
بغداد / 
 قال اخلبير القانوني طارق حرب ان ما 
صدر بشأن قناة احلرة من هيئة االعالم 
ــس االمناء موجه الى  طلب من مجل
مدير  هيئة االعالم واالتصاالت اخملول 
ــن االمر ٦٥  ــم الثامن م مبوجب القس
ــلطة  في  ٢٠/٣/٢٠٠٤ (قانون برامير) س
ــب من جلنة  ــات او الطل اصدار عقوب
ــك وقانون  ــي الهيئة ذل ــتماع ف االس
ــالم واالتصاالت مازال نافذا  ــن في قرار هيئة االع ــد االن وباالمكان الطع حل

ــام هيئة  ــدر أم ــي تص ــات الت العقوب
االستماع وجلنة الطعن التي حددها 
هذا القانون - وهذا ما نذكره بعد رؤية 
ــن الطلب  ــاب الهيئة الذي تضم كت
ــأن العقوبات  ــزم بش ــا يل ــاذ م باتخ
ــول مجلس  ــون لم يخ ــذا القان ألن ه
ــرض عقوبة باعتباره  ــاء الهيئة ف امن

السلطه التشريعية للهيئة. 

 

َّـ الهدف

ــز بحثية  ــن مراك ــد معطيات م ــرات وتؤك ــول مؤش تق
ــكان العراق في حالة ازدياد مضطرد  متخصصة بأن س
ــر املوارد  ــكانياً اليقابله توفي ــع ان منواً س ــرف اجلمي ويع
ــكن وال تأمني  ــش او الظروف املالئمة للس ــة للعي الالزم
فرص العمل يعني ان البالد ستكون الشك امام حتديات 
ــا وجتعلها في مهب الريح.. نعم  خطيرة قد تعصف به
ــكان العراق يتضاعف سنة بعد اخرى وان ما  ان عدد س
ــا من موارد اليوم مضمونة في اليد قد الجتدها في  عندن
الغد ومن هنا فإن املطلوب من كل اصحاب القرار االنتباه 
ــاب املصاعب بكل دقة  ــم اخملاطر وحس واحلذر الى حج

ووفق منظور علمي يأخذ 
ــتثمار  بنظر االعتبار االس
االمكانيات  ــكل  ل االمثل 
ــق  وف ــة  املتاح ــوارد  وامل
خطط خمسية وعشرية 

او رمبا اكثر من ذلك.
ــيكون  ــف س وال ادري كي
شكل املستقبل العراقي 
اذا  ــش  العي ــتوى  مس او 
اليوم يصدر  ــراق  الع كان 

اكثر من (٤) ماليني برميل نفط يومياً وهناك اكثر من (٧) 
ــان عراقي يعيشون حتت خط الفقر فكيف  ماليني انس
ــعار النفط او نضبت هذه الثروة  احلال اذا انخفضت اس
ــة بديلة.. ما الذي  ــا الى مصادر طاق ــم غادره او ان العال
ــاً ومواردنا  ــد اذا كان اقتصادنا ريعي ــي الغ ــنفعله ف س
ــة  ــرى كالصناع ــة اخ ــات اقتصادي ــحيحة وقطاع ش

والزراعة والسياحة تعيش واقعاً متردياً.
ــباب  ــر كل اس ــوب وآن اآلوان لتوفي ــب مطل ان التحس
ــخ وعندها الينفع  ــعب في الف ــي اليقع الش العيش ك

الندم.. فهل نحن عازمون على انقاذ العراق؟!

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير
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ــي  ف ــي  محل ــؤول  مس ــب  طال
االثنني،  ــس  ام ديالى،  ــة  محافظ
ــة  امللتهب االرض  ــف  ملل ــول  بحل
ــرق احملافظة.  بني العراق وايران ش
وقال عضو مجلس ناحية مندلي 
ــدر  ــة) (حي ــرق بعقوب ــم ش (٨٥ك
ستار)، إن ”احلدود بني العراق وايران 
ــي تضم  ــة ناحية مندل ــن جه م
عشرات االف من االلغام االرضية 
ــرب الثمانينات من  ــي تعود حل الت
ــا أن ”تلك  ــي“، مبين ــرن املاض الق
ــدت ارواح الكثيرين  االلغام حص
ــدار (٣٠) عاما خاصة رعاة  على م
االغنام“. واضاف ستار، ان ”االرض 
امللتهبة في اشارة منه الى احلدود 
ــكل مصدر  بني العراق وايران تش
ــم  قلق لالهالي خاصة في مواس
ــيول النها جترف االلغام الى  الس
ــة“، داعيا  ــي الزراعي عمق االراض
اجلهد الهندسي الى ”ضرورة رفع 
االلغام وتامني املناطق احلدودية“.

ــرر ان  ــر من املق ــد آخ ــى صعي عل
ــوم  الي ــواب  الن ــس  ــد مجل يعق
الثالثاء جلسته االولى في بداية 
ــريعي الثالث لكن  ــه التش فصل
مصدرا نيابيا كشف، ان جلسات 
ــتعقد بعد  ــواب س الن ــس  مجل
ــرام. وقال  ــر من محرم احل العاش
املصدر ان البرملان سينشغل في 
ــهر احلالي مبؤمتر  ــث من الش الثال
ــيوية  اآلس ــات  البرملان ــة  جمعي
برعاية ومشاركة مجلس النواب 
ــرة من  ــداد للفت ــي في بغ العراق
ــهر ومبشاركة (١٤)  (٣-٥) من الش
ــيوية. وأضاف  ــة وآس ــة عربي دول
ــير الى عقد  ــات تش ان الترجيح
ــهر  ــي (١٣) من الش ــات ف اجللس
احلالي اي بعد العاشر من محرم 

احلرام.
ــة اكد عضو  على صعيد ذي صل
ــس  مبجل ــة  القانوني ــة  اللجن
النواب النائب (حسني العقابي), 
ــان امامه  ــني, ان البرمل ــس االثن ام
ــق  تتعل ــة  مهم ــات  حتدي ــة  ثالث

ــريعية والرقابية  ــب التش باجلوان
ــل  الفص ــالل  خ ــية  والسياس
ــريعي املقبل والذي سيبدأ  التش
ــاف ان ”تلك  ــوم الثالثاء. واض الي
التحديات تتلخص بثالث مراحل 
هي تشريعية تقف في اولوياتها 

ــف عليها  ــم القوانني اخملتل حس
ــة االحتادية  ــون احملكم ــا قان منه
ــوزارات التي لم يصوت  وقوانني ال
على قوانينها“. وتابع ”اما اجلانب 
ــي االداء في  ــق ف ــي فيتعل الرقاب
تركيبة احلكومة من خالل ضعف 

ــاءة واالداء والبد من ان يضع  الكف
البرملان معاجلات لها والميكن لنا 
ــذا الوضع  ــتمرار ه ــول باس القب
ــار  ــج “. واش ــر املنت ــم وغي القائ
ــي إلى أن ”التحدي الثالث  العقاب
ــي ويعتبر  وهو التحدي السياس

ــات اجمللس ويحتاج  من اهم اولوي
ــاذ مواقف وقررات مهمة  الى اتخ
ــي وضع  ــة ف ــة وان املنطق خاص
ــدو وكأنه  ــن وان العراق يب محتق
ــاحة وميدان انفجار خالل اي  س

تصادم“ .
وفي التطورات ايضاً أفادت مصادر 
ــس االثنني، بأن االمني  خاصة ، ام
ــة العربية (احمد  العام للجامع
ـــيـزور الــعــراق  ــط) س ابو الغي
ــاءً على دعوة  ــاء، بـن اليوم الثالث
ــر اخلارجية  ــن قبل وزي موجهة م
(محمد احلكيم)، يرافقه االمــني 
ــر مكتب  ــاعد مدي ــام املس الـعـ
ــام  ــفير (حس ــني العام الس االم
زكي). وذكرت املـــصادر ، أن ابـــو 
ــيلتقي خالل الزيارة  الـغـيـط س
ــة عدد  ــات الثالث ملناقش الرئاس
ــة خاصة أن  ــات املهم ــن امللف م
العراق سيترأس اجمللس الـــوزاري 
ــد  بع ــة  املقبل ــرة  للفت ــي  العرب

الصومال.   تتمة ص٣
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ما قصة ”االرض الملتهبة“ التي حصدت أرواحا كثيرة في ديالى؟

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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وكاالت / 
اكد النائب عن كتلة صادقون (وجيه عباس) املضي باجناز تعديل رواتب 
ــة القانونية  ــاف ان اللجن ــة عام (٢٠٢٠) واض ــن ضمن موازن املتقاعدي
ــت على معظم مامت طرحه من تعديالت تتعلق بزيادة الرواتب وانه  وافق
قام بتسليمها الى االمانة العامة جمللس الوزراء وان االمني العام جمللس 
ــل على مجلس  ــد وعد بطرح التعدي ــيد (حميد الغزي) ق ــوزراء الس ال
ــاله الى البرملان لغرض مناقشته وعرضه  الوزراء للتصويت عليه وارس
ــيكون  ــن قبل اللجنة القانونية الفتاً ان التعديل س على التصويت م
ــل راتب تقاعدي  ــيكون اق ــهر من اآلن ومبوجبه س نافذاً خالل (٦-٩) اش
ــاك عددا كبيرا  ــب ما اقترحناه وان هن ــهرياً بحس مابني (٦٠٠-٧٠٠) ش
من النواب ابلغونا مبوافقتهم على الزيادة في الرواتب التقاعدية وكان 
ــابق ان  عضو اللجنة املالية النيابية (جمال كوجر) قد اكد في وقت س

مقترح زيادة رواتب املتقاعدين لم يصل الى اللجنة لغاية اآلن.

من هو البطل العراقي و(اخو اخيته) الذي يعيد الحياة لهذه اِّـدن اِّـدمرة؟ 
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 ما الذي سنفعله 
َّـ الغد اذا كان 
اقتصادنا ريعياً 
ومواردنا شحيحة 
وقطاعات؟

عبد الوهاب جبار
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ــرائيلي إن  ــش اإلحتالل اإلس ــال جي   ق
ــة انتهى  ــدود اللبناني ــال على احل القت
بعد أن أطلق حزب اهللا صواريخ مضادة 
ــات  بضرب ــرائيل  إس وردت  ــات  للدباب
ــران املدفعية.وكان حزب اهللا  جوية وني
ــخ مضادة  ــق صواري ــي قد إطل اللبنان
ــرائيل، ردا  ــمال إس ــات على ش للدباب
ــرائيلي  ــتهداف إس على ما قال إنه اس
للضاحية اجلنوبية في بيروت بطائرتني 

دون طيار، األسبوع املاضي.
ــه رد على  ــرائيلي إن ــال اجليش اإلس وق
ــف مدفعي  ــزب اهللا بقص ــخ ح صواري

ملناطق في جنوب لبنان.
ويتخذ حزب اهللا، من الضاحية اجلنوبية 
ــي بيروت مقرا له، وهي املنطقة التي  ف

ــرائيلية  ــا الطائرات اإلس ــت فيه حلق
ــدت  املاضي.وأك ــبوع  األس ــار  طي دون 
ــرائيلية أن احلزب  مصادر عسكرية إس
ــاه قاعدة للجيش  ــق صواريخ باجت أطل
ــكرية، دون  ــرائيلي ومركبات عس اإلس
وقوع ضحايا.لكن مصادر في حزب اهللا 
ــقوط عدد من الضحايا  أشارت الى س

اإلسرائيليني.
ــابق  ــال اجليش اللبناني في وقت س وق
ــرائيلية بدون طيار دخلت  إن طائرة إس
ــقطت مواد   ــال اجلوي اللبناني وأس اجمل

حارقة على غابة على طول احلدود.
وأقر اجليش اإلسرائيلي بأنه بدأ بإطالق 
ــى احلدود في  ــار. وتصاعد التوتر عل الن
ــن  ــرة، وهدد حزب اهللا بش ــام األخي األي
ــرائيل.ووفقا للجيش  ــى إس هجوم عل

اهللا  ــزب  ح ــق  أطل ــد  فق ــرائيلي  اإلس
ــادة  ــخ مض ــة صواري ــني أو ثالث صاروخ
ــاب موقعا  ــان، وأص ــن لبن ــات م للدباب
ــة  تابع ــعاف  إس ــيارة  وس ــكريا  عس

للجيش في شمال إسرائيل.
ــي تغريدة  ــرائيلي ف ــال اجليش االس وق
ــزب اهللا  ــوة حل ــى ق ــار عل ــا الن أطلقن

ــم يصب أي  ــؤولة عن الهجوم. ول مس
إسرائيلي في الهجوم.

وتقول تقارير إذاعية من شمال إسرائيل 
ــات  اجملتمع ــض  بع ــي  ف ــكان  الس إن 
احلدودية جلأوا إلى اخملابئ بعد تعرضهم 

لهجمات صاروخية متواصلة.
ــائل اإلعالم  في غضون ذلك، نقلت وس
ــزب اهللا قوله إن الهجوم  احمللية عن ح
ــفر عن  ــرائيلية ، ما أس ــر دبابة إس دم
ــوا على متنها. ــل وإصابة من كان مقت

ــدم أي أدلة على هذا،  ومع ذلك ، لم تق
ونفت إسرائيل هذه التقارير متاما.وفي 
ــرائيل وحزب  ــت إس ــام ٢٠٠٦ ، خاض ع
ــدة  ــة مل ــكرية دامي ــة عس اهللا مواجه
شهر أسفرت عن مقتل أكثر من ١٠٠٠ 

مدني، معظمهم لبنانيون.

@@Ô‹Óˆaäç¸a@fi˝ny¸aÎ@!a@låy@¥i@Ú‘Ó”Ö@HQRPI@›Óïb–m
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بغداد / 
ــي العراق  ــب الكويتية املوجودة ف ــى الكت حت
يعيدها العراق بأربع طائرات عسكرية عراقية 
ــت. أربع  ــراق الى الكوي ــا من الع ــى نقله تتول

ــت طائرات  ــكرية عراقية وليس ــرات عس طائ
ــة  ــان وزارة اخلارجي ــي بي ــا ورد ف ــة كم كويتي
ــة االربعاء يوم  ٨/٢٨ / ٢٠١٩  وبارك اهللا   العراقي

باخلارجيه العراقية      تتمة ص٣

@@paäˆb�€bi@oÌÏÿ‹€@bjn◊@ÜÓ»Ì@÷aä»€a@NNÔ∑by@‚ä◊

بغداد / 
ــت هيئة االعالم واالتصاالت،امس االثنني، تعليق رخصة عمل مكاتب قناة ”احلرة“ في  اعلن
ــة  ــاد في املؤسس ــى خلفية بث القناة تقريرا حتدث عن الفس ــهر عل ــراق ملدة ثالثة اش الع
الدينية   في العراق.وقالت الهيأة في بيان  انه ”تعليق رخصة عمل مكاتب  قناة احلرة في 
ــهر، وايقاف انشطتها حلني اعادة تصويب موقفها حيال التعاطي مع  العراق ملدة ثالثة اش
ــأن العراقي“.وطالبت الهيئة ”ببث اعتذار رسمي من مكتب ادارة قناة احلرة في العراق  الش
ــخصيات املؤسسات الدينية والتي اضرت  ــببه البرنامج من ازدراء واساءة لرموز وش ملا تس
ــارت إلى، ضرورة ”التعهد بالتزام  ــعب العراقي“.وأش ــمعتها ومكانتها في نفوس الش بس
مكتب القناة في العراق بالئحة قواعد البث االعالمي وعدم جتاوز موادها في تقاريرها املعدة 
في الشأن العراقي“، عادة   ”هذه االجراءات مبثابة انذار نهائي للقناة، وسيتم اتخاذ عقوبة 
اكثر شدة في حال تكرار االساءة، وخرق مواد الئحة قواعد البث االعالمي مرة اخرى“.وبينت 
ــكوى لدى اجلهات القضائية  ــخصيات املتضررة حق تقدمي الش أنها، ”تترك للجهات والش

اخملتصة، وستقدم رأيها الفني في ذلك“.

@’‹»m@p¸bñm¸aÎ@‚˝«�a@Ú˜ÓÁ
bËn�í„a@—”ÏmÎ@Òäßa@Òb‰”@ÚñÅâ

بغداد / 
ــح قروض ١٠٠  ــن، عن آلية من ــن مصرف الرافدي اعل
مليون دينار لشراء الوحدات السكنية. وقال املصرف 
ــح كحد اعلى  ــار الذي مين ــون دين ــرض ١٠٠ ملي ان ق
ــاريع  ــكنية في املش ــراء وحدات س للموظفني لش
ــي ٥٠ باملئة من راتب  ــتثمارية، ينبغي ان يغط االس
ــهرية. ــط والفائدة الش املوظف الكلي مبلغ القس

ــروط من  ــروض وضعت لها ش ــذه الق ــاف ان ه واض
أهمها ان يكون املوظف على املالك الدائم ومستمر 
باخلدمة بكتاب تأييد من دائرته ويفضل ان يكون من 
الذين مت توطني رواتبهم لدى املصرف وان ال يكون قد 
ــتلم قرضا سكنيا من اي مصرف. وتابع ان قرض  اس
١٠٠ مليون يكون للمشاريع السكنية االستثمارية 

العمودية او األفقية. 

وكاالت /  
ــال رئيس ائتالف الوطنية الدكتور (اياد عالوي) ان ايران  ق
ــبب انخفاض عدد مقاعده النيابية وانه يعارض  هي س
ــاف عالوي في  ــدة من املنطقة.واض ــران في مناطق ع اي
ــد» ان التهميش واالقصاء طاال  ــج «في متناول الي برنام
ــني قنبلة موقوتة  ــرائح كبيرة من اجملتمع وان النازح ش
ــد ان االحتالل االمريكي كان  قد تنفجر في أي وقت.واك
ــام بها هو  ــراق وان اول خطوة ق ــوة لتدمير الع اول خط
شخصيا هي اعادة اجليش العراقي املنحل وان اسرائيل 
ــتهدفت مخازن سالح احلشد الشعبي وانه  هي من اس
ــار  ــد للقوات االمنية.واش يجب دمج املؤهلني من احلش
ــوذ االيراني القوي في العراق كبل احلكومة في  بأن النف

البالد.

@Ü«b‘fl@ûb–Æa@kjç@ÔÁ@ÊaäÌa@ZÎ˝«
÷aä»€a@äflÖ@ÔÿÌäfl¸a@fi˝ny¸aÎ@ÚÓibÓ‰€a

@ÊÏÓ‹fl@QPP@ûÎä”@|‰fl@ÚÓ€e@|ôÏÌ@ÂÌÜœaä€a
ÚÓ‰ÿé€a@paÜyÏ€a@ıaäí€@âb‰ÌÖ
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بغداد / البينة الجديدة
ــراء العمالت األجنبية  ــركة توسط لبيع وش ــحب إجازة ش أعلن البنك املركزي العراقي س
بسبب مخالفتها التعليمات. وقال البنك إنه بالنظر خملالفة شركة األرض اجلديدة للتوسط 
ــراء العمالت األجنبية ألحكام تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ومكافحة  لبيع وش
ــب البنك وزارة  ــركة. وطال ــيس الش ــحب إجازة تأس ــوال ومتويل اإلرهاب تقرر س ــل األم غس
ــطب  ــن قبلها (الوزارة)، إضافة إلى ش ــيس املمنوحة لها م ــهادة التأس ــارة بـإلغاء ش التج
ــس  ــجالتها وتزويد البنك املركزي بكتاب التصفية املصدقني. وتأس ــركة من س ــم الش اس
البنك املركزي العراقي كبنك مستقل مبوجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 
ــتقلة، وهو مسؤول عن احلفاظ على استقرار األسعار وتنفيذ السياسة  ٢٠٠٤، كهيئة مس
ــرف على ١٠ مصارف جتارية و٢٦ مصرفاً أهلياً و١٦ مصرفاً إسالمياً، إضافة إلى  النقدية، ويش

١٩ مصرفاً أجنبياً، فضالً عن ٦ مؤسسات مالية و٣١ شركة للتحويل املالي.

بغداد / البينة الجديدة 
ــري بعدم التهاون  ــني طاهر الياس وجه وزير الداخلية ياس
مع مثيري النزاعات العشائرية وعصابات اجلرمية املنظمة 
ــرات القاء القبض  ــة الى تنفيذ مذك ــار اخملدرات، اضاف وجت
ــة باحملافظة دون تردد. وقال  الصادرة ضد املطلوبني للعدال
ــني طاهر الياسري  ــري إن وزير الداخلية ياس مكتب الياس
ــتنئاف البصرة  التقى يوم امس االثنني رئيس محكمة اس
القاضي عادل عبدالرزاق اثناء زيارته للمحكمة للتباحث 
ــأن إصدار أوامر القاء القبض بحق املطلوبني للعدالة.  بش
ــب البيان، األجهزة األمنية اخملتصة  وجه الياسري، بحس
ــألة تنفيذ  في محافظة البصرة بالتعامل بحزم في مس
ــع اخلارجني  ــل بحزم م ــض، والتعام ــاء القب ــرات الق مذك
ــدار مذكرات القاء القبض بحق كل من  على القانون وإص
ــاة املواطنني. ــن وتهديد حي ــه في زعزعة األم يثبت تورط

ــببني بإثارة  ــدم التهاون مع املتس ــري على، ع واكد الياس
ــة املنظمة وجتار  ــات اجلرمي ــائرية وعصاب ــات العش النزاع
ــددا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق  اخملدرات، مش
ــق األمن  ــة لتحقي ــة والقضائي ــتني األمني ــني املؤسس ب
ــاء القبض الصادرة ضد  ــتقرار، وتنفيذ مذكرات الق واالس
ــة دون تردد.من  ــق احملافظة كاف ــني للعدالة مبناط املطلوب
ــتنئاف البصرة القاضي  جانبه، رحب رئيس محكمة اس
ــداً حرصه على  ــري، مؤك ــارة الياس ــرزاق بزي ــادل عبدال ع
ــر احلياة اآلمنة ألهالي  ــاون مع األجهزة األمنية لتوفي التع
ــني طاهر  ــر الداخلية ياس ــل وزي ــة البصرة.ووص محافظ
ــابق، الى محافظة البصرة لالطالع  الياسري في وقت س

على اخر املستجدات االمنية بها.

pb‡Ó‹»n€a@bËn–€bÇ‡�€@p˝‡»€a@ıaäëÎ@…Ój€@¡çÏm@Ú◊äë@Òãbug@kzéÌ@å◊äΩa

lbéy@ÊÎÖ@Âfl@äπ@¸@Êc@kØ@fiÎb�m@pbjn»€aÎ@ÚÓ‰ÌÜ€a@pbéç˚Ωa@ÒâÏï@ÈÌÏím@Z·Óÿßa

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
ــس االثنني، عن  ــف مصدر امني، ام كش
ــركة اجنبية  ــه اتهامات الى ٤٠ ش توجي
ــار الى  ــس، فيما اش في العراق بالتجس
ــا في  ــاء وجوده ــات النه ــاك ضغوط هن
ــركات  ــال املصدر ان ملف الش ــالد. وق الب
ــغ عددها أكثر  ــة، والبال ــة األمني األجنبي

ــود من قبل  ــركة مرخصة بعق من ٤٠ ش
ــا، مبينا ان  ــددا أيض ــة، عاد مج احلكوم
ــركات بأنها  ــات لتلك الش ــاك اتهام هن
جتسسية، وأخرى بأنها عبارة عن جيوش 
ــاف ان هناك  ــيادة العراق. واض تنتهك س
ــة بإنهاء وجود  ــا تتضمن املطالب ضغوط
هذه الشركات وإسناد ما تقوم به لقوات 

حماية املنشآت العراقية أو قوات سوات 
ــذه  ــى ان ه ــا ال ــة، الفت ــة اخلاص العراقي
ــر منطقية  ــوط جدية ولكنها غي الضغ
ــات األجنبية وبعقود  وترتبط بأمن البعث
مبرمة معها.من جهته، أكد مسؤول امني 
ــظ بأولويات  ــة العراقية حتتف أنّ احلكوم
ــة العاملة  ــركات األمني ــة عن الش كامل

في البالد بتفاصيل دقيقة، مبينا انه لم 
ــير أي عمل غير قانوني بعناصر  يتم تأش
ــكل  ــركات، وهي خاضعة بش ــك الش تل
ــد ان هناك  ــة احلكومة.وأك ــل لرقاب كام
ــل وصياغة قانون  ــاوالت إلعادة تعدي مح
ــركات مبا ينسجم مع مصالح  تلك الش
خاصة للجهات التي تسعى لذلك، الفتا 

ــه ال ميكن أن يكون القانون مفصال  الى ان
على مقاس أي جهة، إذ إن وجود البعثات 
ــة  األجنبي ــات  وامللحقي ــية  الدبلوماس
ــود  بوج ــط  مرتب ــمياتها  تس ــف  مبختل
ــون بها،  ــم يثق ــة، وه ــركات األمني الش
ــركات ورجال األعمال  واحلال نفسه للش

غير العراقيني.

]·ÄÊpÂ;Ô]‚›¸;k]öÊ∆îÂ;äâqi’]d;–\Ö¬’\;∫;ÏËefip^;Ï—Öå;COKDz’;k]Ÿ]‚h\
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ــرائيلي بنيامني  ــدد رئيس الوزراء اإلس تجديد .. ج
ــم  ض ــه  اعتزام ــد،  األح االول  ــس  ام ــو  نتنياه
ــة الغربية  ــرائيلية في الضف ــتوطنات اإلس املس
ــي تكرار  ــارا زمنيا ف ــدم إط ــه لم يق ــة، لكن احملتل
ــة أشهر. وقال  لتعهد انتخابي قطعه قبل خمس
ــتوطنة القانا بالضفة  نتنياهو في كلمة في مس
ــم افتتاح العام  الغربية احملتلة، حيث حضر مراس
الدراسي «سنمد السيادة اليهودية على جميع املستوطنات كجزء 

من أرض إسرائيل».   
إرهاب.. بعد سنوات من اجلهود الشاقة وتهديدات وصلت حد التلويح 
ــعاه بصدور حكم  بالقتل، جنح حداد أخيراً في مس
ــرعية  ــارات غير الش قضائي يقضي بإغالق الكس
في قريته عني دارة في لبنان. لكن انتصاره لم يدم 
سوى أيام قليلة. في أحد أيام شهر متوز كان يقف 
ــارات حني تلقى اخلبر  مقابل جبل أنهكته الكس
السعيد، فقد أصدرت احملكمة قرارها أخيراً بإغالق 

١٦ كسارة من أصل ١٧ تنهش سفوح اجلبال.

ــتعرض  تابوت .. أعلنت وزارة اآلثار املصرية أنها س
ألول مرة تابوت امللكة تاوسرت، آخر ملكات األسرة 
ــرة، بعد مرور أكثر من عقدين على  ــعة عش التاس
ــوت املصنوع من  ــوزارة التاب ــافه. ونقلت ال اكتش
ــافه مبقبرة امللك  الغرانيت الوردي من مكان اكتش
«باي» إلى متحف األقصر متهيدا لتقدميه أمام الزوار 
خالل األيام القادمة. والتابوت املزين مبجموعة من 
الرسومات التي تصور األربعة آلهات احلاميات وأبناء حورس األربعة.
اتهام .. اتهم وزير الدفاع البولندي ماريوش بالشاك روسيا بتعطيل 
ــات أملانية، رغم أن  ــة الثانية تعويض ــد احلرب العاملي ــي بالده بع تلق
ــوفيتي هو الذي حرر بولندا، وموسكو  اجليش الس
تدرك حجم دمار بولندا. وقال: «اتخذت روسيا هذا 
ــيادة».وأصر على أن  ــرار وبولندا لم تكن ذات س الق
ــائر التي منيت بها  ــة التعويضات عن اخلس قضي
ــى يد اجليش  ــرب العاملية الثانية عل ــالده في احل ب
ــة.ومت التوصل خالل  ــت مغلق األملاني النازي ليس

مؤمتر بوتسدام عام ١٩٤٥ إلى اتفاق.

ــية عن وفاة  ــت وزارة اخلارجية الروس وفــاة .. أعلن
السفير الروسي في مصر، سيرغي كيربيتشينكو، 
ــة القاهرة عن  ــفى بالعاصمة املصري في املستش
عمر يناهز ٦٨ عاما. وأشارت اخلارجية الروسية إلى 
ــيرغي كيربتشينكو توفي، يوم امس االثنني،  أن س
ــفير  ــكل مفاجئ.وولد الس ــفى بش في املستش
الروسي عام ١٩٥١، وينتمي إلى أسرة عريقة من أب 
كان يعمل كمقاتل فى الفرقة ١٠٣ التابعة حلرس الكرملني، ووالدته 

املستعربة الروسية فاليريا نيكوالييفنا كيربيتشينكو.
ــتوجه ضربات مدمرة  اعالن .. أعلن احلرس الثوري اإليراني، أن إيران س
ــرب، وقال في  ــجع أعداءها على أي ح لكل من يش
ــة جيوش في  مؤمتر صحفي امس االثنني أن خمس
ــة تقف إلى جانبها عقائديا ومعنويا. وقال  املنطق
اللواء علي شادماني نائب قائد مقر «خامت األنبياء» 
ــاف أن «ما أنفقته إيران في  ــي احلرس الثوري وأض ف
ــوريا وعلى محور املقاومة خالل السنوات الـ١٠  س

املاضية.

بغداد / البينة الجديدة 
ــار احلكمة،  ــب عن تي رجح نائ
ــني، ان يؤدي رد حزب  امس االثن
ــى احلد  ــرائيل ال ــى اس اهللا عل
ــدوان  الع ــة من  ــبة عالي بنس
على العراق، متوقعا انه بحال 
ــدوان جديد على  حصول اي ع
العراق فسيكون بطريقة اخرى 
ــن فدعم ان  مغايرة. وقال حس

ــي كان حذرا  الكيان الصهيون
ــع العدوان  ــي تعامله م جدا ف
ــي العراق، حيث  الذي حصل ف
ــمي  ــه لم يصدر اي بيان رس ان
وكان  ــات  الضرب ــك  تل ــى  يتبن
ــؤوليه  ــي بعض احاديث مس ف
ــه بتلك  ــي او يلمح عالقت ينف
الضربات، مبينا ان التحقيقات 
ــى وجود  ــارت ال ــة اش العراقي

ــدوان  الع ــة خلف  ــد خارجي ي
ــد ومت حتديد  على مقرات احلش
ــوع الطائرات  نوع الصاروخ ون
ــوق  ــت ف ــي حلق ــيرة الت املس
مقرات احلشد، لكنها لم حتدد 
نفذت  ــي  الت اجلهة  ــط  بالضب
ــكل دقيق  ــك الضربات بش تل
١٠٠٪. واضاف فدعم، انه وبعد 
ــات  ــى اخلروق ــزب اهللا عل رد ح

ــي جنوب لبنان،  الصهيونية ف
ــذي  ال ــرك  التح ــى  ال ــة  اضاف
ــة العراقية  ــه احلكوم ــوم ب تق
التي  ــوط  والضغ ــيا  دبلوماس
مورست على االدارة االمريكية 
ــببا  فانها جميعا قد تكون س
ــبة عالية من  ــي ان حتد بنس ف
ــى  عل ــي  الصهيون ــدوان  الع
ــددا على  ــراق مجددا، مش الع
ــول اي عدوان  ــال حص ــه بح ان
ــنعتقد  جديد على العراق فس
ــة اخرى  ــيكون بطريق ــه س ان
الوصول  ــوط  تبعد خي مغايرة 
ــك الضربات.واكد  الى منفذ تل
الصهيوني  العدوان  ان  فدعم، 
ــن  يتضم كان  ــراق  الع ــى  عل
ــران  واي ــراق  الع ــى  ال ــائل  رس
وارسلت تلك الرسائل ووصلت 
ــتهدفة بتلك  الى اجلهات املس
ــد  ــا ان يبتع ــائل، مرجح الرس
اي  ــن  ع ــي  الصهيون ــان  الكي
ــه  ب ــتمرار  االس الن  ــد  تصعي
ــم  عليه ــف  املوق ــيصعب  س
ــية  ــل االزمات السياس في ظ
واحلكومية احلرجة في الكيان 
ــتنعكس  الصهيوني والتي س
ــلبا عليهم بحال قيامهم  س

باي تصعيد جديد.

بغداد / البينة الجديدة 
ــويه  ــار احلكيم، ان تش ــة الوطني عم ــس تيار احلكم ــر رئي اعتب
ــات الدينية والعتبات املقدسة يجب ان ال مير من  صورة املؤسس
ــاليب  ــبة من يقف وراءه. وقال احلكيم إن اتباع االس دون محاس
ــي مهاجمة  ــات االعالمية ف ــض املنص ــن قبل بع ــة م الرخيص
ــان ما هو اال  ــبب او دليل او بره ــة من دون س ــات الديني املؤسس
تطبيق ملشروع مريب يستهدف االساءة ملشاعر ماليني املسلمني 
في داخل العراق وخارجه.واضاف احلكيم، ان تعمد تلك القنوات 
ــات الدينية سيما العتبات املباركة التي  تشويه صورة املؤسس
ــهد لها القريب والبعيد باإلخالص والتفاني، يندرج في هذا  يش
ــبوه. واعتبر احلكيم، ان هذا التطاول يجب ان ال مير  اخملطط املش
ــات وهو  ــن يقف وراءه كونه ازدراء للمقدس ــبة م من دون محاس

مرفوض جملة وتفصيال ومرفوض دستوريا.

بغداد / البينة الجديدة 
اكد النائب عن تيار احلكمة املعارض حسن خالطي، وجود عدة 
قضايا مهمة قادرة على عمل تغييرات بالكابينة الوزارية خالل 
الفترة املقبلة. وقال خالطي إن هناك عدة قضايا مهمة جتعلنا 
ــة، مبينا ان االمر  ــة الفترة املقبل ــب حصول تغييرات وزاري نترق
ــن كل دورة برملانية  ــريعية الثانية م ــنة التش االول يرتبط بالس
ــى اجلانب الرقابي  ــز العمل فيها عل ــي اعتدنا ان يتم تركي والت
ــادة باالقالة  ــتجواب والذي ينتهي ع ــا هو االس ــم مظاهره واه
للمسؤول التنفيذي بحال كان االستجواب متضمنا ادلة قوية 
ــي، ان االمر  ــؤول. واضاف خالط ــر واضح من املس ــود تقصي ووج
ــص بالكالبينة الوزارية  ــتكمال النق الثاني يرتبط بقضية اس
ــم مرشحها  ــيتم حس وحتديدا وزارة التربية التي نعتقد انه س
ــث يرتبط برئيس  ــا الى ان االمر الثال ــالل الفترة املقبلة، الفت خ
ــل وزاري لوجود  ــار الى نيته اجراء تعدي ــه الذي اش الوزراء نفس
ــرات معينة على بعض الوزراء احلاليني سواء من املساءلة  مؤش
ــار احلكمة الذي تبنى  ــة. واكد خالطي، ان تي ــة او النزاه والعدال
ــيكون له متابعة  اجلانب التقوميي االيجابي لعمل احلكومة س
جلميع االجراءات التي تتخذها احلكومة لالصالح مبا يتناغم مع 

مطالب الشعب العراقي.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت هيأة املنافذ احلدودية، عن ضبط تسع شاحنات مخالفة 
ــترك  ــي منفذ أم قصر. وذكرت الهيئة انه مت تنفيذ واجب مش ف
ــن قبل هيأة النزاهة دائرة التحقيقات ومديرية حتقيق البصرة  م
ــتنادٱ الى قرار  ــي هيئة املنافذ واس ــط البحث والتحري ف وضاب
ــع  ــا النزاهة مت خالله ضبط تس ــي محكمة حتقيق قضاي قاض
ــاحنات محملة مبواد غذائية متنوعة داخل احلرم الكمركي  ش
ــمالي في محافظة البصرة.وأضافت انه  في منفذ أم قصر الش
ــط والتعليمات  ــط خملالفة البضاعة الضواب ــت عملية الضب مت
ــورة اخلاصة بها،  ــأ والفات ــهادات املطابقة واملنش لعدم توفر ش
ــؤول محطة رصيف  ــداع ما مت ضبطه لدى مس ــة أنه مت إي مبين

(٢٠) وفق محضر ضبط مشترك من جلنة الكشف.

بغداد / البينة الجديدة 
اعلن السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء عادل عبد املهدي، عن 
رفع سيطرة امنية في منطقة احلارثية غربي بغداد. وقال الفريق 
ــيطرة في منطقة  ــي، إنه مت رفع س ــد حميد البيات ــن محم الرك
ــيراً الى أن هذا االجراء  ــر احلارثية، مش احلارثية عند مدخل جس
ــاهم في التخفيف من االزدحامات. يذكر أن بغداد تشهد  سيس
ــوارع  ــاح العديد من الش ــيطرات واعادة افتت ــرة رفع س منذ فت
ــز الكونكريتية  ــنوات لدواع أمنية ورفع احلواج املغلقة قبل س

عنها، األمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.
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بغداد / البينة الجديدة
ــة  ــة النيابي ــة املالي ــو اللجن ــم عض اته
ــس االثنني، بعض  ــيدو، ام جمال احمد س
ــتغالل“  بـ“اس ــية  السياس ــراف  االط
ــالل الدعاية  ــن خ ــن م ــاعر املتقاعدي مش
ــات،  ــس احملافظ ــرة جملال ــة املبك االنتخابي
ــادرة على رفع  ــر ق ــة غي ــا ان احلكوم مبين
ــيعه بعض  ــا يش ــن كم ــب املتقاعدي روات
ــل  الكت ــض  إن ”بع ــيدو  ــال س النواب.وق

السياسية والشخصيات بدأت بالسعي 
ــاعر املواطنني واملتقاعدين عبر  الثارة مش
ــأن مضاعفة  اطالق تصريحات كاذبة بش
ــن ٤٠٠ الف دينار الى ٨٠٠  راتب املتقاعد م
الف وما شابهها من تصريحات“. واضاف 
ــو  ــات ه ــك التصريح ــن تل ــدف م ان ”اله
البحث عن دعاية انتخابية مبكرة جملالس 
احملافظات“، مشيرا إلى أن ”اللجنة املالية 
ــلم اي مقترح او مسودة  النيابية لم تتس

ــام“. واوضح  ــون التقاعد الع ــل قان لتعدي
ــيدو ان ”الوضع االقتصادي في البالد ال  س
يتحمل مطلقا اضافة اعباء جديدة عليه 
ــو ٧٣ تريلون  ــة نح ــرف احلكوم حيث تص
دينار كرواتب للمتقاعدين واملوظفني وهو 
ــال املوازنة  ــو ٧٠ ٪ من اجم ــدل نح ــا يع م
ــان احلكومة  ــة وفي حال االضافة ف العام
ــديد املبالغ مطلقا كونها ال  ال ميكنها تس

متتلك السيولة املالية الكافية“.

بغداد / البينة الجديدة 
ــرة  ــي، بأنه متت املباش ــاد مصدر امن اف
ــهر محرم  ــة اخلاصة بش بتنفيذ اخلط
ــال املصدر ان  ــي بغداد واحملافظات. وق ف
ــي بغداد واحملافظات  االجهزة االمنية ف
ــأن  ــذار القصوى بش ــت حالة االن دخل

ــاف ان اخلطة  ــهر محرم. واض خطة ش
ــيرا الى  ــرة بتنفيذها، مش ــت املباش مت
ــة االن اي معلومات  ــرد لغاي ــم ت ــه ل ان
ــة من  ــرق القريب ــع الط ــوص قط بخص
ــهر  ــر أن ش ــينية. يذك ــب احلس املواك
ــنة  ــهر الس ــذي ميثل أول أش ــرم ال مح

ــة بالغة في  ــب أهمي الهجرية، يكتس
ــلمني نظرا لألحداث املهمة  قلوب املس
ــه، وأبرزها واقعة الطف  التي وقعت في
ــهد  ــهيرة في كربالء التي استش الش
فيها اإلمام احلسني بن علي وأهل بيته 

وصحبه (ع).
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بغداد / البينة الجديدة
ــرة واملرأة والطفل النيابية، امس  ــفت جلنة األس كش
ــة جديدة إليواء  ــتحداث دور وابني االثنني، عن قرب اس
ــل على إجناح  ــة أن وزارة العمل تعم ــردات، مبين املش
ــات والصعوبات التي  ــروع من خالل تذليل العقب املش
تواجه إنشاء دور جديدة.وقالت رئيسة اللجنة هيفاء 
األمني ، إن جلنته ”وبالتنسيق مع وزير العمل والشؤون 
االجتماعية بصدد فتح دور إيواء جديدة للمشردات“.

ــى كافة  ــدور حتتوي عل ــذه ال ــني، أن ”ه ــت األم وأضاف
ــار كوادر  ــن وجود اختي ــة، فضال ع ــات احلياتي املتطلب
بشرية تستطيع العمل مع املشردات بصورة تختلف 
ــابق“. ولفتت األمني إلى ”استحداث دور  متانا عن الس
جديدة قيد اإلجناز“، مؤكدة أن ”هناك محاوالت وجهود 
ــل على دمجهن  ــردات والعم ــادة احلياة إلى باملش الع

باجملتمع العراقي“.
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بغداد / البينة اجلديدة 
ــهر آب املاضي  أعلنت وزارة النفط، أن صادرات العراق النفطية لش
ــرادات املتحققة  ــن ١١١ مليون برميل، مبينة أن اإلي ــت أكثر م بلغ
ــم وزارة  ــارات دوالر.وقال املتحدث باس ــن ٦ ملي ــك زادت ع ــراء ذل ج
ــهر آب  ــط عاصم جهاد ، إن مجموع الصادرات النفطية لش النف
ــركة تسويق  ــب اإلحصائية األولية الصادرة عن ش املاضي، بحس
ــومو، بلغت ١١١ مليون ٧٠٦ آالف و ١٥١ برميالً،  النفط العراقية س
ــادرات بلغت ٦ مليارات  ــاً أن اإليرادات املتحققة من هذه الص مبين
و٣٤١ مليوناً و٥٥٣ ألف دوالر، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 
ــات املصدرة من  ــوع الكمي ــاد، أن مجم ــاف جه ٥٦٫٧٧٠ دوالراً.وأض
ــط  ــي من احلقول النفطية في وس ــهر آب املاض النفط اخلام لش
ــالً، أما من  ــني و٥٢٠ ألفاً و٤٤ برمي ــراق بلغت ١٠٧ مالي ــوب الع وجن
حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات املصدرة ٣ ماليني 
ــات املصدرة من حقل  ــالً، فيما بلغت الكمي ــاً و٦٦٥ برمي و٢٥٣ ألف
ــدرة إلى االردن  ــالً، أما الكميات املص ــاً و ٩٦٣ برمي ــارة ٩٢٨ ألف القي
ــدل اليومي الكلي  ــار إلى أن املع ــت ٣ آالف و٤٧٩ برميالً.وأش فبلغ
للصادرات بلغ ٣ ماليني و٦٠٣ ألف برميل، حيث كان املعدل اليومي 
للتصدير من موانئ البصرة ٣ ماليني و٤٦٨ ألف برميل، ومن جيهان 
ــي ١٠٥ آالف برميل، فيما كان املعدل اليومي من  كان املعدل اليوم
ــل القيارة ٣٠ ألف برميل واملعدل اليومي املصدر إلى األردن بلغ  حق

٠٫١١٢ برميل.

 بغداد / البينة اجلديدة 
ــاالت الغش أفضلية في إدارة  ــف ح ــت وزارة التربية، امس االثنني، مبنح الكوادر التربوية التي تكش وجه
ــترين على عمليات الغش  ــرض عقوبات صارمة على املتس ــات التطويرية إلى اخلارج، وف ــدارس والبعث امل
ــاكر نعمة عبد  ــام للتقومي واالمتحانات في وزارة التربية ش ــت الوزارة ، إن املدير الع ــي االمتحانات.وقال ف
ــة أربيل.وأضاف البيان، أن  ــة الوزارة مبحافظ ــري املراكز االمتحانية في ممثلي ــون عقد اجتماعاً مع مدي ع
ــة العملية االمتحانية منعاً حلدوث حاالت غش في  ــة أصدرت تعليمات صارمة تتعلق برصان وزارة التربي
املراكز االمتحانية المتحانات املراحل املنتهية حفاظا على رصانة العملية االمتحانية.ونقل البيان عن 
ــف حاالت  عون قوله إن اللجنة الدائمة لالمتحانات في الوزارة وجهت مبنح الكوادر التربوية التي تكش
الغش أفضلية في إدارة املدارس والبعثات التطويرية إلى اخلارج، إضافة إلى كتب شكر وتقدير مع فرض 
ــن ادارة املراكز  ــي االمتحانات ومنها حرمانه م ــترين على عمليات الغش ف ــات صارمة على املتس عقوب
االمتحانية مستقبالً.وأشار عون، إلى أن هناك جهات خارجية حتاول استهداف الدولة العراقية عبر هدم 

منظومة التعليم، وهذا ما تعمل الوزارة على مواجهته بكافة االمكانيات املتاحة.
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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
ــب مفوضية  ــر مكت ــد مدي  أك
ــي محافظة  ــان ف حقوق االنس
ــي،  التميم ــدي  مه ــرة،  البص
ــات  النزاع أن  ــني،  االثن ــس  ام
ــي  ف ــلحة  املس ــائرية  العش
ــزوح  ــن ن ــفرت ع ــة أس احملافظ
ــرات من العائالت، مؤكداً  العش
ــة االحتادية غير جادة  أن احلكوم
ــالح في يد الدولة. بحصر الس

ــح  ــي تصري ــي ف ــال التميم وق
ــة  ــوات األمني ــي، إن الق صحف
ــط  ــت لها اجلدية في بس ليس
النزاعات  ــر  اث ــون  القان ــرض  وف
ــي  الت ــلحة  املس ــائرية  العش
شهدتها البصرة مؤخراً. مؤكداً 
ــن العائالت  ــرات م ــزوح العش ن
ــم ومقتل العديد  عن مناطقه
ــتباكات  ــر االش ــاء اث ــن األبري م
ــائر.ولفت  ــلحة بني العش املس
ــى احلكومة  ــه عل ــاً إلى أن أيض

العراقية بسط األمن مبا يراعي 
حقوق االنسان، اال أن اجلدية لم 
العمليات  ــالل  واضحة خ تكن 
ــي  ــرت ف ــي ج ــكرية الت العس
ــة األخيرة. ــالل اآلون ــرة خ البص
كما أبدى التميمي عدم تفاؤله 
باخلطط األمنية مبا يؤمن حتقيق 
االستقرار في محافظة البصرة، 
مؤكداً أن الدولة غير قادرة على 

ــائر. ــن العش ــالح م ــزع الس ن
وتنفذ القوات األمنية العراقية 
ــعة في  ــكرية واس عملية عس
ــتهدف  تس البصرة  ــة  محافظ
املسلحة  ــارية  العش النزاعات 
وذلك بعد أن أمهلتها ٤٨ ساعة 
لفض جميع النزاعات. وتشهد 
ــورة  بص ــرة،  البص ــة  محافظ
ــتمرة، اندالع نزاعات  شبه مس

عشائرية؛ مما يسفر عن سقوط 
ــر على  عدد من الضحايا، ويؤش
القبلية على  ــراف  األع ــة  علوي
ــيادة القانون خاصة  حساب س
مع خروجها عن السيطرة.وكان 
ــوزراء عادل عبداملهدي،  رئيس ال
ــع آب املاضي أن  ــد مطل ــد أك ق
ــاً على  ــل حالي ــة تعم احلكوم

حصر السالح بيد الدولة.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــس االثنني، أن هناك  ــن والدفاع، ام ــر عضو في جلنة االم اعتب
ــح باب التطوع  ــالن وزارة الدفاع عن فت ــأ مطبعيا في اع خط
ــيرا الى أن هذا االعالن إن  ــهدات البكلوريوس، مش حلاملي ش
ــة للخريجني وتدميرا لطموحاتهم.وقال عضو  صح ميثل اهان
اللجنة النائب بدر الزيادي ، إن وزارة الدفاع نشرت اعالنا على 
موقعها الرسمي عن فتح باب التطوع للخريجني من حملة 
ــرا ان هناك خطأ  ــهادة البكلوريوس بدرجة   عريف، معتب ش
في طباعة االعالن.واضاف الزيادي، أنه من غير املعقول ان تقع 
ــالن ميثل اهانة للخريجني  ــوزارة بهكذا خطأ كون هكذا اع ال
ــنني التي  ــكل جهود الس ــم واضاعة ل ــرا لطموحاته وتدمي
ــا وصلوا له.  ــول الى م ــة للوص ــا على مقاعد الدراس قضوه
ــيكون لنا  ــت هذا االمر وس ــح الزيادي، ان اللجنة ناقش وأوض
تواصل مع الوزارة اليوم للتاكد من طبيعة هذا االعالن وهل هو 
ــيكون لنا حديث  خطأ بالطباعة ام مقصود فعال وحينها س
باملوضوع.وكانت وزارة الدفاع قد اعلنت عن فتح باب التطوع 
خلريجي الكليات (بكالوريوس) بصفة عسكرية برتبة  عريف 
على مالك الوزارة، واشارت الى أن االختصاصات املطلوبة هي 
ــض والكليات  ــري وكلية التمري ــوس في الطب البش بكالوري

الهندسية وخريجي االداب القسام اللغات االجنبية حصرا.

ــناد  ــو الغيط، تأتي الس ــارة اب ــت، أن زي واضاف
ــا  الـقـضـايـ ــع  جـمـيـ ــي  فــ ــراق  الــعــ
ــيما  ــا وال س ــي يواجهه ــة الـتـ املـخـتـلـفـ
ــى عـصـابـات داعـــش  موضوع االنتصار عل
ــدم  ــل ع ــن اج ــاون م ــة والـتـعـ االرهــابــيــ
ــرى فــي  ــودة اي عصابات اخـــ ــا او ع عودته
ــة، اضــافــة الـى  ـــمـيـات مـخـتـلـفـ مـس

حــســم مـــوضـــوع الـــنـــازحـــني.
ــة, امس  ــار احلكم ــف تي ــن جانب آخر كش م

ــة ومتقدمة مع  ــن مباحثات مكثف االثنني, ع
ــابق  ــر بزعامة رئيس الوزراء الس ائتالف النص
ــد  ــف جدي ــكيل حتال ــادي) لتش ــدر العب (حي
ــيرا إلى لقاء مرتقب  معارض للحكومة, مش
ــبوع  ــادة احلكمة والنصر االس ــيتم بني قي س

املقبل.
من جانبه كشف مصدر برملاني، امس االثنني، 
عن حراك سياسي لتشكيل جبهة معارضة 
ــاع  ــيرا الى وجود مس ــعة، مش ــة واس عراقي

ــة من اكثر من (١٠٠) مقعد  لتكون هذه اجلبه
ــاك حراكا  ــدر ان هن ــال املص ــي البرملان. وق ف
ــكيل  ــعا بهدف تش ــدا وواس ــيا جدي سياس
ــة العراقية تضم  ــعة للمعارض ــة واس جبه
ز على  ــان، مبينا ان احلراك ركّ كتالً داخل البرمل
ــي احلكومة احلالي  ــترك ف القوى التي لم تش
ــه حصتها من  ــى ما تعتقد أن ــم حتصل عل ول

املناصب احلكومية.
ــرطة  ــت قيادة ش ــي اعلن ــأن االمن ــي الش وف

ــن انطالق  ــس االثنني، ع ــة ديالى، ام محافظ
ــم  ــول تنظي ــب فل ــكرية لتعق ــة عس عملي
”داعش“ االجرامي شمال غرب بعقوبة. وقالت 
القيادة ان ”قوة امنية من قسم شرطة ناحية 
ــمال غرب بعقوبة) ومديرية  هبهب(٢٠كم ش
ــؤون االفواج وفوج طوارئ ديالى النموذجي  ش
ــرية فض الشغب  ــوات االولى وس ــرية س وس
ــتخبارات ومكافحة ارهاب ديالى  ومفارز االس
ــي  ــد الهندس ــي واجله ــن الوطن ــارز االم ومف

ــازول بيرة وبازول بيك  ــة وتفتيش قرى ب ملداهم
والشريط ملالحقة فلول داعش االرهابية“.

على صعيد آخر اكد رئيس جلنة االمن والدفاع 
النيابية السابق (حاكم الزاملي)، أن الواليات 
ــكل املتفق  املتحدة لم تقف مع العراق بالش
ــط احلدود  ــاعد العراق في ضب ــه ولم تس علي
ــليح  التس ان  ــيرا  مش ــش“.  ”داع ــة  ومقارع
ــتجابة كانت  ــي االس ــرعة ف ــناد والس واالس

واضحة من قبل ايران“.

ما قصة ”االرض الملتهبة“ التي حصدت ارواحا كثيرة في ديالى؟

بغداد / البينة اجلديدة
النيابية، امس االثنني،  أكدت جلنة األمن والدفاع 
أن وزير الداخلية ياسني الياسري ابلغها بسحب 
وإلغاء جميع إجازات حيازة وحمل السالح وإصدار 

آلية جديدة.
وقال عضو اللجنة بدر الزيادي ، إن ”أالف اإلجازات 
حليازة وحمل السالح منحت في األعوام السابقة 
الفتا  للضوابط“،  ومخالف  قانوني  غير  بشكل 
إلى إن ”الياسري ابلغ جلنة األمن والدفاع النيابية 
على  للسيطرة  اإلجازات  جميع  وإلغاء  بسحب 

السالح في الشوارع“.

سيشمل  وإلغاءها  اإلجازات  ”سحب  أن  وأضاف 
اجلميع دون استثناء للحد من استخدام السالح 
وضع  ”الياسري  أن  مبينا  قانوني“،  غير  بشكل 
آلية جديدة تتضمن حيازة السالح فقط ولفئات 

معينة كالدرجات اخلاصة واحملامني والقضاة“.
قد  الياسري،  طاهر  ياسني  الداخلية،  وزير  وكان 
تفقد امس االثنني مديرية شرطة النجدة العامة 
لشؤون  الداخلية  وزارة  وكالة  تشكيالت  إحدى 

الشرطة.
علي  العميد  بغداد  جندة  مدير  الياسري  والتقى 
واالجراءات  املديرية  عمل  على  لإلطالع  كرمي 

املتبعة في التعامل مع احلوادث وجندة املواطنني، 
القانون على اجلميع  مشدداً على وجوب تطبيق 

دون استثناء.
واملنتسبني  الضباط  من  بعدد  أيضاً  التقى  كما 
على  والبقاء  التامة  اجلهوزية  أهمية  إلى  الفتاً 
أهبة االستعداد واالستجابة ألي طارئ يحدث ال 

سمح اهللا.
وتفقد الياسري مقر صيانة آليات مديرية النجدة، 
التقصير  موجهاً بضرورة صيانة العجالت وعدم 
مبستوى  لالرتقاء  الالزمة  االحتياجات  توفير  في 

االداء.
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ــيئة جلارتنا  ــروف املالية الس ــر االعتبار الظ ــي أخذت بنظ الت
ــيارات أو حتى  ــرات أو س ــود طائ ــدم وج ــت وع ــزة الكوي العزي
ــرم احلامتي العراقي  ــارة الكويت فكان الك ــتوتات) لدى اجل (س
ــة أن تتولى  ــة واجلهات العراقي ــررت اخلارجية العراقي حيث ق
ــب للكويت  ــة نقل هذه الكت ــكرية العراقي ــرات العس الطائ
وسيكتب التاريخ بأحرف من نور  كيف ان العراق الذي يحتاج 
الى الفلس يقوم بنقل الكتب الكويتية واعادتها الى الكويت 
ــكرية  ــا بالطائرات العس ــزوارق وامن ــيارات وال بال ــس بالس لي
ــاق اجلنون  ــي اجلديد الذي ف ــخ للكرم العراق ــهد التاري فليش

الصدامي يوم غزا الكويت.
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وكاالت / البينة اجلديدة
بتوثيق  اخلاص  تقريره  العراقي   النيابي  املرصد  نشر 
السنة  من  الثاني  للفصل  النواب  مجلس  أداء  ومراقبة 
رصداً  التقرير  وتضمن  احلالية،  للدورة  االولى  التشريعية 
اجمللس  فعاليات  وتقييماً جململ  والرقابي  التشريعي  لألداء 
ومدى التزامه بالدستور والقوانني املرعيَّة ونظامه الداخلي.

سابقة  وفي  النواب  مجلس  رئاسة  ان  التقرير  وتضمن 
مخالفة  في  االعضاء  غيابات  نشر  عن  امتنعت  خطيرة، 
صريحة للمادة (١٨) من النظام الداخلي، التي توجب نشر 
وفي  الرسمي  اجمللس  األعضاء على موقع  غيابات وحضور 
اعتماد  إلى  اضطر  املرصد  فريق  ان  مبينا  الصحف،  احدى 
من  ليتمكن  اجمللس  جلسات  في  األعضاء  حضور  معدل 

استخالص معدل الغياب، والذي بلغ تقريباً (١٢٨) نائبا في 
كل جلسة، مما يعني ان اكثر من ثلث االعضاء ال يحضرون 
استمراره  البرملان  على  التقرير  اجمللس.وسجل  جلسات 
مخالفة  في  اخلتامية،  حساباته  على  التصويت  بعدم 
مستمرة للمادة (١٤٣) من نظامه الداخلي، فضالً عن عدم 
أعضاء  أي عملية استجواب ألي من  الرقابي  أدائه  تضمن 
السلطة التنفيذية.وفي مجال عمل اللجان أشار التقرير 
اللجان  على  األعضاء  توزيع  بعملية  اجمللس  استمرار  إلى 
اللجان  بعض  أن  وجد  حيث  محددات،  دون  من  البرملانية 
فيها (٢٤) نائباً، بينما البعض اآلخر لم يكتمل احلد األدنى 
من عدد أعضائها، فعدد أعضاء جلنتي الشهداء والضحايا 
والطفولة  واالسرة  املرأة  وجلنة  السياسيني،  والسجناء 

تتكون من(٥) أعضاء فقط.
اللجان  رؤساء  تسمية  في  النقص  إلى  التقرير  واشار 
ونوابهم واملقررين، وكانت احملصلة وجود نقص في تسمية 
رئيس لستة جلان، وفي تسمية نائب رئيس لثمانية جلان، 

وفي تسمية مقرر جلنة لتسعة جلان.
مادته  في  الداخلي  النظام  افتقار  إلى  التقرير  لفت  كما 
املكونة من  اللجان  داخل  التصويت  آلية تضبط  إلى   (٧٥)
عدد زوجي من األعضاء وكيفية الترجيح في حال تساوي 

املصوتني.
احلركات  أن  التقرير  بني  التشريعي  باالداء  يتعلق  وفيما 
التشريعية بلغت (١١٠) حركة تضمنت (٥٩) عملية قراءة 

أولى، و(٣٢) عملية قراءة ثانية، و(١٩) عملية تصويت.
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بغداد / البينة اجلديدة
النيابية،  القانونية  اللجنة  كشفت 
امس االثنني، عن وجود نحو ١٥٠ تشريعا 
النيابية  الدورة  خالل  التمرير  بانتظار 
السياسية  اخلالفالت  ان  مبينا  احلالية، 
عرقل  احلكومة  اكمال  في  واالنشغال 

مترير الكثير من القضايا.
ان  العقابي  حسني  اللجنة  عضو  وقال 

قانون  مقترح   ١٠٠ نحو  قدم  ”البرملان 
احلكومي  البرنامج  لدعم  اغلبها 
باالقتصاد  خاصة  تشريعات  وحتديث 

واالستثمار“.
القوانني  ”ابرز  ان  العقابي،  واضاف 
وإدارة  االحتادية  احملكمة  هي  العالقة 
اخلدمات  ومجلس  العام  والدين  الدولة 
االحتادي واللجنة االوملبية والنفط والغاز 

وغيرها ”،
تسلم  النواب  ”مجلس  ان  الى  واشار 
عن  فضال  للقوانني  مقترحا   ٣٠ نحو 
ورثها مجلس  اخر  قانون   ٢٠ نحو  وجود 
ان  مبينا  احلالية“،  الدورات  من  النواب 
”اجمللس ملزم بدعم البرنامج اإلصالحي 
بها  خاصة  قوانني  مترير  عبر  للحكومة 

خالل الدورة االنتخابية احلالية“.

وكاالت / البينة اجلديدة
كشف رئيس منظمة (عيون على املدينة) باسم خشان عن قيام دائرة 
اجمالي  مببلغ  دمناركي  منشأ  من  ثالجة   (١٦٠) بشراء  املثنى  صحة 
مع  لقاء  في  خشان  دينار.واضاف  مليون  و(١٨٠)  مليارات   (٦) قدره 
االدوية  حلفظ  اخملصصة  الثالجات  هذه  ان  الفضائية  «التغيير»  قناة 
والثالجات والتي مت شراؤها من قبل دائرة صحة املثنى تضمن عقدها 
تدريب اشخاص على تشغيلها وهو ما يثير االستغراب والتساؤالت 

احمليرة.

@6ím@Û‰rΩa@Úzï@NN÷Üñm@¸@Îa@÷Üï
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وكاالت / البينة اجلديدة

من  لعدد  املتصاعد  العدواني  اخلطاب  بشأن  بيانا  الشعبي  احلشد  اصدر 
القنوات احمللية والعاملية، فيما استنكر السموم التي تبث من هذه املؤسسات 
للخطاب  والتحليل  الرصد  عدة  شهور  منذ  يتابع  انه  احلشد  املشبوهة.وقال 
العراق  يستهدف  والذي  والعاملية  احمللية  القنوات  من  لعدد  املتصاعد  العدواني 
شعبا ودولة ومعتقدات وباألخص قناة احلرة التابعة للبنتاغون األمريكي، مبينا 
برامجها  املتكرر في  العدوانية لقناة احلرة واستهدافها  ان السياسة اإلخبارية 
للرموز والشخصيات واجملتمع واالسالم يعتبر استغالل واضح للحرية اإلعالمية 

في العراق.
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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لبنان .. «حرب تموز جديدة» 
تلوح َّـ األفق

ــف احلرب  ــرائيل، منذ توق ــت إس اكتف
ــام ٢٠٠٦،  ــي ع ــان ف ــني لبن ــا وب بينه
ــماء اللبنانية،  ــق جوي في الس بتحلي
ــم «١٧٠١»  ــي رق ــرار األمم ــا بالق التزامً
ــة،  ــال القتالي ــف األعم ــي بوق القاض
ــرائيل من جنوب لبنان. ــحاب إس وانس

ــن آب ٢٠١٩، وبينما  لكن في ليلة ٢٤ م
ــرائيلي  ــع أن يتوقف القصف اإلس توق
ــة  ــتهداف العاصم ــد اس ــه عن كعادت
ــق، وهو القصف الذي  ــورية دمش الس
ــة في  ــخصيات وازن ــه ش ــت في اغتيل
ــع أول «عمل  ــزب اهللا اللبناني»، وق «ح
ــف، على لبنان بعد  عدواني»، كما وص
حرب متوز ٢٠٠٦، حني سقطت طائرتان 
ــل  ــي املعق ــرائيليتان ف ــيرتان إس مس
ــي»  اللبنان اهللا  ــزب  لـ«ح ــي  الرئيس
الضاحية اجلنوبية اللبنانية، وانفجرت 

إحداهما متسببة في أضرار جسيمة.
ــى إصابة ثالثة  ــذا احلادث الذي أدى إل ه
ــخاص بجروح طفيفة داخل املركز  أش
ــه بعد  ــزب، تبع ــع للح ــي التاب اإلعالم
ــارات في  ــط ثالثة انفج ــوم واحد فق ي
ــكرية لـ«اجلبهة الشعبية  مراكز عس
لتحرير فلسطني» في منطقة قوسايا 
بقضاء زحلة، في سلسلة جبال لبنان 
الشرقية، فيما تصدى اجليش اللبناني 
ليلة املوافق ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ لثالث 
ــتطالع إسرائيلية مُسيرة،  طائرات اس
ــة، وحلقت  ــواء اللبناني ــت األج اخترق
فوق أحد مراكزه في منطقة العديسة، 
ــرائيلية. ــة اإلس ــدود اللبناني ــرب احل ق

ــرائيلية أن الهدف  وذكرت املصادر اإلس
ــة اجلنوبية  ــط الضاحي ر وس الذي فُجِّ
ــة أطنان،  ــا ثماني ــة وزنه ــو «ماكين ه
ــخ «حزب  ــروع صواري ــي مش ــل ف تعم

ــرع من إنتاج مواد حتسن أداء  اهللا»، تس
ــتوى  وزيادة مس ــركات الصواريخ،  مح
ــن نقل  ــر م ــت قصي ــل وق ــا، قب دقته
ــكان محصن  ــة إلى م ــزب للماكين احل
ــات اخلارجية».وبعد احلوادث  من الضرب
ــز  ــان حي ــت لبن ــي أدخل ــابقة الت الس
العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد 
إيران، توقع املراقبون عدة سيناريوهات 
ــرد محدود ومدروس،  واحتماالت، بدءًا ب
ــرج إلى مواجهة  ــى احتمالية التدح إل
ــتبعد أن يرد  ــر املس ــعة، فمن غي واس
ــه لن  ــه لكون ــق ب ــا حل ــى م ــزب عل احل
يستطيع امتصاص الضربات هذه املرة، 
خاصة مع زيادة عدد قتاله في الضربات 
ــع  وتوق ــوريا،  س ــى  عل ــرائيلية  اإلس
ــرد قبل االنتخابات  البعض أن يكون ال
ــي ١٧ أيلول  ــة ف ــرائيلية البرملاني اإلس
ــدادات  ــر من ارت ــذا األم ــا له ــل، مل املقب
ــلبية على رئيس الوزراء اإلسرائيلي،  س

ــرى املراقبون  ــا ي ــني نتنياهو.كم بنيام
ــي الغالب نحو  ــور لن تنصرف ف أن األم
ــاملة تشابه حرب يوليو ٢٠٠٦  حرب ش
ــني ال يرغبان في  أو غيرها، فكال الطرف
ــوب صراع  ــرب، خاصة أن نش ــذه احل ه
ا للحكومة اللبنانية،  ــيكون محرجً س
ــزب، كما أنه  ــيطر عليها احل ــي يس الت
ــزالق نحو  ــزب في االن ــة للح ال مصلح
ــرائيل، نتائجها  حرب مفتوحة مع إس
ــى اآلن.ملاذا  ــم، حت ــر واضحة املعال غي
يغض العراق بصره عن قصف إسرائيل 

ــود من قصف  ــد أربعة عق ألراضيه؟بع
ــووي  ــراك» الن ــل «أوزي ــا ملفاع طائراته
ــرائيل  ــام ١٩٨١، عادت إس ــي ع العراق
لتنفيذ غارات جوية على مواقع تابعة 
لفصائل عراقية خالل األشهر األخيرة، 

ــتهداف مخازن  ــى اس ــزت فيها عل رك
ــخ  الصواري ــتودعات  ومس ــلحة،  األس
ــد  ــتية اخملزنة في مواقع «احلش البالس
ــير  ــوم تش ــي العراق.والي ــعبي» ف الش
التقديرات إلى أن هناك نحو ١٧ ضربة، 
ــتهدفت  اس ــرائيلية،  إس ــا  أنه يرجح 
ــد خالل األشهر املاضية،  فصائل احلش
ــارات في ١٩  ــذه الغ ــى ه ــجلت أول وس
ــارة التي دمرت  ــي الغ ــو ٢٠١٧، وه يولي
 ، شحنة صواريخ موجهة مبدى ١٢٥ ميالً
ــخاص،  ــي مقتل ثالثة أش ــببت ف وتس

بينهم إيراني.أما في ٢٨ من يوليو ٢٠١٩ 
ــرف»؛ املقر  ــت «قاعدة أش ــد تعرض فق
ــابق لـ«مجاهدي خلق» املعارضة  الس
ــوي، وتقع القاعدة  لطهران، لهجوم ج
ــد ٨٠ كيلومترًا من حدود إيران،  على بع
ــرقي بغداد،  ــمال ش ــرًا ش و٤٠ كيلومت
أصابت تلك الغارة مستشارين إيرانيني، 
ــات  قاذف ــن  م ــحنة  ش ــتهدفت  واس
ــت قبل فترة  ــتية، نقل صواريخ باليس
قصيرة إلى العراق.وقد شهد أغسطس 
ــرائيلية على  ــارة إس ــر من غ ٢٠١٩ أكث
ــهر  أرض عراقية، ففي ١٢ من هذا الش
ــدة  ــرائيلية قاع ــخ إس ــت صواري ضرب
«الصقر» العسكرية، التابعة لـ«قوات 
تل  ــداد، فقُ ــعبي» في بغ ــد الش احلش
ــل، وأُصيب ٢٩  ــخص واحد على األق ش
ــرائيل مخزن  ــرون، فيما قصفت إس آخ
ــد  ــدى فصائل «احلش ــالح تابع إلح س
الشعبي»، أما في ٢٠ أغسطس ٢٠١٩، 

ــارات في  ــة انفج ــت نحو ثماني فوقع
ــمة في مدينة بلد، التي  قرية البوحش
تقع في القسم اجلنوبي من محافظة 
ــمال بغداد).ثم بعد  ــن (ش ــالح الدي ص
ــيّرة في  ــام أغارت طائرات مس أربعة أي
ــورية  قضاء القائم احملاذي للحدود الس
العراقية، والتابعة حملافظة األنبار غربي 
ــاد في  ــازن للعت ــت مخ ــراق، قصف الع
ــقط  قضاء القائم، وهي الغارة التي س
فيها قتلى وجرحى في صفوف «اللواء 
ــم قيادي  ــد، أحده ــع للحش ٤٥» التاب

ــزب اهللا العراقي»، كما قتل في  في «ح
ــؤول الدعم اللوجيستي  الهجوم مس
لهذا اللواء.مقابل ذلك، تؤكد إسرائيل، 

ــا نتنياهو  ــس وزرائه ــرف رئي ــي اعت الت
ــن الضربات  ــؤوليتهم ع ــا مبس ضمنيًّ
التي تعرضت لها معسكرات «احلشد 
ــا «تعمل  ــراق، أنه ــي الع ــعبي» ف الش

ــق كثيرة ضد دولة (إيران)  اآلن في مناط
ــدرت توجيهاتها  ــا، وقد أص تريد إبادتن
ــيء ضروري إلحباط خطط  بفعل أي ش
ا على هذا  ــران»، كما قال نتنياهو، وردًّ إي
ــرائيلي يتوقع املراقبون أن  اإلصرار اإلس

ــتهداف املصالح  ــل إيران على اس تعم
ــرائيلية أو األمريكية في املنطقة  اإلس
ــد  ــة ض ــات اجلوي ــتمرت الضرب إذا اس

مصاحلها في سوريا والعراق.
سوريا والضغط

ما تزال سوريا من أكثر الدول التي تصر 
ــرائيل بقصفها على إيصال رسالة   إس
بأنه «ال حصانة لها»، وأن هذا القصف 
ــنوات منع وصول عدد  املتواصل منذ س
ــوريا إلى ١٠٠  املقاتلني اإليرانيني في س
ألف.ويعتقد اإلسرائيليون أن املواجهة 
ــوريا ال تقل أهمية عن  ــع إيران في س م
العمل اإلسرائيلي ضد البرنامج النووي 
اإليراني، وبناء على هذه القناعة، تواصل 
ــوريا بشكل  ــرائيل غاراتها على س إس
ا بعد يوم، أن  ــت األيام يومً كبير، بل تثب
املواجهة املستمرة بني إسرائيل وإيران 
ــع.ففي الشهرين  ــوريا ستتوس في س
ــي ١ يوليو ٢٠١٩،  ا ف ــن، وحتديدً األخيري
ــق، حيث  ــزت انفجارات عنيفة دمش ه
دمر القصف مواقع في «الفرقة األولى»، 
التي يوجد ضمن مقراتها عناصر وقادة 
ــوري اإليراني»، كما نال  ــن «احلرس الث م
ــاة» التابعة  القصف من «كتيبة املش
ــية  رئيس ــة  نقط ــي  وه  ،«٩١ ــواء  لـ«ل
«للحرس الثوري اإليراني» في الكسوة، 
ــتودعي  واحتوت تلك املواقع على مس
ــالح وذخائر، كما وقع دمار كبير في  س
ــوث العلمية» في جمرايا  «مبنى البح
ذاتها  ــارات  الغ ــتهدفت  السورية.واس
مواقع لـ«حزب اهللا اللبناني» في جرود 
ــورية  القلمون الغربي، على احلدود الس
ا للحزب  ــتودعً ــة، وكذلك مس اللبناني
ــي القلمون  ــدة فليطة ف ــرود بل في ج
ــقوط جرحى  ــفر عن س الغربي، ما أس
ــاءت ضربة  ــم ج ــر احلزب.ث ــني عناص ب
ــتهدفت  ــرى في ٢٣ يوليو ٢٠١٩، اس أخ
ــل احلارة  ا ت ــدً ــوري، وحتدي ــوب الس اجلن
ــذي يعد من أهم  ــف درعا الغربي، ال بري
ــدود  احل ــي  ف ــتراتيجية  االس ــع  املواق
ــالث محافظات هي ريف  اإلدارية، بني ث
دمشق، ودرعا، والقنيطرة، والذي يعرف 
بـ«مثلث املوت»، الذي استعادت القوات 
احلكومية السيطرة عليه قبل حوالي 
ــطس ٢٠١٩،  ــي ٢٤ من أغس ــا ف عام.أم
فقد غارات الطائرات اإلسرائيلية على 
ــدس اإليراني  ــة لفيلق الق أهداف تابع
ــرقي دمشق،  في قرية عقربا، جنوب ش
وقالت وسائل إعالم النظام إن مضادات 
ــا صواريخ  ــدت له ــوي تص ــاع اجل الدف
ــماء دمشق، وأسقطت  معادية في س
ــة اجلنوبية، قبل  معظمها في املنطق
ــي حني قال  ــى أهدافها، ف ــل إل أن تص
ــرائيليون إن قوات إيرانية قُصفت  اإلس
ــط إلطالق  ــق «كانت تخط ــرب دمش ق
طائرة مسيرة نحو أهداف في إسرائيل، 
ــوريا خالل األيام  ــا من داخل س انطالقً
ــب بحذر  ــران تراق ــن اي ــرة». ولك األخي
وبحنكة سياسية ولن مير االمر بسالم 
ــو غارق باحالم  ــب احمق ونتنياه فترام

االنتخابات القادمة.

* كاتبة عربية

يتوقع اِّـراقبون أن 
تعمل إيران على 
استهداف اِّـصالح 
اإلسرائيلية أو األمريكية 
َّـ اِّـنطقة إذا استمرت 
الضربات الجوية

الهدف الذي فجر وسط الضاحية الجنوبية هو ماكينة وزنها ثمانية أطنان تعمل 
َّـ مشروع صواريخ حزب اهللا تسرع من إنتاج مواد تحسن أداء محركات الصواريخ

نتنياهو

نصر اهللا

بومبيو

ــك فيه ان العراقيني وحدهم وهذا ما اثبته     مما ال ش
ــح طغيان اليهود فكما تروى  التاريخ قادرون على كب
ــكري  ــي وعس املصادر التاريخية وجود صراع سياس
ــة على  ــورية واملصري ــة اآلش ــني اإلمبراطوري ــر ب كبي
مناطق النفوذ والسيطرة في تلك األثناء ساند يهود 
ــا أثار حفيظة  ــمالية اجلانب املصري مم اململكة الش
ــنحاريب ملك آشور الذي صمم على إخضاع تلك  س
ــمالية في  ــة فقام بحملة على اململكة الش املنطق
ــبياً  ــم هيكلها وأخذ أهلها س ــام ٦٩٧ ق م، فحط ع
ــمالية  ــر اململكة الش ــى بذلك ذك ــور وانته ــى آش إل
ــوذا أيضا  ــقاط مملكة يه ــوريني اس ــاول اآلش وثم ح
بسبب عدم قبولهم دفع اجلزية إلى ملك اشور وبعد 
سقوط مملكة آشور تصارع البابليون واملصريني لكن 
ــني فتمكنوا من  ــة املصري ــني متكنوا من هزمي البابلي
ــة بالكامل فحاصر نبوخذ نصر  إخضاع تلك املنطق
مدينة أورشليم في عام ٥٨٦ ق م ودمر هيكلها وسبى 
عددا كبيرا من اليهود ومع هذا السبي انتهى أي وضع 
سياسي جغرافي لليهود في املنطقة وقد متت  عودة 
ــقوط  ــطني مرة أخرى بعد س ــود إلى أرض فلس اليه
ــة على يد قورش حاكم  ــة البابلية الثاني األمبراطوري
فارس في ذلك الوقت والذي سمح لليهود بالعودة إلي 
ــطني مرة أخرى. بعد ضعف اآلشوريني كان  أرض فلس
ــيادة أورشليم  البابليون واملصريون يتنازعون على س
بينما ازداد بنو إسرائيل في طغيانهم في هذا الوقت 
ــرائيل بالتوبة  ــي إس ــا ينصح بن ــي اهللا إرمي ــذ نب أخ
ــه، فأخبرهم أن اهللا  ــق، فلم يعبؤوا ب ــودة إلى احل والع
سيسلط عليهم  البابليني وحذرهم من مقاومتهم، 
ــه بنو  ــذاب اهللا فاتهم ــتطيعوا رد ع ــن يس ــم ل ألنه
ــرائيل بأنه ميالئ البابليني وبالفعل غزا البابليون  إس
الكلدانيون أورشليم واستطاعوا أن يستولوا عليها، 
ــور املدينة  ــك الكلداني نبوخذ نصر بدك س وقام املل
ــبي  ــمى بالس ــل فيما يس ــعبها إلى باب ــبى ش وس
ــرائيل في الكفر والعصيان  البابلي وملا توغل بنو إس
ــم بالهالك على يد بختنصر، وكان فيما يقوله  أنذره
ــبعني  إرميا: «أنهم يرجعون إلى بيت املقدس بعد س
ــنة. ميلك فيها بختنصر وابنه وابن ابنه ويهلكون،  س
وإذا فرغت مملكة البابليني بعد السبعني يفتقدكم». 
ــان العراقيني  ــوا ب ــى التاريخ واعلم ــدا ال ــروا جي انظ

وحدهم هم دواء ملرض اليهود. 

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

كيف تشن إسرائيل حربا صاروخية على ٣ دول عربية

@ÊÏ�‘éÌ@ÊÏÓ”aä»€a
HaäñyI@ÖÏËÓ€a

من عقربا جنوبي 
دمشق، إلى مدينة 
القائم احلدودية 
العراقية مع سوريا، 
ا بالضاحية  وختامً
اجلنوبية في لبنان، 
جتول الطائرات 
اإلسرائيلية 
فوق سماء تلك 
الدول العربية، ثم 
تلقي صواريخها 
وسالح طائرات 
املسيرة «الدرونز» 
على مواقع  إيران.

هذا االتساع في 
رقعة القصف 
اإلسرائيلي للنيل 
من القوة اإليرانية 
في الشرق األوسط، 
فرض تطورًا خطيرًا؛ 
فالتحركات 
اإلسرائيلية غير 
املسبوقة بجرأتها 
تزيد من حدة التوتر 
في الشرق األوسط، 
وتنذر باندالع صراع 
أوسع في املنطقة.

* مريفت عوف
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بغداد / البينة اجلديدة 
وقع سماحة الشيخ قاسم الهاشمي 
للمعارف  الغري  ملؤسسة  العام  االمني 
العراقي  االعالم  شبكة  مع  االسالمية 
اتفاقية تعاون في مجال تطوير العالقات 
املؤسستني.  بني  والثقافية  االعالمية 
جاء ذلك خالل زيارته والوفد املرافق له 
بغداد  العاصمة  في  الشبكة  مقر  الى 
الشبكة  رئيس  استقباله  في  وكان 
االستاذ فضل فرج اهللا وعدد من مدراء 
القنوات و االقسام. تأتي هذه االتفاقية 
الثقافية  العالقات  من  انطالقاً 
واالعالمية بني املؤسستني و حرصا على 
تطويرها واخلروج بخطاب موحد حتقيقاً 
اجل  ومن  املشتركة  الوطنية  لألهداف 
الى  والثقافي  االعالمي  باالداء  االرتقاء 
اعلى املستويات املتقدمة بني الطرفني 
قاسم  الشيخ  سماحة  اشار  كما   .
الـ٢٤نيوز  تلقت  تقرير  الهاشميفي 
العديد  تضمنت  التفاهم  مذكرة  ان 
البرامج  مستوى  على  التوافقات  من 

االعالم  مجال  في  املتنوعة  والورشات 
ضمنها  من  واملقروء  واملسموع  املرئي 
تقدمي برنامج ثقافي اكادميي حتت عنوان 
( بني احلوزة واجلامعة ) يعرض من على 
الى  اضافة  العراقية  القناة  شاشة 
تبني مؤسسة الغري تقدمي االستشارة 
الدينية والثقافية وفحص البرامج ذات 
تقدمه  الذي  والثقافي  الديني  الطابع 
نصت  كما  العراقي  االعالم  شبكة 
املقاالت  الطرفني  تبادل  على  املذكرة 
اصداراتهما  في  والبحوث  والدراسات 
من   .. باالهتمام  جديرة  اخرى  وفقرات 
اهللا  فرج  فضل  االستاذ  رحب  جانبه 
والسادة رؤساء االقسام بهذه اخلطوة 
الغري  مؤسسة  عليها  اقدمت  التي 
للمعارف االسالمية، مؤكدا بان شبكة 
وهو  واحد  ونظامها  خطها  االعالم 

اخلط الوطني العراقي وستبقى عراقية 
وتقديره  شكره  مقدماً  العراقيني  لكل 
للشيخ الهاشمي على تعاونه ودعمه 
الزيارة  نهاية  وفي   .. للشبكة  ورعايته 

قام سماحة الشيخ الهاشمي بجولة 
اروقة  في  االقسام  مدراء  فيها  رافقه 
الشبكة واالطالع على كافة مفاصلها، 
مجمع  زيارة  ايضا  اجلولة  تخللت  كما 

سماحته  اثنى  حيث  الشبكة  مطابع 
من  الشبكة  به مطابع  قامت  ما  على 
اثبتت  بالبنان  له  يشار  كبير  مجهود 
الالمتناهي  وحرصها  وطنيتها  فيه 

واصرارها على طباعة املناهج الدراسية 
وتوفير  قياسية  بفترة  التربية  لوزارة 
مبالغ كبيرة كانت تدفع الى مطابع في 
خارج البلد وتشغيل االيادي العراقية ، 

العراقي  االجناز  بهذا  اننا فخورون  قائالً 
ملواصلته  ايديكم  على  ونشد  الكبير 

وتطويره نحو االفضل .
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بغداد / البينة اجلديدة
 باشرت شركة توزيع املنتجات النفطية بتنفيذ خطتها 
الشهرية املتعلقة بتجهيز املولدات السكنية ومولدات 
لكافة  الغاز  زيت  مبنتوج  اخلاص  والقطاع  الدولة  دوائر 
الشركة  عام  مدير  اجلاري.وقال  أيلول  لشهر  احملافظات 
اجلديدة} نسخة  {البينة  تلقت  بيان  في  كاظم مسير 
بغداد  محافظة  في  السكنية  املولدات  «جهزنا  منه، 
األشرف  {النجف  محافظات  وفي   KVA لكل  لتر   ٢٥ بـ 
 - املثنى  قار،  ذي  ميسان-   - البصرة  املقدسة-  كربالء   –
الديوانية - بابل - ديالى - واسط - كركوك} بـ {٢٠} لتر 
لكل KVA من زيت الغاز وبالسعر الرسمي وذلك بتوجيه 
وزير النفط ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حرصاً 
من الشركة على توفير الطاقة الكهربائية للمواطنني 
مولدات  جتهيز  وعن  السنة».  فصول  مختلف  في 
القطاع اخلاص واخملتلط جلميع احملافظات املذكورة أعاله 
كشف مسير عن «جتهيز الراغبني بكمية {٥} لتر لكل 
دينار   {٧٠٠} البالغ  التجاري  بالسعر  الغاز  زيت  KVA من 

أيضاً  لتر  بـ {٥}  الدولة  دوائر  هزت مولدات  لتر فيما جُ  /
KVA بالسعر الرسمي .وعن احملافظات األخرى قال  لكل 

التوزيع  «شركة  ان  غامن  احسان  التجهيز  هيأة  مدير 
 ، {نينوى  محافظات  في  والنواحي  األقضية  جهزت 
مادة  من   KVA لكل  لتر   {٣٠} بـ  واألنبار}  الدين  صالح 
زيت الغاز للمولدات السكنية في املناطق التي الجتهز 
لتر لكل  انه «مت جتهيز {٢٠}  الوطنية».وتابع  بالكهرباء 
التي جتهز مبعدل  املناطق  السكنية في  للمولدات   KVA

{١٠} ساعات / يوم فما دون كهرباء وطنية ، و{١٠} لتر 
جتهز  التي  املناطق  في  السكنية  للمولدات   KVA لكل 
و{٥}  وطنية  كهرباء  يوم   / ساعة   {٢٠ الى   ١١} مبعدل 
لتر لكل KVA للمولدات السكنية التي جتهز ألكثر من 
٢٠ ساعة / يوم كهرباء وطنية وبالسعر الرسمي ، في 
زيت  من  لتر   {١٠} بـ  الدولة  دوائر  مولدات  هزت  جُ حني 
الغاز لكل KVA وحسب الضوابط أما فيما يتعلق بدوائر 
الدولة التي توجد فيها كهرباء وطنية فتجهز بـ {٥} 
تكون  التجهيز  «عملية  ان  غامن  «.وبني   KVA لكل  لتر 
عمل  من  التأكد  وبعد  والتعليمات  الضوابط  حسب 
بالطاقة  املذكورة  للمناطق  وجتهيزها  املولدات  هذه 
مولدات  جتهيز  «مت  انه  مضيفاً  الالزمة»،  الكهربائية 
لتر   {٥} احملافظات  هذه  في  واخملتلط  اخلاص  القطاع 
لكل KVA وبالسعر التجاري».فيما جهزت شركة التوزيع 
املولدات السكنية اخلاضعة الى نظام اخلصخصة في 
بغداد بـ {١٠} لتر لكل KVA من منتوج زيت الغاز للشهر 
اجلاري وبالسعر الرسمي املدعوم ألغراض جتهيز الطاقة 

الكهربائية .
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بسم اهللا الرحمن الرحيم       
االميركية  احلرة  قناة  بثته  ما  بشدة  نستنكر 
مؤخرا من اساءات وجتاوزات ضمن احد برامجها 
العراق، على نحو  الدينية في  ضد املؤسسات 
غير مهني ويجافي احلقيقة واملوضوعية، التي 
امللتزم. املهني  االعالم  في  مراعاتها  ينبغي 

اعالمية  مؤسسة  هي  احلرة  قناة  ان  ونؤكد 
االميركي،  الشعب  اموال  من  ممولة  اميركية 
وبالتالي تتحمل احلكومة االميركية مسؤولية 
عبر  مواقف  من  القناة  وتبثه  تعرضه  ما 
سياسات،  من  له  تروج  وما  اخملتلفة،  برامجها 
دأبت من خاللها على تشويه وتزييف احلقائق، 
على  والعمل  وطني،  منجز  كل  واستهداف 
ضرب نقاط قوة اجملتمع العراقي، كما هو حالها 
احلشد  مثل  جوهرية  قضايا  مع  التعاطي  في 
احملافظة  في  الدينية  املرجعية  ودور  الشعبي، 
على وحدة الشعب العراقي، وصيانة دماء ابنائه.   
وفي الوقت الذي نحرص فيه على تعزيز مفهوم 
الشفافية واملوضوعية، اال انه ينبغي التأكيد 

على ان  ما تناولته قناة احلرة يجافي احلقيقة 
مؤسسات  استهدفت  انها  حيث  واملهنية، 
خدمت الشعب في ظروف استثنائية صعبة، 
من قبيل رعاية النازحني، ووأد الفتنة الطائفية، 
وتقدمي الدعم اللوجيستي للمقاتلني، واحلفاظ 
وحظيت  وتالحمه،  الشعب  وحدة  على 
اجلهات  قبل  من  كبيرين  وتقدير  باحترام 
والدولية اخملتلفة، السيما منظمة االمم  احمللية 
(احلرة)  إليه  سعت  الذي  الهدف  ان  املتحدة.   
نقطة  متثل  التي  الدينية  املؤسسة  ضرب  هو 
قوة وحصانة اجملتمع العراقي، ومصدر تالحمه 
وصموده، خصوصا  فيما يتعلق بدورها احملوري 
ملواجهة  العراقي  اجملتمع  وتثقيف  توعية  في 
حمالت الغزو الفكري والثقافي.  وانطالقا من 
ومختلف  والبرملان  احلكومة  نطالب  ذلك،  كل 
منظمات اجملتمع املدني املعنية باتخاذ مواقف 
حازمة ازاء هذه االساءات والتجاوزات املقصودة 
حماية لقيم اجملتمع العراقي، واحتراما لرموزه 

الدينية.

@b„bÓi@âÜñÌ@å◊äΩa@‚˝«¸a@è‹©
@k€b�ÌÎ@Òäßa@Òb‰”@paãÎb£@ÈÓœ@äÿ‰néÌ
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البينة اجلديدة / وسام جنم
ضم  النهروان  ماء  مركز  في  مركزي  اجتماع  عقد  بغداد  محافظة  اعلنت 
الوزراء  رئيس  عن  وممثلني  بغداد  ومجلس محافظة  النواب  اعضاء مجلس 
احمللي  واجمللس  خيري  رعد  املهندس  بغداد  محافظة  ماء  مدير  وكذلك 
بغداد  محافظة  ماء  مدير   » ان  للمحافظة،  بيان  االدارية.وذكر  والوحدات 
السيد  الوزراء  رئيس  بني  دائم  وتواصل  اتفاق  وجود  االجتماع  خالل  اعلن 
عادل عيد املهدي ومحافظ بغداد املهندس فالح اجلزائري إليجاد حل جذري 
العائد  املبطن  للنهر  املائي  اخلزين  وتأمني  النهروان  في  املاء  انقطاع  الزمة 
ان « االجتماع تضمن دراسة موضوع  الى  املائية»، مشيرا  املوارد  وزارة  الى 
األزمة املائية وطرح املعوقات وحتديد التزامات كل جهة لغرض ايجاد حلول  
جذرية».وتابعت احملافظة ان « االجتماع أوصى بإلزام وزارة املوارد املائية توفير 

حصة كاملة شهريا من الوقود حملطة ٩ نيسان بكمية ٣٠ الف لتر باإلضافة 
تشغيل  عن  فضال  الطوارئ  حلاالت  لتر  الف  بكمية٥٠  خزين  ايداع  الى 
احملطة لتوفير املاء اخلام للنهر املبطن ومبعدل ١٢ ساعة يوميا»، الفتة الى 
رئيس  مكتب  بني  مشتركة  ستكون  التشغيل  عمليات  على  «الرقابة  ان 
بغداد  ومديرية ماء محافظة  التنسيقية  واللجنة  اإلدارية  والوحدة  الوزراء 
املاء في  وتأمني وصول  املنسوب  املائية لضمان عدم تخفيض  املوارد  ووزارة 
النهر «.كما بينت احملافظة ان « التوصيات تضمنت استمرار ودعم حملة 
رادعة  قانونية  إجراءات  التخاذ  مشتركة  خلية  وتشكيل  التجاوزات  ازالة 
ضد املتجاوزين، وكذلك فحص دوري ملاء النهر اخلام ومخاطبة وزارة اإلعمار 
واالسكان والبلديات لتحديد موعد ثابت إلجناز محطة اخلام ملشروع احلل 

الدائم لالستفادة منها وحلني إجناز املشروع بالكامل».
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بغداد / البينة اجلديدة
األمير  عبد  واالثار  الثقافةوالسياحة  وزير  التقى   
اللطيف  عبد  السني  الوقف  ديوان  رئيس  احلمداني 
امس  الطبول  ام  جامع  في  الديوان  مقر  في  الهميم 
زيارته  خالل  احلمداني  ٢٠١٩.وقال   /  ٩  /  ١ االحد  االول 
جاءت  املقدس  املكان  لهذا  «زيارتي  ان  الطبول»،  «أم 
التي نستمد منها  الهجرية  السنة  بداية  لتكون في 
مع  «العالقة  ان  والوفاء»،مؤكداً  للتضحية  العبر 
افقا  ونفتح  تتعزز  ان  لها  ونريد  قدمية  السني  الوقف 
التراث  على  للحفاظ  وناجح  مثمر  لتعاون  جديدا 
العراقية».وأردف  الوطنية  الهوية  ميثل  الذي  العراقي 
احلمداني ان «عالقتنا مع الوقف تأتي من اجل توحيد 
الى  يهدف  إعالمياً  خطابا  وجعله  الثقافي  اخلطاب 
رص الصفوف ومكافحة التطرف  وتوحيد الكلمة في 
العراق»،  بناء  عمليه  تعيق  التي  التحديات  مواجهة 
مبيناً بالقول، «نحن هنا لتعزيز العالقات بني الطرفني، 
ثقافية  وطنية  هوية  ايجاد  في  ونبحث  واحد  مسارنا 
عراقية جامعة، لدينا مشاريع مشتركة تتعلق بإعادة 
الدكتور  والدينية».وأضاف  األثرية  املواقع  وتأهيل  بناء 

االثار  فريق عمل مشترك  ان «الوزارة وهيئة  احلمداني 
املثمر».من  التعاون  على  عازمون  ونحن  الوقف،  مع 
اللطيف  السني عبد  الوقف  ديوان  رئيس  قال  جانبه، 
الهميم ان «زيارة معالي الوزير هي شرف لنا كونه قامة 
الثقافة  وزارة  مع  عالقتنا  ومهمة،  شامخة  عراقية 
والسياحة واالثار عالقة قدمية، لدينا تعاون مشترك في 
بناء املساجد واألبنية االثرية والدينية والتراثية،ونحن 
الوزارة». خدمه  في  طاقتنا  وكل  خبرتنا  كل  نصع 
ناجحة  جتربة  «لدينا  اللقاء  خالل  الهميم،  وأضاف 
ونعمل  العنف،  ونبذ  التطرف  ومكافحة  مواجهة  في 
استطعنا  كذلك  الصدد،  بهذا  وطنية  حملة  ضمن 
متعاونني  نسير  ونحن  االسالمي،  اخلطاب  بناء  اعادة 
مع الوزارة لبناء عراق خال من التطرف».وتضمنت زيارة 
ومشاهدة  االسالمي  املتحف  على  االطالع  احلمداني، 
اجملسمات التي تصور مراحل النبوة والهجرة، ومراحل 
من  ابتداء  املكرمة،  مكة  نشأة  ومراحل  الكعبة  بناء 
سعادته  عن  احلمداني  .وعبر  ابراهيم(ع)  النبي  قدوم 
لدعمه  الوزارة  استعداد  عن  معرباً  املتحف  مبقتنيات 

ومده باخلبرات واملتخصصني املتحفيني.

@…ÌâbíΩa@szjÌÎ@?é€a@—”Ï€a@âÎåÌ@Ô„aÜ‡ßa
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بغداد / البينة اجلديدة
إلدارة  العامة  الشركة  أعلنت 
النقل اخلاص عن حتقيق قسم 
لها  التابع  األولى  الرصافة 
إيراداته  في  ملحوظاً  إرتفاعاً 
ذلك  .أعلن  املاضي  اب  لشهر 
تنفيذاً  قائالً   العام   املدير  

النقل  وزير  السيد  لتوجيهات 
لعيبي  اهللا  عبد  املهندس 
املزيد  وبذل  العمل  وتيرة  برفع 
خدمة  اجل  من  اجلهود  من 
املواطنني وتقدمي أفضل أداء .لذا 
االولى   الرصافة  قسم  حقق 
اب  لشهر  خدمي  إيراد  أعلى 

في  نظيره  عن  مرتفعاً  املاضي 
 ٪١٢٠ بنسبة  املاضي  العام 
له  معيارية  أفضل  محققاً 
عيد  عطلة  حلول  من  بالرغم 
وإستمرار  املبارك  األضحى 
تلك  طيلة  العاملني  جهود 

الفترة .

@�b√Ïz‹fl@�b«b–mâg@’‘∞@òb®a@›‘‰‹€@Úœbïä€a@·é”
ÔôbΩa@äËí€a@ÈmaÖaäÌg@ø

بغداد / البينة اجلديدة

أقامت نقابة احملامني العراقيني و حتت 
شعار ( نقابتنا بيتنا وهيبتنا ) احتفاال 
كبيرا مبناسبة الذكرى السادسة بعد 
احملامي  بيوم  و  لتأسيسها  الثمانني 
العراقي و على قاعة ناجي السويدي 

في مقر النقابة .
و حضر اإلحتفال شخصيات برملانية 
و  محامني  و  سفراء  و  وسياسية 
صحفيني و مثقفني باإلضاقة حلضور 

شخصيات ٱجتماعية و حقوقية . 
بينها  عدة  فعاليات  احلفل  تخلل  و 
عمل  يخص  سينمائي  فيلم  عرض 
و  احملامني فضال عن مشاركة شعراء 

تكرمي احملامني املتميزين و الرواد . 
و القى نقيب احملامني العراقيني ضياء 
« في مثل  قال فيها  السعدي كلمة 

هذا اليوم خط فيه رجال العراق االوائل 
صرح  واسسوا  الوطن  نقابة  قانون 
العراق املؤسسة  العتيد في  العدالة 
التي سطرت تأريخا عميقا واستمرت 
احلقوق  حماية  في  واقداما  صعودا 
في  القانونية  املنظومة  عن  والدفاع 
ان  تشهد  الوقائع  كانت  واذا  العراق 
احملاميني في البلدان العالم دور الريادة 
في حماية العدل فأن حملاميي العراق 
القضاء  معاونه  في  املشهود  الدور 
على حتقيق العدالة فيما يسهم في 

اشاعة االمن واالمان واالستقرار.
القانوني  الوعي  كان  كلما   » واضاف 
سائدا بقوة في اجملتمع كانت مهمة 
بناء الدولة الوطنية وسيادة نظامها 
نحو  ماضيه  امان  في  التشريعي 
املبادئ  بتطبيق  الصحيح  الطريق 

افرادا  ننشدها  التي  الدميقراطية 
ومؤسسات ومبا يضمن حماية احلقوق 
وتعزيز قيم املواطن وهذا ما وضعناها 
التي  املرحلة  هذه  في  اعيننا  نصب 
نؤمن  ألننا  اجلهود  مضاعفة  تتطلب 
بان على احملاميني النهوض بواجبهم 
من  اولى  وهم  العراقي  االنسان  نحو 

غيرهم من حقوق وواجبات.
 » كلمته  خالل  السعدي  واكد 
رقم  النافذ  احملاماة  قانون  مواد  ان 
تلبي  ال  اصبحت   ١٩٦٥ لسنه   ١٧٣
نتواصل  هنا  ومن  املنشود  الطموح 
مع السلطة التشريعية لفتح قنوات 
اللجنة  وللتباحث مع  التالقي معها 
القانونية في مجلس النواب لإلسراع 
بقانون  اخلاص  التعديل  تشريع  في 

احملاماة مما يؤمن الغايات املقصودة.

احملاميني  نقابة  ان   » الى  واشار 
ستكون الى جانب كل قضية عادلة 
تتعلق مبطالبات في اجراء محاكمات 
عن  بالتعويض  مطالبات  و  جزائية 
وشعبه  بالعراق  حلقت  التي  االضرار 
والناجتة  العسكرية  العمليات  جراء 
حتطيم  او  االبرياء  الضحايا  قتل  عن 
للدولة  والتحتية  الفوقية  البنى 
االمن  مجلس  لقرار  طبقا  العراقية. 
رقم ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣ والذي عبر عن 
واحملتلة  املعتدية  الدول  التزام  عدم 
ومنها  الدولية  احلربية  بالقوانني 

معاهدات جنيف.
وفي ختام كلمته هنأ جميع احملاميني 
وترحم  السعيد  بيومهم  العراق  في 

للشهداء احملاميني وشهداء العراق.

@bËéÓçdn€@XV@Ùä◊à€a@ø@Ôflb0a@‚ÏÓi@›–n§@¥Ó”aä»€a@¥flb0a@Úib‘„

نقيب اِّـحامني يكرم النائب االول لرئيس الربِّـان لقطة من االحتفالية  
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ــاء ”وكالة  ــي إميانويل ماكرون، إنش عندما يقترح الرئيس الفرنس
أوربية حلماية الدميقراطيات“ من الهجمات اإللكترونية والتالعب 
ــن أن يبرئ  ــر الرقمي، فإنه ال ميك ــي صنعها العص ــرات الت واملؤام
تلك الدميقراطيات من التواطؤ والتالعب واملؤامرات، ألنها مازالت 

مستمرة في صناعة وترويج األخبار املزيفة.
ــونارو  ــم نظيره البرازيلي جاير بولس ــه اته باألمس ماكرون نفس
ــائل اإلعالم بوصفه  ــي بيان يحتفي بالكذب أمام وس بالكذب! ف
ــية أنّ  ــة الفرنس ــا أعلنت الرئاس ــالف اآلراء، عندم ــدرا الخت مص
ــأن موقف بالده من  ماكرون يعتقد أن نظيره البرازيلي ”كذب“ بش
ــأنه جعل فرنسا متانع في هذه الظروف  التغير املناخي، ما من ش

اتفاق التجارة بني االحتاد األوربي ودول أميركا اجلنوبية.
ــيون األميركيون واألوربيون عدميو  هذا أمر ال جديد فيه، فالسياس
ــي األخبار  ــال خجل ف ــة أو بأخرى وب ــهمون بطريق ــر يس الضمي
ــيال  ــق تعبير توني باربر الكاتب في صحيفة فايننش املزيفة، وف
ــبق وأن كتبتها  ــروري هنا العودة إلى جملة س ــز. هل من الض تامي
ــد دونالد ترامب  ــار“؟ ميكن ع ــار، كذابون كب ــيون الكب ”السياس
ــة، فهذا املصطلح ال يغيب عن كل ما  ــارب األول لألخبار املزيف احمل
ــارب األخبار املزيفة  ــه، لكنه في حقيقة األمر يح ــرد ويصرّح ب يغ
بأكبر كذبة يبتكرها إلرغامنا على تصديقه عندما يخفي أنانيته 
ــية ويصر على التصرف كشعبوي من أجل الفوز بوالية  السياس
ــي  ــث والتهور والصالفة إلى منهج سياس ــدة، ويحول العب جدي
يضفي عليه وصفة االنتصار. وهكذا يتوغل ترامب في الترامبية 

أكثر!
ترامب اليوم صحفي يلفق األخبار بوظيفة رئيس الواليات املتحدة 
األميركية، يكفي القول إنه يحظى مبتابعة املاليني حلسابه على 

تويتر من شتى دول العالم.
ــرر فيديوهات وعوده  ــاز عندما يك ــون كاذب بامتي ــس جونس بوري
ــابه في تويتر، بنظام صحي آمن ومصانع  للبريطانيني على حس
ــاد األوربي،  ــالده من االحت ــتقر بعد خروج ب ــاد مس ــرة واقتص مزده
ــلوب  ــه فقط بالكالم واإلعالن في أس ــمح لنفس كاذب ألنه يس
ــته  دعائي قدمي، لكنه يرفض إجراء احلوارات الصحفية منذ رئاس
احلكومة البريطانية، يفضل ببساطة أن يجيب على ما يختار أن 

يطلقه على نفسه من أسئلة ويتهرب من أسئلة الصحافة.
ــن أخبار كاذبة  ــخ املعاصر أمثلة جيدة ع ــا على مدار التاري  لدين
ــم. ميكن تذكير  ــرى الدميقراطيات في العال ــاز صنعتها كب بامتي
ــة بيروقراطية  ــد إضافة مؤسس ــي بها وهو يري ــس الفرنس الرئي
ــرى لالحتاد األوربي، وظيفتها املعلنة محاربة املؤامرات وحماية  أخ

الدميقراطيات.
هذا الشهر مت التذكير بأكبر األكاذيب السياسية التي حدثت في 
ــد ١٩ عاما من أحداثها،  ــعينات من القرن املاضي وبع عقد التس
وكان أحد املسوغات السياسية حلرب الكويت، فما سمي حينها 
ــم الكذب  ــيا في تعلي ــا سياس ــرة الصباح، كان درس ــة ني بكذب
ــات  ــات أميركية وأموال كويتية برعاية مؤسس ارتكبته مؤسس

دميقراطية من أجل كذبة أكبر .

كرم نعمة

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــوط من  ــن ضغ ــاء ع ــط أنب وس
ــرة حلل جبهة النصرة  جانب أنق
ــت  اتهم ــا،  وحكومته ــابقاً  س
ــا  بأنه ــنطن،  واش ــكو  موس
«عرضت للخطر» وقف احلكومة 
ــار في إدلب  ــورية إطالق الن الس
ــم  تنظي ــادة  ق ــتهداف  باس
 ٤٠ ــل  وقت ــة  باحملافظ ــدة  القاع
ــتخدام  أن «االس منهم، مؤكدة 
ــاء دون  ــران ج ــوائي للطي العش
الروسي  إخطار سابق للجانبني 

والتركي».
ــية،  ــاع الروس ــت وزارة الدف وقال
ــة خلفت  ــان، إن «الضرب ــي بي ف
الكثير من الدمار والضحايا في 
منطقة بني بلدتي معرة مصرين 
ــة إدلب»،  ــمالي مدين وكفريا ش

ــذه الضربة  ــى أن ه ــددة عل مش
ــام وقف النار على  «أحبطت نظ
ــيا  ــاور». واتهمت روس بعض احمل
ــة بعدم توخي  األميركي القوات 
ــا،  أهدافه ــار  اختي ــي  ف ــة  الدق
مؤكدة أن دمشق ما تزال ملتزمة 
ــف إطالق النار رغم تداعيات  بوق
ــات  مجموع ــام  وقي ــف  القص

مسلحة بهجمات .
ــم القيادة  ــدث باس ــق املتح ووف
(سنتكوم)  الوسطى  األميركية 
ــوم  الهج ــإن  ف ــراون،  ب ــرل  إي
استهدف قادة جماعة «تنظيم 
ــؤولة  ــوريا املس ــدة في س القاع
ــني  ــدد مواطن ــات ته ــن هجم ع
ــني  ــركاءنا ومدني ــني وش أميركي
ــبي  ــع الهدوء النس ــاء». وم أبري
ــام وحليفه  ــذ النظ ــث يأخ حي

ــبان وقف إطالق  باحلس الروسي 
ــد، تداولت  ــن جانب واح ــار م الن
مصادر سورية أنباء عن ضغوط 

ــى تفاهمات  ــا بناء عل ــن تركي م
ــل األزمة  ــيا حل ــدة مع روس جدي
ــة  صحيف ــت  ونقل ــب.  إدل ــي  ف

ــادر معارضة  ــن» عن مص «الوط
ــاطة  ــري بوس ــات جت أن مفاوض
ــام»، بهدف  ــم «فيلق الش تنظي

ــليم اإلدارات  حل «النصرة» وتس
ــن  ــكل م ــدة تش ــة جدي حلكوم
ــة الوطنية»، موضحة أن  «اجلبه
الهدنة، التي دخل حيز التنفيذ، 
ــارة من موسكو ملنح  جاءت إش
ــل تفكيك  ــرة فرصة من أج أنق
ــم بنود  ــو أحد أه ــرة» وه «النص
ــات املوقعة لوقف إطالق  االتفاق
النار.  وغداة تهديد الرئيس رجب 
ــنطن بتحرك  طيب إردوغان واش
ــا لم تبدأ  ــوريا م منفرد داخل س
ــرق الفرات  ــة ش ــة اآلمن املنطق
ــبوعني أو ثالثة  ــون أس ــي غض ف
ــه، دخل، رتل  ــيطرة قوات حتت س
ــة نقطة  ــكري تركي إلقام عس
مراقبة جديدة بالقرب من مدينة 
سراقب حلماية املواقع السابقة 

ومنع تقدم قوات النظام إليها .
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ــغ  كون ــغ  هون ــط  وس ــرق  غ
ــى، من  الفوض ــي  ــدداً ف مج
جراء مواجهات بني الشرطة 
ــق  ــن تخلّلها رش ومتظاهري
ــة وإطالق غاز  زجاجات حارق
مسيّل للدموع، بعدما حاول 
ــن  املؤيدي ــن  املتظاهري آالف 
ــع  ــس، قط ــة، أم للدميقراطي
ــار هونغ  ــة ملط ــذ املؤدي املناف
ــك غداة يوم جديد  كونغ، وذل
من االحتجاجات التي كانت 
من بني األكثر عنفاً منذ بداية 

التحرك.
ــورت  «إيرب ــغلو  مش ــق  وعلّ
ــار  القط ــط  خ ــبرس»  إكس
ــني  ب ــل  يص ــذي  ال ــريع  الس
ــارات الدولية  ثامن أكثر املط
ــاً ومركز  ازدحام ــم  العال في 
ــة  البريطاني ــتعمرة  املس

السابقة، خدماتهم من دون 
أن يقدموا تفسيرات.

ــدون  يرت ــرون  متظاه ــام  وق
ــف  خل ــون  ويختبئ ــود  األس
أقنعة ومظالت للتخفي من 
ــييد  بتش املراقبة  ــرات  كامي

ــي محطة حافالت  حواجز ف
املطار.

ــتعمرة  املس ـــــــــهد  وتش
منذ  ــابقة  الس ــة  البريطاني
ــر أزماتها  ــهر أخط ثالثة أش
ــا  إعادته ــذ  من ــية  السياس

ــام ١٩٩٧، حيث  إلى الصني ع
ــهد حتركات شبه يومية  تش
ــات  احلري ــع  بتراج ــد  للتندي
ــد لبكني  ــل املتصاع والتدخ

في هونغ كونغ.
وخارج إحدى محطات املطار، 

قام متظاهرون بصنع حواجز 
ــة،  ــل األمتع ــات نق ــن عرب م
ــرات املراقبة  ــوا كامي وحطم
ــرطة  الش ــوم  تق أن  ــل  قب

مبطاردتهم.
وحترّك العديد من املتظاهرين 
نحو مدينة تونغ شونغ التي 
ــق الوحيد  ــا الطري ــر عبره مي
املؤدي إلى املطار، واستخدموا 
ــراق محطة  ــب مياه إلغ أنابي
ــوا علماً  املدينة وحرق ــرو  مت
ــتبه  صينياً، وهي حركة يش
ــني. ولم  ــب بك ــر غض أن تثي
ــات  اضطراب أي  ــجل  تس
العديد  ــن  لك ــالت،  الرح في 
ــني  العالق ــافرين  املس ــن  م
ــببت فيه  باالزدحام الذي تس
اختاروا  ــن  املتظاهري حتركات 
ــى املطار  ــال طريقهم إل إكم
ــدام. ونظرياً،  ــيراً على األق س
ــار ممنوع  ــي املط ــر ف التظاه

مبوجب مرسوم صدر الشهر 
ــات في  ــد جتمع بع ــي  املاض
ــار خرجت عن  محطات املط
وأثرت على مئات  ــيطرة  الس
الرحالت. لكن محتجي هونغ 
ــاً ما يتحدون تلك  كونغ غالب
ــبت  ــع. وطوال ليل الس املوان
ــلطات  ـــ األحد، جهدت س ــ
املدينة في مسح آثار العنف 
الذي أغرق معظم أحياء هونغ 
كونغ في الفوضى حتى وقت 
ــبت. وأحرق  ــر ليل الس متأخ
ــس  أم ــاء  مس ــرون  متظاه
األول، حاجزاً ضخماً في حي 
ــط املدينة يقع  ــاي وس وانش
ــو مائة متر من  على بعد نح
مقر الشرطة. وبقيت النيران 
ــاعة  ــر من س ــتعرة أكث مس
ــا ظاهرة على  ــت آثاره ومازال
هذا الطريق احليوي الذي ميتد 

من شرق احلي حتى غربه .
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حذر مستشار األمن القومي األمريكي 
ــر ميثله  ــر كبي ــون، من خط ــون بولت ج
ــكان املناطق  اإلعصار «دوريان» على س
ــات التي تقطع  ــاحلية، في الوالي الس
على خط اإلعصار. وكتب على «تويتر»، 
ــان ميثل  ــار دوري ــني: «اإلعص امس االثن
ــا يرافقه من  ــة م ــرا، خاص ــرا كبي خط
أمواج عاتية، ميكن أن تضرب الشواطئ 
في جنوب شرقي البالد» . ووجه بولتون 
ــوا بعيدا عن  ــالة لألمريكيني: «ابق رس
الشواطئ. ليس لنا حاجة في أن نبقى 

ــت احلالي». ــي الوق ــن املاء ف ــني م قريب
وآمنيني،  ــاء،  أذكي ــوا  ــتطرد: «كون واس
ــم والية  ــة». وأمر حاك ــوا املرون وامتلك
ــة بإجالء  ــة األمريكي ــا اجلنوبي كارولين
جميع السكان على ساحل الوالية مع 
اقتراب اإلعصار دوريان، الذي يقترب من 
الوالية. ووصل إعصار دوريان في احمليط 
ــة، حيث  ــي إلى الفئة اخلامس األطلس
ــرعة الرياح إلى ٢٥٧ كيلومترا  تصل س
ــز القومي  ــا للمرك ــاعة، وفق ــي الس ف
ــع األعاصير. وقال املركز  األمريكي لتتب
ــتكون  على موقع تويتر إن جزر أباكو س
ــا مركز اإلعصار املدمر. وقال خبراء  قريب

ــاك فترة طويلة من  األرصاد اجلوية «هن
ــرة  ــاح املدم ــرة والري ــف اخلطي العواص
ــة واألمطار الغزيرة التي قد تؤدي  املداري
ــزر أباكو  ــات في ج ــدوث فيضان إلى ح
ــدر  االثنني».وأص ــوم  ي ــا  الباهام ــزر  وج
ــا اجلنوبية هنري  ــة كارولين حاكم والي
ــن  ــزاء م ــالء أج ــرا بإخ ــتر، أم ماكماس
الوالية استعداد لقدوم اإلعصار املدمر، 
ــبما ذكرت صحيفة «ذي ستيت»  حس
ــز الوطني األمريكي  ــة. وأفاد املرك احمللي
ــماال  لتتبع األعاصير أن دوريان يتجه ش
ــاحل جورجيا وساوث  وقد يصل إلى س

كارولينا األسبوع املقبل. في فلوريدا.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة أن  ــة اإليراني ــت وزارة اخلارجي أعلن
ــار خفض  ــي إط ــة ف ــوة الثالث اخلط
ــووي،  الن ــاق  باالتف ــران  إي ــات  التزام
ــني األولى  ــتكون أقوى من اخلطوت س

والثانية.
وقال املتحدث باسم اخلارجية عباس 
موسوي، إن «اخلطوة الثالثة مت اإلعداد 
ــذ»، وذلك  ــزة للتنفي ــي جاه لها وه

حسب وكالة «تسنيم» اإليرانية.
الثالثة  ــوة  ــتكون اخلط وأضاف: «س
ــى والثانية  ــن اخلطوتني األول أقوى م
ــق التوازن بني حقوق والتزامات  لتحق
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ضمن 

االتفاق النووي» .

ــدت  ــران أع ــوي أن «إي ــف موس وكش
نفسها للمضي باخلطوة الثالثة في 
ــب، تزامنا مع الفرصة  الوقت املناس
ــية واحلوار  التي منحتها للدبلوماس
ــن قبل األطراف  لتنفيذ التعهدات م

في االتفاق النووي».
ــذل،  ــي تب ــود الت ــى اجله ــار إل وإذ أش
ــاالت مع  ــالل االتص ــن خ ــيما م الس
ــل ماكرون  ــي إميانوي الرئيس الفرنس
ومن خالل زيارة وزير اخلارجية محمد 
جواد ظريف إلى باريس، شدد على أن 
ــتمضي في اخلطوة الثالثة  «إيران س
ــذه اجلهود إلى  ــم تصل ه ــي حال ل ف
ــة، وفي حال لم تتوفر اإلرادة  أي نتيج
ــة  األوربي ــراف  األط ــدى  ل ــة  الضروري

ــي االتفاق  ــى تعهداتهم ف للعودة إل
النووي».

وقال: «إذا متت املقترحات واملفاوضات 
مبا يتماشى مع تنفيذ االتفاق النووي 
ــران لن  ــة، فإن إي ــدات األوربي والتعه
ــة، وإذا كانت  ــوة الثالث ــي باخلط متض
ــبة،  ــروط مقبولة ومناس ــذه الش ه
فإنه من املمكن أن تعود األوضاع إلى 

ما قبل بضعة أشهر».
ــة اإليراني محمد  ــر اخلارجي وكان وزي
ــابق، أن  جواد ظريف أكد، في وقت س
طهران ستمضي باخلطوة الثالثة من 
تقليص التعهدات في االتفاق النووي 

في ٦ سبتمبر / أيلول املقبل .

وكاالت / البينة الجديدة
ــة اليابانية، امس االثنني  أعلنت احلكوم
ــرع في  ــا ستش ــبتمبر/أيلول، أنه ٢ س
الدخول في عصر ما بعد «النووي».وقالت 
احلكومة اليابانية، وفقا ملا نقلته وكالة 
«أسوشيتد برس» األمريكية، إنها تبنت 
سياسات نووية جديدة في البالد، والتي 

ستدخل البالد في حقبة «وقف تشغيل 
ــت  ــة بالكامل».وأوضح ــات النووي احملط
ــذت هذا القرار، من أجل تقليل  أنها اتخ
ــل  ــف العم ــالمة وتكالي ــر الس مخاط
ــب عقودا مبليارات  الباهظة، التي تتطل
ــة «ما بعد  ــتتضمن خط الدوالرات. وس
ــووي» األولية إيقاف ٢٤ مفاعال نوويا،  الن

ما تصل نسبته إلى ٤٠٪ من إجمالي ما 
ــان، من بينها ٤ وحدات  يتواجد في الياب
ــي  ــونامي الت ــة تس ــي كارث ــة ف معطل
ــيما».وتبنت  ــع «فوكوش ــت مجم أصاب
ــة، خطة  ــة الياباني ــة الطاقة الذري جلن
للتعلم من األخطاء األمريكية واألوربية، 
بحيث تكمل إيقاف مفاعالتها النووية.

ــة  ولكن لم تضع اللجنة خطة ملموس
ــص النهائي  ــة التخل ــد، حول كيفي بع
ــعة.وأكدت  ــة املش ــات الذري ــن النفاي م
ــاف املرافق  ــارت إيق ــا اخت ــة أنه اللجن
ــتثمار  ــدال من االس ــة، ب ــة القدمي النووي
ــدة، وفقا  ــالمة اجلدي في متطلبات الس
ــيما  ــة فوكوش ــد كارث ــا بع ــر م ملعايي

الشهيرة. وكانت احلكومة اليابانية قد 
ــة آثار كارثة  ــدرت تكلفة األعمال إلزال ق
ــاب  ــع حس ــيما»، م ــة «فوكوش محط
ــات وكلفة تفكيك املفاعالت،  التعويض
ــني مما كان  ــتكون أكبر بضعف ــا س بأنه
ــتبلغ نحو  ــابق، وس متوقعا في وقت س

١٩٥ مليار دوالر،

¯üaÏí€a@Â«@aÎÜ»nia@ZCÊbÌâÎÖD@ä�Å@Âfl@âà∞@ÊÏn€Ïi

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  ــة الثامن ــام اجلول ــي خت ف
واألخيرة من محادثات السالم 
بالدوحة وإعالن املبعوث اخلاص 
ــات  ــل زاد، أن الوالي ــاي خلي زمل
ــان»،  ــة «طالب ــدة وحرك املتح
ــل إلى  ــى التوص ــكتا عل أوش
ــن  ــاً م ــاء ١٨ عام ــاق إلنه اتف
ــار  مستش ــح  أصب ــزاع،  الن
ــض لألمن القومي  البيت األبي
ــذي كثيراً ما  ــون بولتون، ال ج
دافع عن وجود عسكري واسع 
في جميع أنحاء العالم، عدواً 
ــط الرئيس  ــاً قوياً خلط داخلي
دونالد ترامب لتحقيق السالم 

املرتقب بأفغانستان .
ــنطن  ــت صحيفة «واش ونقل
ــؤولني  مس  ٦ ــن  ع ــت»  بوس
ــة  معارض أن  ــني،  أميركي
ــي  بولتون للجهد الدبلوماس
ترامب،  أغضبت  بأفغانستان 
ــاعديه في األمن  ودفعت مبس
ــتبعاده من  ــى اس ــي إل القوم
ــات احلساسة بشأن  املناقش

ــة  ــت الصحيف ــاق. ونقل االتف
ــتوى،  ــؤول رفيع املس عن مس
الثقة مبستشار  ــألة  أن «مس
ــة  قضي ــي  القوم ــن  األم
بولتون  أن  ــداً  حقيقية»، مؤك
ــخة  ــب احلصول على نس طل
ــع  ــة م ــودة االتفاقي ــن مس م
زاد  ــل  خلي ــن  لك ــان»،  «طالب
رده. ــه  وأغضب ــه  طلب ــض  رف

املدينة  وغداة هجومهم على 
ــردت قوات  ــتراتيجية، ط االس
ــي  مقاتل ــة  األفغاني ــن  األم
ــدوز في معارك  طالبان من قن
ــفرت عن مقتل ٢٠ جندياً  أس
ــى  ــا نف ــاً». وبينم و٥٦ «إرهابي
ــم طالبان هذا  ــدث باس املتح
ــح مؤكداً أن املتمردين  التصري
ــى  عل ــيطرون  يس ــون  يزال ال 
ــال أيضاً  ــم، اندلع قت مواقعه
ــول - اي خمري  ــة ب ــي مدين ف
ــالن اجملاورة،  ــة والية بغ عاصم
لكنّ مسؤولني قالوا إنّ الوضع 

«حتت السيطرة» .



فارس بن حزام

ال شكل وال لون لليبيا، وال مظهر دولة، ليس اآلن، بل منذ 
ــني عاماً، عندما قفز صغار العسكر إلى احلكم  خمس

بقيادة معمر القذافي، وأطاحوا بالنظام امللكي.
ــيئ إلى  حلت امس ذكرى انقالب القذافي، واحلال من س
أسوأ، وكل طرف عاجز عن فرض سيطرته التامة، وحرب 
استعادة طرابلس تراوح مكانها منذ خمسة أشهر مع 

فشل اجليش الليبي في بلوغ أطراف العاصمة.
كانت ليبيا ملكية، ويفترض أنها حتولت إلى جماهيرية، 
ــاً وطنياً حتتفل  ــبتمبر) يوم وكان «الفاحت» من أيلول (س
فيه البالد، وتالياً إلى نظام جمهوري غير واضح املعالم. 
ــالد بال يوم وطني، فال «الفاحت»  مضت ثمانية أعوام والب
ــتقالل من  ــيء، وال تاريخ االس ــتعاد ذكره الس يوماً يس
بريطانيا حاضر في الذهنية يحتفل فيه، وال يوم الثورة 
ــباط  ــق على موعده بني ١٥ أو ١٧ ش ــد القذافي متف ض
ــوام بيوم وطني  ــتة أع ــا التزموا قبل س ــر)، بينم (فبراي
ــموه «يوم الزي  ــي ١٤ آذار (مارس)، وأس ــد، حددوه ف جدي
ــة عن حال  ــتت هو صورة خارجي ــي»، وذلك التش الليب

ليبيا الداخلي.
ــرن كامل. خاضت صراعات  ــم تهدأ ليبيا يوماً طوال ق ل
ــتعمار اإليطالي فالبريطاني، وقالقل في عهد  ضد االس
ملك ضعيف، وانقالب قاده مجنون، ومتضي ثمانية أعوام 
ــية  ــة بال أفق. عام ١٩٢٢ انتصرت الفاش في حرب أهلي

ــابقاً مع اإلمارة في ليبيا،  في إيطاليا، فألغت اتفاقاً س
ــت املصالح بني  ــا تالق ــا، وعنده ــالد كله ــت الب واحتل
ــي ولندن، وتلقى دعماً ملواجهة  احلاكم إدريس السنوس
احملتل اإليطالي، وكان أن اندلعت احلرب العاملية الثانية، 
ــيطرت بريطانيا، وحولت ليبيا  واندحرت الفاشية، وس
ــعة، وتالياً وقع  ــن خرائطها الواس ــتعمرة ضم إلى مس

اتفاق االستقالل نهاية ١٩٥١، وأقيم النظام امللكي.
ــتقالل ليبيا تبدل أحوال جغرافية كثيرة في  صادف اس

ــكرية. ظن  ــار موضة االنقالبات العس املنطقة، وانتش
ــيقفون  ــي أن جيرانه الكبار س ــك إدريس السنوس املل
ــداً بال اقتصاد،  ــة، فقد ورث بل ــوار مملكته اجلائع إلى ج
ــام ١٩٥٣، والتقى  ــر ع ــه، فزار مص ــور بلغ مبلغ والتده
ــني محمد  ــة بالرئيس ــدة ممثل ــة اجلدي ــادة الثوري بالقي
ــاً مليون جنيه مصري  ــب وجمال عبد الناصر، طالب جني
ــيير أمور مملكته الوليدة، وصعق برفض  ــاعدة لتس مس
ــكر ال يضمرون حلكمه  ــا أن العس ــعر حينه طلبه، وش
ــعور  ــراً، وأن نظامه امللكي في خطر، واكتفى بالش خي
ــراً، ومن ضعفه  ــدارك املؤامرة، وبان ضعفه مبك ولم يت
ــاً، ومن اجلائز  ــكل ١١ حكومة في ١٨ عام ــردده أنه ش وت
ــتقالة  ــتقاالت»، إذ بادر إلى االس ــك االس ــه بـ»مل وصف
أكثر من مرة؛ هرباً من أزمات احتاجت إلى ملك شجاع. 
ــقط حكمه عام ١٩٦٩،  ومضى ملكاً ضعيفاً إلى أن س
ــدء مالمح  ــط عام ١٩٦١، وب ــزوغ فجر النف ــى رغم ب عل
ــي مصر ضيفاً  ــة. تالياً، حل ف ــتقبل الدول صناعة مس

على رئيس دعم إسقاطه إلى وفاته.
ــعى إلى حتويل  ــا يهمل من تاريخ ليبيا أن ملكها س وم
ــني، في عام ١٩٥٥  ــن ملكي إلى جمهوري مرت النظام م
ــن احلكم، بل  ــاً بهذا اللون م ــا ليس حب ــي ١٩٦٦، رمب وف
ــاب، ووفاة ولي  ــدم قدرته على اإلجن ــذر توريثه مع ع لتع
ــرة بضغط كبير من  ــقيقه، وتراجع عن الفك العهد ش
ــي أن يذوب في  ــرق ليبيا، فاإلقليم خش إقليم برقة، ش
ــزاج القلق  ــس، وهذا امل ــرب املمثلة بطرابل ــة الغ أكثري
ــرقي  ــطرين الش ــا هذا بصراع الش ــتمر إلى يومن مس

والغربي من ليبيا .

عرار الشرع

ــك املفروضة  ــة وتل ــة املطلوب الدميقراطي
ــدر  تتص ــك  تنف ال  ــورى  الش ــا  وبينهم
ــر في  ــي التغيي ــني ف ــب كل الراغب مطال
ــى علمانيني، وحتى  ــا من قوميني، إل بالدن

اإلسالميني.
ــد  يري وكل  ــب،  املطل ــع  اجلمي ــرح  يط
ــام الغربي  ــراز النظ ــى ط ــة عل دميقراطي

باستثناء اإلسالميني .
ــي  ــق، ف ــل التحقي ــم قاب ــل مطلبه فه
مجتمعات ألفت القائد الرمز، وتشابكت 
خيوط املصالح لديها بخيوط السياسة، 

والشخص املناسب بالقربى والنسب.
ــزات مجتمعاتنا  ــار ممي ــي تلك باختص ه
ــة والدينية،  ــة والفئوي ــة والقبلي العائلي

ــة العامة لتنظر من  التي تغيّب املصلح
ثقب الدين والطائفة والقربى واملصلحة، 
ــا دون  ــوهة، وأحزاب ــات مش ــج برملان لتنت
ــة، وأماني ال تتحقق، وقوة  برامج ملموس

ضعيفة ال تقارع احلكومات أو احلكام.
ــن توليفة،  ــث ع ــا إذاً البح ــوب من املطل
ــوب،  ــق املطل ــة حتق ــة، أو معادل أو تركيب
ــي  ف ــه  ممثلي ــمُّ  ه ــي  دميقراط ــع  مجتم
ــع  ــة، مجتم ــة العام ــات املصلح البرملان
ــوبية واملطالب  ــاد واحملس ــأ عن الفس يرب
ــل إلى الهم الوطني، ومن  الضيقة لينتق

ثم القومي العام…
ــكلة أننا انتقلنا في معظم  البالد  املش
ــة بطريقتني،  الدميقراطي ــى  إل ــة،  العربي
ــة والريفية  ــن اجملتمعاتت البدوي األولى م
(احمللية) إلى االنتحابات النيابية مباشرة، 
ــذه احلالة  ــة في ه ــن الدميقراطي ــم تك ل
موروثا عميق اجلذور، أو ثقافة قدمت على 
دفعات، فاخملتار (في بالد الشام) و(العمدة 
ــي املغرب  ــي) ف ــس احل ــر) و(رئي ــي مص ف
العربي، اعتبروا أنفسهم األحق بالوصول 

إلى قبة البرملان، غير آبهني مبدى إدراكهم 
ملفهوم الدميقراطية احلقيقي أو مستوى 
ثقافتهم وال أقول تعليمهم، لينتج برملان 
ــه فتح الطرق،  ــد ومخاتير غاية غايات عم

ــيب. أما  ــوات وتوظيف احملاس ــق القن وش
ــن التحركات  ــة الثانية فناجتة ع الطريق
ــات،  واإلضراب ــورات،  والث ــعبية،  الش
ــذه دفعت البالد  ــرات وغيرها، وه واملظاه
ــزوّر أو  ــا ما ت ــات، غالب ــى انتخاب ــا إل دفع

ــال في العير أو  ــا فئات لم تكن أص تركبه
النفير، فيصل إلى قبة البرملان من ترضى 
عنهم احلكومة، أو من يريد تنفيذ أجندة 
ــا عليهم أيديوجليتهم بعيدا عن  تفرضه

املصالح القومية.
ــرض حالة  ــال، ولكني أع ــت أقترح ح لس
ــا العربية،  ــها معظم مجتمعاتن تعيش
ــيني  ولعل أصحاب الفكر النير والسياس
ــذه احلاالت  ــة ه اخمللصني، يلتقون لدراس
ــة،  ــي للدميقراطي ــوم عرب ــروج مبفه واخل
ــوائب  ــال من ش ــن التقليد وخ ــدٌ ع بعي
ــوبية،  واحملس ــة  والطائفي ــة،  املصلح
ــى اختيار برملانات  لينتقل مبجتمعاتنا إل
ــذي يواجه  ــر احلقيقي ال ــعى للتغيي تس
ــالت واملصائب  ــدق التحديات واملعض بص

التي تعيشها بالدنا.
ولعل هؤالء النخبة يبتعدون بنا إلى حيث 
ــباع  ــد حقيقة؟، وال يتطلعون إلى إش نري
ــلطة مبا يحتاجون بل  اجلمهور قبل الس
ــم واألجيال  ــم وحياته ــا حتتاجه بالده مل

القادمة.

فيصل الدابي

من املعلوم أن الناس يسمون كل حكم ظالم «حكم قراقوش»، 
ــم وهو بائع  ــأل املته ــم والقاضي قراقوش س ــال إن احلاك ويق
ــاش: كيف تخلط احلليب فى املاء؟! فأجاب البائع:  حليب غش
ــل حتب النظافة، وال  ــله فقط، فقال قراقوش: أنت رج أنا أغس
ــجن! من املؤكد أنه  ــوم عليك، ويُوضع من أبلغ عنك في الس ل
ــتهانة باحلق تنعدم  ــلطة واالس ــتقواء بالس عندما يتم االس
ــارير  النزاهة ويختفي احلياد ويصدر احلكم الظالم فتتهلل أس
ــريعة في  ــوه املظلومني، وهذه جولة س ــني وتكفهر وج الظامل

ساحات بعض احملاكم القراقوشية.
ــد والذئب  ــة، مت رفع قضية مفادها أن األس ــي محكمة الغاب ف
ــت حصيلة الصيد غزاالً وحمالً  والثعلب خرجوا للصيد، وكان
ــم الصيد بينهم، فقال  ــد الذئب بتقس وأرنباً، عندئذ أمر األس
ــب للثعلب،  ــي، واألرن ــوالي، واحلمل ل ــزال لك يا م ــب: الغ الذئ

ــد عن أنيابه، وفي  ــر األس فكش
ــدة أطاح برأس الذئب  حلظة واح
ــمه، ثم التفت  وفصله عن جس
ــيم  للثعلب املذعور وأمره بتقس
ــب بخبث:  ــد، فقال الثعل الصي
الغزال إلفطارك واحلمل لغدائك 
ــك  فضح ــائك!  لعش ــب  واألرن
ــأل الثعلب:  ــدة وس ــد بش األس
ــذه  ه كل  ــت  تعلم ــن  أي ــن  م
ــه الثعلب: من  احلكمة؟ فقال ل
ــر، وبالطبع ال  ــب الطائ رأس الذئ
ــتئناف حكم محكمة  كن إس ميُ
ــي محكمة دولة (كلو  الغابة! ف
ــث يجاور  ــدم)، حي ــا افن ــام ي مت

ــهود الزور مبنى احملكمة، صدر حكم بتطليق مدعى  مقهى ش
عليه فقير من زوجته احلسناء وتزويجها للمدعي الغني الذي 
ــهود الزور ومجموعة  ــد أن قدم كتيبةً من ش ــب دعواه بع كس
ــتندات الرسمية املزورة، أصيب املدعى عليه املسكني  من املس
ــة صدرية في حلظة النطق باحلكم ثم توفي الحقاً وكان  بذبح
ــدل، يحيا  ــو صيحات (يحيا الع ــي حياته ه ــمعه ف آخر ما س
ــة من  العدل)! أمام محكمة جمهورية املوز، طلب ناظر املدرس
احملكمة املوقرة نقل امللهى من جوار املدرسة بحجة أن معظم 
ــوا ويرقصوا في  ــة ليمرح ــاروا يهربون من املدرس ــذ ص التالمي
ــة أم امللهى؟  ــأله القاضي: أيهما بُنى أوالً: املدرس امللهى، فس

ــدر القاضي حكمه وصاح: خالص  أجاب الناظر: امللهى،  فأص
رحلوا املدرسة!

ــودانية التي  ــورة االنقاذ الس ــمى بث ــي محكمة ما كان يُس ف
قادها البشير، مت إعدام املتهم مجدي بعد إدانته بتهمة حيازة 
ــرته، بعد  ثر عليه في حيازته وهو من حر مال أس نقد أجنبي عُ
ــودانية باالنقاذ مت تقدمي البشير  ــمبر الس أن أطاحت ثورة ديس
ــودانيني  للمحاكمة بتهمة حيازة نقد أجنبي لكن الثوار الس
ــي  ــير يأت ــم البش ــة، فاملته ــة احملكم ــي نزاه ــككون ف يتش
ــيارة دفع رباعي مصحوباً بأشد حراسة  للمحكمة بأحدث س
أمنية، ويرتدي عمامة وجالبية بيضاء مكوية ويُخاطب بعبارة 
ــير بأنه استلم  ــعادة رئيس اجلمهورية، ورغم اعتراف البش س
ــة من ولي العهد  ــغ ٢٥ مليون دوالر هدي ــخصية مبل بصفة ش
ــلمان ومبلغ مليون دوالر هدية  ــعودي األمير محمد بن س الس
ــد وإدعائه عدم  ــد بن زاي ــيخ محم ــن ولي عهد أبوظبي الش م
ــودانيني  ــب املليون دوالر اإلماراتي إال أن الثوار الس تذكر أين ذه
ــير  ــه وقد يقوم البش ــوم بتبرئت ــة قد تق ــدون أن احملكم يعتق
عندها بتقدمي رقصة من رقصاته الهوجاء داخل قفص االتهام 
ــط تكبيرات وتهليالت انصاره في قاعة احملكمة وقد تصدر  وس
ــاملاً  ــون دوالر اإلماراتي وإعادته س ــة حكماً بضبط امللي احملكم
ــةً بعرض احلائط  ــر واالحترام ضارب ــيادته مع كامل التقدي لس
ــث ديني عن  ــاد أو أي حدي ــة فس ــي عن جرمي ــث قانون أي حدي
ــي! مع العلم أن االجراء القانوني االمثل  ــي واملرتش لعن الراش
ــير  ــب اتخاذه في مواجهة الرئيس اخمللوع البش ــذي كان يج ال
ــة عن جرائم قتل مئات اآلالف  هو محاكمته في نفس القضي
ــودان ولكن  ــور وفي جميع أرجاء الس ــودانيني في دارف من الس
ــكر  ــى اآلن وقد ال يحدث أبداً طاملا أن عس ــك لم يحدث حت ذل
ــودان ال يقبلون بادانة عسكري من قبل  الس
ــهم وحتى ال  محكمة مدنية حمايةً ألنفس
ــي مهما أجرموا  ــوط املدن يصلهم رأس الس
ــودانيني فهم يعتقدون  في حق املدنيني الس
ــني الذين هم  ــل من املدني ــكر أفض أن العس
ــاكت  ــرد ملكية س ــكر مج ــي نظر العس ف
ــم ويكفي أن نعلم أن الرئيس  كما يصفونه
ــل الكثير من املدنيني  ــوع منيري الذي قت اخملل
ــدان أمام أي  ــم ولم ي ــودانيني لم يحاك الس
ــودانية وعندما عاد النميري من  محكمة س
مصر الى السودان في عام ١٩٩٩ مت استقباله 
استقباالً رسمياً ومت نقله بسيارة مرسيدس 
ــي وقام  ــى مقر حكوم ــاص ال ــادة للرص مض
ــير باصدار عفو رئاسي  الرئيس اخمللوع البش
ــقط كل التهم املوجهة  ــري ليس عن النمي
إليه بقتل املدنيني السودانيني ولسان حال العسكر يصيح: ال 

نامت أعني املدنيني السودانيني في أي مكان!!
ــج باملفارقات  ــية تع ــكام احملاكم القراقوش ــن املؤكد أن أح م
ــل وال يهضمها خيال حيث يختلط  ــيغها   عق التي ال يستس
ــامة  ــاة ويصعب التفريق بني االبتس ــل امللهاة بنابل املأس حاب
ــكاء، وفي  ــتحيل التمييز بني الضحك والب ــيرة ويس والتكش
ــعنا إال أن نقول (اللهم ال حق وال عدل في األكوان  اخلتام ال يس
ــدل وأجعلنا أحق احملقني  ــت، اللهم افرغ علينا احلق والع إال أن

وأعدل العادلني) وال نامت أعني الظاملني في أي مكان! . 

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

أحكام اِّـحاكم القراقوشية تعج 
باِّـفارقات التي ال يستسيغها  
عقل وال يهضمها خيال حيث 
يختلط حابل اِّـلهاة بنابل 
اِّـأساة ويصعب التفريق بني 
االبتسامة والتكشرية

لم تهدأ ليبيا يوماً طوال 
قرن كامل خاضت صراعات 
ضد االستعمار اإليطالي 
فالربيطاني وقالقل َّـ 
عهد ملك ضعيف وانقالب 
قادةمجنون

يطرح الجميع اِّـطلب 
وكل يريد ديمقراطية 
على طراز النظام الغربي 
باستثناء اإلسالميني
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التايمز: كشمري والحرب القادمة

ــؤون الشرق  تراجع اهتمام الصحف البريطانية بش
ــا دولية أخرى،  ــط، وذلك مقابل تغطية قضاي األوس
ــمير، وحوادث  منها إلغاء الهند الوضع اخلاص لكش

إطالق النار في الواليات املتحدة.
ــي حذرت في  ــة التاميز الت ــن صحيف ــدأ جولتنا م نب
افتتاحية من أن الهند وباكستان، القوتني النوويتني 

اجلارتني، تقرعان طبول احلرب.
ــراع  ــم اإلس ــادة العال ــى ق ــة أن عل ــرى الصحيف وت
ــأن  ــي ”النزاع املتهور“ بش ــني الدولتني ف ــل ب بالفص

منطقة كشمير.
وكشمير هي املنطقة الوحيدة ذات الغالبية املسلمة 
ــني الهندوس في  ــد، وهو واقع يزعج القومي في الهن
ــذي ينتمي إليه  ــا“ احلاكم، ال ــزب ”بهاراتيا جانات ح
ــب االفتتاحية.  ــوزراء، ناريندرا مودي، بحس ــس ال رئي
ــاوف من  ــتان مخ ــه، تطارد باكس ــي الوقت نفس وف
احتمال تدفق كبير للهندوس على كشمير الهندية، 
حيث أن تغير دميغرافية املنطقة سيؤدي إلى ترجيح 

الكفة اجليوسياسية هناك لصالح الهند، بحسب 
التاميز.

ــي  ــودي ف ــزب م ــوز ح ــى أن ف ــة إل ــير الصحيف وتش
ــات التي أجريت الربيع املاضي جعلت صوت  االنتخاب

القوميني الهندوس أعلى.
ــوازن دقيق في  ــاك ت ــزاع، هن ــة ن ــا منطق وباعتباره
ــأنه  ــتخدام للقوة من ش ــمير، بحيث أن أي اس كش
تهديد الوضع األمني في جنوب شرق آسيا، بحسب 

التاميز.
وترى الصحيفة أن الواليات املتحدة بوسعها، ويجب 
ــي يتراجعا.  ــط على اجلانبني ك ــة ضغ عليها، ممارس
وكذلك بريطانيا في ضوء الرابط التاريخي بالدولتني 
قبل االستقالل في عام 1947. وعلى بريطانيا حتديدا 
ــلم  ــن يؤثر فقط على الس ــرب ل ــدالع احل إدراك أن ان
ــى العديد من مدنها وبلداتها  العاملي وإمنا كذلك عل

التي تعيش بها جتمعات آسيوية كبيرة.

الغارديان : ترامب ومسؤولية القتل
ــث نطالع مقاال  ــة الغارديان، حي ــل إلى صحيف ننتق
ــانزر بعنوان ”كلمات ترامب مهدت  للكاتب ديفيد ش

ــو“، وذلك في إشارة إلى احلادث  السبيل أمام إل باس
الذي قتل فيه مسلح 22 شخصا داخل متجر بوالية 

تكساس األمريكية.
ــعى الكاتب في مقاله إلى تفنيد حجج أنصار  ويس
ــب، في مواجهة الرأي  الرئيس األمريكي، دونالد ترام
القائل بأن كلماته وأفعاله ساهمت في ما حدث في 

مدينة إل باسو.
ــس ال يتحمل  ــى بأن الرئي ــار ترامب األول ــة أنص حج
ــس فهما خاطئا  ــؤولية ألنه يدين العنف تعك املس
ــانزر.  ــب ش ــة منو اإلرهاب داخل الدولة، بحس لكيفي
ــلبيني  ــب أن حتول األفراد من أنصار س ــح الكات ويوض
ــة دفاعا عن هذه القضية يحدث  لقضية ما إلى قتل
حني يتم تضخيم شكواهم السياسية ونزع صفة 

اإلنسانية عن أعدائهم.
ــذا حني يصف ترامب املهاجرين بأنهم ”غزاة“، فإنه  ل
ــب  ــكاوى على التحرك، بحس ــز أفرادا لهم ش يحف

شانزر.
ــؤولية  ــي أن ترامب ال يتحمل املس ــة الثانية ه احلج
ــن أيديولوجية تفوق  ــار ألنه يدي ــن حادث إطالق الن ع

البيض، وهو ما يرى الكاتب أنه يتعارض مع احلقائق، 
ــاريع السياسية للرئيس  مشيرا إلى أن من أبرز املش

األمريكي تقليل نفوذ غير البيض.
ــرار ترامب في  ــى رؤيته بق ــانزر أمثلة عل ــرب ش ويض
األيام األولى من رئاسته تعليق الهجرة من 7 دول ذات 
ــل ببرنامج اللجوء.  ــلمة، وتعليق العم ــة مس غالبي
ــل أطفال  ــة فص ــى هذا هناك سياس ــة إل وباإلضاف
املهاجرين عن آبائهم واحتجازهم في ظروف قاسية. 
ــاء البرملان الذين  ــي إن أعض ــهر املاض وحني قال الش
ــي الواليات املتحدة  ــون ألقليات عرقية وولدوا ف ينتم
ــي لتفوق  ”أتوا من“ دول أخرى، فإنه أقر املبدأ األساس

البيض وهو أن سواهم ليسوا حقا أمريكيني .
ــب ال يدعو أنصاره عالنية  ــرا، بالرغم من أن ترام وأخي
ــه، فإن  ــع أجندت ــق م ــا يتواف ــف مب ــتخدام العن الس
ــوة ونزع  ــتعمال الق ــكار عن اس ــه حافل بأف خطاب
ــب الكاتب. ومن  ــانية عن األفراد، بحس صفة اإلنس
األمثلة على ذلك أنه سمح حلشد في جتمع انتخابي 
ــارة  بأن يهتف ملدة 13 ثانية ”أعيدوها“، وذلك في إش
ــرى الكاتب أن هذا دعوة  ــى البرملانية إلهان عمر. وي إل

ــل مواطنة  ــوة الدولة لترحي ــتخدام ق ــة الس صريح
ولدت خارج البلد.

آي: الســعودية واِّـعارضة .. هــل تبدأ صفحة 
جديدة

ــران بعنوان  ــاال ألحمد العم ــرت مق صحيفة آي نش
ــعودية تقدم غصن الزيتون ملعارضيها في في  ”الس
ــعودية حتاول حث  ــران إن الس ــى“. ويقول العم املنف
ــارج بالعودة إلى أراضيها  مواطنيها املقيمني في اخل
ــي يروجها ولي  ــورة اإلصالح الت ــى ”ال يضروا بص حت

العهد األمير محمد بن سلمان“.
ــد أن أضر مقتل  ــادرة تأتي بع ــب إن املب ــول الكات ويق
ــال  ــارج جم ــي اخل ــم ف ــعودي املقي ــي الس الصحف
ــدي النظام احلاكم  ــقجي، الذي كان من منتق خاش

في اململكة، بشدة بصورة السعودية.
ويضيف الكاتب أنه في مسعى للحيلولة دون إعراب 
السعوديني املقيمني في اخلارج عن قلقهم من قيادة 
ــؤولون اقناع  ــلمان، يحاول املس األمير محمد بن س
ــع ضمانات  ــعودية، م ــودة إلى الس ــني بالع املعارض
لسالمتهم بعد العودة، حسبما قال اثنان مطلعان 

على األمر.
ــأن  ــعودي يقيم في املنفى، تلقى اتصاال بش وقال س
العودة، للكاتب ”يتصل بك شخص قريب من القيادة 
ــيط آخر ويقول: لدى رسالة شخصية من ولي  أو وس
العهد، ويتعهد بأنه لن يحل به سوء ولن يسجن إذا 

قرر قبول العرض والعودة إلى البالد“.
ويقول العمران إن القلق بشأن السعوديني في اخلارج 
ــم للنظام في اململكة دعا  الذين يجاهرون بانتقاده
ــة بإجراء  ــات مختص ــي لتكليف جه ــالط امللك الب
ــبما قال له مصدران مطلعان  دراسة عن األمر، حس
على األمر. وتقدر الدراسة، التي ما زالت قيد املراجعة، 
عدد السعوديني الذين سيطلبون اللجوء السياسي 

في اخلارج بنحو 50 ألف شخص بحلول 2030.

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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القاضي / سالم روضان اِّـوسوي

ان القانون وكما عرفه فقه القانون الدستوري 
واخملتصني في القانون بشكل عام وفي الصياغة 
التشريعية بشكل خاص بأنه عبارة عن قواعد 
وتشريعها  صياغتها  يتم  للجميع  ملزمة 
بعض  وأفاد  األمر،  بذلك  اخملتصة  السلطة  من 
هؤالء الكتاب بان القانون يعبر عن وجهة نظر 
وفلسفة السلطة القابضة على مقاليد األمور 
في أي بلد، وهو الوسيلة التي تخضع املواطن 
ما  عادة  والذي  النص  يتضمنها  التي  لألوامر 
يعبر عن وجهة نظر من شرعه ووضعه، لذا فان 
مجرد صدور القانون من قبل السلطة القابضة 
على مقادير احلكم يكون ملزم وواجب التطبيق 
من  التنفيذ  وواجب  السلطة  أجهزة  قبل  من 
اقترحه  من  إلى  االلتفات  ودون  املواطن،  قبل 
أو  التشريع  صياغة  الن  األولى،  فكرته  قدم  أو 
القوانني  آليات رسمتها  إال عبر  القانون ال تتم 

الدستورية، فان اتبعت تلك اآلليات كان القانون 
نافذاً  ويصبح  الدستورية  للشكلية  مطابق 
وواجب اإلتباع، وأي طعن فيه بعدم الدستورية 
أو طرح فكرته  القانون  اقترح  إلى من  يوجه  ال 
اخملتصة  السلطة  رئيس  إلى  يكون موجه  وإمنا 
بإصداره وعادة رئيس السلطة التشريعية التي 
تبنت اإلحكام الواردة فيه على وفق صالحياتها 
الدستورية وخياراتها التشريعية، وكذلك على 
ذِنَّ بتنفيذه عبر 

رئيس اجلمهورية باعتباره من أَ
أو القرار  إصداره بقانون، وأحيانا يكون القانون 
لها  سلطة  من  صدر  قد  القانون  قوة  له  الذي 
إما  وانحلت  انتهت  إنها  إال  التشريع  صالحية 
او  االنقالبات  عبر  ثورياً  أو  حلها  عبر  دستوريا 
ما  ذلك  ومثال  والشعبية،  املسلحة  الثورات 
املسلحة  االنقالبات  فان  العراق  في  حصل 
كانت تنهي السلطات وحتل محلها أخرى، ومما 
يلفت االنتباه إن جميع القوانني النافذة حاليا 
مختلفة  تشريعية  سلطات  نتاج  من  كانت 
تراوحت بني البرملان عبر القوانني التي شرعها 
القرارات  إصدار  في  الفرد  احلاكم  سلطة  وبني 
سلطة  وبني  القانون  قوة  لها  التي  اجلمهورية 
تلك  مخاصمة  إن  إال  العدد،  محدودة  اجملالس 
كانت  الدستورية  عدم  موضوع  في  القوانني 
توجه إلى من حل محلها في األداء التشريعي 
، ومن ذلك القول فان القانون ال ميكن له أن ميثل 
أي وجهة نظر سوى وجهة نظر السلطة التي 
قامت بعملية تشريعه، وال ميكن حسابه على 
صياغته  في  أسهم  من  أو  اقترحه  من  أفكار 

لصاحب  ملزمة  غير  أفكار  مجرد  تبقى  ألنها 
ان ال يأخذ بها وان  التشريع، وله  السلطة في 
ما  وفق  على  ال  يراه  ما  وفق  على  يستبدلها 
القول  ومناسبة   ، القانون  فكرة  مقترح  أراده 
وهذا العرض، هو تنصل بعض أعضاء السلطة 
التشريعية من املسؤولية جتاه التشريعات التي 
التي  أو  القائمة حاليا  السلطة  تلك  أصدرتها 
كانت قائمة سابقاً، الن القانون صدر من اجلهة 

التشريعية التي هو جزء منها وبإمكانه أن يؤثر 
الدستورية  اآلليات  عبر  إلغاءه  او  تعديله  في 
العاملني  من  البعض  يردده  وما   ، والتشريعية 

في اجملال التشريعي بان بعض القوانني ما هي 
نظمت  التي  اجلهات  متثل  أفكار  عن  عبارة  إال 
أعمالها تلك القوانني، كالم مردود على قائله الن 
القانون حينما صدر في حينه كان قد صدر من 
وان لم تتفق  بالتشريع حتى  سلطة مختصة 
مع رأي هذا القائل واملتقول ، ومثال ذلك القوانني 
نافذة  زالت  وما  امللكي  العهد  التي صدرت في 
السياسة  متثل  ال  قوانني  نعتبرها  أن  ميكن  ال 
تلك  تبادر  لم  طاملا  اآلن،  القائمة  التشريعية 
بقوانني  باستبدالها  التشريعية  السلطة 
أخرى وتبقى معبرة عن سياستها التشريعية، 
والقرارات  القوانني  على  ينسحب  األمر  وهذا 
التي أصدرها مجلس قيادة الثورة املنحل والتي 
أصدرتها  التي  األوامر  وكذلك  القانون  قوة  لها 
سلطة االئتالف املنحلة والقوانني واألوامر التي 
التي  احلكومة  في  العراق  وزراء  رئيس  أصدرها 
للمرحلة  العراق  إدارة  قانون  مبوجب  تأسست 
تشريع  سلطة  تلك  كانت  التي  االنتقالية 
القوانني ومنها األمر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وهو قانون 
احملكمة االحتادية العليا الذي صدر عن احلكومة 
سلطة  مالك  الوزراء  برئيس  املمثلة  العراقية 
مقترحات  من  كان  وان  حتى  آنذاك،  التشريع 
القضاء في حينه، إال انه كان معبر عن فلسفة 
وهو  حينئذ،  النافذ  األعلى  الدستوري  القانون 
وجاء  االنتقالية  للمرحلة  الدولة  إدارة  قانون 
فيه  العليا  االحتادية  احملكمة  إنشاء  موضوع 
باعتباره من مبادئ التشريع الدستوري اجلديد 
حددت  التي   (٤٤) املادة  في  ورد  ما  وفق  وعلى 

ومن  واختصاصاتها،  وتشكيلها  صالحياتها 
للمرحلة  الدولة  إدارة  قانون  إن  بالذكر  اجلدير 
يسهم  ولم  القضاء  يقترحه  لم  االنتقالية 
في تشريعه، وإمنا كان من قبل مجلس احلكم 
ذلك  ومع  فيه،  العاملني  واملستشارين  امللغى 
ال ميكن أن يتنصل اخملتص بالتشريع من تبنيه 
تلك  بان  واإليحاء  الدستورية  الوجهة  لتلك 
القوانني قاصرة على من اقترحها، ويبرر فشله 
في القدرة على استبدالها بقوانني أكثر نضجاً 
تستوعب ما حصل أثناء التطبيق واحلاجة إلى 
تطويرها الن القانون وعلى وفق ما قاله القاضي 
االنكليزي كردوزو وهو من كبار القضاة في القرن 

التاسع عشر (القانون كاملسافر يجب أن يكون 
مستعداً للغد ويجب أن يحمل بذرة التطور في 
ذاته) كما ان بعض القائلني مبا مت عرضه ال يكون 
غرضهم اإلصالح وإمنا مآرب أخرى لرمبا املصالح 
املعلن  قلوهم  إن  واعلم  دوافعها  والسياسة 
بقول  ذلك  ويذكرني  آخر  غرضاً  وراءه  يخفي 

الشاعر العباسي (ابن الرومي):
    يُليحُ لي صفحة السالمة والسلم ويُخفي 

لبه مرضا في قَ
    أضحى مغيظاً عليَّ أنْ غضب اهللا عليه ونِلتُ 

منه رِضا

القوانني التي صدرت َّـ 
العهد اِّـلكي وما زالت نافذة 
ال يمكن أن نعتربها قوانني ال 
تمثل السياسة التشريعية 
القائمة اآلن
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احمد كامل 

ــار  ــبب الرئيس في إنتش ــر البطالة هي الس تعتب
ــدرات ، فعندما  ــل واخمل ــرقة والقت ــاد، والس الفس
ــاب بال عمل يكون عرضةً لالنحراف، أو  يكون الش
يتم استغالله من بعض اجلهات او املافيات ، التي 

ــار املصالح  ــن إط ــل ضم تعم
إلى  ــر  النظ دون  ــخصية  الش
العواقب الوخيمة التي حتدث 
ــم للمجتمع  ــة أفعاله نتيج
ــث يبدو أن  ــورة عامة. حي بص
ــا  ــاءلون عم ــني ال يتس املعني
ــة  ــا مهم ــن قضاي ــدث م يح
تخص اجملتمع العراقي ، والتي 
ــن صالحياتهم،  ــي من ضم ه
مبنية  ــتراتيجية  إس ــع  بوض
ــس وقواعد علمية ،  على أس
تستند على البيانات املتجددة 
ــكان العراق ووضع احللول  لس

الصحيحة قبل حدوث املشاكل بسنوات عديدة. 
ــاكل  ــن أمور مختلفة ، ومش ــاهده م لكن ما نش
ــوزارات ، هي  ــول لها من قبل ال ــب وضع احلل يصع
ــبب فقدان وزارة التخطيط لدورها احلقيقي،  بس
ــا والتي أصبحت  ــك القضاي ــث أن من أهم تل حي

ظاهرة عقيمة عجزت عنها احلكومات املتعاقبة 
ــام ٢٠٠٣ ، هي ازدياد  ــراق بعد ع ــي حكمت الع الت
ــث ازداد النمو  ــي اجملتمع العراقي ، حي البطالة ف
ــن دون ازدياد في  ــوظ م ــكل ملح ــكاني بش الس
ــركات  فرص العمل ، إضافة إلى توقف جميع الش
ــف املعامل  ــالً عن توق ــي البالد ، فض ــع ف واملصان
األهلية اخملتلفة ، بسبب اعتماد السوق العراقية 
ــارج ،  ــن دول اخل ــواد اخملتلفة م ــتيراد امل ــى اس عل
ــاد  والذي أدى إلى توقف املعامل األهلية بعد كس
ــريح عمالها دون  ــرت إلى تس ــا ما اضط بضاعته
ــة ، يضاف إلى  ــك األيادي العامل ــاد بدائل لتل إيج
ــات يتخرجون  ــة من اجلامع ــإن آالف الطلب ذلك ف
ــنوياً ليركنوا شهاداتهم في إحدى زوايا البيت  س
ــي بالبحث عن فرصة  ــي اليوم التال ــوا ف ، ويخرج
ــى التخصص أو  ــاك دون النظر إل ــل هنا او هن عم
ــل . كل  ــى مكان العم حت
ــابق  ــدث دون س ــذا يح ه
ــت  كان ــو  فل  ، ــط  تخطي
ــة  ــة متكامل ــاك خط هن
التخطيط  وزارة  وضعتها 
ــرة  ظاه ــى  عل ــاء  للقض
ــة أو تقليلها على  البطال
ــا حصلت  ــر ، مل ــل تقدي أق
تلك املشكلة التي مير بها 
ــاب العراقي . . لذا أن  الش
ــنةً  ــوءاً س تزداد س األمور 
بعد أخرى ، وأعداد البطالة 
تتضاعف بصورة مخيفة، 
ــر اجملتمع في  ــتكون لها عواقب وخيمة ال تس وس
ــم تتحرك احلكومة بكل  ــتقبل القريب ، مال املس
ــكلة البطالة قبل  وزاراتها وهيئاتها لتدارك مش
فقدان السيطرة عليها وتفاقم األزمات األخالقية 

التي ستعصف بالبالد مستقبالً .

محمد مكي آل عيسى

ــيوعاً  ــة األخيرة ش ــا في اآلون الحظن
ــذاءة  الب ــرة  لظاه ــاه  لالنتب ــاً  ملفت

ــض ومنهم  ــن قبل البع وتبنيها م
ــور اعالمي  ــا حض له ــخصيات  ش
ــتعمال األلفاظ  ــت في اس بارز متثل
ــتهجنة وعدم التورّع  القذرة واملس
ــظ بها في احملافل العامة  عن التلفّ
 .. ــات  الفضائي ــات  عدس ــام  وأم
ــع الفطرية  ــن الدواف ــاذا ؟ إن م فلم
ــب الكمال  ــه يح ــان أن ــد اإلنس عن
ــع كل نقص في ذاته  ــب في رف ويرغ
فيعتني بشكله وبفكره وبجسمه 
ل شخصيته ومنها  ويعتني مبا يكمّ
اختياره أللفاظه فيسعى ألن ميتلك 
ث  ــاً يجعله يتحدّ ــدا لغوياً ثري رصي

بلباقة امام الناس بل ويتميز عليهم 
ــه المعاً  ــة راقية جتعل بألفاظ جميل
ــاهد على ذلك  ــاً بحديثه ، والش عذب
ــبابنا  ــوم الكثير من ش ــرى الي ــا ن أنن
ــم ببعض الكلمات  مون كالمه يطعّ
ــة ليضفوا على كالمهم ما  اإلنكليزي
يعتبروه نوعا من الرقي والتميّز تلبية 
لهذا الدافع الفطري بغض النظر عن 
ــاذا البذاءة  ــة فعلهم هذا ، فلم صح
ــتعمل  ــا ؟؟ يس ــرار عليه ــل واإلص ب
ــيلة  كوس ــذاءة  الب ــاس  الن ــض  بع
ــث أنها  ــي حديثهم حي ــية ف أساس

ــة  األدبي ــات  االلتزام ــة  ــح بكاف تطي
ــكالم  ــي ال ــة ف ــة والقيمي واالعتباري
ــر حاجز االحترام والتوقير في  وتكس
ــتعمل البذاءة لتسمح  نفس من يس
ــاول  والتط ــي  والتعال ــاوز  بالتج ــه  ل
ــى اجلميع بدون  ــى اجلميع نعم عل عل
استثناء فالبذاءة وسيلة يلجأ اليها 
ــاً ويحتاج  ــه نقص من يجد في نفس
ــتهني به  الى التعالي على غيره فيس
من خالل التقليل من شأنه من خالل 
استخدامه لبذيء اللفظ و العبارات 
 . ــة  الوضيع ــبيهات  والتش ــة  املاجن

ــلوب  ــوء الى هذا األس ــق إن اللج واحل
إمنا يطيح بصاحبه ويفقده شخصه 
ــام الناس  ــه بالدرجة األولى أم وكيان
ــه فالناس  ــو بذلك أم جتاهل اعترف ه
ــي تقول ((كل إناء  تعتمد القاعدة الت
ــر  بالذي فيه ينضح)) وبالتالي يخس
ــه عندهم. كما  قلوب الناس ووجاهت
أن علينا أن ننتبه الى أننا لو سمحنا 
ــرف األدبي  ــأن نتجاوز الع ــنا ب ألنفس
ونحتال على املنظومة القيمية التي 
ــد فتحنا الباب  ــدد ألفاظنا فإننا ق حت
ــني والنظم  ــر غيرها من القوان لكس

ــا يؤدي  ــا م ــون مجتمعاتن ــي تص الت
ــوقه  بنا الى فقدان هوية اجملتمع وس
ــارك  تب اهللا  أن  ــد  جن ــذا  للمهلكات.ل
ــه وقوله إمنا  ــى اجلميل في فعل وتعال
ــي القول من  ــم لنا طريق األدب ف رس
ــذي جتنّب فيه  ــه الكرمي ال خالل كتاب
ــى بالكثير من  ــدش احلياء وكنّ ما يخ
ــر االلفاظ التي  ــع ليتجاوز ذك املواض
ــل وأمر  ــريع ب ــب مقام التش ال تناس
ــم (( وال  ــوا بأقواله ــني أن يتأدب املؤمن
جتهروا له بالقول )) أمام نبيه صلوات 
ــم التدبر فيما  ــه ليركز فيه اهللا علي
ــق . وقد وجدت في  يليق وما ال يلي
ــربة واملترجمة  بعض الوثائق املس
أن إشاعة البذاءة هي استراتيجية 
ــتكبارية  النظم االس ــا  تنتهجه
ــات  ــر اجملتمع ــي تدمي ــة ف العاملي
ــث أن من أهم ما  والنيل منها حي
ــك اجملتمع هو  ــظ على متاس يحاف
ــة  ــة األخالقي ــه القيمي منظومت
ــا نفذ إلى  ــدو منه ــإن متكن الع ف
ــره لذا  ــع وقام بتدمي ــل اجملتم داخ
ــاً  ــاً إعالمي ــاك ترويج ــرى أن هن ن
ــا من خالل  ــك البذاءة ومتويله لتل
البرامج االستهزائية التي تقتات 
ــن اآلخرين كبضاعة  على احلط م
ــوم  ــد بعض أفالم الرس ــا وجن لتروجه
املتحركة التي نهجت الطريق نفسه 
بل وصل األمر الى االستشهاد ببعض 
ــباب  الس أن  ــول  تق ــي  الت ــوث  البح
ــح النفس  ــذاءة مما يري ــتم والب والش
ــر كل ذلك للضرب  ــع عنها التوت ويرف
ــاني وميله  ــاء اإلنس ــق البن ــي عم ف
الفطري نحو التكامل والرقي وحتويله 
لكائن هجني يدعي اإلنسانية وينهج 
نهج احليوانية ليتم اقتياده وتدجينه 

كغيره من احليوانات .

السويد / حميد صالح هلول 

ــود  ــف كل اجله ــت لتتكات ــان الوق ح
ــة  واملعلوماتي ــة  واحلكومي ــة  املدني
ــي البالد  ــاردة اخملدرات ف ــة ملط واألمني
ــح  وتصب ــة  الكارث ــع  تق أن  ــل  ..قب
ــة واجملتمع  ــالً على الدول مطاردتها ثق
ــا  ــول  بتفاصيله ــض الدخ ــذي يرف ال
وتركاتها ألنها اآلفة الفتاكة لإلنسان 
ــوة جديدة  ــه .. وهي ق ــه وصحت وكيان
ــلوكيات عوائلنا الكرمية   عابثة في س
ــة  وطريقاً مفتوح  وتقاليدها اجملتمعي

ــيئة للمرأة والرجل  للسوء بإعمال س
مبا اليحمد عقباه ملتعاطيها من احملارم 
ومن ثم ارتكاب جرائم وأفعال شنيعة 
ــن القتل  ــرهم وخارجها م ــل أس داخ
ــة وال ينفع الندم  ــتى الطرق املتاح بش
ــي عوائلنا  ــر ف ــا الكثي ــدث منه وماح
ــة جاء نتيجة إختالط أبنائهم  العراقي
بأصدقاء السوء لتحل الكارثة حينها 
ــب التجربة فتتحول  ــئ وبدافع ح ببط
ــل فيها األدمان  الى صداقة وألفة يص
ــول ثم  ــن املعق ــد م ــات أبع ــى مدي ال
ــالك واملوت البطيء   جترهم لطريق اله
ــموم عبر منافذ  ــد وردت لبالدنا الس وق
حدودية اختلت فيها الرقابة فدخلتنا  
ــا الصلبة  ــائلة ومنه انواع منها الس
او  ــر  العقاقي او  ــم  بالش ــتخدم  لتس
ــوب .. وال نخفى عليكم إن  إبتالع احلب
ــر والبطالة  ــباب اخملدرات الفق من أس

ــي  الدين ــاب  ــف اخلط ــان وضع واحلرم
ــة األبوية )..  ــف الرقاب ــوي و(ضع والترب

ــالص  منها  ــدة للخ ــرق ع ــك ط وهنال
ــات  ــالل التعاون ما بني املؤسس من خ
ــر  ــة لنش ــات املدني ــة واملنظم الديني

حمالت إرشادية توعوية لتطوير الفرد 
لبناء جيل واعٍ ومثقف .. والتركيز على 
ــة األبوية  ــالل الرقاب ــرة من خ دور االس
ــة املراهقني باعتبار  وباألخص على فئ
ــون  ــار تك ــن األعم ــريحة م ــذه الش ه
االخطر ملراحل العمر الن املراهق يحب 
ــده مبدأ كل  ــرض رأيه ويكون عن ان يف
ــرة  ــذا تركيز دور األس ــوع مرغوب ل ممن
ــاء باعتبارها  ــى األبن ــة عل ــي الرقاب ف
ــى للفرد ونواة اجملتمع التي  البيئة األول
ــاب الثقافات  ــم اكتس ــن خاللها يت م
ــة الصحيحة..  ــئة االجتماعي والتنش
ــائل  وس ــي  ف ــة  الدول دور  ــل  وتفعي
ــط االجتماعي من خالل التركيز  الضب
ــديد على قانون العقوبات لدرء  والتش
ــدرات والقضاء عليها . هل  مخاطر اخمل
ــر  ــن االيام ان تنتش ــي يوم م ــدق ف يص
اخملدرات وملحقاتها بهذه السرعة كان 

ــراق البلد الوحيد في العالم خالي  الع
ــا واملتعاطني  ــدرات ...الن جتاره ــن اخمل م
لهم القصاص العادل من قبل القضاء 
ــية  ــة وقاس ــون رادع ــي  وان تك العراق
ــا تلحق الضرر  ــى جتارها .. باعتباره عل
ــا  ــا وعلين وابنائن ــبابنا  ــيم بش اجلس
ــل ان يخلط  ــا   قب ــا و طمره اجتثاثه
ــدم ال ينفع وال  ــس والن ــر بالياب االخض
يفيد  ونحن نثمن جهود جميع قواتنا 
ــة مكافحة  ــة ومديري ــة اخملتص األمني
اخملدرات في وزارة الداخلية لهذا اجلهد 
ــات  ــت توجيه ــب وكان ــع والصائ الرائ
ــني  ــر الداخلية الفريق ياس معالي وزي
ــري هو الضوء االخضر والبشرى  الياس
ــع وأوكار  ــرب كل مواق ــارة في ض الس
ــا من أجل   ــن واملتعاطني فيه املتاجري
ــرض اخلطير..  ــن هذا امل ــالء البالد م اخ

ألنه واجب وطني البد منه .

لَّماً لتحقيق  كثيرات هن النسوة اللواتي يتخذن من الزواج سُ
ــاً روحيَّاً بني  ــة و ال يعتبرنه ارتباط ــنَّ املادية و املعنوي أحالمه
شريكني قد إتفقا على احلياة املشتركة مبا حتمله من سعادةٍ 

و جمال من جهة، و من صعوباتٍ و حتديات من جهةٍ أخرى. 
ــل في مجتمعاتنا  ــذا توجد فكرة القوامة للرج الى يومنا ه
ــؤوالً  ــرقية والتي تتبنى جعل الزَّوج بالدرجة األولى مس الش
طلق الصالحية  ــك مُ ــرته و إعطائه بذل ــن اإلنفاق على أس ع
ــي القطيع  ــفينة و راع ــه ربّان الس ــاذ القرارات كون ــي اتخ ف
يُسيره كما يرى و يرغب. فتتنصل املرأة بدورها من االنفاق من 
ــؤوليتها على االجناب  ــرتها لتقتصر مس مدخوالتها على أس

واالعتناء باألوالد و إمتام الواجبات املنزلية. 
هنا نتساءل هل الشرائع الدينية و ما تفرضه على اجملتمعات 
ــذه الظاهرة؟ ففكرة  ــبب األكبر له ــادات و تقاليد املس من ع
املهور بحد ذاتها تضع الزواج بإطار املقايضة العلنية وتفرض 

على الرجل ان يقدم مبلغاً من املال مقابل اإلرتباط بإمرأة؟ 
ــو مت الزواج بني  بينما ل
ــتراط  الطرفني دون إش
ــة،  البداي ــذ  من ــر  امله
ــع الكثير من  ــم ميتن ل
ــزواج  ــن ال ــباب ع الش
لغالء املهور من جهة، 
و ملا جتردت الزوجة فيما 
ــؤوليتها  مس من  بعد 

املالية جتاه األسرة.
ــل  جع ــرة  فك إنَّ 
املسؤولية املالية على 
ــل و حصر  ــق الرج عات
ــي  ه ــه  علي ــة  القوام
ــية  ــة األساس املعضل
ــرأة األزلي  في تصور امل

بانها معفية من املبادرة و املشاركة في دعم اقتصاد االسرة.
ــالت ممن يتذرعن  ــاء العام ــةً إنَّ هناك الكثير من النس حقيق
ــتحواذ عليها دون  ــن إلحتكار مدخوالتهن املالية واالس بالدي
ــتوى األسرة  ــني مس ــاعدة ألزواجهن لتحس أن ميددن يد املس

املادي. 
 taste ــاء بطريقة ــا ميكننا أن نعالج هذا النوع من النس و هن
ــرع ذات الدواء النقي الذي  ــو أن تتج your own medicine و ه

تزرقه لغيرها اال و هو الدِّين. 
ــتقلة عن زوجها، و عليه  ــن يهب املرأة ذمةً ماليةً مس إن الدِّي
ــرة من مالها  ــزوج ان يطالبها بأن تنفق على االس ــق لل ال يح

اخلاص، حتى و إن كانت أكثر ثراءً منه.
و إنَّ الدين يهب الرجل احلقَّ بالزواج من أربعِ نساء و في بعض 
ــاً دائمياً، لكن  ــدد ان لم يكن زواج ــب أكثر من هذا الع املذاه
أغلب الرجال يتنازلون عن هذا احلق إحتراماً ملشاعر زوجاتهم، 
ــاء عن حقوقهن في امتالك ذمةٍ  فلماذا ال تتنازل بعض النس
ــدح لتوفير متطلباتِ  ــوةً بزوجٍ يكدُّ ويك ــتقلة أس ماليةٍ مس

أسرته او يكاد؟ .

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء
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جميل عودة

ــال القانون  ــون في مج يرى مختص
ــاواة وعدم  ــي أن احلق في املس الدول
ــق عام، تتفرع  ــز هو مبنزلة ح التميي
ــرى، أو هو  ــان األخ منه حقوق اإلنس
ــوق واحلريات  ــة االنطالق للحق نقط
األخرى كافة. إنه ليس حقا من حقوق 
ــد املبادئ  ــان فقط، بل هو أح اإلنس
ــية التي تهيمن على سائر  األساس
والسياسية  املدنية  حقوق اإلنسان 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ــاواة على  ــا لم تطبق باملس والتي م
ــم  اجلميع؛ فانه ال يصدق عليها اس
ــدو امتيازات  ــان؛ بل تغ حقوق اإلنس

للبعض دون البعض اآلخر.
ونظرا لألهمية القصوى التي يحظى 
بها احلق في املساواة وعدم التمييز، 
ــعى  ــد كان من الطبيعي أن تس فق
كل من القوانني الدولية واإلقليمية 
ــى حمايته؛  ــة إل ــني الداخلي والقوان
ــل الصدارة في كل مواثيق  فهو يحت
األمم املتحدة السيما إعالنات حقوق 
ــهيرة، وفي مقدمتها  ــان الش اإلنس
اإلعالن العاملي حقوق اإلنسان، وفي 
ــان  االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنس
ــة، وفي  ــا أو اإلقليمي ــة منه العاملي
ــاء العالم  ــي أنح ــدول ف ــاتير ال دس

كافة.
ــان  ــي حلقوق اإلنس ــالن العامل فاإلع
ــواد التي  ــن امل ــى عدد م ــوي عل يحت
ــاواة وعدم  ــى صراحة مببدأ املس تعن
ــز، أما بقية املواد فتنص على  التميي
ــب احلقوق  املبدأ ضمنيا، حيث تنس
الواردة فيها إلى «كل إنسان» أو «كل 
ــوص  ــخص» والنص ــرد» أو «كل ش ف

األكثر صلة باملساواة وعدم التمييز 
ــالن هي نصوص املواد األولى  في اإلع

والثانية والسابعة منه .
ــي  ــد الدول ــن العه ــوي كل م ويحت
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 
ــوق  ــاص باحلق ــي اخل ــد الدول والعه
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
العامة  اجلمعية  اعتمدتهما  اللذان 
ــام ١٩٦٦ على  ــي ع ــألمم املتحدة ف ل
نصوص تتضمن مبدأ املساواة وعدم 

التمييز.
ــات دولية أخرى  ــالث اتفاقي وترتب ث
التزامات محددة على الدول األطراف 
ــاس  ــا يتعلق بالتمييز على أس فيم
كل من العرق واجلنس واإلعاقة، وهي 
ــى التوالي: اتفاقية القضاء على  عل
ــز العنصري،  ــكال التميي جميع أش
ــع  جمي ــى  عل ــاء  القض ــة  واتفاقي
أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية 
ــة،  اإلعاق ذوي  ــخاص  األش ــوق  حق
ناهيك عن ورود هذا احلق في العديد 
من االتفاقيات الدولية األخرى مثل: 
ــل، واتفاقية  ــوق الطف ــة حق اتفاقي
مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولة 
ــال املهاجرين  ــوق العم ــة حق حلماي
وأفراد أسرهم. كما واعتمدت بعض 
ــة التابعة لألمم  الوكاالت املتخصص
ــدة اتفاقيات دولية نصت على  املتح
ــة مكافحة  ــدأ مثل: اتفاقي هذا املب
التمييز في مجال التعليم، واتفاقية 
املساواة في األجور، واتفاقية التمييز 

في االستخدام واملهنة.
ــي، فقد ورد  ــى الصعيد اإلقليم وعل
ــي االتفاقية  ــص على هذا احلق ف الن
ــاق  ــان، وميث ــوق اإلنس ــة حلق األوربي
ــاد األوربي،  ــي لالحت ــوق األساس احلق
واالتفاقية األميركية حلقوق اإلنسان، 
ــان،  ــوق اإلنس ــي حلق ــاق العرب وامليث
ــت العديد من  ــد انتهج ــره. وق وغي
ــرق األوسط،  الدول مبا فيها دول الش
ــا  وقوانينه ــاتيرها  دس ــت  فضمن
ــاتها  ــا وإجراءاتها وسياس ولوائحه
الوطنية اخملتصة حق املساواة وعدم 

التمييز بني البشر.
ــاص باحلقوق  ــد الدولي اخل في العه

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
ــد، كان االلتزام  ــه التحدي ــى وج عل
ــامال.  بعدم التمييز التزاما فوريا وش
ــادة ٢ تقضي بأن  ــن امل ــرة ٢ م فالفق
ــراف عدم التمييز  تضمن الدول األط
ــخاص في ممارسة كل حق  بني األش
من احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
ــي  ــا ف ــوص عليه ــة املنص والثقافي
ــد، وبأنه ال ميكن تطبيق العهد  العه

إالّ مبمارسة هذه احلقوق .
ــراف  ــدول األط ــن» ال ــى «تضم وحت
ممارسة احلقوق املنصوص عليها في 
ــد دون أي متييز من أي نوع، فإنه  العه
ــكالً  ــب القضاء على التمييز ش يج
ــكلي:  ــز الش ــاً: (أ) التميي وموضوع
ــز  التميي ــى  عل ــاء  القض ــب  يتطل
الشكلي ضمان خلو دستور الدولة 
ــاتها من  ــق سياس ــا ووثائ وقوانينه
ــورة؛ مثالً،  ــباب محظ ــز ألس التميي
ــاء من  ينبغي أالّ حترم القوانني النس
ــاواة مع  ــى قدم املس ــتفادة عل االس
ــتحقاقات الضمان  ــن اس الرجال م
ــى حالتهن  إل ــتناداً  اس االجتماعي 
االجتماعية؛ (ب) التمييز املوضوعي: 
إن التصدي للتمييز الشكلي وحده 
ــة  املوضوعي ــاواة  املس ــل  يكف ــن  ل
د في الفقرة  ــدَّ باملعنى املقصود واحمل
ــر  ــا يتأث ــراً م ــادة ٢. فكثي ــن امل ٢ م
ــي باحلقوق املنصوص  التمتع الفعل
عليها في العهد بانتماء الشخص 
ــباب  ــة تتوفر فيها أس إلى مجموع

التمييز احملظورة.
ــى التمييز في  ــب القضاء عل ويتطل
الواقع العملي إيالء العناية الكافية 
جملموعات األفراد التي تعاني من حتيّز 
ــدالً من مجرد  ــتمر ب ــي أو مس تاريخ
ــكلية التي  ــة باملعاملة الش املقارن
ــابهة.  يتلقاها أفراد في حاالت مش
ــى الدول  ــبب، يجب عل ــك الس ولذل
ــور  الف ــى  عل ــد  تعتم أن  ــراف  األط
ــة دون  ــة للحيلول ــر الضروري التدابي
نشوء الظروف واملواقف التي تسبب 
أو تدمي التمييز املوضوعي أو الفعلي، 
ــك الظروف، أو املواقف  ولتخفيف تل
أو التخلص منها. فمثالً، سيساعد 

ــراد في  ــاواة جميع األف ــان مس ضم
ــكن الالئق واملياه  احلصول على الس
ــاء  ــى القض ــة عل ــق الصحي واملراف

ــاء واألطفال  على التمييز ضد النس
ــخاص الذين يعيشون  البنات واألش
ــمية وفي  ــتوطنات غير رس في مس

املناطق الريفية.
ــان القضاء  ــاس، ف ــذا األس ــى ه عل
ــكاله  على التمييز بكل ألوانه وأش
ومسمياته، من الناحية الواقعية ال 
ــب، فإن هناك عدد  الشكلية فحس
ــراءات احملددة التي  من التدابير واإلج
ــرف الدول  ــا من ط ــي اعتماده ينبغ
واجلماعات احمللية ومنها على سبيل 

املثال:
ــددة حتظر  ــريعات مح ــاد تش - اعتم
ــي مختلف  ــر ف ــني البش ــز ب التميي
ــوق  احلق ــي  ف ــيما  الس ــاالت  اجمل
االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
ــك القوانني إلى  ــي أن ترمي تل وينبغ
ــكلي  ــز الش ــى التميي ــاء عل القض
واملوضوعي. وينبغي مراجعة قوانني 
ــي وتعديلها،  ــكل منهج أخرى بش
ــكل  ــرورة، لضمان أالّ تش ــد الض عن
ــكالً أو  ــؤدي إلى متييز، ش ــزاً أو ت متييِ
ــة  يتعلق مبمارس ــا  فيم ــاً،  موضوع
احلقوق املذكورة في القوانني الدولية 

والوطنية .
ــتراتيجيات  اس ــع  وض ــي  -ينبغ
ــات وخطط عمل وتنفيذها  وسياس
ــن التمييز  ــدي لكل م ــد التص بقص

ــكلي والتمييز املوضوعي على  الش
ــن القطاعني  ــة م ــراف فاعل ــد أط ي
ــي أن تتناول  ــاص. وينبغ ــام واخل الع
ــط  واخلط ــات  السياس ــك  تل
اجملموعات  جميع  ــتراتيجيات  واالس
ــباب  ألس ــا  غيره ــن  ع ــز  يَّ متُ ــي  الت

محظورة .
- ينبغي مطالبة املؤسسات العامة 
ــج عمل تتناول  واخلاصة بوضع برام
ــة أن  ــي للدول ــز، وينبغ ــدم التميي ع
ــب في  ــف وتدري ــج تثقي ــذ برام تنفِّ
ــدة  لفائ ــان  اإلنس ــوق  حق ــال  مج
ــح  تتي وأن  ــني،  العمومي ــني  املوظف
ــحني  ذلك التدريب للقضاة وللمرش
ــة. وينبغي  ــغل مناصب قضائي لش
ــاواة وعدم  إدماج تدريس مبادئ املس
ــامل  التمييز في نظام التعليم الش
وغير  ــمي  الرس ــات  الثقاف ــدد  املتع
ــك مفاهيم  ــة تفكي ــمي بغي الرس
ــى  عل ــة  املبني ــة  الدوني أو  ــوق  التف
ــجيع احلوار  ــباب محظورة، وتش أس
ــات  فئ ــف  مختل ــني  ب ــامح  والتس

اجملتمع .
ــر خاصة  ــاد تدابي ــن اعتم ــد م - الب

ــي  ــروف الت ــح الظ ــف أو كب لتخفي
ــك التدابير  ــز. وتكون تل تدمي التميي
ــائل  ــت متثل وس ــا دام ــروعة م مش
ــبة  ومتناس ــة  موضوعي ــة  معقول
ــم الواقع،  ــز بحك ــدي للتميي للتص
ــا عندما تتحقق  ويتم التخلي عنه
ــة للدوام.  ــة قابل ــاواة موضوعي مس
ــر اإليجابية قد  ــك التدابي غير أن تل
ــتثنائية، إلى  ــي حاالت اس حتتاج، ف
ــر خدمات  ــة، كتوفي ــون دائم أن تك
الترجمة الفورية لألقليات اللغوية، 
ر لألشخاص  وترتيبات معقولة تيسّ
ــية الوصول إلى  ذوي اإلعاقات احلس

مرافق الرعاية الصحية.
ــريعات  التش ــص  تن أن  ــي  ينبغ  -
ــات  والسياس ــتراتيجيات  واالس
ــات  آلي ــى  عل ــة  الوطني ــط  واخلط
ــة  بفعالي ــدى  تتص ــات  ومؤسس
ــة والبنيوية للضرر  للطبيعة الفردي
ــز. وينبغي أن  ــه التميي ــذي يخلِّف ال
ــات  يكون الوصول إلى تلك املؤسس
ــز. وينبغي  ــاً للجميع دون متيي متاح
ــي  ف ــات  املؤسس ــك  تل ــت  تب أن 
الشكاوى أو حتقق فيها فوراً بنزاهة 

االنتهاكات  تعالِج  وأن  واستقاللية، 
ل  ــي أن تُخوَّ ــى حدوثها. وينبغ املدع
ــلطة  ــات كذلك س ــذه املؤسس له
ــة،  فعال ــاف  انتص ــائل  وس ــر  توفي
ــرر، ورد احلق،  كالتعويض، وجبر الض
ــدمي ضمانات بعدم  ــار، وتق ورد االعتب

التكرار واالعتذار العلني.
- هناك بالطبع دور أساسي للقضاة 
وأعضاء النيابة واحملامني في حماية 
ــل  ــز. وتتمث ــن التميي ــخاص م األش
ــن احترام  ــي التأكد م ــم ف مهمته
القوانني واألنظمة القائمة التي حتظر 
التمييز في املمارسة القانونية. وفي 
ــض البلدان يحظر التمييز قانونا  بع
ــذ على الوجه  ولكن القوانني ال تنف
ــاء  ــاة وأعض ــؤدي القض ــي. وي الكاف
ــون دورا بالغ األهمية  ــة واحملام النياب
ــاالت وكفالة عدم  في عالج تلك احل
ــال  األعمـ ــالت  إفـ ــن  ع ــي  التغاض
التمييزية من العقاب والتحقيق في 
ــال واملعاقبة عليها على  تلك األعم

النحو الواجب.

يجب تفعيل دور الدولة َّـ 
وسائل الضبط االجتماعي 
من خالل الرتكيز والتشديد 
على قانون العقوبات لدرء 
مخاطر اِّـخدرات والقضاء 
عليها

يستعمل بعض الناس 
البذاءة كوسيلة أساسية َّـ 
حديثهم حيث أنها تطيح 
بكافة االلتزامات األدبية 
واالعتبارية والقيمية 
َّـ الكالم وتكسر حاجز 
آالف الطلبة من االحرتام

الجامعات يتخرجون 
سنوياً لريكنوا 
شهاداتهم َّـ إحدى 
زوايا البيت

يتطلب القضاء على التمييز 
َّـ الواقع العملي إيالء العناية 
الكافية ِّـجموعات األفراد التي 
تعاني من تحيـّز تاريخي أو 
مستمر بدالً من مجرد اِّـقارنة 
باِّـعاملة الشكلية

ِّـاذا ال تتنازل بعض 
النساء عن حقوقهن َّـ 
 مالية امتالك ذمة
 مستقلة أسوةً بزوجٍ يكد
 ويكدح لتوفري متطلبات
أسرته او يكاد؟
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ــة!»، قال كيلي بعد ٣٠  «اللعن
ثانية. «لن نفعل ذلك». واندفع 
ــي الكثير  ــبباً ف خارجاً، متس
من ثرثرة املوظفني حول مزاجه 

احلاد وسرعة انفجاره.
ــوم التالي حدث خلل  وفي الي

آخر.
«تباً لهذا» قال كيلي. «اللعنة 
عليه. اخرجوا الناس عن اخلط. 
ــع  م ــاع  باالجتم ــنكتفي  س

االشخاص احلاضرين هنا».
ــتر  كان روب بورتر في بدمينس
ــب، وانضم الى اجلهد  مع ترام
ــى  ــف الفوض ــق لتنظي املنس
ــاب جديد عن  ــالل خط من خ
ــب  كات وكان  ــفيل.  شارلوتس
ــت االبيض  ــات في البي اخلطاب
قد وضع مسودته. ونقل بورتر 
ــودة اخلطاب  ــب مس ترام الى 
ــوم  الي ــي  ف ــيلقيه  س ــذي  ال

التالي، االثنني 
 في البيت االبيض. كان الهدف 
ــار الرئيس  ــاب اظه ــن اخلط م

بوصفه قوة بنّاءة ومهدئة.
سلّم بورتر املسودة الى ترامب 
في رحلة العودة الى واشنطن 
ــية.  ــنت الطائرة الرئاس على م
وعمل االثنان عليها. لم يحب 
الرئيس النبرة. لم يشأ ان يبدو 
ــلم لالعتبارات  ــن يستس كم

السياسية.
ــي  هوكاب ــارة  وس ــر  بورت كان 
ــندرز، وهي اآلن السكرتيرة  س
ــى  ــا عل ــد اتفق ــة ق الصحفي
ــة  ــار جبه ــى اظه ــة ال احلاج
موحدة حلمل ترامب على القاء 

خطاب آخر.
قالت سندرز للرئيس: «اعتقد 
ــالً ان تتمكن  ــن املهم فع ان م
ــى  ــرة ال ــدث مباش ــن التح م
ــعب االميركي، وليس من  الش
االعالمي، بحيث  الفلتر  خالل 
ــذا.  ــي ه ف ــك  ــاء فهم يُس ال 
ــخاص  وبحيث ال يتمكن االش
إس  واإلم  إن  إن  ــي  الس ــي  ف
ــخص  أي ش او  ــي،  ــي س ب إن 
ــك تقول  ــن االيحاء بأن ــر م آخ
ا  ــاً عمّ ــيئاً مختلف ــي ش وتعن
ــه. ولذا عليك ان  تقوله وتعني
ــأن.  تكون واضحاً في هذا الش
ــل طريقة للقيام بذلك،  وافض
ــاب أي فلتر اعالمي هي  في غي
ــاً في هذا  ــون دقيق ــي أن تك ف
ــأن وصريحاً جداً. وعندها  الش
ستتمكن من القيام بذلك من 

دون ان يعمد االعالم حتويره».
ا كان قد قاله.  دافع ترامب عمّ
«ليس وكأن طرفاً واحداً ميتلك 
أي نوع ]من االحتكار[ للحقد 
او التعصب االعمى. وليس ما 
ــدث وكأن جماعة مخطئة  ح
ــذا القبيل.  ــيء من ه او اي ش
ــن االعالم  ــن يحصل املرء م ول
ــة منصفة.  ــى معامل ابداً عل
ــه او يفعله  ــيء يقول ــأي ش ف

سيتعرض لالنتقاد».
«عليك ان تعالج االمر» جادله 
ــد ان يُنظر اليك  ــر. «ال تري بورت
ــر اليك  ــي يُنظ ــة الت بالطريق
ــد  تعي ان  ــك  علي اآلن.  ــا  فيه
ــالد» . ذلك كان  ــمل الب لم ش

االلتزام املعنوي.
«ال جند أي جانب مشرق لعدم 
االدانة املباشرة للنازيني اجلدد 
العداء  الذي يحركهم  واولئك 
العنصري. هناك شرخ عظيم 
ــر بقوة  ــالد». عزف بورت في الب
ــى «أنا» الرئيس ورغبته في  عل
ــال إن  ــور. وق ــون هو احمل ان يك
باالمكان ان يكون الرئيس اول 

املعاجلني واول املعزّين .
ــالد  ــد الب ــر: «تعتم ــال بورت وق
ــمة اجلراح  عليك بالغياً لبلس
ــاه قدماً». فيمكن  وحتديد االجت
ــم الناس وان  ــس ان يله للرئي
ــا ميكنه ان  ــم. كم ينهض به
ــاً به، وان  ــل االمر متعلق يجع

يكون اخمللص.
ــذا الرأي،  ــاوم ترامب ه ــم يق ل

لكنه لم يقل نعم.
ــت االبيض،  ــودة الى البي بالع
ــع  ــي يخض ــاح الغرب كان اجلن
ــى  فمض ــد.  التجدي ــال  ألعم
ترامب وبورتر الى مقر االقامة. 
ــودة اخلطاب  ــر بورتر مس اظه
على شاشة حاسوبه احملمول. 
إذ لم تكن هناك أي طابعة في 
وبورتر  الرئيس  املتناول. فعمل 
على احلاسوب احملمول. وجلس 
ترامب، الذي ال يطبع باللمس 
ــح، وراء  ــى لوحة املفاتي او عل
ــه  ــى جانب ــر ال ــه. وبورت مكتب
ــا يقطعان  ــودة وهم ميرر املس

وينسخان .
ــد عرض كلمة  ــال ترامب عن ق
ــودة: «ال ادري في  ــي املس ما ف

هذا الشأن» .
ــودة هجوماً على  ــت املس كان

ــى ضرورة  ــير ال العرقية، وتش
احملبة والتعافي.

ــدو  يب ــذا  ه كان  اذا  ادري  «ال 

ــدا  ــس. ب ــال الرئي ــاً»، ق صائب
ــأ االعتذار. «ال  ضعيفاً. لم يش

يبدو لي ذلك صائباً».
ــه  ــرى امام ــر ان ي ــح لبورت أُتي
ــب،  ترام ــد  دونال ــخصيتي  ش
ــه  ــح ان ــن الواض ــني. م النزوت
ــو لن ينحني  كان متمزقاً. فه
ــية، بيد  ــارات السياس لالعتب
انه يريد اعادة لمّ شمل الناس. 
ــم  ــك ول ــا رأى ذل ــرعان م وس

يعترض على اسلوب اللغة.
«حسناً، نعم»، قال فيما كان 
ــالً  ــودة، مدخ ــرر املس ــر مي بورت

ترامب.  ــق عليها  واف تغييرات 
ــي النهاية.  ــال ف ــناً»، ق «حس

«سنقوم بهذا».
ــذا التنازع بني  ــهد بورتر ه ش

موقفني. من الواضح ان ترامب 
وهو ليس من النوع الذي يخفي 
ــتنتاجاته،  اس او  ــه  انفعاالت
ــاً. بيد انه لم  لم يكن مبتهج
يكن مستاء. لم يكن غاضباً. 
ــخة  ــام بورتر بتلقيم النس وق
ــا  عليه ــق  املواف ــة،  النهائي
ــاً،  مقطع  ١٢ ــن  م ــة  واملؤلف
ــن بعد  ــاز التلقني ع ــي جه ف
ــب  ترام وكان   .TelePromTer
ــن غرفة  ــاب م ــيلقي اخلط س

االستقبال الدبلوماسية.
ــد  بع ــاعة ١٢:٣٠  الس ــد  بُعي
الظهر، سار ترامب الى املنصة 
املوضوعة بني العلم االميركي 
ــك  امس ــي.  الرئاس ــم  والعل
ــا يديه،  ــة بعنف بكلت باملنص
وقال  ــاً،  ــدا متجهم ب ــس،  عب
ــنطن  انه موجود هنا في واش
ــه االقتصادي في  ــاء فريق للق
ــة  التجاري ــة  السياس ــأن  ش

ــى  اثن ــي.  الضريب ــالح  واالص
ــوق  على االقتصاد القوي، وس
ــدل  ــة، ومع املرتفع ــهم  االس
ــض، وقال انه  البطالة املنخف
التطورات فيما  آخر  ــيقدم  س

يتعلق بشارلوتسفيل.
ــون  التلفزي ــاهدي  ملش ــال  ق
ــي ان وزارة العدل كانت  الوطن
ــاً متصالً  ــت حتقيق ــد فتح ق
ــة. وقال ترامب:  باحلقوق املدني
ــرف بطريقة  «إلى كل من تص
جرمية في العنف العرقي في 
ــبوع هذه،  ــة نهاية االس عطل

ــتكونون عرضة للمساءلة  س
الكاملة».

تابع الرئيس، وهو يبدو متصلباً 
وغير مرتاح، كما لو ان احدهم 

ــي  ــدث ف ــى التح ــه عل اكره
ــا يكن  ــن، «مهم ــو رهائ فيدي
ــا جميعاً  ــرتنا، فإنن ــون بش ل
سنعيش حتت سقف القوانني 
ذاتها، وسنؤدي التحية للعلم 

ان  ــا  ــه. علين نفس ــم  العظي
نحب بعضنا بعضاً، وان نظهر 
التعاطف بعضنا حيال بعض، 
ــي ادانة احلقد  ــد معاً ف ونتوح

ــى والعنف.  ــب االعم والتعص
علينا ان نعيد اكتشاف روابط 
ــا  ــي جتمعن ــوالء الت ــة وال احملب

كأميركيني».
ــا وهو  ــرّ»، قاله ــة ش «العرقي
ــر الكو كلوكس  يخص بالذك
واملؤمنني  اجلدد  والنازيني  كالن 
بتفوق العرق االبيض وسواهم 
من اجملموعات احلاقدة االخرى.

«سندافع عن احلقوق املقدسة 
ــع االميركيني ونحميها»  جلمي
بحيث يكون لكل مواطن «حراً 
في اتباع احالمه والتعبير عن 

احملبة والفرح في روحه».
ــتغرق  اس ــاً  خطاب ــك  ذل كان 
ــق امكن ان يلقيه  خمس دقائ
ــس  الرئي او  ــان  ريغ ــس  الرئي

اوباما.
ــار  لكب ــي  كيل ــرال  اجلن ــال  ق
ــى  عل ــوا  «احرص ــه،  موظفي
ــاً».  عظيم كان  ــم  ك ــه  ابالغ
ــى عليه  ــد مض ــن ق ــم يك ول

ــابيع رئيساً  اكثر من ثالثة اس
للموظفني.

ــني وغاري  ــتيف منوش كان س
ــتقبال  ــن الس ــن حاضري كوه

ــب عند املصعد في طريق  ترام
عودته الى مقر االقامة. وامطراه 
بالثناء. «كان خطاباً عظيماً» 
ــا واحدة من  ــال كوهن. «انه ق
افضل حلظاتك كرئيس». كان 
ــد العظيم  ــن التقلي من ضم
ــلوك  وبس بالتوحيد  القاضي 
الطريق الصحيح للتعافي من 
ــا بورتر الحقاً  ــة. وابلغ العرقي
ــان كيف متكن  ــا ال يعرف انهم

من اقناع ترامب.
شعر بورتر بأنها حلظة انتصار 
ــض اخلير  ــالً بع م فع ــه قدّ بأن

ــدم الرئيس  ــى البالد. لقد خ ال
على اكمل وجه. وهو ما جعل 
الساعات الطويلة من العمل 
ــتحق  تس ــي  ينته ال  ــذي  ال

العناء.
ــد بعضاً  ــادر ترامب ليشاه غ
ــاد روب  من اخبار فوكس. اش
اونيل، املؤلف والقائد السابق 
ــادس في مغاوير  للفريق الس
البحر، بترامب عموماً لكونه 
ــاف: «كاد  ــه اض ــاً لكن دقيق
ــاً بأنني  ــون اعتراف ــك يك ذل
ــا في نوع  ــت مخطئاً. وأن كن

من التفاوض على ذلك».
ــل فوكس كيفني  مراس قال 
ــيد ترامب  ــورك: «قام الس ك
بتصحيح املسار في غضون 
ــدي  التح ــى  عل ــاعة  س  ٤٨
ــته  لرئاس ــر  االكب ــي  الداخل

احلديثة».
اثار االيحاء بأنه كان اعترافاً 

ــه كان  ــأ، وبأن ــه خط بارتكاب
ــخط  س ــتقر،  مس ــر  غي
ــر خطأ  ــذا اكب ــس. «ه الرئي
»، قال الرئيس  ــهُ لعني ارتكبت
لبورتر. «أنت ال تقوم ابداً بهذه 
ــت ال تعتذر ابداً.  التنازالت. أن
وأنا في املقام االول، لم اخطئ 

فلماذا ابدو ضعيفاً؟».
بالرغم من ان بورتر لم يكتب 
ــه  ان إال  ــة،  االصلي ــودة  املس
ــة االربع  ــد قضى قراب كان ق
ــا مع  ــو ينقحه ــاعات وه س
ترامب، موفراً اللغة املالئمة. 
ــن الغريب ان ترامب  لكن، وم
ــام غضبه على  ــم يصب ج ل

بورتر.
ــتطيع التصديق انني  «ال اس
ــام بذلك»،  القي اُجبرتُ على 
قال ترامب، وقد استمر على 
ــي عدم القاء اللوم  ما يبدو ف
ــه ينفس عن  على بورتر لكن
ــرة. «هذا  ــه له مباش احتقان
ــه على  ــاب القي ــوأ خط اس
ــاود القيام  ــن اع ــالق. ول االط
ــن جديد».  ــر كهذا ابداً م بأم
ــتمر في الغليان على ما  واس
ــه وكيف انه كان  كان قد قال

خطأ عظيماً.
الفصل الثالثون

ــوم  ــي، أي ي ــوم التال ــي الي ف
يعقد  ــب  ترام ــاء، كان  الثالث
ــورك  نيوي ــي  ف ــات  اجتماع
املتعلق  ــه  اقتراح ــة  ملناقش
باالنفاق على البنى التحتية 
ــور ومدارس.  ــرق وجس من ط
ــن املقرر ان يقدم بعد  وكان م
ــازاً صحفياً في  ــر ايج الظه
ــدلت  ــرج ترامب. وأُس ردهة ب
ــى واجهة  ــاء عل ــتارة زرق س
ــب في  ــكا ترام ــة ايفان مارك
ــل النزول،  ــة. طلب، قب الرده
نسخاً مطبوعة عن «اجلمل 
ــن البيانني  ــالً» م ــدة فع اجلي
اللذين كان قد اصدرهما في 
شأن شارلوتسفيل. قال انه 
ــة التي  ــة الدقيق ــد اللغ يري
كان قد استخدمها في حال 

سئل عن ذلك.
ــؤال، قال له  ال جتب عن أي س
جميع املوظفني بإحلاح. وقال 
ترامب انه ال يخطط للتقيد 

بأي منها.
ــي االيجاز الصحفي  اجاب ف
ــت كلها  ــئلة، وكان عن االس
ــحب  ــفيل. س عن شارلوتس
ــه يوم  ــى ب ــذي ادل ــان ال البي
ــبت. «كما قلتُ على ما  الس
اذكر يوم السبت، ندين بأقوى 
العبارات املمكنة هذا العرض 
الفاضح للبغضاء والتعصب 
ــل  ــف». واغف ــى والعن االعم
ــني»  ــق «بالطرف ــزء املتعل اجل
ــذه املرة،  ــه اضاف في ه لكن
 alt-left «لكن اليسار البديل 
ــاً» في التجمع.  جاء مهاجم
ــاك مجموعة في  «كانت هن
ــت ايضاً  ــرف اآلخر وكان الط
ــرى.  ــي االخ ــداً ه ــة ج عنيف
ــد قول ذلك،  ــا من احد يري وم

لكنني سأقوله اآلن بالذات.

ملف
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سلّم بورتر اِّـسودة اُّـ ترامب
 َّـ رحلة العودة اُّـ واشنطن على 

متن الطائرة الرئاسية 
وعمل االثنان عليها

H52I@Ú‘‹ßa

بورتر : ال نجد أي جانب مشرق لعدم االدانة 
اِّـباشرة للنازيني الجدد واولئك الذي يحركهم 

العداء العنصري

ايفانكا
كوشنر

بورتر
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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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داخل  الرياضيني  من  العديد  يعاني 
العراق اهماال من قبل اجلهات اخملتصة 
على  احلائزون  منهم  االبطال  خاصة 

اجنازات وتكرميات عاملية.
الشهير  علي  احمد  ومصطفى 
ب «مصطفى جتلي» احد اولئك االبطال 
الذين حتطمت احالمهم نتيجة لذلك 
وعاملي  محلي  بطل  فمن  االهمال، 
الى عامل مبهنة البناء ودفع عربة في 

هو  ومصطفى  الشورجة.  منطقة 
بطل العراق بلعبة املواي تاي والكيك 
بوكسنك وغيرها، حيث اضطر لترك 
التي  واحالمه  وجوائزه  ميدالياته 
غرب  بطولة  ومنها  سدى،  ضاعت 
املفترض  التي كان من  االخيرة  اسيا 
ان ميثل العراق فيها، اال انه لم يتمكن 
لعدم  نتيجة  واملشاركة  السفر  من 
تكاليف  لدفع  الكافي  املال  امتالكه 

تذكرة الطيران وغيرها.
ويتحدث مصطفى بحرقة قلب   عن 
فاتتهم  الذين  االبطال  من  العديد 
العديد من الفرص لعدم دعم اجلهات 
بتردي  ذلك  ليسهم  لهم،  املعنية 
ان  بعد  العراقي  الرياضي  الواقع 
منذ  متقدمه  مواقع  فيه  يحتل  كان 

سنوات.
الشباب  وزير  مصطفى  ويناشد   
ومساعدته  قضيته  لتبني  والرياضة 
جديد  من  واملشاركة  الرجوع  على 

خلوض ومتثيل العراق باحملافل الدولية.

 تعاقد نادي الزوراء مع العب املنتخب املوريتاني احلسن 
سالم لتمثيل الفريق مبنافسات املوسم املقبل.

اإلدارة  إن  الزوراء  الرحمن رشيد عضو مجلس  وقال عبد 
قوية  إضافة  سيكون  مدافع  استقطاب  في  جنحت 
أن الالعب ميتلك مواصفات بدنية وقدرات  للفريق، الفتا 

عالية.

املغرب  في  املميز  معسكره  أنهى  الفريق  أن  إلى  وأشار 
وعاد إلى العاصمة بغداد.

وبني أن الفريق جاهز النطالقة الدوري، ويأمل أن يخطف 
اللقب.

محمد  كأس  بطولة  في  شارك  الزوراء  أن  إلى  يشار 
السادس لألندية العربية، وغادرها من الدوري التمهيدي.

*حدثنا عن البداية؟
بنادي   ١٩٦٢ عام  مرة  الول  املالكمة  مارست   -
كامل  عادل  املالكم  اشراف  حتت  السكك 
احلسني  عبد  سعيد  ومساعده  اهللا)  (رحمه 
تلك  في  العراقية  املالكمة  جنوم  من  وهما 
احلديد  املشوار  أول  الفترة وكانت هوايتي في 
وذات يوم ذهبت لزيارة صديقي املالكم (عصام 
عبد اهللا زكي) في نادي االحرار ووجدت العالقة 
معي  وكان  املالكمني  بني  الصادقة  احلميمية 
اثنان من االصدقاء وقدمنا في حينه لألختبار 
بلعبة املالكمة ومت قبولي أنا فقط وفوراً ذهبت 
الرياضية  للتجهيزات  اخلضيري  سوق  الى 
لشراء املالبس اخلاصة باملالكمة وكنت أتنقل 
بحافلة نقل الركاب الرقم (٥٥)  من قطاع (٥٦) 
مدينة الثورة الى منطقة الصاحلية للتدريب.

*متى كان أول نزال لك في عالم املالكمة؟
-عام ١٩٦٣ مع املالكم فوزي كاظم (ناشئني) 
بوزن اخلفيف وفزت عليه ...ولكن نزالي على 
استدعائي  اثناء  اجليش  بطولة  مستوى 
للخدمة االلزامية  لفوج تدريب بغداد .. ثم 
اجليش  وببطولة  اخلامسة  للفرقة  لعبت 
التقيت املالكم حسن عيسى  لعام ١٩٦٧ 
كل  جوالت  بثالث  بالنقاط  عليه   وفزت 
جولة ٣ دقائق والفاصل بينهما استراحة 
الفرقة  العاب  ضابط   وكان  واحدة  دقيقة 

آنذاك املالزم األول محمد علي قاسم .
*ماهي الذكريات التي الزالت عالقة معك؟

-كنت جندياً ولعبت مع املالكم خالد الكرخي 
الفوز  ومنحوه  نقيب)  العسكرية  (رتبته 
بالتحيز الواضح بعد أن دفعني بطريقة غير 
...التزال  املالكمة  قانون  عن  بعيدة  قانونية 

احلادثة بذاكرتي.
*ماهي املنجزات التي سجلتها على مستوى 

اللعبة؟
العراقي  العسكري  املنتخب  ضمن  -لعبت 
الذي كان يستعد لبطولة العالم العسكرية 

 ١٩٦٧ عام  االميركية  املتحدة  الواليات  في 
..حسني  عيسى  حسن  االبطال  معي  وكان 
بالنص.. جال  ..علي  وهيب  ..صبري  عيسى 

خيراهللا  ناجي..جبار  ..عامر  يوسف  هلمت 
البطولة  من  املصري  اجليش  انسحاب  وكان 
الدول  معهم  وتضامنت  حزيران  نكسة  بعد 
وكذلك   ... فيها  املشاركة  تتم  ولم  العربية  
ومن  ايران  ضد   ١٩٧٣ العراق  منتخب  مثلت 
الصومال ١٩٧٦  الودي مع  باللقاء  مشاركاتي 
والدورة االسيوية في تايلند ١٩٧٨ وفي املغرب 
العالم  وبطولة   ١٩٨٤ عام   ومصر   ١٩٨٢
عدة  لدول  وسافرت  الدميقراطية  باملانيا 
..لندن.. مدرباً مبعسكرات تدريبية بدول(لبنان 

الصني  جمهورية  وفي  الباكستان  الفليبني.. 
مرتني ١٩٨٩ و٢٠٠٤ ) وفاتتني فرصة املشاركة 
أجنلس  لوس  مبدينة  االوملبية  االلعاب  بدورة 

١٩٩٤ وحرمت منها ظلماً.
لك  حتققت  التي  اجليدة  النتائج  *ماهي 

كمدرب؟
-كنت مدرباً للمنتحب ببطولة آسيا بالصني 
١٩٨٩ واحرزنا املرتبة الثالثة وفي دورة احلسني 
مع  جيدة  نتائج  لنا  كانت   ١٩٩٩ باالردن 

املنتخب الوطني.
*أفضل مالكم عراقي ؟

-املرحوم زبرج سبتي هو االفضل.
*كيف ترى مستوى املالكمة اليوم ؟

كفاءات  الى  ونحتاج  تطورت  املالكمة  -لعبة 
العالم  دول  لنواكب  املستوى  عالية  تدريبة 
لتطوير  القادرة  الطاقات  من  ولدينا  املتطورة 
أنديتنا  نطالب  املالكمة  رواد  ونحن  اللعبة  
املالكمة  لعبة  لهواة  ابوابها  بفتح  احمللية 

والعودة لعصرنا الذهبي .
*هل لديك ماتقوله بعد رحلة طويلة مع عالم 

املالكمة؟
ــمنذ فترة ومخصصاتي التدريبية مقطوعة 
وهي بالنسبة لي محطة تقدير بعد خدمتنا 
أعيد  ..والزلت  الوطني  واملنتخب  للمالكمة 
الذاكرة حني قدمت لنا عروض للعب في اخلارج 
وقدم لي عرض خاص من االمير الكويتي فهد 
األحمد الذي شاهدني بفيلم وأنا أقوم بتدريب 
العبي منتخبنا الوطني  في أحد مشاركاته 
اخلارجية ..وتعرف علي وطلب مني العمل في 
الكويت ولكني رفضت كل املغريات وقلت له 
العراق يحتاجني اليوم وغداً ..وها نحن اآلن متر 
بجانبنا  يقف  ونحتاج من  العمر  بنا سنوات 
الننا نواة اللعبة وروادها وخبراؤها حتى يقال 
قلوب  في  ومعزة  مكانة  لهم  الرياضيني  إن 

املسؤولني والناس عامة ..مع الشكر اجلزيل .
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أبرمت إدارة نادي الديوانية، ٤ تعاقدات 
جديدة مع جتديد عقود بعض الالعبني 

حتضيرًا ملنافسات املوسم اجلديد.
سعدون،    صادق  الفريق،  مدرب  وقال 
إن إدارة النادي جنحت في ضم الرباعي 
عادل  وكنان  رعد  وأمين  سعد  علي 

وعلي وحيد.

وأوضح أن إدارة الديوانية حافظت 
بتجديد  الفريق  العبي  أبرز  على 
وحيدر  الكرمي  عبد  فالح  عقود 

ماجد واحلارس سالم مطلب.
الفرق  من  الديوانية  أن  إلى  وأشار 
جماهيرية  قاعدة  متتلك  التي 
قصارى  «سنبذل  ا  منوهً كبيرة، 
بشكل  الظهور  أجل  من  جهدنا 

مميز في املوسم املقبل».

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

 بغداد / 

 بغداد / 

ال

نبض الشارع

النه ريال مدريد،امللكي فان اخباره دائما ما تتصدر وسائل االعالم وتشغل جمهوره الذي 
يعد باملاليني بل وتشغل حتى جماهير الفرق املنافسة ،امللكي دائما في الصدارة وفي كل 
ارتدت القميص االبيض منذ تأسيس  التي  التاريخ والبطوالت والنجوم  االحوال بشهادة 
النادي  هذا  سفر  في  الق  من  بحروف  اسمها  وسطرت   ١٩٠٢ عام  االسباني  النادي  هذا 

العريق.
بعد فترة انتعاش بدأت عام ٢٠١٤ مع املدرب االيطالي كارلو انشلوتي واكملها الفرنسي 
عندما   ٢٠١٨ العام  لغاية  وعاملية  ومحلية  اوربية  بالقاب  الفوز  تخللها  زيدان  الدين  زين 
غادر زين الدين زيدان القلعة البيضاء رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اثر الفوز 
من  دوامة  في  امللكي  النادي  ليدخل  التوالي  على  الثالثة  للمرة  اوربا  ابطال  دوري  بكاس 
الفوضى والتخبط وضياع املوسم دون اي بطولة مع اعفاء مدربني هما االسباني لوبتيجي 
واالرجنتيني سوالري ليعود زيدان لقلعة امللكي نهاية املوسم املاضي كي ينتشل الفريق 

ويعود به لسكة االنتصارات .
عاد زيدان واستبشر اجلميع خيرا خاصة مع اعالنه بانه سيحدث ثورة في الفريق كون اغلب 
املوسم  نهاية  ومع  االلقاب،  تخمة هذه  واثقلتهم  بااللقاب  قد تشبعوا  املتاحني  جنومه 
تواردت االخبار بان ريال مدريد سيستقدم جنوما كبار وفعال حضر النجم البلجيكي ادين 
هازارد واملدافعني الفرنسي فيرالند ميندي والبرازيلي ايدير ميليتاو واملهاجم الصربي لوكا 
للمهاجم  باالضافة  اليابان كوبو  وامللقب مبيسي  الصغيرة  اليابانية  واملوهبة  يوفيتيش 
حيث  بقراراته  اجلميع  فاجأ  لكنه  التغيير  مرحلة  زيدان  بدأ  بعدها   ، رودريغو  البرازيلي 
واملدافع  اتلتيكو مدريد  لورينتي للجار  اربعة هم  باع منهم  استغنى عن عشرة العبني 
توماس  دي  راؤول  واملهاجم  االنكليزي  لتشيلسي  كوفاسيتش  و  للميالن  هرنانديز  ثيو 
لبنفيكا البرتغالي ،واعار ستة العبني هم :سيبايوس لالرسنال والنرويجي اوديغارد لريال 
سوسيداد واملهاجم مايورال لليفانتي واملدافع فاييخو لوولفرهامتون االجنليزي واستمر 
اليابانية  املوهبة  استغنى عن  واخيرا  دورمتوند  بروسيا  لصالح  باالعارة  املغربي حكيمي 
كوبو لصالح مايوركا على سبيل االعارة ايضا برغم ان انضمام هذا الفتى الصغير للريال 
،ومع كل  املوهوب  هذا  بكل جهده خطف  الذي حاول  برشلونة  الغرمي  على  نصرا  اعتبر 
حركة البيع واالعارة لم ميس زيدان اي العب من احلرس القدمي على العكس فهو متمسك 
البرازيلي مارسيلو واالسباني ايسكو  واملدافع  بنزمية  الالعبني مثل مواطنه كرمي  ببعض 

واجلناح فاسكيز باالضافة لباقي الالعبني القدامى.
الريال  زيدان يعد، كرمي بنزمية، خطا احمر ال يجوز جتاوزه وهذه القناعة اثرت على هجوم 
كثيرا ،صحيح ان بنزمية سجل اكثر اهداف الريال املوسم املاضي لكنه اثبت انه ال ميكن 
وبعد مغادرة كريستيانو ان يقود هجوم الريال النه ليس حاسما كباقي املهاجمني وقد 
بنزمية  بقاء  سبيل  في  كثيرة  مواهب  وابعد  عطل  فقد  متعمدا  او  محقا  زيدان  يكون 
اساسيا في تشكيلة الفريق ولعل موراتا وماريانو ومايورال وحاليا يوفيتيش على نفس 
واالستغناء  بابعادهم  التصريح  خالل  من  نفسيا  اخرين  احباط  الى  باالضافة  الطريق 
عنهم مثل غاريث بيل وخيميس رودريغز، الشيء نفسه بالنسبة ملارسيلو الذي يصعد 
يتيح للخصوم استغالل  الدفاع يظل شاغرا مما  الهجمات لكن مكانه في يسار  لبناء 
هذه الثغرة لتشكيل اخلطورة على الريال مع بطء مارسيلو بالرجوع باالضافة لهشاشة 
خسارات  الغلب  وبالرجوع  واملهاجمني  الوسط  خط  قصور  عبء  يتحمل  الذي  الدفاع 

الريال ترى ان هجمات االهداف تأتي من جهة مارسيلو.
الورطة االخرى ان زيدان ضحى بثالثة العبني في خط الوسط على امل استقدام مواطنه 
او الهولندي فان بيك من  الدامناركي اريكسن من توتنهام  او  اليونايتد  النجم بوغبا من 
خلط  واحد  احتياطي  العب  وبقي  اآلن  حلد  يأت  لم  هؤالء  من  اي  لكن  امستردام  اياكس 
للفريق  السلبية  النتائج  دور كبير في  الوسط  ،وخلط  فالفيردي  االورغوياني  الوسط هو 
والشغف وصاروا عبئا  االلهام  باالضافة اليسكو فقدوا  وكروس  ومودريتش  فكاسيميرو 
البلجيكي كورتوا  الريال هما  فان وجود حارسني كبيرين في مرمى  الفريق، كذلك  على 

والكوستاريكي نافاس خلق ورطة اخرى اثرت ايضا على مردود الفريق .
رمبا جنانب احلقائق خاصة ونحن في بداية املوسم ولكن الصورة العامة لريال مدريد توحي 

بالكثير ،لننتظر ونرى.
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سمري خليل

خبير المالكمة العراقية المالكم الدولي توفيق منصور للبينة الجديدة:
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البينة اجلديدة/ كاظم العبيــدي
ــني  ــف محافظ ذي قار عادل عبد احلس كش
ــروعا  ــي عن املصادقة  على (٢١) مش الدخيل
ــباب والرياضة  خصصت لصالح قطاع الش
ــن خطة تنمية  ــدة إدارية ضم ــي ( ١٥ ) وح ف
ــاء  ــا إنش ــن بينه ــام ٢٠١٩ ، م ــم لع األقالي
ــعبية  وتأهيل مالعب ومنتديات  ساحات ش

شبابية .
وقال الدخيلي  في بيان اورده مكتبه االعالمي 
ــخة منه : إن  ــة اجلديدة» نس ــت «البين وتلق

ــم العقود احلكومية في ديوان احملافظة  قس
ــروعا لصالح  ــن عن مناقصة لـ (٢١) مش أعل
ــداً إلحالتها  ــباب والرياضة متهي قطاع الش
ــي (١٥) وحدة إدارية ، تضمنت  إلى التنفيذ ف
ــة  ، ثالث  ــاحة رياضية مثيل ــاء  (١٥) س إنش
ــان في قضاء  ــز احملافظة واثن ــي مرك منها ف
ــطرة وتوزعت البقية على أقضية سوق  الش
الشيوخ واجلبايش والفجر والغراف والفهود 
ــار وأور  ــة والعكيكة والط ــي الفضلي ونواح

واملنار  .

ــاريع ضمت  تأهيل  ــد البيان: أن املش وأك
منتدى الثقافة والفنون واملنتدى النسوي 
ــب التضحية  ــة في ملع ــة املالكم وحلب
ــة الثقافية في  ــاء القاع ــة و بن بالناصري
ــالً عن  ــاء ، فض ــاء البطح ــدى بقض املنت
ــي ملعب  ــة ف ــاحة الرياضي ــل الس تأهي
ــاحة منتدى  ــر وزراعة س ــي الكبي الرفاع
ــياج  ــاء س ــر بالثيل وإنش ــباب النص ش
ــدى القلعة مع تأهيل  ــب منت (BRC) مللع

املنتدى في القضاء نفسه .
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وصل وفد نفط الوسط، مساء امس مدينة أربيل، للدخول في 
معسكر ملدة ١٠ أيام، حتضيرا للموسم املقبل.

وكان من اخملطط أن يعسكر نفط الوسط في مدينة أزميت 
عليه  تعذر  بعدما  أربيل،  نحو  بوصلته  غير  لكنه  التركية، 
لالعبني  التركية  لألراضي  دخول  تأشيرات  على  احلصول 

احملترفني األفارقة.
فرصة  املعسكر  أن  العلوم  بحر  فراس  الفريق  مشرف  وأكد 

طيبة للنادي للتحضير بشكل ممتاز للموسم املقبل.

وخياراته  الفني  اجلهاز  قدرات  من  واثقة  اإلدارة  أن  إلى  وأشار 
وستجتهد لتوفير سبل النجاح له من أجل إعادة فريق نفط 

الوسط إلى املنافسة.
أربيل  معسكر  أن  شنيشل،  راضي  الفريق  مدرب  وأوضح 
سيكون احملطة األخيرة لرفع جاهزية الفريق وحتضيره ملباريات 
الدوري، من خالل تكثيف التدريبات وخوض ٤ مباريات جتريبية 

قبل العودة إلى مدينة النجف.
وأشار إلى أن الفريق بدأ يتحسن تدريجيا من حيث اجلاهزية 
فرصة  ستكون  التجريبية  املباريات  وأن  واالنسجام،  البدنية 
إمكانيات  على  والوقوف  صحيح  بشكل  الفريق  الختبار 

الالعبني اجلدد فرديا وجماعيا.
الوسط  نفط  أن  على  صالح،  محمد  الفريق  قائد  وشدد 
هو  وبطموح  مختلف،  بشكل  سيظهر  املقبل  املوسم  في 

املنافسة بقوة على اللقب.
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املالكم الدولي السابق توفيق منصور (تولد ١٩٤٨ بغداد ) ومدرب املنتخبات الوطنية واحد من جنوم اللعبة ويتمتع بروح رياضية عالية 
عرفته االوساط الرياضية بأنه رياضي خلوق وشخصية محبوبة من اجلميع ولذلك  أختير من قبل أبطال املالكمة العراقية وروادها 

رئيساً لرابطتهم  في مؤمترهم االنتخابي االخير وكانت لنا وقفة مع هذا النجم الرياضي الذي حتدث لنا بروح رياضبة عالية  ..

حاوره / حمودي الحديدي



من  مدريد  ريال  فريقه  بايل  غاريث  الويلزي  اجلناح  أنقذ 
اخلسارة بإدراكه التعادل ٢-٢ في وقت متأخر ضد فياريال 
الثالثة  املرحلة  في  األخيرة  الدقائق  في  يطرد  ان  قبل 
حصد  شهدت  التي  القدم  لكرة  اسبانيا  بطولة  من 
بالصدارة. وانفراده  الكاملة  العالمة  مدريد  اتلتيكو 

وميلك اتلتيكو مدريد ٩ نقاط متقدما بفارق ٤ نقاط عن 
بعد  الثامن  برشلونة  نقاط عن  و٥  اخلامس  ريال مدريد 
املرحلة. وهي  اوساسونا ٢-٢ في هذه  األخير مع  تعادل 
استمر  الذي  مدريد  ريال  فيها  يفقد  التي  الثانية  املرة 
غياب النجم البلجيكي ادين هازار عن صفوفه بداعي 
على  التعادل  فخ  في  سقوطه  بعد  نقطتني  االصابة، 
الوليد ١-١. على ملعب  بلد  املاضي مع  ارضه االسبوع 
طريق  عن  اوال  مرتني  مدريد  ريال  تخلف  «سيراميك» 
مورينو جيرارد مورينو (١٢) وموي غوميز (٧٤)، لكن بايل 
جنح مرتني في ادراك التعادل لفريقه من مسافة قريبة 
مستغال متريرة من الظهير االمين داني كارباخال (٤٥+١) 
على  حصل  بايل  ان  بيج   .(٨٦) يسارية  بتسديدة  ثم 
ليخرج  املباراة  نهاية  في  متتاليتني  صفراوين  يطاقتني 
الوقت بدل الضائع. وسيغيب  الرابعة من  الدقيقة  في 
ليفانتي  ضد  املقبلة  فريقه  مباراة  عن  الولزي  بالتالي 
ايلول/سبتمبر  منتصف  في  الدولي  التوقف  فترة  بعد 
املقبل.وكان مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان 
بايل غير مرغوب  بان  الدوري االسباني  اعرب قبل بداية 
باقسى سرعة  بالرحيل  وطالبه  الفريق  به في صفوف 
ممكنة لكن انتقاله الى الدوري الصيني لم يحصل في 

اللحظة االخيرة ليبقى في صفوف الفريق امللكي.
بديالن منقذان

اتلتيكو  بارتي  توماس  والغاني  فيتولو  البديالن  وأنقذ 
مدريد من تلقي اخلسارة األولى هذا املوسم بتسجيلهما 
تخلفه  قلب  الذي  لفريقهما  والثالث  الثاني  الهدفني 
الدوري  الى فوز ٣-٢ ليتمسك بصدارة  بهدفني نظيفني 
مدريد  أتلتيكو  حقق  الصعب  الفوز  وبهذا  اإلسباني. 
العالمة الكاملة بحصده تسع نقاط من أصل ٩ ممكنة 

وهو الفريق الوحيد الذي جنح في ذلك.
الضيف  الفريق  فاجأ  «متروبوليتانو»  ملعب  على 
اصحاب االرض بتسجيله هدفني في الدقائق العشرين 
وانايتز   (٧) تشارلز  للبرازيلي  رأسية  بواسطة  االولى، 
ماريا  بخوسيه  اصطدمت  قوية  كرة  سدد  الذي  اربيا 
املدريدية(١٩). الشباك  الى  طريقها  لتتابع  خيمينز 

دييغو  ملهاجمه  فردي  مجهود  بعد  مدريد  أتلتيكو  ورد 
وقد  املصاب  موراتا  ألفارو  من  بدال  لعب  الذي  كوستا 
البرتغالي  باجتاه  متقنة  كرة  ومرر  املنطقة  داخل  توغل 
جواو فيليكس ليتابعها األخير من مسافة قريبة داخل 

الشباك (٢٧).
وفي مطلع الشوط الثاني دخل فيتولو بدال من ماركوس 
يورنتي وجنح في ادراك التعادل (٥٢).ثم شارك بارتي بدال 
هدف  يسجل  ان  قبل  الـ٨٤  الدقيقة  في  فيليكس  من 

الفوز لفريقه في الوقت بدل الضائع.
مايوركا يدفع الجزاء

الدوري  في  املوسم  هذا  األول  فوزه  فالنسيا  حقق 
ريال  ضيفه  على  نظيفة  بثنائية  بتفوقه  اإلسباني، 
وكان  باريخو.  دانيال  سجلهما  جزاء  بركلتي  مايوركا 
فالنسيا قد اكتفى خالل املرحلتني السابقتني بتعادل 
١-١ مع ريال سوسييداد في املرحلة االفتتاحية، واخلسارة 
صفر-١ أمام سلتا فيغو في الثانية، قبل أن يتمكن من 
هدفا  وتوزع  اليوم.  األولى  للمرة  الثالث  النقاط  حتقيق 
نال  اذ  األحد،  مباراة  في  الشوطني  مدى  على  فالنسيا 
الفريق ركلة اجلزاء األولى في ختام الشوط األول بخطأ 
ارتكبه أنطونيو رايو على الفرنسي فرانسيس كوكالن 
في  بنجاح  باريخو  القائد  نفذها  اجلزاء،  منطقة  داخل 

في  فأتى  الثاني،  الهدف  (٤٣).أما  مانويل  احلارس  مرمى 
الدقيقة ٥٧ بعد احتساب ركلة جزاء ثانية اثر ملسة يد 
على العاجي الغو جونيور داخل منطقة اجلزاء. وبحسب 
موقع «أوبتا» لالحصاءات، بات في رصيد باريخو ٢٣ ركلة 
العب  أي  من  أكثر  األخيرة،  العشرة  األعوام  في  جزاء 
اسباني في البطوالت األوربية اخلمس الكبرى (إسبانيا، 

إيطاليا، فرنسا، أملانيا، وانكلترا).
الغائب  أوساسونا ضيفه برشلونة  نادي  الى ذلك حرم 
عنه جنمه ليونيل ميسي من حتقيق الفوز الثاني تواليًا 
روبرتو  قاده  عندما  القدم،  لكرة  االسباني  الدوري  في 
توريس الى التعادل ٢-٢ ضمن منافسات اجلولة الثالثة 
املاضيني  العامني  في  اللقب  حامل  وكان  الليغا.  من 
قد حقق فوزه االول االسبوع الفائت على حساب ريال 
امام  االفتتاحية  اجلولة  أن سقط في  بعد  بيتيس ٥-٢، 
برشلونة  بذلك  واكتفى  ١-صفر.  بلباو  اتلتيك  مضيفه 
بنقطته الرابعة من ثالث مباريات فيما حصد أوساسونا 
بداية  اسوأ  وهذه  وتعادلني.  فوز  بعد  اخلامسة  نقطته 
حتت   ٢٠٠٩ موسم  منذ  مباريات  ثالث  في  لبرشلونة 

اشراف املدرب بيب غوارديوال.
بغياب  تواليًا  الثالث  اللقاء  الكتلوني  النادي  وخاض 
جنمه االرجنتيني ليونيل ميسي الذي أصيب في ساقه 

في  الصيفية  االجازة  بعد  له  مترين  أول  خالل  اليمنى، 
املهاجمان  ا  ايضً وغاب  اجلاري.كما  آب/أغسطس   ٥
دميبيلي  عثمان  والفرنسي  سواريز  لويس  االوروغوياني 
بداعي االصابة. وافتتح اصحاب االرض التسجيل مبكرا 
عن طريق توريس بعد متريرة عرضية رائعة من براندو على 
عند  اخملضرم  الوسط  العب  الى  وصلت  اليمنى،  اجلهة 
القائم البعيد أسكنها قوية بيسراه في شباك احلارس 
فريق  ولم يشكل   .(٧) تير شتيغن  اندريه  مارك  االملاني 
الشوط  في  تذكر  خطورة  أي  فالفيردي  ارنستو  املدرب 
باهت  أداء  بعد  سادار»  ال  «استاديو  ملعب  على  االول 

حيث فشل في تصويب أي تسديدة على املرمى.
احلقيقة،  «في  اللقاء:  بعد  السابق  بلباو  مدرب  وقال 
بقوة،  اخلصم  بدأ  االول.  الشوط  في  سيئني  كنا  لقد 
وقد أراحهم هدفهم االول في استراتيجيتهم فيما لم 
ان «بالوغرانا» لم يتأخر  اال  ننجح في خلق أي فرصة». 
الثاني  الشوط  مطلع  التعادل  وأدرك  نواياه  إظهار  في 
الذي  بيساو،  غينيا  من  فاتي  أنسو  املراهق  رأسية  من 
دخل بديال للبرتغالي نيلسون سيميدو على االستراحة 
وذلك بعد عرضية من كارليس بيريز (٥١). واصبح فاتي 
(١٦ عاما و٣٠٤ ايام) ثالث اصغر العب في تاريخ الدوري 
يسجل هدفا بعد الكاميروني فابريس اولينغا (١٦ عاما 

و٩٨ يوما) وايكر مونيايني (١٦ عاما و٢٨٩ يوما) بحسب 
وكالة «اوبتا» للالحصائيات. وهذه املباراة الثانية فقط 
لفاتي مع الفريق االول بعد أن دخل بديال في الدقيقة 
على  الفائت  االسبوع  بيتيس  امام  املباراة  خالل   ٧٨
ملعب «كامب نو».وبدا أن خيارات فالفيردي الهجومية 
البرازيلي  سجل  حني  صائبة  كانت  الثاني  للشوط 
ا بديال ملواطنه رافينيا (٥٣)، هدف  آرثر، الذي دخل ايضً
بيريز،  من  الكرة  وصلته  عندما  للضيوف  التقدم 
يسار  جميلة  وأسكنها  ا  مراوغً البرازيلي  تلقفها 

احلارس روبن مارتينيز (٦٤).
أوساسونا  املباراة»حاول  كلفنا  االول  «الشوط 
طيلة  الضيوف  على  وضغط  االرقام  معادلة 
الدقائق التالية وهدد املرمى في ثالث مناسبات عن 
املنطقة  داخل  املراقب  غير  لبراندون  رأسية  طريق 
من  لتوريس  قوية  وتسديدة   (٦٥) القائم  جاورت 
اجلهة  من  فيار  خلوان  وأخرى   (٧٥) املنطقة  خارج 
وكوفئ  شتيغن.  تير  لهما  تصدى   (٧٨) اليمنى 
على  حتصل  عندما  جهوده  على  املضيف  الفريق 

جيرار  برشلونة  مدافع  ملس  أن  بعد  جزاء  ركلة 
الفيديو،  تقنية  أكدتها  بيده  الكرة  بيكيه 
الثاني  الهدف  ا  مدركً بنجاح  توريس  ترجمها 
بيريز  يهدي  أن  (٨١).وكاد  ولفريقه  الشخصي 
برشلونة النقاط الثالث عندما انفرد بالكرة 
امام املرمى اال انه فشل بتسديدها قبل أن 
ينقض عليها مارتينيز (٨٨).وعلق فالفيردي 

الشوط  «في  أنه  معتبرًا  اللقاء  بعد 
في  برغبة  امللعب  ارض  دخلنا  الثاني، 
االمام  الى  اكثر  وتقدمنا  االمور  قلب 

من  رفع  اخلصم  ان  اال   ٢-١ وتقدمنا 
مستواه ما يفسر احلركة السخيفة 

على)  (حتصلهم  الى  ادت  التي 
الذي  املدرب  وتابع  ضربة اجلزاء». 
النادي  على  االشراف  يتولى 
الكتلوني منذ عام ٢٠١٧ «لقد 
كان  وما  املباراة  على  سيطرنا 

يجب أن تفلت من أيدينا، دفعنا 
االول  الشوط  في  االداء  ثمن سوء 

هجماتنا،  في  االستمرار  علينا  كان 
من  التخلص  كيفية  نعرف  لم  اننا  اال 

ضغطهم».
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الى  صفر-٢  توتنهام  ضيفه  أمام  تخلفه  أرسنال  قلب   
تعادل ٢-٢ في دربي شمال لندن الرقم ١٨٦ بني الفريقني 
على ستاد االمارات، في ختام املرحلة الرابعة من الدوري 
سبع  الى  رصيده  أرسنال  القدم.ورفع  لكرة  اإلنكليزي 
لتوتنهام  نقاط  اخلامس، مقابل خمس  املركز  نقاط في 
على  «املدفعجية»  أبقى  بينما  التاسع،  املركز  صاحب 
تفوقهم على غرميهم اللندني، بتحقيق الفوز الـ٧٧ في 
حني  في  لتوتنهام،   ٥٨ مقابل  املباشرة،  مواجهاتهما 
تعادل الفريقان في ٥١ مباراة. ونوه إميري بأداء العبيه قائال 
«أنا فخور جدا بالعمل الذي قمنا به. لقد لعبنا بحماس 
أخطاء  ارتكبنا  عقلنا.  حساب  على  األحيان  بعض  في 
املفتاح  كان  نهايته  في  الهدف  لكن  األول  الشوط  في 
للعودة بالنتيجة». أضاف «كنا نستحق الفوز على مدى 
الدقائق التسعني. املباراة كانت مذهلة لكل من تابعها».
ماوريسيو  األرجنتيني  توتنهام  مدرب  حال  لسان  وكان 
بوكيتينو مماثال بقوله «كانت املباراة رائعة لكال الطرفني. 
وخلقنا  بالصالبة  ومتتعنا  جيدا  أداء  قدمنا  أننا  أعتقد 
األول.  الهدف  تلقي  على  متحسرا  الفرص»،  من  الكثير 
ودفع إميري بترسانته الهجومية املؤلفة من الغابوني بيار 
امييريك أوباميانغ والفرنسي ألكسندر الكازيت والعاجي 

نيكوال بيبي، ما منحه أفضلية في الدقائق العشر األولى 
من املباراة.لكن توتنهام، وصيف بطل دوري أبطال أوربا في 
املوسم املاضي، جنح في افتتاح التسجيل خالفا جملريات 
الى  الكرة  فيها  وصلت  سريعة  هجمة  استغل  عندما 
إريك الميال على مشارف املنطقة فأطلقها  األرجنتيني 
لينو،  بيرند  األملاني  احلارس  من  ارتدت  ضعيفة،  زاحفة 
الشباك  داخل  إريكسن  كريستيان  الدمناركي  ليتابعها 
أرسنال،  صفوف  الهدف  وأربك   .(١٠) قريبة  مسافة  من 
وكاد سونغ هيون مني يضيف الهدف الثاني عندما شن 
الى  الكرة  فيها  وصلت  سريعة  مرتدة  هجمة  توتنهام 
الكوري اجلنوبي في منتصف امللعب، فتقدم بها متالعبا 
بالدفاع، وسددها لولبية من خارج املنطقة ارمتى نحوها 

لينو وحولها ببراعة ركلة ركنية (١٩) .

بطولة  في  األول  فوزه  لوكلير  فيراري شارل  فريق  حقق سائق 
العالم للفورموال واحد، بفوزه في سباق جائزة بلجيكا الكبرى 
الذي أقيم على حلبة سبا-فرانكورشان، مهديا إياه الى صديقه 
الفرنسي أنطوان هوبير الذي لقي حتفه اثر حادث على احللبة 

نفسها ضمن منافسات «فورموال ٢».
بطولة  من  عشرة  الثالثة  املرحلة  البلجيكي،  السباق  وأتى 
أنطوان  الفرنسي  السائق  مصرع  غداة  املوسم،  لهذا  العالم 
البلجيكية  احللبة  له على  تعرض  قوي  اثر حادث  على  هوبير 
الشهيرة . وسبق سباق اجلائزة الكبرى األحد، الوقوف دقيقة 

صمت على السائق الفرنسي البالغ ٢٢ عاما.
أول  يخوض  والذي  عاما،   ٢١ البالغ  موناكو  إمارة  ابن  وانطلق 
موسم له مع الفريق اإليطالي، من املركز األول على حلبة سبا-

فرانكورشان، وعبر خط النهاية في املركز ذاته، متقدما بطل 
وزميل  هاميلتون،  لويس  البريطاني  مرسيدس  سائق  العالم 
األخير الفنلندي فالتيري بوتاس، بينما اكتفى السائق الثاني 
لفيراري، األملاني سيباستيان فيتل، باملركز الرابع بعد انطالقه 

ثانيا، علما بأنه عانى خالل السباق من مشاكل في اإلطارات.
للعام  األولى  الفئة  سباقات  في  يشارك  الذي  لوكلير  ومنح 

فيراري  ساوبر)،  فريق  من  اإليطالي  الفريق  الى  (انضم  الثاني 
فوز  منذ  واألول  العالم،  بطولة  في  املوسم  هذا  األول  الفوز 
الواليات  جائزة  في  رايكونن  كيمي  الفنلندي  السابق  سائقه 

املتحدة الكبرى في املوسم املاضي  .
للفئة  سباق  في  يتوج  سائق  أصغر  ثالث  لوكلير  أصبح  كما 

األولى، بحسب احصاءات املوقع الرسمي للبطولة.
وقال سائق فيراري عبر جهاز االتصال الداخلي اثر عبوره خط 
النهاية «أول فوز لي في الفورموال واحد يولّد شعورا جيدا، لكن 

من الصعب االحتفال في نهاية أسبوع كهذه».
وأضاف بعد السباق «في الوقت ذاته أحقق ما حلمت به منذ 
أسبوع صعبة جدا  نهاية  أيضا هنا  اختبرنا  لكننا  طفولتي، 

ألننا فقدنا صديقا باألمس» .
مقود  على  طونيو»  بسالم  «ارقد  بعبارة  هوبير  لوكلير  وخص 
تبت عبارة «نسابق من أجل أنطونيو»  سيارته احلمراء، كما كُ
والرقم ١٩ على هيكلها، وهو الذي حمله سائق فريق «بي دبليو 

تي أردِن» الراحل .
خضته  األول  سباقي  معا،  نشأنا  األول  فوزي  «أهديه  أضاف 
بفوزي  كامل  بشكل  أستمتع  أن  ميكنني  «ال  متابعا  معه»، 

األول».
توتو وولف بفوز لوكلير،  النمسوي  ونوه مدير فريق مرسيدس 

النظر  الفورموال واحد متأثرة «ألن علينا  ان كل عائلة  معتبرا 
الى السباق، لكن خسارة شاب حلياته تطغى على كل شيء 
هنا»، مضيفا «علينا أن نتذكره، ولذلك فوز شارل بالسباق هو 

جيد. كانا مقربني كل شيء يحصل لسبب».

أول  املصنف  اإلصابة  حرمت   
ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي 
الدفاع  حملة  مواصلة  من 
الواليات  بطولة  في  لقبه  عن 
املتحدة املفتوحة، آخر البطوالت 
التنس،  في  الكبرى  األربع 
من  االنسحاب  على  وأرغمته 
السويسري  أمام  الرابع  الدور 
بعد  فافرينكا  ستانيسالس 

تأخره مبجموعتني.
وكان ديوكوفيتش املتوج بأربعة 
خمس  آخر  في  كبرى  ألقاب 
عانى  قد  سالم،  غراند  بطوالت 
منذ  االيسر  كتفه  في  ألم  من 
من  وانسحب  البطولة،  بداية 
لقائه ضد فافرينكا األحد عندما 
 ٧-٥  ،٦-٤ بنتيجة  متأخرا  كان 

و٢-١.
وقال الصربي املتوج بـ١٦ لقبا في 
البطوال الكبرى «إنه أمر محبط، 
ا. بالطبع ليست املرة  محبط جدً
العب  بها  يصاب  التي  االولى 
ويخرج من إحدى أكبر البطوالت 

في الرياضة».

منذ  موجودًا  االلم  «كان  وتابع 
أكثر  به  أشعر  أحيانًا  أسابيع، 
جترعت  وقد  أقل،  أخرى  وأحيانًا 
بعض املسكنات للقضاء عليه، 
وقد جنح األمر أحيانًا وفي أحيان 

أخرى ال».
اعطاء  ا  عامً الـ٣٢  ابن  ورفض 
مكتفيًا  االصابة  عن  تفاصيل 
وقلت  انسحبت  «لقد  بالقول 
ليس  االيسر،  الكتف  أنه  لكم 

أن  أريد  ال  ألضيفه.  شيء  لدي 
أحتدث عن إصاباتي، هذا أمر قلته 

في السابق وألتزم به».
بلقب  املتوج  فافرينكا  أما 
فالشينغ ميدوز ٢٠١٦ بتغلبه في 
النهائي على ديوكوفيش، فاعتبر 
التي  الطريقة  ا  أبدً ليست  «إنها 
املباراة،  أن تنهي فيها  ترغب في 
أنا آسف لنوفاك، إنه بطل رائع».

ــتر  ــب مانشس ــل اللق ــدم حام ق
ــيتي عرضا هجوميا بال هوادة  س
ــح من خالله ضيفه  اكتس
برايتون ٤-صفر في املرحلة 
ــدوري  ال ــن  م ــة  الرابع
لكرة  املمتاز  ــزي  اإلنكلي
ــا اكتفى  ــدم، بينم الق
ــتر  مانشس ــه  غرمي
يونايتد بالتعادل ١-١ 
ما  ــاوثمبتون،  س مع 
ــة ثانية  ــه نقط منح

ــي آخر  ثالث مباريات. ولم يواجه فقط ف
ــيب غوراديوال،  ــباني جوس ــيتي بإشراف اإلس س
صعوبة لتحقيق فوزه الثالث (مقابل تعادل) هذا 
املوسم والتصدر بفارق نقطة عن وصيف املوسم 
ــي، معتمدا  ــي بيرنل ــول الذي يلتق ــي ليفرب املاض
ــيرخيو أغويرو صاحب هدفني،  على األرجنتيني س
واجلزائري رياض محرز واإلنكليزي رحيم سترلينغ، 

وخلفهم البلجيكي كيفن دي بروين.
ولم مينح سيتي برايتون أي فرصة اللتقاط أنفاسه 
ــريع منذ  ــا إيقاعها الس ــرض خالله ــي مباراة ف ف
ــجيل  الدقيقة الثانية، حني افتتح دي بروين التس
ــباني دافيد  مبتابعته من داخل املنطقة متريرة اإلس

سيلفا .
ــى ميدان  ــب برايتون ال ــيتي نصف ملع ــول س وحّ

مترين بالنسبة إليه، مع هيمنة طبعتها التمريرات 
ــرز  مح ــني  اجلناح ــن  م ــات  واالختراق ــريعة  الس
ــترلينغ، مهددا مرمى احلارس األسترالي ماثيو  وس
ــرز (١٧)،  ــديدة قوية حمل ــن أكثر من مرة، عبر تس راي

ومحاولة بعيدة املدى لدي بروين (٢١) وغيرها.
ــزز أغويرو التقدم اثر  ــوط األول، ع وقبل نهاية الش
ــرة بالكعب  ــرز بتمري ــريعة بدأها مح محاولة س
ــى األرجنتيني،  ــن الذي حولها عرضية ال لدي بروي
ــدد بقوة كرة  ــا األخير مراوغا، قبل أن يس فتلقفه
ــارة جهود  ــتثناء خس ــباك راين (٤٢).وباس هزت ش
ــبب  ــي إميريك البورت بس ــع الدولي الفرنس املداف
ــلبية  ــيتي أي نقطة س ــجل لس اإلصابة، لم تس
ــوط الثاني،  ــق الـ٤٥. وفي مطلع الش خالل الدقائ
ــه  ــي فرناندينيو بديل البورت، برأس ــد البرازيل أبع
ــار (٥٠) وهي  ــة من البلجيكي ليناردو تروس محاول
في طريقها نحو مرمى احلارس البرازيلي إيدرسون، 
ــيتي  ــاوالت النادرة لبرايتون. واحتاج س في أبرز احمل
ــة مجددا، وهذه  ــق لتعزيز النتيج الى خمس دقائ
ــديدة رائعة من حافة  ــر أغويرو بتس املرة أيضا عب
املنطقة سكنت الزاوية العليا البعيدة ملرمى راين 
ــيلفا مهرجان  ــي برناردو س ــي البرتغال (٥٥)، لينه
ــع في الدقيقة ٧٩ من داخل املنطقة،  األهداف براب
بعد ثوان من دخوله بديال لدافيد سيلفا.الى ذلك، 
ــابق  ــه وجنمه الس ــي بقيادة مدرب ــل تشلس فش
ــى ضيفه  ــوز عل ــق الف ــي حتقي ــارد ف ــك المب فران
ــيفيلد يونايتد، اذ فرّط بتقدمه ٢-صفر بهدفي  ش
ــوط األول (١٩ و٤٣)، وتعادل  ــام في الش تامي أبراه

٢-٢ بهدف لكالوم روبنسون (٤٦) والفرنسي كورت 
زوما (٨٩) خطأ في مرمى فريقه

سولسكاير يتحسر على الفرص
ــاء يونايتد  ــهد اكتف ــاح املرحلة قد ش وكان افتت
بالتعادل مع مضيفه ساوثمبتون، ليحقق النقطة 

الثانية له فقط في آخر ثالث مباريات.
ــياطني احلمر» بقيادة املدرب النروجي  وواصل «الش
ــدار النقاط في مطلع  ــكاير، إه أولي غونار سولس
ــادل اليوم  ــي ٢٠١٩-٢٠٢٠، اذ أضافوا تع ــم ف موس
ــي املرحلة  ــع ولفرهامبتون ١-١ ف ــى تعادلهم م ال
ــتال  ــارتهم في الثالثة أمام كريس ــة، وخس الثاني
ــة نظيفة على  ــد فوز برباعي ــاالس ١-٢، وذلك بع ب
ــأن  ــل النروجي من ش ــى. وقل ــي األول ــي ف تشلس
ــم،  ــة في هذه الفترة من املوس ــج املتواضع النتائ
ــبكة «بي تي» البريطانية «في املباريات  بقوله لش
الثالث التي لم نحقق الفوز فيها، لعبنا أفضل مما 
لعبنا ضد تشلسي. نحن نسيطر ونخلق الفرص 
لكننا لم نكن ناجعني مبا يكفي أمام املرمى للفوز 
ــزاء...  ــا، ركالت ج ــا فرص ــع «أضعن باملباريات».وتاب
ــس األداء». وفي املباراة  ــذا تراجع في النتائج ولي ه
ــتاديوم، بدا املضيف  ــانت ماري س ــى ملعب س عل
ــق األولى، على رغم  ــاوثمبتون أفضل في الدقائ س
ــاع اللعب من  ــس إيق ــن على عك ــد متك أن يونايت
التقدم في الدقيقة العاشرة بهدف لالعبه اجلديد 
ــديدة قوية من داخل  ــزي دانيل جيمس بتس الويل
ــة اجلزاء، بعد اختراق ومراوغة نفذهما على  منطق

اجلهة اليسرى، وأتبعهما بتسديدة قوية.
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ــي لكرة القدم،  أعلن االحتاد الدول
 ،«The Best» ــز  جلوائ ــحني  املرش
ــني، للفوز  ــل ٣ العب ــة أفض وقائم
ــي العالم  ــزة أفضل العب ف بجائ
ــة،  ــت القائم ــام. وضم ــذا الع ه
البرتغالي كريستيانو رونالدو جنم 
ــي ليونيل  ــوس، واألرجنتين يوفنت
ميسي قائد برشلونة، والهولندي 
فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

ــوكا مودريتش العب خط  وكان ل
وسط ريال مدريد، قد توج باجلائزة 
ــد  حص ــا  بينم ــي،  املاض ــام  الع
ــدو  ــتيانو رونال ــي كريس البرتغال
اجلائزة في نسختي ٢٠١٦ و٢٠١٧.

ــني الثالثي  ــيتجدد الصراع ب وس
ــا تفوق فيرجيل  مرة أخرى، بعدم
ــي  ــك على رونالدو وميس فان داي
ــوج بجائزة أفضل  ــرًا، حني ت مؤخ

العب في أوربا لعام ٢٠١٩.

ــزة  ــى جائ ــراع عل ــتعل الص واش
ــم، بني  ــي العال ــة ف ــل العب أفض
ــك  ــز (أوملبي ــي برون ــي لوس الثالث
ــس مورجان (أورالندو  ليون)، وأليك

برايد)، وميجان رابينوي (ريجني).
ــن ملعب  ــرر أن يحتض ــن املُق وم
ــيرو» في مدينة ميالنو  ــان س «س
ــخة  ــا، حفل توزيع النس بإيطالي
 ٢٣ ــوم  ي ــزة،  اجلائ ــن  م ــة  الرابع

سبتمبر/أيلول احلالي .
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ــية  سياس ــاط  أوس ــت  تداول
إقليم كردستان  واقتصادية في 
- العراق طوال اليومني املاضيني 
أنباء عن مسعى عراقي – إيراني 
- لبناني، برعاية روسية، لتصدير 
ــات نفط منطقة كركوك  نتج مُ
املتنازع عليها عن طريق سوريا، 
ــذي يربط  ــوب النفط ال ــر أنب عب
ــة مبيناء بانياس  احلقول العراقي
ــي  محافظتَ ــر  عب ــوري،  الس
ــل واألنبار العراقيتني نحو  املوص
ــي  وبالتال ــورية،  الس ــي  األراض
ــوب النفط  ــن أنب ــتغناء ع االس
ــدر  يص ــذي  ال ــتاني»،  «الكردس
ــق ميناء جيهان  النفط عن طري
ــب تقرير نشرته  التركي، بحس

صحيفة االندبندت عربية.
ــوري -  ــوب التصدير الس وكان أنب
العراقي، الذي يربط شبكة حقول 
ــاء بانياس،  ــط العراقية مبين النف
بل شركة «بريتيش  ــس من قِ تأس
ــوم» البريطانية بعد احلرب  بترولي
ــتُعمل  واس ــة،  الثاني ــة  العاملي
تاريخياً، تبعاً  ــة  لفترات متقطع
ــت  ــي ربط ــة الت ــكل العالق لش
ــة  ــية احلاكم ــة السياس األنظم
ــوريا والعراق، لكنه  في كل من س
ــذ أوائل  ــرة طويلة من ــف لفت توق
ــدالع احلرب  ــع ان ــات، م الثمانيني
ــاد إلى  ــة، وع ــة - العراقي اإليراني
ــام ١٩٩٧، مع عودة  ــي ع العمل ف
ــوري  العالقات بني النِظامني الس
ــذاك، لكنها توقفت  ــي آن والعراق
ــذ الغزو األميركي للعراق  متاماً من

عام ٢٠٠٣.
ــور راهناً  ــوب املذك ــاج األنب ويحت
ــتراتيجية، بسبب  إلى صيانة اس
ــوريا  تأثيرات احلرب في كل من س

والعراق على بنيته التحتية.
إشارات أولية

من جهة أخرى، استندت مداوالت 

األوساط السياسية واالقتصادية 
ــوال  ــر ط ــا نُش ــى م ــة إل الكردي
ــائل  ــة في وس املاضي ــابيع  األس
ــية، التي ذهبت إلى  اإلعالم الروس
القول إن روسيا ترعى اجتماعات 
متواصلة بني كل من إيران وسوريا 
ــروع  ــاق على مش ــراق، لالتف والع
ــني هذه  ــترك ب ــتراتيجي مش اس
ــذا األنبوب،  ــوص ه ــدول بخص ال
ــتثمارات  ــى اس ــاج إل ــذي يحت ال
ــارات دوالر،  ــي ٨ ملي درت بحوال قُ

إلعادة تشييده.
ــرف  ــية الط ــدت حساس وتصاع
ــذه األنباء،  ــذ تداول ه الكردي من
ــاً على  ــا كانت قائمة أساس ألنه
إشارات تدل على سعي احلكومة 
ــوى  والق ــة  العراقي ــة  االحتادي
ــة  ــة العراقي ــية املركزي السياس

ــاد جهات تصريف لنفط  إلى إيج
ــتغناء عن  ــوك، متهيداً لالس كرك

أنبوب النفط الكردي.
وكانت احلكومة العراقية توقفت 
عن تصدير نفط كركوك إلى إيران 
ــتجابةً  ــهر تقريباً، اس منذ ٣ أش
ــى  عل ــة  األميركي ــات  للعقوب

األخيرة.
ــة تصدير نفط  ــك فإن عملي كذل
كركوك إلى األردن بدأت فعلياً منذ 
ــوز) املاضي،  ــهر يوليو (مت أواخر ش
ــدودي بني  ــذ طريبيل احل عبر منف
ــاحنة  ــت ٢٠٠ ش ــني، إذ بات الدولت
ــل النفط اخلام من  نقل بري، حتم
حقول كركوك إلى األردن، تطبيقاً 
ــم بني العراق واألردن،  ملذكرة تفاه
وقّعت في فبراير (شباط) املاضي، 
ان بعشرة آالف  وتقضي بتزويد عمّ

ــاً، في مقابل  برميل نفطي يومي
ــة  ــى الطاق ــداد عل ــول بغ حص

الكهربائية املصدرة من األردن.
تزامن ذلك مع العقد االستراتيجي 
ــط  النف ــركة  ــه ش ــذي وقعت ال
ــية العمالقة «روسنفت»  الروس
ــة اللبنانية لتخزين  مع احلكوم
ــغيل  وتش ــي  اللبنان ــط  النف
ــة طرابلس،  ــآته في منطق منش
على مدار السنوات الـ٢٠ املقبلة، 
ــذه االتفاقية  ــط ه ــة رب وإمكاني
ــعى  ــية مبا تس اللبنانية - الروس
ــه من خالل  ــكو إلى تطبيق موس
تصدير النفط العراقي عبر ميناء 
بانياس، الذي ال يبعد عن طرابلس 
اللبنانية بأكثر من ١٠٠ كيلومتر.

مساعٍ متفاوتة
ــون امللفات  ــار مراقبون يتابع وأش
ــتان  االقتصادية في إقليم كردس
ــروع يجمع بني  ــذا املش إلى أن ه
ــعى  مصالح دول عدة، فإيران تس
ــر النفطي بني  ــى أن يجهز املم إل
ــح بديالً  ــراق، ليصب ــوريا والع س
ــي حال  ــت ف ــي أي وق ــباً ف مناس
ــكرية  العس ــوال  األح ــرت  تعك

ــر هرمز  ــي منطقة مم ــة ف واألمني
ــن مواصلة  ــي، لتتمكن م النفط

تصدير نفطها عبر ذلك اخلط.
ــى وضع أداة  ــعى إيران إل كما تس
ــة رافعة  ــون مبثاب ــوريا تك بيد س
ــى  ــد عل ــه، إذ يعتم ــة ل اقتصادي
ــكل  بش ــة  اإليراني ــاعدات  املس

متعاظم.
ــغيل  ــيا أن إعادة تش وتعتبر روس
ــيعود عليهما  ــوب س األنب ــذا  ه
ــا  فبنفوذه ــة،  صافي ــاح  بأرب
ــزءاً من هذا األنبوب،  وامتالكها ج
ــزء وافر  ــتكون حتكمت بج إمنا س
من صادرات الشرق األوسط نحو 
ــتولت  ــدول األوربية، بعدما اس ال
ر إنتاج  ــدّ ــوب الذي يص على األنب
ــراق عبر  ــتان - الع ــم كردس إقلي

ميناء جيهان التُركي.
صعوبات

ال يتوقع املراقبون أن يكون تنفيذ 
ــهالً، إذ ثمة صعوبات  املشروع س
ــية  ــتية وسياس ولوجيس مالية 
ــالل العامني  ــد تعيق تنفيذه خ ق
ــل تقدير، وفقما  ــني على أق املقبل
أوميد  ــردي  الك ــث  الباح ــح  أوض

سامان.
ــتثمار األولي لهذا  ــاج االس ويحت

ــدوالرات،  ــى مليارات ال األنبوب إل
ــن حكومات  ــو مبلغ لن تتمك وه
ــوريا من توفيره  إيران، والعراق وس

ــز املالي  ــي ظل العج ــرة، ف مباش
ــف ميزانياتها، خصوصاً  الذي يل
ــر  ــروع غي ــذا املش ــدات ه أن عائ
مضمونة، وقد يستغرق استرجاع 
ــروع  ــي هذا املش ــتثمر ف ــا اُس م

سنوات.
تلك االستثمارات املالية، فيما لو 
ــي بيئة غير  ــتكون ف حدثت، فس
ــنيّ الباحث  ــاً، مثلما ب ــة متام آمن
ــامان، فخطوط اإلمداد تطول  س
ــر، أغلبها  ــر من ألف كيلومت ألكث
ــت ولم  ــاري التي كان ــي الصح ف
ــة  األهلي ــات  للصراع ــؤرةً  ب ــزل  ت
ــذه  فه ــديدة،  الش ــية  والسياس
ــتراتيجياً  البيئة كانت مركزاً اس

لداعش خالل سنوات.
ــم داعش اإلرهابي  وما يزال تنظي
ــك املناطق،  ــوراً في تل ميلك حض
ــرى هجمات  ــنّ بني فترة وأخ ويش
على املنشآت النفطية، فكيف لو 
كان ثمة خط نفطي ميتد حلوالي 
ــح  ــس مصال ــر، ومي ــف كيلومت أل

الدول واجلهات التي حتاربه.
ــة متأتية  ــة غير اآلمن ــك البيئ تل
ــتقرار  اس ــدم  ع ــن  م ــاس  باألس
ــية في منطقة  األحوال السياس
األنبوب النفطي، وتشوب عالقات 

ــات  تناقض ــة  املتنافس ــات  اجله
شديدة، فباإلضافة إلى احلكومة 
ــام  والنظ ــة  العراقي ــة  االحتادي
ــم  إقلي ــاً  أيض ــد  يوج ــوري،  الس
كردستان - العراق واإلدارة الذاتية 
الكردية في منطقة شرق الفرات، 
ــية والتنظيمية  والقوى السياس
ــذه  ه كل  ــي  ف ــنة  السُ ــرب  للع
ــات تتصارع  ــة. هذه اجله املنطق
ــياً وعسكرياً،  فيما بينها سياس
ــح  يطي أن  ــا  منه ألي  ــن  وميك
ــرف اآلخر، خصوصاً  مبصالح الط
في ظل غياب أي أفق للتوافق في 

املستقبل املنظور .

ــي، البالغ  ــدور ليبرمان السياس كان أفيج
ــل اجلناح اليميني  ا، ميثّ ــن العمر ٦١ عامً م
ــن، كما كان  ــن الزم ــرائيلي عقودًا م اإلس
ــني نتنياهو.  ــوزراء بنيام ــا لرئيس ال حليفً
وهو مهاجر من االحتاد السوفيتي السابق، 
ــه صورة صقر متشدد وقوميٍّ  رسم لنفس

متطرف. 
ــدورة االنتخابية – الثانية  ــن في هذه ال لك
ــهر- أعاد ليبرمان صياغة  ــتة أش خالل س
ــرائيل العلمانية وحصنًا  صورته بطالً إلس
ــرف، أو  ــي املتط ــع األرثوذكس ــد اجملتم ض
ــي عالم  ــيطر ممثلوه ف ــذي س ــدمي، ال احلري
ــية  ــا السياس القضاي ــى  ــة عل السياس
املتعلقة بالدين والدولة فترة طويلة، على 

حد قول جوشوا ميتنيك، في تقرير نشرته 
مجلة «فورين بوليسي».

ــرائيل  ــه، «إس ــع حزب ــذا الوض ــاعد ه س
ــخاص خارج  ــتمالة أش ــي اس ــا»، ف بيتن
ــة التقليدية، املكونة من  دائرته االنتخابي
ــن  ــية، مب ــني بالروس ــرائيليني الناطق اإلس
ــط، وحتى ذوو  في ذلك الناخبون من الوس

امليول اليسارية. 
وإذا ثبتت دقة استطالعات الرأي، سيصبح 
ــع امللوك مبجرد  ــان على األرجح صان ليبرم
ــا يتيح له  ــهر املقبل؛ مب فرز األصوات الش
ــيحصل على  حتديد ما إذا كان نتنياهو س
فترة رئاسة أخرى للوزراء، حسبما يخلُص 

املقال.
ــة وزراء  ــي .. رئاس ــان احلقيق ــدف ليبرم ه

إسرائيل
ــكيل ائتالف  ــال ليبرمان إنه يعارض تش ق
مييني وديني ضيق، وهو النوع الذي يفضله 
ــي املاضي).  ــه ف ــو (وليبرمان نفس نتنياه
ــرة  ــي الفت ــادات ف ــالن االنتق ــادل الرج وتب
ــبتمبر  ــبقت التصويت يوم ١٧ س التي س
(أيلول)، في ما أصبح التنافس األعنف في 
ــض احملللني يعتقدون  االنتخابات. لكن بع

ا هو: أن يكون  ــا يريده ليبرمان حقً أن م
ــاً للوزراء، وأنه اكتشف  ــه رئيس نفس
رِّبه من  ــية ميكن أن تُقَ ــالة سياس رس

هذا الهدف.
ــي»؛  الدين ــراه  اإلك ــد  ض ــن  «نح
ــي فعاليةٍ  ــرًا ف ــان مؤخ ــا ليبرم قاله
ــدٍ من العلمانيني  انتخابيةٍ أمام حش
ــدى ضواحي تل  ــرائيليني، في إح اإلس
ــماح  أبيب. «نحن نؤمن باحلياة، والس

لآلخرين باحلياة».
ــان، الذي  ل ليبرم ــوَّ ــد التقرير حت ويرص
ــر، في أبريل  ــد التصويت األخي بدأ بع
ــام  ــض االنضم ــا رف ــان)، عندم (نيس
ــم األغلبية  ــالف نتنياهو، برغ إلى ائت
ــة واألحزاب  ــة لألحزاب اليميني املريح
ــكواه من أن نتنياهو كان  الدينية. وش
ــزاب احلريدمي  ــا في اخلضوع ألح مبالِغً
ــروع إعفاءات  ــية بشأن مش السياس
ــية  ــالب املدارس الدينية األرثوذكس ط
ــة مثيرة للجدل  ــة، وهي قضي املتطرف
ــدٍ يفرض التجنيد على من يبلغ  في بل

ا.  ١٨ عامً
ــان اجلديد في مايو  ــب نتنياهو حل البرمل رت
ــدة، مفتقرًا  ــار) ودعا إلى انتخابات جدي (أي
ــا من جناح  ــة البرملانية، وخوفً ــى األغلبي إل
ــالف. منذ ذلك  ــكيل ائت ــب آخر في تش نائ
ــف نتنياهو مع  ــد ليبرمان حتال احلني، انتق

ــير إليهم رئيس  أحزاب احلريدمي، الذين يش
ــني».  ــركاء «طبيعي ــم ش ــوزراء بوصفه ال
ــرائيل  ــن أن إس ــات حملته م ــذر إعالن وحت
ــو  ــم نتنياه ــة، وتته ــة ديني ــت دول أصبح
ــيني األرثوذكس  بتقدمي امتيازات للسياس
ــوال على  ــن إنفاق األم ــدالً م ــني، ب املتطرف
ــة  ــل، والبني ــة، والنق ــة االجتماعي الرعاي

التحتية، والرعاية الصحية.
ــى أن اجملالس احلاخامية  ــير التقرير إل ويش
األرثوذكسية في إسرائيل متلي سياستها 
على قطاعات كبيرة من احلياة الشخصية، 
ــالق، والتحول  ــزواج والط ــك ال ــي ذل ــا ف مب
واخلدمات  الغذائية،  ــني  والقوان لليهودية، 
ــودي. هذا  ــبت اليه ــوم الس ــة في ي العام
ــرائيليني،  يثير املرارة لدى العلمانيني اإلس
ــن الناطقني  ــات اآلالف م ــم مئ ــن بينه وم
ــة  ــرف املؤسس ــن ال تعت ــية، الذي بالروس

احلاخامية بأنهم يهود.

استغالل ضعف نتنياهو السياسي
مع أن ليبرمان امتنع عن مهاجمة نتنياهو 
ــاد التي تلوح  ــوص اتهاماته بالفس بخص
في األفق – إذ واجه الوزير السابق هو اآلخر 
ــل بضع  ــروع قب ــب غير مش ــة كس قضي

سنوات- فإنه استغل ضعفه السياسي، 
ــو برملاني ميكنه  ــيدعم أي عض وقال إنه س
ــكيل ائتالف علماني واسع للحكومة  تش
ــق دعوة إلى  ــذا التعلي ــة. وقد عد ه املقبل
ــارض البارز، فضالً  ــزب «أزرق أبيض» املع ح

ــل حزب  ــن داخ ــيني املتمردي ــن السياس ع
ــة نتنياهو، الذين ينتظرون  الليكود، بزعام

أن يخلفوه. 
ــتطالع  لها. إذ توقع اس ــالة أُكُ ــت الرس آت
ــطس  ــي ١٥ أغس ــاة ١٣ ف ــه القن رأي أجرت

ــرائيل أن يحصل حزب ليبرمان  (آب) في إس
ا في البرملان املؤلف من ١٢٠  على ١١ مقعدً
ــة مقاعد فاز بها في  ا، مقابل خمس عضوً
أبريل. وستحصل كتلة نتنياهو اليمينية 
ا، أي  ــدً ــى ٥٦ مقع ــة عل ــزاب الديني واألح
ــغ ٦١.  ــى البال ــد األدن ــر من احل ــل بكثي أق
وستحصل أحزاب يسار الوسط (مبا فيها 
ــن عليها العرب) على  األحزاب التي يهيم

ا. ٥٣ مقعدً
ــابق من  ــون، وهو عضو س ــي أيال ــال دان وق
ــان] يعتمد على  ــان: «[ليبرم ــزب ليبرم ح
ـــ بيبي (لقب  ــاعر املناهضة ل أمرين: املش
ــة للحريدمي..  ــاعر املناهض نتنياهو) واملش

ــاس الرأي العام  ــه قدرة خارقة على قي لدي
ــي أي وقت. هذه هي الطريقة التي ميكنه  ف
ــه بطريقة مبتكرة  ــادة تقدمي نفس بها إع

في كل انتخابات».
ــه  ــان بصفت ــة ليبرم ــو مبهاجم ردّ نتنياه

ــن الفعاليات  ــد العديد م ا»، وعق ــاريًّ «يس
ــني الناطقني  ــور الناخب ــي حض ــارزة ف الب
ــه، اتهم نائب  ــي الوقت ذات ــية. وف بالروس
ــزب التوراة اليهودي  وزير الصحة، زعيم ح
ــان  ليبرم ــان،  ليتزم ــوب  يعق ــد،  املتح

بالتحريض على اليهود املتدينني والتوراة.
عقيدة ليربمان السياسية

ــح اليوم مولدوفا،  وُلِد ليبرمان في ما أصب

ــي،  ــة نتنياهو السياس ــارس بواب وكان ح
ــرائيلي  ــوزراء اإلس ــى رئيس ال ــا تول عندم
ــعينيات. ثم  ــرة في التس ــلطة أول م الس
ــزب  ــيس ح ــود لتأس ــن الليك ــل ع انفص
ا  ــتفيدً بيتنا»، مس ــرائيل  ــتقل، «إس مس

ــة قوامها مليون مهاجر  من دائرة انتخابي
ــات ٢٠١٣،  ــي انتخاب ــية. وف ناطق بالروس
ــرائيل بيتنا»  ــاض حزبا «الليكود» و«إس خ
االنتخابات جنبًا إلى جنب، لكنهما أحرزا 
ــق  نتائج متواضعة، وفي نهاية املطاف ش

. ا منفصالً كل منهما طريقً
ــى أن ليبرمان معروف  ــت املقال إل ويلف
ا  ببعض املواقف املستفزة، مستشهدً
ــنوات باغتيال  ــده قبل بضع س بتهدي
ــاس وقصف مصر.  ــد كبار قادة حم أح
ــالته من  ــادة تركيز رس ــالل إع ومن خ
االنقسام على األراضي الفلسطينية 
احملتلة، إلى الصراع املرير الذي تخوضه 
بالده حول الدين والدولة، يوجه ليبرمان 
ــرائيليني في الوسط  خطابه إلى اإلس
ــي، باإلضافة إلى اجلناح  واليسار السياس

اليميني العلماني.
ــوم  ــر العل ــير، محاض ــل تالش ــول جاي يق
السياسية في اجلامعة العبرية: «ليبرمان 
ــط من  ــار والوس ــى اليس ــر إل ــرب بكثي أق
ــة نتنياهو..  ــركاء الطبيعيني حلكوم الش
ــور األيديولوجي  ــور، غيَّر احمل ــن هذا املنظ م
ــات  ــة االنتخاب ــه معرك ــدور حول ــذي ت ال

اإلسرائيلية».

ا عن وجود  ــفت هذه اخلطوة أيضً كش
ــوف اليمني  ــل في صف تجاهَ ــدعٍ مُ ص
اإلسرائيلي: على الرغم من قوميتهم، 
ــن الناخبني  ــدد كبير م ــارك ع ال يتش
ــة اليهودية،  ــي األصولي ــني ف اليميني
ــي ائتالف  ــزاب ف ــا األح ــي تتبناه الت

نتنياهو .
وبرغم بغضه للفلسطينيني، فإن ليبرمان 
ــة  ــور املتعلق ــة الصق ــارك سياس ال يتش
ــرائيل  باألراضي التي يتبناها صهاينة إس
املتدينني. وعندما بدا وكأن إسرائيل تتجه 
ــطينيني، في  ــالم مع الفلس نحو اتفاق س

منتصف العقد املاضي، أثار ليبرمان جدالً 
ــم حدود  ــادة رس ــالل املطالبة بإع ــن خ م
ــة للتنازل عن املدن العربية  الضفة الغربي
ــطينية، وضم  ــرائيلية إلى دولة فلس اإلس
ــد عكس املوقف  ــتوطنني اليهود. وق املس
ــذوره في االحتاد  ــود إلى ج ــرة عاملية تع نظ

السوفيتي.
ــوفيتي  ــاد الس ــود من االحت ــم اليه معظ
ــبة  ــة. وبالنس ــون للغاي ــابق علماني الس
ا. وحول هذا  ــدًّ ــة مهم ج ــوالء للدول له، ال
ــتاذ العلوم  ــد، أس ــول جوناثان رينهول يق
السياسية في جامعة بار إيالن: «ال يخدم 
احلريدمي في اجليش، لذا فهم ليسوا قوميني 
ــاليب حياة  جيدين- ويريدون التأثير في أس
[املهاجرين].. هو قادم من وسط أوروبا، وأي 
ــم ينظر  ــزء من العال ــخص من هذا اجل ش
ــرب العاملية الثانية.  ــا حدث بعد احل إلى م
وجتربته هي أن العرقيات اخملتلفة ال تتفق».

ليبرمان.. دب روسي أم حرباء إسرائيلية؟
ــة ليبرمان  ــزءًا من حمل ــراء أن ج ــرى اخلب ي
ــوال  ــو، ط نتنياه ــع  ــن م باإلِحَ ــة  مدفوع
ــنوات التي أدى فيها دور الرجل الثاني  الس
ــرائيلي. ويقول  ــوزراء اإلس ــس ال خلف رئي
ــات  ــز سياس ــر مرك ــاكس، مدي ــان س نات
ــط في معهد بروكنجز: إن  ــرق األوس الش
ــيد سياسة حافة الهاوية  ليبرمان هو س
ــل نتنياهو  ــتمتع بجع ــية، ويس السياس
يتعرّق.. إنه الشخص املتفرِّد في السياسة 
ــم  ــي خض ــر ف ــذي يزده ــرائيلية، ال اإلس
الفوضى السياسية، وهو خير من يتالعب 
ــني بعضهما ضد بعض».لكن  بكال الطرف
ــني يعتقدون أن ليبرمان  العديد من املراقب
ــارك  ميكن أن يلني في نهاية املطاف، ويش
ــس املتطرفني؛ إذا  ــع األرثوذك في حتالف م
ــه ذلك من هدفه املتمثل في أن يصبح  قرَّب
ــبب ذلك أنه بعيد عن  ــا للوزراء. وس رئيسً
الدين،  ــال  لرج املناهضة  ــات  األيديولوجي
ــابقون.  ــالء واخلبراء الس ــول الزم ــا يق كم
ا ملنصب  ــحً ففي العام املاضي، دعم مرش
ــددون  ــة القدس يدعمه املتش ــس بلدي رئي
ــح علماني.  ــيون، بدالً من مرش األرثوذكس
ــنوات، شارك في احلكومات اليمينية  ولس
إلى جانب األحزاب األرثوذكسية املتطرفة.
ــه  ــع أن ــد اجلمي ــان) أن يعتق ــد (ليبرم «يري
ــن الكثير من  ــي، لك ــف مثل دب روس عني
ــاء، إنه يعول  ــون إنه مثل حرب الناس يقول
ــرة، وما يزال  ــور القصي ــى ذاكرة اجلمه عل
ا للغاية. أي شيء معه ممكن»، كما  غامضً

رِّع السابق . يقول أيالون، املُشَ
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مايو (أيار) ودعا إُّـ انتخابات جديدة 

مفتقرا إُّـ األغلبية الربِّـانية
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قوات برية
ــالح دبابات  ــا البرية، يأتي س ــي قواته وف
امليركافا احملصنة في مقدمتها، إذ متتلك 

إسرائيل ٢٧٦٠ دبابة مقابل ٢٧٦ للبنان.
ــالح املدفعية الثقيلة فلدى لبنان  أما س
١٢ أما إسرائيل فتمتلك ٦٥٠، كما متتلك 
تل أبيب نحو ١٥٠ من راجمات الصواريخ 
ــات "القبة  ــة إلى منص ــة، إضاف املتحرك

احلديدة".
ــا كبيرا في حجم  ــا يظهر املوقع فرق كم
ــا  ــاع، فبينم للدف ــودة  املرص ــات  امليزاني
ــص لبنان لذلك نحو ١٫٧ مليار دوالر،  خص
جند أن ميزانية الدفاع في إسرائيل تقترب 

من ٢٠ مليار دوالر.
ــوات  ــم الق ــق بحج ــا يتعل ــى فيم وحت
العسكرية، جند أن عدد اجلنود النظاميني 
ــو ٧٥ ألف جندي،  يصل في لبنان إلى نح
ــدد مبن  ــرائيل يتجاوز الع ــي إس ــا ف بينم

فيهم جنود االحتياط ٦٠٠ ألف.
وفي مجال القوة البحرية متتلك إسرائيل 
غواصات وطرادات بحرية وأسطوال بحريا 

متكامال.
وال يغيب عن الذهن أن إسرائيل تعتبر من 
ــالحا نوويا رغم عدم  الدول التي متتلك س

إفصاحها عن حجم هذه القوة.
ــرائيل  ــي اجململ -وفق التقرير- حتتل إس وف
ــم في  ــتوى العال ــى مس ــب ١٧ عل الترتي
القوة العسكرية اإلجمالية، بينما يحتل 

لبنان املركز ١١٨.
ــي تهديداته  ــزب اهللا اللبنان كما وضع ح
ــذ األحد مع  ــرائيل موضع التنفي ضد إس
ــرائيلية  ــكرية إس إعالنه تدمير آلية عس
ــدود لبنان  ــرب ح ــة أفيفيم ق ــي منطق ف
اجلنوبية، فيما أعلنت إسرائيل الرد بإطالق 
النار، ما أثار اخملاوف من تصعيد خطير بني 
ــبوع من  ــي املنطقة، بعد أس ــني ف الطرف
ــقوط  ــد، على خلفية س ــر املتصاع التوت
ــل احلزب في  ــيرتني في معق طائرتني مس
ــة لبيروت، ومقتل اثنني  الضاحية اجلنوبي

من عناصره إثر غارة في سوريا.
وأعلن حزب اهللا عن تدمير آلية عسكرية 
ــم قرب  ــة أفيفي ــي منطق ــرائيلية ف إس
ــبوع على  احلدود اجلنوبية للبنان، بعد أس
ــن هجوم بطائرتني  اتهامه إلسرائيل بش
ــروت وقتل  ــي معقله قرب بي ــيرتني ف مس
اثنني من عناصره في غارة في سوريا، وفق 

ما نقلت قناة املنار التابعة له.
وقال حزب اهللا في بيان إنه "عند الساعة 
ــد ظهر األحد  ــة و١٥ دقيقة من بع الرابع
ــبتمبر) ٢٠١٩ قامت  ــول (س ــخ ١ أيل بتاري
مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر 
ــرائيلية  ــكرية إس ظاهر بتدمير آلية عس
ــق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من  عند طري

فيها".
ــد انتهاء  ــرائيلي األح وأعلن اجليش اإلس
ــزب اهللا على  ــع ح ــار م ــالق الن ــادل إط تب
ــع لبنان بدون وقوع إصابات  طول احلدود م
ــمه  ــدث باس ــال املتح ــه. وق ــي صفوف ف
ــان كونريكوس للصحفيني "احلدث  جوناث
التكتيكي بالقرب من أفيفيم والذي متثل 
في تبادل إطالق النار انتهى على األرجح"، 
ــعاف  إس ــيارة  س ــة  إصاب ــى  إل ــيرا  مش

عسكرية جراء ما حصل.
ــابق  ــرائيلي في بيان س وقال اجليش اإلس
ــن الصواريخ املضادة للدبابات  إن "عددا م
ــكرية  أطلقت من لبنان باجتاه قاعدة عس
ــرائيلية ومركبات عسكرية". مضيفا  إس

ــوات  ــات" وردت الق ــد الضرب "مت تأكي
ــران على مصدر  ــرائيلية "بالني اإلس
ــوب  اجلن ــي  ف ــداف  وأه ــخ  الصواري

اللبناني".
ــد التقارير األولية عن إطالق النار، دعا  وبع
ــرائيليني الذين  ــكري اإلس ــدث عس متح
ــون على بعد أربعة كيلومترات من  يعيش
ــاء في منازلهم  ــدود مع لبنان إلى البق احل
ــدون مطالبتهم  ــئ اإليواء ب وجتهيز مالج

بالدخول إليها في الوقت احلالي.
وأعلن اجليش اللبناني في بيان أن إسرائيل 
ــة صاروخية"  ــت أكثر من "٤٠ قذيف أطلق
ــان  ــي البي ــال ف ــالد. وق ــوب الب ــى جن عل
ــرائيلي  ــتهدفت قوات اإلحتالل اإلس "اس
ــراس، عيترون ويارون  خراج بلدات مارون ال
ــة صاروخية عنقودية  بأكثر من ٤٠ قذيف
وحارقة، مما أدى إلى إندالع حرائق في أحراج 
ــي تعرضت للقصف، وما يزال  البلدات الت

القصف مستمرا حتى الساعة".
ــياق التصعيد اجلاري، طلب رئيس  وفي س
ــري من  ــعد احلري ــي س ــة اللبنان احلكوم
واشنطن وباريس التدخل. وأجرى احلريري، 
ــرز في  ــي األب ــزب اهللا السياس ــم ح خص
ــه، "اتصالني  ــادر عن ــق بيان ص ــان، وف لبن
هاتفيني بكل من وزير اخلارجية األمريكي 
مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي 
إميانويل بون طالبا تدخل الواليات املتحدة 
ــي مواجهة  ــي ف ــع الدول ــا واجملتم وفرنس

تطور األوضاع على احلدود اجلنوبية".
ــي جنوب  ــدة املؤقتة ف ــوة املتح ــت ق ودع
ــى  ــراف إل ــع األط ــل) جمي ــان (يونيفي لبن

"ضبط النفس" إثر التصعيد.
ــه اللذين  ــم عنصري وأطلق حزب اهللا اس
ــوريا  ــرائيلية في س ــال في الغارة اإلس قت
ــة التي نفذت  ــبوع على اجملموع ــل أس قب

الضربة.
وأفادت الوكالة الوطنية لإلعالم اللبنانية 
الرسمية أن القوات اإلسرائيلية تستهدف 
ــراس، التي تقع على  أطراف بلدة مارون ال
ــة أفيفيم. وبدا  اجلهة املقابلة من منطق
الدخان يتصاعد من منطقة مارون الراس، 
وفق ما نقلت قناة املنار التابعة حلزب اهللا 

في بث مباشر.
وأفادت مقيمة في إحدى القرى القريبة 
دوي  ــماع  س ــن  ع ــراس  ال ــارون  م ــن  م
انفجارات ناجمة عن القصف املدفعي 

اإلسرائيلي.
ــا ردت بإطالق النار  وأعلنت تل أبيب أنه
ــادة للدبابات  ــالق صواريخ مض بعد إط
ــاوف من  ــار اخمل ــا أث ــا، م ــاه أراضيه باجت
تصعيد خطير مع حزب اهللا بعد أسبوع 

من التوتر املتصاعد.
ــددا من  ــان إن "ع ــي بي ــش ف ــال اجلي وق
الصواريخ املضادة للدبابات أطلقت من 
لبنان باجتاه قاعدة عسكرية إسرائيلية 
ــكرية" . وأضاف "مت تأكيد  ومركبات عس
ــرائيلية  اإلس القوات  وردت  ــات".  الضرب
"بالنيران على مصدر الصواريخ وأهداف 

في اجلنوب اللبناني" .
ــد أعلن في  ــرائيلي ق وكان اجليش اإلس
ــادا للدبابات  ــا مض ــة أن صاروخ البداي
ــرائيل اليوم  ــان باجتاه إس أطلق من لبن

ــني تل أبيب  ــديد ب ــد، في ظل توتر ش األح

ــي. مضيفا أنه مت إطالق  وحزب اهللا اللبنان
النار باجتاه التجمع السكاني اإلسرائيلي 
"أفيفيم" دون اإلعالن عن أضرار أو إصابات 

أو تقدمي مزيد من التفاصيل.
ــزب اهللا نعيم  ــب األمني العام حل وكان نائ

قاسم قال في مقابلة "أستبعد أن تكون 
ــواء حرب، األجواء هي أجواء رد  األجواء أج

على اعتداء وكل األمور تقرر في حينه".
ــني العام  ــبوع على تهديد األم ــد أس فبع
ــراهللا،  ــن نص ــيد حس ــزب اهللا" الس لـ"ح
ــن هجوم  ــرائيل، بش ــرد على قيام اس بال
ــى ضاحية بيروت  ــيرتني عل بطائرتني مس
اجلنوبية لكن اجليش اإلسرائيلي سرعان 
ــقوط قتلى أو جرحى، وقال في  ما نفى س
بيان: "لقد رد جيش الدفاع على العملية 
ــتهداف اخللية  التي نفذها حزب اهللا باس
ــخ املضادة للدروع،  التي أطلقت الصواري
ــو ١٠٠ قذيفة  ــالق نح ــى إط ــة إل باإلضاف
ــادر النيران في جنوب  مدفعية باجتاه مص

لبنان".

ــوزراء  ال ــس  رئي ــر  واعتب
ــو، في مؤمتر  ــرائيلي بنيامني نتنياه اإلس
ــرائيل  ــدس، أن "إس ــة الق ــي مبدين صحف
ــل على احلدود مع  ــتحدد التحرك املقب س

لبنان وفقاً لتطور األحداث".
واستدعت التطورات األمنية في اجلنوب، 
ــة  ــس احلكوم ــن رئي ــريعة م ــة س متابع
ــعد احلريري فأجرى اتصالني  اللبنانية س
هاتفيني بكل من وزير اخلارجية األميركية 
مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي 
ــات  ــل الوالي ــا تدخ ــون، طالب ــل ب إميانوي
ــع  واجملتم ــا  وفرنس ــة  األميركي ــدة  املتح
ــور االوضاع على  ــي في مواجهة تط الدول

احلدود اجلنوبية .
ــس  برئي ــاال  اتص ــري  احلري ــرى  اج ــا  كم
اجلمهورية ميشال عون ووضعه في أجواء 
ــاالت الدولية العاجلة التي أجراها،  االتص
ــش العماد جوزيف  كما إتصل بقائد اجلي
ــراءات التي  ــى اإلج ــع منه عل ــون واطل ع

يتخذها اجليش.
كذلك اجرى احلريري اتصاال برئيس البرملان 
ــواء االتصاالت  ــه في أج ــه بري ووضع نبي

العربية والدولية التي قام بها.
ــاال هاتفيا من  ــاء تلقى احلريري اتص ومس
ــامح شكري، مت  وزير اخلارجية املصرية س
ــورات على  ــاور في آخر التط ــه التش خالل

احلدود اجلنوبية .
ــاة" أن الرئيس ماكرون أجرى  وعلمت "احلي
ــؤولني األميركيني وبرئيس  اتصاالت باملس
ــار  ــي إط ــو ف ــرائيلي نتنياه ــوزراء اإلس ال
ــى اجلبهة  ــل التهدئة عل ــن أج ــه م حترك
ــر االتصال  ــك إث ــة، وذل ــة اللبناني اجلنوبي
ــاري  ــري بكبير مستش ــذي أجراه احلري ال
السفير  الفرنسي  الرئيس 
ــه  إلطالع ــون،  ب ــل  إمانوي
على التطورات العسكرية 
ــل باريس  ــه تدخ ــب إلي ــة والطل اجلنوبي
ــتباك الذي  ــد االش ــدم تصعي ــان ع لضم

حصل.
ــات ضبط  ــى درج ــاذ أقص ــا: إلتخ فرنس

النفس

ــية أنها  والحقا أعلنت اخلارجية الفرنس
"تتابع بحذر تبادل إطالق النار على جانبي 
ــط األزرق" . ودعت "كل طرف إلى اتخاذ  اخل
ــط النفس والعمل من  أقصى درجات ضب
أجل حل سريع للتوترات احلالية". ولفتت 
ــف اتصاالتها في املنطقة  إلى أنها "تكث
ــداث ٢٥ آب  ــذ أح ــد من ــب التصعي لتجن
ــس  ــى أن الرئي ــارت إل ــطس)". وأش (أغس
الفرنسي إميانويل ماكرون اجتمع برئيس 
ــو  نتنياه ــني  بنيام ــرائيلي  اإلس ــوزراء  ال
والرئيس اإليراني حسن روحاني في األيام 
املاضية. وأكدت انها على تواصل دائم مع 

كل األطراف اللبنانية".
ــى أن  ــية عل ــة الفرنس ــددت اخلارجي وش
ــة جهودها في هذا  ــا تنوي مواصل "فرنس
االجتاه وتدعو اجلميع إلى حتمل مسؤولية 

العودة السريعة إلى الهدوء.
ــرائيل  ــة: ندعم إس ــة األميركي اخلارجي

بالدفاع عن نفسها
ــة فقالت:  ــة األميركي ــا وزارة اخلارجي أم
ــا بالدفاع  ــي حقه ــرائيل ف ــم إس "ندع
ــزب اهللا" ضبط  ــها، وعلى "ح ــن نفس ع
ــتقرار  ــة التي تهدد اس ــه العدائي أعمال

لبنان وأمنه".
وكان املتحدث باسم اجليش اإلسرائيلي 
ــن أن "األعمال  ــان كونريكوس أعل جوناث
ــزب اهللا انتهت  ــة احلالية مع ح القتالي
ــرائيلية  ــوات اإلس ــدو لكن الق فيما يب
ــدر بيانا  ــة تأهب". وأص ــي حال ماتزال ف
ــات على  ــة املواجه ــص فيه حصيل خل
ــاعتني.  ــي لم تتجاوز الس احلدود، والت
وقال: "إنه جرى إطالق عدد من القذائف 
املضادة للدروع باجتاه قاعدة عسكرية 
ــة  منطق ــي  ف ــكرية  عس ــات  ومركب
ــض منها".  ــة بع ــث مت إصاب ــم، حي أفيفي
ــاه  ــرائيلي رد باجت ــش اإلس ــر "أن اجلي وذك
ــاه أهداف في  ــادر النيران وباجت بعض مص
ــرائيلي  جنوب لبنان. وتركز القصف اإلس
ــت جبيل  ــراس وبن ــارون ال ــى قريتي م عل

املتاخمتني للحدود".

الجيش اللبناني
وأعلن اجليش اللبناني في بيان ان "القوات 
ــدات  ــراج بل ــتهدفت خ ــرائيلية اس اإلس
ــرون ويارون بأكثر من ٤٠  مارون الراس، عيت
قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، ما أدى 
إلى إندالع حرائق في احراج البلدات التي 

تعرضت للقصف".
ــرائيلية  ــادت املعلومات أن اآللية اإلس وأف
ــتهدفتها املقاومة، هي من طراز  التي اس
ــع لثمانية جنود، وقد أصيبت  wolf وتتس
ــق ٣ كيلومترات  ــي منطقة تقع في عم ف
ــرائيلي لم  ــدود. وأن القصف اإلس عن احل
ــالث. وقد توقف  ــراج البلدات الث ــد خ يتع
ــم أجواء  ــاء، لتخي ــة مس قرابة السادس

الترقب واحلذر املنطقة احلدودية.
ــدوء .. وما  ــتعادة اله ــل": متت اس "يونيفي

جرى حادث خطير"
ــم  ــمي باس ــى ذلك أصدر الناطق الرس ال
ــول  ــا ح ــي، بيان ــا تيننت ــل" أندري "يونيفي
التطورات، قال فيه: "عند حوالى الساعة 

اخلامسة من مساء (األحد) أبلغ 
ــرائيلي "يونيفيل"  اجليش اإلس
للدبابات  ــادا  ــا مض أن صاروخ
ــدة مارون  ــق من محيط بل أطل
ــوب لبنان، على  ــراس في جن ال
آلية تابعة للجيش اإلسرائيلي 
ــم جنوب  ــة أفيفي ــي منطق ف
ــك،  ــى ذل ــط األزرق. ورداً عل اخل
قام اجليش اإلسرائيلي باطالق 
ــتهدفا  مس ــة  املدفعي ــران  ني

ــوم  ــا الهج ــق منه ــي انطل ــة الت املنطق
الصاروخي" .

أضاف ان "رئيس بعثة "يونيفيل" وقائدها 
ــول بدأ  ــل ك ــتيفانو دي ــواء س ــام الل الع
اتصاالت على الفور مع األطراف، من أجل 

ــتعادة العمل بوقف  ــواء الوضع واس احت
ــذا الوقت عاد  ــال العدائية. وفي ه األعم
ــة وحتافظ "يونيفيل"  الهدوء الى املنطق
ــع القوات  ــى األرض م ــا عل ــى وجوده عل

املسلحة اللبنانية".
ــل كول عبر "عن  ــار تيننتي إلى أن دي وأش
بالغ قلقه من احلادث، وحث األطراف على 
ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ملنع 
ــع"، ناقال عنه قوله: "إن  أي تصعيد الوض
ما جرى حادث خطير ينتهك قرار مجلس 
ــو يهدف بوضوح  ــن الدولي ١٧٠١ وه األم

إلى تقويض االستقرار في املنطقة".
وأضاف دل كول: "نحن بحاجة إلى احلفاظ 
على األمن على طول اخلط األزرق وممارسة 
أقصى درجات ضبط النفس. مت استعادة 
ــة وأكدت لي  ــي املنطق ــام ف ــدوء الع اله

ــتمر مبواصلة وقف  األطرف التزامها املس
األعمال العدائية وفقا للقرار ١٧٠١".

ــم تيننتي البيان بالقول إن "يونيفيل  وخت
ــات  ــع ملعرفة ظروف ومالبس ــع الوض تتاب
ــات أو أضرار  ــي ذلك أي اصاب ــادث، مبا ف احل
ــذا الوقت،  ــة احلادث. وفي ه ــت نتيج وقع
ــا تقارير عن اصابات من أي من  ليس لديه

اجلانبني".
فضل اهللا من مارون الراس: فرحة شعبية 

بإجناز املقاومة

ــاء  الوف ــة  "كتل ــو  عض ــال  ج ــاءً،  ومس
ــن فضل اهللا، في  للمقاومة" النائب حس
ــع تنفيذ  ــة املتاخمة ملوق ــرى احلدودي الق

ــارون الراس،  ــدة م ــا من بل ــة. وحيّ العملي
ــة "مجاهدي  ــى األراضي احملتل املطلة عل
ــالمية، الذين نفذوا عملية  املقاومة اإلس
ــة". وقال: "قرانا ممتلئة عزة وكرامة  بطولي
ــا، كانوا على قدر  ــا، ألن مقاومين وعنفوان

ــيادة  ــؤولية الوطنية، للدفاع عن س املس
بلدهم وكرامته".

ــتقرار  ــن االس ــة م ــاك حال ــد أن "هن وأك
باملقاومة،  ــي  االهال ــة  لثق ــة،  والطمأنين
ــق من  ــا حتق ــعبية، مل ــة ش ــاك فرح وهن
ــاهده من حضور  إجناز"، معتبرا أن "ما نش
ــعورهم باألمان، في  لألهالي، هو دليل ش
ــعب واملقاومة،  ظل معادلة اجليش والش
ــان ليس بلدا  ــوم، أن لبن ــدو يدرك الي والع
ــداء من دون  ــتطيع االعت ــتباحا، يس مس
ــتقر  ــع مس ــال: ""الوض ــب". وق رد مناس
ــاس املقيمون  ــة، والن ــرى احلدودي ــي الق ف
ــاطهم كاملعتاد،  ــهرون وميارسون نش يس

قرب احلدود".

لبنــان  مــع  قلوبنــا  قرقــاش: 
واللبنانيني

ــؤون  ــر الدولة للش ــي املواقف قال وزي وف
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــة ف اخلارجي
ــا مع لبنان  ــور قرقاش: "قلوبن ــدة أن املتح

واللبنانيني

الى ذلك كشفت وسائل إعالم إسرائيلية 
أن اجليش اإلسرائيلي قام بفبركة عملية 
ــكريني إسرائيليني بعد  إجالء جرحى عس
ــي لعربة  ــزب اهللا" اللبنان ــتهداف "ح اس
ــع أفيفيم  ــط موق ــي محي ــكرية ف عس

اإلسرائيلي.
وأشار موقع " Times of israel" اإلسرائيلي 
ــرائيلي  ــى أن عملية إجالء اجليش اإلس إل
جلرحاه باملروحية كان عملية متويه وخداع 

تهدف إليهام حزب اهللا بنجاح قصفه.

ــرائيلي أن هذه ليست  واعتبر املوقع اإلس
ــتخدم فيها اجليش  ــرة األولى التي يس امل
ــى ما يبدو  ــرائيلي تكتيكا يعود عل اإلس

ــية، خالل أحدث جولة من  للحرب النفس
التصعيد مع "حزب اهللا".

كما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية هبطت 
ــتطاعت الصحيفة  وأجلت جنديني واس

تصويرهما وبانت آثار الدماء عليهم.
ــفى  ونقلت الصحيفة عن ممثل املستش
ــود: "مت فحص اجلنود  ــذي نقل إليه اجلن ال
ــعافات األولية  وبعد ذلك  في قسم اإلس

خرجوا دون عالج".
ــرائيلي التعليق على  ورفض اجليش اإلس
سؤال " بشأن اجلرحى والقتلى من العملية 
ــتهدفت اجليش اإلسرائيلي على  التي اس

احلدود اللبنانية اإلسرائيلية. 
ــى جانبي  ــدوء احلذر عل ــذا وقد عاد اله ه
احلدود بني إسرائيل ولبنان بعد قيام "حزب 
اهللا" اللبناني باستهداف عربة عسكرية 
إسرائيلية قرب موقع أفيفيم العسكري، 
واستدعى ذلك ردا مدفعيا إسرائيليا على 

قرية لبنانية حدودية دون وقوع إصابات.
ــرة" اللبنانية، امس  ــرت وكالة "النش وذك
ــكرية  ــا، أن القوات العس ــني صباح االثن
ــيا  ــرائيلية أطلقت منطادا جتسس اإلس
ــة العاصي في  ــل منطق ــكريا مقاب عس
ــة احلدودية مع  ــدة ميس اجلبل اللبناني بل

إسرائيل.
ــب على  ــذر والترق ــزاء من احل ــود أج وتس
ــرائيلية بدأت يوم  ــة اإلس احلدود اللبناني
ــرائيلي  ــالن اجليش اإلس ــد إع ــد، بع األح
إيقاف عملياته وضرباته العسكرية ضد 
ــدوره اقتصر  ــزب اهللا" اللبناني الذي ب "ح
ــتهداف للعربة اإلسرائيلية في  على اس

موقع أفيفيم العسكري.
ــس  ام ــرائيلية  ــف اإلس ــت الصح وحتدث
ــش  اجلي ــب  تأه ــتمرار  اس ــن  ع ــني،  االثن
ــرائيلي على حدود لبنان رغم الهدوء  اإلس
ــد يقدم  ــن "مفاجأة" ق ــبا م ــذر، حتس احل

عليها "حزب اهللا".
ــي صحيفة  ــكري ف ــر احمللل العس واعتب

"يديعوت أحرونوت" أليكس فيشمان، 
ــي إقناع اجلمهور  ــه "إذا جنح نصر اهللا ف أن
ــكريا"  ــجل "إجنازا عس ــي بأنه س اللبنان
ــرائيلي، فعلى  بإصابة موقع اجليش اإلس

األرجح سينتهي األمر.
ــا اجليش  ــام به ــي ق ــة" الت ــن "اخلدع وع
ــة  مبروحي ــود  جن ــل  بنق ــرائيلي،  اإلس
ــام" في  ــفى "رمب ــكرية إلى مستش عس
ــمان  حيفا على أنهم مصابون، قال فيش
ــزب اهللا" اختار  ــة احتماالن: إما أن "ح "ثم
عمدا هذه األهداف مع علمه أنه لن يكون 
هناك أي مصابني لدى اجليش اإلسرائيلي، 
ــاون، أو أنه علم  ــرائيلي تع ــش اإلس واجلي

بهذا الفخ".
بدوره،كتب احمللل العسكري في "هآرتس" 
ــدو األمور  ــه "كما تب ــل، أن ــوس هرئي عام
ــذه نهاية جولة  ــه من اجلائز أن ه اآلن، فإن
العنف احلالية، رغم أن اجليش اإلسرائيلي 
سيضطر إلى احلفاظ على مستوى تأهب 
ــع على طول احلدود لعدة أيام مقبلة  مرتف
ــل التأكد من أن "حزب  على األقل، من أج

اهللا" ال يعدّ له مفاجأة أخرى".
ــادل ما زال  ــل أن "الردع املتب ــاف هرئي وأض
مؤثرا. وإذا جاء رد آخر من جانب "حزب اهللا"، 
ــرا على أن إسرائيل  ــيكون مؤش فهذا س

استعجلت في االحتفال بالنجاح".
أما احمللل العسكري في "يسرائيل هيوم" 
يوءاف ليمور، فقال إن احتمال شن "حزب 
ــا، وتابع أنه  ــا آخر ما زال قائم اهللا" هجوم
ــى مقتل  ــرده عل ــزب تذرع ب ــم أن احل "رغ
ــوريا األسبوع املاضي،  عنصرين له في س
ــاس  ــام باألس ــى االنتق ــعى إل ــه س لكن
ــة الصواريخ في  ــني دق لضرب جهاز حتس

الضاحية".
وأضاف أن "هذا التحدي االستراتيجي، لم 
تتم إزالته باألمس. و"حزب اهللا" سيبحث 
ــرى للتزود بكميات كبيرة من  عن طرق أخ
ــرائيل  الصواريخ الدقيقة. واألرجح أن إس
ستطالب في املستقبل القريب مبواجهة 
هذا التحدي مرة أخرى، رغم علمها بأنها 

تقترب بذلك من حرب واسعة".

/ القسم السياسي

الحريري طلب تدخال 
أمريكيا فرنسيا لوقف 
التصعيد جنوبا وماكرون 
تدخل لدى نتنياهو 
وواشنطن ألجل التهدئة

هذا ما يملكه لبنان في مواجهة القوة العسكرية اإلسرائيلية
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ــرائيل بطائرتني  ــكرية تابعة جليش االحتالل، ردا على هجوم نفذته إس ــرائيلية على خلفية إعالن حزب اهللا تدمير آلية عس ــد احلالي على اجلبهة اللبنانية اإلس ــي التصعي يأت
ــيي للحزب.وسبق ذلك غارات إسرائيلية على عدة مواقع في العراق وسوريا تابعة  ــیّرتین مفخختني األحد املاضي على ضاحية بيروت اجلنوبية املعروفة بأنها معقل رئيس مس
ملن وصفتهم تل أبيب بأذرع إیران في املنطقة.نرصد في هذا التقرير القدرات العسكرية للجمهورية اللبنانية في مقابل قوة اجليش اإلسرائيلي، كما أوردها موقع غلوبال فاير 

ــع -التي نقدمها في هذا التقرير أرقاما  ــنفرد لها تقريرا خاصا.وتظهر بيانات املوق ــلحة التي ميتلكها حزب اهللا التي س ــاور، دون إدخال عناصر القوة واألس ب
مجردة- تباينا كبيرا في ميزان القوة لصالح إسرائيل، التي تعتمد على أسطول جوي فائق القدرات. ويضم األسطول اجلوي اإلسرائيلي املكون من نحو ٥٩٥ 

طائرة حربية، مقاتالت الشبح املتطورة جدا إضافة إلى املروحيات الهجومية، بينما تقتصر القوة اجلوية اللبنانية على ٦٣ طائرة.
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ماكرون

نتنياهو

ترامب
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ــا راوٍ ذاتي  ــرد افتتحه لن هذا الس
ــف  ــي الري ــه ف ــا ذكريات ــرد لن يس
ــام مطلع  ــى راوٍ ع ــب إل ــم ينقل ث
ــاود ذلك  ــه ليع ــو املؤلف نفس ه
ــي بالظهور مرة أخرى  الراوي الذات
ليذكرنا بوجوده كأمنا املؤلف يريد 
القول بأنني هنا اروي ذكرياتي في 

الريف.
ــالة  ــل أكثر من رس ــة حتم والرواي
ــم  ــف ول ــفها املؤل ــة كش موجه
ــر تأويل  ــرة تنتظ ــا مضم يجعله
ــكل  بش ــاءت  ج ــل  ب ــي  املتلق
ــن  م ــا  قضاي ــرح  تط ــي  موضوع
الريفي  ــا  صميم اجملتمع خصوص
ــف بفترة زمنية   ــا املؤل وإن حصره
ــخ العراق املعاصر  محددة من تاري
ــا الزالت تتواتر حلاضرنا هذا  اال أنه
ــن حدود  ــى ابعد م ــددت إل ــل ومت ب
ــكل عام  اجملتمعات الريفية، فبش
ــرأة في اجملتمع..  هو يطرح واقع امل
ــة  الكادح ــة  الطبق ــني  ب ــوة  اله
ــادات  ــلطة.. الع ــة املتس والطبق
ــن أصل  ــة ال ع ــد املتوارث والتقالي
ــي.. اإلميان  ــوروث أخالق ــي أو م دين
ــة واالجنرار وراء ما هو غيبي  باخلراف
ومزعوم. لكن ما ركز عليه املؤلف 
ــا هو ما طرحه  وبنى ثيمته عليه
ــزواج املنقطع  ــالة ال من رؤيا ملس
والشكل الذي عرضه لهذا النوع 
ــارئ  الق ــتوقف  يس ــزواج  ال ــن  م
ــكاره  أف ــب  ترتي ــد  ــه يعي ويجعل
ــبر غور  خصوصا وان املؤلف قد س
اجلانب اآلخر لتداعيات هذا العمل 
ــذه حليمة الزوجة  على املرأة، فه
ــذي توفي في  ــالح ال ــابة للف الش

ــيخ مرهج السلمان  مضيف الش
ــذي تأمتر القرية وتخضع إلرادته،  ال
ــن طريق  ــيخ ع ــتدرجها الش يس
ــفر إلى  ــركاله (أبو مزهر) للس س
ايران بحجة زيارة املشهد املقدس 
ــا  عليه ــرض  يع ــا  عنده ــاك  هن

ــد  ــا عق ــد عليه ــيخ ان يعق الش
ــلوبه   باس ــع  فتقتن ــت  مؤق زواج 
ــا جديدا لم  ــل عامل ــق لتدخ وتواف
ــي قريتها حيث  ــه من قبل ف تألف
ــة الرغبات والعيش  الرعاية وتلبي
ــيخ جتاهها  الرغيد من جانب الش
ــا من احلضيض إلى النعيم  ينقله
ــات التي  ــباع الرغب ــذذ وإش والتل
داخلها  كانت محبوسه مكبوتة 
لتعيش في وهم حب الشيخ لها 
ــتحالة مفارقته عنها لكنه  واس
بانتهاء  ــي  ــع ينته ــم منقط نعي
مدة العقد بينهما لتستفيق عن 
ــر عليها العودة اليه وتنكر  واقع م
ــن بينه  ــا كان لم تك ــيخ له الش
ــودة وإمنا كانت  وبينها كل تلك امل
من جانبه مجرد قضاء وقت يتمتع 
ــه يعيش حلظاته ثم ليعود كل  في

شيء إلى ما كان عليه.

ــا بعد  ــى واقعه ــب عل ــا تنقل إنه
ــى القرية ثم فرارها إلى  عودتها إل
ــا املطاف  ــي به ــة لينته العاصم
ــدى املالهي  ــل هناك في اح للعم
البغاء  ــارس  الرجال ومت ــتدرج  تس
ــال.  امل ــم  جيوبه ــن  م ــتدر  لتس
ــد بجلوها  ــا فق ــل قريته ــا أه أم
وباركوا زيارتها املشاهد املقدسة  
ــة  صاحب ــة  محضي ــا  وجعلوه
ــفي وتبارك خصوصا  كرامات تش
بعدما شاهدوا صمتها والتزامها 
دارها تؤدي الفرائض وتعتزل الناس 
ــن تلك  ــا فجأة لتك ــم اختفؤه ث
ــة للتعبد  ــم على الغيب داللة له
ــا مزارا  ــار بيته ــم ص ــزال ث واالعت
بعدما أحاطت به بعض الكرامات 

جاءت بطريق املصادفة ال غير.
ــم يكن خروجا  ــيخ ل ان فعل الش

ــق منظور  ــرع بل جاء وف عن الش
ــالمي عمل بشروطه ولم  فقه إس
ــم ما آلت  ــه على الرغ يخالف في
ــالب امرأة  ــن انق ــه م ــه نتيجت إلي
ــن فعل  ــي، لك ــى بغ ــتورة إل مس
ــركال ذلك الشاب  (مزهر) ابن الس
ــل الذي اعتدى على  الطائش املدل
ــا بالرغم  ــالح وفعل معه زوجة ف
ــذا  ــه ه ــانها لعمل ــن استحس م
ــن مرة اال  ــه اكثر م ــا ل ومطاوعته
ــه ومالحقته لها في دارها  ان متادي
جرها للفرار من القرية مع زوجها 
بعدما فشلت في اخذ الطالق منه 
وبعد اتهام أهل القرية له باجلنون 
ــروب معها من القرية  أقنعته لله
ــة، جند في  ــراف العاصم ــو اط نح
ــة ان حالها افضل من حال  النهاي
ــمها إلى  ــي بدلت اس حليمة الت

ــميرة وامتهنت البغاء، فعذبة  س
ــادت للقرية  ــك الفالح ع زوجة ذل
ــا لتتزوج  ــا له ــر زوجه ــد هج بع
ــي ذلك  ــة حياتها ف ــش بقي وتعي
ــوم, قائمة على خدمته  املزار املزع

مع زوجها اجلديد.
ــة من قبل  ــي مقارنه صارخ إذن ه
ــل مباح  ــد يكون لفع ــف فق املؤل
ومشروع من األثر البالغ والنتيجة 
الغير محمودة منه عن فعل محرم 
غير مشروع مبعنى انه يريد منا ان 
ــى الفعل بحد ذاته بل  ال نقف عل
ــد، إلى حيث األثر  ان ننظر إلى ابع

املترتب واملآل الذي سيؤول إليه.
ــات مفتوحة  ــف ال يضع نهاي املؤل
ــل ينهيها  ــخصيات الرواية ب لش
ــا  كأمن ــة  مؤمل ــة  صادم ــات  نهاي
ــداث اخملالفة  ــول ان األح ــد الق يري
ــا ان تندثر  ــة يجب عليه للطبيع

وميحى أثرها السيئ..
ــخصية الشابة التي  إال تلك الش
ــتعمار وأجبرته على  قاومت االس
ــم قارعت  ــة ومن ث ــادرة القري مغ
أنظمة احلكم لينتهي به املطاف 
ــجن لكن بعد ثورة الرابع  في الس
ــر من متوز يفرج عن السجناء  عش
اال ابن حليمة ذلك الشاب املقاوم 
ــم يعثر له على أثر، داللة على ان  ل
ــخصية املناضل ما هي اال روح  ش
ــات ناكرة  ــد في األزم ــة تول منبثق
ــعى ملنصب بل ال جتد  للذات ال تس
لها ذكرا بعدما حتقق الهدف الذي 

ناضلت ألجله.
ــت الرواية في نهاياتها  لقد حقق
ــا املؤلف في  ــي ذكره ــة الت الرؤي

مقدمته حني قال (اغرس بصمتك 
ــالة  ــل املتلقي وبلغ الرس في عق
ــى  ــوف لن ينس ــي تبغي فس الت

الرواية مبضي السنني).
ــة الرواية بصمة  ــم ففي نهاي نع
ــس  ــي نف ــف ف ــه املؤل ــر ترك وأث
ــل أحداثها تتردد في  املتلقي جتع
ــوار مقتضبا..  ذاكرته وان كان احل
ــرف  ينج ــف  املؤل زال  ال  ــي  فبرأي
ــلوب  ــه الروائية نحو أس بكتابات
ــه وأجاد  ــرع في ــذي ب ــة ال القص
ــرد القصصي  ــا زالت آثار الس فم
ــرد لكن ما  ــي منت الس طاغية ف
ان يبدأ حوار حتى يتسارع إيقاع 
احلواري  املؤلف  ــلوب  الرواية فأس
ــي آتون احلدث  رائع جدا جتعلك ف
ــال حوارية  ــتخدم جم ــو يس فه
ــة  ــن البهرج ــدة ع ــة بعي مكثف
ــاس  ــرى انغم ــي ن ــة الت اللفظي
العراقيني فيها.  ــني  الروائي اغلب 
ــب  انه يختار اللفظة التي تناس
ــخصية الناطقة بها  ثقافة الش

ولو مأل املؤلف. 
ــوار  لزادنا جماال  ــه بهذا احل روايت
ــا  واطالع ــة  معرف ــا  زادن ــا  مثلم
باملواضيع التي يطرحها في رواية 

(حتت سنابل القمح).
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قراءة / احمد عبد الحسني

   كتب موسى الهاشمي روايته الثانية (تحت سنابل القمح) من واقع الريف الذي انحدر منه، ومن مجمل إنجازه الروائي لعشر 
سبقتها وعلى مدى ثمانية عشر عاما من اإلبداع، وعندما يكتب عن الريف فانه يسلك البساطة َّـ السرد، الوضوح واِّـباشرة َّـ 
إيصال ما يود إيصاله للمتلقي مبتعدا عن األسلوب اِّـرموز الذي يحمل رسائل مشفرة تنفتح على اكثر من معنى وفقا الستجابات 
اِّـتلقي كما َّـ بقية رواياته، وإن غلب طابع السرد َّـ هذه الرواية على الحوار وخصوصا َّـ فصولها األوُّـ التي جاءت عكس ما 
طرحه اِّـؤلف من رؤية نقدية صدر بها مقدمة روايته ناصحا من يكتب ان يبتعد عن السرد اِّـطول اِّـتخم الذي يبعث على اِّـلل َّـ 

نفس القارئ ويجعله ينقطع عن إتمام قراءتها..

جالل حسن

البينة الجديدة /
 قحطان جاسم جواد

ــاول املرواتي  ــة غريبة  تن في موضوع
ــو  ــل، وه ــن املوص ــد م ــار احم د. عم
ــي كلية  ــي ف ــتاذ جامعي تدريس اس
التربية قسم اللغة العربية جامعة 
احلمدانية، تناول قضية العزف واالداء 
امللتزم لقصائد شعرية نثرية بشرط 
ــي  ــرة ف ــة قصي ــى قص ــر عل ان تتوف
حكايتها.. أي السرد احلكائي بالنوتة 
ــوبة التي تعزز املنت  املوسيقية احملس
ــد  جتريبي ينبغي  ــردي . وهو جه الس
التوقف عنده , وتأمله ملياً ودراسته 
بدقة , فال حياة لالبداع من دون جتريب 
. وهذه التجربة الميكن ان يخوضها اال 
من كان مبدعاً جسوراً محمالً بثقل 
ــذا ماتوفر لالكادميي  معرفي هائل وه
ــاعر واملوسيقى د. عمار احمد .  والش
ــذي كان ضيفاً على املركز الثقافي  ال
ــويفات وبرعاية وزارة  ــي مدينة الش ف
ــبة تكرمي  ــة ملناس ــة اللبناني الثقاف
ــقر.ورافق  الفنانة املعروفة نضال اش
ــوري سامر  املرواني فرقة الفنان الس
ــوير حضرا ملبيا  أحمد في ضهور ش
ــعادة  ــة س دعوة خاصة من مؤسس

ــقر  االش ــعدت  س ــد  وق ــة.  الثقافي
ــعدني ان  ــأة وقالت يس بهذه املفاج
ــاء في حفل  ــعره غن ينثر املرواتي ش
ــعب العراق  ــي فطوبى له ولش تكرمي
ــك لبنان الدولي  ــتغل بن البطل. واس
ــة وجود املرواتي في بيروت ووجه  فرص
ــية في  ــوة خاصة إلقامة أمس له دع
ــية  ــت األمس ــا) تبن ــة (صوف منطق
للبنك  ــة  التابع ــة  الثقافي ــة  اللجن
برئاسة الدكتور جهاد صعب وكرمته 

ــدوره في  ــان واعتراف ب ــهادة عرف بش
ــي العراق  ــالم ف ــام اإلبداع والس إعم

والعالم.وقال في احدى احلوناته:
ــدو  ــك  يب ــا رأيت ــاذا  كلم ــا اهللا.. مل ي

وجهك 
وكأنه قد توضأ بضوء 

ــرف  ــك وات ــل بأغفاءت ــف اهللا اللي احت
ــامتك. ومن  ــاح بابتس ــواء الصب اض

ميثل هنائي انا
ــامى  اطوف بني الزينة.. والترف واتس

باللذة 
الساحرة بني االغفاءة واالبتسامة 

ــي  ف ــه  طريقت ــن  ع ــي  املروات ــال  وق
ــال حلنية  ــة:- لي اعم ــة االدبي الكتاب
ــة (قصائد  ــوص قصيرة منتخب لنص
نثر)  اسميتها أحلونات واالحلونة على 
وزن اقصوصة حلن قصير جدا.. فضال 
ــماعيات  ــدد من الس ــن تأليفي لع ع
واملقطوعات املوسيقية . اكتب السرد 
ــة وفضائي االظبي  ــي اخلاص بطريقت
ــمي  ــميته (املَرواة) ومنه جاء اس اس
ــو نقابة الفنانني  ــي معا وعض وصفت
العراقيني بصفة ملحن.. وعضو احتاد 
ــراق بصفة  ــاب في الع ــاء والكت االدب
ــن فقرته  ــه م ــد انتهائئ (مرواتي).بع
حياه الشاعر اللبنا ني لكبير الياس 
ــات  قصيرة قال فيها:-  خليل في ابي
ــر ... وتكرَّمنا  نا اجلس عْ (يادكتور ...قْطَ
ــر ....  ــودك حتى حلّقْ مثل النس بوج
ــةْ عودَكيا امير الزجل).  طيّرني بريش
ــة قدمتها  ــي:- االحلون ــف املروات واض
ــعى  غير مرة في العراق وخارجه. واس
ــال رسالة الى  من خالل ذلك الى ارس
ــان اينما  ــال لالنس ــم هي اجلم العال

يكون.. بالكلمة والنغم.

متابعة / البينة الجديدة
ــياحة  ــة والس ــر الثقاف ــة وزي برعاي
ــار الدكتور عبد االمير احلمداني  واآلث
ــوم  ي ــي  العراق ــف  املتح ــن  احتض
ــدى بغداد  ــبت املاضي فريق ص الس
ــف، لرؤية  ــاب املتح ــوا في رح وجتول
حضارة بالد الرافدين والتعرف عليها 
ــاء لبناء  ــرب وزرع روح االنتم ــن ق ع
ــى الهوية احلضارية  جيل يتكئ عل
ــامة اجلميلة  للوطن وكانت االبتس
على وجوه االطفال ومت توزيع الهدايا 
ــال الفرحة  ــراق إلدخ ــى ايتام الع ال
والبهجة الى قلوبهم وبحضور مدير 
عام املتحف العراقي الدكتورة اميرة 
ــم  عيدان الذهب، ورافقهم من قس
االرشاد التربوي املرشدة اآلثارية نوار 
عالء الدين وقدمت لهم الشروحات 
ــب التأريخية لبالد  الوافية عن احلق
ــب الزمني  ــب التعاق الرافدين حس

ــن هذه الزيارة  للحضارة ، وحدثنا ع
ــدى بغداد  ــرف العام لفريق ص املش
ــم الكناني قائالً: ان هذه  وليد جاس
ــترك  ــارة باالتفاق والتعاون املش الزي
ــد  ــة ولق ــا ووزارة الثقاف ــع فريقن م
ــوم ان ندخل الفرحة  ــتطعنا الي اس
ــريحة من االيتام  والسعادة على ش
ــف العراقي الطالعهم  ــارة املتح بزي
ــم حضارة بالد  ــى تاريخنا ومعال عل
املعلومات  ــيخ هذه  وترس الرافدين، 
ــذه  ه ــن  م ــل  وجلع ــم  اذهانه ــي  ف
الشريحة نافعني للمجتمع والزيارة 
ــام  ــا لاليت ــا ملموس ــت طابع حقق
لكونهم اطلعوا على معالم وتاريخ 
ــة لنا في  ــارة ثاني ــراق وهناك زي الع
ــة الزيارة  ــة، وفي نهاي ــام القادم االي
ــوزارة الثقافة  ــكره ل قدم الفريق ش
ــن  حلس ــي  العراق ــف  املتح والدارة 

الضيافة واالستقبال.

١

أنتِ في خريف يبتسم

وأنا في خريف يشطر الغابة الى ذكرى وشتاء

لكنكِ األكثر سعادة بجمع أوراق الشجر

وأنا دليل الغواية باقتناء الفراشات

٢

ال تعطيني الناي

لست بعازف

أنتِ مغنية بالغة العذوبة

وأنا املستمع للصداح في الربض األخير

كأنني باب خذلته الريح

وأصفر به صوت نحول الناي 

فصار ثقوبا من صدى.

٣

ليست كل غيمة ماطرة

ولكن كل عني دامعة

هكذا قلت للغمام، أنت ال مطر

ولكن أول الغيث بسمة

نزتْ من العني وقالت أنا قبلة

أيهما نصدق ونحن بال دليل؟

٤

أنا هكذا

غريب على الطريق

وأنتِ كذلك

نخدع أنفسنا مبكان ليس لنا

ثم ننتظر اشفاق الزمن.

على ذكريات لن تصل

٥

ال تخذليني

لكن

ملاذا حتدقني في رمدي؟

عيوني أتعبها السراب

وجفاك أوصلني الى أردأ حال!
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قصيدة 

بغداد/ البينة الجديدة
ــث رفعت عبد  ــة التأبني الباح قدم جللس
ــاركة مجموعة من األدباء من  الرزاق ومبش
ــع  ــاعر الراحل وجمهور واس اصدقاء الش
من محبيه. عبد الرزاق بدأ حديثه بالترحم 
ــة  ــار الى:- تأجيل جلس على الفقيد واش
ــماوي املزمع اقامتها  ــاعر ناظم الس الش
ــنقيم تأبينا  ــابقا وس ــبما اعلنا س حس
ــاعر ابراهيم اخلياط.  ــا الفقيد الش لعزيزن
واضاف في نفس يوم احلادث املروع اتصلت 
ــه في املدى  ــرنا ل ــه هاتفيا وقلت له نش ب
ــاعر ناظم السماوي ضمن  مقاال عن الش
ملحق «عراقيون». ودعوته حلضور اجللسة 

ــن احلضور  ــذر ع ــه اعت ــة لكن ــوم اجلمع ي
ــرة بواجب يخص  ــي مدينة عق ــوده ف لوج
ــا فوجئنا بعد  ــاك. لكنن ــاء هن ــاد االدب احت
ــذي ادمى قلوبنا  ــاعات باخلبر املفجع ال س
ــه واصدقائه. وكان خبرا  وقلوب كل احبائ
مفجعا للجميع، الذين يعرفونه والذين ال 
ــر باخالقه وادبه  ــان كبي يعرفونه ألنه انس
ــاعر  ــة الش وعلمه. وبدال من اقامة جلس
ــد اعتذار  ــرر، وبع ــو مق ــماوي كما ه الس
ــاط ارتأينا  ــبب حادث اخلي ــماوي بس الس
ــك تكون املدى  ــة تأبني للخياط. وبذل اقام
ــراق تؤبن  ــي الع ــة ف ــة ثقافي اول مؤسس
ــا على  ــبق ان كان ضيف ــذي س ــاط. ال اخلي

نشاطاتنا املستمرة آخرها قبل اسبوعني 
ــن احد الكتب. اخلياط لم اره  حني حتدث ع
ــامة ال تفارقه  حزينا يوما بل كانت االبتس
ــيء. عندما اجنز  ــدا. كان امينا في كل ش اب
ــالته للماجستير في االعالم من كلية  رس
االعالم، طلب مني بعض الوثائق التي تهم 
ــكر على ذلك. كان  ــالته ووجه لي الش رس
ــه البحثية  ــا في كل خطوات ــاط امين اخلي
ــوف  بالوق ــور  احلض ــب  وطال ــة.  والعملي
ــى روح املرحوم.من جهته  دقيقة حداد عل
ــي مداخلته  ــادق اجلمل ف ــال الروائي ص ق
ــانا مثاليا  ــل:- كان الفقيد انس عن الراح
ــه في يوم  ــى الكلمة. واتذكر ان بكل معن

االنتخابات الحتاد االدباء قبل االخيرة، احد 
االدباء اعترض على اعالن االسماء حسب 
ــم في حرف  ــة الن ابراهي ــرف االبجدي االح
ــيكون اسمه قبل اسماء اآلخرين  الف وس
ــا يحصل  ــة كم ــون بالقرع ــب ان تك فطل
ــتطاع  ــع ذلك اس ــة الدنبلة. وم ــي لعب ف
ــع ويفوز باعلى  ــح اجلمي اخلياط ان يكتس
االصوات في االنتخابات. اما الدكتور جناح 
ــاعرا  ــال:- ابراهيم اخلياط كان ش كبة فق
ــانا لطيفا  ــال ونقابيا ناجحا وانس ومناض
ــكل  ــالق. كان يحب عمله وبش دمث االخ
ــكل وال ميل كخلية النحل. وكان  دؤوب ال ي

مركزه مهما لالحتاد.
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ــامل  يصعب الكتابة عن عظيم مثل الفنان الش
ــه أحد األعالم الكبيرة التي  «منير مراد» ليس ألن
ــس حقها، وإن يبقى برغم  تعمد اإلعالم ان يطم
د الي  ــك التعمّ ــيا، وبقي ذل حضوره الفني منس
ــاه كل دارس لتاريخ املوسيقى،  يومنا هذا.. وينس
يعبره، وكأنه منبوذ برغم فضله الكبير والعظيم 
ــيقار القدير  على جميع فناني عصره، ذلك املوس
استطاع ان يقدم فنانني كبارا ويرفع من شأنهم 
ــم حافظ» والقديرة  ــم العظيم «عبد احللي ابرزه
ــار. كان  ــن النجوم الكب ــرات م ــادية» والعش «ش
ــطورة، إذ كان يجيد أكثر من  ــبه باالس الرجل اش
أربع لغات حية إجادة تامة (االنكليزية، الفرنسية، 
ــاز»  ــيقى «اجل ــة). درس موس ــة، وااليطالي األملاني
ــم درس االخراج  ــبابه في امريكا، ث في مطلع ش
ــاعد مخرج  ــا، وعمل مس ــرحي في ايطالي املس
ــا، ومن اجلدير ذكر انه كان  في أكثر من ٣٥٠ فليم
ــاركوا في أفالم  ــم الفنانني الذين ش يدرب معظ
ــتعراضات على الرقص االيقاعي، خصوصا  االس
ــروز الصغيرة»،  ــف»، والفنانة «في ــة عاك «نعيم
ــني للفنان  ــني ابرز املنافس ــا كان يعد من ب وايض
ــى آلة العود، ويقال  ــد األطرش» في عزفه عل «فري
ــا كانت تلك اآللة طيّعة بني يديه وكأنها آلة  كأمن
ــراد» أكثر من ٧٠  ــار غربية.. وللفنان «منير م جيت
ــادية.. اكثر من ٤٠ أغنية لعبد احلليم  أغنية لش
حافظ، وله العشرات من احلوارات الغنائية قدمها 
ــجلة  ــه العديد من الفنانني، وتوزع اعماله مس ل
في أفالم عمل فيها مع أشهر اخملرجني.. منير مراد 
ــخصية الفنان  ــقا لش صاحب نكتة وكان عاش
ــا مثاال ليقدمها  «محمد عبد الوهاب»، واتخذه
ــرح كحلقات فكاهية اسماها  تقليدا على املس
ــزا، ولكن رمبا  ــاف».. كان فنانا متمي ــدش ش «مح
ــادات، لم  ــال الرئيس الس ــه مع اغتي ــن وفات تزام
ــل الناس تلتفت لذكره رغم مكانته كفنان  يجع
ــقيق الفنانة «ليلى مراد»، ولم  قدير. برغم انه ش
ــل مكانته عنها.. أن لم جتاوزها كثيرا.. أعجب  تق
ــي أعمال كثيرة  ــور، برغم خلوده ف ــن ذلك العب م
ــالج» في فليم «ابي فوق  وكبيرة مثل «قاضي الب
ــة» في فليم  ــة «حاجة غريب ــجرة»، وحواري الش
«معبودة اجلماهير»..انها محاولة للتذكير بعلم 
ــطورة قدم إبداعا ملحوظا وبارزا  عربي كبير واس

في كل عمل شارك فيه.

Öaäfl@7‰fl
Ôé‰Ωa@äôbßa

 

فنارات

محمد األحمد

الرواية تحمل أكثر من رسالة 
موجهة كشفها اِّـؤلف ولم 
يجعلها مضمرة تنتظر 
تأويل اِّـتلقي بل جاءت 
بشكل موضوعي تطرح 
قضايا من صميم اِّـجتمع

موسى الهاشمي 



مؤسسة رؤيا للثقافة المعاصرة تقيم معرض (الكراسي) لفنان الكاريكاتير خضير الحميري
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ــعة   ــاعة التاس ــام الس ــرض في مت ــح املع افتت
ــن الرواد  ــور من اجلمهور وم ــط حض صباحاً وس
ــن اإلعالميني  ــارع املتنبي وعدد م ــن لش والزائري
ــت معروضاته  ــني وقد نال ــني والفنان والصحفي
ــور  ــي باحلض ــن حظ ــم م ــاء معظ ــاب وثن إعج
ــرة وبدقة  ــت وثالثني لوحة معب ــاهدة لس واملش
ــي) في وقتنا احلاضر مما أعطى  حلكايات (الكراس
للمتلقي دور رسام الكاريكاتير في نقل الصورة 
ــا  ــي يختاره ــة الت ــاخرة املهذب ــه الس بطريقت
ــن الكاريكاتير بدون أن يخدش  الفنان امللتزم بف
ــات مفهوم هذا  ــيء لآلخر وتلك من مقدم ويس
ــرب في طريقة  ــن الصحفي الذي يعتبر األق الف
ــلبيات املوجودة  ــخرية للس ــاول النقد والس تن
ــي اجملتمعات كافة وتكاد تكون كلمات الفنان  ف

ــي هذا اجملال  ــهرة ف ــر احلميري) األكثر ش (خضي
واملعروف بطريقة اختيار املواضيع ذات األهمية. 
ــخصي   ــارة الى أنه أقام معرضه الش وجتدر االش
ــة اإلدارة  ــاً بكلي ــاً جامعي ــني كان طالب األول ح
ــود بعد مرور (٤٠) عاما  واالقتصاد عام ١٩٧٩ ليع
ــي الذي يقول  ــخصي الثان ليقيم معرضه الش
ــي: الكرسي من أشهر قطع  عن معرض الكراس
ــي حياتنا،  ــتخداماً ف ــاث وأكثرها ألفة واس األث
ــف واملطعم  ــى والرصي ــي املقه ــو موجود ف فه
ــرة والعيادة  ــة والدائ ــخ والصالة واملدرس واملطب
ــتقبال وقاعة املغادرة وقاعة  والوزارة وقاعة االس
ــة االنتظار، غير  ــان، وقاعة االمتحان، وقاع البرمل
ــع  ــوهَ) رمزيا على نطاق واس أنه اُختصرَ (ورمبا شُ
ــوذ! وقد كان  ــلطة والهيمنة والنف ــة الس بدالل

ــي حاضراً في مخيال الفنان التشكيلي  الكرس
ألسباب جمالية وفلسفية عديدة، ويُعد كرسي 
(فان كوخ) األشهر بني الكراسي املرسومة، كما 
يُعد الكرسي ذو الرجل املكسورة أمام مبنى األمم 
املتحدة في جنيف (لدانيال بيرست) األشهر بني 
ــي املنحوتة، ودخل الكرسي في أعمال  الكراس
ــي  ــني اآلخرين كبطل رئيس ــن الفنان ــد م العدي
ــارس، كما كان  ــة كومب ــل الفني أو بصف للعم
حاضرا في األعمال األدبية أيضا (قصص وأشعار 
ــة أو االجتماعية أو  ــرحيات) بداللته الرمزي ومس
السياسية، ممدوحا مرة ومهجوا عشرات املرات.
ــن حجارة كبيرة  ــي تاريخيا م وقد تطور الكرس
طاب ألحد أجدادنا األقدمني اجللوس عليها بعد 
ــطبة) من  ــي ركبتيه، الى (مس ــعر بألم ف أن ش
الطني أو احلجر صنعها وطورها الحقا الى (دكة) 
ــي بأربعة قوائم بال ذراعني وال  ثم (تخت) فكرس
ــان واتكأ على  ــرة نبتت له ذرع ــند، وبعد فت مس
ــند عريض، ثم آلت األمور أخيرا الى كرسي  مس
لِك ويدور وميشي و.. يطير أحيانا!.. بهذه  يهتز ويُدَ
ــيء للزائر  ــة والتي تفي كل ش ــات الرائع الكلم
ــن الصحفي الراقي.. ويضيف  واملتلقي لهذا الف
ــكل القائمني على هذه  ــكراً ل احلميري قائالً: ش
ــا للثقافة  ــة رؤي ــن مؤسس ــة م ــادرة الكرمي املب

املعاصرة التي احتضنت معرضي الكاريكاتيري 
الشخصي الثاني في دكانه رؤيا (شارع املتنبي)..
ــت لنا وقفة مع هذا  ــاعات العرض كان وخالل س
ــلوب املتبع  الفنان الكبير وهو يتحدث عن األس
ــم  في فن الكاريكاتير ويقول احلميري: فن الرس
ــد يتعرض  ــائك وق ــو طريق ش ــري ه الكاريكاتي

الرسام لبعض املضايقات 
ــن والقصد منه وأهدافه  ممن ال يفهمون هذا الف
ــام أن يكون ملتزماً  ولكن بذات الوقت على الرس
ــر مع محور اللوحة  بعيداً عن االحتكاك املباش
ــارة للوجوه  ــمح له ذكر االسماء أو االش وال يس
ــاخرة بل  املقصودة من خالل النقد والصورة الس
تكون االشارة بالرمزية ألن الهدف هو التصحيح 
ــت  ــالً:  عمل ــاف قائ ــودة. وأض ــلبيات املوج للس
الكثير من اللوحات التي تقدر بـ(٢٠) الف لوحة 
ــاركاتي في  ــى مدى أربعني عاما وغالبية مش عل
ــتركة ومعارضي الشخصية االول  معارض مش
ــت  ــي) ٢٠١٩.. عش ــو (الكراس ــي ه ١٩٧٩ والثان
ــر من احملطات ومررت بها واحلمد هللا كثيرة  الكثي
هي الصحف واجملالت التي نشرت رسوماتي ولي 

مشاركات محلية  ودولية في بلغاريا واملكسيك 
وبلجيكا واليابان ومصر ومصر واملغرب، ورسمت 
العديد من الزوايا الكاريكاتيرية منها (لو..روتني 
التعقيدي. شعيط ومعيط.. مسامير..شاهدت.. 
ــة إن.. كاري كاتير.. قريباً  ــنارة.. بيه قرصة.. الس
ــاهمت مع  ــة.. هالوين.. وكذلك س ــن السياس م
ــار.. زاوية  ــامني في زوايا هي (املنش زمالئي الرس
حادة.. مشهد وخمسة عيون.. واحد يرفع. واحد 
يكبس.. ومن اجلوائز التي حصل عليها امليدالية 
ــاد الكاريكاتير الذي أقامته  التقديرية من أوملبي
ــام ١٩٨٦  ــة) ع ــروي هللا الياباني ــدة (هللا يومي جري
ــتفتاء  ــام كاريكاتير عام ١٩٩٢ باس وأفضل رس
نقابة الصحفيني العراقيني وكذلك االفضل في 

٢٠٠٠ /٢٠٠١ من النقابة ذاتها.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

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

@lbü@Ò7j◊@Òâbvy@Âfl@�bÓ±âbm@Ôçäÿ€a@âÏ�m
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افتتحت مؤسسة رؤيا للثقافة املعاصرة، في أول نشاط لها، موسمها الثاني للمعارض والنشاطات الفنية 
ــرمي وفي معرضه  ــري لتقدمه الى جمهورنا الك ــام الكاريكاتير خضير احلمي ــاً للفنان رس ــت معرض إذ أقام
الشخصي الثاني املعنون (الكراسي) الذي ضم (٣٦) لوحة علقت على جدران دكانه (رؤيا) الواقع في شارع 
ــرض قدم (احلميري) للجمهور  ــة املصادف ٣٠ /آب / ٢٠١٩ ومن خالل هذا املع ــط بغداد يوم اجلمع املتنبي وس

فكرته املستوحاة من (الكرسي) ليفضح به السلوك البشري األناني واملمارسات غير اإلنسانية واألشد غرابة في 
اجتاهاتها وغاياتها املغروسة بالقساوة الباردة..

متابعة / البينة اجلديدة
ــل  التواص ــع  مواق رواد  ــداول  ت
فيديو جديد  ــع  االجتماعي مقط
ــد  بولن ــة  حليم ــتا  للفاشينيس
ــا الصيفية، واثارت  خالل عطلته
خالله ضجة كبيرة، متهمني اياها 
ــل جديدة  ــام بعملية جتمي بالقي
ــتعرضت  واس مؤخرتها.  ــخ  وبنف
بولند مفاتنها من خالل مشيتها 
ــي  ــع الت ــركات الدل ــرة وح املثي
ــى القيام بها خالل  عمدت عل
التقاط الفيديو، ما اثار جدالً 
الذين  واسعاً بني متابعيها 
ــة وانتقدوا  ــوا بكثاف تفاعل
ــار  اظه ــى  عل ــا  اصراره
ــة،  ــداث ضج ــا واح مفاتنه
ــعار «خالف تعرف».  حتت ش
ويأتي هذا املقطع الغريب بعد 
ــا بوثيقة  ــة التي اثارته الضج
ــرت تتهمها باحلصول على  انتش
ــر كويتي  ــة عامة من بليوني وكال
ــات  ــن عالم م ــر  الكثي ــرك  ت ــا  م
االستفهام حول طبيعة عالقتها 
به، رغم اقدام الرجل املعني على 

نفي االمر بشكل نهائي.
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البينة الجديدة / رافد كريم
ــك مولودة  ــروة احلائ ــكيلية  م ــة التش الفنان
ــي:  ــوى.. التحصيل الدراس في محافظة نين
ــون جميلة وخريجة اكادميية الفنون  دبلوم فن
ــم  ــو: ”الرس ــة..  كما قال بابلو بيكاس اجلميل
ــة املذكرات،  ــة أخرى لكتاب ــوى طريق ليس س
ــى  ــمس إل ــون الش ــامني يحول ــض الرس فبع
بقعة صفراء، والبعض اآلخر يحولون البقعة 
ــا في العراق  ــمس“. ونحن هن الصفراء إلى ش
ــس الفنون، لرمبا ظن البعض  لدينا مناذج تعك

أنها انطوت وجتلت في التالشي..

ــة  عراقية  تهوى أناملها بالتغني في  مروة   مبدع
مزيج بلون من أحاسيس إبداعية،  إنسانة بسيطة 
ــق الطبيعة  متفائلة،  حتب الفنون بأنواعها، تعش
ــذ طفولتها  ــرة..  من ــفر واملغام ــات والس واحليوان
ــة قوية ومتينة  ــم عالق كانت عالقتها بفن الرس
ــا  التي أعطاها  ــن وصفها فهي هواية لديه ال ميك
ــزءا من  ــي قلبها اصبحت ج ــا ف ــا اهللا. غرزه اياه
ــتطيع االستغناء عنها النها هي  جسدها.. ال تس
التي تشعرها بالسعادة عندما  متارسها وجتعلها 
ــي عالم اخليال عالم  ــة الراحة وتأخذها  ف   في قم
ــور اجلميلة. ــوان الزاهية والص ــيء باالل جميل مل
ــم  بااللوان  وأبدعت بالرسم خليالي  عشقت الرس
ــاركات محلية واقليمية  السريالي  ولها عدة مش

ومعارض شخصية وجوائز وشهادات شكر وتقدير 
ــي عضوة في نقابة  ــات ابداع والدروع.. فه ومدالي
ــني، عضوة في جمعية الفنانني، عضوة في  الفنان

جمعية كهرمانة، عضوة في رابطة املبدعني.
• لديها ٨ معارض شخصية 

ــبة املؤمتر األول  ــخصي األول مبناس ــرض الش - املع
ــي فندق  ــرجون ف ــة على قاعة س ــرأة العراقي للم

نينوى بعنوان (االمل) اجلزء األول.
ــم العالقات  ــخصي الثاني في قس - املعرض الش
ــوان (االمل) اجلزء  ــالم في جامعة املوصل بعن واإلع

الثاني.
ــى قاعة املنتدى  ــخصي الثالث عل - املعرض الش
ــل بعنوان (العراق  ــي واألدبي بجامعة املوص العلم

اجلريح).
ــخصي الرابع في قاعة املتحف في  - املعرض الش

جامعة املوصل (العراق السجني).
- املعرض الشخصي اخلامس أربيل في بارك كلري 

شاندر بعنوان (العراق الصابر).
ــادس على قاعة البيت  ــخصي الس - املعرض الش

الثقافي نينوى بعنوان (خطوة).
ــخصي السابع في العاصمة بغداد  - املعرض الش
ــت لهيب  ــوان حت ــيد األل ــه (اناش ــي وزارة الثقاف ف

النار).
ــبة  ــخصي الثامن في بابل مبناس ــرض الش - املع
ــاد آذار بعنوان (األنقاض تنهض من حتت الرماد  أعي

من جديد).

@Ö˝i@Âfl@Ú«Üjfl@
›ïÏΩa@Âfl@ÚÓ”aä«@Ú«Üjfl@Ò7ç@NN@Ÿˆbßa@ÒÎäfl@@ÚÓ‹Óÿín€a

البينة اجلديدة / يعرب الرعد
تصوير/ مصطفى عبدالكرمي

برعاية وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور عبداألمير 
احلمداني، عقدت دائرة السينما واملسرح/ جلنة الدراسات 
ــعة حول ( آفاق املسرح العراقي في  والبحوث ندوة موس
ــاء يوم اخلميس املاضي ٢٩ آب ٢٠١٩  املناطق احملررة) مس
في صالة املسرح الوطني. استهلت الندوة بقراءة سورة 
ــاد األدباء في العراق  ــى روح األمني العام إلحت الفاحتة عل
ــاعر املرحوم إبراهيم اخلياط، وبعدها طرح  الكاتب والش

ــاركون أوراقهم البحثية اخملتلفة، فمثل محافظة  املش
ــدي الذي  ــرحي عكاب حم ــب واخملرج املس ــار الكات االنب
ــاركات  ــرحية واملش ــروض املس ــع الع ــتعرض جمي اس
ــح املراحل  ــذي أوض ــة ٢٠١٩، وال ــام ٢٠٠٣ ولغاي ــذ ع من
ــيما التحديات  ــرح األنباري س ــالث التي مر بها املس الث
والصعوبات التي واجهها، وقد أكد حمدي إننا لم نيأس 
ــلم خالل هذه املراحل، وهي مرحلة ما قبل  ولم نستس
ــش ومرحلة أثناء داعش ومرحلة ما بعد داعش، وبني  داع
ــة األول للفترة من ٢٢ /  ــدي إقامة»مهرجان الفلوج حم

ــع احملافظات العراقية».  ــاركة جمي ٩ لغاية  ٢٥/ ٩ ومبش
ــي الفنون عن  ــي ف ــرحي والتدريس فيما بني اخملرج املس
ــعد محمود» ضمن  ــتاذ س محافظة صالح الدين األس
ــوث فنحن اليوم من احملافظات  الورش والتقنيات والبح
التي تعرضت للنزاع واحتالل عصابات داعش االجرامية 
في ضيافة دائرة السينما واملسرح فكانت لنا جتربة عن 
املسرح بعد التحرير وآفاقها ومشاكلها وسبل تطويرها 
مستقبالً ملا ميثله املسرح من مصنع للسعادة واالستواء 
الفكري والسلوكي للكثيرين». أما عن محافظة ديالى 

ــان احمد «كان  ــرحي عدن فقد أكد الكاتب واخملرج املس
للمسرح دور كبير وللمثقف العراقي أيضا دوره الفكري 
ــر ثقافة احلب والسالم في املناطق  ــفي في نش والفلس
ــرح العراقي إضاءة وإنارة مشرقة  احملررة، وأوضح أن املس
ــته». وقد حضرت  ــة اإلرهاب ووحش ــعة ضد ظلم وواس
اربيل  كردستان في هذه الندوة من خالل ممثلها الكاتب 
ــراق وخصوصا  ــوار الذي بني »ان الع ــرحي حمه س املس
ــروب عديدة حيث كان لها  ــتان قد مروا بح إقليم كردس
ــر على احلياة بشكل  ــر ام غير مباش ــواء مباش تأثير س

ــال ممثل محافظة  ــكل خاص.وق عام وعلى الثقافة بش
ــي». حضرنا اليوم إلى  ــرحي بيات مرع نينوى اخملرج املس
ــدوة التي لها  ــذه الن ــاركة في ه ــة بغداد للمش احلبيب
ــان  أهمية كبيرة جداً باعتبارها تدخل ضمن بناء اإلنس
العراقي وخصوصا في هذه املدن التي القت ما القت من 
نكبات وحروب ودمار، حيث حتمل ورقتي البحثية محاور 
ــتقبل حول  عديدة منها خطوات وأفق التعاون في املس
كيف تتم معاجلة السلبيات التي أظهرتها هذه احلروب 

والنكبات والدمار.
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17إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استناداً اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٦٧٢ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥).
ــم العقود الحكومية) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة)  ــر (محافظة البصرة / قس يس

مشروع (تنفيذ البنى التحتية لشوارع منطقة الحكيمية خلف قيادة الشرطة مع منطقة نهري الليل)
ــة عشر مليار ومائتان وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وتسعة  - وبكلفة تخمينية قدرها (١٥,٢٩٩,٩٢٩,٠٠٠) خمس

وعشرون الف دينار عراقي.
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم ) .
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثانية   والصنف /  انشائية 

- موقع اِّـشروع ( مركز )
ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس أوالً- س

العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.
ــعبة اعالن  ــم العقود الحكومية  / ش ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس

اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل) ما يلي:ـ

•القدرة اِّـالية:ـ
على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم  ــابات الختامية معدل ربح آلخر س ١-الحس
امتالك الشركة حسابات ختامية آلخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام ٢٠١٤ وذلك استنادا 
ــود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ  ــم اِّـناقصات والعق ــاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس ــا ج اُّـ م

.٢٠١٧/٨/٢٩
ــر مليار  ــتة عش ــب ان ال يقل عن (١٦,٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠) س ــنوات يج ــبع س ــنوي على مدى آخر س ــدل االيراد الس ٢- مع

وثمانمائة وثالثون مليون دينار عراقي. 
ــيولة النقدية بمبلغ ال  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ٣- متطلبات الس

يقل قدره عن (٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) خمسة عشر مليار ومائة مليون دينار عراقي.
• على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:

٢- الخربة والقدرة الفنية:
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات 

ــنوات ( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٣- اِّـش
(٩,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعة مليار ومائة وثمانون مليون  دينار  عراقي .

ــاليب  ــود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. ويعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــذ عق  لتنفي
والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل).

ب- توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال) 
ــم  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ العنوان أدناه* ودفع رس رابعاً- يمكن ش

غري مسرتد قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٤.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦ الساعة العاشرة صباحاً

سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٤ الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي 
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يس

ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:
الوقت: الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة.

التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٤.
العنوان: ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (١٥٢,٩٩٩,٢٩٠) مائة واثنان وخمسون مليون وتسعمائة 
ــعون دينار عراقي. على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم  ــعة وتسعون الف ومائتان وتس وتس

بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامناً  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

١- رسالة العطاء وملحق العطاء.
٢- الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب 

اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات.
٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.

ــتمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق  ــادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــق اِّـص ٤- الوثائ
التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء.
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

عاشراً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عشر- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة 

ــب مقتضيات  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس اثنا عش
اِّـصلحة العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 

basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود 

الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥١٣٦                                                      (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/٢

(تنفيذ البنى التحتية لشوارع منطقة الحكيمية خلف قيادة الشرطة 
مع منطقة نهري الليل) مناقصة (١٠/ بلدية ٢٠١٩)

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٦٦٧ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥).
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــود الحكومية) دعوة مقدمي العط ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس   يس

(اِّـغلقة) مشروع (تطوير دوائر ومديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة َّـ البصرة)
- وبكلفة تخمينية قدرها (١,٤٩٤,٠٠٠,٠٠٠)  واحد مليار واربعمائة واربعة وتسعون مليون  دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
- مدة التنفيذ ( ٦٠ يوم ) .

- موقع اِّـشروع ( مركز )
تبويب اِّـشروع (٣٣,٧,١,٤,١,٤٧,٢)

- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثامنة  والصنف /  انشائية / كهرباء ميكانيك كيمياوي / شركات متخصصة َّـ 
هذا اِّـجال (وبعرض فني).

أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.

ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــوان أدناه وذلك من  الس ــاريع) َّـ العن ــالن اِّـش اع

البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

•القدرة اِّـالية:ـ
 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ  ٣- متطلبات الس
ال يقل قدره عن (٤٤٨,٢٠٠,٠٠٠ ) اربعمائة وثمانية واربعون مليون ومائتان الف دينار عراقي .

ــى تلبية متطلبات الخربة الفنية  ــدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عل ــربة والقدرة الفنية:على مق ٢- الخ
اِّـدرجة ادناه:

٣- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ (١) عقد وللسنوات ( ٧) السبع السابقة وبمبلغ ال يقل 
عن (٤٤٨,٢٠٠,٠٠٠ ) اربعمائة وثمانية واربعون مليون ومائتان الف دينار عراقي.

ــل ، تعقيداته ،  ــل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العم ــم أنجازها بنجاح  بالكام ــة ألعمال هذا العقد و ت ــود مماثل ــذ عق  لتنفي
األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .

ب-  توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 
ــة من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربي رابعاً- يمكن ش

رسم غري مسرتد  قدرة  (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣.
ــرة  ــاعة العاش ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٩   الس ــاً- س خامس

صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧ الساعة ٢:٠٠ ظهرا  حسب التوقيت  ــاً -يجب تس سادس
ــيتم فتح العطاءات  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يس اِّـحل

فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:
الوقت: الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٤,٩٤٠,٠٠٠) اربعة عشر مليون وتسعمائة واربعون 
الف دينار عراقي . على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامناً  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:
١- رسالة العطاء وملحق العطاء.

ــعرة  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ــداول الكاملة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ٢- الج
وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات.

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او  ــة بيانات العطاء التي توكد اس ــادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورق ــق اِّـص ٤- الوثائ
ــدم العطاء الذي تم قبول  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق التأهيل الالحق بموجب االس وثائ

عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

عاشراً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــذي يلي يوم  ــمي ال ــد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موع ــق اِّـناقصة عطلة رس ــادف يوم غل ــر- اذا ص ــد عش اح

العطلة. 
ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس ــة من مراحلها وقب ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحل ــرة الحق َّـ الغ ــر - للدائ ــا عش اثن

مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
ثالثة عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق 

القياسية.
basra.gov.iq اربعة عشر- اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمسة عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 
العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥١٣٥                                                      (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/٢

(تطوير دوائر ومديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واإلقامة َّـ البصرة)
مناقصة (١٧/ أمن وعدالة ٢٠١٩)
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سراب الذاكرة:
كانت أول إشارة لهذا املصطلح 
ــس إلدوارد  ــم النف ــي كتاب عل ف
ــك  وكذل  ١٩٢٨ ــام  ع ــنر  فيش
ــد وإن  لم  ــيجموند فروي لدي  س
ــراب  س ــح  مصطل ــتخدم  يس
ــر أن ذكريات  الذاكرة  حيث أعتب
ــع  بالقم ــة  املليئ ــة  الطفول
ــة الالوعي  ثم  ــي حال ــئ ف تختب
ــاة مرة  ــي احلي ــود لتطفو عل تع
ــزه  ــب متيي ــكل يصع ــري بش أخ
ــة متأخرة  ــن األوهام في مرحل ع
ــار إلى وجود  ــن العمر. كما أش م
ــوهات الذاكرة:  ــن تش ــني م نوع
ــرة على  ــالل الذاك ــو اعت األول ه
ــن التفرقة بني  ــو ال ميكنها م نح
ــة والوهمية  ــات احلقيقي الذكري
ــات  ــو الذكري ــي ه ــوع الثان والن
ــدث إحالل  ــا يح ــة وفيه احلاجب
ذكرى محل أخرى مبا يواريها عن 

الوعي...
أنواع الذاكرة:

ــي  ــان ال ــرة االنس ــم ذاك تنقس
ــرة املدي  ــرة قصي ــني: الذاك نوع
 immediate memory ــة)  (الفوري
والتي حتمل كمية قليلة ومؤقتة 
من املعلومات  وهي ذاكرة عملية 

كأن يري املرء مشهدا جميال ومتر 
به رائحة ذكية أو أن يتذكر نتيجة 

أهداف مباراة حتي تتغير ..
 long term والذاكرة طويلة املدى
ــم الي قسمني  memory وتنقس

هما : 
ــة  واملتعلق ــة  الالواعي ــرة  الذاك
ــل قيادة  ــة مث ــارات احلركي بامله
ــض الفنون  ــم بع ــيارة وتعل الس

كالعزف علي البيانو. 
ــة حيث حفظ  ــرة الواعي والذاك
املعلومات الشخصية واليوميات 
الذاكرة  وتتضمن  نعيشها  التي 
ــع  بالوقائ ــة  (خاص ــة  الوقائعي
ــول علي أول  ــداث  كاحلص واالح

شهادة دراسية) والذاكرة الداللية 
(احلقائق واملعلومات العامة مثل 

اجلزائر عاصمة اجلزائر).
بداية األكتشاف:

ــذه االنواع  ــاف ه وقد كان اكتش
ــام ١٩٥٣ حينما  ــرة ع ــن الذاك م
ــؤولة  ــزاء من املخ مس أزيلت أج
ــاب  مص ــض  ملري ــرة  الذاك ــن  ع
ــون. بالصرع  يدعي هنري موالس
ومن بعدها أصبح موالسون مادة 
خصبة لدراسة الذاكرة فقد كان 
ــتطاعته تذكر ما مر به منذ  بأس
إحدي عشر عاما اال أنه ال ميكنه 
ــه خالل  ــدث ل ــا ح ــترجاع م اس
ــة!!! وعلى  ــل العملي ــني قب عام
ــه بالذاكرة  ــن احتفاظ ــم م الرغ
ــتطيع  ــد اال أنه يس ــة األم طويل
ــارة لكن ال  ــطرجن مبه ــب الش لع

ميكنه تذكر متي تعلمها ؟!!..

ــى اذهاننا:  ــؤال الذي يتبادر ال الس
ــدث التغيير في ذكرياتنا؟  متى يح
ــا   نومن ــالل  خ ــة  االجاب ــع  بالطب
فذاكرة األحداث قصيرة األمد تخزن 

ــمي  ــن الدماغ تس ــي منطقة م ف
ــا  بينم ــني)  (احلص  hippocampus
ــة األمد في  ــرة طويل ــزن الذاك تخ

neocortex  (القشرة الدماغية). 
ــيخ  ــوم يحدث ترس ــالل الن  وخ
ــكار عبر  ــات واألف ــج الذكري ودم
ــى  إل ــني  احلص ــن  م ــا  انتقاله
ــة وتعرف هذه  ــرة الدماغي القش
ــد   تصل أو  ــد  بتوطي ــة  العملي
 memory consolidation الذاكرة
ــوط النوم  ــاغ إذ أن خي ــي الدم ف
 sleep spindles ــة  املغزلي
ــد الذاكرة وهي  واملرتبطة بتوطي
ــاغ حتدث  ــن موجات الدم نوع م
ــل  ــاء مراح ــي أثن ــكل مغزل بش

ــدم  ــة بع املعروف ــى  األول ــوم  الن
ــالم أو عدم وجود حركة  وجود أح
ــا زادت  ــني  وكلم ــريعة للعين س
هذه املوجات زادت قدرة املرء على 

ــي.. وإلن  ــي اليوم التال ــر ف التذك
التمثيل الذهني للحدث عادة ما 
يتشكل في اليوم التالي حلدوثه 

ــه وصياغته أثناء  بعد إعادة بنائ
ــا يصيبنا   ــر م ــوم فهذا يفس الن

أحيانا من سراب الذاكرة.
رؤيتان لحادث واحد

وهم أم حقيقة؟!
ــن رؤيتني  ــال تتعجب م ــك ف لذل
ــول  ح ــخصني  لش ــني  مختلفت

ــا على حق  ــدث واحد وكالهم ح
ــة قوية  ــات فردي ــاك اختالف فهن
في كيفية تذكر الناس وقدرتهم 
ــل التفاصيل  ــي نق ــة ف املتفاوت

ــلط الضوء  ــخص يس ــكل ش ف
ــي تهمه وفق  ــياء الت ــى األش عل
ــم يختلف  ــزان خاص للتقيي مي
ــول أهمية  ــخص آلخر ح من ش

األحداث وفق فائدتها.
ــي أعز ما  ــا العلم ف ــد صدمن لق
ــات كانت مبثابة  ــه من ذكري منلك

اجلوهر الذي نرتكن عليه دوما..
املراجع:

ــاذا  الذاكرة..م ــراب  س ــال  ١-مق
ــه الدماغ لالحتفاظ  الذي ينتقي
ــة فالنتينا  ــف ؟ للباحث ــه وكي ب

شيرنشيفا 
٢- كتاب سراب الذاكرة للباحثة 

جوليا شاو
* كاتب وباحث مصري

pb������������Ìä�������◊à���€a@s�������ÌÜ����y@NN@pb�����������Ìä�������◊à���€a@laä���������ç

@ÉΩa@Âfl@ıaåuc@o‹Ìãc@b‡‰Óy@QYUS@‚b«@Òä◊aà€a@Âfl@ aÏ„˛a@ÍàÁ@“bín◊a
ÊÏç¸Ïfl@ä‰Á@Ô«ÜÌ@@ äñ€bi@lbñfl@úÌäΩ@@Òä◊aà€a@Â«@Ú€Î˚éfl

في حياة كل منا ذكريات تبقي محفورة داخلنا وصور حتفظها عيوننا وحنني آخاذ داخل صدورنا وأشواق وإن 
وذكريات  والصداقة احلميمة  البريء  املاضي اجلميل حيث احلب  إرث  إنه  بها مآقينا  أخفتها كلماتنا نضحت 
نقف  أحيانا حينما  الوحيد  عزاؤنا  انها  عنها..  وارحتلنا  اتيناها  وأماكن  العائلة  واجتماع  والدراسة  الطفولة 
عاجزين أمام حتديات واقعنا فيأخذنا احلنني إلي خزينة ذكرياتنا بحثا عن ما نسري به عن أنفسنا وإن لم جند 
فإننا جند أنفسنا بال شعور منا ننسج هذه القصص ونغزل خيوطها شيئا فشيئا لتعوضنا عن قسوة احلياة 
أننا ال نغير التاريخ ولكن فقط ندفع عن أنفسنا قسوة احلياة.. كلنا مررنا بهذا ولكننا رمبا لم نتوقف عندها 
للحظات من التأمل فكلما استرجعنا واحدة من ذكرياتنا فإننا في حقيقة األمر نعيد تشكيلها على نحو قد 

يكون مغايرا حلقيقتها أحيانا وهذا هو سراب الذاكرة أو تشوهات الذاكرة..

*د.محمد فتحي عبد العال

متابعة / البينة الجديدة
ــاته  ــع يوتيوب عن حتديث سياس ــن موق أعل
ــمل اآلن  ــال لتش ــالمة األطف ــة بس املتعلق
ــو التي تتضمن  حظر جميع مقاطع الفيدي
ــة»، حتى وإن  ــني أو عنيف ــع للبالغ «مواضي
ــا موجهة  ــى أنه ــةً عل ــص صراح ــت تن كان
ر أو العائالت. وقبل هذا  صَّ ــاهدين القُ للمش
ــث، كان موقع يوتيوب يقيد الوصول  التحدي
ــر على أنها  ــو التي يُعث ــى مقاطع الفيدي إل
ــس، واملوت،  ــياء، مثل: اجلن ــى أش حتتوي عل
والعنف، ولكنها تشير – عن طريق العنوان، 
نعت  ــا صُ ــى أنه ــات – إل ــف، والعالم والوص
ــاهد من قبل  ــة لتُش ــال، أو مخصص لألطف
ــركة فيسبوك  أفراد العائلة معا. وطلبت ش
من خدمة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو 
ــة عدد  ــتغرام مضاعف ــا إنس ــة له اململوك
ــا املعروضة.كذلك قال فريق  اإلعالنات تقريب
ــاعدة  ــور على مركز املس ــوب في منش يوتي

ــوف يبدأ على  ــاص باملوقع: إن يوتيوب س اخل
ــا القادمة في إزالة مقاطع  مدار الثالثني يوم
ــية مثل:  ــو التي تُرفق بكلمات رئيس الفيدي
ــع أنها  ــال»، م ــة»، أو «لألطف ــة العائل «متع
ر. صّ ــد به القُ ى ال يقص ــرض فعليا محتوً تع
ــع يوتيوب عددا كبيرا من  وبينما يواجه موق
ــكالت املتعقلة بسالمة األطفال، إال أن  املش
ــدف إلى كبح  ــة اجلديد يه ــث السياس حتدي
ــةً بعد حملة  ــن احملتوى، خاص ــذا النوع م ه
Elsagate في عام ٢٠١٧، التي شهدت انتشار 
ــخصيات كرتونية  ــرز ش ــو تُب ــع فيدي مقاط
ــوى يؤدي  ــت محت ــا تضمن ــهيرة، ولكنه ش
ــع يوتيوب في  ــا يوضح موق ــى املوت. أيض إل
منشوره أن محتوى البالغني الذي يستهدف 
ا  ــموحً ــني بصورة واضحة ال يزال مس البالغ
ا من أنه  ــه حذر أيضً به ولن تتم إزالته. ولكن
ــوى للبالغني ميكن  ــاء محت ــت بإنش «إذا قم
اخللط بينه وبني الترفيه العائلي، فتأكد من 

ــك، وعالماتك تتطابق  ــك، وأوصاف أن عناوين
ــوف  ــتهدفه». وس ــذي تس ــور ال ــع اجلمه م
ــوب جميع مقاطع الفيديو التي  يحذف يوتي
ــدة، والتي مت رفعها  ــة اجلدي تنتهك السياس
ــوات التي  ــن حتصل القن ــل التحديث، ول قب
ا  ــني يومً ــذار خالل الثالث ــى أي إن ــا عل رفعته
ــي ترفع مقاطع  ــن القنوات الت املقبلة، ولك
فيديو تنتهك السياسة سوف تتلقى إنذارًا 
ــة. إلى ذلك كتب  ــت بعد هذه املهل إن خالف
فريق يوتيوب: «تعد حماية القصر والعائالت 
ــا أولوية قصوى  ــر الالئق دائمً من احملتوى غي
ــعنا سياساتنا املتعلقة  ولهذا السبب وس
بسالمة األطفال». وأضاف أيضا: «إننا نتخذ 
ــة القاصرين على  ــتمرار خطوات حلماي باس
ــتخدام  ــي اآلباء باس ــوب، ولكننا نوص يوتي
ــدز) YouTube Kids إن  ــوب كي ــق (يوتي تطبي
كانوا يخططون للسماح لألطفال دون سن 

١٣ باملشاهدة بشكل مستقل».

متابعة / البينة الجديدة
ــتدعي  ــة عندما تس ــادات احليوي ــتخدامُ املُض ــن اس ميك
ضادات  ــض مُ ــف الطبيبُ للمري ــك. عندما يص ــة ذل احلال
ة التي وصفها  ــة، يجب أن يتناولها املريض طوالَ املدَّ حيوي
ــن البكتيريا  ــن التخلُّص م ه م ــمُ نَ جس الطبيب ليتمكَّ
ــضُ عن تناولها قبل انتهاء املدة، فقد  متاماً. إذا توقَّف املري
ــم  ــض أنواع البكتيريا، وقد تزيد مقاومة اجلس تتبقى بع
ــةُ الصحيَّة تتطلَّب ذلك،  ــادات. وعندما تكون احلال للمض
حيث يقوم الطبيبُ بوصف املضادات احليوية عند احلاجة 
ــاب الرئوي. قد  ــدوى  الكلى أو االلته ــط, مثل ع ــا فق إليه
ــبباً في إنقاذ احلياة بعد بعض  تكون املضاداتُ احليوية س
ــحايا. لذلك، يجب عدمُ  ــدوى، مثل التهاب الس أنواع الع
ــتدعي احلالةُ ذلك، حتى تزداد  ــتخدامها عندما ال تس اس

فعالية اجلسم عندما يتناولها الشخص.

_ÚÌÏÓßa@paÖbö‡‹€@·é¶a@ÚflÎb‘fl@fibÓy@Èi@‚bÓ‘€a@Âÿ �π@à€a@bfl

متابعة / البينة الجديدة
ــة العاملية  ــي منظمة الصح توص
ــخص من  ــأال يتجاوز مأخوذ الش ب
يوميا،  ــا  غرام ــني  ــكر خمس الس
ــة صغيرة  ــادل ١٢ ملعق ــا يع أي م
ــكر، كما  ــاي) من الس (ملعقة ش
ــذه  ــل ه ــل تقلي ــه يفض ــول إن تق
ــا، أي  ــف أيض ــى النص ــة إل الكمي
ــمل ذلك أغذية  ست مالعق. ويش
ــكر األبيض بصورته  عدة مثل الس
ــكر  الس املائدة)،  ــكر  ــة (س النقي
البني. الغلوكوز. الفركتوز. األغذية 
ــل. ــروبات. العس ــة واملش املصنع

ــرز الفوائد عبر  ــر. وإليك أب العصي
تقليل مأخوذك من السكر. تقليل 
خطر اإلصابة بتسوس األسنان، مما 

ــم والعالجات التي قد  يجنبك األل
ــا. تقليل خطر  تكون مكلفة مادي
اإلصابة بزيادة الوزن والبدانة، فعادة 
ــكر  ــة الغنية بالس ــون األغذي تك
ــون وتكون غنية  ــوي على الده حتت
ــا يعرضك  ــعرات احلرارية، مم بالس

ــد  املزي ــاول  لتن ــر  أكب ــة  الحتمالي
ــن حاجتك  ــعرات أكثر م ــن الس م
ــوزن. ال ــادة  زي ــي  وبالتال ــة  اليومي

ــير معطيات  ــل، إذ تش ــب أفض قل
ــلبية محتملة للسكر  إلى آثار س
ــرايني. والش ــب  القل ــة  على صح

ــكر فأنت ستجد  عند تقليل الس
ــة صحية  أغذي ــاول  لتن ــة  الفرص
عوضا عنه، مثل الفواكه واخلضار 
ــب  احللي ــات  ومنتج ــة  الكامل
ــة، مما  ــوب الكامل ــات احلب ومنتج
ــدار أكبر  ــي حصولك على مق يعن
واأللياف  واملعادن  الفيتامينات  من 
ــى أنه ال  ــير هنا إل ــة. ونش الغذائي
ــكر  ــني تناول الس ــد عالقة ب توج
واإلصابة بالسكري، حيث إن مرض 
ــل منها  ــط بعوام ــكري يرتب الس
ــاط احلركي،  زيادة الوزن وقلة النش
ــة وعوامل أخرى.  ــة للوراث باإلضاف
ــكر  ــك  فإن تقليل تناول الس ولذل
ــر عبر  ــون  له أثر غير مباش قد يك

تقليل خطر السمنة.

_äÿé€a@›Ó‹‘m@Âfl@bËÓ‰vnç@>€a@ÜˆaÏ–€a@bfl

C Öb®aD@ÙÏn0a@›ÌåÌ@lÏÓmÏÌ@NN¥Ã€bj‹€@È‰ÿ€Î@fib–üˇ€دائرة صحة نينوى/ قطاع الرعاية الصحية االولية
إعالن

تعلن دائرة صحة نينوى/ قطاع الرعاية الصحية االولية االيسر عن اجراء مزايدة 
علنية لبيع اِّـستهلكات الخاصة للمراكز الصحية التابعة للقطاع االيسر وذلك َّـ 
تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢، فعلى 
الراغبني باالشرتاك َّـ اِّـزايدة الحضور اُّـ مقر القطاع االيسر َّـ الزمان واِّـكان 
اِّـذكورين أعاله مستصحبني معهم التأمينات القانونية والبالغة (١,٨٢٠,٠٠٠) 
مليون وثمانمائة وعشرون الف دينار عراقي نقداً او بصك مصدق معنون اُّـ قطاع 
الرعاية الصحية االولية االيسر مع هوية االحوال اِّـدنية للمزايد وبراءة ذمة من 
الهيئة العامة للضرائب. وللحصول على تفاصيل اِّـواد وأعدادها مراجعة الوحدة 
القانونية َّـ مقر القطاع، ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور النشر واالعالن 
عليه  ترسو  من  وعلى  االخرى،  اِّـصاريف  وكافة  االحالة  قيمة  من   ٪٢ البالغة 
اِّـزايدة رفع اِّـواد خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلحالة القطعية وبعكسه 
اِّـواد  أن  علماً  تأخري،  يوم  كل  عن  دينار  الف  مئة   (١٠٠,٠٠٠) قدرها  غرامة 

اِّـستهلكة متواجدة َّـ كل من اِّـراكز الصحية أدناه:-
١- م.ص. العربي.

٢- م.ص. النور.
٣- م.ص. الزهور.

٤- شعبة الرقابة الصحية.
٥- م.ص. القاهرة.
٦- مكتب الوالدات.
٧- م.ص. السماح.
٨- م.ص. الجامعة.

٩- م.ص. الرشيدية.

١٠- م.ص. الكرامة.
١١- م.ص. الزهراء.
١٢- م.ص. الوحدة.
١٣- م.ص. الجزائر.

١٤- م.ص. بعشيقة/ الفاضلية الفرعي.
١٥- م.ص. القدس.

مدير عام دائرة صحة نينوى
إضافة لوظيفته
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

َّـ   ٤٩٤٧) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــا  إلحاق
٢٠١٩/٨/٢٨) الخاص بإعــالن اول للمناقصــة 
ــراء مواد أولية  ــروع ( ش ٢/ بلديات  ٢٠١٩ مش
العمال االكساء لبلديات االقضية والنواحي توزع 
ــب السكانية للوحدات االدارية). نود  حسب النس
ان ننوه اُّـ تغيري مدة تنفيذ اِّـشروع ليكون (٦٠ 
يوما) بدالً من (٩٠ يوما) استناداً اُّـ كتاب قسم 
ــعبة تخطيط القطاعات  التخطيط واِّـتابعة / ش

ذي العدد ٣٧٨٣ َّـ ٢٠١٩/٩/١.

الحقوقي 
اياد كاظم مبارك
مدير العقود الحكومية

جمهورية العراق
مديرية بلديات واسط
لجنة البيع وااليجار 

العدد :  ٢٢٠٣
التاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٥

م/اعــــــــــــــــالن 
تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واسط (للمرة االوُّـ عن بيع القطع السكنية) اِّـدرجة اوصافها َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) 
ــرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية خالل فرتة (٣٠) ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها  َّـ الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات  ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني باالش لس
ــرة صباحا) واذا صادف يوم اِّـزايدة  ــتجري اِّـزايدة َّـ اليوم االخريمن مدة االعالن َّـ مقر البلدية اعاله َّـ تمام الساعة(العاش ــن القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وس ــة (٥٠٪) م ــة البالغ القانوني
ــتأجر جلب هوية االحوال اِّـدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام  ــر واالعالن وكافة اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـس ــو عليه اِّـزايدة اجور النش ــمية فيكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس عطلة رس
بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد وفق اِّـادة ١٥ من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ لذا اقتضى التنويه التي تنص (يجري االعالن عن بيع الدور او الشقق 
ــقة  ــبي الدولة او القطاع العام اِّـتزوجني الذين ال يملكون هم او ازواجهم او اوالدهم القاصرين دارا او ش ــكنية العائدة اُّـ الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواوين االوقاف اُّـ منتس او االراضي الس

او ارضا سكنية على وجه االستقالل ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعية التعاونية.
١-يجري البيع بني منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء االسبقية ِّـنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او االراضي السكنية لها اوال.

٢-فاذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة اِّـعنية او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع ِّـنتسبي الدوائر العامة.
٣-وَّـ حالة عدم حصول راغب بالشراء منهم او بقي قسم منهم تعلن مجددا للبيع اُّـ اِّـواطنني كافة من تتوفر فيهم شروط التملك.

اِّـستمسكات اِّـطلوبة:ـ
•تعهد خطي وفق قرار ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ وحسب التعليمات الخاصة بتوزيع قطع االراضي السكنية الصادرة من مجلس الوزراء.

•اِّـستمسكات للزوج والزوجة او حجة اعالة اذا كان اعزبا.
•بيان استفادة

•تأمينات ٥٪ من القيمة التقديرية بالنسبة ِّـوظفي وزارة البلديات واالشغال العامة.
•تأمينات ٥٠٪ بالنسبة ِّـوظفي الوزارت االخرى واِّـواطنني عامة.

•تأمينات ٥٠٪ لبقية اِّـواطنني غري اِّـوظفني.
اِّـهندس االقدم
علي عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار

إعالناتكم َّـ

ضمان أوسع لالنتشار

العدد:٥١٤٣                                                                              م/ (تنوية)                                                     التاريخ: ٢٠١٩/٩/٢

NO.3255.TUE.3.SEP.2019 العدد (٣٢٥٥) الثالثاء ٩/٣/ ٢٠١٩ 

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

@ÚÓÿÓç˝ÿ€a@ÚÓ‹‘»€a@·Ëœ@ø@Ú‹ÿífl@ÈÌÜ€@ÜÌÜ¶a@›Ó¶a
bËi@›ôb‰„Î@låzn„@b‰◊@>€a

«               » تحاور مال بختيار عضو المكتب السياسي لالتحاد الوطني الكردستاني

ــت خالفات  ــام جالل حدث ــد وفاة م *بع
ــاد . ماهو وضع  ــقاقات داخل االحت وانش

االحتاد حاليا ..؟
ــقاقات حلت بشكل  -اخلالفات واالنش
ــوة  ــاد حاليا إس ــع االحت ــر . ووض او بآخ
ــرق  ــزاب االخرى املوجودة في الش باالح
ــي  ــة ف ــورات احلاصل ــط وبالتط االوس
ــن  م ــط  احملي ودول  ــط  االوس ــرق  الش
مشاكل ومعادالت حتدث. بالتاكيد كل 
ــا وافكارنا  ــى اجتاهاتن ــذا له تاثير عل ه
وتطلعاتنا . ليس هنالك حزب حيوي  ال 
ــاحتني  يتأثر بالذي يحصل االن في الس

العربية والدولية .. 
ــث  منظومة  ــم على حتدي ــل عملت *  ه
ــي  ــابة ف ــاء الش ــا دور الدم ــاد  وم االحت

الساحة النضالية ؟
- عاملنا اليوم ليس كالعالم الذي عشناه  
ــني  وقضيناه نحن منذ اربعني او خمس
ــاد الوطني ثالثة  ــنة . مرت على االحت س
ــال . جيل مام جالل ورفاقه . ويعتبر  اجي
ــل الثاني جيلي انا  ــل االول ..واجلي الرعي
ــي . واجليل اجلديد الذين تربوا بعد  ورفاق
ــام ١٩٩١. وبني تلك االجيال  انتفاضة ع
الثالث هنالك بون شاسع . فجيلنا مثال 
تفهم مام جالل والقضية التي يناضل 
ــراد حتقيقها .  ــكار امل ــا واالف من اجله
ــكلة في  ــل اجلديد لديه مش لكن اجلي
ــيكية التي كنا  فهم العقلية الكالس
نتحزب ونناضل بها . فتفكير الشباب 

ــأ بعد  ليس كتفكيرنا . فهذا اجليل نش
ــا كان جيلنا يعيش في  عام ١٩٩١وقته
ــالح ونقارع نظام  ــال . نحمل الس اجلب

ــتي واعمارنا التتجاوز  البعث الفاشس
ــش االن في  ــرة   نحن نعي الثامنة عش
ــذي  يحصل االن  ــرعة . فال ــر الس عص

ــنوات لم يكن يحصل  ــر س خالل عش
ــع  ــر والتاس ــالل القرنني الثامن عش خ
ــة لالحتاد فبالتاكيد  ــر . اما بالنس عش

ــنا رواداً للتغيير في  ــن نعتبر انفس نح
كردستان وحتى على مستوى العراق .

ــر غياب مام جالل عن االحتاد  *ماهو تاثي
الوطني الكردستاني ؟

ــالل مناضل  ــان مام ج ــد ينكر ب - ال اح
وقائد تاريخي . فلم يكن رجل الصدفة . 
بل رجل ذو نضال طويل حافل باملواقف 
والبطوالت ميتد الى العام ١٩٤٦ . فقبل 
تأسيس االحتاد الوطني عام ١٩٧٥ . كان 
مام جالل عضواً في احلزب الدميوقراطي 
ــالل ثالثني عاماً .  ــتاني . اي خ الكوردس
ــخص مام  جالل   كانت كفيلة ببروز ش
ــية . وكان احد ابرز  في احلركة السياس
ــم وفي  ــية في االقلي ــوز السياس الرم
ــس وقائد تفاعل مع  العراق . فهو مؤس
ــرت بالعراق والدول  كل االحداث التي م
ــط . وهناك  ــرق االوس ــة والش االقليمي
ــة قد ال يعرفها اجلميع . اال وهي  معلوم
ــرب اخلليج عام  ــالل تنبأ  بح ــام ج ان م

ــرين عاما من  ــل اربع وعش ١٩٦٧ اي قب
ــذ واعتبره  ــام جالل  قائد ف وقوعها . م
ــالل حنكته  ــة )اذ من خ ــة تاريخي ( فلت
ــية وقراءته للواقع السياسي  السياس

ــرب اخلليج .  ــأ بوقوع ح ــط بنا تنب احملي
وبالتالي فان رحيل مام جالل ترك فراغاً 

واسعاً وتاثيراً هائالً علينا نحن كرفاقه 
وكاحتاد كردستاني . ولكن من حظ مام 
ــتاني . انه نحن  ــالل واالحتاد الكردس ج
كرفاق قد عشنا معه وعاصرناه مايربو 

ــس وثالثني عاما كانت كفيلة  على خم
ــته وقدراته  بان ننهل من معارف مدرس

التدريبية وتوجيهاته املتواصلة .
ــد  ــالل كقائ ــام ج ــف م ــف تصن * كي

سياسي ؟
ــام امان .  ــالل اب العراق وصم ــام ج - م

ــت  ــتراتيجية وليس كانت تطلعاته س
ــة  مدني ــات  تطلع  . ــة  ضيق ــة  قومي
ــة  نابغ كان   . ــة  دميقراطي ــتورية  دس
ــهولة والتاريخ    ــية ال يتكرر بس سياس
ــخصية قيادية  ــل عن هكذا ش واليغف
ــخصيات  ش ــخ  التاري ــي  ف ــك  وهنال  .
ــم يغفلها  ــة رحلت ول ــة عظيم قيادي
ــوجن وجيفارا  ــي ت التاريخ امثال ماو تس
ــر  ــترو , وغاندي , وياس ــل كاس , وفيدي
ــي منه ,  ــيهانوك , وهوش ــات , وس عرف
ــوا قادة مؤثرين  ــون مانديال . كان ونيلس
ــعوبهم في  ــادوا ش ــعوبهم وق ــي ش ف
احلك الظروف . رحلوا واستمر النضال 
ــت ارواحهم مصدر  الهام  , رحلوا وبقي
ــة . تاريخ مام جالل  ــادة الصحيح للقي

ذخر لنا ولكل القادة ...
* كيف هي العالقة  بني االحتاد الوطني 
ــتاني  الكردس ــي  الدميوقراط ــزب  واحل

واالحزاب االخرى؟
- افضل من عالقة الشيعة مع الشيعة 
والسنة مع السنة ( واطلق مال بختيار 
ضحكة عالية وطويلة ) بالتاكيد نحن 
ــري في العراق الننا جزء  متأثرون  مبا يج

منه ..
ــة  احلكوم ــع  م ــم  عالقتك ــي   *ماه

االحتادية؟
ــع  احلكومة  ــاً عالقتنا افضل م - حالي

االحتادية.

حوار / داود الساعدي // طارق الحسن السراي

ــليمانية  كان جلريدة «البينة اجلديدة» حضور فعال في نقل  ــاطات الثقافية لفرع املركز االعالمي الثقافي فرع الس ضمن الفعاليات والنش
ــيية في اقليم كردستان وكانت محطتنا االولى في املكتب السياسي لالحتاد الوطني الكردستاني ولقاء االستاذ  ــطة السياس جميع االنش
ــمه احلقيقي حكمت محمد كرمي  ولد في خانقني التي  ــامة جميلة  واس ــتقبلنا بابتس ــم احلركي لهذا املناضل الذي اس مال بختيار .االس
امتزجت بالعربية والكردية وهي منطقة عريقة  واقعة في اجلنوب الشرقي لكردستان  والغنية بآبار النفط   واملشهورة ببساتينها اجلميلة  
ــتانية  عام ١٩٧٠ والتحق بالثورة الكردستانية  بثورة ايلول عام ١٩٧٤  ــية  اللينينية الكردس انضم مال بختيار الى صفوف  العصبة املاركس
ليلتحق باجلبال معارضا نتيجة تراجع احلكومة انذاك عن تنفيذ بنود اتفاقية اجلزائر  وتعرض الى القيود واملطاردة السياسية وكان من القادة 
ــعب الكردي  وفي عام ١٩٧٥ اعلن عن والدة تنظيم  ــة على الش اخمللصني لوطنهم  وقام باعادة التنظيم  ورص الصفوف ضد الهجمة الشرس
االحتاد الوطني الكردستاني الذي نحتفل دائما به  ومبراحل نضاله وها هو اليوم قائد في االحتاد الوطني الكردستاني ومفاوض كبير ذو حنكة 
ــية واملفاوضات مع احلكومة املركزية ويتمتع بعالقات طيبة مع  ــية وشخصية كبيرة يشار لها بالبنان في جميع االنشطة السياس سياس

االحزاب.. رحب بالوفد القادم من بغداد وكان للبينة اجلديدة معه هذا احلوار. 
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢٥٥) - الثالثاء - ٣ - أيلول - ٢٠١٩
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ــان أن العيش من دون  ــري أدرك اإلنس ــر الوعي البش ــذ بواكي من
وجود قوانني وأنظمة وثوابت وقيم أخالقية مجتمعية هو أشبه 
ــش في غابة، حيث يتصارع من فيها كما تفعل الوحوش  بالعي
ــاد  ــب احلادة، حيث تتمزق األجس ــع واخملال ــاب والقواط ذات األني
ــون للفوضى  ــاع الطرق وتك ــيد قطّ ــات ويتس ــتباح احلرم وتس
ــع واخلوف  ــتقرار ويكون الهل ــع األمن واالس ــاحتها ويتراج مس

والرعب سيد املوقف!
ــوك في بالد ما  ــرّع العراقي واملل ــاً على ذلك أدرك املش وتأسيس
ــة لألفراد،  ــريعات ملزم ــة وجود قوانني وتش ــني النهرين أهمي ب
ــلة حمورابي التي احتوت على (٣٠٠)  ومنها وفي مقدمتها مس
ــريعية وقانونية انصبت كلها في معاجلة أمور حياتية  مادة تش
ــان وعدم  ــراءات عقابية لضمان حقوق اإلنس ــوت على إج وانط

السماح لهم بأن يلعبوا 
وكان  ــي)،  باط ــاطي  (ش
ــذه القوانني أثرها في  له
وإشاعة  األمن  استتباب 
ــان  ــكينة واالطمئن الس
الذين  الرعية  في نفوس 
بأن هناك  باتوا يشعرون 
ــرك  يف ــاً  صارم ــاً  قانون

(اخلشوم)..
ــون الذي  ــم، إنه القان نع
ــاوزه  ــه وعدم جت ــد من الب
أن  هو  ــيط  بس ــبب  لس
ــن يريدها (هيتة  هناك م

ــة بطشه وفرض سطوته إال  وهيونطة)، وأنه ال يقوى على ممارس
ــات الالشرعية  ن املمارس في أجواء الفوضى.. الفوضى التي تؤمّ
والالخالقية للمستهترين وعلى حقوق الناس متطاولني وللمال 

العام ناهبني!
ــناً فعل وزير الداخلية السيد ياسني طاهر الياسري خالل  وحس
ــس األول األحد، عندما أوعز بالتصدي  زيارته للبصرة احلبيبة أم
ــائرية  ــري النزاعات العش ــرة) مع كل مثي ــزم وبـ(العني احلم بح
ــدرات واخلارجني عن القانون  وعصابات اجلرمية املنظمة وجتار اخمل
ــخة  ــاتهم وتصرفاتهم (ماس في البصرة الذين أصبحت ممارس
جداً). وليس هذا فحسب بل الشروع فوراً بتنفيذ مذكرات إلقاء 

القبض الصادرة ضد املطلوبني للعدالة من دون خوف أو وجل..
ــراق على اخلليج،  ــراق االقتصادية، وهي ثغر الع ــرة رئة الع البص
ازي الفرص واجب وطني خدمةً  ــني ونهّ واحلفاظ عليها من املارق
ــر مقولة  ــني، ولنتذك ــكل العراقي ــةً ل ــني وخدم ــا الطيب ألهله

(بالقانون تفرك اخلشوم)!
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي
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متابعة / البينة الجديدة
ــكان  ــي عراقيون،  من س يغط
ــم  ــا، جلده ــل وخارجه املوص
ــي على  ــاء كبريت ــني نبع م بط
ــة باملدينة،  ــر دجل ــاف نه ضف
ــوة  املرج ــده  فوائ ــن  ع ــا  بحث
ــالج األمراض  ــة في ع واملزعوم
ــن زوار  ــرى كثير م ــة. وي اجللدي
املكان أن الطني الغني باملعادن 
ميكن أن يعالج األمراض اجللدية 
ــد  ــة باجلل ــبب حك ــي تس الت
ــات الفطرية.  ــك االلتهاب وكذل
وأوضح رجل من سكان املوصل 
أن  ــل  كام اهللا  ــعد  س ــى  يدع
ــي بثور ظهرت  األطباء حاروا ف
ــم يتمكنوا من  ــى جلده ول عل
ــأ إلى عني  ــا، ولذلك جل عالجه
ــاء الكبريتي بحثا عن عالج.  امل
ونقلت رويترز عن كامل قوله ان 
ــمي حساسة وال  «بشرة جس
يفيدها العالج»، مبينا «ذهبت 
ــي الدواء  ــى االطباء ووصفول ال

ــيئا». وتابع  ولكنه لم يغير ش
ان «مباء الكبريت زال كل شيء، 
ــرات الى  ــت ثالث م ــث ذهب حي
هناك وتعاجلت بشكل كامل».
ــر يدعى  ــال عراقي آخ ــا ق فيم
أحمد أكرم إن «على املريض أن 

يغطي جسمه بطني عني املياه 
ــة ويتركه يجف حتت  الكبريتي
أشعة الشمس قبل أن يسبح 
ــاف أكرم  ــاء». وأض ــني امل في ع
ــاس يأتون إلى  ــض الن «اآلن بع
ــارج املوصل،  هذا املكان من خ

ــراق،  ــوب الع ــمال وجن ــن ش م
ــامهم  أجس ــون  يغط ــث  حي
ــتحمون»،  ثم يس الطني  بهذا 
ــامهم  ــى ان «أجس ــيرا ال مش
ــني حتت  بالط ــاة  ــى مغط تبق
أشعة الشمس حتى جتف، ثم 

يسبحون في عني الكبريت».
ــع ماء  ــن أن نب ــى الرغم م وعل
أكثر  الطبيعي عمره  الكبريت 
ــهرة  من ألف عام، فإنه أقل ش
بكثير من ينابيع حمام العليل 
التي تشتهر مبياهها  الكبيرة، 

الساخنة الشافية.
ــت عن  ــع الكبري ــف نب ويختل
ــع مياه  ــل (ينابي ــام العلي حم
األول  إن  ــث  حي ــاخنة)،  س
ــاء بارد ومعروف  يحتوي على م
ــه التحديد أنه يعالج  على وج
ــا  بينم ــة،  اجللدي ــراض  األم
ــل  العلي ــام  حم ــتقطب  يس

مرضى الروماتيزم.
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البينة الجديدة / أثري عبد الخالق
ــيد وكيل شؤون الشرطة  عقد الس
اللواء عماد محمد محمود الدليمي  
ــرطة  ش ــة  مديري ــي  ف ــاً  اجتماع
ــور مديرها  ــد، بحض ــكك احلدي الس
ــب جواد واللواء  العام املهندس طال
احلقوقي محمد بردي القريشي مدير 
شرطة السكك. وقد استعرض مدير 
ــام املديرية  ــات ومه ــكك واجب الس
ــرورة  ــيد الوكيل ض ــد الس ــد أك وق
حث منتسب شرطة السكك على 
ــكك احلديد  ــوط الس ــة خط حماي
وضرورة التعامل احلسن مع املواطن 
كوننا مقبلني على زيارة شهر محرم 
ــا زار الوكيل مديرية املرور  احلرام. كم
ــير  ــرف ميدانياً على س العامة وأش
ــهيل  ــل معمل آليات املرور لتس عم

معامالت الناس.

ــة والطاشني، الذين يتصدرون الصف األمامي من  وهل أتاك حديث الطش
جهلة وأميني، فأصبحوا على حني غرة.. منعمني مكرمني.. ولسان حالهم 

يقول: هذا من فضل الشهرة في عراق املغفلني؟!!
أقول هذا، بعد أن طاش ما طاش، في هذا الزمن الرديء، بفضل الفضائيات 
ــاً ملن هب ودب، ومن  ــل االلكتروني، الذي ترك الباب مفتوح ــم التواص وعال
ــب، وأساء األخالق واألدب، وساوى في مساحة النشر، بني املثقف  كره وس
ــاحة  ــطة والعامل.. حتى أصبح اجملتمع التواصلي س واجلاهل، وبني األس
ــافات  ــر، والبحر بالبر، فألغيت مس ــا اخلير بالش ــة، اختلط فيه مفتوح
ــل املقام، وال من رقيب وال معاتب، وال  ــرام، وكثر هتك األعراض من أه االحت

من قضاء يحاسب.
ــهيراً ومشهوراً، وطاشاً، ومطشوشاً، فما عليك  إن كنت تريد أن تكون ش
إال تقدمي ورقة اعتماد للسيد مارك، لتفوز بإقطاعية إلكترونية من بركاته، 
وتتلمذ بعدها على يد احلاج (ميكافيلي) وتعرّف على وسائله وغاياته، وال 
ــى املرور باملال (غوبلز) لتتثقف على تضليله وأكاذيبه، بعدها ال يهم  تنس
ــب، املهم أن تكون  ــب، ومن أي عمل تكس بأي لغة تكتب، وبأي أرقام حتس
بارعاً في النصب واالحتيال، والتطاول على أهل الشأن واحلال، وعارفاً بلغة 
ــتطش  ــت، وملماً بالفذلكة والتبخيت، واعلم أنك س ــت والتبكي التنكي

بسرعة البرق، طاملا لظهرك حزام، ولك في احلكومة قدم ومقام.
ــرور.. ويحكى  ــق الطش كثيرة، منها الضارب واملغرور، واحلالم واملس وطرائ
ــتكت إلى أحد  ــن أداء األدوار الثانوية فاش ــة ضجرت م ــة متواضع أن ممثل
ــة، فضحك منها وقال: ال بأس يا عزيزتي،  ــني الكبار من هذه القضي اخملرج
ــهورة قوية، ويكفيك الذهاب الى حفلة توزيع جوائز  ــتكونني مش غداً س
ــيحضر معك النجوم الكبار، وما عليك اال اختيار النجم  ــكار، وس األوس
ــن الكيك، وعنفيه  ــارع، فانقضي عليه بقطعة م ــاطع، والطول الف الس
ــرات األصدقاء واألوغاد، وفي اليوم التالي  ــهاد، وأمام كامي على رؤوس األش
ستجدين صورتك في كل اجملالت والصحف، وستطشني كما طش حجي 

حمزة في محافل السلف.
ــا وفحواها من  ــرب في جوهره ــة تقت ــذه املمثلة البائس ــة ه وأرى أن حال
ــوا في البالد،  ــلقني، الذين طشوا وطاش ــيي البلد من املتس حال سياس
ــن يركضون  ــرّار، من الذي ــار خلفهم جيش ج ــث العباد، وس ــوا حدي وكان
ــالت، صعاليك ومتزلفني.. تتبعهم موجة جديدة  وراء الكاميرات في احلف
ــبة إال وحضروها، وال موجة إال  وا مناس ــن ما تَرَكُ ــني) الذي من (املطشطش
ــون أمراً في  ــبوكية) ال يترك ــم على (صفحاتهم الفيس ــا.. فتراه وركبوه
السياسة إال وناقشوه، وال وعظاً في الدين إال وسخروه، يتوسلون القنوات 

في الظهور، وفي أحاديثهم كم هائل من التدليس والفجور.
ــاوت في حق  ــت احلبل على الغارب، وس ــبوك ترك ــب أن إدارة الفيس الغري
ــر بني الصادق والكاذب، وبني اجلاد واخلائب، مع إنها جنحت في إلغاء  النش
ــذكاء اجلماعي بني  ــت روح ال ــورة والعنوان، ومنّ ــي في الص ــز الطبق التماي
الشعوب والبلدان، لكنها لألسف أطلقت للجحوش اإللكترونية العنان، 

وهي اآلن مستنفرة خلف سياسيني زعران، ال ضمير لهم وال وجدان.
ــان،  غريب أمر هذا الطش، رغم إنه مثل القش لكنه مدمر لألخالق واإلنس
ــهادة، وينتج عنه  ــادة بال قيادة، ويخرّج معممني بال حوزة وال ش ويصنع ق

سياسيني بال إرادة.

البصرة رئة العراق 
االقتصادية، وهي ثغر 

العراق على الخليج، 
والحفاظ عليها من 

اِّـارقني ونهازي الفرص 
واجب وطني خدمةً 

ألهلها الطيبني..
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د. كاظم اِّـقدادي

وقفة

ــدة)، وعلى  ــة اجلدي ــر (البين ــرة حتري تهنئ أس
ــد الوهاب  ــس التحرير عب ــها الزميل رئي رأس
ــتاذ (ليث قاسم الكعبي) ملناسبة  جبار، األس
ــرة املتنزهات  ــام دائ ــب مدير ع ــنمه منص تس
، متمنني له  والتشجير في أمانة بغداد أصالةً

املوفقية والنجاح في عمله.


