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ــناً فعلت وزارة اخلارجية العراقية عندما كشفت امس  حس
ــد الصحاف)  ــيد (أحم ــمها الس في تصريح للمتحدث باس
بأنها في ظل الظروف الراهنة حترص اشد احلرص على تأكيد 
ــاحة  ــراق والنأي به كي اليكون س ــيادة الع ــاظ على س احلف
للنزاع واالختالف.. وحسناً فعل وزير خارجيتنا (محمد علي 
احلكيم) عندما اجرى سلسلة لقاءات مكثفة طيلة اليومني 
ــفرائهم)  ــفراء وقائمني باالعمال (لغياب س ــني مع س املاضي
ــن اعضاء مجلس االمن الدولي الدائمني (امريكا وبريطانيا  م
ــا والصني) اضافة الى القائم باالعمال االملاني ناهيك  وفرنس
ــفراء دول عربية  ــي هذا االجتاه مع س ــلة لقاءات ف عن سلس

معتمدين لدى العراق.
ــرك  التح ــة  اهمي ان 
ــي  العراق ــي  الدبلوماس
ــن صراحة في جملة  تكم
ــى  عل ــف  تق ــارات  اعتب
ــى  عل ــاظ  احلف ــها  رأس
ــذه  ــراق وه ــتقالل الع اس
ــة  ــة جوهري ــك نقط الش
ــة وسيادة البالد  وحساس
ــك  ومتاس اراضيها  ووحدة 

ــع والبات  ــي الرفض القاط ــف والنقطة االهم ه ــدة الص وح
ــؤونه الداخلية او  ــي ش ــكال التدخل ف ــن اش ــكل م ألي ش
ــات املنطقة  ــتهدف اقحامه او زجه في ازم ــة تس أي محاول
ــة ان العراق  ــرف آخر.. وتأكيد حقيق ــاب ط كطرف على حس
ــن اجلوار وان أمنه يتصدر اولويات حكومته  ملتزم مببدأ حس
ــة في ظل  ــي كانت واضح ــة الت ــدت اخلارجي ــة.. واك القائم
ــية  الدخان املتصاعد على اتخاذ كافة االجراءات الدبلوماس
ــر االمم املتحدة ومجلس االمن الدولي ألي خرق  والقانونية عب
ــر بأن تدرك  ــه.. املنا كبي ــالمة ارض ــيادة البالد وس ماس بس

جميع االطراف موقف العراق وتتفهم ابعاده جيداً.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير
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ــن حكومة  ــوم وفد م ــر ان يق ــن املنتظ  م
ــارة العاصمة بغداد،  ــتان بزي اقليم كردس
ــة مع  ــات العالق ــن امللف ــدد م ــث ع لبح
ــم  احلكومة االحتادية. وقال املتحدث باس
ــادل)، في  ــتان، (جوتيار ع ــة كردس حكوم
ــارات بني  ــادل الزي ــز بعد تب ــح متلف تصري
ــة  واحلكوم ــتان  كردس ــم  اقلي ــة  حكوم
االحتادية تستمر اجلهود ملعاجلة املشاكل 
ــتركة  ــاف، ان اللجان املش ــة. وأض العالق
ــتان واحلكومة  ــني حكومة اقليم كردس ب
ــداد  الع ــتعدادتها  اس ــرت  اج ــة  االحتادي
ــف، لكن حتى  ــة بكل مل ــر اخلاص التقاري
ــدد لزيارة وفد  ــد مح ــد اي موع اآلن ال يوج

حكومة االقليم الى بغداد.
ــأن آخر كشف األمني العام حلركة  وفي ش
عصائب اهل احلق الشيخ (قيس اخلزعلي)، 
ــتعود  ــرات س التظاه أن  ــني،  االثن ــس  ام
ــرين  ــهر تش ــى العراق مجددا خالل ش ال
ــف  ــر أن القص ــا اعتب ــل، فيم األول املقب
ــة باجتاه احلرب.  ــرائيلي خطوة عملي االس
ــترك مع عدد  ــال اخلزعلي في حوار مش وق
ــة ، إن ”ما جرى من  ــن القنوات الفضائي م
قصف اسرائيلي هو خطوة عملية باجتاه 
ــرض العراق  ــه ”اذا تع ــدا أن ــرب“، مؤك احل
ــا وتصدينا  ــتدعي تدخلن ــى اعتداء يس ال

فنسفعل ذلك“.
ــؤول، عن  ــف مصدر مس ــن جانبه كش م
ــؤولني اميركيني  ــاالت مع مس اجراء اتص
بشأن وقف انشطة اميركية او اسرائيلية 
ــه ال توجد  ــى ان ــار ال ــا اش ــراق، فيم بالع
ــك. وقال  ــأن ذل ــات او تعهدات بش تطمين
املصدر إنه ال ميكن استبعاد وقوع هجمات 
ــكرية في العراق  جديدة تطال مواقع عس
ــاك  ــا أنّ هن ــة، مبين ــرة املقبل ــالل الفت خ
اتصاالت بدأت منذ مساء اجلمعة املاضي 
ــني وغربيني بهدف  ــؤولني أميركي مع مس
ــواء كانت أميركية  ــطة، س وقف أي أنش
ــراق. وتابع املصدر  ــرائيلية)، في الع أو (إس
ــاما داخليا بني سياسيني  ان هناك انقس
عراقيني بشأن استهداف اسرائيل ملواقع 
ــا ان هناك من  ــكرية عراقية، موضح عس
ــردّ والتصعيد  ــض دعوات ال يذهب إلى رف
ــس األمن  ــوء إلى مجل ــكري واللج العس
ــاطات دول صديقة  ــي، وتفعيل وس الدول
ــتعداد  ــرون باالس ــا هدد اخ ــراق، فيم للع
العسكري لوقف تلك الهجمات.في وقت 
ــكري في  ــؤول ومحلل عس ــف مس كش
ــى ”بابك تغافي“  اجليش الصهيوني يدع
ــرائيلية استهدفت  ــيرة اس أن طائرة مس
”قيادي ميداني باحلشد الشعبي العراقي 
ــدود بني  ــى احل ــم“ عل ــة القائ ــي منطق ف
العراق وسوريا. وقال املسؤول أن ”هذه هي 

ــالح  ــتخدم فيها س ــرة االولى التي يس امل
ــلحة بدون  ــو الصهيوني طائرات مس اجل
ــراز النمرود في  ــا من ط ــار وصواريخه طي

العراق“.
ــن والدفاع  ــة األم ــفت جلن ــي حني كش ف
ــورط قائد  ــني، عن ت ــس االثن ــة، ام النيابي
عمليات االنبار السابق (محمود الفالحي) 
ــريب  ــم بالتخابر مع األميركان بتس املته
املعلومات اخلاصة بألوية احلشد الشعبي 
ــم، مبينا ان الفالحي قدم  في قضاء القائ

معلومات ”مهمة“ عن مواقع كتائب حزب 
اهللا. وقد شارك املئات في العاصمة بغداد، 
ــهيد (كاظم  ــييع الش امس االثنني، بتش
علي محسن) مسؤول الدعم اللوجستي 
للواء ٤٥ باحلشد الذي استشهد بقصف 
ــر بيان إلعالم  ــرائيلي غرب االنبار. وذك اس
ــن قيادات  ــددا م ــعبي أن ”ع ــد الش احلش
ــد و املئات من انصار ومحبي احلشد  احلش
ــاركوا، صباح امس في بغداد  الشعبي ش
ــن)  ــد (كاظم علي محس ــييع اجملاه بتش

ــواء ٤٥  ــتي لل ــم اللوجس ــؤول الدع مس
باحلشد الشعبي والذي استشهد بضربة 
ــاء اداء  ــير اثن ــرائيلي مس ــن طيران اس م

الواجب في القائم غرب االنبار“.
ــعبي،  ــد الش ــد أصدرت عمليات احلش وق
ــتهداف الذي طال قوات  ــأن االس بيانا بش
ــعبي في محافظة األنبار من  احلشد الش
ــد إنه  ــيرتني. وقال احلش قبل طائرتني مس
ضمن سلسلة االستهدافات الصهيونية 
ــرائيلية  ــر اإلس للعراق عاودت غربان الش

استهداف احلشد الشعبي، وهذه املرة من 
خالل طائرتني مسيرتني في عمق االراضي 
ــى طريق  ــار عل ــة األنب ــة مبحافظ العراقي
ــافة تقرب من ١٥  ــات القائم مبس عكاش
كيلو متر عن احلدود مما ادى الى استشهاد 

مجاهد وإصابة آخر بجروح بليغة.
ــذرت جلنة األمن  ــورات ايضاً ح ــي التط وف
ــتهداف طائرات  والدفاع النيابية، من اس
ــة  ــارة األربعيني ــي للزي ــان الصهيون الكي
والعتبات املقدسة، فيما طالبت بتشديد 
ــول املناطق الدينية  ــراءات األمنية ح اإلج
ــرمي  ــة (ك ــو اللجن ــال عض ــا. وق حلمايته
ــان الصهيوني يحاول  ــوي) ، إن ”الكي علي
إثارة الفتنة الطائفية في التوقيت احلالي 
ــد  ــع احلش ــد مواق ــات ض ــذ الضرب بتنفي
الشعبي والعتبات املقدسة“، الفتا إلى إن 
ــخصيات البارزة من قيادات احلشد  ”الش
ــة  عرض ــتكون  س ــات  والعتب ــعبي  الش
ــاف  ــان“. وأض ــرات الكي ــتهداف طائ الس
ــكرية  العس ــة  واملؤسس ــة  ”احلكوم أن 
ــة الكاملة للمراقد  ــة بتوفير احلماي ملزم
ــن تعرضها  ــة خوفا م ــات املقدس والعتب
ــى ما ال يحمد  ــتهداف وجر البالد إل لالس
ــتهداف طائرات  ــاه“، محذرا ”من اس عقب
ــان الصهيوني لزيارة أربعينية اإلمام  الكي

احلسني (عليه السالم) وإثارة الفتنة“.
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وفد اقليم كردستان ينتظر اشارة بغداد.. والخزعلي يكشف: التظاهرات ستعود للعراق مجدداً.. سجلوها

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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بغداد / 
اصدر مصرف الرافدين، امس االثنني، بيانا بشأن شراء وحدات سكنية في بغداد 
واحملافظات. وقال املكتب االعالمي للمصرف ان منح قروض ١٠٠ مليون دينار كحد 
ــراء وحدات سكنية في  اعلى للموظفني و ٥٠ مليون للمواطنني يكون لغرض ش
املشاريع االستثمارية السكنية في بغداد واحملافظات.واضاف ان على الشركات 
االستثمارية الراغبة بتسويق وحداتها ومجمعاتها السكنية ودعمها ومتويلها 
ــر الدعم الالزم و  ــيق والتعاون وتوفي ــارة االدارة العامة للمصرف لغرض التنس زي
ــكن، مشيرا الى ان املصرف  ــيط االقتصاد الوطني وصوال الى حل أزمة الس تنش
سيحدد اسماء اخرى للمجمعات السكنية في بغداد واحملافظات لغرض اطالع 
ــكنية وفي ضوء ذلك يتم منحه القروض لشراء تلك  ــقق الس املواطن على الش
ــلف  ــر ومنذ عام ٢٠١٦ مبنح قروض وس ــرف الرافدين باش ــر ان مص الوحدات.يذك

للموظفني واملواطنني في شتى اجملاالت وفق آليات وضوابط معينة.

ضبط آخر تقنيات الغش باستخدام جهاز شبيه ببطاقة اِّـاسرتكارد َّـ مركز امتحاني َّـ اِّـسيب 

 اكدت الخارجية َّـ ظل 
الدخان اِّـتصاعد على اتخاذ 
كافة االجراءات الدبلوماسية 
والقانونية عرب االمم اِّـتحدة 
ومجلس االمن الدولي
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ــتحوذ على اهتمام  ــدو ان لعبة «البوبجي» التي تس يب
وتفكير بعض املوظفني كانت سبباً في عرقلة معامالت 
ــغل البعض من  ــر حيث ينش ــني لبعض الدوائ املراجع
ــمي.. فهل من  املوظفني بهذه اللعبة طيلة الدوام الرس

رادع يضع حداً لهذا االستهتار؟!

معلمون ومدرسون ناشدوننا مبخاطبة السيد محافظ 
ــن يهمه االمر  ــرم بااليعاز مل ــالح اجلزائري) احملت بغداد (ف
ــم يأملون خيراً  ــرة حلد اآلن.. وه ــالق رواتبهم املتاخ باط

باجلزائري احملافظ الهمام.

@Ú‹”ä«@ıaâÎ@CÔ†Ïi@Új»€D
êb‰€a@p˝flb»fl

برقية الى محافظة بغداد
@päÅdm@NN¥‡‹»Ωa@kmaÎâ

Új»ÿ€a@lâÎ

البصرة /  
ــس االثنني، عن  ــرة، ام ــة البص ــن مجلس محافظ أعل
ــوائية التي  ــرار برفع االف املنازل العش ــه على ق تصويت
ــو اجمللس  ــال عض ــاريع اخلدمية.وق ــذ املش ــق تنفي تعي
ــوائية في عموم  ــني ، إن ”املنازل العش احمد عبد احلس
ــزل“، مبينا  ــرة االف من ــرة جتاوزات العش ــق البص مناط
ــاريع اخلدمية  ــازل تعيق تنفيذ املش ــب تلك املن أن ”اغل

ــاوز على  ــال عن التج ــاه واجملاري، فض ــب املي ــد أنابي كم
ــفيات واملدارس“. ــة للمستش ــض األراضي اخملصص بع

ــني، أن ”مجلس احملافظة صوت على  وأضاف عبد احلس
ــن عموم مناطق البصرة  ــوائيات م قرار برفع االف العش
ــيرا  ــاريع اخلدمية“، مش ــهيل عملية تنفيذ املش لتس
ــيخصص تعويضات مالية  إلى أن ”مجلس احملافظة س

للعائالت املتجاوزة واملشمولة بقرار الرفع“.

@“¸e@…œäi@âaä”@Û‹«@pÏñÌ@Òäñj€a@è‹©
Úƒœb0a@ø@pbÓˆaÏí»€a

بغداد / 
ــه األمني العام ملنظمة بدر، هادي العامري.  ــف مصدر مطلع، عن تغيير في مقاعد كتلة حتالف الفتح الذي يرأس كش
وذكر املصدر انه وبعد قرار احملكمة االحتادية العليا، باعتبار الناشط املدني باسم خزعل خشان، عضوا في البرملان بدال 
ــينتج عن ذلك  ــط الى احملكمة فانه س ــائرون رفاه العارضي على خلفية طعن تقدم به الناش من النائب عن حتالف س
تغيير في مقاعد الفتح. وأضاف ان عضوية النائب عن الفتح، عدي الظاملي ستمنح الى زينب اجلياشي عضو مجلس 

محافظة املثنى وتكون نائباً بدالً عنه.

laÏ‰€a@è‹v∂@|n–€a@Ü«b‘fl@ø@7ÓÃm

وكاالت / 
ــة، ان هناك مقترحا إلعادة  ذكرت صحيفة عربي
ــابق إلى  ــوي في اجليش الس ــاط الدفاع اجل ضب
ــدت  ــود دول اب ــى وج ــارت ال ــا اش ــة، فيم اخلدم
ــأن  ــد العراق مبا يحتاجه بش ــتعدادها لتزوي اس
منظومة دفاع جوي.ونقلت الصحيفة عن مصدر 
عسكري قوله ان احلكومة تدرس عدة مقترحات 

ــاع اجلوي العراقي، ضمن  لتطوير منظومة الدف
ــروع تطوير عسكري واسع، من بينها إعادة  مش
ــابق صنف الدفاع  ــش العراقي الس ضباط اجلي
اجلوي والهندسة العسكرية وسالح الصواريخ 
ــى اخلدمة، ممن هم برتبة عقيد فما دون، ما لم  إل
ــاث حزب البعث من  ــموال بقانون اجتث يكن مش
ــتيراد  العراق، إضافة إلى البدء بخطة عمل الس

ــئ  ــورة من مناش ــوي متط ــاع ج ــات دف منظوم
مختلفة، وتشمل منظومات الدفاع الصاروخي 
ــعار املبكر.واضاف أن هناك  أرض ــ جو واالستش
دوال عدة أعربت عن استعدادها، في وقت سابق، 
لتزويد العراق مبا يحتاجه بوقت قياسي في حال 
ــنطن بتزويده مبنظومة دفاع جوي،  ماطلت واش
ــيلبي الطلب العراقي بتجهيزه  واألولوية ملن س

ــيرا الى  ــل غيره، مش ــدات واملنظومات قب باملع
ــدات  ــبب التهدي ــاءت بس ــوة ج ــذه اخلط ان ه
الصهيونية ضد العراق. وذكرت مصادر صحيفة 
ــى  ــات عل ــاك ضغوط ــابق، ان هن ــت س ــي وق ف
ــوي متطورة،  ــة دفاع ج ــاء منظم ــة لبن احلكوم
فيما اشارت الى وجود مخاوف من استخدامها 

بشكل غير صحيح.

ÚflÜ®a@µg@’ibé€a@ìÓ¶a@ø@Ï¶a@ bœÜ€a@¬bjô@ÒÖb«�@Ä6‘fl@Z@Ú–Ózï
وكاالت /  

ــاع النيابية  ــن والدف ــة االم ــس جلن ــال رئي ق
ــراق اصبح  ــم الزاملي) ان الع ــابق (حاك الس
ــاحة حرب وان عليه ان ينأى بنفسه  اليوم س

عن الصراع.
ــز ان من  ــي تصريح متلف ــي ف ــاف الزامل واض
الواجب والالزم اخراج جميع مخازن االسلحة 
ــكنية  واكداس االعتاد خارج حدود املدن الس
ــي حال تعرضها  ــكان ف البعاد االذى عن الس

النفجارات ألي سبب كان.

طهران / وكاالت / 
ــتعدادها ملساعدة  ابدت إيران، امس االثنني، اس
ــرائيلية إذا طلب  ــأن االعتداءات اإلس العراق بش
ذلك، مؤكدا أن على إسرائيل دفع ثمن اعتدائها 
على دول املنطقة.وقال املتحدث باسم احلكومة 
اإليرانية علي ربيعي في تصريحات ، ”مستعدون 
ــأن االعتداءات اإلسرائيلية  ملساعدة العراق بش
إذا طلب ذلك“.وأضاف ربيعي، ”ندعم حق العراق 
ــى االعتداءات  ــرد عل ــزب اهللا في ال ــوريا وح وس
اإلسرائيلية“، مشيرا إلى أن ”على إسرائيل دفع 

ثمن اعتدائها على دول املنطقة“.

@@läy@Úybç@|jïa@÷aä»€a@ZÔ‹flaå€a
 aäñ€a@Â«@Èé–‰i@Ùd‰Ì@Êa@ÈÓ‹«Î

بيروت / وكاالت /  
ــن  ــيد حس اتهم األمني العام حلزب اهللا اللبناني الس
نصر اهللا، الواليات املتحدة بالعمل على احياء تنظيم 
داعش في العراق من جديد، فيما اكد أن سوريا تسير 
بخطوات ثابتة نحو النصر النهائي.اتهم األمني العام 
ــيد حسن نصر اهللا ، الواليات  حلزب اهللا اللبناني الس

املتحدة بالعمل على احياء تنظيم داعش في العراق 
ــوريا تسير بخطوات ثابتة  من جديد، فيما اكد أن س
ــي كلمة له ،  ــال نصر اهللا ف ــو النصر النهائي.وق نح
ــاء داعش في العراق  ــني يعملون على إحي إن األميركي
ــة بطرد  ــل نيابية عراقي ــرده طالبت كت ــد ط ألنه بع
ــا الى أنه عندما يتعرض داعش في  األميركيني، منوه

ــاعده الطائرات األميركية. ــتان للحصار تس أفغانس
ــابقة منع  وأضاف نصر اهللا، أن قتالنا في املرحلة الس
ــيم في املنطقة، مؤكدا بالقول نحن  مشروع التقس
ــدود كبنية قتالية وعندما  ــا زلنا موجودين على احل م

تدعو احلاجة ميكن أن يلتحق اآلالف باجلبهة.

÷aä»€a@ø@ì«aÖ@ıbÓyg@Û‹«@ÊÏ‹‡»Ì@ÊÏÓ◊7fl˛a@Z@!a@äñ„
@ÒÜ«béΩ@bÁÖaÜ»nça@Üjm@ÊaäÌa
ÚÓ‹Óˆaäç¸a@pbiäö€a@Êdíi@÷aä»€a
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بغداد / البينة الجديدة
ــا حتقيقاً في  ــس االثنني، عن فتحه ــة النزاهة، ام ــرة التحقيقات في هيئ ــفت دائ كش
ــؤولني  ــر من مس ــي مديرية ماء نينوى بـتدخل مباش ــني (١٠٠٠) موظف ف ــبهات تعي ش
ــالكات مديرية  ــوع بعد قيام م ــت حتقيقاً في املوض ــت الدائرة إنها فتح ــني. وقال محلي
ــق نينوى التابعة للهيئة، التي انتقلت إلى مديرية املاء في اجلانب األمين من مدينة  حتقي
املوصل، بتنفيذ عملية ضبط األوليات اخلاصة وقوائم تعيني (١٠٠٠) شخص كموظفني 
ــؤولني  ــتَبَه بتعيينهم من قبل بعض املس بصفة أجور يومية في مديرية ماء نينوى، يش
ــارت الدائرة، إلى أن مالكات املديرية ضبطت األوليات اخلاصة مبوضوع  في احملافظة. وأش
تسلم أحد أعضاء مجلس احملافظة لكمية من الوقود؛ لغرض إيصالها إلى مشروع ماء 
ــلمة  ــروع، مبينة أن الكمية املتس ــليمها إلى املش قضاء البعاج دون وجود ما يؤيد تس
ــة القيارة.وأضافت الدائرة كما مت ضبط  ــلمها من محطة تعبئ تبلغ (١٠,٠٠٠) لتر مت تس
ــابات في املديرية خارج أوقات الدوام من قبل أشخاص  أوليات واقعة اقتحام غرفة احلس

مجهولني والتحقيق فيها؛ لتحديد األضرار واملسؤولني عنها.

بغداد / البينة الجديدة 
ــة  ــة برهم صالح أن الرئاس ــس اجلمهوري أكد رئي
ــروع قانون اجمللس األعلى  ــة على إعداد مش عاكف
ــه  ــي مراحل ــروع ف ــى أن املش ــيرا ال ــرأة، مش للم
ــون إلى  ــروع قان ــل كمش ــوف يرس ــة وس النهائي
ــريعي  ــراره خالل فصله التش ــس النواب إلق مجل
ــه ب منتدى بغداد  ــح في كلمة ل ــال صال املقبل.وق
ــاتية للنهوض  اإلقليمي لتطوير اآلليات املؤسس
باملرأة، الذي عقد ب بغداد، وألقاها نيابة عنه رئيس 
ــة علي الشكري،  ــارين في الرئاس هيئة املستش
ــد الوطني  ــي إطار اجله ــة وف ــة اجلمهوري إن رئاس
ــوض بها  ــرأة والنه ــم قضايا امل ــاه لدع ــذي ترع ال
ــروع قانون اجمللس األعلى  عكفت على إعداد مش
ــل  ــوف يرس ــرأة وهو في مراحله النهائية وس للم
كمشروع قانون إلى مجلس النواب آمالً في إقراره 
ــدد، على ان  ــريعي املقبل.وش ــالل فصله التش خ
ــية  ــو اللبنة الفعلية األساس ــريع القانون ه تش
ــيراً  ــؤون املرأة، مش ــة وحماية حقيقية لش لرعاي
ــت منذ اليوم األول  ــة اجلمهورية عمل إلى ان رئاس
لتسنمي مهام عملي على دعم كل جهد يسعى 
لتعزيز حقوق املرأة وتأمني مشاركة فعلية لها في 
ــاذ القرار إمياناً منا ان بناء  منظومة احلكومة واتخ
ــن ان يتحقق وكله مغبون  ــا للدولة ال ميك حقيقي

حقه مقصي عن منظومة القرار.

ÙÏ‰Ó„@ıbfl@ÚÌäÌÜfl@ø@—√Ïfl@QPPP@¥Ó»ni@¥€Î˚éfl@› �ÅÜm@pbËjë@ø@’‘§@ÚÁaå‰€a

Úz‹éΩa@paÏ‘€a@paâÜ”@åÌå»m@Û‹«@›‡»€a@Ú‹ïaÏ∂@ÂÌäfl�aÎ@ÒÖb‘€a@È �uÏÌ@ÜËΩa@Üj«

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
ــار  ــالح واالعم ــة االص ــس كتل ــذر رئي ح
ــن حتول  ــاعدي، م ــاح الس ــة صب النيابي
ــة  ــى ملكافح ــس االعل ــات اجملل اجتماع
ــات روتينية ال متس  ــاد الى اجتماع الفس
ــراق، فيما  ــاد بالع ــكلة الفس جذر مش

ــودا لآلن  ــل مازال موج ــار الى أن االم اش
بقيام اجمللس بااللتزام بتعهد عبد املهدي 
ــرة وإعالن  ــاد الكبي ــح ملفات الفس بفت
ــاعدي، ندعو رئيس  ــال الس ــج. وق النتائ
ــدي باعتباره  ــد امله ــادل عب ــة ع احلكوم
ــة  ملكافح ــى  االعل ــس  للمجل ــا  رئيس

ــاد لفتح ملفات الفساد الكبيرة  الفس
ــا وإعالن نتائج التحقيقات  التي وعد به
فيها، محذرا من حتول اجتماعات اجمللس 
الجتماعات روتينية ال متس جذر مشكلة 
ــة مبتالزمة  ــراق املتمثل ــاد في الع الفس
ــاعدي، أن  ــال. وأضاف الس ــلطة وامل الس

ــى  ــس االعل ــكيل اجملل ــن تش ــدف م اله
ــام بهذه  ــو االهتم ــاد ه ملكافحة الفس
ــات الكبيرة التي يواجه املكافحون  امللف
ــات  املؤسس ــف  مختل ــي  ف ــاد  للفس
ــوط من  ــرة وضغ ــات كبي ــة حتدي الرقابي
ــة بها،  ــدم حتقيق نتائج ملموس اجل ع

ــس  ــروض باجملل ــن املف ــى أن م ــا ال منوه
ــه الذي يعتبر املسؤول التنفيذي  ورئيس
ــق الصالحيات  ــتوريا وله مطل االول دس
ــلطة في تذليل  واإلمكانات والقوة والس
ــذه العقبات وتخفيف الضغوط ودعم  ه

املكافحون للفساد.

بغداد / البينة الجديدة
ــوزراء  ال ــس  رئي ــار  مستش ــد  اك
ــكرية حتسني عبد  ــؤون العس للش
ــني، أنّ  ــس االثن ــودي، ام ــر العب مط
والداعمني  ــش  ــى داع املتباكني عل
ــات التطهير  ــم عملي له أغضبته
ــارك بها احلشد الشعبي. التي يش

ــعبي“  ــد الش ــل موقع ” احلش ونق
ــى هامش  ــه عل ــودي قول ــن العب ع
مشاركته بتشييع الشهيد القائد 
ــن  ــه ”م ــن ان ــي محس ــم عل كاظ
الطبيعي أن اعداء العراق يحاولون 
ــتهدافه بعد ان استرد عافيته  اس
ــش“. واضاف ان  وطرد عصابات داع

”املتباكني على داعش واملؤسسني 
له والداعمني يغضبهم ما نقوم به 
من عمليات من قبل احلشد واجليش 
والشرطة في مساحات واسعة من 
العراق، وكذلك غضبوا اكثر بعد ان 
اجرى احلشد واجليش ثالث عمليات 

تطهير وباشر بالرابعة“.
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بغداد / البينة الجديدة
علق رئيس تيار احلكمة عمار احلكيم، على 
استهداف احلشد الشعبي من قبل طائرة 
ــار الى انه ال  ــي االنبار، فيما اش ــيرة ف مس
ميكن التساهل أمام املساس بهيبة الدولة.
ــض رفضا  ــتغرب ونرف ــم نس ــال احلكي وق
ــي الواضح امام  ــديدا التهاون احلكوم ش
االنتهاكات املتكررة لسيادة العراق، مبينا 

ــروق واالعتداءات  ــلة من اخل انه بعد سلس
ــهاد اثنني  ــف بالغ نبأ استش تلقينا بأس
من مقاتلي احلشد الشعبي في اللواء ٤٥ 
واصابة آخر باستهداف عبر طائرة مسيرة 
ــي الوقت الذي  ــي األنبار. واضاف انه ف غرب
نعتبر فيه املبررات احلكومية ازاء مثل هذه 
احلوادث غير مقبولة مطلقا، فانه ال ميكن 
لنا ان نتساهل أمام املساس بهيبة الدولة 

وسيادتها وارواح مواطنيها. واعلن احلشد 
الشعبي عن استهداف قواته في منطقة 
ــيرتني  ــل طائرتني مس ــن قب ــات م عكاش
ــره واصابة  ــل احد عناص ــا ادى الى مقت م
ــافر جاء  ــا ان هذا االعتداء الس ــر، مبين آخ
ــن قبل الطيران  ــع وجود تغطية جوية م م
األمريكي للمنطقة فضال عن بالون كبير 

للمراقبة بالقرب من مكان احلادث.

الحكيم معلقاً على استهداف الحشد باألنبار:
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ــف العربي  ــم التحال نفــي .. نفى املتحدث باس
ــون عن ضرب «هدف  ــس االثنني، ما قاله احلوثي ام
ــكري» في الرياض. وقال العقيد الركن تركي  عس
ــاء أمس  املالكي، إن «قوات التحالف متكنت، مس
االول األحد وصباح يوم امس االثنني، من اعتراض 
وإسقاط طائرتني مسيرتني باجملال اجلوي اليمني، 
ــار اهللا (احلوثيون) من  ــة «أنص ــا جماع أطلقتهم

صنعاء باجتاه اململكة».
ــم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،  دعوة .. أعلن الناطق باس
ــس األمريكي، دونالد ترامب،  ــني ال يعتبر تصريحات الرئي أن الكرمل
ــيا للمشاركة في القمة املقبلة  بشأن دعوة روس
ــؤال  ــى س ــتفزازا. وردا عل ــبع، اس ــة الس جملموع
صحفي فيما إذا اعتبر الكرملني تصريح الزعيم 
األمريكي حول دعوة روسيا للمشاركة في القمة 
املقبلة جملموعة الدول السبع الكبار في الواليات 
املتحدة، بالرغم من موقف بعض أعضاء اجملموعة 

اآلخرين، قال بيسكوف: «ال، ال نعتبره».

ــيرغي  ــي، س ــال وزير اخلارجية الروس تحريــر .. ق
ــوري ألراضيه بدعم  ــروف، إن حترير اجليش الس الف
ــا فيها  ــات مب ــا ألي تفاهم ــر خرق ــي ال يعتب روس
ــات  االتفاقي ألن  ــي،  وسوتش ــتانا  أس ــات  توافق
تستثني اجملموعات اإلرهابية. وأوضح الفروف في 
ــني، أن اجملموعات التي  ــس االثن ــر صحفي ام مؤمت
ــي إرهابية ال تنطبق  ــا مجلس األمن الدول صنفه
ــركاء األتراك  ــيا بحثت مع الش ــا االتفاقيات. وأضاف أن روس عليه

ضرورة تشكيل شريط خال من األسلحة في منطقة إدلب.
ــعودي عادل اجلبير  ــؤون اخلارجية الس عالقة .. قال وزير الدولة للش
ــعودية  ــني، إن العالقة املتينة بني الس ــس االثن ام
واإلمارات تشكل ركيزة أساسية ملستقبل مشرق 
ــدات على  ــلة تغري ــت في سلس ــة. ولف للمنطق
حسابه الشخصي على «تويتر» إلى أن «اململكة 
تقود جهود حتقيق األمن واالستقرار في املنطقة 
ــوى  ــي والق ــام اإليران ــاعي النظ ــة مس ومواجه

املتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة االستقرار».

توعــد .. أكد األمني العام لـ «حزب اهللا» اللبناني، 
ــن نصر اهللا، انتهاء الزمن الذي تقصف فيه  حس
ــة، متوعدا  ــى آمن ــق لبنان وتبق ــرائيل مناط إس
ــرائيلية التي  ــيرة اإلس ــقاط الطائرات املس بإس
ــة ألقاها  ــر اهللا، في كلم ــالده. وقال نص ــل ب تدخ
ــي، تعليقا على حادث الطائرتني  يوم األحد املاض
اإلسرائيليتني املسيرتني في ضاحية بيروت، ليلة 

األحد: «ما حصل خطير جدا... وال يجب تسخيف املوضوع».
ــرائيلي تفاصيل جديدة عن عنصرين  ــف اجليش اإلس نشــر .. كش
ــة األخيرة  ــي الضرب ــال إنهما قتال ف ــي ق ــزب اهللا» اللبنان ــن «ح م
ــل أبيب أنه تابع  ــتهدفت موقعا زعمت ت التي اس
«لفيلق القدس» اإليراني بضواحي دمشق. وادعى 
اجليش في بيان إن االثنني اللذين قتال في الضربة 
ــرائيلية كانا يعمالن في فيلق القدس خالل  اإلس
محاولة تنفيذ عملية تخريبية قادها قائد الفيلق 
ــليماني انطالقا من األراضي السورية. قاسم س

لقد مكث الناشطان في إيران مرات عديدة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــلحة عادل عبد املهدي، القادة  ــه القائد العام للقوات املس وج
ــلحة،  ــن مبواصلة العمل على تعزيز قدرات القوات املس واآلمري
ــوس من خالل احلمالت  ــر بث اإلحباط في النف محذرا من خط
املضللة. وقال املكتب االعالمي ل عبد املهدي، إن رئيس مجلس 
ــكيالتها  ــا القوات العراقية مبختلف صنوفها وتش الوزراء حي
خالل جولته امس في عدد من املواقع العسكرية التي شملت 
قيادة عمليات االنبار ومقري قيادتي القوة اجلوية والدفاع اجلوي.

ونقل املكتب عن عبد املهدي قوله، لقد اطلقنا املرحلة الرابعة 
ــا داعش وهي  ــر االراضي من بقاي ــر لتطهي ــة ارادة النص لعملي
ــا التي حققت النصر وحررت  ــات مهمة للغاية وان قواتن عملي
ــت التضحيات الغالية عليها ادامة احلركة والزخم  املدن وقدم
واملبادرة والعمل االستخباري ومباغتة العدو وعدم اعطائه اية 
ــيق الذي  ــجام والتنس ــه في ظل اإلنس فرصة اللتقاط انفاس
ــكيالت في قواتنا  ــود العالقة بني مختلف الصنوف والتش يس
ــى ضرورة  ــس الوزراء عل ــد رئيس مجل ــلحة البطلة. واك املس
ــعبنا وهي العالقة التي نعتز  متتني العالقة بني قواتنا وأبناء ش
ــيرا الى ان كل  ــدد على أهميتها واحلفاظ عليها، مش بها ونش
ــكه  ــارة الفنت حتطمت امام متاس ــعبنا واث ــاوالت متزيق ش مح

ووحدته وستتحطم مستقبال.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــي، امس االثنني،  ــون الربيع ــس محافظة بغداد حس ــد عضو مجل اك
ــن اولوياتها تأهيل  ــداد لعام ٢٠١٩ وضعت ضم ــة محافظة بغ ان خط
ــة والنواحي، الفتاً  ــرق ملناطق االقضي ــاء الط مداخل العاصمة واكس
ــى ان اخلطة تضمنت رفع االنقاض واخمللفات عن مداخل بغداد. وقال  ال
ــي ، ان ”خطة عام ٢٠١٩ وعلى الرغم من اجراء بعض التغييرات  الربيع
عليها، اال انها اصبحت مرضية جلميع طموحات مجلس احملافظة ومت 
رفعها الى وزارة التخطيط“، مبينا أن ”اخلطة تضمنت تأهيل واكساء 
ــة والنواحي التابعة للمحافظة، اضافة الى  جميع الطرق في االقضي
ــة للعاصمة“. ــاملة لتأهيل جميع املداخل الرئيس ــتكون ش انها س

ــركة  ــف النظافة مت احالته عن طريق املناقصة الى ش ــح ان ”مل واوض
محلية لتقوم بدورها بعملها في داخل احلدود البلدية لبغداد وخارجها، 
ــث ان احملافظ فالح اجلزائري كلف اعضاء مجلس احملافظة املعنيني  حي
ــركة وتقدمي تقارير بشأن جناح  ــأن اخلدمي مبراقبة عمل تلك الش بالش
ــي، أن ”احملافظة اوعزت بوضع حاويات  ــا من عدمه“. واكد الربيع عمله
مترية في مختلف مناطق العاصمة وطرقها، اضافة الى رفع اخمللفات 

واالنقاض في مداخل العاصمة واملناطق املفتوحة“.

بغداد / البينة الجديدة 
طالب ائتالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، 
احلكومة مبمارسة مسؤولياتها لضمان سالمة االرض واملصالح 
والسيادة. وقال االئتالف، ندين ونرفض االعتداء على معسكرات 
احلشد الشعبي وسائر مؤسساتنا االمنية والعسكرية، وسبق 
ــؤولياتها  ــة مس ــا احلكومة في ١٩ متوز ٢٠١٩ مبمارس وان طالبن
ــمي حول هذه االعتداءات، واعالن نتائجها الى  وفتح حتقيق رس
ــيادة  الراي العام. وأكد االئتالف، رفضه اي عدوان او انتهاك للس
ــض ويرفض أي  ــددا على انه رف ــة من أي طرف كان، مش العراقي
ــح  ــوات او املصال ــات او الق ــدم او االرض او املؤسس ــاس بال مس
ــالف، جميع االطراف الى  ــة من اي جهة كانت.ودعا االئت العراقي
ــراق عن الصراعات  ــؤولية والعمل على حتييد الع التحلي باملس
ــتقراره وضمان عدم  ــا على امنه واس ــة الدولية حفاظ االقليمي
انزالقه بصراعات ال تخدم مصاحله، مطالبا، احلكومة بـممارسة 
ــية واالمنية على اجلميع لضمان سالمة  مسؤولياتها السياس

االرض واملصالح والسيادة العراقية.

البينة الجديدة / وكاالت
ــرس الثوري اإليراني، اللواء  ــف قائد فيلق القدس التابع للح وص
ــرائيلية األخيرة  ــليماني، العمليات العسكرية اإلس قاسم س
ــرائيل. وقال  ــتكون آخر تخبطات إس بـ اجلنونية، معتبرا أنها س
ــليماني، في تغريدة مقتضبة نشرها على حسابه في موقع  س
ــنتها القوات اإلسرائيلية  تويتر، تعليقا على الهجمات التي ش
ــتكون آخر  ــك س منذ ليلة األحد هذه العمليات اجلنونية بال ش
ــرائيلية منذ  ــات النظام الصهيوني. ونفذت القوات اإلس تخبط
ــاعة، ٣ عمليات عسكرية  ليلة األحد، في غضون أقل من ٢٤ س
ــس االول د، نفذ  ــان والعراق. وليلة ام ــوريا ولبن طالت كال من س
ــي قرية عقربا  ــى أهداف ف ــرائيلي ضربة جوية عل ــش اإلس اجلي
ــق قال إنها إيرانية، مشيرا إلى  ــورية دمش بريف العاصمة الس
أن العملية أحبطت هجوما ضد إسرائيل من قبل فيلق القدس 
ــي انطالقا من املنطقة. من جانبه،  التابع للحرس الثوري اإليران
ذكر اجليش السوري أن دفاعاته اجلوية تصدت لهجوم من اجليش 
ــقطت معظم  ــق، قائال إنها أس ــي محيط دمش ــرائيلي ف اإلس
الصواريخ املعادية. وأعلن حزب اهللا اللبناني أن طائرة استطالع 
مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقال 

له، فيما انفجرت أخرى في أجواء املنطقة نفسها.
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بغداد / البينة الجديدة 
أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، 
ــة  االلكتروني ــة  بالبطاق ــل  العم ــدء  ب
ــار  الذكية في محافظة االنبار، فيما اش
ــن البطاقة  ــع على نوعني م ــى انه اطل ال
ــتخدم ببصمة  ــة احداها تس االلكتروني
ــال العاني  ــام. وق ــرى باالبه ــني واالخ الع
ــالل زيارته إلى  ــوزارة، خ ــب بيان لل بحس
ــي ملتابعة  ــار إن زيارتنا ه ــة االنب محافظ
تفعيل البطاقة االلكترونية في احملافظة 

ــت ما عانته من عصابات داعش  التي عان
ــر الذي حاط بها  ــة والضرر الكبي اإلرهابي
ــي  وباملواطنني. وأضاف، انهدفنا االساس
ــة االلكترونية  التمويني تفعيل البطاقة 
الذكية واالن بدأ العمل بها في محافظة 
االنبار والتي هي واحدة من منجزات الوزارة 
للمساهمة في تالفي السلبيات والقضاء 
على الفساد من خالل االسماء الوهمية 
ــن  ــودة واملوجودي ــر املوج ــل غي او العوائ
خارج العراق ويستلم مبكانهم أشخاص 

ــن. وأوضح العاني، انه لفت انتباهنا  آخري
ــو التعاون الكبير من  في هذه احملافظة ه
ــظ واالخوة  ــيد احملاف قبل دوائرنا مع الس
ــدم لهم  ــس احملافظة واتق ــاء مجل اعض
ــكر اجلزيل في التعاون الكبير الذي  بالش
ــور، حيث كان  ــن االم ــر م ــي الكثي أدوه ف
ــرق املالي وتوفير البنى التحتية  هناك اخل
ــذه الدوائر بعد ما  ــادة تنظيم عمل ه الع
ــكرية خالل  ــن العمليات العس ــا م ناله

حترير احملافظة من العصابات االرهابية.



بغداد / البينة اجلديدة 
أكد القيادي في احلشد الشعبي هادي اجلزائري، ان رد الهيئة سيكون 
ــق ما جاء بنقاط بيان نائب رئيس الهيئة ابو مهدي املهندس بالرد  وف
ــد.وقال اجلزائري ، ان ”  على أي طيران غير مصرح به فوق مواقع احلش
ــد الشعبي أحبط اخملططات األميركية الصهيونية في العراق  احلش
واملنطقة مما جعل مواقعه عرضه للقصف اإلسرائيلي عبر الطائرات 
ــد بالطائرات  ــتمرار القصف ملواقع احلش ــاف ان ”اس ــيرة“. وأض املس
ــيكون حاسما“، مبينا ان ”رد  ــيرة يتطلب موقفا عاجال وردنا س املس
ــيكون وفق ما جاء بنقاط بيان نائب رئيس هيئة  ــد س فصائل احلش
ــعبي ابو مهندي املهندس كونه ميثل القيادة احلقيقية  ــد الش احلش
ــد  ــق فوق مقار احلش ــران يحل ــعبي“.وتابع ان ”اي طي ــد الش للحش
ــمي من احلكومة  ــيعتبر طيرانا معاديا ما لم مينح التصريح الرس س

بالتحليق“.
 

بغداد / البينة اجلديدة 
أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، امس االثنني، عن اختراق وتفكيك خلية إرهابية في مدينة 
ــارت إلى أن أحد عناصر اخللية كان مسؤوالً عن سرقة النفط من مصفى القيارة  املوصل، فيما أش
وتهريبه إلى داعش في سوريا.وذكرت املديرية ، انه بعملية استخبارية نوعية، متكنت مفارز قسم 
ــتخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع استخبارات فوج مغاوير القيادة  االس
ــومر  من اختراق وتفكيك خلية إرهابية والقبض على الرؤوس الثالث املدبرة لها في مناطق حي س
ــر وجنوب القيارة باجلانب األمين من املوصل وقد اتخذ عناصر اخللية جانبي املوصل  باجلانب األيس
ــة اختراقهم.وأضافت أن املعتقلني هم من العناصر  ــرحا لتحركاتهم بقصد التمويه وصعوب مس
التي عرفت بقيامها بعدة أعمال إرهابية وتخريبية في احملافظة حيث كان أحد عناصرها مسؤوال 
ــرقة النفط من مصفى القيارة وتهريبه إلى داعش في سوريا واآلخر عمل مسؤوال عن حفر  عن س
ــادق واالنفاق وكذلك كانوا من العناصر االمنية الفعالة في قاطع البعاج واندس بعضهم بني  اخلن
ــني في مخيم الهول.وأوضحت املديرية، أن جميع أفراد اخللية من املطلوبني للقضاء مبوجب  النازح

مذكرة قبض اصولية وفق احكام املادة ٤ إرهاب.
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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 
ــأن  ــف الفتح، بيانا بش ــدر حتال اص
استهداف مقرات ومخازن اسلحة 
ــه يحتفظ  ــني ان ــد، وفيما ب احلش
ــل التحالف الدولي  ــق الرد، حم بح
مسؤولية ذلك.وقال التحالف «ندين 
ــة  الصهيوني ــداءات  اإلعت ــدة  بش
ــتهدفت مخازن  ــررة التي اس املتك
أسلحة احلشد ومعسكراته حتى 
وصلت الى استهداف قيادته، مبينا 
ــتهداف الحد  ــن اس ــدث م ان ماح
ــة القائم  ــد في مدين قيادات احلش
ــرة في مجرى  ــل انعطافة خطي ميث
الصهيوني  ــان  الكي ــتهدافات  اس
للحشد الشعبي وكيانه وقياداته.
ــذي  ال ــت  الوق ــي  ف ــا  انن ــاف  واض
ــرد على هذه  ــظ فيه بحق ال نحتف
نحمل  الصهيونية،  االستهدافات 
التحالف الدولي خصوصا الواليات 
ــؤولية  املس ــة  األمريكي ــدة  املتح
الكاملة ازاء هذا العدوان، الفتا الى 

اننا نعتبره اعالن حرب على العراق 
ــيادته الوطنية.وطالب  وشعبه وس
ــة  العراقي ــة  احلكوم ــف  التحال
الشعب  العراقي بحماية  والبرملان 
االمنية وجيشه  واجهزته  العراقي 
ــى جميع  ــح عل ــده وان تنفت َوحش
ــتراتيجية التي من  ــارات االس اخلي
ــزة واملعدات  ــانها حماية األجه ش

ــيادة  ــظ س ــي حتف ــلحة الت واألس
ــه  ــي وكرامت ــه الوطن ــراق وامن الع
ــى اننا نعتقد  ــتقالله، الفتا ال واس
بعدم ضرورة الوجود االمريكي الذي 
ــة األجواء بينما  يدعي توفير حماي
يشكل وجودهم غطاءً جلميع هذه 
الصهيونية.واعلن  ــتهدافات  االس
ــتهداف  ــعبي عن اس ــد الش احلش

ــات من  ــي منطقة عكاش قواته ف
ــيرتني ما ادى الى  قبل طائرتني مس
ــره واصابة  ــهاد احد عناص استش
ــافر  اخر، مبينا ان هذا االعتداء الس
ــة جوية من  ــود تغطي ــاء مع وج ج
ــران األمريكي للمنطقة  قبل الطي
ــر للمراقبة  ــون كبي ــن بال فضال ع

بالقرب من مكان احلادث.
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بغداد / البينة اجلديدة
اعتبر النائب عن حتالف القوى العراقية فالح العيساوي، امس االثنني، ان هناك 
ــبب  ــيل االموال كانت الس دوافع تتبناها جهات خارجية غير الربح املادي وغس
في انتشار ظاهرة اخملدرات في البلد. وقال العيساوي ، ان انتشار ظاهرة اخملدرات 
ــي ووصولها في بعض املناطق الى مستوى االنتاج وليس  ب العراق في وقت قياس
ــدة التقتصر على  ــدا وتقف خلفه دوافع عدي ــل هو امر خطير ج ــرة والنق املتاج
ــيل االموال، مبينا ان هناك دوافع اخرى خلف هذا الظاهرة  املتاجرة فقط او غس
ــعب العراقي  ــق اجملتمع وحتويل الش ــات خارجية من خاللها لتمزي ــعى جه تس
ــك ومنهار من ناحية القيم االسالمية.واضاف  ــعب متحلل وغير متماس الى ش
العيساوي، ان وجود غايات حتقيق ربح مادي او غسيل اموال هي امور ال يختلف 
ــار لهذه الظاهرة داخل اجملتمع العراقي جتعلنا  ــرعة االنتش عليها احد لكن س
نضع العديد من عالمات االستفهام عن السبب احلقيقي، الفتا الى ان التصدي 
ــى العقوبات فقط  ــريعة وال تقتصر عل ــريعات س ــف بحاجة الى تش ــذا املل له
ــرورة ان تتعاون احلكومة  ــاوي، على ض ــموم.واكد العيس ــى مروجي تلك الس عل
ــذه الظاهرة اضافة  ــن القوانني للحد من ه ــريع عدد م ــع مجلس النواب لتش م
ــائر ووسائل االعالم ومنظمات اجملتمع املدني  الى ضرورة حترك رجال الدين والعش
ــرة جدا.يذكر أن جتارة اخملدرات راجت في العراق بعد  ــواء هذه الظاهرة اخلطي الحت
ــارت تقارير  ــاد في تلك الفترة، وأش ــداث ٢٠٠٣، جراء التراخي األمني الذي س أح
ــب مكافحة اخملدرات في األمم املتحدة، إلى أن العراق حتول  دولية صدرت عن مكت
ــو دول اخلليج  ــتان نح ــت لتهريب اخملدرات من إيران وأفغانس ــى محطة ترانزي إل

العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال حتوله إلى بلد مستهلك.

  بغداد / البينة اجلديدة
ـــهـد  ــن ديـوان الرقابة املالية، ان الـعـام ٢٠٢٠ سـيـش أعل
ــــابــات الـخـتـامـيـة لالعوام {٢٠١٥  انــجــاز الــحــس
ــة  ــة متكامل ــاز احصائي ــرب اجن ــى ق ــيرا ال – ٢٠١٨}، مش
ــام ٢٠٠٣ ولغاية ٢٠١٨ وما مت انفاقه فعال  للموازنة منذ الع
ــال رئــيــس  ــا مت تخصيصه.وقـــ ــاريع وليس م على املش
ــوان جنح فـي  ــح صحفي، ان الـديـ ــوان فــي تصري الــديــ
ــات  ــة لــلــمــوازنــ ـــابـات الـخـتـامـيـ ــق الـحـس تدقي
املـالـيـة لالعوام من ٢٠٠٥ ولغاية العام ٢٠١٣ ومتت احالتها 

الـى مجلس الـنـواب بالكامل الـذي بدوره صادق عليها.
ــهد  وارجــع تـأخـر تدقيق مـوازنـة الـعـام ٢٠١٤ - الذي ش
ــش االرهابية في  ــقوط مدينة املوصل بيد عصابات داع س
حكومة الوالية الثانية لرئيس الوزراء األسبق نوري املالكي 

ــدم صـدور  ــود الـى ع ــي ويـعـ ــببني، االول قانون ــى س - الـ
ــن قبل مجلس النواب الى االن وبالتالي فان  قـانـون لها مـ
الديوان ال يستطيع ان يصدر تقريراً عن احلساب اخلتامي ما 
لم يصدر قانون املوازنة.واردف ان الـسـبـب الـثـانـي فـنـي، 
ــل جميع  ــات او وحـدات االنـفـاق لـم ترس كــون الـجـهـ
ــاب  ــاباتها الـى وزارة املالية لغرض التوحيد الن احلس حس
ــاب توحيد وبالتالي تاخرت وزارة املالية بغلق  اخلتامي حس

احلساب اخلتامي وتقدميه للديوان الكثر من مرة.
ــرا بـاعـداد  ــوان وبالرغم من هذا جنح مؤخ ــاف ان الدي واض
ــام ٢٠١٤ وجرت  ــي لـعـ ـــاب الـخـتـامـ ــر الـحـس تـقـريـ
ــيناقش مبجلس ديـوان  ــته مع وزارة املالية واالن س مناقش
ــس الوزراء لالطالع  ــة املالية ومن ثم يبعث الى مجل الرقاب
ــى مجلس الـنـواب  ــه ووضع مالحظاته، ويـحـال عـلـ علي

لـغـرض مناقشته واقرار احلساب اخلتامي للعام ٢٠١٤.
ــكالية اقـرار قانون املوازنة فـي حينها،  وعـن آلية جتاوز اش
ــارة لتجاوز  ــس الـديـوان عـن توجيه استش افـصـح رئـيـ
ــواب على  ــس الـنـ ــداء يصوت مجل ــكالية ابت ــذه االش ه
ـــاب  ــن ثـم يـنـاقـش الـحـس ــة قـانـون املـوازنـة م صيغ
ــا وبعثتها  ــة مت االتفاق عليه ــي وهـنـاك صيغ الـخـتـامـ
ــا بالصيغة ومـن  ــوزراء وتـم اعالمن ــة جمللس الــ وزارة املالي
ــس النواب.وتابع ان  ــوزراء يحيلها على مجل ــم مجلس ال ث
ــهر ان  ــة مع اللجنة املالية النيابية قبل اش هناك مناقش
تصل صيغة قانون مـوازنـة عام ٢٠١٤ ويصادق عليها ومن 
ــرار قـانـون املـوازنـة  ــاب اخلتامي مبعنى اقــ ثم يصل احلس
ـــاب الـخـتـامـي اي  ــطة ومـن ثـم الـحـس بصيغة مبس
بوقت متواز تتم املصادقة عليها.وشـــدد بــأن الــديــوان 

ــاب اخلتامي للعام  ـــكـالـيـة احلس وبــعــد تــجــاوز اش
ــام احلالي  ــة الع ــام ٢٠١٥ نهاي ــة الع ــينجز موازن ٢٠١٤ س
ــام ٢٠١٨ في العام ٢٠٢٠،  ــات االعوام ٢٠١٦ ولغاية ع وموازن
ــابات اخلتامية  ــق احلس ــكلة تأخر تدقي ــأن مش ــا بـ منوه
ــة املراقبة  ــة من ناحي ــد ظاهرة غير صحي ــات، تع للموازن
ــاب اخلتامي للسنة، يـجـب ان يـكـون  واالقــرار، وان احلس
ــة، وبـالـتـالـي  ــنة املقبل قـريـبـا مـن فـتـرة مـوازنـة الس
ــى وزارة  ــس الـــوزراء وحـتـ ــواب ومجل ــان مجلس الـنـ فـ
ـــنـة الحـقـة  ــتطيع ان تعد املــوازنــة لـس املـالـيـة، تس
قـريـبـة عــن مـصـروفـات ونتائج تنفيذ املـوازنـة للسنة 
السابقة. وكشف رئـيـس الــديــوان عــن قــرب تـقـديـم 
احـصـائـيـات للنفقات املـخـصـصـة لـلـمـشـاريـع فـي 
ــى ٢٠١٨ فيها حتليالت  ــات املالية لالعوام ٢٠٠٥ الـ املـوازنـ

ـــتـثـمـاريـة والـجـاريـة  ــة االس ــن املـوازنـ ــة عـ احصائي
ــــاريــع يــذكــر فيها  ــروض واملــش ــب والــقــ والــرواتــ
ــا تــم تـخـصـيـصـه على  ــا انـفـق فـعـال ولـيـس مــ مــ
املــوازنــة الـجـاريـة واملــرتــبــات الـتـقـاعـديـة ومــدى 
نسبتها واملشاريع االستثمارية التي مت متويلها فعال ونسب 

االنـجـاز اي احصائية تكون على مستوى الـدولـة.
ـــ ٥٠ باملئة  ــتثمارية لم تتعد ال ــأن املـوازنـة االس ــوه بـ ونـ
ونسب تنفيذ واطئة، مشيرا الى ان هذه االحصائية مفيدة 
ــن واضحة لدى  ــتتطرق الى القروض التي لم تك ــا س وايض
اجلمهور كحجمها ومـا هـي وانـواعـهـا والــذي سـدد على 
ــتوى احملافظات واحلكومات احمللية واموال الـبـتـرودوالر  مس
وايــن انـفـقـت وكـيـف تـم توزيعها، مــؤكــدا ان هـــذه 

االحــصــائــيــة سـتـنـجـز خــالل اسبوعني.

ÚÓflbn®a@bËmbibéy@Ú‹ö»flÎ@RPQT@Ú„ãaÏfl@Â«@âÏnéΩa@—íÿÌ@ÚÓ€bΩa@Úib”ä€a@ÊaÏÌÖ@NN_lÏË‰Ωa@fibΩa@ÜÓ»Ì@Âfl

 املثنى / البينة اجلديدة
وصل حسن الكعبي النائب االول لرئيس مجلس 
املثنى،  محافظة  مبنى  الى  االثنني  امس  النواب 
ورئيس  جودة  منفي  احمد  باحملافظ  التقى  حيث 
من  عدد  برفقة  فيها،  احمللية  احلكومة  واعضاء 
صالح  الزراعة  ووزير  النواب،  مجلس  اعضاء 
والبلديات  واالسكان  االعمار  ووزير  احلسني، 

واألشغال العامة بنكني ريكاني .
اجتماعا موسعا مع  الزيارة  الكعبي خالل  وعقد 
والقادة  التنفيذيني  احملليني  ومسؤوليها  احملافظة 
األمنيني فيها، للوقوف على واقع اخلدمات املقدمة 

املعنية،  اجلهات  مع  تعزيزها  وسبل  للمواطنني 
وتشخيص املعوقات التي تعترض النهوض فيهـا، 

فضال عن بحث املشاريع املتلكئة واملنجزة منها.
رسمي  وبشكل  االجتماع  خالل  الكعبي  وطالب 
من رئيس الوزراء، عادل عبد املهدي، بعقد جلسة 
مجلس الوزراء املقبلة في محافظة املثنى لالطالع 
املباشر على الواقع املؤلم واإلهمال الذي تعيشه 
وضع  بغية  السابقة،  السنوات  طيلة  احملافظة 

احللول التنفيذية اآلنية جململ املشاكل املوجودة.
وتعد محافظة املثنى من أفقر احملافظات العراقية 

النتشار البطالة وسوء اخلدمات.

@%˚fl@Û‰rΩa@…”aÎ@Z@ÊbΩ5€a@Úçbˆâ@NN·Óö€a@ÊÜfl@fiby@Û‹«@“ä»n‹€
bËÓœ@Ú‹j‘Ωa@ıaâãÏ€a@è‹©@Úé‹u@Ü‘»i@ÜËΩa@Üj«@k€b�„Î

 بغداد / البينة اجلديدة
فتاة  ابتز  شخص  على  القبض  عن  االثنني،  امس  الداخلية،  وزارة  اعلنت 
الكترونيا مقابل عدم نشر صورها في مواقع التواصل االجتماعي مبنطقة 

الكاظمية شمالي بغداد.
وقال املتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن ، إن مفارز مكتب الكاظمية 
ملكافحة اإلجرام التابعة ملديرية مكافحة إجرام محافظة بغداد، متكنت 
من  مببلغ  الكترونيا  فتاة  بابتزاز  لقيامه  متهم  على  القبض  إلقاء  من 
مواقع  في  صورها  نشر  عدم  مقابل  أمريكي  دوالر  آالف  عشرة  قدره  املال 
التحقيق معه واعترف صراحة  انه مت  التواصل االجتماعي. وأوضح معن 
قيامه بجرميته، مشيرا الى أن األوراق التحقيقية اخلاصة به عرضت على 

القاضي اخملتص الذي قرر ايقافه وفق أحكام املادة (٤٣٠ ق.ع).

@óÇë@Û‹«@új‘€a@Z@ÚÓ‹ÅaÜ€a
›ïaÏn€a@…”aÏfl@ø@Òbnœ@ånia

كتب محرر الشؤون احمللية
امس  ريسيرج  غلوبال  ملوقع  تقرير  كشف 
اخلاصة  الغربية  للقوات  مشبوه  نشاط  وجود 
القوات  تقوم  بينما  السوري  الهول  في مخيم 
االمريكية وقوات التحالف الدولي التي تشرف 

عليه بنشر االفكار املتطرفة هناك.
النساء  من   (٨٠٠) من  اكثر  ان  التقرير  وذكر 
لم  انهم  يُزعم  الذين  الدواعش  واالطفال 
يشكلوا تهديداً غادروا اخمليم لكن هذه احلجج 

مقاطع  نشر  بعد  خاصة  فيها  مشكوك  تبدو 
نيوز  فوكس  قناة  نشرتها  التي  الفيديو 
شعارات  يرددون  اطفاالً  تظهر  وهي  االمريكية 
في  االرهابية  اجملموعة  علم  ويرفعون  داعش 

اخمليم.
وبحسب املصادر فإن الواليات املتحدة االمريكية 
تريد  بقعة  أي  الى  اجملاميع  هذه  لنقل  تستعد 
ارباك الوضع االمني فيها وفي املقدمة من ذلك 
 ٢٠١٤ حزيران  سيناريو  ليتكرر  املوصل  مدينة 

مطالبة  العراقية  احلكومة  ان  املصادر  وتؤكد 
من  مشبوهة  محاوالت  ألي  احلازم  بالتصدي 
االمنية  القوات  على  والتأكيد  النوع  هذا 
ببسط سطوتها والضرب على كل مظهر من 
عسكرة  وعدم  واخلاوات  االتاوات  فرض  مظاهر 
بني  منسجمة  عالقات  وبناء  املوصل  مدينة 
االستفادة  مع  االمنية  والقوات  املوصل  اهل 
نكسة  وراء  كانت  التي  واالسباب  الدروس  من 

املوصل عام ٢٠١٤.

@Âfl¸a@ b‘Ìa@¡jöi@k€b�m@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@NNfiÎ¸a@…iä‡‹€@Ùä‘Ë‘€a@ÖÏ»„@¸@Ô◊
ÚÓ„bq@bËmâbé®@äÁbƒfl@ÚÌc@…‰flÎ@›ïÏΩa@ø

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة اخلارجية، امس االثنني، أنها ستتخذ جميع اإلجراءات الدبلوماسية والقانونية الالزمة للتصدي 
ألي عملٍ يخرق سيادة العراق.وقالت الوزارة ، إنها ستتخذ كافة اإلجراءات الدبلوماسية والقانونية الالزمة 
من خالل األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي ومن خالل التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي ألي 

عملٍ يخرق سيادة العراق وسالمة أراضيه.
وكانت قيادة عمليات األنبار للحشد الشعبي أعلنت، عن استشهاد مقاتلني اثنني في اللواء ٤٥ ب احلشد، 

وإصابة آخر بقصف بطائرتني مسيرتني في قاطع عمليات األنبار.

÷aä»€a@ÒÖbÓç@÷ä±@ �›‡«@˛@Üñn‹€@ÚÓçbflÏ‹iÜ€a@paıaäu¸a@Úœb◊@àÇn‰ç@ZÚÓuâb®a
بغداد / البينة اجلديدة  

احلكومي  البرنامج  تنفيذ  مراقبة  جلنة  عضو  أكد   
االثنني،  امس  اجلابري،  ستار  االستراتيجي  والتخطيط 
الفصل  بداية  خاصة  بجلسة  طالبت  اللجنة  أن 
احلكومي.وقال  املنجز  ملناقشة  املقبل  التشريعي 
اجلابري ، إن اللجنة عقدت مؤمتراً صحفياً كشفت فيه 
اشهر   ٦ خالل  احلكومي  لالجناز  احلقيقية  النسب  عن 
خاصة  ودراسات  علمية  برامج  على  اعتمدنا  حيث 

توصلنا من خاللها إلى أن نسبة االجناز احلكومي هي ٣٦ 
ونصف وليس كما كشفت احلكومة بأن نسبة االجناز 

هي ٧٩ ونصف.
ومت  اخلصوص  بهذا  تقريرها  أكملت  اللجنة  أن  وأضاف 
وطلبنا عقد جلسة خاصة  النواب  الى مجلس  رفعه 
في بداية الفصل التشريعي املقبل من أجل مناقشة 

االجناز احلكومي واالرقام املغلوطة التي رفعت لنا. 
حافالً  سيكون  املقبل  التشريعي  الفصل  أن  وتابع 

البرملان  من  وسنطلب  واالستضافات  باالستجوابات 
ان يتم استضافة السلطة التنفيذية متمثلة برئيس 
مناقشة  أجل  من  والوزراء  املهدي  عبد  عادل  احلكومة 
رقمها  الى  احلكومة  استندت  وكيف  احلكومي  املنجز 
املعلن، مشيراً إلى أن استضافة عبد املهدي أمر ضروري 
على  الوقوف  أجل  من  املقبل  الفصل  بداية  في  وملح 
كثير من االمور منها االحداث االخيرة التي مير بها البلد 

واستهداف اراضيه.

ÜËΩa@Üj«@›‡ím@pbœbönç¸aÎ@pbiaÏvnç¸bi@›œby@›j‘Ωa@Ô»Ìäín€a@›ñ–€a@ZÚ‰¶



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

@›��ÅaÜ€a@Â��fl@È„b��é„g@7��flÜmÎ@Í7��flÜmÎ@È��€˝nya@ä��Ø@ÊÖâ˛a
Úô6–Ωa@ÚÓ��çbÓé€a@ÈïaÏ®Î@Èmaâbjn«a@›◊Î@ÈnÌÏ:@Ü”bœ@Èj»��ë

ــع اخملطط  ــان يتماهان م ــان هش نظام
ــرائيل  أس ــة  خدم ــي  ف ــي  الصهيون
ــش  جلي ــان  رديف ــان  جيش ــان  ويصنع
ــأس  الي ــا  أكلهم ــعبان  وش ــالل.  االحت
ــن التغيير  ــر ويتمنعان ع واجلوع والقه
حتت وطأة احلاجة لفرصة عمل إسرائيل 
ــاعة  ال متتلك من مقومات الصمود لس
ــا تقابل التحالف  ــعوبنا عندم إال أن ش
ــة  ــة األنظم ــي وخيان ــو- أمريك الصهي
ــع النصر  ــا هي من تصن ــوع، فإنه باخلن
ــح الوطن العربي كله  علينا، حتى أصب
ساقطا عسكريا وسياسيا ومستعمرا 
ــعب  ــان الش ــى الصور. وبات إنس بأجل
ــانيته  بإنس ــتهدف  املس ــو  ه ــي  العرب
وقيمه وبكل مقومات ثقافته ومكونها 
ــح  اصب ــذي  ال  “ ــالم  ”االس ــي  الرئيس
ــف  ــدة الغرب كله، وأصبح مع األس عق
ــن ال نطمح من  ــا فولوكلور،.. ونح عندن
ــو كانت حرة أكثر من حماية  انظمتنا ل

ــانها، وهذا ممكن بالتحالف  دولها وإنس
ــة.  ــردع املتاح ــلحة ال ــح وبأس الصحي
ــي لوال  ــة الت ــة املقاوم ــر مهم فالتحري
ــر القومية كلها  أنظمتنا العميلة وغي
ــتطاع االحتالل كبحها وجترميها. ملا اس

ــي خدمة  ــون أنظمتنا ف ــني تك ــا ح أمَّ
ــح الوطن  ــدو ومتحالفة معه يصب الع
ــتهداف  ــعب والقيم في دائر االس والش
ــن النفس  ــودي ويصبح الدفاع ع الوج
ــى كل مواطن.يا  ــن فرض عني عل والوط
ــرق األردن إصحوا على  من تسكنون ش
واقعكم وواقع الدولة والنظام. حالكم 
ــار العربية  ــكان االقط ــو غير حال س ه
ــن الوضع العربي  ــم يختلف ع ووضعك
ــى. فأنتم  ــه أقس ــوقونكم الي وما يس
وأرضكم حالة احتاللية إحاللية قائمه، 
ــعب حتت اإلحتالل  لون اليوم كش وتُعامَ
ــائله وتتعامون.  ــكل وس ــرائيلي ب اإلس
ــي  تضييق  ــائل الت تخضعون لكل وس
ــش  والتطفي ــش  والتهمي ــة  املعيش

ــادم للدولة  ــرار يصدر إال ه ــس من ق ولي
ــي ينظر  ــدو الصهيون ــن. والع وللمواط
ــهل،  ــني وإخضاعكم س ــم مدجن اليك
ــى بثقته وبخنوعكم..  ونظامكم يحظ
ــم كما يقال وقرأت “ راكبني في باص  أنت
ــية  ــفير بلم األجرة ” اجلنس مهور والش
ــت عليكم  ــت إعارة هبط ــة كان األردني
ــتعارتكم من وعد بلفور  ــياق اس في س
ــي غرب  ــم ف ــملكم باخوانك ــم ش ولل
ــية املعارة على  النهر على نفس اجلنس
ــي واحتالل  ــروع الصهيون خلفية املش
ــتخدمت هذه اجلنسية  فلسطني. واس
ــا وغطاء  ــا وأمني ــا رقمي ــون ملعوب لتك
ــة الوطنية، وبديال عنها،  لفقدان الهوي
ــى عدم تفعيل  ــديدا عل وكان احلرص ش
ــون  ــي القان ــة ف ــتحقاتها املعروف مس
ــة، وعلى  ــتحقات املواطن ــي ومس الدول
ــرق  ــكان من غرب وش ــة الس دمج هوي
ــة امللك ال  ــوب بهوي ــر ومن كل ص النه

ــم وال بأي رمز  ــأرض الدولة وال بعروبته ب
ــي أرضكم ال  ــكتم رعايا ف ــي. وس وطن
مواطنني وال شعب منتم لوطن أو دولة. 
ــب  ــلم الراعي املرعى بال عش إلى أن س
ــى وترككم حتت  ــر ومش ــس أو أخض ياب
وابل النيران.يا من تسكنون شرق االردن 
وتدعون بانتمائكم اليه إصحوا أنتم األن 
ــر، بعد  ــز العمل الصهيوني املباش مرك
ــى يد النظام  ــوا في جعلكم عل أن جنح
ــة انفصالية  ــم وحال ــي وطنك ــا ف رعاي
ــعب الفلسطيني  عن الوطن وعن الش
ــنة  ــخة محس لتصبحوا نس والعربي 
ــه. الدولة  ــود احلمر نفس ــروع الهن ملش

ــا لكم بل بنوها على  الكذبة لم يبنوه
ــعب العربي  مقاس مقصلة لهوية الش
ــطيني وهويتكم معا، ومقصلة  الفلس
ــة  بالقضي ــمينا  اس ــي  الت ــة  للقضي
ــي إال قضيتكم  ــا ه ــطينية وم الفلس

بتمام الدرجة، وقضية كل عربي. فلقد 
ــوا لكم منذ بداية االنتداب نظرية  وضع
وكنتم فيها من وجهة نظرهم بدوا في 
ــطينيني، وفالحني نائمني  صحراء فلس
ــة  ــأوا الدول ــفاه، وأنش ــا وش ــي غوره ف
ــد حتى دجنتم  ــم بهواء فاس ونفخوك
ــة دور وأعداء  ــيلة في دول وأصبحتم وس
ــة  ــذه الدول ــم. وه ــكم وألرضك ألنفس
ــم تتحطمون في  ــوم قد انحلت وأنت الي
ــان وكل قيمكم  ــا ويتحطم األم داخله
ــي  ف ــل  والقبائ ــائر  ومعاييرها.العش
ــرق األردن هي باألالف، كانت موجودة  ش
ــة  وهيكلي ــكها  ومتاس ــا  مبضمونه

ــيختها املتوارثة، وكانت لها هويتها  ش
املناطقية املرتبطة متاما بالوطن العربي 
ــن تعرف حدودا  ــة اليه، ولم تك واملنتمي
ــية أو جغرافية مع  اجتماعية أو سياس
ــطني بالذات،  ــعب فلس ــطني وش فلس
ــاك وفي  ــا هن ــع امتداداته ــل م وتتواص
سوريا وفي شمال اجلزيرة وغرب العراق.

أما اليوم بفعل سياسة النظام االردني 
ــي اطار حدود  ــتعمارية ملئة عام ف االس
سايكس بيكو ووعد بلفور لم تعد هذه 
ــودة مبضمون  ــل موج ــائر والقبائ العش
يتعلقون  ــماء  ــت األس وبقي ــا،  ماضيه
ــرابا ويهمرون تهويشا مكشوفا  بها س
ــة امكانية  ــت هناك أي ــام. وليس للنظ
ــل اإلمارة والدولة  إلحياء ماضيها ما قب
ــرت أرضية ذاك  ــودة اليه. فقد دُم أو الع
ــه، كما لم  ــرت الطريق الي ــي ودُم املاض
ــا بعد  ــاء ماضيه ــة إلحي ــد إمكاني تع
ــاء الدولة، فقد كان دورا مصطنعا  انش

استُخدمت فيه وانتهى الى غير رجعه. 
ــائرنا وقبائلنا  ــم أبناء عش ــق لك ال طري
للخلف أبدا، فهل متوتون أذلة مكانكم 
ــوأ خارج  ــن مرعى أس ــتبحثون ع أم س
ــم  ــتوعبون واقعك ــم، أم ستس وطنك
ــتقبلكم  ــتطيعون النظر ملس كي تس
ــم وأجيالكم ؟.نحن  ــتقبل وطنك ومس
ــزوا صهيونيا  ــه غ ــي األردن نواج األن ف
وحربا غير معلنة في عقر دارنا تستهدف 
ــة والقيمية  ــه الثقافي ــان وهويت االنس
ــى مذبح  ــكل املوبقات عل ــة ب والعقدي
ــا، ليغلق به  ــتهداف األرض الحتاله اس
ــطيني الذي كنا ننكر أننا  امللف الفلس

ه ونحن في دولة وهمية  ــه. نواجَ في قلب
وبجبهة  متواطئ.  ــا  نظامه ومفككة، 
ــه. (والنقى  ــة ومنهك ــة محطم داخلي

ــن  ــا م ــه ضعف ــا) ونطنش ــردود علين م
ــاء وعجزا، بفعل  ــة، وقلة في اإلنتم فرق
ــى احلواجز  ــي وإبقائنا عل ــزل الوطن الع
ــال الوطن ليس  ــة بيننا. فنج املصطنع

ــل هو اليوم  ــة لغزوة، ب كفنجال الفزع
ــلح  ــدوان أمريكي صهيوني متس لرد ع
ــل الوطن  ــى كام ــني عل ــه احمللي بعمالئ
وشعبه. إنه فنجال مات شيوخه وغابت 
ــتت  ــة وتش ــة والقومي ــم الوطني معه

ــة.  غريب ــطني  فلس ــت  وأصبح ــه  ناس
ــخص  ــربه إال ش فنجال ال يقدر على ش
ــعب عربي وصاحب قضية  وحدتنا كش
ــس معقول أن  ــر واحد. لي واحده ومصي
ــتحقاقات  يكون الكالم والفرقة من اس
هذا الظرف التي تشن علينا فيه حرب. 
لنتذكر بأن العدو نال منا بسالح الفعل 
زِمنا بسالح الكالم والفرقة. ولنتذكر  وهُ
ــع لنا  ــي صن ــتعمر البريطان ــأن املس ب
ــماغني أحمر وأسود  لباس التفرقة بش
ــأوا املصانع  لنحارب بعضنا بهما وأنش
ــأن الصهيونية  ــاس. تأكدوا ب لهذا اللب
ــلحة ذخيرتها  ــتطاعت صنع أس لو اس
ــي نحاربهم  ــا ك ــا لن ــكالم لصنعوه ال
ط  ــقِ ــرف الذي نُس ــس هو الظ ــا. ألي به
ــة  السياس ــات  ــل كل صالون ونزب ــه  ب
والدبلوماسية ونخبها وكل مؤسسات 
التفرقة ونعود شعبا مبضمون األمة من 
جديد… وعندها فقط نستطيع التغلب 
ــنا  ويأس ــنا  وهواجس ــا  ضعفن ــى  عل
ــذي ال يُهزم  ــحري ال ونصبح الرقم الس
ــابقة  ــه. فليس هناك س ــزم وطن وال يُه
ــعب مبضمون األمة  تاريخية هزم بها ش
واملواطنة.نحن في هذا البلد مبسمياتنا 
اردنيني وفلسطينيني شعب واحد وأمة 
ــرة والعقيدة ال  ــزة والفط ــدة بالغري واح
ــتذكر أحداث أيلول  بقرار، وأسف أن أس
املشؤومة ألستعير منها ما يؤكد قولي 
ــل  لعل من ال يفقه أن يفقه. حيث فش
اخملططون في هدفهم بصنع حرب أهلية 
من واقع أننا في ضمائرنا أمة. ولم ينالوا 
سوى قراءة احلقيقة، فاحلرب التي خطط 
ــني وفرضت  ــش والفدائي ــني اجلي ــا ب له
ــاحة  ــس الس ــى نف ــا عل ــا قابله علين
واألرض التآخي واحملبة واحلماية املتبادلة 
بني كل ناس الوطن ومن أبناء املتقاتلني 
ــد جمعتهم  ــم. فلق ــم وذويه وعائالته
ــمون  ــوف والزوايا واملالجئ يتقاس الكه
ــاء. فكيف  ــذاء والدع ــا األمن والغ فيه
ــرة والعقيدة. أما  ــنا امة بالفط أننا لس
ــتحقاقه  اليوم فأصبحنا أمام ظرف اس
ــازل واخملابئ، كال  ــو، كالَّ للمالجئ واملن ه
ألدعية القاعدين فلن يدخلوها دون دفع 
استحقاق األقصى واحتالل الوطن، كال 
ــوش أصبحت تعتاش  لالتكال على جي
على على جثة الوطن ومستقبل أبنائه 
ومتارس سلوك االحتالل االسرائيلي. كال 
ــم سياسي أردني ال  ألي تنظيم أو جس
ــع على اجندنه بندا واحدا هو إعادة  يض
ــد وهويته الوطنية  ــعب الواح بناء الش
ــة، واملؤهل وحده  القومية مبضمون األم
ــعب  ــتنهاض الش ــة واس ــادة الثق إلع
ــارع  للش ــي  الواع ــي  ــروج اجلماع للخ
ــة األمريكية وكل  ــه الصهيوني في وج
ــا وحكوماتها في بالدنا، واملؤهل  أعوانه
ــي بناء دولة  ــعبية ف ــرض االرادة الش لف
الصمود بدال من دولة الدور. على أنقاض 
ــي ال حياة وال دولة وال وجود  نهج سياس
ــرى بحقنا  ــة الكب ــه. إنه اجلرمي ــا مع لن
ــا الروح،  ــطني، والقدس منه وحق فلس
ر، هذا هو مشروعنا  ــتعمِ إنه نهج املس

العاجل.
* باحث وكاتب عربي

إسرائيل ال تمتلك من 
مقومات الصمود لساعة 
إال أن شعوبنا عندما 
تقابل التحالف الصهيو- 
أمريكي وخيانة األنظمة 
بالخنوع فإنها هي من 
تصنع النصر علينا

بفعل سياسة النظام االردني االستعمارية ِّـئة عام َّـ اطار حدود سايكس 
بيكو ووعد بلفور لم تعد هذه العشائر والقبائل موجودة بمضمون ماضيها

العاهل االردني

نتنياهو

عباس

   تتفتق االفكار في ذهن املواطن عن مشاريع وهمية 
ــه الصغيرة حيث  ــاس النها ال تغادر جمجمت باالس
ــت بافضل حال  ــده ليس ــودة فوق جس ــرة املوج الك
ــكيلها من  ــاها الزمن . احلكومة وتش من حاجة نس
ــارة العراق ملياه االمطار من ناحية اخرى  جانب وخس
ــع حكومته ونوابه من جانب  وعدم توفيق املواطن م
ــن املراتب جميعها  ــر . حظ املواطن الذي تنازل ع آخ
ــام حظوظ اآلخرين كان  ــيء ام ورضي بان يكون ال ش
محفزا للضياع املنطقي لعواصف التفكير والوهم 
ــواطئنا  ــاذا غادر احلظ ش ــذات . مل ــالب على ال واالنق
ورحنا نبحث عن خيوط واهية في الزمن املر لتوصلنا 

ــر االمان ؟ هل  الى ب
ــفينة  ــتنجو س س
هذه  ــي  ف احلكومة 
املرحلة أم ستغرقنا 
الالزمن  في  جميعا 
حيث الضياع التام 
وشماتة كل االعداء 
ــاء  اصدق ال  ــث  حي
للعراق مطلقا . بلد 
بال باب حيث ال يدع 
بانه  ــس  ــر يح الزائ
غريب فالعراق وطن 
اجلميع إال اهله وهذا 
منطق درجت عليه 

ــرقه التاجر  ــطور الكتاب الذي س ــنون وقرأنا س الس
ــت املفاهيم على الكثيرين وضاعت  الغامض فضاع
االجيال ومتاهت مع كتب اخرى مؤلفوها غير عراقيني 
ــيء. اذا كان الرأس مشلوال بأمور  وال ميتون للوطن بش
متضاربة فاقرأ على حامله السالم فال تغيير وال ثورة 
ــذا املنوال  ــة وعلى ه ــال للوصول الى اليابس وال مج
ــدة لدرجة الغثيان في  ستبقى االفكار تتحامق بش
ــاط وينتهي العمر  ــأس واالحب ــرؤوس املفعمة بالي ال
ــو املطلوب فال حياة  ــس بأبأس ما يكون وهذا ه البائ
ــتقبلك بالورود  ــارع مبلط وال دائرة تس مريحة وال ش
ــروب اليومية فمن  ــاملا في اتون احل وال جيل يخرج س
ــير  أين نبدأ ومن أين ننتهي ؟ ال يحتاج االمر الى تفس
ــل البدايات  ــومة قب ــات كانت مرس ــل فالنهاي وحتلي

وعلى هذا االساس ال وجود للبداية.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ال حياة مريحة وال 
شارع مبلط وال دائرة 
تستقبلك بالورود وال 
جيل يخرج ساِّـا َّـ 
اتون الحروب اليومية 
فمن أين نبدأ ومن 
أين ننتهي؟ 

يا من تسكنون شرق األردن .. هذا مشروعنا العاجل

_Âflå€a@b„bé„@›Á

واحد وعشرون جنسية 
رون،  تنشدون لها وتَشعَ
تقوم على واحد 
وعشرين مستعمرة. 
منها واحدة محتلة 
شعبها يقاوم حيثما 
يستطيع بعد دماء 
قوافل من الشهداء 
أضاعتها اخليانة 
الفلسطينية والعربية 
هدرا، نظامها خائن 
باملراوغة والنفاق 
ويحمي اإلحتالل. 
والثانية األردن، يجري 
احتالله وتدميره وتدمير 
إنسانه من الداخل، 
شعبه فاقد لهويته 
وكل اعتباراته وخلواصه 
السياسية املفترضة 
بعد انشاء الدولة، 
وفقد خواصه التي 
كانت قبل انشائها، 
ونظامه أنهى دوره 
وقبض الثمن من بيعه 
مقدرات الدولة، أنهك 
م الدولة  الشعب وهدَ
وسلَّم املفتاح وبقي 
فراشا يناور من أجل 
اإلكرامية. 

* فؤاد البطاينة
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بغداد / البينة اجلديدة
التجارة  وزير  العاني  هاشم  محمد  الدكتور  ترأس  
باحلملة  املعنيني  من  عدد  مع  موسعاً  اجتماعاً 
التسويقية حملصول احلنطة  وبحضور مدير عام الشركة 
املكصوصي  محسن  نعيم  احلبوب  لتجارة  العامة 
لتحديد الكميات املتبقية من محصول احلنطة والتي 
محافظات  في  الفالحني  قبل  من  تسويقها  يتم  لم 
أشاد  العاني   الوزير   ، ونينوى  وديالى  وواسط  النجف 
املوسم    في   حتقق  الذي  الكبير  بالنجاح  اللقاء  خالل 

من  احملافظات   جميع  في  احلنطة  حملصول  التسويقي 
مراكز  أعدها  التي  واآلليات  بالضوابط  االلتزام  خالل 
االستالم  ومواعيد  الدخول  تنظيم  التسويق من حيث 
وإعطاء األولوية حسب القوائم املعدة مسبقاً ، واشار 
العاني ، « ان بسبب وفرة احملاصيل في بعض احملافظات 
فاقت  والتي  وديالى  وواسط  والنجف  نينوى  خاصة 
التوقعات الطبيعية لكل عام في تلك املنطقة أدى إلى 
عدم استالم  الكميات املتبقية من الفالحني املتواجدين 
أمام مواقع التسويق وضمن الفترة احملددة لتاريخ الغلق 

االعالمي  املكتب  نقله  التجارة  لوزارة  بيان   ،٢٠١٩/٨/٨
جرد  عاجل  وبشكل  أوعز  العاني  الوزير  اشار،بأن  
التسويقية  املراكز  امام  واملوجودة  املتبقية  الكميات 
التي  احملافظات  في  مشكلة  جلان  خالل  من  واحلقول  
فيها تلك الكميات برئاسة  مدير الفرع وممثل اجلمعيات 
وممثل  التجارية  الرقابة  وممثل  احملافظة  في  الفالحية 
من  املتبقية  الكميات  جرد  بغية  احملافظة  في  الزراعة 
املزارع  أو  الفالح  إلى  وبيان عائديتها  احلنطة  محصول 
بشكل حقيقي وجرد املساحات املزروعة وتقدمي التقارير 

خالل ثالث ايام من أجل وضع آلية عمل لغرض استالم 
الطاقات  توفير  بعد  واملزارعني  الفالحني  من  احملاصيل 
الستيعاب  له  التابعة  واملواقع  الفرع  في  اخلزنية  
التجارة شدد  وزير  بأن   البيان اشار  املتبقية،  الكميات 
إجناز  من  باجلرد  املكلفة  اللجان  تقوم  أن  ضرورة  على 
رادعة في حال  إجراءات  املكلفة بها محذراً من  املهام 
بنوعيات  التدقيق  وضوابط  للتوجيهات  خالفاً  العمل 

احلنطة احمللية واستبدالها بحنطة موردة من اخلارج .

Ô‘ÌÏén€a@·çÏΩa@fi˝Å@÷Ïém@%@>€aÎ@fiÏ‘ßa@ø@ÒÖÏuÏΩa@Ú�‰ßa@pbÓ‡ÿ€@Öäu@Êb¶@›Óÿíni@å«ÏÌ@NNÒâbvn€a@äÌãÎ

بغداد / البينة اجلديدة
في  االجناز  تقدم نسب  النقل    وزارة  اعلنت 
التي  اجلنوبي  النجف  مرأب  تطوير  مشروع 
الكماله. العمل  سير  وتواصل   ٪٧٧ جتاوزت 

النقل  ألدارة  العامة  الشركة  واوضحت 
 : النقل)  وزارة  تشكيالت  (احدى  اخلاص 
حسب توجيهات السيد الوزير املهندس عبد 
اهللا لعيبي ، متت متابعة سير االعمال اجلارية 
خدمةً  االشرف  النجف  في  املرائب  لتطوير 
ولالرتقاء  العام  والصالح  احملافظة  البناء 
مبستوى النقل .وبينت الشركة  ان هذا اخلط 
سيسهم وبشكل كبير في فك االختناقات 
بسبل  املواطن  ويرفد  احملافظة  في  احلاصله 
ممثل  اوضح  جانبه  .من  السفر  عند  الراحة 
شركة البناء العربي املتحدة للشركة املنفذة 
للمشروع ان نسبة االجناز قد تعدت ٧٧ ٪  من 
نسبة االجناز وان الشركة مستمرة باالعمال 
املناطة بها وحسب التوقيتات الزمنية الجناز 
املشروع وأفتتاحة بأقرب وقت ممكن حسب 
اهللا  عبد  املهندس  الوزير  السيد  توجيهات 
اجلارية  االعمال  سير  متابعة  متت   ، لعيبي 
خدمةً  االشرف  النجف  في  املرائب  لتطوير 
ولالرتقاء  العام  والصالح  احملافظة  البناء 
مبستوى النقل .وبينت الشركة  ان هذا اخلط 

سيسهم وبشكل كبير في فك االختناقات 
بسبل  املواطن  ويرفد  احملافظة  في  احلاصله 
ممثل  اوضح  جانبه  .من  السفر  عند  الراحة 
شركة البناء العربي املتحدة للشركة املنفذة 
للمشروع ان نسبة االجناز قد تعدت ٧٧ ٪  من 
نسبة االجناز وان الشركة مستمرة باالعمال 
املناطة بها وحسب التوقيتات الزمنية الجناز 

املشروع وأفتتاحة بأقرب وقت ممكن .

بغداد / البينة اجلديدة 
كافة  الوزارات  الوزراء  جمللس  العام  االمانة  وجهت 
والبيئة  الصحة  وزارة  وفرق  كوادر  مهمة  بتسهيل 

داخل املقرات والوزارات واملؤسسات احلكومية ، 
امير  البيئي  واالعالم  التوعية  دائرة  عام  مدير  وقال 
من   ٢٢ املادة  احكام  الى  استناداً  انه  احلسون  علي 
 ،  ٢٠٠٩ لسنة   ٢٧ رقم  البيئة  وحتسني  حماية  قانون 
الوزارات  الوزراء  جمللس  العامة  االمانة  وجهت  فقد 
الالزمة  والتسهيالت  الكامل  التعاون  بابداء  كافة 

ذلك  في  مبا  بواجباتها  للقيام  البيئية  الرقابة  لفرق 
وفقاً  واخلاص   العام  للقطاعني  العمل  مواقع  دخول 
لقانون حماية وحتسني البيئة ويهدف القانون البيئي 
في العراق الى حماية وحتسني البيئة من خالل ازالة 
عليها  يطرأ  الذي  او  فيها  املوجود  الضرر  ومعاجلة 
الطبيعية  واملوارد  العامة  الصحة  على  واحلفاظ 
والتنوع االحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون 
املستدامة  التنمية  يضمن  مبا  اخملتصة  اجلهات  مع 

وحتقيق التعاون الدولي واالقليمي في هذا اجملال . 

ãÏ∑@fi˝Å@…uaäfl@Úˆb‡»jçÎ@“¸e@Òäí«@Âfl@är◊c@›j‘ném@ÙÏ‰Ó„@ø@ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€a

الديوانية / البينة اجلديدة
وحتسني  حماية  مجلس  قرر   
الديوانية  محافظة  في  البيئة 
باالجماع مبنع استخدام االكياس 
واخملابز  األفران  في  البالستيكية 
حفاظاً على صحة وبيئة املواطن.

في  وجهت  التجارة،  وزارة  وكانت 
اخملابز  أصحاب  املاضي،  متوز   ٣٠
البالد  مناطق  جميع  في  واألفران 
بدل  الورقية  األكياس  باستخدام 
البالستيكية في تعبئة  األكياس 
والصمون  اخلبز  أرغفة  مبيعات 
العامة  الصحة  على  حفاظاً 

والبيئة.

@‚aÜÇnça@äƒ§@ÚÓ„aÏÌÜ€a
@ø@ÚÓÿÓnç˝j€a@êbÓ◊˛a
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   نينوى / البينة اجلديدة 
الشعبية  الطبية  العيادات  مراجعي  عدد  بلغ 
في نينوى ١٠٧٥٣ مراجع خالل شهر متوز من عام 
٢٠١٩ لألمراض املزمنة والعامة وللجان الطبية ، 
الرزاق  عبد  الدكتور حازم  الدائرة  عام  مدير  وقال 

الشعبية  الطبية  العيادات  مديرية  ان  اجلميلي 
 ١٠٧٥٣ متوز  شهر  خالل  استقبلت  نينوى  في 
إضافة  واملزمنة  العامة  األمراض  خملتلف  مراجع 
املراجعني  عدد  إلى  .وأشار  الطبية  اللجان  إلى 
للمحافظة  الشعبية  الطبية  للعيادات  الكلي 

املذكورة بلغ ٧٧٤٦ مراجع منهم ٧٤٣٢ لألمراض 
عدد  وصول  .وذكر  العامة  لألمراض  و٣١٤  املزمنة 
املراجعني للجان الطبية املسائية في نينوى الى 
٣٠٠٧ مراجع وكان عدد الفاحصني للحصول على 

إجازة السوق ٢٦١٣ والتعيني ٣٩٤ شخص .

بغداد / البينة اجلديدة
ــادرات  ــوع الص ــن مجم ــط ع ــت وزارة النف اعلن
ــوز   ــهر مت ــة لش ــرادات املتحقق ــة واالي النفطي
ــب االحصائية النهائية الصادرة  املاضي ، بحس
ــويق النفط العراقية (سومـو) ،  ــركة تس من ش
ــن النفط اخلام  ــت كمية الصادرات م حيث بلغ
ــل ( مائة  ــف و(٧٦٧) برمي ــاً و(٥٤٨) ال (١١٠) مليون
ــة واربعون  ــمائة وثماني ــرة ماليني وخمس وعش
الفا وسبعمائة وسبعة وستون برميال) بإيرادات 
ــا  و (١٥٨) الف  ــت (٦) مليارات و(٦٩٢ ) مليون بلغ
ــتمائة واثنان وتسعون  ــتة مليارات وس دوالر ( س
ــف دوالر). ــون ال ــة وثمانية وخمس ــاً  ومائ مليون

ــم وزارة النفط عاصم جهاد  وقال املتحدث باس
ــدرة من النفط اخلام  ــوع الكميات املص ان مجم
لشهر متوز املاضي من احلقول النفطية في وسط 

وجنوب العراق  بلغت (١٠٦) مليونا و(٥٠٠) الف و 
ــرادات بلغت (٦) مليارات و(٤٦٨ )  (١٥) برميل ، بإي

ــف دوالر ، فيما كانت الكميات  ــا  و (٢٢) ال مليون
ــاء جيهان  ــوك عبر مين ــن نفط كرك املصدرة م
ــال ، بايرادات  ــف و(٥٧٨) برمي ــون و(١١٩) ال (٣) ملي
ــف و(٦٥٤) دوالرا ،  ــا و(٧٧٩) ال ــت (١٨٨) مليون بلغ
ــارة (٩٢٩)  ــادرات من حقل القي ــا بلغت الص فيم
ــرادات بلغت (٣٥) مليونا  ــف و(١٧٤) برميال ، باي ال
و(٣٥٦) الف و(٩٢٩) دوالرا.واوضح جهاد  ان معدل 
ــعر البرميل الواحد بلغ  (٦٠،٥٣٦) دوالراً.واشار  س
الى ان الكميات املصدرة مت حتميلها من قبل (٣٢) 
ــيات ، من موانئ  ــركة عاملية مختلفة اجلنس ش
ــة والعوامات االحادية على  البصرة وخور العمي
ــر ان الوزارة  ــان التركي.يذك ــج وميناء جيه اخللي
ومن خالل اميانها باطالع الشعب على عمليات 
ــة منه اتخذت هذا  ــر وااليرادات املتحقق التصدي

االجراء الشهري .

البينة اجلديدة / وسام جنم 
بحث محافظ بغداد املهندس فالح اجلزائري مع وزير الداخلية 
الدكتور  ياسني طاهر الياسري مستجدات األوضاع االمنية 
ــاء ان « موضوع  ــظ خالل اللق ــيد احملاف ــد الس واخلدمية.واك
ــيرا الى  ــر بامللف األمني»، مش اخلدمات يرتبط ارتباط مباش
ــهده العاصمة بغداد بفضل جهود  ان « االستقرار الذي تش
ابنائنا في األجهزة االمنية واحلشد الشعبي انعكس ايجابا 
ــتثمارية».وأبدى  ــركات االس على تقدم اخلدمات وجذب الش
السيد احملافظ إعجابه باخلطوات الواقعية التي يسير عليها 
ــيادته والتي انعكست ايجاباً على مستوى رضى املواطن  س

ــيد الوزير بزيارة  عن أداء مفاصل الوزارة. من جانبه رحب الس
السيد احملافظ، مؤكداً انه لن يدخر جهداً من شأنه النهوض 
بواقع الدوائر األمنية واخلدمية التابعة لوزارة الداخلية كافة 
ــري أهمية  ــن يخالف القانون .واكد الياس ــبة كل م ومحاس
ــه العاصمة  ــذي تنعم ب ــتقرار ال ــى األمن واالس ــاظ عل احلف
ــني املواطن ورجل األمن.  ــن طريق التعاون البناء ما ب بغداد ع
ــول مختلف املوضوعات  ــا وجرى أثناء اللقاء التباحث ح كم
األمنية واخلدمية التي تخص محافظة بغداد ، باإلضافة إلى 
ــات احلكومية مبا يتالئم  ــة سبل تطوير أداء املؤسس مناقش

مع راحة واحترام املواطنني. 

@ÚÓflÜ®aÎ@ÚÓ‰fl˛a@ bôÎ¸a@paÜvnéfl@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@…fl@szjÌ@ÖaÜÃi@≈œb™
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الكوت / البينة اجلديدة
أمهل محافظ واسط محمد املياحي، امس االثنني، 
أصحاب التجاوزات على ضفاف نهر دجلة ٧٢ ساعة 
لرفع تلك التجاوزات قبيل الشروع بإزالتها من قبل 
بيان  في  املياحي،  اخملتصة.وقال  احلكومية  اجلهات 
جميع  «ننبه  منه،  نسخة  اجلديدة}  {البينة  تلقت 
املتجاوزين  الغسل  ومحطات  االسكالت  اصحاب 
التجاوزات». إلزالة كافة  ٧٢ ساعة  ومنهلهم  عموما 

ان  النهر مؤسف  أن «منظر ضفاف  املياحي،  وأضاف 
رفع  جلنة  فاعلية  وعدم  تهاون  ظل  في  هكذا  يبقى 
داعياً كل املستثمرين  الكوت»،  التجاوزات في مركز 
مطاعم  لتكون  االماكن  تلك  إليجار  «التقدمي  إلى 
ومقاهي ومناطق ترفيه». وتابع، «سنبدأ بحمالت في 
جميع الوحدات االدارية لرفع التجاوزات في اي مكان 
تهديد  او  الضغط  مسؤول  او  جهة  ألي  نسمح  وال 

الدوائر اخلدمية مهما كان االمر».

البينة اجلديدة / علي شريف
الدكتور رعد حمزة  استقبلَ رئيسُ مجلس محافظة بابل 
الوكيل  يضم  املائية  املوارد  وزارة  من  ا  وفدً اجلبوري  علوان 
عام  مدير  مع  عبداالمير  حسني  املهندس  للوزارة  الفني 
الهيأة العامة ملشاريع الري و االستصالح ومدير عام شركة 
الفاو٠وقد شملت الزيارة جولة ميدانية ملشروع استصالح 
والذي  (عالج)  قناة  تبطني  ومشروع  ديوانية   / حلة  أراضي 
من  كبيرة  مساحات  إحياء  في  الكبير  األثر  له  سيكون 
هنالك  وستكون  إجنازه  حال  بابل  في  الزراعية  األراضي 

احملافظة  حاجة  وتأمني  الزراعي  االنتاج  في  كبيرة  نسبة 
اكد  جانبه  ٠من  الزراعية  احملاصيل  من  اجملاورة  واحملافظات 
الوزاري  بالوفد  اللقاء  أثناء  اجلبوري  احملافظة  مجلس  رئس 
خالل  من  بابل  في  الزراعي  القطاع  تطوير  أهمية  على 
توفير مياه السقي بشكل كافٍ الن محافظة بابل تعتمد 
أنواع  تنتج  وهي  الزراعي  االقتصاد  على  األساس  بالدرجة 
كثيرة من احملاصيل الزراعية ونطمح إلكمال هذه املشاريع 
القطاع  تخدم  جديدة  اروائية  مشاريع  وإنشاء  وتطويرها 

الزراعي في احملافظة٠

ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@ÒâaãÎ@Âfl@aÜœÎ@›j‘néÌ@›ibi@è‹©

 
بغداد / البينة اجلديدة 

واملهجرين  الهجرة  وزارة  وزعت 
من  حصة  الف   (١٧,٥٦٧)
األسر  بني  اإلغاثية  املساعدات 
في  العائدة  واالسر  النازحة 
وديالى  االنبار  محافظات 
عام  مدير  .وذكر  الدين  وصالح 
الوزارة  في  الفروع  شؤون  دائرة 
كادر  ان  جهاكير  عباس  علي 
فرع الوزارة في محافظة االنبار 

من  حصة  االف   (٨,١٩٩) وزع 
وزعت   ، االغاثية  املساعدات 
منها (٥,٣٢٥) االف حصة اغاثية 
بني االسر العائدة الى مناطقها 
احلبانية  و  اخلالدية  اقصية  في 
وهيت ، فضال عن توزيع (٢,٨٧٤) 
في  النازحة  االسر  بني  الفي 
بزيبز   مبنطقة  النزوح  مخيمات 
غذائية     سالت  التوزيع  تضمن 
صحية وكسوة مالبس   .و تابع 
جهاكير ان   كادر مكتب الوزارة 

مبحافظة  خانقني  قضاء  في 
حصة  االف   (٥,٩٢٨) وزع  ديالى 
من املساعدات االغاثية ، وزعت 
اغاثية  حصة    (٢,٢٣٦) منها 
مناطق  الى  العائدة  االسر  بني 
تبه  قرى  في  االصلية  سكناها 
الوحدة  بحي  جلوالء  وناحية 
الكادر  وزع  كما   ، والتجنيد 
اغاثية  حصة  االف   (٣,٦٩٢)
مناطق  في  النازحة  االسر  بني 
قرى  و  ١و٢و٣  وبامنيل  خانقني 
 ،   ٢ و   ١ الوند  ومخيم  علياوه 
املوزعة  املساعدات  تضمنت 
صحية. اخرى  و  غذائية  سالت 

كادر  قام  نفسه  السياق  وفي 
مكتب الوزارة في قضاء سامراء 
بتوزع  الدين  صالح  مبحافظة 
املساعدات  من  حصة    (٣,٤٤٠)
الى  العائدة  االسر  بني  االغاثية 
مناطقهم االصلية في ناحيتي 
ومنطقة  والنهروان  بلد  عزيز 
الرواشد ، تضمن التوزيع سالت 

غذائية و اخرى صحية  .

@¥i@ÚÓqbÀa@Úñy@—€a@HQWI@Âfl@är◊a@ ãÏm@Òäv:a@ÒâaãÎ
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متابعة / البينة اجلديدة
الطاقة  لنقل  العامة  الشركة  عام  مدير  أعلن 
غزاي،  املهندس خالد  الشمالية  املنطقة  الكهربائية 
ان مالكات شركته البطلة من رجال مكافحة الظالم 
الناقلة  اخلطوط  اعادة  من  متكنت  الدين،  صالح  فرع 
املغذية للطاقة حملافظة صالح الدين، وهي اخلط املزدوج 
(شمال بيجي - جنوب تكريت)(شرقاط - بيجي) (١٣٢ 
ك.ف)، وخط (بيجي -كركوك) (١٣٢ ك.ف)، الى اخلدمة، 
وجميع  تكريت  مدينة  الى  االعتيادي  التجهيز  وعودة 
لتوجيهات  تنفيذا  غزاي،  وتابع  احملافظة.  مناطق 
بسرعة  اخلطيب،  لؤي  الدكتور  الكهرباء  وزير  السيد 
اجل  من  الطاقة  نقل  على خطوط  العوارض  معاجلة 
سرعة اعادة اخلدمة واستقرار جتهيز املناطق املتضررة 
من انقطاع الطاقة الكهربائية بسبب سوء األحوال 
مالكات  بقيت  الدين،  صالح  محافظة  في  اجلوية، 
نقل الطاقة مرابطة في موقع العمل رغم حرارة اجلو 

وثمن  العمل.  اجناز   الليل حلني  من  متأخرة  ولساعات 
لشؤون  الوزارة  وكيل  والسيد  الكهرباء،  وزير  السيد 
النقل والتوزيع، جهود مالكات نقل الشمال من رجال 
ان  يذكر  قياسي.  بوقت  العمل  اجنزوا  الذين  الكهرباء 
قد خرجت  الكهربائية  الطاقة  نقل  عدد من خطوط 
ضربت  التي  القوية  العواصف  نتيجة  اخلدمة  من 

محافظة صالح الدين مؤخرا  .

@ÚÌàÃΩa@Ú”b�‹€@Ú‹”b‰€a@¬Ï�®a@ÒÖb«a
ÚflÜ®a@µa@ÂÌÜ€a@Ä˝ï@Úƒœb0

إستجابة لمناشدات الفالحين والمزارعين

بغداد / البينة اجلديدة
كري  اعمال  تنفيذ  دائرة  واصلت 
االنهر / موقع الكاظمية املقدسة 
القصب  وازالة  كري  بأعمال 
نهر  مجرى  من  الضارة  والنباتات 
بني  احملصورة  املنطقة  في  دجلة 
الكريعات  في  احملبة  جنوب جسر 
شماال. السنك  جسر  ولغاية 
قاطعني  من  املوقع  يتكون  حيث 
والعطيفية  الكاظمية  للعمل 
التخمينية  الكميات  بلغت  اذ 
والنباتات  الطينية  الترسبات  من 
٣٠٠٠٠٠م٣  العام  لهذا  الضارة 
١٥٩٠٠٠م٣  بحدود  منها  املنجز 

واالدغال  القصب  كميات  اما 
مت  ١٤١٠٠٠م٢  بلغت  املائيةوالتي 
كمرحلة   ٪١٠٠ بنسبة  اجنازها 
الترسبات  رفع  الى  اولى باالضافة 
معسكر  خلف  الضارة  والنباتات 
.اما  ١١٣١٥٠م٢  وبكمية  العدالة 
قاطع عمل العطيفية فقد بلغت 
الكميات التخمينية للعام احلالي 
١١٤٠٠م٣  منها  املنجز  ٤٠٠٠٠م٣ 
النهر  مقطع  توسيع  لغرض 
الستيعاب اي زيادة في التصاريف 
في نهر دجلة واستعدادا للموسم 

الشتوي القادم .
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مت اعتقال نبيل القروي على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي 
ــحني  ــر أنه كان وال يزال واحدا من املرش ــض األموال. غي وتبيي
ــا أن نحل ذلك  ــس. كيف ميكنن ــة في تون ــات الرئاس النتخاب

اللغز؟
ــت الهيئة  ــل القضاء ملا قبل ــا من قب ــل مالحق ــو كان الرج ل
املشرفة على االنتخابات بترشحه. كان من اليسير استبعاده 

كما مت استبعاد العشرات.
ــبب  ــبهات كثيرة أحاطت بالقروي بس علينا أن نعترف أن ش
اهتمامه «امللتبس» بالفقراء. تلك خطيئة ينبغي أن يُحاسب 
ــا يقوله اآلخرون إنه افتتح مهرجانه االنتخابي قبل  عليها.م
ــحه ملنصب الرئاسة. تلك ظنون ليس  ثالث سنوات من ترش
ــراع بينه وبني احلكومة قد انفجر يوم  إال. ما هو ثابت ان الص
قررت احلكومة اغالق قناته التلفزيونية «نسمة». وهو صراع 
ــارتها فيه  ــتكون خس ــيئا، بل س ــن تربح منه احلكومة ش ل

مضمونة.
ــراع مع اإلعالم. ذلك  ــيون احلكماء ال يدخلون في ص السياس
صراع ميكن ان يدخل بيسر ضمن احلرب على احلريات العامة.

ــتفز األجهزة  ــإن القروي وهو رجل أعمال قد اس ــا يبدو ف وكم
ــحا مؤهال  ــتبعاد وبقي مرش ــن االس ــة يوم فلت م احلكومي

للفوز.
ــت تلك األجهزة بانفعال غير موفق من جهة التوقيت.  تصرف
وهو ما سيضمن خروج القروي من احللبة منتصرا. فاملسألة 
ــار الدميقراطي  ــي املس ــال ف ــا تدخ ــب باعتباره س ــارت حتُ ص

للعملية االنتخابية.
ــعبي وما سيقربه من  ــيزيد من رصيد القروي الش ذلك ما س

الفوز.
ــحته لن تذهب  ــر القضية فإن األصوات التي رش اما إذا خس
ــلة يوسف الشاهد املتهم بأنه يقف وراء  في أية حال إلى س
ــورو نكاية بالتيارات  ــى عبدالفتاح م ــتذهب إل املكيدة بل س

املدنية التي لم تتدخل ملنع وقوع تلك املهزلة.
يومها تكون اخلسارة كبيرة.

ــى أن ما حدث  ــات تخلص إل ــإن كل التوقع ــى العموم ف وعل
ــل القروي  ــرة نبي ــى ظاه ــة عل ــن البطول ــدرا م ــيضفي ق س
ــى تعطيل حملته  ــعت احلكومة إل «نصير الفقراء» الذي س

االنتخابية.
ــلطت  ــن أن األضواء كلها قد س ــحني اآلخري ما يُغيظ املرش
على القروي ملناسبة اعتقاله. سيكون الرجل أشبه بضحية 
ملؤامرة قد يكون مرشح بعينه قد ساهم في التخطيط لها. 
تلك كلفة باهظة ستذهب أرباحها إلى القروي الذي لم يفقد 
ــبب اعتقاله. بل أن ذلك االعتقال  ــحني بس مكانه بني املرش
وهب الرجل فرصة أن يبدأ حملته االنتخابية مبكرا في وقت 
ــيه الذين سيتسابقون في  ــة ألسنة منافس عقدت الدهش

الدفاع عنه حرصا منهم على الدميقراطية.

فاروق يوسف

رأي

وكاالت / البينة اجلديدة
ــي  االيران ــة  ــر اخلارجي وزي ــلّ  ح
ــاً  ــف ضيف ــواد ظري ــد ج محم
ــة بياريتس  ــي مدين ــاً ف مفاجئ
ــتضيف  ــية، حيث يس الفرنس
ــرون قمة  ــس إميانويل ماك الرئي
ــة  الصناعي ــدول  ال ــة  جملموع

السبع.
ــن  م ــوة  بدع ــف  ظري ــل  ووص
ــهدت القمة  ماكرون، بعدما ش
ــأن التعامل مع  ــي ش ــة ف بلبل
ــي، إذ نفى  ــووي االيران امللف الن
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
ــره  ــح نظي ــى من ــه عل موافقت
الفرنسي تفويضاً من اجملموعة 

خملاطبة طهران.
ــم اخلارجية  ــد الناطق باس وأك
أن  ــوي  موس ــاس  عب ــة  اإليراني
ــى بياريتس،  إل ــل  ــف «وص ظري
ــة مجموعة  ــد قم تُعق ــث  حي
ــات  احملادث ــة  ملواصل ــبع،  الس
ــرة  األخي ــر  التدابي ــأن  ش ــي  ف
ــا»،  ــران وفرنس ــي إي ــني رئيسَ ب
ــن روحاني  ــارة إلى حس في إش
ــب على «تويتر» أن  وماكرون.وكت
ــوة من نظيره  ظريف وصل بدع
ــف لودريان،  ــان اي ــي ج الفرنس
ــن يلتقي  ــه ل ــى أن ــدداً عل مش

مسؤولني أميركيني.في السياق 
ذاته، أعلنت الرئاسة الفرنسية 
ــى بياريتس  ــل إل ــف وص أن ظري
ــة امللف النووي اإليراني  ملناقش
ــى هامش قمة  ــع لودريان، عل م
مجموعة السبع. وأكدت أن «ال 
ــرراً في هذه املرحلة مع  لقاء مق
األميركيني»، أو مع ترامب، الفتة 
ــاءت مببادرة من  الى أن الزيارة ج
ــن اجملموعة.ونقلت  ــس، ال م باري
برس» عن  ــييتد  «أسوش وكالة 
ــؤول فرنسي بارز إن ماكرون  مس
ــوة ظريف إلى  ــراراً بدع ــذ ق اتخ
ــاء  ــهد عش بياريتس، بعدما ش
ــبع  ــة الس ــادة مجموع ــني ق ب
ــبت محادثات متوترة حول  الس
ــة التعامل مع إيران. وكان  كيفي
ــي التقى الوزير  الرئيس الفرنس
ــة. ــس اجلمع ــي باري ــي ف اإليران
ــك بعدما قال ماكرون إن  جاء ذل
ــوا خالل  ــاء اجملموعة اتفق زعم
ــبت، على  الس ــاء  العش مأدبة 
ــع إيران.  ــيط م ــه دور الوس أدائ
لكن ترامب نفى موافقته على 
ــيء، قائالً: «أنا لم أناقش  أي ش
ــنقوم مببادرتنا اخلاصة،  ذلك. س
ــع الناس من  ــن ال ميكن من ولك
ــم،  التكل أرادوا  إذا  ــم.  التكل

ــك،  ذل ــد  بع ــك».  ذل ــم  ميكنه
ــر ماكرون إلى التقليل من  اضط
ــره  ــع نظي ــراف بوض دوره واالعت
ــس  «رئي ــاره  باعتب ــي،  األميرك
ــم واحد في العالم». القوة الرق
وأعلن أن ال «تفويض رسمياً من 
مجموعة السبع» للتحدث مع 
ــاً أن «اجملموعة ناد  إيران، مضيف
ــمي، ال نعطي تفويضاً  غير رس
ــتدرك أن  ــد». واس ــمياً ألح رس
ــيواصل التحرّك  ــرف «س كل ط
ــارك  ــيداً بتش ــق دوره»، مش وف
أعضاء اجملموعة األهداف ذاتها.
ــييتد برس» عن  ونقلت «أسوش

إن  ــارز  الب ــي  ــؤول الفرنس املس
ــطاء»،  ــوا «وس ــه ليس مواطني
ــدون  يعتق ــم  أنه ــتدركاً  مس
ــتطيعون املساهمة  بأنهم يس
ــف التصعيد بني طهران  في وق
ــم  يعل ــل  ه ــئل  وواشنطن.وسُ
ــارة ظريف،  ــض بزي ــت األبي البي
ــروطنا».  ــل بش ــاب: «نعم فأج
ــب  ــرون وترام ــتدرك أن ماك واس
ــبت  الس ــاعتني  لس ــا  التقي
ــوالً، وكذلك  إيران مط ــا  وناقش
ــاء. وتابع أن فرنسا  خالل العش
ــفافية كاملة مع  ــل بش «تعم
ــركائها  ــدة وش ــات املتح الوالي

ــة  وكال ــادت  وأف ــني».  األوروبي
ــرون  ــأن ماك ــرس» ب ــس ب «فران
ــب  ــى ترام ــبت عل ــرح الس اقت
السماح لطهران «بتصدير جزء 
ــا لفترة محددة»، في  من نفطه
مقابل التزامها مجدداً االمتناع 
عن تخصيب اليورانيوم المتالك 
ــة  الوكال ــت  نووي.وكان ــالح  س
نقلت عن مصدر ديبلوماسي إن 
ــبع اتفقوا  ــادة مجموعة الس ق
ــف ماكرون النقاش  على «تكلي
ــالة إليها»  مع إيران وتوجيه رس
ــب التصعيد في املنطقة  لتجنّ
ــر فاعلية  ــار األكث و»حتديد املس

ــني.  اجلانب ــني  ب ــوار»  ــراء ح إلج
ــادة مجموعة  ــار إلى أن «ق وأش
ــبع توافقوا على نقطتني:  الس
ال نرغب في امتالك إيران سالحاً 
ــداً ال يرغب، ال  ــاً، كما أن أح نووي
في زعزعة استقرار املنطقة وال 
في التصعيد، بهدف جتنّب نزاع 
ــر،  ــد آخ ــكري».على صعي عس
أعلن ماكرون أن اجملموعة اتفقت 
على «مساعدة الدول املتضررة» 
ــازون  األم ــات  غاب ــق  حرائ ــن  م
وأضاف:  ــن».  ــا ميك م ــرع  «بأس
ــداد آلية  ــدد إع ــي ص ــن ف «نح
ن  ــة، من أجل التمكّ تعبئة دولي
ــدول في  ــاعدة تلك ال ــن مس م
طريقة أكثر فاعلية».وأشار إلى 
ــع كل دول األمازون،  اتصاالت «م
ــة  ــع الصيغ ــن وض ــن م لنتمكّ
النهائية اللتزامات واضحة جداً 
ــبل التقنية واملالية»  حول الس
ــة  جه ــن  للكارثة.م ــدي  للتص
أخرى، أعلن مصدر ديبلوماسي 
ــبع «يؤيّدون  ــادة الدول الس أن ق
ــيا  روس ــيق» مع  التنس ــز  تعزي
بعد إخراجها من اجملموعة عام 
٢٠١٤، مستدركاً أنهم يعتبرون 
أن «من املبكر جداً إعادتها» إلى 

اجملموعة.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي ألف من  ــر حوالى مئت تظاه
ــة الروهينغا في  ــلمي أقلي مس
ــي بنغالدش،  ــم لالجئني ف مخي
ــنتني  س ــرور  م ــرى  لذك ــاء  إحي
ــم من ميامنار. وكان  على نزوحه
ــاً من الروهينغا  حوالى ٧٤٠ ألف
فرّوا من والية راخني غرب ميامنار، 
في آب (أغسطس) ٢٠١٧، بعدما 
ــعة،  ــش عملية واس ــنّ اجلي ش
مراكز  ــتهدفت  اس إثر هجمات 
ــرطة، نفذها متمردون من  للش
الروهينغا. ويقيم حوالى مليون 
ــي أكثر من ٣٠  ــن الروهينغا ف م
مخيماً في منطقة كوكس بازار، 

ــرقية  على احلدود اجلنوبية الش
لبنغالدش. وإلحياء «يوم اإلبادة»، 
ــاء ورجال يوم  ع أطفال ونس جتمّ
ــي كوتوبالونغ، أضخم  األحد ف
ــي العالم،  ــني ف ــم لالجئ مخي
ــون «اهللا أكبر، يحيا  وهم يهتف
الروهينغا»، علماً أن حوالى ٦٠٠ 
ألف من الروهينغا يقيمون فيه.

ــنة)  وقالت طيبة خاتون (٥٠ س
ــا: «جئت  ــح دموعه ــي متس وه
للمطالبة بإحقاق العدالة، بعد 
مقتل اثنني من أبنائي. سأواصل 
ــى آخر نفس». وأدى  الكفاح حت
ــى أرواح  ــا صلوات عل الروهينغ
ــات ضخمة  ــى، حتت الفت القتل

ــا «حتدثوا إلينا حول  تب عليه كُ
ــى إتنية  ــا إل ــة وانتمائن املواطن
ــف محققون  ــا». ووص الروهينغ

ــدة حملة جيش  ــن األمم املتح م
ــا «إبادة»، ودعوا إلى  ميامنار بأنه
ــت  ورفض ــه.  جنراالت ــة  مالحق

ــذه االتهامات، مؤكدة  ميامنار ه
ــها من  ــن نفس ــع ع ــا تداف أنه
ــن الروهينغا  ــات املتمردي هجم
ــال  ــرطة. وق ــز للش ــى مراك عل
ــن الروهينغا محب  ــادي م القي
اهللا إن أفراد هذه األقلية يرغبون 
ــرط  ــودة إلى ميامنار، ش في الع
ــات  ضمان ــى  عل ــم  حصوله
ــل  وني ــالمتهم  بس ــق  تتعلّ
ن من  ــار والتمكّ ــية ميامن جنس
وأضاف:  ــم.  قراه ــى  إل ــودة  الع
ــة ميامنار  ــن حكوم ــا م «طلبن
ــم نتلقَ أي  ــوار، لكننا ل فتح ح
ردّ بعد». وتابع: «تعرّضنا لضرب 
ــني.  ــي راخ ــاب ف ــل واغتص وقت

، هناك أرضنا  ــمّ لكن هذا ال يه
ــودة إليها».  ــد الع ــا زلنا نري وم
ووقّعت بنغالدش وميامنار اتفاقاً 
ــني  الالجئ ــادة  إلع  ٢٠١٧ ــام  ع
ــني  محاولت ــن  لك ــا.  الروهينغ
ــي  الثان ــرين  تش ــي  ف ــا  نُفذت
ــبوع  ــر) املاضي ثم األس (نوفمب
النازحني  ــلتا ألن  ــي، فش املاض
رفضوا الرحيل. وأعلنت شرطة 
ــا قتلت  ــبت أنه بنغالدش الس
ــورا لالجئني  ــم جادمي ــي مخي ف
ــتبه  ــن الروهينغا، يُش ــني م اثن
ــؤول  ــا بقتل مس ــي تورطهم ف
ــة  ــزب «رابط ــي ح ــي ف سياس

عوامي» احلاكم.
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وكاالت / البينة الجديدة
اعتبر رئيس احلكومة السودانية 
أن  ــودك،  حم ــداهللا  عب ــد،  اجلدي
ــق  وف ــيتم  س ــوزراء  ال ــار  اختي
ــوى  ق ــا  وضعته ــي  الت ــر  املعايي
«إعالن احلرية والتغيير»، وتعتمد 
ــاءات.وأدى  الكف على  ــاس  باألس
حمدوك، األربعاء املاضي، اليمني 
ــة  ــا للحكوم ــتورية رئيس الدس
 ٣٩ ــن  م ــة  انتقالي ــرة  فت ــالل  خ
ــهرا تنتهي بإجراء انتخابات،  ش
لطة كل  ــم خاللها السُّ ويتقاس
ــكري (احلاكم  ــس العس من اجملل
التغيير»، قائدة  ــابقا)، و»قوى  س
احلراك الشعبي. وأوضح حمدوك 
ــاة النيل األزرق»  في حوار مع «قن

السودانية، أنه سيعمل مع فريق، 
ــخصي.وأضاف  وليس بشكل ش
أنه اتفق مع «قوى التغيير» على 
ــوام، ولن حتدث  ــج لثالثة أع برنام
ــيما أن قوى  ــات حوله، الس خالف
ــى برنامج  ــر متوافقة عل التغيي
ــع: «أعلم أن املهمة  حد أدنى.وتاب
التي أوكلت لي صعبة وعظيمة، 
ــعب  ــع الش ــأعمل م ــي س لكن
ــور بالبالد إلى بر  ــوداني للعب الس
األمان».وقال إنه يريد التركيز على 
بناء السالم، و»إيقاف احلرب التي 
ميثل فيها اإلنفاق ٧٠ في املئة من 
املوازنة، ما سيخلق فائضا ميكن 
ــتثماره في اإلنتاج، خصوصا  اس
ــة  احليواني ــروة  والث ــة  الزراع

ــم». به ــة  املرتبط ــات  والصناع
وأكد: «بدأنا اتصاالت مع الواليات 
املتحدة، لرفع السودان من قائمة 
اإلرهاب». وذكر أن السودان يحتاج 
ــاعدات  إلى ١٠ مليارات دوالر مس
خارجية، خالل العامني املقبلني.
وقال اخلبير االقتصادي (٦١ عاما)، 
الذي سبق أن تولى منصب األمني 
ــة  ــة االقتصادي ــذي للجن التنفي
ــألمم املتحدة،  ــا التابعة ل إلفريقي
ــع صندوق  ــات م ــدأ محادث ــه ب إن
ــك الدولي،  ــي والبن ــد الدول النق
ــون  ــة دي ــادة هيكل ــة إع ملناقش
ــدول  ــع ال ــل م ــودان، وتواص الس
الصديقة وهيئات التمويل بشأن 

املساعدات.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة برازيلية مياها  ــقطت طائرات حربي أس
على الغابات املشتعلة في والية روندونيا 
الواقعة باألمازون في رد على غضب عاملي 
ــأن تدمير أكبر غابة استوائية مطيرة  بش
في العالم. وقالت متحدثة باسم مكتب 
ــونارو إن  ــي جايير بولس ــس البرازيل الرئي
ــوم األحد  ــارا من ي ــاز اعتب ــونارو أج بولس
القيام بعملية عسكرية في سبع واليات 
ــي األمازون  ــق احملتدمة ف ــة احلرائ ملكافح
ــتجابة لطلبات من احلكومات احمللية  اس
باملساعدة.ورافقت رويترز فريق إطفاء قرب 
ــو عاصمة الوالية حيث  مدينة بورتو فالي
ــر من  ــاحتها أكب ــق مس ــت مناط تفحم
ــن مت حصر احلرائق  مالعب كرة القدم ولك
ــتعلة في مناطق صغيرة حتتوى على  املش
ــور  ــع مص ــرض مقط ــجار منفردة.وع أش
ــبت طائرة  ــاء الس ــه وزارة الدفاع مس بثت
ــكرية تضخ آالف اجلالونات من املياه  عس
ــن الدخان قرب  ــحب م لدى مروها عبر س
ــتجابة في الوقت  الغابة.وتأتي هذه االس
ــبع  ــدى فيه زعماء مجموعة الس الذي أب
اجملتمعون في فرنسا عن قلقهم العميق 
بشأن هذه احلرائق.وقال الرئيس الفرنسي 

إميانويل ماكرون إن مجموعة السبع على 
ــدمي «املعونة  ــاق لتق ــك التوصل التف وش
الفنية واملالية» للدول التي تأثرت بحرائق 
ــي ألبحاث  ــال املعهد القوم ــازون. وق األم
الفضاء في البرازيل إنه مت تسجيل نحو ٨٠ 
ألف حريق عبر البرازيل حتى ٢٤ أغسطس 
آب فيما ميثل أعلى مستوى منذ عام ٢٠١٣ 
ــيتم  ــونارو إنه س على األقل.وأعلن بولس
إرسال اجليش بعد انتقادات استمرت عدة 
ــاء العالم لعدم قيام  أيام من الناس وزعم
ــيء ملكافحة  ــة البرازيلية بأي ش احلكوم
ــر إنه قبل  ــى تويت ــا عل ــال أيض احلرائق.وق
ــرائيلي بنيامني  ــوزراء اإلس عرض رئيس ال
ــاعدة  ــال طائرة وتقدمي مس نتنياهو بإرس
ــق  احلرائ ــاء  إطف ــات  لعملي ــة  متخصص
ــني الزعيمني.ولكن خارج  ــال ب عقب اتص
ــدم احلكومة بعد أي  ــة روندونيا لم تق والي
ــي الواليات األخرى.  تفاصيل للعمليات ف
ــبت  وقالت وزارة الدفاع في إفادة يوم الس
ــي منطقة  ــدي جاهزون ف ــف جن إن ٤٤ أل
ــمالية بالبرازيل ولكنها لم  ــازون الش األم
ــتتم االستعانة  حتدد عدد اجلنود الذين س
ــيذهبون إليها وما  ــع التي س بهم واملواق

الذي سيفعلونه.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــاعد على  في خطوة قد تس
ــني الطرفني  ــاق ب اتف ــرام  إب
ــكيل حكومة جديدة،  لتش
ــزب الدميقراطي»  يرغب «احل
ــم رئيس  ــي، في دع اإليطال
ــو  روبرت ــواب،  الن ــس  مجل
فيكو، العضو في «حركة ٥ 
ــون رئيس الوزراء  جنوم»، ليك

املقبل.
 ٤٤) ــو،  فيك ــيكون  وس
ــوالً  مقب ــاراً  خي ــا)،  عام
ــي، رئيس  ــوال زينغاريت لنيك
ــادة  لقي ــني»،  «الدميقراطي
ائتالف حكومي جديد، وفق 
ــه صحف من بينها  ما ذكرت
ــيرا» و»ال  ــري ديال س «كوريي

ريبوبليكا»، أمس.
اإليطالي  ــس  الرئي ــى  وأعط
«خمس  ماتاريال،  ــيرجيو  س
ــة لويجي دي  ــوم» برئاس جن
ــني»،  و»الدميقراطي ــو،  ماي
ــي غدا، من أجل  مهلة تنته
التوصل إلى اتفاق حكومي 
ــراء  إج ــالد  الب ــب  لتجني

انتخابات جديدة.
ــال  بأعم ــم  القائ أن  ــر  يذك
ــي  جيوزيب ــوزراء  ال ــس  رئي
ــتقال  اس ــذي  ال ــي،  كونت
ــبوع املاضي، استبعد  األس
ــكان توليه منصب رئيس  إم

ــي حكومة جديدة،  الوزراء ف
ــال، إن أي تعامالت  ــث ق حي
ــزب الرابطة»  ــرى مع «ح أخ
اليميني املتطرّف لن يكتب 

لها النجاح.
ــوم»  جن  ٥» ــزب  ح ــع  ويدف
إلبقاء كونتي رئيسا للوزراء 
ــع «احلزب  ــالف جديد م الئت
ــط  خ ــو  وه ــي»،  الدميقراط
ــزب املنتمي لتيار  أحمر للح

يسار الوسط.
ــتقال  اس قد  ــي  وكان كونت
ــا  ــي، بعدم ــبوع املاض األس
سحب زعيم «الرابطة» وزير 
ــالفيني،  الداخلية ماتيو س
ــي  الت ــة  للحكوم ــه  دعم
ــي  ف ــهرا،  ــتمرت ١٤ ش اس
كمّ  محاولة لالستفادة من 
ــم الناخبني. ــن دع ــل م هائ

«ال  ــة  لصحيف ــا  ووفق
ريبوبليكا»، وضع نائب رئيس 
ــة واليته دي  ــوزراء املنتهي ال
ــرطني في محادثاته  مايو ش
ــني»، وهما  ــع «الدميقراطي م
املوافقة على كونتي رئيسا 
ــا  قدم ــي  واملض ــوزراء،  لل
ــدد  ــض ع ــط خلف ــي خط ف
ــم،  ــن جانبه م ــرعني.  املش
يضغط «الدميقراطيون» من 
ــتوري أوسع  أجل إصالح دس

نطاقا.



د.عباس الربق

ــاركة  ــرقية تفرض علينا املش ــا االجتماعية الش طبيعتن
ــارك  ــن املعضلة ، فالبعض يش ــم نكن جزء م ــى ولو ل حت
ــق والقوة الدافعة من  ــا ينتظر خارطة الطري او يراقب ومن
ــتقبله  ــع ، لقراءة مس ــة للبرج والطال ــراءة الصباحي الق
ــراقات وانتكاسات. ووصل  لاليام القادمة وما فيها من إش
ــائل صوتية عن ضرورة شراء ذهب  ــال رس البعض في ارس
ــل ابعد من ذلك فى تأمني طعام  وامتالك بعض العمالت ب
ــاخلص  ــرب القادمة. مالقصة وما احلل؟ س ــي مدة احل يكف
ــا ٦ فبراير من عام   ــة دارت احداثه ــع بقصة حقيقي الوض
ــني األول ملك  ١٩٩٩ قبل وفاة جاللة املغفور له امللك احلس

ــمية  الهاش االردنية  اململكة 
ــي  ــاء عمل ــل أثن ــر زمي ، حض
ــارف البنكية  ــد املص ــى اح ف
يحمل كامل ثروته ١٠٠٠ دينار 
ــاعر  ــي عن مش ــي وحدثن اردن
ــة الدينار فى  القلق على قيم
ــك طيب اهللا  ــاة املل ــة وف حال
ــم الى  ــرر ان يحوله ــراه ، فق ث
 ٠٫٧١٠ ــعر  بس ــي  امريك دوالر 
البنك  ــة  ــع عمول لدق اضافة 
وعمولة فرق عملة فى عملية 
ــاة جاللة  ــل ، وبعد وف التحوي
ــاد حتويل  ــك رحمه اهللا اع املل
ــي دينار وذلك  ــن دوالر ال ٢٠٠ م
اضافة  للحاجة بسعر ٠٫٧٠٨ 
ــابقا ،  ــوالت املذكورة س للعم

ــس الوتيرة فى التحويل  ــرر احملاولة ملبلغ اخر على نف ثم ك
ــي اخر املبلغ. نكلفة تلك العمليات  من دوالر الى دينار حت
ــدت ٣٫٨٪ من القيمة االجمالية للثروة فى الوقت الذي  افق
لم يتعرض الدينار الي هزة سوى الهزة واالضطراب العقلي 

الذي نضج فى عقل الزميل.
ــن تعطس ولن يصاب  ــة امريكا فهي ل ال تخف من عطس
ــذر من الهزة  ــا اخلوف فلنح ــا ، وان اردن ــم بالنيوموني العال
ــرب العاملية الثانية  ــى عقولنا. فمنذ نهاية احل العقلية ف
ــالح  ــر القتال بني القوي التي متلك الس ــم خط ادرك العال
النووي فكانت كل احلروب التى شهدناها وما زالت اما بني 

ــف او بني اقوياء لكن بالوكالة على ارض خارج  قوي وضعي
حدودهم. قاسترح لن نحتاج الى اس ٤٠٠ وال اف ٣٥.

اذن ماذا يحدث وما القادم؟
ــنني ولكن ال نرى حربا وال  ــر ينتظر احلرب منذ عدة س الكثي
ــكري من هذه الوضعية.  ــلماً حتى أصيب العالم بالس س
انها حرب اقتصادية باردة لدول بدأت تشق طريقها لتحجز 
ــاك اليريد لها ان  ــن يجلس هن ــى الصف االول وم مقعد ف
تشاركه الصف، والعملة هي اسلحة املعركة . وباالخص 
الدوالر االمريكي الذي اصبح أداة ضغط على بقيّة العالم. 
ــة فهو ميثل ٨٤٫٩٪  ــو العملة االحتياطية العاملي الدوالر ه
ــى الرغم من  ــي اليومية عل ــالت الصرف األجنب ــن معام م
ــة بها أقل من نصف  ــالت أمريكا التجارية اخلاص أن معام
ــبة وذلك ألن دوالً غير أمريكا تتعامل بالدوالر في  هذه النس
أمورها التجارية! قد بلغ الدوالر ٦٤٪ من مجموع احتياطي 
ــاهمة الني  البنوك العاملي ، اليورو ٢٠٪ بينما لم تتعد مس
الياباني واجلنيه اإلسترليني الـ٥ ٪  واخيرا اليوان الصيني 
ــادرة على  ــت أمريكا ق ــن ١٪. فقد أصبح ــل ع ــبة تق بنس
ــاً ومالياً كما يحدث  ــتهدفة اقتصادي معاقبة الدولة املس
ــى ثني البلدان  ــب، بل أيضاً عل ــى ايران، ليس هذا فحس ف
األخرى عن التجارة مع البلد املستهدف. لكن   الدول التي 
ــب لها أثر فاعل في التأثير  ميكن أن يحس
ــيا  ــي إزاحة الدوالر عن موقعه هي روس ف

والصني.
ــتخدام ”قانون مواجهة أعداء أمريكا  اس
ــذي صدر في آب/ ــن خالل العقوبات“، ال م

ــرض العقوبات  ــى ف ــطس ٢٠١٧، ف أغس
ــيا. أدى هذا إلى قطع  االمريكية ضد روس
ــرى بالدوالر،  ــية الكب صلة البنوك الروس
ــل  ــبة ١٨٪ مقاب ــل بنس ــض الروب وانخف
ــتخدم فيه  ــت الذي تس ــدوالر في الوق ال
ــن ديونها، أي  ــي ٥٨٪ م ــدوالر ف ــيا ال روس
ــف قروضها  ــن نص ــا يقرب م ــرض م تقت
بالدوالر، ولذلك أصبحت روسيا في مأزق. 
ــهم غير مطمئنني  بل حتي الروس أنفس
بأن الروبل يصلح كنقد عاملي بدل الدوالر. 
ــراؤهم املعدن االصفر  لذلك يعتقدون ش
ــارة وتنخفض  ــعار الذهب تعلو ت ــالذ االمن فنرى اس هوامل

تارة.
ــة في العالم احتياطها  ــا التنني الصيني فهي أكبر دول أم
الً  ــدوالر يجعلها تقدم رِجْ ــندات االمريكية بال وحائزةً للس
ــدوالر، فالواليات  ــاد لزعزعة ال ــرى في العمل اجل وتؤخر أخ
ــت الذي اعتقدت  ــت الصني بالدوالر فى الوق املتحدة اغرق
ــتكون  فيه الصني هذا هو قمة الذكاء.. فهي تعي بأنها س
ــدوالر، وبهذا فإن الصني  ــرر األكبر عاملياً من اهتزاز ال املتض
ــعاها للحد من  ــيا وأكثر حذراً في مس ــل جرأة من روس أق

هيمنة الدوالر.

ماجد الشيخ

ــطينيني وتوطينهم  بني تهجير الفلس
ــطني  بعيداً عن وطنهم التاريخي (فلس
ــيجة صلة  ــن وش ــر م ــة) أكث التاريخي
ــذ بدايات  ــذا كان األمر من ــال. هك واتص
ــات كيان  ــى، في مخطط ــة األول النكب
ــرائيلي  اإلس ــتيطاني  االس ــالل  االحت
ــذ أكثر من ٧٢ عاما وحتى  املتواصلة من
ــب –  ــة ترام ــي خط ــا ف ــة، كم اللحظ
نتنياهو احلالية، الهادفة ولو على مراحل 
ــبء القضية  ــة للتخلص من ع متقارب
ــر  عب ــرة  م ــطينية،  الفلس ــة  الوطني
التهجير والتشريد، ومرات عبر محاوالت 
التوطني الدؤوبة منذ خمسينات القرن 
ــن خالل التركيز  املاضي، وحتى اليوم م
على وقف خدمات وكالة غوث الالجئني 
ــي كل املناطق،  ــغيلهم «أونروا» ف وتش
ــودة، في حني جتري اليوم  وإنهاء حق الع
ــكان  ــاوالت تهجير س ــد من مح العدي
قطاع غزة والضفة الغربية، والتضييق 
ــوريا لدفعهم  ــان وس ــي لبن ــى الجئ عل
ــدة للتخلص من  ــرة إلى بالد بعي للهج
ــن التخلص من  ــوء، وإن أمك عبء اللج
عبء وجودهم على مقربة من وطنهم، 
ــة لتوطينهم  ــق عودتهم، مقدم ووأد ح
ــراد تقدميها للدول  عبر مغريات مالية ي

املضيفة.
ــي خلطة  ــذ العمل ــارع التنفي ــع تس وم
ــب،  ترام ــد  دونال ــي  األميرك ــس  الرئي
ــى  عل ــالل  االحت ــة  حكوم ــجيع  وتش
التساوق معها، اضطرت وسائل اإلعالم 
ــة، إلى  ــة بالعبري ــرائيلية الناطق اإلس
ــل املتعلقة  ــن التفاصي ــد م ــر املزي نش
ــات  مخطط ــجيع  تش ــو  نح ــع  بالدف
ــى اخلارج  ــزة إل ــباب من غ ــر الش تهجي
ــوزراء  ــاد أحد ال ــت أف ــي وق ــا، ف ودعمه
ــا مكثفاً يجري  اإلسرائيليني بأن نقاش
ــى عمليات  ــاعدة عل في خصوص املس
التهجير، وأن حكومة نتنياهو تواصلت 

ــهيل مثل  مع قادة أوربيني وغيرهم لتس
ــالت منظمة،  ــات عبر رح ــذه العملي ه
ــدرس فتح  ــارة إلى أنها ت ــد اإلش إلى ح
ــاذاة قطاع  ــي مح ــي اجلنوب ف مطار ف
ــالت تهجير منظمة  ــهيل رح غزة لتس
ــتعدة الستقبال أفراد هذه  إلى دول مس

الرحالت وتوطينهم فيها.
من ضمن اخلطوات العملية التي تالقي 
ــن اخلطوات  ــرائيل اإلعالن ع ــا إس فيه
التنفيذية خلطة الرئيس األميركي دونالد 
ــرائيلية  ترامب، قبل أو االنتخابات اإلس
ــفته صحيفة «يديعوت  بعدها، ما كش
ــر  ــع عش ــوت» العبرية في التاس احرون
ــطس) اجلاري، من أن  من شهر آب (أغس
ــرائيل تدرس موضوع تسهيل سفر  إس
ــى دول في اخلارج.  ــكان قطاع غزة إل س
ــي قوله، إن  ــدر سياس ــت عن مص ونقل
ــتعدة لتشجيع السكان  إسرائيل مس
الفلسطينيني على مغادرة قطاع غزة، 

ــتعدة لترتيب حركة  بل إنها مس
ــد مطارات  ــم، وفتح أح مغادرته
ــفرهم للخارج  النقب، وترتيب س
في حالة وجود دول الستيعابهم. 
ــذا املوضوع  ــت أفيد بأن ه في وق
ــبق أن مت طرحه على الكابينة  س
ــته مع  ــرة ، ومت مناقش مرات كثي
ــه لم يلقَ  ــة عدة، ولكن دول عربي
ــة حتى هذه اللحظة. كما  موافق
ــاة الثانية العبرية عن  نقلت القن
مصدر سياسي قوله: إن إسرائيل 
ــجيع الهجرة من  تعمل على تش
ــتعدة  ــل ذلك مس ــزة، ومن أج غ
ــار خاص في اجلنوب،  الفتتاح مط
ــكان من غزة إلى  هدفه نقل الس

أي دولة مستعدة إلستيعابهم.
ــى صعيد ما  ــر، وعل ــب اآلخ ــى املقل عل
ــة في الوقت  ــي الضفة الغربي يجري ف
ــوت  «ايديع ــة  صحيف ــادت  أف ــي،  احلال
ــى تقرير  ــا حصلت عل ــوت» بأنه أحرون
ــة  التابع ــزة  لألجه ــي  داخل ــي  أمن
ــن  ــذر م ــطينية، يح ــلطة الفلس للس
ــة الغربية،  ــي الضف ــور األوضاع ف تده
ــات  ــد العملي ــن، وتصاع ــالت األم وانف
ــرائيلي، الفتة إلى  ــالل اإلس ــد االحت ض
ــم صورة  ــطيني يرس أن التقرير الفلس
ــاعي التهدئة بني «حماس»  مغايرة ملس

أن  ــة  الصحيف ــفت  وكش ــرائيل.  وإس
ــل عملية  ــه قب ــذي مت وضع ــر ال التقري
ــوريك)  ــى دفير س ــتوطن (يدي قتل مس
ــبوعني، يعكس القلق في  قبل نحو أس
شأن استمرار اجلمود السياسي واألزمة 
ــطينية،  الفلس ــلطة  الس ــي  ف املالية 
ليس فقط عند املستويات السياسية 
وإمنا  ــلطة،  الس ــر  ودوائ ــطينية  الفلس

أيضا داخل األجهزة األمنية.
ــر  التقري ــع  توق ــة،  للصحيف ــا  ووفق
ــي الضفة  ــي األخير ف ــد األمن التصعي
الغربية، وحذر من تدهور إضافي خطير 
ــتقرار  ــأنه أن يضرب االس ــادم، من ش ق
ــتمرت  ــال اس ــي ح ــاً، ف ــائد حالي الس
ــي  ــة ف ــية واالقتصادي ــة السياس األزم
ــم واضعو التقرير  الضفة الغربية . ورس
ــطيني بني  ــباب الفلس «بروفايل» للش
ــة  ــم الفئ ــاً، باعتباره ــر ١٦و ٢ عام عم
ــان  االحتق ــود  يس ــي  الت ــريحة  والش

ــي صفوفها، إلى  ــب واإلحباط ف والغض
ــتقبل، وبالتالي  ــوف من املس جانب اخل
ــراً جلهة  ــر خط ــريحة األكث ــي الش فه
ــا الفئة التي ميكن أن يخرج منها  كونه

من يقود التصعيد القادم.
لكن أبرز ما في التقرير، هو ذاك التحذير 
ــعبية وانفجار  ــن انتفاضة، أو هبة ش م
ــور الوضع  ــبب تده ــعبي بس غضب ش
ــن تبني منط  ــع اخلوف م ــادي، م االقتص
ــدود مع  ــعبية على احل ــيرات الش املس
قطاع غزة، إلى مسيرات غضب شعبي 
في داخل الضفة الغربية. وهذا ما جعل 

ــاعي  ــم صورة مغايرة ملس التقرير يرس
التهدئة بني «حماس» وإسرائيل، ويشير 
ــاعي تعزز الدعوات في  إلى أن هذه املس
الضفة الغربية إلى تغيير منط التعامل 
ــالل، والذي لم  ــادئ» مع دولة االحت «اله
ــطينية على  الفلس ــلطة  للس يحقق 
ــب أو إجناز،  مدار العقد األخير أي مكس
ــطيني إلى  ــور الفلس ــع اجلمه ــا يدف م
تأييد منط تعامل أكثر خشونة مع دولة 
االحتالل، بفعل جناح منط املواجهة الذي 
اتبعته حركة «حماس» في إلزامها دفع 
ــدوء. ومن أبرز  ــتعادة اله ثمن مقابل اس
ــير إليه التقرير رصد حالة تطرف  ما يش
في املواقف داخل تنظيم حركة «فتح» 
ــودة إلى الكفاح  ــاع الدعوات للع وارتف

املسلح ضد إسرائيل .
وعلى رغم هذه األوضاع شبه الكارثية، 
ــات واحلضور الطاغي  وفي ظل اإلحباط
ــر غير  التهجي ــات  ــل مخطط ملسلس
ــة، وغياب قيادات  ــقة أو املنظم املنس
ــد جند من  ــة، لم نع ــة منظم كفاحي
ــؤولية عما  ــرف باحلقائق أو باملس يعت
ــري، فكل طرف من أطراف الكارثة  يج
ــؤولية،  الوطنية يزيح عن كاهله املس
ــرف اآلخر،  ــى كاهل الط ويضعها عل
ــن  ــروب م ــادل اله ــألة تع ــي مس وه
املعركة، وتخلي قياداتها عن مهامها 
التحررية، وعن الشعب الفلسطيني 
الذي لم يعد يعرف خالصه إال بشكل 
ــلكيات الروح  ــداً من مس فردي، وبعي
ــمت  وس ــي  الت ــة  اجلماعي ــادة  والقي
ــذ البدايات، األمر  منظمة التحرير من
ــر يذكر في  ــن أث ــد له م ــم يع ــذي ل ال
ــرديات احلركة الوطنية، اآلخذة في  س
التفكك والتشرذم، وتكريس انقسامات 
ــن  م ــادا  وابتع ــة،  وجغرافي ــية  سياس
ــه العليا.  ــي وأهداف ــرر الوطن روح التح
ــادم، تبقى  ــد الق ــار التصعي وفي انتظ
ــر والتوطني، لعبة من  هواجس التهجي
ــة، ترد كيد  ــدون أي مهمة كفاحي يفتق
القوى املعادية، وتضع حدا لالستسالم 
ــط الصفقات  ــن أح ــزي، لصفقة م اخمل
ــعب  ــة الش ــا قضي ــرض له ــي تتع الت

الفلسطيني الوطنية.

فالح الربيعي

 .. العالم  في  حكم  من  على  احلال  واقع  هو 
 .. البائدة  العظيمة  االمبراطوريات  زمن  منذ 
والى يومنا هذا .. وان معظم هؤالء اجلبابرة, بل 
وال  بالرجال..  ليس  فهم  ندر,  ما  اال  جميعهم 
باشباه الرجال.. بل انهم (خنازير تقود العالم) 
اولئك احلكام الذين يلعبون في حياة الناس من 
خالل اشارة يرومون بها لقتل املاليني من البشر 
واالحتالالت  احلروب  ضحايا  اصبحت  ان  بعد 
ايديهم  بني  كالدمى  منها  جاعلة  والغزوات 
وهنا اول ما يذكرنا التاريخ بهم عندما قامت 
اليابان  بضرب  االمريكية  املتحدة  الواليات 
(هيروشيما  مدينتي  على  نوويتني  بقنبلتني 
انذار  سابق  دون   ١٩٤٥/٨/٩ يوم  وناجازاكي) 
انتهائها,  وشك  على  الثانية  العاملية  واحلرب 
طيلة  بعد  عن  تتفرج  امريكا  كانت  بعدما 
املميتة  الضربة  هذه  خالل  ومن  احلرب.  فترة 
اعلنت  عندما  باسره  العالم  شهدها  التي 
امريكا انضمامها الى دول احللفاء املكون من 
بريطانيا وروسيا وفرنسا ضد دول احملور املكون 
من ايطاليا واملانيا مع اليابان .. ويذكرنا التاريخ 
قاموا  اشخاص  خمسة   (٥) هناك  ان  ايضا.. 
مليون  وثمانون  وخمسة  مائة   (١٨٥) بقتل 
انسان كل واحد منهم على طريقته اخلاصة.. 
تسي  (ماو  هو  اخلمسة  هؤالء  بني  من  فاالول 
 (٧٩) بقتل  قام  حيث  الصيني  الزعيم  تونغ) 

تسعة وسبعون مليونا من الشعب الصيني 
السوفيتي  الزعيم  ستالني)  (جوزيف  ويليه 
ويليه  انسان  مليون  خمسني   (٥٠) قتل  حيث 
(ادولف هتلر) الزعيم النازي االملاني والذي قام 
بقتل (٤٠) مليونا.. ومن بعده (بول بوت) الزعيم 
من  ماليني  ثالثة   (٣) قتل  حيث  الكمبودي 
الذي  بلجيكا  ملك  بولد)  (ليو  واخيرا  شعبه, 
قام بقتل (١٥) خمسة عشر مليون مواطنا من 

شعب الكونغو .
اسم  فيهم  ليس  بان   .. االشارة  جتدر  وهنا 
احمد وال محمد.. وهذا يعني ان االرهاب ليس 

اسالميا حسب ما يدعون .
عن  بعيد  االسالم  ان  هنا..  العالم  وليشهد 
خالل  ومن  ايضا..  التاريخ  ويذكرنا  االرهاب 
(٢٣) ثالثة وعشرين عاما من احلكم االمريكي 
الرؤساء  من  ثالثة  به  قام  الذي  احلديث 
كلنتون  (بيل   .. التوالي  على  هم  االمريكان, 
قام  اوباما) حيث  وباراك  االبن-  بوش  – وجورج 
دول  من  تسع   (٩) واحتالل  بغزو  الثالثة  هؤالء 
 (١١) من  اكثر  شعوبها  من  وقتلوا  اسالمية 

احد عشر مليون مواطن.
ينعتهم  احد  من  يوما  نسمع  لم   .. وهنا 
الذين  االمريكان  اجملرمني  بني  ومن  ارهابيني 
لعبوا شوطا قاسيا بشعب العراق هو (هوبرت 
االمريكي  اجلنرال  شوارسكوف)  نورمان 
املسلحة..  االمريكية  القوات  من   .. املتقاعد 
حيث خدم ما بني عامي ١٩٥٦ -١٩٩١, وارتكب 
قائد  وكان  فيتنام,  حرب  في  جملازر  من  العديد 
القوات التحالف الدولي ضد القوات العراقية 

خالل حرب اخلليج الثانية
بعد  احلرب  لقوانني  صارخ  بانتهاك  قام  وقد 
ان ارتكب مجزة كبيرة بحق القوات العراقية 
عام  من  شباط   ٢٦ يوم  صباح  في  املسلحة 
حيث  النار  اطالق  وقف  اعالن  خالل   ,١٩٩١

قامت طائرات حربية مقاتلة تابعة الى قوات 
 , منه  مباشر  وبامر  انذاك,  الدولي  التحالف 
بعد تلقيه الضوء االخضر من املقبور الرئيس 
االمريكي االسبق (بوش االب) بقصف القوات 
واجملددة  الكويت  من  املنسحبة  العراقية 

انواع  مبختلف  الكثيف  ورميها  السالح  من 
القنابل, والصواريخ ولساعات طويلة واسفرت 
عند انتهائها عن تدمير ما يقارب (٢٠٠٠) الفي 
عربة, والية عسكرية مفجرة ومحطمة وقتل 
محروقة  جثة  االف  عشرة   (١٠٠٠٠) يقارب  ما 

تعود الى (جنود عراقيني) .
وقد هلك هذا اجملرم في عام ٢٠١٢ بعد صراع 

طويل من املرض الصابته (بذات الرئة) .
ومن خالل البحث يتطلب وقفة قصيرة حول 
ايضاح وترجمة (النشيد الوطني االسرائيلي) 
في  الوطنية  االناشيد  اخطر  من  يعتبر  الذي 
قوة  وبكل  دوما  اليهود  يردده  حيث  العالم.. 

الرسمية  اللقاءات  معظم  اثناء  وحماس 
االسرائيليون  املسؤولون  بها  يقوم  التي 
التي  الدولية  احملافل  في  وكذلك  الكبار 
يتقدم بها الوفد االسرائيلي بني وفود بلدان 
االسرائيلي..  الوطني  والنشيد  العالم. 
انسان  كل  اليهود  سخط  عن  يعبر  الذي 
وعنوان  االسالم  وخاصة  اليهودي  غير  من 
(االمل)  يعني  (هاتيكفاه)  هو  النشيد  هذا 
وهو االسم اخملتار الذي متت كتابته على يد 
الشاعر اليهودي (نفتالي هيرتس اميبر) وهو 
شرقي  من  القادمني  اليهود  الشعراء  من 

اوربا, وصدرت له اول نسخة من القصيدة في 
القدس عام ١٨٨٦م . 

ويبدأ فيها ..
طاملا نكمن في القلب نفس يهودية ...

تتوق لالمام.. نحو الشرق..
املنا .. لم يصنع بعد..

حلم الف عام على ارضنا..
ارض صهيون.. اورشليم..

ليرتعد من هو عدو لنا..
سكان  ليرتعد  كنعان..  سكان  كل  ليرتعد 

بابل.. ليخيم على سمائهم الذعر والرعب..
حني نغرس رماحنا في صدورهم..

ورؤوسهم  اريقت..  التي  دمائهم  ونرى 
املقطوعة.. وعندئذ .. شعب اهللا اخملتار ..

الى حيث اراد اهللا ..
باورشليم  يكتفوا  لم  انهم  على  يدل  وهذا 
وكنعان  بابل  ارض  يريدون  ولكن  القدس.. 
والشرق كله شامال حتى املدينة في اجلزيرة .. 

بعد  ولو  حتى  االسالم  ..فان  املؤكد  من  وهنا 
عصرنا  خالل  من  ذلك  على  وتأكيدا  عام  الف 
(دونالد  االمريكي  الرئيس  قام  احلديث.. عندما 
فيه  جعل  الذي  اجملحف  االعالن  بعد  ترامب) 
نقل  ثم  ومن  اسرائيل)  عاصمة  (القدس 

القدس  الى  ابيب  تل  من  االمريكية  السفارة 
تنتظره  اسرائيل  كانت  التي  لذلك  وتكرميا 
للتعليم  مكداش)  (دار  اصدر  فقد   .. طويال 
استذكارية)  (عملة  االسرائيلي  الصهيوني 
لهذا احلدث , وبنسختني معدنيتني من (الذهب 
والبالتني) , واهديت نسخة منها الى (ايفانكا) 
وقد  ترامب)  (دونالد  االمريكي  الرئيس  ابنة 
االمريكي  الرئيس  رأس   .. مقدمتها  في  نقش 
اجلمهوري  الشعار  عليها  ونقش  ترامب, 
نقشا  وكذلك   , االمريكية  املتحدة  للواليات 
كما  او  (سايروس)  فارس  بالد  ملك  رأس  ميثل 
اسس  الذي  الثاني)  العظيم  (كورش  يعرف 
من  اكثر  قبل  الفارسية  (ايشمند)  مملكة  

(٢,٥٠٠) الفني وخمسمائة سنة .
الفارسية)..  االمبراطورية  (شعار  ميثل  ونقشا 
االمريكي  للرئيس  مهمة  عبارة  عليها  وكتب 

ترامب قائال.. (انفذ وعدا عمره سبعني عاما) .
وكتب عليها ايضا مقولة مللك فارس (سايروس) 

الذي قال طبقا للروايات االسرائيلية..
(كلفت من الرب ببناء بيت في القدس) .. 

هو  الرمزيات  هذه  بني  الرابط  فان  هنا..  ومن 
الذي  العظيم)  (سايروس  الفارسي  امللك  ان 
بانه  احملافظة..  اليهودية  العقيدة  يعتبره 

مالك سماوي ارسل من اهللا لتخليص اليهود 
(نبوخذ  بابل  ملك  يد  على  بابل  من  واملنفيني 
نصر) واعادهم الى القدس اثر معارك طاحنة 
قتل فيها (ملك بابل) بعد ان سممته جاريته 
اليهودية (استر) وبتحريض من امللك الفارسي 
كان  الذي  (العراق)  بابل  واقتحام  (سايروس), 
جتاه  املنيع  السد  هو  التاريخ..  عبر  تقليديا 
التمدد الفارسي نحو الغرب.. وهنا فان الرئيس 
قد  فارسي  بوعد  اوفى  قد  (ترامب)  االمريكي 
نكبة  من  سنة  سبعني  بعد  انتظاره  طال 

فلسطني..
وهنا.. من يرى هذا الرابط الروحاني بني كل من 
االمريكان,  واالجنليكانيني  واليهود,  الفرس,   ..
وهنا ايضا.. قد يضحك املرء وهو يرى مسرحية 
العداء االسرائيلي االمريكي االيراني, والتي تعد 
االن بانها اكبر مهزلة شهدها التاريخ احلديث 

وضحيتها دوما .. العقل والدم العربي..
وميكن القول من خاللها ونسأل..

يجري  مبا  يرتقي  ومتى  العرب..  يصحو  متى 
باخلفاء, وهم سكارى طول الليل..

ونياما حتى ساعات النهار االخيرة..
يدور  وما   .. امامهم  يحدث  مبا  يعلمون  ال 

خلفهم..

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

اعلنت امريكا انضمامها 
اُّـ دول الحلفاء اِّـكون من 
بريطانيا وروسيا وفرنسا ضد 
دول اِّـحور اِّـكون من ايطاليا 
واِّـانيا مع اليابان

تقرير أمني داخلي لألجهزة 
التابعة للسلطة الفلسطينية 
يحذر من تدهور األوضاع 
َّـ الضفة الغربية وانفالت 
األمن وتصاعد العمليات ضد 
االحتالل

التنني الصيني أكرب دولة 
َّـ العالم احتياطيها 
وحائزةً للسندات االمريكية 
بالدوالر يجعلها تقدم رِجـْالً 
وتؤخر أخرى َّـ العمل 
الجاد لزعزعة الدوالر
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الديلي تلغراف: هــل تندلع حرب جديدة 
بني إسرائيل وحزب اهللا؟

ــاره  ــي تليغراف ومقال لس ــن صحيفة الديل ــدأ م نب
ــاول الغارات  ــف حبوش يتن ــز وجوزي ــث وليام إليزابي
ــى مواقع ”إيرانية“  ــرائيل عل اجلوية التي نفذتها اس

قرب العاصمة السورية دمشق.
تقول الصحيفة إن ما حدث ينذر بأن احتمال اندالع 
ــا جدا،  ــزب اهللا أصبح قريب ــرائيل وح ــني إس حرب ب
ــن  ــا بعد حتذير األمني العام حلزب اهللا، حس خصوص
ــن انطالق مرحلة جديدة من  نصراهللا، ليلة األحد، م
ــن الذي كانت  ــرائيل، وتعهده بأن الزم احلرب مع اس
ــكان في  ــات على أي م ــه هجم ــذ في ــرائيل تنف اس
ــاءت، وتظن بأنها ستبقى آمنة، قد  لبنان متى ما ش

انتهى.
ــرائيلي قد أفاد  ــش اإلس ــم اجلي وكان املتحدث باس
ــأة لطائرات دون طيار“  ــتهدفت ”منش بأن الغارة اس
ــد أنها كانت  ــدس اإليراني، ويعتق ــا فيلق الق يديره
تستعد لشن غارة بطائرات دون طيار على إسرائيل.

ــزب اهللا، محمد  ــم ح ــه قال املتحدث باس من جهت
ــق إن ”طائرتني دون طيار خرجتا  عفيف في وقت الح
ــاعات األولى من صباح األحد،  ــماء في الس من الس

سقطت األولى دون أن حتدث أضرارا“.
ــز اإلعالمي  ــة انفجرت على املرك ــاف أن ”الثاني وأض
ــي أضرار  ــبب ف ــروت مما تس ــار بي ــرب مط ــزب ق للح
ــوم بفحص الطائرة  ــيمة“، مؤكدا أن احلزب يق جس

التي لم تنفجر.
ــة رئيس وزراء  ــب املقال، حفيظ ــار احلادث، بحس وأث
ــادث بأنه  ــف احل ــذي وص ــري، ال ــعد احلري ــان، س لبن
ــرار األمم  ــة وق ــيادة اللبناني ــح“ للس ــاك واض ”انته
املتحدة الذي أنهى احلرب األخيرة بني إسرائيل وحزب 

اهللا عام 2006.
ويشير املقال إلى أن إسرائيل تخشى أن يصبح حزب 
ــاركته في  اهللا املعارض أكثر قوة خصوصا بعد مش
ــمح  ــد، مما س ــار األس ــرب إلى جانب الرئيس بش احل
ــاب خبرة في ساحة املعركة و جمع  ملقاتليه باكتس
ــى إيجاد  ــخ، إضافة إل ــن الصواري ــانة هائلة م ترس

موطئ قدم للحزب شرق اجلوالن مباشرةً.

التايمز : ”انتصار أجوف“

ــن مقاال  ــت جاين فالنيغ ــة التاميز كتب ــي صحيف ف
ــية القدمية في  ــكلة الوجوه السياس بعنوان ”مش
ــا“، إذ غالبا  ــاث أيض ــمل اإلن ــوداني تش االتفاق الس
ــيني  ــرة موجودة عند السياس ــون هذه الظاه ما تك

الذكور.
وتذكر الكاتبة بالفتاة السودانية ”آالء صالح“ التي 
ــرت صورتها  ــورة“، حيث انتش ــت بـ ”أيقونة الث لقب
ــي ترتدي الزي  ــائل التواصل االجتماعي وه على وس

التقليدي السوداني باللون األبيض.
ــم من أن  ــى الرغ ــه وعل ــن أن ــة م ــتغرب الكاتب وتس
ــني كان في الصفوف  ــباب السوداني من اجلنس الش
األولى للثورة وشكلوا السواد األعظم لها، خصوصا 
ــيادي  ــني في اجمللس الس ــم غير ممثل ــاث، إال أنه اإلن

اجلديد.
ــابة شمائل النور ”إنهم يتخذون  تقول الكاتبة الش
ــراك  ــذرا لعدم إش ــرة أو املعلومات ع ــة اخلب ــن قل م
ــباب في اجمللس، وال يلتفتون إلى أن العمر عامل  الش
ــرد وأن هناك الكثير  مهم في الطاقة االنتاجية للف

من العمل للقيام به“.
ــودانيني عن أسفهم من عدم  ويعبر الكثير من الس
ــه من بني  ــي اجمللس، حيث أن ــابات ف ــاء ش وجود نس

ــيادي اجلديد، هناك  ـــ 11 في اجمللس الس األعضاء ال
ــباب،  ــتا من جيل الش ــط لكنهما ليس ــان فق امرأت
ــر واألخرى في  ــتينيات من العم ــا في الس فإحداهم

منتصف السبعينيات.
ــال عن واحدة من اللواتي قدن املظاهرات،  وينقل املق
ــوقي ذات الـ 28 ربيعا، قولها إن ”النصر  وهي وئام ش
ــد كان من اخلطأ عدم  ــذي حققناه يبدو أجوفا، لق ال
ــني الذكور  ــي التمثيل ب ــة ف ــى املناصف ــرار عل اإلص

واإلناث في اجمللس“.
ــكيلة  ــل في أن يتم تالفي ذلك في التش لكنها تأم
ــن عنها رئيس  ــع أن يعل ــي من املتوق ــة الت احلكومي

الوزراء اجلديد، عبداهللا حمدوك.
ــليمان املتخصص في  ــد س ــن عن أحم ــل جاي وتنق
الشأن السوداني في معهد تشاتام هاوس في لندن، 
ــودان على أن احلكم  ــرف جرى في الس ــه إن ”الع قول
ــزء من ثقافة عميقة  ــن، وهذا ج يكون بني كبار الس
ــيكون من الصعب تغييرها بسرعة، وقد ال  اجلذور س
ــتجيب لتطلعات الشباب الذين أجنحوا الثورة“.  تس
ــرة القصيرة  ــالل هذه الفت ــف ”إن ما حتقق خ ويضي
ــا مبا كانت علية األمور في  يعتبر قفزة نوعية قياس
ــبة للبعض تقدما  ــون بالنس ــي، لكنه قد يك املاض

ــعيد، عضوة  ــى الس ــة موس ــا“. تقول عائش بطيئ
ــع الصحيفة عبر  ــي مقابلة م ــيادي، ف اجمللس الس
ــودانية اخلرطوم ”إنني قد  الهاتف من العاصمة الس
ــر، لكنني أعمل  ــابع من العم ــون في العقد الس أك
ــري أم لم  ــباب عم ــواء قبل الش ــد بأكمله، وس للبل
ــة أن  ــيحتاجونه“.وتـضيف عائش يقبلوه فإنهم س
ــهورا يقول ”إذا لم تسافر  ــودانيا مش هناك مثال س

مع الكبار فإنك قد ضعت“.

الغارديان: السعودية تدفع اِّـاليني لشركة 
عالقــات عامــة بريطانيــة لتلميع صورة 

محمد بن سلمان
ــى صفحتها األولى  ــة الغارديان، عل ــرت صحيف نش
ــؤون اإلعالم بعنوان  ــون، محرر ش تقريرا جليم ووترس
ــبكة للتضليل على  ــوزراء يدير ش ــف رئيس ال ”حلي
ــي تي  ــركة ”س ــبوك“.وتقول الصحيفة إن ش فيس
ــة والعالقات العامة، التي يديرها  اف بارتنرز“ للدعاي
سير لينتون كروسبي، احلليف املقرب لرئيس الوزراء 
ــون، بنت شبكة للتضليل  البريطاني بوريس جونس
ــا أخبار حقيقية على  ــدم موادا للدعاية على أنه تق

فيسبوك.

ويقول الكاتب إن حتقيقا موسعا أجرته الصحيفة، 
ــابقني في  ــاءات مع موظفني حاليني وس وتضمن لق
ــتراتيجياتها  ــتفيضة الس ــة مس ــركة ودراس الش
كشف أنها تقدم ”تضليال احترافيا على اإلنترنت“، 
ــا أن بعض  ــالء مثيرين للجدل، كم ــا قبلت عم وأنه

موظفاتها تعرضن للتنمر املعادي للمرأة.
ــت على مئات  ــركة حصل ــول الصحيفة إن الش وتق
ــن احلكومة  ــترلينية م ــن اجلنيهات االس ــني م املالي
ــعودي  ــي العهد الس ــع صورة ول ــعودية لتلمي الس
ــا في مقتل  ــذي ”تورط الحق ــلمان، ال ــد بن س محم

الصحفي جمال خاشقجي“.
ــركة عملت أيضا مع  وتقول الصحيفة أيضا إن الش
حزب رئيس الوزراء املاليزي السابق جنيب رزاق، الذين 
ــاد في  ــن الحقا في واحدة من أكبر فضائح الفس أدي

العالم .

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 .

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

@%b»€a@ÖÏ‘m@äÌãb‰Å

@èuaÏÁ@ÖÜjÌ@?Ó�é‹–€a@ÜÓ»ñn€a
¥üÏn€aÎ@7vËn€a läßa@pcÜi



قاسم محمد الياسري

ــفي  ــح لغوي فلس ــر مصطل الضمي
يردده الكثير في مجتمعنا ال وجود له 
ــانية  في علوم وظائف االعضاء االنس
ــعى  ــد س وق ــية  النفس ــوم  العل وال 
الكثير من الباحثني في شتى اجملاالت 
ــة للبحث عنه فال وجود لهذا  العلمي
املصطلح علميا .. فالضمير تسمية 
فلسفية استخدما فرويد ايضا لذلك 
ــر على البعض  ــرا ما يختلط االم كثي
في مصطلح الضمير والذات املثالية 
ــد االنا العليا  ــي اطلق عليها فروي الت
ــي واملظهر  ــب املثال ــي متثل اجلان والت
الروحاني للنفس البشرية. فهي تضم 
ــتوحات  مبادئ األخالق واملثالية املس
ــد  والقواع ــة  الديني ــم  القي ــن  م
ــة واملبادئ االجتماعية حيث  األخالقي
ــا يعرف القوة  ــا العليا أو م تعتبر األن
ــهوات والربط  ــة للنزوات والش الرادع
ــح الضمير حيث  ــا وبني مصطل بينه
ــي إدانتها  ــة األنا ف ــوم مبراقب ــه يق أن
ــا وانتقادها أو تأنيبها إذا ما  لوظائفه
ــتجاب لنزوات الذات الدنيا. فهذه  اس
ــس اللوامة وهكذا  ــي النف النفس ه
بالنسبه للذات الشعورية او العقل.. 
ــار له فقط  ــح الضمير يش فمصطل
ــات الفلسفية والالهوتية  في الدراس

والدينية  مصطلح  الضمير فلسفي 
لغوي فقط .واجملتمع العربي كطبيعة 
ــفي  التنظير الفلس ــرية يحبون  بش
ــم واملعرفة  ــن العل ــر م ــوي اكث واللغ
ــن  ــدون ع ــان ويبتع ــة والبره والتجرب
ــون أو  تطبيقات حكمة العقل وينس
ــون الرحمة االنسانية والعلم  يتناس
ــالمي  االس ــم  دينه ــه  ب ــاء  ــذي ج ال
ــهوات النفس واللهو  ــعيا وراء ش س
ــا تردد  ــر م ــظ أكث ــك نالح ــا .. لذل به
ــني اللغة  ــح متخصص ــذا املصطل ه
ــعبية في مجتمعاتنا  واالوساط الش
ــاظ  ــرا بوع ــالمية تأث ــة واالس العربي
ــور  والقش ــن  واملنظري ــالطني  الس
ــطحية عما يذهب اليه أساتذة  الس
ــني .. ففي  ــة احملترم ــفة واللغ الفلس
ــرمي مت ذكر (العقل ١٣٩مرة)  القرآن الك
ــر  ذك ومت  ــرة)  ٤٩م ــب  (القل ــر  ذك ومت 
ــة  ــر كلم ــم تذك ــرة) ول (النفس٣١٤م
الضمير في القران إمنا مامذكور فقط 
ي النَّاسِ  ــورة احلج ايه٢٧(وَأَذِّن فِ في س
رٍ  امِ لِّ ضَ ــٰى كُ لَ االً وَعَ  رِجَ

ــوكَ َجِّ يَأْتُ بِاحلْ
) .. ضامر أي  ــقٍ ي مِ جٍّ عَ لِّ فَ ن كُ ــنيَ مِ تِ

يَأْ
ــه  ــره قلبه او ما تضمره نفس مايضم
ــا تخفيه  ــه او م ــه قلب ــا يخفي اي م
نفسه .وهذا موجود علميا في العلوم 
االنسانية والنفسية أي أن املضمر هو 
املكبوت أو اخملتفي أو الغائب أواخملتزل 
في األعماق .. ومبا ال يدع مجاال للشك 
إذا مصطلح الضمير هو من الناحية 
ــفة  ــفية يقصدون به الفالس الفلس
ــوة احلاكمة في حركة االفراد ومن  الق
ــفة  ــم فالس ــع . فقد قس ــم اجملتم ث
ــالث أنواع (عقلي  األخالق الضمير بث

ــي اجتماعي) كمصدر للتمييز  وجدان
ــر ويكون ملزما التباع  بني اخلير والش
ــرط أن يلتزم  ــر بش ــر وجتنب الش اخلي
الناس بتعاليمه واشتراطاته فبعض 
ــيمات  ــزوا على تقس رك ــفة  الفالس
ــفة من  ــر. وهناك فالس ــذا الضمي ه
ــاس هذا  ــغلهم الشاغل أس كان ش
ــذا الضمير  ــى هل ه ــح مبعن املصطل
ــان بالفطرة أم أنه  موجود لدى اإلنس
مكتسب من خالل التجارب والسنني 
التي يعيشها اإلنسان بطبيعته وهنا 
ال يتسع الوقت للدخول في التباينات 

ــفية التي اوجدها الفالسفة  الفلس
ــح الضمير  ــأن مصطل ــني بش احملترم
وأنواعه اما من الناحية اللغوية فهو 
واحد من االفعال وموقعها في صيغة 
اجلمل واعرابها او الضمائر وهكذا في 
النحو وهذا ليس لنا دراسة فيه فهو 
ــة .. اذا هناك  ــاتذة اللغ تخصص اس
خلط اليوم في مجتمعنا باستخدام 
كلمة ضمير بني قواعد اللغة والنحو 
ــالق وبني  ــفة االخ ــيمات فالس وتقس
ــية ووظائف االعضاء  ــوم النفس العل
والعلوم الدينية .. مايهمنا في بحثنا 

ــف االعضاء وعلم  ــذا هو علم وظائ ه
ــانية  النفس وحتليالته والعلوم االنس
ــا االجتاه لعلمية  وبعد ماتقدم ميكنن
ــتنادا للقاعدة  التحليل النفسي إس
ــميتها (غياب الفعل  التي ميكننا تس
ــر  ــل أو تضم ــل) أي (تتعط ــن الفاع ع
ــاعر  ــي وتغيب املش ــد وتختف أو تتبل
ــد  ــا) عن ــن واجباته ــيس ع أواالحاس
االنسان فيختفي التوازن في السلوك 
ــرف ان احلكمة يصنعها  ــا نع .. فكلن
ــا القلب  ــل .. والرحمة يصنعه العق
ــا النفس.. فأين  ــهوة تصنعه .. والش
ــر علميا.. اكرر ال  هذا مصطلح ضمي
ــيء اسمه ضمير في أعضاء  يوجد ش
االنسان .. بل هناك مشاعر وأحاسيس 
ــاب الفعل عن الفاعل)  تنتج عن (غي
ــول إن(قاعدة  ــي نوجز ميكننا الق ولك
ــل عن الفاعل في وظائف  غياب الفع
االعضاء)وهي ميكن ان نقول(( إذا ضمر 
ــدت احلكمة  ــاب فعل العقل فق أو غ
ــاب فعل القلب فقدت  وإذا ضمر أو غ
الرحمة. وبضمورهما وغياب فعلهما 
فقد تتبلد األحاسيس ومتوت املشاعر 
ــانية وتبقى النفس بشهواتها  االنس
ــيء  ــيدة املتحكمة بكل ش هي الس
ــيس واالنسانية)) .. اذا  عدمية األحاس
ــي الصحيح ميكننا  املصطلح العلم
والرحمة  ــة  ــوت احلكم (م ــميته  تس
ــي  ــوازن ف ــدان الت ــانية) اي فق االنس
ــني العناصر الثالثة  ــدل واحلقوق ب الع
((فالنفس  ــس  والنف ــب  والقل العقل 
ــع االخطاء ان  ــا ماتضمر فتصن غالب
ــهواتها .. والعقل  ــا ش ــت عليه غلب
السليم ذات احلكمة ال يخطئ ويكون 

ــر  ــى جانب القلب كموجة له لنش ال
ــد أو ضمور أو  ــة)) فغياب أو تبل الرحم
ــود بها غياب التوازنات  إختفاء املقص
العقلية والقلبية والنفسية فتفقد 
ــإذا  ــاعر.. ف ــوت املش ــيس ومت االحاس
تغذى الفرد على اخلير بحكمة العقل 
ورحمة القلب ومتكن من التغلب على 
أنانية النفس وشرها) كانت النتيجة 
ــاني  ــذا مصطلح التوازن االنس هو ه
ــفة واللغويني  اي مايسمونه الفالس
بـ(الضمير) لكل االفراد ولكل اجملتمع 
ــرية قوال  ــع إليه االبش ــا تتطل هذا م
ــي  الت ــيلة  الوس ــؤولية  مبس ــال  وعم
ــان أو األداة التي  ــدث منها اإلنس يتح
ــف في مقدمة  ــتخدمها فمن يق يس
ــاالت البد أن  ــع اجمل ــع وفي جمي اجملتم
يكون متوازن الذات عقال وقلبا ونفسا 
ــا ان نطلق عليه  ــوازن ميكنن وهذا الت
ــانية) احلية  ــة واحلكمة االنس (الرحم
ــر وأن كل ما يفعله  ــل اخلي التي تعم
ــلوكه ويطلقه بلسانه  ــان بس االنس
وبتوجيه حكمة عقله بالعدل ورحمة 
ــيكون  ــيتم البناء عليه وس قلبه س
ــوس اآلخرين  ــي نف ــرا ف ــرا مؤث عنص
فتغذية التوازنات السلوكية السوية 
التي يتم اكتسابها من توازنات رحمة 
ــي العادلة  ــة احمليط االجتماع وحكم
ــرض علينا حقا العودة إلى  وهو ما يف
ــنا مبنطق حكمة  ذواتنا وتوازن انفس
العقل ورحمة القلب وجتنب شهوات 
ــبنا  ــس . وهذا هو افضل مايناس النف
ــع فاعلني لفعل اخلير .  كافراد مجتم
ــاعر اخلير اإلنسانية القائمة  في مش
ــرد رقيبا  ــل عقل الف ــا والتي جتع فين

ــن خاللها . اخلير  ــلوكه مييز م على س
من الشر والطيب من اخلبيث . وهو أمر 
ــي وعينا عليها كمجتمع  فطرتنا الت
ــعى للخير والسالم واحلب فنحن  يس
ــر  ــب اخلير ونبذ الش ــا على ح فطرتن
ــية  ــا االجتماعية األساس وتكويناتن
تفرض وجود مجتمع حي ينشر اخلير 
ــوق اآلخرين ويعمل  بوعي ويراعي حق
ــة  ــا بحاج ــا .. وأنن ــر دائم ــى اخلي عل
للعودة إلى اجلذور وتكويناتنا الفردية 
واالجتماعية لتبقى الرحمة في ذواتنا 
ــدق والوفاء بل  ــى يبقى الص حية حت
وتبقى احلياة ومن هنا ميكننا أن نتاكد 
ــل والقلب  ــني العق ــات ب ــأن التوازن ب
ــة  والرحم ــة  باحلكم ــو  ه ــس  والنف
ــفة (الضمير)  ــميها الفالس التي يس
ــميه اللغويون النحويون (أفعال  ويس
الضمير) والعلوم النفسية يسمونه 
ــي في  ــور او اخملتف ــوت او املضم (املكب
ــه النفس  ــرد تتحكم في ــاق الف أعم
ــي االعماق وتظهره وقت ما تريد في  ف
ــا لنشر  ــهواتها فقد يكون أساس ش
ــر اخلير والعدل  ــر والشذوذ أو نش الش
ــرور  ــراد واجملتمع من ش ــة االف وحماي
ــة حكمة  ــرت رقاب ــهم اذا توف أنفس
ــد ملذات  ــة القلب لص العقل ورحم
ــب وحكمة  ــة القل ــس. إذا رحم النف
العقل هما الرادعان لشهوات النفس 
ــلوكي وهو الذي  إلحداث التوازن الس
ــا وهو  ــا بدواخلن ــى حي ــب ان يبق يج

اغلى من كل الثروات .

احمد كامل عودة

ــم تقطعه قطعك،  ــيف ان ل الوقت كالس
ــنني قالها  ــذ مئات الس ــة قيلت من حكم
ــى اهمية  ــة عل ــي دالل ــاء  ف ــد احلكم اح
ــان ، وتسابقه مع الزمن  الوقت لدى االنس
ــارة مهمة ان الوقت ميضي سريعاً  في اش
والبد لإلنسان استغالله أفضل استغالل ، 
لكن هل عمل العرب بتلك احلكمة فعلياً 
ــن تلك احلكمة  ــتفاد م ، ومن هو الذي اس
ــبقه بعدة سنوات  ــارع الزمن حتى س وس
ــو الحظنا  ــارب ، فل ــد من التج ــي العدي ف

العرب وطرق حياتهم جتدهم غير مكترثني 
ــرة املقاهي ودور  ــاً للوقت من خالل كث متام
ــتراحة التي متأل مدنهم ، والتي تعج  االس
ــاعات طوال  ــي س ــذي يقض ــباب ال بالش

باجللوس على مساطبها .
ان اخطر آفة تصيب اجملتمع هي التكاسل 
ــت ، والفراغ الطويل  ــدم االكتراث للوق وع
ــي مرحلة  ــان خصوصاً ف ــي حياة االنس ف
ــا  ــون تداعياته ــباب فتك ــة والش املراهق
ــلبية  ــداً ، ونتاجها مظاهر س ــرة ج خطي
ــؤول  ــك  باجملتمع ، فمن هو املس تكاد تفت
ــان وعدم  ــادة الفراغ في حياة االنس عن زي
ــرة البطالة  ــه للوقت ، هل هي كث اهتمام
ــه  ــان بذات ــو االنس ــل ؟ او ه ــدم العم وع
ــؤولية نفسه ، اكيد البطالة  يتحمل مس
ــراغ لكن تقع  ــي الف ــباب ف هي احد االس
ــان نفسه ،  ــؤولية االكبر على االنس املس
ــياء مفيدة  فهو ميكن ان يقضي وقته بأش
ــالم ووضع نفسه في دوامة  وعدم االستس
ــخصاً ضعيفاً  ــراغ التي جتعل منه ش الف

ومستسلماً للظروف احمليطة به .
ــي زيارة  ــن االيام وانا ف ــأت في يوم م تفاج

الحد اقاربي في املناطق الزراعية املعروفة 
ــج اراضيها افخر  ــي تنت ــط ، والت في واس
ــم  ــيري اليه ــالل  مس ــح وخ ــواع القم ان
ــرة  ــافة واخرى غرف منتش ــت بني مس رأي

ــت الى اقاربي  ــارع، وعندما وصل على الش
ــرف اجابوني انها  ــك الغ ــألتهم عن تل س
ــاعات  ــراً، وتبقى الى س ــاه تفتح عص مق
ــباب  ــل يتناول فيها الش ــرة من اللي متأخ

ــح  وتصف ــة)  (الدومن ــب  ولع ــة)  (النركيل
ــك  ــن تل ــراً م ــتغربت كثي ــت فاس االنترني
ــق  ــف واملناط ــل الري ــل اه ــة ، ايعق احلال
ــا االمثال  ــي كانت تضرب به ــة الت الزراعي
ــت هكذا ، والتي  بالطبقات الكادحة امس
ــي الزراعية وعدم  ــال االراض ــا اهم يقابله
ــتغاللها بالشكل االمثل  في املواسم  اس
ــر املياه ،  ــن توف ــم م ــى الرغ ــة عل الزراعي
ــباب بالسهر والنوم  بسبب انشغال الش
ــباب في  في النهار ، وعندما التقيت بالش
ــن الوضع،  ــم متذمرين م ــي وجدته املقاه
ــر الدولة وهم  ــي دوائ ــني ف ــدون التعي ويري
ــة انها مورد اصبح  يرفضون الزراعة بحج
غير مجد ونافع ورأيتهم يقارنون انفسهم 
ــباب  ــذا وذاك ، وبعد لقائي باهالي الش به
ملست منهم احلسرة وااللم على اراضيهم 
ــض ابنائهم  ــبب رف ــارت بوراً بس ــي ص الت
ــبب (باالنترنيت) ــا وهم يرمون الس زراعته

ــباب واضعف  ــاع الش ــاهم بضي الذي س
ــي عليكم كنت  ــة ال اخف ــم ، صراح قواه
ــن النهم  ــرأي لكبار الس ــي ال ــانداً ف مس
ــيئة للغاية ،  اهل حكمة ومروا بظروف س

وبصبرهم وجهدهم تغلبوا عليها ، ويجب 
ــتفيد من درايتهم في تسيير االمور  ان نس
ــالم للعادات الدخيلة على  وعدم االستس

مجتمعنا والتي انهكت قواه .
ــا ، تلك مقولة  ــا والعيب فين ــب زمانن نعي
ــائل  ــرت علينا الكثير ، فتطور وس اختص
ــكل  ــتغاللها بالش ــن اس احلياة لم نحس
االمثل ، وذهبنا الى اجللوس وتناول احلديث 
ــك لم تضع  ــل ، اضافة الى ذل وعدم العم
ــذ اجملتمع من  ــا كفيلة تنق ــة خطط الدول
ــاً وان  ــاش االقتصاد خصوص ــود وانع الرك
ــاريع  ارضنا تدر خيرات التنفد ، وهناك مش
ــباب فيها  ــا زج االف الش ــرة ميكن به كثي
ــاذ  ــج ، وانق ــباب منت ــى ش ــم ال وحتويله
ــذي اصاب  ــراغ ال ــة الف ــن هاوي ــع م اجملتم
ــن افكار  ــتفادة م ــن االس ــباب ، وميك الش
النهضة الصناعية التي عملت بها الدول 
ــي والتي غيرت  ــة خالل القرن املاض الغربي
من شعوبها وصارت دولهم من دول العالم 

االول بعد ان انهكتها احلروب العاملية .

األحداث التي منر بها تعيدنا بالذاكرة الى سنوات سابقة .. حني هجمت 
داعش على مدن العراق الغربية فأصابت احلكومة بالشلل .. فالقطعات 
ــكرية بدون قائد ميداني، جعلها تترك أسلحتها وترمي مالبسها  العس

وتتشتت في أصقاع األرض.
ــرى ما يحصل،  ــي الرمال كي ال ي ــه ف ــض؛ فبعضهم وضع رأس ــا البع أم
ــد بارجاع  ــي، واآلخر توع ــتغلها للتحريض الطائف ــر إس ــض اآلخ والبع

املوصل خالل ٢٤ ساعة! فيما حزم آخرون حقائبهم مودعني العراق!
ــعر باإلنتماء للعراق،  ــم منه ال يش ــم على نفسه.. فقس البعض انقس
ــود  ــه الفرصة ليكون أقوى من الوطن األم ويحقق احللم املنش وقد جاءت
ــة حاضنة لإلرهاب،  ــر كان الغالبية منه بيئ ــم آخ باإلنفصال عنه، وقس
ــتقبلة عصابات داعش بأكاليل الورود  ومؤيدة ملا يحصل من غزوات، مس

والزغاريد وتقدمي اجلواري احلسان.
ــا أن تتحمل الويالت  ــب عليه ــعب العراقي؛ التي كت ــة من الش الغالبي
وغيرها يتنعم باخليرات، عملت فيها اخلالفات السياسية والصراع على 
ــلطة، واإلستئثار مبغامنها حتى إفتقدت القيادة احلقيقية، احلريصة  الس

ــة  األم ــح  مصال ــى  عل
ــا،  وجوده ــن  ع ــة  واملدافع
ــع،  ــة باجلمي ــاع الثق فأض
ــا جتاه اخلطر  ووقف متفرج
الكبير  ــط  واخملط ــم  الداه

الذي أراد إجتثاثه.
ــوف  اخل ــر  أعاصي ــط  وس
ــى،  الفوض ــف  وعواص
ــة  الصرخ ــك  تل ــاءت  ج
ــراء  الفق ــت  أيقظ ــي  الت
ــم  فجعلته ــاكني،  واملس
يسيرون حفاة األقدام عراة 
ــوت  امل ــة  ملواجه ــدور  الص
ــاب، وإعادة  ــة االره ومحارب
أن  كاد  ــن  وط ــى  ال ــاة  احلي

ــهد،  ــر كان هناك رجال تقاتل وأبطال تستش ــوت، ومع حتقيق كل نص مي
ــتفيد العراقيون  ــامن. كان املتوقع أن يس ــب املغ وآخرون يفكرون في كس
ــيجهم اإلجتماعي على  ــر، ويعيدون بناء وطنهم ونس ــن الدرس الكبي م
ــة والتأثيرات اخلارجية، إال  ــدة، بعيدا عن املذهبية والقومي مفاهيم جدي
ــي والتكالب على املغامن،  ــظي السياس إن ذلك لم يحصل بل إزداد التش
ــابقاتها، إن لم تكن األسوأ في فقدانها  مما ولد حكومة ال تختلف عن س
القدرة على حفظ التوازنات الدولية. بني التفسيرات والتأويالت وتناقض 
ــب  ــت رئيس مجلس الوزراء وغياب املبرزين، كل حس التصريحات، وصم
ــرد مبا تطيب له  ــذي ينتمي له، وراح يغ ــب اجلهة أو املكون ال ــواه وحس ه
ــر ال يعنيه، وبعضهم راض مبا  ــه. بعضهم التزم الصمت وكأن األم نفس
ــك، وآخرون  ــعبي وإن لم يعلن ذل ــد الش ــفيا بفصائل احلش يحصل تش
ــراع ال ناقة لهم فيها وال  ــاحة ص إتهموا إيران بأنهم جروا العراق الى س
جمل، وكأن الصراع اإليراني األمريكي ال يعني العراق! فيما بعضهم راح 
ــه عن صراع  ــرد. كان املفترض بالعراق أن ينأى بنفس ــرائيل بال يتوعد إس
احملاور، ويكون ساحة للتقارب بدل أن يكون ملعبا للصراع، فقد أصبحت 
سهام الغدر توجه الى أبرز قوة عراقية، ويبدو أن ما يحصل مع العراقيني 
ــبيه مبا حصل للمسلمني في معركة بدر، حني أخذتهم العزة في  هو ش

أنفسهم فخسروا في معركة أحد . 

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
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*جميل عودة

يعد حق املساواة أمام القانون من احلقوق 
ــص عليها  ــية التي ن ــة والسياس املدني
ــام ٢٠٠٥ في املادة  ــتور العراقي ع الدس
(١٤) منه حيث جاء (العراقيون متساوون 
ــبب اجلنس أو  أمام القانون دون متييز بس
ــل أو اللون أو  ــة أو األص ــرق أو القومي الع
ــد أو الرأي أو  ــب أو املعتق ــن أو املذه الدي

الوضع االقتصادي أو االجتماعي).
ــاواة أمام القانون  ــاذا يعني حق املس فم
ــني دون متييز؟ وكيف  للمواطنني العراقي
ــى واقع  ــذا احلق عل ــم ه ــن أن يترج ميك

املواطنني العراقيني؟
ــة  ــة واملعادل ــة: املماثل ــاواة لغ إن املس
ــاوي  ــدرا وقيمة. ومنه قولهم: هذا يس ق
ــادل قيمته درهما.  ــه درهما. أي يع قيمت
ــاوى الظل  وفي حديث البخاري قوله (س
ــد ارتفاعها، وهو قدر  التالل) أي مثل امت
ــاواة املعادلة  القامة. وقال الراغب: املس
املعتبرة بالذرع والوزن والكيل. يقال هذا 
ــذا الدرهم  ــاو لذلك الثوب، وه ثوب مس

مساو لذلك الدرهم.
ــدم التفرقة  ــاواة اصطالحا: ع وأما املس
ــاس  أو التمييز فيما بني الناس على أس
ــن االنتماء أو اجلنس أو التمييز اللغوي  م
أو  ــي  السياس ــدي  العقائ أو  ــي  والدين
ــي االجتماعي واملالي؛  ــالف الطبق االخت
ــي  ف ــاوون  متس ــم  كله ــر  البش ألن 
ــة، واحلقوق  العام ــاء  واألعب ــف  التكالي
ــاواة  املس ــي  وتعن ــة.  العام ــات  واحلري
اصطالحاً أيضا: أن يحصل املرء على ما 
ــرون من احلقوق، كما  يحصل عليه اآلخ
عليه ما عليهم من واجبات دون أي زيادة 
ــة عظيمة جتعل  ــي قيم ــان، وه أو نقص

جميع األطراف سواء.
ــاواة أمام  ــد بـ(املس ــذا املعنى يقص وبه
ــون على جميع  ــون) أن يطبق القان القان

ــز  متيي دون  ــني،  املواطن

ــبب كان. أي  ــن اآلخر، وألي س أحدهم ع
ــني املواطنني في تطبيق  ــدم التفرقة ب ع
ــدة أو  ــبب العقي ــم، بس ــون عليه القان
ــل االجتماعي أو  ــون أو اجلنس أو األص الل

اللغة أو الثروة .
ــاواة بني  ــى املس ــالم عل ــد نص اإلس وق
البشر جميعا، حيث بنيت املساواة في 
ــس متينة  ــالم على مجموعة أس اإلس
ــانية،  ــاواة في القيمة اإلنس منها املس
ــواء من حيث املنشأ،  فجميع الناس س
ــاسُ إنَّا  ا النَّ ــا أَيُّهَ ــد (يَ ــم واح ألن أصله
مْ  لْنَاكُ عَ ــى وَجَ ــرٍ وَأُنثَ ــم مِّن ذَكَ نَاكُ لَقْ خَ
ندَ  مْ عِ كُ رَمَ وا إنَّ أَكْ ارَفُ ائِلَ لِتَعَ بَ وباً وَقَ عُ شُ

يرٌ). بِ لِيمٌ خَ  عَ
َ مْ إنَّ اهللاَّ اكُ ِ أَتْقَ

اهللاَّ
ــف الدينية،  ــاواة في التكالي وعلى املس
ــبحانه-  ــا فرضه اهللا -س ــال مل أي االمتث
ــزكاة، الصوم،  ــادات كالصـالة، ال من عب
ــر باملعروف والنهي عن املنكر.  احلج، األم
حيث إن اخلطاب الشرعي باإلسالم، جاء 
ــاس جميعاً، العرب والعجم، البيض  للن
ــود، دون متييز؛ ألن اهللا تعالى أرسل  والس
ــلم  ــه واله وس ــى اهللا علي ــداً صل محم
ةً  افَّ ــلْنَاكَ إالَّ كَ ــا أَرْسَ ــة (وَمَ ــاس كاف للن
رَ النَّاسِ ال  ثَ نَّ أَكْ يراً وَلَكِ يراً وَنَذِ ِّلنَّاسِ بَشِ ل
) فاخلطاب موجه للناس جميعاً  ونَ لَمُ يَعْ

دون متييز.
ــوق واحلريات  ــي احلق ــاواة ف ــى املس وعل
ــق احلياة، واحلرية، والتملك،  العامة، كح
ــن والقضاء.. ــل، واألم ــم، والعم والتعلي
ــؤولية واجلزاء،  ــاواة في املس ــى املس وعل
ــان في  ــتقالل كل إنس ــد بها اس ويقص
م بني  ــي احلُكْ ــؤولية، فف ــه للمس حتمل
ــني اخلصمني  ــوز التفريق ب ــاس ال يج الن
مْ  نَّكُ رِمَ ــباب (وَال يَجْ ــبب من األس ألي س
وَ  لُوا هُ دِ ــوا اعْ لُ دِ ــى أَالَّ تَعْ لَ مٍ عَ وْ ــنَآنُ قَ شَ
يرٌ  بِ  خَ

َ  إنَّ اهللاَّ
َ ــوا اهللاَّ ى وَاتَّقُ ــوَ ــرَبُ لِلتَّقْ أَقْ

) فال يجوز أخذ حقوق الناس  لُونَ مَ ــا تَعْ َ مبِ
ــالم  ــداوة والبغضاء؛ ألن اإلس مبجرد الع

دين العدل.
ــم احلقوق  ــن أه ــاواة م ــق املس ــد ح ويع
ــا القانون الدولي حلقوق  التي نص عليه
ــادة الثانية  ــي امل ــد جاء ف ــان، فق اإلنس
ــان أنه  ــن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس م
(لكل إنسان حق التمتع بجميع احلقوق 
ــذا اإلعالن، دومنا  واحلريات املذكورة في ه

متييز من أي نوع، وال سيما التمييز بسبب 
ــر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو  العنص
ــيا وغير سياسي،  الدين، أو الرأي سياس
أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، 

أو املولد، أو أي وضع آخر.).
ــاواة فإن  ــق في املس ــا يتعلق باحل وفيم
ــوق  ــي حلق ــالن العامل ــن اإلع ــادة ٧ م امل
ــى أن (الناس جميعا  ــان تنص عل اإلنس
ــاوون في  ــواء أمام القانون، وهم يتس س
حق التمتع بحماية القانون دومنا متييز، 
ــاوون في حق التمتع باحلماية  كما يتس
ــز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي  من أي متيي

حتريض على مثل هذا التمييز).
ــاواة أمام  ــدأ املس ــع؛ فان مب ــي الواق وف
ــود  ــى وج ــدا عل ــر أب ــون ال يقتص القان
تشريعات وأنظمة تساوي بني املواطنني 
ــوق والواجبات، وال تفرق بينهم  في احلق
ــن أو  ــس والدي ــل اجلن ــس مث ــى أس عل
ــر وغيره، بل  ــون أو العنص املذهب أو الل
البد أن تترجم املساواة أمام القانون من 

الناحية الواقعية.
ــل  بالفع ــم  أنه ــون  املواطن ــعر  فيش
ــوق والواجبات، مثل  ــاوون في احلق متس
ــتخدام املرافق العامة:  املساواة في اس
ــه  ــاطاً متارس ــا دام املرفق العام نش فم
جهة عامة في سبيل إشباع حاجة من 
ــق املصلحة العامة،  ــات التي حتق احلاج
ــا كان املرفق العام بطبيعة وجوده  وطامل
ــة اجلميع،  ــع وملصلح ــة للمجتم خدم
ــاوى في  ــي لذلك أن يتس ــن الطبيع فم
استخدامه اجلميع من غير متييز أيّاً كان 

سببه.
وكذلك املساواة في الوظائف العامة: إذ 
يجب أن يتساوى اجلميع في الدخول إلى 
سلك الوظيفة العامة في نطاق الرواتب 
واألجور والترقيات والعالوات، طاملا كانت 

مراكزهم القانونية واحدة.
ــتخدام األموال  وكذلك املساواة في اس
العامة: وألن املال العام مخصص للنفع 
ــاً من قبل  ــتخدم حتم ــو يُس ــام فه الع
ــور، وهو ما يُطلق عليه اصطالحاً  اجلمه
تسمية االستعمال العام للمال العام، 
ــية على مبدأ  ــوم بصفة أساس ــو يق وه
ــني  ــاواة ب ــني، أي املس ــاواة املنتفع مس
ــتخدمي املال العام، ومن ثمّ  جميع مس

ــإن جميع األفراد يجب أن يُعاملوا على  ف
ــاواة في هذا اجملال، ما داموا قد  قدم املس

تساووا في مراكزهم القانونية.
ــاواة في التكاليف واألعباء  وكذلك املس
ــة  ــف العام ــر التكالي ــة: إن تعبي العام
ــي تدفع ضمن  ــات الت ــي كل النفق يعن
ــراد اجملتمع، ومن ثم فإن  مصلحة كل أف

ــذ معنى  ــة وأعباءها تأخ ــات الدول نفق
ــاج إلى  ــاق، إذ حتت ــذا النط ــداً في ه واح
ــذه املوارد  ــة لتغطيتها، وه ــوارد كافي م
يجب أن تُوزع على كل أفراد اجملتمع على 
ــاواة، ما دامت تُدفع في سبيل  قدم املس
ــك ال يجوز أن  ــم جميعاً، لذل مصلحته
يتحملها بعض األفراد من دون بعضهم 

اآلخر.
ــاواة أمام  ــان املس ــك، ف ــا من ذل انطالق
ــب أن  ــتوريا يج ــة دس ــون املكرس القان
ــة، أي حقيقية بني  ــاواة فعلي تكون مس
ــام القضاء،  ــراد اجملتمع، ومتحققة أم أف
ومتحققة  ــة،  العام ــف  التكالي ــام  وأم
ــات، ألن انتهاك مبدأ  أمام احلقوق واحلري
ــاواة أمام القانون يؤدي إلى اخملاطرة  املس
ــاوت خضوع  ــإذا تف ــوق، ف ــة احلق بكاف
ــراد للقانون، فمعنى ذلك أن القانون  األف

يخضع له الضعفاء دون األقوياء.
ــون  القان ــام  أم ــاواة  ــود باملس إن املقص
ــي ظروف  ــة ف ــاواة الفعلي ــت املس ليس
ــا أن  ــود به ــل املقص ــة، ب ــاة العادي احلي
ــون على قدم  ــال اجلميع حماية القان ين
ــة، أو في  ــز في املعامل ــاواة دون متيي املس

تطبيق أحكام القانون عليهم.

ــاك  هن أن  ــون  القان ــاء  فقه ــع  ويجم
ــام القانون؛ األول  ــاواة أم نوعني من املس
ــاواة العامة في احلقوق  ــل في املس يتمث
ــي احلياة  ــن ذلك احلق ف ــات، وم وااللتزام
واحلق في األمن الشخصي وغيره، فمثل 
ــب أن يتمتع بها الناس  هذه احلقوق يج
ــوع الثاني  ــاوية، بينما الن بصورة متس
ــة من الناس،  ــاواة بني فئ يكون في املس
فالتعيني في مهنة الطب مثالً ال يتمتع 
ــهادة  ــا إال األطباء الذين يحملون ش به
ــال يجوز  ــا قانوناً، ف ــرف به ــة معت طبي
ــخص أن يطالب بتعيينه طبيبا دون  لش
أن يحمل شهادة الطب، وعليه إذا تقدم 
شخصان لشغل مهنة الطب، فينبغي 
ــاً للمعايير  ــاء منهم طبق ــني األكف تعي

التي حددها القانون.
ــع االجتماعي حقيقة  حيث يؤكد الواق
ــن الناحيتني  ــني األفراد م ــود فوارق ب وج
ــة واالجتماعية، يتحتم األخذ  الطبيعي
ــور مختلفة  ــل معها بص ــا والتعام به
ــد القانونية، وتبرر  ــي القواع وموجبة ف
وضع أنظمة قانونية مختلفة، بحسب 

اختالف املراكز والوضعيات القانونية.
والسؤال هنا؛ هل استطاعت احلكومات 
ــتوري  الدس ــص  الن ــق  تطبي ــة  العراقي
ــام القانون دون  ــاوون أم (العراقيون متس
ــبب اجلنس أو العرق أو القومية  متييز بس
ــن أو املذهب أو  ــل أو اللون أو الدي أو األص
ــرأي أو الوضع االقتصادي أو  املعتقد أو ال
ــص طبق جزئيا؟  ــي)؟ أم أن الن االجتماع
ــل  يحص ــد  ق ــق؟  تطبي ــا  دومن ــي  بق أم 
التجاوز على مبدأ احلق أمام القانون من 
ــريعية ذاتها، وقد يكون  السلطة التش
ــلطة القضائية، وقد يكون من  من الس
ــا قد يقع هذا  ــلطة التنفيذية، كم الس

التجاوز من األفراد العاديني.
ــريعية،  ــلطة التش ــا يتعلق بالس وفيم
ــتور العراقي أن كل  ــي الدس فقد جاء ف
ــال إذا كان يتعارض مع  ــد باط ــون يع قان
ــتور  ــتوري، كون هذا الدس ــص الدس الن
هو القانون األسمى واألعلى في العراق. 
ــتور  والضمانات العملية لذلك أن الدس
ــة  ــف (احملكم ــى تألي ــص عل ــي ن العراق
ــي تتولى  ــة الت ــي احملكم ــة) وه االحتادي
ــير  ــن املهمات منها تفس ــة م مجموع

نصوص الدستور والرقابة على دستورية 
القوانني واألنظمة والفصل في القضايا 
التي تنشأ عن تطبيق القوانني االحتادية، 
ــني احلكومة  ــات ب ــي املنازع ــل ف والفص
ــم واحملافظات،  ــني األقالي ــم أو ب واألقالي
ــي االتهامات املوجهة  وكذلك الفصل ف
ــس الوزراء  ــة والى رئي ــس اجلمهوري لرئي
ــة على نتائج  ــوزراء، واملصادق وجميع ال
االنتخابات. وقد أكدت احملكمة االحتادية 
العليا أن املطالبة بعدم دستورية قانون 
أو نص فيه حق ميارسه أي مواطن مبوجب 
احلريات الواردة في الدستور، مشيرة إلى 
أن أحكامها وقراراتها ملزمة كافة بغض 

ن أقام الدعوى أمامها. النظر عمّ
ــلطة القضائية؛ فال  وفيما يتعلق بالس
ــرن دائما  ــة يقت ــق العدال ــك أن حتقي ش
بالقضاء، وصلة املساواة بالعدالة صلة 
ــان كثيرة يتوقف  ــة، إذ أنه في أحي وثيق
حتقيق العدالة على تطبيق املساواة بني 
ــاواة أمام  املتقاضني. ويتحقق مبدأ املس
ــاواة في اللجوء  ــاء من خالل املس القض
ــن حيث املبدأ العام جند  إلى القضاء، وم
أن القضاء العراقي ملتزم بتطبيق مبدأ 
ــام القضاء،  ــني املواطنني أم ــاواة ب املس
ــكواه  ــتطيع أن يقدم ش وأن املواطن يس
ــاء أمام القضاء دومنا متييز،  على من يش
ويستطيع أن يختار املكان واحملكمة ذات 

االختصاص دومنا متييز أيضا.
ونخلص مما تقدم اآلتي:

ــون تعني عدم  ــاواة أمام القان ١. إن املس
ــاس،  ــى أي أس ــراد عل ــني األف ــز ب التميي
ــاس  فالتمييز بني األفراد القائم على أس

اجلنس أو اللغة أو اللون أو العرق أو األصل 
هو إخالل مببدأ املساواة .

ــت  ــون ليس ــام القان ــاواة أم ٢. إن املس
مساواة مطلقة إمنا هي مساواة نسبية، 
أي أن تطبيق مبدأ املساواة أمام القانون 
ــروط بتوافر الشروط  على املواطنني مش
ــراد، فإذا  ــها عند األف ــط نفس والضواب
ــني األفراد،  ــاوى ب ــروط تتس ــت الش كان
ــاواة بينهم،  ــدأ املس ــب إعمال مب فيج
ــروط  ــاوى بينهم الش ــم تتس ــا إذا ل أم
ــوق، أي أن  ــم في احلق ــاواة بينه فال مس
ــاواة ال تتحقق إال بالنسبة للمراكز  املس

املتماثلة لألفراد.
ــام القانون  ــاواة أم ــى مبدأ املس ٣. يتجل
ــريعية  ــزام اجلهات التش ــالل الت ــن خ م
والقضائية والتنفيذية بتطبيقه وتوفير 
الضمانات الالزمة لعدم خرقه، بحيث ال 
ــزاً ومحاباة بني  ترتكب هذه اجلهات متيي
ــوب أن تعامل كل  ــا، وبوج ــني به اخملاطب

املراكز املتماثلة بطريقة متطابقة.
ــذي  ــتوري ال ــص الدس ــكل الن ٤. ال يش
ــدأ توجيهي  ــاواة مجرد مب يتعلق باملس
ــي ودقيق  ــه نص أساس ــة، بل أن وتوصي
يفرض على السلطات القضائية واجب 
ــريعية  التش ــلطات  الس أن  ــاف  اكتش
ــت مبدأ  ــد راع ــة ق ــة واإلداري والتنفيذي
مساواة جميع األفراد، وفي حالة انتهاك 
ــذا املبدأ تأمر هذه اجلهات بان ال تطبق  ه
ــرارات والوزارية واألحكام  ــني والق القوان

التنظيمية اإلدارية املعنية.

*مركــز آدم للدفــاع عــن الحقــوق 
والحريات

الوقت يمضي سريعاً 
والبد لإلنسان من 
استغالله أفضل 
استغالل لكن هل عمل 
العرب بتلك الحكمة 
فعلياً؟

اِّـكبوت او اِّـضمور او اِّـختفي َّـ 
أعماق الفرد تتحكم فيه النفس َّـ 
االعماق وتظهره وقت ما تريد َّـ 
شهواتها فقد يكون أساسا لنشر الشر 
والشذوذ أو نشر الخري والعدل وحماية 
االفراد واِّـجتمع من شرور أنفسهم

ماذا يعني حق اِّـساواة 
أمام القانون للمواطنني 
العراقيني دون تمييز 
وكيف يمكن أن يرتجم هذا 
الحق على واقع اِّـواطنني 
العراقيني؟

البعض إنقسم على نفسه 
فقسم منه ال يشعر باإلنتماء 
للعراق وقد جاءته الفرصة 
ليكون أقوى من الوطن 
األم ويحقق الحلم اِّـنشود 
باإلنفصال عنه
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ــي  ف ــس  الرئي ــه  يعرض ــا  وم
ــي الغالب ما  ــاح كان ف الصب
ــى التلفزيون  ــاهده عل قد ش
ــوز» او  ــس ني ــة «فوك وبخاص
ــي  ــف الت ــن الصح ــيئاً م ش
يقرأها بامعان اكثر ما يعرفه 

اجلمهور عنه عموماً.
وسيسعى ترامب خالل النهار 
ــن يجده في  ــب رأي م الى طل
اجلوار، من مسؤولي احلكومة 
ــك  ــني. كان ذل ــراس االمني احل
ــادر  مص ــدد  تع ــي  ف ــه  منط

املعلومات واآلراء.
ماكنتي،  ــي  ــرة جون م ــأل  س
ــغ  ــخصي البال ــه الش مرافق
ان  ــه  علي كان  ان  ــاً،  عام  ٢٧
ــود الى  ــل املزيد من اجلن يرس

افغانستان.
ــس ذلك  ــي: «لي ــال ماكنت وق

مبنطقي، في نظري».
ــأل  ــب يس ــا كان ترام وعندم
ــاح الغربي،  ــي اجلن ــن ف آخري
ــب يتفادون  ــي الغال ــوا ف كان
االجابة: «اعتقد حقاً ان عليك 
ان تتحدث مع «هـ.ر» في ذلك 

الشأن، ألنه هو اخلبير».
«ال، ال، ال» قال ترامب في احدى 

املرات، «اريد ان اعرف رأيك».
ــي  ف ــرأه  اق ــا  م ــرف  «اع

الصحف».
ــر كافٍ للرئيس.  ــك غي كان ذل

«ال، اريد ان اعرف رأيك».
ــم  توجهه ــاء  الرؤس ــع  جمي
ــارات اجلماهيرية، لكن  االعتب
ــب املركزي ظل  ــور ترام جمه
في الغالب هو نفسه. واصل 
واملراجعات  ــه.  مراجعة نفس
ــكل  بش ايجابية  ــا  مبعظمه
ــن  ــر م ــي. كان الكثي حماس

دماغه في صندوق الصحف.
ــات في املكتب  كانت العملي
ــض  ــت االبي ــاوي والبي البيض
ــل  بح ــب  الغال ــي  ف ــق  تتعل
ــا تتعلق بفن  ــاق اكثر مم االتف
ــاق. وكانت عملية  االتف ابرام 
ــي الغالب  ــل هذه تظهر ف احل
ــك، جتمع لترامب  نصب عيني
ــا من  ــتمر. م ــرض مس في ع

مجال لعدم النظر.
ــن يقضون  ــرح ترامب للذي ش
ــي املكتب  ــت ف ــم الوق معظ
البيضاوي ان االمر في الشؤون 
ــط بالعالقات  ــة مرتب اخلارجي
الشخصية. وقال عن الرئيس 
ــة  بعالق ــع  «أمتت ــي:  الصين
ــخصية جيدة بالفعل مع  ش
ــاء جيدة  ــا كيمي لدين ــي.  ش
ــي يحبني. عندما  بالفعل. ش
ــجادة  زرت بكني فرش لي الس
ــرين  ــي تش ــراء». وكان ف احلم
ــر٢٠١٧ قد قال  الثاني/ نوفمب
ــره صديقي.  ــي العلن، اعتب ف

ويعتبرني صديقه».
ــرح  ــتر ان يش حاول ماكماس
ان شي كان يستغل الرئيس. 
ــاداً  اقتص ــارس  مت ــني  فالص
ــر  لتصي ــط  وتخط ــاً  عدواني

الرقم واحد في العالم.
قال ترامب انه يدرك ذلك كله. 
ــي تبطل  ــن عالقته مع ش لك

كل تلك املشكالت.

ــي،  ــن الدول ــس االم كان مجل
ــة االخيرة  ــهر االربع في االش
ــد صوت  ــام ٢٠١٧، ق ــن الع م
ــرض عقوبات  ــرات لف ــالث م ث
ــدداً على  اكثر تش اقتصادية 
ــت  وكان ــمالية.  الش ــا  كوري
 ٢٢ ــي  ف ــت  التصوي ــة  نتيج
ــمبر، ١٥ في  كانون االول/ ديس
ــي ذلك  ــيء مبا ف ــل ال ش مقاب
ــات  ــت العقوب ــني. وقض الص
التي  ــرول  البت بخفض كمية 
ــمالية ان  ــا الش ــن لكوري ميك
تستوردها بنسبة ٨٩٪. وكان 

ترامب سعيداً جداً.
ــال: «ذلك ألنني اقمت تلك  وق
ــع الرئيس  ــة الرائعة م العالق
ــي وانا  ــه يحترمن ــيء. وألن ش
ــد  ــن اجلي ــس م ــه. ألي احترم
ــة ودية معه  ــى عالق انني عل
ــون ايها الناس انه  فيما تقول
علينا ان نكون على خصومة 
ــداً  اب ــوا  كان ــا  فم ــم.  معه
ليفعلوا ذلك لو انني لم اكن 
ــة الرائعة  ــذه العالق ــى ه عل
ــي». كانت تلك  مع الرئيس ش
هي الكيمياء، الثقة. «بحيث 
احملهم على القيام بأمر ما 

كانوا لوال ذلك ليفعلوه».
كان من غير اجملدي اجلدال في 
ــب قد كون  ــائل كان ترام مس
ــأنها.  ــوداً من اآلراء في ش عق
ــر خبرة  ــد من االكث وقال واح
في اجلناح الغربي عامي ٢٠١٧ 
و٢٠١٨. «إن هناك اموراً كان قد 
ــتنتجها بالفعل، وال يهم  اس
ما تقول. وال يهم احلجج التي 

تقدمها. فهو ال يصغي».

ــد قرر  ــرة انه ق ــال ترامب م ق
فرض الرسوم.

ــن.  كوه ــال  ق ــم»  «عظي

االسهم  ــوق  «ستنخفض س
ــى الفي نقطة  ــف نقطة ال ال
ــتكون  ــد، لكنك س الغ ــي  ف
ــا  ي ــك  كذل ــس  ألي ــعيداً.  س

سيدي؟».
«ال، ال، انتهى االجتماع! دعونا 

نبقَ من دون ان نفعل شيئاً».
ــر ان تكون مثل  «خوفك االكب

هربرت هوفر» قال كوهن.
ــاقاً  ــد يوماً ش ــن جدي كان م
آخر في شأن التجارة. احلجج 
ذاتها، النقاط ذاتها، والقناعة 
ــها، لدى الطرفني. وهم  نفس

في االسبوع املقبل او الشهر 
ــاش  النق ــيجرون  س ــل  املقب

نفسه.
ــه  ان ــراراً  تك ــب  ترام ــال  ق

ــات  ــن االتفاق ــحب م سينس
ــوم.  ــرض الرس ــة ويف التجاري
ــم  «لنق ــدة،  ع ــرات  م ــال  وق
ــري  يج ان  ــب  وطل ــك!»  بذل

حتضير أمر يوقع عليه.
«علينا ان نلهيه عن <كورس> 
ــني  ــرة ب ــارة احل التج ــاق  (اتف
ــا  وكوري ــدة  املتح ــات  الوالي
ــر  بورت ــال  ق ــمالية)»،  الش
لكوهن. «علينا ان نلهيه عن 
ــاق التجارة احلرة  <نافتا> (اتف
ــمالية)». ووافق  ــركا الش ألمي

كوهن.
كان بورتر قد وضع مرتني على 
االمر بحسب  ــودة  االقل مس
ــني  ــس. ومرت ــات الرئي توجيه
ــذه كوهن او  ــل اخ ــى االق عل
ــر عن مكتبه واكتفيا في  بورت

مرات اخرى باملماطلة.
ــب ال يتذكر قراره،  ــدا ان ترام ب
ــأل عنه. لم يكن  ألنه لم يس

ــي أي  ــه او ف ــي رأس ــم ف ينظ
ــة باالعمال  ــر الئح ــكان آخ م

التي يتوجب عليه اجنازها.
 ،٢٠١٧ ــو  يولي ــوز/  مت  ١٢ ــي  ف
ــاً سابقاً جمللس  كان ١٥ رئيس
ــني،  ــاريني االقتصادي االستش
وهو اجمللس الرسمي ذو القدرة 
ــة املؤلف من اكادمييني  العالي
اقتصاديني، قد بعثوا برسالة 
الى ترامب يحثونه فيها على 
ــي عملية  ــروع ف ــدم «الش ع
ــوم على الفوالذ»،  فرض الرس
بالعالقات  ــيضر  ــك س ألن ذل

ــيني، «ويضر  مع حلفاء اساس
ــع باقتصاد الواليات  في الواق

املتحدة».
ــى  عل ــني  املوقع ــن  م وكان 

ــة  ــن نخب ــق م ــالة فري الرس
ــني،  والدميقراطي ــني  اجلمهوري
هو: رئيسا االحتياط الفيدرالي 
السابقان ألن غرينسبان وبن 
برنانكي، وكبيرة املستشارين 

االقتصاديني في ادارة كلينتون 
لورا تايسون، واحلائز على جائزة 

نوبل جوزف ستيغليتز.
ــي  ــة ف ــى الصفح ــي اعل وف

ــة مكتوبة الى ترامب  مالحظ
ــه:  ــر روس اعتراض ــط ويلب خ
إن  الرئيس،  ــيد  الس ــزي  «عزي
ــكان ان تكون  ــن االهمية مب م
ــخاص املدرجة  ــورة االش مش
ــذه الالئحة  ــماؤهم في ه اس

هي التي انتجت عجزنا 
ــل  ــا حتم ــاري) ال ميكنن (التج
ــل  افض ــع  م ــاتهم.  سياس

التحيات ويلبر».
خلفت االيام العشرة االخيرة 
ــو ٢٠١٧ ندوباً.  ــوز/ يولي ــن مت م
ــوم  ــف ي ــد وظ ــب ق كان ترام

اخلميس ٢٧ متوز/ يوليو، انتوني 
مصرفي  وهو  سكاراموتشي، 
ــتثماري متهور وقدمي آخر  اس
دامى «غولدان ساخس»  من قُ

ــاالت بالرغم من  مديراً لالتص
معارضة بريبوس الشديدة.

وكان سكاراموتشي قد انهى 
ــن املقابالت  ــة م رابع ــة  جول
العلن  ــي  ف وقال  ــة  الصحفي

ــى بريبوس  ــيطلب ال قريباً س
ــال ان «راينس  ــتقالة. وق االس
ــاب بلعنة جنون االرتياب  مص
وانه  ــخصية،  الش وبانفصام 

مذعور».
ــن صباح  ــر م ــت مبك في وق
ــه ٢٨ متوز/  ــة الواقع في اجلمع
ــد ترامب  ــقط تعه يوليو، س
واستبداله  «أوباماكير»  الغاء 
ترامب  والقى  الكونغرس.  في 
ــوس. فقد  ــة على بريب باملالم
ــرف  يع ان  ــه  ب ــرض  يُفت كان 
ــون  تك وان  ــول  الكابيت ــة  تل
ــة بالزعماء  ــات وثيق له عالق
ــع كل  ــم تنف ــني. ول اجلمهوري
بريبوس في الشرح  محاوالت 
ــم يصدقه. «أنت  ألن ترامب ل

لم تنجز االمر».
طار ترامب في ذلك اليوم الى 
ــاء خطاب.  ــد اللق آيلن ــغ  لون
ــي  ــا ف ــوس. حتادث ــه بريب رافق
ــة في مقدمة  مقصورة خاص

الطائرة الرئاسية.
كان بريبوس قد قدم استقالته 
ــابقة. فقد  ــة الس ــي الليل ف
ضاق ذرعاً، وعرف انه بات عدمي 

اجلدوى لترامب.
ــاءل ترامب عمن سيكون  تس
ــال انه  ــاً منه، وق ــالً صاحل بدي
ــون كيلي،  ــدث الى ج كان حت
واجلنرال  ــي  الداخل االمن  وزير 
ــوم املتقاعد من  ــع جن ذي االرب
ــب: ما  ــأله ترام ــز. وس املارين

رأيك بكيلي؟
قال بريبوس، سيكون اجلنرال 

كيلي عظيماً.
ــال: اعتقد  ــب وق ــق ترام وواف
ــباً،  ــيكون مناس ان كيلي س

ــرض الوظيفة  ــي لم اع لكنن
على كيلي بعد.

ــاور بريبوس  كان القلق قد س
ــأن تظهير رحيله. قال  في ش
انه يستطيع فعل ذلك خالل 
عطلة االسبوع، او ميكننا ان 
ــدر بياناً صحفياً. او نقوم  نص
ــا تريد فعله.  به االثنني، اي م
ــتعداد للقيام  ــا على اس «وان

بذلك اآلن اذا اردت».
ــة  ــي عطل ــع ف ــوم ب ــد نق «ق
ــال ترامب.  ــبوع هذه»، ق االس

ما الذي ستفعله؟
ــي العودة الى  ــل بريبوس ف ام
ــاة القدمي اخلاص  مكتب احملام

به.
ــي عناق  ــب ف ــه ترام احتضن
كبير. «سنجد مخرجاً»، قال. 

«أنت الرجل».
ــية.  الرئاس الطائرة  ــت  هبط
ــلم. كان  ــوس الس ــزل بريب ون
ــاً على  ــد خلف بقع ــر ق املط
الدفع  ــوداء ذات  سيارته الس
ــتيفن  ــي حيث كان س الرباع
ــي  ف ــكافينو  س ودان  ــر  ميل
ــعر بالكثير من  ــاره. ش انتظ

االرتياح.
ــدة  بتغري ــعار   اش ــه  وصل
ــية. نظر الى آخر ما ورد  رئاس
 realdonaldtrump@ ــى:  عل
ــي  ــم انن ــرني ان ابلغك «يس
ــرال /  الوزير  ــت للتو اجلن عين
ــاً ملوظفي  جو ف. كيلي رئيس
ــه اميركي  ــت االبيض. ان البي

عظيم...».
«امر ال يصدق!» فكر بريبوس. 

«هل هذا جاد؟».
ــل مع  ــذ قلي ــدث من ــد حت لق

ترامب ان يؤخر االعالن قليالً.
ــع تغريدة  ــن احد يتوق لم يك
ترامب. وعندما شاهدها ميلر 
ــيارة  ــكافينو قفزا من س وس
ــع الرباعي  ــوس ذات الدف بريب
ــرى  ــيارة اخ ــى س ــوج ال للول
ــني  املوظف ــر  كبي ــني  مخلف

السابق لوحده .
ــوس، وهو يقفل  ــاءل بريب تس
السيارة انه رمبا وضع مسودة 
ــلها عن طريق  التغريدة وارس
ــم يكن قد  ــك ل ــأ. ال، ذل اخلط
ــن احملادثة في  ــم تك ــدث. ل ح
ــة  كذب ــرد  مج اال  ــورة  املقص
ــاء اجلنرال كيلي في  اخرى. ج
تلك الليلة للقاء بريبوس. كانا 
ــبق  ــي اخلندق معاً، لكن س ف
ــر  ــد في الس ــي ان انتق لكيل
ــب االضطراب  ترام بينه وبني 
االبيض.  البيت  والفوضى في 
وكان كيلي قد ابلغ الرئيس ان 
في استطاعته ضبط املكان.

ــا  ــي، «م ــال كيل ــس»، ق «راين
ــت ابداً ألفعل ذلك بك. لم  كن
تُعرض عليّ الوظيفة إال بعد 
ــت  ــدة وإال لكن ــور التغري ظه
ابلغتك». ادرك بريبوس انه لم 
يكن لذلك معنى ما لم تُفهم 
ــذ فيها  ــي يتخ ــة الت الطريق
ــك  ــرارات. «ال ميتل ــب الق ترام
الرئيس أي قدرة نفسية على 
ــفقة  ادراك التعاطف او الش

بأي شكل من االشكال».

ملف

Èé–„@ÏÁ@k€bÃ€a@ø@›√@å◊äΩa@kflaäm@âÏË∫@Âÿ€@ÚÌ7Áb‡¶a@paâbjn«¸a@·ËËuÏm@ıbç˙ä€a@…Ó∫

كان سكاراموتشي قد انهى جولة 
رابعة من اِّـقابالت الصحفية وقال 

َّـ العلن قريباً سيطلب اُّـ بريبوس 
االستقالة

H51I@Ú‘‹ßa

يسعى ترامب خالل النهار اُّـ طلب رأي من يجده َّـ 
الجوار من مسؤولي الحكومة من الحراس االمنيني 
كان ذلك نمطه َّـ تعدد مصادر اِّـعلومات واآلراء

لورا
ترامب

ماكنتي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للجماهير» أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد».
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أحمد  والرياضة،  الشباب  وزير  نشر 
الالعب  أحقية  يؤكد  كتاباً  رياض، 
حمد  جيلوان  املغترب،  العراقي 
الوطني  املنتخب  قميص  بارتداء 

العراقي.
يذكر أن حمد عراقي اجلنسية ونشأ 
ومثل منتخبات الفئات العمرية في 
السويد، إال أنه أكمل أوراقه الثبوتية 

العراقية.
على  الرسمي  حسابه  وعبر 
الشباب  وزير  نشر  «فيسبوك»، 
قائالً:  للكتاب  صورة  والرياضة 
أمني،  حمد  محمد  جيلون  «الالعب 
له  ويحق  بالوالدة  اجلنسية  عراقي 
الكتاب  حسب  دولياً  العراق  متثيل 
مكتب  الداخلية/  وزارة  من  الصادر 
الوزير إلى االحتاد العراقي لكرة القدم 

ونسخة منه إلى وزارة الشباب، تبعاً 
لوالده واستنادا ملا جاء بأحكام املادة 
تنص:  والتي  النافذ  القانون  من  ٣/أ 
أو  عراقي  ألب  ولد  من  عراقياً  يعتبر 

أم عراقية».
«بضوء  منشوره:  في  الوزير  وأضاف 
جيلون  لالعب  يحق  الكتاب  هذا 
في  العراق  منتخب  متثيل  حمد 

البطوالت الدولية».

صفوف  في  يلعب  حمد  أن  يذكر 
انتقل  بعدما  الكرواتي،  غوريتسا 
احلالية  االنتقاالت  فترة  في  اليه 
الكوري  يونايتد  إنشيون  من  قادماً 

اجلنوبي.
هاماربي  اندية  حمد  مثل  أن  وسبق 
في  وهوفنهامي  السويد  في  وماملو 

أملانيا.

بطولة  قرعة  االحد،  االول  امس  جرت، 
لالدوار  الكرة  احتاد  مقر  في  العراق  كاس 
التمهيدية لبطولة الكاس لفرق الدرجة 
ممثلي  جميع  وحضر  والثانية،  االولى 
والبالغ  البطولة،  في  املشاركة  االندية 
أنحاء  مختلف  من  فريقا   ٤٧ عددهم 

العراق .
من جانبه، تكفل وزير الشباب والرياضة، 
تكاليف  بجميع  العبيدي،  رياض  احمد 
احلكام الذين سيقودون مباريات اجلولتني 

االولى والثانية من بطولة كاس العراق. 
جلنة  حددت  متصل،  صعيد  على 
االولى  اجلولة  انطالق  موعد  املسابقات 
عشر  الثاني  يوم  الكاس  بطولة  من 
من  عشر  والسابع  املقبل  الشهر  من 
وقررت  الثانية،  للجولة  نفسه  الشهر 
لتسليم  موعد  اخر  ان  املسابقات  جلنة 
الكشوفات سيكون يوم الرابع من الشهر 
املقبل، والنادي الذي ال يجلب الكشوفات 
ال حتق له املشاركة، وتطبق عليه جميع 
ألي  االنسحاب  حال  وفي  االحتاد،  لوائح 
قدرها  مالية  وغرامة  فيُعد خاسرا  فريق 
بنظام  الفرق  وستلعب  دينار،  مليون   ٢٥
التسقيط الفردي في اجلولتني، وفي حال 
مباشرة  تذهب  بالتعادل  املباراة  انتهت 
الى ركالت الترجيح، وجميع هذه النقاط 

بحسب الئحة جلنة املسابقات.
منتخب  بعثة  وصلت  اخر  جانب  من 
الناشئني بكرة القدم الى مدينة همدان 
ودياً في الـ ٢٦ و٢٩ من الشهر احلالي قبل االيرانية استعداداً ملواجهة منتخب ايران 

الدخول في تصفيات كاس اسيا املقرر ان 
تقام في قيرغستان منتصف شهر ايلول 

املقبل.
وخاض منتخب الناشئني وحدة تدريبية 
اقامته  فندق  الى  وصوله  فور  خفيفة 
على ملعب مدينة همدان وسط اهتمام 
اعالمي كبير من قبل الصحافة االيرانية 

التي تواجدت في ملعب التدريب.
االولى  الودية  املباراة  تقام  ان  املقرر  ومن 
والنصف  السادسة  الساعة  متام  في 
من مساء امس االثنني بتوقيت   بغداد، 
بالتوقيت   االخيرة  املباراة  تقام  ان  على 

نفسه في التاسع والعشرين من الشهر 
احلالي.

في  الدخول  الى  منتخبنا  ويستعد 
في  اقامتها  املقرر  اسيا  كاس  تصفيات 
الى  القرعة  وضعته  ان  بعد  قيرغستان، 
االمارات   - (قيرغستان  منتخبات  جانب 
في  التصفيات  تنطلق  ان  على  لبنان)   -
املقبل  ايلول  شهر  من  عشر  الثامن 
ان  على  االمارات،  منتخب  مبواجهة 
تختتم في الثاني والعشرين من الشهر 
نفسه مبواجهة اصحاب االرض املنتخب 

القيرغستاني.

عد رئيس جلنة الشباب والرياضة النيابية 
الشباب  وزير  حديث  عليوي،  عباس 
والرياضة أحمد العبيدي عن نقل امليزانية 
إلى  العراقية  األوملبية  للجنة  املالية 
حساب الوزارة ضمن موازنة العام املقبل 
ألوانه».وقال  وسابق  صحيح  «غير   ،٢٠٢٠
عليوي في حديث صحفي إن «البرملان لم 
للعام  املالية  امليزانية  اآلن  لغاية  يناقش 
ومنها  احلكومية  الوزارات  وإن  املقبل، 
بهذا  معنية  غير  والرياضة  الشباب  وزارة 
مصير  تقرير  صالحياتها  من  وليس  األمر 
مؤسسات أخرى ومنها اللجنة األوملبية».

وأضاف، أن «األمر محصور حتت قبة البرملان 
الذي يعد اجلهة التشريعية العليا املعنية 
للمؤسسات  املالية  امليزانيات  مبناقشة 

واملوافقة  احلكومية  وغير  احلكومية 
عليها».

كشفت شركة «اديداس» االملانية، عن 
افتتاح متجر لبيع قمصان ومستلزمات 
رياضية خاصة بنادي القوة اجلوية في 

العاصمة بغداد.
الصحفي  املؤمتر  قليل  قبل  وانطلق 
اجلوية  القوة  نادي  توقيع  بعقد  اخلاص 
مع شركة «اديداس» االملانية، بحضور 
الهية  من  واعضاء  الشركة  ممثلي 

االدارية للصقور.
التوقيع  املؤمتر،  خالل  النادي  واعلن 
«اديداس»،  التجهيز  عقد  على  رسمياً 

خمس  ملدة  العقد  يستمر  حيث 
سنوات.

عن  الشركة  اعربت  جانبها  من 
سعادتها في توقيع العقد، مؤكدة انها 
اختارت القوة اجلوية كونه اعرق االندية 
جماهيرية  قاعدة  وصاحب  العراقية 

كبيرة.
سارة  مفاجأة  عن  الشركة  وكشفت 
لعشاق الصقور، حيث ستقوم بافتتاح 
ما  وكل  قمصان  لبيع  خاصاً  متجراً 

يخص القوة اجلوية في مقر النادي.
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ظفر نادي احلدود، بخدمات احلارس عمار علي، قادما 

من فريق الكهرباء، خالل امليركاتو الصيفي اجلاري.
وقال مدرب احلدود مظفر جبار، في تصريح صحفي 
للموسم  الفريق  تعاقدات  آخر  ميثل  علي  عمار  إن 

املقبل.
من  جيدة  مجموعة  مع  تعاقدنا  وأن  وتابع:»سبق 
املالية،  النادي  إمكانيات  بحسب  الشبان  الالعبني 
املوسم  في  اجلديدة  الشابة  الوجوه  على  ونراهن 

املقبل».
وأوضح ان «الفريق سيدخل معسكرا تدريبيا داخليا 
ويستمر  الثالثاء    اليوم  ينطلق  أربيل  مدينة  في 
انسجام  خلق  في  الستثماره  نسعى  أيام،   ١٠ ملدة 

بصفوف الفريق، السيما بعد رحيل نحو ١٢ العبا».
جبار،  مظفر  مع  تعاقد  احلدود  نادي  أن  إلى  يشار 
انتقل  الذي  نعمة،  عادل  السابق  املدرب  خلالفة 

لتدريب الصناعات.
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نبض الشارع

ــوات هنا وهناك مطلوب  ــابيع كب تلقت الكرة العراقية في غضون اس
ــرط جراح  ــاج الى مش ــا يحت ــوات االوان وبعضه ــل ف ــا قب تصحيحه
ــذيب ما ميكن ازالته من اورام متراكمة وفي القوس منزع الحداث  لتش
متغيرات في تركيبة اللعبة مع احتضان دوري مناسب للفئات العمرية 
ــار بعيدا عن  ــب من مختلف االعم ــة احمللية على مواه ــاد االندي واعتم

شبح التزوير .
ــام الفريق البحريني في  ــارة بهدف ام ــة نهائي غرب القارة واخلس ضج
ــبابي الذي خسر برباعية  ملعب كربالء انتقل مداها الى منتخبنا الش
ــات غرب  ــي في مباراة ضمن منافس ــع نظيره االمارات ــل هدفني م مقاب
ــيده ملعظم اوقات  ــة وكان مبقدوره نيل الفوز بعد تس ــيا لهذه الفئ اس
ــابات كرتنا في  ــى اربكت حس ــارة اول ــاء لوال اخطاء مهدت خلس اللق
ــن وتصدرها االبيض بنقاطه االربع  ــه التي تضم ايضا البحري مجموعت

من فوز وتعادل .
ــده وضياع العديد من  ــبت ض هدف ملغى لفريقنا وركلتا جزاء احتس
ــدى او تكفل احلارس االماراتي والدفاع املنضبط  الفرص التي ذهبت س
ــبابي بقيادة  باحباطها كانت ابرز مالمح االطاللة االولى ملنتخبنا الش

ــان جثير  ــه قحط مدرب
ــد  ــل ان يعي ــا نأم وكن
الصورة  الرافدين  ليوث 
ــة  ــن اللعب ــة ع الزاهي
ــا بتحقيقهم  في بلدن
ــة تزرع  ــة ايجابي نتيج
ــكيلة  بتش ــة  الثق
ــا في  ــزج به ــدة ي جدي
ــن  ــي م ــرك الدول املعت
ــة اقليمية  بوابة بطول
يشارك بها اهم الفرق 
ــة  والعربي ــة  اخلليجي
وامامه فرصة التعويض 

اليوم امام البحرين.
ــر بصعوبة  ــل االخفاقات في االونة االخيرة وخس الزوراء اكمل مسلس
ــات االندية العربية  مع الرفاع البحريني بهدف دون رد وخرج من منافس
وبجعبته نقاط مباراته مع هورسيد الصومالي بهدفني نظيفني وثالثية 
هزت شباكه من قبل احتاد طنجة املغربي وكان العبوه االقل تهديفا في 
ــتقبال االهداف. ــم بعد الفريق الصومالي االكثر كرما باس مجموعته

هدفان فقط في ثالث مباريات هو كامل حصاد النوارس من التسجيل 
ــكيلة  ــماء مهمة في التش واحلصيلة غير جيدة بالرغم من تواجد اس
لم تقدم ما عليها في دوري امللحق مثل مهند عبد الرحيم وعالء عباس 
واحمد جالل وغرد حسني علي منفردا في لقاءات فريقه وكان االبرز في 
قائمة املدرب حكيم شاكر ويتطلب احلال تعزيزا لصفوفه والسيما في 
ــكلة كرتنا في رحلة اللقاءات املنصرمة  صناعة اللعب والهجوم .مش
ــر غير الكفوءة  ــكل انها تختص ببعض العناص ــت مبا اليقبل الش بين
ــيهم في  ــطء لدى العبينا وعدم مجاراتهم ملنافس ــاع حاالت الب واتس
ــد منهم جراء  ــط ارهاق العدي ــدان وصعوبة حل هذه املعضلة وس املي
ــل ان تهتم انديتنا  ــدالء الناجحني ونأم ــات متداخلة وغياب الب التزام
مبعايير اللياقة والسرعة وتنشيط تدريبات احلديد والشدة على اجلسد 
وتنمية عضالت القدمني لتحقيق تسديدات خطرة من مسافات بعيدة 

لم نالحظها في اللقاءات االخيرة اليس كذلك ؟

·Ó‡ñ€a@ø@‚˝◊

كاظم الطائي

نأمل ان يعيد ليوث الرافدين 
الصورة الزاهية عن اللعبة َّـ 
بلدنا بتحقيقهم نتيجة ايجابية 
تزرع الثقة بتشكيلة جديدة يزج 
بها َّـ اِّـعرتك الدولي من بوابة 
بطولة اقليمية يشارك بها اهم 
الفرق الخليجية والعربية
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الزوراء،  لنادي  اإلدارية  الهيئة  قررت 
متديد فترة إقامة الفريق الكروي في 

مدينة الدار البيضاء املغربية.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن 

الزوراء، قررت متديد فترة  نادي  «إدارة 
إقامة الفريق في الدار البيضاء حتى 
إلقامة  القادم  الشهر  من  الثالث 
من  عدد  تتخلله  تدريبي  معسكر 

املباريات الودية».

أنهى  الزوراء  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
لدور  املؤهل  امللحق  في  مشاركته 
الـ ٣٢ من البطولة العربية، ليغادر 

البطولة مبكراً.

ıböÓj€a@âaÜ€a@ø@Ènflb”g@Ò6œ@ÖÜπ@ıaâÎå€a

اعلن االحتاد االسيوي لكرة القدم عن حكام 
املزدوجة  التصفيات  من  االولى  اجلولة 

(مونديال ٢٠٢٢ & كأس آسيا ٢٠٢٣).

مباراة  قيادة  مهمة  االسيوي  واناط 
منتخبنا الوطني مع البحرين التي ستقام 
طاقم  الى  التصفيات  ضمن  املنامة  في 

حتكيم عماني.
اليعقوبي  عمر  من  الطاقم  ويتألف 

الغافري  حمد  ويساعده  ساحة  حكم 
خالد  سيكون  فيما  امبوسعيدي  وناصر 

الشقصي حكما رابعا.
من  اخلامس  في  ستقام  املباراة  ان  يذكر 

ايلول املقبل.

ÂÌäzj€a@‚bfla@ÂÌÜœaä€a@ÖÏça@ıb‘€@¡jöm@ÚÓ„b‡ �«@Òäœbï

الطلبة،  لنادي  اإلدارية  الهيئة  جددت 
لتمثيل  الفريق،  العبي  من   ٦ مع  التعاقد 
إدارة  وجنحت  املقبل.   املوسم  في  األنيق 
من  كل  مع  التعاقد  جتديد  في  النادي 
محمد كرمي ومصطفى األمني علي وأمجد 
كرمي وحيدر حسني وموسى عدنان وطيف 
عماد الدين. هذا فضال عن التعاقد رسميًا 

مع الالعب الدولي سامال سعيد.
تستهدف  الطلبة  إدارة  أن  إلى  يشار   
لتعزيز  الالعبني  من  عدد  مع  التعاقد 
صفوف الفريق بالتشاور مع اجلهاز الفني 

بقيادة ثائر جسام.

@ÖÏ‘«@ÖÜØ@Új‹�€a
¥j«¸@V

التحق احملترف اليمني ناصر 
نفط  بتدريبات  حمودة، 
النادي  تعاقد  بعد  ميسان، 
معه بشكل رسمي مؤخرا.

اإلعالمي  املكتب  مدير  وقال 
مهند  ميسان  نفط  لنادي 
رسمي،  بيان  في  الالمي، 
مدينة  إلى  وصل  حمودة  إن 
تقدميه  وسيتم  ميسان 
مؤمتر  في  امس  مساء 
«هناك  صحفي.وتابع: 
تركي  العب  مع  مفاوضات 
أجنولي،  وثالث  برازيلي  وآخر 
حال  تنجح  أن  املنتظر  ومن 

الدولية،  بطاقاتهم  وصول 
ثم تأمني تأشيرات الدخول».
وأشار إلى أن الفريق سيدخل 
احلالي  األسبوع  نهاية 
معسكرا تدريبيا في مدينة 
حتضيرا  اإليرانية  شيراز 
يستمر  املقبل،  للموسم 
إقامة  ويتخلله  أيام   ١٠ ملدة 

٣ مباريات جتريبية.
يذكر أن نفط ميسان حصل 
الدخول  تأشيرات  على 
أجل  من  احملترفني  لبعض 
أثناء  بالفريق  االلتحاق 
تواجده باملعسكر التدريبي.

ÊbéÓfl@¡–„@pbjÌâÜm@ø@⁄âbíÌ@ÒÖÏª@äïb„@?‡Ó€a

أربيل  لنادي  اإلدارية  الهيئة  جددت 
تعاقدها  األحد،  االول  امس  العراقية، 
اهللا  عبد  ريباز  الفريق  حارسي  مع 
كاملني.وقال  موسمني  ملدة  حامت  ودلير 
املساعد  املدرب  محمود،  حيدر  أربيل 
لفريق أربيل، في تصريحات  ، إن اإلدارة 
جددت تعاقدها مع احلارسني ريباز عبد 
ضمن  موسمني،  ملدة  حامت  ودلير  اهللا 
على  للحفاظ  الفني  اجلهاز  سياسة 
األدارة  أن  الفريق.وأوضح،  العبي  أغلب 
سبق وأن جددت تعاقدها مع الالعبني 
وبالتالي  عثمان،  ودانة  رستم  أسو 
الفريق يسعى إلنهاء التعاقدات خالل 
األيام املقبلة، من أجل خلق حالة من 

االستقرار املبكر بصفوف الفريق.
يسعى  الفني  اجلهاز  أن  وأوضح 
ملوسم استثنائي من خالل التعاقدات 
املنافسة  على  قادر  فريق  وتشكيل 

بقوة على املراكز املتقدمة، الفتًا إلى أن 
بدأ بوقت سابق من  التحضير  منهاج 
خالل الوحدات التدريبية املستمرة في 

ملعب النادي.
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امليدالية   ،٣×٣ السلة  لكرة  مصر  منتخب  أحرز 
الفضية ضمن منافسات دورة األلعاب األفريقية 

املقامة حاليا باملغرب.
منتخب  أمام  الفراعنة  خسارة  عقب  ذلك  جاء 
مدغشقر بنتيجة ١٩-٢١ في إطار املباراة النهائية 

من منافسات الرجال بالدورة األفريقية.
بعدما  للنهائي،  صعد  املصري  املنتخب  وكان 

تغلب على نظيرة النيجيري بفوز قاتل في الثواني 
األخيرة، بنتيجة ١٩-١٨ في نصف النهائي.

ومثل منتخب مصر كل من باسم السعيد، كرمي 
قيادة  حتت  طه،  محمد  إبراهيم،  محمد  هشام، 

املدير الفني محمد سمير.
املصرية  البعثة  رصيد  ارتفع  الفضية  وبهذه 
إلى ٨٤ ميدالية  اآلن  الدورة حتى  بهذه  املشاركة 
بواقع ٢٧ ذهبية، ٣٧ فضية، و٢٠ برونزية، لتواصل 

تصدرها جلدول ترتيب حاصدي امليداليات .

بطولة  بلقب   ١٩٩٩ وليامس عام  األميركية سيرينا  توجت 
باكورة  محرزة  األولى،  للمرة  املفتوحة  املتحدة  الواليات 
ألقابها الكبيرة في التنس. بعد ٢٠ عاما، تسعى اخملضرمة 
الى لقبها الـ٢٤ في الغراند سالم، ملعادلة الرقم القياسي 
الزمن، فاجأت  لألسترالية مارغريت كورت. قبل عقدين من 
حينها  عامليا  أولى  املصنفة  عاما،  الـ١٧  إبنة  وليامس 
دوّنت  التاريخ،  ذلك  ومنذ  هينغيس.  مارتينا  السويسرية 
باحتاللها  للعبة  التاريخية  السجالت  سيرينا اسمها في 
صدارة التصنيف لفترات طويلة، وتتويجها بـ٢٣ لقبا كبيرا 
آخرها في بطولة أستراليا مطلع ٢٠١٧.جنحت سيرينا التي 
أيلول/سبتمبر   ٢٦ في  العمر  من  والثالثني  الثامنة  ستتم 
املقبل، في إحراز ٧٢ لقبا خالل مسيرتها االحترافية، ستة 
منها في بطولة فالشينغ ميدوز (أعوام ١٩٩٩، ٢٠٠٢، ٢٠٠٨، 
مبواجهة  اإلثنني  حملتها  تبدأ  حيث  و٢٠١٤)،   ٢٠١٣  ،٢٠١٢
تراجعها  رغم  وعلى  شارابوفا.  ماريا  الروسية  مع  مرتقبة 
لالعبات  العاملي  التصنيف  في  الثامن  املركز  الى  حاليا 
احملترفات، وغيابها ألشهر عن املالعب بسبب احلمل ووضع 
على  كبيرة  بصمة  تركت  سيرينا  أن  اال  األولى،  مولودتها 
اللعبة أكان على املالعب العشبية، الترابية أو الصلبة. وإذا 

اخملضرم  الثنائي  الرجال، كان  لدى 

نادال  رافايل  السويسري روجيه فيدرر (٣٨ عاما) واإلسباني 
لالستمرار  لعبهما  طريقة  تطوير  من  متكنا  قد  عاما)،   ٣٣)
فترة أطول في املالعب وحتديدا من خالل التقدم بشكل أكبر 
بقيت  أسرع،  النقاط بشكل  إنهاء  ومحاولة  الشبكة  الى 
الكرات  تبادل  على  يعتمد  الذي  ألسلوبها  وفية  سيرينا 
السابق  زميلها  ويقول  للملعب.  اخللفي  اخلط  من  القوية 
األصل  الصربي  اجلنسية  األملاني   (٢٠٠٨-٢٠١٥) التدريب  في 
ساشا بايني «إذا قارنا بني سيرينا عام ١٩٩٩ وسيرينا اليوم، 
ال يوجد الكثير من الفوارق، فأسلوب لعبها لم يتغير، (لم) 
االرسال  الى حتسن طفيف في  تنوعا» مشيرا  أكثر  يصبح 
والكرات الساقطة. وأضاف «ما يدهشني فعال لديها، أنها 
جنحت في احملافظة على مستواها على مدى ٢٠ عاما، وهي 
تبذل قصارى جهدها كل يوم!» ال سيما من ناحية التركيز، 
التصميم واالنضباط. وأوضح بايني الذي أشرف على تدريب 
اليابانية ناومي أوساكا عندما تغلبت األخيرة على سيرينا 
بالذات العام املاضي في النهائي املثير للجدل في فالشينغ 
ميدوز، «في كل مرة تدخل فيها سيرينا أرضية امللعب، تؤمن 
التي  النهائية  املباراة  تلك  فائزة».منذ  اخلروج  بقدرتها على 
شهدت جدال حادا بني وليامس واحلكم البرتغالي كارلوس 
راموس، بلغت سيرينا مرة واحدة النهائي في إحدى البطوالت 
الكبرى وحدث ذلك في وميبلدون في متوز/يوليو املاضي، حيث 

خسرت بسهولة أمام الرومانية سيمونا هاليب .

ولم تكن استعدادات سيرينا للمشاركة في فالشينغ ميدوز 
كما تشتهي الالعبة األميركية اخملضرمة، فقد اضطرت الى 
بسبب  الكندية  تورونتو  دورة  نهائي  من  باكية  االنسحاب 
أوجاع في ظهرها، وقد اجبرتها هذه االصابة على االنسحاب 
من دورة سينسيناتي األميركية أيضا. كما واجهت سيرينا 
مشاكل في ركبتها في االشهر االخيرة. ويعود آخر تتويج 
لسيرينا بلقب كبير الى بطولة أستراليا عام ٢٠١٧ وذلك في 
مباراة نهائية تفوقت فيها على شقيقتها الكبرى فينوس، 
مولودتها  وتضع  احلمل  بسبب  املالعب  عن  تغيب  أن  قبل 
ذاته، وتعود  العام  أيلول/سبتمبر من  أوملبيا في  أليكسيس 

الى املالعب في آذار/مارس ٢٠١٨ .

غريزمان  انطوان  الفرنسي  املهاجم  افتتح 
برشلونة  اجلديد  فريقه  مع  التهديفي  رصيده 
الفوز  طريق  على  ليضعه  هدفني  بتسجيله 
من  الثانية  املرحلة  في   ٥-٢ بيتيس  ريال  على 
فوزا  شهدت  التي  القدم  لكرة  اسبانيا  بطولة 

ثانيا تواليا التليتكو مدريد .
خسارته  بالتالي  الكتلوني  الفريق  وعوض 
الدفاع عن  في  في مستهل مشواره  املفاجئة 

لقبه ضد اتلتيك بلباو صفر-١.
واستمر غياب النجم االرجنتيني ليونيل ميسي 
ربلة  عن برشلونة لعدم تعافيه من اصابة في 
الساق، في حني لم يشارك االوروغوياني لويس 
املباراة  في  لها  تعرض  مماثلة  الصابة  سواريز 
الفرنسي  يعاني  بينما  املوسم،  هذا  االولى 
وسيغيب  عضلية  اصابة  من  دميبيلي  عثمان 
بدأ برشلونة  املالعب ملدة خمسة اسابيع.  عن 
املباراة بقوة وشكل ثالثي خط الهجوم املؤلف 
بيريز  وكارليس  رافينيا  والبرازيلي  غريزمان  من 
وسنحت  بيتيس  مرمى  على  كبيرة  خطورة 
استغاللها. يحسنوا  لم  الفرص  بعض  لهم 

وخالفا جملريات اللعب قطع بيتيس كرة خاطئة 
ثم  امللعب  وسط  في  بوسكيتس  لسيرجيو 
أمامية  مررها  الذي  مورون  لورين  الى  وصلت 
األخير  فسددها  فقير،  نبيل  الفرنسي  باجتاه 
زاحفة بيسراه بعيدا عن متناول احلارس األملاني 
مارك اندري تير شتيغن (١٥). والهدف هو األول 
لفقير منذ انتقاله الى فريقه اجلديد قادما من 

ليون الفرنسي .
ادراك  أجل  من  بثقله  الكتلوني  الفريق  ورمى 
سيرجي  مرر  عندما  اراد  ما  له  وكان  التعادل 
ليتابعها  املنطقة  داخل  متقنة  كرة  روبرتو 
غريزمان طائرا بيسراه داخل الشباك، مسجال 
من  انتقاله  منذ  اجلديد  لفريقه  أهدافه  باكورة 
وواصل  احلالي.  الصيف  خالل  مدريد  اتلتيكو 
وسط  الثاني  الشوط  في  افضليته  برشلونة 
أروع من  وأثمر ضغطه هدفا وال  تراجع بيتيس، 
غريزمان الذي وصلته الكرة على اجلهة اليمنى 
عن  بعيدا  لولبية  فسددها  املنطقة،  داخل 

لفريقه  التقدم  مانحا  بيتيس  حارس  متناول 
للفريق  ذلك  بعد  األهداف  سبحة  وكرت   .(٤٩)
بعد  الثالث  بيريز  كارليس  أضاف  اذ  الكتلوني 
بيتيس،  مدافعي  أحد  من  للتخلص  رائع  متويه 
قبل أن يسدد كرة زاحفة بيسراه داخل الشباك 
ثم  لفريقه.  أيضا  أهدافه  باكورة  (٥٦)، مسجال 
أضاف الظهير األيسر جوردي ألبا الرابع بتمريرة 
موسعا  بيسراه  ليسددها  بوسكيتس  من 
ارتورو  اخملضرام  التشيلي  (٦٠).وشارك  الفارق 
اضاف  ما  وسرعان  بوسكيتس  من  بدال  فيدال 
غريزمان،  من  متقنة  بتمريرة  اخلامس  الهدف 
تابعها في اعلى الشباك ((٧٧). ثم اشرك مدرب 
ارنستو فالفيردي الشاب أنسو فاتي  برشلونة 
من غينيا بيساو (١٦ عاما و٢٩٨ يوما)، ليصبح 
بالتالي ثاني أصغر العب يدافع عن ألوان الفريق 
الكاتالوني بعد فيسنتي مارتينيز موسم ١٩٤١-

٤٢ عندما كان في السادسة عشرة و٢٧٨ يوما 
بيتيس  ريال  ورد  فاتي.  من  يوما  بـ٢٠  اصغر  أي 
بهدف شرفي حمل توقع لورين بتسديدة رائعة 
برشلونة  ملرمى  العليا  الزاوية  في  مترا   ٣٠ من 
(٨٠). وكاد أنسو فاتي يجعل املناسبة أكثر متيزا 

عندما تالعب بأحد مدافعي بيتيس وأطلق كرة 
زاحفة مرت الى جانب القائم االمين (٨٦).

فعالية اتلتيكو مدريد
الثاني  فوزه  مدريد  أتلتيكو  حقق  املقابل،  في 
منذ انطالق املوسم وبأقل فارق ممكن بفوزه على 

مضيفه ليغانيس ١-صفر.
في  بإشبيلية  االسبانية  العاصمة  فريق  وحلق 
الفريقان  الترتيب برصيد ٦ نقاط، وهما  صدارة 
بعد  الكاملة  العالمة  احرزا  اللذان  الوحيدان 
فرصة  أهدر  مدريد  ريال  الثانية.وكان  اجلولة 
ضيفه  على  تقدم  اذ  تواليا  الثاني  فوزه  حتقيق 
التعادل  األخير  يدرك  ان  قبل  بهدف  الوليد  بلد 
هدف  فيتولو  السبت.وسجل  املباراة  أواخر  في 
اجلناح  من  فردي  مجهود  بعد  الوحيد  املباراة 
اتلتيكو  الى  املنتقل  فيليكس  البرتغالي جواو 
صفقة  مقابل  بنفيكا  من  قادما  الصيف  هذا 
فعل  كما  جديدة  ومرة  يورو.  مليون   ١٢٦ بلغت 
بهدف  خيتافي  على  بفوزه  األولى  املرحلة  في 
وحيد، اظهر أتلتيكو فعالية كبيرة ليخرج فائزا 

بأقل فارق.
وشهدت صفوف الفريق تغييرات كثيرة السيما 

خط دفاعه الذي رحل ابرز عناصره وعلى رأسهم 
فيليبي  والبرازيلي  غودين  دييغو  االوروغوياني 
فران،  وخوان  هرنانديز  لوكاس  والفرنسي  لويز 
كما خسر جهود العب الوسط رودري واملهاجم 
الفرنسي انطوان غريزمان.وكاد ليغانيس يفتتح 
التي  للكرة  تصدت  العارضة  لكن  التسجيل 
سددها االرجنتيني جوناتان سيلفا (٥٣) قبل ان 
اوبالك  يان  السلوفيني  أتلتيكو  حارس  يتدخل 

وينقذ مرماه من هدف خلافي ايرازو (٥٨).
في املقابل اضاع مهاجم أتلتيكو ألفارو موراتا 
املاضي،  االسبوع  الوحيد  فريقه  هدف  صاحب 

ثالث فرص للتسجيل في الدقائق ٢ و٣٣ و٨٣.
حامل  سيتي  مانشستر  عاد  اخر   جانب  من   
على  بتغلبه  االنتصارات  سكة  الى  اللقب 
من  الثالثة  املرحلة  في   ٣-١ بورمنوث  مضيفه 
بطولة إنكلترا لكرة القدم االحد التي شهدت 
امام  ملعبه  على  لتوتنهام  مفاجئا  سقوطا 
حقق  سيتي  صفر-١.وكان  املتواضع  نيوكاسل 
١٤ فوزا تواليا في نهاية املوسم املاضي ليحرز 
اللقب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، ثم فاز 
في مباراته االفتتاحية في املوسم احلالي قبل 

االنتصارات  لسلسلة  حدا  توتنهام  يضع  ان 
اجلولة  في   ٢-٢ التعادل  بانتزاعه  املتتالية 
الثانية. أما اخلسارة األخيرة لسيتي في الدوري 
املاضي  الثاني/يناير  كانون  الى  فتعود  احمللي 
امام نيوكاسل.ورفع سيتي رصيده الى ٧ نقاط 
عن  نقطتني  بفارق  متخلفا  الثاني،  املركز  في 
ليفربول صاحب العالمة الكاملة حتى االن مع 
٩ نقاط بعد فوزه على ارسنال ٣-١ في لقاء قمة 

السبت.

٤٠٠ مباراة لسيلفا
مانشستر  لقائد  مميزة  مناسبة  املباراة  وكانت 

الذي  سيلفا  دافيد  اإلسباني  سيتي 
صفوف  في   ٤٠٠ الرقم  مباراته  خاض 

اليهم  قدومه  منذ  الـ»سيتيزنس» 
علما  فيغو،  سلتا  من   ٢٠١٠ عام 
مع  األخير  موسمه  يخوض  أنه 
الفريق كما أعلن ذلك في حزيران/

واشاد مدرب سيتي  املاضي.  يونيو 
مبواطنه  غوارديوال  بيب  االسباني 

افضل  «احد  بانه  سيلفا  بوصف 
لعب  لقد  رأيتهم.  الذين  الالعبني 

مميزة، عرف كيف  بطريقة 
مساحات  في  يتحرك 

للغاية  ضيقة 
اليوم».  رأينا  كما 
واستهل مانشستر 
الساعي  سيتي 
لقبه  احراز  الى 

تواليا،  الثالث 
بقوة  املباراة 
جنح  في و
ح  فتتا ا
لتسجيل  ا

ربع  مرور  عة بعد  سا
أولكسندر  األوكراني  مرر  عندما 
املنطقة  داخل  الكرة  زينتشنكو 
فشل  الذي  بروين  دي  كيفن  الى 
لكنها  يجب،  كما  تسديدها  في 
سيرخيو  األرجنتيني  أمام  تهيأت 

أغويرو ليتابعها زاحفة من مسافة قريبة داخل 
الشباك. وقال أغويرو «كان األمر صعبا لكن كنا 
ندرك بانه يتعني علينا الفوز. انه ملعب صعب 

لكننا سعداء باخلروج فائزين».

و... ٤٠٠ هدف ألغويرو
ولم يكن اغويرو يعرف بأنه سجل هدفه الـ٤٠٠ 
قال  االجناز  هذا  عن  سؤاله  ولدى  مسيرته،  في 
«لم أكن أدري بهذا الرقم. جميع األهداف مهمة 
ألنك في حاجة اليها لكي تفوز. ليس لدي هدف 
عندما  التعادل  يدرك  بورمنوث  وكاد  مفضل». 
أوتامندي  نيكوالس  األرجنتيني  املدافع  حاول 
الكرة  على  السيطرة 
هيأها  لكنه  بصدره 
اخلطأ  طريق  عن 
سميث  آدم  امام 
من  سددها  الذي 
قريبة،  مسافة 
احلارس  أن  إال 
اديرسون  البرازيلي 
سريع  فعل  برد  قام 
هدف  من  مرماه  منقذا 

أكيد (٣٩) .

أوت  األستوني  تويوتا  سائق  حقق   
الدولي،  أملانيا  رالي  تاناك األحد لقب 
العالم  بطولة  من  العاشرة  املرحلة 
للراليات، للعام الثالث على التوالي، 
لقب  من  إضافية  خطوة  ليقترب 
في  الفارق  توسيعه  بعد  البطولة 
بطل  منافسيه  مع  الترتيب  صدارة 
األخيرة  الستة  األعوام  في  العالم 
أوجييه  سيباستيان  الفرنسي 
نوفيل  تييري  والبلجيكي  (سيتروين) 
ا) في  (هيونداي).وتقدم تاناك (٣١ عامً
معظم مراحل السباق البالغ عددها 
١٩ والتي أقيمت في وادي موسيل في 
اللقب بسهولة رغم  ا  أملانيا، حاسمً
عدم فوزه بأي من املراحل األربع اليوم.
 ٣٥ الى  الفارق  تاناك  بذلك  ووسع 
أنهى  الذي  الثاني  نوفيل  مع  نقطة 
ويبدو  اخلامس،  املركز  في  أملانيا  رالي 
في  لالطاحة  الصحيح  املسار  على 
أنهى  الذي  بأوجييه  املوسم،  نهاية 
وتقدم  الثامن.  املركز  في  املانيا  رالي 

نوفيل  عن  ضئيل  بفارق  االستوني 
بعد مراحل يوم اجلمعة التي أقيمت 
بني حقول العنب، قبل أن يعزز تقدمه 
يوم السبت في املراحل املقامة على 
املسارات التي تتمرن عليها الدبابات 
والتي يطلق عليها اسم «بانزربالتي» 
الواقعة في  العسكرية  القاعدة  في 
من  تاناك  واستفاد  بامهولدر.  قرية 
تعرض  بعدما  منافسيه  حظ  سوء 
نوفيل لثقب في أحد إطارات سيارته 
عانى  فيما  السبت،  مبكر  وقت  في 
أوجييه من مشاكل على منت سيارته 

ثالثة  مدى  على   «٣ سي  «سيتروين 
القيام  ميكنني  «ال  أوجييه  أيام.وقال 
بالنسبة  جيدة  املرحلة   . بشيء 
هذه  أقود  أن  ميكنني  ال  ولكن  لي 
في  االستوني  جنح  ما  وإذا  السيارة». 
الفوز بلقب «دبليو أر سي» مع نهاية 
غير  من  بطل  أول  سيصبح  املوسم 
 ٢٠٠٣ عام  منذ  الفرنسية  اجلنسية 
ا منذ النرويجي بيتر سولبرغ،  وحتديدً
بعد أن سيطر عليها كل من أوجييه 
سيباستيان  ومواطنه   (٢٠١٣-٢٠١٨)

لوب (٢٠٠٤-٢٠١٢) .

ــوب  ــن كل ــف يورج كش
املدير الفني لفريق ليفربول 
ــي  ف ــر  يفك ــه  أن ــزي،  اإلجنلي
ــرة راحة من  ــول على فت احلص
ــب انتهاء عقده  ــب عق التدري
ــول في عام  ــع ليفرب احلالي م

.٢٠٢٢
ــة  مقابل ــي  ف ــوب  كل ــال  وق

نشرتها مجلة كيكر األملانية 
ــب افتراض  ــس اإلثنني «يج ام

ذلك».
ــى تدريب  ــوب قد تول وكان كل
ليفربول في تشرين أول/أكتوبر 
٢٠١٥ بعقد مدته ثالثة أعوام، 
ــي وقت الحق  ــرى متديده ف وج

ليستمر حتى صيف ٢٠٢٢.
ــدرب األملاني «لدي  ــاف امل وأض

ــا أعمل  ــة مل ــة الكافي الطاق
ــكلة  مش ــن  لك اآلن،  ــه  في
ــدة تواجهني وهي أنني ال  واح

أستطيع تقدمي القليل».
ــيء  ــع «إما أن أقدم كل ش وتاب
أو ال أقدم شيئا. وإذا رأيت أنني 
ــتطيع فعل ذلك،  ــم أعد أس ل
سأتوقف ملدة عام. وبعد ذلك 

العام يجب اتخاذ القرار» .

��
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ــر، الرئيس  ــف بالت ــال جوزي ق
ــابق لالحتاد الدولي لكرة  الس
ــا)، إن فلورنتينو  ــدم (فيف الق
بيريز رئيس ريال مدريد، غضب 
ــه  ــد تفضيل ــدة بع ــه بش من
ليونيل ميسي جنم برشلونة، 
ــدو. رونال ــتيانو  كريس ــى  عل

ــي تصريحات  ــاف بالتر ف وأض

ــدو  «مون ــة  صحيف ــا  أبرزته
ــو»: «أخبرت الطالب  ديبورتيف
ــفورد  في مؤمتر جامعة أوكس
ــدان  ــدو جي ــي ورونال أن ميس
ا، لكن ميسي هو الطفل  جدً
ــه أي أم، بينما  ــم ب ــذي حتل ال
ــة اآللة، لم  ــتيانو مبثاب كريس
ا». وأضاف  يكن رونالدو سعيدً
ــو بيريز كان غاضبًا  «فلورنتين
ا، وقال لي: كيف تقول ذلك  جدً

ــي ريال  ــو فخري ف وأنت عض
«أخبرته  بالتر  ــع  مدريد؟».وتاب
ــخصي  ــألة ذوق ش أنها مس
لكنه  ــني،  الالعب ــار  اختي في 
ــا، وأخبرني  أصبح أكثر غضبً
ــادرة فورًا  ــب عليّ املغ أنه يج
فترة  وبعد  لتوضيح كلماتي، 
وجيزة فاز كريستيانو بالكرة 
ــألة  الذهبية، كرة القدم مس

شغف». 
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قال تقرير صحفي إسباني، إن الفرنسي زين الدين زيدان، املدير 
الفني لريال مدريد، أبدى غضبه وانزعاجه من الكوستاريكي 

كيلور نافاس.
أكد،  زيدان  فإن  ديبورتيفو»،  «موندو  لصحيفة  ا  ووفقً

نه  عن ال أ نافاس  رحيل  في  يفكر 
أن  إال  امللكي،  النادي  صفوف 
زيدان،  أغضب  احلارس  موقف 
الكوستاريكي  طلب  بعدما 

املغادرة .

قبل  من  يحدث  ما  يفهم  ال  الفرنسي  املدرب  أن  وأضافت 
الالعب، ال سيما وأن الكوستاريكي كان يعرف منذ أشهر أن 

تيبو كورتوا سيكون هو احلارس األساسي.
وتابعت أن نافاس غير رأيه وطلب الرحيل قبل أسابيع قليلة 
من نهاية فترة االنتقاالت الصيفية احلالية، وهو أمر لم يحبه 

زيدان، بل وأثار حالة الغضب لدى املدرب الفرنسي.
وختمت أن النادي بدأ العمل على إيجاد حارس مرمى جديد، 
سهالً،  يكون  لن  رحيله  أن  نافاس  لكيلور  أوضح  ذلك،  ومع 

السيما وأن امليرجني حدد ٢٠ مليون يورو ثمنا له .

ÊaÜÌã@köÀ@›»íÌ@êbœb„



ــس األميركي دونالد ترامب،  قررت إدارة الرئي
ــدم التورط في  ــباب داخلية بحتة، ع وألس
ــط، ال بتوجيه ضربات  ــرق األوس حروب الش
ــة املالحة  ــران وال بحماي ــردع إي ــرة ل مباش
ــي تعزيز  ــز وال ف ــق هرم ــي مضي ــة ف الدولي

النفوذ األميركي في سوريا.
ــي في ظل الوهن  ــلء هذا الفراغ األميرك ومل
ــاً أميركياً غير  ــي، يبدو أن هناك اجتاه العرب
ــض  لتفوي ــر،  باخملاط ــوف  ومحف ــبوق  مس
ــة مع  ــرح املواجه ــيع مس ــرائيل بتوس إس
إيران أبعد من لبنان وسوريا، وهي خطوة إذا 
استمرت فعلياً قد تكون لها ارتدادات على 

األمن اإلقليمي.
ــابيع املاضية  ــالل األس ــم األحداث خ تراك
ــاء إدارة  ــي إعط ــة حتول ف ــى نقط ــير إل يش
ــرائيل كي تضرب  ــوءاً أخضر إلس ترامب ض

إيران نيابة عنها.
أربعة تفجيرات غامضة منذ ١٩ يوليو/ متوز 
املاضي، استهدفت مخازن أسلحة احلشد 
ــطس/  ــراق، وفي ٦ أغس ــي الع ــعبي ف الش
ــرائيلي  ــي أعلن وزير اخلارجية اإلس آب احلال
ــرية في  ــة س ــس في جلس ــرائيل كات يس
ــت، أن تل أبيب تشارك «مبساعدة  الكنيس
ــر محددة» في التحالف  ومجاالت أخرى غي
ــعى الواليات  البحري في اخلليج، الذي تس
ــكيله حلماية املالحة الدولية  املتحدة لتش

في مضيق هرمز.
في كال الساحتني، أي العراق ومضيق هرمز، 
ــد إلرباك  ــرائيلي متعمّ ــوض إس ــاك غم هن
ــيناريوهات القصف  ــرار لس ــي تك ــران ف إي
ــوريا  ــي س ــة ف ــداف إيراني ــرائيلي أله اإلس

بغطاء روسي.
ــؤول إسرائيلي  ــارك مس كما يتوقع أن يش
ــتوى في مؤمتر «أمن املالحة  منخفض املس
ــوي إدارة ترامب عقده  ــذي تن ــة»، ال البحري
ــهر أكتوبر/ تشرين األول  في البحرين في ش
د  ــتعقّ ــوة إذا حصلت س ــل، وهي خط املقب
ــذا  ــكيل ه ــة لتش ــود األميركي ــر اجله أكث

التحالف البحري املفترض.
هذا املؤمتر تسعى إدارة ترامب عبر تنظيمه 
إلى حتقيق ثالثة أهداف. أوالً تخفيف العبء 
ــؤولية  ــل وحدها مس ــي ال تتحم ــي ك املال
ــاً ردع إيران  ــة، وثاني ــة املالحة الدولي حماي
ــى مضيق هرمز،  ــن محاوالت الهيمنة عل ع
وثالثاً استدامة السعي األميركي لتصفير 

الصادرات النفطية اإليرانية.

ــة اإليراني محمد جواد ظريف،  وزير اخلارجي
ر في ١٣ أغسطس احلالي، من أن «إضافة  حذّ
ــى برميل بارود  ــة أجنبية إل ــاطيل بحري أس

ضيق ومزدحم تزيد من خطر االحتراق».
وبحسب إدارة معلومات الطاقة األميركية، 
ــإن ٧٦ ٪ من النفط اخلام الذي عبر مضيق  ف
ــواق  هرمز العام املاضي كانت وجهته األس
ــتيراد النفط  ــل اس ــا وص ــيوية، بينم اآلس
ــى ١٫٠٥ مليون  ــن دول اخلليج إل األميركي م
ــارس/ آذار املاضي،  ــهر م برميل يومياً في ش
ــل يومياً في  ــني برمي ــا كان ٣٫٠٨ مالي بعدم

إبريل/ نيسان ٢٠٠٣.
ــام إدارة  ــدم اهتم ــح ع ــام توض ــذه األرق ه
ــدي  ــادي التقلي ــا القي ــب دوره ــب بلع ترام
ــي مضيق  ــة الدولية ف ــة املالح ــي حماي ف
ــرة في توريط  ــتعدادها للمخاط هرمز، واس
إسرائيل في منطقة حيوية ألسواق النفط 

العاملية.
اجلهود األميركية إلقناع احللفاء باالنضمام 
إلى هذا التحالف البحري، تواجه صعوبات 
ــيما  مع احللفاء األوربيني واخلليجيني، ال س

في ظل رفض برلني وباريس املشاركة فيه.
ــل إلى مضيق  البنتاغون (وزارة الدفاع) أرس
ــفينة حربية  ــهر احلالي س ــي الش هرمز ف

ــرات  الطائ ــتهدف  تس ــدرات  بق ــة  أميركي
ــة اإليرانية،  ــوارب احلربي ــن دون طيار والق م
ــنطن في ردع إيران، لكن  إلظهار جدية واش
ــاء بذلك منذ قرار  ــن الصعب إقناع احللف م
ترامب التراجع عن توجيه ضربة إليران، بعد 
ــن دون طيار  ــرة األميركية م ــقاط الطائ إس
ــهر يونيو/ حزيران  ــرب مضيق هرمز في ش ق

املاضي.
ــي  ف ــة  الدولي ــة  املالح ــت  عطل ــا  عندم
ــران خيارين على  ــق هرمز، فرضت طه مضي
ــاء  ــاعدة احللف ــل ملس ــب: التدخ إدارة ترام

ــرة  ــني مع مخاطر مواجهة مباش اخلليجي
ــاء مكتوفة األيدي طاملا أن  مع ايران، أو البق

األهداف ليست أميركية.
ــر وتخلّت  ــت اخليار األخي ل ــب فضّ إدارة ترام
ــة عقود،  ــة دامت أربع ــي عن سياس بالتال
ــط اخلليجي  ــركات النف ــت خاللها حت حم
ــى لتفويض هذه  ــتعدة حت ــدو أنها مس ويب
ــرائيل لتحمي مضيق هرمز  املهمة إلى إس

من التهديدات اإليرانية.
ــرائيل  ــت، أن قرار إس كاتس صرح للكنيس
ــد زيارته  ــف جاء بع ــام إلى التحال االنضم
ــي، وذلك ضمن  ــهر املاض ــى أبوظبي الش إل
ــعى لتعزيز  ــي تس ــب الت ــة إدارة ترام مقارب

ــرائيلي ضد ايران،  ــف العربي - اإلس التحال
ــاطة األميركية  وهذا كان واضحاً في الوس
ــرائيل واإلمارات في  إلجراء مباحثات بني اس
الفترة املاضية، كما كشفت صحيفة «وول 

ستريت جورنال».
ــاركة  ولفت كاتس أيضاً إلى أن خطوة مش
ــرائيل في التحالف البحري في اخلليج  إس
«هي مصلحة إسرائيلية لتحسني العالقة 
ــرائيل  ــرائيل والدول العربية، وأن إس بني إس

ــن التحالف الذي تقوده الواليات  هي جزء م
املتحدة حلماية طرق التجارة في اخلليج».

ــي هذا  ــات ف ــاك تصدع ــدو أن هن ــن يب لك
ــرائيلي الذي ترغب  التحالف العربي - اإلس
ــل عدم  ــكيله في ظ ــي تش ــب ف إدارة ترام
ــرار اإلمارات  ــة وق ــة خليجي ــود حماس وج
توسيع مروحة خياراتها، عبر انفتاح جزئي 
ــاهمت  ــذه العوامل س ــران. كل ه ــى اي عل
ــأن عليها االعتماد  ــاع إدارة ترامب ب في إقن
ــرائيل في مضيق هرمز  ــاعدة إس على مس
ــتعدة  املس ــة  اإلقليمي ــوة  الق ــا  باعتباره

والقادرة على ردع إيران.
ــابيع  في املقابل، فرضت طهران خالل األس
ــق  ــي مضي ــتباك ف ــد االش ــة قواع املاضي
ــيا  ــز، وتخطط ملناورات بحرية مع روس هرم
الستعراض القوة في رد رمزي على التحالف 

البحري الذي حتاول واشنطن تشكيله.
ــية املتوقعة  ــاورة اإليرانية - الروس هذه املن
ــن تؤثر على  ــام احلالي ل ــول نهاية الع بحل
ــي املضيق ولن تتطور  الدينامية البحرية ف
ــاطة  إلى حتالف بحري، ألن طهران بكل بس
ــي إلى  ــوذ الروس ــتدراج النف ــب باس ال ترغ
هت إيران رسائل  حديقتها اخللفية. كما وجّ
ر قائد  إلى إسرائيل بهذا اخلصوص، حني حذّ
ــوري اإليراني  ــة في احلرس الث القوة البحري
علي رضا تنكسيري في ١١ أغسطس احلالي 
ــرعي للصهاينة في  من أن «أي وجود غير ش

مياه اخلليج الفارسي قد يشعل حرباً».
ــاك  هن ــتراتيجي،  االس ــتوى  املس ــى  وعل
ــرة لتورط  ــر مباش ــرة وغي ــات مباش تداعي
إسرائيل، ولعل أبرزها جعل سالمة املالحة 
في مضيق هرمز مشكلة إسرائيلية بدالً من 
أن تكون حاجة دولية، وبالتالي متنح طهران 

ذريعة لعسكرة املالحة في املضيق.
وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات على أن 
إسرائيل سترسل وحدات بحرية إلى اخلليج، 
التلميح بدور إسرائيلي يعيد فتح النقاش 
ــيناريو توجيه ضربة إسرائيلية إلى  حول س
املنشآت النووية اإليرانية مبباركة أميركية. 
وهناك تقارير إعالمية تتحدث عن غواصات 
ــي اخلليج  ــلحة متركزت ف ــرائيلية مس إس
ــة لتدخلها، كما  ــي حال كان هناك حاج ف
ــرائيلية  ــارة إلى أن اخملابرات اإلس جتدر اإلش
ــض بأن هناك  ــي أبلغت البيت األبي هي الت
ــداف أميركية في  ــاً ضد أه ــاً إيراني مخطط
ــال  ــا دفع البيت األبيض إلى إرس اخلليج، م
حاملة طائرات إلى املنطقة وتسريب تقرير 
ــز» عن خطط  ــة «نيويورك تامي ــى صحيف إل
لنشر ١٢٠ ألف جندي أميركي في املنطقة 

في شهر مايو/ أيار املاضي.
ــي املقابل، هناك تقارير غير مؤكدة تفيد  وف
ــة اإليرانية،  ــئ البحري ــن املوان ــأن اثنني م ب
بوشهر وشابهار، ميكن أن يصبحا قاعدتني 
ــية النووية. كل  أماميتني للغواصات الروس
ــيناريوهات احملتملة ميكن أن تدوّل  هذه الس
ــية واألمنية في  ــرات السياس ــزز التوت وتع
ــرائيل  ــا ليس من مصلحة إس اخلليج. كم
ــق  ــى مضي ــة إل ــرح املواجه ــيع مس توس
ــران بأفضلية في الرد  ــز حيث تتمتع إي هرم

والهجوم.
ــب األفضلية والغطاء  قد تكون لدى تل أبي
الروسي في سوريا، إال أنها ستكون منفردة 
ــق هرمز إذا كان  ومعرضة للخطر في مضي
لها وجود بحري، وبالتالي سيتحول التركيز 
ــدل  ــرائيلية ب ــة اإلس ــة البحري ــى حماي إل
حماية املالحة الدولية. كما ميكن ملشاركة 
ــف أن تضعف  ــذا التحال ــي ه ــرائيل ف إس
ــرك اخليار  ــنطن في اخلليج وتت حلفاء واش
ــدات اإليرانية أو  ــوع للتهدي لهم بني اخلض

القبول بدعم إسرائيلي.
ــة  احملتمل ــيناريوهات  الس ــراق،  الع ــي  وف
ــذ  ــح من ــرائيل تلم ــث إس ــابهة، حي مش
ــيع  ــام املاضي إلى نيتها التدخل وتوس الع
ــن لبنان  ــد م ــران أبع ــى ردع إي ــا عل قدراته
وسوريا. ولطاملا اعتبر البنتاغون أن التدخل 
ــرائيلي في العراق خط أحمر باعتباره  اإلس
ــارعت  ــوذ أميركية، ومن هنا س منطقة نف
ــي أي دور  ــى نف ــة إل ــاع األميركي وزارة الدف
ــلحة التابعة  ــف مخازن األس لها في قص

للحشد الشعبي.
ــس  ــة رئي ــات الغامض ــذه الضرب ــت ه دفع

ــوات  ــام للق ــد الع ــوزراء، القائ ــس ال مجل
ــى إلغاء  ــد املهدي، إل ــادل عب ــلحة، ع املس
ــوي  اجل ــال  اجمل ــتخدام  اس ــص  رخ ــع  جمي
ــي التي لم متنع آخر جولة من قصف  العراق

مراكز احلشد الشعبي هذا األسبوع.
ــة التفكير مبصير  ــر في مرحل البنتاغون مي
ــوات األميركية، حيث هناك نقاش  بقاء الق
ــب  ــا إذا كان يج ــأن م ــنطن بش ــي واش ف
ــن  ــش»، لك ــة «داع ــي محارب ــتمرار ف االس
ــن القومي  ــاك احملافظني مبفاصل األم إمس
ــيع  ــرائيل لتوس ــي غطاءً ضمنياً إلس يعط
ــا يُحرج اجليش  ــطتها لضرب إيران، م أنش

ــي الذي يضطر للتعامل مع حتديات  األميرك
ــة احلالية،  ــا في املرحل ــب مبواجهته ال يرغ
ــذه املواجهات في  ــع ه ــن ال يتوقع توس لك

العراق.
ــاحات املواجهة تتسع بني أميركا وإيران  س
ــول احملتوم إلى طاولة املفاوضات،  قبل الوص
ــرائيل بردع  ــض إدارة ترامب إلس ــن تفوي لك
ــاك تواطؤاً  ــأن هن ــاع ب ــزز االنطب ــران يع إي
ــارات ايران  ــرائيلياً يقوّض مس أميركياً - إس
ــوات األميركية  ــرض الق ــي املنطقة، ويع ف
خلطر التقلبات السياسية التي ينتهجها 

البيت األبيض .

ــي دونالد ترامب  ــس األمريك ــتهل الرئي اس
ــة  ــوم كمركي ــرض رس ــاري بف ــهر اجل الش
إضافية بنسبة ١٠٪ على بضائع مستوردة 
ــن الصني بقيمة ٣٠٠ مليار دوالر، بدءًا من  م
ــرد الصيني  ــول). وكان ال ــبتمبر (أيل أول س
ــدوالر إلى  ــام ال ــوان أم ــة الي ــض قيم بخف
ــالت اخلارجية، و٧٫٠٤٢٤  ٧٫١١٣٧ في التعام

داخل البالد.
وبينما قال بنك الصني الشعبي: إن اليوان 

ــر حمائية جتارية  ــا بـ«تدابي ــع مدفوعً تراج
أحادية اجلانب، وفرْض زيادات في التعريفات 
ــني»، انزعج ترامب من  اجلمركية على الص
ــدوالر إلى  ــوان مقابل ال ــة الي ــض قيم خف

ــا، وأمر  ــالل عقدٍ تقريبً ــتوياته خ أدنى مس
ــة بتصنيف الصني  ــة األمريكي وزارة اخلزان
ــة  ــة متالعبة بالعملة».هذه السياس «دول

ــذي ينتهجها  ــة الِصدامية ال التجاري
ترامب كانت محل استهجان الكاتب 
ــتاين، وهو زميل أقدم في  جاريد بيرنش
ــية،  مركز امليزانية واألولويات السياس
االقتصاديني  ــارين  املستش وكان كبير 
ــس جو بايدن من ٢٠٠٩ إلى  لنائب الرئي
٢٠١١، في تقرير نشره موقع «فوكس».

ووصف بيرنشتاين السياسة التجارية 
التي ينتهجها الرئيس األمريكي بأنها 
«كارثية»، وأضاف: «كنت أمتنى أن أذكر 
ــة لهذه احلرب  ــض اجلوانب اإليجابي بع
ــب، لكن ال يوجد ما  التي اختارها ترام
ــة  ــو إيجابي». لكن إذا كانت سياس ه
ــع إمكانية  ــب التجارية كارثية م ترام
ــل التوريد  ــم بسالس ــرر دائ ــاق ض إحل
ــتقرار  واالس ــة  التجاري ــات  والتدفق
ا:  ــاؤالً مهمً ــي، فإن ذلك يثير تس العامل
ــة  التجاري ــة  السياس ــدو  تب ــف  كي

اجليدة؟.
ــية  ــت أفكار أساس يقترح التقرير س
ــة  التجاري ــة  السياس ــالح  إلص

األمريكية:
ــة  اجلمركي ــات  التعريف ــن  م ــد  مزي ال   .١

الشاملة
ــاملة  قد تكون التعريفات الكمركية الش
ــكلة ترامب أنها  ــدة أحيانًا، لكن مش مفي

ــتكون أكثر  ــالزم. س ــن ال ــر م ــاملة أكث ش
ــة نحو  ــة، وموجه ــت دقيق ــدوى إن كان ج
ــعار أقل  ــرق البالد بأس ــع معينة تغ بضائ
ــوقية كي تستحوذ  كثيرًا من قيمتها الس

على السوق.
ــة؛ يجب أن  ــذه اخلطوة فعال لكي تكون ه
ــتعدة للتحرك بسرعة  تكون اإلدارات مس

ملالحقة مثل هذه املمارسات وهذا ما فعله 
الرؤساء على كال اجلانبني في الواقع.

ــي عقد من  ــال، قبل حوال ــبيل املث على س
ــا تعريفة على  ــت إدارة أوبام ــان، فرض الزم

درجة معينة من صادرات اإلطارات الصينية، 
ــة  ــارة األمريكي ــدت وزارة التج ــي اعتق الت
ــل ٢٠٠٪ عن قيمتها  ــبة تق أنها تباع بنس
السوقية العادية.ولطاملا شجب مستوردو 
املزعوم  ــة اإلغراق  الدواجن األمريكي
ــه املصدرون األمريكيون،  الذي ميارس
ــة  األمريكي ــات  التحقيق ــة  وقائم
ــمل  ــة اإلغراق تش ــة ملكافح احلالي
ــد، والطماطم من  ــب من الهن الصل
ــروم  ــمى ك ــيء يس ــيك، وش املكس
السترونتيوم (ال تسألني عما يعنيه 
ذلك!) من فرنسا. يعترف التقرير بأن 
ــون على ذات  ــرح رمبا ال يك هذا املقت
ــة التي تبدو عليها  القدر من اجلاذبي
التعريفات التي يفرضها ترامب على 
ــني، لكنها  ــيء قادم من الص كل ش
ــارة تتمتع بقدر  ــرعية لتج ــق أكثر ش طري

أكبر من العدالة.
ا ا دائمً ٢. العجز التجاري ليس جيدً

املشكلة األخرى في نهج ترامب احلالي هو 
ــتهدف حتقيق جتارة متوازنة، وعلى  أنه يس
اجلانب اآلخر يرى مناصرو العوملة أن العجز 
التجاري (أي جتاوز واردات الدولة لصادراتها) 

ــكلة  ــا؛ األمر الذي ميثل مش ــر مؤذ دائمً غي
ا. بالتأكيد هناك أوقات قد يكون العجز  أيضً
التجاري املتزايد مطلوبًا فيها، ويحدث ذلك 
ــتثمرين  ــتهلكني واملس ن املس َكّ ــا ميُ عندم
ــتثمار أكثر مما  األمريكيني من اإلنفاق واالس
قِّد املشكلة  ننتج، لكن العجز التجاري يُعَ
ا،  ــلع ضعيفً عندما يكون الطلب على الس
ا آخر أمام النمو، وال  ــكل عائقً كما أنه يش
ــاط القادم  ميكن تعويضه باملزيد من النش

من القطاعات غير القابلة للتداول.
، يجب  ــوات: أوالً ــرح التقرير ثالث خط ويقت
أن نعترف باملشكلة: العجز التجاري ليس 
ا. ثانيًا، يجب أن نحدد الفترات  ا دائمً حميدً
ــواقنا،  التي يضر فيها العجز التجاري أس
ــذي ال تعوضه مكونات  وتقليص الطلب ال
منو أخرى. ثالثًا، في مثل هذه األوقات، يجب 
علينا تقليل االختالالت التجارية من خالل 
ــح جماح  ــا، وكب دِّرين صَ ــي مُ ــتثمار ف االس

اختالل العملة.

ــو  نح ــة  موجه ــة  صناعي ــات  سياس  .٣
التصدير

ــي  ف ــث  البح ــي  يعن ــة  العومل ــكيل  تش
ــرص جديدة ومثمرة  ــاء للعثور على ف األرج

ــل تلبية  ــن أج ــني م ــن األمريكي للمصدري
ــني  املنتج ــني  ومتك ــة،  العاملي ــب  املطال
األمريكيني من تلبية تلك املطالب. وتعتبر 
ــا اخلضراء، مبا في ذلك الطاقة  التكنولوجي
الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة، 
ــات والذكاء  ــل الروبوت ــا واضحة، مث أهدافً
ــي واجلينوميات والنقل والزراعة  االصطناع
ا  ــتدامة. هناك طريقتان للمضي قدمً املس
ــتاين:  ــب بيرنش ــي تلك العملية، بحس ف
ــني على االرتباط  ــاعدة صغار املنتج أ. مس
ــة  تقوي ب.  ــة،  العاملي ــد  التوري ــل  بسالس
ــيع  ــث والتطوير وتوس ــني البح ــط ب الرواب

اإلنتاج والتصدير إلى مناطق جديدة.
ــات املتحدة بالفعل  ــي حني متتلك الوالي وف
وظائف حكومية تؤدي كال الدورين، ينصح 

املقال بتوسيع نطاقهما وتعزيزهما
ــاركة  ــة الصفقات التجارية مبش ٤. صياغ

مجموعة أكبر من أصحاب املصلحة 
ــكا  ألمري ــرة  احل ــارة  التج ــة  اتفاقي ــن  م

ــمالية إلى إتفاقية الشراكة عبر  الش
ــن الصفقات  ــم تك ــط الهادي، ل احملي
ــة التجارية تتعلق بتخفيض  األمريكي
ــوم اجلمركية وحترير التجارة، بل  الرس
ــت مبثابة قواعد فنية حول كيفية  كان
ــدان ذات النظم  ــارة بني البل إدارة التج
ــر القانونية واملالية والعمالية  واملعايي

والبيئية اخملتلفة.
ــك الصفقات هم  ــن يكتب تل ــى اآلن م حت
املستثمرون، وليس العمال أو املستهلكون؛ 
ــتاين بكتابة القواعد  لذلك ينصح بيرنش
اجلديدة بأيدي املدافعني عن العمال والبيئة 

واملستهلكني.
٥. التالعب بالعملة والتصدي لها

تفتقد السياسة التجارية األمريكية منذ 
فترة طويلة آليات الضغط لكبح التالعب 
ــراع األمريكي- ــي أعقاب الص بالعملة وف
ــطح  ــى الس ــت عل ــر، طف ــي األخي الصين
ــعى باستمرار  ــكلة البلدان التي تس مش
ــض قيمة عملتها مقابل للدوالر جلعل  خلف
ــير التقرير إلى أن أكثر  وارداتها أرخص. يش
ــكلة التالعب  الطرق فاعلية للتصدي ملش
ــة هو تعويضها إما عن طريق فرض  بالعمل
الضرائب عليها، أو جعلها أكثر تكلفة، أو 
انتهاك سياسة التعامل باملثل: إذا اشتروا 
ــرف الدولية لرفع  ــواق الص ــدوالر من أس ال
ــتري ذات املبلغ من  سعر صرف الدوالر؛ نش

عملتهم لتعويض االختالل.
٦. تقدمي مساعدة حقيقية للمتضررين 

ــتاين أن ترامب قضى على  ويضيف بيرنش
ــأن اجلميع يربح  ــرة اخلاطئة القائلة ب الفك
ــه لم يكن  ــعة، رغم أن ــن التجارة املوس م
ــاعدة املتضررين منها. على  ا مس ينوي أبدً
ــد خطته الضريبية  العكس من ذلك، تعي

توزيع الدخل أكثر في الطبقات األعلى؛ م
ــاواة. وينبغي  ما يؤدي إلى تفاقم عدم املس
ــة البديلة  ــة اخلارجي أن تصحح السياس

بتصحيح هذا الوضع.
وطرح التقرير فكرتني لسياستني واعدتني 
ــترداد  هما: اعتمادات ضريبية قابلة لالس
ــي أرباحهم لتغطية  ــك الذين ال تكف ألولئ
ــام األول، وتوفير فرص  ــي املق ــم ف نفقاته
ــي تأثرت  ــي األماكن الت ــة ف ــل مدعوم عم
باالختالالت التجارية ما تسبب في تقليص 

الطلب على العمالة لفترة طويلة.
ــن التفاصيل التي  بالطبع هناك الكثير م
ينبغي طرحها: كيف نتعرف على العمالت 
ــف األكثر  ــو برنامج الوظائ ــة؟ وما ه لَّ تَ اخملُ
ــردتهم التجارة؟  ــة للعمال الذين ش فاعلي
ــات للحصول على  وما هي أفضل القطاع

حصة سوقية عاملية جديدة؟
يعترف بيرنشتاين بأن هذه أسئلة صعبة، 
ــئلة التي ينصح بطرحها «إذا  لكنها األس
ــاء هيكل  ــة هو بن ــي النهاي ــا ف كان هدفن
ــدة  ــن ح ــد م ــل وال تزي ــة ال تتجاه سياس

التحديات التي تفرضها التجارة الدولي».

12 قضايا
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مجموعة  إلى  تعود  أن  روسيا  على  املستحيل  «من 
ا على اجملموعة أن حتل  السبع، لكن من املستحيل أيضً
هو  هذا  روسيا»؛  بدون  املهمة  مشكالتها  من  العديد 
بونوف،  ألكسندر  الباحث  أعده  حتليل  إليه  خلص  ما 
الثقة  «عالقة  أن  ويرى  كارنيجي-موسكو،  مركز  في 
وراء  الروسية، وفرصة متثيل روسيا  والقيادة  بني فرنسا 
الكواليس في جتمعات اجملموعة، هي رصيد دبلوماسي 

مهم تكره فرنسا خسارته».
الرئيس  استضافة  «كانت  بالقول:  التحليل  يستهل 
فالدميير  الروسي  لنظيره  ماكرون  إميانويل  الفرنسي 
بوتني، في مقر إقامته الصيفي بجنوب فرنسا قبل أيام، 
ا مع اجتماعهما السابق في فرساي  على النقيض متامً

الباردة واملتاحة للجمهور». 
ويرصد الباحث املفارقة بني الزيارتني: كيف وصل بوتني 
على  وأثنى  ماكرون،  زوجة  أجل  من  بالزهور  ال  مَّ حَ مُ
في  ماكرون  كان  وكيف  منزلهما،  بخصوص  يْه  مضيفَ
باللغة  نشر  أنه  حتى  ودودة،  بطريقة  يتصرف  املقابل 

الروسية على صفحته على «فيسبوك». 
مرة أخرى، يتناقض ذلك مع زيارة بوتني األولى إلى فرنسا، 
أنشطة  بسبب  ضيفه  الفرنسي  الرئيس  وبّخ  عندما 
وسائل اإلعالم التي متولها الدولة الروسية في فرنسا. 
القمة  أجواء  والفرنسيني  الروس  من  كل  الحظ  وقد 

الدافئة التي استمرت أربع ساعات ونصف.
مزقتها  التي  موسكو  تكون  قد  بونوف:  وأضاف 
د  عِّ يُصَ فبينما  احلار:  بالترحيب  فوجئت  االحتجاجات 
مستوى  الروسية  العاصمة  في  ألوربا  املوالي  اجلزء 
االجتاه  في  تسير  ذاتها  أوربا  أن  يبدو  بوتني،  مع  عالقاته 
املعاكس. وقد يبدو سلوك ماكرون في غير محله، لكنه 

ببساطة لديه أجندته اخلاصة.
حتى اآلن ال ينظر السياسيون األوربيون إلى احتجاجات 
جداول  على  األهمية  بالغ  عنصرًا  باعتبارها  موسكو 
الطبيعة  أن  يبدو  ال  أسباب:  لعدة  اللقاءات  أعمال 
اإلقليمية لالحتجاجات ليست جادة مبا يكفي بالنسبة 
لهم لينخرطوا، حتى لو كان السخط يصل في بعض 

األحيان إلى مستوى فيدرالي. 
فحسب  بوتني  من  الغرب  يسأم  لم  ذلك،  إلى  إضافة 

ا من االحتجاجات املوجهة ضده. ويدرك العالم  بل أيضً
السياسي الغربي أن احملتجني الذين خرجوا في املوجة 
إلى  يعودون  ثم  الصخب،  بعض  سيُحدثون  األخيرة 

منازلهم كاملعتاد، على حد قول الباحث.
باإلضافة إلى ذلك، لدى احلكومات الغربية شكوك حول 
الشواغر  ملء  على  لبوتني  املناهضة  املعارضة  قدرة 

احلكومية بكفاءة خالل التغيير االفتراضي للنظام بعد 
أوربا  وتخشى  اإلدارة).  دوالب  (خارج  البريّة  في  ٢٠ سنة 

من احتمال فقدان السيطرة في بلد ضخم مجاور. 
بينما  املدني  اجملتمع  ينضج  حني  «في  التقرير:  ويردف 
املمثالن  هما  وحكومته  بوتني  فإن  النظام،  يذبل 
لذلك،  ا  وفقً الدولية.  الساحة  في  لروسيا  الوحيدان 

فيه  يتحد  مختلط  ل  بتحوُّ سعداء  الكثيرون  سيكون 
من  النقاد  بعض  مع  النظام  داخل  من  اإلصالحيون 

خارجه، دون فقدان السيطرة».
على  احلفاظ  عن  مسؤول  بوتني  فإن  ذلك،  غضون  في 
التوازن بني الفصيل األمني داخل نظامه والذي يسعى 
االقتصادي  واملعسكر  الغربية،  املصالح  تقويض  إلى 
القضايا  حول  التعاون  في  يرغب  والذي  النظام،  داخل 

ذات االهتمام املشترك. 
إقامة  مقر  إلى  بوتني  دعوة  سبب  بالضبط  هو  هذا 
ماكرون األوربي اخلالب، في فورت دي بريجانكون: أفضل 
هي  املدنية  باحلقوق  الروسية  احلكومة  لتذكير  طريقة 
املواعظ  أما صب  ورسالتها.  األوربية  بهويتها  تذكيرها 
املتعجرف في آذان حكومات الدول النامية، سواء الهند 
وصف  حد  على  االستبدادية،  روسيا  أو  الدميقراطية 

بونوف.
املدنية  باحلقوق  األجنبي  االهتمام  يكون  أن  ميكن  وال 
لها هوية مشتركة.  البلدان  إذا كانت  إال  ا،  احمللية ممكنً
هكذا يحاول ماكرون تأطير القضية، مع تصريحاته بأن 
األوربية.  األسرة  في  كامل  مكان  لها  أوربي،  بلد  روسيا 
املبادئ  ضمنيًا، لهذا السبب يجب على روسيا احترام 

األوربية، مثل: حرية التعبير.
بقاء  لضمان  بالفعل  الكثير  فعل  أنه  ماكرون  يعتقد 
روسيا جزءًا من أوربا. وقال في االجتماع: «بذلت فرنسا 
كل ما في وسعها لعودة روسيا إلى مجلس أوربا ومبا أن 
فرنسا ترأس جلنة وزراء اجمللس، فقد متكنا من استغالل 

هذه الفرصة التخاذ التدابير الالزمة».
من وجهة نظر استراتيجية، ال ترغب احلكومات األوربية 
في خسارة روسيا بالكامل لصالح آسيا. وال يريدون أن 
تصبح احلدود الفنلندية الصينية – التي كانت ذات يومٍ 
إلى احلقبة السوفيتية – حقيقة  موضوع مزحة تعود 

سياسية واقتصادية .
روسيا  صورة  مسألة  بقيت  وطاملا  ذلك،  إلى  باإلضافة 
بشأن  التذكيرات  ستظل  األعمال  جدول  على  الدولية 
إطالق  أسباب  أحد  مهمة:  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
جولونوف  إيفان  املسجون  الروسي  الصحفي  سراح 
بهذه السرعة هو أن اعتقاله أثر سلبًا على فعالية دولية 

مهمة، منتدى سان بطرسبرج االقتصادي الدولي.
من جانبها، تريد القيادة الروسية ببساطة التأكد من أن 
احلكومات األجنبية ال تستخدم قضية احلريات املدنية 
ضد روسيا في سياستها اخلارجية. هذه الشكوك هي 
إليها  تلجأ  التي  األساسية  والذريعة  الرئيس  السبب 

روسيا للحد من هذه احلريات. 

نتائج  تريد احلصول على  الغربية  احلكومات  وإذا كانت 
رفيع  خط  على  تسير  أن  فعليها  القضية،  هذه  بشأن 

وصياغة  الداخلية  روسيا  شؤون  جتاهل  بني  للغاية 
الكرملني،  إلى تفاقم شكوك  تؤدي  السؤال بطريقة ال 

وفق التحليل املنشور في بروكنجز.

مخاطر استبعاد روسيا من اللعبة
مرة:  ذات  بافلوفسكي  جليب  السياسي  احمللل  كتب 
من  إزالتها  يصعب  لدرجة  ا  جدً ثقيلة  قطعة  روسيا 
ال  االستعارة،  هذه  منوال  على  ا  ونسجً اللعبة.  لوحة 
أن  أنها ميكن  الرغم من  ا، على  أيضً ابتالع روسيا  ميكن 

ا أخرى بسهولة.  تبتلع قطعً
اللعبة – من وجهة نظر  روسيا من  ومحاولة استبعاد 
الباحث – سيجعلها فقط تبدأ لعبتها اخلاصة، بقواعد 
تفتقر إلى التنسيق وال ميكن التنبؤ بها. لهذا السبب، 

من األفضل إشراكها في اللعبة كلما كان ذلك ممكنًا.

بشأن  أوروبا،  عن  نيابة  بذلك  القيام  ماكرون  يحاول 
املناخ. وبينما  اإليرانية وتغير  النووية  قضيتي الصفقة 

واحد  جانب  من  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  يلغي 
املعاهدة متعددة األطراف مع إيران، ويغادر اتفاق باريس 
بشأن تغير املناخ، تبقى روسيا في كليهما، إلى جانب 

أوروبا. ويجب على اجلانبني االستفادة من هذا التعاون.
من  واحد  جانب  من  املتحدة  الواليات  انسحبت  كما 
لذلك   ،INF املدى  متوسطة  النووية  القوات  معاهدة 
صواريخها  روسيا  تنشر  أال  ألوربا  بالنسبة  املهم  من 
إذا  وباملثل،  األوربية.  احلدود  من  بالقرب  املدى  متوسطة 
سوريا،  في  اخلاصة  لعبتها  في  االستمرار  أوربا  أرادت 
أنشأتها  التي  الدبلوماسية  الصيغ  استخدام  فعليها 
واملعارضة  املنطقة،  في  أخرى  دوالً  وتضم  روسيا، 

السورية.
بنجاح  ماكرون،  أسالف  أحد  نيكوال ساركوزي،  توسط 

في إنهاء احلرب الروسية-اجلورجية عام ٢٠٠٨. وفي وقت 
ا رئيسيًا في اتفاقيات  أقرب، كان فرانسوا هوالند وسيطً
مينسك الرامية إلى إنهاء احلرب في أوكرانيا، إلى جانب 

املستشارة األملانية أجنيال ميركل. 
اتفاقات  تنفيذ  باجتاه  الدفع  على  ماكرون  ز  فِّ يُحَ هذا 
في  للصراع  آخر  حل  صياغة  على  العمل  أو  مينسك، 
ا  أوكرانيا. وروسيا بدورها تثق في فرنسا باعتبارها وسيطً
األوكرانية  واحلكومة  األخرى،  الغربية  القوى  من  أكثر 
اجلديدة املنتخبة بتفويض قوي من أجل السالم تخلق 

ا مؤاتيًا. سياقً
فرصة فرنسية.. متثيل روسيا من وراء ستار في مجموعة 

السبع
ا لقمة G٧ القادمة يريد ماكرون إضافة  بوصفه مضيفً
مع  محادثته  ونتيجة  إليها.  احلصري  احملتوى  بعض 
بوتني، أو حتى مجرد اتصاله بالزعيم الروسي، قد تفي 

دِّر التحليل.  بالغرض؛ هكذا يُقَ
: «إن الوضع السياسي  ويكمل الباحث شرح حجته قائالً
وقرار  ا.  نشاطً أكثر  فرنسي  لدور  مواتٍ  أوربا  في  احلالي 
األوربي يجعل اململكة املتحدة  بريطانيا مبغادرة االحتاد 
وأملانيا أضعف  أورو-أطلسية.  أكثر من كونها  أطلسية 
عالقتها  إصالح  املرجح  غير  ومن  ميركل،  وكذلك  اآلن، 
بنقل  مشغولة  البالد  فإن  ذلك،  على  عالوة  بوتني.  مع 
تفقد  لم  فرنسا  لكن  القادم.  املستشار  إلى  السلطة 

ا تطلعاتها إلى العظمة السياسية». أبدً
يحاول كل رئيس فرنسي تذكير العالم بأن فرنسا قوة 
ذات سيادة قادرة على إدارة سياسة خارجية مستقلة 
مع  باستمرار  بوتني  حتدث  األثناء،  هذه  في  ونشطة. 
حول   – استثناء  تكن  لم  املرة  وهذه   – الفرنسيني 
انتصارهم املشترك في زمن احلرب؛ ما أضاف املزيد من 

احلماسة إلى هذا املوقف.
ويختم التحليل بالقول: «تشعر روسيا مبزيد من الراحة 
مع صيغة مجموعة العشرين، حيث إنها ليست الدولة 
ا صغيرًا.  النامية أو السلطوية الوحيدة، وليست شريكً
مجموعة  إلى  تعود  أن  روسيا  على  املستحيل  ومن 
ا على اجملموعة أن حتل  السبع، لكن من املستحيل أيضً
العديد من مشكالتها املهمة بدون روسيا. وعالقة الثقة 
من  روسيا  متثيل  وفرصة  الروسية،  والقيادة  فرنسا  بني 
دبلوماسي  اجملموعة، هي رصيد  وراء ستار في جتمعات 

مهم تكره فرنسا خسارته».

وقال عن الطائرتني املسيرتني اللتني 
ــة اجلنوبية  ــي الضاحي ــقطتا ف س
لبيروت: "هذا خرق لقواعد االشتباك 
ــد معركة وحرب  ــت بع س التي تأسّ
ــر وال أريد  ــوز أول خرق واضح وكبي مت
احلديث عن بقية اخلروقات بالسماء، 
ــي كان كله يقطع، لكن  بالبر، ماش

هذا خرق كبير وخطير واهللا سلّم".
ــرائيلي  ــس الوزراء اإلس ورأى أن (رئي
ــتبه جدا  ــو مش "نتنياه ــني)  بنيام
ــا اتخذ هذا القرار أن هذا األمر  عندم
مير ورمبا يخرج أحد ويقول يا جماعة، 
ــهداء وما في  ــي ش ــداً هللا ما ف حم
جرحى واقتصر األمر على املاديات". 
ــكت عنه،  أضاف: "هذا اخلرق إذا سُ
ــار خطير جدا على  ــس ملس سيؤس
ــة  ــني ثالث ــا كل يوم ــان. معناه لبن
ــيّرة  س ــيّرة مفخخة، مُ س ــرج مُ تخ
انتحارية تستهدف هذا املبنى وهذا 
ــتان  املكان وهذه املزرعة وهذا البس
ــع حتت  ــذا اجملمّ ــجد وه ــذا املس وه
سيّرة واهللا اعلم من  عنوان ان هذه مُ

أين أتت".
ــر نصراهللا أن هذا يعني تكراراً  واعتب
لسيناريو العراق الذي يجري حالياً، 
ــد  ــابيع، مخازن للحش بدأ منذ أس
الشعبي وفي محافظات مختلفة، 
ــيّرات ثم يحدث انفجار،  س تخرج مُ
أو  ــا  صاروخ ــي  ترم رة  ــيّ س املُ اآلن 
ــذا  ه ــقط،  تس ــها  نفس ــيرة  املُس

يظهره التحقيق.
ــبة لنا في  ــى أن "بالنس ــدد عل وش
ــن هذا  ــار م ــمح مبس ــان، ال نس لبن
ــه،  ــموح في ــر مس ــذا غي ــوع، ه الن
ــع حصول  ــيء ملن ــنفعل كل ش س

مسار من هذا النوع".

ــار إلى أن الدولة اللبنانية تقوم  وأش
مبسؤوليتها وتدين هذا جيد، وتعتبر 

ــي الضاحية عدوانا،  ــا حصل ف أن م
ــن الدولي  ــكوى جمللس األم تقدم ش
ــني واألوربيني  ــع األمريكي وتتكلم م
ــن يوقف  ــذا ل ــن ه ــد، ولك ــذا جي ه
ــار اخلطير الذي سيخرب لبنان  املس
ــيعيده إلى ما قبل العام ٢٠٠٠.  وس
ــالمية لن  ــي املقاومة اإلس ــن ف نح
ــار من هذا النوع مهما  نسمح مبس
كلف الثمن. انتهى الزمن الذي تأتي 
ــرائيلية تقصف  ــرات إس ــه طائ في
ــان ويبقى الكيان  ــي مكان في لبن ف
ــا في أي  ــطني آمن ــب لفلس الغاص
ــان. وأمل  ــن مناطق الكي منطقة م
ــد وقويّ وجريء  "مبوقف وطني موحّ
ــامات  ــجاع، العودة الى اإلنقس وش
م ولن  على اخللفيّات القدمية لن تُقدّ

ر شيئاً". تُؤخّ
ــمال  الش ــكان  س ــى  إل ــه  وتوج
وفلسطني احملتلة قائال: "ال تعيشوا، 
ــوا وال تراهنوا  ــوا، ال تطمئن ال ترتاح
حلظة واحدة أن حزب اهللا سيسمح 

مبسار وبعدوان من هذا النوع".
ــرائيلية  ــيّرات اإلس س واعتبر أن "املُ
ــم تعد  ــان، ل ــى لبن ــل إل ــي تدخ الت
ــع  وجم ــيادة،  س ــرق  خ ــيّرات  س مُ

ــيرات تفجير  معلومات، صارت مس
ــة وعمليات قتل،  وعمليات انتحاري
ــا اآلن، وأعرف أن  ــن حقن وبالتالي م
هناك أناسا سينزعجون، "خليهم" 
ــدا نحن  ــن اآلن فصاع ــوا، م ينزعج
سنواجه املسيّرات اإلسرائيلية في 
سماء لبنان، املسيرّات اإلسرائيلية 

ــان  ــماء لبن ــى س ــل إل ــا تدخ عندم
سنعمل على إسقاطها. لن ننتظر 

ــل بأن  ــن نقب ــون، ل ــي الك ــدا ف أح
تُستباح مدننا وقرانا ال بالسيادة وال 

باألمن وال بالقتل هذا انتهى".
ــرائيلية على  ــارة اإلس ــن الغ ــا ع أم
مواقع احلزب في سوريا، قرب دمشق 
ــال: "أغار  ــبت - األحد فق ــل الس لي
ــرائيلي، ليس على  سالح اجلو اإلس

ــل على مركز  ــز لقوة القدس، ب مرك
حلزب اهللا. الذين كانوا فيه، وهو بيت 
وليس موقعاً عسكرياً، يجلس فيه 
ــي يرتاحون  ــوت الت ــباب كالبي الش
ــباب  ــا عادة. ال يوجد فيه إال ش فيه
ــزب اهللا". وأعلن عن  لبنانيون من ح
ــزب وهما:  ــمي القتيلني من احل اس
ــب  ــف زبي ــن يوس ــهيد حس "الش

والشهيد ياسر أحمد ظاهر".
ــرائيليني بالقول:  ــى اإلس وتوجه إل
ــتغل إنتخابات، جرت  "نتنياهو يش
ــرائيلية أن  العادة عند األحزاب اإلس

لَسطينينيّ  جتري إنتخابات بدماء الفِ
ــوريني  والسّ ــني  اللّبناني ــاء  ودم
ــعوب املنطقة، لكن  والعراقيني وش
أيّها اإلسرائيليون هذه املرّة نتنياهو 
ــات بدمائكم  ــراء إنتخاب ــوم بإج يق
ــتجلب  ــب بدمائكم يس يلع أنتم، 
ــكان، وإال ماذا  ــار من كلّ م لكم النّ

ــا يريد أن  ــي العراق؟ مل ــه عمل ف لدي
ــد  ــتهداف مخازن احلش يذهب الس
ــي  ــو يأت ــراق، ه ــي الع ــعبي ف الش
ــة إليكم، ويأتي بالنّار  بالنّار العراقي
ــي  ــو اآلن يأت ــم، وه ــورية إليك الس
ــا النّار  ــة إليكم، أمّ ــار اللبناني بالنّ
ــي قائمة بفعل  ــطينية فه الفلس

حصاركم لغزّة".
ــة لإلعالم  ــة الوطني ــدت الوكال وأك
ــارات هزت  ــة أن ثالثة انفج اللبناني
ــني أنها ناجمة  ــط، تب البقاع األوس

عن غارات إسرائيلية.

ــة  ــارات معادي ــالث غ ــرت أن ”ث وذك
ــلة جبال لبنان  ــتهدفت سلس اس
ــدة  بل ــرود  جل ــة  املقابل ــرقية  الش
ــايا، غربي زحلة، حيث مواقع  قوس
ــعبية  الش ــة  للجبه ــكرية  عس
العامة،  القيادة  ــطني  لتحرير فلس

بقيادة أحمد جبريل“.
وأضافت أن ”عناصر املوقع ردوا بوابل 

من الرصاص املضاد للطيران“ .
ــى الفور ما إذا كانت  ولم يتضح عل

الغارات تسببت في خسائر.
ــع  املوق ــن  م ــؤول  مس ــال  وق
ــايا  ــدة قوس ــي بل ــطيني ف الفلس
ــع  ــتهدفت املوق ــات اس إن الهجم
أسفرت عن خسائر مادية فقط من 

دون وقوع ضحايا.
ــم  جيش  ــة باس ــت متحدث ورفض
ــق،  التعلي ــرائيلي  اإلس ــالل  االحت
ــر  تقاري ــى  عل ــق  نعل ”ال  ــت:  وقال

خارجية“.
وأعلنت إسرائيل في وقت سابق أنها 
ــوريا إلحباط  قصفت أهدافا في س

هجوم بطائرات إيرانية مسيرة.

ــن نصر اهللا، األمني العام  وكان حس

ــد تعهد بالرد  ــزب اهللا اللبناني، ق حل
ــماح  الس ــدمِ  وع ــرائيل،  إس ــى  عل
ــيرة  ــرائيلية مس بوجود طائرات إس
ــيرا إلى أن الرد  في سماء بالده، مش
ــزب في  ــرَ للح ــل عناص ــى مقت عل
الهجمات اإلسرائيلية  سوريا جراء 
”سيكون على األراضي اللبنانية“ .

ــني  صاروخ ــأن  ب ــادر  مص ــادت  وأف
أطلقتهما الطائرة على املوقع عند 
ــوريا مضيفاً أن  احلدود بني لبنان وس

األضرار اقتصرت على املاديّات.
ــتهداف جاء  ــل إن االس ــال جبري وق
ــدي  اجلن ــات  رف ــف  أن نص ــبب  بس
اإلسرائيلي الذي سلّم إلى تل أبيب 

بقي في سوريا.
ــي  ــو الثان ــرائيلي ه ــداء االس االعت
ــاعة بعد اعتداء  ــل من ٢٤ س في أق
الطائرتني املسيرتني على الضاحية 
ــني العام  ــذي دفع باألم ــة ال اجلنوبي
ــن نصر اهللا  ــيد حس حلزب اهللا الس

إلى توعد اسرائيل بالرد .
ــال القيادي  ــتهاف ق وردّاً على االس
ــور رجا :  ــعبية أن ــة الش ــي اجلبه ف
ــع اجلبهة  ــدو أن مواق يدرك الع
ــعبية القيادة العامة قادرة  الش
ــبب  ــذا الس ــه وله ــى ايالم عل

استهدفها.
واعتبر أن االعتداءات اإلسرائيلية 
هي بال شك رد على كلمة األمني 
ــيد حسن نصر  العام حلزب اهللا الس

اهللا.
أن  ــح  الواض ــن  "م ــا  رج ــاف  وأض
ــرائيلي بنيامني  ــوزراء اإلس رئيس ال
ــيمارس  ــعل النار وس ــو أش نتنياه
ــة االنتحارية بشكل  هذه السياس
متواصل"، معتبراً أن استهداف مقر 
اجلبهة محاولة إليهام املستوطنني 
ــيأتيهم مبا  املرعوبني بأن نتنياهو س

يعزز أمنهم املزعوم .

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

حرب الطائرات المسيرة .. معركة مفتوحة
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توعد األمني العام لـ"حزب اهللا" السيد حسن نصراهللا إسرائيل بأنها "إذا قتلت أيًا من إخواننا في سوريا، سنرد على هذا القتل في لبنان وليس في مزارع شبعا"، 
في خطابه  بعد ساعات على غارات إسرائيلية على مواقع للحزب في سوريا ، وعلى انفجار سببه سقوط طائرة مسيّرة أكد أنها إسرائيلية، على مبنى يقع فيه 
مكتب العالقات اإلعالمية لـ"حزب اهللا" في حي معوض في ضاحية بيروت اجلنوبية، بعد أن كانت سقطت طائرة مسيرة لالستطالع في املنطقة املذكورة. وفيما 

أكدت مصادر املعلومات إصابة ٣ أشخاص بجروح طفيفة جراء االنفجار، فيما أعلن نصراهللا اسمي قياديني من احلزب قتال في الغارات على سوريا، 
ــة جلمهور  ــتخدام عبارة من لبنان. وكان نصراهللا يتحدث في مهرجان خطابي عصر أمس عبر الشاش ــنرد في لبنان"، بدال من اس لفت قوله "إننا س

بقاعي في الذكرى السنوية الثانية لتحرير اجلرود اللبنانية من مسلحي "داعش" و"جبهة النصرة" في البقاع الشمالي .
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زوجة بوتني

نصر اهللا رجا

زوجة ماكرون

مريكل

ماذا وراء ترحيب ماكرون الحار ببوتني َّـ فرنسا؟

ال ترغب الحكومات األوربية َّـ خسارة روسيا بالكامل لصالح آسيا وال يريدون أن تصبح الحدود 
الفنلندية الصينية حقيقة سياسية واقتصادية



(لعينيك اشد احملال) مجموعة شعرية 
ــدرت  ــدي ص ــة الزبي ــاعرة فاطم للش
ــر  والنش ــات  للدراس ــرب  الع دار  ــن  ع
ــورية تضمنت  ــق ـ س والترجمة/ دمش
(٦٦) قصيدة وهي من القطع املتوسط 
جاءت بـ(١٠٠) صفحة. تصميم الغالف 

للفنان ستار كاووش.
ــاعر ال ميكنه قطعاً فهم ماضيه  الش
ــا ينتجه  ــي ضوء م ــي إال ف ــا ينبغ كم
احلاضر وما يبدعه في حلظاته الراهنة، 
ــه ال يتم على  ــاعر ملاضي ــم الش ففه
ــليم إال إذا كان مستضيئاً  وجهه الس
ــعر  ــب احلاضر ونداءاته، ألن الش مبطال
ــان في  ــن اإلنس ــر ع ــل اداة للتعبي ميث
ــاً بطريقة  ــه زمناً ومكان ــه بواقع صلت
ــتعني  يس ــاعر  والش ــر،  التأثي ــة  بالغ
ــن اجل  ــر م ــائل التعبي ــف وس مبختل
إذ  ــي،  املتلق ــى  ال ــالته  رس ــل  توصي
ــاعرة فاطمة  شكلت اللغة عند الش
ــعرية ركناً أساسياً  في كتاباتها الش
ــن  موط ــا  أنه ــار  اعتب ــى  عل ــاً  ومهم
ــيد  ــاش وجتس ــعرية وانع ــزّة الش اله
ــعرية واختزال لكيانها  للفاعلية الش
ــاعرة في  ــك جعلتنا الش ــادي، لذل امل
ــس الدالالت  ــا هذه نتحس مجموعته
ــاطعة من حيث البناء في هيكل  الس

القصائد املمتلئة باحلرارة والشاعرية، 
ــي واإلفصاح عن  ــا التجل ــي لغته فف
ــة  البالغ ــة  التعبيري ــخصيتها  ش
الكثافة، حارة ومتحركة جتسد رؤيتها 

وذهولها وحلمها.
في قصيدة ( هرولة على ضفاف ذكرى) 

ص ١١تقول: 
سارا معاً كضفتي نهر

اللقاء لكفيهما
حني اطالت الشمس لعبة االختباء

تعثرا بحجارة من ضوء،
ــة  عتب ــد  عن ــة.  طفول ذات  ــا  القته

القصيدة
واختبأت خلف ستائر الليل

تؤكد لنا الشاعرة أنها تعيش حالة من 
التجلي في مناخ اإلبداع وهي ماضية 
ــعر  في عواملها  كونها متيقنة ان الش
ــن يحتاج الى الوقائع واللغة واخليال  ف
ــف  مبختل ــاة  احلي ــير  لتفس ــل  والتأم
ــا وتداخالتها بغية الوصول  ارهاصاته
ــج  ــة التوه ــى حلظ ــدار ال ــة واقت بثق
الشعري، ولذلك استطاعت ان تنقلنا 
ــة والثرّة الى عالم آخر  بلغتها الرصين
ــياء مختلفة  ــه كل األش ــف في مختل
بتوليدها للتساؤالت املستمرة، وخلق 
ــف واملوضوع  ــة وارتباط بني املوق عالق
ــة وجمالية  ــه بقيمة فني الذي تطرح
ــبيلها الوحيد  ــا تعتقد أنها س كونه
التي  ــعرية  الش ــة  باحلقيق ــال  لإلتص

تنشدها.
ــب املدى) ص  ــدة (نأيٌ في مه في قصي

٦٣  تقول:
ينأى ويدنو همسها لغتي...

رمبا شحبت ثناياها
فغابت عند منعطف الرؤيا

رمبا ...

وهنت مخيلتي
فتاهت في حقول احلنظل

املرسوم في قدري
رمبا احدودب منها احلرف

فجفت شفاه بحاري
وتاهت في املدى جزري
رست هناك اخيلتي ...

فال ليل به ذكرى
وال حلم ميازح جنمة

او غيمة في ارجوحة القمر .
ــاعرة في غمرة احساس  ادخلتنا الش
ــي  ــا الت ــة موضوعاته ــارف بحيوي ج

ــا بتفصيالتها  ــا في قصائده تناولته
ــا ردة فعل  ــرة ، وكانت نصوصه املتغي
ــاملة والتي  بْرَ داللة ش لواقع أو حدث عِ
ــع محنة  ــر م ــا بتماس مباش جعلته
ــل لرؤية  ــث التداخ ــن حي ــان م اإلنس
ــامل من خالل التأجيج  اجلوهري والش
ــاعرة  ــإن ذاتها الش ــذا ف ــوس، ل احملس
ــكالت  تش ــي  تضف ان  ــتطاعت  اس
ــرَ الصور  بْ ــرات عدة عِ ــة ومتظه جمالي
واألخيلة التي جسدت الفعل اإلبداعي 
ــاء تعبيري  ــعرية في بن ــة الش للجمل

ــعر  ــور خاص ملفهوم الش ــن وتص متق
ــها حاجة ملحة  ووظيفته. ففي نفس
ــي خزنتها  ــر احلقائق الت ــوح ونش للب
داخل نفسها اإلنسانية فتمكنت من 
ــارة داللة املقاطع املرتبطة  توضيح اش
ــل حملاتها  ــذا ماجع ــا، وه ــا بينه فيم
لد جمل شاعرية مصاغة  الشعرية توّ
بدقة متناهية، كان واضحاً في إيصال 
ــدرج  مت ــكام  بإح ــعري  الش ــا  بنائه
ــى الوجدانية  ــتندة ال نحو النمو مس
الشاعرية معبرة عن جتربتها العميقة 
للحياة مبا فيها من اخلليط املتجانس 

لألحداث.
ــد) ص ٩٥   ــدة (جنون القصي ــي قصي ف

تقول:

حني غامرت ...
زرت مآذن القمر

حني تلوت آية االنصات ...
خاب ظني

اطل بوجهه ال ...
هالني ظالم عسير

وقنديل قاحل
لم أرَ موقع قدمي ...

فهويت
ها أنا اكتب جرحي

بنار اشتعالي 
في الدرك االسفل للندم

وضعت له متثاال
من قار وزمهرير

الشعر يرسم عاملاً جديداً يختلف عن 
ــكل رؤية  ــي كونه يش ــم الواقع العال
ــن ينبني على  ــرة ، ألنه ف جديدة مغاي
ــعورية انفعالية ، لذا حرصت  جتربة ش
الشاعرة فاطمةعلى ان تكون نصوص 
ــي نافذتها التي تطل  هذه اجملموعة ه
ــئ الوجدان  ــعرها على مراف منها بش
ــة  ــروح الدافق ــني ال ــن مع ــة م مغترف
لتستزيد بزاد العاطفة والوجع متغنية 
بأحالمها وآالمها لتعبّر عن موقف عام 
لإلنسان في حياته اليومية، كانت كل 
ــة عن حس  ــعرية منقول ــا الش صوره
ــوية ، كونها أيقنت  رؤيوي تأليفاً وتس
ــي نداءاتها  ــب اليه ف ــبقاً ملا تذه مس
ــمت واقعاً جديداً صار  ــعرية، رس الش
ــه الشاعرة  خلفية ملزاج جديد تعيش
ــيء من خالل  وتنثر قلقها على كل ش

مونولوج بارع تتكرر فيه املناجاة.
ــة) ص ٢٧    ــل موج ــدة (صهي في قصي

تقول:
بني املمكن واملستحيل غفوة دهشة

سأمحو حدود خارطتي، وانتمي جلزيرة 
الشعر

هناك ...
تولد اللحظة في الالمكان ...

املناخ هواجس غامضات
التقيك ... على جناح موجة مجنونة

اتكئ على سارية القصيد
وانت لي شراع شعر ال يشيخ

نوحد كفينا مبنديل فكرة
نكتب على وجه املاء ...

اضمامة ارتباك غزير
وانعتاق الروح من ستائر التورية ...

في فسحة شك
 يقني ورضا.

ــى عملية  ــن أن ننظر ال ــاً : الميك ختام
اإلبداع منفصلة عن الشاعر مبعنى أن 
القصيدة منغلقة على ذاتها ، وكأنها 
ــعر ال يغدو  ــع حقيقي، إذ الش بال صان
ــبه  ــددة تكس ــات مح ــاً بصف مخلوق
ــن بعد أن يدخل  مالمحه اخلاصة إال م
ــراً، ألن الرؤية  ــل واحلدث تأثي فيه الفع
الراسخة تلقي بظاللها العميقة على 
ــة وتنعكس  ــاعر الكتابي مهارات الش
ــكاله التعبيرية وتطبع لغته  على أش

الشعرية بطابعها.
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ــح املادي  ــرد من الرب ــا اجلمعي مج ــي مفهومن ــاب ف  الكت
ــوم به  ــاط يق ــارة عن نش ــه عب ــاري، وكأن ــل التج والتفاع
الشخص من باب الترف والرفاهية وقضاء الوقت، ونتجاهل 
أن الكتاب حصيلة جهد وبحث وإبداع متراكم، يستوجب 
ــادي على الكاتب, ألن أي جهد له ثمن, وأي  أن يعود مبردود م
ــون مهدورا بال منفعة. فالكتاب عندنا  وقت ال ميكنه أن يك
ليس ببضاعة, وال ميكنه أن يأتي بربح, بينما احلذاء بضاعة 
ــب  ــا طائلة. احلضارة احلديثة حتس ــه أن يجني أرباح وميكن
الكتاب بضاعة, أي أنها تتعامل معه كأية بضاعة بحاجة 
ــن يقيمه  ــويقية وترغيبية, وله مَ ــات تس ــة وآلي ــى دعاي إل
ــهل  ــي أرباحا معينة منه, وليس من الس ــر به ويجن ويتاج
طباعة كتاب يؤدي إلى خسارة ملؤلفه وللناشر الذي يتولى 
العمل به. فللكتب من يروّجها, ويختارها ويسوقها ويوجه 
ــواق ومندوبون يقدرون  ــا, وخبراء أس بخصوص موضوعاته
ــدد ما يُطبع.  ــيُباع, وكم ع ــدى مقروئيتها وكم منها س م
وعندنا يجد الكاتب نفسه لوحده, بل وحتت طائلة املبتزين 
ــون الضحية وكتابه  ــرون, ويك له من الذين يطبعون وينش
ــدة خاوية, ويتحقق طباعة بضعة عشرات أو  بضاعة كاس
ــت الكاتب ويتحول إلى  ــات من الكتاب الذي ينام في بي مئ
ــير  ــن يعرفهم لكي يقرأه. وهذه احلالة تش ــد مَ هدايا يناش
إلى مأساة الكتاب العربي, التي ال تتفق ومعايير التفاعالت 
ــب والطابع  ــل في الكات ــاب, فهناك خل ــة مع الكت احلديث
ــاهم في إنتاج  ــارئ, وجميعها تتفاعل لتس ــر والق والناش
ــلوك. فالثقافة  ــة ال قيمة لها وال أثر في العقول والس حال
ــا ثقافة أقوال  ــة كتاب, وإمن ــت ثقاف ــة املتوارثة ليس العام
ــني األجيال, بعكس ما يدور في اجملتمعات  ونقل صوتي ما ب
ــان والكتاب  ــة ما بني اإلنس ــي حتقق عالقة قوي األخرى الت
ومنذ الطفولة, فالطفل وقبل أن يدخل املدرسة اإلبتدائية 
ــرات الكتب مع والديه, وتعلم الكثير من  يكون قد قرأ عش
ــارف والكلمات وصارت لديه معجمية ثرية, وقدرة على  املع
ــئلة والبحث عن اجلواب.  التفاعل مع الكلمات وطرح األس
ــان والكتاب تكاد  والتربية على تنمية العالقة ما بني اإلنس
ــبب األساسي لغياب املكتبات  تكون معدومة, ويعود الس
ــا خالية من  ــاة الناس, فمجتمعاتن ــة ودورها في حي العام
ــة, ففي مدينة يقدر  ــات باملقارنة باجملتمعات احلديث املكتب
ــدة أو ال جتد,  ــة واح ــوى مكتب ــد س ــون ال جت ــها مبلي نفوس
ــات احلديثة يكون فيها عدد من املكتبات  بينما في اجملتمع
ــاطات الثقافية فيها. ــة, وتكون املكتبة محور النش العام

فهل ستتمكن أمة ”إقرأ“ أن تعيد للكتاب دوره وقيمته في 
حياتها؟
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قراءة / أحمد البياتي

الصور واإلستعارات َّـ نصوصها الشعرية لها وقع خاص َّـ شعرها من حيث التكثيف واإليماء، فيها الصدق والوضوح، محاولة قدر اِّـستطاع اإلبتعاد 
عن العبارات الفضفاضة من حيث التعبري واإلسلوب، نصوصها حافلة باألسئلة اِّـتشابكة الناتجة عن دوافع نفسية عديدة شحنتها باسئلة ومخاطبات، 
وهذا ما جعل صورها الشعرية متعددة َّـ الرؤية واإلستحضار. كما جعلتنا الشاعرة نتلمس طعم التجريد والوهم والحقيقة والخيال حني تحررت 
من سلطة الواقع اِّـرير وصوالً اُّـ الفعل النفسي َّـ عالم الروح، محاولة أن ترتشف من نفحات السرور والسعادة كونها تعتربها واحتها الخضراء 
فت أدواتها الشعرية بطريقة مؤثرة ومعرّبة لتصوير األحداث  التي تفيض شوقاً وحنيناً. استمرت َّـ بناء القصائد باِّـهارات التي امتلكتها عندما وظّ

الثاقبة  الشعرية  رؤيتها  بصفاء  ولونها الشاعري الجميل..اِّـتدفقة 

جابر السوداني

ذي قار / البينة اجلديدة
أعلن وزير الثقافة والسياحة واآلثار 
الدكتور عبد األمير احلمداني،  عن 
ــار دينار لتطوير  تخصيص ١٥ ملي
ــار، وذلك  ــياحة واآلث قطاعي الس
خالل زيارته محافظ  ذي قار السيد 
عادل الدخيلي. وقال احلمداني على 
ــارة، إن «محافظة ذي  ــش الزي هام
قار تستضيف أكثر من ١٠ بعثات 
ــالة  ــا يقدم رس ــة م ــة أجنبي أثري
ــول متتع  ــم ح ــى العال ــة إل واضح
احملافظة خصوصاً والعراق عموماً 

ــد على عزم  ــان». وأك ــن واألم باألم
«الوزارة بالنهوض بواقع السياحة 
ــي احملافظة،  ــة والطبيعية ف األثري
سيما بعد استحصال تخصيص 

ــار دينار لتطوير  مالي قدره ١٥ ملي
قطاع السياحة وإنعاش االهوار»، 
ــل مبنى القصر  ــيراً إلى «حتوي مش
ــي في الناصرية إلى مجمع  الثقاف

ــادات الثقافية  ــي يضم االحت ثقاف
ــي الفنانني  ــاء ونقابت ــاد األدب كاحت
والصحفيني، باإلضافة إلى البيت 
بدوره  ــوزارة».  لل ــع  التاب ــي  الثقاف
ــتحصل  ــي، إنه «اس ــال الدخيل ق
ــاء  موافقة وزارة الثقافة على إنش
ــط محافظة ذي  مركز ثقافي وس
ــع الثقافي في  ــر الواق ــار لتطوي ق
ــى «رصد  ــا دعا إل ــة»، فيم احملافظ
ــة  ــنوية خاص ــة س وزاري ــة  موازن
ــياحة في ذي  ــر قطاع الس لتطوي

قار».

كَاللة
حيدر الكعبي

ــتاء،  لٍ ونارِ ش ولي، كرُحّ اِنعقدوا حَ
ــي. على  ــوا ب ق ــةٍ حدّ ــونٍ باكي بعي
ــرُ طيّاتِ  ــتُ أبعث ــفيرِ املدى رُح ش
ــتْ بالقطاف؛ انكفأتْ  أحالمٍ حظي
ــابِ العمر،  ــاي كالبرقِ على يب خط
ــتاتِ وحشتي.في  طفقتُ أمللمُ ش
ــا تلبّس  ــةِ الباردة، كلّم تلك احملطّ
ــدي الكرى، احتدّ بصري؛ الح  جس

لي دِثارُ أبي.أُطلقتْ صافرةُ الرّحيل، 
... مازال  ــةٍ ــم بحقائبَ فارغ غادرتُه
ا  أمّ ــي،  يُالحقن ــم  ه راخُ ــدى صُ ص
ــثُ  تُؤثّ ــتْ  هرع ــد  فق ــم،  قلوبُه

سعادتَها، من شقاءِ تلك اجلثّة.
   *************

متحذلق
محمد علي بالل

ــه،  ــن بصيرت ــه م ــتخرج حروف اس
ــق روحه،  ــر كلماته من رحي اعتص

عندما حتدث؛ أبكانا حتى الثمالة، 
ــع  م ــدا  معرب ــراه  ت ــه  خلوت ــي  ف

الشياطني.
   **************

اندثار
روزيت حداد

ــى الرّصيف،  ــا جميعهم عل ودّعه
ــي يد وفي  ــاب، أيّامها ف وا الب ــدّ س

فر. األخرى بطاقة السّ
ة، دقّق  ــول احملطّ مازالت تنتظر وص

ــا منتهية  ــش الورقة؛ نعوته املفتّ
الحية. الصّ

   *************
غربة

صابر شاكر
ــودا  عصفت به األنواء، أصبح مس
ــيدا، صال وجال بني  بعدما كان س
ــاة و دهمة اليباب.. مرق  ردهات احلي
قوما أصحاب ذوق وأريحية، أكرموا 
ــفتاه مت مططها  ــه ،زمزم ش وفادت

ــم بتحية كنا  ييك ــال : ( إنا نُحَ قائ
يَّى بها ) . نُحَ

   ***********
آبابيل

غفران كوسا
ــة... يالحقها  ــرب خائف ــرول احل ته
ــماء من  حصان الزمن...تهبط الس
األرض  ــع  ترتف ــنابكه...  ــوت س ص
فوقها... تتدلى منها قبور األبرياء... 
تخرج يدٌّ من كل قبر وترمي حجرا.

ــؤون الثقافية  ــن دار الش ــدر ع ص
ــلة (نقد)  ــن سلس ــة وضم العام
ــجون  كتاب بعنوان «من أدب الس
ــني  العراقي» تأليف الدكتور  حس
ــاب  الكت ــم  ض ــن.  حس ــرمك  س
سبعة فصول، وكتب فيها قامات 
ادبية مبدعة مناذج محكمة ضمن 
ــياق ومحملة بخصائص  هذا الس
السياسيني».  السجناء  «عذابات 

ــاً من  ــاب منطلق ــذا الكت ــاء ه ج
ــروع بالكتابة  ــان الكاتب بالش امي
أدب  ــن  ع ــني  النقدي ــل  والتحلي
السجون مهما كانت محدوديته، 
ــني  ــز املبدع ــرك ويحف ــوف يح س
امكاناتهم  ــتثير  ويس ــني  العراقي
ــذا اجملال.  ــة في ه ــرة للكتاب الباه
ـــ ٢٥٥ صفحة من  ــاب ب جاء الكت

القطع املتوسط.

بغداد / البينة اجلديدة
ــدار العراقية  ــتقبل مدير عام ال اس
لالزياء عقيل ابراهيم املندالوي وفد 
ــة يوم  ــية املقدس ــة العباس العتب
ــي ٢٠١٩/٨/٢٢ ممثال  املاض ــس  اخلمي
ــث  ــس والباح ــر خمي ــادة ازه بالس
ــي  ف ــعيدي  الس ــد  محم ــام  جس
ــي هذه  ــدار. وتأت ــى ال ــه مببن مكتب
ــر التعاون املثمر  الزيارة لتعزيز أواص
ــه بني اجلانبني ومابني  واجلاد وتفعيل
ــة  والعتب ــة  الثقافي ــات  املؤسس
ــج  ــداد برام ــذ وإع ــة لتنفي املقدس

ــة  للثقاف ــة  خدم ــة  هادف ــة  تربوي
ــق منظور هادف  واجملتمع واحلياة وف
.و نظم قسم العالقات واالعالم في 
ــي عدد من  ــدار جولة للضيوف ف ال
ــام الدار الفنية شملت  قسم  اقس
ــوار ومتحف  ــكيل واالكسس التش
ــي  وف ــطي  الواس ــري  وغالي ــدار  ال
ــوف على  ــة اثنى الضي ــام اجلول خت
اعمال الدار من ازياء واكسسوارات 
ــن  م ــتوحاة  مس ــة  فني ــات  ولوح
ــي احلافل باالحداث  ــا العراق تاريخن

والشخوص العظيمة.

في الليلِ يجيئونَ 

هداءُ تباعاً  رفاقُ العمرِ الشُّ

جبار شنني ياس خضير 

كرمي حسني أبويجي 

ميخائيل 

وأسماءٌ كثرٌ 

مثل جنومِ شتاءِ املنفى 

والثلجُ نديفٌ تنسلُ 

هُ وجعاً حتتَ  برودتـُ

كَ  قميصِ

مثلَ سياطِ املعتقالتِ 

أيامَ نظامِ البعثِ األولى 

كانتْ حتفرُ باألزميلِ 

على أجسادِ السجناءِ 

حكاياتٍ عن حمدَ القرويِّ 

وعن عاشقةٍ 

ظلتْ تعبدُ ظلَّ يديهِ 

جناءِ  وتبحثُ بنيَ وجوهِ السُّ
الناجنيَ طويالً

هم فرداً فرداً  تتفحصَ

تتذكرُ إن سجيناً 

كتبَ على باطنِ بابِ الزنزانةِ 

وهوَ يغادرُها 

للموتِ مبعتقلٍ آخرَ 

اً شئتِ يا طرقي فكوني  (وأيـَّ

أذاةً أو جناةً أو هالكا)

âbq�aÎ@ÚybÓé€a@Ô«b�”@äÌÏ�m@âb”@á@≈œb™@…fl@szjÌ@Ô„aÜ‡ßa

@ÚÓññ”@pböflÎ

Ô”aä»€a@ÊÏvé€a@lÖc@Âfl
إصدارقصيدة 

الشاعرة فاطمة الزبيدي

زينب عبود / سوريا 
سالمٌ من هوى قلبي وروحي ... لعينيكَ التي تُهوى وتُعشقْ

مرٍ ذابَ شوقاً ... إليكَ عسى بقلبيَ أنْ ترفّقْ ومن آهاتِ عُ

قْ  أيا ذا الوجدِ فارحمنا بقربٍ ... فإنّ القلبَ من صبري تشقّ

دي ... إذا ضاقَ الهوا عندي فأخنقْ فما عادتْ كرومُ الصبرِ جتُ

فجدْ من ثغركَ الورديِّ بُرءاً ... لروحيَ إنّ حبّي فيكَ يُخلقْ

فها للباب قد صرنا نروّي ... أحاديثَ الهوى وجداً تدفّقْ

فقبّلْ بابَ بيتكَ إذ تواسي ... فؤاديَ كي يصيرَ بها مرتّقْ

وقلْ قد عدتُ كي نحيا سويّاً ... ونشربَ بالهوى خمراً معتّقْ

؟  قْ فذاكَ سالمنا نهديه حلماً ... فهل تسعى بقربكَ كي يُحقّ

قصيدة 

@5ñ€a@‚Îä◊ @Újn»€a@ÜœÎ@›j‘néÌ@Î¸Ü‰Ωa
ÚçÜ‘Ωa@ÚÓçbj»€a



نوفا عماد: صوت غنائي تميز باألصالة والمحافظة على التراث الموسيقي

@Ú‹Ó‹u@Úiä�‡‹€@HÜÓ€Î@bÌI@ÚÓ‰Àc@ÜÓ»m@bËmÏñi
bËˆb‰À@Âfl@‚b«@Úˆbfl@Ü»i@@ÚÓ”aä»€a

ــة  ــوت الفنان ــد بص ــجيل جدي وبتس
ــجي  ــذا الصوت الش ــاد) ه ــا عم (نوف
ــيراك  ش ــان  الفن ــع  وبتوزي ــاحر   الس
ــيان مع فيديو كليب من اخراج  تاتوس
نايري عماد بهجت. وتقول (نوفا عماد) 
ــل  ــة بالتواص ــا اخلاص ــر صفحته عب
ــة في  ــود املبذول ــي: إن اجله االجتماع
ــود فردية خاصة  ــل هي جه هذا العم
بنا  وقمنا بها للمحافظة على اغنية 
ــا  تقدميه ــتطيع  لنس ــادرة  ن ــة  عراقي
للجمهور املتذوق بشكل حضاري دون 
ــة من أجل  ــة االصلي ــاس باالغني املس

ــاس. ألن  ــمعها الن ــا مجدداً لتس بثه
ــيقى العراقية التراثية تستحق  املوس
ــنعمل جاهدين للمضي مع  احلب، وس
فريق العمل وتشجيعكم لنا هو دعم 
ــل طريقنا للهدف  معنوي كبير لنكم
ــود.. والفنانة (نوفا عماد) صوت  املنش
ــة ومقيمة  ــز جذورها عراقي غنائي ممي
ــا الفنانة  ــاً مع والدته ــي كندا حالي ف
ــان) ووالدها   ــيتا هاكوبي ــة (س العراقي
ــت) ولها  ــي (عماد بهج ــرج العراق اخمل
ــري) تعمل في  ــمها (ناي ــقيقة اس ش
ــرت (نوفا)  ــد تأث ــراج... وق ــال اإلخ مج

ــيتا هاكوبيان) منذ  بصوت والدتها (س
ــوت املالئكي  ــقة للص ــر وعاش الصغ
ــد متكنت  ــمي وق ــروز) املوقع الرس (في
ــارح  ــى منصات املس ــور عل من الظه
ــا متتلك  ــور بجدارة النه ــة ظه العاملي
ــحر  ــا رخيما ومالئكيا. وكان لس صوت
حنجرتها األثر في التفاف اجلمهور لها 
ــي ذات الوقت كان لصوتها العراقي  وف
الدافئ الذي ورثته من حنجرة والدتها 
ــلوبها في الغناء وباشراف  ليكون أس
ــن والدتها.. ومن أغنياتها.. على بالي  م
عبرت (مع فريق جوي فيوشن)، مشاعر 
(مع دي جي داني جي)، حلوى الصحراء 
(مع الفنان ارابيسك) ٢٠٠٧، ديفيرنتي 
ــان بروجكت)  ــع الفريق العاملي غوت (م
ــم آخر  ــدي ٢٠٠٨، حل ــب االب ٢٠٠٧، احل
ــالح) ٢٠٠٩، ويختفي  ــي ص ــع دي ج (م
ــب (مع  ــة احل ــان) ٢٠٠٩، قافل ــع د. م (م
ــك) ٢٠١٠، حلظة زمان،  ــان ارابيس الفن
ــا األول ٢٠١٠،  ــن البومه ــة م أول اغني
غربة، ٢٠١٣، االغنية األولى من االلبوم 
ــوان.  العن ــس  نف ــل  يحم ــذي  ال األول 
ــي تعاون مع  ــنغل ف صدرت االغنية س
ــام  ــار حس الفنان العراقي القدير بش
ــة ٢٠١٣ وليلى -  ــزاوي وأغاني كلم الع

ــاق – ٢٠١٤ وديليمان  ٢٠١٤ - ومن االعم
ــا، خايف عليه  ــن البوماته – ٢٠١٥ وم
ــنوات  ــام  ٢٠١٧: الذي أنتج بعد ٥ س ع
ــل وهو من انتاج نوفا  ونصف من العم
ــركة  ــاد اخلاص، وقامت بتوزيعه ش عم
ــط  ــرق األوس ــال ميوزك الش يونيفرس
ــن االلبوم ٩  ــا  ويتضم ــمال افريقي وش
ــة العربية ،  ــا باللغ ــي، ثمان منه اغان
وواحدة بالفرنسية. مت تسجيل «خايف 
ــزاء مختلفة من العالم  عليه» في أج

ــا وبراغ  ــان ومصر وفرنس كاألردن ولبن
وكندا وأمريكا. وبضم  أغاني - يا طير– 
ــف  كلمات محمد الغريب، احلان يوس
ــات ضياء  ــل ونهار  - كلم ــاس ــ لي عب
ـ  قررت انساك-  ــى، احلان حسنـ  عيس
ــرمد  ــات ذوالفقار حجاز، احلان س كلم
ــرف  ــها – كلمات مش احلداد ــ  اطنش
العتابي ، احلان حامت منصور ، ــ خايف 
ــياع  ــن ش ــه – كلمات عبد احلس علي
ــبلي ــ هاي  احملمداوي، احلان طارق الش

العراقية – كلمات إبراهيم عبد امللك، 
ــوار –  ــا عماد  ـــ خلف االس احلان نوف
ــاد، احلان ايلي معلوف   كلمات نوفا عم
ــح الكويتي  ــد – احلان صال ــا ولي ـــ  ي ــ
ــي) ــ اغنية االمل –  (من التراث العراق
ــيلجيك، احلان،  ــي كراس ناتال كلمات 
ــالم  ــالت، االف ــي املسلس ــاركت ف وش
ــا الغنائي،  ــأداء صوته ــرحيات ب واملس
سوق اخلميس (أداء غنائي لفلم قصير) 
ــدي (اداء  ــالذ الكن ــل امل ٢٠٠٨- مسلس
ــي اخلاصة  ــل واالغان ــيقى التايت موس
ــزاء  االج  - ــة)  التصويري ــيقى  باملوس
ــو - مهرجان  ــزي، آن ــالذ باالنكلي ٣و٤ امل
ــان - األردن ٢٠١٠-  ــر - عم ــرح احل املس
ــبع  الس ــل  اخلامسةومسلس ــدورة  ال
وصايا(اداء االغاني اخلاصة باملوسيقى 
ــبق  ــان ٢٠١٤، وس ــه) - رمض التصويري
ــون لها  ــاد) أن يك ــة (نوفا عم للمطرب
ــد عام  ــف بع ــرأة تق ــرف كاول ام الش
ــرح بابل األثري  ٢٠٠٣ لتغني على مس
ــذ ثمانية أعوام مضت وبذلك العام  من
حققت حلم طفولتها  بان تغني على 
املسرح البابلي وفي ذات الوقت حتتفل 
هذا العام ٢٠١٩ مبقر إقامتها بانضمام 

بابل الى الئحة التراث العاملي.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

@bËn€Ï–ü@·‹y@o‘‘y
@ÄäéΩa@Û‹«@?Ãm@Êdi
@aàÁ@›–nzn€@Ô‹ibj€a
@ä‘fl@ø@RPQY@‚b»€a
@‚b‡ö„bi@bËnflb”g
@Úzˆ¸@µg@›ibi
ÔΩb»€a@ta6€a

 املطربة نوفا عماد تعيش حالياً في (كندا) من جذور عراقية أصيلة هي ابنة املطربة (سيتا هاكوبيان) العراقية األرمنية التي قدمت من منطقة 
ــا بجدارة  المتالكها  ــقت طريقه ــعة حلالوة الصوت واألداء وش ــهرة واس ــبت ش اجلنينة بالبصرة وبدأت الغناء عام ١٩٦٨ واكتس
ــفر) و(دارالزمان) و(ما أندل دلوني).. أما والدها فهو اخملرج  ــهر أغنياتها (دروب الس الصوت املالئكي حتى لقبت بـ(فيروز العراق) وأش
ــني العراقيني. ومن اصول كلدانية وله  ــت املولود في مدينة كركوك بدأ العمل بعام ١٩٦٨ ومن أهم وابرز اخملرج ــر عماد بهج الكبي
من  االعمال املنوعات واملسلسالت الدرامية والتمثيليات الكثيرة.. وتطل هذه االبنة (نوفا) على اجلمهور من جديد لتعود بنادرة من نوادر التراث 

العراقي أغنية (يا وليد) للمطربة جليلة العراقية (أم سامي) التي تعتبر أول صوت غنائي ظهر على الساحة الغنائية والتي مت تسجيلها 
عام ١٩١٩ لتظهر مجدداً بعد ١٠٠ عام..

متابعة / البينة اجلديدة
جنحت الفنانة سمية اخلشاب 
ــيطرة على  ــتعادة الس في اس
ــودة  للع ــعي  والس ــا  حياته
ــن بابه  ــل التمثيل م ــى عام ال
ــة  ــد االزم ــك بع ــض، وذل العري
الصحية ومعاناتها من طالقها 
من الفنان أحمد سعد. ونشرت 
ــابها  الفنانة املصرية عبر حس
على تطبيق انستغرام مقاطع 
فيديو مع جمهورها في املغرب، 
ــان  ــي مهرج ــا ف ــد تكرميه بع
ــة  مبدين ــاطئ»  الش ــينما  «س
ــرت  وظه ــة،  املغربي ــورة  هره

ــاح  ــة االرتي ــي غاي ــه ف خالل
ــت  وحرص ــعادة،  والس

ــتجابة  االس ــى  عل
محبيها  ــات  لرغب
الصور  ــاط  بالتق

ــم كثرة  رغ ــة معهم  التذكاري
عددهم، بينما أشاد متابعوها 
ــا معهم. من  ــن تعامله بحس
ــداول رواد مواقع  ــة ثانية، ت جه
ــي مقطع  ــل االجتماع التواص
ــن مقابلة  ــاب م فيديو للخش
ــا  ــل فيالته ــن داخ ــة م اعالمي
ــتعرضت  الكبيرة اخلاصة. واس
ــرار  واالس الضخمة  حديقتها 
ــجرة  ــه لها، من ش ــي حتمل الت
ــة املاء وصوال  الليمون الى برك
ــجار،  ــي االش ــورود وباق ــى ال ال
ــاح  االرتي ــة  غاي ــي  ف ــت  وكان
ــدة انها جتيد  ــعادة، مؤك والس
ــن  م ــا  النه ــباحة  الس
االسكندرية ولكنها 
ــكل  ال تعوم بش
ــي  ف ــي  يوم

ــبحها  مس
اخلاص.

@lbí®a@ÚÓ8
@b:å‰fl@ûä»ném

·Çö€a
البينة اجلديدة / علي شريف

ــة بالتعاون مع  ــة أبجد الثقافي ــف بيت الفيلم التابع ملؤسس ضي
البيت الثقافي البابلي الفنان واخملرج السينمائي سعد العصامي 
ــينمائية) مع  ــن (جتربته الس ــينمائية للحديث ع ــة س ــي جلس ف
ــد الثقافية.  ــة أبج ــيخ نويل) في قاعة مؤسس ــرض فيلم (الش ع
ــينمائية في  ــينمائي العصامي عن جتربته الس ــدث اخملرج الس وحت
ــارك في  ــالم ومنها فيلم (الفرصة) إنتاج ٢٠١٥ وقد ش صناعة األف
ــينمائيا وهويروي أحداث االنتفاضة الشعبانية  ثالثني مهرجانا س
ــة لطفلة صغيرة  ــي قصة حقيقي ــة العطور) ويحك ــم (بائع وفيل

ــع البخور لتعيل جدتها ثم ترحل ضحية انفجار إرهابي وفيلم  تبي
(الشيخ نويل) الذي أنتجه عام ٢٠١٧ ثم عرض فيلم (الشيخ نويل) 
ــد اهللا الغريب والطفلة  ــاكر والطفل عب ــو من متثيل صاحب ش وه
ــم على عدة  ــي وحاز الفيل ــعد العصام ــوراء بهجت وإخراج س ح
جوائز دولية وشارك في (٣٥) مهرجانا سينمائيا. وشهدت اجللسة 
ــر بيت الفلم اخملرج ذو الفقار املطيري مداخالت من  التي أدارها مدي
ــة كرم مدير البيت الثقافي  مثقفي وفناني بابل. وفي ختام اجللس
البابلي الشاعر والقاص علي السباك اخملرج سعد العصامي بدرع 

اإلبداع والتميز.

Ôflbñ»€a@Ü»ç@Ôˆb‡‰Óé€a@xäÇΩa@—�ÓöÌ@·‹Ó–€a@oÓi

البينة اجلديدة / ليلى مراد 
ــاركة في جائزة  ــن العرب للمش ــو احتاد املصوري يدع
ــان الفوتوغرافية  ــد ال نهي ــن زاي ــيخ منصور ب الش
ــروط واحكام  للجواد العربي ٢٠١٩. لالطالع على ش

اجلائزة وحتميل الصور:
ــان  نهي آل  ــد  زاي ــن  ب ــور  منص ــيخ  الش ــزة  جائ  -١
ــع  ــة جلمي ــي مفتوح ــواد العرب ــة للج الفوتوغرافي

املصورين العرب داخل الوطن العربي وفي املهجر.
٢- يحق للمتقدم املشاركة بثالثة اعمال لكل محور 

من محوري املسابقة.
ــن قبل جلنة  ــن باجلوائز م ــار الفائزي ــيتم اختي ٣- س
حتكيم تضم مصورين وفنانني عربا ذوي كفاءة وخبرة 
ــا. باالضافة خملتصني  ــول وفعاالياته ــي تصوير اخلي ف
ــيتم  ــالالت اخليول العربية االصيلة، وس وخبراء بس
ــد انتهاء من عملية  ــماء احملكمني بع االعالن عن اس

التحكيم حفاظا على نزاهة ومجريات التحكيم.
ــة او  ــه، ملون ــدم باعمال ــارك ان يتق ــق للمش ٤- يح
ــة او  ــور املطبوع ــل الص ــود، وال تقب ــض واالس باالبي

املأخوذة بالهاتف احملمول.
ــموح  ٥- يجوز تعديل الصور رقميا ضمن احلدود املس

بها والتي ال متس من مصداقية واصالة الصورة.
ــب أن تقدم جميع الصور بجودة ال يقل طرفها  ٦- يج

االقصر عن ٣٠٠٠ بكسل.
٧- سيتم رفض االعمال التي فازت في هذه اجلائزة او 

في االعوام السابقة.
ــاً وتواقيع  ــور التي تتضمن نصوص ــن تقبل الص ٨- ل

ورموز وإطار.
ــور  ــه للص ــزة مبلكيت ــور إلدارة اجلائ ــد املص ٩- يتعه

ــت  ــي ال يثب ــور الت ــان الص ــيتم حرم ــة، وس املقدم
ملكيتها من املشاركة أو الفوز في هذه اجلائزة.

ــزة طلب امللف  ــة للجائ ــق اللجنة الفني ــن ح ١٠- م
ــت ملراحل متقدمة. ويحق  األصلي للصور التي وصل
ــت أصالتها  ــي لم تثب ــتبعاد الصور الت ــة اس للجن

وملكيتها.
ــتخدام الصور  ــق إلدارة اجلائزة التصرف واس ١١- يح
ــوراتها  ــا او منش ــع معارضه ــي جمي ــاركة ف املش
ــزءا من  ــال املقدمة ج ــد االعم ــا تع ــا، كم واعالناته

ارشيف هذه اجلائزة.
ــاركة التلتزم  ــة املنظمة حق رفض أي مش ١٢- للجن

بالقواعد والشروط املوضوعة.
ــتقبال املشاركات هو الساعة  ١٣- اقصى موعد الس
الثانية عشرة بتوقيت دولة االمارات العربية املتحدة 

في ٢٠١٩/٠٩/١٣ من دون اي متديد يُذكر.
ــاركني في اكثر من جائزة  ــي حال فوز احد املش ١٤- ف
في هذه املسابقة سيتم منحه اجلائزة االكبر فقط. 
ــا الفوتوغرافيني لإلطالع على  ودعوة كافة مصورين
ــن التفاصيل  ــاركة وللمزيد م ــور: للمش هذا املنش

يرجى زيارة موقع اجلائزة.

@ÊbÓË„@fie@ÜÌaã@Âi@âÏñ‰fl@ÉÓí€a@Òåˆbu
Ôiä»€a@ÖaÏv‹€@ÚÓœaäÀÏmÏ–€a

حسني الزخت / السماوة
ــرح املثنى  ــم مؤخرا فعاليات مهرجان مس اختت
ــبابية  ــة ثقافة الش ــة جملموع ــخته الثالث بنس
ــدأ احلفل  ــي كبير، حيث ب ــي وثقاف وبحضور فن
ــورة  ــن ثم قراءة س ــي وم ــيد الوطن ــزف النش بع
ــودة  ــا انش ــهداء تاله ــى ارواح الش ــة عل الفاحت
ــا جمع  ــارك به ــبابية ش ــة الش ــة ثقاف جملموع
ــا اعقبها تكرمي  ــني، فيم ــبابي من كال اجلنس ش
ــباب وفناني  ــن ش ــة مقدمة م ــس، اجملموع لرئي
ــا القى ابو  ــي ابو تراب، وبعده ــة للفنان عل ثقاف
ــراب كلمة مقتضبة  رحب بها باللجنة احلكم  ت
ــدأ افتتاح  ــن للجميع ب ــور الكرمي وليعل وباحلض
ــرحيات التي مت  ــى املس ــت اول ــات، وكان الفعالي

ــرحية (ابطال) من إخراج الفنان  عرضها هي مس
ــكري، ليكون  ــني الش ــاب غياث الدين حس الش
ــوع وتصفيق حار ملا قدموه،  ختام اليوم االول دم
واجلدير بالذكر ان املهرجان استمر ملدة ثالثة ايام 

في عروضه املسرحية.

Û‰rΩa@Ääéfl@ÊbuäËfl@pbÓ€b»œ@‚bnnÅa
ÚÓibjí€a@Úœb‘q@Ú«Ï‡1@Úr€br€a@ÈnÇé‰i

متابعة / البينة اجلديدة
ــبب  ــيري عادل في تصريح أن الس ــدر مقرب من الفنانة ش أكد مص
ــتمرار  ــعود هو إصرارها على اإلس احلقيقي وراء طالقها من معز مس
ــال التمثيل، بينما كان يرغب في تفرغها حلياتها العائلية وعدم  مبج
املشاركة بأي أعمال فنية. وقد تلقت شيري عادل طوال فترة زواجها، 
والتي لم تتجاوز العام الواحد عدداً من العروض الفنية لكن في كل 
ــررت في النهاية إختيار  ــرة كان يقنعها زوجها باإلعتذار، إال أنها ق م
ــا ولم جتد  ــر يحدث بينهم ــي وجهات النظ ــدأ اخلالف ف ــل فب التمثي
ــوى الطالق. شيري أعلنت طالقها من خالل حسابها على  أمامها س
ــبوك، وأكد املقربون منها أن اإلنفصال وقع منذ شهرين،  موقع فايس

ولكن شيري حتتفظ بصداقتها مبعز والطالق حدث بدون مشاكل.

_fiÖb«@7ë@÷˝ü@ıaâÎ@Ô‘Ó‘ßa@kjé€a@bfl
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(مقتبس حكم)
بناًء على ما جاء بمقتبس الحكم ذي العدد ٢٩٩١/ج/٢٠١٨ َّـ ٢٠١٨/١٢/١٢ 
ــوارد الينا بكتاب محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ/ اِّـنطقة الثالثة اِّـرقم ٩٩٤٧  ال
ــت اِّـحكمة اعاله على اِّـدان ن.ع  ــق منها صورة فقد حكم َّـ ٢٠١٨/١٢/١٦ اِّـرف
(ذو الفقار علي عبد الحسني مالك كمونه) تولد ١٩٧٥ بغداد، اسم االم (امل محمد 

الحسني) الساكن محافظة كربالء / الهندية/ حي اِّـصطفى فقد تقرر اآلتي: 
ــتناداً ألحكام اِّـادة (٣٢/اوال) من ق.ع.د رقم  ــت سنوات) اس ــجن ِّـدة (٦) (س ١. الس
ــنة ٢٠٠٨ اِّـعدل الختالسه الهوية العسكرية اِّـرقمة (١٤١٥٣٣٩) وباج  ١٤ لس

دخول مجمع كلية الشرطة التي استصحبها اثناء غيابه.
ــار عراقي عن قيمة  ــمائة دين ــبعة آالف وخمس ٢. تضمينه مبلغ قدره (٧,٥٠٠) س

الهوية العسكرية اِّـختلسة والباج اِّـشار اليها اعاله.
ــتنادا الحكام اِّـادة (٣٢/ ثانيا) ق.ع.د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل وحسب  ٣. اس

تسعرية وزارة الداخلية على ان تستحصل منه بالطرق التنفيذية.
٤. طرده من الخدمة َّـ قوى االمن الداخلي استنادا الحكام اِّـادة (٣٨/ ثانيا) ق.ع.د 

رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل.
٥. اعتبار جريمته مخلة بالشرف استنادا الحكام الفقرة (٢١/أ-٦) رقم ١١١ لسنة 

١٩٦٩ اِّـعدل.
٦. تعميم اوصاف الهوية العسكرية والباج اعاله وفق القانون.

ــة القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم  ٧. اعطاء اِّـوظفني العموميني صالحي
الصادر َّـ حقه استنادا الحكام اِّـادة (٦٩/ ثانيا) ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.

٨. الزام اِّـواطنني باالخبار عن محل اختفاء اِّـدان استنادا الحكام اِّـادة (٦٩/ ثالثا) 
من ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.

٩. حجز امواله اِّـنقولة وغري اِّـنقولة استنادا الحكام اِّـادة (٦٩/ ثالثا) من ق.أ.د رقم 
١٧ لسنة ٢٠٠٨.

لواء الشرطة 
عميد كلية الشرطة
/ آب / ٢٠١٩

(مقتبس حكم)
ــدد ٢٢٠/ج/٢٠١٩ َّـ ٢٠١٩/٢/٧  ــاء بمقتبس الحكم ذي الع ــاًء على ما ج بن
ــة الثالثة اِّـرقم  ــي االوُّـ/ اِّـنطق ــن الداخل ــاب محكمة قوى االم ــوارد الينا بكت ال
ــر نجم العبيدي)  ــد عادل كم ــق ن.ع ( مهن ــادر بح ١٢١٥ َّـ ٢٠١٩/٢/١٢ الص
ــيخ  ــاكن بغداد / باب الش ــم االم (لطيفه عزيز صالح) الس تولد ١٩٨١ بغداد، اس

(م/١٢٥) (ز/٤٠) (د/٣٤) اِّـنسوب اُّـ هذه العمادة تقرر اآلتي:- 
ــتنادا الحكام اِّـادة (٣٢/اوال) من ق.ع.د  ــنوات) اس ــت س ــجن ِّـدة (٦) (س ١. الس
ــرطة التي  ــه باج دخول مجمع كلية الش ــنة ٢٠٠٨ اِّـعدل الختالس رقم ١٤ لس

استصحبها اثناء غيابه.
ــمائة دينار عراقي عن قيمة الباج  ــه مبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمس ٢. تضمين
ــار اليه اعاله استنادا الحكام اِّـادة (٣٢/ ثانيا) ق.ع.د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨  اِّـش
اِّـعدل وحسب تسعرية وزارة الداخلية على ان تستحصل منه بالطرق التنفيذية.

ــتنادا الحكام اِّـادة (٣٨/ اوال/أ)  ــرده من الخدمة َّـ قوى االمن الداخلي اس ٣. ط
ق.ع.د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل.

ــرة (٢١/أ-٦) رقم ١١١  ــتنادا الحكام الفق ــرف اس ٤. اعتبار جريمته مخلة بالش
لسنة ١٩٦٩ اِّـعدل.

٥. تعميم أوصاف الباج اعاله وفق القانون.
٦. اعطاء اِّـوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 

الصادر َّـ حقه استنادا الحكام اِّـادة (٦٩/ ثانيا) ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
ــتنادا الحكام اِّـادة (٦٩/  ــن محل اختفاء اِّـدان اس ــزام اِّـواطنني باالخبار ع ٧. ال

ثالثا) من ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
ــتنادا الحكام اِّـادة (٦٩/ رابعا) من ق.أ.د  ٨. حجز امواله اِّـنقولة وغري اِّـنقولة اس

رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
لواء الشرطة 
عميد كلية الشرطة 
/ آب / ٢٠١٩

إعالن مناقصة رقم (١) لسنة ٢٠١٩

ــرة/ تقاطع التجاري عن  ــل البحري الكائنة َّـ محافظة البص ــركة العامة للنق تعلن الش
ــي النهري) عدد (٨) متعددة  ــاحلية لنقل الركاب (التاكس رغبتها بتجهيز زوارق نهرية س
ــتنادا اُّـ تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة  ــلوب اِّـناقصة اس االحجام وباس
٢٠١٤. فعلى الشركات العراقية والعربية واالجنبية ذات االختصاص تقديم عروضهم 
بعد االطالع على شروط اِّـناقصة وانواع ومواصفات الزوارق التي يمكن الحصول عليها 
ــركة بغداد لقاء مبلغ  ــعبة اِّـالية َّـ فرع الش ــركة او الش ــم اِّـالي َّـ مقر الش من القس
قدره (٥٠٠,٠٠٠ الف دينار) فقط خمسمائة الف دينار عراقي ال غريها غري قابل للرد 
ــمية ويتحمل من ترسو  ــر االعالن َّـ الجريدة الرس وخالل مدة (٣٠ يوما) من تاريخ نش
ــلم اُّـ لجنة  ــر االعالن على ان تقدم العروض بظرف مغلق تس ــه اِّـناقصة اجور نش علي
فتح العطاءات َّـ مقر الشركة او لجنة استالم العطاءات اِّـخولة َّـ فرع الشركة بغداد 

يرفق به ما يلي:ـ
١- شهادة تأسيس الشركة، عقد التأسيس، النظام الداخلي للشركة او اية وثائق تثبت 
ــركات العربية واالجنبية مصدقة من قبل الجهات  ــركة بشكل قانوني والش تسجيل الش

اِّـختصة.
٢- ان يشتمل العرض (العرض الفني والتجاري معزز باِّـخططات واِّـرتسمات).

٣- براءة ذمة من الضريبة للشركات العراقية.
٤- اِّـستمسكات الشخصية للمدير اِّـفوض للشركة.
٥- االعمال اِّـماثلة وما يثبت القدرة اِّـالية للشركة.

٦- كافة اِّـتطلبات التي تضمنتها شروط اِّـشاركة (التندر).
٧- وصل شراء شروط اِّـناقصة ووصل التأمينات االولية.

* تكون اِّـراجعة للحصول على شروط اِّـناقصة وتقديم العطاءات من قبل اِّـدير اِّـفوض 
او من يخوله بموجب كتاب رسمي.

للمزيد من اِّـعلومات واالستفسارات االتصال على االرقام التالية: ٠٧٧١٠٨٨٣٤٤٤ 
٠٧٨٠١٠١٨٨٧٧ /

اِّـدير العام ورئيس مجلس االدارة

العدد: ٩٣٣٣
التاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٠

العدد: ٩٣٧٤
التاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٠

م/ إنذار
اُّـ / الفالح اِّـرتحل

(سعدون مطر حسني)
ــة  ــن األرض اِّـوزع ــك ع ــراً الرتحال نظ
ــة ٣٩ دونم ضمن اراضي  عليكم والبالغ
ــة   محريج  \١ ــة  مقاطع  ١\١ ــلف  الس
ــم ٤٨٨٠  ــرار التوزيع اِّـرق ــب ق بموج
ــق  وف ــربم  واِّـ  ٢٦\١٢\١٩٧٦ َّـ 
القانون ١١٧ لسنة ١٩٧٠ لذا ننذركم 
ــتغالل  ــكن واالس العودة والس ــوب  بوج
ــر  ــام من تاريخ نش ــرتة ١٠ أي ــالل ف وخ
ــم الغاء التوزيع  هذا االنذار وبخالفه يت
ــرتداد االرض وتأجريها وفق  عليكم واس

الضوابط والتعليمات.
م ر مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني

مدير زراعة محافظة واسط

الشركة العامة لتسويق األدوية واِّـستلزمات الطبية

إعــــــــــــــالن

ــويق االدوية واِّـستلزمات  ــركة العامة لتس تعلن الش
ــم (١) للمناقصة اِّـرقمة  ــالن ملحق رق الطبية عن اع
(94/2019/26) والذي يتضمن تمديد غلق اِّـناقصة 

آنفاً والذي تم االعالن عنها على موقعنا:ـ
 www.Kimadia.iq

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد: ٨٧٣٧
التاريخ: ٢٠١٩/٧/٢٩

إعــــــــــــالن
ــماعيل)  ــني حمد اس قدم اِّـواطن (رعد حس
ــب) وجعله  ــه لتبديل (لق ــجيل لقب طلباً لتس
ــجي) فعلى من لديه  (العزاوي) بدالً من (االش
اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل خمسة 
ــر وبعكسه سوف  ــر يوما من تاريخ النش عش
تنظر هذه اِّـديرية بطلبه استنادا اُّـ احكام 
ــون البطاقة الوطنية رقم  اِّـادة (٢٢) من قان

(٣) لسنة ٢٠١٦ اِّـعدل.. مع التقدير.
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
اِّـدير العام /وكالة
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أسباب األكزيما ومهيجاتها 
ــبب الرئيسي في اإلصابة  يعود الس
ــة وراثيّة  ــا إلى عوامل جينيّ باألكزمي
تسبب فرط التحسس اجللدي الذي 
ينتج عن عدة عوامل مهيّجة. حيث 
ــة لإلصابة به  ــض عرض ــون املري يك
ــن مصاباً  ــد الوالدي ــر إذا كان أح أكث
ــر  ــج غي ــبب تهي ــدث بس ــه، ويح ب
ــاز املناعة،  ــي ومبالغ فيه جله طبيع
ــا يتفاعل  ــض املصاب باألكزمي فاملري
ــاه ما  ــغ بها جت ــورة مبال ــده بص جل
ــة  ــواد اخلارجي ــن امل ــه م ــرّض ل يتع
ــا  ــدوش. أم ــة واخل ــبب باحلك فيتس
ــؤدّي إلى  ــن أن ت ــي ميك ــل الت العوام
ة هي:  ــدوث احلكّ ــج األكزميا وح تهي
ــة املهيجة،  ــواد الكيميائي بعض امل
ــف  ــواد التنظي ــون، وم ــل الصاب مث
مات، وقد تختلف من شخص  واملُعقّ
آلخر. العوامل البيئية اخملتلفة مثل 
ــرارة العالية وقلة  ــاخ واحل ــر املن تغي
والتعرق. بعض مستفزات  الرطوبة، 
ــة مثل حبوب اللّقاح، أو لعاب  املناع
احليوانات، وعث املنازل، وبعض أنواع 
األقمشة. بعض أنواع اجلراثيم مثل 
ــات.  الفطريات والبكتيريا والفيروس
ــية  ــة مثيرة احلساس ــض األغذي بع
ــض  ــة والبي ــات اللبني ــل املنتج مث
ــس معروفاً  ــرات. التوتر، ولي واملكس
ــم بالتحديد،  ــط بينه ــو الراب ــا ه م

ــن يعانون من األكزميا  لكن العديد مم
ــد التعرض  ــوءاً بع يزداد وضعهم س
ــرات  التغي ــر.  وتوت ــات  لضغوط
ــان  اإلنس ــم  ــي جس ــة ف الهرموني
ــراض  ــدة أع ــادة ح ــي زي ــاعد ف تس

األكزميا.
االعراض

ــة باألكزميا  ــراض اإلصاب ــف أع تختل
ــخصٍ وآخر، إال أن هنالك  بني كل ش
بعض األعراض املوحدة التي يشترك 
بها أغلب املرضى وهي جفاف اجللد 
ــة وجود بقع  ــراره، مع احتمالي واحم
ــى اجللد أيضاً. واألكزميا  متهيجة عل
ــم  ــار إليها أحيانا باس هي التي يش
ــى الطفح)،  ــة التي تتحول ال (احلك
فبسبب احلكة حتدث خدوش تعمل 

ــدي الذي  ــار الطفح اجلل ــى إظه عل
ــدوره يعمل على زيادة احلكة فتزيد  ب
ــح وهكذا.  ــر الطف ــدوش فيظه اخل
ــدث األكزميا في أي جزء من أجزاء  وحت
اجللد ولكن في الغالب ما تكون عند 

ــن لدى األطفال الرضع  اجلبني واخلدي
ــواعد والسيقان،  باإلضافة إلى الس
ا عند األطفال  وفروة الرّأس والرّقبة. أمّ
والبالغني، فعادة ما تكون في الوجه 
ــني، والرّكبتني،  والعنق وداخل املرفق
ــا مصيران  ــني. واألكزميا له والكاحل
ــف  أن جت أو  ــةً  رطب ــح  تصب أن  ــا  إم
باإلضافة  ــراراً،  احم وتزيد  ــر  وتتقش
ــة جتعل اجللد  ــى أن اخلدوش املزمن إل
ــن أيضاً  ، ومن املمك ــماكةً ــر س أكث
ــات بكتيرية  ــب اجللد التهاب أن يصي
ــبب األلم  ــق األكزميا فتس في مناط

الشديد والتقيّح.
العالج

الهدف من عالج اإلكزميا هو تخفيف 
ة  ــا، إذ إن احلكّ ــة أو منعها متام احلكّ

املتواصلة قد تؤدي إلى التهاب اجللد. 
ــرة جيداً هي العنصر  العناية بالبش
ــى  عل ــيطرة  الس ــي  ف ــي  األساس
ــبة لبعض مرضى  ــا، وبالنس األكزمي
ــإن تعديل روتني  ــا املعتدلة، ف األكزمي

العناية بالبشرة، وتعديل منط احلياة 
ــا هو مطلوب لعالج  قد يكون كل م
األكزميا. األشخاص الذين يعانون من 
ــد يحتاجون  ــدة ق األكزميا األكثر ش
ــيطرة على  ــاول األدوية للس ــى تن إل
ــاليب عالج  ــم. وتتعدد أس أعراضه

األكزميا، وهي كما يلي: 
ــتخدام  اس ــة:  الالدوائي ــات  العالج
الصابون املرطب. االبتعاد عن التوتر 
ــتحمام القصير مبياه  ــق. االس والقل
ــرارة أو  ــديدة احل ــة فال تكون ش دافئ
ــتخدام مرطبات اجلو في  البرودة. اس

املنزل. 
ــم  مراه ــة:  الدوائي ــات  العالج
ــطحية.  الس ــزون  الهيدروكورتي
مضادات الهستامني. أدوية مثبطات 

وال  ــتيرويد  والكورتيكوس ــة  املناع
ــة طبية. عالج  ــتخدم إال بوصف تس
ــعة فوق  ــات األش ــن طريق جلس ع

البنفسجة للحاالت الشديدة. 
الوقاية

ن  ــراءات التي متكّ ــض اإلج هناك بع
ــن حدة  ــف م ــن التخفي ــاب م املص
أعراض األكزميا أو حتّى منعها وهي: 

ترطيب اجللد باستمرار ومنع جفافه 
ة في فصل الشتاء، فهو يكون  خاصّ
ــح  وينص ــاف،  للجف ــة  عرض ــر  أكث
ــم  للجس ــتخدام كرمي مرطب  باس

بعد كل استحمام، وترطيب اليدين 
التعرّض  ــب  ــتمر. جتنّ ــكل مس بش
والتوتر، وتعلم  ــيّة  النفس للضغط 

ــب  ــوط، والتغل ــة إدارة الضغ كيفيّ
ــات  لبيئ ــرّض  التع ــب  جتنّ ــا.  عليه
مختلفة من درجات احلرارة، كاخلروج 
ــة دافئة  ــتاء من غرف في فصل الش

ــرة، وكذلك التغيّرات  للخارج مباش
ــتحمام مباء  في درجة الرطوبة. االس
ــة اجللد.  ــاظ على رطوب دافئ للحف
ــد التعامل مع  ــازات عن ــداء القف ارت
ــواد التنظيف  ــواد اخملتلفة مثل م امل
ــوع صابون  ــة. التعرّف على ن املنزليّ
ــس  التحسّ ــبّب  يس ال  ــب  مناس
ــره.  دون غي ــتخدامه  باس ــزام  وااللت
ــس قطنيّة، وجتنّب ارتداء  ارتداء مالب
ــة  الصناعيّ ــة  واألقمش ــوف،  الص
ــنة. االنتباه على نوع الطعام  اخلش
ــة  ــتثارة اجللديّ ــبب االس ــذي يس ال

وجتنبه.

دكتوراه احياء مجهرية طبية
كلية الطب – جامعة بابل
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لون حوالي عشرين باملئة من مجموع  األكزميا من األمراض اجللديّة املنتشرة حيث إنّ املصابني بها يشكّ
ولألكزميا عدة مسميّات وهي  وراثيّة،  بالغالب ألسباب  تعود  والتي  األخرى،  اجللديّة  باألمراض  املصابني 
التهاب اجللد التاتبي Atopic (يتعلق بفرط التحسس) والربو اجللدي الذى يظهر على شكل التهاب في 
اجللد ويالحظ الشخص املصاب به احمرارا وانتفاخا في اجللد مع الشعور باجلفاف واحلكة وهو يصيب 
واملرفقني وغيرهم ولكنة مرض  الركبة  والقدمني وكذلك  واليدين  الوجه  مناطق عدة فى اجلسم مثل 

. جلدي غير معدٍ

د.نزار علي شريف

متابعة / البينة الجديدة
ــخص الذي يعاني من غيبوبة او بعد  ــاء البارد على الش -  رش امل

الفجيعة طريقة خاطئة جدا قد تودي بحياة املصاب. 
ــح  ــرات من ماء احلنفية او مس ــة رش قط ــة الصحيح - الطريق

الوجه مسح خفيفا وبعد ذلك رفع رجل الشخص إال اعلى. 
ــرغ نقوم بضرب املصاب  ــمى الش - في حالة اإلختناق او ما يس
ــع منعا باتا تنفيذ هذه احلركة النها تعمل  بقوة على الظهر مين
ــرة قلبية في  ــبب امراضا كثي ــاء عضلة القلب ويس ــى إرتخ عل

املستقبل. 
- الطريقة الصحيحة ضع يدك على آخر عظمة القص فوق فم 

املعدة متاما وقوم بالضغط والرفع لالعلى. 
ــى االعلى وهذي طريقة  ــاف نقوم برفع الراس إل ــي حالة الرع - ف
خاطئة جدا وقد تسبب خلطات دماغية او دخول الدم لتجاويف 

الداخلية. 
ــك اعلى  ــراس إلى االمام ومنس ــة جنعل ال ــة الصحيح - الطريق
ــا معقما  ــني لوقف تدفق الدم وناخذ شاش ــف ما بني العين االن
ــني او فيتامني C الفازلني يعمل كمادة عازلة  ونضع فيه إما فازل

واما الفيتامني يساعد في جتلط الدم. 
ــل ومعجون وكل  ــي حال احلروق نضع صلصة وماء ثلج وعس - ف
ــياء يتم  ــوع منعا باتا وضع مثل هذه االش ــكار املتداولة ممن االف
ــاء ويترك  ــط يعرض احلرق للم ــاء احلنفية فق ــعاف احلروق مب إس

ليجف ثم يلف بقطة قماش معقمة.
ــبورت  ــع القهوة او تنظيفها باإلس ــي حالة اجلروح يتم وض -  ف
ــي وليس داخلي يعمل  ــبورت معقم خارج طريقة خاطئة اإلس

على تهتك االنسجة وموت اخلاليا. 
- في حالة الفجيعة يتم صرف إبر الفجيعة التي هي عبارة عن 
ــة بإبعاد الفجيعة وال  ــر احلديد هذه اإلبرة ليس لها اي عالق قط
ــان بالبرص النها لم  تعطي اي نتيجة او تاثير فرمبا يصاب اإلنس

تعالج اجلهاز العصبي .
ــول عن  ــض بهذه احلالة إبرة فيتامني B١٢ فهو املس يعطى املري

اجلهاز العصبي وليس قطر احلديد. 
ــل ان تعطيه  ــام او مضغ الطعام قب ــس الطع ــوم االم بلح - تق
لطفل وهذه الطريقة خاطئة وتسبب تسوس االسنان والتهاب 
ــخص البالغ يتحوي على اكثر  اللوزتني وغيره الن فم االم او الش

من ١٥ نوعا من انواع البكتيرياء فتسبب للطفل املرض.

متابعة / البينة الجديدة
ــس التنفيدي ملوقع فيس بوك  ــر مارك زوكربيرج  هو املؤس يعتب
والذي يغزو العالم حاليا، و لكن ما ال يعلمه أغلب املستخدمني 
ــع فيس بوك فقد  ــل أن يقوم بإطالق موق ــارك زوكربيرج قب أن م
قام بإطالق موقع قبله أيضا احدث ضجة واسعة على مستوى 
ــائه  ــي كان يدرس بها. املوقع الذي قام بإنش ــة هارفرد الت جامع
 Facemash مارك زوكربيرج قبل فيس بوك كا يدعى فايس ماش
هو موقع للمنافسة، حيث كان يضع صور الفتيات في اجلامعة، 
فتاة مقابل فتاة ثم يطلب من الزائر للموقع أن يقوم بالتصويت 
ــاعتني  ــر املوقع في ظرف س ــارة. وقد انتش ــن الفتاة األكثر إث ع
بسرعة البرق ليصبح لديه أكثر من ٢٢ ألف زائر، و هو رقم كبير 
ــاعتني فقط. ومبا أن  ــة بعمر املوقع الذي ال يتجاوز س جدا مقارن
ــام باختراق قاعدة  ــاء موقعه ق ــارك زوكربيرج كي يقوم بانش م
ــن يتواجدون  ــى صور الفتيات الذي ــات اجلامعة ليحصل عل بيان
ــائه للموقع وايضا مت اغالق املوقع  بها فإنه تلقى إنذارا بعد انش

خملالفته السياسة.
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ــياء معينة عن  يقوم املرء، كل يوم، بأش
ــض هذه  ــم، لكن بع ــر عل ــد أو بغي قص
األشياء أو األنشطة اليومية التي نقوم 
ــم  ــي قد يضر اجلس ــكل روتين بها بش
وميكن أن تشكل مخاطر صحية. ووفقا 
ــطة اليومية  ــات، فإن هذه األنش لدراس
ــم  ــبب بإضعاف مناعة اجلس ــد تتس ق
على مدار فترة من الزمن، وقد تؤثر أيضا 
ــك، من  ــوم، لذل ــني األكل والن ــى روت عل
ــا وجتنبها.فيما يلي  الضروري أن نعرفه

بعض األشياء التي تضر باجلسم:ـ
ــط النوم أكثر من الالزم أو  ١. النوم: يرتب
ــب، فاإلفراط  ــدا بصحة القل القليل ج
في النوم يرتبط بصحة القلب السيئة 
ــة  ــنات، وفقا لدراس ــاء املس لدى النس
ــب األميركية. في  أجرتها جمعية القل
ــن النوم يزيد من  ــل، فإن احلرمان م املقاب
ــراض القلب أو الوفاة  خطر اإلصابة بأم

بنسبة ٤٨ في املئة.
ــت متأخر من  ــام في وق ــاول الطع ٢. تن
ــاء في وقت  الليل: إن تناول وجبة العش
متأخر من الليل سيزيد من احتمال زيادة 
ــرت عام ٢٠١١  ــة نش الوزن، وفقا لدراس
ــمنة». وخلصت نتائج  في مجلة «الس
ــعرات  ــة ذاتها إلى أن تناول الس الدراس
ــاعة ٨ مساء قد يزيد  احلرارية بعد الس
من خطر السمنة، لذلك، ينصح بتناول 

العشاء في الوقت احملدد.
٣. اجللوس طوال اليوم: تتطلب الوظائف 
ــة، على وجه اخلصوص، اجللوس  املكتبي
ــاعات عديدة، وهو األمر  طوال اليوم لس
الذي يضر بالصحة بحسب ما كشفت 
ــرت إحدى  ــة. فقد أظه ــات علمي دراس
ــرات طويلة  ــوس لفت ــات أن اجلل الدراس

ــكري  ــط بزيادة أمراض القلب والس يرتب
ــة أخرى  ــا وجدت دراس ــد املرء، بينم عن
ــة يزيد من  ــاعات طويل ــوس لس أن اجلل
خطر االضطرابات العضلية الهيكلية، 

وخاصة آالم أسفل الظهر.
٤. االستخدام املفرط لوسائل التواصل 
ــتخدما  ــرء مس ــي: إذا كان امل االجتماع
ــل االجتماعي،  ــائل التواص ــا لوس دائم
ــمه للخطر،  ــك جس ــرض بذل ــه يع فإن
ــات العلمية. حسب واحدة من الدراس
ــر  ــة إلى أن النش ــارت تلك الدراس وأش
ــك  تل ــى  عل ــاب  واإلعج ــاركة  واملش
الوسائل يرتبط بزيادة احتمال الشعور 
ــائل  ــة االجتماعية، ذلك ألن وس بالعزل
ــن أن تعطي  ــل االجتماعي ميك التواص
للناس انطباعا بأن اآلخرين أكثر سعادة 

منهم.
ــت متأخر  ــتيقظا في وق ــاء مس ٥. البق
ــل»: إذا كان املرء  ــة اللي ــن الليل «بوم م
ــة ليل»، أي يظل  مصنفا باعتباره «بوم
مستيقظا حتى وقت متأخر من اليوم، 
فإنه بذلك يعرض جسمه خلطر صحي 
كبير.ومن املعروف أن البقاء مستيقظا 
ــل  ــل يعرق ــن اللي ــر م ــت متأخ ــي وق ف
ــم،  ــاعة البيولوجية للجس إيقاع الس
ــى دورة النوم  ــدوره عل ــر الذي يؤثر ب األم
واالستيقاظ وعادات األكل ودرجة حرارة 
ــم وغيرها من الوظائف اجلسدية  اجلس
املهمة.هذا هو أحد األسباب التي جتعل 
ــات الليلية غالبا ما  العاملني في النوب
يجدون صعوبة في النوم عندما يذهبون 
ــي  ــة ف ــون صعوب ــوم، ويواجه ــى الن إل
ــتيقظني في العمل بسبب  البقاء مس
ــي الطبيعي ودورة النوم  إيقاعهم اليوم

واالستيقاظ.

ــب: وفقا  ــي املكت ــام ف ــاول الطع ٦. تن
ــة األمريكية  ــرت في اجملل ــة نش لدراس
ــاول وجبة  ــإن تن ــريرية ف ــة الس للتغذي
اإلفطار أو الغداء في املكتب تعتبر ضار 
للجسم. فقد وجد الباحثون أن العمل 
ــكال من  ــبب ش أثناء تناول الطعام يس
ــكال اإللهاء، مما يؤدي إلى زيادة تناول  أش
الطعام وكذلك زيادة استهالك الطعام 

في وقت الحق.
٧. النوم والعدسات الالصقة: تعتبر هذه 
العادة خطيرة جدا حاليا ويجب التوقف 
ــة  ــورا، وفقا ملا ذكرته «مؤسس عنها ف
ــة،  ــب املؤسس النوم الوطنية». وبحس
يؤدي النوم دون إزالة العدسات الالصقة 
ــبب مبا يعرف  إلى اإلضرار بالعني والتس
ــة العني  ــادة» وقرح ــني احلمراء احل «الع

والتهابات العني اخلطيرة األخرى.
ــات وأبحاث  ــفت دراس ٨. الغضب: كش

ــيدني  علمية عديدة أجرتها جامعة س
ــتراليا أنه، في كثير من األحيان،  في أس
قد يؤدي تفجر الغضب املتكرر إلى خطر 
اإلصابة بنوبة قلبية. وخلص الباحثون 
ــة بنوبة قلبية يزيد  إلى أن خطر االصاب
بحوالي ٨٫٥ مرة بعج ساعتني من تفجر 

الغضب الشديد.
٩. عدم غسل املالءات وأغطية الوسائد: 
ــادة، فإن هذا  ــر إلى ع ــول هذا األم إذا حت
ــة املرء،  ــبب غالبا بضرر بصح قد يتس
ــرق والدهون  ــا اجللد امليتة والع ألن خالي
ــرب  ــد تتس ــم ق ــي اجلس ــاخ ف واألوس
ــؤدي هذا،  ــف واملالءات.وي ــى الشراش إل
ــع  ــال جتم ــادة احتم ــى زي ــرورة، إل بالض
البكتيريا والفطريات والغبار واألوساخ، 
ــدا أن يعمد املرء  ــك، من الضروري ج لذل
إلى غسل املالءات والشراشف وأغطية 
ــى األقل في  ــدة عل ــرة واح ــائد م الوس

األسبوع، أو مرة واحدة كل أسبوعني.
ــيارة أثناء االزدحام  ١٠. اجللوس في الس
ــي  ــرت ف ــة نش ــدت دراس ــروري: وج امل
ــوس  ــة» أن اجلل ــة احمليط ــة «البيئ مجل
ــاعات االزدحام  ــيارة خالل س داخل الس
ــد»  ــوط التأكس ــبب «ضغ ــروري يس امل
ــك  ــرض للملوثات. وال ش ــبب التع بس
ــكال  ــتويات األعلى لبعض أش أن املس
ــل مقصورات  ــارة داخ ــيمات الض اجلس

السيارة تعتبر سامة للجسم.
ــة صاخبة: وفقا  ١١. اإلقامة في منطق
ــة األوروبية  ــي اجملل ــرت ف ــة نش لدراس
ــاء  للضوض ــرض  التع ــإن  ف ــب،  للقل
ــى صحة  ــلبي عل ــه تأثير س ــة ل البيئي
القلب واألوعية الدموية.وميكن أن يؤدي 
التعرض املستمر للضوضاء إلى حدوث 
ــي النوم والتواصل وغيرها  اضطرابات ف
من األنشطة التي ميكن أن تزيد الضغط 
ــزداد التوتر، يزداد  ــرور الوقت، وعندما ي مب
ــراض القلب واألوعية  خطر اإلصابة بأم

الدموية.
١٢. بيئة العمل السامة: وفقا لدراسة 
نشرت في مجلة اإلدارة، وجد الباحثون 
ــة والرفاهية في مكان العمل  أن الصح
ــة،  العقلي ــة  الصح ــني  لتحس ــم  مه
ــامة تزيد  وبالتالي فإن بيئة العمل الس
ــاكل  من خطر اإلجهاد واالكتئاب واملش

الصحية األخرى.
ــة اليد على  ــع احملفظة أو حقيب ١٣. وض
ــذه العادة  ــمح ه ــخ: تس ــة املطب طاول
ــى  إل ــال  واالنتق ــار  باالنتش ــم  للجراثي
ــرى في املطبخ، ذلك  عناصر غذائية أخ
ــات وجدت حقائب اليد  أن إحدى الدراس
ــف البكتيريا املوجودة  حتتوي على ضع

على مقعد املرحاض.
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ــن الناس، خصوصا  يواجه كثيرون م
ــل املدن  ــني داخ ــافرين أو املتنقل املس
ــحن هواتفهم  ــوا ش الكبيرة ممن نس
ــواحن  ــار ش ــوا إحض ــة أو نس الذكي
ــر،  ــبب أو آخ ــم لس ــم معه أجهزته
ــرغ بطارية  ــة عندما تكاد تف معضل
ــذه احلالة، قد يضطر  الهاتف. وفي ه
ــاحن من هذا  ــراض ش ــؤالء إلى اقت ه
ــخص أو ذاك، في محاولة منهم  الش
ــتمرار  ــحن هواتفهم واالس إلعادة ش
ــل مع اآلخرين، أو مواصلة  في التواص
ــائل التواصل  ــح اإلنترنت ووس تصف
ــت قريب كان  ــي. وحتى وق االجتماع
ــن أمرا  ــاحن من اآلخري ــراض الش اقت
ــن  لك ــن،  لكثيري ــبة  بالنس ــا  عادي
ــا، ثمة حتذيرات حتوم في األجواء  حالي
ــر، فقد أصبح اقتراض  حيال هذا األم

ــي هذا العام  ــاحن من اآلخرين ف الش
ــا يحذر خبراء  ــا باخملاطر، كم محفوف
ــاء اإللكتروني. ــت والفض أمن اإلنترن

وبالنسبة إلى الشريك اإلداري العاملي 
ورئيس قسم إكس فورس ريد في إدارة 
ــون  ــارلز هندرس ــن «آي بي أم» تش أم
هناك أشياء معينة في احلياة ينبغي 
عدم اقتراضها مثل املالبس الداخلية، 
ــذه احلالة التوجه  واحلل األمثل في ه
ــس داخلية  ــراء مالب ــر وش ــى متج إل
ــرت مجلة  ــا ذك ــب م ــدة، بحس جدي
ــذي  ــون، ال ــح هندرس ــس. وأوض فورب
يدير فريقا من املتسللني واخملترقني أو 
«الهاكرز» الختراق أنظمة الكمبيوتر 
ــف  ــركته من أجل كش ــة بش اخلاص
ــذا األمر  ــف فيها، أن ه ــاط الضع نق
ــاحن الهاتف  ــا على ش ــق متام ينطب
ــر احملمول وغيرها  الذكي أو الكمبيوت

ــي حتذير  ــة. ويأت ــزة احملمول من األجه
هندرسون من مغبة اقتراض الشاحن 
ــة  ــرز كيفي ــف الهاك ــد أن اكتش بع
ــحن  ــج ضارة في كابل الش زرع برام
ــطتها اختطاف الهواتف  ميكن بواس
ــن  ــر ع ــزة الكمبيوت ــة أو أجه الذكي
ــون إلى خداع  بعد. وقد يلجأ هندرس
العمالء لتلقينهم درسا بعدم الثقة 
ــواحن  ــواحن من طرف ثالث أو ش بش
الغرباء، وذلك بأن يرسل لهم شواحن 
بواسطة البريد «موبوءة» ببرمجيات 
وتطبيقات خبيثة ميكنها «اختطاف 
ــبوعني أو  ــم». وقبل نحو أس أجهزته
أكثر، وخالل مؤمتر «دفكون» لالختراق 
ــي في الس فيغاس،  األمني اإللكترون
وهو أشبه مبعسكر صيفي للهاكرز، 
ــرف  ــللني، يع ــد املتس ــتعرض أح اس
باسم «أم جي»، شاحن هاتف آيفون 

ــاحن  ــتخدام الش ــد اس ــدال. وبع مع
املعدل في شحن جهاز آيبود مت ربطه 
ــاك»، قال أم جي  ــاز كمبيوتر «م بجه
ــتطيع أن يقتل الدودة اخلبيثة  إنه يس
وميحي كل دليل على وجودها عن بعد. 
ومع ذلك، يقول هندرسون إنه ال يوجد 
ــواحن املصابة حاليا،  الكثير من الش
ــدا  ــكل تهدي ــي ال تش ــي فه وبالتال
ــى اآلن، لكنها قد  حقيقيا كبيرا حت
تنتشر قريبا، خصوصا أن «اختطاف» 
الهواتف الذكية والكمبيوترات ممكن 
أن  ــون  هندرس ــطتها.ويعتقد  بواس
ــد يكون  ــواحن املوبوءة ق ــور الش تط
ــر على  ــل أن تنتش ــألة وقت، قب مس
ــع، مشيرا إلى أن محطات  نطاق واس
ــحن بواسطة مأخذ «يو أس بي»  الش
ــي األماكن العامة مثل املطارات قد  ف

تشكل التهديد األكبر.
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مستقبل الحرب التجارية بني اليابان 
وكوريا الجنوبية

تشعر اليابان بتخوفات كثيرة فيما يتعلق 
بأمنها القومي جراء صادراتها التكنولوجية 
ــرب العاملية  ــا اجلنوبية، وكأن احل ــى كوري إل
ــت تلقي بظاللها على العالم  الثانية مازال
ــران لعام ٢٠١٩،  ــذ بداية حزي مرة أخري. من
ــية  ــادرات املواد األساس ــان ص ــدت الياب قي
املستعملة بصناعة التكنولوجيا الفائقة 
ــنت البلدان  في كوريا اجلنوبية، ومن هنا ش
ــتمرت،  حربًا جتارية متصاعدة ، التي إذا اس
ــوءًا، من املمكن أن ينتهي  أو ازداد الوضع س
ــات االقتصادية  ــض العالق ــى تقوي األمر إل
ــة إلى تعطيل  ــني البلدين، إضاف الثنائية ب
ــة التي  ــف الذكية العاملي ــة الهوات صناع
ــك بدء تشغيل اجليل اخلامس من  على وش
ــة التي طال  ــف احملمول ــا الهوات تكنولوجي

انتظارها.
قرارات اليابان 

ــام ٢٠١٩، أعلنت  ــي األول من حزيران لع فف
ــالث مواد  ــتقيد تصدير ث ــا س ــان أنه الياب
ــتعمل  ــى كوريا اجلنوبية تُس ــة إل كيميائي
ــات  ــباه املوصالت والشاش في تصنيع أش
املسطحة، وهي مكونات رئيسة للهواتف 
ــات املتقدمة ،  ــن التقني ــة وغيرها م الذكي
ــة الضخمة  ــرب التجاري ــع احل ــة م باملقارن
ــني، تتأثر فقط  ــات املتحدة والص بني الوالي
مجموعة قليلة من املنتجات، لكن اخلطوة 
ــة  ــا اجلنوبي ــتهدفة؛ فكوري ــة مس الياباني
ــق التكنولوجية،  ــج للرقائ ــر منت ــي أكب ه
ــورد للمواد الكيميائية  واليابان هي أكبر م
ــبوعني  ــي صنعها.وبعد أس ــتعملة ف املس
ــاري، هناك القليل من  من بدء اخلالف التج
ــارات على أنه بدأ في التراجع؛ فخالل  اإلش
االجتماع الذي استمر إلى ما يقرب من ست 
ساعات بني املسؤولني اليابانيني والكوريني 
ــات االقتصادية،  ــأن العقوب ــني بش اجلنوبي

ــة ، كما  ــج االيجابي ــن النتائ ــفر ع لم يس
ــون جاي- ــوري اجلنوبي م ــذر الرئيس الك ح
ــني البلدين  ــة ب ــة التجاري ــن أن املعرك إن م
ــادي الذي دام  ــرت إطار التعاون االقتص كس
نصف قرن، وقدمت كوريا اجلنوبية شكوى 

ــأن ما تسميه  ملنظمة التجارة العاملية بش
املمارسات التجارية اليابانية غير العادلة.

اِّـعركة التجارية
ــادرات ثالث مواد  ــدأت اليابان في تقييد ص ب
كيميائية -غاز فلوريد الهيدروجني، بوليميد 

ــبب مخاوف  ــاوم الضوء ،بس ــور، ومق املفل
ــؤولون  ــن القومي ، وأكد املس ــق باألم تتعل
ــرف  اليابانيون على أن كوريا اجلنوبية ال تش
بنحو كاف على االستعمال النهائي لتلك 
املواد الكيميائية، والتي ميكن أن يكون لها 

ــارج مجال  ــكرية خ ــا تطبيقات عس أيضً
ــى أنها أحملت  ــا، حت ــلمي للتكنولوجي الس
ــمالية  ــيول رمبا أعطت كوريا الش إلى أن س
ــلع، في  ــول إلى بعض الس ــة الوص إمكاني
الوقت الذي ينكر فيه املسؤولون الكوريون 

ــوا بالفعل  ــذه االدعاءات وقام اجلنوبيون ه
ــتعمال املواد  ــتيراد واس بالتحقيق في اس
ــات. ــدوا أي مخالف ــم يج ول ــة  الكيميائي

ووصفت اخلبيرة اليابانية باملعهد الفرنسي 
ــيلني باجون  ــة (IFRI) س ــات الدولي للعالق
ــة،  ــرة للغاي ــة باخلطي ــات الياباني ، االتهام
ــدم أي أدلة على أي تواطؤ بني  لكنها لم تق
كوريا اجلنوبية وكوريا الشمالية حتى اآلن، 
ولكنه أمر مقلق للغاية بالنسبة ملستقبل 
ــيما  ــات االقتصادية بني البلدين، س العالق
في غياب أي استعداد سياسي من الواليات 

املتحدة للتوسط.
الدوافع الحقيقة للحرب التجارية بني 

البلدين
ــرب التجارية  ــم اخلبراء أن احل يعتقد معظ
ــن تذكرنا بظالل  ــة بني البلدي التكنولوجي
احلرب العاملية الثانية وحتديداً ما يدور بشأن 
غضب كوريا اجلنوبية من استخدام اليابان 
ــالل أبان  ــي أثناء االحت ــري ف للعمل القس
ــرب وما يراه الكثيرون في كوريا اجلنوبية  احل
في رغبة اليابان باالعتراف الكامل بأنشطة 

احلرب في البالد أو تعديلها.ويبدو أن السبب 
ــر للحرب التجارية، قضية محكمة  املباش
ــر عام ٢٠١٨، والتي  كوريا اجلنوبية في أواخ
ــر  ــركة Nippon Steel، أكب ــأن ش ــت ب قض
ــتخدمت  ــي اليابان، اس ــركة للصلب ف ش
السخرة خالل احلرب وأمرت بتعويض بعض 

الناجني من كوريا اجلنوبية بحوالي ٨٩٠٠٠ 
دوالر لكل منهم ، (صادرت احملكمة األسهم 
ــي  ــركة Nippon Steel ف ــا ش ــي متلكه الت
شركة كورية جنوبية لكنها لم يتم بيعها 
ــرات  ــا أخرى ضد عش ــد)، وهناك قضاي بع
الشركات اليابانية األخرى التي يتم النظر 
ــة ، وفي الوقت  ــم االبتدائي ــا في احملاك فيه
ــد عدلت  ــان بأنها ق ــادل فيه الياب ــذي جت ال
بالفعل بتسوية نقدية في اتفاق عام ١٩٦٥ 
ــيس العالقات الدبلوماسية  الذي أعاد تأس
ــم كوريا اجلنوبية  بني البلدين، لكن محاك
ال تعترف بذلك.وحذر رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي في ٢٠١٩ كوريا اجلنوبية من أنها 
إذا نفذت أحكام احملكمة، قد تنتقم اليابان 
ــراءات االقتصادية. في كانون  من خالل اإلج
ــفينة  ــام ذاته، اتهمت اليابان س األول للع
ــتخدام رادارها  ــة كورية جنوبية باس بحري
ــة، وقالت  ــرة ياباني ــى منت طائ ــالق عل لإلغ
كوريا اجلنوبية إن الطائرة اليابانية تعاملت 

مع ربان السفينة بنحو غير الئق.
محددات النزاع التجاري

من الناحية االقتصادية، يعد الضرر محدودًا 
ــركات الكورية  ــزال الش ــا ت ــى اآلن، فم حت
اجلنوبية تستخدم املواد الكيميائية اخملزنة 
ــتمرت  للحفاظ على اإلنتاج ، ولكن إذا اس
ــود التجارية اليابانية ألكثر من بضعة  القي
ــة  الكوري ــركات  الش ــتعانى  فس ــهر،  أش

ــديدة إليجاد مورد  ــة من ضغوط ش اجلنوبي
ــرائح كوريا  ــاد ش ــذر احت ــه، ح ــل. وعلي بدي
اجلنوبية من أن ذلك سيؤدي إلى نقص كبير 
ــتخدم في  ــيلكون التي تس في رقائق الس
ــة، مما يؤدي إلى  صنع األجهزة التكنولوجي
ركود أو تراجع في أحدث التقنيات املوجودة 
ــن ذلك،  ــوأ م ــتوي العالم.واألس ــى مس عل
ــن الضغوط  ــرض مزيد م ــد تف ــان ق أن الياب
ــؤولون من اليابان  ــة، حيث أقر مس التجاري
ــن  ــيول م ــراج س ــتعد إلخ ــو تس أن طوكي
قائمة الدول التي تتمتع بتسهيالت جتارية 
ــلع املرتبطة  ــا فيما يتعلق مبئات الس معه
ــأنها تصعيد  ــا والتي من ش بالتكنولوجي
ــر متزايد  ــا يؤدى إلى توت ــزاع التجاري مب الن
في العالقات بني الطرفني.في السياق ذاته، 
ــني اليابان وكوريا  ــة التقنية ب تؤكد املعرك
اجلنوبية حجم اخملاطر التي ميكن أن تواجه 
ــي بفضل االنتهاك  ــام التجاري العامل النظ
ــي»  القوم ــن  «األم ــتثناءات  الس ــارخ  الص
ــتعملت إدارة  ــود جتارية.كما اس ــرض قي لف
ا أميركيًا عمره عقودًا  ــريعً ــب مرارًا تش ترام

الستدعاء ما يسمى مبخاوف األمن القومي 
لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب 
ــيء ذاته  ــوم وهددت بالقيام بالش واأللومني
ــيارات مما يسهم  في مجال قطع غيار الس
في توسيع مفهوم األمن القومي إلى أقصى 
ــه الواليات  ــي الوقت الذي جتادل في حد. وف

ــتطيع وحدها  املتحدة األمريكية بأنها تس
ــن القومي، فضالً  ــد ما الذي يهدد األم حتدي
ــن أن ينتهك  ــا حتدد ما الذي ميك عن أنها م
ــة التجارة العاملية. ومع ذلك،  قواعد منظم
فقد بدأت منظمة التجارة العاملية ألول مرة 
ــم الذاتي، التي  ــي أعذار احلك بالتحقيق ف
تذرعت بها إدارة ترامب فيما يتعلق بروسيا 
وحربها التجارية مع أوكرانيا.وعندما بدأت 
ــتدعاء األمن القومي فقط  إدارة ترامب باس
ــات التحويلية احمللية ورفع  حلماية الصناع
ــوم اجلمركية على األصدقاء واألعداء  الرس
ــارة من  ــذر خبراء التج ــواء، ح على حد س
ــذي يتضمن  ــدوق باندورا ال ــا تفتح صن أنه
ــي ميكن أن تهدئ  ــاكات التجارية الت االنته
ــدم احلواجز أمام  ــدم في ه ــودًا من التق عق

التجارة العاملية.
مستقبل الحرب التجارية

بني البلدين
ــارة العاملية في  يتطلب نظر منظمة التج
ــنة  ــان وكوريا اجلنوبية س ــزاع بني الياب الن
ــات املتحدة  ــض الوالي ــر حتى مع رف أو أكث
ــماح بتعيني قضاة جدد في  األميركية الس
ــتئناف التابعة ملنظمة التجارة  هيئة االس
ــاء ال ميكن أن تلعب  ــة ، في هذه األثن العاملي
ا في  ــطً الواليات املتحدة األميركية دورًا نش
ــيني  نزع فتيل القتال بني حلفائها الرئيس
ــيني  ــيا، حيث أكد كبير الدبلوماس في آس
ــتيلويل، إن  ــيا ديفيد س األمريكيني في آس
ــط  ــا خطط للتوس ــنطن ليس لديه واش
ــز على  ــن التركي ــن البلدي ــد م ــا تري لكنه
ــة احلقيقية والتوصل  التهديدات اإلقليمي
ــب غير مهتم  ــن أن ترام ــل، فضالً ع إلى ح
بإدارة التحالف، وإذا لم يكن أحد في اإلدارة 
ــة  ــوف ومحاول ا للوق ــتعدً ــة مس األمريكي
إعادة الطرفني إلى الصواب، فمن املرجح أن 
ــتمر العالقة بني البلدين في التصعيد  تس

والتوتر.

غضب عاِّـي 
وأثارت هذه احلرائق غضبا دوليا وباتت أحد أهم 
ــبع  ــع النقاش في قمة مجموعة الس مواضي
ــب األرقام  في بياريتس بجنوب فرنسا.وبحس
ــمية فقد مت تسجيل ٧٨ ألفا و٣٨٣ حريق  الرس
ــوأ منذ  غابات في البرازيل هذا العام، هي األس
ــراء إن «عملية جرف  ٢٠١٣، في حني يقول اخلب
ــاح    ــهر اجلفاف الطويلة إلفس األرض خالل أش

ــية،  ــة احملاصيل أو لرعي املاش ــال أمام زراع اجمل
ــكلة».ويقول في هذا الصدد رئيس  فاقم املش
ــي، إن  ــش البرازيل ــي اجلي ــتركة ف األركان املش
ــي منطقة  ــدي ف ــف جن ــا ٤٤ أل ــالده لديه «ب
األمازون شمال البالد متاحون ملكافحة حرائق 
ــال املزيد من  ــات»، مؤكداً  «إمكانية إرس الغاب
ــي البالد».ومن املقرر  اجلنود من مناطق أخرى ف
ــب  ــد ترام ــي دونال ــس األميرك ــد الرئي أن يعق
ــوزراء البريطاني  ــس ال ــة ثنائية مع رئي جلس
ــون، وهي األولى بينهما كقادة،  بوريس جونس
اليوم لبحث ازمة املناخ في العالم ومن بينها 

احلرائق في االمازون.

اتساع رقعة الحرائق
ــي إزاء القضية خالل األيام  ــاوف العامل رغم اخمل
املاضية، اال ان رقعة احلرائق في غابات األمازون 

اتسعت خالل ٤٨ ساعة األخيرة. من جانبه ذكر 
ــا»، في  ــد الوطني ألبحاث الفضاء «ناس املعه
ا  بيان امس االول األحد، إنه مت رصد ١٦٦٣ حريقً
ــس واجلمعة  ــي البرازيل يومي اخلمي ا ف ــدً جدي
ــات األمازون.وتقول  ــان ، نصفها في غاب املاضي
ــارة األملانية أنغيال ميركل «سنبحث  املستش
كيف ميكننا تقدمي الدعم واملساعدة، وسنبعث 
بنداء واضح بأنه يتعني بذل كافة اجلهود لوقف 
ــتطردة بالقول  ــراق الغابات املطيرة»، مس احت
ــي  الفرنس ــس  «الرئي
كان  ــرون  ماك ــل  إميانوي
محقاً عندما قال بيتنا 
يحترق، وال ميكن الصمت 
ــدوره،  ذلك.وب ــى  عل
ــة  اخلارجي ــر  وزي ــح  أمل
ــو ماس  ــة هايك األملاني
ــب محتملة  ــى عواق إل
ــة  التفاقي ــبة  بالنس
ــني  ب ــارة  التج ــر  حتري
وتكتل  األوروبي  ــاد  االحت
ــة  اجلنوبي ــكا  أمري دول 
ــير  «ميركوسور».ويش
ــات  ــي تصريح ــاس ف م
صحفية إلى أنه «خالل 
زيارتي للبرازيل أوضحت 
ــة  سياس أن  ــدة  بش
ــاخ لها أهمية محورية في  البيئة وحماية املن
ــور». ــم اتفاقية االحتاد األوروبي- ميركوس تقيي
ــلطات البرازيلية أنه من  إلى ذلك، أعلنت الس
املقرر إتاحة طائرات عسكرية و٤٤ ألف جندي 
ملكافحة احلرائق التي جتتاح أجزاء من منطقة 
ــاع والبيئة، خططا  ــرح وزيرا الدف األمازون.وش
ــارت احتجاجا دوليا  ــق التي أث ملكافحة احلرائ
ــد تعامل  ــي البرازيل ض ــرات ف ــك تظاه وكذل

الرئيس جائير بولسونارو مع األزمة البيئية.

حياة االنسان َّـ خطر
ويعتقد اخلبراء أن تلك املساحات اخلضراء التي 
ــندا حلياة االنسان  تتعرض لكارثة، تشكل س
ــى هذا الكوكب. ومن فداحة ما يحصل في  عل
ــر على مستوى  األمازون، أن هذه الغابات تنتش
ــرو وإكوادور  ــل وبوليفيا وبي ــي البرازي ٨ دول وه

ــية.ووفقا  ــا وفنزويال وغويانا الفرنس وكولومبي
لدراسة نشرت عام ٢٠١٢ كانت غابات األمازون 
ــى املنطقة  ــار إل ــب األمط ــن جل ــؤولة ع مس
ــبب في  اجملاورة.، وان إزالة الغابات ميكن أن تتس
ــاحات شاسعة  تراجع هطول األمطار في مس
ــى لو أدى ذلك إلى زيادة هطول األمطار في  «حت
ــة الغابات».كما  ــي خضعت إلزال املنطقة الت
تتسبب عملية إزالة الغابات في تراجع كميات 
األمطار باملناطق التي ال تتضمن غابات جنوب 
ــا مناطق زراعية،  ــل، والتي تعتبر أساس البرازي

باإلضافة إلى كل من باراغواي وأوروغواي.

@Ú«bç@TX@fi˝Å@o»éma@ÊÎãbfl˛a@pbibÀ@ø@’ˆaäßa@Ú»”â
›Ìãa5€a@ø@a �ÜÌÜu@b�‘Ìäy@QVVS@Üïâ@#@Ü”Î@Ò7Å˛a

«رئة الكرة األرضية في خطر» .. هل تؤدي حرائق غابات األمازون إلى انقراض البشر؟

البينة الجديدة / محمد حميد
ــوق العاملية وخاصة  ــع على على الس ــرب االقتصادية بني العمالقني االقتصاديني اليابان وكرويا ، حيث قد يكون تأثيرها واس ــام احلالية بوادر احل ــهد االي تش
ــغيل اجليل اخلامس من تكنولوجيا الهواتف احملمولة التي طال  ــك بدء تش ــيارات وصناعة الهواتف الذكية العاملية التي على وش في مجالي صناعة الس
انتظارها. وتدهورت العالقات بني كوريا اجلنوبية واليابان منذ أن أمرت احملكمة العليا في كوريا اجلنوبية، العام املاضي، الشركات اليابانية بتعويض ضحايا 

العمل القسري أثناء احلكم االستعماري الياباني في شبه اجلزيرة الكورية خالل الفترة من ١٩١٠ حتى ١٩٤٥.

@Èi@oflb”bfl@èÿ«@Ô‡‹é€a@âaÏßa@’Ìäü@Â«@fiÏ‹ßa@@Â«@szjmÎ@ÜÓ»ñn€a@fiÎb§¸@ÚÌâÏÿ€a@ÚflÏÿßa
ÚÌÖbñn”¸a@ÚÓö‘€bi@ÚÓ±âbn€a@ÚÓö‘€a@¡iâÎ@ÚÌâbvn€a@läßbi@ıÜj€aÎ@ÜÓ»ñn€bi@ÚÓ„bibÓ€a@ÚflÏÿßa

بوادر الحرب االقتصادية بين اليابان وكوريا وتأثيرها على تعطيل صناعة الهواتف الذكية العالمية

@‚b«@äÅaÎc@ø@ÚÓiÏ‰¶a@bÌâÏ◊@Ú‡ÿ™@ÚÓö”@ÚÌâbvn€a@läz‹€@äëbjΩa@kjé€a
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ــازون في البرازيل  ــة.. تقع غابات األم ــمال الكرة األرضي ــاك في اقصى ش هن
ــبعينات القرن  ــس األرض من خاللها، ففي س ــي تعتبر الرئة التي تتنف والت
ــا متتد على أكثر من ١٫٥٤  ــرين، كانت الغابات املطيرة بالبرازيل وحده العش
مليون ميل مربع، ووفقا ملنظمة السالم األخضر.وبعد سنوات بدأت مساحة 
هذه الغابات تتقلص بشكل مطرد منذ ذلك احلني، ودُمرت تدريجيا عن طريق 
ــية.واجتاحت  ــجار غير القانوني ومزارع فول الصويا وتربية املاش قطع األش
ــذه الغابات مئات احلرائق اجلديدة خالل األيام القليلة املاضية، وفق بيانات  ه
ــلطات احمللية في  ــبت املاضي، برغم تعبئة الس ــمية نشرت، يوم   الس رس

البرازيل آالف اجلنود للمساعدة في مكافحة أسوأ نيران منذ سنوات.
البينة الجديدة / رامي الصالحي

من فداحة ما يحصل 
َّـ األمازون أن هذه الغابات 
تنتشر على مستوى ٨ دول 
وهي الربازيل وبوليفيا وبريو 
وإكوادور وكولومبيا وفنزويال 

وغويانا الفرنسية

شركة ناقالت النفط العراقية
اُّـ / السيد اِّـدير العام اِّـحرتم

من / رئيس لجنة تأجري واستئجار الناقالت واالرصفة    
العدد:
التاريخ: ٢٥/ ٨/ ٢٠١٩

م/ اعالن
تعلن شركة ناقالت النفط العراقية احدى تشكيالت وزارة النفط عن حاجتها اُّـ استئجار ناقالت نفط لنقل منتوج زيت الوقود من ارصفة ميناء خور الزبري / 

البصرة اُّـ منطقة اِّـخطاف الخارجي وبالكميات اِّـتوفرة من مصفى الشعيبة وفقا للشروط واِّـواصفات اِّـبينة ادانه.
فعلى الراغبني باالشرتاك من الشركات اِّـختصة تقديم عروضهم اُّـ مقر الشركة الكائن َّـ محافظة البصرة – ساحة سعد – مقابل مجمع كليات باب الزبري 

اعتبارا من تاريخ (٢٥/ ٨/ ٢٠١٩) ولغاية (٥/ ٩/ ٢٠١٩) الساعة الثانية ظهرا.
مستصحبني معهم كافة اِّـستمسكات الالزمة (شهادة تأسيس الشركة، مستمسكات اِّـدير اِّـفوض للشركة، كتاب عدم اِّـمانعة من الهيئة العامة للضرائب) 
ــركة الكامل بصورة واضحة  ــركة مصدقة من الجهات اِّـختصة مع ذكر عنوان الش ــفر وان تكون جميع وثائق الش اما اذا كان اجنبيا فيقدم صورة من جواز الس

وذكر اِّـوقع االلكرتوني.
الشروط واِّـواصفات اِّـطلوبة:

ــدة عن ٢٠٠م وبغاطس (٧) م  ــني (١٨,٠٠٠ اُّـ ٢٠,٠٠٠) طن وان اليزيد طول الناقلة الواح ــدى كل ناقلة القدرة على التحميل ماب ــالت ل ــالث ناق ١- ث
(غاطس مالئم للرسو َّـ ارصفة ميناء خور الزبري).

٢- ناقلة واحدة اليزيد طولها على (١٣٦م) وبكمية (١١,٠٠٠) طن وبغاطس (٨) م.
ــجل باسم الشركة اِّـقدمة للعرض وبذكر مقدار  ــتئجار رصيف ويكون مس ــركة اِّـقدمة للعرض توفري رصيف التمام عملية التحميل او عقد اس ٣- على الش

االيجار لكل طن رقما وكتابة.
٤- تكون الناقالت جاهزة للتحميل اعتبارا من ٣٠/ ٩/ ٢٠١٩ ومتواجدة َّـ منطقة اِّـخطاف الخارجي.

٥- تكون الناقالت مقبولة من قبل شركة اِّـوانئ العراقية.
٦- تكون كافة شهادات الناقلة وطاقمها سارية اِّـفعول وان تكون خاضعة ِّـتطلبات شركة اِّـوانئ العراقية ومقبولة من الناحية الفنية.

٧- مدة العقد ٦ اشهر قابلة للتجديد.
٨- َّـ حالة حدوث عطل َّـ احدى الناقالت اِّـستأجرة على الطرف الثاني (اِّـؤجر) توفري ناقلة اخرى وبنفس اِّـواصفات والحمولة.

٩- يكون العرض اِّـقدم على اساس كلفة النقل وااليجار لكل طن مرتي (طن/ دوالر).
١٠- يكون التفريغ َّـ منطقة اِّـخطاف الخارجي على (الخزان العائم VLCC) او حسب االوامر الصادرة من الشركة داخل اِّـياه االقليمية.

١١- يتم التأمني على الحمولة والناقلة من قبل مالك الناقلة.
.STS ١٢- على اِّـؤجر او مالك الناقلة تجهيز الناقلة بجميع الخراطيم الخاصة بالتحميل والتفريغ وذات اِّـواصفات العالية واِّـستخدمة لعمليات ال

.DOUBLE BANKING ١٣- على اِّـؤجر قبول عمليات الرصف اِّـزدوجة
١٤- على اِّـؤجر قبول تحميل حموالت بدرجات حرارة تقع بني ٧٠-٧٥ درجة مئوية.

١٥- عند االحالة عليه تقديم ٥٪ ضمان اداء من اجمالي مبلغ العقد.
١٦- يتحمل اِّـؤجر او مالك الناقلة جميع اِّـصاريف التشغيلية (وقود البنكر، رواتب الطاقم، اِّـاء واالرزاق وغريها).

١٧- تتحمل شركة ناقالت النفط رسوم اِّـوانئ (عوائد واجور اِّـوانئ / الوكاالت البحرية / الكمارك).
١٨- يصادر ضمان االداء ويحتفظ اِّـستأجر بجميع حقوقه التي التقتصر على الخسائر واالضرار َّـ الحاالت التالية:

* اخالل اِّـؤجر بأي من التزامات العقد.
* تسليم الناقلة بمدة متأخرة عن موعد التسليم اِّـتفق عليه.

١٩- يجب ارفاق جميع (Q88) الخاص بالناقلة واخر ١٠ موانئ رست عليها الناقالت.
٢٠- َّـ حال حصول فرق (نقص) بني الكميات اِّـحملة واِّـفرغة يستقطع ذلك الفرق من بدل االيجار.

٢١- يضمن اِّـؤجر ان الناقلة لم تتعرض الي تصادم بناقلة اخرى او بجسم ثابت او االرتطام بقاع البحر، انحراف الناقلة السباب جوية او عطل اِّـحركات او 
حريق او انفجار او تسرب (أي مواد من الناقلة) َّـ اِّـياه او أي حوادث عامة او خاصة خالل ال١٢ اشهر اِّـاضية.

٢٢- ان ال توجد قضايا ضد مالك الناقلة اِّـؤجرة مقامه ضده َّـ اِّـحاكم.
ــاءالت قانونية قد تؤثر على  ــتأجرين االوليني من أي التزامات ومس ــروط العقد ان تخلو كل ناقلة ومالكيها واِّـدراء واِّـس ٢٣- يضمن اِّـؤجر واثناء تثبيت ش

اِّـوافقات الخاصة بالناقلة او اداء وتنفيذ عقد اِّـشاركة.
٢٤- يضمن اِّـؤجر ان يبقى نظام تعريف السفن االلي AIS الخاص بجميع الناقالت فعاال وان يكون شغاال تماما طوال فرتة عقد اِّـشارطة.

ــكان او رصيف امن مخصص للناقالت بحجم الناقلة اِّـعنية ونوعها وبناءها اذا  ــو بامان َّـ أي م ــن اِّـؤجر ان الناقلة اثناء التحميل والتفريغ قد ترس ٢٥- يضم
تطلب ذلك من اِّـستأجر على ان يضمن اِّـستأجر خطيا ان الناقلة سوف ترسو َّـ مكان او رصيف امن دون ان يعرض الناقلة الي ضرر.

ــع معدات الربط  ــتأجر بتجهيز جمي ــية. ويقوم اِّـس ــفينة الراس ــرى وتحميلها او تفريغها على الس ــة على طول ناقلة اخ ــط الناقل ــتأجر رب ــق للمس ٢٦- يح
MOORING EQUIPMENT الالزمة لهذه العملية ودفع تكاليفها على ان يقوم اِّـؤجر بتقديم التسهيالت الالزمة َّـ هذا الصدد.

ــرارات والقوانني  ــني والقواعد واالنظمة والق ــا واالمتثال لجميع القوان ــق بهذه االتفاقية بالتزامه ــة للعطاء وتتعهد فيما يتعل ــركة اِّـقدم ــق الش ٢٧- تواف
الرسمية الحكومية اِّـعمول بها َّـ العراق.

٢٨- يتم قياس وحساب الحموالت من قبل لجنة مختصة من قبل وزارة النفط وبحضور الطرف الثالث اِّـعني من قبل شركة تسويق النفط.
٢٩- تقدم العروض َّـ ظروف مغلقة.

االحكام العامة
١- يخضع العقد لكافة القوانني والقرارات والتعليمات العراقية النافذة َّـ كل حالة لم يرد بها نص َّـ الشروط او العقد.

٢- يحق للشركة الغاء العروض دون تعويض مقدمي العروض قبل توقيع العقد.
٣- تستبعد العروض غري اِّـستوفية للشروط او اِّـواصفات الفنية اِّـطلوبة او التي ترد بعد موعد تقديم العرض وان كان اقل االسعار.

ــركة ناقالت النفط  ــة للضرائب معنون اُّـ ش ــات صادرة من الهيئة العام ــة من الدخول َّـ اِّـناقص ــراءة ذمة او عدم ممانع ــدم العرض تقديم ب ــى مق ٤- عل
العراقية.

ــركتنا برباءة الذمة  ــة للضرائب عند توقيع العقد وتزويد ش ــان االجتماعي والهيئة العام ــروض مراجعة دوائر التقاعد والضم ــن تحال عليه الع ــى م ٥- عل
منها.

٦- يتحمل من يرسو عليه العرض دفع رسم الطابع البالغ ٠,٠٠٣ والرسم العدلي للعقد.



ــورة) تصرف بهدوء  ــط، لم أرَ قائد انقالب (ث ــرق األوس في الش
ــه القيادية  ــي وقدرت ــس السيس ــال الرئي ــط املارش وتخطي
ــادة التصويب وفي  ــي ليبيا داعماً إع ــة حيث يتحرك ف الواثق
ــود وإصرار كما  ــتقرار.. ولم أرَ فرض وج ــودان إلعادة االس الس
ــات، ولم أرَ  ــي الهدف والعالق ــال حفتر في توخ ــل املارش يفع
ــبكات كنشاطات اجلنرال  ــعا وإصرارا وش وجودا ميدانيا واس
ــتراتيجية  ــليماني، ولم أرَ قائدا عربيا يتحرك بخطط اس س

واستخبارات مدهشة مثل اجلنرال محمد بن زايد. 
ــة، فالالعبون األربعة هم  ــرف النظر عن رأينا جتاه أي حال وبص
ــق) واالختالف بينهم يقع  ــوى (إقليمياً)، والصراع (والتواف األق
خارج سياقات األحداث 
املعتادة، وكلمة التوافق 
ــاق  نط ــن  ع ــرج  تخ ال 
ــي محطات  ــي ف التالق
هدفا  تستهدف  خفية 
ــن دون اتفاق،  (خاصا) م
ــة تالقي  ــق نظري أي وف
اخلصوم  ــداف  أه بعض 
ــالف  واالخت ــداء،  واألع
معظم  ــي  ف ــامل  الش

النقاط. 
اخلاص  ــدف  والهــــــــ
ــفه  ــر نترك كش الكبي
أجهزة  ــت  وبات ــام!  لألي

االستخبارات في أعقد مراحل التحليل.
ــتتم السيطرة على طرابلس ليبيا، وستتقسم دول عربية  س
ــتهدف وتهدد أخرى إقليمية وتتقلص حجومها، وتنهار  وتس
ــتصرف مئات  ــكريا، وس ــة، وتهدر أموال الضعفاء عس أنظم
ــاط اإلرهابيني في  ــيزداد نش مليارات/ ترليونات الدوالرات. وس

مناطق الصراع (وتنشيطا من خارج مواردها).
ولم أرَ تخبطا كتخبط إدارة ترامب وال ترددا وعجزا كما هو حال 
الصني وروسيا. اجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي لم 
 . لٌ طّ عَ تعدا متتلكان حبرا يقرأه أحد، ومجلس األمن الدولي مُ

ــك قدرات هائلة للحفاظ على وجوده مع حتمية  والعراق ميتل
ــاً. إنها  ــادرون) محلي ــار (الغ ــم الصغ ــاه وو.. وال يقلقك االنتب
ــنا  ــد ال يدركها التقليديون. لس ــط جدي ــرب معقدة من من ح
ــاطات (تقرأ)  ــني، بل ان خرائط حركة املعلومات والنش منجم
ــة، وال تصدقوا  ــال وقفات غير مرحلي ــوار طويل ب هكذا واملش
االبتسامات والقهقهات والتصريحات خالل الزيارات الدولية 
ــتحضروا نظريات املؤامرة والشكوك، فالزمن  املعنية.. بل اس

زمن األذكياء.

هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨
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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.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢٥٠) - الثالثاء - ٢٧ - آب - ٢٠١٩
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لطاملا كتبت عن احلال الذي وصلت إليه البطاقة التموينية، وقلت 
ــرى إنها تلفظ  ــوت، وتارة أخ ــرحة امل ــجاة على مش تارة إنها مس
أنفاسها األخيرة، وهي بانتظار طلقة الرحمة لكي تستريح ويرتاح 
ارة  ــلوب القطّ ــلّم مفرداتها بأس ــاس بعد أن صار املواطن يتس الن

وليس دفعة واحدة كما كان يحصل في السنوات املاضية!
طالبت مخلصاً كل املسؤولني واملعنيني في وزارة التجارة ببذل ما 
ــعهم للحفاظ على البطاقة التموينية، ألن هناك شرائح  في وس
ــاداً يكاد يكون  ــى مفرداتها اعتم ــة تعتمد عل ــة مليوني اجتماعي
ــي إنعاش البطاقة  ــاح لوزارة التجارة ه ــاً، وقلت إن قمة النج كلي
ــل إيصال  ــب، ب ــس هذا فحس ــا، ولي ــز مفرداته ــة وتعزي التمويني
مفرداتها إلى املواطن بسرعة وبتوقيتات زمنية تعكس حقيقة أن 

ما توزعه التجارة هو استحقاق وليس منة!!
صراحةً  ــي  أفرحن ما 
وجعلني أطمئن أكثر 
بأن األمور باتت تسير 
ــكل الذي أريده  بالش
ــاً،  مواطن ــي  بصفت
ــيد  هو ما أعلنه الس
(محمد  التجارة  وزير 
ــي)  العان ــم  هاش
ــالل مؤمتر صحفي  خ
مشترك مع محافظ 
فرحان  ــي  (عل األنبار 
األول  أمس  الدليمي) 
ــد، املتضمن بدء  األح

ــة اإللكترونية. وأكيد أن خطوة  ــوزارة بتعميم البطاقة التمويني ال
ــيكول خالل  ــل بها في جميع احملافظات س ــذه، وإن كان العم كه
ــب للوزارة، ومن شأنها أن  ــنتني، هي بصراحة خطوة رائدة حتس س
ــك من هدر وضياعات  ــتتبع ذل تضع حداً للتالعب والتزوير وما يس

في األموال واملواد الغذائية على حد سواء..
ــيد وزير التجارة فتمثلت  أما اخلطوة الثانية التي أقدم عليها الس
ــدة من دون جتزئة  ــردات البطاقة التموينية دفعة واح ــز مف بتجهي
بهدف القضاء على الفساد ومنع حاالت التحايل و(العكرف لوي) 
ــة، ناهيك  ــاب النفوس الضعيف ــض من أصح ــه البع الذي ميارس
ــهر  ــتقرار في عمليات التجهيز خالل األش عما يوفره ذلك من اس

املقبلة..
ــل «يا اهللا» ولنبارك من أعماقنا كل خطوة مثمرة تقدم عليها  لنق
ــة املواطن العراقي الكرمي الذي حلقه  ــارة تصب في خدم وزارة التج
ــة مصادرتها.. لكن  ــردات التموينية بغي ــوص حتى على مف اللص

أملنا كبير باخمللصني، واهللا من وراء القصد.

@ �Ú�Ó�‰�Ì�Ï �‡�n€a@ �Ú�”b ���j€a
@Hw�Ì�âa �Ü�n€b�i@Ú�Ó�œb�»€aI

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

قمة النجاح لوزارة التجارة 
هي إنعاش البطاقة 

التموينية وتعزيز مفرداتها 
وإيصالها إُّـ اِّـواطن بسرعة 

وبتوقيتات زمنية تعكس 
حقيقة أن ما توزعه التجارة 

استحقاق وليس منة!!

ستتم السيطرة على طرابلس 
ليبيا، وستتقسم دول عربية 

وتستهدف وتهدد أخرى 
إقليمية وتتقلص حجومها، 
وتنهار أنظمة، وتهدر أموال 

الضعفاء عسكريا، وستصرف 
مئات مليارات/

ترليونات الدوالرات..

AAòÏñ‹€a@È”äç@ÂüÎ@ø@›‡«@Úïäœ@Û‹«@fiÏñßa@›uc@Âfl@·Ëmbflbñn«a@ÊÏ‹ïaÏÌ@ÚçÜ‰:a@ÔØäÅ@Âfl@pb˜Ωa

هنأ السيد (كرمي حطاب جعفر) 
ــؤون  لش ــط  النف وزارة  ــل  وكي
التوزيع في وزارة النفط، الزميل 
ــد الوهاب  ــر (عب ــس التحري رئي
ــبة عودته من حج  جبار) ملناس

بيت اهللا احلرام.
ــر للبارئ  ــيد جعف وابتهل الس
ــوره أمس  ــل، خالل حض عز وج
الى منزل الزميل رئيس التحرير، 
ــه ويرعاه وأن يجعل  بأن يحفظ
حجه مبروراً وسعيه مشكوراً.

ــكر الزميل رئيس  من جهته ش
وزارة  ــل  وكي ــيد  الس ــر  التحري
ــع على  ــؤون التوزي ــط لش النف
ــق  ــه بالتوفي ــاً ل ــه داعي تهنئت

والنجاح في عمله.

¯‰ËÌ@…ÌãÏn€a@ÊÎ˚í€@¡–‰€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î

@NNÚ»iâ˛a@ıbÌÏ”˛a@ÊÏj«˝€a
_Ú‘�‰Ωa@›j‘néfl@bfl

وفيق السامرائي

من لندن

متابعة / البينة الجديدة
ــنبالوين مبحافظة الدقهلية، في دلتا النيل،  احتضنت مدينة الس
ــارا ضجة كبيرة  ــر، بعد أن أث ــني في مص ــل زفاف أصغر عروس حف
منذ خطوبتها قبل نحو ٦ سنوات. وكان العروسان حديث املواقع 
ــا من حفل  ــار صور لهم ــام ٢٠١٣، بعد انتش ــي ع ــة ف االجتماعي
ــنة  ــا، حيث لم يكن عمر العريس يتجاوز آنذاك ١٣ س خطوبتهم
ــة تبلغ من العمر  ــدادي)، فيما كانت العروس ــف الثاني اإلع (الص
ــق ما ذكر موقع «املصري  ــنوات (الصف الثالث االبتدائي). ووف ٩ س
اليوم»، فإن شمس وإميان أقاما مؤخرا حفل زفاف في السنبالوين، 
وذلك بعد أن أنهى العريس شهادة الثانوية العامة، وإمتام العروس 

الشهادة اإلعدادية.

متابعة / البينة الجديدة
استعاد دواين جونسون املعروف 
ــب املمثل األعلى  ـــ«ذا روك» لق ب
ــروة قدرها  ــرا في العالم مع ث أج
ــي  ــا ف ــون دوالر جمعه ٨٩٫٤ ملي
ــهرا، بحسب مجلّة  خالل ١٢ ش
ــون  جونس ــل  واحت ــس».  «فورب
صدارة هذا التصنيف سنة ٢٠١٦ 
ــى املرتبة الثانية  قبل تراجعه إل
ــني. لكنه  ــنتني األخيرت في الس
ــنة  ــز الصدارة س ــتعاد مرك اس
ــروة التي جناها بني  ٢٠١٩ مع الث
ــو ٢٠١٨ واألول من  ــن يوني األول م

يونيو ٢٠١٩.
ــه  ــذي يعرف ــون، ال وكان جونس
ــب  ــم «ذا روك» الع ــرون باس كثي
ــة، ومصارعا  ــدم أميركي ــرة ق ك
ــوي إي»  ــوي دبل ــي بطولة»دبل ف

الشهيرة.
ــن العمر  ــغ م ــل البال وأدّى املمث
ــص في أفالم  ــا واملتخص ٤٧ عام

ــة «جوماجني:  احلركة بطول
ــل»  جانغ ذي  ــو  ت ــكام  ويل

ــزء  ــي اجل ــارك ف (٢٠١٧) وش
ــلة أفالم  األخير من سلس

ــت أند فيورييس»  «فاس
الذي خرج هذا الشهر 
ــاالت العرض.  ــى ص إل

بحسب  وتاله، 
ــا أوردت  مــــــ

برس»،  ــس  «فران
ــة  املرتب ــي  ف
كريس  الثانية 
ث  ر و ــو همس
ــون  ملي  ٧٦٫٤)
ــد  أح دوالر) 
أبطال إنتاجات 

شارك  الذي  «مارفل» 
ــاج األخير «أفنجرز:  في اإلنت

ــات يعدّ  ــذي ب ــامي» ال اندغ
الفيلم األكثر درّا لإليرادات 

في تاريخ السينما.

متابعة / البينة الجديدة
ــجيل فيديو يظهر  ــي اإلنترنت تس ــر ف انتش
ــع التعدين  ــا وقع في مصن حادثا غريب
ــية. الروس ــك  مورمانس مبقاطعة 

فقد تعرض كهربائي لصعقة 
ــت قوتها ٦  ــاء بلغ بالكهرب
آالف فولت. ووقع هذا احلادث 
ــي، غير أن  ــي يوليو املاض ف
ــية  ــق الروس ــة التحقي جلن
ــذا الفيديو في  ــر ه لم تنش
ــرته اآلن. ويظهر  حينها ونش
ــة  إصاب ــة  حلظ ــجيل  التس
كهربائية  ــة  بصعق ــل  العام

ــة الكابل. ومت  ــديدة أثناء قيامه بأعمال إزال ش
ــفى، مع  فورا نقل الرجل املصاب إلى املستش
حروق بنسبة ٦٠٪ من اجلسم. وتدل املعلومات 
التمهيدية للتحقيق على أن العامل شرع في 
القيام بعمله اخلطر هذا بدون أن يرتدي املالبس 

اخلاصة في مثل هذه احلالة.

مابعة / البينة الجديدة
ــث  إليزابي ــا  بريطاني ــة  ملك ــب  تصطح
ــي العهد  ــرون، ول ــة، وورثتها املباش الثاني
ــارلز، وكذلك ابنه األمير  األمير تش
ــه الثالث على ترتيب  وليام بوصف

العرش البريطاني، حقيبة سرية في كل سفرياتهم 
ــؤون امللكية، دنكان  ــر في الش ــة. وقال اخلبي اخلارجي
ــة إليزابيث واألميرين  ــه يجب على امللك الركومب، إن
ــارلز ووليام أن يحملوا معهم «بنودا خاصة» عند  تش
سفرهم إلى اخلارج الستخدامه في حاالت الطوارئ. 
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الزميل رئيس التحرير يتوسط السيد كرمي حطاب والوفد املرافق له


