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في البدء البد من تسجيل التقدير واالحترام واالمتنان لعدد ليس 
بالقليل من اعضاء في البرملان اثبتوا سواء في الدورات السابقة 
ــي وتفانيهم في  ــهم الوطن ــيد حس او الالحقة التزامهم وجتس
ــريعي على احسن ما يرام لكن  العمل واداء دورهم الرقابي والتش
ــدد الكبير من  ــعبنا صراحة ذلك الع ــا يحز في نفوس ابناء ش م
ــان حتى صارت  ــات البرمل ــن ادمنوا الغياب عن جلس ــواب الذي الن
ــعبنا  ــاف وال من دري).. ش ــات ظاهرة عادية جداً و(ال من ش الغياب
ــن يتغيبون  ــم زعالن على م ــواب واهللا العلي العظي ــادة يان ياس
ــال عنه بأنه  ــرف اقل ما يق ــن دونه في تص ــروع او م ــبب مش لس
استهانة مقصودة بالشعب الذي خرج لينتخب من اعتقد انهم 
ــات وواجبات في  ــل ويؤدون ما عليهم من التزام ــه خير متثي ميثلون

الرقابة وتشريع القوانني ذات 
ــة  اليومي ــه  بحيات ــة  الصل
ــتقبله  ملس ــة  والضامن
ــداً ان  ــرق.. تتذكرون جي املش
اجللسة (٢٩) التي كان مقرراً 
ــد املاضي  ــد يوم االح ان تعق
(٣٠ حزيران ٢٠١٩) أجلت ملدة 
ساعة لعدم اكتمال النصاب 
ــاب عنها جمع غفير  حيث غ
من السادة النواب األمر الذي 
ــس النواب  ــع برئيس مجل دف
ــى  ال ــي)  احللبوس ــد  (محم

اشهار الكارت االصفر وقالها امام املأل انه سيعلن اسماء النواب 
ــم تعلن تلك  ــف ل ــني ليطلع الناس عليها لكن مع االس املتغيب
ــى ذوي األلباب  ــباب لم تعد خافية عل ــماء وقد ال تعلن ألس االس
ــني» التي عقدها  ــة امس الـ «الثالث ــررت الظاهرة ففي جلس وتك
مجلس النواب حضرها فقط (١٧٢) نائباً من اصل (٣٢٩) نائباً أي ان 
مجموع الغياب هو (١٥٧) نائباً االمر الذي يدعونا نحن كصحافة 
مسؤولة وملتزمة بقضايا الشعب ألن نطلق صافرة االنذار ونقول 

اعلنها ياحلبوسي فالشعب ما عاد يطيق االنتظار.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار* 

  جلسة امس الـ 
«الثالثني» التي عقدها 
مجلس النواب حضرها 
فقط (١٧٢) نائباً من اصل 
(٣٢٩) نائباً أي ان مجموع 
الغياب هو (١٥٧) نائباً

@Ê˝«ã@k»í€a
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ـــ(٣٠) من  ــته ال ــد مجلس النواب جلس عق
ــنة التشريعية  دورته النيابية الرابعة للس
ــريعي الثاني  ــل التش ــن الفص ــى ضم االول
ــب االول لرئيس اجمللس  ــة النائ امس برئاس
ــاً  نائب  (١٧٢) ــور  وبحض ــي)  الكعب ــن  (حس
ــاً اي بغياب (١٥٧)  ــط من اصل (٣٢٩) نائب فق
ــرة البد  ــر ظاهرة خطي ــذا ما يؤش ــاً وه نائب
ــوات االوان. وقد قرر  ــن التصدي لها قبل ف م
مجلس النواب متديد فصله التشريعي ملدة 
ــهر واحد ويأتي القرار بغية اجناز القوانني  ش
ــز الواقع اخلاص  ــهم بتعزي املهمة التي تُس
ــياق ذي صلة أعلن عضو  باملواطنني.وفي س
ــاعدي)،  ــة النيابية (صباح الس جلنة النزاه
ــب إلى رئيس  ــن تقدمي طل ــس الثالثاء، ع ام
ــي) بعقود  مجلس النواب (محمد احللبوس
ــاعدي  ــذ عام ٢٠٠٦. وقال الس الكهرباء من
ــر صحفي عقده مببنى البرملان ، إنه  في مؤمت
ــدور الرقابي جمللس  ــن تفعيل ال ــاً م «انطالق
ــية  ــواب  الذي يعتبر من مهامه االساس الن
ــريعي للقوانني  ــة التش ــوازي مهم ــي ت الت
ــالح وضمن  ــروع االص ــع مش ــجاماً م وانس
ــي ميارس النائب دوره الرقابي  النظام الداخل
من خالل االستجواب واللجان التحقيقية». 
وأشار إلى أن «مشكلة الطاقة الكهربائية 

ــاكل التي لم جتد احلكومات  تعتبر من املش
ــا وخصص لها  ــة حلوال جذرية له املتعاقب
ــرات املليارات   ــابقة عش في امليزانيات الس
ــة الكهربائية واالن  ــر الطاق ــل توفي من اج
ــر بعد التغيير  ــابع عش ندخل الصيف الس
ــكلتها صيفا بعد  ــوء مش ــاء تس والكهرب
اخر». وأضاف الساعدي، أن «االكثر ايالما ان 
التخصيصات املالية تزداد سنة بعد اخرى»، 
مبيناً أن «ميزانيات مشاريع الكهرباء جتاوزت 
الـ(٥٠) مليار دوالر مبا يعادل ٥٠ الف ميغاواط 
ــا يعتبر مصدرا حقيقيا الكثر من ٢٠ الف  مم
ميغاواط باعتبار ان االحتياج الفعلي هو ٣٠ 
الف ميغاواط». وأشار إلى أن «املشكلة في 
ــا في ادارتها  ــت في االموال وامن العراق ليس
ــات».  املؤسس بادارة  ــليم  الس والتخطيط 
ــكلة احلقيقية تكمن في  ــح أن «املش وأوض
الفساد الذي يعشش في مؤسسات الدولة 

ومنها الكهرباء.
ــي، ان  ــدر امن ــف مص ــأن آخر كش ــي ش وف
ــر منظومات مراقبة  السعودية قامت بنش
ورصد جوي على احلدود مع العراق، مبينا ان 
ــف مواقع نفطية  ــك جاء بعد تقارير قص ذل
ــيرة انطلقت  ــرات مس ــن طائ ــعودية م س
ــة خليجية عن  ــراق. ونقلت صحيف من الع
ــؤولني امنيني سعوديني  املصدر قوله ان مس
ــر  ــد تقاري ــني بع ــؤولني عراقي ــوا مبس اتصل

ــل العراق  ــيرة من داخ ــالق طائرات مس انط
ــعودية، مبينا ان  ــع نفطية س ــرب مواق لض
ــب العراقي  ــغ اجلان ــعودي ابل ــب الس اجلان
ــره منظومات مراقبة ورصد جوي على  بنش
ــراق. وأضاف أن  ــع الع ــدودي م ــريط احل الش
ــد العزيز)  ــلمان بن عب ــعودي (س امللك الس
ــدي)  ــد امله ــادل عب ــوزراء (ع ــس ال ــغ رئي أبل
ــذه الهجمات على  ــرار مثل ه ــورة تك بخط
ــك  ــن وأهمية أن ميس ــني البلدي ــات ب العالق
ــب العراقي من احلدود  اجليش العراقي اجلان
ــب  ــلحة عنه، بحس ــد اجلماعات مس ويبع
ــتقبل وزير  ــر اس ــب آخ ــن جان الصحيفة.م
ــاء  ــس الثالث ــمري)، ام ــاح الش ــاع (جن الدف

ــاد عالوي).  ــة ائتالف الوطنية (اي رئيس كتل
ــر بيان للوزارة، ، انه في بداية اللقاء هنأ  وذك
ــر الدفاع  ــالف الوطنية وزي ــس كتلة ائت رئي
ــه جرى خالل  ــنمه منصبه. واضاف ان لتس
ــورات الوضع  ــاء التباحث حول آخر تط اللق
ــد وزير الدفاع إن القوات األمنية  األمني. واك
ستمضي قدماً للمحافظة على روح النصر 
ــا النائمة أينما وجدت.  وللقضاء على اخلالي
ــر النائب عن حتالف  ــى صعيد آخر اعتب وعل
ــي)، امس الثالثاء،  الفتح (عبد األمير املياح
أن ما شهدته احملافظات مؤخراً هي عمليات 
ــخصيات  ــزاب وش ــابات ألح ــة حس تصفي
ــار  متنفذة في مجالس احملافظات، فيما أش

ــني. وقال  ــة احملافظ ــباق إلزاح ــى وجود س إل
ــهر  ــي ، إن الفترة األخيرة وخالل األش املياح
ــهدت عمليات تصفية  القليلة املاضية ش
ــخصيات متنفذة في  حسابات ألحزاب وش
ــني. وتابع، أن  ــات واحملافظ ــس احملافظ مجال
حجم املنصب والصالحيات يجعل اجلميع 
ــه من  ــة علي ــاول الهيمن ــه ويح ــر إلي ينظ
ــتهداف وصراعات حزبية  خالل عمليات اس
ــي العديد من  ــب ف ــى املنص ــول عل للحص
احملافظات، وهناك سباقات إلزاحة احملافظني 
ــاً أن كل  ــى املنصب، مضيف ــيطرة عل والس
ــبقية  ــا األولوية واألس ــر أن له ــة تعتب كتل

باحلصول على املنصب.

ــد النائب  ــية اك ــورات السياس ــي التط وف
ــائرون (غايب العميري)، امس  عن حتالف س
الثالثاء، ان حتالفه لن يسمح بتمرير االسماء 
ــوكاالت  وال ــة  اخلاص ــات  للدرج ــحة  املرش
ــا بالعمل خالل  ــلها وتلكؤه ــت فش ممن ثب
السنوات السابقة. وقال العميري ، إن تكرار 
ــماء واصرار كتل سياسية على  بعض االس
ــغل مناصب ودرجات  طرحها من جديد لش
ــة ولم  ــا لفترة طويل ــم جتربته ــة، رغ خاص
ــؤ بالعمل هو امر  ــل والتلك تثبت اال الفش
ــمح به، مبيناً ان متسك  غير مقبول ولن نس
ــي  ــا ه ــماء دون غيره ــراف باس ــض االط بع

اسباب حزبية ولتحقيق مكاسب ضيقة.
ــة  ــو جلن ــذر عض ــة ح ــياق ذي صل ــي س وف
ــعمي)، من  ــد اجلش ــة (خال ــة النيابي النزاه
ــتبدال دولة عميقة  ــص املناصب واس حتاص
ــجل خرقاً  ــعمي اننا نس بأخرى. وقال اجلش
ــه أبقاء املناصب  ــة الوزراء لتالفي على رئاس
ــق  ــاً بتحقي ــا اخفاق ــاداً اياه ــة، ع بالوكال
ــي الذي تعهد به.  واضاف  البرنامج احلكوم
ــة قد  ــة املعارض ــة النيابي ــة احلكم ان كتل
ــذا اخلصوص وكذلك  تكون لها إجراءات به
ــدرج الوظيفي باالعتبار،  ــب أن يؤخذ الت يج
محذراً من حتاصص املناصب واستبدال دولة 

عميقة بأخرى.

بغداد / 
ــاط، امس  ــادي العراقي باقر املش ــس االقتص ــس إدارة اجملل ــد عضو مجل اك
ــن طريق التوطني خطوة جيدة  ــاء، ان دفع احلكومة لرواتب املوظفني ع الثالث
ــر اجلمود املصرفي.وقال في بيان صحفي ان قرار احلكومة  بدفع رواتب  لكس
ــة خطوة مهمة في طريقها  ــني من خالل البنوك احلكومية والتجاري املوظف

الى كسر جمود املواطن العراقي في التعامل مع البنوك احمللية والعاملية .
ــة للمواطن بالقطاع  ــاهم بتعزيز الثق ــار إلى أن خطوة التوطني ستس واش
ــة التي يترواح عمرها  ــل تقليل االعتماد على األوراق النقدي املصرفي من اج

حوالي ١٥٠٠ عاماً.
ــي العملة احمللية وتصبح جزءا  ــنة، رمبا تختف وتابع انه في ظرف ٢٠ او ٣٠ س
من التاريخ وحتل محلها البطاقة االئتمانية، الفتا الى ان الهدف األساس من 
ــيد واملصارف اخلاصة هو  ــب املتبعة من مصرف الرافدين والرش توطني الروات

إشاعة ثقافة التعامل مع البنوك بني العراقيني.
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البرلمان يعقد جلسته الـ(30) بغياب (157) نائبا «بس»!! ويمدد فصله التشريعي شهراً واحداً

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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حتى (الطوبة) العراقية لم تسلم من الحرائق .. تماس كهربائي يحرق كرفانات نادي الشرطة ببغداد 

البصرة / 
ــرة  ــة البص ــس محافظ ــوت مجل ص
ــوارع  ــاء، على تبليط ش ــس الثالث ،ام
 ٧٠ ــغ  مببل ــات  البلدي ــاع  قط ــن  ضم
ــون دينار.وقال رئيس  ــار و ٦٧٧ ملي ملي
ــة مبجلس  ــط واملتابع ــة التخطي جلن
ــأت املنصوري  ــة البصرة نش محافظ
في تصريح :إن» مجلس البصرة صوت 

ــة املنعقدة  ــته االعتيادي خالل جلس
ــاريع ملناطق  ــك املش ــى تل ــس، عل ام
ــاو ، الهارثة ، ام قصر ،  ــيبة ، الف (الس
ــفوان ، شط العرب )».يشار  الى ان  س
مجلس محافظة البصرة صوت خالل 
ــة ( ٢٣٤ )  ــته االعتيادية املرقم جلس
ــة االمام الصادق (ع)  على حتويل ناحي

إلى قضاء.

@…Ìâbífl@Û‹«@p�ÏñÌ@Òäñj€a@è‹©
âb‰ÌÖ@âbÓ‹fl@70�€a@ãÎbvnÌ@Õ‹j∂@¡Ó‹jn‹€

قوبــل االمر الديواني الــذي اصدره رئيس 
الــوزراء القائــد العــام للقــوات اِّـســلحة 
الســيد (عادل عبــد اِّـهــدي) وتضمن (١٠) 
نقــاط  تمحــورت حــول ضــرورة انهــاء 
اِّـظاهر اِّـســلحة وارتباط الحشــد رسمياً 
بالقائــد العــام للقــوات اِّـســلحة وانهــاء 
جميع التســميات التي كانت تســتعمل 
خالل فرتة الحرب على داعش واستبدالها 
بتســميات عســكرية (فرقة، لواء، فوج...

الخ) ردود فعل ايجابية.

فقد أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، انفكاك 
ــا صدر عن  ــاد مب ــكاكاً تاماً عنه، فيما أش ــالم انف ــرايا الس س
ــد الشعبي. وقال الصدر  رئيس مجلس الوزراء مبا يخص احلش
ــه ، إن ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء  ــي تغريدة على موقع ف
ــوة أولى صحيحة  ــعبي أمر مهم وخط ــد الش مبا يخص احلش
ــاك، أال انني  ــة ال تهزها الرياح من هنا وهن ــو بناء دولة قوي نح
ــة وعادلة، وما  ــدم تطبيقها بصورة صحيح ابدي قلقي من ع
يهمني هنا أيضاً أن تكون سرايا السالم التي أمرت بتشكيلها 
ــا.. وعلى األخ ابي  ــى، لذلك ومن فوره ــابقاً هي املبادرة االول س
ــم وغيرها  ــر التطبيق فوراً وذلك بغلق املقرات وإلغاء اإلس ياس
ــكورين باألوامر  ــوة االعزاء مش ــر ورجوع جميع االخ ــن األوام م
ــنبقى على  ــى اجلهات املعنية. وبني زعيم التيار الصدري، س إل
ــى اخلطر، كما  ــعبه إل ــا إذا تعرض العراق وش ــا فيم جهوزيتن

عهدمتونا وعهدمت االخوة اجملاهدين ضد االحتالل واإلرهاب.
ــس اخلزعلي،  ــل احلق قي ــام لعصائب اه ــني الع ــا غرد االم كم
ــأن قرار رئيس الوزراء عادل عبد املهدي االخير حول احلشد  بش
ــه، ان قرار رئيس مجلس  ــعبي. وقال اخلزعلي في تغريدة ل الش
ــد جزءا  ــوة باالجتاه الصحيح ليكون احلش ــوزراء االخير خط ال
ــاوالت حله  ــل مح ــلحة ويفش ــا وثابتا من القوات املس مهني
ــن التجاذبات  ــعبي ع ــد الش ــه. واضاف ان ابعاد احلش او دمج
ــتية كفيل  ــية وتوفير ما يحتاجه من قضايا لوجس السياس
بضمان قوة احلشد الشعبي ليقوم بواجبه املقدس في ضمان 

امن العراق  ومستقبله.
ــار احلكمة املعارض عمار احلكيم، امس  في حني ثمن رئيس تي
ــد  ــأن احلش ــس الوزراء عادل عبد املهدي بش ــاء، قرار رئي الثالث
ــازم وواضح.  ــكل ح ــدا اننا ننتظر تنفيذه بش ــعبي، مؤك الش

ــالح  وقال احلكيم في تغريدة له عبر موقع تويتر ، ان حصر الس
ــييس املؤسسة العسكرية  بيد الدولة واحلرص على عدم تس
ــوى االنتماء الوطني ،  ــة وابعادها عن كل االنتماءات س واالمني
تعد من اهم االولويات التي يجب على احلكومة تطبيقها كما 

وعدت بذلك.
ــة وليد  ــدر البرملاني ــم كتلة ب ــدى املتحدث باس ــن جانبه أب م
ــهالني، امس الثالثاء، ترحيب كتلته باألمر الديواني الذي  الس

أصدره القائد العام للقوات املسلحة عادل عبد املهدي والذي 
ــك األمر مثّل  ــعبي، وفيما بني أن ذل ــد الش يخص احلش
ــس حتالف الفتح  ــة طرحت قبل عامني من قبل رئي رؤي
ــتبقى  ــدر كانت ومازالت وس ــري، أكد أن ب ــادي العام ه

ملتزمة وسبّاقة في بناء الدولة وإعادة هيبتها.
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 بغداد /  
 كشف نائب رئيس الوزراء، وزير النفط ثامر الغضبان، 
ــأن اإليفاء  ــاء بِش ــيطلقه االعض ــام س ــرار ه ــن ق ع
ــك للنفط بفيينا.جاء ذلك  بالتزاماتهم في مؤمتر اوب
ــوزراء عادل عبد  ــراه رئيس ال ــالل اتصال هاتفي اج خ
ــر الغضبان.وذكر بيان  ــه وزير النفط ثام املهدي بنائب
ــة مجريات  ــالل االتصال متابع ــرى خ ــه، انه ج ملكتب

ــة وصول  ــد على اهمي ــط، والتاكي ــر اوبك للنف مؤمت
ــتقرار االسعار  اعضاء املنظمة الى اتفاق يحفظ اس
ــهر التسعة املقبلة، وكذلك اهمية التعاون  في االش
مع دول من خارج اوبك كروسيا لتحقيق هذا الهدف.

ــكل جيد، وان  واكد وزير النفط ان املباحثات جتري بش
هنالك قرارا قويا لدى االعضاء باإليفاء بالتزاماتهم.

بغداد / 
ــف مصدر امني، عن عدد املطلوبني املتواجدين  كش
ــماءهم معممة عبر  ــا ان اس ــراق، مبين ــارج الع خ
ــل االنتربول.وقال املصدر ، ان  ــرة احلمراء من قب النش
ــدون االن خارج  ــن ٦٠٠ مطلوب يتواج هناك اكثر م
العراق بتهم جنائية مختلفة.واضاف ان من بينهم 

ــال العام،  ــني بقضايا اختالس امل ــيني متهم سياس
ــرة  ــة عبر النش ــماءهم معمم ــى ان اس ــيرا ال مش
ــف مدير اإلنتربول  ــن قبل االنتربول. وكش احلمراء م
ــن، في ١٠  ــرج عبد الرحم ــواء صادق ف ــي الل العراق
ــراء دولية  ــرة حم ــران ٢٠١٩، عن صدور ٦٥٣ نش حزي

بحق عراقيني مطلوبني ل بغداد.
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النائب  امس  انتخب 
ــهالني)  الس ــد  (ولي
ــة  للجن ــاً  رئيس
ــة  و(عائش ــات  اخلدم
املساري) نائباً للرئيس 
فيما انتخبت النائب 
ــادل)  ع ــتون  (بيس

مقرراً.

ÊbΩ5€a@ÚïâÏi



السنة الرابعة عشرة / العدد (٣٢١٧) االربعاء ٣ / ٧ / ٢٠١٩

lbÁâ�a@Û‹«@âbñn„¸a@Ü»i@’ibé€a@Âfl@ÙÏ”c@‚ÏÓ€a@÷aä«@ÊÏ◊@÷aä»€a@ø@bËmaâb‡rnça@…ÓçÏn€@ÚÌâÏÿ€a@pb◊äí€a@Ï«ÜÌ@ÔçÏj‹ßa

2

ÚflÏÿßa@âbéfl@·ÌÏ‘n€@›i@Üy˛@�bœaÜËnça@oéÓ€@Ú‡ÿßa@Úôâb»fl@ZÔæc@fiÎ˚éΩ@·Óÿßa

NO.3217.WED.3.JUL.2019

بغداد / البينة الجديدة 
ــيارات  ــديد قروض الس ــس الثالثاء، أن مدة تس ــن، ام ــن مصرف الرافدي أعل
للموظفني واملتقاعدين بالتقسيط تصل إلى خمس سنوات بضمنها ثالثة 
أشهر فترة إمهال. وقال املكتب اإلعالمي للمصرف، إن منح قروض السيارات 
ــم لدى املصرف ومن  ــون من الذين مت توطني رواتبه ــف أو املتقاعد يك للموظ
ــار إلى أن على املوظف أو املتقاعد املوطن  حاملي البطاقة االلكترونية. وأش
راتبه لدى املصرف والراغب بشراء السيارة اإلطالع على الشروط ومواصفات 
ــة. وكان مصرف  ــئ عاملية رصين ــي أن تكون ذات مناش ــيارة التي ينبغ الس
ــيارات للموظفني  ــس األول األحد، عن إطالقه قروض الس ــن أعلن، أم الرافدي

واملتقاعدين وبدون كفيل عن طريق البطاقة االلكترونية.

بغداد / البينة الجديدة
ــيد عمار احلكيم،  أكد رئيس تيار احلكمة الوطني الس
امس الثالثاء، ان معارضة تيار احلكمة الوطني ليست 
ــار احلكومة. ــل تهدف لتقومي مس ــتهدافاً ألحد، ب اس
ــان ملكتب زعيم تيار احلكمة الوطني ان رئيس  وذكر بي
ــتقبل  ــيد عمار احلكيم اس تيار احلكمة الوطني الس
ــام لالمم املتحدة في  ــه في بغداد ممثل االمني الع مبكتب
ــتجدات  ــخارت وبحث معها مس ــراق جنني بالس الع
ــي محليا واقليميا ومدى تأثر العراق  الوضع السياس
ــيد عمار احلكيم  ــاف البيان ان الس ــره بها. وأض وتأثي
ــي يتبناها  ــف املعارضة الت ــخارت مل ناقش مع بالس
ــددا  ــي املرحلة احلالية، مش ــة الوطني ف ــار احلكم تي
ــه ملا له من دور  ــرورة تفهم دور املعارضة ودعم على ض
ــي والتأسيس جلناحي  ــتقرار النظام السياس في اس
الدميقراطية في املرحلة القادمة مع جتديد دعوته الى 
رفد املعارضة بالرؤى واالفكار النضاجها اكثر كتجربة 
ــيد احلكيم تأكيده  عراقية فريدة.ونقل البيان عن الس
ــتهدافاً الحد  ــت اس ــة احلكمة ليس ــى ان معارض عل
ــح االخطاء  ــار وتصحي ــى تصويب املس ــا تهدف ال امن
وتقومي مسار احلكومة، مشددا على ضرورة استكمال 
الكابينة احلكومية وانهاء هذا امللف الذي طال كثيرا 
وفسح اجملال للكفاءات العراقية لشغل املناصب.من 
ــب البيان ان  ــة االمم املتحدة بحس ــا اكدت ممثل جهته
ــتولي املعارضة اهتماما مشابها  املنظمة الدولية س
ــي مجال التدريب  ــية خاصة ف لباقي الكتل السياس

فضال عن تأكيدها لدعم املنظمة االممية للعراق.
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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
دعا رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي، 
الشركات الكورية إلى توسيع استثماراتها 
َّا  ــراق، فيما أكد أن عراق اليوم أقوى ممِ في الع
ق انتصاره على اإلرهاب. كان عليه بعد أن حقَّ

ــس  ــي، ان رئي ــب احللبوس ــان ملكت ــر بي وذك
ــار رئيس  ــتقبل، مستش مجلس النواب اس
جمهورية كوريا اجلنوبية للشؤون اخلارجية 
ــاء  ــغ دو، والوفد املرافق له من رؤس هان بيون
ــل البرملانية للحزب احلاكم واملعارضة،  الكت
والسفير الكوري اجلنوبي لدى العراق.وأضاف 
ــاء العالقات  ــالل اللق ــا خ ــني بحث أن اجلانب

ــي خالل اللقاء،  ــني البلدين. وأكد احللبوس ب
ضرورة تعزيزها في اجملاالت االقتصادية، داعياً 
ــيع  ــركات الكورية على توس ــى حثِّ الش إل
ــاهمة في  ــي العراق، واملس ــتثماراتها ف اس
عملية البناء والتنمية في املدن احملررة.وأشار 
ــا كان عليه بعد  َّ ــراق اليوم أقوى ممِ ــى أن ع إل
ــاب، وأن الوقت  ــق انتصاره على اإلره أن حقَّ
ــراكة اقتصادية  ــة وش ــان لبناء عالق قد ح
واسعة بني البلدين، واستثمار هذه العالقة 
لتحقيق مصالح الشعبني املشتركة. وشدد 
احللبوسي، على أن سياسة مجلس النواب 
العراقي ماضية لدفع احلكومة وتشجيعها 

ــية وتعزيز  على تطوير العالقات الدبلوماس
ــا اجلنوبية  ــة كوري ــع جمهوري ــراكة م الش
ــن جانبه،  ــكل عام. م ــيا بش ــارة آس ودول ق
ــوري اجلنوبي  ــس الك ــار الرئي ــاد مستش أف
ــتقرار وتغلَّب على  ــق االس ــراق حقَّ ــإن الع ب
ا احلاجةَ لتعزيز  ــدً ــات الكبيرة، مؤك الصعوب
ــاء  ا، فيما عبَّر رؤس ا وبرملانيًّ التعاون حكوميًّ
ــم واملعارضة في اجلمعية  كتل احلزب احلاك
ــتركة  ــة عن رغبتهم املش ــة الكوري الوطني
ــع العراق،  ــي م ــاون البرملان ــز التع ــي تعزي ف
ــاء والتنمية في  ــة البن ــاهمة بعملي واملس

جميع اجملاالت.

بغداد / البينة الجديدة
اتهم اعضاء في مجلس النواب، امس 
الثالثاء، هيئة االستثمار بالتسبب في 
التهجير القسري الآلف املواطنني من 
مناطقهم حول مطار بغداد، مشيرين 
الى أن الهيئة منحت اجازات استثمار 
في تلك املناطق دون الرجوع للجهات 
ــبلي  ــة. وقال النائب عمار الش اخملتص
في مؤمتر صحفي مشترك عقده، امس 
ــي، إن هيئة  ــة زيتون الدليم مع النائب
ــتثمارا الراض  ــت اس ــتثمار منح االس
زراعية كانت قد وزعت وفق قانون ١١٧ 
لسنة ١٩٧١، معتبرا أن منح االستثمار 
في تلك االراضي تسبب بعمل تهجير 
ــاحة  ــري الالف املواطنني في مس قس
١٠٥ الف دومن حول مطار بغداد. وأوضح 
الشبلي أن عقود االستثمار تلك مررت 
في وقت الفترة االنتقالية قبل تسنم 
عبد املهدي رئاسة الوزراء، داعيا رئيس 
ــي عبد املهدي النقاذ اكثر  الوزراء احلال
ــرة من  ــاحات كبي ــزل ومس ٧ االف من

ــيتم جتريفها. واشار الى  البساتني س
ــابقا  ــد املهدي كان قد وعدنا س أن عب
ــاء ومراجعة جميع القرارات التي  بالغ
ــرة االنتقالية، الفتا  صدرت خالل الفت
ــد املهدي نفذ وعده بالكثير  الى أن عب
ــل بان مينع هذا  ــن القضايا ولدينا ام م
ــال  ــبلي قائ ــع الش ــا. وتاب ــرار ايض الق
ــتثمار  ــى هيئة االس ــلنا كتابا ال ارس
ــني فيه هذا  ــة مجلس الوزراء نب وامان
ــتثمار  ــر مبنح اجازة االس اخلرق الكبي
دون الرجوع للجهات اخملتصة، مشددا 
على أن االهالي يرفضون منح اراضيهم 
ــتثمار.  اس ــركة  ش الي  ــم  ومنازله
ــركة داماك  ــبلي الى أن ش ولفت الش
ــرة ما يجعلها غير  ــركة خاس هي ش
مؤهلة، الخذ استثمار انشاء مشاريع 
وبناء مساكن. من جانبه قال القيادي 
في حتالف االصالح واالمني العام حلزب 
ــاري، في بيان  احلق الوطني احمد املس
ــجع احلكومة  إنه في الوقت الذي نش
ــه والذي  ــط ل ــتثمار اخملط ــى االس عل

ــن وليس  ــة املواط ــي مصلح يكون ف
ــا بصدور قرار من  بالضد منه، تفاجئن
ــته رقم ١٧٥  مجلس الوزراء في جلس
ــنة ٢٠١٩ املوافقة على على منح  لس
ــعة من األراضي في  ــاحات شاس مس
ــار من مناطق حزام بغداد  محيط املط

ــذه املناطق  ــح أن ه ــتثمار. وأوض لالس
ــائر  ــدد كبير من العش ــة من ع مأهول
ــنني  ــذ مئات الس ــكن من ــي تس والت
فيها ولديهم سندات تثبت ملكيتها 
ويقدر عدد القاطنيني في هذه املناطق 
ــمة. وتابع في سبيل  بـ(٢٥٠) الف نس

ــراره باملصادرة  ــس ق ــدر اجملل ــك أص ذل
ــا  ــاحات ومنحه ــك املس ــة لتل اجلبري
ــتثمر، وان القرار املذكور له اثار  للمس
ــاهم  ــى املواطنني الن يس ــلبية عل س
ــم وتهجيرهم  امالكه ــادرة  ــي مص ف
ــح عليهم  ــرر واض ــه ض ــي في وبالتال
ــرار احلكومة على  ــتغرب اص ومن املس
ــن اعتراضات  ــم م ــذه على الرغ تنفي
ــية  االهالي وكثير من القوى السياس
ــي  ف ــاهم  ــرار يس الق ان  ــا  وباعتقادن
ــن باحلكومة وله  ــة املواط اضعاف ثق
ــتقبلية.وطالب  تداعيات خطيرة مس
املساري رئيس الوزراء مبراعاة مصلحة 
ــور ملا  ــرار املذك ــاء الق ــني والغ املواطن
يتسببه من ضرر فادح على املشمولني 
وممتلكاتهم في ظل مايعانيه املواطن 
من ضعف اخلدمات االساسية املقدمة 
ــرورة أن يقتصر  ــى ض ــددا عل ــه، مش ل
ــروع على االراضي غير املشغولة  املش
ــائر  ــني من ابناء عش ــن قبل املواطن م

املنطقة والتي تعتبر اراضي شاغرة.

بغداد / البينة الجديدة 
اعلنت مديرية املرور العامة، عن حملة كبرى 
ــاء مخالفة الوقوف املمنوع في مناطق  النه
بغداد. وقالت املديرية إنه حسب امر وتوجيه 
مدير املرور العام اللواء عامر خضير العزاوي 
ــر على عمل مفارز ودوريات  ــرافه املباش وإش
املرور جانبي الكرخ والرصافة، أوعز بتكثيف 

ــة ومنها  ــق املهم ــن املناط ــراءات ضم اإلج
شارع الربيعي ضمن منطقة زيونة بإشراف 
ــم مهدي امر قاطع مرور بغداد  العميد هاش
اجلديدة وضباط املناطق لتنفيذ حملة كبرى 
ــت املديرية،  ــوف املمنوع. واضاف النهاء الوق
ــدد كبير من  ــفرت عن حجز ع أن احلملة أس

املركبات ومنع الوقوف اخلاطئ.
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ــي رئيس البرملان اإليراني،  عجز .. قال علي الريجان
ــي دونالد ترامب لم يتمكن من  إن الرئيس األمريك
ــاء حتالف مع الدول «املتهالكة» في املنطقة  إنش
ــس الثالثاء في  ــي ام ــاف الريجان ــران. وأض ــد إي ض
ــى  ــمي، «عل ــون الرس ــا التلفزي ــات نقله تصريح
ــيد ترامب إدراك أنه عندما يتحدث أحد بلغة  الس
ــرة فإنها تصبح  ــن التنمر ضد أمة متحض تنم ع
أكثر تكاتفا». وأعلنت إيران، أمس االول االثنني جتاوزها احلد املسموح 

الحتياطاتها من اليورانيوم اخملصب (٣٠٠ كيلوغرام).
نشر .. نشرت السعودية منظومات مراقبة على حدودها مع العراق، 
ــعودية من  بعد تقارير عن قصف مواقع نفطية س
ــيرة انطلقت من العراق. ونقل املوقع،  طائرات مس
ــؤولني  امس الثالثاء، عن مصدر أمني قوله إن مس
ــؤولني عراقيني بعد  أمنيني سعوديني اتصلوا مبس
ــيرة من األراضي  ــالق طائرات مس ــر عن «انط تقاري
ــعودية»،  ــتهداف مواقع نفطية س العراقية، الس

وأبلغوهم بنشر منظومات مراقبة ورصد جوي.

ــلطة القضائية  ــم الس إعدام .. قال املتحدث باس
ــماعيلي، إن الصني  ــني إس ــالم حس ــة، غ اإليراني
ــح الواليات  ــا كان يعمل لصال ــت جاسوس أعدم
ــفت  املتحدة إثر معلومات من طهران لبكني كش
ــس عاملية.وأضاف املتحدث في  ــبكة جتس عن ش
تصريح امس الثالثاء، أن السلطات اإليرانية ألقت 
ــيس كانوا يعملون  ــى عدد من اجلواس القبض عل

في مراكز عسكرية حساسة.
ــعودية عن إصابة تسعة  إصابة .. أعلن التحالف العربي بقيادة الس
ــيرة شنه املسلحون احلوثيون  مدنيني بجروح في هجوم بطائرة مس
ــعودية، فجر  على مطار أبها الدولي في جنوب الس
امس الثالثاء. وقال املتحدث باسم التحالف تركي 
ــي أدى إلى  ــان إن «الهجوم اإلرهاب ــي، في بي املالك
إصابة ٩ أشخاص من املدنيني، ٨ منهم سعوديون 
ــات  بإصاب ــة،  الهندي ــية  اجلنس ــل  يحم ــد  وواح
ــتقرة مبدئيا، وقد مت نقلهم جميعا  جميعها مس

إلى املستشفيات املتخصصة».

انشــاء .. أعلن رئيس جهاز «املوساد» اإلسرائيلي، 
ــرائيل أعادت إقامة عالقات  ــي كوهني، أن إس يوس
رسمية مع سلطنة عمان، وأنشأت مكتبا متثيليا 
لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية في هذا البلد العربي.

ــتعادة  ــاف كوهني خالل مؤمتر هرتزيليا، أن اس وأض
ــقط «هي اجلزء املرئي  ــات بني تل أبيب ومس العالق
مان  ــع بكثير ال يزال سريا»، واصفا عُ من جهد أوس
ــري في أزمات إقليمية عدة». تأتي تصريحات  ــيط الس بأنها «الوس

كوهني بعد مرور أيام على «ورشة البحرين».
سيطرة .. نشر املتحدث باسم القوات املسلحة املصرية فيديو حتت 
ــالم»، احتفاال  عنوان «قوات الدفاع اجلوي درع الس
ـــ٤٩، الذي  ــوي املصرية ال ــوات الدفاع اجل ــد ق بعي
احتفلت به  األحد املاضي. وظهر في الفيديو الذي 
ــكري املصري فى صفحته  ــره املتحدث العس نش
ــبوك»،  ــل االجتماعي «فيس ــع التواص ــى موق عل
طريقة سيطرة القوات املصرية على سماء مصر، 

واملرافق الهامة في البالد.

بغداد / البينة الجديدة 
ــاالً هاتفياً  ــادل عبد املهدي، اتص ــرى رئيس مجلس الوزراء ع أج
ــع وزير النفط ثامر الغضبان ملتابعة مجريات مؤمتر أوبك. وذكر  م
ــوزراء اجرى اتصاالً هاتفياً بنائب  ــب عبد املهدي ان رئيس ال مكت
ــان ملتابعة مجريات مؤمتر  ــوزراء وزير النفط ثامر الغضب رئيس ال
ــال، أهمية وصول  ــدي خالل االتص ــك للنفط. وأكد عبد امله اوب
ــتقرار االسعار في االشهر  اعضاء املنظمة الى اتفاق يحفظ اس
ــعة املقبلة، وكذلك اهمية التعاون مع دول من خارج اوبك  التس
ــر النفط  ــدد وزي ــذا الهدف.من جانبه، ش ــق ه ــيا لتحقي ك روس
ــكل جيد، وان هنالك قرارا قويا لدى  على ان املباحثات جتري بش

االعضاء باإليفاء بالتزاماتهم.

بغداد / البينة الجديدة
ــالم، عن التزامها الكامل وتطبيقها الفوري  ــرايا الس اعلنت س
ــددت  ــيد مقتدى الصدر، فيما ش المر زعيم التيار الصدري الس
ــب املصلحة العامة للعراق على كل مصلحة  على ضرورة تغلي
ــدى الصدر، ابو  ــيد مقت ــاون اجلهادي للس ــخصية. وقال املع ش
ــر انه انطالقا من توجهيات القائد مقتدى الصدر وتطبيقا  ياس
ــيادة  ــرفة حلفظ العراق وس ــه االصالحية الوطنية املش خلطوات
ــوري المره مع  ــام والتطبيق الف ــي اعلن التنفيذ الت ــة، فإن الدول
ــالم الذي ارعب  ــم سرايا الس ــاعر حب الس ما ميتلكني من مش
اعداء اهللا واعداء العراق. واضاف ان سرايا السالم كان التشكيل 
العسكري االكثر انضباطاً والتزاماً في كل احملافل وهذا ما يشهد 
ــيد  به اجلميع من ابناء العراق، اال انه ينبغي ان نثق بخطوات س
ــة للعراق على كل مصلحة  ــالح وان نغلب املصلحة العام االص
ــدى الصدر، االثنني،  ــخصية. وأعلن زعيم التيار الصدري مقت ش
ــالم انفكاكاً تاماً عنه، فيما أشاد مبا صدر  ــرايا الس انفكاك س

عن رئيس مجلس الوزراء مبا يخص احلشد الشعبي.
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بغداد / البينة الجديدة
ــني الياسري، امس الثالثاء، بفتح مراكز  وجه وزير الداخلية ياس
ــران من عام  ــوخة عقودهم منذ تأريخ ١٠ حزي ــتقبال املفس اس
ــري  ــني الياس ٢٠١٤. وقالت وزارة الداخلية، إن وزير الداخلية ياس
أوعز ووجه بفتح مراكز استقبال املفسوخة عقودهم منذ تأريخ 
ــكرتير الشخصي  ــر من حزيران من عام ٢٠١٤. وكان الس العاش
لرئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي أعلن، الثالثاء 
ــلحة  ــران ٢٠١٩)، عن موافقة القائد العام للقوات املس (١٨ حزي
ــوخة عقودهم من األجهزة  ــادل عبد املهدي على إعادة املفس ع
ــة. وصوت مجلس النواب، (٢٦ آذار ٢٠١٩)، على صيغة قرار  األمني
ــوخة عقودهم من القوات األمنية والشرطة  بشأن إعادة املفس

احمللية والصحوات.
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بغداد / البينة الجديدة
كشف عضو النزاهة النيابية كاظم الصيادي، امس الثالثاء، عن 
ــدة لشراء األصوات في اللجنة وجعلها  محاوالت لـجهات فاس
ــحاب من اللجنة في حال حدث ذلك. وقال  تابعة، مهدداً باالنس
الصيادي، إن بعض اجلهات الفاسدة حتاول شراء األصوات لغرض 
ــذا وذاك وبذلك  ــون اللجنة تابعة له ــيح أحدهم حتى تك ترش
ــدين وتقدميهم  تفقد قيمتها الرقابية ومتابعة ومالحقة الفاس
ــحابنا من هذه  ــن انس ــوف نعل ــاف الصيادي س ــة. وأض للعدال

اللجنة إذا حدث ذلك.
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بغداد / البينة الجديدة
ــن القبض على  ــكرية، ع ــتخبارات العس ــت مديرية االس اعلن
ــي الفلوجة. وقالت  ــمير مراد ف ــاركني بذبح املقاتل س أحد املش
ــتخبارية نوعية وكمني محكم، متكنت  املديرية انه بعملية اس
ــة ١٠ وبالتعاون مع  ــكرية في الفرق ــتخبارات العس مفارز االس
ــد االرهابيني  ــن القبض على أح ــاة ٤٠ م ــتخبارات لواء املش اس
ــمير مراد  ــهيد البطل س ــاركوا بذبح املقاتل الش ــن الذين ش م
ــاة  ــى الفوج االول لواء املش ــوب إل ــة الفلوجة واملنس ــي مدين ف
ــارك مع مجموعة من  ــة ١١.واضاف ان هذا اإلرهابي ش ٤٢ الفرق
شيوخ الفتنه باالفتاء بذبح املقاتل املغدور وإصدار بيان بنحره.
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بغداد / البينة اجلديدة 
من  املصدرة  الكميات  مجموع  عن  الثالثاء،  امس  النفط،  وزارة  اعلنت 
باسم  املتحدث  املاضي.وقال  حلزيران  املتحققة  وااليرادات  اخلام  النفط 
اخلام لشهر حزيران  النفط  من  الصادرات  ان كمية  الوزارة عاصم جهاد 
بلغت (١٠٥) ماليني (٦٠٣) الف و(١٠٧) برميل، وبايرادات بلغت اكثر من (٦) 
الكميات  مجموع  ان  دوالر.واضافت  الف  و(١٧٢)  مليونا   ( و(٣٩٧  مليارات 
املصدرة من النفط اخلام لشهر حزيران املاضي من احلقول النفطية في 
وسط وجنوب العراق بلغت (١٠١) مليون و (٧٠٥) االف برميل، اما من حقول 
و(١٦٢)  ماليني   (٣) املصدرة  الكميات  فبلغت  جيهان  ميناء  عبر  كركوك 
الف و(٥٥٩) برميال ، فيما بلغت الكميات املصدرة من حقل القيارة (٧٣٥) 
الفا و (٥٤٨) برميال.واشار الى ان املعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (٣) 
ماليني و(٥٢٠) الف برميل ، حيث كان املعدل اليومي للتصدير من موانئ 
البصرة (٣) ماليني و(٣٩٠) الف برميل، ومن جيهان كان املعدل اليومي (١٠٥) 
الف برميل ، فيما كان املعدل اليومي من حقل القيارة (٢٥) الف برميل، 
موضحا ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (٦٠,٥٧٨) دوالرا .يذكر ان وزارة 
النفط ومن خالل اميانها باطالع الشعب على عمليات التصدير وااليرادات 

املتحققة منه اتخذت هذا االجراء الشهري.

بغداد / البينة اجلديدة
دعا رئيس حتالف الفتح هادي العامري، الشركات الكورية الى تسويق نفسها اكثر 
ــهر  ــابع من الش ــار وفد كوري جنوبي الى عقد مؤمتر في الس ــراق، فيما اش ــي الع ف
احلالي مبجال االعمار.وقال مكتب العامري منه ان رئيس حتالف الفتح هادي العامري 
ــؤولني  ــة يضم اعضاء برملان ومس ــتوى من كوريا اجلنوبي ــتقبل وفدا رفيع املس اس
ــد من امللفات ذات  ــث العالقات الثنائية والعدي ــة، مبينا انه مت بح ــي وزارة اخلارجي ف
ــذه اللقاءات مهمة لغرض  ــترك.واكد العامري خالل اللقاء ان مثل ه االهتمام املش
ــدى احلكومة العراقية  ــيرا الى ان هنالك توجها ل ــز العالقات بني البلدين، مش تعزي
ــويق نفسها اكثر في  ــركات الكورية الى تس لتعزيز هذه العالقة، ولذلك ندعو الش
العراق.من جانبه قال الوفد الكوري نعتقد ان العراق حقق االستقرار الى حد ما وان 
ــة املوجودة لدى القادة  ــيرا الى اننا نقدر احلماس لديه امكانيات قوية للتقدم، مش
ــابع من الشهر احلالي في  العراقيني من اجل النهوض ب العراق ولدينا مؤمتر في الس

مجال االعمار سيحضره ممثلون عن احلكومة العراقية.

NO . 3217 .WED . 3 . JUL . 2019السنة الرابعة عشرة العدد (٣٢١٧) االربعاء  ٣ / ٧  / ٢٠١٩

RPQY@fi˝Å@ÖaÜÃi@ø@ÚÓçâÜfl@ÚÌb‰i@QTV@àÓ–‰m@‚b∑g@Â‹»m@¡Ó�Çn€a

ÔôbΩa@ÊaäÌåß@Ú‘‘znΩa@paÖaäÌ¸aÎ@‚b®a@¡–‰€a@Âfl@ÒâÜñΩa@pbÓ‡ÿ€a@ Ï‡©@@Â‹»m@¡–‰€a
ÂÌÜ‹j€a@¥i@âbvn€a@fiÖbjn€a@…œä€@·Áb–m@Òä◊àfl@Êb»”Ïm@fiÏj‰�çaÎ@ÖaÜÃi

(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 
وقعت غرفة جتارة بغداد مع نظيرتها في 
التبادل  لرفع  تفاهم  مذكرة  اسطنبول، 
لتجارة  بيان  البلدين.وذكر  بني  التجاري 
، ان جعفر احلمداني رئيس غرفة  بغداد 
الثالثاء،  امس  يوم  استقبل  بغداد  جتارة 
جتارة  غرفة  ميثل  كبيراً  جتاريا  وفدا 
إسطنبول برئاسة السفير التركي فاحت 
الغرفة  رئيس  افداجك  وشكيب  يلدز 
بداية  وفي  بغداد.  في  الغرفة  مبقر 
الضيف  بالوفد  احلمداني  رحب  اللقاء 
ومثمنا  الزيارة  هذه  على  وشكرهم 
التواصل  على  االتراك  االشقاء  حرص 
بغداد.واشار  جتارة  غرفة  مع  الدائم 
احلمداني في كلمة له خالل اللقاء على 
التركية  العراقية  االخوية  العالقات 
تاريخ  مدى  على  متتد  والتي  الطيبة 
تربطهما  البلدين  ان  خصوصا  طويل 
عالقات دينية واجتماعية واسرية ونحن 
في غرفة جتارة بغداد نطمح ان نستغل 
استغالل  افضل  الطيبة  العالقات  هذه 
االقتصادي  اجلانب  على  نعكسها  وان 
والقطاع اخلاص التجاري ومبا يصب في 
اجلارين. الصديقني  البلدين  مصلحة 

جتارة  غرفة  ان  على  احلمداني  واكد 
اسطنبول غرفة عريقة ولها ثقل كبير 
واردات  عن  مسؤولة  وهي  املنطقة  في 
مالية وعائدات جتارية بأكثر من ٩٠ مليار 
دوالر لذا كان هناك حرص شديد الجناح 
اميان  نتيجة  جاءت  والتي  الزيارة  هذه 
جديدة  تعاون  افاق  فتح  على  اجلانبني 
باالضافة حرصهم الشديد على تذليل 
كافة املعوقات التي قد تواجه العملية 
التجارية مابني البلدين والتي وصلت الى 

مليارات الدوالرات في السنوات القليلة 
العلى  بها  نترقي  ان  ونطمح  املاضية 
املستويات.مصارف تركية تعمل االن في 
ان دل على شيء فأنه يدل  العراق وهذا 
على حرص تركيا على الدخول بشراكة 
يعتبر  ألنه  العراق  مع  حقيقية  جتارية 
شريكا مهما وحيويا لنا نحن في تركيا.

إسطنبول  جتارة  غرفة  في  نحن  واشار، 
ساهمنا وساعدنا اكثر من ٣٠٠٠ مواطن 
مدينة  في  عقارات  شراء  من  عراقي 

جتارة  غرفة  تساهم  كما  إسطنبول 
قيمة  من   {٪٤٠} من  باكثر  اسطنبول 
التركية  للدولة  تدفع  التي  الضرائب 
اعرب  جهته  منتسبيها.من  طريق  عن 
السفير فاحت يلدز عن امتنانه للحمداني 
االستقبال،  وحسن  الضيافة  كرم  على 
التي  واحلثيثة  الكبيرة  باجلهود  مشيدا 
واملستمر  الدائم  التواصل  في  بذلت 
تتعلق  التي  القضايا  لكل  ومتابعتهم 

بالتجارة مابني تركيا والعراق.
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أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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وكاالت / البينة اجلديدة
امس  ــة،  ــة خليجي ــفت صحيف كش
ــر من ١٠٠  ــجيل اكث ــاء، عن تس الثالث
برملاني للذهاب الى احلج، فيما اشارت 
ــية تريد  ــى ان بعض القوى السياس ال
ــب ثقلها  ــا بحس ــة له ــاً ثابت حصص

البرملاني.
ــؤول  ونقلت الصحيفة عن مصدر مس
ــة  ــت الهيئ ــة وجه ــه ان احلكوم قول
ــع تقرير  ــرة برف ــج والعم ــا للح العلي
ــل حول أي حزب أو جهة تضغط  مفص
ــى مقاعد حج  ــول عل ــل احلص من أج

ــك جاء ملنع حتوّل  ــة، مبينا ان ذل إضافي
ــد للتنافس  ــف جدي ــوع إلى مل املوض

واحملاصصة.
ــكل بعيد  وتابع ان التنافس يجري بش
ــية  ــني الكتل السياس ــن األضواء ب ع
ــن أجل احلصول  ــرة والصغيرة م الكبي
على نسبة من مقاعد احلج اخملصصة 
ــك  ــعودية تل ــع الس ــد رف ــراق، بع للع
ــي غير  ــتوى قياس ــى مس ــد إل املقاع
ــبوق وهو ٥٠ ألف مقعد، موضحا  مس
ان هناك من يقترح ١٥ مقعد حج لكل 
ــرون يعتبرون التوزيع يجب  برملاني، وآخ

ــم الكتلة  ــن حج ــداً ع ــون بعي أن يك
البرملانية ذاتها.

ــن ١٠٠ برملاني  ــاك أكثر م ــع ان هن وتاب
ــاب إلى احلج،  ــجلوا للذه حتى اآلن س
الفتا الى ان العراق شهد العام املاضي، 
ــة آالف مقعد  ــص أكثر من ثالث تخصي
حج ملسؤولني وسياسيني عدا املقاعد 
ــكل  بش ــعودية  الس ــا  تهديه ــي  الت

مباشر لزعامات وساسة عراقيني.
ــية تريد  ــدر أن قوى سياس ــد املص واك
ــب ثقلها  ــا بحس ــة له ــاً ثابت حصص
ــي، وأخرى تعتبر أنها لم حتصل  البرملان

ــاً  ــد حصص ــتحقاقها وتري ــى اس عل
ــرة احتالل  ــن فت ــاً ع ــة تعويض منصف
ــان  ــا وحرم ــش مناطقه داع ــم  تنظي
الكثير منهم من الذهاب إلى احلج في 

السنوات األربع املاضية.
ــة  ــس اجلمهوري ــب رئي ــر ان مكت يذك
ــس الهيئة  ــتقبل رئي برهم صالح اس
ــا للحج والعمرة في بغداد خالد  العلي
ــتعدادات  ــث معه االس ــة، وبح العطي
ملوسم احلج املقبل واجلهود لرفع أعداد 
األجواء  ــة  وتهيئ ــني  العراقي ــاج  احلج

املناسبة ألدائهم املناسك.

بغداد / البينة اجلديدة
اعلن محافظ بغداد فالح اجلزائري, امس 
املتجاوزين  ضد  قانون  تفعيل  الثالثاء، 
جمللس  بيان  وذكر  الدولة.  أمالك  على 
احملافظة ان اجلزائري خالل اجتماع عقده 
واألقضية  اإلدارية  الوحدات  رؤساء  مع 
بغداد,  محافظة  مبنى  في  والنواحي 
لتقدمي  اجلهود  بذل  ضرورة  على  شدد 
اخلدمات الى املواطنني وتفعيل احملاسبة 

امالك  على  املتجاوزين  ضد  القانونية 
اي  عن  وبعيدا  استثناء  اي  دون  الدولة 

انتماء.
تفعيل  على  العمل  اهمية  ان  واضاف, 
التي  املعوقات  وجتاوز  البلدي  اجلانب 
تقدمي  بغية  االدارية,  الوحدات  تواجه 
البغدادي,  للمواطن  اخلدمات  افضل 

ضمن حملة «خدمة بغداد شرف لنا».
التي  املعوقات  الى  اجلزائري,  واشار 

االقضية  في  الدوائر  عمل  تواجه 
احلاصلة  التجاوزات  واهمها  والنواحي 
املولدات  ومشاكل  االراضي,  على 
املوظفني  وقلة  املالية  والتخصيصات 
واالنقطاع املستمر في التيار الكهربائي 
التزام  مؤكدا  التنظيف,  وحمالت 
املعوقات  هذه  مبعاجلة  احمللية  احلكومة 
االحتادية  احلكومة  مع  التنسيق  عبر 

والوزارات املعنية. 

وكاالت / البينة اجلديدة
اخلاصة  جلسته  في  األمة  مجلس  أقر 
قانون األحوال الشخصية اجلعفرية في 

مداولتيه وأحاله إلى احلكومة. 
الكويتية،  االخبارية  املواقع  وبحسب 
املداولة  على  انتهى  التصويت  ان 
ا وعدم موافقة  األولى مبوافقة ٤٩ عضوً

من  ا  عضوً  ٥٤ إجمالي  من  أعضاء   ٥
احلضور، ووافق على القانون في مداولته 
من   ٨ موافقة  وعدم  ا  عضوً  ٤٨ الثانية 

ا. إجمالي ٥٦ عضوً
وناقش اجمللس في جلسته اخلاصة امس 
التقرير الثامن والثالثني للجنة الشؤون 
االقتراحني  عن  والقانونية  التشريعية 

الشخصية  األحوال  شأن  في  بقانونني 
اجلعفرية.

بعد  الثاني  التقرير  اجمللس  ناقش  كما 
املائة التكميلي للتقرير الثامن والثالثني 
لـ {التشريعية} عن التعديالت املقدمة 
إليه  انتهت  الذي  القانون  على مشروع 
اللجنة في تقريرها الثامن والثالثني في 

شأن األحوال الشخصية اجلعفرية.
النائب  التشريعية  اللجنة  رئيس  وقال 
التزمت  اللجنة  إن  الشطي  خالد 
ترى  التي  للقضاء  األعلى  اجمللس  بآراء 
إقرار  أن  ا  مؤكدً التقرير،  هذا  استحقاق 
مساندة  في  يساهم  القانون  هذا 

القضاة في أعمالهم.
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 كربالء / البينة اجلديدة
محافظة  مجلس  صوت 
الثالثاء،  امس  كربالء، 
 ٦ برفع  يقضي  قرار  على 
داخل  أمنية  سيطرات 
إن   ، اجمللس  احملافظة.وقال 
محافظة  مجلس  اعضاء 
قرار  على  صوتوا  كربالء 

 ٥٦  ،  ٥٧ السيطرات  برفع 
ركن   ، البيضاء  القنطرة   ،
سيطرة   ،  ٢٩٠  ، البستان 
أن  وأوضح  العطيشي. 
خالل  من  جاء  القرار 
املطالعة املقدمة من قبل 
رئيس اللجنة االمنية في 

مجلس احملافظة.

@HVI@…œäi@âaä”@Û‹«@p�ÏñÌ@ı˝iä◊@è‹©
Úƒœb0a@›ÅaÖ@ÚÓ‰flc@paä�Óç

@bË»œâ@Ô–‰m@Î˝n–€a
·çb”@Ü‡™@Üô@ÚÓö”

بغداد / البينة اجلديدة
نفت رئيسة كتلة ارادة حنان 
الثالثاء،  امس  الفتالوي، 
الفنان  ضد  قضية  رفعها 
وقالت  قاسم).  (محمد 
 ، لها  تغريدة  في  الفتالوي 
الصفحات  من  الكثير  ان 
اشاعة  تناولت  الصفراء 
اني كسبت قضية  مفادها 

ضد املدعو (محمد قاسم). 
واضافت انه ال صحة لذلك 
مطلقا، مشيرة الى اني لم 
ارفع اي دعوى من هذا النوع. 
رجل  ارتضى  ان  وتابعت 
مالبس  يلبس  ان  لنفسه 
ونحترم  شأنه  فهذا  امرأة 

حريته.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــية في بغداد  ــت وزارة التخطيط، إمتام تنفيذ ١٤٦ بناية مدرس اعلن
خالل ٢٠١٩، مشيرة الى إدخال العديد من مشاريع اخلدمات البلدية 
ــام احلالي.وقالت الوزارة ، إن وزير التخطيط  والصحية في خطة الع
ــتقبل في ديوان الوزارة، عدداً من النواب عن  نوري صباح الدليمي اس
محافظة بغداد، وجرى خالل اللقاء بحث الواقع اخلدمي واالقتصادي 
في احملافظة واألقضية والنواحي والقرى املرتبطة بها.واضافت الوزارة، 
أن النوري اطلع خالل اللقاء على رؤى النواب ومقترحاتهم لتحسني 
ــداً على حتقيق الوزارة  ــع العاصمة في مختلف القطاعات، مؤك واق
ــتراتيجية مت تقدميها للجهات املعنية في  لكل ذلك ضمن خطة اس
ــار الوزير الى استئناف العمل في  احلكومة احمللية وأمانة بغداد.واش
مشروعي مجاري اخلنساء وتطوير قناة اجليش بعد ان كانت متوقفة 
منذ عدة سنوات، الفتاً الى سعي الوزارة لتحقيق الظروف املناسبة 
ــاريع املتلكئة واملتوقفة في العاصمة بغداد وعموم  الستئناف املش
احملافظات؛ من خالل توحيد اجلهود احمللية والدولية واختصار الروتني 
ــاكل واالنتقال منها الى جهود عملية يلمس  اإلداري، وتصفير املش
ــى إمتام تنفيذ ١٤٦  ــي حياته اليومية.واكد الوزير عل املواطن اثرها ف
ــاري، وإدخال  ــالل العام اجل ــة بغداد خ ــية في محافظ ــة مدرس بناي
العديد من مشاريع اخلدمات البلدية والصحية في خطة عام ٢٠١٩.

ــاد اعضاء مجلس النواب بـجهود وزارة التخطيط  من جهتهم، أش
ــة منها، مؤكدين  ــيما اخلدمي ــاريع والس وتوجهاتها في تنفيذ املش
ــعيهم لـتوفير الدعم الذي حتتاجه الوزارة لتحقيق رؤية التنمية  س

املستدامة لعراق ٢٠٣٠.

طهران / وكاالت / البينة اجلديدة
 أعلن وزير النفط بيجن زنغنة، االبقاء على 
اإلنتاج بني  اتفاق خفض  ايران من  استثناء 
منظمة الدول املصدرة للنفط اوبك والدول 
في  زنغنة  املنظمة.واوضح  خارج  املصدرة 
تصريح على هامش اجتماع اجمللس الوزاري 
للدول االعضاء بأوبك في فيينا، أن مطالب 
للمنظمة   ١٧٦ الـ  الدورة  اعمال  في  ايران 
ايران من اتفاق  قد حتققت، بحيث مت اعفاء 

خفض االنتاج على غرار االجتماع السابق.
ميثاق  أن  النفط  وزير  أكد  ثانية  جهة  من 
التعاون بني اوبك وغير اوبك ليس ملزما وال 

ل املنظمة عبئا جديدا. يحمّ
وأضاف لقد سمح للدول بان تأخذ التراخيص 
الالزمة من احلكومات واملراجع العليا، كما 
اوبك  قرار  في  جاء  انه  هي  قضية  اهم  ان 
اوبك  قرارات  على  يؤثر  لن  التعاون  هذا  بان 
مت  بانه  زنغنة  العمالنية.واوضح  والياتها 

واضاف،  املالية  توفير مصادره  البحث حول 
ان املصادر املالية لهذا التعاون يجب اتخاذ 
القرار بشانها بصورة منفصلة وتقسيمها 
ال  االمر  هذا  فان  عليه  وبناء  االعضاء  بني 
يرتب فرض عبء اضافي على اوبك.وفي الرد 
التعاون  هذا  تاثير  مدى  حول  سؤال  على 
على انشطة اوبك قال، ان اوبك تظل اوبك 
وان الرئيس الدوري لهذا امليثاق يتغير سنويا 
التي  التعديالت  بان  االعضاء.واوضح  بني 

اجريت على ميثاق التعاون قد لفتت انظار 
االيرانية  احلكومة  تعارض  اال  متوقعا  ايران 
املصادقة على هذا امليثاق واضاف، باعتقادي 
انه مبا ان هذا امليثاق غير ملزم ويعد تعاونا 
هذا  تاثير  فيه.وحول  اشكالية  فال  طويال 
في  اوبك  اعضاء  بني  التعاون  على  امليثاق 
يشكل  ان  هو  الهدف  إن  قال  املستقبل 
اوبك  مع  التعاون  تريد  التي  للدول  حضنا 

لكنها ال تريد ان تصبح عضوا فيه.

¡–‰€a@xbn„g@ú–Å@÷b–ma@Âfl@Òb‰rnéfl@ÊaäÌg@Z@Ô„aäÌ¸a@¡–‰€a@äÌãÎ

اخلميس  غدٍ  ليوم  عددها  في  اجلديدة»  «البينة  تنشر 
االعلى  القضاء  مجلس  دعوى  لرد  الكاملة  التفاصيل 

بخصوص رئيس واعضاء احملكمة االحتادية.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــيارات  ــديد قروض الس ــس الثالثاء، أن مدة تس ــن، ام ــن مصرف الرافدي أعل
للموظفني واملتقاعدين بالتقسيط تصل إلى خمس سنوات بضمنها ثالثة 
أشهر فترة إمهال. وقال املكتب اإلعالمي للمصرف، إن منح قروض السيارات 
ــم لدى املصرف ومن  ــون من الذين مت توطني رواتبه ــف أو املتقاعد يك للموظ
ــار إلى أن على املوظف أو املتقاعد املوطن  حاملي البطاقة االلكترونية. وأش
راتبه لدى املصرف والراغب بشراء السيارة اإلطالع على الشروط ومواصفات 
ــة. وكان مصرف  ــئ عاملية رصين ــي أن تكون ذات مناش ــيارة التي ينبغ الس
ــيارات للموظفني  ــس األول األحد، عن إطالقه قروض الس ــن أعلن، أم الرافدي

واملتقاعدين وبدون كفيل عن طريق البطاقة االلكترونية.

بغداد / البينة الجديدة
ــيد عمار احلكيم،  أكد رئيس تيار احلكمة الوطني الس
امس الثالثاء، ان معارضة تيار احلكمة الوطني ليست 
ــار احلكومة. ــل تهدف لتقومي مس ــتهدافاً ألحد، ب اس

ــان ملكتب زعيم تيار احلكمة الوطني ان رئيس  وذكر بي
ــتقبل  ــيد عمار احلكيم اس تيار احلكمة الوطني الس
ــام لالمم املتحدة في  ــه في بغداد ممثل االمني الع مبكتب
ــتجدات  ــخارت وبحث معها مس ــراق جنني بالس الع
ــي محليا واقليميا ومدى تأثر العراق  الوضع السياس
ــيد عمار احلكيم  ــاف البيان ان الس ــره بها. وأض وتأثي
ــي يتبناها  ــف املعارضة الت ــخارت مل ناقش مع بالس
ــددا  ــي املرحلة احلالية، مش ــة الوطني ف ــار احلكم تي
ــه ملا له من دور  ــرورة تفهم دور املعارضة ودعم على ض
ــي والتأسيس جلناحي  ــتقرار النظام السياس في اس
الدميقراطية في املرحلة القادمة مع جتديد دعوته الى 
رفد املعارضة بالرؤى واالفكار النضاجها اكثر كتجربة 
ــيد احلكيم تأكيده  عراقية فريدة.ونقل البيان عن الس
ــتهدافاً الحد  ــت اس ــة احلكمة ليس ــى ان معارض عل
ــح االخطاء  ــار وتصحي ــى تصويب املس ــا تهدف ال امن
وتقومي مسار احلكومة، مشددا على ضرورة استكمال 
الكابينة احلكومية وانهاء هذا امللف الذي طال كثيرا 
وفسح اجملال للكفاءات العراقية لشغل املناصب.من 
ــب البيان ان  ــة االمم املتحدة بحس ــا اكدت ممثل جهته
ــتولي املعارضة اهتماما مشابها  املنظمة الدولية س
ــي مجال التدريب  ــية خاصة ف لباقي الكتل السياس

فضال عن تأكيدها لدعم املنظمة االممية للعراق.
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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
دعا رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي، 
الشركات الكورية إلى توسيع استثماراتها 
َّا  ــراق، فيما أكد أن عراق اليوم أقوى ممِ في الع
ق انتصاره على اإلرهاب. كان عليه بعد أن حقَّ
ــس  ــي، ان رئي ــب احللبوس ــان ملكت ــر بي وذك
ــار رئيس  ــتقبل، مستش مجلس النواب اس
جمهورية كوريا اجلنوبية للشؤون اخلارجية 
ــاء  ــغ دو، والوفد املرافق له من رؤس هان بيون
ــل البرملانية للحزب احلاكم واملعارضة،  الكت
والسفير الكوري اجلنوبي لدى العراق.وأضاف 
ــاء العالقات  ــالل اللق ــا خ ــني بحث أن اجلانب

ــي خالل اللقاء،  ــني البلدين. وأكد احللبوس ب
ضرورة تعزيزها في اجملاالت االقتصادية، داعياً 
ــيع  ــركات الكورية على توس ــى حثِّ الش إل
ــاهمة في  ــي العراق، واملس ــتثماراتها ف اس
عملية البناء والتنمية في املدن احملررة.وأشار 
ــا كان عليه بعد  َّ ــراق اليوم أقوى ممِ ــى أن ع إل
ــاب، وأن الوقت  ــق انتصاره على اإلره أن حقَّ
ــراكة اقتصادية  ــة وش ــان لبناء عالق قد ح
واسعة بني البلدين، واستثمار هذه العالقة 
لتحقيق مصالح الشعبني املشتركة. وشدد 
احللبوسي، على أن سياسة مجلس النواب 
العراقي ماضية لدفع احلكومة وتشجيعها 

ــية وتعزيز  على تطوير العالقات الدبلوماس
ــا اجلنوبية  ــة كوري ــع جمهوري ــراكة م الش
ــن جانبه،  ــكل عام. م ــيا بش ــارة آس ودول ق
ــوري اجلنوبي  ــس الك ــار الرئي ــاد مستش أف
ــتقرار وتغلَّب على  ــق االس ــراق حقَّ ــإن الع ب
ا احلاجةَ لتعزيز  ــدً ــات الكبيرة، مؤك الصعوب
ــاء  ا، فيما عبَّر رؤس ا وبرملانيًّ التعاون حكوميًّ
ــم واملعارضة في اجلمعية  كتل احلزب احلاك
ــتركة  ــة عن رغبتهم املش ــة الكوري الوطني
ــع العراق،  ــي م ــاون البرملان ــز التع ــي تعزي ف
ــاء والتنمية في  ــة البن ــاهمة بعملي واملس

جميع اجملاالت.

بغداد / البينة الجديدة
اتهم اعضاء في مجلس النواب، امس 
الثالثاء، هيئة االستثمار بالتسبب في 
التهجير القسري الآلف املواطنني من 
مناطقهم حول مطار بغداد، مشيرين 
الى أن الهيئة منحت اجازات استثمار 
في تلك املناطق دون الرجوع للجهات 
ــبلي  ــة. وقال النائب عمار الش اخملتص
في مؤمتر صحفي مشترك عقده، امس 
ــي، إن هيئة  ــة زيتون الدليم مع النائب
ــتثمارا الراض  ــت اس ــتثمار منح االس
زراعية كانت قد وزعت وفق قانون ١١٧ 
لسنة ١٩٧١، معتبرا أن منح االستثمار 
في تلك االراضي تسبب بعمل تهجير 
ــاحة  ــري الالف املواطنني في مس قس
١٠٥ الف دومن حول مطار بغداد. وأوضح 
الشبلي أن عقود االستثمار تلك مررت 
في وقت الفترة االنتقالية قبل تسنم 
عبد املهدي رئاسة الوزراء، داعيا رئيس 
ــي عبد املهدي النقاذ اكثر  الوزراء احلال
ــرة من  ــاحات كبي ــزل ومس ٧ االف من

ــيتم جتريفها. واشار الى  البساتني س
ــابقا  ــد املهدي كان قد وعدنا س أن عب
ــاء ومراجعة جميع القرارات التي  بالغ
ــرة االنتقالية، الفتا  صدرت خالل الفت
ــد املهدي نفذ وعده بالكثير  الى أن عب
ــل بان مينع هذا  ــن القضايا ولدينا ام م
ــال  ــبلي قائ ــع الش ــا. وتاب ــرار ايض الق
ــتثمار  ــى هيئة االس ــلنا كتابا ال ارس
ــني فيه هذا  ــة مجلس الوزراء نب وامان
ــتثمار  ــر مبنح اجازة االس اخلرق الكبي
دون الرجوع للجهات اخملتصة، مشددا 
على أن االهالي يرفضون منح اراضيهم 
ــتثمار.  اس ــركة  ش الي  ــم  ومنازله
ــركة داماك  ــبلي الى أن ش ولفت الش
ــرة ما يجعلها غير  ــركة خاس هي ش
مؤهلة، الخذ استثمار انشاء مشاريع 
وبناء مساكن. من جانبه قال القيادي 
في حتالف االصالح واالمني العام حلزب 
ــاري، في بيان  احلق الوطني احمد املس
ــجع احلكومة  إنه في الوقت الذي نش
ــه والذي  ــط ل ــتثمار اخملط ــى االس عل

ــن وليس  ــة املواط ــي مصلح يكون ف
ــا بصدور قرار من  بالضد منه، تفاجئن
ــته رقم ١٧٥  مجلس الوزراء في جلس
ــنة ٢٠١٩ املوافقة على على منح  لس
ــعة من األراضي في  ــاحات شاس مس
ــار من مناطق حزام بغداد  محيط املط

ــذه املناطق  ــح أن ه ــتثمار. وأوض لالس
ــائر  ــدد كبير من العش ــة من ع مأهول
ــنني  ــذ مئات الس ــكن من ــي تس والت
فيها ولديهم سندات تثبت ملكيتها 
ويقدر عدد القاطنيني في هذه املناطق 
ــمة. وتابع في سبيل  بـ(٢٥٠) الف نس

ــراره باملصادرة  ــس ق ــدر اجملل ــك أص ذل
ــا  ــاحات ومنحه ــك املس ــة لتل اجلبري
ــتثمر، وان القرار املذكور له اثار  للمس
ــاهم  ــى املواطنني الن يس ــلبية عل س
ــم وتهجيرهم  امالكه ــادرة  ــي مص ف
ــح عليهم  ــرر واض ــه ض ــي في وبالتال
ــرار احلكومة على  ــتغرب اص ومن املس
ــن اعتراضات  ــم م ــذه على الرغ تنفي
ــية  االهالي وكثير من القوى السياس
ــي  ف ــاهم  ــرار يس الق ان  ــا  وباعتقادن
ــن باحلكومة وله  ــة املواط اضعاف ثق
ــتقبلية.وطالب  تداعيات خطيرة مس
املساري رئيس الوزراء مبراعاة مصلحة 
ــور ملا  ــرار املذك ــاء الق ــني والغ املواطن
يتسببه من ضرر فادح على املشمولني 
وممتلكاتهم في ظل مايعانيه املواطن 
من ضعف اخلدمات االساسية املقدمة 
ــرورة أن يقتصر  ــى ض ــددا عل ــه، مش ل
ــروع على االراضي غير املشغولة  املش
ــائر  ــني من ابناء عش ــن قبل املواطن م

املنطقة والتي تعتبر اراضي شاغرة.

بغداد / البينة الجديدة 
اعلنت مديرية املرور العامة، عن حملة كبرى 
ــاء مخالفة الوقوف املمنوع في مناطق  النه
بغداد. وقالت املديرية إنه حسب امر وتوجيه 
مدير املرور العام اللواء عامر خضير العزاوي 
ــر على عمل مفارز ودوريات  ــرافه املباش وإش
املرور جانبي الكرخ والرصافة، أوعز بتكثيف 

ــة ومنها  ــق املهم ــن املناط ــراءات ضم اإلج
شارع الربيعي ضمن منطقة زيونة بإشراف 
ــم مهدي امر قاطع مرور بغداد  العميد هاش
اجلديدة وضباط املناطق لتنفيذ حملة كبرى 
ــت املديرية،  ــوف املمنوع. واضاف النهاء الوق
ــدد كبير من  ــفرت عن حجز ع أن احلملة أس

املركبات ومنع الوقوف اخلاطئ.
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ــي رئيس البرملان اإليراني،  عجز .. قال علي الريجان
ــي دونالد ترامب لم يتمكن من  إن الرئيس األمريك
ــاء حتالف مع الدول «املتهالكة» في املنطقة  إنش
ــس الثالثاء في  ــي ام ــاف الريجان ــران. وأض ــد إي ض
ــى  ــمي، «عل ــون الرس ــا التلفزي ــات نقله تصريح
ــيد ترامب إدراك أنه عندما يتحدث أحد بلغة  الس
ــرة فإنها تصبح  ــن التنمر ضد أمة متحض تنم ع
أكثر تكاتفا». وأعلنت إيران، أمس االول االثنني جتاوزها احلد املسموح 

الحتياطاتها من اليورانيوم اخملصب (٣٠٠ كيلوغرام).
نشر .. نشرت السعودية منظومات مراقبة على حدودها مع العراق، 
ــعودية من  بعد تقارير عن قصف مواقع نفطية س
ــيرة انطلقت من العراق. ونقل املوقع،  طائرات مس
ــؤولني  امس الثالثاء، عن مصدر أمني قوله إن مس
ــؤولني عراقيني بعد  أمنيني سعوديني اتصلوا مبس
ــيرة من األراضي  ــالق طائرات مس ــر عن «انط تقاري
ــعودية»،  ــتهداف مواقع نفطية س العراقية، الس

وأبلغوهم بنشر منظومات مراقبة ورصد جوي.

ــلطة القضائية  ــم الس إعدام .. قال املتحدث باس
ــماعيلي، إن الصني  ــني إس ــالم حس ــة، غ اإليراني
ــح الواليات  ــا كان يعمل لصال ــت جاسوس أعدم
ــفت  املتحدة إثر معلومات من طهران لبكني كش
ــس عاملية.وأضاف املتحدث في  ــبكة جتس عن ش
تصريح امس الثالثاء، أن السلطات اإليرانية ألقت 
ــيس كانوا يعملون  ــى عدد من اجلواس القبض عل

في مراكز عسكرية حساسة.
ــعودية عن إصابة تسعة  إصابة .. أعلن التحالف العربي بقيادة الس
ــيرة شنه املسلحون احلوثيون  مدنيني بجروح في هجوم بطائرة مس
ــعودية، فجر  على مطار أبها الدولي في جنوب الس
امس الثالثاء. وقال املتحدث باسم التحالف تركي 
ــي أدى إلى  ــان إن «الهجوم اإلرهاب ــي، في بي املالك
إصابة ٩ أشخاص من املدنيني، ٨ منهم سعوديون 
ــات  بإصاب ــة،  الهندي ــية  اجلنس ــل  يحم ــد  وواح
ــتقرة مبدئيا، وقد مت نقلهم جميعا  جميعها مس

إلى املستشفيات املتخصصة».

انشــاء .. أعلن رئيس جهاز «املوساد» اإلسرائيلي، 
ــرائيل أعادت إقامة عالقات  ــي كوهني، أن إس يوس
رسمية مع سلطنة عمان، وأنشأت مكتبا متثيليا 
لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية في هذا البلد العربي.
ــتعادة  ــاف كوهني خالل مؤمتر هرتزيليا، أن اس وأض
ــقط «هي اجلزء املرئي  ــات بني تل أبيب ومس العالق
مان  ــع بكثير ال يزال سريا»، واصفا عُ من جهد أوس
ــري في أزمات إقليمية عدة». تأتي تصريحات  ــيط الس بأنها «الوس

كوهني بعد مرور أيام على «ورشة البحرين».
سيطرة .. نشر املتحدث باسم القوات املسلحة املصرية فيديو حتت 
ــالم»، احتفاال  عنوان «قوات الدفاع اجلوي درع الس
ـــ٤٩، الذي  ــوي املصرية ال ــوات الدفاع اجل ــد ق بعي
احتفلت به  األحد املاضي. وظهر في الفيديو الذي 
ــكري املصري فى صفحته  ــره املتحدث العس نش
ــبوك»،  ــل االجتماعي «فيس ــع التواص ــى موق عل
طريقة سيطرة القوات املصرية على سماء مصر، 

واملرافق الهامة في البالد.

بغداد / البينة الجديدة 
ــاالً هاتفياً  ــادل عبد املهدي، اتص ــرى رئيس مجلس الوزراء ع أج
ــع وزير النفط ثامر الغضبان ملتابعة مجريات مؤمتر أوبك. وذكر  م
ــوزراء اجرى اتصاالً هاتفياً بنائب  ــب عبد املهدي ان رئيس ال مكت
ــان ملتابعة مجريات مؤمتر  ــوزراء وزير النفط ثامر الغضب رئيس ال
ــال، أهمية وصول  ــدي خالل االتص ــك للنفط. وأكد عبد امله اوب
ــتقرار االسعار في االشهر  اعضاء املنظمة الى اتفاق يحفظ اس
ــعة املقبلة، وكذلك اهمية التعاون مع دول من خارج اوبك  التس
ــر النفط  ــدد وزي ــذا الهدف.من جانبه، ش ــق ه ــيا لتحقي ك روس
ــكل جيد، وان هنالك قرارا قويا لدى  على ان املباحثات جتري بش

االعضاء باإليفاء بالتزاماتهم.

بغداد / البينة الجديدة
ــالم، عن التزامها الكامل وتطبيقها الفوري  ــرايا الس اعلنت س
ــددت  ــيد مقتدى الصدر، فيما ش المر زعيم التيار الصدري الس
ــب املصلحة العامة للعراق على كل مصلحة  على ضرورة تغلي
ــدى الصدر، ابو  ــيد مقت ــاون اجلهادي للس ــخصية. وقال املع ش
ــر انه انطالقا من توجهيات القائد مقتدى الصدر وتطبيقا  ياس
ــيادة  ــرفة حلفظ العراق وس ــه االصالحية الوطنية املش خلطوات
ــوري المره مع  ــام والتطبيق الف ــي اعلن التنفيذ الت ــة، فإن الدول
ــالم الذي ارعب  ــم سرايا الس ــاعر حب الس ما ميتلكني من مش
اعداء اهللا واعداء العراق. واضاف ان سرايا السالم كان التشكيل 
العسكري االكثر انضباطاً والتزاماً في كل احملافل وهذا ما يشهد 
ــيد  به اجلميع من ابناء العراق، اال انه ينبغي ان نثق بخطوات س
ــة للعراق على كل مصلحة  ــالح وان نغلب املصلحة العام االص
ــدى الصدر، االثنني،  ــخصية. وأعلن زعيم التيار الصدري مقت ش
ــالم انفكاكاً تاماً عنه، فيما أشاد مبا صدر  ــرايا الس انفكاك س

عن رئيس مجلس الوزراء مبا يخص احلشد الشعبي.
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بغداد / البينة الجديدة
ــني الياسري، امس الثالثاء، بفتح مراكز  وجه وزير الداخلية ياس
ــران من عام  ــوخة عقودهم منذ تأريخ ١٠ حزي ــتقبال املفس اس
ــري  ــني الياس ٢٠١٤. وقالت وزارة الداخلية، إن وزير الداخلية ياس
أوعز ووجه بفتح مراكز استقبال املفسوخة عقودهم منذ تأريخ 
ــكرتير الشخصي  ــر من حزيران من عام ٢٠١٤. وكان الس العاش
لرئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي أعلن، الثالثاء 
ــلحة  ــران ٢٠١٩)، عن موافقة القائد العام للقوات املس (١٨ حزي
ــوخة عقودهم من األجهزة  ــادل عبد املهدي على إعادة املفس ع
ــة. وصوت مجلس النواب، (٢٦ آذار ٢٠١٩)، على صيغة قرار  األمني
ــوخة عقودهم من القوات األمنية والشرطة  بشأن إعادة املفس

احمللية والصحوات.
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بغداد / البينة الجديدة
كشف عضو النزاهة النيابية كاظم الصيادي، امس الثالثاء، عن 
ــدة لشراء األصوات في اللجنة وجعلها  محاوالت لـجهات فاس
ــحاب من اللجنة في حال حدث ذلك. وقال  تابعة، مهدداً باالنس
الصيادي، إن بعض اجلهات الفاسدة حتاول شراء األصوات لغرض 
ــذا وذاك وبذلك  ــون اللجنة تابعة له ــيح أحدهم حتى تك ترش
ــدين وتقدميهم  تفقد قيمتها الرقابية ومتابعة ومالحقة الفاس
ــحابنا من هذه  ــن انس ــوف نعل ــاف الصيادي س ــة. وأض للعدال

اللجنة إذا حدث ذلك.
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بغداد / البينة الجديدة
ــن القبض على  ــكرية، ع ــتخبارات العس ــت مديرية االس اعلن
ــي الفلوجة. وقالت  ــمير مراد ف ــاركني بذبح املقاتل س أحد املش
ــتخبارية نوعية وكمني محكم، متكنت  املديرية انه بعملية اس
ــة ١٠ وبالتعاون مع  ــكرية في الفرق ــتخبارات العس مفارز االس
ــد االرهابيني  ــن القبض على أح ــاة ٤٠ م ــتخبارات لواء املش اس
ــمير مراد  ــهيد البطل س ــاركوا بذبح املقاتل الش ــن الذين ش م
ــاة  ــى الفوج االول لواء املش ــوب إل ــة الفلوجة واملنس ــي مدين ف
ــارك مع مجموعة من  ــة ١١.واضاف ان هذا اإلرهابي ش ٤٢ الفرق
شيوخ الفتنه باالفتاء بذبح املقاتل املغدور وإصدار بيان بنحره.
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ــار  بول ريكور في كتابه (الذاكرة  اش
التاريخ النسيان).ومعاجلته هشاشة 
الهوية ( إن مشكلةَ هذه الهشاشة 
حسب ريكور هو ما يطلق عليه اسم 
ــس“، (هنا يجب  ــف املؤس ”إرث العن
ــذا املصطلح  ــام ه ــوف مليا ام الوق
ــية  ــلمة رئيس ــذه كمس ــب اخ ويج
ــر من املفاهيم  في البناء على الكثي
ــوم  ــة وان مفه ــة واحلياتي االجتماعي
ــي بات حتت  ــالح والتغيير االفق االص
ــبه مايكون  ــذا املصطلح اش ــل ه ظ
من الصعوبة حتقيقه الننا ورثة عنف 
ــر من اجلراح  ــس ترك لنا الكثي مؤس
ــت  ــي جعل ــلبية والت ــرات الس واخلب
ــايرا  ــي حينها مس ــا  ف ــض  من البع
ــابقة ولذا  ــات العهود الس اليدلوجي
ان  ــب  يج ــالح  االص ــة  فرضي ان  ارى 
ــن صانع القرار  تكون عمودية تبدأ م
ــوءِ  ــة س ــقُ بسياس ــذا اإلرث يتعل ه
اكرةِ اجلماعية لشعبٍ  الذّ استعمال 
ــة أو جماعة تُولد  ــكلّ مجموع ما، ف
ــة احلرب، وهذه األعمال  من خالل حال

ــرعيّتها عن  ــب ش ــة تكتَس العنيف
ــنّ ما يحدث  ــق دولة القانون، لك طري
ــد طرفان في  ــا يوج ا م ــه دائمً ــو أنّ ه
ــح والطرف  ــرب، الطرف الراب هذه احل
ــر. وبالطبع تختلف الذكريات  اخلاس
لكال الطرفني يقول ريكور: ”األحداث 
ــنيِ أنّها  ــد، في ح ــي للبعض اجمل تعن
تعني للبعض اآلخر املذلة. االحتفالُ 
من جهةٍ تقابلُه الكراهيةُ من اجلهةِ 
ــيف  ــذا تُخزّن في أرش ــرى، وهك األخ
 ( ا حقيقيةً ــة جروحً الذاكرة اجلماعي
ــن ان  ــا قناعات م ــت لن ــا بات ــن هن م
ــج قانونيا وخاصة  ــلط املمنه التس
ــها تلك  ــابقة وتاسيس للعقود الس
اجلراح في الذاكرة اجلمعية واالخطر 
ــرف الذي يقع عليه  من هذا ذلك الط

ــة  معارض كان  اذا  ــة  وخاص ــف  احلي
ــعر االنسان  ــية وهنا يستش سياس
ــي  ــاب باجلذام السياس ــه مص وكان
ــة االجتماعية  القطيع ــك  تل ــرى  ون
واضحة للعيان إبان تلك الفترة. وارى 
ان بعض  سلوكيات املعارضة  بعد ان 
ــلطة بيدها  تكون  بات صوجلان الس
ــى قوانني االنظمة  مقاربة او تركن ال
ــا الن تلك  ــمولية التي عارضته الش
باتت نتاج  ــلطية  التس السلوكيات 
ــا تدرس  ــن انه ــي م ــا املعرف تراكمه
ــل  ــة لتعم ــك االنظم ــلوكيات تل س
لنفسها ستراتيجيات مواجهة لهذا 
النظام  وبالتالي السلوك التسلطي 
ــل املعارض  ــرات داخل العق ــات خب ب
ــتقلة وظيفيا  وما نشاهده من  مس
هذا الترف الوظيفي والسلطوي خير 

شاهد.
حالة اِّـجتمع الواحد حيثُ 

يغيب االختالف
ــراد إلى أرقامٍ لها وظائف  ل األف  يتحوّ
ــة املوحدة هكذا  ــة الدول كلها خلدم

يقول ريكور (الفرد أصبح يعاني ضربًا 
من ”النِّسيان“ أو التغافل لكينونته 
ــه الطبيعية. لقد صرنا  األولى وحلالت
اليوم مبثابة كائنات أكثر ما جتيده هو 
ر،  ــد، التمثيل، والتنكّ احملاكاة، التقلي
كلّها معاجمٌ خاصةٌ بعالم املسرح، 
ــي األداء احلركي  ف ف ــا ال توظّ ولكنه
ــخصية القرن الواحد  بل في بناء ش
والعشرين، وفي تكوين هوية هجينة 

ــض األحيان،  ــة ومبعثرة في بع مركب
ــول عنها هي  ــة كل ما ميكن الق وي هُ
ــة“ و“قراءة ال  ــا ”إمكانية مفتوح أنه
ــب في األمر؛ هو  ــة“ بل إنَّ املري منتهي
أنه ميكن للنسيان أن ميارس سطوته 
ــا هي“ أو  ــال نتذكر ”م ــى ”األنا“ ف عل
ــول  ــي“ ، يق ــف ه ــي“ أو كي ــاذا ه ”م

ــي مقاربة  ــذه املقاربة ه ــور أن ه ريك
ــؤال  فينوميولوجية ولإلجابة عن س
ــؤال  ــن الس ــرور م ــب امل ــرة وج الذاك
ــؤال (من الذي  (ماذا نتذكر؟) إلى الس
ــن تتذكر؟)  ــي م يتذكر؟ هل أنا نفس
ولكن ال يتم هذا املرور إال عبر السؤال 
ــئلة الوجودية  ــذه االس ــف ؟) ه : كي
ــكل مدخال  التي يجب ان منر بها تش
فلسفيا علميا نستطيع عن طريقه 

ــرة وكذلك  الهج ــك منظومة  تفكي
ــلوكيات  ــن الس ــض م ــة البع ملعرف
االستعراضية   والشعاراتية بدال من 
ــلوكيات الواقعية وان نكون في  الس
ــر من كوننا  ــع البناء واحلدث اكث موق
ــب  ــا بامتيازات ال تتناس وراء مكاتبن
ــارة  ــا االش ــا وهن ــتوى ادائن ــع مس م
ــي ميكن  ــة الت ــرة اجلمعي ــى الذاك ال
ــن االنحرافات  ــى العديد م ان تتناس
ــن  ــد م ــرر العدي ــا تب ــي نراه وبالتال
السلوكيات الالواقعية والشعاراتية 
التي يحاول بعض حاالت التيئيس او 
ــالم الذي مير به بعض االفراد  االستس

من كل االجتاهات.
الـ (نحن) كمفهوم للذاكرة 

الجمعية اِّـوحدة
ــا  ــا .. عندم ــاال واضح ــرب مث فلنض
اشاهد قطعان اجلاموس جتوب البراري 
ــوة حتى نرى انهزام  وتتربص بها اللب
ــد عقله اجلمعي  ــع وكانه فق القطي
ــه  ليخلص كل من في القطيع نفس
ــوة باحد افراد  ــتفرد اللب وبالتالي تس
ــاؤل : ماذا  ــهولة التس القطيع وبس
ــة من القطيع لتلك  لو تصدى خمس
ــه اونصفه  ــك عن ثلث ــوة ؟ ناهي اللب
ــحنة الرعب اخملزونة  ــه.؟...ان ش او كل
ــردي قد تعطل لديهم  في العقل الف
ــة التفكير ثم اتخاذ املواقف  منظوم
ــل اجلمعي  العق ــل  ــي تعطي وبالتال
ــايرين ملثير شحنة الرعب  ويبات مس
ــن الكل  ــل م ــه الكام ــك متكن وبذل
ــن تصيده  ــكل هو فرد ميك العتبار ال
ــارة الى ريكور : (  ــهولة وهنا اش بس
ــارة إلى ”النحن“ بوصفها  ميكن اإلش
”الذاكرة اجلماعية لشعب“ لكن هل 
هذه ”النحن“ هي جتميع لكل الذوات 
بالتالي فإنّها كما يُصرِّح روسو“ تنازل 
عن اإلرادة بكلِّ حرية وعن اختيار واعٍ 
ــة اجلماعية  ( وهنا  ــن أجل املصاحل م
ــام احملاصصة  ــد من املرور على نظ الب
ــاره نظاما انانيا داخل املصالح  باعتب
ــا“؟  ”األن ــى  عل ــاظ  اجلماعية)واحلف
ــذواتٍ على  ــارٌ وذوبانٌ ل ــا انصه أم أنه
ــت  ــل حدث ــرى)  ه ــاب ذواتٍ أخ حس
ــي للمعتقدات  عمليات تذويت داخل
ــا  لدين ــدث  لتح ــات  وااليدلوجي
مرجعيات جماعة تقود وسط تصدع 
ــة للمجتمع؟االيدلوجيا  الروح العام
ــط غياب منتج  احلاضرة معرفيا وس
ــه لبناء تقدير  يدوي ميكن الركون الي
ذات عال يجنبنا الصراعات املعرفية 
ــاب منتج وطني  وااليدلوجية . ان غي
ــدوث تقدير  ــؤدي بنا الى ح ــدوي ي او ي
ــث ارى ان  ــرد حي ــض للف ذات منخف
ــوى النظريات  ــل من اق ــة العم نظري
واجلمعية  ــة  الفردي ــذات  لل الداعمة 

ــاال  ــة مث ــدول الصناعي ــي ال ــا ف ولن
ــال االبرز من  ــه وللصني املث يحتدى ب
ــات الترميم  ــث عملي ــوالت حي التح

واعتمادهم  ــم  اليدلوجيته الداخلي 
منتجهم الوطني وايديهم العاملة..
ــبب  املقنع الذي عطل  وال اعرف الس
صناعتنا الوطنية لهذه الفترة سوى 

ــباب  ــع وإلتجاء الش ــكرة اجملتم عس
ــا ان اجواءنا  ــة علم ــزة االمني لالجه
ــون كادرنا  ــتلزم منا ان يك احلارة تس
وشبابنا داخل مصانعنا ال كداللني او 
ــعة الشمس  باعة متجولني حتت اش

لبضائع دول اجلوار او باقي دول العالم 
ــة عدم  ــي حال ــا ف ــا هن ــذي يهمن ال
ــض تقديرنا  ــود منتج وطني يخف وج
ــة عقلية تبريرة  العالي للذات وكآلي
ــات املعرفية  ــل الى الصراع جلأ العق
ــعر  ليستش ــة  االيدلوجي ــة  العقلي
ــعاراتية  ــن االنتصارات الش ــواع م ان
ــتطع ايدينا من  ــم تس ــوض مال لتع
انتاجه.ولذلك (إن فكرة األيديولوجيا 
تكون حاضرةً كلما أقمنا حوارًا حول 
ــني ”األنا“ و“النحن“ بني  ة ب وّ هذه الهُ
ــرح  ــا يص ــم“ فكم ــن“ و“اله ”النح
ــة األيديولوجيا هي  ــور أن وظيف ريك
ــق التي حتفرها  ــلء حفرةِ التصدي ”م

السلطة.
الشرعيات االجتماعية 

والشرعيات االيدلوجية وادلجة 
اِّـجتمعات

لنعيد التساؤل عندما كنا مجتمعات 
ــكالتنا  مش ــت  كان ــة  اجتماعي
وثقافتنا غبر صانعة لالزمات ولذلك 
ــنوات  وس ــرر  التح ــنوات  س ــت  كان
ــكاليتنا  ــة العربية ولكن اش الثقاف
ــا للعديد  ــد ايدلوجيته ــة بع العربي
ــا نحن مابه االن  من االيدلوجيات وم
ــة اجملتمعات... ــنوات ادجل اال نتاج س
ــات الى الدخول  ــا البد من االلتف وهن
االيدلوجيا  ــح  ــك مصطل الى تفكي
(كلّ  ــية  السياس االيدلوجيات  وهنا 
ــق  تُضيِّ ــرةً  دائ ــع  تصن ــا  أيديولوجي
ــا حدث صراعٌ  ــاق على األنا كلم اخلن
ــني مختلفتني)عبارة  ــني أيديلوجيت ب
ــر  ــدالالت وميكن ان نفس ــة ال واضح
ــهده  ــاراة الذي نش ــلوك اجمل ــا س به
ــة من ان  ــات االيدلوجي ــي الصراع ف
ــل اراها  ــارا ب ــت اختي ــالة ليس املس
ــام ملرجعية  ــياق الع ــة بالس متعلق
اجلماعة (أنَّ ”أيديولوجيا“ تُشتق في 
اللغة اليونانية من ”ايديا“ (الفكرة)، 
ــا ”علم  ــرَّف على أنّه ــن أن تع فيمك
ــى القاموس  ــو عدنا إل ــكار“ ، ول األف
ــا  أيديولوجي ــإنّ  ف ــيكولوجي  الس
تأخذ معنى ”النّسق الكليّ لألفكار 
ــة  العام ــات  واالجتاه ــدات  واملعتق
ــلوكية معينة،  الكامنة في أمناط س
ــير األسس  ــاعد على تفس وهي تس
ــيّ وتعمل  ــة للفعل الواقع األخالقي
ــدرة  الق ــق  وللنس ــه،  توجيه ــى  عل
ــخصي،  ــلوك الش ــر الس ــى تبري عل
النظام  ــى  عل ــروعيّة  املش ــاء  وإضف
ــاع عنه».يصنِّف ريكور  القائم والدف
ــتويات  ــى ثالث مس ــا إل األيديولوجي
ــب تأثيرها على ”فهم العالم  بحس
ــف  ــي ”حتري ــل“ وه ــانيّ للعم اإلنس
ــرعية نظام السلطة“  الواقع“ و“ش
ــترك  ــم املش ــي العال ــاج ف و“االندم
ــاق الرمزية احملايدة). عن طريق األنس
ــح  تصب أن  ــو  ه ــر  اخلطي ــر  األم (إنّ 
ــة  ــا في خدمة السياس األيديولوجي
ــق  ــول إلى أداة لتبرير نس ــل أن تتح ب
ــه  علي ــي  وتضف ــم  القائ ــام  النظ

”الشرعية“،
يتبع ...

بعض  سلوكيات 
اِّـعارضة  بعد ان بات 
صولجان السلطة 
بيدها  تكون مقاربة 
او تركن اُّـ قوانني 
االنظمة الشمولية 
التي عارضتها

توكفيلد : الدين َّـ أمريكا يجب أن ينظر إليه على اعتباره أهم 
اِّـؤسسات السياسية فهو ال يعيق طعم الحرية ولكنه يساعد عليها

توكوفيل

روسو

ريكور

ــهدت الساحات واملنصات االعالمية وغيرها كلها وبال     ش
ــعب)   لع الش ــتثناء ترديد عبارة كبيرة فضفاضة (فليطّ اس
ــتطيع  ــاذا بعد ؟ هل يس ــعب وم لع الش ــنا ها قد اطّ حس
ــتطيع الشعب معاقبة  ــعب اقالة احلكومة ؟ هل يس الش
الفاسدين ؟ هل يستطيع الشعب بناء جيش قوي مسلح 
وفق احدث االسلحة املتطورة ؟ هل يستطيع الشعب تغيير 
مناهج الدراسة ؟ هل يستطيع الشعب بناء مستشفيات 
ــتطيع الشعب ان يوقف عملية التخريب  حديثة ؟ هل يس
ــعب انقاذنا من  ــتطيع الش ــادي املمنهج ؟ هل يس االقتص
ــداد تقزمت الى  ــدرات العراق وكأن بغ ــم وتالعبه مبق االقلي
ــتطيع  ــتطيع معها ان تتكلم مع احد ؟ هل يس حد ال تس
الشعب التخفيف من حرارة الشمس بايجاد وسائل جديدة 
لتمكني الظالل من االشعة الالهبة ؟ هل يستطيع الشعب 

ــدات  مول ــتيراد  اس
على  للقضاء  عمالقة 
ــاء ؟ هل  ــوت الكهرب م
ــعب  الش ــتطيع  يس
إجبار دول اجلوار الطالق 
ــص املائية ؟ هل  احلص
يستطيع الشعب طرد 
احملتلني كلهم جميعا 
وبناء وطن بال صراعات 
ــا؟ ما  ــة وغيره طائفي
ــي  الت ــياء  االش ــي  ه
ــعب  الش ــتطيع  يس
ــل  ــد ان قت ــا بع فعله
و(قشف)  وشرد  وهجر 

ومتت تشظيته الى (دكاكني) صغيرة متحاربة فيما بينها؟ 
ــعب فيا  ــض جلأ الى املعارضة وهي محاولة متويه للش البع
ايها املعارضون اجلدد لقد مألمت قلوبنا قيحا ومألمت جيوبكم 
ــعب غير  ــة والقصور ماذا اعطيتم الش من الذهب والفض
ــعب مت ترديد العبارة ( فليطلع  ــود ؟ بعد ان مت قتل الش الوع
الشعب) لقد (طلعتم) روح الشعب واصبح العراقي أسير 
ــوم من كل ناحية  ــون تالحقه الديون والهم ــكار والظن االف
ــادر العراق والتاريخ الى  ــا اآلن األوان (ليطلع) البعض ويغ ام
ــراء واملعدومني  ــكنها بعض الفق ــل والقبور التي يس املزاب
ــا هنا ان (نطلع)  ــدا على احوال الناس .  علين ــع) جي لـ(يطل
ــن االنصاف ان نبقى  ــا قاتل او مقتول فليس م ــا فام جميع

(طالعني) الى ما النهاية.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

  ايها اِّـعارضون الجدد 
لقد مألتم قلوبنا 
قيحا ومألتم جيوبكم 
من الذهب والفضة 
والقصور ماذا اعطيتم 
الشعب غري الوعود؟

@NN@k»í€a@…‹ �üg@
_Ü����»��i@aáb���flÎ

االوُّـالحلقة

هنالك  من يتهم 
اجملتمع بالتكاسل 
او البعد عن اخذ 
حقوقه بالقوة 
او بادوات عنيفة 
كالثورات او االنقالبات 
كما يحصل في 
العديد من البلدان 
ذات النسيج 
االجتماعي املتمتع 
بفترات حكم بعيدة 
عن التسلط القاسي 
واملؤدلج املمنهج 
لصناع قرارهم 
وحكوماتهم و الذي 
نراه له كلمته وسط 
االنحراف وقد يغير 
العديد من املسارات.
او احلكومات.ولنا 
في اجملتمع املصري 
او التونسي مثاال  
لنناقش املسألة وفق  
التساؤل التالي : هل 
مازلنا متوجسني 
من السلطة  أواننا 
نتخوف من التغيير 
وان من سماتنا  هي 
ثقافة النأي بالنفس 
(الشعليه).

طه الخزرجي

تشظي الهوية تحت ظل العنف المؤسس
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البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
النقل املهندس عبد  وزير   على ضوء توجيهات 
الدينية  السياحة  جانب  بتفعيل  لعيبي  اهللا 
لتعظيم  السكك  قطارات  في  والتراثية 
قبل   من  ميدانية  ومبتابعة  املالية   مواردها 
كاظم  جواد  طالب  االستاذ  السكك  عام  مدير 
اليوم  للزائرين  قطار  تسيير   .سيتم  احلسيني 
األربعاء  حيث ينطلق من محطة قطار البصرة 
قطار  محطة  الى  متوجها  مساء   (٦) الساعة 

كربالء املقدسة والعودة من كربالء الى محطة 
االنطالق  ويكون  السبت   يوم  البصرة   قطار 
الساعة (٦) مساء علما ان هناك عجالت تؤمن 
املقامني  الى  كربالء  محطة  من  الزائرين  وصول 
الطاهرين مع عودتهم  علما أن النقل  بالسكك 
مزايا  له   DMU املكيفة  احلديثة  وبقطاراتها 
خدمية عديدة خالل الرحالت منها عامل الراحة 
تقدمي  مع  الزهيدة  واالسعار  واألمان  والسرعة 

أفضل اخلدمات للزائرين الكرام   .

@ÚçÜ‘Ωa@ı˝iä◊@µa@Òäñj€a@Âfl@bÓybÓç@aâb�”@7ém@Ÿÿé€a@NN@‚ÏÓ€a

بغداد / البينة اجلديدة
عن  الثالثاء  امس  النزاهة،  هيئة  أعلنت   
سابقٍ  مسؤولٍ  بحقِّ  الصادر  احلكم  تفاصيل 
ة  العامَّ والبلديَّات  واإلسكان  اإلعمار  وزارة  في 
الشركات  إحدى  من  رشوة  بطلب  لقيامه  ؛ 
املشاريع  أحد  مناقصة  إحالة  مقابل  األهليَّة 
للهيأة  بيان  وذكر  عليها.  ديالى  في محافظة 
تلقت {البينة اجلديدة} نسخة منه، ان «املُدان 
رئيس مهندسني  الهارب كان يشغل منصب 

ة مبشاريع  اخلاصَّ العطاءات  فتح  ورئيس جلنة 
رَّرة 

احملُ املناطق  إعمار  إلعادة  الطارئ  القرض 
ديالى»،  اإلرهابيَّة في محافظة  العمليَّات  من 
ألف  عشرين  مبلغ  بطلب  «قيامه  وضحةً  مُ
ثِّل إحدى الشركات  دوالرٍ أمريكيٍّ كرشوةٍ من ممُ
طريق  تأهيل  مناقصة  إحالة  مقابل  األهليَّة 
الشركة».وأوضحت  إلى  املنصوريَّة   – تبه  قره 
/ الهيئة  الدائرة، أن «محكمة جنايات الكرخ 
بتجرمي  الكافية  القناعة  إلى  لت  توصَّ الثالثة 

املُمثِّل  أقوال  على  اطالعها  بعد  املُدان، 
والبلديات  واإلسكان  اإلعمار  لوزارة  القانونيِّ 
املُتَّهم،  ضدَّ  الشكوى  طلب  الذي  العامة 
فيه  ثبت  الذي  التحقيقيَّة  اللجنة  ومحضر 
مديرية  كتاب  عن  فضالً  املُتَّهم،  ة  ريـَّ مقصِّ
تطابق صوَّت  أكد  الذي  اجلنائية  األدلة  حتقيق 
CD وهو  املُسجل في قرص  الصوت  املدان مع 
يطلب الرشوة»، الفتة إلى أنه «متَّ احلكم عليه 
مالية  وغرامة  سنواتٍ  عشر  ة  ملُدَّ بالسجن 

ألحكام  وفقاً  دينار  ماليني  خمسة  قدرها 
أن  على   {١٩٨٣ لسنة   ١  / ثانياً   /  ١٦٠} القرار 
«قرار  أن  بالتعاقب».وتابعت،  العقوبتان  ذ  تُنفَّ
رة قبضٍ بحقِّ املُدان  ذكَّ احلكم تضمن إصدار مُ
املنقولة  أمواله  على  الواقع  احلجز  تأييد  مع 
للجهة  االحتفاظ  إلى  إضافة  املنقولة،  وغير 
احملاكم  أمام  التعويض  طلب  بحقِّ  املُتضرِّرة 
الدرجة  احلكم  قرار  اكتساب  بعد  املدنيَّة 

القطعيَّة».

بغداد/ البينة اجلديدة 
موسى  بهاء  نوفل  واملهجرين  الهجرة  وزير  بحث 
أعضاء  من  وعدد  فرحان  علي  االنبار  محافظ  مع 
احلكومة احمللية في احملافظة أوضاع  النازحني وآلية 
تشجيعهم على العودة إلى مناطقهم االصلية» ، 
وتوحيد اجلهود حلل جميع املشاكل التي حتول دون 
ملف  وغلق  اعادتهم  على  والعمل  النازحني  عودة 
احملافظة  مبنى  زيارته  خالل  الوزير  .ورجح  النزوح 
بحسب بيان للوزارة ان تكون محافظة االنبار اول 
املقبل». العام  في  اخمليمات  من  تخلو  محافظة 
ودعا الوزير احلكومة احمللية في األنبار الى توظيف 
املبالغ احملولة من تخصيصات وزارة الهجرة لدعم 
املدمرة  املدن  واعمار  احملررة  املناطق  في  االستقرار 
على  النازحني  لتشجيع  التحتية  البنى  وتاهيل 
العودة .من جهته أكد محافظ االنبار علي فرحان 
والتنسيق  والتعاون  اجلهود  بذل  ضرورة  حميد 
واحمللية  الدولية  واملنظمات  الهجرة  وزارة  مع 

النازحة  االسر  منها  تعاني  التي  املشاكل  حلل 
االصلية،  أماكنهم  إلى  العودة  على  وتشجيعها 
مثمنا في الوقت ذاته دور الوزارة الكبير في دعمها 

حملافظة االنبار.

µbÌÖ@ø@� Îäífl@Ú€by�@ÒÏëâ@k‹ü@’ibç@fiÎ˚éfl@Ú„aÖg@ZÚÁaå‰€a

@Úƒœb™@fiÎa@ÊÏÿnç@âbj„¸a@Úƒœb™@Z@Òäv:a@äÌãÎ
›j‘Ωa@‚b»€a@fi˝Å@¥yãb‰€a@pb‡Ó´@Âfl@Ï‹•

بغداد / البينة اجلديدة 
واالجراء  املتعاقدين  من   ٢١٣ تثبيت  امر  على  املائية  املوارد  وزارة  صادقت 
اليوميني وكبار السن العاملني في تشكيالتها على املالك الدائم، مانحة 
طويلة  سنوات  قضوا  الذين  الطويلة  واخلدمة  اخلبرة  الصحاب  االفضلية 
في العمل بالوزارة دون تثبيت، وايضا تعيني حملة الشهادات العليا.وقالت 
الوزارة في بيان لها ان السيد وزير املوارد املائية صادق على تثبيت الوجبة 
٢١٣، كما سيتم  والبالغ عددهم  وتشكيالتها  الوزارة  االولى من منتسبي 
تشمل   والتي  الثانية  الوجبة  تعيني  على  املصادقة  املقبلة  االيام  خالل 
وحسب  اخلدمة  لسنوات  االفضلية  وستكون  اليوميني  واالجراء  العقود 
االختصاصات.واضاف البيان ان السيد الوزير شدد على االستمرار مبفاحتة 
املتأخرة  اليوميني  االجراء  رواتب  باقي  تسديد  لغرض  العالقة  ذات  اجلهات 

والتي مت صرف ٥٠٪ منها.

·ˆaÜ€a@⁄˝Ωa@Û‹«@a7ucÎ@aÜ”b»nfl@RQS@ojrm@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa

البصرة / البينة اجلديدة
لفتح  استعداده  البصرة  محافظة  مجلس  ابدى   
كليات جديدة تابعة جلامعة النفط والغاز في قضاء 
رئيس  .وقال  اجلامعة  تخدم  اخرى  ومشاريع  القرنة 
اجلامعة  رئيس  لقائه  خالل  البزوني  صباح  اجمللس 
الدكتور محمد هليل الكعبي « ان مجلس احملافظة 
على استعداد للمصادقة على مشروع افتتاح كليات 
تابعة جلامعة النفط والغاز في قضاء القرنة فضال 

ويعزز خطواتها  اجلامعة  يخدم  اخر  اي مشروع  عن 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  ان  .واوضح  العلمية 
درجات   ١٠ خصم  سابق  وقت  في  قررت  العلمي 
لطلبة محافظة البصرة من املعدل القانوني للوزارة 
لغرض قبول اكبر عدد ممكن من احملافظة االمر الذي 
يدعو الى فتح جامعة اخرى في البصرة الستيعاب 

الطلبة وحتديدا في شمال احملافظة.

ÒÜÌÜu@pbÓ‹◊@Äbnnœ¸@ÍÖaÜ»nça@ÜjÌ@Òäñj€a@è‹©
Ú„ä‘€a@ø@ãbÃ€aÎ@¡–‰€a@Ú»flb¶@@

بغداد/ البينة اجلديدة
 اعلنت امانة بغداد عن املباشرة بحملة كبرى 
املتجاوزة  الشعبية  االسواق  أكبر  إحد  إلزالة 
االمانة  .وقالت  العاصمة  الصدر شرقي  مبدينة 
في بيان « ان مالكات دائرة بلدية الصدر األولى 
باشرت  بغداد  عمليات  قيادة  مع  بالتنسيق 
بتنفيذ حملة كبيرة إلزالة سوق شعبي متجاوز 
شارع  ضمن  الدجاج)  (سوق  احلبيبية  مبنطقة 

زين القوس جهة محلة (٥٥٥) .واوضحت االمانة 
اكشاك  ازالة  تضمنت  احلملة  ان   » بيانها  في 
الباعة واحملال املتجاوزة لتسهيل حركة السير 
واملرور في الشارع الرابط بني منطقتي احلبيبية 
واالورفه لي وانفاذ القانون البلدي في احملافظة 
عن  املشوهات  ورفع  االساس  التصميم  على 

هذا الشارع الرئيس».

@Ú‰ÌÜ∂@ãÎbvnfl@÷Ïç@Ú€aãa@Â‹»m@ÖaÜÃi@Ú„bfla
ÖaÜÃi@Ô”äë@â@Üñ€a

البينة اجلديدة / علي شريف
ان  بابل  املواد بجامعة  الدكتور جليل كرمي احمد اخلفاجي في كلية هندسة  املتمرس  اكد االستاذ 
اكياس البالستك ( النايلون ) غير صاحلة حلفظ املواد الغذائية وميكن استخدامها حلفظ املواد الصلبة 
التركيب  مستقرة  غير  بوليمرية  عضوية  االكياس  هذه  الدكتوراخلفاجي:ان  االستاذ  فقط٠واضاف 
عملية  وفي  البوليمر  تسمى  كبيرة  جزيئة  لتكوين  صغيرة  جزيئية  وحدات  جتميع  من  تصنع  متاما 
عنها  وينتج  وغير مستقرة كيميائيا  مادة سامة  وهي  باملنشط  مادة تسمى  لها  تضاف  التجميع 
جذور حرة ذات نشاط كيميائي راديكالي يهاجم انسجة اجلسم مسببا تلفها او سرطنتها٠اضافه 
االكياس  يبقى مع  املواد  ان قسم من هذه  ايضا.  للبوليمر وهي سامة  مثبتة  مواد  ذلك تضاف  الى 
التي يحفظ فيها اللحم والطرشي واملاء واللنب واملشروبات الغازية والصمون احلار الرطب واحملاليل 
الساخنة وعصير الفواكه و احملاليل احلامضية والقاعدية ولها تأثير خطرجدا على صحة االنسان٠ 
املواد  حلفظ  والورقية  والكارتونية  النسيجية  واالكياس  والسيراميك  الزجاج  استخدام  يجب  لذا 
املذكورة  وتبقى اكياس البالستك ( النايلون ) للمواد الصلبة كالفواكه وااللبسة واملواد االخرى٠وجتدر 
بحثية  دراسة  املوضوع  لدراسة  عمل  فريق  الفت  بابل  جامعة  في  املواد  هندسة  كلية  ان  االشارة 
عميقة على ضوء كتاب نقابة املهندسني فرع بابل ومت تقدمي مشروع انتاج اكياس بالستكية محمية 
املسرطنه في هذه  واالشعة  احلرة  اجلذور  العالية لكبت  القابلية  ذات  الكلوروفيل اخلضراء  بصبغة 

االكياس للحفاظ على صحة املواطنني٠

@Úßbï@7À@Ÿnç˝j€a@êbÓ◊aZ@›ibi@Ú»flb†@ÔéÌâÜm
ÚÓˆaàÃ€a@ÖaÏΩa@≈–ß

بغداد / البينة اجلديدة
لوزارة  التابعة  العراقية  اإلصالح  دائرة  اعلنت   
العدل، امس الثالثاء، عن موقفها الشهري اخلاص 
بعدد املطلق سراحهم لشهر حزيران املاضي.وذكر 
منه،  اجلديدة}، نسخة  {البينة  تلقت  للوزارة  بيان 
ان «العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة 
سجون  من  نزيالً   ٥١٤ بلغ  املاضي  الشهر  خالل 
مشموالً   ٤٩ بينهم  واحملافظات  بغداد  في  الوزارة 
الرجال  من   ٤٥٧ و  النساء  من   ٥٧ و  العام،  بالعفو 

مت االفراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم».
وضاف، ان «دائرة اإلصالح قطعت اشواطاً كبيرة في 
مجال عمليات إطالق السراح مع تطبيقها نظام 
حتديد  إمكانية  يتيح  والذي  االلكترونية  األرشفة 
ويساهم  القضائية  احكامهم  املنتهية  النزالء 
احملددة  القانونية  للمدة  وفقاً  ملفاتهم  بحسم 
سراحهم  املطلق  عدد  ان  السراح».يذكر  إلطالق 
نزيالً منذ شهر  بلغ ٨٦٢٢  قد  العام  العفو  بقانون 

٢٠١٦/١١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠.

@Ï–»€bi@ÊÏ€Ï‡ífl@·Ë‰Ói@�̋ Ìå„@UQT@Â«@xaäœ�a@ZfiÜ»€a
ÔôbΩa@ÊaäÌåy@fi˝Å

بغداد / البينة اجلديدة
 اعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس الثالثاء تسجل 
ارتفاعا ملحوظا في حجم اإليرادات مبراكزها الكمركية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت {البينة اجلديدة}، نسخة 
منه، ان «مراكزها الكمركية سجلت ارتفاعا ملحوظا 
في حجم االيرادات التي حتققها خالل األشهر املاضية 
وام  الشمالي  قصر  ام  كمرك  مركزي  أخرها   ٢٠١٩ من 
ايرادا  األثنني  االول  امس   سجال  اللذين  األوسط  قصر 

«هذه  ان  .واضافت،  دينار   املليارين  حاجز  جتاوز  يوميا 
تستوفى  والتي  املتحققة  االيرادات  في حجم  الطفرة 
كرسوم كمركية عن البضائع املستوردة تأتي مصاحبة 
الكمارك  ادارة  تنفيذها  على  حرصت  التي  للتوجهات 
والتهرب  التالعب  حلاالت  والتصدي  الفساد  حملاربة 
املعامالت  اجناز  تسهيل  عن  فضال  الرسوم  دفع  من 
االستيرادات  زيادة  على  التجار  شجع  الذي  الكمركية 
ارتفاع  على  ايجابا  انعكس  ما  والبضائع  للسلع 

الهيئة،  .واوضحت  كافة»  الكمركية  املراكز  ايرادات 
املالية  وزارة  املتحققة تدخل في حساب  «ايراداتها  ان 
يرفد  ايراد  اعلى  مسجلة  العراقي  املركزي  البنك  لدى 
رغم  النفطية  االيرادات  بعد  للدولة  العامة  املوازنة 
املوظفني  بأعداد  احلاد  والنقص  واملعوقات  التحديات 
املؤهلني وانعدام أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل 

الكمركي».

@@paÖaäÌ�a@·vy@ø@b«b–mâa@›vém@⁄âb‡ÿ€a

بغداد / البينة اجلديدة
الثالثاء،  امس  اإلرهاب،  مكافحة  جهاز  أعلن   
طلبات  عقودهم  املفسوخة  تقدمي  مواعيد 
بيان  األبجدية.وقال  احلروف  وفقا جلدول  العودة 
منه،  نسخة  اجلديدة}  {البينة  تلقت  للجهاز 
«إحلاقا بالبيان الصادر من جهاز مكافحة اإلرهاب 
 ١٠ تاريخ  منذ  عقودهم  باملفسوخة  واخلاص 
حزيران ٢٠١٤ واملتضمن مراجعة اكادميية جهاز 
اسمائهم،  تسجيل  لغرض  اإلرهاب  مكافحة 
والغراض تنظيمية بحتة تكون املراجعة وفقا 

مستصحبني  التالي  االبجدية  احلروف  جلدول 
واملستمسكات  الثبوتية  االوراق  كافة  معهم 
للجهاز  انتسابهم  يثبت صحة  وما  الرسمية 

في الفترة املشار اليها اعاله :
١. يوم الثالثاء ٢ متوز ٢٠١٩ (مراجعة عامة).

٢. يوم االربعاء ٣ متوز ٢٠١٩ احلروف (أ،ب،ت،ث،ج).
احلروف   ٢٠١٩ متوز   ٤ اخلميس  يوم   .٣

(ح،خ،د،ذ،ر،ز).
احلروف   ٢٠١٩ متوز   ٦ السبت  يوم   .٤

(س،ش،ص،ض،ط،ظ) .

٥. يوم االحد ٧ متوز ٢٠١٩ احلروف(ع،غ،ف،ق).

٦.يوم االثنني ٨ متوز ٢٠١٩ احلروف (ك،ل،م،ن).
٧.يوم الثالثاء ٩ متوز ٢٠١٩ احلروف(هـ،و،ي).

 ٢٠١٩ متوز   (١١  ،١٠) واخلميس  االربعاء  يومي   .٨
لكافة املتخلفني عن اجلدول اعاله.

وأضاف اجلهاز، «نكرر تنويهنا السابق بان يتم 
التعامل فقط مع صفحتنا الرسمية في تلقي 
تعليمات تخص جهاز  او  توجيهات  او  بيان  اي 
اي  االرهاب، واجلهاز غير مسؤول عن  مكافحة 

صفحة اخرى في الفيس بوك».

ÜÓ«aÏflÎ@fiÎÜu@Â‹»Ì@lbÁâ�a@Úzœbÿfl@
ÒÖÏ»€a@pbj‹�€@·ÁÖÏ‘«@ÚÅÏé–Ωa@·ÌÜ‘m@

املوصل / البينة اجلديدة
 اعلنت وزارة االعمار واالسكان عن بدء العمل بإعمار وتأهيل 
جسر قضاء احلضر ٩٠ كم جنوب املوصل . وقال مدير مشروع 
اعمار اجلسر املهندس ليث نبيل: أن «الكوادر الهندسية في 
اعمار  باعادة  باشرت  للوزارة  التابعة  اخليرات  رفيف  شركة 
داعش  احتالل  فترة  للدمار خالل  تعرضه  بعد  احلضر  جسر 
للمحافظة .واضاف نبيل ان»مدة اجناز العمل ستستغرق ٦ 
داخل  املروري  الزخم  من  سيقلل  اجلسر   » أن  مبينا  اشهر، 

القضاء «.

@äößa@ıbö”@äéu@âb‡«a@ÒÖb«a
›ïÏΩa@lÏ‰u

املوصل / البينة اجلديدة
عن  نينوى  محافظة  شرطة  قيادة  اعلنت   
بتزوير  متخصصة  عصابة  على  القبض 
املوصل.  ايسر  في  الرسمية  املستمسكات 
شرطة  قيادة  من  حمد  عارف  النقيب  وقال 
احملافظة: ان القوات االمنية القت القبض على 
املستمسكات  بتزوير  متخصصة  عصابة 

عراقية  جنسية   ١٦٥ وبحوزتها  الرسمية 
مزورة و٨٥ هوية احوال مدنية قامت مبصادرتها. 
ستة  من  مكونة  ان»العصابة  حمد  واضاف 
الى  االمنية  القوات  واقتادتهم  اشخاص 
معهم  للتحقيق  نينوى  شرطة  قيادة  مقر 

وتقدميهم للقضاء لينالوا جزاءهم .

@äÌÎåni@ÚññÇnfl@Úibñ«@Û‹«@új‘€a
›ïÏΩa@äéÌdi@ÚÓ8ä€a@pbÿ‡néΩa

كاريكاتير

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

@“ÏÇn„@b‰„c@Îc@@Ú�‹é€a@Âfl@¥éuÏnfl@b‰€ãbfl@›Á
è–‰€bi@d‰€a@Úœb‘q@ÔÁ@b‰mb8@ú»i@ÂflÎ@7ÓÃn€a@Âfl

ــار  بول ريكور في كتابه (الذاكرة  اش
التاريخ النسيان).ومعاجلته هشاشة 
الهوية ( إن مشكلةَ هذه الهشاشة 
حسب ريكور هو ما يطلق عليه اسم 
ــس“، (هنا يجب  ــف املؤس ”إرث العن
ــذا املصطلح  ــام ه ــوف مليا ام الوق
ــية  ــلمة رئيس ــذه كمس ــب اخ ويج
ــر من املفاهيم  في البناء على الكثي
ــوم  ــة وان مفه ــة واحلياتي االجتماعي
ــي بات حتت  ــالح والتغيير االفق االص
ــبه مايكون  ــذا املصطلح اش ــل ه ظ
من الصعوبة حتقيقه الننا ورثة عنف 
ــر من اجلراح  ــس ترك لنا الكثي مؤس
ــت  ــي جعل ــلبية والت ــرات الس واخلب
ــايرا  ــي حينها مس ــا  ف ــض  من البع
ــابقة ولذا  ــات العهود الس اليدلوجي
ان  ــب  يج ــالح  االص ــة  فرضي ان  ارى 
ــن صانع القرار  تكون عمودية تبدأ م
ــوءِ  ــة س ــقُ بسياس ــذا اإلرث يتعل ه
اكرةِ اجلماعية لشعبٍ  الذّ استعمال 
ــة أو جماعة تُولد  ــكلّ مجموع ما، ف
ــة احلرب، وهذه األعمال  من خالل حال

ــرعيّتها عن  ــب ش ــة تكتَس العنيف
ــنّ ما يحدث  ــق دولة القانون، لك طري
ــد طرفان في  ــا يوج ا م ــه دائمً ــو أنّ ه
ــح والطرف  ــرب، الطرف الراب هذه احل
ــر. وبالطبع تختلف الذكريات  اخلاس
لكال الطرفني يقول ريكور: ”األحداث 
ــنيِ أنّها  ــد، في ح ــي للبعض اجمل تعن
تعني للبعض اآلخر املذلة. االحتفالُ 
من جهةٍ تقابلُه الكراهيةُ من اجلهةِ 
ــيف  ــذا تُخزّن في أرش ــرى، وهك األخ
 ( ا حقيقيةً ــة جروحً الذاكرة اجلماعي
ــن ان  ــا قناعات م ــت لن ــا بات ــن هن م
ــج قانونيا وخاصة  ــلط املمنه التس
ــها تلك  ــابقة وتاسيس للعقود الس
اجلراح في الذاكرة اجلمعية واالخطر 
ــرف الذي يقع عليه  من هذا ذلك الط

ــة  معارض كان  اذا  ــة  وخاص ــف  احلي
ــعر االنسان  ــية وهنا يستش سياس
ــي  ــاب باجلذام السياس ــه مص وكان
ــة االجتماعية  القطيع ــك  تل ــرى  ون
واضحة للعيان إبان تلك الفترة. وارى 
ان بعض  سلوكيات املعارضة  بعد ان 
ــلطة بيدها  تكون  بات صوجلان الس
ــى قوانني االنظمة  مقاربة او تركن ال
ــا الن تلك  ــمولية التي عارضته الش
باتت نتاج  ــلطية  التس السلوكيات 
ــا تدرس  ــن انه ــي م ــا املعرف تراكمه
ــل  ــة لتعم ــك االنظم ــلوكيات تل س
لنفسها ستراتيجيات مواجهة لهذا 
النظام  وبالتالي السلوك التسلطي 
ــل املعارض  ــرات داخل العق ــات خب ب
ــتقلة وظيفيا  وما نشاهده من  مس
هذا الترف الوظيفي والسلطوي خير 

شاهد.
حالة اِّـجتمع الواحد حيثُ 

يغيب االختالف
ــراد إلى أرقامٍ لها وظائف  ل األف  يتحوّ
ــة املوحدة هكذا  ــة الدول كلها خلدم

يقول ريكور (الفرد أصبح يعاني ضربًا 
من ”النِّسيان“ أو التغافل لكينونته 
ــه الطبيعية. لقد صرنا  األولى وحلالت
اليوم مبثابة كائنات أكثر ما جتيده هو 
ر،  ــد، التمثيل، والتنكّ احملاكاة، التقلي
كلّها معاجمٌ خاصةٌ بعالم املسرح، 
ــي األداء احلركي  ف ف ــا ال توظّ ولكنه
ــخصية القرن الواحد  بل في بناء ش
والعشرين، وفي تكوين هوية هجينة 

ــض األحيان،  ــة ومبعثرة في بع مركب
ــول عنها هي  ــة كل ما ميكن الق وي هُ
ــة“ و“قراءة ال  ــا ”إمكانية مفتوح أنه
ــب في األمر؛ هو  ــة“ بل إنَّ املري منتهي
أنه ميكن للنسيان أن ميارس سطوته 
ــا هي“ أو  ــال نتذكر ”م ــى ”األنا“ ف عل
ــول  ــي“ ، يق ــف ه ــي“ أو كي ــاذا ه ”م

ــي مقاربة  ــذه املقاربة ه ــور أن ه ريك
ــؤال  فينوميولوجية ولإلجابة عن س
ــؤال  ــن الس ــرور م ــب امل ــرة وج الذاك
ــؤال (من الذي  (ماذا نتذكر؟) إلى الس
ــن تتذكر؟)  ــي م يتذكر؟ هل أنا نفس
ولكن ال يتم هذا املرور إال عبر السؤال 
ــئلة الوجودية  ــذه االس ــف ؟) ه : كي
ــكل مدخال  التي يجب ان منر بها تش
فلسفيا علميا نستطيع عن طريقه 

ــرة وكذلك  الهج ــك منظومة  تفكي
ــلوكيات  ــن الس ــض م ــة البع ملعرف
االستعراضية   والشعاراتية بدال من 
ــلوكيات الواقعية وان نكون في  الس
ــر من كوننا  ــع البناء واحلدث اكث موق
ــب  ــا بامتيازات ال تتناس وراء مكاتبن
ــارة  ــا االش ــا وهن ــتوى ادائن ــع مس م
ــي ميكن  ــة الت ــرة اجلمعي ــى الذاك ال
ــن االنحرافات  ــى العديد م ان تتناس
ــن  ــد م ــرر العدي ــا تب ــي نراه وبالتال
السلوكيات الالواقعية والشعاراتية 
التي يحاول بعض حاالت التيئيس او 
ــالم الذي مير به بعض االفراد  االستس

من كل االجتاهات.
الـ (نحن) كمفهوم للذاكرة 

الجمعية اِّـوحدة
ــا  ــا .. عندم ــاال واضح ــرب مث فلنض
اشاهد قطعان اجلاموس جتوب البراري 
ــوة حتى نرى انهزام  وتتربص بها اللب
ــد عقله اجلمعي  ــع وكانه فق القطي
ــه  ليخلص كل من في القطيع نفس
ــوة باحد افراد  ــتفرد اللب وبالتالي تس
ــاؤل : ماذا  ــهولة التس القطيع وبس
ــة من القطيع لتلك  لو تصدى خمس
ــه اونصفه  ــك عن ثلث ــوة ؟ ناهي اللب
ــحنة الرعب اخملزونة  ــه.؟...ان ش او كل
ــردي قد تعطل لديهم  في العقل الف
ــة التفكير ثم اتخاذ املواقف  منظوم
ــل اجلمعي  العق ــل  ــي تعطي وبالتال
ــايرين ملثير شحنة الرعب  ويبات مس
ــن الكل  ــل م ــه الكام ــك متكن وبذل
ــن تصيده  ــكل هو فرد ميك العتبار ال
ــارة الى ريكور : (  ــهولة وهنا اش بس
ــارة إلى ”النحن“ بوصفها  ميكن اإلش
”الذاكرة اجلماعية لشعب“ لكن هل 
هذه ”النحن“ هي جتميع لكل الذوات 
بالتالي فإنّها كما يُصرِّح روسو“ تنازل 
عن اإلرادة بكلِّ حرية وعن اختيار واعٍ 
ــة اجلماعية  ( وهنا  ــن أجل املصاحل م
ــام احملاصصة  ــد من املرور على نظ الب
ــاره نظاما انانيا داخل املصالح  باعتب
ــا“؟  ”األن ــى  عل ــاظ  اجلماعية)واحلف
ــذواتٍ على  ــارٌ وذوبانٌ ل ــا انصه أم أنه
ــت  ــل حدث ــرى)  ه ــاب ذواتٍ أخ حس
ــي للمعتقدات  عمليات تذويت داخل
ــا  لدين ــدث  لتح ــات  وااليدلوجي
مرجعيات جماعة تقود وسط تصدع 
ــة للمجتمع؟االيدلوجيا  الروح العام
ــط غياب منتج  احلاضرة معرفيا وس
ــه لبناء تقدير  يدوي ميكن الركون الي
ذات عال يجنبنا الصراعات املعرفية 
ــاب منتج وطني  وااليدلوجية . ان غي
ــدوث تقدير  ــؤدي بنا الى ح ــدوي ي او ي
ــث ارى ان  ــرد حي ــض للف ذات منخف
ــوى النظريات  ــل من اق ــة العم نظري
واجلمعية  ــة  الفردي ــذات  لل الداعمة 

ــاال  ــة مث ــدول الصناعي ــي ال ــا ف ولن
ــال االبرز من  ــه وللصني املث يحتدى ب
ــات الترميم  ــث عملي ــوالت حي التح

واعتمادهم  ــم  اليدلوجيته الداخلي 
منتجهم الوطني وايديهم العاملة..

ــبب  املقنع الذي عطل  وال اعرف الس
صناعتنا الوطنية لهذه الفترة سوى 

ــباب  ــع وإلتجاء الش ــكرة اجملتم عس
ــا ان اجواءنا  ــة علم ــزة االمني لالجه
ــون كادرنا  ــتلزم منا ان يك احلارة تس
وشبابنا داخل مصانعنا ال كداللني او 
ــعة الشمس  باعة متجولني حتت اش

لبضائع دول اجلوار او باقي دول العالم 
ــة عدم  ــي حال ــا ف ــا هن ــذي يهمن ال
ــض تقديرنا  ــود منتج وطني يخف وج
ــة عقلية تبريرة  العالي للذات وكآلي
ــات املعرفية  ــل الى الصراع جلأ العق
ــعر  ليستش ــة  االيدلوجي ــة  العقلي
ــعاراتية  ــن االنتصارات الش ــواع م ان
ــتطع ايدينا من  ــم تس ــوض مال لتع
انتاجه.ولذلك (إن فكرة األيديولوجيا 
تكون حاضرةً كلما أقمنا حوارًا حول 
ــني ”األنا“ و“النحن“ بني  ة ب وّ هذه الهُ
ــرح  ــا يص ــم“ فكم ــن“ و“اله ”النح
ــة األيديولوجيا هي  ــور أن وظيف ريك
ــق التي حتفرها  ــلء حفرةِ التصدي ”م

السلطة.
الشرعيات االجتماعية 

والشرعيات االيدلوجية وادلجة 
اِّـجتمعات

لنعيد التساؤل عندما كنا مجتمعات 
ــكالتنا  مش ــت  كان ــة  اجتماعي
وثقافتنا غبر صانعة لالزمات ولذلك 
ــنوات  وس ــرر  التح ــنوات  س ــت  كان
ــكاليتنا  ــة العربية ولكن اش الثقاف
ــا للعديد  ــد ايدلوجيته ــة بع العربي
ــا نحن مابه االن  من االيدلوجيات وم
ــة اجملتمعات... ــنوات ادجل اال نتاج س

ــات الى الدخول  ــا البد من االلتف وهن
االيدلوجيا  ــح  ــك مصطل الى تفكي
(كلّ  ــية  السياس االيدلوجيات  وهنا 
ــق  تُضيِّ ــرةً  دائ ــع  تصن ــا  أيديولوجي
ــا حدث صراعٌ  ــاق على األنا كلم اخلن
ــني مختلفتني)عبارة  ــني أيديلوجيت ب
ــر  ــدالالت وميكن ان نفس ــة ال واضح
ــهده  ــاراة الذي نش ــلوك اجمل ــا س به
ــة من ان  ــات االيدلوجي ــي الصراع ف
ــل اراها  ــارا ب ــت اختي ــالة ليس املس
ــام ملرجعية  ــياق الع ــة بالس متعلق
اجلماعة (أنَّ ”أيديولوجيا“ تُشتق في 
اللغة اليونانية من ”ايديا“ (الفكرة)، 
ــا ”علم  ــرَّف على أنّه ــن أن تع فيمك
ــى القاموس  ــو عدنا إل ــكار“ ، ول األف
ــا  أيديولوجي ــإنّ  ف ــيكولوجي  الس
تأخذ معنى ”النّسق الكليّ لألفكار 
ــة  العام ــات  واالجتاه ــدات  واملعتق
ــلوكية معينة،  الكامنة في أمناط س
ــير األسس  ــاعد على تفس وهي تس
ــيّ وتعمل  ــة للفعل الواقع األخالقي
ــدرة  الق ــق  وللنس ــه،  توجيه ــى  عل
ــخصي،  ــلوك الش ــر الس ــى تبري عل
النظام  ــى  عل ــروعيّة  املش ــاء  وإضف
ــاع عنه».يصنِّف ريكور  القائم والدف
ــتويات  ــى ثالث مس ــا إل األيديولوجي
ــب تأثيرها على ”فهم العالم  بحس
ــف  ــي ”حتري ــل“ وه ــانيّ للعم اإلنس
ــرعية نظام السلطة“  الواقع“ و“ش
ــترك  ــم املش ــي العال ــاج ف و“االندم
ــاق الرمزية احملايدة). عن طريق األنس

ــح  تصب أن  ــو  ه ــر  اخلطي ــر  األم (إنّ 
ــة  ــا في خدمة السياس األيديولوجي
ــق  ــول إلى أداة لتبرير نس ــل أن تتح ب
ــه  علي ــي  وتضف ــم  القائ ــام  النظ

”الشرعية“،
يتبع ...

بعض  سلوكيات 
اِّـعارضة  بعد ان بات 
صولجان السلطة 
بيدها  تكون مقاربة 
او تركن اُّـ قوانني 
االنظمة الشمولية 
التي عارضتها

توكفيلد : الدين َّـ أمريكا يجب أن ينظر إليه على اعتباره أهم 
اِّـؤسسات السياسية فهو ال يعيق طعم الحرية ولكنه يساعد عليها

توكوفيل

روسو

ريكور

ــهدت الساحات واملنصات االعالمية وغيرها كلها وبال     ش
ــعب)   لع الش ــتثناء ترديد عبارة كبيرة فضفاضة (فليطّ اس
ــتطيع  ــاذا بعد ؟ هل يس ــعب وم لع الش ــنا ها قد اطّ حس
ــتطيع الشعب معاقبة  ــعب اقالة احلكومة ؟ هل يس الش
الفاسدين ؟ هل يستطيع الشعب بناء جيش قوي مسلح 
وفق احدث االسلحة املتطورة ؟ هل يستطيع الشعب تغيير 
مناهج الدراسة ؟ هل يستطيع الشعب بناء مستشفيات 
ــتطيع الشعب ان يوقف عملية التخريب  حديثة ؟ هل يس
ــعب انقاذنا من  ــتطيع الش ــادي املمنهج ؟ هل يس االقتص
ــداد تقزمت الى  ــدرات العراق وكأن بغ ــم وتالعبه مبق االقلي
ــتطيع  ــتطيع معها ان تتكلم مع احد ؟ هل يس حد ال تس
الشعب التخفيف من حرارة الشمس بايجاد وسائل جديدة 
لتمكني الظالل من االشعة الالهبة ؟ هل يستطيع الشعب 

ــدات  مول ــتيراد  اس
على  للقضاء  عمالقة 
ــاء ؟ هل  ــوت الكهرب م
ــعب  الش ــتطيع  يس
إجبار دول اجلوار الطالق 
ــص املائية ؟ هل  احلص
يستطيع الشعب طرد 
احملتلني كلهم جميعا 
وبناء وطن بال صراعات 
ــا؟ ما  ــة وغيره طائفي
ــي  الت ــياء  االش ــي  ه
ــعب  الش ــتطيع  يس
ــل  ــد ان قت ــا بع فعله
و(قشف)  وشرد  وهجر 

ومتت تشظيته الى (دكاكني) صغيرة متحاربة فيما بينها؟ 
ــعب فيا  ــض جلأ الى املعارضة وهي محاولة متويه للش البع
ايها املعارضون اجلدد لقد مألمت قلوبنا قيحا ومألمت جيوبكم 
ــعب غير  ــة والقصور ماذا اعطيتم الش من الذهب والفض
ــعب مت ترديد العبارة ( فليطلع  ــود ؟ بعد ان مت قتل الش الوع
الشعب) لقد (طلعتم) روح الشعب واصبح العراقي أسير 
ــوم من كل ناحية  ــون تالحقه الديون والهم ــكار والظن االف
ــادر العراق والتاريخ الى  ــا اآلن األوان (ليطلع) البعض ويغ ام
ــراء واملعدومني  ــكنها بعض الفق ــل والقبور التي يس املزاب
ــا هنا ان (نطلع)  ــدا على احوال الناس .  علين ــع) جي لـ(يطل
ــن االنصاف ان نبقى  ــا قاتل او مقتول فليس م ــا فام جميع

(طالعني) الى ما النهاية.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

  ايها اِّـعارضون الجدد 
لقد مألتم قلوبنا 
قيحا ومألتم جيوبكم 
من الذهب والفضة 
والقصور ماذا اعطيتم 
الشعب غري الوعود؟

@NN@k»í€a@…‹ �üg@
_Ü����»��i@aáb���flÎ

االوُّـالحلقة

هنالك  من يتهم 
اجملتمع بالتكاسل 
او البعد عن اخذ 
حقوقه بالقوة 
او بادوات عنيفة 
كالثورات او االنقالبات 
كما يحصل في 
العديد من البلدان 
ذات النسيج 
االجتماعي املتمتع 
بفترات حكم بعيدة 
عن التسلط القاسي 
واملؤدلج املمنهج 
لصناع قرارهم 
وحكوماتهم و الذي 
نراه له كلمته وسط 
االنحراف وقد يغير 
العديد من املسارات.

او احلكومات.ولنا 
في اجملتمع املصري 
او التونسي مثاال  
لنناقش املسألة وفق  
التساؤل التالي : هل 
مازلنا متوجسني 
من السلطة  أواننا 
نتخوف من التغيير 
وان من سماتنا  هي 
ثقافة النأي بالنفس 
(الشعليه).

طه الخزرجي

تشظي الهوية تحت ظل العنف المؤسس
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ــرا للغضب الغربي الذي اندلع إثر أحداث  لم يأبه بوتني كثي
أوكرانيا والقرم وسكريبال، لكنه يحترم بدقة دفتر الشروط 
ــس األميركي دونالد  ــذ أن أعلن الرئي ــوريا. من الدولي في س
ــوريا  ــوات األميركية من س ــحب الق ــن عزمه س ــب ع ترام
ــنطن ال تنافس  ــي فالدميير بوتني أن واش عرف الزعيم الروس
ــوات األميركية عرضي  ــكو في هذا البلد وأن بقاء الق موس
مؤقت. بيد أن سيد الكرملني ال شك عرف أيضا أن واشنطن 
ــكري علني لها في سوريا  التي عزفت عن تنمية وجود عس
ــابق باراك أوباما فعلت ذلك  في عهد الرئيس األميركي الس
بشكل واسع نسبيا خصوصاً في عهد ترامب الستخدامه 
ــن املقايضات. ــروج زم ــاوض وي ــة التف ــط طاول حني تنبس

سيذهب بوتني للقاء نظيره األميركي منتصف هذا الشهر 
ــكان دالالته.  ــة فنلندا. للم ــنكي عاصم في ضواحي هلس
فنلندا ليست عضواً في حلف الناتو وسبق لها استضافة 
ــنطن في العقود األخيرة.  ــكو وواش قمم االنفراج بني موس
ميتلك الرئيس الروسي من احلنكة واملكر ما ميكنه من إدراك 
ــا  ــتمدٌ أساس ــوريا مس حدود قوته. يعرف أن تفوقه في س
ــة ومعتمدٌ في األصل على قرار  من غياب قوة دولية منافس
ــكري على منوال ما حصل  غربي بعدم معاندة اجلهد العس
ضد القوات السوفياتية في أفغانستان.غير أن رجل روسيا 
ــا أن الغرب الذي توفرت له ظروف التدخل  القوي يعرف أيض
ــد أن يفعل، ذلك أن مصاحله  ــوريا لم يفعل ألنه ال يري في س
ــابقا  ــاق حصلت س هذه املرة لم تتطلب أي تدخل وفق أنس
ــتطيع بوتني أن  ضد العراق وليبيا ودول أخرى في العالم.يس
ــرب ما ال يريد الغرب التورط في إجنازه.  يتفاخر بأنه أجنز للغ
ــه أن يطالبهم بثمن  ــو وإن لعب دورا ال يريدونه فمن حق وه
ــة واألمن واالقتصاد. ال يريد االحتاد األوروبي  ذلك في السياس
تقدمي هبات ملوسكو تعيد االعتبار لروسيا التي ضمت شبه 
ــن على تخوم  ــى األوروبيني م ل عل ــرم وباتت تهوّ ــرة الق جزي
ــون بعني راعية  ــذا املعنى ال ينظر األوروبي ــا. ورمبا به أوكراني
ــي قلب احتادهم في  ــتجمع بوتني وترامب ف للقمة التي س
ــيء الكثير ليقدمه في  فنلندا. باملقابل ال ميتلك ترامب الش
ــة املوعودة املقبلة. قد يجوز له التدلل في كونه زاهدا  القم
ــتراتيجيا قواعد وأن  ــه يعرف أن للجيواس ــوريا ، لكن في س
إعالنه عن سحب القوات األميركية من سوريا أمام جمهور 
أميركي محلي الذي ال يعرف رمبا أين تقع سوريا جاء مزاجيا 
«انتخابيا» سرعان ما أجبر على التراجع عنه. ومع ذلك فإن 
ــيعيد االعتبار إلى ميول  ــوريا س ــيا «جيداً» في س أداء روس
ــحابية ويدعم موقفه في مواجهة مؤسسات  ترامب اإلنس
ــية املتوترة حيال  ــنطن األمنية والعسكرية والسياس واش
ــني كثيرا للغضب الغربي الذي اندلع  هذا امللف.لم يأبه بوت
ــكريبال، لكنه يحترم بدقة  ــداث أوكرانيا والقرم وس إثر أح

دفتر الشروط الدولي في سوريا.

محمد قواص

رأي

 وكاالت / البينة الجديدة
ــن  األم ــار  مستش ــد  انتق
ــون  ج ــي  األميرك ــي  القوم
ــرته  نش ــراً  تقري ــون  بولت
ــورك تاميز»،  ــة «نيوي صحيف
ــد  ق ــنطن  واش ــأن  ب ــاد  أف
بيونغيانغ  ــد  بتجمي ترضى 
واعتبره  ــووي،  الن برنامجها 
ــة بغيضة» لتقييد  «محاول
ــد  دونال ــس  الرئي ــرّكات  حت

ترامب.
أن  ــة  الصحيف وأوردت 
يأملون  أميركيني  مسؤولني 
ــرة جتميد  ل فك ــكّ ــأن تش ب
ــوري  ــووي الك ــج الن البرنام
ــة  ــاً جلول ــمالي أساس الش
جديدة من احملادثات. وأشارت 
ــرة التي  ــذه الفك ــى أن ه ال
ــب  ــل إدارة ترام ــور داخ تتبل
منذ أسابيع «ترضى بالوضع 
الراهن وبأن كوريا الشمالية 

قوة نووية».
ــون على «تويتر»  وكتب بولت
ـــ «بفضول».  ــه قرأ اخلبر ب أن
أنا  ــش،  أناق ــم  «ل ــاف:  وأض
ــن  ــؤولي األم ــن مس أو أيّ م

القومي، أو سمعنا بالرغبة 
ــد  ــى جتمي ــاق عل ــي االتف ف
برنامجها  الشمالية  كوريا 
ــة  محاول ــذه  ه ــووي.  الن
ــركات  ــد حت ــة لتقيي بغيض
الرئيس. ويجب أن تكون لها 

تبعات».
ــى  عل ــنطن  واش ــد  وتؤك
ــك بيونغيانغ  ــرورة تفكي ض
برنامجها النووي في شكل 
ــات  العقوب ــع  لرف ــل،  كام
وأدى  ــا.  عليه ــة  املفروض
ــل إلى  ــي التوص ــل ف الفش
ــع العقوبات  ــاق حول رف اتف
ــه كوريا  م ــا ميكن أن تقدّ وم
ــمالية في املقابل، إلى  الش
ــة جمعت  ــار قمة ثاني انهي
ــة  الدول ــم  بزعي ــب  ترام
ــغ  ــم جون ــتالينية كي الس
ــباط  ــي هانوي في ش أون ف

املاضي.
تاميز»  ــورك  «نيوي تقرير  جاء 
ــى ترامب كيم  ــا التق بعدم
املنزوعة  املنطقة  األحد في 
السالح بني الكوريتني، وبات 
أول رئيس أميركي تطأ قدماه 

أرض كوريا الشمالية.
ــه دعا كيم  ــن ترامب أن وأعل
ــارة الواليات املتحدة،  الى زي
ــي  ــى أن مفاوض ــيراً ال مش
ــتأنفون  سيس ــن  البلدي
احملادثات «خالل أسبوعني أو 
ــر اخلارجية  وزي ثالثة». وذكر 

ــك بومبيو أن  ــي ماي األميرك
ــران «تبادل  اجلانبني سيباش
ــهر  ــف الش ــكار» منتص أف

اجلاري. 
ــاء  األنب ــة  وكال ــت  ووصف
ــة  الكوري ــمية  الرس
الشمالية لقاء كيم وترامب 

ــع».  و»رائ ــي»  «تاريخ ــه  بأن
توافقا على  أنهما  وأضافت 
ــتئناف احلوارات البنّاءة  «اس
ــل إحداث  ــن أج ــا، م ودفعه
ــا يتعلّق بنزع  اختراق في م
ــبه  ــالح النووي من ش الس
ــارت  ــرة الكورية». وأش اجلزي

ــني  ــى أن الزعيم ــة إل الوكال
ناقشا «ملفات ذات اهتمام 
مشترك كانت باتت حواجز 
ــكالت»،  املش ــلّ  ح ــام  أم
«اتفقا  ــا  أنهم ــى  ال ــة  الفت
ــى اتصال  ــاء عل ــى البق عل
ــرت  ــتقبَالً». وذك ــق مس وثي
ــاد بـ «العالقات  أن كيم أش
ــدة» التي  ــخصية اجلي الش

تربطه بترامب.
إذ  ــاء،  باللق ــادت بكني  وأش
ــم اخلارجية  قال ناطق باس
ــت كوريا  «اتفق ــة:  الصيني
الشمالية والواليات املتحدة 
على استئناف احملادثات على 
ــاً،  ــي قريب العمل ــتوى  املس

وهذا أمر بالغ األهمية».
ــي  الت ــارة  الزي أن  ــر  واعتب  
ــي  ــس الصين ــا الرئي أجراه
شي جينبينغ إلى بيونغيانغ 
أخيراً «أعطت دفعاً جديداً» 
ــات النووية. وحضّ  للمحادث
ــام  «اغتن ــى  عل ــني  اجلانب
ــة واملضيّ في االجتاه  الفرص
ــول  ــاف حل ــه واستكش ذات

عملية لهواجسهما».

وكاالت / البينة الجديدة
ــدأت األحد في  ــدت محادثات ب م جُ
ــاء دول االحتاد  ــني زعم ــيل ب بروكس
ــب  املناص ــع  توزي ــول  ح ــي  األوروب
القيادية في التكتل، بعد تعثر في 

التوصل إلى تسوية.
ــتمرت طيلة  ــد مفاوضات اس وبع
الليل لم تسفر عن نتيجة واضحة، 
ــس األوروبي دونالد  أعلن رئيس اجملل
ــى  ــدت حت ــة جتمّ ــك أن القم توس

الثالثاء.
ــي إميانويل  وانتقد الرئيس الفرنس
ــل» في القمة،  ماكرون هذا «الفش
ــورة «غير  ــي ص ــه يعط ــراً ان معتب
ــا» متسّ «صدقيتها  جدية عن أوروب

على املستوى الدولي».
ــة جداً  ـــ «اجتماعات طويل ــدد ب ون
ــاعات من  لم تؤدِ إلى نتيجة» و»س
ــن ٢٨ دولة  ع م ــات» في «جتمّ احملادث

جتتمع من دون أن تخرج بقرارات».
ــة  األملاني ــارة  املستش ــت  وأعرب
ل  ــا بالتوصّ ــال مركل عن أمله أنغي
ــع املناصب  ــوية حول توزي الى تس

ــى رغم  ــاد، عل ــي االحت ــة ف القيادي
«تعقيد» احملادثات.

ــي أوروبي إن «هناك  وقال ديبلوماس
ــتراكي  ــى االش ــاً عل ــاً قوي إجماع
ــس»،  ــز تيمرمان ــي فران الدميوقراط
ــب  متقلّ ــع  «الوض أن  ــتدركاً  مس

جداً».
ــني  بتعي ــرح  الط ــذا  ه ــي  ويقض
ــة  املفوّضي رأس  ــى  عل ــدي  الهولن
ــزب  ــن احل ــة م ــة، والبلغاري األوروبي
ــي  اليمين ــي  األوروب ــعبي  الش
ــة  ــا رئيس ــتالينا جورجييف كريس

للمجلس األوروبي.
ــي وزيراً  ــاً تعيني ليبرال ــرح أيض وطُ
ــي، وهو منصب  ــة األوروب للخارجي
ــي  البلجيك ــى  إل ــا  إم ــود  يع ــد  ق
ــال وإما إلى الدمناركية  شارل ميش

مارغريتي فيستاغر. 
ــان األوروبي فقد  ــة البرمل ــا رئاس أم
ــعبي  ــزب الش ــا احل ــاوب عليه يتن
نح  ــون. وبذلك ميُ األوروبي والليبرالي
مرشح هذا احلزب، وهو األضخم في 
ــان األوروبيني، لتولي  ــس والبرمل اجملل

ــة املفوضية، األملاني مانفريد  رئاس
ــة بعدما رُفض  ــزة ترضي فيبر، جائ
ــابقة  ــيحه خالل القمة الس ترش
في ٢٠ حزيران (يونيو) املاضي، على 
ــف  ــنتني ونص ــد س ــه بع أن يخلف
سنة ليبرالي، قد يكون البلجيكي 

غي فيرهوفشتاد. ويعارض ماكرون 
ــى رأس املفوضية،  ــر عل تعيني فيب
له  ــي مقام يخوّ معتبراً أنه ليس ف
تولّي منصب بهذه األهمية. وميسك 
اليمني باملفتاح لهذه التعيينات وال 
ــى أي حلّ من دون  ــن التوصل إل ميك

أن يوافق عليه، إذ ال ميكن حتقيق أي 
غالبية في البرملان األوروبي من دون 

أصوات كتلته.
ــب ملؤه  ــس الواج ــب اخلام واملنص
ــة  ــنة هو رئاس في االحتاد هذه الس
ــي، ويتواله  ــرف املركزي األوروب املص
ــي. لكنه مطروح أيضاً  عادة مصرف
التعيينات.  ضمن املساومات حول 
ــا  فرنس إن  ــي  أوروب ــدر  مص ــال  وق
ــيراً إلى طرح  ــه، مش ــد تطالب ب ق
ــحات، بينهنّ رئيسة مجلس  مرش
ــزي  املرك ــرف  املص ــي  ف ــراف  اإلش

األوروبي دانيال نوي.
ــه  ــاب رئيس ــان انتخ ــى البرمل وعل
اجلديد في جلسته االفتتاحية بعد 
ــه املنتهية  غد األربعاء. وقال رئيس
ــي أنطونيو تاجانني  ــه اإليطال واليت
ــعبي  ــزب الش ــو في احل ــو عض وه
األوروبي: «سننتخب رئيسنا في ٣ 
متوز (يوليو) أياً تكن نتيجة» القمة، 
ــة اخملصصة للمناصب  وهي الثالث
القيادية في االحتاد، منذ االنتخابات 

األوروبية أواخر أيار (مايو) املاضي.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــدول  ــة ال ــت األردن وجامع دان
ــة  منظم ــاح  افتت ــة  العربي
ــة  مـــــــرتبط ــرائيليـــة  إس
ــا  أثري ــا  موقع ــتوطنني  باملس
ــرقية احملتلة،  الش القدس  في 
ــذه  ــل ه ــن إن «مث ــن م محذري
ــر  ــرعية وغي ــراءات الالش اإلج
ــر  التوت ــن  م ــد  تزي ــؤولة  املس

واالحتقان».
وحضر موفد الرئيس األميركي 
ــرق  الش ــى  إل ــب  ترام ــد  دونال
غرينبالت  ــون  ــط جيس األوس
وسفير واشنطن لدى إسرائيل 
ديفيد فريدمان األحد االحتفال 
ــاء أعمال  انته ــالن  اخلاص إلع
ــق للبلدة  ــروع أثري مالص مش
ــرقية  القدمية في القدس الش

ذات األغلبية الفلسطينية.
باسم  ــمي  الرس الناطق  وقال 
وزارة اخلارجية االردنية السفير 
ــان  بي ــي  ف ــاة  القض ــفيان  س
مساء األحد إن «وزارة اخلارجية 
ــلطات االحتالل  تدين إقدام س
ــرائيلي على افتتاح نفق  اإلس
ــاج  ــق احلج ــمى بطري ــا يُس م
ــلوان في اجتاه  ــفل بلدة س أس
املسجد األقصى املبارك، احلرم 

القدسي الشريف».
ــى «رفض  ــاة عل ــدد القض وش
اململكة املطلق جلميع احملاوالت 
لتغيير  ــة  الرامي ــرائيلية  اإلس
ــدة القدمية للقدس  البل هوية 
ــاً  ــا، خصوص ــة وطابعه احملتل
ــريف  الش ــي  القدس ــرم  احل
واملواقع املالصقة له». وأكد أن 

ــات اإلسرائيلية  «هذه املمارس
ــاكاً صارخاً للقانون  متثل انته
ــاني  اإلنس ــون  والقان ــي  الدول
ــل إمعاناً في  ــي، كما متث الدول
ــرارات منظمة األمم  ــاك ق انته
ــة  والثقاف ــة  للتربي ــدة  املتح
ــكو) الداعية  والعلوم (اليونس

ــات  احلفري ــع  جمي ــف  لوق
اإلسرائيلية غير القانونية في 
ــة للقدس والتي  البلدة القدمي
ــارخ مع  ــكل ص ــارض بش تتع

املعايير الدولية املعتمدة».
ــع الدولي  ــا القضاة اجملتم ودع
ــؤولياته  ــوض مبس «النه ــى  إل

ــية  والسياس ــة  القانوني
ــة في الوقف الفوري  واألخالقي
املُدانة  ــات  املمارس ــذه  ه ملثل 
ــى  عل ــد  والتأكي ــة،  واملرفوض
القدس  ــع  ــرورة احترام وض ض
ــن األراضي  ــرقية كجزء م الش
الفلسطينية احملتلة منذ عام 
١٩٦٧ اخلاضعة ألحكام القانون 
ــرعية  الش ــرارات  وق ــي  الدول
ــال  أعم ــرت  وج ــة».  الدولي
املشروع األثري في قرية سلوان 
ــطر  الش ــي  ف ــطينية  الفلس
ــة املتنازع  ــرقي من املدين الش
ــاب  النق ــف  كش ومت  ــا.  عليه
ــن طريق قدمية حتت  عن جزء م
األرض، تقول مؤسسة «مدينة 
ــا  طريق ــت  كان ــا  إنه داوود» 
ــد اليهودي  ــى املعب ــج إل للح

ــدس قبل نحو  ــي في الق الثان
ــام. وفي القاهرة، دانت  ٢٠٠٠ ع
ــة إقدام  ــة الدول العربي جامع
اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات 
ــمى  ــى افتتاح نفق ما يس عل
ــاج». وأكدت  ــق احلج ـــ «طري ب
ــفير  ــن س ــاركة كل م أن مش
الواليات املتحدة لدى إسرائيل 
ــالل»  ــة باالحت ــوة القائم «الق
ــد  واملوف ــان،  فريدم ــد  ديفي
ــرق  ــي اخلاص الى الش األميرك
جرينبالت،  ــون  جيس األوسط 
ــاز املطلق  ــى االنحي «دليل عل
ممثلي  ــن  م ــل  الكام ــي  والتبن
ــاريع  للمش ــة  األميركي اإلدارة 
ــة  التهويدي ــتيطانية  االس
لإلجماع  ــا  ــدس خالف الق في 

والشرعية الدولية».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــع  ــذي جم ــاء ال ــبب اللق تس
ملكة هولندا، ماكسيما، بولي 
العهد السعودي األمير محمد 
ــلمان، على هامش قمة  بن س
مجموعة العشرين في مدينة 
ــة مؤخرا، في  ــاكا الياباني أوس

أزمة بني احلكومة، والبرملان.
وخالل جلسة عقدها مجلس 
النواب الهولندي، حول حقوق 
ــان، «انتقد النواب الذين  اإلنس
ميثلون الشؤون اخلارجية داخل 
اللقاء،  ــية  السياس ــزاب  األح
ــيا»،  سياس ــأ  خط ــروه  واعتب

ــة  ــر اخلارجي ــره وزي ــا اعتب فيم
ستيف بلوك، «أمرا صائبا ال بد 
ــب صحيفة  منه»، وذلك حس

ورأت غالبية  ــز».  تامي ــدا  «هولن
ــي البرملان،  ــزاب املمثلة ف األح
ــماح احلكومة للملكة  أن «س

ــيما، بلقاء ابن سلمان،  ماكس
ــددين  ــر مقبول»، مش «أمر غي
ــرورة أن تضع حكومة  ــى ض عل
ــدة  املتح األمم  ــر  تقري ــالد  الب
ــبوعني  ــل نحو أس ــادر قب الص
ــل الصحفي  ــول جرمية مقت ح
ــعودي جمال خاشقجي،  الس
ــيرين إلى  ــب عينيها، مش نص
ــني جاء  ــني الطرف ــاء ب أن اللق
بدوره،  ــئ.  اخلاط ــت  التوقي في 
ــة الهولندي  ــر اخلارجي قال وزي
ــة وولي  ــني امللك ــاء ب إن «اللق
ــيما  العهد جاء بصفة ماكس
سفيرة أممية، وأن قضية مقتل 

ــم تناولها  ــم يت ــقجي ل خاش
خالل اللقاء».

ــال: «امللكة  ــوك قائ ــاف بل وأض
ــيما أجرت عدة لقاءات  ماكس
ــدان  ــاء بل ــع زعم ــل م ــن قب م
ــوق  ــال حق ــي مج ــة ف ضعيف
ــذه  ه ــم  ومعظ ــان،  اإلنس
ــش  ــى هام ــم عل ــاءت يت اللق
ــرين»،  ــة العش ــة مجموع قم
ــة إذا لم  ــى أن «امللك ــار إل وأش
تقم بإجراء هذه اللقاءات، فإن 
ــا بأداء  ــي عدم قيامه هذا يعن
مهامها»، مضيفا: «ولو ألغينا 
ــون بذلك قد خلطنا  اللقاء نك

السياسة بالعمل املهم الذي 
تقوم به ماكسيما، فمثل هذه 
ــب أن تكون ذات  ــاءات يج اللق
التمويلية  باملوضوعات  عالقة 
ــم  يت أال  ــب  ويج ــب،  فحس
ــة، ومن ثم  ــا بالسياس خلطه
ــتمرار  نرى أنه من الصائب اس
الوزير  ــح  وأوض ــاء».  اللق ــذا  ه
ــبق وأن  ــدي أن «بالده س الهولن
أعربت لدى عدد من احملافل عن 
ــا الغاضبة  ــا وردة فعله قلقه
ــقجي، وأنهم  حيال قتل خاش
ــتقلة  ــكيل جلنة مس مع تش

للتحقيق بشأن اجلرمية».
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وكاالت / البينة الجديدة
أفادت وكالة «بلومبرغ»، مؤخرا 
ــتبحث إمكانية  ــأن تركيا س ب
ــية  ــراء طائرات مقاتلة روس ش
ــات  الوالي ــت  رفض ــال  ح ــي  ف
املتحدة تزويدها بطائرات «إف-
٣٥». وكانت السلطات التركية 
ــى أنها  ــابقاً عل ــددت س قد ش
ــراء  ــى عن خطط ش ــن تتخل ل
ــية  الروس ــة  اجلوي ــادات  املض
ــات  الوالي ــدد  وته «إس-٤٠٠». 
ــا بالعقوبات في  املتحدة تركي
ــراءها هذه األنظمة مبا  حال ش
في ذلك بتأجيل أو رفض بيعها 

طائرات «إف-٣٥» احلديثة.
ــي مؤمتر  ــن ف ــب أعل وكان ترام
ــة  قم ــام  خت ــي  ف ــي،  صحف
أن  ــرين  العش ــة  مجموع
ــة «إس-٤٠٠» بني تركيا  «صفق
ــدة للغاية، لكن  ــيا معق وروس
سيجري العمل على حل هذه 

املسألة».
ــات األمريكية  ــهد العالق وتش
ــبب  ــرا كبيرا بس ــة توت التركي
«إس-٤٠٠»  ــخ  صواري ــة  صفق
ــا  ــرة عليه ــدت أنق ــي تعاق الت

ــرة  أنق ــر  وتص ــكو.  موس ــع  م
ــول  احلص ــي  ف ــا  حقه ــى  عل
ــية،  الروس ــخ  الصواري ــى  عل
ــنطن تلك  ــا تعارض واش بينم
الصفقة، وحتاول الضغط على 
أجل  ــن  م ــة  التركي ــة  احلكوم
وزارة  ــت  عنها.وأعلن ــع  التراج
(بنتاغون)  ــة  األمريكي ــاع  الدف
األتراك  الطيارين  تدريب  إيقاف 
ــي  ــالت «إف-٣٥» ف ــى مقات عل
ــة بوالية  ــدة جوية أمريكي قاع
ــرة حتى  ــت أنق ــا، وأمهل أريزون
ــاري،  ــو اجل ــوز/ يولي ــوم ٣١ مت ي
ــراء «إس-٤٠٠»  للتراجع عن ش
ــنطن  واش ــيا.وتلوح  روس ــن  م
ــا حليفتها  ــداد تركي بوقف إم
«إف  ــالت  مبقات ــو»  «النات ــي  ف
ــم تتراجع عن صفقة  ٣٥»، إذا ل
ــول  ــية، وتق ــخ الروس الصواري
(إس- ــية  الروس ــخ  الصواري إن 
ــل مع  ــا التكام ٤٠٠)، ال ميكنه
ــات الدفاعية الغربية. املنظوم
ــراء  ش إن  ــنطن  واش ــول  وتق
تركيا للصواريخ الروسية ميثل 
ــى املقاتالت  ــورة كبيرة عل خط

األمريكية.



إبراهيم الصياد 

ــاكا» االقتصادية واحدة من أكثر القمم  تعد «قمة أوس
ــنوات بحسب اتفاق  ــامات منذ س ــهدت انقس التي ش
ــم االتفاق خاللها  ــى الرغم من أنه لم يت ــني. وعل املراقب
على حلول جذرية للمشكالت االقتصادية التي تواجه 
ــم، إال أن إجنازها األهم متثل في وقف التصعيد في  العال
احلرب التجارية بني أميركا والصني مؤقتاً. وعلى أي حال، 
ــات تلك  ــاك خمس قضايا هيمنت على مناقش كان هن
ــنطن وبكني  ــة. أوالً: وقف احلرب التجارية بني واش القم
ــمى «معركة القرن»، علماً أنها اندلعت قبل  والتي تس
ن  ــنة. ثانياً: حتديات االقتصاد العاملي الناجمة مِ نحو س
ــبب التوترات التجارية  ــاض في النمو العاملي بس انخف
ــن الضغط على  ــدوالر األميركي، ما يزيد م ــاف ال وإضع
ــان، ويدفعهما إلى  ــك الياب ــزي األوربي وبن ــك املرك البن
ــار عملتيهما ما  ــع انهي ــبل جديدة ملن ــث عن س البح
ــدد بعواقب كارثية، إذ تعتمد اقتصادات اليابان ودول  يه
االحتاد األوربي على الصادرات. ثالثاً: احتل موضوع إيران 
ــط والتصعيد  ــرق األوس وتأمني إمدادات النفط من الش
ــج مكانة خاصة على  ــنطن وطهران في اخللي بني واش
ــلة حوادث  ــيما على خلفية سلس أجندة القمة، ال س
ــاً: تغيرات  ــج عمان. رابع ــتهداف الناقالت في خلي اس
ــاد األوربي  ــركا واإلحت ــالف بني أمي ــي محل خ ــاخ وه املن
وتعد بني أبرز املسائل املطروحة على أجندة «مجموعة 
ــة باريس» املبرمة  ــرين». وتدعم اجملموعة «اتفاقي العش
ــى عنها وكانت  ــا وثيقة ال غن ــام ٢٠١٥، وتعتبره في ع
ــاً:  ــحبت منها في عام ٢٠١٧. خامس ــب انس إدارة ترام
ــعى اليابان إلى بذل جهود ترمي إلى  تلوث احمليطات. تس
ــتيكية، وأعلنت  ــات بنفايات بالس خفض تلوث احمليط
ــبوعني أن  ــة في اجملموعة قبل أس ــاء وزراء البيئ بعد لق
ــرين يجب أن تتبنى إطاراً ينفذ خطة جديدة  دول العش
ــأن. ويبقى أن القمة متيزت مبشاركة عربية  في هذا الش
ــني قادة الدول  ــاءات الثنائية ب ــة، كما متيزت باللق فاعل
ــس األميركي دونالد ترامب  ــاركة، ومنها لقاء الرئي املش
ــاء األهم  ــني. غير أن اللق ــي فالدميير بوت ــره الروس ونظي
ــي جينغ بينغ وجرى  كان بني ترامب ونظيره الصيني ش

ــرات التجارية بني  ــدة التوت ــاق يهدئ ح ــه إلى اتف خالل
ــات بينهما،  ــتئناف املفاوض ــني وينصب على اس الدولت
ــوم جمركية جديدة على صادرات بكني  وعدم فرض رس
ــذه االتفاقات التي  ــات املتحدة. غير أن مثل ه إلى الوالي
ــي هي اتفاقات مؤقتة،  يغلب عليها الطابع الدبلوماس
خاصة إذا وضعنا في احلسبان سياسات الرئيس ترامب 
ــة، علماً أنه قال عقب اتفاق التهدئة إن بالده لن  املتقلب
تلغي العقوبات املفروضة حالياً على الصني على األقل 
ــه ميكن في حلظة ومن  ــي الوقت الراهن. ويعني هذا أن ف
ــب عن تعهداته  ــدى «تويتاته» أن يتراجع ترام خالل إح
ــي إمكانية جتنب املواجهة بني  ــود إلى املربع صفر ف ونع

الدولتني.
ــر دفاعها وي فنغ  ــان وزي وكانت الصني حذرت على لس
ــتكون  ــات املتحدة س ــع الوالي ــن أن املواجهة م ــه م خ
ــم بخاصة إذا  ــتوى العال ــا عواقب وخيمة على مس له
ــى التدخالت ذات الطابع  ــت من احلرب التجارية إل انتقل
ــؤول الصيني واشنطن إلى عدم  ــي. ودعا املس السياس
ــأن تايوان وبحر الصني  التدخل في النزاعات األمنية بش
اجلنوبي. وأغضبت الصني بشدة خطوات اتخذتها إدارة 
ــرة، تتعلق بزيادة الدعم  ــس ترامب في اآلونة األخي الرئي
ــة عبر مضيق  ــفن أميركي ــوان مبا في ذلك إبحار س لتاي
ــاطئ الصني. وأكدت  ــذي يفصل اجلزيرة عن ش تايوان ال
ــم إال إذا هوجمت وحذرت من نتائج  بكني أنها لن تهاج
ــني الصني  ــتقبل ب ــع في املس ــتباك يق ــة ألي اش كارثي
ــل معظم الدول،  ــي ال ترتبط، مث ــات املتحدة الت والوالي
ــمية مع تايوان إال أنها تظل أكبر داعم لها  بعالقات رس

ومصدرها الرئيس لألسلحة!
ــاوض بني الطرفني  ــيظل التف ــي التحليل األخير، س وف
ــي عالقاتهما، وهو ما أكده  ــيلة لرأب الصدع ف أجنع وس
ــنواصل التفاوض». ورحبت احلكومة  ترامب بقوله: «س
ــيعطيها  ــذا التوجه الذي س ــة من جانبها به الصيني
ــات ال تؤثر  ــنطن بآلي ــة اخلالفات مع واش ــة ملعاجل فرص
ــى مصاحلها وأمنها القومي بخاصة في بحر الصني  عل
ــيحرص على  ــور أن اجلانب االميركي س ــي. وأتص اجلنوب
ــة، فمن  ــى انتخابات الرئاس ــاوض حت ــتخدام التف اس
مصلحة ترامب عدم نشوء مشكالت جديدة مع الصني 
ــه االنتخابي وهو  ــيؤثر على وضع ــا ألن ذلك س أو غيره

يسعى إلى الفوز بوالية ثانية.

محمود الهاشمي 

ــمى  ــالم العربي منذ ايام مبا يس ــغل االع  انش
بـ«ورشة البحرين» ، وما لفت نظري ان جميع من 
ــطينية استصحب  فاوض في القضية الفلس
ــارات واخليبة  ــم واالنكس ــم الهزائ ــه حج مع
ــيكون «مفاوضاً»  ــي متر بها االمة، وبهذا س الت
ــطيني  ــعب الفلس ضعيفاً، مع ان حقوق الش
ــارات،  ــن كل هذه الهزائم واالنكس هي اكبر م
ــي اليجوز  ــة االولى الت ــي قضية االم وتبقى ه
ــدة ام قصرت..وان الذي  ــازل عنها طالت امل التن
يرى نفسه «ضعيفاً» و»مهزوماً» غير مجبر ان 
يكون «مفاوضاً «عن غيره، او ليترك االمر حتى 
ــى ان يدخل  ــون فيها قادراً عل ــي ظروف يك تات

ميدان التفاوض ليحصل على حقه.
ــعب  الش ــا  عنه ــاب  غ ــن»  البحري ــة  «ورش  
ــلطة الفلسطينية  الفلسطيني وغابت الس
ــاوض نيابة عنه،  ــا ايضاً، فهل يحق ان نف عنه
بعد ان اصدر الشعب الفلسطيني والسلطة 
ــل من يحضر  ــاركة بل وحتمي ــان رفض املش بي

مسؤولية التفاوض؟
ــطيني  ــعب الفلس ــول البعض ان الش قد يق
يعاني كثيراً، على املستوى املعيشي واخلدمي، 
من احلصار والغربة ..الخ، ونقول انها قضيتهم 
ــذا من اجل  ــون  ان يتحملوا كل ه ــم الراض وه
ــاما صهيونيا  ــم، حتى ان رس ــم ووطنه ارضه
ــطيني تواً  ــن طفل فلس ــراً ع ــم كاريكاتي رس
ــا على اجلنود  ــا وبيده حجارة يطلق جاء للدني

الصهاينة.
غزة عبارة عن صندوق من الكونكريت محاصر 
ــطينية،  ــن االم الفلس ــع اجلهات لك من جمي
تنجب خمسة اوال وستة في هذا الصندوق وأول 
نشيد يحفظه هؤالء االوالد وهم في املهد «أنا 
ــطني».. واول قصيدة يحفظها  ال أنساك فلس
ــام والى  ــمس اني لن اس ــة (ياعدو الش بالروض
ــأقاوم) وتقول االمهات  اخر نبض في عروقي س
ــروع  ــا ننجب مش ــب طفال امن ــن ال ننج « نح

مقاوم».
ــاً، حيث  ــة» يرى عجب ــة املنام ــر لـ»ورش الناظ
ــبقها  ــذي س ــو ال ــب» وه ــا «ترام ــي له الداع
ــا  ــرائيل منه ــازات الس ــن االمتي ــلة م بسلس
ــرائيل وبضم  ــدس عاصمة الس االعتراف بالق
ــك اجلوالن... ــرائيل وكذل ــة الغربية الس الضف
ــرى كيف نأمتن مصير هذه القضية التي  الخ، ت
ــخص  ــرت معنا وترعرعت في ضمائرنا لش كب

مثل هذا؟.
ــا (قل او زاد) من التمثيل،  ملاذا ذهب من ذهب مب
ليكون في قفص االتهام، وهم يعلمون جميعاً 
ان «هذه مؤامرة على شعب لم ينافسه شعب 

بحجم التضحيات؟ «.

ــول ان اجلميع غير مجبرين على حضور مثل  اق
هذا «املأمت» فال الشعب الفلسطيني فوضهم 
وال حكومتهم وال شعوبهم فوضتهم، فاما ان 
تذهب وانت متلك قوة التفاوض وخلفك شعبك 
ــا ان تهجر االمر الهله حتى  واميانك وقوتك وام
ياذن اهللا!!.ان التفاوض في قضية مثل القضية 
ــطينية ليس باالمر الهني، مبا متلك من  الفلس
ــدة، وما فيها من تداعيات محلية  ملفات معق
ــى حجمها اولى به ان  ــة، فمن لم يرق ال وعاملي

يلتزم الصمت على االقل!
يقول صائب عريقات في مقدمة كتابه «عناصر 
ــر»: «على الرغم  التفاوض بني علي وروجر فيش

ــاط وعدم  ــي واالنحط ــن كل الضعف العرب م
ــالل واحلروب  ــح واالحت ــتخدام لغة املصال اس
واالنقسامات واالنقالبات واالنشقاقات كان امير 
ــي طالب «ع»معي،  ــيدنا علي بن اب املؤمنني س
ــري  ــري وصب ــي وفخ ــي وعلم ــي وعزت كان قوت
ونضالي ومقاومتي واستمراري وبقائي والهادي 
ــريف»، اذاً  ــى القدس الش ــك بيدي حت واملمس
ــتحضر رموز  من يرغب ان يفاوض خصمه ليس
امته، وتاريخها ومصادر قوتها، ال ان يستحضر 

مصادر الضعف والوهن...
ــارك توضع عليها  ــات التي ترفع في املع فالراي
ــي  ــي ف ــارات ، وه ــن واالش ــماء والعناوي االس
مفهومها العام ليس باكثر من «خرقة» يلعب 
ــا املعنوي هي  ــن في مفهومه ــا الهواء، لك به
احد مصادر القوة واستحضار القيم الرفيعة، 

واالنتصارات.
ان (الهزمية) التي قرأتها في وجوه احلاضرين في 
(ورشة املنامة) كانت واضحة وجلية وال تشعر 
ــاء ليمثل القضية  ــن احلضور ممن ج ان احداً م
الفلسطينية لقادر ان يصرخ في وسط اجلمع 
ــطني ليست للبيع ، واذا  الظالم (ان ارض فلس
ــداد  ــن أولى بس ــطينيون فنح ــاج الفلس احت

حاجتهم)
ــب ان املبلغ املرصود لـ (صفقة القرن) هو  الغري
ــى ان تدفع دول اخلليج ٧٠٪  ــار دوالر عل (٥٠) ملي

من املبلغ!! 
فلماذا ال يدفعه اخلليجيون بشكل مباشر الى 

السلطة الفلسطينية ؟
تذكرت حادثة بالتاريخ أيام االحتالل اإلنكليزي 
ــاوض احد ابطال  ــداً انكليزياً ف ــراق ، ان وف للع
ــمه حمدان  ــن أهالي الديوانية واس التحرير م
ــة املتحدة) وكان  ــا مثبت في وثائق اململك (كم
ــه  ــب فرس ــدان يرك ــي ان حم ــاوض يقض التف
ــرس لتصبح  ــث تتعب وتقف الف ــق حي وينطل
ــا عليها ملكاً له ، وحتت امرته مقابل  األرض وم
ــرك القتال ضد اإلنكليز ، فهمس حمدان  ان يت
في اذن فرسه ، فقال له رئيس  الوفد اإلنكليزي 
:- ماذا قلت جلوادك يا حمدان؟ فأجاب :- أشرت 
ــاذا رد ؟ فقال:  ــم !! فقالوا وم ــه بأقتراحك علي
ــم والزرع  ــدان ، األرض ارضك ــا حم ــي ي ــال ل ق
ــم ، فما لالجنبي وما  زرعكم والفالحون أهلك
ــل الوفد يومها رسالة الى امللكة  لكم ؟ فأرس
فكتوريا ومن ضمن ما جاء فيها (حمدان يقول 

ان اقتراح امللكة ال يتقبله حتى حيواناتنا).
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*علي زياد العلي

ــاع  الدف ــاالت  مج أن  ــع،  اجلمي ــم  يعل  
اإلستراتيجي في القرن احلادي والعشرين 
ــرات القوة  ــرت بتمظه ــت وتأث ــد تقدم ق
والتأثير اإلستراتيجي، حيث اتخذت عدة 
ــتباك والتراشق  مجاالت وفضاءات لالش
ــة بتوجهات  ــوى العاملية املندفع بني الق
ــارج حدودها جتلت  ــتراتيجية خ جيو-إس
باجملال (اجليو-فضائي)، والذي يعرف باجملال 
ــوي للدولة مع  ــال اجل ــن اجمل ــذي يبدأ م ال
اجملال األرضي املنخفض، وصوالً إلى اجملال 
ــمل  ــي ٣٥٧٨٦ ميل، ويش ــع بحوال املرتف
ــل إليه قدرات الدول  أيضاُ املدى الذي تص
ــاق  نط ــي  ف ــة  الفضائي ــتراتيجية  اإلس
ــر ذلك  ــورت على أث ــي، تبل ــوري وافق مح
ــتراتيجية والتي حتمل  ــدة ١٠١ اإلس عقي
شقني دفاعي وهجومي في نفس الوقت، 
ــات الواليات  ــع متوضع توجه خصوصاً م
ــز حضورها (اجليو-فضائي)  املتحدة لتعزي
ــاء  ــة للفض ــتراتيجية الوطني ــي اإلس ف
ــام ٢٠١٨، وحتديداً في اجملال الفج الذي  لع
يطلق عليه احملللون اإلستراتيجيون اجملال 

اخلامس (اإلشتباك اإلستراتيجي).
ــتراتيجيون حضور  ــرون اإلس ــدد املفك ح

ــوى الدولية  ــي بني الق ــراع التكتيك الص
ــال األول  ــى اجمل ــات، جتل ــس بيئ ــي خم ف
ــتباك البري والذي نظر له  للصراع باالش
ــتراتيجي (هالفورد ماكندر)،  املفكر اإلس
ــتباك البري  ــد على أهمية االش حيث أك
ــتراتيجي للتوسع والتمدد  كمنطلق اس
اجليو إستراتيجي للقوى الطموحة والتي 

جتلت بـ(التيلوروكراتيا).
ــل  فتمث ــراع  للص ــي  الثان ــال  اجمل ــا  أم  
ــر  ــر املفك ــري للمنظ البح ــتباك  باالش
ــتراتيجي (الفريد ماهان) والذي أكد  اإلس
ــة والتي  ــيطرة البحري ــى أهمية الس عل
ــها تفوق القوة البحرية كأساس  أساس
ــتراتيجية  اجليو-إس ــيطرة  للس مرحلي 
ــرى  األخ ــي  ه ــت  جتل ــي  والت ــة  العاملي

بـ(التاالسوكراتيا).
ــراع  للص ــث  الثال ــال  اجمل ــور  تط ــا  كم
ــيطرة  ــذي متثل بالس ــتراتيجي وال اإلس
ــذا اجملال  ــى أهمية ه ــد عل ــة، إذ أك اجلوي
(الكسندر دي سيفيرسكي) والذي أشار 
ــاس للتفوق  ــوة اجلوية كأس ألهمية الق
ــي  ــة والت ــوى العاملي ــتراتيجي للق اإلس

جتلت بـ(اآليروكراتيا).
ــراع فقد جاء على  ــال الرابع للص أما اجمل
ــة والتي  ــة البديلة الرقمي ــاس البيئ أس
متثلت بالبيئة السيبرانية، حيث أتاحت 
ــوى الطموحة للهجوم  حرية كبيرة للق
ــيبراني من خالل  االفتراضي والتأثير الس
تهجني نظرية االقتراب غير املباشر ألجل 
ــي العمق االفتراضي  ــض اندفاعها ف تروي
ــذا اجملال  ــا، جتلى ه ــة له للقوى املنافس

باالشتباك (اجليو-سيبراني).
ــراع  ــس للص ــال اخلام ــاء اجمل ــراً، ج وأخي
ــوى  الق ــني  ب ــتراتيجي  اإلس ــر  والتناح

ــال  اجمل ــل  ح ــث  حي ــة  الفاعل ــة  العاملي
ــار أخير للصراع والذي  الفضائي كمضم
ــال (اجليو-فضائي) إذ متثل  يطلق عليه اجمل
ــي مقدمتها  ــوى العاملية وف باندفاع الق
ــني  ــة والص ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
ــكرية بديلة  ــيا بإنشاء قواعد عس وروس
للقوى البديلة األرضية من خالل تسخير 
تقنية اجملال اجلوي (األقمار االصطناعية) 
ألجل تعضيد تقنية اإلنذار املبكرة والردع 

االستراتيجي النووي.
ــو  ه ــوم  الي ــي)  (اجليو-فضائ ــال  مج إن 
ــدا وحتديا مما  ــر تعقي ــة أكث ــل بيئ بالفع
ــتطاعت الواليات  ــت عليه، حيث اس كان
ــتراتيجية  املتحدة من دمج القدرات اإلس

ــكرية  (اجليو-فضائية) مع القدرات العس
التكتيكية، وهو ما أدى إلى مستوى غير 
ــر والفعالية  ــوة والتأثي ــبوق من الق مس
التكتيكية، وفي الوقت نفسه، تقوم عدة 
ــا اخلاصة في مجال  ــوى بتطوير قدراته ق
(اجليو-فضائي) لتعزيز قوتها التكتيكية 
ــتراتيجية للقوى  ــوة اإلس ــض الق وتقوي
ــح اجملال للقوى  ــرى، هذا االندفاع فت األخ
ــاء باالنفتاح  ــة الفض ــي تقني ــدة ف الرائ
ــخير هذا اجملال من أجل توسيع  على تس
اندفاعها اجليو-إستراتيجي، ونقصد هنا 
ــيا، حيث تندفع هذه القوى  الصني وروس
ــة  ــل التكتيكي ــاد البدائ ــكار وإيج باالبت
ــات املتحدة في  ــة الوالي ــن أجل مزاحم م
ــل الدولي للمجاالت  مجمل دوائر التفاع
ــور  لتط ــة  نتيج ــة.  املنافس ــة  اخلمس
ــتراتيجية  ــر الصراع في البيئة اإلس دوائ
ــة والذي قفز من الدائرة التقليدية  العاملي
ــورت  تبل ــة)،  (اجليو-فضائي ــرة  الدائ ــى  إل
ــل جديد من  ــاط األكادميية جي في األوس
(دفاع،  ــتراتيجي  ــتباك اإلس عقائد االش
هجوم) هذه العقيدة أطلق عليها عقيدة 
ــاس  أس ــورت  تبل ــتراتيجية،  اإلس  ١٠١
ــار عقائد الردع  ــدة من انصه هذه العقي
ــتباك  التقليدية والنووي مع عقيدة االش
ــيبرانية لتنتج بوتقة عقيدة جديدة  الس
ــة)، حيث يقع على  ــت بـ(جيو-فضائي جتل
ــات التقليدية  ــا مواجهة التحدي عاتقه
ــاس هذه  ــر التقليدية، وتتمحور أس وغي

العقيدة باآلتي:
ــذا  ــور ه ــي: يتمح ــوم االنزالق أوالً: الهج
ــن  م ــة  تركيب ــاس  أس ــى  عل ــوم  الهج
ــة التي تعتمد على  الصواريخ التكتيكي
ــلحة  ــة (HGVs)، تختلف هذه األس تقني

ــة كونها توجه  ــلحة التقليدي ــن األس ع
ــرعة تزيد عن سرعة الصوت بخمس  بس
مرات، ميكن لهذه األسلحة حمل أسلحة 

تقليدية أو نووية أو بيولوجية.
ــي: يتمحور هذا  ــاع الفيزيائ ــا: الدف ثاني
ــلحة  ــاس توظيف األس الدفاع على أس
ــى التقنية  ــي تعتمد عل ــة والت الفيزيائي
ــة،  والهيدروديناميكي ــية  املغناطيس
ــلحة  ــة (THEL)، هذه األس ــك تقني وكذل
ــن الفضاء، كما  ــا قدرة على الدفاع م له
ــتخدم على أسس تكتيكية  أنها قد تس
ــة القدرات الفضائية واألرضية  من مواءم

في نفس الوقت.
ــور  يتبل ــحابي:  الس ــوم  الهج ــاً:  ثالث
ــدة الردع  ــالل عقي ــوم من خ ــذا الهج ه
ــف  ــه يختل ــيبراني إال أن ــوم الس والهج
ــن منصات فضائية  ــه كونه ينطلق م عن

ــبكة  (أقمار اصطناعية) قد ال ترتبط بش
ــت، أي أن هذا  ــة االنترن ــات الدولي املعلوم
ــبكة إلكترونية  ــب ش ــوم ال يتطل الهج
ــن األمثلة على هذه  ــوم بدوره وم لكي يق
ــاع  الدف ــاً:  رابع  .(Stuxnet) ــلحة  األس
ــاس  ــور أس ــي: يتمح الكهرومغناطيس
ــارات  ــن خالل توظيف إش ــذا الدفاع م ه
ــراد  ــال امل ــو اجمل (Electromagnetism) نح
ــث توظف منصات فضائية  معاجلته، حي
ــد  الرص ــل  ألج ــة)  اصطناعي ــار  (أقم
والتشويش ومن ثم االشتباك، قد ترتبط 
هذه األسلحة مبنصات أرضية وقد تكون 

مستقلة من حيث اإلدارة والتوجيه.
ــول، إن مضامير الصراع  ــن الق أخيراً ميك
ــتراتيجية العاملية  واشتباك البيئة اإلس
ــور وخرج عن نطاق مضامير  اليوم قد تط
ــل إلى  ــى وص ــدي حت ــتباك التقلي االش

التكنولوجي  الفضاء  إمكانية  ــخير  تس
ــتراتيجية  ــل تعضيد القوى اإلس من أج
ــاق  ــل نط ــى األرض، فوص ــة عل التقليدي
ــوى العاملية  ــتباك والصراع بني الق االش
الفاعلة إلى نطاق الفضاء والذي يشمل 
ــألرض، فأبلج لنا نطاق  ــال الفضائي ل اجمل
(اجليو-فضائية) والذي مثل نطاق خامس 

للصراع بني القوى العاملية.
ــات املتحدة بإمكانات  اليوم تندفع الوالي
ــت أركان قواعدها  ــل تثبي ــرة من أج كبي
العسكرية في نطاقات إستراتيجية في 
احلزام اجلوي لألرض من أجل منع وإحتواء 
ــية والتي بدأت  القدرات الصينية والروس
ــل تعضيد قوتها  ــع هي األخرى ألج تندف
التقليدية التي تعاني من تخلف مقارنة 

مع اإلمكانات العالية للواليات املتحدة.

*مركز اِّـستقبل للدراسات والبحوث

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

استطاعت الواليات 
اِّـتحدة من دمج 
القدرات اإلسرتاتيجية 
(الجيو-فضائية) مع 
القدرات العسكرية 
التكتيكية

«ورشة البحرين» غاب 
عنها الشعب الفلسطيني 
وغابت السلطة الفلسطينية 
عنها ايضاً فهل يحق ان 
نفاوض نيابة عنه بعد ان 
اصدر الشعب الفلسطيني 
والسلطة بيان رفض 
اِّـشاركة
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التايمــز :  ”فرار زوجة محمد بن راشــد .. 
ِّـاذا ؟“ 

ــرت تقريراً  البداية من صحيفة التاميز التي نش
ــى منزلها  ــم دبي تهرب إل ــوان ”زوجة حاك بعن

اللندني“.
ــر زوجات حاكم إمارة دبي  وقال التقرير إن أصغ
ــوم األميرة  ــد آل مكت ــد بن راش ــيخ محم الش
ــكن حالياً في منزلها  ــني، ”تس هيا بنت احلس
ــنغتون بعدما فرت من  بالقرب من قصر كينس

زوجها امللياردير“.
ــر في أي  ــم تظه ــا) ل ــا (45 عام ــاف أن هي وأض
ــا أنها لم  ــابيع، كم ــذ أس ــة من ــبة عام مناس
ــكوت“ الشهر  ــارك في مهرجان ”رويال اس تش
ــا) كما  ــد (69 عام ــا بن راش ــي مع زوجه املاض

اعتادت دوماً.
ــن التكهنات في  ــك االختفاء الكثير م وأثار ذل
ــرت تقارير  ــط كما نش ــرق األوس منطقة الش

ــرى بني  ــة انفصال ج ــأن ثم ــد ب ــة تفي صحفي
ــذت أطفالها إلى أملانيا  ــني وأن األميرة أخ الزوج

ثم إلى بريطانيا، بحسب التقرير.
ــة تقارير تفيد بأن  ــع التقرير بالقول إن ”ثم وتاب
األميرة هيا حتضر ملعركة قضائية في بريطانيا 
ــي منزلها  ــكن ف ــا أنها تس ــا، كم ــد زوجه ض
ـــ 85 مليون جنيه  ــدر ثمنه ب ــي الذي يق اللندن

إسترليني، اشترته في عام 2017“.
ــغ، احملامي واملدير  ــن ديفيد هاي ــل التقرير ع ونق
ــجن في دبي  ــد“، وس ـــ ”ليدز يونايت ــابق ل الس
ــا ”علمنا من مصادر  ويقاضي حكومتها حالي
ــا العائلة- بأن األميرة هيا  متعددة - من ضمنه

في لندن“.
ــيخ  ــر إن كال من األميرة هيا والش ــال التقري وق
ــة والعائلة  ــرب من امللك ــد مق محمد بن راش
ــة البريطانية، مضيفاً أن األميرة هيا هي  املالك
ابنة امللك األردني الراحل احلسني، خريج كلية 
ــك األردني احلالي،  ــت، كما أن املل ــاند هيرس س

ــه بريطانية تدعى  ــقيق لها، وأم هو أخ غير ش
ــمها لتصبح امللكة  ــت وقد غيرت اس أنطواني

منى احلسني.
ــا الوطيدة  ــات األميرة هي ــى أن ”عالق ــار إل وأش
ببريطانيا تسمح لها بالبقاء في البالد من دون 

أي قيود“.
ــي دفعت  ــباب الت ــر عن ”األس ــاءل التقري وتس
ــف عن االسباب  األميرة للمغادرة وهل ستكش
التي دفعتها لذلك؟“، وختم بالقول إن املتحدث 
باسم احلكومة اإلماراتية أكد أنهم لن يعلقوا 

على مزاعم تتعلق باحلياة اخلاصة لألفراد.

الديلــي تلغــراف : هونــغ كونــغ وفقدان 
السيطرة

وتطرقت افتتاحية صحيفة الديلي تلغراف إلى 
الوضع في هونغ كونغ وال سيما أحداث العنف 
ــبة ذكرى  ــهدتها املدينة مبناس األخيرة التي ش
إعادة املستعمرة البريطانية السابقة للصني.

ــداث األخيرة  ــذه األح ــة إن ه ــول الصحيف وتق

تثبت بأن السلطات في هونغ كونغ بدأت تفقد 
سيطرتها على األحداث، إذ اشتبك املتظاهرون 
ــوات األمن  ــرطة واخترقوا ق ــر الش ــع عناص م
ــر إليه كرمز  ــر البرملان الذي ينظ واقتحموا مق

استبدادي.
ــق اآلن هو أن الصني  ــرى الصحيفة أن ما يقل وت
ستوظف هذا األمر لتبرير العنف والقيود التي 

ستفرضها على السكان.
وعلى مدى أسابيع، شارك املاليني في تظاهرات 
ــروع قانون كانت قد طرحته  ــلمية ضد مش س

احلكومة يسمح بتسليم مطلوبني للصني.
وختمت بالقول إن بريطانيا بال شك لها دور في 
ــي  ــاع بكني بضرورة االبتعاد عن الرد القاس إقن
ــا أن أفضل  ــف االخيرة، كم ــداث العن ــى أح عل
ــكان هونغ  طريقة حلل األزمة يتمثل بإعطاء س
ــار قادتهم، وهو األمر الذي  كونغ احلق في اختي
لم تسمح به بريطانيا إال في السنوات األخيرة 

من سيطرتها على املستعمرة السابقة.

الغارديان : الالجئون وأسرتاليا
ونطالع في صحيفة الغارديان مقاالً لنب سمي 
ــتراليا بالقسوة والوحشية  بعنوان ” اتهام أس
ــن يحتاجون  ــني الذي ــع الالجئ ــي تعاملها م ف

لعناية طبية“.
وقال كاتب املقال إن انتقادات وُجهت للحكومة 
االسترالية بسبب ”ممارستها لعقوبات قاسية 
ــون  ــن يحتاج ــني الذي ــق الالجئ ــية بح ووحش
ــف عن  لتلقي العالج الطبي وذلك بعد الكش
ــني احملتجزين في  ــد من الالجئ ــهادات العدي ش

ظروف قاسية في فندق في مدينة بريسبان“.
ــة  ــدت مجموع ــا ”وج ــة إنه ــت الصحيف وقال
ــة  ــني وضعوا في فندف حتت حراس ــن الالجئ م
ــهر، واطلعت على صور  ــددة ملدة ستة أش مش
ــم، كما أنهم  ــتوطنة في غرفه ــرات مس حلش
ــية  ــتيائهم عن املعاملة القاس ــروا عن اس عب

التي يتلقوها من موظفي األمن هناك“.
ــع القانوني لالجئني  ــول إن الوض ــت بالق وتابع

ــتراليا  ــال خارج أس ــن مراكز اعتق ــلني م املرس
ــم ال ميتلكون  ــر، فه ــالج هو خطي ــي الع لتلق
ــتراليا وميكن  ــيرة وال وضعاً قانونياً في أس تأش

اعتقالهم في أي وقت“.
ــم، الناطق  ــن نيك ماكي ــت الصحيفة ع ونقل
ــة تخطط  ــرة إن ”احلكوم ــن للهج ــم غري باس
ــية قدر اإلمكان ولتسبب أكبر قدر  لتكون قاس

من األذى لالجئني، لكي يرحلوا طوعياً“.
ــر أصدرته هيئة  ــه في تقري ــت بالقول إن وختم
ــذه الفنادق ال  ــذا العام أكدت بأن ه حقوقية ه
ــتخدامها كبديل  ــترالية اس ــلطات االس للس
ــتثنائية ولفترة  ــاالت اس ــي ح ــجون إال ف للس

وجيزة جداً“.

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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ــرا للغضب الغربي الذي اندلع إثر أحداث  لم يأبه بوتني كثي
أوكرانيا والقرم وسكريبال، لكنه يحترم بدقة دفتر الشروط 
ــس األميركي دونالد  ــذ أن أعلن الرئي ــوريا. من الدولي في س
ــوريا  ــوات األميركية من س ــحب الق ــن عزمه س ــب ع ترام
ــنطن ال تنافس  ــي فالدميير بوتني أن واش عرف الزعيم الروس
ــوات األميركية عرضي  ــكو في هذا البلد وأن بقاء الق موس
مؤقت. بيد أن سيد الكرملني ال شك عرف أيضا أن واشنطن 
ــكري علني لها في سوريا  التي عزفت عن تنمية وجود عس
ــابق باراك أوباما فعلت ذلك  في عهد الرئيس األميركي الس
بشكل واسع نسبيا خصوصاً في عهد ترامب الستخدامه 
ــن املقايضات. ــروج زم ــاوض وي ــة التف ــط طاول حني تنبس

سيذهب بوتني للقاء نظيره األميركي منتصف هذا الشهر 
ــكان دالالته.  ــة فنلندا. للم ــنكي عاصم في ضواحي هلس
فنلندا ليست عضواً في حلف الناتو وسبق لها استضافة 
ــنطن في العقود األخيرة.  ــكو وواش قمم االنفراج بني موس
ميتلك الرئيس الروسي من احلنكة واملكر ما ميكنه من إدراك 
ــا  ــتمدٌ أساس ــوريا مس حدود قوته. يعرف أن تفوقه في س
ــة ومعتمدٌ في األصل على قرار  من غياب قوة دولية منافس
ــكري على منوال ما حصل  غربي بعدم معاندة اجلهد العس
ضد القوات السوفياتية في أفغانستان.غير أن رجل روسيا 
ــا أن الغرب الذي توفرت له ظروف التدخل  القوي يعرف أيض
ــد أن يفعل، ذلك أن مصاحله  ــوريا لم يفعل ألنه ال يري في س
ــابقا  ــاق حصلت س هذه املرة لم تتطلب أي تدخل وفق أنس
ــتطيع بوتني أن  ضد العراق وليبيا ودول أخرى في العالم.يس
ــرب ما ال يريد الغرب التورط في إجنازه.  يتفاخر بأنه أجنز للغ
ــه أن يطالبهم بثمن  ــو وإن لعب دورا ال يريدونه فمن حق وه
ــة واألمن واالقتصاد. ال يريد االحتاد األوروبي  ذلك في السياس
تقدمي هبات ملوسكو تعيد االعتبار لروسيا التي ضمت شبه 
ــن على تخوم  ــى األوروبيني م ل عل ــرم وباتت تهوّ ــرة الق جزي
ــون بعني راعية  ــذا املعنى ال ينظر األوروبي ــا. ورمبا به أوكراني
ــي قلب احتادهم في  ــتجمع بوتني وترامب ف للقمة التي س
ــيء الكثير ليقدمه في  فنلندا. باملقابل ال ميتلك ترامب الش
ــة املوعودة املقبلة. قد يجوز له التدلل في كونه زاهدا  القم
ــتراتيجيا قواعد وأن  ــه يعرف أن للجيواس ــوريا ، لكن في س
إعالنه عن سحب القوات األميركية من سوريا أمام جمهور 
أميركي محلي الذي ال يعرف رمبا أين تقع سوريا جاء مزاجيا 
«انتخابيا» سرعان ما أجبر على التراجع عنه. ومع ذلك فإن 
ــيعيد االعتبار إلى ميول  ــوريا س ــيا «جيداً» في س أداء روس
ــحابية ويدعم موقفه في مواجهة مؤسسات  ترامب اإلنس
ــية املتوترة حيال  ــنطن األمنية والعسكرية والسياس واش
ــني كثيرا للغضب الغربي الذي اندلع  هذا امللف.لم يأبه بوت
ــكريبال، لكنه يحترم بدقة  ــداث أوكرانيا والقرم وس إثر أح

دفتر الشروط الدولي في سوريا.

محمد قواص

رأي

 وكاالت / البينة الجديدة
ــن  األم ــار  مستش ــد  انتق
ــون  ج ــي  األميرك ــي  القوم
ــرته  نش ــراً  تقري ــون  بولت
ــورك تاميز»،  ــة «نيوي صحيف
ــد  ق ــنطن  واش ــأن  ب ــاد  أف
بيونغيانغ  ــد  بتجمي ترضى 
واعتبره  ــووي،  الن برنامجها 
ــة بغيضة» لتقييد  «محاول
ــد  دونال ــس  الرئي ــرّكات  حت

ترامب.
أن  ــة  الصحيف وأوردت 
يأملون  أميركيني  مسؤولني 
ــرة جتميد  ل فك ــكّ ــأن تش ب
ــوري  ــووي الك ــج الن البرنام
ــة  ــاً جلول ــمالي أساس الش
جديدة من احملادثات. وأشارت 
ــرة التي  ــذه الفك ــى أن ه ال
ــب  ــل إدارة ترام ــور داخ تتبل
منذ أسابيع «ترضى بالوضع 
الراهن وبأن كوريا الشمالية 

قوة نووية».
ــون على «تويتر»  وكتب بولت
ـــ «بفضول».  ــه قرأ اخلبر ب أن
أنا  ــش،  أناق ــم  «ل ــاف:  وأض
ــن  ــؤولي األم ــن مس أو أيّ م

القومي، أو سمعنا بالرغبة 
ــد  ــى جتمي ــاق عل ــي االتف ف
برنامجها  الشمالية  كوريا 
ــة  محاول ــذه  ه ــووي.  الن
ــركات  ــد حت ــة لتقيي بغيض
الرئيس. ويجب أن تكون لها 

تبعات».
ــى  عل ــنطن  واش ــد  وتؤك
ــك بيونغيانغ  ــرورة تفكي ض
برنامجها النووي في شكل 
ــات  العقوب ــع  لرف ــل،  كام
وأدى  ــا.  عليه ــة  املفروض
ــل إلى  ــي التوص ــل ف الفش
ــع العقوبات  ــاق حول رف اتف
ــه كوريا  م ــا ميكن أن تقدّ وم
ــمالية في املقابل، إلى  الش
ــة جمعت  ــار قمة ثاني انهي
ــة  الدول ــم  بزعي ــب  ترام
ــغ  ــم جون ــتالينية كي الس
ــباط  ــي هانوي في ش أون ف

املاضي.
تاميز»  ــورك  «نيوي تقرير  جاء 
ــى ترامب كيم  ــا التق بعدم
املنزوعة  املنطقة  األحد في 
السالح بني الكوريتني، وبات 
أول رئيس أميركي تطأ قدماه 

أرض كوريا الشمالية.
ــه دعا كيم  ــن ترامب أن وأعل
ــارة الواليات املتحدة،  الى زي
ــي  ــى أن مفاوض ــيراً ال مش
ــتأنفون  سيس ــن  البلدي
احملادثات «خالل أسبوعني أو 
ــر اخلارجية  وزي ثالثة». وذكر 

ــك بومبيو أن  ــي ماي األميرك
ــران «تبادل  اجلانبني سيباش
ــهر  ــف الش ــكار» منتص أف

اجلاري. 
ــاء  األنب ــة  وكال ــت  ووصف
ــة  الكوري ــمية  الرس
الشمالية لقاء كيم وترامب 

ــع».  و»رائ ــي»  «تاريخ ــه  بأن
توافقا على  أنهما  وأضافت 
ــتئناف احلوارات البنّاءة  «اس
ــل إحداث  ــن أج ــا، م ودفعه
ــا يتعلّق بنزع  اختراق في م
ــبه  ــالح النووي من ش الس
ــارت  ــرة الكورية». وأش اجلزي

ــني  ــى أن الزعيم ــة إل الوكال
ناقشا «ملفات ذات اهتمام 
مشترك كانت باتت حواجز 
ــكالت»،  املش ــلّ  ح ــام  أم
«اتفقا  ــا  أنهم ــى  ال ــة  الفت
ــى اتصال  ــاء عل ــى البق عل
ــرت  ــتقبَالً». وذك ــق مس وثي
ــاد بـ «العالقات  أن كيم أش
ــدة» التي  ــخصية اجلي الش

تربطه بترامب.
إذ  ــاء،  باللق ــادت بكني  وأش
ــم اخلارجية  قال ناطق باس
ــت كوريا  «اتفق ــة:  الصيني
الشمالية والواليات املتحدة 
على استئناف احملادثات على 
ــاً،  ــي قريب العمل ــتوى  املس

وهذا أمر بالغ األهمية».
ــي  الت ــارة  الزي أن  ــر  واعتب  
ــي  ــس الصين ــا الرئي أجراه
شي جينبينغ إلى بيونغيانغ 
أخيراً «أعطت دفعاً جديداً» 
ــات النووية. وحضّ  للمحادث
ــام  «اغتن ــى  عل ــني  اجلانب
ــة واملضيّ في االجتاه  الفرص
ــول  ــاف حل ــه واستكش ذات

عملية لهواجسهما».

وكاالت / البينة الجديدة
ــدأت األحد في  ــدت محادثات ب م جُ
ــاء دول االحتاد  ــني زعم ــيل ب بروكس
ــب  املناص ــع  توزي ــول  ح ــي  األوروب
القيادية في التكتل، بعد تعثر في 

التوصل إلى تسوية.
ــتمرت طيلة  ــد مفاوضات اس وبع
الليل لم تسفر عن نتيجة واضحة، 
ــس األوروبي دونالد  أعلن رئيس اجملل
ــى  ــدت حت ــة جتمّ ــك أن القم توس

الثالثاء.
ــي إميانويل  وانتقد الرئيس الفرنس
ــل» في القمة،  ماكرون هذا «الفش
ــورة «غير  ــي ص ــه يعط ــراً ان معتب
ــا» متسّ «صدقيتها  جدية عن أوروب

على املستوى الدولي».
ــة جداً  ـــ «اجتماعات طويل ــدد ب ون
ــاعات من  لم تؤدِ إلى نتيجة» و»س
ــن ٢٨ دولة  ع م ــات» في «جتمّ احملادث

جتتمع من دون أن تخرج بقرارات».
ــة  األملاني ــارة  املستش ــت  وأعرب
ل  ــا بالتوصّ ــال مركل عن أمله أنغي
ــع املناصب  ــوية حول توزي الى تس

ــى رغم  ــاد، عل ــي االحت ــة ف القيادي
«تعقيد» احملادثات.

ــي أوروبي إن «هناك  وقال ديبلوماس
ــتراكي  ــى االش ــاً عل ــاً قوي إجماع
ــس»،  ــز تيمرمان ــي فران الدميوقراط
ــب  متقلّ ــع  «الوض أن  ــتدركاً  مس

جداً».
ــني  بتعي ــرح  الط ــذا  ه ــي  ويقض
ــة  املفوّضي رأس  ــى  عل ــدي  الهولن
ــزب  ــن احل ــة م ــة، والبلغاري األوروبي
ــي  اليمين ــي  األوروب ــعبي  الش
ــة  ــا رئيس ــتالينا جورجييف كريس

للمجلس األوروبي.
ــي وزيراً  ــاً تعيني ليبرال ــرح أيض وطُ
ــي، وهو منصب  ــة األوروب للخارجي
ــي  البلجيك ــى  إل ــا  إم ــود  يع ــد  ق
ــال وإما إلى الدمناركية  شارل ميش

مارغريتي فيستاغر. 
ــان األوروبي فقد  ــة البرمل ــا رئاس أم
ــعبي  ــزب الش ــا احل ــاوب عليه يتن
نح  ــون. وبذلك ميُ األوروبي والليبرالي
مرشح هذا احلزب، وهو األضخم في 
ــان األوروبيني، لتولي  ــس والبرمل اجملل

ــة املفوضية، األملاني مانفريد  رئاس
ــة بعدما رُفض  ــزة ترضي فيبر، جائ
ــابقة  ــيحه خالل القمة الس ترش
في ٢٠ حزيران (يونيو) املاضي، على 
ــف  ــنتني ونص ــد س ــه بع أن يخلف
سنة ليبرالي، قد يكون البلجيكي 

غي فيرهوفشتاد. ويعارض ماكرون 
ــى رأس املفوضية،  ــر عل تعيني فيب
له  ــي مقام يخوّ معتبراً أنه ليس ف
تولّي منصب بهذه األهمية. وميسك 
اليمني باملفتاح لهذه التعيينات وال 
ــى أي حلّ من دون  ــن التوصل إل ميك

أن يوافق عليه، إذ ال ميكن حتقيق أي 
غالبية في البرملان األوروبي من دون 

أصوات كتلته.
ــب ملؤه  ــس الواج ــب اخلام واملنص
ــة  ــنة هو رئاس في االحتاد هذه الس
ــي، ويتواله  ــرف املركزي األوروب املص
ــي. لكنه مطروح أيضاً  عادة مصرف
التعيينات.  ضمن املساومات حول 
ــا  فرنس إن  ــي  أوروب ــدر  مص ــال  وق
ــيراً إلى طرح  ــه، مش ــد تطالب ب ق
ــحات، بينهنّ رئيسة مجلس  مرش
ــزي  املرك ــرف  املص ــي  ف ــراف  اإلش

األوروبي دانيال نوي.
ــه  ــاب رئيس ــان انتخ ــى البرمل وعل
اجلديد في جلسته االفتتاحية بعد 
ــه املنتهية  غد األربعاء. وقال رئيس
ــي أنطونيو تاجانني  ــه اإليطال واليت
ــعبي  ــزب الش ــو في احل ــو عض وه
األوروبي: «سننتخب رئيسنا في ٣ 
متوز (يوليو) أياً تكن نتيجة» القمة، 
ــة اخملصصة للمناصب  وهي الثالث
القيادية في االحتاد، منذ االنتخابات 

األوروبية أواخر أيار (مايو) املاضي.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــدول  ــة ال ــت األردن وجامع دان
ــة  منظم ــاح  افتت ــة  العربي
ــة  مـــــــرتبط ــرائيليـــة  إس
ــا  أثري ــا  موقع ــتوطنني  باملس
ــرقية احملتلة،  الش القدس  في 
ــذه  ــل ه ــن إن «مث ــن م محذري
ــر  ــرعية وغي ــراءات الالش اإلج
ــر  التوت ــن  م ــد  تزي ــؤولة  املس

واالحتقان».
وحضر موفد الرئيس األميركي 
ــرق  الش ــى  إل ــب  ترام ــد  دونال
غرينبالت  ــون  ــط جيس األوس
وسفير واشنطن لدى إسرائيل 
ديفيد فريدمان األحد االحتفال 
ــاء أعمال  انته ــالن  اخلاص إلع
ــق للبلدة  ــروع أثري مالص مش
ــرقية  القدمية في القدس الش

ذات األغلبية الفلسطينية.
باسم  ــمي  الرس الناطق  وقال 
وزارة اخلارجية االردنية السفير 
ــان  بي ــي  ف ــاة  القض ــفيان  س
مساء األحد إن «وزارة اخلارجية 
ــلطات االحتالل  تدين إقدام س
ــرائيلي على افتتاح نفق  اإلس
ــاج  ــق احلج ــمى بطري ــا يُس م
ــلوان في اجتاه  ــفل بلدة س أس
املسجد األقصى املبارك، احلرم 

القدسي الشريف».
ــى «رفض  ــاة عل ــدد القض وش
اململكة املطلق جلميع احملاوالت 
لتغيير  ــة  الرامي ــرائيلية  اإلس
ــدة القدمية للقدس  البل هوية 
ــاً  ــا، خصوص ــة وطابعه احملتل
ــريف  الش ــي  القدس ــرم  احل
واملواقع املالصقة له». وأكد أن 

ــات اإلسرائيلية  «هذه املمارس
ــاكاً صارخاً للقانون  متثل انته
ــاني  اإلنس ــون  والقان ــي  الدول
ــل إمعاناً في  ــي، كما متث الدول
ــرارات منظمة األمم  ــاك ق انته
ــة  والثقاف ــة  للتربي ــدة  املتح
ــكو) الداعية  والعلوم (اليونس

ــات  احلفري ــع  جمي ــف  لوق
اإلسرائيلية غير القانونية في 
ــة للقدس والتي  البلدة القدمي
ــارخ مع  ــكل ص ــارض بش تتع

املعايير الدولية املعتمدة».
ــع الدولي  ــا القضاة اجملتم ودع
ــؤولياته  ــوض مبس «النه ــى  إل

ــية  والسياس ــة  القانوني
ــة في الوقف الفوري  واألخالقي
املُدانة  ــات  املمارس ــذه  ه ملثل 
ــى  عل ــد  والتأكي ــة،  واملرفوض
القدس  ــع  ــرورة احترام وض ض
ــن األراضي  ــرقية كجزء م الش
الفلسطينية احملتلة منذ عام 
١٩٦٧ اخلاضعة ألحكام القانون 
ــرعية  الش ــرارات  وق ــي  الدول
ــال  أعم ــرت  وج ــة».  الدولي
املشروع األثري في قرية سلوان 
ــطر  الش ــي  ف ــطينية  الفلس
ــة املتنازع  ــرقي من املدين الش
ــاب  النق ــف  كش ومت  ــا.  عليه
ــن طريق قدمية حتت  عن جزء م
األرض، تقول مؤسسة «مدينة 
ــا  طريق ــت  كان ــا  إنه داوود» 
ــد اليهودي  ــى املعب ــج إل للح

ــدس قبل نحو  ــي في الق الثان
ــام. وفي القاهرة، دانت  ٢٠٠٠ ع
ــة إقدام  ــة الدول العربي جامع
اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات 
ــمى  ــى افتتاح نفق ما يس عل
ــاج». وأكدت  ــق احلج ـــ «طري ب
ــفير  ــن س ــاركة كل م أن مش
الواليات املتحدة لدى إسرائيل 
ــالل»  ــة باالحت ــوة القائم «الق
ــد  واملوف ــان،  فريدم ــد  ديفي
ــرق  ــي اخلاص الى الش األميرك
جرينبالت،  ــون  جيس األوسط 
ــاز املطلق  ــى االنحي «دليل عل
ممثلي  ــن  م ــل  الكام ــي  والتبن
ــاريع  للمش ــة  األميركي اإلدارة 
ــة  التهويدي ــتيطانية  االس
لإلجماع  ــا  ــدس خالف الق في 

والشرعية الدولية».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــع  ــذي جم ــاء ال ــبب اللق تس
ملكة هولندا، ماكسيما، بولي 
العهد السعودي األمير محمد 
ــلمان، على هامش قمة  بن س
مجموعة العشرين في مدينة 
ــة مؤخرا، في  ــاكا الياباني أوس

أزمة بني احلكومة، والبرملان.
وخالل جلسة عقدها مجلس 
النواب الهولندي، حول حقوق 
ــان، «انتقد النواب الذين  اإلنس
ميثلون الشؤون اخلارجية داخل 
اللقاء،  ــية  السياس ــزاب  األح
ــيا»،  سياس ــأ  خط ــروه  واعتب

ــة  ــر اخلارجي ــره وزي ــا اعتب فيم
ستيف بلوك، «أمرا صائبا ال بد 
ــب صحيفة  منه»، وذلك حس

ورأت غالبية  ــز».  تامي ــدا  «هولن
ــي البرملان،  ــزاب املمثلة ف األح
ــماح احلكومة للملكة  أن «س

ــيما، بلقاء ابن سلمان،  ماكس
ــددين  ــر مقبول»، مش «أمر غي
ــرورة أن تضع حكومة  ــى ض عل
ــدة  املتح األمم  ــر  تقري ــالد  الب
ــبوعني  ــل نحو أس ــادر قب الص
ــل الصحفي  ــول جرمية مقت ح
ــعودي جمال خاشقجي،  الس
ــيرين إلى  ــب عينيها، مش نص
ــني جاء  ــني الطرف ــاء ب أن اللق
بدوره،  ــئ.  اخلاط ــت  التوقي في 
ــة الهولندي  ــر اخلارجي قال وزي
ــة وولي  ــني امللك ــاء ب إن «اللق
ــيما  العهد جاء بصفة ماكس
سفيرة أممية، وأن قضية مقتل 

ــم تناولها  ــم يت ــقجي ل خاش
خالل اللقاء».

ــال: «امللكة  ــوك قائ ــاف بل وأض
ــيما أجرت عدة لقاءات  ماكس
ــدان  ــاء بل ــع زعم ــل م ــن قب م
ــوق  ــال حق ــي مج ــة ف ضعيف
ــذه  ه ــم  ومعظ ــان،  اإلنس
ــش  ــى هام ــم عل ــاءت يت اللق
ــرين»،  ــة العش ــة مجموع قم
ــة إذا لم  ــى أن «امللك ــار إل وأش
تقم بإجراء هذه اللقاءات، فإن 
ــا بأداء  ــي عدم قيامه هذا يعن
مهامها»، مضيفا: «ولو ألغينا 
ــون بذلك قد خلطنا  اللقاء نك

السياسة بالعمل املهم الذي 
تقوم به ماكسيما، فمثل هذه 
ــب أن تكون ذات  ــاءات يج اللق
التمويلية  باملوضوعات  عالقة 
ــم  يت أال  ــب  ويج ــب،  فحس
ــة، ومن ثم  ــا بالسياس خلطه
ــتمرار  نرى أنه من الصائب اس
الوزير  ــح  وأوض ــاء».  اللق ــذا  ه
ــبق وأن  ــدي أن «بالده س الهولن
أعربت لدى عدد من احملافل عن 
ــا الغاضبة  ــا وردة فعله قلقه
ــقجي، وأنهم  حيال قتل خاش
ــتقلة  ــكيل جلنة مس مع تش

للتحقيق بشأن اجلرمية».
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وكاالت / البينة الجديدة
أفادت وكالة «بلومبرغ»، مؤخرا 
ــتبحث إمكانية  ــأن تركيا س ب
ــية  ــراء طائرات مقاتلة روس ش
ــات  الوالي ــت  رفض ــال  ح ــي  ف
املتحدة تزويدها بطائرات «إف-
٣٥». وكانت السلطات التركية 
ــى أنها  ــابقاً عل ــددت س قد ش
ــراء  ــى عن خطط ش ــن تتخل ل
ــية  الروس ــة  اجلوي ــادات  املض
ــات  الوالي ــدد  وته «إس-٤٠٠». 
ــا بالعقوبات في  املتحدة تركي
ــراءها هذه األنظمة مبا  حال ش
في ذلك بتأجيل أو رفض بيعها 

طائرات «إف-٣٥» احلديثة.
ــي مؤمتر  ــن ف ــب أعل وكان ترام
ــة  قم ــام  خت ــي  ف ــي،  صحف
أن  ــرين  العش ــة  مجموع
ــة «إس-٤٠٠» بني تركيا  «صفق
ــدة للغاية، لكن  ــيا معق وروس
سيجري العمل على حل هذه 

املسألة».
ــات األمريكية  ــهد العالق وتش
ــبب  ــرا كبيرا بس ــة توت التركي
«إس-٤٠٠»  ــخ  صواري ــة  صفق
ــا  ــرة عليه ــدت أنق ــي تعاق الت

ــرة  أنق ــر  وتص ــكو.  موس ــع  م
ــول  احلص ــي  ف ــا  حقه ــى  عل
ــية،  الروس ــخ  الصواري ــى  عل
ــنطن تلك  ــا تعارض واش بينم
الصفقة، وحتاول الضغط على 
أجل  ــن  م ــة  التركي ــة  احلكوم
وزارة  ــت  عنها.وأعلن ــع  التراج
(بنتاغون)  ــة  األمريكي ــاع  الدف
األتراك  الطيارين  تدريب  إيقاف 
ــي  ــالت «إف-٣٥» ف ــى مقات عل
ــة بوالية  ــدة جوية أمريكي قاع
ــرة حتى  ــت أنق ــا، وأمهل أريزون
ــاري،  ــو اجل ــوز/ يولي ــوم ٣١ مت ي
ــراء «إس-٤٠٠»  للتراجع عن ش
ــنطن  واش ــيا.وتلوح  روس ــن  م
ــا حليفتها  ــداد تركي بوقف إم
«إف  ــالت  مبقات ــو»  «النات ــي  ف
ــم تتراجع عن صفقة  ٣٥»، إذا ل
ــول  ــية، وتق ــخ الروس الصواري
(إس- ــية  الروس ــخ  الصواري إن 
ــل مع  ــا التكام ٤٠٠)، ال ميكنه
ــات الدفاعية الغربية. املنظوم
ــراء  ش إن  ــنطن  واش ــول  وتق
تركيا للصواريخ الروسية ميثل 
ــى املقاتالت  ــورة كبيرة عل خط

األمريكية.



رحيم الخالدي

منذ خمسة عشر عاما ومازلنا لم نفهم, ملاذا يعيش 
ــذه الدوامة! وماهو الغرض  ــط ه املواطن العراقي وس
منها؟ خصوصا وقد بانت كل األساليب الشيطانية، 
ــذج وذوي العقول  ــي ما عادت تنطلي إال على الس الت

البسيطة!
يبدو أن هناك رغبة بعدم مغادرة الفوضى، التي ما أن 
ــدة منه، من احللول  ــتقر العراق لنبدأ مبرحلة جدي اس
ــة، لألخطاء الكارثية..  ــنوات املاضي الترقيعية كالس
ــي، وما عادت  ــت من املاض ــوف» أصبح فكلمات «س
ــع وال ميكن التصديق بها، كون املواطن اليوم يريد  تنف
ــى األرض، دون ضجة إعالمية وهذا  تطبيق برنامج عل

ما يجب أن يكون .
ــاعة الفوضى، وتعرفنا  مررنا بكل البرامج املعدة إلش
ــول، وحكومتنا لم  ــم الرئيس، كذلك املم على الداع
ــد، أنها جزء  ــذا يقودنا لنتيجة واح ــاكناً، وه حترك س
ــمي أن كل األقطاب  ــك البرنامج.. وإال ماذا تس من ذل

إعترفت مبسؤوليتها عن تلك الفوضى!
شاهدنا هيالري كلنتون وبندر بن سلطان، واإلعترافات 
ــتحواذ  التي أدلى بها اإلرهابيون، والوثائق التي مت اإلس

ــا بعد النصر الكبير على داعش، لكن احلكومة  عليه
ــكوى لدى احملكمة  وحلد يومنا هذا لم تقدم على الش
ا  ــات عمّ ــب بتعويض ــدة, أو تطال ــة واألمم املتح الدولي

حلقنا من ضرر جراء تلك األعمال!
ــية لم يكن لها وجود في السنني  املعارضة السياس
املاضية، واإلتهامات سواء على الفضائيات أو املكتب 
ــذا من العبثية،  ــتمرة وه اإلعالمي جمللس النواب مس
ــي احلكومة  ــارك ف ــق يقول: إما أن تكون مش فاملنط
وتتحمل املسؤولية كاملة، من خالل تطبيق البرامج 
ــذي إنتخبك، أو  ــدت اجلمهور ال ــة، التي وع اإلنتخابي
ــياقات  ــب الس معارضا وتنتقد األداء احلكومي، حس
ــر ذلك فهو  ــا غي ــليمة، أم ــرق الس ــتورية والط الدس
ــاد غافالً لهذه  ــون.. واملواطن ما ع ــى الذق ــك عل ضح
ــوزراء .. أنت رئيس احلكومة  ــيدي رئيس ال الدرجة . س
ــرض لضغوط عليك  ــيء، إذا كنت تتع ــدك كل ش وبي
ــذي ينظر اليك وينتظر  ــة املواطن العراقي، ال مصارح
منك، تشخيص تلك اجلهة التي تعرقل، وينتظر منك 
اخلطوة اجلريئة، وال تخشى أحداً وأفضح كل من يقف 
ــم تطبيق البرنامج  ــة التقدم، وعندما يت بوجه عجل
ــبة  ــاد، ومحاس ــذي أطلقته حول مكافحة الفس ال
ــوال  ــترجاع األم ــاد، وإس ــه الفس ــت علي ــن ثب كل م
ــتحميك اجلموع  ــة، س ــا فكن على ثق ــي نهبوه الت
باجسادها، ومتتثل لكل األوامر التي تطلقها . وقد مر 
أكثر من عام على تولي احلكومة مسؤوليتها، نحتاج 
ــار، والناس في العراق خاصة العاطلني  لتعديل املس
ــة موقوتة،  ــارة عن قنبل ــن، هم عب ــراء واملعوزي والفق
ــنصل مرحلة الالعودة، وليس  ــتنفجر وحينها س س
ــواب إعادة  ــى مجلس الن ــره، وعل ــيء تخس لديها ش
ــني اجملحفة، التي جعلت أغنياء لدرجة  النظر بالقوان

عالية، وفقراء دون خط الفقر .

 

ماهر ضياء محيي الدين

ــع  مواق ــتخدام  اس ــح  اصب
االجتماعي،  ــل  التواص
ــادات والتقاليد  من الع
اليومية الذي يستخدم 
ــكل  بش ــع  اجلمي ــن  م

ملفت للنظر.
ــن  ــد ع ــف اح ال يختل
ــائل  وس ودور  ــة  اهمي
ــي  ــل االجتماع التواص
ــن املوارد  ــي الكثير م ف
املهمة وميكن االستفادة 
منها في تنمية قدرات 
ــرد من  ــات الف وامكاني
ــة  العلمي ــة  الناحي
ــع  ــن وم ــة لك والعملي

ــه  ــف في الوقت نفس االس
ــض  ــة للبع ــت منص أصبح

ــكار الضالة  ــر األف ــي نش ف
ثوابتنا  التي هددت  واخلبيثة 
ــة  واالجتماعي ــة  الديني
ــى  عل ــلبا  س ــت  وانعكس
ــن لنرى  ــلوكيات الكثيري س
ــب والعجائب في بلد  الغرائ
والثقافات  السماوية  األديان 

واحلضارات العريقة.
ــة اجلمعة  ــا جاء في خطب م
ــا وحتذيرها من  ــن انتقاده م
ــائل  وس ــتخدام  اس ــوء  س
التواصل االجتماعي لم يات 
من فراغ بل من خالل الكثير 
ــق والوقائع املؤملة  من احلقائ

ــراه بأم  ــة التي كلنا ن للغاي
ــام الكثيرين في  اعيننا بقي

استخدامها للسب والقذف 
والتشهير وإطالق املنشورات 
ــجم مع مبادئ  التي ال تنس
ــم  والقي ــف  احلني ــن  الدي
اإلنسانية واالخالقية وهناك 
ــك وهو وجود  ــر من ذل االخط
ــورات غير مسؤولة من  منش
ــخصيات ذات  ــات او ش جه
وزن في اجملتمع ومعروفة من 
اجلميع مبعنى ادق ينشر دون 
ــتوى فهم ووعي  مراعاة مس
املتلقي من مختلف شرائح 
ان هناك  ــي  واليراع ــع  اجملتم
ــد بنا في  الف جهات تتصي
ــق  لتحق ــر  العك ــاء  امل
ــب  مكاس ــا  ورائه ــن  م
ــة  إعالمي او  ــية  سياس

بحتة.
ــكل للقيام  هي دعوة لل
بحملة وطنية للتعريف 
مبخاطر إستخدام وسائل 
ــي  االجتماع ــل  التواص
ــن اجلهات  ــع مراقبة م م
ــد من  ــة للح ذات العالق
نواحي  في  استخدامها 
ــاكل للبلد  ــبب مبش تس
ــم ان يراعي  ــه وااله واهل
ــادئ الدين  ــر مب من ينش
ــانية  ــف والقيم اإلنس احلني

واألخالقية.

اريج عبد الهادي

ــد    لقد اتخذت املرجعية دور  الناصح املرش
ــقوط النظام السابق عام ٢٠٠٣ الى   منذ س
ــداد لنهج النبوة  ــذا . ولكونها امت يومنا ه
ــالم فاتخذت على  واهل البيت عليهم الس
ــادي التوعوي باإلضافة    عاتقها الدور اإلرش
ــدي فكانت تارة  ــي العقائ ــا الدين إلى دوره
ــب اجلمعة  ــكل دائم وعبر خط ــه وبش توج
ــا وغير املقلدين  ــعب من مقلديه أبناء الش
إلى تصحيح املسار السياسي واالجتماعي 

للبلد وللمواطنني.                    
ــي  عل ــيد  الس ــماحة  س ــذ  اتخ ــث  حي
ــتاني الدور الراعي الذي في مراقبة  السيس
ــلطة من  ــى الس ــة عل ــات املتعاقب احلكوم
ــقوط النظام البائد في العراق الــى   يوم س
ــاد،  وقتنا احلاضر بالتوجيه والنصح واإلرش
واملالحظات القيّمة التي تصبّ في مصلحة 
ــي  ــار السياس األُمة والوطن، ومبا ينفع املس
ــرد  الف او  ــيني  للسياس ــواء  س ــد  لبل ــي  ف

ــي و  ــدور التوجيه ــا ال ــكان له ــعب ف الش
ــة  ــا  ،فـاملرجعي ــد لكالهم ــح املرش الناص
ــذا أو ذاك وامنا  ــة التفتي وفق أهواء ه الديني

تعمل بتوفيق وتسديد إلـهـي .  
ــع األعلى  ــماحة املرج ــئل س     فعندما سُ
السيد السيستاني عن شكل نظام احلكم 
ــورى  أجاب : (النظام الذي يعتمد مبدأ الش
والتعددية واحترام حقوق جميع املواطنني) 
، وأجاب في مورد اخر : ( شكل العراق اجلديد 
ــي بجميع قومياته  ــعب العراق يحدده الش
ــي االنتخابات احلرة  ــة ذلك ه ــه والي ومذاهب
ــن مكتب  ــوص الصادرة ع ــرة) النص املباش
ــتاني ، حامد اخلفاف ، ٣٠١-  السيد السيس

(٣٠٢
ــة العليا في النجف  ــى دور مرجعي  وال يُنس
ــرف  في رد اكبر الهجمات التي تعرض  األش
ــا  البلد إبتداءً  فيما يتعلّق بتردي الوضع  له
ــول اجملاميع  ــراً وليس بأخير دخ األمني  واخ
ــد كانت وما  ــى العراق  ، فق ــية الــ الداعش
ام األمان  ــق صمّ ــت املرجعية العليا  بح زال
ــرب طائفية  ــي  ح ــرار البلد ف ــدم اجن ــي ع ف
ــر واليابس أثناء فترة  ــاكل االخض كادت أن ت

الصراع الطائفي  والذي عصف بالعراق ابان 
سقوط النظام السابق واملسؤولية الكبيرة 
ــى عاتقها فـي  ــي اتخذتها املرجعية عل الت
ــاء البـلد  ــي بني أبنـ ــف االقتتال الطائف وق

الـواحـد. 
ــلمي    ــا الدائم على التعايش الس وحـثـهـ
ــا من بعض  ــات املضادة حينه  رغم الهجم
ــة واإلقليميه والتي حاولت  اجلهات الداخلي
ــي  ــة ف ــاف دور املرجعي ــرق اضع ــكل الط ب

الفترات السابقة  حتى يومنا هذا .
  وقد الحظت املرجعية الرشيدة أن الشعب 
ــت وحني ،  ــتهدفٌ في كل وق ــي مس العراق
ــه لذلك  ــه وماله ودم ــي ارض ــتهدفٌ ف مس
ــدم العراقي  ــظ ال ــؤولية حف ــذت مس اتخ
ــي،  ــي او الدين ــه الطائف ــا كان  انتمائ مهم
ــرس هجمة  ــراق اعتى وأش ــه الع فقد واج
ــث ، أال وهيي  ــي تاريخه احلدي ــرض لها ف تع
ــي  ٢٠١٤/١٠/٦ على  ــش  االرهاب ــوم  داع هج
ــقوط ٤  ــمال  العراق وس ــرب وش مناطق غ
ــت  قيادات  ــة حيث أعلن ــات عراقي محافظ
ــك الهجوم هو  ــش) ، ان الهدف وراء ذل (داع
السقاط النجف االشرف وكربالء املقدسة.
ــل البيت ومن ثم  لهدم اضرحة أئمة اه

قتل األنفس وسبي اإلعراض العراقية، وهذا 
ما فرض على املرجعية الدينية مسؤوليات 
ــلم  زمام  ــرة  ومصيرية ، لتس ــدة ،كبي جدي
التصدي لهذه الهجمة التي ال ترحم طفالً 
ــك باعالن فتوى  ــيخاً كان او امرأة وذل وال ش

الدفاع املقدس واجلهاد الكفائي  والتي فيها 
يز بني الزرعَ الطيب و اخلبيث وبني الصالح  مُ
و الطالح النه صراع احلق مع الباطل ،لتتوج 
ــت بدماء االبطال ممن  تلك الفتوى التي تزين

ــيدة  بإعالن يوم  ــة الرش ــداء املرجعي لبوا ن
النصر  العراقي الكبير

ــة في  ــة املرجعي ــظ أهمي ــا نالح ــن هن وم
ــاً بعد فتوى اجلهاد  قلوب اخمللصني خصوص
الكفائي للمرجعية الرشيدة والتي نطقت 
ــا  ــي تعرضه ــببا ف ــذا  كان س ــرا ، وه نص
ــار  ــاً مع انتش ــة خصوص ــة شرس لهجم
ــي كان الهدف  ــائل التواصل االجتماع وس
ــويه املذهب والنيل من سماحةً  منها  تش
ــه الناطقني  ــتاني ووكالئ ــيد السيس الس
ــطة  «اجليوش ألكترونية “  ــمه ،بواس باس
ــا مدونني وكتُاب  ــك اجليوش التي يقوده تل
ــن بالعوملة  ــني املنادي ــض املثقف وحتى بع
ــير  ــي والتي تس املدعومني  باملال السياس
ــتخبارات عاملية. فـحني  وفق  اجندات واس
ــن تفكيك البلد  ــؤالء املأجورون ع يعجز ه
في مكوناته او االنتقاص من موروثه الديني 
و االجتماعي يعمدون الــى تسقيط رموزه 
ــراء  الضعاف دور  ــذب و االفت ــة بالك الديني
ــادي وحتى  ــي او اإلرش ــواء الدين ــع س املرج
القيادي اثناء األزمات الكبيرة  لتخلوا بذلك 
الساحة لقوى الفساد و االستكبار العاملي 

لتعيث في حياة الشعوب عبثاً وفسادا .

ــة الدميقراطية تولي اهتماماً خاصا بالفرد من حيث  الدول الليبرالي
ــن تلك الدول  ــتثني م ــات املتعلقة باملواطنة ونس ــوق والواجب احلق
املنظومة العربية والشرق اوسطية وبعضاً من دول امريكا الالتينية 
ــها وادبيات نشوئها مثل تلك االهتمامات  التي ال يوجد في قواميس
ــائرة  ــن اجلزء  االكبر من تلك الدول س ــة بالفرد املواطن ولك املتعلق
ــبقتها  ــة وهي تتعلم من غيرها التي س ــو حتقيق صفة املواطن نح
ــؤال  ــذا اجملال ، وملاذا التركيز على مفهوم  املواطنة والفرد ، س في ه
ــا  اجملتمعات  ــب التجارب التي خاضته ــنجيب عليه حس مهم س
ــوارق الطبقية  ــتزول الف ــة حني تتعزز صفة املواطنة س الدميقراطي
وسينعم اجلميع بنظام العدالة واملساواة وستتعمق اواصر املواطنة 
ــن الدرجة االولى بعيداً  ــعر اجلميع بأنهم مواطنون م احلقة وسيش
ــينال اجلميع استحقاقاتهم  عن انتماءاتهم العرقية واملذهبية وس
دون غنب او شكوى او شرائط من الفيديوهات وجيوش من االعالميني 
ــم حيث الميلكون  ــردين داخل اوطانه ــن يبحثون عن اناس مش الذي
ــة ، جيوش من  ــادهم العاري ــتر اجس رغيف خبر او قطع قماش تس
ــتوى  ــكل هياكل حية نوعا ما المتلك بيتاً ليس مبس ــى على ش املوت
ــلطة ، بيوت من صفائح  ــط موظف يعمل لدى شلة الس بيت ابس
ــعف او الصفيح املستهلك ،  ــقوف من الس دهن الراعي الفارغة س
نعيم في بيت احلاكم او كل من شغل منصب وسيطر على مقاليد 
السلطة ،هذه املعادلة اذاً ، االمساك بالسياط وجلد االخرين باسم 
القانون بعيداً عن العدالة ، العدالة في بيوت املوعظة املزعومة التي 

ــى  ظلم  ــي عل تغط
ــي  وتضف ــلطة  الس
لها الشرعية وتوصي 
بالصبر على  االخرين 
املعادلة  ــك  تل البالء، 
ــن  م ــد  الب ــة  اجملحف
نهاية لها في خضم 
املأساوي   الوضع  هذا 
اخمللة  ــورة  الص وهذه 
ــي  ــة ، فالوع بالعدال
البد ان يطال الطبقة 
ــي  والت ــية  السياس
نظام  ــت  تبن من  هي 
وعليها  الدميقراطية 
ــرى ان تغير  ــي االخ ه

ــي زادت من احباط  ــاتها الت ــلوكها في االدارة وتخليها عن ممارس س
ــى تفعيل جميع القرارات  ــارع وفقدت مصداقيتها فعملت عل الش
ــذي انحدرت به  ــعب ال ــا بعيداً عن ارادة الش ــي تخدم مصاحله الت
ــعيها في تخريب  ــر من خالل س ــرد رقم غير مؤث ــبل وصار مج الس
بنيته اجملتمعية والقيمية ونحجت في ذلك ، وعلى ما اظن كمراقب 
ــدارك الوضع ولعدم  ــعبية احتجاجية لت ــع البد من وقفة ش للوض
ــراته وبقوة من  ــراب الداخلي الذي بانت مؤش ــزالق في هاوية اخل االن
ــض محافظات  ــهدها بع ــي تش ــة الت ــات العارم ــالل االحتجاج خ
اجلنوب، فالمناص من تطبيق القانون وبشكل صارم وحتقيق العدالة 

االجتماعية في اعطاء حقوق الفرد املواطن .

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

 خارطة طريق
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*حامد عبد الحسني الجبوري

ــي  ــاكل الت ــرز املش ــن أب ــكار م ــد االحت يُع
ــاً  دوم ــون  ويعمل ــون،  االقتصادي ــجبها  يش
ــواء على مستوى  ملعاجلتها ومنع ظهوره س
ــتوى النشاط، وذلك ملا  امللكية أم على مس
ــلبية كبيرة على االقتصاد  يتركه من آثار س
برمته، وان أي اقتصاد في بداية حتوله وخالل 
املرحلة االنتقالية، خصوصاً إذا كان التحول 
مفاجئاً، كما هو حال العراق بعد عام ٢٠٠٣، 

سيتعرض لهذه املشكلة بنسبة معينة.
الهدف؟

ــب االحتكار في الغالب ملصلحة املنتج  يص
الن  ــتهلك  املس ــة  مصلح ــاب  حس ــى  عل
ــني اآلخرين  ــكار يعني تصفية املنتج االحت
ــم في  ــتطيع التحك ــى يس ــني، حت املماثل
أسعار منتجاته مثل ما يحلو له، فيما بعد، 
ــل في حتقيق  ــه الرئيس املتمث ليحقق هدف
األرباح االقتصادية، على حساب املستهلك 
ــه،  ــه او خدمات ــودة منتجات ــاة ج دون مراع
وذلك لغياب املنتجات او اخلدمات املنافسة 
ملنتجاته أو خدماته، سواء كانت من الداخل 

أو من اخلارج.
كيف؟

ــة من خالل  ــاح االقتصادي ــق األرب يتم حتقي
ــعار عن طريق رفع أسعار  التحكم في األس
منتجاته او خدماته أضعاف ما كانت عليه 
قبل تصفية املنتجني الذين كانوا منافسني 
ملنتجاته أو خدماته، حتى يستطيع تعويض 
ــابقة خصوصاً إذا مارس سياسة  املدة الس
اإلغراق املتمثل في بيع املنتجات او اخلدمات 
أقل من سعر الكلفة أو بسعر الكلفة على 
ــعار السوق السائدة  أقل تقدير وأقل من أس
ــع، يعتمد  ــر، وهذا بالطب ــى أفضل تقدي عل
ــني الراغب  ــدرة لدى الطرف ــى القوة والق عل

باالحتكار واملنافسني اآلخرين.
ــه  ــعار ال يرافق ــع األس ــب أن رف ــي الغال وف
ــم املنتج  ــة، كونها الته ــي النوعي ــودة ف ج
ــو املنتج  ــاح، وما دام ه ــا تهمه األرب بقدر م
ــا دام ال توجد  ــوق، وم ــر للس ــد احملتك الوحي
ــه القدرة  ــه أو خدماته، فلدي ــل ملنتجات بدائ
ــعار إنتاجه  ــيطرة على التحكم باس والس
ــعار  أو خدماته، وهذا ما يدفعه إلى رفع االس
ــق األرباح  ــباً لتحقي ــراه مناس ــب ما ي حس
ــلبية على  ــا يترك آثاراً س ــة، وهذا م املرغوب

االقتصاد واجملتمع.
اآلثار؟

ــلبية  ــكار الكثير من اآلثار الس يترك االحت
ــاً الفئات  ــاد واجملتمع، خصوص على االقتص
ــط، حيث يسهم  ذات الدخل احملدود واملتوس
ــاد، فبدالً من  ــاءة االقتص ــي انخفاض كف ف
ــل التكاليف  ــات بأق ــلع واخلدم ــاج الس انت
ــألة  ــتهمل مس ــة، س ــود املنافس حني تس
ــا بتكاليف  ــف وال مانع من انتاجه التكالي
ــت منخفضة ويبيعها بأسعار تغطي  ليس

ــوب ما دام أنه  ــف اإلنتاج والربح املرغ تكالي
ــوق، وهذا ما يخالف  املنتج الوحيد في الس
ــاج بأقل  ــر انت ــة « أكب ــدة االقتصادي القاع
ــاك تبديد في  ــا يعني هن ــف»، وهذا م الكل

املوارد حني يسود االحتكار .
أما تأثيره على اجملتمع، فإن تطبيق االحتكار 
ــوم، البد أن  ــدف املرس ــق اله ــن أجل حتقي م
ــعار للمنتجات  ــع األس ــون عن طريق رف يك
ــي يقدمها،  ــات الت ــا أو اخلدم ــي ينتجه الت
احملتكر، وهذا ما يترك أثراً سلبياً على اجملتمع 
ــطة  ــدودة ومتوس ــات مح ــد الفئ وبالتحدي
ــعار يعني اقتطاع  ــل، الن ارتفاع األس الدخ
ــذا ما يفضي  ــرائية، وه جزء من قوتها الش
ــباع حاجاتها االساسية، ويدفع  لنقص إش
ــلوك االفراد  ــراف س ــى انح ــذا النقص إل ه
ــطة  ــدودي الدخل ورمبا متوس ــة مح في فئ
ــش واالحتيال  ــى الغ ــوء إل ــل، كاللج الدخ
ــرقة .. إلخ، وذلك من أجل سد النقص  والس
ــية، وان اللجوء  ــم االساس ــي احتياجاته ف
ــتؤثر على  ــلوكيات الال اخالقية س إلى الس
ــى االقتصاد  ــها عل اجملتمع برمته وانعكاس

مرة أخرى .

ما العالقــة بني االحتــكار واالقتصاد 
واِّـجتمع؟

ــة طردية بني  ــارة إلى وجود عالق ــدر اإلش وجت
ــكار وتدهور االقتصاد واجملتمع، فكلما  االحت
ــدة االحتكار يزداد حجم النقص في  تزداد ح
ــات محدودي  ــية لفئ ــات األساس االحتياج
ــي البلدان  ــل خصوصاً ف ــطي الدخ ومتوس
ــم باحلجم  ــذه الفئات تتس ــة كون ه النامي
ــع في هذه البلدان،  الكبير واالنتشار الواس

ــى انحراف كمي  ــيترجم هذا النقص ال وس
ــراد املتضررة من  ــلوكيات األف ونوعي في س
ــوء املناخ  ــؤدي إلى س ــذا ما ي ــكار، وه االحت
ــتثمار  ــاض حجم االس ــتثماري وانخف االس
ــى االقتصاد  ــي تؤثر عل ــة الت ــادة البطال وزي

واجملتمع في آن واحد.
ــة األمر ألن  ــكار ال تبرز في بداي ــار االحت ان آث
احملتكر ال يستطيع ممارسة االحتكار وفرض 
سيطرته على السوق بشكل مباشر، حيث 

ــة اإلغراق وملدة  ميارس في بداية األمر سياس
ــدرة التي  ــدى الق ــون مرهونة مب ــة تك معين
يتمتع بها، فكلما تكون قدرته كبيرة تكون 
ــل والعكس صحيح  ــة اإلغراق أق مدة ممارس
ــدة أكبر، ومن  ــون صغيرة تكون امل كلما تك
ثم تطبيق االحتكار لتحقيق هدفه املنشود 

املذكور آنفاً.
ملاذا يظهر االحتكار؟

ــور االحتكار،  ــباب عديدة وراء ظه هناك أس
ــا، وهي غياب  ــارة ألبرزها وأهمه ــن اإلش ميك
ــب االخالقي  ــة وضعف اجلان ــة الكوني الرؤي
واالنساني لدى احملتكر، ويرى أن أهمية املادة 
ــعى لتحقيقها  ــو يس ــيء، فه ــوق كل ش ف
بشتى الوسائل حتى لو كانت غير مشروعة، 
ــار املترتبة على احتكاره،  دون االهتمام باآلث
ــادة والربح  ــر أن احملتكر ينظر للم ــى آخ مبعن
ــتخدم  ــادي هو هدف بحد ذاته ويس االقتص
ــيلة دون األخذ بعني االعتبار  اإلنسان كوس
ــعى دوماً  ــانية، ولذا هو يس ــه االنس كرامت
لتعظيم ثروته املادية على حساب اآلخرين 

عن طريق االحتكار.
ــي  ــة ف ــاب دور الدول ــو غي ــر وه ــبب آخ س
االقتصاد املتمثل في منع االحتكار وضمان 
ــة واستمرارها، فاملنتج الذي  وجود املنافس
ميلك القدرة واالمكانية لتصفية املنتجني 
ــاب دور  ــتغل فرصة غي ــني له سيس املمثل
الدولة وضعف مؤسساتها، ويعمل التوسع 
هتم باآلثار السلبية  في استثماراته غير مُ
ــني اآلخرين من  ــى املنتج ــي يتركها عل الت
ــي األمد القصير واالمد  خالل تصفيتهم ف
ــط فضالً عن األمد الطويل، وهذا ما  املتوس

ر االقتصاد مستقبالً. سيضُ

االحتكار َّـ العراق
ــي يعاني  ــاد العراق ــظ أن االقتص من املالح
ــا للعناصر  ــة واحتكاره ــة الدول ــن هيمن م
ــوارد املالية املتمثلة  ــة واهمها امل االقتصادي
ــة دون توظيفها باالجتاه  ــوارد النفطي في امل
ــاد العراقي،  ــذي يخدم االقتص الصحيح ال
وسيطرتها على ما نسبته أكثر من ٨٠٪ من 

ــا ميلك األهالي ٢٠٪. ان احتكار  األراضي فيم
الدولة للموارد النفطية واألراضي فضالً عن 
الكثير من الشركات واملشاريع املتوقفة عن 
العمل مع استمرار دفع التكاليف املتغيرة، 
ــة واثقال  ــور املنافس ــدم ظه ــهم في ع أس
كاهل املوازنة العامة من جانب وتبديد موارد 
النفط من جانب آخر كونها تذهب للجانب 
االستهالكي وليس االستثماري حيث يصل 
اإلنفاق االستهالكي إلى ٧٠٪ كتوسط على 
ــتثماري الذي اليتجاوز  حساب اإلنفاق االس

٣٠٪من اإلنفاق العام.
باإلضافة إلى ذلك، غياب دور الدولة في توفير 
ــجع على  ــتثماري املالئم واملش ــاخ االس املن
االستثمار وما يدلل على ذلك احتالل العراق 
ــر  ــن أصل ١٨٠ دولة في مؤش ــة ١٦٨ م املرتب
ــاد العاملي عام ٢٠١٨. ان تردي  مدركات الفس
ــتثماري كنتيجة لضعف الدولة  املناخ االس
ــجع املنتجني احملليني  ــاتها سيش ومؤسس
ــل ووزن في اجملتمع  ــاً من لديهم ثق خصوص
ــية  ــائرية أو سياس ــارات دينية أو عش العتب
ــني املماثلني  ــا، على تصفية املنتج أو غيره
ــنفرد مقاالً اكثر تركيزاً  -وبهذا اخلصوص س
ــي بداية  ــع ف ــيفرح اجملتم ــا س ــاً - ورمب الحق

األمر! لكنه سيحزن في نهاية األمر، جلهله 
ــه ألهمية  ــادي وعدم إدراك ــي االقتص بالوع
ــها  ــة انعكاس ــة وكيفي ــتمرار املنافس اس
ــكل إيجابي على حياته االقتصادية وال  بش
ــه  ــورة االحتكار وانعكاس ــدى خط يدرك م

السلبي على حياته االقتصادية.
ــن االحتكار  ــة ع ــز املنافس ــا ميي ــم م إن أه
ــعار وجودة  ــاض األس ــا بانخف ــو اتصافه ه
ــني الصفتني  ــة، وال ميكن حتقيق هات النوعي
ــة املتمثلة بحرية  إال بتوافر عناصر املنافس
ــترين من  ــروج للبائعني واملش ــول واخل الدخ
ــر من البائعني  ــوق، وجود عدد كبي وإلى الس
أو  ــلعة  الس ــدات  وح ــس  جتان ــترين،  واملش
ــة عن أحوال  ــر معلومات كامل اخلدمة، توف
السوق، ولذا فإن أي اقتصاد يُراد له أن يكون 
ــة  ــد أن يتصف باملنافس ــاداً قوياً، الب اقتص

وينهي االحتكار.

*مركز الفــرات للتنمية والدراســات 
االسرتاتيجية

يصب االحتكار َّـ الغالب 
ِّـصلحة اِّـنتج على 
حساب مصلحة اِّـستهلك 
الن االحتكار يعني 
تصفية اِّـنتجني اآلخرين 
اِّـماثلني

اِّـرجعية العليا  بحق صمـّام 
األمان َّـ عدم انجرار البلد 
َّـ  حرب طائفية كادت أن 
تاكل االخضر واليابس أثناء 
فرتة الصراع الطائفي  والذي 
عصف بالعراق

دعوة للكل للقيام بحملة 
وطنية للتعريف بمخاطر 
إستخدام وسائل التواصل 
االجتماعي مع مراقبة من 
الجهات ذات العالقة للحد 
من استخدامها

الوعي البد ان يطال الطبقة 
السياسية والتي هي من 
تبنت نظام الديمقراطية 
وعليها هي االخرى ان تغري 
سلوكها َّـ االدارة
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علي التميمي

ــة ومفصلية مير  ــرة معمقة ملرحلة مهمة وحرج نظ
بها البلد، جند أنه من األولويات ايجاد مخرج للفشل 

احلاصل في بعض املؤسسات احليوية، وهو النتيجة 
ــام للروح  ــبه ت ــوء إدارتها، وغياب ش ــة لس الطبيعي
ــات،  ــة في التعامالت اليومية لتلك املؤسس الوطني
ومؤكد ال ميكن ان يتم ذلك دون العودة الى جتارب دول 
ــها البلد، عنوانها  ــس املرحلة التي يعيش مرت بنف
ــاء دولة قوية  ــار، لذلك فأن بن ــرز هو حافة االنهي األب
يحكمها الشعور باملصير الواحد املشترك، بحاجة 
ــديدا  جملتمع متحد اجتماعيا وأمنيا، قويا متطورا ش
ــاس  ــده، مبني على أس ــور ببل ــه فخ ــة بنفس الثق
دميقراطي تسوده االخالق والقيم واالحترام املتبادل .

ــم في كل ذلك هو االخالص للوطن دون االلتفات  األه

ــتند  ــة، وأن يكون بناء اجملتمع يس ــني أو فئ لعرق مع
ــكار واالبداع وغير  ــج قادر على االبت ــى العلم، منت ال
ــليم  ــو الطريق الس ــة فقط، وه ــتهلك للتقني مس
إلنتشال اجملتمع من الفقر واجلهل ومحدودية الدخل 
وقلة فرص العمل، جتارب كثيرة وعلى مراحل امتدت 
ــادت دوال الى  ــا وأع ــة، أثبتت جناحه ــنوات طويل لس
ــاد يفوق التصور  ــارات صحيحة، محققة اقتص مس
ــى تلك التجارب،  ــكل من درس واطلع عل ومفاجئا ل
ــوره البعض بل هو غاية  ــهال كما يتص االمر ليس س
ــك الدول الكثير  ــة، واجهت اقتصاديات تل بالصعوب

من العقبات والتحديات .

ــالت اخلارجية،  ــك التحديات هو حجم التدخ أول تل
ــن  ــي للتمك ــيج االجتماع ــك النس ــى تفكي أدى ال
ــوة، كذلك هبوط  ــى االقتصاد وبق ــيطرة عل من الس
ــي البطالة  ــم أدى الى تفش ــتوى التعلي ــر مبس كبي
ــراب الذي  ــى حجم اخل ــات ال ــارها، دون االلتف وإنتش
تخلفه وبالتالي سهولة الوصول الى حافة االنهيار، 
ــن الواقع االقتصادي املتردي هو االقتراض،  ومما يزيد م
ــر البلد وإقتصاده بيد  ــو بحد ذاته ميثل ربط مصي فه
الدول املانحة، وهو إحتالل مصغر ومشاركة واسعة 

بإدارة الكثير من املؤسسات بذريعة مساعدتها .
ــد املناهج تدرس  ــية وفي أح في أحد املراحل الدراس

قصة (دع الولد يتكلم)، وهي تتحدث عن ولد صغير 
ــم، ولكن يجابه  ــل بأمر مه ــد إخبار صاحب مح يري
ــل بأنه يريد أن  ــن الواقفني امام احمل ــخ ظناً م بالتوبي
ــوق، وهو بهذا العمر لكن حكمة  ــبقهم بالتس يس
ــه فرصة  ــل ان مينح ــن صاحب احمل ــم جعل م أحده
للحديث عسى أن يكون االمر مهما، وفعال وكما كان 
ــرقة احملل دون  ــا فما كان منه إال ان يخبره بس متوقع
ــيئة النه  علم صاحبه، الذي إنهال عليه بعبارات س

لم يخبره مبا جرى متناسيا إعتراض كل املوجودين.
ــيد املرحلة، فالذي  ــي ذاتها من تتس ــذه القصة ه ه
ــرقة يجابه بكل أنواع  ــاد أو س يريد احلديث عن فس

الرفض، وهو حال أحد االشخاص الذي شاهد حادثة 
ــا، اخملطط واملنفذ  ــرقة وهو يتحدث عن تفاصيله س
ــخصيات املهمة حيث واجه نفس  لها هو أحد الش
ــا أعلن عنه  ــكاته، لكن م ــك الولد ومت إس ــر ذل مصي
ــائل االعالم بنشر تفاصيل  بعد أيام وعلى جميع وس
ــرقة قبل  ــف تلك الس ــكان كش ــادث، كان باالم احل
ــع نطاق، أدى الى  ــهد يتكرر وعلى أوس حدوثها، مش
انتشار ثقافة عدم التدخل وترك الباب مفتوحا أمام 
ــير بالبلد الى  ــخصية، للس ــاب املصالح الش أصح

مصير مجهول ال تعرف حقيقته .
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ــى مكتب روب  ــه نافارو ال توج
ــغل منصب  ــذي يش ــر ال بورت
ــت  البي ــي  موظف ــكرتير  س
االبيض وقال له غاضباً: «ان اي 
التجارة،  ــو  تنفيذي حل اجراء 
والذي مير عبر اجراءات سكرتير 
موظفي البيت االبيض سوف 
ــل،  للتعدي ــاً  معرض ــون  يك

والتاخير، او التحريف».
ــن من  ــن فقد «متك ــا كوه ام
ــوة ضخمة  ــدة ق ــع قاع جتمي
ــي، وكان ابرز  في اجلناح الغرب
ــا  ــي قضاي ــه ف ــاعدين ل مس
التجارة .. ناشطني سياسيني 
ــاً  متام ــني  ومعارض ــن،  ماهري
ــي مجال  ــب ف ــج ترام لبرنام

التجارة.
ــر الصحافة ان وزير  «ولم تذك
ــني هو جزء من  اخلزانة مينوش
ــع  ــتريت التاب ــاح وول س «جن
ــن  ــذي متك ــو ال ــن» وه لكوه
بفاعلية من تعطيل او تأخير 

كل اجراء مقترح للتجارة».
ــن  الذي ــك  اولئ ــارو  ناف د  ــدّ ح
ــن  ــار كوه ــد «تي ــون ض يحارب
ــون،  بان ــل  مث ــس»  املعاك
ــتيفن ميلر، ووزير التجارة  وس
باالضافة  ــك  وذل روس،  ــور  ولب

الى شخصه.
ــل تعلم  الرئيس. ه ــيدي  «س
ــت الضغوط التي  ان رتبتي حت
ــن، قد  ــاح كوه ــها جن مارس
ــن  ــوم االول م ــي الي ــت ف أُنزل
رمت  ــب، وحُ نائ الى  ــاعد  مس
ــاعدين لي،  ــن موظفني مس م
ــابيع تقريباً  وقضيت ثالثة اس
من دون مكتب، ولم امتكن من 
ــرة الى املكتب  الوصول مباش

البيضاوي؟».
استخدم نافارو استعارة كان 
ــا  ــب يفهمه ــداً ان ترام متأك
ــب مصطلحات  جيداً «بحس
ــمحوا  الغولف فقد س لعبة 
ــب  ملع ــى  ال ــاب  بالذه ــي  ل
ــاً  مضرب ــي  واعطون ــلٍ  مقف
ــى  عل ــديد  بالتس ــي  وامرون
ــتحيل».  التجارة وهو امرً مس
ــارو ان يحصل هو  ــرح ناف اقت
ــي  الوطن ــارة  التج ــس  ومجل
وموظفني  اكبر  ــلطة  على س
الصالحيات.  ــرة  دائ ــيع  وتوس
وحتدث نافارو كذلك عن بعض 
ــاالت الصحف التي تنتقد  مق
ــلطته  كوهن وتتحدث عن س

املتزايدة.
ــلم نافارو املذكرة الى بورتر  س
ــى  ال ــالها  ــه ارس ــب من وطل
ــر  ــوس. كان بورت ــب وبريب ترام
ــى  ــه عل ــدمي نفس ــاول تق يح
ــه. لكنه درس  ــيط نزي انه وس
ــفورد وكان  االقتصاد في اكس
ــأن آراء نافارو كانت  مقتنعاً ب
ــند لها.  ــد وال س ــة العه قدمي
ــد بورتر كان ان  لكن االهم عن
نافارو عضو في جماعة االرض 
املسطحة بخصوص مسألة 
ــل  مث اي  ــاري،  التج ــز  العج

الرئيس نفسه.
ــن حتالفاً  ــر وكوه ــكل بورت ش
وكان سكرتير موظفي الرئيس 
عضواً مخلصاً في «جناح وول 

ستريت».
اتضح لدى بورتر في هذا الوقت 
ــر  ــة نظ ــل وجه ــارو ميث ان ناف
الرئيس حول مسائل التجارة، 
وارتأى ان ارساله للمذكرة الى 
ــن الصراع  ــس قد يعزز م الرئي
ــات املتبعة ازاء  حول السياس
التجارة، بل قد تتطور لتصبح 

صراعاً رئيسياً.
ــى  عل ــرة  املذك ــر  بورت ــرض  ع

بريبوس.
 قال بورتر: «انها فكرةٌ مريعة 
ــوف  ولن اقوم بتوزيعها بل س

اضعها على طاولتي وابقيها 
ــل الى أي  في ملفاتي ولن تُرس

مكان».
ــذا  ــوس ه ــف بريب ــم يخال ول

املوقف.
حتدث بورتر مجدداً مع بريبوس 
ــه:  ل ــال  وق ــارة،  التج ــأن  بش
ــيئاً  «يتعني علينا ان نفعل ش
ــر الذي حتول الى  جتاه هذا االم
ــي  ــة». وكان يعن ــى تام فوض
بذلك جناح كوهن – مينوشني 
ــاح نافارو –  ــي مواجهة جن ف
ــاحة  روس. «حتول االمر الى س
ــارك فيه  ــجارٍ مفتوح يش ش

اجلميع وكل على طبيعته».
ــناً، ماذا  ــوس: «حس بريب قال 

علينا ان نفعل برأيك؟».
ــخصٍ ما ان  ــى ش ــني عل «يتع
ــيق قضايا  يتولى مهمة تنس

التجارة».
ــأل بريبوس: «ومن هو ذلك  س

الشخص؟».
قال بورتر: «في ظل ادارة عادية 
ــيتولى املهمة اجمللس  كان س
ــاري  ــي وغ ــادي الوطن االقتص
ــن». كانت الوظيفة على  كوه
ــع كل  ــي: جتمي ــكل اآلت الش
ــا  ودمجه ــات،  واملعلوم اآلراء، 

ــدمي  ــاً، وتق ــك ممكن ان كان ذل
ــى الرئيس،  ــض اخليارات ال بع
ثم احلصول على قرار وتكوين 

خطة للتطبيق.
ــى علمٍ بهذه  كان بريبوس عل

النظرية.
ــتطيع غاري  قال بورتر: «ال يس
ــذه املهمة،  ــن القيام به كوه
ــه على  وذلك النه يقدم نفس
ــن انصار العوملة. يُضاف  انه م
ــى ذلك ان بيتر نافارو، وولبور  ال
روس، لن يسمحا له بأن يكون 
ــيق أي  ــاً لتنس ــيطاً نزيه وس

ــيء  ــيء، ولن يحترما أي ش ش
ــي اي حال  ــوم بعرضه .. وف يق
ــذه  ــام به ــد القي ــه ال يري فأن

املهمة».

ــادة  ــاً ع ــوس متبع بريب ــال  ق
ــخص  ــب في انتقاء الش ترام
الذي يكون امامه في الغرفة، 
وحتى االقرب اليه فيها: «ملاذا 

ال تقوم انت بهذه املهمة؟».
ــذه الطريقة  ــلم بورتر به تس
ــن  ــغ م ــكرتير البال ــو الس وه
ال  ــذي  وال ــنة،  س  ٣٩ ــر  العم
ــابقة في  ــرةٍ س ــك أي خب ميتل
ــة، وظيفة  ــات التنفيذي املهم
ــق السياسات التجارية  منس
واحدة  ــن  ــؤوالً ع واصبح مس
من اهم دعامات رئاسة ترامب 

ووعودها.
ــر عقد اجتماعاتٍ في  بدأ بورت
ــته عند  ــة روزفلت برئاس قاع
والنصف  ــعة  التاس الساعة 
ــبوع  ــوم الثالثاء من كل اس ي
وكان يدعو اليها كل االطراف 
ــأن. كان  ــذا الش ــة به املهتم
ــذه  ه ــن  ع ــاً  راضي ــوس  بريب

ــه لم يعلن  ــات لكن االجتماع
ــدا االمر  ــأنها. ب ــيءٍ بش أي ش
ــذا ومن دون  وكأنها حتدث هك
ــتة  ــر كما لم يتأخر س حتضي
ــني  ــاعدين احلكومي ــن املس م
ــن حضور  ع املوظفني  ــار  وكب

تلك االجتماعات.
ــر  ام ــاً  الحق ــب  ترام ــرف  ع
ــاء هذه النه  الثالث اجتماعات 
ــراً مع بورتر  ــدث كثي كان يتح
ــائل التجارة. ومتكن  حول مس
بورتر بهذه الطريقة من تطوير 
الرئيس،  ــع  ــة م ــة متين عالق

ــاً معه الى  وكان يقضي اوقات
ــوا بأن  ــن ظن ــة ان اآلخري درج
ــي ادارة  ــات منصبه ف صالحي
ــيق امور التجارة امنا اتت  تنس

من الرئيس.
ــت اي في  ــي هذا الوق اعلن ف
١١ ايار/ مايو عن تثبيت روبرت 
اليتيزر وهو محام في واشنطن 
ــابق ملكتب التجارة  ونائب س

ــي منصب  ــد ريغان ف في عه
املمثل التجاري االميركي كان 
ــذي يُفترض  ــخص ال هو الش
ــن  ــؤوالً ع ــون مس ــه ان يك في

قضايا التجارة.
ــارو في ١٧  ــر اليتيزر وناف احض
ــراً  ــاً كبي ــو ملصق ــوز/ يولي مت
ــي  ف ــب  ترام ــى  عل ــه  لعرض
كان  ــاوي.  البيض ــب  املكت
امللصق مجموعة من املربعات 
ــهم بالوانٍ المعة وكان  واالس
ــي  الزمن ــج  «البرنام ــوان  بعن
ــك امللصق  ــارة». كان ذل للتج
ــة  مبثابة رؤية لبرنامج سياس
ــارة  للتج ــة  احلمائي ــب  ترام
ــتمل على ١٥ تاريخاً  كما اش
محدداً للبدء باعادة التفاوض، 

ــأن االتفاق  او اتخاذ اجراء بش
ــي  اجلنوب ــوري  الك ــاري  التج
 NAFTA ــا  ونافت ــي  االميرك  –
ــدء بالتحقيقات  ــك للب وكذل

ــة  املتعلق ــراءات  واالج
والفوالذ، وقطع  ــوم،  بااللومني
ــق  امللص ــرح  اقت ــيارات،.  الس
ــومٍ جمركية  كذلك فرض رس
ــي غضون اقل  ــى الفوالذ ف عل

ــهرين من الزمن أي بعد  من ش
عيد العمال.

ــرح  واليتيزرش ــارو  ناف ــدأ  ب
ــدت ترامب مهتماً  امللصق، وب

جداً.
وصل بورتر بعد البدء في شرح 
امللصق بدقائق قليلة وسرعان 
ما بدأ باالعتراض بقوة، الى ان 
حتدى اليتيزر ونافارو وعملهما 
ــوس فقد  ــا بريب ــيىء. ام الس
ــذ ٢٢ آذار/  ــة من ــدأ باملطالب ب
مارس أي منذ ان حدد القواعد 
ــي مذكرةٍ من ثالث  املطلوبة ف
ــع ورقة عمل  ــات، بوض صفح
ــأن االجتماعات  ــمية بش رس
اوردت  ــية.  الرئاس ــرارات  والق
ــض،  العري ــط  باخل ــرة  املذك

ــة،  نهائي ــت  ليس ــرارات  «الق
ــا  ــد طريقه ــد ال جت ــك ق لذل
ــى كذلك  ــذ. وتبق ــى التنفي ال
ــكرتير موظفي  حتى يقوم س
ــح  بتنقي ــض  االبي ــت  البي
ــرارات املوقعة من  ــرة الق مذك
ــا». حلظت  ــس وفحصه الرئي
ــط العريض: «ان  املذكرة وباخل
تُعدّ مؤقتة  القرارات العفوية 

بالكامل».
قال بورتر ان عدداً من االجراءات 
امللحوظة في امللصق تتطلب 
ــغ  ــرس وابل ــة الكونغ مصادق
الرئيس بقوله: «انت ال متتلك 

الصالحية».
ــت اية  ــذا الوق ــم جترِ في ه ل
ــيق كل هذه  ــة لتنس محاول
ــال بورتر بعد ذلك:  احلجج. ق
«بيتر وبوب ميثالن وجهة نظرٍ 
الى  ــة  بحاج ــت  وان ــدة.  واح
ــر التجارة (ولبور روس)  رأي وزي

ــى رأي وزير اخلزانة  وبحاجة ال
ــك الى رأي  ــني) وكذل (مينوش
ــادي الوطني  ــس االقتص اجملل
ان  ــا  علين ــني  ويتع ــن)  (كوه
ــع  ــيء وان نتب ــد كل ش نتفق

اجراءات معينة».
ــي ذلك الوقت بالذات،  لكن ف
غابت قضايا التجارة لتفسح 
ــام االجراءات. وهكذا  اجملال ام
بقي كل شيء عالقاً من دون 

أي تقدم.
الفصل الثامن عشر

ــول الربيع ان  ايقن بانون بحل
ــائدة  والس الدائمة  الفوضى 
في البيت االبيض ال تساعده 
ــخص آخر  ــاعد اي ش وال تس
ــالق. فأبلغ  ــى االط ــره عل غي
ــؤول هنا،  بريبوس: «انت املس
وانا اعمل من خاللك. لكنني 
ــاً الجناز ما  ــد وقت ــم اعد اج ل
ــدا ان كبير موظفي  اريده». ب
البيت االبيض، الذي لم يكن 
ــكاً بزمام املسؤولية قد  ممس
اصبح معرقالً حتى بالنسبة 
ــروف يعمل  ــلٍ مع ــى معرق ال
على مزاجه اي ستيف بانون.

ــازالً رفض جاريد  ــك تن كان ذل
وكان  ــه.  تقدمي ــكا  وايفان
ــيج  ــرى انهما نس بريبوس ي
ــن  ع ــز  عج ــا  كم ــا  وحدهم
ــا على التزام برنامج  حملهم
منظم. وكان الترتيب السائد 
كان  ــع.  اجلمي ــؤذي  ي ــه  برمت

يؤذيه ويؤذيهما.
ــراتٍ عدة: «اال  ــأل ترامب م س
تعتقد بأنهما يجب ان يكونا 

هنا؟».
ــوس يجيب بالنفي  كان بريب
ــول انهما  ــرة ويق ــي كل م ف
ــا. لكن  ــا هن ــب اال يكون يج
شيئاً لم يتغير وكان متأكداً 
من انه ال يستطيع ان يذهب 
بعيداً في محاولته ابعاد ابنة 
ــن اجلناح  ــره ع ــب وصه ترام
ــي. وكان يعرف ان ليس  الغرب
ــتطاعة احد اقصاء احد  باس
ــك لم  ــة، وان ذل ــراد العائل اف

يحدث ابداً.
ــرات عديدة:  ــس م ــال الرئي ق
ــا  هم ــكا  وايفان ــد  جاري «ان 
ــورك».  ــن نيوي ــان م دميقراطي
ــر منه  ــاً اكث ــك وصف كان ذل

شكوى.
كان بانون مقتنعاً بأن جاريد 
ــذ وقتٍ  ــراً من ــرب خب ــد س ق
الدايلي  ــة  الى صحيف قريب 
ــق  يتعل ــة  البريطاني ــل  مي
بصراخ ترامب في وجهه وفي 
ــوس، ومنعهما من  وجه بريب
السفر معه على منت الطائرة 
ــدا. لم  ــى فلوري ــية ال الرئاس
انهما  ــول  الق يكن صحيحاً 
ــي تلك  ــفر ف ــا من الس نع مُ
الرحلة ألن الرجلني قد امتنعا 
ــك اليوم.  ــفر في ذل عن الس
قال بريبوس لكوشنير: «لقد 
ــا انك  ــي فخاً، كم ــت ل نصب
اسأت الى رينيس بهذا اخلبر. 
انا اعرف انك انت الذي قمت 

بذلك».

ملف

Òâbvn€a@›ˆbéfl@fiÏy@èÓˆä€a@äƒ„@ÚËuÎ@›rπ@Îâbœb„@Êa@o”Ï€a@aàÁ@ø@ämâÏi@ÙÜ€@|öma

لم تذكر الصحافة ان وزير الخزانة مينوشني 
هو جزء من جناح وول سرتيت وهو الذي 

تمكن بفاعلية من تعطيل او تأخري كل اجراء 
مقرتح للتجارة

H32I@Ú‘‹ßa

شكل بورتر وكوهن تحالفاً وكان
 سكرتري موظفي الرئيس عضواً مخلصاً َّـ 

جناح وول سرتيت

ترامب
بورتر

نافارو

HÖâÎÖÎÎ@lÏiI@È–€˚Ω@úÓi˛a@oÓj€a@ø@kflaäm@NNC“ÏÅD@Z‚ÏçÏΩa@lbnÿ€a@pb‘‹y@›ÿë@Û‹«@ûä»ném@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D
ــية نرى  « كعادتها دائماً في احتاف القارئ بكل ما جد من كتب ذات أهمية كبيرة تتعلق مبوضوعات سياس

ــات الرئيس  ــأن سياس ــئلة كثيرة بش لزاماً أن يطلع عليها القارئ العزيز.. في هذا الكتاب اجابات عن اس

األمريكي املثير للجدل (دونالد ترامب) احمللية وحول السياسة اخلارجية األمريكية احلالية جتاه العالم أجمع.. 

والبد من االشارة بأن مؤلف هذا الكتاب «بوب يبشور وودورد» هو أحد أشهر الصحفيني األستقصائيني في 

التأريخ األمريكي واكثرهم احتراماً إذ عمل الكثر من (47) عاماً في صحيفة الواشنطن بوست وحاز جائزتي 

بوليتزر اضافة الى حفنة من اجلوائز املرموقة االخرى كما انه شارك في تأليف (18) كتاباً كانت االكثر مبيعاً 

ــأن كيف أمر ترامب بأغتيال  ــاؤالت بش في الواليات املتحدة االمريكية.. في جانب من هذا الكتاب ثمة تس

ــد)؟ ومن الذي جتاهل أوامره؟ ومالذي جعل الرئيس األمريكي يصف محادثاته  ــوري (بشار األس الرئيس الس

ــي بأنها (موجعة).. كتاب يصفه مؤلفه بالقوة والواقعية في حني ينعته ترامب بأنه «تضليل  مع السيس

للجماهير» أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد».
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رحيم الخالدي

منذ خمسة عشر عاما ومازلنا لم نفهم, ملاذا يعيش 
ــذه الدوامة! وماهو الغرض  ــط ه املواطن العراقي وس
منها؟ خصوصا وقد بانت كل األساليب الشيطانية، 
ــذج وذوي العقول  ــي ما عادت تنطلي إال على الس الت

البسيطة!
يبدو أن هناك رغبة بعدم مغادرة الفوضى، التي ما أن 
ــدة منه، من احللول  ــتقر العراق لنبدأ مبرحلة جدي اس
ــة، لألخطاء الكارثية..  ــنوات املاضي الترقيعية كالس
ــي، وما عادت  ــت من املاض ــوف» أصبح فكلمات «س
ــع وال ميكن التصديق بها، كون املواطن اليوم يريد  تنف
ــى األرض، دون ضجة إعالمية وهذا  تطبيق برنامج عل

ما يجب أن يكون .
ــاعة الفوضى، وتعرفنا  مررنا بكل البرامج املعدة إلش
ــول، وحكومتنا لم  ــم الرئيس، كذلك املم على الداع
ــد، أنها جزء  ــذا يقودنا لنتيجة واح ــاكناً، وه حترك س
ــمي أن كل األقطاب  ــك البرنامج.. وإال ماذا تس من ذل

إعترفت مبسؤوليتها عن تلك الفوضى!
شاهدنا هيالري كلنتون وبندر بن سلطان، واإلعترافات 
ــتحواذ  التي أدلى بها اإلرهابيون، والوثائق التي مت اإلس

ــا بعد النصر الكبير على داعش، لكن احلكومة  عليه
ــكوى لدى احملكمة  وحلد يومنا هذا لم تقدم على الش
ا  ــات عمّ ــب بتعويض ــدة, أو تطال ــة واألمم املتح الدولي

حلقنا من ضرر جراء تلك األعمال!
ــية لم يكن لها وجود في السنني  املعارضة السياس
املاضية، واإلتهامات سواء على الفضائيات أو املكتب 
ــذا من العبثية،  ــتمرة وه اإلعالمي جمللس النواب مس
ــي احلكومة  ــارك ف ــق يقول: إما أن تكون مش فاملنط
وتتحمل املسؤولية كاملة، من خالل تطبيق البرامج 
ــذي إنتخبك، أو  ــدت اجلمهور ال ــة، التي وع اإلنتخابي
ــياقات  ــب الس معارضا وتنتقد األداء احلكومي، حس
ــر ذلك فهو  ــا غي ــليمة، أم ــرق الس ــتورية والط الدس
ــاد غافالً لهذه  ــون.. واملواطن ما ع ــى الذق ــك عل ضح
ــوزراء .. أنت رئيس احلكومة  ــيدي رئيس ال الدرجة . س
ــرض لضغوط عليك  ــيء، إذا كنت تتع ــدك كل ش وبي
ــذي ينظر اليك وينتظر  ــة املواطن العراقي، ال مصارح
منك، تشخيص تلك اجلهة التي تعرقل، وينتظر منك 
اخلطوة اجلريئة، وال تخشى أحداً وأفضح كل من يقف 
ــم تطبيق البرنامج  ــة التقدم، وعندما يت بوجه عجل
ــبة  ــاد، ومحاس ــذي أطلقته حول مكافحة الفس ال
ــوال  ــترجاع األم ــاد، وإس ــه الفس ــت علي ــن ثب كل م
ــتحميك اجلموع  ــة، س ــا فكن على ثق ــي نهبوه الت
باجسادها، ومتتثل لكل األوامر التي تطلقها . وقد مر 
أكثر من عام على تولي احلكومة مسؤوليتها، نحتاج 
ــار، والناس في العراق خاصة العاطلني  لتعديل املس
ــة موقوتة،  ــارة عن قنبل ــن، هم عب ــراء واملعوزي والفق
ــنصل مرحلة الالعودة، وليس  ــتنفجر وحينها س س
ــواب إعادة  ــى مجلس الن ــره، وعل ــيء تخس لديها ش
ــني اجملحفة، التي جعلت أغنياء لدرجة  النظر بالقوان

عالية، وفقراء دون خط الفقر .

 

ماهر ضياء محيي الدين

ــع  مواق ــتخدام  اس ــح  اصب
االجتماعي،  ــل  التواص
ــادات والتقاليد  من الع
اليومية الذي يستخدم 
ــكل  بش ــع  اجلمي ــن  م

ملفت للنظر.
ــن  ــد ع ــف اح ال يختل
ــائل  وس ودور  ــة  اهمي
ــي  ــل االجتماع التواص
ــن املوارد  ــي الكثير م ف
املهمة وميكن االستفادة 
منها في تنمية قدرات 
ــرد من  ــات الف وامكاني
ــة  العلمي ــة  الناحي
ــع  ــن وم ــة لك والعملي

ــه  ــف في الوقت نفس االس
ــض  ــة للبع ــت منص أصبح

ــكار الضالة  ــر األف ــي نش ف
ثوابتنا  التي هددت  واخلبيثة 
ــة  واالجتماعي ــة  الديني
ــى  عل ــلبا  س ــت  وانعكس
ــن لنرى  ــلوكيات الكثيري س
ــب والعجائب في بلد  الغرائ
والثقافات  السماوية  األديان 

واحلضارات العريقة.
ــة اجلمعة  ــا جاء في خطب م
ــا وحتذيرها من  ــن انتقاده م
ــائل  وس ــتخدام  اس ــوء  س
التواصل االجتماعي لم يات 
من فراغ بل من خالل الكثير 
ــق والوقائع املؤملة  من احلقائ

ــراه بأم  ــة التي كلنا ن للغاي
ــام الكثيرين في  اعيننا بقي

استخدامها للسب والقذف 
والتشهير وإطالق املنشورات 
ــجم مع مبادئ  التي ال تنس
ــم  والقي ــف  احلني ــن  الدي
اإلنسانية واالخالقية وهناك 
ــك وهو وجود  ــر من ذل االخط
ــورات غير مسؤولة من  منش
ــخصيات ذات  ــات او ش جه
وزن في اجملتمع ومعروفة من 
اجلميع مبعنى ادق ينشر دون 
ــتوى فهم ووعي  مراعاة مس
املتلقي من مختلف شرائح 
ان هناك  ــي  واليراع ــع  اجملتم
ــد بنا في  الف جهات تتصي
ــق  لتحق ــر  العك ــاء  امل
ــب  مكاس ــا  ورائه ــن  م
ــة  إعالمي او  ــية  سياس

بحتة.
ــكل للقيام  هي دعوة لل
بحملة وطنية للتعريف 
مبخاطر إستخدام وسائل 
ــي  االجتماع ــل  التواص
ــن اجلهات  ــع مراقبة م م
ــد من  ــة للح ذات العالق
نواحي  في  استخدامها 
ــاكل للبلد  ــبب مبش تس
ــم ان يراعي  ــه وااله واهل
ــادئ الدين  ــر مب من ينش
ــانية  ــف والقيم اإلنس احلني

واألخالقية.

اريج عبد الهادي

ــد    لقد اتخذت املرجعية دور  الناصح املرش
ــقوط النظام السابق عام ٢٠٠٣ الى   منذ س
ــداد لنهج النبوة  ــذا . ولكونها امت يومنا ه
ــالم فاتخذت على  واهل البيت عليهم الس
ــادي التوعوي باإلضافة    عاتقها الدور اإلرش
ــدي فكانت تارة  ــي العقائ ــا الدين إلى دوره
ــب اجلمعة  ــكل دائم وعبر خط ــه وبش توج
ــا وغير املقلدين  ــعب من مقلديه أبناء الش
إلى تصحيح املسار السياسي واالجتماعي 

للبلد وللمواطنني.                    
ــي  عل ــيد  الس ــماحة  س ــذ  اتخ ــث  حي
ــتاني الدور الراعي الذي في مراقبة  السيس
ــلطة من  ــى الس ــة عل ــات املتعاقب احلكوم
ــقوط النظام البائد في العراق الــى   يوم س
ــاد،  وقتنا احلاضر بالتوجيه والنصح واإلرش
واملالحظات القيّمة التي تصبّ في مصلحة 
ــي  ــار السياس األُمة والوطن، ومبا ينفع املس
ــرد  الف او  ــيني  للسياس ــواء  س ــد  لبل ــي  ف

ــي و  ــدور التوجيه ــا ال ــكان له ــعب ف الش
ــة  ــا  ،فـاملرجعي ــد لكالهم ــح املرش الناص
ــذا أو ذاك وامنا  ــة التفتي وفق أهواء ه الديني

تعمل بتوفيق وتسديد إلـهـي .  
ــع األعلى  ــماحة املرج ــئل س     فعندما سُ
السيد السيستاني عن شكل نظام احلكم 
ــورى  أجاب : (النظام الذي يعتمد مبدأ الش
والتعددية واحترام حقوق جميع املواطنني) 
، وأجاب في مورد اخر : ( شكل العراق اجلديد 
ــي بجميع قومياته  ــعب العراق يحدده الش
ــي االنتخابات احلرة  ــة ذلك ه ــه والي ومذاهب
ــن مكتب  ــوص الصادرة ع ــرة) النص املباش
ــتاني ، حامد اخلفاف ، ٣٠١-  السيد السيس

(٣٠٢
ــة العليا في النجف  ــى دور مرجعي  وال يُنس
ــرف  في رد اكبر الهجمات التي تعرض  األش
ــا  البلد إبتداءً  فيما يتعلّق بتردي الوضع  له
ــول اجملاميع  ــراً وليس بأخير دخ األمني  واخ
ــد كانت وما  ــى العراق  ، فق ــية الــ الداعش
ام األمان  ــق صمّ ــت املرجعية العليا  بح زال
ــرب طائفية  ــي  ح ــرار البلد ف ــدم اجن ــي ع ف
ــر واليابس أثناء فترة  ــاكل االخض كادت أن ت

الصراع الطائفي  والذي عصف بالعراق ابان 
سقوط النظام السابق واملسؤولية الكبيرة 
ــى عاتقها فـي  ــي اتخذتها املرجعية عل الت
ــاء البـلد  ــي بني أبنـ ــف االقتتال الطائف وق

الـواحـد. 
ــلمي    ــا الدائم على التعايش الس وحـثـهـ
ــا من بعض  ــات املضادة حينه  رغم الهجم
ــة واإلقليميه والتي حاولت  اجلهات الداخلي
ــي  ــة ف ــاف دور املرجعي ــرق اضع ــكل الط ب

الفترات السابقة  حتى يومنا هذا .
  وقد الحظت املرجعية الرشيدة أن الشعب 
ــت وحني ،  ــتهدفٌ في كل وق ــي مس العراق
ــه لذلك  ــه وماله ودم ــي ارض ــتهدفٌ ف مس
ــدم العراقي  ــظ ال ــؤولية حف ــذت مس اتخ
ــي،  ــي او الدين ــه الطائف ــا كان  انتمائ مهم
ــرس هجمة  ــراق اعتى وأش ــه الع فقد واج
ــث ، أال وهيي  ــي تاريخه احلدي ــرض لها ف تع
ــي  ٢٠١٤/١٠/٦ على  ــش  االرهاب ــوم  داع هج
ــقوط ٤  ــمال  العراق وس ــرب وش مناطق غ
ــت  قيادات  ــة حيث أعلن ــات عراقي محافظ
ــك الهجوم هو  ــش) ، ان الهدف وراء ذل (داع
السقاط النجف االشرف وكربالء املقدسة.

ــل البيت ومن ثم  لهدم اضرحة أئمة اه

قتل األنفس وسبي اإلعراض العراقية، وهذا 
ما فرض على املرجعية الدينية مسؤوليات 
ــلم  زمام  ــرة  ومصيرية ، لتس ــدة ،كبي جدي
التصدي لهذه الهجمة التي ال ترحم طفالً 
ــك باعالن فتوى  ــيخاً كان او امرأة وذل وال ش

الدفاع املقدس واجلهاد الكفائي  والتي فيها 
يز بني الزرعَ الطيب و اخلبيث وبني الصالح  مُ
و الطالح النه صراع احلق مع الباطل ،لتتوج 
ــت بدماء االبطال ممن  تلك الفتوى التي تزين

ــيدة  بإعالن يوم  ــة الرش ــداء املرجعي لبوا ن
النصر  العراقي الكبير

ــة في  ــة املرجعي ــظ أهمي ــا نالح ــن هن وم
ــاً بعد فتوى اجلهاد  قلوب اخمللصني خصوص
الكفائي للمرجعية الرشيدة والتي نطقت 
ــا  ــي تعرضه ــببا ف ــذا  كان س ــرا ، وه نص
ــار  ــاً مع انتش ــة خصوص ــة شرس لهجم
ــي كان الهدف  ــائل التواصل االجتماع وس
ــويه املذهب والنيل من سماحةً  منها  تش
ــه الناطقني  ــتاني ووكالئ ــيد السيس الس
ــطة  «اجليوش ألكترونية “  ــمه ،بواس باس
ــا مدونني وكتُاب  ــك اجليوش التي يقوده تل
ــن بالعوملة  ــني املنادي ــض املثقف وحتى بع
ــير  ــي والتي تس املدعومني  باملال السياس
ــتخبارات عاملية. فـحني  وفق  اجندات واس
ــن تفكيك البلد  ــؤالء املأجورون ع يعجز ه
في مكوناته او االنتقاص من موروثه الديني 
و االجتماعي يعمدون الــى تسقيط رموزه 
ــراء  الضعاف دور  ــذب و االفت ــة بالك الديني
ــادي وحتى  ــي او اإلرش ــواء الدين ــع س املرج
القيادي اثناء األزمات الكبيرة  لتخلوا بذلك 
الساحة لقوى الفساد و االستكبار العاملي 

لتعيث في حياة الشعوب عبثاً وفسادا .

ــة الدميقراطية تولي اهتماماً خاصا بالفرد من حيث  الدول الليبرالي
ــن تلك الدول  ــتثني م ــات املتعلقة باملواطنة ونس ــوق والواجب احلق
املنظومة العربية والشرق اوسطية وبعضاً من دول امريكا الالتينية 
ــها وادبيات نشوئها مثل تلك االهتمامات  التي ال يوجد في قواميس
ــائرة  ــن اجلزء  االكبر من تلك الدول س ــة بالفرد املواطن ولك املتعلق
ــبقتها  ــة وهي تتعلم من غيرها التي س ــو حتقيق صفة املواطن نح
ــؤال  ــذا اجملال ، وملاذا التركيز على مفهوم  املواطنة والفرد ، س في ه
ــا  اجملتمعات  ــب التجارب التي خاضته ــنجيب عليه حس مهم س
ــوارق الطبقية  ــتزول الف ــة حني تتعزز صفة املواطنة س الدميقراطي
وسينعم اجلميع بنظام العدالة واملساواة وستتعمق اواصر املواطنة 
ــن الدرجة االولى بعيداً  ــعر اجلميع بأنهم مواطنون م احلقة وسيش
ــينال اجلميع استحقاقاتهم  عن انتماءاتهم العرقية واملذهبية وس
دون غنب او شكوى او شرائط من الفيديوهات وجيوش من االعالميني 
ــم حيث الميلكون  ــردين داخل اوطانه ــن يبحثون عن اناس مش الذي
ــة ، جيوش من  ــادهم العاري ــتر اجس رغيف خبر او قطع قماش تس
ــتوى  ــكل هياكل حية نوعا ما المتلك بيتاً ليس مبس ــى على ش املوت
ــلطة ، بيوت من صفائح  ــط موظف يعمل لدى شلة الس بيت ابس
ــعف او الصفيح املستهلك ،  ــقوف من الس دهن الراعي الفارغة س
نعيم في بيت احلاكم او كل من شغل منصب وسيطر على مقاليد 
السلطة ،هذه املعادلة اذاً ، االمساك بالسياط وجلد االخرين باسم 
القانون بعيداً عن العدالة ، العدالة في بيوت املوعظة املزعومة التي 

ــى  ظلم  ــي عل تغط
ــي  وتضف ــلطة  الس
لها الشرعية وتوصي 
بالصبر على  االخرين 
املعادلة  ــك  تل البالء، 
ــن  م ــد  الب ــة  اجملحف
نهاية لها في خضم 
املأساوي   الوضع  هذا 
اخمللة  ــورة  الص وهذه 
ــي  ــة ، فالوع بالعدال
البد ان يطال الطبقة 
ــي  والت ــية  السياس
نظام  ــت  تبن من  هي 
وعليها  الدميقراطية 
ــرى ان تغير  ــي االخ ه

ــي زادت من احباط  ــاتها الت ــلوكها في االدارة وتخليها عن ممارس س
ــى تفعيل جميع القرارات  ــارع وفقدت مصداقيتها فعملت عل الش
ــذي انحدرت به  ــعب ال ــا بعيداً عن ارادة الش ــي تخدم مصاحله الت
ــعيها في تخريب  ــر من خالل س ــرد رقم غير مؤث ــبل وصار مج الس
بنيته اجملتمعية والقيمية ونحجت في ذلك ، وعلى ما اظن كمراقب 
ــدارك الوضع ولعدم  ــعبية احتجاجية لت ــع البد من وقفة ش للوض
ــراته وبقوة من  ــراب الداخلي الذي بانت مؤش ــزالق في هاوية اخل االن
ــض محافظات  ــهدها بع ــي تش ــة الت ــات العارم ــالل االحتجاج خ
اجلنوب، فالمناص من تطبيق القانون وبشكل صارم وحتقيق العدالة 

االجتماعية في اعطاء حقوق الفرد املواطن .

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

 خارطة طريق
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*حامد عبد الحسني الجبوري

ــي  ــاكل الت ــرز املش ــن أب ــكار م ــد االحت يُع
ــاً  دوم ــون  ويعمل ــون،  االقتصادي ــجبها  يش
ــواء على مستوى  ملعاجلتها ومنع ظهوره س
ــتوى النشاط، وذلك ملا  امللكية أم على مس
ــلبية كبيرة على االقتصاد  يتركه من آثار س
برمته، وان أي اقتصاد في بداية حتوله وخالل 
املرحلة االنتقالية، خصوصاً إذا كان التحول 
مفاجئاً، كما هو حال العراق بعد عام ٢٠٠٣، 

سيتعرض لهذه املشكلة بنسبة معينة.
الهدف؟

ــب االحتكار في الغالب ملصلحة املنتج  يص
الن  ــتهلك  املس ــة  مصلح ــاب  حس ــى  عل
ــني اآلخرين  ــكار يعني تصفية املنتج االحت
ــم في  ــتطيع التحك ــى يس ــني، حت املماثل
أسعار منتجاته مثل ما يحلو له، فيما بعد، 
ــل في حتقيق  ــه الرئيس املتمث ليحقق هدف
األرباح االقتصادية، على حساب املستهلك 
ــه،  ــه او خدمات ــودة منتجات ــاة ج دون مراع
وذلك لغياب املنتجات او اخلدمات املنافسة 
ملنتجاته أو خدماته، سواء كانت من الداخل 

أو من اخلارج.
كيف؟

ــة من خالل  ــاح االقتصادي ــق األرب يتم حتقي
ــعار عن طريق رفع أسعار  التحكم في األس
منتجاته او خدماته أضعاف ما كانت عليه 
قبل تصفية املنتجني الذين كانوا منافسني 
ملنتجاته أو خدماته، حتى يستطيع تعويض 
ــابقة خصوصاً إذا مارس سياسة  املدة الس
اإلغراق املتمثل في بيع املنتجات او اخلدمات 
أقل من سعر الكلفة أو بسعر الكلفة على 
ــعار السوق السائدة  أقل تقدير وأقل من أس
ــع، يعتمد  ــر، وهذا بالطب ــى أفضل تقدي عل
ــني الراغب  ــدرة لدى الطرف ــى القوة والق عل

باالحتكار واملنافسني اآلخرين.
ــه  ــعار ال يرافق ــع األس ــب أن رف ــي الغال وف
ــم املنتج  ــة، كونها الته ــي النوعي ــودة ف ج
ــو املنتج  ــاح، وما دام ه ــا تهمه األرب بقدر م
ــا دام ال توجد  ــوق، وم ــر للس ــد احملتك الوحي
ــه القدرة  ــه أو خدماته، فلدي ــل ملنتجات بدائ
ــعار إنتاجه  ــيطرة على التحكم باس والس
ــعار  أو خدماته، وهذا ما يدفعه إلى رفع االس
ــق األرباح  ــباً لتحقي ــراه مناس ــب ما ي حس
ــلبية على  ــا يترك آثاراً س ــة، وهذا م املرغوب

االقتصاد واجملتمع.
اآلثار؟

ــلبية  ــكار الكثير من اآلثار الس يترك االحت
ــاً الفئات  ــاد واجملتمع، خصوص على االقتص
ــط، حيث يسهم  ذات الدخل احملدود واملتوس
ــاد، فبدالً من  ــاءة االقتص ــي انخفاض كف ف
ــل التكاليف  ــات بأق ــلع واخلدم ــاج الس انت
ــألة  ــتهمل مس ــة، س ــود املنافس حني تس
ــا بتكاليف  ــف وال مانع من انتاجه التكالي
ــت منخفضة ويبيعها بأسعار تغطي  ليس

ــوب ما دام أنه  ــف اإلنتاج والربح املرغ تكالي
ــوق، وهذا ما يخالف  املنتج الوحيد في الس
ــاج بأقل  ــر انت ــة « أكب ــدة االقتصادي القاع
ــاك تبديد في  ــا يعني هن ــف»، وهذا م الكل

املوارد حني يسود االحتكار .
أما تأثيره على اجملتمع، فإن تطبيق االحتكار 
ــوم، البد أن  ــدف املرس ــق اله ــن أجل حتقي م
ــعار للمنتجات  ــع األس ــون عن طريق رف يك
ــي يقدمها،  ــات الت ــا أو اخلدم ــي ينتجه الت
احملتكر، وهذا ما يترك أثراً سلبياً على اجملتمع 
ــطة  ــدودة ومتوس ــات مح ــد الفئ وبالتحدي
ــعار يعني اقتطاع  ــل، الن ارتفاع األس الدخ
ــذا ما يفضي  ــرائية، وه جزء من قوتها الش
ــباع حاجاتها االساسية، ويدفع  لنقص إش
ــلوك االفراد  ــراف س ــى انح ــذا النقص إل ه
ــطة  ــدودي الدخل ورمبا متوس ــة مح في فئ
ــش واالحتيال  ــى الغ ــوء إل ــل، كاللج الدخ
ــرقة .. إلخ، وذلك من أجل سد النقص  والس
ــية، وان اللجوء  ــم االساس ــي احتياجاته ف
ــتؤثر على  ــلوكيات الال اخالقية س إلى الس
ــى االقتصاد  ــها عل اجملتمع برمته وانعكاس

مرة أخرى .

ما العالقــة بني االحتــكار واالقتصاد 
واِّـجتمع؟

ــة طردية بني  ــارة إلى وجود عالق ــدر اإلش وجت
ــكار وتدهور االقتصاد واجملتمع، فكلما  االحت
ــدة االحتكار يزداد حجم النقص في  تزداد ح
ــات محدودي  ــية لفئ ــات األساس االحتياج
ــي البلدان  ــل خصوصاً ف ــطي الدخ ومتوس
ــم باحلجم  ــذه الفئات تتس ــة كون ه النامي
ــع في هذه البلدان،  الكبير واالنتشار الواس

ــى انحراف كمي  ــيترجم هذا النقص ال وس
ــراد املتضررة من  ــلوكيات األف ونوعي في س
ــوء املناخ  ــؤدي إلى س ــذا ما ي ــكار، وه االحت
ــتثمار  ــاض حجم االس ــتثماري وانخف االس
ــى االقتصاد  ــي تؤثر عل ــة الت ــادة البطال وزي

واجملتمع في آن واحد.
ــة األمر ألن  ــكار ال تبرز في بداي ــار االحت ان آث
احملتكر ال يستطيع ممارسة االحتكار وفرض 
سيطرته على السوق بشكل مباشر، حيث 

ــة اإلغراق وملدة  ميارس في بداية األمر سياس
ــدرة التي  ــدى الق ــون مرهونة مب ــة تك معين
يتمتع بها، فكلما تكون قدرته كبيرة تكون 
ــل والعكس صحيح  ــة اإلغراق أق مدة ممارس
ــدة أكبر، ومن  ــون صغيرة تكون امل كلما تك
ثم تطبيق االحتكار لتحقيق هدفه املنشود 

املذكور آنفاً.
ملاذا يظهر االحتكار؟

ــور االحتكار،  ــباب عديدة وراء ظه هناك أس
ــا، وهي غياب  ــارة ألبرزها وأهمه ــن اإلش ميك
ــب االخالقي  ــة وضعف اجلان ــة الكوني الرؤي
واالنساني لدى احملتكر، ويرى أن أهمية املادة 
ــعى لتحقيقها  ــو يس ــيء، فه ــوق كل ش ف
بشتى الوسائل حتى لو كانت غير مشروعة، 
ــار املترتبة على احتكاره،  دون االهتمام باآلث
ــادة والربح  ــر أن احملتكر ينظر للم ــى آخ مبعن
ــتخدم  ــادي هو هدف بحد ذاته ويس االقتص
ــيلة دون األخذ بعني االعتبار  اإلنسان كوس
ــعى دوماً  ــانية، ولذا هو يس ــه االنس كرامت
لتعظيم ثروته املادية على حساب اآلخرين 

عن طريق االحتكار.
ــي  ــة ف ــاب دور الدول ــو غي ــر وه ــبب آخ س
االقتصاد املتمثل في منع االحتكار وضمان 
ــة واستمرارها، فاملنتج الذي  وجود املنافس
ميلك القدرة واالمكانية لتصفية املنتجني 
ــاب دور  ــتغل فرصة غي ــني له سيس املمثل
الدولة وضعف مؤسساتها، ويعمل التوسع 
هتم باآلثار السلبية  في استثماراته غير مُ
ــني اآلخرين من  ــى املنتج ــي يتركها عل الت
ــي األمد القصير واالمد  خالل تصفيتهم ف
ــط فضالً عن األمد الطويل، وهذا ما  املتوس

ر االقتصاد مستقبالً. سيضُ

االحتكار َّـ العراق
ــي يعاني  ــاد العراق ــظ أن االقتص من املالح
ــا للعناصر  ــة واحتكاره ــة الدول ــن هيمن م
ــوارد املالية املتمثلة  ــة واهمها امل االقتصادي
ــة دون توظيفها باالجتاه  ــوارد النفطي في امل
ــاد العراقي،  ــذي يخدم االقتص الصحيح ال
وسيطرتها على ما نسبته أكثر من ٨٠٪ من 

ــا ميلك األهالي ٢٠٪. ان احتكار  األراضي فيم
الدولة للموارد النفطية واألراضي فضالً عن 
الكثير من الشركات واملشاريع املتوقفة عن 
العمل مع استمرار دفع التكاليف املتغيرة، 
ــة واثقال  ــور املنافس ــدم ظه ــهم في ع أس
كاهل املوازنة العامة من جانب وتبديد موارد 
النفط من جانب آخر كونها تذهب للجانب 
االستهالكي وليس االستثماري حيث يصل 
اإلنفاق االستهالكي إلى ٧٠٪ كتوسط على 
ــتثماري الذي اليتجاوز  حساب اإلنفاق االس

٣٠٪من اإلنفاق العام.
باإلضافة إلى ذلك، غياب دور الدولة في توفير 
ــجع على  ــتثماري املالئم واملش ــاخ االس املن
االستثمار وما يدلل على ذلك احتالل العراق 
ــر  ــن أصل ١٨٠ دولة في مؤش ــة ١٦٨ م املرتب
ــاد العاملي عام ٢٠١٨. ان تردي  مدركات الفس
ــتثماري كنتيجة لضعف الدولة  املناخ االس
ــجع املنتجني احملليني  ــاتها سيش ومؤسس
ــل ووزن في اجملتمع  ــاً من لديهم ثق خصوص
ــية  ــائرية أو سياس ــارات دينية أو عش العتب
ــني املماثلني  ــا، على تصفية املنتج أو غيره
ــنفرد مقاالً اكثر تركيزاً  -وبهذا اخلصوص س
ــي بداية  ــع ف ــيفرح اجملتم ــا س ــاً - ورمب الحق

األمر! لكنه سيحزن في نهاية األمر، جلهله 
ــه ألهمية  ــادي وعدم إدراك ــي االقتص بالوع
ــها  ــة انعكاس ــة وكيفي ــتمرار املنافس اس
ــكل إيجابي على حياته االقتصادية وال  بش
ــه  ــورة االحتكار وانعكاس ــدى خط يدرك م

السلبي على حياته االقتصادية.
ــن االحتكار  ــة ع ــز املنافس ــا ميي ــم م إن أه
ــعار وجودة  ــاض األس ــا بانخف ــو اتصافه ه
ــني الصفتني  ــة، وال ميكن حتقيق هات النوعي
ــة املتمثلة بحرية  إال بتوافر عناصر املنافس
ــترين من  ــروج للبائعني واملش ــول واخل الدخ
ــر من البائعني  ــوق، وجود عدد كبي وإلى الس
أو  ــلعة  الس ــدات  وح ــس  جتان ــترين،  واملش
ــة عن أحوال  ــر معلومات كامل اخلدمة، توف
السوق، ولذا فإن أي اقتصاد يُراد له أن يكون 
ــة  ــد أن يتصف باملنافس ــاداً قوياً، الب اقتص

وينهي االحتكار.

*مركز الفــرات للتنمية والدراســات 
االسرتاتيجية

يصب االحتكار َّـ الغالب 
ِّـصلحة اِّـنتج على 
حساب مصلحة اِّـستهلك 
الن االحتكار يعني 
تصفية اِّـنتجني اآلخرين 
اِّـماثلني

اِّـرجعية العليا  بحق صمـّام 
األمان َّـ عدم انجرار البلد 
َّـ  حرب طائفية كادت أن 
تاكل االخضر واليابس أثناء 
فرتة الصراع الطائفي  والذي 
عصف بالعراق

دعوة للكل للقيام بحملة 
وطنية للتعريف بمخاطر 
إستخدام وسائل التواصل 
االجتماعي مع مراقبة من 
الجهات ذات العالقة للحد 
من استخدامها

الوعي البد ان يطال الطبقة 
السياسية والتي هي من 
تبنت نظام الديمقراطية 
وعليها هي االخرى ان تغري 
سلوكها َّـ االدارة
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علي التميمي

ــة ومفصلية مير  ــرة معمقة ملرحلة مهمة وحرج نظ
بها البلد، جند أنه من األولويات ايجاد مخرج للفشل 

احلاصل في بعض املؤسسات احليوية، وهو النتيجة 
ــام للروح  ــبه ت ــوء إدارتها، وغياب ش ــة لس الطبيعي
ــات،  ــة في التعامالت اليومية لتلك املؤسس الوطني
ومؤكد ال ميكن ان يتم ذلك دون العودة الى جتارب دول 
ــها البلد، عنوانها  ــس املرحلة التي يعيش مرت بنف
ــاء دولة قوية  ــار، لذلك فأن بن ــرز هو حافة االنهي األب
يحكمها الشعور باملصير الواحد املشترك، بحاجة 
ــديدا  جملتمع متحد اجتماعيا وأمنيا، قويا متطورا ش
ــاس  ــده، مبني على أس ــور ببل ــه فخ ــة بنفس الثق
دميقراطي تسوده االخالق والقيم واالحترام املتبادل .

ــم في كل ذلك هو االخالص للوطن دون االلتفات  األه

ــتند  ــة، وأن يكون بناء اجملتمع يس ــني أو فئ لعرق مع
ــكار واالبداع وغير  ــج قادر على االبت ــى العلم، منت ال
ــليم  ــو الطريق الس ــة فقط، وه ــتهلك للتقني مس
إلنتشال اجملتمع من الفقر واجلهل ومحدودية الدخل 
وقلة فرص العمل، جتارب كثيرة وعلى مراحل امتدت 
ــادت دوال الى  ــا وأع ــة، أثبتت جناحه ــنوات طويل لس
ــاد يفوق التصور  ــارات صحيحة، محققة اقتص مس
ــى تلك التجارب،  ــكل من درس واطلع عل ومفاجئا ل
ــوره البعض بل هو غاية  ــهال كما يتص االمر ليس س
ــك الدول الكثير  ــة، واجهت اقتصاديات تل بالصعوب

من العقبات والتحديات .

ــالت اخلارجية،  ــك التحديات هو حجم التدخ أول تل
ــن  ــي للتمك ــيج االجتماع ــك النس ــى تفكي أدى ال
ــوة، كذلك هبوط  ــى االقتصاد وبق ــيطرة عل من الس
ــي البطالة  ــم أدى الى تفش ــتوى التعلي ــر مبس كبي
ــراب الذي  ــى حجم اخل ــات ال ــارها، دون االلتف وإنتش
تخلفه وبالتالي سهولة الوصول الى حافة االنهيار، 
ــن الواقع االقتصادي املتردي هو االقتراض،  ومما يزيد م
ــر البلد وإقتصاده بيد  ــو بحد ذاته ميثل ربط مصي فه
الدول املانحة، وهو إحتالل مصغر ومشاركة واسعة 

بإدارة الكثير من املؤسسات بذريعة مساعدتها .
ــد املناهج تدرس  ــية وفي أح في أحد املراحل الدراس

قصة (دع الولد يتكلم)، وهي تتحدث عن ولد صغير 
ــم، ولكن يجابه  ــل بأمر مه ــد إخبار صاحب مح يري
ــل بأنه يريد أن  ــن الواقفني امام احمل ــخ ظناً م بالتوبي
ــوق، وهو بهذا العمر لكن حكمة  ــبقهم بالتس يس
ــه فرصة  ــل ان مينح ــن صاحب احمل ــم جعل م أحده
للحديث عسى أن يكون االمر مهما، وفعال وكما كان 
ــرقة احملل دون  ــا فما كان منه إال ان يخبره بس متوقع
ــيئة النه  علم صاحبه، الذي إنهال عليه بعبارات س

لم يخبره مبا جرى متناسيا إعتراض كل املوجودين.
ــيد املرحلة، فالذي  ــي ذاتها من تتس ــذه القصة ه ه
ــرقة يجابه بكل أنواع  ــاد أو س يريد احلديث عن فس

الرفض، وهو حال أحد االشخاص الذي شاهد حادثة 
ــا، اخملطط واملنفذ  ــرقة وهو يتحدث عن تفاصيله س
ــخصيات املهمة حيث واجه نفس  لها هو أحد الش
ــا أعلن عنه  ــكاته، لكن م ــك الولد ومت إس ــر ذل مصي
ــائل االعالم بنشر تفاصيل  بعد أيام وعلى جميع وس
ــرقة قبل  ــف تلك الس ــكان كش ــادث، كان باالم احل
ــع نطاق، أدى الى  ــهد يتكرر وعلى أوس حدوثها، مش
انتشار ثقافة عدم التدخل وترك الباب مفتوحا أمام 
ــير بالبلد الى  ــخصية، للس ــاب املصالح الش أصح

مصير مجهول ال تعرف حقيقته .
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قال سفير الواليات املتحدة األميركية لدى العراق ماثيو تولر، إنه 
«يحلم» بحضور مباراة لكرة القدم في العراق، معتبراً أن حضور 
ستكون  وكربالء،  أربيل  في  ستقام  التي  آسيا  غرب  مباريات 
فرصة مناسبة لتحقيق هذا «احللم».وذكر بيان لوزارة الشباب 
والرياضة أن «وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، استقبل في 
لدى  األميركية  املتحدة  الواليات  سفير  االثنني،  أمس  مكتبه 
أنه «جرى خالل  له»، موضحاً  املرافق  والوفد  تولر  ماثيو  العراق 
وسفارة  الوزارة  بني  املشترك  التعاون  سبل  استعراض  اللقاء 
الواليات املتحدة االمريكية في بغداد، ال سيما في مجال إعادة 
البنية اجملتمعية التي ميثل الشباب من كال اجلنسني الفئة االكبر 
منه».ونقل البيان عن رياض قوله، إن «العراق بدأ يتعافى شيئاً 
فشيئاً من الصراعات اإلقليمية واخلارجية التي أثرت سلباً على 
إعادة  بكيفية  تتعلق  كونها  كبيرة  مهمتنا  فإن  لذا  الشباب، 
عدة  شبابية  أنشطة  بإقامة  وشرعنا  العراق،  في  اجملتمع  بناء 
على الرغم من اإلمكانات احلالية احملدودة، ونسعى بهذا الصدد 
للتعاون مع منظمات اجملتمع املدني كوننا نرى أن الشباب هم 
وتعاون  دولة  لبناء مجتمع متطور وهذا يتطلب جهد  األساس 

دول ساندة»، مضيفاً: «لدينا مشروع انطلق منذ أشهر يتكون 
انتهت األولى منه بعنوان تطبيق، ونحن اآلن في  من ٣ مراحل 
املرحلة الثانية منه التي حتمل عنوان املنصة، واملرحلة األخيرة 
وأهداف»  متطلبات  املراحل  هذه  من  مرحلة  ولكل  تنفيذ  هي 

وتابع رياض، أن «مشكلتنا األساس هي التمويل وآلياته كوننا 
عن  نبحث  نحن  لذلك  كثيرة،  شبابية  أنشطة  بتنفيذ  نرغب 
بدائل وعليه فتحنا أبواب العمل التطوعي مع منظمات اجملتمع 
املدني، ويجب علينا إعادة اجملتمع العراقي غير املتعصب كونه 
يجب  أنشطتنا  أن  كما  التاريخ،  عبر  وحضارة  وفن  ثقافة  بلد 
مقترح  ولدينا  الرياضية،  الفعاليات  مع  اإلرث  هذا  كل  متزج  أن 
يتضمن  مراحل متقدمة  إلى  ووصل  الوزراء  بعض  مع  ناقشناه 
غير  األخرى  املواهب  ترعى  للشباب  تخصصية  مدارس  فتح 
ذي  الوزارة  مبشروع  «إعجابه  تولر  أبدى  جانبه،  الرياضية».من 
حيوي  كقطاع  الشباب  استثمار  في  ألهميته  الثالث  املراحل 
مهم»، وطرح تولر «فكرة التعاون مستقبالً في نشاطات الوزارة 
عبر امللحق الثقافي جايسون كايل، الذي سيكون ممثالً للسفارة 
النشاطات  وإجناح  لتفعيل  بوسعه  ما  وسيقدم  االمريكية، 
املشتركة».وقدم تولر «شكره لوزير الشباب والرياضة الذي قدم 
له دعوة حلضور بطولة غرب آسيا بكرة القدم التي ستقام في 
الثلث األول من شهر آب القادم في محافظتي كربالء وأربيل»، 
بكرة  مباراة  حضور  االن  أحالمي  من  «حلم  القول:  إلى  ماضياً 

القدم في العراق وهذه فرصة مناسبة لتحقيقه».

استهل منتخب العراق للناشئني، امس 
آسيا  غرب  بطولة  في  مشواره  االثنني، 
نظيره  امام   ١-٠ باخلسارة  القدم،  لكرة 
في  األمير محمد  السعودي على ملعب 

الزرقاء بالعاصمة االردنية عمان.
نظيره  الناشئني  منتخب  وسيواجه 
بالبطولة  مبارياته  ثاني  في  الكويتي، 
عند الساعة العاشرة من مساء يوم غد 

االربعاء  .
في  الناشئني  منتخب  القرعة  واوقعت 
منتخبي  جانب  الى  الثالثة  اجملموعة 

الكويت والسعودية.
ثالث  على  التسعة  املنتخبات  توزيع  ومت 
مجموعات بحيث تلعب املباريات بنظام 
مراكز  د  وحتدّ واحدة  مرحلة  من  الدوري 

الفرق في اجملموعات بعد الدور األول.
وسيتم توزيع الفرق في الدور الثاني على 
اجملموعة  تضم  بحيث  مجموعات  ثالث 
الدور  من  األولى  املراكز  أصحاب  االولى 
األول، فيما تضم اجملموعة الثانية أصحاب 
املراكز الثانية ليأتي بعدها أصحاب املركز 

الثالث في اجملموعة الثالثة.

ــم التعادل اإليجابي مواجهة  حس
نفط ميسان وضيفه الزوراء، والتي 
ــى  ــس االول عل ــاء ام ــت مس أقيم
ــاب  ــان األوملبي حلس ــب ميس ملع
اجلولة الرابعة والثالثني من الدوري، 

بثالثة أهداف لكل منهما.
ــارة مثلما كان  ــهدت إث ــاراة ش املب
ــان  متوقعا لها، ففريق نفط ميس
ــن املربع  ــعى لالقتراب م ــذي يس ال
الذهبي اصطدم بفريق له شخصية 

البطل، وهو حامل اللقب.
ــث  حي ــتعلة  مش ــاراة  املب ــدأت  وب
ــن حمود لنفط ميسان  تقدم حس
ــابعة من املباراة،  في الدقيقة الس
ــذات املعنويات  ــان ب ــل ميس وواص
ــجيل هدف مميز عبر  ومتكن من تس
ــي الدقيقة  ــرم رحيم ف ــب أك الالع

.٢١
ــي تقليص النتيجة  وجنح الزوراء ف
ــوط  ــي الدقيقة األخيرة من الش ف
ــالل  ــد ج ــب أحم ــر الالع األول، عب
ــط  نف ــدم  بتق ــوط  الش ــي  لينته
ميسان بهدفني مقابل هدف واحد.

ــعى الزوراء  ــوط الثاني س ــي الش ف
ــادل النتيجة مدافع  ــض وع للتعوي
ــي  ــرة ف ــد الزه ــد عب ــزوراء محم ال
ــن املباراة، لكن نفط  الدقيقة ٥٥ م
ــتمرت رغبته ليسجل  ميسان اس
ــة ٦٧ عبر  ــي الدقيق ــا ثالثا ف هدف
ــعيد، لكن أحمد  ــب أحمد س الالع
ــت القاتل  ــالل تخصص في الوق ج

ــي الدقيقة ٨٨  ــة ف ــدل الكف ليع
ــادل بثالثة  ــاراة بالتع لتنتهي املب

أهداف لكال الفريقني.
ــده للنقطة ٥٧  ــزوراء رصي ورفع ال
ــث بينما رفع نفط  في املركز الثال
ــة ٥١ في  ــان رصيده للنقط ميس

املركز السادس.
ــس فريق الطلبة  ــن جانبه انتك م
ــني  املبارات ــي  ف ــه  صحوت ــد  بع
املاضيتني، ليخسر أمام الصناعات 
ــي  ــة ٣ ـ ٢ ف ــة، بنتيج الكهربائي
ــاء امس  ــاراة التي أقيمت مس املب
ــعب الدولي،  االول في ملعب الش
ــن الدوري  ـــ٣٤ م ــة ال ــن اجلول ضم

العراقي.
ــذات اجلولة،  ــرى ب ــي مباراة أخ وف
ــاء  ــلبي لق ــادل الس ــم التع حس
ــط اجلنوب،  ــماوة وضيفه نف الس

مبلعب اإلدارة احمللي في السماوة.
الطلبة يسقط

ــام الصناعات  ــة أم ــقط الطلب س
ــش في  ــا انتع ــة، بعدم الكهربائي
ــراف  ــني حتت إش ــني املاضيت املبارات
املدرب اجلديد علي هادي، لكن احلظ 
ــد أن تلقى الفريق  لم يحالفه  ، بع
ــة الثالثة  ــرا في الدقيق هدفا مبك

بواسطة محمود أحمد.
ــودة للمباراة،  ــة الع ــاول الطلب وح
ــل  ــل تعدي ــن أج ــوة م ــط بق وضغ
ــعد  ــن مدافعه س ــة، ومتك النتيج
ــجيل التعادل في  ــم، من تس جاس
الدقيقة ٣٨، لكن مصطفى محمود 

أعاد التقدم للصناعات الكهربائية 
ــوط األول بدقيقة  ــل نهاية الش قب

واحدة.
ــاول الطلبة  ــوط الثاني ح في الش
ــاراة، وضغط بثقله  العودة إلى املب
بفضل حتركات مروان حسني وعبد 

القادر طارق.
ــن إدراك  ــني، م ــروان حس ــن م ومتك
ــي الدقيقة ٦٥  ــادل للطلبة ف التع

من املباراة.
وتوغل أحمد إياد، بدفاع الصناعات 
ــقط  يس أن  ــل  قب ــة،  الكهربائي
ويطالب العبوا الطلبة بركلة جزاء 
ــتئناف  ــار إلى اس ــن احلكم أش لك

اللعب.
ــد  قائ ــجل  س  ٧٧ ــة  الدقيق ــي  وف
ــن  حس ــة  الكهربائي ــات  الصناع
ــي الدقيقة  محمد، هدفا جميال ف

٧٧، ليضع فريقه في املقدمة.
ــة ألفضليته والضغط   وعاد الطلب
ــن  لك ــات،  الصناع ــى  مرم ــى  عل
ــاراة بفوز  ــي املب ــدوى لتنته دون ج

الصناعات الكهربائية.
ورفع الصناعات الكهربائية رصيده 
ــز الـ١٧،  ــة ٣٥ في املرك ــى النقط إل
ــة عند  ــد الطلب ــد رصي ــا جتم فيم

النقطة ٤٣ في املركز التاسع.

تعادل سلبي
ــت  جمع ــي  الت ــة  الثاني ــاراة  املب
ــماوة صاحب األرض واجلمهور  الس
ــوب، انتهت  ــط اجلن ــع ضيفه نف م

سلبية.
ــماوة  وهي املباراة األولى ملدرب الس
ــذي كان  ــمير كاظم، ال ــد س اجلدي
ـــ٣ التي  ــعى خلطف النقاط ال يس
ــض  ــاد بع ــة باالبتع ــه أريحي متنح

الشيء عن منطقة الهبوط.
ــده إلى  ــوب، رصي ــط اجلن ــع نف ورف
ــز الـ١٢، فيما  ــة ٣٤ في املرك النقط
ــده إلى النقطة  ــماوة رصي رفع الس

٢٨ في املركز الـ١٨.
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بوغبا  بول  الفرنسي  النجم  تسريحات  أثارت  لطاملا 
تسريحات  عن  الختالفها  وذلك  اإلعالم،  وسائل  حديث 
باأللوان،  وتنوعا  «بهرجة»  أكثر  فهي  العادية،  الشعر 
وخطفا لألنظار، ولكن ما ال يعرفه كثيرون أن شابا عراقيا 
هو  السنوي  التسريحات.أحمد  لتلك  املدبر  العقل  هو 
أتاحت  العمر،  من  الـ٢٩  يتجاوز  لم  شاب،  عراقي  حالق 
الرسمي. البرمييرليغ  جنوم  حالق  يصبح  أن  موهبته  له 

بعد  املنزل،  في  كموهبة  احلالقة  ممارسة  السنوي  وبدأ 
أن هاجر مع عائلته من بغداد للعاصمة اإلجنليزية لندن 
عندما كان يبلغ من العمر ثمانية أعوام، ليصقل موهبته 
عائلته  أفراد  شعر  حالقة  ثم  بنفسه،  شعره  بحالقة 

وشقيقه  السنوي  قرر   ،٢٠١٣ عام  اجليران.وفي  وأبناء 
 ،«A Star Barbers» افتتاح محل حالقة أطلقا عليه اسم
قبل أن يحصل على عمل يتمثل بحالقة الشعر لالعبي 
سكاي  عاما.ونقلت   ٢١ حتت  اإلجنليزي  تشلسي  نادي 
نيوز عن السنوي قوله «بينما كنت أقوم بحالقة الشعر 
األيام  من  يوم  في  تلقيت  الشباب،  تشلسي  لالعبي 
جون  ل تشلسي  األول  الفريق  قائد  من  هاتفية  مكاملة 
وحالقة  التدريب،  ملركز  احلضور  مني  طلب  الذي  تيري، 
شعره».ومن هنا بدأت احلكاية، فبعد حالقته لشعر قائد 
الالعب  زمالء  بدأ  تيري،  السابق جون  اإلجنليزي  املنتخب 

في تشلسي بطلب السنوي حلالقة شعرهم.

 بغداد / 
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ــي في  ــة واالطالع جزء اساس ــرة ومتنوعة واملطالع ــة الناس كثي ثقاف
ــى افكار  ــن رؤية ورؤى عل ــا فيها م ــا العامة مل ــاة ومكوناته ــيرة احلي س
االخرين وكذلك تقبل النقد واحترام الرأي االخر واالستماع بكثرة واخذ 
ــي حياتنا ملا فيها  ــتدامة ف ــا ينفعه .. اليوم باتت الرياضة ثقافة مس م
ــات العالم ومنها  ــة في العالم وتدرس في جامع ــن علم وعلوم ومنزل م
ــفارات فيها من امللحقيات  ــر لنا س العراق وفي جميع دول العالم تنتش
ــكرية واالعالمية لكن ينقصها ملحق رياضي والتي لو  التجارية والعس
ــب كثيرة منها تنظيم  ــدت وفعلت بصورة صحيحة حلققنا مكاس اوج
معسكرات واتفاقات رياضية واستقدام خيرة املدربني وتسهيل احلصول 
ــة مفهومة  ــذا يدخل من رؤي ــدان العالم وكل ه ــيرات  لبل ــى التأش عل
ــل مقدمتنا هذه اليوم  ــرة على رقي وعظمة بالدنا في اخلارج ومدخ ونظ
ــتقبلية عنه  ــي لكرة القدم وخاصة في الرؤية املس ــو املنتخب الوطن ه
ــارة حيث لم  ــي وبعيدا عن اخلس ــرة مع املنتخب التونس ــاراة االخي واملب
ــة الثقافة  ــيني وهنا تكمن معلوم ــن الالعبني االساس ــتة م يلتحق س
ــاراة بكرة القدم فكيف اذا كانت حرب ودعوتهم  عند الالعبني فهذه مب
ــع  ــالم اجلمهوري وبحضور واس للدفاع عن البلد ففي املباراة يعزف الس
ــي واجلالية العراقية لكني اقول هذه ثقافة العبينا  من اجلمهور التونس
ــديد وهذه هي ثقافة العقود اخلرافية مع االندية ورفضهم  لالسف الش
ــمعة العراق  ــتهتار بعينه ووصفه وس ــم هو االس ــاق مع زمالئه االلتح
ــف لهؤالء  ــذار حقيقية ولم جند عقوبة رادعة لالس ــة وبدون اع اخلارجي

ومتثل تهديدا ملستقبل الكرة 
كان  اذا  ــذا  ه ــة  العراقي
ــتقبل وما  ــرة اصال مس للك
ــة وعي وادراك  تهربهم اال قل
ووقاحة وجفاء وعدم اهتمام 
ــن  ــرة وكان م ــر الك بجماهي
ــع  م ــم  معاقبته ــن  االحس
انديتهم ومنعهم من اللعب 
ــم  انديته ــي  ف ــتقبال  مس
ــة  قوي ــرارات  بق ــب  واملنتخ
ــذه املبارات جاءت  وجريئة وه
ــيا االخيرة  بعد نهائيات اس

ــة وهو بدون  ــن التصفيات املونديالي ــرات ان املنتخب قريب م ــع املؤش م
ــهر وكان بحق  ــرة اش ــلم كاتانيش مهمته قبل عش ــتقرار منذ تس اس
ــه اذا بقي على  ــل حليف ــيكون الفش ــال وبدون طعم او رائحة وس فاش
ــتراكه  ــلمه التدريب رغم اش هذه احلالة حيث لم يترك بصمة منذ تس
ــاركة وال نعرف ماذا  ــعودية وقوة الفرق املش في الدورة الرباعية في الس
ــز املدرب على الالعبني احملترفني  ــد هذا املدرب واليوم نحتاج الى تركي يري
ــهرين وهم في  في اخلارج النهم في دوريات قوية وانهوا الدوريات قبل ش
ــيكون هنالك تقبال لعضالتهم  ــترخاء  وفي عودتهم س استراحة واس
للتدريب براحة تامة عكس العبينا حيث ستكون عضالتهم متشنجة 
ــد االعصاب وما  ــديد وش ومتعبة واحيانا ممزقة نتيجة االرهاق واحلر الش
ــد  ــظ في مباراة اجلوية والزوراء االخيرة من االحتكاك والوقوع والش لوح
ــب للتجمع وهذا  ــوة املنتخ ــاف الدوري ودع ــي وكان االرجح ايق العضل
ــادة الروح الى الالعبني  ــن من اللعب املتبقي وفي هذه االجواء واع احس
ــف اصبح وضع الكرة العراقية غير  ــكرات خارجية ومع االس في معس
معروف واقرب للضبابية وهذه طامة كبرى وكل هذا يسجل على االحتاد 
ــام خصوصا وان االحتاد  ــى قادم االي ــه الضعيف في تدريبه ونخش ومدرب
فيه ضعف القرار وخاصة بعد جتديد عقد املدرب وهللا في خلقه شؤون.
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فاهم حسن فتاح

اِّـنتخب قريب من التصفيات اِّـونديالية 
وهو بدون استقرار منذ تسلم كاتانيش 
مهمته قبل عشرة اشهر وكان بحق 
فاشال وبدون طعم او رائحة وسيكون 
الفشل حليفه اذا بقي على هذه الحالة 
حيث لم يرتك بصمة منذ تسلمه 
التدريب رغم اشرتاكه َّـ الدورة الرباعية 
َّـ السعودية وقوة الفرق اِّـشاركة وال 
نعرف ماذا يريد هذا اِّـدرب
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الجولة الرابعة والثالثين من الدوري العراقي الممتاز
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احملترف  مع  تعاقده  اجلوية  القوة  نادي  جدد 
السوري زاهر ميداني ملدة موسم آخر، ووقّع 

الالعب العقد امس اإلثنني بشكل رسمي.
جاسم  للنادي  اإلدارية  الهيئة  عضو  وقال 
كاطع في تصريحات ان «اإلدارة حسمت أمر 
احملترف السوري زاهر ميداني من خالل جتديد 

عقده للموسم املقبل».
الالعبني  من  ميداني  زاهر  «يعد  وأضاف: 
املميزين بصفوف القوة اجلوية وقدم موسما 

استثنائيا مع الفريق».
وتابع: «جتديد التعاقد مع ميداني جاء برغبة 
وتوصية من املدرب أيوب أوديشو ومن املنتظر 
أن يحدد اجلهاز الفني قائمة احملترفني الذين 

سيمثلون الفريق في املوسم املقبل».
بالدوري  يحترف  ميداني  زاهر  أن  إلى  يشار 

العراقي منذ أكثر من ٧ مواسم.
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قدم مدرب النجف ثائر جسام استقالته من تدريب الفريق، بعد اخلسارة التي تلقاها أمام 
عضو  املمتاز.وقال  الدوري  من   ٣٤ اجلولة  في  رد  دون  بهدف   ، املاضي  األحد  مساء   احلدود 
الهيئة اإلدارية لنادي النجف علي هاشم في تصريحات أن املدرب قدم استقالته بعد أن 
وصل الفريق إلى حالة معقدة وفقد املدرب لغة التفاهم مع الالعبني وتراجع نتائج الفريق، 
وبدورها اإلدارة احترمت قراراه وقبلت تلك االستقالة.وكشف أن اإلدارة سمت املدرب الشاب 
جاسب سلطان مدربًا مؤقتًا للفريق في اجلوالت األربع املتبقية من الدوري ويساعده حيدر 
املدرب  مع  مفاوضات  هناك  أن  إلى  الزهرة.وأشار  عبد  املرمى محمد  ومدرب حراس  عبودي 
األيام  خالل  تسميته  حسم  إلى  ونأمل  املقبل،  املوسم  في  الفريق  لتولي  أحمد  حسن 
املقبلة.يشار إلى أن جاسب سلطان هو املدرب الثالث الذي يقود النجف، حيث بدأ املوسم 

مع مظفر جبار ومن ثم ثائر جسام قبل أن يستقبل األخير.
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رئيس  مستشار  اصدر 
الرياضة  لشؤون  الوزراء 
رسمياً  بياناً  بنيان   اياد   ،
تتحدث  التي  االنباء  بشأن 
مدرب  حرمان  عقوبة  عن 
السابق  الوطني  املنتخب 
حمد.وانتشرت  عدنان 
املرئية  االعالم  وسائل  في 

التواصل  ومواقع  واملكتوبة 
بأن  تفيد  انباء  االجتامعي، 
محروم  حمد  عدنان  املدرب 
من تدريب املنتخب الوطني 
الصدد  احلياة.وفي هذا  مدى 
قال بينان في بيان    إنه «يثار 
موضوع  واالخر،  احلني  بني 
املدرب العراقي احملترف عدنان 
لغط  يتردد  حيث  حمد، 

مشاع ، سيما في االوساط 
واالجتماعية  الرياضية 
الى  تعرض  قد  انه  العامة، 
التدريب  من  احلرمان  عقوبة 
غير  وبانه  احلياة  مدى 
الى  بالدخول  له  مسموح 
العراقية».واوضح  االراضي 
والتدقيق،  التمحيص  «بعد 
اي  وجود  بعدم  لدينا  تأكد 

املدرب  عقوبة رسمية بحق 
ما  وبحسب  حمد،  عدنان 
من  رسمية  كتب  من  ورد 
والرياضة  الشباب  وزارة 
املركزي»،  القدم  كرة  واحتاد 
العقوبة  امر   » ان  موضحا 
االعالم  وسائل  في  املشاع 
اجلماهير  تتداوله  والذي 
قانوني  سند  له  يوجد  ال 

بيانه  بنيان  صريح».وامت 
بأن  نؤكد  «عليه  بالقول، 
كفاءة  حمد،  عدنان  املدرب 
مزاولة  له  ويحق  تدريبية 
وطنه  في  التدريبي  العمل 
هذا  حضن  وان  يشاء  متى 
ابنائه  جلميع  يتسع  الوطن 
وان رعاية الدولة البنائها امر 

ال مناص منه».
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لكرة  البرازيل  منتخب  مدرب  كشف 
في  عمليا  ينم  لم  انه  تيتي  القدم 
الزائد  حماسه  بسبب  املاضية،  االيام 
نصف  في  األرجنتني  مواجهة  قبل 
في  الثالثاء  اميركا  كوبا  بطولة  نهائي 
يسعني  «ال  تيتي  هوريزونتي.قال  بيلو 
التوقعات  من  الكثير  لدي  االنتظار، 
لدرجة انني ال استطيع النوم. ستكون 
مباراة كبيرة، عرض جميل».تابع املدرب 
البالغ ٥٨ عاما عشية «سوبركالسيكو» 
مينيراو  ملعب  على  اجلنوبية  أميركا 
الثالثة  الساعة  استيقظت  «األحد 
والربع وكنت أفكر. عادة أدوّن املالحظات 
ان زوجتي كانت هناك، فقد منت  .. ومبا 
حترم  قد  التي  األسباب  أحد  قليال». 
تيتي من النوم: ليونيل ميسي، النجم 
االرجنتيني احلالم باحراز لقب قاري أول 
اجنازاته  برغم  سيليسيتي»  «ألبي  مع 

اخلارقة مع فريقه برشلونة االسباني.
البرازيل  على  يشرف  الذي  تيتي  شرح 
منذ ٢٠١٦ عن أفضل العب في العالم 
الفارق  صناعة  «ميكنه  مرات  خمس 
في اية حلظة.. ال ميكننا ايقاف ميسي. 
لكن  حركته  مجال  تضييق  ميكننا 
«االرجنتني  ان  مضيفا  ايقافه»،  ليس 
اجلماعي».تيتي  املستوى  على  حتسنت 
لديه كوابيس  ليس  ينام كثيرا لكن  ال 
حول اللعب مجددا في ملعب مينيراو، 
هزمية  بأقسى  البرازيل  منيت  حيث 
في تاريخها في نصف نهائي مونديال 
٢٠١٤ أمام املانيا ١-٧.حتت اشرافه فازت 
البرازيل على هذا امللعب على االرجنتني 
مونديال  تصفيات  في  ٣-صفر  حتديدا 
االمر  هذا  «يعمل  تيتي  ختم   .٢٠١٨
أفضلية  مينحنا  ال  الفوز  االجتاهني.  في 
الضرر.  بنا  تلحق  ال   ١-٧ واخلسارة 
ستكون مباراة مختلفة، مباراة كبيرة. 
نتخاصم  ال  لكننا  كبيرة  اخلصومة 

رهم». سوى مع الذين نقدّ
وعرض  كبيرة،  مباراة  يتوقع  تيتي 

جميل

منتخب  مرمى  حارس  رأى  جانبه،  ومن 
ان  أليسون  القدم  لكرة  البرازيل 
«مركزا  يكون  ان  يجب  «سيليساو» 
ليونيل  االرجنتيني  اليقاف  كثيرا» 
هوريزونتي، مستفيدا  بيلو  في  ميسي 
من خبرة اقصائه مرتني تواليا في دوري 

أبطال اوربا.
اليسون  كان   ،٢٠١٨ نيسان/أبريل  في 
الفريق  أقصى  عندما  لروما  حارسا 
ربع  في  االسباني  برشلونة  االيطالي 
٣-صفر  ايابا  فاز  االبطال.  دوري  نهائي 
 ،٤-١ ذهابا  كبيرة  خسارة  معوضا 

ليحقق روما مفاجأة مدوية.
اليسون،  استقبل  التالي،  العام  في 
وهذه املرة مع ليفربول االنكليزي، هدفني 
من ميسي ذهابا (٣-صفر)، لكنه حافظ 
على نظافة شباكه ايابا مساهما في 
وبلوغ  ٤-صفر  فوز  الى  النتيجة  قلب 
فريقه النهائي، ممهدا للقب أوربي جديد 

لفريقه االنكليزي.
مؤمتر  في  عاما   ٢٦ البالغ  احلارس  قال 
صحفي ملعب مينيراو عشية املواجهة 

املنتظرة «كل مباراة لها تاريخها. املباراة 
وحلسن  ليفربول.  مباراة  ثم  روما  مع 

احلظ كانت اخلامتة فوز فريقي».
القوة  بفضل  فزنا  اننا  «االهم  تابع 
اجلماعية لتلك الفرق. واألربعاء سيكون 
االمر مماثال. أملك جتربتني مهمتني، لكن 

الثالثاء ال مجال لدي للخطأ».
لو  «حتى  املميز  للحارس  وبالنسبة 
يجذب (النجم ليونيل) ميسي االنتباه، 
فقط  ليس  مركزين،  نكون  ان  يجب 
اليقافه بل للدفاع أمام كل الفريق الذي 
ميتلك العبني مميزين جدا على الصعيد 

الهجومي».
ختم «ال يقلقنا العب واحد فقط».

من  يعد  الذي  اليسون  يستقبل  ولم 
افضل احلراس العامليني راهنا، اي هدف 
في اربع مباريات ضمن البطولة احلالية، 
الترجيح ضد  وكان حاسما في ركالت 

الباراغواي في ربع النهائي.
من جانب اخر أقر املدرب الفرنسي أالن 
التونسي في  املنتخب  جيريس مبعاناة 
هدفني  تلقى  بعدما  املرمى  حراسة 

مباراتيه  في  حارسيه  من  بخطأين 
األوليني في بطولة كأس األمم اإلفريقية 
مباراة  قبل  وذلك  القدم،  كرة  في 
اجملموعة  في  موريتانيا  ضد  مفصلية 

اخلامسة.
ويبحث نسور قرطاج عن فوز ال بديل 

األخيرة  الثالثة  اجلولة  في  عنه 
السويس،  في  موريتانيا  ضد 
في حال رغب املنتخب املرشح 

اخلروج  إحراج  بتفادي  للقب 
تونس  واكتفت  املبكر. 
واحدة  بنتيجة  بالتعادل 
ومالي.  أنغوال  مع   (١-١)

خطأين  اثر  الهدفان  وجاء 
حارس  مصطفى  بن  لفاروق 
الشباب السعودي الذي كان 
األولى  املباراة  في  أساسيا 
حسن  ومعز  أنغوال،  ضد 
حارس نيس الفرنسي في 
احلارس  بأن  علما  الثانية، 
الثالث هو معز بن شريفية 

(الترجي).

وقال جيريس في مؤمتر صحفي «أقر بأن 
قمنا  معقدة  املرمى  حراسة  مشكلة 
والثانية»،  األولى  املباراة  بني  بتغيير 
حالة  «في  نفسه  يجد  املنتخب  لكن 
املدرب  وشدد  متاما».  متوقعة  غير 
الفني  اجلهاز  أن  على  إفريقيا  اخملضرم 
الناجعة  الطريقة  في  بالتفكير  يقوم 
عن  متحدثا  حساس»،  «مركز  إلدارة 
املستوى  على  مهمة  «انعكاسات 
في  جرى  ما  بعد  للحارسني  املعنوي» 
املباراتني. وتابع «نحضرهم (احلراس) في 
التمارين ليكونوا جاهزين على املستوى 
في  نحن  اآلن  لكن  وقدراتهم،  الفني 
الذهني».  املستوى  (هو)  آخر  مجال 
احلارس  خيار  أن  الى  جيريس  وأشار 
بعد،  يحسم  لم  للمباراة  األساسي 
«للوصول  يسعى  الفني  اجلهاز  لكن 
الى تقدمي حارس مرمى يكون في أفضل 
ما  أفضل  ويقدم  ليلعب  صفاء  حالة 
لديه، لئال تتكرر احلالة (اخلطأ املكلف) 
ملباراة ثالثة».ويحتل املنتخب التونسي 
مجموعته  في  الثاني  املركز  حاليا 

نقطتني  برصيد 
مالي  خلف 

وهو  أنغوال،  مع  وتساويا  نقاط)   ٤)
اخلسارة  بتفادي  أقله  مطالبا  مطالب 
من  إقصائه  الى  حكما  ستؤدي  التي 
اخلسارة،  حال  وفي  اجملموعات.  دور 
أحد  احتالل  في  املنتخب  سيفشل 
مجموعته  في  الثاني  أو  األول  املركزين 
(تأهل مباشر الى دور الـ١٦)، ولن يكون 
ضمن أفضل أربع منتخبات حتتل املركز 
الثالث في اجملموعات الست، اذ جمعت 
أربع منتخبات في هذا املركز حتى اآلن 
مباريات  قبل  حتى  منه،  أكثر  نقاطا 
الثالثة  للمجموعتني  الثالثة  اجلولة 

والرابعة التي تقام اإلثنني.
في  احلدادي  أسامة  الالعب  وشدد 
مباراة  محورية  على  الصحفي  املؤمتر 
أن  معتبرا  للتونسيني،  بالنسبة  الغد 
هي  اجملموعات  دور  في  األهم  «املباراة 
مباراة موريتانيا التي ان شاء اهللا ندخل 

بها للدور التالي».
وتابع «من املفروض علينا أن نقدم مباراة 

كبيرة».

األمريكية كوري جوف  الطالبة  بدأت  عندما 
موسم ٢٠١٩ وهي في املركز ٨٧٥ بالتصنيف 
العاملي، لم يكن كثيرون ليعطوها أي اهتمام، 
ناهيك عن توقع أن بعد ستة أشهر ستصبح 

أبرز شخصية في بطولة وميبلدون للتنس.
تقول  كانت  التي  عاما)،   ١٥) وتأقلمت جوف 
دائما «من الغريب أن يأتي الناس لتصويري»، 
على األضواء منذ أن أصبحت حديث املدينة 
املفضلة  العبتها  على  فوزها  عقب  اإلثنني، 
وبطلة وميبلدون خمس مرات فينوس ويليامز 

في الدور األول.
بتحقيق  تكتفي  ال  التي  جوف،  تهدر  ولم 
واحدة من أكبر مفاجآت وميبلدون عبر التاريخ، 
الكثير من الوقت في الكشف عن أهدافها 

بعيدة املدى.
وقالت جوف مكررة نوعية 
أصبحت  التي  العبارات 
املالكمة  بأيقونة  مقترنة 
أن  «أريد  علي  محمد 

أصبح األعظم».
أصغر  ووجهت 

في  العبة 

قاضية  ضربة  السيدات  فردي  منافسات 
هائلة إلى ويليامز، التي يبلغ عمرها ٣٩ عاما 
وهي أكبر العبة سنا في فردي السيدات في 

وميبلدون.
وأضافت املصنفة ٣١٣ عامليا، التي احتاجت 
إلى بطاقة دعوة للمشاركة في التصفيات، 
فوزي.  من  أندهش  «لم  و٦-٤   ٦-٤ فوزها  بعد 
إنني أستطيع فعل ذلك حني  والدي قال لي 
كنت في الثامنة من العمر. هدفي هو الفوز 

بها (وميبلدون)».

 * البداية

جوف  حديث  أن  اعتقد  أحدا  أن  حالة  في 
مجرد كالم فارغ بعد انتصار واحد فقط، فإن 
لتأييد  استعداد  على  كانوا  التنس  عظماء 

توقعاتها.
 ١٤ عمرها  كان  التي  أوسنت  تريسي  وقالت 
ألول  وميبلدون  في  لعبت  عندما  فقط  عاما 
العبة  تصبح  أن  أجل  من  نشأت  «لقد  مرة 
جون  وكان  البداية».  مجرد  وهذه  عظيمة 
البطوالت  في  ألقاب  بسبعة  الفائز  مكنرو 
جوف،  تأييد  في  وضوحا  أكثر  الكبرى  األربع 
عامليا  األولى  املصنفة  تصبح  لم  «إذا  وقال 
عندما تبلغ ٢٠ عاما سأشعر بالصدمة حقا، 
كان من السيئ على فينوس أنها واجهتها».

وكانت ويليامز، التي فازت بأربعة من ألقابها 
والدة  قبل  الكبرى  البطوالت  في  السبعة 
جوف، تتطلع ملباراة اإلثنني باعتبارها معركة 
أجيال بعدما قالت عشية املواجهة «أشعر 
بحماس شديد». وكان األمر سيئا للغاية بعد 
٢٤ ساعة الحقة، فقد كانت هي الطرف الذي 
شعر باالحباط. وقالت جوف التي أدت اختبارا 
تصفيات  في  مشوارها  خالل  العلوم  في 
قائلة  املباراة  دخلت هذه  «إذا كنت  وميبلدون 
لنرى كم عدد األشواط التي أستطيع الفوز 

بها ضدها، فبالتأكيد لم أكن سأفوز».
وأضافت «هدفي كان تقدمي أفضل ما عندي. 
أن  أعتقد  حدث.  ما  هذا  بالفوز.  أحلم  كنت 

الناس يحدون كثيرا من قدراتهم».

أنهى كيفن دورانت، حقبة قضاها مع جولدن ستيت 
وريورز، بقراره االنضمام إلى بروكلني نتس، املنافس في 
دوري السلة األمريكي للمحترفني، ليعزز بذلك نهجا 
يصيغون  الذي  البطولة  في  الصفوة  بالعبي  خاصا 

ألنفسهم مسارات أخرى مع فرق جديدة.
في  زميله  إيرفينج،  كيري  مع  اآلن  دورانت  وسيلعب 
بوسطن  صفوف  سيغادر  الذي  النجوم  كل  فريق 
هناك،  قضاهما  فقط  موسمني  عقب  سيلتيكس 
 ٣ بلوغ  على  ساعده  الذي  وريورز  فريق  خلفه  ليترك 

نهائيات متتالية لدوري السلة األمريكي.
ويتوقع أن يغيب دورانت (٣٠ عاما) عن أغلب املوسم 
املقبل، أثناء تعافيه من قطع في وتر العرقوب خالل 

الهزمية في نهائي البطولة ضد تورونتو رابتورز.
ومن الناحية النظرية، فإن جولدن ستيت ميلك الكثير 

الذي ميكن أن يقدمه لدورانت أكثر من أي فريق آخر.
بعقد  دورانت  العبه  وريورز،  يكافئ  أن  باإلمكان  وكان 
دوالر  مليون   ٢٢١ مقابل  سنوات  خلمس  ميتد  خرافي 
وهو ما يزيد بكثير عن ١٦٤ مليون دوالر التي سيحصل 

عليها من نتس .

بسباق  بول  ريد  سائق  فرستابن  ماكس  الهولندي  فاز 
جائزة النمسا الكبرى، ضمن بطولة العالم للفورموال ١، 
، املركز  واحتل شارل لوكلير سائق فيراري، الذي انطلق أوالً

الثاني بعد منافسة قوية مع فرستابن.
حل  بينما  ثالثا،  مرسيدس  سائق  بوتاس  فالتيري  وجاء 
املركز  العام  الترتيب  متصدر  هاميلتون  لويس  زميله 

اخلامس. 
وفيما يلي حتليل أداء بعض فرق بطولة العالم لسباقات 

الفورموال ١ للسيارات في سباق جائزة النمسا:
مرسيدس 

أما  الثالث،  املركز  بوتاس،  فالتيري  الفنلندي  احتل 
البريطاني لويس هاميلتون جاء في املركز اخلامس.

بالصعود  مرسيدس  مع   ٥٠ الـ  بسباقه  بوتاس  واحتفل 
على منصة التتويج، وانتهت سلسلة انتصارات الفريق 
عند عشرة سباقات على التوالي، من بينهم ٨ سباقات 

هذا املوسم. فيراري 

احتل شارل لوكلير، القادم من موناكو، املركز الثاني، أما 
األملاني سيباستيان فيتل جاء في املركز الرابع.

وتصدر لوكلير، السباق بعدما بدأ من مركز أول املنطلقني 
ماكس  أمام  خسر  لكنه  املوسم،  هذا  الثانية  للمرة 

فرستابن قبل لفتني من النهاية. 

ريد بول
فاز الهولندي ماكس فرستابن بالسباق، واحتل الفرنسي 

بيير جاسلي، املركز السابع.
وحقق فرستابن، الفوز السادس في مسيرته واألول منذ 
مرة  آخر  وهي  املاضي،  أول  أكتوبر/تشرين  في  املكسيك 

خسر فيها مرسيدس.  
املركز  إلى  وتراجع  األول  الصف  من  فرستابن  وانطلق 
إلى  للعودة  وكافح  االنطالقة  في  مشكلة  بعد  الثامن 

املقدمة. 
مكالرين

أما  السادس،  املركز  نوريس  الندو  البريطاني  احتل 
اإلسباني كارلوس ساينز جاء في املركز الثامن.

بول  الفرنسي  أن  إسباني،  صحفي  تقرير  أكد 
يونايتد، وجه طلبًا  بوجبا، العب وسط مانشستر 
الفني  املدير  سولسكاير،  جونار  أولي  للنرويجي 

للشياطني احلمر.
اإلسباني،  «الشرينجيتو»  لبرنامج  ا  ووفقً
فإن بوجبا طلب من سولسكاير أن يسمح 
يوم  قبل  ترافورد»  «أولد  عن  بالرحيل  له 
األحد املقبل، حتى ال يبدأ فترة اإلعداد مع 

الشياطني احلمر.
وكانت العديد من التقارير أشارت إلى أن ريال 

حسم  ويريد  بوجبا،  بصفقة  لالهتمام  عاد  مدريد 
اإلعداد  فترة  بداية  قبل  وقت  أسرع  في  التعاقد 

للموسم اجلديد.
لريال  الفني  املدير  زيدان،  الدين  زين  الفرنسي  وكان 
خط  لدعم  بوجبا،  مع  التعاقد  طلب  من  هو  مدريد، 
بيريز،  فلورنتينو  يريد  بينما  امللكي،  الفريق  وسط 
إريكسن،  كريستيان  الدمناركي  ضم  امليرجني،  رئيس 

العب وسط توتنهام هوتسبير.
يذكر أن مانشستر يونايتد سبق أن حدد ١٥٠ مليون 

إسترليني، للتخلي عن خدمات بوجبا هذا الصيف.
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تذمرت األندية اإلجنليزية في السابق من إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 
ــم البرمييرليج  ــي)، عندما يكون موس ــون الثان ــهر ( يناير/ كان في ش
ــمراء،  ــات املتالحقة التي يغيب عنها العبو القارة الس ــا باملباري مليئ
ــي التقليل من  ــذ العام إلى الصيف، ف ــاهم نقل البطولة ه ولم يس
ــق ليفربول، فإنه يراقب عن كثب  ــبة لفري مخاوف هذه األندية. بالنس
ــع املنتخبني املصري  ــاديو ماني م ــد صالح وس ــه محم أداء مهاجمي
ــي املصرية. ورغم أن  ــالل كأس أمم أفريقيا على األراض ــنغالي خ والس
ــوى اخلير في هذه  ــوب ال يتمنى لالعبيه س ــدرب األملاني يورجن كل امل
ــرع  ــات في أس البطولة، فإن جزءا منه يحلم بخروجهما من املنافس

وقت، كي ميضيان في إجازتهما السنوية قبل اللحاق ببداية املوسم 
اجلديد للبرمييرليج الذي ينطلق يوم التاسع من أغسطس/ أب املقبل.
ــم  ــجل صالح وماني ٢٢ هدفا لكل منهما في الدوري خالل املوس س
ــررة، ألن إصابة أي  ــاوف ليفربول مب ــبب فإن مخ ــي، ولهذا الس املاض
ــم، أمر سيضع الفريق في معضلة  منهما، أو الغياب عن بداية املوس
حقيقية، ورمبا مينح املنافس الرئيسي على اللقب مانشستر سيتي، 
ــام ليفربول  ــني بلة، قي ــباق.وما يزيد الط ــي الس ــرة ف ــة مبك أفضلي
ــطه الغيني نابي كيتا من البطولة بعدما تبني  ــتدعاء العب وس باس
ــابق  ــدم خوض العب اليبزيج الس ــح إمكانية ع ــه مصاب، ما يرج أن

للمباريات اإلعدادية قبل بداية املوسم اجلديد.
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قال سفير الواليات املتحدة األميركية لدى العراق ماثيو تولر، إنه 
«يحلم» بحضور مباراة لكرة القدم في العراق، معتبراً أن حضور 
ستكون  وكربالء،  أربيل  في  ستقام  التي  آسيا  غرب  مباريات 
فرصة مناسبة لتحقيق هذا «احللم».وذكر بيان لوزارة الشباب 
والرياضة أن «وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، استقبل في 
لدى  األميركية  املتحدة  الواليات  سفير  االثنني،  أمس  مكتبه 
أنه «جرى خالل  له»، موضحاً  املرافق  والوفد  تولر  ماثيو  العراق 
وسفارة  الوزارة  بني  املشترك  التعاون  سبل  استعراض  اللقاء 
الواليات املتحدة االمريكية في بغداد، ال سيما في مجال إعادة 
البنية اجملتمعية التي ميثل الشباب من كال اجلنسني الفئة االكبر 
منه».ونقل البيان عن رياض قوله، إن «العراق بدأ يتعافى شيئاً 
فشيئاً من الصراعات اإلقليمية واخلارجية التي أثرت سلباً على 
إعادة  بكيفية  تتعلق  كونها  كبيرة  مهمتنا  فإن  لذا  الشباب، 
عدة  شبابية  أنشطة  بإقامة  وشرعنا  العراق،  في  اجملتمع  بناء 
على الرغم من اإلمكانات احلالية احملدودة، ونسعى بهذا الصدد 
للتعاون مع منظمات اجملتمع املدني كوننا نرى أن الشباب هم 
وتعاون  دولة  لبناء مجتمع متطور وهذا يتطلب جهد  األساس 

دول ساندة»، مضيفاً: «لدينا مشروع انطلق منذ أشهر يتكون 
انتهت األولى منه بعنوان تطبيق، ونحن اآلن في  من ٣ مراحل 
املرحلة الثانية منه التي حتمل عنوان املنصة، واملرحلة األخيرة 
وأهداف»  متطلبات  املراحل  هذه  من  مرحلة  ولكل  تنفيذ  هي 

وتابع رياض، أن «مشكلتنا األساس هي التمويل وآلياته كوننا 
عن  نبحث  نحن  لذلك  كثيرة،  شبابية  أنشطة  بتنفيذ  نرغب 
بدائل وعليه فتحنا أبواب العمل التطوعي مع منظمات اجملتمع 
املدني، ويجب علينا إعادة اجملتمع العراقي غير املتعصب كونه 
يجب  أنشطتنا  أن  كما  التاريخ،  عبر  وحضارة  وفن  ثقافة  بلد 
مقترح  ولدينا  الرياضية،  الفعاليات  مع  اإلرث  هذا  كل  متزج  أن 
يتضمن  مراحل متقدمة  إلى  ووصل  الوزراء  بعض  مع  ناقشناه 
غير  األخرى  املواهب  ترعى  للشباب  تخصصية  مدارس  فتح 
ذي  الوزارة  مبشروع  «إعجابه  تولر  أبدى  جانبه،  الرياضية».من 
حيوي  كقطاع  الشباب  استثمار  في  ألهميته  الثالث  املراحل 
مهم»، وطرح تولر «فكرة التعاون مستقبالً في نشاطات الوزارة 
عبر امللحق الثقافي جايسون كايل، الذي سيكون ممثالً للسفارة 
النشاطات  وإجناح  لتفعيل  بوسعه  ما  وسيقدم  االمريكية، 
املشتركة».وقدم تولر «شكره لوزير الشباب والرياضة الذي قدم 
له دعوة حلضور بطولة غرب آسيا بكرة القدم التي ستقام في 
الثلث األول من شهر آب القادم في محافظتي كربالء وأربيل»، 
بكرة  مباراة  حضور  االن  أحالمي  من  «حلم  القول:  إلى  ماضياً 

القدم في العراق وهذه فرصة مناسبة لتحقيقه».

استهل منتخب العراق للناشئني، امس 
آسيا  غرب  بطولة  في  مشواره  االثنني، 
نظيره  امام   ١-٠ باخلسارة  القدم،  لكرة 
في  األمير محمد  السعودي على ملعب 

الزرقاء بالعاصمة االردنية عمان.
نظيره  الناشئني  منتخب  وسيواجه 
بالبطولة  مبارياته  ثاني  في  الكويتي، 
عند الساعة العاشرة من مساء يوم غد 

االربعاء  .
في  الناشئني  منتخب  القرعة  واوقعت 
منتخبي  جانب  الى  الثالثة  اجملموعة 

الكويت والسعودية.
ثالث  على  التسعة  املنتخبات  توزيع  ومت 
مجموعات بحيث تلعب املباريات بنظام 
مراكز  د  وحتدّ واحدة  مرحلة  من  الدوري 

الفرق في اجملموعات بعد الدور األول.
وسيتم توزيع الفرق في الدور الثاني على 
اجملموعة  تضم  بحيث  مجموعات  ثالث 
الدور  من  األولى  املراكز  أصحاب  االولى 
األول، فيما تضم اجملموعة الثانية أصحاب 
املراكز الثانية ليأتي بعدها أصحاب املركز 

الثالث في اجملموعة الثالثة.

ــم التعادل اإليجابي مواجهة  حس
نفط ميسان وضيفه الزوراء، والتي 
ــى  ــس االول عل ــاء ام ــت مس أقيم
ــاب  ــان األوملبي حلس ــب ميس ملع
اجلولة الرابعة والثالثني من الدوري، 

بثالثة أهداف لكل منهما.
ــارة مثلما كان  ــهدت إث ــاراة ش املب
ــان  متوقعا لها، ففريق نفط ميس
ــن املربع  ــعى لالقتراب م ــذي يس ال
الذهبي اصطدم بفريق له شخصية 

البطل، وهو حامل اللقب.
ــث  حي ــتعلة  مش ــاراة  املب ــدأت  وب
ــن حمود لنفط ميسان  تقدم حس
ــابعة من املباراة،  في الدقيقة الس
ــذات املعنويات  ــان ب ــل ميس وواص
ــجيل هدف مميز عبر  ومتكن من تس
ــي الدقيقة  ــرم رحيم ف ــب أك الالع

.٢١
ــي تقليص النتيجة  وجنح الزوراء ف
ــوط  ــي الدقيقة األخيرة من الش ف
ــالل  ــد ج ــب أحم ــر الالع األول، عب
ــط  نف ــدم  بتق ــوط  الش ــي  لينته
ميسان بهدفني مقابل هدف واحد.

ــعى الزوراء  ــوط الثاني س ــي الش ف
ــادل النتيجة مدافع  ــض وع للتعوي
ــي  ــرة ف ــد الزه ــد عب ــزوراء محم ال
ــن املباراة، لكن نفط  الدقيقة ٥٥ م
ــتمرت رغبته ليسجل  ميسان اس
ــة ٦٧ عبر  ــي الدقيق ــا ثالثا ف هدف
ــعيد، لكن أحمد  ــب أحمد س الالع
ــت القاتل  ــالل تخصص في الوق ج

ــي الدقيقة ٨٨  ــة ف ــدل الكف ليع
ــادل بثالثة  ــاراة بالتع لتنتهي املب

أهداف لكال الفريقني.
ــده للنقطة ٥٧  ــزوراء رصي ورفع ال
ــث بينما رفع نفط  في املركز الثال
ــة ٥١ في  ــان رصيده للنقط ميس

املركز السادس.
ــس فريق الطلبة  ــن جانبه انتك م
ــني  املبارات ــي  ف ــه  صحوت ــد  بع
املاضيتني، ليخسر أمام الصناعات 
ــي  ــة ٣ ـ ٢ ف ــة، بنتيج الكهربائي
ــاء امس  ــاراة التي أقيمت مس املب
ــعب الدولي،  االول في ملعب الش
ــن الدوري  ـــ٣٤ م ــة ال ــن اجلول ضم

العراقي.
ــذات اجلولة،  ــرى ب ــي مباراة أخ وف
ــاء  ــلبي لق ــادل الس ــم التع حس
ــط اجلنوب،  ــماوة وضيفه نف الس

مبلعب اإلدارة احمللي في السماوة.
الطلبة يسقط

ــام الصناعات  ــة أم ــقط الطلب س
ــش في  ــا انتع ــة، بعدم الكهربائي
ــراف  ــني حتت إش ــني املاضيت املبارات
املدرب اجلديد علي هادي، لكن احلظ 
ــد أن تلقى الفريق  لم يحالفه  ، بع
ــة الثالثة  ــرا في الدقيق هدفا مبك

بواسطة محمود أحمد.
ــودة للمباراة،  ــة الع ــاول الطلب وح
ــل  ــل تعدي ــن أج ــوة م ــط بق وضغ
ــعد  ــن مدافعه س ــة، ومتك النتيج
ــجيل التعادل في  ــم، من تس جاس
الدقيقة ٣٨، لكن مصطفى محمود 

أعاد التقدم للصناعات الكهربائية 
ــوط األول بدقيقة  ــل نهاية الش قب

واحدة.
ــاول الطلبة  ــوط الثاني ح في الش
ــاراة، وضغط بثقله  العودة إلى املب
بفضل حتركات مروان حسني وعبد 

القادر طارق.
ــن إدراك  ــني، م ــروان حس ــن م ومتك
ــي الدقيقة ٦٥  ــادل للطلبة ف التع

من املباراة.
وتوغل أحمد إياد، بدفاع الصناعات 
ــقط  يس أن  ــل  قب ــة،  الكهربائي
ويطالب العبوا الطلبة بركلة جزاء 
ــتئناف  ــار إلى اس ــن احلكم أش لك

اللعب.
ــد  قائ ــجل  س  ٧٧ ــة  الدقيق ــي  وف
ــن  حس ــة  الكهربائي ــات  الصناع
ــي الدقيقة  محمد، هدفا جميال ف

٧٧، ليضع فريقه في املقدمة.
ــة ألفضليته والضغط   وعاد الطلب
ــن  لك ــات،  الصناع ــى  مرم ــى  عل
ــاراة بفوز  ــي املب ــدوى لتنته دون ج

الصناعات الكهربائية.
ورفع الصناعات الكهربائية رصيده 
ــز الـ١٧،  ــة ٣٥ في املرك ــى النقط إل
ــة عند  ــد الطلب ــد رصي ــا جتم فيم

النقطة ٤٣ في املركز التاسع.

تعادل سلبي
ــت  جمع ــي  الت ــة  الثاني ــاراة  املب
ــماوة صاحب األرض واجلمهور  الس
ــوب، انتهت  ــط اجلن ــع ضيفه نف م

سلبية.
ــماوة  وهي املباراة األولى ملدرب الس
ــذي كان  ــمير كاظم، ال ــد س اجلدي
ـــ٣ التي  ــعى خلطف النقاط ال يس
ــض  ــاد بع ــة باالبتع ــه أريحي متنح

الشيء عن منطقة الهبوط.
ــده إلى  ــوب، رصي ــط اجلن ــع نف ورف
ــز الـ١٢، فيما  ــة ٣٤ في املرك النقط
ــده إلى النقطة  ــماوة رصي رفع الس

٢٨ في املركز الـ١٨.
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بوغبا  بول  الفرنسي  النجم  تسريحات  أثارت  لطاملا 
تسريحات  عن  الختالفها  وذلك  اإلعالم،  وسائل  حديث 
باأللوان،  وتنوعا  «بهرجة»  أكثر  فهي  العادية،  الشعر 
وخطفا لألنظار، ولكن ما ال يعرفه كثيرون أن شابا عراقيا 
هو  السنوي  التسريحات.أحمد  لتلك  املدبر  العقل  هو 
أتاحت  العمر،  من  الـ٢٩  يتجاوز  لم  شاب،  عراقي  حالق 
الرسمي. البرمييرليغ  جنوم  حالق  يصبح  أن  موهبته  له 
بعد  املنزل،  في  كموهبة  احلالقة  ممارسة  السنوي  وبدأ 
أن هاجر مع عائلته من بغداد للعاصمة اإلجنليزية لندن 
عندما كان يبلغ من العمر ثمانية أعوام، ليصقل موهبته 
عائلته  أفراد  شعر  حالقة  ثم  بنفسه،  شعره  بحالقة 

وشقيقه  السنوي  قرر   ،٢٠١٣ عام  اجليران.وفي  وأبناء 
 ،«A Star Barbers» افتتاح محل حالقة أطلقا عليه اسم
قبل أن يحصل على عمل يتمثل بحالقة الشعر لالعبي 
سكاي  عاما.ونقلت   ٢١ حتت  اإلجنليزي  تشلسي  نادي 
نيوز عن السنوي قوله «بينما كنت أقوم بحالقة الشعر 
األيام  من  يوم  في  تلقيت  الشباب،  تشلسي  لالعبي 
جون  ل تشلسي  األول  الفريق  قائد  من  هاتفية  مكاملة 
وحالقة  التدريب،  ملركز  احلضور  مني  طلب  الذي  تيري، 
شعره».ومن هنا بدأت احلكاية، فبعد حالقته لشعر قائد 
الالعب  زمالء  بدأ  تيري،  السابق جون  اإلجنليزي  املنتخب 

في تشلسي بطلب السنوي حلالقة شعرهم.

 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:
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ــي في  ــة واالطالع جزء اساس ــرة ومتنوعة واملطالع ــة الناس كثي ثقاف
ــى افكار  ــن رؤية ورؤى عل ــا فيها م ــا العامة مل ــاة ومكوناته ــيرة احلي س
االخرين وكذلك تقبل النقد واحترام الرأي االخر واالستماع بكثرة واخذ 
ــي حياتنا ملا فيها  ــتدامة ف ــا ينفعه .. اليوم باتت الرياضة ثقافة مس م
ــات العالم ومنها  ــة في العالم وتدرس في جامع ــن علم وعلوم ومنزل م
ــفارات فيها من امللحقيات  ــر لنا س العراق وفي جميع دول العالم تنتش
ــكرية واالعالمية لكن ينقصها ملحق رياضي والتي لو  التجارية والعس
ــب كثيرة منها تنظيم  ــدت وفعلت بصورة صحيحة حلققنا مكاس اوج
معسكرات واتفاقات رياضية واستقدام خيرة املدربني وتسهيل احلصول 
ــة مفهومة  ــذا يدخل من رؤي ــدان العالم وكل ه ــيرات  لبل ــى التأش عل
ــل مقدمتنا هذه اليوم  ــرة على رقي وعظمة بالدنا في اخلارج ومدخ ونظ
ــتقبلية عنه  ــي لكرة القدم وخاصة في الرؤية املس ــو املنتخب الوطن ه
ــارة حيث لم  ــي وبعيدا عن اخلس ــرة مع املنتخب التونس ــاراة االخي واملب
ــة الثقافة  ــيني وهنا تكمن معلوم ــن الالعبني االساس ــتة م يلتحق س
ــاراة بكرة القدم فكيف اذا كانت حرب ودعوتهم  عند الالعبني فهذه مب
ــع  ــالم اجلمهوري وبحضور واس للدفاع عن البلد ففي املباراة يعزف الس
ــي واجلالية العراقية لكني اقول هذه ثقافة العبينا  من اجلمهور التونس
ــديد وهذه هي ثقافة العقود اخلرافية مع االندية ورفضهم  لالسف الش
ــمعة العراق  ــتهتار بعينه ووصفه وس ــم هو االس ــاق مع زمالئه االلتح
ــف لهؤالء  ــذار حقيقية ولم جند عقوبة رادعة لالس ــة وبدون اع اخلارجي

ومتثل تهديدا ملستقبل الكرة 
كان  اذا  ــذا  ه ــة  العراقي
ــتقبل وما  ــرة اصال مس للك
ــة وعي وادراك  تهربهم اال قل
ووقاحة وجفاء وعدم اهتمام 
ــن  ــرة وكان م ــر الك بجماهي
ــع  م ــم  معاقبته ــن  االحس
انديتهم ومنعهم من اللعب 
ــم  انديته ــي  ف ــتقبال  مس
ــة  قوي ــرارات  بق ــب  واملنتخ
ــذه املبارات جاءت  وجريئة وه
ــيا االخيرة  بعد نهائيات اس

ــة وهو بدون  ــن التصفيات املونديالي ــرات ان املنتخب قريب م ــع املؤش م
ــهر وكان بحق  ــرة اش ــلم كاتانيش مهمته قبل عش ــتقرار منذ تس اس
ــه اذا بقي على  ــل حليف ــيكون الفش ــال وبدون طعم او رائحة وس فاش
ــتراكه  ــلمه التدريب رغم اش هذه احلالة حيث لم يترك بصمة منذ تس
ــاركة وال نعرف ماذا  ــعودية وقوة الفرق املش في الدورة الرباعية في الس
ــز املدرب على الالعبني احملترفني  ــد هذا املدرب واليوم نحتاج الى تركي يري
ــهرين وهم في  في اخلارج النهم في دوريات قوية وانهوا الدوريات قبل ش
ــيكون هنالك تقبال لعضالتهم  ــترخاء  وفي عودتهم س استراحة واس
للتدريب براحة تامة عكس العبينا حيث ستكون عضالتهم متشنجة 
ــد االعصاب وما  ــديد وش ومتعبة واحيانا ممزقة نتيجة االرهاق واحلر الش
ــد  ــظ في مباراة اجلوية والزوراء االخيرة من االحتكاك والوقوع والش لوح
ــب للتجمع وهذا  ــوة املنتخ ــاف الدوري ودع ــي وكان االرجح ايق العضل
ــادة الروح الى الالعبني  ــن من اللعب املتبقي وفي هذه االجواء واع احس
ــف اصبح وضع الكرة العراقية غير  ــكرات خارجية ومع االس في معس
معروف واقرب للضبابية وهذه طامة كبرى وكل هذا يسجل على االحتاد 
ــام خصوصا وان االحتاد  ــى قادم االي ــه الضعيف في تدريبه ونخش ومدرب
فيه ضعف القرار وخاصة بعد جتديد عقد املدرب وهللا في خلقه شؤون.

@¥i@¥j«˝€a@Úœb‘q
ÂüÏ‹€@ı¸Ï€aÎ@Ü‘»€a

فاهم حسن فتاح

اِّـنتخب قريب من التصفيات اِّـونديالية 
وهو بدون استقرار منذ تسلم كاتانيش 
مهمته قبل عشرة اشهر وكان بحق 
فاشال وبدون طعم او رائحة وسيكون 
الفشل حليفه اذا بقي على هذه الحالة 
حيث لم يرتك بصمة منذ تسلمه 
التدريب رغم اشرتاكه َّـ الدورة الرباعية 
َّـ السعودية وقوة الفرق اِّـشاركة وال 
نعرف ماذا يريد هذا اِّـدرب

@›mb‘€a@o”Ï€a@ø@ÊbéÓfl@¡–„@Âfl@Ú�‘„@—�±@ıaâÎå€a
lÏ‰¶a@¡–„@…fl@fiÖb»nÌ@ÒÎb‡é€aÎ@NNÚj‹�€a@‚åËÌ@pb«b‰ñ€a@Î

الجولة الرابعة والثالثين من الدوري العراقي الممتاز
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نبض الشارع
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احملترف  مع  تعاقده  اجلوية  القوة  نادي  جدد 
السوري زاهر ميداني ملدة موسم آخر، ووقّع 

الالعب العقد امس اإلثنني بشكل رسمي.
جاسم  للنادي  اإلدارية  الهيئة  عضو  وقال 
كاطع في تصريحات ان «اإلدارة حسمت أمر 
احملترف السوري زاهر ميداني من خالل جتديد 

عقده للموسم املقبل».
الالعبني  من  ميداني  زاهر  «يعد  وأضاف: 
املميزين بصفوف القوة اجلوية وقدم موسما 

استثنائيا مع الفريق».
وتابع: «جتديد التعاقد مع ميداني جاء برغبة 
وتوصية من املدرب أيوب أوديشو ومن املنتظر 
أن يحدد اجلهاز الفني قائمة احملترفني الذين 

سيمثلون الفريق في املوسم املقبل».
بالدوري  يحترف  ميداني  زاهر  أن  إلى  يشار 

العراقي منذ أكثر من ٧ مواسم.

Ô„aÜÓfl@äÁaã@âÏé€a@Ü‘«@ÖÜØ@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a

قدم مدرب النجف ثائر جسام استقالته من تدريب الفريق، بعد اخلسارة التي تلقاها أمام 
عضو  املمتاز.وقال  الدوري  من   ٣٤ اجلولة  في  رد  دون  بهدف   ، املاضي  األحد  مساء   احلدود 
الهيئة اإلدارية لنادي النجف علي هاشم في تصريحات أن املدرب قدم استقالته بعد أن 
وصل الفريق إلى حالة معقدة وفقد املدرب لغة التفاهم مع الالعبني وتراجع نتائج الفريق، 
وبدورها اإلدارة احترمت قراراه وقبلت تلك االستقالة.وكشف أن اإلدارة سمت املدرب الشاب 
جاسب سلطان مدربًا مؤقتًا للفريق في اجلوالت األربع املتبقية من الدوري ويساعده حيدر 
املدرب  مع  مفاوضات  هناك  أن  إلى  الزهرة.وأشار  عبد  املرمى محمد  ومدرب حراس  عبودي 
األيام  خالل  تسميته  حسم  إلى  ونأمل  املقبل،  املوسم  في  الفريق  لتولي  أحمد  حسن 
املقبلة.يشار إلى أن جاسب سلطان هو املدرب الثالث الذي يقود النجف، حيث بدأ املوسم 

مع مظفر جبار ومن ثم ثائر جسام قبل أن يستقبل األخير.

›ÌÜj€a@ÖÜ§@ÒâaÖ�aÎ@—v‰€a@kÌâÜm@Âfl@›Ó‘néÌ@‚béu

رئيس  مستشار  اصدر 
الرياضة  لشؤون  الوزراء 
رسمياً  بياناً  بنيان   اياد   ،
تتحدث  التي  االنباء  بشأن 
مدرب  حرمان  عقوبة  عن 
السابق  الوطني  املنتخب 
حمد.وانتشرت  عدنان 
املرئية  االعالم  وسائل  في 

التواصل  ومواقع  واملكتوبة 
بأن  تفيد  انباء  االجتامعي، 
محروم  حمد  عدنان  املدرب 
من تدريب املنتخب الوطني 
الصدد  احلياة.وفي هذا  مدى 
قال بينان في بيان    إنه «يثار 
موضوع  واالخر،  احلني  بني 
املدرب العراقي احملترف عدنان 
لغط  يتردد  حيث  حمد، 

مشاع ، سيما في االوساط 
واالجتماعية  الرياضية 
الى  تعرض  قد  انه  العامة، 
التدريب  من  احلرمان  عقوبة 
غير  وبانه  احلياة  مدى 
الى  بالدخول  له  مسموح 
العراقية».واوضح  االراضي 
والتدقيق،  التمحيص  «بعد 
اي  وجود  بعدم  لدينا  تأكد 

املدرب  عقوبة رسمية بحق 
ما  وبحسب  حمد،  عدنان 
من  رسمية  كتب  من  ورد 
والرياضة  الشباب  وزارة 
املركزي»،  القدم  كرة  واحتاد 
العقوبة  امر   » ان  موضحا 
االعالم  وسائل  في  املشاع 
اجلماهير  تتداوله  والذي 
قانوني  سند  له  يوجد  ال 

بيانه  بنيان  صريح».وامت 
بأن  نؤكد  «عليه  بالقول، 
كفاءة  حمد،  عدنان  املدرب 
مزاولة  له  ويحق  تدريبية 
وطنه  في  التدريبي  العمل 
هذا  حضن  وان  يشاء  متى 
ابنائه  جلميع  يتسع  الوطن 
وان رعاية الدولة البنائها امر 

ال مناص منه».

Üª@Êb„Ü«@Êbfläy@ÚiÏ‘«@Êdíi@�b„bÓi@âÜñm@ıaâãÏ€a@Úçbˆâ



السعداوي

ــد املهدي،  ــوزراء عادل عب ــدر رئيس ال أص
ــاً جديداً يهدف  ــوماً حكومي مؤخرا مرس
ــلحة  ــلطة الفصائل املس إلى تقييد س
ــا  ــة لدمجه ــن احلكوم ــة م ــي محاول ف
ــي العراقي،  ــش النظام ــي صفوف اجلي ف

بحسب ما نقلته وكالة رويترز لألنباء.
ــاعدت الفصائل املسلحة التحالف  وس

ــات املتحدة  ــه الوالي ــذي قادت ــي ال الدول
ــي دحر تنظيم  ــة، والعراقيني، ف األميركي
ــرز لألنباء أن  ــة رويت ــت وكال ــش ونقل داع
ــوم بإغالق  ــي املرس ــوزراء أمر ف ــس ال رئي
ــلحة داخل  جميع مقرات الفصائل املس
ــك الفصائل  ــا، مخيّراً تل ــدن وخارجه امل
أو  ــي  السياس ــل  العم ــني  ب ــلحة  املس

األمني.
ــة املقار  ــالق كاف ــدي إغ ــد امله ــرر عب وق
ــد  ــم أي من فصائل احلش التي حتمل اس

الشعبي.
ــلحة  ــس الوزراء الفصائل املس وخير رئي
أو  ــلحة  املس ــوات  للق ــام  االنضم ــني  ب
ــي وفق  ــل السياس ــي العم ــراط ف االنخ

قوانني األحزاب.
وحسب البيان الذي صدر عن مكتب رئيس 
ــد أي فصيل يعمل  ــع تواج ــوزراء ، «مين ال

سرا أو علنا خارج هذه التعليمات».
ــوزراء الفصائل حتى ٣١  ــل رئيس ال وأمه

من متوز لاللتزام بالقرار اجلديد.
ــاء  االنب وكاالت  ــت  اهتم ــك  ذل ــى  ال
ــوزراء عادل  ــس ال ــر رئي ــات بام والفضائي
ــلحة  ــدي بدمج الفصائل املس عبد امله
ــع مقراتها  ــوات األمنية وغلق جمي بالق

وتصدير نفط اقليم كردستان.
ــادر ان رئيس مجلس  ــض املص وقالت بع
ــلحة،  ــوزراء، القائد العام للقوات املس ال
ــر الديواني  ــد املهدي، اصدر األم عادل عب
ــأن تعمل جميع  ــم ٢٣٧ القاضي ب ذا الرق

قوات احلشد الشعبي كجزء من القوات 
ــها من  ــلحة العراقية ويعني رئيس املس
ــلحة،  ــام للقوات املس ــد الع ــل القائ قب
ــرات الفصائل  ــر بغلق جميع مق كما أم

املسلحة داخل املدن وخارجها.
واضافت ان االمر يقضي بدمج الفصائل 
ــة، وأن  ــوات النظامي ــي الق ــلحة ف املس
ــلحة أي ارتباط  تقطع كل الوحدات املس
سياسي بأي تنظيم، كما مينع الفصائل 

ــلحة التي تختار العمل السياسي  املس
من حمل السالح.

ــع الفصائل  ــر الديواني جمي ــزم األم ويل
ــدة  اجلدي ــح  اللوائ ــق  بتطبي ــلحة  املس

بحلول ٣١ متوز اجلاري.
ــار الصدري،  ــم التي ــب زعي ــى ذلك رح ال
ــرار رئيس الوزراء عادل  مقتدى الصدر، بق
ــأن ضم كافة تشكيالت  عبد املهدي بش
ــلحة  املس ــوات  للق ــعبي  الش ــد  احلش
العراقية، مطالباً سرايا السالم أن تكون 
ــرارات بعد إعالنه فك  املبادرة لتنفيذ الق

ارتباطه بهم .
ــى موقع  ــدة عل ــي تغري ــدر ف ــال الص وق
ــن رئيس مجلس  ــر» إن «ما صدر ع «تويت
ــعبي أمر  ــد الش ــوزراء مبا يخص احلش ال
ــة نحو بناء  ــوة أولى صحيح مهم وخط

دولة قوية ال تهزها الرياح من هنا وهناك، 
ــدم تطبيقها  ــدي قلقي من ع ــي أب إال أنن

بصورة صحيحة».
ــا أيضاً  ــا يهمني هن ــدر «م ــاف الص وأض
ــرت  ــي أم ــالم الت ــرايا الس ــون س أن تك

ــادرة األولى  ــابقاً هي املب ــها س بتأسيس
ــر  ــا، وعلى األخ أبو ياس ــك ومن فوره لذل
ــوراً وذلك بغلق املقرات وإلغاء  التطبيق ف

االسم وغيرها من األوامر».
ــا أعلن انفكاكها  ــع الصدر «ومن هن وتاب
عني انفكاكاً تاماً ال شوب فيه، فيما إذا 

أحلقت باجلهات األمنية الرسمية».
ــي تغريدة على موقعه في  وقال الصدر ف
ــن رئيس مجلس  ــر“: إن ”ما صدر ع ”تويت

ــعبي أمر  ــد الش ــوزراء مبا يخص احلش ال
ــو  ــة نح ــى صحيح أول ــوة  ــم وخط مه
ــاح من هنا  ــة قوية ال تهزها الري ــاء دول بن

وهناك.
اصدر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام 

ــد املهدي،  ــلحة، عادل عب ــوات املس للق
ــم ٢٣٧  القاضي  ــي ذا الرق ــر الديوان األم
ــد الشعبي  بأن تعمل جميع قوات احلش
ــلحة العراقية  ــوات املس ــزء من الق كج
ــد العام  ــل القائ ــها من قب ــني رئيس ويع
ــلحة، كما أمر بغلق جميع  للقوات املس
ــلحة داخل املدن  ــرات الفصائل املس مق

وخارجها.
ــلحة  ويقضي األمر بدمج الفصائل املس
ــة، وأن تقطع كل  ــوات النظامي ــي الق ف
ــي  ــلحة أي ارتباط سياس الوحدات املس
بأي تنظيم، كما مينع الفصائل املسلحة 
ــي من حمل  التي تختار العمل السياس

السالح .
ــع الفصائل  ــر الديواني جمي ــزم األم ويل
ــدة  اجلدي ــح  اللوائ ــق  بتطبي ــلحة  املس

بحلول ٣١ متوز اجلاري.
ــر الديواني،  ــى األم ــل عل ــي أول رد فع وف
أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
ــكاكاً تاماً  ــالم انف ــرايا الس انفكاك س
ــن رئيس مجلس  ــاد مبا صدر ع عنه، وأش
ــد الشعبي، وقال  الوزراء مبا يخص احلش
ــي «تويتر»: إن  ــي تغريدة على موقعه ف ف

ــوزراء مبا  ــس مجلس ال ــا صدر عن رئي «م
يخص احلشد الشعبي أمر مهم وخطوة 
ــة قوية ال  ــو بناء دول ــى صحيحة نح أول

تهزها الرياح من هنا وهناك».
وجاء في األمر أنه:

ــات املصلحة العامة،  ــاء على مقتضي بن
ــتنادا الى الصالحيات املمنوحة لنا  واس
ــدور الكبير  ــتور، واميانا بال ــب الدس مبوج
ــعبي،  ــد الش ــه مقاتلو احلش ــذي يؤدي ال
وضمانا لتحصني قواته داخليا وخارجيا 

ــك القوات،  ــيابية عمل تل ومراعاة النس

تقرر ما يأتي:
ــد الشعبي  ١ - تعمل جميع قوات احلش
ــلحة،  ــن القوات املس ــزء ال يتجزأ م كج
ــري على  ــع ما يس ــا جمي ــري عليه وتس
ــرد به نص  ــدا ما ي ــلحة ع ــوات املس الق
ــوات بامرة القائد  خاص، وتعمل هذه الق
ــق قانونها  ــلحة ووف العام للقوات املس
ــواب والضوابط  ــرع من مجلس الن املش
ــه. ويكون  ــادرة مبوجب الص ــات  والتعليم
ــد  ــة احلش ــس هيئ ــا رئي ــؤوال عنه مس
ــام  ــد الع ــه القائ ــذي يعين ــعبي ال الش
ــه جميع  ــط ب ــلحة وترتب ــوات املس للق

تشكيالت احلشد الشعبي.
ــع  ــن جمي ع ــا  نهائي ــي  التخل ــم  يت  -٢
ــل  ــا فصائ ــت به ــي عمل ــميات الت املس
ــعبي في املعارك البطولية  ــد الش احلش
ــش االرهابي،  ــان داع ــى كي ــاء عل للقض
ــكرية (فرقة،  ــتبدل بتسميات عس وتس
ــد  ــمل ذلك احلش ــواء، فوج، الخ)، ويش ل
العشائري او اي تشكيالت اخرى محلية 
او على صعيد وطني، كما يحمل افرادها 
الرتب العسكرية املعمول بها في القوات 

املسلحة ايضا.
ــرادا  اف ــدات،  الوح ــذه  ه ــع  تقط  -٣
ــكيالت، اي ارتباط سياسي او امري  وتش
ــار اليها  ــابقة املش من التنظيمات الس

في الفقرة (٢) اعاله.
ــي ال تلتحق  ــل الت ــتطيع الفصائ ٤- تس
ــى  ال ــول  تتح ان  ــلحة  املس ــوات  بالق
ــة لقانون  ــية خاضع ــات سياس تنظيم
ــل  العم ــط  وضواب ــني  ولقوان ــزاب  االح
ــائدة، ومينع  ــي الس ــي واجملتمع السياس
ــازة وملقتضيات  ــالح اال باج حملها للس
حماية مقراتها املدنية وقياداتها كما هو 

حال بقية التنظيمات السياسية.
ــد  ــكرات جتمع قوات احلش ٥- حتدد معس

الشعبي متاما كما حتدد بالنسبة لبقية 

ــاحات  ــع س ــلحة، وتخض ــوات املس الق
ــد لنظام املعركة الذي يتم  تواجد احلش
ــياقات املعمول بها  اقراره على وفق الس

في القوات املسلحة.
ــم  ٦- تغلق جميع املقرات التي حتمل اس
فصيل من فصائل احلشد الشعبي سواء 

في املدن او خارجها.
ــلح يعمل  ــع تواجد اي فصيل مس ٧- مين
سرا او علنا خارج هذه التعليمات ويعتبر 

خارجا عن القانون ويالحق مبوجبه.
ــب االقتصادية او  ــق جميع املكات ٨- تغل
ــح  ــدات او املصال ــيطرات او التواج الس

ــد لعمل  ــارج االطار اجلدي ــة  خ املؤسس

وتشكيالت احلشد الشعبي كمؤسسة 
تعتبر جزءاً من القوات املسلحة.

ــخ ٢٠١٩/٧/٣١ موعدا نهائيا  ٩- يحدد تاري
ــة لالنتهاء من  ــع الترتيبات النهائي لوض

العمل مبوجب هذه الضوابط.
ــيتم اصدار اوامر الحقا لهيكلية  ١٠- س

هيئة احلشد الشعبي وتشكيالتها.
عادل عبد املهدي

رئيس مجلس الوزراء
القائد العام للقوات املسلحة   

ــدة النتفاضة  ــرى اخلال ــوم الذك متر الي
معسكر الرشيد يوم الثالث من متوز من 
عام ١٩٦٣ بقيادة ضابط الصف البطل 
ــريع  ومجموعة  ــن س ــهيد حس الش
ــكريني واملدنيني  ضد  ــن رفاقه العس م
ــباط األسود من عام ١٩٦٣  انقالبيي ش
،الذين ادخلوا العراق في متاهات مازلنا 

نعاني من اثارها السلبية ..
ــر  ــت عليه ثورة الرابع عش ــا أقدم إن م
ــام ١٩٥٨ من اجنازات  ــوز اجمليدة ع من مت
ــدت كل األعداء  ــه مهمة حش تاريخي
ــرروا من تلك  ــن تض ــني والذي التقليدي

االجنازات املهمة سواء في امليدان 
أو  ــي  السياس أو  ــادي  االقتص

االجتماعي ،
ــم واالصطفاف  ــدة قواه ــى وح إل
ــع األعداء التقليدين من أنظمة  م
ــة   الدولي او  ــة  اإلقليمي ــم  احلك
واحلصول على كل إشكال الدعم 
لالنقضاض على ثورة الرابع عشر 
من متوز وقيادتها والقوى املساندة  

و الداعمة لها بكل الوسائل ،
ــازات التي حتققت  الن حجم االجن
ــدة يفوق  ــورة اجملي ــالل عمر الث خ

ــالن نظام  ــن إع ــدءا م ــور. ب ــد التص ح
ــا جمهوريا  ــراق نظام ــم  في الع احلك
ــداد اي حلف  ــف بغ ــن حل ــروج م ،واخل
املعاهدة املركزية الذي كان فيه العراق 
ــبه اإلقطاعي اداة فاعلة في  امللكي ش

ــعوب الوطنية   الضد من مصالح الش
ــد  وج ــذي  ال ــف  احلل ــتقاللها،  واس
أساسا حملاربة أنظمة وحركات التحرر 
ــرة  ــن دائ ــروج م ــك اخل ــي، وكذل الوطن
اجلنيه اإلسترليني التي كانت تتحكم 
ــادي  االقتص ــل  والتعام ــاد  باالقتص
ــة الثورة  ــا أقرت حكوم العراقي، وكم
ــريعات األخرى كقانون  القوانني والتش
ــوال  األح ــون  وقان ــي  الزراع ــالح  اإلص
ــاوى  ــذي س ــم ١٨٨  ال ــخصية رق الش
ــل املرأة  ــرأة مع الرجل وجع ــه امل مبوجب
ــلطة وتكليف  مشاركة في إدارة الس
ــة  نزيه ــورة  الدكت ــة  الراحل ــتيزار  اس
الدليمي  وزيرة للبلديات ، وهي أول امرأة 
ــواء في احمليط  ــون بهذا املنصب س تك

ــة  ــاك إضاف ــي ، وهن ــي او العراق العرب
ــريعات األخرى ،  ــني والتش ــى القوان إل
الدستور العراقي املؤقت الذي مبوجبه 
ــعب   ــم العالقة بني أبناء الش مت تنظي
ــك  ، وكذل ــد  اجلدي ــام  النظ ــلطة  وس

ــم ٨٠ الذي مبوجبه  ــريع القانون رق تش
ــن األراضي  ــن ٩٥ ٪ م ــر م ــر أكث مت حتري
ــركات  ــتثمار للش ــة من االس النفطي

النقطية العاملية االحتكارية .
ــدارس واملالعب وبعض  ــتخدمت امل اس
ــى  ال ــة  إضاف ــوادي  والن ــينمات  الس
ــالت مكانا العتقال  ــجون واملعتق الس
ــرات اآلالف من العراقيني وأضيف  عش
ــري قصر   ــلخ بش لتلك املعتقالت مس
الرحاب ، والذي اطلق عليه اسم قصر 
النهاية ، والنادي االوملبي في االعظمية  
ــطاء املراد  ــوادر والنش ــة الك , لتصفي

تصفيتهم بأبشع وسائل التعذيب .
العالقات بني حلفاء الوضع اجلديد لم 
ــذت تنخرها  ــتمر طويال حيث  أخ تس

ــلطة   ــات على قيادة هرم الس الصراع
ــدر و يراق  ــدم يه ــرار، و ال ــلطة الق وس
ــهداء  للقادة والوطنيني من أمثال الش
ــه ومحمد  ــن عوين ــالم عادل وحس س
ــم  ــد الرحي ــس وعب ــو العي ــني أب حس

ــم  وخزعل  ــريف وعبد الكرمي قاس ش
ــر  طاه ــي  ووصف ــدة  واجل ــعدي  الس
ــد محمد  ــي  وماج ــداوي واالوقات وامله
ــد  واملئات من  ــيخ احم أمني وطه الش
ــكريني  ــعبنا من العس خيرة أبناء ش
واملدنيني نساء ورجال . كل ذك لم يفت 
ــعبنا الذين صمموا  من عزمية أبناء ش
ــن ذلك النظام الدموي  على اخلالص م
ــن بقى في  ــواء م ــت ، س ــرع وق وبأس
القوات املسلحة اوخارجها الكل كان 
لهم الثقة واألمل في اخلالص ، وبعمل 
ــام اخلاليا  ــي التح ــل نظيره ف مثابر ق
ــلحة  ــواء في القوات املس ــة س احلزبي
ــة عمل من  ــكيل جلن وخارجها  مت تش

ــاط الصف غير  ــاط وضب ــض الضب بع
ــم إلى احلزب   ــوفني في انتمائه املكش
ــرية متناهية ، وسط تلك  وعملوا بس
ــا عنها في مكان  ــروف التي حتدثن الظ
سابق ، وبتنسيق مشترك في كل من 
معسكر التاجي والوشاش ومعسكر 
ــوم  ــى ي ــالف عل ــل اخت ــيد حص الرش
التنفيذ وساعة الصفر احملددة ، وكانت 
ــيد  ــكر الرش مهمة التنفيذ في معس
بإمرة ضابط الصف الشجاع املرحوم 
ــن سريع . ولكن الذي حصل ليلة  حس
التنفيذ مت إيصال إشارة تأجيل التنفيذ 
لساعة الصفر إلى موعد آخر وان خبر 
ــى منفذي العمل  التأجيل لم يصل إل

في معسكر الرشيد .
ــاعة  ــاق على س ــام وقت االتف ــي مت وف
ــق عليها قامت مجموعة   الصفر املتف
ــيد بقيادة  ــكر الرش التنفيذ في معس
ضابط الصف حسن سريع من تنفيذ 
ــيطرة  ــتطاعوا من الس ــب واس الواج
ــن  ــعة م ــزاء واس ــى أج ــة عل الكامل
ــيد ولكن العقبة التي  ــكر الرش معس
ــال تلك االنتفاضة   ــاهمت في إفش س
ــد التنفيذ ، و تأخير  االختالف في موع
كسر سجن رقم واحد الذي كان يضم 
املئات من الضباط وضباط الصف ومن 
ــكرية ، وكذلك  ــتى الصنوف العس ش
ــني  املدنيني ، وجراء تردد ضابط  املعتقل
الصف خلف شلتاغ في تنفيذ الواجب  
ــلبي ، ولكن قوة  كان أيضا له اثره الس
ــني زرعت الرعب واخلوف  وإرادة املنتفض
ــؤولني اذ كيف  في نفوس أقطاب املس
ــزت منذر الو  ــدق ( البيرية ) احتج نص
ــاعده ومن معه من أقطاب  نداوي ومس
ــكر،  ــام  الذين حضروا الى املعس النظ
ــل  ــض منهم  يتوس ــف كان البع وكي

باملنتفضني اإلبقاء على حياتهم .
ــاة التي كان  ــر واألن ــجاعة والصب الش
ــادة االنتفاضة  فاقت حد  يتمتع بها ق
التصور عندما ابقوا على حياة أسراهم 
قائلني لهم  نحن لسنا مثلكم ميالني 
ــنحيلكم الى  ــا س ــدم وإمن ــفك ال لس
ــتقتص  ــة علنية س ــم قضائي محاك
ــا ارتكبتم من اجلرائم  منكم .  جراء م
ــعبنا ، وكان يردد معظم   بحق ابناء ش
ــنجازيكم خيرا  ــر س من وقع في األس

على حسن تعاملكم معنا
وما ان متكن البعث من استعادة األمور 
ــوا بإجراء محاكمات  الى صاحله ، قام
صورية لم تستمر طويال أعلنت إحدى 
ــاتها على الهواء مباشرة ولكن  جلس
ــادة االنتفاضة  ــة جأش وصالبة ق رباط
ــم ضد  ــروعية عمله ــم مبش واعتزازه
ــدار  ــي إص ــل ف ــباط عج ــي ش انقالب
اإلحكام القاسية والتي قضت بإعدام 
ــيد في ٣  ــكر الرش ــد حركة معس قائ
ــه باإلعدام  ــن رفاق ــة م ــوز ومجموع مت

ــن امللفت لالنتباه  ــا بالرصاص . وم رمي
ــذي  االنتفاضة لم يبلغ  ــض منف ان بع
ــن القانونية اي عمر ثمانية عشر  الس
عاما ، ولكنهم غيروا أعمارهم لغرض 
تنفيذ أحكام اإلعدام  وخصوصا على 

من أبقى على حياة حازم جواد .

ــريع عن  ــن س ــد اعلن البطل حس لق
ــكيل حكومة وحدة وطنية تضم  تش
سائر القوى الوطنية والدميقراطية من 

املدنيني
ــي تلك  ــب ف ــه اي منص ــذ ل ــم يتخ ول
احلكومة وحتى رفاقه املشاركني معه 
ــارت محاكمته  ــة . وص ــي االنتفاض ف
ــة  ــجاعة والبطول ــال للش ــه مث ورفاق

بوجه القتلة
مجدا البن السماوة البار حسن سريع 
ــه امليامني في ذكرى انتفاضتهم  ورفاق

الباسلة
التعريف بالشهيد حسن

ــل االربعينات  ــي اوائ ــهيد ف ــد الش ول
ــماوة  ــة فالحية في ريف الس من عائل
ــيرة حجام ) املعروفة  وحتديدا من (عش
بوطنيتها. ولم يكن حسن ابن العائلة 
الوحيد، بل، كان له اخوة واخوات. نفى 
االقطاعيون عائلة حسن من املنطقة 
لت  بسبب قتلها احد االشخاص فرحّ
ــر) التابعة  ــثاثة (عني مت العائلة الى ش

ــثاثة  ــالء. وفي ش ــة كرب ــى محافظ ال
ــة فالحية ايضا  ــن في بيئ ترعرع حس
واكمل دراسته االبتدائية، وبسبب من 
ــد نفقات  عدم امكانية العائلة من س
ــاروا  اخت ــم  وعيه ــك  وكذل ــة  الدراس
ــكرية،  ــو العس ــهل وه ــق االس الطري
ــة قطع املعادن  فالتحق حسن مبدرس
في معسكر الرشيد وصار الحقا صف 
ــف ولذكائه  ــب عري ــة نائ ــط برتب ضاب
وقدراته عني معلما في نفس املدرسة. 
ــدى قريباته ورزقا  ــن من اح تزوج حس
ــاكرية  ــي حي الش ــكنا ف ــة وس طفل

الشعبي.
كان حسن عنصرا فاعال في التحضير 
وتنفيذ االنتفاضة فهو الذي هيأ املكان 
الختباء املنفذين في وحدته وهو الذي 
ــر  اعتقل الضابط اخلفر وهو الذي كس
ــالح ووزع السالح على  ــجب الس مش
ــذي اطلق الرصاصة  املنتفضني وهو ال
لبدء االنتفاضة وكان املوجه الرئيسي 
ــاعة  لها. في االجتماع االخير في الس
ــن ليلة  ــف م ــرة والنص ــة عش الثاني
االنتفاضة في احد اكواخ كمب سارة 

حيث توزيع املهام اقسم حسن:
 ( نقسم بتربة هذا الوطن ان نحرره من 

رجس اجملرمني).
ــا على  ــة جواب ــة الصوري ــي احملكم وف

سؤال رئيسها :
ــا  رئيس ــر  تصي ان  ــد  تري ــل  ه ـــ  ـ

للجمهورية؟
ــ اجاب حسن ( ما أردت ان اصير رئيسا 
ــي  ــرا ف ــا كبي ــة ا و ضابط للجمهوري
ــقاط حكومتكم  اجليش ! امنا اردت اس
ــالم عارف من  ــول عبد الس ــف حت .. كي

عقيد الى مشير برمشة عني ... !؟
ــه في  ــن رفاق ــع ٣٠ م ــن م ــدم حس اع
ــي الوجبة االولى، رميا  ١٩٦٣/٧/١٣ ، وه
ــور  ــول املأث ــردد الق ــاص وكان ي بالرص
ــجن لي مرتبة والقيد الي خلخال  الس
ــعب مرجوحة االبطال.  واملشنقة ياش
ثم هتف باسم احلزب والشعب وامتزج 
صوته مع لعلعة الرصاص ميزق جسده 

الطاهر. 

12 قضايا

تم إيصال إشارة تأجيل التنفيذ لساعة 
الصفر إُّـ موعد اخر ولكن خرب التأجيل لم 
يصل إُّـ منفذي العمل َّـ معسكر الرشيد

رئيس الوزراء يخري 
الفصائل بني االنضمام 
للقوات اِّـسلحة أو 
االنخراط َّـ العمل 
السياسي وفق قوانني 
األحزاب

تمكن البعث من 
استعادة األمور اُّـ 
صالحه فقاموا بإجراء 
محاكمات صورية لم 
تستمر طويال

الصدر
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عبد املهدي



تشترك عمان في حدود برية مع ثالث دول، هي اإلمارات 
ــوب الغربي،  ــن اجلن ــي، واليمن م ــمال الغرب ــن الش م
ــترك  ــعودية من الغرب. وتش ــة الس ــة العربي واململك
ــني، هما  ــة مع دولت ــي حدود بحري ــا ف ــلطنة أيضً الس
ــتان. فيما يشكل بحر العرب حدود عمان  إيران وباكس
ــج عمان في  ــرقي، وخلي ــى اجلنوب الش ــاحلية إل الس

الشمال الشرقي.
ــرين، كان انعدام األمن  ــة القرن احلادي والعش في بداي
ــع اليمن؛ ما  ــدود العمانية، خاصة م ــن على احل يهيم
ــوار وجدران على امتداد أجزاء كبيرة من  متخض عن أس

احلدود، للحد من املشكالت وتطويق اخملاطر.
مان  لكن قبل اكتشاف احتياطيات النفط، لم تهتم عُ
ــواغل  ــيم حدودها وألن ش ــج األخرى بترس ودول اخللي
ــون الصحراء  ــم يجوب ــيطة، وه ــت بس ــكان كان الس
ــمية ال تعني  ــت احلدود الرس ــون قطعانهم؛ كان ويرع
ــية معينة أمرًا  ــر، ولم يكن الوالء لبقعةٍ سياس الكثي

ضروريًا.
ــلطة  ــدة التي تهيمن عليها س ــت األماكن الوحي كان
ــن املوانئ أو  ــرب م ــة بالق ــك الواقع ــي تل ــة؛ ه منظم
ــمس عصر  ــروق ش ــن ذلك تغير بعد ش ــات. لك الواح
ــدود بني الدول،  ــيم احل ــط، فبرزت احلاجة إلى ترس النف
ــف حديثًا، ما  ــني املكتش ــورد الثم ــة امل ــع ملكي لتوزي

أسهم في تشكيل مفهوم الدولة احلديثة.
ــمال  ــة املتحدة إلى الش ــارات العربي ــع دولة اإلم تق
ــدة بطول  ــدأ حدودهما املمت ــان، وتب ــي من عم الغرب
مان واإلمارات  ــني عُ ــالً عند النقطة الثالثية ب ٢٥٠ مي

والسعودية، ثم متتد شماالً إلى خليج عمان.
ــن أن كال البلدين عضوان في «مجلس  على الرغم م
ــة اإلمارات العربية  ــاون اخلليجي»، إال أن حكوم التع
ــي محاولة لوقف  ــدارًا حدوديًا؛ ف ــيدت ج املتحدة ش
ــدرات واإلرهاب  ــرعيني واخمل تدفق املهاجرين غير الش

بني البلدين.
ــدود  ــل احل ــوق كام ــذي يط ــي ال ــياج األمن كان للس
ــياحة وتداعيات أخرى  ــلبي على قطاع الس تأثير س
اجتماعية بسبب تقييد احلركة عبر احلدود. صحيحٌ 
ــن ٤٠ دولة حول  ــوق أكثر م ــة تط ــوار احلدودي أن األس
العالم، منذ سقوط حائط برلني في عام ١٩٨٩، إال أن 

معظمها يقع في منطقة الشرق األوسط. 
ــع خنادق  ــوار، ترتف ــع ارتفاع األس ــا هو احلال م وكم
ــائكة  ــالك ش ــراج مراقبة وكاميرات حديثة وأس وأب
ــن احلواجز  ــا العديد م ــعرات حركة، وأيضً ومستش

النفسية واالجتماعية بني الدول.
ا للنزاعات احلدودية تطورات إيجابية لم تضع حدً

وضع إعالن (أيار) ١٩٩٩ غير املتوقع بشأن النزاع القائم 
ا خلالف دام ثالثة عقود،  بني اإلمارات وسلطنة عمان؛ حدً
ــي،  ــام التعاون االقتصادي والسياس ــا فتح الباب أم م

وكان مبثابة تغيير جذري في ميزان القوى اإلقليمي.
ــات عامي ١٩٥٩  ــتندة إلى اتفاق غطت االتفاقية، املس
ــة، من أم  ــدود اإلماراتية العماني ــن احل ــزءًا م و١٩٦٠، ج
الزمول إلى الشرق من عقيدات، إلى احلدود الثالثية بني 

اإلمارات وعمان والسعودية.

ــي خطوة أخرى لتعزيز العالقات مع أبو ظبي؛ منحت  ف
ــي دولة اإلمارات حق امتالك  احلكومة العمانية ملواطن
ــود، كما أصدرت  ــلطنة، دون أي قي ــارات في الس العق
ــتركة لتعزيز التجارة والسياحة  الدولتان تأشيرة مش
ــورات اإليجابية، لم  ــى الرغم من هذه التط البينية.عل
ــبيل  تنته النزاعات احلدودية. ففي مايو ٢٠٠٠، على س
املثال، ظهرت تقارير عن مواجهات مسلحة بني القوات 

العمانية واإلماراتية على طول حدود رأس اخليمة.

النزاعــات  تتجــاوز  االقتصاديــة  اِّـصالــح 
الحدودية

ــات احلدودية  ــة، لم تعرقل النزاع ــالل العقود املاضي خ
ــن لتحقيق تعاون  ــعي البلدي ــي بقيت دون حل، س الت
ــباب وراء ذلك هو أن االقتصاد  اقتصادي أكبر. أحد األس

العماني صغير مقارنة مبعظم اجليران اخلليجيني.
ــلطنة ٧٠٫٧ مليار دوالر  ــاجت احمللي للس ــغ إجمالي الن بل
ــة بـ٦٨٦٫٧ مليار دوالر في اململكة  في عام ٢٠١٧، مقارن
ــي اإلمارات  ــعودية، و٣٨٢٫٦ مليار دوالر ف ــة الس العربي
ــار دوالر في قطر، و١٢٠٫١  ــة املتحدة، و١٦٦٫٩ ملي العربي

مليار دوالر في الكويت.
ــر محدودية،  ــط العمانية فأكث ــات النف ــا احتياطي أم
ــن احتياطيات جيرانها.  ــوف تنفد في وقت أقرب م وس
ــعار النفط إلى  ــك، أدى انخفاض أس ــة إلى ذل باإلضاف

عجز امليزانية خالل السنوات األربع املاضية.
ــغ العجز في عمان خالل عام ٢٠١٥؛ حوالي ١٧٪ من  وبل

ــع إلى ٢٠٪ في عام ٢٠١٦،  الناجت احمللي اإلجمالي، وارتف
وانخفض إلى ١٣٪ في عام ٢٠١٧ وإلى ٧٪ في ٢٠١٨.

ــى خفض الدعم  ــرت احلكومة إل ــة لذلك، اضط نتيج
ــة األخرى.  ــلع العام ــود والس ــكان والوق ــدم لإلس املق
ــواق احمللية  رَت على اقتراض األموال من األس ــا أُجبِ كم

والدولية، وإصدار سندات بأكثر من ١١ مليار دوالر.
ــية  عالوة على ذلك، خفضت ثالث وكاالت ائتمان رئيس
ــوب فيه»  ــر املرغ ــى «غي ــي إل ــن العمان ــف الدي تصني
ــل العديد  ــرة. ومث ــنوات الثالث األخي ــدى الس على م

مان من  ــي عُ ــرى، تعان ــط األخ ــرق األوس ــن دول الش م
ــام ٢٠١٦، وأثارت  ــت ١٧٫٥٪ في ع ــة مرتفعة، بلغ بطال
ــعبية في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨ ما  احتجاجات ش
ــد بخلق ٢٥ ألف  ــر احلكومة العمانية على التعه أجب

وظيفة وفرض حظر على توظيف املغتربني.
شكوك املاضي تعكر صفو التفاؤل باملستقبل

ــات اإلماراتية  ــرت العالق ــي ١٩٥٢ و١٩٩٩، م ــني عام ب
العمانية بأربع مراحل مختلفة:

ــيطرت  املرحلة األولى: ١٩٥٢-١٩٧١، عالقات متوترة س
عليها أزمة البرميي.

املرحلة الثانية: ١٩٧١-١٩٧٩، ذوبان اجلليد السياسي.
ــية  سياس ــات  عالق  ،١٩٧٩-١٩٩٩ ــة:  الثالث ــة  املرحل

واقتصادية أكثر دفئًا.
ــة: بعد مايو ١٩٩٩، نظرة متفائلة حول  املرحلة الرابع

شكوك املاضي.
قبل الثاني من (كانون األول) عام ١٩٧١، كانت سلطنة 
ــا. ونتيجة  ــن أراضيه ــارات جزءًا م ــر اإلم ــان تعتب عم
ــلطان قابوس بن  للنزاعات التاريخية، ورغم دعم الس
ــة املتحدة، خلَّف  ــعيد إلقامة دولة اإلمارات العربي س
ــد  ــيادة اإلقليمية ندوبًا في جس ــى الس ــراع عل الص

العالقات بني البلدين، على األقل حتى عام ١٩٧٩.
ــمت الفترة من عام ١٩٧١ إلى عام ١٩٧٩ بتقلبات  اتس
ــا اجلارتان، مع  ــات التي انتهجته كبيرة في السياس

ــة. فعلى  ــراف ثالث ــض وكذلك مع أط ــا البع بعضهم
ــتمرار، احلفاظ  ــقط باس ــت مس ــال رفض ــبيل املث س
ــع اإلمارات العربية  ــية كاملة م على عالقات دبلوماس

املتحدة ولم يكن لها سفير في أبو ظبي.
ــية أغضبت الشيخ  ــيرة الدبلوماس ورغم أن هذه املس
ــلطان  ا غير محدود للس زايد، فقد قدمت أبو ظبي دعمً
قابوس في احلرب ضد «اجلبهة الشعبية لتحرير عمان 

.«(PFLOAG)
ــزء كبير من  ــيارة مدرعة – ج ــت أبو ظبي بـ٢٨ س تبرع
ــانة اإلمارة احملدودة – إلخماد التمرد الشيوعي في  ترس
ــيخ زايد  ــة. ولم يكتف الش ــار العماني محافظة ظف
ــر  ــكري، بل وافق على نش بتزويد قابوس بالعتاد العس

ــوات املوالية  ــمح للق ــمال عمان، مما س ــه في ش قوات
للسلطان باالنتشار جنوبًا في جميع أنحاء ظفار .

ــة على التعاون،  ــارة الواضح على الرغم من هذه اإلش
ــني اإلمارات وعمان نتيجة اتفاقية  تدهورت العالقات ب
ــعودية عام ١٩٧٤، التي احتجت  احلدود اإلماراتية الس

ــزاء من  ــدت على أج ــا أع ــوة ألنه ــقط بق ــا مس عليه
األراضي العمانية. حتى بعدما أقنع اإلماراتيون العاهل 
ــم اخلريطة املتفق عليها  ــعودي بضرورة إعادة رس الس
ــام ١٩٧٤، ما أنهى مؤقتًا النزاع احلدودي الطويل،  في ع

إال أن القلق ظل مستمرًا ودفع عمان إلى تقدمي شكوى 

إلى «األمم املتحدة» في عام ١٩٩٩.
ــزاع احلدودي بني عمان وإمارة رأس اخليمة مرة  اندلع الن
أخرى في ٢٥ أكتوبر (تشرين األول) ١٩٧٧، ومن املفارقات 
أنه اليوم نفسه الذي اغتيل فيه سيف غباش، أول وزير 

دولة إماراتي للشؤون اخلارجية.
لم تستكمل اإلمارات وعمان ترسيم حدودهما البرية 
ــة عقدٍ من  ــام ٢٠٠٨، أي بعد قراب ــي ع ــتركة إال ف املش
ــد عقدٍ آخر  ــام ١٩٩٩. لكن بع ــدود املؤقتة ع ــاق احل اتف
ــر اإلماراتي»  ــرض «متحف اللوف ا في ٢٠١٧؛ ع ــدً وحتدي
ــندم العمانية باعتبارها  خريطة تظهر محافظة مس
ــتياء شعبيًا في  ا تابعة لدولة اإلمارات، ما أثار اس أرضً

السلطنة.
لم تنتهِ األزمة بتوضيح اإلمارات أن اخلطأ غير مقصود، 
وامتد اللغط حول مسندم، إلى اجلنسية التي منحتها 
ــن يقيمون  ــندم، الذي ــدد من عمانيي مس ــارات لع اإلم
ــل، منحت  ــاورة. وفي املقاب ــارة رأس اخليمة اجمل ــي إم ف

السلطات العمانية اجلنسية لعدد من مواطني اليمن 
في محافظتي حضرموت واملهرة .

ــاعد  ــذر عصام بن علي الرواس، مس ــي ذلك احلني، ح ف
ــة العمانية»، من  ــة للصناعات اليدوي ــة العام «الهيئ

«سرقة دولة اإلمارات للثروات واألعمال واآلثار العلمية 
ــلطنة». بالتزامن  ــة والثقافية العائدة للس والتاريخي
مع ذلك، اتخذت عمان قرارًا بإلغاء تصريح نشاط فرع 

«مصرف أبوظبي» في مجال السندات املالية.
ــة العمانية في  ــهر قالئل، أعلنت احلكوم بعدها بأش
ــت القبض على أعضاء في  ــة يناير ٢٠١٨ أنها ألق نهاي
ــس إماراتية كانت تراقب املواقع احلكومية  خلية جتس
والعسكرية. يعيد ذلك لألذهان القصص التي نشرتها 
ــلطات العمانية في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٠  الس
ــا بتهمة  ــؤوالً عمانيً ــن ٢٠ مس ــال أكثر م ــول اعتق ح

التجسس لصالح اإلمارات.
ــة إماراتيني  ــة على أربع ــلطات العماني ــت الس حكم
ــة  ــنوات بتهم ــدة ١٠ س ــجن مل ــد بالس ــي واح وعمان
ــد لألذهان  ــان) املاضي. لتعي ــي ١٠ (نيس ــس ف التجس
ــلطان قابوس في  ــة بالس ــة لإلطاح ــة اإلماراتي احملاول
ــتهدف احلكومة  ــس تس ــبكة جتس عام ٢٠١١ عبر ش

العمانية وجيشها.
ــلطات العمانية عصابة  ــهر من اكتشاف الس بعد ش
ــميًا ملواجهة  ــس، حترك السلطان قابوس رس التجس
اجلهود اإلماراتية لشراء األراضي واملمتلكات في مواقع 
ــلطنة، خاصة  ــي مختلف أنحاء الس ــتراتيجية ف اس
ــمالية مع اإلمارات العربية  في املنطقة احلدودية الش

املتحدة.
ــي ٢٠١٥ عن قيام  مانية ف ــالم عُ ــائل إع ــفت وس وكش
ــبوقة ألراضٍ ووالءات  ــراء غير مس اإلمارات بعمليات ش
ــع اإلمارات،  ــى احلدود م ــلطنة عل ــمالي الس قبلية ش
ــخصيات قبلية غير معروفة  وقدمت أمواالً طائلة لش

مانيتني. في والية مدحاء ومحافظة مسندم العُ
ــات اإلقليمية لدولة  ــن الطموح ــاوف عمان م أدت مخ
ــع مواطني دول «مجلس  ــي املنطقة إلى من اإلمارات ف

ــي القريبة من  ــالك األراض ــاون اخلليجي» من امت التع
املناطق احلدودية.

ا ملكيًا مينع  ــومً في نوفمبر املاضي، أصدر قابوس مرس
ــن امتالك األراضي الزراعية  غير املواطنني العمانيني م
ــندم، وظفار،  ــي، ومس ــن: البرمي ــي كلٍ م ــارات ف والعق
ــطى، وشناص، ولوي، واجلبل األخضر،  والظاهرة، والوس
ــة الواقعة  ــة واألراضي الزراعي ــع التراثي وكذلك املواق

بالقرب من املناطق االستراتيجية.
ــان منذ عام  ــلطنة عم ــلطان قابوس س ويحكم الس
ــا، ويعاني من  ــر ٧٨ عامً ــن العم ــغ م ــه يبل ١٩٧٠، لكن
ــرطان منذ عام ٢٠١٤ على األقل، ولم يعني خليفة  الس
ــانزير وفارشا كودوفور  له حتى اآلن. ويرجح جوناثان ش
ــعودية  ــي» أن تتدخل الس ــة «فورين بوليس عبر مجل
ــهدين مبا حدث  ــي خالفة عمان، مستش ــارات ف أو اإلم
خالل أزمة اخلليج عام ٢٠١٤، عندما حترك السعوديون 

واإلماراتيون بسرعة إلضعاف األمير متيم.

االســرتاتيجية اإلماراتيــة لتطويــق ســلطنة 
عمان

ــة اإلماراتية  ــيطرت القوات اخلاص ــي أبريل ٢٠١٨، س ف
ــقطرى اليمنية  ــي جزيرة س ــر واملطارات ف ــى البح عل
ــرق  ــهيل وصولها إلى ش ــط لتس ــس فق ــة؛ لي النائي
ــاحل صوماليالند حيث  ــا -تقع اجلزيرة قبالة س أفريقي
ــاء بربرة التجاري-  ــتثمرت اإلمارات بكثافة في مين اس
ــلطنة عمان من  ــتقرار في س ا لزعزعة االس ولكن أيضً
خالل استراتيجيتها لتطويق السلطنة، على حد قول 

سيجورد نويباور في مجلة «ناشيونال إنترست».
ــة املتحدة تعتزم إقامة  ــا كانت دولة اإلمارات العربي ومل
ــدو أن محمد بن زايد  ــود طويل األجل في اليمن؛ يب وج
ــتراتيجيته الرامية  ا من اس ــيًّ ــرى اليمن جزءًا أساس ي
ــة البحر األحمر  ــي أكبر في منطق ــة نفوذ إمارات إلقام

متتد إلى القرن األفريقي.
ــأن الهيمنة اإلماراتية على شرق وجنوب اليمن،  من ش
ــدن واخملاوي،  ــئ اليمنية في املكال وع ــب املوان إلى جان
ــيس  ــدة؛ ضمان أن تتمكن اإلمارات من تأس ورمبا احلدي
ــحن احليوية  ــاظ على وجود قيادي في ممرات الش واحلف

عبر اخلليج العربي والبحر األحمر.
ــاوالت  ــان -مح م ــد عُ ــة ض ــوة احلالي ــة الق ــدل لعب ت
ــكري السعودي  ــس اإلماراتية والوجود العس التجس
على احلدود اليمنية العمانية- أن الهدف االستراتيجي 
لدولة اإلمارات هو السيطرة على شبه اجلزيرة العربية 

األوسع ومنطقة شرق أفريقيا.
ــة ما بعد  ــلطنة حلقب ــتعداد الس حدوث ذلك، مع اس
ــر والتوترات بني  ــادة اخملاط ــؤدي إال إلى زي ــوس، لن ي قاب
ــن أن هذا  ــة. ويحذر نويباور م ــة املعني ــراف العربي األط
ــؤدي إلى تفاقم النزاع بني الكتلة اإلماراتية  بدوره قد ي

السعودية وعمان.

وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
ــحاب بالده  في ٨ أيار/مايو ٢٠١٨ انس
ــأن  ــاق املبرم مع طهران بش من االتف
برنامجها النووي، واستئناف عقوبات 
ــران عبر  ــد إي ــة ض ــة صارم اقتصادي
ــطس  ــني أولهما في اب/أغس مرحلت
ــا دخلت احلزمة الثانية  املاضي، بينم
ــرين الثاني/ ــذ في ٥ تش ــز التنفي حي

ــتهدف صادرات النفط،  نوفمبر وتس
والبتروكيمياويات، والطاقة.

ــس البرملان اإليراني،  الى ذلك قال رئي
ــات  العقوب إن  ــي،  الريجان ــي  عل
ــد  ــة على املرش ــة املفروض األمريكي

األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي 
ــس األمريكي  ــل الرئي ــدل على جه ت

دونالد ترامب.
ــارس" عن الريجاني،  ونقلت وكالة "ف
ــه إن "العقوبات  ــاء، قول ــس الثالث ام
ــد  ــب على املرش ــا ترام ــي فرضه الت
األعلى تدل على جهله وعدم معرفته 

بهذا الشخص".
اإلدارة  ــط  "تخب ــي:  الريجان ــاف  وأض
األمريكية في املنطقة يعود إلى عدم 

معرفتها بهذه املنطقة جيدا".
وعن العقوبات األمريكية على إيران، 
ــال الريجاني: "كلما زادت الضغوط  ق
ــالمية، تعززت  ــى اجلمهورية اإلس عل

اللحمة الوطنية في الداخل".

وتابع: "تناقض التصريحات األمريكية 
ــذه التصرفات  ــل ه ــدا ومث ــر ج كبي
املتناقضة من قبل واشنطن واضحة 

جدا للعوام على مستوى العالم".
ــد  ــي، دونال ــس األمريك ــن الرئي وأعل
ترامب، الشهر املاضي، التوقيع على 

ــرض عقوبات  ــر تنفيذي يتضمن ف أم
ــد  ــمل املرش ــدة على إيران تش جدي

األعلى للثورة.
ــة األمريكية  ــا أعلنت وزارة اخلزان كم
فرض عقوبات على ٨ من قادة احلرس 
ــتضع  الثوري اإليراني، وأكدت أنها س
ــي محمد جواد  ــر اخلارجية اإليران وزي

ظريف على قائمة العقوبات أيضا.

ــم السلطة  كما اتهم املتحدث باس
ــني  ــة، غالم حس ــة اإليراني القضائي
إسماعيلي، االستخبارات األمريكية 
بنشر فرق مختلفة للتجسس داخل 

إيران.
ــات  ــي تصريح ــماعيلي، ف ــال إس وق

ــمي  ــا التلفزيون اإليراني الرس نقله
ــرت فرق مختلفة  امس الثالثاء: "نُش
ــرات األمريكية  ــل أجهزة اخملاب من قب

للعمل في إيران وضد مصاحلها".
ــداء  الع ــرق  ــن ط ــدة م ــع: "واح وتاب
ــبكات  ش ــاء  إنش ــي  ه ــة  األمريكي
ــار  األخب ــب  لكس ــية  جتسس
ــام بالضغوط في  ــات والقي واملعلوم

أوقات معينة".
ــماعيلي: "لقد جنح رجال  وأضاف إس
اخملابرات اإليرانيني في املاضي بتحديد 
ــة كبيرة  ــرات أمريكي ــبكة مخاب ش
ــع دول العالم، ومت  ــي جمي ــر ف تنتش
تقدمي املعلومات إلى الدول الصديقة 

مبا في ذلك الصني".
وأكد: "مت القضاء على هذه الشبكة 
العام  ــي  ــية األمريكية ف التجسس
ــداء األمريكي لم  ــن الع ــي، لك املاض

ينته".
وكشف إسماعيلي عن أن السلطات 
ــبكة جتسس  ــلت ش اإليرانية: "أفش
ثانية ومت إلقاء القبض على عناصرها 
ــة ومت  الذين كانوا في أماكن حساس
ــاء.. كان بينهم  ــالهم إلى القض إرس
ــات  ــالن في مؤسس ــخصان يعم ش
ــلحة، ومت احلكم  تابعة للقوات املس

عليهما بالسجن املؤبد".
ــماعيلي أن "اثنني آخرين  وأوضح إس
ــا  ــبكة هم ــذه الش ــاء ه ــن أعض م
ــش حكم عليهما  ضابطان في اجلي

باإلعدام".
ــض، أن  ــن البيت األبي ــك أعل ــى ذل ال
ــتمر  ــى إيران ستس ــات عل الضغوط
حتى تغير طهران سياستها وتوقف 

نشاطها النووي.
ــاء في بيان للبيت األبيض: "اتخذ  وج
ــوم تدابير لزيادة  ــام اإليراني الي النظ
ــوم. كان من اخلطأ  تخصيب اليوراني
السماح إليران بتخصيب اليورانيوم 

ــار الصفقة  ــتوى في إط على أي مس
ــات املتحدة  ــة". وأضاف "الوالي النووي
ــمح إليران بتطوير  وحلفاؤها لن تس
ــط األقصى  ــووي. الضغ ــالح الن الس
على النظام اإليراني سيستمر حتى 
يغير زعماؤها توجه سلوكهم. على 

النظام أن يتخلى عن نشاطه النووي 
وسلوكه املدمر".

ــن روحاني  وكان الرئيس اإليراني حس
قد أعلن في أيار/ مايو املاضي أن بالده 
ــتراتيجيتني  اس ــني  خطوت ــذت  اتخ

بوقف بيع اليورانيوم اخملصب الفائض 
عن الـ ٣٠٠ كغ، ووقف بيع املاء الثقيل 
ــدا أنها  ــن ١٣٠ كغ، مؤك ــض ع الفائ
ــراف االتفاق النووي  ــا أمهلت أط أيض
مدة ٦٠ يوما لتأمني مصالح إيران في 
ــالت البنكية وإن لم  ــط والتعام النف
تفعل ستزيد بالده نسبة تخصيبها 

لليورانيوم إلى النتيجة املرجوة.
وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
ــحاب بالده  في ٨ أيار/ مايو ٢٠١٨ انس
ــأن  ــاق املبرم مع طهران بش من االتف
برنامجها النووي، واستئناف عقوبات 
ــران عبر  ــد إي ــة ض ــة صارم اقتصادي
ــطس  ــني أولهما في أب/ أغس مرحلت
ــا دخلت احلزمة الثانية  املاضي، بينم
ــرين الثاني/  ــذ في ٥ تش ــز التنفي حي
ــتهدف صادرات النفط،  نوفمبر وتس

والبتروكيمياويات، والطاقة.
ــرح الرئيس  ــل ص ــياق متص ــي س وف
ــد ترامب للصحفيني  األمريكي دونال
ــات حقيقية  ــأن دباب ــس الثالثاء ب ام
ــتُعرض ألول مرة في واشنطن في  س
إطار االحتفاالت بيوم االستقالل يوم 

٤ يوليو.
ــيكون يوم ٤ متوز في  وقال ترامب "س
ــنطن يوما ممتازا. هذا لم يحدث  واش
بعد، سيكون خاصا.. سيكون لدينا 
طائرات في السماء، وأفضل مقاتالت 
ــرى أيضا.  ــرات أخ ــم وطائ ــي العال ف

وستعرض الدبابات في الشارع."
ــادةً ما يصف ترامب قاذفات اجليل  وع
اخلامس "إف-٣٥" بأفضل مقاتالت في 
ــض الوقت، حلقت  ــم.  منذ بع العال
ــوق البيت  ــرات ف ــذه الطائ ــدى ه إح
ترامب  ــع  بتوقي ــال  ــض لالحتف األبي
ــه دودا على  ــس البولندي أندري والرئي
وثيقة بشأن توريد هذه الطائرات إلى 

وارسو.
وأضاف ترامب: "يجب أن نكون حذرين 
ــع الدبابات، ألن الطرق عادة  للغاية م
ال حتب أن تسير دبابات ثقيلة عليها. 
لذلك يتعني علينا وضعها في أماكن 
معينة. ولكن لدينا أحدث دبابات من 
ــدث دبابات من  ــيرمان" وأح طراز "ش

طراز "أبرامز"".

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

قبل اكتشاف 
احتياطيات النفط لم 
تهتم عـُمان ودول 
الخليج األخرى برتسيم 
حدودها ألن شواغل 
السكان كانت بسيطة

ترامب: إيران تلعب بالنار

@Û‹«@kflaäm@pbiÏ‘«@—ñÌ@Ô„bØâ¸@Ô‹«@Ô„aäÌ�a@ÊbΩ5€a@èÓˆâ
›Ë¶bi@ÜëäΩa

ÎÏ‰€a@÷b–m¸a@Èi@|‡éÌ@b‡«@kñÇΩa@‚ÏÓ„aâÏÓ€a@Âfl@bË„Îå´@ÊaäÌg@ãÎb£@Êdíi@ÊÎä◊bfl@µg@tÜznÌ@kflaäm

قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إن إيران تلعب بالنار، وذلك بعدما قالت طهران إنها جتاوزت حد مخزون اليورانيوم اخملصب املسموح لها مبوجب االتفاق 
النووي املوقع مع القوى العاملية في ٢٠١٥.وردا على سؤال في حفل بالبيت األبيض عما إذا كانت لديه رسالة إليران، قال ترامب إنه ليست لديه رسالة 

ــي بيان امس الثالثاء:  ــياق متصل، قال البيت األبيض ف ــبما نقلت رويترز. في س ــران تعلم ما تفعله وإنها "تلعب بالنار"، حس ــن إي لك
"ترامب حتدث إلى ماكرون بشأن جتاوز إيران مخزونها من اليورانيوم اخملصب عما يسمح به االتفاق النووي".وكان وزير اخلارجية اإليراني، 

محمد جواد ظريف قد أكد أن مخزون بالده من اليورانيوم اخملصب جتاوز ٣٠٠ كيلوغرام وهو احلد املسموح به مبوجب االتفاق النووي.

حاكم دبي وولي عهد ابو ظبي

قابوس

غباش

خامنئي

ظريف
الريجاني
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ترامب

ما قصة أزمة الحدود بين اإلمارات وعمان ؟
bÓ‘Ìäœc@÷äë@Ú‘�‰flÎ@…çÎ˛a@ÚÓiä»€a@ÒäÌå¶a@Èjë@Û‹«@Òä�Óé€a@ÏÁ@paâbfl�a@Ú€ÎÜ€@ÔvÓma6ç¸a@“Ü:a

السعداوي

ــد املهدي،  ــوزراء عادل عب ــدر رئيس ال أص
ــاً جديداً يهدف  ــوماً حكومي مؤخرا مرس
ــلحة  ــلطة الفصائل املس إلى تقييد س
ــا  ــة لدمجه ــن احلكوم ــة م ــي محاول ف
ــي العراقي،  ــش النظام ــي صفوف اجلي ف

بحسب ما نقلته وكالة رويترز لألنباء.
ــاعدت الفصائل املسلحة التحالف  وس

ــات املتحدة  ــه الوالي ــذي قادت ــي ال الدول
ــي دحر تنظيم  ــة، والعراقيني، ف األميركي
ــرز لألنباء أن  ــة رويت ــت وكال ــش ونقل داع
ــوم بإغالق  ــي املرس ــوزراء أمر ف ــس ال رئي
ــلحة داخل  جميع مقرات الفصائل املس
ــك الفصائل  ــا، مخيّراً تل ــدن وخارجه امل
أو  ــي  السياس ــل  العم ــني  ب ــلحة  املس

األمني.
ــة املقار  ــالق كاف ــدي إغ ــد امله ــرر عب وق
ــد  ــم أي من فصائل احلش التي حتمل اس

الشعبي.
ــلحة  ــس الوزراء الفصائل املس وخير رئي
أو  ــلحة  املس ــوات  للق ــام  االنضم ــني  ب
ــي وفق  ــل السياس ــي العم ــراط ف االنخ

قوانني األحزاب.
وحسب البيان الذي صدر عن مكتب رئيس 
ــد أي فصيل يعمل  ــع تواج ــوزراء ، «مين ال

سرا أو علنا خارج هذه التعليمات».
ــوزراء الفصائل حتى ٣١  ــل رئيس ال وأمه

من متوز لاللتزام بالقرار اجلديد.
ــاء  االنب وكاالت  ــت  اهتم ــك  ذل ــى  ال
ــوزراء عادل  ــس ال ــر رئي ــات بام والفضائي
ــلحة  ــدي بدمج الفصائل املس عبد امله
ــع مقراتها  ــوات األمنية وغلق جمي بالق

وتصدير نفط اقليم كردستان.
ــادر ان رئيس مجلس  ــض املص وقالت بع
ــلحة،  ــوزراء، القائد العام للقوات املس ال
ــر الديواني  ــد املهدي، اصدر األم عادل عب
ــأن تعمل جميع  ــم ٢٣٧ القاضي ب ذا الرق

قوات احلشد الشعبي كجزء من القوات 
ــها من  ــلحة العراقية ويعني رئيس املس
ــلحة،  ــام للقوات املس ــد الع ــل القائ قب
ــرات الفصائل  ــر بغلق جميع مق كما أم

املسلحة داخل املدن وخارجها.
واضافت ان االمر يقضي بدمج الفصائل 
ــة، وأن  ــوات النظامي ــي الق ــلحة ف املس
ــلحة أي ارتباط  تقطع كل الوحدات املس
سياسي بأي تنظيم، كما مينع الفصائل 

ــلحة التي تختار العمل السياسي  املس
من حمل السالح.

ــع الفصائل  ــر الديواني جمي ــزم األم ويل
ــدة  اجلدي ــح  اللوائ ــق  بتطبي ــلحة  املس

بحلول ٣١ متوز اجلاري.
ــار الصدري،  ــم التي ــب زعي ــى ذلك رح ال
ــرار رئيس الوزراء عادل  مقتدى الصدر، بق
ــأن ضم كافة تشكيالت  عبد املهدي بش
ــلحة  املس ــوات  للق ــعبي  الش ــد  احلش
العراقية، مطالباً سرايا السالم أن تكون 
ــرارات بعد إعالنه فك  املبادرة لتنفيذ الق

ارتباطه بهم .
ــى موقع  ــدة عل ــي تغري ــدر ف ــال الص وق
ــن رئيس مجلس  ــر» إن «ما صدر ع «تويت
ــعبي أمر  ــد الش ــوزراء مبا يخص احلش ال
ــة نحو بناء  ــوة أولى صحيح مهم وخط

دولة قوية ال تهزها الرياح من هنا وهناك، 
ــدم تطبيقها  ــدي قلقي من ع ــي أب إال أنن

بصورة صحيحة».
ــا أيضاً  ــا يهمني هن ــدر «م ــاف الص وأض
ــرت  ــي أم ــالم الت ــرايا الس ــون س أن تك

ــادرة األولى  ــابقاً هي املب ــها س بتأسيس
ــر  ــا، وعلى األخ أبو ياس ــك ومن فوره لذل
ــوراً وذلك بغلق املقرات وإلغاء  التطبيق ف

االسم وغيرها من األوامر».
ــا أعلن انفكاكها  ــع الصدر «ومن هن وتاب
عني انفكاكاً تاماً ال شوب فيه، فيما إذا 

أحلقت باجلهات األمنية الرسمية».
ــي تغريدة على موقعه في  وقال الصدر ف
ــن رئيس مجلس  ــر“: إن ”ما صدر ع ”تويت

ــعبي أمر  ــد الش ــوزراء مبا يخص احلش ال
ــو  ــة نح ــى صحيح أول ــوة  ــم وخط مه
ــاح من هنا  ــة قوية ال تهزها الري ــاء دول بن

وهناك.
اصدر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام 

ــد املهدي،  ــلحة، عادل عب ــوات املس للق
ــم ٢٣٧  القاضي  ــي ذا الرق ــر الديوان األم
ــد الشعبي  بأن تعمل جميع قوات احلش
ــلحة العراقية  ــوات املس ــزء من الق كج
ــد العام  ــل القائ ــها من قب ــني رئيس ويع
ــلحة، كما أمر بغلق جميع  للقوات املس
ــلحة داخل املدن  ــرات الفصائل املس مق

وخارجها.
ــلحة  ويقضي األمر بدمج الفصائل املس
ــة، وأن تقطع كل  ــوات النظامي ــي الق ف
ــي  ــلحة أي ارتباط سياس الوحدات املس
بأي تنظيم، كما مينع الفصائل املسلحة 
ــي من حمل  التي تختار العمل السياس

السالح .
ــع الفصائل  ــر الديواني جمي ــزم األم ويل
ــدة  اجلدي ــح  اللوائ ــق  بتطبي ــلحة  املس

بحلول ٣١ متوز اجلاري.
ــر الديواني،  ــى األم ــل عل ــي أول رد فع وف
أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
ــكاكاً تاماً  ــالم انف ــرايا الس انفكاك س
ــن رئيس مجلس  ــاد مبا صدر ع عنه، وأش
ــد الشعبي، وقال  الوزراء مبا يخص احلش
ــي «تويتر»: إن  ــي تغريدة على موقعه ف ف

ــوزراء مبا  ــس مجلس ال ــا صدر عن رئي «م
يخص احلشد الشعبي أمر مهم وخطوة 
ــة قوية ال  ــو بناء دول ــى صحيحة نح أول

تهزها الرياح من هنا وهناك».
وجاء في األمر أنه:

ــات املصلحة العامة،  ــاء على مقتضي بن
ــتنادا الى الصالحيات املمنوحة لنا  واس
ــدور الكبير  ــتور، واميانا بال ــب الدس مبوج
ــعبي،  ــد الش ــه مقاتلو احلش ــذي يؤدي ال
وضمانا لتحصني قواته داخليا وخارجيا 

ــك القوات،  ــيابية عمل تل ومراعاة النس

تقرر ما يأتي:
ــد الشعبي  ١ - تعمل جميع قوات احلش
ــلحة،  ــن القوات املس ــزء ال يتجزأ م كج
ــري على  ــع ما يس ــا جمي ــري عليه وتس
ــرد به نص  ــدا ما ي ــلحة ع ــوات املس الق
ــوات بامرة القائد  خاص، وتعمل هذه الق
ــق قانونها  ــلحة ووف العام للقوات املس
ــواب والضوابط  ــرع من مجلس الن املش
ــه. ويكون  ــادرة مبوجب الص ــات  والتعليم
ــد  ــة احلش ــس هيئ ــا رئي ــؤوال عنه مس
ــام  ــد الع ــه القائ ــذي يعين ــعبي ال الش
ــه جميع  ــط ب ــلحة وترتب ــوات املس للق

تشكيالت احلشد الشعبي.
ــع  ــن جمي ع ــا  نهائي ــي  التخل ــم  يت  -٢
ــل  ــا فصائ ــت به ــي عمل ــميات الت املس
ــعبي في املعارك البطولية  ــد الش احلش
ــش االرهابي،  ــان داع ــى كي ــاء عل للقض
ــكرية (فرقة،  ــتبدل بتسميات عس وتس
ــد  ــمل ذلك احلش ــواء، فوج، الخ)، ويش ل
العشائري او اي تشكيالت اخرى محلية 
او على صعيد وطني، كما يحمل افرادها 
الرتب العسكرية املعمول بها في القوات 

املسلحة ايضا.
ــرادا  اف ــدات،  الوح ــذه  ه ــع  تقط  -٣
ــكيالت، اي ارتباط سياسي او امري  وتش
ــار اليها  ــابقة املش من التنظيمات الس

في الفقرة (٢) اعاله.
ــي ال تلتحق  ــل الت ــتطيع الفصائ ٤- تس
ــى  ال ــول  تتح ان  ــلحة  املس ــوات  بالق
ــة لقانون  ــية خاضع ــات سياس تنظيم
ــل  العم ــط  وضواب ــني  ولقوان ــزاب  االح
ــائدة، ومينع  ــي الس ــي واجملتمع السياس
ــازة وملقتضيات  ــالح اال باج حملها للس
حماية مقراتها املدنية وقياداتها كما هو 

حال بقية التنظيمات السياسية.
ــد  ــكرات جتمع قوات احلش ٥- حتدد معس

الشعبي متاما كما حتدد بالنسبة لبقية 

ــاحات  ــع س ــلحة، وتخض ــوات املس الق
ــد لنظام املعركة الذي يتم  تواجد احلش
ــياقات املعمول بها  اقراره على وفق الس

في القوات املسلحة.
ــم  ٦- تغلق جميع املقرات التي حتمل اس
فصيل من فصائل احلشد الشعبي سواء 

في املدن او خارجها.
ــلح يعمل  ــع تواجد اي فصيل مس ٧- مين
سرا او علنا خارج هذه التعليمات ويعتبر 

خارجا عن القانون ويالحق مبوجبه.
ــب االقتصادية او  ــق جميع املكات ٨- تغل
ــح  ــدات او املصال ــيطرات او التواج الس

ــد لعمل  ــارج االطار اجلدي ــة  خ املؤسس

وتشكيالت احلشد الشعبي كمؤسسة 
تعتبر جزءاً من القوات املسلحة.

ــخ ٢٠١٩/٧/٣١ موعدا نهائيا  ٩- يحدد تاري
ــة لالنتهاء من  ــع الترتيبات النهائي لوض

العمل مبوجب هذه الضوابط.
ــيتم اصدار اوامر الحقا لهيكلية  ١٠- س

هيئة احلشد الشعبي وتشكيالتها.
عادل عبد املهدي

رئيس مجلس الوزراء
القائد العام للقوات املسلحة   

ــدة النتفاضة  ــرى اخلال ــوم الذك متر الي
معسكر الرشيد يوم الثالث من متوز من 
عام ١٩٦٣ بقيادة ضابط الصف البطل 
ــريع  ومجموعة  ــن س ــهيد حس الش
ــكريني واملدنيني  ضد  ــن رفاقه العس م
ــباط األسود من عام ١٩٦٣  انقالبيي ش
،الذين ادخلوا العراق في متاهات مازلنا 

نعاني من اثارها السلبية ..
ــر  ــت عليه ثورة الرابع عش ــا أقدم إن م
ــام ١٩٥٨ من اجنازات  ــوز اجمليدة ع من مت
ــدت كل األعداء  ــه مهمة حش تاريخي
ــرروا من تلك  ــن تض ــني والذي التقليدي

االجنازات املهمة سواء في امليدان 
أو  ــي  السياس أو  ــادي  االقتص

االجتماعي ،
ــم واالصطفاف  ــدة قواه ــى وح إل
ــع األعداء التقليدين من أنظمة  م
ــة   الدولي او  ــة  اإلقليمي ــم  احلك
واحلصول على كل إشكال الدعم 
لالنقضاض على ثورة الرابع عشر 
من متوز وقيادتها والقوى املساندة  

و الداعمة لها بكل الوسائل ،
ــازات التي حتققت  الن حجم االجن
ــدة يفوق  ــورة اجملي ــالل عمر الث خ

ــالن نظام  ــن إع ــدءا م ــور. ب ــد التص ح
ــا جمهوريا  ــراق نظام ــم  في الع احلك
ــداد اي حلف  ــف بغ ــن حل ــروج م ،واخل
املعاهدة املركزية الذي كان فيه العراق 
ــبه اإلقطاعي اداة فاعلة في  امللكي ش

ــعوب الوطنية   الضد من مصالح الش
ــد  وج ــذي  ال ــف  احلل ــتقاللها،  واس
أساسا حملاربة أنظمة وحركات التحرر 
ــرة  ــن دائ ــروج م ــك اخل ــي، وكذل الوطن
اجلنيه اإلسترليني التي كانت تتحكم 
ــادي  االقتص ــل  والتعام ــاد  باالقتص
ــة الثورة  ــا أقرت حكوم العراقي، وكم
ــريعات األخرى كقانون  القوانني والتش
ــوال  األح ــون  وقان ــي  الزراع ــالح  اإلص
ــاوى  ــذي س ــم ١٨٨  ال ــخصية رق الش
ــل املرأة  ــرأة مع الرجل وجع ــه امل مبوجب
ــلطة وتكليف  مشاركة في إدارة الس
ــة  نزيه ــورة  الدكت ــة  الراحل ــتيزار  اس
الدليمي  وزيرة للبلديات ، وهي أول امرأة 
ــواء في احمليط  ــون بهذا املنصب س تك

ــة  ــاك إضاف ــي ، وهن ــي او العراق العرب
ــريعات األخرى ،  ــني والتش ــى القوان إل
الدستور العراقي املؤقت الذي مبوجبه 
ــعب   ــم العالقة بني أبناء الش مت تنظي
ــك  ، وكذل ــد  اجلدي ــام  النظ ــلطة  وس

ــم ٨٠ الذي مبوجبه  ــريع القانون رق تش
ــن األراضي  ــن ٩٥ ٪ م ــر م ــر أكث مت حتري
ــركات  ــتثمار للش ــة من االس النفطي

النقطية العاملية االحتكارية .
ــدارس واملالعب وبعض  ــتخدمت امل اس
ــى  ال ــة  إضاف ــوادي  والن ــينمات  الس
ــالت مكانا العتقال  ــجون واملعتق الس
ــرات اآلالف من العراقيني وأضيف  عش
ــري قصر   ــلخ بش لتلك املعتقالت مس
الرحاب ، والذي اطلق عليه اسم قصر 
النهاية ، والنادي االوملبي في االعظمية  
ــطاء املراد  ــوادر والنش ــة الك , لتصفي

تصفيتهم بأبشع وسائل التعذيب .
العالقات بني حلفاء الوضع اجلديد لم 
ــذت تنخرها  ــتمر طويال حيث  أخ تس

ــلطة   ــات على قيادة هرم الس الصراع
ــدر و يراق  ــدم يه ــرار، و ال ــلطة الق وس
ــهداء  للقادة والوطنيني من أمثال الش
ــه ومحمد  ــن عوين ــالم عادل وحس س
ــم  ــد الرحي ــس وعب ــو العي ــني أب حس

ــم  وخزعل  ــريف وعبد الكرمي قاس ش
ــر  طاه ــي  ووصف ــدة  واجل ــعدي  الس
ــد محمد  ــي  وماج ــداوي واالوقات وامله
ــد  واملئات من  ــيخ احم أمني وطه الش
ــكريني  ــعبنا من العس خيرة أبناء ش
واملدنيني نساء ورجال . كل ذك لم يفت 
ــعبنا الذين صمموا  من عزمية أبناء ش
ــن ذلك النظام الدموي  على اخلالص م
ــن بقى في  ــواء م ــت ، س ــرع وق وبأس
القوات املسلحة اوخارجها الكل كان 
لهم الثقة واألمل في اخلالص ، وبعمل 
ــام اخلاليا  ــي التح ــل نظيره ف مثابر ق
ــلحة  ــواء في القوات املس ــة س احلزبي
ــة عمل من  ــكيل جلن وخارجها  مت تش

ــاط الصف غير  ــاط وضب ــض الضب بع
ــم إلى احلزب   ــوفني في انتمائه املكش
ــرية متناهية ، وسط تلك  وعملوا بس
ــا عنها في مكان  ــروف التي حتدثن الظ
سابق ، وبتنسيق مشترك في كل من 
معسكر التاجي والوشاش ومعسكر 
ــوم  ــى ي ــالف عل ــل اخت ــيد حص الرش
التنفيذ وساعة الصفر احملددة ، وكانت 
ــيد  ــكر الرش مهمة التنفيذ في معس
بإمرة ضابط الصف الشجاع املرحوم 
ــن سريع . ولكن الذي حصل ليلة  حس
التنفيذ مت إيصال إشارة تأجيل التنفيذ 
لساعة الصفر إلى موعد آخر وان خبر 
ــى منفذي العمل  التأجيل لم يصل إل

في معسكر الرشيد .
ــاعة  ــاق على س ــام وقت االتف ــي مت وف
ــق عليها قامت مجموعة   الصفر املتف
ــيد بقيادة  ــكر الرش التنفيذ في معس
ضابط الصف حسن سريع من تنفيذ 
ــيطرة  ــتطاعوا من الس ــب واس الواج
ــن  ــعة م ــزاء واس ــى أج ــة عل الكامل
ــيد ولكن العقبة التي  ــكر الرش معس
ــال تلك االنتفاضة   ــاهمت في إفش س
ــد التنفيذ ، و تأخير  االختالف في موع
كسر سجن رقم واحد الذي كان يضم 
املئات من الضباط وضباط الصف ومن 
ــكرية ، وكذلك  ــتى الصنوف العس ش
ــني  املدنيني ، وجراء تردد ضابط  املعتقل
الصف خلف شلتاغ في تنفيذ الواجب  
ــلبي ، ولكن قوة  كان أيضا له اثره الس
ــني زرعت الرعب واخلوف  وإرادة املنتفض
ــؤولني اذ كيف  في نفوس أقطاب املس
ــزت منذر الو  ــدق ( البيرية ) احتج نص
ــاعده ومن معه من أقطاب  نداوي ومس
ــكر،  ــام  الذين حضروا الى املعس النظ
ــل  ــض منهم  يتوس ــف كان البع وكي

باملنتفضني اإلبقاء على حياتهم .
ــاة التي كان  ــر واألن ــجاعة والصب الش
ــادة االنتفاضة  فاقت حد  يتمتع بها ق
التصور عندما ابقوا على حياة أسراهم 
قائلني لهم  نحن لسنا مثلكم ميالني 
ــنحيلكم الى  ــا س ــدم وإمن ــفك ال لس
ــتقتص  ــة علنية س ــم قضائي محاك
ــا ارتكبتم من اجلرائم  منكم .  جراء م
ــعبنا ، وكان يردد معظم   بحق ابناء ش
ــنجازيكم خيرا  ــر س من وقع في األس

على حسن تعاملكم معنا
وما ان متكن البعث من استعادة األمور 
ــوا بإجراء محاكمات  الى صاحله ، قام
صورية لم تستمر طويال أعلنت إحدى 
ــاتها على الهواء مباشرة ولكن  جلس
ــادة االنتفاضة  ــة جأش وصالبة ق رباط
ــم ضد  ــروعية عمله ــم مبش واعتزازه
ــدار  ــي إص ــل ف ــباط عج ــي ش انقالب
اإلحكام القاسية والتي قضت بإعدام 
ــيد في ٣  ــكر الرش ــد حركة معس قائ
ــه باإلعدام  ــن رفاق ــة م ــوز ومجموع مت

ــن امللفت لالنتباه  ــا بالرصاص . وم رمي
ــذي  االنتفاضة لم يبلغ  ــض منف ان بع
ــن القانونية اي عمر ثمانية عشر  الس
عاما ، ولكنهم غيروا أعمارهم لغرض 
تنفيذ أحكام اإلعدام  وخصوصا على 

من أبقى على حياة حازم جواد .

ــريع عن  ــن س ــد اعلن البطل حس لق
ــكيل حكومة وحدة وطنية تضم  تش
سائر القوى الوطنية والدميقراطية من 

املدنيني
ــي تلك  ــب ف ــه اي منص ــذ ل ــم يتخ ول
احلكومة وحتى رفاقه املشاركني معه 
ــارت محاكمته  ــة . وص ــي االنتفاض ف
ــة  ــجاعة والبطول ــال للش ــه مث ورفاق

بوجه القتلة
مجدا البن السماوة البار حسن سريع 
ــه امليامني في ذكرى انتفاضتهم  ورفاق

الباسلة
التعريف بالشهيد حسن

ــل االربعينات  ــي اوائ ــهيد ف ــد الش ول
ــماوة  ــة فالحية في ريف الس من عائل
ــيرة حجام ) املعروفة  وحتديدا من (عش
بوطنيتها. ولم يكن حسن ابن العائلة 
الوحيد، بل، كان له اخوة واخوات. نفى 
االقطاعيون عائلة حسن من املنطقة 
لت  بسبب قتلها احد االشخاص فرحّ
ــر) التابعة  ــثاثة (عني مت العائلة الى ش

ــثاثة  ــالء. وفي ش ــة كرب ــى محافظ ال
ــة فالحية ايضا  ــن في بيئ ترعرع حس
واكمل دراسته االبتدائية، وبسبب من 
ــد نفقات  عدم امكانية العائلة من س
ــاروا  اخت ــم  وعيه ــك  وكذل ــة  الدراس
ــكرية،  ــو العس ــهل وه ــق االس الطري
ــة قطع املعادن  فالتحق حسن مبدرس
في معسكر الرشيد وصار الحقا صف 
ــف ولذكائه  ــب عري ــة نائ ــط برتب ضاب
وقدراته عني معلما في نفس املدرسة. 
ــدى قريباته ورزقا  ــن من اح تزوج حس
ــاكرية  ــي حي الش ــكنا ف ــة وس طفل

الشعبي.
كان حسن عنصرا فاعال في التحضير 
وتنفيذ االنتفاضة فهو الذي هيأ املكان 
الختباء املنفذين في وحدته وهو الذي 
ــر  اعتقل الضابط اخلفر وهو الذي كس
ــالح ووزع السالح على  ــجب الس مش
ــذي اطلق الرصاصة  املنتفضني وهو ال
لبدء االنتفاضة وكان املوجه الرئيسي 
ــاعة  لها. في االجتماع االخير في الس
ــن ليلة  ــف م ــرة والنص ــة عش الثاني
االنتفاضة في احد اكواخ كمب سارة 

حيث توزيع املهام اقسم حسن:
 ( نقسم بتربة هذا الوطن ان نحرره من 

رجس اجملرمني).
ــا على  ــة جواب ــة الصوري ــي احملكم وف

سؤال رئيسها :
ــا  رئيس ــر  تصي ان  ــد  تري ــل  ه ـــ  ـ

للجمهورية؟
ــ اجاب حسن ( ما أردت ان اصير رئيسا 
ــي  ــرا ف ــا كبي ــة ا و ضابط للجمهوري
ــقاط حكومتكم  اجليش ! امنا اردت اس
ــالم عارف من  ــول عبد الس ــف حت .. كي

عقيد الى مشير برمشة عني ... !؟
ــه في  ــن رفاق ــع ٣٠ م ــن م ــدم حس اع
ــي الوجبة االولى، رميا  ١٩٦٣/٧/١٣ ، وه
ــور  ــول املأث ــردد الق ــاص وكان ي بالرص
ــجن لي مرتبة والقيد الي خلخال  الس
ــعب مرجوحة االبطال.  واملشنقة ياش
ثم هتف باسم احلزب والشعب وامتزج 
صوته مع لعلعة الرصاص ميزق جسده 

الطاهر. 

12 قضايا

تم إيصال إشارة تأجيل التنفيذ لساعة 
الصفر إُّـ موعد اخر ولكن خرب التأجيل لم 
يصل إُّـ منفذي العمل َّـ معسكر الرشيد

رئيس الوزراء يخري 
الفصائل بني االنضمام 
للقوات اِّـسلحة أو 
االنخراط َّـ العمل 
السياسي وفق قوانني 
األحزاب

تمكن البعث من 
استعادة األمور اُّـ 
صالحه فقاموا بإجراء 
محاكمات صورية لم 
تستمر طويال

الصدر
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بغداد / البينة الجديدة
ــوزارة للعمل  ــود ال ــن جه ضم
ــف املواطنني بتاريخ  على تعري
ــث وزير  ــه، بح ــراق وعظمت الع
ــار  واآلث ــياحة  والس ــة  الثقاف
ــد األمير احلمداني  الدكتور عب
ــور العراقي  ــع املص ــرا، م مؤخ
ــال الدين  ــن جم والعاملي حس
ــاريع الترويجية  عدداً من املش
آلثار البالد، منها إقامة لوحات 
ــي العاصمة  ــة كبيرة ف إعالني
ــرض صوراً ألهم املدن  بغداد تع
والقطع األثرية العراقية. وجاء 
ــتقباله جمال  ــالل اس ذلك خ
ــمي  ــي مكتبه الرس ــن ف الدي
ــرب احلمداني  ــوزارة. وأع مبقر ال
ــذ املقترح  ــه «بتنفي ــن رغبت ع
ــن  املقدم من قبل املصور حس
ــذي يتضمن  ــن وال ــال الدي جم
بدقة  ــة  ملتقط ــور  ــرض ص ع
ــام  ــة وبأحج ــة عالي واحترافي
ــا إلى ٥٠  ــل طوله ــرة يص كبي
ــى ١٠ أمتار  ــراً وارتفاعها إل مت
ــع منتخبة من  ــدة مواق في ع

ــها  العاصمة بغداد، على رأس
ــار بغداد  ــؤدي ملط امل ــق  الطري
ــه «يتبنى  أن ــاً  ــي»، مبين الدول
املشروع، وسيطرحه على دولة 
ــور عادل  ــوزراء الدكت ــس ال رئي
ــبل  ــة س ــد املهدي ملناقش عب
التنفيذ». وأعرب احلمداني عن 
رغبته «بتنفيذ املقترح املقدم 
ــن جمال  من قبل املصور حس
ــن عرض  ــذي يتضم ــن وال الدي
صور ملتقطة بدقة واحترافية 
ــام كبيرة يصل  ــة وبأحج عالي
ــى ٥٠ متراً وارتفاعها  طولها إل
ــدة مواقع  ــار في ع ــى ١٠ أمت إل
ــن العاصمة بغداد،  منتخبة م
ــق املؤدي  ــها الطري ــى رأس عل

ملطار بغداد الدولي»، مبيناً أنه 
وسيطرحه  ــروع،  املش «يتبنى 
على دولة رئيس الوزراء الدكتور 
ــة  ــد املهدي ملناقش ــادل عب ع
أن  ــاف  وأض ــذ».  التنفي ــبل  س
ــى  ــود إل ــرح تع ــة املقت «أهمي
تعريف عامة  ــول  الوص ضرورة 
ــا  وم ــراق  الع ــخ  بتاري ــاس  الن
ــن نفائس وكنوز تعود  ميلكه م
ــيراً  ــنني»، مش الس آالف  ــى  إل
ــروع سيكون  إلى أن «هذا املش
ــاريع أخرى قام  إلى جانب مش
ــخصياً  ش ــا  بعضه ــذ  بتنفي
وإنتاج  منها معارض للبوستر 
مقاطع فيديو قصيرة للتعريف 

بالتراث العراقي».

شوقي كريم حسن

وردة الخرس
ــس  ــه، فلي ــت عيني ــض الوق * يغم
ــط هذا  ــة فائدة من التحديق وس ثم
البياض الذي توشمه زرقة متحركة، 
ــر، ما تعود  ــض عينيه عله يبص اغم
ــه،  ــم فواجع ــه يقس ــاره، لكن ابص
ــوع، عند  ــط مثل كرس ــدوء ليح به
قحط االمتداد الذي يريد االستحواذ 
ــارات  عليه، بني بياض اللحظة، واش
ــافات التي  ــزرق، وتلك املس االكف ال
ــتها، بهمسات اغان،  كان يرمم وحش
تعيد بعض لواعج نفسه الى حيث 
يجب أن تكون، يبدأ بالهذيان احملموم، 
الصاهل مثل فرس جده، التي فقدت 

ــب لها  ــا جراء عثرة لم يحس بريقه
اجلد حسابا، يقول وهو ميسد قذلتها 
ــي  ــة التنب،-ليتن ــاه كوم ــارة بإجت اخل
اخذت بالنصيحة.. قالت لي مياسة 
ــرج الدنيا هندس وانت لم تعد  ال تخ
ــتر على روحك  ــل عباءتك.. اس تر ذي
ــى املقذولة!!  ــاف عل ــت ال تخ اذا كن
ــن بني  ــة عقاله، وم ــن نصب ــدل م ع
شفتني اصفرتا من كثرة ما مارست 
ــف..  الل ــجائر  س ــى  عل ــلطتها  س
ــاذا تقول عروس  همس للمقذولة- م
ــت  الروح؟ حمحمت املقذولة، ورفس
ــاقها اليسرى فتناثر  التنب بطرف س
التنب،ملونا الباحة بغبار ذهبي، عرف 
اجلد سر احلكاية، لكن رأسه احلجري، 
الذي ال يكترث لشيء، جعله يسرج 
ــة الليل،  ــرق بهيمي ــة، ليخت املقذول
ــة  ــط الباح ــع وس ــه، وليش وخرس
ــط، روائح هي مزيج  املؤدية الى الش
ــر الزوري، وعفن  ــن رائحة الروث وزف م

لكني  ــة،  الوحش التهمته  ــار،  االبق
ــرم اذن الليل- ــت الى صوته يش انص

ــم تعالت اصوات  ــه اخو حمده! ث -ان
استغاثات،وضحكات، وبكاء- ماالذي 

حدث؟
- كبت املقذولة وسط حفرة !!

--واالن؟
-ساعدوني من اجل اخراجها؟

ــجلت كل  ــرس التي س ــل، إن الف قي
ــى  ــر ال ــت تنظ ــة، كان ــة القري ازمن
الوجوه وهي تطلق حسرات توسل، 
بل قيل--انها حاولت ملرات النهوض 
لكن يسراها رفضت االمتثال الوامر 
ــا؟ وقيل..  ــى تنفيذه ــادرة عل ــر ق غي
وهذا ما رواه احلاج محيسن الهزاع، 
ــون، إن  ــرار املين ــي املرهج، وش ودوح
ــأل الباحة بالنواح  املقذولة كانت مت
ــر  ــي تثي ــا بنواع ــي روحه ــي ترث وه
ــدي  ــل،إن ج ــوب!! وقي ــجن القل ش
اقتعد االرض وراح يحث التراب على 

ــه،دون ان يجرأ احد من االقتراب  رأس
ــن االقتراب من هدوء  منه، كيف ميك
ــار؟ في  ــوت اردية االنتظ ــه امل يلبس
ــل وغبية، يفتح  ــلة، ب محاولة فاش
ــارس لعبة  ــرايينه عله مي القلب ش
ــا، لكن ثمة قوة  ــاة التي اعتاده احلي
ــن ان يتحدى وجوده،  ــت متنعه م كان
ــود الئذا في صمت االناء بهيأته  فيع
ــن املألوف، أيتها املواقيت  اخلارجة ع
ــة؟ االصابع  ــى تنتهي تلك املهزل مت
تعبث  ــد،وراحت  اجلس الزرق،اهملت 
ــكل  ــكان قصي،يبدو انه يش عند م
ــد  ــبة لها صيدا ثمينا، اجلس بالنس
خرقة ملفوفة بخرقه، وجع ملفوف 
بريبة،حزن ملفوف بجنون، ال معنى 
ــاحة، ال  ــل بياض املس ــي داخ للتمن
معنى لشيء، سوى ان تعود االشياء 
ــكلها الذي  الى طبيعتها الولى، ش
منحها وجودا ظاهرا،اجلسد اليابس، 
ــرأب عنق القلب،  ــدأ يضحك، فاش ب

ــرات التي  ــدر الكرك ــا عن مص باحث
بدأت تعزو البياض- ما الذي يضحك 
ــان بحياة؟  ــن االتي ــدا عاجز ع جس
-الدنيا تريك العجب يا ابن اخملبولة.. 
ــاول البقاء لكن  ــن عليها يح كل م
ــه!! تقول  ــى نهايت ــاض حت ــر م االم
ــم وسيد شرار  موحه اخلبازة-- اقس
ــور وجدت  ــجر التن ــا وقفت اش كلم
ــر دنيانا  ــن دنيا غي ــي ع ــار حتدثن الن
وناس غيرنا.. كنت اطفر هاربة لكن 
السنة للهب تعيدني بقوة الى فوة 

السوالف الغريبة؟
ــه الجتذبني..  ــول جدتي--ولج موح تق

شلون نار حتجي؟
ــي؟  ــرار حتج ــيد ش ــه وروح س - خال
ــارط  املش ــو  اللحظة،ومتح ــف  ترجت
ــدث بغرابة،حاذفة  ــت تتح التي كان
ــها  كل تلك الكتل التي كانت حتس
زائدة،الكتل الدموية املوجعة للقلب، 

والراغبة بالبقاء بني احضانه.
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قصيدة

ــرأ له إال  ــي، أنني لم أق ــوء حظ ــن، أو رمبا من س ــن حس م
ــاق الفكر  ــي آف ــو التطلع ف ــيرتي نح ــي مس ــني- ف كتاب
ــكل عام-، اال وهو املفكر واملترجم  واالبداع، والثقافة بش
ــان هما:  ــام. والكتاب ــد الفتاح إم ــوف: إمام عب والفيلس
ــل). واالخير هو  ــد هيج ــج اجلدلي عن ــة) و(املنه (الطاغي
ــفة، وقد  ــا درجة الدكتوراه بالفلس ــالته التي نال به رس
ــتاذه الدكتور زكي جنيب محمود، كما ذكر  اهداها الى اس
ــي (الطاغية)  ــاب. فكتابه االول اعن ــك في مطلع الكت ذل
ــن نوعه في االطار الذي اختاره الكاتب، حيث  يعد االول م
ــخصية «الطاغية»،  ــلط املؤلف والقى الضوء على ش س
ــكل  ــع الرعية، ومع مجتمعه بش ــه يتعامل م ــف أن وكي
ــن مصادر  ــاذج تاريخية نقال ع ــاء بنم ــب ج ــام، والكات ع
مهمة تتحدث عن حضارات انسانية. وقد شكل الكتاب 
انعطافة ثقافية مهمة في هذه اجلوانب بحسب فهمي.

ــد هيجل)  ــو (املنهج اجلدلي عن ــاب الثاني فه ــا الكت وام
ــذي تأثر باميانويل  ــوف االملاني ال ــل هذا هو الفيلس وهيج
ــفته، وصاحب  ــر في فلس ــو اآلخر كبي ــت، وكانت ه كان
ــفة النقدية في العالم. الكاتب (إمام عبد الفتاح  الفلس
ــه هيجل، ونظريته  ــام) حاول توضيح اجلدل الذي احدث إم
ــتطاع أن  ــار، وكيف أن هيجل اس ــي هذا االط ــة ف املعقم
يشق طريقه في هذا الدرب الواسع في مباحث الفلسفة 
ــميه  ويغوص في اعماقها، للوصول الى اجتاه ممكن ان نس
ــفة احلديثة حينذاك، متكأ على  اجتاهاً معاكساً للفلس
ــفة، وركيزة متينة من جدلية ممن سبقوه من  قواعد فلس
الفالسفة العظماء، امثال افالطون قدميا، وكانط حديثا.

ــتطيع في هذه  ــر جدا، وال نس ــاب كبي ــة أن الكت واحلقيق
العجالة، أن نسكب في اناء التوضيح قطرة ماء في بحر 
ــن املعرفة، خصوصا وانه –أي الكتاب-  متالطم االمواج م
ــفة احلديثة، انه  ــن اعالم الفلس ــرح وافر لعلم م فيه ش
االملاني هيجل، الذي التزال الفلسفة احلديثة مدانة له في 
ــفية واملفاهيم الناضجة  تعزيز جملة من االفكار الفلس

التي لها صداها اليوم في حقل الفلسفة.
ــاح إمام، يوم ٢٠١٩/٦/١٩ عن  وقد غادرنا إمام عبدالفت
ــرة. وإمام –  ــاً، بعد فترة مرض قصي ــر ناهز ٨٥ عام عم
ــروف- أكادميي ومترجم مصري متخصص  كما هو مع
في الفلسفة والعلوم اإلنسانية، درس بجامعة عني 
ــن اجلامعات  ــي العديد م ــة، وعمل ف ــمس املصري ش

املصرية والعربية أبرزها جامعة الكويت.
ــول أعمال  ــه ح ــاته وترجمات ــل بدراس ــرف الراح وع
ــة  ــال درج ــذ أن ن ــل، من ــي هيج ــوف األملان الفيلس
ــا «املنهج  ــن آداب القاهرة، وموضوعه ــتير م املاجس
ــل» بتقدير ممتاز عام ١٩٦٨، كما نال  اجلدلي عند هيج
ــمس وموضوعها  ــن آداب عني ش ــة الدكتوراه م درج
ــرف األولى عام  ــور اجلدل بعد هيجل» مبرتبة الش «تط

.١٩٧٢
ويعد الراحل أبرز تالميذ أستاذ الفلسفة املصري زكي 
جنيب محمود، وأحد أبرز شراح أعماله. واكتفى الراحل 
في السنوات األخيرة بالعمل في الترجمة واإلشراف 
ــلة نشرها املركز  ــباب أجنزوا سلس علي مترجمني ش

القومي للترجمة حتت عنوان «أقدم لك».

  

احلذاءُ يشكلُ مفهوماً جديداً يربطُ بني 
ــعوب مختلفة، جتعلهُ  ــات أمم وش ثقاف
س واملُدنّس، وبني هذين تقفُ  ــدّ بني املق
ــعَ بصمتها اجلديدة التي  الكاتبةُ لتض
ــا، لتظهرَ  ــع والفانتازي ــطُ بني الواق ترب
ــاةٍ كلها  ــدةً جملتمعٍ بل وحلي صورةً جدي
أحذية. حياةٌ لدى البعض تضعُ (احلذاء) 
ــهُ في  ــبُ خلع ــس، يج ــاب املُدنّ ــي ب ف
ــادة والنبالء، وأحذية توضعُ  أماكن الس
ــني واملضطهدين  ــاب املظلوم ــى رق عل
ــم؛ وأممٌ تضعُ (احلذاء)  بل وفي مؤخراته
ــل نحو حياةٍ أخرى، فتوضع  رمزاً للرحي
بعض األمم أحذيتها حذاء السرير دليل 
ــرة، وهناك  ــوء لرحلة اآلخ ــى التهي عل
ــاب الدار  ــت في ب ــذاء امليّ ــنْ يضع ح م
ــه األبدي. وهنا  ــةً على مةته ورحيل دالل
ــذاء) مجتمعاً  ) لـ(احل ــةُ ــلُ (الكاتب جتع
ــا عالقات  ــل، وجتعلُ بينه ــاً تتناس وأمم
ــطُ بأحداث  ــرك وفق مفاهيم ترتب تتح
ــة  واقتصادي ــة  واجتماعي ــة  تاريخي
ــية وثقافية.. احلذاء في اللغة/  وسياس
رها  ــذواً، قدّ ــذا- : النعل: ح الفعلُ – ح
ــال: حذا النّعلُ  وقطعها على مثال يُق
ــالنٌ حذوَ فالن:  ــل. ويُقالُ : حذا ف بالنع
ــالن نعالً:  ــا يفعل، ولف ــلَ مثلم أي فع

ــيئاً: أعطاهُ أياه.  ــه، و-فالناً ش عملها ل
 ، هُ عَ ــاً : قطّ ــد ونحوه، حذي و (حذا) اجلل
ــو حاذٍ  ــه، فه ــانه: قرص ــراب لس والش
ــذا فالناً  ــالُ ح . ويق ــذيّ ــول محْ واملفع
ــذاء: اعطاء، وفي  ، وأح ــهُ ــانه: عاب بلس
ــس الصالح مثل  ــل اجللي ــث (مث احلدي
ــن عطره علقك  ك م ــداري إن لم يحذْ ال
من ريحه.). وحاذاهُ: محاذاةً وحذاءً: صار 
ــذَ حذاءً،  ــذى: إتّخ ــه ووازاه. احت بحذائ
.. واحلاذي: البس  ــهُ واحتذى احلذاء: لَبَسَ
ــل وما يطأ البعير  احلذاء، واحلذاء: النّع
ــره، وحذاء  ــرس من حاف ة والف ــن خفّ م
ــيء: ما يحاذيه. وداري بحذاء داره:  الش
بإزائها. احلذاية: النصيب من الغنيمة. 
اء: صانعُ األحذية. احلِذوة واحلذاوة:  واحلذّ
الشريحة من اللحم . احلّذية: العطية. 
ــورٌ  ص ــذاء:  احل ــور  ص ــي  ف ــة  الغرائبي
ــةٌ موتلفةٌ أحياناً، صور ألحذيةٍ  مختلف
دة، تتصارعُ  ــوات متعدّ وأناس، صور حلي
لَ لوحاتٍ تشكيليةً أو ايقاعاتٍ  لتشكّ
ــئلةً تبحثُ  ــدُ وتهبطُ معلنةً أس تصع

عن جواب..؟؟
١/ الصورة األولى: في القصة القصيرة 
ــذاء هي صورةُ  ــى ، تكون صورة احل األول
ــر  تنتش ــي  الت ــات  والفطري ــة  العفون
ــد في احلمامات  ــار الهواء الفاس انتش

واملقاهي واملساجد والشوارع.  
ــذاء  (احل ــورة  ص ــة:  الثاني ــورة  الص  /٢
املنتحر) ملا يحدث في العالم من سفك 

دماء وارهاب ونفاق.
ــة: صورة (حذاء الفن)  ٣/ الصورة الثالث
ــب واللوحات  ــل والنّصُ ــث التماثي حي

التشكيلية كلها على شكل حذاء.
٤/ الصورة الرابعة: صورة (عورة احلذاء) 

ــي والرغبة ووالدة  تصوير اجلانب اجلنس
توأمني سياميني.

ــة: طبقات األحذية،  ٥/ الصورة اخلامس
ــة  واألحذي ــل)  منها(النع ــا  وأنواعه
ــة  ــائية، أحذي ــة نس ــة، أحذي املطاطي

البدو....
ــة: أشكال أحذية  ٦/ الصورة السادس

الفرقة املوسيقية.
٧/ الصورة السابعة: صورة أحذية رجال 

األطفاء (اجلزمة).
ــة: أحذية احليوانات،  ٨/ الصورة الثامن
منها احلمار والغزالن واألسود والببغاء.

لُ ألوانُ  ــكّ ــرد: تتش ــي السّ ــراءة ف الق
وأنواعُ األحذية في القصص القصيرة 

ــن حذاء..  ــاد صنعه م ــني األبريق املع ب
ــكل حذاء،  ــة األطفال) على ش و(لهاي
ــذاء في  ــكل ح ــاك وحمة على ش وهن
ــرطة  ــل، وصورة ألحذية الش رقبة طف
ــف  منتص ــى  ال ــة  املرتفع ــوداء  الس
ــية املصنوعة  الرجل، واألحذية الرئاس
ــذاء راقصة ذو  ــن اجللود الفاخرة، وح م
ــه لثوانٍ  ــي ترقص ب ــب العاليالت الكع
ــاً ملتفةً على عصاها،  ثم ترميه جانب
ــوانٍ برّاقة ليجذب  ــذاء املصنوع بأل احل
ــادي  ومرت ــكارى  الس ــن  م ــن  الناظري
ار القبور،  املالهي الليلية، ثمّ حذاء حفّ
وكأننهُ مخصص للموت فقط، وصورة 
ــون متفرداً  ــذاء إمام جامع كيف يك ح

عن اجلمع، خوفاً من سرقته، بل هناك 
ــكل حذاء،  ــى ش ــعر عل ــريحة ش تس
ــاعر، وصورة  ــذاء الش ــاك حذاء ح وهن
ــطال)..!!؟       ثورة حذاء، وصورة لوفاء (بس
ةً قصيرةً توزّعتْ فيها صورٌ  ثالثون قصّ
ــن الواقع مرةً ومن  متنوعةٌ وبحكايا م
ــتعارة  ــال مرة أخرى، يحدوها االس اخلي
والتشبيه والرمزية، لتجعل من اجلماد 
ــبُ من صاحبه  ــا يتحرك ويكتس كائن
ــه وأفعاله. واملتابع  صفاته وأحاسيس
ــرزاق)  ــد ال ــاء عب ــة (وف ــاج الكاتب لنت
ــلوب  ــر، ألنّ أس ــتغرب أو ينبه ــم يس ل
ــائداً في  ــا) يكادُ أن يكون س (الفانتازي

رواياتها وقصصها.

@‚bflg@Äbn–€a@Üj«@‚bflg
o‡ñi@b„âÖbÀ
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فنارات

داود السلمان

÷aãä€a@Üj«@ıbœÎ@Újmbÿ‹€@HlaÏ¶a@lbÓÀ@øI@ÚÓññ‘€a@Ú«Ï‡1a@ø@bÌãbn„b–€a

@�Òäfl@…”aÏ€a@Âfl@bÌbÿ°Î@ �Ú«Ï‰nfl@�âÏï@bËÓœ@ �o«�ãÏm@�Ò7ñ”@ �Ú �ñ”@ÊÏq˝q
ÚÌåflä€aÎ@ÈÓjín€aÎ@Òâb»nç¸a@bÁÎÜ∞@ÙäÅc@Òäfl@fibÓ®a@ÂflÎ

تبتْ في ٢٠١١/ ٢٠١٢، الطبعة األولى سنة ٢٠١٣م، من اصدارات  في غياب اجلواب، قصصٌ قصيرةٌ للكاتبةِ (وفاء عبد الرزاق)، كُ
مؤسسة املثقف العربي-استراليا، نشر وتوزيع شركة العارف، عدد الصفحات(١٠٤) صفحات، تبدأ اجملموعة باإلهداء، ثم عرفان، 
وبعدها تقدمي للمجموعة للسيد علوان السلمان بعنوان (غياب اجلواب.. كعب احلذاء). مع كل مجموعة قصصية أو رواية، تأتي 
ة واحلداثة، بل أتتْ هنا بالغرائبية عينها، وجعلت دهشتنا  الكاتبةُ بجديد، فهي ال تكرر ذاتها، أو مواضيعها، بل تبحثُ عن اجلدّ
تكبر مع كل قصة من قصصها القصيرة التي تدافعت كاملوج على صخرة صمت املتلقي. ثيمةُ اجملموعة فيها من الغرابة 
الى  رمزي، ال ميتّ  بنزعةٍ جديدةٍ وأسلوبٍ  دُ صوره، استخدامٌ فريدٌ  وتتعدّ نُ  ويتلوّ لُ  الذي يتشكّ (احلذاء)  والطرافة في موضوعة 
التراث وال الى مقاربات احلاضر، بل هو ثقافة استمدتْ من تنوّع الشكل واللون واملضمون لتجعله مواضيع وصور تتحرك ضمن 

فكرة كل قصة قصيرة، فاحلذاء رمز لكل طبقة ومهنة ولكل جنس..

قراءة/ د. وليد جاسم الزبيدي

حسن لفته العيبي

كالنخيل سأموت واقفآ 
ــن  ــا اراك حتتضري حينم

حبآ 
لقلب  وانت جسدان  انا 

واحد ومصبآ 
ــماك  ــدت االس لذا حس
ــي  ف ــش  تعي ــي  الت
ــا ليس  انه ــاه يقال  املي
ــآ   ــك قلب ــا وال متتل مثلن
ــي  ه ــا  كم ــقنا  وعش

الطبيعه تعشق اجلبال 
والسهول 

ــا  حولن ــد  متت ــي  الت
وتسطف صفا 

ــق البلبل  ــا يعش او كم
االزهار والشجر االطيار 

ويعشق املوج البحار 
ــي طيات  ــي حتمل ف الت
ــؤ واملاس  ــا اللؤل بطونه
ــى  اقص ــن  م ــان  واملرج

العالم شرقآوغربآ 
فيا قيثارة الشعر 

ــا  ــاه ان ــعر كتبن ان الش
ــة  كهواي ــوى  س ــت  وان
اوعلى الفطرة ال نود منه 

عيشآ كرميآ او كسبآ 
ــذي ليس به  وان احلب ال
ــى  ــوق عل ــاوة والش قس
القلوب فال يسمى حبآ 

ــرة واصناف  واجلراح كثي
كجراح احلروب ال تندمل 
والنأي  ــه  صعب ــون  وتك
عن احلبيب ليس له دواء  
كمثل شارب ماء البحر 

ــرب يزداد ضما  كلما ش
وال يروى 

وكلما نأى وخاصم يزداد 
قربآ فتعالي يا رميا 

احلب  ــارة  قيث يا  وتعالي 
ودعي املوت 

املالئكة  نازك  يا  وتعالي 
ــعر رغم كل  نكتب الش

جراحنا ونطرب حبآ 
ونحن كل منا له حبيب 
ــة واحد اي  ــد  واله واح

ربا 

@paä«bí€aÎ@ıaä»í€a@’í«

’‹Ãfl@ıböœ@ÄÏn–fl@k‹”

حسن اِّـوسوي
الفتاة ذات الفستان االسود

لم تكن تعي
بأنها أصبحت منذ هذه 

الليلة 
فتاة أحالم

ذلك املتسكع عند أبواب 

الرغبة 
ليتها أدركت منذ البداية
انها ستقع في دهاليز 

الدهشة
وأن مظلة األيام املثقوبة

ستغرقها باملزيد من األلم
ليتها منذ البداية 

لم تغادر تلك األمكنة 
املتحصنة

خلف أسوار احلياء
ليتها لم تطأ قدماها 
تلك االزقة  املصابة 

بالغثيان
ليتها أغلقت نوافذها 

بوجه هواجس الليل
ليتها كانت عابرة سبيل

في طرقات األزمنة 
ليتها بثت حزنها للريح

في ليالي الوحشة 
ليتها منذ البداية

حذفت من قواميس الكالم 
تلك احلروف االربعة

ولم تبح بها حلظة ضعف 
و حني أنتهيت من الكتابة

سألتني القصيدة 
وماهي تلك احلروف
فأجبتها متلعثما

أ  ح  ب  ك

الى من استوطنت قلبي وذهني 
الى من امتألت عيناي برؤيتها 

الى من سكنت روحي بكل أرجائها 
الى من سرقت مني عمري 

الى من أهداها اهللا لي 
الى من حتملت وصبرت من أجلي 

الى زوجتي وغاليتي وأهلي 
الى تلك الفتاة املفعمة باحليوية 

ــي جميع  ــخصي املفضل ف الى ش
األوقات 

ــع عشر،  اليوم يكتمل عامكِ التاس
ــند وقوة  ــام وأنتِ لي خير وس كل ع

كل عام وأنتِ متلئني قلبي حبًا
كل عام وأنت بألف ألف خير (فاتي) 

حبيبتي.

زوجك علي كاصد

@“a6«a

@pbyÏ€@Úflb”�@�b«Îäífl@Û‰jnÌ@Ô„aÜ‡ßa
÷aä»€a@ÉÌâbn€@x�Îäm@ÖaÜÃi@ø@ÚÓ„˝«g

�aÜÓ»ç@Ö˝Ófl@ÜÓ«



البينة اجلديدة /  عباس الركابي
ــينما في الدائرة  ــم الس خص مدير قس
اخملرج جمال عبد جاسم املوقع الرسمي 
ــاريع  ــى مبش ــح يعن ــي بتصري اإللكترون
ــاري  اجل ــام  للع ــينمائية  الس ــم  القس
٢٠١٩ جاء فيه: يستعد قسم السينما 
إلنتاج عدد من األفالم الروائية القصيرة 
والطويلة في املوسم اجلديد.. وسيشرع 
ــة  ــك بالتهيئ ــون بذل ــون املكلف اخملرج
واإلعداد ومن ثم استكمال التحضيرات 
ــاريع  ــد أن أول املش ــر. وأك ــدأ التصوي لب
ــتبدأ مع الفيلم الروائي  السينمائية س
القصير (يومان) للمخرجة دنيا القباني 
ــر علي عبد النبي  تأليف الكاتب الكبي
ــي فهو (يوم  ــم الثان ــدي.. اما الفيل الزي
ــف وإخراج حيدر  ــل و ممل جدا) تألي طوي
ــر أيضا..  ــو روائي قصي ــى دفار و ه موس
وستكون هذه األفالم جاهزة للعرض في 
ــينمائية عراقية التي  ــات أيام س فعالي

ستقام بنسختها الثانية هذا العام.

سوزان نجم الدين: تجسيدي دور والدة حمادة هالل تحد كبير
CfiÏïc@ÂiaD@›é‹éfl@ø@ÜÁbífl@äÌÏñm@fi˝Å@ �Ô‹«@Ô‡À�cÎ@ÜÌÜë@ıbÓ«�@oôä»m

‚ã˝€a@x˝»€a@ �Ô‘‹m@Ü»i@�bØâÜm@o‰ �é§@ÚÓzñ€a@>€by@Âÿ€

ــان على  ــودّ االطمئن ــة ن ــي البداي * ف
تك. صحّ

ــد  فق اآلن،  ــر  بخي ــا  أن هللا،  ــد  احلم ـ 
ــديد، وأُغمي عليّ  ــت إلعياء ش تعرض
ــاهدي في مسلسل  خالل تصوير مش
ــي الصحية  ــول»، لكن حالت «ابن أص
ــيّ العالج  ــاً بعد تلق ــنت تدريج حتسّ
الالزم وتنفيذ تعليمات األطباء، وأؤكد 
ــة التي مررت بها في الفترة  أن التجرب

املاضية كانت صعبة وقاسية.

* وما سبب تدهور حالتك الصحية؟
ــر  التصوي إن  ــول  الق ــي  ميكنن ال  ـ 
لساعات طويلة ومتواصلة أليام عدة 
من دون احلصول على راحة هو السبب 
ــبب  ــي، فهناك س ــد وراء مرض الوحي
ــل بتعرّضي ألزمة أثّرت  آخر، وهو يتمثّ
سلباً في حالتي النفسية وجعلتني 
ث  أفقد الوعي، وبصراحة ال أريد التحدّ
ــكلة  ــن تفاصيلها، ألن املش عن أيٍّ م
ــي النهاية  ــدي، لكن ف ــي وح ن تخصّ

ــنت حالتي  ــالً، وحتسّ ــدت لها ح أوج
النفسية.

ن النجوم حرص على االطمئنان  ن مِ * مَ
عليك؟

ـ فنانون كثر حرصوا على االتصال بي 
ــي، كما زارني  ت ــان على صحّ لالطمئن
ــن أصول»  ــل «اب ــق عمل مسلس فري
ــى حالتي  ــي، واطمأنوا عل ــي منزل ف
ــق  ــعروا بالقل ــم ش ــة، ألنه الصحي
الشديد عندما أُغمي عليّ في موقع 

التصوير.
* وماذا عن عائلتك؟

 ، ــراً عليَّ ــي قلقوا كثي ـ أوالدي وأقارب
ــن التواصل  ــوا م ــم يتمكن ــم ل ألنه
ــادرة على الرد  ــي، ألنني لم أكن ق مع
ــد زاد قلقهم  ــم، وق ــى اتصاالته عل
ــورة لي عبر  ــا مت تداول ص عليَّ بعدم
ــل االجتماعي خالل  ــع التواص مواق
وجودي في املستشفى، ولم يكن من 

حلّ أمامهم سوى االتصال بأصدقائي 
ــني في مصر، خصوصاً أن أبنائي  املقرّب

يقيمون في أميركا.
* ومن وراء تداول هذه الصورة؟

ــت كثيراً  ــي انزعج ــرف، ولكنن ـ ال أع
ــورة عبر  ــار الص عندما علمت بانتش
ــي، ألنها  ــل االجتماع ــع التواص مواق

. جعلت عائلتي ترتعب خوفاً عليّ
ــت هذه الوعكة الصحية  ل * وهل عطّ

التصوير؟
ــل،  ــتمر تصوير املسلس ـ ال، فقد اس
ــه، والتي مت  ــاهدي في ــتثناء مش باس
ــاً، و»ابن  ــى أتعافى متام ــا حت تأجيله
ــال الدرامية  ــل األعم ــول» من أوائ أص

التي انتهى تصويرها قبل حلول شهر 
رمضان، وهذا بحد ذاته إجناز كبير.

* حرصت على نعي راغد قيس صاحب 
ــم  ــاهير» رغ ــرطة املش ــة «ش صفح
يت خبر  ــف تلقّ ــخريته منك، فكي س

وفاته؟
ة،  ـ ال أنكر أن خبر وفاته صدمني بشدّ

ــاكل  ــي أي مش ــن يعان ــم يك ــه ل ألن
ــا أنه توفي وهو في ريعان  صحية، كم
ــى نعيه،  ــد حرصت عل ــباب، وق الش
ــخر مني ومن مرضي قبل  علماً أنه س
ــم أنني  ــاعات، وكان يزع ــه بس رحيل
أدّعي املرض من أجل إثارة اجلدل حولي 
ــهرة، وال يسعني إال  والبحث عن الش

أن أقول فليرحمه اهللا ويسامحه.
* موافقتك على تقدمي دور والدة حمادة 
هالل أثارت جدالً كبيراً، فكيف وافقت 

على جتسيد هذه الشخصية؟
ــوة غير  ــدٍ كبير وخط ــه حت ــرف أن ـ أع
ــن أن تتردّد فنانة  متوقعة، فمن املمك
ــاب، أما أنا فقد  في تقدمي دور والدة ش
ــت بالفكرة،  ــرد أن اقتنع ــت مبج وافق
ــرة،  ــنّ صغي ــي س ــه ف ــي أمّ أجنبت فه
ــت يدفع الكثيرين  وتتمتع بجمال الف
لالعتقاد بأنها زوجته وليست والدته. 
بصراحة، كانت مغامرة جميلة، وردود 

الفعل حولها أسعدتني كثيراً.
ــا طوال  ــن الدرام ــدت ع ــاذا ابتع * مل

السنوات املاضية؟
ــر أن العروض  ــا في األم ـ كل م
ــم تكن  ــت أتلقاها ل ــي كن الت
ــعرت بأنها لن  ــي، وش تعجبن
ــواري  ــيئاً الى مش ــف ش تضي

الفني.
ــي حرصت على  ــالت الت * ما املسلس
ــم  موس ــالق  انط ــذ  من ــاهدتها  مش

الدراما الرمضاني؟
ــمح لي  ـ بصراحة، ضيق الوقت ال يس
ــلي فقط، ألنني  إال مبشاهدة مسلس

بتصوير  ي مشغولة  هد ــا مش
ــي  ــم ف فيل

ــة  حمل »
 ، « ن ــو ع فر
ي  ــذ ل ا
ــن  م ــود  أع
إلى  ــه  خالل
ــينما  لس ا
ويشاركني 

ــه  بطولت
و  ــر عم

سعد.

albaynanew@yahoo.com
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حاورتها : نريمني زكي

@ø@Ú„b‰œ@Ö�Ö6m@Êc@Âÿ‡Ωa@Âfl
@b„c@bflc@lbë@ÒÜ€aÎ@âÎÖ@·ÌÜ‘m
@o»‰n”a@Êc@Öäv∂@o‘œaÎ@Ü‘œ
@ �Âç@ø@Ènj¨c@ �‚c@ÔËœ@Òäÿ–€bi
@…œÜÌ@oœ¸@fib‡†@…n‡nmÎ@Ò7Ãï
@ÈnuÎã@bË„di@Öb‘n«˝€@ÂÌ7rÿ€a

ÈmÜ€aÎ@oéÓ€Î

خالل تصوير مشاهدها في مسلسل «ابن أصول»، والذي تشارك حمادة هالل بطولته، أُصيبت النجمة سوزان جنم 
الدين بوعكة صحية وأُغمي عليها، مما استوجب نقلها إلى أحد املستشفيات. لكن البعض زعم أنها ال تعاني أي 
ــوزان ردّت على هذه االتّهامات، وحتدثت عن تفاصيل مرضها،  عي املرض إلثارة اجلدل حولها! س ــاكل صحية، وتدّ مش
ــل «ابن أصول»، وكشفت  ــفى، كما تكلّمت عن دورها في مسلس ورد فعل أبنائها بعد علمهم بنقلها إلى املستش

سبب ابتعادها عن الدراما املصرية لفترة طويلة..

متابعة / البينة اجلديدة
ــة دنيا عبد  أكدت الفنان
ــالل مقطع  العزيز من خ
ــر  عب ــرته  نش ــو  فيدي
حسابها على إنستغرام 
ــفى  أنها غادرت املستش
ــا  تعرضه ــد  بع ــرًا  مؤخ
ــم  ل ــة  صحي ــة  لوعك
ــف عن تفاصيلها. تكش
ــكر  الش ــا  دني ــت  ووجه
ــالل الفيديو لكل  ــن خ م
ــى  عل ــرص  ح ــن  م
ــال  واإلتص ــا  زيارته
ــان  لإلطمئن ــا  به
وقالت:  ــا،  عليه
اهللا  ــد  «احلم
أحسن،  بقيت 
ــكر  بش و
ــاس  الن كل 
ــت بيا  ــي اتصل الل
وحاولت  وزارتني، 
االطمئنان عليا.. 
ــكل  ل ــذر  بعت
ــي  الل ــاس  الن
ارد  ــش  معرفت
وبجد  ــا،  عليه
ــم  ــا محبتك ان
ــم عليا  وقلقك
ــة  حاج دي 
ــدا  ج ــرة  كبي
ــدي». وحرص عدد  عن
ــر من النجوم على  كبي
ــا  لدني ــات  تعليق ــرك  ت
ــفاء  الش ــا  له ــني  متمن
ــنت  ــم آي ــل، ومنه العاج
ــا  ومه ــا  وروجين ــر  عام
أحمد وأشرف زكي ورانيا 

محمود ياسني.

ÚÓzñ€a@Ú€bßa@ø@paâÏ�m
åÌå»€a@Üj«@bÓ„Ü€

@xbn„g@ÒâÏ◊bi@b‡Á@ÊbÓˆb‡‰Óç@Êb‡‹Óœ
RPQY@‚b»€@ÄäéΩaÎ@b‡‰Óé€a@ÒäˆaÖ

البينة اجلديدة / زينب القصاب
توج الفيلم السينمائي الروائي العراقي (تورن) 
ــيخاني) باجلائزة  إخراج وإنتاج املبدع (نوزاد ش
ــة) في احلفل  ــزة الزيتونة الذهبي الكبرى (جائ
ــي الذي اقيم  ــان الفيلم العرب اخلتامي ملهرج
في مكناس عاصمة السينما العربية. مخرج 
ــع  ــرح للموق ــيخاني) ص ــم (ش ــج الفيل ومنت
ــف  ــر الهات ــرة عب ــي الدائ ــمي االلكترون الرس
ــج الى جميع مكونات  قائال: أهدي هذا التتوي
ــا االيزيديني حيث  ــعب العراقي وخصوص الش
ــيهم. كما  ــم معاناتهم وماَس ــل الفيل يحم
ــينما العراقية  ــى الس ــذا التتويج ال ــدي ه أه
ــي املهرجان الدولي  ــي مثلها فيلم (تورن) ف الت
ــعبه..  ــائل ش ــي كي ينقل رس ــم العرب للفيل
ــينما واملسرح الذي  ــكرا العالم دائرة الس وش
يتابع كل اخباري ومشاركاتي ألنها الدائرة االم 

للسينما العراقية.

@ÊbuäËfl@ø@Ù5ÿ€a@Òåˆb¶a@Üñ∞@÷aä»€a
@pb–»ç@’„b»m@êb‰ÿfl@Ú„ÏnÌãÎ@Ôiä»€a@·‹Ó–€a

ÚÓjÁà€a@ÂÌÜœaä€a

ــن  وس  / ــدة  اجلدي ــة  البين
العبدلي

ــياحة  أعلن وزير الثقافة والس
ــر  ــد االمي ــور عب ــار الدكت واآلث
ــبة  ومن على خش ــي  احلمدان
ــار  اختي ــي  الوطن ــرح  املس
ــي  الروائ ــي  العراق ــم  الفيل
ــميا  القصير (موصل ٩٨٠) رس
ــان  مهرج ــي  ف ــاركة  للمش
ــاء  ج  ..٩٢ ــه  بدورت ــكار  االوس
ــط حضور رسمي  االعالن وس
 - ــي  ثقاف  - ــي  دبلوماس و 
ــري واعالمي كبير متثل  جماهي
ــادة املديرين العامني في  بالس

ــوزارة منهم: (الدكتور احمد  ال
ــى مدير عام دائرة  حسن موس
ــرح.. والسيد  ــينما واملس الس
ــام دائرة  ــالح العاني مدير ع ف
ــة العامة..  ــات الثقافي العالق
ــيد مدير عام دار الشؤون  والس
ــة...) ونقيب  ــة الكردي الثقافي
الدكتور  ــني  العراقي ــني  الفنان
جبار جودي واملوسيقار العاملي 
نصير شمة وسعادات سفراء 
ــة  واألجنبي ــة  العربي ــدول  ال
ــلك  الس ــد  عمي ــم  تقدمه
ــة  ــفير مملك ــي س الدبلوماس
ــقيقة.. وصناع  ــن الش البحري

السينما العراقية و مختصوها 
ــوح .. هذا إلى  ــبابها الطم وش
جانب وسائل اإلعالم اخملتلفة 
العراقية - العربية- االجنبية.. 

ــرح  حيث اكتظت صالة املس
الوطني باحلضور املتفاعل مع 
هذه اخلطوة التي تدعم وبقوة 

نتاجات السينما العراقية.

HYXP@›ïÏflI@·‹Óœ@âbÓnÅa@Â«@Ô8ä€a@Ê˝«�a
÷aä»€a@ÚÌâÏË∫@Â«@âbÿçÎ˛a@ÊbuäËfl@ø@Ú◊âbí‡‹€

متابعة / البينة اجلديدة
تعرضت الفنانة دنيا بطمة لهجوم قاس ولوصف جارح خالل حلقة 
ــاهدين  في برنامج téléstars، االمر الذي اغضب عددا كبيرا من املش
الذين انتقدوا طريقة السخرية التي عبر عنها الضيف مع املقدمة 
ــور النجمة املغربية،  ــف على احدى ص ــالمة. وعلق الضي كارمن س
ــوب التي  واصفا اياها بـ«اخمللوق الفضائي»، منتقداً كمية الفوتوش
ــنانها  ــتذكر اس ــدا انها اجلميع يس ــى صورها، مؤك ــا عل تخضعه
ــج «اراب ايدول». واكد  ــاركتها في برنام ــكلها القدمي خالل مش وش
ــات التجميل وباتت تظهر في  ــة خضعت للكثير من عملي ان بطم
ــفاهها  ــا لناحية تكبير ش ــركات مبالغ به ــن الصور بح ــد م العدي
ــكلت تلك االنتقادات  ــا وابر الفيلر والبوتوكس، ش وتعريض حنكه
ــدوا طريقة الكالم  ــن انتق ــاهدين الذي ــا لعدد كبير من املش ازعاج
ــلوب السيئ في طرح الفكرة والتحدث عن  والعبارات، رافضني االس

شكل النجمة املغربية.

@Ú‡�i@bÓ„Ü€@Äâbu@Öb‘n„a
bË‹ÿë@kjéi

بغداد / البينة الجديدة
ــوزارة للعمل  ــود ال ــن جه ضم
ــف املواطنني بتاريخ  على تعري
ــث وزير  ــه، بح ــراق وعظمت الع
ــار  واآلث ــياحة  والس ــة  الثقاف
ــد األمير احلمداني  الدكتور عب
ــور العراقي  ــع املص ــرا، م مؤخ
ــال الدين  ــن جم والعاملي حس
ــاريع الترويجية  عدداً من املش
آلثار البالد، منها إقامة لوحات 
ــي العاصمة  ــة كبيرة ف إعالني
ــرض صوراً ألهم املدن  بغداد تع
والقطع األثرية العراقية. وجاء 
ــتقباله جمال  ــالل اس ذلك خ
ــمي  ــي مكتبه الرس ــن ف الدي
ــرب احلمداني  ــوزارة. وأع مبقر ال
ــذ املقترح  ــه «بتنفي ــن رغبت ع
ــن  املقدم من قبل املصور حس
ــذي يتضمن  ــن وال ــال الدي جم
بدقة  ــة  ملتقط ــور  ــرض ص ع
ــام  ــة وبأحج ــة عالي واحترافي
ــا إلى ٥٠  ــل طوله ــرة يص كبي
ــى ١٠ أمتار  ــراً وارتفاعها إل مت
ــع منتخبة من  ــدة مواق في ع

ــها  العاصمة بغداد، على رأس
ــار بغداد  ــؤدي ملط امل ــق  الطري
ــه «يتبنى  أن ــاً  ــي»، مبين الدول
املشروع، وسيطرحه على دولة 
ــور عادل  ــوزراء الدكت ــس ال رئي
ــبل  ــة س ــد املهدي ملناقش عب
التنفيذ». وأعرب احلمداني عن 
رغبته «بتنفيذ املقترح املقدم 
ــن جمال  من قبل املصور حس
ــن عرض  ــذي يتضم ــن وال الدي
صور ملتقطة بدقة واحترافية 
ــام كبيرة يصل  ــة وبأحج عالي
ــى ٥٠ متراً وارتفاعها  طولها إل
ــدة مواقع  ــار في ع ــى ١٠ أمت إل
ــن العاصمة بغداد،  منتخبة م
ــق املؤدي  ــها الطري ــى رأس عل

ملطار بغداد الدولي»، مبيناً أنه 
وسيطرحه  ــروع،  املش «يتبنى 
على دولة رئيس الوزراء الدكتور 
ــة  ــد املهدي ملناقش ــادل عب ع
أن  ــاف  وأض ــذ».  التنفي ــبل  س
ــى  ــود إل ــرح تع ــة املقت «أهمي
تعريف عامة  ــول  الوص ضرورة 
ــا  وم ــراق  الع ــخ  بتاري ــاس  الن
ــن نفائس وكنوز تعود  ميلكه م
ــيراً  ــنني»، مش الس آالف  ــى  إل
ــروع سيكون  إلى أن «هذا املش
ــاريع أخرى قام  إلى جانب مش
ــخصياً  ش ــا  بعضه ــذ  بتنفي
وإنتاج  منها معارض للبوستر 
مقاطع فيديو قصيرة للتعريف 

بالتراث العراقي».

شوقي كريم حسن

وردة الخرس
ــس  ــه، فلي ــت عيني ــض الوق * يغم
ــط هذا  ــة فائدة من التحديق وس ثم
البياض الذي توشمه زرقة متحركة، 
ــر، ما تعود  ــض عينيه عله يبص اغم
ــه،  ــم فواجع ــه يقس ــاره، لكن ابص
ــوع، عند  ــط مثل كرس ــدوء ليح به
قحط االمتداد الذي يريد االستحواذ 
ــارات  عليه، بني بياض اللحظة، واش
ــافات التي  ــزرق، وتلك املس االكف ال
ــتها، بهمسات اغان،  كان يرمم وحش
تعيد بعض لواعج نفسه الى حيث 
يجب أن تكون، يبدأ بالهذيان احملموم، 
الصاهل مثل فرس جده، التي فقدت 

ــب لها  ــا جراء عثرة لم يحس بريقه
اجلد حسابا، يقول وهو ميسد قذلتها 
ــي  ــة التنب،-ليتن ــاه كوم ــارة بإجت اخل
اخذت بالنصيحة.. قالت لي مياسة 
ــرج الدنيا هندس وانت لم تعد  ال تخ
ــتر على روحك  ــل عباءتك.. اس تر ذي
ــى املقذولة!!  ــاف عل ــت ال تخ اذا كن
ــن بني  ــة عقاله، وم ــن نصب ــدل م ع
شفتني اصفرتا من كثرة ما مارست 
ــف..  الل ــجائر  س ــى  عل ــلطتها  س
ــاذا تقول عروس  همس للمقذولة- م
ــت  الروح؟ حمحمت املقذولة، ورفس
ــاقها اليسرى فتناثر  التنب بطرف س
التنب،ملونا الباحة بغبار ذهبي، عرف 
اجلد سر احلكاية، لكن رأسه احلجري، 
الذي ال يكترث لشيء، جعله يسرج 
ــة الليل،  ــرق بهيمي ــة، ليخت املقذول
ــة  ــط الباح ــع وس ــه، وليش وخرس
ــط، روائح هي مزيج  املؤدية الى الش
ــر الزوري، وعفن  ــن رائحة الروث وزف م

لكني  ــة،  الوحش التهمته  ــار،  االبق
ــرم اذن الليل- ــت الى صوته يش انص

ــم تعالت اصوات  ــه اخو حمده! ث -ان
استغاثات،وضحكات، وبكاء- ماالذي 

حدث؟
- كبت املقذولة وسط حفرة !!

--واالن؟
-ساعدوني من اجل اخراجها؟

ــجلت كل  ــرس التي س ــل، إن الف قي
ــى  ــر ال ــت تنظ ــة، كان ــة القري ازمن
الوجوه وهي تطلق حسرات توسل، 
بل قيل--انها حاولت ملرات النهوض 
لكن يسراها رفضت االمتثال الوامر 
ــا؟ وقيل..  ــى تنفيذه ــادرة عل ــر ق غي
وهذا ما رواه احلاج محيسن الهزاع، 
ــون، إن  ــرار املين ــي املرهج، وش ودوح
ــأل الباحة بالنواح  املقذولة كانت مت
ــر  ــي تثي ــا بنواع ــي روحه ــي ترث وه
ــدي  ــل،إن ج ــوب!! وقي ــجن القل ش
اقتعد االرض وراح يحث التراب على 

ــه،دون ان يجرأ احد من االقتراب  رأس
ــن االقتراب من هدوء  منه، كيف ميك
ــار؟ في  ــوت اردية االنتظ ــه امل يلبس
ــل وغبية، يفتح  ــلة، ب محاولة فاش
ــارس لعبة  ــرايينه عله مي القلب ش
ــا، لكن ثمة قوة  ــاة التي اعتاده احلي
ــن ان يتحدى وجوده،  ــت متنعه م كان
ــود الئذا في صمت االناء بهيأته  فيع
ــن املألوف، أيتها املواقيت  اخلارجة ع
ــة؟ االصابع  ــى تنتهي تلك املهزل مت
تعبث  ــد،وراحت  اجلس الزرق،اهملت 
ــكل  ــكان قصي،يبدو انه يش عند م
ــد  ــبة لها صيدا ثمينا، اجلس بالنس
خرقة ملفوفة بخرقه، وجع ملفوف 
بريبة،حزن ملفوف بجنون، ال معنى 
ــاحة، ال  ــل بياض املس ــي داخ للتمن
معنى لشيء، سوى ان تعود االشياء 
ــكلها الذي  الى طبيعتها الولى، ش
منحها وجودا ظاهرا،اجلسد اليابس، 
ــرأب عنق القلب،  ــدأ يضحك، فاش ب

ــرات التي  ــدر الكرك ــا عن مص باحث
بدأت تعزو البياض- ما الذي يضحك 
ــان بحياة؟  ــن االتي ــدا عاجز ع جس
-الدنيا تريك العجب يا ابن اخملبولة.. 
ــاول البقاء لكن  ــن عليها يح كل م
ــه!! تقول  ــى نهايت ــاض حت ــر م االم
ــم وسيد شرار  موحه اخلبازة-- اقس
ــور وجدت  ــجر التن ــا وقفت اش كلم
ــر دنيانا  ــن دنيا غي ــي ع ــار حتدثن الن
وناس غيرنا.. كنت اطفر هاربة لكن 
السنة للهب تعيدني بقوة الى فوة 

السوالف الغريبة؟
ــه الجتذبني..  ــول جدتي--ولج موح تق

شلون نار حتجي؟
ــي؟  ــرار حتج ــيد ش ــه وروح س - خال
ــارط  املش ــو  اللحظة،ومتح ــف  ترجت
ــدث بغرابة،حاذفة  ــت تتح التي كان
ــها  كل تلك الكتل التي كانت حتس
زائدة،الكتل الدموية املوجعة للقلب، 

والراغبة بالبقاء بني احضانه.
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ــرأ له إال  ــي، أنني لم أق ــوء حظ ــن، أو رمبا من س ــن حس م
ــاق الفكر  ــي آف ــو التطلع ف ــيرتي نح ــي مس ــني- ف كتاب
ــكل عام-، اال وهو املفكر واملترجم  واالبداع، والثقافة بش
ــان هما:  ــام. والكتاب ــد الفتاح إم ــوف: إمام عب والفيلس
ــل). واالخير هو  ــد هيج ــج اجلدلي عن ــة) و(املنه (الطاغي
ــفة، وقد  ــا درجة الدكتوراه بالفلس ــالته التي نال به رس
ــتاذه الدكتور زكي جنيب محمود، كما ذكر  اهداها الى اس
ــي (الطاغية)  ــاب. فكتابه االول اعن ــك في مطلع الكت ذل
ــن نوعه في االطار الذي اختاره الكاتب، حيث  يعد االول م
ــخصية «الطاغية»،  ــلط املؤلف والقى الضوء على ش س
ــكل  ــع الرعية، ومع مجتمعه بش ــه يتعامل م ــف أن وكي
ــن مصادر  ــاذج تاريخية نقال ع ــاء بنم ــب ج ــام، والكات ع
مهمة تتحدث عن حضارات انسانية. وقد شكل الكتاب 
انعطافة ثقافية مهمة في هذه اجلوانب بحسب فهمي.

ــد هيجل)  ــو (املنهج اجلدلي عن ــاب الثاني فه ــا الكت وام
ــذي تأثر باميانويل  ــوف االملاني ال ــل هذا هو الفيلس وهيج
ــفته، وصاحب  ــر في فلس ــو اآلخر كبي ــت، وكانت ه كان
ــفة النقدية في العالم. الكاتب (إمام عبد الفتاح  الفلس
ــه هيجل، ونظريته  ــام) حاول توضيح اجلدل الذي احدث إم
ــتطاع أن  ــار، وكيف أن هيجل اس ــي هذا االط ــة ف املعقم
يشق طريقه في هذا الدرب الواسع في مباحث الفلسفة 
ــميه  ويغوص في اعماقها، للوصول الى اجتاه ممكن ان نس
ــفة احلديثة حينذاك، متكأ على  اجتاهاً معاكساً للفلس
ــفة، وركيزة متينة من جدلية ممن سبقوه من  قواعد فلس
الفالسفة العظماء، امثال افالطون قدميا، وكانط حديثا.

ــتطيع في هذه  ــر جدا، وال نس ــاب كبي ــة أن الكت واحلقيق
العجالة، أن نسكب في اناء التوضيح قطرة ماء في بحر 
ــن املعرفة، خصوصا وانه –أي الكتاب-  متالطم االمواج م
ــفة احلديثة، انه  ــن اعالم الفلس ــرح وافر لعلم م فيه ش
االملاني هيجل، الذي التزال الفلسفة احلديثة مدانة له في 
ــفية واملفاهيم الناضجة  تعزيز جملة من االفكار الفلس

التي لها صداها اليوم في حقل الفلسفة.
ــاح إمام، يوم ٢٠١٩/٦/١٩ عن  وقد غادرنا إمام عبدالفت
ــرة. وإمام –  ــاً، بعد فترة مرض قصي ــر ناهز ٨٥ عام عم
ــروف- أكادميي ومترجم مصري متخصص  كما هو مع
في الفلسفة والعلوم اإلنسانية، درس بجامعة عني 
ــن اجلامعات  ــي العديد م ــة، وعمل ف ــمس املصري ش

املصرية والعربية أبرزها جامعة الكويت.
ــول أعمال  ــه ح ــاته وترجمات ــل بدراس ــرف الراح وع
ــة  ــال درج ــذ أن ن ــل، من ــي هيج ــوف األملان الفيلس
ــا «املنهج  ــن آداب القاهرة، وموضوعه ــتير م املاجس
ــل» بتقدير ممتاز عام ١٩٦٨، كما نال  اجلدلي عند هيج
ــمس وموضوعها  ــن آداب عني ش ــة الدكتوراه م درج
ــرف األولى عام  ــور اجلدل بعد هيجل» مبرتبة الش «تط

.١٩٧٢
ويعد الراحل أبرز تالميذ أستاذ الفلسفة املصري زكي 
جنيب محمود، وأحد أبرز شراح أعماله. واكتفى الراحل 
في السنوات األخيرة بالعمل في الترجمة واإلشراف 
ــلة نشرها املركز  ــباب أجنزوا سلس علي مترجمني ش

القومي للترجمة حتت عنوان «أقدم لك».

  

احلذاءُ يشكلُ مفهوماً جديداً يربطُ بني 
ــعوب مختلفة، جتعلهُ  ــات أمم وش ثقاف
س واملُدنّس، وبني هذين تقفُ  ــدّ بني املق
ــعَ بصمتها اجلديدة التي  الكاتبةُ لتض
ــا، لتظهرَ  ــع والفانتازي ــطُ بني الواق ترب
ــاةٍ كلها  ــدةً جملتمعٍ بل وحلي صورةً جدي
أحذية. حياةٌ لدى البعض تضعُ (احلذاء) 
ــهُ في  ــبُ خلع ــس، يج ــاب املُدنّ ــي ب ف
ــادة والنبالء، وأحذية توضعُ  أماكن الس
ــني واملضطهدين  ــاب املظلوم ــى رق عل
ــم؛ وأممٌ تضعُ (احلذاء)  بل وفي مؤخراته
ــل نحو حياةٍ أخرى، فتوضع  رمزاً للرحي
بعض األمم أحذيتها حذاء السرير دليل 
ــرة، وهناك  ــوء لرحلة اآلخ ــى التهي عل
ــاب الدار  ــت في ب ــذاء امليّ ــنْ يضع ح م
ــه األبدي. وهنا  ــةً على مةته ورحيل دالل
ــذاء) مجتمعاً  ) لـ(احل ــةُ ــلُ (الكاتب جتع
ــا عالقات  ــل، وجتعلُ بينه ــاً تتناس وأمم
ــطُ بأحداث  ــرك وفق مفاهيم ترتب تتح
ــة  واقتصادي ــة  واجتماعي ــة  تاريخي
ــية وثقافية.. احلذاء في اللغة/  وسياس
رها  ــذواً، قدّ ــذا- : النعل: ح الفعلُ – ح
ــال: حذا النّعلُ  وقطعها على مثال يُق
ــالنٌ حذوَ فالن:  ــل. ويُقالُ : حذا ف بالنع
ــالن نعالً:  ــا يفعل، ولف ــلَ مثلم أي فع

ــيئاً: أعطاهُ أياه.  ــه، و-فالناً ش عملها ل
 ، هُ عَ ــاً : قطّ ــد ونحوه، حذي و (حذا) اجلل
ــو حاذٍ  ــه، فه ــانه: قرص ــراب لس والش
ــذا فالناً  ــالُ ح . ويق ــذيّ ــول محْ واملفع
ــذاء: اعطاء، وفي  ، وأح ــهُ ــانه: عاب بلس
ــس الصالح مثل  ــل اجللي ــث (مث احلدي
ــن عطره علقك  ك م ــداري إن لم يحذْ ال
من ريحه.). وحاذاهُ: محاذاةً وحذاءً: صار 
ــذَ حذاءً،  ــذى: إتّخ ــه ووازاه. احت بحذائ
.. واحلاذي: البس  ــهُ واحتذى احلذاء: لَبَسَ
ــل وما يطأ البعير  احلذاء، واحلذاء: النّع
ــره، وحذاء  ــرس من حاف ة والف ــن خفّ م
ــيء: ما يحاذيه. وداري بحذاء داره:  الش
بإزائها. احلذاية: النصيب من الغنيمة. 
اء: صانعُ األحذية. احلِذوة واحلذاوة:  واحلذّ
الشريحة من اللحم . احلّذية: العطية. 
ــورٌ  ص ــذاء:  احل ــور  ص ــي  ف ــة  الغرائبي
ــةٌ موتلفةٌ أحياناً، صور ألحذيةٍ  مختلف
دة، تتصارعُ  ــوات متعدّ وأناس، صور حلي
لَ لوحاتٍ تشكيليةً أو ايقاعاتٍ  لتشكّ
ــئلةً تبحثُ  ــدُ وتهبطُ معلنةً أس تصع

عن جواب..؟؟
١/ الصورة األولى: في القصة القصيرة 
ــذاء هي صورةُ  ــى ، تكون صورة احل األول
ــر  تنتش ــي  الت ــات  والفطري ــة  العفون
ــد في احلمامات  ــار الهواء الفاس انتش

واملقاهي واملساجد والشوارع.  
ــذاء  (احل ــورة  ص ــة:  الثاني ــورة  الص  /٢
املنتحر) ملا يحدث في العالم من سفك 

دماء وارهاب ونفاق.
ــة: صورة (حذاء الفن)  ٣/ الصورة الثالث
ــب واللوحات  ــل والنّصُ ــث التماثي حي

التشكيلية كلها على شكل حذاء.
٤/ الصورة الرابعة: صورة (عورة احلذاء) 

ــي والرغبة ووالدة  تصوير اجلانب اجلنس
توأمني سياميني.

ــة: طبقات األحذية،  ٥/ الصورة اخلامس
ــة  واألحذي ــل)  منها(النع ــا  وأنواعه
ــة  ــائية، أحذي ــة نس ــة، أحذي املطاطي

البدو....
ــة: أشكال أحذية  ٦/ الصورة السادس

الفرقة املوسيقية.
٧/ الصورة السابعة: صورة أحذية رجال 

األطفاء (اجلزمة).
ــة: أحذية احليوانات،  ٨/ الصورة الثامن
منها احلمار والغزالن واألسود والببغاء.

لُ ألوانُ  ــكّ ــرد: تتش ــي السّ ــراءة ف الق
وأنواعُ األحذية في القصص القصيرة 

ــن حذاء..  ــاد صنعه م ــني األبريق املع ب
ــكل حذاء،  ــة األطفال) على ش و(لهاي
ــذاء في  ــكل ح ــاك وحمة على ش وهن
ــرطة  ــل، وصورة ألحذية الش رقبة طف
ــف  منتص ــى  ال ــة  املرتفع ــوداء  الس
ــية املصنوعة  الرجل، واألحذية الرئاس
ــذاء راقصة ذو  ــن اجللود الفاخرة، وح م
ــه لثوانٍ  ــي ترقص ب ــب العاليالت الكع
ــاً ملتفةً على عصاها،  ثم ترميه جانب
ــوانٍ برّاقة ليجذب  ــذاء املصنوع بأل احل
ــادي  ومرت ــكارى  الس ــن  م ــن  الناظري
ار القبور،  املالهي الليلية، ثمّ حذاء حفّ
وكأننهُ مخصص للموت فقط، وصورة 
ــون متفرداً  ــذاء إمام جامع كيف يك ح

عن اجلمع، خوفاً من سرقته، بل هناك 
ــكل حذاء،  ــى ش ــعر عل ــريحة ش تس
ــاعر، وصورة  ــذاء الش ــاك حذاء ح وهن
ــطال)..!!؟       ثورة حذاء، وصورة لوفاء (بس
ةً قصيرةً توزّعتْ فيها صورٌ  ثالثون قصّ
ــن الواقع مرةً ومن  متنوعةٌ وبحكايا م
ــتعارة  ــال مرة أخرى، يحدوها االس اخلي
والتشبيه والرمزية، لتجعل من اجلماد 
ــبُ من صاحبه  ــا يتحرك ويكتس كائن
ــه وأفعاله. واملتابع  صفاته وأحاسيس
ــرزاق)  ــد ال ــاء عب ــة (وف ــاج الكاتب لنت
ــلوب  ــر، ألنّ أس ــتغرب أو ينبه ــم يس ل
ــائداً في  ــا) يكادُ أن يكون س (الفانتازي

رواياتها وقصصها.
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@�Òäfl@…”aÏ€a@Âfl@bÌbÿ°Î@ �Ú«Ï‰nfl@�âÏï@bËÓœ@ �o«�ãÏm@�Ò7ñ”@ �Ú �ñ”@ÊÏq˝q
ÚÌåflä€aÎ@ÈÓjín€aÎ@Òâb»nç¸a@bÁÎÜ∞@ÙäÅc@Òäfl@fibÓ®a@ÂflÎ

تبتْ في ٢٠١١/ ٢٠١٢، الطبعة األولى سنة ٢٠١٣م، من اصدارات  في غياب اجلواب، قصصٌ قصيرةٌ للكاتبةِ (وفاء عبد الرزاق)، كُ
مؤسسة املثقف العربي-استراليا، نشر وتوزيع شركة العارف، عدد الصفحات(١٠٤) صفحات، تبدأ اجملموعة باإلهداء، ثم عرفان، 
وبعدها تقدمي للمجموعة للسيد علوان السلمان بعنوان (غياب اجلواب.. كعب احلذاء). مع كل مجموعة قصصية أو رواية، تأتي 
ة واحلداثة، بل أتتْ هنا بالغرائبية عينها، وجعلت دهشتنا  الكاتبةُ بجديد، فهي ال تكرر ذاتها، أو مواضيعها، بل تبحثُ عن اجلدّ
تكبر مع كل قصة من قصصها القصيرة التي تدافعت كاملوج على صخرة صمت املتلقي. ثيمةُ اجملموعة فيها من الغرابة 
الى  رمزي، ال ميتّ  بنزعةٍ جديدةٍ وأسلوبٍ  دُ صوره، استخدامٌ فريدٌ  وتتعدّ نُ  ويتلوّ لُ  الذي يتشكّ (احلذاء)  والطرافة في موضوعة 
التراث وال الى مقاربات احلاضر، بل هو ثقافة استمدتْ من تنوّع الشكل واللون واملضمون لتجعله مواضيع وصور تتحرك ضمن 

فكرة كل قصة قصيرة، فاحلذاء رمز لكل طبقة ومهنة ولكل جنس..

قراءة/ د. وليد جاسم الزبيدي

حسن لفته العيبي

كالنخيل سأموت واقفآ 
ــن  ــا اراك حتتضري حينم

حبآ 
لقلب  وانت جسدان  انا 

واحد ومصبآ 
ــماك  ــدت االس لذا حس
ــي  ف ــش  تعي ــي  الت
ــا ليس  انه ــاه يقال  املي
ــآ   ــك قلب ــا وال متتل مثلن
ــي  ه ــا  كم ــقنا  وعش

الطبيعه تعشق اجلبال 
والسهول 

ــا  حولن ــد  متت ــي  الت
وتسطف صفا 

ــق البلبل  ــا يعش او كم
االزهار والشجر االطيار 

ويعشق املوج البحار 
ــي طيات  ــي حتمل ف الت
ــؤ واملاس  ــا اللؤل بطونه
ــى  اقص ــن  م ــان  واملرج

العالم شرقآوغربآ 
فيا قيثارة الشعر 

ــا  ــاه ان ــعر كتبن ان الش
ــة  كهواي ــوى  س ــت  وان
اوعلى الفطرة ال نود منه 

عيشآ كرميآ او كسبآ 
ــذي ليس به  وان احلب ال
ــى  ــوق عل ــاوة والش قس
القلوب فال يسمى حبآ 

ــرة واصناف  واجلراح كثي
كجراح احلروب ال تندمل 
والنأي  ــه  صعب ــون  وتك
عن احلبيب ليس له دواء  
كمثل شارب ماء البحر 

ــرب يزداد ضما  كلما ش
وال يروى 

وكلما نأى وخاصم يزداد 
قربآ فتعالي يا رميا 

احلب  ــارة  قيث يا  وتعالي 
ودعي املوت 

املالئكة  نازك  يا  وتعالي 
ــعر رغم كل  نكتب الش

جراحنا ونطرب حبآ 
ونحن كل منا له حبيب 
ــة واحد اي  ــد  واله واح

ربا 

@paä«bí€aÎ@ıaä»í€a@’í«

’‹Ãfl@ıböœ@ÄÏn–fl@k‹”

حسن اِّـوسوي
الفتاة ذات الفستان االسود

لم تكن تعي
بأنها أصبحت منذ هذه 

الليلة 
فتاة أحالم

ذلك املتسكع عند أبواب 

الرغبة 
ليتها أدركت منذ البداية
انها ستقع في دهاليز 

الدهشة
وأن مظلة األيام املثقوبة

ستغرقها باملزيد من األلم
ليتها منذ البداية 

لم تغادر تلك األمكنة 
املتحصنة

خلف أسوار احلياء
ليتها لم تطأ قدماها 
تلك االزقة  املصابة 

بالغثيان
ليتها أغلقت نوافذها 

بوجه هواجس الليل
ليتها كانت عابرة سبيل

في طرقات األزمنة 
ليتها بثت حزنها للريح

في ليالي الوحشة 
ليتها منذ البداية

حذفت من قواميس الكالم 
تلك احلروف االربعة

ولم تبح بها حلظة ضعف 
و حني أنتهيت من الكتابة

سألتني القصيدة 
وماهي تلك احلروف
فأجبتها متلعثما

أ  ح  ب  ك

الى من استوطنت قلبي وذهني 
الى من امتألت عيناي برؤيتها 

الى من سكنت روحي بكل أرجائها 
الى من سرقت مني عمري 

الى من أهداها اهللا لي 
الى من حتملت وصبرت من أجلي 

الى زوجتي وغاليتي وأهلي 
الى تلك الفتاة املفعمة باحليوية 

ــي جميع  ــخصي املفضل ف الى ش
األوقات 

ــع عشر،  اليوم يكتمل عامكِ التاس
ــند وقوة  ــام وأنتِ لي خير وس كل ع

كل عام وأنتِ متلئني قلبي حبًا
كل عام وأنت بألف ألف خير (فاتي) 

حبيبتي.

زوجك علي كاصد

@“a6«a

@pbyÏ€@Úflb”�@�b«Îäífl@Û‰jnÌ@Ô„aÜ‡ßa
÷aä»€a@ÉÌâbn€@x�Îäm@ÖaÜÃi@ø@ÚÓ„˝«g

�aÜÓ»ç@Ö˝Ófl@ÜÓ«
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جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الرصافة
العدد: ٢٠١٩/٢١٥
التاريخ: ٢٠١٩/٦/١٧

اُّـ/ اِّـنفذ عليه 
١ . جمعة عبد اهللا وادي
٢.  سليمة بايش منارة 

ــرطة الثورة بالعدد ٢١٣ َّـ ٢٠١٩/٢/١١ وتأييد مختار  ــعار الوارد من مركز ش لقد تحقق لهذه اِّـديرية من االش
ــتنادا  ــاع /٤٥ انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه اس القط
للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الرصافة خالل خمسة عشر يوما تبدأ 
من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي فوق القانون. 
اِّـنفذ العدل 
ــم اضافة اُّـ تركة مورثهم  ــة بالعدد ٤٣٦/ب/٢٠١٧ واِّـتضمن الزامك ــاف اِّـحرر: قرار محكمة بداءة الرصاف اوص
ــبعة وثالثون  عصام جمعة عبد اهللا بتأدية اُّـ مصرف الرافدين اِّـبلغ اِّـطالب به والبالغ ٣٧,٦٨١,٣٢٥,٠٠٠ س
مليار وستمائة وواحد وثمانون مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار عراقي مع الفوائد القانونية بنسبة ٥٪ 

من تاريخ اِّـطالبة القضائية َّـ ٢٠١٧/٣/١٩ ولحني التأدية بمقدار النسبة اِّـذكورة.

فقدان هوية
ــركة  ــني» التابعة لش ــهد نبيل عبد الحس ــدت هوية الضمان الصحي للموظفة «ش فق

اسياسيل فالرجاء ممن يعثر عليها تسليمها اُّـ الجهة االصدار .. مع التقدير.

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

    ايــقـاف اعــــالن

َّـ   ٢٩٥٢ ــدد  الع ذي  ــا    بكتابن ــا      الحاق
ــالن  اع ــتئناف  باس ــاص  والخ  ٢٠١٩/٦/١٨
اِّـناقصة ٢/ مجاري ٢٠١٩ مشروع (تجهيز آليات 
ــن برنامج تنمية  ــة ِّـديرية اِّـجاري) ضم تخصصي

االقاليم لسنة ٢٠١٩.
نود اعالمكم بإيقاف اعالن اِّـناقصة اعاله. 

اِّـهندس
أسعد عبد االمري العيداني

محافظ البصرة

العدد:٣٢٤٣                                                          التاريخ :٢٠١٩/٧/١

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

اعالن تمديد ثاني
َّـ   ٢٩٥٣) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــا  الحاق
٢٠١٩/٦/١٨) الخاص بتمديد اول للمناقصــة 
ــروع (االعمال غري اِّـنجزة  ١/ صحة  ٢٠١٩ مش
ــرير َّـ قضاء  ــاء مستشفى ١٠٠ س ِّـشروع انش
ــوه اُّـ تمديد ثاني ِّـوعد  ــط العرب). نود ان نن ش
ــق اِّـناقصة اعاله  ليكون يوم األربعاء اِّـصادف  غل
ــاعة الواحدة ظهراً بدال من  ٢٠١٩/٧/١٧ الس

يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٠.
اِّـهندس

 أسعد عبد االمري العيداني
محافظ البصرة

العدد:٣٣٢٠                                                           التاريخ:٢٠١٩/٧/٢
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   وأضافت القاضي هناء فياض في 
ــرع  حديث إلى «القضاء» أن «املش
ــذا املوضوع من  ــج ه ــي عال العراق
ــات  احملاكم ــول  أص ــون  قان ــالل  خ
ــنة  ــي رقم ٢٣ لس ــة العراق اجلزائي
ــص في  ــذي ن ــه وال ١٩٧١ وتعديالت
ــادة ٣٥٢ على انه يتبع في اإلنابة  امل
ــخاص  ــليم األش ــة وتس القضائي
ــى  ــم إل ــوم عليه ــني واحملك املتهم
الدول األجنبية، األحكام املنصوص 
ــذا القانون مع مراعاة  عليها في ه
ــات  واالتفاقي ــدات  املعاه ــكام  أح
ــام  ــون الع ــد القان ــة وقواع الدولي
ــن  وع ــل».  باملث ــة  املعامل ــدأ  ومب
ــني  ــني ب ــليم املتهم ــراءات تس إج
ــدان، تابعت أن «الفصل الثاني  البل
من الباب السابع من القانون أشار 
ــراءات  ــط وإج ــروط وضواب ــى ش ال
ــليم  ــرار التس ــدار ق ــة إص وكيفي
ــه وعمال  ــواد (٣٥٧-٣٦٨) من ــي امل ف
ــأن النظر في  ــكام هذه املادة ف بأح
ــتناداً  ــون اس ــليم يك التس طلب 
ــة املعقودة  ــدة او االتفاقي للمعاه
بني العراق والدولة طالبة التسليم 
وفي حالة عدم وجود تلك املعاهدة 
ــتنادا ملبدأ  او االتفاقية فيكون اس
ــارت إلى أن  ــة باملثل». وأش املعامل
«تنفيذ أحكام هذا القانون يتطلب 
ــن اجلهات القضائية  تقدمي طلبا م
ــى اجلهات  ــة ال ــدول الطالب ــي ال ف
القضائية في الدولة املطلوب منها 
ــي  ــليم بالطريق الدبلوماس التس

ــطة وزارة اخلارجية في كلتا  وبواس
ــب  ــون الطل ــى ان يك ــني عل الدولت
ــن  ــان واف ع ــه بي ــا ب ــة مرفق كتاب

ــليمه  تس ــوب  املطل ــخص  الش
ــيته  واوصافه واالوراق املثبتة جلنس
ــة الطالبة  ــن رعايا الدول اذا كان م
ــمية من امر القبض مع  وصورة رس

ــي للجرمية واملادة  ــف القانون الوص
ــمية من  ــة مع صورة رس القضائي
ــرار احلكم  ــن ق ــق وم اوراق التحقي

ــه». وحتدثت  ــدر علي ــد ص اذا كان ق
ــب املدعي العام عن دور وموقف  نائ
ــترداد  اس ــول) من  (االنترب ــرطة  ش
ــدة أن «العراق انضم  اجملرمني، مؤك

ــام ١٩٦٧ ومقرها  ــى عضويتها ع ال
ــية ولها  في مدينة باريس الفرنس
مكاتب في عواصم الدول األعضاء 

كافة وتهدف الى مزيد من التعاون 
الدولي في سبيل مكافحة اجلرمية 
ــن  ــد م ــا واحل ــة مرتكبيه ومالحق
ــارها»، مبينة أن «دور مديرية  انتش
الشرطة العربية الدولية واملرتبطة 
ــوزارة الداخلية فعال في اجراءات  ب
ــتردادهم». واس ــني  ــليم اجملرم تس
ــر  ــدت أن «اكث ــة أك ــن القاضي لك
ــترداد  ــر متعاونة في اس ــدول غي ال
ــراق  ــارج الع ــني خ ــني الهارب اجملرم
ــون تواجدهم  ــا يك ــيما عندم الس
ــي دول األردن وبريطانيا وأميركا»،  ف
ــاك ٥٤٢ قضية  ــى أن «هن ــة إل الفت
ــاد بحقهم وفقا الحكام املواد  فس
 /٣٠٧/٣١٨/٣١٦/٣١٥/٣٣١/٣٤١/٣٤٠)
ــنة ١٩٨٣) اعتبارا  ــرار ١٦٠ لس والق
اآلن». ــة  ولغاي  ٢٠٠٣ ــام  ع ــن  م
ــة  اخملتص ــات  «اجله أن  ــت  وتابع
ــترداد اجملرمني  ــى اس ــة عل باملوافق
ــة  والهاربني خارج العراق هي رئاس

ــام والتي تتولى تنظيم  االدعاء الع
املتهمني  استرداد  ملفات  ومتابعة 
العراق  ــارج  الهاربني خ واحملكومني 

ــات رئيس مجلس  بناء على توصي
القضاء األعلى فضال عن محكمة 
اجلنايات التي يعينها رئيس مجلس 
القضاء األعلى عمال بأحكام املادة 

ــة فبعد صدور القرار  ٣٦١/أ االصولي
ــات اخملتصة  اجلناي ــة  ــن محكم م
ترسل األوراق من قبلها الى مجلس 

القضاء االعلى عمال بأحكام املادة 
ــدت أن  ــا أك ــة. كم ٣٦٢/ج األصولي
«القانون فرض نقاط هامة السترداد 
اجملرمني وهي ان تكون هناك جرمية 

ــت وان مرتكبها هرب من  قد ارتكب
ــا اجلرمية  ــي وقعت فيه ــة الت الدول
الى دولة اخرى كأن يكون املطلوب 
ــكاب جرمية  ــليمه متهما بارت تس
ــة طالبة  ــل ارض الدول ــت داخ وقع
التسليم او خارجها وكانت قوانني 
ــة الطالبة وقوانني جمهورية  الدول
ــجن او  العراق تعاقب عليها بالس
احلبس مدة التقل عن سنتني او اية 
ــادر عليه حكم  ــد او ص عقوبة اش
من محاكم الدولة طالب التسليم 
باحلبس مدة التقل عن ستة اشهر 
ــد». وتابعت أن  ــة اش ــة عقوب او اي
ــاض  ــة الري ــن اتفاقي ــادة ٤٠ م «امل
ــي  والقضائ ــي  القانون ــاون  للتع
ــم  ــون رق ــا بالقان ــادق عليه واملص
ــى ان  ــت عل ــنة ١٩٨٣ نص ١١٠ لس
ــنة او  ــا س ــة مدته ــون العقوب تك
ــد او صادر بحقه حكم غيابي  اش
ــم الطرف  ــن محاك ــوري م او حض
ــالبة للحرية  ــب بعقوبة س الطال
مدتها سنة او اشد». ونوهت نائب 
ــة االدعاء  ــام في رئاس ــي الع املدع
ــي فياض  ــام القاضي هناء عل الع
ــي جميع  ــليم ف ــه «يجوز التس أن
ــة لقواعد  ــم املرتكبة اخملالف اجلرائ
ــريعات اجلنائية للدول ولكن  التش
ــتثنى منها بعض اجلرائم وهذا  يس
ــى اتفاقية او  ــود ال ــتثناء يع االس
ــاك للعرف  ــي او انته ــريع وطن تش
ــم اجلرمية  ــذه اجلرائ ــي ومن ه الدول

السياسية واجلرمية العسكرية».

ــي  ــة الت ــاال باحلجام ــت مث وضرب
الطب  في  ــتخدامها  اس ــيع  يش
ــي قالت إن املصريني  الصيني والت
ــب املصري  ــا كنزا للط يعتبرونه
ــدي وتعتبرها دول منطقة  التقلي
العربي  ــب  للط ــرا  ــج جوه اخللي
ــالمي. ورأت أنه رغم اختالف  اإلس
ــة  احلجام ــتخدام  اس ــلوب  أس
ــز الطب  ــني حيث يتمي ــي الطب ف
ــع احلجامة (أكواب  الصيني بوض
ــاخن) على  ــواء الس ــة باله مليئ
نقاط معينة من اجلسم وحسب 
ــا من الهواء  ــوع املرض وتفريغه ن
ــي هذه  ــز الطاقة ف ــدف حتفي به
ــب  الط ــوم  يق ــا  فيم ــة،  املنطق
العربي بعمل جروح لسحب الدم 
املتكدس داخل اجلسم، إال أنهما 
يقومان على مبدأ أساسي يتمثل 
في إصالح اخلاليا اجلذعية وتنقية 
ــدورة الدموية.  ــيط ال ــدم وتنش ال
ــاطرها الدكتور العراقي حازم  وش
الشاوي، اخلبير في الطب الصيني 
ــى  ــني وقض ــني مرت ــذي زار الص ال
ــا إجماال حوالي عامني حضر  فيه
ــن احملاضرات  ــا العديد م خاللهم
ــة  الصيني ــر  باإلب ــز  الوخ ــول  ح
وكيفية إخراج احلصى والرمل من 
ــاطرها  الكليتني بدون جراحة، ش
ــي  الصين ــب  الط أن  ــي  ف ــرأي  ال
ــب العربي في  ــن الط ــف ع يختل
اإلسلوب وطريقة املعاجلة، لكنه 
ــقه  ــكل خاص عن عش ــر بش عب
ــال إنه طب  ــي، قائ ــب الصين للط
ــه خصائصه  ــدم ومتفرع ول متق
ــي  ويعط ــه  وعلمائ ــه  وخبرائ
ــج كبيرة.  ــق نتائ ــات ويحق إبداع
ــالل عمله في عيادته  وذكر أنه خ
ــنتني عالج أكثر  ــراق ملدة س بالع
من ١٢ ألف مريض، وهناك العديد 

ــفاء  من احلاالت التي متاثلت للش
ــدون أنهم ال ميكن أن  وكانوا يعتق
يشفوا من املرض أبدا لكن الطب 
ــدم لهم خدمة كبيرة.  الصيني ق
ــب الصيني  ــه إن الط ــع بقول وتاب
ــه أي جراحة والتوجد  ال توجد في
فيه مضاعفات أخرى على عكس 
ــا إن املثل  ــب الغربي، مضيف الط

يقول «إن األعشاب إذا لم تنفعك 
ــرك»، وضرب مثاال بأن الطب  التض
ــرع  الص ــرض  م ــج  يعال ــي  الغرب
ــان  واإلنس العقاقير  ــق  ــن طري ع
ــفى منه متاما، أما بالنسبة  اليش
ــبة  ــب الصيني فهناك عش للط

ــرض  ــذا امل ــاب به ــي للمص تعط
وخالل من أربعة إلى ثمانية أشهر 
ــا  ــض متام ــفى املري ــن أن يش ميك
ــدوث أية مضاعفات أخرى  ودون ح
ــار  ــد ذاته إبداع». وأش ــذا بح و»ه
ــب الصيني يعتبر من  إلى أن الط
بني أقدم االنظمة العالجية على 
ــره أكثر من ٥  ــه األرض، «فعم وج

ــنة منها ٣٥٠٠ سنة قبل  آالف س
ــل يقول  ــا أن املث ــالد»، مضيف املي
ــر منك بيوم يعرف أكثر منك  «أكب
بسنة» ليوضح بأن احلروب القدمية 
ــيوف واملطارق  ــدور بالس ــت ت كان
ــيم  ــاب اجلرحى فيها بتهش ويص

العظام أو بجروح كبيرة ولم يكن 
العالم يعرف العمليات اجلراحية، 
ــبية  ــن كانت هناك مواد عش لك
ــي  الصين ــب  الط ــتخدمها  يس
ــفى اجلروح والكسور.  بحيث تش
ــر، رأت الدكتورة  ــى صعيد آخ وعل
ــاو جينغ أن تكليفها في عام  تش
ــن معهد البحوث  ٢٠١٨ مبهمة م
ــي  الصين ــب  للط ــية  األساس
ــة  لألكادميي ــع  التاب ــدي  التقلي
ــوم الطبية بإجراء  الصينية للعل
ــتقصائية عن الترويج  دراسة اس
ــة  ــي املنطق ــي ف ــب الصين للط
ــى  إل ــبيل  الس كان  ــة  العربي
ــدا جديرا  ــافها مجاال جدي اكتش
ــب العربي  ــو الط ــث أال وه بالبح
ــا قرأت  ــذي قالت عندم ــدمي ال الق
عنه «لقد فتحت بابا كنت اعتقد 
ــاو جينغ  ــق». وقالت تش أنه مغل
ــفت أن التواصل بني  ــا اكتش إنه
التقليدي والطب  الطب الصيني 
ــواد  للم ــا  وفق ــدمي،  الق ــي  العرب
ــا، لم يأت  ــة التي قرأته التاريخي
ــة، مضيفة  ــبيل الصدف على س
ــل بني الطبني يعود إلى  أن التواص

ــان الصينية حيث  ــرة ه عهد أس
ــى وصفات  ــت تُكتب للمرض كان
ــية  ــة طبية عربية وفارس عالجي
حتى أن البالط امللكى آنذاك أنشأ 
ــات متخصصة في  ست مؤسس

ــت  ــب العربي.ولفت ــج للط التروي
ــاب  األعش ــن  م ــر  الكثي أن  ــى  إل
ــرق  ــتوردة من الش ــة املس الثمين
األوسط دخلت الصني عبر طريق 
احلرير القدمي، قائلة إن العديد من 
مفاهيم الطب الغربي مت تطويرها 
ــي  العرب ــب  الط ــاس  أس ــى  عل
ــي كانت  الت فالعراق  ــدي،  التقلي

ذات يوم عاصمة عاملية للحضارة 
ــر امليالدي  أجنبت في القرن العاش
ــن العلماء في  ــددا ال يحصى م ع
مجاالت الفلك والفنون والعمارة 
أن  ــدو  ويب ــا.  وغيره ــات  والرياضي
ــر طريق  ــتمرة عب ــادالت مس التب

ــدمي واحلديث، حيث قال  احلرير الق
ــي بداية  ــاوي إنه ف ــور الش الدكت
ــدى بعض املرضى  األمر لم يكن ل
ــة  ــن طبيع ع ــرة  فك ــني  العراقي
ــن من خالل  ــب الصيني، لك الط
ــاءت  اللق ــر  عب ــرحه  وش ــه  عمل
الصحفية واللقاءات املباشرة مع 
ــة الطب الصيني  املرضى لطبيع

ــب الصيني  ــح الط ــده أصب وفوائ
معروفا لدى العديد من العراقيني 
ويسعى الشاوي إلى أن يكون في 
كل بيت صيدلية للطب الصيني 
«ألن العقاقير الكيماوية إذا أفادت 
ــتمرار عليها  ــع االس ــض فم املري

ــة أخرى  ــراض جانبي ــتظهر أم س
بعضو آخر». وأشار إلى أنه يعطى 
ــور العراقي بجاره  ــة للجمه أمثل
ــذي يتجاوز عمره مائة  الصيني ال
سنة وعندما يلعب معه الرياضة 
الصباحية يبدو أكثر نشاطا منه، 
ــب الصيني يعتمد  وذلك ألن الط
ــة  باملائ  ٢٥ ــي  ف ــة  التغذي ــى  عل
ــة العامة، ناصحا  ــز الصح لتعزي
ــرب املاء الساخن وفقا  إياهم بش
الطبيب  ــال  وق ــي.  الصين للطب 
العراقي إن الطب الصيني يتوجه 
ــرى اعتماده  ــث يج ــة حي للعاملي
ــة،  ــدول األوربي ــتوى ال ــى مس عل
منوها إلى أنه في القرن العشرين 
ــة الصحة العاملية  طلبت منظم
ــي مجال  ــاون ف ــني التع من الص
الطب الصيني لتستقبل الصني 
بناء على هذا الطلب ١٠٠٠ طبيب 
ــذا العلم «الذي  ــوا ه وخبير درس
ــى أبعد  ــة إل ــج راقي ــي نتائ يعط
ــان». ــدود التي يتوقعها اإلنس احل
ــك أن الطب العربي والطب  وال ش
الصيني التقليدي لهما في مسار 
ــة العاملية أصالة  احلضارة الطبي
ــرت بينهما  ــعاع وج ــق وإش وتأل
ــق احلرير القدمي  ــادالت عبر طري تب
ــى طريق  ــتمرة عل ــتظل مس وس
ــارة والطب  ــر اجلديد، فاحلض احلري
ــترك بني  جزء منها هي إنتاج مش
ــى اجلميع. ــع عل ــود بالنف األمم يع
ــاو جينغ  ــد أحملت الدكتورة تش وق
ــنوات  إلى أن الصني دعت في الس
األخيرة إلى دمج املفاهيم الطبية 
ــب احلديث،  ــي الط ــة ف التقليدي
والقى هذا االجتاه إلى التقارب بني 
ــوال من جانب  ــدمي واحلديث قب الق
ــن العاملني في اجملال  عدد كبير م

الطبي بأنحاء العالم.

ــترداد املتهمني الهاربني، إال أن  ــتمرار على قضية اس ــداد أن العراق ممثال بالقضاء واالدعاء العام يعمل باس ــة االدعاء العام ببغ ــب مدع عام في رئاس ــت نائ قال
ــترداد  ــي اخلارج منذ ٢٠٠٣. وعدت القاضي هناء علي فياض أن «اس ــاد بحق متهمني ف ــدول األخرى غير كافية، الفتة إلى أن ٥٤٢ قضية فس ــن ال ــتجابة م االس
اجملرمني مظهر من مظاهر التعاون بني الدول ملكافحة اجلرائم واحلد من انتشارها، تقوم مبوجبه دولة بتسليم شخص يقيم في إقليمها إلى دولة أخرى تطلبه 

حملاكمته عن جرمية ارتكابها أو لتنفيذ حكم صادر بحقه»..
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االدعاء العام: «٥٤٢» قضية فساد بحق متهمين في الخارج والدول ال تتعاون

متابعة / البينة الجديدة

متابعة / البينة الجديدة
ــات مميزة من تلك البلدان، يلعب احلزام  ــاي واخلزف متجهة نحو الغرب وعادت محملة مبنتج ــت القوافل على طول طريق احلرير القدمي التوابل واحلرير الصيني والش ــا حمل كم
والطريق احلديث دورا هاما في إتاحة الفرصة لكي يفهم العالم اخلارجي سحر الثقافة الصينية ومن بينها الطب الصيني التقليدي وأيضا التعرف عن قرب على الطب العربي 
القدمي وكنوزه. وجاء في تقرير نشرته وكالة انباء / شينخوا / الصينية : ان «الطب العربي القدمي والطب الصيني التقليدي يتمتعان بتاريخ طويل كما أنهما مترابطان»، هكذا 
ــت على مدار العشرين عاما املاضية للحصول على درجتي املاجستير والدكتوراه في مجال الطب الصيني التقليدي وحملت  ــاو جينغ التي درس قالت الدكتورة الصينية تش

على عاتقها مهمة الترويج لهذا الطب في العالم، وتكرس نفسها حاليا لتعليم األطباء األجانب ومن بينهم أطباء عرب كيفية العالج باإلبرة الصينية..
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تهنئة وتوقري
ــر  ــي للتطوي ــد العال ــن املعه يَدي
ــه  إدارت ــس  مبجل واإلداري  ــي  األمن
ــني بالتوقير العالي  ضبّاطاً ودارس
ــس  مجل ــى  إل ــر  الثَ ــان  واالمتن
ــوزراء احملترمَني  ال اب ومجلس  النوّ
لِ وزارة  مْ جلهودهما الفارِقة في حَ
ــعني  ــبعةٍ وتس الداخليّة بعد س
ــرَطي.. إلى  ــالد الشُ ــاً من املي عام
ــادة النوعيّة املتمثّلة  ضفاف القي
ــور  ــق الدكت ــرّم الفري ــر املُك بتوزي
للداخليّة،  وزيراً  ــري  الياس ياسني 
ــذا  ــان؛ ل ــر واإلنس ــد واملفكّ القائ
ــي يحرص على  ــإنّ املعهد العال ف
االحتفاء بهذا الدعم االستثنائي 
ــه تدريعاً  ــره بوصف ــوزارة، ويوقّ لل
ــرطة  ــاً لها، ورَدّ اعتبار للش داخليّ
ــاً  وترصين  ، ــةً مجتمع ــة  العراقيّ
ــة العلميّة. ففخراً  للرتبة والدرج
ــتثنائي يزيد  ــب االس بهذا املكس
مقاً أن  ــريفاً وعُ املعهد العالي تش
ــيّد الوزير الدكتور  م إلى الس يتقدّ
ــري احملترم بتهنئةٍ  ــني الياس ياس
تكتنز بفيضٍ من املشاعر بوصفه 
ــاء منظومة  ــة في ابتن نواةً صاحل
ــني  ــي وحتص الداخل ــن  األم ــوى  ق
ــاً  رئيس ــالً  ومفص ــاتها،  مؤسس
ــا وصناعة  ــل إصالحه من مفاص
مه  ــا. فما قدّ القادة اجلديرين فيه
اً  رَطيّ ــجل معاليه الوظيفي شُ س
ــي  اً يَش ــفيّ ومهنيّاً وعلميّاً وفلس
ــذ من  ــجاعة تأخ ــخصيّة ش بش
الرأي مالذاً وانطالقاً، ومن التشاور 
ــخصيّة تؤمن  ــاً وتعضيداً، ش وعي
ــي املركب  ــروح الفريق الواحد ف ب
ــه  ــوب أهداف ــه ص ــد املتج الواح
السامية البعيدة؛ فهذه املناسبة 
ــجُ كلّ  ــح تُنت ــات قم ت حبّ ــيَّدَ شَ
ــراً  ــل. ففخ ــة أم ــا مائ ــة فيه حب
ــإنّ املعهد  ــذا املُنجز ف ضافاً به مُ
ــه مصدراً  ره ويعتزّ به بوصف ــدّ يُق
ــاس في عمليّة  من مصادرنا األس
االرتقاء النوعي، وحتقيق التطوير، 
ــو أهلٌ  ــات. فه ــد القابليّ وتعضي
ــاءل  ــذي تتض ي ال ــدّ ــذا التص له
ــكل عام ووزارة  ــده املناصب.. ف عن
ــا  بفريقه ــي  حتتف ــة  الداخليّ

الياسني.
            اللواء الدكتور

ياسر عبد الجبار محمد
            عميد اِّـعهد العالي

ــود أن حتدثنا عن املعهد العالي  * ن
للتطوير األمني واإلداري؟

ــة العراقية  ــيس الدول ــ بعد تأس
ــكيل  ــام ١٩٢٠ كان البد من تش ع
ــة عن هذه  ــكرية مدافع قوة عس
وزارة  ــاءت  فج ــة  احلديث ــة  الدول
ــيس اجليش  الدفاع مرهونةً بتأس
ــي  الثان ــون  كان  ٦ ــي  ف ــي  العراق
ــيس  ١٩٢١ ثم جاءت احلاجة لتأس
ــكيل  تش ــد  بع ــة  الداخلي وزارة 
ــراف  وبإش ــة  العراقي ــرطة  الش
ــود وبعض  ــاط بريطانيني وهن ضب
ــن خريجي  ــاط العراقيني م الضب
ــة  العراقي ــكرية  العس ــة  الكلي
وكانت طبيعة عمل الشرطة هو 
ــن العام وكان اول قائد  لفرض االم
لها العقيد نوري سعيد باشا في 
١٩٢١/١/٩ ومع مرور الزمن تشكلت 
ــرطة عام ١٩٤٤ لتكون  كلية الش
ــتوى  ــرطة على املس أول كلية ش
العربي لتخريج ضباط اختصاص 
ــل في حفظ االمن العام في  للعم
ــرطة  البالد، ومع تطور مهمة الش
ــع  م ــة  احلاج ــرت  ظه ــة  العراقي
ــل  والتأهي ــب  التدري ــتمرارية  اس
ــاط العاملني في قوى األمن  للضب
ــيس  ــي وعلى إثرها مت تأس الداخل
األمني  ــر  للتطوي العالي  ــد  املعه
واإلداري عام ١٩٧٩ مبوجب النظام 

رقم ١٠.
* ما املهام األساسية التي تبناها 

املعهد؟
ــة الدورات  ــة املعهد إقام ـــ مهم ـ

ــمى دورات  ــا يس ــية أو م األساس
الدبلوم العالي والدراسات العليا 
ــاط.. ويتم  ــر مهارات الضب لتطوي
ــحني لدخول  اختيارهم من املرش
ــني في صنوف  ــد من العامل املعه
قوى األمن الداخلي على أن يكون 

برتبة نقيب وتنطبق عليه شروط 
القبول القانونية واجتيازه جملة 
من االختبارات ويستمر بالدراسة 
ــرض إعدادهم قادة  ــنة لغ ملدة س
ــي وهذه  ــن الداخل ــر األم ــي دوائ ف
ــية للمعهد،  هي املهمة االساس
ــوع املهام  ــان وتن ــع تطور الزم وم

ــام  ــتحداث أقس والواجبات مت اس
ــدورات  ــم ال ــا قس ــدة ومنه جدي
ــم  التأهيلية للطلبة وهذا القس
ــار الطلبة املتقدمني  يعنى باختي
ــوراه  الدكت ــى  عل ــني  احلاصل
ــتير وملدة سنة  واملاجس والدبلوم 
البدني  التدريب  ــمل  تدريبية..تش

ــات  عملي ــلحة/  العسكري/األس
ــي  الدراس ــب  اجلان ــرطة/  الش
ــي مجال  ف ــية  الدراس ــج  واملناه
ــتخبارات  واالس واإلدارة  ــون  القان
ــان  واحلاالت االمنية وحقوق اإلنس
ــي احتياجات  ومواضيع أخرى تلب
العامل في القوى االمن الداخلي، 
ــي للضباط  ــون األمن الداخل وقان
االختصاص.. محاسبة.. هندسة..
قانون.. علوم الفيزياء والكيمياء..

ــب وما  ــول الطال ــم قب ــف يت * كي
ــت الختيار  ــي وضع ــروط الت الش

االجدر؟
ــادرت وزارة الداخلية وبتوجيه  ــ ب
ــون  ــأن يك ــوزارة ب ــن ال ــر م مباش
ــر الكفاءة العلمية  اعتماد معايي
ــاس بعيداً عن التوسط  هي االس
ــكل لنا  ــذا ما ش ــاءات وه واالنتم

ــا على  ــة تفوقنا به ــرة نوعي طف
ــرى  االخ ــات  املؤسس ــتوى  مس
ــت وزارة الداخلية لها الريادة  وكان
في عدد الطلبة الذي بلغ عددهم 
(٣٠٠) ضابط حاصل على شهادة 
عليا وماجستير ودكتوراه وهذا ما 
ــن اآلخرين للعمل في  ننفرد به ع

ــني املؤهل العلمي  صفوفها لتأم
ــل االول بالتطوير  فكان هو العام
ــة الى العلماء االكفاء  ألننا بحاج
ــت  ــا حل ــد ٢٠٠٣ وم ــيما بع الس
ــتثنائية  ــروف اس ــن ظ ــا م ببلدن
ــا مكافحة االرهاب  وفي مقدمته
العاملي وحققنا ذلك طفرة كبيرة 

ــا  ــني ٢٥ و٢٦ وتفوقن ــالل الدورت خ
بالكفاءات على املستوى البشرى 
ــل  ــاء للعم ــا العلم ــا أنصفن وإنن
ــي ومنها  ــن الداخل ــوف األم بصف
ــاءات من  ــول والكف ــا العق منعن
ــيما  الوطن الس ــارج  ــرة خ الهج
العقول النادرة ذات االختصاصات 
ــل  ــن قب ــتقطب م ــد تس ــي ق الت
ــتغل من  ــة وتس ــر االرهابي الدوائ
خالل البطالة وحالة الفقر وتدني 

املعيشة.
وهذا ما كان نحن عليه للعمل به 

ــب وفق  حول كيفية اختيار االنس
ــل.. ــاءة العلمية والتسلس الكف
ــي  ــتير احلكوم ــوراه.. املاجس دكت
ــل املعدل  والكل يخضع لتسلس
ــرى على  ــن املعايير االخ ــداً ع بعي
ــتوفيا  ــون القبول لهم مس أن يك

الشروط.. الطول واحلالة الصحية 
ــات  واللغ ــوب  باحلاس ــرة  واخلب
ــد املقابلة  ــار عن ــاز االختب واجتي

ــر  ملعايي ــة  للمفاضل ــوع  واخلض
ــتاذ  ــة وهي اس ــة املنافس العلمي
ــور..  دكت ــتاذ  اس ــاعد  دكتور..مس
ــم يكن نعود  ــدرس دكتور.. وإن ل م

للمعدل امتياز.. جيد جداً.. جيد..
متوسط..

ــذا الصرح  ــزه ه ــم ما أجن ــا أه * م
العلمي في وزارة الداخلية؟

ــد  ــد بع ــه املعه ــا كان علي ـــ م ـ
ــب  ــل مبوج ــيس ١٩٧٩ يعم التأس
ــة متباينة مختلفة  مفاهيم عام
ــوالء  ــة ال ــب ملصلح ــت تص وكان
ــي  السياس ــم  احلك ــام  لنظ
السابق..أما اآلن وطبقاً لتوجهات 
ــون املعايير  ــس الوزراء أن تك مجل
مطابقة لتعليمات وزارة التعليم 

العالي  العالي وتوجيهات املعهد 
ــا  ــوزارة به ــات ال ــب توجيه مبوج
ــر العلمية وعملنا  طبقاً للمعايي
بإنشاء سبعة فروع علمية بذات 
ــي اجلامعات  ــتوى العلمي ف املس
االخرى احلكومية وغير احلكومية 

ــم  ــرات التفاه ــدار مذك ــد اص بع
ــاتهم السيما  دراس مع  املطابقة 
ــورس االول والثاني وذات  ــي الك ف

ــج  مناه ــي  ف ــي  الزمن ــقف  الس
ــبعة  ــة وس الدروس وبذات الدراس
ــن  ــة ونح ــرى متنوع ــج اخ مناه
ــى  ــزاز عل ــر واالعت ــعر بالفخ نش

رغبة العديد من الطلبة الشباب 
الوافدين ملعهدنا ليكونوا ضباطاً 
يخدمون وطنهم من خالل حبهم 
ــة العالم  ــم واملعرفة ملواكب للعل

املتطور.
ــع  ــم م ــدون عالقاتك ــف تع * كي
ــث  ــي والبح ــم العال وزارة التعلي

العلمي؟
ـــ املعهد العالي للتطوير االمني 
ــوات  ــاً بخط ــدم دائم واالداري يتق
ــارات املنفتحة  ــا املس ــم  لن ترس
ــة اجلامعات  ــى كاف ــاون عل والتع

ــب  ــة ومبوج ــات العلمي واملؤسس
ــاتذة  ــرات تفاهم ولدينا اس مذاك
ــك  تل ــن  م ــاء  أكف ــن  محاضري

اجلامعات.
ــور  التط ــم  لك ــي  يعن ــاذا  م  *
ــي واملعرفي في مناهجكم  العلم

التدريسية؟
ــا القاعدة  ــد في مفهون ـــ اليوج
الثابتة بل املتغيرات موجودة ومن 

ــس مبناهجنا  خالل عملية التدري
ــي  ــور ف ــع للتط ــيء خاض كل ش
ــدة العملية  البرامج املع ــع  جمي
ــن  ــال ع ــب مث ــة وللتقري والنظري

ــي البرامج الغذائية.. ذلك حتى ف
ــا في عصر  ــر ألنن ــيء يتغي كل ش
النهضة والتطوير ولزاما علينا أن 
ــداث اجلارية  ــون هكذا مع االح نك
ــن التغييرات  في العالم ولدينا م
الكثيرة ووفق املنهج املعد احلديث 
لها.. لذلك هنالك طرق جديدة في 
وتعليم  واللياقة  ــب  التدري مجال 
االسلحة احلديثة زائداً املعلومات 
التي تتطلب ذلك في ما يجري من 
ــاء عليها  ــرة اخملدرات والقض ظاه
ــف  ــا والكش ــاليب مطاردته واس

عنها وكذلك مالحقة التجارة في 
االعضاء البشرية إضافة الى خدع 
االرهاب واعداء الوطن وما يحاولون 
ــد قواتنا االمنية  النفاذ منها.. اج
ــتجد له  لها باملرصاد ووفق ما تس
ــت الننا نعرف  ــة ومهما كان احلال
ــي وزارة الداخلية رجال  جيداً أن ف

لهذا املهمات في كل االوقات. 
ــا  تقيمونه ــي  الت ــدورات  ال ــا  م  *
ــي الوقت  ــا االهتمام ف وتعطونه

احلاضر؟
ــدورات والورش  ــ هي كثيرة من ال
التي تقام في املعهد ولكن تتحول 
ــا الى احلاجة امللحة  احياناً دوراتن
الننا نحتاج حتماً حلسم فضية ما 
ــة عمل بشهر نيسان  ومنها ورش
ــوان (ظاهرة  ــت عن ــام حت هذا الع
ــا)  مبخاطره ــة  والتوعي ــدرات  اخمل
ــة (أوروك)، بحضور العديد  بجامع
من القادة الضباط وكان محورها 
ــر اخملدرات على االمن الداخلي  تأثي
وكيفية مواجهة هذا اخلطر على 
ــو يعد من  ــيما ه ــاء البلد الس ابن
ــك جهود  ــرى وهنال ــم الكب اجلرائ
ــه آثار  ــا ل ــا وم ــة ملكافحته دولي
ــان وكثيرة  ــرة لصحة االنس خطي
ــدورات والورش املتجددة  هي من ال
والتي تصب في املصلحة العامة 
وعقد مؤمترات علمية مثمرة تصب 
ــن أوالً وحتقيق  ــي مصلحة الوط ف
ــر البيئة  ــتدام وتطوي ــن املس االم
ــة العلمية في وزارتنا وفي  البحثي

ريوع العراق احلبيب.
ــة التدريس  ــك لعملي ــا تقييم * م

باملعهد؟
ــ كبار االساتذة هم ضمن أعضاء 
ــم  ولديه ــية  التدريس ــة  الهيئ
محاضرات قيمة ترفع من مستوى 
ــم  ــر ومنه ــكل كبي ــة بش الطلب
ــني الياسري  ــيادة الفريق د.ياس س
ــتاذ  واالس احلالي)  الداخلية  ــر  (وزي
ــدي مفتش  ــي جمال األس احلقوق
ــام وزارة الداخلية وأكادمييني من  ع

مختلف االختصاصات.
ــي دوراتكم  ــة املعهد ف ــن طلب * م
ــي تقيمونها وما يحصلون بعد  الت

اكمالها؟
ــنة  ــدورات التأهيلية ملدة س ـــ ال ـ
ــة  ــب برتب ــرج الطال ــية يتخ دراس
ــل باختصاصة بقوى  ــط يعم ضاب
ــوم  الدبل ودورة  ــي  الداخل ــن  االم
ــط لتولي  ــرج الضاب ــي يتخ العال
ــوى االمن الداخلي من  املناصب بق
ــهادة الدبلوم  برتبة ضابط ينال ش
ــي والدورات  ــي باالمن الداخل العال
التطويرية لها سقف زمني محدد 
ــة  مديري ــع  م ــيق  بالتنس ــح  تفت
والتدريب وحاجات ملحة  التأهيل 
لها وهي برامج تستحدث وهنالك 
ــتحدثة حسب حاجة  دوارات مس

الظروف في وقتها. 
ــة في  ــرأة العراقي ــة  امل ــا حص * م

املعهد العالي؟
ــا ضابطات   ــز ولدين ــور ممي ـــ حض ـ
ــاص  االختص ــن  ضم ــرات  قدي
ــر  للعنص ــتمر  مس ــتقبالنا  واس
ــأنا عن  ــا ال تقل ش ــوي النه النس
ــذه املهمة  ــي ه ــل ف ــا الرج اخيه
ــي  ف ــل  فاع دور  ــا  وله ــة  الوطني

مؤسساتنا بالوقت احلاضر.
ــب املفتش  ــؤال من مكت * وفي س
ــات واإلعالم)  ــم العالق العام (قس
حول التثقفيف في احملاضرات حول 

ظاهرة الفساد والقضاء عليها؟
ــن اولويات  ــيد اللواء: م أجاب الس
مناهج التدريس هي التأكيد على 
ــة القضاء  ــرة وكيفي ــذه الظاه ه
عليها ومالحقتها وهنالك الكثير 
ــن احملاضرات التي القيت في هذا  م
اجلانب ألن الهدف منه إعداد ضباط 
ــراق وجديرين  ــة الع ــني خلدم مؤهل
امللقاة على عاتقهم..  باملسؤولية 
نكون  اينما  ــاد  الفس ــنحارب  وس

للقضاء عليه.
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   وأضافت القاضي هناء فياض في 
ــرع  حديث إلى «القضاء» أن «املش
ــذا املوضوع من  ــج ه ــي عال العراق
ــات  احملاكم ــول  أص ــون  قان ــالل  خ
ــنة  ــي رقم ٢٣ لس ــة العراق اجلزائي
ــص في  ــذي ن ــه وال ١٩٧١ وتعديالت
ــادة ٣٥٢ على انه يتبع في اإلنابة  امل
ــخاص  ــليم األش ــة وتس القضائي
ــى  ــم إل ــوم عليه ــني واحملك املتهم
الدول األجنبية، األحكام املنصوص 
ــذا القانون مع مراعاة  عليها في ه
ــات  واالتفاقي ــدات  املعاه ــكام  أح
ــام  ــون الع ــد القان ــة وقواع الدولي
ــن  وع ــل».  باملث ــة  املعامل ــدأ  ومب
ــني  ــني ب ــليم املتهم ــراءات تس إج
ــدان، تابعت أن «الفصل الثاني  البل
من الباب السابع من القانون أشار 
ــراءات  ــط وإج ــروط وضواب ــى ش ال
ــليم  ــرار التس ــدار ق ــة إص وكيفي
ــه وعمال  ــواد (٣٥٧-٣٦٨) من ــي امل ف
ــأن النظر في  ــكام هذه املادة ف بأح
ــتناداً  ــون اس ــليم يك التس طلب 
ــة املعقودة  ــدة او االتفاقي للمعاه
بني العراق والدولة طالبة التسليم 
وفي حالة عدم وجود تلك املعاهدة 
ــتنادا ملبدأ  او االتفاقية فيكون اس
ــارت إلى أن  ــة باملثل». وأش املعامل
«تنفيذ أحكام هذا القانون يتطلب 
ــن اجلهات القضائية  تقدمي طلبا م
ــى اجلهات  ــة ال ــدول الطالب ــي ال ف
القضائية في الدولة املطلوب منها 
ــي  ــليم بالطريق الدبلوماس التس

ــطة وزارة اخلارجية في كلتا  وبواس
ــب  ــون الطل ــى ان يك ــني عل الدولت
ــن  ــان واف ع ــه بي ــا ب ــة مرفق كتاب

ــليمه  تس ــوب  املطل ــخص  الش
ــيته  واوصافه واالوراق املثبتة جلنس
ــة الطالبة  ــن رعايا الدول اذا كان م
ــمية من امر القبض مع  وصورة رس

ــي للجرمية واملادة  ــف القانون الوص
ــمية من  ــة مع صورة رس القضائي
ــرار احلكم  ــن ق ــق وم اوراق التحقي

ــه». وحتدثت  ــدر علي ــد ص اذا كان ق
ــب املدعي العام عن دور وموقف  نائ
ــترداد  اس ــول) من  (االنترب ــرطة  ش
ــدة أن «العراق انضم  اجملرمني، مؤك

ــام ١٩٦٧ ومقرها  ــى عضويتها ع ال
ــية ولها  في مدينة باريس الفرنس
مكاتب في عواصم الدول األعضاء 

كافة وتهدف الى مزيد من التعاون 
الدولي في سبيل مكافحة اجلرمية 
ــن  ــد م ــا واحل ــة مرتكبيه ومالحق
ــارها»، مبينة أن «دور مديرية  انتش
الشرطة العربية الدولية واملرتبطة 
ــوزارة الداخلية فعال في اجراءات  ب
ــتردادهم». واس ــني  ــليم اجملرم تس
ــر  ــدت أن «اكث ــة أك ــن القاضي لك
ــترداد  ــر متعاونة في اس ــدول غي ال
ــراق  ــارج الع ــني خ ــني الهارب اجملرم
ــون تواجدهم  ــا يك ــيما عندم الس
ــي دول األردن وبريطانيا وأميركا»،  ف
ــاك ٥٤٢ قضية  ــى أن «هن ــة إل الفت
ــاد بحقهم وفقا الحكام املواد  فس
 /٣٠٧/٣١٨/٣١٦/٣١٥/٣٣١/٣٤١/٣٤٠)
ــنة ١٩٨٣) اعتبارا  ــرار ١٦٠ لس والق
اآلن». ــة  ولغاي  ٢٠٠٣ ــام  ع ــن  م

ــة  اخملتص ــات  «اجله أن  ــت  وتابع
ــترداد اجملرمني  ــى اس ــة عل باملوافق
ــة  والهاربني خارج العراق هي رئاس

ــام والتي تتولى تنظيم  االدعاء الع
املتهمني  استرداد  ملفات  ومتابعة 
العراق  ــارج  الهاربني خ واحملكومني 

ــات رئيس مجلس  بناء على توصي
القضاء األعلى فضال عن محكمة 
اجلنايات التي يعينها رئيس مجلس 
القضاء األعلى عمال بأحكام املادة 

ــة فبعد صدور القرار  ٣٦١/أ االصولي
ــات اخملتصة  اجلناي ــة  ــن محكم م
ترسل األوراق من قبلها الى مجلس 

القضاء االعلى عمال بأحكام املادة 
ــدت أن  ــا أك ــة. كم ٣٦٢/ج األصولي
«القانون فرض نقاط هامة السترداد 
اجملرمني وهي ان تكون هناك جرمية 

ــت وان مرتكبها هرب من  قد ارتكب
ــا اجلرمية  ــي وقعت فيه ــة الت الدول
الى دولة اخرى كأن يكون املطلوب 
ــكاب جرمية  ــليمه متهما بارت تس
ــة طالبة  ــل ارض الدول ــت داخ وقع
التسليم او خارجها وكانت قوانني 
ــة الطالبة وقوانني جمهورية  الدول
ــجن او  العراق تعاقب عليها بالس
احلبس مدة التقل عن سنتني او اية 
ــادر عليه حكم  ــد او ص عقوبة اش
من محاكم الدولة طالب التسليم 
باحلبس مدة التقل عن ستة اشهر 
ــد». وتابعت أن  ــة اش ــة عقوب او اي
ــاض  ــة الري ــن اتفاقي ــادة ٤٠ م «امل
ــي  والقضائ ــي  القانون ــاون  للتع
ــم  ــون رق ــا بالقان ــادق عليه واملص
ــى ان  ــت عل ــنة ١٩٨٣ نص ١١٠ لس
ــنة او  ــا س ــة مدته ــون العقوب تك
ــد او صادر بحقه حكم غيابي  اش
ــم الطرف  ــن محاك ــوري م او حض
ــالبة للحرية  ــب بعقوبة س الطال
مدتها سنة او اشد». ونوهت نائب 
ــة االدعاء  ــام في رئاس ــي الع املدع
ــي فياض  ــام القاضي هناء عل الع
ــي جميع  ــليم ف ــه «يجوز التس أن
ــة لقواعد  ــم املرتكبة اخملالف اجلرائ
ــريعات اجلنائية للدول ولكن  التش
ــتثنى منها بعض اجلرائم وهذا  يس
ــى اتفاقية او  ــود ال ــتثناء يع االس
ــاك للعرف  ــي او انته ــريع وطن تش
ــم اجلرمية  ــذه اجلرائ ــي ومن ه الدول

السياسية واجلرمية العسكرية».

ــي  ــة الت ــاال باحلجام ــت مث وضرب
الطب  في  ــتخدامها  اس ــيع  يش
ــي قالت إن املصريني  الصيني والت
ــب املصري  ــا كنزا للط يعتبرونه
ــدي وتعتبرها دول منطقة  التقلي
العربي  ــب  للط ــرا  ــج جوه اخللي
ــالمي. ورأت أنه رغم اختالف  اإلس
ــة  احلجام ــتخدام  اس ــلوب  أس
ــز الطب  ــني حيث يتمي ــي الطب ف
ــع احلجامة (أكواب  الصيني بوض
ــاخن) على  ــواء الس ــة باله مليئ
نقاط معينة من اجلسم وحسب 
ــا من الهواء  ــوع املرض وتفريغه ن
ــي هذه  ــز الطاقة ف ــدف حتفي به
ــب  الط ــوم  يق ــا  فيم ــة،  املنطق
العربي بعمل جروح لسحب الدم 
املتكدس داخل اجلسم، إال أنهما 
يقومان على مبدأ أساسي يتمثل 
في إصالح اخلاليا اجلذعية وتنقية 
ــدورة الدموية.  ــيط ال ــدم وتنش ال
ــاطرها الدكتور العراقي حازم  وش
الشاوي، اخلبير في الطب الصيني 
ــى  ــني وقض ــني مرت ــذي زار الص ال
ــا إجماال حوالي عامني حضر  فيه
ــن احملاضرات  ــا العديد م خاللهم
ــة  الصيني ــر  باإلب ــز  الوخ ــول  ح
وكيفية إخراج احلصى والرمل من 
ــاطرها  الكليتني بدون جراحة، ش
ــي  الصين ــب  الط أن  ــي  ف ــرأي  ال
ــب العربي في  ــن الط ــف ع يختل
اإلسلوب وطريقة املعاجلة، لكنه 
ــقه  ــكل خاص عن عش ــر بش عب
ــال إنه طب  ــي، قائ ــب الصين للط
ــه خصائصه  ــدم ومتفرع ول متق
ــي  ويعط ــه  وعلمائ ــه  وخبرائ
ــج كبيرة.  ــق نتائ ــات ويحق إبداع
ــالل عمله في عيادته  وذكر أنه خ
ــنتني عالج أكثر  ــراق ملدة س بالع
من ١٢ ألف مريض، وهناك العديد 

ــفاء  من احلاالت التي متاثلت للش
ــدون أنهم ال ميكن أن  وكانوا يعتق
يشفوا من املرض أبدا لكن الطب 
ــدم لهم خدمة كبيرة.  الصيني ق
ــب الصيني  ــه إن الط ــع بقول وتاب
ــه أي جراحة والتوجد  ال توجد في
فيه مضاعفات أخرى على عكس 
ــا إن املثل  ــب الغربي، مضيف الط

يقول «إن األعشاب إذا لم تنفعك 
ــرك»، وضرب مثاال بأن الطب  التض
ــرع  الص ــرض  م ــج  يعال ــي  الغرب
ــان  واإلنس العقاقير  ــق  ــن طري ع
ــفى منه متاما، أما بالنسبة  اليش
ــبة  ــب الصيني فهناك عش للط

ــرض  ــذا امل ــاب به ــي للمص تعط
وخالل من أربعة إلى ثمانية أشهر 
ــا  ــض متام ــفى املري ــن أن يش ميك
ــدوث أية مضاعفات أخرى  ودون ح
ــار  ــد ذاته إبداع». وأش ــذا بح و»ه
ــب الصيني يعتبر من  إلى أن الط
بني أقدم االنظمة العالجية على 
ــره أكثر من ٥  ــه األرض، «فعم وج

ــنة منها ٣٥٠٠ سنة قبل  آالف س
ــل يقول  ــا أن املث ــالد»، مضيف املي
ــر منك بيوم يعرف أكثر منك  «أكب
بسنة» ليوضح بأن احلروب القدمية 
ــيوف واملطارق  ــدور بالس ــت ت كان
ــيم  ــاب اجلرحى فيها بتهش ويص

العظام أو بجروح كبيرة ولم يكن 
العالم يعرف العمليات اجلراحية، 
ــبية  ــن كانت هناك مواد عش لك
ــي  الصين ــب  الط ــتخدمها  يس
ــفى اجلروح والكسور.  بحيث تش
ــر، رأت الدكتورة  ــى صعيد آخ وعل
ــاو جينغ أن تكليفها في عام  تش
ــن معهد البحوث  ٢٠١٨ مبهمة م
ــي  الصين ــب  للط ــية  األساس
ــة  لألكادميي ــع  التاب ــدي  التقلي
ــوم الطبية بإجراء  الصينية للعل
ــتقصائية عن الترويج  دراسة اس
ــة  ــي املنطق ــي ف ــب الصين للط
ــى  إل ــبيل  الس كان  ــة  العربي
ــدا جديرا  ــافها مجاال جدي اكتش
ــب العربي  ــو الط ــث أال وه بالبح
ــا قرأت  ــذي قالت عندم ــدمي ال الق
عنه «لقد فتحت بابا كنت اعتقد 
ــاو جينغ  ــق». وقالت تش أنه مغل
ــفت أن التواصل بني  ــا اكتش إنه
التقليدي والطب  الطب الصيني 
ــواد  للم ــا  وفق ــدمي،  الق ــي  العرب
ــا، لم يأت  ــة التي قرأته التاريخي
ــة، مضيفة  ــبيل الصدف على س
ــل بني الطبني يعود إلى  أن التواص

ــان الصينية حيث  ــرة ه عهد أس
ــى وصفات  ــت تُكتب للمرض كان
ــية  ــة طبية عربية وفارس عالجي
حتى أن البالط امللكى آنذاك أنشأ 
ــات متخصصة في  ست مؤسس

ــت  ــب العربي.ولفت ــج للط التروي
ــاب  األعش ــن  م ــر  الكثي أن  ــى  إل
ــرق  ــتوردة من الش ــة املس الثمين
األوسط دخلت الصني عبر طريق 
احلرير القدمي، قائلة إن العديد من 
مفاهيم الطب الغربي مت تطويرها 
ــي  العرب ــب  الط ــاس  أس ــى  عل
ــي كانت  الت فالعراق  ــدي،  التقلي

ذات يوم عاصمة عاملية للحضارة 
ــر امليالدي  أجنبت في القرن العاش
ــن العلماء في  ــددا ال يحصى م ع
مجاالت الفلك والفنون والعمارة 
أن  ــدو  ويب ــا.  وغيره ــات  والرياضي
ــر طريق  ــتمرة عب ــادالت مس التب

ــدمي واحلديث، حيث قال  احلرير الق
ــي بداية  ــاوي إنه ف ــور الش الدكت
ــدى بعض املرضى  األمر لم يكن ل
ــة  ــن طبيع ع ــرة  فك ــني  العراقي
ــن من خالل  ــب الصيني، لك الط
ــاءت  اللق ــر  عب ــرحه  وش ــه  عمل
الصحفية واللقاءات املباشرة مع 
ــة الطب الصيني  املرضى لطبيع

ــب الصيني  ــح الط ــده أصب وفوائ
معروفا لدى العديد من العراقيني 
ويسعى الشاوي إلى أن يكون في 
كل بيت صيدلية للطب الصيني 
«ألن العقاقير الكيماوية إذا أفادت 
ــتمرار عليها  ــع االس ــض فم املري

ــة أخرى  ــراض جانبي ــتظهر أم س
بعضو آخر». وأشار إلى أنه يعطى 
ــور العراقي بجاره  ــة للجمه أمثل
ــذي يتجاوز عمره مائة  الصيني ال
سنة وعندما يلعب معه الرياضة 
الصباحية يبدو أكثر نشاطا منه، 
ــب الصيني يعتمد  وذلك ألن الط
ــة  باملائ  ٢٥ ــي  ف ــة  التغذي ــى  عل
ــة العامة، ناصحا  ــز الصح لتعزي
ــرب املاء الساخن وفقا  إياهم بش
الطبيب  ــال  وق ــي.  الصين للطب 
العراقي إن الطب الصيني يتوجه 
ــرى اعتماده  ــث يج ــة حي للعاملي
ــة،  ــدول األوربي ــتوى ال ــى مس عل
منوها إلى أنه في القرن العشرين 
ــة الصحة العاملية  طلبت منظم
ــي مجال  ــاون ف ــني التع من الص
الطب الصيني لتستقبل الصني 
بناء على هذا الطلب ١٠٠٠ طبيب 
ــذا العلم «الذي  ــوا ه وخبير درس
ــى أبعد  ــة إل ــج راقي ــي نتائ يعط
ــان». ــدود التي يتوقعها اإلنس احل

ــك أن الطب العربي والطب  وال ش
الصيني التقليدي لهما في مسار 
ــة العاملية أصالة  احلضارة الطبي
ــرت بينهما  ــعاع وج ــق وإش وتأل
ــق احلرير القدمي  ــادالت عبر طري تب
ــى طريق  ــتمرة عل ــتظل مس وس
ــارة والطب  ــر اجلديد، فاحلض احلري
ــترك بني  جزء منها هي إنتاج مش
ــى اجلميع. ــع عل ــود بالنف األمم يع

ــاو جينغ  ــد أحملت الدكتورة تش وق
ــنوات  إلى أن الصني دعت في الس
األخيرة إلى دمج املفاهيم الطبية 
ــب احلديث،  ــي الط ــة ف التقليدي
والقى هذا االجتاه إلى التقارب بني 
ــوال من جانب  ــدمي واحلديث قب الق
ــن العاملني في اجملال  عدد كبير م

الطبي بأنحاء العالم.

ــترداد املتهمني الهاربني، إال أن  ــتمرار على قضية اس ــداد أن العراق ممثال بالقضاء واالدعاء العام يعمل باس ــة االدعاء العام ببغ ــب مدع عام في رئاس ــت نائ قال
ــترداد  ــي اخلارج منذ ٢٠٠٣. وعدت القاضي هناء علي فياض أن «اس ــاد بحق متهمني ف ــدول األخرى غير كافية، الفتة إلى أن ٥٤٢ قضية فس ــن ال ــتجابة م االس
اجملرمني مظهر من مظاهر التعاون بني الدول ملكافحة اجلرائم واحلد من انتشارها، تقوم مبوجبه دولة بتسليم شخص يقيم في إقليمها إلى دولة أخرى تطلبه 

حملاكمته عن جرمية ارتكابها أو لتنفيذ حكم صادر بحقه»..
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االدعاء العام: «٥٤٢» قضية فساد بحق متهمين في الخارج والدول ال تتعاون

متابعة / البينة الجديدة

متابعة / البينة الجديدة
ــات مميزة من تلك البلدان، يلعب احلزام  ــاي واخلزف متجهة نحو الغرب وعادت محملة مبنتج ــت القوافل على طول طريق احلرير القدمي التوابل واحلرير الصيني والش ــا حمل كم
والطريق احلديث دورا هاما في إتاحة الفرصة لكي يفهم العالم اخلارجي سحر الثقافة الصينية ومن بينها الطب الصيني التقليدي وأيضا التعرف عن قرب على الطب العربي 
القدمي وكنوزه. وجاء في تقرير نشرته وكالة انباء / شينخوا / الصينية : ان «الطب العربي القدمي والطب الصيني التقليدي يتمتعان بتاريخ طويل كما أنهما مترابطان»، هكذا 
ــت على مدار العشرين عاما املاضية للحصول على درجتي املاجستير والدكتوراه في مجال الطب الصيني التقليدي وحملت  ــاو جينغ التي درس قالت الدكتورة الصينية تش

على عاتقها مهمة الترويج لهذا الطب في العالم، وتكرس نفسها حاليا لتعليم األطباء األجانب ومن بينهم أطباء عرب كيفية العالج باإلبرة الصينية..
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من الحجامة إلى الوخز باإلبر .. تبادالت صينية عربية في مجال الطب التقليدي عبر طريق الحرير القديم والحديث
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــرة، أو بطريق  ــتعمله للتعبير بصورة غير مباش هذا مثل قدمي، كثيراً ما نس
ــامع من دون مجابهته  ا في أذهاننا، بحيث يفهمه الس ــبيه، عمّ اجملاز والتش
ــخصاً ويقصد بكالمه  ــاعره. كما يقال أحياناً ممن يخاطب ش أو خدش مش
ــي اعتادت مراعاة  ــائعة في اجملتمعات الت ــخصاً آخر. وهو من األمور الش ش
ــد االجتماعية التي  ــم القواع ــن املقال من أه ــة. حس ــد األدب واللياق قواع
ــي منذ أقدم العصور. عبّر عنها  ــاعت في التراث العرب تتضمن هذا املثل وش

الشاعر بقوله:
ال خيل عندك تهديها وال مال  

فليسعد النطق إن لم يسعد احلال   
ــعبية وهدرت في حثّ اإلنسان على حسن املقال واحلذر  وترددت األمثال الش
من زالت اللسان وإثارة السامع. نقول: «اجلواب في محله أحلى من العسل». 
ــفك دم».  ــك»، و: «كم من فم س ــانك وكل الناس خالت ــي لس ــول: «حل ونق
ــي؛ قال  ــعودية: «قال وش قاطعك يا راس ويقولون في اململكة العربية الس
ة وِرَدّ غطاها»... وكذلك: «عثرتك  لْمَ ــاني»، و«كل كلمة لها مكيال». و«كِ لس
رة  سْ ــائعة في لبنان: «ألف كَ ــانك». ومن األقوال الش برجلك وال عثرتك بلس
ــائعة في اليمن: «من عاش مداري  ــرة خاطر». ومن األقوال الش رِجل وال كس
ــلمني،  ــتور». نحن أدرى بذلك بصفتنا مس (أي يداري خواطر الناس) مات مس
ــن القول  ــلم على حس ــي حتثّ املس ــيء باملواعظ الت ــم مل ــا احلكي وكتابن
ــمعي يا جارة»، فيعود إلى  ــة الطيبة. أما أصل مثل «إياك أعني واس والكلم
ــهل بن مالك الفزاري، وكان في طريقه إلى مدينة  رجل من بني فزارة؛ هو س
احليرة بالعراق لاللتحاق بامللك النعمان... مرّ بحي من أحياء بني طي، فسأل 
ه نحوه فلم يجده، ولكنه  ــيد احلي، فقالوا له إنه حارثة بن ألم. فتوجّ عن س
صادف أخته، فرحبت به وأنزلته وأعدت له ما كان من طعام وشراب.  وعندما 
خرجت من خبائها الحظ ما كان لها من جمال وحسن قامة. وكانت عقيلة 
قومها وسيدة نسائهم، فأصابه ما أصابه من هواها. ولم يعرف كيف يفتح 
لها قلبه ويكاشفها بحبه، فجلس في فناء اخلباء يوماً وهي تسمع صوته، 

وجعل ينشد ويقول:
يا أخت خير البدو واحلضارة  

كيف ترين في فتى فزارة؟   
أصبح يهوى حرة معطارة  

إياك أعني واسمعي يا جارة   
ــها مبا كان يرجوه الفزاري. فأنشدت من وراء  بيد أن كلماته لم تقع في نفس

اخلدر، وقالت:
إني أقول يا فتى فزارة  

ال أبتغي الزوج وال الدعارة   
وال فراق أهل هذي اجلارة  

فارحل إلى أهلك باستخارة   
ــه وقال: «ما أردت منكراً... وا سوأتاه». فاستحت من  فخجل الرجل من نفس
تسرعها وقالت: «صدقت». ثم ارحتل، وأتى النعمان فأكرمه، ثم عاد من حيث 
ــها،  ــها. وبينما نزل عند أخيها، تطلعت إليه نفس أتى، ومرّ على الديار نفس
فأرسلت إليه أن «اخطبني من أخي إن كانت لك حاجة بي». فخطبها وتزوج 
بها، وسار بها إلى قومه، فحكى لهم حكايته وما أنشده من شعر وما ردت 

به عليه من شعر... فسارت كلماتهما مثالً بني العرب؛ بدواً وحضراً.

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي
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عبد الزهرة البياتي*

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  الثقاف ــر  وزي ــتقبل  اس
ــور  الدكت ــار  واآلث ــياحة  والس
ــي، مؤخرا،  األمير احلمدان عبد 
ــتاذة الفنون اإلسالمية في  أس
كلية اآلثار/ جامعة القادسية 
ــيماء البدري في  ــورة ش الدكت
ــر الوزارة. ــمي مبق مكتبه الرس

ــالل اللقاء،  وعرضت البدري خ
ــات املعنية  ــن املقترح عدداً م
ــراق، كان  ــخ الع ــة وتاري بثقاف
أهمها تشكيل نقابة لآلثاريني، 
بآثار  ــع  ــة اجملتم بتوعي ــى  تعن

ــه وتراثه القدمي  ــراق وتاريخ الع
ــد الوزير أن  ــث. حيث أك واحلدي
ــكل دائم  ــوزارة داعمة وبش «ال
للمشاريع واألفكار التي تعمل 

على النهوض بالواقع الثقافي 
العراقي، سيما تشكيل نقابة 
لآلثاريني». بدورها قالت البدري، 
ــكيل  تش ــن  م ــدف  «اله إن 

الناس  ــف  تعري ــو  ــة ه النقاب
ــم وتاريخهم، والتعاون  بتراثه
مع الوزارة على استعادة اآلثار 
ــة  ــة احلداث ــة، ومواكب املنهوب
ــار من  ــي علم اآلث ــور ف والتط
ــني وعارفني بهذا  قبل مختص
ــت البدري خالل  اجملال». وعرض
ــن املقترحات  ــدداً م اللقاء، ع
املعنية بثقافة وتاريخ العراق، 
ــة  ــكيل نقاب ــا تش كان أهمه
لآلثاريني، تعنى بتوعية اجملتمع 
ــه وتراثه  ــراق وتاريخ ــار الع بآث

القدمي واحلديث.

متابعة / البينة اجلديدة
أعرب مخترع الفالش ميموري، 
ــاي بهات،  ــم الهندي، أج العال
ــات التي يواجهها  عن الصعوب
البعض عند محاولة استخدام 
ــور  الن ــر  ــذي أبص ال ــه  اختراع
ــن  ــو عقدي ــل نح قب
ــن. وقال  ــن الزم م

ــدرك متاماً االنزعاج  بهات إنه ي
ــور من  ــعر به اجلمه ــذي يش ال
األداة  ــذه  ــتخدام ه ــالل اس خ
ــالل محاولة  ــي صممها، خ الت
ــل اخملصص  ــا في املدخ وضعه
ــيب، وفق ما أوردت  لها باحلواس
ــة العامة أن.  ــة األميركي اإلذاع
ــير العالم الهندي  بي. أر. ويش

ــادات الكثيرة على  ــى االنتق إل
شبكات التواصل التي تتحدث 
ــل  قب ــي  املتتال ــل  الفش ــن  ع
ــال الفالش. ــة إدخ ــام عملي إمت

ــي  ــق العلم ــات الفري ــاد به وق
ــة  الفالش ــرع هذه  اخت ــذي  ال
ــعينيات القرن املاضي،  في تس

وحتديدا عام ١٩٩٦.

ــموع، املكتوب)  ــة واملعتادة (املرئي، املس ــائله اخملتلف اإلعالم، بوس
ــلبي وإيجابي.. ضار ونافع..  ــالح ذو حدين.. س وحتى اإللكتروني، س
ــد  ل حرائق ومطفئها.. يحش ــعِ د ومفرّق.. مش ــرّب.. موحِّ بانٍ ومخ
ــرق، املهني،  ويحبط.. وما يهمنا هو جانبه اإليجابي، الفاعل، املش
ــان  الصادق، احلقيقي، وليس املزوّر والفتان والبعيد عن لقلقة اللس

أو املهرج أو املتسلق..
ــلط الضوء الساطع على  اإلعالم الذي نعنيه هنا هو ذلك الذي يس
ــيء بالقسط  الوقائع ويتعامل معها مثل طبيب جراح ويزن كل ش
ــؤول  ــزان وينقل املعلومة أو احلدث أو الصورة إلى املتلقي واملس واملي

ولكل أصحاب القرار بكل أمانة ومصداقية..
ــيمة، وهو  ــؤولية جس إذن اإلعالم ينهض بدور كبير ويضطلع مبس
بالنسبة للمسؤول العني التي يرى بها ويدرك ما يدور حوله من أمور، 

والسيما معاناة الناس وتطلعاتهم ومطالبهم واحتياجاتهم..
واملسؤول الناجح هو احلريص على قضاء حاجات الناس والساعي 

وتقدمي  لتلبية مطالبهم 
كل ما باستطاعته لهم 
ال  ــذا  وه ــزات،  منج ــن  م
ــراغ، بل من  ــى من ف يتأت
خالل متابعة ما ينشر أو 
يذاع أو يبث على وسائل 

اإلعالم..
ال  ــؤول  املس أن  ــح  صحي
ــم بكل  ــتطيع أن يل يس
الوسائل  تتناوله هذه  ما 
لزمنه املزدحم ومشاغله، 
ــى  عل ــاد  االعتم ــن  لك

ــرفاء ومخلصون يكفي ليقدم  مكتب إعالمي يتصدره مهنيون ش
ــته أو  له يومياً صورة متكاملة عما يحصل داخل دائرته أو مؤسس

وزارته أو خارج أسيجتها..
ــاراً يقرأون  ــؤولني كب ــخصياً، أن ثمة مس ــا متيقن، بل وأعرف ش أن
ــن املقابالت  ــح لهم م ــالً عما يترش ــمعون، فض ــاهدون ويس ويش
ــن يكونون على متاس مع  ــبوعية مع املواطنني.. وإن هؤالء الذي األس
وسائل اإلعالم ويردون بسرعة البرق على ما يثار أو ينشر نكن لهم 
خالص االحترام، لكن باملقابل مع األسف هناك من يقف على التل 
متفرجاً ومكتبه اإلعالمي نائم، فهؤالء نقول لهم ال بارك اهللا بكم 

ولعنكم في الدنيا واآلخرة..
شكراً لكل مسؤول يتحسس آالمك واحتياجاتك ويعرف تطلعاتك 
بوصفك إنساناً عراقياً ويتحرق دماً ألجلك ويسهر لراحتك.. شكراً 
ــر الصحفيني..  ملكاتب اإلعالم املثابرة واملتواصلة معنا نحن معش
ــك التي ترى يا  ــة مجانية: اإلعالم عين ــي اخلتام نقولها نصيح وف

مسؤول، وحريٌّ بك أن ال تتعامل معنا بعني هؤالء، رمداء!!
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وقفة

خالد القشطيني*

*صحفي وكاتب ومؤلّف عراقي

اإلعالم ينهض بدور كبري 
ويضطلع بمسؤولية 

جسيمة، وهو بالنسبة 
للمسؤول العني التي 

يرى بها ويدرك ما يدور 
حوله من أمور..

ــرت الفنانة السورية أصالة نصري  نش
ــالً على  ــت تفاع ــتغرَبة الق س ــورة مُ ص

خاصية الـStory عبر تطبيق «إنستغرام». 
حيث عرضت حذاء أحمر اللون انتعلته 

ألول مرة وكتبت شارحة: «ألوّل 
ألبس  ــي  ــي حيات ف ــرّه  م

حلمت  ــا  لطامل ــذاءً  ح
ــك  وذل ــه،  ألبس أنّ 
ــى  ــت عل ــي واظب ألنّن
ــه،  الرّياضيّ ــي  متارين

ــص  ــت أنّ أتخلّ م وصمّ
ــي،  مينعن ــذي  الّ ــن  م

ــة بقدم  ــت بعضل م وحتكّ
رجلي واستمتعت ألول مرّه 
بحذائي األحمر، احلمد هللا».

متابعة / البينة اجلديدة
ــز املائي  ــوه بالـكن ــي عمالق وصف ــزان مائ ــون إلى خ ــل باحث  توص
ــاحل والية نيوجرسي  ــي، قبالة س الثمني حتت مياه احمليط األطلس
ــاه اجلوفية ادخارا  ــة، ورجحوا أن يكون هذا احلوض من املي األمريكي
ــاه العذبة على  ــوب املي ــتقبل في ظل تناقص منس ــا للمس مهم
األرض. وتشير التقديرات العلمية إلى أن املياه العذبة املوجودة 
ــباحة، وهو  في املكان تكفي مللء ما يقارب مليار حوض س
رقم هائل، بحسب موقع nzherald. ومن املرجح علميا أن 
ــن نوعه في كوكبنا، وتقدر  ــون هذا اخلزان هو األكبر م يك
ــن ٢٨٠٠ كيلومتر  ــي الوقت احلالي مبا ال يقل ع كميته ف

مكعب، أغلبها من املياه العذبة.

 متابعة / البينة الجديدة
ــدة عن  ــة جدي ــفت دراس   كش
ــرة منزلية، من املستحيل  حش
ــي  ــا ف ــص منه ــا والتخل قتله
املبيدات  ــطة  بواس املستقبل، 
ــل  بفع ــك  وذل ــة،  الكيميائي
ــن  ــون م ــد باحث ــا. ووج تطوره
ــات  الوالي ــي  ف ــوردو  ب ــة  جامع
ــض الصراصير  ــدة، أن بع املتح
ــد واحدة من  األملانية، والتي تع
ــيوعا  ــر أنواع الصراصير ش أكث
ــدة، ميكن أن  ــي اململكة املتح ف

ــة إلى  ــا املقاوم ــل جيناته تنق
ــب صحيفة «ذا  ــا، بحس ذريته
ــة. وقال املؤلف  صن» البريطاني
ــارك في الدراسة، مايكل  املش
ــارف: «ليس لدينا أدنى فكرة  ش
ــيئا كهذا سيحدث بهذه  أن ش
السرعة»، محذرا من أن مقاومة 
ــددة  متع ــواع  ألن ــر  الصراصي
ــرية، بفعل  ــدات احلش من املبي
تطورها، سيجعل من الصعب 
السيطرة عليها بواسطة املواد 

الكيميائية فقط.
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ــيد (عمار  ــن األعماق إلى الس ــف تهنئة م أل
ــى  ــه عل ــود) حلصول ــنته آل صيه ــل ش مزع
ــهادة الدكتوراه من كلية التربية البدنية  ش
ــن  ــداد ع ــة بغ ــي جامع ــة ف ــوم الرياض وعل
ــالل توازن  ــومة (تأهيل اخت ــه املوس أطروحت
ــت األطروحة بتاريخ ٣٠  اجلسم). وقد نوقش

. حزيران وحصل على درجة امتياز عالٍ
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قطر دبي نيويورك سدني
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