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ــون امام حدث  ــن العام ٢٠١٧ كان العراقي ــي مثل هذا اليوم م ف
ــي واجناز عراقي بامتياز متثل بتحرير مدينة املوصل احلدباء  تاريخ
من براثن تنظيم داعش االجرامي الذي أراد لهذه املدينة العراقية 
ــه املزعومة وواليته الظالمية  ــة ان تكون منطلقاً لدويلت االصيل
لنشر فكره االجرامي.. في مثل هذا اليوم العاشر من متوز تكون 
قد مرت سنتان على ذلك النصر العراقي املؤزر املطرز بتضحيات 
ــني  ــني.. ارادة العراقي ــي ال تل ــم الت ــور بارادته ــني واملمه العراقي
ــة واملناطقية.. في  ــة والدينية واملذهبي ــكل عناوينهم القومي ب
ــكل ألقها وتوهجها  ــورة العراقي ب ــدت ص مثل هذا اليوم جتس
ــف واالخوة  ــدة والتكات ــن الوح ــرة بزهو ع ــورة معبّ ــت ص فكان
ــداء بالنفس وصوت الكرامة الوطنية.. في مثل هذا اليوم  واالعت
ــا ان جتثم على  ــة التي أريد له ــة اخلرافة والضالل ــت دول تدحرج
ــل وان تتمدد على خارطة العراق.. كل العراق  صدور اهالي املوص
ــة البطلة  ــي قواتنا االمني ــاوس ف ــات فقد كان االش لكن هيه
وجيشنا وشرطتنا االحتادية وجهاز مكافحة االرهاب واحلشدين 
ــمركة واالمن الوطني واخملابرات  ــائري والبيش ــعبي والعش الش
واالستخبارات العسكرية.. وال ننسى الدور الريادي الكبير الذي 
ــرف  ــيد النجف االش ــه املرجعية الدينية العليا ممثلة بس لعبت
ــتاني الذي كان لفتواه في اجلهاد  االمام علي احلسيني السيس
ال في حتقيق النصر الناجز من خالل  الكفائي االثر الكبير والفعّ
تشكيل احلشد الشعبي الذي يحسب له انه استطاع ان يغير 
ــارات الواحد تلو  ــوى ويعزز املعنويات ويحقق االنتص موازين الق
ــتثمار الفوز واستثمار النصر وكان  االخر.ان املطلوب اآلن هو اس
ــرعت ببرنامج طموح ينهي كل  ــاً باحلكومة ان تكون قد ش حري
ــي البناء واالعمار  ــل في قطاع ــللية والترهل والكس حالة الش
ــق باخلدمات وكان  ــيما مايتعل ــن احلياة االخرى والس وكل ميادي
ــم جراء ظروف  ــاد كل النازحني الى منازله ــاً ايضاً ان يع مطلوب
ــر هو سرقة للنصر  ــرية واكيد ان بقاء الناس في حال اليس قس
ــاء واالعمار وانهاء  ــا ان املطلوب ايضاً مواصلة عمليات البن كم
ــة مهابة  ــود العراق دول ــى ليع ــة والفوض ــر احملاصص كل مظاه

وشعبه يعيش بخير ورفاه.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار* 
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ــني االولى  ــاح الصفحت بعد جن
«ارادة  ــات  ــن عملي ــة م والثاني
ــات  قطاع ــرعت  ش ــر»  النص
ــاة الـ(٢٠) واحلشدين  فرقة املش
الشعبي والعشائري بالصفحة 
الثالثة لتطهير صحراء اجلزيرة 
من ثالثة محاور وقد اشترك في 
هذه العملية ضمن هذا القاطع 
ــواء (٤٣) وقوات  ــواء (٦٠) والل الل
ــعبي حيث متكن  ــد الش احلش
ــن محورها  ــران اجليش ضم طي
من تدمير حفارة وعجلة وحرق 
ــل (٤) ارهابيني وان  ــة وقت خيم
القطعات ضمن قاطع عمليات 
ــرعت هي  ــن قد ش ــالح الدي ص
ــة  االخرى بالعملية من خمس
االلوية  ــتركت فيها  محاور اش
(٦) و(٢٥) و(٢٤) واحلشد الشعبي 
ــوات  وس التكتيكي  والفوجني 
من مديرية شرطة صالح الدين 
وقد عثرت القوات االمنية ضمن 
ــوات على معمل  قاطع فوج س
تفخيخ يحتوي (١١) عبوة ضد 
ــاون  ه ــات  صمام و(٤)  ــدروع  ال
ــار (١٢٠) ملم و(٥) كيلوغرام  عي

ــرات احلديدية مختلفة  من الك
ــا  تفجيره مت  ــث  حي ــواع  االن
ــيطرة. ويذكر ان هذه  حتت الس
ــق من (٥)  ــة التي تنطل العملي
ــادة  ــراف قي ــري بإش ــاور جت مح
ــا  وانه ــتركة  املش ــات  العملي
ــومة بكل  حتقق اهدافها املرس
ــكل  جناح وان هذه العملية تش
ــاب ودليل  ــة ماحقة لالره ضرب
ــي  ــة ف ــدرات العراقي ــى الق عل

التعامل مع االرهاب.
ــة اعلن  ــد ذي صل ــى صعي وعل
العثور  ــعبي امس  الش احلشد 
ــادة  ــر قي ــات ومق ــى مضاف عل
ــي صحراء  ــش ف ــم داع لتنظي
ــوى وهي متروكة  محافظة نين
ــني منها مع  ــرار االرهابي بعد ف
انطالق العمليات كما مت العثور 
ــرات  ــن املتفج ــدس م ــى ك عل
ــكل آمن  ــه بش ــص من والتخل
ــورات  اضافة الى عدد من منش
ــمى بـ «مكتبة الهمة»  ما تس

التابعة الرهابي داعش.
ــادي  القي ــن  اعل ــه  جانب ــن  م
ــعبي (قطري  ــد الش ــي احلش ف
ــمى  ــل ما يس ــمرمد) مقت الس
ــرة في تنظيم داعش  والي اجلزي

ــار املدعو (حامد  مبحافظة االنب
ــع  قاط ــن  ضم ــل)  مح ــد  عب

عمليات اجلزيرة.
وفي التطورات السياسية حدد 
حزب الدعوة االسالمية انعقاد 
ــة  ــي محافظ ــام ف ــر الع املؤمت
ــبت  كربالء يومي اجلمعة والس
ــي)  ــوز احلال ــني (١٣/١٢ مت املقبل
واشارت مصادر من داخل احلزب 
ــى  ــات عل ــود اعتراض ــى وج ال
للمؤمتر  ــة  التحضيري ــة  اللجن
ــاء  ــن اعض ــدم (٥٥) م ــث ق حي
ــبكية  احلزب من الطائفة الش

انصافهم  لعدم  ــتقاالتهم  اس
ــة التحضيرية  ــل اللجن من قب
ــاء  اعض ــن  م ــة  مجموع وان 
ــة) مت  الناصري ــب  ــزب (مكت احل
ــتبعادهم من حضور املؤمتر  اس

السباب داخلية.
ــف رئيس  على صعيد آخر كش
ــطيني (محمد  ــوزراء الفلس ال
ــتيه) امس ان وفداً من بالده  اش
ــني املقبل  ــراق االثن ــيزور الع س
ــاق اقتصادية  ــل فتح اف من اج
ــاون وان الزيارة تأتي  وتعزيز التع
ــس (محمود  ــه من الرئي بتوجي

ــح كل ماهو ممكن  ــاس) لفت عب
ــاق التعاون وتعزيز العمق  من اف
ــتراتيجية  االس ــي  ف ــي  العرب
ــة لالنفكاك من التبعية  الرامي
ــع االحتالل  ــا واق ــي فرضه الت

االسرائيلي.
ــفت  ــي كش ــأن احملل ــي الش وف
ــة والبيئة النيابية  جلنة الصح
امس الثالثاء عن مساع نيابية 
ــى قانون  ــالت عل ــراء تعدي الج
ــرية وهي  ــة االعضاء البش زراع
ــن نوعها لتنظيم هذه  االولى م
ــع  ــب م ــا يتناس ــات مب العملي

حجم التطور في مجال الطب 
ــن ظاهرة  ــل على احلد م والعم
وقال  البشرية  باالعضاء  االجتار 
ــوي)  عضو اللجنة (جواد املوس
ــا لزراعة  ــاك قانونا خاص ان هن
ــي العراق  ــرية ف االعضاء البش
ولكن مع االسف بعض فقرات 
هذا القانون تصعب من عملية 
ــراء الزراعة داخل البلد وهذا  اج
ما يدفع املرضى الى حتمل مبالغ 
ــرض اجرائها  ــة عالية لغ مالي

خارج العراق.
ــف النائب  ــأن آخر كش وفي ش
ــيروان  (ش نينوى  عن محافظة 
 (٧٠) ــود  وج ــن  ع ــي)،  الدوبردان
ــض غير منفذة  ــف مذكرة قب ال
ــي احملافظة.  ــق االرهابيني ف بح
ــن اخلطورة  ــذر الدوبرداني م وح
املستقبلية ألمن نينوى والعراق 
ككل، خاصة ان مذكرة القبض 
ــة محكمة  ــن رئاس ــادرة ع ص
ــتئناف نينوى ومرسلة الى  اس
ــالح العراقية. ونحن  دائرة االص
ــول ما جدوى مذكرات  بدورنا نق
ــا للتنفيذ  ــض الجتد طريقه قب
ــيء  ــدة ترجتي وان كل ش وال فائ

باملشمش.
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شكلت ضربة ماحقة لالرهاب.. انطالق الصفحة الثالثة من عمليات ”إرادة النصر“ 

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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كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد / البينة اجلديدة
ــح لـ»البينة اجلديدة» ان تعديل  ــال اخلبير القانوني (طارق حرب) في تصري ق
ــني ٨/ ٧/ ٢٠١٩ غير  ــذي صوت عليه البرملان امس االول االثن ــون املوازنة ال قان
ــنوية  ــتور ذلك ان قانون املوازنة الس ــتوري خملالفته املادة (٦٢) من الدس دس
ــتورية جعلها من اختصاص مجلس  بكل ما ورد فيها قررت هذه املادة الدس
ــبة لقانون املوازنة طبقاً للمادة (٦٢)  الوزراء وصالحية مجلس النواب بالنس
ــتور املذكورة املناقلة والتخفيض فقط أي ان تعديل قانون املوازنة  من الدس
ــوزراء فقط كون التعديل هو تعديل  ــودة التعديل تكون من مجلس ال ومس
ــة أصالً او تعديالً من  ــتور جعل كل ما يتعلق باملوازن ــون املوازنة والدس لقان
ــراح التعديل كما  ــان صالحية اقت ــوزراء وليس للبرمل ــاص مجلس ال اختص
ــث تولت اللجنة  ــدر االثنني املاضي حي ــون التعديل الذي ص ــل في قان حص

املالية كتابة مقترح التعديل                                                   تتمة ص٣

صورة من االرشيف توثق تحرير اِّـوصل من مخالب تنظيم داعش االرهابي بتاريخ 10/7/2017 
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االسبوع املاضي اعلن السيد رئيس مجلس 
النواب (محمد احللبوسي) عزمه على اعالن 
اسماء النواب الغائبني عن جلسات البرملان 
ــمع او نقرأ او  ــبوع دون ان نس ــن مر اس ولك
ــذا اخلصوص..  ــة تعلن به ــاهد أي قائم نش
ــي  ــجاعاً ياحلبوس ــعب يقول: كن ش الش

واعلن اسماء النواب الغيّاب.

برقية الى مجلس النواب
@ÔçÏj‹ybÌ@�b«bvë@Â◊
lbÓÃ€a@ıb8a@Â‹«aÎ

كتب اِّـعلق السياسي
ــدة» امس على  ــة اجلدي ــت «البين اطلع
ــن غاطس وزارة  ــربة م قائمة طويلة مس
ــر ومن  ــة حيث يظه ــة العراقي اخلارجي
خالل مالك السلك الدبلوماسي العامل 
ــات وازواج  ــالد ان اوالد وبن ــارج الب في خ
ــذي خيّط  ــؤولني و(اخلياط ال ــات املس بن
بدلة العروس) كلهم يحتلون مواقعهم 

اكان  ــواء  ــفارات س الس ــي  ف ــة  احملترم
ــوان املهم انهم  ــوان او غير عن ذلك بعن
ــن مكرمني  ــم معززي رواتبه ــتلمون  يس
ــائحني.املعلومات تؤكد  وفي بالد اهللا س
ــأن هناك من يتعامل مع وزارة اخلارجية  ب
ــاً  ارث ــا  ــا بوصفه ــا ومناصبه مبفاصله
ــؤولني وممن  ــمه اوالد املس عائلياً يتقاس

يرون انهم فوق كل املسميات.. 
«البينة اجلديدة» التي يؤسفها ان تتحول 

ــة وصاحبة التقاليد  هذه الوزارة العريق
ــال التي هي عليها اآلن  الصارمة الى احل
ــر اخلارجية (محمد  ــيد وزي وتطالب الس
علي احلكيم) وهو شخصية دبلوماسية 
معروفة بالعمل على احداث ثورة جذرية 
ــاالت التي ما  ــر من احل ــح الكثي لتصحي
ــي وزارة اخلارجية.. نعم  عادت مقبولة ف
نريد ثورة تصحيحية بكل ما تعني هذه 

. الكلمة من معانٍ ودالالتٍ

إن كنت التدري فتلك مصيبة
@Ö¸Îa@È8b‘nÌ@Ô‹ˆb«@tâg@NNxâb®a@ø@b‰maâb–ç

ÂüÎbÌ@⁄Öb‰«@Û‹«Î@¥€Î˚éΩa@pb‰iÎ

بغداد / 
ــس  ام ــني،  الصحفي ــة  نقاب ــت  أعلن
الثالثاء، أن رئيس مجلس النواب محمد 
احللبوسي «تعهد» لنقيب الصحفيني 
ــة  ــالق منح ــادة إط ــي بإع ــد الالم مؤي
الصحفيني والفنانني واألدباء «املتوقفة 

ــت النقابة في  ــة أعوام».وقال منذ أربع
ــخة  ــت (البينة اجلديدة) نس ــان تلق بي
ــه، إن «رئيس مجلس النواب محمد  من
ــب الصحفيني  ــي تعهد لنقي احللبوس
مؤيد الالمي بإطالق منحة الصحفيني 
والفنانني واألدباء التي توقفت منذ أربع 

ــنوات».وأضاف البيان، أن احللبوسي  س
ــى زيادة مبلغها  ــيعمل عل «أكد أنه س
ــم وابداعهم  ــة) تقديرا لعطائه (املنح
ــة، وعبر عن دعم  وتضحياتهم الوطني
ــب العراقية في مختلف  البرملان للنخ

اجملاالت».

ıbiÖ˛aÎ@¥„b‰–€aÎ@¥Ó–zñ€a@Úz‰fl@÷˝üg@ÒÖb«hi@Ôfl �̋€@CÜË»nÌD@ÔçÏj‹ßa

بغداد / 
ــواب عن  ــس الن ــب في مجل ــف نائ كش
ــام،  الع ــو  العف ــون  بقان ــرات  ثغ ــود  وج
ــراكا برملانيا  ــار الى ان هناك ح فيما اش
ــب ، ان حراكاً برملانياً  لتعديله.وقال النائ
بدأ من قبل عدد من النواب لفتح ملفات 
ــام وقوانني أخرى، ألجل  قانون العفو الع
ــا، موضحاً  ــتها وجتاوز ثغرته إعادة دراس
ــدداً من النواب بدأوا بجمع توقيعات  أنّ ع
ــون العفو العام، كونه يضمّ  لتعديل قان
ــلم اجملتمعي،  ــرات خطيرة تهدد الس ثغ
ــتطاعوا  ــدين اس ــني والفاس إذ إنّ اجملرم
ــتغالل فقراته بدفع أموال والتخلّص  اس
ــة على  ــة املترتب ــات القانوني ــن التبع م
ــب الذي طلب عدم  د النائ جرائمهم.وأكّ
الكشف عن اسمه، أنّ احلراك سيشمل 
ــي حتتاج  ــني األخرى الت ــدداً من القوان ع
ــكلة تكمن  ــى تعديل، معتبراً أنّ املش إل
ــم تعدل تلك القوانني،  في أنّ احلكومة ل

ــات كثيرة لها ، إذ  على الرغم من مطالب
ــؤولية جتاه  ــها من املس أنّها تخلي نفس
ــني أقرّت  ــاً أنّ القوان ــر، خصوص هذا األم
ــابقة، ما يعني  ــد احلكومة الس في عه
ــى  ــب عل ــاً يحس ــدّ عيب ــا يع أنّ وجوده
ــياً للحكومة  ــباً سياس األخيرة، ومكس
احلالية.وتابع أنّ احلراك يدفع باجتاه خالف 
ــبب  ــني احلكومة والبرملان، بس ــي ب قانون
ــع اإلرادة  ــي م ــه احلكوم ــارض التوج تع
ــاه التعديل،  ــع باجت ــي تدف ــة الت البرملاني
ــى توافق  ــل يحتاج إل ــداً أنّ التعدي مؤك
ــلطتني التنفيذية والتشريعية،  بني الس
العامة.وتنصّ بعض  ومراعاة للمصلحة 
مواد قانون العفو العام على عدم تنفيذ 
د  ــدّ ــني في حال س ــقّ املدان ــكام بح األح
املدان ما يترتّب عليه من التزامات مالية 
ملصلحة الدولة أو األشخاص، أو حصوله 
ــة التي أقامت  ــن قبل اجله ــى تنازل م عل

ه. الدعوى ضدّ

È‹ÌÜ»n€@Ô„bΩäi@Ô»çÎ@‚b»€a@Ï–»€a@ÊÏ„b‘i@Ò7�Å@paäÃq

ــي  الصحف ــر  للمؤمت ــا  م ــع  اجلمي ــرف  يع
ــوزراء  ــس ال ــده رئي ــذي يعق ــبوعي ال االس
ــاء كل يوم ثالثاء  ــد املهدي) مس (عادل عب
من اهمية للرأي العام ولكن ما يؤسف له 
ــه تبث متأخرة جداً ما يفوت على  ان وقائع
الصحافة الورقية السباب تتعلق بظروف 
ــتيعاب ما  الطباعة وتوقيتاتها فرصة اس
ــأن تبث وقائع  ــذا املؤمتر.. املنا ب يثار في ه
ــرة اعماماً  ــراغ منه مباش ــر بعد الف املؤمت

للفائدة.. فهل وصلت البرقية؟

@b‰‹ñm@Ô«Ïjç¸a@Ô–zñ€a@ä∑˚Ωa@…ˆb”Î
_aábΩ@NNÒäÅdnfl
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بغداد / البينة الجديدة
ــداد مقترح  ــس الثالثاء، عن إع ــس النواب، ام ــي في مجل ــة التعليم العال ــفت جلن كش
ــية  ــهم بتوزيع املقاعد الدراس ــوح لتعديل خطة القبول املركزي لهذا العام، مبا يس طم
في اجلامعات بصورة عادلة على الطلبة وفقاً الستحقاقهم. وقال عضو اللجنة محمد 
ــود بالفائدة على جميع  ــول املركزي ميكن أن يع ــرح تعديل خطة القب ــداوي إن ”مقت البل
ــن املعاناة التي  ــى التعليم العالي بدالً م ــن وزارة التربية ال ــينتقلون م ــة الذين س الطلب
ــريان  ــببت بارهاق آالف الطلبة وعائالتهم بالقبول املركزي العام املاضي“، مؤكداً ”س تس
ــداوي أن ”مقترح اخلطة  ــية“. وأضاف البل ــذا املقترح في حال موافقة الكتل السياس ه
ــة الذين ميكن قبولهم في  ــول املركزي تتلخص بتقدير عدد الطلب ــة لتعديل القب احملكم
ــها لالمتحان  ــاب درجاتهم التي دخلوا على أساس ــة بعد حس كليات الطب أو الهندس
النهائي في املرحلة االخيرة من الدراسة االعدادية، وتقييم عدد املقاعد املوجودة في كل 

من تلك الكليات واحلاجة الفعلية إلضافة مقاعد أخرى».

بغداد / البينة الجديدة
اكد النائب عن حتالف القوى العراقية فالح العيساوي، 
ان هناك بعض النقاط التي ما زالت احلوارات مستمرة 
حولها مبا يتعلق بقانون انتخابات مجالس احملافظات 
واالقضية، فيما اشار الى النسبة بنظام سانت ليغو 
ــح والية التصويت هي النقاط االبرز التي  وعمر املرش
جتري حولها احلوارات.وقال العيساوي ، إن هناك تقاربا 
ــية في طريق حسم قانون  كبيرا بني الكتل السياس
انتخابات مجالس احملافظات مع وجود بعض الرؤى في 
ــاط محددة من بينها مايتعلق مبنح الفرص للكتل  نق
ــن ليس من  ــر مطلوب لك ــدة وهو ام ــئة واجلدي الناش
ــكل احلكومة احمللية من عشر او اكثر  املعقول ان تتش
ــية، مبينا ان دعم الكتل الناشئة  من الكتل السياس
ــل الكبيرة  ــن الكت ــالل انخراطها ضم ــن خ ــون م يك
واقامة حتالفات متماسكة يكون متثيلها من خاللها.
ــاوي، ان هناك خالفات ايضا على عمر  واضاف العيس
املرشح فاحلكومة تريد ان يكون العمر ٢٥ عاما يقابله 
ــية بان يكون العمر ٣٠ عاما  رغبة من الكتل السياس
ــى ان مايتعلق  ــر خبرة، الفتا ال ــح اكث مايجعل املرش
ــل تذهب باجتاه  ــان اغلب الكت ــانت ليغو ف بقانون س
نسبة ١،٩ وهو ما يساعد بظهور كتل كبيرة اما بحال 
الذهاب الى نسبة ١،٤ فهذا معناه ان يتشكل مجلس 
ــي وقت ان امريكا  ــرة كتل او اكثر ف احملافظة من عش
التي سبقتنا بقرون بالعمل الدميقراطي اليوجد فيها 

اال حزبني رئيسيني يتافسان على املقاعد.

Ú€Öb«@ÒâÏñi@ÚÓçaâÜ€a@Ü«b‘Ωa@…ÌãÏn€@å◊äΩa@fiÏj‘‹€@ÒÜÌÜu@Ú�Å@Â«@—íÿm@ÚÓibÓ‰€a@·Ó‹»n€a

Ú€ÎÜ‹€@bËnÓÿ‹fl@ÖÏ»m@ÙÏ‰Ó„@ø@�b∏ÎÖ@SV@…Óji@�b‡Ënfl@¡jöm@ÚÁaå‰€a

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
أكد رئيس اجلمهورية برهم صالح 
ــار  ــه رئيس حزب املس ــالل لقائ خ
ــامرائي،  ــي النائب مثنى الس املدن
ــرح  ــدة لط ــد الع ــة تع ان احلكوم
ــالد من  ــر إلعمار الب ــروع كبي مش
خالل مجلس أو هيئة عليا لإلعمار 
ــار الذي  ــرار مجلس اإلعم ــى غ عل
ــينيات  ــس في خمس كان قد تأس
ــان العهد امللكي. القرن املاضي إب

إن  ــامرائي  الس ــب  مكت ــال  وق
ــار املدني النائب  رئيس حزب املس
ــى رئيس  ــامرائي التق ــى الس مثن

اجلمهورية برهم صالح امس االول 
في قصر السالم في بغداد، وجرى 
األوضاع  ــتعراض  اس اللقاء  خالل 
ــي البالد  ــة ف ــية واألمني السياس
التي  ــات  ــر تداعيات الصراع وتأثي
تشهدها منطقة الشرق األوسط 
ــف  ــبل التخفي ــراق وس ــى الع عل
ــن خالل  ــد م ــد ح ــى أبع ــا إل منه
ــة الوطنية  ــى اللحم ــاظ عل احلف
وتعزيز الثقة بالعملية السياسية 
ــلطتني  الس ــود  جه ــف  وتكثي
لتحسني  والتنفيذية  التشريعية 
ــادي. واالقتص ــي  اخلدم ــع  الواق

ــامرائي  ــب، أن الس ــاف املكت واض
ــرحاً وافياً  ــدم للرئيس صالح ش ق
ــق احملررة، ومنها  عن أوضاع املناط
ــي  الت ــن  الدي ــالح  ص ــة  محافظ
ــا اخلدمي  ــردي واقعه تعاني من ت
ــبة الفقر  واالقتصادي وارتفاع نس
ــامراء  ــداً أن مدينة س ــا، مؤك فيه
على سبيل املثال عانت من إهمال 
ــنوات املاضية  ــد طوال الس متعم
ــروع إلعمار  ــهد أي مش ــم تش ول
ــاً. ــذ ١٥ عام ــة من ــا التحتي بناه
ــامرائي وجه  وتابع املكتب، أن الس
دعوة للرئيس صالح لزيارة املدينة 

واحملافظة، لالطالع على أوضاعها 
ــد  ــث وع ــا، حي ــاء مبواطنيه واللق
ــي أقرب فرصة  ــس بزيارتها ف الرئي
ــب، عن صالح  ــة. ونقل املكت ممكن
قوله أنه نعد العدة لطرح مشروع 
ــالل  ــن خ ــالد م ــار الب ــر إلعم كبي
مجلس أو هيئة عليا لإلعمار على 
ــرار مجلس اإلعمار الذي كان قد  غ
ــينيات القرن  ــي خمس ــس ف تأس
ــد امللكي، على  ــي إبان العه املاض
أن يتم تكليف شخصيات كفوءة 
ــع معايير صارمة في  إلدارتها ووض
ــان جناحها في  أداء أعمالها لضم
ــب، كما  ــح املكت ــا. واوض مهمته
ــتعراض جهود  ــالل اللقاء اس مت خ
ــريع عدد من القوانني  البرملان لتش
املهمة التي حتقق املصالح العليا 
ــلطة  ــل الس ــم عم ــالد وتنظ للب
ــا  بأداه ــي  يرتق ــا  مب ــة  التنفيذي
ــي  واخلدم ــي  واألمن ــي  السياس
ــادي في  ــن الوضع االقتص ويحس
ان  ــى  ال ــب،  املكت ــت  ولف ــالد.  الب
السامرائي اشاد بالتنسيق العالي 
ــات الثالث واالنسجام  بني الرئاس
ــع املهام مبا  ــبوق في توزي غير املس
أدى لرفع مكانة العراق في احملافل 
ــاً على  ــس إيجابي ــة وانعك الدولي

الوضع الداخلي في البالد.

بغداد / البينة الجديدة
ــوزارة  ــام ل ــش الع ــب املفت ــع مكت من
ــة األحوال املدنية  الداخلية في مديري
ــس الثالثاء، بيع  واجلوازات واإلقامة، ام
قطعة أرض قيمتها مليارا دينار عائدة 
ــهورين  ــاء العراقيني املش ــد األطب ألح
املقيمني خارج البالد عن طريق انتحال 
ــر بيان للمكتب،  صفته وبالتزوير. وذك
ــارز مكتب املفتش العام  أن ”إحدى مف
العاملة في دائرة أحوال املنصور متكنت 
ــخصية  ــط عملية انتحال ش من ضب
ــم خارج  ــهور مقي ــب عراقي مش طبي
البالد من قبل أحد األشخاص بالتواطؤ 
مع بعض العاملني في الدائرة من خالل 
تقدمي الشخص املنتحل للدائرة بالغاً 
ــى فيه فقدان  ــرطة ادع مه ملركز ش قدّ

مستمسكاته الشخصية، رافقاً معه 
ــة بإحدى  ــة مزورة خاص هوية تعريفي
ــمية لغرض  ــوات الفضائية الرس القن
ــدار بطاقة  ــراع في اص التحايل واالس
ــاج القناة،  ــى ب ــاد عل ــة باالعتم وطني
ــم  وقد مت منحه البطاقة الوطنية باس
ــخص املنتحل“. الطبيب وبصورة الش

ــرزة متكنت من  ــاف البيان أن ”املف وأض
ــر، حيث ظهر  ــف التالعب والتزوي كش
ــة كان  ــل للصف ــخص املنتح أن الش
ــة أرض عائدة للطبيب  ــروم بيع قطع ي
ــع في منطقة  ــاحتها ٥ دومنات تق مس
(سبع أبكار) في األعظمية والتي تقدر 
قيمتها بـملياري دينار عن طريق التزوير 
ــع، أن ”املفتش العام  ــال“. وتاب واالنتح
ــكل فريق عمل من  ــدي ش جمال األس

ــوال املدنية ألجل  مكتب تفتيش األح
الالزمة  ــة  القانوني ــراءات  االج ــاذ  اتخ

ــراءات  االج ــال  وابط ــم  املته ــاف  إليق
املترتبة عن مخالفاته القانونية حيث 

ــجيل  ــق مبفاحتة دائرة التس قام الفري
ــة باملعلومات  ــي االعظمي ــاري ف العق
ــاف عملية  ــن القضية إليق اخلاصة ع
ــن أجل القاء  ــيق م بيع العقار والتنس
القبض على املتهم ، كما متت مفاحتة 
ــن أجل ابطال  ــرة األحوال املدنية م دائ
بطاقته الوطنية واقامة دعوى جزائية 
ــض عليه عند  ــي القب ــده، وقد الق ض
محاولته اصدار وكالة من كاتب العدل 
ــرف باجلرم  ــف واعت ــة التوقي ومت ايداع
ــه التحقيق  ــري مع ــب، وقد أُج املرتك
ــي واعترف على املتورطني معه  االبتدائ
ــع حاالت  ــرة وتثبيت جمي ــل الدائ داخ
ــا، وال زال التحقيق  ــر التي نفذه التزوي
ــني البت بها  ــتمراً في القضية حل مس

قضائياً“.

بغداد / البينة الجديدة
ــط نوري صباح  اعلن وزير التخطي
ــن  ع ــاء،  الثالث ــس  ام ــي،  الدليم
تخصيص (٢) تريليون و(٦١٩) مليار 
و(٩٠٠) مليون دينار لبرنامج تنمية 
ــام اجلاري، الفتاً  األقاليم خالل الع
ــة والتعليم  ــاع التربي ــى ان قط إل
ــة األكبر بنحو (٤٥٪)  حظي باحلص
من حجم التخصيصات بواقع (١) 

تريليون و(١٦٨) مليار و(٤٩٢) مليون 
ــي إن ”قطاع  ــال الدليم ــار. وق دين
ــاء بالدرجة الثانية بواقع  اجملاري ج
(١٨٣) مليار دينار، تاله قطاع الطرق 
واجلسور بواقع (١٧٤٫٥) مليار دينار، 
فيما خصص إلعادة تأهيل وإكساء 
ــار دينار،  ــي (١٥٨) ملي الطرق حوال
ــار  ــي (١٣٢) ملي ــاع الصح وللقط
ــار  (١٢٣٫٥) ملي ــاء  وللكهرب ــار،  دين

ــة (٦٧٫٥) مليار دينار،  ــار، والزراع دين
ــار دينار،  ــاريع املاء (٦٥٫٥) ملي ومش
ــباب (٣٤٫٥) مليار  ــة والش وللرياض
ــى تخصيص نحو  ــيراً إل دينار، مش
(٥٠٠) مليار دينار لبقية القطاعات“.
ــه ”مت تخصيص (٦٥٥٫٥)  وأضاف، أن
ــداد،  بغ ــة  للعاصم ــار  دين ــار  ملي
تلتها محافظة نينوى بتخصيص 
(٣٠٢٫٤٠٠) مليار دينار، ثم محافظة 

البصرة بتخصيص (٢٣٤٫٨٤٠) مليار 
دينار، ومحافظة ذي قار بتخصيص 
(١٧٤٫١٥٠) مليون دينار، وتخصيص 
ــالح  ــة ص ــار حملافظ (١١٦٫٠٧٠) دين
الدين ، ومحافظة بابل بتخصيص 
ــار، ومحافظة  (١٦٠٫٩٨٠) مليار دين
(١٣٥٫٩٠٠) مليار  االنبار بتخصيص 
دينار، و(١٢١٫٨٠٠) مليار دينار حملافظة 
ــار حملافظة  ــى، و(١٢١٫٥٩٠) ملي ديال

و(١٢٠٫٨٤٠) مليار  النجف االشرف، 
حملافظة كركوك، و(١٠٨٫٧٥٠) مليار 
و(١٠٥٫٠٣٠)  ــط،  واس دينار حملافظة 
ــة،  ــة الديواني ــار حملافظ ــار دين ملي
ــة  حملافظ ــار  دين ــار  ملي و(٩٩٫١٠٥) 
ــة، و(٦٩٫٥٤٠) مليار  ــالء املقدس كرب
ــى، و(٩٣٫٣٦٠)  ــة املثن ــار حملافظ دين
ــان“.وأكد  مليار دينار حملافظة ميس
الدليمي ”حرص الوزارة على توزيع 

التخصيصات وفقاً حلاجة املواطن 
األساسية، وعليه كان التركيز على 
ــة والتعليم  ــات التربي دعم قطاع
ــة،  البلدي ــات  واخلدم ــة  والصح
ــات  ــغ التخصيص ــداً ان مبال مؤك
ــات أخرى  ــهد اضاف احلالية ستش
ــات املناقلة خالل  بعد اجراء عملي
األشهر املقبلة“.واوضح، ان ”(٧٠٪) 
ــة األقاليم  ــات تنمي من تخصيص

ــاريع املتوقفة  هت لتمويل املش وجّ
ــات  ــط احملافظ ــي خط ــة ف املدرج
ــص  ــا مت تخصي ــنة ٢٠١٩، فيم لس
الـ(٣٠٪) املتبقية لتمويل املشاريع 
ــت عليها وزارة  اجلديدة التي صادق
ــاعي  وذلك ضمن مس التخطيط، 
وزارة التخطيط في حتسني الواقع 
ــن فرص  ــد م ــر املزي ــي وتوفي اخلدم

العمل“.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــا من ضبط  نه ــاء، عن متكُّ ــة، امس الثالث ــفت هيأة النزاه كش
ــاحتها أكثر من (٣٦)  ــمٍ لقيامه ببيع قطعة أرضٍ تبلغ مس مته
ــارت إلى  دومناً في محافظة نينوى. دائرة التحقيقات بالهيأة أش
ــوى بضبط املتهم، وهو  ــلٍ من مديريَّة حتقيق نين ــام فريق عم قي
ــع العقارات في منطقة األربجية في اجلانب  صاحب مكتبٍ لبي
األيسر من مدينة املوصل؛ لقيامه ببيع قطعة أرضٍ زراعية تبلغ 
ــود ملكيتها للدولة،  ــك و٢٥متراً) تع ــاحتها (٣٦ دومناً و٣أول مس
ــاحة (١٠٠-٣٠٠م٢) وبيعها  ــا إلى أراض مبس ــك بعد تقطيعه وذل
ــعر القطع اجملزَّأة يصل إلى  ــني، موضحة أن مجموع س للمواطن
ن، خالل عملية الضبط التي  ــاري دينار.وأكدت أن الفريق متكَّ ملي
ــة دفاتر عقود  ، من ضبط خمس ــرةٍ قضائيةٍ ت مبوجب مذك ــذَ نُفِّ
ــراء  ، إضافةً إلى عقود بيع وش ــراء ودفتري وصوالت قبضٍ بيع وش
ــة بقطعة األرض.  ــجالتٍ مختلفةٍ مثبتٍ عليها أرقام خاص وس
، وعرضه رفقة  ــيٍّ ــطٍ أصول ــه متَّ تنظيم محضر ضب ــت إن وأضاف
ــة بقضايا  تصَّ ــة القضائية اخملُ ــأة التحقيقيَّ ــم على الهي املُتَّه
ــتناداً ألحكام  ــوى التي قرَّرت توقيف املتهم اس ــة في نين النزاه

املادة ٤٤٤١١ من قانون العقوبات.

البصرة / البينة الجديدة 
ــعد عبد االمير العيداني عن  أعلن محافظ البصرة املهندس أس
مخاطبة وزارة التخطيط لتحويل خور الزبير الى ناحية، مشيراً 
ــة باملوضوع  ــات املتعلق ــراءات واملتطلب ــال كافة االج الى اكم
حسب معايير التخطيط الستحداث االقضية والنواحي. وقال  
ــط لتحويل خور الزبير  ــه مت مخاطبة وزارة التخطي ــي ان العيدان
الى ناحية على ضوء الكتاب الصادر من قائم مقام قضاء الزبير 
ــر .وكان محافظ  ــور الزبي ــتحداث ناحية خ ــذي يتضمن اس وال
ــي بيان صحفي  ــي قد ثمن ف ــعد العيدان ــرة املهندس اس البص
صدر عن مكتبه االعالمي اخلاص خالل لقاء مجموعة من مدراء 
ــدات اإلدارية في احملافظة دور مجلس محافظة البصرة في  الوح
ــة ،فضال عن حتويل  ــور الزبير الى ناحي ــت على حتويل خ التصوي
ــعى  ــاء ، مؤكدا أن احلكومة احمللية تس ــفوان الى قض ناحية س
بشكل كبير لتحويل النواحي الى أقضية سعيا لشمول اهالي 
ــكاني احلاصل  ــع الس ــة باخلدمات في ضل التوس تلك االقضي
هناك ، مؤكدا أن مساعي لتحويل ناحية ام قصر الى قضاء في 

الفترة القليلة القادمة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــيار قرداغ،  وصف رئيس ائتالف الكلدان في مجلس النواب هوش
ــوزارة التربية الى الفصل  ــح ل امس الثالثاء، تأجيل اختيار مرش
التشريعي القادم بالـ«كارثة»، معتبرا ان ترك الوزارة على هذا احلال 
يعرقل الكثير من اخلطط. وقال قرداغ ان «التوافقات السياسية 
منعت خالل املدة املاضية من اختيار وزير مناسب للتربية، فضالً 
ــعياً منها النتزاع  ــحي احد االحزاب، س عن الرفض املتكرر ملرش
احلصة من هذا احلزب وحتويلها الى اخر، ليكون الواقع السياسي 
ــرض االرادة على جميع الوزارات».  ــالً عن مصلحة البلد في ف بدي
ــم اختيار مرشح لوزارة التربية خالل  واضاف ان «من املؤمل حس
ــات البرملانية املتبقية من الفصل التشريعي احلالي بعد  اجللس
ــح في ذلك  ــية ان لم تنج ــداً ان «الكتل السياس ــده»، مؤك متدي
ــريعي املقبل بالتزامن مع اختيار  ــيؤجل على الفصل التش فس
ــحي الدرجات اخلاصة». ووصف قرداغ «التأجيل املتكرر في  مرش

اختيار مرشح مناسب لوزارة التربية بالـ«كارثة».
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ــة  اخلارجي وزارة  أن  ــون  البنتاغ ــن  .. أعل صفقــة 
ــلحة بقيمة  األمريكية وافقت على بيع تايوان أس
ــات «أبرامز» وصواريخ  ــمل دباب ٢,٢ مليار دوالر تش
ــي  ــاون الدفاع ــة التع ــت «وكال ــتينغر». وقال «س
واألمني» التابعة لوزارة الدفاع األمريكية في بيان 
ــرت الكونغرس بهذه الصفقة التي  لها إنها أخط
ــى ١٠٨ دبابات  و٢٥٠ صاروخ  ــمل بالدرجة األول تش
ــتينغر» احملمولة على الكتف  ــدى وصواريخ «س ــو قصيرة امل أرض-ج

وأكثر من ١٥٠٠ صاروخ مضاد للدبابات.
ــخصية أفغانية متثل كال من حركة  خريطة .. تعهدت حوالى ٧٠ ش
«طالبان» واحلكومة واملعارضة واجملتمع املدني، في 
ــالم استضافتها الدوحة خالل  ختام محادثات س
اليومني األخيرين، بإعداد «خريطة طريق للسالم».

ــد املندوبون األفغان  ــول إلى هذا الهدف وع وللوص
ــل على عودة املهجرين  بـ»احلد من العنف» والعم
ــؤون  ــي الش ــة ف ــوى اإلقليمي ــل الق ــض تدخّ ورف

الداخلية األفغانية.

نعي .. أعلنت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري الم 
ــروع القانون اخلاص بتسليم املطلوبني  إلغاء مش
إلى الصني الذي أثار أكبر أزمة سياسية تشهدها 
املدينة منذ عقود، معترفة بفشل إدارتها في هذه 
القضية.وقالت الم في مؤمتر صحفي عقدته امس 
ــكوك في نية احلكومة  ــاء: «ال تزال هناك ش الثالث
ــتبدأ العملية مجددا  ــا إذا كانت س ــاوف مم أو مخ
ــل هذه اخلطة،  ــك، أؤكد أنه ال توجد مث ــريعي. لذل في اجمللس التش

ومشروع القانون مات».
ــبر أمير قطر  ــا وزير الدفاع األمريكي بالوكالة مارك إيس دعــوة .. دع
ــزور الواليات  ــد آل ثاني الذي ي ــيخ متيم بن حم الش
املتحدة حلشد «الدول متقاربة األفكار» جهودها، 
مبا يخدم منع االستفزازات في اخلليج. وقال إيسبر 
ــدة وقطر أقوى  ــات املتح ــني الوالي ــات ب إن «العالق
ــى أن قاعدة العديد  ــيرا إل من أي وقت مضى»، مش
ــتراتيجيا»  ــكرية في قطر متثل موقعا «اس العس

في البالد.

ــتصالح األراضي  ــة واس ــر الزراع ــرر وزي لجنــة .. ق
ــكيل جلنة  ــتيت، تش ــو س ــن أب ــز الدي ــري ع املص
ــبه جزيرة  ــي ش ــة ف ــة املتكامل ــة الزراعي التنمي
ــددا كبيرا  ــس في عضويته ع ــيناء. ويضم اجملل س
من الباحثني والعلماء واخلبراء املصريني في مجال 
ــمكية والزراعية والبيطرية واحليوانية  الثروة الس
ــص اللجنة بالعمل  ــرار تخت ــا للق والداجنة.ووفق
ــبه جزيرة سيناء  على حتقيق األهداف املوضوعة لتطوير وتنمية ش

ووضع املشروعات التنموية املقترحة واملشروعات ذات األولوية.
تحذير .. حذر العميد عزيز راشد نائب املتحدث باسم اجليش اليمني، 
ــاركتها في احلرب  ــتمرار في مش اإلمارات من االس
ضد الشعب اليمني، مؤكدا «إن لم تنسحب فإن 
ــينهار متاما.وقال  الضربة قائمة» وان اقتصادها س
العميد راشد في حوار خاص مع وكالة «تسنيم» 
ــعودية من  ــاء: «حرمنا الس ــة امس الثالث اإليراني
ــيط  ــتخدام مطارات جنران وأبها وخميس مش اس

وجيزان وهي تنتشر على رقعة جغرافية».
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انقرة / وكاالت / البينة اجلديدة
ــي حزب  ــابق وأحد مؤسس ــن نائب رئيس الوزراء التركي الس أعل
ــتقالته من  العدالة والتنمية احلاكم في تركيا، علي باباجان، اس
العضوية فيه.وقال باباجان، الذي كان يعتبر حليفا ألردوغان وسبق 
ــي  ــغل مناصب حكومية عدة في تركيا كنت أحد مؤسس أن ش
ــهمت قدر  ــدال والتنمية عام ٢٠٠١ وأنا فخور بأنني أس حزب الع
ــت مؤمنا  ــي منصبي، كن ــا. وخالل تول ــي تطوير بالدن ــكان ف اإلم
ــنوات األخيرة  ــي أعلنها حزبنا، لكن في الس ــادئ والقيم الت باملب
ــي واملبادئ في كثير من  ــأت فجوة عميقة بني العمل احلقيق نش
ــبة إلي. وأضاف  ــكل صدمة كبيرة بالنس ــطة، مما ش أنواع األنش
ــؤون  ــبق أن تولى مناصب وزير االقتصاد ووزير ش باباجان، الذي س
االحتاد األوروبي ووزير اخلارجية ونائب رئيس الوزراء، أن العالم تغير 

سريعا، وباتت تركيا تواجه حتديات كثيرة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــاوي، امس الثالثاء، عن  ــن عضو جلنة االمن والدفاع البرملانية فالح العيس اعل
ــفر في مدينة  موافقة وزارة الداخلية على افتتاح مكتب إلصدار جوازات الس
ــى افتتاح مكتب  ــة وافقت عل ــاوي ، إن ”وزارة الداخلي ــال العيس الفلوجة.وق
ــة، والذي يعد الثاني في احملافظة في خطوة هي  للجوازات في مدينة الفلوج
ــة املدن احملررة  ــتقرار في كاف ــا ضمن خطة دعم االمن واالس ــى من نوعه االول
ــتحداث دوائر رسمية جديدة لتقليل املعاناة على  من خالل اعادة افتتاح واس
ــمية“.واضاف ان ”افتتاح  ــاز معامالتهم الرس ــني عند مراجعتهم إلجن املواطن
ــع املعاناة عن  ــاهم في رف ــوف يس ــوازات في مدينة الفلوجة س ــب للج مكت
ــرات للوصول الى مكتب  ــافة مئات الكيلو مت ــني الذين يقطعون مس املواطن
ــاوي إلى أن  ــار العيس ــفر عراقي“.واش ــة الرمادي للحصول على جواز س مدين
ــى للمكتب في مدينة  ــاء مبن ــتعدادها النش ”حكومة االنبار احمللية ابدت اس

الفلوجة ومن موازنة احملافظة“.
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(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
ــزب التجمع  ــني العام حل ــد األم اك
ــليم اجلبوري  ــالح س ــي لإلص املدن
ــواب محمد  الن ــس  ــس مجل ورئي
احللبوسي، على أهمية دور البرملان 
ــة  العملي ــار  ــح مس ــي تصحي ف
ــال مكتب اجلبوري  الدميقراطية.وق
ــتقبل امس االول  ــوري اس ، إن اجلب
ــداد رئيس مجلس  في مكتبه ب بغ
ومت  ــي  احللبوس ــد  محم ــواب  الن
ــات الوضع  ــول مجري ــث ح التباح
السياسي ودعم استقراره وأهمية 
ــاتها. بناء الدولة ورصانة مؤسس

ــب تأكيد اجلبوري على  ونقل املكت
ــة دور مجلس النواب الرقابي  أهمي
ــار  ــريعي في تصحيح مس والتش
ــة  ــة ومراقب ــة الدميقراطي العملي
تنفيذ البرنامج احلكومي ومحاربة 
بؤر الفساد. وشدد اجلبوري على أن 
ــواب دور فاعل في  يكون جمللس الن
حسم ملفات استكمال الكابينة 

ــة وفق  ــات اخلاص ــة والدرج الوزاري
ــن  والكفاءة.م ــة  املهني ــر  معايي
ــي على دور  ــه، أثنى احللبوس جانب

ــليم اجلبوري في دعم العملية  س
ــريع العديد من  ــية وتش السياس
ــل الدور  ــة وتفعي ــني املهم القوان

ــه  دورت ــي  ف ــس  للمجل ــي  الرقاب
ــابقة الذي أسهم في كشف  الس

العديد من ملفات الفساد.
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بغداد / البينة اجلديدة
كشف النائب عن نينوى احمد 
مدلول اجلربا، امس الثالثاء، عن 
الزدحام  ــية  الرئيس ــباب  االس
ــجون في نينوى، مبينا ان  الس
ــت تضم ٧٠ ألف  نينوى لو كان
ــتطاعت القوات  ارهابي، ملا اس

االمنية من حتريرها.
ــباب  االس ان  ــا  اجلرب ــال  وق
ــجون  ــية الزدحام الس الرئيس

ــوى، ليس  ــة نين ــي محافظ ف
ــبب املطلوبية لالشخاص  بس
املوقوفني بل هو بسبب تشابه 
ــن جهة،  ــي م ــماء الكارث االس
ــكاوى الكيدية من جهةً  والش

ثانية.
ـــ  ال ــوص  بخص ــا  ام ــاف  واض
ــض بحق  ــرة قب ــف مذك ٧٠ أل
ــوى  نين ــل  اه ــن  م ــخاص  اش
ــض االحهزة االمنية  وتدعي بع

ــا أقول ان  ــم ارهابيون، فان انه
ــه جداً جداً  هذا الرقم مبالغ ب
ــه اليوجد  ــيرا الى ان جداً، مش
ــن اإلرهابيني في  ــذا عدد م هك

نينوى.
ــت احملافظة تضم  وتابع لو كان
ــتطاعت  ٧٠ ألف ارهابي، ملا اس
القوات االمنية   حتريرها ولكانت 
ــذه اللحظة ترزح  نينوى حلد ه
ــطوة مجاميع تنظيم  حتت س

داعش اإلجرامية والساقطة.
ــيروان  ش ــب  النائ ــف  وكش
ــن  ع االول  ــس  ام ــي،  الدوبردان
ــرة  ــف مذك ــو ٧٠ ال ــود نح وج
قبض في محافظة نينوى بحق 
ــا  ــذ، عازي ــني دون تنفي االرهابي
ــبب لعدم وجود مساحة  الس

كافية الحتجازهم.

كربالء / البينة اجلديدة
ــة  ــة محافظ ــرة صح دائ ــت  أعلن
ــط وإتالف أكثر من  كربالء، عن ضب
٢٥ طناً من مادة بيض املائدة، كانت 
ــن إحدى دول اجلوار املوبوءة  ردة م موَ
ــاب أحد جتار  بأنفلونزا الطيور حلس
اجلملة باحملافظة.وقال مدير شعبة 
الرقابة الصحية في قسم الصحة 
ــي ، إن  ــرار جواد العباس ــة ك العام
ــة الصحية،  ــا الرقابي ــدى فرقن إح
ــية،  ــاء قيامها بجولة تفتيش وأثن
ــال التجارية  ــملت عدداً من احمل ش

ــة، ملتابعة  ــع باجلمل ــواق البي وأس
ــة فيها،  ــة املعروض ــواد الغذائي امل
ــروط  ــدى إلتزام أصحابها بالش وم
ــا فيها،  ــب توفره ــة الواج الصحي
ــة كبيرة  ــط كمي ــن ضب متكنت م
ــن ( ٢٥) طن من مادة  ــدر بأكثر م تق

بيض املائدة.
ــه بعد التأكد  ــي أن وأضاف العباس
ــادة، تبني  ــن األوراق الثبوتية للم م
ــدى دول اجلوار  ــن إح ــوردة م إنها م
ــور، التي  ــزا الطي ــوءة بأنفلون املوب
ــرض  ــي مل ــف الوبائ ــب املوق وحس

ــور، مينع منها وقرابة  انفلونزا الطي
٣٠ دولة، إستيراد الدواجن والطيور 
ــدة واجلارحة  ــا احلية واجملم بأنواعه
ــن البيض بنوعيه  والزينة، فضالً ع
ــش الطيور،  ــدة والتفقيس وري املائ
ــواد التي تدخل الدواجن  وجميع امل

او منتوجاتها في تركيبتها.
ــحنة كانت معبأة في  وأكد أن الش
(١١٥٦) كارتون، سعة ( ٣٦٠ ) بيضة 
ــد، الفتاً الى أن  ــي الكارتون الواح ف
ــام بتغيير بعض  ــزن، ق صاحب اخمل
ــادة وإعتبارها  امل ــل  ــني ألص الكرات

محلية املنشأ ، ومن ثم تسويقها 
للبيع في األسواق احمللية، موضحاً 
ــة ومصادرتها،  ــز الكمي أنه مت حج
وفقاً لقرار صادر من اللجنة العليا 
ــي مجلس الوزراء،  ملرض إنفلونزا ف
ــض  البي ــول  دخ ــع  مبن ــي  والقاض
والطيور  الدواجن  وجميع منتجات 
ــوار الى  ــع دول اجل ــن جمي ــة م احلي
ــبب وجود  احملافظات العراقية ، بس
ــك املناطق ،  ــي تل ــرض ف ــؤر للم ب
وإتالفها حال ضبطها حفاظاً على 

صحة املواطنني.

بغداد / البينة اجلديدة
علي  النيابية  النزاهة  جلنة  رئيس  كشف 
تقوم  للفساد  مافيا  وجود  عن  الصجري، 
اللجنة،  رئاسة  انتخابات  إلعادة  بالترويج 
املافيات.  هذه  اسماء  بكشف  هدد  فيما 
تروج  الفساد  مافيا  إن   ، الصجري  وقال 
وبيعها  اللجنة  رئاسة  انتخابات  إلعادة 
مباليني  تقدر  صفقة  وفق  فاسدة  جلهة 
الدوالرات من اجل إبعادنا عن ترؤسها رغم 
باجواءٍ  األصوات  اكثرية  على  حصولنا 
وحرية  الدميقراطي  اجلو  سادها  انتخابية 
الذي  الرعب  احد  يتخيل  لن  لكن  االختيار 
اصاب هؤالء الفاسدين عند فوزنا متوهمني 
لفسادهم  العقاب  من  سيفلتوا  انهم 

املكشوف ان متت صفقتهم املشبوهة.
وابناء  الدينية  املرجعية  الصجري،  ودعا 
والشخصيات  النواب  مساندة  الى  العراق 
الفاسدين  كشف  على  تعمل  التي 
واملفسدين ومنع مترير صفقاتهم التي من 
شانها استمرار مسلسل الفساد وتوقيع 
الصفقات وسرقة أموال الشعب من خالل 
فرض ارادتهم على جميع املفاصل واجلهات 
خططهم  مبحاربة  تعنى  والتي  الرقابية 

واسترجاع  اجلريح  ب العراق  النهوض  وعدم 
حقوق ابنائه.

تعقد  الفساد  مافيا  ان  الصجري،  وبني 
محاولة  في  سرية  واجتماعات  لقاءات 
جلنة  رئاسة  انتخابات  إلعادة  منها 
النزاهة النيابية في اكبر صفقة لشرائها 
وساكشف اسماء املتورطني وممن ال يرغبون 
في  الرقابية  واللجان  النزاهة  دور  بتفعيل 
واملتورطني  واملفسدين  الفساد  كشف 

بصفقات فساد وان متت هذه الصفقة.
والى  شعبنا  البناء  اتوجه  الصجري،  وتابع 

عليه  اقرأوا  (البرملان  الرشيدة  املرجعية 
السالم) النها اخر امل الشرفاء والوطنيني 
واالخيرة  الوحيدة  الرقابية  اجلهة  فهي 
ملافيات  لبيعها  متنفذون  يتداول  والتي 
الداعم  هي  تكون  سوف  متت  وأن  الفساد، 
مفاصل  بكافة  الفساد  لشرعنة  الرئيس 
الدولة وأخيرا نبرئ ذمتنا امام اهللا والشعب 
احلمل  هذا  نرمي  وبعدها  التفاصيل  بقول 
الثقيل على كاهل املرجعية الرشيدة لكي 
الذي يحصل في  تتخذ ماهو مناسباً جتاه 
مصير الشعب ومصير الفقراء واملساكني.
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وكاالت / البينة اجلديدة
ــر البريطاني املكلّف  ــن الوزي أعل
ملف بريكست ستيفن باركلي، 
ــاد  االحت ــتغادر  س ــا  بريطاني أنّ 
األوروبي في ٣١ تشرين االول بعد 
ــار إلى  تأجيل املوعد مرتني، وأش

أنّ هذه رغبة الطرفني.
ــي في ندوة  ــتيفن باركل وقال س
ــة األجنبية، قلنا  ــام الصحاف أم

وبوريس جونسون  بوضوح،  دوماً 
ــة  ــاً خلالف ــر حظ ــح األوف (املرش
ــاي)  م ــزا  تيري ــوزراء  ال ــة  رئيس
ــكل جلي ينبغي على  قالها بش
ــدة اخلروج في ٣١  اململكة املتح
أكتوبر.وأضاف دول االحتاد األوروبي 
ــي الواقع إنّ تأجيالً  الـ٢٧ قالت ف
ــن دون هدف غير مرغوب به من  م

جانب االحتاد أيضاً.

بغداد / البينة اجلديدة 
حذر اخلبير االمني مؤيد العلي من تغلغل بعثيني 
ــي املناطق الغربية، الفتاً  داخل االجهزة االمنية ف
ــى ايصال  ــخاص يعملون عل ــؤالء االش ــى ان ه ال
املعلومات عن القطعات االمنية واحلشد الشعبي 
ــني  الى القوات االميركية.وقال العلي ، ان ”مندس
وبعثيني يتجسسون على القوات االمنية واحلشد 
الشعبي لصالح القوات االميركية بهدف كشف 
ــتهداف تلك القطعات“. اخلطط والتحركات واس
ــق الغربية يتواجد فيها الكثير  واضاف ان ”املناط
ــور وبعضهم زج  ــي املقب ــام البعث ــن ازالم النظ م
ــل على  ــة، وعم ــزة االمني ــل االجه ــه داخ بنفس
كشف اخلطط والتحركات، االمر الذي يحتاج الى 
ــلحة  مراجعة من قبل القائد العام للقوات املس
ــم، خاصة  ــات تعيينه ــق في ملف ــرض التدقي لغ
ــم بيعها  ــن املناصب التي يت ــر م ــاك الكثي ان هن
وشراؤها فيما بينهم“.واوضح العلي، أن ”عملية 
كشف اجلواسيس داخل االجهزة االمنية يتطلب 
ــف اجهزة  ــا عبر تكلي ــتخباريا مكثف ــدا اس جه
ــة، من اجل  ــعبي في املناطق الغربي ــد الش احلش

التوصل الى املتعاونني مع القوات االميركية“.

@7À@7Å¸a@Ú„ãaÏΩa@ÊÏ„b”@›ÌÜ»m@ÊÏ„b”@ZH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I�€@läy
H62I@ÒÖbΩa@Èn–€bÇΩ@âÏnçÖ

ــة املالية والطلب من  ــى البرملان رفض مقترح اللجن وكان عل
ــون املوازنة فهي  ــون تعديل قان ــروع قان ــة اعداد مش احلكوم
ــتور ولم يخول  ــادة (٦٢) من الدس ــة طبقا للم ــة اخملتص اجله
الدستور البرملان هذه الصالحية فقانون التعديل الذي كتبه 
ــتوريا خملالفته املادة (٦٢)  ــه البرملان وصدوره باطل دس واقترح

من الدستور.

ولو كان القانون االصلي قانونا عاديا يتناول الدرجات اخلاصة 
ــتورياً  ــرح التعديل الذي كتبته اللجنة املالية دس لكان مقت
ــن ماصدر االثنني املاضي من تعديل قانون موازنة وان كان  ولك
ــه يتعلق بالدرجات اخلاصة وقانون املوازنة وتعديالته  مضمون
ــتور والذي لم مينح  من اختصاص مجلس الوزراء طبقاً للدس

البرملان سوى حق املناقلة والتعديل فقط .

بغداد / البينة اجلديدة
البديري،  علي  احلكمة  كتلة  عن  النائب  أبدى 
امس الثالثاء، استغرابه من «ازدواجية» تعامل 
الوسط  بني  ما  النفط  ملف  مع  احلكومة 
جهة  من  كردستان  وإقليم  جهة  من  واجلنوب 
أخرى، معتبراً أن ذلك «يجعلنا نعتقد بأن عبد 
وليس  كردستان  إقليم  لوزراء  رئيساً  املهدي 

العراق».

@Zkˆb„@NNä�ç@êcâ@Ú�‘„
@—‹∂@ÜËΩa@Üj«@pbçbÓç
@È„di@Ü‘n»„@b‰‹»£@¡–‰€a
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بغداد / البينة اجلديدة
 , الثالثاء  امس  املرشدي,  اسعد  احلكمة  تيار  عن  النائب  طالب 
عن  فضال  اخملدرات,  لكشف  االجهزة  احدث  باستيراد  احلكومة 
تفعيل دور القوات االمنية في ضبط احلدود وجتهيزها باحدث اجهزة 
املراقبة. وقال املرشدي إن ”ظاهرة ترويج وتعاطي اخملدرات باتت امرا 
في  احلكومية  االجراءات  لضعف  وذلك  الناس  عامة  لدى  مقلقا 

مكافحة هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا“.
الظاهرة“    حتجيم  في  كافية  غير  واملنشورات  ”الندوات  ان  واضاف 
اخملدرات  كشف  اجهزة  احدث  بـ“استيراد  احلكومة  مطالبا 
مديرية  جتهيز  عن  فضال   , احلدودية  واملنافذ  اخملافر  على  وتوزيعها 
مكافحة اخملدرات التابعة لوزارة الداخلية “ .واشار املرشدي الى ان 
”ضبط احلدود مازال بدائيا وبعيدا عن استخدام االساليب الفنية 
قوات  جتهيز  احلكومة  وعلى  ضبطها  في  احلديثة  والتكنلوجية 

احلدود باحدث اجهزة املراقبة “ .

@ÚrÌÜy@ÒåËuc@Öa7nçbi@ÚÓibÓ„@pbj€b�fl
paâÜÇΩa@—íÿ€

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت وزارة الدفاع، امس الثالثاء، عن فتحها  مراكز االستقبال 
انها  الى  مشيرة  واحملافظات،  بغداد  في  عقودهم  املفسوخة 

ستنشر اسماء املراكز على املوقع الرسمي لها.
للمفسوخة  االستقبال  مراكز  ”افتتحت  انها  الوزارة  وقالت 
”سيتم  انه  الوزارة  واحملافظات“واضافت  بغداد  في  عقودهم 
نشر اسماء املراكز استقبال املفسوخة عقودهم على موقع 

الوزارة الرسمي“.
وكان مجلس النواب قد صوت في اذار املاضي على على صيغة 
القوات  منتسبي  من  عقودهم  املفسوخة  إعادة  بشأن  قرار 

األمنية.

@ÚÅÏé–‡‹€@fibj‘nç¸a@å◊aäfl@|n–m@ bœÜ€a
pbƒœb0aÎ@ÖaÜÃi@ø@·ÁÖÏ‘«
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بغداد / البينة الجديدة
ــداد مقترح  ــس الثالثاء، عن إع ــس النواب، ام ــي في مجل ــة التعليم العال ــفت جلن كش
ــية  ــهم بتوزيع املقاعد الدراس ــوح لتعديل خطة القبول املركزي لهذا العام، مبا يس طم
في اجلامعات بصورة عادلة على الطلبة وفقاً الستحقاقهم. وقال عضو اللجنة محمد 
ــود بالفائدة على جميع  ــول املركزي ميكن أن يع ــرح تعديل خطة القب ــداوي إن ”مقت البل
ــن املعاناة التي  ــى التعليم العالي بدالً م ــن وزارة التربية ال ــينتقلون م ــة الذين س الطلب
ــريان  ــببت بارهاق آالف الطلبة وعائالتهم بالقبول املركزي العام املاضي“، مؤكداً ”س تس
ــداوي أن ”مقترح اخلطة  ــية“. وأضاف البل ــذا املقترح في حال موافقة الكتل السياس ه
ــة الذين ميكن قبولهم في  ــول املركزي تتلخص بتقدير عدد الطلب ــة لتعديل القب احملكم
ــها لالمتحان  ــاب درجاتهم التي دخلوا على أساس ــة بعد حس كليات الطب أو الهندس
النهائي في املرحلة االخيرة من الدراسة االعدادية، وتقييم عدد املقاعد املوجودة في كل 

من تلك الكليات واحلاجة الفعلية إلضافة مقاعد أخرى».

بغداد / البينة الجديدة
اكد النائب عن حتالف القوى العراقية فالح العيساوي، 
ان هناك بعض النقاط التي ما زالت احلوارات مستمرة 
حولها مبا يتعلق بقانون انتخابات مجالس احملافظات 
واالقضية، فيما اشار الى النسبة بنظام سانت ليغو 
ــح والية التصويت هي النقاط االبرز التي  وعمر املرش
جتري حولها احلوارات.وقال العيساوي ، إن هناك تقاربا 
ــية في طريق حسم قانون  كبيرا بني الكتل السياس
انتخابات مجالس احملافظات مع وجود بعض الرؤى في 
ــاط محددة من بينها مايتعلق مبنح الفرص للكتل  نق
ــن ليس من  ــر مطلوب لك ــدة وهو ام ــئة واجلدي الناش
ــكل احلكومة احمللية من عشر او اكثر  املعقول ان تتش
ــية، مبينا ان دعم الكتل الناشئة  من الكتل السياس
ــل الكبيرة  ــن الكت ــالل انخراطها ضم ــن خ ــون م يك
واقامة حتالفات متماسكة يكون متثيلها من خاللها.
ــاوي، ان هناك خالفات ايضا على عمر  واضاف العيس
املرشح فاحلكومة تريد ان يكون العمر ٢٥ عاما يقابله 
ــية بان يكون العمر ٣٠ عاما  رغبة من الكتل السياس
ــى ان مايتعلق  ــر خبرة، الفتا ال ــح اكث مايجعل املرش
ــل تذهب باجتاه  ــان اغلب الكت ــانت ليغو ف بقانون س
نسبة ١،٩ وهو ما يساعد بظهور كتل كبيرة اما بحال 
الذهاب الى نسبة ١،٤ فهذا معناه ان يتشكل مجلس 
ــي وقت ان امريكا  ــرة كتل او اكثر ف احملافظة من عش
التي سبقتنا بقرون بالعمل الدميقراطي اليوجد فيها 

اال حزبني رئيسيني يتافسان على املقاعد.
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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
أكد رئيس اجلمهورية برهم صالح 
ــار  ــه رئيس حزب املس ــالل لقائ خ
ــامرائي،  ــي النائب مثنى الس املدن
ــرح  ــدة لط ــد الع ــة تع ان احلكوم
ــالد من  ــر إلعمار الب ــروع كبي مش
خالل مجلس أو هيئة عليا لإلعمار 
ــار الذي  ــرار مجلس اإلعم ــى غ عل
ــينيات  ــس في خمس كان قد تأس
ــان العهد امللكي. القرن املاضي إب

إن  ــامرائي  الس ــب  مكت ــال  وق
ــار املدني النائب  رئيس حزب املس
ــى رئيس  ــامرائي التق ــى الس مثن

اجلمهورية برهم صالح امس االول 
في قصر السالم في بغداد، وجرى 
األوضاع  ــتعراض  اس اللقاء  خالل 
ــي البالد  ــة ف ــية واألمني السياس
التي  ــات  ــر تداعيات الصراع وتأثي
تشهدها منطقة الشرق األوسط 
ــف  ــبل التخفي ــراق وس ــى الع عل
ــن خالل  ــد م ــد ح ــى أبع ــا إل منه
ــة الوطنية  ــى اللحم ــاظ عل احلف
وتعزيز الثقة بالعملية السياسية 
ــلطتني  الس ــود  جه ــف  وتكثي
لتحسني  والتنفيذية  التشريعية 
ــادي. واالقتص ــي  اخلدم ــع  الواق

ــامرائي  ــب، أن الس ــاف املكت واض
ــرحاً وافياً  ــدم للرئيس صالح ش ق
ــق احملررة، ومنها  عن أوضاع املناط
ــي  الت ــن  الدي ــالح  ص ــة  محافظ
ــا اخلدمي  ــردي واقعه تعاني من ت
ــبة الفقر  واالقتصادي وارتفاع نس
ــامراء  ــداً أن مدينة س ــا، مؤك فيه
على سبيل املثال عانت من إهمال 
ــنوات املاضية  ــد طوال الس متعم
ــروع إلعمار  ــهد أي مش ــم تش ول
ــاً. ــذ ١٥ عام ــة من ــا التحتي بناه

ــامرائي وجه  وتابع املكتب، أن الس
دعوة للرئيس صالح لزيارة املدينة 

واحملافظة، لالطالع على أوضاعها 
ــد  ــث وع ــا، حي ــاء مبواطنيه واللق
ــي أقرب فرصة  ــس بزيارتها ف الرئي
ــب، عن صالح  ــة. ونقل املكت ممكن
قوله أنه نعد العدة لطرح مشروع 
ــالل  ــن خ ــالد م ــار الب ــر إلعم كبي
مجلس أو هيئة عليا لإلعمار على 
ــرار مجلس اإلعمار الذي كان قد  غ
ــينيات القرن  ــي خمس ــس ف تأس
ــد امللكي، على  ــي إبان العه املاض
أن يتم تكليف شخصيات كفوءة 
ــع معايير صارمة في  إلدارتها ووض
ــان جناحها في  أداء أعمالها لضم
ــب، كما  ــح املكت ــا. واوض مهمته
ــتعراض جهود  ــالل اللقاء اس مت خ
ــريع عدد من القوانني  البرملان لتش
املهمة التي حتقق املصالح العليا 
ــلطة  ــل الس ــم عم ــالد وتنظ للب
ــا  بأداه ــي  يرتق ــا  مب ــة  التنفيذي
ــي  واخلدم ــي  واألمن ــي  السياس
ــادي في  ــن الوضع االقتص ويحس
ان  ــى  ال ــب،  املكت ــت  ولف ــالد.  الب
السامرائي اشاد بالتنسيق العالي 
ــات الثالث واالنسجام  بني الرئاس
ــع املهام مبا  ــبوق في توزي غير املس
أدى لرفع مكانة العراق في احملافل 
ــاً على  ــس إيجابي ــة وانعك الدولي

الوضع الداخلي في البالد.

بغداد / البينة الجديدة
ــوزارة  ــام ل ــش الع ــب املفت ــع مكت من
ــة األحوال املدنية  الداخلية في مديري
ــس الثالثاء، بيع  واجلوازات واإلقامة، ام
قطعة أرض قيمتها مليارا دينار عائدة 
ــهورين  ــاء العراقيني املش ــد األطب ألح
املقيمني خارج البالد عن طريق انتحال 
ــر بيان للمكتب،  صفته وبالتزوير. وذك
ــارز مكتب املفتش العام  أن ”إحدى مف
العاملة في دائرة أحوال املنصور متكنت 
ــخصية  ــط عملية انتحال ش من ضب
ــم خارج  ــهور مقي ــب عراقي مش طبي
البالد من قبل أحد األشخاص بالتواطؤ 
مع بعض العاملني في الدائرة من خالل 
تقدمي الشخص املنتحل للدائرة بالغاً 
ــى فيه فقدان  ــرطة ادع مه ملركز ش قدّ

مستمسكاته الشخصية، رافقاً معه 
ــة بإحدى  ــة مزورة خاص هوية تعريفي
ــمية لغرض  ــوات الفضائية الرس القن
ــدار بطاقة  ــراع في اص التحايل واالس
ــاج القناة،  ــى ب ــاد عل ــة باالعتم وطني
ــم  وقد مت منحه البطاقة الوطنية باس
ــخص املنتحل“. الطبيب وبصورة الش

ــرزة متكنت من  ــاف البيان أن ”املف وأض
ــر، حيث ظهر  ــف التالعب والتزوي كش
ــة كان  ــل للصف ــخص املنتح أن الش
ــة أرض عائدة للطبيب  ــروم بيع قطع ي
ــع في منطقة  ــاحتها ٥ دومنات تق مس
(سبع أبكار) في األعظمية والتي تقدر 
قيمتها بـملياري دينار عن طريق التزوير 
ــع، أن ”املفتش العام  ــال“. وتاب واالنتح
ــكل فريق عمل من  ــدي ش جمال األس

ــوال املدنية ألجل  مكتب تفتيش األح
الالزمة  ــة  القانوني ــراءات  االج ــاذ  اتخ

ــراءات  االج ــال  وابط ــم  املته ــاف  إليق
املترتبة عن مخالفاته القانونية حيث 

ــجيل  ــق مبفاحتة دائرة التس قام الفري
ــة باملعلومات  ــي االعظمي ــاري ف العق
ــاف عملية  ــن القضية إليق اخلاصة ع
ــن أجل القاء  ــيق م بيع العقار والتنس
القبض على املتهم ، كما متت مفاحتة 
ــن أجل ابطال  ــرة األحوال املدنية م دائ
بطاقته الوطنية واقامة دعوى جزائية 
ــض عليه عند  ــي القب ــده، وقد الق ض
محاولته اصدار وكالة من كاتب العدل 
ــرف باجلرم  ــف واعت ــة التوقي ومت ايداع
ــه التحقيق  ــري مع ــب، وقد أُج املرتك
ــي واعترف على املتورطني معه  االبتدائ
ــع حاالت  ــرة وتثبيت جمي ــل الدائ داخ
ــا، وال زال التحقيق  ــر التي نفذه التزوي
ــني البت بها  ــتمراً في القضية حل مس

قضائياً“.

بغداد / البينة الجديدة
ــط نوري صباح  اعلن وزير التخطي
ــن  ع ــاء،  الثالث ــس  ام ــي،  الدليم
تخصيص (٢) تريليون و(٦١٩) مليار 
و(٩٠٠) مليون دينار لبرنامج تنمية 
ــام اجلاري، الفتاً  األقاليم خالل الع
ــة والتعليم  ــاع التربي ــى ان قط إل
ــة األكبر بنحو (٤٥٪)  حظي باحلص
من حجم التخصيصات بواقع (١) 

تريليون و(١٦٨) مليار و(٤٩٢) مليون 
ــي إن ”قطاع  ــال الدليم ــار. وق دين
ــاء بالدرجة الثانية بواقع  اجملاري ج
(١٨٣) مليار دينار، تاله قطاع الطرق 
واجلسور بواقع (١٧٤٫٥) مليار دينار، 
فيما خصص إلعادة تأهيل وإكساء 
ــار دينار،  ــي (١٥٨) ملي الطرق حوال
ــار  ــي (١٣٢) ملي ــاع الصح وللقط
ــار  (١٢٣٫٥) ملي ــاء  وللكهرب ــار،  دين

ــة (٦٧٫٥) مليار دينار،  ــار، والزراع دين
ــار دينار،  ــاريع املاء (٦٥٫٥) ملي ومش
ــباب (٣٤٫٥) مليار  ــة والش وللرياض
ــى تخصيص نحو  ــيراً إل دينار، مش
(٥٠٠) مليار دينار لبقية القطاعات“.

ــه ”مت تخصيص (٦٥٥٫٥)  وأضاف، أن
ــداد،  بغ ــة  للعاصم ــار  دين ــار  ملي
تلتها محافظة نينوى بتخصيص 
(٣٠٢٫٤٠٠) مليار دينار، ثم محافظة 

البصرة بتخصيص (٢٣٤٫٨٤٠) مليار 
دينار، ومحافظة ذي قار بتخصيص 
(١٧٤٫١٥٠) مليون دينار، وتخصيص 
ــالح  ــة ص ــار حملافظ (١١٦٫٠٧٠) دين
الدين ، ومحافظة بابل بتخصيص 
ــار، ومحافظة  (١٦٠٫٩٨٠) مليار دين
(١٣٥٫٩٠٠) مليار  االنبار بتخصيص 
دينار، و(١٢١٫٨٠٠) مليار دينار حملافظة 
ــار حملافظة  ــى، و(١٢١٫٥٩٠) ملي ديال

و(١٢٠٫٨٤٠) مليار  النجف االشرف، 
حملافظة كركوك، و(١٠٨٫٧٥٠) مليار 
و(١٠٥٫٠٣٠)  ــط،  واس دينار حملافظة 
ــة،  ــة الديواني ــار حملافظ ــار دين ملي
ــة  حملافظ ــار  دين ــار  ملي و(٩٩٫١٠٥) 
ــة، و(٦٩٫٥٤٠) مليار  ــالء املقدس كرب
ــى، و(٩٣٫٣٦٠)  ــة املثن ــار حملافظ دين
ــان“.وأكد  مليار دينار حملافظة ميس
الدليمي ”حرص الوزارة على توزيع 

التخصيصات وفقاً حلاجة املواطن 
األساسية، وعليه كان التركيز على 
ــة والتعليم  ــات التربي دعم قطاع
ــة،  البلدي ــات  واخلدم ــة  والصح
ــات  ــغ التخصيص ــداً ان مبال مؤك
ــات أخرى  ــهد اضاف احلالية ستش
ــات املناقلة خالل  بعد اجراء عملي
األشهر املقبلة“.واوضح، ان ”(٧٠٪) 
ــة األقاليم  ــات تنمي من تخصيص

ــاريع املتوقفة  هت لتمويل املش وجّ
ــات  ــط احملافظ ــي خط ــة ف املدرج
ــص  ــا مت تخصي ــنة ٢٠١٩، فيم لس
الـ(٣٠٪) املتبقية لتمويل املشاريع 
ــت عليها وزارة  اجلديدة التي صادق
ــاعي  وذلك ضمن مس التخطيط، 
وزارة التخطيط في حتسني الواقع 
ــن فرص  ــد م ــر املزي ــي وتوفي اخلدم

العمل“.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــا من ضبط  نه ــاء، عن متكُّ ــة، امس الثالث ــفت هيأة النزاه كش
ــاحتها أكثر من (٣٦)  ــمٍ لقيامه ببيع قطعة أرضٍ تبلغ مس مته
ــارت إلى  دومناً في محافظة نينوى. دائرة التحقيقات بالهيأة أش
ــوى بضبط املتهم، وهو  ــلٍ من مديريَّة حتقيق نين ــام فريق عم قي
ــع العقارات في منطقة األربجية في اجلانب  صاحب مكتبٍ لبي
األيسر من مدينة املوصل؛ لقيامه ببيع قطعة أرضٍ زراعية تبلغ 
ــود ملكيتها للدولة،  ــك و٢٥متراً) تع ــاحتها (٣٦ دومناً و٣أول مس
ــاحة (١٠٠-٣٠٠م٢) وبيعها  ــا إلى أراض مبس ــك بعد تقطيعه وذل
ــعر القطع اجملزَّأة يصل إلى  ــني، موضحة أن مجموع س للمواطن
ن، خالل عملية الضبط التي  ــاري دينار.وأكدت أن الفريق متكَّ ملي
ــة دفاتر عقود  ، من ضبط خمس ــرةٍ قضائيةٍ ت مبوجب مذك ــذَ نُفِّ
ــراء  ، إضافةً إلى عقود بيع وش ــراء ودفتري وصوالت قبضٍ بيع وش
ــة بقطعة األرض.  ــجالتٍ مختلفةٍ مثبتٍ عليها أرقام خاص وس
، وعرضه رفقة  ــيٍّ ــطٍ أصول ــه متَّ تنظيم محضر ضب ــت إن وأضاف
ــة بقضايا  تصَّ ــة القضائية اخملُ ــأة التحقيقيَّ ــم على الهي املُتَّه
ــتناداً ألحكام  ــوى التي قرَّرت توقيف املتهم اس ــة في نين النزاه

املادة ٤٤٤١١ من قانون العقوبات.

البصرة / البينة الجديدة 
ــعد عبد االمير العيداني عن  أعلن محافظ البصرة املهندس أس
مخاطبة وزارة التخطيط لتحويل خور الزبير الى ناحية، مشيراً 
ــة باملوضوع  ــات املتعلق ــراءات واملتطلب ــال كافة االج الى اكم
حسب معايير التخطيط الستحداث االقضية والنواحي. وقال  
ــط لتحويل خور الزبير  ــه مت مخاطبة وزارة التخطي ــي ان العيدان
الى ناحية على ضوء الكتاب الصادر من قائم مقام قضاء الزبير 
ــر .وكان محافظ  ــور الزبي ــتحداث ناحية خ ــذي يتضمن اس وال
ــي بيان صحفي  ــي قد ثمن ف ــعد العيدان ــرة املهندس اس البص
صدر عن مكتبه االعالمي اخلاص خالل لقاء مجموعة من مدراء 
ــدات اإلدارية في احملافظة دور مجلس محافظة البصرة في  الوح
ــة ،فضال عن حتويل  ــور الزبير الى ناحي ــت على حتويل خ التصوي
ــعى  ــاء ، مؤكدا أن احلكومة احمللية تس ــفوان الى قض ناحية س
بشكل كبير لتحويل النواحي الى أقضية سعيا لشمول اهالي 
ــكاني احلاصل  ــع الس ــة باخلدمات في ضل التوس تلك االقضي
هناك ، مؤكدا أن مساعي لتحويل ناحية ام قصر الى قضاء في 

الفترة القليلة القادمة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــيار قرداغ،  وصف رئيس ائتالف الكلدان في مجلس النواب هوش
ــوزارة التربية الى الفصل  ــح ل امس الثالثاء، تأجيل اختيار مرش
التشريعي القادم بالـ«كارثة»، معتبرا ان ترك الوزارة على هذا احلال 
يعرقل الكثير من اخلطط. وقال قرداغ ان «التوافقات السياسية 
منعت خالل املدة املاضية من اختيار وزير مناسب للتربية، فضالً 
ــعياً منها النتزاع  ــحي احد االحزاب، س عن الرفض املتكرر ملرش
احلصة من هذا احلزب وحتويلها الى اخر، ليكون الواقع السياسي 
ــرض االرادة على جميع الوزارات».  ــالً عن مصلحة البلد في ف بدي
ــم اختيار مرشح لوزارة التربية خالل  واضاف ان «من املؤمل حس
ــات البرملانية املتبقية من الفصل التشريعي احلالي بعد  اجللس
ــح في ذلك  ــية ان لم تنج ــداً ان «الكتل السياس ــده»، مؤك متدي
ــريعي املقبل بالتزامن مع اختيار  ــيؤجل على الفصل التش فس
ــحي الدرجات اخلاصة». ووصف قرداغ «التأجيل املتكرر في  مرش

اختيار مرشح مناسب لوزارة التربية بالـ«كارثة».
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ــة  اخلارجي وزارة  أن  ــون  البنتاغ ــن  .. أعل صفقــة 
ــلحة بقيمة  األمريكية وافقت على بيع تايوان أس
ــات «أبرامز» وصواريخ  ــمل دباب ٢,٢ مليار دوالر تش
ــي  ــاون الدفاع ــة التع ــت «وكال ــتينغر». وقال «س
واألمني» التابعة لوزارة الدفاع األمريكية في بيان 
ــرت الكونغرس بهذه الصفقة التي  لها إنها أخط
ــى ١٠٨ دبابات  و٢٥٠ صاروخ  ــمل بالدرجة األول تش
ــتينغر» احملمولة على الكتف  ــدى وصواريخ «س ــو قصيرة امل أرض-ج

وأكثر من ١٥٠٠ صاروخ مضاد للدبابات.
ــخصية أفغانية متثل كال من حركة  خريطة .. تعهدت حوالى ٧٠ ش
«طالبان» واحلكومة واملعارضة واجملتمع املدني، في 
ــالم استضافتها الدوحة خالل  ختام محادثات س
اليومني األخيرين، بإعداد «خريطة طريق للسالم».
ــد املندوبون األفغان  ــول إلى هذا الهدف وع وللوص
ــل على عودة املهجرين  بـ»احلد من العنف» والعم
ــؤون  ــي الش ــة ف ــوى اإلقليمي ــل الق ــض تدخّ ورف

الداخلية األفغانية.

نعي .. أعلنت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري الم 
ــروع القانون اخلاص بتسليم املطلوبني  إلغاء مش
إلى الصني الذي أثار أكبر أزمة سياسية تشهدها 
املدينة منذ عقود، معترفة بفشل إدارتها في هذه 
القضية.وقالت الم في مؤمتر صحفي عقدته امس 
ــكوك في نية احلكومة  ــاء: «ال تزال هناك ش الثالث
ــتبدأ العملية مجددا  ــا إذا كانت س ــاوف مم أو مخ
ــل هذه اخلطة،  ــك، أؤكد أنه ال توجد مث ــريعي. لذل في اجمللس التش

ومشروع القانون مات».
ــبر أمير قطر  ــا وزير الدفاع األمريكي بالوكالة مارك إيس دعــوة .. دع
ــزور الواليات  ــد آل ثاني الذي ي ــيخ متيم بن حم الش
املتحدة حلشد «الدول متقاربة األفكار» جهودها، 
مبا يخدم منع االستفزازات في اخلليج. وقال إيسبر 
ــدة وقطر أقوى  ــات املتح ــني الوالي ــات ب إن «العالق
ــى أن قاعدة العديد  ــيرا إل من أي وقت مضى»، مش
ــتراتيجيا»  ــكرية في قطر متثل موقعا «اس العس

في البالد.

ــتصالح األراضي  ــة واس ــر الزراع ــرر وزي لجنــة .. ق
ــكيل جلنة  ــتيت، تش ــو س ــن أب ــز الدي ــري ع املص
ــبه جزيرة  ــي ش ــة ف ــة املتكامل ــة الزراعي التنمي
ــددا كبيرا  ــس في عضويته ع ــيناء. ويضم اجملل س
من الباحثني والعلماء واخلبراء املصريني في مجال 
ــمكية والزراعية والبيطرية واحليوانية  الثروة الس
ــص اللجنة بالعمل  ــرار تخت ــا للق والداجنة.ووفق
ــبه جزيرة سيناء  على حتقيق األهداف املوضوعة لتطوير وتنمية ش

ووضع املشروعات التنموية املقترحة واملشروعات ذات األولوية.
تحذير .. حذر العميد عزيز راشد نائب املتحدث باسم اجليش اليمني، 
ــاركتها في احلرب  ــتمرار في مش اإلمارات من االس
ضد الشعب اليمني، مؤكدا «إن لم تنسحب فإن 
ــينهار متاما.وقال  الضربة قائمة» وان اقتصادها س
العميد راشد في حوار خاص مع وكالة «تسنيم» 
ــعودية من  ــاء: «حرمنا الس ــة امس الثالث اإليراني
ــيط  ــتخدام مطارات جنران وأبها وخميس مش اس

وجيزان وهي تنتشر على رقعة جغرافية».
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ولكن رفض إبراهيم رمضان، محافظ نابلس، 
ــوات األمن  ــرائيلي بأن ق ــاء اجليش اإلس ادع
ــى القوات  ــطينية أطلقت النار عل الفلس
ــأة وبدون مبرر  ــرائيلية، وقال إنهم فج اإلس
ــاعتني.  ــروا مجمع قوات األمن ملدة س حاص
وقد أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
أشتية احلادث، ووصفه بأنه تصعيد خطير 
الفلسطينية.وقال رمضان:  السيادة  يهدد 
«هذه ليست املرة األولى – ولن تكون األخيرة 
ــش االحتالل األذى  ــق فيها جي ــي يلح – الت
بشعبنا، ولكن اجلزء اخلطير في هذا احلادث 
ــتهداف مقر عسكري فلسطيني».  هو اس
ــتراتيجية  ووصف احلادثة بأنها جزء من اس
ــتقرار  ــرائيل إلثارة الفوضى وعدم االس إس
في الضفة الغربية، وإعطائها ذريعة لضم 
األراضي من جانب واحد أو تنفيذ سياسات 

أخرى تتفق مع صفقة القرن األمريكية.
سابقة خطرية

ــد وقع في  ــببني؛ فق ــذا احلادث مهم لس ه
ــة الغربية، والتي – من  املنطقة أ من الضف
ــل – تقع حتت  ــة على األق ــة النظري الناحي
ــطينية  ــيطرة اإلدارية واألمنية الفلس الس
ــذ  ــى من ــرة األول امل ــا  أنه ــا  ــة. كم الكامل
ــنوات عديدة التي تتعرض فيها القوات  س
ــكل  ــطينية، التي تتعاون أمنيًا بش الفلس
ــرائيلي. ــوم إس ــرائيل، لهج ــع إس ــق م وثي
ــلو الثاني في عام ١٩٩٥،  مبوجب اتفاق أوس
ــة إلى ثالث مناطق  ــمت الضفة الغربي قُس
ــث تقع  ــة أ، حي ــة: املنطق ــة منفصل إداري
ــطينية  ــة الفلس ــز احلضري ــم املراك معظ
ــطينية مسؤولة  ــلطة الفلس وتكون الس
ــميا عن األمن واإلدارة املدنية؛ واملنطقة  اس
ب، وتشمل املناطق النائية من املدن والقرى 
الفلسطينية املبنية حيث تطبق السلطة 
ــطينية القانون املدني، مع احتفاظ  الفلس
ــؤولية األمنية؛ ثم املنطقة  إسرائيل باملس
ج، حيث تقع جل املستوطنات اإلسرائيلية 
ــؤون األمنية  ــرائيل على الش ــرف إس وتش
واملدنية.تقع غالبية أراضي الضفة الغربية 
ــة ج التي تربط  ــي املنطق ــي ٦٠٪» ف «حوال
ــرائيلية، بينما تفصل  ــتوطنات اإلس املس
ــن بعضها  ــطينية ع ــرى واملدن الفلس الق
ــدة  ــات املتح ــت الوالي ــد عمل ــض. لق البع
ــقة بني قوات األمن اإلسرائيلية  ا منس دائمً
ــيط  الوس دور  ــت  لعب إذ  ــطينية،  والفلس
ــع، فإن  ــي الواق ــاز التعبير.ف ــه، إذا ج النزي
ــلطة  ــة الغربية ال تدار من قبل الس الضف
الفلسطينية وحدها مثلما أقرت اتفاقيات 
أوسلو إذ تقوم القوات اإلسرائيلية بانتظام 
ــدن الضفة، وتروع وحتتجز  مبداهمة قرى وم
ــت قوات  ــطينيني. كما عان ــل الفلس وتقت
ــا  نظيرته ــادي  لتف ــطينية  الفلس ــن  األم
ــة، وكثيرًا  ــي األماكن العام ــرائيلية ف اإلس
ــد إخطارهم  ــى ثكناتها عن ــا تراجعت إل م
ــرائيلي يعملون في  ــود اجليش اإلس بأن جن
املنطقة اجملاورة. واملتضرر األكبر هو الشعب 
ــة  ــني الريب ــر بع ــذي ينظ ــطيني، ال الفلس
ــبهه  ــكل عام، ويش ــيق األمني بش للتنس
بالشر الضروري في أحسن األحوال واخليانة 
ــي رفيدي، وهي  ــوأ األحوال.تقول تام في أس
ــطة في مجال حقوق اإلنسان خاضت  ناش
ــع قائمة  ــام ٢٠١٢ م ــات احمللية ع االنتخاب
فتح: «يقتحم اإلسرائيليون رام اهللا وقتما 
ــوات األمن  ــراد ق ــد أف ــرى أح ــاؤون، وال ت يش
ــاورة. لكن  ــي املنطقة اجمل ــطينية ف الفلس
ــن جانب  ــاك احتجاج م ــون هن ــا يك عندم
ــرات  ــطينيني، ترى العش املعارضني الفلس
ــرائيل أن  ــبب ال ميكن إلس منهم. لهذا الس
ــطيني. ألن  ــمح بإضعاف األمن الفلس تس

قواتنا األمنية جتعل عملهم أسهل».تلقت 
قوات األمن الفلسطينية تدريبات ومعدات 
من الواليات املتحدة منذ تأسيسها رسميًا 
ــعينيات  في الضفة الغربية وغزة في التس
ــف  ــلو – تضي ــات أوس ــع اتفاق ــد توقي بع
ــرت قطاع األمن  ــرائيل دم حتوقة. لكن إس
ــطيني خالل االنتفاضة الثانية من  الفلس
عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٠٥، مبا في ذلك البنية 

التحتية واملعدات.
جذور التنسيق األمني

ــام ٢٠٠٥،  ــة الثانية ع ــع نهاية االنتفاض م
ــلطة  ــة الس ــاس رئاس ــود عب ــى محم تول
ــط، كان  ــا عامني فق ــطينية. قبله الفلس
رئيس وزراء غير منتخب وصل إلى السلطة 
ــه كان أكثر  ــن الواليات املتحدة ألن بدعم م
قبوال لدى األمريكيني من ياسر عرفات. قام 
عباس على الفور بتنفيذ إصالحات ضخمة 
ــرائيل  ــت إلس ــي يثب ــن ك ــاع األم ــي قط ف
ــه جدير بالثقة.وزُودت  واملانحني الغربيني أن
ــطينية باملدربني األمريكيني  القوات الفلس
ــي  األمن ــق  املنس ــة  مهم ــن  ضم ــك  وذل
ــي ٢٠٠٥. لكنها  ــي، كيث دايتون، ف األمريك
ــلطات  ــيق مع الس ــا التنس ــهلت أيضً س
العسكرية اإلسرائيلية وحتى األمن اخلاص 
ــرائيلية في الضفة  ــتوطنات اإلس في املس

ــة دايتون من ٢٠٠٥ إلى  الغربية. خالل مهم
٢٠١٠، كان مسؤوالً عن تشكيل قوات األمن 
الوطنية الفلسطينية. فأشرف على جتنيد 
ــطينية  ــن القوات الفلس ــب اآلالف م وتدري
املنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية، 
ــكل أساسي ملالحقة نشطاء حماس  وبش
ــدون  اجملن ــع  اإلجرامية.خض ــات  والعصاب
ــة اخملابرات املركزية  ــص من قبل وكال للفح
ــرائيلية واألردنية قبل  ــن اإلس ــزة األم وأجه
تدريبهم في األردن. وقال دايتون أمام حشد 
في معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى 
في عام ٢٠٠٩: «ما أنشأناه هو رجال جدد». 
ومع ذلك، فإن قوى األمن الفلسطينية التي 
ــرف عليها دايتون متهمة من جماعات  أش
ــان بقمع املتظاهرين احملتجني  حقوق اإلنس
ــات عباس في الضفة الغربية،  على سياس
ــتوى  ــى بني صفوف فتح. رمبا يكون مس حت
ــم متهمون  ــض، لكنه ــد انخف ــة ق اجلرمي

بإقامة دولة بوليسية.
االقتحامات اإلسرائيلية ِّـدن 

الضفة ال تنتهي
ــى  عل ــطينية  الفلس ــلطة  الس ــد  تعتم
أداء  ــي  ف ــرائيلي  اإلس ــش  اجلي ــة  موافق
ــؤون  ــية وهي إدارة الش ــا األساس وظيفته
ــي ظل ظروف  ــة لرعاياها ف ــة واألمني املدني
ــرائيل على  ــيطر إس ــديدة التقييد. تس ش

ــر اقتصادها،  ــة الغربية، وتدم حدود الضف
بينما تقتحم بانتظام مناطق يفترض أنها 
ــتار العمليات األمنية. ــيادة حتت س ذات س
ــر املتوازنة منظمة  ــذه املعادلة غي قادت ه
ــط  الضغ ــى  إل ــطينية  الفلس ــر  التحري
ــى االلتزام  ــرائيلية عل حلمل احلكومة اإلس
الدولي.  ــون  والقان ــابقة  الس ــا  باتفاقياته
وشملت هذه اجلهود الدبلوماسية السعي 
ــدة،  املتح األمم  ــراف  اعت ــى  عل ــول  للحص
ــات الدولية، وتقدمي  ــام إلى املنظم واالنضم
ــكاوى إلى محكمة العدل في الهاي، بل  ش
ــها كليًا؛ مما  ــى التهديد بتفكيك نفس حت
يجعل إسرائيل مسؤولة وحدها عن حوالي 
ــون حتت االحتالل،  ٥ ماليني شخص يعيش

ا التفاقيات جنيف. وفقً
بداية التململ

اآلن  ــا  مختلف ــون  يك ــد  ق ــع  الوض ــن  لك
ــلطة  ــرة، رفضت الس ــهر األخي ففي األش

ــل الضرائب التي  ــطينية قبول حتوي الفلس
ــدأ هذا  ــة عنها. ب ــرائيل نياب ــا إس جتمعه
ا تقول إن  ــرائيل مبلغً ــد أن اقتطعت إس بع
ــطينية تعطيه لعائالت  ــلطة الفلس الس
ــجون  الس ــي  ف ــطينيني  الفلس ــرى  األس
ــوا على  ــن قتل ــك الذي ــرائيلية، وأولئ اإلس
ــتوطنني،  ــرائيلية واملس ــدي القوات اإلس أي
ــجنوا  ــن قتلوا أو س ــطينيني الذي والفلس
ــرائيليني.كما  ــى اإلس ــم عل ــد هجومه بع
الفلسطينية  ــلطة  الس يتقاضى موظفو 
ــر، بعد أن  ــم فقط منذ فبراي ــف رواتبه نص
ــاعدات  ــت الواليات املتحدة كل املس قطع
للفلسطينيني للضغط عليهم للموافقة 
ــف عنها  على صفقة القرن التي لم يكش
ــي دونالد  ــس األمريك ــل الرئي ــن قب ــد م بع
ــطينية  الفلس ــلطة  الس ــدرك  ترامب.ت
ــات الناجمة  ــن االضطراب ــم اخملاوف م حج
ــي والوضع االقتصادي  عن اجلمود السياس
ــب ضباط  ــع، لقد انقل ــي الواق ــيئ. ف الس
ــرائيليني  ــن يتواصلون مع اإلس ــن الذي األم
ــة  ا لدراس ــك وفقً ــان، وذل ــي بعض األحي ف
ــري، ففي  ــر وغيث العم ــري زيلب ــا ني أجراه
ــة من عمليات الطعن والهجمات  أوج موج
ــطينيون،  ــيارات التي قام بها الفلس بالس
ــرائيليني أفراد  ــى اإلس ــداء عل ــذ ١٣ اعت نف
ــطينية.في مقابلة  ــوات األمن الفلس من ق
ــز، حذر رئيس  ــه مع صحيفة نيويورك تامي ل
الوزراء أشتيه من أنه إذا استمرت إسرائيل 
ــا نيابة  ــب التي جتمعه ــي حجب الضرائ ف
ــد يعني  ــطينية، فق ــلطة الفلس عن الس
ــزة األمنية  ــريح أعضاء من األجه ذلك تس
ــل  واص ــك،  ذل ــدث  ح إذا  ــطينية.  الفلس
ا على  ا ساخنًا جدً ــيكون «صيفً اشتية، س
كل املستويات».الكثير من عمليات الطعن 
ــطينيون إن  والدهس نفذها رجال أمن فلس
السلطة الفلسطينية بحاجة ماسة إلى 
ــي كانت ترفضها، وال  عائدات الضرائب الت
ــريح بعض من  ــتبدأ في تس ــك أنها س ش
ــود عدد أقل  ــا األمنية قريبًا. ومع وج قواته
ــح جماح  ــوارع لكب ــي الش ــن القوات ف م
ــرج  ــن أن تخ ــة، ميك ــات الداخلي االضطراب
ــت احلالي،  ــيطرة. في الوق ــن الس األمور ع
ــطينية وإسرائيل  يبدو أن السلطة الفلس
.في  ــيضرب أوالً تنتظران ملعرفة من الذي س
ــدو أن إدارة ترامب انحرفت  ــون ذلك، يب غض
ــالفها، الذين  ــلكه أس ــار الذي س عن املس
ــيق  ــتمرار التنس ــان اس ــى ضم ــعوا إل س
األمني بني اجلانبني. في وقت سابق من هذا 
ــزة األمن  ــتهدف متويل آخر أجه ــام، اس الع
الفلسطينية عندما دخل قانون مكافحة 
ــذ. توقف  ــز التنفي ــي حي ــاب األمريك اإلره
ــاعدة من  ــن قبول املس ــطينيون ع الفلس
ــاة، ألنه مبوجب  ا من املقاض ــنطن خوفً واش
ــع أي حكومة  ــد تخض ــد، ق ــون اجلدي القان
تقبل أمواالً من واشنطن لقوانني مكافحة 
ــن  األم ــاع  قط كان  ــة.  األمريكي ــاب  اإلره
الفلسطيني يتلقى في السابق حوالي ٦٠ 
مليون دوالر سنويًا من احلكومة األمريكية.

سياسات ترامب تزيد الوضع 
تدهورا

ــي مجموعة  ــي، احمللل ف ــارق باكون ــال ط ق
ــة: «أعتقد أن إدارة ترامب قد  األزمات الدولي

ــم ظنوا أن  ــف. فلعله ــاءت تقدير املوق أس
ــلطة الفلسطينية  ــعهم إجبار الس بوس
ــجيل  على تقدمي املزيد من التنازالت، أو تس
نقاط سياسية على املستوى احمللي، لكنها 

جاءت بنتائج عكسية بالنظر إلى استعداد 
السلطة الفلسطينية للتخلي عن املبلغ 
ــرف أن الواليات املتحدة  ــل، ألنها تع بالكام
ــي ينهار».يبدو أن  ــيق األمن ــدع التنس لن ت

ترامب، الذي يركز على السياسة الداخلية 
وااللتزام مبساعدة رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
ــادة انتخابه في  ــي إع ــو ف ــني نتنياه بنيام
ا  ــيكً ــبتمبر (أيلول)، يكتب لنتنياهو ش س
ــي عدم  ــه ضمنيًا ف ــاض، ويثق في ــى بي عل
ــة في املنطقة.  ــرار باملصالح األمريكي اإلض

ــدو عليه.  ا مما تب ــدً ــور أكثر تعقي ــن األم لك
فبسبب السياسة الداخلية ومقدار الدعم 
ــض، قد يتخذ  ــن البيت األبي ــدود م غير احمل
ــوات ذات عواقب بعيدة املدى  نتنياهو خط
ــزاء من الضفة  ــة، مثل ضم أج في املنطق
ــى  ــا حت ــرارات يعارضه ــي ق ــة – وه الغربي
مستشاروه العسكريون واالستخباراتيون.
ــلطة  ــدي: «احلقيقة هي أن الس يقول اجلن
ــتخدمت األمر في  ــد اس ــطينية ق الفلس
ــرائيل،  ــتفادة من إس املاضي كتهديد لالس
لكن هذه املرة لديها أزمة مالية حقيقية». 
ــل األمريكي.  ــدوا التموي ــاف: «لقد فق وأض
ــرت  ــد اضط ــة – لق ــس للغاي ــع يائ الوض
ــض  خف ــى  إل ــطينية  الفلس ــلطة  الس
ــني. وهذا  ــب املوظفني العمومي ــف روات نص
ــيق  ــرًا».كان إنهاء التنس ا كبي ــل تهديدً ميث
ــلطة  ــا آخر تهديد تلقيه الس األمني دائمً
ــر  ــى أكث ــل حت ــد حتمّ ــطينية  وق الفلس
األحداث فظاعة. عندما توفي زياد أبو عني، 
ــة في عام  ــطيني، بنوبة قلبي ــر الفلس وزي
ــد تعرضه لالعتداء من قبل جندي  ٢٠١٤ بع
إسرائيلي، واصلت السلطة الفلسطينية 
ــرائيل في القضايا األمنية.  التعاون مع إس
ــن األحداث األخرى  ــت احلدث، والعديد م أثب
ــطينيني بسبب  ــملت مقتل فلس التي ش
القوات اإلسرائيلية، مدى مركزية التنسيق 
ــلطة الفلسطينية.  األمني بالنسبة للس
ــع القوات  ــيق م ــد وصف عباس التنس فق
ــة  األمني ــائل  املس ــأن  بش ــرائيلية  اإلس
ــل للتفاوض».في عام  ــدس وغير قاب بـ«املق
ــطيني  ــس املركزي الفلس ــا اجملل ٢٠١٥، دع
ــذي ملنظمة  ــى جهاز تنفي ــو ثاني أعل – وه
ــطينية – إلى إنهاء التعاون  التحرير الفلس
ــذ التوصية.  ــرائيل. لم تنف ــع إس األمني م
ــاز األمن  ــم جه ــام ١٩٩٣، ازداد حج ــذ ع من
ــق  ــوم، تنف ــوذه. والي ــطيني وزاد نف الفلس
ــى األمن أكثر  ــطينية عل ــلطة الفلس الس
ــى التعليم والصحة والزراعة  مما تنفقه عل
مجتمعني. وقبل أن تقطع الواليات املتحدة 
ــلطة الفلسطينية،  ــاعدات عن الس املس
ــاعدات  تلقى قطاع األمن حوالي ثلث املس
ــطينيني.في  للفلس ــة  املقدم ــة  اخلارجي
ــتطالع للرأي أجري مؤخرًا قال ٦٥٪ من  اس
ــطينيني إنهم يريدون من السلطة  الفلس
ــيق  ــن التنس ــى ع ــطينية أن تتخل الفلس
ــي، بينما قال ٧٨٪ إنهم ال يعتقدون أن  األمن
السلطة الفلسطينية ستتخذ مثل هذه 
اخلطوة على اإلطالق. قد يكونون على حق؛ 
ــيجعلها بال قيمة. يقول  فالقيام بذلك س
ــلطة  باكوني: «إن الغرض الوحيد من الس
ــطينيني  الفلس ــكان  الس إدارة  ــو  ه اآلن 
ــن خالل  ــرائيل، م ــالل إس ــني الحت اخلاضع
ــة حذرة  واجتماعي ــة  اقتصادي ــات  سياس
ــع، تعرف القيادة  ــع األمني».في الواق والقم
ــا  هدفه ــل  حتوي أن  ا  ــدً جي ــطينية  الفلس
ــى دولة ثنائية  ــتقلة إل من إقامة دولة مس
ــبيل الوحيد  ــو الس ــتركة ه القومية مش
ــرائيل.  ــى حكومة إس ــق عل ــط بح للضغ
ــأنه أن يهدد  ــد من ش ــل هذا اجله ــن مث لك
ــة  االقتصادي ــم  ومصاحله ــم  إقطاعيته
ــاد  ــع االقتص ــابك م ــي تتش ــة، الت اخملتلف
ــرائيلي. يقول اجلندي «أعتقد أن إنهاء  اإلس
التنسيق األمني هو آخر شيء يريده عباس. 
ــن  ــني آخري ــرح موظف ــه سيس ــد أن وأعتق
ــن مهم لبقاء  ــات أخرى، ألن األم في قطاع
ــده لتجنب  ــارى جه ــيبذل قص نظامه. س
ــول إلى ذلك املنزلق، لكنه قد ال يكون  الوص

قادرًا على جتنبه».
* كاتبة َّـ مجلة فورين بوليسي

الجيش اإلسرائيلي 
قواته ارتكبت خطأً 
غري مقصود بظنها 
أن قوات األمن 
الفلسطينية هي 
عناصر فلسطينية 
مسلحة

الضفة الغربية ال تدار من قبل السلطة الفلسطينية وحدها مثلما أقرت 
اتفاقيات أوسلو إذ تقوم القوات اإلسرائيلية بانتظام بمداهمة قرى ومدن الضفة

نتنياهو

رمضان

عباس

ــدس بامتياز  ــهر عراقي مق ــرارا ان متوز ش ــا م    قلن
فالثورات واالنتفاضات ال تغادر شمس متوز املشرقة 
ــالذا للفقير  ــم التموزية كانت م ــة قاس فجمهوري
ــف  ــتى االتهامات املؤس الذي خرج اليوم ورمي بش
ــراع بايجاد  ــرورة االس ــبقا بض ــا قد حذرنا مس انن
احللول السريعة واملتقنة لكن هل ضاعت كل آمالنا 
ــخط  ــض االحزاب بالس ــل فكرت بع ــالح وه باالص
ــعبي املتحصل من نقص اخلدمات ؟ ال نريد من  الش
ــن العقالء اصالح ما  ــذه الهوة ان تكبر بل نريد م ه
ــقيطا نحن  ــن اصالحه وال نريد حربا وقتال وتس ميك
نسعى الى اللحمة الوطنية والى تعزيز االواصر بني 
ــكاله.  ــذي ذاق الضيم بانواعه واش ــاء اجملتمع ال ابن
ــتقر  ــدون للعراق ان يس ــا ال يري ــن معه ــكا وم امري

امور  الى  فيسعون 
ــأنها عرقلة  من ش
ــات  االصالح كل 
ــي تراخت عنها  الت
ــوى  الق ــض  بع
وكانت  السياسية 
الرنانة  ــعارات  الش
ــض  للبع ــدارا  م
احلقيقة  في  ولكن 
ــك اوهام لم  كل ذل
تنتج شيئا مطلقا 
وكانت االمور تسير 
بشكل سيئ جدا . 

العراق هو البلد الوحيد الذي تتدخل فيه كل بلدان 
العالم وبشكل ملحوظ فبعض املسؤولني نائمون 
وآخرون مسافرون اما صوت املسؤول النزيه فمغيب 
ــقيط واحلكمة هي  ــوب هو عدم التس ــا . املطل متام
ــي حالة افضل .  ــيلة الوحيدة جلعل االمور ف الوس
ــة كان واضحا ومع التظاهرات ولكن  صوت املرجعي
ــو امر وارد  ــاف النفوس وه ــوف من تدخالت ضع اخل
ــروعا  ــن تبقى التظاهرات حقا مش ــد حدث ولك وق
ــتحيلة وال يتحجج  ــرعية ليست مس ومطالب ش
ــعب يريد  ــر احلكومة انتهى فالش ــض بان عم البع
خدمات كما قدم شهداء سجل اسماءهم التاريخ 
ــهرا ثوريا يصطبغ  ــيبقى متوز ش بحروف من نور وس

لونه بلون احلرية والشمس.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

كانت الشعارات الرنانة 
مدارا للبعض ولكن 
َّـ الحقيقة كل ذلك 
اوهام لم تنتج شيئا 
مطلقا وكانت االمور 
تسري بشكل سيئ جدا

لماذا يصر عباس على التنسيق األمني مع إسرائيل رغم كل عيوبه

·çb”@ÚÓ”aä«Î@ãÏ∑

إن كالً من إسرائيل 

والسلطة الفلسطينية 

في أمس احلاجة إلى 

بعضهما البعض؛ إذ إن 

األولى حتتاج التنسيق 

األمني مع األخيرة لوأد 

أي انتفاضة في الضفة 

الغربية، في حني ال 

ميكن لألخيرة التخلي 

عن التمويل القادم من 

إسرائيل، وإال انتهى 

وجودها. بعد منتصف 

ليل ١١ حزيران املاضي، 

الحظت قوات األمن 

الفلسطينية سيارة 

مشبوهة تسير في 

الظالم خارج إحدى 

قواعدها. فاقترب 

أفرادها للتحقق من 

األمر، ليفاجأوا بوابل 

من النيران من قوة 

إسرائيلية متخفية باجتاه 

مقر لألمن الوقائي؛ مما 

أسفر عن إصابة ضابط 

فلسطيني. ما حدث بعد 

ذلك هو موضع نزاع، إذ 

زعم اجليش اإلسرائيلي 

أن قواته ارتكبت خطأً 

غير مقصود بظنها أن 

قوات األمن الفلسطينية 

هي عناصر فلسطينية 

مسلحة، وتبع ذلك تبادل 

إلطالق النار.

* دالـيــــا حـتــوقـــــة
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البينة اجلديدة / منى خضير عباس
ــي لرئيس  ــل اإلداري واملال ــور الوكي بحض
ــني  ــيعي املهندس حس ديوان الوقف الش
التميمي , اختتمت الدائرة اإلدارية واملالية 
ــة احلتمية لـ  ــدورة التدريبي ــي الديوان ال ف
ــوان ومن  ــبي الدي ــن منتس ــاً م ٧٠ موظف
ــات احلكومية  مختلف الوزارات واملؤسس
ــا اكد  ــة الوظيفية .كم ــل الترقي ــن اج م
ــات العامة بالديوان  ــر اإلعالم والعالق املدي
ــم التدريب  الدكتور علي الربيعي , ان قس
ــة في  ــة واملالي ــرة اإلداري ــر بالدائ والتطوي
ــيعي اختتم الدورة التدريبية  الوقف الش
ــبي  ــن منتس ــا م ـــ ٧٠ متدرب ل ــة  احلتمي
الديوان ومن عدد من الوزارات واملؤسسات 

ــة الوظيفية  ــل الترقي ــة من اج احلكومي
ــة .وأضاف  ــات وزارة املالي ــذاً لتوجيه تنفي
الربيعي ان الوكيل اإلداري واملالي املهندس 
التميمي. نقل خالل فعالية اختتام الدورة 
ــيعي  ــف الش ــوان الوق ــس دي ــات  رئي حتي
ــوي معربا  ــالء املوس ــيد ع ــماحة الس س
ــاركني بالدورة  ــه باملش ــن ترحيب ــا ع فيه
ــتفادوا من  وعن أمله في أن يكونوا قد اس
ــتويات،  ــدم على كافة املس البرنامج املق
ــرفني  ــاد التميمي بدور املدربني واملش وأش
ــام ديوان الوقف  ــى الدورة، مؤكدا اهتم عل
الشيعي بتطوير املالكات اإلدارية والفنية 
بالديوان ولكل املؤسسات احلكومية التي 
ــاركة منتسبيها بهذه الدورات  ترغب مبش

ــم التدريب  ــة التي ينظمها قس التدريبي
والتطوير بالديوان خالل خطته التدريبية 
ــني الربيعي , ان  ــام ٢٠١٩ .وب ــنوية لع الس
ــتمرت فعالياتها  الدورة احلتمية التي اس
ــاركون  ــا املش ــى فيه ــا تلق ــدة ٣٠ يوم مل
سلسلة محاضرات في موضوعات اإلدارة 
ــداد  وإع ــط  والتخطي ــرية  البش ــوارد  وامل
ــنوية وقانون انضباط موظفي  اخلطة الس
الدولة قدمها فريق من األساتذة اخملتصني 
ــن عدد من  ــيعي وم من ديوان الوقف الش
ــات احلكومية وهم كل  الوزارات واملؤسس
ــد اهللا مدير  ــتاذ حيدر محمد عب من األس
ــي الوقف  ــة واملالية ف ــرة اإلداري عام الدائ
ــتاذ زيدان خلف جبر مدير  الشيعي واألس

ــة  عام الدائرة اإلدارية واملالية في مؤسس
ــتاذ  ــكان األس ــن وزارة اإلس ــجناء وم الس
سعيد حميد رشيد واألستاذ سامر فالح 
ــتاذ  ــر اإلداري بالديوان األس ــن واخلبي حس
ــاون مدير عام  ــي ومع ــعيد ناج محمد س
ــام  ــتاذ هش ــرة اإلدارية واملالية األس الدائ
ــر عام دائرة  ــد النبي حمزة ومعاون مدي عب
البحوث األستاذ ماهر خليل ناصر ومعاون 
مدير عام التخطيط واملتابعة األستاذ عالء 
ــتاذ  ــم الدهلكي باإلضافة الى األس قاس
ــم من دائرة احملافظات  احمد محمد جاس
ــن الدائرة  ــتاذ احمد فاضل ناجي م واألس
ــادق جعفر  ــتاذ ص ــة واملالية واألس اإلداري

مولى مدير قسم احلسابات بالديوان .

البينة اجلديدة / صباح رحيمة
شاركت نقابة املعلمني العراقيني في مؤمتر املعلم 
في  إسرائيل   مع  التطبيع  مواجهة  في  العربي 
تونس  والذي استمر ليومي ٨ و٩ متوز ٢٠١٩ ورأس 
الوفد نقيب املعلمني  األستاذ عباس السوداني  
وكل من االساتذة كرمي التميمي  نقيب املعلمني 
بغداد الكرخ  وعدي العيساوي امني السر العام  
العمارة  فرع   رئيس   الساعدي  الكرمي  وعبد 
شارع  في  الكبرى  املسيرة  في  الوفد  شارك  اذ 
للمعلمني  العام   االحتاد  ضمن  بورقيبة  احلبيب 

العرب ومشاركة أغلب الدول العربية. 
في  عقد  الذي  املؤمتر  على  ردا  املؤمتر  هذا  وجاء 
البحرين مع الوفد اإلسرائيلي  ومحاولة الرئيس 
وتطبيع  القرن  صفقة  مترير  ترامب  االمريكي  
املؤمتر  اإلسرائيلية.وخرج  العربية  العالقات 

بتوصيات  ضد عملية التطبيع  من خالل توعية 
طمس  تريد  التي  االفكار  هذه  على  األجيال 

القضية  الفلسطينية .
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بغداد / البينة اجلديدة 
العراقي  الوطني  االعمال  مجلس  رئيس  استقبل 
السيد داود عبد زاير في مقر اجمللس سعادة القنصل 
التجاري التركي السيد فريدي ييلة يوم االثنني املاضي  

بحضور كل من :- 
١- السيد عالء العتابي عضو مجلس االدارة 
٢- السيد فالح عفتان عضو مجلس االدارة 

٣- السيد سعد النعيمي عضو مجلس االدارة
٤- كرمي عبد الرضا فرج عضو مجلس االدارة 

٥- السيدة زينب اجلنابي سيدة اعمال 
٦- املهندس االستشاري حسني زنكنه املدير التنفيذي 
للمجلس. حيث عقد اجلانبان لقاء مشتركا مت خالله 

التباحث حول مجمل القضايا واملواضيع املشتركة.
اجمللس بسعادة  رئيس  السيد  رحب  اللقاء  بداية  في 
اجمللس،  ونشاطات  عمل  عن  شرحا  مقدما  القنصل 
وجهوده في عملية البناء واالعمار والتنمية االقتصادية 

واملساهمة في تشريع القوانني االقتصادية الداعمة 
لالقتصاد الوطني واالرتقاء بالقطاع اخلاص.

التعاون  تعزيز  هو  اجمللس  اهداف  احد  ان  واضاف، 
االقتصادي مع دول العالم وخاصة احمليط االقليمي.

واشاد بالتجربة التركية  الرائدة في اجملال االقتصادي 
وضرورة االستفادة منها.

جسور  ملد  سعيه  القنصل  سعادة  اكد  جانبه  ومن 
تواصل والعمل املشترك مبا يخدم الطرفني واكد على 
 ، البلدين  بني  واالقتصادية  التجارية  العالقات  عمق 
امليزان  حتسني  في  العراق  لرغبة  متفهمة  تركيا  وان 
االقتصادية  القطاعات  تطوير  يضمن  مبا  التجاري 

وحتريك االعمال.
وجرى احلديث بني اجلانبني حول موضوعات مختلفة 
وافكار لفتح افاق جديدة لعمل مشترك يعزز التعاون 
االقتصادي ملنفعة الطرفني.وكانت هناك مداخالت من 
جانب السادة اعضاء اجمللس تصب في االجتاه نفسه.

رئيس  القنصل  سعادة  شكر  اللقاء  ختام  وفي 
واعضاء مجلس االعمال الوطني العراقي على حفاوة 
االستقبال، مؤكدا على اهمية التواصل وعقد لقاءات 

لوضع رؤية مشتركة للعمل املستقبلي.

@Ô◊6€a@âbvn€a@›ñ‰‘€a@Ô‘n‹Ì@Ô”aä»€a@?üÏ€a@fib‡«¸a@è‹©@èÓˆâ@

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
وضع  الشواني،  امني  فاروق  العدل  وزير  اعلن 
الدوائر  العمل في  واقع  خطة مرحلية لتطوير 
دائرة  كل  احتياجات  دراسة  تتضمن  العدلية، 
تنفيذ  معها  ويتزامن  لتوفيرها  احلالية  للفترة 
البنى  مجال  في  للوزارة  االستراتيجية  اخلطة 
برنامج  وتطبيق  العدلية  للدوائر  التحتية 
اللقاء  خالل  ذلك  جاء  االلكترونية.  االرشفة 
وكالة/  دائرة  التنفيذ  عام  مبدير  جمعه  الذي 
في  الدائرة  املتقدم  والكادر  غاجي  خليل  رعد 
لالطالع على سير عمل  الدائرة وحتديد اولويات 
اخلدمات  مستوى  وتطوير  الدائرة  في  العمل 

الوزير بتقدمي  املقدمة للمواطنني. ووجه السيد 
دوائر  العدول في  املنفذين  اعداد  كشوفات عن 

الدائرة حسب  اعادة هيكلة  اجل  من  التنفيذ 
الضوابط، ومبا يساهم في تقومي مسار العمل 
االجراءات  تبسط  اهمية  الى  مشيرا  املهني، 
العدلية  الدوائر  عمل  لتسهيل  الروتينية 
املعامالت. وحدد  اجناز  متطلبات  وتبسيط 
مسؤوليات  الداء  العام  التوجه  الوزير  السيد 
في  واالسراع  العدلي  املوكلة  للمنفذ  العمل 
ملصلحة  حتقيقاً  القضائية  القرارات  تنفيذ 
الى  داعيا  القانون،  لسلطة  وانفاذً  املواطن 
اهمية زج املوظفني في جميع الدوائر العدلية 
كفاءتهم  تخصصية  لرفع  تدريبية  بدورات 

علمياً وتنمية وتطوير قدراتهم مهنياً.

ÊÏ„b‘€a@âÎÖ@ãå»ÌÎ@ÂüaÏΩa@’y@≈–∞@ıbö‘€a@paâaä”@àÓ–‰ni@ aäç¸a@ZfiÜ»€a@äÌãÎ

بغداد/ البينة اجلديدة
احمللي  اإلنتاج  زيادة  احلسني  صالح  الزراعة  وزير  أكد   
محصول  ومنها  الستراتيجية  احملاصيل  من  ونوعاً  كماً 
احلسني  .وقال   ٢٠١٩ ـ   ٢٠١٨ الزراعي  للموسم  الشعير 
بحسب بيان لوزارة الزراعة ,إن «االنتاج احمللي من محصول 
ويزيد عن احلاجة احمللية  الشعير لهذا املوسم سيغطي 
للثروة احليوانية من األعالف وهو قابل للزيادة الن استالم 
قد  الزراعة  وزارة  إن  الى  واشار   . مستمرا  مازال  احملصول 
حققت االكتفاء الذاتي لعدد من محاصيل اخلضر ، فيما 
يأتي  وهذا   ، االستيراد  من  ) محصوال   ١٦  ) الوزارة  منعت 
نتيجة توفيرها املستلزمات الزراعية املدعومة للفالحني 

واملزارعني».

@Ô�ÃÓç@7»í€a@Âfl@b‰ubn„g@Z@Ú«aâå€a@äÌãÎ
ÚÓ‹0a@Úubßa@Â«@ÜÌåÌÎ

بغداد / البينة اجلديدة
الثالثاء،  امس  اخلطيب،  لؤي  الكهرباء  وزير  وجه   
مديريات التوزيع بصيانة ومتابعة إنارة الطرق الرئيسة 
تلقت  بيان  في  اخلطيب  بغداد.وقال  في  واجلسور 
توزيع  مديريات   » إن  منه،  نسخة  اجلديدة}  {البينة 
الكهرباء،   وزارة  تشكيالت  والرصافة،  والكرخ  الصدر 
الطرق  إنارة  ومتابعة  صيانة  على  بالعمل  مؤخرا 
اصالح  «مت  انه  بغداد».واضاف،  في  واجلسور  الرئيسة 

وصيانة انارة اخلط السريع من جسر الغزالية وصوال 
الى قضاء ابو غريب ، باالضافة الى اصالح وانارة طريق 
, فضال  الكندي  وطريق مستشفى  الرشيد  معسكر 
عن صيانة انارة مداخل مدينة الصدر وبعض الشوارع 
وطريق الشعب الرئيس»،وبني اخلطيب، ان «اغلب هذه 
الطرق لم تتم إنارتها منذ عام ٢٠٠٤ ، هذا واستمرت 
مع  الشديدة  باملتابعة  العمل  على  املشرفة  اللجان 

مسؤولي االنارة حلني االجناز الكلي».

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
لعيبي  اهللا  عبد  املهندس  النقل  وزير  توجيهات  ضوء  على 
ميدانية  ومبتابعة  للمواطنني  اخلدمات  أفضل  توفير  على 
كاظم  جواد  طالب  األستاذ  السكك  عام  مدير  السيد  من 
احلسيني. باجناز استثنائي مهم  وحدث نوعي متميز تتعالى 
همم وقدرات  العاملني لقسم الهندسة اآللية الكهربائية 
وحدة  معمل  تشغيل   إعادة  في  الشاجلية  معامل  في 
العربات  الشاجلية بعد أن كان متوقفا ألكثر من  ٤ سنوات 
بفضل نشاط عمل وحدة العربات وبجهود استثنائية من 
قبل املنتسبني  واملسؤولني في  الوحدة الجناز تصليح واعمار 
٨ عربات مسافرين  فرنسية تتكون من عربة مطعم وعربتي 

القياسية  املواصفات  وفق  مختلفة   عربات  و٥  صالون 
واشتمل العمل على تسليك االنارة والتبريد   والصحيات 
وعمل االثاث والركائب وغيرها من الوحدات املتحركة الظهار 
العربات بالشكل الالئق  حسب املواصفات العاملية .يذكر 
وحدة  في  العاملني  قبل  من  والدؤوب  اجلاد  العمل  هذا  ان 
املثمر  مع مشروع اعمار  والتعاون  بالتنسيق  العربات جاء 
والتصنيع  النجارة  ووحدة  الذاتية  الصيانة  ووحدة  العربات 
االلية  الهندسة  قسم  مدير  قبل  من  مباشر  وباشراف 
الكهربائية في الشاجلية ليبدأ هذا املعمل صفحة جديدة 
من البناء واألعمار والتألق بتأهيل ٨عربات كاملة وتتخللها 
تأهيل  عربات اخرى لنقل املسافرين بحلتها اجلديدة وزجها 

في خدمة الزائرين واملسافرين الكرام في عموم احملافظات.

 بعد توقف دام اكثر من ٤ سنوات@
@@Èübí„@ÜÓ»néÌ@ÚÓ¶bí€a@ø@pbiä»€a@›‡»fl

بغداد / البينة اجلديدة
كوادرها  تعرض  عن  الثالثاء،  امس  بغداد،   أمانة  أعلنت   
العاصمة. وسط  جتاوزات  الزالة  حملة  خالل  العتداء 
نسخة  اجلديدة}  {البينة  تلقت  بيان  في  األمانة،  وقالت 
لرفع  بحملة  «قامت  الكرادة  بلدية  في  مالكاتها  إن  منه، 
وإزالة التجاوزات عن شارع اجلمعيات الفالحية في احمللة 
العديد  وازالة  رفع  تضمنت  والتي  الكرادة  حي  ضمن   ٩١٠
احلملة  أنه «خالل  االرصفة».وأضافت،  التجاوزات على  من 
حدوث  دون  من  نار  وإطالق  اعتداء  الى  االمانة  كادر  تعرض 
املعتدين من  اثنني من  اعتقال  ليتم بعد ذلك  اي إصابات، 
«احلملة استمرت  أن  األمانة،  االمنية».وأكدت  القوات  قبل 
املعتدين  وتسيير  املذكور  الشارع  عن  التجاوزات  إزالة  ومت 

الى القضاء».

@@@ıaÜn«˝€@ÖaÜÃi@Ú„bflc@âÖb◊@ûä»m
@¡çÎ@ÂÌÜn»Ωa@Âfl@¥‰qa@fib‘n«aÎ

Ú‡ïb»€a
واسط / البينة اجلديدة

استقبل محافظ  واسط الدكتور محمد جميل 
الداخلية  وزير  معالي  املاضي  ،السبت  املياحي 
ديوان  مبنى  في  الياسري  ياسني  الدكتور  الفريق 
محافظة واسط وبحضور عدد من السادة أعضاء 
احملافظة  مجلس  واعضاء  ورئيس  النواب  مجلس 
وشيوخ  احملافظ  ومستشاري  ومعاوني  ونواب 
ورؤساء العشائر ووجهاء احملافظة ، حيث قدموا له 
التهاني والتبريكات مبناسبة تسنمه منصب وزير 
الوزير باجلهود  الداخلية ومن جانبه أشاد معالي 
احملافظة. في  االمنية  االجهزة  قبل  من  املبذولة 

ومن جانب اخر مت عقد مؤمتر أمني موسع في قاعة 
االدارة احمللية بحضور معالي وزير الداخلية الدكتور 

ياسني الياسري ومحافظ واسط الدكتور محمد 
في  العليا  االمنية  اللجنة  رئيس  املياحي  جميل 
احملافظة واالستاذ غالب الغريباوي رئيس محكمة 
ومدراء  االمنية  االجهزة  ومدراء  واسط  استئناف 
االقسام وامري االفواج وضباط املكافحة وضباط 
القاها  التي  الكلمة  خالل  معاليه  املراكز.واشاد 
باجلهود املبذولة من قبل قيادة الشرطة واالجهزة 
االمنية في فرض النظام والقانون وذكر ان محافظة 
احملافظات  بني  اجلرمية  بحوادث  االقل  تعد  واسط 
االحصائية  والتقارير  املعطيات  حسب  االخرى 
زيارتهُ للمحافظة جاءت لرفع مستوى  ان  مؤكداً 
بتحقيق  للمساهمة  االمني  والتعاون  التنسيق 

االستقرار..

ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@›j‘néÌ@¡çaÎ@≈œb™
بغداد / البينة اجلديدة

باشرت مديرية املوارد املائية في  النجف االشرف 
االلي  واجلهد  الوزارة  تشكيالت  مع  وبالتعاون 
احمللية  احلكومة  وباشراف  الشعبي  للحشد 
ممرات  وفتح  طرق  وشق  االكتاف  تعلية  بأعمال 
باملياه  جنم  ابن  هور  اغمار  اعادة  لغرض  مائية 
العباسية  ناحية  في  الواقع  ابوغرب  نهر  من 
وخصوصا بعد زيادة التصاريف املائية الواردة في 
الزراعية  االراضي  وبهدف حماية  احلالي  املوسم 
املتحققة  املياه  مناسيب  زيادة  من  والبساتني 
اعادة  اخر  جانب  ومن  جانب  من  املوسم  هذا 
أهالي  الى  فائدة  يحقق  مما  الهور  الى  احلياة 
الزراعي  للقطاع  دعما  للهور  احملاذية  املناطق 
كميات  اكبر  ولتأمني  احلالي  الصيفي  للموسم 
ممكنة من املياه للمساهمة باجناح خطة زراعة 

عن  فضال  االخرى  واحملاصيل  الشلب  محصول 
 ، السمكية  الثروة  وتنمية  اجلاموس  مربي  دعم 
توزيعات  تنظيم  اعمال  املديرية  وتواصل  كما 
احملافظة  ولعموم  الزراعية  االراضي  بني  املياه 
من خالل السيطرة على تنظيم االطالقات  من 
خطة  وحسب  والفرعية  الرئيسية  النواظم 
االرواء العامة للمحافظة واملعدة من قبل الوزارة 
لقيام  باالضافة  املتحقق  املائي  اخلزين  وحسب 
القنوات  على  احلاصلة  التجاوزات  برفع  املديرية 
الوحدات  بالتعاون مع  االروائية ومحرمات االنهر 
االدارية واستمرار اعمال الصيانة الدورية حملطات 
والنواظم لدميومة عملها الجناح اخلطط  الضخ 
االروائية والزراعية في احملافظة وتنمية االقتصاد 
احملاصيل  من  الذاتي  االكتفاء  وحتقيق  الوطني 

الرئيسية.

بغداد / البينة اجلديدة
 أصدرت احملكمة اجلنائية املركزية في رئاسة 
امس  االحتادية،  الرصافة  بغداد  استئناف 
الثالثاء، حكما بالسجن املؤبد ملدان باالنتماء 
ملا يسمى افراد جيش اجملاهدين االرهابي في 
االعلى،  القضاء  جمللس  بيان  الفلوجة.وذكر 
أن  منه،  نسخة  اجلديدة}  {البينة  تلقت 
االبتدائي  التحقيق  في  اعترف  «االرهابي 
الثوار  جيش  لعصابات  بانتمائه  والقضائي 

جيش  عصابات  الى  ثم  ومن  االمر  بادئ  في 
العمليات  من  العديد  في  وشارك  اجملاهدين 
ذراع  العراقي في منطقة  اجليش  قوات  ضد 
مركز  على  الهجوم  ومنها  والكرمة  دجلة 
«احملكمة  أن  البيان  الكرمة».وأضاف  شرطة 
االرهابي بعدما  املؤبد بحق  بالسجن  قضت 
الحكام  وفقا  لتجرميه  كافية  االدلة  وجدت 
املادة الرابعة من قانون مكافحة االرهاب رقم 

١٣ لسنة ٢٠٠٥».

@Ú�®a@àÓ–‰m@fib‡«a@›ïaÏm@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@@
@Ô€bßa@·çÏ‡‹€@ÚÓˆaÎâ¸a

@⁄âbë@ÊaÜΩ@Üi˚Ωa@Âvé€a@ZÚœbïä€a@“b‰˜nça
ÚÓ‰fl¸a@paÏ‘€a@Û‹«@‚ÏvËi

ÖaÜÃji@âÏé¶aÎ@@÷ä�€a@Òâb„a@Ú»ibnflÎ@Ú„bÓñ€@…ÌãÏn€a@pbÌäÌÜfl@ÈuÏÌ@ıbiäËÿ€a@äÌãÎ

بغداد / البينة اجلديدة
الكونكريتية  الكتل  رفع  الثالثاء، عن  امس  بغداد،  وقيادة عمليات  بغداد  امانة  اعلنت 
{البينة  تلقت  بيان  في  األمانة،  العاصمة.وقالت  شمالي  مغلقني  شارعني  وفتح 
اجلديدة} نسخة منه، إنه «بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امني بغداد 
 ٤٠٧ احمللة  ٤ ضمن  وفتح شارع  الكونكريتية  الكتل  رفع  مت  االنتاجية  الوحدات  ودائرة 
أن  االعظمية».وأضافت،  في   ٣١٤ احمللة  ضمن   ٣ وشارع  بغداد  شمالي  الكاظمية  في 

«الشارعني مغلقني منذ سنة ٢٠٠٥».

@¥‘‹Ãfl@¥«âbë@|nœÎ@ÚÓnÌäÿ„Ïÿ€a@›nÿ€a@…œâ
ÖaÜÃi@Ô€b9@RPPU@à‰fl

كاريكاتير

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

@ıaÖc@ø@Ô‹Óˆaäç�a@ìÓ¶a@Ú‘œaÏfl@Û‹«@ÚÓ‰Ó�é‹–€a@Ú�‹é€a@Ü‡n»m
@bÁbÌb«ä€@ÚÓ‰fl˛aÎ@ÚÓ„ÜΩa@ÊÎ˚í€a@ÒâaÖg@ÔÁÎ@ÚÓçbç˛a@bËn–Ó√Î

ولكن رفض إبراهيم رمضان، محافظ نابلس، 
ــوات األمن  ــرائيلي بأن ق ــاء اجليش اإلس ادع
ــى القوات  ــطينية أطلقت النار عل الفلس
ــأة وبدون مبرر  ــرائيلية، وقال إنهم فج اإلس
ــاعتني.  ــروا مجمع قوات األمن ملدة س حاص
وقد أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
أشتية احلادث، ووصفه بأنه تصعيد خطير 
الفلسطينية.وقال رمضان:  السيادة  يهدد 
«هذه ليست املرة األولى – ولن تكون األخيرة 
ــش االحتالل األذى  ــق فيها جي ــي يلح – الت
بشعبنا، ولكن اجلزء اخلطير في هذا احلادث 
ــتهداف مقر عسكري فلسطيني».  هو اس
ــتراتيجية  ووصف احلادثة بأنها جزء من اس
ــتقرار  ــرائيل إلثارة الفوضى وعدم االس إس
في الضفة الغربية، وإعطائها ذريعة لضم 
األراضي من جانب واحد أو تنفيذ سياسات 

أخرى تتفق مع صفقة القرن األمريكية.
سابقة خطرية

ــد وقع في  ــببني؛ فق ــذا احلادث مهم لس ه
ــة الغربية، والتي – من  املنطقة أ من الضف
ــل – تقع حتت  ــة على األق ــة النظري الناحي
ــطينية  ــيطرة اإلدارية واألمنية الفلس الس
ــذ  ــى من ــرة األول امل ــا  أنه ــا  ــة. كم الكامل
ــنوات عديدة التي تتعرض فيها القوات  س
ــكل  ــطينية، التي تتعاون أمنيًا بش الفلس
ــرائيلي. ــوم إس ــرائيل، لهج ــع إس ــق م وثي
ــلو الثاني في عام ١٩٩٥،  مبوجب اتفاق أوس
ــة إلى ثالث مناطق  ــمت الضفة الغربي قُس
ــث تقع  ــة أ، حي ــة: املنطق ــة منفصل إداري
ــطينية  ــة الفلس ــز احلضري ــم املراك معظ
ــطينية مسؤولة  ــلطة الفلس وتكون الس
ــميا عن األمن واإلدارة املدنية؛ واملنطقة  اس
ب، وتشمل املناطق النائية من املدن والقرى 
الفلسطينية املبنية حيث تطبق السلطة 
ــطينية القانون املدني، مع احتفاظ  الفلس
ــؤولية األمنية؛ ثم املنطقة  إسرائيل باملس
ج، حيث تقع جل املستوطنات اإلسرائيلية 
ــؤون األمنية  ــرائيل على الش ــرف إس وتش
واملدنية.تقع غالبية أراضي الضفة الغربية 
ــة ج التي تربط  ــي املنطق ــي ٦٠٪» ف «حوال
ــرائيلية، بينما تفصل  ــتوطنات اإلس املس
ــن بعضها  ــطينية ع ــرى واملدن الفلس الق
ــدة  ــات املتح ــت الوالي ــد عمل ــض. لق البع
ــقة بني قوات األمن اإلسرائيلية  ا منس دائمً
ــيط  الوس دور  ــت  لعب إذ  ــطينية،  والفلس
ــع، فإن  ــي الواق ــاز التعبير.ف ــه، إذا ج النزي
ــلطة  ــة الغربية ال تدار من قبل الس الضف
الفلسطينية وحدها مثلما أقرت اتفاقيات 
أوسلو إذ تقوم القوات اإلسرائيلية بانتظام 
ــدن الضفة، وتروع وحتتجز  مبداهمة قرى وم
ــت قوات  ــطينيني. كما عان ــل الفلس وتقت
ــا  نظيرته ــادي  لتف ــطينية  الفلس ــن  األم
ــة، وكثيرًا  ــي األماكن العام ــرائيلية ف اإلس
ــد إخطارهم  ــى ثكناتها عن ــا تراجعت إل م
ــرائيلي يعملون في  ــود اجليش اإلس بأن جن
املنطقة اجملاورة. واملتضرر األكبر هو الشعب 
ــة  ــني الريب ــر بع ــذي ينظ ــطيني، ال الفلس
ــبهه  ــكل عام، ويش ــيق األمني بش للتنس
بالشر الضروري في أحسن األحوال واخليانة 
ــي رفيدي، وهي  ــوأ األحوال.تقول تام في أس
ــطة في مجال حقوق اإلنسان خاضت  ناش
ــع قائمة  ــام ٢٠١٢ م ــات احمللية ع االنتخاب
فتح: «يقتحم اإلسرائيليون رام اهللا وقتما 
ــوات األمن  ــراد ق ــد أف ــرى أح ــاؤون، وال ت يش
ــاورة. لكن  ــي املنطقة اجمل ــطينية ف الفلس
ــن جانب  ــاك احتجاج م ــون هن ــا يك عندم
ــرات  ــطينيني، ترى العش املعارضني الفلس
ــرائيل أن  ــبب ال ميكن إلس منهم. لهذا الس
ــطيني. ألن  ــمح بإضعاف األمن الفلس تس

قواتنا األمنية جتعل عملهم أسهل».تلقت 
قوات األمن الفلسطينية تدريبات ومعدات 
من الواليات املتحدة منذ تأسيسها رسميًا 
ــعينيات  في الضفة الغربية وغزة في التس
ــف  ــلو – تضي ــات أوس ــع اتفاق ــد توقي بع
ــرت قطاع األمن  ــرائيل دم حتوقة. لكن إس
ــطيني خالل االنتفاضة الثانية من  الفلس
عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٠٥، مبا في ذلك البنية 

التحتية واملعدات.
جذور التنسيق األمني

ــام ٢٠٠٥،  ــة الثانية ع ــع نهاية االنتفاض م
ــلطة  ــة الس ــاس رئاس ــود عب ــى محم تول
ــط، كان  ــا عامني فق ــطينية. قبله الفلس
رئيس وزراء غير منتخب وصل إلى السلطة 
ــه كان أكثر  ــن الواليات املتحدة ألن بدعم م
قبوال لدى األمريكيني من ياسر عرفات. قام 
عباس على الفور بتنفيذ إصالحات ضخمة 
ــرائيل  ــت إلس ــي يثب ــن ك ــاع األم ــي قط ف
ــه جدير بالثقة.وزُودت  واملانحني الغربيني أن
ــطينية باملدربني األمريكيني  القوات الفلس
ــي  األمن ــق  املنس ــة  مهم ــن  ضم ــك  وذل
ــي ٢٠٠٥. لكنها  ــي، كيث دايتون، ف األمريك
ــلطات  ــيق مع الس ــا التنس ــهلت أيضً س
العسكرية اإلسرائيلية وحتى األمن اخلاص 
ــرائيلية في الضفة  ــتوطنات اإلس في املس

ــة دايتون من ٢٠٠٥ إلى  الغربية. خالل مهم
٢٠١٠، كان مسؤوالً عن تشكيل قوات األمن 
الوطنية الفلسطينية. فأشرف على جتنيد 
ــطينية  ــن القوات الفلس ــب اآلالف م وتدري
املنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية، 
ــكل أساسي ملالحقة نشطاء حماس  وبش
ــدون  اجملن ــع  اإلجرامية.خض ــات  والعصاب
ــة اخملابرات املركزية  ــص من قبل وكال للفح
ــرائيلية واألردنية قبل  ــن اإلس ــزة األم وأجه
تدريبهم في األردن. وقال دايتون أمام حشد 
في معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى 
في عام ٢٠٠٩: «ما أنشأناه هو رجال جدد». 
ومع ذلك، فإن قوى األمن الفلسطينية التي 
ــرف عليها دايتون متهمة من جماعات  أش
ــان بقمع املتظاهرين احملتجني  حقوق اإلنس
ــات عباس في الضفة الغربية،  على سياس
ــتوى  ــى بني صفوف فتح. رمبا يكون مس حت
ــم متهمون  ــض، لكنه ــد انخف ــة ق اجلرمي

بإقامة دولة بوليسية.
االقتحامات اإلسرائيلية ِّـدن 

الضفة ال تنتهي
ــى  عل ــطينية  الفلس ــلطة  الس ــد  تعتم
أداء  ــي  ف ــرائيلي  اإلس ــش  اجلي ــة  موافق
ــؤون  ــية وهي إدارة الش ــا األساس وظيفته
ــي ظل ظروف  ــة لرعاياها ف ــة واألمني املدني
ــرائيل على  ــيطر إس ــديدة التقييد. تس ش

ــر اقتصادها،  ــة الغربية، وتدم حدود الضف
بينما تقتحم بانتظام مناطق يفترض أنها 
ــتار العمليات األمنية. ــيادة حتت س ذات س
ــر املتوازنة منظمة  ــذه املعادلة غي قادت ه
ــط  الضغ ــى  إل ــطينية  الفلس ــر  التحري
ــى االلتزام  ــرائيلية عل حلمل احلكومة اإلس
الدولي.  ــون  والقان ــابقة  الس ــا  باتفاقياته
وشملت هذه اجلهود الدبلوماسية السعي 
ــدة،  املتح األمم  ــراف  اعت ــى  عل ــول  للحص
ــات الدولية، وتقدمي  ــام إلى املنظم واالنضم
ــكاوى إلى محكمة العدل في الهاي، بل  ش
ــها كليًا؛ مما  ــى التهديد بتفكيك نفس حت
يجعل إسرائيل مسؤولة وحدها عن حوالي 
ــون حتت االحتالل،  ٥ ماليني شخص يعيش

ا التفاقيات جنيف. وفقً
بداية التململ

اآلن  ــا  مختلف ــون  يك ــد  ق ــع  الوض ــن  لك
ــلطة  ــرة، رفضت الس ــهر األخي ففي األش

ــل الضرائب التي  ــطينية قبول حتوي الفلس
ــدأ هذا  ــة عنها. ب ــرائيل نياب ــا إس جتمعه
ا تقول إن  ــرائيل مبلغً ــد أن اقتطعت إس بع
ــطينية تعطيه لعائالت  ــلطة الفلس الس
ــجون  الس ــي  ف ــطينيني  الفلس ــرى  األس
ــوا على  ــن قتل ــك الذي ــرائيلية، وأولئ اإلس
ــتوطنني،  ــرائيلية واملس ــدي القوات اإلس أي
ــجنوا  ــن قتلوا أو س ــطينيني الذي والفلس
ــرائيليني.كما  ــى اإلس ــم عل ــد هجومه بع
الفلسطينية  ــلطة  الس يتقاضى موظفو 
ــر، بعد أن  ــم فقط منذ فبراي ــف رواتبه نص
ــاعدات  ــت الواليات املتحدة كل املس قطع
للفلسطينيني للضغط عليهم للموافقة 
ــف عنها  على صفقة القرن التي لم يكش
ــي دونالد  ــس األمريك ــل الرئي ــن قب ــد م بع
ــطينية  الفلس ــلطة  الس ــدرك  ترامب.ت
ــات الناجمة  ــن االضطراب ــم اخملاوف م حج
ــي والوضع االقتصادي  عن اجلمود السياس
ــب ضباط  ــع، لقد انقل ــي الواق ــيئ. ف الس
ــرائيليني  ــن يتواصلون مع اإلس ــن الذي األم
ــة  ا لدراس ــك وفقً ــان، وذل ــي بعض األحي ف
ــري، ففي  ــر وغيث العم ــري زيلب ــا ني أجراه
ــة من عمليات الطعن والهجمات  أوج موج
ــطينيون،  ــيارات التي قام بها الفلس بالس
ــرائيليني أفراد  ــى اإلس ــداء عل ــذ ١٣ اعت نف
ــطينية.في مقابلة  ــوات األمن الفلس من ق
ــز، حذر رئيس  ــه مع صحيفة نيويورك تامي ل
الوزراء أشتيه من أنه إذا استمرت إسرائيل 
ــا نيابة  ــب التي جتمعه ــي حجب الضرائ ف
ــد يعني  ــطينية، فق ــلطة الفلس عن الس
ــزة األمنية  ــريح أعضاء من األجه ذلك تس
ــل  واص ــك،  ذل ــدث  ح إذا  ــطينية.  الفلس
ا على  ا ساخنًا جدً ــيكون «صيفً اشتية، س
كل املستويات».الكثير من عمليات الطعن 
ــطينيون إن  والدهس نفذها رجال أمن فلس
السلطة الفلسطينية بحاجة ماسة إلى 
ــي كانت ترفضها، وال  عائدات الضرائب الت
ــريح بعض من  ــتبدأ في تس ــك أنها س ش
ــود عدد أقل  ــا األمنية قريبًا. ومع وج قواته
ــح جماح  ــوارع لكب ــي الش ــن القوات ف م
ــرج  ــن أن تخ ــة، ميك ــات الداخلي االضطراب
ــت احلالي،  ــيطرة. في الوق ــن الس األمور ع
ــطينية وإسرائيل  يبدو أن السلطة الفلس
.في  ــيضرب أوالً تنتظران ملعرفة من الذي س
ــدو أن إدارة ترامب انحرفت  ــون ذلك، يب غض
ــالفها، الذين  ــلكه أس ــار الذي س عن املس
ــيق  ــتمرار التنس ــان اس ــى ضم ــعوا إل س
األمني بني اجلانبني. في وقت سابق من هذا 
ــزة األمن  ــتهدف متويل آخر أجه ــام، اس الع
الفلسطينية عندما دخل قانون مكافحة 
ــذ. توقف  ــز التنفي ــي حي ــاب األمريك اإلره
ــاعدة من  ــن قبول املس ــطينيون ع الفلس
ــاة، ألنه مبوجب  ا من املقاض ــنطن خوفً واش
ــع أي حكومة  ــد تخض ــد، ق ــون اجلدي القان
تقبل أمواالً من واشنطن لقوانني مكافحة 
ــن  األم ــاع  قط كان  ــة.  األمريكي ــاب  اإلره
الفلسطيني يتلقى في السابق حوالي ٦٠ 
مليون دوالر سنويًا من احلكومة األمريكية.

سياسات ترامب تزيد الوضع 
تدهورا

ــي مجموعة  ــي، احمللل ف ــارق باكون ــال ط ق
ــة: «أعتقد أن إدارة ترامب قد  األزمات الدولي

ــم ظنوا أن  ــف. فلعله ــاءت تقدير املوق أس
ــلطة الفلسطينية  ــعهم إجبار الس بوس
ــجيل  على تقدمي املزيد من التنازالت، أو تس
نقاط سياسية على املستوى احمللي، لكنها 

جاءت بنتائج عكسية بالنظر إلى استعداد 
السلطة الفلسطينية للتخلي عن املبلغ 
ــرف أن الواليات املتحدة  ــل، ألنها تع بالكام
ــي ينهار».يبدو أن  ــيق األمن ــدع التنس لن ت

ترامب، الذي يركز على السياسة الداخلية 
وااللتزام مبساعدة رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
ــادة انتخابه في  ــي إع ــو ف ــني نتنياه بنيام
ا  ــيكً ــبتمبر (أيلول)، يكتب لنتنياهو ش س
ــي عدم  ــه ضمنيًا ف ــاض، ويثق في ــى بي عل
ــة في املنطقة.  ــرار باملصالح األمريكي اإلض

ــدو عليه.  ا مما تب ــدً ــور أكثر تعقي ــن األم لك
فبسبب السياسة الداخلية ومقدار الدعم 
ــض، قد يتخذ  ــن البيت األبي ــدود م غير احمل
ــوات ذات عواقب بعيدة املدى  نتنياهو خط
ــزاء من الضفة  ــة، مثل ضم أج في املنطق
ــى  ــا حت ــرارات يعارضه ــي ق ــة – وه الغربي
مستشاروه العسكريون واالستخباراتيون.
ــلطة  ــدي: «احلقيقة هي أن الس يقول اجلن
ــتخدمت األمر في  ــد اس ــطينية ق الفلس
ــرائيل،  ــتفادة من إس املاضي كتهديد لالس
لكن هذه املرة لديها أزمة مالية حقيقية». 
ــل األمريكي.  ــدوا التموي ــاف: «لقد فق وأض
ــرت  ــد اضط ــة – لق ــس للغاي ــع يائ الوض
ــض  خف ــى  إل ــطينية  الفلس ــلطة  الس
ــني. وهذا  ــب املوظفني العمومي ــف روات نص
ــيق  ــرًا».كان إنهاء التنس ا كبي ــل تهديدً ميث
ــلطة  ــا آخر تهديد تلقيه الس األمني دائمً
ــر  ــى أكث ــل حت ــد حتمّ ــطينية  وق الفلس
األحداث فظاعة. عندما توفي زياد أبو عني، 
ــة في عام  ــطيني، بنوبة قلبي ــر الفلس وزي
ــد تعرضه لالعتداء من قبل جندي  ٢٠١٤ بع
إسرائيلي، واصلت السلطة الفلسطينية 
ــرائيل في القضايا األمنية.  التعاون مع إس
ــن األحداث األخرى  ــت احلدث، والعديد م أثب
ــطينيني بسبب  ــملت مقتل فلس التي ش
القوات اإلسرائيلية، مدى مركزية التنسيق 
ــلطة الفلسطينية.  األمني بالنسبة للس
ــع القوات  ــيق م ــد وصف عباس التنس فق
ــة  األمني ــائل  املس ــأن  بش ــرائيلية  اإلس
ــل للتفاوض».في عام  ــدس وغير قاب بـ«املق
ــطيني  ــس املركزي الفلس ــا اجملل ٢٠١٥، دع
ــذي ملنظمة  ــى جهاز تنفي ــو ثاني أعل – وه
ــطينية – إلى إنهاء التعاون  التحرير الفلس
ــذ التوصية.  ــرائيل. لم تنف ــع إس األمني م
ــاز األمن  ــم جه ــام ١٩٩٣، ازداد حج ــذ ع من
ــق  ــوم، تنف ــوذه. والي ــطيني وزاد نف الفلس
ــى األمن أكثر  ــطينية عل ــلطة الفلس الس
ــى التعليم والصحة والزراعة  مما تنفقه عل
مجتمعني. وقبل أن تقطع الواليات املتحدة 
ــلطة الفلسطينية،  ــاعدات عن الس املس
ــاعدات  تلقى قطاع األمن حوالي ثلث املس
ــطينيني.في  للفلس ــة  املقدم ــة  اخلارجي
ــتطالع للرأي أجري مؤخرًا قال ٦٥٪ من  اس
ــطينيني إنهم يريدون من السلطة  الفلس
ــيق  ــن التنس ــى ع ــطينية أن تتخل الفلس
ــي، بينما قال ٧٨٪ إنهم ال يعتقدون أن  األمن
السلطة الفلسطينية ستتخذ مثل هذه 
اخلطوة على اإلطالق. قد يكونون على حق؛ 
ــيجعلها بال قيمة. يقول  فالقيام بذلك س
ــلطة  باكوني: «إن الغرض الوحيد من الس
ــطينيني  الفلس ــكان  الس إدارة  ــو  ه اآلن 
ــن خالل  ــرائيل، م ــالل إس ــني الحت اخلاضع
ــة حذرة  واجتماعي ــة  اقتصادي ــات  سياس
ــع، تعرف القيادة  ــع األمني».في الواق والقم
ــا  هدفه ــل  حتوي أن  ا  ــدً جي ــطينية  الفلس
ــى دولة ثنائية  ــتقلة إل من إقامة دولة مس
ــبيل الوحيد  ــو الس ــتركة ه القومية مش
ــرائيل.  ــى حكومة إس ــق عل ــط بح للضغ
ــأنه أن يهدد  ــد من ش ــل هذا اجله ــن مث لك
ــة  االقتصادي ــم  ومصاحله ــم  إقطاعيته
ــاد  ــع االقتص ــابك م ــي تتش ــة، الت اخملتلف
ــرائيلي. يقول اجلندي «أعتقد أن إنهاء  اإلس
التنسيق األمني هو آخر شيء يريده عباس. 
ــن  ــني آخري ــرح موظف ــه سيس ــد أن وأعتق
ــن مهم لبقاء  ــات أخرى، ألن األم في قطاع
ــده لتجنب  ــارى جه ــيبذل قص نظامه. س
ــول إلى ذلك املنزلق، لكنه قد ال يكون  الوص

قادرًا على جتنبه».
* كاتبة َّـ مجلة فورين بوليسي

الجيش اإلسرائيلي 
قواته ارتكبت خطأً 
غري مقصود بظنها 
أن قوات األمن 
الفلسطينية هي 
عناصر فلسطينية 
مسلحة

الضفة الغربية ال تدار من قبل السلطة الفلسطينية وحدها مثلما أقرت 
اتفاقيات أوسلو إذ تقوم القوات اإلسرائيلية بانتظام بمداهمة قرى ومدن الضفة

نتنياهو

رمضان

عباس

ــدس بامتياز  ــهر عراقي مق ــرارا ان متوز ش ــا م    قلن
فالثورات واالنتفاضات ال تغادر شمس متوز املشرقة 
ــالذا للفقير  ــم التموزية كانت م ــة قاس فجمهوري
ــف  ــتى االتهامات املؤس الذي خرج اليوم ورمي بش
ــراع بايجاد  ــرورة االس ــبقا بض ــا قد حذرنا مس انن
احللول السريعة واملتقنة لكن هل ضاعت كل آمالنا 
ــخط  ــض االحزاب بالس ــل فكرت بع ــالح وه باالص
ــعبي املتحصل من نقص اخلدمات ؟ ال نريد من  الش
ــن العقالء اصالح ما  ــذه الهوة ان تكبر بل نريد م ه
ــقيطا نحن  ــن اصالحه وال نريد حربا وقتال وتس ميك
نسعى الى اللحمة الوطنية والى تعزيز االواصر بني 
ــكاله.  ــذي ذاق الضيم بانواعه واش ــاء اجملتمع ال ابن
ــتقر  ــدون للعراق ان يس ــا ال يري ــن معه ــكا وم امري

امور  الى  فيسعون 
ــأنها عرقلة  من ش
ــات  االصالح كل 
ــي تراخت عنها  الت
ــوى  الق ــض  بع
وكانت  السياسية 
الرنانة  ــعارات  الش
ــض  للبع ــدارا  م
احلقيقة  في  ولكن 
ــك اوهام لم  كل ذل
تنتج شيئا مطلقا 
وكانت االمور تسير 
بشكل سيئ جدا . 

العراق هو البلد الوحيد الذي تتدخل فيه كل بلدان 
العالم وبشكل ملحوظ فبعض املسؤولني نائمون 
وآخرون مسافرون اما صوت املسؤول النزيه فمغيب 
ــقيط واحلكمة هي  ــوب هو عدم التس ــا . املطل متام
ــي حالة افضل .  ــيلة الوحيدة جلعل االمور ف الوس
ــة كان واضحا ومع التظاهرات ولكن  صوت املرجعي
ــو امر وارد  ــاف النفوس وه ــوف من تدخالت ضع اخل
ــروعا  ــن تبقى التظاهرات حقا مش ــد حدث ولك وق
ــتحيلة وال يتحجج  ــرعية ليست مس ومطالب ش
ــعب يريد  ــر احلكومة انتهى فالش ــض بان عم البع
خدمات كما قدم شهداء سجل اسماءهم التاريخ 
ــهرا ثوريا يصطبغ  ــيبقى متوز ش بحروف من نور وس

لونه بلون احلرية والشمس.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

كانت الشعارات الرنانة 
مدارا للبعض ولكن 
َّـ الحقيقة كل ذلك 
اوهام لم تنتج شيئا 
مطلقا وكانت االمور 
تسري بشكل سيئ جدا

لماذا يصر عباس على التنسيق األمني مع إسرائيل رغم كل عيوبه
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إن كالً من إسرائيل 

والسلطة الفلسطينية 

في أمس احلاجة إلى 

بعضهما البعض؛ إذ إن 

األولى حتتاج التنسيق 

األمني مع األخيرة لوأد 

أي انتفاضة في الضفة 

الغربية، في حني ال 

ميكن لألخيرة التخلي 

عن التمويل القادم من 

إسرائيل، وإال انتهى 

وجودها. بعد منتصف 

ليل ١١ حزيران املاضي، 

الحظت قوات األمن 

الفلسطينية سيارة 

مشبوهة تسير في 

الظالم خارج إحدى 

قواعدها. فاقترب 

أفرادها للتحقق من 

األمر، ليفاجأوا بوابل 

من النيران من قوة 

إسرائيلية متخفية باجتاه 

مقر لألمن الوقائي؛ مما 

أسفر عن إصابة ضابط 

فلسطيني. ما حدث بعد 

ذلك هو موضع نزاع، إذ 

زعم اجليش اإلسرائيلي 

أن قواته ارتكبت خطأً 

غير مقصود بظنها أن 

قوات األمن الفلسطينية 

هي عناصر فلسطينية 

مسلحة، وتبع ذلك تبادل 

إلطالق النار.

* دالـيــــا حـتــوقـــــة
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ــاب في منطقة محددة  ــة ضد اإلره خاضت مصر معارك شرس
ــنوات، وما زالت مستمرة، وبال مؤشرات على  ألكثر من ثماني س
ــدة منفردة، ال قوى دولية  ــرب نهايتها. إنها تخوض احلرب اجمله ق

تدعمها، وال رأي عام عاملي يشرح موقفها.
ــه بقوة، وجندت  ــر من اإلرهاب، وواجهت ــوال عقود، عانت مص ط
ــا كان يضرب على  ــة ومبدعيها، وعندم ــه مقدرات الدول ملعارك
طول ضفاف النيل من اجلنوب إلى الشمال في عقدي الثمانينات 
ــتيقظ وتنام في  ــبه جزيرة سيناء تس ــعينات، كانت ش والتس
ــا، وال حكومة تلتفت إلى تنميتها،  ــكون تام، ال إرهاب يعرفه س
ــلمت وتراجعت نهاية  ــات، واستس ــا قضي على اجلماع وعندم
ــالم تام قبل أن ينتقل اإلرهاب إلى  عام ١٩٩٧، مضت مصر في س
سيناء، ويسكن فيها ١٥ عاماً إلى يومنا هذا، والبداية عبر ثالثة 
ــياحية،  ــوام ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ و٢٠٠٦ ضربت املواقع الس ــوادث أع ح
وخلفت العشرات من الضحايا السياح، وكانت كما الوالدة؛ كل 
ــياً على مصر، اإلرهاب استهدف  ــهر. كان األلم قاس تسعة أش

تاج سياحتها وينبوع اقتصادها.
ــس جبلية صعبة  ــبة للفوضى تضاري ــيناء بيئة مناس بدت س
ــرائيل سمح بانتشار  ــالم مع إس وغياب أمني فرضه اتفاق الس
جتارة غير مشروعة بدأت بالسالح فاخملدرات، وقادت إلى اإلرهاب. 
ــاً جيداً  ــالً مالي ــك التجارة دخ ــت تل ــنوات األولى كان ــي الس ف
ــالح  ــن، من جتار إلى عاملني. واجهت مصر الس ــني كثيري ملنتفع
ــات، وصدرت أحكام  ــمياً، وأوقف املئ ــدرات، فبدأ اإلرهاب رس واخمل
ــب الرئيس مبارك  ــجن الكثير، وتالياً ذه ــرات وس بإعدام العش
ــيناء، موقفاً أحكام اإلعدام،  ــاملة مع س إلى حلني؛ مصاحلة ش
ــراح محكومني، وأفسح جلماعة «اإلخوان» ليدخلوا  ومطلقاً س
البرملان عام ٢٠٠٥، وبعدها عاشت سيناء سالماً شامالً خمسة 
ــلطة في إعادة ضبط الوضع في شبه  أعوام، جنحت خالله الس
ــيء مطلع عام ٢٠١١، وتتحول قوى  ــرة، قبل أن ينهار كل ش اجلزي
ــة املؤملة، وجاء  ــدف أول للعمليات اإلرهابي ــن واجليش إلى ه األم
ــجناء بصفقة لصالح  ــي، وأعفى عن الس ــم الرئيس مرس حك
ــور األمن، وارتفعت وتيرة اإلرهاب  «اجلماعة»، وطار حكمه فتده
ــي األعوام  ــبه يومي، وف ــبوقة، وبانتظام ش ــى درجة غير مس إل
ــلطة من حتييد اجلماعات اإلرهابية، وحصر  األخيرة، متكنت الس
ــطتها،  ــت جنوبها من أنش ــيناء، فجنب ــمال س وجودها في ش
ــا زال ينزف  ــها وأمنها م ــياحية، لكن جيش وحمت مدنها الس
ــيناء، ما  ــة.  وعلى رغم طول زمن اإلرهاب في س ــات مؤذي بهجم
ــر إال بالقليل وفي  ــارج وجدان املصريني، وال حتض ــت حربها خ زال
ــف على ضحايا اجليش واألمن، والنقد  حدود األخبار، وعند األس
ــيناء املعزول عسكرياً، معزوالً  ــمال س جلماعة «اإلخوان». بدا ش
متاماً عن هموم املواطن، وإلى يومنا لم حتول مصر حربها هذه إلى 
ــاب العقود املاضية،  ــاملة، كما فعلت في إره قضية وطنية ش
ــرة عام ٢٠١١، قد باتوا  ــن العاش ــهد من كانوا في س واليوم نش

وقوداً لهذه احلرب املديدة.

فارس بن حزام 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــا  احتجاجه ــني  الص ــت  أعلن
ــميا على موافقة الواليات  رس
ــى  عل ــة  األمريكي ــدة  املتح
ــى تايوان  ــلحة إل ــات أس مبيع
ــاري دوالر  ــاوز ملي ــة تتج بقيم
ــدث  املتح ــال  وق ــي.  أمريك
ــة  الصيني ــة  اخلارجي ــم  باس
ــس الثالثاء:  ــوانغ، ام غينغ ش
ــوان  ــلحة لتاي ــات األس «مبيع
ــى  عل ــرا  خطي ــداء  اعت ــل  متث
القانون الدولي، وأبسط أعراف 
ــة،  الدولي ــات  العالق ــني  وقوان
ــة  ــذا االعتداء على سياس وه
ــك  وكذل ــدة،  املوح ــني  الص
الصينية  ــة-  األمريكي اللجنة 
ــتركة». وأضاف املتحدث:  املش
ــافر في  ــا تدخل س »ذلك أيض
ــني،  للص ــة  الداخلي ــؤون  الش

ــيادة،  بالس ــررا  ض ــدث  ويح
ــتركة»،  املش ــن  األم ــح  ومصال
ــن احتجاجنا  ــا: «أعربنا ع متابع
ــديد على هذه األفعال، ولقد  الش
ــلمنا اجلانب األمريكي خطابا  س
ــأن». وأعلنت  ــذا الش ــا به صارم

اخلارجية األميركية في وقت مبكر 
ــاع «بنتاغون»  موافقة وزارة الدف
ــلحة  أس ــع  لبي ــة  صفق ــى  عل
ــوان،  ــار دوالر لتاي ــة ٢٫٢ ملي بقيم
ــات أبرامز، وصواريخ  تتضمن دباب
ستينغر، ومعدات متعلقة. كما 

ــن القومي  ــار األم ــن مستش أعل
ــون إن بالده  ــون بولت األمريكي ج
مصممة على الوفاء بالتزاماتها 
بحماية تايوان من تصرفات بكني. 
ــرة  ــة صغي ــون مبدون ــب بولت وكت
ــتفزازات  ــى «تويتر»: أن «االس عل

ــن تغزو  ــة ل ــكرية الصيني العس
ــوان،  ــي تاي ــول ف ــوب والعق القل
لكنها ستقوي عزم الناس الذين 
ــة في جميع  ــدرون الدميقراطي يق
ــاف: «قانون  ــاء العالم». وأض أنح
ــوان والتزامنا  ــع تاي ــات م العالق

ــلت الصني  ــه واضح». وأرس جتاه
ــرارا  ــة م ــرات حربي ــفنا وطائ س
ــالل تدريبات في  ــوان خ ــول تاي ح
ــنوات املاضية وسعت لعزل  الس
ــص احللفاء  ــا بتقلي ــرة دولي اجلزي
ــا.  له ــني  املتبق ــيني  الدبلوماس

ــدة  املتح ــات  الوالي ــلت  وأرس
ــبوع املاضي سفنا تابعة  األس
للبحرية وخفر السواحل عبر 
مضيق تايوان في إطار زيادة في 
وتيرة التحركات عبر املر املائي 
ــم معارضة  ــتراتيجي رغ االس
ــوان واحدة  ــد تاي ــني. وتع الص
ــدة  ــالف املتزاي ــاط اخل ــن نق م
املتحدة  ــات  والوالي الصني  بني 
والتي تشمل أيضا حربا جتارية 
ــوة  ــدا للق ــتعراضا متزاي واس
ــني  ــر الص ــي بح ــة ف الصيني
اجلنوبي. وتشهد العالقات بني 
ــرا منذ عام  ــني وتايوان توت الص
ــيطرت  ــني عندما س ١٩٤٩، ح
ــا احلزب  ــي يقوده ــوات الت الق
بالقوة،  ــوان  تاي ــى  القومي عل
ــرب  ــي احل ــم ف ــب هزميته عق
ــني  وتدش ــني،  بالص ــة  األهلي
اجلمهورية الصينية في اجلزيرة. 
ــتقالل  باس ــني  بك ــرف  تعت وال 
ــوان، وتعتبر أن اجلزيرة جزء من  تاي
ــي حني ال  ــة، ف ــي الصيني األراض
تعترف تايوان باحلكومة الصينية 

املركزية.

وكاالت / البينة الجديدة
رد أمير قطر، الشيخ متيم بن حمد آل 
ــاب ترامب، الذي وجه  ثاني، على خط
فيه الشكر إلى الدوحة، بحديثه عن 
ــتثمارات القطرية في  ــاون واالس التع

الواليات املتحدة.
ــي كلمة ألقاها  ــال أمير قطر في ف وق
خالل مأدبة عشاء أقامها وزير املالية، 
ــني، موجها كلماته  ــتيفن منوتش س
ــات املتحدة وقطر،  إلى ترامب: «الوالي
ــن  ــاء، فنح ــاء وأصدق ــركاء وحلف ش
نعمل معا على القضاء على اإلرهاب 
ــان عالم أكثر  ــه، وضم ــادر متويل ومص
ــعة  ــد أن توس ــا، وأعتق ــلما وأمان س

قاعدة العديد أبرز دليل».
ــي في  ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــع متي وتاب
ــت  ــع «فاك ــا موق ــل نصه ــة نق كلم
ــارك أيضا  ــا نتش ــز»: «لكننا أيض بي
ــدة هنا،  ــات خيرية عدي ــي مؤسس ف
أن  ــا  ــى، كم القدام ــني  احملارب ــم  لدع
ــي يخلق االستقرار  السياس تعاوننا 
ــتمر  ــة، وسيس ــة االقتصادي والتنمي
ــي البحث عن املزيد من فرص  بلدانا ف
الرخاء املشترك».  ــتثمار لتعزيز  االس
ــرع  ــدة من أس ــر واح ــتمر: «قط واس

االقتصاديات منوا في الشرق األوسط، 
ــزء من جناح  ــركات األمريكية ج والش
قطر وتطورها، ولدينا تاريخ طويل في 
ــوارد والنفط والغاز،  تبادل اخلبرات وامل
لذلك بلدينا من كبار مصدري الطاقة 

في العالم».
ــه التعاون  ــتطرد: «لعل أبرز أوج واس
ــركاتنا االقتصادية في تنظيم  هو ش
ــر و٢٠٢٦  ــم ٢٠٢٢ في قط كأس العال
في الواليات املتحدة، وهو ما سيخلق 
ــن بنحو ١٨٥  ــتثمارات في البلدي اس
ــيخلق أكثر من نصف  مليار دوالر، وس
مليون وظيفة أمريكية، أما بالنسبة 
ــي أن أمريكا هي املصدر  لقطر فيكف
األول لوارداتنا». وتابع ضاحكا:»ينبغي 
أن تكونوا جميعا سعداء، خاصة أنت 
سيادة الرئيس (ترامب)، عندما تسمع 
ــاك عجزا جتاريا بني بلدينا، وأننا  أن هن
ــذا العجز ويدعم اقتصاد  من يدعم ه
ــن نتطلع إذن  ــات املتحدة، فنح الوالي
ــراكة والتحالف  ــتمرار هذه الش الس

والصداقة بني بلدينا».
ــال في نفس املأدبة  وكان ترامب قد ق
ــاعدت أمريكا في توسعة  إن قطر س
ــكرية، مضيفا:  قاعدة العديد العس

ــل إلى ٨  ــتثمار ما يص ــد كان اس «لق
ــارات دوالر جديدة، ونحمد اهللا أنه  ملي
كان في الغالب من أموالكم وليست 

أموالنا».
واستطرد ترامب ضاحكا: «في الواقع 
ــت من  ــا كان ــول إن كله ــن أن نق ميك

أموالكم وليست أموالنا».
ــت أن أمير البالد  وكانت قطر قد أعلن
ــات املتحدة  ــى الوالي ــارة إل ــيبدأ زي س
ــوم ٩ يوليو/متوز  ــة بدءا من ي األمريكي

اجلاري.

ــاء القطرية إلى  ــارت وكالة األنب وأش
ــي الزيارة «أوجه  ــر قطر بحث ف أن أمي
ــتراتيجي القائم  تطوير التعاون االس
ــف اجملاالت،  ــي مختل ــن ف ــني البلدي ب
وتبادل اآلراء حول أبرز املستجدات في 

املنطقة والعالم».
ــي يونيو/ ــض، ف ــت األبي ــن البي وأعل

ــتتناول الروابط  ــران، أن الزيارة س حزي
االقتصادية واألمنية إلى جانب قضايا 

مكافحة اإلرهاب.
ــكر الرئيس األمريكي، دونالد  كما ش

ــيخ متيم بن  ــر قطر، الش ــب، أمي ترام
ــا وصفه من  ــى م ــي، عل ــد آل ثان حم
دعم واستثمارات كبيرة بني البلدين، 
ــره الناس منذ  ــيرا إلى حدث لم ي مش
ــى: «لقد كان هذا  ــرة طويلة. ومض فت
ــرا رائعا،  ــد كان أم ــل بكثير، لق أفض
وكنت صديقا رائعا، وأنا أقدر ذلك لك، 
واتطلع لرؤيتكم غدا، وسنجري بعض 
ــكرا لكم، شكرا  احملادثات اجليدة… ش
جزيال لكم جميع على وجودكم هنا، 

شكرا لكم».
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وكاالت / البينة الجديدة
قال القائد العام حلرس الثورة 
ــران تتعرض  ــالمية، إن إي اإلس
ــن الضغوط  ــد م ــى ح ألقص
ــني  ــدو. وأضاف حس ــن الع م
ــل في  ــدو وص ــالمي أن الع س
ــى  إل ــه  وضغوط ــه  تهديدات
ــد  ح ــى  «إل ــة،   درج ــى  أقص
ــباع ولم يعد قادرا على  اإلش
ــب وكالة  ــر من هذا، حس أكث
ــن  ــا» اإليرانية. وأكد حس «إرن
سالمي أن استراتيجية العدو 
ــث  ــرت «بحي ــران تغي ــاه إي جت
ــرب في كل  ــح جبهات احل فت
ــه  ــتخدم قدرات ــن واس امليادي
ــة  واالقتصادي ــكرية  العس
ــا». ملواجهتن ــة  واالجتماعي

ــرس الثوري  ــح قائد احل وأوض
ــتتفوق على العدو  أن إيران س
ــل.وكان  الطوي ــدى  امل ــى  عل
ــة  منظم ــم  باس ــدث  املتح
ــة،  اإليراني ــة  الذري ــة  الطاق
ــد أعلن،  ــروز كمالوندي، ق به
ــتوى  ــت مس ــران رفع أن طه
تخصيب اليورانيوم إلى أعلى 
ــدد كمالوندي  ــن ٣٫٦٧٪. وه م
بأن إيران ستقوم بزيادة نسبة 
ــوم لـ٢٠٪،  ــب اليوراني تخصي
ــة  ــة الثالث ــار املرحل ــي إط ف
باالتفاق  ــا  التزاماته ــض  خلف
ــال كمالوندي، في  النووي. وق
ــة  هيئ ــا  نقلته ــات  تصريح
ــون اإليرانية:  ــة التلفزي اإلذاع
 ٪٢٠ ــتوى  مبس ــب  «التخصي

ــي املرحلة  ــدى اخلطوات ف إح
ــض االلتزامات». ــة خلف الثالث
ــدي أن «زيادة  ــاف كمالون وأض
عدد أجهزة الطرد املركزي في 
املنشآت النووية أحد خياراتنا 
لتقليص تعهداتنا في االتفاق 
ــة الثالثة». النووي في املرحل
لتقليص  ــا  «خطواتن ــع:  وتاب
ــي االتفاق النووي  التزاماتنا ف
ــط  مخط ــن  ضم ــة  موضوع
زمني هو شهرين لكل مرحلة. 
ــهرين ويوم  ــا ش ــن صبرن نح
ــة الثانية». أمس بدأنا املرحل
وأضاف: «يوم أمس أعلنا ذلك 
ــبة  ــذ الصباح رفعنا نس ومن
تخصيب اليورانيوم إلى أعلى 

من ٣٫٦٧٪».
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 وكاالت / البينة الجديدة
ــد  ــي اجلدي األوكران ــس  الرئي ــرب  أع
فولودميير زيلينسكي عن استعداده 
للقاء نظيره الروسي فالدميير بوتني، 
ط  كما طلب من قادة غربيني التوسّ

بينهما.
ه كالمي الى الرئيس  وقال: «أودّ أن أوجّ
الروسي فالدميير بوتني. هل نحن في 
ــدث؟ نعم. لنقم  ــة الى أن نتح حاج

بذلك».
ــي  ف ــاء  اللق ــون  يك أن  ــى  ال ــا  ودع
ــد  ــي دونال ــس األميرك ــور الرئي حض
ــني آخرين. واقترح  ترامب وقادة غربي
ــبه جزيرة القرم  ــة ملف ش مناقش

ــكو، والنزاع في  تها موس التي ضمّ
ــرق أوكرانيا، حيث تواجه القوات  ش
ــني  ــني مدعوم انفصالي ــة  األوكراني
ــاف: «لنناقش ملَن  ــيا. وأض ــن روس م
ــو غير متواجد في  هي القرم ومن ه
ــارة الى  ــة الدونباس»، في إش منطق

شرق أوكرانيا.
ــالم التي تضمّ  وتعثرت عملية الس
أملانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا. وقال 
ــي إميانويل ماكرون  ــس الفرنس الرئي
ــد محادثات  ــي إن عق ــهر املاض الش
ــاركة  ــون ممكناً، مبش ــدة قد يك جدي

الدول ذاتها.
لكن زيلينسكي اقترح أن تضمّ تلك 

احملادثات الواليات املتحدة وبريطانيا، 
وهما داعمتان لكييف. وقال: «أقترح 
ــات:  للمحادث ــي  التال ــكيل  التش
ــب وماكرون  ــني) وترام ــت (بوت أنا وأن
ــة تيريزا  ــوزراء البريطاني ــة ال ورئيس
ــة أنغيال  ــارة األملاني ــاي واملستش م
ط أي  ــقِ ــن ال نغيّر أو نس ــركل. نح م

صيغ ديبلوماسية».
ــني،  الكرمل ــم  باس ــق  ناط ــق  وعلّ
ــم إذا كانت هناك  ــالً: «علينا فه قائ
ــاء. هذه  ــد هذا اللق ــاالت لعق احتم
ــتُدرس،  ــادرة جديدة. بالتأكيد س مب
ولكن ال أستطيع اآلن التعبير عن أيّ 

ردة فعل».
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ــة،  اجلنوبي ــا  كوري ــت  نف
ــر  تقاري ــاء،  الثالث ــس  ام
ــة  ــالم ياباني ــائل إع لوس
تتهمها بنقل مواد يابانية 
ــي صناعات  ــتخدم ف تس
ــة  احلديث ــا  التكنولوجي
ــمالية،  الش ــا  كوري ــى  إل
ــت إلى وقف مثل هذه  ودع

التصريحات على الفور.
ــة  الصناع ــر  وزي ــدد  وش
ــوجن  ــي س ــوري اجلنوب الك
ــرورة  ض ــى  عل ــو  يون-م
ــورا عن إطالق  التوقف «ف
ــا  له ــاس  أس ال  ــم  مزاع
ــة»، وذلك في  ــن الصح م
نقلتها  ــة  صحفي ــادة  إف
وكانت  ــرز».  «رويت ــة  وكال
تقارير إعالمية حتدثت عن 
ــبهات حتوم حول نقل  ش
كوريا اجلنوبية لكمية من 
ــد الهيدروجني  مادة فلوري

ــى  ــان إل ــاج الياب ــن إنت م
وهذه  ــمالية.  الش ــا  كوري
املادة الكيماوية مشمولة 
ــر  تصدي ــود  قي ــن  ضم
ــي  ف ــو  طوكي ــا  فرضته
الفترة األخيرة على بيونغ 

يانغ.
ــان  الياب ــني  ب ــب  وش
ــالف  ــة خ ــا اجلنوبي وكوري
ــأن  بش ــي  دبلوماس
ــرية وقت  ــة القس العمال
ــالف الذي  ــرب، وهو اخل احل
ــدد بتعطيل اإلمدادات  يه
العاملية من رقائق الذاكرة 
وقالت  الذكية.  والهواتف 
طوكيو، األسبوع املاضي، 
ــود  القي ــدد  ستش ــا  إنه
ــالث مواد  ــى صادرات ث عل
ــة  ــي صناع ــتخدم ف تس
الهواتف  ورقائق  شاشات 
ــى  إل ــيرة  مش ــة،  الذكي

اخلالف مع سيئول. 



محمد صالح

الت التي تطرأ على  ال يستغرب املصريون التحوُّ
النخب السياسية بني احلني واآلخر، والتقلبات 
التي حتدث ملواقف أشخاص ينتمون خصوصاً 
إلى اليسار أو «الناصريني»، والتحالف أحياناً مع 
قوى سعت كثيراً إلى القضاء على اليساريني 
ــون اعتادوا  ــني» في آن معاً. فاملصري و«الناصري
هذه األمور والحظوا دائماً أن السنوات األخيرة 
ــادئ باملصالح  ــت املب ــات خلط ــهدت تقلب ش
ــاريني  ــهداً يضم اليس ــرزت مش ــى درجة أف إل

و»الناصريني» في صفوف «اإلخوان»!
يتذكر أبناء جيل السبعينات من القرن املاضي 
ــاريني  ــات التي جرت بني اليس ــم املواجه حج
ــني» بكل  ــة و»الناصري ــم الفكري ــكل ألوانه ب
ــوبني  أطيافهم التاريخية من جهة، وبني احملس
ــالمي» من  رف وقتها بـ «التيار اإلس ــا عُ على م
ــوان» ظلت  ــة «اإلخ ــرى، وألن جماع ــة أخ جه
ــذي خرجت منه  ــخ الوعاء ال ــدى التاري على م
ــلمة  ــخصيات متأس جماعات وتنظيمات وش
راديكالية، فإن اليساريني و «الناصريني» وجدوا 
ــي املقام األول إما  ــم دائماً ضدها ف أن معركته
ــة أو منهجية، كما  ــباب عقائدية أو فكري ألس
ــار، أو تاريخية وعملية  ــبة لليس ــال بالنس احل
وثأرية كما احلال عند «الناصريني». وزادت حدة 
املواجهة بني الطرفني بعد قرار الرئيس الراحل 
ــاء «اإلخوان»  ــادات إخراج رموز وأعض أنور الس
ــاحة من  ــح اجلماعة مس ــجون، ومن ــن الس م
ــائل  ــة للحركة والتنقل والظهور في وس احلري
اإلعالم والتعامل مع القطاعات الشعبية في 
ــراً أن السادات رغب  أنحاء البالد، إذ لم يكن س
ــيه  ــي مواجهة أعدائه أو خصومه أو منافس ف

ــتخدام  باس ــني»،  و»الناصري ــاريني  اليس ــن  م
ــف  ــة يخف ــة وحركي ــاً فكري ــوان» ذراع «اإلخ
ــن األهم أن  ــه األمنية، لك ــط على أذرع الضغ
ــاريني و»الناصريني» عرفوا وقتها احلجم  اليس
ــارع، أو قل  احلقيقي لقدرتهم على حتريك الش
ــعبيتهم مقابل القدرات التنظيمية  ضآلة ش
العالية لدى «اإلخوان» مالياً وشعبياً وحركياً. 
ــني»  ــاريني و «الناصري ــاً أن اليس ــب حق الغري
ــني: األولى ضد  ــة على جبهت ــوا املواجه واصل
ــاً بعد توقيع  ــادات، خصوص ــام حكم الس نظ
ــتقبال  ــرائيل وبعد اس ــع إس ــالم م ــاق س اتف
ــماح له باإلقامة  ــاه إيران رضا بهلوي والس ش
ــد «اإلخوان»  ــر، وعلى اجلانب اآلخر ض في مص

ــرى،  أخ ــلمة  متأس ــات  وتنظيم ــات  وجماع
خصوصاً في ساحة اجلامعات، إلى درجة أن من 
ــوا مشاهد  عاصروا تلك الفترة ال ميكن أن ينس
مطاردة طالب «اإلخوان» وفي أيديهم الكرابيج 
ــوم والعصي للطالب اليساريني  واجلنازير والش
ــراً أو ندوة، أو  ــا نظموا مؤمت ــني» إذا م و»الناصري
حتى وقفة أمام مجلة حائط! نعم، لم يتوقف 

ــيهم من  ــوان» يوماً عن التنكيل مبنافس «اإلخ
قوى املعارضة األخرى، ولعبوا طواعية دور ذراع 
السادات في إغالق كل منفذ وسد أي مساحة 
ــون».  «الناصري أو  ــاريون  اليس ــا  ــرك فيه يتح
ــهد وقوف  ــتغربوا مش بعض املؤرخني لم يس
ــني» خلف قادة  ــار أو «الناصري ــن اليس رموز م
ــهير، الذي عقد في  ــي املؤمتر الش «اإلخوان» ف
ــة مصر اجلديدة  ــدق «فيرمونت» في ضاحي فن
ــي تنافس فيها  ــية الت قبل االنتخابات الرئاس
ــفيق، ملناصرة األول  ــي وأحمد ش محمد مرس
ــحاً للثورة! لم تكن تلك  ودعمه باعتباره مرش
ــار إلى موقف  ــر مرة ينزلق فيها اليس أول أو آخ
ــادات على أيدي  ــزرٍ، فقبلها حني اغتيل الس م
ــعراء  ــلمني الراديكاليني، ألَّف بعض ش املتأس
ــاً وحكايات  ــد وقصص ــي وقصائ ــار أغان اليس
متجد ما فعله خالد اإلسالمبولي وباقي زمالئه 
ــتخدم  ــنوات اس ــني، وبعدها بس ــن اإلرهابي م
ــاريون و»الناصريون» املفردات ذاتها التي  اليس
ــن ترديدها للهجوم على  ــف «اإلخوان» ع ال يك
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي واإلساءة 
ــى أن صفحات «اإلخوان» على مواقع  إليه! حت
ــم التي تنفق  ــي وقنواته ــل االجتماع التواص
ــطنبول  ــن الدوحة واس ــر وتبث م ــا قط عليه
ــف هذا  ــادة مبواق ــف عن اإلش ــدن، ال تتوق ولن
ــاري وذلك القطب «الناصري»،  ــط اليس الناش
ــوان»،  ــة «اإلخ ــي مصلح ــا تصب ف ــرد أنه جمل
ــاء على  ــط اجلماعة لإلبق ــع خط ــم م وتتناغ
األوضاع ساخنة في مصر. يعتقد اليساريون و 
«الناصريون» والساعون إلى التغيير في مصر، 
ــتخدام  ــر ميكن أن يحدث من دون اس أن ال تغيي
ــوان»، لكنهم ال  ـــ «اإلخ ــعبي ل ــر الش الظهي
ــعبي،  ــآكل هذا الظهير الش ــون حجم ت يدرك
وال يصدقون أن «اإلخوان» إذا متكنوا سيعيدون 
الكرة مجدداً، وكما حدث في كل مرة سابقة، 
نْ يخالفهم فكرياً، وأولهم  وسينكلون بكل مَ
ــون» الذين يبدو  ــاريون ومعهم «الناصري اليس

وكأنهم أدمنوا التنكيل! .

 د. فايز أبو شمالة

جتري الترتيبات على قدم وساق داخل 
املؤسسة األمنية اإلسرائيلية بهدف 
ــطينية،  الفلس ــاع  األوض ــواء  احت
ــة  انتفاض ــر  تفج دون  ــة  واحليلول
ــزاء من  ــة ضم أج ــعبية في حال ش
ــمي،  ــكل رس الغربية بش ــة  الضف
ــس  ــع رئي ــغور موق ــة ش ــي حال أو ف
ــن االفتراض  ــلطة، من هنا ميك الس
ــرائيلي  ــس األركان اإلس أن جتول رئي
ــف كوخافي في منطقة رام اهللا،  أفي
ــطيني  ــع املليونير الفلس ــه م ولقائ
ــي الضفة  ــوق أراض ــار املصري ف بش
ــك موقع ولال  ــا ذكر ذل ــة، كم الغربي
ــن الترتيبات  ــي، لقاء جاء ضم العرب
اإلسرائيلية للساحة الفلسطينية، 
ــدف حتضير األرض  بل جاء اللقاء به
ــادي وأمني وحياتي  لكل تطور اقتص
ــته وتدبيره مع  ــي يتم دراس وسياس

اإلدارة األمريكية للمرحلة القادمة.
ــة رام  ــي ملنطق ــف كوخاف ــارة أفي زي
ــي تقديري  ــر جداً، وف ــان خطي اهللا ش
ــن زيارة  ــر خطورة م ــارة أكث ــذه الزي ه
ــاباك  نداف أرغومان رئيس جهاز الش
ــيد محمود عباس  ــرائيلي للس اإلس
ــس  رئي ــارة  فزي ــهر،  أش ــدة  ع ــل  قب
ــيادة  الس ــس  لتعك ــاءت  ج األركان 
ــدة  فاق األرض  ــى  عل ــرائيلية  اإلس
السيادة، وجاءت لتكشف عن حجم  
ــؤون  ــرائيلي في أدق ش ــل اإلس التدخ
ــاء جتوال  وج ــطينيني،  الفلس ــاة  حي
ــة رام اهللا   ــي منطق ــس األركان ف رئي

ــع تصريحات  ــل ميدانياً م ليتكام
جيسي غرينبالت عن أرض الضفة 
ــة، األرض التي  ــر احملتل ــة غي الغربي
ــطينيون  الفلس ــا  عليه ــازع  يتن
ــاط  نش ويتكامل  ــرائيليون،  واإلس
ــفير  ــع تصريح الس ــس األركان م رئي
األمريكي ديفيد فردميان الذي أيد ضم 

ــة إلى دولة  ــن الضفة الغربي أجزاء م
ــرائيلي، وتتكامل زيارة  االحتالل اإلس
ــنير،  ــس األركان مع تصريح كوش رئي
ــر  ــطينيني غي ــال: إن الفلس ــني ق ح
ــهم، لذلك  ــن على حكم أنفس قادري
ــرف اجلعبري  ــنير بتزويد أش قام كوش
ــة البحرين بأدق  ــوز ورش ــد أهم رم أح
ــرية  ــم التقارير الس ــل، وأه التفاصي
ــلطة الفلسطينية،  ــاد الس عن فس
ليشكل  اجلعبري مبلف الفساد مادة 
ــلطة  طعن قوية في ظهر قيادة الس

في رام اهللا.
ــطينية من  ــي القيادة الفلس فأين ه

ــري خطير  ــذا الذي يج ــذا؟ وه كل ه
ــام صعبة تنتظر  ــر إلى أي جداً، ويؤش
ــطينية، وهذه األيام  ــة الفلس القضي
ــى التصدي لها  ــة ال يقوى عل الصعب
ــى  ــوى عل ــرده، وال تق ــم مبف أي تنظي
مجابهتها أي شخصية فلسطينية، 
ــا خيوط  ــابك فيه ــام صعبة تتش أي
املصالح الشخصية لبعض فئات 
ــطيني مع اخليوط  اجملتمع الفلس
والتنظيمية لبعض  ــية  السياس
ــع  ــية، م ــخصيات السياس الش
لالحتالل  االستراتيجية  املصالح 
اإلسرائيلي، وكل هذا يفرض على 
ــطيني اليقظة  ــعب الفلس الش
ــة،  الوطني ــدة  بالوح ــاء  واالحتم
ــرار أن  ــى صاحب الق ــرض عل ويف
ــد  ــعب كي يفس ــأ إلى الش يلج
ــعب الفلسطيني  املؤامرة، فالش
ــادة تفجير اخملططات  دائماً هو م

العدوانية.
ــطينية  ــن هي القيادة الفلس فأي
صاحبة القرار في هذا الشأن؟ وأين 
هي التنظيمات الفلسطينية من 
هذه املؤامرة التي باتت مكشوفة؟ 
ــس  ــزي؟ واجملل ــس املرك ــن اجملل وأي
الوطني؟ وأين اللجنة التنفيذية؟ 
ــة؟ وأين اجمللس  ــة املركزي ــن اللجن وأي
ــريعي  ــن اجمللس التش ــوري؟ بل أي الث
ــاس؟ أيعقل  ــيد عب ــه الس ــذي حل ال
ــا يحاك ضد  ــل كل هؤالء عم أن يغف
القضية الفلسطينية؟ ألم يدرك كل 
ــك أن مواصلة التعاون األمني هو  أولئ
ــتظل بها  ــوداء التي يس الغيمة الس
أشرف اجلعبري ونداف أرغومان وبشار 
املصري وأفيف كوخافي وهم يحبكون 

املستقبل الزاهر للمستوطنني؟
ــى؟ وإذا كان  ــاذا تنتظرون؟ وإلى مت فم
ــامعكم  ــرع على مس ــذا ال يق كل ه

األجراس، فمتى ستقرع األجراس؟
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د. حسن زيد عقيل

ــي إيران،  ــالمية ف ــام الثورة اإلس منذ قي
ــة وحلفاؤها  ــات املتحدة األمريكي الوالي
ــة العداء ضد  ــون سياس الغربيون ميارس
الثورة اإلسالمية على مواقفها الرافضة 
ــوني  سكس  – ــو  االجنل ــتعمار  لالس
اإلسرائيلي لفلسطني. ايضا هذا العداء 
ــبب ما  ــي الغربي إليران كان بس األمريك
حتققه من إجنازات في علوم التكنولوجيا 
ــا تكنولوجيا  ــة. منه ــات احلديث والتقني
ــب اليورانيوم. نعلم ان اليورانيوم  تخصي
ــتخدام  التخصيب، صالح لالس العالي 
ــلحة النووية. لكن هذا  في صناعة األس
ــه توجد  ــداء. الن ــرر للع ــي أي مب ال يعط
ــار األسلحة  معاهدات دولية حتظر إنتش
ــة أو صنعها أو حيازتها. اال ان هذه  النووي
ــن حيازة  ــة، ال متانع م ــدات الدولي املعاه
ــب  تخصي ــتخدام  اس أو  ــب  تخصي أو 
ــلمية. هذا حق  اليورانيوم لألغراض الس
غير قابل للتصرف جلميع األطراف املوقعة 
ــى تلك املعاهدة منها جمهورية إيران  عل
ــالمية، فهي طرف في هذه املعاهدة  االس
منذ ١٩٧٠ “في استخدام الطاقة النووية 
ــن هذا ان  ــلمية“. االهم م لألغراض الس
ــو ٢٠١٥ اتخذ  ــس األمن في ٢٠ يولي مجل
ــرط  ــم ٢٢٣١ الذي ينهي “ش ــرارا بالرق ق
ــا خالل  ــل التي اتخذه ــق“ اخملج التعلي
الفترة من ٢٠٠٦ – ٢٠١٥. ان مسؤولي في 

ــض على دراية بها، أضف الى  البيت األبي
هذا ان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
ــي ان ايران  ــع الدول ــوا اجملتم ــة أبلغ الذري

ملتزمة بكل املعايير الدولية.
ــؤولون األمريكيون فجأة  ــار املس لكن اث
ــتخباراتية تقول  عن وجود معلومات اس
ــلحة  ــول على أس ــاول احلص ــران حت ان إي
ــة على ذلك. هذا  ــة، دون ان تقدم ادل نووي
ــة أو األخبار  ــن األخبار الزائف يدخل ضم
ــود الى حرب  ــذه ميكن ان تق الوهمية، ه
ــرائيل مشهورتان  أمريكا وإس حقيقية. 
عامليا بالكذب واإلفتراء و تقدمي معلومات 
ــتخباراتية خاطئة  . الهدف احلصول  اس
ــم  ــة  و دع ــة دولي ــرعية قانوني ــى ش عل
ــا على  ــرض عقوباته ــي لف ــي امم سياس
ــدة مليء  ــات املتح ــخ الوالي ــران . تاري إي
باملعلومات االستخباراتية اخلاطئة منذ 
ــن التاريخ  ــذ أمثلة م ــها ، و نأخ تأسيس
ــة عام ١٩٦٤  عندما  احلديث احلرب املزيف
ــون حرب  ــس جونس ــعلت ادارة الرئي اش
ــي خليج  ــادث عرضي ف ــن ح ــام م فيتن
تونكني عندما حصل اطالق نار بني زوارق 
ــى حاملة  ــمالية عل ــة لفيتنام الش دوري
الطائرات األمريكية يو إس إس مادوكس، 
ــتهدفني. لكن مت  رمبا لم يكونوا هم املس
ــل ادارة الرئيس  ــب باحلادث من قب التالع
ــور  للظه ــنطن  واش ــي  ف ــون  جونس
ــد وقعت، مع  ــت املعركة ق ــو كان ــا ل كم
ــتخباراتية مزيفة لدعم هذا  إشارات اس
ــرس للرئيس  ــتنتاج اعطى الكونغ االس
ــع  ــون ما يريده ، وهو تفويض واس جونس
ــتخدام القوة. وهذا بدوره مكن ادارة  الس
ــز الوجود  ــن تعزي ــون م ــس جونس الرئي
ــيع  ــي في فيتنام اجلنوبية وتوس األمريك
ــة  ــة األمريكي ــات القتالي ــاق العملي نط
ــى الكونغرس  ــة الى العودة ال دون احلاج
ــي عام ٢٠٠٣ جاء  ــول على اذن. وف للحص
ــتخدمت  دور جورج دبليو بوش، حيث اس
ــتخباراتية خاطئة  ــات اس إدارته تقييم

ــلحة الدمار الشامل العراقية.  حول اس
ــع إيران.  ــا ٢٠١١ واآلن م ــع ليبي وهكذا م
ــمة  ــذا مؤكد س ــة وه ــار املزيف ان االخب
ــة الدولية  ــمات العالقة االمريكي من س
ــا االن مختلفة  ــرة طويلة، لكنه منذ فت
ــي ميكن  ــا الت ــاعدها التكنولوجي اذ تس
ــو  الفيدي ــع  ومقاط ــور  الص ــق  تلف ان 
ــار  ــذا كب ــرف به ــخ. ويعت ــوت .. ال والص
 ، ــكان  األمري ــني  احلكومي ــؤولني  املس
ــوزارة  ــة االرهاب ب ــق مكافح مثل منس
ــال  ــفير داني ــة الس ــة االمريكي اخلارجي
ــيمون وغيرهم.  ــتيفن س ــني وس بنجام
ــة الكبرى االن ان الواليات  لكن الفضيح
ــعار  ــة تكرر هذا الش ــدة األمريكي املتح
ــلحة الدمار الشامل“ و حتته  املزيف “أس
ــران ٢٠١٩.  ــزو إي ــود عملية غ ــد ان تق تري
ــبب  ــي يعرف جيدا ان الس اجملتمع الدول
ــحاب الرئيس ترامب من  ــي إلنس الرئيس
ــني نتنياهو  ــاء لبنيام ــو إرض JCPOA ، ه
واللوبي الصهيوني املتخوف من التطور 
ــة  اجلمهوري ــهده  تش ــذي  ال ــتمر  املس
ــخ  للصواري ــا  وتصديره ــالمية  االس
ــرائيل وحلفائها  إس الباليستية ألعداء 
ــة املتحدة  ــارات العربي ــعودية واالم الس
ــة  ــار اهللا واملقاوم ــزب اهللا وانص ــل ح مث
الفلسطينية. رغم ان الصواريخ اإليرانية 
ــة. وال تخضع  ــت جزءا من االتفاقي ليس
ألي معاهدة دولية متعددة األطراف. حتى 
قرار مجلس األمن رقم  ٢٢٣١ الذي صادق 
ــو ٢٠١٥ كان يدعو  على JCPOA في يولي
ــاط يتعلق  إيران الى عدم القيام بأي نش
بالصواريخ الباليستية املصممة لتكون 
قادرة على حمل اسلحة نووية حتى عام 
٢٠٢٣ . لكن اليوجد توافق في اآلراء حول 
ــير هذه الصيغة الغامضة. كيفية تفس

ــت  ان الصواريخ اإليرانية تقليدية وليس
ــة وأمريكا  ــلحة نووي مصممة حلمل اس
تعرف ذلك. لكن الغضب االمريكي على 
ــبب عملية نقل الصواريخ  إيران كان بس

ــوب  ــوريا، جن ــراق، س ــى الع ــة ال اإليراني
ــطني واليمن. لدعم املقاومة  لبنان، فلس

الوطنية هناك .
ــم أي دولة  ــزود وتدع ــيء طبيعي ان ت ش
ــزود وتدعم حلفاءها  ــا، أمريكا ت حلفاءه

العربية  واالمارات  ــعودية  والس إسرائيل 
ــم حلفاءها  ــزود وتدع ــيا ت املتحدة، روس
ــران  ــني وإي ــذا الص ــال وك ــوريا وفنزوي س
ــف  وص  ٢٠١٨ ــبتمبر  س ــي  ف ــم.  وغيره
ــي  ــارين ف ــر املستش ــوك كبي ــان ه براي
ــخ  الصواري ــة  األمريكي ــة  اخلارجي وزارة 
ــتية اإليرانية بأنها “تهديد دائم  الباليس
حللفائنا وشركائنا، مبا في ذلك إسرائيل“. 
وانها تشكل قلقا خاصا للمنطقة. كما 
اتهم إيران بتزويدها حللفائها بالصواريخ. 
الغريب ان الساسة األمريكان لم يضعوا 
ــلحة  ــكل اس ــل، الم تش ــؤاال باملقاب س
ــامل والصواريخ االسرائيلية  الدمار الش
ــدا دائما و قلقا إليران وحلفائها في  تهدي
املنطقة؟ طاملا التهديد متبادل فإن كبح 

برنامج الصواريخ اإليرانية ال يبدو واقعيا 
ــة، حيث يحيط  ــروف احلالي في ظل الظ
بإيران وحلفائها قوى من األشرار، شرسة 
وفاقدة لكل القيم األخالقية واالنسانية 
ومسلحة بأحدث األسلحة األمريكية – 
ــد الدخول في حرب،  ــة. إيران ال تري االوربي
ــل الواليات  ــا من قب ــت عليه لكن فرض
ــدة، إيران ال تريد ان تدفع ثمن القرار  املتح
ــك االتفاق، وحتمل  ــي بانتهاك ذل االمريك
ــة لوحدها.  ــات االقتصادي ــاء العقوب اعب
ــني ما متليه  ــت موقفا متوازنا ب إيران تبن
ــا  ــة وم ــية الداخلي ــرورات السياس الض
ــي منها، هناك قوى  يطلبه اجملتمع الدول
ــية داخلية تدعو الى االنسحاب  سياس
ــدم  ــدة ع ــن معاه ــى م ــن JCPOA حت م
انتشار األسلحة النووية، بينما يضغط 
ــزام على  ــي بااللت ــع الدول ــا اجملتم عليه
ــدة.  ــن املعاه ــروج م ــدم اخل ــاق و ع االتف
ــة  ــج االيراني وهو ممارس ــذا جاء النه له
ــد التدريجي“، الذي ال يؤدي الى  “التصعي

احلرب، بل سيؤدي الى احلل السلمي. لذا 
ــقاط  ــب علينا النظر الى حادثت اس يج
ــدون طيار في  ــران لطائرة امريكية ب طه
ــياق، الذي يلزم إيران بالرد وعلنا  هذا الس
وبشكل واضح، كرادع واظهار لقدرتهم 
ــعبهم وأرضهم.  ــن ش ــاع ع ــى الدف عل
ــض التزاماتهم  ــا خططهم في خف ثاني
ــج  ــذا النه ــووي. ه ــاق الن ــب االتف مبوج
ــوف باخملاطر ، لكنها خطوة قدمت  محف
ــات أمام ادارة  ــا. إيران حققت جناح ثماره
ــة للرئيس روحاني  ترامب هذا يوفر فرص
ــنطن  ــات مع واش ــي محادث ــول ف للدخ
ــرة من خالل  ــب كثي ــران مكاس ــدى إي . ل
ــدة أكثر من  ــاوض مع الواليات املتح التف
مواصلة املواجهة. إذا دخل االيرانيون في 
مفاوضات، فيمكنهم بسهولة محاصرة 
محاوريهم األمريكان. حتما فريق ترامب 
سوف يواجه ضغطا من احللفاء االوربيني 
والدميقراطيني األمريكان، النهم يفضلون 
العودة الى الصفقة النووية اإليرانية، الن 

خروج ترامب من الصفقة دفعت الواليات 
ــرب كارثية.  ــى حافة ح ــدة للتو ال املتح
ــيصرون  لذا الدميقراطيون األمريكيون س
ــر ادارة ترامب غير واقعية  ــى ان معايي عل
ويجب التخلي عنها. حتى البيروقراطية 
ــيون في  ــي يقودها دبلوماس املهنية الت
ــتخبارات  ــة و محللو االس وزارة اخلارجي
ــيقفون ضد ادارة  وجنراالت البنتاغون س

ترامب .
ــة  ــرا مبصداقي ــررا كبي ــق ض ــب احل ترام
الواليات املتحدة األمريكية . كان االتفاق 
ــار  ــا ملنع االنتش ــا و ضمان ــازا تاريخي اجن
ــن الواليات املتحدة حربا  النووي. ولن تش
ــووي االيراني،  ــى البرنامج الن كارثية عل
ــه. كان اجلمهوريون  ــك ب طاملا مت التمس
ــنوات، ليس ألنها  ــوهون االتفاق لس يش
كانت صفقة سيئة، لكن ألن حزبهم لم 
يتفاوض عليها. في االخير الدميقراطيون 
ــيدعمون الصفقة النووية  األمريكان س

االيرانية، سواء وافق اجلمهوريون أم ال .

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

اِّـجتمع الدولي يعرف جيداً 
أن السبب الرئيس النسحاب 
  JCPOA الرئيس ترامب من
هو إرضاء لبنيامني نتنياهو 
واللوبي الصهيوني اِّـتخوف 
من التطور اِّـستمر الذي 
تشهده إيران

أين هي القيادة 
الفلسطينية صاحبة 
القرار َّـ هذا الشأن 
وأين هي التنظيمات 
الفلسطينية من هذه 
اِّـؤامرة التي باتت 
مكشوفة؟

لم يكن سراً أن السادات 
رغب َّـ مواجهة 
أعدائه أو خصومه أو 
منافسيه من اليساريني 
والناصريني باستخدام 
«اإلخوان» ذراعاً فكرية 
وحركية
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الفايننشــال تايمز: أردوغــان يلعب بالنار 
ويخاطــر بمنصبه َّـ حال تســبب بانهيار 

اقتصاد البالد

ــال  ــة الفايننش ــة صحيف ــاءت افتتاحي ج
ــان يوجه ضربة القتصاد  تاميز بعنوان ”أردوغ

تركيا“.
ــة الرئيس رجب  ــة إن إقال ــت الصحيف وقال
ــرف املركزي، مراد  ــب أردوغان حلاكم املص طي
ــتنعكس  ــينت، وتعيني نائبه مكانه، س تش

سلبا على االقتصاد التركي.
ــان ألكثر  ــا تعرض أردوغ ــت أنه بعدم وأضاف
ــارة في صناديق االقتراع، كان يجب  من خس
ــيما تلك  ــه توخي احلذر في قراراته الس علي

املتعلقة ”باقتصاد البالد الهش“.
ــي  ــس الترك ــرار الرئي ــة أن ق ورأت الصحيف
ــبت  املتهور بإقالة حاكم مصرف البالد الس
يثبت أنه ”لن يخفف من ميوله االستبدادية 

ــته االقتصادية غير  ــاح سياس ــح جم أو كب
التقليدية“.

ــتالم  ــا بصدد اس ــول إن تركي ــت بالق وتابع
ــية إس400-، التي  منظومة الصواريخ الروس
ا لطائراتها،  ترى واشنطن أنها تشكل تهديدً
ــت إن أنقرة ال  ــات املتحدة قال ــت الوالي وكان
ــة أس400- وطائرات  ــا امتالك منظوم ميكنه
ــن طراز إف35- في الوقت  مقاتلة أمريكية م

نفسه.
ــذه اخلطوة  ــى أن ه ــة إل ــارت الصحيف وأش
ــنطن،  ــبب ضررا بني دول الناتو وواش ستس
ــيء تريده تركيا اليوم هو  مضيفة أن آخر ش
ــادة الضغط  ــتثمرين أو زي ــة ثقة املس زعزع

على الليرة التركية.
ــدم  ــم يق ــان ل ــة إن أر دوغ ــت الصحيف وقال
ــة  ــبب إقال ــر لس ــمي يذك ــير رس أي تفس
ــيد بكفاءته  حاكم البنك املركزي الذي يش

املستثمرون.

ــس التركي يلعب  ــت بالقول إن ”الرئي وختم
ــبب  ــه في حال تس ــر مبنصب ــار، ويخاط بالن

بانهيار االقتصاد في البالد“.
الغارديان : إيران واالتفاق النووي

ــني  ــة الغارديان مقاالً حلس ــرأ في صحيف نق
موسويان بعنوان ”إيران لم تكن تريد نشوب 
ــف صامتة أمام  ــة، إال أنها لن تق ــذه األزم ه

تنمر ترامب“.
ــتوى  ــرار رفع مس ــال إن ق ــب املق ــال كات وق
ــه  ــر من ــوم كان ردا ال مف ــب اليوراني تخصي
ــيما  ــرارات األمريكية األخيرة الس ــى الق عل
بعد انسحاب إدارة الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب من االتفاق النووي ومن جانب واحد.
ــدأت بفرض  ــدة ب ــات املتح ــاف أن الوالي وأض
ــية جديدة ، ال  ــة وسياس ــات اقتصادي عقوب
ــة من  ــات مختلف ــط قطاع ــتهدف فق تس
ــا الكيانات  ــي ، ولكن أيضً ــاد اإليران االقتص
ــي الدولة.  ــة األكثر نفوذاً ف واجلهات الفاعل

ــاً إمكانية  ــات عملي ــذه العقوب ــت ه وقوض
بذل جهود دبلوماسية حلل األزمة وستكون 
ــية ليس فقط على إيران  لها عواقب سياس
ــى املنطقة  ــن عل ــدة، ولك ــات املتح والوالي

بأسرها.
وأشار إلى أن عودة العداء بني إيران والواليات 
املتحدة بعد فترة من االنفراج في عهد باراك 
أوباما تعد واحدة من أكبر التحديات امللحة 

للسالم واألمن في الشرق األوسط..
وتابع بالقول إن االتفاق النووي يعتبر من أكثر 
االتفاقات شمولية في تاريخ حظر االنتشار 
ــفافية  النووي. فإيران قبلت أكثر تدابير الش
تدخالً وقيوداً صارمة على برنامجها النووي 
، موضحاً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ا  ــل امتثاالً تامً ــد أقرت مؤخراً بأن إيران متتث ق

لشروط وأحكام خطة العمل املشتركة.
ــزام إيران باالتفاق  ــم بالقول إنه بعد الت وخت
ــن  م ــد  مزي ــرض  بف ــا  مكافأته مت  ــووي  الن

العقوبات عليها.
آي: ”الجهادي جاك“

ــراً لفلورانس  ــة ”آي“ تقري ــرأ في صحيف ونق
ــخصا جيدا،  ــيد بعنوان ” إبني ما زال ش س

يقول والد اجلهادي جاك“.
ــادي  ــد ”اجله ــر إن وال ــة التقري ــت كاتب وقال
ــال  امل ــاله  بإرس ــرا  مؤخ ــن  أدي ــذي  جاك“ال
ــه ما يزال  ــوريا، أصر على أن ابن ــه في س البن
ــخصا جيدا، مضيفاً أن ابنه ليتس الذي  ش
ــالم وهو في سن 16 عاما، يقبع  اعتنق اإلس
ــجن في شمال سوريا، التهامه  اليوم في س

باالنتماء لتنظيم داعش“.
ــاك“، جون  ــدي ”اجلهادي ج ــت أن وال وأضاف
ــل اإلرهاب  ــن أدينا بتموي ــالي الي ليتس وس
ــالهما أمواالً البنهما تقدر بنحو  وذلك إلرس
ــبتمبر/ أيلول  ــترلينيي في س 223 جنية إس

.2015
ونقلت عن والده قوله ”إنني فخور جداً بابني 

ــه متقبل  ــة تلفزيونية إن ــي مقابل لقوله ف
ــرة أطول إن  ــجن لفت ــرة البقاء في الس لفك
كان ذلك سيساعد على اإلفراج عن النساء 
ــيراً إلى أنه في حال وجد  واألطفال أوالً“، مش
أي دليل قاطع على أن ابنه فعل شيئاً خاطئاُ 

فسيكون أول من يدينه“.
ــى مناهضة الظلم  ــت ابني عل وأضاف ”ربي
واالضطهاد واإلمبريالية، كما أنه شارك معنا 
ــيرات احتجاجية  عندما كان طفال في مس

ضد احلرب في العراق“.
وختم بالقول إنه عندما علمت أن ابني جاك 
ــوريا، فكرت حينها ”هل أجني اليوم  في س

ما زرعت؟“.

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 .

ÚÓiäÃ€a@Ú–ö€a@pâbï@›Á
_�bÓ‹ÅaÖ@�bÓ‹Óˆaäçg@�b„dë

Ú��Ój‰u˛a@Ú�œbzñ€a

¡���çÎ˛a@÷äí€a@Î@Ú�����Óiä»€a@Ú���‘�‰Ωa@ø@Ú��ÓçbÓé€a@pa7ÃnΩa@Ú��üâbÅ@·����çäm

ÊÏÌâbéÌ@CÊaÏÅgD

عربي و دولي
NO.3222.WED.10.JUL .2019   العدد (٣٢٢٢) االربعاء ٧/١٠/ ٢٠١٩

6

·é§@%@aábΩ
_ıb‰Óç@lbÁâg@äñfl@

ــاب في منطقة محددة  ــة ضد اإلره خاضت مصر معارك شرس
ــنوات، وما زالت مستمرة، وبال مؤشرات على  ألكثر من ثماني س
ــدة منفردة، ال قوى دولية  ــرب نهايتها. إنها تخوض احلرب اجمله ق

تدعمها، وال رأي عام عاملي يشرح موقفها.
ــه بقوة، وجندت  ــر من اإلرهاب، وواجهت ــوال عقود، عانت مص ط
ــا كان يضرب على  ــة ومبدعيها، وعندم ــه مقدرات الدول ملعارك
طول ضفاف النيل من اجلنوب إلى الشمال في عقدي الثمانينات 
ــتيقظ وتنام في  ــبه جزيرة سيناء تس ــعينات، كانت ش والتس
ــا، وال حكومة تلتفت إلى تنميتها،  ــكون تام، ال إرهاب يعرفه س
ــلمت وتراجعت نهاية  ــات، واستس ــا قضي على اجلماع وعندم
ــالم تام قبل أن ينتقل اإلرهاب إلى  عام ١٩٩٧، مضت مصر في س
سيناء، ويسكن فيها ١٥ عاماً إلى يومنا هذا، والبداية عبر ثالثة 
ــياحية،  ــوام ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ و٢٠٠٦ ضربت املواقع الس ــوادث أع ح
وخلفت العشرات من الضحايا السياح، وكانت كما الوالدة؛ كل 
ــياً على مصر، اإلرهاب استهدف  ــهر. كان األلم قاس تسعة أش

تاج سياحتها وينبوع اقتصادها.
ــس جبلية صعبة  ــبة للفوضى تضاري ــيناء بيئة مناس بدت س
ــرائيل سمح بانتشار  ــالم مع إس وغياب أمني فرضه اتفاق الس
جتارة غير مشروعة بدأت بالسالح فاخملدرات، وقادت إلى اإلرهاب. 
ــاً جيداً  ــالً مالي ــك التجارة دخ ــت تل ــنوات األولى كان ــي الس ف
ــالح  ــن، من جتار إلى عاملني. واجهت مصر الس ــني كثيري ملنتفع
ــات، وصدرت أحكام  ــمياً، وأوقف املئ ــدرات، فبدأ اإلرهاب رس واخمل
ــب الرئيس مبارك  ــجن الكثير، وتالياً ذه ــرات وس بإعدام العش
ــيناء، موقفاً أحكام اإلعدام،  ــاملة مع س إلى حلني؛ مصاحلة ش
ــراح محكومني، وأفسح جلماعة «اإلخوان» ليدخلوا  ومطلقاً س
البرملان عام ٢٠٠٥، وبعدها عاشت سيناء سالماً شامالً خمسة 
ــلطة في إعادة ضبط الوضع في شبه  أعوام، جنحت خالله الس
ــيء مطلع عام ٢٠١١، وتتحول قوى  ــرة، قبل أن ينهار كل ش اجلزي
ــة املؤملة، وجاء  ــدف أول للعمليات اإلرهابي ــن واجليش إلى ه األم
ــجناء بصفقة لصالح  ــي، وأعفى عن الس ــم الرئيس مرس حك
ــور األمن، وارتفعت وتيرة اإلرهاب  «اجلماعة»، وطار حكمه فتده
ــي األعوام  ــبه يومي، وف ــبوقة، وبانتظام ش ــى درجة غير مس إل
ــلطة من حتييد اجلماعات اإلرهابية، وحصر  األخيرة، متكنت الس
ــطتها،  ــت جنوبها من أنش ــيناء، فجنب ــمال س وجودها في ش
ــا زال ينزف  ــها وأمنها م ــياحية، لكن جيش وحمت مدنها الس
ــيناء، ما  ــة.  وعلى رغم طول زمن اإلرهاب في س ــات مؤذي بهجم
ــر إال بالقليل وفي  ــارج وجدان املصريني، وال حتض ــت حربها خ زال
ــف على ضحايا اجليش واألمن، والنقد  حدود األخبار، وعند األس
ــيناء املعزول عسكرياً، معزوالً  ــمال س جلماعة «اإلخوان». بدا ش
متاماً عن هموم املواطن، وإلى يومنا لم حتول مصر حربها هذه إلى 
ــاب العقود املاضية،  ــاملة، كما فعلت في إره قضية وطنية ش
ــرة عام ٢٠١١، قد باتوا  ــن العاش ــهد من كانوا في س واليوم نش

وقوداً لهذه احلرب املديدة.

فارس بن حزام 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــا  احتجاجه ــني  الص ــت  أعلن
ــميا على موافقة الواليات  رس
ــى  عل ــة  األمريكي ــدة  املتح
ــى تايوان  ــلحة إل ــات أس مبيع
ــاري دوالر  ــاوز ملي ــة تتج بقيم
ــدث  املتح ــال  وق ــي.  أمريك
ــة  الصيني ــة  اخلارجي ــم  باس
ــس الثالثاء:  ــوانغ، ام غينغ ش
ــوان  ــلحة لتاي ــات األس «مبيع
ــى  عل ــرا  خطي ــداء  اعت ــل  متث
القانون الدولي، وأبسط أعراف 
ــة،  الدولي ــات  العالق ــني  وقوان
ــة  ــذا االعتداء على سياس وه
ــك  وكذل ــدة،  املوح ــني  الص
الصينية  ــة-  األمريكي اللجنة 
ــتركة». وأضاف املتحدث:  املش
ــافر في  ــا تدخل س »ذلك أيض
ــني،  للص ــة  الداخلي ــؤون  الش

ــيادة،  بالس ــررا  ض ــدث  ويح
ــتركة»،  املش ــن  األم ــح  ومصال
ــن احتجاجنا  ــا: «أعربنا ع متابع
ــديد على هذه األفعال، ولقد  الش
ــلمنا اجلانب األمريكي خطابا  س
ــأن». وأعلنت  ــذا الش ــا به صارم

اخلارجية األميركية في وقت مبكر 
ــاع «بنتاغون»  موافقة وزارة الدف
ــلحة  أس ــع  لبي ــة  صفق ــى  عل
ــوان،  ــار دوالر لتاي ــة ٢٫٢ ملي بقيم
ــات أبرامز، وصواريخ  تتضمن دباب
ستينغر، ومعدات متعلقة. كما 

ــن القومي  ــار األم ــن مستش أعل
ــون إن بالده  ــون بولت األمريكي ج
مصممة على الوفاء بالتزاماتها 
بحماية تايوان من تصرفات بكني. 
ــرة  ــة صغي ــون مبدون ــب بولت وكت
ــتفزازات  ــى «تويتر»: أن «االس عل

ــن تغزو  ــة ل ــكرية الصيني العس
ــوان،  ــي تاي ــول ف ــوب والعق القل
لكنها ستقوي عزم الناس الذين 
ــة في جميع  ــدرون الدميقراطي يق
ــاف: «قانون  ــاء العالم». وأض أنح
ــوان والتزامنا  ــع تاي ــات م العالق

ــلت الصني  ــه واضح». وأرس جتاه
ــرارا  ــة م ــرات حربي ــفنا وطائ س
ــالل تدريبات في  ــوان خ ــول تاي ح
ــنوات املاضية وسعت لعزل  الس
ــص احللفاء  ــا بتقلي ــرة دولي اجلزي
ــا.  له ــني  املتبق ــيني  الدبلوماس

ــدة  املتح ــات  الوالي ــلت  وأرس
ــبوع املاضي سفنا تابعة  األس
للبحرية وخفر السواحل عبر 
مضيق تايوان في إطار زيادة في 
وتيرة التحركات عبر املر املائي 
ــم معارضة  ــتراتيجي رغ االس
ــوان واحدة  ــد تاي ــني. وتع الص
ــدة  ــالف املتزاي ــاط اخل ــن نق م
املتحدة  ــات  والوالي الصني  بني 
والتي تشمل أيضا حربا جتارية 
ــوة  ــدا للق ــتعراضا متزاي واس
ــني  ــر الص ــي بح ــة ف الصيني
اجلنوبي. وتشهد العالقات بني 
ــرا منذ عام  ــني وتايوان توت الص
ــيطرت  ــني عندما س ١٩٤٩، ح
ــا احلزب  ــي يقوده ــوات الت الق
بالقوة،  ــوان  تاي ــى  القومي عل
ــرب  ــي احل ــم ف ــب هزميته عق
ــني  وتدش ــني،  بالص ــة  األهلي
اجلمهورية الصينية في اجلزيرة. 
ــتقالل  باس ــني  بك ــرف  تعت وال 
ــوان، وتعتبر أن اجلزيرة جزء من  تاي
ــي حني ال  ــة، ف ــي الصيني األراض
تعترف تايوان باحلكومة الصينية 

املركزية.

وكاالت / البينة الجديدة
رد أمير قطر، الشيخ متيم بن حمد آل 
ــاب ترامب، الذي وجه  ثاني، على خط
فيه الشكر إلى الدوحة، بحديثه عن 
ــتثمارات القطرية في  ــاون واالس التع

الواليات املتحدة.
ــي كلمة ألقاها  ــال أمير قطر في ف وق
خالل مأدبة عشاء أقامها وزير املالية، 
ــني، موجها كلماته  ــتيفن منوتش س
ــات املتحدة وقطر،  إلى ترامب: «الوالي
ــن  ــاء، فنح ــاء وأصدق ــركاء وحلف ش
نعمل معا على القضاء على اإلرهاب 
ــان عالم أكثر  ــه، وضم ــادر متويل ومص
ــعة  ــد أن توس ــا، وأعتق ــلما وأمان س

قاعدة العديد أبرز دليل».
ــي في  ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــع متي وتاب
ــت  ــع «فاك ــا موق ــل نصه ــة نق كلم
ــارك أيضا  ــا نتش ــز»: «لكننا أيض بي
ــدة هنا،  ــات خيرية عدي ــي مؤسس ف
أن  ــا  ــى، كم القدام ــني  احملارب ــم  لدع
ــي يخلق االستقرار  السياس تعاوننا 
ــتمر  ــة، وسيس ــة االقتصادي والتنمي
ــي البحث عن املزيد من فرص  بلدانا ف
الرخاء املشترك».  ــتثمار لتعزيز  االس
ــرع  ــدة من أس ــر واح ــتمر: «قط واس

االقتصاديات منوا في الشرق األوسط، 
ــزء من جناح  ــركات األمريكية ج والش
قطر وتطورها، ولدينا تاريخ طويل في 
ــوارد والنفط والغاز،  تبادل اخلبرات وامل
لذلك بلدينا من كبار مصدري الطاقة 

في العالم».
ــه التعاون  ــتطرد: «لعل أبرز أوج واس
ــركاتنا االقتصادية في تنظيم  هو ش
ــر و٢٠٢٦  ــم ٢٠٢٢ في قط كأس العال
في الواليات املتحدة، وهو ما سيخلق 
ــن بنحو ١٨٥  ــتثمارات في البلدي اس
ــيخلق أكثر من نصف  مليار دوالر، وس
مليون وظيفة أمريكية، أما بالنسبة 
ــي أن أمريكا هي املصدر  لقطر فيكف
األول لوارداتنا». وتابع ضاحكا:»ينبغي 
أن تكونوا جميعا سعداء، خاصة أنت 
سيادة الرئيس (ترامب)، عندما تسمع 
ــاك عجزا جتاريا بني بلدينا، وأننا  أن هن
ــذا العجز ويدعم اقتصاد  من يدعم ه
ــن نتطلع إذن  ــات املتحدة، فنح الوالي
ــراكة والتحالف  ــتمرار هذه الش الس

والصداقة بني بلدينا».
ــال في نفس املأدبة  وكان ترامب قد ق
ــاعدت أمريكا في توسعة  إن قطر س
ــكرية، مضيفا:  قاعدة العديد العس

ــل إلى ٨  ــتثمار ما يص ــد كان اس «لق
ــارات دوالر جديدة، ونحمد اهللا أنه  ملي
كان في الغالب من أموالكم وليست 

أموالنا».
واستطرد ترامب ضاحكا: «في الواقع 
ــت من  ــا كان ــول إن كله ــن أن نق ميك

أموالكم وليست أموالنا».
ــت أن أمير البالد  وكانت قطر قد أعلن
ــات املتحدة  ــى الوالي ــارة إل ــيبدأ زي س
ــوم ٩ يوليو/متوز  ــة بدءا من ي األمريكي

اجلاري.

ــاء القطرية إلى  ــارت وكالة األنب وأش
ــي الزيارة «أوجه  ــر قطر بحث ف أن أمي
ــتراتيجي القائم  تطوير التعاون االس
ــف اجملاالت،  ــي مختل ــن ف ــني البلدي ب
وتبادل اآلراء حول أبرز املستجدات في 

املنطقة والعالم».
ــي يونيو/ ــض، ف ــت األبي ــن البي وأعل
ــتتناول الروابط  ــران، أن الزيارة س حزي
االقتصادية واألمنية إلى جانب قضايا 

مكافحة اإلرهاب.
ــكر الرئيس األمريكي، دونالد  كما ش

ــيخ متيم بن  ــر قطر، الش ــب، أمي ترام
ــا وصفه من  ــى م ــي، عل ــد آل ثان حم
دعم واستثمارات كبيرة بني البلدين، 
ــره الناس منذ  ــيرا إلى حدث لم ي مش
ــى: «لقد كان هذا  ــرة طويلة. ومض فت
ــرا رائعا،  ــد كان أم ــل بكثير، لق أفض
وكنت صديقا رائعا، وأنا أقدر ذلك لك، 
واتطلع لرؤيتكم غدا، وسنجري بعض 
ــكرا لكم، شكرا  احملادثات اجليدة… ش
جزيال لكم جميع على وجودكم هنا، 

شكرا لكم».
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وكاالت / البينة الجديدة
قال القائد العام حلرس الثورة 
ــران تتعرض  ــالمية، إن إي اإلس
ــن الضغوط  ــد م ــى ح ألقص
ــني  ــدو. وأضاف حس ــن الع م
ــل في  ــدو وص ــالمي أن الع س
ــى  إل ــه  وضغوط ــه  تهديدات
ــد  ح ــى  «إل ــة،   درج ــى  أقص
ــباع ولم يعد قادرا على  اإلش
ــب وكالة  ــر من هذا، حس أكث
ــن  ــا» اإليرانية. وأكد حس «إرن
سالمي أن استراتيجية العدو 
ــث  ــرت «بحي ــران تغي ــاه إي جت
ــرب في كل  ــح جبهات احل فت
ــه  ــتخدم قدرات ــن واس امليادي
ــة  واالقتصادي ــكرية  العس
ــا». ملواجهتن ــة  واالجتماعي

ــرس الثوري  ــح قائد احل وأوض
ــتتفوق على العدو  أن إيران س
ــل.وكان  الطوي ــدى  امل ــى  عل
ــة  منظم ــم  باس ــدث  املتح
ــة،  اإليراني ــة  الذري ــة  الطاق
ــد أعلن،  ــروز كمالوندي، ق به
ــتوى  ــت مس ــران رفع أن طه
تخصيب اليورانيوم إلى أعلى 
ــدد كمالوندي  ــن ٣٫٦٧٪. وه م
بأن إيران ستقوم بزيادة نسبة 
ــوم لـ٢٠٪،  ــب اليوراني تخصي
ــة  ــة الثالث ــار املرحل ــي إط ف
باالتفاق  ــا  التزاماته ــض  خلف
ــال كمالوندي، في  النووي. وق
ــة  هيئ ــا  نقلته ــات  تصريح
ــون اإليرانية:  ــة التلفزي اإلذاع
 ٪٢٠ ــتوى  مبس ــب  «التخصي

ــي املرحلة  ــدى اخلطوات ف إح
ــض االلتزامات». ــة خلف الثالث
ــدي أن «زيادة  ــاف كمالون وأض
عدد أجهزة الطرد املركزي في 
املنشآت النووية أحد خياراتنا 
لتقليص تعهداتنا في االتفاق 
ــة الثالثة». النووي في املرحل
لتقليص  ــا  «خطواتن ــع:  وتاب
ــي االتفاق النووي  التزاماتنا ف
ــط  مخط ــن  ضم ــة  موضوع
زمني هو شهرين لكل مرحلة. 
ــهرين ويوم  ــا ش ــن صبرن نح
ــة الثانية». أمس بدأنا املرحل
وأضاف: «يوم أمس أعلنا ذلك 
ــبة  ــذ الصباح رفعنا نس ومن
تخصيب اليورانيوم إلى أعلى 

من ٣٫٦٧٪».
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 وكاالت / البينة الجديدة
ــد  ــي اجلدي األوكران ــس  الرئي ــرب  أع
فولودميير زيلينسكي عن استعداده 
للقاء نظيره الروسي فالدميير بوتني، 
ط  كما طلب من قادة غربيني التوسّ

بينهما.
ه كالمي الى الرئيس  وقال: «أودّ أن أوجّ
الروسي فالدميير بوتني. هل نحن في 
ــدث؟ نعم. لنقم  ــة الى أن نتح حاج

بذلك».
ــي  ف ــاء  اللق ــون  يك أن  ــى  ال ــا  ودع
ــد  ــي دونال ــس األميرك ــور الرئي حض
ــني آخرين. واقترح  ترامب وقادة غربي
ــبه جزيرة القرم  ــة ملف ش مناقش

ــكو، والنزاع في  تها موس التي ضمّ
ــرق أوكرانيا، حيث تواجه القوات  ش
ــني  ــني مدعوم انفصالي ــة  األوكراني
ــاف: «لنناقش ملَن  ــيا. وأض ــن روس م
ــو غير متواجد في  هي القرم ومن ه
ــارة الى  ــة الدونباس»، في إش منطق

شرق أوكرانيا.
ــالم التي تضمّ  وتعثرت عملية الس
أملانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا. وقال 
ــي إميانويل ماكرون  ــس الفرنس الرئي
ــد محادثات  ــي إن عق ــهر املاض الش
ــاركة  ــون ممكناً، مبش ــدة قد يك جدي

الدول ذاتها.
لكن زيلينسكي اقترح أن تضمّ تلك 

احملادثات الواليات املتحدة وبريطانيا، 
وهما داعمتان لكييف. وقال: «أقترح 
ــات:  للمحادث ــي  التال ــكيل  التش
ــب وماكرون  ــني) وترام ــت (بوت أنا وأن
ــة تيريزا  ــوزراء البريطاني ــة ال ورئيس
ــة أنغيال  ــارة األملاني ــاي واملستش م
ط أي  ــقِ ــن ال نغيّر أو نس ــركل. نح م

صيغ ديبلوماسية».
ــني،  الكرمل ــم  باس ــق  ناط ــق  وعلّ
ــم إذا كانت هناك  ــالً: «علينا فه قائ
ــاء. هذه  ــد هذا اللق ــاالت لعق احتم
ــتُدرس،  ــادرة جديدة. بالتأكيد س مب
ولكن ال أستطيع اآلن التعبير عن أيّ 

ردة فعل».

¥mÏi@ıb‘‹€@ �Ü»néfl@Ô„aä◊Î˛a@èÓˆä€a

وكاالت / البينة الجديدة
ــة،  اجلنوبي ــا  كوري ــت  نف
ــر  تقاري ــاء،  الثالث ــس  ام
ــة  ــالم ياباني ــائل إع لوس
تتهمها بنقل مواد يابانية 
ــي صناعات  ــتخدم ف تس
ــة  احلديث ــا  التكنولوجي
ــمالية،  الش ــا  كوري ــى  إل
ــت إلى وقف مثل هذه  ودع

التصريحات على الفور.
ــة  الصناع ــر  وزي ــدد  وش
ــوجن  ــي س ــوري اجلنوب الك
ــرورة  ض ــى  عل ــو  يون-م
ــورا عن إطالق  التوقف «ف
ــا  له ــاس  أس ال  ــم  مزاع
ــة»، وذلك في  ــن الصح م
نقلتها  ــة  صحفي ــادة  إف
وكانت  ــرز».  «رويت ــة  وكال
تقارير إعالمية حتدثت عن 
ــبهات حتوم حول نقل  ش
كوريا اجلنوبية لكمية من 
ــد الهيدروجني  مادة فلوري

ــى  ــان إل ــاج الياب ــن إنت م
وهذه  ــمالية.  الش ــا  كوري
املادة الكيماوية مشمولة 
ــر  تصدي ــود  قي ــن  ضم
ــي  ف ــو  طوكي ــا  فرضته
الفترة األخيرة على بيونغ 

يانغ.
ــان  الياب ــني  ب ــب  وش
ــالف  ــة خ ــا اجلنوبي وكوري
ــأن  بش ــي  دبلوماس
ــرية وقت  ــة القس العمال
ــالف الذي  ــرب، وهو اخل احل
ــدد بتعطيل اإلمدادات  يه
العاملية من رقائق الذاكرة 
وقالت  الذكية.  والهواتف 
طوكيو، األسبوع املاضي، 
ــود  القي ــدد  ستش ــا  إنه
ــالث مواد  ــى صادرات ث عل
ــة  ــي صناع ــتخدم ف تس
الهواتف  ورقائق  شاشات 
ــى  إل ــيرة  مش ــة،  الذكي

اخلالف مع سيئول. 



محمد جواد اِّـيالي

ــا ميكن أن تثبت  ــن فوائد العزلة أنه م
ــانيتك من عدمها، لكن ليس  لك إنس
ــل تخالطهم، ألن  ــأن تعتزل الناس ب ب
ــر احمليطني بك، الميكن  اعتكاف البش

أن يوقظ انسانيتك.
ــع (ص.ج)  ــي للحديث م ــذا ما دفعن ه
ــة في إحدى  ــل عامل نظاف الذي يعم

ــة، وله من العمر  ــر الدولة العراقي دوائ
ــارب  ــه ق ــوي بأن ــه حت ــن بنيت ٤٧، لك

السبعني.
ــة، كأن جزءاً من  ــدث بتنهيده حزين حت
ــرف ينطق به،  ــه تخرج مع كل ح روح
ــاة.. يعتصره الفقر  ــا باملعان كان مليئ
ــى  معن ــرف  يع ال  ــة،  املعيش ــة  وفاق

الرغبات العادية للحياة أبدا.
ــنوات عمره، واأللم  بدأ بقص نضال س
ــبابي بني  ــره.. ضاع ش ــزن يعتص واحل
ــام البعثي،  ــي للنظ ــد اإللزام التجني
وبني انتفاضة التسعينات، حتى بدأت 
أتخبط بني خناجر احلصار، التي قتلت 
ــم تبصر زهرة  ــلٍ في داخلي، ول كل أم
ــكال احلياة،  ــكل من أش حياتي أي ش
ــت ألم الفقد أحياناً كثيرة، حتى  عاني
تساقطت قواي مع تساقط آخر أوراق 
ــالً في  ــت ثم ــا أصبح ــف، حينه اخلري

ــقوط  ــوع والفقر، حتى س ــات اجل طي
النظام الدكتاتوري في ٢٠٠٣.

ــيجارا وبدى  عندها توقف وأشعل س
ــع كل  ــرج م ــرق و تخ ــه حتت كأن روح
ــة معاناته:  ــة دخان، وأكمل قص نفخ
ــام الدكتاتوري هو  ــقوط النظ كأن س

ــود لنا نحن الفقراء،  بريق األمل املنش
كنا نتوسم خيراً بتوفر العمل، كانت 
ــى أحالمنا أن جند عمال يوفر قوت  أقص
ــيطة، دائماً ما  ــا بس ــا.. أحالمن يومن

نحلم على قدر بساطتنا.
ــاخرة من الوضع احلالي،  ــامة س ابتس
ــة، كأنه يتيم  ــا كالم بنبرة حزين تاله
ــم أجد أي  ــام عينيه .. ل ــلَ أبواه أم تِ قُ
عمل أستطيع أن أسد به رمقي، حتى 
ــدأت الناس ال  بدأت أصبح كالظل، وب
ــكان، فالفقير  ــودي في امل تالحظ وج
ــي.. بعد أن  ــوذ ياصديق ــي بلدي منب ف
ــي،  ــة وطن ــة كعك ــم الساس تقاس
ــه،  في ــس  والياب ــر  األخض ــوا  والتهم
ــواي العمرية عند  عندها في نهاية ق
ــتطعت أن أجد  ــني، اس ــي األربع بلوغ
ــغ ١٤٠ الف دينار  ــداً حكومياً مببل عق

العالة نفسي وزوجتي .

ــي أن كل ممتلكاتي  هل تعلم ياصديق
عبارة عن ثالث مالبس فقط، وإلى اآلن 
ــت إيجار إلى آخر،  مازلت أتنقل من بي

فأنا ال أملك شبرا في وطني .
بعد أن أكمل حكايته احلزينة، فهمت 
كم أن احلياة بائسة بعيوننا، وكم هي 
ــم.. فهو  ــم أملها بأعينه ــيطة رغ بس
ــك، ألنه عند  ــداً مبا ميل ــازال قنوع ج م
كل وقفة في حكايته كان يردد، احلمد 

والشكر على ما أملك!
ــال  امل ــل  أج ــن  م ــراع  الص أن  ــدو  يب
ــاة، وميكن أن  ــلطة هو ديدن احلي والس
ــا أو عقيماً  ــراع هدام ــون هذا الص يك
وهو الصراع الذي ال يؤدي إلى حل، كما 
ــن هناك من هم  ــتنا.. لك يفعل ساس
ــراع، ال يأملون  خارج قوقعة هذا الص
ــهم، فهم مازالوا  سوى بلقمة عيش

مواطنني من الدرجة الثالثة .

اِّـحامي/  عبدالرضا محسن اِّـال 

ــار الذكرى احلادية  ــتقبل بفخر واكب ونحن نس
والستني ألعظم ثورة في التاريخ املعاصر انها 
ثورة الرابع عشر من متوز عام ١٩٥٨ وحيث تعود 
بنا الذاكرة اجلميلة الى ايام الثورة ونحن الذين 
ــنا احداثها ومنجزاتها ، وهنالك فرق بني  عش
ــم اخبارها ولم  ــت اليه ــها ومن نقل من عاش
ــوها، ثورة انقذت العراق والعراقيني من  يعيش
ــم ونهب ثرواته  ــر حيث اجلهل والظل واقع مري
ــم والتمايز  ــا عليه ــي من اهللا به ــة الت اخملتلف
ــي الواضح بحيث اصبح العراق ضيعة  الطبق

ــة  ــا الغالبي ــني ام ــني املنتفع ب

العظمى الذين يعيشون في فقر مدقع ، وال اريد 
ــة املالكة  خصوصاً  ــا االنتقاص من العائل هن
امللك فيصل الثاني الهاشمي القرشي رحمه 
ــورة املباركة على  ــذي قتل صبيحة الث اهللا وال
ــبوا على الثورة وخانوها فيما بعد  يد من حس
ــدر واالنتقام وما  ــد والغ ــم معروفون باحلق وه
فعلوه بالعائلة املالكة وقتلها بدم بارد فعلوه 
ــم  ايضاً بزعيم الثورة املرحوم عبدالكرمي قاس
ــود عام ١٩٦٣ وما  ــباط االس في الثامن من ش
رافق ذلك من مجازر بحق الوطنني االحرار رغم 
ــروا عليه  ــا عنهم يوم تآم ــم الثورة عف ان زعي
ــيرة الثورة وانصاف  ومحاولة قتله اليقاف مس
اجلياع وبهذا الصدد ينطبق على هؤالء اجملرمني 

وسجايا الزعيم قول القائل :
ــجية           وملا  ــا س ــو من ــكان العف ــا ف ملكن

ملكتم سال بالدم ابطح 
ــا         وكل اناء  ــذا التفاوت بينن ــبكم ه وحس

بالذي فيه ينضح  
ــرت الوعي الثقافي  نعم ثورة ١٤ متوز ١٩٥٨ نش

ــرعت  ــني الناس وبصرتهم بحقوقهم ، ش ب
ــح اجلميع  ــي صال ــي تصب ف ــني الت القوان
ــة وبناء  ــل دؤوب ــة عم ــح العراق ورش ، اصب
السدود وتشجيع العلم والعلماء واخرجت 
ــر  ــترلينية وحتري ــة االس ــن الكتل ــراق م الع
ــركة  ــرعت قانون ش ــة العراقية وش العمل
ــت  النفط الوطنية العراقية رقم ٨٠ ، ولس
ــا قامت به الثورة وبتخطيط  بصدد تعداد م
ــم ومقولته  ــرمي قاس ــا عبدالك ــن زعيمه م
ــورة)) ، لم  ــا في كل يوم ث ــهورة (( ان لن املش
ــجاع كرمي  يظلم احد في عهده النه ابي ش
ــي الدنيا وكالمنا هذا  ــس ، عفيف زاهد ف النف
ــبة او كالم  ــاءً نقوله في هذه املناس ليس انش
جرائد بل هو حقيقة واقعة وبصمات مشاريع 
ــى وقتنا  ــرى باقية حت ــورة واجنازاتها الكب الث

ــم  ــم عبدالكرمي قاس ــى الزعي ــر ، ويبق احلاض
ــراق احلديث وما  ــخ الع ــع تاري ــداً النه صن خال
ــو اليه  ــض وقلوبنا تهف ــض من في ــه غي ذكرت
ــى وصل هذا  ــات قلوبنا حت ــا منحناه حب النن
ــد من قبله  ــب ، لم يأت اح ــغاف القل احلب ش
ــده من يداوي اجلروح ، وتبقى الوحدة  وال من بع
الوطنية الصادقة التي اسس لها وجعلها في 
ــي ضمائرنا ومالذ لنا  قلوب العراقني معلقة ف
نلجأ اليها في كل شدة وعندما تتعرض البالد 

له من بالء التفكك واالقلمة واالنفصال 
ــي كتابه  ــدق اهللا القائل ف ــك اخلتام ص  ومس
الكرمي ( فأما الزبد فيذهب جفاء ، واما ماينفع 
ــدق اهللا العلي  ــاس فيمكث في االرض) .ص الن

العظيم .

صابرين الكاتب 

ــاط يعاني منها  ــن اليأس واإلحب حالة م
ــادس اإلعدادي  ــة الس ــن طلب ــر م الكثي
 , ــة  النهائي ــم  امتحاناته ــؤدون  ي ــم  وه
املشاكل ذاتها تتكرر مع كل عام خاصة 
ــاع  االرتف ــع  م ــن  تتزام ــات  االمتحان أن 
ــرارة واالنقطاع  ــات احل ــي درج ــر ف الكبي
ــارة  فزي  , ــي  الكهربائ ــار  للتي ــتمر  املس
ــات تبني أن  ــز االمتحان ــى مراك واحدة ال

ــح لطلبة  ــاك اليرضي وال يصل ــال هن احل
ــتحدد   ــذه املرحلة املهمة التي س في ه
ــدو خالية من  ــات تب ــتقبلهم , قاع مس
ــدت تلك األجهزة  ــزة التبريد وأن وج أجه
ــة يرثى لها ,  ــي حتما معطلة وبحال فه
ــاعد على التركيز  أجواء مضطربة ال تس
ــن الصعب  ــاكل ليس م ــة ومش واإلجاب
حلها فيما لو كانت هناك جهات رقابية 
ــي يعتمد  ــريحة الت ــة بهذه الش مهتم
ــوض به , جيل  ــاء البلد والنه عليها لبن
ــال والتقصير ليس  ــي اإلهم كامل  يعان
ــبب أزمة الكهرباء وما يترتب عليها  بس

ــية الطالب  ــة على نفس ــن آثار جانبي م
وعلى طريقة أدائه في االمتحان فحسب 
, أمنا صعوبة األسئلة وعدم مراعاة الوضع 
العام الذي مير به البلد كانت هي األخرى 
سببا في إحباطهم لينعكس ذلك على 
ــتوى أدائهم , فبعد أن أنهى الطلبة  مس
ــأوا بنمط  ــة العربية تفاج امتحان اللغ
ــي وصفوها على  ــد, والت ــئلة املعق األس
ــون النحو  ــة لطلبة يدرس أنها موضوع
والصرف وليس لطلبة السادس اإلعدادي 
وأن من أعد هذه األسئلة أراد االنتقام من 
الطلبة وذلك بحسب وصف ذوي الطلبة 

الذين ينتظرون نتائج مفرحة بعد العناء 
واجلهد الذي بذلوه لتهيئة أبنائهم لهذه 
املرحلة ,فطالب السادس اإلعدادي يكلف 
عائلته ماديا ومعنويا واغلب تلك العوائل 
ــي عوائل ذات دخل محدود تبذل كل ما  ه
ــا يحتاجه  ــل  توفير م ــعها من أج بوس
ــراء  ــذه الفترة من ش ــالل ه ــب خ الطال
مالزم ما انزل اهللا بها من سلطان ودروس 
ــتنزف كل إمكانياتهم  ــة تس خصوصي
ــض منهم القتراض  وأحيانا تضطر البع
هذه املبالغ من أحد األقارب أو األصدقاء , 
ولم يتوقف األمر عند مادة اللغة العربية 

ــئلة لباقي املواد لم يختلف  فنمط األس
ــرا ما أدى الى تأجيل  الطلبة لبعض  كثي
ــى الدور الثاني على أمل أن يتغير  املواد ال
ــدور ويراعى فيه الظروف   احلال في هذا ال
الصعبة التي يعيشها املواطن العراقي 
ــكل خاص ,  ــام والطالب بش ــكل ع بش
ــذه االمتحانات  ــا أغرب ما حدث في ه أم
ــد مراكز االمتحانات ونقل  هو احتراق اح
الطلبة بسيارات البيك آب الى مركز آخر 

ألدائهم امتحان مادة الرياضيات.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا ,أي نتائج 

ميكن أن نتوقها بعد كل هذه املعاناة ؟.

عبدالهادي مهودر

 
ــني اي من  ــام الف ــد ع ــن موالي ــاب م ش
ــدران  ــة اجل ــرف قص ــل ال يع ــد جي موالي
الكونكريتية التي عزلت ابناء بغداد عن 
ــاس طائفي  ــم البعض على اس بعضه
ــاس وتركتهم  ــت احلكومات عن الن وعزل
ــراء ، ولم يعش فصول  في املنطقة احلم
ــن ابناء جيله   ــل الكثيرين م القصة مث
ــراء دخل  ــت املنطقة اخلض ــني فتح ، ح
بسيارته ( التكسي ) في شوارعها للمرة 
االولى لكنه يجهل خارطة الطريق والى 
ــل واخملارج  ــوارع  واملداخ ــؤدي الش اين ت
ــب املقاتل  ــاهد نص ــرة االولى يش ، وللم

ــرة االولى يعبر  ــول بل للم ــدي اجمله واجلن
ــر املعلق الذي جذبته اليه  من فوق اجلس
انواره العالية .. جيل كامل اليعرف قصة 
ــدران بغداد التي كانت تختبئ  بغداد وج
ــا ،  واختبأت  ــا املدينة خوفا ورعب خلفه
خلفها مرمي وكرادتها املسماة  بإسمها 
ــض الروايات املنطقة  التي  ، وهي في بع
ــبت  إلحدى النساء الصاحلات خالل  نس
ــود العثماني في بغداد والتي حتمل  الوج
ــبب وجود ضريح  ــم نفسه ، او بس االس
ــيدة مرمي بنت اإلمام جعفر الصادق  الس
ــرادة العريق  ــط حي الك (ع)  الذي يتوس
ــر اجلمهورية واجلسر املعلق ،  مابني جس
ــرمي التي خرجت  ــي كل األحوال هي م وف
ــن صدرها  ــح ع ــاض وأزي ــت االنق من حت
ــل فعادت  ــوس الثقي ــذا الكاب ووجها ه
ــم الذي  كرادة مرمي لبغداد وعاد هذا االس
ــم  ــيحي وبدأ اس ــلم واملس ــواه املس يه
ــى ، ذلك  ــة اخلضراء يتوارى وينس املنطق
ــوده بعهد العزل  ــم الذي ارتبط وج االس

ــل يجب ان  ــي ، وه ــي والسياس الطائف
ينسى ؟ ام يجب ان الينسى ؟ وهل منحو 
ذكراه  لينسى هذا اجليل أحد أهم فصول 
قصة بغداد ؟ أم نخلد ذكراه مثلما خلد 
ــني الذي فصل  ــدار برل ــان ذكريات ج االمل
شطري برلني الشرقي والغربي واملناطق 
ــي عام ١٩٦١، وجرى حتصينه  احمليطة وبن
ــام ١٩٨٩  ــن ومت فتحه ع ــدار الزم على م
وهدم بعد ذلك بشكل شبه كامل وترك 
ــه اثرا واضحا على االرض يذكر االجيال  ل
مباحصل ؟! جدار برلني عمره ٢٨ عاما اي 
ــر سنة  يكبر عمر جدار بغداد بإثني عش
لكن قصة جدارنا اكثر دموية ،  فجدارنا 
انشئ ليس في ايام احلرب الباردة بل في 
ــخن االيام واحلروب واالقتتال األهلي ،  أس
كانت بغداد حينها مظلمة تغلق ابوابها 
بعد الظهر وكثير من ابنائها يتساقطون 
ــى مناطقهم بني  ــودة ال ــق الع ــي طري ف
اختطاف واغتيال وقتل وقصاص وانتقام 
ــوت واحد   ــباب وامل ــك وتعددت االس وص

ــل ادانة  ــا دلي ــة لوحده ــت الهوي ، وكان
تستحق حكم املوت وكل جرمية املواطن 
ــه كما ولدته  ــه يحمل هويت الوحيدة ان
امه وليس كما اختارها بنفسه  ، غير ان 
ــداد وبرلني هو مابني توثيق  الفارق بني بغ
ــيها فجدار برلني معروف  الكارثة وتناس
ــئ ومتى هدم وكم طوله وكم  متى انش
ــاذا بقي منه اليوم  تكلفته واين كان وم
ــون الصور عند  ــواح يلتقط واالملان والس

ــة تبيع  ــر القريب ــل واملتاج ــد الفاص احل
ــا صغيرة من اجلدار اللعنب للدكرى  قطع
ــف جدار برلني  ــى اطالله بني متح ، وعل
ورسمت الصور وتركت املتاريس لتحكي 
ــي واالمريكي  ــص االحتاللني الروس قص
على جانبي اجلدار الذي كان ياما كان في 

قدمي الزمان .
ــاة ليس مثل  ويبدو ان الذي يعيش املأس
ــر االجنبي  ــارج والزائ ــذي يراها من اخل ال
ــه ونريد تناسيه  يرى الفارق الذي النحس
ــيان الذي  ــرعة ، وحكايتنا مع النس بس
ــة  ــل حكاي ــة مث ــة ال نقم ــره نعم نعتب
ــب من كاتب  ــوم الذي طل املواطن املظل
ــكواه  بالتفاصيل  ــن ش ــض تدوي العرائ
وحني أكملها واعاد قراءة الشكوى عليه 
ــوة  انتبه املواطن الى حجم األلم والقس
ــدق ان  ــم يص ــها .. ول ــي كان يعيش الت
ــاءل  ــه ، وتس ــه هو نفس ــة قصت القص
ــتغراب:( صدگ چذب هاي شصاير  بإس

بينا واحنا ماندري ؟!)

ــي كل دول العالم على إنعاش مواطنيها  ــادة ما حترص احلكومات ف ع
ــل اخلدمات لهم ، باعتبار ان املواطن هو العنصر  من خالل تقدمي أفض
ــى األوطان  ــعوب وتبن ــه تتقدم الش ــع ومن خالل ــي اجملتم ــاس ف األس
ــا يفاجئنا قرار أن احلكومة العراقية  ــأ احلضارات وتعلو ، لكن م وتنش
ــن جندها غير  ــة املواط ــو إلى رفاهي ــا التي تدع ــن برامجه ــم م بالرغ
ــاس واحملور الرئيس في اجملتمع العراقي أال  وهو  مهتمة بالعنصر األس
ــوق أي مواطن عراقي  ــة التموينية حق من حق ــا ، فالبطاق موظفيه
ــان التضخم  ــنت ف ــية قد حتس ــت األوضاع املعيش ــز إذا كان دون متيي
ــتمرار تصاعد األسعار وإيجارات السكن اخلرافية  النقدي الهائل واس
ــا كرواتب حتى إذا كانوا  ــلمها موظفون قد ابتلعت املاليني التي يتس
ــروف قد أملت  ــهرياً وإذا كانت الظ ــار ش ــة ماليني دين ــون ثالث يتقاض
ــة التموينية فان تقليص  ــالح نظام التوزيع العام ملفردات البطاق إص
ــية  ــارة ملفردات البطاقة التموينية إلى أربع مفردات أساس وزارة التج
(الرز،السكر،الطحني،الزيت) وميكن ان يكون من يزيد راتبه عن الثالثة 
ــتثنى من نظام البطاقة التموينية كخطوة  ــهريا يس ماليني دينار ش
ــنويا في ضوء التطور املعيشي للمواطنني  ميكن إعادة النظر فيها س
بشكل عام ويعاد اصالح نظام البطاقة التموينية في ضوء املتغيرات 
ــرار حرمان املوظف الذي راتبه مليون ونصف  اجلديدة في الدخول ان ق
ــهريا من مفردات البطاقة التموينية ال يتماشى مع الدستور الذي  ش
يؤكد على توفير مستلزمات احلياة الكرمية لكل املواطنني دون متييز وال 
مع الوالدة اجلديدة للدميقراطية في العراق وبناء الدولة ولو أخذنا على 

ــال جمهورية  ــبيل املث س
ــي  الت ــة  العربي ــر  مص
البطاقة  ــام  بنظ ــل  تعم
التموينية منذ عام ١٩٤٥ 
ــمع  ــم نس ــى اآلن ل وحت
ــوزراء او  ــرا بإعفاء ال أو نق
ــدراء العامني او غني او  امل
ــر بحجب  ــن آخ اي مواط
ــة  التمويني ــة  البطاق
ــر يزيد  ــعب مص عنه وش
ــان  ــون إنس ــن ١٢٠ ملي ع
ــة  االقتصادي ــا  وموارده
ــتوى العراق  ــت مبس ليس

ــة العراقية لعام ٢٠١٩ تزيد عن ١١٢ مليار دوالر امريكي حيث  وامليزاني
اقرت امليزانية على أساس سعر البرميل للنفط العاملي ٥٦ دوالر ومنذ 
ــعر  ــل النفط ما بني ال٦٥-٧٠ دوالرا س ــعر برمي ــام تقريبا يتراوح س ع
ــمائة  ــل ، وعدد املوظفني الذين يتقاضون رواتب مليون وخمس البرمي
ــى رئيس الوزراء  ــؤالنا ال ــاوزون الثالثني الف موظف ، ونوجه س اليتج
ــراء العراق والذين  ــدون احلاجة الفعلية لفق ــل هؤالء املوظفون يس ه
ــب البطاقة  ــت خط الفقر بحج ــان حت ــم عن ٧ مليون إنس زاد عدده
ــاد ولصوص  ــس الوزراء حيتان الفس ــة عنهم ؟ فنقول لرئي التمويني
ــالة املطروحة من اين لك هذا ، مما يتطلب  املال العام بعيدون عن املس
ــذا القرار اجملحف  ــكل فوري إيقاف العمل به ــة الوزراء وبش من رئاس
ــي تعيش حد الكفاف  ــرائح االجتماعية الت ــم بحق هذه الش والظال

منذ ثمانينيات القرن املاضي .

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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جمعة العطواني

اعتدنا في حياتنا ان نتعامل مع العلماء 
على ثالثة أصناف :

ــرائط ( تُثنى) له  ١- مجتهد جامع للش
ــتنبط األحكام الفقهية  الوسادة ، يس
ــن مصادرها ، يبني للناس حاللهم من  م
ــئلة املؤمنني،  ــى اس ــرام، يُجيب عل احل
ــالب العلوم الدينية  يعطي الدروس لط
ــة ، يُربي رجال الدين (  في احلوزة العلمي
ــذروا قومهم اذا  ليتفقوا في الدين ولين

رجعوا اليهمُ لعلهم يحذرون ).
ــالك الى اهللا بطريق  ٢- عالم عرفاني س
ــتصعب ال يحتمله اال نبي  ( صعب مس
ــرب او مؤمن امتحن  ــل او ملك مق مرس
اهللا قلبه باالميان)، قد شغله نور اهللا عن 
نور الدنيا وضيائها ، قلبه متعلق بحب 
اهللا ، ال يرى األشياءِ اال ويرى اهللا ( قبلها 

وبعدها وفيها ).
ــم والعدوان،  ــر يرفض الظل ٣- عالم ثائ
ــترخص  ــى كفه، يس ــه عل ــع روح واض

ــي اهللا وهللا، ال  ــل اهللا وفِ ــن اج ــاء م الدم
تاخذه في اهللا لومة الئم، وال يخشى اال 

اهللا ويخاف من معصيته.
ــاف  ــذه األصن ــع ه ــاس م الن ــل  تتعام
ــا ، وضمن  ــاء تعامال طبيعي ــن العلم م
ــن الناس  ــه م ــم ، فاملتفق تخصصاته
 ، ــتنباطاته  واس ــه  الفقي ــن  م ــل  ينه
ــر العارف   ــن الناس يقتفي أث ــد م والعاب
لبلوغ (مراده) ليصل الى ما اليصل اليه 
ــد من الناس يقتفي اثر  اآلخرون ، واجملاه

القائد اجملاهد في سبيل اهللا.
ــع بخطوط متوازية  هكذا يعمل اجلمي
ــا ، ومتقاطعة احيانا اخرى، فكل  احيان
قسم من األقسام الثالثة قد تكون لديه 
ــام االخرى،  ــذات على بقية األقس مؤاخ

وكل طرف يرى احلق من زاويته.
ــع  جتتم ــا  عندم ــل  يحص ــتثناء  االس
ــان والثورية واجلهاد في  الفقاهة والعرف
ــخص واحد ومصداق واحد، وهنا قد  ش
ــني التضاد) ،  ــع ب ــض انه(جم ــراه البع ي
ــض الذي اليريد للمرجع  ان يكون  فالبع
ــوري ،  ــى املرجع الث ــظ عل ــا يتحف ثوري
ــيا  والذي ال يريد للعابد ان يكون سياس
ــي او املرجع  يحتاط من العابد السياس

السياسي.
ــة  ــع ان أئم ــاه اجلمي ــذي تناس ــن ال لك
ــالم وبخاصةٍ  ــت عليهم الس أهل  البي
ــني كانا عابدين  ــول اهللا وامير املؤمن رس

ــا ، وهما  ــن معصومني مع ــني ثائري عامل
 ِ

ولِ اهللاَّ ي رَسُ مْ فِ ــنة (لَكُ ــوة حس لنا اس
ولُهُ   وَرَسُ

ُ مُ اهللاَّ َا وَلِيُّكُ ) و (إِمنَّ
نَةٌ سَ ةٌ حَ وَ أُسْ

ةَ  الَ ــونَ الصَّ يمُ ــنَ يُقِ ي ــوا الَّذِ نُ ــنَ آمَ ي وَالَّذِ
( ونَ عُ مْ رَاكِ اةَ وَهُ تُونَ الزَّكَ وَيُؤْ

ــع االمام  ــكاليات حصلت م ــذه االش ه
ــهيد  ــيد الش ــدس) والس ــي ( ق اخلمين
ــهيد  ــك مع الش ــدس)، كذل ــدر( ق الص

السيد باقر الصدر ( قدس).
ــهيد  ــدس) والش ــي (ق ــام اخلمين فاإلم
ــكيك  الصدر اكثر من تعرضا الى التش
ــض ، لكنهما  ــا من البع واالزدراء احيان
كانا منشغلني بهدف أكبر وهذا الهدف 
( صعب مستصعب ) لذا حتمال من اجله 
ما حتمال من عناء املواجهة مع الظاملني 
ــوح  ــن وض ــتبدين ، لك ــكام واملس واحل
ــدى أولياء اهللا  ــدف وعمق البصيرة ل اله
ــن كالم الناس ،  ــغلني ع جتعلهم منش
ــى ضوئها يحيى  ــام قضية عل فهم ام
اجملتمع او ميوت، يتجدد الدين ويستمر او 

ينقرض ويبلى.
ــهيد  ــيد الش ــا كان الس ــر عندم اتذك
كان  ــن  املنتقدي كالم  ــمع  يس ــدر  الص
يقول(كل من ينتقدني حرصا على الدين 
ــة)، وكان يقول ايضا (ال  ــو بريء الذم فه

تعرفوني حتى أرحل عنكم).
كان الشهيد الصدر مؤمنا وذائبا في احلق 
ــتاذه الشهيد السيد محمد  اسوة بإس

ــذا املبدأ ينطلق  باقر الصدر( قدس)، وه
ــاحة  ــاس ان احكام الدين ومس من اس
االسالم عابرة لألبعاد الفقهية والعبادة 
ــاة اجملتمع  ــس جوهر حي ــة لتالم الفردي
ــية واالقتصادية واالجتماعية  السياس

ــرى، فهدف  ــاة االخ ــؤون احلي ــائر ش وس
ــان في الدارين  من  ــعاد االنس الدين إس
ــبة لعبادة  ــر الظروف املناس خالل توفي

اهللا والكفر بالطاغوت .
ــب اهللا تعالى من  ــل ان يطل ــل يُعقَ فه
ــره   يأم وال  ــزا  عزي ــون  يك ان  ــان   االنس
ــتعباده  مبحاربة الطاغوت الذي يريد اس

من دون اهللا؟
ــى  تعال اهللا  ــا  يطالبن ان  ــل  يُعقَ ــل  وه
ــن القوانني  ــن احملرمات م ــد ع ــان نبتع ب

الوضعية وال يشرع لنا منهاجا وقانونا 
ــا االقتصادية  ــي معامالتن ــزم به ف نلت

والسياسية ؟
ــني اخمللصني  ــاء الرباني ــروع الفقه مش
ــدف وهو إعالء  ــد ويحمل نفس اله واح

كلمة احلق وحتكيم الشريعة.
ــي في زمن  ــروع االله من هنا يأتي املش
ــي الوالية  ــا املهدي (عج) ف غيبة إمامن
ملقارعة املستكبرين والظاملني واحملتلني 
ــة، وحتويل  ــي وقيادة االم ــر الوع ، ولنش
ــان ضعيف  ــلم من انس ــان املس االنس
ــش التاريخ الى  خائف يعيش على هام

ــداء وينتزع  ــب االع ــان عظيم يره انس
املهابة من قلوب املستكبرين ، يستعمر 
رِيدُ أَن 

ــه (وَنُ ــي ارض ــدُ اهللا ف بَ االرض ويُعْ
َرْضِ  ي األْ وا فِ فُ عِ ضْ ــتُ ينَ اسْ لَى الَّذِ ــنَّ عَ ُ منَّ

.( ارِثِنيَ وَ
مُ الْ لَهُ ْعَ ةً وَجنَ ئِمَّ

مْ أَ لَهُ ْعَ وَجنَ
ــدي  والتص ــة  بالوالي ــان  اإلمي ــة  ببرك
ــدس)  ــدر ( ق ــهيد الص ــتطاع الش اس
ــوط) و(يأس)  ــع بعد (قن ــي اجملتم ان يحي
ــع البعث  ــني نتيجة قم ــاب العراقي اص
ــطوته وإرهابه بعد االنتفاضة  اجملرم وس
ــث املراجع في  ــعبانية املباركة حي الش
ــباب في طوامير  اإلقامة اإلجبارية والش

ــم  به ــالت  امت ــهداؤنا  وش ــجون  الس
ــم احياء،   ــوا وه ــم دفن االرض، وبعضه
والنظام يستعبد الناس (يقتل رجالهم 
ــي  عرب ــم  بدع ــاءهم)  نس ــتحيي  ويس

خليجي سعودي ، وأمريكي غربي.
ــي والصمت  ــاب البعث ــذا االره ــام ه ام
ــي ( خرج من أقصى املدينة رجل  اجملتمع
ــعى ) ، فاثمرت الدماء، وأينعت ثمار  يس
ــهادة ، وها نحن اليوم نردد ما قاله  الش
ــدر (كال كال امريكا .. كال  ــهيد الص الش
ــرائيل) انها بركة دماء الشهداءِ  كال اس

ومداد العلماء .

مشروع الفقهاء 
الربانيني اِّـخلصني 
واحد ويحمل نفس 
الهدف وهو إعالء 
كلمة الحق وتحكيم 
الشريعة

جيل كامل اليعرف قصة 
بغداد وجدران بغداد التي 
كانت تختبئ خلفها 
اِّـدينة خوفا ورعبا

السؤال الذي 
يطرح نفسه هنا  
أي نتائج يمكن 
أن نتوقها بعد كل 
هذه اِّـعاناة

اصبح العراق ورشة عمل 
دؤوبة وبناء السدود وتشجيع 
العلم والعلماء واخرج العراق 
من الكتلة االسرتلينية وتحرير 
العملة العراقية

الصراع من أجل اِّـال والسلطة 
هو ديدن الحياة ويمكن أن 
يكون هذا الصراع هداما أو 
عقيماً وهو الصراع الذي 
اليؤدي إُّـ حل

يمكن ان يكون من يزيد راتبه 
عن الثالثة ماليني دينار شهريا 
يستثنى من نظام البطاقة 
التموينية كخطوة يمكن إعادة 
النظر فيها سنويا َّـ ضوء 
التطور اِّـعيشي للمواطنني
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ــى  ــول عل ــس احلص اراد الرئي
خياراتٍ وكان هناك كثير منها 
ــات املتحدة  ــش الوالي ألن جي
ــدرات املميتة  ــك كل الق ميتل
التي ميكن ان يتخيلها انسان. 
ــتطيع ان يفعل؟ هذا  ماذا يس

هو ما اراد ان يعرفه.
ــس قلقاً ألن  ــر ماتي كان الوزي
ــن غارة  ــد يأمر بش ــب ق ترام
لَ على تهدئة  ثانيةٍ ولذلك عمِ
ــجيع على  االمور وعدم التش
ــكري آخر  ــام بعملٍ عس القي

ضد سوريا.
ــدة غضب ترامب  تراجعت ح
ــة  قليل ــابيع  اس ــرور  م ــد  بع
ــائل اخرى  ــرف الى مس وانص
ــك  ذل ــل  يفع ــم  ل ــه  ولكن

بسرعة.
ــام  ام ــتر  ماكماس ــتكى  اش
ــاده  افتق ــأن  بش ــد  جاري
ــه للقرارات  ــة حتريك لصالحي
ــون وماتيس  ماً. اما تيلرس دُ قُ
فلم يرغبا في وجود مستشارٍ 
ــك  ــي وذل ــن القوم ــوي لألم ق
مثلما كان يفعل معظم وزراء 

اخلارجية والدفاع.
ــد  ــرة وبع ــس ذات م اراد الرئي
ــوريا احلصول  ــارة على س الغ
ــات حول  ــى بعض املعلوم عل
ــية  الروس ــتفزازات  االس
ــوريا. وكانت  وااليرانية في س
ــد قتلت  ــدة ق ــات املتح الوالي
ــزب اهللا الذي  ــض جنود ح بع
ترعاه ايران وذلك على الطريق 
ــر كما  ــن تدم ــرق م ــى الش ال
ــة  ايراني ــة  مركب ــقطت  اس

مسلحة وغير مأهولة.
ــئلة  ــك ترامب عدة اس وامتل
اراد طرحها على ماكماستر. 
ــئلة: ماذا  وكان من تلك االس
تِلَ اميركيون؟  ــيحدث لو قً س
ــي  ف ــل  نفع ــوف  س ــاذا  وم
ــارات  ــا اخلي ــة؟ وم ــذه احلال ه

املطروحة؟
اتصل ماكماستر هاتفياً بكل 
ــون وماتيس لكنه  من تيلرس
لم يتلق رداً منهما. استدعى 
هارفي بعد ذلك حيث تطايرت 
ــات البذيئة في الهواء.  الكلم
ــذه هي وظيفتك  قال له ان ه
نظرائك  ــتدعاء  اس ــك  وميكن

بهذا الشأن.
ــاعات ولم يأتِ  ــع س مرت تس
ــون وال من  ــن تيلرس ــرد ال م ال

ماتيس.
ــن  م االركان  ــاء  رؤس ــل  وص
ــون الى البيت االبيض  البنتاغ
ــاعدة هارفي.  ــك ملس ــد ذل بع
قالوا له ان وزارة الدفاع متتلك 
بعض اخليارات لشن هجمات 
ــيئاً عما  ــرف ش ــا ال تع لكنه
ــل  ت قُ اذا  ــدث  يح ان  ــن  ميك
ــدة التنف  ــي بل ــون ف اميركي
الواقعة على احلدود السورية 
ــوات تابعة  ــث تعمل ق أي حي
ــدة. وال تعرف  ــات املتح للوالي
ــيحدث  الوزارة كذلك ماذا س
ــفن  ــدى الس ــت اح اذا اصيب

االميركية بلغمٍ بحري.
ــى  عل ــاً  مريع ــك  ذل كان 
ــدم  لع ــي  وهارف ــتر  ماكماس

ــة واضحةٍ في  ظهور أي اجاب
ــرعان ما  االفق. لكن ترامب س

نسي االسئلة التي طرحها.
 

الفصل التاسع عشر
امر الرئيس ترامب باآلتي: «اريد 
امراً رئاسياً يقضي بانسحاب 
ــات املتحدة من اتفاقية  الوالي
ــة التجارة  NAFTA، أي اتفاقي
ــمال اميركا.. واريده  احلرة لش
ــي يوم  ــى طاولت ــون عل ان يك

اجلمعة».
ــق حول الرئيس ترامب في  حتلَ

املكتب البيضاوي يوم الثالثاء 
٢٥ نيسان/ ابريل، نائب الرئيس 
روس،  ــارة  التج ــر  ووزي ــس  بن
ــارو،.  ــر، وناف ــنير، وبورت وكوش
ــادراً  ــون ق ــس ان يك اراد الرئي
ــي في  على اعالن االمر الرئاس
ــلمه منصب  اليوم املائة لتس

الرئاسة.
ــارض احد من  ــم يع ــا ل عندم
ــر، الذي  ــن تقدم بورت احلاضري
ــبق له ان ترأس اجتماعات  س
ــبوعية  االس ــاء  الثالث ــوم  ي
ــظ  ــارة والح ــة بالتج املتعلق
ــر املمكن اصدار امر  ان من غي
ــة التجارة  ــي الن اتفاقي رئاس
ــاء  اعط ــوب  بوج ــي  تقض
ــاء العمل  ــعار النه ــرة اش فت

باالتفاقية مدتها ١٨٠ يوماً.
ابلغ بورتر ترامب وآخرون قائالً: 
ــت  توقي ــكلة  مش ــة  ثم «ان 
ــألة. فإذا  كبيرة في هذه املس
ــرعة في  الس ــدى  م ــا  اغفلن
ــأن  التفاوض بش ــادة  اع امتام 
التي  ــب القواعد  نافتا بحس
ــج  تروي ــة  مفوضي ــا  تفرضه
التجارة يبقى ان ذلك يستغرق 
ــة  ــالً ». ان االتفاقي ــاً طوي وقت
ــأنها  التي اعيد التفاوض بش

يجب ان تقدم الى الكونغرس 
وهو االمر الذي يستغرق اكثر 

من ١٨٠ يوماً.
ــناً  ــو االصغر س ــر ه كان بورت
من بني احلاضرين في الغرفة. 
تابع بورتر قائالً: «ال نرغب في 
ــدوث فترة انقطاع ال منتلك  ح
ــاق. يعني ذلك ان  فيها أي اتف
لدينا مشكلة توقيت. توقيت 
ــة والثمانني كيفما  االيام املائ

شئنا».
ــني وبدا  ــرون صامت ــي اآلخ بق
ــب.  ترام ــجعون  يش ــم  انه

ــر ألن الرئيس  ولهذا ذُهل بورت
كان يفكر في االنسحاب من 
ــا من دون اعطاء  اتفاقية نافت
انذار. كانت االتفاقية االساس 

ــه االقتصاد  ــذي اعتمد علي ال
ــي اميركا  ــي ف ــن القوم واالم
ــرة تزيد على  ــمالية لفت الش
ــن الزمن. الغت تلك  عقدين م
ــوم اجلمركية  الرس االتفاقية 
ــدة وكندا  ــني الواليات املتح ب
ان قيمة  ــاً  ــيك، علم واملكس
ــني الدول  ــاري ب ــادل التج التب
الثالثة تتجاوز التريليون دوالر 
ــادل  ــة التب ــا قيم ــنوياً. ام س
ــع كل  ــي م ــاري االميرك التج
كندا واملكسيك فهي تساوي 
ــة  ــب قيم ــه التقري ــى وج عل
التجارة االميركية مع الصني 
وهي الشريك التجاري االكبر 

للبالد.
ــا  ــني علين ــر: «يتع ــال بورت ق
ــددة  ــراءات مح ــك اج ان منتل
ــري هذه العملية  تكفل ان جن
بالطريقة الصحيحة والتأكد 
ــذه االمور».  من اننا فكرنا به

ــس وروس  ــر الى بن ــار بورت اش
ــرني  «يس ونافارو.  ــنير  وكوش
ــؤالء الناس  ــون ه ــداً ان يك ج
معنا، لكن غاري كوهن ليس 
هنا، وكذلك ستيف مينوشني 
ليس هنا. ادرك جيداً انك تريد 
التحرك بسرعة .. لكن علينا 

ابطاء حركتنا قليالً».
ردّ ترامب: «ال اكترث ألي كلمة 
ــذا الكالم. اريد ان يكون  من ه
ــوق طاولتي  ــر منتهياً وف االم

يوم اجلمعة».
توجه بورتر ملقابلة ماكماستر 

بغية احلصول على دعمه. قال 
ــارك  ــه لم يش ــتر ان ماكماس
ــي محادثات تتعلق  من قبل ف
ــارة، لكنه قال  ــائل التج مبس

ــر على ان  ــق مع بورت ــه يواف ان
ــوف  ــحاب من نافتا س االنس
ــوس امني  ــة كاب ــون مبثاب يك
ــزوم له،  ــوس ال ل ــي، وكاب وطن
ــأنه ان يُجفل احللفاء.  ومن ش

ــأن يكون  ــتر ب وعده ماكماس
الى جانبه.

ــى اجتماع  ــوة ال ــرت الدع ج
طارئ مع الوزراء املعنيني وكبار 

ــى ان يُعقد  ــارين عل املستش
ــي قاعة  ــوم التالي ف ــي الي ف
ــي  ــت. بدأ العد العكس روزفل
ــدا انه لم  ــد التوقيع، وب ملوع
ــد قبل ان  ــوى يومٍ واح يبقَ س

يضع ترامب توقيعه.
ــحاب  لالنس ــارو  ناف ــط  ضغ
ــا قال وزير  من االتفاقية بينم
ــون كيلي  ــي ج ــن الداخل االم
ــد املقترح  ــرون ان التهدي وآخ
املتحدة  الواليات  ــحاب  بانس
من االتفاقية قد يشكل قدراً 
كبيراً من الضغط املفيد، لكن 

ــحاب الفعلي منها قد  االنس
يكون كارثياً، ألن ذلك يعني ان 
ــدة تطلق النار  الواليات املتح
ماً.  دُ ــير قُ ــا للس على قدراته

اما ترددات االنسحاب فسوف 
تكون كبيرة ألن من شأن هذا 
ــواق  ــحاب تعكير االس االنس
ــذ ردٍ فوري على  املالية، وتنفي
هذه اخلطوة. يُضاف الى ذلك ان 

ــركاء التجاريني للواليات  الش
ــوف يتساءلون ان  املتحدة س

كان دورهم هو التالي.
ــد ان انتهى  ــر بع ــى بورت مض

الى  ــه  ــي طريق ف ــاع  االجتم
ــليم  ــب البيضاوي لتس املكت
اراد  ــي  الت االوراق  ــس  الرئي
حتضيرها. وصادف في طريقه 
ــوني بيرديو  ــة س ــر الزراع وزي

الذي تسلم منصبه حديثاً.
ــو حاكماً جمهورياً  كان بيردي
سابقاً لوالية جورجيا وهو اول 
ــن حزبه يتولى املنصب  وزير م

بعد اعادة االعمار.
ــال بورتر: «لمَ ال تدخل معي  ق
الى مكتب الرئيس يا سوني؟. 
ــث ان انضم ولبور روس  وما لب

ــي املكتب  ــني ف ــى اجملتمع ال
البيضاوي.

ــب: «كانت  ــو ترام ــغ بيردي ابل
ــرة  ــة كبي ــة نعم ــا مبثاب نافت
للمصالح الزراعية االميركية. 
ــوم بتصدير ما قيمته  اننا نق
ــى  ال ــنوياً  ــار دوالر س ٣٩ ملي
ــد  ــن جن ــدا. ل ــيك وكن املكس
اسواقاً بديلة لهذه املنتجات 
من دون االتفاقية. لكن الناس 
ــرون اكثر  ــوف يخس الذين س
ــحبنا  ــن غيرهم اذا ما انس م
من نافتا هم قاعدتك انت أي 

الذين يدعمون ترامب».
ــب  ــى ترام ــو عل ــرض بيردي ع
ــدة  املتح ــات  الوالي ــة  خريط
ــات  ــى الوالي ال ــير  ــي تش الت
كن ان  ــث ميُ ــات حي واملقاطع
ــى الزراعة وقطاع االنتاج  تلق
ــارة.  ــر من اخلس ــدر االكب الق
ــد  ق ــرة  ــق كثي مناط ــت  كان

منحت اصواتها لترامب.
ــو: «ال يقتصر االمر  ــال بيردي ق
ــط بل انها  ــى قاعدتك فق عل
قاعدتك في الواليات املتذبذبة 
ــات  االنتخاب ــي  ف ــة  واملهم
ــية. ال ميكنك ان تفعل  الرئاس

هذا».
ــم  لكنه ــل  «اج ــب:  ترام ردّ 
يؤذوننا ويتعني علينا ان نفعل 

شيئاً ما».
ــراً ان يرفع  ــس اخي ــرر الرئي ق
ــه العلنية  ــدة خطابات من ح
ــور  اجلمه ــام  ام ــه  وتهديدات
ــذار  ــال ان ــن دون ارس ــن م لك
ــة  ــن االتفاقي ــحاب م باالنس

بعد ١٨٠ يوماً.
ــى بورتر  ــد اخلبر ال ــغ جاري ابل
ــس على  الرئي ــق  ــال: «واف وق
ــي الوقت  ــحاب ف عدم االنس

احلاضر».
ــيء  كان بورتر يعرف ان كل ش
مؤقت مع ترامب لكنه فوجئ 
ــر من حافة  ــف اقترب االم كي
ــف  ــه توق ــف ان ــاء وكي االلغ

عندها.
ــارو الى املكتب  دخل بيتر ناف
ــاع  اجتم ــد  لعق ــاوي  البيض

طارئ مع الرئيس.
ــر الوحيد  ــال الرئيس: «االم ق
الذي فعلناه هو االنسحاب من 
ــة التجارة لدول احمليط  اتفاقي
ــاذا لم نفعل  ــادئ TTP. مل اله
ــأن مسائل  ــيء آخر بش اي ش

االتفاقات التجارية؟».
ــكرتير  س «إن  ــارو:  ناف ــال  ق
االبيض هو  ــت  البي ــي  موظف

الذي يؤخر كل هذه االمور».
ــاعدته  مبس ــب  ترام ــل  اتص
مادلني ويسترهوت، وقال لها: 
ــتدعي روب الى  ــني. اس «مادل

هنا في احلال».
ــود الدرج  ــر بصع ــرع بورت اس
املؤدي الى املكتب البيضاوي.

ــه الى بورتر  وجه ترامب كالم
ــق  ــر بح تنتظ ــاذا  «م ــالً:  قائ
ــاذا ال ننتهي من  ــماء؟ مل الس
هذا االمر؟ قم بوظيفتك. ملاذا 
ــر وانت تطلب  ــل في االم متاط
مني التأجيل على الدوام. اريد 

ان انتهي من هذا االمر».
ــرة اخرى  ــدا الرئيس جدياً م ب
ــر مذكرة  ــر بورت ــذا حض وهك
ــاً على ان  ــدة ١٨٠ يوم ــذار مل ان
ــب على ان الواليات  يوقع ترام
ــوف تنحسب من  املتحدة س

نافتا.
ــر اكثر واكثر  زادت قناعة بورت
ــوف يؤدي الى  بأن هذا االمر س
ازمة عالقات اقتصادية وازمة 
واملكسيك.  مع كندا  عالقات 
ــد ذلك ملقابلة  توجه بورتر بع

كوهن.
ــى بورتر بالقول:  ردّ كوهن عل
«ان بامكاني ايقاف العملية. 
ــحب  اس ــأن  ب ــأكتفي  س
ــوق طاولته قبل  الورقة من ف
ــحب  ــب». س ــادر املكت ان اغ
كوهن الورقة في وقتٍ الحق، 
فقال: «اذا كان يريد توقيعها 
ــوف يتعني عليه حتضير  فس

ورقةٍ اخرى» .

ملف
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كان بريديو حاكماً جمهورياً سابقاً
لوالية جورجيا وهو أول وزير من حزبه 

يتوُّـ اِّـنصب بعد إعادة اإلعمار

H35I@Ú‘‹ßa

اشتكى ماكماسرت بشأن افتقاده صالحية تحريكه 
للقرارات أما تيلرسون وماتيس فلم يرغبا َّـ وجود 

مستشارٍ قوي لألمن القومي

ترامب
ماكماستر

ماتيس
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ــية نرى  «كعادتها دائماً في إحتاف 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 إجابات عن أس

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

ــارة الى أن مؤلف هذا الكتاب «بوب يبشور وودورد» هو أحد أشهر الصحفيني االستقصائيني  والبد من االش

ــت وحاز  ــنطن بوس في التأريخ األمريكي واكثرهم احتراماً إذ عمل الكثر من (47) عاماً في صحيفة الواش

ــي تأليف (18) كتاباً كانت  ــارك ف ــي بوليتزر اضافة الى حفنة من اجلوائز املرموقة االخرى كما انه ش جائزت

ــأن كيف أمر  ــاؤالت بش ــي الواليات املتحدة االمريكية.. في جانب من هذا الكتاب ثمة تس ــر مبيعاً ف االكث

ــد)، ومن الذي جتاهل أوامره، وما الذي جعل الرئيس األمريكي  ــار األس ــوري (بش ترامب باغتيال الرئيس الس

ــوة والواقعية في حني ينعته  ــي بأنها (موجعة).. الكتاب يصفه مؤلفه بالق ــف محادثاته مع السيس يص

ترامب بأنه «تضليل للجماهير»، آملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد».
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محمد جواد اِّـيالي

ــا ميكن أن تثبت  ــن فوائد العزلة أنه م
ــانيتك من عدمها، لكن ليس  لك إنس
ــل تخالطهم، ألن  ــأن تعتزل الناس ب ب
ــر احمليطني بك، الميكن  اعتكاف البش

أن يوقظ انسانيتك.
ــع (ص.ج)  ــي للحديث م ــذا ما دفعن ه
ــة في إحدى  ــل عامل نظاف الذي يعم

ــة، وله من العمر  ــر الدولة العراقي دوائ
ــارب  ــه ق ــوي بأن ــه حت ــن بنيت ٤٧، لك

السبعني.
ــة، كأن جزءاً من  ــدث بتنهيده حزين حت
ــرف ينطق به،  ــه تخرج مع كل ح روح
ــاة.. يعتصره الفقر  ــا باملعان كان مليئ
ــى  معن ــرف  يع ال  ــة،  املعيش ــة  وفاق

الرغبات العادية للحياة أبدا.
ــنوات عمره، واأللم  بدأ بقص نضال س
ــبابي بني  ــره.. ضاع ش ــزن يعتص واحل
ــام البعثي،  ــي للنظ ــد اإللزام التجني
وبني انتفاضة التسعينات، حتى بدأت 
أتخبط بني خناجر احلصار، التي قتلت 
ــم تبصر زهرة  ــلٍ في داخلي، ول كل أم
ــكال احلياة،  ــكل من أش حياتي أي ش
ــت ألم الفقد أحياناً كثيرة، حتى  عاني
تساقطت قواي مع تساقط آخر أوراق 
ــالً في  ــت ثم ــا أصبح ــف، حينه اخلري

ــقوط  ــوع والفقر، حتى س ــات اجل طي
النظام الدكتاتوري في ٢٠٠٣.

ــيجارا وبدى  عندها توقف وأشعل س
ــع كل  ــرج م ــرق و تخ ــه حتت كأن روح
ــة معاناته:  ــة دخان، وأكمل قص نفخ
ــام الدكتاتوري هو  ــقوط النظ كأن س

ــود لنا نحن الفقراء،  بريق األمل املنش
كنا نتوسم خيراً بتوفر العمل، كانت 
ــى أحالمنا أن جند عمال يوفر قوت  أقص
ــيطة، دائماً ما  ــا بس ــا.. أحالمن يومن

نحلم على قدر بساطتنا.
ــاخرة من الوضع احلالي،  ــامة س ابتس
ــة، كأنه يتيم  ــا كالم بنبرة حزين تاله
ــم أجد أي  ــام عينيه .. ل ــلَ أبواه أم تِ قُ
عمل أستطيع أن أسد به رمقي، حتى 
ــدأت الناس ال  بدأت أصبح كالظل، وب
ــكان، فالفقير  ــودي في امل تالحظ وج
ــي.. بعد أن  ــوذ ياصديق ــي بلدي منب ف
ــي،  ــة وطن ــة كعك ــم الساس تقاس
ــه،  في ــس  والياب ــر  األخض ــوا  والتهم
ــواي العمرية عند  عندها في نهاية ق
ــتطعت أن أجد  ــني، اس ــي األربع بلوغ
ــغ ١٤٠ الف دينار  ــداً حكومياً مببل عق

العالة نفسي وزوجتي .

ــي أن كل ممتلكاتي  هل تعلم ياصديق
عبارة عن ثالث مالبس فقط، وإلى اآلن 
ــت إيجار إلى آخر،  مازلت أتنقل من بي

فأنا ال أملك شبرا في وطني .
بعد أن أكمل حكايته احلزينة، فهمت 
كم أن احلياة بائسة بعيوننا، وكم هي 
ــم.. فهو  ــم أملها بأعينه ــيطة رغ بس
ــك، ألنه عند  ــداً مبا ميل ــازال قنوع ج م
كل وقفة في حكايته كان يردد، احلمد 

والشكر على ما أملك!
ــال  امل ــل  أج ــن  م ــراع  الص أن  ــدو  يب
ــاة، وميكن أن  ــلطة هو ديدن احلي والس
ــا أو عقيماً  ــراع هدام ــون هذا الص يك
وهو الصراع الذي ال يؤدي إلى حل، كما 
ــن هناك من هم  ــتنا.. لك يفعل ساس
ــراع، ال يأملون  خارج قوقعة هذا الص
ــهم، فهم مازالوا  سوى بلقمة عيش

مواطنني من الدرجة الثالثة .

اِّـحامي/  عبدالرضا محسن اِّـال 

ــار الذكرى احلادية  ــتقبل بفخر واكب ونحن نس
والستني ألعظم ثورة في التاريخ املعاصر انها 
ثورة الرابع عشر من متوز عام ١٩٥٨ وحيث تعود 
بنا الذاكرة اجلميلة الى ايام الثورة ونحن الذين 
ــنا احداثها ومنجزاتها ، وهنالك فرق بني  عش
ــم اخبارها ولم  ــت اليه ــها ومن نقل من عاش
ــوها، ثورة انقذت العراق والعراقيني من  يعيش
ــم ونهب ثرواته  ــر حيث اجلهل والظل واقع مري
ــم والتمايز  ــا عليه ــي من اهللا به ــة الت اخملتلف
ــي الواضح بحيث اصبح العراق ضيعة  الطبق

ــة  ــا الغالبي ــني ام ــني املنتفع ب

العظمى الذين يعيشون في فقر مدقع ، وال اريد 
ــة املالكة  خصوصاً  ــا االنتقاص من العائل هن
امللك فيصل الثاني الهاشمي القرشي رحمه 
ــورة املباركة على  ــذي قتل صبيحة الث اهللا وال
ــبوا على الثورة وخانوها فيما بعد  يد من حس
ــدر واالنتقام وما  ــد والغ ــم معروفون باحلق وه
فعلوه بالعائلة املالكة وقتلها بدم بارد فعلوه 
ــم  ايضاً بزعيم الثورة املرحوم عبدالكرمي قاس
ــود عام ١٩٦٣ وما  ــباط االس في الثامن من ش
رافق ذلك من مجازر بحق الوطنني االحرار رغم 
ــروا عليه  ــا عنهم يوم تآم ــم الثورة عف ان زعي
ــيرة الثورة وانصاف  ومحاولة قتله اليقاف مس
اجلياع وبهذا الصدد ينطبق على هؤالء اجملرمني 

وسجايا الزعيم قول القائل :
ــجية           وملا  ــا س ــو من ــكان العف ــا ف ملكن

ملكتم سال بالدم ابطح 
ــا         وكل اناء  ــذا التفاوت بينن ــبكم ه وحس

بالذي فيه ينضح  
ــرت الوعي الثقافي  نعم ثورة ١٤ متوز ١٩٥٨ نش

ــرعت  ــني الناس وبصرتهم بحقوقهم ، ش ب
ــح اجلميع  ــي صال ــي تصب ف ــني الت القوان
ــة وبناء  ــل دؤوب ــة عم ــح العراق ورش ، اصب
السدود وتشجيع العلم والعلماء واخرجت 
ــر  ــترلينية وحتري ــة االس ــن الكتل ــراق م الع
ــركة  ــرعت قانون ش ــة العراقية وش العمل
ــت  النفط الوطنية العراقية رقم ٨٠ ، ولس
ــا قامت به الثورة وبتخطيط  بصدد تعداد م
ــم ومقولته  ــرمي قاس ــا عبدالك ــن زعيمه م
ــورة)) ، لم  ــا في كل يوم ث ــهورة (( ان لن املش
ــجاع كرمي  يظلم احد في عهده النه ابي ش
ــي الدنيا وكالمنا هذا  ــس ، عفيف زاهد ف النف
ــبة او كالم  ــاءً نقوله في هذه املناس ليس انش
جرائد بل هو حقيقة واقعة وبصمات مشاريع 
ــى وقتنا  ــرى باقية حت ــورة واجنازاتها الكب الث

ــم  ــم عبدالكرمي قاس ــى الزعي ــر ، ويبق احلاض
ــراق احلديث وما  ــخ الع ــع تاري ــداً النه صن خال
ــو اليه  ــض وقلوبنا تهف ــض من في ــه غي ذكرت
ــى وصل هذا  ــات قلوبنا حت ــا منحناه حب النن
ــد من قبله  ــب ، لم يأت اح ــغاف القل احلب ش
ــده من يداوي اجلروح ، وتبقى الوحدة  وال من بع
الوطنية الصادقة التي اسس لها وجعلها في 
ــي ضمائرنا ومالذ لنا  قلوب العراقني معلقة ف
نلجأ اليها في كل شدة وعندما تتعرض البالد 

له من بالء التفكك واالقلمة واالنفصال 
ــي كتابه  ــدق اهللا القائل ف ــك اخلتام ص  ومس
الكرمي ( فأما الزبد فيذهب جفاء ، واما ماينفع 
ــدق اهللا العلي  ــاس فيمكث في االرض) .ص الن

العظيم .

صابرين الكاتب 

ــاط يعاني منها  ــن اليأس واإلحب حالة م
ــادس اإلعدادي  ــة الس ــن طلب ــر م الكثي
 , ــة  النهائي ــم  امتحاناته ــؤدون  ي ــم  وه
املشاكل ذاتها تتكرر مع كل عام خاصة 
ــاع  االرتف ــع  م ــن  تتزام ــات  االمتحان أن 
ــرارة واالنقطاع  ــات احل ــي درج ــر ف الكبي
ــارة  فزي  , ــي  الكهربائ ــار  للتي ــتمر  املس
ــات تبني أن  ــز االمتحان ــى مراك واحدة ال

ــح لطلبة  ــاك اليرضي وال يصل ــال هن احل
ــتحدد   ــذه املرحلة املهمة التي س في ه
ــدو خالية من  ــات تب ــتقبلهم , قاع مس
ــدت تلك األجهزة  ــزة التبريد وأن وج أجه
ــة يرثى لها ,  ــي حتما معطلة وبحال فه
ــاعد على التركيز  أجواء مضطربة ال تس
ــن الصعب  ــاكل ليس م ــة ومش واإلجاب
حلها فيما لو كانت هناك جهات رقابية 
ــي يعتمد  ــريحة الت ــة بهذه الش مهتم
ــوض به , جيل  ــاء البلد والنه عليها لبن
ــال والتقصير ليس  ــي اإلهم كامل  يعان
ــبب أزمة الكهرباء وما يترتب عليها  بس

ــية الطالب  ــة على نفس ــن آثار جانبي م
وعلى طريقة أدائه في االمتحان فحسب 
, أمنا صعوبة األسئلة وعدم مراعاة الوضع 
العام الذي مير به البلد كانت هي األخرى 
سببا في إحباطهم لينعكس ذلك على 
ــتوى أدائهم , فبعد أن أنهى الطلبة  مس
ــأوا بنمط  ــة العربية تفاج امتحان اللغ
ــي وصفوها على  ــد, والت ــئلة املعق األس
ــون النحو  ــة لطلبة يدرس أنها موضوع
والصرف وليس لطلبة السادس اإلعدادي 
وأن من أعد هذه األسئلة أراد االنتقام من 
الطلبة وذلك بحسب وصف ذوي الطلبة 

الذين ينتظرون نتائج مفرحة بعد العناء 
واجلهد الذي بذلوه لتهيئة أبنائهم لهذه 
املرحلة ,فطالب السادس اإلعدادي يكلف 
عائلته ماديا ومعنويا واغلب تلك العوائل 
ــي عوائل ذات دخل محدود تبذل كل ما  ه
ــا يحتاجه  ــل  توفير م ــعها من أج بوس
ــراء  ــذه الفترة من ش ــالل ه ــب خ الطال
مالزم ما انزل اهللا بها من سلطان ودروس 
ــتنزف كل إمكانياتهم  ــة تس خصوصي
ــض منهم القتراض  وأحيانا تضطر البع
هذه املبالغ من أحد األقارب أو األصدقاء , 
ولم يتوقف األمر عند مادة اللغة العربية 

ــئلة لباقي املواد لم يختلف  فنمط األس
ــرا ما أدى الى تأجيل  الطلبة لبعض  كثي
ــى الدور الثاني على أمل أن يتغير  املواد ال
ــدور ويراعى فيه الظروف   احلال في هذا ال
الصعبة التي يعيشها املواطن العراقي 
ــكل خاص ,  ــام والطالب بش ــكل ع بش
ــذه االمتحانات  ــا أغرب ما حدث في ه أم
ــد مراكز االمتحانات ونقل  هو احتراق اح
الطلبة بسيارات البيك آب الى مركز آخر 

ألدائهم امتحان مادة الرياضيات.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا ,أي نتائج 

ميكن أن نتوقها بعد كل هذه املعاناة ؟.

عبدالهادي مهودر

 
ــني اي من  ــام الف ــد ع ــن موالي ــاب م ش
ــدران  ــة اجل ــرف قص ــل ال يع ــد جي موالي
الكونكريتية التي عزلت ابناء بغداد عن 
ــاس طائفي  ــم البعض على اس بعضه
ــاس وتركتهم  ــت احلكومات عن الن وعزل
ــراء ، ولم يعش فصول  في املنطقة احلم
ــن ابناء جيله   ــل الكثيرين م القصة مث
ــراء دخل  ــت املنطقة اخلض ــني فتح ، ح
بسيارته ( التكسي ) في شوارعها للمرة 
االولى لكنه يجهل خارطة الطريق والى 
ــل واخملارج  ــوارع  واملداخ ــؤدي الش اين ت
ــب املقاتل  ــاهد نص ــرة االولى يش ، وللم

ــرة االولى يعبر  ــول بل للم ــدي اجمله واجلن
ــر املعلق الذي جذبته اليه  من فوق اجلس
انواره العالية .. جيل كامل اليعرف قصة 
ــدران بغداد التي كانت تختبئ  بغداد وج
ــا ،  واختبأت  ــا املدينة خوفا ورعب خلفه
خلفها مرمي وكرادتها املسماة  بإسمها 
ــض الروايات املنطقة  التي  ، وهي في بع
ــبت  إلحدى النساء الصاحلات خالل  نس
ــود العثماني في بغداد والتي حتمل  الوج
ــبب وجود ضريح  ــم نفسه ، او بس االس
ــيدة مرمي بنت اإلمام جعفر الصادق  الس
ــرادة العريق  ــط حي الك (ع)  الذي يتوس
ــر اجلمهورية واجلسر املعلق ،  مابني جس
ــرمي التي خرجت  ــي كل األحوال هي م وف
ــن صدرها  ــح ع ــاض وأزي ــت االنق من حت
ــل فعادت  ــوس الثقي ــذا الكاب ووجها ه
ــم الذي  كرادة مرمي لبغداد وعاد هذا االس
ــم  ــيحي وبدأ اس ــلم واملس ــواه املس يه
ــى ، ذلك  ــة اخلضراء يتوارى وينس املنطق
ــوده بعهد العزل  ــم الذي ارتبط وج االس

ــل يجب ان  ــي ، وه ــي والسياس الطائف
ينسى ؟ ام يجب ان الينسى ؟ وهل منحو 
ذكراه  لينسى هذا اجليل أحد أهم فصول 
قصة بغداد ؟ أم نخلد ذكراه مثلما خلد 
ــني الذي فصل  ــدار برل ــان ذكريات ج االمل
شطري برلني الشرقي والغربي واملناطق 
ــي عام ١٩٦١، وجرى حتصينه  احمليطة وبن
ــام ١٩٨٩  ــن ومت فتحه ع ــدار الزم على م
وهدم بعد ذلك بشكل شبه كامل وترك 
ــه اثرا واضحا على االرض يذكر االجيال  ل
مباحصل ؟! جدار برلني عمره ٢٨ عاما اي 
ــر سنة  يكبر عمر جدار بغداد بإثني عش
لكن قصة جدارنا اكثر دموية ،  فجدارنا 
انشئ ليس في ايام احلرب الباردة بل في 
ــخن االيام واحلروب واالقتتال األهلي ،  أس
كانت بغداد حينها مظلمة تغلق ابوابها 
بعد الظهر وكثير من ابنائها يتساقطون 
ــى مناطقهم بني  ــودة ال ــق الع ــي طري ف
اختطاف واغتيال وقتل وقصاص وانتقام 
ــوت واحد   ــباب وامل ــك وتعددت االس وص

ــل ادانة  ــا دلي ــة لوحده ــت الهوي ، وكان
تستحق حكم املوت وكل جرمية املواطن 
ــه كما ولدته  ــه يحمل هويت الوحيدة ان
امه وليس كما اختارها بنفسه  ، غير ان 
ــداد وبرلني هو مابني توثيق  الفارق بني بغ
ــيها فجدار برلني معروف  الكارثة وتناس
ــئ ومتى هدم وكم طوله وكم  متى انش
ــاذا بقي منه اليوم  تكلفته واين كان وم
ــون الصور عند  ــواح يلتقط واالملان والس

ــة تبيع  ــر القريب ــل واملتاج ــد الفاص احل
ــا صغيرة من اجلدار اللعنب للدكرى  قطع
ــف جدار برلني  ــى اطالله بني متح ، وعل
ورسمت الصور وتركت املتاريس لتحكي 
ــي واالمريكي  ــص االحتاللني الروس قص
على جانبي اجلدار الذي كان ياما كان في 

قدمي الزمان .
ــاة ليس مثل  ويبدو ان الذي يعيش املأس
ــر االجنبي  ــارج والزائ ــذي يراها من اخل ال
ــه ونريد تناسيه  يرى الفارق الذي النحس
ــيان الذي  ــرعة ، وحكايتنا مع النس بس
ــة  ــل حكاي ــة مث ــة ال نقم ــره نعم نعتب
ــب من كاتب  ــوم الذي طل املواطن املظل
ــكواه  بالتفاصيل  ــن ش ــض تدوي العرائ
وحني أكملها واعاد قراءة الشكوى عليه 
ــوة  انتبه املواطن الى حجم األلم والقس
ــدق ان  ــم يص ــها .. ول ــي كان يعيش الت
ــاءل  ــه ، وتس ــه هو نفس ــة قصت القص
ــتغراب:( صدگ چذب هاي شصاير  بإس

بينا واحنا ماندري ؟!)

ــي كل دول العالم على إنعاش مواطنيها  ــادة ما حترص احلكومات ف ع
ــل اخلدمات لهم ، باعتبار ان املواطن هو العنصر  من خالل تقدمي أفض
ــى األوطان  ــعوب وتبن ــه تتقدم الش ــع ومن خالل ــي اجملتم ــاس ف األس
ــا يفاجئنا قرار أن احلكومة العراقية  ــأ احلضارات وتعلو ، لكن م وتنش
ــن جندها غير  ــة املواط ــو إلى رفاهي ــا التي تدع ــن برامجه ــم م بالرغ
ــاس واحملور الرئيس في اجملتمع العراقي أال  وهو  مهتمة بالعنصر األس
ــوق أي مواطن عراقي  ــة التموينية حق من حق ــا ، فالبطاق موظفيه
ــان التضخم  ــنت ف ــية قد حتس ــت األوضاع املعيش ــز إذا كان دون متيي
ــتمرار تصاعد األسعار وإيجارات السكن اخلرافية  النقدي الهائل واس
ــا كرواتب حتى إذا كانوا  ــلمها موظفون قد ابتلعت املاليني التي يتس
ــروف قد أملت  ــهرياً وإذا كانت الظ ــار ش ــة ماليني دين ــون ثالث يتقاض
ــة التموينية فان تقليص  ــالح نظام التوزيع العام ملفردات البطاق إص
ــية  ــارة ملفردات البطاقة التموينية إلى أربع مفردات أساس وزارة التج
(الرز،السكر،الطحني،الزيت) وميكن ان يكون من يزيد راتبه عن الثالثة 
ــتثنى من نظام البطاقة التموينية كخطوة  ــهريا يس ماليني دينار ش
ــنويا في ضوء التطور املعيشي للمواطنني  ميكن إعادة النظر فيها س
بشكل عام ويعاد اصالح نظام البطاقة التموينية في ضوء املتغيرات 
ــرار حرمان املوظف الذي راتبه مليون ونصف  اجلديدة في الدخول ان ق
ــهريا من مفردات البطاقة التموينية ال يتماشى مع الدستور الذي  ش
يؤكد على توفير مستلزمات احلياة الكرمية لكل املواطنني دون متييز وال 
مع الوالدة اجلديدة للدميقراطية في العراق وبناء الدولة ولو أخذنا على 

ــال جمهورية  ــبيل املث س
ــي  الت ــة  العربي ــر  مص
البطاقة  ــام  بنظ ــل  تعم
التموينية منذ عام ١٩٤٥ 
ــمع  ــم نس ــى اآلن ل وحت
ــوزراء او  ــرا بإعفاء ال أو نق
ــدراء العامني او غني او  امل
ــر بحجب  ــن آخ اي مواط
ــة  التمويني ــة  البطاق
ــر يزيد  ــعب مص عنه وش
ــان  ــون إنس ــن ١٢٠ ملي ع
ــة  االقتصادي ــا  وموارده
ــتوى العراق  ــت مبس ليس

ــة العراقية لعام ٢٠١٩ تزيد عن ١١٢ مليار دوالر امريكي حيث  وامليزاني
اقرت امليزانية على أساس سعر البرميل للنفط العاملي ٥٦ دوالر ومنذ 
ــعر  ــل النفط ما بني ال٦٥-٧٠ دوالرا س ــعر برمي ــام تقريبا يتراوح س ع
ــمائة  ــل ، وعدد املوظفني الذين يتقاضون رواتب مليون وخمس البرمي
ــى رئيس الوزراء  ــؤالنا ال ــاوزون الثالثني الف موظف ، ونوجه س اليتج
ــراء العراق والذين  ــدون احلاجة الفعلية لفق ــل هؤالء املوظفون يس ه
ــب البطاقة  ــت خط الفقر بحج ــان حت ــم عن ٧ مليون إنس زاد عدده
ــاد ولصوص  ــس الوزراء حيتان الفس ــة عنهم ؟ فنقول لرئي التمويني
ــالة املطروحة من اين لك هذا ، مما يتطلب  املال العام بعيدون عن املس
ــذا القرار اجملحف  ــكل فوري إيقاف العمل به ــة الوزراء وبش من رئاس
ــي تعيش حد الكفاف  ــرائح االجتماعية الت ــم بحق هذه الش والظال

منذ ثمانينيات القرن املاضي .

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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جمعة العطواني

اعتدنا في حياتنا ان نتعامل مع العلماء 
على ثالثة أصناف :

ــرائط ( تُثنى) له  ١- مجتهد جامع للش
ــتنبط األحكام الفقهية  الوسادة ، يس
ــن مصادرها ، يبني للناس حاللهم من  م
ــئلة املؤمنني،  ــى اس ــرام، يُجيب عل احل
ــالب العلوم الدينية  يعطي الدروس لط
ــة ، يُربي رجال الدين (  في احلوزة العلمي
ــذروا قومهم اذا  ليتفقوا في الدين ولين

رجعوا اليهمُ لعلهم يحذرون ).
ــالك الى اهللا بطريق  ٢- عالم عرفاني س
ــتصعب ال يحتمله اال نبي  ( صعب مس
ــرب او مؤمن امتحن  ــل او ملك مق مرس
اهللا قلبه باالميان)، قد شغله نور اهللا عن 
نور الدنيا وضيائها ، قلبه متعلق بحب 
اهللا ، ال يرى األشياءِ اال ويرى اهللا ( قبلها 

وبعدها وفيها ).
ــم والعدوان،  ــر يرفض الظل ٣- عالم ثائ
ــترخص  ــى كفه، يس ــه عل ــع روح واض

ــي اهللا وهللا، ال  ــل اهللا وفِ ــن اج ــاء م الدم
تاخذه في اهللا لومة الئم، وال يخشى اال 

اهللا ويخاف من معصيته.
ــاف  ــذه األصن ــع ه ــاس م الن ــل  تتعام
ــا ، وضمن  ــاء تعامال طبيعي ــن العلم م
ــن الناس  ــه م ــم ، فاملتفق تخصصاته
 ، ــتنباطاته  واس ــه  الفقي ــن  م ــل  ينه
ــر العارف   ــن الناس يقتفي أث ــد م والعاب
لبلوغ (مراده) ليصل الى ما اليصل اليه 
ــد من الناس يقتفي اثر  اآلخرون ، واجملاه

القائد اجملاهد في سبيل اهللا.
ــع بخطوط متوازية  هكذا يعمل اجلمي
ــا ، ومتقاطعة احيانا اخرى، فكل  احيان
قسم من األقسام الثالثة قد تكون لديه 
ــام االخرى،  ــذات على بقية األقس مؤاخ

وكل طرف يرى احلق من زاويته.
ــع  جتتم ــا  عندم ــل  يحص ــتثناء  االس
ــان والثورية واجلهاد في  الفقاهة والعرف
ــخص واحد ومصداق واحد، وهنا قد  ش
ــني التضاد) ،  ــع ب ــض انه(جم ــراه البع ي
ــض الذي اليريد للمرجع  ان يكون  فالبع
ــوري ،  ــى املرجع الث ــظ عل ــا يتحف ثوري
ــيا  والذي ال يريد للعابد ان يكون سياس
ــي او املرجع  يحتاط من العابد السياس

السياسي.
ــة  ــع ان أئم ــاه اجلمي ــذي تناس ــن ال لك
ــالم وبخاصةٍ  ــت عليهم الس أهل  البي
ــني كانا عابدين  ــول اهللا وامير املؤمن رس

ــا ، وهما  ــن معصومني مع ــني ثائري عامل
 ِ

ولِ اهللاَّ ي رَسُ مْ فِ ــنة (لَكُ ــوة حس لنا اس
ولُهُ   وَرَسُ

ُ مُ اهللاَّ َا وَلِيُّكُ ) و (إِمنَّ
نَةٌ سَ ةٌ حَ وَ أُسْ

ةَ  الَ ــونَ الصَّ يمُ ــنَ يُقِ ي ــوا الَّذِ نُ ــنَ آمَ ي وَالَّذِ
( ونَ عُ مْ رَاكِ اةَ وَهُ تُونَ الزَّكَ وَيُؤْ

ــع االمام  ــكاليات حصلت م ــذه االش ه
ــهيد  ــيد الش ــدس) والس ــي ( ق اخلمين
ــهيد  ــك مع الش ــدس)، كذل ــدر( ق الص

السيد باقر الصدر ( قدس).
ــهيد  ــدس) والش ــي (ق ــام اخلمين فاإلم
ــكيك  الصدر اكثر من تعرضا الى التش
ــض ، لكنهما  ــا من البع واالزدراء احيان
كانا منشغلني بهدف أكبر وهذا الهدف 
( صعب مستصعب ) لذا حتمال من اجله 
ما حتمال من عناء املواجهة مع الظاملني 
ــوح  ــن وض ــتبدين ، لك ــكام واملس واحل
ــدى أولياء اهللا  ــدف وعمق البصيرة ل اله
ــن كالم الناس ،  ــغلني ع جتعلهم منش
ــى ضوئها يحيى  ــام قضية عل فهم ام
اجملتمع او ميوت، يتجدد الدين ويستمر او 

ينقرض ويبلى.
ــهيد  ــيد الش ــا كان الس ــر عندم اتذك
كان  ــن  املنتقدي كالم  ــمع  يس ــدر  الص
يقول(كل من ينتقدني حرصا على الدين 
ــة)، وكان يقول ايضا (ال  ــو بريء الذم فه

تعرفوني حتى أرحل عنكم).
كان الشهيد الصدر مؤمنا وذائبا في احلق 
ــتاذه الشهيد السيد محمد  اسوة بإس

ــذا املبدأ ينطلق  باقر الصدر( قدس)، وه
ــاحة  ــاس ان احكام الدين ومس من اس
االسالم عابرة لألبعاد الفقهية والعبادة 
ــاة اجملتمع  ــس جوهر حي ــة لتالم الفردي
ــية واالقتصادية واالجتماعية  السياس

ــرى، فهدف  ــاة االخ ــؤون احلي ــائر ش وس
ــان في الدارين  من  ــعاد االنس الدين إس
ــبة لعبادة  ــر الظروف املناس خالل توفي

اهللا والكفر بالطاغوت .
ــب اهللا تعالى من  ــل ان يطل ــل يُعقَ فه
ــره   يأم وال  ــزا  عزي ــون  يك ان  ــان   االنس
ــتعباده  مبحاربة الطاغوت الذي يريد اس

من دون اهللا؟
ــى  تعال اهللا  ــا  يطالبن ان  ــل  يُعقَ ــل  وه
ــن القوانني  ــن احملرمات م ــد ع ــان نبتع ب

الوضعية وال يشرع لنا منهاجا وقانونا 
ــا االقتصادية  ــي معامالتن ــزم به ف نلت

والسياسية ؟
ــني اخمللصني  ــاء الرباني ــروع الفقه مش
ــدف وهو إعالء  ــد ويحمل نفس اله واح

كلمة احلق وحتكيم الشريعة.
ــي في زمن  ــروع االله من هنا يأتي املش
ــي الوالية  ــا املهدي (عج) ف غيبة إمامن
ملقارعة املستكبرين والظاملني واحملتلني 
ــة، وحتويل  ــي وقيادة االم ــر الوع ، ولنش
ــان ضعيف  ــلم من انس ــان املس االنس
ــش التاريخ الى  خائف يعيش على هام

ــداء وينتزع  ــب االع ــان عظيم يره انس
املهابة من قلوب املستكبرين ، يستعمر 
رِيدُ أَن 

ــه (وَنُ ــي ارض ــدُ اهللا ف بَ االرض ويُعْ
َرْضِ  ي األْ وا فِ فُ عِ ضْ ــتُ ينَ اسْ لَى الَّذِ ــنَّ عَ ُ منَّ

.( ارِثِنيَ وَ
مُ الْ لَهُ ْعَ ةً وَجنَ ئِمَّ

مْ أَ لَهُ ْعَ وَجنَ
ــدي  والتص ــة  بالوالي ــان  اإلمي ــة  ببرك
ــدس)  ــدر ( ق ــهيد الص ــتطاع الش اس
ــوط) و(يأس)  ــع بعد (قن ــي اجملتم ان يحي
ــع البعث  ــني نتيجة قم ــاب العراقي اص
ــطوته وإرهابه بعد االنتفاضة  اجملرم وس
ــث املراجع في  ــعبانية املباركة حي الش
ــباب في طوامير  اإلقامة اإلجبارية والش

ــم  به ــالت  امت ــهداؤنا  وش ــجون  الس
ــم احياء،   ــوا وه ــم دفن االرض، وبعضه
والنظام يستعبد الناس (يقتل رجالهم 
ــي  عرب ــم  بدع ــاءهم)  نس ــتحيي  ويس

خليجي سعودي ، وأمريكي غربي.
ــي والصمت  ــاب البعث ــذا االره ــام ه ام
ــي ( خرج من أقصى املدينة رجل  اجملتمع
ــعى ) ، فاثمرت الدماء، وأينعت ثمار  يس
ــهادة ، وها نحن اليوم نردد ما قاله  الش
ــدر (كال كال امريكا .. كال  ــهيد الص الش
ــرائيل) انها بركة دماء الشهداءِ  كال اس

ومداد العلماء .

مشروع الفقهاء 
الربانيني اِّـخلصني 
واحد ويحمل نفس 
الهدف وهو إعالء 
كلمة الحق وتحكيم 
الشريعة

جيل كامل اليعرف قصة 
بغداد وجدران بغداد التي 
كانت تختبئ خلفها 
اِّـدينة خوفا ورعبا

السؤال الذي 
يطرح نفسه هنا  
أي نتائج يمكن 
أن نتوقها بعد كل 
هذه اِّـعاناة

اصبح العراق ورشة عمل 
دؤوبة وبناء السدود وتشجيع 
العلم والعلماء واخرج العراق 
من الكتلة االسرتلينية وتحرير 
العملة العراقية

الصراع من أجل اِّـال والسلطة 
هو ديدن الحياة ويمكن أن 
يكون هذا الصراع هداما أو 
عقيماً وهو الصراع الذي 
اليؤدي إُّـ حل

يمكن ان يكون من يزيد راتبه 
عن الثالثة ماليني دينار شهريا 
يستثنى من نظام البطاقة 
التموينية كخطوة يمكن إعادة 
النظر فيها سنويا َّـ ضوء 
التطور اِّـعيشي للمواطنني
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احمد شاكر الحلفي
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املالعب  امن  قسم  اعلن 
االثنني  الداخلية،  وزارة  في 
االجتماع  نتائج  املاضي، 
وزارة  بني  التنسيقي 
الداخلية والشباب والرياضة 
مباراة  بشان  الكرة  واحتاد 
الزوراء  بني  امام  الكالسيكو 

والقوة اجلوية.
املباراة  اقامة  املقرر  ومن 
املرحلة   اجلولة ١٦ من  ضمن 
املمتاز،  الكرة  لدوري  الثانية 
على  الثالثاء  امس   يوم  
عند  الدولي  الشعب  ملعب 
مساءً  الثامنة  الساعة 

بتوقيت بغداد.
بيان   في  املالعب  امن  وذكر 
انه «مت االجتماع  حول مباراة 
ونادي  اجلوية  القوة  نادي 
الداخلية  وزارة  بني  الزوراء 
بقسم  املتمثلة  املوقرة 
الشباب  ووزارة  املالعب  امن 
العراقي  واحتاد  والرياضة 

لكرة القدم».
خرج    االجتماع  ان  وبني 
املهمة  النقاط  من  ببعض 

وهي: 
درجات  ارتفاع  بسبب   -١
احلرارة تقرر فتح أبواب إستاد 
الساعة  الدولي  الشعب 
عدم  يرجى  عصرا  اخلامسة 

احلضور قبل هذا الوقت .
في  البطاقات  بيع  ٢-يتم 
من  أعاله  املذكور  الوقت 
مقر   قرب  متعددة  جوانب 
الربيعي  وشارع  الكرة  احتاد 
ساحة  إلى  املؤدي  واجلسر 

االندلس.
دخول  باتا  منعا  ٣-مينع 
عجالت رؤساء الروابط داخل 

إستاد الشعب .
دخول  باتا  منعا  ٤-مينع 

بكافة  النارية  األلعاب 
وصعادات  أبواق  من  مميزاتها 

وشماريخ وغيرها.
دخول  باتا  منعا  ٥-مينع 
الالئقة  غير  البوسترات 
واخملالف  مسيئة  بعبارات 
ملساءلة  نفسة  يعرض 

القانون .
٦-مينع منعا باتا دخول قناني 
والصغيرة  الكبيرة  املياه 
القدح  بدخول  ويسمح 

الصغير فقط.
دخول  باتا  منعا  ٧-مينع 
ومستلزماتها  الكاميرات 
الصحافة  باج  حامل  لغير 
العراقي  احتاد  من  الصادر 

لكرة القدم. 
الشعارات  رفع  ٨-عدم 
على  والتعدي  الطائفية 
اجملتمع  مكونات  مختلف 

نفسه  يعرض  واخملالف 
للقانون .

ممتلكات  على  ٩-احلفاظ 
بأي  العبث  وعدم  الدولة 
يعرض  واخملالف  طريقة 

نفسة للقانون .
التدافع  عدم  عدم  ١٠-يرجى 
ومبادئ  مبقومات  وااللتزام 
نرفع  حتى  الوطنية  الروح 
االفضل  نحن  الوطن  شعار 
ونعطي صورة تليق بسمعة 
العراقي  بلدنا  وتاريخ 

احلبيب.
الكرة  عشاق  أنظار  وتتجه 
ملعب  صوب  العراقية  
الشعب الدولي ملتابعة لقاء 
القوة  بني  العراق  كالسيكو 
لقاءات  والزوراء ضمن  اجلوية 
عشر  السادس  األسبوع 
للدوري  الثانية  املرحلة  من 

العراقي املمتاز لكرة القدم.
هي  املواجهة  هذه  وتعد 
الفريقني،  بني  الثالثة 
في  الفريقان  التقى  حيث 
املوسم،  هذا  مناسبتني 
نصف  في  كانت  األولى 
انتهت  العراق،  كأس  نهائي 
 ،٤-١ بنتيجة  الزوراء  لصالح 
الثانية  املباراة  كانت  فيما 
ب الدوري  الذهاب  مباراة  في 
بفوز  انتهت  والتي  املمتاز 

القوة اجلوية بنتيجة ١-٠.
كل  الصقور  عن  وسيغيب 
لإلصابة  أحمد  حمادي  من 
لتراكم  الرضا  عبد  وأحمد 
وكرار  امللونة  البطاقات 
محمد  ومصطفى  نبيل 
صحية،  وعكة  بسبب  معن 
النوارس  عن  سيغيب  فيما 
وحيدر  كاطع  عالء  من  كل 

لإلصابة  وبهاء جميل  أحمد 
وصفاء هادي إلجرائه عملية 

جراحية.
وسيرتدي القوة اجلوية اللون 
األزرق الكامل ويرتدي احلارس 
يرتدي  أن  ،على  األحمر  اللون 
الزوراء األبيض الكامل بينما 

يرتدي احلارس اللون األسود.
مواجهات  تاريخ  يلي  وفيما 

الفريقني في الكالسيكو:
عدد املواجهات: ٧٧ مباراة

 ٢٦ في  اجلوية  القوة  فاز 
والزوراء في ٢٧ والتعادل كان 

حاضرا في ٢٤
التعادالت: ٢٤ تعادل

ست  في  وحضر   ٠-٠
أولها موسم  مواجهات كان 

(١٩٨١-١٩٨٢)
لقاء   ١٦ في  وحضر   ١-١
موسم  أولها  كان  سابقاً 

(١٩٧٥-١٩٧٦)
٢-٢ وحصل مرة واحدة فقط 

في موسم (٢٠٠٠-٢٠٠١)
٣-٣ وحصل مرة واحدة ايضا 

في موسم (٢٠١٢-٢٠١٣)
األهداف: ١٩٥ هدفا

سجل القوة اجلوية ٩٤ هدفاً 
 ١٠١ الزوراء  سجل  بينما 

هدف.     أكبر نتيجة:
اجلوية  للقوة  نتيجة  اكبر 
مرتني  حتققت   (٤-٠) كانت 
موسم ٩٨-٩٩ وموسم ٢٠١٤-

.٢٠١٥
أما الزوراء ففاز بنتيجة (٧-٢) 
وايضا فاز  في موسم ٨٦-٨٧ 
بنتيجة (٦-١) في موسم ٩٠-

.٩١
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حتضيراته  الشرطة  نادي  فريق   اختتم 
ملعب  على  النجف  فريق  ملواجهة 
النجف الدولي ضمن منافسات اجلولة 
الكرة  لدوري  الثانية  املرحلة  من  الـ١٦ 
للفريق  املساعد  املدرب  .وقال  املمتاز 
املوقع  نشره  بيان  في  الشبول  هيثم 
سيدخل  «الفريق  إن  للنادي،  الرسمي 
املباراة وهو ميتلك كل أسلحته بتواجد 
األولية  القائمة  ضمن  الالعبني  جميع 
للقاء وهو األمر الذي يحدث للمرة األولى 

فقدنا  التي  جداً  طويلة  جوالت  منذ 
بسبب  الالعبني  من  العديد  خاللها 
طول  جراء  حدثت  التي  اإلصابات  كثرة 
املسابقة». انتظام  وعدم  الدوري  فترة 
بالرغم  النجف  «مباراة  أن  إلى  وأشار 
أن  اال  الفريق  مسيرة  في  أهميتها  من 
التحضير لها لن يختلف بشيء عن أية 
مباراة سوى التركيز على رفع الضغوط 
عن الالعبني املتوقع أن تتزايد مع اقتراب 
املراحل النهائية التي سيتم من خاللها 

حسم لقب الدوري» .
واضاف «نتوقع أن تشهد املباراة تواجداً 
لدعم  الشرطة  نادي  جلماهير  كبيراً 
جميع  في  عهدهم  كان  كما  الالعبني 
في  يقصروا  لم  التي  السابقة  اجلوالت 
التي  املباريات  في  سواء  الفريق  دعم 
الفريق  سفر  أثناء  أو  بغداد  في  تقام 

خلوض املباريات في احملافظات».

 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

نبض الشارع

أربع وعشرون ساعة ال أكثر ، كانت املسافة الزمنية الفاصلة بني درس بليغ 
ودرس يكاد يشبهه حدّ التطابق ، ولكن ما أكثر الدروس وما أقل االعتبار!

ــات كوبا أمريكا كسير الوجدان ، في مشهد  ودّع منتخب التانغو منافس
ــهد مكرور على مدى أكثر من  (أرجنتيني) تقليدي مبالمحه ومؤثراته .. مش
ــي ،  ــفع له وجود جنم مبكانة وطراز ومهابة وقدرات ميس ربع قرن ، ولم يش
فكان مشهد اإلخفاق القاتل سببا (وجيها) لدى جانب من املتعصبني كي 
ــروا  ــي في مدينته روزاريو كي يباش ــوا ، هذه املرة ، صوب متثال ميس يتجه
حتطيمه باملعاول واملطارق والفؤوس وكل ما وصلت إليه أيديهم ورؤوسهم 

التي لم تكن تتسع إال لهذا العرض املأساوي املستمر!
ــنوات  ــغل الدنيا في الس ــه ، كان جنم كروي كبير آخر ش ــوم نفس ــي الي ف
ّى عن اجلادة التي كان يفترض أن توصله وهو  ــة املاضية ، وهو يتنحـ القليل
ــة وأربعة ماليني مصري إلى منصة التتويج .. لم يفعل محمد  ورفاقه ومائ
ــمح  صالح ما يخجل منه .. لقد كان في قمة العطاء بحدود ما كانت تس
ــعاد شعب كبير اشتاق إلى الفرح في  ــه التي كانت حتدثه عن إس به نفس

عز األزمات!
* * *

ــة واحدة يحيلنا مرة أخرى  ــي وصالح في فاصلة زمني ولكن ما حدث مليس
إلى احلقيقة ذاتها ، وهي أن كرة القدم لعبة جماعية ، وال ميكن لنجم واحد 
ــام الفريق الواحد .  ــعت إمكانياته أن يكون في مق ــأنه واتس مهما عال ش
ومفردة (فريق) تطرح نفسها هنا كدليل ال يقبل النقض على أن النجومية 
ــتند في  في عصرنا هذا هي جنومية اجملموعة التي تلعب في امليدان وال تس
ــه العب محوري واحد  ــب واحد ، وأن الزمن الذي كان في ــا على الع جناحاته

يصنع النجاح والفرح قد ولى متاما إلى غير رجعة!
وإذا كان ميسي قد أصيب بإحباط غير مسبوق بإخفاقه مجددا في حدث 
ــي كل االجتاهات ، فإن  ــود قبل البطولة ف ــر ، بعد أن أطلق الوع ــروي كبي ك
اجلمهور األرجنتيني وكل عاشق لنجم البارسا في املعمورة ، لم يعد قادرا 
ــل األعاجيب ، ألنه -  ــا واحدا قادر على فع ــتيعاب حقيقة أن جنم على اس
ــرة وظيفة  ــر العبا لهم إحدى عش ــاطة - عاجز عن اختزال أحد عش ببس

تتحرك طول املباراة في مساحة مترامية!
ــي أتيحت ملنتخب  ــذه الفرص الت ــرور بعد كل ه ــو الدرس املك ــذا ه كان ه
ــلونة حيث يفرض  ــي ولم يفعل العجب على غرار ما فعله في برش ميس
ــم كبير إلرادة  ــه وميتثل فيه أي جن ــر بالنجوم منطق ــق الواحد العام الفري
ــي انتظاره هو  ــل ف ــرب ، كان الفش ــة تتحرك ، فاذا غرّد خارج الس جماعي

وفريقه!
أما محمد صالح ، فهو في رأيي لم يحاول في يوم من األيام أن يُظهر نفسه 
ــي أجريت معه ، ووجدت  ــر) وقد رصدت األحاديث الت ــي مص على أنه (ميس
ــترداد اللقب  ــخة بأن منتخب مصر إذا أراد اس لديه القناعة الذكية الراس
األفريقي بعد غيبة طويلة ، فإن على أفراده جميعا أن ينهضوا باملهمة وأال 
ــي مجراه العتب أو اللوم  ــوا صالح وحده في ميدان التحدي ليصب ف يترك
ــبت  ــد العنيف حني يأتي خروج حزين كالذي حصل يوم الس ــى النق أو حت

املاضي!
* * *

ــخصية في هذا األمر كتبتها في يوم انطالق البطولة، مبباراة  قناعتي الش
ــوظ منتخب مصر  ــال عن حظ ــوي ، في مق ــر مع زميباب ــاح بني مص االفتت

ه :  ومحمد صالح فقلت ما نصّ
ــى الفريق ككل  ــى ، أن توضع اآلمال املصرية عل ــى ، وما زلت امتن ــت امتن كن
ــك دوما ارتياد  ــرة القدم ال ميكن ــرون .. وفي ك ــار رائعون آخ ــه جنوم كب ، وفي
النجاح بأن تضع بيضك في سلة العب واحد مهما طبقت شهرته اآلفاق 

، فالعمل يبقى جماعيا في أول األمر .. وختامه!!

@È–���‹Å@bfl
@Ä˝ñ€@NN@ÔéÓfl

علي رياح

تعرف على قائمة الممنوعات في كالسيكو العراق

÷aä»€a@ÏÿÓç˝◊@ø@ÈuÏ€@�bËuÎ@êâaÏ‰€aÎ@âÏ‘ñ€a@NNÒäfl@s€bq@oÓ◊˝◊

تعاقد نفط الوسط مع احملترف اإليراني فرهاد توكلي، لالنضمام إلى فريق النادي لكرة الصاالت، 
الذي يستعد للمشاركة في بطولة أندية آسيا التي ستقام الشهر املقبل في تايالند.

وقال مدرب الفريق هيثم بعيوي إن توكلي وقع العقد بعدما وصل إلى مدينة النجف قادما من 
إيران، وسيغادر مع الفريق إلى معسكر طهران حتضيرا لبطولة آندية أسيا.

على  جتريبية  مباريات  وخوض  الفريق  مع  احملترفني  الالعبني  لزج  فرصة  املعسكر  أن  إلى  وأشار 
مستوى مميز.

يشار إلى أن ادارة نفط الوسط سبق وأن ضمت احملترف الكولومبي أجنلوت ألكسندر.

@·öÌ@¡çÏ€a@¡–„
Ô‹◊Ïm@Ô„aäÌ�a

أجريت  التي  الطبية  الفحوصات  أثبت 
القوة اجلوية حمادي أحمد، سالمة  لقائد 
جراحية  لعملية  احتياجه  وعدم  كتفه 
أن أكدت الفحوصات سالمة الكتف  بعد 

األمين. 
اجلوية  القوة  مباراة  خالل  الالعب  وتعرض 

والزوراء، الشهر املاضي إلصابة بالكتف. 
طبية  فحوصات  أجرى  إنه  أحمد  وقال 
ثانية أثبتت عدم احلاجة إلجراء عملية في 

الكتف األمين. 
وأضاف أن ذلك سيعجل بعملية الشفاء، 
لثالثة  الطبيعي  للعالج  سيخضع  وأنه 
أسابيع، للشفاء متاماً من اإلصابة، الفتا أن 

موسمه انتهى.

Öbª@Úibïg@Êdíi@Òâbç@ıbj„c

على  ا  مهمً فوزًا  البحري  حقق 
مضيفه الديوانية بهدفني مقابل 
أقيمت  التي  املباراة  في  هدف، 
حلساب  الديوانية  ملعب  على 
من  والثالثني  اخلامسة  اجلولة 

الدوري.
فريق  تعادل  أخرى  مباراة  وفي 
احلسني مع ضيفه نفط الوسط 
املباراة  الفريقني في  بهدف لكال 
على  اجلولة  لذات  أقيمت  التي 

ملعب مدينة الصدر.
صحوة البحري

وواصل البحري صحوته املتأخرة 
في  الديوانية  وفاجأ  الدوري  في 
حقق  حيث  االول،  امس  مباراة 
ركلة  على  وحصل  مميزة  بداية 
جزاء في الدقيقة احلادية عشرة 
من املباراة، سجل منها املهاجم 

عادل حسني هدف التقدم.
وحاول الديوانية عبر العبه أحمد 
البحري  حارس  لكن  عبدالرزاق، 
 ٣٦ الدقيقة   وفي  الكرة،  أبعد 
التعادل  هدف  خطف  من  متكن 
لينتهي  أنور مهدي،  الالعب  عبر 
اإليجابي  بالتعادل  األول  الشوط 

بهدف لكال الفريقني.
في الشوط الثاني لعب البحري 
من أجل نقاط املباراة، ألنه ال ميلك 
شيء ليخسره فريقه بحاجة إلى 
وإنقاذ  الفريق  النتشال  النقاط 

وحاول  الهبوط،  من  موسمهم 
الكرة  لكن  مجددًا  حسني  عادل 
فيما مرت بجوار  للدقة  افتقدت 

القائم تسديدة أحمد داود.
مرمى  عبدالكرمي  فالح  وهدد 
قبل  خطيرة،  بكرة  البحري 
ا  هدفً شوقي  علي  يخطف  أن 
 ٨٧ الدقيقة  في  للبحري  متأخرًا 
ليخطف ثالث نقاط مهمة قبل 

نهاية املوسم بثالثة أدوار.
ورفع البحري رصيده إلى النقطة 
عشر  التاسع  للمركز  وتقدم   ٢٦
للهبوط  يرشحه  موقع  وهو 

يجعله  ما  األولى،  للدرجة 
أخرى،  نتائج  حتقيق  إلى  بحاجة 
الديوانية  رصيد  جتمد  بينما 
عند النقطة ٤٠ في املركز الرابع 

عشر.
تعادل مخيب

احلسني  فريق  مهمة  وتعقدت 
إلى درجة كبيرة بعد تعادله  في 
ملعبه أمام نفط الوسط بهدف 
التي  املباراة  في  الفريقني  لكال 

أقيمت في ملعب الصدر.
رغم أن املباراة كانت سريعة من 
سجل  الذي  احلسني  فريق  طرف 

األولى  الدقيقة  في  مبكرًا  ا  هدفً
الالعب  بواسطة  املباراة  من 
لغلق  جلأ  أنه  إال  عباس،  أمجد 
ما  اخللف،  إلى  والعودة  مناطقه 
الوسط  لنفط  السيطرة  أعطى 
النتيجة  تعديل  من  متكن  الذي 
إبراهيم  لالعب  عكسي  بهدف 
خلف في الدقيقة ١٤ من املباراة.
في  الوسط  نفط  واستمر 
مصطفى  تسديدة  عبر  احملاوالت 
العارضة  علت  لكنها  حسني، 
ورأسية حملمد قاسم ردها احلارس 
بالتعادل  األول  الشوط  لينتهي 

بهدف لكال الفريقني.
فريق  حاول  الثاني  الشوط  في 
احلسني العودة للتقدم من خالل 
منها  متكن  كرمي  علي  تسديدة 
سجاد  ورد  كاظم  علي  احلارس 
جاسم بكرة مرت بجوار القائم، 
حتى  هو  ما  على  احلال  واستمر 
نهاية املباراة ليكتفي كل منهما 

بنقطة.
للمركز  احلسني  فريق  وتراجع 
فيما  نقطة،   ٢٤ برصيد  األخير 
املركز  الوسط  نفط  استعاد 

الثامن برصيد ٤٥ نقطة.
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أوفى طه ياسني اخلنيسي بوعد قيام العبي املنتخب 
التونسي برد فعل في مواجهة غانا في الدور ثمن 
وقاده  القدم،  لكرة  اإلفريقية  األمم  لكأس  النهائي 
للفوز بركالت الترجيح ٥-٤ (١-١ في الوقتني األصلي 
النهائي  ربع  الى  قرطاج  نسور  وتأهل  واإلضافي). 
للمرة  املشاركة  البطولة مدغشقر  ملالقاة مفاجأة 
األصلي  وقتها  انتهى  اإلثنني  مباراة  بعد  األولى، 
بهدف تعادل غاني سجله املدافع التونسي البديل 
يتمكن  ان  قبل  القاتلة،  الثواني  في  بدوي  رامي 
احلارس فاروق بن مصطفى الذي دخل بديال من معز 
حسن ألجل ركالت الترجيح، من صد إحداها ومنح 
بالده التأهل خلوض الدور املقبل اخلميس على ستاد 
الثالثة  التعادالت  خيبة  وبعد  القاهرة.  في  السالم 
اخلنيسي  تعهد  األول،  الدور  في  املتواضع  واألداء 
أداء  قرطاج  نسور  يقدم  بأن  الترجي،  نادي  مهاجم 
يرضي مشجعيهم ويبقي على آمالهم بأن يحرزوا 
في ١٩ متوز/يوليو اللقب القاري الثاني في تاريخهم 
بعد ٢٠٠٤ على أرضهم. وبالفعل قدم التونسيون أداء 
يعد من األفضل لهم حتى اآلن، السيما في الشوط 
اخلنيسي  عبر  التسجيل  افتتحوا  حيث  الثاني 
بدوي  تسجيل  لوال  املباراة  ليحسموا  وكانوا   ،(٧٣)
هدفا في مرمى فريقه (٩٠+٢) جرّ املباراة الى الوقت 
من  بديال  دخوله  من  دقيقتني  نحو  بعد  اإلضافي، 
اخلنيسي بالذات. وأكملت تونس عقد ربع النهائي 
باالنضمام الى ساحل العاج التي تفوقت في وقت 
في  اجلزائر  لتالقي  نظيف،  بهدف  مالي  سابق على 

الدور املقبل اخلميس أيضا في السويس.
فوز أول َّـ ٥٤ عاماً

والى فرحة التأهل، فكت تونس عقدة اخلسائر التي 
غانا  أمام  مواجهات  ست  في   ١٩٦٥ عام  الى  تعود 
(بطلة إفريقيا أربع مرات) في البطولة. وأنهت تونس 
اخلامسة  للمجموعة  الثاني  املركز  في  األول  الدور 
وسلبا   ،(١-١) ومالي  أنغوال  مع  تعادالت  بثالثة 
أمام  السادسة  فتصدرت  غانا،  أما  موريتانيا.  مع 
الفرنسي  املدرب  اللقب.واختصر  الكاميرون حاملة 
بالقول  املعادلة  جيريس  أالن  التونسي  للمنتخب 
«(فوز) صعب أو سهل ال يهم، هذا تأهل. من مباراة 
التأهل»،  وهو  باألهم،  سوى  نحتفظ  لن  كهذه 

السابقة  املباريات  أن  أدركوا  العبيه  أن  معتبرا 
حضرنا   (...) عنه  نرضى  الذي  باملستوى  تكن  «لم 
ملساعدة املنتخب على تقدمي مستوى يتالءم مع ما 
الفرجاني  التونسي  ووافق  حتقيقه».  على  قادر  هو 
ركلة  سجل  الذي  الالعب  وشدد  مدربه.  ساسي 
يكن  لم  األول  «الدور  أن  على  احلاسمة  الترجيح 
كانوا  الالعبني  «كل  اإلثنني  مباراة  في  لكن  ممتازا»، 

رجاال في امللعب».
«نسور قرطاج» يصالح مشجعيه

وتفاوت األداء التونسي بني الشوطني فاألول انتهى 
عن  غاب  التي  لتونس  أفضل  استحواذ  مع  سلبيا 
عانى  بعدما  اخلزري  وهبي  األساسية  تشكيلتها 
في  بديال  دخل  لكنه  طفيفة،  إصابة  من  مؤخرا 
أبرز  وكانت  هجوميا.  فارقا  وصنع  الثاني  الشوط 
إفريقي  اجلنوب  احلكم  إلغاء  الشوط  محطات 
غانا  لقائد  هدفا   ٤١ الدقيقة  في  غوميز  فيكتور 
بذريعة  حسن  معز  احلارس  مرمى  في  أيوو  أندري 
ملسة يد على زميله توماس بارتي. ولم تظهر اإلعادة 

التلفزيونية اللمسة بوضوح، علما بأن قرار احلكم 
أثار اعتراضات غانية ونقاشا مع غوميز امتد ملا بعد 
كويسي  غانا  مدرب  الشوط.وعلق  نهاية  صافرة 
احلكام  انتقاد  أحب  «ال  بالقول  القرار  على  أبياه 
يحكم  وأن  الفيديو  مراجعة  عليه  أن  اعتقد  لكن 
القائم  تصدى  أيضا،  األول  الشوط  وفي  بنفسه». 
بعد  قاسم  نوهو  الغاني  لرأسية  التونسي  األيسر 
ركلة ركنية (١٦). واختلف اإليقاع في الثاني، وكانت 
نقطة التحول دخول اخلزري في الدقيقة ٦٨ بدال من 
وبعد  التونسي.  الهجوم  لينتعش  البدري،  أنيس 
كرة  ومرر  اجلزاء  منطقة  في  اخلزري  راوغ  دقيقتني، 
بعيدا من متناول احلارس الى اخلنيسي الذي حولها 
نحو املرمى، لكن تدخل املدافع قاسم أبعدها (٧٠). 
بعد  برأسية   (٧١) العارضة  اخلنيسي  أصاب  كما 
ركنية نفذها اخلزري، قبل أن يفتتح التسجيل بعد 
كشريدة  لوجدي  ومنه  ذاته،  الالعب  بدأها  هجمة 
تابعها  عرضية  اليمنى  اجلهة  من  كرة  حول  الذي 
اخلنيسي بتسديدة ارتدت من القائم األيسر لداخل 

الشباك.
دموع واكاسو

الفأل  يجلب  لم  جيريس  به  قام  آخر  تبديال  لكن 
ودفع   ٩٠ الدقيقة  في  اخلنيسي  أخرج  اذ  احلسن، 
إخراج  من  دقائق  بعد  النتيجة،  لتأمني  ببدوي 
والدفع  إلصابة،  تعرض  أنه  بدا  الذي  املساكني 

بنعيم السليتي.
برأسه  تطاول  الساحلي  النجم  العب  بدوي  لكن 
املتقدم،  حسن  فوق  من  وحولها  حرة،  لركلة 
فلمسها بيده دون أن يسد طريقها لشباكه (٩٠+٢).
وكانت غانا أفضل في الوقت اإلضافي ودفعت حسن 
تسديدة  من  آخرها  تصديات،  بسلسلة  للقيام 
نفذ  اخلزري  بأن  علما   ،(١٢٠) كوابينا  أووسو  البديل 
أبعدها  املنطقة  خارج  من  قوية  تسديدة  أيضا 
األخيرة،  الثواني  وفي   .(٩٩) أوفوري  ريتشارد  احلارس 
صعيد  على  مشكلة  من  عانى  الذي  جيريس  دفع 
حراسة املرمى في الدور األول، بنب مصطفى بدال من 
حسن الذي أبدى غضبه من القرار، واحتاج لتهدئته 

من ساسي واخلزري واملساكني. وجنح رهان جيريس 
مع تصدي حارس الشباب السعودي للركلة الثالثة 
التي نفذها كاليب إيكوبان، قبل أن يسجل ساسي 
الفرنسي  املدرب  وشدد  لتونس.  اخلامسة  الركلة 
على ان الدفع مبصطفى «كان قرارا فرضته األحداث 
واحتمال الذهاب نحو ركالت الترجيح (...) كان رهانا 

لم نكن نعرف ما اذا سينجح أم ال».
واكاسو  الغاني  واختير 

ك  ر مبا
فضل  أ

ولم  حبس العب،  من  يتمكن 
هذا  الصحافي لصاحب  املؤمتر  في  دموعه 

أن  ميكنني  «ال  متهدج  بصوت  وقال  اجلائزة. 
البطولة  هذه  ان  اعتقدت   (...) أصف شعورنا 

بذلناه  الذي  اجلاد  العمل  بسبب  لنا  ستكون 
في كل مباراة». أضاف «لهذا السبب أنا كذلك 

اآلن (متأثر)، لكن ال يزال أمامنا مستقبل».
زاها يقود ساحل العاج

مرتقبا  موعدا  العاج  ساحل  ضربت  ذلك،  الى 
مع اجلزائر في الدور ربع النهائي بفوزها الصعب 

على مالي ١-صفر على ستاد السويس. واكتفى 
زاها العب  ولفريد  بهدف  العاج  منتخب ساحل 
 ،٧٦ الدقيقة  في  اإلنكليزي  باالس  كريستال 
ليعبر الى الدور املقبل حيث يالقي اخلميس في 
واصل  الذي  اجلزائري  املنتخب  أيضا،  السويس 
األحد عروضه القوية في البطولة القارية، بفوز 
وأتى  النهائي على غينيا ٣-صفر.  ثمن  كبير في 
غبوهو  سيلفان  احلارس  لعب  عندما  الهدف 
املدافعني  وخدعت  اجلميع  من  مرت  طويلة  كرة 

لتتهيأ أمام ولفريد زاها الذي لم يجد صعوبة في 
إيداعها مرمى ديارا (٧٨)، مسجال هدفه الثاني في 

سيناريو  تكرار  في  العاج  ساحل  وتأمل  البطولة. 
باللقب  الفوز  حتى  مشوارها  واصلت  حني   ٢٠١٥
بعدها  تتنازل عنه  أن  قبل   ،١٩٩٢ األولى منذ  للمرة 
بعامني بخروجها من الدور األول. من جهتها، فشلت 
مالي للمرة الثالثة تواليا في بلوغ ربع النهائي الذي 
ثالثة  حلت  حني   ٢٠١٣ عام  األخيرة  للمرة  خاضته 

أن  قبل  تواليا،  الثانية  للنسخة 
الدور األول في ٢٠١٥  تودع من 

و٢٠١٧.

أعلنت العبة التنس اإلسبانية واملصنفة 
األولى عامليا سابقا، جاربيني موجوروزا، 
مدربها  عن  انفصالها  الثالثاء  امس 
أربعة  بعد  سوميك،  سام  الفرنسي، 
موجوروزا  ونشرت  التعاون.  من  أعوام 
شبكات  على  الرسمية  حساباتها  عبر 
نهاية  «أعلن  االجتماعي  التواصل 

مدهشة،  مغامرة 
التتويج بلقبي 
سالم  جراند 
د  لصعو ا و

ة  ر ا لصد
لتصنيف  ا
أكثر  العاملي، 

من ممتنة لك يا سام على هذه السنوات 
األربع، شكرا لك». وأشارت املصنفة الـ٢٧ 
عامليا في الوقت احلالي والتي توجت مع 
الفرنسي بلقبي وميبلدون وروالن جاروس، 
أجل  من  كاف  لوقت  بحاجة  أنها  إلى 
معتزمة  لسوميك،  بديل  على  العثور 
العودة للمالعب في أواخر الشهر اجلاري 
خوسيه.  سان  بطولة  في  للمشاركة 
فنزويلية  لالعبة  السيئة  النتائج  وأدت 
االصل وصاحبة الـ٢٥ عاما إلى االنفصال 
عن مدربها الفرنسي بعد توديعها روالن 
جاروس من ثمن النهائي، والسقوط في 
أمام  حاليا  اجلارية  لوميبلدون  األول  الدور 
األدوار  من  القادمة  حداد  مايا  البرازيلية 

التمهيدية.

القميص  أالفيليب  جوليان  الفرنسي  انتزع 
عقب  وذلك  تونيسن،  مايك  الهولندي  من  األصفر 
لطواف   ١٠٦ الـ  للنسخة  الثالثة  باملرحلة  فوزه 
السبت  انطلق  الذي  الهوائية  للدراجات  فرنسا 
أن  على  بروكسل  البلجيكية  العاصمة  من 
يختتم في ٢٨ متوز/يوليو بعد ٢١ مرحلة في جادة 

الشانزيليزيه.
التي  املرحلة  مسافة  عاما)   ٢٧) أالفيليب  وقطع 
والبالغة  وإيبيرناي  (بلجيكا)  بينش  بني  بني  ربطت 
٢١٥ كم بزمن ٤ ساعات و٤٠ دقيقة و٢٩ ثانية مبعدل 
وسطي بلغ ٤٦٫١ كم/ساعة متقدما بفارق ٢٦ ثانية 
على االسترالي مايكل ماتيوز والبلجيكي جاسبر 

ستويفني.
وهي املرة الثالثة التي يحرز فيها أالفيليب مرحلة 
يحمل  فرنسي  دراج  أول  وبات  فرنسا،  طواف  في 
غالوبان عام  منذ طوني  للسباق  األصفر  القميص 

.٢٠١٤
وقال أالفيليب «كنت متحمسا جدا لتقدمي مرحلة 

جيدة، واملسار ناسبني كثيرا».
في  االولى،  املرحلة  بطل  تونيسن  الهولندي  وحل 

املركز ٨٠ بفارق ٥ دقائق خلف أالفيليب.
ونانسي  رينس  بني  الثالثاء  الرابعة  املرحلة  وتقام 

على مسافة ٢١٣٫٥ كم.
ترتيب الفرق الخمسة األوائل َّـ اِّـرحلة الثالثة:

١. الفرنسي جوليان أالفيليب ٤:٤٠٫٢٩ ساعات

٢. األسترالي مايكل ماتيوز بفارق ٢٦ ثانية
٣. البلجيكي جاسبر ستويفني التوقيت ذاته

٤. البلجيكي غريغ فان أفيرمايت التوقيت ذاته
٥. السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت ذاته

الترتيب العام للدراجني للخمسة االوائل:
١. الفرنسي جوليان أالفيليب ٩:٣٢٫١٩ ساعات

٢. األملاني فوت فان أرت بفارق ٢٠ ثانية
٣. الهولندي ستيفن كرويسويك بفارق ٢٥ ث

٤. النيوزيلندي جورج بينيت بفارق ٢٥ ث
٥. األسترالي مايكل ماتيوز بفارق ٤٠ ث

أندريا  إن  الثالثاء،  إيطالي، امس  قال تقرير صحفي 
صفقة  إغالق  يحاول  يوفنتوس،  رئيس  أنييلي، 
إنتر  مهاجم  إيكاردي،  ماورو  األرجنتيني  انضمام 

ميالن، لضمه لصفوف البيانكونيري خالل امليركاتو 
التنفيذي  املدير  ماروتا،  بيبي  احلالي.وأكد  الصيفي 
ناينجوالن،  ورادجا  إيكاردي  الثنائي  أن  ميالن،  إلنتر 
في  ومتاح  اجلديد،  للموسم  الفريق  صفوف  خارج 

سوق االنتقاالت احلالية.
أندريا  أن  ديللو سبورت»،  وذكرت صحيفة «كوريري 
مساء  برحلة  قام  العجوز،  السيدة  رئيس  أنييلي، 
جابرييل  ملقابلة  إيبيزا،  جزيرة  إلى  املاضي،  األحد 
في  ا  وسيطً كان  والذي  األعمال،  وكيل  جيوفريدا، 

نقل كريستوف بيونتيك من جنوى إلى ميالن.
وأضافت أن جيوفريدا يُعتقد أنه سيكون الوسيط 
ا  متهيدً ميالن،  وإنتر  يوفنتوس  بني  املفاوضات  في 

لرحيل إيكاردي.
وختمت بأن واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي، 
قامت بتلميح جديد، بعدما قامت مبتابعة احلساب 
االجتماعي  التواصل  مبوقع  جليوفريدا،  الرسمي 

«إنستجرام».

النجم  فترة   يعيش  البرازيلي 
ظل  في  مضطربة 

من اتهامات  إليه  موجهة 
ضة  ر باغتصابها، عا أزياء 

نادي  واستنكر 
يس  ر جرمان با سان 
نسي  لفر عدم ا اإلثنني 
نيمار، التحاق جنمه  البرازيلي 

العب  العالم، أغلى  في  قدم  كرة 
مبعاودة التمارين حتضيرا للموسم اجلديد، وسط 
تقارير عن رغبته بالعودة لناديه السابق برشلونة 
في  الفرنسية  العاصمة  نادي  وكشف  اإلسباني. 
سيلفا  دا  نيمار  كان  متوز/يوليو،   ٨ اإلثنني  «هذا  بيان 
سانتوس جونيور مدعوا الستئناف نشاطات اجملموعة 
احملترفة في باريس سان جرمان». وأضاف النادي اململوك 
«أن  الحظ  أنه  الرياضية،  لالستثمارات  قطر  شركة  من 
الزمان  وفي  املكان  الى  يحضر  لم  جونيور  نيمار  الالعب 
من  مسبق  اذن  على  حاصال  يكون  أن  دون  ومن  احملددين، 
«يستنكر  أنه  مؤكدا  الغياب،  هذا  لتبرير  النادي»  قبل 
هذا الوضع وسيتخذ اإلجراءات املناسبة». ونشر النادي 
للدوري  بطال  بلقبه  املنصرم  املوسم  في  احتفظ  الذي 

التواصل،  مواقع  على  حساباته  عبر  االثنني  الفرنسي، 
صورا لالعبيه مثل النجم كيليان مبابي واإليطالي ماركو 
أندير هيريرا، يخضعون  والقادم اجلديد اإلسباني  فيراتي 
للفحوص الطبية متهيدا لبدء حتضيرات املوسم. وانضم 
العام  صيف  في  الباريسي  الفريق  الى  نيمار  البرازيلي 
يورو، كانت  برشلونة مقابل ٢٢٢ مليون  قادما من   ٢٠١٧
قيمة البند اجلزائي لفسخ تعاقده مع النادي الكاتالوني، 
موسمني  العالم.وبعد  في  العب  أغلى  منه  وجعلت 
اإلصابات،  بسبب  مطولة  غيابات  شابتهما  باريس  في 
املرجوة السيما في مسابقة  النتائج  وفشل في حتقيق 
دوري أبطال أوروبا، أشارت التقارير في اآلونة األخيرة الى 
رغبة نيمار في العودة الى برشلونة، الفريق الذي دافع عن 
ألوانه منذ العام ٢٠١٣ قبل االنتقال الى فرنسا.وكشف 
نائب رئيس بطل إسبانيا جوردي كاردونير أواخر حزيران/

يونيو أن نيمار «يريد العودة الى برشلونة»، مع تأكيده في 
مع  بالتواصل  يقم  لم  الكاتالوني  النادي  أن  ذاته  الوقت 
ماريا  جوسيب  برشلونة  رئيس  قلل  السابق.كما  العبه 
البرازيلي،  الدولي  عودة  عن  احلديث  شأن  من  بارتوميو 
بقوله األسبوع املاضي «نعرف أن نيمار يريد الرحيل عن 
باريس سان جرمان، نعرف ذلك، لكن ما نعرفه أيضا هو 
ال  لذلك،  يرحل.  أن  لنيمار  يريد  ال  باريس سان جرمان  أن 

يوجد ملف» لعودته.
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حدد البرازيلي ليوناردو، املدير الرياضي 
ــان، أولويات  ــان جيرم لنادي باريس س
ــوق االنتقاالت الصيفية  الفريق في س
ــة. وقال ليوناردو في حوار مطول  اجلاري
ــان»: «نحتاج  ــة «لو باريزي مع صحيف
للتعاقد مع العب وسط مدافع وقلب 
ــارات عديدة في خط  ــاع، لدينا خي دف
الهجوم، وندرس أيضا تصعيد العديد 

ــؤاله عن  ــابة». وبس من العناصر الش
ــت،  ــاس دي ليخ ــم ماتي ــة ض إمكاني
ــتردام، رد البرازيلي  مدافع أياكس أمس
بوضوح «دي ليخت لن ينضم لبي إس 
ــع للغاية، ولكن ال  جي، فهو العب رائ
ــع اآلن ٢٠٠ مليون  ميكن للنادي أن يدف
ــع: «كاليدو  ــة». وتاب ــي صفق ــورو ف ي
ــع نابولي ثمنه مرتفع  كوليبالي مداف
ــن كل العب  ــا، ال أريد التحدث ع أيض

مبفرده».
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بدوري خروج المغلوب من كأس األمم االفريقية في مصر

 وكاالت /

املالعب  امن  قسم  اعلن 
االثنني  الداخلية،  وزارة  في 
االجتماع  نتائج  املاضي، 
وزارة  بني  التنسيقي 
الداخلية والشباب والرياضة 
مباراة  بشان  الكرة  واحتاد 
الزوراء  بني  امام  الكالسيكو 

والقوة اجلوية.
املباراة  اقامة  املقرر  ومن 
املرحلة   اجلولة ١٦ من  ضمن 
املمتاز،  الكرة  لدوري  الثانية 
على  الثالثاء  امس   يوم  
عند  الدولي  الشعب  ملعب 
مساءً  الثامنة  الساعة 

بتوقيت بغداد.
بيان   في  املالعب  امن  وذكر 
انه «مت االجتماع  حول مباراة 
ونادي  اجلوية  القوة  نادي 
الداخلية  وزارة  بني  الزوراء 
بقسم  املتمثلة  املوقرة 
الشباب  ووزارة  املالعب  امن 
العراقي  واحتاد  والرياضة 

لكرة القدم».
خرج    االجتماع  ان  وبني 
املهمة  النقاط  من  ببعض 

وهي: 
درجات  ارتفاع  بسبب   -١
احلرارة تقرر فتح أبواب إستاد 
الساعة  الدولي  الشعب 
عدم  يرجى  عصرا  اخلامسة 

احلضور قبل هذا الوقت .
في  البطاقات  بيع  ٢-يتم 
من  أعاله  املذكور  الوقت 
مقر   قرب  متعددة  جوانب 
الربيعي  وشارع  الكرة  احتاد 
ساحة  إلى  املؤدي  واجلسر 

االندلس.
دخول  باتا  منعا  ٣-مينع 
عجالت رؤساء الروابط داخل 

إستاد الشعب .
دخول  باتا  منعا  ٤-مينع 

بكافة  النارية  األلعاب 
وصعادات  أبواق  من  مميزاتها 

وشماريخ وغيرها.
دخول  باتا  منعا  ٥-مينع 
الالئقة  غير  البوسترات 
واخملالف  مسيئة  بعبارات 
ملساءلة  نفسة  يعرض 

القانون .
٦-مينع منعا باتا دخول قناني 
والصغيرة  الكبيرة  املياه 
القدح  بدخول  ويسمح 

الصغير فقط.
دخول  باتا  منعا  ٧-مينع 
ومستلزماتها  الكاميرات 
الصحافة  باج  حامل  لغير 
العراقي  احتاد  من  الصادر 

لكرة القدم. 
الشعارات  رفع  ٨-عدم 
على  والتعدي  الطائفية 
اجملتمع  مكونات  مختلف 

نفسه  يعرض  واخملالف 
للقانون .

ممتلكات  على  ٩-احلفاظ 
بأي  العبث  وعدم  الدولة 
يعرض  واخملالف  طريقة 

نفسة للقانون .
التدافع  عدم  عدم  ١٠-يرجى 
ومبادئ  مبقومات  وااللتزام 
نرفع  حتى  الوطنية  الروح 
االفضل  نحن  الوطن  شعار 
ونعطي صورة تليق بسمعة 
العراقي  بلدنا  وتاريخ 

احلبيب.
الكرة  عشاق  أنظار  وتتجه 
ملعب  صوب  العراقية  
الشعب الدولي ملتابعة لقاء 
القوة  بني  العراق  كالسيكو 
لقاءات  والزوراء ضمن  اجلوية 
عشر  السادس  األسبوع 
للدوري  الثانية  املرحلة  من 

العراقي املمتاز لكرة القدم.
هي  املواجهة  هذه  وتعد 
الفريقني،  بني  الثالثة 
في  الفريقان  التقى  حيث 
املوسم،  هذا  مناسبتني 
نصف  في  كانت  األولى 
انتهت  العراق،  كأس  نهائي 
 ،٤-١ بنتيجة  الزوراء  لصالح 
الثانية  املباراة  كانت  فيما 
ب الدوري  الذهاب  مباراة  في 
بفوز  انتهت  والتي  املمتاز 

القوة اجلوية بنتيجة ١-٠.
كل  الصقور  عن  وسيغيب 
لإلصابة  أحمد  حمادي  من 
لتراكم  الرضا  عبد  وأحمد 
وكرار  امللونة  البطاقات 
محمد  ومصطفى  نبيل 
صحية،  وعكة  بسبب  معن 
النوارس  عن  سيغيب  فيما 
وحيدر  كاطع  عالء  من  كل 

لإلصابة  وبهاء جميل  أحمد 
وصفاء هادي إلجرائه عملية 

جراحية.
وسيرتدي القوة اجلوية اللون 
األزرق الكامل ويرتدي احلارس 
يرتدي  أن  ،على  األحمر  اللون 
الزوراء األبيض الكامل بينما 

يرتدي احلارس اللون األسود.
مواجهات  تاريخ  يلي  وفيما 

الفريقني في الكالسيكو:
عدد املواجهات: ٧٧ مباراة

 ٢٦ في  اجلوية  القوة  فاز 
والزوراء في ٢٧ والتعادل كان 

حاضرا في ٢٤
التعادالت: ٢٤ تعادل

ست  في  وحضر   ٠-٠
أولها موسم  مواجهات كان 

(١٩٨١-١٩٨٢)
لقاء   ١٦ في  وحضر   ١-١
موسم  أولها  كان  سابقاً 

(١٩٧٥-١٩٧٦)
٢-٢ وحصل مرة واحدة فقط 

في موسم (٢٠٠٠-٢٠٠١)
٣-٣ وحصل مرة واحدة ايضا 

في موسم (٢٠١٢-٢٠١٣)
األهداف: ١٩٥ هدفا

سجل القوة اجلوية ٩٤ هدفاً 
 ١٠١ الزوراء  سجل  بينما 

هدف.     أكبر نتيجة:
اجلوية  للقوة  نتيجة  اكبر 
مرتني  حتققت   (٤-٠) كانت 
موسم ٩٨-٩٩ وموسم ٢٠١٤-

.٢٠١٥
أما الزوراء ففاز بنتيجة (٧-٢) 
وايضا فاز  في موسم ٨٦-٨٧ 
بنتيجة (٦-١) في موسم ٩٠-

.٩١
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حتضيراته  الشرطة  نادي  فريق   اختتم 
ملعب  على  النجف  فريق  ملواجهة 
النجف الدولي ضمن منافسات اجلولة 
الكرة  لدوري  الثانية  املرحلة  من  الـ١٦ 
للفريق  املساعد  املدرب  .وقال  املمتاز 
املوقع  نشره  بيان  في  الشبول  هيثم 
سيدخل  «الفريق  إن  للنادي،  الرسمي 
املباراة وهو ميتلك كل أسلحته بتواجد 
األولية  القائمة  ضمن  الالعبني  جميع 
للقاء وهو األمر الذي يحدث للمرة األولى 

فقدنا  التي  جداً  طويلة  جوالت  منذ 
بسبب  الالعبني  من  العديد  خاللها 
طول  جراء  حدثت  التي  اإلصابات  كثرة 
املسابقة». انتظام  وعدم  الدوري  فترة 
بالرغم  النجف  «مباراة  أن  إلى  وأشار 
أن  اال  الفريق  مسيرة  في  أهميتها  من 
التحضير لها لن يختلف بشيء عن أية 
مباراة سوى التركيز على رفع الضغوط 
عن الالعبني املتوقع أن تتزايد مع اقتراب 
املراحل النهائية التي سيتم من خاللها 

حسم لقب الدوري» .
واضاف «نتوقع أن تشهد املباراة تواجداً 
لدعم  الشرطة  نادي  جلماهير  كبيراً 
جميع  في  عهدهم  كان  كما  الالعبني 
في  يقصروا  لم  التي  السابقة  اجلوالت 
التي  املباريات  في  سواء  الفريق  دعم 
الفريق  سفر  أثناء  أو  بغداد  في  تقام 

خلوض املباريات في احملافظات».

 بغداد / 

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

أربع وعشرون ساعة ال أكثر ، كانت املسافة الزمنية الفاصلة بني درس بليغ 
ودرس يكاد يشبهه حدّ التطابق ، ولكن ما أكثر الدروس وما أقل االعتبار!

ــات كوبا أمريكا كسير الوجدان ، في مشهد  ودّع منتخب التانغو منافس
ــهد مكرور على مدى أكثر من  (أرجنتيني) تقليدي مبالمحه ومؤثراته .. مش
ــي ،  ــفع له وجود جنم مبكانة وطراز ومهابة وقدرات ميس ربع قرن ، ولم يش
فكان مشهد اإلخفاق القاتل سببا (وجيها) لدى جانب من املتعصبني كي 
ــروا  ــي في مدينته روزاريو كي يباش ــوا ، هذه املرة ، صوب متثال ميس يتجه
حتطيمه باملعاول واملطارق والفؤوس وكل ما وصلت إليه أيديهم ورؤوسهم 

التي لم تكن تتسع إال لهذا العرض املأساوي املستمر!
ــنوات  ــغل الدنيا في الس ــه ، كان جنم كروي كبير آخر ش ــوم نفس ــي الي ف
ّى عن اجلادة التي كان يفترض أن توصله وهو  ــة املاضية ، وهو يتنحـ القليل
ــة وأربعة ماليني مصري إلى منصة التتويج .. لم يفعل محمد  ورفاقه ومائ
ــمح  صالح ما يخجل منه .. لقد كان في قمة العطاء بحدود ما كانت تس
ــعاد شعب كبير اشتاق إلى الفرح في  ــه التي كانت حتدثه عن إس به نفس

عز األزمات!
* * *

ــة واحدة يحيلنا مرة أخرى  ــي وصالح في فاصلة زمني ولكن ما حدث مليس
إلى احلقيقة ذاتها ، وهي أن كرة القدم لعبة جماعية ، وال ميكن لنجم واحد 
ــام الفريق الواحد .  ــعت إمكانياته أن يكون في مق ــأنه واتس مهما عال ش
ومفردة (فريق) تطرح نفسها هنا كدليل ال يقبل النقض على أن النجومية 
ــتند في  في عصرنا هذا هي جنومية اجملموعة التي تلعب في امليدان وال تس
ــه العب محوري واحد  ــب واحد ، وأن الزمن الذي كان في ــا على الع جناحاته

يصنع النجاح والفرح قد ولى متاما إلى غير رجعة!
وإذا كان ميسي قد أصيب بإحباط غير مسبوق بإخفاقه مجددا في حدث 
ــي كل االجتاهات ، فإن  ــود قبل البطولة ف ــر ، بعد أن أطلق الوع ــروي كبي ك
اجلمهور األرجنتيني وكل عاشق لنجم البارسا في املعمورة ، لم يعد قادرا 
ــل األعاجيب ، ألنه -  ــا واحدا قادر على فع ــتيعاب حقيقة أن جنم على اس
ــرة وظيفة  ــر العبا لهم إحدى عش ــاطة - عاجز عن اختزال أحد عش ببس

تتحرك طول املباراة في مساحة مترامية!
ــي أتيحت ملنتخب  ــذه الفرص الت ــرور بعد كل ه ــو الدرس املك ــذا ه كان ه
ــلونة حيث يفرض  ــي ولم يفعل العجب على غرار ما فعله في برش ميس
ــم كبير إلرادة  ــه وميتثل فيه أي جن ــر بالنجوم منطق ــق الواحد العام الفري
ــي انتظاره هو  ــل ف ــرب ، كان الفش ــة تتحرك ، فاذا غرّد خارج الس جماعي

وفريقه!
أما محمد صالح ، فهو في رأيي لم يحاول في يوم من األيام أن يُظهر نفسه 
ــي أجريت معه ، ووجدت  ــر) وقد رصدت األحاديث الت ــي مص على أنه (ميس
ــترداد اللقب  ــخة بأن منتخب مصر إذا أراد اس لديه القناعة الذكية الراس
األفريقي بعد غيبة طويلة ، فإن على أفراده جميعا أن ينهضوا باملهمة وأال 
ــي مجراه العتب أو اللوم  ــوا صالح وحده في ميدان التحدي ليصب ف يترك
ــبت  ــد العنيف حني يأتي خروج حزين كالذي حصل يوم الس ــى النق أو حت

املاضي!
* * *

ــخصية في هذا األمر كتبتها في يوم انطالق البطولة، مبباراة  قناعتي الش
ــوظ منتخب مصر  ــال عن حظ ــوي ، في مق ــر مع زميباب ــاح بني مص االفتت

ه :  ومحمد صالح فقلت ما نصّ
ــى الفريق ككل  ــى ، أن توضع اآلمال املصرية عل ــى ، وما زلت امتن ــت امتن كن
ــك دوما ارتياد  ــرة القدم ال ميكن ــرون .. وفي ك ــار رائعون آخ ــه جنوم كب ، وفي
النجاح بأن تضع بيضك في سلة العب واحد مهما طبقت شهرته اآلفاق 

، فالعمل يبقى جماعيا في أول األمر .. وختامه!!

@È–���‹Å@bfl
@Ä˝ñ€@NN@ÔéÓfl

علي رياح

تعرف على قائمة الممنوعات في كالسيكو العراق

÷aä»€a@ÏÿÓç˝◊@ø@ÈuÏ€@�bËuÎ@êâaÏ‰€aÎ@âÏ‘ñ€a@NNÒäfl@s€bq@oÓ◊˝◊

تعاقد نفط الوسط مع احملترف اإليراني فرهاد توكلي، لالنضمام إلى فريق النادي لكرة الصاالت، 
الذي يستعد للمشاركة في بطولة أندية آسيا التي ستقام الشهر املقبل في تايالند.

وقال مدرب الفريق هيثم بعيوي إن توكلي وقع العقد بعدما وصل إلى مدينة النجف قادما من 
إيران، وسيغادر مع الفريق إلى معسكر طهران حتضيرا لبطولة آندية أسيا.

على  جتريبية  مباريات  وخوض  الفريق  مع  احملترفني  الالعبني  لزج  فرصة  املعسكر  أن  إلى  وأشار 
مستوى مميز.

يشار إلى أن ادارة نفط الوسط سبق وأن ضمت احملترف الكولومبي أجنلوت ألكسندر.

@·öÌ@¡çÏ€a@¡–„
Ô‹◊Ïm@Ô„aäÌ�a

أجريت  التي  الطبية  الفحوصات  أثبت 
القوة اجلوية حمادي أحمد، سالمة  لقائد 
جراحية  لعملية  احتياجه  وعدم  كتفه 
أن أكدت الفحوصات سالمة الكتف  بعد 

األمين. 
اجلوية  القوة  مباراة  خالل  الالعب  وتعرض 

والزوراء، الشهر املاضي إلصابة بالكتف. 
طبية  فحوصات  أجرى  إنه  أحمد  وقال 
ثانية أثبتت عدم احلاجة إلجراء عملية في 

الكتف األمين. 
وأضاف أن ذلك سيعجل بعملية الشفاء، 
لثالثة  الطبيعي  للعالج  سيخضع  وأنه 
أسابيع، للشفاء متاماً من اإلصابة، الفتا أن 

موسمه انتهى.

Öbª@Úibïg@Êdíi@Òâbç@ıbj„c

على  ا  مهمً فوزًا  البحري  حقق 
مضيفه الديوانية بهدفني مقابل 
أقيمت  التي  املباراة  في  هدف، 
حلساب  الديوانية  ملعب  على 
من  والثالثني  اخلامسة  اجلولة 

الدوري.
فريق  تعادل  أخرى  مباراة  وفي 
احلسني مع ضيفه نفط الوسط 
املباراة  الفريقني في  بهدف لكال 
على  اجلولة  لذات  أقيمت  التي 

ملعب مدينة الصدر.
صحوة البحري

وواصل البحري صحوته املتأخرة 
في  الديوانية  وفاجأ  الدوري  في 
حقق  حيث  االول،  امس  مباراة 
ركلة  على  وحصل  مميزة  بداية 
جزاء في الدقيقة احلادية عشرة 
من املباراة، سجل منها املهاجم 

عادل حسني هدف التقدم.
وحاول الديوانية عبر العبه أحمد 
البحري  حارس  لكن  عبدالرزاق، 
 ٣٦ الدقيقة   وفي  الكرة،  أبعد 
التعادل  هدف  خطف  من  متكن 
لينتهي  أنور مهدي،  الالعب  عبر 
اإليجابي  بالتعادل  األول  الشوط 

بهدف لكال الفريقني.
في الشوط الثاني لعب البحري 
من أجل نقاط املباراة، ألنه ال ميلك 
شيء ليخسره فريقه بحاجة إلى 
وإنقاذ  الفريق  النتشال  النقاط 

وحاول  الهبوط،  من  موسمهم 
الكرة  لكن  مجددًا  حسني  عادل 
فيما مرت بجوار  للدقة  افتقدت 

القائم تسديدة أحمد داود.
مرمى  عبدالكرمي  فالح  وهدد 
قبل  خطيرة،  بكرة  البحري 
ا  هدفً شوقي  علي  يخطف  أن 
 ٨٧ الدقيقة  في  للبحري  متأخرًا 
ليخطف ثالث نقاط مهمة قبل 

نهاية املوسم بثالثة أدوار.
ورفع البحري رصيده إلى النقطة 
عشر  التاسع  للمركز  وتقدم   ٢٦
للهبوط  يرشحه  موقع  وهو 

يجعله  ما  األولى،  للدرجة 
أخرى،  نتائج  حتقيق  إلى  بحاجة 
الديوانية  رصيد  جتمد  بينما 
عند النقطة ٤٠ في املركز الرابع 

عشر.
تعادل مخيب

احلسني  فريق  مهمة  وتعقدت 
إلى درجة كبيرة بعد تعادله  في 
ملعبه أمام نفط الوسط بهدف 
التي  املباراة  في  الفريقني  لكال 

أقيمت في ملعب الصدر.
رغم أن املباراة كانت سريعة من 
سجل  الذي  احلسني  فريق  طرف 

األولى  الدقيقة  في  مبكرًا  ا  هدفً
الالعب  بواسطة  املباراة  من 
لغلق  جلأ  أنه  إال  عباس،  أمجد 
ما  اخللف،  إلى  والعودة  مناطقه 
الوسط  لنفط  السيطرة  أعطى 
النتيجة  تعديل  من  متكن  الذي 
إبراهيم  لالعب  عكسي  بهدف 
خلف في الدقيقة ١٤ من املباراة.

في  الوسط  نفط  واستمر 
مصطفى  تسديدة  عبر  احملاوالت 
العارضة  علت  لكنها  حسني، 
ورأسية حملمد قاسم ردها احلارس 
بالتعادل  األول  الشوط  لينتهي 

بهدف لكال الفريقني.
فريق  حاول  الثاني  الشوط  في 
احلسني العودة للتقدم من خالل 
منها  متكن  كرمي  علي  تسديدة 
سجاد  ورد  كاظم  علي  احلارس 
جاسم بكرة مرت بجوار القائم، 
حتى  هو  ما  على  احلال  واستمر 
نهاية املباراة ليكتفي كل منهما 

بنقطة.
للمركز  احلسني  فريق  وتراجع 
فيما  نقطة،   ٢٤ برصيد  األخير 
املركز  الوسط  نفط  استعاد 

الثامن برصيد ٤٥ نقطة.

@ÒäÅdnΩa@ÈmÏzï@›ïaÏÌ@äzj€a
¥éßa@’Ìäœ@Ú‡Ëfl@Ü‘»Ì@fiÖb»n€aÎ@



ــرت صحيفة الديلي تلغراف  نش

ــوان  ــتانلي بعن ــم س ــرا لتي تقري
ــراق بأكثر من  ــرب مدين للع «الغ

مجرد كالم».
ــف  وقال كاتب التقرير إنه اكتش
ــراق  للع ــرة  ــه األخي زيارت ــالل  خ
ــبة كبيرة من  ــرب أن نس املضط
ــني  ــوا خائف ــا زال ــيحيني م املس
ــم كما أن  ــودة إلى دياره ــن الع م
ــم يحاول الهجرة  الكثيرين منه

ومغادرة البالد.
ــة  صعب ــاة،  «احلي أن  ــاف  وأض
ــبة لألقليات  ــم بالنس وكاجلحي
ــي عام ٢٠٠٣»،  منذ غزو العراق ف
ــام ٢٠١٤،  ــى أنه في ع ــيراً إل مش
سيطر تنظيم داعش على سهل 
ــمال العراق وأجبروا  نينوى في ش
ــى اعتناق  ــيحيني هناك عل املس

اإلسالم أو املوت أو الهروب.
ــيحيني  ــن املس وأردف أن اآلالف م
ــتان، موضحاً أنه  فروا إلى كردس
ــر تنظيم داعش  ــم من دح بالرغ

ــهد هجرة  إال أن العراق اليوم يش
ــتراليا أو  ــى أس ــا إل ــة إم جماعي
كندا لكن ليس للواليات املتحدة 

ــس  الرئي إدارة  ــت  حت ــة  األمريكي
ــه  ــب ألن ــد ترام ــي دونال األمريك
العراق  ــيحيي  ــتقبل مس ال يس
بالنسبة ذاتها التي كان الرئيس 
السابق باراك أوباما يسمح بها.

ال  ــني  العراقي إن  ــول  بالق ــع  وتاب
ــى بريطانيا  إل ــيء  ــرون باجمل يفك
ــبب متطلبات تأشيرات  أبداً بس

الدخول.

ــر أنه دُعي  ــب التقري وأوضح كات
ــاء بابا  ــراق للق ــالل زيارته الع خ

ــي  ــة ف ــة اإليزيدي ــيخ الطائف ش
ــى الدعوة، والتقى  العراق وقد لب
بالرجل الذي وصل إلى الثمانينات 

من عمره بحضور جنله وأخيه.
ــيئ جداُ،  ــال ابنه « الوضع س وق
ــا إال الكالم،  ــدم لن ــرب ال يق والغ
ــف، فنحن  ــر منص ــذا أمر غي وه
ــاً أن «داعش  ــة»، مضيف ــر بأزم من
ــل اآلالف من الرجال اإليزيديني  قت
ــاء،  ــر من النس ــب الكثي واغتص
ــوا أخذوا معهم ٩  وعندما اختف
ــدري أين هن  ــاة، وال أحد ي آالف فت

اآلن؟».
ــني  اإليزيدي  » إن  ــول  بالق ــع  وتاب

ــات  ــي اخمليم ــوم ف ــون الي يعيش
ــة  ــة املادي ــن الناحي ــون م ويعان
أي  ــاك  هن ــس  فلي ــية،  والنفس
ــد عودة  ــا نري ــا أنن ــف كم وظائ
أهالينا إلى ديارهم». وفي التقرير 
ــات األكثر ضعفا  ان آفاق األقلي
ــد داعش مرتبطة  في العراق بع
ــة  للسياس ــع  األوس ــار  باإلط
العراقية وديناميات مجموعات 
األقليات وان من املرجح أن تتاثر 
ــتقرار مرحلة ما  ــات اس بتحدی
ــمل هذه  بعد داعش حيث  تش
ــبيل املثال  ــات، على س التحدي
ــر، الصراعات الطائفية  ال احلص
ــني  ب ــات  واملنازع ــة،  والعرقي
وحكومة  ــة  العراقي ــة  احلكوم

إقليم كردستان .
ــات  اقلي  » أن  ــر  التقري ــاف  واض
ــت متجانسة وهم  العراق ليس
ــة  باملئ  ١٠ ــي  حوال ــكلون  يش
ــكان العراقيني تضم  ــن الس م
والصابئة  وااليزيديني  االشوريني 
ــن  ــان واالرم ــني والتركم املندائي
 ، ــني  الفيلي ــراد  واالك ــبك  والش
ــذه اجلماعات  ــش معظم ه وتعي
ــي مناطق  ــمال العراق ف ــي  ش ف
ــوك،  وكرك ــوى،  نين ــهول  س

وسنجار، وغيرها من املناطق».
ــه « وعلى الرغم من ان  واضاف أن
هذه االراضي اصبحت مسيسة 
ــى انها مناطق متنازع عليها  عل
ــتان  ــة اقليم كردس ــني حكوم ب
ــي بغداد  ــة ف ــة املركزي واحلكوم
ــة نظر  ــن وجه ــر م ــا تعتب فانه
ــق  ــني مناط ــوريني وااليزيدي االش
ــم ، ومنذ الغزو  ــم واجداده آبائه
ــور  وظه  ٢٠٠٣ ــام  ع ــي  االمريك
ــي كانت االقليات  النزاع الطائف
ــات  االقلي ــي  ه ــا  ضعف ــر  االكث
ــوريني /  ــلمة مثل اآلش غير املس
ــن  ــريانيني واألرم ــدان / الس الكل
ــا لتقرير صادر  ــني ووفق وااليزيدي
ــوق األقليات  ــن مجموعة حق ع
ــكان  الدولية، انخفض عدد الس

ــني من عام ٢٠٠٥ إلى عام  االيزيدي

ــمة إلى  ــن  ٧٠٠ ألف نس ٢٠١٤ م
نحو  ٥٠٠ الف نسمة. كما هرب 
بغداد  من  ــيحيني  املس السكان 
خالل هذه الفترة مع بقاء حوالي 
ــط  فق ــة  باملائ ــر  عش ــة  خمس

منهم.
ــدت التهديدات  ــع « لقد تزاي وتاب
ــني  وااليزيدي ــيحيني  املس ــد  ض
ــد هجمة  ــوظ بع ــكل ملح بش
ــام ٢٠١٤ ،  ــران ع ــش في حزي داع
حيث تشير التقارير إلى أن حوالي 

ــروا من  ــدي قتلوا أو اس ٩٩٠٠ ايزي
ــف ٦٨٠٠  ــش في حني اختط داع
ــر من ثلثهم  ــن، وما زال أكث آخري
ــن،  كما هرب  ــداد املفقودي في ع
ــوريا  ــن االيزيديني إلى س آالالف م
ــرى، وبحلول عام  واألردن ودول أخ
ــكان  ــدد الس ــض ع ٢٠١٦ انخف
ــيحيني من نحو ١٫٤ مليون  املس
نسمة إلى نحو ٣٠٠ ألف نسمة. 
ــش  يعي ــر،  احلاض ــت  الوق ــي  وف
ــيحيني وااليزيديني  ــم املس معظ
في العراق كمشردين داخليا في 
مخيمات داخل إقليم كردستان، 
ــط  ــود أعداد أقل في وس ــع وج م

العراق أو جنوبه.
ــر أنه « وعلى الرغم  واردف التقري
ــات في  ــذه االقلي ــارك ه من تش
االضطهاد املشترك فيما بينهم 
ــف ما بني  ــم تختل ــن والءاته لك
ــة في  ــة املركزي ــراد واحلكوم االك
بغداد ، كما ان نظام الزواج املغلق 
ــات يجنح بهم  ــذه االقلي لدى ه
ــاعر منت  نحو االنقراض وهي مش
جنبا إلى جنب مع زيادة سيطرة 
ــتان على  ــة إقليم كردس حكوم
ــم  ــزاء من  نينوى فيما ينقس اج

لبغداد  ــار  انص ــني  ب ــوريون  االش
واربيل ومستقلني «.

واوضحت أن « هناك فرص قليلة 
ــتقرار ما بعد داعش  لتحقيق اس
ــه الضعف  ــن أن حتد من أوج ميك
لدى األقليات فقد عدت للتو من 
ــرى إلى العراق و  رحلة بحثية أخ
حتدثت مع مجموعات ومسؤولني 
ــراق  ــمال الع ــي ش ــني ف مختلف
ــرب معظمهم عن  ــداد،. واع وبغ
«تفاؤلهم احلذر» بشأن مستقبل 

العراق.
ــار التقرير الى أن» تفاؤلهم  واش
ــي مهم  ــاه سياس باجت ــط  مرتب
ــود املبذولة خللق  يتمثل في اجله
دولة مدنية والتقليل من النزعات 
ــددة  ــة والطائفية «، مش العرقي
على أن « هذا التوجه متجذر في 
إحساس قوي بالوطنية العراقية 
ــة  ــذ هجم من ــت  انتعش ــي  الت
ــات  ــة باإلصالح ــش واملطالب داع
ــني  ــوق املواطن ــية وحق السياس
ــن  ــوا م ــني تعب ــا أن العراقي كم
ــون بناء الثقة  احلرب. وهم يحاول

عبر اجملتمعات احمللية .

ــوارع  ــي تعم ش ــات الت ــل االضطراب ــي ظ ف
ــات التي  ــى خلفية االحتجاج ــودان عل الس
ــير للبالد الذي  أجهزت على حكم عمر البش
ــاحة  ــا، حتولت البالد إلى س ــتمر ٣٠ عامً اس
ــار ترميبلي،  ــام اجلميع. لكن بين ــة أم مفتوح
ــية وكاتبة  ــوم السياس ــي العل ــة ف الباحث
األعمدة ملوقع «املونيتور»، ترى أن تركيا باتت 
مصاحلها على احملك في الوقت احلالي، فضالً 
عن أن التحالف السعودي-اإلماراتي-املصري 

ليس مستحبًا بني صفوف املتظاهرين.

العالقــات  حقبــة  ونهايــة  الســودان 
االستثنائية

ــودان  ــي تقريرها أن الس ــار ف ــت بين وأوضح
ــش حالةً من االضطراب منذ إزاحة  الذي يعي
ــي السلطة  ــير عن كرس الرئيس عمر البش
ا تتمتع تركيا بعالقات وثيقة وعالية  كان بلدً
املستوى معه على نحو مفاجئ. إذ زار رجب 
ــودان في  طيب أردوغان، الرئيس التركي، الس
ــام ٢٠١٧، ما دفع  ــون األول) ع ــمبر (كان ديس

ــمية من  ــرد بزيارة رس ــى ال ــير إل البش
جانبه رغم حجم اجلدل الذي أحدثته.

ــادرات التركية  ــأن الص ــاد التقرير ب أف
ــل الوجود  ــي ظ ــودان منت ف ــى الس إل
ــواكن  التركي املفاجئ داخل جزيرة س
واالتفاقيات العسكرية غير املتوقعة. 
وحني أطيح البشير في أبريل (نيسان)، 
ــالً إن  ــه قائ ــن غضب ــان ع ــرب أردوغ أع
ــتهدف املصالح التركية  االنقالب يس
ــران)،  (حزي ــو  يوني ــي  وف ــع.  الواق ــي  ف
التركية  ــة  الصداق ــة  نظمت «جمعي

السودانية» تظاهرةً في إسطنبول ملناهضة 
التدخل العسكري السوداني.

وقال باحث مختص في الشؤون العسكرية 
ــمه، ويعمل  ــتخباراتية، رفض ذكر اس واالس
ــدا وكأن االنقالب  ــة حكومية: «ب في جامع

يستهدف تركيا، ألننا فشلنا في االستثمار 
ــير الذي كان  ــراف أخرى بخالف البش مع أط
ــي. وتوفر تركيا  ــي طريقه إلى اخلروج احلتم ف
ا دراسية للطالب السودانيني، وتتفاخر  منحً
بحجم روابطهم الثقافية الرائعة، ولكن ما 
ــتثمارات في حقبة ما  ــد من تلك االس العائ
ــنعرف حجم اخلسائر  بعد البشير؟ وهل س

التركية في السودان على اإلطالق؟».
ــاد الهدوء املواقف الرسمية التركية في  وس
ــودان  ما يتعلق بتطورات األوضاع داخل الس
منذ نوبة الغضب األولى التي انتابت أردوغان 
ا للتقرير، باستثناء القليل من البيانات  وفقً

الروتينية التي تصدر عن وزارة اخلارجية.
ــارات  ــعودية واإلم ــر والس ــك أن مص وال ش
ــكرية  ــع الطغمة العس ــع بعالقات م تتمت
ــا أوثق من عالقات  ــودان، تبدو وكأنه في الس
ــودانيني مع احملور التركي- ــكريني الس العس

ــاءلت عما إذا كان  ــري. ولكن بينار تس القط
ذلك يعني أن أردوغان لم تعد أمامه مساحة 
ــد  بع ــودان  الس ــتقبل  مس ــي  ف ــاورة  للمن

االنقالب.

اتفاقيات على احملك
ــبابًا تدعو  ــض الباحثني أن هناك أس يرى بع
للتفاؤل مبجرد استقرار األوضاع السياسية 
ــب التقرير، لكن الغالبية  السودانية، بحس
تتفق على جناح أردوغان في العالقات الفردية 

ــى املصافحات  ــة اخلطورة والقائمة عل عالي
الشخصية.

ــي ال ترد الكثير  ــتند تلك العالقات، الت وتس
ــمية،  ــجالت الرس ــا في الس ــن تفاصيله م

ــفافية.  إلى الثقة املتبادلة والقليل من الش
ــات وتصبح  ــك العالق ــار تل ــن أن تنه إذ ميك
ــةً والغية، في  ــود باطل ــتثمارات والوع االس

ــية املناسبة، حني  غياب الهيكلية املؤسس
يخرج أحد الزعماء من الصورة.

وقال دبلوماسي يعمل داخل أفريقيا منذ ثالث 
ــاك واجهة  ــنوات، في تصريح «كانت هن س
إلعداد مؤسسي في املعاهدات والزيارات وما 

إلى ذلك. لكن العطاءات والعقود كانت متنح 
من خالل نظام احملسوبية احمللي».

ــك أن العالقات املالية معقدة للغاية.  وال ش
ــاج الزي  ــاري حول إنت ــر إخب ــف تقري إذ كش
، عن  ــام ٢٠١٧ مثالً ــري ع ــكري النيجي العس
ــوجات تركية  ــركة منس ــن ش ــتثمار م اس
ــتايل ميلز». وقال  ــور تيكس حتمل اسم «س
ــبة  ــك نس ــري ميل ــش القط ــر إن اجلي التقري
ــركة، وكذلك احلكومة  ــهم الش ٣٣٪ من أس
ــودانية. وأكد الدبلوماسي وجود الكثير  الس
ــركات املماثلة التي تتمتع بعالقات  من الش
ــودان.  ــل داخل الس ــا وكانت تعم ــع تركي م
ــتثمرين من حاملي  وقال: «غادر غالبية املس
ــودان،  ــة الس ــة أو التركي ــية القطري اجلنس
ولكن ما تزال هناك الكثير من االستثمارات 

األكبر مثل مطار اخلرطوم».
ــلة  ــاب سلس أعق ــي  ــه ف أن ــر  التقري وأورد 
ــرف مختلف  ــلة من ط ــاوالت الفاش من احمل
ــوما» التركية  ــركة «س ــدان، أعلنت ش البل
ــرع  ــام ٢٠١٨ أنها ستش ــاءات في ع لإلنش
ــل اخلرطوم  ــد داخ ــار جدي ــييد مط في تش
ــام واحد.  ــار دوالر خالل ع ــة ١٫١٥ ملي بتكلف
ــكان  «الس أن  ــى  عل ــي  الدبلوماس ــدد  وش
ــكوك حول كيفية  ــاورهم الش احملليني تس
إنهاء هذا املشروع، ليس ألن الشركة تركية 
ــية، ولكن ألن املشروع تأجل في أكثر  اجلنس

من مناسبة سابقة.
ــن  ــر م ــى أن الكثي ــا إل ــارة هن ــدر اإلش وجت
ــركات التي تتمتع بعالقات داخل تركيا  الش
ــدة  ــة اجلدي ــن احلكوم ــق م ــع للتدقي تخض
ــة  ــع حكوم ــة م ــا الوثيق ــبب عالقاته بس
ــدةً  ــعى جاه ــا تس ــم أن تركي ــير. ورغ البش
إلصدار بيانات رسمية تقول فيها إنها ترغب 
ــعب السودان،  في إقامة عالقات ودية مع ش
ــى الروابط  ــكري لن ينس لكن اجمللس العس
ــير، أو  ــة التي جمعت أردوغان بالبش الوثيق
ــي». إذ أن  ــان وصفه بـ«أخ ــة أن أردوغ حقيق
العالقات الدافئة مع الزعماء األجانب تعني 

أنه قد حان وقت دفع الثمن».
إذ استأجرت تركيا مثالً ٧,٨٠٥ كيلومتر مربع 
ــودانية ملدة ٩٩  ــة الس ــي الزراعي من األراض
ا، بحسب التقرير. وفي أعقاب االنقالب،  عامً
سأل إلهامي أوزجان أيجون، النائب البرملاني 
ــعب اجلمهوري»،  ــزب الش ــن «ح املعارض م
ــك التعاقد  ــيحدث لذل احلكومة حول ما س
ــي التركي  ــى اإلنتاج الزراع ــدى تأثيره عل وم

الذي يعاني بالفعل.
ــؤاالً مصيريًا على احلكومة  وطرح أيجون س

ــتطيع إعادة التفاوض  حول ما إذا كانت تس
ــى اجمللس  ــد أو احلديث إل ــك التعاق ــى ذل عل
ــي أكبر يلدرمي،  ــكري. في حني أكد عل العس
ــل  أبط ــودان  الس أن  ــرس،  املتم ــي  الصحف

االتفاقية بالفعل.
ــود التركي في  ــه الوج ــم ينت ــك، ل ــم ذل ورغ
ــا للتقرير   ــودان بالكامل حتى اآلن وفقً الس
ــانية وحقوق  ــة اإلغاثة اإلنس ــت «هيئ إذ قال
اإلنسان واحلريات» في ٢١ يونيو (حزيران) إنها 
ــة مساجد إضافية في  افتتحت للتو خمس
ا متوله الهيئة  ــجدً ــودان. وهناك ١٦ مس الس
حاليًا، إلى جانب إنشائها خلمسة مساجد 

إضافية.
ــر  ــق األكب ــدر القل ــرى أن مص ــار ت ــن بين لك
للبلدين يكمن في ما سيحدث لالتفاق الذي 
ــواكن. إذ كتب الفريق أول  ــمل جزيرة س يش
عبد الفتاح برهان، رئيس «اجمللس العسكري 
ــواكن هي  االنتقالي»، تغريدةً قال فيها إن س
ــى وزير  ــودان». ونف ــن الس ــزء ال يتجزأ م «ج
ــة التركية فورًا إلغاء االتفاقية، وركز  اخلارجي
ــة للوجود  ــة واملدني ــداف الثقافي ــى األه عل
ــرت الكثير من  ــرة. وانتش ــي اجلزي ــي ف الترك
ــى مواقع التواصل  ــات التحذيرية عل العالم
ــان، من دول  ــي قبيل تعليقات بره االجتماع
ــول أن الوجود التركي غير  ا، ح اخلليج حتديدً

مرحب به .
ــي،  دونيل ــو  فيديريك ــى  إل ــر  التقري ــدث  وحت
ــوراه في العلوم  ــا بعد الدكت زميل أبحاث م
السياسية والعالقات الدولية بقسم العلوم 
ــوة اإليطالية  ــة جن ــي جامع ــية ف السياس

ــات التركية  ــي «مركز الدراس ــل زائر ف وزمي
ــطنبول شهير، الذي  احلديثة» بجامعة إس
ــروط العقود االقتصادية اخلاصة  قال إن ش
ــاوض عليها على  ــيعاد التف ــواكن س بس

األرجح ورمبا تلغى من األساسى .
ــى ترميم  ــة عل ــت االتفاقي ــاف: «نص وأض
ــة وجتديد امليناء.  ــي العثمانية القدمي املبان
ــميًا بوكالة  ــت الصفقة مرتبطةً رس وكان
ــة (تيكا)، لكن  ــيق التركي التعاون والتنس
ــمية أن  ــع كان يعلم بصفة غير رس اجلمي
ــاء كان من احملتمل أن يتحول إلى موقع  املين
عسكري تركي محتمل في البحر األحمر». 
ــعودية  ــك األمر أثار قلق الس ــاف إن ذل وأض
ــبب  ــا اجلغرافي، واإلمارات بس نظرًا لقربه

ــتخدام التركي احملتمل للميناء، ومصر  االس
ــى مالذ جلماعة  ــول امليناء إل ــك قد يح ألن ذل

اإلخوان املسلمني.
: «أعتقد أن االمتياز الذي  ــالً وتابع دونيلي قائ

ــواكن  ــغيل س ــا لتش ــه تركي ــت علي حصل
ــة أن أعضاء اجمللس  ــحب، رغم حقيق سيس
ــكري االنتقالي أعلنوا حتى اآلن أنهم  العس
ــود االتفاقية،  ــة بن يرغبون في إعادة مناقش
ــكالت  ــن احلكومة االنتقالية لديها مش لك

.« أخرى يجب التعامل معها أوالً
ــي  ــث ف الباح ــيوجلو،  ــرب كان ديفيس وأع
ــن  ــا»، ع ــول أفريقي ــني ح ــة الباحث «جمعي
ــودان  ــاريع التركية في الس قناعته بأن املش
ــتنجو رغم األوقات العصيبة التي متر بها  س
البالد، قبل أن تستكمل بالتزامن مع انفراج 
األزمة. وأضاف ديفيسيوجلو أن السودان هي 
ــدة من أصل ٥٥ دولةً أفريقية، وأن انتقال  واح

ــدد االنفتاح  ــب أن يه ــا ال يج ــلطة به الس
التركي الشامل على أفريقيا.

وحني سئل عما إذا كان التحالف السعودي-

ــى تولي دور تركيا  ــري قادرًا عل اإلماراتي-املص
ــى نقطتني  ــيوجلو عل ــد ديفيس ــر، أك وقط
ــودان  ــني. األولى هي أن عالقات الس مصيريت
مع تلك الدول ليست جديدة. والثانية هي أن 

ا للدول  ا ومناهضً ــعبيًا واضحً ا ش هناك نقدً
التي تضمها الكتلة السعودية، ما قد يكون 
في مصلحة تركيا بحسب ما أورده التقرير.

ــا  ــر وتركي ــدو أن قط ــد يب ــي: «ق ــال دونيل وق
ــن  ولك ــة،  الوضعي ــذه  ه ــن  م ــران  تخس
ــا  بإمكانهم ــه  أن ــد  أعتق ــض،  النقي ــى  عل
ــورات وإعادة إحياء  ــتفادة من تلك التط االس
ــه املوقع.  ــب ما أفاد ب ــا»، بحس طموحاتهم
ــي  ــودان ه ــي الس ــات ف وأردف أن االحتجاج
ــعودية  احتجاجات مناهضة للجيش، والس
ــرًا لدعمها  ــواء، نظ ــى حد س ــارات عل واإلم

للجيش .
: «يعد االنتقال إلى احلكم  وتابع حديثه قائالً
ــبة للملكيتني  ــوةً للوراء بالنس املدني خط
ــام قطر  ــد الطريق أم ــا ميه ــني، م اخلليجيت
ــرب عن  ــة». وأع ــتغالل الفرص ــا الس وتركي
ــا وقطر من  ــل خيار لتركي ــه بأن أفض قناعت
ــخصية  ــل احلفاظ على مصاحلهما الش أج
ــار والترقب دون  ــة االنتظ ــي سياس ــو تبن ه

تدخل.
ــروري أن تقدم  ــن الض ــيكون م وأضاف: «س
ــا دوالً محاورةً  ــها بوصفه ــك الدول نفس تل
ــن. وال توجد  ــني املتظاهري ــي أع ــة ف موثوق
ــالموية  ــودان حاليًا جماعات إس داخل الس
ــن النظام  ــتقلةً ع ــا يكفي، أو مس ــةً مب قوي
ــتفادة من  القدمي، لتمتلك القدرة على االس
ــيتعني على  االحتجاجات وحتريكها. لذا، س
ــا أن تدخال بعض التغييرات على  قطر وتركي

خطاباتهما على األرجح».
ــرة  أنق ــار  افتق ــم  رغ ــه  إن ــي  دونيل ــال  وق
ــاملة داخل أفريقيا، «لكن  الستراتيجية ش
ــورة إيجابية في  تركيا متكنت من تكوين ص
ــي، بفضل مجموعة  ــعب األفريق عيون الش
ــاعدات اإلنسانية  واسعة من تدخالت املس
ــذي قدم  ــب اخلطاب ال ــى جان ــة. إل والتنموي
ــا أمام  ــالً ثالثً ــا بدي ــا طريقً ــا بوصفه تركي
األطراف التقليدية من خارج املنطقة، فضالً 
ــس (البرازيل  ــئة مثل بريك عن القوى الناش

وروسيا والهند والصني وجنوب أفريقيا)».
وأوضح أن تركيا ما تزال قادرةً على االستفادة 
ــب التقرير،  ــوداني، بحس ــع الس ــن الوض م
ــو أن يتوقف  ــبة لتركيا ه لكن األهم بالنس
ــة من أجل إصالح  ــؤولون األتراك للحظ املس
األخطاء التي ارتكبوها وعالج نقاط الضعف 

في استراتيجية البالد جتاه أفريقيا .

12 قضايا

بدا وكأن االنقالب يستهدف تركيا ألن السودان 
فشل َّـ االستثمار مع أطراف أخرى بخالف 

البشري الذي كان َّـ طريقه إُّـ الخروج الحتمي

على الرغم من تشارك 
هذه االقليات َّـ االضطهاد 
اِّـشرتك فيما بينهم لكن 
والءاتهم تختلف ما بني 
االكراد والحكومة اِّـركزية 
َّـ بغداد

مصر والسعودية واإلمارات 
تتمتع بعالقات مع الطغمة 
العسكرية َّـ السودان تبدو 
وكأنها أوثق من عالقات 
العسكريني السودانيني مع 
اِّـحور الرتكي- القطري
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ــتان األولى والثانية على خط املساعي واجلهود  حتركت الرئاس
ــمون بعد مرور  ــق ومللمة ذيول حادثة قبرش ــة الى تطوي الرامي
ثمانية أيام على وقوعها، والعمل على عودة جلسات مجلس 
ــاء في قصر  ــكل محور اللق ــى اإلنعقاد، وهذا ما ش ــوزراء ال ال
ــال عون ورئيس البرملان نبيه  بعبدا بني رئيس اجلمهورية ميش
ــوء التطورات  ــة في البالد في ض ــا االوضاع العام بري، وعرض
ــك املتصلة باألحداث  ــيما تل ــرة واالتصاالت اجلارية الس االخي
ــمون في قضاء عاليه، ومت خالل  ــي وقعت في محلة قبر ش الت
اللقاء التداول في عدد من االفكار وذلك في اطار توحيد اجلهود 

املبذولة ملعاجلة االوضاع التي نشأت عن هذه االحداث.
ــة الصحفيني والقول:  ــد اللقاء اكتفى الرئيس بري بتحي وبع

"جئنا نصبح على فخامة الرئيس".
ــة تناول مع رئيس  ــارت املعلومات الى ان رئيس اجلمهوري وأش
ــات الثالث في  ــود الرئاس ــبل توحيد جه ــي س ــس النياب اجملل
ــل وتذليل العقبات  ــا جرى في اجلب ــة عقد املعاجلات مل حلحل
ــبوع في بعبدا  ــة جمللس الوزراء هذا االس ــن امام عقد جلس م
ــدرج على جدول  ــة عادية هادئة ال ت ــد لتكون جلس او التمهي
ــمون الى اجمللس العدلي وانتظار  اعمالها احالة حادثة قبرش
ــه مت التوافق ايضا  ــوع، وان ــول كلمته في املوض ــاء ليق القض
ــية حتى  ــى االتصاالت مفتوحة بني املقار الرئاس ــى ان تبق عل
اذا تقاطعت اجلهود يصار بعدها الى جمع من يفترض جمعه 
ــن املتخاصمني.  ــواهم م ــن االطراف املعنية في احلادثة وس م
ــني عون وبري تطرقا الى كيفية تبديد  ــارت الى ان الرئيس واش
ــأنه ان ينعكس على  ــن ش ــد الذي م ــي امللبّ ــاخ السياس املن

االستقرار في البالد.
وفيما حتدثت مصادر عن أن "العمل مكثف في اجتاه حل سريع 
ــهد لقاءات ثنائية  ــاعات املقبلة ستش لالزمة القائمة والس
ــى تفاهم بني كل األطراف قبل الدعوة الى  وثالثية للوصول ال

مجلس الوزراء". ان "االتصاالت استمرت في هذا السياق حتى 
ساعة متأخرة.

وبعد الظهر سارع رئيس احلزب "الدميوقراطي اللبناني" النائب 
طالل أرسالن ووزير الدولة لشؤون النازحني صالح الغريب الى 
ــا االوضاع العامة  ــون الذي عرض معهم ــر بعبدا للقاء ع قص
في البالد واالتصاالت اجلارية في ضوء االحداث التي شهدتها 
ــادرا دون االدالء بأي  ــبوع الفائت، وغ ــمون االس منطقة قبرش

تصريح .
ــوري بتغريدة حذر  ــارة القصر اجلمه ــتبق زي ــالن اس وكان أرس
ــن أو  ــع جرمية اجلبل عن حس ــة محاوالت لتميي ــا من "أي فيه
ــوء نية"، معتبرا أن "أي تسوية ال ميكن أن متر إال بإحالة تلك  س
ــع الوحيد الصالح  ــس العدلي الذي هو املرج ــة إلى اجملل اجلرمي
ــة لفتنة ال  ــتبقى مفتوح ــر ذلك فالطريق س ــا، وغي ملعاجلته

تعرف عواقبها".
ــدد، خالل  ــت مصادر اعالمية عن أن رئيس اجلمهورية ش وحتدث

لقائه أرسالن والغريب، على "استمرار التحقيق والوصول إلى 
ــيجري إحالة  ــى أيّ جهة قضائيّة س ــة والبتّ بعدها إل نتيج
القضيّة". وأشارت الى أن "رسالن أصر على موقفه على اعتبار 
أن البديل عن اجمللس العدلي هو اجمللس العدلي، وضرورة كشف 
ــاوي  تفاصيل احلادثة وإحالتها إلى اجلهة القضائية التي تُس

حدثاً أمنياً بحجم محاولة اغتيال وزير في احلكومة".
ــن أي وقت  ــس العدلي أكثر م ــكه باجملل ــالن "متس وأبدى ارس
مضى وأن ال مساومة على دماء سامر أبي فراج ورامي سلمان 

(سقطا في حادثة قبر شمون)".
وأكدت املصادر أن ما يحصل هو "الستمرار التحقيق والوصول 
ــيجري  ــى نتيجة والبت بعدها الى أي جهة من القضاء س ال
ــفاف  ــل القضية". ولفتت أن "الرئيس عون مع حتقيق ش حتوي
ــتركوا في احلادث"،  ــح مع االطراف احلقيقيني الذين اش وواض
ــى نتائج في التحقيق يبنى  ــارت إلى أنه "عندما نصل ال وأش

على الشيء مقتضاه".
ــادي درزي إن أحداث  ــدر قي ــال مص ــل ق ــد متص ــى صعي وعل
ــمون في اجلبل يوم األحد املاضي أحدثت فرزا سياسيا  قبرش
ــبب اخللفيات التي  ــدا ضمن طائفة املوحدين الدروز بس جدي
ــى نتائجها رفع  ــي تبعتها، من أول ــبقتها والتفاعالت الت س
ــة اجلنبالطية الراجحة،  ــاف الدرزي حول الزعام درجة االلتف

ــت في  ــل دخل ــاحة اجلب ــون س ــكان أن تك ــب إلم ــط ترق وس
ــزة وجهات  ــة التي ميكن ألجه ــوادث األمني ــل من احل مسلس

داخلية وخارجية أن تغذيها.
ــتداد اخلصومة بني  ــى أنه مع اش ــدر القيادي " إل ــير املص ويش
ــابق وليد  ــتراكي" النائب الس ــي االش ــزب التقدم ــس "احل رئي
ــالن،  ــزب الدميقراطي" النائب طالل أرس ــس "احل جنبالط ورئي
ــه التي ال بد من  ــع أن لكل منهما عالقاته وحتالفات ربطا بواق
أن تتأثر مبا حصل بعد سقوط دماء وقتيلني، وفي ضوء األبعاد 
ــى مواقف رئيس  ــت االحتجاجات عل ــية التي طبع السياس
"التيار الوطني احلر" وزير اخلارجية جبران باسيل وزيارته اجلبل، 

وما تبع ذلك من انقسام سياسي على املستوى اللبناني.
ــدرزي مثله مثل العديد من  ــي وقت يدعو املصدر القيادي ال وف
ــية في طوائف أخرى، إلى ترقب التفاعالت  األوساط السياس
ــاحة اللبنانية عموما، وليس  السياسية ملا حصل على الس
ــد الدرزي، فإنه يتعاطى مع تداعيات التأزمي  فقط على الصعي
ــي في شكل يتعدى الساحة الدرزية، من دون إهمال  السياس
ــاحة ارتدادات التأزمي املتصاعد على  إمكان أن تختزل هذه الس

املستوى اللبناني.
ــرض بأصحاب اجلهود  ــدر القيادي الدرزي أنه يفت ويعتبر املص
ــران (يونيو)  ــا حصل في ٣٠ حزي ــى معاجلة ذيول م ــة إل الهادف
املاضي في منطقة الشحار الغربي التوقف عند انعكاساته 
ــا ألنها  ــذه الذيول تتعداه ــع أن ه ــاحة الدرزية، م ــى الس عل

تسببت بأزمة في العالقة بني أطراف احلكومة من زاوية اخلالف 

ــي وتعطيل  ــى اجمللس العدل ــة األمنية عل ــى إحالة احلادث عل
ــيل  ــس الوزراء، وارتدادات احلادثة خالل زيارة باس انعقاد مجل
ــمال هزاال في استقباله، فضال عن انعكاسها على  إلى الش
ــر"، وبني  ــار الوطني احل ــتقبل" و"التي ــني تيار "املس العالقة ب
ــال عون، امتدادا، وفي  احلريري ورئيس اجلمهورية العماد ميش
ــن قاعدة احلفاظ على  ــيحية انطالقا م ظل فرز املواقف املس
ــيحيا  ــذا خلق جوا مس ــيحية الدرزية ... وه ــة املس املصاحل
ــذا االجتاه إذ ركزت البطريركية املارونية والقوى  ضاغطا في ه
ــيحية األخرى، على صون املصاحلة بالتناغم مع "احلزب  املس
ــتراكي"، بينما أكد الرئيس عون على حفظها على رغم  االش
ــيل وصفها بأنها سطحية وغير عميقة.إال أن املصدر  أن باس
ــة على الصعيد  ــى ما خلفته احلادث ــادي الدرزي يلفت إل القي
ــدرزي من زاوية احلاجة إلى قراءة املناخ الذي تركته بدقة، في  ال
ــلطة  ظل وجود قراءة لدى بعض قادة "التيار احلر" وبعض الس

ــير  ــورا" وأن "التكش ــات "محش ــتراكي" ب ــس "االش ــأن رئي ب
ــليم  ــدمي التنازالت ألنه قرر تس ــيؤدي به إلى تق ــي وجهه س ف
ــلطات  ــالق النار إلى الس ــم بإط ــتبه به ــني من املش املطلوب
ــة، بعدما جرت مداهمات غداة احلادثة، في وقت هو قام  األمني

ــى اتهام مناصريه بأنهم وراء  بهذه اخلطوة لقطع الطريق عل
ــاح اجملال أمام األجهزة والقضاء، بأن تثبت أن ال  احلادث، وإلفس
ــواء للوزير باسيل  صحة لالتهامات بأن كمينا جرى ترتيبه س

أو لوزير شؤون النازحني صالح الغريب".

ــالط أن قدمها  ــبق جلنب ــي س ــهيالت الت ــازالت والتس أن التن
ــي التدريجي  ــي التنام ــاهمت ف ــنتني املاضيتني، س في الس
ــتراكي"، من  لالحتقان الدرزي حتى في صفوف مناصري "االش
ــات العهد، وحلفائه ضده، بعد اشتراكه في التسوية  سياس
ــة. ويعدد املصدر  التي أفضت إلى انتخاب العماد عون للرئاس
أكثر من محطة، بدءا من قانون االنتخاب واحلملة على فريقه 
ــم، بهدف حتجيمه،  ــيحيني وحقوقه بأنه يصادر النواب املس
ــتنفار  ــوت التفضيلي الذي رفع من درجة االس وباعتماد الص
ــاغرا  ــراع، وبتركه مقعدا ش ــات االقت ــالل عملي ــي خ الطائف
للنائب أرسالن في الئحته االنتخابية، مرورا بطريقة التعاطي 
ــويفات في  ــط في حزبه في مدينة الش مع جرمية قتل الناش
ــاعي عون ملعاجلتها  ــار (مايو) من العام املاضي، وقبوله مبس أي
ــل عنصر في  ــن املتهم بقت ــخصي ع ــقاط احلق الش عبر إس
ــى تنازله عن  ــوال إل ــالن، وص ــن مرافقي النائب أرس ــه، م حزب
مطلب تسمية الوزراء الدروز الثالثة بحيث اختار عون املرشح 
الذي سماه أرسالن. وإذ يشير املصدر القيادي إلى التصريحات 
ــن "التيار احلر"، ال  ــيل وقياديون م ــة التي أطلقها باس املتتالي
ــرص جنبالط على  ــل، ثم ح ــكيكه مبصاحلة اجلب ــيما تش س
ــران" الذي نظمه "التيار احلر" في  حضور قداس "التوبة والغف
ــمل "التيار"،  ــى أن املصاحلة تش ــر القمر، للتأكيد عل ــدة دي بل
ــم ذلك مواصلة  ــيل تعمد على رغ ــدر يقول إن باس ــإن املص ف
ــبة إلى أحداث ١٨٤٠ و١٨٦٠  ــارة خالل املناس نكأ اجلراح باإلش
ــيحيني .. وفي وقت ال تتوقف احملطات  الدموية بني الدروز واملس
ــاهمت في تراكم  ــدرزي أنها س ــدر القيادي ال ــي يرى املص الت
ــلطة عند فريق الوزير باسيل،  ــوة الس االحتقان، نتيجة نش
ــك التي تصاعدت أيضا  ــبه النقمة التي تنامت بتل فإنه يش
وسط الطائفة السنية جراء التنازالت التي يقدمها احلريري 
ــاء الفراغ  ــة األولى إلنه ــى الرئاس ــوية عل ــذ عقده التس من

الرئاسي .
ــج نوعا من  ــم أنت ــذا التراك ــادي أن ه ــدر القي ــف املص ويضي
ــة  ــباب متناقض ــة ألس ــة اجلنبالطي الزعام ــن  ــراض ع اإلع
ومتعارضة. فمن جهة هناك النقمة في أوساط شعبية على 
الطبقة السياسية برمتها، وهو منها، بفعل تدهور األوضاع 
ــد جنبالط أن أولوية  ــاد والهدر التي اعتق االقتصادية والفس
ــن جهة ثانية  ــازالت التي يقدمها، وم ــا تبرر له التن معاجلته
هناك االنطباع عند جمهور ال يستهان به لدى كل الطوائف 
ــوية لم تاتِ بأي  ــة التي أنتجتها التس ــأن التركيبة احلاكم ب
ــن في األحوال املعيشية بل بقي التناحر على السلطة  حتس
بشعارات طائفية وفئوية سائدا. لكن هذا التناحر عاد فنقل 
ــور الدرزي في  ــتفز اجلمه ــة في اجتاه الفريق الذي يس النقم
اجلبل بخطاباته، رغم مساعي االستيعاب اجلنبالطية. ومن 
ــذه احلال أن يهمل هذا اجلمهور النقمة على  الطبيعي في ه
ــية التي يعتقد  ــالط كواحد من أركان الطبقة السياس جنب
أنها سبب تدهور أحواله املعيشية، لشعوره باستهداف رمز 

الطائفة الرئيسي .

يقول محسن ، إن "معظم السكان 
استقبلوا تلك األنباء بترحيب بالغ، 
ــكلوا حجر عثرة  إذ أن اإلماراتيني ش
ــودة احلياة إلى املدينة وطغت  أمام ع
ــاؤل في أن يكون ذلك  حالة من التف

بداية لتراجع نفوذ أبو ظبي".
ــع ما فعلته  ــف: "يعلم اجلمي ويضي
اإلمارات، من دعم وإنشاء مليشيات 
ــزام األمني،  ــلحة مثل قوات احل مس
ــبوانية، وغيرهما من  ــة الش والنخب
ــة لها،  ــيات املوالي ــوات واملليش الق
ــف عمليات االغتياالت  والوقوف خل

من خالل مرتزقة أجانب".
ــق إجابة  ــؤال الذي لم يل ــن الس لك
ــحب اإلماراتيون  ــل انس واضحة، ه

من اليمن؟

خريطة التواجد
ــم  ــول حج ــات ح ــد معلوم ال توج
ــي اليمن، لكن  ــوات اإلماراتية ف الق
ــاركون  ــني ال يش ــد أن اإلماراتي املؤك
في القتال على األرض ضد احلوثيني، 
ــراف  اإلش ــى  عل ــم  دوره ــر  ويقتص

والدعم اللوجستي للقوات املوالية 
ــوات  والق ــة،  اليمني ــة  للحكوم
ــف  للتحال ــة  التابع ــودانية  الس

العربي.
ورمبا يعود ذلك إلى الضربة القاصمة 
ــون في  ــا اإلماراتي ــرض له ــي تع الت
ــهر األولى من احلرب، إذ قتل ٤٥  األش
ــة بحرينيني  ــا إماراتيا وخمس جندي
ــاروخ أرض أرض، أطلقه احلوثيون  بص
ــرقي  ــي مأرب، ش ــكر ف ــى معس عل

اليمن.
ــد اإلماراتيون إلى  ــب احلادث، عم عق

االنسحاب نحو أماكن أكثر حتصينا 
ــن مناطق املواجهات، وبدأوا  وبعدا ع
ــاء قوات موالية  ــتراتيجية إنش اس

ــزام األمني التي  لهم، مثل قوات احل
ــدن ومحافظات حلج  ــر في ع تنتش
ــبوانية  وأبني والضالع، والنخبة الش
ــبوة، والنخبة احلضرمية في  في ش

حضرموت.
ــوات موالية  ــأت اإلمارات ق كما أنش
ــرس  ــوات احل ــاض ق ــى أنق ــا عل له
ــة للرئيس الراحل  اجلمهوري، املوالي
علي عبد اهللا صالح، الذي قتل على 

ــك حتالفه  ــد أن انف ــد احلوثيني بع ي
ــت جنل  ب ــر ٢٠١٧، ونصّ ــم أواخ معه
ــدا لها،  ــارق صالح قائ ــقيقه، ط ش

ــاحل  ــزت تلك القوات في الس ومترك
الغربي للبالد.

ــاء  مين ــي  ف ــون  اإلماراتي ــز  ويتمرك
ــوه إلى قاعدة  ــرب) الذي حول اخملا (غ
ــكرية، ومعسكر البريقة غربي  عس
ــاز في ميناء  ــركة الغ عدن، ومقر ش
ــرق)، وفي مدينة  ــاف (جنوب ش بلح
ــرق)،  املكال مبحافظة حضرموت (ش
ــكر تداوين  ــبة أقل في معس وبنس

شرق مدينة مأرب (شرق).
ــاول  ــن، ح ــني األخيري ــالل العام وخ
ــي محافظة  ــون التواجد ف اإلماراتي
ــان،  ــلطنة عم ــة لس ــرة احملاذي امله
ــع  املوق ذات  ــقطرى  س ــرة  وجزي
ــق املالحة  ــى طري ــتراتيجي عل االس
ــعبيا  الدولية، إال إنها القت صدا ش
ــعودية  القوات الس كبيرا، لتتدخل 

وحتل محلها .

معدات فقط
ــوات  الق ــق  تعل ــم  ل ــوم  الي ــى  حت
ــة على التقارير التي حتدثت  اإلماراتي
ــحابها من اليمن، ونسبت  عن انس
ــتريت جورنال" إلى  صحيفة "وول س
أمريكيني وخبراء، قولهم  مسؤولني 
ــيضيف  س ــارات  اإلم ــحاب  انس إن 
تعقيدا جديدا حلرب السعودية ضد 

الثوار احلوثيني.
ــية  السياس ــوم  العل ــتاذ  أس وأورد 
لولي  السابق  ــار  املستش اإلماراتي، 
ــق عبد  ــد اخلال ــي عب ــو ظب ــد أب عه
ــباب التي قال  ــة من األس اهللا، جمل
ــالده خفض  ــف خلف قرار ب إنها تق

تواجدها العسكري في اليمن.
ــدة له على "تويتر"،  وأوضح في تغري
ــة  الهدن ــتمرار  ــود الس ــك يع أن ذل
ــي  ــرب) الت ــدة (غ ــة احلدي ــي مدين ف
ــويد نهاية  ــا اتفاق الس توصل إليه
ــن  ــام املاضي، فضال عن التحس الع
امللحوظ في كفاءة وجاهزية القوات 

احلكومية .
ــباب أيضا،  ــن بني األس ــاف أن م وأض
ــات والعمليات  ــع حدة املواجه تراج

ــام اجلاري،  ــكرية منذ بدء الع العس
"ما دفع اإلمارات خلفض قواتها بعد 
أن أدت مهامها على أكمل وجه، كما 

أنه ميكنها العودة في أي وقت".

ــكريا في احلكومة  لكنّ مصدرا عس
ــحبت  ــال إن اإلمارات س اليمنية، ق
جزءا من معداتها، في مناطق ال متثل 
ــحب  ــورا محوريا، مثل س لها حض
ــة "باتريوت"  ــة الدفاع اجلوي منظوم

من منطقة صرواح غرب مأرب.
وأشار في حديث ، أن عددا من الدبابات 
ــت تتمركز في  ــي كان ــات الت واملدرع
ــحبها، فيما ال  ــاء عدن، جرى س مين
ــيطرة  ــزال امليناء بالكامل حتت س ي
ــوات احلزام  ــن خالل ق ــني، م اإلماراتي
ــاف "من  ــة لهم. وأض ــي املوالي األمن
ــتراتيجية اإلمارات في  املؤكد أن اس
ــكل  ــي، اعتمادها بش ــت احلال الوق
ــوات املوالية لها التي  كبير على الق
تتحكم عبرها باألوضاع في اليمن، 
ــر قوات  ولذا لم تعد بحاجة إلى نش
ــن، واحلرب  ــر لها في اليم بعدد كبي
ــم تعد أولوية  ــوار احلوثيني ل ضد الث

لها".
ــر  ــد املصدر الذي فضل عدم نش وأك

اسمه، كونه غير مخول باحلديث 

ــى  ــعى إل ــارات تس ــالم، أن اإلم لإلع
ــيطرة على كل احملافظات التي  الس
ــوب، قبل  ــة اجلن ــة لدول ــت تابع كان
توحيد البالد عام ١٩٩٠، ما قد يرجح 

أنها تتجه إلى دعم انفصال البالد.

الحكومة تنفي
حتدثت تقارير إعالمية، عن أن اإلمارات 
ــت احلكومة اليمنية  كانت قد أبلغ
ــن قواتها، غير  ــحب جزء م نيتها س
ــة،  ــي احلكوم ــا ف ــؤوال رفيع أن مس
ــدث أي اتصال بني  ــم يح ــال إنه "ل ق
احلكومة وأبو ظبي بخصوص عملية 

االنسحاب".
ــي محمد  ــث السياس ــرى الباح وي
ــدو أن  ــة ال تع ــدي، أن العملي األحم
ــني،  ــع لإلماراتي ــادة متوض ــون إع تك
ــاص موجة  ــة تأتي المتص فالعملي
ــعبي املتصاعدة ضد  السخط الش
اإلمارات وسلوكها العبثي التدميري 

في اليمن.
ــول، "في  ــف األحمدي لألناض ويضي
ــون ضاقوا ذرعا  كل األحوال، اليمني
ــى  ــة إل ــارات الهادف ــة اإلم بسياس
تقويض الشرعية وتشكيل كيانات 
اليمنية،  ــة  للدول ــلحة موازية  مس
ــتحواذ  ــيطرة واالس ــة الس ومحاول
على مقدرات البلد من مطارات وجزر 

وحقول نفطية".
ــه  إن ــي،  السياس ــث  الباح ــول  ويق
ــحاب اإلمارات،  "في حال حتقق انس
ــى العمليات  ــر عل ــك لن يؤث فإن ذل

العسكرية ضد الثوار احلوثيني".
ومنذ مارس/ آذار ٢٠١٥، يدعم حتالف 
القوات احلكومية  ــكري عربي،  عس
اليمنية في مواجهة الثوار احلوثيني، 
في حرب خلفت "أزمة إنسانية حادّة 
هي األسوأ في العالم"، وفقا لوصف 

سابق لألمم املتحدة.

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اِّـصدر القيادي الدرزي 
يلفت إُّـ ما خلفته 
الحادثة على الصعيد 
الدرزي من زاوية الحاجة 
إُّـ قراءة اِّـناخ الذي 
تركته بدقة

ما حقيقة انسحاب اإلمارات من اليمن؟
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جدل لم ينته حول حقيقة سحب اإلمارات جزءا من قواتها وآلياتها العسكرية من اليمن، بعد تدخلها مع شريكتها السعودية ـ التي قادت حتالفا عسكريا ـ في البلد 
الفقير، الستعادة شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإنهاء الثورة اليمنية مطلع ٢٠١٥.أواخر يونيو/ حزيران املاضي، كان عمر محسن، وهو ناشط سياسي في 

مدينة عدن (جنوب)، يراقب من شرفة منزله رتال عسكريا يضم آليات مدرعة ودبابات ترفع العلم اإلماراتي، وهي تغادر ميناء العاصمة املؤقتة.
تزامن ذلك مع حتليق مكثف ملقاتالت التحالف في سماء املدينة، وكان األمر مريبا حملسن، وحرص على تتبع تلك اآلليات التي اجتهت نحو البريقة 

غربي عدن، حيث املنطقة األشد حتصينا، وفيها املقر الرئيس للقوات اإلماراتية.وحتدثت بعدها تقارير إعالمية عن مغادرة قوات إماراتية اليمن.
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ابن زايد

عون وبري يطلقان تحركا مكثفا لتوحيد الجهود لعودة الحكومة لإلنعقاد
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ــرت صحيفة الديلي تلغراف  نش

ــوان  ــتانلي بعن ــم س ــرا لتي تقري
ــراق بأكثر من  ــرب مدين للع «الغ

مجرد كالم».
ــف  وقال كاتب التقرير إنه اكتش
ــراق  للع ــرة  ــه األخي زيارت ــالل  خ
ــبة كبيرة من  ــرب أن نس املضط
ــني  ــوا خائف ــا زال ــيحيني م املس
ــم كما أن  ــودة إلى دياره ــن الع م
ــم يحاول الهجرة  الكثيرين منه

ومغادرة البالد.
ــة  صعب ــاة،  «احلي أن  ــاف  وأض
ــبة لألقليات  ــم بالنس وكاجلحي
ــي عام ٢٠٠٣»،  منذ غزو العراق ف
ــام ٢٠١٤،  ــى أنه في ع ــيراً إل مش
سيطر تنظيم داعش على سهل 
ــمال العراق وأجبروا  نينوى في ش
ــى اعتناق  ــيحيني هناك عل املس

اإلسالم أو املوت أو الهروب.
ــيحيني  ــن املس وأردف أن اآلالف م
ــتان، موضحاً أنه  فروا إلى كردس
ــر تنظيم داعش  ــم من دح بالرغ

ــهد هجرة  إال أن العراق اليوم يش
ــتراليا أو  ــى أس ــا إل ــة إم جماعي
كندا لكن ليس للواليات املتحدة 

ــس  الرئي إدارة  ــت  حت ــة  األمريكي
ــه  ــب ألن ــد ترام ــي دونال األمريك
العراق  ــيحيي  ــتقبل مس ال يس
بالنسبة ذاتها التي كان الرئيس 
السابق باراك أوباما يسمح بها.

ال  ــني  العراقي إن  ــول  بالق ــع  وتاب
ــى بريطانيا  إل ــيء  ــرون باجمل يفك
ــبب متطلبات تأشيرات  أبداً بس

الدخول.

ــر أنه دُعي  ــب التقري وأوضح كات
ــاء بابا  ــراق للق ــالل زيارته الع خ

ــي  ــة ف ــة اإليزيدي ــيخ الطائف ش
ــى الدعوة، والتقى  العراق وقد لب
بالرجل الذي وصل إلى الثمانينات 

من عمره بحضور جنله وأخيه.
ــيئ جداُ،  ــال ابنه « الوضع س وق
ــا إال الكالم،  ــدم لن ــرب ال يق والغ
ــف، فنحن  ــر منص ــذا أمر غي وه
ــاً أن «داعش  ــة»، مضيف ــر بأزم من
ــل اآلالف من الرجال اإليزيديني  قت
ــاء،  ــر من النس ــب الكثي واغتص
ــوا أخذوا معهم ٩  وعندما اختف
ــدري أين هن  ــاة، وال أحد ي آالف فت

اآلن؟».
ــني  اإليزيدي  » إن  ــول  بالق ــع  وتاب

ــات  ــي اخمليم ــوم ف ــون الي يعيش
ــة  ــة املادي ــن الناحي ــون م ويعان
أي  ــاك  هن ــس  فلي ــية،  والنفس
ــد عودة  ــا نري ــا أنن ــف كم وظائ
أهالينا إلى ديارهم». وفي التقرير 
ــات األكثر ضعفا  ان آفاق األقلي
ــد داعش مرتبطة  في العراق بع
ــة  للسياس ــع  األوس ــار  باإلط
العراقية وديناميات مجموعات 
األقليات وان من املرجح أن تتاثر 
ــتقرار مرحلة ما  ــات اس بتحدی
ــمل هذه  بعد داعش حيث  تش
ــبيل املثال  ــات، على س التحدي
ــر، الصراعات الطائفية  ال احلص
ــني  ب ــات  واملنازع ــة،  والعرقي
وحكومة  ــة  العراقي ــة  احلكوم

إقليم كردستان .
ــات  اقلي  » أن  ــر  التقري ــاف  واض
ــت متجانسة وهم  العراق ليس
ــة  باملئ  ١٠ ــي  حوال ــكلون  يش
ــكان العراقيني تضم  ــن الس م
والصابئة  وااليزيديني  االشوريني 
ــن  ــان واالرم ــني والتركم املندائي
 ، ــني  الفيلي ــراد  واالك ــبك  والش
ــذه اجلماعات  ــش معظم ه وتعي
ــي مناطق  ــمال العراق ف ــي  ش ف
ــوك،  وكرك ــوى،  نين ــهول  س

وسنجار، وغيرها من املناطق».
ــه « وعلى الرغم من ان  واضاف أن
هذه االراضي اصبحت مسيسة 
ــى انها مناطق متنازع عليها  عل
ــتان  ــة اقليم كردس ــني حكوم ب
ــي بغداد  ــة ف ــة املركزي واحلكوم
ــة نظر  ــن وجه ــر م ــا تعتب فانه
ــق  ــني مناط ــوريني وااليزيدي االش
ــم ، ومنذ الغزو  ــم واجداده آبائه
ــور  وظه  ٢٠٠٣ ــام  ع ــي  االمريك
ــي كانت االقليات  النزاع الطائف
ــات  االقلي ــي  ه ــا  ضعف ــر  االكث
ــوريني /  ــلمة مثل اآلش غير املس
ــن  ــريانيني واألرم ــدان / الس الكل
ــا لتقرير صادر  ــني ووفق وااليزيدي
ــوق األقليات  ــن مجموعة حق ع
ــكان  الدولية، انخفض عدد الس

ــني من عام ٢٠٠٥ إلى عام  االيزيدي

ــمة إلى  ــن  ٧٠٠ ألف نس ٢٠١٤ م
نحو  ٥٠٠ الف نسمة. كما هرب 
بغداد  من  ــيحيني  املس السكان 
خالل هذه الفترة مع بقاء حوالي 
ــط  فق ــة  باملائ ــر  عش ــة  خمس

منهم.
ــدت التهديدات  ــع « لقد تزاي وتاب
ــني  وااليزيدي ــيحيني  املس ــد  ض
ــد هجمة  ــوظ بع ــكل ملح بش
ــام ٢٠١٤ ،  ــران ع ــش في حزي داع
حيث تشير التقارير إلى أن حوالي 

ــروا من  ــدي قتلوا أو اس ٩٩٠٠ ايزي
ــف ٦٨٠٠  ــش في حني اختط داع
ــر من ثلثهم  ــن، وما زال أكث آخري
ــن،  كما هرب  ــداد املفقودي في ع
ــوريا  ــن االيزيديني إلى س آالالف م
ــرى، وبحلول عام  واألردن ودول أخ
ــكان  ــدد الس ــض ع ٢٠١٦ انخف
ــيحيني من نحو ١٫٤ مليون  املس
نسمة إلى نحو ٣٠٠ ألف نسمة. 
ــش  يعي ــر،  احلاض ــت  الوق ــي  وف
ــيحيني وااليزيديني  ــم املس معظ
في العراق كمشردين داخليا في 
مخيمات داخل إقليم كردستان، 
ــط  ــود أعداد أقل في وس ــع وج م

العراق أو جنوبه.
ــر أنه « وعلى الرغم  واردف التقري
ــات في  ــذه االقلي ــارك ه من تش
االضطهاد املشترك فيما بينهم 
ــف ما بني  ــم تختل ــن والءاته لك
ــة في  ــة املركزي ــراد واحلكوم االك
بغداد ، كما ان نظام الزواج املغلق 
ــات يجنح بهم  ــذه االقلي لدى ه
ــاعر منت  نحو االنقراض وهي مش
جنبا إلى جنب مع زيادة سيطرة 
ــتان على  ــة إقليم كردس حكوم
ــم  ــزاء من  نينوى فيما ينقس اج

لبغداد  ــار  انص ــني  ب ــوريون  االش
واربيل ومستقلني «.

واوضحت أن « هناك فرص قليلة 
ــتقرار ما بعد داعش  لتحقيق اس
ــه الضعف  ــن أن حتد من أوج ميك
لدى األقليات فقد عدت للتو من 
ــرى إلى العراق و  رحلة بحثية أخ
حتدثت مع مجموعات ومسؤولني 
ــراق  ــمال الع ــي ش ــني ف مختلف
ــرب معظمهم عن  ــداد،. واع وبغ
«تفاؤلهم احلذر» بشأن مستقبل 

العراق.
ــار التقرير الى أن» تفاؤلهم  واش
ــي مهم  ــاه سياس باجت ــط  مرتب
ــود املبذولة خللق  يتمثل في اجله
دولة مدنية والتقليل من النزعات 
ــددة  ــة والطائفية «، مش العرقي
على أن « هذا التوجه متجذر في 
إحساس قوي بالوطنية العراقية 
ــة  ــذ هجم من ــت  انتعش ــي  الت
ــات  ــة باإلصالح ــش واملطالب داع
ــني  ــوق املواطن ــية وحق السياس
ــن  ــوا م ــني تعب ــا أن العراقي كم
ــون بناء الثقة  احلرب. وهم يحاول

عبر اجملتمعات احمللية .

ــوارع  ــي تعم ش ــات الت ــل االضطراب ــي ظ ف
ــات التي  ــى خلفية االحتجاج ــودان عل الس
ــير للبالد الذي  أجهزت على حكم عمر البش
ــاحة  ــا، حتولت البالد إلى س ــتمر ٣٠ عامً اس
ــار ترميبلي،  ــام اجلميع. لكن بين ــة أم مفتوح
ــية وكاتبة  ــوم السياس ــي العل ــة ف الباحث
األعمدة ملوقع «املونيتور»، ترى أن تركيا باتت 
مصاحلها على احملك في الوقت احلالي، فضالً 
عن أن التحالف السعودي-اإلماراتي-املصري 

ليس مستحبًا بني صفوف املتظاهرين.

العالقــات  حقبــة  ونهايــة  الســودان 
االستثنائية

ــودان  ــي تقريرها أن الس ــار ف ــت بين وأوضح
ــش حالةً من االضطراب منذ إزاحة  الذي يعي
ــي السلطة  ــير عن كرس الرئيس عمر البش
ا تتمتع تركيا بعالقات وثيقة وعالية  كان بلدً
املستوى معه على نحو مفاجئ. إذ زار رجب 
ــودان في  طيب أردوغان، الرئيس التركي، الس
ــام ٢٠١٧، ما دفع  ــون األول) ع ــمبر (كان ديس

ــمية من  ــرد بزيارة رس ــى ال ــير إل البش
جانبه رغم حجم اجلدل الذي أحدثته.

ــادرات التركية  ــأن الص ــاد التقرير ب أف
ــل الوجود  ــي ظ ــودان منت ف ــى الس إل
ــواكن  التركي املفاجئ داخل جزيرة س
واالتفاقيات العسكرية غير املتوقعة. 
وحني أطيح البشير في أبريل (نيسان)، 
ــالً إن  ــه قائ ــن غضب ــان ع ــرب أردوغ أع
ــتهدف املصالح التركية  االنقالب يس
ــران)،  (حزي ــو  يوني ــي  وف ــع.  الواق ــي  ف
التركية  ــة  الصداق ــة  نظمت «جمعي

السودانية» تظاهرةً في إسطنبول ملناهضة 
التدخل العسكري السوداني.

وقال باحث مختص في الشؤون العسكرية 
ــمه، ويعمل  ــتخباراتية، رفض ذكر اس واالس
ــدا وكأن االنقالب  ــة حكومية: «ب في جامع

يستهدف تركيا، ألننا فشلنا في االستثمار 
ــير الذي كان  ــراف أخرى بخالف البش مع أط
ــي. وتوفر تركيا  ــي طريقه إلى اخلروج احلتم ف
ا دراسية للطالب السودانيني، وتتفاخر  منحً
بحجم روابطهم الثقافية الرائعة، ولكن ما 
ــتثمارات في حقبة ما  ــد من تلك االس العائ
ــنعرف حجم اخلسائر  بعد البشير؟ وهل س

التركية في السودان على اإلطالق؟».
ــاد الهدوء املواقف الرسمية التركية في  وس
ــودان  ما يتعلق بتطورات األوضاع داخل الس
منذ نوبة الغضب األولى التي انتابت أردوغان 
ا للتقرير، باستثناء القليل من البيانات  وفقً

الروتينية التي تصدر عن وزارة اخلارجية.
ــارات  ــعودية واإلم ــر والس ــك أن مص وال ش
ــكرية  ــع الطغمة العس ــع بعالقات م تتمت
ــا أوثق من عالقات  ــودان، تبدو وكأنه في الس
ــودانيني مع احملور التركي- ــكريني الس العس
ــاءلت عما إذا كان  ــري. ولكن بينار تس القط
ذلك يعني أن أردوغان لم تعد أمامه مساحة 
ــد  بع ــودان  الس ــتقبل  مس ــي  ف ــاورة  للمن

االنقالب.

اتفاقيات على احملك
ــبابًا تدعو  ــض الباحثني أن هناك أس يرى بع
للتفاؤل مبجرد استقرار األوضاع السياسية 
ــب التقرير، لكن الغالبية  السودانية، بحس
تتفق على جناح أردوغان في العالقات الفردية 

ــى املصافحات  ــة اخلطورة والقائمة عل عالي
الشخصية.

ــي ال ترد الكثير  ــتند تلك العالقات، الت وتس
ــمية،  ــجالت الرس ــا في الس ــن تفاصيله م

ــفافية.  إلى الثقة املتبادلة والقليل من الش
ــات وتصبح  ــك العالق ــار تل ــن أن تنه إذ ميك
ــةً والغية، في  ــود باطل ــتثمارات والوع االس

ــية املناسبة، حني  غياب الهيكلية املؤسس
يخرج أحد الزعماء من الصورة.

وقال دبلوماسي يعمل داخل أفريقيا منذ ثالث 
ــاك واجهة  ــنوات، في تصريح «كانت هن س
إلعداد مؤسسي في املعاهدات والزيارات وما 

إلى ذلك. لكن العطاءات والعقود كانت متنح 
من خالل نظام احملسوبية احمللي».

ــك أن العالقات املالية معقدة للغاية.  وال ش
ــاج الزي  ــاري حول إنت ــر إخب ــف تقري إذ كش
، عن  ــام ٢٠١٧ مثالً ــري ع ــكري النيجي العس
ــوجات تركية  ــركة منس ــن ش ــتثمار م اس
ــتايل ميلز». وقال  ــور تيكس حتمل اسم «س
ــبة  ــك نس ــري ميل ــش القط ــر إن اجلي التقري
ــركة، وكذلك احلكومة  ــهم الش ٣٣٪ من أس
ــودانية. وأكد الدبلوماسي وجود الكثير  الس
ــركات املماثلة التي تتمتع بعالقات  من الش
ــودان.  ــل داخل الس ــا وكانت تعم ــع تركي م
ــتثمرين من حاملي  وقال: «غادر غالبية املس
ــودان،  ــة الس ــة أو التركي ــية القطري اجلنس
ولكن ما تزال هناك الكثير من االستثمارات 

األكبر مثل مطار اخلرطوم».
ــلة  ــاب سلس أعق ــي  ــه ف أن ــر  التقري وأورد 
ــرف مختلف  ــلة من ط ــاوالت الفاش من احمل
ــوما» التركية  ــركة «س ــدان، أعلنت ش البل
ــرع  ــام ٢٠١٨ أنها ستش ــاءات في ع لإلنش
ــل اخلرطوم  ــد داخ ــار جدي ــييد مط في تش
ــام واحد.  ــار دوالر خالل ع ــة ١٫١٥ ملي بتكلف
ــكان  «الس أن  ــى  عل ــي  الدبلوماس ــدد  وش
ــكوك حول كيفية  ــاورهم الش احملليني تس
إنهاء هذا املشروع، ليس ألن الشركة تركية 
ــية، ولكن ألن املشروع تأجل في أكثر  اجلنس

من مناسبة سابقة.
ــن  ــر م ــى أن الكثي ــا إل ــارة هن ــدر اإلش وجت
ــركات التي تتمتع بعالقات داخل تركيا  الش
ــدة  ــة اجلدي ــن احلكوم ــق م ــع للتدقي تخض
ــة  ــع حكوم ــة م ــا الوثيق ــبب عالقاته بس
ــدةً  ــعى جاه ــا تس ــم أن تركي ــير. ورغ البش
إلصدار بيانات رسمية تقول فيها إنها ترغب 
ــعب السودان،  في إقامة عالقات ودية مع ش
ــى الروابط  ــكري لن ينس لكن اجمللس العس
ــير، أو  ــة التي جمعت أردوغان بالبش الوثيق
ــي». إذ أن  ــان وصفه بـ«أخ ــة أن أردوغ حقيق
العالقات الدافئة مع الزعماء األجانب تعني 

أنه قد حان وقت دفع الثمن».
إذ استأجرت تركيا مثالً ٧,٨٠٥ كيلومتر مربع 
ــودانية ملدة ٩٩  ــة الس ــي الزراعي من األراض
ا، بحسب التقرير. وفي أعقاب االنقالب،  عامً
سأل إلهامي أوزجان أيجون، النائب البرملاني 
ــعب اجلمهوري»،  ــزب الش ــن «ح املعارض م
ــك التعاقد  ــيحدث لذل احلكومة حول ما س
ــي التركي  ــى اإلنتاج الزراع ــدى تأثيره عل وم

الذي يعاني بالفعل.
ــؤاالً مصيريًا على احلكومة  وطرح أيجون س

ــتطيع إعادة التفاوض  حول ما إذا كانت تس
ــى اجمللس  ــد أو احلديث إل ــك التعاق ــى ذل عل
ــي أكبر يلدرمي،  ــكري. في حني أكد عل العس
ــل  أبط ــودان  الس أن  ــرس،  املتم ــي  الصحف

االتفاقية بالفعل.
ــود التركي في  ــه الوج ــم ينت ــك، ل ــم ذل ورغ
ــا للتقرير   ــودان بالكامل حتى اآلن وفقً الس
ــانية وحقوق  ــة اإلغاثة اإلنس ــت «هيئ إذ قال
اإلنسان واحلريات» في ٢١ يونيو (حزيران) إنها 
ــة مساجد إضافية في  افتتحت للتو خمس
ا متوله الهيئة  ــجدً ــودان. وهناك ١٦ مس الس
حاليًا، إلى جانب إنشائها خلمسة مساجد 

إضافية.
ــر  ــق األكب ــدر القل ــرى أن مص ــار ت ــن بين لك
للبلدين يكمن في ما سيحدث لالتفاق الذي 
ــواكن. إذ كتب الفريق أول  ــمل جزيرة س يش
عبد الفتاح برهان، رئيس «اجمللس العسكري 
ــواكن هي  االنتقالي»، تغريدةً قال فيها إن س
ــى وزير  ــودان». ونف ــن الس ــزء ال يتجزأ م «ج
ــة التركية فورًا إلغاء االتفاقية، وركز  اخلارجي
ــة للوجود  ــة واملدني ــداف الثقافي ــى األه عل
ــرت الكثير من  ــرة. وانتش ــي اجلزي ــي ف الترك
ــى مواقع التواصل  ــات التحذيرية عل العالم
ــان، من دول  ــي قبيل تعليقات بره االجتماع
ــول أن الوجود التركي غير  ا، ح اخلليج حتديدً

مرحب به .
ــي،  دونيل ــو  فيديريك ــى  إل ــر  التقري ــدث  وحت
ــوراه في العلوم  ــا بعد الدكت زميل أبحاث م
السياسية والعالقات الدولية بقسم العلوم 
ــوة اإليطالية  ــة جن ــي جامع ــية ف السياس

ــات التركية  ــي «مركز الدراس ــل زائر ف وزمي
ــطنبول شهير، الذي  احلديثة» بجامعة إس
ــروط العقود االقتصادية اخلاصة  قال إن ش
ــاوض عليها على  ــيعاد التف ــواكن س بس

األرجح ورمبا تلغى من األساسى .
ــى ترميم  ــة عل ــت االتفاقي ــاف: «نص وأض
ــة وجتديد امليناء.  ــي العثمانية القدمي املبان
ــميًا بوكالة  ــت الصفقة مرتبطةً رس وكان
ــة (تيكا)، لكن  ــيق التركي التعاون والتنس
ــمية أن  ــع كان يعلم بصفة غير رس اجلمي
ــاء كان من احملتمل أن يتحول إلى موقع  املين
عسكري تركي محتمل في البحر األحمر». 
ــعودية  ــك األمر أثار قلق الس ــاف إن ذل وأض
ــبب  ــا اجلغرافي، واإلمارات بس نظرًا لقربه

ــتخدام التركي احملتمل للميناء، ومصر  االس
ــى مالذ جلماعة  ــول امليناء إل ــك قد يح ألن ذل

اإلخوان املسلمني.
: «أعتقد أن االمتياز الذي  ــالً وتابع دونيلي قائ

ــواكن  ــغيل س ــا لتش ــه تركي ــت علي حصل
ــة أن أعضاء اجمللس  ــحب، رغم حقيق سيس
ــكري االنتقالي أعلنوا حتى اآلن أنهم  العس
ــود االتفاقية،  ــة بن يرغبون في إعادة مناقش
ــكالت  ــن احلكومة االنتقالية لديها مش لك

.« أخرى يجب التعامل معها أوالً
ــي  ــث ف الباح ــيوجلو،  ــرب كان ديفيس وأع
ــن  ــا»، ع ــول أفريقي ــني ح ــة الباحث «جمعي
ــودان  ــاريع التركية في الس قناعته بأن املش
ــتنجو رغم األوقات العصيبة التي متر بها  س
البالد، قبل أن تستكمل بالتزامن مع انفراج 
األزمة. وأضاف ديفيسيوجلو أن السودان هي 
ــدة من أصل ٥٥ دولةً أفريقية، وأن انتقال  واح

ــدد االنفتاح  ــب أن يه ــا ال يج ــلطة به الس
التركي الشامل على أفريقيا.

وحني سئل عما إذا كان التحالف السعودي-

ــى تولي دور تركيا  ــري قادرًا عل اإلماراتي-املص
ــى نقطتني  ــيوجلو عل ــد ديفيس ــر، أك وقط
ــودان  ــني. األولى هي أن عالقات الس مصيريت
مع تلك الدول ليست جديدة. والثانية هي أن 

ا للدول  ا ومناهضً ــعبيًا واضحً ا ش هناك نقدً
التي تضمها الكتلة السعودية، ما قد يكون 
في مصلحة تركيا بحسب ما أورده التقرير.

ــا  ــر وتركي ــدو أن قط ــد يب ــي: «ق ــال دونيل وق
ــن  ولك ــة،  الوضعي ــذه  ه ــن  م ــران  تخس
ــا  بإمكانهم ــه  أن ــد  أعتق ــض،  النقي ــى  عل
ــورات وإعادة إحياء  ــتفادة من تلك التط االس
ــه املوقع.  ــب ما أفاد ب ــا»، بحس طموحاتهم
ــي  ــودان ه ــي الس ــات ف وأردف أن االحتجاج
ــعودية  احتجاجات مناهضة للجيش، والس
ــرًا لدعمها  ــواء، نظ ــى حد س ــارات عل واإلم

للجيش .
: «يعد االنتقال إلى احلكم  وتابع حديثه قائالً
ــبة للملكيتني  ــوةً للوراء بالنس املدني خط
ــام قطر  ــد الطريق أم ــا ميه ــني، م اخلليجيت
ــرب عن  ــة». وأع ــتغالل الفرص ــا الس وتركي
ــا وقطر من  ــل خيار لتركي ــه بأن أفض قناعت
ــخصية  ــل احلفاظ على مصاحلهما الش أج
ــار والترقب دون  ــة االنتظ ــي سياس ــو تبن ه

تدخل.
ــروري أن تقدم  ــن الض ــيكون م وأضاف: «س
ــا دوالً محاورةً  ــها بوصفه ــك الدول نفس تل
ــن. وال توجد  ــني املتظاهري ــي أع ــة ف موثوق
ــالموية  ــودان حاليًا جماعات إس داخل الس
ــن النظام  ــتقلةً ع ــا يكفي، أو مس ــةً مب قوي
ــتفادة من  القدمي، لتمتلك القدرة على االس
ــيتعني على  االحتجاجات وحتريكها. لذا، س
ــا أن تدخال بعض التغييرات على  قطر وتركي

خطاباتهما على األرجح».
ــرة  أنق ــار  افتق ــم  رغ ــه  إن ــي  دونيل ــال  وق
ــاملة داخل أفريقيا، «لكن  الستراتيجية ش
ــورة إيجابية في  تركيا متكنت من تكوين ص
ــي، بفضل مجموعة  ــعب األفريق عيون الش
ــاعدات اإلنسانية  واسعة من تدخالت املس
ــذي قدم  ــب اخلطاب ال ــى جان ــة. إل والتنموي
ــا أمام  ــالً ثالثً ــا بدي ــا طريقً ــا بوصفه تركي
األطراف التقليدية من خارج املنطقة، فضالً 
ــس (البرازيل  ــئة مثل بريك عن القوى الناش

وروسيا والهند والصني وجنوب أفريقيا)».
وأوضح أن تركيا ما تزال قادرةً على االستفادة 
ــب التقرير،  ــوداني، بحس ــع الس ــن الوض م
ــو أن يتوقف  ــبة لتركيا ه لكن األهم بالنس
ــة من أجل إصالح  ــؤولون األتراك للحظ املس
األخطاء التي ارتكبوها وعالج نقاط الضعف 

في استراتيجية البالد جتاه أفريقيا .
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بدا وكأن االنقالب يستهدف تركيا ألن السودان 
فشل َّـ االستثمار مع أطراف أخرى بخالف 

البشري الذي كان َّـ طريقه إُّـ الخروج الحتمي

على الرغم من تشارك 
هذه االقليات َّـ االضطهاد 
اِّـشرتك فيما بينهم لكن 
والءاتهم تختلف ما بني 
االكراد والحكومة اِّـركزية 
َّـ بغداد

مصر والسعودية واإلمارات 
تتمتع بعالقات مع الطغمة 
العسكرية َّـ السودان تبدو 
وكأنها أوثق من عالقات 
العسكريني السودانيني مع 
اِّـحور الرتكي- القطري
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ــة تامة  ــى دراي ــري عل كان البص
ــا  حديثه ــة  النقدي ــج  باملناه
ــب فصالً كامالً  وقدميها، وقد كت
ــعر في  ــد الش ــج نق ــن مناه ع
ــعري»  كتابه «فضاء البيت الش
ــني  للمؤسس ــة حقيقية  مبعرف
ــة معاجلة النصوص من  ولطبيع
ــهب  خالل تلك املناهج، وقد أس
باحلديث عن تلك املناهج قدميها 
ــة  عربي ــت  كان ــن  م ــا،  وحديثه
ــتوردة. ــأ، أو معربة، أو مس املنش
ــرة،  كبي ــة  بدق ــخص  يش كان 
نْ  ــك املناهج، مَ ويوجه نقده لتل
ــح،  ــا، أو ال تصل ــح لثقافتن تصل
ولكننا نحن الذين لم نقرأ شيئاً 
ــا لهذا  ــة، نظرن ــي تلك املرحل ف
ــه ال يكتب إالَّ  ــد الكبير بأنَّ الناق
اللغوية،  ــقطات  الس عن بعض 
ــا ضحكنا  ــى أننَّ ــا، حت فيقومه
كثيراً يوم كتب عن ديوان للشاعر 
ــلٍ له  ــار، وكان أوَّل عم ــاد جب عم
ــاك أغان».  ــه «وكانت هن وعنوان
كتب البصري مقالة ونشرها في 
إحدى الصحف اليومية - وكانت 
ــك الوقت تعني  ــة في ذل الكتاب
ــعراء  ــبة لنا كش الكثير بالنس
ــة  النقدي ــن  م ــاً  اعتراف ــي  يعن
ــتماً  ــة حتى لو كانت ش العراقي
- ولكننا سخرنا كأي منتفخني 

في العالم حني قرأنا أوَّل مالحظة 
ــوان فيه خطأ، حيث  له بأنَّ العن
ــت هناك  ــون «وكان ــب أنْ يك يج
» وهذا هو الصحيح طبعاً. ــانٍ أغ
ــل في زمن  ــا وقلنا أُيُعق ضحكن
ــدث النقاد كما  البنيوية أنْ يتح
يتحدث األصمعي، أو أبو عمرو بن 
العالء، كأن الناقد الذي لم يكن 
ــلوبياً أو تفكيكياً  ــاً أو أس بنيوي
ــني ظهرانينا،  ــه أال يعيش ب علي
ــرف من  ــم نكن نع ــذا ونحن ل ه
ــيئا إالَّ اسمها، ومن  البنيوية ش
ــمها. هكذا  ــة إال رس التفكيكي
ــن نقهقه  ــا ونح ــردد آراءن كنا ن
ــة ال أكثر وال أقل. مبراهقة ثقافي
ــنوات،  ــن بعد مرور هذه الس ولك
العراقي  ــد  النق ومتابعتي ملف 
األكادميية،  ــة  الدراس ــالل  من خ
ــة عن لغة النقد احلديث  والكتاب
ــد  ــدتُ أنَّ الناق ــراق، وج ــي الع ف
ــو  ــري ه ــار داود البص ــد اجلب عب
ــعاعاً  ــن أكثر النقاد نفاذاً وإش م
ــكل ما هو  ــة ل ــة ومتابع ومعرف
ــف لم يحظَ  جديد، ولكنَّه لألس
باملكانة التي يستحقها عراقياً 
ــك أنَّ البصري هو من  ــاً، ذل وعربي
أوائل من كتب عن حركة احلداثة 
ــعرية «قصيدة الشعر احلر»  الش
ــا رائدين  ــان كان ــاه املعروف وكتاب
على املستوى النقدي؛ فاألول كان 
«بدر شاكر السياب: رائد الشعر 
ــي كان «نازك  ــر» ١٩٦٦، والثان احل
ــة»  ــعر واملنظوم ــة: الش املالئك
ــا أنَّه من النقاد األوائل  ١٩٧١. كم
ــعر احلديث،  ــن التفتوا للش الذي
ــال  ــروف «مق ــه املع ــكان كتاب ف
ــي احلديث»  ــعر العراق ــي الش ف
ــول  ــه ح ــن رؤيت ــالً ع ١٩٦٨.فض
ــي الذي  ــج التكامل ــرة املنه فك
ــو فيه إلى األخذ من املناهج  يدع

ــدود واضحة  ــاً، وإنَّه ال ح جميع
تعزل املناهج عن بعضها، فكان 
ــه «األدب التكاملي» ١٩٧٠. كتاب
ــري ميتلك  ــي أنَّ البص ــذا يعن وه
ــأة  ــراً، حيث رافق نش وعياً مبك
ــعرية، وكتب عنها،  احلداثة الش
ــة عنها  ــت الكتاب ــي وقت كان ف
ــبه باملغامرة بوصفها حركة  أش
ــت إليها كثيراً،  ــدة لم يُلتف جدي
ــي الوجدان  ــرس بعد ف ولم تتك
الثقافي العربي، وأنَّ شعراءها ملَّا 
ينجزوا بعد مشروعهم احلداثي، 
كما أنَّ البصري الحق بدأب وحب 
ــب، حيث  ــا كان يُكت ــم م معظ
ــدارات  ــم اإلص ــن معظ ــب ع كت
الشعرية من دواوين كانت تطبع 
ــك الفترة، وحتى القصائد  في تل
ــر في الصحف  التي كانت تُنش
ــا كان يُكلَّف بقراءة  واجملالت، كم
النصوص في بعض اجملالت التي 
تنشر فيها تلك النصوص، فضالً 
عن قراءاته النقدية في املؤمترات 
ــد كان يكتب  ــات، فق واملهرجان
في كل تلك احلاالت، وهي ظاهرة 
ــدر  يُص إذ  اآلن،  ــي  تختف ــكاد  ت

ــعراء دواوينهم  ــن الش ــات م املئ
الشعرية، ولكن النقاد مبنأى عن 
ــم - أي معظم  تلك األعمال، فه
ــون  ــن -ال يكلف ــاد املعاصري النق

ــا  ونقده ــا  بقراءته ــهم  أنفس
ــدة،  ــارب جدي جت ــن  ع ــث  والبح
ــهم  ــدي أجلس النق ــل  فالكس
ــن األدباء ولم  ــرواد م عند دكة ال
متتد مالعقهم النقدية لألجيال 
ــطر وتتوالد وتختلف  ــي تنش الت
ــبقوهم،  ــارع مع الذين س وتتص
ــعراء في مراحل  لذلك يأخذ الش

ــدأون  فيب ــاد  النق دور  ــددة  متع
ــون  ويتبادل ــون  ويكتب ــرون  ينظ
ــوا إلى  ــاد ليصل ــع النق األدوار م
ــتغناء النقدي عن  ــة االس مرحل

ــم. ولكن البصري هو  دورهم امله
ــي نزعم  ــماء الت ــد تلك األس أح
ــماء  ــا تقف في طليعة األس أنه
العراقية التي أسهمت بصناعة 
ــد،  البل ــي  ف ــة  واملعرف ــر  الفك
ــد احلرب  ــراق ما بع ــص ع وباألخ
ــة، وبالتحديد في  العاملية الثاني
الربع األخير من القرن العشرين، 

وتُعد كتاباته منطقة وسطى ما 
والنقاد  ــاد االنطباعيني  النق بني 
ــتغلون  ــني الذي بدأوا يش النصي
على املصطلح واملفهوم، وقتلوا 
بالنص  ــردوا  لينف وأباه  ــاعر  الش
بنية  ــاه  إي ــن  ــعري، معتبري الش
ــا بكاتبها،  ــة ال عالقة له مغلق
ــة  حلق ــه  أن ــم  أزع ــري  فالبص
ــذه احللقة نابعة من  الوصل، وه
لغة البصري النقدية ومن رؤيته 
ــه، ذلك أن نصه  في الوقت نفس
النقدي حافل باللغة االستعارية 
ــح لالنطباعية، ولكنه  التي جتن
ــد نصه  ــه جت ــت نفس ــي الوق ف
ــالً باللغة الواصفة  النقدي حاف
ــة، التي تختفي «أنا»  واملوضوعي
ــا  ــي محطاته ــراً ف ــد كثي الناق
ــة  لغ ــو  خل ــم  ورغ ــا.  ودهاليزه
ــة  ــن حزم ــة م ــري النقدي البص
ــي  ــم الت ــات واملفاهي املصطلح
شابت رؤوسنا ولم نفهمها، فإنه 
لم يكن إنشائياً، فاملوضوع الذي 
يعاجله نقدياً يوصله بأقل كلفة 
ــقَّ  ــن املصطلحات، دون أنْ يش م
ــعره بالتعالي  على القارئ، ويش
ــي، ويغلق النص عليه،  املفاهيم
ــك  ــور مال ــول الدكت ــا يق أو كم
الرحمن طهمازي  املطلبي وعبد 
حني كتبا كتاباً نقدياً عن محمد 
ــرد»،  ــه «مرآة الس ــر عنوان خضي
ــي املقدمة - إننا  ــا يقوالن - ف كان
ــا  ــي بأدواتن ــى املتلق ــنكرُّ عل س
ــكلة كبيرة  الغليظة، وهذه مش
ــي تكرّوا  ــي لك ــب املتلق فما ذن
ــر  ــة؟ وغي ــأدوات غليظ ب ــه  علي
مفهومة إطالقاً.البصري لم يكن 
ــو صاحب  ــذا النوع، بل ه من ه
ــا البعض بأنها  لغة كما يصفه
حميمة مأنوسة ال تتعالى على 
ــزل إلى  ــا ال تن ــا أنَّه ــا، كم قارئه

ــني يتحدث  ــالً ح ــفح، فمث الس
ــت  ــف البي ــن وظائ ــري ع البص
الشعري يقول: «ووظائف البيت 
الشعري ال تختلف عن وظيفة 
ــي بالقصب  ــر مبن ــتٍ آخ أي بي
ــس،  ــر والكل ــب، باآلج أو اخلش
ــد، فاملعروف  ــمنت واحلدي بالس
ــوم بوظائف  ــكن تق أن دور الس
ــواء، واخلزن،  كثيرة أبرزها ٤: اإلي
ــاء األخطار، ومن  والترفيه، واتق
وظائف البيت الشعري أنْ يؤوي 
ــه، فلقد آوى  ــأ إلي ــن يلج كل م
ــالً وبثينة،  ــاً وليلى، وجمي قيس
ــن وظائف  ــة... وم ــرة وعبل وعنت
البيت الشعري اخلزن واحلفظ... 
ــذا البيت تقاليد  فلقد حفظ ه
ــم  وأيامه ــم،  ومآثره ــرب  الع
ــالل  خ ــن  م إنَّ  ــم»...  ومعاركه
ــيطة  هذه اللغة العالية والبس
ــه - تتضح  ــت نفس ــي الوق - ف
ــة التي يتجه  ــة النقدي البوصل
ــري دون تكلف، أو  نحوها البص
ــة، أو اللغة  ــي الرؤي معاضلة ف
ــيل بحب وود. النقدية التي تس

ــري وفيَّاً ملهمة النقد  ظلَّ البص
ــاً بحرص احلركة  األدبي، ومتابع
الثقافية أيام التسعينات، تلك 
األيام التي أتذكر فيها البصري 
ــر األخيرة،  ــنواته العش ــي س ف
حيث بدأ يدبُّ دبيباً في مشيه، 
ــادَّاً في  ــي ح ــانَه بق ــنَّ لس ولك
ــوص ونقدها. أتذكر  قراءة النص

ــط  البصري هذه اللحظات وس
ــام النقدية  ــة من األوه مجموع
التي غصنا في أوحالها، ووسط 
ــة العربية،  ــالٍ أجوف للنقدي تع
ــن  ــص ع ــال الن ــهم بانفص أس
ــع حائطٍ عالٍ ال  مجتمعه، ووض
ــه ألرواح  ــر من خالل ــن النظ ميك
ــرَّحها النقاد  النصوص التي ش
ــكاكني التشريح  بكل برود بس
النقدية، دون أنْ نستمتع برفيف 
ــك النصوص، وال نتذوق حالوة  تل
ــهر الليالي لهؤالء الشعراء،  س
ــاً وعزلوا  ــم جميع ــد أماتوه فق
ــم، ومنعوا من  ــوص عنه النص
ــك  تل ــى  عل ــكام  األح ــدار  إص
ــدة؟ أم  ــل هي جي ــوص، ه النص
ــن أنَّ بغياب  ــك؟ وأظ ــس ذل عك
ــاب كثير من  ــم النقدي غ احلك
ــة، وانطوى حتت  ــم النقدي القي
ــتطيع  ــاءة احلداثة من ال يس عب
ــدة واحدة. ــول جملة مفي أنْ يق

أتذكر البصري اآلن حيث الغياب 
ــل  الكام ــبه  ش ــب  التغيي أو 
ــك أنَّه لم  ــة، ذل ــوده النقدي جله
ــة له،  ــدوة مخصص ــرْ ال بن يُذك
ــل  ــي محاف ه ف ــمُ ــر اس وال يُذك
ــات التي كان  النقد، أو املهرجان
ــا املهمني، وال حتى  أحد عرَّابيه
ــالم» التي رأس  ــة «األق في مجل
حتريرها ملدة طويلة، وال حتى في 
ــذي يحصل  ــدي، ما ال مقال نق

أيُّها النقاد؟

شريفة السيد / مصر
ا  قً شْ رتْ عِ وتضوَّ

وعاثَتْ في املَدائِنِ حائرةْ
ها ال النَّارُ تألَفُ

تٍ مْ درانُ صَ وال جُ
آثرَتْ إلقاءَها

بِّها في جُ

طافتْ بأوجاعِ املساءِ
تردُّها شمس

تلومُ نِصالَها

دِ دَّ رْص املُمَ تنداحُ كالقُ
ا نِي سيْفً تَنْحَ

ا زينًا.. كاسفً ى حَ إذا يُلوَ

نيِ لكنَّها كالطِّ
ذور حنَّتْ للجُ

ضور تَشبَّثتْ بالالحُ
ها فعافَ

: تْ فتأوَّهَ

- هل ذا زمانُ السوسناتِ
ابلة...؟! الذَ

!!... والِ فيكَ وأنا ابنةُ التَّجْ
يك قلْبي بستَ في كفَّ حَ

وارْتسمتَ على سمائي

عنكبوتَ الليلِ
نِي حتَّى راقَ

دركَ قِ صَ مْ تَنِي في عُ علَّقْ

زْهرةْ آيَ عشقٍ مُ
تَنِي نبتًا ورسمْ

ا وظالً وارفً

بْو احتضانِك  فظللْتُ في قَ
طائرةْ

نْك تسلَّلتْ الرُّوح مِ
تْ بهديل صوتكَ ومتازجَ

في احتضارِ أنوثَتِي

وإذا بكونِك 

رْدها يستطيبُ لِطَ

اءَ جزَّعها النَّحيبُ شَ رعْ

متْ تالطَ

تْ فمشَ

ــائمُ  النَّس ــي  متشِ ــا  كم

لَى......!! خوْجَ

د.وليد جاسم الزبيدي

ــدُ  أري وال  ــكِ  إلي ــي  ــــــ إنـّ
.. سواكِ

.. دهراً أُمنّي خافقي برؤاكِ

ــالً  ثَقّ مُ ــونَ  أك ال  ــي  ك
بوَساوسي

ــؤوسِ  ــي في ك ــأذيبُ روح س
.. رَضاكِ

ومتى أردتُ من احلياةِ أمانياً
ــرَ  غي ــتُ  رم ــا  م ــي  فوجدتِن

.. ناكِ مُ
هُ وكأنني طفلٌ يعاندُ حظّ

.. الكِ في لعبةٍ يلهو بطيفِ عُ

ــسَ  وهم ــي  قافيت ــنَ  حل ــا  ي
قصائدي

.. اكِ ما خمرةُ األعنابِ غيرُ ملُ
وأذوبُ من فرطِ احلننيِ وال أرى

 : ــتُ هتف إنْ  ــوقاً  ش ــمُ  وأهي
مالكي..!

ــكِ  يضمّ ــي  ك ــالً  قلي ــي  أدن
خافقي

وألدنُ منكِ وحتتويكِ شباكي.

نصيف علي وهيب
ــطوراً،  س ــلِ  للي ــبَ  أكت إنْ 
ــة أن أصبح  ــي فيه قص أحك
ــأذكرُ  جزءاً من هذا الطني، س
بني امليالد وموتي دفئاً، حمى 
مَ  حلمي، من بردِ األحالم، أطعَ

ــمَ أوراقي  هذياني حنيناً، وشَّ
ــنَ  غص ــتْ  حمل ــة،  بحمام
ــي  ــتْ بحلم ــون، صدح الزيت
ــرتْ  هاج ــيجاً،  نش ــئ  الداف
ــوهتها  من العيون صوراً، ش
احلرب، صفقاتُ الزمنِ اجملنون 

بحمى البيع والسفر اجملاني، 
هناك مجرات أخرى، قد يكون 
 ، الرملُ املتحركُ بشرةَ جسدٍ
ــرٍ رباعيِّ  ــن عنص ــزءٌ م هو ج
ــون  الكارب ــبيه  ش ــؤ  التكاف

بعظمي. 
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كم كنا حمقى نحن بعض الشعراء الشباب - سابقاً طبعاً - قبل أكثر من ٢٠ عاماً، حني كنا نلتقي بالناقد العراقي عبد اجلبار داود البصري (١٩٣٠ 
- ٢٠٠٢) في املؤمترات، ونتابع أوراقه النقدية لنخرج بانطباعاتٍ سطحية عن وعي ذلك الناقد الكبير، الذي كنا جنهل حجمه املعرفي والنقدي، فنبدأ 
نكيل له التهم بالتخلف وعدم مواكبة احلداثة، وبأنه ناقد انطباعي، علماً أنه كان يشخص النقاد االنطباعيني، فمثالً كان يقول عن مارون عبود إنَّه 
ناقد انطباعي بامتياز، وإنَّ املنهج االنطباعي لم يتبلور في نتاج ناقد مثلما هو في نتاج مارون عبود دون منازع، ومن ثم يورد رأياً ملارون عبود حول ديوان 

ا احلنطة فعراقية».. «خفقة الطني» لبلند احليدري يقول فيه: «الصوت صوت يعقوب وإنْ كان اللمس ملس عيسى... الرحى سورية وأمَّ
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شوقي كريم حسن
ال تنسَ االنتهاء من لعبة املوت، فلقد 
ــافات  ــرت املس ــت، واختص ازف الوق
ــني ظهرانيها،  ــي علقت امانيك ب الت
ــورك غير اجملدي،  ــار منح حض اختص
لعبا تتكرر كلما، كرر الوقت لعبته، 
ــكل  ــه بعذل، يش ــرط ميطر دم املش
ــدأ يفقد  ــاض الذي ب ــر عند البي دوائ
ــد ميسك بقوة ذئب ذيل  هدوءه، اجلس
ــل ماء،  ــيح االن مث ــوده الذي يس وج
ــبه  ــرث ملوته الذي ال يش ال احد يكت
ــتك  ــوت، االنابيب، ولفائف البالس امل
الشفيف اخلانقة حلركة يديك تدالن 
ــل باضطراب  ــد يغتس على ان اجلس
موته، يلقي الطبيب، املشرط بشيء 
ــن االنزعاج والريبة، الن ثمة الكثير  م
ــا يلبث ان  ــركام ازاح، لكنه م ــن ال م
يتكاثر رافعا رايات االحتجاج، اجلسد 
املسجى غصبا، هو الذي يحتج فيما 

ــالص من بني براثن  ــن القلب ان اخل ام
ــتحيال،  ــوش اخلوف بات امرا مس وح
ــني، حاول  ــه ملرة او مرت ــص نفس فرغ
االفالت من قبضة االواني التي حولته 
ــاظ مملوءة بالهواجس  الى كومة انق
ــرارات، ال عتب اآلن، وال قدرة على  والف
ــظايا العوالم واالزمنة، كل  ابقاء ش
ــت االن  ــلكها بات ــوات التي س اخلط
ــرث لوجودها  ــة، ال يكت ــظ نفاي مح
ــة.. ما  ــوب املهمل ــا القل ــد، أيته اح
ــاة جافة، غير  ــه من حي ــذي تبغين ال
ــا.. أيتها  ــى اجتياز عذاباته قادرة عل
ــاه يتذكر  ــية، من عس القلوب املنس
ــياحتها؟  ــي ادمنت س ــات الت الطرق
كيف ميكنك اجتياز هذا االرتباك من 
اجل الوصول الى ما كنت عليه،يبدو 
االمر مستحيال.. وحني تأخذ القلوب 
ــا ان تعلن  ــتحيل عليه مديات املس
ــالمها، قليال يتزحزح اجلسد،  استس
ــة بالزرقة،  ــف املعجون ــه االك تدفع
ــق تنهدة  ــي الذي اطل ــم الرائ يبتس
ــاعده وقد  ــاح. وتلفت ليجد مس ارتي
اتخذ هيأة املهاجم الذي ال يريد ترك 

ــق لبصمات  ــة دون توثي تلك اللحظ
ــني كان  ــه ح ــر خطوات ــه، ج اصابع
القلب محبوسا، صافنا، يراجع مأمت 
ايامه، اللحظة نبش، واللحظة فتق 
ملنابر من اخلطب والركض وراء سراب 
ــيء،  ــق.. يقول الذي بيده كل ش القل
ــالد ان تغني له-ال  ــيت الب والذي نس
ــق يوصلك الى  ميكنك الفرار.. الطري

حيث اخترت انا.. !
-أنت تعذبني.. طريقي رسمته أنا وال 

اريد غيره!!
ــت تصاحب رغباتي لتيمكن  -هنا وأن
ــاص بك.. كل  ــك طريق خ ان يكون ل
ــاتها  مش ــدد  واح ــا  اراه ــات  الطرق
ــول  الوص ــب  يتوج ــي  الت ــات  والغاي

اليها!
ــالن العصيان،  ــرأس فكرة اع تراود ال
ــه فكرة ان  ــروب صوب مدن متنح اله
ــه اخلاص،يضحك الذي  ــون له درب يك
ــوة  ــك ،بق ــيء.. يضح ــرف كل ش يع
ــا كل رغبات  ــرف امامه ــة جت عاصف
املنتظرين، ثمة رغبة واحدة هي التي 
ــم قلوب اجلميع؟ رغبة  يجب ان توش

ــية  ــاد الى مدافن منس تقود االجس
ــارى تأمها الذئاب والكالب  عند صح
ــاعد-انظر هذه  املس يقول  السائبة، 
ــة ال تريد احملو؟ يحدق  البقعة االصف
ــال وكأنه يقرأ  ــرط طوي صاحب املش
ــجال، القلب امليت كذبا، تتسارع  س
ــر خارج  ــه طف ــو ان ــود ل ــه، ي نبضات
ــم يعد يتحمل  ــذه العوالم التي ل ه
هذياناتها، ليلة جيء بالفراغ لتصنع 
االمهات منه نواعي، ونواحات، وغربان 
ــو معلقا بني، اخلطوة  انتظار، كان ه
ــرى باجتاه القبول  باجتاه الرفض، واخ
واخلنوع والرضا، يقول اجلسد- مثلك 

ال يجب ان يقول ال؟
ــت اليه مثلك  ــول القلب- ال تنص يق
ــه الكثير من  ــتكون ملالمح رفض س

احلكايات واجلوامح والضحكات؟
ــا الى  ــت تدفع بن ــد- أن ــول اجلس يق
ــات تتحدث..  ــة.. عن اي حكاي الهاوي
عالم مملوء حد التخمة بكل ما ميكن 
ــت االنصات الى هذا  تصوره.. اما ملل
الهذر الذي زيف ايامك واحال لياليك 
ــض عينيك  ــوم، تغم ــى زقنبوت ن ال

ــل تنعق دون  ــط بوم اخلراب، تظ فتح
استكانة، دون حلظة حلم، ما مينحه 
ــنواتك  نعيق البوم، يظل مرافقا لس
ــرط محو  كلها، يحاول صاحب املش
ــا يتعارض ووجود  ــا ال يرغب فيه، م م
ــن  ــار، لك ــل االنتظ ــذي م ــد ال اجلس
ــم  ــوه ان ال يفعل.. الوش القلب يرج
الفاقع الذي يراه االن هو مصدر جنون 
ــد الوحيد.. هل ميكن ان تصدق  اجلس
ــد  ــب مجنون ال يصاحبه جس ان قل
ــد يتحول الى ما  ــر مخبول.. جس فائ
ــاعة يريد.. املسافة  ــاء القلب س يش
ــدت بحجم  ــافة غ تنغلق اآلن، املس
ــأ قلق  ــب يتقي ــن وترق ــني زرقاوي كف
ــمة، ود  اللحظة التي قد تكون حاس
ــوب القلب، لو انه  ــد لو قفز ص اجلس
ــاه وفر غير أبه فكرة املوت  حمل بقاي
ــوال تلك  ــتحوذت عليه ط ــي س الت
ــابها  ــي ال يعرف حلس ــاعات الت الس
ــني يديه، مجتازا  ــا، يحمل قلبه ب درب
ــة، خطواته يالزمها  ــة الثلجي البواب
التعثر،واجلنون، يقول القلب- إلى أين 

تراك ذاهب؟

بغداد / البينة الجديدة
التقى وزير الثقافة والسياحة 
ــر  ــد األمي ــور عب ــار الدكت واآلث
االول  ــس  ام ــوم  ي ــي،  احلمدان
ــق  ــني ٨ / ٧ / ٢٠١٩، الفري االثن
ــؤوالً  الذي كان مس ــي  اإلعالم
ــات مؤمتر  ــة فعالي ــن تغطي ع
ــي العاصمة  ــراث العاملي ف الت
ــهم  ــو وعلى رأس ــة باك األذري
ــيد  مدير الفريق اإلعالمي الس
باسم الزاملي، حيث أثنى على 
ــرة التي بذلت  جهودهم الكبي

وأثمرت جناحاً  التغطية،  خالل 
ــبق  ــتوى الس كبيراً على مس
واجلودة الفنية اإلعالمية.وتقدم 
ــة اللقاء،  ــي بداي ــي ف احلمدان
ــق  للفري ــان  واالمتن ــكر  بالش
ــة  ــراد برئاس ــن ٨ أف ــف م املؤل
املتمثلة  ــم  جلهوده ــي،  الزامل
بالعمل ضعف ساعات العمل 
ــرعة  ــمي، وباجلودة والس الرس
املطلوبتني، معرباً عن دهشته 
ــذي مت حتقيقه  مبدى النجاح ال
ــار  من قبل أعضاء الفريق. وأش

إدراج  أن  ــى  إل ــاء،  اللق ــالل  خ
مدينة بابل األثرية على الئحة 
مت  ــر  أم ــو  ه ــي،  العامل ــراث  الت
تأجيله ٥ مرات منذ عام ١٩٨٣ 
ــا احلالي  ــى إجنازه في عامن حت

ــل  ــن قب ــتركة م ــود مش بجه
الفريق الوطني العراقي واسع 
ــى أن الهدف  ــل، الفتاً إل التمثي
ــيح  ــو ترش ــوزارة ه ــادم لل الق
ــاً لضمها على  ــاً أثري ٢٠ موقع

والتي  العاملية،  ــراث  الت الئحة 
ومدينة  النمرود  ــمل قصر  تش
ــالم  الس وادي  ــرة  ومقب ــر  نف
ــن املواقع الطبيعية  وغيرها م
والتراثية.وأكد الوزير في نهاية 
ــتمرار  اللقاء على ضرورة االس
ــق  وحتقي ــاد  اجل ــل  بالعم
ــع  لرف ــتمرة  املس ــات  النجاح
ــم العراق عالياً في جميع  اس
ــن جانبه  م ــة.  الدولي ــل  احملاف
ثمن الزاملي هذه االلتفاتة من 
السيد الوزير، موضحاً االندفاع 

العالي العضاء الفريق والعمل 
ــاعات متاخرة من الليل  الى س
ــتعرضاً  طيلة أيام املؤمتر ومس
ــي  ف ــق  الفري ــاء  أعض ادوار 
ــدم  .وتق ــة  والتغطي ــة  املتابع
ــة اللقاء،  ــي بداي ــي ف احلمدان
ــق  للفري ــان  واالمتن ــكر  بالش
ــة  ــراد برئاس ــن ٨ أف ــف م املؤل
املتمثلة  ــم  جلهوده ــي،  الزامل
بالعمل ضعف ساعات العمل 
ــرعة  ــمي، وباجلودة والس الرس

املطلوبتني، 

 عبـد اجلبــار داود البصـري
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أضواء على مسرحية (بهلوان آخر الزمان) لمخرجها الفنان عبد علي كعيد

ÂÌÜçb–€aÎ@Öbé–€a@ÒäÁb√@Öb‘n„¸@ÚÌäÇé€a@Â‡ô@âÏz‡nm@ÚÓyäéΩa@ZÜÓ»◊

ــر املبارك أعلنت دائرة  وقبيل عيد الفط
ــرح تقدميها مسرحية  السينما واملس
كوميدية ذات مضمون هادف من تأليف 
ــد ومتثيل جنوم  ــد علي كعي وإخراج عب
الكوميديا العراقية خضير أبو العباس 
ــهداني وطارق  ــي مهدي وطه املش وناه
ــير الياسري.  ــاكر ومتارا جمال وتيس ش
ــاحر.  ــي الس ــم. عل ــاد جاس ــور. جه ن
ــر. نبيل اكرم. مصطفى  عبدالنبي جاب
ــي الوائلي وهم من العناصر  صباح. عل
ــبابية اجلديدة وقد استمر العرض  الش
ــاحق وإقبال اجلمهور عليها  بنجاح س
ــرحية نقلة جديدة  وشكلت هذه املس
على مستوى املسرح الشعبي، ونود أن 
نستذكر مقولة الفيلسوف الفرنسي 
ــي كتابه  ــون ف ــس) برجس ــري لوي (هن

ــا – يعني الكوميديا-  (الضحك): جنده
تسمو كلما مالت إلى االمتزاج باحلياة. 
ــاة  ــن احلي ــرة م ــاهد كثي ــاك مش وهن
ــاة الراقية،  ــرب من املله ــة تقت الواقعي
ــتعيرها  ــرح أن يس بحيث ميكن للمس
ــة واحدة.. وكم  ــر فيها كلم دون أن يغي
لهذا الكلمات التي ترتقي الى مستوى 
ــم الراقي  ــة التعبير والفه ــال من دق ع
ولو عملت بها في مسارحنا الشعبية 
ــادات  ــن االنتق ــر م ــت الكثي ــي عان الت
ــرحية  ــوء عروضها املس ــة لس اجلارح
ــور امللتزم والعائلة  التي جعلت اجلمه
ــيئاً..  ــيئاً فش ــة تبتعد عنه ش العراقي
ــا من الطاقات  ــا البد أن يكون لدين وهن
ــالنا من  ــذا الفن النتش ــة له االخراجي
ــرت  ــي أض ــع الت ــل الذري ــة الفش واقع

ــذ ثالثة عقود  ــرحنا الكوميدي من مبس
ــرج عبد علي  ــن.. فكان للمخ من الزم
ــدة أضيفت له على  كعيد إطاللة جدي
ــا حني قام  ــي فن الكوميدي إبداعاته ف
ــرحيته اجلديدة  ــراج مس ــف وإخ بتألي
ــان) والتي تعرض  ــوان من هذا الزم (بهل
ــرح الوطني   ــبة املس ــاً على خش حالي
ــرحية كوميدية ساخرة، ومن  وهي مس
انتاج الفرقة الوطنية للتمثيل. وصرح  
ــالً: هذه  ــذا قائ ــن عمله ه ــد) ع (كعي
ــرحية تتمحور ضمن السخرية  املس
ــدين  ــاد والفاس النتقاد ظاهرة  الفس
ــركة  ــر ش ــخصية مدي ــة بش املتمثل
ــر أبو العباس)  ــتاذ درويش (خضي االس
يسخر كل امكانياتها خلدمة مصاحله 
الذاتية وكتلته السياسية وحزبه.. اذ 
ــد املوظفني من  ــركة تضم اح ان الش
العراقيني الوطنيني شخصية (فاضل) 
يؤديها الفنان طه املشهداني  وغايته 
ايصال كل شبهات الفساد املوجودة 
في الشركة الى هيئة النزاهة... ولكن 

مع هذا ولالسف فان هيمنة  املتنفذين 
ــل  ــة جتع ــات الدول ــى كل مؤسس عل
ــدين  ــة التحقيق متجد املفس ــن هيئ م
ــن خالل  ــي م ــني، وبالتال ــن اخمللص وتدي
ــل صاحب  ــدان فاض ــير التحقيق ي س
الشكوى ويخلى سبيل املتهم.. وعلى 
ــف النزيه  ــدم فاضل املوظ ــر ذلك يق اث
طلب اجازة ليبتعد عن الدائرة فترة من 
ــن، ويرفض طلبه من (درويش) مدير  الزم
ــركة.. لتحصل مشاجرة فيضطر  الش
ــد بطفاية  (فاضل) لضرب املدير الفاس
ــقط ميتا..  ــكائر على رأسه فيس الس
ــل االول.. ــي الفص ــدث ينته وبهذا احل
ــداث جديدة  ــل الثاني باح ويبدأ الفص

ــخاص  ــم االخرة فنجد االش حيث عال
املمسوخني كقرد وحمار وكلب وهوالكو 
ودرويش املدير  وتتم محاسبة املدير من 
ــيئاته.. في  ــجل حسناته وس خالل س
ــم ميت امنا  ــح ان املدير ل ــة يتض النهاي
ــول درويش الى  ــي غيبوبة.. ليتح كان ف
ــروح وطنية من  ــخص ثان يتصرف ب ش
اجل النهوض بشركته مجدداً ويعتلي 

مبستوى االنتاج لها.
ــخصيات  ــرحية بالش وقد عملت املس
ــش) املدير في  ــا التي تعايش (دروي ذاته
احلياة وهي نفسها تأتي له يوم احلساب 
ــتقراً  في  ــاكان مس ــرة.. اي م ــي االخ ف
ــر باحداث الفصل  العقل الباطن يظه
ــخص..  ــلوك الش ــب س الثاني، وحس
ــو ايجابي في  ــي احلياة ه ــي ف فااليجاب
ــلبي في احلياة هو  ــاب.. والس يوم احلس

سلبي في يوم احلساب..
ــن  ــهداني ع ــه املش ــان ط ــول الفن ويق
قائالً:  ــرحي  املس ــل  بالعم ــاركته  مش
العمل املسرحي رائع جداً وهي مسرحية 
ناقدة وساخرة من كافة مظاهر حياتنا 

ــب العجيبة  ــة بالغرائ ــة املليئ اليومي
ــاد االداري واملالي واخلروج عن  ومن الفس
املألوف وهذا ما يشكل نقطة إيجابية 
ــذي اجاد  ــرحية ال ــف ومخرج املس ملؤل
ــي اختيار النص في مثل هذه الظروف  ف
ــد الن الفن واجهة من  التي مير بها البل

واجهات مالحقة الفساد.
ــدت الفنانة متارا جمال قائلة: كنت  وأك
سعيدة في هذه املسرحية وأن اتقمص 
ــاء  ــر عن النس ــدة تعب ــخصية جدي ش

ــاب االموال من  ــتغلن اصح ــي يس الالت
ــة  ــم وكيفي ــرب منه ــدين للتق الفاس
ــرق  ــتى الط ــال بش ــى امل ــول عل احلص
امللتوية وهنالك من املواقف الكوميدية 
التي واحلمد هللا أديتها بنجاح.. وكان لي 
ــاهد كوميدية عدة  في هذا العمل مش
ــعدتني   ــا اجلمهور كثيراً وأس صفق له
ــى  ــا عل ــراء وأن ــادة واالط ــات االش كلم
ــرح لتكون إضافة جديدة  خشبة املس

ملسيرتي الفنية.

albaynanew@yahoo.com
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ــمية أخرى هي (املسرح الشعبي) وكال االسمني يراد منه متعة  ــرح التجاري وله تس هنالك مفهوم خاطئ يتداوله بعض من املروجني للمس
املشاهدة وهذا شرط مهم من شروط القيمة الفنية املراد تقدميها وتقع بالدرجة األولى على األهمية على أن ال تكون املتعة من أجل  ضمان 
ــالق والتي ال تنم على  ــاهد وفضاحة الصور املنافية لألخ ــخرية املش ــرحي لفواصل من التهريج وس ــح املادي فقط ليتحول العمل املس الرب
نهج املسرح الكوميدي والسيما للكوميديا دورها الفعال منذ أن اخترعت لنقد السلوكيات االجتماعية اخلاطئة،.أضافة الى تناوله جلميع 

ــا ثم فضحها بطريقة يتقبلها  ــلوكيات التي تتنافى مع تقاليد اجملتمع من أجل  تخليصنا منه ــاذة والس املظاهر الش
اجلمهور بسعة الروح التي يحملها كناقد لها أوال قبل ان تظهر على خشبة املسرح..

متابعة / البينة اجلديدة
ــيرين  ــت الفنانة س احتفل
ــع متابعيها  ــور م ــد الن عب
ــتغرام  إنس ــق  تطبي ــى  عل
ــن فريد  ــا م ــرى زواجه بذك
رحمة، من خالل مجموعة 
ــة باحلب  ــور املليئ ــن الص م

والرومنسية التي جمعتها 
ان  ــروف  املع ــن  بزواجها.وم
زوج سيرين يشاركها بكل 
الفنية ويحرص  نشاطاتها 
ــد  والتواج ــا  دعمه ــى  عل
معها في اغلب املناسبات، 
ــى  عل ــيرين  س ــت  وحرص
ــة جميلة  ــار مجموع اختي
ــي اماكن  ــا ف ــن صورهم م
ــوج  ــدة تت ــبات عدي ومناس
ــذي  ــا ال ــا وحبهم جناحهم
ــنوات.وعلقت  س ــل  قب بدأ 
ــى  ــة عل ــة اللبناني النجم
«بحبك  ــة:  قائل الصور 
ــي..  الدني ــص  لتخل
ــا»، ونالت  عيد زواجن
كبير  عدد  إعجاب 
ــا  محبيه ــن  م
ــدد  ع ــت  وتلق
ــن  م ــر  كبي
ت  ــا لتعليق ا
ــي  الت ــة  اجلميل
تهنئتهما  على  حرصت 
ــك  ــا. كذل لهم ــك  وتبري
الهدية  ــيرين  س نشرت 
ــي أحضرها  الت املميزة 
لها زوجها وهي عبارة 
ــة كبيرة من  ــن باق ع
الورود احلمراء، نظراً 
ــورود  لل ــقها  لعش

مع رسالة رقيقة.

@Ùä◊ài@›–n§@âÏ‰€a@Üj«@ÂÌ7ç
kyÎ@ÚÓé„bflÎäi@bËuaÎãمتابعة / نيران باقر

ــوريان أمني خاير وماهر القاضي واألملاني  جنح الس
ثوربن بيكر في إنشاء فرقة «شكون» املوسيقية، 
ــيقى  ــا فنية جتمع بني املوس ــدم عروض والتي تق
ــيقى  ــرقية واإللكترونية احلديثة، وهي املوس الش
ــباب نظرا لكونها  ــا في صفوف الش األكثر رواج
تدمج بني األغاني الشعبية واملوسيقى الشبابية 
ــر فني وموسيقى  اإللكترونية، وهي بالتالي جس
ــذه الفرقة هو أنّ  ــع األجيال.وما مييز ه يربط جمي
أمني خاير الذي ينحدر من دير الزور وماهر القاضي 
ــق ال يتحدثان األملانية، وهي  الذي ترعرع في دمش

ــيقى  ــة زميلهما ثوربن بيكن، إالّ أن حب املوس لغ
ــي الفني من  ن الثالث ــا ومكّ ــل التواصل ممكن جع
ــيقية صلبة. وكثيرا ما أكد أمني  بناء أرضية موس
ــرد الجئ، وأنّ  ــه مج خاير أنه لم يعد يعتبر نفس
ــه  ــن الذي يقدمه هو نتاج ملا دار ويدور في رأس الف
ــرّ به من أحداث  ــن أحداث انطالقا ممّا م وحياته م
ــه أملانيا حيث  ــوريا حتى وصول ــاوية في س مأس
ــوريا بحثا عن مكان آمن يعيدا  غادر أمني خاير س
ــتعرة هناك وكانت الوجهة تركيا  عن احلرب املس
التي غادرها إلى أوروبا في رحلة محفوفة باخملاطر.
ــويد  ــي التوجه إلى الس ــر يرغب ف ــني خاي كان أم

ولكنه غير رأيه مبجرد وصوله إلى أملانيا حيث وقع 
ــورغ، وعندما تعرف على  ــحر مدينة هامب حتت س
ــروع  ــأت فكرة إطالق املش زميله ثوربن بيكن نش

ــيقية  ــون الثنائي فرقتهما املوس ــيقي، وك املوس
ــي إحياء  ــاركان ف ــام ٢٠١٥، وأخذا يش ــة الع نهاي
ــن بأملانيا. وفي  ــن خالل مهرجان فيوغ احلفالت م
ــازف الكمان  ــى ع ــا عل ــام ٢٠١٦ تعرف ــر الع أواخ
ــم إليهما.وأحيت فرقة  ــر القاضي، الذي انض ماه
ــا وأوروبا  ــن احلفالت في أملاني ــكون» العديد م «ش
ــا، الدمنارك وهولندا،  حيث غنى الثالثي في فرنس
كما أحيت الفرقة حفال كبيرا في لبنان ثمّ األردن. 
ــن إلى جانب ماهر  ــني اخلاير أنه لم يتمك وأكد أم
ــبب قيود  ــة ثوربن بيكن بس ــي من مرافق القاض

التأشيرة التي تفرضها بعض الدول.

ÚÓ„Î6ÿ€�aÎ@ÚÓ”äí€a@Û‘ÓçÏΩa@¥i@wÌåfl@ÚÓ‘ÓçÏΩa@CÊÏÿëD@Ú”äœ

متابعة / البينة اجلديدة
ــيقى احلدث الفني  يترقب محبو املوس
ــة  ــتضيف مدين ــا تس ــي عندم العامل
امللك عبد اهللا الرياضية مهرجان جدة 
ــاً حية  ــيقدم عروض ــي، الذي س العامل
ــن والغناء في  ــرز جنوم الف ــدد من أب لع
ــتيف  ــل: نيكي ميناج، س العالم، مث
ــكي،  أوكي، وليام باين وريوار آند فارس
وسيتم إنتاج هذه احلفالت وبثها على 
ــول ١٠٠ دولة في  ــاز ح ــات التلف شاش
العالم، ضمن فعاليات «موسم جدة» 
ــاوز ١٥٠ فعالية، تنظم على  التي تتج
م املهرجان بالكامل  ا.صمّ مدى ٤١ يومً
مبا يناسب البث التلفزيوني في جميع 
أنحاء العالم، حيث سيعمل البرنامج، 
املُنتَج في جدة، على الترويج للمنطقة 
ــر الوصول  ــة رائعة عب ــا وجه بوصفه
ــخاص حول  إلى مئات املاليني من األش
ــات التلفزيون  ــن خالل منص العالم م
 ،MTV ــة منصة ــر، خاص والبث املباش

كما تعرض آالف اإلعالنات في أكثر من 
ــتكون هناك جوائز قيِّمة  ٣٠ دولة، وس
ــاركني من جميع أنحاء العالم. للمش

وقد مت طرح التذاكر للعرض املذهل عبر 
موقع املهرجان، وفي متاجر فيرجن في 
ــعودية، ويتوقع  ــف املناطق الس مختل
ــد  ــرعة كبيرة.وتع ــا بس ــم بيعه أن يت
ــن املهرجان  ــى م ــخة األول ــذه النس ه
ــيقي الرائع، ويترقب أن يتواصل  املوس
ــنوات اخلمس  تنظيمه على مدى الس

القادمة، ليسهم في وضع مدينة جدة 
ــياحة الدولية  ــوة على خارطة الس بق
ــيقى  ــاق املوس ــة لعش ــة رائع كوجه
ــل  بأفض ــتمتاع  لالس ــني  املتطلع
ــط.  ــرق األوس ــروض احلية في الش الع
ــارج اململكة اآلن  ــزوار من خ ــن لل وميك
ــيرات  التأش ــام  نظ ــن  م ــتفادة  االس
اإللكترونية اجلديد عبر اإلنترنت، والذي 
يقدم تأشيرة الدخول للمملكة خالل 

دقائق معدودة.

Ú€ÎÖ@QPP@�€@›ñÌ@siÎ@ÊÏÓΩb«@‚Ï¨@NN@ÒÜu@ÊbuäËfl

متابعة / البينة اجلديدة
ــتا  الفاشينيس ــت  احتفل
ــني  حس ــن  ب روان  ــة  الكويتي
بتخرجها من اجلامعة في لندن 
ــرها مجموعة من  من خالل نش
الصور عبر حسابها على تطبيق 
انستغرام، وشاركت فرحتها مع 
ــلم من  متابعيها اال انها لم تس
والتعليقات  ــادات  االنتق ــض  بع
ــا  ــا اتهامه ــن بينه ــة م الغريب
ــة. اجلامعي ــهادة  الش ــراء  بش

ــروف ان روان تقيم في  ــن املع وم
ــتها،  دراس ــتكمال  الس ــدن  لن
ــا تعمل  ــت انه ــبق ان اعلن وس
ــني  ــات لتأم ــال االعالن ــي مج ف
تكاليفها االساسية ومساعدة 

االتهامات  ــاً.وازاء  مادي ــا  عائلته
ــدت عليها فرحتها في  التي نك
ــالة  التخرج، قررت روان الرد برس
ــخص  ــت فيها: «حق كل ش قال
باركلي شكرا جزيالً ما قصرت.. 
وعقبالكم يارب واهللا يسعدكن 
ــا  أن ــي  الل ــعادة  الس ــرات  عش
فيها.. وحق كل شخص كتبلي 
ــوع القلب مثل وجه  كومنت يل
مثل بكام اشتريتي الشهاده أو 
ذاكرتي».وأضافت: «ألحب  ــى  مت
أقولكم إني تخرجت واليوم كان 
تخرجي.. وأحب أقولكم جامعة 
ــة واجلامعات  ــدن بريطاني في لن
ــتري  ــا عندها تش ــة م اإلجنليزي

شهادة.

@›–y@ø@’€dnm@Âéy@Âi@ÊaÎâ
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ــة تامة  ــى دراي ــري عل كان البص
ــا  حديثه ــة  النقدي ــج  باملناه
ــب فصالً كامالً  وقدميها، وقد كت
ــعر في  ــد الش ــج نق ــن مناه ع
ــعري»  كتابه «فضاء البيت الش
ــني  للمؤسس ــة حقيقية  مبعرف
ــة معاجلة النصوص من  ولطبيع
ــهب  خالل تلك املناهج، وقد أس
باحلديث عن تلك املناهج قدميها 
ــة  عربي ــت  كان ــن  م ــا،  وحديثه
ــتوردة. ــأ، أو معربة، أو مس املنش

ــرة،  كبي ــة  بدق ــخص  يش كان 
نْ  ــك املناهج، مَ ويوجه نقده لتل
ــح،  ــا، أو ال تصل ــح لثقافتن تصل
ولكننا نحن الذين لم نقرأ شيئاً 
ــا لهذا  ــة، نظرن ــي تلك املرحل ف
ــه ال يكتب إالَّ  ــد الكبير بأنَّ الناق
اللغوية،  ــقطات  الس عن بعض 
ــا ضحكنا  ــى أننَّ ــا، حت فيقومه
كثيراً يوم كتب عن ديوان للشاعر 
ــلٍ له  ــار، وكان أوَّل عم ــاد جب عم
ــاك أغان».  ــه «وكانت هن وعنوان
كتب البصري مقالة ونشرها في 
إحدى الصحف اليومية - وكانت 
ــك الوقت تعني  ــة في ذل الكتاب
ــعراء  ــبة لنا كش الكثير بالنس
ــة  النقدي ــن  م ــاً  اعتراف ــي  يعن
ــتماً  ــة حتى لو كانت ش العراقي
- ولكننا سخرنا كأي منتفخني 

في العالم حني قرأنا أوَّل مالحظة 
ــوان فيه خطأ، حيث  له بأنَّ العن
ــت هناك  ــون «وكان ــب أنْ يك يج
» وهذا هو الصحيح طبعاً. ــانٍ أغ

ــل في زمن  ــا وقلنا أُيُعق ضحكن
ــدث النقاد كما  البنيوية أنْ يتح
يتحدث األصمعي، أو أبو عمرو بن 
العالء، كأن الناقد الذي لم يكن 
ــلوبياً أو تفكيكياً  ــاً أو أس بنيوي
ــني ظهرانينا،  ــه أال يعيش ب علي
ــرف من  ــم نكن نع ــذا ونحن ل ه
ــيئا إالَّ اسمها، ومن  البنيوية ش
ــمها. هكذا  ــة إال رس التفكيكي
ــن نقهقه  ــا ونح ــردد آراءن كنا ن
ــة ال أكثر وال أقل. مبراهقة ثقافي

ــنوات،  ــن بعد مرور هذه الس ولك
العراقي  ــد  النق ومتابعتي ملف 
األكادميية،  ــة  الدراس ــالل  من خ
ــة عن لغة النقد احلديث  والكتاب
ــد  ــدتُ أنَّ الناق ــراق، وج ــي الع ف
ــو  ــري ه ــار داود البص ــد اجلب عب
ــعاعاً  ــن أكثر النقاد نفاذاً وإش م
ــكل ما هو  ــة ل ــة ومتابع ومعرف
ــف لم يحظَ  جديد، ولكنَّه لألس
باملكانة التي يستحقها عراقياً 
ــك أنَّ البصري هو من  ــاً، ذل وعربي
أوائل من كتب عن حركة احلداثة 
ــعرية «قصيدة الشعر احلر»  الش
ــا رائدين  ــان كان ــاه املعروف وكتاب
على املستوى النقدي؛ فاألول كان 
«بدر شاكر السياب: رائد الشعر 
ــي كان «نازك  ــر» ١٩٦٦، والثان احل
ــة»  ــعر واملنظوم ــة: الش املالئك
ــا أنَّه من النقاد األوائل  ١٩٧١. كم
ــعر احلديث،  ــن التفتوا للش الذي
ــال  ــروف «مق ــه املع ــكان كتاب ف
ــي احلديث»  ــعر العراق ــي الش ف
ــول  ــه ح ــن رؤيت ــالً ع ١٩٦٨.فض
ــي الذي  ــج التكامل ــرة املنه فك
ــو فيه إلى األخذ من املناهج  يدع

ــدود واضحة  ــاً، وإنَّه ال ح جميع
تعزل املناهج عن بعضها، فكان 
ــه «األدب التكاملي» ١٩٧٠. كتاب

ــري ميتلك  ــي أنَّ البص ــذا يعن وه
ــأة  ــراً، حيث رافق نش وعياً مبك
ــعرية، وكتب عنها،  احلداثة الش
ــة عنها  ــت الكتاب ــي وقت كان ف
ــبه باملغامرة بوصفها حركة  أش
ــت إليها كثيراً،  ــدة لم يُلتف جدي
ــي الوجدان  ــرس بعد ف ولم تتك
الثقافي العربي، وأنَّ شعراءها ملَّا 
ينجزوا بعد مشروعهم احلداثي، 
كما أنَّ البصري الحق بدأب وحب 
ــب، حيث  ــا كان يُكت ــم م معظ
ــدارات  ــم اإلص ــن معظ ــب ع كت
الشعرية من دواوين كانت تطبع 
ــك الفترة، وحتى القصائد  في تل
ــر في الصحف  التي كانت تُنش
ــا كان يُكلَّف بقراءة  واجملالت، كم
النصوص في بعض اجملالت التي 
تنشر فيها تلك النصوص، فضالً 
عن قراءاته النقدية في املؤمترات 
ــد كان يكتب  ــات، فق واملهرجان
في كل تلك احلاالت، وهي ظاهرة 
ــدر  يُص إذ  اآلن،  ــي  تختف ــكاد  ت

ــعراء دواوينهم  ــن الش ــات م املئ
الشعرية، ولكن النقاد مبنأى عن 
ــم - أي معظم  تلك األعمال، فه
ــون  ــن -ال يكلف ــاد املعاصري النق

ــا  ونقده ــا  بقراءته ــهم  أنفس
ــدة،  ــارب جدي جت ــن  ع ــث  والبح
ــهم  ــدي أجلس النق ــل  فالكس
ــن األدباء ولم  ــرواد م عند دكة ال
متتد مالعقهم النقدية لألجيال 
ــطر وتتوالد وتختلف  ــي تنش الت
ــبقوهم،  ــارع مع الذين س وتتص
ــعراء في مراحل  لذلك يأخذ الش

ــدأون  فيب ــاد  النق دور  ــددة  متع
ــون  ويتبادل ــون  ويكتب ــرون  ينظ
ــوا إلى  ــاد ليصل ــع النق األدوار م
ــتغناء النقدي عن  ــة االس مرحل

ــم. ولكن البصري هو  دورهم امله
ــي نزعم  ــماء الت ــد تلك األس أح
ــماء  ــا تقف في طليعة األس أنه
العراقية التي أسهمت بصناعة 
ــد،  البل ــي  ف ــة  واملعرف ــر  الفك
ــد احلرب  ــراق ما بع ــص ع وباألخ
ــة، وبالتحديد في  العاملية الثاني
الربع األخير من القرن العشرين، 

وتُعد كتاباته منطقة وسطى ما 
والنقاد  ــاد االنطباعيني  النق بني 
ــتغلون  ــني الذي بدأوا يش النصي
على املصطلح واملفهوم، وقتلوا 
بالنص  ــردوا  لينف وأباه  ــاعر  الش
بنية  ــاه  إي ــن  ــعري، معتبري الش
ــا بكاتبها،  ــة ال عالقة له مغلق
ــة  حلق ــه  أن ــم  أزع ــري  فالبص
ــذه احللقة نابعة من  الوصل، وه
لغة البصري النقدية ومن رؤيته 
ــه، ذلك أن نصه  في الوقت نفس
النقدي حافل باللغة االستعارية 
ــح لالنطباعية، ولكنه  التي جتن
ــد نصه  ــه جت ــت نفس ــي الوق ف
ــالً باللغة الواصفة  النقدي حاف
ــة، التي تختفي «أنا»  واملوضوعي
ــا  ــي محطاته ــراً ف ــد كثي الناق
ــة  لغ ــو  خل ــم  ورغ ــا.  ودهاليزه
ــة  ــن حزم ــة م ــري النقدي البص
ــي  ــم الت ــات واملفاهي املصطلح
شابت رؤوسنا ولم نفهمها، فإنه 
لم يكن إنشائياً، فاملوضوع الذي 
يعاجله نقدياً يوصله بأقل كلفة 
ــقَّ  ــن املصطلحات، دون أنْ يش م
ــعره بالتعالي  على القارئ، ويش
ــي، ويغلق النص عليه،  املفاهيم
ــك  ــور مال ــول الدكت ــا يق أو كم
الرحمن طهمازي  املطلبي وعبد 
حني كتبا كتاباً نقدياً عن محمد 
ــرد»،  ــه «مرآة الس ــر عنوان خضي
ــي املقدمة - إننا  ــا يقوالن - ف كان
ــا  ــي بأدواتن ــى املتلق ــنكرُّ عل س
ــكلة كبيرة  الغليظة، وهذه مش
ــي تكرّوا  ــي لك ــب املتلق فما ذن
ــر  ــة؟ وغي ــأدوات غليظ ب ــه  علي
مفهومة إطالقاً.البصري لم يكن 
ــو صاحب  ــذا النوع، بل ه من ه
ــا البعض بأنها  لغة كما يصفه
حميمة مأنوسة ال تتعالى على 
ــزل إلى  ــا ال تن ــا أنَّه ــا، كم قارئه

ــني يتحدث  ــالً ح ــفح، فمث الس
ــت  ــف البي ــن وظائ ــري ع البص
الشعري يقول: «ووظائف البيت 
الشعري ال تختلف عن وظيفة 
ــي بالقصب  ــر مبن ــتٍ آخ أي بي
ــس،  ــر والكل ــب، باآلج أو اخلش
ــد، فاملعروف  ــمنت واحلدي بالس
ــوم بوظائف  ــكن تق أن دور الس
ــواء، واخلزن،  كثيرة أبرزها ٤: اإلي
ــاء األخطار، ومن  والترفيه، واتق
وظائف البيت الشعري أنْ يؤوي 
ــه، فلقد آوى  ــأ إلي ــن يلج كل م
ــالً وبثينة،  ــاً وليلى، وجمي قيس
ــن وظائف  ــة... وم ــرة وعبل وعنت
البيت الشعري اخلزن واحلفظ... 
ــذا البيت تقاليد  فلقد حفظ ه
ــم  وأيامه ــم،  ومآثره ــرب  الع
ــالل  خ ــن  م إنَّ  ــم»...  ومعاركه
ــيطة  هذه اللغة العالية والبس
ــه - تتضح  ــت نفس ــي الوق - ف
ــة التي يتجه  ــة النقدي البوصل
ــري دون تكلف، أو  نحوها البص
ــة، أو اللغة  ــي الرؤي معاضلة ف
ــيل بحب وود. النقدية التي تس

ــري وفيَّاً ملهمة النقد  ظلَّ البص
ــاً بحرص احلركة  األدبي، ومتابع
الثقافية أيام التسعينات، تلك 
األيام التي أتذكر فيها البصري 
ــر األخيرة،  ــنواته العش ــي س ف
حيث بدأ يدبُّ دبيباً في مشيه، 
ــادَّاً في  ــي ح ــانَه بق ــنَّ لس ولك
ــوص ونقدها. أتذكر  قراءة النص

ــط  البصري هذه اللحظات وس
ــام النقدية  ــة من األوه مجموع
التي غصنا في أوحالها، ووسط 
ــة العربية،  ــالٍ أجوف للنقدي تع
ــن  ــص ع ــال الن ــهم بانفص أس
ــع حائطٍ عالٍ ال  مجتمعه، ووض
ــه ألرواح  ــر من خالل ــن النظ ميك
ــرَّحها النقاد  النصوص التي ش
ــكاكني التشريح  بكل برود بس
النقدية، دون أنْ نستمتع برفيف 
ــك النصوص، وال نتذوق حالوة  تل
ــهر الليالي لهؤالء الشعراء،  س
ــاً وعزلوا  ــم جميع ــد أماتوه فق
ــم، ومنعوا من  ــوص عنه النص
ــك  تل ــى  عل ــكام  األح ــدار  إص
ــدة؟ أم  ــل هي جي ــوص، ه النص
ــن أنَّ بغياب  ــك؟ وأظ ــس ذل عك
ــاب كثير من  ــم النقدي غ احلك
ــة، وانطوى حتت  ــم النقدي القي
ــتطيع  ــاءة احلداثة من ال يس عب
ــدة واحدة. ــول جملة مفي أنْ يق

أتذكر البصري اآلن حيث الغياب 
ــل  الكام ــبه  ش ــب  التغيي أو 
ــك أنَّه لم  ــة، ذل ــوده النقدي جله
ــة له،  ــدوة مخصص ــرْ ال بن يُذك
ــل  ــي محاف ه ف ــمُ ــر اس وال يُذك
ــات التي كان  النقد، أو املهرجان
ــا املهمني، وال حتى  أحد عرَّابيه
ــالم» التي رأس  ــة «األق في مجل
حتريرها ملدة طويلة، وال حتى في 
ــذي يحصل  ــدي، ما ال مقال نق

أيُّها النقاد؟

شريفة السيد / مصر
ا  قً شْ رتْ عِ وتضوَّ

وعاثَتْ في املَدائِنِ حائرةْ
ها ال النَّارُ تألَفُ

تٍ مْ درانُ صَ وال جُ
آثرَتْ إلقاءَها

بِّها في جُ

طافتْ بأوجاعِ املساءِ
تردُّها شمس

تلومُ نِصالَها

دِ دَّ رْص املُمَ تنداحُ كالقُ
ا نِي سيْفً تَنْحَ

ا زينًا.. كاسفً ى حَ إذا يُلوَ

نيِ لكنَّها كالطِّ
ذور حنَّتْ للجُ

ضور تَشبَّثتْ بالالحُ
ها فعافَ

: تْ فتأوَّهَ

- هل ذا زمانُ السوسناتِ
ابلة...؟! الذَ

!!... والِ فيكَ وأنا ابنةُ التَّجْ
يك قلْبي بستَ في كفَّ حَ

وارْتسمتَ على سمائي

عنكبوتَ الليلِ
نِي حتَّى راقَ

دركَ قِ صَ مْ تَنِي في عُ علَّقْ

زْهرةْ آيَ عشقٍ مُ
تَنِي نبتًا ورسمْ

ا وظالً وارفً

بْو احتضانِك  فظللْتُ في قَ
طائرةْ

نْك تسلَّلتْ الرُّوح مِ
تْ بهديل صوتكَ ومتازجَ

في احتضارِ أنوثَتِي

وإذا بكونِك 

رْدها يستطيبُ لِطَ

اءَ جزَّعها النَّحيبُ شَ رعْ

متْ تالطَ

تْ فمشَ

ــائمُ  النَّس ــي  متشِ ــا  كم

لَى......!! خوْجَ

د.وليد جاسم الزبيدي

ــدُ  أري وال  ــكِ  إلي ــي  ــــــ إنـّ
.. سواكِ

.. دهراً أُمنّي خافقي برؤاكِ

ــالً  ثَقّ مُ ــونَ  أك ال  ــي  ك
بوَساوسي

ــؤوسِ  ــي في ك ــأذيبُ روح س
.. رَضاكِ

ومتى أردتُ من احلياةِ أمانياً
ــرَ  غي ــتُ  رم ــا  م ــي  فوجدتِن

.. ناكِ مُ
هُ وكأنني طفلٌ يعاندُ حظّ

.. الكِ في لعبةٍ يلهو بطيفِ عُ

ــسَ  وهم ــي  قافيت ــنَ  حل ــا  ي
قصائدي

.. اكِ ما خمرةُ األعنابِ غيرُ ملُ
وأذوبُ من فرطِ احلننيِ وال أرى

 : ــتُ هتف إنْ  ــوقاً  ش ــمُ  وأهي
مالكي..!

ــكِ  يضمّ ــي  ك ــالً  قلي ــي  أدن
خافقي

وألدنُ منكِ وحتتويكِ شباكي.

نصيف علي وهيب
ــطوراً،  س ــلِ  للي ــبَ  أكت إنْ 
ــة أن أصبح  ــي فيه قص أحك
ــأذكرُ  جزءاً من هذا الطني، س
بني امليالد وموتي دفئاً، حمى 
مَ  حلمي، من بردِ األحالم، أطعَ

ــمَ أوراقي  هذياني حنيناً، وشَّ
ــنَ  غص ــتْ  حمل ــة،  بحمام
ــي  ــتْ بحلم ــون، صدح الزيت
ــرتْ  هاج ــيجاً،  نش ــئ  الداف
ــوهتها  من العيون صوراً، ش
احلرب، صفقاتُ الزمنِ اجملنون 

بحمى البيع والسفر اجملاني، 
هناك مجرات أخرى، قد يكون 
 ، الرملُ املتحركُ بشرةَ جسدٍ
ــرٍ رباعيِّ  ــن عنص ــزءٌ م هو ج
ــون  الكارب ــبيه  ش ــؤ  التكاف

بعظمي. 
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كم كنا حمقى نحن بعض الشعراء الشباب - سابقاً طبعاً - قبل أكثر من ٢٠ عاماً، حني كنا نلتقي بالناقد العراقي عبد اجلبار داود البصري (١٩٣٠ 
- ٢٠٠٢) في املؤمترات، ونتابع أوراقه النقدية لنخرج بانطباعاتٍ سطحية عن وعي ذلك الناقد الكبير، الذي كنا جنهل حجمه املعرفي والنقدي، فنبدأ 
نكيل له التهم بالتخلف وعدم مواكبة احلداثة، وبأنه ناقد انطباعي، علماً أنه كان يشخص النقاد االنطباعيني، فمثالً كان يقول عن مارون عبود إنَّه 
ناقد انطباعي بامتياز، وإنَّ املنهج االنطباعي لم يتبلور في نتاج ناقد مثلما هو في نتاج مارون عبود دون منازع، ومن ثم يورد رأياً ملارون عبود حول ديوان 

ا احلنطة فعراقية».. «خفقة الطني» لبلند احليدري يقول فيه: «الصوت صوت يعقوب وإنْ كان اللمس ملس عيسى... الرحى سورية وأمَّ
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شوقي كريم حسن
ال تنسَ االنتهاء من لعبة املوت، فلقد 
ــافات  ــرت املس ــت، واختص ازف الوق
ــني ظهرانيها،  ــي علقت امانيك ب الت
ــورك غير اجملدي،  ــار منح حض اختص
لعبا تتكرر كلما، كرر الوقت لعبته، 
ــكل  ــه بعذل، يش ــرط ميطر دم املش
ــدأ يفقد  ــاض الذي ب ــر عند البي دوائ
ــد ميسك بقوة ذئب ذيل  هدوءه، اجلس
ــل ماء،  ــيح االن مث ــوده الذي يس وج
ــبه  ــرث ملوته الذي ال يش ال احد يكت
ــتك  ــوت، االنابيب، ولفائف البالس امل
الشفيف اخلانقة حلركة يديك تدالن 
ــل باضطراب  ــد يغتس على ان اجلس
موته، يلقي الطبيب، املشرط بشيء 
ــن االنزعاج والريبة، الن ثمة الكثير  م
ــا يلبث ان  ــركام ازاح، لكنه م ــن ال م
يتكاثر رافعا رايات االحتجاج، اجلسد 
املسجى غصبا، هو الذي يحتج فيما 

ــالص من بني براثن  ــن القلب ان اخل ام
ــتحيال،  ــوش اخلوف بات امرا مس وح
ــني، حاول  ــه ملرة او مرت ــص نفس فرغ
االفالت من قبضة االواني التي حولته 
ــاظ مملوءة بالهواجس  الى كومة انق
ــرارات، ال عتب اآلن، وال قدرة على  والف
ــظايا العوالم واالزمنة، كل  ابقاء ش
ــت االن  ــلكها بات ــوات التي س اخلط
ــرث لوجودها  ــة، ال يكت ــظ نفاي مح
ــة.. ما  ــوب املهمل ــا القل ــد، أيته اح
ــاة جافة، غير  ــه من حي ــذي تبغين ال
ــا.. أيتها  ــى اجتياز عذاباته قادرة عل
ــاه يتذكر  ــية، من عس القلوب املنس
ــياحتها؟  ــي ادمنت س ــات الت الطرق
كيف ميكنك اجتياز هذا االرتباك من 
اجل الوصول الى ما كنت عليه،يبدو 
االمر مستحيال.. وحني تأخذ القلوب 
ــا ان تعلن  ــتحيل عليه مديات املس
ــالمها، قليال يتزحزح اجلسد،  استس
ــة بالزرقة،  ــف املعجون ــه االك تدفع
ــق تنهدة  ــي الذي اطل ــم الرائ يبتس
ــاعده وقد  ــاح. وتلفت ليجد مس ارتي
اتخذ هيأة املهاجم الذي ال يريد ترك 

ــق لبصمات  ــة دون توثي تلك اللحظ
ــني كان  ــه ح ــر خطوات ــه، ج اصابع
القلب محبوسا، صافنا، يراجع مأمت 
ايامه، اللحظة نبش، واللحظة فتق 
ملنابر من اخلطب والركض وراء سراب 
ــيء،  ــق.. يقول الذي بيده كل ش القل
ــالد ان تغني له-ال  ــيت الب والذي نس
ــق يوصلك الى  ميكنك الفرار.. الطري

حيث اخترت انا.. !
-أنت تعذبني.. طريقي رسمته أنا وال 

اريد غيره!!
ــت تصاحب رغباتي لتيمكن  -هنا وأن
ــاص بك.. كل  ــك طريق خ ان يكون ل
ــاتها  مش ــدد  واح ــا  اراه ــات  الطرق
ــول  الوص ــب  يتوج ــي  الت ــات  والغاي

اليها!
ــالن العصيان،  ــرأس فكرة اع تراود ال
ــه فكرة ان  ــروب صوب مدن متنح اله
ــه اخلاص،يضحك الذي  ــون له درب يك
ــوة  ــك ،بق ــيء.. يضح ــرف كل ش يع
ــا كل رغبات  ــرف امامه ــة جت عاصف
املنتظرين، ثمة رغبة واحدة هي التي 
ــم قلوب اجلميع؟ رغبة  يجب ان توش

ــية  ــاد الى مدافن منس تقود االجس
ــارى تأمها الذئاب والكالب  عند صح
ــاعد-انظر هذه  املس يقول  السائبة، 
ــة ال تريد احملو؟ يحدق  البقعة االصف
ــال وكأنه يقرأ  ــرط طوي صاحب املش
ــجال، القلب امليت كذبا، تتسارع  س
ــر خارج  ــه طف ــو ان ــود ل ــه، ي نبضات
ــم يعد يتحمل  ــذه العوالم التي ل ه
هذياناتها، ليلة جيء بالفراغ لتصنع 
االمهات منه نواعي، ونواحات، وغربان 
ــو معلقا بني، اخلطوة  انتظار، كان ه
ــرى باجتاه القبول  باجتاه الرفض، واخ
واخلنوع والرضا، يقول اجلسد- مثلك 

ال يجب ان يقول ال؟
ــت اليه مثلك  ــول القلب- ال تنص يق
ــه الكثير من  ــتكون ملالمح رفض س

احلكايات واجلوامح والضحكات؟
ــا الى  ــت تدفع بن ــد- أن ــول اجلس يق
ــات تتحدث..  ــة.. عن اي حكاي الهاوي
عالم مملوء حد التخمة بكل ما ميكن 
ــت االنصات الى هذا  تصوره.. اما ملل
الهذر الذي زيف ايامك واحال لياليك 
ــض عينيك  ــوم، تغم ــى زقنبوت ن ال

ــل تنعق دون  ــط بوم اخلراب، تظ فتح
استكانة، دون حلظة حلم، ما مينحه 
ــنواتك  نعيق البوم، يظل مرافقا لس
ــرط محو  كلها، يحاول صاحب املش
ــا يتعارض ووجود  ــا ال يرغب فيه، م م
ــن  ــار، لك ــل االنتظ ــذي م ــد ال اجلس
ــم  ــوه ان ال يفعل.. الوش القلب يرج
الفاقع الذي يراه االن هو مصدر جنون 
ــد الوحيد.. هل ميكن ان تصدق  اجلس
ــد  ــب مجنون ال يصاحبه جس ان قل
ــد يتحول الى ما  ــر مخبول.. جس فائ
ــاعة يريد.. املسافة  ــاء القلب س يش
ــدت بحجم  ــافة غ تنغلق اآلن، املس
ــأ قلق  ــب يتقي ــن وترق ــني زرقاوي كف
ــمة، ود  اللحظة التي قد تكون حاس
ــوب القلب، لو انه  ــد لو قفز ص اجلس
ــاه وفر غير أبه فكرة املوت  حمل بقاي
ــوال تلك  ــتحوذت عليه ط ــي س الت
ــابها  ــي ال يعرف حلس ــاعات الت الس
ــني يديه، مجتازا  ــا، يحمل قلبه ب درب
ــة، خطواته يالزمها  ــة الثلجي البواب
التعثر،واجلنون، يقول القلب- إلى أين 

تراك ذاهب؟

بغداد / البينة الجديدة
التقى وزير الثقافة والسياحة 
ــر  ــد األمي ــور عب ــار الدكت واآلث
االول  ــس  ام ــوم  ي ــي،  احلمدان
ــق  ــني ٨ / ٧ / ٢٠١٩، الفري االثن
ــؤوالً  الذي كان مس ــي  اإلعالم
ــات مؤمتر  ــة فعالي ــن تغطي ع
ــي العاصمة  ــراث العاملي ف الت
ــهم  ــو وعلى رأس ــة باك األذري
ــيد  مدير الفريق اإلعالمي الس
باسم الزاملي، حيث أثنى على 
ــرة التي بذلت  جهودهم الكبي

وأثمرت جناحاً  التغطية،  خالل 
ــبق  ــتوى الس كبيراً على مس
واجلودة الفنية اإلعالمية.وتقدم 
ــة اللقاء،  ــي بداي ــي ف احلمدان
ــق  للفري ــان  واالمتن ــكر  بالش
ــة  ــراد برئاس ــن ٨ أف ــف م املؤل
املتمثلة  ــم  جلهوده ــي،  الزامل
بالعمل ضعف ساعات العمل 
ــرعة  ــمي، وباجلودة والس الرس
املطلوبتني، معرباً عن دهشته 
ــذي مت حتقيقه  مبدى النجاح ال
ــار  من قبل أعضاء الفريق. وأش

إدراج  أن  ــى  إل ــاء،  اللق ــالل  خ
مدينة بابل األثرية على الئحة 
مت  ــر  أم ــو  ه ــي،  العامل ــراث  الت
تأجيله ٥ مرات منذ عام ١٩٨٣ 
ــا احلالي  ــى إجنازه في عامن حت

ــل  ــن قب ــتركة م ــود مش بجه
الفريق الوطني العراقي واسع 
ــى أن الهدف  ــل، الفتاً إل التمثي
ــيح  ــو ترش ــوزارة ه ــادم لل الق
ــاً لضمها على  ــاً أثري ٢٠ موقع

والتي  العاملية،  ــراث  الت الئحة 
ومدينة  النمرود  ــمل قصر  تش
ــالم  الس وادي  ــرة  ومقب ــر  نف
ــن املواقع الطبيعية  وغيرها م
والتراثية.وأكد الوزير في نهاية 
ــتمرار  اللقاء على ضرورة االس
ــق  وحتقي ــاد  اجل ــل  بالعم
ــع  لرف ــتمرة  املس ــات  النجاح
ــم العراق عالياً في جميع  اس
ــن جانبه  م ــة.  الدولي ــل  احملاف
ثمن الزاملي هذه االلتفاتة من 
السيد الوزير، موضحاً االندفاع 

العالي العضاء الفريق والعمل 
ــاعات متاخرة من الليل  الى س
ــتعرضاً  طيلة أيام املؤمتر ومس
ــي  ف ــق  الفري ــاء  أعض ادوار 
ــدم  .وتق ــة  والتغطي ــة  املتابع
ــة اللقاء،  ــي بداي ــي ف احلمدان
ــق  للفري ــان  واالمتن ــكر  بالش
ــة  ــراد برئاس ــن ٨ أف ــف م املؤل
املتمثلة  ــم  جلهوده ــي،  الزامل
بالعمل ضعف ساعات العمل 
ــرعة  ــمي، وباجلودة والس الرس

املطلوبتني، 

 عبـد اجلبــار داود البصـري
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

م/ (تـمــديـــــــد)
َّـ    ٢٩٩١) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــاً  إلحاق
أول  ــالن  بإعـــــ ــة  الخاص  (٢٠١٩/٦/١٩
ــروع (إنشاء  للمناقصة ١١/ بلديات  ٢٠١٩ مش
ــدودي اُّـ الطريق  ــذ الح ــن اِّـنف ــارع حولي م ش
ــريع بطول ٧,٥ كم). نود أن ننوه اُّـ تمديد   الس
ــوم االربعاء  ــاله ليكون ي ــد غلق اِّـناقصة اع موع
ــاعة ١:٠٠ ظهراً  ــادف ٢٠١٩/٧/١٧ الس اِّـص
ــاعة  ــوم االربعاء ٢٠١٩/٧/١٠ الس ــدالً من ي ب

١٢:٠٠ ظهراً.
اِّـهندس محمد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ِّـحافظ البصرة

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

م/ تـنـويــــــــــه
إلحاقاً بكتبنا الخاصة بإعـــــالن مناقصات قطاع اِّـاء 
وقطاع اِّـجاري نود أن ننوه اُّـ اعتماد االنابيب اِّـنتجة 
ــذة والتي  ــاريع اِّـنف ــرة للمش ــل البص ــاً َّـ معام محلي
ــاري واِّـياه  ــني لنقل مياه اِّـج ــن أنابيب بولي اثل تتضم
ــى أن يكون اِّـنتج من  ــاردة ١٠٠  HDPE  PE عل الب
ــودة (االيزو)  ــهادة الج ــة الجيدة وحائزاً على ش النوعي
وشهادة التقييس والسيطرة النوعية ويكون ذلك شرطاً 
رئيسياً َّـ استخدامها وضمن اِّـواصفات اِّـعتمدة  لدى 
ــتناداً اُّـ قرار مجلس محافظة  ــتفيدة اس الدوائر اِّـس
ــا  ــغ الين ــم ٦٣٩ َّـ ٢٠١٩/٤/١ واِّـبل ــرة اِّـرق البص
بكتاب قسم التخطيط واِّـتابعة ذي العدد ٢٩٣٣ َّـ 

.٢٠١٩/٧/٤
الحقوقي / اياد كاظم مبارك 

مدير العقود الحكومية
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

م/ تـنـويــــــــــه
ــدد ٣٤٤٤ َّـ ٢٠١٩/٧/٨  ــاً بكتابنا ذي الع إلحاق
ــة ٣٠/ بلديات/  ــاص بإعـــــالن اول للمناقص والخ
ــيع  ــروع تأهيل وتوس ــروع (تنفيذ مش ٢٠١٩ مش
ــن جهة  ــل البصرة م ــارة مدخ ــجري وإن ــر وتش وتطوي
ــري). نود  ــريع اُّـ بوابة الزب ــق الس ــن الطري ــري م الزب
ــةً ليكون    ــروع  كتاب ــة اِّـش ــل كلف ــوه اُّـ تعدي أن نن
ــار   ــرون  ملي ــة  وعش (٢٤،٨٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربع
ــي  بدالً من  ــون دينار عراق ــون ملي ــة وثمان وثمانمائ
(٢٤,٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ) عشرون  مليار  وثمانمائة 

وثمانون مليون دينار عراقي. 

الحقوقي / إياد كاظم مبارك
مدير العقود الحكومية

العدد:٣٤٧٥                                                        التاريخ: ٩ /٢٠١٩/٧
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وفي  عشر  الثاني  الشهر  بداية  في   
السنة االولى لثورة 14 متوز 1958كلفني 
الزعيم عبد الكرمي قاسم بان اذهب  الى 
مديرية االشغال العسكرية وارجو آمرها 
املؤجرة  الدار  الى  معي  ضابط  بارسال 
العلوية  منطقة  في  الزعيم  قبل  من 
مبنى  امام  تقع  املديرية  وكانت  (كرادة) 
وكان  امليدان  منطقة  في  الدفاع  وزارة 
الغرض من اصطحاب الضابط املهندس 
هو اجراء كشف مستعجل لغرض بناء 
لكي  املؤجرة  الدار  كراج  في  (سقيفة) 
واخملصصة  احلكومية  السيارة  نحمي 
للزعيم من االمطار والتقلبات املناخية. 
وفعالً ارسلت املديرية ضابطاً مهندساً 
يتسنى  وال  فاضل  اسمه  نقيب  برتبة 
لي ذكر اسم ابيه وبعد اجراء الكشف 
املوقعي في كراج الدار املؤجرة من قبل 
الزعيم مت تزويدي بكشف موقعي بسيط 
عراقيا  دينارا   (60) مببلغ  الكلفة  وقدرت 
وقد  السقيفة  الكمال  وعمل)  (كرستة 
وبدوره  الزعيم  الى  الكشف  سلمت 
العسكرية  احلسابات  الى  كتاباً  كتب 
صرف  شهادة  باصدار  فيه  يطالبها 
مببلغ 60 دينارا لغرض بناء السقيفة مبا 
فيها قيمة املواد والعمل . وبعد فترة من 
الزمن جاء جواب احلسابات العسكرية 
الى مكتب الزعيم وهو االتي وهنا بيت 
القصيد : (بعد دراسة الطلب ومفاحتة 
على  املوافقة  حتصل  لم  املالية  وزارة 
صرف املبلغ لكون املوازنة مت ارسالها الى 
مجلس الوزراء وسوف ينظر بالطلب في 
حسابات  ضمن  املقبلة  السنة  بداية 
لوزارة  العاملة  احلسابات  مديرية 
يصدر  ولم  الزعيم  ينفعل  لم  الدفاع).. 
ذلك  بامكانه  وكان  بالتنفيذ  امر  اي 
بحكم موقعه املتقدم في الدولة (رئيس 
احد  في  الكتاب  حفظ  وامنا  الوزراء) 
كتب  ان  بعد  (مجرات)  املنضدة  دواليب 
اسبوع  مرور  وبعد  (حفظ)  عبارة  عليه 
الشهري  راتبه  الزعيم  تسلم  وعندما 
يتسلم  كان  لكونه  ديناراً   (440) وقدره 
ما  او  اجليش  في  زعيم  راتب  استحقاق 
على  يوافق  ال  وهو  (عميد)  االن  يعادل 
تسلم راتب رئيس الوزراء علماً بانه من 
لكنه  ذلك  يستحق  القانونية  الناحية 

بـــــى  يأ
الشعب،  اموال  على  حريصا  كونه 
املهم ان الزعيم ارسل في طلبي ثانية 
واعطاني مبلغاً قدره 60 ديناراً من راتبه 
وقال لي : (ابني شاكر اخذ احلداد واملواد 
استصحبت  وفعالً  السقيفة)  واعمل 
من  شراؤها  مت  التي  املواد  مع  احلداد 
منطقة السباع في بغداد والتي تقع بني 
شارعي الكفاح والشيخ عمر واكملت 
املهمة في اليوم نفسه وعند اجتماعه 
الوزراء  مع  الدفاع  وزارة  مقر  في  ليال 
وكان بينهم وزير املالية يومذاك (محمد 
حديد) لم يعاتبه الزعيم ولم يتطرق الى 
مدير  مع  احلال  وكذلك  املذكور  الطلب 
االستاذ  اخي   .. العسكرية  احلسابات 
اليوم  العراق  : في  عبد احلميد الصائح 
الكثير من الكفاءات والنزيهني والكثير 
شعبهم  يحبون  وممن  اخمللصني  من 
الدنيا  في  املراقب  اجلبار  اهللا  ويخشون 
واحملاسب في االخرة واحلمد هللا على كثرة 
اقول  ما  على  واهللا  العراق  في  اخليرين 

 . شهيد
ايثار  فيها  التي  الثانية  القضية  اما 
وبناء  االرض  تخصيص  فهي  وتضحية 
جامعة بغداد، ففي السنة االولى لقيام 
نهاية  في  وبالضبط   58 متوز   14 ثورة 
الزعيم  قرر  (ايلول)  التاسع   الشهر 
االرض  استطالع  قاسم  عبدالكرمي 
االختصاصيني  من  نخبة  مع  بنفسه 
لتثبيت  العاصمة  امني  بينهم  ومن 
بغداد  جامعة  بناء  ألجل  االرض  موقع 
وعند وصولنا الى ضاحية (اجلادرية) التي 
مدينة  من  اجلنوبي  املنعطف  في  تقع 
بغداد العاصمة وقد مت اختيارها بالفعل 
جلامعة  مركزاً  لتكون  الزعيم  قبل  من 
بغداد وتقام عليه ابنية اجلامعة االولى 
شاهد  قد  الزعيم  كان  وقد  العراق  في 
وامتاز  جوالته  احدى  في  جواً  املوقع 
موقع اجلامعة بجمال الطبيعة وطيبة 
املناخ كونه يجاور نهر دجلة اخلير الذي 
شبه  وهي  جهات  ثالث  من  يحيطها 

العاصمة  توسع  احتساب  ومت  جزيرة 
انها  حقيقة  ومراعاة  مستقبالً  بغداد 
بناء  مع  تختلط  فلن  توسعت  مهما 
عن  البعد  يتحقق  وبذلك  اجلامعة 
اجلسر  وان  املدينة  وضجيج  الضوضاء 
الذي كان مقرراً له ان ينشأ في منطقة 
موقعها  يربط  سوف  الشرقية  الكرادة 
اي موقع اجلامعة بقلب العاصمة بغداد 
ما يسهل الوصول اليها. ان احلديث عن 
تخصيص ارض اجلامعة اعادني الى زمن 
البار  العراق  ابن  به  يتصف  الذي  االيثار 
بينما  انه  والسبب  قاسم  الكرمي  عبد 
كنت واقفاً بجانب الزعيم سمعت امني 
الزعيم:  اذن  في  يهمس  بغداد  عاصمة 
هذه  في  لك  داراً  تبني  ال  ملاذا  (سيدي 
فاجابه  والصحية)  اجلميلة  املنطقة 
الزعيم : (انني سوف اخصصها البنائي 
شرعاً  مني  احق  فهم  الطلبة  وبناتي 
وقانوناً بها )  سكت على اثر ذلك امني 
العاصمة ولم يعقب على قول الزعيم.. 

مما  متاماً  العكس  واشاهد  اكتب  انني 
بعض  تصرف  من  حدث  وما  يحدث 
املسؤولني بالعهد املباد وحاضراً من خالل 
(االثرة)  الشخصية  املنفعة  تفضيل 
على املنفعة العامة .. ارجو من اهللا جل 
العراقيون  املسؤولون  يتعظ  بان  وعال 
وسلوكيات  تصرفات  من  ويتعلموا 
العراق  الذي قال فيه شاعر  الرجل  هذا 
مهدي  محمد  املرحوم  االكبر  والعرب 
قائداً  فكان  الرجل   ، الرجل   : اجلواهري 
ناجحاً وابناً باراً لشعبه ومنصفاً وعادالً 
وكان  املقدرة  عند  ومسامحاً  ونزيهاً 
المته  ومخلصاً  العراق  شعب  يحب 
العربية واالسالمية واخليرين في العالم 
(ابو  لقب  يحمل  وهو  استشهد  وقد 
الفقراء) .. ارجو من شعب العراق وقادته 
اليوم االقتداء بهذا الرجل واني اتساءل 
من  واملنصفني  الطيبني  جميع  ومعي 
شعب العراق: هل يجوز قانوناً وشرعاً ان 
يقتل هذا الرجل غدراً ومن دون محاكمة 

وما   1963 شباط   8 في  اسود  بانقالب 
االنقالب  هذا  على  يطلق  ان  يؤسف 
القدر  ان  واقول  الثورات)  (عروس  وصف 
وحده واخليانة والعمالة لألجنبي كلها 
ان  على  اخلونة  هؤالء  ساعدت  عوامل 
ينجحوا في انقالبهم االسود ويختاروا 
البديل وهو (العقيد احمد حسن البكر) 
وان هذا البديل دخل السلك العسكري 
وذلك  بالكفاءة  وليس  (الوساطة)  بـ 
احد  مخلص  مولود  املرحوم  بوساطة 
وزراء العهد امللكي وهو من بيت الشاوي 
ويخص اهالي تكريت بالنسب والقرابة. 
وان الشهيد عبدالكرمي قاسم عفا عن 
املرحوم (مولود مخلص) ألنه كان اميناً 
ونزيهاً ولم يتخذ اي اجراء قانوني ضده.. 
يكون  جعله  وحده  القدر  ألقول  اعود 
العراق  وزراء  رئيس  ملنصب  البديل  هو 
منصب  اي  يتسلم  لم  البديل  هذا  وان 
قيادي في اجليش سابقاً عكس الزعيم 
امللكي  العهد  في  له  منصب  اخر  وان 
تسلم  وعند  املسيب  حماية  امر  هو 
البكر منصب رئيس الوزراء منح نفسه 
بالسلم  رتبة  اعلى  وهي  مهيب  رتبة 
القائد)  (االب  لقب  وكذلك  العسكري 
ولكن هذا الرجل كان همه االول واالخير 
واغناماً  ابقاراً  تضم  التي  مزرعته  هو 
بالعائلة  اخلاصة  القضايا  ايضاً  وهمه 
واالقرباء وان اخر ما يفكر به هو شعب 
وبعض  العراقيون  يلقبه  وكان   .. العراق 
املسؤولني بـ (ابو الهوش) وانه جاء ليكون 
بديالً عن الشهيد عبدالكرمي قاسم ابو 
الفقراء الذي كان عسكرياً محترفاً وكان 
من االوائل وخريج كلية االركان وآمر لواء 
عراقي  وبطل  الظروف  اصعب  في  بارز 
وفياً  وبقي  في معارك فلسطني  وعربي 
العسكري حتى وصل  بالتدرج  وملتزماً 
قبل  استشهاده  قبل  فريق  رتبة  الى 
شهر تقريبا وضمن االستحقاق والقدم 
الزعيم  الشهيد  اهللا  رحم  العسكري 

عبدالكرمي قاسم.

اللواء اِّـتقاعد 
شاكر محمود العزاوي 

 امر حماية الزعيم الشهيد 
عبدالكريم قاسم

(                                              )  تعيد نرش موضوع مفهوم املوازنة يف زمن الزعيم الشهيد عبدالكريم قاسم 

لتطلع عليه احلكومة والربملان احلايل والشعب العراقي املظلوم
بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــر  ــد للمرة الثالثة نش ــة اجلديدة تعي البين
ــهيد الزعيم  ــة الش ــر حماي ــات آم مقترح
ــر الصامدين اللواء  ــم  واخ عبد الكرمي قاس

املتقاعد شاكر محمود العزاوي.
احلرص على اموال الشعب العراقي في عهد 

الشهيد عبد الكرمي قاسم 
االخ رئيس جمهورية العراق احملترم 

االخ رئيس وزراء جمهورية العراق احملترم
ــواب جمهورية العراق  ــس مجلس ن االخ رئي

احملترم
ــة (ابناء  ــي صحيف ــاال ف ــت مق ــبق وكتب س
ــراق البار  ــرص ابن الع ــدة) الغراء على ح ــة اجلدي ــي) (البين ــعب العراق الش
ــم ووزير ماليته في احملافظة على اموال الشعب  ــهيد عبد الكرمي قاس الش
العراقي وكيفية الصرف ومخافة اهللا تعالى املراقب في الدنيا واحملاسب في 

لع ابناء الشعب العراقي على ذلك . االخرة وذلك لكي يطّ
اني باسم الشعب العراقي النبيل واملظلوم اخاطب ثلة من حكماء العراق 
ــني واالمناء واملضحني والنجب واخص منهم بالذكر (ارجو العفو  من اخمللص

عن النسيان عن امثالهم) 
ثلة حكماء الشعب العراقي

ــابندر واالخ ميثاق  ــد االبيض واالخ عزت الش ــن العلوي واالخ احم االخ حس
قنبر واالخ عبد احلميد الصايغ واالخ جنم الربيعي واالخ عقيل الناصري واالخ 
ــالل زاير واالخ علي عماد  ــور احلمداني واالخ حميد عبد اهللا واالخ صباح ع ان
واالخ احمد مال طالل واالخ محمد االدهمي واالخ هيثم اجلبوري واالخ قتيبة 
ــدي واالخ هادي الطائي واالخ  ــن  املاج اجلبوري واالخ اوس البرهان واالخ حس
ــتار واالخ كاظم املوسوي  هارون محمد واالخ اياد العناز واالخ عمر عبد الس
ــومري وكاكا كفاح محمود وكاكا هيوا املفتي  واالخوات  ــني الس واالخ حس
ــي واالخت االء  ــروق العبايج ــالت االخت ماجدة التميمي واالخت ش الفاض

الطالباني واالخت بتول قاسم واالخت هناء ادور.
اخوتي االفاضل واخواتي الفاضالت  

ــتفادة  ــوله االمني محمد (ص) االس ــتحلفكم باهللا العلي العليم ورس اس
ــرال صيني خالل مكوثي  ــرأت كتابا مؤلفه جن ــبق وق من جتارب التاريخ وس
ــجن نقرة السلمان وهو يكتب عن كافة الثورات في العالم والدروس  في س
ــي هذا الكتاب هي  ــلبية اما احلكمة ف ــتحصلة االيجابية منها والس املس
ــب اخوتي واخواتي  ــره) وعليه فاني اخاط ــم يتعظ بتجارب غي ــان من ل (جب
ــعب العراقي واالخ رئيس الوزراء  اخي ان كنت جادا وتخاف اهللا  حكماء الش
ــرك واكتب على  ــك تخصيص اقرب الغرف الى مق ــعبك فارجو من وحتب ش
ــورة منهم  ــعب العراقي وخذ بنصيحتهم واملش ــاب غرفة حكماء الش الب
ــكري او قائد  ــة  تصويت  عند اختيار اي وزير او مدير عام او قائد عس بطريق
ــبق هذا االجراء  ــتقلة ويجب ان تس ــاء الهيئات املس ــي او محافظ رؤس امن

باالتي 

ــواب العراقي ملدة  ــس الن ــد مجل ١. جتمي
سنتني.

٢. جتميد مجالس احملافظات ملدة سنتني.
ــم  ــم ومخصصاته ــص رواتبه ٣. تخصي
ــى وزارة املالية  ــرة ١ و٢ ال ــورة بالفق املذك
الجل احتواء العاطلني من ابناء الشعب 
ــيب في  ــي بعد صدور اوامر التنس العراق
دوائر الدولة وارجع الى طلبي باالستفادة 

ــة احلديثة هو اجلنرال  ــر بان باني الواليات املتحدة االمريكي ــن التاريخ واذك م
ايزنهاور  والذي بنى فرنسا واعاد لها مجدها هو اجلنرال ديغول والذي ساهم 
ــهيد اجلنرال جعفر العسكري ٤. ولو سلم الشهيد  في بناء العراق هو الش
اجلنرال عبد الكرمي قاسم من الغدر واخليانة في مؤامرة ٨ شباط ١٩٦٣ لكان 
ــا اليوم نتنافس في ذيل قوائم  ــا او املانيا ولكنن العراق اليوم يضاهي فرنس
ــودان  ــدول ونتنافس على املؤخرة مع الصومال وجنوب الس ــة من ال املتخلف
ــبابها وجتارب شيوخها  ــابقا تبني االمم نهضتها على اكتاف ش وقد قيل س
ــعبي النبالء  ــالمي الى ابناء ش ــل وحتيتي وس ــك اخي الفاض ــالم علي والس

واملظلومني 
اللواء اِّـتقاعد 

شاكر محمود العزاوي 
امر حماية الزعيم واخر الصامدين 

والذي يستحق راتب فريق اعتبارا من ٢٠١٠/٢/٨ 

* اللواء اِّـتقاعد 
شاكر محمود العزاوي

للمرة الثالثة

  عبد الكرمي قاسم يفتتح أحد املشاريع اجلديدة عام ١٩٥٩  عبد الكرمي قاسم يفتتح أحد املشاريع اجلديدة عام ١٩٥٩
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قضايا النهوة لم تعد مقتصرة على 
املناطق الريفية والبدوية، بل انتشرت 
ــر من محافظات العراق، ال  في الكثي
ــبب  ــط واجلنوب وتتس ــيما الوس س
ــم قتل في  ــوة» بجرائ ــاً «النه أحيان
ــاة أو ذووها لهذا  ــال مخالفة الفت ح
ــلطة القضائية  ــاول الس العرف.وحت
ــى  ــيطرتها عل ــط س ــة بس العراقي
ــراً، احملاكم  هت أخي ــائر، إذ وجّ العش
ــة  ــى جرمي ــكام عل ــديد األح بـ»تش
ــا  واعتبرته ــائرية)،  العش ــوة  (النه
ــب مبوجب قانون  فعالً إرهابياً يحاس
اإلرهاب»، مبينة وبحسب  مكافحة 
ــة جمللس  ــاء التابع ــة القض صحيف
القضاء األعلى، أنّ القرار «ينص على 
ــبة كل من يقوم بهذا العمل  محاس
وفق املادة الثانية من قانون مكافحة 
.«٢٠٠٥ ــنة  لس  ١٣ ــم  رق ــاب  اإلره

ــم  ــوة ل ــا النه ــت أنّ «قضاي وأوضح
ــى املناطق الريفية  تعد مقتصرة عل
والبدوية، بل انتشرت في الكثير من 
محافظات العراق، ال سيما الوسط 
ــدة أنّ «الظاهرة لم  ــوب»، مؤك واجلن
ــد والوعيد، بل  ــى التهدي تقتصر عل
ــتخدام األسلحة من  وصلت إلى اس
أجل منع النساء من الزواج من رجال 
أحمد  ــرى  ــن قبيلتها».وي م ــوا  ليس
جاسب الساعدي، قاض أول مبحكمة 
الكرادة  ــي  ف ــخصية  الش ــوال  األح
ــرورة لـ»العمل  ــداد، أنّ هناك ض ببغ

ــي  االجتماع ــي  الوع ــر  نش ــى  عل
ــذه  ــلبية ه ــف س ــي، وكش والثقاف
ــات  ــالم ومنظم ــر اإلع ــرة عب الظاه

اجملتمع املدني، واجلهات االجتماعية 
ــة»،  ــات الديني ــائر واملؤسس والعش
أنّ  ــاء»،  «القض ــة  لصحيف ــاً  مبين

«املستوى الثقافي والبيئة الصاحلة 
املتعلمة لهما أثر كبير في انحسار 
ــاً للتقليد،  ــار الظاهرة».ووفق وانتش

جز» عشائرياً لقريبها  فإنّ الفتاة «حتُ
ــزواج منها، حتى في  الذي يرغب بال
حال رفضها أو رفض ذويها تزويجها 

ــائر األخرى  ــزم العش ــه، بينما تلت ل
ــرأة إالّ  ــة أي ام م خلطب ــدّ ــدم التق بع
ــى موافقة من  ــال احلصول عل في ح

ــك فتكون هناك  أقاربها، وعكس ذل
ــائرية، األمر الذي تسبب  معارك عش
ــات من الزواج  ــع الكثير من الفتي مبن

ــد ال ميكنهن  ــاراً ق ــن أعم ــى بلغ حت
ــادل، وهو  ــول أبو ع ــزواج فيها.ويق ال
أحد أهالي محافظة ميسان (جنوبي 

ــام بالنهوة  ــن أخي ق ــراق) إنّ «اب الع
ــتُ تزويجها  ــي رفض ــى ابنتي الت عل
لها بسبب الفارق الثقافي، فهو لم 

يكمل تعليمه االبتدائي، بينما ابنتي 
ــتير  ــهادة املاجس ــة على ش حاصل
ــم»، مبيناً  ــلك التعلي وتعمل في س

م  ــل تقدّ ــا في العم ــد زمالئه أنّ «أح
ــن أخي، وحاولنا  خلطبتها، ومنعه اب
ــوة،  ــرك النه ــه بت ــط وإقناع التوس

ــع الزواج».وأكد، «مرّ  لكنّه رفض ومن
على ذلك أكثر من ١٥ عاماً، وقد جتاوز 
ــنة ولم أستطع  عمر ابنتي الـ ٤٠ س
ها  ــن عمّ ــزوج اب ــا ت ــا، بينم تزويجه
ــزواج، بحجة  ــا من ال ــا زال مينعه وم
ــا كامرأة ثانية»،  ــه يريد أن يتزوجه أنّ
ــيراً «القانون لم يحمنا من هذا  مش
ــتطع التخلص من  التقليد، ولم نس
ــلطة األقارب على بناتنا».وبينما  س
تسببت «النهوة العشائرية» مبعارك 
ــائر خالل الفترة السابقة،  بني العش
ــائريون بأهمية  ــب وجهاء عش يطال
تطبيق القانون بالقوة على العشائر 
ــيخ فائق  ــال الش ــه. وق ــة ل الرافض
ــلطة  ــي، انه «يجب على الس الربيع
ــديد العقوبات على  ــة تش القضائي
ــذه الظاهرة، إذ أنّها  كل من ميارس ه
ــرة  ــارك كبي ــوارث ومع ــببت بك تس
ــد أنّ  ــنوات املاضية».وأك ــالل الس خ
ــائر ال تريد أن تغادر  الكثير من العش
ــا  ــن منعه ــد، وال ميك التقالي ــذه  ه
ــلطة القضاء»، مشدداً  منها إال بس
ــات  ــا اجله ــؤولية تتحمله أن «املس
القضائية، وعليها أن تتعامل بحزم 
ــار  ــوة بتطبيق هذه القوانني».يش وق
ــطوتها  ــائر فرضت س ــى أنّ العش إل
على اجملتمع العراقي خالل السنوات 
القوانني  ــف  ــبب ضع ــرة، بس األخي

وسلطة الدولة.

متابعة البينة الجديدة
تسعى السلطة القضائية العراقية إلى العمل على تشريع عقوبات قانونية للحدّ من سلطة العشائر على النساء، وبينما اتخذت قراراً 
ــائرية من  ــر الوعي الثقافي باجملتمع مع العقوبات ملنع الظواهر العش بأن تكون عقوبة «النهوة» وفق قانون اإلرهاب، دعا مختصون إلى نش
ــط واجلنوب، إذ يتم منع  ــائري في اجملتمع العراقي، وخاصة محافظات الوس ــائرية» هي تقليد عش ــيطرة على اجملتمع. و»النهوة العش الس

الفتاة من الزواج برجل من خارج قبيلتها أو خارج حدود العوائل.

@›i@ÚÌÎÜj€aÎ@ÚÓ–Ìä€a@’üb‰Ωa@Û‹«@Òäñn‘fl@Ü»m@%@ÒÏË‰€a@bÌbö”
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عقوبة اإلرهاب .. محاولة قضائية للحد من سلطة العشائر العراقية على النساء
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عبد الستار بريقدار

NO.3222.WED.10.JUL.2019 العدد (٣٢٢٢) األربعاء ٧/١٠/ ٢٠١٩ 

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

جمعية الصالحية التعاونية الخدمية
م/ اعالن

تحية و تقدير
تعلن جمعية الصالحية التعاونية الخدمية عن اجراء اِّـزايدة العلنية للعقارات العائدة لها وفق الشروط التالية:ـ 

١.ان يكون اِّـزايد من سكنة مجمع الصالحية (حصرا) .
٢.ان يكون اِّـزايد لديه كتاب ممارسة مهنة لبعض اِّـحالت.

٣.على كافة الراغبني باالشرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية جلب كافة االوراق الثبوتية معهم.

٤.يتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور الداللية واالعالن والنشر واي مصاريف ادارية.
ــاعة العاشرة صباحا من يوم ٢٠١٩/٧/١٨ وَّـ حالة وجود عطلة  ــكني َّـ تمام الس ــتجري اِّـزايدة العلنية َّـ مقر الجمعية الكائن َّـ مجمع الصالحية الس ٥.س

رسمية تؤجل اِّـزايدة لليوم الذي يلي العطلة الرسمية .
العقارات:ـ

١.محل رقم (٩,٥)السوق الشعبي / القرية الغربية.
٢.مخزن عمارة (٣٩) القرية الشرقية.

٣.فضاء(٤) ومحل رقم (٣) القرية الجنوبية.
.A ٤.محل رقم (٢٩) سنرت

٥.فضاء (١) السوق الشعبي/ القرية الغربية.

فقدان 
ــة  الهوي ــدت  فق
ــن وزارة  ــادرة م الص
ــركة  /الش ــل  النق
ــكك  للس ــة  العام
ــة   العراقي ــد  الحدي
ــي  ــني عل باسم(حس
ــن) فمن يعثر  محس
ــليمها  تس ــا   عليه

للمصدر.

فقدان
فقدت مني الهوية اِّـرقمة 
َّـ   (٨٧٣٦١٦٦٢A)
١٩ / ٣ / ٢٠١٨ الصادرة 
ــة  العام ــة  اِّـديري ــن  م
ــة الكهربائية  ــل الطاق لنق
ــم  باس ــى  ــرات االعل الف  /
ــم  راس ــيف  (س ــدس  اِّـهن
ــاهر) الرجاء  عبد القادر ش
ممن يعثر عليها تسليمها 

اُّـ جهة االصدار. 
مع التقدير

فقدان 
وثيقة مدرسية 

ــة  وثيق ــي  من ــدت  فق
ــم (ايفان  ــرج باس التخ
ــا) الصادرة  مالك طوبي
الفرات  ــة  اعدادي ــن  م
ــاء  فالرج ــة  الصناعي
ــا  عليه ــر  يعث ــن  مم
ــة  جه اُّـ  ــليمها  تس

االصدار مع التقدير.

فقدان مستمسكات

ــكات  فقدت مني اِّـستمس
الوطنية  ــة  البطاق التالية 
اِّـوحدة وهوية صادرة من 
(وزارة اِّـوارد اِّـائية/ دائرة 
ــذ اعمال كري االنهر)  تنفي
 ٢٠١٩/٦/٢٣ ــخ  بتاري
ــا جواد  ــد الرض ــم (عب باس
كاظم) فالرجاء ممن يعثر 
ــليمها اُّـ جهة  عليها تس

االصدار.
مع التقدير

وزارة الصناعة واِّـعادن
الشركة العامة للحديد والصلب 

 البصرة - خور الزبري
م / اعالن مناقصة محلية رقم ٤/م/ح د ص/ ٢٠١٩

نصب اِّـكائن واِّـعدات اِّـكيانيكية والكهربائية ِّـصنع الدرفلة وخدماته الهندسية 
ــركات واِّـكاتب اِّـتخصصة  ــركات وزارة الصناعة واِّـعادن كافة الش ــركة العامة للحديد والصلب احدى ش تدعو الش
ــية )  ــاله (نصب اِّـكائن واِّـعدات اِّـكيانيكية والكهربائية ِّـصنع الدرفلة وخدماته الهندس ــرتاك َّـ اِّـناقصة اع لالش
وحسب اِّـخططات وجدول الكميات التي يمكن الحصول عليها  مع وثائق اِّـناقصة من مقر الشركة َّـ البصرة / خور 
الزبري او مكتب الشركة َّـ بغداد  / مقابل مستشفى السعدون االهلي لقاء مبلغ غري قابل للرد قدره (٢٥٠,٠٠٠) 
ــركة حصرا هو يوم (االحد)  اِّـصادف  ــتالم العطاءات َّـ مقر الش ــون الف دينار ويكون اخر موعد الس مائتان وخمس
٤/ ٢٠١٩/٨ ولغاية الساعة (١٢ ظهرا) وتفتح العطاءات بحضور الراغبني من مقدمي العطاءات الساعة (الثامنة 
والنصف من صباح اليوم التالي للغلق) وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يؤجل الغلق اُّـ اليوم الذي يليه 

مع مراعاة ما يلي:-
١-يرفق مع العطاء ما يلي:ـ

ــكل صك مصدق او  ــة وثالثون مليون دينار عراقي على ش أ - التأمينات االولية بمبلغ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) فقط خمس
خطاب ضمان ألمر الشركة.

ب -وصل االشرتاك باِّـناقصة .
ــم تصنيف  ــركة او هوية تصنيف اِّـقاولني (مجددة نافذة) صادرة من وزارة التخطيط / قس ــيس الش ــهادة تأس ت -ش

اِّـقاولني .
ث -براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب (نافذة) ألمر الشركة + الهوية الضريبية للمشرتك .

ج -االعمال اِّـماثلة مؤيدة من الجهات ذات العالقة.
ح -الحسابات الختامية الخر ثالث سنوات.

خ - يكون العطاء نافذا ِّـدة ال تقل عن (٣) شهر من تاريخ غلق اِّـناقصة .
٢-تقدم االسعار بالدينار العراقي رقماً وكتابة وعلى جدول الكميات اِّـرفق مع وثائق اِّـناقصة.

٣-االسعار نهائية غري قابلة للتفاوض والشركة غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
٤- يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن.

. www.steel-Iraq.com وباإلمكان االطالع على تفاصيل اِّـناقصة على موقع الشركة االلكرتوني
ويكون موعد عقد اِّـؤتمر لإلجابة على استفسارات اِّـشرتكني باِّـناقصة قبل اسبوع من تاريخ الغلق .

مع التقدير.
 اِّـدير العام

وزارة الصناعة واِّـعادن
الشركة العامة للحديد والصلب 

 البصرة - خور الزبري
م / اعالن مناقصة محلية رقم ٥/م/ح د ص/ ٢٠١٩

نصب معدات مصنع الصلب وخدماته الهندسية 
ــركات واِّـكاتب اِّـتخصصة  ــركات وزارة الصناعة واِّـعادن كافة الش ــركة العامة للحديد والصلب احدى ش تدعو الش
لالشرتاك َّـ اِّـناقصة اعاله (نصب معدات مصنع الصلب وخدماته الهندسية) وحسب اِّـخططات وجدول الكميات 
ــركة َّـ بغداد   ــركة َّـ البصرة / خور الزبري او مكتب الش التي يمكن الحصول عليها  مع وثائق اِّـناقصة من مقر الش
/ مقابل مستشفى السعدون االهلي لقاء مبلغ غري قابل للرد قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار ويكون 
اخر موعد الستالم العطاءات َّـ مقر الشركة حصرا هو يوم (الثالثاء)  اِّـصادف ٦/ ٢٠١٩/٨ ولغاية الساعة (١٢ 
ــن صباح اليوم التالي  ــاعة (الثامنة والنصف م ــح العطاءات بحضور الراغبني من مقدمي العطاءات الس ــرا) وتفت ظه

للغلق) وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يؤجل الغلق اُّـ اليوم الذي يليه مع مراعاة ما يلي : -
١-يرفق مع العطاء ما يلي:ـ

ــون مليون دينار عراقي على شكل صك مصدق  ــة وخمس أ - التأمينات االولية بمبلغ (٥٥,٠٠٠,٠٠٠) فقط خمس
او خطاب ضمان ألمر الشركة.
ب -وصل االشرتاك باِّـناقصة .

ــم تصنيف  ــركة او هوية تصنيف اِّـقاولني (مجددة نافذة) صادرة من وزارة التخطيط / قس ــيس الش ــهادة تأس ت -ش
اِّـقاولني .

ث -براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب (نافذة) ألمر الشركة + الهوية الضريبية للمشرتك .
ج -االعمال اِّـماثلة مؤيدة من الجهات ذات العالقة.

ح -الحسابات الختامية الخر ثالث سنوات.
خ - يكون العطاء نافذا ِّـدة ال تقل عن (٢) شهر من تاريخ غلق اِّـناقصة .

٢-تقدم االسعار بالدينار العراقي رقماً وكتابة وعلى جدول الكميات اِّـرفق مع وثائق اِّـناقصة.
٣-االسعار نهائية غري قابلة للتفاوض والشركة غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار.

٤- يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن.
. www.steel-Iraq.com وباإلمكان االطالع على تفاصيل اِّـناقصة على موقع الشركة االلكرتوني

ويكون موعد عقد اِّـؤتمر لإلجابة على استفسارات اِّـشرتكني باِّـناقصة قبل اسبوع من تاريخ الغلق .
مع التقدير.

 اِّـدير العام

وفي  عشر  الثاني  الشهر  بداية  في   
السنة االولى لثورة 14 متوز 1958كلفني 
الزعيم عبد الكرمي قاسم بان اذهب  الى 
مديرية االشغال العسكرية وارجو آمرها 
املؤجرة  الدار  الى  معي  ضابط  بارسال 
العلوية  منطقة  في  الزعيم  قبل  من 
مبنى  امام  تقع  املديرية  وكانت  (كرادة) 
وكان  امليدان  منطقة  في  الدفاع  وزارة 
الغرض من اصطحاب الضابط املهندس 
هو اجراء كشف مستعجل لغرض بناء 
لكي  املؤجرة  الدار  كراج  في  (سقيفة) 
واخملصصة  احلكومية  السيارة  نحمي 
للزعيم من االمطار والتقلبات املناخية. 
وفعالً ارسلت املديرية ضابطاً مهندساً 
يتسنى  وال  فاضل  اسمه  نقيب  برتبة 
لي ذكر اسم ابيه وبعد اجراء الكشف 
املوقعي في كراج الدار املؤجرة من قبل 
الزعيم مت تزويدي بكشف موقعي بسيط 
عراقيا  دينارا   (60) مببلغ  الكلفة  وقدرت 
وقد  السقيفة  الكمال  وعمل)  (كرستة 
وبدوره  الزعيم  الى  الكشف  سلمت 
العسكرية  احلسابات  الى  كتاباً  كتب 
صرف  شهادة  باصدار  فيه  يطالبها 
مببلغ 60 دينارا لغرض بناء السقيفة مبا 
فيها قيمة املواد والعمل . وبعد فترة من 
الزمن جاء جواب احلسابات العسكرية 
الى مكتب الزعيم وهو االتي وهنا بيت 
القصيد : (بعد دراسة الطلب ومفاحتة 
على  املوافقة  حتصل  لم  املالية  وزارة 
صرف املبلغ لكون املوازنة مت ارسالها الى 
مجلس الوزراء وسوف ينظر بالطلب في 
حسابات  ضمن  املقبلة  السنة  بداية 
لوزارة  العاملة  احلسابات  مديرية 
يصدر  ولم  الزعيم  ينفعل  لم  الدفاع).. 
ذلك  بامكانه  وكان  بالتنفيذ  امر  اي 
بحكم موقعه املتقدم في الدولة (رئيس 
احد  في  الكتاب  حفظ  وامنا  الوزراء) 
كتب  ان  بعد  (مجرات)  املنضدة  دواليب 
اسبوع  مرور  وبعد  (حفظ)  عبارة  عليه 
الشهري  راتبه  الزعيم  تسلم  وعندما 
يتسلم  كان  لكونه  ديناراً   (440) وقدره 
ما  او  اجليش  في  زعيم  راتب  استحقاق 
على  يوافق  ال  وهو  (عميد)  االن  يعادل 
تسلم راتب رئيس الوزراء علماً بانه من 
لكنه  ذلك  يستحق  القانونية  الناحية 

بـــــى  يأ
الشعب،  اموال  على  حريصا  كونه 
املهم ان الزعيم ارسل في طلبي ثانية 
واعطاني مبلغاً قدره 60 ديناراً من راتبه 
وقال لي : (ابني شاكر اخذ احلداد واملواد 
استصحبت  وفعالً  السقيفة)  واعمل 
من  شراؤها  مت  التي  املواد  مع  احلداد 
منطقة السباع في بغداد والتي تقع بني 
شارعي الكفاح والشيخ عمر واكملت 
املهمة في اليوم نفسه وعند اجتماعه 
الوزراء  مع  الدفاع  وزارة  مقر  في  ليال 
وكان بينهم وزير املالية يومذاك (محمد 
حديد) لم يعاتبه الزعيم ولم يتطرق الى 
مدير  مع  احلال  وكذلك  املذكور  الطلب 
االستاذ  اخي   .. العسكرية  احلسابات 
اليوم  العراق  : في  عبد احلميد الصائح 
الكثير من الكفاءات والنزيهني والكثير 
شعبهم  يحبون  وممن  اخمللصني  من 
الدنيا  في  املراقب  اجلبار  اهللا  ويخشون 
واحملاسب في االخرة واحلمد هللا على كثرة 
اقول  ما  على  واهللا  العراق  في  اخليرين 

 . شهيد
ايثار  فيها  التي  الثانية  القضية  اما 
وبناء  االرض  تخصيص  فهي  وتضحية 
جامعة بغداد، ففي السنة االولى لقيام 
نهاية  في  وبالضبط   58 متوز   14 ثورة 
الزعيم  قرر  (ايلول)  التاسع   الشهر 
االرض  استطالع  قاسم  عبدالكرمي 
االختصاصيني  من  نخبة  مع  بنفسه 
لتثبيت  العاصمة  امني  بينهم  ومن 
بغداد  جامعة  بناء  ألجل  االرض  موقع 
وعند وصولنا الى ضاحية (اجلادرية) التي 
مدينة  من  اجلنوبي  املنعطف  في  تقع 
بغداد العاصمة وقد مت اختيارها بالفعل 
جلامعة  مركزاً  لتكون  الزعيم  قبل  من 
بغداد وتقام عليه ابنية اجلامعة االولى 
شاهد  قد  الزعيم  كان  وقد  العراق  في 
وامتاز  جوالته  احدى  في  جواً  املوقع 
موقع اجلامعة بجمال الطبيعة وطيبة 
املناخ كونه يجاور نهر دجلة اخلير الذي 
شبه  وهي  جهات  ثالث  من  يحيطها 

العاصمة  توسع  احتساب  ومت  جزيرة 
انها  حقيقة  ومراعاة  مستقبالً  بغداد 
بناء  مع  تختلط  فلن  توسعت  مهما 
عن  البعد  يتحقق  وبذلك  اجلامعة 
اجلسر  وان  املدينة  وضجيج  الضوضاء 
الذي كان مقرراً له ان ينشأ في منطقة 
موقعها  يربط  سوف  الشرقية  الكرادة 
اي موقع اجلامعة بقلب العاصمة بغداد 
ما يسهل الوصول اليها. ان احلديث عن 
تخصيص ارض اجلامعة اعادني الى زمن 
البار  العراق  ابن  به  يتصف  الذي  االيثار 
بينما  انه  والسبب  قاسم  الكرمي  عبد 
كنت واقفاً بجانب الزعيم سمعت امني 
الزعيم:  اذن  في  يهمس  بغداد  عاصمة 
هذه  في  لك  داراً  تبني  ال  ملاذا  (سيدي 
فاجابه  والصحية)  اجلميلة  املنطقة 
الزعيم : (انني سوف اخصصها البنائي 
شرعاً  مني  احق  فهم  الطلبة  وبناتي 
وقانوناً بها )  سكت على اثر ذلك امني 
العاصمة ولم يعقب على قول الزعيم.. 

مما  متاماً  العكس  واشاهد  اكتب  انني 
بعض  تصرف  من  حدث  وما  يحدث 
املسؤولني بالعهد املباد وحاضراً من خالل 
(االثرة)  الشخصية  املنفعة  تفضيل 
على املنفعة العامة .. ارجو من اهللا جل 
العراقيون  املسؤولون  يتعظ  بان  وعال 
وسلوكيات  تصرفات  من  ويتعلموا 
العراق  الذي قال فيه شاعر  الرجل  هذا 
مهدي  محمد  املرحوم  االكبر  والعرب 
قائداً  فكان  الرجل   ، الرجل   : اجلواهري 
ناجحاً وابناً باراً لشعبه ومنصفاً وعادالً 
وكان  املقدرة  عند  ومسامحاً  ونزيهاً 
المته  ومخلصاً  العراق  شعب  يحب 
العربية واالسالمية واخليرين في العالم 
(ابو  لقب  يحمل  وهو  استشهد  وقد 
الفقراء) .. ارجو من شعب العراق وقادته 
اليوم االقتداء بهذا الرجل واني اتساءل 
من  واملنصفني  الطيبني  جميع  ومعي 
شعب العراق: هل يجوز قانوناً وشرعاً ان 
يقتل هذا الرجل غدراً ومن دون محاكمة 

وما   1963 شباط   8 في  اسود  بانقالب 
االنقالب  هذا  على  يطلق  ان  يؤسف 
القدر  ان  واقول  الثورات)  (عروس  وصف 
وحده واخليانة والعمالة لألجنبي كلها 
ان  على  اخلونة  هؤالء  ساعدت  عوامل 
ينجحوا في انقالبهم االسود ويختاروا 
البديل وهو (العقيد احمد حسن البكر) 
وان هذا البديل دخل السلك العسكري 
وذلك  بالكفاءة  وليس  (الوساطة)  بـ 
احد  مخلص  مولود  املرحوم  بوساطة 
وزراء العهد امللكي وهو من بيت الشاوي 
ويخص اهالي تكريت بالنسب والقرابة. 
وان الشهيد عبدالكرمي قاسم عفا عن 
املرحوم (مولود مخلص) ألنه كان اميناً 
ونزيهاً ولم يتخذ اي اجراء قانوني ضده.. 
يكون  جعله  وحده  القدر  ألقول  اعود 
العراق  وزراء  رئيس  ملنصب  البديل  هو 
منصب  اي  يتسلم  لم  البديل  هذا  وان 
قيادي في اجليش سابقاً عكس الزعيم 
امللكي  العهد  في  له  منصب  اخر  وان 
تسلم  وعند  املسيب  حماية  امر  هو 
البكر منصب رئيس الوزراء منح نفسه 
بالسلم  رتبة  اعلى  وهي  مهيب  رتبة 
القائد)  (االب  لقب  وكذلك  العسكري 
ولكن هذا الرجل كان همه االول واالخير 
واغناماً  ابقاراً  تضم  التي  مزرعته  هو 
بالعائلة  اخلاصة  القضايا  ايضاً  وهمه 
واالقرباء وان اخر ما يفكر به هو شعب 
وبعض  العراقيون  يلقبه  وكان   .. العراق 
املسؤولني بـ (ابو الهوش) وانه جاء ليكون 
بديالً عن الشهيد عبدالكرمي قاسم ابو 
الفقراء الذي كان عسكرياً محترفاً وكان 
من االوائل وخريج كلية االركان وآمر لواء 
عراقي  وبطل  الظروف  اصعب  في  بارز 
وفياً  وبقي  في معارك فلسطني  وعربي 
العسكري حتى وصل  بالتدرج  وملتزماً 
قبل  استشهاده  قبل  فريق  رتبة  الى 
شهر تقريبا وضمن االستحقاق والقدم 
الزعيم  الشهيد  اهللا  رحم  العسكري 

عبدالكرمي قاسم.

اللواء اِّـتقاعد 
شاكر محمود العزاوي 

 امر حماية الزعيم الشهيد 
عبدالكريم قاسم

(                                              )  تعيد نرش موضوع مفهوم املوازنة يف زمن الزعيم الشهيد عبدالكريم قاسم 

لتطلع عليه احلكومة والربملان احلايل والشعب العراقي املظلوم
بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــر  ــد للمرة الثالثة نش ــة اجلديدة تعي البين
ــهيد الزعيم  ــة الش ــر حماي ــات آم مقترح
ــر الصامدين اللواء  ــم  واخ عبد الكرمي قاس

املتقاعد شاكر محمود العزاوي.
احلرص على اموال الشعب العراقي في عهد 

الشهيد عبد الكرمي قاسم 
االخ رئيس جمهورية العراق احملترم 

االخ رئيس وزراء جمهورية العراق احملترم
ــواب جمهورية العراق  ــس مجلس ن االخ رئي

احملترم
ــة (ابناء  ــي صحيف ــاال ف ــت مق ــبق وكتب س
ــراق البار  ــرص ابن الع ــدة) الغراء على ح ــة اجلدي ــي) (البين ــعب العراق الش
ــم ووزير ماليته في احملافظة على اموال الشعب  ــهيد عبد الكرمي قاس الش
العراقي وكيفية الصرف ومخافة اهللا تعالى املراقب في الدنيا واحملاسب في 

لع ابناء الشعب العراقي على ذلك . االخرة وذلك لكي يطّ
اني باسم الشعب العراقي النبيل واملظلوم اخاطب ثلة من حكماء العراق 
ــني واالمناء واملضحني والنجب واخص منهم بالذكر (ارجو العفو  من اخمللص

عن النسيان عن امثالهم) 
ثلة حكماء الشعب العراقي

ــابندر واالخ ميثاق  ــد االبيض واالخ عزت الش ــن العلوي واالخ احم االخ حس
قنبر واالخ عبد احلميد الصايغ واالخ جنم الربيعي واالخ عقيل الناصري واالخ 
ــالل زاير واالخ علي عماد  ــور احلمداني واالخ حميد عبد اهللا واالخ صباح ع ان
واالخ احمد مال طالل واالخ محمد االدهمي واالخ هيثم اجلبوري واالخ قتيبة 
ــدي واالخ هادي الطائي واالخ  ــن  املاج اجلبوري واالخ اوس البرهان واالخ حس
ــتار واالخ كاظم املوسوي  هارون محمد واالخ اياد العناز واالخ عمر عبد الس
ــومري وكاكا كفاح محمود وكاكا هيوا املفتي  واالخوات  ــني الس واالخ حس
ــي واالخت االء  ــروق العبايج ــالت االخت ماجدة التميمي واالخت ش الفاض

الطالباني واالخت بتول قاسم واالخت هناء ادور.
اخوتي االفاضل واخواتي الفاضالت  

ــتفادة  ــوله االمني محمد (ص) االس ــتحلفكم باهللا العلي العليم ورس اس
ــرال صيني خالل مكوثي  ــرأت كتابا مؤلفه جن ــبق وق من جتارب التاريخ وس
ــجن نقرة السلمان وهو يكتب عن كافة الثورات في العالم والدروس  في س
ــي هذا الكتاب هي  ــلبية اما احلكمة ف ــتحصلة االيجابية منها والس املس
ــب اخوتي واخواتي  ــره) وعليه فاني اخاط ــم يتعظ بتجارب غي ــان من ل (جب
ــعب العراقي واالخ رئيس الوزراء  اخي ان كنت جادا وتخاف اهللا  حكماء الش
ــرك واكتب على  ــك تخصيص اقرب الغرف الى مق ــعبك فارجو من وحتب ش
ــورة منهم  ــعب العراقي وخذ بنصيحتهم واملش ــاب غرفة حكماء الش الب
ــكري او قائد  ــة  تصويت  عند اختيار اي وزير او مدير عام او قائد عس بطريق
ــبق هذا االجراء  ــتقلة ويجب ان تس ــاء الهيئات املس ــي او محافظ رؤس امن

باالتي 

ــواب العراقي ملدة  ــس الن ــد مجل ١. جتمي
سنتني.

٢. جتميد مجالس احملافظات ملدة سنتني.
ــم  ــم ومخصصاته ــص رواتبه ٣. تخصي
ــى وزارة املالية  ــرة ١ و٢ ال ــورة بالفق املذك
الجل احتواء العاطلني من ابناء الشعب 
ــيب في  ــي بعد صدور اوامر التنس العراق
دوائر الدولة وارجع الى طلبي باالستفادة 

ــة احلديثة هو اجلنرال  ــر بان باني الواليات املتحدة االمريكي ــن التاريخ واذك م
ايزنهاور  والذي بنى فرنسا واعاد لها مجدها هو اجلنرال ديغول والذي ساهم 
ــهيد اجلنرال جعفر العسكري ٤. ولو سلم الشهيد  في بناء العراق هو الش
اجلنرال عبد الكرمي قاسم من الغدر واخليانة في مؤامرة ٨ شباط ١٩٦٣ لكان 
ــا اليوم نتنافس في ذيل قوائم  ــا او املانيا ولكنن العراق اليوم يضاهي فرنس
ــودان  ــدول ونتنافس على املؤخرة مع الصومال وجنوب الس ــة من ال املتخلف
ــبابها وجتارب شيوخها  ــابقا تبني االمم نهضتها على اكتاف ش وقد قيل س
ــعبي النبالء  ــالمي الى ابناء ش ــل وحتيتي وس ــك اخي الفاض ــالم علي والس

واملظلومني 
اللواء اِّـتقاعد 

شاكر محمود العزاوي 
امر حماية الزعيم واخر الصامدين 

والذي يستحق راتب فريق اعتبارا من ٢٠١٠/٢/٨ 

* اللواء اِّـتقاعد 
شاكر محمود العزاوي

للمرة الثالثة

  عبد الكرمي قاسم يفتتح أحد املشاريع اجلديدة عام ١٩٥٩  عبد الكرمي قاسم يفتتح أحد املشاريع اجلديدة عام ١٩٥٩
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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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لت املصارف اخلاصة العراقية موقفاً وطنياً في دعمها للمبادرات  سجّ
اجملتمعية اخلالقة ضمن مسؤوليتها اجملتمعية كشركات خاصة. هذا 
ــة، ومفهومه تقوم  ــركات العاملية املرموق ــدأ متبع في جميع الش املب
هذه الشركات بتخصيص مخصص  مالي مناسب من أرباحها لدعم 

البرامج اجملتمعية اخملتلفة.
ــتها املصارف اخلاصة عبر مساهمتها  أما التجربة الرائدة التي مارس
ــس بالتعاون  بتمويل من ”صندوق متكني“ املمول من أرباحها والذي أُس
ــة العراقية، فهي  ــزي العراقي ورابطة املصارف اخلاص ــع البنك املرك م
ــتخدم دعم  ــركات العاملية تس ــداف، فالش ــن حيث األه ــة م مختلف
البرامج اجملتمعية خللق احلالة التنافسية فيما بينها كشركات بغية 
ــتثمارها فيها،  ــي الفرص املتاح اس ــجيع الدول على اعتمادها ف تش
ــأوضح الفرق بينها وبني التجربة العراقية. يُدار صندوق متكني من  وس
ــة، وبكفاءة  ــني: البنك املركزي والرابط ــتركة بني جهت قبل جلنة مش
ــفافية ووفق أحدث النظم احملاسبية العاملية والتي  عالية وتعمل بش
تدير رأس املال على أكمل وجه، وحسب األهداف املرسومة للصندوق.

ــركات العاملية، فالفارق  ــة مع مبادرات الش ــودٌ على بدء عن املقارن وع
ــركات العاملية عن التجربة  ــؤولية اجملتمعية للش هو في تطبيق املس
ــذا اخملصص املالي  ــركات العاملية تفرد ه ــة الرائدة في أن الش العراقي
خلدمة املوقع اجلغرافي احمليط باملشروع الذي يتم اختيارها الستثماره 
ــدف الى هدفني: األول  ــلوب وأمنوذج متقدم يه ــي دولة أخرى. وهو أس ف
ــهام في تطوير املنطقة احمليطة باملشروع قيد التنفيذ، والهدف  اإلس
الثاني هو جاذب وتشجيعي للدولة العتماد هذه الشركات العمالقة 
ــروع  ــويق مش ــرة وهو تس ــتثمار املتوف ــرص االس ــى ف ــول عل للحص
ــركات، ويعد أحد أبرز وسائل املنافسة العاملية لالستحواذ على  للش

املشاريع االستثمارية.
ــة الرائدة والفريدة والتي هي من صنيعة القطاع  أما التجربة العراقي
ــمل، إذ لم  ــع وأش ــعى الى حتقيق أهداف أوس ــي اخلاص، فتس املصرف
ا متتد  ــه، إمنّ ــروع احملدد ضمن ــر على خدمة وتطوير محيط املش تقتص
ــادرات التي  ــروعات واملب ــال عن تنوع املش ــاحة الوطن. فض ــى مس عل
ــرائح، كما إنها  ــادرات اجملتمعية وخملتلف املناطق والش تضمنتها املب
ــتنقش في عمق تاريخ العراق كموقف  ــاهمة وطنية تاريخية س مس
ــادة بنائه وتطويره من  ــاند من قبل القطاع املصرفي اخلاص في إع س

قبلها وأقصد املصارف اخلاصة وستخلّد بأسماء مالكيها.
لت من قبل  ــرات املشاريع اخملتلفة اإلنسانية والتي موّ كما هناك عش
ــرطان  هذا الصندوق اجملتمعي، منها دعم األطفال املصابني مبرض الس
ــم روّاد العراق والثقافة  ــباب واملواهب ودع واأليتام واملدارس ودعم الش
ــي طريقها  ــاريع املقبلة ف ــد من املش ــا. وهنالك العدي ــن وغيره والف
ــة التنموية اجملتمعية  ــداً، وإن صندوق متكني هو التجرب للتنفيذ تأكي
ــدن العراق،  ــي كل م ــاخصة ف ــتبقى آثاره ش ــدة س ــة الفري التطوعي
ــارف ودورهم في  ــة ملالكي املص ــراً على الروح الوطني ــيبقى مؤش وس

إعادة إعمار وبناء العراق.
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متابعة  / البينة اجلديدة:
إنتهى العمل في تشييد مرافق 
مطار داشينغ، ثاني مطار يخدم 
ــني،  بك ــة  الصيني ــة  العاصم
والذي صممت مبنى املسافرين 
فيه املعمارية العراقية الراحلة 
ــي أكبر  ــو ثان ــد، وه ــاء حدي زه
مبنى مسافرين في العالم بعد 
ــطنبول الذي  ــار اس ــى مط مبن
افتتح في وقت سابق من العام 

احلالي.
ــييد املطار  ــدأ العمل في تش وب
ــون األول ٢٠١٤، وانتهى  في كان
ــوز ٢٠١٩. ومن  في الثالث من مت

ــمياً في ٣٠  ــرر افتتاحه رس املق
ــال  ــية احتف ــول ٢٠١٩، عش أيل
الصني بالذكرى السنوية الـ٧٠ 
ــني  ــة الص ــيس جمهوري لتأس
ــييد  ــعبية - أي أن زمن تش الش
هذا املشروع الكبير لم يتجاوز 
ــنوات اخلمس. وشارك في  الس
ــو ٨ آالف  ــروع نح ــذ املش تنفي

عامل.
ــد عند احلدود  ــع املطار اجلدي يق
البلدية ملدينتي بكني والنغفانغ 
في والية هيبي، وهو ثاني مطار 
دولي يخدم العاصمة الصينية 

بعد مطار بكني العاصمة.

ــات احلرارة في  ــبة ارتفاع درج  لتقليل نس
ــل تقدير الى زراعة  العراق نحتاج على أق
ــجرة. الصورة تبني الغطاء  ٢٠٠ مليون ش
النباتي لبغداد فقط عام ١٩٩٤ الى ٢٠١٦! 

 الزراعة هي احلل، حاول استغالل املساحة 
ــجرة او اجلزرة  ــه ش ــزرع في ــي  بيتك وت ف
الوسطية التي في احلي الذي تسكن فيه 

لتحقيق اجلمالية وتقليل درجة احلرارة.

ــب  القل ــن  م ــم  لك ــا  نقوله
للعاملني  ــكراً  ش ــدان،  والوج
الوطنية  ــة  البطاق ــرة  دائ في 
املوحدة (مدينة الصدر وبغداد 
اجلديدة) في بناية سوق الثالثاء 
(منطقة زيونة) لتعاونهم مع 
ــل الصعاب  ــة وتذلي الصحاف
ــل بروح  ــن والعم ــام املواط أم

ــاز املعامالت  ــرة بغية إجن املثاب
برغم زخم املراجعني.. ونخص 
ــد  (العمي ــاط  الضب ــر  بالذك
ــرف  ــل – مش خميس شنيش
مجمع سوق الثالثاء) و(العقيد 
ــمري – مدير أحوال  هيثم الش
ــاس  عب ــد  و(العقي ــدر)  الص
ــاوي) و(الرائد  ــل الصبيح فاض

ــد  ــي) و(الرائ ــد عل ــي أحم عل
ــي) و(النقيب  ــان الدريع إحس
ــيف محمد خلف) و(املالزم  س
ــر) و(ش.م  ــالء أحمد جب أول ع
محمد موسى عبيد).. لهؤالء 
ــن لم  ــن الذي ــاً ولآلخري جميع
ــف حتية  ــماءهم أل ــر أس نذك

حب واعتزاز وامتنان.

وقفة

وديع الحنظل*
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ــي يواصل نهش حلم  ــاد اإلداري واملال ــك بأن الفس ما من ش
ــك  ــة، وال ش ــة الضواري املتوحش الدولة وعظمها بشراس
ــاق إلى الدرجة  أيضاً بأن هدر املال العام يجري على قدم وس
التي سنصحو يوماً على وقع كارثة كبرى وجند أنفسنا نحن 

الشعب نياماً على (بساط املروّة).
ــروات العراق مجهولة  ــف له أن البعض يتصور بأن ث ما يؤسَ
ــروع ومن دون  ــتحواذ عليها حق مش املالك وأن نهبها واالس

خدش أو جروح!!
ــن حديث عن  ــوم أن ما يجري م ــي نعانيها الي ــكلة الت املش
محاربة الفساد هو أشبه بـ(اخلوط بجانب االستكان)، وحتى 
ل منذ أكثر من  كّ ــاد، الذي شُ اجمللس األعلى ملكافحة الفس
نصف سنة، يشتغل على (الصامت) ولم نسمع عن صفعة 
ل) لإلطاحة مبافيات الفساد املستهترة برغم  أو (راشدي معدّ
ــكوى العباد. واملشكلة أيضاً أن جبهة الفاسدين تتسع  ش

وأذرعها تصبح  وتقوى 
ــاً  وبطش فوالذية  أكثر 
ــل  بالوي ــا  وتلويحه
والثبور ملن يطلق كلمة 
ــه حرامي أو  ــق بوج ح
شراسة،  يزداد  ــال  نشّ
ــر مع  ــى وصل األم حت
(عثق من التمر) بلجنة 
ه  النزاهة النيابية لتوجّ
ــيني  للسياس ــالة  رس
ــون تعرضهم  ممن يعلن
ــبب  بس ــزاز  لالبت
ــم وحتقيقهم  تدقيقه

مبلفات فساد، طالبتهم فيها بالتصرف كالرجال والكشف 
عن أسماء من يحاولون ابتزازهم..

ــكور إن  ــو اللجنة جمال مش ــول عض ــذا الصدد يق ــي ه وف
ــات حول ابتزاز جلان نيابية  «األنباء التي أعلنتها بعض اجله
ــتناد  ــاد ال ميكن االس ــي البرملان جملرد امتالكها ملفات فس ف
ــرد كالم، وإن مثل هذه االتهامات يجب أن  إليها لكونها مج
ــليمها للجهات اخملتصة وحتال بعدها إلى  توثّق باألدلة لتس

القضاء».
ــيني بأن يقولوا ما  ــب كل البرملانيني والسياس ــا أنا فأطال أم
ــاد بصوت عالٍ وأن يتأبطوا  ــأن الفس ــمعونه بش يرونه ويس
ــارات الدنانير تُهدر..  ــات ويتجهوا بها الى القضاء.. ملي امللف
تُسرق.. تُلطش.. ومن يتابع بيانات وأخبار هيئة النزاهة وجلنة 
ــني العموميني في الوزارات  النزاهة النيابية ومكاتب املفتش

بشأن السرقات سوف (يفتر دماغه)!
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

ما يؤسف له أن 
البعض يتصور بأن 

ثروات العراق مجهولة 
اِّـالك وأن نهبها 

واالستحواذ عليها حق 
مشروع!!

ÒÜyÏΩa@ÚÓ‰üÏ€a@Ú”b�j€a@ø@¥‹flb»‹€
·ÿ€@�aäÿë@NN@HÒÜÌÜ¶a@ÖaÜÃiÎ@âÜñ€a@Ú‰ÌÜfl@@ÔmäˆaÖI

ــي  الثقاف ــى  امللتق ــي  يحتف
ــي  ــارع املتنب ــي ش ــي ف العراق
ــل خلف  ــن جلي ــق الرك بالفري
ــورة ١٤  ــويل للحديث عن ث ش
ــوم اجلمعة املوافق  متوز وذلك ي
 ١١ ــاعة  الس ــي  ف  ٢٠١٩/٧/١٢
ــواد  ج ــة  قاع ــى  عل ــاً  صباح

سليم.. والدعوة عامة.
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ــوة العاملني في بلدية  ــت جهود كل اإلخ بورك
مركز الرصافة / شارع فلسطني / قسم اجملاري 

وخاصة الذوات املبينة أسماؤهم في أدناه: 
ــطني (وسام عبد احلسني)  مالحظ صيانة فلس
ــول حربي وأثير عبد احلكيم وهمام فيصل  ورس
ــه من جهود  ــن؛ ملا يبذلون ــي الدين حس ومحي
وعمل مخلص، فبارك اهللا فيهم وأكثر اهللا من 

أمثالهم.

وكاالت / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة اآلثار املصرية، 
أنها  ــاء،  الثالث ــس  أم فجر 
الدولية  الشرطة  خاطبت 
لتعقب قطع  ــول»  «اإلنترب
ــة  ــي صال ــت ف ــة بيع أثري
ــتي» بلندن  مزادات «كريس

ــي من دون  ــبوع املاض األس
ــندات ملكيتها. إظهار س
ــن «بالغ  ــت الوزارة ع وأعرب
استيائها من التصرف غير 
ــع القطع  ــي حيال بي املهن
األثرية املصرية بدون إظهار 
ــندات امللكية وما يثبت  س

شرعية خروجها من مصر 
ــه، كما أعربت  حتى تاريخ
ــتغرابها  اس ــن  ع ــا  أيض
ــدم تقدمي  ــن ع ــديد م الش
ــة  البريطاني ــلطات  الس
ــر منها في  ــم املنتظ الدع

هذا الشأن».
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* رئيس رابطة اِّـصارف الخاصة العراقية


