــي  ف ــا  كاندراباج

ريجنسي.

ــخة الـ ٤٠ لنهائيات  وهذه هي النس
ــا  ــا انه ــباب، علم ــيا للش كأس آس
ــراق،  ــباب الع ـــ ١٩ لش ــاركة ال املش
بعدما سبق للمنتخب الشبابي في 
ــارك في ١٨  هذه الفئة العمرية ان ش
ــابقة خطف اللقب في  ــخة س نس
ــع أيران و  ــة م ــوام ١٩٧٥ مناصف األع
ــا  ١٩٧٧ و ١٩٧٨ و ١٩٨٨ و ٢٠٠٠.. فيم
ــف مرة  ــز الوصي ــبابنا مرك ــرز ش أح
ــام ٢٠١٢ في االمارات  واحدة وذلك ع
ــا اجلنوبية  ــام كوري ــارتهم ام بخس
ــا نال العراق  ــارق ركالت اجلزاء كم بف
ــدة أيضا عام  ــز الثالث مرة واح املرك
١٩٨٢ واملركز الرابعة ملرة واحدة  عام 

.١٩٩٤
ــيا  اس كأس  ــات  نهائي ــت  وانطلق
ــتمرت  واس  ١٩٥٩ ــام  ع ــباب  للش
ــل ان يجري االحتاد  ــى عام ١٩٧٧ قب حت
ــى  ــالت عل ــدم تعدي ــرة الق ــيوي لك االس
ــرى  ــت جت ــا كان ــا، بعدم ــة اقامته طريق
ــا كل عامني، اذ  ــنوياً، اضحى تنظيمه س
ــاً قبل ان  ــام دون ١٨ عام ــابقا تق كنت س
ــاركاتهم  يتم تثبت اعمار الالعبني ومش
ــخة  ــدأ من نس ــاً ب ــح دون ١٩ عام لتصب

بطولة عام ٢٠٠٨ في السعودية.
ــباب  ــب كوريا اجلنوبية للش ويعد منتخ
ــوزاً ببطولة  ــيوية ف أكثر املنتخبات اآلس

الشباب وذلك لـ١٢ مرة سابقة.
ــتضيف  ــرة الثانية التي تس ــذه هي امل وه
ــيا  ــيا نهائيات كأس اس ــا اندونيس فيه
للشباب اذ سبق وان احتضنت النهائيات 

عام ١٩٩٤ بنسختها الـ ٢٨.
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حقق فريق الشرطة، فوزاً صعباً على نظيره 
املواجهة  في  فقط  نقاط   ٦ بفارق  الكهرباء 
التي اقيمت على قاعة الشعب ضمن الدور 
الثاني من الدوري العراقي املمتاز لكرة السلة.

املواجهة  انهاء  من  الشرطة  فريق  ومتكن 

لصاحله بنتيجة ٧٧-٧١، ليحقق الفوز الثاني 
له، بعد تغلبه في اجلولة االولى على اخلطوط 
اجلوية بنتيجة ٨٧-٥٣.وفي مباراة اخرى ضمن 
االعظمية  على  امليناء  تغلب  الدور،  ذات 
اقيمت على  التي  املباراة  ٧٦-٧٠ في  بنتيجة 

قاعة االوملبية، امس االول اجلمعة.

 بغداد / 

 بغداد / 

ــمة األيجاب  ــات بعضها مؤملة والبعض االخر منها متفائلة وحتمل س ــات وأنطباع *مالحظ
ــاركته  ــتوى منتخبنا الوطني خالل مش ــكل صورة واقعية عن مس لكنها جميعا تكاد تش
ــعودية كأختبارين مهمني  ــي األرجنتني والس ــي البطولة الرباعية ومواجهت ــدة جدا ف املفي
ــبه النهائي كما  للمدير الفني كاتانيتش ومجموعة الالعبني الذين وقع عليهم األختيار ش
ــيا مطلع  ــاركة املهمة في نهائيات اس ــا الوطني املقبل على املش ــدو في متثيل منتخبن يب
ــات واألنطباعات التي  ــكلة أن تلك املالحظ ــام املقبل في األمارات, وتكمن خالصة املش الع
ــيرة املنتخب,  ــابقة في مس ــكل إمتدادا أكثر مرارة حملطات س ترتكز على واقع فني مرير تش
ــا الودية منها  ــاركاتنا ومبارياتن ــاكل مزمنة تصاحب مش ــا أضحت مش ــي اخلالصة إنه وف
ــمية، حيث جتددت أمام األرجنتني صور البؤس الفني الصريح على مستوى التكتيك  والرس
ــردي لالعبني، حتى مع  ــتوى األداء الف ــه املدرب ومالكه الفني وعلى مس ــؤول عن الفني املس
ــب األرجنتيني، مع أن  ــعة بني منتخبنا واملنتخ ــرار الصريح واملنطقي بالفوارق الشاس األق
ــرض واقعا جديدا عنوانه  ــيا قد ف ــق كرة القدم وكما تأكد في املونديال األخير في روس منط
ــباك، بغض النظر  ــتثمار الفرص وهز الش أن ال كبير في امليدان، إال مبقدار اجلهد والعطاء وأس
ــي كان منتخب األرجنتني واحدا من  ــوم والتاريخ والعراقة باملنتخبات العاملية، الت عن احلج
ــيا, ومن هنا  ــفت في مالعب مونديال روس ــرز ضحايا احلقيقة الكروية اجلديدة التي تكش أب
ــية تصلح أن تكون هوية حقيقية ملنتخب  كان فريقنا مبواجهة األرجنتني بال مالمح أساس
العراق، برغم فوائد املباراة بغض النظر عن نتيجتها الثقيلة املتوقعة, ومن تابع إداء العبينا 
ــي تلك املباراة خرج بأنطباع مؤكد عنوانه: الضياع, فال جمل تكتيكية تعكس معاجلات  ف
ــة في الكرة  ــرض إنهم النخب ــة لالعبني يفت ــد املهارات الفردي ــا يجس ــدرب، وال إداء فردي امل
ــة, وخط الدفاع كالعادة املزمنة كان مهلهال والعمق في هذا اخلط هو خطيئة جتدد  العراقي
نفسها وحضورها بأمتياز، ولم ينجح أي مدرب في القضاء عليها حتى االن، في حني غابت 
ــن إدارة مقاليد  ــرارة لالعب القائد الذي يحس ــط مع غياب أكثر م ــة عن خط الوس الفاعلي
ــاد إداء العبينا مع اخلط الهحومي منطق الفوضى املستند الى  منطقة العمليات، حيث س
البطء القاتل والتثاقل املزعج عبر مناوالت مقطوعة متسح عن الذاكرة كل صور األداء اجليد 
خالل املباريات السابقة التي خاضها منتخبنا حتت قيادة باسم قاسم، وكانت دزينة كاملة 
من املباريات الودية منها والرسمية كان األداء فيها أكثر جودة كما كانت النتائج عال العال, 
ــن األداء  ــعودي على صعيد حتس ــع احلال تغير كثيرا في مباراتنا مع املنتخب الس ــع أن واق م
ــتوى، واأللتزام املرضي لالعبني في أداء الواجبات املنوطة بهم، واخلروج  واألرتقاء الفني للمس

بالتعادل الذي يعد نتيجة أيجابية جدا لفريقنا وفقا لواقع احلال ومعطياته.
ــارت في ذمة األمس, وحتى  ــات األمر الواقع وليس تقليب أوراق ص ــا التعامل مع معطي علين
ــاد الكرة قد  ــش, ومنهم أعضاء في احت ــد مع كاتانيت ــدم قناعتهم بالتعاق ــن أعلنوا ع الذي
ــم, بقدر ما يعكس  ــخصه أو تغييرا في قناعاته ــا ليس حبا بش ــاندتهم له رمب أعلنوا مس
ــؤولية الواجب علينا جميعا التحلي بها بغض النظر عن  ــعورا عاليا باملس هذا التغيير ش
ــة التي ال تعني بأي حال من األحوال التخلي عن  ــابقة ووجهات نظرنا املعارض قناعاتنا الس
ــناد املعنوي للمنتخب الوطني بالعبيه  ــول كلمة احلق, لكن الواقعية تتطلب توفير األس ق
ومالكه التدريبي مع احلرص في الوقت ذاته على األشارة والتنبيه الى اخلطأ بروحية متجردة 
عن العواطف والنوازع الشخصية واألحكام املسبقة, ألننا جميعا نترقب كل خطوة يقدم 
ــا املدرب وننتظر ترجمة وعوده وما يختزنه من أفكار ومعاجلات على أرض الواقع وليس  عليه
ــتثمار الزمن ومغادرة  ــرورة تقتضي اس ــا وهناك. كما الض ــى حبال التمنيات هن ــرها عل نش
ــقوف زمنية  ــداد املنتخب الوطني ووضع س ــي قد تأكل من جرف اع ــات اجلانبية الت التفرع
ــيرة اعداد وحتضير املنتخب الوطني من االن وحتى انتهاء األستحقاق  متكاملة تغطي مس
ــاندين حلملة االسود في  ــنكون جميعا مس القاري كي ال تتجدد أخطاء األمس القريب, وس
ــه لن نتخلى عن مهمتنا األساس في النقد البناء  ــوار اسيا الصعب, وفي الوقت نفس مش
ــات, ألننا جزء من  ــا من تقومي أو معاجل ــأ ووضع ما نراه صحيح ــخيص املتجرد للخط والتش
ــؤولية جناح هذا املنتخب الذي جندد القول انه ليس منتخب احتاد الكرة بل هو منتخب  مس
ــي في نهاية املطاف بأعتبارهما  ــب احتاد الكرة واملالك التدريب العراق كله, مع اننا سنحاس

شريكني ال ثالث لهما في املسؤولية.
السطر األخير

** إقبل التحديات، لكي تتمكن من الشعور بنشوة النصر.
جورج باتون
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الوفد االعالمي يدفع ثمن تأخر إجراءات سفره إلندونيسيا 
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كربالء املقدسة / البينة اجلديدة
افتتحت مديرية شباب ورياضة كربالء املقدسة 
اول مركز تخصصي بالرماية٠ وقد باشر املركز 
الرمي  ميدان  قاعة  في  التدريبية  وحداته  اولى 
االتخاد  رئيس  وقال  األوملبية٠  كربالء  قاعة  في 
الطرفي:  احملافظة مشتاق  للرماية في  الفرعي 
أن هذا املركز هو تابع ملديرية الشباب والرياضة 
وبدعم من مدير الشباب وليد تركي جاسم الذي 
لعدة  تخصصية  مراكز  تأسيس  فكرة  تبنى 
املناسبة  التحتية  البنى  توفر  ظل  في  العاب 
كربالء  رياضة  تطوير  في  سيساعد  وهذا  لها 
والالعبات  الالعبني  من  جيدة  لقاعدة  ويؤسس 

هو  الرماية  مركز  أن  وأضاف:  العمرية٠  للفئات 
أول مركز تخصصي منوذجي في احملافظة والذي 
باشر بتدريباته اليومية باالعتماد على الالعبني 
املركز  وخصص  اجلنسني  كال  ومن  الناشئني 
العبة  إشراف  حتت  الناشئات  لتدريبات  يومان 
دعاء  الفريق  ومديرة  نور عامر  الوطني  املنتخب 
املدربني  بقيادة  للناشئني  أيام  وثالثة  ياسني 
مجيد  وعلي  املسدس  لفعالية  كاظم  علي 
للبندقية وإحسان هادي مديرا للفريق٠وقد اثنى 
الطرفي على تعاون مدير الشباب لدعم اللعبة 

بتخصيص قاعة متكاملة ملعدات التدريب٠

@å◊äfl@fiÎa@|nn–m@ÚçÜ‘Ωa@ı˝iä◊@ÚôbÌâÎ@lbjë@ÚÌäÌÜfl
ÚÌbflä€bi@Ôññ•

شيء جميل ومفرح حقا ان يحقق وفد الباراملبية الوطنية في اسيا 
جاكارتا اجنازات رياضية ويعود الى الوطن محمال بـ (٢٠) ميدالية ورقم 
عاملي توزعت بني (٣) ذهب و (٦) فضة و (١١) برونزية كانت سببا رئيسا 
الن تضع العراق في الترتيب الـ (١٥) من بني (٤٤) دولة.. وشيء جميل 
ان يحقق اناس معاقون جسدا اجنازات ترفع اسم العراق عاليا لكن ما 
هو  مؤسف صراحة ان يتم جتاهل هذا الفريق من قبل املعنيني بشؤون 
الصحافة ويصدعون رؤوسنا ليل نهار بانهم ساعون لرفع شأنها  حقا 
الباراملبية الوطنية  انه شيء مؤسف ومخجل اال يتم استقبال وفد 
بشكل يليق.. فلماذا هذا اجلفاء والصدود ايها املسؤولون عن الرياض؟ 

@›v´Î@—ç˚fl@—”Ïfl
@fibj‘nça@˝i@›ñÌ@ÚÓjΩaâbj€a@@ÜœÎ



اعترفت اململكة العربية السعودية، 
ــي، جمال  ــاة الصحف ــة، بوف اجلمع
ــل قنصليتها في  ــقجي، داخ خاش
ــا أقالت  ــت أنه ــطنبول، وأضاف اس
ــأن  ــؤولني بش ــن كبار املس ــني م اثن
ــا دوليا  ــذي أثار غضب ــذا احلادث ال ه
ــر العالقات بني الرياض  وأدى إلى توت

والغرب.
ــالم  ــائل اإلع ــى وس ــان عل ــال بي وق
الرسمية إن امللك سلمان أمر بإقالة 
في  املستشار  القحطاني،  ــعود  س
الديوان امللكي، والذي يعد املساعد 
الرئيسي لولي العهد، األمير محمد 
ــيري  العس ــد  وأحم ــلمان،  س ــن  ب
ــرات .ومتثل  ــس جهاز اخملاب نائب رئي
ــس  ــدرت ام ــي ص ــات الت التصريح
السبت، أول مرة تقر فيها السعودية 

مبوت خاشقجي منذ اختفائه.
أحد منتقدي  ــقجي  واختفى خاش
ــعودي،بعد دخوله  ــي العهد الس ول
ــن أكتوبر/  ــة في الثاني م القنصلي
ــرين األول للحصول على وثائق  تش

ــل. وبعد ذلك  ــه املقب ــق بزواج تتعل
ــراك إنهم  ــؤولون أت ــام، قال مس بأي
تل داخل القنصلية  ــه قً يعتقدون أن
ــعودية حتى  ــاء نفته الس ــو ادع وه

اآلن بشدة.

ــعودي في  ــب العام الس ــال النائ وق
ــجارا وقع بني  ــل، إن ش بيان منفص
ــخاص قابلوه في  ــقجي وأش خاش

القنصلية مما أدى إلى وفاته.
ــات  التحقيق إن“  ــان  البي ــاف  وأض
ــني على ذمة  ــع املوقوف ــتمرة م مس
ــغ عددهم حتى اآلن  القضية والبال
١٨ شخصاً جميعهم من اجلنسية 

السعودية“.
ــدرت  ــي ص ــات الت ــل التصريح ومتث
ــر فيها  ــبت، أول مرة تق ــس الس ام
ــقجي منذ  ــعودية مبوت خاش الس

اختفائه.
وقالت وسائل اإلعالم السعودية أن 
ــكيل  ــلمان أمر أيضا بتش امللك س
ــد إلعادة  ــي العه ــة ول ــة برئاس جلن
ــرات  اخملاب ــة  وكال ــة  رئاس ــة  هيكل
ــقجي  ــة. وفجر اختفاء خاش العام
ــر  ــة وأدى لتوت ــد عاملي ــة تندي موج
عالقات السعودية مع الغرب. وكان 
ــات  ــي الوالي ــا ف ــقجي مقيم خاش
ــرأي في صحيفة  املتحدة وكاتبا لل

واشنطن بوست.
ــد  ــي، دونال ــس األمريك ــال الرئي وق
ــير  ترامب، للصحافيني إن التفس

ــأن  ــعودية بش ــه الس ــذي أعلنت ال
ــي  ف ــقجي  خاش ــاة  وف ــة  كيفي

قنصليتها باسطنبول موثوق به.
وقال ترامب إن ما أعلنته السعودية 

ــات وفاة خاشقجي  ــأن مالبس بش
ــاف أنه  ــى جيدة“. وأض ــوة أول ”خط
ــن أي عقوبات ضد  يفضل أال تتضم
ــات الدفاعية  ــاض إلغاء الطلبي الري

الكبيرة.
وقبل صدور التصريحات السعودية 
ــر في فرض  ــال ترامب إنه قد يفك ق
عقوبات على الرياض على الرغم من 
ــتعداده أيضا على ما يبدو  عدم اس
ــه بشكل كبير عن  إلى النأي بنفس
ــيرا إلى دور الرياض  ــعودية مش الس
ــوذ اإليراني في  ــة النف ــي مواجه ف
ــط وصفقات السالح  الشرق األوس

احملتملة املربحة.

ــان إنه  ــت األبيض في بي ــال البي وق
ــعودي وإنه  ــى البيان الس ــع عل اطل
سيواصل الضغط من أجل حتقيق“ 
ــت  ــي الوق ــي ف ــي تأت ــة الت العدال
املناسب والشفافة والتي تتفق مع 

اإلجراءات الواجبة“.
ولكن بعض النواب األمريكيني أبدوا 
تشككهم في التفسير السعودي، 
وقال السناتور اجلمهوري، ليندسي 
ــعودية  ــد الس ــذي انتق ــام، ال غراه

ــدة بعد اختفاء خاشقجي،إنه  بش
ــير  تفس ــي  ف ــدا  ج ــكك  متش

السعودية ملوت خاشقجي.
ــر “ أقل ما  ــام على تويت ــال غراه وق

ــكك  ــن أن أقوله هو إنني متش ميك
في الرواية السعودية اجلديدة بشأن 
السيد خاشقجي“. وقال السناتور 
ــال،  ــارد بلومنث ــي، ريتش الدميقراط
ــير  التفس إن  ــي.إن.إن)  حملطة(س
السعودي ”يصعب تصديقه متاما“ 
ودعا إلى إجراء حتقيق دولي في وفاة 

خاشقجي.
    قال ترامب إن ما أعلنته السعودية 
ــات وفاة خاشقجي  ــأن مالبس بش
ــاف أنه  ــى جيدة“. وأض ــوة أول ”خط
ــن أي عقوبات ضد  يفضل أال تتضم
ــات الدفاعية  ــاض إلغاء الطلبي الري

الكبيرة
ــدى  ل إن  ــة  تركي ــادر  مص ــت  وقال
ــا قيل  ــجيال صوتي ــلطات تس الس
ــقجي داخل  ــق مقتل خاش إنه يوث

القنصلية.
ونشرت صحيفة ”يني شفق“ املؤيدة 
للحكومة التركية ما وصفته بإنها 
الصوتي  ــجيل  التس ــن  م تفاصيل 
ــرض أثناء  ــقجي تع تظهر أن خاش
ــمل  ــتجوابه للتعذيب الذي ش اس
ــه ومتزيق  ــر أصابعه ثم قطع رأس بت

أوصاله.

ــقجي سمعة  ولطخ اختفاء خاش
ــلمان وزاد من  ــد بن س ــر محم األمي
زعامته.وسلم  ــأن  بش ــاؤالت  التس
ــور اليومية  ــلمان إدارة األم امللك س

للمملكة لألمير محمد، ولكن هذه 
ــه للتدخل  ــة املتصاعدة دفعت األزم
ــادر  ــة مص ــت خمس ــبما قال حس
ــة في  ــة املالك ــة بالعائل ــى صل عل

السعودية لرويترز .
ــعودي مطلع على  وقال مسؤول س
ــقجي  ــات في موت خاش التحقيق
إن األمير محمد بن سلمان لم يكن 
ــة احملددة  ــذه العملي ــه علم به لدي

التي أسفرت عن موت خاشقجي.
ــؤول الذي حتدث شريطة  وقال املس
ــمه ”لم تصدر لهم  ــر اس عدم نش
ــد  بالتحدي ــى  أو حت ــه  ــر بقتل أوام
خطفه“. وأضاف أن هناك أمرا دائما 

بإعادة املنتقدين إلى السعودية.
ــي العهد  ــؤول إن ”ول ــاف املس وأض
ــعودي لم يكن لديه علم بهذه  الس
ــم يأمر بالتأكيد  العملية احملددة ول

بخطف أو قتل أحد“.
ــقجي غير  وقال إن مكان جثة خاش
ــليمها ”ملتعاون  ــد تس ــروف بع مع
ــد أي عالمة  ــن ال توج ــي“ ولك محل

على وجودها في القنصلية.
وفي اسطنبول، استجوب محققون 
أتراك موظفني أتراكا في القنصلية 
ــوم،  ــطنبول ي ــي اس ــعودية ف الس
ــاق البحث  ــع نط ــة، مما يوس اجلمع
ــببت  عن أدلة في القضية التي تس
في توتر عالقات الرياض مع عدد من 

أقدم وأقرب حلفائها.
كما إن من املبكر احلديث عن تبعات 
ــه أضاف أن الكوجنرس  الواقعة لكن

سيشارك في حتديد الرد األمريكي.
ــان كبيران  إن  ــؤوالن تركي وقال مس
ــة أحراش  ــط منطق ــرطة متش الش

ــطنبول ومدينة  ــارف اس ــى مش عل
قريبة من بحر مرمرة بحثا عن جثة 
ــلطات  ــعت الس ــقجي، ووس خاش
ــد تتبع  ــاق البحث بع ــة نط التركي
ــيارات  ــارات وأماكن توقف الس مس
ــعودية  التي غادرت القنصلية الس
ــوم اختفاء  ــي ي ــزل القنصل ف ومن
ــقجي.وقال مسؤولون كبار إن  خاش
احملققني جمعوا العديد من العينات 
ــيحاولون  ــد تفتيش املبنيني وس بع
ــض  ــار احلم ــن آث ــا ع ــا بحث حتليله
ــب  ترام ــقجي.وقال  خلاش ــووي  الن
ــديل في  للصحافيني في سكوتس

السعودية  التصريحات  أريزونا قبل 
ــن تبعات  ــر احلديث ع ــن املبك إن م
ــه أضاف أن الكوجنرس  الواقعة لكن
ــارك في حتديد الرد األمريكي. سيش
ــؤال عن احتمال  ــب على س ورد ترام
فرض عقوبات كأحد اإلجراءات التي 

ــا.. رمبا“.وأضاف  يبحثها بالقول ”رمب
ــاذا ومتى  ــف من عرف م ”سنكتش

وأين.. ثم سنحسم األمر“.
وقالت تركيا إنها لم تعط ألي جهة 
ــي قيل  ــة الت ــجيالت الصوتي التس
ــقجي داخل  إنها توثق مقتل خاش
القنصلية نافية بذلك تقارير أفادت 
ــدة عليها. ــول الواليات املتح بحص
ــة التركي، مولود  ــال وزير اخلارجي وق
ــنعلن النتائج  ــو ”س ــش أوغل جاوي
ــم  للعال ــفافية  بش ــر  تظه ــي  الت

بأسره“.

اكدت تقارير صحفية انه وبعد اعترافه 
ــل العملي  ــلّ الدولتني» هو احل ــأن «ح ب
ــطيني واالسرائيلي،  ــعبني الفلس للش
ــب تراجعه  ــد ترام ــس دونال ــن الرئي أعل
ــي مؤمتره  ــوية. وأكد ف ــذه التس ــن ه ع
ــه  ــرض خطت ــوي ع ــه ين ــي أن الصحاف
ــون الثاني  ــهر كان ــي ش ــية ف السياس

(يناير) من العام املقبل.
ــرائيل بنيامني  واتصل به رئيس وزراء إس
ــل عرض  ــه تأجي ــب من ــو ليطل نتانياه
ــب، كونه  اخلطة ألن التوقيت غير مناس
يستعد إلجراء انتخابات في نهاية هذه 
ــذا التوقيت  ره أيضاً بأن ه ــنة. وذكّ الس
ــطيني  ــرف الفلس ــب للط ــر مناس غي
الذي تكلم باسمه في اجلمعية العامة 

رئيس السلطة محمود عباس.
ــي غطت  ــالم الت ــائل اإلع ــارت وس وأش
ــالل  خ ــة  العام ــة  اجلمعي ــات  جلس
ــادة التي  ــى اللهجة احل ــدورة إل ــذه ال ه
استخدمها الرئيس عباس لإلعراب عن 
ــذي قام به ترامب،  ــتيائه من الدور ال اس
األمر الذي أفقده صفة الوسيط احملايد.

ــراف اإلدارة  ــه إلى اعت ــت في خطاب ولف
ــدة عاصمة  ــدس املوح ــة بالق األميركي
ــرائيل، وإغالقها مكتب بعثة  أبدية إلس
ــنطن، ثم  ــي واش ــر ف ــة التحري منظم
انسحابها من عملية متويل وكالة غوث 
ــغيل الالجئني. وحذر من تداعيات  وتش
ــاً  خصوص ــة،  اخلاطئ ــرارات  الق ــذه  ه
ــخص قال  ــي ش ــى مليون ــبة إل بالنس
ــلح في  ــتعدون النفجار مس أنهم يس

قة. غزة املطوَّ
ــس احلكومة  ــر ان رئي ــدت التقاري واك
ــرائيلية نتانياهو ركز في خطابه  اإلس
ــى تخويف  ــة العامة عل ــام اجلمعي أم

العالم من اخلطر اإليراني. 
ــه أيضاً أن قرار ترامب  وادعى في كلمت
ــحاب من االتفاق النووي اإليراني  االنس
ــاهمت  ــاورات س ــة مش ــاء حصيل ج
ــاً.  ــنة تقريب ــل س ــا قب ــرائيل فيه إس
ــع الرئيس األميركي على  ل يومذاك، اطّ
جزء من األرشيف النووي اإليراني الذي 
ــتخبارات «موساد»  حصلت عليه اس

بواسطة عمالئها في طهران!
ــى  عل ــت  علق ــس»  «هارت ــة  صحيف
ــات  املعلوم ــأن  ب ــو  نتانياه ــاءات  ادع

ــا إلى ترامب  ــتخبارية التي قدمه االس
ــع قنبلة  ــران لصن ــتعدادات إي عن اس
ــزورة. وقالت  ــا مزيفة وم ــة... كله نووي
ــقطت في  أيضاً أن الواليات املتحدة س
ــرائيل. ذلك  الفخ الذي نصبته لها إس
ــلوب بهدف  ــتخدم هذا األس أنها تس
ــرى التي ترى في  ــة الكذبة الكب تغطي
نفسها «الدولة الدميوقراطية الوحيدة 
في الشرق األوسط.» علماً أنها تخفي 
ــا العنصرية  ــام صورته ــرأي الع عن ال
ــمح لها بحكم أربعة ماليني  التي تس
ــاواة  ــداً من مبدأ املس ــطيني بعي فلس
وكل ما يتبجح به قادة «دولة اليهود».

ــر املديح الذي  ــرائيل يتذك الكل في إس
كاله ترامب لصهره جاريد كوشنر خالل 
السنة األولى من واليته. قال أنه سيلعب 
ــيعهد إليه  دوراً رائداً نيابة عنه، وأنه س
ــالم  ــط الجتراح اتفاق س مهمة التوس
ــرائيليني. كل  بني الفلسطينيني واإلس
ــيتم عقب الفشل الذي مني به  هذا س
ــوري والدميوقراطي.  ممثلو احلزبني اجلمه
ــالم  لهذا، أصبح التوصل إلى اتفاق س
ــياً  ــط هدفاً أساس ــرق األوس في الش

للسياسة اخلارجية األميركية.
ــذا  ــى ه يلق أن  ــي  الطبيع ــن  وكان م
ــس  ــن الرئي ــتثنائي م ــويق االس التس
ــراض  االعت ــن  م ــر  الكثي ــب  ترام
ــنر ال  ــبب أن كوش ــكيك. والس والتش

ــية املطلوبة لهذا  ميلك اخلبرة السياس
ــه أثناء  ــع. وأقصى ما حقق ــدور الرفي ال
ــو القيام بتنظيم  احلملة االنتخابية ه

مواعيد اللقاءات بني ترامب وقادة احلزب 
اجلمهوري.

ويبدو أن مؤهالته ظهرت في قطاع آخر 
ــه صهر الرئيس وزوج  فهو عالوة على أن
ــكا، فقد أثبت أنه  ــه املفضلة إيفان ابنت
ــهرة التي نالها في جتارة  ــتحق الش يس

العقارات، متاماً مثل والده وأكثر.
ل من سجله اجلامعي أن جاريد  ــتدَ ويُس
ــل أن  ــرد، قب ــة هارف ــي جامع ــرج ف تخ
ــورك للحصول  ــة نيوي ــق بجامع يلتح

على شهادة الدكتوراه في القانون وإدارة 
األعمال. وعلى العكس من ترامب الذي 
يكره اإلعالميني، فإن صهره يؤمن بالدور 

ــه الصحافة في صنع  ــر الذي تلعب املؤث
الرأي العام. لذلك، باشر اهتمامه بهذا 
ــن مبكرة عندما اشترى  القطاع في س
جريدة «نيويورك أوبزرفر» بعشرة ماليني 

دوالر.
ــف عائقاً في  ــذه الهواية لم تق لكن ه
ــتثماراته الواسعة في مجال  طريق اس
العقارات. ولقد غامر وهو في السادسة 
والعشرين من العمر بشراء أغلى عمارة 
في مدينة نيويورك، إضافة إلى حصوله 

ــي «مبنى تامي  ــة الغالبية ف ــى حص عل
سكوير» الشهير.

ــو  ــدي فه ــتوى العقائ ــى املس ــا عل أم

ــن ومتعصب.  ــي متدي يهودي أرثوذكس
ــكا التي اعتنقت اليهودية،  وتزوج إيفان
وشاركت في معظم املؤمترات املتعلقة 
ــوزه  ــل ف ــواء قب ــا، س ــة والده مبصلح
ــت أنها  ــك. والثاب ــد ذل ــة أم بع بالرئاس
ساهمت في اختيار حاكم والية إنديانا 
ــس.  ــب الرئي ــب نائ ــس ملنص ــك بن ماي
ويجمع املراقبون على االعتراف بأن هذا 
ــاعد في فوز ترامب بالرئاسة،  اخليار س
ــادة حركة  ــن أهم ق ــر م ــس يعتب ألن بن

ــة التي أعطت  ــيحية - الصهيوني املس
ــي املئة  ــرين ف ــح اجلمهوري عش املرش
ــا أعلن  ــني. وعندم ــوات املقترع من أص
ــراف بالقدس عاصمة  ترامب قرار االعت
ــرائيل، حرص على أن يكون  موحدة إلس
ــه بنس كدليل  ــي حضور نائب اإلعالن ف
ــه في هذا  ــدور الذي لعب ــى أهمية ال عل

السياق.
وعلى هذا القرار الصادم علق نتانياهو: 
ــق حقيقي يتقدم على  «إن ترامب صدي
ــوا مع هذا  ــاء الذين تعاط جميع الرؤس
ــى  ــه أعط ــك أن ــائك. ذل ــوع الش املوض

إسرائيل أكثر مما طلبت».
ــتقبلها اإلداري  وكان وضع القدس ومس
ــكلتني يصعب على كل املفاوضني  مش
حلهما. لذلك، طلب الوفد الفلسطيني 
ــلو ضرورة تأجيل البحث  إلى مؤمتر أوس
في موضوع القدس إلى املرحلة األخيرة 

من االتفاق.

ــرائيل  إس ــت  احتل  ،١٩٦٧ ــرب  ح ــد  بع
ــت عام  ــا الكنيس ــم أعلنه ــدس، ث الق
ــة أبدية  ــة موحدة وعاصم ١٩٨٠، مدين
ــطينيون  الفلس ــر  وتظاه ــرائيل.  إلس
ــذا القرار  ــني بإلغاء ه ــذاك، مطالب حين
ــدس  الق ــترجاع  اس ــدون  يري ــم  ألنه
ــرقية باعتبارها ستصبح عاصمة  الش

دولة فلسطني.
ــذا  ــرائيلية ه ــة اإلس ــت احلكوم وأحال
ــز الذي أفتى  ــيمون بيري املوضوع إلى ش
باآلتي: «أعتقد أن القدس يجب أن تكون 
ــالح،  ــة الس ــة ومنزوع ــة مفتوح مدين
ــمة  ــا منقس ــياً لكنه ــدة سياس موح
دينياً. وليأخذ كل دين من األديان املعنية 
ــة اخلاصة  ــن املقدس ــؤولية األماك مس

به».
لكن ترامب لم يأخذ بوجهة نظر بيريز، 
ــلو، وإمنا تبنى إعالن  وال بوجهة نظر أوس
ــت عام ١٩٨٠، أي ضم القدس  الكنيس

املوحدة إلى إسرائيل.
خالل تلك املرحلة - أي قبل توقيع اتفاق 
وادي عربة مع األردن، أسس أرييل شارون 
ــعارها «األردن هو  ــية ش ــة سياس حرك
ــطني». واستند في حججه إلى أن  فلس
ــبته ٦٥ في املئة من عدد سكان  ما نس
ــطينية. وملا  ــم من أصول فلس األردن ه
ــم  ــض األردن، هاج ــه برف ــل اقتراح قوب
ــي  ــرائيلية الت ــة اإلس ــارون احلكوم ش
ان على كسب املعركة ضد  ساعدت عمّ

أبو عمار عام ١٩٧٠.
ــة بوفاة  ــك احلرك ــل ماتت تل ــن، ه ولك

شارون؟
ــد  ــنر وج ــد كوش ــس جاري ــر الرئي صه
اجلواب في «صفقة القرن» التي صاغها 
مع خبراء إسرائيليني عدة، وقدمها إلى 
ــذي وعد أثناء اجتماع  الرئيس ترامب ال

ــه  خطت ــف  بكش ــة  العام ــة  اجلمعي
ــالم الفلسطيني - اإلسرائيلي في  للس

كانون الثاني (يناير) املقبل.

ــهر تقريباً أن  ــل ش ــرت الصحف قب ذك
ــاً  ــى األردن مقترح ــرض عل ــنر ع كوش
ــلم اخملصصات  ــه أن يقبل بتس خالصت
ــنوياً لوكالة  ــنطن س التي متنحها واش
ــغيل نحو ٣٨٠  األمم املتحدة إلغاثة وتش
ــطيني. والغاية من كل  ألف الجئ فلس
ــروا» والقضاء على  ــة «األون ــذا تصفي ه
ــي من بنود  ــق العودة. وهو بند أساس ح
ــذا، تطالب  ــة. له ــة اإلغاث ــون وكال قان
ــه عن  ــرورة فصل ــة بض اإلدارة األميركي
البنود امللزمة في مفوضية األمم املتحدة 
ــي كل العالم. مبعنى آخر، إن  لالجئني ف
ــطينيني  الفلس الالجئني  ــوث  وكالة غ
ــتها اجلمعية العامة عام ١٩٤٩،  أسس
أي بعد حرب ١٩٤٨ وجلوء آالف املهجرين 
ــورية. بينما ظلت  ــى األردن ولبنان وس إل
ــة األمم املتحدة لالجئني  مهمة مفوضي
محصورة باالهتمام بكل الجئي العالم. 
ــروا» مقتصرة على  ومبا أن وظيفة «األون
ــطينيني  ــني اإلغاثة لالجئني الفلس تأم
ــق العودة،  ــني حصولهم على ح إلى ح
ــرائيل  ــب - ومن خلفه إس ــعى ترام يس
ــة بغرض  ــة اإلغاث ــة وكال ــى تصفي - إل
القضاء على حق العودة. ومن املؤكد أن 
ــذه «القطبة اخملفية»  األردن تنبه إلى ه

لذلك رفض تبني هذا املشروع املريب.
ــل ينجح ترامب  ــؤال امللح: ه بقي الس
ــطينية  ــة الفلس ــي تصفية القضي ف
خالل واليته الثانية؟ اجلواب كان لدى أبو 
ــأه في الفاكهاني  عمار وهو يغادر ملج
ــرائيلي عام  ــزو االس ــروت، أثناء الغ ببي
١٩٨٢. فقد سئل وهو يصعد إلى الباخرة 
التي أقلته إلى اليونان: هل أنت واثق من 
العودة إلى فلسطني؟ فأجاب على ذلك 
ن يعتقد  ــارة النصر، وقال مَ ــم إش برس
بأن مصير الفلسطينيني سيكون مثل 

ــركا فهو  ــر في أمي ــر الهنود احلم مصي
ــس ترامب يحاول  ــدو أن الرئي واهم! ويب
تقليد الرئيس اندرو جاكسون من طريق 

تصفية القضية الفلسطينية!

12 قضايا
السعودية تقر بوفاة خاشقجي في القنصلية وترامب يقول إن التفسير السعودي موثوق به
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النائب العام السعودي َّـ بيان : إن شجارا وقع 
بني خاشقجي وأشخاص قابلوه َّـ القنصلية 

مما أدى إُّـ وفاته

نتنياهو: إن ترامب صديق حقيقي يتقدم على جميع 
الرؤساء الذين تعاطوا مع هذا اِّـوضوع الشائك ذلك أنه 

أعطى إسرائيل أكثر مما طلبت

ترامب : للصحافيني إن 
التفسري الذي أعلنته 
السعودية بشأن كيفية 
وفاة خاشقجي َّـ 
قنصليتها باسطنبول 
موثوق به 
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االتحاد األوروبي في استراتيجيا موحدة إزاء ليبيا

ــاً  أيض ــها  ــاؤل عكس التف ــواء  وأج
ــس املكلف  ــه الرئي ــح أدلى ب تصري
ــون  تلفزي ــى  إل ــري  احلري ــعد  س
ــتقبل" أمس السبت إذ قال إن  "املس
"األمور في تقدم"، مؤكداً أنه يتقصد 
ــداوالت "حتى ال  ــى امل ــم" عل "التكت

يحصل تخريب للجهود".
ــزب  ــام حل ــني الع ــال األم ــك ق وكذل
"الطاشناق" هاغوب بقرادونيان بعد 
ــبة التفاؤل  ــري إن "نس ــه احلري لقائ

بقرب والدة احلكومة ترتفع".
والتقى احلريري مساء أمس السبت 
ــي موفدا  وزير اإلعالم ملحم الرياش
ــوات اللبنانية"  من رئيس حزب "الق
ــة العدل  ــف من حقيب ــرض املوق لع
ــل  ــب وائ ــى النائ ــع إل ــه. واجتم مع
ــس "احلزب  ــور موفدا من رئي أبو فاع
التقدمي االشتراكي" وليد جنبالط.

ــى  ــات عل ــر اهللا العقوب ــاول نص وتن
ــى مزيد  ــنمضي إل ــزب قائال: "س احل
من التطور رغم العقوبات والرهانات 
ــا صعبة.  ــنواجه ظروف ــى أننا س عل
نحن منذ ولدنا نعيش ظروفا صعبة 
ــوم أفضل من  ــا الي ــية، لكنن وقاس
ــك رغم كل  ــنكون كذل ــن وس أي زم
ــر  خي ــف  بأل ــا  وضعن ــات.  الصعوب

وسيبقى"...
ــدث عن  ــراهللا حت ــم أن نص ــى رغ وعل
"تفاؤل كبير وإيجابيات مهمة وتقدم 
ــتوى تشكيل  مهم حصل على مس
ــال في كلمة له  ــة"، إال أنه ق احلكوم
ــر أمس ردا على التكهنات حول  عص
ــام احلكومة  ــهيل قي الربط بني تس
ــي جهود  ــني التقدم ف ــة وب اللبناني
ــث  ــن حي ــراق: "م ــي الع ــا ف تأليفه
ــكل هناك مغالطات حتكى عن  الش
ــن الربط بني  ــكيل احلكومة وع تش
ــراق وإيران لم تتدخل منذ  لبنان والع
ــكيل احلكومة  تكليف احلريري وتش

شأن لبناني".
ــيع بأنه  ــا أش ــر اهللا م ــى نص ونف
ــس "التيار الوطني احلر"  التقى رئي
ــبوع  ــيل األس ــران باس ــر جب الوزي

ــهيل تأليف  املاضي لنصحه بتس
ــع  ــاء م ــول: "اللق ــة، بالق احلكوم
ــل وال منلي على  ــيل لم يحص باس
ــى  ــر" وال عل ــي احل الوطن ــار  "التي

الرئيس املكلف".
ــد أن "البلد  ــر اهللا عاد فأك لكن نص
ــا  ــة اقتصادي ــى احلكوم ــة ال بحاج
ــى كافة األصعدة وهناك  وأمنيا وعل
ل اآلن"، وقال:  حكومة يجب أن تشكّ
ــون وحركة "أمل" باجلزء  "نحن معني
َرّ  املتعلق بتوزير بعض األفرقاء ولن جنُ
إلى سجاالت في موضوع احلكومة 
ــدة  والعق ــداً،  أح ــرج  نح ال  ــى  حت
ــوم االول هي عدم  ــدة منذ الي الوحي
ــكيل  االتفاق على معيار واحد لتش

إن  ــر  املعايي ــتطبق  وس ــة  احلكوم
ــار نصر  وضعت على حلفائنا". وأش
ــاء احلزب  ــى توزير حلف ــك إل اهللا بذل
ودمشق من النواب السنة من خارج 

كتلة "املستقبل" النيابية.
ــي حكومة  ــة ف ــر الداخلي وكان وزي
ــنوق قال  تصريف األعمال نهاد املش
ــال اللواء  ــرى اغتي ــي احتفال بذك ف
ــن، في حضور  الشهيد وسام احلس
ــق احلريري  ــري، إن "رفي الرئيس احلري
ــهيد  ــد الش ــن والرائ ــام احلس ووس
ــام عيد وكل الذين استشهدوا  وس

ــتقالل واألمن  ــل احلرية واالس من أج
ــان، ألنهم قاموا بعملهم  هم الضم
ويعتمدون على الثقة والكفاءة وروح 
ــهادة  ــتعداد للش ــة واالس املؤسس
ــي عملوا لها".  من اجل االهداف الت
ــة الثانية في  وقال: "ها هي احلكوم
ــني من  عهد الرئيس عون، قاب قوس
ــي امتحان  ــول. وه ــوالدة، كما يق ال
ــهداء وأولهم أنت يا وسام  وفاء للش
ــة عدل  ــون حكوم ــدي أن تك والتح
ــة مصاحلة حتفظ الكرامات  وحكوم
وبوابة لإلنصاف". واعتبر املشنوق أنه 

ــات ويعتقد  ــني تضعف املؤسس "ح
ــن البالد،  ــه أكبر منها وم البعض أن
ــهداء بأال  ــون الضمانة دماء الش تك
ــال للتراجع.  ــويات مدخ تكون التس
التسويات ال تنجح اذا كان عنوانها 
ــوّج  ت ــا  كم ــاص".  واالنتق ــداء  االعت
ــون،  ــال ع ــي ميش اللبنان ــس  الرئي
مشاركته في القمة الفرنكوفونية، 
ــس، مع  ــل ظهر أم ــده قب ــاء عق بلق
ــي إميانويل ماكرون.  الرئيس الفرنس
ــني  ــوة بني الرئيس ــاء بخل ــدأ اللق ب
دامت نحو عشرين دقيقة، ثم انضم 
إليهما وزير اخلارجية واملغتربني جبران 
الديبلوماسي  ــار  واملستش باسيل، 
ــب إتيان. بعد  ــفير فيلي ملاكرون الس
ــة مع  ــاء، أوضح عون في دردش اللق
كان  ــم  «التفاه أن  ــني،  الصحافي
ــي حول  ــس الفرنس ــع الرئي ــاً م تام
ــاون دائماً  ــع، ونحن نتع كل املواضي
ــاع  االجتم أن  ــد  وأك ــاء».  كأصدق
ــس بهدف  ــس ماكرون «لي ــع الرئي م
ــأن  ــة، ألن هذا ش ــكيل احلكوم تش
ــت، لكنه (ماكرون) يرغب  لبناني بح
طبعاً في تشكيلها، خصوصاً بعد 
إجراء االنتخابات النيابية». وعما إذا 

كان سيلتقي الرئيس املكلف سعد 
ــدد  احلريري بعد عودته الى بيروت، ش

ب  ــى أن الرئيس احلريري مرحّ عون عل
به ساعة يشاء. وإذا كان ماكرون قد 
ــيدر» في خطر،  ــه أن مؤمتر «س أبلغ
قال: «عندما يصرح الرئيس ماكرون 
ــارت  ــتعلمون باألمر». وأش بذلك س
أن  ــى  ال ــي  اللبنان ــد  الوف ــادر  مص
الرئيسني عون وماكرون أجريا جولة 
ــاع في لبنان ودول  أفق تناولت األوض
ــث خصوصاً  ــة، وتطرق البح املنطق
الى موضوع التهديدات اإلسرائيلية، 
حيث «كان الرأي متفقاً على ضرورة 
ــتقراً في  ــل إلبقاء الوضع مس العم
اجلنوب، كما شمل البحث موضوع 
النازحني السوريني وضرورة عودتهم 
ــتقرة في  ــى األماكن اآلمنة واملس ال
ــدة  املتح األمم  ــدم  تق وأن  ــم،  بالده
مساعدات لهم في مناطقهم داخل 
ــورية». وفي الشأن احلكومي، أكد  س
عون أن «االتصاالت جارية لتشكيل 
ــس  الرئي ــر  اعتب ــي  الت ــة،  احلكوم
ــكيلها بعد  ــرون أن ال بد من تش ماك
ــت  ــي وق ــة». وف ــات النيابي االنتخاب
ــس  ــع الرئي ــون م ــع ع ــق، اجتم الح
ــي.  ــي الباجي قائد السبس التونس
وتناول البحث األوضاع في املنطقة 
ــتركة في  ــة املش ــا العربي والقضاي
ــه  ووج ــرة.  األخي ــورات  التط ــوء  ض
ــي دعوة الى الرئيس  الرئيس التونس
ــدد رئيس  ــارة تونس كما ج عون لزي
اجلمهورية الدعوة للرئيس السبسي 
ــة االقتصادية  ــاركة في القم للمش
ــتعقد في بيروت  والتنموية التي س
ــر) املقبل.  ــي (يناي ــون الثان ــي كان ف
ــان  ــدث عون عن «أكادميية اإلنس وحت
ــي يعمل لبنان  ــي واحلوار» الت للتالق
ــائها، فلقيت هذه املبادرة  على إنش
اللبنانية دعماً من الرئيس التونسي 
ــون، وجهوده  ــف ع ــوه «مبواق الذي ن
ــا  ــم القضاي ــد دع ــى صعي ودوره عل
ــاطئ  ــادة لبنان الى ش ــة وقي العربي
ــيادة».وأكد  ــتقرار والس األمان واالس
ــع ماكرون كان  ــيل أن «اللقاء م باس

ممتازاً على الصعد كافة».

ــفت مصادر في وزارة اخلارجية  كش
أن  ــي»،  «آك ــة  لـوكال ــة  اإليطالي
ــة  ملواكب ــة  مهم ــة  «مرحل ــر  املؤمت
ــي حددتها األمم  خريطة الطريق الت
ــتقرار  ــط األمن واالس املتحدة لبس
ــى أن إيطاليا  ــيرة إل في ليبيا»، مش
ــر عدد من  ــور أكب ــل على حض تعم
ــي ليبيا، بعد  ــني الفاعلني ف الالعب
تأكيد مشاركة ٢٣ دولة، إضافة إلى 

الفرقاء الليبيني.
ــة األمم املتحدة في ليبيا،  ودعت بعث
ــة الوفاق  ــي حلكوم ــس الرئاس اجملل
ــة والبدء  ــة األمني ــرار اخلط ــى إق إل
ــا. وأعربت في تغريدة على  بتنفيذه
صفحتها في «تويتر» عن «ترحيبها 
ــادرت إليها جلنة  ــاورات التي ب باملش
ــع مجموعات  ــات األمنية م الترتيب
في طرابلس ومحيطها، كان آخرها 
في مدينة ترهونة، لتحقيق التوافق 

وضمان عملية تنفيذ سلسة».
ــى ليبيا  ــي إل ــد الدول ــى املوف والتق
ــؤون  ــالمة، ونائبته للش ــان س غس
السياسية ستيفاني ويليامز أمس، 
ــي أحمد  نائب رئيس اجمللس الرئاس
معيتيق، ومستشارته نادين نصرت 
اجملتمعون  ــش  وناق ــس.  ــي طرابل ف
ــاري  اجل ــة  االقتصادي ــات  اإلصالح
ــة،  الوزاري ــالت  والتعدي ــا،  تنفيذه
إضافة إلى أولويات حكومة الوفاق.

م عدد من أبناء  في غضون ذلك، نظّ
ــدات وقفة احتجاجية  قبيلة العبي
ــة النفطي في  ــاء احلريق ــام مين أم
ــة طبرق احتجاجاً على تعيني  مدين
ــاوي، أحد املتهمني في  علي العيس
قضية مقتل (رئيس األركان الليبي 
ــابق) اللواء عبد الفتاح يونس،  الس

وزيراً لالقتصاد في حكومة الوفاق.

يذكر أن قيام رئيس اجمللس الرئاسي 
ــاوي  ــراج بتعيني العيس ــز الس فائ
ــعاً وردود فعل كثيرة  ــار جدالً واس أث

رافضة، لم يلتفت إليها السراج.
ــس، بأنه  ــال في امليناء أم وأفاد عم
«يعمل بصورة طبيعية». وقال أحد 
ــدات، طالباً عدم  ــراد قبيلة العبي أف
الكشف عن اسمه لوكالة «رويترز»، 
ــيارات  إن احملتجني منعوا دخول الس
ــاء «احتجاجاً  ــا من املين أو خروجه
على قرار احلكومة املعترف بها دولياً 
في طرابلس تعيني علي العيساوي 

وزيراً لالقتصاد».
وكان ممثلون لالدعاء الليبي خلصوا 
ــاوي  ــي العام ٢٠١١ إلى أن العيس ف
ــتبه به الرئيس في قضية  هو املش
ــل عبد الفتاح يونس الذي كان  مقت
ــالل االنتفاضة ضد  ــارزاً خ ــاً ب قيادي
ــر القذافي.  ــل معم ــس الراح الرئي
وينتمي يونس إلى قبيلة العبيدات.

وأحدث مقتل يونس صدوعاً عميقة 

داخل معسكر املعارضة الذي تولى 
زمام األمور في البالد.

ــف مهندس  ــى صعيد آخر، كش عل
ــم في  ــة التحك ــي محط يعمل ف
ــرارة الليبي إن مسلحني  حقل الش
ــيارتني تابعتني للحقل  ــرقوا س س
ــن أمس، مؤكداً أن «اإلنتاج لم  أول م
ــذي تبلغ طاقته  ــي احلقل ال يتأثر ف
ــل  ــف برمي ــو ٣٠٠ أل ــة نح اإلنتاجي

يومياً».
إلى ذلك، تسلّم آمر اللواء ٧٣ مشاة 

ــح القطعاني،  ــي صال ــد عل العمي
ــاة (كتيبة اجملاهد  الكتيبة ١٦٥ مش
ــة ٣٠٣  ــي) والكتيب ــني اجلويف حس
ــؤول اإلعالمي  ــة. وقال املس مدفعي
ــذر  املن ــل  مجحف  ٢٧٦ ــة  للكتيب
ــاص إلى  ــوش، في تصريح خ اخلرط
ــا اإلخبارية»،  ــة أفريقي ــع «بواب موق
ــرار  ــت بق ــليم مت ــة التس إن عملي
ــلحة  ــوات املس ــام للق ــد الع القائ

املشير خليفه حفتر، مشيراً إلى أن 
الكتيبة ١٦٥ مشاة تعتبر من أقوى 
الوحدات القتالية واألمنية تنظيماً 
ــي تتمركز في  ــداً، وه ــاداً وعدي وعت

مدينة البيضاء.
الليبي  ــوب  اجلن ــهدت منطقة  وش
أمس السبت هدوءاً حذراً وترقباً بعد 
ــادية  ــتباكات مع عصابات تش اش
وعناصر من املعارضة الوافدة، وقوة 
احلدود املشتركة، التي تضم عناصر 

من اجليش واجمللس الرئاسي.
ــأن االحتاد  ــي ب ــؤول أوروب ــاد مس وأف
ــة الدولية  ــاعدة البعث ــزم مس يعت
ــاح االنتخابات في  ــان جن ــى ضم عل
ــام  ــا الع ــع حصوله ــا واملتوق ليبي
املقبل، مشيراً إلى دعم غير مباشر 
لرفض إيطاليا تنظيمها قبل نهاية 
ــر الظروف  ــاري، لعدم توفّ العام اجل

املناسبة لذلك.
ــك، غداة نفي الناطق  في غضون ذل
ــام  الع ــد  القائ ــم  باس ــمي  الرس
ــد  ــد أحم ــي العمي ــش الليب للجي
ــكرية  ــماري وجود قواعد عس املس
ــة ما أوردته  ــيا، ونفيه صح في روس
ــن» البريطانية في  صحيفة «ذا ص
ــاه أيضاً  ــوص، وهو ما نف هذا اخلص
ــؤولون روس، كشفت صحيفة  مس
ــة فعال  ــكو مهتم ــيّة أن موس روس
ة.  ــباب عدّ ــي ليبيا ألس بالتدخل ف

ــي في شؤون  وكشف اخلبير الروس
ــيا الوسطى،  ــرق األوسط وآس الش
ــاروف، في حديث  سيميون باغداس
ــكي  «موسكوفس ــة  صحيف ــى  إل
كومسوموليتس» عن مساعٍ تقوم 
ــيع نفوذها في  ــكو لتوس بها موس
ــي ليبيا، جميعهم  ليبيا. وقال: «ف
ــام األول بالنفط.  ــون في املق مهتم
ــها ال تخفي ذلك.  ــا نفس وبريطاني
ــدة التعلّق  ويريد االحتاد األوروبي بش
ــيا  بهذا الصنبور»، الفتاً إلى أن روس
ــود».  أيضا، مهتمة بـ «الذهب األس
ــاح االنتخابات  ــال جن ــي ح وزاد: «ف
ــية القادمة في ليبيا ميكننا  الرئاس
ــكل ملحوظ  ــا بش ــيع نفوذن توس
ــى أن «ليس  ــار إل ــاك. لكنه أش هن
ــيا»،  ــم روس ــا يه ــط م ــط فق النف
ــذا البلد من  ــر ه ــداً أن «تطهي مؤك
ــاً في مصلحة  ــاب، يصب أيض اإلره
ــاروف:  باغداس ــاف  وأض ــيا».  روس
ــاً، كما في  ــتعدون متام ــن مس «نح
ــن ليبيا. لذلك،  ــورية، لضمان أم س

ــود قاعدة  ــد من أن وج أنا متأك
السوري  النمط  عسكرية على 
في ليبيا فيه مصلحة روسيا»، 
مشيراً إلى أن موسكو «تتعمق 

أكثر في املشهد الليبي».
ــو الهيئة  ــب عض ــاً، طال داخلي
ــية لصياغة مشروع  التأسيس
ــتور ضو املنصوري املدعي  الدس
ــكري بفتح حتقيق  العام العس
ــماري في شأن  شفاف مع املس
تصريحاته األخيرة حول الهيئة 
ــال  ــتور. وق ــية للدس التأسيس
املنصوري في تصريح إلى موقع 
إن  ــا اإلخبارية»،  ــة أفريقي «بواب
ــروع  ــن مش ــماري ع كالم املس
ــتور «كان مخيباً لآلمال».  الدس
ــف  األراجي ــرار  «تك ــد  وانتق

ــلطة عسكرية  والهرطقات من س
ــا على  ــط نفوذه ــى بس ــعى إل تس
الوطن باستخدام العنف عن طريق 
ــمها»، الفتاً  ــق اإلعالمي باس الناط
ــدع مجاالً  ــى أن ذلك «يدل مبا ال ي إل
للشك، على أن املبادئ الدميوقراطية 

ــلطة التي  ــلمي للس والتداول الس
تضمنها مشروع الدستور الذي أقر 
ــي العام ٢٠١٧، هي عناوين مرعبة  ف
ــز على  ــني للقف ــة للمتأهب ومزعج

السلطة».
ــر  وزي ــلم  ــر، تس ــد آخ ــى صعي عل
ــة  ــي حكوم ــوض ف ــة املف الداخلي
الوفاق فتحي باشاغا مهامه خلفاً 
السابق عبدالسالم عاشور،  للوزير 
في إحتفالية أقيمت في مقر الوزارة 
في طرابلس، بحضور عاشور وعدد 
من املسؤولني.إلى ذلك، أفاد برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي أمس، بأن أملانيا 
تعهدت مبوجب االتفاق بتقدمي مبلغ 
مليوني يورو للمشروع الهادف إلى 
ــة لالنتخابات  ــم اللجنة املركزي دع

البلدية في ليبيا.
اإليطاليا  ــوزراء  ال ــس  رئي ــف  وكش
ــن إفراج  ــي أمس، ع ــي كونت جوزيب
ــني  زورق ــن  ع ــة  الليبي ــلطات  الس
ــع طاقمهما  ــد، م ــني للصي إيطالي

املؤلف من ١٣ بحاراً.

13 ما وراء الحدث 
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دة للعمل في ليبيا، فيما أفادت وزارة اخلارجية اإليطالية  ــتراتيجيا موحّ دعا رئيس البرملان األوروبي أنطونيو تاياني الدول األعضاء في االحتاد األوروبي، إلى توحيد موقفها وإعداد اس
بأن «مؤمتر باليرمو» حول ليبيا الذي يعقد منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) املقبل، «لن يكون حدثاً حاسماً وقد ال تفضي مخرجاته إلى حلول».

وخالل مؤمتر صحافي عقده على هامش مشاركته في أعمال القمة األوروبية في بروكسيل، وصف تاياني تدخل أطراف أوروبية متعددة بوجهات نظر مختلفة في الشأن الليبي، بـ 
ــا،  ــني إيطاليا وفرنس طالَبٌ بتقدمي وجهة نظر موحدة إلى الليبيني خالل مؤمتر باليرمو». يذكر أن املؤمتر املذكور يجمع الطرفني األوروبيني الرئيس «األمر غير املفيد». وأكد أن االحتاد «مُ

على رغم تعارض مصاحلهما على األرض الليبية..
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في وقت شاعت أجواء 
من التفاؤل بقرب إجناز 
احلكومة اللبنانية في 

اليومني املقبلني، بفعل 
تالحق االتصاالت حول 

ما تبقى من حقائب 
عالقة وال سيما منها 

حقيبة العدل التي 
يطالب بها حزب 

"القوات اللبنانية"، 
ويتمسك بها رئيس 

اجلمهورية العماد 
ميشال عون، حسب 

قول مصادر مقربة 
منه، رأى األمني العام 
لـ"حزب اهللا" السيد 

حسن نصر اهللا أن 
"هناك مسائل حول 

احلقائب والتمثيل ما 
زالت عالقة وال ننصح 

أحداً بوضع مهلٍ 
زمنية"..

الحريري متفائل ومتكتم لئال (تخرب) جهود التشكيل .. ونصر اهللا ينصح بعدم وضع مهل زمنية للحكومة
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االتحاد يعتزم 
مساعدة البعثة 
الدولية على ضمان 
نجاح االنتخابات َّـ 
ليبيا واِّـتوقع حصولها 
العام اِّـقبل

لبنان بحاجة إُّـ 
الحكومة اقتصادياً 
وأمنياً وعلى كافة 
األصعدة وهناك 
حكومة يجب أن 
تشكّل اآلن
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نصر اهللاعونالحريري

تايانيالسراج بوتني

اعترفت اململكة العربية السعودية، 
ــي، جمال  ــاة الصحف ــة، بوف اجلمع
ــل قنصليتها في  ــقجي، داخ خاش
ــا أقالت  ــت أنه ــطنبول، وأضاف اس
ــأن  ــؤولني بش ــن كبار املس ــني م اثن
ــا دوليا  ــذي أثار غضب ــذا احلادث ال ه
ــر العالقات بني الرياض  وأدى إلى توت

والغرب.
ــالم  ــائل اإلع ــى وس ــان عل ــال بي وق
الرسمية إن امللك سلمان أمر بإقالة 
في  املستشار  القحطاني،  ــعود  س
الديوان امللكي، والذي يعد املساعد 
الرئيسي لولي العهد، األمير محمد 
ــيري  العس ــد  وأحم ــلمان،  س ــن  ب
ــرات .ومتثل  ــس جهاز اخملاب نائب رئي
ــس  ــدرت ام ــي ص ــات الت التصريح
السبت، أول مرة تقر فيها السعودية 

مبوت خاشقجي منذ اختفائه.
أحد منتقدي  ــقجي  واختفى خاش
ــعودي،بعد دخوله  ــي العهد الس ول
ــن أكتوبر/  ــة في الثاني م القنصلي
ــرين األول للحصول على وثائق  تش

ــل. وبعد ذلك  ــه املقب ــق بزواج تتعل
ــراك إنهم  ــؤولون أت ــام، قال مس بأي
تل داخل القنصلية  ــه قً يعتقدون أن
ــعودية حتى  ــاء نفته الس ــو ادع وه

اآلن بشدة.

ــعودي في  ــب العام الس ــال النائ وق
ــجارا وقع بني  ــل، إن ش بيان منفص
ــخاص قابلوه في  ــقجي وأش خاش

القنصلية مما أدى إلى وفاته.
ــات  التحقيق إن“  ــان  البي ــاف  وأض
ــني على ذمة  ــع املوقوف ــتمرة م مس
ــغ عددهم حتى اآلن  القضية والبال
١٨ شخصاً جميعهم من اجلنسية 

السعودية“.
ــدرت  ــي ص ــات الت ــل التصريح ومتث
ــر فيها  ــبت، أول مرة تق ــس الس ام
ــقجي منذ  ــعودية مبوت خاش الس

اختفائه.
وقالت وسائل اإلعالم السعودية أن 
ــكيل  ــلمان أمر أيضا بتش امللك س
ــد إلعادة  ــي العه ــة ول ــة برئاس جلن
ــرات  اخملاب ــة  وكال ــة  رئاس ــة  هيكل
ــقجي  ــة. وفجر اختفاء خاش العام
ــر  ــة وأدى لتوت ــد عاملي ــة تندي موج
عالقات السعودية مع الغرب. وكان 
ــات  ــي الوالي ــا ف ــقجي مقيم خاش
ــرأي في صحيفة  املتحدة وكاتبا لل

واشنطن بوست.
ــد  ــي، دونال ــس األمريك ــال الرئي وق
ــير  ترامب، للصحافيني إن التفس

ــأن  ــعودية بش ــه الس ــذي أعلنت ال
ــي  ف ــقجي  خاش ــاة  وف ــة  كيفي

قنصليتها باسطنبول موثوق به.
وقال ترامب إن ما أعلنته السعودية 

ــات وفاة خاشقجي  ــأن مالبس بش
ــاف أنه  ــى جيدة“. وأض ــوة أول ”خط
ــن أي عقوبات ضد  يفضل أال تتضم
ــات الدفاعية  ــاض إلغاء الطلبي الري

الكبيرة.
وقبل صدور التصريحات السعودية 
ــر في فرض  ــال ترامب إنه قد يفك ق
عقوبات على الرياض على الرغم من 
ــتعداده أيضا على ما يبدو  عدم اس
ــه بشكل كبير عن  إلى النأي بنفس
ــيرا إلى دور الرياض  ــعودية مش الس
ــوذ اإليراني في  ــة النف ــي مواجه ف
ــط وصفقات السالح  الشرق األوس

احملتملة املربحة.

ــان إنه  ــت األبيض في بي ــال البي وق
ــعودي وإنه  ــى البيان الس ــع عل اطل
سيواصل الضغط من أجل حتقيق“ 
ــت  ــي الوق ــي ف ــي تأت ــة الت العدال
املناسب والشفافة والتي تتفق مع 

اإلجراءات الواجبة“.
ولكن بعض النواب األمريكيني أبدوا 
تشككهم في التفسير السعودي، 
وقال السناتور اجلمهوري، ليندسي 
ــعودية  ــد الس ــذي انتق ــام، ال غراه

ــدة بعد اختفاء خاشقجي،إنه  بش
ــير  تفس ــي  ف ــدا  ج ــكك  متش

السعودية ملوت خاشقجي.
ــر “ أقل ما  ــام على تويت ــال غراه وق

ــكك  ــن أن أقوله هو إنني متش ميك
في الرواية السعودية اجلديدة بشأن 
السيد خاشقجي“. وقال السناتور 
ــال،  ــارد بلومنث ــي، ريتش الدميقراط
ــير  التفس إن  ــي.إن.إن)  حملطة(س
السعودي ”يصعب تصديقه متاما“ 
ودعا إلى إجراء حتقيق دولي في وفاة 

خاشقجي.
    قال ترامب إن ما أعلنته السعودية 
ــات وفاة خاشقجي  ــأن مالبس بش
ــاف أنه  ــى جيدة“. وأض ــوة أول ”خط
ــن أي عقوبات ضد  يفضل أال تتضم
ــات الدفاعية  ــاض إلغاء الطلبي الري

الكبيرة
ــدى  ل إن  ــة  تركي ــادر  مص ــت  وقال
ــا قيل  ــجيال صوتي ــلطات تس الس
ــقجي داخل  ــق مقتل خاش إنه يوث

القنصلية.
ونشرت صحيفة ”يني شفق“ املؤيدة 
للحكومة التركية ما وصفته بإنها 
الصوتي  ــجيل  التس ــن  م تفاصيل 
ــرض أثناء  ــقجي تع تظهر أن خاش
ــمل  ــتجوابه للتعذيب الذي ش اس
ــه ومتزيق  ــر أصابعه ثم قطع رأس بت

أوصاله.

ــقجي سمعة  ولطخ اختفاء خاش
ــلمان وزاد من  ــد بن س ــر محم األمي
زعامته.وسلم  ــأن  بش ــاؤالت  التس
ــور اليومية  ــلمان إدارة األم امللك س

للمملكة لألمير محمد، ولكن هذه 
ــه للتدخل  ــة املتصاعدة دفعت األزم
ــادر  ــة مص ــت خمس ــبما قال حس
ــة في  ــة املالك ــة بالعائل ــى صل عل

السعودية لرويترز .
ــعودي مطلع على  وقال مسؤول س
ــقجي  ــات في موت خاش التحقيق
إن األمير محمد بن سلمان لم يكن 
ــة احملددة  ــذه العملي ــه علم به لدي

التي أسفرت عن موت خاشقجي.
ــؤول الذي حتدث شريطة  وقال املس
ــمه ”لم تصدر لهم  ــر اس عدم نش
ــد  بالتحدي ــى  أو حت ــه  ــر بقتل أوام
خطفه“. وأضاف أن هناك أمرا دائما 

بإعادة املنتقدين إلى السعودية.
ــي العهد  ــؤول إن ”ول ــاف املس وأض
ــعودي لم يكن لديه علم بهذه  الس
ــم يأمر بالتأكيد  العملية احملددة ول

بخطف أو قتل أحد“.
ــقجي غير  وقال إن مكان جثة خاش
ــليمها ”ملتعاون  ــد تس ــروف بع مع
ــد أي عالمة  ــن ال توج ــي“ ولك محل

على وجودها في القنصلية.
وفي اسطنبول، استجوب محققون 
أتراك موظفني أتراكا في القنصلية 
ــوم،  ــطنبول ي ــي اس ــعودية ف الس
ــاق البحث  ــع نط ــة، مما يوس اجلمع
ــببت  عن أدلة في القضية التي تس
في توتر عالقات الرياض مع عدد من 

أقدم وأقرب حلفائها.
كما إن من املبكر احلديث عن تبعات 
ــه أضاف أن الكوجنرس  الواقعة لكن

سيشارك في حتديد الرد األمريكي.
ــان كبيران  إن  ــؤوالن تركي وقال مس
ــة أحراش  ــط منطق ــرطة متش الش

ــطنبول ومدينة  ــارف اس ــى مش عل
قريبة من بحر مرمرة بحثا عن جثة 
ــلطات  ــعت الس ــقجي، ووس خاش
ــد تتبع  ــاق البحث بع ــة نط التركي
ــيارات  ــارات وأماكن توقف الس مس
ــعودية  التي غادرت القنصلية الس
ــوم اختفاء  ــي ي ــزل القنصل ف ومن
ــقجي.وقال مسؤولون كبار إن  خاش
احملققني جمعوا العديد من العينات 
ــيحاولون  ــد تفتيش املبنيني وس بع
ــض  ــار احلم ــن آث ــا ع ــا بحث حتليله
ــب  ترام ــقجي.وقال  خلاش ــووي  الن
ــديل في  للصحافيني في سكوتس

السعودية  التصريحات  أريزونا قبل 
ــن تبعات  ــر احلديث ع ــن املبك إن م
ــه أضاف أن الكوجنرس  الواقعة لكن
ــارك في حتديد الرد األمريكي. سيش

ــؤال عن احتمال  ــب على س ورد ترام
فرض عقوبات كأحد اإلجراءات التي 

ــا.. رمبا“.وأضاف  يبحثها بالقول ”رمب
ــاذا ومتى  ــف من عرف م ”سنكتش

وأين.. ثم سنحسم األمر“.
وقالت تركيا إنها لم تعط ألي جهة 
ــي قيل  ــة الت ــجيالت الصوتي التس
ــقجي داخل  إنها توثق مقتل خاش
القنصلية نافية بذلك تقارير أفادت 
ــدة عليها. ــول الواليات املتح بحص

ــة التركي، مولود  ــال وزير اخلارجي وق
ــنعلن النتائج  ــو ”س ــش أوغل جاوي
ــم  للعال ــفافية  بش ــر  تظه ــي  الت

بأسره“.

اكدت تقارير صحفية انه وبعد اعترافه 
ــل العملي  ــلّ الدولتني» هو احل ــأن «ح ب
ــطيني واالسرائيلي،  ــعبني الفلس للش
ــب تراجعه  ــد ترام ــس دونال ــن الرئي أعل
ــي مؤمتره  ــوية. وأكد ف ــذه التس ــن ه ع
ــه  ــرض خطت ــوي ع ــه ين ــي أن الصحاف
ــون الثاني  ــهر كان ــي ش ــية ف السياس

(يناير) من العام املقبل.
ــرائيل بنيامني  واتصل به رئيس وزراء إس
ــل عرض  ــه تأجي ــب من ــو ليطل نتانياه
ــب، كونه  اخلطة ألن التوقيت غير مناس
يستعد إلجراء انتخابات في نهاية هذه 
ــذا التوقيت  ره أيضاً بأن ه ــنة. وذكّ الس
ــطيني  ــرف الفلس ــب للط ــر مناس غي
الذي تكلم باسمه في اجلمعية العامة 

رئيس السلطة محمود عباس.
ــي غطت  ــالم الت ــائل اإلع ــارت وس وأش
ــالل  خ ــة  العام ــة  اجلمعي ــات  جلس
ــادة التي  ــى اللهجة احل ــدورة إل ــذه ال ه
استخدمها الرئيس عباس لإلعراب عن 
ــذي قام به ترامب،  ــتيائه من الدور ال اس
األمر الذي أفقده صفة الوسيط احملايد.

ــراف اإلدارة  ــه إلى اعت ــت في خطاب ولف
ــدة عاصمة  ــدس املوح ــة بالق األميركي
ــرائيل، وإغالقها مكتب بعثة  أبدية إلس
ــنطن، ثم  ــي واش ــر ف ــة التحري منظم
انسحابها من عملية متويل وكالة غوث 
ــغيل الالجئني. وحذر من تداعيات  وتش
ــاً  خصوص ــة،  اخلاطئ ــرارات  الق ــذه  ه
ــخص قال  ــي ش ــى مليون ــبة إل بالنس
ــلح في  ــتعدون النفجار مس أنهم يس

قة. غزة املطوَّ
ــس احلكومة  ــر ان رئي ــدت التقاري واك
ــرائيلية نتانياهو ركز في خطابه  اإلس
ــى تخويف  ــة العامة عل ــام اجلمعي أم

العالم من اخلطر اإليراني. 
ــه أيضاً أن قرار ترامب  وادعى في كلمت
ــحاب من االتفاق النووي اإليراني  االنس
ــاهمت  ــاورات س ــة مش ــاء حصيل ج
ــاً.  ــنة تقريب ــل س ــا قب ــرائيل فيه إس
ــع الرئيس األميركي على  ل يومذاك، اطّ
جزء من األرشيف النووي اإليراني الذي 
ــتخبارات «موساد»  حصلت عليه اس

بواسطة عمالئها في طهران!
ــى  عل ــت  علق ــس»  «هارت ــة  صحيف
ــات  املعلوم ــأن  ب ــو  نتانياه ــاءات  ادع

ــا إلى ترامب  ــتخبارية التي قدمه االس
ــع قنبلة  ــران لصن ــتعدادات إي عن اس
ــزورة. وقالت  ــا مزيفة وم ــة... كله نووي
ــقطت في  أيضاً أن الواليات املتحدة س
ــرائيل. ذلك  الفخ الذي نصبته لها إس
ــلوب بهدف  ــتخدم هذا األس أنها تس
ــرى التي ترى في  ــة الكذبة الكب تغطي
نفسها «الدولة الدميوقراطية الوحيدة 
في الشرق األوسط.» علماً أنها تخفي 
ــا العنصرية  ــام صورته ــرأي الع عن ال
ــمح لها بحكم أربعة ماليني  التي تس
ــاواة  ــداً من مبدأ املس ــطيني بعي فلس
وكل ما يتبجح به قادة «دولة اليهود».

ــر املديح الذي  ــرائيل يتذك الكل في إس
كاله ترامب لصهره جاريد كوشنر خالل 
السنة األولى من واليته. قال أنه سيلعب 
ــيعهد إليه  دوراً رائداً نيابة عنه، وأنه س
ــالم  ــط الجتراح اتفاق س مهمة التوس
ــرائيليني. كل  بني الفلسطينيني واإلس
ــيتم عقب الفشل الذي مني به  هذا س
ــوري والدميوقراطي.  ممثلو احلزبني اجلمه
ــالم  لهذا، أصبح التوصل إلى اتفاق س
ــياً  ــط هدفاً أساس ــرق األوس في الش

للسياسة اخلارجية األميركية.
ــذا  ــى ه يلق أن  ــي  الطبيع ــن  وكان م
ــس  ــن الرئي ــتثنائي م ــويق االس التس
ــراض  االعت ــن  م ــر  الكثي ــب  ترام
ــنر ال  ــبب أن كوش ــكيك. والس والتش

ــية املطلوبة لهذا  ميلك اخلبرة السياس
ــه أثناء  ــع. وأقصى ما حقق ــدور الرفي ال
ــو القيام بتنظيم  احلملة االنتخابية ه

مواعيد اللقاءات بني ترامب وقادة احلزب 
اجلمهوري.

ويبدو أن مؤهالته ظهرت في قطاع آخر 
ــه صهر الرئيس وزوج  فهو عالوة على أن
ــكا، فقد أثبت أنه  ــه املفضلة إيفان ابنت
ــهرة التي نالها في جتارة  ــتحق الش يس

العقارات، متاماً مثل والده وأكثر.
ل من سجله اجلامعي أن جاريد  ــتدَ ويُس
ــل أن  ــرد، قب ــة هارف ــي جامع ــرج ف تخ
ــورك للحصول  ــة نيوي ــق بجامع يلتح

على شهادة الدكتوراه في القانون وإدارة 
األعمال. وعلى العكس من ترامب الذي 
يكره اإلعالميني، فإن صهره يؤمن بالدور 

ــه الصحافة في صنع  ــر الذي تلعب املؤث
الرأي العام. لذلك، باشر اهتمامه بهذا 
ــن مبكرة عندما اشترى  القطاع في س
جريدة «نيويورك أوبزرفر» بعشرة ماليني 

دوالر.
ــف عائقاً في  ــذه الهواية لم تق لكن ه
ــتثماراته الواسعة في مجال  طريق اس
العقارات. ولقد غامر وهو في السادسة 
والعشرين من العمر بشراء أغلى عمارة 
في مدينة نيويورك، إضافة إلى حصوله 

ــي «مبنى تامي  ــة الغالبية ف ــى حص عل
سكوير» الشهير.

ــو  ــدي فه ــتوى العقائ ــى املس ــا عل أم

ــن ومتعصب.  ــي متدي يهودي أرثوذكس
ــكا التي اعتنقت اليهودية،  وتزوج إيفان
وشاركت في معظم املؤمترات املتعلقة 
ــوزه  ــل ف ــواء قب ــا، س ــة والده مبصلح
ــت أنها  ــك. والثاب ــد ذل ــة أم بع بالرئاس
ساهمت في اختيار حاكم والية إنديانا 
ــس.  ــب الرئي ــب نائ ــس ملنص ــك بن ماي
ويجمع املراقبون على االعتراف بأن هذا 
ــاعد في فوز ترامب بالرئاسة،  اخليار س
ــادة حركة  ــن أهم ق ــر م ــس يعتب ألن بن

ــة التي أعطت  ــيحية - الصهيوني املس
ــي املئة  ــرين ف ــح اجلمهوري عش املرش
ــا أعلن  ــني. وعندم ــوات املقترع من أص
ــراف بالقدس عاصمة  ترامب قرار االعت
ــرائيل، حرص على أن يكون  موحدة إلس
ــه بنس كدليل  ــي حضور نائب اإلعالن ف
ــه في هذا  ــدور الذي لعب ــى أهمية ال عل

السياق.
وعلى هذا القرار الصادم علق نتانياهو: 
ــق حقيقي يتقدم على  «إن ترامب صدي
ــوا مع هذا  ــاء الذين تعاط جميع الرؤس
ــى  ــه أعط ــك أن ــائك. ذل ــوع الش املوض

إسرائيل أكثر مما طلبت».
ــتقبلها اإلداري  وكان وضع القدس ومس
ــكلتني يصعب على كل املفاوضني  مش
حلهما. لذلك، طلب الوفد الفلسطيني 
ــلو ضرورة تأجيل البحث  إلى مؤمتر أوس
في موضوع القدس إلى املرحلة األخيرة 

من االتفاق.

ــرائيل  إس ــت  احتل  ،١٩٦٧ ــرب  ح ــد  بع
ــت عام  ــا الكنيس ــم أعلنه ــدس، ث الق
ــة أبدية  ــة موحدة وعاصم ١٩٨٠، مدين
ــطينيون  الفلس ــر  وتظاه ــرائيل.  إلس
ــذا القرار  ــني بإلغاء ه ــذاك، مطالب حين
ــدس  الق ــترجاع  اس ــدون  يري ــم  ألنه
ــرقية باعتبارها ستصبح عاصمة  الش

دولة فلسطني.
ــذا  ــرائيلية ه ــة اإلس ــت احلكوم وأحال
ــز الذي أفتى  ــيمون بيري املوضوع إلى ش
باآلتي: «أعتقد أن القدس يجب أن تكون 
ــالح،  ــة الس ــة ومنزوع ــة مفتوح مدين
ــمة  ــا منقس ــياً لكنه ــدة سياس موح
دينياً. وليأخذ كل دين من األديان املعنية 
ــة اخلاصة  ــن املقدس ــؤولية األماك مس

به».
لكن ترامب لم يأخذ بوجهة نظر بيريز، 
ــلو، وإمنا تبنى إعالن  وال بوجهة نظر أوس
ــت عام ١٩٨٠، أي ضم القدس  الكنيس

املوحدة إلى إسرائيل.
خالل تلك املرحلة - أي قبل توقيع اتفاق 
وادي عربة مع األردن، أسس أرييل شارون 
ــعارها «األردن هو  ــية ش ــة سياس حرك
ــطني». واستند في حججه إلى أن  فلس
ــبته ٦٥ في املئة من عدد سكان  ما نس
ــطينية. وملا  ــم من أصول فلس األردن ه
ــم  ــض األردن، هاج ــه برف ــل اقتراح قوب
ــي  ــرائيلية الت ــة اإلس ــارون احلكوم ش
ان على كسب املعركة ضد  ساعدت عمّ

أبو عمار عام ١٩٧٠.
ــة بوفاة  ــك احلرك ــل ماتت تل ــن، ه ولك

شارون؟
ــد  ــنر وج ــد كوش ــس جاري ــر الرئي صه
اجلواب في «صفقة القرن» التي صاغها 
مع خبراء إسرائيليني عدة، وقدمها إلى 
ــذي وعد أثناء اجتماع  الرئيس ترامب ال

ــه  خطت ــف  بكش ــة  العام ــة  اجلمعي
ــالم الفلسطيني - اإلسرائيلي في  للس

كانون الثاني (يناير) املقبل.

ــهر تقريباً أن  ــل ش ــرت الصحف قب ذك
ــاً  ــى األردن مقترح ــرض عل ــنر ع كوش
ــلم اخملصصات  ــه أن يقبل بتس خالصت
ــنوياً لوكالة  ــنطن س التي متنحها واش
ــغيل نحو ٣٨٠  األمم املتحدة إلغاثة وتش
ــطيني. والغاية من كل  ألف الجئ فلس
ــروا» والقضاء على  ــة «األون ــذا تصفي ه
ــي من بنود  ــق العودة. وهو بند أساس ح
ــذا، تطالب  ــة. له ــة اإلغاث ــون وكال قان
ــه عن  ــرورة فصل ــة بض اإلدارة األميركي
البنود امللزمة في مفوضية األمم املتحدة 
ــي كل العالم. مبعنى آخر، إن  لالجئني ف
ــطينيني  الفلس الالجئني  ــوث  وكالة غ
ــتها اجلمعية العامة عام ١٩٤٩،  أسس
أي بعد حرب ١٩٤٨ وجلوء آالف املهجرين 
ــورية. بينما ظلت  ــى األردن ولبنان وس إل
ــة األمم املتحدة لالجئني  مهمة مفوضي
محصورة باالهتمام بكل الجئي العالم. 
ــروا» مقتصرة على  ومبا أن وظيفة «األون
ــطينيني  ــني اإلغاثة لالجئني الفلس تأم
ــق العودة،  ــني حصولهم على ح إلى ح
ــرائيل  ــب - ومن خلفه إس ــعى ترام يس
ــة بغرض  ــة اإلغاث ــة وكال ــى تصفي - إل
القضاء على حق العودة. ومن املؤكد أن 
ــذه «القطبة اخملفية»  األردن تنبه إلى ه

لذلك رفض تبني هذا املشروع املريب.
ــل ينجح ترامب  ــؤال امللح: ه بقي الس
ــطينية  ــة الفلس ــي تصفية القضي ف
خالل واليته الثانية؟ اجلواب كان لدى أبو 
ــأه في الفاكهاني  عمار وهو يغادر ملج
ــرائيلي عام  ــزو االس ــروت، أثناء الغ ببي
١٩٨٢. فقد سئل وهو يصعد إلى الباخرة 
التي أقلته إلى اليونان: هل أنت واثق من 
العودة إلى فلسطني؟ فأجاب على ذلك 
ن يعتقد  ــارة النصر، وقال مَ ــم إش برس
بأن مصير الفلسطينيني سيكون مثل 

ــركا فهو  ــر في أمي ــر الهنود احلم مصي
ــس ترامب يحاول  ــدو أن الرئي واهم! ويب
تقليد الرئيس اندرو جاكسون من طريق 

تصفية القضية الفلسطينية!

12 قضايا
السعودية تقر بوفاة خاشقجي في القنصلية وترامب يقول إن التفسير السعودي موثوق به

Úflb»€a@paäibÇΩa@Ú€b◊Î@Úçbˆâ@Ú‹ÿÓÁ@ÒÖb«�@ÜË»€a@Ô€Î@Úçbˆäi@Ú‰¶@›Óÿíni@äflc@Êb‡‹ç@Ÿ‹Ωa

النائب العام السعودي َّـ بيان : إن شجارا وقع 
بني خاشقجي وأشخاص قابلوه َّـ القنصلية 

مما أدى إُّـ وفاته

نتنياهو: إن ترامب صديق حقيقي يتقدم على جميع 
الرؤساء الذين تعاطوا مع هذا اِّـوضوع الشائك ذلك أنه 

أعطى إسرائيل أكثر مما طلبت

ترامب : للصحافيني إن 
التفسري الذي أعلنته 
السعودية بشأن كيفية 
وفاة خاشقجي َّـ 
قنصليتها باسطنبول 
موثوق به 

لماذا يريد ترامب تصفية القضية الفلسطينية ؟
@—ÌÏ•@Û‹«@Úflb»€a@ÚÓ»‡¶a@‚bflc@Èib�Å@ø@å◊â@ÏÁbÓ‰n„@ÚÓ‹Óˆaäç�a@ÚflÏÿßa@èÓˆâ

Ô„aäÌ�a@ä�®a@Âfl@%b»€a

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

ترامبنتنياهوروحاني
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امللك سلمانخاشقجيابن سلمان
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ــة  الداخليّ ــة  للبني ــة  ق متعمّ ــراءة  وبق
ــاصّ  ــمّ اخل ــد أنّ اله ــده جن ــدة عن للقصي
، وال ينفصل عنه،  ــمّ العامّ د مع اله يتوحّ
بل يسير بالتوازي معه، إال فيما يعبّر عنه 
ــاعر في قصائده الوجدانيّة الرقيقة،  الش
ــبّ والرغبة  ــح بالكثير من احل ــي تطف الت
اهي  د وميُ ــني، ولكنّه احلنني الذي يوحّ واحلن
ــبه  ــن، فنداؤه لها أش ــني احملبوبة والوط ب
ــه، فنجد في  ــق إلى تراب وطن بنداء عاش
ــورة املرأة  ــئت) أنّ ص قصيدة (كوني ما ش
التي يُخاطبها حتتوي ضمناً صورة الوطن، 

فيقول:
... كوني (كوني يا سيّدتي ما شئتِ

خفاشاً أو ميامة.. ما شئتِ كوني
.(.. غرمٌ بكِ حدَّ اجلنونِ فأنا مُ

يستخدم الشاعر ثنائية ضدية (اخلفاش/ 
ــواد/  اليمامة) بداللتيها الترميزيتني (الس
ــاؤل)، ولكنّ  ــاؤم/ التف ــاض)، أو (التش البي
االختيار لن يغيّر شيئاً من النتيجة، فهو 

مغرم بها حدّ اجلنون.
إنّها امرأة ارتدت لبوسَ الوطن، فنحن حني 
ال منلك أنّ نغيّر من وطننا شيئاً ال ميكننا، 
ــقني  ــه، إال أن نكون عاش في الوقت نفس
له، مهما كان جارحاً أو حنوناً. إنّه الوطن 
ــي حقائب غربته  ــاعر ف الذي حمله الش
ــي ذاكرته،  ــلّ حاضراً ف ــفره، الذي يظ وس
ــاحة  ووجدانه، فيحاول أن يبحث عن مس
أمانٍ يلوذ بها، تأويه، وحتتضنه وحترسه من 

جنونه، فيقول في القصيدة نفسها:
(أبحثُ عن غصنٍ يأويني

عن تعويذة ومتائمَ
حترسها من بعض جنوني).

وتتقاطع هذه القصيدة مع قصيدة أخرى 
د  ــذا زمن الضوء)، وفيها ما يؤكّ بعنوان (ه

ما قلناه، إذ يقول: 

(احرسيني سيّدتي
من طيشي، ومن غضبي

فما عدت أطيق البقاء في شرنقتي).
ــاً،  ــى اآلخر بوصفه حارس ــه اللجوء إل إنّ
ــن احلنني  ــن الذات، م ــذاً م ــه منق وبوصف
والطيش والغضب، فالشاعر ميدّ يديه إلى 
أنثى مفترَضة، امرأة متخيَّلة، معشوقة، 
وقد تكون هي الوطن، فهي احلارسة، وهي 
ــرنقته  ــقّ ش احلاضنة، ولكنّه يقرّر أن يش
ــا، فقد حان وقت  ن، وبها من ــي بها تكوّ الت
ــرنقة،  ــروج من الش ــت اخل ــالخ، وق االنس
ــاعر  بعد اكتمال التكوين، فقد أعلن الش

ــاد البقاء في  ــذا زمن الضوء)، فما ع أن (ه
ــا يخرج  ــاً، كم جدي ــن مُ ــرنقة/ الوط الش
ه،  ــال منوّ ــه عند اكتم ــن رحم أمّ اجلنني م
ــروج، ففي البقاء موت، وفي  فال بدّ من اخل

اخلروج إلى الضوء والدة.
ــي  والنفس ــري  الفك ــال  االكتم ــه  إنّ
ــرنقة هو  ــق الش ــي، والقرار بش والعاطف
ــل ينتهي دور  ــي، ولكن ه ــرار الطبيع الق

املرأة/ الوطن بعد ذلك؟

د أنّ دورها ال ينتهي، بل تأخذ دوراً  من املؤكّ
 ، آخر، هو دور احلارسة، متاماً كما هو دور األمّ
ــى أن يكبر، لذلك  ــى مولودها إل التي ترع
يطلب منها (احرسيني من طيشي، ومن 

غضبي).
ــاعر وخروجه من  ــة الش ــت غرب ــل كان ه
ــق  ــي لش ــادل املوضوع ــي املُع ــراق ه الع
الشرنقة، واخلروج إلى الضوء، وهل كانت 
(سيدني) هي الضوء الذي سمح للشاعر 
ــه اإلبداعية  ــر عن فكره، وهواجس أن يعبّ
واملسرحية، وهل سيقطع الشاعر حبله 
ــى الوطن،  ه إل ــدّ ــلّ يش ــذي ظ ــري ال الس

مسقط الرأس، نينوى العراقية؟
إنّها الرغبة في االنعتاق، والتحرّر من ربقة 
ــد، واالنفتاح  ــات والعادات والتقالي اخلراف
اإلبداعيّ على املُطلَق، فال قيد على حروفه 
ــريان الشعر املُتدفّق نحو  وقوافيه، إنّه ش
ــاة الرحيبة، وهو يطلب  الضوء، نحو احلي
ــة تارةً مع الوطن  من تلك األنثى املتداخل
ــيدني) تلك املدينة التي  األم، وتارةً مع (س
ــه فيها،  ــي بأوجاع ــاً يُلق ــا مكان اختاره
ــة على هذا  ــب منها أن تكون حارس يطل

اق، فيقول: الزخم العاطفيّ الدفّ
(احرسي بوابة أضلعي 

انُ حروفي وكلماتي فـسجّ
يـُطبقُ على شطري وعجزي

، حـشرَ كلّ خرافاتِهِ يحاولُ أن يـَ
في شريانِ قصائدي).

ــوء) على  ــدة (هذا زمن الض ــوي قصي تنط
ــال توازن، حالة من  ازدواجيّة، وحالة من ال
، حالة من التأرّجح بني ما  القلق الوجوديّ
جبر أن  يعيشه وما يحلم به، بني ما هو مُ
يكونه، وما يرغب في أن يكونه، هي ثنائية 
(الواقع/ احللم)، فالواقع مرير، ينتشر فيه 
ــعوذون، واحللم  الون، واملش احملتالون والدجّ

ــرق بالضوء، فيحاول أن يكسر  زهرٌ مش مُ
ــعاع  ــمح لش ــن حدة هذا الواقع، ليس م
 ، ــع العربيّ ــى هذا الواق ــوء إلى ينفذ إل ض
ــن  ــياطني، ويعل ــيء الش ــن ق ــرّره م ويح
ــدم انتمائه إلى  ــع، وع ــذا الواق ــه ه رفض
ــدة، فيقول في هذه  ــه العفنة اجلام ثوابت

القصيدة:
(أتسربلُ بالضوءَ، وكلّ البراهني؛

ى لشعوذتهِ ”املقدسة“ كيْ أتصدّ
فهذا زمنُ الضوءِ،

ال زمن احملتالني).
ــن جميل،  ــاعر من زم ــاوا)... ش (موفق س
ــتغل لآلخرين، يكرّم  ــاعر اختار أن يش ش
ــاعر احتفى واحتفل  املبدعني اآلخرين، ش
بغيره، ومنعه كبرياؤه أن يحتفي بنفسه، 
ولكنّ الوفاء دفعني أن أسلّط بقعة ضوء 
ــبة كرمية،  ــعره، مبناس على بعضٍ من ش
ــرة مليالد جريدته  هي الذكرى الرابعة عش

(العراقية االسترالية).
الدكتور (موفق ساوا):

، وشاعر عراقي،  ــرحيّ - فنّان، ومخرج مس

مولود في القوش، نينوى.
ــرح (شيرا) في  ــيس فرقة مس - بادر بتأس

بغداد عام 1993.
- سافر إلى استراليا عام 2002.

ــيس فرقة مسرح (ساوا) عام  - قام بتأس
.2003

ــرحياته (3 لواعيب)  - قام بعرض أول مس
عام 2003.

ــي انتظار  ــرحيته الثانية (ف ــرض مس - ع
الضياء) عام 2004.

ــترالية  ــة االس ــدة (العراقي ــس جري - أسّ
األسبوعية) عام 2005.

ــوا...  ــة (انتبه ــرحيته الثالث ــرض مس - ع
ــرح  ــام 2015 على مس ــادم) ع ــار ق القط

.(Powerhouse Arts Centre in Sydney)
ــة  العراقي ــون  الفن ــة  أكادميي ــس  أسّ  -
-Australian Iraqi Arts Aca (االسترالية 

emy Inc) عام 20016.
ــرحية بعضها أخرجها في  - ألّف 20 مس

العراق واألخرى في سيدني االسترالية.
ته (12  ــراً مدّ ــاً قصي ــرج فيلم ــف وأخ - ألّ
 Not 4) ــة) باللغة اإلنكليزيّة بعنوان دقيق

.(Sale
ــرحية (في  - يقوم اآلن بالتدريب على مس
ــيعرضها بداية  ــي س ــة) الت ــل القمام ظ

العام القادم.
ــريانية  ــعرية باللغة الس - له 4 دواوين ش

(مخطوطات).
ــرة من القصائد من  - لديه مجموعة كبي
بداية العقد السابع من القرن املاضي إلى 

اآلن.
ــتير والدكتوراه)  - طبع دراستيه (املاجس

. حول املسرح السريانيّ
* شاعر وناقد سوري
ماجستري َّـ النقد العربي الحديث.

اعداد / القسم الثقاَّـ
ــن نوعها زار  ــابقة هي االولى م في س
ــم صالح يوم  ــة بره ــس اجلمهوري رئي
ــارع املتنبي شارع  اجلمعة املاضي ش
ــي اروقته  ــة العراقية وجتول ف الثقاف
ــاء واملثقفني به  ــاء االدب ــط احتف وس
ــؤول هي  والتي تعتبر بادرة طيبة ملس
ــاد بها  ــا والتي اش ــن نوعه ــى م االول
ــة واعادت  ــع اذ انها عززت الثق اجلمي
ــل الى نفوس االدباء بان هناك من  االم
ــم ويحتضنهم آملني بعودة  يفكر به
ــاكان عليه  ــى م ــي ال ــد الثقاف العه
ــابق، وقد طالع عناوين الكتب في  س
ــدد من  ــك التقى بع ــات وكذل املكتب
اصحاب املكتابات واملقاهي الثقافية 
ودار حديث بينه وبينهم تعلق بالشأن 
الثقافي وما هي املرتكزات التي تسهم 
ــي عملية االرتقاء وكذلك طرح عدد  ف
ــاكلهم  ــاء مش ــني واالدب ــن املثقف م

ــألة  ــد بتذليها ومن ضمنها مس ووع
ــم والتي  ــنوية له ــادة املنحة الس اع
كانت تساعدهم في طبع نتاجاتهم 
ــى صعيد ذي  ــة واالبداعية، وعل االدبي
ــي احتفائية مميزة يوم اجلمعة  صلة ف
ــت  احتضن   2018  /  10  /19 ــي  املاض
ــليم  ــواد س ــر ج ــد الذك ــة خال قاع

ــع  ــى وم ــني، األول ــني جميلت احتفائت
ــة الثقافية التي ادارها الروائي  الورش
كاظم الشويلي بتوقيع رواية الكاتب 
ــظ  حاف ــن  حس ــم  واملترج ــد  والناق
السعيدي ”الدكتاتور وزهرة األوركيد” 
ــل اجلديدة  ــر أم ــن دار نش ــادرة ع الص
ــراءة ومداخلة عدداً  ــا ق والتي تناوله
من نقادنا كان الناقد واملترجم احمد 

فاضل حدهم، أما الثانية فكانت مع 
امللتقى الثقافي بإدارة الروائي القدير 
ــاء بتوقيع رواية  صادق اجلمل واالحتف
ــني احلكيم ”العواصف  د . عبد احلس
ــن مكتبة  ــة” الصادرة ع ــل اجلن تدخ
تنوير بغداد، والتي تناولها أيضاً قراءة 
ــا املميزين،  ــن نقادن ــة عدد م ومداخل
ــاعرة  الش ــة  قاع ــت  احتضن ــا  كم

الراحلة نازك املالئكة جلسة احتفاء 
بالشاعرين د. حتية اخلطيب والشاعر 
ــرحان الربيعي اقامها احتاد االدباء  س
الدولي فرع العراق وتضمنت اجللسة 
ما يلي: كلمة افتتاح لالستاذ حسني 
ــرع العراق قدم من  الغضبان رئيس ف
ــاعرة  ــب كش ــة اخلطي ــا د.حتي خالله
ــن ديوانها  ــعريا م ــا ش ــدم عرض لتق
حقيبة الروح املطبوع سنة ١٩٨٧كما 

ــرحان الربيعي ليقرأ  ــاعر س قدم الش
نصني نثريني، بعدها متت قراءة الناقد 
ــلط الضوء على  ــد البياتي ليس احم
االبعاد  املقروءة مستعرضا  النصوص 
الفنية لكال القراءتني تلتها مداخلة 
ــني آل  ــد حس ــور محم ــة للدكت قيّم
ياسني ختمت اجللسة بقراءة شعرية 
ــي بحضور  ــم التميم ــاعر مزاح للش

جمع من االدباء واملثقفني.
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قصيدة

قصيدة

من اِّـمتع أن يبحر القارئ َّـ قراءة شــعر يتداخل فيه الجانب الفني والسياســي والشعري، دون أن تأخذ 
القصيدة ذاتها طابعاً واحداً، ففيها يتجاور الهاجس الشعري مع الهواجس األخرى. هذا هو حال القصيدة 
الشعرية التي يبدعها الشاعر العراقي اُِّـقيم َّـ اسرتاليا (د.موفق ساوا)، وإن بدا أنّ الهاجس االغرتابي َّـ 

شعره يطغى على الجوانب األخرى، فقصيدته تطفح بالغربة والحب، والحنني إُّـ الوطن..
قراءة / قصي عطية*

ــخ واجلمال  ــبعة بالتاري ــرة مش ــس، معالم كثي ــاحة االندل ــي س ف
ــي حكمت، تلك  ــداد للمبدع محمد غن ــوخ، اولها نصب بغ والرس
املرأة اجلميلة التي جتلس باسترخاء وهي تواجه دجلة وتدير ظهرها 
ــرب بوابته   ــري، حيث يقف ق ــم اجلواه ــى كبير يحمل اس ــى مبن ال
ــفى تاريخي  ــارة.. امام املبنى مستش ــاعر وهو يلوح للم متثال للش
ــفى احليدري” قبل ان يصادر االسم ليصبح  ــمه “مستش أيضاً اس
مستشفى ”الشيخ زايد“ بجانبه يافطة كبيرة ملشفى قدمي اسمه 
“مشفى األمل للطب النووي“، املعني بأمراض السرطان. كنت اقف 
قبالة مبنى االحتاد منتظرا سيارة تكسي حينما رأيته يسير بهدوء، 
ــبه خطاه، رأيت في وجهه حزنا  عيناه حتدقان في الفضاء ببطء يش
غريبا، وعلى عنقه آثار اخلطوط البنفسجية التي يخطها الطبيب 
ــغوال مبراقبة متثال  ــعاع، كان مش ــى مكان املرض لكي ميرر االش عل
اجلواهري وهو يلوح للمارة.. ناديته باسمه بعد أن اجتازني بخطوات 
التفت الي تعانقنا، الحظ نظراتي املركزة على البقع الزرق في عنقه  
ــل، وانه يعرف ان االمر ميئوس منه،  ــال لي انه مصاب باملرض القات ق
ولكن احلاح االطباء وتطميناتهم هي من قادته الى اكمال اجللسات 
ــن علينا، لم اجد كلمة  ــرنا بهدوء وصمت اخرق يهيم العنقية.. س
ــا رغم فورة العواطف واحلزن في اعماقي. اخترنا أحد املقاهي  اقوله
ــرطان  ــاي، حدثني عن محنته مع الس ــربنا الش القريبة بعد ان ش
ــافرت وحدي، ألني  ــفرته العالجية االولى الى الهند قال: س وعن س
ــداد كان األمر طبيعيا، لكن  ــة باملرض، في مطار بغ ــم اخبر العائل ل
ــر، كان الوقت ليال (الطيران ليال  حينما اقلعت الطائرة اختلف األم
ــي طائرة عمالقة متجهة بك الى منفى يقصده املرضى حصرا، ال  ف
ــوى  ــبهه طيران آخر خاصة حينما تنظر عبر النافذة فال ترى س يش
ــدمي الالمتناهي من الظلمة ـ اجملهول ـ) في تلك الساعات التي  الس
ــت بالوحدة املطلقة، وحدة لم اعشها من  مرت كأنها دهر أحسس
ــرض اللعني، وكيف وصل الى اعز وأرق  ــل، تأملت كثيرا في هذا امل قب
جزء من جسدي، صحيح ”أن التدخني واليورانيوم والنظام الغذائي 
ــة، لكني  غير مقتنع  ــباب مهمة في االصاب وتلوث الهواء” هي اس
بها وحدها، ميكن أن أضيف  لها سببا أعده رئيسا! قلت ما هو؟ قال 
ــزع بوجوهه كلها،  ليس  ــه: أي فزع تعني؟ قال الف ــزع” قلت ل ”الف
أولها حينما مت اقتيادي أنا وثلة من األصدقاء الى ”الشعبة اخلامسة” 
هناك داهمني لفزع لم اجره من قبل، فزع ضغط على قلبي واخرجه 
ــه الى قدمي وهو ذات الفزع الذي كان يتصاعد  من مكانه ليهبط ب
ــا وضعنا حتت مطارق قنابل الهاون في حرب الثماني اللعينة  حينم
ــار اجلبهة واملطاردات  ــناه بعد انهي ــك هو ذات الفزع الذي عش كذل
ــاق والبحث عن املالذات،  ــب انهيار البعض من الرف ــي كانت تعق الت
ــؤاس واملقاهي  ــي بحبوحة أبي ن ــه كان يداهمنا حتى ف ــزع ذات الف
ــرب االصدقاء.. نعرف  ــه.. لم نعد نأمن حتى بأق ــة على جانبي املوزع
ــا ويعرفون بأننا  ــرف انهم يراقبونن ــون دائما من أناس نع ــا مراقب أنن
ــها بشكلها اليومي  ــمجة نعيش نعرف بانهم يراقبوننا.. نكتة س
ــوط“ـ  عن ابناء  ــببا آخر وهو ”القن ــتطيع أن اضيف س ــه.. اس التاف
ــعاعات التي تلوث  جيلنا أحتدث ـ  اليأس والفزع واليورانيوم.. واالش
اجواء املدن واطرافها بوابات أولى للسرطان. حاملا انتهينا من شرب 
ــاي نهض، حملت في عينيه نظرة لم استطع أن افهمها، وكلما  الش
حاولت أن استعيد القها وعمقها افشل متاما، تعانقنا ونحن نذرف 

دمعتني بعد أن اتفقنا على لقاء قريب.
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جدار ازرق 

محمد علوان جرب

شاعر من زمن جميل، 
شاعر اختار أن يشتغل 

لآلخرين، يكرم اِّـبدعني 
اآلخرين، شاعر احتفى 
واحتفل بغريه، ومنعه 

كربياؤه أن يحتفي 
بنفسه

مرتضى التميمي
ري بي وفي ضميركِ قولي فكّ

هو وردٌ معرَّضٌ للذبولِ
هو طفلٌ وشيبُهُ يتراءى

كالترابِ الكثيفِ في أيلولِ
هو في الصبحِ قسوةٌ ال تضاهى

ثم في الليلِ كالنسيمِ العليلِ

ري بي بدون أدنى ميولِ فكّ
دون قلبي ودون وجهي الرجولي

وارسميني على الدفاترِ درباً

ني بالوصولِ من ضميرٍ ، متعّ

صادق الذهب
من دونك لم يكن حلضوري معنى 

ومواعيدي شبه مؤجلة..
باالمس 

كان الى جنبي لك مقعد فارغ
حتى النهاية 

ظل يعج بعطرك رغم غيابك ...
ما اجمل الليل 

حني ينتصف بني يديك
ونحمله معا كمظلة جتمعنا 

مطرزة بالنجوم...
كعباءة ريفي يسافر وحده 

احاول االن 
ان أطوي الليل على ذراعي.

معن حمدان علي 
ــوفياتي  الس ــاد  االحت ــش  جي ــل  دخ
ــا  ــن حكومته ــب م ــتان بطل افغانس
ــيوعية التي انقلبت على النظام  الش
ــوس اخلطر االمريكي,  امللكي, فدق ناق
ــعت  اتس ــوفيانية  الس ــة  الهيمن الن 
ــة, اخلليج  ــاه الدافئ ــن املي ــت م واقترب
ــه  ــى ضفتي ــم عل ــذي يض ــي ال العرب
ــي النفط في  ــن احتياط ــدود ٧٥٪ م ح
ــاعدة من مراكز البحوث  العالم, ومبس
ــر الذين ال  ــال عن اخلب ــات, فض واملعلوم

ــورتهم الـ(CIA) كان  تستغني عن مش
ــول في حرب  ــورة الدخ ــرار هو خط الف
ــوفياني, والبد  ــرة مع االحتاد الس مباش
ــة, فكانت  ــرب بالوكال ــعال ح من اش
ــتعانة باخملابرات  ــى االس ــوة االول اخلط
السعودية التي وفرت (اذكياء) املشايخ 
والدعاة من الوهابيني الى اهمية اجلهاد 
ــتان, واذا بافغانستان ذلك  في افغانس
البلد اخلامل يتحول الى قدس االقداس, 
ــة القاعدة, من  ــدت منظم ومن هنا ول
ــن الذين عرفوا بالعرب االفغان. اجملاهدي

ــن  م ــوفياتي  الس ــش  اجلي ــحب  انس
وبدأت تتكشف احلقائق  ــتان,  افغانس
ــب  ــن, فانقل ــكان واجملاهدي ــني االمري ب
السحر على الساحر حني تيقن (ابطال 
ــم كانوا مجرد  ــالمي) بانه اجلهاد االس
ــة امريكية انتهى دورها بالتخلص  لعب
ــوفياتي, فبدأت احلرب  ــوذ الس من النف
ــبب الضربات  بني احلليفني علنية وبس
ــن حتجيم  ــكان م ــن االمري ــرة متك املؤث

القاعدة ونشاطها, وخصوصا املنطقة 
ــتراتيجية  ــة, التي هي في االس العربي
ــرق  ــمولة مبا يعرف الش االمريكية مش
ــيم دولة الى كانتونات  اجلديد, اي تقس
ــة لكي تبقى  ــة ومذهبي ــة و ديني قومي
اسرائيل الدولة القوية بينهم .صنعت 
ــيدة  ــا, كما عرفت الس داعش امريكي

ــائل  كلنتون, ونقلت ذلك مختلف وس
ــخة  نس ــش  وداع ــة,  العاملي ــالم  االع
متطورة من القاعدة , وقد نشأت بدعم 
ــي واقليمي كبير, بحيث جنحت في  دول
ــاحة واسعة من  ــتيالء على مس االس
ــوريا بزمن قياسي, لوال نداء  العراق وس
ــيدة في العراق, ومحور  املرجعية الرش
ــذا الكتاب  ــوريا. وه ــي وس ــة ف املقاوم
(داعش االستحضار التاريخي للحركة 
الوهابية) لالستاذ الدكتور عبد احلسني 
ــة  ــة اكادميي ــو دراس ــش ه ــوان دروي عل
ــة املتطرفة التي  ــوء هذه املنظم لنش
ــن مناطق  ــم اتباعها م ــت معظ جمع
ــيا  فقيرة اقتصاديا واجتماعيا وسياس
ــك واضحا في  ــر ذل ــا, كما ظه وثقافي
املقابالت التلفزيونية للمنتمني اليها, 
ــادة التاريخية  ــي امل ــاب ه ــزة الكت ومي
ــث  ــي احملب ــدث ف ــي تتح ــمة الت الدس
ــي انتخبت  ــذور االولى الت االول عن اجل
ــالمي, اما املبحث الثاني  التطرف االس

فقد تكفل بدراسة االفكار التي وفرت 
ــالم  هذا احلضور, وكان ردود علماء االس
ــو ما تكفل به  ــن مختلف املذاهب ه م
ــتندت داعش  ــث الثالث, وقد اس املبح
ــة  ــلفية التكفيري ــكار الس ــى االف عل
ــعودية هي  ــت ومازالت الس ــي كان الت
ــن من تبعها من  احلاضنة لها فضال ع
ــابحون في الفلك  حكام اخلليج, الس
االمريكي, وكانت اخلالصة هي تكثيف 
ــث,  للبح ــية  الرئيس ــاط  النق ــم  اله
ــل عليها من خالل  والنتائج التي حص
مباحث الكتاب الذي اتصف بالعلمية, 
ــاده على كم كبير من  وخصوصا اعتم
ــتاذ  ــادر واملراجع, متمنيا من االس املص
ــرى لهذا  ــة جوانب اخ ــور دراس الدكت
ــائل اعالمه, اسباب  التنظيم مثل وس
ــهرة  ــاب الش ــريع واكتس ــوه الس نح
ــق قوانني  ــورة اجملتمع وف ــة, وص العاملي
داعش, لكي يضيف للمكتبة العربية 

اضافة الى جانب كتابه املهم هذا.
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 هيجان َّـ رحيل اِّـطر 
ــر الكردية  صدر عن دار الثقافة والنش
ــياحة واآلثار  ــة والس ــي وزارة الثقاف ف
ــاعر زرار سه  ــعري جديد للش ديوان ش
ــاش يقع في ١٦٠ صفحة من القطع   رت
املتوسط، طبع في مطابع دار الشؤون 
ــة  ريش ــت  وأبدع ــة،  العام ــة  الثقافي
ــة منى محمد غالم في تصميم  الفنان

غالفه األنيق.
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* أين أنت اآلن؟
ــداد  بغ ــة  فرق ــؤول  مس اآلن  ــا  أن  -
ــيقية التابعة الى دائرة الفنون  املوس
ــرا فرقة  ــت مؤخ ــيقية واسس املوس
ــم فرقة علي  ــيقية كبيرة باس موس
ــن ابرز  ــة م ــي مجموع ــاف ومع خص

العازفني والفنانني والفنانات.
ــات عديدة  ــي مهرجان ــاهدناك ف * ش
تقود الفرقة املوسيقية مؤخرا حدثنا 

عن ذلك؟
ــا العديد من املهرجانات  - نعم قدمن
ــا مهرجان  ــاط  منه ــة الرب ــي قاع ف
ــة والبدوية ومهرجان  ــة الريفي االغني
ــة الوطنية  ــوار ومهرجان االغني االه
ــا اغاني الفنان  ــس وقدمنا ايض اخلام
ــي احتفائية  ــي ف ــا عل ــوم رض املرح
ــا احتفائية خاصة  خاصة له وقدمن

الغاني امللحن الكبير املرحوم صالح 
ــاركون املطربني  ــي وكان املش الكويت
ــة وجناح  ــد نعم ــر واحم ــل خضي (ام
ــف  ــما ويوس ــور وأديبة وس عبدالغف
الربيعي وقيس االعظمي وجنم احمد 
ــني  ــن علي ومجدي حس وعبدالرحم

والفنان املوصلي جاسم حيدر.
* حدثنا عن مشوارك الفني؟

ــترا  ــت القائد الثاني لالوركس - عمل
السيمفونية الوطنية العراقية منذ 
ــد الفرقة  ــاعد قائ عام (٢٠٠٨), ومس
ــمفونية الوطنية العراقية عام  الس
ــد اآلن, كما عملت رئيس  (٢٠٠٤ ) وحل
ــي الفرقة  ــة ف ــم اآلالت الهوائي قس
ــام  ع ــن  م ــة  العراقي ــمفونية  الس
ــي  ــن عمل ــال ع ــد االن) فض (١٩٩٠وحل
ــة  ــي الفرق ــت اول ف ــازف كالرني كع

ــام (١٩٧٩  ــة ع ــمفونية العراقي الس
ــتاذا   ــال عن كوني اس ــد اآلن) فض وحل
ــج في  والصولفي ــات  النظري ــي  ملادت
ــيقى والباليه (١٩٨٤) ــة املوس مدرس
وحلد اآلن, ودرست في املعهد الوطني 
ــام  ــدة ع ــان مل ــي عم ــيقى ف للموس
ــنة (٢٠٠٤) ولكن كنت  ــي س ــك ف وذل
ــيقية  ــد الفرقة املوس ــل ذلك قائ قب
ــداد (٢٠٠١ -  ــة في بغ ــي وزارة التربي ف
ــس في معهد  ــت بالتدري ٢٠٠٣)، وقم
ــام (١٩٩٨- ٢٠٠١)،  ــون اجلميلة ع الفن
في معهد الدراسات املوسيقية عام 
ــي اكادميية الفنون  (١٩٩٧- ٢٠٠٢). وف
ــة الكالرنيت) عام (١٩٩٢-  اجلميلة (آل
ــفار  ــأت مكتب اس ــا انش ١٩٩٤) كم
ــداد عام  ــيقى في بغ ــم املوس لتعلي
ــة  ــت في مدرس (١٩٩٢- ٢٠٠١) ودرس

ــام (١٩٨٢ حلد  ــيقى والباليه ع املوس
ــباب  اآلن) ودرّبت العديد من فرق الش

واالحتادات الرياضية (١٩٨٠ - ٢٠٠٣).
* ابرز احملطات الفنية في حياتك؟

ــيقى  ــة املوس ــي مدرس ــي ف - دخول
ــام ١٩٧٣  ــداد ع ــي بغ ــكرية ف العس
ــام ١٩٧٦, ومثلت  ــا ع ــت منه وتخرج

ــواق  االج ــان  مهرج ــي  ف ــراق  الع
ــراييفو  ــي مدينة س ــيقية ف املوس
ــام ١٩٧٧ ودخلت  ــالفية ع اليوغس
ــة  الوطني ــمفونية  الس ــة  الفرق
ــام  ــت ع ــازف كال ركي ــة ع العراقي
ــرز محطاتي في  ــي من اب ١٩٧٩ وه
ــد الفنون  ــال, ودخلت معه هذا اجمل
ــام ١٩٨٣, وتخرجت عام  اجلميلة ع
ــهادة دبلوم  ١٩٨٨ وحصلت على ش
ــيقى فني عال ودخول برنامج  موس

اصوات شابة ١٩٨٦.
* من املطربون الذين حلنت لهم؟

ــان  االحل ــن  م ــد  العدي ــت  قدم  -
للمطربني ومنهم املطرب الشباب 
ــرمي منصور  ــرمي عباس واملطرب ك ك

(رجلي على رجلك) و(ظلي ميي) و(على 
ــهران) من كلمات املرحوم  الليل الس
ــان  واحل ــع  كاط ــماعيل  اس ــم  كاظ
ــني وكذلك الفنان  املرحوم ضياء حس
فرج وهاب ومحمد السامر وعبد فلك 
ــعدون جابر ومحمود انور وفيصل  وس
ــري والكثير من  ــد الناص حمادي ورع
ــان  ــتاذ الفن ــم االس ــني ومنه الفنان
قاسم اسماعيل وعملت موشحات 

ــد خير  ــة حملم ــائرنا الندي ــا (بش منه
ــيقى  ــت بادخال املوس ــة) وعمل البري
ــترا  االوركس ــار  اط ــن  ضم ــة  التراثي

السمفونية بتوزيع جديد.
* ما اآلالت التي ادخلتها ضمن  اعمال 

الفرقة السمفونية؟
ــنطور  ــم ادخلت آلة العود والس - نع

ــة  الطبل ــة  االيقاعي واآلالت  ــوزة  واجل
ــة  الفرق ــال  اعم ــن  ضم ــبة   واخلش
ــت  وخض ــة  العراقي ــمفونية  الس
ــة لعدة  ــيقى التصويري ــارب املوس جت
ــة اخلالص) للمخرج  افالم منها (رحل
ــام ٢٠١٣ وجندي  ــي ع ــد الرماح حمي
ــير املاجد  حتت التدريب للمخرج بش
ــة  تصويري ــيقى  وموس  ,٢٠٠٩ ــام  ع
ــرحية منها روميو  ــال مس لعدة اعم

وجوليت عام ٢٠١٢ للمخرج مناضل 
ــيقي  ــع موس ــت بتوزي ــا قم داود كم
ــناق عام  ــان العربي لطفي بوش للفن
ــن كلمات كرمي  ــل وطني م ٢٠١٣ وعم
ــمه يا  العراقي واحلان عالء حميد اس
ــرة اعمال عاطفية  رحمن وتوزيع عش
ــة املقيمة  ــور اجلن ــة لفرقة طي تراثي
ــويد وشاركت بعدة اعمال  في الس
ــي الفرقة  ــيقية ف كمؤلفات موس
ــمفونية العراقية مثل (انغام  الس
ــع صولو اللة  ــراث) وجوزة م في الت
ــترا  ٢٠١٤  ــع االوركس ــت م الكالري
ــداد)  ــي بغ ــة (حبيبت ــي مقطوع ف
ــيقية  ــع مؤلفات موس ٢٠١٥ وتوزي
ــماعيات مؤلفني  اللة العود من س
ــني مثل روحي اخلماش ومنير  عراقي
ــامن حداد  ــن وغ ــير وعلي حس بش

ومصطفى محمد زاير.
* اهم مشاركاتك خارج العراق؟

ــيقى  ــاال كثيرة ملوس ــت اعم - قدم
ــا  عرض  ٢٠ ــالل  خ ــن  م ــة  تصويري
ــرحية روميو وجوليت في لندن  ملس
ــر وتونس  ــي قط ــاركات ف ــدي مش ول
ــي  الثقاف ــبوع  ــي االس ف ــاركت  وش

العراقي - الصربي.
ــيقى العراقية اآلن كيف  * واقع املوس

تنظر له؟
ــراق بحاجة الى  ــيقى في الع - املوس
ــن  ــي فم ــم احلكوم ــن الدع ــد م املزي
ــن  ــة ع ــل احلكوم ان تغف ــف  املؤس
ــي العراق الن  ــة اجلانب الفني ف اهمي

الفنان ميثل بالده اكثر من السياسي, 
ــة البد من  ــد قضية مهم ــث توج حي
ــي حينما  ــوف عندها فالسياس الوق
ــل الدولة  ــارج تتحم ــى اخل ــب ال يذه
ــا الفنان فلن  ــفره ام كافة نفقات س
ــي حيث  ــة كالسياس ــه الدول تعامل
ــفره وتكتب في طلبه  توافق على س
نوافق (على اال تتحمل الوزارة نفقات 
ــارة اكثر ما يحزن  ــفره) فتلك العب س
ــان العراقي النه لم يذهب اال من  الفن
اجل بلده ليمثله في احملافل العربية 
املثالية  ــورة  الص ــل  ولينق ــة  والدولي

احلضارية للعراق.
*حدثنا عن فرقة علي خصاف؟

 -

ــاف مجموعة من  ــي خص ــة عل فرق
ــني املاهرين وايضا من املطربني  العازف
واملطربات منهم حسني جبار وسعد 
ــاد االمير وجنم  ــر واديبة وزي عبد االمي
ــاطات منها  ــا عدة نش احمد وقدمن
مهرجان املسرح العراقي ضد االرهاب 
ــي  ــة اذت ــة الوطني ــان االغني ومهرج
ــتراتيجي لالعالم  املركز االس اقامته 
ــيد تتغنى  الوطني وقدمنا عدة اناش
ــرطة  والش ــش  واجلي ــراق  الع ــب  بح
ــعبي  الش ــد  واحلش ــمركة  والبيش
ــارك فيها مجموعة من امللحنني  وش

الكبار.
* كلمة اخيرة..

- شكرا لكم الجراء هذا احلوار اجلميل 
ونتمنى من الدولة االهتمام بالفن 
ــعى  ــني اكثر ونس والفنان
ــاركات  باملش ــا  ايض
العراق،  ــارج  خ ــة  الفني
ــة  ثاني ــرة  م ــكرا  وش
ملتابعتكم الفنانني وهذا 
ــى ان جريدتكم ال  يدل عل
ــني  ــى املبدع تنس

العراقيني.

متابعة / البينة اجلديدة
ــة  النجم ــرص  حت ــا،  كعادته
ــد النور  ــيرين عب ــة س اللبناني
ــاركة متابعيها على  على مش
ــتغرام» مقاطع  ــق «انس تطبي
ــا مع زوجها  ــو من رحلته فيدي

ــى منهاتن في  ــة ال ــد رحم فري
ــراً عبر  ــرت اخي نيويورك. ونش
مقطعا  ــتوريز»  «الس خاصية 
ــرائه للمواد  ــا خالل ش لزوجه
الغذائية واحلاجيات من السوبر 
ماركت، وعلقت عليه بطرافة 
ــبه ويكفيه  «فريد ما بقا يناس
اكل املطاعم». واكملت مبقطع 
ــع عاملة  ــالل حديثه م آخر خ
ــت  ــل وعلق ــي احمل ــبة ف احملاس
عليه سيرين «حدا فهمان شو 
ــو  عم يحكوا، مش معقول ش
ــيرين  س وواصلت  مهضومة». 
نشر مقاطع الفيديو الطريفة 
بالرحلة  ــا  متتعه ــالل  خ
ــارد مع  ــو الب ــي اجل ف
ــرة  معب ــا،  صديقته
ــن انزعاجها من  ع
توضيب احلقائب 
ــفر. خالل الس
واستعرضت 
ــة  ن لفنا ا
اللبنانية 
ئب  حلقا ا
ل  ــز ملن ا و
ــذي  ال ــر  الصغي
ــع  م ــه  الي ــت  انتقل
بعد قضائهما  زوجها 
ــي  ف ــام  االي ــض  بع
الفندق، مؤكدة انها 
ارتياحاً،  ــر  اكث اآلن 
رغم انزعاجها من 

ترتيب احلقائب.

الموسيقار والمايسترو الفنان علي خصاف: لـ(                             ): الموسيقى في العراق بحاجة إلى المزيد من الدعم الحكومي
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الزميل اِّـحاور مع خصاف

فنان كبير بأخالقه اجلميلة ومتواضع جدا ويحب عمله كثيرا وملتزم جدا في حياته اليومية وحتى في مواعيده وحتى في البروفات 
ــيقية وايضا في مجال االحلان الغنائية وحلن  ــيقية وله اعمال عديدة ال تعد وال توصف في مجال املقطوعات املوس مع فرقته املوس

ــني وهو احد أعالم املوسيقى العراقية والعربية وهو اكادميي  ــعدون جابر وضياء حس لعديد من املطربني امثال كرمي منصور وس
ايضا في مجال املوسيقى وكان لنا هذا اللقاء مع املوسيقار واملايسترو (علي خصاف)..
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متابعة / البينة اجلديدة
ــة أحالم  ــة اإلماراتي ــت الفنان ــئ، طالب ــكل مفاج بش
الشامسي متابعيها على السوشيال ميديا مبساعدتها 
ــعرها خيالي. ونشرت  ــراء سيارة جديدة فخمة وس لش
ــتغرام» مقطع فيديو لزوجها  احالم على تطبيق «انس
رجل االعمال القطري مبارك الهاجري خالل تواجده في 
احد معارض السيارات اجلديدة، ويظهر فيه وهو يعرض 
ــيدس يبلغ ثمنها ما يقارب الـ٢٠٠ الف  سيارة مرس
ــتر لتكون ام فاهد تريدها».  دوالر ويقول «اهللا يس
ــنوا  ــت على املقطع بطرافة قائلة: «منش وعلق
مبارك وقولوله ام فاهد تسلم عليك وتقول 
وحشتها وكذا يعني تضبطوني عنده 
ــيارة االً مش عاجبتني،  انا ما بدي الس
ــا بصوت صالح ولد بو  بس انا بدي اياه
صالح»، وارفقت معه اميوجي طريفة من 
بينها وجه يبكي بشدة مع هاشتاغ «ابيها» 

(اريدها).

ÒÜ«béΩa@k‹�m@‚˝yc
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متابعة / البينة اجلديدة
ــان  ــة  الفن ــة والثقافي ــواط الفني ــت االس نع
السوري توفيق العشا الذي وافاه االجل احملتوم 
ــر معاناة مع  ــبعني عاماً إث ــن عمر ناهز الس ع
ــان الراحل من  ــرض. وبينت املصادر ان “الفن امل
مواليد بيروت عام ١٩٤٨ بدأت مسيرته الفنية 
ــنة ١٩٦١ عبر املسلسل التلفزيوني ”رابعة  س
ــن األفالم  ــي العديد م ــل ف ــم عم ــة“ ث العدوي

ــا القطاع اخلاص  ــورية التي أنتجه الس
وكان له  حضور في املسلسالت السورية 

خالل حقبتي السبعينيات والثمانينيات 
وما يزال اجلمهور يذكر شخصية ”الطائر 
ــا بصوته في  ــون“ التي أداها العش ملس
ــي ”افتح يا  ــل األطفال التعليم مسلس
ــي والتي  ــه األول والثان ــم“ بجزأي سمس

امتاز فيها بأدائه اجلميل.

HÊÏé‹flI@·é8@bÌ@|nœa@›�i@ÒbœÎ
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متابعة / البينة اجلديدة
ــيدات  ــرةٌ هي قصص الس كثي
ــع  م ــارب  جت ــن  عش ــي  اللوات
تغلّنب  ــن  م ــرطان، منهنّ  الس
بن خالل  ــات تعذّ وأخري ــه  علي
 Mama ّإالّ أن . ــنّ ــة عالجه رحل
ــرأة  للم ــاالً  مث ــر  تعتب  Cax
ــرطان  الس ــت  هزم ــة  املناضل
لت  ــة، وحتوّ ــنوات طويل منذ س
ــة وعارضة  ــة موض ــى مدوّن إل
 Mama Cax ــة  حكاي ــاء.  أزي
ــة، إذ بدأت  ــرطان قدمي مع الس
ـــ ١٤ من  ــت في ال ــا كان عندم
عمرها حينها أعطاها األطباء 
فترة ٣ أسابيع لتعيش، إالّ أنّها 
ــى املرض  ــت وتغلّبت عل عاش
ولكنّها اليوم بقدمٍ واحدة إذ أنّ 
األخرى مبتورة. تقول Cax أنّها 

ــن ذوي اإلحتياجات  مدافعة ع
ــعر مع  اخلاصة، هي اليوم تش
ــي  ــتطيعون تلقّ ــن ال يس الذي
ــذي  ال ــف  التعاط ــالج.  الع
ــه جعلها تصرّ على أن  حصدت

ــيرتها. شاركت  تتابع في مس
ة آخرها  ــدّ ــاء ع ــروض أزي في ع
ــروض ربيع وصيف ٢٠١٩،  في ع
ة عرض  حيث سارت على منصّ

.Chromat دار

ıbÌãc@Úôâb«@ozjïcÎ@Êbüäé€a@oflåÁ@NN@Mama Cax@

البينة اجلديدة /  علي شريف
ــا  ــي امنوذج ــن احلكائ ــعار (الف ــت ش حت
ــي) اقامت  ــني احلاضر واملاض للتواصل ب
ــاري في  ــراث احلض ــاء والت ــة االحي هيئ

ــا  ــل معرض ــة باب ــس محافظ مجل
ــت بني  ــة تنوع ــاال فني ــن اعم تضم
ــن  ع ــال  فض ــكيل  والتش ــت  النح
ــات  ــا مقتني ــة وايض ــرف اليدوي احل
ــت القيمة  ــة فلكلورية عكس تراثي
وادي  ــارة  ــة حلض والتاريخي ــة  احلاري
ــة الى معرض للصور  الرافدين اضاف
ــوز احللية.  ــة الهم الرم الفوتوغرافي
املعرض افتتحه رئيس جلنة الثقافة 
ــس  ــي مجل ــياحة ف ــالم والس واإلع
ــد نصار  ــل طالب عبي محافظة باب
ــور عدد من املثقفني والفنانني  بحض
واألدباء والبيت الثقافي في القاسم 
ــن الدوائر  ــي عدد م ــن وممثل ــال الدي ورج
ــات اجملتمع  ــة في بابل ومنظم احلكومي

املدني.

@›ibi@è‹©@ø@ta6€aÎ@ıbÓy¸a@Ú˜ÓÁ
fiÎ˛a@Ï‰é€a@Ôqa6€a@ûä»Ωa@·Ó‘m

HıÏö€a@Âflã@aàÁIÎ@H �o˜ë@bfl@Ô„Ï◊I@ÔmÜÓñ”@ø@HÚiäÃ€aÎ@ÂüÏ€aI@ÚÓˆb‰qÎ@HaÎbç@’œÏflI@Ô”aä»€a@ä«bí€a

ــة  الداخليّ ــة  للبني ــة  ق متعمّ ــراءة  وبق
ــاصّ  ــمّ اخل ــد أنّ اله ــده جن ــدة عن للقصي
، وال ينفصل عنه،  ــمّ العامّ د مع اله يتوحّ
بل يسير بالتوازي معه، إال فيما يعبّر عنه 
ــاعر في قصائده الوجدانيّة الرقيقة،  الش
ــبّ والرغبة  ــح بالكثير من احل ــي تطف الت
اهي  د وميُ ــني، ولكنّه احلنني الذي يوحّ واحلن
ــبه  ــن، فنداؤه لها أش ــني احملبوبة والوط ب
ــه، فنجد في  ــق إلى تراب وطن بنداء عاش
ــورة املرأة  ــئت) أنّ ص قصيدة (كوني ما ش
التي يُخاطبها حتتوي ضمناً صورة الوطن، 

فيقول:
... كوني (كوني يا سيّدتي ما شئتِ

خفاشاً أو ميامة.. ما شئتِ كوني
.(.. غرمٌ بكِ حدَّ اجلنونِ فأنا مُ

يستخدم الشاعر ثنائية ضدية (اخلفاش/ 
ــواد/  اليمامة) بداللتيها الترميزيتني (الس
ــاؤل)، ولكنّ  ــاؤم/ التف ــاض)، أو (التش البي
االختيار لن يغيّر شيئاً من النتيجة، فهو 

مغرم بها حدّ اجلنون.
إنّها امرأة ارتدت لبوسَ الوطن، فنحن حني 
ال منلك أنّ نغيّر من وطننا شيئاً ال ميكننا، 
ــقني  ــه، إال أن نكون عاش في الوقت نفس
له، مهما كان جارحاً أو حنوناً. إنّه الوطن 
ــي حقائب غربته  ــاعر ف الذي حمله الش
ــي ذاكرته،  ــلّ حاضراً ف ــفره، الذي يظ وس
ــاحة  ووجدانه، فيحاول أن يبحث عن مس
أمانٍ يلوذ بها، تأويه، وحتتضنه وحترسه من 

جنونه، فيقول في القصيدة نفسها:
(أبحثُ عن غصنٍ يأويني

عن تعويذة ومتائمَ
حترسها من بعض جنوني).

وتتقاطع هذه القصيدة مع قصيدة أخرى 
د  ــذا زمن الضوء)، وفيها ما يؤكّ بعنوان (ه

ما قلناه، إذ يقول: 

(احرسيني سيّدتي
من طيشي، ومن غضبي

فما عدت أطيق البقاء في شرنقتي).
ــاً،  ــى اآلخر بوصفه حارس ــه اللجوء إل إنّ
ــن احلنني  ــن الذات، م ــذاً م ــه منق وبوصف
والطيش والغضب، فالشاعر ميدّ يديه إلى 
أنثى مفترَضة، امرأة متخيَّلة، معشوقة، 
وقد تكون هي الوطن، فهي احلارسة، وهي 
ــرنقته  ــقّ ش احلاضنة، ولكنّه يقرّر أن يش
ــا، فقد حان وقت  ن، وبها من ــي بها تكوّ الت
ــرنقة،  ــروج من الش ــت اخل ــالخ، وق االنس
ــاعر  بعد اكتمال التكوين، فقد أعلن الش

ــاد البقاء في  ــذا زمن الضوء)، فما ع أن (ه
ــا يخرج  ــاً، كم جدي ــن مُ ــرنقة/ الوط الش
ه،  ــال منوّ ــه عند اكتم ــن رحم أمّ اجلنني م
ــروج، ففي البقاء موت، وفي  فال بدّ من اخل

اخلروج إلى الضوء والدة.
ــي  والنفس ــري  الفك ــال  االكتم ــه  إنّ
ــرنقة هو  ــق الش ــي، والقرار بش والعاطف
ــل ينتهي دور  ــي، ولكن ه ــرار الطبيع الق

املرأة/ الوطن بعد ذلك؟

د أنّ دورها ال ينتهي، بل تأخذ دوراً  من املؤكّ
 ، آخر، هو دور احلارسة، متاماً كما هو دور األمّ
ــى أن يكبر، لذلك  ــى مولودها إل التي ترع
يطلب منها (احرسيني من طيشي، ومن 

غضبي).
ــاعر وخروجه من  ــة الش ــت غرب ــل كان ه
ــق  ــي لش ــادل املوضوع ــي املُع ــراق ه الع
الشرنقة، واخلروج إلى الضوء، وهل كانت 
(سيدني) هي الضوء الذي سمح للشاعر 
ــه اإلبداعية  ــر عن فكره، وهواجس أن يعبّ
واملسرحية، وهل سيقطع الشاعر حبله 
ــى الوطن،  ه إل ــدّ ــلّ يش ــذي ظ ــري ال الس

مسقط الرأس، نينوى العراقية؟
إنّها الرغبة في االنعتاق، والتحرّر من ربقة 
ــد، واالنفتاح  ــات والعادات والتقالي اخلراف
اإلبداعيّ على املُطلَق، فال قيد على حروفه 
ــريان الشعر املُتدفّق نحو  وقوافيه، إنّه ش
ــاة الرحيبة، وهو يطلب  الضوء، نحو احلي
ــة تارةً مع الوطن  من تلك األنثى املتداخل
ــيدني) تلك املدينة التي  األم، وتارةً مع (س
ــه فيها،  ــي بأوجاع ــاً يُلق ــا مكان اختاره
ــة على هذا  ــب منها أن تكون حارس يطل

اق، فيقول: الزخم العاطفيّ الدفّ
(احرسي بوابة أضلعي 

انُ حروفي وكلماتي فـسجّ
يـُطبقُ على شطري وعجزي

، حـشرَ كلّ خرافاتِهِ يحاولُ أن يـَ
في شريانِ قصائدي).

ــوء) على  ــدة (هذا زمن الض ــوي قصي تنط
ــال توازن، حالة من  ازدواجيّة، وحالة من ال
، حالة من التأرّجح بني ما  القلق الوجوديّ
جبر أن  يعيشه وما يحلم به، بني ما هو مُ
يكونه، وما يرغب في أن يكونه، هي ثنائية 
(الواقع/ احللم)، فالواقع مرير، ينتشر فيه 
ــعوذون، واحللم  الون، واملش احملتالون والدجّ

ــرق بالضوء، فيحاول أن يكسر  زهرٌ مش مُ
ــعاع  ــمح لش ــن حدة هذا الواقع، ليس م
 ، ــع العربيّ ــى هذا الواق ــوء إلى ينفذ إل ض
ــن  ــياطني، ويعل ــيء الش ــن ق ــرّره م ويح
ــدم انتمائه إلى  ــع، وع ــذا الواق ــه ه رفض
ــدة، فيقول في هذه  ــه العفنة اجلام ثوابت

القصيدة:
(أتسربلُ بالضوءَ، وكلّ البراهني؛

ى لشعوذتهِ ”املقدسة“ كيْ أتصدّ
فهذا زمنُ الضوءِ،

ال زمن احملتالني).
ــن جميل،  ــاعر من زم ــاوا)... ش (موفق س
ــتغل لآلخرين، يكرّم  ــاعر اختار أن يش ش
ــاعر احتفى واحتفل  املبدعني اآلخرين، ش
بغيره، ومنعه كبرياؤه أن يحتفي بنفسه، 
ولكنّ الوفاء دفعني أن أسلّط بقعة ضوء 
ــبة كرمية،  ــعره، مبناس على بعضٍ من ش
ــرة مليالد جريدته  هي الذكرى الرابعة عش

(العراقية االسترالية).
الدكتور (موفق ساوا):

، وشاعر عراقي،  ــرحيّ - فنّان، ومخرج مس

مولود في القوش، نينوى.
ــرح (شيرا) في  ــيس فرقة مس - بادر بتأس

بغداد عام 1993.
- سافر إلى استراليا عام 2002.

ــيس فرقة مسرح (ساوا) عام  - قام بتأس
.2003

ــرحياته (3 لواعيب)  - قام بعرض أول مس
عام 2003.

ــي انتظار  ــرحيته الثانية (ف ــرض مس - ع
الضياء) عام 2004.

ــترالية  ــة االس ــدة (العراقي ــس جري - أسّ
األسبوعية) عام 2005.

ــوا...  ــة (انتبه ــرحيته الثالث ــرض مس - ع
ــرح  ــام 2015 على مس ــادم) ع ــار ق القط

.(Powerhouse Arts Centre in Sydney)
ــة  العراقي ــون  الفن ــة  أكادميي ــس  أسّ  -
-Australian Iraqi Arts Aca (االسترالية 

emy Inc) عام 20016.
ــرحية بعضها أخرجها في  - ألّف 20 مس

العراق واألخرى في سيدني االسترالية.
ته (12  ــراً مدّ ــاً قصي ــرج فيلم ــف وأخ - ألّ
 Not 4) ــة) باللغة اإلنكليزيّة بعنوان دقيق

.(Sale
ــرحية (في  - يقوم اآلن بالتدريب على مس
ــيعرضها بداية  ــي س ــة) الت ــل القمام ظ

العام القادم.
ــريانية  ــعرية باللغة الس - له 4 دواوين ش

(مخطوطات).
ــرة من القصائد من  - لديه مجموعة كبي
بداية العقد السابع من القرن املاضي إلى 

اآلن.
ــتير والدكتوراه)  - طبع دراستيه (املاجس

. حول املسرح السريانيّ
* شاعر وناقد سوري
ماجستري َّـ النقد العربي الحديث.

اعداد / القسم الثقاَّـ
ــن نوعها زار  ــابقة هي االولى م في س
ــم صالح يوم  ــة بره ــس اجلمهوري رئي
ــارع املتنبي شارع  اجلمعة املاضي ش
ــي اروقته  ــة العراقية وجتول ف الثقاف
ــاء واملثقفني به  ــاء االدب ــط احتف وس
ــؤول هي  والتي تعتبر بادرة طيبة ملس
ــاد بها  ــا والتي اش ــن نوعه ــى م االول
ــة واعادت  ــع اذ انها عززت الثق اجلمي
ــل الى نفوس االدباء بان هناك من  االم
ــم ويحتضنهم آملني بعودة  يفكر به
ــاكان عليه  ــى م ــي ال ــد الثقاف العه
ــابق، وقد طالع عناوين الكتب في  س
ــدد من  ــك التقى بع ــات وكذل املكتب
اصحاب املكتابات واملقاهي الثقافية 
ودار حديث بينه وبينهم تعلق بالشأن 
الثقافي وما هي املرتكزات التي تسهم 
ــي عملية االرتقاء وكذلك طرح عدد  ف
ــاكلهم  ــاء مش ــني واالدب ــن املثقف م

ــألة  ــد بتذليها ومن ضمنها مس ووع
ــم والتي  ــنوية له ــادة املنحة الس اع
كانت تساعدهم في طبع نتاجاتهم 
ــى صعيد ذي  ــة واالبداعية، وعل االدبي
ــي احتفائية مميزة يوم اجلمعة  صلة ف
ــت  احتضن   2018  /  10  /19 ــي  املاض
ــليم  ــواد س ــر ج ــد الذك ــة خال قاع

ــع  ــى وم ــني، األول ــني جميلت احتفائت
ــة الثقافية التي ادارها الروائي  الورش
كاظم الشويلي بتوقيع رواية الكاتب 
ــظ  حاف ــن  حس ــم  واملترج ــد  والناق
السعيدي ”الدكتاتور وزهرة األوركيد” 
ــل اجلديدة  ــر أم ــن دار نش ــادرة ع الص
ــراءة ومداخلة عدداً  ــا ق والتي تناوله
من نقادنا كان الناقد واملترجم احمد 

فاضل حدهم، أما الثانية فكانت مع 
امللتقى الثقافي بإدارة الروائي القدير 
ــاء بتوقيع رواية  صادق اجلمل واالحتف
ــني احلكيم ”العواصف  د . عبد احلس
ــن مكتبة  ــة” الصادرة ع ــل اجلن تدخ
تنوير بغداد، والتي تناولها أيضاً قراءة 
ــا املميزين،  ــن نقادن ــة عدد م ومداخل
ــاعرة  الش ــة  قاع ــت  احتضن ــا  كم

الراحلة نازك املالئكة جلسة احتفاء 
بالشاعرين د. حتية اخلطيب والشاعر 
ــرحان الربيعي اقامها احتاد االدباء  س
الدولي فرع العراق وتضمنت اجللسة 
ما يلي: كلمة افتتاح لالستاذ حسني 
ــرع العراق قدم من  الغضبان رئيس ف
ــاعرة  ــب كش ــة اخلطي ــا د.حتي خالله
ــن ديوانها  ــعريا م ــا ش ــدم عرض لتق
حقيبة الروح املطبوع سنة ١٩٨٧كما 

ــرحان الربيعي ليقرأ  ــاعر س قدم الش
نصني نثريني، بعدها متت قراءة الناقد 
ــلط الضوء على  ــد البياتي ليس احم
االبعاد  املقروءة مستعرضا  النصوص 
الفنية لكال القراءتني تلتها مداخلة 
ــني آل  ــد حس ــور محم ــة للدكت قيّم
ياسني ختمت اجللسة بقراءة شعرية 
ــي بحضور  ــم التميم ــاعر مزاح للش

جمع من االدباء واملثقفني.
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قصيدة

قصيدة

من اِّـمتع أن يبحر القارئ َّـ قراءة شــعر يتداخل فيه الجانب الفني والسياســي والشعري، دون أن تأخذ 
القصيدة ذاتها طابعاً واحداً، ففيها يتجاور الهاجس الشعري مع الهواجس األخرى. هذا هو حال القصيدة 
الشعرية التي يبدعها الشاعر العراقي اُِّـقيم َّـ اسرتاليا (د.موفق ساوا)، وإن بدا أنّ الهاجس االغرتابي َّـ 

شعره يطغى على الجوانب األخرى، فقصيدته تطفح بالغربة والحب، والحنني إُّـ الوطن..
قراءة / قصي عطية*

ــخ واجلمال  ــبعة بالتاري ــرة مش ــس، معالم كثي ــاحة االندل ــي س ف
ــي حكمت، تلك  ــداد للمبدع محمد غن ــوخ، اولها نصب بغ والرس
املرأة اجلميلة التي جتلس باسترخاء وهي تواجه دجلة وتدير ظهرها 
ــرب بوابته   ــري، حيث يقف ق ــم اجلواه ــى كبير يحمل اس ــى مبن ال
ــفى تاريخي  ــارة.. امام املبنى مستش ــاعر وهو يلوح للم متثال للش
ــفى احليدري” قبل ان يصادر االسم ليصبح  ــمه “مستش أيضاً اس
مستشفى ”الشيخ زايد“ بجانبه يافطة كبيرة ملشفى قدمي اسمه 
“مشفى األمل للطب النووي“، املعني بأمراض السرطان. كنت اقف 
قبالة مبنى االحتاد منتظرا سيارة تكسي حينما رأيته يسير بهدوء، 
ــبه خطاه، رأيت في وجهه حزنا  عيناه حتدقان في الفضاء ببطء يش
غريبا، وعلى عنقه آثار اخلطوط البنفسجية التي يخطها الطبيب 
ــغوال مبراقبة متثال  ــعاع، كان مش ــى مكان املرض لكي ميرر االش عل
اجلواهري وهو يلوح للمارة.. ناديته باسمه بعد أن اجتازني بخطوات 
التفت الي تعانقنا، الحظ نظراتي املركزة على البقع الزرق في عنقه  
ــل، وانه يعرف ان االمر ميئوس منه،  ــال لي انه مصاب باملرض القات ق
ولكن احلاح االطباء وتطميناتهم هي من قادته الى اكمال اجللسات 
ــن علينا، لم اجد كلمة  ــرنا بهدوء وصمت اخرق يهيم العنقية.. س
ــا رغم فورة العواطف واحلزن في اعماقي. اخترنا أحد املقاهي  اقوله
ــرطان  ــاي، حدثني عن محنته مع الس ــربنا الش القريبة بعد ان ش
ــافرت وحدي، ألني  ــفرته العالجية االولى الى الهند قال: س وعن س
ــداد كان األمر طبيعيا، لكن  ــة باملرض، في مطار بغ ــم اخبر العائل ل
ــر، كان الوقت ليال (الطيران ليال  حينما اقلعت الطائرة اختلف األم
ــي طائرة عمالقة متجهة بك الى منفى يقصده املرضى حصرا، ال  ف
ــوى  ــبهه طيران آخر خاصة حينما تنظر عبر النافذة فال ترى س يش
ــدمي الالمتناهي من الظلمة ـ اجملهول ـ) في تلك الساعات التي  الس
ــت بالوحدة املطلقة، وحدة لم اعشها من  مرت كأنها دهر أحسس
ــرض اللعني، وكيف وصل الى اعز وأرق  ــل، تأملت كثيرا في هذا امل قب
جزء من جسدي، صحيح ”أن التدخني واليورانيوم والنظام الغذائي 
ــة، لكني  غير مقتنع  ــباب مهمة في االصاب وتلوث الهواء” هي اس
بها وحدها، ميكن أن أضيف  لها سببا أعده رئيسا! قلت ما هو؟ قال 
ــزع بوجوهه كلها،  ليس  ــه: أي فزع تعني؟ قال الف ــزع” قلت ل ”الف
أولها حينما مت اقتيادي أنا وثلة من األصدقاء الى ”الشعبة اخلامسة” 
هناك داهمني لفزع لم اجره من قبل، فزع ضغط على قلبي واخرجه 
ــه الى قدمي وهو ذات الفزع الذي كان يتصاعد  من مكانه ليهبط ب
ــا وضعنا حتت مطارق قنابل الهاون في حرب الثماني اللعينة  حينم
ــار اجلبهة واملطاردات  ــناه بعد انهي ــك هو ذات الفزع الذي عش كذل
ــاق والبحث عن املالذات،  ــب انهيار البعض من الرف ــي كانت تعق الت
ــؤاس واملقاهي  ــي بحبوحة أبي ن ــه كان يداهمنا حتى ف ــزع ذات الف
ــرب االصدقاء.. نعرف  ــه.. لم نعد نأمن حتى بأق ــة على جانبي املوزع
ــا ويعرفون بأننا  ــرف انهم يراقبونن ــون دائما من أناس نع ــا مراقب أنن
ــها بشكلها اليومي  ــمجة نعيش نعرف بانهم يراقبوننا.. نكتة س
ــوط“ـ  عن ابناء  ــببا آخر وهو ”القن ــتطيع أن اضيف س ــه.. اس التاف
ــعاعات التي تلوث  جيلنا أحتدث ـ  اليأس والفزع واليورانيوم.. واالش
اجواء املدن واطرافها بوابات أولى للسرطان. حاملا انتهينا من شرب 
ــاي نهض، حملت في عينيه نظرة لم استطع أن افهمها، وكلما  الش
حاولت أن استعيد القها وعمقها افشل متاما، تعانقنا ونحن نذرف 

دمعتني بعد أن اتفقنا على لقاء قريب.
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جدار ازرق 

محمد علوان جرب

شاعر من زمن جميل، 
شاعر اختار أن يشتغل 

لآلخرين، يكرم اِّـبدعني 
اآلخرين، شاعر احتفى 
واحتفل بغريه، ومنعه 

كربياؤه أن يحتفي 
بنفسه

مرتضى التميمي
ري بي وفي ضميركِ قولي فكّ

هو وردٌ معرَّضٌ للذبولِ
هو طفلٌ وشيبُهُ يتراءى

كالترابِ الكثيفِ في أيلولِ
هو في الصبحِ قسوةٌ ال تضاهى

ثم في الليلِ كالنسيمِ العليلِ

ري بي بدون أدنى ميولِ فكّ
دون قلبي ودون وجهي الرجولي

وارسميني على الدفاترِ درباً

ني بالوصولِ من ضميرٍ ، متعّ

صادق الذهب
من دونك لم يكن حلضوري معنى 

ومواعيدي شبه مؤجلة..
باالمس 

كان الى جنبي لك مقعد فارغ
حتى النهاية 

ظل يعج بعطرك رغم غيابك ...
ما اجمل الليل 

حني ينتصف بني يديك
ونحمله معا كمظلة جتمعنا 

مطرزة بالنجوم...
كعباءة ريفي يسافر وحده 

احاول االن 
ان أطوي الليل على ذراعي.

معن حمدان علي 
ــوفياتي  الس ــاد  االحت ــش  جي ــل  دخ
ــا  ــن حكومته ــب م ــتان بطل افغانس
ــيوعية التي انقلبت على النظام  الش
ــوس اخلطر االمريكي,  امللكي, فدق ناق
ــعت  اتس ــوفيانية  الس ــة  الهيمن الن 
ــة, اخلليج  ــاه الدافئ ــن املي ــت م واقترب
ــه  ــى ضفتي ــم عل ــذي يض ــي ال العرب
ــي النفط في  ــن احتياط ــدود ٧٥٪ م ح
ــاعدة من مراكز البحوث  العالم, ومبس
ــر الذين ال  ــال عن اخلب ــات, فض واملعلوم

ــورتهم الـ(CIA) كان  تستغني عن مش
ــول في حرب  ــورة الدخ ــرار هو خط الف
ــوفياني, والبد  ــرة مع االحتاد الس مباش
ــة, فكانت  ــرب بالوكال ــعال ح من اش
ــتعانة باخملابرات  ــى االس ــوة االول اخلط
السعودية التي وفرت (اذكياء) املشايخ 
والدعاة من الوهابيني الى اهمية اجلهاد 
ــتان, واذا بافغانستان ذلك  في افغانس
البلد اخلامل يتحول الى قدس االقداس, 
ــة القاعدة, من  ــدت منظم ومن هنا ول
ــن الذين عرفوا بالعرب االفغان. اجملاهدي
ــن  م ــوفياتي  الس ــش  اجلي ــحب  انس
وبدأت تتكشف احلقائق  ــتان,  افغانس
ــب  ــن, فانقل ــكان واجملاهدي ــني االمري ب
السحر على الساحر حني تيقن (ابطال 
ــم كانوا مجرد  ــالمي) بانه اجلهاد االس
ــة امريكية انتهى دورها بالتخلص  لعب
ــوفياتي, فبدأت احلرب  ــوذ الس من النف
ــبب الضربات  بني احلليفني علنية وبس
ــن حتجيم  ــكان م ــن االمري ــرة متك املؤث

القاعدة ونشاطها, وخصوصا املنطقة 
ــتراتيجية  ــة, التي هي في االس العربي
ــرق  ــمولة مبا يعرف الش االمريكية مش
ــيم دولة الى كانتونات  اجلديد, اي تقس
ــة لكي تبقى  ــة ومذهبي ــة و ديني قومي
اسرائيل الدولة القوية بينهم .صنعت 
ــيدة  ــا, كما عرفت الس داعش امريكي

ــائل  كلنتون, ونقلت ذلك مختلف وس
ــخة  نس ــش  وداع ــة,  العاملي ــالم  االع
متطورة من القاعدة , وقد نشأت بدعم 
ــي واقليمي كبير, بحيث جنحت في  دول
ــاحة واسعة من  ــتيالء على مس االس
ــوريا بزمن قياسي, لوال نداء  العراق وس
ــيدة في العراق, ومحور  املرجعية الرش
ــذا الكتاب  ــوريا. وه ــي وس ــة ف املقاوم
(داعش االستحضار التاريخي للحركة 
الوهابية) لالستاذ الدكتور عبد احلسني 
ــة  ــة اكادميي ــو دراس ــش ه ــوان دروي عل
ــة املتطرفة التي  ــوء هذه املنظم لنش
ــن مناطق  ــم اتباعها م ــت معظ جمع
ــيا  فقيرة اقتصاديا واجتماعيا وسياس
ــك واضحا في  ــر ذل ــا, كما ظه وثقافي
املقابالت التلفزيونية للمنتمني اليها, 
ــادة التاريخية  ــي امل ــاب ه ــزة الكت ومي
ــث  ــي احملب ــدث ف ــي تتح ــمة الت الدس
ــي انتخبت  ــذور االولى الت االول عن اجل
ــالمي, اما املبحث الثاني  التطرف االس

فقد تكفل بدراسة االفكار التي وفرت 
ــالم  هذا احلضور, وكان ردود علماء االس
ــو ما تكفل به  ــن مختلف املذاهب ه م
ــتندت داعش  ــث الثالث, وقد اس املبح
ــة  ــلفية التكفيري ــكار الس ــى االف عل
ــعودية هي  ــت ومازالت الس ــي كان الت
ــن من تبعها من  احلاضنة لها فضال ع
ــابحون في الفلك  حكام اخلليج, الس
االمريكي, وكانت اخلالصة هي تكثيف 
ــث,  للبح ــية  الرئيس ــاط  النق ــم  اله
ــل عليها من خالل  والنتائج التي حص
مباحث الكتاب الذي اتصف بالعلمية, 
ــاده على كم كبير من  وخصوصا اعتم
ــتاذ  ــادر واملراجع, متمنيا من االس املص
ــرى لهذا  ــة جوانب اخ ــور دراس الدكت
ــائل اعالمه, اسباب  التنظيم مثل وس
ــهرة  ــاب الش ــريع واكتس ــوه الس نح
ــق قوانني  ــورة اجملتمع وف ــة, وص العاملي
داعش, لكي يضيف للمكتبة العربية 

اضافة الى جانب كتابه املهم هذا.
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 هيجان َّـ رحيل اِّـطر 
ــر الكردية  صدر عن دار الثقافة والنش
ــياحة واآلثار  ــة والس ــي وزارة الثقاف ف
ــاعر زرار سه  ــعري جديد للش ديوان ش
ــاش يقع في ١٦٠ صفحة من القطع   رت
املتوسط، طبع في مطابع دار الشؤون 
ــة  ريش ــت  وأبدع ــة،  العام ــة  الثقافي
ــة منى محمد غالم في تصميم  الفنان

غالفه األنيق.
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الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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متابعة / البينة الجديدة
١-ليوبارد A٧٢ (أِّـانيا)

ــكل جيد  ــارد A٧٢ محمية بش ليوب
ــة واحلرب  ــدات التقليدي ضد التهدي
ــي جي  ــف آر ب ــل قذائ ــة، مث احلضري
ــة  الدباب ــفة.هذه  الناس ــوات  والعب
ــل ومدى نيران أطول  لديها دقة أفض
ــبب  مقارنة مع الدبابات األخرى بس
ــة إلى ميزة  ــا القوي باإلضاف مدفعه
ــة احلرائق. ــور ملكافح ــام املتط النظ

ــبق  ــزودة مبحرك، س ــارد A٧٢ م ليوب
ــه ١٥٠٠  ــغ قوت ــة، وتبل ــاره بدق اختب
ــم من ثقل وزنها  حصان. وعلى الرغ
ــر  ــى التنقل بيس ــدرة عل ــا ق فلديه
ــني مكونات تعليقها.  ــبب حتس بس
ــارك دبابات  ــي املع ــبه أداؤها ف ويش

الفئات األخرى من ليوبارد ٢.
٢- K2 الفهد األسود (كوريا الجنوبية)

ــة درعا مركبا  ــتخدم هذه الدباب تس
من مواد مختلفة، ال يتم اإلعالن عن 
ــادة  ــدات دروع مض ــا، ووح تفاصيله
ــدروع  ال أن  ــم  ويزع ــرات.  للمتفج
ــل ضربات  ــادرة على حتم ــة ق األمامي
مباشرة من قذائف مضادة للدبابات 
ــق من مدافع  ــار ١٢٠مم، التي تطل عي
ــبه حمايتها إلى حد كبير  L٥٥. وتش
نظيرتها األمريكية أبرامز M١A٢، مع 
مالحظة أن K٢ أخف وزنا بكثير. كما 
ــود بنظام حماية  تتميز الفهد األس
ــد من قدرة  ــط ونظام مضاد، يزي نش
بقائها في اخلدمة.يتم تسليح هذه 
ــة اجلديدة  ــة اجلنوبي ــة الكوري الدباب
ــع األملانية عيار١٢٠ مم/ بأحدث املداف

.L٥٥
٣-M1A2 إس ئي بي (الواليات 

اِّـتحدة)
ــة M١A٢ إس إي بي  ــت الدباب أصبح
ــة أبرامز M١A٢. و مت جتهيز هذه  خليف
الدبابة بتكنولوجيا ودروع ال تصدق. 
ــي عمليات  ــتركت ف ــا اش ــا أنه كم
ــن أكثر  ــا م ــت بأنه ــة، ووصف قتالي
ــي املعركة  ــات إثارة للخوف ف الدباب
ــي  ــي ب ــية.توفر M١A٢ إس ئ الرئيس
ــلحة  حماية كبيرة ضد جميع األس
املضادة للدبابات املعروفة. تستخدم 
ــذه درعا  ــية ه ــة القتال الرئيس دباب
ــززة بطبقات  ــا، كما أنها مع متقدم
ــوة ودقة  ــد ق ــوم املنضب.تع اليوراني
ــأنا قليال من  إطالقها للنيران أقل ش
 K٢ أو الكورية اجلنوبية ٢ Aليوبارد ٧
الفهد األسود بسبب قصر مدفعها 
ــك فإنه ال يزال  ــع ذل ١٢٠ مم / L٤٤ . وم

يوجه لكمات هائلة.
٤- تشالينجر 2 (اِّـملكة اِّـتحدة)

ــاءة،  الكف ــة  غاي ــي  ف ــة  دباب ــي  ه
ــدث درع، وهو املعروف  ــزة بأح ومجه
ــوبهام». وتعتبر واحدة  ــم «تش باس
ــية  ــر دبابات املعركة الرئيس من أكث
ــتوى  ــع باحلماية على مس ــي متت الت
ــتوى  ــم حاليا، حيث توفر مس العال
ــلحة  عال جدا من احلماية ضد األس
النارية املباشرة. مت تزويد هذه الدبابة 
ــة جدا من  ــة مبدافع دقيق البريطاني
ــا من  ــق قذائفه ــار ١٢٠ مم. وتنطل عي
ــتخدمة في  ــورة الدقيقة املس املاس
معظم دبابات ميدان القتال احلديثة 
ــدى  ــى م ــغ أقص ــن يبل ــرى، لك األخ

لهدفها أكثر من ٥ كم.
٥- أرماتا (روسيا)

ــية  ــال رئيس ــة قت ــي دباب ــا ه أرمات

ــل اجلديد.  ــن اجلي ــية جديدة م روس
ــرة في عام  ــف عنها ألول م مت الكش
ــة صغيرة من  ــع دفع ٢٠١٥. مت تصني
هذه الدبابات. وميكن أن يبدأ إنتاجها 
 .٢٠١٧-٢٠١٨ ــرة  الفت ــي  ف ــل  الكام
ــد مع عدد من  ــا تصميم جدي وألرمات
ــابه إلى  ــزات املتطورة. إنها تتش املي
حد ما مع الدبابة T-٩٠ احلالية، رغم 
ــا بكثير.  ــا منه ــا أكبر حجم كونه
وتعد واحدة من أكثر الدبابات حماية 
في العالم، كونها مزودة بدرع قاعدة 
ــن  ــه م ــرا، ومت صنع ــره مؤخ مت تطوي
ومواد مركبة  ــيراميك  والس الصلب 
ــى اإلضافة اجلديدة  ــرى، عالوة عل أخ
ــرات. وقد  ــن املتفج ــي درع واقٍ م وه
ــرة أيضا أن  ــات املتواف ــادت البيان أف
أرماتا مت تزويدها بنظام دفاعي نشط 

ــة التعرض  ــن فرص ــل م ــد، يقل جدي
ــطة  ــل العدو بواس ــرب من قب للض
ــبه  ــخ املضادة للدبابات ش الصواري

آلية التوجيه.
٦- مريكافا Mk.4 (إسرائيل)

ــخة  ــي أحدث نس ــا Mk.٤ ه ميركاف
ــور آخر ملركافا  ــرائيلية أو هي تط إس
ــا Mk.٤ هي من دبابات  Mk.٣. #ميركاف
ــز بتصميم جيد  ــي تتمي القتال الت
ــة  ــة إضافي ــم حماي ــي الطاق تعط
ــاة  ــد احلي ــى قي ــاء عل ــة البق وفرص
ــة. ــة قاضي ــة ضرب ــت الدباب إذا تلق

ــام  بنظ ــات  الدباب ــذه  ه ــز  جتهي ومت 
ــر  يدم ــذي  ال ــطة،  النش ــة  احلماي
ــة  املهاجم ــات  واملقذوف ــخ  الصواري
ــمل مقاومة  لها. كما أن احلماية تش
ــق  ــي تٌطل ــة، الت ــخ املوجه الصواري

ــلحة الهجوم العلوية  من اجلو وأس
ــات. ومت تزويد الدبابة  ــادة للدباب املض
ــار ١٢٠  ــن عي ــع م ــرائيلية مبدف اإلس
ــا Mk.٤ مع  ــا مت جتهيز ميركاف مم. كم
نظام جديد ملكافحة احلرائق، والذي 
ــة  ــزات املتقدم ــض املي ــن بع يتضم
ــبيل املثال  ــى س ــا عل ــة، منه للغاي
ــى إطالق النار ضد طائرات  القدرة عل
ــر، التي حتلق على ارتفاع  الهليكوبت
ــرة  الذخي ــتخدام  باس ــض  منخف
التقليدية. تنقل ميركافا Mk.٤ يعتبر 
ــبب الوزن الزائد، على  متوسطا بس
ــرك قوي.  ــن أنها مزودة مبح الرغم م
ــلة  متتلك جميع الدبابات من سلس

ميركافا مقصورة خلفية.
٧- تايب ٩٠ (اليابان)

ــب  ــة #تاي ــة الياباني ــر الدباب مت تطوي

ــي  ــركة ميتسوبيش ٩٠ من قبل ش
ــاون مع  ــة بالتع ــات الثقيل للصناع
ــي  كراوس-ماف ــج  ــي صهاري مصنع
ــان. ويوجد  ــاع الدبابة ماك األمل وصن
ــابه اخلارجية  ــه التش ــن أوج عدد م
ــة ٢. وقد اعتٌمدت  مع ليوبارد األملاني
رسميا تايب ٩٠ من قبل قوات الدفاع 
الذاتي البرية اليابانية في عام ١٩٨٩. 
وبدأ اإلنتاج على نطاق كامل في عام 
١٩٩٢.وكانت آنذاك واحدة من األكثر 
ــع وأغلى إنتاج دبابة  تقدما في الواق

ميدان قتال.
٨- ليكلريك (فرنسا)

ــية  الفرنس ــة  الدباب ــذه  ه ــت  دخل
للمعركة الرئيسية اخلدمة في عام 
ــم  ــي ذات تصمي ــا فه ١٩٩٢. وعموم
ــتخدمت الدبابات  ــد اس ــح. وق ناج
ــددا من  ــت الحق ع ــي وق ــة ف الغربي
ومت  ــرك.  #ليكلي ــم  تصمي ــح  مالم
ــالل عدد من  ــتخدام ليكليرك خ اس
ــالم والعمليات  عمليات حفظ الس
الدبابة  ــذه  ــكرية. ويتوافر له العس
ــواد  ــن م ــب م ــية درع مرك الفرنس
مختلفة بشكل متطور، مع إضافة 
درع وحدات. مستوى احلماية ميكن أن 
يكون مصمما حسب درجة تعرضها 
ــرج  ــم الب ــد مت تصمي ــد. وق للتهدي
وسقف جسم الدبابة لتحمل أقوى 
ــى. ولكن  ــرة من أعل ــوم بالذخي هج
ــإن ليكليرك ال  ــث احلماية، ف من حي
ميكن أن تتطابق مع الدبابات األخرى 
ــات M١A٢ أبرامز األميركية  مثل دباب

الصنع أو البريطانية تشالنجر ٢. 
٩- أوبلوت-M (أوكرانيا)

مع انهيار االحتاد السوفيتي، واصلت 

ــة  املعرك ــات  دباب ــر  تطوي ــا  أوكراني
الرئيسية ٨٠UD-T، التي تعد أحدث 
ــخة من هذه الدبابة هي أوبلوت-  نس
ــع الدروع  ــوت-M م ــز أوبل M. مت جتهي
ــل اجلديد.  ــواقٍ من اجلي ــرة ك املتفج
ــال هذه من  ــت دبابة ميدان القت وورث
ــرة  ــل الذخي ــام حتمي ــابقتها نظ س
ــن الذخيرة في  ــي. يتم تخزي التلقائ
ــية، بدال من حجرة  املقصورة الرئيس
ــر. هذا  ــع لوحات تفجي ــة م منفصل
ــذا الدبابة، حيث  ــي ه ــب كبير ف عي
ــن املرجح  ــدروع. فم ــراق ال يتم اخت
ــل  ــر وتقت ــوف تنفج ــرة س أن الذخي

الطاقم وتدمر الدبابة. 
١٠- T-٩٠ (روسيا)

ــا الدبابة الوحيدة  إن T-٩٠ هي حالي
ــيا.  املنتجة بكميات كبيرة في روس
هي ليست متطورة مثل منافسيها 
ــتخدم  تس ــا  ولكنه ــني،  الغربي
تكنولوجيا مجربة وفعالة من حيث 
ــي األكثر  ــا ه ــد حالي ــة. تع التكلف
ــوق العاملية  ــي الس ــا ف ــا جتاري جناح
ــية. كما  ــة الرئيس ــات املعرك لدباب
ــز متميز بني أرخص  تصنف في مرك
دبابات ميدان القتال احلديثة تكلفة.
ــأن لديها حملة صغيرة مما  متتاز T-٩٠ ب
ــب أن تصبح هدفا  يجعل من الصع
ــران. ويوجد عيب كبير  للضرب بالني
ــرة اخملزنة في  ــو الذخي ــي T-٩٠ وه ف
ــية بسبب أسلوب  املقصورة الرئيس
ــرد أن يتم  ــب امللقم اآللي. مبج تركي
ــم الدبابة فإن الذخيرة  اختراق جس
ــار مبا يؤدي إلى  بداخله تبدأ باالنفج
ــم وتدمير  ــراد الطاق ــع أف قتل جمي

الدبابة.

متابعة / البينة الجديدة
ــلحة الدفاع اجلوي  ــادر إعالمية أمريكية أن أس أعلنت مص
ــلحة التي  ــية اجلديدة «تثير اخلوف». واملقصود باألس الروس
ــر اخلوف أوالً منظومة الصواريخ املضادة للطائرات «إس- تثي
ــية إلى جانب  ــات اجلوية الروس ــتعزز الدفاع ــي س ٥٠٠» الت

منظومات «إس-٤٠٠» القوية.
ــة  إصاب ــى  عل ــادرة  الق ــدة  الوحي ــة  «إس-٥٠٠»...املنظوم
ــارت تقارير  ــوت، وأش ــن الص ــرا م ــرع كثي ــخ األس الصواري
ــتطيع  ــى أن منظومة «إس-٥٠٠» تس ــة إل ــة أمريكي إعالمي
ــة جدا، وتقدر  ــة على ارتفاعات عالي ــر األهداف اجلوي أن تدم
ــف اخلبير العسكري  على مكافحة الطائرات اخلفية.وكش
ــي ليونكوف للصحفيني أن منظومة «إس- الروسي أليكس
ــير إلى  ٥٠٠» تتمتع بإمكانيات ال يتخيلها األمريكيون. وأش
أن الصاروخ التابع ملنظومة «إس-٥٠٠» أصاب خالل التجربة 
ــتطيع  ــافة ٤٨١ كيلومترا في حني ال تس ــدف على مس اله
ــدف الذي يبعد  ــائط الدفاع اجلوي األجنبية إصابة اله وس
ــي فإن  ــر من ٤٠٠ كيلومتر. ووفق معلومات اخلبير الروس أكث
مدى صواريخ «إس-٥٠٠» يصل إلى ٦٠٠ كيلومتر أفقياً و١٠٠ 
ــتطيع صواريخ «إس-٥٠٠» بالتالي أن  كيلومتر عموديا. وتس
تصيب الرؤوس املدمرة األسرع كثيرا من الصوت للصواريخ 
ــيا إال بعض  ــار الصناعية.ولم تعلن روس ــتية واألقم البالس

مواصفات منظومة «إس-٥٠٠».
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Kongo-ــرا لـ ــذه املدمرة تطوي تعتبر ه
ــها وهي  class فهي مبنية على اساس
تعتبر احد اضخم املدمرات في العالم

طول هذة املدمرة بلغ ١٦٥ مترا وازاحتها 
ــت ٧٧٥٠ طنا اما ازاحتها القصوى  بلغ
ــرعتها القصوى  فتبلغ ١٠٠٠٠ طن، س
ــى ٣٠ عقدة يبلغ عدد طاقمها  تصل ال
ــوة الدفع  ــار، تبلغ ق ــن ٣٠٠ بح اكثر م
١٠٠٠٠٠ shp عن طريق ٤ تربينات غازية 
ــراز  LM٢٥٠٠-٣٠، اهم مميزات  للدفع ط
هذة املدمرة تصميمها الشبحي وانها 
تعمل عليها املنظومة ايجاس باحدث 

اصداراتها وهي:
 ٧  Aegis Weapon System Baseline

,١ phase
ــات امريكية  ــه مكون ــدار ب ــذا االص وه
ــون منظومة  ــا لكي تك ــة ايض وياباني

ايجاس كاملة.
ــليح: متتلك املدمرة نظام اطالق  التس
ــالق  ــام اط ــو نظ ــراز MK-٤١ وه ــن ط م

عمودي ميكن من خالله اطالق صواريخ 
ــا من اهداف  ــيء تقريب مضادة لكل ش
جوية، او غواصات او صواريخ باليستية 
ــطح  ــفن س ــاحلية او س او اهداف س

معادية. 
ــة القتال  ــات منظوم ــد مكون وهو اح
ــل املدمرة نظامني من هذا  ايجاس، حتم
الطراز نظام يتكون من ٦٤ خلية اطالق 

و اخر يتكون من ٣٢ خلية.
الصواريخ التي تطلقها هذة املنظومة 

VL-ASROC ١٣٩-RUM
ــات يبلغ  ــاد للغواص ــاروخ مض وهو ص
ــديد  ــا ش ــا حربي ــم وراس ــداه ١٨ ك م
ــا انها  ــا ٩٦٫٨ بوند كم ــار وزنه االنفج
 Standard  ١٦١-RIM ــاروخ  الص ــل  حتم
Missile ٣ SM-٣ و هو مضاد للصواريخ 
الباليستية ويستطيع اسقاط االقمار 
ــي ٥٠٠ كم، كما  الصناعية مداه حوال
ان النظومة مزودة بصواريخ دفاع جوي 
-SM ٦٦-RIM ــراز ــرات من ط ضد الطائ

ــرعتها ٣٫٥ ماخ ومداها يصل  ٢MR، وس

ــبة للصواريخ  الى ١٧٠ كم، اما بالنس
ــزودة  م ــرة  فاملدم ــفن  للس ــادة  املض
ــا  كم  Harpoon  ٨٤-RGM ــخ  بصواري
ــم منظومتني  ــليح املدمرة يض ان تس
 Guided Missile  ١٤١-Mk ــوع  ن ــن  م
ــة  ــذه املنظوم Launching System وه
 ١B-SSM ــل ٨ صواريخ نوع ميكنها حم

وهذه صواريخ يابانية مداها ١٥٠ كم. 
 ٤٥-MK ــلحة مبدفع كما ان املدمرة مس
ــار ١٢٧مم و يطلق من ١٦  ــذا املدفع عي ه
الى ٢٠ دورة في الدقيقة، كما ان املدمرة 
ــن الرائع  ــلحة مبنظومتني م ايضا مس
ــار ٢٠ مم ويصل الى  ـــphalanx وهو عي ال
معدل اطالقه من ٣٠٠٠ الى ٤٥٠٠ طلقة 

ــرة مزودة  ــا ان املدم ــة، كم ــي الدقيق ف
 (٣٢-Mk) ٦٨-Type  بطوربيدات من نوع
 ٣٢٤mm) triple torpedo)  inch-١٢,٧٥
tubes for Mk-٤٦ ،  كما ان املدمرة مزودة 
-RIM  ــوع ــوي من ن ــخ دفاع ج بصواري
٦٧/٦٦ واملدمرة حتمل النسخة املعدلة 
 Block ٢-tandard SM  بعدد ٩٠ صاروخ
ــدث  ــة باح ــخ محمي ــي صواري IIIB وه
ــغ  ــويش يبل ــادة للتش ــة املض االنظم
ــرعتها ١١٠٠ متر في  مداها ٨٠ كم وس
ــرة رادار املنظومة  ــة، متتلك املدم الثاني
ــك  متتل  ١D-AN/SPY ــرادار  ال ــاس  ايج
ــات رادارت من طراز  ــة انتن املدمرة اربع
ــة،  ــة الراداري ــني للمنظوم SPY-١ تابع
حيث تقوم بتغطية تشمل ٣٦٠ درجة 
ــث و التغطية ملئات  وتوفر قدرات البح

االهداف في الوقت نفسه.
كما انه يستطيع التحكم والسيطرة 
على النيران وميكنه التحول من النظام 
الصامت الى االنبعاث الراداري الكامل 

بسرعة فائقة.

متابعة / البينة الجديدة
ــة HAL Tejas هي احدث  ــة الهندي املقاتل
ــود من  ــد بعد عق ــا الهن ــرة تصنعه طائ
ــج بناء  ــدأت ببرنام ــر ب ــث والتطوي البح
ــرات اخلفيفة والذي بدأ في  صناعة الطائ
الثمانينات، وميثل محاولة هندية لصناعة 
ــة الصنع بالكامل  ــة هندية محلي مقاتل
ــوات الهندية بدال  ــي الق ــوف تخدم ف س
ــوفيتية الصنع  من املقاتالت القدمية الس
 ،٢١-Mig والتي تعود الى عصر احلرب البارده
وتعتبر املقاتلة HAL Tejas طائرة متعددة 
ــدا واجنحتها  ــركا واح ــام حتمل مح امله
ــميتها بـ  مثلثة من النوع دلتا وقد مت تس
Tejas وتعني التألق من قبل رئيس الوزراء 
ــر هذه الطائرة هي الثانية  الهندي، وتعتب
 HAL االسرع من الصوت وتنتجها شركة
الهندية «االولى هي HAL Marut وانتجت 

ــت الطائرة  ــتينيات«، وقد حصل في الس
ــة للدخول للخدمة في يناير  على املوافق

٢٠١١، وطلب اجليش الهندي ٢٠٠ مقاتلة 
ذات مقعد واحد و٢٠ مقاتلة ذات مقعدين 

ــة الهندية ٤٠  ــت البحري ــني طلب ــي ح ف
ــة،  ــا القدمي ــتبدال طائراته ــة الس مقاتل
ــا وانعدام  ــر تصميم اجنحة الدلت ويعتب
ــهيل املناورة  ــدا من ناحية تس الذيل جي
ــل اعداد اكبر من  بالطائرة وامكانية حم
ــرة وخزانات الوقود  نقاط التعليق للذخي
ــه في انه يؤدي الى صرفيات  وتكمن عيوب
ــل املناورة  ــود اثناء عم ــي الوق ــة ف اضافي
ــدن الطائرة مصنوع  ــرعات عالية، وب بس
ــبيكة  ــواد مختلفة تتكون من: س من م
املنيوم- ليثيوم والياف الكاربون وسبائك 

تيتانيوم.
الكرتونيات الطائرة

١- نظام حتكم رقمي سلكي للطيران. ٢- 
كومبيوتر قوي للسيطرة على الطيران.

ــي متالئم مع القمرة  ٣- نظام مالحة ليل
الزجاجية.

.DASH ٤- مزودة بخوذة رقمية
٥- شاشات عالية الدقة لتسجيل جميع 
ــة احملرك  ــرة «حال ــن الطائ ــات ع املعلوم

والهايدوليك وغيرها».
ــوط في  ــى الهب ــاعدة عل ــاز للمس ٦- ج

.ILS االجواء السيئة
ــن اخملاطر والصواريخ  ٧- نظام للتحذير م

القادمة.
ــرادار: هنالك رادار دوبلر رقمي متعدد  ٨- ال
ــو  ــدي او رادار EL/M-٢٠٣٢ وه ــة هن االمنط
ــرائيلية  هندية-اس ــتركة  مش ــة  صناع

.AESA وهنالك خطط لوضع رادار
ــويش  وتش ــة  الكتروني ــرب  ح ــام  نظ  -٩
ــخ للطائرة  ــي، وهنالك عدة نس الكترون
ــخ  ونس  TD ــرض  للع ــخ  نس ــا  منه
 NP ــة  للبحري ــخ  ونس  PV ــتخدام  لالس

.LPS ونسخ ذات انتاج محدود

متابعة / البينة الجديدة
ــغ-٤١ (DF-٤١) هو صاروخ  ــغ فان الدون
ــن صنع  ــارات م ــر للق ــتي عاب باليس
وتصميم جمهورية الصني الشعبية 
ويعتبر من الصواريخ الكبيرة العاملة 
ــي تنطلق من  ــب والت ــود الصل بالوق
ــاحنات  ــات البرية املتحركة ش املنص
ــاروخ احدث  ــل الص ــرات... وميث او قاط
الصواريخ الباليستية الصينية على 
ــا جوهر قوة  ــكل ايض ــالق.. ويش االط
الردع النووية الصينية القادمة واهم 
ــة الصينية،  ــوث النووي ــالع الثال اض
ــر للقارات  ــتي عاب ــاروخ باليس اول ص
ــة كان الدونغ  ــه الصني باخلدم وضعت

فانغ-٤  DF-٤ وبلغ الصاروخ دي ٧٫٠٠٠ 
ــاس  كلم اال انه لم يحقق املبدأ االس
ــو الوصول الى  ــردع الصيني اال وه لل
ــاروخ االول  ــام. لكن الص بالد العم س
اجنر اغراضه في الردع االقليمي حيث 
ــا تقريبا  ــيا كله يغطي الصاروخ آس
واجزاء كبيرة من روسيا واوروبا  وجميع 
ــد الصاروخ  ــوم باملنطقة حتت ي اخلص
ــان  ــة والياب ــا اجلنوبي ــد وكوري كالهن
ــي حتقق مع  ــدف الصين ــوان.. اله وتاي
 ٥-DF ــغ فانغ-٥ الصاروخ الثاني الدون
ــر اقوى صاروخ صيني على  الذي يعتب
ــدى الصاروخ  ــث يصل م ــالق حي االط
ــبة  الى ١٢٫٠٠٠ كلم او يزيد اما بالنس

ــاروخ تصل الى  ــن الص ــخة أ م للنس
١٥٫٠٠٠ كلم مما يضع الواليات امتحدة 
االمريكية حتت رحمة الصاروخ.. لكن 
ــدود ليظهر  ــي بال ح ــع الصين التطل
ــور دي اف-٣١  ــاروخ الثالث املتط الص
ــل الى امدية  ــختيه ليص DF-٣١ بنس
ــبيا ويص للواليات املتحدة  كبيرة نس
االمريكية ١٢٫٠٠٠، ونسخته املتطورة 
ــو ابعد من هذا..  ــي تصل الى ما ه الت
بانهاء  ــال  ــان االخيران عج والصاروخ
ــاروخ االول ٤ في الردع القاري  دور الص
ــردع االقليمي  ــا لل ــح مخصص واصب
ــة  ــخ الصيني ــن الصواري ــط.. لك فق
تعاني بعضا من املشاكل منها، عدم 

ــل مبواصفات  ــاروخ متكام ــود ص وج
ــم, قدرات  ــوق ١٢٫٠٠٠ كل مثل مدى ف
ــددة  ــتقلة متع ــات مس ــل مركب حم
ــات بالصاروخ، عدم القدرة  ٤-١٠ مركب
ــل مركبات ولو قليلة برؤوس  على حم
ــف الصواريخ لراس  كبيرة، حمل نص
ــدا مت  ــذا عم ــط، ل ــدة فق ــة واح نووي
ــغ-٤١ روعي اآلتي،  ــم الدونغ فن تصمي
ــدى الكبير القادر على الوصول الى  امل
ــة، القدرة  ــات املتحدة االمريكي الوالي
ــل رؤوس نووية تعددة  تصل  على حم
ــر  ــوة املعتب ــة، الق ــى ١٠ روس نووي ال

للراس الواحدة فوق ١٠٠ كيلوطن.
مدى الصاروخ

ــدى أي عقبة  ــألة امل ــكل مس لم تش
ــني باعتبار ان لهم خبرة  امام الصيني
ــال حيث ان من  ــة في هذا اجمل محترم
ــواع من الصواريخ العابرة  بني ثالثة ان
ــان فوق  ــم اثن ــد لديه ــارات يوج للق
ــم وواحد فقط مداه ٧٫٠٠٠  ١٢٫٠٠٠ كل
كلم وهو االقدم واالعتق واالقل تقدما..  
ــاروخ يتراوح  ــى العموم مدى الص وعل
ــني  ١٢٫٠٠٠-١٥٫٠٠٠ كلم واالخيرة  ما ب
ــون الصينيني وصلوا  ــي الصائبة ك ه
ــل الثاني من  ــم مع اجلي ــى ذات الرق ال
ــرق ٥ بنسخته  صواريخهم رياح الش
ــدى حتقيق كل  ــورة أ .... ويتيح امل املط
ــتراتيجية  االس ــة  الصيني ــداف  االه

مثل الوصول لكامل الواليات املتحدة 
ــيا كلها  االمريكية واوروبا كلها وروس
ــكا  ــا وامري ــتراليا وافريقي ــى اس وحت
ــار الصاروخ يغطي  اجلنوبية وباختص
ــع منها اخلطر على  كل منطقة يتوق

الصينيني. 
الحمولة والراس الحربي

الوزن الكلي حلمولة الصاروخ املقدرة 
ــي حمولة  ــغ وه ــدود ٢٥٠٠ كل ــي ح ف
ــح حمل راس  ــة وتتي ــبة للغاي مناس
ــر او مركبات متعددة  حربي واحد كبي
ــى  ــرة.. وعل ــدرات معتب ــتقلة بق مس
ــل من  ــاروخ اق ــة الص ــوم حمول العم
ــن  ــم م ــن اضخ ــغ-٥ ولك ــغ فن الدون

ــاروخ االول.. وحاليا يعد الصاروخ  الص
ــل مركبات  ــاروخ صيني يحم اكثر ص
ــم  وكمعظ ــتقلة.  مس ــددة  متع
ــر الصاروخ  ــة يطي ــخ احلديث الصواري
ــن الوقود  ــل بدفع م ــالث مراح على ث
ــب.. ويختلف عن االجيال االولى  الصل
ــة التي تعمل  ــن الصواريخ الصيني م
ــه  عيوب كل  ــع  م ــائل  الس ــود  بالوق
ــث ان دي اف-٤-٥ يعمالن  ومميزاته.. حي
ــى مرحلتني الول  ــائل عل بالوقود الس
ــك الصينيني  ــل للثاني ل وثالث مراح
ــائل  ــتخدام الوقود الس تخلو عن اس
ــتخدموا الوقود  ــي الدي اف-٣١ واس ف

الصلب في الدفع.
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ــعيرة  فالتأكيد على إحياء هذه الش
وممارسة هذه الشعيرة في كل سنة 
ــزاز وفخر ولذلك  ــر محل اعت هذا أم
ــون لزيارة  ــون الذين يأت ــؤالء املؤمن ه
ــالم) في  ــني (عليه الس االمام احلس
ــهم انهم امنا يقصدون  قرارة أنفس
ــيد الشهداء  هذا االمام العظيم س
ــالم) وكأنهم يقتطفون  (عليه الس
من فمه املقدس تلك الكلمات التي 
ــل من ناصر  ــوراء ه ذكرها في عاش
ــوة  ــؤالء االخ ــار ان ه ــا؟ واش ينصرن
ــباب والرجال الكبار في  وهؤالء الش
ــوات  واالخ ــار  الصغ واالوالد  ــن  الس
الفاضالت هذه املسيرة هي مسيرة 
حزينة باعتبار تذكرنا بتلك املأساة 
ــا انها  ــيرة مباركة مب ــن هي مس لك
ــي جاء من  ــت تلك املبادئ الت حفظ
ــهداء فهي واقعاً  ــيد الش اجلها س
ة  ــق عدّ ــن مصادي ــداق م ــوَ مص نح
ــيرة  ــوغ الفتح، فاملس ــق بل مصادي
االربعينية الزيارة االربعينية البد من 
احلفاظ عليها ألنها متثل هذه احلالة 
ــيد  ــق مع س ــاط الوثي ــة االرتب حال
واقعاً  ــالم).  الس ــه  (علي ــهداء  الش
ــعبٌ املبارك أحقُّ ان يُعتنى  هذا الش
ــعب أحق ان يُكرّم ال أن يُهمل  به ش
ــذه ذخيرة واضحة  وال يُعرَض عنهُ ه
ــارة  الزي ــداث  ــب اح يَرقُ ــن  ــكل م ل
ــلُ فخرٍ  ــعبٌ مح االربعينية هذا ش
ــل املرجعية بقوله  واعتزاز.. ونبه ممث
«االخوة الذين يتوفقون لهذه الزيارة 
ــنون ان  بدءاً نرجو منهم وهم احملس
ــن اول خطوات  ــملونا بالدعاء م يش
ــي املركبة  ــر او يركب ف ــا الزائ يبدأه
ل كل  ــمَ ــتطيع ان يش ان كان ال يس
ــمل  ــارة ان يُش ــق للزي ــن لم يتوف م
ــباب  الش االخوة  وعليهم  ــاء  بالدع
م رُفقاء كانوا  ــروا انَّ كانَ لهُ ان يتذك
ــون معهم في كل سنة وهؤالء  ميش
ــا  ــرى مب ــت الث ــم حت ــاء اآلن ه الرُفق
ــن دماء زكية من  بذلوا ومبا اعطوا م

ــداف التي اعطوها حتى  ملة االه جُ
ــون يأتون الى  ــى رفقائهم الباق يبق
ــهداء فعليهم ان  ــيد الش ــارة س زي
ــوا بهم وعليهم  ــروا وان يهتم يتذك
ــاة  مدع ــارة  الزي ــذه  ه ــوا  يجعل ان 
ــهم من  ــة ان يخرجوا انفس لقضي
االنغماس في الدنيا.. ال يكونوا كما 

وصف االمام احلسن (عليه السالم) 
ــن كانوا (وان  ــض اتباعه من الذي بع
ــباب  دُنياهم قبلَ دينهم)..، هؤالء ش
ــم  ــة ل ــباب حقيق ــان الش ــي ريع ف
يعيشوا من الدنيا اال قليال لكنهم 
ــم وعقيدتهم ومحبتهم  كان دينه
ــازوا ثم  ــم كانت أمامهم فف لبلده
ــهادة  ــمة الش فازوا حتى نالوا أوس
ــوة ال  ــؤالء االخ ــون ه ان يك ــد  فالب
ــن معهم فقط وامنا  يكونوا حاضري
دعاة الى تعليمنا كيف نخرج من  مَ
ــبق  االنغماس في الدنيا واعتقد س

وذكرنا ان فترة عشرة ايام او خمسة 
ــان  ــرة جيدة لإلنس ــاً فت ــر يوم عش
ــد هدفاً  ــو يقص ــي وه ــا ميش عندم
ــود مبارك..،  ــامياً وهو يقصد وج س
ــور خطابية اخواني  ــت ام هذه ليس
وامنا حالة من التربية النفسية التي 
نحتاج ان نتربى فيها. وثمن السيد 

ــاب العطاء  ــي أصح ــد الصاف احم
ــداً وماالً  ــب الذين يبذلون جه املواك
من أجل الزيارة.. بقوله ان الذي يَبذل 
ــهُ اذا اُحتيج لها..  ــهُ يَبذل نفس مال
ــوا اموالهم وبذلوا  وهؤالء الذين بذل
ــن واقعاً  ــل الزائري ــهم من أج انفس
ــان اخواني  ة العطاء واالنس هذا قمّ
ــرف تصرفاً ينقله الى عالم  قد يتص
ــى  عل ــهم  انفس ــوا  ربّ ــؤالء  آخر..ه
ــم على العطاء  العطاء وربّوا اوالده
فاذا جاءت ساعة العطاء لم جتدهم 
يفكروا أصالً وامنا ذهبوا الى العطاء 

ــركات هذه  ــن ب ــذه م ــم وه بدمائه
املواكب وهذه اخلدمة اجلليلة لسيد 
ــالم). وبنيّ ان  ــهداء (عليه الس الش
ة  ــني (عليه السالم) قمّ االمام احلس
ــي كل فضيلة وهذه املواكب ايضاً  ف
ة في كل فضيلة..  ــون قمّ البد ان تك
ــة واالخالق وقمة في  ة في التربي قمّ
ة  احملافظة على االمالك العامة وقمّ
ــالك اخلاصة وقمة  في احملافظة االم
ة في عكس صورة  في النظافة وقمّ
ــرقة عن اصحاب االمام  ش نبيلة ومُ
الروايات  ــالم)..  ــني (عليه الس احلس
ع على زيارة االمام  التي كانت تُشجّ
ــالم) مصاديق  ــه الس ــني (علي احلس
ــوة الزائرون واهل  ــة هؤالء االخ الرواي
م  ــي كما هُ ــب.. فالبد ان نرتق املواك
ــي في كل  ــي أن نرتق ــلُ رُق ــالً أه فع
ــيء حتى في اداء الشعائر.. ودعا  ش
ان تكون هذه املواكب املباركة طابع 
ــع احلزن في  ــا  وطاب ــزن في ادائه احل
ــعائر،  الكلمات وفي إحياء هذه الش
ــا ال اتكلم عن جانب حالل وحرام،  ان

اقول الذي يأتي لإلمام احلسني (عليه 
ــالم) في اربعينه.. يُحيي ذكرى  الس
ــة االمام  ــة كيف جاءت عائل العائل
ــني (عليه السالم)؟ بأية حال؟  احلس
هذه الروح احلسينية تنعكس على 
ــعائر البد ان تكون  ــذي ميارس الش ال
ــة  ــزن طريق ــة احل ــزن وطريق روح احل
ــي طريقة  ــذه الطريقة ه ــار وه الوق
املوروث الذي تنعكس به هذه احلالة 
ــجى.. داعيا  ــزن واثارة الش حالة احل
الى  احملافظة على هذه احلالة حالة 

ــزن وزيارة االربعني  اإلبكاء وحالة احل
ــارة  ــارات.. فزي ــة الزي ــت كبقي ليس
النصف من شعبان مثال ً جتتمع مع 
ــالم)  ــام املهدي (عليه الس والدة االم
ــني (عليه السالم)  والناس تزور احلس
ــام (عليه  ــوالدة االم ــاً ب ــدي فرح وتُب
ــالم) لكن زيارة االربعني ليست  الس

ــة على  ــني مبني ــارة االربع هكذا..زي
ر وعلى  ــى تفكّ ــى رثاء وعل زن وعل حُ
تألّم.. الرجاء إحياء هذه املناسبة مبا 
ــل املرجعية الى  ــتحق.. ونبه ممث تس

امرمي كهكني بقوله:ـ
ــى  ــد عل ــت اؤك ــه االول: ال زل التنبي
ــذر امنياً وعلى  ــة اليقظة واحل قضي
ر اقصى ما  ــؤولة ان توفّ اجلهات املس
كن من حماية هذه املواكب ألن هذه  ميُ
الطريقة تُستهدف ونحن قلنا مراراً 
انه االنسان الذي يفشل في املنازالت 
احلقيقية يلجأ الى االساليب اجلبانة 

ــتهدف املواكب فالبد دائماً من  ويس
اليقظة واحلذر.

ــير  التنبيه الثاني: واقعاً حوادث س
ــنة، كل  ــي كل س ــون ف ــرة تك كثي
ــة غفلة  ــير مرعب ــنة حوادث س س
املشاة وغفلة اهل املركبات، الرجاء 
ــي يقظة وحذر  ــم ان تكونوا ف منك

ــير في اماكن السيارات  جتنبوا الس
واهل السيارات جتنبّوا ايضاً املسير 
ــب لها،  ــق ال ذن ــريع.. ارواحٌ تُزه الس
ــة غير  ــة بطريق ــرعة الطائش الس
ــم  ــت تعل ــل ونهار..ان ــؤولة لي مس
ــن  م ــني  مالي ــل  ب االالف  ــاك  هن ان 
ــف الوطء.ودعا  ــي فخف الناس متش
ــن االعزاء ان  ــيد الصافي الزائري الس
ــتثمروا هذا وجود طلبة العلوم  يس
الدينية  ان يسألوهم في كل شيء.. 
فبعض االخوة من الزائرين يستحي 
ــوم.. هناك  ــأل هذا حياء مذم ان يس

ــتحي من اخيك  ــاء ممدوح ان تس حي
من االب من املعلم ان تتصرف امامه 
ــائناً حاشاك وهناك حياء  تصرفاً ش
ــأل  ــتحي ان تس ــت تس ــوم ان مذم
ــألة  ــرعية او مس ــألة ش ــن مس ع
ــت بحاجة لها  ــألة ان عرفية او مس
ــذه فرصة وانت  ــر في ذلك ه ال تقصّ
ــكاالت في ذهنك  متشي ستمرّ بإش
كثيرة.. االنسان ميشي يُصادق احداً 
ــم كثيرة خزائنه  ــأل والعل كذا..، اس
ومفاتيحه السؤال.. فالرجاء اكثروا 
لم وهم تفرّغوا  من األسئلة ألهل العِ
ــن وهذه وظيفته  متاماً خلدمة الزائري
ــئلة..  يأنس اذا توجهت له هذه االس
ــاكل  ــد تكون عندهُ مش ــان ق االنس
ــدَ اباه وجدَ  ــرة ال يعلم بها.. وَج كثي
ــم منهم  ــه وتعل ــدَ صديق ــه وَجَ ام
ــف لم يكن االب مبستوى  لكن لالس
التعلم اجليّد فعلّم ولده على خطأ.. 
فرصة اعرض عملك على بعضهم، 
ــك او اقرأ بعض االيات  ال مانع من ذل
ــى بها في  ــياء املُبتل خصوصاً االش
صالتك اليومية ال تتوقف في سؤال 
ــرعي فرصة طيبة  شرعي او غير ش
ــور وتعلم وهو  ــان تنّ ان يكون االنس
ــهداء (عليه  ــيد الش ــى س ــاء ال ج
ــا  علمن ــني مُ ــالم) وال زال احلس الس
ــة ويبقى  ــرة الطويل ــذه الفت بعد ه
ــني  ــاء اهللا تعالى االمام احلس ان ش
علمنا.. نسأل  ــالم) هو مُ (عليه الس
اهللا سبحانه وتعالى ان نكون ايضاً 
ــا هو نِعمَ  ــنُ نِعمَ املتعلمني كم نح
ــاك مجموعة من  ــم وايضاً هن املُعلّ
ــن لإلجابة  ــاً يتصدي ــوات ايض االخ
ــئلة االخوات الزائرات.نسأل  عن اس
ــبحانه وتعالى دوام التوفيق  اهللا س
والتسديد وان يوفق جميع العاملني 
والزائرين ويحميهم من كل سوء وان 
ــعاهم وآخر دعوانا ان  يبارك في مس
احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على 

محمد وآله الطيبني الطاهرين.

ــك املبنى  ــن ذل ــع م ــرج اجلمي وخ
ــطنبول الذي  ــة إس ــع مبدين القاب
ــدة وتعلو  ــز احلدي ــه احلواج ق تطوّ
ــائكة، وبدا  ــواره األسالك الش أس
ــاء  اختف ــدا  ع ــا  عاديً ــيءٍ  ش كل 
خطيبته السيدة خديجة جنكيز، 
ــة الدرامية  ــد احلبك ــدأ تصاع ليب
ــرح  ــن مس ــث ع ــداث بالبح لألح
ــل اجملهول  ــة الدافئة والقات اجلرمي
قد أثره. في الفصل  والبطل الذي فُ
ــيد  الثاني من قصة «من قتل الس
ــقجي» يختفي عن  ــال خاش جم
ــعودي  ــار وزير اخلارجية الس األنظ
ــئلة  ــن أس ــا م ــر هربً ــادل اجلبي ع
التي سرّبها احملققون  الصحفيني 
ــس  الرئي كان  ــا  وفيم ــراك؛  األت
ــتعد  ــي دونالد ترامب يس األمريك
ــه، باغتته صحيفة  لدعم حليفت
ــنطن بوست» التي كشفت  «واش
ــة  األمريكي ــتخبارات  االس أن 
ــر محمد  ــاد بأن األمي ــا اعتق لديه
ــر بتصفية  ــلمان هو من أم ــن س ب
ــة  ضرب ــعودي،  الس ــي  حاف الصُ

ــا التي حتصل  ــت من أوروب أخرى أت
على ماليني الدوالرات من اململكة 

ــليح؛ فكل  التس مقابل صفقات 
من بريطانيا وفرنسا وأملانيا طالبوا 

ــق عادل في القضية، حتى  بتحقي
ــارع  ــتان التي كانت تس إنّ باكس
بتأييد الرياض التزمت هي األخرى 
ا لن  ــدا أنّ أحدً ــو ما ب ــت، وه الصم
رط نفسه في الدفاع عن األمير. يوّ
ــي تزامنت مع  ــأة الت ــنّ املفاج لك
ــبع  قرب انتهاء التحقيقات، أن س
ــارعت بتأييد الرواية  دول عربية س
ــارات  ــة؛ فاإلم ــمية للمملك الرس
ــا  ــت م ــا ورفض ــت تضامنه أعلن
ــعى  ــاوالت التي تس ــه باحمل وصفت
ــعودية، بينما  ــاق الضرر بالس إلحل
ــي املقيم في  ــن الرئيس اليمن أعل
ــه  ــالده وتضامن ــوف ب ــاض وق الري
ــف اململكة، وبينما  التام مع موق
كانت آخر تغريدة خلاشقجي قبل 

ــطني  اختفائه: «غادر لندن وفلس
ــس  الرئي ــن  أعل ــال»،  الب ــي  ف

ــاس  عب ــود  محم ــطيني  الفلس
ــبه:  ــازه للرياض ألنها بحس انحي

ا إلى جانبنا». وبحسب  «وقفت دومً
التصنيف العاملي حلرية الصحافة 
ــلون  ــذي أصدرته منظمة مراس ال
بال حدود لعام ٢٠١٨، وتضمن ١٨٠ 
دولة، تأتي املنطقة العربية ضمن 
ــدول  ــن ال ــض ضم ــب منخف ترتي
الكراهية  ــا  فيه ــد  تتصاع ــي  الت
ــت أنّ كل  ــدّ الصحفيني، والالف ض
ــدول العربية التي أيدت اململكة  ال
– التي تأتي بدورها في املرتبة ١٦٩- 
ا بالعداء العلني ضد  تهمة أيضً مُ
ــائل اإلعالم، وبسجن أصحاب  وس
ــي اإلنفوجرافيك التالي  ــرأي. وف ال
ــر حرية  ترتيب هذه الدول في مؤش
ــه  أجرت ــف  (التصني ــة.  الصحاف
ــلون بال حدود على  منظمة مراس
ــرب ترتيب  ــا اقت ــة، وكلم ١٨٠ دول
ــت  األول كان ــز  املرك ــن  م ــة  الدول
ــة الصحافة فيها  انتهاكات حري
ــا متأخرًا  ــا كان مركزه أقل وكلم
ــوء ترتيبها بني  ــى س ــك عل دل ذل
ــاكات حرية  ــم في انته دول العال

الصحافة).

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة / جسام السعيدي

البينة الجديدة / القسم السياسي

ــريف اجلهود التي يبذلها اصحاب املواكب،  ــيني الش ن ممثل املرجعية الدينية العليا خالل خطبة صالة اجلمعة التي اقيمت في الصحن احلس ثمّ
ــيد احمد الصافي «تثمينا وعرفانا لكل اصحاب املواكب الذين يبذلون جهدا وماال من اجل  ــيء. وقال الس مطالبا اياهم بأن يكونوا قمة بكل ش
الزيارة»، مبينا «ان الذي يبذل ماله يبذل نفسه اذا احتيج لها». واضاف ان هذه الزيارة زيارة االربعني هي نَحو من انحاء الوالء ونَحو من أنحاء جتديد 
ــهداء ومع تلك املبادئ التي جاهدَ واستشهد ونهضَ من اجلها ولذلك هذه الزيارة الزيارة االربعينية متتاز بهذا الكم الهائل  ــيد الش العهد مع س

ة».. والسيل البشري املتدفق». مبينا ان «الفوائد املتوخاة اجتماعياً وفردياً وجماعياً من هذه الزيارة فوائد جمّ

   بدت قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي وكأنها قصة بوليسية غامضة اختفى بطلها الوحيد في السطور األولى 
بعدما ترك خطيبته على بُعد عدة أمتارٍ من مقر القنصلية السعودية، وعلى طريقة كاتبة الروايات البوليسية األشهر أجاثا كريستي 
ــيء ما، اتصلي  ــه األخيرة آلخر من كان معه. «إذا الحظتِ حدوث ش ــقجي وصيت ــيد روجر أكرويد»؛ يترك خاش ــي روايتها «من قتل الس ف

مبستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ياسني أقطاي»، وبعد ثالث ساعاتٍ من االنتظار انتهى الدوام الرسمي في القنصلية»..
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ممثل المرجع السيستاني يتحدث عن زيارة األربعين ويوجه نصائح للزائرين القادمين إلى كربالء

ترتيب الدول الداعمة للسعودية بقضية مقتل خاشقجي في مؤشر حرية الصحافة ٢٠١٨

اإلمام الحسني (عليه السالم) قمة َّـ كل فضيلة 
وهذه اِّـواكب أيضاً البد أن تكون قمة َّـ كل فضيلة

كلما اقرتب ترتيب الدولة من اِّـركز األول كانت انتهاكات 
حرية الصحافة فيها أقل
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جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / االمالك

لجنة البيع وااليجار الثانية
العدد : ٤١٢
التاريخ: ٢٠١٨/٨/٢

اعالن (مرة ثانية) 
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية التابعة ِّـديرية بلديات بغداد عن تأجري 
ــنوات) العائدة اُّـ مديرية بلدية  ــك) اِّـوصوف َّـ ادناه ِّـدة (ثالث س (اِّـل
ــرتاك  ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني االش ــي غريب) وفق القانون ٢١ لس (اب
ــدة العلنية مراجعة البلدية اعاله خالل مدة االعالن البالغة (١٥)  باِّـزاي
ــر االعالن َّـ الصحف اِّـحلية مستصحبني  يوما تبدأ من اليوم التالي لنش
ــن القيمة اِّـقدرة ويتحمل  ــم التأمينات القانونية البالغة (٥٠ ٪) م معه
ــتجري  ــدة االجور واِّـصاريف اِّـرتتبة على ذلك وس ــو عليه اِّـزاي من ترس
ــاح اليوم بعد  ــاعة (١٠) صباحاً من صب ــام الس ــة َّـ تم ــدة العلني اِّـزاي
االخري ِّـدة االعالن َّـ ديوان محافظة بغداد وعلى اِّـشرتكني َّـ اِّـزايدة 
ــكن والبطاقة التموينية  العلنية جلب هوية االحوال اِّـدنية وبطاقة الس

(اصل + صورة).
مدير بلديات محافظة بغداد

تـنويــــه

بناء على امر السيد محافظ بغداد تقرر ان يكون 
اجراء اِّـزايدات العلنية الخاصة ببلدية ابي غريب 
وبلدية النصر والسالم َّـ ديوان محافظة بغداد 
ــوان البلدية اِّـعلنة واعتبارا من اقرب  وليس دي

مزايدة بتاريخ االربعاء ٢٠١٨/١٠/٢٤.

وزارة الدفاع 
(جمعية بناء اِّـساكن للضباط) 

(لجنة البيع وااليجار)
مزايدة رقم (١١) اعالن رقم  (١) لسنة ٢٠١٨

ــادة/٢ تعلن جمعية  ــنة  ٢٠١٣) اِّـعدل اِّـ ــار اموال الدولة رقم (٢١ لس ــكام قانون بيع وايج ــتنادا إلح اس
ــاه  وذلك َّـ تمام  ــة االرض اِّـبينة اوصافها ادن ــراء اِّـزايدة العلنية لبيع قطع ــاكن للضباط عن اج ــاء اِّـس بن
الساعة (العاشرة) من صباح اليوم الثالثني من اليوم التالي لنشر االعالن َّـ قاعة اِّـزايدات الكائنة َّـ بناية 
ــرتاك َّـ اِّـزايدة الحضور  ــارع الربيعي مقابل جامع الربيعي فعلى الراغبني باالش مقر الجمعية َّـ زيونة ش
ــتصحبني معهم  ــادف ٢٠١٨/١١/٢٠ َّـ الزمان واِّـكان اِّـعنيني مس ــر الجمعية يوم (الثالثاء) اِّـص اُّـ مق
التأمينات القانونية اِّـؤشرة ازاء القطعة واِّـتمثلة بـ(٢٠٪) من القيمة التقديرية لبدل البيع وبموجب صك 
ــر االعالن  ــو عليه اِّـزايدة اجور نش مصدق من (مصرف الرافدين) او احد فروعه َّـ بغداد ويتحمل من ترس

واجور خدمة وداللية (٢٪) من بدل البيع.
اِّـالحظات:

١-اِّـستمسكات اِّـطلوبة (هوية االحوال اِّـدنية+ بطاقة السكن ) اصل وصورة.
٢-َّـ حال صادف يوم اِّـزايدة عطلة رسمية تؤجل لليوم االول من الدوام الرسمي بعد العطلة.

٣-يشرتط على من ترسو عليه اِّـزايدة تسديد كافة اِّـصاريف وبدل البيع وفق قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ 
اِّـعدل.

٤-عنوان القطعة : القطعة اعاله تقع َّـ بغداد – العامرية م٦٣٤ ز٣٦ دار /
اللواء مدير جمعية بناء اِّـساكن للضباط

وزارة الدفاع 
(جمعية بناء اِّـساكن للضباط) 

(لجنة البيع وااليجار)
مزايدة رقم (٨) اعالن رقم  (٣-أ) لسنة ٢٠١٨

ــادة -٢٣- ثانيا) اِّـعدل ونظرا  ــنة  ٢٠١٣ اِّـ ــتنادا إلحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١ لس اس
ــاكن للضباط عن اجراء  ــواق الريموك  تعلن جمعية بناء اِّـس للنكول الحاصل َّـ تأجري اِّـحالت (١٠و١٤) اس
ــن صباح اليوم  ــرة) م ــاعة (العاش ــالت اِّـبينة اوصافها ادناه  وذلك َّـ تمام الس ــة اليجار اِّـح ــدة العلني اِّـزاي
ــر الجمعية َّـ زيونة  ــة اِّـزايدات الكائنة َّـ بناية مق ــر االعالن َّـ قاع ــر من اليوم التالي لنش الخامس عش
ــوم (االثنني) اِّـصادف  ــرتاك َّـ اِّـزايدة الحضور ي ــل جامع القزازة فعلى الراغبني باالش ــارع الربيعي مقاب ش
ــرة ازاء كل محل  ــتصحبني معهم التأمينات القانونية اِّـؤش ــان واِّـكان اِّـعنيني مس ٢٠١٨/١١/١٥ َّـ الزم
ــو عليه  ــنوي ولكامل مدة العقد ويتحمل من ترس واِّـتمثلة بـ(٢٠٪) من القيمة التقديرية لبدل االيجار الس

اِّـزايدة اجور خدمة وداللية (٢٪) من بدل االيجار .
اِّـالحظات:

١-اِّـستمسكات اِّـطلوبة (هوية االحوال اِّـدنية+ بطاقة السكن ) اصل وصورة .
٢-َّـ حال صادف يوم اِّـزايدة عطلة رسمية تؤجل لليوم االول من الدوام الرسمي بعد العطلة .

٣-على اِّـزايدين الحضور َّـ اليوم اِّـحدد للمزايدة وقبل الساعة التاسعة صباحا لغرض تسديد التأمينات 
القانونية.

٤-االوصاف:اِّـحالت ادناه مبنية من الطابوق والتسليح ومساحة كل محل (١٥) م٢ .
٥-ال يحق للناكل االشرتاك َّـ اِّـزايدة التي تسبب نكوله َّـ اعادة اجرائها .

اللواء مدير جمعية بناء اِّـساكن للضباط

اعــــــــالن
ــي حاتم انعيم)  ــة من قبل اِّـدعي (قص ــاء على الدعوى اِّـقام بن
ــيهد) اُّـ (الطائي) فمن لديه  ــذي يطلب (تبديل لقبه) من (ش ال
ــدة اقصاها (١٥) يوما  ــذه اِّـديرية خالل م ــرتاض مراجعة ه اع
وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة 

(٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة :  ٢٦٧٨ /٢٠١٨
التاريخ  : ٢٠١٨/١٠/١٧

اعـــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار اِّـرقم (٣٥/١) م ٢٤ الشيب  الواقع َّـ الكوت العائد 
ــان  ) البالغ  ــان كامل فرح ــب الدائن (فرح ــن ) اِّـحجوز لقاء طل ــي عبد رس ــن ( عل للمدي
ــذه اِّـديرية خالل  ــراء مراجعة ه ــون دينار فعلى الراغب بالش (١٩٠,٠٠٠,٠٠٠)  ملي
ــرة  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنش
ــم التسجيل والداللية  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي طالب عزيز الجليلي  

اِّـواصفات :- 
١-موقعة ورقمه :- كوت / طريق كوت / العمارة  رقمه ٣٥/١ م ٢٤ الشيب . 

٢-جنسه ونوعه :- ارض زراعية مملوكة للدولة تسقى بالواسطة .
 (PRC ) ــكنية مسيجة باسالك ــيد عليها بعض الدور الس ٣-حدود واوصافه :- غري مش

بي أر سي علماً ان واجهة العقار ٧٠م٢ تقريباً .
٤-مشتمالته :-

٥-مساحته :-  اِّـساحة الكلية للعقار ٢٠ دونم 
٦-درجة العمران :- 

٧-الشاغل :-  
ــعر الكلي لالرض  ــدرة :- ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مائتي مليون دينار عن الس ــة اِّـق ٨-القيم

الزراعية.

اعــــــــــــــالن
ــيت)  ــن بش بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (صباح حس
ــيناوي) اُّـ (البديري)  ــن (الحس ــه) م ــل لقب ــب (تبدي ــذي يطل ال
ــالل مدة اقصاها  ــة هذه اِّـديرية خ ــن لديه اعرتاض مراجع فم
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق  (١٥) يوما وبعكسه س
ــنة  ــن قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لس ــكام اِّـادة (٢٢) م اح

.(٢٠١٦)
اللواء هيثم فاضل عباس

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

بغداد / البينة الجديدة
ــوية دفعة جديدة  ــك املركزي ،عن توجهه لتس ــن البن  أعل
ــي البنك املركزي /  ــارف املفتوحة في فرع ــن ارصدة املص م
ــن إيداعاتها النقدية. ــأت ع ــليمانية التي نش أربيل والس

ــر بيان للبنك ، انه «بناء على اجلهود التي بذلها البنك  وذك
ــتان، فقد مت في  ــة إقليم كردس ــزي العراقي وحكوم املرك
ــرة بالدينار والدوالر الى  ــي ٢٠١٧ و٢٠١٨ دفع مبالغ كبي عام
ــك املركزي /  ــاباتها في فرع البن ــارف املفتوحة حس املص
ــوية ارصدتها الدائنة في الفرع».وأضاف البيان  أربيل لتس
ــوية  ــع مبالغ جديدة لتس ــزي بصدد توزي ــك املرك ان «البن
ــداً، فيما تتم  ــا نق ــي اودعت مبالغه ــدة الت ــع األرص جمي
ــا عن إيداع  ــأت مبالغه ــوية األرصدة التي نش ــاً تس الحق
ــارف كانت قد قبلت تلك  ــوك، علماً ان معظم املص الصك
ــه حكومة اإلقليم وفرعي البنك /  الصكوك خالفاً لتوجي
أربيل والسليمانية».وأشار الى ان «البنك املركزي يؤكد ان 
األرصدة الدائنة نشأت عندما كان الفرعان مرتبطني بوزارة 

املالية في اإلقليم».

بغداد / البينة الجديدة 
ــادن وكالة محمد  ــة واملع ــث وزير الصناع بح
ــي طارق  ــره االردن ــوداني مع نظي ــياع الس ش
ــر الدولي  ــال املؤمت ــى هامش اعم ــودي عل حم
ــتثمار في االنبار عالقات  السنوي الرابع لالس
ــال الصناعي.وذكر  ــراكة في اجمل التعاون والش
ــة  ــوزارة « مت في اللقاء بحث ومناقش ــان لل بي
ــع والقضايا ذات االهتمام  ــد من املواضي العدي
ــا التعاون في مجال  ــترك والتي من ابرزه املش
ــبل تدعيم اواصر  ــاء املدن الصناعية وس انش
ــراكة في اجملال الصناعي «.وأكد  التعاون والش
ــاء مدينة اقتصادية  ــوداني « ضرورة انش الس

ــرع وقت ممكن  ــني البلدين باس ــى احلدود ب عل
ــاريع  ــي اقامة مش ــروع ف ــذا املش ــة ه الهمي
ستراتيجية مهمة وخلق فرص العمل وحتقيق 
ــكال اجلانبني في ظل  ــب االقتصادية ل املكاس
ــادرة  ــة الص ــريعات احلكومي ــني والتش القوان
ــازات  ــهيالت واالمتي ــوص والتس ــذا اخلص به
ــاع  ــركات القط ــتثمرين وش ــة للمس املقدم
ــاءة الفنية واملادية.  اخلاص التي تتمتع بالكف
ــركات  ــال مفتوح لتمكني الش ــا ان» اجمل مبين
ــتثمرين االردنيني للمساهمة في تأهيل  واملس
ــة عن طريق  ــع احمللية العراقي ــر املصان وتطوي
ــتثمار في ضوء امللفات  عقود املشاركة واالس

ــتثمارية املطروحة واملعلنة لدى  والفرص االس
ــر االردني رغبة  ــه اكد الوزي ــن جانب الوزارة.».م
وتطلع بالده لتوطيد وتوثيق وبناء العالقة بني 
ــتعداد ورغبة  ــقيقني ، مبديا اس البلدين الش
بالده الكاملة في نقل التجارب االردنية وتوثيق 
ــتركة في مجال املدن الصناعية  العالقة املش
ومجال تطوير وتنمية ومتويل املشاريع الصغيرة 
ــاريع االستثمارية بني رجال  واملتوسطة واملش
ــم العراقيني التي  ــال االردنيني ونظرائه االعم
من شأنها ان تسهم بشكل كبير في حتقيق 
ــر القطاع اخلاص  ــتدامة وتطوي التنمية املس

العراقي واالردني على حد سواء.

بغداد / البينة الجديدة 
ــيال تاميز، إنَّ  ــة فاينانش اكدت صحيف
ــة فى  ــيمنز» األملاني ــركة «س ــال ش آم
ــد الطاقة إلى  ــد كبير لتوري الفوز بعق
العراق تالشت، بعد أن تدخلت حكومة 
ــتها األميركية  ــب لصالح منافس ترام
إليكتريك».وقالت الصحيفة  ــرال  «جن

ــدث عن األعمال  البريطانية التي تتح
ــن لندن.  ــة، وتصدر م ــة الدولي التجاري
ــيمنز»، التى يقع مقرها مبدينة  : «س إنَّ
ــابيع  ــدت في األس ــة، ب ــخ األملاني ميون
ــني عقد لتوريد  ــة قريبة من تأم املاضي
ــى العراق  ــاء إل ــد الكهرب ــدات تولي مع
ــي صفقة يقال  ــدرة ١١ ميجاوات، ف بق

ــار دوالر».وأوضحت  ــا تقدر بـ١٥ ملي إنه
ــه»  ــة ، إن ــة للصحيف ــادر مطلع مص
ــة بني «سيمنز»  عندما وصلت املنافس
األخيرة،  مراحلها  إليكتريك»  و«جنرال 
ــى  ــة عل ــة األميركي ــت احلكوم ضغط
ــا العراقية، مذكرة بغداد بأن ٧  نظيرته
آالف أميركي لقوا حتفهم فى غزو ٢٠٠٣ 

ــني، وأضافوا أنه  لإلطاحة بصدام حس
من املتوقع أن تأخذ «جنرال إليكتريك» 
حصة كبيرة من الصفقة.وفوز «جنرال 
إليكتريك» بعقد كبير ميثل أنباء جيدة 
ــا والذي  ــة املتعثر لديه ــم الطاق لقس
ــى العامني  ــن تراجع األرباح ف يعاني م
املاضيني، وقالت الشركة أوائل الشهر 

ــتخفض قيمة القسم  اجلاري، إنها س
ــار دوالر في الربع  ــى ٢٣ ملي ــا يصل إل مب
ــيمنز»، التى  ــبة لـ«س الثالث. وبالنس
اجتهدت لشهور فيما سمته «خارطة 
ــدادات الكهرباء  ــر إم ــق» لتطوي الطري
ــتكون خسارة الصفقة  فى العراق، س

مبثابة خيبة أمل موجعة.

@ÚÓnzn€a@Û‰j€a@äÌÏ�n€@âb‰ÌÖ@ÊÏÓ‹fl@150@óÓñ•
›ïÏΩa@ø@pb»flbv‹€

بغداد / البينة الجديدة
ــي والبحث العلمي  ــر التعليم العال وجه وزي
عبدالرزاق العيسي، امس السبت، بتخصيص 
مبلغ ١٥٠ مليون دينار لتطوير البنى التحتية 
ــراء  ــرات وش ــة اخملتب ــوى وإدام ــات نين جلامع
ــوزارة اطلعت  ــر بيان ال ــزة الالزمة.وذك األجه
ــي  ــة اجلديدة»، أن الوزير العيس ــه «البين علي
ــون دينار  ــغ ١٥٠ ملي ــص مبل ــه بتخصي «وج
ــة وإدامة  ــة اجلامعي ــى التحتي ــر البن لتطوي
ــيرا  ــراء األجهزة الالزمة»، مش ــرات وش اخملتب
ــزة العلمية  ــح معرضا لألجه ــى انه «افتت ال
لطلبة جامعة نينوى وأعرب عن حرصه على 
استكمال األبنية اجلامعية في اجلانب األمين 
ــي تفقد  ــار الى ان «العيس ــن املدينة».واش م
كليات البيئة وتقاناتها والتمريض والصيدلة 

وطب االسنان التابعة جلامعة املوصل التي مت 
تأهيل مفاصلها ضمن مشاريع صندوق إعمار 
ــات االرهابية،  ــن العملي ــق املتضررة م املناط

ــات التعليمية في  فيما ثمن جهود املؤسس
ــاحاتها التي  إعادة تأهيل احلياة وإنعاش مس

عبث بها اإلرهابيون».

÷aä»€a@ø@ıbiäËÿ€a@äÌÏ�n€@â¸ÎÖ@âbÓ‹fl@15�€a@Ü‘»i@ãÏ–m@ÚÓÿÌäfl¸a@ŸÌ6ÿÓ€g@fiaä‰u
بعد جهود سيمنز االلمانية
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بغداد / البينة الجديدة
ــركة إيني اإليطالية، في العراق، مبواصلة   تعهدت قرع ش
تطوير حقل الزبير النفطي في محافظة البصرة.وذكر بيان 
ــخة منه ان «وزير  لوزارة النفط تلقت «البينة اجلديدة» نس
 /ENI ــركة ــتقبل مدير ش ــار علي اللعيبي، اس النفط جب
ــيمو انسولال}، وجرى خالل اللقاء بحث  فرع العراق {ماس
ــر النفطي».وناقش  ــل الزبي ــركة في حق ــور عمل الش تط
ــي مجال املنافع  ــال ومراحل تقدم العمل ف اجلانبان «اعم
ــة والتدريبية} املنجزة في  االجتماعية {الصحية واخلدمي
محافظة البصرة والتي تقوم بها الشركة» مؤكداً «ضرورة 
ــا فيه مصلحة اهالي احملافظة».وأكد وزير النفط  اجنازها مل
ــومة لتطوير الصناعة  «على أهمية حتقيق االهداف املرس

النفطية في البالد وتقدمي افضل اخلدمات للمواطنني».

كركوك / البينة الجديدة
ــرف وزارة املالية  ــوري عن ص ــوك راكان اجلب ــن محافظ كرك  اعل
ــتقرار للمناطق احملررة ..  ــة مليارات دينار خلطة إعادة االس خمس
ــحبت من بنك كردستان ضمن  مؤكدا ان مبالغ كركوك التي س
ــيتم صرفها  خطة البتردوالر واودعت بالبنك املركزي العراقي س
ــة تصل الى ٦٤  ــاريع حيوية ومهمة بقيم ــن طريق تنفيذ مش ع
ــة الدكتور  ــث وكيل وزارة املالي ــاء ذلك عقب بح ــار دينار .ج ملي
ــعيد اجلبوري ,  ــع محافظ كركوك راكان س ــر املعاضيدي م ماه
ــاريع وتخصيصات كركوك وسير تنفيذ املوازنة  ــير املش واقع س
األحتادية للعام احلالي .وتقرر خالل اللقاء صرف خمسة مليارات 
ــتقرار للمناطق احملررة .كما وبحث  ــار ضمن خطة إعادة األس دين
ــتحقات كركوك املودعة بالبنك املركزي والتي مت  في اللقاء  مس
ــحبها من بنك كردستان , وسرعة صرفها للمحافظة بغية  س

تنفيذ املشاريع وخدمة مواطني كركوك.

محافظ كركوك: 
@âb‰ÌÖ@paâbÓ‹fl@Úéº@oññÅ@ÚÓ€bΩa@
Òâä0a@’üb‰‡‹€@âaä‘nç¸a@ÒÖb«g@Ú�®@äÌÏ�ni@ÜË»nm@ÚÓ€b�Ì�a@?Ìg

Ô�–‰€a@7iå€a@›‘y

@ÚÌÏén€@ÈvnÌ@å◊äΩa@Ÿ‰j€a
@“âbñΩa@ÒÜïâa@Âfl@ÒÜÌÜu@Ú»œÖ
ÚÓ„b‡Ó‹é€aÎ@›Óiâc@ø@ÚyÏn–Ωa

18حقائق

ــعيرة  فالتأكيد على إحياء هذه الش
وممارسة هذه الشعيرة في كل سنة 
ــزاز وفخر ولذلك  ــر محل اعت هذا أم
ــون لزيارة  ــون الذين يأت ــؤالء املؤمن ه
ــالم) في  ــني (عليه الس االمام احلس
ــهم انهم امنا يقصدون  قرارة أنفس
ــيد الشهداء  هذا االمام العظيم س
ــالم) وكأنهم يقتطفون  (عليه الس
من فمه املقدس تلك الكلمات التي 
ــل من ناصر  ــوراء ه ذكرها في عاش
ــوة  ــؤالء االخ ــار ان ه ــا؟ واش ينصرن
ــباب والرجال الكبار في  وهؤالء الش
ــوات  واالخ ــار  الصغ واالوالد  ــن  الس
الفاضالت هذه املسيرة هي مسيرة 
حزينة باعتبار تذكرنا بتلك املأساة 
ــا انها  ــيرة مباركة مب ــن هي مس لك
ــي جاء من  ــت تلك املبادئ الت حفظ
ــهداء فهي واقعاً  ــيد الش اجلها س
ة  ــق عدّ ــن مصادي ــداق م ــوَ مص نح
ــيرة  ــوغ الفتح، فاملس ــق بل مصادي
االربعينية الزيارة االربعينية البد من 
احلفاظ عليها ألنها متثل هذه احلالة 
ــيد  ــق مع س ــاط الوثي ــة االرتب حال
واقعاً  ــالم).  الس ــه  (علي ــهداء  الش
ــعبٌ املبارك أحقُّ ان يُعتنى  هذا الش
ــعب أحق ان يُكرّم ال أن يُهمل  به ش
ــذه ذخيرة واضحة  وال يُعرَض عنهُ ه
ــارة  الزي ــداث  ــب اح يَرقُ ــن  ــكل م ل
ــلُ فخرٍ  ــعبٌ مح االربعينية هذا ش
ــل املرجعية بقوله  واعتزاز.. ونبه ممث
«االخوة الذين يتوفقون لهذه الزيارة 
ــنون ان  بدءاً نرجو منهم وهم احملس
ــن اول خطوات  ــملونا بالدعاء م يش
ــي املركبة  ــر او يركب ف ــا الزائ يبدأه
ل كل  ــمَ ــتطيع ان يش ان كان ال يس
ــمل  ــارة ان يُش ــق للزي ــن لم يتوف م
ــباب  الش االخوة  وعليهم  ــاء  بالدع
م رُفقاء كانوا  ــروا انَّ كانَ لهُ ان يتذك
ــون معهم في كل سنة وهؤالء  ميش
ــا  ــرى مب ــت الث ــم حت ــاء اآلن ه الرُفق
ــن دماء زكية من  بذلوا ومبا اعطوا م

ــداف التي اعطوها حتى  ملة االه جُ
ــون يأتون الى  ــى رفقائهم الباق يبق
ــهداء فعليهم ان  ــيد الش ــارة س زي
ــوا بهم وعليهم  ــروا وان يهتم يتذك
ــاة  مدع ــارة  الزي ــذه  ه ــوا  يجعل ان 
ــهم من  ــة ان يخرجوا انفس لقضي
االنغماس في الدنيا.. ال يكونوا كما 

وصف االمام احلسن (عليه السالم) 
ــن كانوا (وان  ــض اتباعه من الذي بع
ــباب  دُنياهم قبلَ دينهم)..، هؤالء ش
ــم  ــة ل ــباب حقيق ــان الش ــي ريع ف
يعيشوا من الدنيا اال قليال لكنهم 
ــم وعقيدتهم ومحبتهم  كان دينه
ــازوا ثم  ــم كانت أمامهم فف لبلده
ــهادة  ــمة الش فازوا حتى نالوا أوس
ــوة ال  ــؤالء االخ ــون ه ان يك ــد  فالب
ــن معهم فقط وامنا  يكونوا حاضري
دعاة الى تعليمنا كيف نخرج من  مَ
ــبق  االنغماس في الدنيا واعتقد س

وذكرنا ان فترة عشرة ايام او خمسة 
ــان  ــرة جيدة لإلنس ــاً فت ــر يوم عش
ــد هدفاً  ــو يقص ــي وه ــا ميش عندم
ــود مبارك..،  ــامياً وهو يقصد وج س
ــور خطابية اخواني  ــت ام هذه ليس
وامنا حالة من التربية النفسية التي 
نحتاج ان نتربى فيها. وثمن السيد 

ــاب العطاء  ــي أصح ــد الصاف احم
ــداً وماالً  ــب الذين يبذلون جه املواك
من أجل الزيارة.. بقوله ان الذي يَبذل 
ــهُ اذا اُحتيج لها..  ــهُ يَبذل نفس مال
ــوا اموالهم وبذلوا  وهؤالء الذين بذل
ــن واقعاً  ــل الزائري ــهم من أج انفس
ــان اخواني  ة العطاء واالنس هذا قمّ
ــرف تصرفاً ينقله الى عالم  قد يتص
ــى  عل ــهم  انفس ــوا  ربّ ــؤالء  آخر..ه
ــم على العطاء  العطاء وربّوا اوالده
فاذا جاءت ساعة العطاء لم جتدهم 
يفكروا أصالً وامنا ذهبوا الى العطاء 

ــركات هذه  ــن ب ــذه م ــم وه بدمائه
املواكب وهذه اخلدمة اجلليلة لسيد 
ــالم). وبنيّ ان  ــهداء (عليه الس الش
ة  ــني (عليه السالم) قمّ االمام احلس
ــي كل فضيلة وهذه املواكب ايضاً  ف
ة في كل فضيلة..  ــون قمّ البد ان تك
ــة واالخالق وقمة في  ة في التربي قمّ
ة  احملافظة على االمالك العامة وقمّ
ــالك اخلاصة وقمة  في احملافظة االم
ة في عكس صورة  في النظافة وقمّ
ــرقة عن اصحاب االمام  ش نبيلة ومُ
الروايات  ــالم)..  ــني (عليه الس احلس
ع على زيارة االمام  التي كانت تُشجّ
ــالم) مصاديق  ــه الس ــني (علي احلس
ــوة الزائرون واهل  ــة هؤالء االخ الرواي
م  ــي كما هُ ــب.. فالبد ان نرتق املواك
ــي في كل  ــي أن نرتق ــلُ رُق ــالً أه فع
ــيء حتى في اداء الشعائر.. ودعا  ش
ان تكون هذه املواكب املباركة طابع 
ــع احلزن في  ــا  وطاب ــزن في ادائه احل
ــعائر،  الكلمات وفي إحياء هذه الش
ــا ال اتكلم عن جانب حالل وحرام،  ان

اقول الذي يأتي لإلمام احلسني (عليه 
ــالم) في اربعينه.. يُحيي ذكرى  الس
ــة االمام  ــة كيف جاءت عائل العائل
ــني (عليه السالم)؟ بأية حال؟  احلس
هذه الروح احلسينية تنعكس على 
ــعائر البد ان تكون  ــذي ميارس الش ال
ــة  ــزن طريق ــة احل ــزن وطريق روح احل
ــي طريقة  ــذه الطريقة ه ــار وه الوق
املوروث الذي تنعكس به هذه احلالة 
ــجى.. داعيا  ــزن واثارة الش حالة احل
الى  احملافظة على هذه احلالة حالة 

ــزن وزيارة االربعني  اإلبكاء وحالة احل
ــارة  ــارات.. فزي ــة الزي ــت كبقي ليس
النصف من شعبان مثال ً جتتمع مع 
ــالم)  ــام املهدي (عليه الس والدة االم
ــني (عليه السالم)  والناس تزور احلس
ــام (عليه  ــوالدة االم ــاً ب ــدي فرح وتُب
ــالم) لكن زيارة االربعني ليست  الس

ــة على  ــني مبني ــارة االربع هكذا..زي
ر وعلى  ــى تفكّ ــى رثاء وعل زن وعل حُ
تألّم.. الرجاء إحياء هذه املناسبة مبا 
ــل املرجعية الى  ــتحق.. ونبه ممث تس

امرمي كهكني بقوله:ـ
ــى  ــد عل ــت اؤك ــه االول: ال زل التنبي
ــذر امنياً وعلى  ــة اليقظة واحل قضي
ر اقصى ما  ــؤولة ان توفّ اجلهات املس
كن من حماية هذه املواكب ألن هذه  ميُ
الطريقة تُستهدف ونحن قلنا مراراً 
انه االنسان الذي يفشل في املنازالت 
احلقيقية يلجأ الى االساليب اجلبانة 

ــتهدف املواكب فالبد دائماً من  ويس
اليقظة واحلذر.

ــير  التنبيه الثاني: واقعاً حوادث س
ــنة، كل  ــي كل س ــون ف ــرة تك كثي
ــة غفلة  ــير مرعب ــنة حوادث س س
املشاة وغفلة اهل املركبات، الرجاء 
ــي يقظة وحذر  ــم ان تكونوا ف منك

ــير في اماكن السيارات  جتنبوا الس
واهل السيارات جتنبّوا ايضاً املسير 
ــب لها،  ــق ال ذن ــريع.. ارواحٌ تُزه الس
ــة غير  ــة بطريق ــرعة الطائش الس
ــم  ــت تعل ــل ونهار..ان ــؤولة لي مس
ــن  م ــني  مالي ــل  ب االالف  ــاك  هن ان 
ــف الوطء.ودعا  ــي فخف الناس متش
ــن االعزاء ان  ــيد الصافي الزائري الس
ــتثمروا هذا وجود طلبة العلوم  يس
الدينية  ان يسألوهم في كل شيء.. 
فبعض االخوة من الزائرين يستحي 
ــوم.. هناك  ــأل هذا حياء مذم ان يس

ــتحي من اخيك  ــاء ممدوح ان تس حي
من االب من املعلم ان تتصرف امامه 
ــائناً حاشاك وهناك حياء  تصرفاً ش
ــأل  ــتحي ان تس ــت تس ــوم ان مذم
ــألة  ــرعية او مس ــألة ش ــن مس ع
ــت بحاجة لها  ــألة ان عرفية او مس
ــذه فرصة وانت  ــر في ذلك ه ال تقصّ
ــكاالت في ذهنك  متشي ستمرّ بإش
كثيرة.. االنسان ميشي يُصادق احداً 
ــم كثيرة خزائنه  ــأل والعل كذا..، اس
ومفاتيحه السؤال.. فالرجاء اكثروا 
لم وهم تفرّغوا  من األسئلة ألهل العِ
ــن وهذه وظيفته  متاماً خلدمة الزائري
ــئلة..  يأنس اذا توجهت له هذه االس
ــاكل  ــد تكون عندهُ مش ــان ق االنس
ــدَ اباه وجدَ  ــرة ال يعلم بها.. وَج كثي
ــم منهم  ــه وتعل ــدَ صديق ــه وَجَ ام
ــف لم يكن االب مبستوى  لكن لالس
التعلم اجليّد فعلّم ولده على خطأ.. 
فرصة اعرض عملك على بعضهم، 
ــك او اقرأ بعض االيات  ال مانع من ذل
ــى بها في  ــياء املُبتل خصوصاً االش
صالتك اليومية ال تتوقف في سؤال 
ــرعي فرصة طيبة  شرعي او غير ش
ــور وتعلم وهو  ــان تنّ ان يكون االنس
ــهداء (عليه  ــيد الش ــى س ــاء ال ج
ــا  علمن ــني مُ ــالم) وال زال احلس الس
ــة ويبقى  ــرة الطويل ــذه الفت بعد ه
ــني  ــاء اهللا تعالى االمام احلس ان ش
علمنا.. نسأل  ــالم) هو مُ (عليه الس
اهللا سبحانه وتعالى ان نكون ايضاً 
ــا هو نِعمَ  ــنُ نِعمَ املتعلمني كم نح
ــاك مجموعة من  ــم وايضاً هن املُعلّ
ــن لإلجابة  ــاً يتصدي ــوات ايض االخ
ــئلة االخوات الزائرات.نسأل  عن اس
ــبحانه وتعالى دوام التوفيق  اهللا س
والتسديد وان يوفق جميع العاملني 
والزائرين ويحميهم من كل سوء وان 
ــعاهم وآخر دعوانا ان  يبارك في مس
احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على 

محمد وآله الطيبني الطاهرين.

ــك املبنى  ــن ذل ــع م ــرج اجلمي وخ
ــطنبول الذي  ــة إس ــع مبدين القاب
ــدة وتعلو  ــز احلدي ــه احلواج ق تطوّ
ــائكة، وبدا  ــواره األسالك الش أس
ــاء  اختف ــدا  ع ــا  عاديً ــيءٍ  ش كل 
خطيبته السيدة خديجة جنكيز، 
ــة الدرامية  ــد احلبك ــدأ تصاع ليب
ــرح  ــن مس ــث ع ــداث بالبح لألح
ــل اجملهول  ــة الدافئة والقات اجلرمي
قد أثره. في الفصل  والبطل الذي فُ
ــيد  الثاني من قصة «من قتل الس
ــقجي» يختفي عن  ــال خاش جم
ــعودي  ــار وزير اخلارجية الس األنظ
ــئلة  ــن أس ــا م ــر هربً ــادل اجلبي ع
التي سرّبها احملققون  الصحفيني 
ــس  الرئي كان  ــا  وفيم ــراك؛  األت
ــتعد  ــي دونالد ترامب يس األمريك
ــه، باغتته صحيفة  لدعم حليفت
ــنطن بوست» التي كشفت  «واش
ــة  األمريكي ــتخبارات  االس أن 
ــر محمد  ــاد بأن األمي ــا اعتق لديه
ــر بتصفية  ــلمان هو من أم ــن س ب
ــة  ضرب ــعودي،  الس ــي  حاف الصُ

ــا التي حتصل  ــت من أوروب أخرى أت
على ماليني الدوالرات من اململكة 

ــليح؛ فكل  التس مقابل صفقات 
من بريطانيا وفرنسا وأملانيا طالبوا 

ــق عادل في القضية، حتى  بتحقي
ــارع  ــتان التي كانت تس إنّ باكس
بتأييد الرياض التزمت هي األخرى 
ا لن  ــدا أنّ أحدً ــو ما ب ــت، وه الصم
رط نفسه في الدفاع عن األمير. يوّ

ــي تزامنت مع  ــأة الت ــنّ املفاج لك
ــبع  قرب انتهاء التحقيقات، أن س
ــارعت بتأييد الرواية  دول عربية س
ــارات  ــة؛ فاإلم ــمية للمملك الرس
ــا  ــت م ــا ورفض ــت تضامنه أعلن
ــعى  ــاوالت التي تس ــه باحمل وصفت
ــعودية، بينما  ــاق الضرر بالس إلحل
ــي املقيم في  ــن الرئيس اليمن أعل
ــه  ــالده وتضامن ــوف ب ــاض وق الري
ــف اململكة، وبينما  التام مع موق
كانت آخر تغريدة خلاشقجي قبل 

ــطني  اختفائه: «غادر لندن وفلس
ــس  الرئي ــن  أعل ــال»،  الب ــي  ف

ــاس  عب ــود  محم ــطيني  الفلس
ــبه:  ــازه للرياض ألنها بحس انحي

ا إلى جانبنا». وبحسب  «وقفت دومً
التصنيف العاملي حلرية الصحافة 
ــلون  ــذي أصدرته منظمة مراس ال
بال حدود لعام ٢٠١٨، وتضمن ١٨٠ 
دولة، تأتي املنطقة العربية ضمن 
ــدول  ــن ال ــض ضم ــب منخف ترتي
الكراهية  ــا  فيه ــد  تتصاع ــي  الت
ــت أنّ كل  ــدّ الصحفيني، والالف ض
ــدول العربية التي أيدت اململكة  ال
– التي تأتي بدورها في املرتبة ١٦٩- 
ا بالعداء العلني ضد  تهمة أيضً مُ
ــائل اإلعالم، وبسجن أصحاب  وس
ــي اإلنفوجرافيك التالي  ــرأي. وف ال
ــر حرية  ترتيب هذه الدول في مؤش
ــه  أجرت ــف  (التصني ــة.  الصحاف
ــلون بال حدود على  منظمة مراس
ــرب ترتيب  ــا اقت ــة، وكلم ١٨٠ دول
ــت  األول كان ــز  املرك ــن  م ــة  الدول
ــة الصحافة فيها  انتهاكات حري
ــا متأخرًا  ــا كان مركزه أقل وكلم
ــوء ترتيبها بني  ــى س ــك عل دل ذل
ــاكات حرية  ــم في انته دول العال

الصحافة).

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة / جسام السعيدي

البينة الجديدة / القسم السياسي

ــريف اجلهود التي يبذلها اصحاب املواكب،  ــيني الش ن ممثل املرجعية الدينية العليا خالل خطبة صالة اجلمعة التي اقيمت في الصحن احلس ثمّ
ــيد احمد الصافي «تثمينا وعرفانا لكل اصحاب املواكب الذين يبذلون جهدا وماال من اجل  ــيء. وقال الس مطالبا اياهم بأن يكونوا قمة بكل ش
الزيارة»، مبينا «ان الذي يبذل ماله يبذل نفسه اذا احتيج لها». واضاف ان هذه الزيارة زيارة االربعني هي نَحو من انحاء الوالء ونَحو من أنحاء جتديد 
ــهداء ومع تلك املبادئ التي جاهدَ واستشهد ونهضَ من اجلها ولذلك هذه الزيارة الزيارة االربعينية متتاز بهذا الكم الهائل  ــيد الش العهد مع س

ة».. والسيل البشري املتدفق». مبينا ان «الفوائد املتوخاة اجتماعياً وفردياً وجماعياً من هذه الزيارة فوائد جمّ

   بدت قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي وكأنها قصة بوليسية غامضة اختفى بطلها الوحيد في السطور األولى 
بعدما ترك خطيبته على بُعد عدة أمتارٍ من مقر القنصلية السعودية، وعلى طريقة كاتبة الروايات البوليسية األشهر أجاثا كريستي 
ــيء ما، اتصلي  ــه األخيرة آلخر من كان معه. «إذا الحظتِ حدوث ش ــقجي وصيت ــيد روجر أكرويد»؛ يترك خاش ــي روايتها «من قتل الس ف

مبستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ياسني أقطاي»، وبعد ثالث ساعاتٍ من االنتظار انتهى الدوام الرسمي في القنصلية»..
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ممثل المرجع السيستاني يتحدث عن زيارة األربعين ويوجه نصائح للزائرين القادمين إلى كربالء

ترتيب الدول الداعمة للسعودية بقضية مقتل خاشقجي في مؤشر حرية الصحافة ٢٠١٨

اإلمام الحسني (عليه السالم) قمة َّـ كل فضيلة 
وهذه اِّـواكب أيضاً البد أن تكون قمة َّـ كل فضيلة

كلما اقرتب ترتيب الدولة من اِّـركز األول كانت انتهاكات 
حرية الصحافة فيها أقل
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انقرة / وكاالت / البينة الجديدة
إن  ــة  تركي ــالم  إع ــائل  وس ــت  قال
ــت على أب  ــة تركية حكم محكم
ــى أم ٢٧  ــاً وعل ــجن ١٦٦ عام بالس
ــياً  ــداء جنس ــة االعت ــاً بتهم عام
ــي مدينة  ــى طفليهما وذلك ف عل
قسطموني شمال تركيا. وبحسب 
Arab- ــا بالعربي ــت تركي ما ترجم
 Posta ــع  موق ــن  ع  Turkey.com

اإلخباري التركي فإن املدعو حسن. 
ــا طفالن  ــك. ك ولديهم ك واألم مل
ــد  ــوام ق ــاً و ١٠ أع ــان ١١ عام يبلغ
ــكل  ــيا بش اعتديا عليهما جنس
ــى ضربهما  إل ــة  باالضاف ــرر،  متك
ــوء املعاملة. وأخيراً قرر  الدائم وس
ــوح ملعلمه في  ــال الب ــد األطف أح
ــارع  ــة ما يحصل لهم فس املدرس

املعلم بإخبار الشرطة.

ــر أو خجول أو  ــماع تصريح، ولو مبتس منذ مدة طويلة وآذاننا متلهفة لس
ــيق  ــة)، يتحدث عن ضرورات ترش ــكوت) مثل (ونني اخلرس باخلطأ أو بـ(البس
ــالث (البرملان،  ــات الث ــة اخملتلفة، وعلى وجه اخلصوص الرئاس ــزة الدول أجه
ــدف تخليصها من  ــي الوزارات به ــة الوزراء) وباق ــة اجلمهورية، رئاس رئاس
ــاق حركتها، وباملقابل أنهك ميزانية الدولة  الترهل اإلداري الذي أثقلها وأع

العراقية وجعلها تشكو الكساح..
ــا بينهم وهم يعدوننا  ــؤولون فيم في وقت مضى الحظنا كيف تبارى املس
ــتطول حتى اإلبريق، وأنهم وضعوا في سلّم أولوياتهم  ــيق س بعملية ترش
ــات  ــع في كروش املؤسس ــحم املتجم ــأنها أن تذيب الش ــات من ش مهم
احلكومية، الذي تراكم بفعل سياسات ونهج وإرادات قوى سياسية ترى في 
ــحم ضرورة ال بد منها لتبدو أجهزة الدولة مثل البطريق السمني الذي  الش

ليس مبقدوره الطيران مثل (الذبان) وال هو يسير بسرعة (أبو احلصني)!!
ــة د. برهم صالح  ــن رئيس اجلمهوري ــة املقبلة تتطلب م ــد بأن املرحل أعتق

ــف اآلن عادل  ــس الوزراء املكل ورئي
ــا أصابعهما  عبد املهدي أن يضع
ــف واخللل لكي  على نقاط الضع
يباشرا بشفط الشحوم والدهون 
املتكدسة بواسطة مشرط جرّاح 
ماهر وصاحب قرار قاهر كي تظهر 
ــيق،  ــر نحيف ورش ــة بخص الدول
ــك هو التصدي  وأول خطوة في ذل
ــة لتعيني نواب لرئيس  ألية محاول
ــة بعد أن ثبت لنا أن هذه  اجلمهوري
املناصب أكبر خدعة مت متريرها على 
ــة، وكذلك  ــنوات املاضي مدى الس
ــارين  املستش ــرحية  مس ــاء  إنه

الهزلية إلى األبد..
ــتباقية التي قام بها رئيس مجلس النواب  وفي هذا اإلطار فإن اخلطوة االس
ــي)، التي تضمنت حزمة إجراءات وتغييرات أطاحت بكبار  (محمد احللبوس
ــارية التابعة للبرملان  ــارين العاملني ضمن طاقم الهيئة االستش املستش
ــار ما نحن بصدده من  ــاً من مكتبه اخلاص، تأتي في إط ــاد (١٥٠) موظف وإبع

مطالب.
ــح صحفي  ــاوي) في تصري ــور (فالح العيس ــف احمل ــب عن حتال ــرى النائ وي
ــريعية  ــيختلف عملها عن الدورات التش ــة احلالية س ــدورة البرملاني أن ال
السابقة من خالل اخلطة اإلصالحية التي وضعها احللبوسي إلعادة هيبة 
ــنوات  ــلطة التنفيذية عليه طوال الس ــيطرة الس مجلس النواب بعد س
املاضية.. ومن حزمة اإلصالحات هذه عدم السماح ألي نائب بالتهجم على 
ــامي) بغرض استعراض العضالت واستمالة العواطف  احلكومة (عامي ش
ــبعنا  ــاليب بالية درجنا عليها وش ــداع الرأي العام أو االبتزاز، وهي أس وخ
ــؤوالً كبيراً واحداً قد زُجّ خلف  منها حد التخمة من دون أن نرى وزيراً أو مس
ــتعادته من صفقة  ــم نرَ ديناراً أو دوالراً واحداً متت اس ــجون، ول قضبان الس
ــرعي  ــق أو أدلة دامغة فليمارس واجبه الش ــاد.. وأرى أن من ميتلك وثائ فس
ــس ذلك فإن  ــام فوراً، وبعك ــليمها لالدعاء الع ــارع لتس ــي، وليس والوطن
ــكوته من ذهب (املا بيه خير دخانه يعمي).. آن لزمن (الظواهر الصوتية)  س
أن ينتهي.. آن لـ(البطوالت اللسانية) لبعض املسؤولني أن تتوقف.. إنه زمن 

اجلد والعمل.
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هيئة التحرير: ٠٧٩٠١١٩٥٨١٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٠٣٢١٧٢٢٥

(السنة الثالثة عشرة) العدد (٣٠٥١) -األحد - ٢١ - تشرين األول - ٢٠١٨

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

ــي الهيئة الوطنية  ــاز معاملة تقاعدية ف ــودك قدماك إلجن عندما تق
ــهد ملئات املتقاعدين الذين يراجعون  للتقاعد سوف يستوقفك مش
هذه الدائرة بغية احلصول على حقوقهم التقاعدية وهم يتنقلون من 
ــبّاك الى آخر، يتأبطون معامالتهم ويتفاجأون  غرفة إلى أخرى ومن ش
ــد أن املتقاعد  ــي أو العالني. وأكي ــك الفالن ــا ينقصها املستمس بأنه
ــاز معاملته إال بعد  ، وال يقوى على إجن ــى حقوقه كاملةً ال يحصل عل

اللتي واللتيا و(جيب ليل وخذ عتابة)..
وما لفت نظري صراحةً ودعاني إلى طرح تساؤالت كثيرة هي املراسيم 
اجلمهورية التي صدرت مؤخراً وتقضي بإحالة فخامة رئيس اجلمهورية 
ــادة نوري املاكي  ــه الثالثة: الس ــور فؤاد معصوم ونواب ــابق الدكت الس
ــامة النجيفي وإياد عالوي، إلى التقاعد. فهل سيكون حال هؤالء  وأس
ــادة املتقاعدين مثل بقية  الس
ــن املتقاعدين حيث  عباد اهللا م
ب  ــعَ ــبابيك شُ الوقوف أمام ش
ــاز معامالتهم أم  ــد إلجن التقاع
ــاز  ــيقوم بإجن ــن س ــاك م أن هن
ــوس في  ــم وهم جل معامالته
ــم،  ــزاز به ــع االعت ــوت؟! م البي
ولكن لنوضح حقيقة أساسية 
هي أن معامالت التقاعد ال تتم 
ــطرة وثمة فرق  وفق نظام املس
ــيط  ــني معاملة متقاعد بس ب
ــؤول، وليس هذا  ــد مس ومتقاع
ــاك حقيقة  ــل هن ــب، ب فحس
ــتخضع لقوانني خاصة  ــؤول س ــي أن معاملة التقاعد للمس أكبر ه
ــت كما نص عليها قانون التقاعد املوحد رقم  وامتيازات خاصة ليس

(٩) لسنة ٢٠١٤ الذي تسري نصوصه على املتقاعدين البسطاء..
أمتنى أن يبادر فخامة رئيس اجلمهورية السابق مبراجعة هيئة التقاعد 
ــه وأن يشعر اجلميع بأنه ليس من طبقة فوق الشعب  الوطنية بنفس
ــرة  ــة امليدانية املباش ــعب، وإن هذه املراجع ــراد الش ــو أحد أف وإمنا ه
ستتيح له االطالع التفصيلي على معاناة املتقاعدين وما يواجهونه 

من مصاعب أثناء ترويج معامالتهم.
ــه الثالثة  ــابق ونواب ــس اجلمهورية الس ــو أن رئي ــت أمتنى أكثر ل وكن
ــذه الدائرة وتوفير كل  ــد الوطنية ألجل دعم ه ــد زاروا هيئة التقاع ق
ــة وتؤدي ما  ــؤولياتها كامل ــة كي تنهض مبس ــتلزمات الضروري املس
ــن حقوقهم بعد  ــن الباحثني ع ــات جتاه املتقاعدي ــا من التزام عليه

عقود طويلة من العمل الوظيفي.
ــت  ــعني إال أن أقول إن هذه املقارنة التي أردتها ليس وفي اخلتام ال يس
ــاوى فيها  ــد حقيقة أننا يجب أن منضي إلى احلالة التي يتس إال لتأكي
ــاوى اجلميع في نيل حقوقهم وفق مبدأ  اجلميع أمام القانون، وأن يتس
الرعية بالسوية، ونتمنى للمتقاعدين من املسؤولني وغيرهم، السداد 

والتوفيق في عملهم.

أعتقد بأن اِّـرحلة 
اِّـقبلة تتطلب من 

رئيس الجمهورية
د. برهم صالح ورئيس 

الوزراء اِّـكلف اآلن 
عادل عبد اِّـهدي أن 

يضعا أصابعهما على 
نقاط الضعف والخلل

أتمنى أن يبادر فخامة رئيس 
الجمهورية السابق بمراجعة 

هيئة التقاعد الوطنية بنفسه 
وأن يشعر الجميع بأنه ليس 
طبقة فوق الشعب وإنما هو 

أحد أفراد الشعب وإن هذه 
اِّـراجعة اِّـيدانية اِّـباشرة 

ستتيح له االطالع التفصيلي 
على معاناة اِّـتقاعدين

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

صباح الشيخلي* 

NN �Ê�Î �Ü �«b�‘�n�Ωa
_ �Ú�Ì�Ï �é€b�i@ �Ú�Ó �«�ä€a@ �›�Á@

@ �Ú�€�Î �Ü€a@�Ò �å�Ë �u�c@ �’�Ó �ë �ä�m@ �Â �«
H �Ú�Ó�m�Ï �ñ€a@ �ä�Áa�Ï �ƒ€aI�Î

ÚÌå»m

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي
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وكاالت / البينة الجديدة
ــل  ــع التواص ــى مواق ــطون عل ــل ناش تناق
االجتماعي الفيسبوك صوراً لظاهرة أوروبية 
ــهورة انتقلت حديثاً الى اجلسر العتيق  مش
ــر العتيق  في املوصل. وبينت الصور ان اجلس
ــيجته حتفر عليها  مت تعليق أقفال على أس
ــطون ان  ــماء تعبيرا عن احلب. واكد ناش اس
هذه الظاهرة قدمية في بعض الدول االوربية 
ــاق ويحفرون اسماءهم  حيث يجتمع العش

على القفل ويعلقون القفل على اجلسر.
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ــد الوهاب جبار)  ــها الزميل رئيس التحرير (عب ــر (البينة اجلديدة)، وعلى رأس ــرة حتري تتقدم أس

ــي حسن هاشم (أبو قاسم)، بخالص العزاء واملواساة إلى الزميل (مصطفى)  وموزعها الرئيس

لوفاة والده املكتبي البصري (غازي فيصل حمود التميمي) صاحب املكتبة األهلية في البصرة 

ــنة (١٩٢٨) بأجله املوعود.. لقد كان رحيل الفقيد الغالي خسارة للصحافة  التي تأسست س

وللثقافة، حيث كان رحمه اهللا عموداً من أعمدة الثقافة وأسهم بشكل فاعل في نشر الوعي 

ــة حيث كانت مكتبته ملتقى رجال الفكر واألدب والصحافة وكل املتنورين في احملافظة.. وال منلك إال أن نقول  ــة واملعرف والثقاف

ــلف، وإن األنظار متطلعة إليه لينهض بإرث هذه املكتبة العريقة  ــم خيراً بولده (مصطفى)، فهو خير خلف خلير س إننا نتوس

ــع  ــلوان وللفقيد الراحل أن يتغمده اهللا بواس ــائلني له التوفيق والصبر والس ــكل أمانة وثقة وإخالص، س ــيرته ب ويواصل مس

رحمته، وإنا هللا وإنا إليه راجعون.

أربعينية  ــرى  ذك ــس  أم ــرت  م
ــري  فخ ــعد  «س ــل  الراح
ــي» (أبو سيف) الرجل  القيس
رف منذ نعومة  الطيب الذي عُ
ــه بالقراءة، وكان  أظفاره بولع
ــاب  والكتّ ــاء  لألدب ــاً  صديق
واملترجمني والصحفيني الذين 
ــاً  ــاناً محب ــه إنس ــدوا في وج
للخير وتقدمي العون بكل مودة 
ونكران ذات.. رحم اهللا أبا سيف 

ــي (البينة  الذي كتب يراعه ف
اجلديدة) شتى املوضوعات في 
ــا التي تهم  ــف القضاي مختل

الوطن والناس.

وكاالت / البينة الجديدة
ــاري، األنظار له  ــر ه ــذب خامت األمي ج
ــتراليا، حيث  ــي أس ــالل رحلته ف خ
ــود في  ــامت التيتانيوم األس ظهر خ
يده اليمنى، مما أثار فضول البعض 
ــامت. ويبدو أن  ــذا اخل ــر ه ملعرفة س
ــذا اخلامت  ــاري له ــر ه ــداء األمي ارت
ــبب ذكي يؤكد اهتمامه  يرجع لس
ــه مبثابة أداة  ــه، حيث إن ــؤون صحت بش
ــب وأمناط النوم.  لقياس معدل ضربات القل
ــي كثير  ــامت «Oura Ring» ف ــتخدم خ ويس
ــد الصحية  ــاس الفوائ ــان لقي من األحي
للقيلولة التي يحصل عليها البعض في 
أوقات محددة، باإلضافة إلى استخدامه 

في ضبط األهداف اليومية.
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بغداد / البينة الجديدة
أعلن مصدر في نقابة الصحفيني 
ــني النقابة  ــن اتفاق ب العراقيني ع
ــداد وأمانة  ــس محافظة بغ ومجل
بغداد على إطالق تسمية (شهداء 
ــارع املمتد  ــى الش ــة) عل الصحاف

بني مجلس محافظة بغداد ووزارة 
ــة املنطقة  ــد بواب ــط عن التخطي
اخلضراء املسمى (شارع السفارة 
ــي  مرع ــو  جل ــادي  ه ــة).  اإليراني
ــي للحريات  ــس املرصد العراق رئي
ــي نقابة الصحفيني  الصحفية ف

ــرار تكرميا  ــذا الق ــني عد ه العراقي
ألرواح الصحفيني الذين قضوا في 
والكلمة املضحية  احلرية  ــبيل  س
ــا  مضيف ــم،  ولزمالئه ــرهم  وألس
ــن مجموعة  ــرار جزء م ــذا الق أن ه
إجراءات يجب أن تتخذ لدعم حرية 

الصحافة والتعبير وان تدعمها 
لتمكني  قانونية  ــريعات  تش
الصحفيني ووسائل اإلعالم 
ــن أداء دورهم الفاعل في  م
وحرية  ــة  الدميقراطي دعم 

التعبير.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــزة يانصيب  ــة جائ ــزت قيم قف
ــة  األميركي ــز»  مليون ــا  «ميغ
ــل  ــار دوالر قبي ــة امللي ــى قراب إل
ــجل  ــر، لتس ــحب املنتظ الس
ــى اإلطالق  ــى قيمة لها عل أعل
ــبة للجائزة، وثاني أعلى  بالنس
قيمة جلائزة يانصيب في تاريخ 
ــد جائزة  ــدة بع ــات املتح الوالي

باوربول التي بلغت ١٫٥٨٦ مليار 
ــت في ٢٠١٦. وقفزت  دوالر ودُفع
ــن ٦٦٧ مليون  ــزة م ــة اجلائ قيم
دوالر يوم الثالثاء املاضي عندما 

ــتة  لم يظفر أحد باألرقام الس
احملظوظة. وجتري باوربول سحباً 
ــزة  ــى جائ ــوم عل ــالً الي منفص
ــا ٤٣٠ مليون  ــب قيمته يانصي
ــة  ــة الفوري ــغ القيم دوالر. وتبل
ــزة ميغا مليونز ٥٤٨ مليون  جلائ
دوالر، لكنها ميكن أن ترتفع إلى 
ــون دوالر على أن تدفع  ٩٦٠ ملي

على ٢٩ عاماً.

وكاالت / البينة الجديدة
ــه مت بيع نيزك  ــت صالة مزادات أمريكية أن أعلن
قمري كان جرى اكتشافه شمال غربي افريقيا 
ــن ٦٠٠ الف دوالر.  ــي، مقابل أكثر م العام املاض
ــي مدينة  ــزادات ”آر آر“ ف ــة م ــم تفصح صال ول
بوسطن األمريكية عن هوية البائع أو املشتري، 

ــيذهب إلى  ــا قالت إن النيزك القمري س ولكنه
ــي فيتنام. وقال  ــوك باجودا“ ف مجمع ”تام تش
ــزادات بوبي  ــس التنفيذي لصالة امل ــب الرئي نائ
ليفينجسنت، إن العرض الفائز بالنيزك جاء من 
ــي منطقة ”ها نام“  ــل للمجمع الذي يقع ف ممث

جنوبي فيتنام.
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