
َّـ الهدف

في اخلطوب واللحظات التاريخية الصعبة واملواقف احلساسة التي متر بها 
االوطان ال يكون امام اصحاب القرار واملتصدين للمسؤولية فيها سوى خيار 
الدفاع عن سيادة الوطن والذود عن حياضه بكل السبل واالساليب املتاحة 
وان أي تقاعس او نكوص غير مقبول وغير مبرر اطالقاً النك في حاالت كهذه 
إما ان تكون عراقياً او غير ذلك متاماً اما البقاء في املنطقة الرمادية فهو امر 

معيب ومخجل بل ومخزٍ وان التاريخ ال يرحم!!
ــرائيلي  ــيما بعد العدوان االس ــذه االجواء احملتقنة واملأزومة الس وفي ظل ه
ــتهدف قوات احلشد الشعبي في العراق بالصميم عقد في  اجلوي الذي اس
ــالم مساء امس االول االثنني اجتماعاً للرئاسات الثالث والقيادات  قصر الس
ــي  ــة (برهم صالح) وبحضور رئيس ــوة من رئيس اجلمهوري ــية بدع السياس

ــوزراء (عادل عبد املهدي)  مجلس ال
ــي) وقد  ــواب (محمد احللبوس والن
ــن  ع ــالث  الث ــات  الرئاس ــت  اعرب
ــعبي  ــد الش ــا لدور احلش تثمينه
ــاع  الدف ــة  منظوم ــن  م ــزء  كج
ــرورة  ــى ض ــد عل ــي والتأكي الوطن
ــة  املطلوب ــات  االحتياط ــاذ  اتخ
ــوارئ احملتملة  ــع الط ــي م للتعاط
ــى  ــة ال ــا اضاف ــة تبعاته ومواجه
ــي واالمني  تدارس الوضع السياس

ــر قدمه رئيس مجلس  ــة وان احلاضرين اطلعوا على تقري ــي البالد واملنطق ف
ــلحة بخصوص التفجيرات التي تعرضت  ــوزراء القائد العام للقوات املس ال
لها مخازن االسلحة واالعتدة التابعة للحشد خالل االيام القليلة املاضية 
ــراءات احلكومة املتخذة بصدد  ــدوا على اهمية متابعة اج ــني اك وان اجملتمع
املؤشرات املتوفرة عن تورط خارجي باالعتداءات هذه كما ادان اجملتمعون هذه 
ــيادة العراق وان االعتداء الذي طال  االعتداءات االثمة واالنتهاك الصارخ لس
ــد في القائم هو اعتداء على السيادة العراقية وان  اللواء (٤٥) التابع للحش
الشهداء الذين سقطوا نتيجته هم شهداء العراق كما جرى التأكيد على 
ــز قدراتها الدفاعية.في  ــيادة وتعزي دعم احلكومة في اجراءاتها حلماية الس

اخلتام نقول ان املوقف الوطني بات مطلوباً ازاء العدوان االسرائيلي.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@?üÎ@—”Ïfl@lÏ‹�fl
ÊaÎÜ»€a@ıaãa@ÜyÏfl

ــم  ــة، (بره ــس اجلمهوري ــا رئي دع
ــى  ال ــاء،  الثالث ــس  ام ــح)،  صال
ــلحة  املس القوات  ــدرات  ق تعزيز 
ــش  ــات داع ــة عصاب ــي محارب ف
ــار  األخط ــة  ومواجه ــة  اإلجرامي
ــى  ــح عل ــدد صال ــة.. وش اخلارجي
ــتقباله ، رئيس جهاز  ــش اس هام
أول  ــق  الفري ــاب  اإلره ــة  مكافح
ــغاتي الكناني)  ــب ش ــن (طال رك
ــي واملعنوي  ــع املهن ــى ”الطاب عل
ــة اإلرهاب  ــز لقوات مكافح املمي
ــتكمال  ــي اس ــاهم ف ــذي س وال
ــى اإلرهابيني  ــز عل ــر الناج النص
انهيارهم“. وأكد  ــي  والتعجيل ف
ــدداً على  ــس اجلمهورية، مج رئي
ــلحة  ــوات مس ق ــاء  بن ــرورة  ”ض
ــادرة  ــدة ق ــة موح ــة ومهني وطني
ــة األخطار اخلارجية  على مواجه

والتهديدات اإلرهابية“.
ــف  ــة كش ــد ذي صل ــى صعي عل
ــس الثالثاء، عن  ــدر امني، ام مص

ــي ثالث  ــازن عتاد ف ــل ١٠ مخ نق
ــرى  ــق اخ ــى مناط ــات ال محافظ
ــرية تامة، فيما اشار الى انه  بس
ــكل آمن حتت  مت حفظ العتاد بش
ــراء على  ــذا االج ــي ه االرض. ويأت
ــة توجيهات اصدرها رئيس  خلفي
ــدي) بهذا  ــوزراء (عادل عبد امله ال
ــهر  اخلصوص في الـ(١٥) من الش

احلالي.
ــاً دعا زعيم  ــورات ايض وفي التط
الصدر)،  ــدى  (مقت الصدري  التيار 
اجلميع إلى التحلي بالصبر وعدم 
التفرد بالقرار في حال ثبت تورط 
ــد  ــرائيل بالقصف ضد احلش إس
الشعبي. وقال الصدر في تغريدة 
على موقعه في تويتر، أنني ال أبرئ 
ــن أفعاله  ــي) م ــدو الصهيون (الع
ــد أنني  ــراق بي ــي الع ــة ف اإلرهابي
ــدم على  ــن أنه ال يق ــى يقني م عل
مثل هذه اخلطوة او اخلطوات فهو 
يعلم ان الرد سيكون مزلزالً ألمنه 
ــة يعلمون ان  ــوذه، فالصهاين ونف
نهايتهم من (العراق).. ومعه فلن 

ــهم في هذه اللعبة  يزجوا أنفس
ــر منهم. وأضاف أنه  التي هي أكب
ــة العراقية  ــى احلكوم ــب عل يج
ــن االمر ولو  ــراع بالتحقق م اإلس
ــراف دولي.. فأن ثبت جرمهم  بإش
ــم، فعلى اجلميع التحلي  وإرهابه

ــرار..  ــرد بالق ــدم التف ــر وع بالصب
ــاد يحتمل مثل  ــراق ما ع فان الع
ــاء. وأوضح  ــذه التصرفات الرعن ه
ــي أدعو  ــه فأنن ــع ثبوت ــدر، م الص
ــى االجتماع  ــراف ال ــع األط جمي
ــم  يتحك ال  ــتديرة  مس ــة  بطاول

فيها الفاسدون وال يتحكم فيها 
ــة االمنية  ــع على االتفاقي من وق
ــم بها من  ــكا وال يتحك ــع أمري م
أقر جترمي استهداف االمريكي وما 
ــاكل ذلك، وأن يكون االجتماع  ش
ــاً بحتاً من غير تدخل حتى  عراقي

ــرائيلي  دول املمانعة للوجود اإلس
واألمريكي في املنطقة فضالً عن 
ــم وال يحاول  من يحاول مهادنته
ــفارتهم في بلده لذا فان  غلق س
ــاورياً  ــب أن يكون تش ــرار يج الق
ــرع وقت ممكن. . وبخطوات  وبأس
مدروسة جيداً لنبعد من خاللها 
ــن ان يكون  ــراق والعراقيني ع الع
ــدة ترجتي. وأكد  الضحية وبال فائ
انه ال يجب ان تتعالى التصريحات 
ــات العاطفية من  ــة والبيان الناري
ــر الفاعل  ــا االث ــون له دون أن يك
ــيكون العراق  ــي واال فس واحلقيق
ــتهزاء.من جانبه حذر  مثاراً لالس
رئيس تيار احلكمة الوطني، السيد 
(عمار احلكيم)، من تداعيات خطر 
ــيد  ــراق. وقال الس ــر في الع الفق
ــت التقارير  ــم) الزال ــار احلكي (عم
األممية واحمللية تؤكد تنامي نسبة 
من يعيشون حتت خط الفقر في 
العراق وبلوغها ما يزيد على ٢٠٪ 

من اجمالي سكان العراق، 

تتمة ص٣
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صالح يبحث مع رئيس جهاز مكافحة االرهاب (االخطار الخارجية).. ومصدر يكشف: نقل (10) مخازن عتاد في (3) محافظات الى مناطق اخرى بـ“سرية تامة“

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد / 
كشفت جلنة اخلدمات واالعمار النيابية، امس الثالثاء، عن شركة اتصاالت وطنية تتفوق على 
ــيل وكورك، مؤكدة ان معلومات وبيانات املواطنني تخزن في  ــاتها الثالث زين واسياس منافس
ــيرفرات“ خارج العراق ما يجعل تلك املعلومات متاحة للدول التي تخزن فيها.وقال عضو  ”س
ــاش داخل جلنة اخلدمات  ــوء خدمة االتصاالت كان محل نق ــم البخاتي ، ان ”س اللجنة جاس
ــاالت تتعلق بهيمنة  ــي قطاع االتص ــة من االخطاء ف ــخيص مجموع ــة، حيث مت تش النيابي
ــركات  ــي العراق“.واضاف البخاتي، ان ”هذه الش ــركات على االتصاالت ف واحتكار بعض الش
ــحن الرصيد مببلغ ١٢٫٥٠٠ دينار، في حني يحصل املستهلك على رصيد  تقوم ببيع كارتات ش
ــركات الى الدولة  ــار، لتحصل من املواطن على مبلغ ٢٥٠٠ دينار متنحها تلك الش ١٠ االف دين
على حساب املواطن“، مبينا أن ”هناك توجها الستقطاب شركة وطنية يتم تفعليها وتكون 
ــركات االتصال  ــيرفرات) ش مؤمتنة على معلومات املواطن وبياناته داخل العراق، خاصة ان (س

في دول اخرى، وهذا بحد ذاته خرق للعراق“.                                            تتمة ص٣

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب

دد 
الع

ذا 
َّـ ه

قرأ 
إ

ان االعتداء الذي طال 
اللواء (٤٥) التابع 
للحشد َّـ القائم هو 
اعتداء على السيادة 
العراقية

عبد الوهاب جبار
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بغداد / 
ــهداء الراغبني  ــاع عوائل الش ــت وزارة الدف دع
ــكنية للمراجعة. وذكر بيان  ــراء وحدات س بش
ــهداء ممن  ــوزارة ان وزارة الدفاع دعت ذوي الش لل
ــي {مجمع  ــكنية ف ــراء وحدات س يرغبون بش
ــدر  ص ــع  مجم ــوك،  كرك ــة  محافظ ــادة  صي
ــة، مجمع كص  ــفية محافظة الديواني اليوس
ــع حي القدس  ــة بابل، مجم ــويلم محافظ وس

محافظة النجف، مجمع احلي ومجمع الشهداء 
ــان محافظة  ــط، مجمع ميس ــة واس محافظ
ميسان، مجمع ام العصافير محافظة املثنى}، 
ــخصية ورعاية  ــة اخلدمات الش ملراجعة مديري
املقاتلني في موقع وزارة الدفاع القدمي في الباب 
ــان ان املراجعة  إعتباراً من  املعظم. وأضاف البي

٢٨ آب اجلاري وملدة خمسة عشرة يوماً.

ıaÜËí€a@›ˆaÏ«@µa@Ú‡Ëfl@ÒÏ«Ö@ÈuÏm@ bœÜ€a

ــؤولية بلدية  ــكنة زقاق/ ٣٧ محلة ٩٢٥ وهي من مس ــكو س يش
الكرادة من شح املاء الصالح للشرب االمر الذي يثير االستغراب 
خصوصا عندما تكون املنطقة وسط بغداد.هذا الزقاق الذي يقع 
ــكنه (٧٠) عائلة تشكو العطش  قبالة مطعم عيون بغداد وتس
ــه االمر.. ويعرف اجلميع كم  رغم مراجعاتهم املتواصلة ملن يهم

ــت بالقرب من  ــرة ماء وأن ــي دارك قط ــرج عندما الجتد ف ــو مح ه
ــو ان توعز للوحدة  ــن االمانة ه ــار ما مطلوب م ــط.. باختص الش
ــكلة التي انسحبت  ــكنة الزقاق من هذه املش البلدية بانقاذ س
على حدائقهم التي حتولت الى اشجار صفراء يابسة ناهيك عن 

كون الزقاق لم يتم اكساؤه  منذ (١٨) عاما.

ÖaÜÃi@Ú„bflcbÌ@NN÷b”å€a@aàÁ@ø@ì�«

بغداد / 
اكدت النائبة عن ائتالف دولة القانون انتصار الغريباوي، 
ــة ووزارة اخلارجية ازاء  ــف احلكوم ــس الثالثاء، ان موق ام
االستهداف االسرائيلي لقطعات احلشد الشعبي مازال 
ــيادة كالعراق،  ــتوى بلد ذي س ضعيفاً واليرتقي الى مس
ــن قبل رجل  ــة بادارة البالد م ــة الى ان هناك صعوب الفت
ــن، حيث يحتاج الى طاقات شابة ذات قدرات  كبير الس

الدارته.
ــة مازال ضعيفا،  ــاوي ، ان ”موقف احلكوم وقالت الغريب
ــادر عن  ــه بيان ص ــة وكأن ــان وزارة اخلارجي ــة ان بي خاص

ــم الوزراء  ــان  متحدث باس حكومة (غزة) وجاء على لس
وليس الوزير بنفسه“.

ــعبي من  ــد الش ــتهداف قطعات احلش واضافت ان ”اس
ــرائيلي سبقه حراك سياسي للكتل  قبل الطيران االس
ــوزراء عادل عبد  ــاءت باحلكومة وفرضت رئيس ال التي ج
املهدي، حيث تتحرك تلك الكتل لسحب الثقة عن عبد 
ــاب  ــدي“، مبينة أن ”قيادة العراق حتتاج الى رجل ش امله
ميتلك قابليات وقدرات عقلية وقدرة على التحمل، حيث 

الميكن ان يدار العراق من قبل شخص بعمر ٨٠ عاماً“.

@—Ó»ô@›Óˆaäça@Íb£@b‰–”Ïfl@Z@Újˆb„@NNbÁ@ÔË‰ë
AAÂé€a@7j◊@›uâ@Âfl@ÚiÏ»ñi@âaÜÌ@Ü‹j€aÎ

دهوك / 
نفقت ١٥ الف سمكة بسبب عدم وجود الكهرباء الوطنية 
وانقطاع االوكسجني في مشروع بقرية {جمتري} بناحية 

{مانكيشك} بحدود محافظة دهوك.
ــروع في تصريح  ــندي صاحب املش ــرش طاهر س وقال هي
ــبب نفوق االسماك بخالف غياب الكهرباء  صحفي، ان س

ــار  ــجني ارتفاع درجات احلرارة.واش الوطنية وقطع االوكس
الى ان، نفوق ١٥ الف سمكة تسبب بخسارة ١٥ الف دوالر، 
ــمكة تعيش االن في املشروع وهناك  مضيفا ان ٣٠ الف س
ــندي اجلهات املعنية  ــاوف من نفوقها ايضا.وطالب س مخ
ــاء خاصني  ــال اطب ــائر وارس ــاون وتعويض تلك اخلس التع

ملعاجلة مثل هذه احلاالت وتامني الكهرباء للمشروع.

⁄ÏÁÖ@ø@⁄b8˛a@“�a@÷Ï–„@NN·Ë–m@Êa@fiÎby

 
املنامة / وكاالت / 

ــة البحريني خالد بن احمد،  اعتبر وزير اخلارجي
ــدأت احلرب علينا،  ــة هي من ب ــة االيراني ان الدول
ــيرا الى ان من يضربهم ويدمر عتادهم غير  مش
ــه على موقع  ــن احمد في تغريدة ل مالم.وقال ب
ــران هي من  ــر، إن اي ــي تويت ــل االجتماع التواص
ــا وحزبها  ــا، بحراس ثورته ــرب علين اعلنت احل
اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها 

ــي اليمن وغيرهم. واضاف، فال يالم من  احلوثي ف
ــم. انه دفاع عن  ــم ويدمر اكداس عتاده يضربه

النفس.

بغداد / 
رجح النائب عن حتالف سائرون صباح العكيلي، 
ــة  ــات احمللي ــجيل االنتخاب ــاء، تس ــس الثالث ام
ــي تاريخ  ــاركة األضعف ف ــبة مش ــة نس املقبل
ــية تتحمل  ــا ان  الكتل السياس ــراق، مبين الع
ــوء اإلدارة والتخطيط.وقال العكيلي ،  نتائج س
ــهد نسبة  إن ”االنتخابات احمللية املقبلة ستش

ــد تكون األضعف في  ــال ضعيفة للغاية وق إقب
تاريخ العراق“.وأضاف ان ”سبب عزوف الناخبني 
ــا أفرزته  ــية وم ــود الى نتاج الكتل السياس يع
ــوء االدارة والتخطيط في  خالل ١٥ عاما  من  س
ــي ان ”املواطن  ــدمي اخلدمات“.وأوضح العكيل تق
ــواء  ــة صوته في االنتخابات س ــي بأهمي ال يبال

شارك فيها ام لم يشارك بسبب االحباط ”.

@Û‹«@fibj”¸a@Z@ÊÎäˆbç@NNÔ‹«@˝fl@NNÔ‹«@ÈuÏÅ
ÉÌâbn€a@ø@—»ô˛a@ÊÏÿÓç@Ú‹j‘Ωa@pbibÇn„¸a

 متابعة / 
ذكرت مصادر صحفية ايرانية، ان عضوا باحلرس الثوري 
اإليراني قتل في شمال غرب البالد قرب احلدود مع العراق.

ــوا باحلرس الثوري  ــارس االيرانية إن عض وقالت وكالة ف
ــهر، ولم تخض في تفاصيل من  اغتيل في بلدة بيرانش
ــي غرب إيران  ــتباكات متكررة ف نفذ الهجوم. وتقع اش
ــران وجماعات كردية إيرانية  ــني قوات األمن التابعة الي ب
ــراق، ومنها حزب  ــي الع ــز معظمها ف ــلحة يتمرك مس
احلياة احلرة ل كردستان الذي تتهمه طهران بأن له صالت 

مبسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

@êäßbi@äñ‰«@›n‘fl
÷aä»€a@lä”@Ô„aäÌ�a@âÏr€a

@pcÜi@Âfl@ÔÁ@ÊaäÌa@Z@?Ìä°@fiÎ˚éfl@NN’Ó‹»m@ÊÎÖ@Âfl
AA·ÁÖbn«@äflÜÌÎ@·ËiäöÌ@Âfl@‚˝Ì@¸Î@b‰Ó‹«@läßbi
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بغداد / البينة الجديدة 
ــراء االراضي البناء قصبة  أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين عن اطفاء ٩٥٪ من مبالغ ش
القوش، مبينا ان العمل جار على ان تشمل كافة قرى ونواحي واقضية سهل نينوى.
ــة الثانية  ــاء حضر امس اجللس ــرة واملهجرين نوفل به ــوزارة ان وزير الهج ــت ال وقال
ــات اجمللس الوزاري للخدمات االجتماعية واالعمار، مبينة انه جرى التباحث  الجتماع
ــات التي توفر اخلدمات  ــدد من النقاط التي تخص القضايا وامللف ــالل االجتماع بع خ
للمواطنني في جميع احملافظات. واضاف انه بعد طرح وزير للهجرة وافق اجمللس على 
اطفاء ٩٥٪ من مبالغ شراء قطع االراضي السكنية في قصبة القوش الهاليها حصراً 
ــيحي، مشيرة الى ان الهدف من ذلك هو ايقاف الهجرة منها واحالة  من املكون املس
امللف الى مجلس الوزراء التخاذ القرار املناسب بشأنه.وتابعت الوزارة ان العمل جاري 

على ان تشمل كافة قرى ونواحي واقضية سهل نينوى بهذا القرار.

بغداد / البينة الجديدة 
ــيد مقتدى الصدر،  ــار الصدري الس ــه مكتب زعيم التي وجّ
ــداوي). ــيخ عامر املنش امس الثالثاء، بعدم التعرض لـ(الش

ــداوي  ــيخ عامر املنش ــدم التعرض للش ــب بع ــه املكت ووج
ــبة إحياء  ــر مبناس ومتعلقيه بعد اعتذاره مبا قام به من نش
ــعيد السيد محمد الصدر  الذكرى السنوية للشهيد الس

وتقدميه للندم واالعتذار.

îÏ‘€a@ıb‰i˛@Ôôaâ˛a@ıaäë@Õ€bjfl@Âfl@EYU@ıb–üg@Â‹»m@Òäv:a

Úïb®a@pbuâÜ€a@—‹fl@·éß@Òâä‘Ωa@Ò6–€a@ÜÌÜ‡ni@|‡é„@Â€@Z|n–€a

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
ــوري صباح  ــط ن ــر التخطي ــرأس وزي  ت
ــة الثانية الجتماعات  الدليمي، اجللس
ــات االجتماعية  الوزاري للخدم اجمللس 
ــالل االجتماع بحث  ــار، وجرى خ واإلعم
ــة  ــات املهم ــا وامللف ــن القضاي ــدد م ع
ــات للمواطنني  ــة بتوفير اخلدم املرتبط
ــن الدليمي  ــاالت. وأعل ــع اجمل ــي جمي ف
ــان للوزارة  ــب بي خالل االجتماع بحس
ــاوالت من  ــركات املق ــتثناء ش ــن اس ع

ــد التجديد في  ــرط توفر اآلليات عن ش
ــي اطار  ــراق؛ وذلك ف ــع انحاء الع جمي
السعي لتعويض الشركات عن االضرار 
التي حلقت بها خالل السنوات املاضية 
بسبب األزمتني املالية واألمنية، وتوفير 
ــبة للقطاع اخلاص في  الظروف املناس
ــات للمواطنني. ــدمي اخلدم أداء دوره بتق
ــروع قانون  كما وقرر اجمللس إحالة مش
ــس  مجل ــى  ال ــمية  الرس ــالت  العط
ــات القانونية  ــداء اجله ــوزراء، بعد اب ال

ــا دعا  ــا، فيم ــة مالحظاته ذات العالق
ــة بالفصل بني  ــى التوصي ــي إل الدليم
العطالت واملناسبات الرسمية، مشدداً 
ــي الدولة غير  ــى أهمية منح موظف عل
ــمولني بالعطل {إلرتباط عملهم  املش
بتقدمي اخلدمات اخملتلفة} أجور ساعات 
ــن عدم  ــة لتعويضهم ع ــل اضافي عم
ــق اجمللس على  ــم بالعطلة.وواف متتعه
ــع  ــراء قط ــغ ش ــن مبال ــاء ٩٥٪ م إطف
ــكنية في قصبة القوش  االراضي الس

ألهاليها حصراً من الديانة املسيحية؛ 
ــا، واحالة  ــاف الهجرة منه ــدف ايق به
ــس الوزراء التخاذ القرار  امللف الى مجل
ــس  اجملل ــرّ  أق ــأنه.فيما  بش ــب  املناس
ــية  الهندس ــاو  الف ــركة  ش ــف  تكلي
ــروع اجملمع  ــة بإكمال اعمال مش العام
السكني في قضاء الشطرة مبحافظة 
ــات تنفيذ  ــتثناء من تعليم ــار اس ذي ق
العقود احلكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤، 
ــكان  ــش اجمللس معايير اإلس ــا ناق فيم

ــي العراق املقدم من  احلضري والريفي ف
ــكان والبلديات  قبل وزارة اإلعمار واإلس
ــغال العامة. هذا وأقر اجمللس في  واألش
ــتراتيجية  ــته الثانية وثيقة اس جلس
ــة  ــاكن والتنمي ــار للمس ــادة االعم اع
ــق احملررة،  ــكان في املناط ــاع اإلس لقط
ــل برنامج األمم املتحدة  املقترحة من قب
ــات)،  (هبيت ــرية  البش ــتوطنات  للمس
ــبة لعودة  ــدف توفير الظروف املناس به

النازحني الطوعية إلى مناطقهم.

بغداد / البينة الجديدة
ــني، عن توزيع  اعلن وزير الزراعة صالح احلس
ــالل  خ ــني  واملزارع ــني  الفالح ــتحقات  مس
االسبوع احلالي. وذكر مكتب احلسني ان وزير 
الزراعة وصل، امس االول إلى محافظة املثنى 
ــظ احمد منفي  ــه باحملاف ــى فور وصول والتق
جودة ورئيس وأعضاء مجلس احلكومة احمللية 
ــي املعوقات التي تتعلق  من أجل التباحث ف
ــة بغية ايجاد  ــاع الزراعي في احملافظ بالقط
ــاف أن االجتماع  ــبة لها. وأض احللول املناس
ــات والتي  ــدارس العديد من اآللي ــترك ت املش
ــتوى اخلدمي واملعاشي  من شأنها رفع املس
ــى  ــتماع ال ــا مت االس ــة، فيم ــاء احملافظ البن
ــاكل واملعوقات من اجلهات  ــد من املش العدي
ــف القطاعات احلكومية. ذات العالقة وخملتل

ــني خالل االجتماع، على تسليم  وأكد احلس
املستحقات املالية للفالحني خالل االسبوح 
ــس الوزراء  ــى ما اقر في مجل ــي بناءً عل احلال

ــته االخيرة. وأشار إلى التطور الكبير  بجلس
ــي من خالل  ــاع الزراع ــهده القط ــذي يش ال
ــي للعديد من  ــاء الذات ــى االكتف ــول ال الوص
ــل الزراعية اضافة الى حماية املنتج  احملاصي
ــض املائدة والدجاج  ــتير اد بي احمللي ومنع اس
واالسماك لوجود منتج محلي واضح وجبت 
ــى االكتفاء الذاتي  حمايته بغية الوصول ال
ــغيل االالف من  ــهامه في تش فضال عن اس
االيدي العاملة اضافة للوصول الى االكتفاء 
ــعير فضال عن  الذاتي حملصولي احلنطة والش
ــلب والذي  ــي زراعة الش ــر ف ــع الكبي التوس
ــم يحصل  ــذا العام و ل ــازا الفتا له ــد اجن يع
ــنوات عدة وفي اطار رده على طلبات  منذ س
ــتحقاتهم  ــأن مس ــني واملزارعني بش الفالح

املالية حملصولي احلنطة والشعير.
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ــتباكات  ــائل إعالم أن اش اشــتباكات .. ذكرت وس
ــوري  ــن اجليش الس ــوات م ــني ق ــدور ب ــة ت عنيف
وفصائل مسلحة في محيط خان شخون بريف 
ــلحني  ــي محاولة من قبل املس ــب اجلنوبي، ف إدل
ــروها مؤخرا.وقال  ــي خس ــتعادة املناطق الت الس
ــوري حلقوق اإلنسان، إن االشتباكات  املرصد الس
ــرق مدينة خان  ــس الثالثاء، ش ــر ام اندلعت فج
شيخون، إثر شن «فصائل جهادية ومعارضة» هجوما على مواقع 

لقوات اجليش.
ــة، امس الثالثاء، ببدء املرحلة  انطــالق .. أفادت وزارة الدفاع التركي
ــة «إس-٤٠٠»  ــن منظوم ــد أجزاء م ــة لتوري الثاني
ــية إلى تركيا. وأضافت الوزارة  الصاروخية الروس
ــن البطارية  ــية حتمل أجزاء م أن طائرة نقل روس
ــي  ــت ف ــة «إس-٤٠٠» هبط ــن منظوم ــة م الثاني
قاعدة «مورتيد» (قاعدة «أكينجي» السابقة) في 
ــراء تركيا ألنظمة الدفاع  ضواحي أنقرة. وأثار ش

اجلوي الروسية فضيحة دولية كبيرة.

ــل  ــي، إميانوي ــس الفرنس ــذر الرئي خالفــات .. ح
ــات الدولية  ــس الثالثاء، من أن اخلالف ــرون، ام ماك
ــف النووي اإليراني قد تؤدي  حول التعامل مع املل
ــال ماكرون، في خطاب  لتصعيد في املنطقة. وق
ــيني في اخلارج اجملتمعني  ــفراء الفرنس أمام الس
ــس: «االختالف في وجهات النظر حول إيران  بباري
ــن املنطقة». ــدد أم ــؤدي لتصعيد يه ــن أن ت ميك

ــي: «حصلنا على الكثير من النتائج حول  وأضاف الرئيس الفرنس
امللف اإليراني خالل قمة السبع، لكن هذه النتائج تبقى هشة»

اطالق .. أعلن جماعة «أنصار اهللا» (احلوثيون) إطالق صاروخ بالستي 
من نوع «قاصم» على جتمعات للجيش السعودي 
ــمي  ــقام مبنطقة جنران. وقال الناطق الرس في س
ــة للحوثيني،  ــلحة التابع ــوات املس ــم الق باس
ــريع، إن «الصاروخ أصاب هدفه  العميد يحيى س
ــرات القتلى واجلرحى،  ــة، مخلفا عش بدقة عالي
ــوت والصورة» وأن صاروخ  والعملية موثقة بالص

«قاصم» يعد نوعا جديدا دخل اخلدمة.

ــي، ليلة أمس  ــزب اهللا» اللبنان ــر «ح نشــر .. نش
ــني  ــدى الطائرت ــا إلح ــال إنه ــورة ق ــاء، ص الثالث
املسيرتني اإلسرائيليتني اللتني حلقتا فجر األحد 
املاضي فوق بيروت، كاشفا تفاصيل جديدة حول 
ــدره بهذا  ــزب اهللا»، في بيان أص ــال «ح احلادث.وق
ــراء اخملتصني في املقاومة  الصدد: «بعد قيام اخلب
اإلسالمية بتفكيك الطائرة املسيرة األولى، التي 
سقطت في  الضاحية اجلنوبية، تبني أنها حتتوي على عبوة مغلفة 

ومعزولة بطريقة فنية شديدة اإلحكام».
انســحاب .. يستعد مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية وقوات 
ــريط على  ــد) إلخالء ش ــوريا الدميقراطية (قس س
ــم  ــبما قال الناطق باس ــع تركيا، حس ــدود م احل
ــار  ــي، امس الثالثاء. وأش ــد»، مصطفى بال «قس
بالي في تصريح لـ «رويترز»،  إلى أن عمق الشريط 
ــيتراوح بني ٥ و١٤ كلم، وفقا ملا مت االتفاق عليه  س
ــريط  بني تركيا والواليات املتحدة. وأضاف أن الش

سيشمل مناطق ريفية أو مواقع عسكرية.

بغداد / البينة الجديدة
ــي، امس  ــاس يابر العطاف ــف البناء عب ــن حتال ــد النائب ع أك
ــررة جمللس  ــان بتمديد املهلة املق ــماح البرمل ــاء، عدم س الثالث
ــا ان املهلة تعد  ــم الدرجات اخلاصة، مبين ــأن حس الوزراء بش
ــي إن ”الفترة التي  ــرة للحكومة. وقال العطاف ــة األخي الفرص
ــرين األول  ــادل عبد املهدي حتى تش ــس الوزراء ع منحت لرئي
ــة وإنهاء ملف  ــع الدرجات اخلاص ــم جمي ــادم كافية حلس الق
ــتعد خالل الفصل  ــوكاالت“. وأضاف أن ”مجلس النواب يس ال
ــة التي أعطيت لرئيس  ــريعي املقبل مراقبة تنفيذ املهل التش
ــك الدرجات اخلاصة”. ــأن برنامجه احلكومي وكذل الوزراء بش

ــها أمام مجلس النواب  ــيرا إلى أن ”احلكومة ألزمت نفس مش
ــرين  ــرة إلنهاء ملف الوكاالت حتى تش ــا فرصة أخي بإعطائه

األول ولن نسمح بتمديد الفترة مطلقا“.

بغداد / البينة الجديدة 
ــس الثالثاء،  ــني العقابي، ام ــن حتالف البناء حس ــني النائب ع ب
ــات اخلاصة عليهم  ــحة للدرج ــخصيات املرش ــم الش أن معظ
ــب، الفتا  ــنم هذه املناص ــر مؤهلني لتس ــاد او غي ــبهات فس ش
ــدم التنفيذ الصحيح  ــبب ع ــلوال بس الى ان العراق اصبح مش
ــفافة  ــي ان ”احلكومة في حال كانت ش ــال العقاب ــون. وق للقان
ــن تتمكن  ــات اخلاصة، لكنها ل ــف الدرج ــم مل فإنها ستحس
ــتحوذ  ــبب هيمنة طرف معني متنفذ داخلها ومس من ذلك بس
ــذا النفوذ امتد الى  ــن الكابينة الوزارية، وه ــى اجلزء االكبر م عل
ــة للدرجات  ــارات املطروح ــة“. واضاف ان ”اخلي ــات اخلاص الدرج
ــاط واملالحظات، على الرغم من  ــة عليها الكثير من النق اخلاص
ــخصيات اجليدة املرشحة لهذه املناصب، اال ان  وجود بعض الش
ــحني غير مؤهلني لهذه املناصب، وعليهم  اجلزء االكبر من املرش
ــاد“. واوضح العقابي، ان ”مقدرات الدولة ترتبط  ــرات فس مؤش
بالهيئات والسلطة التنفيذية، حيث ان تلك املؤسسات حتتاج 
الى شخصيات كفوءة من اجل ادارة البلد بالشكل الصحيح“، 
ــليم  ــن اتخاذ قرار اداري س ــلول وعاجز ع ــدا أن ”البلد مش مؤك
ــة مايتعلق بعدم  ــعب العراقي، خاص ــي مصلحة الش يصب ف

تنفيذ بنود املوازنة“.

بغداد / البينة الجديدة 
بلغت موجة احلر في العراق ذروتها وارتفعت درجة احلرارة العظمى 
ــي ٨ محافظات الى ٥٠ -٥١ درجة مئوية. وذكر بيان لألنواء اجلوية  ف
ــاً  ــطى مشمس ــس اليوم االربعاء يكون في املنطقة الوس ان طق
ــاً حاراً مع  ــم جزئياً ومشمس ــحب وغائ ــاراً جداً مع بعض الس ح
ــحب في الشمال، وحاراً جداً في اجلنوب مشيراً  ظهور بعض الس
. وأضاف  الى ان درجة احلرارة العظمى في مدينة بغداد مبعدل ٤٩ مْ
ــط مشمساً حاراً، وفي  ــيكون في الوس ان طقس غد اخلميس س
ــحب ويكون غائما  ــاً حاراً مع ظهور بعض الس الشمال مشمس
ــحب  ــداً في اجلنوب مع ظهور بعض الس ــاً، وحاراً ج ــاً أحيان جزئي
ــون غائما جزئياً أحياناً دون تغير في درجات احلرارة في املناطق  ويك
ــة فيكون  ــد غد اجلمع ــا طقس بع ــابق. أم ــن اليوم الس ــة ع كاف
ــاً حاراً جداً في الوسط مع ظهور بعض السحب ويكون  مشمس
ــا جزئياً مع فرصة  ــمال حاراً وغائم ــا جزئياً أحياناً وفي الش غائم
ضعيفة في بعض األماكن وال تغيير في درجات احلرارة وفي اجلنوب 
ــان الى ان طقس  ــحب. ولفت البي ــاراً جداً مع ظهور بعض الس ح
السبت سيكون مشمساً في الوسط والشمال مع انخفاض في 

درجات احلرارة وفي اجلنوب حاراً جداً مع ظهور بعض الغيوم.
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االنبار / البينة الجديدة 
ــة االنبار فرحان الدليمي بإبعاد  طالب عضو مجلس محافظ
ــدم زجها بصراعات  ــية وع ــة عن التجاذبات السياس احملافظ
ــوزراء عادل عبد  ــوى الدمار، فيما دعا رئيس ال ــب لها س ال جتل
ــف االعتداءات  ــم مل ــريع من اجل حس املهدي للتحرك الس
ــطة الطائرات املسيرة. ــد الشعبي بواس على قوات من احلش
ــة احمللية في  ــان الدليمي إن احلكوم ــو اجمللس فرح وقال عض
ــد  ــتهداف قوات من احلش ــتنكر وتدين عملية اس االنبار تس
ــعبي من قبل الطائرات املسيرة، داعيا، احلكومة املركزية  الش
ــياقات القانونية للحفاظ على سيادة  الى العمل ضمن الس
ــن العراق. وأضاف الدليمي أن مجلس االنبار يطالب بإبعاد  وام
ــية وعدم زجها في صراعات  احملافظة عن التجاذبات السياس
سياسية ال جتلب لها اال الدمار، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد 
ــف االعتداءات  ــم مل ــريع من اجل حس املهدي للتحرك الس
ــطة الطائرات املسيرة كون العراق بلدا سياديا وال ميكن  بواس
ــار الى  ــت وحتت اي ذريعة. يش ــن اي دولة كان ــيادته م خرق س
ــد  ــا عجلتني للقوات من احلش ــيرتني قصفت ــني مس ان طائرت

الشعبي، االحد املاضي، في قضاء القائم غربي االنبار.

بغداد / البينة الجديدة 
ــل، احلكومة  ــائرون، مظفر الفض ــب النائب عن كتلة س طال
ــوبية وإنصاف اخلريجني. االحتادية بإبعاد التعيينات عن احملس
ــال الفضل في بيان صدر عن مكتبه االعالمي بعد حضوره  وق
ــام وزارة النفط  ــا خلريجي كلية علوم اجليولوجيا ام اعتصام
ــاد احلكومة عن ابنائها  ــذا االعتصام هو دليل على ابتع ان ه
ــى تعيينات اغلب  ــي الصفة التي غلبت عل ــوبية ه وان احملس
ــة هي االخرى  ــل ان العمالة االجنبي ــاف الفض ــوزارات. واض ال
ــباب وخاصة  ــوف الش ــة بني الصف ــاد البطال ــببت بازدي تس
اخلريجني. ودعا وزارة النفط لتلبية مطالب املعتصمني امامها 

وايجاد فرص عمل لهم.

النائب مظفر الفضل عن كتلة «سائرون»:
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 بغداد / البينة الجديدة 
أعلن إئتالف النصر برئاسة حيدر 
ــن مخرجات  ــادي، موقفه م العب
ــادات  والقي ــات  الرئاس ــاع  اجتم
ــه يعلن  ــان ل ــر بي ــة. وذك الوطني
ــه  ــده ودعم ــر تايي ــالف النص ائت
خملرجات اجتماع الرئاسات الثالث 
ــس االول  ــادات الوطنية ام والقي
ــدد على الزام جميع  االثنني، ويش
ــداف اللقاء  ــوى مبحددات واه الق
حرصا على وحدة الصف الوطني 
العليا.وأكد  ــة  العراقي واملصالح 
ائتالف النصر على وجوب اعتماد 
الوطن  مسطرة واضحة ملصالح 
ــيادته، بعيدا  ــه وامنه وس ووحدت
ــة الضيقة،  ــن املصالح الفئوي ع

ــاس يجب  ــا الدولة االس فقضاي
ــراع واملزايدات  ــع للص ان ال تخض
ــالمة  وارتهان االرادات، فبقاء وس
دولة املواطن هي الهدف االسمى 
ــاظ عليه حتت  ــب احلف ــذي يج ال
ــس  ــاء ام ــد مس ــرف. وعق اي ظ
ــات  االول االثنني اجتماعاً للرئاس
ــالم ببغداد،  الثالث في قصر الس
لتدارس  ــة  الوطني ــادات  القي مع 
ــي واألمني في  ــع السياس الوض
لع احلاضرون  البالد واملنطقة. واطّ
ــد املهدي،  ــر قدمه عب ــى تقري عل
ــي  الت ــرات  التفجي ــوص  بخص
ــلحة  ــت لها مخازن لألس تعرض
ــد  للحش ــة  التابع ــدة  واألعت
ــام القليلة  ــالل األي ــعبي خ الش

على  ــون  اجملتمع ــق  املاضية.واتف
ــرام مرجعية  ــاط ابرزها احت ٦ نق
ــد بها في مختلف  الدولة والتقي
ــاوز على  ــار أي جت ــروف، واعتب الظ
ــاتها خروجاً عن  الدولة ومؤسس
املصلحة الوطنية وخرقاً للقانون 
ــك ومبوجب ما  ــق ذل ــل وف ويعام
تقتضيه قوانني الدولة العراقية.
ــة  (السياس ــة  بوثيق ــزام  واإللت
ــدة) املتفق عليها  الوطنية املوح
في اجتماع القادة، وعدم االجنرار 
ــاور ورفض حتول  ــة احمل الى سياس
العراق الى ساحة حرب، واالمتناع 
أيضاً عن أن يكون العراق منطلقاً 
ــواره. ودعم  ــى ج ــداء عل ألي اعت
ــي للقوات  ــدور البطول وتثمني ال

ــلحة مبختلف تشكيالتها،  املس
ــزة األمن  ــدؤوب ألجه ــل ال والعم
ــة  متابع ــي  ف ــتخبارات  واألس
ــول داعش، والتأكيد  ومالحقة فل
على مواصلة هذا الدور مبسؤولية 
ــتعادتهم ألية  للحيلولة دون اس
ــوض  للنه أو  ــع  للتجم ــة  فرص
ــاء نهائياً  القض ــى  ــودة حت والع
ــن الدواعش. ــة م ــة بقي ــى أي عل

ــرفة  املش ــات  التضحي ــر  وتقدي
ــه  قدم ــذي  ال ــي  الوطن ــدور  وال
ــزء فعال  ــعبي كج ــد الش احلش
ــاع الوطني،  ــة الدف ــن منظوم م
ويأمتر بأوامر القائد العام للقوات 
ــة  أهمي ــد  يؤك ــا  مب ــلحة،  املس
ــر الديواني،  ــزام بتنفيذ األم اإللت
ــب  ــلحة حس وإدارة مخازن االس
ــي الدولة  ــة ف ــياقات املتبع الس
ومن خالل اجراءات سليمة وحتت 
مظلة املنظومة الدفاعية، وأوامر 
ــاذ  العام.واتخ ــد  القائ ــة  ومتابع
ــات املطلوبة للتعاطي  االحتياط
ــة ومواجهة  ــع الطوارئ احملتمل م
ــات  االتفاقي ــة  تبعاتها.ومتابع
ــف  التحال ــع  م ــات  والتفاهم
ــاعد على اإليفاء  الدولي ومبا يس
ــيادة العراق  ــا جتاه س بالتزاماته

واستقالله وأمنه وسالمته.



بغداد / البينة اجلديدة 
ــوي، مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة بشأن  ــناء املوس دعت رئيس كتلة املواطن النيابية س
ــكوت عنه.وقالت  ــيادة العراقية، مبينة أن األمر يعد جترؤاً كبيراً ال ميكن اغفاله او الس انتهاك الس
املوسوي ، إنه ليس خافياً على اجلميع ما حصل في االيام القريبة املنصرمة من اعتداءات صهيونية 
ــلحة احلشد الشعبي،  ــمائنا وارضنا العراقية، وحتديداً على مخازن اس ــمة على س متكررة غاش
ــداءات الصهيونية  ــكوت عنه.وأضافت أن االعت ــرؤاً كبيراً ال ميكن اغفاله اوالس ــر الذي يعد جت األم
ــيادة العراق وانتهاكا حلرمته، واعراضا عن االلتزام مبيثاق  ــافرة باالضافة الى كونها خرقا لس الس
ــارك في قتال  ــتهدافا ملن ش االمم املتحدة واالعراف الدولية املعهودة، فهي في الوقت ذاته تعد اس
ــد الشعبي املقدس.وأكدت املوسوي،  االرهاب والقضاء عليه نيابة عن كل دول العالم اال وهو احلش
أن استهدافاً مثل هذا امنا يندرج ضمن املمارسات االرهابية التي جبلت عليها اسرائيل وعمالؤها 
في املنطقة، وهذا ما يتطلب من مجلس االمن الدولي وكل دول العالم ان يكون لها موقف واضح 
ــه العدو الصهيوني.وتابعت، اننا في الوقت الذي ندين وبشدة هذه  وصريح ازاء االرهاب الذي ميارس
ــية واعضاء  ــاء الكتل السياس ــريعية في البالد، ورؤس ــلطة التش االنتهاكات نطالب رئيس الس

البرملان  بالدعوة لعقد جلسة طارئة وعاجلة ملناقشة هذه االعتداءات االرهابية.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــكن قابلة للحل في  ــكلة ازمة الس  بني النائب عن محافظة بغداد عباس عليوي، امس الثالثاء، ان مش
ــداد ترفض ايصال  ــة، الفتاً الى ان امانة بغ ــكنية احلديث ــبة حيال املناطق الس ــال اتخاذ قرارات مناس ح
اخلدمات للمناطق اجلديدة اال بعد وصول نسبة البناء فيها الى ٨٠ باملئة.وقال عليوي ، ان ”مدينة الشعلة 
فيها احياء سكنية جديدة يصل عدد اراضيها اكثر من ٢٨ الف قطعة ارض سكنية، وبامكانها اسكان 
ــض امانة بغداد  ــبب رف ــك االراضي مازالت بدون خدمات بس ــمة“.واضاف ان ”تل ــن ٢٥٠ الف نس ــر م اكث
ــى ان اخلدمات تصل الى املناطق احلديثة بعد  ــية لها، حيث ان قانونها ينص عل ايصال اخلدمات االساس
ــى تعديل او اتخاذ قرار  ــة فأكثر“، مبينا ان ”قانون االمانة بحاجة ال ــبة البناء ٨٠ باملئ ــون فيها نس ان تك
من قبل رئيس الوزراء من اجل ايصال اخلدمات الى املناطق اجلديدة، من اجل اتاحة الفرصة امام اصحاب 
االراضي للبناء والسكن، الذي بدوره يخفف ازمة السكن احلادة في العراق“.ولفت عليوي الى ان ”املناطق 
ــية، التي متنح املواطن  ــهد حركة بناء وسكن مالم تصلها اخلدمات االساس ــكنية اجلديدة لن تش الس
امكانية بناء منزله وخاصة مايتعلق باملاء والكهرباء واجملاري“، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل الفوري عبر 

قرار يلزم امانة بغداد بايصال اخلدمات الى االراضي السكنية“.
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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
ــة القانون عبد  ــالف دول ــب عن ائت رأى النائ
الهادي السعداوي، امس الثالثاء، أن ضعف 
ــوات األجنبية  ــبب بقاء الق احلكومة هو س
ــتهداف مقرات احلشد الشعبي، داعياً  واس
ــتدعاء السفير األميركي في العراق  إلى اس
ــليمه مذكرة احتجاج، فيما لفت إلى  وتس
ــوي وأن تكون قيادة  ــم الدفاع اجل ضرورة دع
ــراق وليس  ــد الع ــتركة بي ــات املش العملي
الواليات املتحدة.وقال السعداوي ، إن ضعف 
احلكومة هو السبب األساس لبقاء القوات 
ــبب  ــة على أراضينا وهو نفس الس األجنبي
الستهداف مقرات احلشد الشعبي، مضيفاً 
ــا رئيس وزراء قوي وحازم  أنه بحال كان لدين
ــة بإخراج كل القوات  ويتخذ قرارات إيجابي
ــابقوه حني أخرجوا  ــة كما فعل س األجنبي
ــمحوا بإبقاء  ــم يس ــة ول ــوات األميركي الق
ــل أراضينا فحينها  ــدي أميركي داخ أي جن
ــرة ولن  ــراق وبقوة كبي ــيادة الع ــتعود س س
ــتهداف  ــتطيع أي دولة مهما كانت اس تس
قواتنا األمنية أو احلشد الشعبي أو أي شبر 

ــاف  ــال القصاص.وأض ــا دون أن ين ــن أرضن م
ــاع اجلوي وجتهيز  ــعداوي، أن دعم الدف الس
ــورة ورادارات  ــرات متط ــة بطائ ــا اجلوي قوتن
ــوي مع وجود  ــف أي خرق ج ــتطيع كش تس
منظومة صاروخية للدفاع اجلوي تستطيع 
التعامل بقوة مع هذا اخلرق هو احلل األمثل 
ــا، الفتاً إلى أن  ــيادة اجلوية لبلدن حلفظ الس
وضع قيادة العمليات املشتركة بيد العراق 
وليس الواليات املتحدة هو أمر مهم وضروري 

ــى اللحظة هي  ــواء العراقية حت كون األج
ــي وهذا واجب مهم من  بيد اجلانب األميرك
ــرك عليه. ــة وعليها التح واجبات احلكوم
ــة العراقية بحال لم  ــار، إلى أن احلكوم وأش
ــيادة العراق على اجلانب  ــتطع فرض س تس
ــم  للمحاك ــه  التوج ــا  فعليه ــي  األميرك
ــتراتيجية  اس ــة  اتفاقي ــود  لوج ــة  الدولي
موقعة مع واشنطن ومت خرقها من قبلهم، 
ــفير األميركي  ــتدعاء الس ــى اس ــاً إل داعي

ــة إلى  ــاج، إضاف ــرة احتج ــليمه مذك وتس
ــروق األميركية إلى ممثل  تقدمي الئحة من اخل
األمم املتحدة في العراق.وأكد السعداوي، أن 
ــة العراقية لم تتخذ حتى اللحظة  احلكوم
أية خطوات فعلية باستثناء تشكيل جلان 
حتقيقية حول اخلروق، وهو أمر ال جدوى منه 
ــكل واضح  ــون الطرف املتهم اعترف بش ك
ــكرية  ــام بتلك العمليات العس بأنه من ق

داخل أراضينا.
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طهران / وكاالت / البينة اجلديدة 
ــيني ، أن  ــيد حامد حس ــتركة س ــن مدير غرفة التجارة االيرانية العراقية املش اعل
ــاظ على عالقات الطاقة والعالقات التجارية مع طهران من  بغداد عازمة على احلف
خالل خطة إليداع عدة مليارات من الدوالرات األمريكية في حساب في بنك عراقي 
ــيني قوله  لدفع واردات الطاقة من إيران.ونقلت وكالة انباء فارس في تقرير عن حس
إن “ اخلطة ستتضمن ايداع مبلغ ٤ الى ٥ مليارات دوالر في حساب خاص في البنك 
التجاري العراقي لتسوية الديون العراقية اليران مبا في ذلك تلك املتعلقة باستيراد 
ــاق األخير بني  ــاس االتف ــنوات املاضية ، على أس ــى مدار الس ــاز عل ــاء والغ الكهرب
ــلطات البلدين قد وافقت على استخدام  حكومتي البلدين اجلارين.“وأضاف أن ”س
ــاب كأداة مالية خاصة للتهرب من العقوبات األمريكية على إيران والسماح  احلس
لطهران بالدفع مقابل واردات البضائع غير اخلاضعة للعقوبات من خالل احلساب“.

وتابع أن “ هذه االلية ولالسف اصطدمت بعقبة البيروقراطية االدارية ”، مشيرا الى 
أن “ أن البنك األمريكي JPMorgan Chase ، الذي يسيطر على األسهم في املصرف 
ــاب“.واوضح أن “ إن رجال  ــران إلى احلس ــازال يعطل وصول إي ــاري العراقي ، م التج
األعمال ونشطاء القطاع اخلاص ليس لديهم   مشاكل كبيرة في التجارة بني إيران 
ــتوعب املعامالت  والعراق ، وأن آلية املصرف التجاري العراقي كان من املتوقع أن تس
احلكومية بني البلدين“.يذكر أن “ إيران مازالت املزود األول للغاز الطبيعي والكهرباء 
ــعى خلفض الصادرات   للعراق رغم الضغوط املتزايدة من الواليات املتحدة التي تس
فيما حصلت بغداد على عدة جوالت من اإلعفاءات من العقوبات األمريكية ، مصرة 

على أنه ليس لديها بديل الستبدال واردات الطاقة من اجلمهورية االسالمية“.

ــى حاضر  ــات خطيرة عل ــذار ذو تداعي ــرس ان ــذا ج وه
ــيد (عمار  ــب الس ــعبنا. وطال ــا وش ــتقبل بلدن ومس
ــا االقتصادية  ــة وجلانهم ــان واحلكوم ــم) البرمل احلكي
ــدي وجعله  ــي معاجلة هذا التح ــراع ف واملالية باإلس

على رأس األولويات.
ــراراً مهماً  ــط، ق ــت وزارة التخطي ــا أعلن ــن جانبه م
ــر  ــوزارة ، ان وزي ــان لل ــر بي ــاوالت. وذك ــركات املق لش
ــوزاري للخدمات  ــرأس إجتماع اجمللس ال التخطيط ت
ــركات  ــتثناء ش ــار وأعلن عن اس ــة واإلعم االجتماعي

ــد التجديد. كما اعلن  ــرط اآلليات عن املقاوالت من ش
ــراء األراضي ألبناء قصبة  عن إطفاء ٩٥٪ من مبالغ ش
القوش من املسيحيني.وفي التطورات ايضاً نفت وزارة 
ــون) امس الثالثاء، التقارير  الدفاع األميركية (البنتاغ
ــؤولية عن الهجمات األخيرة في  التي اتهمتها باملس
ــوريا. وجاء  ــرب من احلدود مع س ــب العراقي بالق اجلان
ــوزارة (جوناثان ر.  ــان ال ــدره الناطق بلس ــي بيان أص ف
ــم بالهجوم  ــة لم تق ــوات األميركي ــان)، أن الق هوفم
ــات حديثة، أدت إلى  ــى القافلة، أو أي هجم األخير عل

ــيرا إلى  انفجار مرافق تخزين الذخيرة في العراق، مش
ــك خاطئة ومضللة  ــر، على العكس من ذل أن التقاري
وحتريضية. وأكد البيان على دعم واشنطن لـ السيادة 
ــراراً ضد األعمال  ــراراً وتك ــة، وأضاف حتدثنا م العراقي
ــى العنف، من قبل أطراف خارجية في  التي حترّض عل
ــيطرة على  ــراق. للحكومة العراقية احلق في الس الع

أمنها الداخلي، وحماية دميقراطيتها. 
ــم  ــث وزير التجارة (محمد هاش ــى صعيد آخر بح عل
العاني)، مع السفير الكويتي (سالم غصاب الزمانان) 

امس زيادة حجم التبادل التجاري، واالجتماع املرتقب 
ملناقشة ورقة عمل بني البلدين. وذكر بيان للوزارة، انه 
جرى خالل اللقاء بحث امللفات واملواضيع التي تتعلق 
بتعزيز وتطوير العالقات التجارية وزيادة حجم التبادل 
ــاري بني البلدين. واكد العاني خالل اللقاء حرص  التج
العراق بتنفيذ البرنامج احلكومي والسير في سياسة 
جتارية جديدة لالنفتاح على االسواق العاملية والعربية 
ومنها الكويت لالستفادة وتبادل اخلبرات والدخول في 

اتفاقات مشتركة تخدم مصاحلهما املشتركة.

ــية، من  ــذرت وزارة اخلارجية الروس ــر ح ــن جانب آخ م
ــرائيل في دول  ــنها إس ــات التي تش ــورة الهجم خط
ــر عقب مثل  ــدت أن تصعيد التوت ــا أك ــة، فيم املنطق
ــكري  ــى اندالع نزاع عس ــات قد يؤدي إل ــذه العملي ه
ــوزارة في  ــه. وذكرت ال ــؤ بتبعات ــن التنب ــع ال ميك واس
ــي املنطقة عقب  ــد اجلديد للتوتر ف ــان، ان التصعي بي
ــكرية األخيرة التي نفذتها إسرائيل  العمليات العس
ــر قلقاً بالغاً  ــوريا ولبنان يثي ــذ ٢٤ آب احلالي في س من

لدى موسكو.
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بغداد / البينة اجلديدة
الثالثاء،  امس  نصيف،  عالية  النائبة  طالبت 
اخملابرات  إلى  الروليت  صاالت  قضية  بإحالة 
حتقيق  قاضي  قبل  من  فيها  للنظر  العراقية 
اخملابرات، وعدم حصرها بجهة رقابية تستخدمها 
ألغراض االبتزاز واملساومة ثم تغلق امللف أو تبرئ 

املتورطني فيه.
صاالت  قضية  ملف  تسليم  إن   ، نصيف  وقالت 
الروليت إلى جهة غير مختصة هو خرق للقانون 
مت  إذا  خصوصاً  القضاء،  وصالحيات  العراقي 
لغايات  اإلعالم  تستخدم  رقابية  بجهة  حصره 

املفتش  مكتب  من  بيان  إصدار  بدليل  ابتزازية، 
العام بوزارة الداخلية يلمح فيه إلى تورط مصارف 
في القضية، وذلك قبل انتهاء التحقيق الذي هو 
لالنتهاء  طويلة  فترة  إلى  يحتاج  قوله  بحسب 
من تدوين االفادات، فما الداعي إذن للخروج بهذه 
أصالً  ينته  لم  كان  إذا  والتلميحات  التصريحات 

من تدوين االفادات؟. 
ومضت إلى القول كما نضع بني يدي رئيس الوزراء 
معلومة خطيرة مفادها أن بعض النوادي مت إبالغ 
األمنية  اجلهات  خروج  قبل  مسبقاً  أصحابها 
لغلقها، فكيف يتم الثقة بهذه اجلهة الرقابية؟ 

.

@paäibÇΩa@µg@oÓ€Îä€a@p¸bï@ÚÓö”@Ú€byhi@k€b�m@—Óñ„
Ò7�Å@ÚflÏ‹»fl@Â«@—íÿmÎ

ــتكون ذات  ــركة التي من املزمع ادخالها الى اخلدمة س وتابع ان ”الش
ــا تطرحه  ــعار مكاملاتها اقل مم ــن واس ــوح املواط ــات تلبي طم خدم

الشركات االحتكارية االخرى“.
ــركات االتصال،  ــتفهام على ش واكد البخاتي، ان ”هناك عالمات اس
ــزو رداءة  ــترك وتع ــك اكثر من ٤ ماليني مش ــيل متتل ــث ان اسياس حي
ــة، في حني ان  ــن قبل بعض االجهزة االمني ــويش م اخلدمة الى التش
شركة زين لديها ٢٫٥ مليون مشترك لكنها تعمل بنفس االبتزاز الذي 
ــركة االخرى كورك التي لديها  ــركات االخرى، كما ان الش تفعله الش
اكثر من مليون مشترك، اذ تعمل جميع تلك الشركات بنفس االبتزاز 
ــعار، مادفع احلكومة الى التوجه نحو شركة وطنية حتل محل  واالس

تلك الشركات“.

@Â«@—íÿm@ÚÓibÓ‰€a@pbflÜ®a
@÷Ï–nm@ÚÓ‰üÎ@p¸bñma@Ú◊äë

t˝r€a@bËmbéœb‰fl@Û‹«

 بغداد / البينة اجلديدة
الرصافة،  حتقيق  محكمة  صدقت 
أقوال ١٨٩ متهما من  الثالثاء،  امس 
العاملني في قاعات الروليت وزبائنها 
بينهم  العاصمة  فنادق  بعض  في 

جنسيات  أجنبية . 
املركز  إلى  اخملتص  القاضي  وقال 
إن  األعلى  القضاء  جمللس  اإلعالمي 
اعترافات  صدقت  الرصافة  حتقيق 
١٨٩ متهما من العاملني  في قاعات 
الروليت وزبائنها، الفتا إلى أن األجانب 
العاملني في تلك القاعات املوقوفني 

حاليا هم (٤٠) شخصا بينهم (٢٤) 
امرأة،  من جنسيات تركية وبنغالية 

وأوكرانية وجورجية وروسية.
وأضاف أن األجانب العاملني في تلك 
القاعات أغلبهم دخل العراق بصورة 
إقامة  ميتلكون  ال  أنهم  إال  رسمية 
مبينا  لقب   (دلر)،  عليهم  ويطلق 
لتلك  زبائن  اآلخرين  املوقوفني  ان 
ومنتسبون  ضباط  بينهم  القاعات 
دوائر  من  موقوفني  إلى  إضافة 

حكومية وكسبة.
وتابع أن عملية القبض عليهم متت 

بالتنسيق مع مكتب املفتش العام 
إيقافهم  مت  وقد  الداخلية  وزارة  في 
قانون  من  املادة   ٤٥٦  أحكام  وفق 

العقوبات العراقي.
األعلى  القضاء  مجلس  إن  يذكر   
احملاكم  األخيرة  جلسته  خالل  وجه 
باتخاذ اإلجراءات القانونية السريعة 
بالتعاون مع األجهزة األمنية  اخملتصة 
القمار  لعب  جرمية  مرتكبي  بحق 
ووجه  لذلك  املعدة  الصاالت  وإدارة 

بتشديد فرض العقوبة. 

bË‰ˆbiãÎ@oÓ€Îä€a@pb«b”@ø@¥‹flb»€a@Âfl@Òcäfla@HRTI@·Ë‰Ói@b‡Ënfl@QXY@fiaÏ”c@’ÌÜñm@Z@Úœbïä€a@’Ó‘§

بغداد / البينة اجلديدة
دعا رئيس كتلة دولة القانون النيابية خلف عبد الصمد، احلكومة الى تطبيق كافة فقرات قانون حماية املعلم الذي شرعه مجلس 
النواب عام ٢٠١٨ مبا فيها فقرة تخصيص ١٠٠ الف دينار لتحسني معيشته.وقال عبد الصمد ، إن على احلكومة ان تطبق كافة 
فقرات قانون حماية املعلم الذي شرعه مجلس النواب عام ٢٠١٨ مبا فيها فقرة تخصيص ١٠٠ الف دينار لتحسني املعيشة وحماية 
اراضي  ببيع قطع  واالعمار  البلديات  ب وزارة  املعلمني بقانون رقم ٧٠ اخلاص  أن شمول  الصمد،  االعتداءات.وأضاف عبد  املعلم من 

بسعر ٧٥ الف دينار للمتر املربع الواحد للبنى التحتية وعدم تطبيق باقي فقرات قانون حماية املعلم غير مقبول.

@ÊÏ„b”@paä‘œ@Úœb◊@’Ój�m@µa@ÒÏ«Ö
·‹»Ωa@ÚÌbªبغداد / البينة اجلديدة

عن  الثالثاء،  امس  لالحصاء،  املركزي  اجلهاز  اعلن 
ارتفاع الناجت احمللي االجمالي في العراق للنصف االول 
من عام ٢٠١٩. وقال املركزي في تقرير ان الناجت احمللي 
االول  للفصل  اجلارية  باالسعار االساسية  االجمالي 
يعادل  ما  او  دينار  مليار   ٦٠٦١٣ بلغت   ٢٠١٩ عام  من 

٥١٫٣ مليار دوالر.
 ٢٠١٩ عام  من  االول  للنصف  احمللي  الناجت  ان  واضاف 
 ٪٨٫٩ بنسبة   ٢٠١٨ عام  من  االول  الفصل  عن  ارتفع 
الناجت  انخفض  فيما  اجلارية،  االساسية  باالسعار 

ان  مبينا   ،٪٤ مبعدل   ٢٠١٨ لعام  الرابع  الفصل  عن 
الزراعة  نشاط  ناجت  انخفاض  الى  يعود  االنخفاض 
والتشييد  البناء  وانخفاض نشاط  الروزنامة  بسبب 
على املوازنة االستثمارية وفي نسب تنفيذها والتي 

شهدت انخفاضا بسبب تاخر املصادقة عليها.
املصدر  اخلام  النفط  كمية  نشاط  ان  الى  واشار 
احمللي  الناجت  اجمالي  من   ٪٤٤٫٩٧ بنسية  ساهم 
بلغت  حيث  اجلارية  االساسية  باالسعار  االجمالي 
كمية النفط اخلام املصدر خالل الفصل ٣٥٧٫٨ مليون 
برميل مبعدل ٤ مليون برميل يوميا في حني بلغ معدل 

سعر البرميل املصدر ٦٠٫٥ دوالر.
ولفت الى ان نشاط احلكومة العامة باالسعار اجلارية 
 ٪١٦٫٥٢ بنسبة  ساهم  حيث  الثانية  باملرتبة  جاء 
وجاء نشاط النقل واالتصاالت واخلزن باملرتبة الثالثة 

بنسبة مساهمة ١٠٫٤٩٪.
قيمة  عن  عبارة  بانه  يعرف  االجمالي  احمللي  والناجت 
االنتاج من السلع واخلدمات النهائية املتحققة خالل 
احلسابات  مؤشرات  من  مهما  مؤشرا  ويعد  السنة، 
القومية النه يعبر عن كفاءة االداء االقتصادي للبلد 

للفترة املاضية.

÷aä»€a@ø@Ô€b∫¸a@Ô‹0a@wmb‰€a@ b–mâa@Z@ıbñy˝€@å◊äΩa
RPQY@fiÎ¸a@›ñ–‹€@



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

@›ÅaÖ@’üb‰fl@ø@ÒÜÌÜu@pb‰üÏn��éfl@äñy@Ü«b��éÌ@Êc@Âÿπ
¥��n€ÎÜ€a@›��y@’��Ój�m@Ú��Ó‹ib”@Û‹«@@@√b��–ßa@ø@?fl˛a@å��ubßa

اتجاه جديد مقلق؟
ــتوطنني  ــرة من املس ــة كبي ــش أغلبي تعي
ــرائيليني في وحدات تقع خارج احلاجز  اإلس
األمني للضفة الغربية وبالقرب من املناطق 
ل  ــكّ ــرائيلية. وال تش ــة (املدن) اإلس احلضري
هذه املنطقة سوى ٨٪ من إجمالي مساحة 
ــواء على طول خطوط  الضفة الغربية، س
ــف إطالق النار لعام ١٩٦٧ أو مجاورة لها،  وق
ومتركزت فيها معظم اجلوالت السابقة من 
ــتوطنات. ولكن هذه  ــى املس ــات عل املوافق
ــدات التي متّت املوافقة  املرة، يقع ثلثا الوح
عليها أو هي في املرحلة ما قبل األخيرة من 
املوافقة - ١٦٠٩ من أصل ٢٣٤٣ - خارج احلاجز. 
وميكن أن يساعد حصر مستوطنات جديدة 
في مناطق داخل احلاجز األمني في احلفاظ 
ــل الدولتني، ألنه من  على قابلية تطبيق ح
ــتوطنات إلى  ــح أن يتم ضم هذه املس املرج
ــة تبادل األراضي  ــرائيل كجزء من عملي إس
ــي. وبهذا  ــع النهائ ــالل مفاوضات الوض خ
ــار هذه  ــن اعتب ــل، ميك ــى األق ــى، عل املعن
ــتفزازية. ومع ذلك،  ــل اس ــتوطنات أق املس

فإن إضافة وحدات جديدة خارج احلاجز هو 
ــتفزازي للغاية ويجعل الفصل بني  أمر اس
اإلسرائيليني والفلسطينيني أكثر صعوبة 
ــؤال الرئيسي  ــتقبل. ويتمثل الس في املس
فيما إذا كانت هذه اخلطوة هي بداية الجتاه 

جديد أو حجة سياسية مؤقتة.  
عملية اِّـوافقة على اِّـستوطنات

ــرائيل  ــرة، أعادت إس ــنوات األخي ــي الس ف
ــة املوافقة لتقليل احتماالت  هيكلة عملي
ــات املفاجئة التي قد تكون محرجة  اإلعالن
ــا حدث في  ــية، كم ــن الناحية السياس م
عام ٢٠١٠ عندما متت املوافقة على وحدات 
سكنية جديدة في القدس الشرقية خالل 
ــذاك جو  ــس األمريكي آن ــب الرئي ــارة نائ زي
ــب أن متر طلبات املوافقة  بايدن. واليوم، يج
ــت مراحل قبل أن  ــى وحدات جديدة بس عل
ــرائيلية موافقتها  ــلطات اإلس ــح الس متن
زت االجتماعات املنعقدة  ــد ركّ النهائية. وق
ــني  ــى املرحلت ــطس عل ــي ٥ و ٦ آب/أغس ف
األخيرتني: الوحدات املعتمدة للبناء الفوري 
والوحدات التي تشارف املوافقة عليها من 
ــتني  ــرة بانتظار مرور فترة س املرحلة األخي

ــات قانونية التي نادراً ما  يوماً لبروز أي حتدي
ــا يعني أنه ميكن باطمئنان  تكون مثبتة، مم
ــة األولى.وكانت حصيلة  ــى الفئ ــا إل ه ضمّ
الوحدات التي متّت املوافقة عليها األسبوع 
املاضي من بني األكبر منذ سنوات، رغم أنه 
ع  ال يزال من غير الواضح إلى أي مدى ستوسّ
الوحدات اجلديدة الوجود الفعلي إلسرائيل 
لت  ــي املاضي، توصّ في الضفة الغربية. وف
ــني نتنياهو  ــها بنيام احلكومات التي ترأس
ــمية مع واشنطن، مت  إلى تفاهمات غير رس
ــيع املستوطنات في املناطق  مبوجبها توس
املتاخمة للوحدات املبنية بدالً من امتدادها 
إلى مناطق جديدة متاماً؛ ومن غير املؤكد ما 

إذا كانت هذه االتفاقات ال تزال سارية.
تغيري النسب الديموغرافية 

والجغرافية؟
ــتوطن  ــاً، يعيش حوالي ٤٤٨,٠٠٠ مس حالي
ــة - ٣٤٤,٠٠٠  ــرائيلي في الضفة الغربي إس
ــي و ١٠٤,٠٠٠ خارجه. ومبا  داخل اجلدار األمن
أن إسرائيل ضمت القدس الشرقية اسمياً، 
ــرائيلي الذي  ــي ال تَعتبر الـ ٣٢٠,٠٠٠ إس فه

ــتوطنني، رغم أن دول  يعيشون فيها كمس
ــك. وفي كلتا احلالتني،  أخرى تعتبرهم كذل
ــون  ــتوطنني الذين يعيش ــبة املس فإن نس
ــن فيهم أولئك  ــدار عالية: ٨٦٪ مب داخل اجل
ــرقية، و ٧٧٪ بدونها.وفي  ــدس الش ــي الق ف
املاضي، كانت معظم وحدات املستوطنات 
ــبة تقريباً، لكن  اجلديدة تعكس هذه النس
ــبوع املاضي  ــدرت األس ــات التي ص املوافق
غيّرت ذلك متاماً - ٦٨٫٧٪ من الوحدات اجلديدة 
ــز، و ٣١٫٣٪ داخله. ويعني  ــارج احلاج تقع خ
ــارج احلاجز إضافة ما  ــاء ١,٦٠٩  وحدة خ بن
ــتوطن إسرائيلي جديد  ر بـ ٦,٨٠٠  مس يقدّ
هناك، ورمبا أكثر من ذلك بالنظر إلى احلجم 

األكبر لعائالت املستوطنني.
الحسابات السياسية لنتنياهو

ــي في  ــه االنتخاب ــن جناح ــم م ــى الرغ عل
ــة، عادةً ما يُهزم  ــة االئتالفات اليميني رئاس
نتنياهو في صناديق االقتراع عندما يحاول 
ــتمالة الناخبني من املستوطنني الذين  اس
ــي. فأولئك  ــز األمن ــارج احلاج ــون خ يعيش
ــر دعماً له،  ــون داخله هم أكث الذين يعيش
هم إلى إسرائيل  ــيتمّ ضمّ معتقدين أنه س

أي  ــب  مبوج ــا  عنه ــتبعادهم  اس ــس  ولي
ــني قد يتمّ  ــى [حل] الدولت ــب يقوم عل ترتي
ــي املقابل،  ــطينيني. وف ــع الفلس إبرامه م
ــز األمني  ــتوطنون خارج احلاج ــرى املس ال ي
ــم في  ــى أراضيه ــاظ عل ــة للحف أي فرص
ــر عرضة  ــني؛ وهم أكث ــار مقاربة الدولت إط
ــال حدوث  ــم في ح ــي عنه ــم التخل ألن يت
ون إلى  ــكّ ــي، يش ــي. وبالتال ــادل لألراض تب
ــو اإليديولوجي  ــزام نتنياه ــر بالت ــدّ كبي ح
ــهولة تراجعه  ــم يغرّهم بس برفاههم، ول
الظاهري عن مقاربة الدولتني في السنوات 
ــن ميني نتنياهو قد  األخيرة.وكانت أحزاب م
ــث هزمته  ــذا الواقع، حي ــتفادت من ه اس
ــاط  ــي أوس ــد ف ــى واح ــة إل ــش ثالث بهام

ــي. وصحّ هذا  ــني خارج احلاجز األمن الناخب
ــى خالل احلملة االنتخابية  االجتاه أيضاً حت
ــار نتنياهو علناً  في نيسان/أبريل، حني أش
ــم أجزاء  ــرائيل بض ــى إمكانية قيام إس إل
ــكل أحادي اجلانب.  من الضفة الغربية بش
ــق على  ــة تواف ــل احلكوم ــالل جع ــن خ وم
ــز األمني  ــدات خارج احلاج ــن الوح املزيد م
ــهر املقبل، رمبا  ــادة االنتخابات الش قبل إع
يحاول نتنياهو أن يُظهر للمستوطنني أنه 
ــه من الناحية اإليديولوجية.  ميكن الوثوق ب
ــتغرب أن تكون بيت  ــا لم يكن من املس ورمب
ــتوطنات التي حصلت على  إيل إحدى املس
أكثر الوحدات اجلديدة (٣٨٢). وتقع بيت إيل 
خارج احلاجز، وهي مستوطنة إيديولوجية 
حببة من قبل  ــا مُ ــدة للحركة؛ كما أنه رائ
ــاء بيت  ــابق جلمعية «أصدق ــس الس الرئي
ــفير األمريكي في  ــني»، الس ــل األمريكي إي

إسرائيل ديفيد فريدمان.
وحدات فلسطينية جديدة َّـ 

اِّـنطقة (ج)
باإلضافة إلى موافقة احلكومة اإلسرائيلية 

ــرت أيضاً  ــتوطنات [اجلديدة]، أق ــى املس عل
ــطينيني  ــدة جديدة للفلس ــاء] ٧١٥ وح [بن
ــي  ــة الت ــي املنطق ــة (ج)، وه ــي املنطق ف
ــة الغربية وما زالت  ــكل ٦٠٪ من الضف تش
ــة للغاية من الناحية السياسية.  حساس
ــلطة الفلسطينية مستويات  ومتارس الس
ــة (أ)  ــيطرة في املنطق ــن الس ــة م مختلف
(املناطق احلضرية الفلسطينية) واملنطقة 
ــق  املناط ــذه  به ــة  احمليط ــق  (املناط (ب) 
ــغ مجموعها ٤٠٪ من  احلضرية)، والتي يبل
الضفة الغربية. وتتولى إسرائيل السيطرة 
ــى املنطقة (ج)، ولكن  ــة الكاملة عل األمني
ــع هذه  ــد على وض ــم يتفقا بع ــني ل اجلانب
ــا يجعلها  ــذا الواقع، مم ــارج ه ــة خ املنطق
ــي.ومن  ــة للصراع السياس ــاحة مركزي س

ــطينيون  ــير الفلس جانبهم، غالباً ما يش
إلى القيمة االقتصادية للمنطقة (أ) (املدن 
الفلسطينية) - ففي عام ٢٠١٦ على سبيل 
ــك  ــا «البن ــة أجراه ــت دراس ــال، خلص املث

ــاذ االقتصادي لـ  ــى أن عدم النف ــي» إل الدول
«السلطة الفلسطينية» في املنطقة (ج) 
ــبة  ــل من «ناجتها احمللي اإلجمالي» بنس قل
٣٥ في املائة. ولكن في إسرائيل، كرّس حزب 

مييني - بقيادة وزيرة العدل السابقة اييليت 
ــي  ــابق نفتال ــة الس ــر التربي ــاكيد ووزي ش
بينيت - نفسه لضمان عدم تنازل إسرائيل 
ــة (ج). ومن بني  ــن املنطق ــبر واحد م عن ش
ا إجراءات ال ميكن مبوجبها  تدابير أخرى، أعدّ
ــك املنطقة إلى  ــي تل ــص أي أرض ف تخصي

ــطينيني دون موافقة مجلس الوزراء  الفلس
ــرائيل  ــان صراحةً إس ــو االثن ــي. ويدع األمن
ــى أراضيها.  ــمّ كافة املنطقة (ج) إل إلى ض
ــبب  ــي س ــذا الضغط السياس ــر ه ويفسّ
ــدد قليل جداً من  ــرائيل على ع موافقة إس
ــي املنطقة (ج)  ــطينية ف الوحدات الفلس
ــام ٢٠٠٠  ــي. ومنذ ع ــبوع املاض ــل األس قب
ــض التقارير إن  ــادت بع ــام ٢٠١٦، أف ــى ع إل
ــوى على ٢٢٦ وحدة  ــرائيل لم توافق س إس
، ولم تقر أي وحدة بعد عام ٢٠١٦.  مجتمعةً
فلماذا وافقت اآلن على بناء ٧١٥ وحدة؟.من 
ــبوع املاضي  جهة، يتزامن اإلعالن في األس
ــض جاريد  ــت األبي ــوث البي ــارة مبع ــع زي م
ــط. ورمبا يكون  ــرق األوس ــنر إلى الش كوش
ــات اخلاصة  ــد أن املوافق ــو قد اعتق نتنياه
ــاء  ــنر أثن ــاعد كوش ــة (ج) ستس باملنطق
ــة [واحتمال]  ــي العواصم العربي جولته ف
تَعرّضه النتقادات بسبب غياب التفاصيل 
ــي وضعتها  ــالم الت ــة بخطة الس املتعلق
ــة والتي طال انتظارها. غير  اإلدارة األمريكي
ــطينية جديدة  أن اإلعالن عن وحدات فلس
ــي العالم العربي،  ــأي اهتمام ف لم يحظَ ب
ــن ذلك على  ــزت احلكومات بدالً م حيث ركّ
ــارج  خ ــدة  اجلدي ــرائيلية  اإلس ــدات  الوح
احلاجز األمني. وتشمل تفسيرات محتملة 
ــعر به إسرائيل من  أخرى اإلحراج التي تش
ــة األخيرة  ــي اآلون ــدم املنازل ف ــات ه عملي
ــلطة  ــيطرة «الس في مناطق خاضعة لس
الفلسطينية»، ورغبتها في التخفيف من 
حدة االعتراضات الدولية على العدد الكبير 
ــرائيلية اجلديدة.ومن غير  من الوحدات اإلس
ــو املوقع احملدد لهذه الوحدات  الواضح ما ه
الفلسطينية؛ وقد تكهن البعض بأنه قد ال 
يتم بناؤها أبداً. ففي عام ١٩٩٧، خالل والية 
ــس وزراء، أدلى بإعالن  ــو األولى كرئي نتنياه
ــاء وحدات  ــق فيه على بن ــزدوج مماثل، واف م
ــا (أو جبل  ــرائيلية في منطقة هارحوم إس
ــرقية بالتزامن  ــي القدس الش أبو غنيم) ف
مع وحدات فلسطينية جديدة؛ غير أنه لم 
ــرت  يتمّ بناء هذه األخيرة قط. واليوم، انتش
ــطينية  ــرى الفلس ــي الق ــض املنازل ف بع
ــة على حافة املنطقة (ب) إلى داخل  الواقع
ــا مكاناً محتمالً  ــة (ج)، مما يجعله املنطق
للوحدات اجلديدة البالغ عددها ٧١٥ وحدة.   

الخالصة
ــدة،  املتزاي ــكوك  الش ــن  م ــم  الرغ ــى  عل
ــى  ــب عل ــس ترام ــارو الرئي ــرّ مستش يص
ــالم في  ــيعرضون خطتهم للس ــم س أنه
ــتقبل القريب، حتى لو لم يتم ذلك إالّ  املس
بعد االنتخابات التي ستُجرى في إسرائيل 
ــبتمبر. بيد انه، إذا كان بناء  في ١٧ أيلول/س
ــتيطانية اإلسرائيلية  الوحدات االس ثلثيْ 
ــو املعيار  ــز األمني ه ــارج احلاج ــدة خ اجلدي
اجلديد وليس مجرد تضليل قبل االنتخابات، 
فسوف يؤدي ذلك إلى تآكل أي ثقة متبقية 
ــالم األمريكية.  ــود الس ــاعي جه ــي مس ف
وبسبب تنامي الشكوك أيضاً فيما يتعلق 
ــي  ف ــدة  اجلدي ــطينية  الفلس ــدات  بالوح
ــك إدارة ترامب  ــة (ج)، فقد يُغري ذل املنطق
ــذه الوحدات.  ــى بناء ه ــديد عل على التش
ــد  ــني، ينبغي أن تسترش ــا احلالت وفي كلت
ــنطن بفهم األماكن التي تلتقي فيها  واش
ــة بالعوامل اجلغرافية  العوامل الدميغرافي
في الضفة الغربية، وأن حتدّ وفقاً لذلك من 

املطالب املفرطة من كال اجلانبني.

* مدير برنامج العالقات (العربية 
– اإلسرائيلية) َّـ معهد واشنطن

أعادت إسرائيل 
هيكلة عملية اِّـوافقة 
لتقليل احتماالت 
اإلعالنات اِّـفاجئة 
التي قد تكون محرجة 
من الناحية السياسية

تعيش أغلبية كبرية من اِّـستوطنني اإلسرائيليني َّـ وحدات تقع خارج 
الحاجز األمني للضفة الغربية وبالقرب من اِّـناطق الحضرية اإلسرائيلية

الرئيس االسرائيلي

فريدمان

كوشنر

ــمس القلوب  ــة الغضب وش ــوح منها رائح ــمس تف    الش
ــة بني املطالب  ــرط الويالت املتأرجح ــة تتأجج من ف العراقي
ــهم حمامات من  ــدم نيلها والناس حائرون كأن على رؤس وع
ــيء . مطالب بسيطة كهرباء ، ماء ،  غضب يستبيح كل ش
ــوام من ريادة الدميقراطية  ــف ، خدمات ، بعد انصرام اع وظائ
ــب ان حتدث مثل هذه  ــات أليس من املعي ــع في هذه املطب نق
ــؤول ان  ــذا القرن الدميقراطي ؟  يجب على املس ــور في ه االم
ــام ولكن هل بلغ  ــى عاتقه من مه ــل ما هو ملقى عل يتحم
ــير االحداث الى ما ال يحمد  ــيل الزبى ؟ هل يتحول مس الس
ــرع ما يكون  ــا يجري باس ــؤول تدارك م ــى املس ــاه ؟ عل عقب
فتوفير الكهرباء ليس باملعجزة او هو من االمور التي ال ميكن 

ــأن  حتقيقها وهذا الش
بقية  ــى  ال ــحب  ينس
ــات االخرى التي  اخلدم
ــض برأس  ــا البع رماه
ــف الذي اوصل  التقش
االمور الى هذه الدرجة 
ــان والتذمر .  من الغلي
تداعي ازمة االنتخابات 
ــا  علين ــه  جرت ــا  وم
ــات  وخيب ــآس  م ــن  م
ــد  يري ال  ــض  فالبع
ــتقرار  لهذا البلد االس
ــة  املتتالي ــروب  فاحل
وازمات الفساد وداعش 

ــة كي يحدث  ــة بدقة وعناي ــالك مدروس ــرات مس والتفجي
ــارع  ــى احلكومة ان تس ــرب اجلميع . عل ــان الذي يض الطوف
ــتطيع وهي إن جئنا الى احلقيقة  ــعب مبا تس الى انقاذ الش
ــتطاعت  ــس اي دولة في العالم اس ــتطيع ان تفعل فلي تس
ــى قيادة  ــة القائمني عل ــدة عن رؤي ــاكلها ببعي ــل مش ان حت
ــرابية  البلد . الناس تعبت وماتت من اجلوع ومن االماني الس
ــكت  ــي اطلقها البعض ولهذا فليس من احلكمة ان يس الت
ــط  ــات التي حتدث منذ أمد بعيد وابس ــعب على اخلروق الش
ــي من اهون  ــاء وازمة املاء فه ــم معاجلة الكهرب ــيء ان تت ش
ــعب ال يطالب بشيء خارج عن مقدرة احلكومة  االمور فالش
ــابقة عن هذه احلالة التي من  ونحن قد حذرنا في مقاالت س
ــرعة فال احد يرغب في عودة االمور الى  ــر حلها وبس املتيس
ــتحدث فالشعب يطالب بحقه  العنف او اخلروقات التي س

فسارعوا الى احللول فهي موجودة وممكنة.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

الشعب ال يطالب 
بشيء خارج عن 
مقدرة الحكومة 
ونحن قد حذرنا َّـ 
مقاالت سابقة عن 
هذه الحالة التي من 
اِّـتيسر حلها وبسرعة

اسرائيل تعلن عن بناء وحدات جديدة للمستوطنين والفلسطينيين

ÚjôbÀ@è9

في ٥ و ٦ آب ، وافقت 

جلنة إسرائيلية مشتركة 

من عدة وزارات على 

بناء مجموعتني من 

الوحدات االستيطانية 

في الضفة الغربية، 

بعضها للمستوطنني 

اإلسرائيليني والبعض 

اآلخر للفلسطينيني. 

ويبدو أن عوامل 

مختلفة كانت وراء 

هذين اإلعالنني، وقد 

تكون تداعياتها واسعة 

النطاق. ورمبا تكون 

الوحدات اإلسرائيلية 

اجلديدة مرتبطة 

بإعادة االنتخابات في 

أيلول/سبتمبر، لكن 

موقعها سيمثّل حتوالً 

مقلقاً إذا ما تكرر بعد 

االنتخابات. أما بالنسبة 

للفلسطينيني، فيعكس 

القرار املرة األولى خالل 

نحوا  ثالث سنوات التي مُ

فيها أي وحدات في 

املنطقة (ج)، التي هي 

جزء من الضفة الغربية 

التي تولّت إسرائيل 

السيطرة الكاملة عليها 

بعد «اتفاقيات أوسلو». 

وليس من قبيل الصدفة 

أنه قد مت إصدار اإلعالنني 

في غضون بضعة أيام من 

بعضهما البعض.

*ديفيد ماكوفسكي
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بغداد / البينة اجلديدة
للصناعات  العامة  الشركة  أعلنت   
تشارف  انها  واالطارات  املطاطية 
االطارات  تدوير  مشروع  اجناز  على 
البالد،  في  نوعه  من  االول  املستهلكة 
واملعادن  الصناعة  لوزارة  بيان  وذكر 
تلقت {البينة اجلديدة} نسخة منه «ان 
املطاطية  للصناعات  العامة  الشركة 
واالطارات احدى شركات وزارة الصناعة 

مشروع  اجناز  على  شارفت  واملعادن 
تدوير االطارات املستهلكة الذي تنفذه 
في مصنع اطارات الديوانية التابع لها 
اخلاص».وأكد  القطاع  مع  باملشاركة 
نصب  في  متقدمة  مراحل  «حتقيق 
مكائن ومعدات املشروع بجهود الكوادر 
إطارات  مصنع  في  والفنية  الهندسية 
«املشروع  ان  الى  الفتا  الديوانية،» 
سيعمل على تدوير االطارات من خالل 

استخدام االطارات املستهلكة كمادة 
اولية وفرمها وحتويلها الى مفروم املطاط 
وانتاج منتجات مختلفة تشمل مفروم 
واملطحون  مختلفة  بقياسات  املطاط 
الساعة  في  طن  خمسة  بطاقة 
وبنوعية  االنواع  مختلفة  والزيوت 
البالطات  إنتاج  الى  اضافة  عالية 
املالعب  في  تستخدم  التي  املطاطية 
واملقرنص  االطفال  ورياض  الرياضية 

وإنتاج  الصدمات  مخفف  املطاطي 
عالية  بنوعيات  املطاطية  املطبات 
وعمر طويل وبقياسات مختلفة».وأشار 
الى ان «هذا املشروع يعد من املشاريع 
البالد  في  نوعها  من  والفريدة  الرائدة 
ستسهم  التي  البيئية  املشاريع  ومن 
االطارات املستهلكة  التخلص من  في 
خاصة  مخلفات  وبدون  نهائي  بشكل 
على  عبئا  تشكل  االطارات  هذه  وان 

االطارات  عدد  يتجاوز  حيث  البيئة 
مليون  العشرة  العراق  الى  تدخل  التي 
مدى  على  تراكمت  والتي  سنويا  اطار 
اعوام عديدة».واضاف ان «هذا املشروع 
سيكون له مردود وجدوى اقتصادية من 
مختلفة  مطاطية  مواد  تصنيع  خالل 
ميكن بيعها في السوق احمللية والسوق 
ايدي عاملة اضافية  العاملية وتشغيل 

في املصنع والشركة».
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بابل / البينة اجلديدة
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، 
أجير   (٣٠٠٠) تعيني  أوليات  ضبط  الثالثاء، 
الدائرة  بابل.وقالت  في  للقانون  يومي خالفاً 
نسخة  اجلديدة}  {البينة  تلقت  بيان  في 
منه،   «قيام فريق عملٍ من مالكات مكتب 
أوليات  بضبط  للهيئة  التابع  بابل  حتقيق 
اُجراء يوميِّني  تعيني {٣٠٠٠} شخصٍ بصفة 
للقانون». خالفا  بابل  زراعة  مديرية  في 
األولية  «التحقيقات  أنَّ  الدائرة  واضافت 
عن  الكشف  إلى  قادت  الفريق  أجراها  التي 
كتبٍ  عدة  بتوجيه  الزراعة  مديرية  قيام 
رسميةٍ للمحافظة؛ توضح عدم وجود طلب 
احتياج للتعيني، لغرض إيقاف تعيني األجراء 
اليوميِّني؛ لعدم إمكانية استيعاب أعدادهم 
الكبيرة في املديرية»، الفتة إلى أن «احملافظة 
لم تستجب لتلك الكتب وقامت بتعيينهم 
وأقسامها  املديرية  دوائر  بني  وتوزيعهم 
وشعبها». واوضحت، إنَّه «متَّ تنظيم محضر 

العمليَّة،  خالل  باملضبوطات  أصوليّ  ضبطٍ 
، وعرضه  رةٍ قضائيَّةٍ ذكَّ ت بناءً على مُ التي نُفِّذَ
ة  تصِّ اخملُ التحقيق  محكمة  قاضي  على 
اإلجراءات  التخاذ  بابل؛  في  النزاهة  بقضايا 

القانونية املناسبة».

بغداد / البينة اجلديدة
العادلي  جمال   . د  املائية  املوارد  وزير  ترأس 
الرأي بحضور  لهيأة  والستون  الرابع  االجتماع 
املفتش  والسيد  الوزارة  وكيلي  السيدين 
عدد  ملناقشة  العامني  املدراء  والسادة  العام 
جدول  على  املدرجة  املهمة  املواضيع  من 
تنفيذ  اعمال  وفي مقدمتها مناقشة  االعمال 
احلكومي  البرنامج  ضمن  االروائية  املشاريع 
وحتديد  التنفيذ  متابعة  على  والتاكيد  للوزارة 
الوقت  في  العمل  الجناز  املطلوبة  االحتياجات 
قسم  استحداث  موضوع  ومناقشة   ، احملدد 

الالزمة  باالمكانيات  وتعزيزه  اجلفاف  الدارة 
العالية  اخلبرة  وذات  املدربة  العلمية  واملالكات 
بحث  الى  اضافة  اجلفاف  ادارة  مجال  في 
امكانية استحداث شعبة بحثية متخصصة 
خالل  جرى  وكذلك   ، الغيوم  باستمطار 
شط  قناة  من  االستفادة  مناقشة  االجتماع 
والنقل  املالحة  الغراض  العام  واملصب  البصرة 
العام  املصب  مياه  استخدام  وامكانية  املائي  
لالغراض الزراعية بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
االخرى  املواضيع  من  عدد  مناقشة  عن  فضال 

االدارية والفنية املتعلقة بعمل الوزارة .

البينة اجلديدة / قاسم حوشي 
املعاقني   لتأهيل  الغدير  مركز  سجل 
الرصافة    / بغداد  صحة  دائرة  الى  والتابع 
 (Cp) لألطفال  دماغي  شلل  حالة   (٩٧)
خالل شهر متوز . مدير املركز الدكتور حيدر 
ضياء الشديدي قال  إن املركز سجل (٩٧)

حالة جديدة من الشلل الدماغي لألطفال 
لألطراف  الرباعي  الشلل  مابني  توزعت 
العليا والسفلى .مبيناً أن احلاالت املرضية 
كانت مابني (٦٧) حالة من األطفال الذكور 
أوضح  الشديدي  اإلناث.  من  حالة  و(٣٠) 
الدماغي لألطفال  ان عدد حاالت  الشلل 
إزديادا  شهدت  املركز  قبل  من  املستقبلة 
مقارنةً  املاضي  متوز  شهر  خالل  واضحا 
احلاالت  بأن  منوها   . السابقة   باألشهر 
العالج  قسم  في  العالج  تلقت  املرضية  
لطبيعي. شعبة التأهيل الطبي . الفتاً إلى 
ان املالكات الطبية والصحية  املتخصصة 
بالعالج الطبيعي تبذل جهودا استثنائية 
نسبة  أعلى  حتقيق  سبيل  في  كبيرة 
شفاء ممكنة للمرضى احملالني من األطفال 
. إذ أن املركز يقدم أفضل اخلدمات الطبية 
املعاقني  للمرضى  والتأهيلية  والعالجية 
والنازحني  اخلاصة  االحتياجات   وذوي 
من  املقدس  الشعبي  احلشد  وجرحى 

أهالي بغداد وهو يعمل بنظام اإلحالة.

@›ÓÁdn‹€@äÌÜÃ€a@å◊äfl@
HYWI@›véÌÎ@›j‘néÌ
@ÒÜÌÜu@ÔÀbflÖ@›‹ë@Ú€by
äËë@fi˝Å@fib–üˇ€

@paÎÖdi@Ú‹‡™@Ú‹v«@¡jô@NNÒäñj€a
Ú©˝í€a@à–‰fl@ø@ÚÓübÓnya

@ÚÓiÏ‰¶a@Ú‘�‰Ωa@ø@…Ìäé€a@äiÏé€a@âb�”@Ü‘–nÌ@Ÿÿé€a@‚b«@äÌÜfl
@ÂÌäœbéΩaÎ@@¥‹flb»€bi@Ô‘n‹ÌÎ

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
ــتاذ طالب جواد  ــكك األس ــد مدير عام الس  تفق
ــيني امس االول محطة قطار البصرة  كاظم احلس
ــام واملعنيني في   ــدراء األقس ــض من م يرافقة بع
ــكك حيث جتول داخل   ــركة وآمر حماية الس الش
ــى  إل ــتماع  ــافرين  لالس ــى املس ــات والتق العرب
ــن هذه املبادرة  آرائهم ومقترحاتهم مثمنني حس
ــكرهم وتقديرهم العالي  ــانية الرائعة  وش االنس
ــر النقل املهندس  ــي املبادرة التي اطلقها وزي لراع
عبد اهللا لعيبي باهض ليضاف  هذا املنجز الكبير 
ــركة .التي القت  ــازات املتحققة في الش الى اإلجن
ــافرين للتوجه ملنافذ  اقباال متزايدا  من قبل  املس
احلجز بكل فروعها في البصرة وبغداد  واحملافظات 

اجلنوبية . يذكر  ان املدير العام وجه مدير املنطقة 
و العاملني على القطارات  باستنفار كل الطاقات 
املتاحة على رفع كفاءة  خطوط السكك ومراقبة 
جميع بوابات التعابر في محيط املنطقة  بتواجد 
البوابني ومفارز الشرطة لتامني سير قطار السوبر 
ــريع والقطارات األخرى  من خالل تلك املعابر   الس
ــادرة  والقفزة النوعية الرائعة  لتعزيز روح هذه املب
التي أطلقها  معالي وزير النقل  ليختصر الرحلة 
ــاعات من بغداد إلى البصرة وبالعكس  خالل (٦)س
ــية  (الناصرية  ــة الرئيس ــق اجلنوبي ــرورا باملناط م
ــير  س ــيابية  النس  ( ــماوة-الديوانية-احللة  -الس
ــة وامان خلدمة  ــفر ممتع وراح القطارات  وتامني س

املسافر الكرمي  .

البينة اجلديدة / شريف هاشم
فى خطوة ايجابية تستهدف تطوير أداء األنشطة الطالبية 
ــى مع  ــتنصرية مبا يتماش ــب / اجلامعة املس ــي كلية الط ف
ــتاذ الدكتور  توجهات عمادة الكلية متمثلة بعميدها األس
ــة الطب في  ــارك طلبة كلي ــد اهللا ، ش ــماعيل عب علي اس
ــعة على التوالي   ــنة التاس ــالم للس مهرجان بغداد دار الس
ــبت  ــاء الس ــارع ابو نؤاس ببغداد وذلك مس على حدائق ش

املاضي ٢٤-٨-٢٠١٩.
ــة الطب /  ــاص لكلي ــك خ ــاركة الطلبة بكش ــت مش وكان
ــة ومعرفة  ــا فحوصات طبي ــتنصرية مت فيه ــة املس اجلامع
ــني الذكور  ــكر في الدم لدى اجلنس فصيلة الدم وقياس الس

ــاس الضغط  للمواطنني الذين حضروا املهرجان  واالناث وقي
واجراء الفحوصات ومتابعة احلاالت املرضية وابداء املساعدة 
ــة لهم  ــدمي النصائح الطبي ــة وتق ــص وعناي ــن فح ــم م له
ــم الصحي . وتضمن  ــى االطمئنان على وضعه باإلضافة ال
ــي كانت  ــرات والفعاليات والت ــن الفق ــد م ــان العدي املهرج
ــرحية  ــباب املتعاون كعروض مس ــن جهود الش جميعها م
ــواء كانت  ــك فكرته اخلاصة س ــاك متنوعة كل كش وأكش
ــض األطعمة من عمل الطلبة حيث ضم  توعية او عرض بع
ــن املعروف  ــوع ومتطوعة.وم ــارب ٤٠٠ متط ــان مبا يق املهرج
ــدة لتذكير  ــوم أقرته األمم املتح ــالم العاملي هو ي ــوم الس ان ي
ــالم ولو ملدة  ــن املمكن ان يعيش العالم في س ــم انه م العال

ــالم  ــر ثقافة الس يوم يحتفل العالم أجمع بهذا اليوم لنش
ــالم.ويهدف  ومذكرين العالم ان بغداد كانت وما تزال دار الس
املهرجان بشكل أساسي الى رسم صورة جميلة عن بغداد 
ــاء باجملتمع  ــكل عام لالرتق ــن العراق بش ــكل خاص وع بش
ــادف والعمل اجلماعي  ــة معنى التطوع اله العراقي ومعرف
في خدمة اجملتمع واستغالل الطاقة الشبابية املوجودة عند 
الطلبة والتي من املمكن ان تغير الكثير من األمور السلبية 
ــيد عالقة  ــاركة طلبة الكلية لتجس في اجملتمع.وتأتي مش
الطلبة باجملتمع بتقدمي بعض اخلدمات من خالل اعداد خطة 
عمل شاملة تتضمن العديد من األنشطة املتنوعة من أجل 

تثقيف طلبة الكلية وتنمية قدراتهم االبداعية. 

@âaÖ@ÖaÜÃi@ÊbuäËfl@ø@ÊÏ◊âbíÌ@ÚÌäñ‰néΩa@kü@ÚÓ‹◊@Új‹ü
ÖaÜÃji@êa˚„@Ïic@ âbë@’ˆaÜy@Û‹«@‚˝é€a

@ÔflÏÌ@7uc@SPPP@¥Ó»m@pbÓ€Îc@¡jöm@ÚÁaå‰€a
›ibi@ø@ÊÏ„b‘‹€@�bœ˝Å

@@VT�€a@ b‡nu¸a@êc6Ì@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@äÌãÎ
cä€a@ÒdÓ:

بغداد / البينة اجلديدة
الثالثاء، ضبط عجلة  امس  احلدودية،  املنافذ  أعلنت هيأة   
منفذ  في  بها  يصرح  لم  ومواد  احتياطية  بأدوات  محملة 
الشالمجة مبحافظة البصرة.وذكرت الهيأة في بيان تلقت 
{البينة اجلديدة} نسخة منه، أن «كوادرها متكنت من ضبط 
مثبت  كما  للدراجات  احتياطية  بأدوات  محملة  عجلة 
بها  يصرح  لم  مخبأة  ومواد  الكمركية  التصريحة  في 
في  احلدودي  الشالمجة  منفذ  في  الضريبي  التهرب  بغية 
محافظة البصرة».وأضاف البيان، أنه «متت عملية الضبط 
في السيطرة اخلارجية للبحث والتحري بعد إكمال مراحل 
«بعد  أنه  مبيناً  املنفذ»،  داخل  الكمركية  املعاملة  اجناز 
هنالك  أن  تبني  البضاعة  على  والكشف  املعاملة  تدقيق 
قبل  من  تذكر  لم  بها  املصرح  احلمولة  خلف  مخبأة  مواد 
أن  البيان،  الكمركية».وتابع  التصريح  في  الكشف  جلنة 
«املواد اخملالفة كانت ٢٩٤ كارتون زيوت محرك ٤٦٠ إطارات 

املعاملة ويعد تهرباً وسببت  نارية عدم ذكرها في  دراجات 
هدرا للمال العام».وأشارت الهيئة، إلى أن «اخملالفة احيلت 
وما مت ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي حتقيق محكمة 

شط العرب التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها».

 
ميسان / علي قاسم الكعبي

اعلنت مديرية تربية ميسان عن  بدء تنفيذ  خطة  توزيع الكتب املدرسية 
على املدارس االبتدائية للعام الدراسي اجلديد٢٠٢٠/٢٠١٩ وبنسبة ١٠٠٪

املديرية  ان  «البينة اجلديدة»  لـ  الكعبي  التربية محمد  اعالم  وقال مدير 
بدأت فعال بتنفيذ خطة توزيع الكتب املدرسية  وبنسبة ١٠٠٪ ما عدا 
رياضيات اخلامس االبتدائية بنسبة ٧٥٪ مشيرا الى ان  خطة التوزيع هي  

حسب القطاعات ، 
يوميا الفتاً  الى ٢٥ مدرسة  التجهيز يكون  من ٢٠  ان   الكعبي  واوضح 
وان  املدارس,  على   ٪٧٥ وبنسبة  مؤخرا  وزعت  املتوسطة  كتب  ان  الى  
منذ  والتالميذ  الطلبة  متناول  في  الكتب  تكون  ان  الى  تهدف  املديرية 

بداية العام.

@ÚÓçâÜΩa@knÿ€a@…ÌãÏm@Ú�Å@àÓ–‰m@ıÜi@ÊbéÓfl@ÚÓiäm

بغداد / البينة اجلديدة 
التي  نتيجة لالعتداءات املتكررة 
ــد  ــع احلش ــا  مواق ــت له تعرض
ــا طائرات  ــعبي التي نفذته الش
ــت من قبل  ــواء أكان ــيرة  س مس
ــان الصهيوني أو غيره , فأن  الكي
نقابة الصحفيني العراقيني تعلن 
ــد خرقاً  ــداءات تع ــك االعت ان تل
ــراق وحرباً  ــيادة الع ــاً لس فاضح
ــعب العراقي ومصاحله  على الش
احليوية كونها تعرض أمن العراق 

للخطر واعتداء صارخ على قوات 
ــد التي قدمت التضحيات  احلش
ــر املدن  ــل حتري ــن أج ــام م اجلس
ــس  ــن دن ــة م ــي العراقي واألراض
ــة  ــة.ان نقاب ــات اإلرهابي العصاب
تطالب  ــني  العراقي ــني  الصحفي
ــف حازم  ــاذ موق ــة باتخ احلكوم
والعمل على توفير منظومة دفاع 
ــة للتصدي ألي عدوان  جوي فاعل
ــو احلكومة ومن  جديد كما وتدع
برفع شكوى  ــتوياتها  أعلى مس

ــن ومنظمة األمم  إلى مجلس األم
ــاء الدولي للحد  ــدة والقض املتح
ــاكات الصارخة   ــك االنته من تل
ــدوان الذي  ــذا الع ــع تكرار ه ومن
ميثل انتهاكاً للمواثيق واالتفاقات 
ــا وتدعو النقابة إلى  الدولية .كم
حشد كل اإلمكانات السياسية 
ــة  والقانوني ــية  والدبلوماس
ــول على إدانة دولية لتلك  للحص
ــع  ــررة ومن ــر املب ــداءات غي االعت

تكرارها.

بغداد / البينة اجلديدة
وإسناد  متواصل  وبدعم  بغداد  إستثمار  هيئة  برعاية 
من قبل املهندس شاكر الزاملي رئيس هيئة إستثمار 
بغداد تتضاعف اجلهود من أجل دعم الصناعة احمللية 
وعودة منتجنا الوطني الى الظهور من جديد رغم كل 
املعوقات ومنها عالمة (عشتار ) و (قيثارة ) التجارية. 
دعمها  خالل  من  بغداد  إستثمار  هيئة  وسعت  هذا 
للمنتج احمللي الى منح العديد من اإلجازات للمشاريع 
احمللية  الصناعة  بواقع  النهوض  بغية  الصناعية 
وتشجيع الصناعيني العراقيني وتذليل جميع العقبات 
التي تعترض طريقهم . من بني هذه املشاريع مشروع 
الذي يهدف إلنتاج وجتميع   ( التصنيع  ( متانة  شركة 
لشركة  التابعة  اإلنتاجية  اخلطوط  وتطوير  وتسويق 
الصناعات اخلفيفة الكائنة في منطقة الزعفرانية / 
املنطقة الصناعية حيث تقوم الشركة بإنتاج ثالجات 
مختلفة األحجام وعارضات عامودية ومجمدات أفقية 
مختلفة  وطباخات  شمسية  وسخانات  وعامودية 
ذات  املنتجات احمللية  والتي تعد من  واملوديالت  األنواع 
املواصفات العاملية وبجودة وضمان فعلي حتمل عالمة 
ونوعيات  موديالت  الشركة  تنتج  حيث   ( (عشتار 
به من  تتمتع  ملا  املستوردة  املنتجات  تفوق  ذات جودة 
احلرارة  ودرجات  العراقية  األجواء  تراعي  عالية  كفاءة 

العالية في أجزاء البدن واملاطور مع منح ضمان فعلي 
الى الفحص  املنتجات  الى جانب خضوع  ملدة عامني 
يذكر   . الشركة  داخل  الكترونياً  النوعية  والسيطرة 
جديدة  إنتاجية  خطوط  إضافة  شمل  التأهيل  أن 
أبواب  صفائح  لقطع  والتقطيع  التعويج  خط  منها 
تواكب  جديدة  إنتاجية  وخطوط  واجملمدات  الثالجات 
في  العالم  يشهده  الذي  الصناعي  والتطور  احلداثة 
هذا اجملال ، إذ أن تأهيل هذه املشاريع سيسهم بعودة 
صناعتنا الوطنية الى سابق عهدها كما ستوفر تلك 
املشاريع اإلستثمارية أيد عاملة عديدة من مهندسني 

وفنيني وعمال ومبختلف االختصاصات .

@ béflÎ@Ú–«böfl@ÖÏËu@NN@ÖaÜÃi@âb‡rnçg
ÜÌÜu@Âfl@ÚÓ‰üÏ€a@Ú«b‰ñ€bi@ûÏË‰‹€@ÚrÓry

بعقوبة / البينة اجلديدة
ديالى  صيادلة  نقابة  أغلقت   
أصحابهما  خملالفة  صيدليتني 
الضبواط والتعليمات الصادرة من 
النقابة .وقال نقيب صيادلة ديالى 
في  التميمي  علوان  حسني  علي 
بيان يوم امس ان جولة تفتيشية 
ملتابعة  النقابة  قبل  من  نفذت 
االحياء  في  الصيدليات  عمل 
مركز   . بعقوبة  ملدينة  الغربية 
اغالق  خاللها  مت  ديالى  محافظة 

لتعليمات  مخالفة  صيدليتني 
 . الصيادلة  نقابة  وضوابط 
«الزيارات  ان  على  التميمي  وشدد 
واملذاخر  للصيدليات  التوجيهية 
صيادلة  نقابة  مجلس  العضاء 
النقابية  اللجان  مبعية  ديالى 
مركز  ولكافة  مستمرة  ستكون 
لتشخيص  احملافظة  واقضية 
املناسبة  احللول  ووضع  املعوقات 
لها وضمان ايصال دواء امن وفعال 

الى املريض داخل احملافظة .

¡iaÏö€aÎ@pb‡Ó‹»n‹€@Ú–€b´@¥nÓ€ÜÓï@’‹Ãm@µbÌÖ@Ú€ÖbÓï@Úib‘„

@k€b�mÎ@Üíßa@…”aÏfl@Û‹«@äœbé€a@ÊaÎÜ»€a@ÒÜíi@ÂÌÜm@@¥Ó–zñ€a@Úib‘„
Ú‹«bœ@Ïu@ bœÖ@ÚflÏƒ‰fl@7œÏmÎ@‚ãby@—”Ï∂@ÚflÏÿßa

بغداد / عامر العامري
البيان  جامعة  في  التسجيل  قسم  أنهى 
لتقدمي  كافة  املطلوبة  املستلزمات  ببغداد 
وتسهيل  اجلامعة  لطلبة  املتعددة  اخلدمات 
مراجعة الطلبة املتقدمني للدراسة الصباحية 
استعداداً  اجلامعة  كليات  في  واملسائية 

 (٢٠١٩-٢٠٢٠) اجلديد  الدراسي  العام  الستقبال 
بسهولة  تسجيلهم  متطلبات  واستكمال 
وطباعة  تصميم  مت  قياسي.إذ  وبوقت  ودقة 
مببدأ  والعمل   ، بالطلبة  اخلاصة  االستمارات 
تسهيل اإلجراءات، واحلد من الروتني، واستخدام 
الغرض. لهذا  املعلومات  تكنولوجيا  أجهزة 

واجلدير بالذكر أن جامعة البيان تقع في بغداد 
طب  هي:  كليات  ست  وتضم   ، الكرخ  بجانب 
وتقنيات  والتمريض،  والصيدلة،  األسنان، 
األعمال  وإدارة  والقانون،  املرضية،  التحليالت 

بقسميها: احملاسبة، وإدارة األعمال.

ÜÌÜ¶a@ÔçaâÜ€a@‚b»€a@fibj‘nç¸@paÖaÜ»nç¸a@›ïaÏÌ@ÖaÜÃji@ÊbÓj€a@Ú»flbu@ø@›Óvén€a@·é”



عربي و دولي
NO.3251.WED.28.AUG .2019 العدد (٣٢٥١) االربعاء ٨/٢٨/ ٢٠١٩

6

@Ú”äç@Âfl@NN@ÊaÏÅ�a
@fiaÏflc@Ú”äç@µg@ÂÌÜ€a
pb”Üñ€aÎ@pbj:a

ــة «اإلخوان  ــورى جماع ــس ش ــو مجل ــفه عض ــا كش م
ن وجود اختالسات وسرقات من  املسلمني» أمير بسام، مِ
ــي للجماعة ومقره لندن،  ــى قيادة في التنظيم الدول أعل
يدل على أزمة تنفي فكرة النقاء والطهارة التي تدعيها.

اختلس أمراء تنظيم «اإلخوان» أموال الهبات والصدقات، 
ــبية داخل  ــات الرقابية أو احملاس ما يؤكد ضعف املؤسس
ــرق  ــريف» إذا س ــات املتطرفة، التي تترك «الش التنظيم
ــة إذا ارتكب اجلرمية  ــم احلد على عضو اجلماع بينما تقي

ذاتها، وتستشهد بطهارة زائفة.
ــار إليها عضو  ــالس التي أش ــة االخت ــن قراءة واقع وميك
ــورى اجلماعة، من زاويتني، إحداهما ترتبط مبا  مجلس ش
ــادات اإلخوان  ــام، عندما قال: «إن قي ــار إليه أمير بس أش
ــرض على اعتراف أمراء  ــلمني لم تأخذ قراراً ولم تعت املس
ــذا يدل على  ــرقة»، وه ــم بوقائع االختالس والس التنظي
ــديد  عقلية أعضاء التنظيم التي تربت على اخلنوع الش
واحلرج من توجيه أي قدح ملن يتولون شأنه. الزاوية األخرى 
ــريع على اتهامات بسام والذي  ترتبط برد «اجلماعة» الس
ــكيل  انطوى على نفيها واإلعالن في الوقت ذاته عن تش
ــام  هت اجلماعة إلى بسّ ــر! ووجَّ ــة للتحقيق في األم جلن
ــا ال ينبغي أن  ــوي، مبا أنه أذاع م ــات االغتيال املعن رصاص

يذاع.
ــل هذه  ــى مث ــلمني» عل ــوان املس ــة «اإلخ ــش حرك تعي
ــات ورمبا جتد نفسها وسطها مدعية املظلومية  املمارس
ــرض له من أذى؛  ــت ألعضائها مدى ما تتع ــاول أن تثب وحت
ــمته لهم. اجلماعة تقبل  إلثبات عبثية الطريق الذي رس
أي جتاوزات أخالقية غير أنها ال تقبل أي انتقادات للفكرة، 
فهي بالنسبة لها خطاً أحمر. حوادث االختالس والسرقة 
ــرة، ولكن «اجلماعة» تفرض  داخل تنظيم «اإلخوان» كثي
ستاراً مينع تسريب أي معلومات في شأنها، ولكن اجلديد 
في الواقعة األخيرة هو أن قيادياً فيها قرر فضح زمالء له 

استحلوا أمواالً مخصصة إلعانة الفقراء.
ــلمني» الظاهرة ال  ــوان املس ــورة «اإلخ ــذا جند أن ص وهك
ــرقة أموال  ــدل على حقيقة عدم تورع قياداتهم عن س ت
الهبات والصدقات. وهنا تبدو األزمة احلقيقية في أن هذه 
التنظيمات تتكاثر وتبدو مبهرة للبعض ويبدو خصومها 
ــلني في مواجهتها وتفكيك أفكارها لسبب يرتبط  فاش
بفشل هؤالء اخلصوم في قراءتها قراءة صحيحة وبالتالي 
ــت «اجلماعة»  ــكل الصحيح. فإذا كان ــا بالش مواجهته
ــياقها  ــرقت الدين وأخرجت النصوص الدينية من س س
ــن معانيه، فما يضير  ــا وحرَّفت الكلم ع خدمة ألهوائه
أمام هذا القول إن قادتها سرقوا أموال الهبات والصدقات 

ووضعوها في حساباتهم البنكية اخلاصة؟.

منري أديب

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــا جلمهورية العماد  كثف رئيس
ــال عون واحلكومة سعد  ميش
ــي  الداخل ــا  حتركهم ــري  احلري
ــة  ملواجه ــي  والديبلوماس
ــكري  العس التصعيد  احتمال 
ــرائيل طائرتني  ــال إس بعد إرس
ــي  ف ــقطتا  س ــيرتني  مس
ــروت اجلنوبية بعيد  بي ضاحية 
ــبت األحد،  ــف ليل الس منتص
ــام لـ»حزب  ــني الع ــد األم وتوع
ــن نصر اهللا  ــيد حس اهللا» الس
ــيرة  ــرات املس ــقاط الطائ بإس
ــواء لبنان والرد  ــيرة في أج املس
إسرائيل  ــتهداف  اس فيه على 
ــورية  أي قيادي من احلزب في س
ــبت حني  ــا حصل ليل الس كم
قتلت غارة إسرائيلية إثنني من 
ــؤولي احلزب في غارة على  مس

ضواحي دمشق.
ــي أيضا  ــرك اللبنان وجاء التح
ــران  الطي ــا  نفذه ــارة  غ ــد  بع
ــر اإلثنني على  ــرائيلي فج اإلس
«اجلبهة  ــكرات  ومعس ــع  مواق
ــطني-  ــعبية لتحرير فلس الش
القيادة العامة (املوالية لسوريا) 
ــايا التمركزة  في منطقة قوس
ــرقية على  الش في السلسلة 

احلدود اللبنانية السورية.
ــري على  ــون واحلري ــق ع وإذ اتف
دعوة مجلس الدفاع األعلى إلى 
ــي  االجتماع في القصر الرئاس
ــت الدين، أبلغ  ــي في بي الصيف
ــني  ــاص لالم ــل اخل ــون املمث ع
ــي لبنان  ــالمم املتحدة ف العام ل
ــتقبله  ــان كوبيتش الذي اس ي
ــوم في قصر بيت  بعد ظهر الي
ــدم  ــذي تق ــان ال ــن، أن لبن الدي
ــكوى الى مجلس االمن ردا  بش
ــرائيلي على  على العدوان اإلس
ــة من بيروت  ــة اجلنوبي الضاحي
ــظ بحقه في الدفاع عن  يحتف
نفسه الن ما حصل هو «مبثابة 
ــا اللجوء  ــرب يتيح لن اعالن ح
الى حقنا بالدفاع عن سيادتنا 

واستقاللنا وسالمة أراضينا».
وقال عون لكوبيتش إن االعتداء 
على الضاحية اجلنوبية وكذلك 
ــى  ــايا عل ــة قوس ــى منطق عل
ــورية  ــة – الس ــدود اللبناني احل
يخالفان الفقرة االولى من قرار 
ــن الرقم ١٧٠١ وما  مجلس االم
يسري على لبنان في مندرجات 
ــب ان  ــي يج ــرار الدول ــذا الق ه

ينطبق على إسرائيل أيضا.
ــبق ان كررت   وأضاف عون: «س

ــم ان لبنان لن يطلق أي  امامك
ــة واحدة من احلدود ما لم  طلق
يكن ذلك في معرض الدفاع عن 
النفس، وما حصل امس يتيح 
ــق. واعرب  ــة هذا احل لنا ممارس
ــيته من  الرئيس عون عن خش
ان تؤدي اعتداءات إسرائيل الى 
ــاع خصوصا  تدهور في األوض
ــت لبنان  ــا تكررت ووضع اذا م
ــيادته  في موقع الدفاع عن س
ــد  اح ــا  يهددن ان  ــل  نقب ال  اذ 
ــعب  ــاي طريقة علما اننا ش ب
يسعى الى السالم وليس الى 

احلرب».
واعتبر الرئيس عون ان التمديد 
ــة العاملة في  ــوات الدولي للق
اجلنوب قبل نهاية هذا الشهر 
ــة وضرورية  ــت حاجة ملح بات
ــتقرار  ــة على االس للمحافظ

على احلدود. 
ــى  التق ــري  احلري وكان 
ــث معه  ــا وبح أيض ــش  كوبي
األخيرة  ــكرية  العس الطورات 
ــني  الطائرت ــقوط  س ــد  بع

اإلسرائيليتني، وردود الفعل.
ــر اإلثنني  ــى احلريري عص والتق
ــراي احلكومي سفراء  في الس
وممثلي مجموعة الدول اخلمس 

الدائمة العضوية في مجلس 
الواليات  ــفيرة  األمن، وهم: س
ــارد،  ــث ريتش ــدة أليزابي املتح
ــندر  ألكس ــيا  روس ــفير  س
زاسيبكني، سفير الصني وانغ 
ــال  باألعم ــم  القائ ــان،  كيجي
البريطاني بنجامني واستنيج 
الفرنسية  باألعمال  والقائمة 
ــو،  كاتاالن ــه-  غروني ــالينا  س
وعرض معهم آخر املستجدات 

واألوضاع في لبنان واملنطقة.
ــي  اإلعالم ــب  املكت ــاد  وأف
للحريري أنه أبلغ احلاضرين أنه 

ــذا االجتماع «نظرا  دعا إلى ه
ــى خطورة املوقف، بعد قيام  إل
إسرائيل بخرق واضح للسيادة 
 ،١٧٠١ ــرار  وللق ــة  اللبناني
ــتهدافها منطقة مدنية  واس
مأهولة، دون أي اعتبار للقانون 

الدولي أو أرواح املدنيني».
ــي الدول  ــري ملمثل ــال احلري وق
اخلمسة الدائمة العضوية في 
ــن: «إن احلكومة  ــس األم مجل
اللبنانية ترى أنه من املصلحة 
ــزاالق للوضع نحو  تفادي أي ان
ــن هذا  ــر، ولك ــد خطي تصعي

ــع  ــات اجملتم ــى إثب ــاج إل يحت
ــرق  ــذا اخل ــه له ــي رفض الدول
ــرار  ــيادتنا وللق ــح لس الفاض

.«١٧٠١
وأبلغ الرئيس احلريري احلاضرين 
ــكوى  ــيتقدم بش لبنان س أن 
ــس األمن  ــى مجل إل ــمية  رس
ــوص ما حصل،  ــي بخص الدول
ــم بالقول: «من  متوجها إليه
ــظ دولكم  ــدا أن حتاف املهم ج
ــق املوجود بينكم  التواف على 
للحفاظ على األمن واالستقرار 
ــة، ألن أي  ــان واملنطق ــي لبن ف
ــى دورة  ــد يتطور إل ــد ق تصعي
ــة ال ميكن ألحد  ــف إقليمي عن

التنبؤ باملدى الذي ستبلغه».
وأضاف: «يجب حتميل إسرائيل 
ــا  خروقاته ــن  ع ــؤولية  املس
ــرار ١٧٠١ منذ  ــة للق املتواصل
ــب  ــك يج ــام ٢٠٠٦، وكذل الع
ــؤولية االعتداء  ــل مس مّ أن حتُ
ــح على ضاحية بيروت،  الفاض
ــأن من  ــبق ب ــع علمها املس م
ــوازن  الت ــد  تهدي ــك  ذل ــأن  ش
القائم والذي حافظ على أمن 

احلدود الدولية منذ ١٣ عاما».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي رجب  الترك ــس  الرئي ــتبق  اس
ــان قمته املرتقبة  مع  طيب إردوغ
ــر بوتني  ــي فالدميي ــره الروس نظي
ــي  ــدة ف ــة املتصاع ــث األزم لبح
إدلب، بتوقعه دخول قواته البرية 
ــرات في  ــرق الف ــة ش ــى منطق إل
ــيراً إلى أن  ــداً، مش وقت قريب ج
ــات والطائرات بدون طيار  «املروحي
ــبقتها إلى هناك». وبعد ٣ أيام  س
من تنفيذ أول طلعة جوية تركية 
ــز العمليات  ــن مرك ــة م - أميركي
ــة  باملنطق ــة  اخلاص ــتركة  املش
ــه  ــن أن ــان م ــذر إردوغ ــة، ح اآلمن
«جاهز ومستعد لتنفيذ خططه 

ــأ أحد إلى  ــالً أال يلج ــة وآم اخلاص
ــه على تطهير احلدود  اختبار عزم
ــني». وقال  ــوريا من اإلرهابي مع س
ــا نحرز تقدما ببطء  إردوغان: «إنن
في جهودنا إلقامة منطقة آمنة، 
ــا  ــدة يعتبره ــا عدي ــل قضاي ومث
ــة للمس، نحن  ــض غير قابل البع
ــرات في  ــرق الف ــع قضية ش نض
«أولويتنا هي  مسارها»، مضيفاً: 
ــاون، لكننا ال نريد أن  احلوار والتع
أنقرة  ــعى  ــة». وتس نواجه مماطل
ــع  ــة تق ــى منطق ــيطرة عل للس
ــراً داخل  ــق ٤٠ كيلومت ــى عم عل
ــاء  ــوريا، وإنه ــمال س ــي ش أراض
املدعومة  الكردية  ــوات  الق وجود 

ــوار. ــدة باجل ــات املتح ــن الوالي م
ــم  ــك، أعلن املتحدث باس إلى ذل
ــكوف عن  ــني دميتري بيس الكرمل

ــني  ــة ب ــات ثنائي ــة مباحث جلس
ــان، بعد زيارة صالون  بوتني وإردوغ
ــي «ماكس ٢٠١٩»،  الطيران الدول

مؤكداً أن موسكو تتفهم مخاوف 
أنقرة من الوضع في إدلب، لكنها 
تشعر بقلق مماثل بشأن هجمات 
وترى ضرورة  ــددة  املتش الفصائل 
ــق  ــم تطوي ــا. ورغ ــد له ــع ح وض
القوات السورية فصائل املعارضة 
ــة، اعتبر  ــة املراقبة التركي ونقط
ــيرغي  ــي س وزير اخلارجية الروس
ــوم على إدلب ال  ــروف أن الهج الف
ــتانة  ــاً التفاقات أس ــر خرق يعتب
ــتثني  تس ــا  ألنه ــي،  وسوتش
ــح  وأوض ــة.  اإلرهابي ــات  اجملموع
ــع  ــت م ــيا بحث روس أن  ــروف  الف
ــركاء األتراك ضرورة تشكيل  الش
ــلحة في  ــن األس ــريط خال م ش

ــالمة  ــب، لضمان س ــة إدل منطق
ــم  تهاج ال  ــى  وحت ــني  املدني
ــع  مواق ــلحة  املس ــات  اجملموع
اجليش السوري والقوات الروسية 
في حميميم. وأشار وزير اخلارجية 
الروسية إلى أن الضربات فصائل 
ــوق رؤوس  ــت متر ف ــة كان املعارض
ــوات التركية،  ــاط الرقابة للق نق
ــاً لوجه مع  ــت وجه ــي أصبح الت
ــدة مورك  ــوري في بل اجليش الس
ــهد يعكس  جنوب إدلب، في مش
تعقيدات نزاع متشعب األطراف 
ــدة مدعومة  ــارك فيه قوى ع تش
من جهات إقليمية ودولية تنشر 

جنودها في مناطق عدة .
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وكاالت / البينة الجديدة
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني 
ــاء إن طهران لن تدخل  امس الثالث
ــات املتحدة ما  في حوار مع الوالي
ــا كل العقوبات،  ــع عنه ــم ترف ل
وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس 
ــه  بأن ــب  ترام ــد  دونال ــي  األمريك
ــي  ــره اإليران ــع نظي ــيجتمع م س
ــة  املرتبط ــة  األزم ــاء  إنه ــة  حملاول

بأنشطة طهران النووية.
ــني إنه  ــال االثن ــد ق ــب ق كان ترام
ــس اإليراني  ــع الرئي ــيجتمع م س
عند توفر الظروف املناسبة إلنهاء 
املواجهة املتعلقة باالتفاق النووي 
املوقع بني طهران وست قوى عاملية 

ــات جارية  ــام ٢٠١٥، وإن محادث ع
ــدول فتح  ــف ميكن لل ــة كي ملعرف
ــني طهران  ــوط ائتمان لتمك خط

من تسيير أمورها االقتصادية.
ــتعدة  ــي إن إيران مس وقال روحان
ــات. وأضاف  ــراء محادث ــا إلج دائم
ــنطن أوال أن  ــي لواش ــن ينبغ «لك
ــع كل العقوبات غير  ــرك برف تتح
ــروعة واجلائرة املفروضة على  املش
إيران». وخالل قمة جملموعة السبع 
ــي  ــع بياريتس الفرنس في منتج
ــع العقوبات  ــب رف ــتبعد ترام اس
ــائر  اخلس لتخفيف  ــة  االقتصادي
ــعى  ــي تعاني منها إيران.وتس الت
ــة على  ــة املوقع ــراف األوربي األط

ــدة لتهدئة  ــووي جاه ــاق الن االتف
املواجهة التي تزداد حدة بني إيران 
والواليات املتحدة منذ أعلن ترامب 
االتفاق  ــنطن من  ــحاب واش انس
النووي وأعاد فرض العقوبات على 
إيران  ــي. وقلصت  اإليران االقتصاد 
ــاق النووي ردا  التزاماتها في االتف

على العقوبات األمريكية.
ــة أذاعها  ــي في كلم ــال روحان وق
ــرة  الهواء مباش ــون على  التلفزي
التزاماتنا في  «سنواصل تقليص 
ــام ٢٠١٥ إذا لم  ــرم ع ــاق املب االتف
ــات ملصاحلنا..  ــاك ضمان تكن هن
ــب قط في امتالك  طهران لم ترغ

أسلحة نووية».

وكاالت / البينة الجديدة
ــية  الرئاس ــات  االنتخاب أن  ــم  رغ
األميركية ما تزال على بعد ١٤ شهراً، 
ــحني  ــي للمرش ــدد القياس ــدأ الع ب
ــات  االنتخاب ــي  ف ــني  الدميقراطي
التمهيدية يتناقص، وبرز ٣ يتخطون 
ــبعني عاماً في مقدمة السباق،  الس
ــابق جو بايدن  ــم نائب الرئيس الس ه
بيرني ساندرز  ــتقل  املس والسيناتور 

والسيناتور واليزابيث وارن.
ــع بقاء بايدن (٧٦ عاماً) في مقدمة  وم
ــخ  ــد ٢٩ ٪، وبّ ــبة تأيي ــباق بنس الس
ساندرز، الذي تاله بنسبة ١٦ ٪، حشداً 
ــوتا، بعد  من مؤيديه في والية مينيس
ــر األميركي  ــاة امللياردي ــوا لوف أن هلّل
ديفيد كوك، الذي رحل في ٢٣ اجلاري.

ومت إعطاء أحد األشخاص امليكروفون 
ــؤاال، فبدأ  ــاندرز س ــى س ــرح عل ليط
بالقول: «باألمس تالشى األوليغارشي 
ــار التصفيق من  ــوك»، ما أث ديفيد ك
ــل  ــع الرج ــد. وتاب ــي احلش ــه ف زمالئ

ــرّف  ــع تط ــنتعامل م ــب: «س الغاض
وتلوّث كوك الفكري والسياسي، لقد 
ــر من الناس  ــبباً في قتل كثي كان س
ــاء. وأريد أن أحتدث عن العدالة  البؤس
ــاندرز، ذو  ــم يكن س ــر رجعي». ول بأث
النزعات اليسارية والرؤى االشتراكية، 
ــل أو تصفيق  ــث الرج ــعيدا بحدي س
ــال: «لن أصفق  ــل اجلمهور. وق وتهلي
ــون. ال نحتاج  ــا تعلم ــد كم ملوت أح
ــا: «أعتقد أن  ــى فعل ذلك»، مضيف إل
ــن أن نقوله هو أن اإلخوة كوك  ما ميك
ــبب  اآلخرين متكنوا بس واملليارديرات 
ــذي أصدرته  ــرار الكارثي، ال ــذا الق ه
احملكمة العليا، من إنفاق مئات املاليني 
من الدوالرات لتمثيل األثرياء واألقوياء 
ــود األحفوري، حيث  ــي صناعة الوق ف

كسبوا الكثير من أموالهم» .
من ناحيته، أثار بايدن اجلمعة املاضي، 
زوبعة بعد أن طلب من اجلمهور تخيّل 
ــابق باراك  ــس الس ــو أن الرئي ــاذا ل م
أوباما، مت اغتياله، متسائال: «ما الذي 

كان سيحدث ألميركا»؟
ــدن ذكر الرئيس  ــر باي وغالباً ما يحش
ــه أثناء  ــه في حديث ــابق وصديق الس
ــار  احلمالت االنتخابية، وهذه املرة أش
ــس الرابع واألربعني للواليات  إلى الرئي
املتحدة في نيو هامبشير، بينما كان 

ــال عندما  ــت عليه احل ــر ما كان يتذك
ــغ وروبرت  ــن لوثر كين ــال مارت مت اغتي
ــام ١٩٦٨. وقال بايدن:  ــدي في ع كيني
ــه حدث مع  «تخيلوا لو أن األمر نفس
ــي قوبلت  ــي املقاربة الت ــا»، وه أوبام

بانتفادات عنيفة على «تويتر».

ــة وقع بايدن  ــابيع املاضي  وخالل األس
في العديد من زالت اللسان، األمر الذي 
دعا بعض أنصاره إلى دعوته للتقليل 
من الظهور نسبياً في احملافل العامة 

والتجمعات االنتخابية .
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وكاالت / البينة الجديدة

ــرا  ــي االردن، مؤخ ــت ف انطلق
مناورات «األسد املتأهب» التي 
تستمر حتى اخلامس من أيلول 
ــاركة  مبش املقبل،  ــبتمبر)  (س
ــكري من ٣٠  ــة آالف عس ثماني
ــات املتحدة،  ــة منها الوالي دول
وأملانيا،  ــا،  وفرنس ــا،  وبريطاني
«مكافحة  عمليات  وتتخللها 
ــز «أمن  ــبل تعزي ــاب» وس االره
احلدود». وقال الناطق اإلعالمي 
ــد في  ــاورات العمي ــم املن باس
ــي محمد ثلجي  ــش االردن اجلي
ــي «نعلن بدء  في مؤمتر صحف
ــد املتأهب  فعاليات مترين األس
مبشاركة ثمانية آالف مشارك 
ــة» . واضاف  ــو ٣٠ دول ــن نح م
ــن  التمري ــذا  ه ــيناريو  «س إن 
ــا متليه  ــع ومب ــيحاكي الواق س
ــات  والتحدي ــروف  الظ ــا  علين
التي نواجهها في هذا االقليم 
ان  ــاف  واض ــا».  ايض ــم  والعال
ــي  ف ــاهم  سيس ــن  «التمري
تعزيز قدرات القوات املسلحة 
املشاركة ومن مختلف صنوف 
ــلحة على العمل  وأنواع األس
ــة عدو واحد». معا في مواجه

ــتتضمن  ــع ان املناورات س وتاب
ــي  ــدا يحاك ــم ج ــن مه «متري
ــع األزمات املتزامنة  التعامل م
ــكرية  العس ــات  العملي ــن  م
ــني واالوبئة  ــاكل الالجئ كمش

ــكان  ــارها وحركة الس وانتش
احملليني ونقص املواد الغذائية».

ــي في بيان  ــال اجليش االردن وق
ــدف الى «تعزيز  ان املناورات ته
ــترك بني  التعاون والعمل املش
ــي مجال  ــاركة ف ــدول املش ال
ــر  ــاب» وتطوي ــة االره مكافح
ــدرات األمنية لقوات حرس  الق
ــى  عل ــب  و»التدري ــدود»  احل
ــر  وغي ــة  التقليدي ــات  العملي
القيادة  و»إجرارات  التقليدية» 
ــاالت». و»االتص ــيطرة»  والس

ــتنفذ  املناورات س ان  ــاف  واض
ــز ومدارس  ــن ومراك ــي ميادي ف
ــوات  للق ــة  التابع ــب  التدري
ــاركة  مبش األردنية  ــلحة  املس
ــلحة  االس ــواع  أن ــف  مختل
البرية واجلوية والبحرية. ووفق 
ــارك  بيان للجيش االردني، يش
في التمارين قوات من ٢٨ دولة 
ــا  هي: الواليات املتحدة وفرنس
ــبانيا  ــا واس ــا وبريطاني واملاني
والنمسا  ــتراليا  واس وايطاليا 
ــان  ــدا واليون ــكا وهولن وبلجي
ــيك وقبرص  ــروج وجالتش والن
ــر  ــعودية ومص ــراق والس والع
ــت  والكوي ــر  وقط ــن  والبحري
ولبنان واالمارات وكندا واليابان 
وبروناي وكينيا وطاجيكستان 
ــى االردن. وهذه الدورة  اضافة ال
ــد املتأهب»  من مناورات «االس
هي التاسعة على التوالي التي 

تقام على اراضي اململكة.



*بسام ابو شريف

ــاع واخلارجية  ــرا لوزارتي الدف ــس بوتني أم ــدر الرئي أص
ــيتني بردع ترامب ، ذلك أن تصرف ترامب باطالق  الروس
صاروخ اميركي جديد ( ثمنه االتفاقيات) ، كان محاولة 
من ترامب جلر روسيا نحو سباق تسلح ترفضه روسيا، 

وأعلنت أنها لن جتر اليه .
والشك أن قرار بوتني ، هو قرار سياسي وليس عسكريا 
ــاع واخلارجية ،  ــدرت للوزارتني معا : الدف ألن األوامر ص
وسيأتي الرد الروسي رادعا لترامب وافهام واشنطن أن 
ــاري املفعول في  ــباق التسلح التقليدي لم يعد س س
ــك ردودا تردع بالصدمة من هول  العام ٢٠١٩ ، وأن هنال

املفاجأة .
ــرار الصني عرض  ــذا متزامنا مع ق ــني ه ــي قرار بوت ويأت
ــتوردها  ــبة ٢٥ ٪ ضرائب على بضائع اميركية تس نس
ــتجبي ماهو مواز ملا  ــيعني أن الصني س الصني ، ما س
ــة على الصني ، وقرار  ــزه ترامب في حربه االقتصادي ابت

الصني هذا سيكون له تأثير 
ــادي  االقتص ــع  الوض ــى  عل
ــرا مما  ــق تأثي ــي أعم االميرك
كان وسيكون لقرارات ترمب 
بالنسبة للبضائع الصينية 

.
ــب بصفته  ــك أن ترام والش
زعيم مافيا سيلجأ لالبتزاز 
ــف هواوي  ــرة اخرى في مل م
ــت فيه لثالثة  الذي أجل الب
أشهر بعد أن أشعل فتيله، 
ــرد الصيني  ــج لل وأول النتائ
ــبت بني  هي احلرب التي نش
االحتياطي  ــم  وحاك ترامب 

ــاد االميركي  ــن احلاكم أن االقتص ــي ، فقد أعل الفدرال
ــر  ــذا تعبي ــا ، وه ــا متدرج ــؤا ضعيف ــهد تباط سيش

دبلوماسي لالنكماش االقتصادي .
ــى احلرب  ــي ذلك ال ــي الفدرال ــم االحتياط ــزا حاك وع
ــرد عليه ترامب  ــة أو التجارية مع الصني ، ف االقتصادي
بقسوة ودعاه الى تخفيض نسبة الفائدة ، وذلك لالفراج 
ــار ،  ــوق لتمنع االنحس ــيولة كبيرة تغذي الس عن س
ويعارض احلاكم ذلك خشية تأرجح االقتصاد االميركي 

تأرجحا مدمرا بني التضخم واالنحسار .
ــية  ــية في االنتخابات الرئاس هذه هي املعركة الرئيس

ــلبا  ــل مؤثرة س ــك عوام ــت هنال ــام ٢٠٢٠، اذا كان للع
ــرى ، فانها البد  ــاالت جناح ترامب لوالية اخ على احتم
ــادي ألن نهج ترامب  ــع االقتص ــور حول الوض أن تتمح
ــيحيني اجلدد كفيل  ــري ودعم الصهاينة واملس العنص
ــة التي  ــارات االقتصادي ــاوز االنهي ــو جت ــه ان ه باجناح

سببتها حربه التجارية العاملية .
لهذا رمبا أصر ترامب على دعوة روسيا لتنضم لقمة ج 
ــار لتصبح مرة اخرى الثمانية  ــبعة الكب ٧ – G٧ – الس
ــيا ضمن  ــن أن الصراع مع روس ــب يظ ــار ، فترام الكب
ــا خارج  ــن صراعه معه ــهل عليه م ــم أس ــار منظ اط
ــرائيل استغالل هذا الوضع  األطر املنظمة ، وحتاول اس
ــراء مفاوضات في اوكرانيا ، فقد بحث نتنياهو في  باج
ــيا من g٨  “ وهو  ــباب خروج روس ظل اهمال ترامب أس
ــا دون ثمن يدفع حول  ــا “ ، ودعوته لعودته ــي اوكراني ف
اوكرانيا بحث مع املسؤولني في اوكرانيا تعزيز وضعهم 
ــتخدام قواعد  ــرائيل باس ــماح الس ــكري والس العس
ــات اليران“،  ــدف توجيه ضرب ــي اوكرانيا “ به ــة ف جوي

مقابل تدريب وتسليح االوكرانيني لردع روسيا.
ــة اوكرانيا على  ــى موافق ــات أولية ال ــير معلوم (وتش
ــتقبال ضباط  ــيرة متقدمة واس ــرات مس ــلم طائ تس

اسرائيليني لتدريب االوكرانيني عليها ).
ــا لن تتفاوض على  ــران ، فقد أعلنت بوضوح أنه أما اي
ــؤولية دول  االتفاق النووي وأن أمن مياه اخلليج هو مس
اخلليج، وهذا االعالن يوضح أن ايران لن 
تسمح السرائيل بالدخول ملياه اخلليج 
ــك مموها ، فقد وصلت  حتى ولو كان ذل
معلومات مؤكدة اليران حول املباحثات 
ــؤولون اماراتيون مع  ــا مس التي أجراه
ــول دخول قطع  ــرائيليني ح ضباط اس
ــة  غواص ــا  ومنه ــرائيلية  اس ــة  بحري
ــارات ،  ــت علم االم ــة للخليج حت نووي
ــتأجرتها  ــاس أن االمارات اس وعلى أس
لتساهم في احلفاظ على أمن اخلليج ، 
وأن الطواقم ستعتبر مؤجرة لالمارات 
ــفن  ــيير القطع كأي ناقالت أو س لتس
ــاعد في  ــروف تس ــرى .الظ ــة اخ بحري
ــي يتصدى  ــف دول ــة حلل ــورة احلاج بل
ــس بوتني ورفيقه الرئيس  ــرائيل والرئي لردع ترامب واس
الصيني قادرين على جمع مثل هذا التحالف ، وان كان 
ــكل متدرج الصعود لكن البد من اقامته قبل  ذلك بش
االنتخابات االميركية ليفهم ترامب أن الشرق األوسط 
ــدان األمم املتحدة  ــل انه مي ــون ميدانه وحده ، ب ــن يك ل
وقراراتها ، وجوهر االستقرار واألمن في الشرق األوسط 

هو “ فلسطني “ .

*سياسي وكاتب فلسطيني

 فارس بن حزام 

ــوداني  ــة، حافظ الرئيس الس في احملكم
ــير على مظهره كما  ــابق عمر البش الس
كان في القصر؛ مالبس أنيقة، وابتسامة 
ــة، ونظرة واثقة من داخل القفص.  عريض
ــتفز خصومه  ــور اس ــذا الظه إذا كان ه
ــودوا  يع أن  ــم  فعليه ــودان،  الس ــي  ف
ــية في  ــات السياس ــخ احملاكم ــى تاري إل
ــن محاكمة  ــد أوقح م ــة، وال توج املنطق
ــة عقود. ــل خمس ــي مصر قب ــت ف وقع
ــل إرهابيون، ينتمون حلركة  عام ١٩٧١، قت
ــس وزراء األردن  ــطينية، رئي ــح الفلس فت
ــيراتون  ــاب فندق ش ــل عند ب ــي الت وصف
ــاً، وبدأت  ــض عليهم جميع ــرة. قب القاه

ــي احملكمة: مالبس  ــة. صورهم ف احملاكم
ــة  ــوان ربيعي ــق بأل ــات عن ــة، وربط أنيق
ــعداء  ــجائر بني أصابعهم. س زاهية، وس
ــون بعالمات النصر للحضور  جداً، ويلوح
ــرات، واحملكمة مكتظة باحملامني  وللكامي
ــدة. كانت  ــطني من دول عربية ع والناش
ــة، وحتاكم األردن  محكمة حتتفي بالقتل
ــي مع مصر. انتهت  على خالفه السياس
ــراءة القتلة األربعة! كانت  احملاكمة إلى ب
ــج: يحيا  ــورة، والقاعة تض ــة مص مهزل
ــودانيني  العدل، يحيا العدل.انزعاج الس
ــابق أقلقهم  ــاء رئيسهم الس من انتش
ــرحية، وهم  ــخ املس ــي ف ــن الوقوع ف م
ــدودة الثقة فيما  ــة مح ــون مرحل يعيش
بينهم، وتلك طبيعة الفترات االنتقالية، 
والتوافق األولي ليس إال بداية طريق شاق 
وطويل، وال يستعجل في مسيرته قطف 
ــداً، لكن مخاتلة  ــار، ويعون ذلك جي الثم
البشير في القفص تخيفهم، وهو ليس 
ــياق  ــن يكون األخير في هذا الس األول، ول

التاريخي.
ــهدنا بعض  ــدى ثمانية أعوام ش على م
ــاهد  ــة في دولنا. مش ــات الغريب احملاكم
ــي محاكماته تغني عن  الرئيس مبارك ف

ــة  ــبقت السياس الكالم أحياناً، فقد س
ــت الدعاوى الصغيرة جداً  القضاء، وأعاق
ــي  امللفات الكبرى، وذلك تكتيك سياس
ــة  وإطال ــا،  القضاي ــعب  فتش ــح،  صري
اجللسات، وتبدل القضاة، كله يخفف من 

وهجها، ويبرد الدماء الفائرة. في احملكمة 
ــبق، وأضيفت  ــرر كل ما س ــة، تك املصري
ــات،  والغياب ــة  الصحي ــذار  األع ــم  إليه
ــع االهتمام بالقصاص من الرئيس  فتراج
ــل قفص احملكمة  ــراً، وقد دخ مبارك كثي
ــه، وبزمن أقل  ــهر من عزل ــتة أش بعد س
نسبياً رأينا الرئيس البشير في القفص.
ــاء ال  ــك، أرى أن محاكمات الرؤس ومع ذل
ــليمة،  ــس س تعيد بناء األوطان على أس
ــا األنظمة  ــتبدلت فيه وال تنقل دوال اس
ــة  ــا املصاحل ــل، ووحده ــال أفض ــى ح إل
ــة  ــاس أي محاول ــو أس ــة والعف الوطني
ــق انتقائية  ــادة، فالتجارب املديدة توث ج
ــراف والتغاضي  ــة أط ــات، مبالحق احملاكم
عن آخرين، والبشير رأس نظاما دام ثالثة 
عقود، وإذا حوكم على مخالفاته، فال بد 
ــا أمام العدالة،  أن يقف جميع من نفذه
ــون أن ذلك لن يحدث  ــودانيون يعرف والس
حالياً، ولذا ال حل إال باملصاحلة الوطنية، 

طوق جناة الدول .

داود الفرحان

أمر جميل أن تكون الكلمات املتقاطعة من بني 
هوايات الزعيم أو الرئيس أو السياسي إلى جانب 
للمواطنني  الوعود  تقدمي  في  املفضلة  هوايته 
بزعيم  يستعني  أن  ذلك  من  وأجمل  تنفيذ.  بال 
أو رئيس أو سياسي آخر من داخل حدود بلده أو 
أن  املانع  فما  مستعصية.  كلمة  حلل  خارجها 
يتصل الرئيس الفرنسي احلالي ماكرون بالرئيس 
اسم  عن  ليسأله  ساركوزي  السابق  الفرنسي 

ممثلة فرنسية معتزلة من ١١ حرفاً أولها «باء».
حل  هواية  العالم  أنحاء  في  ماليني  يعشق 
الذاكرة  تنشط  ألنها  املتقاطعة،  الكلمات 
التاريخ  في  جديدة  معلومات  للمرء  وتضيف 
والرياضة  والعلوم  والفنون  واآلداب  واجلغرافيا 
هذه  أهمية  وازدادت  واالقتصاد.  والسياسة 
في  املخ  تساعد  أنها  األطباء  تأكيد  مع  اللعبة 
مواجهة انقراضه التدريجي كلما تقدم اإلنسان 
فقدان  مواجهة  في  تساعد  فهي  السن،  في 
األقل  على  أو  متنعه  ورمبا  «الزهامير»،  الذاكرة 

تخفف ثأثيره.
ومنذ سنوات حدث تطور مهم في هذه اللعبة، إذ 

دخلت مجال التخصص؛ فالصحف االقتصادية 
تنشر كلمات متقاطعة متخصصة في القضايا 
الرياضية  والصحف  والتجارية،  االقتصادية 
والالعبني  األلعاب  عن  متقاطعة  كلمات  تنشر 
الفنية  اجملالت  تخصص  بينما  واملسابقات، 
كلماتها املتقاطعة ملعلومات عامة عن السينما 
واجملالت  الصحف  حتى  واملسرح.  واملوسيقى 
كلمات  فابتدعت  اخلط  على  دخلت  الساخرة 
من  األخير  النوع  هذا  أن  إال  ساخرة.  متقاطعة 
الساخرة،  اجملالت  في  محصوراً  ليس  الشبكات 
فقد دخلت على اخلط صحيفة «نيويورك تاميز» 
كلمات  شبكة  تنشر   ٢٠٠٧ عام  في  وبدأت 
ها  عدّ متقاطعة ساخرة. إال أن اخلبر األهم هو أن مُ
الكلمات  يكتب  من  أشهر  شورتز  بيل  يكن  لم 
املتقاطعة اجلادة، لكنه الرئيس األميركي األسبق 
بيل كلينتون! وقدمت الصحيفة لهذه الكلمات 
قال  شورتز  بيل  كتبهما  بسطرين  حينه  في 
من  الشبكة  هذه  في  احلل  مفاتيح  «إن  فيهما: 
اللفظية  التورية  من  فيها  املتقاطعة  الكلمات 
أكثر مما في الشبكات العادية. ونحن نحذرك!». 
أمر عادي أن ميضي الرئيس السابق كلينتون بعض 
أوقات فراغه في حل الكلمات املتقاطعة، ولكنه 
طريفة  شبكات  بنفسه  يعدّ  أن  استثنائي  أمر 
وساخرة تنشر في أهم وأكبر صحيفة أميركية؛ 
ما دعا املذيعة التلفزيونية الشهيرة أوبرا وينفري 
كلينتون  كلمات  عن  خاصة  حلقة  لعرض 

املتقاطعة، اتسمت بالترفيه والتفاعل.

الكلمات  حل  يهوى  أنه  كلينتون  عن  ومعروف 
املتقاطعة منذ أن كان رئيساً للواليات املتحدة، 
كلما  األبيض  البيت  في  ميارسها  كان  حيث 
أن يتورط في فضيحة  العراق قبل  فكر بقصف 
مونيكا. ومن املؤكد أن هناك رؤساء وزعماء آخرين 

في العالم ميارسون هذه الهواية، أقصد الكلمات 
البريطانية  امللكة  هؤالء  وبني  املتقاطعة، 
وجدا  اللذان  أدنبرة  دوق  وزوجها  الثانية  إليزابيث 
الطويل.  فراغهما  لوقت  قتالً  اللعبة  هذه  في 
وأشهر رئيس عربي في حل ألغاز هذه اللعبة كان 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
عن  الصحف  نشرتها  التي  املعلومات  من 
هذه اللعبة أنها استخدمت لنقل معلومات 
ووزعت  الثانية.  العاملية  احلرب  خالل  سرية 
خالل  جنودها  على  األميركية  الدفاع  وزارة 
لرفع  متقاطعة  كلمات  كتيبات  احلرب  تلك 
واالسترخاء.  الهدنة  أوقات  في  معنوياتهم 
وتصل إلى اجلنود األميركيني في العراق أو أي 
تتضمن  بانتظام صحف ومجالت  آخر  مكان 
في صفحاتها شبكات للكلمات املتقاطعة 
يتسلون بحلها كلما نشرت الصحف تغريدة 

للرئيس ترمب يهدد فيها إيران باحلرب. وقد يسر 
تطبيقات  بتصميم  مؤخراً  املهمة  اإلنترنت 
على  اآلن  جتدها  املتقاطعة  الكلمات  لشبكات 

هاتفك اجلوال.
الصحفي  يعتبر  قليالً:  التاريخ  إلى  نعود 
الكلمات  «مخترع»  هو  وين  آرثر  البريطاني 
الصحافة حني  إلى  أدخلها  وأول من  املتقاطعة، 
نشر أول شبكة في ديسمبر (كانون األول) ١٩١٣ 
نشر  بداية  وفي  وورلد».  «نيويورك  صحيفة  في 
أهميتها  من  املنافسة  الصحف  قللت  اللُعبة 
ثقافية،  وغير  وقت  مضيعة  واعتبرتها  وتأثيرها، 
تاميز»  «نيوريوك  اعتبرت  حيث  نشرها،  ورفضت 
كما  وعابراً.  تافهاً  أمراً  املتقاطعة  الكلمات 
أطلقت «التاميز» البريطانية عليها صفة «اجلنون 
هدفاً  يخدم  ال  «اجلنون»  هذا  أن  زاعمة  املؤقت»، 
مفيداً على اإلطالق، وأنه ظاهرة وصيحة مؤقتة 

ستنتهي قريباً.
برودواي  مسرح  على  رضت  عُ  ١٩٢٥ عام  وفي 
األميركي الشهير مسرحية هزليّة ساخرة ظهر 
املتقاطعة  الكلمات  هواة  فصولها  أحد  في 
ة! وفي نفس العام بدأت قطارات  مرضى في مصحّ
مجانية  قواميس  بوضع  األميركية  الركاب 
ثم  املربعات،  حل  لتسهيل  العربات  جميع  في 

أصبحت تبيع هذه اخلدمة.
عربياً، دخلت الكلمات املتقاطعة إلى صحافتنا 
وكانت  العشرين.  القرن  من  الثاني  النصف  في 
دار  تصدرها  التي  الفنية  «الشبكة»  مجلة 
صفحة  تخصص  عربية  مجلة  أول  الصياد 
متقاطعة  كلمات  شبكة  ألكبر  أكثر  أو  كاملة 
أسبوعية. لكنها كانت تهتم باملعلومات الفنية 
الفن.  وجنوم  واملسرحيات  واألفالم  األغاني  مثل 
اليومية  اللبنانية  الصحف  ذلك  بعد  وبدأت 
بنشر املربعات العامة. تلتها الصحافة املصرية 

فرض  تستطع  لم  السياسة  لكن  واخلليجية. 
لسببني:  املتقاطعة  الكلمات  على  نفسها 
أولهما أن أكثر املهتمني بحل هذه الكلمات قراء 
من  ملّوا  وسياسيني  بالسياسة  لهم  عالقة  ال 
السياسيني  تصريحات  أن  وثانيهما  السياسة، 
قلقه  عن  وأعرب  وأدان  وشجب  ندد  نوع  من 
وعنق  األحمر  واخلط  النفق  آخر  في  والضوء 
احلقيقة  وفي  حديد  من  بيد  والضرب  الزجاجة 
االستعمار  وأذناب  والتصدي  والصمود  والواقع 
وفلول النظام، صارت أسطوانة قدمية ومشروخة 
وال أحد يشتريها بفلس واحد. أما تغريدات ترامب 
تفسرها  ذاتها  بحد  متقاطعة  كلمات  فهي 

البالبل كما تشاء . 
احلاج  توفيق  الفلسطيني  الصحفي  أراد  حني 
وصف ما يحدث في عالم السياسة اليوم قال: 

«نحن في زمن الكلمات املتقاطعة».

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

تغريدات الرئيس 
االمريكي دونالد ترامب 
هي كلمات متقاطعة 
بحد ذاتها تفسرها 
البالبل كما تشاء

الظروف تساعد َّـ بلورة 
الحاجة لحلف دولي يتصدى 
لردع ترامب واسرائيل 
والرئيس بوتني ورفيقه 
الرئيس الصيني قادرين على 
جمع مثل هذا التحالف

انزعاج السودانيني من 
انتشاء رئيسهم السابق 
أقلقهم من الوقوع َّـ فخ 
اِّـسرحية وهم يعيشون 
مرحلة محدودة الثقة فيما 
بينهم
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التايمز: طالبان قد تفضل االنضمام لتنظيم الدولة 
على عقد سالم مع الواليات اِّـتحدة

نبدأ من صحيفة التاميز ومقال كتبه هيو توملينسون 
ــان يفضلون  ــددو طالب ــارون جاجنوا بعنوان ”متش و ه
ــالم  ــوء لـ ”تنظيم الدولة ” على عقد صفقة س اللج

مع الواليات املتحدة األمريكية“.
ــام داخل  ــير الصحيفة إلى ظهور عالمات االنقس تش
حركة طالبان، إذ يستعد آالف املقاتلني لالنشقاق إلى 
ــبب محادثات السالم التي  ــالمية ناشئة بس دولة إس

جتريها احلركة مع الواليات املتحدة.
ــتأنفوا احملادثات التي  وكان املسؤولون األمريكيون اس
يجروها مع طالبان في قطر حملاولة إنهاء احلرب، األطول 
ــا. ومايزال  ــي دامت 18 عامً ــي التاريخ األمريكي، الت ف
يتعني حل التفاصيل الرئيسية للصفقة، مبا في ذلك 
ــالق النار من  ــي ووقف إط ــحاب األمريك توقيت االنس

جانب طالبان.
ــة، إذ  ــدو واثق ــال، تب ــب املق ــة، بحس ــدو أن احلرك ويب
ــير التقارير إلى أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب  تش
ــرار إلى التعامل مع  ــص على التخلص من االضط حري
ــالل“ األجنبي  ــي أن إنهاء ”االحت ــتان، ما يعن أفغانس

يلوح في األفق.
ــع، كما ترى  ــداث على أرض الواق ــك فإن األح ورغم ذل
ــر  ــة خلط ــان معرض ــى أن طالب ــير إل ــة، تش الصحيف
ــددين في  ــكر املتش ــقاق، نتيجة غضب معس االنش
ــوس والتفاوض مع  ــادة احلركة اجلل ــن قرار ق احلركة م

األمريكيني.
وقد عزز ذلك إعالن املنشقني من احلركة مسؤوليتهم 
ــا زعيم احلركة  ــال التي تعرض له ــن محاولة االغتي ع

املولوي هبة اهللا أخند زاده.
ــالف في الوقت  ــة من أن أي اخت ــى قيادة احلرك وتخش
ــبها التي حتققت بشق األنفس  احلالي قد يبدد مكاس
ــد قادتها في اقليم  ــاحة املعركة، حيث قال أح في س
ــتان في لقاء مع الصحيفة إننا  قندوز شمال أفغانس
ــك هزمية القوات  ــنوات ونحن على وش ”نقاتل منذ س

األجنبية وطرد دميتها احلكومة األفغانية“.
ــكريني للحركة  ــادة العس ــن الق ــد م ــاف ”العدي وأض
ــال، ألن هذا االتفاق يحفظ  ــتمرار في القت يريدون االس
ــني ويجنبهم الظهور  ــبة لألمريكي ماء الوجه بالنس

مبظهر الذل“.
وبحسب املقال، فقد كان إلعالن تنظيم داعش عودته 
ــتان، بعد حادث تفجير  ــى أرض املعركة في أفغانس إل

ــاري، الدور  ــطس/ أب اجل ــرس في كابول في 17 أغس ع
ــتمالة القادة املتشددين لالنشقاق من  الكبير في اس
ــترط  ــة. وعلى الرغم من أن الواليات املتحدة تش احلرك
ــماح  ــة، إخراج تنظيم القاعدة وعدم الس على احلرك
ــذ هجمات  ــي األفغانية لتنفي ــتخدام األراض له باس
ــإن الصحيفة  ــالم، ف ــرب، إلبرام أي اتفاق س ــى الغ عل
ــي تقدمها احلركة  ــود والضمانات الت ــد أن الوع تعتق
ــذي يبدو من املرجح أن  ــي غير كافية في الوقت ال تبق
تبقى أفغانستان مالذا أمنا لإلرهاب، إذ يسعى تنظيم 

داعش إلى أن يحل محل تنظيم القاعدة.
ــراف في قطر في  ــر املفاوضون من جميع األط ــد عب وق
ــاق قد  ــن أن االتف ــن قلقهم م ــة ع ــث للصحيف حدي
ــقاق املقاتلني  ــل انش ــان، في ظ ــة طالب ــكك حرك يف
املتشددين لتنظيم داعش. وفي الوقت الذي تقدم فيه 
ــها كبديل مستقبلي للحكومة  حركة طالبان نفس
ــن أنها اذا انتصرت  ــة احلالية، هناك تخوف م األفغاني

في احلرب لرمبا تدخل في أتون حرب أهلية اخرى.
ــتان قد  وعلى الرغم من أن احلرب الطويلة في أفغانس
ــكل خطرا على  ــت التنظيم إال أنه ما يزال يش أضعف
املدن الكبيرة حيث يقدم نفسة كمدافع عن الشريعة 
اإلسالمية واجلهاد في الوقت الذي تفاوض فيه حركة 

ــط مع ”الصليبيني“ االمريكيني. طالبان على حل وس
ــتعجال االمريكيني  ــص املقال إلى أنه إذا أدى اس ويخل
ــدوث فوضى في البلد،  ــتان إلى ح باخلروج من أفغانس

فإن تنظيم داعش مستعد مللء الفراغ.
ديلي تلغراف : ”شعبوية ترامب“

ــتانلي مقاال  ــي صحيفة ديلي تلغراف كتب تيم س وف
ــعبوي إذا  ــى التصرف كش ــاج ترامب إل ــوان ”يحت بعن
ــتعداد الرئيس األمريكي  ــوز مرة أخرى“ مع اس أراد الف
ــوض انتخابات  ــي خل ــوري والدميقراط ــني اجلمه واحلزب
الرئاسة االمريكية 2020. ويشير ستانلي إلى أن ترامب 
ــر االنتخابات الرئاسية القادمة.  ــك أن يخس على وش
ــى 45 ٪ منذ أكثر من  ــبة تأييده إل ــث لم تصل نس حي
ــيني من  ــيه الرئيس ــني، بينما يبدو بعض منافس عام

الدميقراطيني أفضل حظا حسب استطالعات الرأي.
ــارة ترامب، فإن الكثير  ويرى الكاتب أنه في حالة خس
ــيلومون سياساته الشعبوية. وسيقول  من الناس س
ــمالية  ــذا ما يحدث عندما تخرج عن رأس اليمني: ”ه
ــت  ــار: ”كان ــيقول اليس ــا س ــرة“، بينم ــوق احل الس
ــس هناك  ــض، ولي ــة البي ــرد عنصري ــعبوية مج الش
ــلطة“،  ــاء ترامب في الس ــن البيض إلبق ــا يكفي م م

فالشعبوية ال حتظى بالشعبية.

ــول إن  ــة ترامب، تق ــة لرئاس ــراءة بديل ــاك ق ــن هن لك
ــب لم يكن  ــي أن ترام ــن ف ــة تكم ــكلة احلقيقي املش

شعبويا مبا فيه الكفاية.
ويقارن الكاتب بني سباق الرئاسة احلالي وسباق أواخر 
ــبعينيات وبداية الثمانينيات، حيث كانت األزمة  الس
ــبة مؤيدي  ــبب في انخفاض نس االقتصادية هي الس
ــارته وباملقابل ارتفاع نسبة مؤيدي ريغان  كارتر وخس
ــب حيث أن  ــع ترام ــع يختلف م ــن الوض ــة، لك وجناح

االقتصاد االمريكي في أفضل حاالته.
إذا ملا تنخفض نسبة مؤيدي ترامب؟ يتساءل الكاتب؟ 
ــعبوية  فيقول إن هناك جدال متزايدا بني مفكري الش
ــروع  ــون ترامب قد أتلف مش ــة أن يك ــول احتمالي ح
الشعبويني، حيث أن شعبوية اليمني حتلق بجناحني، 
ــر، النهج االقتصادي  ــا الثقافة احملافظة واآلخ أحدهم
ــى ”الناس  ــة، أي مبعن ــرب الطبقي ــد من احل ــذي يح ال

البسطاء مقابل طبقة النخبة“.
ــتغل الثقافة  ــب اس ــول إن ترام ــي الكاتب ليق وميض
ــن االجهاض  ــف صارمة م ــني اتخذ مواق ــة ح احملافظ
ــي اجملتمع.  ــلم ف ــالح وبالتالي حافظ على الس والس
فمعارضة الشعبوية اليمينية للحرب أربكت النقاد، 

حيث كان من املفترض أن يكون مواليا للجيش .

وقلصت سياسات ترامب االئتالف اجلمهوري من خالل 
ــع نطاق  ــماليني القدامي، لكنها لم توس ــرد الرأس ط
ــعوبيني من  ــن خالل جذب الش ــكل كاف م احلزب بش
ــض الضرائب  ــته في خف ــة العاملة . فسياس الطبق

خدمت األغنياء أكثر من الطبقة العاملة.
ــا أن حديثة الدائم عن الهجرة واملهاجرين واصراره  كم
ــم مينع  ــيك ل ــدودي مع املكس ــدار احل ــاء اجل ــى بن عل

املهاجرين من التدفق إلى الواليات املتحدة.
ويختم الكاتب بالقول إن كثيرا من قيادات الشعبوية 
ــابقة،  الذين ناصروا ترامب في حملته االنتخابية الس
ــوا يقولون إن  ــي ألنهم كان ــروا انتماءهم السياس غي
ــخصية االمريكية املتوسطة أكثر  ترامب يفهم الش
ــدون أن يذهبوا  ــم اآلن يقولون إنهم يري ــم، لكنه منه
ــدون أن ”يتوغلوا في  ــم يري ــب، أي أنه ــن ترام ــد م أبع

الترامبية أكثر من ترامب“ .

ــروط نقل بعض  تنويه: (البينة اجلديدة) تلتزم بش
ــات الصحف العاملية  النصوص اخلبرية من كبري
دون حتريف او اجراء اي تعديل على النص االصلي 
ــة نظر الصحيفة التي ننقل  الذي يعبر عن وجه

عنها .
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جمعة بوكليب

ــتداد حرارة الطقس البريطاني نهاية هذا األسبوع ال مياثله  اش
ــت». املتابعة  ــرة حول «بريكس ــار احلرب الدائ ــاد ضراوة ن إال ازدي
الراصدة لألحداث تشير إلى أن حكومة السيد بوريس جونسون 
متسك في أياديها، بقوة وعناد، بخيوط املبادرة، وتتحرك بسرعة 
ــد  ــع اخليوط التي تش ــني؛ أولهما: قط ــق هدف ــرّية لتحقي وس
ــة؛ واخملاطر.  ــة، ومهما كانت التكلف ــا بأوربا بأي طريق بريطاني
وثانيهما: حل البرملان والدعوة النتخابات نيابية جديدة، والفوز 
ــون وأحقيته  ــيد جونس ــرة تؤكد مصداقية الس ــة كبي بأغلبي
ــة احلكومة، وقيادة بريطانيا  ــاً في زعامة احلزب، ورئاس دميقراطي
ــية املبنية على  ــة ما بعد اخلروج.التحليالت السياس في مرحل
ــرّبة، تؤكد  ــا يصدر من أخبار ومتابعات إعالمية؛ علنية أو مس م
ــني في داخل  ــة، وأمام املعارض ــام أحزاب املعارض ــق أم أن الطري
حزب احملافظني، للخروج بال اتفاق، قد تعرضت للقطع، وتعذرت 
عليها الرؤية، بسبب كثرة ما ألقي من قنابل دخانية. وبالتالي؛ 
تعذرت عليها مالحقة األحداث، أو، على األقل، القدرة على وضع 
عصي في عجالت عربة احلكومة املسرعة إليقافها، أو للتقليل 
ــرعتها. البرملان في إجازة سنوية، وعودته لالنعقاد  ــدة س من ش
ــكوك فيها، بعد  ــبتمبر (أيلول) املقبل مش ــهر س في بداية ش
ــبوع، رسائل  ــائل اإلعالم، خالل عطلة هذا األس ــرّبت وس أن س
ــن مكتب رئيس الوزراء وموجهة إلى مكتب  إلكترونية صادرة ع

النائب العام، يطلب فيها رأيه القانوني في مسألة تأجيل عودة 
ــي يتمكن من حتقيق  ــابيع أخرى، ك ــان لالنعقاد ملدة ٥ أس البرمل

اخلروج من دون اتفاق . ورد النائب بجواز ذلك قانوناً.
ــمي باسم مكتب رئيس الوزراء، من خالل املتابعة  الناطق الرس
ــكل ما يوجه إليه  ــغول مؤخراً بالنفي ل اليومية ملا يجري، مش
ــئلة تتعلق مبا يسرّب من أخبار وما يحاك وراء الكواليس  من أس
ــتريت».. آخرها  ــي ردهات ومكاتب «١٠ داونينغ س من مناورات ف
ها فريق احلكومة املكلف وضع خريطة  تسريب وثائق مهمة أعدّ
ــر اتفاق من  ــا من غي ــروج بريطاني ــي حال خ ــم اخملاطر ف لتقيي
ــم «عملية املطرقة الصفراء».  «أوربا». الوثيقة أطلق عليها اس
ــر مهتم بالرد  ــه قال إنه غي ــم ينفها، ولكن ــمي ل الناطق الرس
ــوف؛ الوزير املكلف  ــيد مايكل غ ــريبات إعالمية. والس على تس
ــة. لكنه قال  ــفِ صحة وجود الوثيق ــا مع فريقه، لم ين إعداده
ــون وزراء  في تغريدة إنها بتاريخ قدمي. واتهم رئيس الوزراء جونس
ــاء ورفض اخلروج من دون  ــابقة من أنصار البق من احلكومة الس
ــق التفاوضي األوربي.  ــب موقف الفري ــريبها لتصلي اتفاق، بتس
، أخيراً، أن وزراء احلكومة السابقة، ممن هم خارج احلكومة  وتبنيّ
ت في شهر أغسطس  احلالية، ال علم لهم بها، ألن الوثيقة أُعدّ
(آب) احلالي. وخالل عطلة هذا األسبوع، حضر السيد جونسون 
ــمياً، الرئيس  ــا؛ حيث التقى، رس ــبع في فرنس قمة الدول الس
ــد اتفاق جتاري  ــب، للنظر في إمكانية عق ــي دونالد ترم األميرك
ــارة األملانية في برلني،  ــي بعد اخلروج. والتقى قبله املستش ثنائ
والرئيس ماكرون في باريس، ونتج عن اللقاءات صدور تصريحات 
ــى اتفاق. ومنحت  ــن بإمكانية الوصول إل ــن األخيري متفائلة م
املستشارة األملانية رئيس الوزراء البريطاني فرصة شهر لتقدمي 
ــمال وجنوب آيرلندا. لكن اللقاء بني  حل ملشكلة احلدود بني ش
ــون ورئيس االحتاد األوربي لم يكن مشجعاً. وخالله هدد  جونس
جونسون بدفع بريطانيا مبلغ ٩ مليارات جنيه إسترليني فقط 
في حال خروجها من دون اتفاق من االحتاد، من مجموع ٣٩ مليار 

ــو االحتاد التي تعهدت  ــترليني؛ التزامات بريطانيا نح جنيه إس
ــابقة، بدفعها قبل  ــة احلكومة الس ــيدة تيريزا ماي، رئيس الس
ــع املبلغ الكلي املتفق  ــتريت». عدم دف خروجها من «داونينغ س
عليه سيحدث أزمة في ميزانية االحتاد األوربي. السيد جونسون 
حسب ذلك جيداً، ورمى بالكرة - القنبلة في النصف األوربي من 
ــتناداً إلى آخر ما صدر من استطالعات للرأي العام،  امللعب. واس
ــون في  ــزب احملافظني؛ ٣٣ ٪ بزعامة جونس ــت حظوظ ح ارتفع
ــاط الناخبني، للفوز بانتخابات نيابية مقبلة، في منتصف  أوس
ــعبية حزب العمال؛ ٢١  ــرين األول) املقبل، وتدنت ش أكتوبر (تش
ــت»؛ ١٤ ٪، و٧٪  ــرار الدميقراطيني؛ ١٩ ٪، وحزب «بريكس ٪، واألح
ــكلة  ــون لتجاوز مش ــزب اخلضر. مقترح رئيس الوزراء جونس حل
ــاً لتقارير إعالمية صادرة  ــمال وجنوب آيرلندا، وفق احلدود بني ش
ــبوع، يقوم على قيام بريطانيا بإلغاء بند  في نهاية عطلة األس
ــة اخلروج املوقعة،  ــدود اآليرلندية (the backstop) من اتفاقي احل
ــة للوائح االحتاد األوربي  ــج قطاعي» مبوازاة وثيق عبر اتخاذ «نه
ــون حرّة في االبتعاد عن  ــر تأثيراً في التجارة احلدودية، وتك األكث
ــن التقارير  ــة األخرى. ويبدو، م ــي القطاعات التجاري ــح ف اللوائ
ــارة  ــذا املقترح القى صدى إيجابياً لدى املستش اإلعالمية أن ه
ــبق توني بلير يرى أن خروج  األملانية. رئيس الوزراء العمالي األس
ــيؤدي إلى آيرلندا موحدة. ووفقاً ملقالة  بريطانيا من دون اتفاق س
ــالم في آيرلندا الشمالية  ــرها، مؤخراً، أوضح أن اتفاق الس نش
ــح وطموحات الطرفني  ــس متوازنة تراعي مصال وضع على أس
املتنازعني: االحتاديون - واجلمهوريون. مبعنى أن التأكيد على بقاء 
ــدة كما يريد االحتاديون،  ــمالية ضمن اململكة املتح آيرلندا الش
ــي آيرلندا كما يطالب اجلمهوريون.  يقابله إلغاء احلدود بني جزئ
ــابق  ــن دون اتفاق، تعود احلدود لس ــروج بريطانيا م ــي حال خ وف
ــوازن القائم في  ــالم. وبالتالي، فإن الت ــا، قبل اتفاق الس عهده
ــيتعرض لالختالل، مبا يقوّض االتفاق  ــالم باإلقليم س اتفاق الس

من أساسه .
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عبد الرضا حمد جاسم

ــكلة  ــتكون مش ١ ـ اخملدرات كانت وس
ــرات والندوات  ــا املؤمت ــة تُعقد له عاملي
ــات والبحوث وتُقدم  ــام لها الدراس وتُق
ــارك في  ــنوية وتش عنها التقارير الس
ــات  ومنظم دول  ــات  الفعالي ــذه  ه كل 
محلية ودولية ويحضرها متخصصون 
ــاتذة مرموقون بكل االختصاصات  وأس
ــا. كل احللقات احمليطة  ــل تأثيره لتداخ
ــد تعاني  ــرب الى األبع ــراق من األق بالع
وتهتم بها كثيراً. والعراق ليس استثناءً 
وال ميكن له ان يقاومها مطلقاً لكونها 
«معوملة» وتقف خلفها مافيات عجزت 
ــرى. ــاطها دول كب ــن نش ــد م ــن احل ع

ــني «كان» و»صار»  ــز او املقارنة ب والتعك
ال يجدي شيئا. وهذا يدفعنا لتنبيههم 
ــى  ــؤال التالي عس وهو الغافلون بالس
ــهم واجملتمع  ان يفيقوا ويرحموا أنفس
والسؤال هو: ملاذا أصبحت أفغانستان 
ــة وتصنيع  ــز املهمة في زراع ــن املراك م
ــد ان كانت خالية  ــر اخملدرات بع وتصدي
ــبعينات  ــا تقريباً حتى نهاية الس منه
ــم  وانصحه ــرين؟  العش ــرن  الق ــن  م
ــر األمم املتحدة حول  االطالع على تقاري
ــواقها  وأس وانتاجها  وزراعتها  اخملدرات 
ــراق لم  ــدوا ان الع ــا ليج ــرق جتارته وط
ــل في كل تلك التقارير واألرقام وان  يدخ

ــكل  ــيها فيه ال يش ما يُذكر عن تفش
ــل ال يدخل في  ــوى رقم صغير مهم س
ــى ارقامها  ــابات بالقياس ال كل احلس
في دول عظمى مستقرة مثل الواليات 
املتحدة االمريكية وأوربا واليابان وكوريا 
ــعودية  اجلنوبية وال دول مثل إيران والس
ــر  ومص ــدة  املتح ــة  العربي ــارات  واالم
ــون  ــم ترحم ــوا اهللا لعلك ولبنان..فاتق

«تعقلون».
ــدرات  ــن اخمل ــدة ع ــر األمم املتح ٢ ـ تقري
ــن ٣٤ صفحة اعداد  ــام ٢٠١٧ وهو م لع
ــي باخملدرات  ــب األمم املتحدة املعن مكت
واجلرمية لعام ٢٠١٧ الذي لم ترد فيه أي 
ــارة او تلميح او أي شيء عن العراق  إش
ــي حيث ورد  ــوى في التوزيع اإلقليم س
ــرائيل  ــمه مع االمارات واألردن وإس اس
والكويت  ــر  وقط ــوريا  ــطني وس وفلس
ــعودية واليمن وفلسطني  ولبنان والس
ــوا باالطالع  ــن تفضل ــان والبحري وعم
ــم الصورة وتعرفون  عليه لتتوضح لك
ــف يجري  ــر وكي ــب التقاري ــف تُكت كي

البحث والتدقيق..
ــبة  ــبة املتعاطني بالنس ــم نس واليك
ــدول  ال ــض  بع ــي  ف ــكان  الس ــدد  لع

للمقارنة لطفاً:
*روسيا: احصائيات مدمني اخملدرات في 
روسيا ١٢٪ من اجمالي عدد السكان ..
ــن ماتوا  ــات الذي ــدد الوفي ــي ع اجمال
 ٢٠١٧ ــام  ع ــة  احصائي ــر  آخ ــب  حس
متأثرين نتيجة اجلرعات الزائدة ٢٠ ألف 

شخص
ــي  مدمن ــات  احصائي ــتان:  *أفغانس
ــن  ــتان ١٢ ٪ م ــي افغانس ــدرات ف اخمل

ــكان .. منهم ٩ ٪ من  اجمالي عدد الس
االطفال

ــن ماتوا  ــات الذي ــدد الوفي ــي ع اجمال
 ٢٠١٧ ــام  ع ــة  احصائي ــر  آخ ــب  حس
ــات الزائدة ٢٠٠  ــن نتيجة اجلرع متأثري

شخص
ــات مدمني اخملدرات في  *إيران: احصائي
ــكان  ــن اجمالي عدد الس ــران ٤ ٪ م اي

بشكل عام ..
ــن ماتوا  ــات الذي ــدد الوفي ــي ع اجمال
 ٢٠١٧ ــام  ع ــة  احصائي ــر  اخ ــب  حس
ــات الزائدة ٣٠٠٠  متأثرين نتيجة اجلرع

شخص
ــي اخملدرات في  ــبة مدمن *الكويت: نس
الكويت ٣ ٪ من اجمالي عدد السكان.

ــن ماتوا  ــات الذي ــدد الوفي ــي ع اجمال
 ٢٠١٧ ــام  ع ــة  احصائي ــر  اخ ــب  حس
ــات الزائدة ٦٠  ــة اجلرع ــن نتيج متأثري

شخصا.
ــات مدمني اخملدرات  *اإلمارات: احصائي
ــدد  ــي ع ــن اجمال ــارات ٦ ٪ م ــي االم ف

السكان .
ــن ماتوا  ــات الذي ــدد الوفي ــي ع اجمال
 ٢٠١٧ ــام  ع ــة  احصائي ــر  اخ ــب  حس
ــات الزائدة ١٩٠  ــن نتيجة اجلرع متأثري

شخص
ــني  املدمن ــات  احصائي ــعودية:  *الس
ــعودية ٠٫٣ ٪ من  على اخملدرات في الس

اجمالي عدد السكان
ــن ماتوا  ــات الذي ــدد الوفي ــي ع اجمال
 ٢٠١٧ ــام  ع ــة  احصائي ــر  اخ ــب  حس
ــات الزائدة ٣٤٠  ــن نتيجة اجلرع متأثري

شخص

ــى  عل ــني  املدمن ــات  احصائي ــان:  *لبن
ــدرات في لبنان ٢ ٪ من اجمالي عدد  اخمل
ــكان .. ٣ ٪ من اجمالي الذكور .. و  الس

١٪ من اجمالي االناث،
ــن ماتوا  ــات الذي ــدد الوفي ــي ع اجمال
 ٢٠١٧ ــام  ع ــة  احصائي ــر  اخ ــب  حس
ــات الزائدة ٩٠  ــة اجلرع ــن نتيج متأثري

شخصا
ــى  عل ــني  املدمن ــات  احصائي ــر:  *مص
اخملدرات في مصر ١٠ ٪ من اجمالي عدد 
ــن اجمالي الذكور ..  ــكان .. ١٥ ٪ م الس

و٥ ٪ من اجمالي االناث،
ــن ماتوا  ــات الذي ــدد الوفي ــي ع اجمال
 ٢٠١٧ ــام  ع ــة  احصائي ــر  اخ ــب  حس
ــات الزائدة ٣٩٠٠  متأثرين نتيجة اجلرع

شخص
ــى  ــني عل ــات املدمن ــس: احصائي *تون
اخملدرات في تونس ٣ ٪ من اجمالي عدد 
ــكان .. ٤ ٪ من اجمالي الذكور .. و  الس

٢٪ من اجمالي االناث،
ــن ماتوا  ــات الذي ــدد الوفي ــي ع اجمال
 ٢٠١٧ ــام  ع ــة  احصائي ــر  اخ ــب  حس
ــات الزائدة ٤٠٠  ــن نتيجة اجلرع متأثري

شخص
ــى  ــني عل ــات املدمن ــر: احصائي *اجلزائ
اخملدرات في اجلزائر ٢ ٪ من اجمالي عدد 

السكان
ــن ماتوا  ــات الذي ــدد الوفي ــي ع اجمال
 ٢٠١٧ ــام  ع ــة  احصائي ــر  اخ ــب  حس
ــات الزائدة ٥٥٠  ــن نتيجة اجلرع متأثري

شخصا
*املغرب: احصائيات املدمنني على اخملدرات 

في املغرب ٣ ٪ من اجمالي عدد السكان.

ــب  ــي عدد الوفيات الذين ماتوا حس اجمال
ــام ٢٠١٧ متأثرين نتيجة  ــر احصائية ع اخ

اجلرعات الزائدة ١١٠٠ شخص
ــدرات في  ــات مدمني اخمل ــا: إحصائي *تركي

تركيا ١ ٪ من اجمالي عدد السكان .
ــب  ــي عدد الوفيات الذين ماتوا حس اجمال
ــام ٢٠١٧ متأثرين نتيجة  ــر احصائية ع اخ

اجلرعات الزائدة ٨٠٠ شخص
ــي  ــدرات ف ــي اخمل ــبة مدمن ــويد: نس *الس
ــكان ..  ــويد ٨ ٪ من اجمالي عدد الس الس
ــور .. و ٧٪ من اجمالي  ٩٪ من اجمالي الذك

االناث
ــب  ــي عدد الوفيات الذين ماتوا حس اجمال
ــام ٢٠١٧ متأثرين نتيجة  ــر احصائية ع اخ

اجلرعات الزائدة ٣٥٠ شخصا
ــدرات في املانيا  ــبة مدمني اخمل *املانيا: نس
ــكان .. ١٧ ٪ من  ١٤ ٪ من اجمالي عدد الس
اجمالي الذكور .. و١١ ٪ من اجمالي االناث

ــب  ــي عدد الوفيات الذين ماتوا حس اجمال
ــام ٢٠١٧ متأثرين نتيجة  ــر احصائية ع اخ

اجلرعات الزائدة ١٠٥٠ شخصا
*فرنسا: نسبة مدمني اخملدرات في فرانسا 
ــكان .. ٢٨ ٪  ــدد الس ــي ع ــن اجمال ٢٢ ٪ م
ــن اجمالي  ــور .. و١٦ ٪ م ــن اجمالي الذك م

االناث،
ــب  ــي عدد الوفيات الذين ماتوا حس اجمال
ــام ٢٠١٧ متأثرين نتيجة  ــر احصائية ع اخ

اجلرعات الزائدة ١٤٠٠ شخص
ــبانيا: إحصائيات مدمني اخملدرات في  *اس
ــكان  ــن اجمالي عدد الس ــبانيا ١٨ ٪ م اس
ــن  ــور .. و ١٢ ٪ م ــي الذك ــن اجمال .. ٢٤ ٪ م

اجمالي االناث،
ــب  ــي عدد الوفيات الذين ماتوا حس اجمال

ــام ٢٠١٧ متأثرين نتيجة  ــر احصائية ع اخ
اجلرعات الزائدة ٦٣٠ شخصا

*هولندا: نسبة مدمني اخملدرات في هولندا 
ــكان .. ٢٠ ٪ من  ١٦ ٪ من اجمالي عدد الس
اجمالي الذكور .. و ١٢٪ من اجمالي االناث

ــب  ــي عدد الوفيات الذين ماتوا حس اجمال
ــام ٢٠١٧ متأثرين نتيجة  ــر احصائية ع اخ

اجلرعات الزائدة ١٦٠ شخص
ــدرات في  ــي اخمل ــبة مدمن ــا: نس *بريطاني
ــكان  ــا ١٢ ٪ من اجمالي عدد الس بريطاني
ــن  ــور .. و ٨ ٪ م ــي الذك ــن اجمال .. ١٦ ٪ م

اجمالي االناث،
ــب  ــي عدد الوفيات الذين ماتوا حس اجمال
ــام ٢٠١٧ متأثرين نتيجة  ــر احصائية ع اخ

اجلرعات الزائدة ٢٥٠٠ شخص
*أمريكا: احصائيات املدمنني على اخملدرات 
في امريكا ٨ ٪ من اجمالي عدد السكان .. 
١١ ٪ من اجمالي الذكور .. و٥ ٪ من اجمالي 

االناث .
ــب  ــي عدد الوفيات الذين ماتوا حس اجمال
ــام ٢٠١٧ متأثرين نتيجة  ــر احصائية ع اخ

اجلرعات الزائدة ٣٤٠٠٠ شخص
ــدرات في  ــي اخمل ــبة مدمن ــدا: نس *نيوزيالن

نيوزيالندا ٤ ٪ من اجمالي عدد السكان .
ــن حوالي(٤٠)  ــون م ــي يتك ــع العراق اجملتم
ــات  االحصائي ــب  «حس ــان  انس ــون  ملي
املتوفرة» ال يتعاطى اخملدرات فيه حتى٠٫١٪ 
ــخص وفق نسبة  أي ما يقارب (٤٠) الف ش
الـ(٠٫١٪) املفترضة من قبلي فكيف اذا كان 
ــب اإلحصاءات التي اوردها  هذا العدد حس

البعض الذي جتنى على العراقيني.

علي مراد العبادي

ــم التي اتت  ــدد التعاريف واملفاهي تتع
ــوم عام  ــراب كمفه ــاول االغت ــى تن عل
ــورة خاصة،  ــي بص واالغتراب السياس
ــاول هنا توضيح املفهومني،  اال اننا نح
فاالغتراب بالدرجة االساس هو شعور 
ــز او  ــود حاج ــه بوج ــرد او احساس الف
ــه، او ما  ــا بينه وما بني محيط عائق م
ــبكة االجتماعية  ــني الش ــا ب بينه وم
ــا او انقطاع  ــا يولد ضعف ــن حوله م م
ــر التواصل ما بني االثنني، ما يؤدي  اواص
ــزه عن ايجاد دور  الى االحباط عند عج
ــواء في العائلة او  ــه س حقيقي ميارس

املؤسسات احمليطة به .
ــد جرى  ــي فق ــراب السياس ــا االغت ام
تناوله من كبار املفكرين فمثالً (هيجل 
وماركس) قد وصفوه بانه اغتراب الفرد 

ــات  ــه مع مؤسس ــبكة عالقات في ش
ــرد في الدولة  ــم والدولة، اذ ان الف احلك
ــى التأثير في  ــادر عل ــعر أنه غير ق يش
ع إلى الهامش،  ــام العام، وانه يُدفَ النظ
ــد قناة  ــوع، وال يج ــه مقم ــعر أن ويش
لينشط من خاللها ويؤثر على النظام.
ــراء  ــن ج ــم م ــاس ينج ــذا االحس وه
ــداث أي تغيير على  ــز الفرد عن اح عج
مستوى النظام السياسي او السلطة 
ــعورا محبطا  ــكل عام ما يولد ش بش
ــلوك  ــرد رافضا ألي س ــن الف ــل م يجع
ــا بني  ــه وم ــا بين ــادل م ــام متب او اهتم
ــل دائما ما يرفض  ــي ب العمل السياس
ــية  ــع التطورات السياس ــي م التعاط
كاملشاركة االنتخابية او التظاهرات او 
ــوخ فكرة االغتراب في  ابداء الرأي لرس
ــة فعاليات  ــه وانعزاله متاماً عن اي ذهن

اجتماعية وسياسية.
واالغتراب هنا يكون على نوعني (العجز 
ــي)،  السياس ــخط  والس ــي  السياس
ــني االثنني ففي  ــز ما ب ــاج للتميي ونحت
ــرد لالغتراب  ــأ الف ــى يلج ــة االول احلال
ــه وامنا  ــض ارادت ــي ليس مبح السياس
نتيجة الظروف احمليطة به التي تفرض 
ــلط النظام  ــة لتس ــك نتيج ــه ذل علي

ــل او احتكار  ــني القات ــم او الروت احلاك
ــلمي  ــدام التبادل الس ــلطة وانع الس
ــات وانعدام اخلدمات،  وضعف املؤسس
اما النوع الثاني أي السخط السياسي 

فعادة ما يلجأ اليه الفرد بإرادته وبصورة 
ــيكولوجي  طوعية وفقاً لتكوينه الس
ــه او ميوله فتراه  ــة اهتمامات او طبيع
ــلبية واالنتقادية  دوماً ميثل احلالة الس
ــي ومؤسساته. على  للنظام السياس
ــر اعاله فإن املواطن العراقي  وفق ما ذُك
وفي ظل التحول الدميقراطي والشروع 

ــية اجلديدة يعاني  ــة السياس بالعملي
ــة  نتيج ــي  السياس ــراب  االغت ــن  م

للمعطيات التالية:
ــدى اغلب املواطنني  ــعور ل ١- يتوالد ش
ــباب منهم بعدم املقدرة  ــيما الش الس
على احداث تغيير او انهم غير مؤثرين 
ــى القرارات احلكومية التي يصدرها  عل
ــم الى  ــي حتوله ــرار وبالتال ــع الق صان
ــة اعتزالهم عن  ــني يزيد من فرص متلق
ــورات  والتط ــة  االجتماعي ــات  الفعالي

السياسية.
ــي  ــداث ف ــات االح ــل مجري ــي ظ ٢- ف
ــة حاكمة واغلبية  العراق ظهرت نخب
ــها  محكومة هذه النخبة تعيد نفس
ــميات جديدة وهو احتكار للوجوه  مبس
ــلبية  س ــائل  برس ــث  يبع ــا  م ــا  ذاته
ــق الطموح  ــدان االمل بتحقي نحو فق
السياسي او اعادة اندماج املواطن مع 

بيئته السياسية.
ــاركة االنتخابية ففي كل  ٣- قلة املش
ــة نرى ضعف االقبال على  دورة انتخابي
ــا كان يفترض  ــراع بينم ــق االقت صنادي
ــر  ــداث التغيي ــاركة إلح ــاع املش اتس
املنشود ورمبا املوضوع مدروس ومخطط 
ــم ذاتها وهذه  ــاج القوائ ــه إلعادة انت ل

ــاركة هي اعلى  اخلاصية وضعف املش
ــي نتيجة  ــراب السياس ــات االغت درج

شعور الفرد بأن املوضوع ال يعنيه؟
ــدام اخلدمات  ــة انع ــاط نتيج ٤- االحب
واستشراء الفساد السياسي وحاالت 
ــة  البطال ــدالت  مع ــاع  وارتف ــر  الفق
جميعها اسباب تؤدي الى ابتعاد الفرد 

عن البيئة.
ــتهانة مبخاطر االغتراب  وال ميكن االس
ــاً كلما  ــذي يظهر جلي ــي وال السياس
ــرارات احلكومية عن تلبية  ابتعدت الق
ــل ذلك  ــي مقاب ــر، وف ــوح اجلماهي طم
ــا ازدادت  ــراب كلم ــاالت االغت ــل ح تق
ــعب. وعلى هذا  ــرارات قربا من الش الق
ــي  املنوال يحتاج صانع القرار السياس
ــر والعمل على  ــي لتدارك اخملاط العراق
اندماج اجملتمع مع محيطه السياسي 
ــرارات  الق ــون  تك وان  ــي،  واالجتماع
ــي احتياجات  ــوح وتلب ــتوى الطم مبس
ــح اجملال امام  القاعدة الشعبية لفس
عامة املواطنني السيما الشباب منهم 
ــادة احياء  ــأن العام، واع ــي ادارة الش ف
ــاهمة بتطوير  ــة للمس ــروح الوطني ال
ــدى االفراد  ــة الفعالة ل ــة املواطن رابط

واستثمارها في بناء الوطن .

التصريحات الطائفيـــة املسمومـــة لبعض النواب والسياسيني 
بخصوص اجلثـــث اجملهولة في بابل حتولت إلى دراجة مفخخـــة 
ــي مدينة  ــيب» ف ــينية «أهالي املس ــرت قرب بوابة حس انفجـــ
ــة تلك إلى  ــابقاً تصريحاتهم الطائفي ــت س ــيب، كما حتول املس
سيارات مفخخـــة وعبـــوات وأحزمة ناسفــــة انفجـــرت في 
بغداد وباقي مدن العراق، وذلك فضالً عن حتول تلك التصريحات إلى 

غطاء سياسي وإعالمي للقاعــــدة و»داعـــــش» وأخواتهما.
ــتهدف حسينية «أهالي املسيب»  التفجير اإلرهــــابي الذي اس
ــاد  ــن، أع ــة ٣٩ آخري ــن وإصاب ــهاد مواط ــى استش ــذي أدى إل وال
ــال اإلرهــــابية التي  ــرات واألعم ــلة التفجــــي ــا سلس لذاكرتن
ــى حكاية  ــكينة وحولتها إل ــيب املس ــة املس ــتهدفت مدين اس
ــكانها بالرعـــب واخلوف والفجـــائع،  ــاوية ومألت حياة س مأس
ــة لإلرهــــاب القادم  ــنوات عدة، ضحي ــيب، لس فقد كانت املس
ــكانها األبرياء  ــن ناحية «جرف الصخر» احملاذية لها، وتعرض س م
ــف بالهاونـــات والتفجـــير  ــى اخلطـــف والذبــــح والقصـــ إل

ــل اإلرهــــابيني  ــن قب م
في  آنذاك  ــتوطنني  املس
ــل  ــر» قب ــرف الصخ «ج
ــا  وتطهيره ــا  حتريره
ــاب،  اإلرهـــــ ــن  م
ــل  العم ــر  يتذك ــا  وكلن
املفجـــع  ــي  اإلرهــــاب
املسيب  في  ــاوي  واملأس
 ٢٠٠٥ ــوز  مت  ١٧ ــخ  بتاري
ــر  تفجــــي ــالل  خ ــن  م
ــخ  مفخـــ ــج  صهريـــ
ــينية «أهالي  ــام حس أم
ــيب» نفسها، وهو  املس
تفجــــير ذهب ضحيته 
ــهداء  الش ــن  م ــات  املئ

واجلرحى. 
ــيني من  ــاب الطائفــي الذي تبناه مؤخراً بعض السياس إن اخلط
خالل االستثمار الطائــفي حلكاية اجلثـــث اجملهولة هو بالنهاية 
خطاب ابتزازي يهدف إلى إعادة اإلرهــــابيني وعوائلهم إلى ناحية 
ــاً أن عدد  ــادة النازحني للناحية، علم ــر» بحجة إع ــرف الصخ «ج
ــكنة «جرف الصخر» هو  ــني املطلوبني للقضاء من س اإلرهــــابي
ــارة  ٤٤١٠ مت إلقاء القبـــض على ٩٩٦ إرهـــابياً منهم، وجتدر اإلش
هنا إلى أن أغلب سكان ناحية جرف الصخر «النازحني» سكنوا في 
الناحية استناداً إلى عقود زراعية مؤقتة انتهت مدتها، فضالً عن 
ــخ عقود املتورطني باإلرهــــاب  قيام مجلس محافظة بابل بفس
ــم بناءً على توصيات اللجنة األمنية في محافظة بابل. لقد  منه
ــنة، وقد  ــت «جرف الصخر» بؤرة إرهــــابية عصية ملدة ١١ س كان
ــالت دمــــاء مقدسة غزيرة من أجل تطهيرها من اإلرهــــاب،  س
ــليمها ببساطة إلى املتعاونني  لذلك من غير املنطقي أن يتم تس
ــا القدمية بتجميع  ــود «حليمة» لعادته ــع اإلرهــــاب لكي تع م
ــالء وبغداد وبابل  ــيارات وتهديد كرب الوحـــوش وتفخــــيخ الس
ــن إرهــــابيي  ــي عانت ما عانته م ــيب الت وباألخص مدينة املس

«جرف الصخر».

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق
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عريب الرنتاوي

ــرائيل،  ــزب اهللا عملية ضد إس ــح أن ينفذ ح أرج
ــراق األخطر  ــدتها، لالخت ــاوية في قدرها وش مس
ــرائيل للقرار ١٧٠١، باستهدافها  الذي قارفته إس
ــن دون طيّار،  ــروت اجلنوبية بطائرتني م ضاحية بي
ــليح.. وحده  ــال تس ــة ب ــة والثاني ــدة مفخخ واح
ــرف بـ»محور املقاومة  ــزب من بني أطراف ما يُع احل
ــك إرادة الردة، جميع األطراف  واملمانعة»، من ميتل
متتلك القدرة على الرد، بيد أن إرادتها ليست حرة، 
ــابات. ــدة بالكثير من االعتبارات واحلس وهي مقيّ

ــوريا،  ــرات املرات في س ــرائيل عش لقد ضربت إس
ومؤخراً، اعترفت بتنفيذ أربع هجمات ضد أهداف 
ــعبي العراقي، وقبلها نفذت  ــد الش تتبع للحش
عمليات استخبارية في الداخل اإليراني .. العربدة 
اإلسرائيلية املنفلتة من كل عقال، لطاملا توقفت 
ــى تل أبيب هذا  ــان .. اليوم، تتخط ــد حدود لبن عن
ــط األحمر، عن خطأ أو رمبا في محاولة لتغيير  اخل

ــرة اآلن في ملعب حزب  ــتباك»... الك «قواعد االش
ــزب لن يتأخر طويالً قبل  اهللا، ولدي اعتقاد بأن احل
ــرائيلية  ــا إلى ملعب رئيس احلكومة اإلس أن يرده
ــتقبله  ــات ومس ــتيريا االنتخاب ــكون بهس املس
ــخصي، فأمعن في سياسة «اللعب بالنار». الش

الطائرتان املسيّرتان اللتان سقطتا فوق الضاحية، 
ــة مقاومة أرضية.. هل أصاب خلل  لم تتعرضا ألي
ــت ذاته  ــاً، وفي التوقي ــارئ الطائرتني مع ــي ط فن
تقريباً، وبالتزامن مع الغارات اإلسرائيلية في بلدة 
عقربا في محيط دمشق اجلنوبي، وبعد أيام قالئل 
ــد الشعبي؟..  ــتهداف للحش من آخر عملية اس
ــعل  ــد من املصادفات هذا الذي يكاد يش أي حش
ــل ميكن القبول بفرضية  املنطقة برمتها؟. ثم، ه
ــني معاً، وفوق  ــي» الذي يصيب طائرت «اخللل الفن
ــة،  ــا مفخخ ــاذا إحداهم ــذات، ومل ــة بال الضاحي
ــذ عملية  ــخ الطائرة، تنفي ــود بتفخي هل املقص
ــت قرب مركز  ــيما وأن الطائرة وقع ــة، س هجومي
ــرض  ــة بغ ــا مفخخ ــزب اهللا، أم أنه ــي حل إعالم
ــع في أيد معادية  ــية أن تق «التدمير الذاتي» خش
حال أصابها اخللل؟... أسئلة وتساؤالت، لم نعرف، 
وقد نعرف، إجابات عليها. في مطلق األحوال، هي 
رسالة تبعث بها إسرائيل إلى حزب اهللا، في عقر 
ــائل  ــي تختلف عن الرس ــه اجلنوبية، وه ضاحيت
ــورية،  العديدة التي تلقها احلزب على األرض الس
ــالة تستبطن في طيّاتها،  ومؤخراً العراقية... رس
رغبة إسرائيلية في فرض معادالت وقواعد جديدة 

ــك، واحلزب لديه  ــزب لن يقبل بذل ــتباك... احل االش
املعرفة بكيفية الرد، في املكان املناسب، وبالقدر 
ــن إثماً، أن الرد لن  ــب، وأظن، وليس كل الظ املناس

يتأخر، وأن االنتظار لن يطول.
ــأذهب أبعد من ذلك في ظني وظنوني فأقول:  وس
إن مكونات احملور املمتد من طهران حتى الضاحية 
مروراً ببغداد ودمشق، باتت بأمس احلاجة للرد على 
الغطرسة اإلسرائيلية، بعد أن تعرضت سياداتها 
ــتباحة طوال سنوات  وكراماتها ومصاحلها لالس
وليس أشهرا أو أسابيع، مرات عديدة وليست مرة 
واحدة.. فهل يقوم احلزب بتنفيذ الرد على العربدة 
ــرائيلية، أصالة عن نفسه، ونيابة عن محور  اإلس

كامل؟
ــا، ونتنياهو  ــرائيل عقله لقد فقدت حكومة إس
ــتغالل األمانة،  ــاد وسوء اس املثخن بجراح الفس
ــي، بات  ــخصي والسياس املهدد في مصيره الش
ــا اقترب موعد  ــزداد خطورة كلم ــالً خطيراً، وي رج
ــتطالعات التي  ــات، وكلما تكاثرت االس االنتخاب
ــن يتورع عن  ــد فيها، وهو ل ــوزه املؤك ــن ف ال تضم
ة، وفي كل  ــامّ ــهام س إطالق ما في جعبته من س
ــم واحلكومة..  ــان عودته للحك ــات، لضم االجتاه
ــار» إن ظن أنها  ــب بالن ــيواصل «اللع نتنياهو س
ــتحرق أصابعه فقط، إذ من دون أن تتهدد النار  س
ــه حتى أخمص قدميه،  الرجل باالحتراق من رأس
ــتعداد لرد  فلن يرتدع.. فهل هناك من هو على اس
كيد «الذئب اجلريح» إلى نحره؟... هل هناك من هو 

ــاً ال  قادر على إعادته إلى «وكره» بعد تلقينه درس
ينساه؟... لقد طفح الكيل بالكثيرين من العربدة 
ــن ما زالت  ــل هناك م ــة، فه ــرائيلية املنفلت اإلس

ــه إرادة الردع والقدرة على ترجمتها، من أقوال  لدي
وشعارات، إلى أفعال ومعادالت جديدة؟

ثالثة أسباب وثالث نتائج
ــجعها على  ــرائيل وتش ــباب تدفع إس ــة أس ثالث
ــد  ــة ضد إهداف تتبع «احلش ــذ ضربات جوي تنفي

الشعبي» في العراق:
(١) انتخابات الشهر املقبل، أيلول/سبتمبر، حيث 
ــر، معاركه  ــر، ورمبا آخ ــو أخط ــيخوض نتنياه س

ــخصية، فهو إما أن يعود رئيساً  السياسة والش
ــف القضبان رمبا  ــرائيل أو ينتهي خل حلكومة إس

لبقية حياته .
ــروط والالمحدود الذي يتلقاه  (٢) الدعم غير املش
وتتلقاه حكومته اليمنية املتطرفة، من قبل إدارة 
ــي الواليات املتحدة  ــعبوي/اإلجنيلي ف اليمني الش
ــة دونالد ترامب، ما يعزز الشعور لدى هذه  برئاس
احلكومة بقدرتها على مقارفة أية جرمية من دون 

حساب أو عقاب .
ــرائيلية  اإلس ــة  احلربي ــة  املؤسس ــة  حاج  (٣)
ــا الردعية  ــاء صورته ــاء وإعادة بن ــتمرة، لبن املس
ــماالً  ــآكل مع كل معركة ال تظفر بها ش التي تت
ــى إحياء  ــني عليها عل ــرص القائم ــاً، وح او جنوب
ــيء:  ــا بالية بعض الش ــدا أنه ــة ب ــات قدمي نظري

«اجليش الذي ال يقهر» و «الذراع الطويلة».
ــا وراء  ــمياً وصراحة، أنه ــرائيل رس ــل إس ــم تق ل
ــد  التفجيرات الغامضة التي ضربت مواقع احلش
الشعبي ومستودعاته، بيد أن قادتها، وخصوصاً 
ــة «الغموض  ــل التزاماً بسياس ــو، بدوا أق نتنياه
ــي عمد  ــريبات الت ــات والتس ــاء»، فالتلميح البن
ــت  ــالم، كان ــائل اإلع ــا لوس ــى إيصاله ــؤالء إل ه
ــذه االعتداءات  ــبب به كافية لفضح هوية املتس

واالنتهاكات للسيادة واألجواء العراقية.
ــال تواصلها، فقد  ــيما في ح ــا االعتداءات، س أم

يترتب عليها نتائج ثالث، هي:
(١) استدراج مواجهة عسكرية أمريكية – إيرانية، 

ــن املواجهة  ــة التردد واإلحجام ع ــع حد حلال ووض
ــد  ــى «مزاج» إدارة ترامب .. احلش ــي تهيمن عل الت
ــؤولية  ــنطن وتل أبيب باملس ــعبي اتهم واش الش
ــددت  ــات الثالث ش والتواطؤ وتوعد بالرد، الرئاس
على رفضها السماح بتحويل العراق إلى ساحة 
ــن أية  ــت م ــنطن تنصل ــة» وواش ــروب الوكال «ح

مسؤولية، ولكن هيهات أن تقنع أحداً بذلك.
ــادالت الناظمة  ــالل كبير في املع ــداث اخت (٢) إح
لعالقات القوى واملكونات العراقية، وضرب التوازن 
الهش بينها، وتهديد العملية السياسية، وزيادة 
حدة التوتر بني الكيانات اخملتلفة، سيما في ضوء 
اختالف مواقع ومواقف كل منها، وتباين أولوياته 

واختالف حتالفاته اإلقليمية والدولية.
ــة الصراع  ــراق مجدداً إلى حلب ــتجرار الع (٢) اس
ــت املواجهة بني  ــرائيلي .. إن حدث ــي – اإلس العرب
ــرائيل و/أو الواليات  ــني إس ــد» أو بعضه، وب «احلش
ــة عديدة على  ــى قوى  عربي ــدة، فقد ال تبق املتح

احلياد.

ــات جوية  ــعبي بضع ضرب ــد الش لن يضير احلش
ــران  ني ــا  أكلته ــرات  أو مق ــتودعات  ــع مس وبض
ــس متاماً هو  ــل العك ــرائيلية، ب ــخ اإلس الصواري
الصحيح.. فاحلشد قد يتقوى بهذه الضربات، وقد 
يكتسب غطاءً وطنياً، وإسرائيل، واألهم الواليات 
املتحدة، لن حتققا أرباحاً تذكر، بل األرجح أن جتنيا 

املزيد من اخلسائر.
ــوء  ــب املصابني بها بالعمى وس ــة تصي الغطرس
ــتها في هذه  ــرائيل في ذروة غطرس التقدير، وإس
ــات مختلفة ظناً  ــة، وهي تقاتل على جبه املرحل
ــاً كهذا،  ــن رهان ــد يوماً.. لك ــن تتح ــا أنها ل منه
ــتمرت العدوانية اإلسرائيلية  سيسقط حال اس
ــات املتحدة  ــا، وإن لم تتدخل الوالي ــى انفالته عل
ــهية العدوانية  ــح الش ــاص، لكب ــو خ ــى نح عل
ــن املعارك  ــى املزيد م ــة عل ــرائيلية املفتوح اإلس

واملواجهات .

االغرتاب بالدرجة االساس 
هو شعور الفرد او احساسه 
بوجود حاجز او عائق ما 
بينه وما بني محيطه او 
ما بينه وما بني الشبكة 
االجتماعية من حوله

الرئاسات الثالث شددت 
على رفضها السماح بتحويل 
العراق إُّـ ساحة «حروب 
الوكالة» وواشنطن تنصلت 
من أية مسؤولية ولكن 
هيهات أن تقنع أحداً بذلك

عدد اإلرهــــابيني 
اِّـطلوبني للقضاء من 
سكنة «جرف الصخر» 
هو ٤٤١٠ تم إلقاء 
القبـــض على ٩٩٦ 
إرهـــابياً منهم
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عبداهللا الجزائري

ــرائيلية  ة االعتداءات االس ــد وتيرة وحدّ تتصاع
ــوريا  ــة في س ــة املنطق ــول جغرافي ــى ط عل
ــحاب االميركي  وامتدت للعراق بعد قرار االنس
ــتراتيجي في  ــز االس ــد العج ــوريا وبع من س
حتقيق منجز ضد ايران وكوريا وروسيا وفنزويال 
والصني، ولقد صدق ظننا في حينها من ان تل 
ابيب تلقت الوحي االميركي وفهمت الرسالة 
ــحاب االميركي من  ــرار االنس ــى ان اعالن ق عل
ــر وحركة  ــش حرية اكب ــا هام ــوريا يعطيه س
ــن  م ــد  للمزي ــة  اآلثم ــا  يده ــق  ويطل ــع  اوس
ــال مزيدا من االهداف ال تقتصر  االعتداءات تط
ــب بل تستوعب  ــورية فحس على احلدود الس
ــا تهديدا  ــي باعتباره ــا اجليوسياس محيطه

ــذا االطار ما  ــدرج في ه ــي ، وين ــا القوم ألمنه
ــربته قبل اشهر بعض املصادر  لوحت به او س
ــتهداف  ــة من انباء باس ــرائيلية والغربي االس
ــراق جلس  ــعبي في الع ــد الش ــل احلش فصائ
ــل ، وبذريعة  ــاب رد الفع النبض وقياس وحس
ــع القول علينا  ــل االيراني ، فوق احلضور او املي
ــرت حاجز اخلوف  ــرائيل وكس اليوم وجترأت اس

حلاجز صمت العراقيني.
ــذه الوتيرة املتصاعدة من االعتداءات وبهذه  به
املوجات من الهجمات وعمليات التمويه التي 
رافقتها وبحجم املعلومات االستخبارية التي 
استحصلتها وبنك االهداف التي استهدفتها، 
ــب وجهت صفعة  ــول ان تل ابي ــتطيع الق نس
ــيا وحتدت منظومة الدفاع الروسية في  لروس
ــوريا S٣٠٠ التي ظن اجلميع - عدا واشنطن  س
وتل ابيب - انها رسمت خطوط حمراء جديدة 
ــتباك وفرضت معادلة ردع  وغيرت قواعد االش
ــع  مختلفة ، اال ان هذا العدوان املتكرر واملوس

ــم وضالل مبني واضغاث  برهن ان ذلك الظن اث
ــيا وضعت فيتو صريح  احالم واوهام ، وان روس
ــوريا  ــتخدام س ــي  على اس ــي او تقن او ضمن
للمنظومة ضد تل ابيب ، وان املنظومة التعدو 
ــة االيرانية  ــرت التجرب ــة ، وأظه ــا فزاع كونه
ــي مواجهة  ــاً وإعجاباً ف ــة مثالً جناح واليمني

االهداف اجلوية املعادية.
ــر  والصب ــة  املفرط ــة  العقالني ــت  كان اذا 
االستراتيجي الذي اعتمدتهما روسيا وتبعها 
ــك  ــت تل ــك ، اذا كان ــي ذل ــة ف ــور املقاوم مح
ــاء املراحل  ــت اُكلها اثن ــتراتيجية قد آت االس
ــع االرهابية في  ــن مواجهات اجملامي االخيرة م
ــوريا لناحية التفرغ للعدو االرهابي وجتنب  س
فتح جبهات اخرى ، فنجحت وحققت املنجز 
ــوب ادلب  ــي جن ــدث االن ف ــا يح ــي كم امليدان
ــي واقعاً  ــت احلل السياس ــف حماة وفرض وري
ــذا العدوان  ــام ه ــوب ام ــه ، فاملطل ــر من ال مف
ــادة النظر  ــع اع ــرائيلي املتصاعد واملوس االس

ــدء يعتبرها  ــدو ب ــابات ، الن الع ــادة احلس واع
ــة للتبدل  ــدة واولوية غير قابل ــى انها عقي عل
ــا دليل قبول  ــدم الرد  انه ــر الصمت وع ويفس
ــتنزاف ، وان  ــا او دليل ضعف وانهاك واس ورض
ــحاب  ــنطن بالهزمية وقرار االنس ــراف واش اعت
ــة حملور املقاومة  ــاء مبثابة هبة ورحمة وفرص ج
ــراح وكأن ثمة  ــاس ومعاجلة اجل ــاط االنف اللتق
ــاراً ، فتجرأ  ــتحالت انتص ــرة اس هزمية منتظ
وجتسر الكيان الصهيوني فكرر ووسع ضرباته  
ــر لغة ومنطق  ــي ال يعرف غي ــدو الصهيون الع
ــب الف حساب البسط اخلسائر  القوة ويحس
ــكان مستوطانته ،  في صفوفه والرعب في س
ــتثمر ذلك حزب اهللا في لبنان وفصائل  وقد اس
ــزة ، فوضعوا  ــي غ ــطينية ف ــة الفلس املقاوم
ــة ردع ورعب  ــة ومعادل ــتباك صارم قواعد اش
واتبعوا اسلوب الرد باملثل اذا سولت له نفسه 
ــن جانب  ــي م ــراه التراخ ــر او اغ ــادي اكث التم
ــال آخر نضربه في  ــي العدوان ، ومث املقاومة ف

ــكري الذي  ــردع وهو االعجاز العس ــلوب ال اس
ــان واجليش في امليدان  ــه احلوثيون واللج يقدم
ــة االميان كله ضد  ــهد معرك اليمني الذي يش
الكفر كله ، ورغم اختالف وتباين موازين القوى 
ــر والرجعية، اال ان  ــاك لصالح حتالف الكف هن
ــي اجبر العالم  ــود والصبر والردع اليمن الصم
ــبل  وحلول تسوية وانهاء  على البحث عن س
ــي التحالف العربي  ــقاق ف احلرب ، وخلق انش
العبري بقيادة السعودية ، ينبغي  على محور 
ــة - صاحب االنتصار احلقيقي في ايران  املقاوم
ــدع نتنياهو  ــراق واليمن - ، ان ال ي ــوريا والع س
ــكرية على  ــية وعس ــب سياس يخرج مبكاس
ــية، وال  ــاب املنجزات امليدانية والسياس حس
ــداءات املتكررة طوق  ــاذ االعت ــمح له باتخ يُس
ــح والهزائم التي  ــن االتهامات والفضائ جناة م
ــية  ــون العالقات الروس ــا ، وان ال تك ــي به من
ــتراتيجية سبباً في اضعاف  االسرائيلية االس
ــتراتيجية  ــرب التحالفات االس ــات وض العالق

بني اطراف محور املقاومة ، فرمبا توجد وجهات 
ــل ابيب في ان  ــكو وت نظر متطابقة بني موس
ــرورة اخراج  ــرائيل في ض ــيا تتفق مع اس روس
ــل اخرى  ــزب اهللا وفصائ ــة وح ــوات االيراني الق
ــد بذلك اال انها  ــوريا وحتاول اقناع االس من س
ــيلة تكفيها  ــرائيلية وس ــرى الضربات االس ت
ــؤال ، اللهم اال  ــة الس ــة الطلب وحراج مؤون
ــة القول  ــة اجلميع ، وخالص ــك رغب اذا كان ذل
ــب احلفاظ على مقومات وعوامل االقتدار و  يج
االنتصار بنفس الدرجة التي يجب فيها ادامة 
هذا املنجز  وسحبه على املستوى السياسي 
ــي ، وفوق ذلك كله احملافظة على  والدبلوماس
ــادأة وعلى معادلة الردع والرعب  اجلهوزية واملب
النها كفيلة يحفظ حالة الال حرب والال سلم 
ــوية في ازمات املنطقة  ، والقول  ومسار التس
ــتعد  ــالم فاس ــهور في ذلك اذا اردت الس املش

للحرب .
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ــرّة،  ــى حني غ ــي عل ــذ كيل أُخ
ــدة  لع ــمع  الس ــن  ع ــاب  فغ
ساعات. توجب عليه االتصال 
ــا ان ليس  ــرح له بزوجته ليش
ــوى القبول بعد  لديه خيار س
ــدة من  ــه واح ــت علي رض ان عُ
اهم الوظائف في العالم عبر 

تغريدة.
قال كيلي في بيان ذلك اليوم: 
«كنت محظوظاً بخدمة بالدي 

على مدى اكثر من ٤٥ عاماً: 
ــي املارينز، ثم  ــدي ف اوالً: كجن
كوزير لألمن الداخلي. اتشرف 
بأن يُطلب مني العمل كرئيس 
ــات  الوالي ــس  رئي ــي  ملوظف

املتحدة».
ــط بريبوس، من بعض  لم يتخ
ــي، الطريقة التي جرى  النواح
بها التعامل مع رحيله. وخلص 
ــم تكن متتلك  ــى اآلتي: اذا ل ال
التعاطف او الشفقة على أي 
ــيء او على أي شخص، فال  ش
تبدو عندها تلك الواقعة على 
ــذوذ . وهو  ــك القدر من الش ذل
ما مكن ترامب من االتصال به 
بعد يومني: راينس، يا رجلي، ما 
االمر؟ كيف حالك؟ لم يعتقد 
ــكلة،  ــب ان لديهما مش ترام
ــى االمر  ــم ينظر ال ــي ل وبالتال

على انه غريب.
والقاعدة العامة، فيما يتعلق 
بترامب، انك كلما كنت اقرب 
ــاداً. تبدأ مبائة نقطة.  زدت ابتع
ــى  عل ــول  احلص ــك  ميكن وال 
ــد بدأ وفي  ــر. كان كيلي ق اكث
ــة، اخذت  ــة نقط ــلته مائ س
ــص . ويعني كونك قريباً  تتناق
ــة في دور  ــب، وبخاص من ترام
ــني، ان نقاطك  ــس املوظف رئي
ــتتناقص. يعني انك تكون  س

قد دفعت من جيبك.
ــم ترامب  ــزء االهم في عال اجل
ــت احللقة احمليطة بنقطة  كان
ــن  الذي ــخاص  االش ــدف:  اله
اعتقد ترامب انه كان عليه ان 
ــن كانوا قد  ــم، او الذي يوظفه
ــص منهم  ــوا لديه وتخل عمل
ــا لم  ــه رمب ــر اآلن ان ــو يفك وه
ــك. انهم  ــرض به ذل ــن يُفت يك
ــوا اما  ــن كان ــخاص الذي االش
ــب ان يكونوا  ــاك واما توج هن
ــركاء او معارف ال  هناك، او ش
ــيء وكانوا من  ــون له بش يدين
ــم يأتوا طلباً  ــه لكنهم ل حول
ــيء. كانت تلك احللقة  ألي ش
ــك  ــي متس ــي الت ــة ه اخلارجي
ــس  ولي ــلطة،  الس ــم  مبعظ
الداخل.  في  الذين  االشخاص 
ــم كيلي او  ــن من بينه لم يك

بريبوس او بانون.
بعد اشهر من رحيله عن البيت 
ــرى بريبوس تقومياً  االبيض، اج
نهائياً: اعتقد انه كان محاطاً 
ــة  ــي بقتل ــاح الغرب ــي اجلن ف
ــتوى  ــي املس ــني رفيع طبيعي
ــم حتقيق عمل  ــب منه ال يُطل
مثمر منتظم: خطة، خطاب، 
خطوط عريضة الستراتيجية 
ــي يومي  ــدول زمن ــة، ج معين
ــوا متطفلني  ــبوعي كان او اس
ــن مولدي  ــاً م ــني فريق متجول

الفوضى.
كانت هناك ايفانكا، الصيادة 
ــة  داخل ــس  تنغم ــاحرة  الس
ــي االجتماعات او  ــة ف وخارج
ــية.  ــر االعمال الرئاس ــي آخ ف
ــوق ذاتها.  ــت جلاريد احلق وكان
ــن دون  ــغال منصباً م ــد ش فق

خبرة .
او  ــواي،  وكون ــان  متكنت كيلي
ــها بأن تكون  سمحت لنفس
ــي التلفزيون او  لها كلمتها ف
ــاءت ذلك  ــا ش ــالت كلم املقاب
ــا يكون ذلك  ــاً، وغالباً م تقريب
ــع مكتبي  ــيق م من دون تنس
ــاالت والصحافة اللذين  االتص
ــرف  ــوس يش بريب ان  ــرض  افت

عليهما.
ــون، الذي كان قد  ثم هناك بان
انتزع مكتباً رئيساً في اجلناح 
الغربي على مقربة من املكتب 
البيضاوي، رصف على جدرانه 
ــاء تتضمن لوائح  الواحاً بيض
االنتخابية. كان  ترامب  بوعود 
استراتيجياً في عملية ليست 
لديها استراتيجية. كان يتقدم 
ــات  ــاره في النقاش ــث ن لينف
عندما تبدو الروزنامة القومية 
او  ــر،  ــي خط ف ــعبوية  الش  –
ــوائياً ويكون هو  ظاهرها عش

في حاجة الى ما يقوم به.
كان ترامب قد اخفق في اختبار 
ــتنتج  ــس لينكولن. واس الرئي
ــع حول  ــه لم يض ــوس ان بريب
ــن اخلصوم  ــاً م ــة فريق الطاول
ــني.  املتنافس او  ــيني  السياس
ــني  مفترس ــس  يُجل «كان 
قال  الطاولة»،  ــى  ال طبيعيني 

بريبوس الحقاً. «ليسوا مجرد 
خصوم بل مفترسون».

ال  ــخاصاً  اش ــؤالء  ه كان 

ــم، وهي  ــم في احلك خبرة له
ــكل  ــمة عامة مميزة في ش س
ــوا  قض ــد  ق ــوا  كان ــش.  مده
ــي اآلراء  ــم يخوضون ف حياته
ــات  والنقاش ــية  السياس
املتعلقة بالسياسة، او كانوا 

صغاراً جداً.
ــة: ايفانكا،  ــع هؤالء االربع اتب
جاريد، كونواي، بانون، طريقة 
ــكل من  ــها، بش العمل نفس

االشكال.
ــيرون الى اجلناح الغربي.  «يس
ــالحك»، قال  انت ال تلقي بس

ــاً». وال  ــا ايض ــوس. «وال ان بريب
تهدف نقاشاتهم الى االقناع 
ــهم الى  ــى غرار رئيس بل، عل
ــحق،  ــوز: الى الذبح، والس الف

والتحقير.
ــوس: «اذا كان لديك  ــال بريب ق
مفترسون طبيعيون يجلسون 
ال  ــياء  فاالش ــة،  الطاول ــى  ال

تتحرك». 
ــت االبيض  ــإن البي ــذا ف وهك
ــائل  ــداً في مس ــن رائ ــم يك ل
ــة  العناي ــل  مث ــية،  اساس
الضريبي.  واالصالح  الصحية 
ولم تكن السياسة اخلارجية 
ــت  كان ــل  ب ــكة،  متماس

متناقضة في بعض االحيان.
«ألنك  بريبوس.  ــأل  «ملاذا؟» س
عندما تضع افعى وفأراً وصقراً 
ــر وفقمة في  وارنباً وكلب بح
ــور،  حديقة حيوان من دون س
فإن االمور تتخذ مساراً قبيحاً 
ودامياً. وذلك هو الذي يحدث».

الفصل التاسع والعشرون
آب/  ــط  اواس ــدى  اح ــي  ف
ــهر  الش ــي  وف ــطس،  اغس

ترامب  ــة  رئاس ــابع على  الس
ــن العنصريني  ــات م ــل مئ دخ
ــزاع عنيف مع  ــي ن ــض ف البي
شارلوتسفيل  في  متظاهرين 
ــكل  بش ــن  مبرزي ــا،  بفرجيني
ــام العرقي في  ــارخ االنقس ص

اميركا.
ــني  العنصري ــن  م  ٢٥٠ ــار  س
ــرم جامعة  ــض عابرين ح البي
ــيرة ليلية  ــي مس ــا ف فرجيني
ــاعل في املساء  مؤرقة، باملش
ــر من آب/  احلار من احلادي عش
اغسطس، مرددين صدى املانيا 

ــرين  العش ــرن  الق ــات  ثالثين
وهاتفني: «لن يجري استبدال 
ــعار  بنا» ومرددين الش اليهود 

النازي «الدم والتربة».

ــي وفي اعقاب  ــي اليوم التال ف
شجارات بني القوميني البيض 
الذين كانوا يحتجون على ازالة 
متثال اجلنرال االحتادي روبرت إي. 
لي. وبني متظاهرين مناهضني 

ــن احملتجني  ــاد واحد م لهم. ق
ــيارته في  القوميني البيض س
ــن قاتالً  ــد من املتظاهري حش
امرأة وجارحاً ١٩ آخرين. وباتت 

ــض مزمجرين  ــال بي ــور رج ص
اخليزران  ــاعل  مش ــون  ويحمل
ــو  البول ــان  قمص ــدون  ويرت
والكاكي وفيديو السيارة التي 
تفرق املشاة بوحشية مشهداً 

تلفزيونياً واخبارياً رئيسياً.
كان ترامب يوم السبت الثاني 
ــطس،  اغس آب/  ــن  م ــر  عش
ــن  م ــوز  ني ــس  فوك ــاهد  يش
ملعب الغولف الذي ميلكه في 
بعد  الواحدة  وفي  بدمينستر. 
ــى فوكس وصفت  الظهر وعل
ــم شرطة والية  متحدثة باس

فرجينيا العراك: «في احلشود، 
ــى من  ــات تُلق ــت الزجاج كان
ــن عبوات  ــوب، فضالً ع كل ص
ــمنت.  ــأة باالس ــودا املعب الص

ــرات الطالء.  ــى ك ــت تُرم وكان
ــرون  ــون. يكس ــوا يتعارك كان
ــاً.  ــم بعض ــون بعضه ويهاج
ــة  ــواد الكيمياوي ــون بامل ويلق
على احلشد، اضافة الى قنابل 

الدخان».
ــاعة ١:١٩  غرّد ترامب في الس
ــا  ــدوء: «علين ــى اله ــوة ال دع
ــون متحدين  نك ان  ــا  جميعن

ــز اليه ذلك  ــن كل ما يرم وندي
ــذا النوع  ــكان له ــد. ال م احلق
ــي اميركا. دعونا  من العنف ف
نلتقي معاً كشخص واحد!».

ــروع  روتيني ملش ــع  توقي ــي  ف
احملاربني  بقدامى  يتعلق  قانون 
في وقت الحق من بعد الظهر 
ــب نص كله  ــي يد ترام كان ف
ــارة «عنف».  ــة انتهى بعب ادان
ــا ندين بأقوى  قال ترامب: «إنن
العبارات املمكنة هذا العرض 
والتعصب  للبغضاء  الفاضح 
ــى والعنف». لكنه خرج  االعم

عن النص واضاف، «من اطراف 
ــرة. من اطراف كثيرة. ذلك  كثي
ــت طويل في  ــذ وق ــدث من يح
ترامب.  ــد  دونال ــس  لي ــا.  بالدن
وليس باراك اوباما. ذلك يحدث 
ــل، طويل». ثم  ــذ وقت طوي من
ــص: «وال مكان له  عاد الى الن

في اميركا».
ــاس  عزف ترامب على وتر حس
ــا  ــرة» م ــراف كثي ــارة «اط بعب
ــادل بني النازيني  اوحى بأنه يع
ــك الذين يعارضون  اجلدد واولئ
ــد  امت ــاء.  البيض ــة  العنصري
ــالذع للرئيس على  ــاد ال االنتق
كامل الطيف السياسي، مبن 
ــن الزعماء  ــك الكثير م في ذل

اجلمهوريني .
ــو  مارك ــيناتور  الس ــرّد  غ
ــم  ــن امله ــالً: «إن م ــو قائ روبي
@ ــمع  تس ان  ــة  لألم ــداً  ج

ــف  يص ــس)  الرئي (أي   potus

 #Charlottesville في  االحداث 
شارلوتسفيل على حقيقتها، 
ــي  ارهاب ــوم  هج ــا  انه أي 
 #whitesupremacists ــنه  ش

(العنصريون البيض)».
ــيناتور  وغرّد كوري غاردنر، الس
ــن كولورادو قائالً:  اجلمهوري م
ــا ان  ــس: علين ــيد الرئي «الس
ــمه. هؤالء  ــمي الشر باس نس
ــاً، وهذا  ــوا عنصريني بيض كان

كان ارهاباً محلياً».
ــقيقي بحياته  ــم يضح ش «ل
ــل افكار  ــاً هتلر من اج محارب
ــر من دون رادع في  نازية تنتش
اورين  ــيناتور  الس الديار»، غرّد 
ــش، وهو في العادة حليف  هات

موثوق لترامب.
ووصف السيناتور جون ماكني، 
ــدث في  ــا ح ــان له، م ــي بي ف
«مواجهة  بأنه  شارلوتسفيل 
ــوأ  ــل مالئكتنا واس ــني افض ب
ــون  فالعنصري ــياطيننا.  ش
ــدد هم  ــون اجل ــض والنازي البي
معارضون  ــف  التعري ــم  بحك
ــل  ــة واملث ــة االميركي للوطني

العليا التي حتدد هويتنا».
ــس النواب  ــس مجل ــرّد رئي وغ
بول رايان قائالً: «إن العنصرية 
ــاء آفة. ويجب مواجهة  البيض
ــا ينتج عنه من  هذا احلقد وم
ــرّد ميت  ــاب، وهزميته». وغ اره
ــز  التميي «إن  ــالً:  قائ ــي  رومن
ــم احلقد ثم اخلطاب  العرقي ث
الكريه ثم التجمهر املنفر ثم 
القتل؛ ليس هذا تفوقاً عرقياً 

بل بربرية».
ــوري  ــيناتور اجلمه ــر الس ظه
ــوز صنداي»  ــى «فوكس ني عل
وقال ان الرئيس يحتاج الى ان 
«يصوب االمور هنا. يبدو ان هذه 
انها عثرت  ــد  اجلماعات تعتق
ــق بوجود ترامب في  على صدي
ــأحث  ــض»، و»س ــت االبي البي
الرئيس على وقف اعتقاد هذه 

اجلماعات بأنه صديقها».
واضاف نائب الرئيس بنس: «ال 
نتسامح مع حقد العنصريني 
ــني اجلدد والكو  البيض والنازي
كلوكس كالن وال مع ارهابهم. 
ــات  اجلماع ــذه  له ــكان  م ال 
ــية اخلطرة في احلياة  الهامش
العامة االميركية وفي النقاش 
االميركي ونحن ندينها بأشد 

العبارات».
ــة  ــة االخباري ــزت التغطي ورك
ــن ادانة  ــام ترامب ع في احج
والحظ  ــض.  البي ــني  العنصري
البعض انه اهدر فرصة تبديد 
الشكوك بأنه يخفي تعاطفاً 

مع العنصريني البيض .
ــد املؤمتر عبر  كان كيلي قد اع
ــد الثامنة  ــن عن ــف اآلم الهات
ــني ١٤ آب/  ــل ظهر االثن من قب
اغسطس . كان في بدمينستر 
ــار املوظفني  ــن معظم كب لك
ــض  االبي ــت  البي ــي  ف ــوا  كان
ــدث خطب ما  ــنطن . ح بواش
في صوت جهاز الهاتف اآلمن 

وتأجلت بداية املؤمتر .

ملف

är◊a@Û‹«@fiÏñßa@Ÿ‰ÿπ@¸Î@Ú�‘„@Úˆb∂@cÜjm@�aÖb»nia@pÖã@lä”a@o‰◊@b‡‹◊@Ÿ„a@kfla6i@’‹»nÌ@b‡Óœ@Úflb»€a@ÒÜ«b‘€a

بعد اشهر من رحيله عن البيت االبيض 
اجرى بريبوس تقويماً نهائياً اعتقد 
انه كان محاطاً َّـ الجناح الغربي 
بقتلة طبيعيني رفيعي اِّـستوى

H52I@Ú‘‹ßa

َّـ عهد ترامب دخل مئات من العنصريني البيض 
َّـ نزاع عنيف مع متظاهرين َّـ فرجينيا مربزين 

بشكل صارخ االنقسام العرقي َّـ امريكا

ترامب
بريبوس

جون كيلي

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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ــراق  الع ــب  منتخ ــن  متك
ــرة القدم  ــي لتنس ك الوطن
ــده  ــذي يع ــم ٢٠٢٢) ال (احلل
ــاب  األلع ــدورة  ل ــاد  االحت
اآلسيوية ٢٠٢٢ وهم بأعمار 
ــزم  يه أن  ــاً،  عام  (١٣ و   ١٢)
منتخب سريالنكا األول في 
ــك تايالند  ــة كأس مل بطول
املقامة حالياً في العاصمة 
ــوطني  وبش ــة  التايالندي

لشوط واحد.
ــا  منتخبن ــتطاع  واس
ــن  احلاضري ــاب  إعج ــل  ني
ــني  واالعالمي ــني  واملتابع
والوفود املشاركة واألوساط 

الرسمية في البطولة.
ــاد صفاء  ــس االحت ــال رئي وق
ــوي في بيان  ــب املوس صاح
ــة يعد هذا  ــاد اللعب ان «احت

املنتخب للمستقبل ويزجه 
ــوالت املتقدمني كي  في بط
الثقة  ــزز  وتتع ــرة  اخلب ينال 
الكبرى  الغاية  ألن  بالنفس 

ــيوية  هي دورة األلعاب اآلس
ــاب  األلع دورة  ــك  وكذل
ــال ادراج اللعبة  األوملبية ح

أوملبياً».
ــى  عل ــا  «حصولن ــاف  وأض
ــي فترة  ف ــم  العال ــة  بطول
ــار  األنظ ــل  جع ــابقة  س
ــراق كأحد  ــى الع ــه إل تتج
أي  ــي  ف ــحني  املرش ــرز  أب
بطولة نشارك فيها واليوم 
(الكبار)  صغارنا  ــتراك  باش
ــن العبي  ــام املتقدمني م أم
الدول األخرى يعد منعطفاً 
ــير عملنا  ــي س ــاً ف حقيقي
ــير  ــد أننا نس ــا يؤك وهو م

باالجتاه الصحيح».

د
احملترف  مع  النجف  تعاقد 
تاال،  يوجني  الكاميروني 
وأنهى االتفاق مع العبني من 
في  الفريق  لتمثيل  توجو 

املوسم املقبل.
اإلدارية  الهيئة  عضو  وقال 
أن  هاشم   علي  للفريق 

اإلدارة جنحت في التعاقد مع 
يوجني  الكاميروني  الالعب 
اليوم  سيخوض  الذي  تاال، 

مرانه األول مع الفريق.
مع  تعاقد  الفريق  أن  وبني 
الالعبني  من  مجموعة 
وضعت  واإلدارة  اجليدين، 
أحمد  حسن  باملدرب  ثقتها 
على  قادر  فريق  لتشكيل 

املنافسة في الدوري املمتاز.
مع  تعاقد  الفريق  أن  وأوضح 
توجو،  من  اثنني  محترفني 
خالل  بالفريق  وسيلتحقان 

األيام املقبلة.

سيغادر  الفريق  أن  وأوضح 
تركيا  إلى  اخلميس   غد  يوم 
للقيام مبعسكر يستمر ملدة 

للموسم  حتضيرا  يوما،   ١٢
املقبل، ويتضمن خوض ثالث 
أقل  على  جتريبية  مباريات 

تقدير.
احملترفني  أن  إلى  يشار 
سيلتحقان  التوجوليني 
في  تواجده  أثناء  بالفريق 

تركيا.

القوة  فريقي  على  العراقية  اجلماهير  تعول 
اجلوية والشرطة، في منافسات بطولة كأس 
بعد  وذلك  األبطال،  لألندية  السادس  محمد 

خروج الزوراء من املسابقة.
خيبة أمل

افتتح الزوراء املشاركة العراقية في البطولة 
هناك  وكانت  التمهيدي،  امللحق  خالل  من 
معارضة كبيرة لبدء النهائيات من هذا الدور، 
حيث اعتبر الكثيرون أن هذا األمر يعد إهانة 

كبيرة لتاريخه.
ولم يوفق الزوراء في خطف البطاقة املؤهلة 
مسابقة  إنهاء  تأخر  ثمن  ودفع   ،٣٢ الـ  لدور 
الدوري وعدم حصول الفريق على فترة كافية 

إلبرام تعاقدات جديدة والتحضير للبطولة.
البطل واثق

هو  البطولة  في  املشارك  اآلخر  الفريق 
بلقب  املنتهي  املوسم  توج  الذي  الشرطة، 

الدوري العراقي.
 الشرطة وبعد انتهاء عقد املدرب املونتنيجري 
املدربني  مع  التعاقد  بفكرة  متسك  نيبوشا، 
األجانب وهذه املرة استعان بالصربي ألكسندر 

التيش.
وركز النادي على تعاقدات مهمة فتمكن من 
القوة  دفاع  قلب  ناطق  سعد  الدولي  إضافة 
الدولي صفاء هادي قادما من  اجلوية، وكذلك 
سويسرا  في  احملترف  إلى  باإلضافة  الزوراء، 
مروان  السابق  الطلبة  وهداف  كرمي،  شيركو 

حسني.
ذاته في معسكر  الشرطة ذهب للبحث عن 

داخلي في مدينة البصرة لتشابه األجواء 
احلرارة  حيث  من  والكويت  البصرة  بني 

والرطوبة.
مرانه  وخاض  الكويت  إلى  الفريق  ووصل   
في  طيبة  نتيجة  لتحقيق  ويتطلع  األول 
اليوم األربعاء   مباراة الذهاب التي ستقام 

على ملعب مضيفه الكويت الكويتي.
األكثر اهتماما

اهتماما  األكثر  يعد  الذي  اجلوية  القوة 
احمللية  تعاقداته  أنهى  العربية،  بالبطولة 
نوعية  على  التركيز  خالل  من  سريعا 

معينة من الصفقات.
لكن القوة اجلوية تأخر فقط في تعاقداته 
السوري  الالعب  باستثناء  احملترفني  مع 

زاهر ميداني، الذي مت جتديد عقده.
بيروت،  في  تدريبي  مبعسكر  دخل  الفريق 

في  فاز  جتريبية  مباريات   ٣ خالله  وخاض 
مباراتني وتعادل في واحدة.

وعاد إلى مدينة كربالء حتضيرا ملواجهة ذهاب 
دور الـ ٣٢، حيث يالقي الساملية الكويتي يوم 

غد اخلميس في ملعب كربالء.

األربعاء،  اليوم  الكويت،  فريق  يستضيف 
لكأس  الـ٣٢  دور  ذهاب  في  الشرطة  نظيره 

محمد السادس لألندية األبطال.
مع  للكويت  البداية  ضربة  املباراة  وتعتبر   
السوري  املدرب  بقيادة  اجلديد  الفني  اجلهاز 
حسام السيد، وبعدد وافر من الالعبني اجلدد، 
امليداني،  عمر  السوري  مع  التعاقد  مت  حيث 
والكولومبي  سيسوكو،  عبدول  والفرنسي 
العب  ناصر  يوسف  جانب  إلى  كالديرون، 

كاظمة والقادسية السابق.على الطرف اآلخر 
يقود املدرب الصربي ألكسندر التيش، الفريق 
السويسري  مع  التعاقد  مت  فيما  العراقي، 
هادي،  وصفاء  حسني،  ومروان  كرمي،  شيركو 

وسعد ناطق.
العراقي  الدوري  بطل  الشرطة  فريق  ودخل   
مغلق  معسكر  في  املاضي  املوسم  في 
أمال  الكويت،  ملواجهة  استعدادا  بالبصرة، 
في حتقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة.

وتضم توليفة أصحاب األرض عددا كبيرا من 
وفيصل  ناصر،  يوسف  أمثال  الرابحة  األوراق 
والكولومبي  سعيد،  جمعة  واإليفواري  زايد، 

كالديرون.
أن  السيد  حسام  الكويت  مدرب  ويدرك   
الضيف العراقي لن يكون صيدا سهال، عطفا 

على ما ميلكه من إمكانيات.

العراقي  الدوري  في  تواجد  قد  السيد  وكان   
ثم  اجلوية،  القوة  مع   ،٢٠١٤ عام  من  بداية 
وحقق  العراقي  امليناء  فريق  مهمة  تولى 
مدرب  إيجابية.وعمل  نتائج  الفريقني  مع 
في  املطلوب  االنسجام  حتقيق  على  الكويت 
صفوف األبيض، السيما وأنه عانى من غياب 
الالعبني الدوليني لفترة طويلة في بداية فترة 
على  الكويت  يعول  أن  املنتظر  اإلعداد.ومن 
خطة هجومية، لتحقيق أفضل نتيجة قبل 

مواجهة العودة في األراضي العراقية.
 في املقابل يتطلع الصربي ألكسندر التيش، 
إلى تقدمي عرض الئق في مستهل مشواره مع 
مهمة  استلم  وأنه  السيما  العراقي،  الفريق 
تدريب فريق الشرطة وهو على منصة التتويج 

مع املدرب املونتنيجري نيبوشا.

نصف  الدور  إلى  العراق  منتخب  صعد 
األولى  آسيا  غرب  بطولة  من  النهائي 
اإلثنني،  االول  امس  الفوز  بعد  للشباب، 
الثالثة  اجلولة  في   ،  ٢-١ البحرين  على 

واألخيرة، من منافسات اجملموعة الثانية،
اإلماراتي،  نظيره  العراقي  املنتخب  ورافق 

بعدما حل ثانياً، بـ ٣ نقاط.
جانب  من  مبحاوالت  اللقاء  وانطلق 
املنتخب العراقي حيث كانت البداية من 
عبر ركلة حرة مباشرة نفذها منذر جيبور، 
رضا  ليتابعها  الصندوق،  داخل  وأرسلها 

عباس برأسه فوق املرمى.
وتوغل العبه منتظر  العراق  تفوق  استمر 
داخل  من  قوية  أرضية  كرة  وسدد  هادي، 

املنطقة تصدى لها احلارس.
وأثمرت محاوالت العراق عن التقدم بالهدف 
خضير  حسني  عبر   ،٣٧ الدقيقة  في  األول 

من تسديدة جميلة.
وواصل العراق أفضليته في الشوط الثاني، 
عبر  أبرزها  مهمة  فرصة  من  أكثر  وأهدر 

علت  قوية  كرة  سدد  الذي  خضير  حسني 
العارضة بقليل.

على  البحريني  املنتخب  حاول  املقابل  في 
في  التعادل  إدراك  من  قريبا  وكان  فترات 
املساعد  اهللا  عبد  طريق  عن   ،٧٢ الدقيقة 
سددها  لكنه  بينية  كرة  تابع  الذي 

ضعيفة.

وقبل نهاية املباراة بـ٥ دقائق حسم العراق 
البديل  عبر  الثاني  بالهدف  لصاحله  األمور 
زين العابدين، الذي تسلم كرة بينية وتوغل 

بها داخل املنطقة وسددها في الشباك.
قبل  النتيجة  البحرين  منتخب  وقلص 
جزاء  ركلة  من  اللقاء  نهاية  على  دقيقة 

بنجاح عبد اهللا محمد.

تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي 
أربيل، مع احملترف الكاميروني 
كريستوفر ميندوكا، لتمثيل 

الفريق في املوسم املقبل.
لفريق  املساعد  املدرب  وقال 
في  محمود  حيدر  أربيل 
ان  صحفية  تصريحات 
التعاقد  في  جنحت  «اإلدارة 
مع كريستوفر ميندوكا، وهو 
للفريق  ينضم  محترف  ثاني 
التيجاني  التونسي  بعد 

قبل  لنا  انضم  الذي  بلعيد 
يومني».

لديه  «ميندوكا  وأضاف: 
العربية،  املنطقة  في  جتارب 
مثل  وأن  سبق  حيث 
وكذلك  السعودي،  الطائي 
املصري،  اإلسماعيلي 
ينسجم  أن  نتمنى  وبالتالي 

الالعب سريعا معنا».
جدد  أربيل  أن  إلى  يشار 
التعاقد مع أبرز العبي الفريق 

استعدادًا للموسم اجلديد.

�� NO. 3251 . WED . 28 . AUG .2019 العدد (٣٢٥١) االربعاء  ٢٨ /٨ / ٢٠١٩   

lbjí‹€@bÓçe@läÀ@Ú€Ï�i@ÔˆbË„@—ñ‰i@ÊÖâ˛a@èœb‰fl@ÜÌÜ§
منتخب  سيواجهه  الذي  املنافس  هوية  اتضحت   
من  النهائي)  (نصف  الثاني  الدور  في  األردن،  شباب 
بطولة غرب آسيا لكرة القدم واملقامة في فلسطني.
العراقي،  نظيره  مع  األردن  شباب  منتخب  وسيلتقي 
الذي تغلب مساء  اإلثنني املاضي على البحرين بنتيجة 
٢-١، في ختام مباريات الدور األول للمجموعة الثانية، 
منتخب  املتصدر،  خلف  نقاط،   ٣ برصيد  ثانياً  ليحل 
اإلمارات صاحب الـ٤ نقاط.وتقام مباراة األردن والعراق 

اليوم األربعاء، والفائز منهما سينتقل مباشرة خلوض 
املباراة النهائية للبطولة واملقررة يوم اجلمعة املقبل.
تدريباته على ملعب ماجد  األردني،  املنتخب  ويواصل 
للوصول  الالعبني،  جميع  ومبشاركة  بالبيرة،  األسعد 
إلى اجلاهزية الكاملة قبل تلك املواجهة املهمة.وأكد 
تصريحات  في  اللحام  بالل  األردني،  املنتخب  مدرب 
العراقي،  نظيره  ملواجهة  جاهز  الفريق  أن  صحفية، 

الذي يعد من أبرز املنتخبات املرشحة للظفر باللقب.
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ال

نبض الشارع

ــن دون حمص ،بكل  ــيا وخرجنا منه م ــد بطولة غربي آس ــض مول انف
اريحية اكرم منتخبنا الوطني ضيفه البحريني واهداه كاس البطولة 
ــألت مدرجاته  ــذي امت ــالء الدولي ال ــب كرب ــهدها ملع ــي مباراة ش ف
ــمت عناء حرارة ورطوبة  ــي والعوائل الكرمية التي جتش باجلمهور الوف
اجلو وزحفت نحو امللعب ملؤازرة منتخبنا الوطني ،املنتخب البحريني 
ــختها  ــه نهائي البطولة بنس ــيويا بارتقائ ــقيق حقق اجنازا آس الش
ــعة الول مرة في تاريخه ليحرز اللقب ، في حني اخفق منتخبنا  التاس
ــاركات واحرازه  ــي يرتقيه من ثمان مش ــق اللقب في رابع نهائ بتحقي

اللقب مرة واحدة عام ٢٠٠٢.
ــرام لم يكن خصما يصعب هزميته  ــب البحريني ومع كل االحت املنتخ
ــوزا تفوق على مدربنا السلوفيني كاتانيتش  لكن مدربه البرتغالي س
باستغالل االداء الباهت ملنتخبنا الوطني وهزميته ،وبعيدا عن التحليل 
ــة فان هذه  ــي من اجلوانب الفني ــاراة واداء منتخبنا اخلال ــي للمب الفن
ــة التي فرحنا بتضييفها وصدمنا بفقدان لقبها قرعت جرس  البطول
انذار امام منتخبنا الوطني والقائمني عليه ونبهتنا الى حال منتخبنا 

الوطني وتوقعاتنا ملستقبله وخضوعه المتحانات صعبة .
ــذه  ــا ه اذا اعتبرن اوال، 
ــر مهمة  ــة غي البطول
وهي محطة حتضيرية 
ــذه  وه ــادم  ق ــو  ملاه
التحفظ  ــر  تثي قناعة 
الوطني  ــا  الن منتخبن
ــة  احلاج ــس  بام كان 
ــذي  ــا ال ــوز بلقبه للف
كبيرا  دافعا  ــيكون  س
املقبلة  الستحقاقاتنا 
ــات  تصفي ــا  واهمه
 ٢٠٢٢ ــم  العال كأس 
ــد وقوع  ــيوية بع اآلس
ــا الوطني في  منتخبن

ــه منتخبات ايران والبحرين وهونغ  ــة الثالثة التي تضم بجانب اجملموع
ــي هذه التصفيات  ــنلعب املباراة االولى ف ــغ وكمبوديا ،بل اننا س كون

امام البحرين ايضا يوم اخلامس من الشهر املقبل.
وما رأيناه من اداء ملنتخبنا خالل البطولة يثير القلق خاصة مع التطور 
ــارة الصفراء  ــيوية في عموم خارطة الق ــاب املنتخبات اآلس الذي اص
فالصورة التي ظهر عليها منتخبنا تخلو من اي اضافة او هوية خاصة 
ــا انه اليختلف عن  ــد اظهرت مباريات منتخبن ــدرب كاتانيتش فق بامل
ــرفوا على املنتخب بل ان افكار بعضهم  ــابقني الذين اش املدربني الس

التدريبية كانت اعمق بكثير .
ــلمنا باالمر الواقع فان كاتانيتش ان ظل على رأس اجلهاز الفني  ولو س
ملنتخبنا الوطني  مطالب هو او خلفه بالكثير خاصة ومدرب املنتخب   
ــاب زمالئهم الذين  ــدة خاضت غمار البطولة في غي ــود خامات واع يق

سيزيدون املنتخب قوة وصالبة .
ــيد بالتنظيم الرائع للبطولة وبجمهورنا الذي عكس  والبد هنا ان نش
صورة منوذجية للجمهور الوفي وهي رسالة للعالم اجمع بان مالعبنا 
آمنة وآن االوان لسحابة احلظر الدولي على مالعبنا ان تنجلي الى غير 

رجعة..

@Âfl@âaà„g
bÓçe@ÔiäÀ
سمري خليل

ما رأيناه من اداء ِّـنتخبنا خالل 
البطولة يثري القلق خاصة مع 
التطور الذي اصاب اِّـنتخبات 
اآلسيوية َّـ عموم خارطة القارة 
الصفراء فالصورة التي ظهر عليها 
منتخبنا تخلو من اي اضافة او 
هوية خاصة باِّـدرب كاتانيتش
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الزوراء  نادي  ميدان  متوسط  التحق 
في  فريقه  مبعسكر  فاضل،  أحمد 
مدينة الدار البيضاء املغربية استعداداً 

للموسم املقبل ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

ولم يتمكن فاضل من االلتحاق مبباريات 
من  الـ٣٢  لدور  املؤهل  بامللحق  الزوراء 
البطولة العربية «كأس محمد سادس» 
تأشيرة  على  حصوله  عدم  بسبب 

الدخول إلى األراضي املغربية حينها.

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

الودية.
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أجرى فريق القوة اجلوية بكرة القدم، 
كربالء  ملعب  في  تدريبية  وحدة  أول 
أمام  املقبلة  للمباراة  حتضيراً  الثاني 
الساملية الكويتي في بطولة «محمد 

السادس» لألندية العربية األبطال.
في  صالح  لؤي  املساعد  املدرب  وقال 
تصريح نشره املوقع الرسمي للنادي، 
قدم  على  جتري  «التحضيرات  إن 
وساق بعد املعسكر الناجح للفريق 
في بيروت متكن فيه اجلهاز التدريبي 
اإليجابية  النقاط  تشخيص  من 
التي  الثالث  املباريات  في  والسلبية 
طرابلس  فرق  أمام  الصقور  خاضها 

والنجمة واإلخاء األهلي عالية».
وأضاف، أن «التدريبات شهدت تواجد 
وإبراهيم  إبراهيم  أحمد  الالعبني 
محسن  وحسني  نبيل  وكرار  بايش 
الذين لم يلتحقوا في معسكر لبنان 
من  لهم  منحت  التي  اإلجازة  بعد 
اجلهاز الفني الذي يقوده املدرب أيوب 

أوديشو».
الدولي،  كربالء  ملعب  وسيحتضن 
الشهر  من  والعشرين  التاسع  في 
وفريق  اجلوية  القوة  بني  احلالي، 
بطولة  ضمن  الكويتي  الساملية 
العربية  لألندية  السادس»  «محمد 

األبطال.
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ريال  حترك  عن  برتغالي،  صحفي  تقرير  كشف 
سبورتنج  وقائد  العب  بخدمات  للظفر  مدريد 
الساعات  خالل  فيرنانديز،  برونو  لشبونة 

األخيرة.
 «Correio da Manha» صحيفة  وبحسب 
الالعبني  وكيل  مينديز  خورخي  فإن  البرتغالية، 
إدارة  مع  املفاوضات  يُجري  الذي  هو  الشهير، 
واختير  حاليًا.  مدريد  ريال  عن  نياب  لشبونة، 
برونو فيرنانديز أفضل العب في الدوري البرتغالي 

املوسم املاضي، ولذلك قد تصل قيمة الصفقة 
إلى ٧٠ مليون يورو. واجته ريال مدريد إلى تنشيط 
في  فيرنانديز  لضم  أخرى  مرة  مفاوضاته 
الساعات املاضية، في ظل صعوبة التعاقد مع 
بول بوجبا العب خط وسط مانشستر يونايتد، 
املدير  زيدان  الدين  زين  الفرنسي  يريده  والذي 

الفني للميرجني.
قيمته  والبالغ  بوجبا  لبول  املادي  املقابل  وميثل 
ريال  أمام  كبيرة  عقبة  يورو  مليون   ١٧٠ حوالي 
فلورنتينو  النادي  رئيس  يتجاهل  ولذلك  مدريد، 

بيريز صفقة الفرنسي.

عانت كل من األسترالي آشلي بارتي والتشيكية كارولينا 
بليشكوفا، املصنفتان ثانية وثالثة تواليا، للتأهل اإلثنني 
الواليات  بطولة  من  الثاني  الدور  الى  ميدوز  فالشينغ  في 
كرة  في  الكبرى  األربع  البطوالت  آخر  املفتوحة،  املتحدة 
املضرب. واحتاجت بارتي، املتوجة هذا العام بطلة لروالن 
على  للفوز  دقيقة  و٤١  ساعة  الى  الفرنسية،  غاروس 
و٦-٣   ١-٦ دياس  زارينا  عامليا   ٨٠ املصنفة  الكازاخستانية 
و٦-٢، بعدما ظهرت مبستوى متواضع في اجملموعة األولى 
التي خسرتها في أقل من نصف ساعة بعد تنازلها عن 
لدياس  سمح  ما  والرابع،  الثاني  الشوطني  في  إرسالها 
لقب  بعدها حاملة  ومتكنت  ٥-صفر.  ثم  ٤-صفر  بالتقدم 
زوجي السيدات في البطولة األميركية من فرض خبرتها 
إرسال  على  بفوزها  والثالثة  الثانية  اجملموعتني  في 
منافستها ثالث مرات دون أن تخسر إرسالها، ضامنة بذلك 
بطاقتها الى الدور الثاني للمرة الثالثة تواليا والرابعة في 
خمس مشاركات في القرعة الرئيسية.وتلتقي بارتي التي 
العام املاضي على يد بليشكوفا  الرابع  الدور  خرجت من 
بالذات، في مواجهتها املقبلة الفائزة من مباراة األميركية 
يوهانا  التصفيات  من  الصاعدة  والسويدية  ديفيس  لورن 
شوطني  الى  بليشكوفا  احتاجت  وبدورها،  الرسون. 
التصفيات  من  الصاعدة  مواطنتها  لتخطي  فاصلني 

 ٧-٦ بنتيجة  عامليا،   ١٣٨ املصنفة  مارتينسوفا  تيريزا 
(٧-٣).وحسمت وصيفة بطلة فالشينغ ميدوز  و٧-٦   (٨-٦)
الى  سالم،  الغراند  في  األول  لقبها  عن  الباحثة   ،٢٠١٦
الى  والتأهل  ملصلحتها  اللقاء  النهاء  دقيقة  و٤٦  ساعة 
الدور الثاني للمرة الرابعة عشرة تواليا في الغراند سالم، 
وحتديدا منذ خروجها من الدور األول لبطولة روالن غاروس 
اختبارها  في  التشيكية  وتلتقي   .٢٠١٦ عام  الفرنسية 
التالي اجلورجية مرمي بولكفادزه التي تغلبت بدورها على 
املواجهة  تكن  ولم  و٦-٤.  و٥-٧   ٦-٣ بيرا  برناردا  األميركية 
للمرة  تشارك  التي  ومواطنتها  بليشكوفا  بني  األولى 
الثالثة فقط في القرعة الرئيسية للبطوالت الكبرى (لم 
تتمكن من تخطي الدور األول في أي منها)، إذ عانت منذ 
البداية بخسارتها إرساالتها الثالثة األولى، لكنها بقيت 
الثالثة  اإلرساالت  في  باملثل  ردت  بعدما  اللقاء  أجواء  في 
األولى ملارتيسنوفا. وعلقت بليشكوفا على أدائها بالقول 
متتالية.  مرات  ثالث  إرسالي  راضية عن خسارة  أكن  «لم 
هذا األمر ال ميكن أن يكون مقبوال في املرة (املباراة) املقبلة».

وتابعت «أنا سعيدة لتمكني من التأهل، وسعيدة بفوزي 
معي  يحصل  لم  األمر  هذا  فاصلني.  شوطني  خالل  من 
منذ فترة طويلة». وتأمل بليشكوفا في أن تزيح اليابانية 
اللقب عن صدارة ترتيب احملترفات،  ناومي أوساكا حاملة 
الرومانية سيمونا هاليب  أيضا  في معركة تشارك فيها 

الرابعة وبارتي الثانية. وعلى كل من أوساكا وهاليب الفوز 
باللقب للخروج من نيويورك على عرش تصنيف احملترفات، 
الرابع  الدورين  الى تخطي  وبليشكوفا  بارتي  فيما حتتاج 
تواليا  املاضي  العام  اليهما  وصلتا  اللذين  النهائي  وربع 
للتصدر، لكن بشرط أال يكون اللقب من نصيب اليابانية 
أو الرومانية التي خرجت من الدور األول عام ٢٠١٨.وتأهلت 
الثانية  سيفاستوفا  أناستازيا  الالتفية  الثاني  الدور  الى 
عشرة  السادسة  كونتا  جوهانا  والبريطانية  عشرة 
بفوزهما على الكندية أوجيني بوشار ٦-٣ و٦-٣، والروسية 
داريا كاستاكينا ٦-١ و٤-٦ و٦-٢ تواليا.وعند الرجال، تأهل 
اخلامس  دانييل مدفيديف  الروسي  األخيرة  األسابيع  جنم 
بفوزه على الهندي براجنيش غونيسفاران ٦-٤ و٦-١ و٦-١.

اجلديد  مدربه  بقيادة  ميالن  إنتر  وجه 
أنطونيو كونتي إنذارا شديد اللهجة 
الثمانية  املواسم  بطل  ليوفنتوس، 
ضيفه  على  الكبير  بفوزه  املاضية، 
٤-صفر  ليتشي  الكبار  بني  العائد 
من  األولى  املرحلة  ختام  في  اإلثنني 

الدوري اإليطالي لكرة القدم.
حملة  بدأ  الذي  ليوفنتوس  وخالفا 
على  صعب  بفوز  لقبه  عن  الدفاع 
أداء  إنتر  قدم  ١-صفر،  بارما  مضيفه 
مباراة  أول  في  حماسيا  هجوميا 
ومدرب  العب  بقيادة  له  رسمية 
يوفنتوس السابق كونتي.ودفع كونتي 
بالوافدين اجلديدين البلجيكي روميلو 
فكانا  سينسي،  وستيفانو  لوكاو 
عند حسن ظنه بهزهما الشباك في 
«نيراتسوري». مع  رسمي  اختبار  أول 

األرجنتيني  املهاجم  غياب  وفي 
عن  بالرحيل  الراغب  إيكاردي  ماورو 
في  إنتر  أظهر  مياتسا»،  «جوسيبي 
منذ  ليتشي  ضد  له  مواجهة  أول 
خسر  حني   ٢٠١٢ الثاني/يناير  كانون 
األخير  بعدها  يهبط  أن  قبل  صفر-١ 
الى الدرجة الثانية ويعود هذا املوسم 
الى األولى، أنه عازم على جعل مهمة 
يوفنتوس صعبة للحفاظ على اللقب، 
أ»  لـ«سيري  بطال  التتويج  ومحاولة 
حقق  حني   ٢٠١٠ منذ  األولى  للمرة 
أوروبا  أبطال  (دوري  تاريخية  ثالثية 
البرتغالي  بقيادة  والكأس)  والدوري 
مباراة  الفريقان  مورينيو.وقدم  جوزيه 
مفتوحة منذ البداية كان إنتر األفضل 

تعداده  ناهز  جمهور  مبؤازرة  فيها 
كان  ليتشي  أن  إال  متفرج،  ألف   ٧٠
وبعد  املرتدة.  الهجمات  في  خطيرا 
الفاشلة، جنح  احملاوالت  من  سلسلة 
بهدف  الشباك  الى  الوصول  في  إنتر 
بروزوفيتش  مارسيلو  للكرواتي  رائع 
الذي أطلق الكرة التفافية من خارج 
العليا  اليسرى  الزاوية  الى  املنطقة 
(٢١). وسرعان ما أضاف الوافد اجلديد 
سينسي، املعار من ساسوولو، الهدف 
وتسديدة  فردي  مجهود  بعد  الثاني 
الى  املنطقة  مشارف  من  أرضية 
الزاوية اليمنى ملرمى احلارس البرازيلي 
األوروغوياني  من  متريرة  بعد  غابريال 
وبقيت   .(٢٤) فيتشينو  ماتياس 
نهاية  حتى  حالها  على  النتيجة 

العديدة  الفرص  رغم  األول  الشوط 
إلنتر الذي ظهر مهزوزا بعض الشيء 
لليتشي  سمح  ما  الثاني،  بداية  في 
السلوفيني  احلارس  مرمى  بتهديد 
من  أكثر  في  هاندانوفيتش  سمير 
مناسبة من دون أن ينجح في الوصول 
تدريجيا  جنح  إنتر  لكن  شباكه.  الى 
في العودة وفرض سيطرته مع فرص 
الى  ولوكاكو،  سينسي  عبر  باجلملة 
أن جنح األخير بهز الشباك حني تواجد 
مهاجم مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
ملتابعة  املناسب  املكان  في  السابق 
تصدى  بعدما  الشباك  في  الكرة 
الوتارو  األرجنتيني  لتسديدة  غابريال 
إنتر  مهمة  وأصبحت   .(٦٠) مارتينيز 
أسهل بعدما اضطر ليتشي إلكمال 

اللقاء بعشرة العبني بعد طرد البديل 
خطأ  إثر  فارياس  دييغو  البرازيلي 
مانحا   ،(٧٦) باريال  نيكولو  قاس على 
اللقاء  إنهاء  فرصة  األرض  أصحاب 
بهدف رابع مذهل ألنطونيو كاندريفا 
الذي أطلق كرة صاروخية من حوالى 
العليا  اليمنى  الزاوية  الى  مترا   ٣٥

ملرمى غابريال (٨٤).
ريال مدريد  نادي  أعلن  آخر  من جانب 
الكولومبي خاميس  أن العبه  اإلثنني 
ربلة  في  إلصابة  تعرض  رودريغيز 
الوليد  بلد  ضد  املباراة  خالل  الساق 
من  الثانية  املرحلة  ضمن  السبت 
الدوري اإلسباني لكرة القدم، من دون 
الدولي  وأصيب  غيابه.  فترة  حتديد 
الى  املوسم  هذا  العائد  الكولومبي 

إعارة  بعد  امللكي  النادي  صفوف 
األملاني،  ميونيخ  بايرن  مع  ملوسمني 
السبت  أقيمت  التي  املباراة  خالل 

برنابيو،  سانتياغو  ملعب  على 
ضيفه  مع  ريال  بتعادل  وانتهت 
الفرنسي  املدرب  واستبدل   .١-١
أوائل  خاميس  زيدان  الدين  زين 
الشوط الثاني، مؤكدا بعد املباراة 

انزعاج  الى  يعود  التبديل  هذا  أن 
بيان  الالعب.وفي  به  شعر  بدني 

اإلثنني، أفاد ريال أنه «بعد 
الفحوص التي أجريت 

خاميس  لالعب 
رودريغيز من قبل 
الطبي  اجلهاز 
مدريد،  ريال  في 
تشخيص  مت 
إصابة  (وجود) 
في  عضلية 
الساق  ربلة 
اليمنى».وأشار 
أنه  الى  النادي 
صل  ا سنو »

تقييم 
من  تعافيه»، 
يحدد  أن  دون 
الغياب  فترة 

لالعب  املتوقع 
البالغ من العمر 
لكن  عاما.   ٢٨
تقارير صحافية 
إسبانية، ومنها 

لصحيفة 

«آس»، أشارت الى أن الالعب سيغيب 
عن املباراة املقبلة لفريقه في املرحلة 
ضد  اإلسباني  الدوري  من  الثالثة 
األسبوع  نهاية  فياريال 
من  األول  (األحد  احلالي 
ومباراتي  أيلول/سبتمبر)، 
ضد  بالده  منتخب 
 ٧ في  وفنزويال  البرازيل 

و١١ منه.

املنافس  دكس،  بكني  أعلن 
لكرة  الصيني  بالدوري 
تعاقده  الثالثاء،  اليوم  السلة 
الالعب  لني،  جيرميي  مع 
األمريكي  الدوري  في  السابق 
للمحترفني. لكن الفريق الفائز 
مرات   ٣ الصيني  الدوري  بلقب 
التعاقد  مدة  عن  يكشف  لم 
املولود  األمريكي  الالعب  مع 
وأصبح  تايوان.  من  ألبوين 
في  للجماهير  ا  معشوقً لني 
في  تألقه  فترة  خالل  الصني 
حيث  األمريكي  السلة  دوري 
خليفة  عن  يبحثون  كانوا 
مينج.  ياو  املعتزل  للعمالق 
مؤخرًا،  بالبكاء  لني  وأجهش 
عشاقه  من  حلشد  يروي  وهو 
مدى املعاناة التي عاشها وهو 

يحاول إنقاذ مسيرته في دوري 
السلة األمريكي عقب تعرضه 
هددت   ٢٠١٧ في  إلصابة 

فاز  مرة  آخر  كانت  مسيرته. 
دوري  بلقب  دكس  بكني  فيها 

السلة الصيني في ٢٠١٥.

ــباني،  ــف تقرير صحفي إس كش
ــأة في  ــاء، عن مفاج ــس الثالث ام
ــع باريس  ــلونة م ــات برش مفاوض
سان جيرمان بشأن ضم البرازيلي 
ــيلفا. وأبرزت صحيفة  نيمار دا س
ــبانية، سر تواجد  «سبورت» اإلس
ــر التنفيذي  ــراو، املدي ــكار ج أوس
ــادي  ــد الن ــن وف ــلونة، ضم لبرش

ــس للتفاوض  ــي في باري الكتالون
ــم يحضر  ــم أنه ل ــار، رغ ــع نيم م
ــابقة مع مسؤولي  اجللسات الس

سان جيرمان.
ــو الوحيد  ــارت إلى أن جراو ه وأش
ــى إيريك  ــتمل عل ــي الوفد املش ف
أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة 
ــو مجلس  ــر بورداس عض وخافيي
اإلدارة، الذي لديه سلطة التوقيع 

على العقد. وأوضحت أنه في حالة 
ــى اتفاق خالل  ــل الطرفني إل توص
ــة قد تعلن  ــة، فإن الصفق اجللس
ــوم األربعاء. ــمي، الي ــكل رس بش

وسبق أن كشفت تقارير إسبانية 
ــيعرض على سان  أن برشلونة س
ــار مقابل ١٧٠  ــم نيم ــان ض جيرم
مليون يورو، على أن تسدد األموال 

خالل عامني.
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ــي، مهاجم  ــع كيليان مباب رف
راية  ــان،  ــان جيرم ــس س باري
التحدي رغم إصابته العضلية 
ــن املالعب  ــتبعده ع ــي س الت
ــر مبابي صورة  ألسابيع. ونش
له داخل حمام السباحة عبر 
حسابه الرسمي على «تويتر»، 
ــائل  ــكرا لكل رس وعلق: «ش
ــى حالتي، لقد  االطمئنان عل

ــفاء من  بدأت عملية االستش
ــي  ــة». وأضاف الفرنس اإلصاب
ــع للعودة في  ــاب: «أتطل الش
ــن ألكون في  ــرع وقت ممك أس

خدمة فريقي واملنتخب».
ــالل مباراة  ــب كيليان خ وأصي
ــد املاضي  ــاء األح ــوز مس تول
ــة اخللفية  ــزق في العضل بتم
للفخذ األيسر، سيغيب على 
ــرة تتراوح بني ٣ إلى ٤  إثرها فت

أسابيع.
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للفورموال  العالم  بطولة  في  املنافس  بول  ريد  قال 
١، إن ألكسندر ألبون سائق تورو روسو سيحل 
السباق  من  اعتبارا  جاسلي،  بيير  من  بدالً 
املوسم.  نهاية  وحتى  بلجيكا  في  القادم 
سبتمبر/ مطلع  بلجيكا،  سباق  وسيقام 

عطلة  بعد  جولة  أول  وهو  املقبل،  أيلول 
أغسطس/آب في الفورموال ١. وأوضح ريد 

موهوبني  سائقني   ٤ بوجود  الفريق  «يفخر  بيان  في  بول 
فيما  املقاعد  تبادل  وميكنهم  معه  بعقود  يرتبطون 
الفريق  «يستغل  روسو».ونوه  وتورو  بول  ريد  داخل  بينهم 
السباقات التسعة املتبقية لتقييم أداء ألكسندر حلسم 
اسم السائق الذي سيشكل ثنائيا مع ماكس في ٢٠٢٠». 
هذا  اآلن  أقيمت حتى   ١٢ من  فرستابن في سباقني  وفاز 
برصيد  العام  الترتيب  في  الثالث  املركز  ويحتل  املوسم، 
بينما عانى جاسلي وحصل على ٦٣ نقطة  ١٨١ نقطة، 

فقط.



ــى)  ــرت الظروف (نهاية عيس أجب
ــا  ــل آالف غيره ــت مث ــي نزح الت
ــد تنظيم داعش  ــالل احلرب ض خ
ــدداً للعيش مع  ــى العودة مج عل
ــم للنازحني  ــي مخي ــا ف أطفاله
ــا يزال  ــا م ــدت منزله ــا وج بعدم
ركاماً في املوصل التي حتررت قبل 

نحو عامني.
ورغم استعادة املوصل التي كانت 
ــش، منذ  ــم داع ــة لتنظي عاصم
نحو عامني ما زال عشرات اآلالف 
ــة الذين فروا إلى  من أهالي املدين
ــر قادرين على العودة  اخمليمات غي
إلى منازلهم. كثير من هؤالء مثل 
السيدة نهاية (٣٣ عاماً)، األرملة 
ــن العمل، أكدوا أنهم  العاطلة ع
ــد رؤيتهم الدمار الذي  صدموا عن

حلق مبناطقهم.
وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية 
ــل خيمة متهالكة في حر  من داخ
ــازر الواقع  ــي مخيم اخل الصيف ف
ــرق  ــتان إلى الش ــي إقليم كردس ف
من املوصل: «بقيتُ عدة أشهر في 

مخيم للنازحني».
ــذه األم لثماني فتيات:  وأضافت ه
ــي  ــي ف ــى بيت ــت إل ــا رَجع «عندم
ــرب املوصل)  ــة خزرج (في غ منطق

وجدتهُ مدمراً بالكامل».
ــودة إلى  ــررت للع ــت: «اضط وتابع
ــدر على  ــي ال أق ــازر، ألن ــم اخل مخي
دفع تكاليف إيجار منزل»، مشيرة 
ــم يؤمن  ــا في اخملي ــى أن «بقاءه إل
ــة  ــة غذائي ــا حص ــا وألطفاله له

شهرية».
ــيدة التي بدت  ــذه الس ــت ه وتابع
ــوداء:  ــا محاطتني بهالة س عيناه
ــا، لكنها  ــية هن نعيش حياة قاس

تدرك بأنه ما من خيار غير ذلك.
وما زال أكثر من ١٫٦ مليون نازح في 
عموم العراق، بينهم قرابة ٣٠٠ ألف 
من أهالي املوصل، وفقاً للمنظمة 
الدولية للهجرة. ويعيش الغالبية 
ــي مخيمات  ــى من هؤالء ف العظم
قدمتها منظمات إنسانية وتتوزع 
أغلبها في محافظة نينوى وكبرى 
مدنها املوصل، حيث تتوفر مدارس 

ــة  ــادات طبي ــب وعي ــز تدري ومراك
ــرة قدم  ــة ومالعب ك ومحال جتاري

وصالونات للحالقة .
ــرة للخدمات  ــر مناطق كثي وتفتق
ــي نينوى  ــاً ف ــية خصوص االساس
ــذي تعرضت له  ــار ال ــبب الدم بس

خالل احلرب ضد تنظيم داعش».
ــني (٢٦ عاماً)  ــزوان حس ــدر غ يتح
ــع غرب  ــنجار الواق ــاء س ــن قض م
املوصل واجتاحه تنظيم «داعش» 
ــنوات. وقد اضطهد  قبل خمس س
األقلية اإليزيدية التي تعيش هناك 
واتخذ من نسائها سبايا. هرب هذا 
الشاب مع عائلته قبل حترير بلدته 
ــيطرة املتطرفني عام ٢٠١٧.  من س
ليلجأ إلى مخيم اخلازر. إال أن مرض 
ــا ميلك من  ــره على بيع م ابنه أجب
ــياء بسيطة ليتمكن من إجراء  أش
ــه الصغير.  ــة البن ــة جراحي عملي
ــنجار على  ــاف: «عدت إلى س وأض
ــن األوضاع، لكني وجدت  أمل حتس

ــكن  بيتي مهدماً وغير صالح للس
ــاك». وتابع  ــات ضعيفة هن واخلدم
فيما جلس ابنه بني أحضانه، عند 
ــت ابني،  ــم: «بعدما عاجل خيمته

اضطررت للعودة إلى اخمليم».
وتساءل هذا الشاب وهو أب ألربعة 
ــل أن نبقى في  ــال: «هل يعق أطف
ــل، كأننا في  ــن دون عم ــم م مخي
ــنوات، نأكل  ــجن منذ ثالث س س
ــني أوضاعنا  وننام دون أمل بتحس

والعودة للديار؟».
ــاً  يومي ــة  عائل  ٢٥ ــو  نح ــادر  وتغ
منازلها املدمرة في نينوى للعودة 
النازحني  ــات  ــى مخيم إل ــدداً  مج
ــل، وفقاً  ــات أفض ــن خدم بحثاً ع
ــرة واملهجرين  ــرة الهج ــب دائ ملكت

ــي احملافظة. ويقول رئيس املكتب  ف
ــاهدنا على  ــماعيل: «ش خالد إس
ــهراً املاضية هجرة  ـــ١٨ ش مدار ال
ــية عودة إلى اخمليمات أو إلى  عكس

إقليم كردستان احملاذي لنينوى».
ــباب  ــؤول أن «أس ــذا املس ــرى ه وي
ــة،  مختلف ــي  العكس ــزوح  الن
ــا يتعلق  ــق، منها م ــاً للمناط وفق
باألوضاع األمنية أو الظروف املادية 
ــة دور  ــدم صالحي ــية أو ع واملعيش

العوائل املهدمة للسكن».
ــادت إلى  ــة ع ــف عائل ــو ٧٢ أل نح

محافظة نينوى منذ نهاية املعارك 
ــة عام  ــم داعش نهاي ــرد تنظي وط
ــى اجلانب  ــادوا إل ــرون ع ٢٠١٧. كثي
ــذي بقي  ــن املوصل ال ــرقي م الش
على حاله عند نهاية القتل ووجد 
السكان الذين عادوا احملال التجارية 
واملطاعم وأعادوا فتحها من جديد. 
ــس كذلك في املدينة  لكن األمر لي
ــة في غرب املوصل، حيث ما  القدمي
ــت تالل من األنقاض تقطع طرق  زال
ــع حتتها  ــازل مدمرة تقب ــزل من وتع
وبقايا صواريخ  ومتفجرات  قذائف 

وجثث متفسخة.
وتقول املنظمة الدولة للهجرة، إن 
ما يقرب من ٣٠ ألفاً من العائدين 

إلى املوصل يعيشون ظروفاً صعبة 
ــق باملنازل  ــار الذي حل ــبب الدم بس
واملدارس واملباني العامة، وهو العدد 

األكبر من أي مكان في العراق.
ــالت  العائ ــر  جتب ــك،  ذل كل  ــم  رغ
ــى حتمل كل  ــة عل الفقيرة اليائس

ذلك والعودة للعيش هناك.
بني هؤالء صبيحة جاسم، األرملة 
ــادت للعيش مع  ــي ع ــنة الت املس
ــا وأحفادها الثالثة في بيتهم  ابنه
ــبه كامل،  ــرض لدمار ش ــذي تع ال
ــع الكبير  ــي منطقة اجلام ويقع ف

وسط املدينة القدمية.
وتقول هذه السيدة (٦١ عاماً): «لم 
ــع إيجار  ــن مواصلة دف ــن م نتمك

البيت في أيسر املوصل».
ــا رغم  ــا إلى بيتن ــف: «عدن وتضي
ــكن لتعرضه  ــه غير صالح للس أن
ــا  ــه العلي ــار غرفت ــف وانهي لقص
ــاقط  ــه التي تتس ــقق جدران وتش

منها مياه األمطار في الشتاء».
ــة  بصعوب ــرك  تتح ــي  وه ــع  وتتاب
إال  ــة  حيل ــا  بيدن ــس  «لي ــة:  بالغ
ــر علينا  ــكن فيه البيت خط الس
ــه  ــطحه وجدران ــاوى س ــد يته وق
ــر عليها آثار  ــي تنتش املهدمة الت
وقالت بحسرة:  والذباب.  الرصاص 

«ما نعيشه ليس حياة».

   هناك العديد من املسارات املنطقية التي 
ــزاع نووي في  ــوب ن ــن أن تؤدي إلى نش ميك
ــط، أبرزها: االنتقام النووي،  ــرق األوس الش
ــتباقية  ــاد، الضربة االس ــرد النووي املض ال

النووية، أو خوض حرب نووية.
ــور لويس  ــذا هو ما خلُصَ إليه البروفيس ه
ــى  ــورةٍ عل ــةٍ منش ــي ورق ــز، ف ــه بيري ريني
ــات  للدراس ــادات  بيجن-س ــز  مرك ــع  موق
ــارات  «مس ــوان  عن ــت  حت ــتراتيجية  االس

إسرائيل احملتملة للحرب النووية» .
ــل على درجة  ــز، احلاص ــرافات بيري واستش
ــتون األمريكية  الدكتوراه من جامعة برنس
ــل؛ ألنه كان  ــرةٌ بالتأمُّ ــي عام ١٩٧١، جدي ف

ــروع دانيال (٢٠٠٣) الذي يهدف  ا ملش رئيسً
ــكله أي  ــم التهديد الذي قد تش إلى تقيي
ــرائيل،  ــط على إس ــرق األوس دولة في الش
ــارك في إعداده فريق رفيع املستوى من  وش

خبراء السياسة اخلارجية والعسكرية.
ــدِّم إلى أرييل  ــر- الذي قُ ــصَ ذلك التقري خلُ
ــني  ــترك ب ــاش مش ــع لنق ــارون، وخض ش
ــرائيل والواليات املتحدة والناتو- إلى أن  إس
ــيك لوجود إسرائيل سيكون  أي تهديدٍ وش
ــنها ائتالف من الدول  ناجتًا عن حربٍ قد يش

العربية أو إيران .
بالنظر إلى تداعيات نووي كوريا الشمالية 
ــرائيلي، يقول بيريز،  على الردع النووي اإلس
أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي 
ــوردو األمريكية: رمبا يكون قد  في جامعة ب
حان الوقت للنظر في التخلُّص التدريجي 
ــد»، وتركيز  مَّ ــووي املُتَعَ ــوض الن من «الغم
ــات  ــول تقييم ــرائيلي ح ــط اإلس التخطي

عقالنية العدو.
ــي الوقت  ــمالية، ف ــف: «كوريا الش ويضي
ــؤرة القلق العاملي  ــي على األقل، هي ب احلال
ــع ذلك، ما يزال  ــق باحلرب النووية. وم املتعل
ــوب  ــا ممكنًا لنش ــط موقعً ــرق األوس الش
ــتقبل، واستراتيجية  نزاع النووي في املس
ــال  ــذا االحتم ــع ه ــل م ــرائيل للتعام إس
ــم أن هاتني  ا. ورغ ــا دقيقً ــتدعي فحصً تس
الساحتني املتنائيتني منفصلتان جغرافيًا، 
ــى أن أحداث  ــز إل ــور بيري ــت البروفيس يلف
احلرب النووية احملتملة في كل منهما ميكن 

ا. أن تصبح مرتبطة، ويعزز بعضها بعضً
ر  وَّ تَصَ ــتخدامٍ مُ ــد التحليل أن أي اس ويؤك
لألسلحة النووية في شبه اجلزيرة الكورية 
ــز النووية في  ــيؤثر بالتأكيد على احلواف س
ــر  ــد أدنى، فإن أي كس ــن أخرى. وكح أماك
ــيا  ــد في آس ــل األم ــووي طوي ــر الن للحظ
ــيا،  ــرق آس ــمال ش (جنوب غرب وكذلك ش
ــدوث  ــة حل ــتان- املعرض ــا باكس إذا وضعن
ــبان) ميكن أن يعزز قابلية  انقالب- في احلس
االستخدام املفترض لألسلحة النووية في 

الشرق األوسط.
ــاملة  ــئلة الش ــرح الورقة بعض األس وتط
ــد، كيف قد  ــة: على وجه التحدي الضروري
ــكل أو بآخر في  ــرائيل نفسها بش جتد إس
ــتخدم  حرب نووية؟ وحتت أي ظروف قد تس

األسلحة النووية؟
ــل، قد تبدو أي  ــي الوقت احلالي، على األق ف
ــاس لها. ففي  مخاوف من هذا النوع ال أس
النهاية، تبقى إسرائيل هي الدولة النووية 

الوحيدة املفترضة في املنطقة.

ــل  ــة، مث ــران النووي ــات طه ــن طموح لك
ــن املرجح أن تنضم  ــاجن، لن تهدأ. وم بيوجني
ــنوات  ــادي النووي خالل الس ــى الن إيران إل
ــة املقبلة. عالوة على ذلك، حتى في  القليل
ــووي إقليمي،  ــة عدم وجود أي خصم ن حال
ــة أن جتد  ــكان الدولة اليهودي ــزال بإم ما ي
ــها مضطرة إلى االعتماد على الردع  نفس
ــض التهديدات البيولوجية  النووي ضد بع

و/ أو التقليدية الهائلة.

٤ سيناريوهات محتملة للحرب 
النووية

طرحت الورقة أربعة سيناريوهات محتملة 
ومتقاطعة «تغطي أساسيات» االستعداد 

النووي اإلسرائيلي:

(١) االنتقام النووي
ــنت دولة معادية، أو حتالف من الدول  إذا ش
ــرائيل، سترد  املعادية، ضربة نووية ضد إس
ــل أبيب بضربة نووية انتقامية. وإذا كانت  ت
ــكالً آخر من  ــن ش ــى تتضم ــة األول الضرب
ــة، مثل  ــلحة غير التقليدي ــكال األس أش

ــامل البيولوجية  ــار الش ــلحة الدم أس
ا تشن إسرائيل  ــديدة الفتك، رمبا أيضً ش
ا نوويًا. وسيعتمد هذا الرد إلى حد  هجومً
ــوبة  ــرائيل احملس كبير على توقعات إس
للعدوان الالحق، وكذلك على تقييماتها 

للحد من األضرار النسبية.
ــتمتص «فقط»  ــرائيل س ــت إس وإذا كان
ــن  ــال ميك ــا، ف ــا مكثفً ــا تقليديً هجومً
ــة إذا  ــووي، خاص ــام الن ــتبعاد االنتق اس

كان:
ــة  ــدول املعتدي ــة أو ال ــد أن الدول أ. يُعتَقَ
ــر  غي أو  و/  ــة  نووي ــلحة  بأس ــظ  حتتف

تقليدية.
أن  ــدون  يعتق ــرائيل  إس ــادة  ق وكان  ب. 

ــة وحدها ال  ــر النووي ــات االنتقام غي عملي
ميكن أن متنع إبادة الدولة اليهودية .

ــووي  الن ــام  االنتق ــتبعاد  اس ــن  ميك وال 
ا إال في الظروف التي تكون  اإلسرائيلي متامً
ــة تقليدية،  ــداءات الدولة املعادي فيها اعت
ــداف الصلبة (أي:  ــة فقط إلى األه وموجه
ــكرية  ــة العس ــى التحتي ــلحة والبن األس
اإلسرائيلية)، وليس الناعمة (أي: السكان 

املدنيني).
(٢) االنتقام النووي املضاد

إذا شعرت إسرائيل بأنها مضطرة الستباق 
ــلحة التقليدية،  عدوان دولة معادية باألس
ــتجابة الدولة (الدول) املستهدفة  فإن اس
ــوات تل أبيب  ــد كبير خط ــتحدد إلى ح س
ــأي حال من  ــإذا كان الرد نوويًا ب ــة. ف املقبل

ــي أن تتحول  ــيكون من املنطق األحوال، س
ــووي املضاد. وإذا  ــرائيل إلى االنتقام الن إس
ــلحة  ــدو ينطوي على أس ــام الع كان انتق
ــرائيل  ــعر إس ــامل أخرى، فقد تش دمار ش

باالضطرار إلى التصعيد.
ــرارات ذات الصلة على  ــد جميع الق وتعتم
أحكام إسرائيل املبكرة بشأن نوايا العدو، 
بة للحد من الضرر  وعلى احلسابات املصاحِ
األساسي. فإذا كان رد الدولة املعادية على 
ــتباقية يقتصر على  ــرائيل االس ضربة إس

ــداف  ــة لأله ــة املوجه ــات التقليدي الضرب
ــتبعد أن تنتقل الدولة  الصلبة، فمن املس

اليهودية إلى االنتقام النووي املضاد.
ــام العدو التقليدي  ــع ذلك، إذا كان انتق وم
ــكان  الس ــد  ض ــا  موجهً وكان   « ــامالً «ش
ــس فقط ضد  ــرائيليني، ولي ــني اإلس املدني
ــن  ــرائيلية، فل ــكرية اإلس ــداف العس األه
ــتبعاد االنتقام النووي  ــون باإلمكان اس يك

اإلسرائيلي املضاد .
ويبدو، في هذه احلالة، أن مثل هذا الرد املضاد 
ــتبعاده إال إذا كان انتقام الدولة  ال ميكن اس
ــع ضربة  ــبًا م ــدي متناس ــة التقلي املعادي
إسرائيل االستباقية، ويقتصر حصريًا على 
ا  ــرائيلية، ومقيدً األهداف العسكرية اإلس

ــكرية»  العس «للضرورة  القانونية  باحلدود 
ــكري)،  ــي قانون النزاع العس (حد مقنن ف
ــن  وميك ــة  واضح ــات  بضمان ــا  ومصحوبً

التحقق منها لعدم وجود نية للتصعيد.

ــعودية بامتالك  ــى أين وصل حلم الس     إل
قنبلة نووية؟

(٣) الضربة النووية االستباقية
ــالق أن تقرر  ــى اإلط ــن املنطقي عل ليس م
ــة.  ــة وقائي ــة نووي ــه ضرب ــرائيل توجي إس
ــد جتعل هذه  ــة ق ــا طارئ ــح أن ظروفً صحي

ا  الضربة منطقية، لكن من املستبعد متامً
أن تسمح إسرائيل لنفسها بالوصول إلى 

مثل هذه الظروف الرهيبة.
ــلحة النووية ذات  م األس ــتَخدَ ــا لم تُس وم
ــوٍ  ــى نح ــرى، عل ــة أو بأخ ــة، بطريق الصل
ــرب، فإن هذا النوع من  يتفق مع قوانني احل
ا خطيرًا  االستباق الشامل سيمثل انتهاكً
ــي. وحتى لو  ــكل خاص للقانون الدول بش
ــإن التأثير  ــاق، ف ــذا االتس ــن حتقيق ه أمك
ــي / السياسي على اجملتمع العاملي  النفس

سيكون شديد السوء وبعيد املدى.
ــع ضربة نووية  ــه ال ميكن توق ــذا يعني أن ه

إسرائيلية استباقية إال عندما: 
ــى  ــرائيل عل ــة إلس ــة معادي ــل دول أ: حتص

ــامل  ــلحة دمار ش ــلحة نووية و / أو أس أس
ــاق إبادة بالدولة  ــرى تكون قادرة على إحل أخ

اليهودية .
ــم  نواياه أن  ــداء  األع ــؤالء  ه ــن  يعل ب: 

العسكرية تكافئ قدراتهم.
ــطون  ــد أن هؤالء األعداء ينش ج: يُعتَقَ

لبدء «العد التنازلي» لإلطالق.
د: تعتقد إسرائيل أن إجراءاتها الوقائية 
غير النووية ال ميكن أن حتقق احلد األدنى 
ــتويات التي  ــح الضرر؛ أي: املس من كب
ــادي على الدولة  ــق مع احلفاظ امل تتس

واألمة.
٤. خوض حرب نووية

ــي  ــة ف ــلحة نووي ــتخدمت أس إذا اس
ــرائيل وأعدائها، سواء  صراع فعلي بني إس
بل عدو  ــن قِ ــل الدولة اليهودية أو م بَ من قِ
عربي/ إسالمي، ميكن أن تنشب حرب نووية 

على مستوى أو آخر.
ا طاملا: سيكون هذا صحيحً

ــرائيل لم  ــدو األولى ضد إس ــات الع أ: ضرب
ــل أبيب على توجيه ضربة  تدمر قدرة ت

نووية ثانية.
ــة ضد  ــدو االنتقامي ــات الع ب: عملي

التقليدية  اإلسرائيلية  الوقائية  اإلجراءات 
لم تؤد إلى تدمير قدرة تل أبيب على توجيه 

ضربة مضادة.
ــرائيلية التي  ــة اإلس ــات الوقائي ج: الضرب
ــر قدرات  ــلحة نووية لم تدم ــت أس تضمن

اخلصم لتوجيه ضربة نووية ثانية.
ــات  الضرب ــن  م ــرائيلي  اإلس ــام  االنتق د: 
ــم تؤدّ إلى تدمير  ــة األولى للعدو ل التقليدي
ــة نووية  ــه ضرب ــى توجي ــدو عل ــدرة الع ق

انتقامية مضادة .
ومن أجل تلبية متطلبات النجاة األساسية، 
ــرائيل اتخاذ خطوات فورية  يجب على إس

ــيناريوهني  وموثوقة لضمان احتمالية الس
(أ) و(ب) واستبعاد السينايوهني (ج) و(د).

ــدد الورقة البحثية  في جميع احلاالت، تش
على أن تظل استراتيجية إسرائيل وقواتها 
ــو الردع، وأال  ــة موجهة بالكامل نح النووي
ا نحو القتال الفعلي للحرب. مع  تتجه أبدً
ــع هذا في االعتبار، من احملتمل أن تكون  وض
ــل خطوات في  ــب قد اتخذت بالفع تل أبي
ــيناريوهات األساسية  هذا االجتاه.هذه الس
ــرائيل باحلاجة  ر إس كِّ ــة ينبغي أن تُذَ األربع
ــدة نووية  ــتراتيجية وعقي ــة إلى اس املاس
متماسكة. من بني أمور أخرى، تتطلب هذه 
ــة مقابلة  ــوة انتقامية ذات قيم ــة ق احلاج
تستهدف قوة االنتقام النووي املستهدف، 
تكون آمنة من ضربات العدو األولى، وقادرة 
في ذات الوقت على اختراق دفاعات نشطة 
ألي دولة معادية. هذه القدرة على االختراق 
ــة، ولتحقيقها  ــدر من األهمي لها ذات الق
ــل متقدمة  ــيتعني على تل أبيب أن تظ س
ــر التي تقوم  ــات التطوي ــى كافة عملي عل
بها الدفاعات اجلوية للدول املعادية. عاجالً 
ــتحتاج تل أبيب إلى النظر  ، س وليس آجالً
في وضع حد جزئي لسياستها التاريخية 
ــووي املتعمد».  ــة في «الغموض الن املتمثل
ــف النقاب عن «القنبلة» تدريجيًا،  وبكش
سيكون اخملططون اإلسرائيليون أكثر قدرة 
ــز مصداقية موقف الردع النووي  على تعزي
ــة الصغر.  ــه دويلتهم بالغ ــذي تتمتع ب ال
ومهما كان األمر بديهيًا، فإن مجرد امتالك 
ــردع  ــا ال ــح تلقائيً ــة ال مين ــوات النووي الق
ــاد عليه. ويردف  ــووي الذي ميكن االعتم الن
بيريز: في التخطيط النووي االستراتيجي، 
ا مكان متميز.  ــون للعقل دائمً يجب أن يك
ــجيع املعتدين احملتملني، سواء  ويجب تش
ــوا نوويني أم غير نوويني، على االعتقاد  أكان
ــالق  ــتعداد إلط ــا اس ــرائيل لديه ــأن إس ب
وأن  ــوبة،  ــة محس انتقامي ــة  نووي ــوات  ق
ــد هجمات الضربة  هذه القوات منيعة ض
ــب جعل  ــى ذلك، يج ــة إل ــى. باإلضاف األول
ــون أن تخترق القوات  ــداء يتوقع هؤالء األع
النووية اإلسرائيلية الصواريخ الباليستية 
ــرَت  والدفاعات اجلوية ذات الصلة التي نُشِ
ــرائيل  ــى ذلك أن إس ــب عل ــل . ويترت بالفع
ــتفيد إلى حد كبير من اإلعالن  ميكن أن تس
ــوط العريضة للمعلومات  عن بعض اخلط
ــتراتيجية ذات الصلة . وبدون عقيدة  االس
ــبقة وجيدة التخطيط،  استراتيجية مس

لن يكون لهذا اإلعالن أي معنى.

12 قضايا
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بوتني : االنفجار اِّـميت الذي وقع َّـ موقع عسكري َّـ شمال روسيا وتسبب َّـ ارتفاع مستوى 
اإلشعاع جاء نتيجة اختبار

الروسية  «بوريفيستنيك»  مدينة  شهدت 
في األسابع املاضية ما وُصف بانفجار روسيا 
وسائل  أثارت  احلني  ذلك  ومنذ  الغامض، 
اإلعالم تكهنات حول حقيقة االنفجار، وما 
ا  إن كانت روسيا قد اختبرت بالفعل صاروخً
«آمي  الكاتبتان  وتناقشت  ا.  جديدً نوويًا 
تقرير  في  سيليجمان»  و«الرا  ماكينون» 
بوليسي»  «فورين  مجلة  نشرته  مشترك 

حقيقة تلك األخبار.
الروسي  الرئيس  إن  األمريكية:  اجمللة  تقول 
خبراء  كان  شيء  على  أكد  بوتني  فالدميير 
األسلحة الدوليون يشتبهون فيه بالفعل: 
موقع  في  وقع  الذي  املميت  «االنفجار  أن 
في  وتسبب  روسيا  شمال  في  عسكري 
ارتفاع مستوى اإلشعاع جاء نتيجة اختبار 

ما وصفه بنظام أسلحة جديد واعد».
لم  الروسي  الزعيم  أن  إلى  اجمللة  وتشير 
الدليل  تتبع  ولكن  السالح،  اسم  يحدد 
أغسطس،  من  الثامن  اختبار  أن  إلى  يشير 
منذ  لإلشعاع  إطالق  أخطر  عن  املسؤول 
كان   ،٢٠١١ عام  النووية  فوكوشيما  كارثة 
 «Burevestnik  M٧٣٠» بصاروخ  ا  مرتبطً
الناتو  عليه  أطلق  ما  أو  (بوريفيستنيك) 
التي  النظرية  وهي   ،«Skyfall  ٩-SSC-X»
دميتري  بوتني،  باسم  املتحدث  تأكيد  عززها 
كان  «االختبار  إن  قال:  عندما  بيسكوف، 
نتيجة تطوير روسيا لصاروخ يعمل بالوقود 

النووي».

وجهة نظر مغايرة
وتلفت اجمللة إلى أن اجلميع ليسوا مقتنعني 
صاروخي  اختبار  نتيجة  كان  االنفجار  بأن 
خبير  كوفمان،  مايكل  عن  ونقلت  فاشل، 
إنه  قوله  إيه»  سي  «إن  منظمة  في  روسي 
ملفاعل  اختبارًا  بال شك  كونه  من  وبالرغم 
توجد  ال  أنه  إال  العسكري،  للتطبيق  نووي 
إن  اليقني  وجه  على  للقول  كافية  أدلة 

 .«Skyfall» االختبار كان لصاروخ
من  وافر  عدد  روسيا  «لدى  كوفمان:  وقال 
من  وقليل  اخملتلفة،  األسلحة  مشاريع 

ا  النووية اخملتلفة»، مضيفً الطاقة  مشاريع 
مشروع  في  لعنصر  يكون  قد  االختبار  أن 
النظر  بغض  أنه  اجمللة  وترى  آخر.  أسلحة 
عن سبب االنفجار، ما يزال خبراء احلد من 
متتلك  روسيا  أن  في  يشككون  التسلح 

 «Skyfall» املال والدراية الفنية جلعل صاروخ
حقيقة واقعة.

نائب  وليامز،  إيان  أن  إلى  اجمللة  وتشير 
مركز  في  الصاروخي  الدفاع  مشروع  مدير 
يعتقد  والدولية،  االستراتيجية  الدراسات 
ذات  في  اختبارات  بعدة  يقومون  الروس  أن 
الوقت للوقوف على ما ينجح منها، لكنه 

ا  ال يظن أن جميعها «سينجح»، متشككً
في قدرة موسكو على فهم طبيعة تطوير 

.«Skyfall» وإنتاج

محاولة إعادة روسيا العظمى

مجرد  هي  بوتني  تصريحات  أن  اجمللة  وترى 
تثبيت  إعادة  تستهدف  حملة  من  جزء 
العاملي،  املسرح  رئيس على  روسيا كالعب 
احلادثة  ارتباط  حقيقة  عن  النظر  بغض 
كروز  صاروخ   – اجلديد  بالسالح  بالفعل 
أن  موسكو  وتزعم  النووية  بالطاقة  يعمل 
العالم  أنحاء  جميع  في  الطيران  بإمكانه 
الدفاعات  وجتنب  أشهر  حتى  أو  أيام  لعدة 

الصاروخية األمريكية .
وتشير اجمللة إلى أن بوتني كشف النقاب في 
 ٢٠١٨ (آذار)  مارس  في  االحتاد  حالة  خطاب 
من  العديد  عن  الدولي  اجملتمع  صدم  الذي 
النووية  القدرة  ذات  القادم  اجليل  أسلحة 
التي زعم أنها ستجعل الدروع الصاروخية 
عرضه،  وخالل  القيمة».  «عدمية  األمريكية 
أظهر بوتني مقطع فيديو لصاروخ باليستي 
ا إلى  عابر للقارات يحلق حول األرض ، متجهً
األمريكية،  فلوريدا  لوالية  الغربي  الساحل 
في  اإلعالم  وسائل  سارعت  منطقة  وهي 
ذلك الوقت لإلشارة إلى قربها الشديد من 
منتجع الرئيس األمريكي دونالد ترامب «مار 

إيه الجو».
دولية،  إدانة  أثار  اخلطاب  «إن  اجمللة:  وتقول 
روسيا،  أنحاء  جميع  في  تردد  صداه  لكن 
الناخبني  مغازلة  إلى  بوتني  سعى  حيث 

بوعود بالسالح والزبدة».  
اخلطاب:  في  بوتني  قاله  ما  اجمللة  وتقتبس 
«أقول إلى أولئك الذين حاولوا في السنوات 
التسلح  سباق  تسريع  املاضية،  الـ١٥ 
والسعي للحصول على ميزة أحادية اجلانب 
غير  وعقوبات  قيودًا  وفرضوا  روسيا،  ضد 
الدولي  القانون  نظر  وجهة  من  قانونية 
حاولتم  ما  كل  أمتنا:  تنمية  كبح  بهدف 
حدث  قد  السياسة  هذه  خالل  من  منعه 
جماح  كبح  في  أحد  ينجح  ولم  بالفعل، 
لذا  لنا،  االستماع  يريد  أحد  ال  روسيا، 

فلينصت اجلميع اآلن».
التي  املذهلة  األسلحة  أن  إلى  اجمللة  وتنوه 
نوويا  طوربيدا  تتضمن  عنها  اإلعالن  مت 
وسالحا فائق السرعة بإمكانه السفر عدة 
واخلاصية  الصوت،  سرعة  أضعاف  مرات 
أنها  هي  األسلحة  تلك  في  املشتركة 
مصممة الختراق أنظمة الدفاع الصاروخي 
مخاوف  مكمن  إلى  تشير  وهي  األمريكية، 

روسيا الدفاعية .

وقال جيمس أكتون، املدير املشارك لبرنامج 
كارنيجي  مؤسسة  في  النووية  السياسة 
للسالم الدولي: «أعتقد أن الصورة الكبيرة 
الدفاع  أنظمة  تخشى  روسيا  أن  هي  هنا 

الصاروخي األمريكية».
وتقول اجمللة إن بوتني وعد منذ فترة طويلة 
املسرح  على  عظمى  كدولة  روسيا  بإعادة 
العاملي، الفتة إلى أنه وفي ظل عدم امتالك 
مياثل  سكان  وعدد  اقتصادية  لقوة  روسيا 
كالذي  دبلوماسي  نفوذ  أو  اجملاورة  الصني 
األسلحة  لعبت  املتحدة،  الواليات  لدى 
النووية الروسية دورًا كبيرًا في تصور الدولة 

ملا يعنيه أن تكون قوة عظمى.
كل  روسيا  لدى  يكن  لم  «إذا  وليامز:  وقال 
عسكري  ونظام  النووية  األسلحة  هذه 

متطور نسبيًا، فما الذي متلكه؟».
الصواريخ  اجمللة  تذكر  التقرير  ختام  وفي 
اجليش  لها  يستجيب  التي  اجلديدة 

األمريكي:

Skyfall (سقوط السماء) 
تسمية  هو   «Skyfall  ٩-SSC-X» صاروخ 
 M٧٣٠» روسيا  عليه  تطلق  لصاروخ  الناتو 
Burevestnik»، وقد وصف بوتني السالح بأنه 
صاروخ شبح يحلق على ارتفاع منخفض، 

وهو يشبه صاروخ توماهوك األمريكي.
Satan II (الشيطان ٢)

 ٢٠٠ وزنه  للقارات  عابر  باليستي  صاروخ 
ويبلغ مداه ١١٠٠٠ كيلومترًا، وتخطط  طن 
 «Sarmat  ٢٨-RS» عليه  تطلق  التي  روسيا 

.«٣٦M Voevoda-R» ليحل محل

AVANGARD (أفانغارد)
 – السرعة  مفرطة  نووية  قدرة  ذو  صاروخ 
الصوت  سرعة  أضعاف  خمسة  من  أكثر 
– كما يوصف أفانغارد بقدرته على املناورة 

حول دفاعات الصواريخ األمريكية.
Poseidon (بوسيدون) 

في فبراير (شباط) نشرت روسيا أول مقطع 
بوسيدون،  بصاروخ  اآلن  يسمى  ملا  فيديو 
استخدام  على  قادرة  روبوتية  غواصة  وهي 
للمرة  بوتني  وكشف  النووية،  األسلحة 
االولى عن عن تطور السالح اجلديد املرعب 
خالل خطاب حالة االحتاد لعام ٢٠١٨، مدعيًا 
أنه ميكن أن يتحرك بني القارات في «األعماق 
من  مرات  عدة  «أعلى  بسرعات  القصوى» 

سرعة الغواصات».
Dagger (اخلنجر) 

ا مبا أطلق عليه «كينجال»،  تباهى بوتني أيضً
والتي تعني «اخلنجر»، وهو صاروخ باليستي 
جوي ميكن أن يصل إلى سرعات تفوق سرعة 
احلربية  الرؤوس  إطالق  وميكنه  الصوت، 

النووية والتقليدية.

ــا يحني الوقت  ــف أنه عندم ويضي
ــن حائطه األحمر  لدفاع ترامب ع
ــوري) على طول  (لون احلزب اجلمه
ــيواجه  ــى، س العظم ــرات  البحي
ــر عواقب  مباش ــكل  الرئيس بش
ــون  البنتاج ــي  ف ــه  قيادت ــل  فش
ــق برفع قوة  ــذ وعده املوث في تنفي
األسطول البحري إلى ٣٥٥ سفينة 

(العدد احلالي ٢٩٠).
ــلفانيا العديد  ويصنع عمال بنس
ــة لصناعة  ــزاء الضروري ــن األج م
ــك األعمدة  ــي ذل ــا ف ــفن، مب الس
ــة  ــري وأنظم ــة إي ــة مدين املصنع
ــي مدينة  ــي تصنع ف ــد الت التبري
ــرة متنح البحرية  يورك، وفي كل م
ــون  ــدة، يك ــفينة جدي ا لس ــدً عق
ــدى هذه  ــه في إح ــس أو نائب الرئي
ــن الوظائف  ــآت ليتحدث ع املنش
ــن  ــود، لك ــتوفرها العق ــي س الت
ــك العقود،  ــة لم تصدر تل البحري
ــتطيع الرئيس إصدار  لذلك ال يس

تلك اإلعالنات.
ــه كان من  ــر إلى أن ــير التقري ويش
ــطول  األس ــع  يتوس أن  ــن  املمك
ــا، وما تزال  ــي فيالدلفي ــري ف البح
ــة حتى اآلن،  ــك اإلمكانية قائم تل
ــطول احلالي؛  ــر األس ــة عم وإلطال
يتعني على البحرية جتهيز حوالي 
١٠٠ مرسى إضافي للسفن خالل 
العقد القادم، فوق مساحة الرسوّ 

ا حلديث أحد املطلعني  احلالية، وفقً
على اخلطة.

ــيبيارد» القدرة  ــك «فيلي ش ومتتل
ــوُّ عائمة  ــواض رُسُ ــاء أح على بن
ــذا  ــض ه ــل تعوي ــن أج ــة م جاف
النقص. فلماذا ال يعلن ترامب عن 
ــة التحتية  ــيع البني خطة لتوس
ــة أثناء  ــة اجلاف ــة لألرصف البحري

وجوده في «فيلي شيبيارد»؟
ــة  والي أن  ــر  التقري ــح  ويوض
ــن تستفيد من إنشاء   ويسكونس
السفن البحرية بطريقتني، األولى 
وجود حوض لبناء وإصالح السفن 
في مارينيت، والتي توفر فرص عمل 
ــن  ــن والية ويسكونس ــي كل م ف

وشبه جزيرة ميتشيغان العليا.
ــن  ماري ــة  مجموع ــارك  وتش
ــي مناقصة برنامج  فايكانتيري ف
 ٢٠ ــى  عل ــول  للحص ــة  البحري
ــخ  صواري ذات  ــدة  جدي ــة  فرقاط
موجهة من طراز «FFG (X)»، لكن 
ــن أن تكون لها  ــة ال ميك السياس
ــفن،  ــة على تصميم الس األولوي
وبالتالي فإن العقد ليس مضمونًا 
أن يرسو على ضفاف بحيرة والية 
ــا ميكن أن  ــن، وأقل م ويسكونس
ــرار على  ــب هو اإلص ــه ترام يفعل
ــي  ــا ف ــة اخلط ــرع البحري أن تس
ــديدة البطء إلجناز  منافستها ش

التصميم.
ــركة مارين  ويوضح هيويت أن ش
ــل  ــدة بالفع ــري متعاق فايكانتي

ــعودية  مع اململكة العربية الس
ــفن حربية متعددة  لبناء أربع س
ــتزيد فرص العمل فى  املهام، وس
ــن؛ إذا متكنت  ــة ويسكونس والي
إدارة ترامب من إقناع السعوديني 
بزيادة طلباتهم أو ضم دول أخرى، 

مثل إسرائيل.
ــير الكاتب إلى أن من املثير  ويش
للدهشة احتالل والية ميشيغان 
املرتبة األدنى بني جميع الواليات 
ــى  عل ــات  املصروف ــبة  نس ــي  ف
ــاجت  ــن الن ــة م ــب الدفاعي اجلوان
ــي للوالية، ٤٧ من  احمللي اإلجمال
٥٠ في السنة املالية ٢٠١٧، بينما 
ــانة  ــابق ترس كانت تعد في الس

الدميقراطية.
ــاق الدفاعي مقابل كل  وبلغ اإلنف
شخص في والية ميشيغان خالل 
السنة نفسها ٣٨٦ دوالرًا، مقارنةً 

بـ١٥٥٤ دوالرًا في أوكالهوما.
ــوات اجلوية في  ــا قررت الق وعندم
ــام ٢٠١٧ أن ال تتمركز الطائرات  ع
ــي  ف  ٣٥A-F ــراز  ط ــن  م ــة  املقاتل
ــلفريدج اجلوية للحرس  قاعدة س
ــيغان، فقدت  ــي ميش ــي ف الوطن
ــهال لتحقيق العدالة  ــارًا س مس
ــع دوالرات صناعة الدفاع  في توزي

ــن أن يوجه  ــي الواليات، وميك ف
ــب البنتاجون لعكس هذا  ترام

القرار.
ــط  أن خط ــر  التقري ــف  ويضي
ــفينة  «س ــاء  إلنش ــة  البحري
ــطحية كبيرة غير مأهولة»  س
ــاء  إنش ــى  إل ــو  تدع ــدة،  جدي
سفينة ميكن بناؤها في إحدى 
ــرى،  ــرات الكب ــآت البحي منش
ــا يبدو  ــو م ــت، وه ــرب ديتروي ق
ــط بدافع  ــا إذا كان فق منطقيً

ــرى جتاهلها إلى  ــة ج ــاف والي إنص

حد كبير في عملية ترامب إلعادة 
البناء العسكري.

ــفن  ــة إلى بناء س ــا أن احلاج كم
ــدى البعيد في  ــابهة على امل مش
املستقبل، قد تبرر بناء مصنع لها 
ــوازي مع هذا البرنامج،  يعمل بالت
ــن الصعب على أحد  وقد يكون م
سكان أوهايو أن يقترح هذا األمر، 
لكن من املنصف اختيار مكان له 
ــيغان بجانب  ــاحل ميش على س

أوهايو.
ــس من  ــه لي ــر أن ــح التقري ويوض
ــز  التركي ــر  يقتص أن  ــروري  الض
ــلفانيا  وبنس ــيغان  ميش ــي  ف
ــن على وزارة الدفاع،  وويسكونس

ففي اآلونة األخيرة، جنح السيناتور 
ــن  م ــوري  (جمه ــر  جاردن ــوري  ك
كولورادو) في الضغط لنقل مكتب 
ــة  الداخلي ــوزارة  ب ــي  األراض إدارة 
ــن  ــط له إلى جراند جانكش اخملط
ــورادو، في خطوة بارعة  بوالية كول
ــرب إلى  ــني أق ــل البيروقراطي جلع
ــم  ينظمونه ــن  الذي ــني  املواطن
ــال  ــرض أن يخدموهم، وإرس ويفت
ــة حماية  ــن وكال ــزاء كبيرة م أج
ــيغان أو  البيئة إلى فلينت أو ميش
املواقع القريبة منها سوف يبعث 

بذات الرسالة.
ــول هيويت في ختام  رغم ذلك، يق
ــل البحرية املطلق  ــره إن فش تقري
ــة لتحقيق  ــة أوَّلي في تقدمي خط
ــالح البحرية  وعد الرئيس برفع س
ــا ينبغي  ــفينة هو م ــى ٣٥٥ س إل
ــام؛ إذ  ــب القائد الع ــر غض أن يثي
ــد للعمليات  ــيصل رئيس جدي س
ــد  ــد أن يج ــا، وال ب ــة قريبً البحري
ا من  ــخً ــس على مكتبه نس الرئي
ــا، ثم كرر  ــات التي وعد به اخلطاب
ــاء سالح  تعهده مرة أخرى، بإنش
ــفينة،  ــون من ٣٥٥ س ــة مك بحري
ــتهر  ــعار الذي اش إلى جانب الش
ــتون تشرشل باستخدامه،  وينس
مكتوبًا بقلم شاربي األسود الذي 
ــه  ــل ب ــتخدامه: «يُعمَ ــب اس يح

اليوم».

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

البحرية األمريكية قد تكون سالح ترامب الخفي للفوز في 2020

‚bËΩa@ÒÖÜ»nfl@ÚÓiäy@Â–ç@…iâc@ıb‰j€@ÚÌÖÏ»é€a@ÚÓiä»€a@Úÿ‹‡Ωa@…fl@7n„bÿÌbœ@ÂÌâbfl@Ú◊äë@pÜ”b»m

Ú˜–€a@è–„@o§@ÎÖaâÏ€Ï◊@Îc@äÌbíjflbÁ@ÏÓ„@paÏïc@›ÌÏzn€@¥ÌâÏË‡¶a@¡�ÅÎ@·Ëßbñ€@b„ÎåÌâc@Îc@êbéÿm@paÏïc@kéÿ€@¥Óüaä‘πÜ€a@fibfle@xâÜ‰m

ــن من دعم الرئيس باراك أوباما عام ٢٠١٢ إلى التصويت لصالح  ــلفانيا وويسكونس ــيغان وبنس كان من املفاجئ أن تنتقل واليات ميش
دونالد ترامب في عام ٢٠١٦، وكان لها دور حاسم في دخوله إلى البيت األبيض. ويبدو أن الواليات الثالثة ستلعب الدور ذاته فى االنتخابات 
ــت للكاتب هيو هيويت- الذي ال يرجح أن تلعب فلوريدا وأوهايو هذا  ــب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوس األمريكية عام ٢٠٢٠، بحس

ــب أصوات  ــا مييالن إلى اجلمهوريني. وتندرج آمال الدميقراطيني لكس ــدت نتائج التجديد النصفي في ٢٠١٨ أنهم ــدور؛ إذ أك ال
ــاير أو كولورادو، حتت نفس الفئة: «رمبا، لكنه  ــاس أو أريزونا لصاحلهم، وخطط اجلمهوريون لتحويل أصوات نيو هامبش تكس

ا»، كما يقول هيويت.دور البحرية األمريكية في دعم ترامب ليس أمرًا مرجحً
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بوتني

اوباما العاهل السعودي

كوفمان

وزير الدفاع الروسي

هل زيفت روسيا خرب االنفجار النووي «الغامض» األخري؟

ترامب



ــلة) للروائي  ــر القش ــي رواية (طائ ف
شاكر نوري الصادرة سنة ٢٠١٩ عن 
ــظ هيمنة املُتخيل  دار املؤلف، نالح
ــاحة  الفني على النص واحتل املس
األكبر منه، مع إبقاء فسحة صغيرة 
للحدث الرئيسي وهو مقتل البطل 
ــتوحاه الروائي من  ــر، والذي اس غدي
ــرحي عراقي  حادث مقتل ممثل مس
ــلحة  ــاب على يد مجموعة مس ش
مجهولة، متيز النص مبحوريته وعدم 
ــو ابعد من حدود  ــظيه إلى ما ه تش
ــة التي أراد لنا الكاتب أن نطل  الزاوي
ــي،  ــا على احلدث الرئيس من خالله
عبر مجموعة من الفنانني واملثقفني 
ــرحي، أستاذ جماليات،  (مخرج مس
ــرحية)  ــي، ممثلة مس ــام، صحف رس
ــى البطل (غدير) الذي كان  إضافة إل
ممثال وكاتبا مسرحيا، هذه اجملموعة 
النخبوية التي اختارها شاكر نوري 
ــن آرائه  ــا لإلفصاح ع ــز عليه تعك
ــهد العراقي  وأفكاره ونظرته للمش
 ،٢٠٠٣ ــي  األمريك ــالل  االحت ــد  بع
ــوداوية أحادية حتمل  فكانت رؤية س
ــة القائمة،  ــا من احلقيق جزءا مهم
جمعت كل هؤالء وفق نسق حكائي 
ــة الناضجة  ــد غلب عليه الرؤي واح

واللغة العالية ووعي قائم امتلكه 
ــم  ــاه محيطه ــة اجت الرواي ــال  أبط

االجتماعي العراقي.
ــا لتقنيات االرتداد  ــدأ الرواية وفق تب
الداخلي  ــترجاع  واالس واالستذكار 
حسب تصنيف جيرار جينت، حني 
ــة البطل غدير  ــوم (أصيل) حبيب تق
باستذكار املاضي واستحضاره من 
ــرح  ــدث املركزي وهو املس ــؤرة احل ب
ــبته مع  الذي كانت متثل على خش
ــنة خلت، ثم  ــل أربعني س ــر قب غدي
ــق حكائي  ــق الرواية وفق نس تنطل
ــوات (بوليفونية)  ــت متعدد األص ثاب
ــارد الضمني وهي أصيل  اعتمد الس
ــدث وتفاعلت مع  ــت احل ــي عاش الت
وقائعه ومعطياته احلسية واملادية، 
ومجموعة من الساردين الضمنيني 
ــوا مجموعة  ــن مثل ــني الذي الثانوي
ــة إلى صوت البطل  األصدقاء، إضاف
ــمات املهمة  ــن الس ــر، وهذه م غدي
ــاكر نوري  ــا أدب ش ــي يتمتع به الت
ــلوب  الذي غالبا ما يلجأ لهذا األس
ــر العامة  ــم األط ــي رس ــردي ف الس
لنصوصه الروائية، عبر زج مجموعة 
ــال الثانويني الذين يأخذون  من األبط
ــل في نصه بطريقة  دور البطل الظ

تكاملية لتعضيد فكرته.
ــلة رواية سلطت الضوء  طائر القش
ــى حقبة مهمة من تاريخ العراق  عل
ــن االحتالل  ــج ع ــا نت ــر، وم املعاص
ــى أدت إلى  ــن فوض ــي له م األمريك
ــة عن  ــة غريب ــاط حياتي ــور أمن ظه
ــه وقيمه  ــه وأعراف ــع مجتمع طبائ
ــر  ــه، غدي ــدادي من البغ ــص  وباألخ
ــرحي  ــاب اجلميل املثقف املس الش
ــه أراد أن  ــود محيط ــرر من قي املتح

يختط لنفسه منطا حياتيا مخالفا 
ــك بوضوح  ــوف، فانعكس ذل للمأل
على ملبسه ومظهره العام وأفكاره 
ــه االجتماعية، فأدى  ــه وعالئق وآرائ
ــى مقتله، وبذلك أراد الكاتب  ذلك إل
ــخصية اجلدلية  من خالل هذه الش
ــم األزلية  ــة املفاهي ــد صياغ أن يعي
العامة وإسقاطها على ارض الواقع 
ــر، اجلمال،  ــب، اخلي ــرى (احل ــرة أخ م
الفضيلة، السالم) متخذا من غدير 
ــاوي  نافذة لإلطاللة على واقع مأس
ــيء في تصويره  ــد بالغ بعض الش ق
تخيلة أطرت  ــة مُ ــع جانبي عبر وقائ

احلدث الرئيسي وهو مقتله.
أهم مرتكزات النص

ــخصية الروائية:- أحد  اسطرة الش
ــأ إليها  ــرد التي يلج ــاليب الس أس
ــخصية  الش ــي صناعة  ف ــي  الروائ
ــي  ه ــا  مالمحه ــم  ورس ــة  الروائي
ــخصية، وإضفاء طابع  اسطرة الش
ــى صفاتها وحراكها  ميثولوجيا عل
ونظرة اآلخرين إليها، وقد عمد شاكر 
ــة بطله غدير بهالة  نوري إلى إحاط
ــا جتاوزت  ــه كارزم ــطورية ومنح أس

القواعد الطبيعية واملتعارف عليها، 
ــطوري  ــي أس ــكل خيال ــه بش ميزت
ــخصية  عن أقرانه، وجعلت منه ش
ــد القارئ  متفردة ونادرة الوجود، لش
ــخصية وإضفاء طابع  إلى تلك الش
ــة والتشويق على نصه، عن  الدهش
طريق املبالغة في ردود أفعال الناس 
ــا اتضح ذلك في الكثير  اجتاهه، كم
ــأبني  من النصوص داخل الرواية وس

بعضا منها:
١- نص على لسان أستاذ اجلماليات 
ــة األعزاء إنني ال  يصفه (أيها الطلب
أتكلم عن أسطورة آتية من السماء 
ــه جميعكم  ــى تعرفون ــن فت بل ع
ــل وأيقونة بجماله  يعيش بيننا بط
ــم مليء  ــن قدري هائ ــه.. مؤم وجرأت
بحب الصوفيني.. على صدره فراشة 
ــعلته محاوال  ــل ش ــة يحم محنط
ــرد الظالم.. الكل خائف أن يصاب  ط
ن؟  ــد من يحمي مً الفتى بعني احلس
ــات فنجان  ــاحرات متنبئات قارئ س

وعاهرات....)
ــان صديقة الرسام  ٢- نص على لس
ــري: كيف يُنجب  ــاءلت في س (وتس
ــم رجال  ــي جماله ــون ف ــر عادي بش
ــل غدير؟ ثم أدركت  خارق اجلمال مث
إن اجلينات بعث سماوي من األعالي 

ال عالقة لها باألرض ...).
ــان حبيبته اصيل  ــص على لس ٣- ن
ــران (هل  ــه أطفال اجلي ــب في تخاط
ــيحدث؟ سيزوركم  تعلمون ماذا س
الفتى ذو الشعر الذهبي في بيوتكم 
ــرات  ــل املغام ــم أجم ــي لك ويحك
ــى  الدم ــم  لك ــدم  ويق ــص،  والقص
ــه غدير  ــرح، ان ــة على املس املتحرك
املالك احلارس ألحالمنا وطموحاتنا). 

ــي  الرئيس ــنت  امل ــق  راف ــرد:  امليتاس
ــوص جانبية توازت معه  للرواية نص
وعضدته هي اقرب للميتاسرد لكنها 
ــواءه العامة ولم  ــن أج ــم تخرج ع ل
ــياقه احلكائي املرسوم  تشذ عن س
ــاب اجملهول  له مثل (مخطوطة الش
التي تتحدث عن جتربته الشخصية 
مع إحدى اجلماعات املسلحة، قصة 
ــدي، مذكرات غدير املدونة  بنت املعي
ــوي والتي حتدثت عن  في هاتفه اخلل
ــوارع بغداد  ــه الليلية في ش جوالت
ــا  ــر عنه ــي عب ــه الت ــكاره وآرائ وأف
ــوت الرواية على  ــا احت ــابقا) كم س
ــتعارات  ــض االنزياحات مثل (اس بع
ــد  ــرحية، قصائ ــوص مس ــن نص م
ــماء  ــاهير، أس ــعرية، أقوال مش ش

أدباء وفالسفة).
ــا  ــص بأنه ــة الن ــزت لغ ــة: متي اللغ
ــتوى ذات طابع  نخبوية عالية املس
ــت عليها  ــرحي، طغ ــي مس خطاب
ــة  الطوبائي ــة  املاراثوني ــوارات  احل
واملفردات  الديالكتيكية  ــئلة  واألس
الشعرية واملسرحية الفخمة، كما 
ــن خلق تركيبة  ــتطاع الروائي م اس
ــخصية  ــني الش ــوازن ب ــة ت تواصلي

ــة، أي انضمام  ــة وبني الكلم الروائي
ــى الصورة واحلدث بطريقة  املفردة إل
ــك جليا  ــث جند ذل ــجمة، حي منس
ــتوحى  ــاهد التي اس في اغلب املش
ــن صورة املكان  ــب حواراتها م الكات
ورمزيته وبعده احلسي واجلمالي لدى 
املتحاورين (شارع الرشيد، القشلة، 
أبي نؤاس، شارع املكتبات، املسرح، 

كهرمانة، ساحة التحرير، دجلة).
ــمات  الس ــدى  إح ــص:  الن ــر  تدوي
ــلة هي عدم  ــر القش ــة لطائ املهم
ــق  للنس ــة  مركزي ــة  هرمي ــود  وج
ــمات  ــا وهذه من س ــي فيه احلكائ
ــاوزت  جت ــي  الت ــة،  احلديث ــة  الرواي
ــطية (بداية، عقدة،  القواعد األرس
ــل) وتداخلت فيها األزمنة، لذلك  ح
ــتطالة أفقية عبر  نالحظ وجود اس
تقنية التكرار وتدوير األفكار والرؤى 
ــاهد، إلثراء  ــات وبعض املش واألمني
النص والتذكير بقصديته، والتأكيد 
على الطابع التراجيدي الذي وشم 
ــة، والذي  ــام للرواي ــه الوجه الع في
يعكس الواقع العراقي احلالي بكل 
ــه وإرهاصاته من وجهة نظر  جتليات

غدير وأصدقائه.
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 العزمية واالصرار واملثابرة والثقة بالنفس، كلها 
ــة في أسباب النجاح. فاإلنسان  عوامل رئيس
الذي ميتلك هذه األسلحة الفكرية البد له أن 
ــه، وبالتالي ينال  ــب مرماه ويحقق أهداف يصي
ــاه، ويصل النقطة  ــراده ويحصل على مبتغ م
ــل ثقته، ومن  ــروم الوصول اليها، بكام التي ي
خاللها يحقق جناحاتٍ باهرة، وأهدافاً قد عجز 
غيره عن حتقيقها. وإذا وصل االنسان الى ذلك 
ــان  فكان االولى بنا أن نطلق عليه عبارة «انس
ــم» ونتخذه املثل االعلى في حياتنا وفي  عظي
ــتقبلنا، وميكن لنا أن نستفيد من جتربته  مس
ــير  ــي خطاها، ونس ــه الت ــو خطوات وأن نخط
ــار عليه، كي نحقق  ــي نفس االجتاه الذي س ف
اهدافنا ونصل الى طموحاتنا، كما فعل ذلك 
ــد نصبح عظماء،  ــم، وبالتالي ايضا ق العظي
ــرة، اذا ما  ــماء تنقش في صفحات الذاك واس
ــجل  ذكرت في أي محفل من احملافل، أو في س
التاريخ، سوف تنحني لها الهامات، وتطأطئ 
ــن كانوا ميتلكون كل  ــرؤوس. والعظماء الذي ال
ــوا طموحاتهم  ــائل، ومن ثم حقق هذه الوس
ــر جداً. ومن هؤالء  ــوا الى أهدافهم، كثي ووصل
سيغموند فرويد (١٨٨٦- ١٩٣٩) الذي صار فيما 
ــانية، ومفخرة من  ــد علماً من أعالم االنس بع
ــي،  مفاخر الطب، وخصوصاً التحليل النفس
ــس لهذا العلم في القرن التاسع  فهو املؤس
ــم مدارس  ــذا العل ــوم له ــح الي ــر، وأصب عش
ــي اوروبا  ــذروة، وخصوصا ف ــعة، بلغت ال واس
وامريكا وغيرها من الدول االخرى. يذكر بعض 
ــنة  ــيرته، أنه في س ــن كتبوا في س ــن الذي م
ــرة من حياة فرويد، ظهر كتابان عظيمان  مبك
ــك اجملتمعات  ــغ في تل ــر البال ــا االث كان لهم
آنذاك، هما «اصل االنواع» لدارون واآلخر كتاب 
ــوف والعالم االملان فنخر، وكان هذان  للفيلس
الكتابان قد غيرا حياة فرويد، وكان لهما االثر 
ــحذ همته كما  ــي تطوير فكره، وش ــغ ف البال
ــم الطبيعي أو  ــا العل ــد ذلك ومنه ــت بع كان
ــيني  الفيزياء، وهذان الكتابان يعتبران اساس
ــدى فرويد،  ــر والعلم ل ــذرة التفكي ــي زرع ب ف
ــة التحليل  ــل بالتالي الى وضع نظري ليحص

النفسي.
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قراءة / أحمد عواد الخزاعي

الحدث هو واقعة أو سلسلة من الوقائع اِّـجردة التي قد تمثل حقيقة راهنة أو تاريخية، لكن ال يمكن لهذا الحدث أن يأخذ مداه َّـ الذاكرة 
الجمعية اإلنسانية ما لم يؤطر بالتفاصيل التي أحاطت به وعملت على صياغته، أي السببية التي أدت إُّـ نشوئه وحركة األبطال ضمن 
حدوده، حسب توصيف جريالد برنس، وَّـ غياب التفاصيل الحقيقية والدقيقة عنها، يمكن للمتخيل أن يحل محلها وفق السياق العام 
للحدث الرئيسي، واِّـبني على استقراء الواقع واستخراج الكليات من الجزئيات والعكس، وهذا األمر ينعكس بصورة مهمة على الفن الروائي 

الذي يعتمد السرد اُِّـسهب والخوض َّـ التفاصيل كأساس له، كي تتضح الرؤية لدى القارئ..

حيدر حاشوش العقابي

البينة الجديدة / مها الحديثي
تصوير/ محمد العبودي

ــياحة  ــر الثقافة والس ــور وزي بحض
واآلثار الدكتور عبد األمير احلمداني، 
ــر  ــي مؤمت ــة ف ــاركت وزارة  الثقاف ش
انطالق منتدى بغداد اإلقليمي لتطوير 
اآلليات املؤسساتية للنهوض باملرأة 
ــاء األحد املاضي ٢٠١٩/٨/٢٥ في  مس
ــذي أقيم برعاية  ــيد ، وال فندق الرش
ــم  ــور بره ــة الدكت ــس اجلمهوري رئي
ــح وبدعم من بعثة األمم املتحدة  صال
ــي) ووكالة  ــراق (يونام ــاعدة الع ملس
ــاء  ــألمم املتحدة ورابطة النس املرأة ل

ــة،  وحضره  ــلم واحلري ــة للس الدولي
ــفراء في الهيئات  عدد كبير من الس
ــة  ــة واألجنبي ــية العربي الدبلوماس
والوفود اخلارجية وباحثات وناشطات 
لَّ احلفل  ــتهِ ــع اجملاالت.أُس ــي جمي ف
ــي  ــي العراق ــيد الوطن ــزف للنش بع
ــا الكلمات االفتتاحية الداعمة  تاله
ملنتدى بغداد للمشاركني التي أكدوا 
ــر الدعم  ــول إمكانية توفي ــا ح فيه
الكامل لتطوير اآلليات املؤسساتية 
ــي املنطقة العربية لضمان  للمرأة ف
ــي  ــوع االجتماع ــور الن ــاج منظ إدم
ــة واخلطط  ــات الوطني في السياس

ــتراتيجيات وامليزانيات العامة  واالس
ــوة  ــنَّ ق ــاء باعتباره ــني النس لتمك
ــية في اجملاالت القيادية وحل  أساس

ــلم  ــن والس ــق األم ــات وحتقي النزاع
الدائم والعدالة، وتعزيز مشاركتهن 
ــة  التنمي ــة  عملي ــي  ف ــة  الفاعل
ــتدامة. وجاءت مشاركة الوزارة  املس
من خالل تقدمي الدار العراقية لألزياء 
ــعب  ــوري ألطياف الش ــرض فلكل ع
ــه املتنوعة حمل  ــي ومكونات العراق
ــا قدمت لوحة  )، كم ــوان (لكِ انتِ عن
اخرى من فنونها التصويرية اجلمالية 
ــراث احلضاري  ــا الت ــتلهمت فيه اس
املشرق لوادي الرافدين حيث سحرت 
احلضور بجمال إبداعاتها وحملتهم 

إلى عالم الفرح والبهجة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة ايران  ــن جمهوري ــي  م ــد اعالم زار وف
ــي العالم وبريس  ــالمية ميثل قنات االس
ــني العربية  ــني باللغت ــي الناطقت تي ف
واالنكليزية دار املأمون للترجمة والنشر 
ــيد  ــى الوفد مبدير عام الدار الس .والتق
ــرى االتفاق على  ــاطع راجي حيث ج س
ــي  ــارات من االدب الفارس ترجمة مخت
ــى اللغة العربية اضافة الى  املعاصر ال
ــة وفنية  ــخصيات ادبي ــتضافة ش اس

ايرانية ومناقشة مقترح اقامة اسبوع 
ــال مدير  ــداد. وق ــي في بغ ــي ايران ثقاف
ــاء مع الوفد االعالمي  عام الدار ان اللق
ــعي دار املأمون  االيراني يندرج ضمن س
ــاون  التع ــز  لتعزي ــر  والنش ــة  للترجم
ــر  ــعوب والتحضي ــني الش ب ــي  الثقاف
ــتركة لالطالع  اتفاقيات مش ــع  لتوقي
ــكال البلدين  ــاري ل ــز احلض ــى املنج عل
ــيرا الى ان الدار ابدت استعدادها  .مش
ــن االدب االيراني  ــارات م ــة مخت لترجم

ــي  ــات الت ــات والتعليم ــا لالتفاقي وفق
ــدات الدولية  في  ــا املعاه نصت عليه
ــر والتأليف. مجال ضمان حقوق النش
ــد اإليراني  ــس الوف ــه عبر رئي من جهت
السيد محمود خداقليبورعن  سعادته 
ــن اتفاق ثقافي  ــفر عنه اللقاء م مبا أس
ــعبني الصديقني  يعزز العالقة بني الش
في العراق وايران كما أعرب عن إعجابه 
ــي تنوعت بني االدب  ــدرات الدار الت باص

والفنون والنقد والعلوم الصرفة.

البينة اجلديدة / ياسمني خضر حمود
ــؤون الثقافية العامة وضمن سلسلة التراث الشعبي    صدر عن دار الش
ــوم (التراث البغدادي بني العصر العباسي والعهد امللكي)  الكتاب املوس
ــي مقدمته، أن احلفاظ  ــب القانوني طارق حرب اجلزء األول. وجاء ف للكات
ــق ذاتها  ــعى لتحقي ــعوب التي تس ــية للش ــى التراث ضرورة أساس عل
احلضاري، واثبات هويتها في ماضيها وحاضرها ، وقد سلط الضوء على 
ــفة، املدارس الفقهية،  ــع متنوعة منها  (املرأة، التصوف، الفلس مواضي
ــان املذاهب ممن عاش في بغداد وكذلك  ــيقى والغناء، أصحاب األدي املوس
ــن وغيرها) وصدر  ــواق وامله ــة والرياضة واخلانات واحملالت واألس الصحاف

اجلزء األول للكتاب بواقع  ٥١٢ صفحة من القطع املتوسط.

إيمان هاشم

هناك شاب بعمر األمس، توهم ذات حقيقة 
ــيغير قوانني  ــيكبر اليوم فجأة، س بأنه س
الزمان، سيحول األرقام في ساعته الزهرية 
ــف؟!!! نعم  ــف. نصف توق ــى نصف توق إل
ــاذا قلت؟ زهرية؟ ضحكة  نصف توقف، وم
ــم الضبابية.. نعم  صفراء تغلف مالمحك
ــاب؟! أفكاركم،  ــاعته زهرية وإن كان ش س
ــم  ــت منك ــتهلكة، جعل ــم املس أفكارك
ــث دقيقة،  ــة منذ ثل ــام مخزن ــوات طع عب
ــني بل يعني  ــث هنا ال يعني غمضة ع الثل
ثلث دزينة، ثلث كون، ثلث أشياء لن تدركوا 
ما هي. املهم: ستتهكمون عليّ أعلم ومن 
منكم لن يفعل ذلك، جئتم إلى هذه احلياة 

لتأكلوا شيئني الطعام واآلخرين، بطونكم 
ــا ذكريات  ــم ملؤه ــذب، وعقولك ــا ك ملؤه
ــاكني تقفون على شرفات الال  مزيفة، مس
ــعادة، تضحكون ثم تدمدمون أغان دون  س
ــوت عقارب  ــك. تك. تك. تك، ص ــن! تك. ت حل
أنفسكم بدأت تعلو تدريجياً، لكن لمَ كل 
هذا الضجيج؟ أنتم لن توقفوا شيئاً هو من 
ــا.. أنا مختلف  ــاس متوقف، لكنني أن األس
ــتطيع أن أوقف الوقت بكبسة  عنكم، أس
جرح، ألن تشعر باأللم؟ األلم؟ ممَ من الوقت؟ 
من اجلرح، أم منكم؟قبل أن تشيخ ساعتي 
ــي أهدتني اياها حبيبة الغد، كنتُ أنوح  الت
ــة تلو األخرى، كنت أعض نبضات قلبي  ليل
ــنان الكبت والعنفوان والكبرياء الذي  بأس
ــة عندما  ــن الكهول ــي اياه في س ورثتمون

ــدو، أمي تكرر  ــالً أو هكذا كنتُ أب كنتُ طف
دائماً كنت أجمل أطفال احلي بأكمله، احلي 
بالنسبة إليها كان غرفة كبيرة تتوسطها 
ــوح كأنها جنمة،  ــرآة صغيرة، من بعيد تل م
ــبة إليَّ جنمة مضيئة،  حسناً كانت بالنس
ــة الهزلية  ــببها لم أمضِ تلك املرحل وبس
ــرت، أخبرتني  ــا كب ــد، عندم ــل وحي كطف
ــرأة بلحظة  ــر تلك امل ــي كس ــي أن أب والدت
فقر، سألتها: ما هو الفقر؟ قالت: أن تبقى 
ــرتُ دون أن أعلم متى  ــة دون مرآة .. كب الغرف
بالتحديد، لكنني كنتُ أشعر بأنني كذلك 
ــبب ارتفاع طولي،  في كل ثانية، ليس بس
ــى ذقني، كنتُ  ــبب ظهور الزغب عل وال بس
ــي، من كل  ــن كل انحناءة ألب ــرف ذلك م أع
ــذاب على محيا أمي،  ــط من خطوط الع خ

ــك بي والدي  ، يوم أمس ــي كبرتُ علمتُ أنن
ــاعدني دون كالم.دمعة  ــم قائالً: س ذات حل
على وسادتي املمتلئة باألهداف العظيمة، 
ــة التي قررت أن أخوض  واحلكايات البطولي
ــاح اخلير يا  ــا أكبر أكثر، صب ــا عندم غماره
ــي، أمي مضت  ــي. أبي. أب ــعيد؟ أب أبي الس
ــي؟ قالت:  ــن ذهب أب ــاعة على نومي أي س
ــيصلحها؟  ــب ليصلح املرآة؟ وكيف س ذه
ــيئاً آخر عوضا عنها. ــر ش قالت: سيكس

ــكان خالٍ  ــه.. امل ــت: ما هو؟ قالت: نفس قل
من أبي الغرفة أصبحت أضيق من ذي قبل، 
ــة القريبة هو  ــاكن في الزاوي ظل أمي الس
ــع مع  ــاحة الوحيدة التي كانت تتس املس
ــا كال بل مع كل نفس  كل خطوة تخطوه
تستنشقه، دمعة أخرى هذه املرة في نهار 

ــي جتلس  ــاعات، أم ــل امتد خلمس س طوي
ــألت: متى  قرب فرن اخلبز، اقتربت منها وس
ــك؟ قلت: كي  ــت: لمَ تود ذل ــر أكثر؟قال أكب
ــم عانقتني  ــمت ث ــكِ اخلبز، ابتس ــع ل أصن
عناقا استمر مدة خمس ساعات بتوقيتي 
ــه كان يعني  ــا هي فأظن ــا بتوقيته أنا، أم
ــتقبلية  عمراً كامالً.أمي وأنا واحلبيبة املس
سنكون أسرة سعيدة، كيف ذلك؟ أنت في 
حد ذاتك شاب بائس؟ سأوقف الوقت عند 
ــنوات ضوئية، وسأهدي  أمي لزمن ميتد لس
ساعتي الزهرية لهذه احلبيبة املستقبلية، 
وسأعيش أنا دون حساب اللحظات احلزينة، 
ــا أضحكتهم  ــة رمبا ألنه ــمونها حزين تس
ــا.. أولم أقل لكم منذ  كثيراً.غريب أنت أيه

البدء أنني شاب بعمر األمس.

طيف يجهر بقامته

سنبلة في مكان قدمي

تريح احالمي التمني املسكوبة في اناء,

هذا العالم الرذاذ  ال يشبع جوعي

ال يشبع حنني الوردة البيضاء التي في فمي

كل شيء يحتفل اآلن بحلمه

وانا احتفل بغيابي  

فانا بالكاد احتمل هذا التكاثر في فمي 

وارعى ذباب االحالم الرتيبة

عمري يسافر واحد واحد

بقطار الوحشة االولى....

عمري القدمي

عمري اجلديد

عمري الذي ال عمر له...

فالوقت تأخر عني كثيرا

وموج املآذن ما عاد  يرسل صباه

لي او يدون التسابيح السرية

انا البحر الذي ال طائل منه

انا غربة االقداح وتناثر شمس الرحيل

انا الغروب يدعوني له كل حلظة

ال أحيك امضائي

على جرح يسبقني لقيامته

تعلمت من احلب كيف اكون نقيا

وكيف اذا ما تأخر الفرح عني

ادخله اعماقي واترجح بعامله املضنى..

قلت عامله املضنى

فاانا دائما اعيش بقلبي

واطير  كل يوم بريشة رئتي

@RPQY@‚b«@Ô‡Ó‹”�a@ÖaÜÃi@ÙÜn‰fl@÷˝�„a@ä∑˚fl@ø@⁄âbím@Úœb‘r€a

@paâbn´@Ú∫äm@Û‹«@Ô„aäÌg@Ôfl˝«g@ÜœÎ@…fl@’–nm@ÊÏfldΩa@âaÖ
ÚÓiä»€a@µg@äïb»Ωa@Ôçâb–€a@lÖ˛a@Âfl

ÖaÜÃj€a@ta6€a
Ôÿ‹Ωa@ÜË»€aÎ@Ôçbj»€a@äñ»€a@¥i

إصدارقصيدة 
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شاكر نوري



الفنانة التشكيلية أشواق طالب تنشر شجونها المتوارية في حوار مع (                      ):

@Êb‰–€a@·Áãäic@Âÿ€@Â–‹€@Ôé–„@ÙÏÁÎ@ÔiäíflÎ@Ô–Ãí€@¥„b‰–€a@Âfl@7rÿ€bi@päqdm
lbjí€a@ÙÜn‰fl@ø@�a7r◊@?»vë@à€a@CÔ‹«@‚bçÎD@‚bçä€aÎ@CÂéy@’ˆbœD@7jÿ€a

* عرفينا عن هويتك؟
ــواق طالب العبادي خريجة جامعة  ـ أش
ــم  ــاد قس ــة اإلدارة واالقتص ــداد كلي بغ
ــلي ١٢ على الدفعة،  ــبة، تسلس احملاس
ــن التعني فال  ــام ٢٠١٣ أبحث ع ــذ ع ومن
جدوى كباقي الشباب، أسكن في منزل 
ــراً مع  ــني مت ــع ال يتعدى اخلمس متواض
ــي مدينة الصدر حي  أمي وعائلة أخي ف

األكراد، وأعتز بهذا املكان وأحمد اهللا.
ــة كبيرة،  ــع وعائل ــت صغير متواض * بي
ــا  خصوصيته ــا  له ــعبية  ش ــة  ومدين
ــال وصخب، ألم يؤثر فيكِ هذا اجلو  وأطف

في الدراسة والرسم؟
ـ ال أخفي عليك ان الظروف صعبة على 
ــط  ــة في وس فتاة تعمل بالفن والدراس
شعبي له عاداته وتقاليده التي تتقاطع 
ــي لوحاتي  ــرأة، أنا أخف ــع الفن عند امل م
ــاط  حتت العباءة عندما يكون عندي نش

فني او مشاركة في معرض، إلحساسي 
ــاعر الناس  ــعور مركب، احتراما ملش بش
ــن االنتقاد من جهة  من جهة، واخلوف م
ــن  ــر م ــت أكب ــن اإلرادة كان ــرى، ولك أخ
ــي كثيرا  ــاهمت والدت ــدي، وقد س التح
ــرت لي  ــات، فقد وف ــل التحدي ــي تذلي ف
ــتلزمات الدراسة والفن رغم  جميع مس
ــدم معرفتها  ــات املتواضعة وع اإلمكاني
ــر من  ــي الكثي ــم، منحتن ــن والعل بالف
ــان، واحلضن  ــادة األم العطاء وكانت وس
ــي ومصباحي  ــئ وقيثارتي في حزن الداف

في عتمتي.
ــبب لك  * الزي «العباءة واحلجاب» هل س

إحراجا في الوسط الفني واجلامعي؟
ــد إحراجا  ــي لم أج ــط الفن ــي الوس ـ ف
ــادة، لكن  ــس كانت هناك إش بل بالعك
ــتي  ــبب لي إحراجا في بداية دراس ما س
ــدات الفكرية  ــبب املعتق اجلامعية، بس

ــاتذة، وعدم  ــة واألس ــض الطلب عند بع
وجود فتاة ترتدي احلجاب والعباءة، على 
احتمال ان أكون معقدة وغير اجتماعية، 
ــت ان اثبت  ــام حاول ــرور األي ــع م لكن م
العكس من خالل العالقات الطيبة وإبداء 
املساعدة في تقدمي احملاضرات واالندماج 
ــكل طبيعي واكسر كل  مع اجلميع بش
ــياقات املتهالكة، ورسخت معتقد  الس
ان احلجاب والعباءة لم يكونا يوما حاجزا 

عن الفن والعلم.

ــرت وأين  ــة ومبن تأث ــك الفني ــا بدايات * م
جتدين نفسك؟

ــغفي  ــرت بالكثير من الفنانني لش ـ تأث
ومشربي وهوى نفسي للفن, لكن أبرزهم 
ــام  ــن» والرس الفنان الكبير «فائق حس
ــجعني كثيرا  ــذي ش ــي» ال ــام عل «وس
ــي البنوك, واليوم  ــباب ف في منتدى الش
ــم في  ــة بفن الرس ــي فنان وجدت نفس
ــلة  ــف املتجول الثقافي في القش املتح
ــاحة دائمة  في املتنبي الذي وفر لي مس
لعرض أعمالي، واهتمام القائمني الكبير 
ــم طراد، واترك  ــتاذ هاش بنا أبرزهم األس
ــط الفني  ــتوى الفني للوس تقييم املس

ولزمالئي ممن عملت معهم..
ــرا وعرض عليك  ــة تركت عندك أث * لوح

سعر لبيعها؟
ـ اعشق كل لوحاتي ألنها ولدت من جهد 
ــتطيع إعادة  وحتد, نعم أبيعها كوني اس
ــال لوحة  ــن األول، مث ــمها وأفضل م رس
وظفت فيها نصا بصريا حضاريا وكانت 
قريبة إلى نفسي بعتها ورسمت أفضل 
ــخصي  ــر اثر في معرض الش منها وأكث

األخير في املتحف املتجول الثقافي.
ــي معارض في  ــاركات ف * هل لديك مش

بغداد واحملافظات وخارج العراق؟

ــد  ــدي العدي ــم ل ـ نع
ــي وزارة الثقافة  ــاركات أبرزها ف من املش
ــع  جلمي ــتجيب  واس ــرة  كثي ــارض  ومع
ــذر دائما عن  ــل بغداد، اعت الدعوات داخ
دعوات احملافظات وخارج العراق ألسباب 
ــت  ــي الوق ــا ف ــال لذكره ــدة ال مج عدي

احلاضر.
* ما طموحك؟

ــون ظروفي أفضل مما  ــت أمتنى أن تك ـ كن
علية اآلن رغم أني احمد اهللا كثيرا على 
ــدم خدمة أكثر للمواطن  ما أنا عليه ألق
ــم، كوني  ــالل الفن والعل ــن من خ والوط
ــا كبيرا، ال  ــك طموحا ومكتنزا فني امتل
ــة الفن  ــن بنظري ــهرة وال أؤم ــب الش أح
ــع وكنت أمتنى  ــن للمجتم ــن بل الف للف
ــي  ــم اجملان ــة للتعلي ــس مدرس أن أؤس
ــهداء والفقراء  ــن والعلم ألبناء الش للف

والعوائل املتعففة ومن اهللا التوفيق.

السرية الذاتية:
أشواق طالب عبادي، خريجة كلية اإلدارة 
واالقتصاد /جامعه بغداد قسم احملاسبة 
ــم منذ الطفولة بدأت  موهبتي هي الرس
ــد  ــي بع ــكل فعل ــم بش ــة الرس ممارس
ــرت على  ــنة ٢٠١٦ ظه ــي وفي س تخرج
الساحة الفنية وشاركت بعدة معارض 
كان اول مشاركة لي في مديرية الشباب 
ــى  ــي ال ــة مت انضمام ــة الرصاف والرياض
ــول الثقافي في  ــة املتحف املتج منظم
القشلة التراثية سنة ٢٠١٨ حيث اشاد 
ــف املتجول  ــي كادر ومدير املتح بلوحات
ــم مفخرة لي  ــت كلماته ــي كان الثقاف
ــاءة على اإلطالق  لم أجد اي انتقاد او إس
ــارت لي  ــي ربتني واخت ــي الت ــكرا ألم ش
ــكرا لصحيفتكم  هذا الزى األصيل، وش
ــدة) ولكل من وقف  ــراء (البينة اجلدي الغ

معي.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  
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حاورها / ستار الجودة

@Úœb‘r€a@ÒâaãÎ@ø@bÁãäic@pb◊âbíΩa@Âfl@ÜÌÜ»€a@Ü€
@›ÅaÖ@paÏ«Ü€a@…Ó‡¶@kÓvnçcÎ@Ò7r◊@ûâb»flÎ
@xâbÅÎ@pbƒœb0a@paÏ«Ö@Â«@�b‡ˆaÖ@âàn«c@LÖaÜÃi

ÒÜÌÜ«@lbjç˛@÷aä»€a

ــا في نهاية النفق، إلى أن جاءت الفرصة ليتحول  ــم حبيس مخيلتها وجوارحها، كبرت وكبر معها احللم، وظل بصيص األمل وهاج ــل الرس ظ
البصيص الى مصباح يكسر عتمة الظالم وميأل الطريق شعاعاً، كانت تخفي لوحاتها الفنية حتت عباءتها فجلبابها احملتشم ال 
ينسجم مع الفن في نظر الكثير من أهل مدينتها، عانت اإلحراج في سنوات دراستها اجلامعية، فالكل ينظر لها حالة نسوية 
غريبة، استطاعت وسط هذا التحدي أن تغير النظرة التقليدية السائدة في اجملتمع واحلكم على املظهر، حققت النجاح بالعلم 
ــكيلية واخلريجة اجلامعية واحدة من الفنانات التي راهنت عبر خطاباتها  ــواق طالب» الفنانة التش ــبت رضا واحترام اجلميع، «أش والفن وكس

البصرية وشجونها املتوارية على دميومة احلياة وحتدي الصعاب، نسجت من رحم املعاناة وقلة املوارد جناحها وإبداعها العلمي في هامش 
مرافئ مدينة شعبية صاخبة بالضجيج..

متابعة / البينة اجلديدة
ــا وتوكيل  ــة انتحاره بعد قص
ــي  الت ــي  الكويت ــر  البليوني

ــت  ــا ضج به

ــل االجتماعي،  ــع التواص مواق
ــة حليمة بولند  عادت االعالمي
ــال  ــل والق ــدل والقي ــارة اجل الث
ــابقة من خالل  في الفترة الس
رسالة قاسية موجهة جملهول.
ونشرت صورة لها عبر حسابها 
ــات  ــناب ش ــق س ــى تطبي عل
ترددت  وكتبت عليها: «لكنني 
قليال اانتقم أم أصفح؟ واخيرا 
قلت احلل». واضافت «قلت في 
ــح يتاح في  ــي ان الصف نفس
ــام فال  ــا االنتق ــرة ام كل م
يتاح اال مرة واحدة، وهذه 
ــا  ــك ال تدعه ــي مرت ه
ايديك». ــن  م ــت  تفل
ــون  املتابع ــل  تفاع
ــكل واسع مع  بش
كلماتها والتهديد 
باالنتقام،  املباشر 
ــرح ما  ــن دون ش م
ــكل  بش ــده  تقص
ــا. ملتابعيه ــح  واض
اثارت  ــة  وكانت حليم
ــع  مبقط ــعاً  واس ــدالً  ج
ــه  ــن خالل ــرت م ــو عب فيدي
ــخطها وغضبها من  عن س
ــا، وعلقت عبر  احلاصل معه
صفحتها: «شنو هذا، شنو 
ــائعات وكالم،  ها القذارة، ش

وحتس من قوة الكذبة».

@fiÜ¶a@7rm@Ü‰€Ïi@Ú‡Ó‹y
ÜÌÜ¶a@bÁâaä‘iالبينة اجلديدة / اسامة حسني

برعاية وزير الثقافة والسياحة واآلثار، وحضور 
كل من محافظ صالح الدين وممثلي احملافظة 
ــواب العراقي، ونقيب الفنانني  في مجلس الن
ــن الدكتور  ــر م ــراف مباش ــني، وباش العراقي
احمد حسن موسى مدير عام دائرة السينما 
ــائل االعالم  ــرح، وبحضور مختلف وس واملس
العراقية والعربية، بعد النجاح الذي حققته 
ــاء، كان  ــرة الفيح ــل وليالي البص ــي باب ليال
ــن يوم االحد  ــع ليالي صالح الدي ــا موعد م لن
ــل بغداد  ــث امتزج لي ــي ٢٠١٩/٨/٢٥ حي املاض
مع ليلة صالح الدين، وبحضور جمهور غفير 
ــذه الليلة عرض  ــواق للفن، حيث تظمنت ه ت
ــن جامعة صالح  ــر وفلم ع ــرحية تصفي مس
ــزة التي  ــة املمي ــة الفلكلوري ــن، والدبك الدي
ــر هذه الليلة التي  متعت اجلمهور الذي حض
اقيمت على خشبة املسرح الوطني. وتخلل 
ــر الثقافة  ــيد وزي ــح للس ــة تصري ــذا الليل ه
ــت  ــن قدم ــالح الدي ــة ص ــال: ان محافظ قائ
ــث الدبكات  ــن حي ــرحيا مميزا م ــا مس عرض
ــرض الفوتغرافي  ــة االصيلة، واملع الفلكلوري
اجلميل للصور، وليس من الغريب ان يأتي هذا 
ــداع من فناني محافظة صالح الدين، وان  االب
ــامراء عاصمة العراق التي حكمت العالم  س
ــت العديد  ــالمي لعدة عصور. لقد قدم االس
من االدباء والشعراء. ويستمر االحتفاء باملدن 
العراقية تباعا، فالوزارة داعمة لكل مشاريع 
التي تنطلق من صالح الدين ومن اي محافظة 
ــام الليلة الفنية ليلة  عراقية اخرى، وفي خت
ايام الفن العراقي، قدم الدكتور احمد حسن 
موسى مدير عام دائرة السينما واملسرح درع 
ــذه الليلة،  ــاهمني في احياء ه االبداع للمس
ــيد النائب مثنى عبد الصمد السامرائي  الس

ــامراء عاصمة العراق الثقافية  رئيس جلنة س
االسالمية والدكتور عمار جبر خليل اجلبوري 
ــكر  ــهادات ش ــن، وش ــالح الدي ــظ ص محاف
ــاعدي،  ــرحي جواد الس وتقدير للمخرج املس
ــق االعالمي ذو  ــيد واملنس ــر رش والدكتور ياس
ــاة صالح الدين االخبارية،  الفقار محارب، وقن
ــالم  ــاعر س ــني اجلبوري، والش واالعالمي حس
ــت درع  ــة تكري ــت جامع ــا قدم ــود، كم العب
ــر احلمداني وزير  ــور عبد االمي ــة للدكت اجلامع
ــداع  االب ودرع  ــار،  واالث ــياحة  والس ــة  الثقاف
ــن موسى مدير عام دائرة  للدكتور احمد حس

السينما واملسرح.

ÂÌÜ€a@Ä˝ï@Ô€bÓ€@NN@Ô”aä»€a@Â–€a@‚bÌc

البينة اجلديدة / وهاب السيد
ــينما األطفال  ــان س ــن مهرج ــدورة ٢٣ م ــي ال ف
مبدينة أصفهان الدولية. شارك والول مرة طفالن 
ــم األفالم القصيرة. التي  كردييان في جلنة حتكي
شاركت في املهرجان من قبل ٢٧ دولة. واملهرجان 
ــان االيرانية لغاية يوم  ــتمر في مدينة أصفه اس
ــاري. يذكر أن  ــهر اجل ــاء  من الش ــس الثالث ٢٧ام
ميالنو ومستي، فؤاد مشاركني كطفليني كرديني 
ــم أطفال  ــا انه ــالم. علم ــة حتكيم األف ــي جلن ف
ــتي فلم لإلنتاج  ــركة مس فؤاد جالل صاحب ش
ــليمانية  ــليمانية ومدير مهرجان الس ــي الس ف

ــم دورته الرابعة  ــينمائي الدولي والذي ينظ الس
بداية شهر تشرين األول في السليمانية عاصمة 

الثقافة الكردية.

ÊbÌÖä◊@Ê˝–ü@NN@Òäfl@fiÎ˛
ÊbË–ïc@ÊbuäËfl@·Óÿ§@Ú‰¶@ø

متابعة / البينة اجلديدة
أعلنت الراقصة الروسية جوهرة، أن حسابها على 
موقع «فايسبوك» متت سرقته وأن هناك شخصاً 
ــر الصفحة  ــخصيتها، وذلك بعد نش انتحل ش
ــال «عالء  ــل األعم ــا من رج ــن زواجه ــوراً ع منش
ــتوريز  ــم». وكتبت جوهرة عبر خاصية الس حكي
في حسابها الشخصي مبوقع «إنستغرام»: «ازاي 
ــذا احلرامي  ــاب ده ومصدقينه.. ه ــوا احلس بتابع
ــة اإلجنليزية كيف  ــى الكتابة باللغ ــم يجد حت ل
ــرت جوهرة صورة  ــون أن هذا أنا». كما نش تصدق
ــبوك،  ــخصي الوحيد على فايس ــابها الش حلس
ــاب الوحيد لها، في حني  مؤكدة أن هذا هو احلس
ــر من نصف  ــا أكث ــرى يتابعه ــا األخ أن صفحته
ــي مصر،  ــهرتها ف ــن بداية ش ــخص م مليون ش
ــع فيديوهات من  ــكل متتاب ــا بش ــر عليه وتنش

حفالتها ومن رحالتها الشخصية وداخل منزلها.
ــن جانبه، نفى رجل األعمال عالء حكيم اخلبر  وم
عبر حسابه مبوقع «فايسبوك»، قائالً: «إن األخبار 
ــة جوهرة مع  ــن الراقص ــن زواجى م ــة ع املتداول

احترامي وتقديري للجميع غير صحيحة».

_fib‡«c@›uâ@Âfl@ÒäÁÏu@Úñ”aä€a@xaÎã@Ú‘Ó‘y@bfl
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ) برامج خاصة/  ٢٠١٩/  ٩٠اعالن مناقصة  رقم (        
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                  

 محافظة االنبار ) في ٤عدد (  ابنيةاسم المناقصة: هدم وإعادة بناء 
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة عامة  ٢٠١٩ام لمحافظة االنبار ع البرامج الخاصة) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة برامج خاصة/ ٩٠/٢٠١٩(
وبمدة  ) دينار٠٠٠٣٤٦,٣٩١,١,(لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 وتشمل المشاريع: ) يوم١٨٠(تنفيذ 
 اسم المشروع ت -٢

 القائم/ قضاء  بناية مديرية بلدية القائمإعادة بناء هدم و ١
  المجمع الحكومي لناحية العبيدي تأهيل ٢
 الفراتفي ناحية  مدرسة المسار االبتدائية المختلطةالجناح اإلداري وتأهيل إعادة بناء  ٣
 في قضاء هيت تأهيل األقسام الداخلية ٤

( والدرجة  )مدني ( لين ضمن االختصاص المؤهسيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات  -٢
 المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة لشراء وثائق المناقصة. خامسة )

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

 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٠١٩/ ٩/  ١٠الموافق 
                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤

 الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية.  -
 الموقف المالي: الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته. -

الف دينار عراقي غير قابل للرد  ثالثمائة)  ٣٠٠,٠٠٠مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره ( بإمكان  -٥
ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية  ٢ –صباحا  ٨ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (

 وام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.نهاية الد
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يمثلهم في مقر  -٦

 ٢٠١٩/ ٩/ ٧١) الموافق  لثالثاءر يوم (ابعد الظهر) الثانية بعد الظه ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي 

 حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
لعطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق في اليوم فتح صندوق اسيتم  -٧

وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 
 يليه بدوام رسمي.

بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ لمدة % من المبلغ التخميني) ١(ءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة كل العطا -٨
 . ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقييوما)  ٩٠(

دار  –شارع الوزراء –الجادرية  –المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية/العنوان التالي بغداد عنوان مقر الدائرة/صندوق إعادة اعمار  -٩
 .}١١رقم

 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:-: مالحظة
 وصل شراء وثائق المناقصة. - أ

 .٢٠١٩التجارة مجددة ونافذة لعام هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة  - ب
كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات  -ج    

 اإلرهابية.
 عقود).قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من ال -ح 

 الحسابات الختامية لثالث سنوات متتالية. -ه  
 مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت) + بطاقة السكن. -و  

 رئيس الصندوق                                                          
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 ) / استثماري ٢٠١٩/  ٤٧ رقم (إعادة اعالن مناقصة  
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                    

 / محافظة ديالى ] تأهيل شارع سايدين واكساء شوارع متفرقة في قره تبه [  :اسم المناقصة                
           يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة الثانية عن المناقصة العامة رقم                    -١

والدعوة  ٢٠١٩عام  ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ديالى/ استثماري) ٤٧/٢٠١٩(
عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 ويشمل المشاريع التالية: ) يوم٢٤٠(وبمدة تنفيذ  ) دينار٢,٤٣٤,٣٥٠,٠٠٠(
 

 سم المشروعا ت
 م ٩٠٠إعادة تأهيل شارع ذو سايدين مع سايدين خدمي لمدخل قره تبه من جهة جلوالء بطول  ١
 المشروع -حي الشرطة  –حي الشهداء  –اكساء شوارع متفرقة داخل االحياء في ناحية قره تبه (حي الصدر  ٢
 بهإعادة تأهيل الشارع العام امام المجلس المحلي والشوارع المحيطة  ٣
 

سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص          -٢
 المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة. ( خامسة )والدرجة  )مدني (  

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

 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٠١٩/ ٩/  ٨) الموافق االحديوم (استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤

 الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية.  -
 الموقف المالي: الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته. -

) ثالثمائة وخمسون الف دينار  ٣٥٠,٠٠٠بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (  -٥
ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن  ٢ –صباحا  ٨عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (

 غاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.المناقصة في الصحف المحلية ول
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

ثانية بعد الظهر من يوم بعد الظهر) ال ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ٩/  ١٥(االحد) الموافق 

 سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧

وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 
 م رسمي.موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوا

بشكل صك مصدق او خطاب % من المبلغ التخميني) ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
 . من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقيابتداء يوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 

شارع  –الجادرية  –بغداد { وق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي عنوان مقر الدائرة/ صند -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء 

 .٢٠١٩ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع  -١٠
 مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:على -: مالحظة

 وصل شراء وثائق المناقصة.   - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب

كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق  -ج    
 المتضررة من العمليات اإلرهابية.

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة حسب ورقة بيانات العطاء. ( لثالث سنوات متتالية )مية تقديم الحسابات الختا -ه  
 بطاقة السكن. +(هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت)  مستمسكات المدير المفوض الثبوتية -و   

 رئيس الصندوق 
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ) / استثماري ٢٠١٩/  ٩١اعالن مناقصة  رقم (        
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                  

 ديالىمحافظة /  خانقين) في قضاء  ٢اسم المناقصة: هدم وإعادة بناء مدارس عدد ( 
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة عامة لمقدمي  ٢٠١٩عام  ديالى/ استثماري) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ٩١/٢٠١٩(
وبمدة تنفيذ  ) دينار٨٩٠٠٢٥,٢,,٠٠٢(العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 وتشمل المشاريع: ) يوم٠٢١(
 اسم المشروع ت -٢

 خانقينصف) في قضاء  ١٢(  ثانوية الزهراوي للبنينهدم وإعادة بناء مدرسة  ١
 خانقينصف) في قضاء  ١٨(  اعدادية الفراهيدي للبنينهدم وإعادة بناء مدرسة  ٢

( والدرجة  )مدني ( سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص  -٢
 المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة لشراء وثائق المناقصة. خامسة )

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

 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٠١٩/ ٩/  ١٠الموافق 
                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤

 الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية.  -
 الموقف المالي: الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته. -

قي غير قابل ) مئتان وخمسون الف دينار عرا ٢٥٠,٠٠٠بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (  -٥
ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية  ٢ –صباحا  ٨للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (

 ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يمثلهم في مقر  -٦

 ٢٠١٩/ ٩/ ٧١) الموافق  ثالثاءبعد الظهر) الثانية بعد الظهر يوم (ال ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي 

 حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
قدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق في اليوم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مسيتم  -٧

وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 
 يليه بدوام رسمي.

بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ لمدة % من المبلغ التخميني) ١(ن للعطاء البالغة كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضما -٨
 . ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقييوما)  ٩٠(

دار  –شارع الوزراء –الجادرية  –اإلرهابية/العنوان التالي بغداد عنوان مقر الدائرة/صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات  -٩
 .}١١رقم

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -١٠
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:-: مالحظة

 مناقصة.وصل شراء وثائق ال - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب

كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات  -ج    
 رهابية.اإل

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 الحسابات الختامية لثالث سنوات متتالية. -ه  
 + بطاقة السكن.مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت)  -و  
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NO.3251.WED.28.AUG.2019 العدد (٣٢٥١) االربعاء ٨/٢٨/ ٢٠١٩ 

م/ (اعالن اِّـناقصة (٣٠/تجهيز/٢٠١٩)/تشغيلية/مخزنية \(١٤/ تجهيز/٢٠١٧) سابقا للمرة الثانية 

يسر (شركة الحفر العراقية/ الهيئة التجارية- قسم اِّـشرتيات اِّـحلية) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتجهيز مواد (SPAER PARTS FOR OIL WELL RIGS) ) مختلف الكميات واِّـواصفات والقياسات ومن 
منشأ امريكي (USA) واِّـواد واصلة اُّـ مخازن الشركة َّـ البصرة\ الربجسية مع تقديم شهادة منشأ من بلد اِّـنشأ مصادق 

عليها اصوليا وبفرتة تجهيز (٦٠) يوما تبدأ من تاريخ توقيع العقد.
ا) مع مالحظة ما يأتي:ـ

اِّـشرتيات  قسم  التجارية/  (الهيئة  االتصال  اضافية  معلومات  على  الحصول  َّـ  والراغبني  اِّـؤهلني  العطاء  مقدمي  على   .١
اِّـحلية/ شعبة عقود التجهيز اِّـحلي الطابق االرضي َّـ مقر شركة الحفر العراقية َّـ البصرة- الربجسية) خالل ايام واوقات 

الدوام الرسمي.
٢. متطلبات التأهيل اِّـطلوبة: (هوية غرفة التجارة الصنف الرابع النافذة لسنة ٢٠١٩ مع تقديم اوراق تأسيس الشركة.

٣. بامكان مقدمي العطاء اِّـهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اُّـ الهيئة التجارية/ قسم اِّـشرتيات اِّـحلية/ 
شعبة عقود التجهيز اِّـحلي بعد دفع قيمة البيع للوثائق غري مسرتد البالغة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار.

٤. يتم تسليم العطاءات اُّـ العنوان االتي (شركة الحفر العراقية- البصرة- الربجسية- لجنة فتح العطاءات االوُّـ) َّـ اِّـوعد 
اِّـحدد (تغلق اِّـناقصة الساعة الثانية عشرة من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٥ وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة 
العطاءات  اِّـناقصة)  لغلق  اِّـحدد  اليوم  بنفس  العطاءات  للغلق ويكون موعد فتح  للعطلة موعدا  التالي  اليوم  رسمية يكون 
اِّـتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان االتي (مقر 
الشركة/ لجنة فتح العطاءات االوُّـ /البصرة / الربجسية) َّـ الزمان والتاريخ (الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم االربعاء 

اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٥).
٥. اخر موعد لبيع مستندات اِّـناقصة يوم االحد ٢٠١٩/٩/٢٢.

٦. يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن.
٧. يتم انعقاد اِّـؤتمر الخاص باالجابة على استفسارات اِّـشاركني يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٨ وَّـ حالة وجود اي 

استفسارات يجب ان تقدم قبل عشرة ايام من تاريخ غلق اِّـناقصة اعاله.
٨. مدة نفاذ العطاءات (٩٠ تسعون يوما) من تاريخ غلق اِّـناقصة.

ومائتان  الف  عشر  وثمانية  واربعمائة  ماليني  خمسة    (٥٤١٨٢٥٠ قدرها(  اولية  تأمينات  بدفع  العطاء  مقدم  يقوم   .٩
وخمسون دينار عراقي بموجب صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة صادرة من مصرف معتمد َّـ العراق على ان يكون نافذا 

ِّـدة ٢٨ يوما من انتهاء مدة نفاذ العطاء وسوف يهمل اي عطاء لم ترفق به التأمينات االولية.
دينار  وثمانمائة   االف  وخمسة  وستمائة  مليون  وثمانون  (١٨٠,٦٠٥,٨٠٠)مائة  قدرها  للطلبية  التخمينية  ١٠.الكلفة 

عراقي الغري.
١١. يتم التقديم على اِّـناقصة من قبل اِّـجهز او اِّـدير اِّـفوض للشركة او احد اِّـؤسسني للشركة او الوكيل القانوني وبموجب 

وكالة معتمدة وتقديم ما يثبت ذلك اُّـ القسم اِّـعني بيع مستندات اِّـناقصة .
١٢. َّـ حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية وبكافة اقسامها فانه سيتم استبعاده.

الجهات  من  عليها  مصادق  العراق  َّـ  تسجيلها  اوراق  تقديم  باِّـناقصة  باالشرتاك  الراغبة  االجنبية  الشركات  حالة  َّـ   .١٣
اِّـختصة.

WWW.IDC.gov.iq  ١. اِّـوقع االلكرتوني للشركة
contracts.south@idc.gov.iq الربيد االلكرتوني للهيأة التجارية

ع.  اِّـدير العام 
رئيس مجلس االدارة
٢٠١٩/٨/٢٧
مدير الهيأة التجارية 
عبد العزيز جبار كاظم
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نبذة تاريخية 
ــح  ــكان هو مس التعداد العام للس
ــامل تقوم به احلكومات الوطنية  ش
ــة منتظمة (كل خمس  بفترات زمني
ــنوات) ويشمل عد جميع  او عشر س
ــة  معين ــرة  فت ــي  ف ــد  البل ــكان  س
ــاليب احصائية حديثة بهدف  وباس
ــن  ــة ع ــات االحصائي ــع املعلوم جم
ــه للتعرف على  ــذي حتكم اجملتمع ال
الصفات اخملتلفة للسكان كتوزيعهم 
ــة  واحلال ــر  العم ــب  حس ــا  جغرافي
ــة والعلمية واملهنية  املدنية والديني
ــاعد  ــن الصفات التي تس ــا م وغيره
ــات  ــم السياس ــى رس ــة عل احلكوم
السليمة  والتخطيطية  االقتصادية 
من اجل النهوض بالواقع االقتصادي 
ــي  واخلدم ــي  والصح ــي  واالجتماع
للمجتمع. وقدميا، كانت الدول تهتم 
ــن أجل تقدير  ــكان م مبعرفة عد الس
ــروب وجلباية  ــرية في احل قوتها البش
ــة العد جتري  ــب وكانت عملي الضرائ
ــة غير  ــرات زمني ــرق بدائية وبفت بط
ــداد  اول تع ــري  ــد اج ــة، فق منتظم
ــكان واملمتلكات في  ــي والس لالراض
ــري اول  ــام ١٠٦٦، كما اج ــرا ع انكلت
ــي الواليات  ــكان ف ــام للس ــداد ع تع
ــام ١٧٩٠ وفي  ــدة االمريكية ع املتح
ــيا عام  ــي روس ــام ١٨٧١ وف ــا ع املاني
ــام ١٨٦١ وفي  ــان ع ــي الياب ١٨٩٧ وف
ــا عام ١٨٣٦ وفي بلجيكا عام  فرنس
ــام ١٨٨١.. اما في  ١٨٤٦ وفي الهند ع
العراق فقد قامت احلكومة العراقية 
ــكان  ــدادات عامة للس ــة تع بثماني
ــذ  ــة ١٩٩٧. ومت تنفي ــن ١٩٢٧ لغاي م

ــي عام ١٩٢٧ من قبل  التعداد االول ف
ــة التابعة لوزارة  دائرة النفوس العام
ــان اتخذت  ــت به جل ــة وقام الداخلي
ــرات لها  ــدارس مق ــع وامل ــن اجلوام م
ــداد ناجحا متاما،  ــم يكن هذا التع ول
ــد مت تنفيذه  ــا تعداد عام ١٩٣٤ فق ام
ــوس العامة وعبر  ــن قبل دائرة النف م
ــتقرت في اماكن ثابتة وكان  جلان اس
ــع املعلومات لغرض  الهدف منه جم
ــح (دفتر  ــات وملن ــد واالنتخاب التجني
ــتبدل عام ١٩٤٢  ــية) الذي اس اجلنس
ــتخدامها  الس ــوس)  النف ــر  بـ(دفت
ــداد عام  ــمي، وفي تع ــتند رس كمس
ــارة  ــة زي ــدادون مبهم ــام الع ١٩٤٧ ق
ــات وهو اول  ــاكن جلمع املعلوم املس
ــي جداول  ــب بياناته ف ــداد مت تبوي تع
مطبوعة، اما تعداد عام ١٩٥٧ فكان 
ــد مت تقدمي  ــموال، وق ــة وش ــر دق االكث
موعد تعداد عام ١٩٦٧ سنتني فاجري 
عام ١٩٦٥ لضرورة االعداد لالنتخابات 

وميتاز هذا التعداد باحتواء االستمارة 
على اسئلة تتعلق باحلرفة والقومية 
واخلدمة العسكرية، وفي عام ١٩٧٧، 
ــاء في  ــزي لالحص ــاز املرك ــذ اجله نف
وزارة التخطيط اول تعداد له وشمل 
ــوع  بتن ــاز  وامت ــات  احملافظ ــع  جمي
ــام ١٩٨٧ فقد  ــئلته، اما تعداد ع اس

ــمل جميع احملافظات عدا املناطق  ش
ــبب احلرب  ــران بس ــع اي ــة م احلدودي
ــة –االيرانية ، وفي عام ١٩٩٧،  العراقي
ــع احملافظات  ــداد جلمي ــري آخر تع اج

عدا اقليم كردستان.

استعدادات 
ــل،  املقب  ٢٠٢٠ ــام  ع ــداد  تع ــاز  والجن
اوضح املتحدث الرسمي باسم وزارة 
ــرة الهنداوي ان  التخطيط عبد الزه
العراق اطلع على جتارب دول سبقته 
الى ذلك كمصر واالردن وتعمل الوزارة 
ــن عراقيني على  ــب عدادي ــى تدري عل
ــة االلكترونية التي  ــزة اللوحي االجه
ستكون مرتبطة عبر شبكة مؤمنة 
ــيرا الى  ــز الوطني للوزارة، مش باملرك
ــن البيانات  ــيقوم بتدوي ان العداد س
ــرا  موف ــة  العراقي ــر  باالس ــة  اخلاص
ــرعة في نقلها  ــة باملعلومات وس دق
ــى اهمية قاعدة البيانات  ومؤكدا عل
الشاملة في حتسني الواقع التنموي 

ــتقرار  وزيادة الدعم االممي العادة االس
ــررة وتهيئة الظروف  ــى املناطق احمل ال
ــودة الطوعية  ــني الع ــبة لتأم املناس
ــداوي الى وجود  للنازحني.. ونوه الهن
ــع اقليم  ــتوى م ــيق عالي املس تنس
ــتان في تنفيذ التعداد، لكنه  كردس
يخشى من عملية تسييس التعداد 

ــح  الصحي ــاره  مس ــن  ع ــه  واخراج
ــيجهض املشروع كما  االمر الذي س
اجهض عام ٢٠١٠ فهناك نوايا لربط 
مخرجات التعداد باجندات سياسية 
بل رمبا محاوالت فعلية ملنع تنفيذه..

من جهته، اكد رئيس جهاز االحصاء 
ــواد  ــاء ج ــط ضي ــي وزارة التخطي ف
كاظم عن وجود خطة ملعاجلة حقل 

ــكان  القومية في التعداد العام للس
ــاكن عام ٢٠٢٠ بعد ان تسبب  واملس
ــي  ــية ف ــة سياس ــل بأزم ــذا احلق ه
ــررا اجراؤه عام  التعداد الذي كان مق
٢٠١٠ ما أدى الى الغائه بعد مطالبة 
ــتمارة  االس ــي  ف ــه  بتثبيت ــراد  االك

ــض العرب في  ــذي يرف ــي الوقت ال ف
محافظتي كركوك ونينوى ذلك.

أزمات متوقعة
ــد االمير  ــي عب ــل السياس ــا احملل ام
ــيثير  ــرى ان التعداد س ــوي في املوس
ــرار  اص ــبب  بس ــية  سياس ــات  ازم
البعض على تضمني حقل املذهب او 
ــيرة او القومية فضال عن  لقب العش

مشاكل املناطق املتنازع عليها ضمن 
املادة ١٤٠ من الدستور العراقي والتي 
يتم التنافس عليها لغرض احلصول 
ــا الطبيعية،  ــا وثرواته ــى نفطه عل
مرجحا نشوء خالف جديد بني املركز 
ــم يترقبون  ــتان ألنه ــم كردس واقلي

ــم بالضبط ملطالبة  ــة تعداده معرف
ــوال عبر رفع  ــن االم ــداد باملزيد م بغ
ــة لهم في  ــبة املئوية اخملصص النس
ــة والتي تقدر  ــراق املالي ــة الع ميزاني
ــنويا.. وينتقد اخلبير  ـــ١٧٪ س اليوم ب
ــر  ــدم ذك ــرب ع ــارق ح ــي ط القانون
ــداد ألنه  ــتمارة التع ــب في اس املذه
ــع املناصب  ــل توزي ــم يخصص الج ل

ــدد املذاهب وعدد  ــل ألجل معرفة ع ب
ــا  تكريس ــس  لي ــو  فه ــا  معتنقيه
ــل ان الدين والقومية  للطائفية بدلي
ــتمارة كما ان  ــن ضمن بيانات االس م
ــدول املتطورة تعتمد املذهب  اغلب ال
ــوق كل مذهب..  ــط حق لكي ال تغم

ويؤيد محافظ بغداد االسبق الدكتور 
صالح عبد الرزاق ذلك بقوله ان تثبيت 
ــح من الناحية االدارية  املذهب صحي
والقانونية واالحصائية، ففي الغرب 
ــته  ــب كنيس ــجل املواطن حس يس
ــه ولكن  ــه وعرق ــه او طائفت او ديانت
ــة الهوية بل في دائرة  ليس في بطاق
االحصاء وتظهر النتائج في الكتاب 
السنوي للبلد.. اما احمللل السياسي 
ــم الكناني فيعتقد ان  الدكتور باس
ــب قد يكون مقصودا ألن  غياب املذه
ــب احلقيقية للمذاهب  معرفة النس
ــر فيما  ــرر كبي ــبب في ض ــا يتس رمب
ــة احملاصصاتية.. في  ــص منظوم يخ
الوقت الذي يؤكد فيه احلقوقي علي 
ــل قاعدة  ــداد ميث ــل اهللا ان التع فض
ــط  التخطي ــاع  ــم قط ويه ــات  بيان
ــن املفترض ان  ــة وم ــة العراقي للدول
يغطي التعداد جميع مايهم اجملتمع 
ــي رؤية  ــل دقيقة ليعط ــن تفاصي م
ــي  السياس القرار  ناضجة لصاحب 

على كافة اجملاالت واالصعدة.

تفاعل قضائي
ــادات الدخيلة  ــذه الع وتفاعال مع ه
ــدد اجملتمع،  ــت تنمو وته ــي أضح الت
ــاء  األعلى قراره  ــدر مجلس القض اص
ــة «النهوة  ــديد عقوب ــل بتش الفص
ــوة»  الـ»النه ــر  واعتب ــائرية»   العش
ــاَ، وفق املادة  ــة بالتهديد  إرهاب املقترن
ــون مكافحة  اإلرهاب  الثانية من قان
ــي تنص  ــنة ٢٠٠٥، الت ــم (١٣) لس رق
ــذي يهدف إلى  ــد ال ــى  أن «التهدي عل
ــاً كانت  ــني  الناس أي ــب ب ــاء الرع الق
بواعثه يعد من األفعال اإلرهابية،  وان 
ــديد العقوبة على مرتكبي هذه  تش
 اجلرمية هو أمر واقع تقتضيه الظروف 
ــى هذه  ــاء عل ــة  القض ــة بغي احلالي
الظاهرة املتأصلة  جذورها في اجملتمع 
دون سند اخالقي او اجتماعي او ديني 
 او قانوني» بحسب قرار القضاء. وفي 
ميسان أحد معاقل رواج هذه العادة 
الدخيلة، بينت محكمة االستئناف 
ــار هذه األعمال  بصورة كبيرة  انحس
ــب  ــبة  الـ٩٠٪ بحس ــت إلى نس وصل
ــبهان وهو قاضي  ــعد س القاضي س
ــارة والذي  ــة  حتقيق العم اول محكم
ــائرية  ــال الدكة العش ــني إن «أعم ب
ــبة   ٩٠٪ في مناطق  ــت بنس انخفض
ــت نهائيا في  ــة وانقض ــن  احملافظ م
ــبهان إلى أن  ــوه س ــا ن ــرى»، فيم أخ
مثل  ــهدت  ــان ش ــة  ميس «محافظ
ــا أكثر  ــرة كونه ــال بكث ــذا  أعم هك
ــي تصطبغ  الت ــراق  الع ــات  محافظ
ــاد سبهان  بالطابع  العشائري». واش
ــرار مجلس القضاء األعلى مؤكدا  بق

ــذي أصدره  ــد ال ــف اجلدي أن «التكيي
ــة على  ــج مرضي ــق نتائ ــس  حق  اجملل
ــدرت توجيهات  ارض الواقع حيث ص
ــس  ــة  مجل ــل رئاس ــن قب ــرا م مؤخ
 القضاء االعلى املوقر والتي تضمنت 
توجيه كافة احملاكم في عموم البالد 

ــات  املفروضة على  ــديد  العقوب بتش
ــائرية  العش الـنهوة  مرتكبي جرمية 
ــارها والقضاء  ــن انتش ــة احلد م بغي
ــذه التوجيهات  ــد كان له ــا  وق  عليه
االثر الواضح في انحسار ارتكاب هذه 

ــرة،  ومعاملتها  ــب  كبي ــة بنس اجلرمي
معاملة التشديد احلاصل في جرمية 

الدكة العشائرية». 

آلية العمل
ــق والطرق املتبعة  ــن آلية التحقي وع
ــال وجود  ــي ح ــة ف ــل احملكم ــن قب م

جرمية النهوة  االعتيادية  ذكر القاضي 
ــبهان أن «احملكمة جتري التحقيق  س
بخصوص جرمية الـنهوة  العشائرية 
وفق املادة  التاسعة من قانون األحوال 
ــنة ١٩٥٩  ــخصية رقم ١٨٨ لس الش

ــت  الفقرة االولى منها  على  التي نص
ــارب او االغيار  ــق ألي من االق أن (ال يح
ــرا كان ام  انثى  ــخص ذك إكراه أي ش
ــاه ويعتبر عقد  ــزواج  دون رض على ال
ــم يتم  ــال اذا ل ــراه باط ــزواج باإلك ال
ــا ال يحق  الي من االقارب  الدخول كم

ــال للزواج  ــع من كان أه ــار من  او االغي
ــن  ــون م ــذا القان ــكام ه ــب أح مبوج
الزواج)  وان (يعاقب من  خالف احكام 
ــاله باحلبس مدة ال  ــرة االولى اع الفق
ــنوات  وبالغرامة او  ــن ثالث س تزيد ع
باحدى  هاتني العقوبتني اذا كان قريبا 
من الدرجة األولى اما اذا كان اخملالف 
من  غير هؤالء فتكون  العقوبة مدة ال 
تزيد على عشر سنوات او احلبس مدة 
ــنوات) وهذه املادة  ال تقل عن ثالث  س
ــرعت ملعاقبة  ــدة التي ش هي  الوحي
ــائرية  ــي جرمية النهوة العش مرتكب
 وتتضمن شقني األول يتعلق  باألقارب 
ــق الثاني  ــى والش ــة األول ــن الدرج م
ــار».  أما عن طرق حتريك  يتعلق باألغي
ــق في حتريكها  ــكوى ومن له احل الش
ــم تبلغ  ــا ل ــي عليه ــت املنه إذا كان
ــبهان أن  ــد س ــة أك ــن  القانوني  الس
ــن قبل  ــون م ــكوى يك ــك الش «حتري

ــة او من  يقوم  ــرر من هذه اجلرمي املتض
ــخص علم  ــا او اي ش ــه قانون  مقام
ــار يقدم من االدعاء  بوقوعها او بإخب
ــذا في جرائم  احلق  العام، اما  العام ه
ــخصي واملنصوص  ــم احلق الش جرائ
ــا االصولية فال  ــا في املادة ثالث عليه

ــاء على  ــا ال بن ــكوى فيه  حترك  الش
ــه او من يقوم  ــكوى من اجملني علي ش
ــدا أن   »جرمية  ــا»، مؤك ــه قانون مقام
النهوة  العشائرية ليست من دعاوى 
ــخصي وبالتالي ال يتوقف  احلق الش
حتريكها على  شكوى من  اجملني عليه 
فيمكن حتريكها من قبل االشخاص 
ــادة االولى  ــم في امل ــن ورد ذكره الذي

 االصولية  واملشار اليهم اعاله». 

دور لالدعاء العام
ــي تكون فيها  ــن بعض احلاالت الت وع
ــع ال ميكنها  ــي وض ــا ف ــي عليه املنه
ــن ذويها  ــكوى  خوفا م ــن حتريك ش م
ــن  ــم تبلغ الس ــا ل ــا أو إنه او  قبيلته
ــا وذويها  ــي عليه ــة ومت النه القانوني
ــم يقوموا  ــذه  الظاهرة ول مؤيدين له
 بتحريك شكوى، اشار سبهان إلى ان 
«هذه احلالة تعالج فبعد تأكد احملكمة 
ــل  ذويها وعدم  ــن الزام البنت من قب  م

استطاعتها حتريك شكوى، هنا يأتي 
دور القضاء ومحكمة  املوضوع إلشعار 
ــكوى   االدعاء العام لغرض حتريك الش
ــق  ــة بح ــراءات القانوني ــاذ اإلج واتخ
ــق القانون».  ــك اجلرمية  وف  مرتكبي تل
ــول  ــم احلل ــد اه ــبهان اح ــر س  واعتب

ــو «إصدار  ــدي لهذه الظاهرة ه للتص
ــع  اجلوانب  ــن  جمي ــون يعاجلها م قان
ــة والثقافية ويضع احللول  االجتماعي
ــاهم في احلد من  املوضوعية التي تس
هذه  اجلرمية  والقضاء عليها وتخليص 
ــواء بتشديد  اجملتمع العراقي منها س
ــات البدنية او  املالية مبا  يتالءم  العقوب
وواقع اجملتمع العراقي وظروفه»، الفتا 
ــر الوعي الثقافي واالخالقي  الى «نش
ــات اجملتمع اخملتلفة   والديني بني  طبق
ــلبية االجتماعية  وتوضيح اآلثار الس
ــية لهذه  اجلرمية على  اجملتمع  والنفس
ــراد بصفة خاصة  ــة عامة واألف بصف
ــة على  ــديد العقوب ــى تش ــة ال اضاف
ــر واقع  ــة هو ام ــذه  اجلرمي ــي ه  مرتكب
ــة التي مير  ــروف احلالي ــه الظ تقتضي
ــاء  على هذه  ــة القض ــا البلد بغي به
 الظاهرة املتأصلة جذورها في اجملتمع 
دون سند أخالقي او اجتماعي او ديني 

ــني القاضي  ــن جانبه ب ــي».  م او  قانون
ــاعدي قاضي اول  ــب الس احمد جاس
ــخصية في  ــوال الش ــة االح محكم
ــني النافذة كافية  ــرادة ان «القوان  الك
ــرة ولتحقيق الردع في  ملعاجلة الظاه
ــيرا إلى ان «العمل  على  اجملتمع»،  مش
ــي والثقافي  ــي االجتماع ــر الوع نش
ــلبية هذه الظاهرة  وكشف مقدار س
ــات اجملتمع  ــالل االعالم  ومنظم  من خ
ــي فضال عن اجلهات االجتماعية  املدن
ــة  الديني ــة  ــائر  واملؤسس والعش
ــذه الفترة»، فيما  أفضل  احللول في ه
ــتوى الثقافي والبيئة  ــر ان «املس اعتب
 الصاحلة املتعلمة لها تأثير فاعل  في 
انحسار وانتشار هذه الظاهرة».  وأكد 
ــض املنهي  ــال رف ــاعدي «في ح الس
ــا او  ــا او لوالده ــزواج فله ــا ال عليه
والدتها او احد أقاربها  تقدمي  الشكوى 
ــن زواج البنت حتريك  وميكن ملن منع م
ــكوى   وأيضا يجوز لالدعاء العام  الش
ــأن بعد  ــكوى بهذا الش ــك  الش  حتري
ــة من الزام البنت بالزواج  تأكد احملكم
ــوز الي موظف  حكومي  تناهى  بل يج
ــعار  ــول هذه اجلرمية اش ــه حص بعمل
ــة التخاذ  ــق بالواقع ــي التحقي قاض
املتهم».   ــق  ــراءات  القانونية بح  االج
واختتم الساعدي حديثه حول نتائج 
ــاء االعلى  ــس القض ــات مجل توجيه
ــذه  ــات  ه ــديد  عقوب بتش ــة  القاضي
ــات اجمللس املوقر  اجلرائم بان «توجيه
ــكل  بهذا اخلصوص ادت نتائجها بش
سريع  وافضت  الى حسر هذه الظاهرة 

واحلد منها بشكل ملحوظ».
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التعداد العام للسكان عام ٢٠٢٠ ينتظر التنفيذ: محاوالت مقصودة إلخضاع التعداد لألجندات السياسية

البينة الجديدة / عدوية الهاللي

ــكان الدكتور نوري صباح  ــا للتعداد العام للس ــر التخطيط رئيس الهيئة العلي ــن وزي أعل
ــاكن في  ــكان واملس ــتعدادات العملية لتنفيذ التعداد العام للس ــي عن بدء االس الدليم
ــرص الوزارة على تنفيذ  ــرين االول من العام املقبل ٢٠٢٠، مؤكداً ح ــهر تش العراق خالل ش
ــي توقيته بالتعاون مع اجلهات احمللية والدولية، ومع ظهور االعالن واالطالع على  التعداد ف
ــكل عقبة في طريق تنفيذ هذا املشروع.. فهل  تفاصيله، تالحقت االزمات التي رمبا ستش

ستنجح مساعي وزارة التخطيط والهيئة العليا للتعداد العام للسكان في تنفيذه؟ 

NO.3251.WED.28.AUG.2019 العدد (٣٢٥١) االربعاء ٨/٢٨/ ٢٠١٩ 

إحصاءات تؤكد تقلص الجريمة في معاقل وجودها .. النهوة العشائرية تلفظ أنفاسها األخيرة بعد إجراءات قضائية حازمة

فتح القضاء باب النهاية إلحدى العادات القبلية التي شكلت تهديداً ألمن اجملتمع بعد أن  وجه  كافة احملاكم بتشديد األحكام عن جرمية «النهوة 
العشائرية» واعتبر التهديد فيها فعال  إرهابيا  يحاسب مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب.  و»النهوة» كما عرفها قضاة متخصصون عرفا عشائريا 
قدميا يكره مبوجبه الذكر او  االنثى من  االقارب على الزواج او مينعه منه، مستندا الى رابطة القرابة واالنتماء العشائري  بداعي عدم  زواج اإلناث اال من 

أقاربهن وقد يقترن ذلك بالتهديد أحيانا.  وأخذت «النهوة» منحىً خطيراً في اآلونة األخيرة إذ أكد قضاة ان عددا من القضايا لم تقتصر  على التهديد 
والوعيد بل وصلت الى استخدام األسلحة  من اجل منع زواج امرأة من رجل ليس  من القبيلة نفسها، ولم يعد هذا العمل مقتصرا على املناطق 

 الريفية والبدوية بل انتشر في  الكثير من محافظات العراق السيما الوسط واجلنوب منه.. 

متابعة / البينة الجديدة
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البينة الجديدة / سمري النصريي

ــي بيانا  ــزي العراق ــدر البنك املرك  أص
ــوع املوجودات  ــه ارتفاع مجم أكد في
ــي واخلاص  ــاع املصرفي احلكوم للقط
ــار ١٠٠ مليار دوالر  الى ١٢٠ تريليون دين
ــام ٢٠١٧  ــام ٢٠١٨ باملقارنة بع ــي ع ف
ــح ان ذلك حتقق  ــكل واض ــير بش ويش
ــبب اإلجراءات االستراتيجية التي  بس
ــك املركزي ضمن خطته  اعتمدها البن
ــاع املصرفي. ــة بالقط ــي إعادة الثق ف

ــد البنك حرصه على  وفي بيان آخر أك
ــة وفقا  ــة ملتزم ــارف التجاري ان املص
ــارف وانظمتها الداخلية  لقانون املص
باملعايير والضوابط واللوائح املصرفية 
ــتقرار املالي  ــى االس ــي احملافظة عل ف
ــبب  وعدم حتملها أضرارا محتملة بس
قرارات حكومية لدعم القطاع اخلاص 
ــد للمقاولني  ــب الفوائ بتخفيض نس
ــرت احلكومة  ــتثمرين الذين تأخ واملس
ــتحقاتهم. ان املتتبع  في تسديد مس
ــي ومن خالل  ــأن املصرف واملراقب للش
ــارف  للمص ــال  األعم ــج  نتائ ــل  حتلي
ــف  والنص و٢٠١٨   ٢٠١٧ ــنوات  للس
ــكل  بش ــظ  يالح  ٢٠١٩ ــام  لع األول 
ــذي يقوم به  ــي ال واضح الدور االساس
ــه التنفيذية  ــزي واجراءات ــك املرك البن

ــوق  الس ــة على  والرقابي ــرافية  واالش
املصرفي في العراق طبقا ملا استهدف 
ــنوات ٢٠١٦- ــتراتيجيتها للس في اس

ــوع املوجودات  ــد ارتفع مجم ٢٠٢٠. لق

بنسبة ١٠٪ ومجموع الودائع إلى ١٤٪ 
ــام ٢٠١٧ وهذا  لعام ٢٠١٨ باملقارنة بع
ــاح املصارف وفقا  ــار اكيد على جن معي
ــن زيادة الثقة  خلطط البنك املركزي م

بالتعامل مع املصارف اضافة الى زيادة 
نسبة الشمول املالي إلى أكثر من ٢٣٪ 
ــذا يعني أن  ــوء تقارير دولية. وه في ض
املركز املالي للقطاع املصرفي العراقي 

ــه باالجتاه الصحيح نحو الرصانة  يتج
ــا وعمل  ــا إليه ــي دع ــفافية الت والش
ــالة  على تنفيذها منذ متوز ٢٠١٧ برس
ــيد محافظ البنك املركزي املوجه  الس
ــت الدوائر اخملتصة  ــى املصارف وعمل إل
ــة املصارف  ــزي ورابط ــي البنك املرك ف
ــا للبرامج  ــير وفق واملصارف على الس
ــذي  ــدف وال ــول لله ــومة للوص املرس
ــرة منه ونأمل  ــبه الكبي حتققت النس
ــام ٢٠٢٠. ومما يؤكد  حتقيق ١٠٠٪ في ع
صواب إجراءات البنك املركزي هو زيادة 
ــة إلى  ــة االجنبي ــات النقدي االحتياط
ــي ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩  ــار دوالر كما ف ٧٢ ملي
ــه في احملافظة  ــر يؤكد جناح وهو مؤش
ــه االجنبية بالرغم من  على احتياطات
التي  واملالية  ــة  االقتصادي ــات  التحدي
ــى هنا الدور  عانى منها العراق وال ننس
ــم الذي قام  ــاند والداع ــل والس الفاع
ــاد الوطني  ــك املركزي لالقتص به البن
ــتقرار  ــق االس ــي حتقي ــاهمته ف ومس
ــادة  ــي إع ــرف وبالتال ــعر الص ــي س ف
ــاد العراقي والتعامالت  الثقه باالقتص
ــه باملعايير  ــة الدولية والتزام املصرفي
املصرفية واحملاسبية الدولية وبشكل 
ــل  ــا يخص مكافحة غس ــاص فيم خ

األموال ومتويل اإلرهاب.

متابعة / البينة الجديدة
ــارف اخلاصة  ــن رابطة املص ــد م زار وف
ــدل في  ــر الع ــرا، وزي ــة، مؤخ العراقي

ــت  ــتان فرس ــم كردس ــة اقلي حكوم
ــل املدير االقليمي  أحمد عبد اهللا.ونق
ــة العراقية  ــارف اخلاص ــة املص لرابط

ــد منذر،  تهاني وتبريكات رئيس  محم
رابطة املصارف اخلاصة وديع احلنظل، 
ــمنه منصب وزير العدل  مبناسبة تس
ــم  االقلي ــة  حكوم ــي  ف
ــة  املوفقي ــه  ل ــاً  متمني
ــه. عمل ــي  ف ــاح  النج و 

ــر العدل  ــد وزي ــدوره، أك ب
ــت أحمد عبد اهللا،  فرس
ــى  ال ــوزارة  ال ــتعداد  اس
ــع  م ــترك  املش ــاون  التع
ــارف اخلاصة  املص رابطة 
ــاالت. اجمل ــف  مختل ــي  ف

ــود  ــد اهللا جه ــن عب وثم
ــارف اخلاصة  املص رابطة 
ــم  اقلي ــي  ف ــة  العراقي
ــةً في  ــتان، خاص كوردس
التي  القضاه  دورة تدريب 
ــي  ف ــة  الرابط ــا  إقامته

اسطنبول آذار املاضي.
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بغداد / البينة الجديدة

ــركة تسويق النفط العراقية «سومو»، امس الثالثاء،  أعلنت ش
أن الشركات النفطية الهندية تلتها الشركات الصينية كانتا 
ــوز املاضي. وذكرت  ــهر مت ــراءً للنفط العراقي خالل ش األكثر ش
ــومو» في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي  «س
ــركات الهندية كانت  واطلعت عليها «البينة اجلديدة»، أن «الش
ــراء للنفط  ــركات العاملية األخرى ش ــن بني الش ــر عدداً م األكث
ــراء  ــركة قامت بش ــركات من أصل٣٢ ش ــي وبواقع ٨ ش العراق
ــهر متوز املاضي». وأضافت سومو، أن «الشركات  النفط خالل ش
الصينية جاءت باملرتبة الثانية وبواقع ٧ شركات، تليها الشركات 
ــة توزعت على  ــركات»، مبينة أن «البقي ــة وبواقع ٣ ش األميركي
ــركات بريطانية وإيطالية ومصرية وتركية وإسبانية وروسية  ش
ــد في بيعها  ــة وماليزية».وتابعت، أنها «تعتم ــة وياباني ويوناني
ــية للتعاقد مع الشركات  للنفط العراقي على املعايير الرئيس
ــتقلة واحلكومية  ــطة املس ــة العاملية الكبرى واملتوس النفطي
ــركات العاملية التي  ــرز الش ــةً أن «أب ــا»، مبين ــة عمودي املتكامل
ــركة ايني اإليطالية وشركة بي  ــتري النفط العراقي هي ش تش
ــركة اوكسون  ــركة جاينة اويل الصينية وش بي البريطانية وش
موبيل االمريكية وشركة كاز بروم الروسية». وكانت وزارة النفط 
ــويقية لعام ٢٠١٩ والتي  ــد وضعت نهاية عام ٢٠١٨ آليات تس ق
ــوق من حيث حجم الطلب  ــاس أهمية كل س اعتمدت على أس

والعائد املتحقق للبرميل الواحد.

بغداد / البينة الجديدة
ــب، عن حاجة وزارته إلى ٢٥٠٠  ــف وزير الكهرباء لؤي اخلطي كش
ــى أن حاجة  ــيرا إل ــد العجز، مش ــنويا من اجل س ميكاواط س
ــف ميكاواط خالل وقت الذروة. ــراق من الطاقة تقدر بــ٢٦ ال الع
وقال اخلطيب في حوار متلفز تابعته «البينة اجلديدة» ، إن ”انتاج 
العراق من الطاقة وصل الى ١٩٥٠٠ ميكاواط، فيما تقدر حاجة 
العراق خالل وقت الذروة ٢٥- ٢٦ الف ميكاواط“، مؤكدا ”استمرار 
منو الطلب بواقع ٧ – ١٠٪ سنويا ما يعني اننا بحاجة الى ٢٥٠٠ 
ــد العجز“. وأضاف اخلطيب، أن ”العراق لن  ميكاواط سنويا لس
يستمر باستيراد الكهرباء او الوقود من الدول اجملاورة“، الفتا إلى 
ــوزارة حتتاج الى فترات زمنية محددة من اجل اعمار قطاع  أن ”ال

الطاقة والوصول الى مرحلة االكتفاء الذاتي“.
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بغداد / البينة الجديدة
استحصلت محافظة بغداد موافقة وزارة التخطيط على اطالق 
ــاريع البنى  ــتكمال خطتها من مش ــار دينار الس ــغ ٤٣٨ ملي مبل
التحتية، كاشفة عن انها تنفذ عددا من املشاريع اخلدمية مبناطق 
اطراف بغداد للنهوض بالواقع اخلدمي فيها.وقال محافظ بغداد 
ــمية  ــالح اجلزائري في تصريح نقلته صحيفة «الصباح» الرس ف
واطلعت عليه «البينة اجلديدة» إن «خطة احملافظة للعام احلالي، 
ــتراتيجية للنهوض بالواقع  ــاريع الس ــت الكثير من املش تضمن
ــى التحتية واملاء  ــاريع البن ــا يتعلق مبش ــيما في م اخلدمي الس
ــروع تطوير مداخل  ــدارس، فضال عن مش ــاء وامل واجملاري واإلكس
بغداد».واردف أن «احملافظة استحصلت موافقة وزارة التخطيط 
ــن خطة تنمية األقاليم للعام  ــرف مبلغ ٤٣٨ مليار دينار ضم لص
ــى التحتية، اضافة  ــاريع البن ــاري، بواقع ٢١٩ مليار دينار ملش اجل
ــى ١٣٣ مليارا و٣٤٠ مليون دينار إلعادة تأهيل مداخل العاصمة  ال
ــني الواقع اخلدمي وتنفيذ املزيد من مشاريع املاء واجملاري». وحتس
ــيخصص منه ايضا  ٨٦ مليار  وتابع اجلزائري أن «املبلغ املذكور س
ــداد»، منوها أن  ــة بغ ــوم محافظ ــاء الطرق في عم ــار إلكس دين
«احملافظة باشرت االجراءات االدارية والفنية من اجل اجناز جميع 
متطلبات اخلطة واالدراج للمشاريع ذات االولوية لديها».وذكر ان 
ــتراتيجية االربعة في  ــاريع، تنفيذ اجملاري الس من اهم هذه املش
ــدة، الى جانب اعداد  ــبع البور وابو غريب وحي الوح النهروان وس
ــل المكانية  ــر أطراف املعام ــة حلي املنتظ ــم القطاعي التصامي
ــاريع خدمية منها مشروع اجملاري املركزي، الى جانب  تنفيذ مش

اجناز عدد من مشاريع الطريق.

وكاالت / البينة الجديدة
ــلع اإليرانية إلى  ــة إن حجم صادرات الس ــت تقارير اقتصادي قال
ــهريا. ووفق ما ذكر حميد  ــراق اقترب إلى معدل املليار دوالر ش الع
حسيني أمني عام غرفة التجارة اإليرانية العراقية في تصريحات 
ــلع مبتوسط ٣٠ مليون دوالر يوميا للعراق  له، فقد أكد تصدير س
ــي ارتفاع تلك القيمة إلى  ــهريا، ما يعن وصوال إلى مليار دوالر ش
ــم أن قيمة صادرات  ــنويا.لكن الالفت ورغ ــو ١٢ مليار دوالر س نح
ــبة لطهران إال أن حسيني  ــلع اإليرانية تعد إيجابية بالنس الس
ــتوى  ــى اآلن في ٢٠١٩، انخفضت عن املس ــال إن الصادرات حت ق
ــباب عدة لم يخض في تفاصيلها. ــجل في عام ٢٠١٨ ألس املس
ــام الدوالر،  ــال اإليراني أم ــعر صرف الري ــال إن تذبذب س حميد ق
ــلع  نتيجة الضغوط االقتصادية األمريكية، أثر على مكانة الس
االيرانية في السوق العراقية، إذ بعد جهود وصفها بالـ ”مضنية“ 
ــة وتوجيهها إلى  ــلع اإليراني ــتعادة مكانة العديد من الس مت اس

العراق بقوة مثل معجون الطماطم واأللبان.

وكاالت / البينة الجديدة
ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع هامشي للدوالر، في ظل توخي 
ــأن هدوء التوترات التجارية  ــتثمرين احلذر رغم التفاؤل بش املس
ــود اآلجلة للمعدن األصفر  ــنطن وبكني. وارتفعت العق بني واش
ــاعة  ــة، في متام الس ــى ١٥٤١٫٢ دوالر لألوقي ٠٫٢٦٪ أو ٤ دوالرات إل
ا بتوقيت مكة املكرمة، كما صعد سعر التسليم  ٠٩:٥٠ صباحً
ــدوالر – الذي  ــر ال ــد ١٥٣٢٫٩ دوالر. وتراجع مؤش ــوري ٠٫٤٪ عن الف
ــت عمالت –  ــلة من س ــس أداء العملة األمريكية مقابل س يقي
ــي تصريحاته بقمة  ــبة طفيفة ٠٫١٤٪ إلى ٩٧٫٩ نقطة. وف بنس
ــي ”ترامب“ أن  ــح الرئيس األمريك ــبع أمس، أوض مجموعة الس
ــورة ملحة“ إلنهاء احلرب  ــني ترغب في التوصل التفاق ”بص الص
ــا أن بكني قد اتصلت بفريقه التجاري القتراح  التجارية، مضيفً

استئناف احملادثات.
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 : مــــــو ســــــو

NO.3251.WED.28.AUG.2019 العدد (٣٢٥١) االربعاء ٨/٢٨/ ٢٠١٩ 

وزارة الدفاع
دائرة اِّـستشار القانوني 
اِّـحكمة العسكرية األوُّـ

إعالن (١٦)
رزمة (٢٠١٨/١٦)

بما  أدناه غيابياً  اِّـدرجة أسماؤهم  اِّـدانني  العسكرية االوُّـ على  اِّـحكمة  حكمت 
يلي:ـ

أ . الحبس الشديد ِّـدة (ستة أشهر) وفق اِّـادة (٣٣/ أوالً) و(ثالثة أشهر) وفق اِّـادة 
(٦٢/ ثانياً/ ثالثاً/ أ) من ق ع ع رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ اِّـعدل.

ب . تنفذ بحقه العقوبة اعتباراً من تاريخ إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه نادماً مع 
مراعاة أحكام اِّـادة (٢٤٣) من (ق أ م ج) رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وتعديالته.

ج . منح الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وإلزام اِّـوظفني 
واِّـكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه استناداً ألحكام اِّـادة (٨٠/ ثالثاً/ 

رابعاً) من قانون أصول اِّـحاكمات الجزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦. 
٢ . لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اُّـ اقرب جهة عسكرية 
رسمية خالل ٩٠ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي 
بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ اِّـدة القانونية اعاله واِّـنصوص عليها باِّـادة (٢٤٣) 

من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وتعديالته.
العميد الحقوقي 
رئيس اِّـحكمة العسكرية األوُّـ

شركة حمورابي العامة للمقاوالت اإلنشائية
إعالن مناقصة رقم (٢٠١٩/١٩)

م/ تجهيز مواد إنشائية

واالسكان  االعمار  وزارة  تشكيالت  احدى  االنشائية  للمقاوالت  العامة  حمورابي  شركة  تعلن 
والبلديات العامة عن مناقصة (تجهيز مواد انشائية اُّـ معمل اسفلت سلمان باك وموقع مشروع 
ستون   (٦٠) عمل  وبمدة  مناصفة)  تلتومات  اسفلت  ِّـعمل  اِّـقرتح  (اِّـوقع  بغداد  جنوب  تقاطع 
يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ باالحالة وحسب التفاصيل اِّـثبتة َّـ جدول الكميات وبكلفة تخمينية 
على  الحصول  ويمكن  دينار  مليون  وتسعون  وثمانمائة  مليار  دينار)   ١,٨٩٠,٠٠٠,٠٠٠)
مستندات اِّـناقصة من مقر الشركة/ قسم القانونية/ الكائن َّـ منطقة كمب سارة مقابل كراج 
فعلى  للرد  قابل  دينار غري  الف  مائتان وخمسون  دينار)   ٢٥٠,٠٠٠) مقداره  مبلغ  لقاء  االمانة 
الراغبني باالشرتاك َّـ اِّـناقصة من الشركات واِّـقاولني اِّـصنفني من الدرجة (السابعة/ انشائية) او 
غرفة التجارة الدرجة اِّـمتازة/ انشائية تقديم عطاءاتهم داخل ظرفني اثنني واحد مغلق ومختوم 
بكل تفاصيله اِّـالية والثاني غري مغلق يتضمن كافة اِّـستمسكات اِّـطلوبة لكي يتم التأكد منها 
قبل ايداعها َّـ الصندوق وبخالفه ال يتم قبول العطاء اذا كان غري مستوف للمستمسكات علما 
ان آخر موعد لغلق اِّـناقصة يوم (االحد) اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٨ الساعة (١٢) الثانية عشرة ظهرا 
وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق َّـ اليوم الذي يليه ويهمل اي عطاء يتم 

تقديمه بعد موعد غلق اِّـناقصة.
وعلى أن يلتزم اِّـقاول باآلتي:

• تقديم تأمينات اولية مبلغ مقطوع بنسبة (٢٪) من مبلغ العطاء على شكل صك مصدق صادر 
من مصرف الرافدين او مصرف الرشيد او اي مصرف معتمد من وزارة اِّـالية وباسم مقدم العطاء 
حصرا او على شكل خطاب ضمان باسم الشركة مقدمة العطاء ومديرها اِّـفوض على ان يذكر فيه 
اسم ورقم اِّـناقصة اِّـعنية وألمر (شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية) من مصرف معتمد 

من وزارة اِّـالية َّـ بغداد او اِّـحافظة التي تكون فيها اِّـقاولة حصرا.
اِّـناقص  قبل  من  العقد  توقيع  بعد  اال  والثالث  الثاني  للمناقصني  االولية  التأمينات  تعاد  ال   •

االول.
• ال يجوز بيع اِّـناقصة قبل او بعد االحالة اُّـ الغري.

• يشرتط زيارة اِّـقاول للموقع قبل تقديم العطاء.
• ال يقبل اي تحفظ يقدم من قبل اِّـقاول.

• تقديم كتاب عدم ممانعة من دخول اِّـناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب.
• تقديم كشف بالحسابات الختامية آلخر سنتني مصدقة من قبل محاسب قانوني.

• تقديم كشف باالعمال اِّـماثلة واِّـنجزة على ان تكون مصدقة من الجهات ذات العالقة.
والربيد  الهاتف  ورقم  اِّـكان  احداثيات  على  يحتوي  للشركة  الكامل  العنوان  اِّـقاول  تقديم   •
االلكرتوني والعنوان الكامل والنقاط الدالة لسكن اِّـدير اِّـفوض وكذلك ضرورة االخبار عن العنوان 

الجديد عند تبديله.
• تقديم اِّـقاول ما يثبت حجب البطاقة التموينية عنه او تقديم البطاقة التموينية لغرض اعالم 

وزارة التجارة لحجب البطاقة التموينية.
• ان اِّـناقصة ستحال بعهدة اِّـقاول الذي سيحصل على اعلى الدرجات وفقا الستمارة الرتجيح 

اِّـرفقة مع مستمسكات اِّـناقصة.
• يقدم اِّـقاول تعهداً خطياً بأن جميع اِّـستمسكات اِّـقدمة من قبله مستوفية للشروط القانونية 

وبخالفه يهمل العطاء.
• الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

• عدم منح اي سلفة مقدمة للشركات واِّـقاولني.
• يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن. 

علماً ان موقع الشركة على شبكة االنرتنيت هو:ـ
www.hamorabi.imariskan.gov.iq

اِّـدير العام



ــا مبوضوع الوصول  ــغلونا خالله ــا في اآلونة األخيرة بأيام ش     مررن
ــان، ذكراً أو أنثى،  ــال إنس ــى كوكب املريخ. لم يخططوا بعد إلرس إل
ــى القمر. كال لم  ــي، كما فعلوا بالوصول إل ــى ذلك الكوكب النائ إل
ــيبعثون مبعدات  ــد للتخطيط للمريخ. ولكنهم س ــن الوقت بع يح
ــات تعاين ما حولها وترسل عنه صوراً فوتوغرافية أو  وأجهزة وعدس
ــن ذلك، فتقوم بفحص وحتليل ما  ــتفعل أكثر م تلفزيونية إلينا. وس
ــورة خاصة من وجود املاء، أي  ــا من التربة واحلجارة وتتأكد بص حوله
ــينالكو». وإخبارنا  نوع كان من املاء، حتى لو كان «كوكا كوال» أو «س
بالنتائج. ذكرني كل ذلك باألفالم السينمائية التي شاهدتها عندما 
ــطح  ــان على س ــت طفالً صغيراً عن «فالش غوردن» ونزول اإلنس كن
ــر من نوع آخر،  كوكب املريخ والتقائه هناك مبخلوقات عجيبة وبش
وما ترتب على كل تلك املصادفات واملتناقضات من نتائج وعجائب. ال 
بأس. متتعنا بكل ذلك وكسبت شركات السينما في هوليوود ماليني 
الدوالرات من تسويق هذه اخلرافات املؤنسة. بيد أن ما وردنا مؤخراً لم 
ــاالت. وردنا بصيغة العلم والتكنولوجيا.  يأتِ من باب اخلرافات واخلي
ــتوى العلم والتكنولوجيا ينبغي النظر في هذه احملاوالت.  وعلى مس
ــغال  ــتطيع أن أفهم انش أس
ــراط  والتكنوق ــاء  العلم
ــوع.  للموض ــهم  وحماس
ــزة  بغري ــون  مبتل ــاء  العلم
ــيء  ــالع وما من ش حب االط
ــيهزهم أكثر من اكتشاف  س
ــى هذا  ــاء عل ــود قطرة م وج
ــب كان.  ــب، أو أي كوك الكوك
ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة 
الدول  أرصدة  للمسؤولني عن 
يعني  ماذا  الشعوب؟  وأحوال 
ــى  ــاء عل ــود م ــاف وج اكتش
ــا تكون  ــب املريخ عندم كوك
ــدول األفريقية  ــر من ال الكثي
ــي حاجة  ــي ف ــا ومال كإثيوبي
ملاء يحيون به األرض واإلنسان 
ــاك اآلن منازعات  ــاً. وهن أيض
ــروب دموية. أفليس من  ــفر عن نزاعات وح بني الدول النهرية قد تس
ــعاف اجلوعى واملرضى  األفضل تكريس هذه املليارات من الدوالر إلس
والعطشى على كوكبنا هذا بدالً من إنفاقها على املريخ؟ بعيداً عن 
كل ذلك، للعلماء أيضاً مطباتهم ومفارقاتهم. ال أدري ملاذا يفترضون 
ــاة على كوكب املريخ أو الزهرة أو القمر تتوقف على املاء؟ رمبا  أن احلي
ــرب  تكون هناك أحياء، أغنام أو ماعز أو بعران مثالً، ال تعيش على ش
ــد أنواع على  ــل وقضم احلجارة. رمبا توج ــفط الرم املاء وإمنا على ش
ــس والبقدونس تنمو وتينع بألوان مختلفة  املريخ، من اخلس والكرف
ــا يقتضي أوالً أن يبحث  ــاق الهواء. وهذا م دون جذور ولكن باستنش
ــطح الكوكب. ــن وجود ماء على س ــود هواء بدالً م ــاء عن وج العلم
ودخلت الصني مؤخراً في هذا السباق. ولكنها عمالً بالقول القائل، 
ــلت معداتها إلى اجلانب املظلم وليس املضيء من  خالف تعرف، أرس

القمر. ال أدري عم سيبحثون في الظالم.
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جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عامان مرّا على حترير مدننا، وفي املقدمة منها املوصل احلدباء، 
ــرس  ــن مخالب تنظيم داعش اإلرهابي بعد قتال ملحمي ش م
ــدين  ــنا واحلش ــال في قواتنا األمنية وجيش ــزف خالله األبط ن

العشائري والشعبي وكل القطعات الساندة دماً قانياً زكياً..
ــر العراقي الذي حتقق بفضل صمود  عامان مرّا على ذلك النص
ــدود جغرافيا  ــس مؤطراً بح ــه، وكان نصراً لي ــعبنا وتالحم ش
ــانية في  ــم كل األحرار واإلنس ــل هو نصر ممهور باس الوطن، ب
ــاً، ومن حق  ــاً هي هزميته عاملي ــم، ألن هزمية داعش عراقي العال
ــا حققه األبطال العراقيون  ــم أجمع أن يفاخر ويتباهى مب العال
ــم مبهوراً بها جيالً بعد  ــيبقى العال ومبا صنعوه من مالحم س

آخر..
ــب اآلخر  ــي اجلان وف
ــورة هناك  ــن الص م
ــف مازالت  مع األس
ــات النازحني  مخيم
قائمة وصور البؤس 
ــي قصة  ــا حتك فيه
ــن  م ــروا  ف ــاس  أن
بيوتهم اآلمنة حتت 
الدواعش،  ــطوة  س
بداً من  ــدوا  ولم يج
ــكن حتت خيم  الس
في ظروف معيشية 

ــتلزمات  ــات ومس ــي اخلدم ــص الواضح ف ــث النق ــرة حي قاه
العالج..

ــف  ــن إعادة آالف النازحني إلى مدنهم، لكن ما يؤس نعم، أمك
ــم لم يجدوا غير ركام وحطام ورماد، وكل ما قيل عن إعمار  أنه
ــتهالك ليس إال،  في املوصل أو غيرها من املدن مجرد كالم لالس
ــود تهديدات تطلقها بقايا داعش ضد العائدين  ناهيك عن وج
إلى بيوتهم، األمر الذي يجعلهم بني مطرقة التهديد وسندان 

اإلذعان للعيش في اخليام..
ــن أن يتحقق هو ذلك املتعلق بإنهاء  ــر إجناز حكومي ميك إن أكب
ملف النزوح بالكامل، وأكبر نصر يتحقق هو عدم رؤيتنا للخيم 
ــواء  ــؤولة، س ــارع اجلهات املس مهما كان عددها، ونأمل أن تس
في املدن احملررة أم في احلكومة االحتادية، إلنهاء ملف النازحني، 
ــهولة ما لم تسبق ذلك حمالت كبرى  ولكن هذا ال يتحقق بس
إلعمار املدن اخملربة واملنازل التي حتولت إلى أعجاز نخل خاوية.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

أكرب إنجاز حكومي يمكن 
أن يتحقق هو ذلك 

اِّـتعلق بإنهاء ملف النزوح 
بالكامل، وأكرب نصر يتحقق 
هو عدم رؤيتنا للخيم مهما 

كان عددها..

ماذا يعني اكتشاف وجود 
ماء على كوكب اِّـريخ 

عندما تكون الكثري 
من الدول األفريقية 

كإثيوبيا ومالي َّـ حاجة 
ِّـاء يحيون به األرض 

واإلنسان أيضاً؟!
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كربالء / البينة الجديدة
ــة من االيرانيني  أقدمت مجموع
ــى  ــرب عل ــداء بالض ــى االعت عل
عراقي وزوجته في مدينة مشهد 
االيرانية قبل يومني، فيما حتدث 
ــن  ع ــه  علي ــدى  املعت ــقيق  ش
ــل االعتداء. وقال املواطن  تفاصي
العراقي «محمد عيدان» شقيق 
املعتدى عليه «حيدر عيدان»، إن 
«شقيقي توجه قبل ٢١ يوما مع 
ــران الجراء عملية  زوجته الى اي
ــت  ــث اجري ــه، حي ــر لزوجت بص
ــاح»، مبينا  ــة بنج ــا العملي له
ــاء من العملية  انه «بعد االنته
ــي زوجته الى احد  اصطحب أخ
محال التصوير الفوتوغرافي في 
ــهد من اجل التقاط  مدينة مش
ــاف عيدان  ــورة عائلية». واض ص
وهو من سكنة محافظة كربالء 
ــن واضحة  ــم تك ــورة ل ان «الص
ــي  اخ ــغ  ابل ــث  ــوهة، حي ومش
ــر بذلك  التصوي ــل  صاحب مح

االمر الذي اثار غضب االخير وقام 
ــطة  ــه بواس ــرب اخي برأس بض
ــا ادى الى حدوث  اطار الصورة م
ــيرا الى  ــه»، مش ــي راس ــزف ف ن
ــا حاولت زوجته منع  انه «عندم
املصور االيراني من االعتداء على 

اخي مرة ثانية قام بضربها على 
عينها التي اجرت فيها العملية 
ــع ان  ــا». وتاب ــى نزفه ــا ادى ال م
«عددا من االيرانيني القريبني من 
ــوا باالعتداء  محل التصوير قام
ــه بالضرب»،  ــي وزوجت ــى اخ عل

ــد نقلهما  ــيرا الى انه «عن مش
ــغ االطباء  ــفى ابل ــى املستش ال
ــوم بعملية  ــرورة ان تق اخي بض
ــزف الذي حصل  جديدة بعد الن
ــدان ان  ــد عي ــا». واك ــي عينه ف
ــكوى لدى  ــي قام بتقدمي ش «اخ
ــى  ــيرا ال ــي»، مش ــن االيران االم
ــي  ــة ف ــة العراقي ان «القنصلي
مشهد تدخلت وكلفت محاميا 
ــة وفتح حتقيق  ــة القضي مبتابع
باحلادث». ويعد هذا االعتداء هو 
الثاني الذي يتعرض له عراقيون 
ــبوع، فقد  ــن اس ــل م ــالل اق خ
ــام امرأة عراقية  تعرضت قبل اي
ــى  ال ــف  النج ــة  محافظ ــن  م
اعتداء من قبل ضابط ايراني في 
ــهد، فيما اكدت وزارة  مطار مش
ــة انها تابعت  اخلارجية العراقي
ــدمي اعتذار  ــوع املرأة ومت تق موض
ــل القنصل  ــا من قب ــمي له رس

االيراني في النجف.
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خالد القشطيني*

وقــفــــة

وكاالت / البينة الجديدة
ــار انه بعد  ــرت صحيفة النه نش
ــالن الفنان  ــام على إع مرور نحو ع
ــى  عل ــه  خطوبت ــاهر  الس ــم  كاظ
ــارة، يبدو أن األمور بينهما  ــية س التونس
ــرت  وذك ــة.  النهاي ــط  خ ــى  إل ــت  وصل
ــب معلومات  ــة انه «بحس الصحيف
خاصة فقد انفصال عن بعضهما 
ــام،  أي ــرة  ــن عش ــر م أكث ــذ  من
وحتديداً بعد حفله الذي أقامه 
ــى  ــراً». وأنه ــي األردن أخي ف
ــالت الصيف،  ــاهر حف الس
ــث كان آخر حفل له في  حي
«موسم  ضمن  ــعودية  الس
ــيغيب  ــذي س ــودة» وال الس
ــة ألخذ  ــرة طويل ــده لفت بع
ــتجمام،  واس ــة  راح ــرة  فت
ــه  أغاني ــار  الختي ــرّغ  وللتف
اجلديدة ووضع أحلانها، وهو 

ما وُصف باعتزال مؤقت.

متابعة / البينة الجديدة
حذرت وكالة ناسا األميركية 
لعلوم الفضاء، امس الثالثاء، 
ــب عمالق  ــراب كويك اقت من 
األمر  وهو  باألرض،  لالصطدام 
ــركة  ــس ش الذى أكده مؤس
ــبيس إكس، إيلون ماسك،  س
الذي أشار إلى عدم امتالك أي 
ــيلة دفاع ضده. وبحسب  وس
ــت»  «اإلندبندن ــة  صحيف

ــك من  البريطانية، حذر ماس
ــم الكويكب يتخطى  أن حج
ضعف حجم برج «شارد» في 
لندن، الذي يعتبر أضخم مبنى 
ــيمر الكويكب  في أوروبا. وس
ــب  كوك ــوار  بج ــالق  العم
ــل، ومن  ــبتمبر املقب األرض س
ــب  املرجح أن يضربها، بحس
ــوم ١٤  ــا، في ي ــرات ناس تقدي
ــبتمبر، والذى يبلغ عرضه  س
 ٦٥٠ ــن  م ــر  أكث
ــت  ضح و أ و . ا مترً
 ، ــة لصحيف ا
ــش  «الوح أن 
الفضائي» سيمر 
األرض  ــى  عل
ألف   ١٤ ــرعة  بس
ميل في الساعة، 
ــد  بع ــيقطع  وس
ــا  ــروره بكوكبن م
 ٣٫٣ ــافة  مس

مليون ميل.
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* صحاَّـ وكاتب ومؤلف عراقي


