
 ، ــبت  الس ــس  ام ــواب،  الن ــس  مجل ــد  عق
ــريعي االول  ــته االولى من فصله التش جلس
ــس اجمللس  ــة رئي ــنته الثانية برئاس ــن س م
(محمد احللبوسي) وقد ناقش قانون انضمام 
ــة  ــات حماي ــى اتفاقي ــراق ال ــة الع جمهوري
االمومة وانهاء مشروع قانون تصديق اتفاقية 
ــفر الدبلوماسية  اعفاء حاملي جوازات الس
ــمة الدخول بني  ــن س ــمية م واخلدمة الرس

حكومة جمهورية العراق وصربيا ومناقشة 
ــراق الى اتفاقية  ــروع قانون انضمام الع مش
ــراث الثقافي  ــأن حماية الت ــكو بش اليونس
املغمور وانهاء مشروع قانون تصديق اتفاقية 
ــراق  ــني الع ــتثمار ب ــة االس ــجيع وحماي تش
والسعودية كما تبنى اجمللس مطالب النواب 
ــهداء التدافع  ــة ش ــة بتعويض حادث اخلاص
ــج) والتصويت  ــة طويري ــالء (ركض ــي كرب ف
ــراءات  االج ــة  ملتابع ــة  جلن ــكيل  تش ــى  عل
ــن واملغيبني  ــف املفقودي ــي مل ــة ف احلكومي

ــكيل  ــني والتصويت على تش ــادة النازح واع
ــة التخاذ  ــراءات احلكومي ــة ملتابعة االج جلن
ــراق وقد  ــيادة الع ــر الالزمة حلفظ س التدابي
ــته بعد مناقشة  انهى مجلس النواب جلس
ــا التعديل االول  ــني بينه ــات قوان (٦) مقترح
ــرية ومنع االجتار  ــاء البش ــون زرع االعض لقان
بها رقم ١١ لسنة ٢٠١٦ كما انهى مناقشة 
ــام ٢٠١٤ املكمل  ــون تصديق بروتوكول ع قان
ــنة ١٩٣٣  التفاقية العمل اجلبري رقم ٢٩ لس
وشهدت اجللسة جمع تواقيع برملانية اللغاء 

ــأن اجراءات  ــد قرار مجلس الوزراء بش وجتمي
العقود واالجراء الذي اعتمده اجمللس مؤخراً 
بشأن معاجلة العاملني بصفة عقود واجراء 

يوميني في املؤسسات احلكومية.
على صعيد ذي صلة استضافت جلنة االمن 
ــار االمن الوطني  والدفاع البرملانية مستش
ــد الشعبي السيد (فالح  رئيس هيئة احلش
ــتهدافات املتكررة  ــة االس الفياض) ملناقش
ــد عبر  ــدة التابعة لهيئة احلش ــازن االعت خمل

الطائرات املسيرة.
ــان (محمد  ــس البرمل ــع رئي ــت اجتم ــي وق ف
احللبوسي) مع رؤساء الكتل لتفعيل الرقابة 
ــة طويريج.وفي  ــي حادث ــق ف ــا للتحقي ودع
ــأن البرملاني ايضاً اكدت النائبة (عالية  الش
ــة مجلس النواب ليوم غد  نصيف) ان جلس
ــروع  ــراءة الثانية ملش ــهد الق االثنني ستش
ــني العموميني  ــاء مكاتب املفتش قانون الغ
ــدة والفائدة منها. مؤكدة  بوصفها حلقة زائ
ان هناك اجماعا من االغلبية على متريره.في 
ــهداء والضحايا  ــت اعلن رئيس جلنة الش وق
والسجناء النيابية النائب (عبد االله النائلي) 
ان االدعاء العام طلب من مجلس النواب رفع 
احلصانة عن النائب (فائق الشيخ علي) داعياً 

رئيس اجمللس (محمد احللبوسي) عرض االمر 
على اعضاء اجمللس لتمجيده حزب البعث.

ــت وزارة النفط،  ــاً اعلن ــورات ايض وفي التط
ــدول املصدرة  ــني العام ملنظمة ال وصول االم
للنفط اوبك (محمد باركيندو) الى بغداد في 
ــم  ــمية للعراق. وقال املتحدث بإس زيارة رس
الوزارة (عاصم جهاد)، إن االمني ملنظمة أوبك 

وصل بغداد اجلمعة املاضية وسيلتقي خالل 
ــؤون الطاقة  ــب رئيس الوزراء لش ــه بنائ زيارت
ــان) ووزير  ــاس الغضب ــط (ثامر عب ــر النف وزي
ــؤولني في الرئاسات  الكهرباء وعدد من املس
ــات مؤمتر  ــن حضوره جلس ــة، فضالً ع الثالث
ــد برعاية  ــدأ أعماله يوم غ ــذي يب ــة ال الطاق

رئيس الوزراء.           تتمة ص٣
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البرلمان يعقد برئاسة الحلبوسي اولى جلساته في بداية فصله االول من السنة التشريعية الثانية

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
ــراء القرعة العلنية  ــي موعدا إلج ــبوع احلال ــددت محافظة بغداد ، االس ح
ــماء الفائزة.واعلنت  ــتة وإعالن االس للمتقدمني لتعيينات تربية بغداد الس
ــاعة  ــة ان اللجنة املركزية حددت يوم االثنني املوافق ٢٠١٩/٩/١٦ الس احملافظ
ــراء القرعة  ــى والثانية والثالثة إلج ــات الكرخ االول ــرة صباحا لتربي العاش
ــمولة بنظام القرعة وإعالن االسماء  العلنية في مديرياتهم للدرجات املش
ــق ٢٠١٩/٩/١٧ موعدا  ــه، في حني حدد الثالثاء املواف الفائزة في املكان نفس
ــارت  ــة لتربيات الرصافة االولى والثانية والثالثة.وأش ــراء القرعة العلني إلج
ــكل واضح من خالل  ــتكون بش ــة الى ان تنظيم عملية القرعة س احملافظ
ــاء اللجنة  ــزة)، وبتوقيع اعض ــماء الفائ ــوي على األس ــداد محضر (يحت اع
ــادق عليه من قبل  ــي املديرية ويص ــة مدير عام التربية ف ــة ومبصادق الفرعي
ــماء في اليوم ذاته  اللجنة املركزية املعنية وبدورها ترفع احملضر بقوائم االس
الى احملافظ للمصادقة عليه وحتتفظ اللجنة الفرعية بنسخه من احملضر.
تتمة ص٣

النريان تتصاعد من مصاَّـ ارامكو َّـ السعودية بفعل طائرات مسرية حوثية 
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وكاالت / 

ــوزراء وزير  ــس ال ــب رئي ــن نائ أعل
ــس  ــان، ام ــر الغضب ــط ثام النف
ــة  الطاق ــاع  قط أن  ــبت،  الس
ــات  ــلة إصالح ــهد سلس سيش
ــرة املقبلة،  ــرات خالل الفت وتغيي

ــكل  ــى أن النفط يش ــيرا إل مش
ــال  ــة االحتادية.وق ــن املوازن ٩٠٪ م
الغضبان، في كلمة القاها خالل 
ــة الدولي، إن ”قطاع  مؤمتر الطاق
ــلة من  ــهد سلس الطاقة سيش
ــة  الهيكل ــادة  وإع ــات  اإلصالح

ــرات من اجل ان جنعل من  والتغيي
هذا القطاع قطاعا مستداما“.

ــس الوقت  ــه ”في نف ــاف، أن وأض
ــي حتدث في  ــد التطورات الت نرص
العالم على املستوى التكنلوجي 
ــرى للطاقة  اخ ــادر  ــور مص وظه

املتجددة ودورها املتنامي“.
وأكد الغضبان، ”ترحيب احلكومة 
االعمال“،  ــال  ورج ــتثمرين  باملس
ــى أن ”احلكومة العراقية  الفتا إل
ــرص على تطوير  حريصة كل احل

بيئة العمل“.

pa7ÓÃmÎ@pby˝ïa@Ú‹é‹ç@ÜËíÓç@Ú”b�€a@ b�”@Z@¡–‰€a@äÌãÎ

بغداد / 
صوت مجلس النواب، امس السبت، 
ــهداء  على تبني مطالب تعويض «ش
ــل مرقد  ــع» عند مدخ ــة التداف حادث
ــالم) في  ــني (عليه الس ــام احلس اإلم
ــوراء.وقال مصدر نيابي في  يوم عاش
ــي  إن «مجلس النواب  حديث صحف
ــب النواب  ــي مطال ــى تبن ــوت عل ص
ــع  ــة التداف ــهداء حادث ــض ش بتعوي
ــم زيارة استشهاد اإلمام  خالل مراس
ــالم) في كربالء». احلسني (عليه الس

ــالء دعوا،  ــة كرب ــواب محافظ وكان ن
ــى اتخاذ  ــبت، احلكومة إل امس الس
جميع التدابير الالزمة لعالج مصابي 
ــل مرقد  ــد مدخ ــع عن ــة التداف حادث
اإلمام احلسني (عليه السالم) في يوم 
عاشوراء، مطالبني بإصدار قرار نيابي 
ــة بقانون  ــهداء» احلادث ــمول «ش بش

مؤسسة الشهداء.

@?jm@Û‹«@pÏñ�Ì@ÊbΩ5€a
@ıaÜËëD@úÌÏ»ni@k€b�Ωa

C…œaÜn€a@ÚqÖby / بغداد
ــن ضبط واتالف  ــأة املنافذ احلدودية ع أعلنت هي
ــاح االيراني  ــة والتف ــن الطماط ــرادات م ــبع ب س
املمنوع من االستيراد في منفذ الشيب احلدودي.

ــة  ــديد الرقاب ــراً لتش ــه نظ ــأة ، ان ــرت الهي وذك
ــور على  ــيب، مت العث ــذ الش ــي منف ــق ف والتدقي

ــد التدقيق  ــل اخلضروات وبع ــبعة برادات حتم س
ــتيراد  ــش مت ضبط مواد ممنوعة من االس والتفتي
عبارة عن (طماطه وتفاح ايراني) وبكميات كبيرة 
ــراءات القانونية    ــداً. وأضافت أنه مت اتخاذ اإلج ج
ــعة من كافه الدوائر  وإتالفها بحضور جلنة موس

العاملة في املنفذ.

@Äb–n€aÎ@Úüb‡�€a@Âfl@paÖaäi@W@“˝ma@Z@àœb‰Ωa
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بغداد / 
ــرطة  ــلم الش ــتكون في الوقت احلالي على مقربة من املدن بعد تس ــكري، ان قوات اجليش س ــف مصدر عس كش
ــناد  ــتكون في الوقت احلالي على مقربة من املدن وجاهزة إلس احمللية امللف االمني. وقال املصدر ان قوات اجليش س
ــاوز بضع دقائق للوصول إلى أي مكان بتلك املدن.واضاف ان  ــرطة احمللية، في حال حدوث أي طارئ بوقت ال يتج الش
ــيكون مبحيط املدن والبلدات بشكل مالصق، ويكون مبثابة جدار أمني على باب أو حدود كل مدينة،  ــحاب س االنس
ــن قبل اجليش مينح  ــكل عام م ــواق والتجمعات املدنية بش ــكنية واالبتعاد عن األس ــرا أن إخالء األحياء الس معتب
ــارع.وتابع انه مت نقل بعض القطعات  ــلحة في الش ــن األمن ويخفف من الظواهر املس ــعورا للمواطنني بتحس ش
ــرطة في اخلطط  ــبقت ذلك مداولة بني قيادات اجليش والش ــالحها، وقد س ــكرية املقاتلة خارج املدن مع س العس
ــرطة احمللية إلدارة امللف، مشيرا إلى أنّ اخلطوة ستكون مبثابة اختبار  ــليح الذي حتتاجه الش األمنية، وخطط التس
جتريبي لقدرات وزارة الداخلية، وفي حال جناحها بإدارة امللف، فسيتم الشروع بتطبيق القرار واالنسحاب الشامل 

للجيش من املدن.

بعد تسليم الملف األمني للداخلية 
ÊÜΩa@lä”@kzé‰Ì@ìÓ¶a
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بغداد / البينة الجديدة 
ــة األمم املتحدة في العراق  ــن قبوله حتدي ممثل ــي ع ــن رئيس مجلس النواب محمد احللبوس أعل
ــخارت مببادرة غرس األشجار في جميع أنحاء البالد. ونشر احللبوسي على  جينني هينيس بالس
موقع التواصل االجتماعي تويتر مقطع الفيديو الذي نشرته ممثلة االمم املتحدة في العراق جينني 
ــخارت، والذي حتدت من خالله رؤساء اجلمهورية برهم صالح واحلكومة عادل عبد  هينيس بالس
ــجار في جميع أنحاء البالد. وغرد  املهدي والبرملان برهم صالح باالنضمام الى مبادرة غرس األش
ــي على واجهة صفحته الشخصية معلقا على الفيديو كلمتي اقبل التحدي. يشار  احللبوس
ــا، مرفقا مبقطع فيديو  ــمي بيان ــرت عبر موقعها الرس ــى أن بعثة االمم املتحدة في العراق نش ال
ــالم قال فيه إن املمثلة اخلاصة لألمم املتحدة في العراق  ــجرة من أجل الس حمل عنوان غرس ش
جينني هينيس بالسخارت غرستْ شجرة في مدرسةٍ بأربيل في ٩ أيلول ٢٠١٩، استجابة لتحدٍّ 
ت الرئيس  ــة اخلاصة حتدّ ــار البيان الى املمثل ــتان نيجيرفان بارزاني. واش من رئيس إقليم كردس
برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد املهدي ورئيس مجلس النواب محمد احللبوسي لالنضمام 

إليها في تبني هذه املبادرة كتحدٍّ وطني لغرس األشجار في جميع أنحاء العراق.

بغداد / البينة الجديدة
ــبت، أن  ــر الغضبان، امس الس ــر النفط ثام أكد وزي
موارد النفط تشكل أكثر من ٩٠٪ من التخصيصات 
ــة تعمل  ــى أن احلكوم ــيراً إل ــة للموازنة، مش املالي
ــال الغضبان في كلمة  ــى إصالح بيئة العمل. وق عل
ــة الدولي الذي عقد في بغداد،  له خالل مؤمتر الطاق
ــو احملرك  ــو معروف ه ــا ه ــي كم ــاع النفط إن القط
ــبب  ــا هو بس ــي، كم ــاد العراق ــي لالقتص األساس
ــي  ــورد األساس ــي امل ــاد العراق ــة االقتص خصوصي
ــكل أكثر  ــوارد املالية، مبيناً أن موارد النفط تش للم
ــنوياً. وأضاف  ــن التخصيصات املوازنة س من ٩٠٪ م
ــي قطاع النفط اهتماما  الغضبان، أن احلكومة تول
كبيراً وحترص أن يشهد هذا القطاع نشاطاً مستمراً 
متزايداً وكذلك أن يخضع لسياسات واضحة تهدف 
ــياً للنفط ومن  ــراق منتجاً أساس ــى أن يبقى الع إل
ــات املواطن من  ــط احتياج ــاز وأن يوفر النف ــم الغ ث
الطاقة الكهربائية. وتابع، أن هذا القطاع سيشهد 
ــادة الهيكلة لكي  ــلة تغيرات وإصالحات وإع سلس
ــرص على إعداد  ــوزارات االحتادية منظمة حت تكون ال
السياسات والتشريعات لتتولى الشركات النفطية 
ــاط التجاري. ــات االنتاج والنش ــتثمارية عملي االس

ــة حريصة على تطوير وإصالح  ولفت إلى أن احلكوم
بيئة العمل في العراق وخاصة إذا ما عرفنا أن هناك 
ــر من االجراءات القدمية والروتني االداري ما زلنا  الكثي

نعمل عليها.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة 
ــدي الكربالئي، ممثل  ــد امله ــيخ عب قال الش
ــتمرة  ــة العليا، إن التحقيقات مس املرجعي
في حادثة التدافع التي وقعت ضمن مراسم 
ــام. وذكر خالل خطبة  ــوراء قبل أي زيارة عاش

ــينية أن  ــة احلس ــي العتب ــالة اجلمعة ف ص
املسؤولني في العتبة يواصلون التحقيق مع 
ــباب حادث التدافع  اجلهات اخملتصة في أس
ــم ركضة طوريج وأدى  الذي وقع ضمن مراس
إلى مقتل ٣١ شخصا وجرح ١٠٢. وأضاف أن 

ــيتخذون اإلجراء املناسب في  املسؤولني س
ــت وجود تقصير في إجراءات تنظيم  حال ثب
ــتاني بـإعادة  املراسم. وتعهد ممثل السيس
ــراءات التنظيمية للزيارة في  النظر في اإلج

حال ثبت ذلك.

اربيل / البينة الجديدة
ــي  الوطن ــاد  اإلحت ــو  عض رد 
ــتاني محمود خوشناو،  الكردس
ــى تصريحات  ــبت، عل امس الس
ــي  الت ــد  الواح ــد  عب ــوار  شاس
ــرقات  ــا عن وجود س حتدث فيه
ــاد الوطني  ــوم بها حزب االحت يق

الكردستاني واحلزب الدميقراطي 
ــتاني. وقال خوشناو إن  الكردس
”هذه التصريحات فيها مغالطة 
كبيرة ومردودة وعلى عبد الواحد 
ــدة او كتاب  ــة واح ــار وثيق إظه
ــة كالمه“،  ــت صح ــل يثب او دلي
مشيرا إلى ان ”تصريحاته مردودة 

ــات معروفة“. ومدفوعة من جه
ــف النفطي هو  ــاف ان ”املل واض
ــم حصرا وال  بيد حكومة االقلي
ــار تفطية خارج  ــاك آب توجد هن
الثروات الطبيعية  وزارة  سيطرة 
حسب قوله وعلى عبد الواحد ان 
ــياء اكثر عقالنية“. يتحدث باش

ــراك اجليل اجلديد  وكان رئيس ح
ــم  ــد اته ــد الواح ــوار عب شاس
ــني  الكردي ــني  احلزب ــت،  وق ــي  ف
الدميقراطي الكردستاني واالحتاد 
 ٧٠٠ ــغ  مبل ــرقة  بس ــي  الوطن
ــهريا من النفط  ــون دوالر ش ملي

والكمارك.

بغداد / البينة الجديدة 
ــبت، عن  ــان صبري، امس الس ــفت النائبة في كش
أبرز نتائج اجتماع رئاسة البرملان مع رؤساء الكتل 
ــة البرملان  ــة. وقالت صبري إن اجتماع رئاس النيابي
ــكيل  ــل النيابية متخض عن تش ــاء الكت ــع رؤس م
ــراءات احلكومة بقضية  ــة اج ــني االولى ملتابع جلنت
ــيادة والثانية ملتابعة اجراءات احلكومة  حفظ الس
ــاق على مترير  ــت أنه مت االتف ــف املغيبني. وأضاف مبل
ــني  عدد من القوانني املهمة كالغاء مكاتب املفتش
ــي، إضافة الى  ــة االحتادية والضمان الصح واحملكم
ــال القوانني املهمة كالنفط  مفاحتة احلكومة إلرس

والغاز وغيرها.
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ــا نائب رئيس  ــت تغريدات أطلقه تغريــدات .. الق
ــعا بالعالم العربي حيث أقرت  اإلمارات صدى واس
ــواب والعقاب وأن  ــاليب عمل جديدة ومبدأ الث أس
مكان الوزراء والقادة هو امليدان. وجاء في تغريدته 
على حسابه في «تويتر»: «تقييم اخلدمات سيكون 
ــنوي أيضا لكافة الوزراء  ــنويا ولدينا تقييم س س
ــنوي للوزارات  ــوكالء ومدراء العموم وتقييم س وال

والهيئات الن تكلفة إخفاء األخطاء والتقصير أكبر بكثير».
ــحب قواتها من نقاط  انســحاب .. أعلن أردوغان أن أنقرة ال تعتزم س
ــورية متوعدا حكومة  املراقبة التي أقامتها في محافظة إدلب الس
دمشق بالرد بشكل مناسب على أي هجوم عليها.

ــني حكومتي  ــود أي اتصاالت ب ــان وج ــى أردوغ ونف
ــة التركية في  ــأن نقاط املراقب ــق بش أنقرة ودمش
ــة، مضيفا في الوقت  ــب والتي عددها ١٢ نقط إدل
نفسه أن هناك تنسيقا بهذا اخلصوص مع روسيا 
ــدد على أن  ــي وجزئيا مع إيران وش ــكل رئيس بش

بالده لن تقف مكتوفة األيدي.

ــوات  الق ــه  تبنت ــذي  ال ــوم  الهج ــار  أث  .. هجــوم 
ــلحة التابعة للحوثيني على معملني تابعني  املس
ــعودية الكثير من عالمات  لشركة «أرامكو» الس
ــن الوصول  ــة التمكن م ــول كيفي ــتفهام ح االس
للعمق السعودي بطائرات مسيرة. ويرى متابعون 
أن استهداف مدينة بقيق الواقعة على احلدود مع 
ــعودية يحتاج إلى إمكانيات  ــرق الس البحرين ش
ــيق محكمة، بسبب البعد اجلغرافي بني  لوجستية وعمليات تنس

احلدود اليمنية واملدينة املستهدفة.
ــب التأكد» مما إذا  ــت حكومة جبل طارق أنه «يصع ضمانــات .. أعلن
ــني الدولتني  ــاق املبرم ب ــران خرقت االتف كانت طه
ــان داريا-١»  ــحنة الناقلة اإليرانية «أدري ــأن ش بش
ــرح رئيس وزراء  ــهر املاضي. وص ــرج عنها الش املف
ــس االول اجلمعة،  ــان بيكاردو، أم جبل طارق، فابي
حسب صحيفة «تلغراف» البريطانية، بأن الصور 
ــفينة وصلت في  ــة املتاحة تؤكد أن الس الفضائي

نهاية املطاف إلى سوريا.

ــعودية  ــلطات الس تعليــق .. ضمن ردود فعل الس
ــركة  ــني لش ــني تابع ــب مبعمل ــق نش ــى حري عل
ــاكر، مدير  ــر بدر العس «أرامكو» مبدينة بقيق، نش
ــعودي، تغريدة  ــي العهد الس ــب اخلاص لول املكت
على صفحته في «تويتر». وكتب العساكر بوسم 
ــه، أمنه  ــتودعك وطننا وأهل ــم نس ــق: «الله بقي
وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه .. ربّ اجعل هذا 
البلد آمنا مطمئنا وسائر بالد املسلمني». وكان تركي آل الشيخ من 

بني أول املتفاعلني مع خبر اندالع حريق بقيق.
ــن  ــيل م ــي بس ــل االجتماع ــائل التواص ــت وس مفاجــآت .. ضج
ــورات املضادة اخلاصة  ــات املضادة واملنش الفيديوه
ــاول الفنان محمد علي كان الظهور املفاجئ  باملق
للناشط السياسي املصري وأحد أبرز رموز «الربيع 
العربي» وائل غنيم بشكل جديد وبرسالة غريبة 
ــه في أحد أجزاء  ــا أثار اجلدل خاصة وأنه وجّ أول م
ــهام نقده نحو محمد علي وتطاوله  ــالة س الرس

على الرئيس، وعلى مصر.

بغداد / البينة الجديدة 
ــر  ــني طاه ــة ياس ــر الداخلي ــد وزي تفق
ــي قضاء  ــي ف ــع األمن ــري، الوض الياس
ــالل  خ ــار  االنب ــة  مبحافظ ــة  الفلوج
ــى  ــاعات األول ــي الس ــة ف ــارة مفاجئ زي
ــال بيان  ــة املاضية. وق ــر اجلمع ــن فج م
ــى  ــري التق ــة إن الياس ــوزارة الداخلي ل
ــق هادي رزيج،  ــرطة األنبار الفري قائد ش
ــيطرات وآلية  ــل الس ــاً على عم مطلع

ــا القوات األمنية  التفتيش التي تتبعه
ــرة في القضاء والتدابير املتخذة  املنتش
ــلطة القانون واحلفاظ على  ــيادة س لس
ــار الى  ــكات املواطنني. واش ــاة وممتل حي
ــة ميدانية في  ــرى جول ــري أج أن الياس
مناطق مختلفة التقى خاللها عدداً من 
الضباط واملنتسبني، مشدداً على وجوب 
احلفاظ على االستقرار األمني الذي ينعم 
به قضاء الفلوجة. وبحسب البيان فقد 

ــة التواصل ما بني  ــار الوزير إلى أهمي أش
رجال األمن وأهالي الفلوجة واالبالغ عن 
ــداً أن تعاون  ــك، مؤك أي حالة تثير الش
املواطن مع رجل األمن واجب وطني. كما 
ــيطرة ابي غريب  تفقد وزير الداخلية س
والصقور غرب العاصمة بغداد، موجهاً 
ــني بكل  ــع املواطن ــل م ــرورة التعام بض
ــات بدقة عالية  ــرام وتفتيش املركب إحت

لضمان عدم حدوث أي خرق أمني.

بغداد / البينة الجديدة
ــبت، أن الواقع  اعتبر رئيس تيار احلكمة عمار احلكيم، امس الس
التربوي والتعليمي في العراق دون مستوى الطموح، وفيما لفت 
ــي، رأى أن انبثاق  ــة عوامل للنهوض بالواقع التعليم إلى خمس
ــية وتساعد  ــتثري العملية السياس ــية س املعارضة السياس
ــي. وقال احلكيم في كلمة  على تطوير االداء احلكومي والسياس
خالل ملتقى الشباب العربي لريادة األعمال، إنه من الواضح أننا 
ــتقبل املعقد إذا بقينا ننظر إلى  ــتطيع التقدم نحو املس ال نس
ــتمرينا في مسارنا احلالي، وإذا اردنا التطور فعلينا  املاضي أو اس
ــا وامكانياتنا. ــتثمار قدراتن ــورة مختلفة في اس ــر بص التفكي

ــباب في  ــث عن بناء وتنمية الش ــاف احلكيم ال ميكن احلدي وأض
ــومي، فهل من املعقول  ــة وأجواء طاردة ومنفرة ألي عملية تق بيئ
ــني.. وواقعنا  ــتثمار املوهوبني واملبدع ــن ضرورة اس ان نتحدث ع
ــوح. وتابع أي واقع ممكن  ــتوى الطم التربوي والتعليمي دون مس
أن نتصوره، وما زلنا نتعامل مع أهم وزارة متس حياة مئات االالف 
ــن العوائل العراقية كوزارة التربية، وهي ما زالت تدار بالوكالة  م
ــة، واجلميع مطلع  ــكيل احلكوم ــارب العام على تش ــذ ما يق من
ــي يحصل عليها ابناؤنا في مراحلهم  على النتائج املتدنية الت
الدراسية في كل عام لألسف الشديد. ولفت احلكيم إلى احلاجة 
إلى قوانني صارمة، وإجراءات علمية سريعة، ومنظومة تدريسية 
ــى تكاتف مجتمعي  ــة طموحة، وإل ــورة، وخطط حكومي متط
ــي معاً يجعل من النهوض بواقعنا التربوي والتعليمي  وسياس
ــهد نضوجاً دميقراطياً في العراق  أولوية قصوى.وزاد بالقول نش
بانبثاق املعارضة السياسية الوطنية البناءة التي تساعد على 
ــة لفرز املناهج  ــن املواالة واملعارض ــي الدميقراطية م بناء جناح
ــية  ــومي االنحرافات في العملية السياس ــاء وتق وتعرية األخط
وتوفير البديل السياسي وتكريس قاعدة حكومة قوية في ظل 
ــية قوية ضمن إطار الدستور والقانون، ونعتقد  معارضة سياس
ــية وتساعد  ــتثري العملية السياس جازمني أن هذه اخلطوة س

على تطوير االداء احلكومي والسياسي على حد سواء.

بغداد / البينة الجديدة 
كشفت جلنة العالقات اخلارجية النيابية، عن جلوء الكويت إلى 
ــراق قبل تقدمي  ــالف احلدودي مع الع ــدة في قضية اخل األمم املتح
ــراق مذكرة مماثلة، مبينة أن املذكرة قدمت عقب اخلالف على  الع
ــو اللجنة عامر  ــن. وقال عض ــت العيج بني البلدي ــة فيش منص
ــارا الى االمم املتحدة  ــز إن ”الكويت هي من قدمت استفس الفاي
ــأن حتديد احلدود بني العراق بعد اخلالف بني الوفدين العراقي  بش
والكويتي على عائدية وتسمية منصة فيشت العيج“. واضاف 
ــة لها ويحق لها  ــت تعتبر املنصة جزيرة تابع ــز، ان ”الكوي الفاي
ــك املنطقة عبارة عن منصة  ــرف فيها فيما يرى العراق تل التص
ــرف فيها ما اثار اخلالف  ــدود البحرية وال ميكن التص لتحديد احل
ــى اقدام الكويت  ــح الفايز ان ”العراق رد عل ــني اجلانبني“. واوض ب
ــن اجل حتديد  ــدة وقدم مذكرة مماثلة م ــرك نحو االمم املتح التح
ــمية تلك املنطقة”، مبينا ان ”اخلالف على املنطقة  عائدية وتس
ــدار االيضاح  ــيتم جتاوزها بعد اص ــة بني البلدين وس ــد ازم ال يع

االممي الذي يعد ملزما جلميع االطراف“.
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الخارجية النيابية:

نينوى / البينة الجديدة 
ــبت،  ــرت الفرق الفنية التابعة ملديرية بيئة نينوى، امس الس أج
ــات من املياه  ــرب وعين ــة لفحص مناذج مياه الش ــة مكثف حمل
ــرة بيئة  ــوث. وقالت مدي ــا من التل ــد من خلوه ــة، للتأك اخملتلف
ــوى خالدة محمود صالح أن الفرق الفنية اجرت ٥٧٤ فحصا  نين
ــيرة  ــن املياه خالل الفصل احلالي، مش ــا لـ٢٦ منوذجا م كيميائي
الى ان العينات املسحوبة شملت نقاطا متعددة من نهر دجلة 
ــاءً مبنطقة القيارة  ــماال وانته ــد املوصل ش بدءا من منطقة س
ــحوبة  ــاذج أخرى من مياه اآلبار ومياه مس ــا، إضافة الى من جنوب
ــة ملدينة املوصل  ــاريع صناعية وخدمية ملواقع مختلف من مش
منها {مستشفيات املدينة – محطات معاجلة الصرف الصحي 
– مياه املصبات على مسار النهر – معامل السمنت}. واوضحت 
ــوزارة للحفاظ على  ــن خطة ال ــراءات تاتي ضم ــح، ان اإلج صال
ــة املواطنني،  ــة و التي تنعكس على صح ــالمة املصادر املائي س
ــتمرار عمل هذه  ــة والبيئة على أس ــرص وزارة الصح ــدة ح مؤك
ــة  ــات اخملتبري ــوحات والفحوص ــراء املس ــة بأج ــان اخملتص اللج
ــالمة املصادر  ــات الدورية اليومية لألطمئنان على س والفحوص

املائية وتشديد الرقابة عليها.

بغداد / البينة الجديدة 
ــن إصدار مديرها  ــبت، ع اعلنت مديرية املرور العامة، امس الس
ــجيل منح  ــر اخلفاجي توجيهاً إلى جميع مواقع تس اللواء زهي
ــب اإلجازة  ــأن يختبر لطل ــن ب ــة املواط ــوق بأحقي ــازات الس إج
ــات املتوفرة ذات نقل حركة العادي أو االوتوماتيكي. وقال  باملركب
ــة املواطنني ولعدم وجود مانع  ــالم املديرية إنه «نزوالً عند رغب إع
ــجيل منح  ــام إلى كل مواقع تس ــر املرور الع ــي، وجه مدي قانون
ــوق في  ــازات بأنه من حق املواطن ان يختبر لطلب اجازة س اإلج
ــل حركة العادي او  ــجيل باملركبات املتوفرة ذات نق مواقع التس
ــالم املديرية في  ــر االوتوماتيك)». وأضاف إع ــي (الكي األوتوماتيك
ــخة منه، أنه «سيتم تعميم  بيان تلقت وكالة نون اخلبرية، نس
ــر املرور  ــر وتوجيه مدي ــب أم ــة إلى كل املواقع حس ــة فوري برقي
العام». وكانت مديرية املرور العامة دعت، االثنني (٢ أيلول ٢٠١٩)، 
ــمولني باحلصول على إجازات السوق للمراجعة تفادياً ألي  املش
ــول قانون املرور حيز التنفيذ  ــتقبال، مبينةً أنه عند دخ زخم مس

الشهر املقبل فإن عدد طالبي إجازة السوق سيزداد.
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بغداد / البينة اجلديدة 
اكد وزير اخلارجية محمد احلكيم، انه يتشاور مع تركيا بشأن وجود قواتها 
داخل االراضي العراقية، مبينا انه مت حتديد مواعيد اللجنة املشتركة مع 
ــيكون قريبا جدا.وقال احلكيم خالل مؤمتر صحفي عقده  مصر والذي س
في مقر اجلامعة العربية ان بغداد على تواصل دائم مع انقرة، بشأن وجود 
ــية  ــيرا إلى أن األتراك يدركون حساس قواتها في األراضي العراقية، مش
ــم، على  ــى اتصال دائ ــع، نحن عل ــم في الواق ــاف احلكي ــذا األمر.واض ه
ــتوى وزراء اخلارجية والدفاع واخملابرات في هذا اجملال، واألتراك يعرفون  مس
ــرف خطورة منظمة بي  ــية املنطقة وأهميتها، موضحا اننا نع حساس
كا كا ومواقفها، ولدينا جهد عراقي مثمر في هذا اجلانب مع األتراك.وردا 
ــات املصرية العراقية، قال  ــؤال من أحد الصحفيني حول، العالق على س
إنها عالقات متطورة جدا وعميقة، الفتا الى ان العراق عمقه األرضي في 
األردن ومصر، ونحن اآلن نعتبر القاهرة هي شقيقتنا الكبرى، وحتدثنا مع 
ــتركة برئاسة رئيس  وزير اخلارجية املصري، وحددنا مواعيد اللجنة املش
ــفير التركي في العراق فاحت يلدز،  ــيكون قريبا جدا.وأكد الس الوزراء، وس
في وقت سابق، أن القوات التركية املتواجدة في منطقة بعشيقة جاءت 
بطلب جهات رفيعة ب العراق، الفتا الى أن التفاهم املشترك هو من يحدد 

خروج تلك القوات.

بغداد / البينة اجلديدة
ــؤولية حصول اي خرق امني  ــبت، وزارة الداخلية مس حمل النائب عن محافظة الديوانية علي البديري، امس الس
ــجون احملافظة املتهالكة واالثرية، فيما أكد أن بعض مراكز الشرطة والسجون باحملافظة  ــجناء من س او هروب س
ــتعادتها.وقال البديري  ــى وزارة الداخلية الس ــن دائرة االثار ال ــمية م ــر امللكي وهنالك مخاطبات رس ــود للعص تع
ــل وتعتبر من اضخم  ــيء القلي ــت بالش ــة التي ترصد بكل موازنة لوزارة الداخلية ليس ــات املالي ، إن التخصيص
ــبب بالعديد  ــجون ما تس ــرطة والس ــكل عام، لكن رغم كل هذا لم جند اي تطوير او ادامة ملراكز الش ــات ب املوازن
ــرطة بالعاصمة. ــجناء من احد مراكز الش من احلوادث واخلروقات االمنية واخرها ماحصل من  هروب عدد من الس

وأضاف أن السجون ومراكز الشرطة مبحافظة الديوانية في وضع ال حتسد عليه فالبعض منها أثرية وتعود للزمن 
ــة او عشرة  ــتعادتها والبعض االخر متهالكة ويتم فيها وضع خمس امللكي وهنالك مطالبات من دائرة االثار الس
اضعاف استيعابها الفعلي وتنذر بحصول خروقات او فوضى.وأوضح البديري، أنه من بني تلك الكوارث هو سجن 
ــتوعب اكثر من ٥٠ سجينا، لكن العدد الفعلي فيها يتجاوز  ــفيرات الديوانية الذي هو باالصل مدرسة ال تس تس

الـ٣٠٠ سجني وبعضهم محكوم باالعدام وبجرائم ارهابية مت نقلهم من محافظات اخرى.
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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 
اعلن مصرف الرافدين، امس السبت، 
ــمولة  املش ــات  اجملمع ــيع  توس ــن  ع
ــراء الوحدات  ــروض ١٠٠ مليون لش بق
ــى ان األيام  ــار ال ــكنية، فيما اش الس
ــيتم اإلعالن عن العديد من  املقبلة س
ــمولة.وقال  ــكنية املش اجملمعات الس
املكتب االعالمي للمصرف ان اجملمعات 
ــت  ــي مت ــكنية الت ــتثمارية الس االس
إضافتها وقد استوفت كافة الشروط 
ــم على اثرها منح  القانونية والتي يت
ــكنية  ــراء الوحدات الس القروض لش
ــكني في  هي ( مجمع درة كربالء الس
ــة - مجمع  ــة كربالء املقدس محافظ
ــة - مجمع  ــكني في احلل الكوثر الس
ــي  ــكني ف ــل الس ــن عقي ب ــلم  مس
ــة  ــع مدين ــرف - مجم ــف األش النج
ــي محافظة املثنى  ــكني ف لؤلؤة الس
ــكني في جلوالء -  ــع الون الس - مجم
ــكني في  ــاب الناصرية الس مجمع ب
محافظة ذي قار) الى جانب اجملمعات 

ــابقا بقروض ١٠٠  التي مت شمولها س
ــكني  ــون وهي (مجمع األمل الس ملي
ــة البصرة - مجمع العزيز  في محافظ
ــة الناصرية -  ــي محافظ ــكني ف الس
مجمع بيسان السكني في محافظة 
ــكان  ــروع اس الناصرية - مجمع مش
ــماوة). ــة الس ــي محافظ ــة ف الدوح

ــني الراغبني  ــكان املوظف ــاف بإم واض
ــار  ــون دين ــروض ١٠٠ ملي ــم ق مبنحه
ــد ٥٠ مليون  ــني الذين مت حتدي واملواطن
ــكنية  الس ــقق  الش ــراء  لش ــار  دين
ــالع  لالط ــات  اجملمع ــك  لتل ــه  التوج
ــقق، مشيرا  على مواصفات تلك الش
ــيتم اإلعالن  ــام املقبلة س ــى ان األي ال

ــكنية  ــد من اجملمعات الس عن العدي
ــمولة بقروض ١٠٠ مليون دينار و  املش
٥٠ مليون دينار ومن ضمنها محافظة 
بغداد. يذكر ان مصرف الرافدين باشر 
ــلف  ــام ٢٠١٦ مبنح قروض وس ومنذ ع
ــات  ــق الي ــني وف ــني واملواطن للموظف

وضوابط معينة.

Ôÿ‹Ωa@äñ»‹€@ÖÏ»m@ÚÌäqc@ÚÓ„aÏÌÜ€a@ø@Úüäë@å◊aäflÎ@ÊÏvç@Zkˆb„

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

تتمة ص١

تتمة ص١

بغداد / البينة اجلديدة
ــة للجهاز العربي  ــاح الدليمي اجلمعية العمومي ــا وزير التخطيط نوري صب دع
ــنوية املقبلة التي ستعقد خالل  ــتضافة اجتماعاتها النصف س لالعتماد الس
ــا الوفد العراقي  ــباط املقبل في بغداد.وقال الدليمي في كلمة نقله ــهر ش ش
ــاد املنعقدة في تونس للمدة  ــارك في اجتماعات اجلمعية العمومية لالحت املش
ــي لالعتماد  ــة للجهاز العرب ــو اجلمعية العمومي ــول اجلاري،  ندع ــن ٨-١٣ ايل م
الستضافة اجتماعاتها النصف سنوية املقبلة في بغداد، مبينا أن هذه الدعوة 
ــى حتقيق اهداف  ــة ووزارة التخطيط ال ــة العراقي ــعي احلكوم تأتي في اطار س
التنمية املستدامة.وأضاف نوري، أن نظام االعتماد يعد من املرتكزات االساسية 
لتحقيق تلك االهداف، مؤكدا سعي وزارة التخطيط الى توحيد اجلهودالوطنية 
ــن التعاون في مجال  ــترك وحتقيق املزيد م ــم العمل العربي املش ــة لدع والعربي
حتسني وحماية وضمان حودة املنتجات وفق املواصفات العاملية، ومبا يسهم في 
حماية املستهلك وتشجيع وتوسيع التجارة البينية فيما بني البلدان العربية.
ــة اجلهاز  ــوزارة التخطيط  إن امينه محمد رئيس ــب بيان ل ــن جانبها، وبحس م
العربي لالعتماد رحبت بدعوة الوزير ودعمه لعمل االحتاد من خالل سعيه لتوفير 
ــاد العراقية، مؤكدة ان اجلمعية العمومية  الظروف املالئمة لعمل هيئة االعتم
ــنوية في  ــتضافة االجتماعات النصف س ــوة العراق الس ــتدرس دع للجهاز س
ــاركني  ــة املقبلة.وأضاف البيان، أن املش ــام القريب ــت فيها خالل االي ــداد والب بغ
ــع اجهزة وهيآت  ــل القضايا املتعلقة بواق ــدى اربعة ايام مجم ــوا على م ناقش
ــترك وتطوير القدرات للعاملني في  ــبل تطوير العمل املش االعتماد العربية وس
ــز التعاون مع االجهزة العاملية من اجل الوصول الى افضل  تلك االجهزة ، وتعزي
ــب الترويج والتثقيف  ــال االعتماد، فضال عن االهتمام بجان املواصفات في مج

االعالمي في هذا اجملال.

ــكيلة  ــر «البينة اجلديدة»، تش ــى صعيد آخر تنش عل
الوفد الكردي املقرر أن يزور بغداد خالل أيام وأبرز ملفات 
ــردي، إن وفد حكومة  ــدر حكومي ك ــارة. وقال مص الزي
اقليم كردستان املقرر أن يزور بغداد، سيضم مجموعة 
ــر التخطيط دارا  ــم كل من وزي ــارين ه وزراء ومستش
رشيد وزير املالية آوات شيخ جناب، وزير الداخلية ريبر 
أحمد، وزيرة الزراعة بيكرد طالباني، وسكرتير مجلس 
ــم اماجن رحيم، ورئيس ديوان مجلس الوزراء  وزراء االقلي
ــيبحث ملفات املوازنة  اوميد صباح. وبني، أن الوفد س
ورواتب البيشمركة وتسليم النفط الى بغداد والديون 
ــركات النفطية العاملية  ــى االقليم لدى الش التي عل

والبالغة بحوالي ٣٠ مليار دوالر.

ــابق (بهاء  ــوزراء الس ــب رئيس ال ــر نائ ــي وقت اعتب ف
األعرجي)، امس السبت، أن عدم إعالن نتائج التحقيق 
ــعبي  ــد الش ــض مواقع احلش ــف بع ــي لقص احلكوم
ــة قراراً عراقياً بإدانة القصف  واعتماد اجلامعة العربي
ــرائيلي تناقض كبير باملوقف احلكومي يؤدي إلى  اإلس

إخفاء حقائق متس السيادة العراقية.
ــس كتلة االصالح واالعمار  ــى صعيد آخر اعتبر رئي عل
ــس  ــس مجل ــرار رئي ــاعدي)، ق ــاح الس ــة (صب النيابي
ــة الدرجات  ــدي) بتمديد خدم ــوزراء (عادل عبد امله ال
ــوح الكفاءات والنخب.  ــة بأنه قتل بطيء لطم اخلاص
ــه الدولة  ــات التي تواج ــاعدي ، إن التحدي ــال الس وق
ــة) وعقلية  ــات مرن ــتدعي (معاجل ــاتها تس ومؤسس
ــول وهذا ال  ــاد احلل ــداع في ايج ــف باإلب ــدة تتص جدي

ــي املتقدم  ــل الوظيف ــى نفس اجلي ــن باإلبقاء عل ميك
ــبباً  (اصحاب الدرجات اخلاصة) التي كان بعضهم س
ــع التقدير لكل اجلهود  ــاكل م في وجود األزمات واملش
ــي بذلت من قبل اخمللصني منهم. وأضاف أن الدولة  الت
بحاجة الى (جيل وظيفي) جديد في األماكن القيادية 
ــتطيع ان يرسم سياسات  ــات الدولة يس في مؤسس
ــاءات والنخب  ــور اداري تكون الكف ــدة وفق منظ جدي
ــاء جديدة  ــض فيه لضخ دم ــي القلب الناب ــة ه الفتي
ــات الدولة والنظام اإلداري  تعيد النشاط في مؤسس
ــع من احلكومة  ــاعدي، كنا نتوق ــة. وأوضح الس للدول
ــيوخ الدولة وكهولها) ان  ــار انها خليط بني (ش باعتب
تستعني في املناصب القيادية في املؤسسات (بفتيان 
الدولة) ممن يتصفون بالنزاهة والكفاءة وبذلك تتحرك 

ــباب) كي ال  الدولة (بعقلية الكبار) (وديناميكية الش
تصبح (دولة كهلة). 

وفي الشأن االمني أعلنت وزارة الدفاع، امس السبت، 
ــمري) الكشف عن تفاصيل  عن عزم وزيرها (جناح الش
ــاء  ــأن االعتداءات على املقرات األمنية مس مهمة بش
ــم الوزارة اللواء (حتسني  اليوم األحد. وقال الناطق باس
ــيعلن  ــمري) س ــي) ان ”وزير الدفاع (جناح الش اخلفاج
ــأن  ــمي عن تفاصيل مهمة بش وعبر التلفزيون الرس
االعتداءات على املقرات األمنية خالل االيام املاضية“.

ــي أكد رئيس اجلمهورية (برهم  ــأن السياس وفي الش
ــا ابتعاد  ــا وأملاني ــا وفرنس ــي بريطاني ــح)، ملندوب صال
ــة احملاور، مشددا على اعتماد احلوار  العراق عن سياس
ــة  البناء وتخفيف التوترات في املنطقة. وقالت رئاس

ــح)  ــم صال ــة (بره ــس اجلمهوري ــة، ، إن رئي اجلمهوري
استقبل، في قصر السالم ب بغداد، السفير البريطاني 
ــفارتني األملانية  (جون وولكس) والقائمني بأعمال الس
ــل بونيو)، مبينا ان  ــية (جان نوي (يوخن مولر) والفرنس
صالح أكد حرص العراق على إقامة عالقات متوازنة مع 
ــقائه وأصدقائه مبا يعزز األمن واالستقرار  جيرانه وأش

في املنطقة بعيداً عن سياسة احملاور.
في وقت أعلنت وزارة اخلزانة األمريكية، انها ستفرض 
ــع احلرس  ــة تتعامل م ــى أي جهة عراقي ــات عل عقوب
ــة قولها، إن  ــة عن اخلزان ــت قناة العربي ــوري. ونقل الث
ــران، مبينة  ــاورة ل إي ــة ملواقعهم اجمل ــني ضحي العراقي
ــة عراقية تتعامل مع  ــنفرض عقوبات على أي جه س

احلرس الثوري.
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ــي، أن العراق  ــي أميرك ــر صحف رأى تقري
ــامات الطائفية  ــتطاع جتاوز االنقس اس
عقب دحر ” داعش“ وحترير املدن العراقية 
ــى أن الهوية  ــيرا إل ــيطرته، مش ــن س م
ــنة وأصبحوا  ــززت لدى الس الوطنية تع

أكثر ثقة باحلكم الشيعي.
ــاينز  س ــتيان  ”كرس ــة  صحيف ــت  وقال
ــر“ في تقرير لها إنه ”منذ اإلطاحة  مونيت
ــام ٢٠٠٣ واإلطاحة  ــي ع ــام صدام ف بنظ
ــت البالد  ــام ٢٠١٦ حاول ــي ع ــش ف بداع
ــارك الطائفية“، مبينة  ــاد عن املع االبتع
ــام املاضي والتي  ــي انتخابات الع أنه ”ف

ــلمي الرابع  ــال الس ــن االنتق ــفرت ع أس
ــم اليومي  ــلطة كانت قضايا احلك للس

أكثر أهمية من االنقسامات الدينية“.
ــر أن  ــت للنظ ــن الالف ــه ”م ــت أن وأضاف
ــة  ــر أن األقلي ــرأي تظه ــتطالعات ال اس
ــي حكومة  ــة أكبر ف ــنية لديها ثق الس
ــر مقارنة  ــيعة إلى حد كبي يقودها الش
ــبة السنة  ــيعة، فيما تستمر نس بالش
ــم  بأنه أوالً  ــم  انفس ــددون  يح ــن  الذي

عراقيون في االرتفاع“.
ــت الصحيفة إلى أن ”غالبية كبيرة  ولفت
ــعرون  ــيعة إنهم يش ــنة والش ــن الس م
ــن األفضل  ــي أحيائهم وأنه م ــان ف باألم

ــب  ــة حس ــن السياس ــن ع ــل الدي فص
ــإلدارة  ــتقل ل ــد املس ــتطالع للمعه اس

ودراسات اجملتمع املدني“.
وبينت الصحيفة في تقريرها أن ”الناس 
ــن ارتدائهم  ــى الرغم م ــراق وعل ــي الع ف
ــة  ــلمة والعربي ــة املس ــات مختلف قبع
والقبلية واإلقليمية وما إلى ذلك، لكنهم 
ــة دميقراطية حلل  ــول عملي ــدون ح يتح
مشاكلهم ويخلقون رابطة جديدة حتدد 
هوية اوسع هي الهوية الوطنية“، الفتة 
ــي في العراق  ــى أن ”التقدم الدميقراط إل
ــي العالم  ــة وفريدة ف ــل جتربة ناجح ميث

العربي املليء بالفوضى واالستبداد“.
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بغداد / البينة اجلديدة
الشركة  مباشرة  بغداد  استثمار  هيئة  اعلنت 
املنفذة ملشروع (بروج) السكني بأعمالها املتضمنة 
العاصمة، في  في  مرة  والول  ابراج سكنية  تشييد 
مشروع  اعمال  وصول  عن  خالله  افصحت  وقت 
النهائية. مراحله  الى  السكني  الشعب  مجمع 

وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي ان الهيئة وضمن 
خططها اخلاصة برفع مستوى السكن احلضاري في 
العاصمة، فقد منحت اجازة استثمارية النشاء اول 
املنفذة  ان الشركة  بغداد، مبينا  في  ابراج سكنية 

باشرت بانشاء  مشروع (بروج) السكني.
املشروع،  ضمن  ستنفذ  التي  االبراج  أن  واضاف 

مساحة  على  طابقا   ٢٦ الى   ١٤ بارتفاع  ستكون 
تقدر ب ١١٦ دومنا بالقرب من ساحة عباس بن فرناس 
سيوفر  املشروع  ان  الى  مشيرا  الكرخ،  جانب  في 
جتاري  مركزين  جانب  الى  سكنية،  وحدة   ٢٦٥٠
واخر صحي، اضافة الى مدارس ومساحات خضراء 
ومواقف خاصة للسيارات.وتابع ان املشروع سيتبع 

سيكون  وبالتالي  العصري  البناء  اساليب  احدث 
صعيد  العاصمة.على  في  واعدة  حضارية  واجهة 
ذي صلة، اوضح الزاملي أن الشركة املنفذة ملشروع 
الشعب  منطقة  في  السكني  الشعب  مجمع 
النهائية  املراحل  الى  وصلت   الرصافة،  بجانب 

االخيرة، مؤكدا انه سيتم افتتاح اجملمع قريبا.
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ودعت احملافظة، اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس محافظة بغداد ووسائل االعالم وجميع اجلهات 
ــب اإلعالم التربوي في كل مديرية  ــى توثيق وتغطية عملية القرعة العلنية كما تتولى شع ــة ال الرقابي
بتصوير عملية القرعة وتوثيقها.واكدت احملافظة ان اختيار اسماء الفائزين يتم في كل مديرية ، مشيرة 
الى ان محافظ بغداد فالح اجلزائري وجه ايضا بتشكيل جلنة لقبول االعتراضات والشكاوى واملظلومية 
ــة قد اعلنت عن وجود  ــة وإعطاء كل ذي حق حقه.وكانت احملافظ ــدم التخاذ اإلجراءات الرادع ــل متق لك
نحو ١٣ الف درجة وظيفية في حني بلغ عدد املتقدمني لتلك الدرجات ١٥٠ الف متقدم.على صعيد آخر 
ــت وزارة الصحة، افتتاح عيادات اضافية في بغداد الستيعاب الزخم احلاصل على فحوصات منح  اعلن
اجازة السوق.وقالت دائرة العيادات الطبية الشعبية التابعة لوزارة الصحة إنه نظرا للزخم احلاصل في 
ــة للجان الطبية املسائية اخلاصة بالفحص الطبي لغرض منح اجازة السياقة وألجل تسهيل  املراجع

وتسريع مراجعات املواطنني سيتم فتح عيادات إضافية في بغداد في جانبي الكرخ والرصافة.

البرلمان يعقد برئاسة الحلبوسي اولى جلساته في بداية فصله االول من السنة التشريعية الثانية

كتب محرر الشؤون احمللية
ــح الفساد االداري  بعد ان اصب
ــن القوة  ــي العراق م واملالي ف
ــن مافيات  ــا ميتلكه م نظراً مل
ــة  واسيج ــة  مسلح واذرع 
وواقيات ومظالت حزبية حتميه 
وتوفر له كل اسباب الدميومة 
ــد ان فشلت كل  ــاء وبع والبق
اجلهات الرقابية حتت مختلف 
ــي  ف ــات  واملسمي ــن  العناوي
مواجهة هذا الغول املستهتر 

ــة اجلديدة» تطالب  فإن «البين
مرجعية النجف االشرف ممثلة 
ــة اهللا العظمى  آي ــة  بسماح
ــي  احلسين ــي  عل ــد  السي
ــاذ خطوة  ــي باتخ السيستان
ــوة اقدم عليها  شبيهة بخط
ــراً  مؤخ ــي  الفلبين ــس  الرئي
ــح  إذ سم ــي)  دوتيرت ــو  (روديغ
ــار على  ــالق الن ــه باط ملواطني
ــن يطالبونهم  املسؤولني الذي
ــس  لي ــن  لك ــى  الرش ــع  بدف

ــم  ــاً وارساله ــم نهائي بقتله
للعالم اآلخر.

ــي  الفلبين ــس  الرئي ــدد  وش
بالقول ملواطنيه يوم اخلميس 
ــد دفعت  ــت ق ــي (اذا كن املاض
واجلمارك  ــوم  والرس الضرائب 
ــك  ذل ــم  ــك ورغ ذل ــى  ال ــا  وم
ــى بدفع  ــك هؤالء احلمق طالب
ــم على  ــم فاضربه ــوة له رش
ــان لديك  ــا اذا ك ــم إم وجوهه
ــالق النار  ــالح فيمكنك اط س

ــن التقتلهم  ــم فوراً لك عليه
نهائياً النك قد حترم من العفو 
نتيجة  التخفيفية  واالسباب 
ذلك) واعلن دوتيرتي ان االجراء 
الوحيد ضد أي شخص يطلق 
ــى أي مسؤول ينتهك  النار عل
ــة  العقوب ــون  سيك ــون  القان
ــن ليس  ــط ولك ــة  فق البدني
السجن.. وألننا النؤمن اطالقاً 
ــذه الرئيس  باالجراء الذي اتخ
ــن تداعيات  ــي ملا له م الفلبين

ــل في حالة  خطيرة وانه يدخ
التحريض على العنف فعليه 
ــن املرجعية الدينية  نلتمس م
ــوى جهاد  ــا ان تعلن فت العلي
ــد املفسدين ألنهم  كفائي ض
ــني  للمجرم ــي  الثان ــه  الوج
ــوص  اللص وألن  ــش  الدواع
ــة  لعمل ــان  وجه ــش  والدواع
ــرى ان اجلهاد يتمثل  ــدة ون واح
ــص احلرامية  صراحة بتشخي
ــال العام  ــة وسراق امل والنشال

ــن بيت الى آخر  ومطاردتهم م
ــان  ــف قضب ــم خل ــزج به وال
ــزاء الذي  ــوا اجل ــم لينال احملاك
ــون.. وتعتقد «البينة  يستحق
ــاد  ــوى اجله ــأن فت ــدة» ب اجلدي
املفسدين هي  ــد  الكفائي ض
ــل النهاء الفساد  العالج االمث
ــع  م ــي  ونهائ ــرم  ــل مب بشك
ارادة  ــد  التوج ــه  بأن ــد  التأكي
ــرب الفاسدين..  سياسية لض

نقطة رأس سطر.
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وهذا ما فعله األميركيون في العراق 
ــعب العراقي،  ــرة الش ــي محاص ف
ــام ١٩٩١ حتى العام ٢٠٠٣  منذ الع
ــدة بالد  ــات املتح ــت الوالي فاجتاح
ــن العراقي  ــن، لتجد املواط الرافدي
ــن  ــا م ــيطان، هربً ــتنجد بالش يس
ــادي  االقتص ــع  والوض ــات  العقوب
واإلنساني املتردي.ال يخرج ما ميارس 
ــوط، ومن حصار غير  اليوم من ضغ
ــبوق على إيران وسوريا واليمن  مس
وفصائل املقاومة في العراق ولبنان 
ــطني عن هذا السياق، لذلك  وفلس
ــة  األميركي ــات  املمارس كل  ــإنّ  ف
ــها من تطويع  ــد إخفاقها ويأس بع
ــكريًا؛  محور املقاومة وهزميته عس
ــية  ــلوب بوحش ــل هذا األس تتوسّ

غير مسبوقة.
لبنان َّـ قلب العاصفة 

األمريكية
ــا إنّ األزمة االقتصادية  يبدو واضحً
ــوه هذه  ــد وج ــان متثّل أح ــي لبن ف
ــه، في  احلرب، وتخدم الغرض نفس
ــعب اللبناني  محاولة لتأليب الش
ــان واالنتقام  ــى املقاومة في لبن عل
ــفة  ــذه اخللفية الكاش ــن ه منه.م

ــهد الشهية  للمؤامرة، يفتح املش
ــيد  ــا ورد في كلمة الس لتحليل م
ــر من  ــي العاش ــن نصراهللا ف حس
ــام مبقاربة مختلفة  محرم هذا الع
وجريئة للوضع االقتصادي الداخلي 
ــت األزمة  ــا المس ــي ، بعدم اللبنان
ــوط  ــان اخلط ــي لبن ــة ف االقتصادي
احلمراء، جرّاء السياسة االقتصادية 
ــية  واالجتماعية للطبقة السياس
احلاكمة منذ العام ١٩٩٢ والتي أدّت 
إلى تدهور األوضاع بشكل مخيف، 
الَبًا  طَ ا مُ وهو ما كان حزب اهللا دائمً
ــه  ــوره وبيئت ــل جمه بَ ــن قِ ــه م في
احلاضنة، وكثير من اللبنانيني، ببذل 
ــرب على الطاولة  جهد أكبر، والض

ــدين،  واملفس ــاد  الفس ــة  ملكافح
ــة الدين، تفاديًا  ومعاجلة أزمة خدم
ــوق رؤوس اجلميع،  ــد ف ــار البل النهي
ــن الطبقة  ــتفيدين م ما عدا املس
نوا  ــيتهم الذين أمّ ــة وحاش احلاكم
ــي مصارف الغرب،  على أموالهم ف

سوا فيها سندات عقاراتهم. وكدّ
في حتليلنا للخطاب املهم، سنورد 
بعض املالحظات التي تفسح اجملال 
لفهم املفاتيح األساسية، والقراءة 
ــطور الكل التي حتدث عنها  بني س
ــارة إلى  ــراهللا، مع اإلش ــيد نص الس
ــكان، وامللحمة  ــان وامل ــة الزم رمزي
ــنويًا، وصاحب  التي تقام ذكراها س
املناسبة في العاشر من محرم كل 
عام، الذي خرج لطلب اإلصالح في 

ه رسول اهللا محمد (ص): أمة جدّ
ــة االقتصادية الى  بعد وصول األزم
ا، أنّ خطاب  وضع خطير، ظهر واضحً
ا في  ــراهللا كان مختلفً ــيد نص الس
ه الداخلي – موضوع حديثنا-  ــقّ ش
، إنّ  ــتهالالً ــه اس ــا قول ــكان الفتً ف
ــا  ــع االقتصادي ليس ميؤوسً الوض
ــه، وأنّ هناك تهويالً كبيرًا ميارس  من
ل كلفة  على الناس، للقبول بتحمّ

ــا إنّ  ــاف أيضً ــن، وأض ــز والدي العج
ــات  التحدي ــة  ومواجه ــات،  املقارب
ــول،  ــتوى املأم ــى املس ــت عل ليس
وليست باجلدية الناجعة واملطلوبة 
ــى عالج جذري لألزمة،  التي تؤدي ال
كل  أنّ  ــح  واض ــام  اته ــذا  ه ــي  وف
واملنابر،  ــات  الشاش لْك“ على  ”العَ
ــنة الكثير من  ــذي يدور على ألس ال
املسؤولني، وتنظير حديثي النعمة 

ــى  إل ــوا  وصل ــن  الذي ــية  السياس
ــة على خلفية صفاتهم  السياس
ــاب  وأصح ــة  اقتصادي ــات  كهيئ
ــؤولني  ومس ــني؛  ومتمول ــارف  مص
ــوّل عليه  ــابقني؛ ال يُع ــني وس حالي
في إيجاد مخارج حقيقية وواقعية 
ــة  ــارة املبدئي ــت اإلش ــة. كان لألزم
ــى تظهير رأي حزب اهللا في  ا، إل ثانيً
ــراض على الضرائب التي متس  االعت
ــل  ــرة، وذوي الدخ ــات الفقي الطبق
ــعبية (هناك  ــدود، والفئات الش احمل

ــات  الصالون ــي  ف ــل  حص ــاش  نق
ــية، بعد إقرار املوازنة، في  السياس
ــزب اهللا في  ــتطاع ح ــا إذا ما اس م
ــة العام ٢٠١٩ فرملة اندفاعة  موازن
رين في األوليغارشية احلاكمة،  املنظّ
ــني  املرتبط ــيني  السياس ــن  وم
ــتفيدين  ــاب املصارف، واملس بأصح
من االمتيازات، وخاصة في موضوع 

ــع  ــى البضائ ــة ٣٪ عل ــرض ضريب ف
ــا باألكثرية  إقراره ــتوردة بعد  املس
في اجمللس النيابي بعد إعفاء بعض 
ل جهد  جّ ــلع من الضريبة. وسُ الس
ــات جلنة  وإجناز واضحان في مناقش
ــا خص ملفات  ــال واملوازنة، فيم امل
عديدة، منها حقوق أساتذة اجلامعة 
ــا، ومد اليد إلى  اللبنانية وموازنته
ــن  ــني واملتقاعدي ــات املوظف معاش
ــنونوةً  وغيرها من امللفات.ولكنّ س
ــا، فاملوضوع  ــدة ال تصنع ربيعً واح
ــياق  أكثر خطورة بكثير.).وفي الس
ــكل  ــيد وبش الس ــار  أش ــه،  نفس
ــترداد األموال  واضح إلى وجوب اس
ــن  م ــة  اللبناني ــة  للدول ــة  املنهوب
ــرة  ــن األباط ــاء، وم ــاء األغني األغني
ــوا خزينة  ــن نهب الذي ــوص،  واللص
ــارة  ــال العام، وهذه إش ــة وامل الدول
ــيطة، يوردها السيد  ــت ببس ليس
في خطاب العاشر من محرم، وأراد 
من خاللها اإلشارة إلى أحد احللول 
الناجعة ملعاجلة األزمة االقتصادية، 
وحتميل الذين نهبوا املالية العامة 
الذين  ــاس  الن ــس  ولي ــؤولية،  املس
ــدين في  ــع الفاس دفعوا ثمن جش
ــي ذلك داللة  ــة، وف ــة اللبناني الدول
ا عل أن السارقني معروفون، وأنّ  أيضً
ــم يجلس على الطاوالت  جزءًا منه
ملناقشة األوراق االقتصادية، وباقي 
ــم دعوتهم ألنهم  ــوص لم تت اللص
ــلطة، ولكنهم  أصبحوا خارج الس
ــن..  وم ــم  ــن طوائفه ــون م محمي

األميركيني.
ــى أن الناس  ــا، لفت نصراهللا ال رابعً
ــن الطبقة  ــة بالكثير م ــر واثق غي
املوجلة  ــة  واالقتصادي ــية  السياس
ــاس يعلمون أن  ــالج األزمة، والن بع
ــب مبجمله الى  ما يدفعونه ال يذه
اخلزينة، بل إلى الناهبني والسارقني 
ــر القريبة  ــتفيدين من الدوائ واملس
ــة  والسياس ــلطة  الس ــال  رج من 
واالقتصاد. فمعنى ذلك أنّ جزءًا من 
ــيني يكذبون على الناس،  السياس

وال يريدون حالً لألزمة االقتصادية.
ــدف األميركي؟من ميلي  ــو اله ما ه
ــي  األميرك ــلوك  الس ــي  ف ــر  النظ
يظهر أن اخملطط واضح، وال يحتاج 
ــيره، وهو  ــر جهد في تفس إلى كبي
محاصرة املقاومة والبيئة الداعمة 

واحلاضنة لها، عبر مسارين:
ــرة على  ــرض عقوبات مباش األول ف
ــؤولني في حزب اهللا مرة، وعلى  مس
ــني للمقاومة في  ــن الداعم املؤيدي
املوقف عبر الدائرة األبعد واألشمل، 
وهي طبقة امليسورين من الطائفة 

الشيعية، مغتربني ومقيمني، أفرادًا 
ــا  ميلكه ــارف  ومص ــات،  ومؤسس

متمولون شيعة مرة أخرى.

املسار الثاني بتمثّل بالضغط عبر 
ا، متمثّلة  ــاعً اتس ــر  األكث ــرة  الدائ
ــادي للبنان برمته،  بالوضع االقتص

ويهدف األميركي من خالل ذلك إلى 
حتقيق هدفني:

ــع اللبناني  ــو جتويف اجملتم األول ه
املواطن  ــاه  انتب ــتيت  وإفقاره، وتش
ــية  ــن قضاياه السياس ــه ع وعزوف

ــة، والتلهي فقط  ــة واملهم املصيري
ــوتً أبنائه وعياله. من دون  بتأمني ق
ــى االنهيار  ــاد إل ــول باالقتص الوص
ــل  ــار محتم انهي أي  ــل، ألنّ  الكام
ــلطة، وقد  ــكيل الس قد يعيد تش
ــي جديد،  ــد اجتماع ــؤدي إلى عق ي
سيطيح بأدوات املشروع األميركي 
ــة،  ــة اللبناني ــة العميق ــي الدول ف
ــك، الذين  ــر من املل ــون أكث وامللكي
ــؤولون األميركيون،  ــى املس ال يتوان
ــهم مساعد وزير اخلزانة  وعلى رأس
األميركية لشؤون مكافحة اإلرهاب 
ــلي عن اإلشادة  مارشال بيلينغس
بهم، والتوصية بحفظ مناصبهم، 
ــعرة منهم  ــر من املس بش والتحذي
ــبة وغير مناسبة.الهدف  في مناس
ــو حتميل حزب  ــي الثاني ه االميرك
ــي  ــة الت ــذه األزم ــؤولية ه اهللا مس
ــا بتاتًا، بل  ــزب فيه ــارك احل لم يش
ــاط كثيرة، من  هناك عتبٌ من أوس
ــن مقاربتها  ــره ع ــاح ببص ــه أش إن
ــكل ال يوازي اهتمامه بالدفاع  بش
ــان،  واإلنس ــة  واملنطق ــد  البل ــن  ع
ــرة لم  ــل بوتي ــة، ب ــظ املقاوم وحف
ــة  ــارات داخلي ــة العتب ــن عالي تك
ــة  ومذهبي ــة  وطائفي ــية  وسياس
ــكلة تكمن في  عديدة، ولكن املش
ــب في املكان عينه،  أنّ النتائج تص
ــي  اللبنان ــع  اجملتم ــاع  إخض ــو  وه
بشكل عام، واملقاوم بشكل خاص 
ــرة، وطلب الهجرة  ــر التجويع م عب
ــا  ــن القضاي ــأس م ــباب، والي للش
ــرى. ــرة أخ ــرة م ــية الكبي السياس
ــيد نصراهللا في  لذا، فإنّ إصرار الس
ــد الرؤية  ــم، على نق ــاب امله اخلط
االقتصادية للوضع الداخلي، بعدما 
ــاف معظم  ــل اطمئنان اللتف حص
ــول أحقية  ــية ح الطبقة السياس
ــن لبنان في  ــة في الدفاع ع املقاوم
ــرائيلية،  اإلس االعتداءات  مواجهة 
ــن في  ــني يكم ــالً للبناني ــل أم حتم
ــع  بالوض اهللا  ــزب  ح ــام  اهتم أنّ 
االقتصادي الداخلي قد يتسلل إلى 
ــة، يطرح فيها رؤيته  مرتبة متقدم
ــة، ويدافع عنها في وجه  االقتصادي
الكثير من املزورين واملتربصني الذين 
يهربون من تقدمي احللول الواضحة، 
ــروع األميركي في  ــون املش ويخدم
ــان واملنطقة عن قصد في كثير  لبن
ــن األحيان، وعبر تقدمي مصاحلهم  م
ا،  الشخصية في أحيان أخرى.ختامً
حتمل رسالة نصراهللا إلى األميركيني 
أنّ حعبة املقاومة ليست فارغة في 
ــة اخلناق االقتصادي الذي ال  مواجه
ــوءًا عن  ــل مفاعيله ونتائجه س تق
ــة  ــكرية، وأنّ املواجه ــرب العس احل
بني حزب اهللا وواشنطن في لبنان ال 

محالة قادمة..

* كاتب وباحث عربي
 َّـ السياسات الدولية

أشار السيد وبشكل 
واضح إُّـ وجوب 
اسرتداد األموال 
اِّـنهوبة للدولة اللبنانية 
من األغنياء ومن 
األباطرة واللصوص

كل اِّـمارسات األمريكية بعد إخفاقها ويأسها من تطويع محور 
اِّـقاومة وهزيمته عسكريا تتوسل باساليب بوحشية غري مسبوقة

ترامب

نصر اهللا

نتنياهو

نصراهللا يحضـر للحرب مع أميركا

ا،   ”من اآلن وصاعدً
علينا التعامل بشكل 
مختلف مع العقوبات 
االقتصادية األميركية 
الظاملة على لبنان“، 
بهذه اجلملة املفتاحية 
أعلن السيد نصراهللا أنّ 
”الصبر اجلميل“ على 
الهجوم االقتصادي 
واملالي األميركي 
املسعور على املقاومة 
وبيئتها في لبنان 
سينتهي قريبًا، ألنه 
يخدم الهدف األميركي 
اإلسرائيلي نفسه، 
ولكن عبر االقتصاد 
هذه املرة، وليس عبر 
اآللة العسكرية.لذلك 
جتهد اإلدارة األميركية 
وأدواتها اليوم وتتكالب 
حلصار محور املقاومة 
وخنقه وهو ديدنها 
مع كل من يعارض 
سياساتها التوسعية 
واالستعمارية في 
املنطقة والعالم وهذا 
ما سلكته واشنطن 
من قبل مع عدد من 
الشعوب، كفنزويال 
وكوبا ومن قبلهم مع 
االحتاد السوفياتي، 
من حرب اقتصادية، 
لت إحدى األدوات  شكّ
الناجعة في احلرب 
األميركية على 
الشعوب. 

* د. طارق عبود
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ــرآن الكرمي  ــرا عن اخالق الق ــدا اننا ابتعدنا كثي ــح ج    صحي
ــكنا بحبال االوهام ونسينا حجم معاناتنا بسبب ذلك  ومتس
ــرة تركناهم وهم عدل الكتاب العظيم   حتى ان العترة املطه
ــن (عليه السالم) وهي طافحة بكل  راجعت حياة االمام احلس
ــامح النبوي الكرمي  معاني الدين القومي والتقوى واحلب والتس
ــن تائهون حيث  ــذور ؟ وماهي وجهتنا ونح ــا بال ج .. ماقيمتن
متسك البعض بحبال السياسة والسياسيني. .. حاكى االمام 
ــث على التامل  ــا واقعه بطريقة تبع ــن املظلوم اعالمي احلس
ــري فهذه الكلمات الثالث لو وضعت في امليزان لرجحت  الفك
كفتها وحتتاج الى حتليل دقيق للخروج بقيمة معرفية تساعد 
ــح من تكالب  ــروف احمليطة به وتوض ــان على فهم الظ االنس

ــا من زعماء  على الدني
ــم  وغيره ــيني  سياس
ــف  ــوا خل ــن تراكض مم
ــوا  وتناس مطامحهم 
وه  ــدّ ــذي ع ــعب ال الش
ــا انتخابية فقط  ارقام
. فالالهثون على الدنيا 
ــا من غيرهم  وحطامه
ــذا  ه ــب  حس ــزون  ميي
ــة متناهية  الكالم بدق
ــوم  يق ــا  هن ــام  فاالم
ــاح عملية العزل  بايض
ــط فاصل بني  ووضع خ
الالهثني وبني العاملني 
ــج  حوائ ــاء  قض ــي  ف
ــن في  واجلادي ــراء  الفق
رفع مستواهم الفكري 

ــس باملنظور املادي فقط فاملوت  واملعرفي واالخالقي فاملوت لي
ــت دنيا  الفكري طامة كبرى والدنيا هنا بتراتبية معروفة ليس
البناء والتطور والعلم بل دنيا اخلداع والزيف واملكر . كما لكل 
ــرا البد له باملقابل من شيء يفضحه  ــيء يحمل سوءا وش ش
ويبني لنا عيوبه ولكن لذوي احلجى والبصائر فكثير من الناس 
ــان  ــس قلبها ويتحول االنس ــذه الكلمات وال تالم ــر على ه مت
ــود فقط . البد  ــو آلة لتحصيل النق ــدذاك الى آلة للقتل ل عن
من وضع ميزان حتى يتم لالنسان العيش وفق منظور اخالقي 
متجنبا آفات القلب وامراضه الكثار . ال يسعني احلديث اكثر 
ــذب اليها قلبي  ــة التي اجن ــذه الكلمات الرائق ــير ه عن تفس

فبكيت على حال هذا الوطن املعطل.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

حاكى االمام الحسن 
اِّـظلوم اعالميا واقعه 
بطريقة تبعث على 
التامل الفكري فهذه 
الكلمات الثالث لو 
وضعت َّـ اِّـيزان 
لرجحت كفتها

bÓ„Ü€a@|öœ@pÏΩa



بغداد /البينة الجديدة/ 
صباح رزوقي سلمان 

اليمني  قضائيني   محققني   ١٠ ردد 
محكمة  رئيس  امام  القانوني 
االحتادية  الرصافة  بغداد  استئناف 
محقق  سلطة   منحهم  بعد 
قضائي الجتيازهم دورة تدريبية ملدة 
ثالثة اشهر شملت التدريب النظري 
االستئناف  رئيس  .وقال  والعملي 
لـ  اجلابري  خضير  عماد  القاضي 
(البينة اجلديدة)  خالل مراسم تأدية 
التحقيق  :ان  للمحقيني   اليمني 

احملقق  امام  يجري  الذي  القضائي 
لذا  الدعوى  اساس  هو  القضائي 
بالتحقيق  القائم  يكون  ان  يجب 
اثناء  العاطفة  من  ومجردا  حياديا  
:احملقق  ان  .واضاف  التحقيق  سير 
والقرائن  االدلة  كافة  يدون  ان  يجب 
الدعوى  طرفي  من  له  تقدم  التي 
مبصداقية وامانة واخالص ويبتعد عن 
وظيفته  الن  كان   سبب  الي  الظلم 
هي اظهار احلقيقية  وان يكون عادال 
االبتعاد  ضرورة  الى  اجلابري  .واشار 
عمل  في   الشخصية  االهواء  عن 
احملقق لكي ال يكون مصيره الفشل 

.منوها ان يتم اختيار املرشحني لهذا 
املنصب وفق معايير دقيقة  .وخاطب 
 : قائال  القضائيني  احملققني  اجلابري 
ضغوطات  الى  ستتعرضون  انكم  
قبل  من  وابتزاز  ومساومات  كبيرة 
تكونوا  ان  يجب  لذا  االطراف  بعض 
عن  وتبتعدوا  املسؤولية  قدر  على 
تلك االمور لكي ال تعرضوا انفسكم 
ملا ال يليق مبكانتكم  .وفي اخلتام متنى 
للجميع   والنجاح  املوفقية  اجلابري 

في بداية مسيرتهم في هذا اجملال .
لهذه  تبارك  اجلديدة)  (البينة 
القضائيني  احملققني  من  الكوكبة 

واملوفقية  النجاح  لهم  وتتمنى 
اسس  ارساء  اجل  من  عملهم  في 
امانة  بكل  احلقائق  واظهار  العدل 
القضاء  تبارك جمللس  وشجاعة كما 
االعلى وعلى رأسه القاضي االستاذ 
اجل  من  اجلهود  هذه  زيدان  فائق 
تعزيز سلطة احملقق القضائي وتشد 
على يد القاضي عماد اجلابري رئيس 
الرصافة  بغداد  استئناف  محكمة 
السديدة  لتوجيهاته  االحتادية 
وتنوير  القضائيني  احملققني  للسادة 
الطريق امامهم من اجل النجاح في 

مهمتهم.

@ÚÓñÇí€a@ıaÏÁ˛a@Â«@Ü»njÌÎ@¸Öb«@ÊÏÿÌ@ÊaÎ@Ú‘Ó‘ßa@âbË√a@’‘0a@Ú–Ó√Î@Z@äib¶a

البينة اجلديدة / علي شحونة الكعبي
واالسكان  اإلعمار  وزارة  في  العام  املفتش  نعمان  أمين  السيد  دعا 
والبلديات واألشغال العامة الى تعزيز وتقوية  دور االجهزة الرقابية في 
التهاون مع  وعدم  واحملافظة عليها  الدولة  اعادة عقارات  احملافظات في 
الفاسدين الذين يسعون الى استغالل املال العام الفتا الى دعم املشاريع 
اخلدمات  حتسني   على  بضاللها  تلقي  والتي  واالستثمارية  اخلدمية 
مجالس  مع  والتنسيق  التعاون  اهمية  الى   مشيرا   املقدمةللمواطن 
املقدمة  اخلدمات  جعل  في  احملافظني  السادة   عن  فضال  احملافظات 
للمواطن في اعلى مستوى من خالل تضافر اجلهود من قبل املؤسسات 
الرقابية واحمللية في محافظة بابل فضال عن تعزيز وتقوية ثقافة النزاهة 
والشفافية في العمل الرقابي وخصوصا قانون مجالس احملافظات رقم 
٢١ لسنه ٢٠٠٨ والتي تتيح ملكتب املفتش العام ممارسة عمله الرقابي 
بكل حرية  وشفافية من اجل رفع وتيرة سرعة اجناز املشاريع اخلدمية 
واملتلكئة في احملافظة جاء ذلك خالل استقباله السيد احمد اخليكاني 
للجميع  مفتوح  بابه  ان  منوها   مكتبه  في  بابل  محافظ  مستشار 
للتعاون والتنسيق مع جميع احملافظات  في سبيل تقدمي افضل اخلدمات 
اخليكاني  االستاذ احمد  ذلك خالل استقباله  ... جاء   احملافظة  الهالي 

مستشار محافظ بابل  اذا  نوه اخليكاني ايضا الى دور مكتب املفتش 
في كشف ومحاربة الفساد فضال عن الوقوف بوجه املفسدين واعادة 
بابل كان  أن اخر اجناز ملفتشية  بابل... يذكر  بلدية  الى امالك  العقارات 
استرجاع  ١٤ مليار دينار قيمة ١٠٠ عقارات من امالك بلدية بابل  في 

الشهر املاضي .

@ÒÖb«a@ø@Ôib”ä€a@›‡»€a@ÚÌÏ‘m@µa@Ï«ÜÌ@pbÌÜ‹j€aÎ@âb‡«¸a@ìn–fl
@›ibi@ø@ÚÓflÜ®a@…ÌâbíΩa@ãb¨a@@·«ÖÎ@Ú€ÎÜ€a@paâb‘«

بغداد / البينة اجلديدة
ــر الكهرباء  ــيد وزي ــذاً لتوجيهات الس تنفي
الدكتور لؤي اخلطيب, شكلت وزارة الكهرباء 
غرفة عمليات باشراف السيد وكيل الوزارة 
ــؤون النقل والتوزيع املهندس نافع عبد  لش
السادة، وبرئاسة السيد مدير عام الشركة 
ــط, وعدد من  ــع كهرباء الوس ــة لتوزي العام
ــرطة الكهرباء,  ــن العامني, ومدير ش املديري
ــة  االمام  ــارة اربعيني ــات زي ــني متطلب لتام
ــتنفار اجلهود في  ــني (ع). حيث مت اس احلس
ــط  ــي بغداد والوس ــر التوزيع ف ــع دوائ جمي
ــب  املواك ــات  احتياج ــني  لتأم ــوب،  واجلن
ــار  ــز  بالتي ــالل التجهي ــن خ ــينية م احلس
ــلكها  ــرق التي يس ــارة الط ــي وان الكهربائ
ــبكات  الزائرون، وإجراء الصيانات لالنارة وش
التوزيع، من اجل اجناح اخلطة اخلدمية التي 
ــة العمليات واخلاصة  ــن قبل غرف وضعت م
ــارات املليونية  ــرام والزي ــرم احل ــهر مح بش

ــات وجتاوز  ــة الصعوب ــل كاف ــة، وتذلي املقبل
ــل اخلدمات  ــل تقدمي افض ــات من اج العقب
ــي محافظات  ــة ف ــري العتبات  املقدس لزائ
(بغداد, وكربالء املقدسة, والنجف األشرف)، 
ــر  ــينية.ووجه الوزي ــب احلس ــة املواك ولكاف
ــة  الكاظمي ــة  مدين ــتثناء  باس ــب,  اخلطي
ــف  والنج ــة  املقدس ــالء  كرب ــي  ومحافظت
ــة املؤدية اليها من  ــرف والطرق الرئيس االش
ــار الكهربائي,ووضع  ــج للتي ــع املبرم القط
ــيق والتعاون  ــتركة وبالتنس آلية عمل مش
ــعب  ــام والش ــع كافة القطاعات واالقس م
ــبكة الكهربائية  الفنية من اجل دعم الش
باملواد الضرورية الالزمة إلدامة وإصالح كافة 
ــة، وتخصيص مفارز صيانة  العوارض الفني
ــوم في املناطق  ــل على مدار الي جوالة تعم
والطرق واملسالك الرئيسة تكون مستعدة 
ــاريء او عارض فني،  ــة ملعاجلة اي ط ومتأهب
ــؤولي اخملازن بضرورة  ــى جانب توجيه مس ال

توفير كافة مواد الشبكة وصرفها بالسرعة 
املمكنة ألغراض الصيانات, فضالً عن اسناد 
ــة العمليات للجهات األمنية واخلدمية  غرف
ــر من  ــارة العاش ــل إجناح زي ــرى من اج االخ
ــهاد االمام احلسني  محرم واربعينية استش
ــر ان الوزارة  ــالم.من اجلدير بالذك ــه الس علي
تشكل سنوياً غرفة عمليات إلدارة خدمات 
الزيارة قبل شهراً لإلسهام في إجناح زيارات 

شهري محرم وصفر.

@ÖbËínça@ÚÓ‰Ó»iâa@ÒâbÌã@¥fldn€@pbÓ‹‡«@ÚœäÀ@›Óÿím@ZıbiäËÿ€a
H I@¥éßa@‚bfl¸a

البينة الجديدة / عبد الستار محسن
جواد  طالب  األستاذ  السكك  عام  مدير  التقى 
محافظة  مجلس  بعضو  احلسيني  كاظم 
بغداد خلدمات النقل ( االستاذة سهير اجلبوري) 
لغرض متتني اواصر التعاون بني املواطن البغدادي  
في  احملافظة   مع  بالتنسيق  الدولة  ودوائر 
.واخلروج  العريقة  احلديد  السكك  مقدمتها 
برؤيا مستقبلية  موحدة بني مجلس احملافظة 
واخلدمات املقدمة من قبل السكك احلديد  التي 
تقوم  النقل.التي  وزارة   تشكيالت  احدى  هي 
ما  تعزيز  السيما   . البضائع  و  املسافرين  بنقل 
عقد  بضرورة  السكك  عام  مدير  مببادرة  يتعلق 
اجتماع موسع تنسيقي في مقر الشركة يضم 
ومدراء  والقائممقام   النقل في احملافظة   جلنة 
املناطق  ووجهاء  والقصبات  والنواحي  البلديات 
القريبني  املواطنني  حتفيز  يتم  بدورهم  والذين 
من  املادة(١٥٤)  بتطبيق  السكك   على خطوط 
قرار مجلس الوزراء  بأزالة التجاوزات على أراضي 
الدولة ومنها محرمات السكك واحلد من انشاء 
خطوط  على  ومشيدات   نظامية  غير  معابر 
وبشرية   مادية   حوادث  يسبب  الذي  السكك 
خدمية  مبقررات  واخلروج  القطارات  سير  عند 

ضعاف  بعض  قيام  من   احلد  اضافة   . إيجابية 
أثناء  باحلجارة  العربات  زجاج  برمي  النفوس 
سير القطارات في املناطق واألحياء  القريبة من 
مادية  خسائر  للسكك  تسبب  التي  اخلطوط 
اجلدير بالذكر :أن عضو مجلس محافظة بغداد 
املبذولة  اجلهود  على  اللقاء  نهاية  في  اثنت 
اهللا  عبد  املهندس  النقل  وزير  معالي  قبل  من 
النقل  بقطاع  البالغ  باهتمامة  باهض  لعيبي 
تسيير  جناح  في  الرائعة  بغدادومبادرته  في 
بغداد  من  ينطلق  الذي  السريع  السوبر  قطار 
الرحلة  وقت  ليختزل  وبالعكس  البصرة  إلى 
عبر  الزائرين  من  غفيرة  أعداد  ونقل  ٦ساعات 

الوزارة  لتشكيالت  التابعة  واآلليات  القطارات 
املقدسة  كربالء  صوب  بغداد  محافظة  من 
.فضال  املليونية  الزيارات  في  الزخم  وامتصاص 
السكك  عام  مدير  قبل   من  امليدانية  املتابعة 
النقل  لنشاط  األخرى  واجلوانب  اجلانب  لهذا 
بغداد  في  املتحققة  واالجنازات  بالقطارات  
مجال  في  الوطني  االقتصاد  لدعم  واحملافظات 
إلى  السكك  إعادة  إلى  شأنها  من  التي  النقل 
والتي  رابحة  خدمية  كشركة  عهدها  سابق 
النقل  تطور  عملية  في  أساسيا  ركنا  تشكل 
بالقطارات عبر اخلطوط املمتدة من بغداد صوب 

محافظات العراق كافة .

@›‘‰€a@pbflÜ®@ÖaÜÃi@Úƒœb™@è‹©@Ïö«@Ô‘n‹Ì@@Ÿÿé€a@‚b«@äÌÜfl

البينة اجلديدة/ كاظم العبيــدي 
قار  ذي  الدخيلي محافظ  عادل  أجرى 
 ٣٠ الغراف  قضاء  الى  تفقدية  جولة 
برفقة  قار  ذي  محافظة  شمال  كم 
واطلع  اخلدمية  الدوائر  عدد من مدراء 
على احوال الناس واملشاريع املتوفقة 

.

االعالمي  للمكتب  بيان  وذكر   
اجلديدة»  «البينة  تلقت  للمحافظ 
أعلن   الدخيلي  ان    : منه  نسخة 
املشاريع  من  بعدد  العمل  إعادة  عن 
 ، الغراف  املتوقفة في قضاء  اخلدمية 
خطة  ضمن  جديدة  مشاريع  وتنفيذ 
 ،  ٢٠١٩ لعام  االقاليم  تنمية  مشاريع 

طور  في  التي  املشاريع  أهم  ومتابعة 
اإلحالة .

اخذت  احمللية  احلكومة  إن  على  واكد 
على عاتقها متابعة املشاريع اخلدمية 
والوقوف  الغراف  قضاء  في  املتوقفة 
العمل  وتلكؤ  توقفها  اسباب  على 
فيها وتسريع اجنازها مبا يضمن تقدمي 

اخلدمة للمواطنني .
وأشار الدخيلي الى إكمال إحالة عدد 
االقاليم  تنمية  ضمن  املشاريع  من 
دائرة  وجه  انه  مبيناً  احلالي،  للعام 
العقود باإلسراع بإكمال املشاريع غير 
احملالة الى اآلن ، فضال عن إعادة العمل 

مبشاريع اخرى كانت متوقفة .

Ú–”ÏnΩbi@›‡»€a@ÒÖb«aÎ@ÒÜÌÜu@…Ìâbífl@àÓ–‰m@Â«@Â‹»�Ì@Ô‹ÓÅÜ€aNNN@“aäÃ€a@ıbö‘€@ÚÌÜ‘–m@ÒâbÌã@fi˝Å

بغداد/ البينة اجلديدة/ محمد الفوادي
قال مدير مستشفى الكرخ العام الدكتور رائد عبد اهللا االنباري 
انه مت اجراء (٩٠٠) عملية جراحية مختلفة خالل الشهر املاضي 
(البينة  لـ  تصريح  في  واضاف  والكبرى  الصغرى  بني  تراوحت 
االعالم  وسائل  ودعم  املواطنني  تعاون  الى  نحتاج  اننا  اجلديدة) 
لنا, واشار ان املستشفى يضم كافة االختصاصات في اجلراحة 
العامة باستثناء النسائية واالطفال وبني انها كانت تعرف سابقا 
مبستشفى الكسور واضاف ان املستشفى يوجد فيها (٢٠٠) سرير 
في  اخالصه  خالل  من  العراقي  الطبيب  ووطنية  بكفاءة  واشاد 
العمل وان اغلب املستشفيات في اخلارج حتتوي على كوادر طبية 
عراقية وهذا يعتبر خسارة للبلد كونهم تركوا البالد وخدماتهم 
تقدم للغير كما تطرق الى سفر املرضى الى خارج العراق الجراء 
العمليات اجلراحية كونهم يعتقدون ان العالج في اخلارج افضل 
من الداخل, وبني انه ال يوجد معوقات في اداء العمل وان وجدت 
ذكر  ذاته  السياق  وفي  فورا,  معاجلتها  وتتم  جدا  ضئيلة  فانها 
الدكتور جاسب لطيف مدير دائرة صحة بغداد انه ال يوجد شحة 
في االدوية وانها متوفرة في كافة املستشفيات  مشيدا باجلهد 
املبذول من قبل الكادر الطبي في املستشفى لغرض تطوير االداء 

الصحي وتقدمي خدمات صحية افضل للمراجعني واملرضى.

@ÚÓyaäu@ÚÓ‹‡«@HYPPI@äØ@‚b»€a@Ñäÿ€a@Û–ínéfl
ÔôbΩa@äËí€a@fi˝Å
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خالل ترديد (١٠) محققين قضائيين القسم القانوني امام رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن املفتش العام في وزارة الصحة، امس 
 ٣٤٣ من  اكثر  هدر  منع  عن  اجلمعة،  االول 
مليار دينار بالنصف االول من العام احلالي، 
املبالغ  من  االكبر  اجلزء  أن  الى  مشيرا 
املذكورة كان نتيجة اعادة النظر ببرنامج 
للوزارة  العام  املفتش  اللقاحات.وقال 
البينة   » تلقت  بيان  في  الزبيدي  ابراهيم 
مكتبنا   «حقق  منه،  نسخة  اجلديدة» 

االولى  اشهر  الستة  خالل  مهمة  اجنازات 
على  احملافظة  عنها  نتج   ٢٠١٩ عام  من 
املستحصلة  املبالغ  خالل  من  العام  املال 
املبالغ  الى  اضافة  الهدر  من  واملمنوعة 
مبلغ  جتاوزت  والتي  باسترجاعها  املوصى 
وثالثة  مائة  ثالثة   (٣٤٣،٩٠٥،٠٠٠،٠٠٠)
واربعون مليار وتسعمائة وخمسة مليون 
دينار عراقي».واكد الزبيدي، أن «اجلزء االكبر 
من املبالغ املذكورة كان نتيجة اعادة النظر 
وانتهاج  (اللقاحات)  التحصني  ببرنامج 
قائمة  املكتب سياسة جديدة  الوزارة مع 
على اعادة تقييم وتقومي برنامج التحصني 
من  الصحي  القطاع  في  واحليوي  املهم 
أن  والتعاقدية».وتابع،  االدارية  الناحيتني 
عاملية  جهات  مع  يتم  اصبح  «التعاقد 
واسعار  موثوقة  مناشئ  تضمن  رصينة 
اليونسيف  منظمة  مثل  مناسبة 
اخملاطر  «رغم  أنه  الى  الفتا  العاملية»، 
الزالت  اجلهود  ان  اال  اخملتلفة  والعراقيل 
في  الفساد  حاالت  ألكتشاف  مستمرة 
ومتابعتها  والبيئية  الصحية  املؤسسات 
مبا يطور قدرة تلك املؤسسات على تقدمي 

خدمات افضل للمواطنني».

@âb‰ÌÖ@âbÓ‹fl@STS@Âfl@är◊a@âÜÁ@…‰fl
Ô€bßa@‚b»€a@Âfl@fiÎ¸a@—ñ‰€biبغداد / البينة اجلديدة 

نازحا   (١٢٩) املهجرين عن عودة   و  الهجرة  وزارة  اعلنت 
من مخيمات النزوح في احملافظة إلى مناطق سكناهم 
األصلية في قضاء  القائم مبحافظة األنبار  .و ذكر مدير 

فرع الوزارة في محافظة االنبار مصطفى حامد سرحان   
انه  «  مت إعادة (١٢٩) نازحاً من مخيمات النزوح في مناطق 
بزيبز و املدينة السياحية وعامرية الفلوجة إلى مناطق 

سكناهم األصلية في قضاء القائم «.

االنبار  محافظة  في  الوزارة  كادر     » أن  سرحان  تابع  و 
النقل  وزارة  مع  املباشر  بالتنسيق  العائدين  استقبل 
بعد استكمال  االنبار  وقيادة عمليات  االنبار  ومحافظة 

كافة اإلجراءات اإلدارية واألمنية لعودة االسر النازحة «.

·ˆb‘€a@ø@@·Áb‰ÿç@’üb‰Ω@byãb„@H@QRY@I@@ÒÖÏ«@Z@Òäv:a

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
الهندسية  الكوادر  تواصل 
والفنية التابعة لشركة حمورابي 
االنشائية  للمقاوالت  العامة 
االعمار  وزارة  تشكيالت  احدى 
واالشغال  والبلديات  واالسكان 
مشاريع  في  العمل  العامة 
محافظة  في  الريفية  الطرق 
في  العمل  استئناف  مت  واسط  
هذه املشاريع بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٤ 
بعد توقفها لفترة محددة بسبب 

القاهرة  االقتصادية  الظروف 
الجنازه  متواصل  والعمل  للبلد 
السيد  قبل  من  مباشر  بدعم 
مديرعام شركة حمورابي العامة 
محمد  الدين  سعد  املهندس 
فرع  في  العاملني  وجهود  امني 
واسط.  محافظة  في  الشركة 
هذه  في  العمل  استئناف  مت 
٢٠١٧/١٢/٢٤بعد  بتاريخ  املشاريع 
بسبب  محددة  لفترة  توقفها 
القاهرة  االقتصادية  الظروف 

الجنازه  متواصل  والعمل  للبلد 
السيد  قبل  من  مباشر  بدعم 
مديرعام شركة حمورابي العامة 
محمد  الدين  سعد  املهندس 
فرع  في  العاملني  وجهود  امني 
واسط  محافظة  في  الشركة 
وفي هذا اجملال فقد مت استئناف 
املشاريع  من  عدد  في   العمل 
بأعمال                                                                                                                                            مستمر  العمل  الطرق 

   طريق سدة املقام  
في  نشاطاتها  الشركة  وتواصل 
استثنائية  وبجهود  اجملال  هذا 
لغرض  االعمال  هذه  اجناز  لغرض 
الواقع  تطوير  في  املساهمة 
واسط  محافظة  في  اخلدمي 
االعمار  مشاريع  في  واالستمرار 

في عراقنا الغالي .

@ÚÓ–Ìä€a@÷ä�€a@…Ìâbífl@ø@bË‹‡«@›ïaÏm@ÔiaâÏª@Ú◊äë
@@@@@@@@@@@@¡çaÎ@Úƒœb™@ø

البينة اجلديدة/ عباس كرمي العلياوي
تنفيذا لالمر الديواني املرقم (٣٠٥) في ٢٠١٩/٨/٢٩ ستقوم ٢٠١٩/٩/١٥ امانة 
بغداد / دائرة بلدية الصدر الثانية اليوم االحد باسناد قوة من اجليش  ودائرة 
احلراسات في امانة بغداد بحملة الزالة ورفع التجاوزات احلاصلة على جميع 
الشوارع واالرصفة ومن ضمنها االسواق غير النظامية مبوجب القرار ١٥٤ 
لسنة ٢٠٠١ لذا تهيب باالخوة املواطنني التعاون معها الجراء هذه احلملة 

خدمة للصالح العام .

@paãÎbvn€a@Ú€aã¸@Ú‹ª@à–‰m@ÖaÜÃi@Ú„bfla

اقولها من اعماقي بوركت جهود املوظفة رئيس مالحظني « نغم مهدي 
املراجعني  مع  لتعاونها  فلسطني  شارع  ـ  الرافدين  مصرف  في  غامن» 
من  مايعترضهم  وحل  امامهم  الصعاب  وتذليل  املتقاعدين  وخاصة 
مشكالت بروح مهنية عالية وشفافية متمنني ان يحذو كل املوظفني 

حذوها فبارك اهللا بها .

الزميلة الصحفية
اقبال عبد الرزاق

ÖÏË¶a@o◊âÏi
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@Öäü@Ü»i@bfl@Ú‹˜çc
ÊÏn€Ïi@ÊÏu

ــار الرئيس دونالد  يطرح طرد جون بولتون من موقع مستش
ــر بكثير مما يوفر  ــئلة اكث ــؤون االمن القومي أس ترامب لش
ــؤال االول هل سيطرأ تغيير على سياسة  أجوبة. لعلّ الس

االدارة األميركية جتاه ايران ام ال؟
ــور اإلدارة االميركية وكان  ــرّا ان بولتون كان من صق ليس س
ــتها. ليس  ــة ايران وسياس ــل في مواجه ــه االول يتمثّ همّ
ــع الرئيس  ة م ــب التمهيد لقمّ ــرّر ترام ــد هل ق ــا بع معروف
االيراني حسن روحاني على هامش دورة اجلمعية العمومية 
ــردّد انّ ايران  ــه ت ــورك، خصوصا انّ ــي نيوي ــدة ف ــألمم املتح ل
ة التخلص من جون  ــذه القمّ ــترطت قبل انعقاد مثل ه اش

بولتون الذي لم يخف يوما عداءه للنظام االيراني .
ــم يخف يوما  ــون الرجل الذي ل ــا ان يتغيّر بولت ــس مهمّ لي
ة مدرستان في واشنطن.  عداءه للجمهورية اإلسالمية. ثمّ
د حلوار مع ايران وان هذا احلوار  ــا انّ ترامب ميهّ تقول احداهم
ــة في ضوء رغبة الرئيس االميركي في تفادي أي  آت ال محال
مواجهة عسكرية ستقضي على ايّ امل في إعادة انتخابه 
ــنة ٢٠٢٠.  ــرين الثاني – نوفمبر من الس لوالية ثانية في تش
يصرّ املؤمنون بهذه املدرسة على ان ال همّ لدى دونالد ترامب 
ــو كان ذلك على  ــت األبيض، حتّى ل ــودة الى البي ــوى الع س
ــة االيرانية التي وضع أسسها في بداية  ــاب السياس حس
عهده والتي توّجت بتمزيق االتفاق النووي الذي وقّعته ايران 
مع مجموعة اخلمسة زائدا واحدا في متوز – يوليو من العام 
٢٠١٥ عندما كان باراك أوباما ال يزال في البيت االبيض. اصرّ 
ــاق هو «االتفاق  ــي احلالي على ان هذا االتف الرئيس االميرك

ل اليه مع ايران. األسوأ» الذي ميكن التوصّ
ــادئ وانّه مجرد تاجر  ــون انّ ترامب ال يؤمن باملب يؤكد القائل
يبحث عن مصلحته انّ اميركا مقبلة على حوار مع ايران في 
اجتاه صفقة جديدة ترضي الطرفني. ستعتبر ايران ان هناك 
ــووي وان االنتصار  ها الن ــأن ملفّ حفاظا على االتفاق في ش
ــبة اليها يتمثّل في رفع العقوبات االميركية.  االكبر بالنس
ــتطاعت  ــتعتبر اإلدارة االميركية انّها اس ــل، س ــي املقاب ف
ــى االتفاق النووي  ــل الى ادخال تعديالت جوهرية عل التوص
ا  ــدّ الثغرات التي جعلتها تضع نهاية له. ليس مهمّ مبا يس
ــتطاع في نهاية  ــل هذا صحيح ام ال. املهمّ ان ترامب اس ه
ــكرية ميكن ان تقضي على أي  املطاف تفادي مواجهة عس

امل بعودته الى البيت األبيض في ٢٠٢٠.
ــرى انّ بولتون  ــة األخ ــنطن باملدرس يقول املؤمنون في واش
ــل أي تغيير دراماتيكي في  ــس إدارة ترامب وانّه لن يحص لي
ــة املتبعة جتاهها التي في أساسها  ــأن ايران والسياس ش
ــف أي مدرسة ستنتصر  العقوبات.  وحدها االيّام ستكش
في واشنطن لكنّ األكيد انّ بومبيو ما يزال يشكل ضمانة 

الستمرارية في السياسة االميركية جتاه ايران. 

خرياهللا خرياهللا

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــوزراء البريطاني  أعلن رئيس ال
أنه  ــون اجلمعة  بوريس جونس
«متفائل بحذر» بشأن التوصل 
ــت  ــول بريكس ــاق ح ــى اتف إل
ــه األولى  ــة محادثات ــل جول قب
ــاد األوربي  ــؤولي االحت ــع مس م
ــرر  املق ــن  املقبل.وم ــبوع  األس
ــس  رئي ــون  جونس ــي  يلتق أن 
ــان- ج ــة  االوربي ــة  املفوضي

ــاوض االحتاد  ــود يونكر ومف كل
ــه في  ــال بارنيي ــي ميش األورب
ــن  لك ــني.  اإلثن ــمبورغ  لوكس
ــون املتفائلة حيال  نبرة جونس
ــاق للخروج من االحتاد  ابرام اتف
ــة النهائية  ــي قبل املهل االورب
ــكل  ــي ٣١ أكتوبر تتباين بش ف
ــل. ــواء بروكس ــح مع أج واض

ــب أمام  ــق اجلنيه مكاس وحق
ــداوالت اجلمعة،  ــي ت ــدوالر ف ال
ــأن الطرفني  ــط تكهنات ب وس
ــر من اجناز  ــان أكثر فأكث يقترب
ــة احلدود  ــول قضي ــوية ح تس
ــل خالفا  ــي متث ــة الت االيرلندي
ــوزراء  ــن رئيس ال ــا. لك جوهري
قال  ــارداكار  ف ــو  لي ــدي  االيرلن
ــل  ــوة بني لندن وبروكس إن اله
ــدا». وقال  ــعة ج ــزال «واس ال ت
جونسون إن الشعب يستحق 
املستجدات  آخر  االطالع على 
ــت، مع  ــي مفاوضات بريكس ف

ــادرة  ــى مغ ــراره عل ــد إص تأكي
ــرين االول/ بريطانيا في ٣١ تش
ــواء باتفاق او بدونه. اكتوبر س

ــى روذرهام  ــالل زيارة ال وأكد خ
في شمال البالد «نعمل بجهد 
ــاق»،  ــى اتف ــل ال ــر للتوص كبي
ــح اتفاق  ــا «هناك مالم مضيف
ــل اليه». وفيما  قد يتم التوص
ــع يونكر  ــات م ــق باحملادث يتعل
ــم  يلتقيه ــن  الذي ــه  وبارنيي
ــى منذ  ــرة األول ــون للم جونس
ــي  ف ــلطة  الس ــى  ال ــه  وصول
ــس الوزراء  ــال رئي ــو، ق ٢٤ يولي
ــى اين  ــنرى ال ــي «س البريطان
ــنصل». واضاف «أنا متفائل  س
النظر  ــا «بغض  بحذر»، متابع
عما سيحصل، سنخرج في ٣١ 
املتحدثة  االول».وقالت  تشرين 
ــا  ــم االحتاد االوربي ناتاش باس
ــون  ــر وجونس ــود ان يونك بيرت
ــداء عمل. ــيلتقيان على غ س

ــال فارادكار  ــي هذه االثناء ق وف
ــي اي» االيرلندية  ــة «آر ت إلذاع
ــو ممكن»،  ــا ه ــف م «نستكش
مشيرا الى أن «الهوة واسعة». 
ــيعمل ويحارب»  ــال انه «س وق
من اجل اتفاق لكن «ليس بأي 
ــة العالقة  ــا النقط ــن».  أم ثم
ــمى  ــوية التي تس ــي التس فه
ــعى  وتس ــان»  االم ــبكة  «ش
ــدود اململكة  ــى ح ــاء عل لإلبق

ــدا مفتوحة من  املتحدة وايرلن
أجل التجارة والعبور في شتى 
سيناريوهات ما بعد بريكست.
ــت جزءا من  وهذه النقطة كان
ــرم بني  ــحاب املب ــاق االنس اتف
ــذي  ــاي ال ــزا م ــل وتيري بروكس
ثالث  البريطاني  البرملان  رفضه 
مرات. واضاف فارادكار إنه على 
الرغم من استعداد دبلن دائما 
ــات بديلة،  ــاف ترتيب الستكش
ــه حتى اآلن  ــا مت اقتراح ــإن م ف
«يبتعد كثيرا» عما هو مطلوب.
ــوم قانونا  ــس العم ــر مجل وأق
ــعي  ــون الس يطلب من جونس

لتمديد املوعد النهائي للخروج 
ــى ما بعد  ــن االحتاد األوربي إل م
ــم يتم التوصل  ٣١ أكتوبر إذا ل
ــة االحتاد  ــالل قم ــى اتفاق خ إل
ــتعقد يومي  ــي س ــي الت األورب
ــر. ومع ذلك يصر  ١٧ و١٨ أكتوب
ــرورة خروج  ــون على ض جونس
بريطانيا في الوقت احملدد مهما 
ــه رئيس  ــروف. ووج ــت الظ كان
ــذي أعلن  ــوم ال ــس العم مجل
ــون بيركو حتذيرا  ــتقالته ج اس
الى جونسون اخلميس من عدم 
ــر رفض طلب  ــرق القانون عب خ
تأجيل خروج بريطانيا، وتعهد 

ــة لاللتفاف  ــاط أي محاول إحب
ــريعات. وقال بيركو  على التش
ــيكون  ــرق هذا القانون س إن خ
ــر فظاعة». وطلب  «املثال األكث
ــون من امللكة اليزابيث  جونس
ــان واعادة  ــة تعليق البرمل الثاني
فتحه في ١٤ اكتوبر، بحجة ان 
ــروري للمضي بأجندته  هذا ض
ــذا التعليق غير  ــة. وه الداخلي
ــى أنه  ــه عل ــر الي ــادي ينظ الع
ــاط أي معارضة  ــة إلحب محاول
ــدون  ب ــروج  للخ ــان  البرمل ــن  م
صفقة، وقد أثار غضب الطيف 
ــك  ــه، وكذل ــي بأكمل السياس

ــن. للطع ــة  قانوني ــاوالت  مح
وقاطع أحد االشخاص خطاب 
ــون في روذرهام وحضه  جونس
ــان»  ــى البرمل ــودة إل ــى «الع عل
ــي  الت ــى  الفوض ــب  و»ترتي
ــل ان يتم اخراجه  خلفها»، قب
ــة. وقال رئيس الوزراء  من القاع
ــم «ردعه» عن مغادرة  إنه لن يت
ــي ٣١ أكتوبر. ــاد األوربي ف االحت
وشدد على انه «سيكون هناك 
ــع من الوقت أمام البرملان  متس
ــذي آمل  ــي االتفاق ال ــر ف للنظ
ابرامه في قمة االحتاد األوربي».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــوزراء التركي  ــس ال قدم رئي
ــة  اخلارجي ــر  ووزي ــابق  الس
ــابق، أحمد داوود أوغلو،  الس
استقالته من حزب العدالة 
اجلمعة. ــم،  احلاك والتنمية 

ــد علق،  ــو ق وكان داوود أوغل
ــى قرار  ــابق، عل في وقت س
ــة والتنمية»  ــزب «العدال ح
ــه للجنة االنضباط،  بإحالت
ــادات  انتق ــه  توجيه ــد  بع
ورئيسه  احلزب  ــات  لسياس

ــا  ــب أردوغان.كم ــب طي رج
ــابه  ــر تغريدة على حس نش
في «تويتر» جاء فيها: «هذه 
ــد إدارة  ــادئ التي تري هي املب
ــة  والتنمي ــة  العدال ــزب  ح
تصديرها، نتمسك مبواقفنا 
ــارة  إش ــي  ف ــاه»،  قلن ــا  ومب
ــابقة  الس تصريحاته  ــى  إل
ــببت  ــي تس ــه الت وانتقادات
في إحالته إلى جلنة تأديبية 
ــن احلزب. ــداً لفصله م متهي
وأحالت القيادة املركزية في 

ــم داوود أوغلو  ــزب احلاك احل
مع برملانيني اثنني إلى جانب 
األمني العام السابق للحزب 
ــة «االنضباط» بعد  إلى جلن
بشكلٍ  بطردهم  مطالبتها 
ــي من  ــاعٍ كل ــي بإجم نهائ
أعضاء القيادة املركزية على 
ــان  ــا البرملاني ــذا القرار.أم ه
ــرار  ــان بق ــابقان املعني الس
ــع داوود  ــبة والطرد م احملاس
ــفر  ــا آيهان س ــو فهم أوغل
ــتون وعبداهللا باشجي،  أوس

ــب األمني  ــة إلى نائ باإلضاف
ــزب  للح ــابق  الس ــام  الع
ــلجوك أوزجاغ. ــم س احلاك

ــو  ــى أن داوود أوغل ــار إل يش
ــخص في حزب  ــو ثاني ش ه
يستقيل  والتنمية  العدالة 
من احلزب بعد علي باباجان، 
ــس وزراء ووزير  ــو نائب رئي وه
ــذي أعلن  ــابق، ال اقتصاد س
ــو املاضي أيضاً  في متوز/يولي
ــاء حزب  ــط إلنش ــن خط ع

جديد.
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وكاالت / البينة الجديدة
وزارة  ــم  باس ــدث  متح ــال  ق
الداخلية السعودية في بيان إنه 
ــيطرة على حريقني  الس أمكن 
ــركة  ــني تابعني لش ــي معمل ف
ــو في بقيق وخريص امس  أرامك
ــبت بعد هجمات بطائرات  الس
ــيرة. ولم يشر املتحدث إلى  مس
ــوم. وقال  ــدر الهج ــة مص اجله
ــرت فرق  املتحدث في بيان «باش
األمن الصناعي بشركة أرامكو 
ــني تابعني  ــي معمل ــني ف حريق
للشركة مبحافظة بقيق وهجرة 
ــتهدافهما  ــص نتيجة اس خري
بطائرات بدون طيار ”درون“، حيث 
ــيطرة على  ــق اهللا الس مت بتوفي
ــارهما،  احلريقني واحلد من انتش
ــات اخملتصة  ــرت اجله ــد باش وق
التحقيق في ذلك». ولم يتضح 

ــذه  له ــددة  احمل ــداف  األه ــد  بع
ــائر  ــات وال حجم اخلس الهجم
احملتملة الناجمة عنها، ولم ترد 
ــى اآلن على  ــركة أرامكو حت ش
طلب للتعليق. ويوجد في بقيق 
ــة على بعد ٦٠ كيلومتراً  الواقع
جنوب غربي الظهران باملنطقة 
ــل لتكرير  ــرقية أكبر معم الش
ــم، ويوجد في  ــط في العال النف
خريص على بعد ١٩٠ كيلومتراً 
إلى اجلنوب الغربي من الظهران 
ــي في  ــل نفط ــر حق ــي أكب ثان
ــي  ــر ف ــد التوت ــم. وتصاع العال
ــي  ف ــات  ــد هجم بع ــة  املنطق
ــى ناقالت  ــو ويوليو متوز عل يوني
ــاه اخلليج، ووجهت  نفط في مي
ــع  أصاب ــنطن  وواش ــاض  الري
ــني  ــي ح ــران، ف ــى إي ــام إل االته
ــن الثوار  تنفي طهران ذلك. وش

ــر احلدود  ــون هجمات عب احلوثي
حيث استهدفوا حقل الشيبة 
ــيرة  مس ــرات  بطائ ــي  النفط
ــني  ومحطت ــي  املاض ــهر  الش
ــعل  لضخ النفط في مايو. وأش
ــق لكنهما لم  الهجومان حرائ
ــاج. ــل اإلنت ــي تعط ــببا ف يتس

ــن هجوماً  ــت قوات األم وأحبط
لتنظيم القاعدة في بقيق عام 
ــو لطرح  ــتعد أرامك ٢٠٠٦.وتس
ــهمها لالكتتاب  حصة من أس
ــام، ضمن  ــذا الع ــا ه ــاً، رمب قريب
جهود لتنويع اقتصاد اململكة، 
أكبر مصدر للنفط في العالم، 
ــعة بنوك  ــارت أرامكو تس واخت
إلدارة طرحها األولي والتقت مع 
مسؤولني بهذه البنوك في دبي 
ــط طرح  ــراع بخط ــة اإلس بغي

األسهم.

وكاالت / البينة الجديدة
ــيرغي  ــي س قال وزير اخلارجية الروس
ــوريا  ــروف اجلمعة ان احلرب في س الف
ــود تدريجيا الى  ــت وان البالد تع انته
ــار الفروف في  احلياة الطبيعية. واش
ــث بث على موقع وزارة اخلارجية  حدي
ــؤر التوتر  ــية الى بقاء بعض ب الروس
ــيطرة  في املناطق التي ال تخضع لس
ــرق  ــب ومنطقة ش ــل ادل ــة مث الدول
ــدمي  تق ــالة  مس ان  ــح  الفرات.واوض
املساعدات االنسانية ودفع العملية 
السياسية الهادفة الى تسوية النزاع 
ــة في الظروف الراهنة  حتظى باالولوي
ــوريا  ــتقرار في س بهدف حتقيق االس
ومنطقة الشرق االوسط بشكل عام.

ولفت الى ان روسيا دعمت منذ بداية 
ــل من اجل  ــوريا العم ــزاع في س الن
ــوية بالوسائل السياسية  ايجاد تس

قرار مجلس  وايدت  ــية  والديبلوماس
ــي رقم ٢٢٥٤ الذي تضمن  االمن الدول
ــوية.وقال  خطة طريق لتحقيق التس
ــيا وايران وتركيا بادرت كذلك  ان روس
ــوري في  ــر احلوار الس ــى عقد مؤمت ال
منتجع سوتشي في يناير ٢٠١٨ الذي 
ــكيل اللجنة  ــول تش ــذ قرارا ح اتخ
ــاده بان  ــتورية معربا عن اعتق الدس
ــذه اللجنة  ــكيل واطالق عمل ه تش
ــى طريق  ــة عل ــوة مهم ــر خط يعتب
ــية  ــوية السياس ــع عملية التس دف
ــوريني انفسهم.واعرب  باشراف الس
الفروف عن قناعته بان الدعوة لعقد 
اللجنة الدستورية ستوفر االمكانية 
ــة  ــي احلكوم ــورية ف ــراف الس لالط
ــرة في  ــراط الول م ــة لالنخ واملعارض
ــتقبل  ــر حول حتديد مس حوار مباش
البالد.وقال ان موسكو تعطي اهمية 

كبيرة لصالتها املنتظمة مع االطراف 
السورية مبا في ذلك املعارضة مشيرا 
ــن العملية  ــود بديل ع ــدم وج الى ع

ــا الى  ــوريا داعي ــي س ــية ف السياس
ــوى  ــة ق ــع لكاف ــل واس ــان متثي ضم
ــذه العملية. ــوري في ه اجملتمع الس

ــورية تلعب  واوضح ان املعارضة الس
ــاركتها في  دورا مهما من خالل مش
ــف  ــي جني ــورية ف ــات الس املفاوض
ــوريا في  ــاءات الدولية حول س واللق
اطار عملية استانا وانخراط ممثليها 
ــتورية معربا  في عمل اللجنة الدس
ــورية  ــان املعارضة الس ــه ب عن اميان
ــكل بناء  ــاهم بش قادرة على ان تس
ــية  ــوية السياس ــي عملية التس ف
ــن الدولي  ــس االم ــرار مجل ــا لق وفق
ــف  موق ــى  عل ــدد  .وش  ٢٢٥٤ ــم  رق
روسيا الداعم لضمان سيادة سوريا 
وسالمة اراضيها وجتاوز اثار الهجمة 
ــوريني  االرهابية وعودة الالجئني الس
ــى  ال ــوريا  س ــودة  وع ــم  بالده ــى  ال
العائلة العربية االمر الذي من شانه 
ــن  ــان االم ــة لضم ــكل دعام ان يش

واالستقرار في الشرق االوسط
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وكاالت / البينة الجديدة
ــة  مـحكمـــــــ ــت  اعــلن
ــتر ) البريطانية   (ويستمنس
ــي  الصحف ــاء  إبق ــة  اجلمع
ــس موقع  ــترالي ومؤس األس
(ويكيليكس) جوليان اساجن 
ــة  نهاي ــد  بع ــس  ــن احلب ره
عقوباته الى حني النظر في 
ــه إلى الواليات  قضية ترحيل
املتحدة واملنتظر البت فيها 
ــام املقبل.ونقلت  ــة الع بداي
ــة  ــة البريطاني ــة اإلذاع هيئ
ــن القاضية  ــي) ع (بي بي س
ــر)  (ويستمنس ــة  مبحكم
ــا  فانيس ــدن  لن ــط  وس
ــن  ــا ل ــول انه ــر الق باريتس
اساجن  باإلفراج عن  ــمح  تس
ــه في ٢٢  ــد نهاية عقوبت بع
سبتمبر اجلاري والتي فرضت 
ــروط  ــه بعد إخالله بش علي
ــام ٢٠١٢  ــت ع ــراج املؤق اإلف
ــفارة اإلكوادور في  وفراره لس
انه  ــة  القاضي ــت  لندن.وقال
ــاجن  ــى تاريخ اس ــر ال «بالنظ
في الهروب فإنها لن تسمح 
ــية هروبه  باإلفراج عنه خش
ان  ــة  مضيف ــرى»  أخ ــرة  م
ــيتغير من سجني  وضعه س

ــخص معتقل يواجه  الى ش
ــت  ــل. وكان ــا بالترحي حكم
ــتر)  (ويستمنس ــة  محكم
ــو  ــي يوني ــاجن ف ــت اس عاقب
املاضي بالسجن ٥٠ اسبوعا 
ــفارة  داخل س اعتقاله  بعد 
ــا  اليه ــر  ف ــي  الت ــوادور  اإلك
ــل  ــام ٢٠١٢ قب ــف ع منتص
ساعات من مثوله امام نفس 
ــي افرجت عنه  ــة الت احملكم
ــروط حتى البت  ــابقا بش س
ــويد  ــرار ترحيله للس ــي ق ف
ــرش  بالتح ــه  اتهمت ــي  الت
ــيدتني.  س ــد  ض ــي  اجلنس
وليس واضحا متى خفضت 
مدة سجن اساجن والتي كان 
من املفترض ان تنتهي العام 
ــاء  القض ان  ــا  علم ــل  املقب
ــخ ٢٥ فبراير املقبل  حدد تاري
ــه  ــة محاكمت ــدا لبداي موع
ــب ترحيله  ــي طل ــر ف للنظ
ــول  ــدة. ويق املتح ــات  للوالي
ــاجن إن موكلهم  ــو اس محام
قد يكمل حياته في السجن 
ــلطات  ــليمه للس اذا مت تس
األمريكية التي وجهت ضده 
تهما بالتجسس والقرصنة 

ونشر وثائق رسمية سرية.



محمد توفيق عالوي

له  كانت  اجلبارة  ثورته  في  السالم  عليه  احلسني 
اهللا  ابلغه  إلهي  مخطط  ضمن  جداً  بعيدة  اهداف 
لهذا  (ع)  احلسني  تهيئة  ومت  (ص)  الكرمي  لرسوله 
الكامل  االنحراف  من  االسالم  حفظ  ليتم  اليوم 
ملستقبل االيام حتى قيام الساعة؛ لقد قام احلسني 
قائالً  العراق  الى  توجهه  قبل  مكة  في  خطيباً  (ع) 
(وما أولهني إلى أسالفي اشتياق يعقوب إلى يوسف، 
تقطعها  باوصالي  كأني  القيه،  أنا  مصرع  لي  وخير 
كان  حيث  وكربالء)  النواويس  بني  الفلوات  عسالن 
الرسول  له  اراده  الذي  باخملطط  يعلم  (ع)  احلسني 
(ص) بكافة تفاصيله، من تاريخ ومكان استشهاده 
بيته  اهل  وسبي  بينها،  كما  استشهاده  وطريقة 
حيث قرر اصطحابهم معه وهو عالم مبا سيواجهوه 
الكبرى  االهداف  لتحقيق  وذلك  ومعاناة  سبي  من 

التي ارادها اهللا من ثورته العظمى؛
لقد كتب اإلمام عليه السالم إلى  الناس قائالً (من 
حلق بنا استشهد، ومن تخلف لم يبلغ الفتح) فما 
املقصود بالفتح ؟ حني آلت القيادة الدينية والدنيوية 
إلى بني امية الذين حملوا السيف بوجه رسول اهللا 
(ص) ولم يدخلوا اإلسالم إال نفاقاً ورغماً عن أنوفهم، 
لقد كان حقدهم على اإلسالم وعلى رسول اهللا (ص) 
يفوق حد التصور حتى أن هندا زوجة ابي سفيان وأم 
واكبر  استشهاده؛  بعد  احلمزة  كبد  الكت  معاوية 
على  واستمرارهم  ونفاقهم  كفرهم  على  دليل 

معاداة هذا الدين هو قول يزيد املشهور :
لعــبـت هـاشـــم باملـلــك 

                                  فال خبر جاء وال وحي نزل
عن  املكذوبة  األحاديث  بوضع  معاوية  شرع  حيث   
كتب  أمهات  إلى  انتقلت  والتي  (ص)  اهللا  رسول 
طاعة  ووجوب  هاشم  بني  من  لإلنتقاص  احلديث 
حني  اهللا  رسول  إلى  األمر  وصل  بل  الظالم،  احلاكم 
اتهم بأن الشيطان كان ينطق على لسانه في قضية 
(الغرانيق العلى)، هذا اإلفتراء على الرسول(ص) الذي 
دون في أمهات كتب احلديث مكن أعداء اإلسالم من 
(اآليات  التشكيك بنبوة الرسول(ص) كإصدار كتاب 
الشيطانية) لسليمان رشدي، إعتماداً على أحاديث 
منه  وبتوجيه  معاوية  زمن  في  روجت  التي  كثيرة 
من  وجعله  علي(ع)  اإلمام  سب  معاوية  شرع  لقد 

حتى  اليومية  الصالة  تعقيب  في  الواجبة  السنة 
فألغاها  العزيز  عبد  بن  عمر  العادل  اخلليفة  جاء 
لِ  دْ بِالْعَ رُ  يَأْمُ  

َ اهللاَّ (إِنَّ  تعالى  بقوله  وإستعاضها 
اءِ  شَ حْ الْفَ نِ  عَ ٰى  وَيَنْهَ رْبَٰى  الْقُ ذِي  اءِ  وَإِيتَ انِ  سَ ِحْ

وَاإلْ
) فإنقطعت  رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ كُ ظُ يِ  يَعِ رِ وَالْبَغْ

ُنْكَ وَاملْ
اليوم سنة  الباطلة ملعاوية واستمرت حتى  السنة 
من  مستمدة  إسالمية  مبقولة  العزيز  عبد  بن  عمر 
أمية  بني  إبتداءً ضد  املنورة  املدينة  ثارت  اهللا؛  كتاب 
يعرف  مبا  أيام  لثالث  املدينة  بإباحة  يزيد  فواجهها 
بوقعة احلرة، وثار أهل مكة بقيادة عبد اهللا ابن الزبير، 
وثار أهل الكوفة بقيادة سليمان بن صرد اخلزاعي مبا 
الثقفي في الكوفة  التوابني، وثار اخملتار  يعرف بثورة 
في  وقتله  زياد  بن  اهللا  عبيد  جيش  على  وانتصر 
ابنه يحيى بن زيد في  املوصل، وثار زيد بن علي وثار 
آخر  بن محمد  مروان  زمن  في  أما   ، واملدائن  الكوفة 
آن  حكام بني أمية فقد قامت عليه عدة ثورات في 
واحد، في فلسطني وحمص واملوصل واجلزيرة واليمن 
بل حتى في دمشق فنقل العاصمة من دمشق إلى 
داخل  الصراع  فجرت  احلسني(ع)  ثورة  إن  بل  حران، 
ابنه معاوية  البيت األموي، فعندما مات يزيد وتولى 
خطب فيهم منتقداً جده معاوية في أنه نازع األمر 
وأن  النبوة ظلماً،  بيت  أهل  قتل  يزيد  ابيه  وأن  أهله، 
أهل البيت أحق بهذا األمر من آل أبي سفيان، فقتل 
تولى  وحينما  أو طعناً،  بالسم  إما  يوماً  أربعني  بعد 

األموال  من  أمية  بني  العزيز جرد  عبد  بن  األمر عمر 
التي أستولوا عليها ظلماً، فقتل مسموماً.

إستشهاد  من  سنة   (٧١) من  أكثر  األمر  يطل  لم 
العباسيني حتت شعار  ثورة  قامت  احلسني(ع) حتى 
فتم  محمد)  آل  من  و(الرضا  احلسني)  ملقتل  (الثأر 
القضاء بشكل كامل على الدولة األموية في الشام. 
من  وانا  مني  حسني   ) (ص)  اهللا  رسول  قال  ولهذا 
حسني) حيث من املعلوم ان احلسني (ع) من الرسول، 
ومسيرة العقيلة زينب (ع) التي دكت عروش الظاملني 
البشر  من  املاليني  ومازال  قرناً  عشر  اربعة  خالل 
ومنهجه  (ع)  يسيرون على خطاها وخطى احلسني 
لإلصالح في امة جده رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
وسلم؛ هذا هو املقصود من قول احلسني (ع) بالفتح 
العظيم جلميع املسلمني، ففتح رسول اهللا (ص) كان 
باسقاط اصنام قريش في الكعبة أما فتح احلسني 
ودحر  امية  بني  مخطط  اسقاط  في  فكان  (ع) 
اهللا  رسول  قداسة  من  النيل  في  الباطلة  سنتهم 
النبوة على منابر  (ص)، وسنتهم في لعن اهل بيت 
التي  االحاديث  من  اآلالف  زيف  وكشف  املسلمني، 
وضعوها لطاعة احلاكم الفاسق والظالم، فضالً عن 
لو لم يقم احلسني  التي كانت متوقعة  االنحرافات 
السالم  عليه  احلسني  فثورة  العظيمة،  بنهضته 

كانت للمسلمني جميعاً.

أحمد الصاَّـ 

كبير  اختالل  من  الذاتي  التمويل  شركات  تعاني 
تنجح كل  لم  إذ  االقتصادي،  بنيانها  في  وتشوه 
رسم  في   ٢٠٠٣ عام  بعد  املتعاقبة  احلكومات 
إذ  واقعها،  لتغيير  مجدية  اقتصادية  سياسات 
القاسي  االقتصادي  احلصار  جراء  تضررت  أنها  
الذي  االحتالل  ومن  عقد،  من  ألكثر  استمر  الذي 
أقرّ مشروع إعادة إعمار العراق،حيث راح بول برمير 
بفرض  يقضي  قراراً  يشرِّع  للعراق  املدني  احلاكم 
ضريبة ٥٪ على السلع الداخلة إلى العراق، وهي 
إغراق األسواق بالسلع  إلى  أدّت  قيمة منخفضة 
األجنبيّة ومواد البناء من دول اجلوار ،وباملقابل فإن 
بهذه  الكبير  االهتمام  تول  لم  احلاليّة  احلكومة 
الشركات ، من أجل النهوض بها ، وقتل البطالة 
املقنّعة التي جتثم فوق قنواتها الرسميّة، وحتويل 
مدرّة  رابحة  شركات  إلى  اخلاسرة  الشركات 
لألموال ورافدة للميزانيّة العامة االحتاديّة ، بل أنها 
التمويل  شركات  تهميش  في  ومتعمدة  مصرّة 

الذاتي على غرار احلكومات 
ارتأت  حيث  السابقة، 
إلى   ٢٠١٩ عام  موازنة  في 
التعامل مع هذه الشركات 
بخيارٍ واحد أال وهو تقليص 
عدد املوظفني العاملني في 
طريق  عن  الشركات،  تلك 
القتل  سياسة  استخدام 
جعل  إلى  وصوالً  الرحيم، 
هذه الشركات خاوية على 
عروشها ، حيث نصت املادة 
الثانية من القسم الثالث 
من تعليمات تنفيذ موازنة 
لسنة  العام  القطاع 
كافة  الوزارات  على   :٢٠١٩
ضمن  التعيينات  إيقاف 
التابعة  التشكيالت  مالك 

واملديريات  والهيئات  العامة  الشركات  في  لها 
اخلزينة  من  منحة  تتلقى  والتي  ذاتياً  املمولة 
العامة االحتادية على أن حتذف الدرجات الوظيفية 
البحث عند  مدار  اجلهات  ضمن مفردات مالكات 
اإلحالة  أو  االستقالة  أو  النقل  بسبب  شغورها 
أو الوفاة استناداً ألحكام املادة (١١- إلى التقاعد 

 ١ رقم  االحتادية  العامة  املوازنة  قانون  من  ثانياً) 
الشواغر  كافة  حذف  إلى  إضافة   ٢٠١٩ لسنة 

حذفها  يجر  لم  والتي  املالك  حركة  من  الناجتة 
من قبل كل شركة أو هيأة أو مديرية عامة ممولة 
ذاتياً وتتلقى منحة من اخلزينة العامة للدولة أو 
قروض من املصارف احلكومية، وهذا يعني أن مبرور 
وسنتجه  الشركات،  هذه  أبواب  ستغلق  الزمن 
نحو األسواق اخلارجية لسد العجز من املعروض 
السلعي، إضافة إلى أن معدالت البطالة ستزداد 
أن  احلكومة  على  األولى  فكان  كبيرة،  بصورة 
تعمل على تشجيع االندماج بني هذه الشركات 
التي  االمتيازات  وتقدمي  األجانب   املستثمرين  مع 
املعرفة  وإدخال  األجنبي،  املستثمر  يحتاجها 
وتخفض  االنتاج  نوعية  حتسن  التي  العلمية 
بني  التعاون  تلزم  قوانني  باتباع  وذلك   ، كلفته 
بحيث   ، الشركات  وهذه  التعليمية  املؤسسات 
تتناسب  التعليمي  النظام  مخرجات  تصبح 
واخلدمية،  االنتاجية  القطاعات  متطلبات  مع 
وإيقاف دعم سعر الدوالر في االستيراد وذلك من 
خالل مزاد البنك املركزي وتخفيض سعر الفائدة 
للقروض الصناعية ، وإلزام جميع الدوائر بتنفيذ 
وقانون   ٢٠١٠ لسنة  رقم١١  املنتج  حماية  قانون 
حماية املستهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠ ، ومعاملة 
كمعاملة  واخملتلط  اخلاص  الصناعي  القطاع 
، وإلزام وزارة النفط بتوفير الوقود  القطاع العام 
للمعامل الصناعية بسعر مدعوم ينافس سعره 
في دول اجلوار وكذلك بالنسبة للكهرباء، والبدء 
للترويج  وطنية  بحملة 
للمنتج  والتسويق 
فروع  وفتح  الوطني 
الصناعية،  للتنمية 
إحياء  على  والعمل 
وذلك  احلربية  الصناعة 
االعتدة  انتاج  خالل  من 
والتي  البلد  داخل 
توفير  على  ستعمل 
االعتدة  أسعار  من   ٪٢٩
وتوفير  املتوسطة، 
االعتدة  أسعار  من   ٪٣١
اخلفيفة كمعدل سنوي 
توفير  إلى  إضافة   ،
مليار   ٨٥٠ مايقارب 
مبالغ  من  سنويا  دينار 
أوقات  في  االستيراد 
احلرب ، واكتفاء ذاتي في أوقات السلم ، واحملافظة 
السكراب،  تهريب  وإيقاف  احلديدية  الثروة  على 
التي  الفساد  الوقوف على  شبهات  كما عليها 
تقف خلف إفشال الصناعات العراقية، فالفساد 
اإلداري لم ميكن املنتجات احمللية من إيجاد سوق 
وجود سلع  مع   ، خصوصاً  وخارجياً  داخلياً  لها 
أجنبيّة ال ميكن لالنتاج احمللي الذي يعاني الويالت 

منافستها.

محمود الهاشمي

الشخصيات  ان  البعض  يعتقد  قد 
مهمتها  في  تفشل  عندما  السياسية 
ادارياً  السياسي  املوقع  الى مغادرة  تسارع 
كان او حزبياً، لتترك االمر ملن هو اهالً لها !!، 
طبقة  تألفه  لم  التضحية  من  النوع  هذا 
 ، حديثاً  او  قدمياً  قبل،  من  السياسيني 
وصبيان  مجانني  ملوك  العالم  حكم  فقد 
حلظة  يفكروا  ان  دون  وراقصات،  وغلمان 
انهم غير قادرين على ادارة الدولة، ونتيجة 
اثماناً باهضة  حلماقاتهم دفعت الشعوب 
مساحات  وفقدان  واالموال  االرواح  من 

شاسعة من اراضي االوطان وغيرها.
والذين  التاريخ،  في  «الفاشلني»  اغلب  ان 
يعترفوا  لم  واالزمات  باحلروب  تسببوا 
غوربا  الرئيس  هو  فهذا  باخطائهم،  ابداً 
في  سبباً  كان  ان  بعد  حياً  مازال  تشوف، 

انهيار بلده، وسبباً في هالك االالف من دول 
امريكا  اوربا الشرقية في حروب اشعلتها 
صغيرة  دويالت  الى  فانتهوا  بينهم  فيما 
واعداد هائلة منهم تتسول في دول العالم 

االخرى!!.
 ، االنسان  تتلبس  التي  «العقدة»  هذه  ان 
 ، االرض  قدمه  وطأت  ان  منذ  معه  عاشت 
ولم جند من تنازل عنها وان دعوات «البعض» 
لقادة الكتل السياسية ان يتركوا الساحة 
لسواهم بعد تاريخ من الفشل الذريع نوع 

من الوهم، فهؤالء يشبهون اولئك .
ان بعض السياسيني في العراق هم (باطوال 
يكون  ان  يصلح  من  فيهم  وليس  واحدة) 
قائداً متميزاً او يحمل مشروعاً وطنياً، لذا 
اجلهات  قبل  من  اختراقهم  السهل  من 
بل  السفارات،  تديرهم  وباتت  اخلارجية 
السؤال عن  بكثرة  ايضاً  السفارات  اتعبوا 
«صغائر االمور»، وهذا هو الذي جعل االمة 
فترات  من  اكثر  االستعمار  فترات  تعيش 
التحرر، فلم يتعاقب على اخلالفة في دولة 
بني العباس سوى سبعة ثامنهم املعتصم 
العربية  اجليوش  طرد  على  عمل  حيث 
النخاسني  سوق  الى  ويذهب  والشرطة، 
منهم  ليصنع  ويدربهم  الغلمان  ويجمع 
جيشاً، حتى ان معركة (عمورية) ضد الروم 
قادها احد هؤالء الغلمان املدعو «االفشني» 

واستهتر هؤالء بشوارع بغداد، ليبني لهم 
توفي  وحني  سامراء  في  العسكر  مدينة 
استولى هؤالء على ادارة احلكم ولم يستطع 
اخللفاء الذين من بعده ان يفعلوا شيئاً، اما 
اهالي بغداد ، فاكتفوا بكتابة االدعية على 
الدولة  اجلدران ضد «املعتصم»!! فضعفت 
واستولى عليها البويهيون ثم السالجقة، 
 (١٢٥) واالخر  عاماً،   (١٥٠) حكم  احدهم 
عاماً.. ترى ما الذي بقي من تاريخ الدولة؟...
١٢٥٨م  عام  بغداد  وتسقط  املغول  لياتي 
ونغط في الظالم من هذا العام حتى ١٩٢٠ 

وتشكيل اول حكومة بأوامر بريطاينا!!..

عاشت  الظالم  هذا  العراق  عاش  مثلما 
الدول العربية االخرى وحكم مصر املماليك، 
السلطة  الذين استولوا على  العبيد  وهم 
االستعمار  واعقبهم  (٢٦٧) سنة  وحكموا 

العثماني.
وحتى خالل حكم الدولة العثمانية للعراق 
سيطر املماليك « الغلمان» الذين جلبهم 
السلطة  على  جورجيا  من  العثمانيون 

وحكموا (٨٨) عاماً.
مع  عاش  بالنفس  الثقة  فقدان  ان 
شتيمة  حتسن  التي  العربية  الشخصية 
نفسها كلما شعرت بالهزمية دون ان تفكر 

ايام  فقبل  وحتاربه،  عدوها  تشتم  ان  يوماً 
كتب شاب على صفحته الشخصية «ما 

اجلدوى من نصب التحرير»؟...
وهذا االمر ترك تداعياته على كل مفردات 
الوطن، حيث باتوا اليتحسنون طعم املاء 
العراق  ارض  ان  يعتقدون  وال   ، بلدهم  في 
ذلك  من  اكثر  تعدوا  بل  للزراعة،  صاحلة 
ومفكريهم  الدينية  رموزهم  من  لينالوا 
منهم  والكثير   ، ومعتقداتهم  وكتابهم 
اشتروا  او  البحار  في  بانفسهم  القوا 
ان  معتقدين  اجملاورة  البلدان  في  عقارات 
البلد بات «قمامة» وال يصلح للعيش.. ان 
عندما  الشعوب  مشاكل  اكبر  من  واحدة 
الدول  كل  ان   ! بالهزمية  الشعب  يشعر 
مرت  املميزة  جتاربها  وبنت  نهضت  التي 
استعمار  من  ظروفنا  من  اصعب  بظروف 
وجوع وحكام ما انزل اهللا بهم من سلطان 
فيهم  تعبث  الذي  لكن  وضياع،  ومخدرات 
الثقة  وهذه  بالنفس»  «الثقة  هو  الروح 
االميان  هو  قوتها  اسباب  اهم  من  واحدة 
رمزيته  بكل  التاريخ  على  واالتكاء  بالنصر 

وتنوعه.
الرفيعة سواء االجتماعية  ان جتمع القيم 
ان كل االحزاب  تؤمن  وان  والدينية وغيرها، 
الذين  البلد كان  التي مرت في  السياسية 
االفكار  مخلطوا  فهمها  دون  ميثلونها 

ففقدت  والعرقية،  والطائفية  بالبداوة 
معاليها، وقوتها.

ان واحدة من اسباب نهضة اليابان وجعل 
الشخص الياباني متفوقاً ومتميزاً هي ديانة 
اليابان التي التتعدى بضعة تعاليم، ومنها 

«حني تشعر ان املارة باتوا يتعثرون بك عليك 
قوة  اسباب  من  وواحدة  تغادر»،  ان  عندها 
الصني ونهضتها هي «الكونفوشيوسية» 
وفي فيتنام البوذية وهكذا .. ان من يريد ان 
املتوفرة  قواه  كل  يجمع  ان  يجب  ينهض 

الدين  أما  ورموزاً.  وحضارة  وتاريخاً  ارضاً 
االسالمي االسمى فقد ترك على الرفوف .ال 
انكر ان «احلرب الناعمة» التي استخدمتها 
على  آثارها  وتركت   ، فاعلة  ضدنا  امريكا 
كافة املستويات وخاصة عبر استخدامها 
وتسخيرها للعشرات من منظمات اجملتمع 
محترفة  شخصيات  تقودها  التي  املدني 
عملت في اغلب قارات العالم، وسط اهمال 
الغارب،  على  احلبل  ترك  حكومي  وضياع 
مبا  الشباب  عمل  نظمت  املنظمات  وهذه 
في  رسخوه  شيء  واول  مصاحلها،  يخدم 
اذهانهم التجاوز على قيم اجملتمع والتمرد 

على الدين واالسرة الخ.
نفكر  ان  االن،  جميعاً  مطالبون  نحن  لذا 
دين  من  للخالص  وليس  بلدنا  خلالص  معاً 
فشلنا،  وراء  هؤالء  وكأمنا  رمز،  ومعتقدوه 
مشروع  في  التركيز  عن  يبعدنا  ذلك  الن 

الوطن.
ان فشل بعض السياسيني ومايصدر عنهم 
اليعني فشلنا نحن كتاريخ وكوطن وامة، 
فهذه املرحلة تزاح وتعقبها اخرى حتى جند 
نفكر  ان  مطالبون  نحن  اذاً  اخلالص،  طريق 

معاً ال ان نختلف .

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

اغلب الفاشلني َّـ التاريخ والذين 
تسببوا بالحروب واالزمات لم 
يعرتفوا ابداً باخطائهم فهذا هو 
الرئيس غورباتشوف  مازال حياً 
بعد ان كان سبباً َّـ انهيار بلده

على الحكومة أن تعمل على 
تشجيع االندماج بني هذه 
الشركات مع اِّـستثمرين 
األجانب  وتقديم االمتيازات 
التي يحتاجها اِّـستثمر
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الفاينانشــيال تايمــز : االنتخابــات تلقي الضوء 
على الديمقراطية التونسية الوليدة“.

ــا في تونس  ــرت تقريرا ملوفدته ــيال تاميز نش الفاينانش
ــوء على  ــات تلقي الض ــوان ”االنتخاب ــح بعن ــة صال هب

الدميقراطية التونسية الوليدة“.
ــات  ــي االنتخاب ــحني ف ــرز املرش ــر أب ــتعرض التقري يس
ــير إلى أن الناخبني  ــية املنتظرة اليوم األحد ويش الرئاس
ــتت الناخبني  ــيختارون من بني 26 مرشحا لكن تش س
ــال على صناديق  ــي النهاية إلى ضعف اإلقب ــد يؤدي ف ق

االقتراع.
ــة عبد الفتاح  ــح حزب النهض ويوضح التقرير أن مرش
ــا ألنه أحد  ــحني األكثر حظ ــدر قائمة املرش ــورو يتص م
ــخ في اجملتمع التونسي والذي  ــي احلزب املترس مؤسس
ــالد، وبالتالي قد يصل  ــر كتلة برملانية في الب ميتلك أكب

إلى اجلولة الثانية من االنتخابات.
ويقول التقرير ”حتى اآلن اليعكس مورو الصورة النمطية 
ــريعة بشكل متشدد  لرجل الدين الراغب في فرض الش

ــام معتدل  ــه على أنه مح ــن ينظر إلي ــى اجملتمع لك عل
ــا كبيرا للدعابة حتى أنه ذات مرة شارك في  ميتلك حس

أداء أغنية في أحد البرامج التليفزيونية“.
ــق على  ــذ واف ــة من ــزب النهض ــر أن ح ــف التقري ويضي
ــالمية كان  ــريعة اإلس ــتور الذي الينص على الش الدس
شريكا كامال لألحزاب العلمانية في تونس في تشكيل 
ــات املتعاقبة خالل األعوام األربعة املاضية لكن  احلكوم
ــي التي يدفع  ــرة االولى منذ اإلطاحة بنب عل ــذه هي امل ه

فيها احلزب مبرشح للرئاسة.
ويشير التقرير إلى أن املرشحني يعانون من نظرة اجملتمع 
ــي لهم وللسياسيني من كل األطياف ألنهم لم  التونس
يقدموا الكثير للمواطن العادي الذي يعاني منذ سنوات 
من تردي األوضاع االقتصادية وتراجع مستوى املعيشة.

الغارديان : ”بريلسكوني التونسي“
ــر ملوفدها إلى  ــه في تقري ــت الغارديان امللف نفس تناول
ــخصية نبيل  ــز على ش ــت الذي رك ــر بومون ــس بيت تون
ــوض االنتخابات رغم  ــذي يخ ــل األعمال ال ــروي، رج الق
ــبب اتهامات بالفساد املالي  ــجن بس أنه يقبع في الس

وغسيل األموال.

وعنون بومونت ملقاله باملقارنة بني القروي ورئيس الوزراء 
ــيلفيو  ــهير س ــل األعمال الش ــابق ورج ــي الس اإليطال
بيرلسكوني قائال ”بيرلسكوني تونس بطاقة انتخابية 

جامحة في آخر اختبار للربيع العربي“.
ــس هي آخر املعاقل املتبقية على  يقول بومونت إن ”تون
ــي بعدما  ــدان الربيع العرب ــي من بل ــق الدميقراط الطري
ــلطوي  ــى نظام احلكم الس ــر مرة أخرى إل ــت مص انزلق
ــاه الصدام  ــا باجت ــوريا وليبي ــي س ــاع ف ــت األوض وحتول
املسلح“.ويوضح بومونت أن القروي الذي بدأ إضرابا عن 
ــار املعركة  ــه يصر على خوض غم ــام في محبس الطع
ــاع أنصاره عنه وإصرارهم على  االنتخابية ملتحفا بدف
أن االتهامات التي وجهت إليه مسيسة كما أنه يحظى 
ــها قناة نسمة  ــائل اإلعالم وعلى رأس بدعم بعض وس
ــال القروي يعد  ــي ميتلكها.ويضيف ”اعتق ــزة الت املتلف
البطاقة اجلامحة في الصراع السياسي الطويل داخل 
ــام الدميقراطي الوليد في تونس بني حزب النهضة  النظ
ــالمي املعتدل و األحزاب املعارضة للتيار اإلسالمي  اإلس

التي انشقت على نفسها“.
ــيح نفسه تقف  ويواصل بومونت ”حملة القروي لترش

ــل في القادة  ــعور املتزايد بخيبة األم ــي مواجهة الش ف
ــني األوضاع  ــلوا في حتس ــيني للبالد الذين فش السياس
االقتصادية للمواطنني خالل احلقبة التي تلت اإلطاحة 

بنظام الرئيس اخمللوع زين العابدين بن علي“.
ــارة إلى القروي في البالد على  ــير إلى أنه جتري اإلش ويش
ــكوني التونسي، ومن جانبه قام القروي ببث  أنه بيرلس
مقاطع عديدة لنفسه بينما كان يوزع املساعدات على 

الفقراء في مختلف أنحاء البالد.
ــية العلمانية  ويختم بومونت قائال إن الطبقة السياس
ــابق  ــروي في الس ــا الق ــي كان يدعمه ــس والت ــي تون ف
ــكل تهديدا لها بينما  ــت تنظر إليه على أنه يش أصبح
على اجلانب اآلخر لم يغفر له قطاع كبير من اإلسالميني 
عرض فيلم بيرسيبوليس اإليراني على قناة نسمة التي 
ميتلكها ويديرها عام 2011 واتهم باإلساءة إلى املشاعر 

الدينية للمسلمني.

اإلندبندنت أونالين : ”ابن سلمان وخاشقجي“
ــص  ــب اخملت ــاال للكات ــرت مق ــن نش ــت أونالي اإلندبندن
ــوان ”ولي العهد  ــؤون العربية باتريك كوبيرن بعن بالش
ــى اغتيال خاشقجي  ــعى جلعلنا ننس ــعودي يس الس

ــرن إن ”جرمية  ــات األمريكية“. يقول كوبي ــل االنتخاب قب
ــية  ــقجي الوحش ــال وتقطيع جثمان جمال خاش اغتي
ــعودي الزالت تطل علينا  ــب فريق االغتيال الس من جان
ــر  ــائل اإلعالم بعد نش ــات اجلرائد وعبر وس على صفح
تفاصيل احلوار بني القتلة الذين كانوا في انتظار وصول 
ــير  ــي اسطنبول“.ويش ــة ف ــر القنصلي ــقجي ملق خاش
ــف  ــرن إلى أن ”جزءا من هذا احلوار املرعب مت الكش كوبي
ــألمم املتحد  ــهر للمحققة التابعة ل ــل عدة أش عنه قب
ــعودية  ــس كاالمار التي أكدت في تقريرها أن ”الس أغني
ــر“ وأنها  ــقجي املتعمد واملدب ــل خاش ــؤولة عن قت مس
حصلت على ”أدلة كافية ومقنعة لفرض عقوبات على 
ولي العهد السعودي وأصوله املالية“ ولو بشكل مؤقت 
حتى انتهاء التحقيق.ويقول كوبيرن ”وخالل أيام قليلة 
ــتحل الذكرى السنوية األولى جلرمية قتل خاشقجي  س
ــكل قوتها  ــعودية ب ــعى فيه الس ــي الوقت الذي تس ف
للتخلص من صورة الدولة املنبوذة التي أصبح الكثيرون 
ــا“. ويوضح  ــر منظاره ــرون إليها عب ــم ينظ ــول العال ح
ــلمان وترامب  ــني بن س ــة الوطيدة ب ــرن أن العالق كوبي
ــه االنتخابية  ــتضع الكثير من العراقيل أمام حملت س

ــتوفر ملنافسه الدميقراطي الفرصة لشن االنتقادات  وس
ــام االنتخابي. ــدار الع ــات إليه على م ــه االتهام وتوجي

ــب تقرير نشره موقع ميدل إيست أي  ويضيف أنه وحس
ــتوى  اإلخباري نقال عن مصادر وصفها بأنها رفيعة املس
ــة  ــلمان يتبنى سياس ــن س ــارات، فإن ب ــة اإلم ــي دول ف
ــى اجلرمية بل وإبعادها عن  ــدف إلى تقليل التركيز عل ته
ــتطيع خالل العام  ــي قدر ما يس ــؤرة االهتمام اإلعالم ب
ــم كوبيرن قائال  ــة االنتخابات. ويخت ــل وحتى نهاي املقب
ــر قبيل زيارته  ــا كان ترامب ينتظ ــه ”بغض النظر عم إن
التاريخية للسعودية عام 2017 فإن النتائج كانت أكبر 
بكثير. وعلى الناحية األخرى فإن الرئيس األمريكي دفع 
ــف عن جرمية اغتيال  ــيا باهظا بعد الكش ثمنا سياس

خاشقجي بسبب عالقاته الوطيدة بنب سلمان“ .

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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عبد الباري عطوان

فصائل  أحد  أطلقتهما  اللّذان  الباليستيّان  اروخان  الصّ
أسدود  مدينة  اه  باجتّ غزّة  قِطاع  في  لسطينيّة  الفِ املُقاومة 
يُلقي  نِتنياهو  بنيامني  كان  حيثُ  املاضي  الثالثاء  احملتلّة 
األكبر  الدور  ما  لهُ سيكون  اللّذان  ما  هُ ا  انتخابيًّ خطابًا 
التي  اإلسرائيليّة  التشريعيّة  االنتخابات  نتائج  حتديد  في 
جب  ستَجري يوم الثالثاء املُقبل، وليس بيانات اإلدانة والشّ
إعالن  على  فعل  كردّ  عرب  خارجيّة  وزراء  عن  رت  صدَ التي 
فوزه. امليت في حالِ  البحر  األردن وشمال  نِتنياهو ضم غور 
بارة التي كانت القاسم  أكثر ما يُثير احلنق والغضب تلك العِ
ث عن كون هذه  املُشترك في جميع هذه البيانات التي تتحدّ
ف عمليّة السالم وحل الدولتني، أال يخجل هؤالء  اخلطوة تنسِ
أنّ حل  ا  متامً يعرِفون  م  وهُ ة،  جَ مِ السّ العبارة  هذه  ترديد  من 
القدس  إلى  األمريكيّة  السفارة  نقل  مبُجرّد  انتهى  الدولتني 
احملتلّة، وضم هضبة اجلوالن السوريّة، وإطالق صفقة القرن 
زي  اخملُ قوط  والسّ لسطينيّة،  الفِ القضيّة  لتصفية  كبديل 
التّطبيع  ل ملُبادرة السالم العربيّة، وتهافت أهلها على  واملُذِ
مع دولة االحتالل؟نعود إلى الصاروخني اللذين أطلقا العنان 
أ  ال نِتنياهو يهرُب كاجلِرذ إلى أقرب ملجَ لصافرات اإلنذار، وجعَ
إنّ  ونقول  وجهه،  على  باديًا  لع  والهَ بحياته،  للنّجاة  سعيًا 
درات  س وجود قُ ا يعكِ ن في دقّة توقيتهما، مّ أهميتهما تكمُ

ل صغيرة وكبيرة  استخباريّة عالية في الرّصد واملُتابعة لكُ
بار املسؤولني  ةً حترّكات نِتنياهو وكِ في فِلسطني احملتلّة، وخاصّ
طاع.نِتنياهو  القِ املُقاومة في  قبَل فصائل  اإلسرائيليني من 
ق له غبار،  م نفسه إلى ناخبيه كبطلٍ قوميٍّ ال يشُ الذي يُقدّ
”إسرائيل“،  القادر على حماية  الوحيد  وهو  جاع،  وزعيم شُ
ر  ظهَ احلجري،  العصر  إلى  غزّة  وقِطاع  وإيران  لبنان  وإعادة 
وت  بالصّ االجتماعي  التواصل  اآلالف من وسائل  ئات  مِ على 
نهارًا ومرعوبًا،  مُ فات، وكان  الصّ ل هذه  لكُ ا  ورة، نقيضً والصّ
ق املثل الذي يقول إنّه في  ه هو النّجاة بنفسه، وصدَ ل همّ كُ
عبة تظهر معادن الرجال. هذا الرجل، وحسب  املواقف الصّ
أراد ضم  ولو   ، حترفٌ مُ كاذبٌ  اإلسرائيليني،  من  الغالبيّة  آراء 
ما  ناك  هُ فليس  قود  العُ هذه  ل  كُ ر  تأخّ فلماذا  األردن،  غور 
ا  رئيسً بصفته  قرارًا  ر  يُصدِ أن  باستطاعته  وكان  مينعه، 
فوز  فُرص  أنّ  يُدرك،  بات  ولكنّه  اخلُصوص،  هذا  في  للوزراء 
ت كبيرة،  ائتالف الليكود الذي يقوده وتشكيل احلُكومة ليسَ
وز  ظوظه في الفَ ولهذا يُغدقه في الوعود على أمل حتسني حُ
ابتداءً من ضم غور األردن وانتهاءً بالتّهديد بغزو قِطاع غزّة 
ظاهرة  وجود  وإنهاء  ”حماس“،  حركة  كم  حُ على  للقضاء 
ة  املُقاومة فيه.النّاخب اإلسرائيلي الذي يضع األمن على قمّ
التّصويت لزعيم ظهرت معالم  أولويّاته قد يتردّد كثيرًا في 
صاروخني  إطالق  من  يهرب  وهو  وجهه،  على  والرُّعب  اجلُنب 
ا، كما  انتخابيًّ فيها خطابًا  يُلقي  كان  مدينةٍ ضخمةٍ  على 
االستيطان  وتشريع  وتهويدها،  األراضي  بضم  التّلويح  أنّ 
وسيُعطي  أعطى،  بل  واالستقرار،  األمن  ق  يُحقّ لم  فيها، 
ر صواريخ غزة، ودقّتها، ووجود ترسانة  نتائج عكسيّة، وتطوّ
دد. الصّ هذا  في  األمثلة  أحد  لها  املُوازية  املُسيّرة  الطائرات 

املُقاومة  وإنهاء  غزّة،  قِطاع  اقتحام  على  يجرؤ  لن  نِتنياهو 
ا إلطالق النّار بعد  فيه، وإال ملا هرَع إلى القاهرة مُستجديًا وقفً
يُدرك أنّ إطالة أمد  بِدء املُواجهات األخيرة، ألنّه  ساعات من 

احلرب سيُؤدّي إلى نُزول خمسة ماليني مُستوطن إسرائيلي 
بن  مطار  وتدمير  ألشهر،  ن  يكُ لم  إن  ألسابيع  املالجئ  إلى 
كم  ذلك، هل يستطيع حُ إلى  ا  ضافً مُ أبيب،  تل  غوريون في 
لو  وماذا  املُقاومة؟  على  سيقضي  أنّه  أدراه  ومن  طاع؟  القِ
طاع  القِ ألهل  ناك  هُ فليس  ةً؟  قوّ ازدادها  أيّ  العكس  حدث 
لم  وظُ واملَهانة  احلِصار  أن يخسروه غير  كن  ميُ ما  جعان  الشّ

ربى . ذوي القُ
الحظة أخيرة، وهي أنّ غور األردن الذي يُريد نِتنياهو  بقيت مُ
تلّة  احملُ الغربيّة  ة  الضفّ أرض  من  باملئة   ٣٠ ل  يُشكّ ال  ه  ضمّ
رة  املُؤجّ األردنيّة  األراضي  من  األخصب  اجلُزء  ا  وإمنّ فقط، 
عاهدة وادي عربة، وهي أراضٍ تشمل  لإلسرائيليني مبُقتضى مُ
وتُريد  لها،  ا  ا حصريًّ لكً مُ إسرائيل  تعتبره  الذي  امليت  البحر 
ل ما حوله في إطار سياسة القضم التي  وضع اليد عليه وكُ

برى. تتبعها كخطوة على طريق إقامة إسرائيل الكُ
ة الغربيّة، والقدس احملتلّة، وهضبة اجلوالن،  م الضفّ فمن يضُ
ل هذا  م اجلُزء األردني من غور األردن؟ ومن مينعه في ظِ ملاذا ال يضُ
وآخرها  البهلوانيّة،  وحترّكاته  نِتنياهو،  ؟وعود  العربيّ وان  الهَ
الروسي فالدميير  الرئيس  اليوم للقاء  زيارة منتجع سوتشي 
اثلةٍ قبيل االنتخابات  بوتني، لن تُفيده كثيرًا ألنّه قام بزيارةٍ ممُ
القادمة، وهذا  االنتخابات  وفاز في  أفادته  لو  األخيرة، وحتى 
ع شك، ألنّه وضع اإلسرائيليني في سلسلةٍ من األزمات  موضِ
ردعٍ جبّارةٍ من الشمال  ةِ  بقوّ حاصرين  وباتوا مُ لها،  دود  ال حُ
العسكريّ  تفوّقهم  يتآكل  وقتٍ  في  والشرق،  واجلنوب 

ة محور املُقاومة في املُقابل. ، وتتعاظم قوّ رعةٍ وبسُ
أُسطورة نِتنياهو تقترِب من نهايتها، وزنزانته الفخمة التي 
في  باتت  أبيب،  تل  جون  سُ أحد  في  سنوات  ة  لعدّ ستَأويه 
اروخني  ة الصّ روا قصّ ور اإلعداد والتّجهيز الستقباله، وتذكّ طَ
فا وجههُ احلقيقي..  ناع وكشَ اللذين ضربا أسدود وأسقطا القِ

واأليّام بيننا .
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 اِّـحامي/ عبدالرضا محسن اِّـال 

ــهد العراق بعد عام ٢٠٠٣ احداثاً غاية  ش
في االهمية كادت ان تودي به الى الهاوية 
ــى ومواقف املرجعية  لوال عناية اهللا تعال
ــرف واحملافظة  ــف االش ــة في النج النقي
على الثوابت الوطنية الصحيحة وكانت 
ــاح العاتية  ــا بوجه الري ــق حصناً قوي بح
ــة  التي هبت على العراق اجلديد وبشراس
ــيني  ــك االحداث بعض السياس ورافق تل
ــة  والتجرب ــرة  اخلب ــم  تنقصه ــن  الذي
ــل تفكيرهم  ــون ج ــية او ان يك السياس
احلفاظ على الوطن واملواطنة من الضياع 

وحتى الشفافية التي 
لم  ــا  عنه ــون  يتكلم
ــي هي  ــا والت يطبقوه
ــم اجلميع ان  كما يعل
اللعبة  ــد  قواع تكون 
ــة  املتبع ــية  السياس
ــؤون  ش ــيير  تس ــي  ف
ــة واضحة وبارزة  الدول
للجميع حتى يتسنى 
لكل املواطنني متابعة 
ــدة  املعتم ــق  الطرائ
ــني  القيم ــرف  ط ــن  م
ــر قضايا الوطن  لتدبي

وابتعد هؤالء البعض عن كل شيء اسمه 
ــه  ــد في اساس ــذي يعتم ــط ال التخطي
ــة الواقع والتنبؤ  ــتقراء املاضي ودراس اس
ــن محبطاً  ــل املواط ــا جع ــتقبل م باملس
ــن االمزجة  ــره وتبرم م ــن ام ــي حيرة م وف
ــراق اجلديد  ــهل العداء الع املتذبذبة  وس
وجتربته الفتية الدميقراطية التي انتظرها 
ــراء عقليات  ــد معاناة مؤملة ج ــالً بع طوي
ــه كثيراً من  ــرت بالعراق واخرت قبلية اض
ــا حصل من احداث  ــتهدافه, بيد ان م اس

وغيرها لم تنل من العراق الذي خرج للتو 
ــق خصومات مع  ــروب طاحنة وخل من ح
ــندها قانون  دول اجلوار ال معنى لها واليس
ــرعية وازاء هذه االحداث وغيرها كان  او ش
ــرفا وحافظاً لوحدة  موقف املرجعية مش
ــن رصانة  ــعباً ناهيك ع ــراق ارضاً وش الع
ــراط وراء االهواء او  ــدم االنخ ــا وع موقفه
ــة دون اخرى ، وفي االونة  االنحياز الى جه
ــقط القوم بتقرير  االخيرة خرج علينا س
يسيء للمرجعية الكرمية وهو اخر ما في 
ــم الضعاف العراق اجلديد وجعله  جعبته
يعيش في دوامة وكلنا يعلم جيداً ان اموال 
ــا  ــتثماراتها وكل مالديه ــة واس املرجعي
ــة العراقيني من  ــي خدم ــن اموال هي ف م
املظلومني واحملتاجني ومايتعرضون له من 
ــاءل  كوارث ومصائب عديدة , ولنا ان نتس
ــذا  ــج هك ــع لتروي ــباب والدواف ــن االس ع
ــن املرجعية حامية الوطن  تقرير للنيل م
ــذا  ــي ه ــن وف واملواط
ــت؟ انهم يبغون  الوق
ــك  ــى ش ــن دون ادن م
ــراق اجلديد  تدمير الع
متاماً النهم غرباء عن 
الوطن وعيونهم على 
ــارج الذي ما انفك  اخل
ــك املؤامرات تلو  يحي
ــه  ــرات الضعاف املؤام
ــة  الوطني ــه  ووحدت
ــالً واحزاباً  ــط كت وس
وتيارات متصارعة بال 
ــدف وال تخطيط او  ه
ــر الذي روج له  ــن ضمير وما التقري وازع م

مؤخراً اال كما قال املتنبي :
واذا اتتك مذمتي من ناقص  

                فهي الشهادة لي  باني كامل 
ــي  ــيدة ف ــة الرش ــوى املرجعي ــى فت وتبق
ــرة  اجلهاد الكفائي ودحر الوحوش الكاس
ــف ورائهم او معهم  من املعتدين ومن يق
شارة نصر ابدية لكل اخليرين واالحرار في 

العراق والعالم املتمدن .

نزار حيدر

ــب وتضليل  ــروهُ من أَكاذي ــهُ األَمويُّون ونش ــا فعل    كلُّ م
ــتميتةٍ لتبرِئةِ  حاوالت مس ــت مُ ــوراء كان وص عاش بخصُ
ــبط (ع) وهو  ــني السِّ ــد األَموي من دمِ احلُس ــة يزي اغي الطَّ
بتهُ الوقائع  بهُ وفضحهُ أَهل البيت (ع) وكذَّ ــر الذي كذَّ األَم
اغية في مجلسهِ  ثت عن ردُود فعل الطَّ واحلقائق التي حتدَّ
هداء  ــبايا وأَمامهُ رأسَ سيِّد الشُّ عندما أَدخلوا عليه السَّ
ــيِّد  ــى ثنايا أَبي عبداهللا س ياً عل نتَحِ ــتٍ {مُ ــي طس (ع) ف
فُ املشهد  رتِك} كما تصِ صَ تها مبِخْ شباب أَهل اجلنَّة تنكُ
ــي خطبتِها  ــت عليٍّ (ع) ف ــميِّني زينب بن ــةُ الهاش عقيل

اغية  النَّاريَّة التي فضحت فيها الطَّ
ــيرتهُ وتورُّطهُ  ــهُ ونهجهُ وس وأُصول

بط (ع). بدمِ احلُسني السِّ
املني،  ام الظَّ ــكَّ ــكَ هي عادة احل    وتل
ل من  ــاً التنصُّ ــم يحاولُون دائم إِنَّه
ــعة التي  وليَّة اجلرائِم البشِ ــؤُ مس
ــت ردَّة   إِذا كان

ــةً ــا خاصَّ يرتكبونَه
ــديدةً وعنيفةً  ــل الرَّأي العام ش فع

ها . ضدَّ
م فُرصة   ولذلك ينبغي أَن ال مننحهُ
م يبحثونَ  هُ ، وال ندعَ هِ ــذِ ل هَ التنصُّ
م للرَّأي  ــداء يُقدِّمونهُ ــن أَكبُش فِ ع
ن إِرتكبَ اجلرمية  م مَ العام على أَنَّهُ

 .! هِ من دون علمِ احلاكم! أَو بالضدِّ من إِرادتهِ ورغبتِ
م  ــر على جرائمهِ م ونُؤَشِّ ــمائهِ ــمِّيهم بأَس    يلزم أَن نس
ون بها أَو  ولِ بأَنَّهم لم يكونُوا يعرفُ ــال تبريرٍ أَو أَعذارٍ كالقَ ب
ذها لم يفهم قصدَ احلاكم  ن نفَّ وها وأَنَّ مَ أَنَّهم لم يقصدُ
ــرم أَو أَنَّ عناصرَ مارقةً هي التي ارتكبت اجلرمية من دونِ  اجملُ

، وهكذا. لم احلاكم ومعرفتهِ عِ
ــميتهِ  رم ثمن جرميتهِ على األَقلِّ بتس ــب أَن يدفع اجملُ    يج
ــكال  ــكلٍ من األَش ا التَّبرير لَهُ بأَيِّ شَ ، أَمَّ ــجبهِ لعزلهِ وش
ــرهِ فتلك جرميةٌ مُضاعفةٌ كما  عل على غي ــي الفِ كأَن نرم
ا ثُمَّ يَرْمِ  وْ إِثْمً

يئَةً أَ طِ بْ خَ سِ ن يَكْ يصفها القرآن الكرمي {وَمَ
ينًا}. بِ ا مُّ انًا وَإِثْمً تَ لَ بُهْ تَمَ دِ احْ قَ بِهِ بَرِيئًا فَ

ــذي يبحث عن  رم احلقيقي ال ــإِنَّ اجملُ هِ احلالة ف ــذِ ــي هَ    وفِ
ــريكان في  ــهُ ويصدِّقهُ ش ــرِّر لَ ــذي يُب ، وأَنَّ ال ــداءٍ ــشِ ف كب

مساعيِ التَّضليل.
ــذه األَيَّام نظريَّة  ــرُ ه ــن اللُّغات الهابِطة التي تنتش    وم

خصنة]!. [الشَّ
عاوية  يت مُ ــمَّ ــور إِذا س نةِ األُم ــخصَ ــمٌ بش تَّه ــت مُ    فأَن

رعي أَميرَ املُؤمننيَ (ع). تمترِّد على اخلليفةِ الشَّ كمُ
سنيِ  يتَ يزيد كقاتلٍ للحُ نُ األُمور إِذا سمَّ ــخصِ    وأَنت تُش

بط (ع) . السِّ
. عاصرةٍ    وهكذا في كلِّ قضيَّةٍ تاريخيَّةٍ كانت أَو مُ

ل أَنَّ [الرَّشيد]  ن األُمور أَبداً، فال تقُ ــخصِ    يلزمكَ أَن ال تُش
ل أَنَّ [املأمون] قتلَ الرِّضا (ع) وإِيَّاك  م (ع) وال تقُ قتلَ الكاظِ
ــعلَ احلرب العاملَّية الثَّانية  تلر] هو الذي أَش أَن تقولَ أَنَّ [هِ
ــتباحة  ــزوِ العراق واس ــبَّبَ بغ ــو الذي تس ام] ه ــدَّ وأَنَّ [ص
ــي إِرتكبها ضدَّ  ــعة الت ــد كلِّ اجلرائِم البشِ ــيادتهِ بع س
ا إِحتالل  عب كحلبجة واألَنفال واملقابِر اجلماعيَّة، أَمَّ الشَّ
ــنيِّ وإِنتهاك  ــل اإلِرهابي ب ــي العراقيَّة من قِ ــفَ األَراض نص
باب  األَعراض وإِستياحةِ الدِّماء واألَرواح، ومقتل آالف الشَّ
ــبايكر وأَخواتها، وإِهدار املال العام وتضييع خيرات  في س
ــاد  ا كلَّ هذا الفس ــاريع الوهميَّة، أَمَّ ــالد في آالف املش البِ
ــل الرَّهيب في  املالي واإلِداري والفش
ــمِّ  ولة، فإِيَّاك ثُمَّ إِيَّاكَ أَن تُس إِدارة الدَّ
ــور إِذا  ن األُم ــخصِ ــك تُش ــداً فإِنَّ أَح

فعلتَ ذلك!.
ث بالعموميَّات،     أَحسن لَكَ أَن تتحدَّ
ــني  احلُس ــة  قتَل ــن  تلع أَن  أَردتَ  وإِذا 
دِّد أَسماءً بذاتِها  ــبط (ع) فال حتُ السِّ
 ، هِ ــى عواهنِ ــن عل ــقَ اللَّع ــا أَطلِ وإِمنَّ
د شخصنة  ــانٌ تتعمَّ وإِالَّ فأَنت إِنس

األُمور!.
الطني  اظ السَّ رَ وفلسفَ وُعَّ    ولقد نظَّ
ــم [فاجلُمهور  ــرة بقولهِ لهذهِ الفك
ــق املُعنيَّ  على عدم جواز لعن الفاسِ

)] كما في (روح املعاني ٢٦/٧٢). يه باسمهِ (أَي أَن تُسمِّ
نة] األُمور  ــخصَ دونَ [ش ا أَهلُ البيت (ع) فكانوا يتعمَّ    أَمَّ

ق!.  بهذا املنطِ
ــأَلتهُ  ــي عن أَبي عبد اهللا (ع) قال؛ س وس    ففي أَمالي الطُّ
يهِ احلُسني(ع)  تِلَ فِ ومِ يَوم عاشوراء فقال {ذاكَ يومٌ قُ عن صَ

م. نت شامتاً فصُ فإِن كُ
م على قتلِ  ن أَعانهُ م اهللا ومَ ــمَّ قال {إِنَّ آلل أُميَّة لعنهُ    ث
لِم من  تِل احلُسني (ع) وسَ  إِن قُ

ام نِذراً لِ الشَّ احلُسني من أَهْ
ــفيان أَن  ــني، وصارت اخلِالفة في آل أَبي سُ رج إِلى احلُس خَ
كراً، فصارت  يهِ شُ ونَ فِ م يصومُ وا ذَلِكَ اليَوم عيداً لهُ يتَّخذُ
م  نَّة إِلى اليَوم في النَّاس، واقتدى بهِ فيان سُ في آل أَبي سُ
ــهُ ويُدخلُون على  ون ، فلذلكَ يصومُ ــكَ ــاس جميعاً لذل النَّ

م الفرح في ذَلِكَ اليَوم}.    م وأَهاليهِ عياالتهِ

صالح الحسن                    

ــع  للجمي ــني  احلُس أن  ــال  ق ــن  م
ــني ليس للجميع. احلُسني  ..!!احلُس

ملن عرف مقامه وقدره عند اهللا، ومن 
ــارَ على طريقه احلسني لم يظلُم  س
ــني لم يأكل حق  ــرق فاحلس ولم يس
األيتام واملال العام احلسني لم يناصر 
ر، احلسني  الظالم ...احلسني لم يغدُ
ــني لم  ــد بالدنيا وما فيها، احلُس زه
ــع فيه اللصوص. يعمل حزبا ليجم
كان ابوه علي بن ابي طالب (ع) بطل 
ــد فتح مكة كان علي  املواجهة، بع
ــفيان  قادراً على أن يأخذ بيت ابي س

ــراً له  ــه ويجعلهُ مق ن في ــكُ ويس
ــن  ــل م ــادراً أن يجع وألوالده كان ق
ــواق ، عاش علي  ــط مكة أس حي مُ
ــني الناس ولم يكن له حراس  (ع)  ب
ــن مال  ــم م ــرف له ــة ليص وحماي
م أوالده  ــني (ع) قدّ املسلمني. احلُس
ونساءه في املواجهة ولم يرسلهم 

الى بالد الفرجنة حلمايتهم
ــني فقيراً يبيت الليالي  كان  احلس
ــام ولكنه كان  ــه دون طع هو وأهل

ــبِ اهللا .. واذا وجد  ــاس بح أغنى الن
ــه  ــاً كان يُعطي ــوم طعام ــك الي ذل
ــائل.كان احلُسني وأبوه مدرسةً  للس
ــني صاحب مبدأ  ــعارات، احلُس ال ش
والقلوب  ــراح  للج ــم  وبلس ــق  وخل
ــألرواح املُتعبة... ــعادة ل ــة وس املُتأمل

ــى قمر  ــني وعل ــالم على احلس الس
ــني  ــى علي بن احلس ــيرة وعل العش
ــني وعلى اصحاب  ــى اوالد احلس وعل

احلسني.

ــالم حني  ــني عليه الس ــة خلدها التاريخ لالمام احلس مقول
ــال ( إني الارى  ــل حني ق ــق داحضا للباط ــرج مناصرا للح خ
ــا)..اذ البد لنا أن  ــع الظاملني إال برم ــعادة واحلياة م املوت إال س
ــتحضر قيم تلك الثورة اخلالدة في كل حلظة من حلظات  نس
هذا الزمن الذي جتبر فيه اناس هم من طواغيت األرض ازدادوا 
ــتهم وعنجهيتهم وظلمهم لبني البشر. حتى  في غطرس
ــم واملبادئ  ــاب غابت عنها القي ــريعة غ ــو احلياة الى ش حول
وقبلها االنسانية التي ميز اهللا بها البشر عن باقي الكائنات 

احلية
لقد أراد االمام احلسني ع أن يرفع بدمه ودم آل بيته وأصحابه 
راية للهداية واالميان والتوحد ومنارا لكل من ينشد اإلصالح... 
ويرفض الفساد والظلم عبر العصور ملن أراد أن يدرك احلقيقة 

الناصعة . 
قيل في  نصرة احلسني واحلق واملعركة في اوجها ( أن كان دين 
محمد اليستقيم إال بقتلي فيا سيوف خذيني). هذه  اجلملة 

مازالت  التي  القصيرة 
ترعب أعداء اإلنسانية 
على مر العصور صارت 
ــعوب  للش ــعارا  ش
املضطهدة  ــورة  املقه
ــردد ما  ــي صارت ت والت
ــالم  ــه الس ــه علي قال
ــة)  الذل ــا  من ــات  هيه
ــي فضل ان  ــة الت الذل
ــهادة  بالش ــا  يقهره
ــدين  ــة الفاس ومحارب
ــر دين  ــاة وينص والطغ
ــه جلده  ــذي بعث اهللا ال
ــره  لينش ــى  املصطف

عدال وسالما ومحبة
ــمحاء  ــالة احملمدية الس ــني (ع ) هي امتداد للرس ثورة احلس
ــة، وتهد صروح  ــاءت إال لتزيل نظام الرق والعبودي ــي ما ج الت
ــدو  من دون  ــهم ليعب ــني الذين نصبوا أنفس ــم والظامل الظل
ــخروا كل شيء ملصاحلهم الدنيئه والتي ال تنسجم  اهللا وس
ــاء بها دين  ــم األخالقية التي ج ــط املفاهيم والقي ــع أبس م
محمد (ص) لقد جاءت  ثورة  احلسني بسمات فكرية وإميانية 
ــاطعا ينير  ــب معينها ولتبقى نورا أبديا س وجهادية الينض

الطريق لألحرار وللثائرين على الظلم واالستعباد 
ــارية  ــني ع ماجاءت إال مجددة  للدماء الس ــورة اإلمام احلس ث
ــا ومتنحها القدرة  ــدة لتحفزه ــعوب املضطه في عروق الش
ــاح العروش  ــة والنابضة والقادرة على اكتس اإلميانية اخلالق
ــني ع وحتويلها  ــا اليوم إلى مبادئ احلس ــة .فما أحوجن اخلاوي
ــع املزري الذي  ــوس وواقعي يغير من هذا الواق ــى عمل ملم إل
ــتحقون ان نطلق عليهم صفه  ــط اناس ال يس نعيشه وس
ــاد خاوية انهكها  ــر بل هم ذئاب تغرس انيابها في اجس بش
ــهداء  ــيد ش احلرمان والفقر والقحط والضعف هللا درك يا س
ــة يا من انرت لنا طريق احلرية والتحرر ليتنا على خطاك  اجلن

نسير .

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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ادريس هاني

ــك النّحيب، فنصرة   دار الزمان وال يهول
رّف في  ــني لها زمانيتها وهي تتصّ احلس
ــاب القضايا، فإذا خرجت  التّاريخ بحس
عن زمانيتها كانت موقفا استدراكيّا ال 
أثر له في التّاريخ.. نحن بكل هذا العويل 
ابني..طور من هالهم  ما زلنا في طور التّوّ
ــرط زمانيته..  ــد ش ــد أن فق ــف بع املوق
ــر وكأنّ على  ــد النبيّ ينح ــن رأى حفي م
اخلذالن..حينما  ة  ير..قصّ الطّ ــهم  رؤوس
ــون  يُصاب ــان  بالفرس ــذالن  اخل ــط  يحي
ــل أولى..  ــح الرحي ــل، ويصب ــة أم بخيب
ــو مظلوم  ــى الظلم فه ــني عل ثار احلس
ــيفعل مع قوم كانوا  مرّتني..ماذا كان س
يتفرّجون على مذبحة أبنائه الواحد تلو 
اآلخر.. وبقي وحيدا..حني تتجرد الواقعة 
ــل ولكن ماذا  ــا يكثر العوي من زمانيته

حني تكون في زمانيتها؟
، وحني يفقد  كلّ شيء في زمانيته ملحّ
ــرط يصبح حكاية، فمن خذل  ذلك الشّ
ــده ألف ميتة،  ــني حتى لو مات بع احلس
ــة التّوابني. وال زلنا  لن يكون إالّ من قبيل
ــة التوابني ولم ندخل في  نعيش وضعي

عمق القضية.
ــة حول  ابي ــاالت توّ ــوام انفع ــج الع يُنت
ــة،  ــاء املطلوبي ــاب رج ــن ب ــني، م احلس
ــا تعاقر بعضا  ــنّ النخب تتبرّم، فإمّ لك
ــرب من  ــا يه ــور وإمّ ــره اجلمه ــا يبتك مم
..ثم  ــامريّ ــؤوليته التّاريخية كالسّ مس
ــن ثقافة حول  ــب م ــاذا أنتجت النخ م
ــعر  ــا كان من الش ــدا م ــا ع ــني م احلس
ــقّ  ــي ح ــو ف ــودات وه ــرح واألنش واملس
ــنني  ــو قيس بعدد الس ــني قليل ل احلس

والكتاب..
ــاوز روح التّوابني إلى روح  ــا لم نتج مازلن
ــرط زمانيته، في  ــدث الكربالئي بش احل
ــفته، لكن  طراوة احلدث، في عمق فلس

ما هي هذه الرّوح؟
ــينية  احلس ــروح  ال أنّ  ــنّ  تظ ــت  كن إن 
ابية، فأنت  ــتحملها اإلنفعاالت التّوّ س
ــئ ال محالة، ألنّ املوقف  مخطئ، مخط
ــالة، وإذا خرج الوقت  ــه زمانيته كالص ل
كان قضاء، فهل قضى التوابون واجبهم 

احلسيني؟

ــي حتضر بعد أن  ــية الت عن تلك الفروس
ــتدراكا  ــة أوزارها.. تأتي اس تضع املعرك
تل احلسني  ــابات غير منتجة.. قُ وبحس
ى هي روح احلدث  وانتهى احلدث، وما تبقّ
ــف ينبري فيه  ــدد عند كل منعط املتج
الظلم والفرسان ال يتأخرون، ال يخذلون، 

ؤون . اليتلكّ
ــا قاوم  ى.. فارس ــينيّا وال تتلوّ ــن حس ك
ــي وجه األنذال  ــة والظلم.. ثار ف التّفاه
ه، خرج  ــن فوق منبر جدّ أطاح بالقردة م
مناضال ، طالبا للحق واإلصالح، ال أشرا 
ــح بالغ  ــا كصب ــا واضح ــرا، نقيّ وال بط

البلج .
ــني معيارا  ــة التواب ــي انفعالي ــس ف لي
تاريخيا للنهوض بروح احلدث احلسيني، 
ــن ميكن أن متنحك الروح معيارا بأن  ولك
ــا رأيته، ال تتردّد، أن  ال تخذل احلقّ حيثم
يكون لك حدس حسيني يرمي ببصره 
ــتور في  ــى القوم وال يزحف بال دس أقص
ــني ذكاء  ــن امللتبس..احلس ــة الزّم متاه
ى.. نبيه ال  ــوّ ــني فارس ال يتل اد، احلس وقّ
تهجم عليه اللّوابس..كان خروجه حدثا 
ــه املصلحة.. كل املصلحة  تاريخيا.. في

بخالف ما قال احلرّاني والنّاصبي.
ــا مغامرة..   ــبه القول بأنه ــوا ما يش قال
ــي التاريخ  ــيئا ف ــني ش لقد فعل احلس
أساء املؤرخ قراءته.. أما ابن خلدون فقد 

ترك الكثير من البياض ألنّ ثورة احلسني 
ــوكة والعصبية  ــة الش ــمت نظري هشّ
ومنحت للقوة معنى العالقة والرأسمال 
ــني يريد تغيير ما  الرمزي.. لم يكن احلس
ــره بالقول وال  ــكان تغيي ــن باإلم لم يك
ــذ التّاريخ وخرّب  ــهادة، ولكنه أنق بالش

الطرق السيارة أمام الزّيف والتحريفية..
ــع العصا في  ــة ووض ــك العرب ــد أرب لق
ــيطان ومنح التّاريخ فرصة  عجلة الش

البحث عن الرّشد.
ــا،  ــورة ممكن ــؤال الث ــل س ــني جع احلس
ــؤال اإلصالح ممكنا، وخرق السفينة  وس
ــت  أخرق ــوا:  فقال ــا،  أهله ــم  الظال

ــرق أهلها  ــا لتغ ــفينة؟ أخرقته الس
ــال: فلقد  ــيئا إمرا، فق لقد جئت ش
ــاكني  ــكا ملس ــفينة مل ــت الس كان
ــأردت أن أعيبها  يعملون في البحر ف

لكي ال تُأخذ غصبا.
ــو  ــني ه ــه احلس ــام ب ــذي ق ــذا ال وه
اإلصالح.. إصالح على طريقة اخلضر 
حيث عزّ على موسى أن يدرك تأويله..

ومضى اخلضر وبقي املعنى .
ــا  هن ــيني،  احلس ــدث  احل روح  ــا  هن
ــا وجب أن  ــا احلدس، هن ــة، هن النباه
ــد  ــا نعان ــا، ولكنن ــا أضعفن نقف..م
ــب  وج ــرى  ذك كل  ــي  فف ــأ..  باخلط
ــم  ــي لقي ــى احلقيق ــم املعن أن نتعلّ
ــام فيلم  ــا أم ــنا هن ــان.. لس الفرس

ــارس أجنبته  ــام ف ــن أم ــل نح ــدي، ب هن
ــن طينة  ــن العرب..ليس م ــة م الفحول
ي من التحريفية، احلسني  احلُطام املتبقّ
ــة  ــش، كل تفاه ــمر وداع ــق كل ش ميح
ــى، واألهم،  ــة.. ثورة فارس ال تبل وظالمي
واألهم، واألهم: قيم الفرسان، الرجولة 
السياسية والدينية واأليديولوجية، لن 
ــني إن  تنفعك أي فكرة حتى ذكرى احلس
افتقدت قيم الفروسية.. ففي كلّ ذكرى 
ــدة، ومعنى  ــاف عبرة جدي ــب اكتش وج

للفروسية جديد.
ابيّا فما فعلت  ــك ووعيك توّ إن ظلّ دمع

ــان ال  ــورة فرس ــني ث ــيئا.. ثورة احلس ش
ــا انفعال  ــخ، بينم ــي التّاري ــى ف تتالش
التّوابني تتالشى في الزمن حتى تصبح 

نفاقا كرونولوجيّا.

ما الذي يحدث اليوم؟
ــي  ــى التّاريخ ــى املعن ــلك عل ــا نس إنّن
ــف على  ــان نق ــن النقيض ــه، نح نفس
مشترك واحد، نفكر مبزاج واحد، تقاربت 
مصاحلنا، تعانقنا في منعطف تاريخي 
حتى لم نعد نختلف سوى في احلطام، 
ــى، هذا  ــروح واملعن ــل وال ــابه العق تش
ابون  ــاد التّوّ ــي في التّاريخ، ع هو التالش

ــم البارادمي  ــهد، حتطّ والتفوا على املش
ــا  ظاهره ــة،  كاألترج ــون  التواب ــات  وب
ــى حني  ــرّ.. أي معن ــا م ــل وباطنه جمي
ــها،  ــة نفس ــوس املعنى بالسياس نس
ــها.. ــة نفس ــق اخلواريزمي ــرّك وف ونتح
ــينية،  ــابات التوابني حس لم تعد حس
ــب ابن أبي  ــينية والقلب قل العني حس
ــن معرفة ذلك، ألنّ  ــة، وكان ال بدّ م بلتع
ــوى  اجلغرافيا خادعة، وألننا ال نفعل س
ــف  ــه قدر اجلغرافيا..لم نكتش أن نواج
بعدُ حسينا.. نحتاج إلى ثورة حسينية 

على هذا احلُطام .

الحـُسني ِّـن عرف 
مقامه وقدره عند 
اهللا ومن سار على 
طريقه .. الحسني لم 
يظلُم ولم يسرق

 يجب أَن يدفع اُِّـجرم ثمن جريمته
 لعزله على اَألقلِّ بتسميته
وشجبه أَمـَّا التـَّربير لَه بأَيِّ شـَكلٍ 
من اَألشكال كأَن نرمي الفـِعل على 
غريه فتلك جريمةٌ مـُضاعفةٌ

كان موقف اِّـرجعية مشرفا 
وحافظاً لوحدة العراق ارضاً 
وشعباً ناهيك عن رصانة 
موقفها وعدم االنخراط وراء 
االهواء او االنحياز اُّـ جهة 
دون اخرى

كلّ شيء َّـ زمانيته ملح وحني 
يفقد ذلك الشـّرط يصبح حكاية 
فمن خذل الحسني حتى لو مات 
بعده ألف ميتة لن يكون إالّ من 
قبيلة التـّوابني

ثورة الحسني (ع ) هي امتداد 
للرسالة اِّـحمدية السمحاء التي 
ماجاءت أال لتزيل نظام الرق 
والعبودية، وتهد صروح الظلم 
والظاِّـني الذين نصبوا أنفسهم 
ليعبدو  من دون اهللا وسخروا كل 
شيء ِّـصالحهم الدنيئه
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سهام مصطفى 
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حامد الحمراني

ما السر الذي جعل من االمام احلسني مدرسة 
ــرف منها جميع االحرار في العالم ؟ كيف  يغت
ــع انه  ــة متنامية م ــة باقي ــني ام ــع احلس صن

ــية واالجتماعية  بالنظر للحسابات السياس
ــي  ــي ان ينته ــة كان ينبغ ــة واملنطقي والثوري
ــع ببعض  ــذي يدف ــر ال ــا هو الس ــا ؟ م تاريخي
ــني او النفعيني لرفع راية  الفئويني او العنصري
ــنة إحدى  ــه منذ س ــني واتباع ــداء للحس الع
وستني للهجرة حتى هذه اللحظة ؟ ملاذا مات 
او تالشى في التاريخ عموم خصومه مع ان في 
ــروط الهيمنة  ــباب القوة وش حوزتهم كل اس

ووسائل البقاء ؟
ــة للمعرفة  ــة نامية ونظري ــني صنع ام فاحلس
ــالم  ــة ملعرفة احلق من الباطل ، وهو س وبوصل
اهللا عليه ضرورة تاريخية للتمييز بني احلقيقة 
ــل االجندة االموية  ــي كادت ان تذوب في ظ الت

ــهد العقائدي،  واالنحراف الذي خيم على املش
ــم أرادوا اقناع  ــن بانه ــني يكم ــر االموي فخط
ــاء به نبي الرحمة  ــالم الذي ج العالم بان االس
ــة  ــته االطروح ــا تناس ــى م ــذي يتناس ــو ال ه
ــالفهم  ــي حقهم وفي حق اس ــريعية ف التش
ــم ، ولقد جنحوا  ــني واملؤلفة قلوبه من املنافق
ــا لوال كربالء وما  ــي تقويض الدين ، وما يدرين ف
ــري  ــه الضمير البش ــا ال يحتمل ــرى فيها م ج
لكنا اليوم جميعا نرى يزيدا على سبيل املثال 

مصلحا من املصلحني او وريثا لالنبياء .
ــم بان اخلليفة ينبغي ان  وان املفهوم الذي يزع
يطاع حتى لو كان فاسقاً او نال اخلالفة بالقوة 
ــلحة مفهوماً اوصل أغلب املسلمني الى  املس

عقيدة بان اخلروج على يزيد ردّ على اهللا ورسوله 
والقرآن وهذا يفسر بشاعة ما فعلوه باحلسني 

واهل بيته عليهم أفضل السالم .
ــآسٍ فضحت  ــا من م ــكل ما فيه ــالء وب فكرب
ــا كان مبقدور  ــرطانية ، فم ــك العقيدة الس تل
ــرة ان يعي  ــتني للهج ــد والس ــع الواح مجتم
ــوي اال القالئل ، لكن  ــي االم ــث االيديلوج اخلب
ــوم أحدٌ من  ــك االيديولوجية ال يطيقها الي تل
البشر، وال يعبأ بها االسالم السني والشيعي 

على السواء.
ــني) التي كانت كربالء  ــروع االمام (احلس ومش
ــق هذا  ــة حتقي ــي كيفي ــا كانت ف ــزءا منه ج
الهدف، فاملنطق ال يستطيع مد االمام احلسني 

ــي ، طبعا االنتصار في  ــار الواقعي اآلن باالنتص
ــاء على قيد  ــو البق ــني ليس ه ــروع احلس مش
ــني لم ير  ــكرية، فاحلس احلياة او الغلبة العس
ــروعه كما  في يزيد واالمويني عداوة كاملة ملش

ان انتصاره عليهم ال يحل املشكلة.
ــكل واحد فقط  ــذات ش ــد بال ــون ويزي فاالموي
ــاة الذي  ــى قانون احلي ــداء عل ــكال الع من اش
ــني وإن الرافعني لراية العداء  حمل لواءه احلس
ــلم التاريخ ، وكون احلسني  سيتكاثرون في س
ــر قرناً  ــه خالل أربعة عش ــى دون كل اعدائ بق
ــة النهوض  ــه في عملي ــا على برنامج يوقفن

والنهضة وذلك الفداء الرهيب .
ــفيره ابن عقيل  ــر لنا موقف س ــذا ما يفس وه

ــه في دار  ــاد الذي لم يقتل ــع الطاغية ابن زي م
ــل في طياته  ــروة ) النه كان يحم ــئ بن ع (هان
ــى حترير احلقيقة  ــروع الذي يهدف ال ذات املش
الوجودية من الزمان واملكان ؛ والن ابن زياد ايضا 
ــاني  ــباب الهالك االنس ليس اال واحداً من اس
فما اكثر ظلم االمويني والعباسيني في عصرنا 

احلاضر.
ــروع النبي اخلامت  ــني امتداد رسمي ملش فاحلس
بعد ان أخذ على عاتقه مصير الروح االسالمية 
ــبب النظرية  ــارق احلياة بس ــي كادت ان تف الت
ــماوي لقول النبي  األموية وهذا هو الدافع الس

املصطفى (حسني مني وانا من حسني) .
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كان ماكماستر في ذلك احلني 
ــد االمعان في  ــتعداً لتأيي مس
ــدي  جن آالف  ــة  اربع ــال  ارس
ــاك. ورأيه هو  ــى هن ــي ال اضاف
ــتراتيجية  االس ــة  الغاي ان 
ــع القاعدة  ــية هي من الرئيس
ــر من  ــي آخ ــم ارهاب وأي تنظي
ــل االراضي  ــه ضربة داخ توجي
االميركية او الى أي من حلفاء 

اميركا.
وقال ترامب: «لقد سئمت من 
ــماع هذا ألن كالمكم هذا  س
ينطبق على أي دولة اخرى في 
دائماً  ــون  وانتم تقول ــم.  العال
ــالمية  ــم الدولة االس ان تنظي
ــكان. وان  ــي كل م ــر ف منتش
ــوم علينا.  ــن هج ــدروه ش مبق
ــل ال ميكن ان  ــي املقاب ونحن ف

نكون في كل مكان».
ــة ترامب موجهة  كانت غضب
ــى جنراالته. «انتم  باالخص ال
ــع  الوض ــذا  ه ــم  خلقت ــن  م
ــم من خططتم  وانت الكارثي. 
لتلك الفوضى في افغانستان. 
وضعتم تلك املشكالت. اقول 
ــم ذكائكم،  ــم انكم، وبرغ لك
ــكلة. وقد عجزمت  جزء من املش
ــدون الطني  ــل تزي ــن حلها ب ع

بلة».
ــكالم  ــرار ل ــي تك ــم اردف ف ث
سيشنز: «وتريدون اآلن ارسال 
ــوات ألمر أنا غير  ــد من الق املزي
ــده منذ  ــه. وكنت ض مقتنع ب

البداية».
ــام  ــه ام ــس ذراعي ــد الرئي عق
ــال: «اريد اخلروج من  صدره، وق
هناك، وانتم تودون اقناعي بأن 
ــال املزيد  ــل يكمن في ارس احل

من القوات».
الهادئ  بأسلوبه  ملاتيس  وكان 
ــاذ القرار.  ــر في اتخ ــر كبي تأثي
ــاً بطبعه.  ــس تصادمي وهو لي
ويفضل عوضاً عن ذلك انتهاج 
ــل هو  ــاده ان االق ــلوب مف اس

االكثر.
ــد ان ما  ــال لترامب: «اعتق فق
ــدق  ــد ص ــح، وق ــه صحي تقول
االموال.  ــوص  بخص ــك  حدس
ــة جديدة  ــاك طريق ــن هن ولك
ميكن ان تنجح؛ اال وهي االنتهاء 
ــة  الزمني ــداول  اجل ــك  تل ــن  م
ــت  مم صُ ــي  والت ــة  املصطنع
ــا، ورفع  ــج اوبام ــى غرار نه عل
القادة  ــة على  املفروض القيود 
ــأن الرحيل  امليدانيني. فمن ش
ــل بانهيار  ــاك ان يعج ــن هن م
ــن قبل  ــة. وم ــة االفغاني الدول
ــحاب االميركي من  كان االنس
ــهد في افغانستان سبباً  مش
ــأله تنظيم  ــراغ م ــرك ف ــي ت ف
ــالذاً  ــاك م ــام هن ــدة واق القاع
هجمات  ــت  وكان ــني.  لالرهابي
احلادي عشر من ايلول/ سبتمبر 
ــكلة هنا  نتيجة لذلك. فاملش
ــاً ارهابياً جديداً،  هي ان هجوم
ــراً  كبي كان  اذا  ــاً  وخصوص
وينطلق من افغانستان ضدنا، 

سيكون كارثة».
اآلن  ــحاب  االنس ان  ــال  وق
ــة  ــة خصب ــاد بيئ ــي ايج يعن
ــرار تنظيم  لتنظيمات على غ

الدولة االسالمية وهو تنظيم 
ــل هناك في  ــه حضور بالفع ل

افغانستان.
نبه ماتيس بكالم صريح واضح 
ترامب الى ان ما جرى من ظهور 
لتنظيم الدولة االسالمية في 
العراق ابان ادارة اوباما قد يتكرر 
خالل ادارته. كانت تلك مأساة 
ويتذكرها جيداً كثير  يدركها، 

ممن حضروا االجتماع.
ــرة  بنب ــب  ترام ــال  ق ــذ،  عندئ
تنطوي على مرارة: «جميعكم 
ــيّ القيام  ــأن عل ــي ب تخبرونن
ــذا، وارى ان من اجليد القيام  به
ــي بأنكم على  ــم قناعت به رغ
ــه.  ــدوى من ــد ج ــأ، وال اج خط
نحن لم نستفد من ذلك قط. 
بل انفقنا تريليونات الدوالرات، 
ــك االرواح». بيد  وفقدنا كل تل
ــن غير  ــة ان م ــي النهاي ــه ف ان
ــيء،  ــة ان ندع كل ش احلصاف
ونرحل؛ تاركني بذلك فراغاً لن 
ــم القاعدة،  ــوى تنظي ميأله س
ــات  الكيان ــة  وبقي ــران  واي

االرهابية.
ــاب االجتماع، هاتف  وفي اعق
سيشنز بانون، وقال له: «لقد 
ــتخدماً  ــام»، مس ــق اللج بص
ــذي يوصف به  ذلك التعبير ال
ــك الذي  ــباق املنه ــواد الس ج
ــة على اوامر  ــرد في النهاي يتم

فارسه، من فرط سأمه.
ن؟». «مَ

«صاحبك، بومبيو».
«ما الذي تتحدث عنه؟».

«كان ذلك اسوأ عرض لوجهة 
نظر سمعته في حياتي».

ــو وكيلوغ ما في  بينما بذل ه
وسعهما. اردف قائالً:

ــام مبا هو  ــعني القي ــم يس «ل

ــه بالفعل.  ــا قمت ب ــل مم افض
ــالً. ووجدت  ــوغ مذه وكان كيل
ماكماستر في افضل حاالته، 
ألنك لم تكن حاضراً. احلقيقة 
ــاً انني،  ــال الحق ــس ق ان الرئي
ــل من طرح  ــا وكيلوغ، افض أن
وجهة نظر. على ان من البادي 
للعيان ان الرئيس كان يسعى 
بوضوح الى اخليار الذي يرضي 

اجلميع».
ــو  بومبي كان  ــدى  م أي  ــى  «ال

سيئاً؟».
ــاً ملا يتحدث  «لم يبدُ متحمس

عنه».
«وكيف يكون ذلك؟».

بدوره، هاتف بانون بومبيو:
ــا بكل  ــرى؟ قمن ــذي ج «ما ال

تلك التمهيدات لكي تستغل 
الفرصة أنت».

ــعي. ولديّ  ــا في وس «بذلت م
ــيّ االنتصار  ــات اخرى عل جبه

فيها».
ــه  ادارت ــن  ع ــدث  يتح كان 

للوكالة.
ــار  كب كان  ــا  م ــو  بومبي ــر  ذك
املسؤولني في النغلي يخبرونه 
ــى انه  ــوا ينبهونه ال ــه. كان ب
ــأن قد  ــه في ش ــم نفس يقح
ــأل فيه ذات يوم وفي وقت  يُس
ــه بعمله على الوجه  يقوم في
االكمل ويُجمع فيه الكل على 
ــب أُعجب  ــزه، حتى ان ترام متي

بأسلوبه.
وقال له احد مسؤولي الوكالة: 
ــرة  ــا طوال عش ــد حرصن «لق
العاصمة  اعوام قضيناها في 
ــاءلة جتاه  ــون محل مس اال نك
ــيء يتعلق بأفغانستان.  أي ش

ــاذا تتطوع بأداء هذا الدور؟ ال  مل
مصلحة لنا في ذلك. ودعك من 
بانون. انه مهرج مجنون. رجال 
ايقاعنا  ــون  يحاول ــون  البنتاغ
ــذي نصبوه ألنهم  في الفخ ال
يرغبون بدورهم في اخلروج من 

هناك».
ــو موقف الوكالة  وصف بومبي
ــت لدينا االدوات  باآلتي: «ليس
ــل  ــي مث ــا تول ــح لن ــي تتي الت
ــور ينبغي  ــك ام ــذا االمر. تل ه
ــت  ان ــا.  به ــام  القي ــش  للجي
ــاركة. ليست  تطلب اليّ املش

ــدرات من ذلك النوع.  لدينا مق
ــى  ــرة عل ــا خب ــت لدين وليس
ــون عنه.  ــاق الذي يتحدث النط
ــؤولية.  ــن نتحمل املس نحن ل

ــؤولية  مس ــل  تتحم ــل  ه
ــا  نتحمله ــن  ل ــتان؟  افغانس
ــت تدرك  ــر. أن ــن ننتص ــا ل ألنن
ــر!». كان ذلك  ــن ننتص ــا ل انن
صعباً، السيما وان ترامب كان 

ــف ال ننتصر؟ كيف  يقول: كي
(طالبان) من تفجير  يتمكنون 

رجالنا؟».
هاتف بانون ترامب قائالً:

ــي من هذا  ــرف موقف «أنت تع
ــوف تضطر  االمر. وارى انك س
ــي النهاية الى املوافقة على  ف

حل وسط».
ــمع كل االطراف.  «أنت لم تس
ــل  بالفع ــون  يطبق ــم  انه
هناك،  ــدة  جدي ــتراتيجية  اس

ولسوف ننتصر».
ــاع مجلس االمن  ــالل اجتم خ
ــد في ١٨  ــي، الذي انعق القوم
ــطس، اعتمد ترامب  آب/ اغس
ــتر  ماكماس ــتراتيجية  اس
ــرة  مذك ــي  ف ــزت  اوج ــي  الت

ــع  ووق ــة،  صفح  ٦٠ ــا  قوامه
ــتر في ٢١ آب/  عليها ماكماس
ــي:  ــا اآلت ــطس. ورد فيه اغس
ــز: «قم بتوفير املزيد من  التعزي

ــاد والتدريب، ولكن عليك  العت
ــن الدعم وفرض  ــتفادة م االس
الى اصالحات»؛  تؤدي  ــروط  ش
ــري اعادة  ــب: «جت ــادة الترتي اع
ــاعدة من االدارة  ــيق املس تنس

ــي،  ــة والغطاء السياس املدني
ــق  مناط ــتهداف  اس ــة  بغي
ــيطرة  ــع حتت س ــية تق رئيس
ــالً عن  ــاك، فض ــة هن احلكوم

التعامل مع املناطق التي تقع 
خارج نطاق تلك السيطرة على 
ــاس كل حالة على حدة»؛  اس
التوفيق والتسوية: «تستحث 
اجلهود الدبلوماسية احلكومة 
ــع  ــذل جهود اوس ــل ب ــن اج م
ــجيع على  ــاه التش ــاً جت نطاق
الشمول واالحتواء السياسي، 
وعقد انتخابات، ومتكني القوى 
ــق  ــك املناط ــي تل ــة ف الفاعل
ــج  ــات»؛ نه ــف العرقي ومختل
ــاون  ــة: «التع ــة منطق منطق
ــي كل منطقة  مع الفاعلني ف

ــدة». ورد في املذكرة ان  على ح
االجتماع قد اكد ان الهدف في 
«اعادة  في  يتمثل  افغانستان 
صياغة البيئة االمنية»، بغية 
ــكرية  احلد من اخليارات العس
ــام طالبان. وحثهم  املتاحة ام
ــوص  بخص ــاوض  التف ــى  عل
ــية تؤدي الى  ــوية سياس تس
خفض معدالت العنف، وحترم 

االرهابيني من مالذهم اآلمن».
ــس بادراج  ــوض ترامب ماتي وف
ــي  حقان ــبكة  وش ــان  طالب
ــة القوى  ــي قائم ــة ف االرهابي

املعادية.
ــم  قس ــا  ثناي ــي  ف ــد  وجن
ــتراتيجية، املكون من ١٩  االس
صفحة اقرارا بأن «من املرجح 
ــي  السياس ــأزق  امل ــتمرار  اس
ــتان». وان  ــم في افغانس القائ
ــوف تكتسب في  «طالبان س

الغالب اراضي جديدة».

وملّا كانت العادة قد جرت على 
دس احلقائق في طيات مذكرة. 
ــع عليه  ــا وق ــة م ــإن خالص ف
ــر  «النص ان  ــو  ه ــتر  ماكماس

بعيد املنال».
حتدث ترامب الى غراهام قائالً:

ــه.  ــخص اهاتف ــت اول ش «أن
ــوري  ف ــن  م ــت  اجتمع ــد  لق
اعتماد  ــررت  وق ــراالت  اجلن مع 

خططهم».
«حسناً سيدي الرئيس ارى ان 
ــع  ــذه هي اذكى خطوة بوس ه

أي رئيس القيام بها».
انها  ــة.  ــوة صعب «كانت خط

مقبرة االمبراطوريات».
ــير الى كتاب لسيث  كان يش

ج. جونز عن افغانستان.
هنا، مازحه غراهام قائالً:

ــي ان يكون  ــن حظ «من حس
ــاب الوحيد الذي  هذا هو الكت

قرأته».
وضحك ترامب طويالً.

ــر»  ــكالم ليس للنش ــذا ال «ه
ــب حديثه الى  ــذا بدأ ترام هك
ــي طائرة  ــاعديه ف ــار مس كب
ــة ١٨ آب/  ــة يوم اجلمع الرئاس
ــم من  ــى الرغ ــطس، عل اغس
عدم وجود أي من ممثلي وسائل 

االعالم على منت الطائرة.
ــون. هل  ــررت اقالة بان «لقد ق
ــن كوريا  ــمعتم ما قاله ع س
ــار  اخلي ان  ــن  وم ــمالية،  الش
ــكري غير مطروح؟ ذلك  العس

الوغد!».
ــواراً  ــرى ح ــد اج ــون ق كان بان
ــن مجلة  ــرت كوتنر، م مع روب
ذات  ــبكت  بروس ــركان  امي
التوجه الليبرالي وأملح خالله 
الى ان لهجة ترامب الهجومية 
ــب» جتاه  ــج «النار والغض ونه
ــمالية  ــا الش ــدات كوري تهدي
ــداع في  ــتراتيجية خ هي اس

احلقيقة. وقال:
ــكري  «ال نتحدث عن حل عس
ــذا. والى  ــوا ه ــا. وقد فهم هن
ــل  ــي ح ــم ف ــح احده ان ينج
ــة الذي  ــزء من املعادل ذلك اجل
يضمن أال يلقى عشرة ماليني 
نسمة مصرعهم خالل نصف 
ــن أي حرب  ــاعة االولى م الس
ــني  ب ــة  التقليدي ــلحة  باالس
ــني، فإنني ال اجد معنى  الطرف

ملا تقوله».
ــاً من الدخول  كان ترامب قلق
ــة مطولة مع  في حرب كالمي
ــب باحلنق من انه  بانون. واصي
ــل االقالة من منصبه  لم يتقب

في صمت.
ــي الرئيس خطاباً  تقرر ان يلق
ليلة االثنني، ٢١ آب/ اغسطس 
ــون الوطني  ــر التلفزي يبث عب
يتحدث فيه عن االستراتيجية 
املزمع تنفيذها في افغانستان 
ــي  ــكري ف ــد عس ــام حش ام
ــا. ولم  ــر بفيرجيني ــورت ماي ف
الروتينية؛ فقد  تكن باملسألة 
ــد اوائل  ــذا اخلطاب اح كان ه
ــي  الت ــمية  الرس ــات  اخلطاب
ــا ترامب ويعلن فيه عن  يلقيه
احدى السياسات امام حضور 

كبير .

ملف
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نبه ماتيس بكالم صريح واضح 
ترامب اُّـ ان ما جرى من ظهور 

لتنظيم داعش َّـ العراق ابان ادارة 
اوباما قد يتكرر خالل ادارته

H56I@Ú‘‹ßa

كانت غضبة ترامب موجهة باالخص اُّـ جنراالته: 
انتم من خلقتم هذا الوضع الكارثي وانتم من 

خططتم لتلك الفوضى َّـ افغانستان

بولتون
ترامب

ماكماستر
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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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قال املنضم حديثا لنفط الوسط، املهاجم محمد 
شوكان،  إن استقرار النادي فنيا وإداريا وراء انضمامه 

إليه، رغم حصوله على عروض من أندية أخرى.
«لكل  ان  صحفي  تصريح  خالل  شوكان،  وأوضح 
أدوات  الوسط  نفط  في  وجدت  وأنا  طموح،  العب 
مستقرة  إدارة  هناك  حيث  طموحاتي،  حتقيق 
على  فني  وجهاز  بوضوح،  الفريق  مع  تتعامل 
مستوى عال، بقيادة املدرب القدير راضي شنيشل، 
ومجموعة جيدة من الالعبني، وبالتالي لم أتردد في 

قبول العرض».
طموح  ولدي  استثنائي،  ملوسم  «أسعى  وواصل: 

الوطني،  املنتخب  لصفوف  مجددا  للعودة 
واملنافسة على لقب الهداف، واملساهمة مع زمالئي 
في املنافسة على لقب الدوري، حيث ميتلك الفريق 

مقومات التتويج».
وتابع: «ما مييز نفط الوسط هذا املوسم، اجلماعية 
الشباب  بحيوية  نتسلح  الواحد..  الفريق  وروح 

وفكر تدريبي محترف».
اجلماعي،  التدريب  خاض  شوكان  أن  إلى  يشار 
املاضي  اخلميس  التجريبية  املباراة  في  وسيشارك 

أمام أربيل.

ــة املاضي، قلقه  ــام حمد، اجلمع ــدرب أمانة بغداد، عص ــدى م أب
ــبب تأخر إصدار  ــر وصول العبيه احملترفني األربعة، بس حيال تأخ

تأشيرات الدخول.
وقال حمد، في تصريح صحفي ان «تأخر التحاق الالعبني احملترفني 

بات يثير القلق، ويربك حساباتنا في التحضير للدوري».
ــم لتمثيل أمانة  ــني محترفني مت التعاقد معه ــع: ان «٤ العب وتاب

بغداد، وبعضهم انضم لنا في املعسكر التدريبي الذي أقيم في 
مصر، لكن تأخير التأشيرات حال دون التحاقهم».

ــيراتهم  ــادي من تأمني تأش ــع أن ينتهي الن ــل: «من املتوق وواص
ــن الدوري.. الفريق  ــبوع، أي قبل انطالق اجلولة األولى م هذا األس
ــات التجريبية، آخرها أمام  ــة جيدة وخضنا عددا من املباري بحال

الصناعات الكهربائية، والتي انتهت بالتعادل السلبي».

اختتم منتخب العراق للناشئني 
مدينة  في  التدريبي  معسكره 
على  بالفوز  التركية  إسطنبول 
فريق شباب كورفا سبور بثالثة 
أهداف مقابل هدفني في اللقاء 

الذي أقيم على ملعب كنزة.
الشوط  العراق  منتخب  وأنهى 
األول باخلسارة بهدفني مقابل ال 
شيء، قبل أن يعود في الشوط 
أهداف  ثالثة  ويسجل  الثاني 

وينهي اللقاء فائزًا.
وقال عماد محمد مدرب منتخب 
الناشئني إن املباراة كانت مفيدة 
في  الدخول  قبل  كبير،  إلى حد 

من  التي  اآلسيوية  التصفيات 
السادس  في  تنطلق  أن  املقرر 
في  اجلاري  الشهر  من  عشر 

قيرغستان.
سيغادر  املنتخب  وفد  أن  وبني 
األحد     اليوم  قيرغستان  إلى 
 ٥ من  ألكثر  متتد  رحلة  في 
مواجهة  تتم  أن  قبل  ساعات 
افتتاح  في  اإلمارات  منتخب 
مشوار التصفيات التي ستقام 
عاصمة  بيشكيك  مدينة  في 

قيرغستان.
التصفيات  قرعة  أن  يذكر 
إلى  العراق  منتخب  وضعت 
 - «قيرغستان  منتخبات  جانب 

لبنان - اإلمارات».
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يعاني فريق الصناعات الكهربائية من 
اإلصابات املتكررة لالعبيه قبل انطالق 
املوسم الكروي، وسيغيب ثالثة العبني 
أمام  األولى  املباراة  في  الفريق  عن 
الصناعات  فريق  مدرب  الكرخ.وقال 
تصريح  في  نعمة  عادل  الكهربائية 
صحفي إن ثالثة العبني سيغيبون عن 
الدوري  من  األولى  املباراة  في  الفريق 

أمام الكرخ والتي ستقام يوم اخلميس 
أن  إلى  الفتا  األخير،  ملعب  في  املقبل 
الالعبني الثالثة هم إياد خلف وحسن 

علي ومحمد حسن.
منساه  أكوتي  الغاني  الالعب  أن  وبنيّ 
أمل  على  اآلن  إلى  بالفريق  يلتحق  لم 
ليعود  الدخول  تأشيرة  تكتمل  أن 
ويلتحق بالفريق، الفتًا إلى أن اإلصابات 
والعبني  اخللفي  اخلط  في  جميعها 

الفريق  أن  بالفريق.وأوضح  أساسيني 
أربيل  معسكر  من  كثيرا  استفاد 
واملباريات التجريبية، مؤكدا أن الفريق 
املوسم  عن  مختلف  بحال  سيكون 
املاضي ويطمح لتحقيق نتيجة جيدة 

في بداية املشوار أمام الكرخ.
الكهربائية  الصناعات  أن  إلى  يشار 
مبعسكر  اجلديد  للموسم  استعد 

تدريبي في مدينة أربيل.
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كبيرة  طموحاته  أن  طارق  ام  مَ هُ الدولي  أكد 
وال حدود لها مع اإلسماعيلي، مشددا على 
آمال  الدراويش،  مع  بطولة  إحراز  يتمنى  أنه 
في تقدمي مستوى يليق باسم وتاريخ القلعة 
لإلسماعيلي  طارق  همام  الصفراء.وانضم 
خالل االنتقاالت الصيفية اجلاري، مجانا، بعد 

رحيله عن نادي استقالل طهران اإليراني.
وكشف طارق في تصريحات   سبب موافقته 
«صراحة  فقال:  لإلسماعيلي،  اللعب  على 
مصطفى  هو  للفريق  انضمامي  سبب 
واإلسماعيلي  العراقي  املنتخب  جنم  كرمي 

السابق».
الكرة  طبيعة  عن  حدثني  «كرمي  وتابع: 

اجلميلة التي متيز اإلسماعيلي، ولقبه برازيل 
اإلسماعيلي  أن  أعلم  أنني  بجانب  العرب، 
هو أحد أقطاب الكرة املصرية، ورغبتي دائما 

تكون للفريق صاحب الطموح».

مواهب  تقدم  دائما  املصرية  «الكرة  وأردف: 
تريكة،  أبو  ومحمد  صالح  محمد  وأبرزها 
ينقصها  ولكن  قوية  احمللية  ومسابقاتها 
احلماس  يعطي  الذي  اجلماهيري  احلضور 

واملتعة للمباريات». 
نادي  مع  بدايتي  «كانت  قال:  بداياته  وعن 
القوة اجلوية العراقي، ثم لعبت لناديي أهلي 

دبي (شباب األهلي حاليا)، والظفرة».
وأشار إلى أن جتربته مع األندية اإلماراتية لم 
تكن موفقة نظرا لصغر سنه وقتها، مردفا: 

«لكني استفدت كثيرا من هذه التجربة».
 ٥٣ في  العراقي  املنتخب  طارق  همام  ومثّل 
مباراة، سجل خاللها ٣ أهداف، منذ مشاركته 

األولى مع أسود الرافدين عام ٢٠١٣.

ìÌÎaâÜ‹€@Ôflb‡ö„a@kjç@·Ìä◊@Û–�ñfl@Z÷âbü@‚b‡Á

لعدم  قلقه  أربيل،  مدرب  سلمان،  أكرم  أبدى 
اكتمال صفوف الفريق، قبل ٦ أيام من انطالق 
القدم.وقال  لكرة  املمتاز  العراقي  الدوري 
مازال  الفريق  إن  صحفي  تصريح  في  سلمان 
الوسط  خط  في  ا  حتديدً النقص  من  يعاني 
التعاقد  وإنهاء  قهرمان  حيدر  الالعب  إلصابة 
يعاني  الذي  مورو  إبراهيم  الغاني  احملترف  مع 
من التهاب الكبد الفيروسي».وأضاف «الفريق 
اإلدارة  تسعى  إذ  جديد،  محترف  إلى  بحاجة 
أننا  كما  جديد،  محترف  مع  التعاقد  إلنهاء 
أجل  من  راحة  قهرمان،  حيدر  الالعب  منحنا 
للمالعب».وأوضح  السريعة  عودته  ضمان 

املباريات  من  عددًا  خاض  الفريق  أن  سلمان، 
التي  الفرق  مع  أربيل  مدينة  في  التجريبية 
اجلهاز  واستفاد  املدينة  في  معسكرًا  دخلت 
على  وضعتنا  التي  املباريات  تلك  من  الفني 
دراية تامة مبستوى الالعبني وقدراتهم الفنية 
احملترفني  العبينا  «مستويات  والبدنية.وتابع 
مينديكو  كريستوف  الكاميروني  الثالث 
تيجاني  والتونسي  كاتيريجا  االن  واألوغندي 
ا أكبر  بلعيد جيدة، ويحتاجون فقط انسجامً

مع الالعبني من خالل خوض مباريات أكثر».
يشار إلى أن فريق أربيل تعادل اخلميس املاضي، 
جتريبيًا أمام نفط الوسط بثالثة أهداف لكال 

الفريقني.

ÜÌÜu@“6™@µg@Úub°@›Óiâc@ZÊb‡‹ç@‚ä◊c

في  العراقي  الكروي  املوسم  يكون  قد 
ا بعض الشيء،  نسخته اجلديدة، مختلفً
عن املواسم املاضية، حيث سيبدأ بوقت 
مبكر وتعهد االحتاد على أن ينتهي بوقت 
مع  ا  منتظمً ا  موسمً يكون  وأن  مبكر 

دوريات الدول اجملاورة.
إلنهاء  اآلسيوية،  االحتادات  وتتحضر 
الدوري بوقت مبكر، استعدادا لتصفيات 
كأس آسيا والعالم وبالتالي يتطلب إنهاء 
املوسم بوقت مبكر ليتسنى للمنتخب 
لالستحقاقات  والتحضير  التجمع 

الدولية.
العدة  اعدت  العراقية  األندية  أغلب 
أجل  من  احمللية  للبطولة  الكاملة 
بتدعيمات  سواء  اللقب،  على  التنافس 
على مستوى قوي في صفوف الالعبني أو 

تغييرات في األجهزة الفنية.
ويرصد  خالل هذا التقرير كيف استعدت 
األندية التي متلك حظوظ املنافسة على 

اللقب:-
الشرطة

فريق الشرطة حامل اللقب، حافظ على 
أغلب العبيه املميزين وأضاف عددًا آخر 
هذا املوسم ومن بينهم العبون دوليون 
وعلي  هادي  وصفاء  ناطق  سعد  أمثال 
األجنبي  املدرب  خلفهم  ويقف  فائز، 

الصربي ألكسندر التيش.
من مقومات النجاح التي تضع الشرطة 
اللقب،  على  املنافسة  األندية  بني 
االستقرار املالي حيث اتاح إلدارة النادي 
التعاقد مع أي العب يقع ضمن سقف 
طموحاتها وبالتالي شكلت إدارة النادي 

ا قويًا. فريقً
بحافز  الدوري  سيدخل  الشرطة  فريق 
كبير وهو احلفاظ على اللقب، مستغال 
خالف  على  ماليًا  النادي  إدارة  استقرار 
التي تعاني من القحط  األندية األخرى 

املالي.
القوة اجلوية

املوسم  اجلوية  القوة  فريق  مييز  ما 
حيث  من  الفني،  االستقرار  هو  احلالي، 
أوديشو،  أيوب  املدرب  على  احلفاظ 
وكذلك استثمار نضوج عدد من الالعبني 

في  مميز  بشكل  ظهروا  الذين  الشباب 
املوسم املاضي.

مجموعة  على  اجلوية،  القوة  ويحافظ 
تعاقدات  لهم  وضم  املميزين،  الالعبني 

أبرزها الدوليني أحمد إبراهيم وأمين حسني 
مقتضبة  أتت  التي  التعاقدات  وبقية 

لترميم بعض املراكز بوجوه شابة.
ومتكن أوديشو، من إقامة معسكر مثالي 

وأثبت  بيروت،  اللبنانية  العاصمة  في 
خالل  من  املنافسة  على  قدرته  الفريق 
الساملية  على  األولى  املباراة  في  فوزه 
محمد  امللك  كأس  ببطولة  الكويتي 
(البطولة  األبطال  لألندية  السادس 
اللهجة  شديد  إنذرًا  ليوجه  العربية) 

جلميع األندية احمللية.
الزوراء

مضطربًا  موسمه  بدأ  الذي  الزوراء 
حول  ما  سرعان  العربية  البطولة  في 
منوذجي  معسكر  إلى  عربيًا  إخفافه 
وضم  املغرب،  في  تواجده  مستغل 
استعادة  بينها  من  مميزة  تعاقدات 
انتهاء عقده  بعد  الدولي حسني علي، 
مع  تعاقد  وكذلك  القطري  قطر  من 
ناظم،  ومصطفى  كامل  مهدي  الدولي 

من الشرطة.
باجلهاز  املشاكل  من  عانى  الزوراء  لكن 
املساعد  املدرب  مبغادر  تتمثل  الفني، 
استقالته  أعلن  الذي  عدنان،  صفاء 
وكذلك مغادرة مدرب حراس املرمى عامر 
عبد الوهاب، الذي احترف في اإلمارات، إال 

ا  مرشحً يعد  املواسم  كل  في  الزوراء  أن 
فوق العادة للمنافسة على اللقب.

نفط الوسط
كبيرة  شخصية  الوسط،  نفط  ميتلك 
وسبق وأن خطف اللقب من فك األندية 
أدوات  ميلك  الذي  الوحيد  وهو  الكبرى، 
حيث  املوسم،  هذا  للقب  توصله  قد 
يتميز بإدارة شبابية ومدرب قدير ومحنك 

بحجم راضي شنيشل.
النجوم  على  يراهن  لم  الوسط  نفط 
والتعاقد مع أسماء المعة، بل جلأ للتركيز 
على أسماء شابة قادرة على خلق الفارق 
صنع  خالل  من  اجلماعي  اللعب  وعلى 
منظومة متماسكة يراهن عليها املدرب 

شنيشل في حتدي الفرق الكبيرة.
نفط  مصلحة  في  تصب  أخرى  ونقطة 
األخرى  األندية  خالف  على  الوسط 
في  الفريق  من  العب  أي  وجود  عدم  هو 
دعوة  متت  حال  ففي  املنتخب،  صفوف 
الفريق  يتأثر  لن  الوطني  املنتخب  العبي 
متام على خالف األندية املنافسة األخرى.  

Ô”aä»€a@âÎÜ€a@ aäï@ø@äé€a@bn‡‹◊@âaä‘nç¸aÎ@pb‘–ñ€a@NN@äÌä‘m

حسني  السابق  العراقي  جنمه  القطري،  قطر  نادي  ساند 
«اسبيتار»  مستشفى  في  جراحية  عملية  إجرائه  بعد  علي، 
بالعاصمة القطرية الدوحة، أمس األول.وتعرض علي لكسر في 
البحريني  نظيره  أمام  الوطني  املنتخب  مباراة  خالل  الكاحل 
في اجلولة األولى من التصفيات املزدوجة املؤهلة لكأس العالم 
٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.ونشر نادي قطر عبر حسابه الرسمي 
على «تويتر»: «تتمنى إدارة نادي قطر وجماهيره الشفاء العاجل 
امللك  العب  علي  حسني  العراقي  للنجم  جديد  من  والعودة 
السابق بعد إجرائه عملية جراحية في مستشفى اسبيتار».

 ،٢٠١٩ أن علي مثل نادي قطر في املوسم املاضي ٢٠١٨/  يذكر 
قبل أن يعود إلى الزوراء في االنتقاالت الصيفية األخيرة.

@È‡¨@Ü„béÌ@ä�”@Öb„
ÒÜÌäÃni@’ibé€a@Ô”aä»€a

التفاق  اجلوية  القوة  وصل 
محترف  مع  نهائي 
اإلسماعيلي، الغاني ريتشارد 
في  الفريق  لتمثيل  بافور، 
مدير  املقبل.وقال  املوسم 
إن  جاسم،  مهدي  الفريق 
إجراءات  أكملت  اإلدارة 
تأشيرة  على  الالعب  حصول 
العراقية. األراضي  دخول 

أوديشو  أيوب  املدرب  أن  وبني 
ومت  دفاع،  قلب  بضم  طالب 
وننتظر  ريتشارد  مع  االتفاق 
لتكتمل  بالفريق  التحاقه 
صفوف القوة اجلوية، حتضيرا 
بغداد  أمانة  فريق  ملواجهة 
الدوري.وأوضح  انطالق  في 

بكري  السوداني  الالعب  أن 
يصل  أن  املفترض  من  املدينة 
حيث  املقبل،  الثالثاء  بغداد، 
مدير  سفر  بسبب  تأخر 
السودان.يشار  خارج  أعماله 
سبق  اجلوية  القوة  أن  إلى 
احملترف  مع  تعاقده  جدد  وأن 
السوري زاهر ميداني مع بداية 

امليركاتو.

@…fl@Ü”b»nÌ@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a
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االسباني  برشلونة  نادي  أعلن 
مدافعه  اصابة  القدم  لكرة 
صامويل  الفرنسي  الدولي 
عن  وغيابه  مجددا  أومتيتي 
املالعب ما بني ٥ إلى ٦ اسابيع.

في  عر  لشِ أومتيتي  وتعرض 
خالل  اليمنى  القدم  مشط 
فرنسا،  منتخب  مع  متارينه 
بدون  التدريبي  املعسكر  فغادر 
مباراتي  خوض  من  يتمكن  ان 
وأندورا   (٤-١) ألبانيا  امام  بالده 
(٣-صفر) ضمن تصفيات كأس 

أوروبا ٢٠٢٠.
وأفاد بطل اسبانيا في املوسمني 
املاضيني في بيان إلى أنه «بعد 
الفحص الدقيق للقدم اليمنى 
لالعب الفرنسي، وبعد فحوص 
في  عر  شِ اكتشاف  مت  جديدة، 
املقدرة  الفترة  القدم.  مشط 
 ٦ إلى   ٥ بني  ما  تتراوح  للغياب 

أسابيع».
بطل  االصابات  لعنة  وتالحق 
مع   ٢٠١٨ روسيا  مونديال 
تعرض  إذ  «الديوك»،  منتخب 

الصابة  تقريبا  عام  قبل 
فقرر  اليسرى  الركبة  في 
يخضع  أن  بدون  يعاجلها  ان 
عودته  وبعد  جراحية.  لعملية 
إلى املالعب في تشرين الثاني/
نوفمبر ٢٠١٨ أصيب وغاب حتى 

مطلع العام احلالي.
السابق،  ليون  العب  وخسر 
مركزه  عاما،   ٢٥ البالغ 
النادي  دفاع  في  االساسي 
بالده  ومنتخب  الكاتالوني 
مواطنه  لصالح  السواء  على 

كليمان لونغليه.

مهاجمه  خدمات  برشلونة  استعاد 
الذي  سواريز  لويس  األوروغوياني 
السبت  أمس  إسبانيا  بطل  الى  عاد 
الرابعة  املرحلة  ملواجهة فالنسيا في 
النجم  يزال  ال  فيما  احمللي،  الدوري  من 
عن  بعيدا  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 
معه  يكون  أن  املستبعد  ومن  الفريق 
حني يواجه دورمتوند األملاني الثالثاء في 

دوري أبطال أوروبا.
إرنستو  برشلونة  مدرب  وكشف 
صحافي  مؤمتر  في  اجلمعة  فالفيردي 
متارين  كامل  في  شارك  «سواريز  بأن 
أن  ونأمل  أيضا،  واجلمعة  اخلميس 
ضد  السبت  املشاركة»  من  يتمكن 

فالنسيا.
املرحلة  منذ  الفريق  وغاب سواريز عن 
االفتتاحية واخلسارة في ملعب أتلتيك 
في  اصابة  بسبب  (صفر-١)  بلباو 
يشارك  لم  فيما  اليمنى،  ساقه  ربلة 
النادي  مباريات  من  أي  في  ميسي 
جراء  املوسم  لهذا  الثالث  الكاتالوني 
في  اليمنى  الساق  ربلة  في  إصابته 
اإلجازة  بعد  األولى  التدريبية  احلصة 

الصيفية.
مع  مطولة  مقابلة  في  ميسي  وقال 
صحيفة «سبورت» الكاتالونية نشرت 
اخلميس «أشعر أني بت في حال أفضل. 
في  حصل  ألنه  فعال  سيئا  األمر  كان 
(في  بسيطا  وبدا  للعودة،  األول  اليوم 
البداية)، لكن في واقع احلال، أنا غائب 

عن املالعب منذ ١٥ يوما».
أكثر.  مرتاح  أنني  أشعر  «اآلن  وتابع 
تعافيت  أنني  أشعر  عندما  سأعود 

بالكامل».
وردا على سؤال عما اذا كان سيتمكن 
على  فالنسيا  ضد  املباراة  خوض  من 
زلت  ال  «كال،  ميسي  قال  نو»،  «كامب 
أمترن مبفردي ولم أحدد موعدا لعودتي. 
أنني  نرى  وعندما  لفحوص  سأخضع 

باملئة،  مئة  بنسبة  بدنيا  جاهزا  بت 
سأكون مستعدا (للعودة)».

وتابع «لن ألعب ضد فالنسيا، وسنرى 
الوقت  اذا كنت سأكون جاهزا في  ما 
(الثالثاء  دورمتوند  ملواجهة  املناسب 
اجملموعة  ملنافسات  األولى  اجلولة  في 
أوروبا)،  أبطال  دوري  في  السادسة 
سبتمبر  أيلول/   ٢١ (في  غرناطة  أو 
الدوري  من  اخلامسة  املرحلة  ضمن 

اإلسباني)».
لكنه شدد على عدم وجود أي «موعد 

محدد» للعودة.
ولم يختلف ما صدر عن فالفيردي بشأن 
األرجنتيني،  قاله  عما  ميسي  اصابة 

وكان حذرا في حتديد موعد عودة قائد 
الفريق بالقول «نعتقد أنه على وشك 
أعرف»،  ال  الثالثاء،  رمبا  قريبا،  العودة 
شيء  أي  أقول  أن  أريد  «ال  مستطردا 
يرفع اآلمال، لكني أعتقد أنه سيكون 

من الصعب (عودته) يوم الثالثاء».
على  سلبا  ميسي  غياب  وانعكس 
اكتفى  اذ  املوسم،  مطلع  في  الفريق 
ويحتل  مباريات،  ثالث  من  نقاط  بأربع 
املركز الثامن في الترتيب قبل املرحلة 
خمس  بفارق  األسبوع،  هذا  الرابعة 

نقاط عن املتصدر أتلتيكو مدريد.
انطالقته  ملواصلة  ليفربول  يتطلع   
الدوري  في  املوسم  هذا  املثالية 

عندما  القدم،  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي 
على  يونايتد  نيوكاسل  يستضيف 
أرضه ضمن املرحلة اخلامسة السبت 
املوسمني  بطل  حلول  تشهد  التي 
املاضيني مانشستر سيتي ضيفا على 

نوريتش.
يورغن  األملاني  املدرب  فريق  يزال  وال 
هذا  الكاملة  بالعالمة  الوحيد  كلوب 
انتصارات  أربعة  املوسم، بعد حتقيقه 
من أربع مباريات، ليبتعد بفارق نقطتني 

عن سيتي صاحب املركز الثاني.
وبعدما كان أرسنال أحد ضحايا الفريق 
املاضي  املوسم  ألوروبا  بطال  املتوج 
أنفيلد  عندما سقط ١-٣ على ملعب 

الثالثة،  املرحلة  كد في  أ
سيبايوس  داني  فد االسباني  ا لو ا

املوسم  هذا  «املدفعجية»  الى  اجلديد 
ذهل  أنه  مدريد،  ريال  من  معارا 
ليفربول  قدمه  الذي  العالي  بالضغط 

أمام فريقه.
حديث  في  ا  عامً الـ٢٣  ابن  وقال 
اإلنكليزية  مايل»  «دايلي  لصحيفة 
ا  «لم أر أمرا من هذا القبيل. لم أر فريقً
حتى الساعة يلعب ويضغط بطريقة 
تأثيرًا  املباراة  تلك  تركت  لقد  أفضل. 

علي».
متضي  حدود.  ألبعد  «يرهقونك  وتابع 
تدافع وعندما  وأنت  الوقت  الكثير من 

تلتقط أنفاسك وتتحصل على الكرة 
أعتقد  مجددًا.  منك  يأخذونها  قليال، 
أراده  الذي  الفريق  اآلن  لديه  كلوب  أن 
عندما أتى منذ أربعة أعوام» من اإلدارة 
لفريق  الفنية 
سيا  و ر بو
دورمتوند.
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فيريرا  بوربا  فيتور  السابق  البرازيلي  الالعب  أكد 
القدم  لكرة  اإلسباني  برشلونة  نادي  أن  «ريفالدو» 
ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  وقائده  مهاجمه  يفتقد 
يقوم  أن  ميكنه  الذي  الالعب  يرى،  حسبما  ألنه، 
زمالءه  يدفع  أن  ويستطيع  أفضل  بشكل  باألشياء 
إن  ريفالدو  وقال  الفني.  األداء  درجات  أقصى  نحو 
«النادي يفتقد ميسي، عندما يكون في امللعب يخلق 
إلى  الثقة  وينقل  وأشياء سحرية،  استثنائية،  أمورا 
مع  أفضل  بشكل  تسير  األمور  ويجعل  اآلخرين، 
أن  يعرف  أن  للفريق  املهم  «من  وأضاف:  برشلونة». 
عودته (ميسي) باتت قريبة، من اجليد دائما أن حتظى 
بشكل  يلعبون  زمالءه  ويجعل  الفارق  يصنع  بالعب 
جيد». وأشار ريفالدو إلى أنه يرى أن الالعب الهولندي 
هذا  برشلونة  على  اجلديد  الوافد  يونغ،  دي  فرينكي 
املوسم، ميكنه اللعب في مراكز مختلفة، وأنه أثبت 
أنه صفقة جيدة وسيمنح الفريق املزيد من األشياء 
أن  في  شك  أي  يعتريه  ال  أنه  وأكد  املستقبل.  في 

مواطنه نيمار دا سيلفا، جنم نادي باريس سان جيرمان 
رغم  املوسم  هذا  صورة  بأفضل  سيظهر  الفرنسي، 
كل الشكوك التي أثيرت حوله خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية األخيرة، والتي أضرت كثيراً بصورته. أضاف: 
«لديه شخصية قوية كافية للتحكم في الضغوط 
تلك  وسيعبر  الفترة،  هذه  خالل  عاتقه  على  امللقاة 

املرحلة».

اء األميركي كريستيان كوملان، الذي  أكد العدَّ
كان يواجه تهمة خرق قوانني املنشطات، أنه 
نظيفة»،  رياضة  عن  للدفاع  األكبر  «احملامي 
مشددا قبل حوالي أسبوعني على مشاركته 
بالدوحة،  القوى  أللعاب  العالم  بطولة  في 
أنه لم يخضع ألي فحص منشطات إيجابي. 
بـ»إنستغرام»:  حسابه  عبر  كوملان  وقال 
«للمرة األولى واألخيرة أقول إنني ال أتناول أي 
متممات أو بروتينات أو مسحوق. لم أتناول أي 
شيء حتى لو كان مسموحا من أجل حتسني 

بشكل  «أعمل  التعافي».وأضاف:  فترة 
شاق، أشرب املياه، وأبذل جهودا مضاعفة 
في اليوم التالي. لهذا السبب لم يسبق أن 
خضعت لفحص (منشطات) إيجابي، ولن 
يحصل هذا األمر بتاتا. أنا أكبر محامٍ يدافع 
التضحيات  أدرك  ألني  نظيفة،  رياضة  عن 
املطلوبة للوصول إلى هذا النوع من األداء». 
وكان كوملان (٢٣ عاما)، أسرع رجل بالعالم 
في سباق ١٠٠م هذه السنة واملرشح بقوة 
يواجه  الدوحة،  في  العاملي  اللقب  لنيل 

خطر اإليقاف ملدة عامني.

أكبر  إحدى  فرنسا  حققت 
العالم  كأس  نهائيات  مفاجآت 
بإقصائها  السلة،  كرة  في   ٢٠١٩
اللقب  حاملة  املتحدة  الواليات 
من  األخيرتني  النسختني  في 
األول،  أمس  النهائي،  ربع  الدور 
بينما بلغت أستراليا الدور نصف 
بتغلبها  األولى  للمرة  النهائي 
فرنسا  وفازت  تشيكيا.  على 
املفتقد  األميركي  املنتخب  على 
احملترفني  دوري  جنوم  من  للعديد 

٨٩-٧٩، بينما تغلبت أستراليا على 
فرنسا  وتلتقي   .٨٢-٧٠ تشيكيا 
النسخة  في  ثالثة  حلت  التي 
 (٢٠١٤) البطولة  من  األخيرة 
تلتقي  حني  في  األرجنتني،  مع 
في  اليوم  إسبانيا  مع  أستراليا 
مونديال  نهائي  نصف  مواجهتي 
الصني  تستضيفه  الذي   ٢٠١٩
حتى ١٥ سبتمبر. وفشل املنتخب 
خمس  باللقب  املتوج  األميركي 
النهائي  نصف  بلوغ  في  مرات، 
للمرة األولى منذ عام ٢٠٠٢، عندما 
أرضه،  على  البطولة  استضاف 
كأس  في  االولى  باخلسارة  ومني 

العالم منذ ١٣ عاماً.
املربع  فرنسا  بلغت  جهتها،  من 

الذهبي للمرة الثانية توالياً. وتألق 
في صفوف املنتخب الفرنسي كل 
أورالندو  العب  فورنييه  إيفان  من 
 ٢٢ بتسجيله  األميركي  ماجيك 
نقطة، وعمالق يوتا جاز رودي غوبير 
الذي حقق ٢١ نقطة و١٩ متابعة، 

وناندو دي كولو برصيد ١٨ نقطة.
جزئها  في  متقاربة  املباراة  وأتت 
التقدم  املنتخبان  تبادل  إذ  األول، 
أفضلية  مع  مناسبات،   ١٠ في 
 ٪٤٥ بنسبة  سددت  التي  لفرنسا 
حيث  الثالثية،  الرميات  خط  عن 
أصل  من  بثالث  فورنييه  جنح 
الشوط  لينهي  تسديدات،  أربع 
بغوبير.  أسوة  نقطة  بـ١٣  األول 
بلوس»  «كانال  لقناة  غوبير  وقال 
مسيرتي،  نهاية  «بعد  الفرنسية 

التي  من  املباراة  هذه  ستكون 
ولو  نخف  لم  دوماً.  سأتذكرها 
ليس  هدفنا   (...) واحدة  للحظة 
بل  املتحدة،  الواليات  التغلب على 
سنتحضر  العالم،  بكأس  الفوز 
القوية  األرجنتني  ملواجهة  جيداً 

وندرس طريقة لعبها».
واعتبر الالعب الفارع الطول (٢٫١٥ 
يريد  ا  فريقً تواجه  «عندما  أنه  م) 
اللعب من اخلارج، عليك أن تعاقبه 
في الداخل، لقد قمنا بعمل رائع».

في  وتشيكيا  أستراليا  وتواجهت 
لبلوغ  املنتخبان  فيه  سعى  لقاء 
األولى،  للمرة  النهائي  نصف  الدور 
يخوض  االوروبي  املنتخب  أن  علماً 
نهائيات كأس العالم للمرة األولى 

في تاريخه.
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ــاكا انفصالها عن مدربها  أعلنت اليابانية ناومي أوس
ــهر، في خطوة تأتي في خضم  للمرة الثانية خالل أش
ــات، اذ  ــات التنس احملترف ــي تصنيف العب ــا ف تراجعه
ــع حاليا. ــى املركز الراب ــرت الصدارة وتراجعت ال خس
وجلأت الالعبة البالغة من العمر ٢١ عاما الى حسابها 
ــع «تويتر»، إلعالن وقف تعاونها مع األميركي  على موق
جرماين جنكينز الذي انضم الى فريقها بعد تتوجيها 
بلقب بطولة أستراليا املفتوحة، أولى البطوالت األربع 
الكبرى، في كانون الثاني/يناير املاضي.وكتبت أوساكا 
ــد اآلن (...) أنا ممتنة جدا  ــويا بع ــا وجاي لن نعمل س «أن

ــا واألمور التي تعلمتها منه  للوقت الذي أمضيناه مع
ــى أرض امللعب وخارجه، لكنني أرى أن هذا هو وقت  عل
ــكل  ــبق لليابانية أن أعلنت بش ــم للتغيير». وس مالئ
ــال عن  ــي، االنفص ــباط/فبراير املاض ــي ش ــئ ف مفاج
ــا باجني، والذي  ــا األملاني من أصل صربي ساش مدربه
ملع جنمها حتت إشرافه بتتويجها بلقبني متتاليني في 
الغراند سالم (بطولة الواليات املتحدة في صيف ٢٠١٨ 
وأستراليا مطلع ٢٠١٩)، وتقدمها السريع في تصنيف 
ــالل الصدارة. لكن  ــات وصوال الى احت الالعبات احملترف
ــكل واضح في  ــابة تراجع بش ــتوى اليابانية الش مس
ــرى، اذ  ــي البطوالت الكب ــيما ف ــهر األخيرة الس األش

ــية،  ــروالن غاروس الفرنس ــدور الثالث ل ــت من ال خرج
والدور األول لوميبلدون اإلنكليزية. وفي بطولة الواليات 
ــي دور الـ١٦ أمام  ــارتها ف املتحدة، فقدت اللقب بخس
ــت اليابانية  ــيتش. وتراجع ــرية بيليندا بنس السويس
ــرت الصدارة في  ــف العاملي. فبعدما خس في التصني
ــطس،  ــو املاضي، عادت إليها في آب/أغس حزيران/يوني
ــارتها لقب بطولة  قبل أن تفقدها مجددا بحكم خس
ــاكا حاليا في  ــينغ ميدوز األميركية. وباتت أوس فالش
ــلي بارتي،  ــترالية املتصدرة آش املركز الرابع خلف األس
ــكوفا الثانية واألوكرانية  ــيكية كارولينا بليش والتش

إيلينا سفيتولينا الثالثة.
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Ú„Ï‹ëäi@Â« تير  أندريه  مارك  احلارس  عن أعرب  شتيغن 

وإحباطه  من دور احلارس امتعاضه 
في  منتخب أملانيا الثاني 

نوير خلف  مانويل 
حامي عرين 
ن  ير با

 ، نخ ميو

حارس  يقدمها  التي  القوية  املستويات  رغم  على 
تير  املاضية.وتابع  األعوام  في  اإلسباني  برشلونة 
هولندا  أمام  املانشافت  مبارتي  ا)  عامً  ٢٧) شتيغن 
كأس  تصفيات  ضمن   (٢-٠) الشمالية  وإيرلندا   (٢-٤)
البدالء، على رغم تأكيدات  أوروبا ٢٠٢٠ من على دكة 
فرصة  سيمنحه  بأنه  لوف  يواكيم  للمدرب  سابقة 
الى  انتقل  الذي  شتيغن  تير  نفسه.وقال  إلثبات 
برشلونة عام ٢٠١٤ آتيا من بوروسيا مونشنغالدباخ، 
في تصريحات للصحافيني خالل حدث تسويقي في 
املدينة الكاتالونية «ليس سهال إيجاد تفسير ملا أمر 
به. ما زلت أحاول القيام بكل شيء لكن هذه الرحلة 
إلي».وعلى  بالنسبة  كبيرة  نكسة  كانت  أملانيا  مع 
رغم املستويات التي يقدمها منذ انتقاله الى إسبانيا 
خمسة  آخر  في  مرات  أربع  الليغا  لقب  أحرز  حيث 
رديفا  مواسم مع برشلونة، يجد تير شتيغن نفسه 
األملاني.وشارك  املنتخب  مباريات  في  عاما)   ٣٣) لنوير 
هذا  فقط  أملانيا  مع  واحدة  مباراة  في  شتيغن  تير 
العام، وذلك عندما خاض ٤٥ دقيقة فقط من لقاء ودي 
مع صربيا في مارس الفائت.ووصف لوف الذي يشرف 
على املنتخب األملاني منذ عام ٢٠٠٦ وقاده للفوز بلقب 
كأس العالم ٢٠١٤ في البرازيل، تير شتيغن بـ «احلارس 
من الطراز العاملي»، لكنه قال االثنني انه لم يرغب في 
تغيير شاغل املركز بني اخلشبات الثالث بعد سقوط 
 ٥٩) لوف  ٢-٤.وقال  بنتيجة  هولندا  أمام  العبيه 
ا) األسبوع املاضي «كنتُ في برشلونة وحتدثت  عامً
مطوال مع مارك أندريه ووعدته بإعطائه الفرصة 
في مشوار التصفيات».وشدد تير شتيغن في 
تصريحات سابقة على رغبته في أن يصبح 
بأي  ليس  ولكن  املنتخب  في  األول  «احلارس 

ثمن».
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ــقطتها  ــرام أس ــف كيلوغ ــن ٣٦ أل ــر م أكث
طائرات التحالف الدولي الثالثاء على «جزيرة 
كنعوص» التي وصفها قائد املهمات اخلاصة 
ــرال إيريك  ــتركة ميجور جن في القوات املش

هيل جزيرة داعش «املوبوءة».
ــريط فيديو على  ــر التحالف الدولي ش ونش
ــة القنابل  ــارات اجلوية وكمي ــر يوثق الغ تويت
ــتخدام  ــى املنطقة باس ــقطت عل ــي أس الت
ــة للتحالف بقيادة  ــالت F١٥ وF٣٥ تابع مقات

الواليات املتحدة .
ــن عملية أطلقتها  وتأتي هذه الضربات ضم

ــع  ــيق م ــاب بالتنس ــة اإلره ــوات مكافح ق
ــود»  ــميت «التراب األس التحالف الدولي س
وبهدف مالحقة مسلحي داعش في منطقة 

كنعوص.
أين تقع جزيرة كنعوص؟

ــو ٣٠ إلى  ــى بعد نح ــة كنعوص عل تقع قري
ــمال قضاء الشرقاط التابع  ٤٠ كيلومترا ش
ــالح الدين ويفصلها عن محافظة  حملافظ ص

نينوى.
ــوص أو «زور كنعوص»  ــرة كنع وتبعد جزي
ــمال القرية وهي  ــو ١٠ كيلومترات ش نح
ــر مأهولة  ــب غي ــة بالقص ــة مليئ منطق
ــكان ويحيط بها نهر دجلة من كل  بالس
ــكان يطلقون  ــل الس ــا جع ــب هو م جان

عليهم اسم جزيرة.
وتسيطر قوات اللواء ٥١ التابعة للحشد 
العشائري على قرية كنعوص، لكن جزيرة 
كنعوص لم تكن مؤمنة بالكامل من قبل، 
لصعوبة الوصول إليها، وفقا ملراسل راديو 

سوا في صالح الدين.
ــك  ــش كان ميتل ــم داع ــد أن تنظي ويعتق
ــة  املنطق ــي  ف ــات  املضاف ــن  م ــد  العدي
ــة وكثافة  ــا اجلغرافي ــتغل طبيعته ويس
ــجار فيها لالختباء وتنفيذ عمليات  األش

ضد قوات األمن العراقية.
موقع اسرتاتيجي

ــتراتيجي مهم  ــع اس ــى املنطقة مبوق وحتظ
ــرق ميكن  ــت مبثابة مفترق ط ــا كان باعتباره
ــى محافظات كركوك  ــه الوصول إل من خالل
ــوى، كما  ــن واألنبار ونين ــى وصالح الدي وديال
ــا مبناطق قريبة من  ــا اتصاال جغرافي أن لديه

احلدود العراقية مع سوريا.
ــات  ــادة العملي ــم قي ــدث باس ــول املتح ويق
ــول إن «جزيرة  ــتركة العميد يحيى رس املش
كنعوص كانت من أهم املناطق التي يختبئ 
ــت مبثابة  ــش وكان ــر تنظيم داع ــا عناص به
ــدون أن قوات  ــم يعتق ــم النه ــأوى آمن له م
ــادرة على الوصول  ــن العراقية لم تكن ق االم

إليهم».
ــات املتوفرة لدى  ــول أن «املعلوم ويضيف رس
ــدد من  ــير إلى ع ــن العراقية تش ــوات األم ق
العناصر القادمني من سوريا كانوا يختبؤون 

في جزيرة كنعوص منذ فترة».
ــدد عناصر  ــول تفاصيل عن ع ــم يعط رس ول
داعش املتواجدين في املنطقة أو الذين قتلوا 
في الضربات اجلوية لكنه أشار إلى أن الغارات 
ــة للتنظيم  ــر مواقع تابع ــفرت عن تدمي أس

وتدمير مخازن أسلحة وزوارق».
ــن إن معلومات  ــول مصدر في صالح الدي ويق
ــة تؤكد أن  ــن مصادر موثوق ــل عليها م حص
أعدادا كبيرة من عناصر تنظيم داعش كانوا 

يتواجدون في جزيرة كنعوص .

ويضيف أن «عددا من مسلحي داعش حاولوا 
ــرة قريبة  ــة وع ــق جبلي ــى مناط ــروب ال اله
ــارات أجهزت  ــن الغ ــزوارق لك ــتخدام ال باس

عليهم».
ــظ بخاليا  ــش يحتف ــزال تنظيم داع ــا ي و م
ــض األحيان وخصوصا  ــط في بع نائمة تنش
ــوريا،  في املناطق الصحراوية احلدودية مع س

وماتزال قادرة على تنفيذ اعتداءات مماثلة.
ــي عمليات  ــة ف ــوات األميركي ــارك الق وتش
ــوات العراقية في  ــب الق ــكرية إلى جان عس
املناطق الصحراوية احلدودية ملالحقة اخلاليا 

النائمة لتنظيم داعش.
ــي دعم  ــر ف ــي دور كبي ــف الدول وكان للتحال
القوات العراقية خالل معاركها لطرد تنظيم 
ــالن «النصر» عليه في  ــن البالد، وإع داعش م
نهاية العام ٢٠١٧، بعد أكثر من ثالث سنوات 

من املعارك الدامية
ــش العراقي،  ــدأ اجلي ــد ذي صلة ب وفي صعي
ــا منذ العام  ــوة هي األولى من نوعه في خط
ــكل  ٢٠٠٣، بعملية إخالء قواته من املدن بش
تدريجي، ووفقا للوضع األمني في كل مدينة، 

ــليم مقراته لقوات الشرطة احمللية،  عبر تس
في إجراء عملي لتنفيذ وعود احلكومة بنقل 
معسكرات اجليش ومقرات وجوده بعيدا عن 

األحياء السكنية.
ــري، ترأس  ــني الياس وكان وزير الداخلية ياس
ــرطة  اجتماعاً أمنياً بحضور قائد قوات الش
ــس اركان اجليش وقيادات اخرى  االحتادية ورئي
ــبوع املاضي،  ــرطة، االس ــش والش ــي اجلي ف
ــرطة  ــليم ملف املدن إلى الش ــة تس ملناقش

االحتادية وانسحاب اجليش منها.
ــذ فعليا، بدأ  ــل حيّز التنفي ــرار، الذي دخ الق
بشكل تدريجي، إذ لن يكون انسحابا كامال 
ــد، وإمنا تتم  ــت واح ــدن في وق ــن جميع امل م
ــا، واتخاذ قرار  ــة أمني ــة وضع كل مدين دراس
ــليم املهمة  ــحاب وتس ــه باالنس على ضوئ

للشرطة أو البقاء بها.
وال يتوقع أن يشمل في الوقت احلالي، أو خالل 
العامني املقبلني على األقل، املدن احملررة قريبا 
من سيطرة تنظيم «داعش» اإلرهابي شمال 

وغرب البالد .
ــاع  ــي وزارة الدف ــالم ف ــر اإلع ــب مدي وبحس

ــد  ــي، فق ــني اخلفاج ــواء حتس ــة، الل العراقي
ــليم امللف الداخلي  «بدأ اجليش بالفعل تس
ــى  إل ــحاب  واالنس ــات،  احملافظ ــض  بع ــي  ف
ــذ  ــرار املتخ ــا للق ــة، وفق ــكرات خاص معس
ــيتم تسليم امللف األمني  بذلك»، مبينا «س

لوزارة الداخلية».
ــي تصريحات صحفية : أنّ  وأكد اخلفاجي، ف
ــحاب اجليش باجتاه املعسكرات خارج  «انس
ــياق الصحيح، وقد كان وجوده  املدن هو الس
ــة وزارة الداخلية إلى  ــدن نظرا حلاج داخل امل
ــتعداد  ــيراً إلى «اس ــناد»، مش ــم واإلس الدع
ــليم امللف كامال للداخلية متى  اجليش لتس

ما أصبحت جاهزة لذلك».
وأشار اخلفاجي، إلى أنّ «تسليم امللف األمني 
إلى الشرطة احمللية في كل احملافظات هو من 
األولويات التي يعمل ألجلها رئيس احلكومة 
ووزير الدفاع، الذي أكد على ذلك منذ تسنمه 

املنصب».
ــي وزارة  ــؤولون ف ــد مس ــم، يؤك ــن جهاه م
ــتكون في الوقت  الدفاع، أنّ «قوات اجليش س
ــناد  احلالي على مقربة من املدن وجاهزة إلس
ــدوث أي طارئ  ــي حال ح ــرطة احمللية، ف الش
بشكل ال يتجاوز بضع دقائق للوصول إلى أي 

مكان بتلك املدن».
وبحسب ضابط في اجليش، فإن «االنسحاب 
ــكل  ــدن والبلدات بش ــط امل ــيكون مبحي س
ــدار أمني على باب  ــون مبثابة ج مالصق، ويك
ــيكون اجليش جاهزا  أو حدود كل مدينة، وس
ــدوث أي  ــي حال ح ــق ف ــالل دقائ ــل خ للتدخ

ــاعدة  ــداء، أو تطلب األمر مس ــوم أو اعت هج
ــرا أن «إخالء  ــارئ»، معتب ــأي ط ــرطة ب الش
ــواق  ــكنية واالبتعاد عن األس ــاء الس األحي
ــام من قبل  ــكل ع والتجمعات املدنية بش
ــن  ــعورا للمواطنني بتحس اجليش مينح ش
ــلحة في  ــف من الظواهر املس األمن ويخف

الشارع».
ــض  بع ــل  نق «مت  ــه  أنّ ــط،  الضاب ــح  وأوض
ــكرية املقاتلة خارج املدن  القطعات العس
ــك مداولة  ــبقت ذل ــد س ــالحها، وق مع س
ــرطة في اخلطط  ــادات اجليش والش ــني قي ب
ــذي حتتاجه  ــليح ال ــة، وخطط التس األمني

ــيرا إلى  ــة إلدارة امللف»، مش ــرطة احمللي الش
ــار جتريبي  ــتكون مبثابة اختب ــوة س أنّ «اخلط
ــال جناحها  ــة، وفي ح ــدرات وزارة الداخلي لق
بإدارة امللف، فسيتم الشروع بتطبيق القرار 

واالنسحاب الشامل للجيش من املدن».
ــدى  إح ــعبي،  الش ــد  احلش ــوات  ق ــان  وبش

ــة،  العراقي ــحلة  املس ــوات  الق ــكيالت  تش
ــب االمر الديواني للقائد العام للقوات  بحس
املسحلة، وقرار مجلس النواب، قال الضابط، 
ــا مبخططات  ــش وال علم لن ــرار اجلي ــذا ق «ه

احلشد، لكن عمليا أغلب املدن آمنة».
ــدن العراقية من  ــالء امل ــتكون خلطوة إخ وس
ــيم املهام  ــش تأثيرات واضحة في تقس اجلي
ــب  ــكري بحس األمنية وفقا للمنظور العس

مختصني.
بدوره، قال اخلبير األمني عبد اجلبار اخلزرجي ، 
ــول اجليش إلى املدن ال يتم إال في حال  إنّ «دخ
ــتدعي ذلك، وفقا  وجود ظرف أمني طارئ يس

ــي تصريح : أنّ  ــكري»، مبينا ف للعرف العس
ــار تنظيم عمل  ــرار خطوة جيدة في إط «الق
املؤسسة األمنية العراقية وتوزيع املهام بني 

اجلهات األمنية الرسمية».
وأكد اخلزرجي، أنّ «امللف األمني الداخلي كان 
يدار سابقا بشكل عشوائي، من قبل وزارتي 
ــكيالتهما ولم  الدفاع والداخلية بكافة تش
ــب أي جهة على  ــتطع احلكومة أن حتاس تس
ــتراكها جميعا»، مبينا أن  أي خلل أمني الش
«القرار ستكون له انعكاسات واضحة على 

إدارة ملف املدن».
ــار إلى أنّ دخول اجليش العراقي وتسلمه  يش
وزارة  ــع  م ــة  الداخلي ــة  األمني ــام  امله إدارة 
ــور األمني في  ــبب التده الداخلية، كانا بس
ــوم مدن البالد، وظل األمن الداخلي طيلة  عم
ــتطع  ــا، ولم تس ــابقة هشّ ــنوات الس الس
ــالد اتخاذ قرار  ــات املتعاقبة على الب احلكوم
إخراج اجليش من املدن، وهو ما يجعل اخلطوة 
ــن أمني  ــود حتس ــى وج ــرا عل ــة مؤش احلالي

حقيقي في البالد .

على الرغم من الوضع االجتماعي االقتصادي غير 
املستدام واالحتجاجات غير املسبوقة، متكن ملك 
ــدة عقدين من  ــلطة مل ــرب من البقاء في الس املغ
ــدد طرح تقرير صحفي – ١٠  الزمان. وفي هذا الص
ــادس في العرش  ــر بقاء محمد الس أسباب تفس

ا،  ملدة ٢٠ عامً
ــي الراحل  ــاب امللك املغرب ــر: «أج ــتهل التقري يس
ــؤال حول عالقته  ــن الثاني ذات مرة على س احلس
ــلوب  ــارات: «يتغير األس ــد بتلك العب ــي العه بول
ــلوبه»،  ــلوبي، وله أس ــي أس ــه. ل ــب صاحب بحس
ــك طريقته اخلاصة للقول إن حكم ابنه  وكانت تل

ا عن حكمه. سيكون مختلفً
ــكل  ــع إن الرجلني مختلفان بش ــي الواق ف
ــي احلكم لها  ــاليبهما ف ــح، لكن أس واض
ــح امتيازًا  ــترك مين ــي مش ــل أيديولوج أص
ــوى،  الق ــز  وتركي ــة،  احلكوم ــخصنة  لش

والهيمنة السياسية على املعارضني.
ــود العديدة  ــن الوع ــى الرغم م لذلك، وعل
ــد  محم ــك  املل ــد  عه ــإن  ف ــالح،  باإلص
ــة املطاف  ــي نهاي ــلك ف ــد س ــادس ق الس
ــتبداد التجاري»، الذي خففته  طريق «االس

محاوالت متفرقة إلرساء الدميقراطية».
ورث محمد السادس، االبن األكبر للحسن الثاني، 
ــادس عام  العرش بعد وفاة والده. وولد محمد الس
ــرون من  ١٩٦٣ في الرباط، وهو امللك الثالث والعش
ــرة احلاكمة العلوية، والذي ظل في السلطة  األس
ــات االجتماعية  ــن على الرغم من األزم ملدة عقدي
ــية اخلطيرة التي واجهتها  واالقتصادية والسياس

البالد.
ــر مرونة  ــرة عوامل قد تفس ــر عش ــرد التقري ويس

األسرة احلاكمة في املغرب:
١. السلطة الوراثية

في عام ١٩٩٩، عزل محمد السادس وزير الداخلية 
ــابق القوي، إدريس البصري، في إشارة إلى أنه  الس
ــتبدادي،  ــه عن عهد والده االس ــد النأي بنفس يري

وترسيخ سلطته على جهاز الدولة.
ا، يحاول امللك بشق األنفس أن  ــرين عامً وبعد عش
يحرر نفسه من ثقل التقليد الوراثي الذي يتعهد 
ــم،  ــوالء مللكه ــلمون» بال ــا املس ــه «الرعاي مبوجب
بحسب شهير. وفي الشهر املاضي، أصدر القصر 
ــار فيه إلى أنه ال يريد احتفاالت «خاصة»  بيانًا أش
ــالء امللك  ــو، ذكرى اعت ــي ٣٠ يولي ــد العرش ف لعي

للعرش.
ــك ال يلتزم  ــب تصديق أن املل ــع ذلك، من الصع وم
ــذ عام ٢٠١١، كانت  ــط الوراثي للحكم. فمن بالنم
السلطات املغربية متحمسة بشكل خاص جلمع 
ــى أن النظام ما  ــا يدل عل ــود حلفل الوالء؛ م احلش
ــتدامة التقاليد التي حتافظ على  ا باس يزال ملتزمً

شرعية امللكية التاريخية.
٢. الوعود واآلمال املزيفة

ــو أحد الثوابت  ــتمرارية» ه «التغيير في ظل االس
السياسية التي دعا إليها محمد السادس، والتي 

ــي الواقع،  ــن األمل في اإلصالح. ف ــدت الكثير م ول
ــات كبيرة من  ا، اعتقدت فئ ــح ملكً ــرد أن أصب مبج
ــكل ملحوظ عن  ــينأى بش ــكان املغرب أنه س س

حكم احلسن الثاني االستبدادي.
ــباب امللك اجلديد، وانفتاحه على اجملتمع  بدا أن ش
ــكان املهمشني، مبشرًا  املدني وتعاطفه مع الس
ــي ذلك الوقت،  ــتقبل دميقراطي للمملكة. ف مبس
ــى التغيير  ــني يراهنون عل ــد من املراقب كان العدي
ــاء الطابع  ــؤدي إلى إضف ــى» الذي قد ي ــن األعل «م

الدميقراطي على النظام.
٣. الثروة امللكية

مبجرد أن صعد إلى العرش، كشف محمد السادس 
ــه كرجل أعمال محنك. وفي وقت مبكر  عن نفس

ــمال  ــة أومنيوم ش ــة مجموع ــاد هيكل ا، أع ــدً ج
أفريقيا (أونا)، وعني إدريس جطو، الرئيس التنفيذي 
ــيجير القابضة – وهي شركة  السابق لشركة س

ا لها. ا جديدً مملوكة للعائلة امللكية – رئيسً
ــوزراء،  ــا لل ــني، أصبح جطو رئيسً ــد ذلك بعام بع
ــوات  ــتراكي للق ــاد االش ــزب االحت ــب ح ــا أغض م
ــريعية  ــاز في االنتخابات التش ــعبية، الذي ف الش
ــركة أونا  ــي عام ٢٠١٠، اندمجت ش ــام ٢٠٠٢. وف ع
ــتثمار، والتي تسيطر  ــركة الوطنية لالس مع الش
ــيجير على أغلبيتها، وأصبحت الالعب  شركة س
ــة، والذي يطلق  ــي في اململك ــادي الرئيس االقتص

عليه اآلن «املدى».
ا جمللة فوربس، تقدر ثروة محمد السادس بـ٥٫٧  وفقً
مليار دوالر. في الوقت ذاته، يزداد عدد السكان فقرًا. 
ــأن «منوذجنا  ــه في خطاب له ب اعترف امللك نفس
ا.. نحتاج بشكل  التنموي غير كافٍ وأصبح منهكً

عاجل إلى منوذج تنمية جديد».
٤. ترسيخ املؤسسات األمنية والقضائية

ــد  ــي اعتم ــن الثان ــام احلس ــر أن نظ ــرى التقري ي
ــف املعارضني  ــي لتخوي ــي وحش ــى جهاز أمن عل
ــه قد أظهر  ــكاتهم. صحيح أن ــيني وإس السياس
استعداده للنأي بنفسه عن تراث والده القمعي – 
بعد توليه العرش – بتأكيده على «حماية احلريات 
ــم يأخذ في  ــوق». بيدَ أن هذا ل ــاظ على احلق واحلف
االعتبار عناد املؤسسة األمنية، التي سيستأنف 

مسؤولوها قريبًا ممارساتهم املستبدة القدمية.
ــد هجمات الدار  ــهد التقرير مبا حدث بع ويستش
ــث اعتقلت  ــام ٢٠٠٣، حي ــاء املميتة في ع البيض
ــخاص بحجة مكافحة  ا آالف األش الدولة اعتباطً
ــجب االحتاد الدولي  ــاب، وفي العام التالي، ش اإلره
ــة حلقوق  ــاكات الصارخ ــان «االنته ــوق اإلنس حلق

اإلنسان في املغرب».
ــادس  ــي، كان نظام محمد الس ــد الربيع العرب بع
ــعبية. قام  ــد االحتجاجات الش ــى حتيي ــدف إل يه
ــي  ــد اللطيف احلموش ــري عب ــس اجلهاز الس رئي
ــة احتجاجات  ــي حلرك ــع الوحش ــم القم بتنظي
احلراك، التي بدأت في الريف بعد وفاة بائع سمك.

ــدأ «الفصل بني  ــن مب ا ع ــدً ــر: بعي ــع التقري ويتاب
ــى النظام  ا عل ــك أيضً ــيطر املل ــلطات»، يس الس
ــدل ورئيس اجمللس  ــث يعني وزير الع القضائي؛ حي
ــام ٢٠١٧. وفي  ــئ في ع األعلى للقضاء، الذي أنش
احملاكمات اجلائرة لنشطاء احلراك، من بني مشكالت 

أخرى، لم حتترم احملاكم حقوق املتهمني.
٥. تسخير الدين

ــول، وهو ما  ــل الرس ــدم امللك باعتباره من نس يُق
ا إلهيًا» يتجسد في قسم الوالء، وهو  مينحه «حقً
ــاه، الذين من  ــلطان برعاي عقد أخالقي يربط الس

املفترض أن يطيعوه مقابل حمايته وبركاته.
ــدار البيضاء عام  ــهير: «بعد هجمات ال ويتابع ش
ــالح اجملال الديني،  ــادس إص ٢٠٠٣، بدأ محمد الس
ــدف «محاربة التعصب والتطرف». وزاد هذا من  به
قدرته على حتييد اإلسالميني، وخاصة السلفيني. 
ــادرات العلمنة امللك من  كن مب في الوقت ذاته، متُ
أن يستبدل بدوره كزعيم روحي دور زعيم سياسي 

يتمتع بسلطات كاملة».
وغالبًا ما يرتبط البعد الديني للملكية بعمليات 
ــروح امللك  ــد األخالقي ل ــرز البع ــة التي تب الدعاي
ــد نظم محمد  ــة والنبيلة. وق ــة واخليري املتعاطف
السادس، املعروف باسم «ملك الفقراء»، فعاليات 
ــمي» مع  ــكل غير رس ــث يتفاعل «بش ــة حي عام

شعبه.
ــادرة الوطنية  ــك املب ــق املل ــام ٢٠٠٥، أطل ــي ع وف

ــتويات  ــني مس ــدف حتس ــرية، به ــة البش للتنمي
ــي هو  ــع، كان هدفها الرئيس ــة. في الواق املعيش
ــاالت الرعاية  ــي مج ــالميني ف ــس مع اإلس التناف
ــوم، حتتل  ــة. والي ــات اخليري ــة واجلمعي االجتماعي
اململكة املرتبة ١٢٣ في التنمية البشرية، من بني 

١٨٩ دولة.
٦. الهوية الوطنية

ــك املغرب رمزًا للوحدة الوطنية املغربية  يُعتبر مل
ــة. ففي عام  ــة اإلقليمي ــالمة اململك وحاميًا لس
ــترضاء  ــق جلنة اإلنصاف واملصاحلة الس ٢٠٠٤ أطل
ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان املغاربة في عهد 
احلسن الثاني، لكنها واجهت انتقادات لفشلها 
ــن جرائمها ضد  ــؤولية الدولة ع في التصدي ملس

املعارضني للنظام.
ــير انتفاضات احلراك عام ٢٠١٧ في احلسيمة  وتش
ــي املغرب.  ــة الهوية الوطنية ف ــتمرار أزم إلى اس
ــية  ــعبية بوحش حيث قمعت االحتجاجات الش

واحتجز قادتها.
ــرعان ما حاولت حماية  وبعد أن اهتزت امللكية، س
ــاوزات  ــم «التج ــجب ووص ــن خالل ش ــها م نفس
ــة  محاول ــي  ف ــف،  الري ــطاء  لنش ــة»  االنفصالي
ا للوحدة  ــكلون تهديدً لتصويرهم باعتبارهم يش

الوطنية، بحسب شهير.
ــادس  الس ــد  محم ــتجاب  اس  ،٢٠١١ ــام  ع ــي  ف
ــتباقية،  ــع العربي بطريقة اس الحتجاجات الربي
حيث قدم مراجعة «ملكية» للدستور، لم تقترب 
ــة، وإن قدمت بعض  ــك الكامل ــلطات املل ــن س م
ــد قلل النظام  ــازالت التي ال ميكن إنكارها. وق التن
ــي جهوده  ــرب األهلية ف ــر الفوضى واحل ــن خط م

لوقف حركة ٢٠ فبراير.
ــف نهاية  ــراك في الري ــهد احل ــام ٢٠١٧ ش وفي ع
ا مثل العديد  ــتثناء املغربي». متامً ــطورة «االس أس
ــيعود النظام  ــتبدادية، س من الدول العربية االس
قريبًا إلى عنف الشرطة والقمع القضائي لترويض 
نشطاء الريف وردع االحتجاجات احملتملة األخرى.

٧. حتييد األحزاب السياسية
ا ما نظرت إلى األحزاب  ــهير أن امللكية دائمً يرى ش
ــية على أنها تشكل خطرًا على النظام،  السياس
ــب  ــب بالنخ ــتراتيجية للتالع ــا اس ــاك أيضً وهن

السياسية .
ــالمي حاليا من  متكن حزب العدالة والتنمية اإلس
ــه، واحلزب الوحيد  ا ال غنى عن ــه حليفً جعل نفس
ــام امللكي على  ــاعدة النظ ــا يكفي ملس القوي مب
ــزق البالد.  ــات واألزمات التي مت ــة االحتجاج مقاوم
ــى أن القصر ميكن أن  ــن ال ينبغي ألحد أن ينس لك
يقرر إعادة بناء العالقات مع األعداء السابقني في 
ــتراكي  ــت، كما حدث مع أعضاء االحتاد االش أي وق

للقوات الشعبية.
ــيطرة على احلياة السياسية  وللحفاظ على الس
ــط التحالفات  ــك أن ينش ــالد، ميكن للمل ــي الب ف
القدمية من أجل إضعاف التحالفات احلديثة. على 
ــوش كرئيس جديد  ــبيل املثال، اختير عزيز أخن س
ــار جمودًا  ــرار؛ ما أث ــي لألح ــزب التجمع الوطن حل
ــي بإقالة  ــريع القرار امللك ــى تس ــيًا أدى إل سياس

ــابق، «املثير للشغب»، عبد اإلله  رئيس الوزراء الس
بن كيران.

ــة  الفكري ــة  النخب ــار  اختي ــي  ف ــاركة  املش  .٨
واإلعالمية

ــى اختيار  ا إل ــعت دائمً ــد س ــة ق ــت امللكي إذا كان
ــادس  ــية، فقد أحاط محمد الس النخب السياس
نفسه بفيلق من املوالني من األوساط السياسية 

والفكرية والناشطة.
ــى حد ما.  ــيًا إل ــح أن النظام انفتح سياس صحي
ومع ذلك ما تزال حرية التعبير مفقودة، خاصة في 

ــيطر النظام أو رجال  ــال الصحافة، حيث يس مج
األعمال املقربون من امللك على وسائل اإلعالم إلى 

حد كبير.
ــة، اخملبأة وراء  ــر أن الدعاية اإلعالمي وأوضح التقري
ــمية املضللة «الصحافة املستقلة»، غالبا  التس
ا  ــردد أبدً ــي ال تت ــلطات، الت ــى بدعم الس ــا حتظ م
ــة املوالية، من خالل  ــأة أجهزة الصحاف في مكاف
ــوال اإلعالنات. على  ــات العامة املربحة أو أم اإلعان
ــض من ذلك فإن النظام ال يرحم الصحفيني  النقي

الناقدين.
ــني  األكادميي ــض  بع ــد  يج ال  ــر:  التقري ــع  ويتاب
ــر احلكومية  ــاء املنظمات غي والصحافيني وأعض
ــكلة في الدفاع عن مواقف النظام وقراراته؛  مش
ــني اآلراء  ــاحة النقاش ب ــن مس ا م ــدً ــا يقلل ج م

املتناقضة، وهو أمر ضروري للحياة الدميقراطية.
٩. البراجماتية الدبلوماسية

وجه محمد السادس سياسة بالده اخلارجية نحو 
ــية  ــارة األفريقية، ومهد الطريق لعودة سياس الق
ــاب دام ثالثة عقود،  ــى االحتاد األفريقي. وبعد غي إل
عاد النظام بالفعل إلى االحتاد في عام ٢٠١٧، وكان 
ــة املغرب الفوضوية  ــني سياس هدفه جزئيًا حتس

بشأن الصحراء الغربية.
ا لدبلوماسية  على الصعيد الدولي، روج امللك دائمً

ــة براجماتية. وعلى الرغم من أن  تقوم على تعددي
ــا،  ــص لتحالفه مع فرنس ــادس مخل محمد الس
ــاعدة قوى عاملية أخرى، من روسيا  فقد طلب مس

إلى الصني.
: «أكد ملك املغرب على وضعه  ويتابع شهير قائالً
ــيطرة على القيادة  «كأمير للمؤمنني»، بهدف الس
ــتراتيجية تتوافق مع السياسة  الدينية؛ وهي اس
ــواء صعود  ــى احت ــعى إل ــي تس ــة، والت األمريكي
ــط. وقطع  ــرق األوس ــيعي في الش ــالم الش اإلس
ــية مع إيران،  ــرب بالفعل العالقات الدبلوماس املغ
ــأن (صفقة  وكان للبالد متثيل في مؤمتر املنامة بش

القرن) حول الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني».
ــدث  يتح ــي  الثان ــن  احلس كان   ١٩٨٦ ــام  ع ــي  ف
ــي ال تقدر  ــية الت ــرص السياس ــن الف ــل ع بالفع
ــرائيل والدول  بثمن «للتطبيع االقتصادي» بني إس
ش «صفقة  العربية. وبعد أكثر من ثالثة عقود تُنعِ
ــالم في  ــرة ذاتها: أن الس ــا الفك ــرن» تدريجيً الق
ــة  ــة اقتصادي ــيتطلب تنمي ــط س ــرق األوس الش
ــس قناعات  ــفة التي تعك ــة. وهي الفلس إقليمي

محمد السادس.
١٠. العائلة.. ملجأ امللك النهائي

ــام اجلمهور، فإنه  ــادس أم كلما ظهر محمد الس
ــا بعائلته،  ا وثيقً ــط ارتباطً ــدم صورة مللكٍ يرتب يق
ــرة لال  ــن من األمي ــر املعل ــد طالقه غي ــة بع خاص

سلمى.
ــني: إن عالقاته  ــاعديه املقرب ــض مس ــول بع يق
ــة خاصة لديه.  ــه وبناتهن حتظى بأهمي بأخوات
ــلوان  ــب له الراحة والس ــت عائلته جتل وإذا كان
ــن اضطرابات  ــان، على الرغم م ــعور باألم والش
ــد امللك  ــل أن يج ــن احملتم ــي، فم ــالط امللك الب

شغفه املهني احلقيقي في عالم األعمال.
ــاد  ــى إيج ــادرًا عل ــا ق ــد كان دائمً ــر جي كمدي
ــتثمارات املالية الصحيحة واملربحة، على  االس
ــالت كانت حتيط بها  ــم من أن بعض املعام الرغ
ــكوك. لكنه جنح في بناء ثروته، حتى أثناء  الش
األزمات االقتصادية العاملية. ومع ذلك، فإن ذلك 
ــة واقتصادية  ــة اجتماعي ــم إلى تنمي لم يترج
ــتكمال عملية  ــاعد في اس ــرب، ولم يس للمغ

االنتقال الدميقراطي، حسبما أكد املقال.
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ــون  ج ــة  إقال ــأن  ب ــة  اجملل ــت  ونوَّه
ــاعات مما  ــل س ــاءت قبي ــون ج بولت
ــون مؤمترًا  ــرض أن يك ــن املفت كان م
بولتون،  ــم  ا يض ــتركً ــا مش صحفيً
ــك بومبيو، ووزير  ــر اخلارجية ماي ووزي
اخلزانة ستيفن منوشني، إلعالن فرع 
تنظيم القاعدة في سوريا «منظمةً 

.« إرهابيةً
ــن الباحث في مركز  ــت اجمللة ع ونقل
ــد نيكوالس  ــي اجلدي ــن األمريك األم
هيراس – الذي يتعامل بشكل متكرر 
ــن  ــني الذي ــؤولني األمريكي ــع املس م
ــة مكافحة  ــى سياس ــون عل يعمل
ــوع  موض «إن  ــه:  قول  – ــاب  اإلره
ــه ال عالقة  ــة اإلرهاب نفس مكافح
له بإقالة بولتون، فالواليات املتحدة 

تفكر في هذه اخلطوة منذ فترة».
عالقات متوترة

ئِال – خالل املؤمتر الصحفي  وعندما سُ
– عن إقالة بولتون، ابتسم املسؤوالن 
ــال بومبيو:  ــي اإلدارة األمريكية. وق ف
«يحق للرئيس اختيار املوظفني الذين 
ا في فعله ذلك».  يريدهم. وكان محقً
ــني: «كانت وجهة  فيما أضاف منوش
ــة نظر  ــب ووجه ــس ترام ــر الرئي نظ
ــأن حرب العراق  ــفير بولتون بش الس

ــا». لقد كان بولتون  مختلفتني متامً
يرتبط بكال املسؤولني بعالقة عمل 
ــه منصب  ــالل فترة تولي ــرة خ متوت
مستشار األمن القومي التي دامت 

١٧ شهرًا.
ــر بني الرئيس ترامب  «وقد بلغ التوت
ه؛ ما  ــدّ ــرًا أشُ ــون مؤخ ــون بولت وج
ــول عملية  ــدال ح ــى ج ــى إل أفض
ــتان. ويفضل  ــالم في أفغانس الس

ــالد منذ  ــن الب ــحاب م ــب االنس ترام
ــارك اإلدارة بالفعل في  سنوات، وتش
ــان منذ  ــة طالب ــع حرك ــات م محادث
ــن اجتماع  ــهور. وتراجع ترامب ع ش
ا له مع قادة طالبان في  كان مُخططً
ــي كامب ديفيد  ــي ف املنتجع الرئاس
ــبوع املاضي»،  في عطلة نهاية األس

ا جمللة «ناشيونال إنترست». وفقً
ــن الذي  ــد داني سجورس ــال الرائ وق
ــي  ــي ف ــش األمريك ــي اجلي ــدم ف خ

ــتان: «من  ــراق وأفغانس ــن الع كلٍ م
ــاري  ب مستش ــر لالهتمام تعقُّ املثي
ــاك  ــت هن ــد كان ــن. لق ــب لألم ترام
ــن اجلنراالت، وهم  مجموعة ثالثية م
«الراشدون» الذين لم يكونوا كذلك، 
ــحاب  ــوا على االنس ــن اعترض والذي
ــتان، لكنهم فعلوا ذلك  من أفغانس
ــالم، ألنهم  ــائل اإلع ــن وس ــم م بدع
َثِّل اجملموعة  ــؤولون. ومتُ راشدون ومس
الثانية من مستشاري األمن القومي 
ــدِّدي أفكار احملافظني اجلدد، نحن  مج
ــون وبومبيو، وهما  ــن بولت نتحدث ع

ــحاب، ألنهما  ــان فكرة االنس يعارض
ــيء  ش أي  ــا  أيديولوجيً ــان  يعارض
ــحاب األمريكي أو  يتحدث عن االنس

عدم التدخل».
ــغل  ــد بريت ماكغورك الذي ش وانتق
ــي اخلاص  ــوث الرئاس ــب املبع منص
داعش  لتنظيم  ــض  املناه للتحالف 

ــب والرئيس  ــت حكم كلٍ من ترام حت
ــة  «العملي ــا،  أوبام ــاراك  ب ــابق  الس
ــي  مجموعت ــن  م ــكلٍ  ل ــة»  اخملزي
مستشاري األمن القومي في عهدي 
ــالل حدث في  ــالً – خ ــني، قائ الرئيس
ــي – بعد  ــز األمريك ــد بروكينج معه
ــاعات من إقالة بولتون: «لم  ثالث س
ــن هناك في الواقع أي عملية أمن  تك

قومي لها عالقة بالرئيس».
ــن أن  وال يعتقد الرائد داني سجورس
ــحاب من أفغانستان قد  فرص االنس
ا، نظرًا للطبيعة املتقلِّبة  نفدت حقً
ــب، وعدم وجود بولتون  للرئيس ترام
ــق، حيث قال،  ــا في هذه الطري عائقً
ــد أن ترامب تلقى  ــة: «أعتق للمجل
ــاريه  ــن مستش ــيئة م ــات س خدم
ــي منذ البداية. وأعتقد  لألمن القوم
ــهم،  ــل من حدس ــه أفض أن حدس
حتى لو كان شخصيةً سخيفةً في 

مسائل أخرى».

طفرة دبلوماسية
ــت»  ــيونال إنترس ورأت مجلة «ناش
ــو أحد صقور  ــل بولتون – وه أن رحي
ــوال حياته  ــة اخلارجية ط السياس
ــل أحادي اجلانب  ــد داعمي العم وأح
– يفتح اجملال أمام احتماالت حتقيق 
ــية في العديد من  طفرات دبلوماس

املناطق.
ــب الرئيس  ــي نائ ــا بارس ــال تريت وق
ــي  كوينس ــة  ملؤسس ــذي  التنفي

ــل بولتون  ــا يُعد رحي ــاث: «رمب لألبح
ــة أن ترامب يرغب  ــا حلقيق انعكاسً
في متابعة الدبلوماسية في مناطق 
ــة  للغاي ــق  املره ــن  م ــه  وأن ــة،  قليل
ــه قائد  ــون لدي ــه أن يك ــبة ل بالنس
ــك بأن  ــني، وذل ــى املوظف ــرِّب عل خَ مُ
ــي عش الدجاج.  يكون لديه ثعلب ف
ــى عدم  ــل بولتون إل ــار رحي ــد أش لق

إخالصه لترامب».
ــرك انهيار  ــي: «لقد ت ــاف بارس وأض
محادثات أفغانستان ترامب مع عدد 
ــية  الدبلوماس قليل من االنتصارات 
ت  ــدَ قِ ــد فُ ــق: لق ــي األف ــة ف احملتمل
ت  دَ قِ ــر، وفُ ــتان إلى حد كبي أفغانس
ــرائيل / فلسطني بشكل واضح،  إس
ــمالية، كما  ــا الش ــد كوري ــن تُفق ول
ــد تكون إيران هي  لن تُفقد الصني. ق
وِّب أنظاره عليها.  ــي يُصَ الوحيدة الت

ولهذا، يحتاج إلى إقالة بولتون».
ــالل املؤمتر  ــو مجددًا – خ وأكد بومبي
الصحفي للبيت األبيض – أن ترامب 
ــس  ــاء الرئي ــا للق ــيكون منفتحً س

اإليراني حسن روحاني.
ــتاين الصحفي  ــال كني سيلفرش وق
السابق في مجلة «هاربرز» األمريكية: 

ــة اإلدارة  ــون، فإن محاول ــدون بولت «ب
ــلة بالفعل إلزاحة  األمريكية الفاش
حكومة الرئيس نيكوالس مادورو في 
، إذ تؤثر  ــاالً ــال تصبح أقل احتم فنزوي
ــة الداعية إلى  ــى اجملموع ــه عل إقالت
ــام. لقد كان أبرز املؤيدين  تغيير النظ
ــر النظام في  ــي إدارة ترامب لتغيي ف

ــك. لقد كان  ــفِ ذل ــال. ولم يخ فنزوي
ــخصية في اإلدارة  بالتأكيد أقوى ش
تنادي بتغيير النظام. لذلك، ميكن أن 

ف إقالته فقط هذ القضية». عِ تُضْ
وأضاف سيلفرشتاين: «إذا كان ترامب 
ــن يختار  ــن بولتون، فل ــد تخلّص م ق
ا آخر من احملافظني اجلدد، وال  ــخصً ش
ــد أحد ذلك. لذلك، فيما يتعلق  يعتق
ــك إلى  ــؤدي ذل ــب أن ي ــال، يج بفنزوي

تقليل فرصة تغيير النظام».
ــي  ف ــر  األكب ــر  التغيي ــي  يأت ــا  «ورمب
ــا  كوري ــع  م ــة  اخلارجي ــة  السياس

ــة  مجل ــب  بحس ــمالية»،  الش
«ناشيونال إنترست».

ــز الباحث  ــدم دانييل ديفي ــال املق وق
الكبير في مركز «ديفينس بريوريتيز» 
(أولويات الدفاع) األمريكي: «كل شيء 
ــمالية)  ــن اآلن. إنهم (كوريا الش ممك
ــد التفاهم معنا، ألن  يريدون بالتأكي
العقوبات املفروضة عليهم قاسية. 
نهم  ــاك أي فرصة متكِّ ــت هن وإذا كان
ــددًا في طريق  ا مج ــن التحرك قدمً م
املفاوضات، فسوف يستغلونها. لقد 
شعروا وكأنهم تعرضوا للخيانة في 
ــير في  ــور كانت تس ــوي، ألن األم هان
ــاه إيجابي للغاية بثبات ألكثر من  اجت
ــعرت  ــك اللحظة. وش ــام حتى تل ع
ــون كان  ــأن بولت ــمالية ب ــا الش كوري
السبب الرئيس وراء عرقلة احملادثات» 
(تشير التقارير إلى أن جون بولتون هو 
املسؤول عن انهيار القمة بني ترامب 
ــمالية كيم جونغ  ورئيس كوريا الش
ــباط)  ــي فبراير (ش ــي هانوي ف أون ف
املاضي، بعد أن أوصى بقائمة مطالب 

متشددة رفضها كيم).

خليفة بولتون
رِح اسم ستيفن بيغن املبعوث 

لقد طُ

ــمالية  الش لكوريا  اخلاص  األمريكي 
ــحني احملتملني خلالفة  ــني املرش من ب
ــن أن املقدم  ــى الرغم م ــون، عل بولت
ــدوث ذلك،  ــل ديفيز ال يرجح ح دانيي
ــبة له  إذ قال: «اجلائزة الكبرى بالنس
ــي منصب  ــن) هي تول ــتيفن بيغ (س
نائب وزير اخلارجية، وهو ما علمتُ أنه 

ا. أعتقد  يُجرى النظر فيه بجدية أيضً
ــيكون أفضل في منصب  أن بيغن س
ــخصية  ــب الوزير… ال أعتقد أن ش نائ
ــع  م ــجم  ستنس ــة  احلكيم ــن  بيغ
ــرَّح الرئيس دونالد ترامب  ترامب».وص
بأنه سيُجرى اختيار مستشار جديد 
لألمن القومي واإلعالن عنه األسبوع 
ــارك بيري  ــدث الكاتب م ــل. وحت املقب
ــة  ــني خلالف ــحني احملتمل ــول املرش ح
بولتون، حيث قال، للمجلة: «الرهان 
ــد فليتز، لكن  ــو فري ــع ه األول بالطب
ــغل فليتز  ــد ش ــك». لق ــد ذل ال أعتق
ــة األركان في  ــس هيئ ــب رئي منص
ــس األمن القومي خالل العام  مجل
ــون بولتون،  ــة ج املاضي حتت رئاس
ــه. ومن  ــرب املقربني إلي ــر أق ويُعتب
ــار فليتز ليحل  ــح اختي غير املرج
ــه. وأثنى بيري للغاية  ه جِّ وَ محل مُ
ــخص  على دوغالس ماغريغور الش
ل لقناة «فوكس نيوز» الذي  املفضّ
ا بقوة لهذا املنصب،  ــابقً ح س رُشِّ
ــد أن ماغريغور  ــال: «أعتق حيث ق
ــذه املهمة. لقد  ا له ــيكون رائعً س
ــو  ــروب، وه ــذه احل ــن ه ــا م أخرجن
ا. لقد خدم في  ــش جيدً يفهم اجلي
اجليش، وخدم في ساحة القتال، 
وهو األمر الذي ال ميكنك بالتأكيد 
ــون بولتون. ومع ذلك،  قوله عن ج
فإن أي شخص يوصي مباغريغور، 
ــذه هي الطريقة  يقضي عليه. ه

التي تتبعها هذه اإلدارة».
ــير إلى اجلنرال جاك كني أحد  شِ

وقد أُ
ــنطن  ــي واش ــية ف ــز األساس الركائ
ــة، على أنه خليفة محتمل  العاصم
لبولتون، على الرغم من أن مارك بيري 
ــيلعب دور صانع  ــني س ــد أن ك يعتق
ــخص الذي  امللوك، حيث قال: «الش
ــب  ــق االعتراض هنا – حس ميتلك ح
ــرًا ألن  ــني، نظ ــو جاك ك ــي – ه فهم
ترامب يتباحث معه بانتظام». وتابع 
ــروط املطلوبة في  ــن الش ــري: «م بي
ــجام  ــة بولتون أن يعمل بانس خليف
ــر اخلارجية. لقد قضى بومبيو  مع وزي
ــه اليومية في  ــرًا من حيات جزءًا كبي
ــون. إنها  ــة التخلص من بولت محاول
ــتغرق الكثير من الوقت،  مسألة تس
ــتقرار في  ــر من االس ــبِّب الكثي وتس
ــي. ال نحتاج  ــة األمن القوم مؤسس
إلى تكرار ذلك. وأعتقد أن أي شخص 
ــاره، يتعني عليه التعاون  يُجرى اختي
ــع بومبيو، وفي بعض احلاالت يذعن  م
ــخصية  له، حيث يتمتع بومبيو بش

قوية للغاية في هذه اإلدارة».
ــة التلجراف  ــرت وكال ــك نش الى ذل
رون  ــب  للكات ــرا  تقري ــة  اليهودي

ــي  ف ــا  مكتبه ــر  مدي ــس،  كامبي
ــتهله باحلديث عن  ــنطن، اس واش
تطور األوضاع في إسرائيل، مشيرًا 
ــد من  ــبوع واح ــل أس ــى أنه قب إل
ــى صناديق  إل ــرائيليني  توجه اإلس
ــي  ــم ف ــإلدالء بأصواته ــراع ل االقت
ــم  لبلده ــة  الثاني ــات  االنتخاب
ــوزراء  ــر رئيس ال ــام، ظه ــذا الع ه
ــر على  ــي بث مباش ــرائيلي ف اإلس
ــه في  ــود بأن ــا الوع ــاز قاطعً التلف
حالة إعادة انتخابه، سيكون على 
ــتعداد لضم مناطق حساسة  اس
ــة بـ«أقصى قدر  من الضفة الغربي
ــع الرئيس دونالد  ــيق» م من التنس
ترامب. واستشهد نتنياهو بعبارة 
ــا:  ــول فيه ــي يق ــس األمريك للرئي
ــي صداقتنا». ــا ثقة كبيرة ف «لدين

وبعد مرور دقائق بالضبط، أسقط 
ــر بإعالنه  ــة على تويت ترامب قنبل
مطالبة أحد أقرب حلفاء إسرائيل 
ــد املؤيدين  ــي البيت األبيض، وأح ف
الرئيسيني داخل اإلدارة للسياسة 
ــتقالة:  ــددة ضد إيران، باالس املتش
مستشار األمن القومي جون بولتون.

ــد تعبير  ــك، على ح ــن ذل ــوأ م واألس
ــال إنه تخلص  ــب ق ــر، أن ترام التقري
من بولتون لوجود «خالفات شديدة» 
بينهما بشأن السياسة. بل إن ما زاد 
األمر سوءًا، هو ما أكده وزير خارجية 

ــتعداد  ترامب من أن الرئيس على اس
للقاء رئيس إيران دون شروط مسبقة.

ويبدو أن أفغانستان هي أقرب مصادر 
ــب، حيث  ــون وترام ــني بولت اخلالف ب
تفيد التقارير بأن بولتون كان يحاول 
ــالم مع  منع ترامب من إبرام اتفاق س
ــأن ضغطه  ــان. ويقال ب ــة طالب حرك
ــون) كان وراء إلغاء اجتماع هذا  (بولت
ــد لإلعالن  ــبوع في كامب ديفي األس

عن االتفاق.
ــرب إلى  ــرى أق ــرات أخ ــة توت إال أن ثم
ــدر  تص ــث  حي ــرائيل،  إس ــح  مصال

ــة الرامية  ــود األمريكي ــون اجله بولت
إلى عزل إيران، كما ضغط من أجل 
ــقاط إيران  ــى إس ــكري عل ردٍ عس
لطائرة بدون طيار في الصيف؛ وهو 
هجوم أقره ترامب ثم أنكره بصورة 
ــي،  ــهر املاض ــي الش ــة. وف مفاجئ
ــعى  أفادت التقارير بأن نتنياهو س
ــأن  للتدخل عقب ظهور تقارير بش
ــب وجواد  ــل بني ترام ــاء احملتم اللق
ــي،  ــة اإليران ــر اخلارجي ــف، وزي ظري
ــي  ــئ ف ــور مفاج ــام بظه ــذي ق ال
اجتماع مجموعة السبعة الكبار 
ــا. وخالل حديثه  املنعقد في فرنس
ــي مت تنظيمه في  ــي مؤمتر صحف ف
ــأن  عجالة، لتبديد التخمينات بش
ــر اخلارجية  ــون، قال وزي ــة بولت إقال
ــة مايك بومبيو: إن ترامب  األمريكي
ــس  الرئي ــاء  اللتق ا  ــتعدً مس كان 
اإليراني حسن روحاني على هامش 

ــادم للجمعية العامة  االجتماع الق
ــو:  بومبي ــاف  وأض ــدة.  املتح ــاألمم  ب
ــس بوضوح،  ــن الرئي ــد، أعل «بالتأكي
ــتعداد للقاء دون شروط  وهو على اس
ــل اإليرانيون  ــبقة».ومع ذلك، هل مس
ــام الدين  ــون ودوّن حس ــل بولت لرحي
آشنا أحد مستشاري روحاني، تغريدة 

قال فيها «هذه عالمة حاسمة على 
فشل استراتيجية الضغط القصوى 

األمريكية» جتاه إيران.

مخاوف تراود إسرائيل
أوضح التقرير أن إسرائيل تخشى من 
ــب وروحاني على  ر اجتماع ترام تطوُّ
ــدت بني ترامب  ق ــرار القمم التي عُ غ
ــمالية كيم جوجن  ــم كوريا الش وزعي
أون، والتي أشاد فيها الرئيس بعالقته 
الوطيدة مع القائد املستبد حتى في 
ــمالية في  ــتمرار كوريا الش ظل اس

اختبار أسلحتها.
ــب  ــه، كت ــن رحيل ــاعات م ــل س وقب
ــر: «اآلن ونحن على  بولتون على تويت
ــاد اجلمعية  ــبوعني من انعق بُعد أس
ــم  ميكنك ــدة،  املتح ــاألمم  ب ــة  العام
التأكد من أن إيران تبذل جهودها في 

اخلداع».
ــذرت دانييل بليتكا،  ومن جانبها، ح
نائبة رئيس معهد أمريكان انتربرايز، 
حيث كان يعمل بولتون قبل سنوات 
ــي احلكومة،  ــه ف ــغل منصب ــن ش م
ــل بولتون  ــور أن رحي ــن تص حذرت م
ــارة إلى التغيير الراديكالي  مبثابة إش

في سياسة إسرائيل. 
ــاك قيادات  ــكا أن هن ــت بليت وأضاف
ــرائيل  ــم إس ــي اإلدارة تدع ــرى ف أخ
مثلها مثل بولتون، مبا فيهم بومبيو 
وجاريد كوشنر، أحد كبار مستشاري 
ــت بولتون: «ال  ــره. وأردف ترامب وصه
ــة  ــن أن بولتون هو مؤلف سياس أظ
إسرائيل».كما أبدى بومبيو مالحظة 
ــره الصحفي، قائالً ال  مماثلة في مؤمت
ــير رحيل  ــة في تفس ــي املبالغ ينبغ
ــاف: «ال ينبغي ألي قائد  بولتون. وأض

ــتوى العالم) أن يفترض أن  (على مس

رحيل أي شخص منا سيعني تغيير 
ــة [ترامب] اخلارجية». وأضاف  سياس
ــن قد يكون أحد مخاوف  التقرير: لك
ــو تعزيز  ا ه ــع نطاقً ــرائيل األوس إس
اجتاهات ترامب االنعزالية، فغالبًا ما 
كان يُنظر لبولتون على أنه يسعى من 
ا  ــش األمريكي موقفً أجل اتخاذ اجلي

ــد عارضه  ــة، وهو اجتاه ق ــر صرام أكث
ترامب. وعلى مدى عقود، قيّم القادة 
اإلسرائليون السياسة األمريكية من 
ــن: خصائص التحالف  خالل معياري
ــاعدة  الثنائي، مبا في ذلك تقدمي املس
املالية واملساعدات األخرى إلسرائيل، 
ــلطة  للس ــي  العامل ــقاط  واإلس
ــة التي هي مبنزلة أحد أقرب  األمريكي
للشق  فبالنسبة  احللفاء إلسرائيل. 
ا  ــديدً ــنًا ش ــر ترامب حتس األول، يعتب
ــاذه  ــك باتخ ــالفه؛ وذل ــة بأس مقارن
خطوات مثل نقل السفارة األمريكية 
ــيادة  بس ــراف  واالعت ــدس،  الق ــى  إل
ــوالن،  ــات اجل ــى مرتفع ــرائيل عل إس
وتشجيع الدول العربية السنة على 
التحالف مع اسرائيل حتى في غياب 
ــالم مع  التقدم نحو إبرام اتفاقية س
الفلسطينيني. أما الشق الثاني، فإن 
ــاوف. وقد  ــون تزيد من اخمل ــة بولت إقال
أوضحت بليتكا «هناك أشخاص في 
ــة للرئيس يعترضون  الدائرة الداخلي
ــة األمريكية».  ــادة العاملي ــى الري عل
ــل  ــخاص داخ ــاك أش ــت «هن وأضاف
ــدون أن اإلنفاق  ــت األبيض يعتق البي
ــا  ــة م ــات اخلارجي ــي واملعون الدفاع
ــا ينبغي أن  ــي إال أموال مهدرة وأنن ه
ــياء في  ــل هذه األش ــل مع مث نتعام

وطننا».

اليهود يودعون بولتون
اعترض بولتون على ترامب عبر تويتر 
ــب كل  ــتقالته. وص ــى اس ــر عل وأص
ــني، وزير  ــتيفن منوش من بومبيو وس
ــام غضبهما  ــة، ج ــة األمريكي اخلزان
ــني أن  ــى بولتون؛ حيث ذكر منوش عل
ــراق عام ٢٠٠٣  دعم بولتون حلرب الع
ــباب الرئيسية إلقالته-  هو أحد األس
ــا  ــن واضحً ــم يك ــر ل ــذا األم وكأن ه
ــارًا  ــون مستش ــح بولت ــا أصب عندم
ــام ٢٠١٨.ورد عمالء  ــن القومي ع لألم
ــة،  ــادات الالذع ــى االنتق ــون عل بولت
حيث نقلت قناة (سي إن بي سي) ما 
ــن بولتون» أنه  قاله «مصدر مقرب م
ــفير بولتون منصب  ــذ تولي الس «من
ــي على مدى  ــار األمن القوم مستش
ــر املاضية، لم  األشهر السبعة عش
ــيئة». ــة صفقات س ــاك أي ــن هن يك
جدير بالذكر، أن بولتون حظي بوداع 
حار من االئتالف اليهودي اجلمهوري، 
ــة  ــالف الذي احتضن رئاس وهو االئت

ــي. وكتب  ــام املاض ــي الع ــب ف ترام
ــر التنفيذي  ــات بروكس، املدي م
ــي  ف ــودي  اليه ــف  للتحال
ــى تويتر:  ــزب اجلمهوري، عل احل
الطويلة،  لصداقتكم  ــكرًا  «ش
ووضوحكم األخالقي، ودفاعكم 
املتحمس عن أمريكا وحلفائنا، 
خاصة إسرائيل». ولفت التقرير 
ــوا  كان ــني  الدميقراطي أن  ــى  إل
على  ــاض  لالنقض ــتعدين  مس
ــا كبيرًا في  ــهدت تقلبً إدارة ش
ــا العليا؛ فقد  صفوف مناصبه
ــن  ــار األم ــون مستش كان بولت
القومي الثالث لترامب في أقل 
من ثالثة أعوام. واختتم التقرير 
ــوفير،  بنقل ما كتبته هالي س
ــس  ــة للمجل ــرة التنفيذي املدي
الدميقراطي اليهودي األمريكي، 
ــوفير  على تويتر، حيث قالت س
ــن القومي  ــذا التقلب في األم «إن ه
-واحلكومة – غير مسبوق، وهو عالمة 
واضحة على قيادة ترامب الفاشلة، 
ــوفير أن  محليًا وعامليًا». وأضافت س
ا إلى تضارب  «هذا التقلب يشير أيضً
ــة  ــب اخلارجي ــة ترام ــر سياس وخط

الشاردة» .

/ القسم السياسي

هلل اإليرانيون لرحيل 
بولتون وقالوا ان هذه 
عالمة حاسمة على 
فشل اسرتاتيجية 
الضغط القصوى 
األمريكية تجاه إيران

رِح اسم ستيفن  طُ
بيغن اِّـبعوث األمريكي 
الخاص لكوريا الشمالية 
من بني اِّـرشحني 
اِّـحتملني لخالفة 
بولتون

كيف ستتغير سياسة ترامب الخارجية بعد إقالة بولتون .. وماذا يعني رحيله بالنسبة إلسرائيل؟
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ــابق جون بولتون. وكتب ترامب، في  ــفير الس ــاره الثالث لألمن القومي الس ــبوع املاضي، إقالة مستش أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، االس
تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: (أبلغت جون بولتون بأننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت األبيض. لقد اختلفت بشدة مع الكثير 

ــرعان ما أصدر جون بولتون روايةً لألحداث مختلفة عن  ــتقالته) وس من اقتراحاته، مثلي مثل آخرين في اإلدارة، وبالتالي طلبت منه تقدمي اس
رواية ترامب، إذ قال في تغريدة أخرى على «تويتر»: «قدمتُ استقالتي الليلة املاضية، وقال الرئيس ترامب: فلنتحدث في 
ا عن مغادرته املنصب. وحتت عنوان  األمر الحقا». وتواصل بولتون على الفور مع العديد من الصحفيني ملعارضة رواية إقالته عوضً
ــة ترامب اخلارجية؟»، سلَّطت مجلة «ناشيونال إنترست» األمريكية – في تقرير–  «هل تؤدي إقالة بولتون إلى تغييرات في سياس

رِّر مصير السياسة اخلارجية للواليات املتحدة. قَ الضوء على أن رحيل جون بولتون يبعث رسالة تذكير بأن ترامب هو مُ

منوشني
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ترامببولتن
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ــة قصصية  ــاك مجموع ــل هن اوال: ه
عراقية تناولت هموما عراقية خالصة 

وما عناوينها ومن كاتبها؟
ــة قصصية  ــل هناك مجموع ثانيا: ه
ــم العراقي وتناولت  خلت متاما من اله
هموما انسانية خالصة وما عناوينها 

ومن كتابها؟
ــا اجملاميع القصصية العراقية  ثالثا: م
ــمل  ــا الهموم لتش ــت به ــي تنوع الت

موضوعات عراقية وعربية وعاملية؟
ــرة  ــك املقب ــة مال ــة القصصي اجملموع
ــح الصادرة عن دار  للكاتب د. كرمي صب
ــى (٤٠) قصة  ــؤاد ٢٠١٩ احتوت عل الف
توزعت موضوعاتها على النحو اآلتي: 
ــات  ــت موضوع تناول ــة  (١٦) قص اوال: 
ــا ٤٠٪ غيبت  ــبة مقداره عربية وبنس
فيها االماكن واملسميات لكن الوقائع 
ــكل مؤكد عربيتها،  واحلوارات تدل بش

إنها نتاج بيئة عربية (مصرية، سورية، 
عراقية، لبنانية، أردنية، ال فرق).

ــت موضوعات  ــة تناول ــا: (١٦) قص ثاني
ــبة مقدارها ٤٠٪ غابت  انسانية وبنس
واالحداث  ــميات  واملس ــن  االماك فيها 
فكانت داللتها انسانية عامة (هندية، 
ــة، كويتية،  ــية، امريكية، عراقي فرنس

لبنانية.. ال فرق). 
ثالثا: (٨) قصص عراقية خالصة بواقع 
ــميات  ــت عليها االماكن واملس ٢٠٪ دل

واالحداث وهي:
١. قصة ابنة احلناء (عندما سألتني عن 
كراج السماوة، مضى اكثر من ساعتني 

على توجهها الى كراج العالوي).
٢. قصة غرور (انا القادم من شرق املدينة 

الى ريف غاف في حضن دجلة).
ــي  ــي تصغرن ــني (جارت ــة بطلت ٣. قص
ــاء على  ــا مس ــا، رأيته ــرين ربيع عش

شاشة فضائية عربية).
٤. قصة سرطان (حياة بؤس تقاسمتها 
ــنة من  احلروب البعثية طوال اربعني س

عمره وعمر العراق).
ــني الصورة الى البغاء  ٥. قصة عاهر (ب

ــي تقطنها في  ــقة الت ــادرة الش او مغ
وسط بغداد). 

٦. قصة عرضني (مؤسساته التجارية 
ــرت في اماكن مختلفة في  التي انتش

وسط بغداد).

٧. قصة دف باجملان (في نهاية آخر مقعد 
من مقاعد مقهى حسن عجمي). 

٨. قصة بائعة اخلبز (اطل الصبح البارد 
على بغداد).

ــل كان الكاتب د. كرمي صبح موفقا  ه
ــات مختلفة ملوضوعات  في تناول بيئ
ــة  االجاب ــون  تك ــي  ولك ــة؟  قصصي
ــد اوال من  ــة الب ــة وموضوعي صحيح
ــاؤالتنا آنفة الذكر  ــى تس االجابة عل
ــا ميكن عدها  ــم االتفاق على م ومن ث
ــتغاالت القصة القصير  ــر الش معايي
ــر مبوضوعنا  ــة قدر تقلق االم العراقي
ــب  ــارك للكات ــدا.. مب ــذا حتدي ــن ه ع
ــوة اخيرة للنقاد  ــه هذه، دع مجموعت
ــات الننا  ــذا موضوع ــة هك الى دراس
ــرد  نعتقد ان فيها خدمة كبيرة للس

العراقي عموما.

د.عالء حسني جاسم
املتخصصني  ــني  لالكادميي صدر 
ــتاذ املساعد  بالنقد االدبي االس
ــور  ــال والدكت ــادل كم ــل ع هدي
ــاب  ــداوي كت ــادي الهن ــوزي ه ف
ــوان: الرواية الالتينية   نقدي بعن
ــحر الواقع .. عجائبية اخليال  س
عن دار عشتار للنشر في بغداد. 
ــذا الكتاب من االصدارات  يعد ه
ــة  لدراس التي تتصدى  القليلة 
ــي  ف ــرد  الس ــيرة  مس ــل  وحتلي
القارة االمريكية الالتينية, وتبرز 
اهمية الكتاب في اعتماده على 
ــبانية حيث  مصادر باللغة االس
ــص  متخص ــني  املؤلف ــد  اح ان 
ــا.  وآدابه ــبانية  االس ــة  باللغ

ــن  جزأي ــن  م ــاب  الكت ــف  يتأل
ــار  االط االول  ــاول  يتن ــني  رئيس
ــي للرواية الالتينية منذ  التاريخ
ــر وتطورها  ــع عش القرن التاس

خالل القرن العشرين ثم ينتقل 
ــة في امريكا  الى الرواية احلديث
ــالً خاصاً  ــرد فص ــة ويف الالتيني
ــحرية  ــة الس ــة الواقعي ملدرس

ــي  ــتها  ف ــا وانعكاس وتأثيراته
ــال الروائية لكتاب امريكا  االعم
ــي من  ــزء الثان ــا اجل الالتينية.ام
ــات في النقد  الكتاب فهو دراس
ــي للعديد من الروايات  التطبيق
ــني  الروائي ــار  كب ــا  ــي كتبه الت
ــدي  اللين ــل  ايزابي ــني:  الالتيني
ــو  كويل ــو  وباول ــتورياس  واس
وكارولوس ليسكاشو وفارغاس 
يوسا ومارثيال سيرانو وكارلوس 
ــار  كورتاث ــو  وخولي ــس  فوينت
واكتافيوباث. وبورخس  وبوالنيو 

ــاً علمياً  ــد الكتاب منهج اعتم
ــم بدقة التحليل  واكادميياً اتس
ــلط  ليس ــي  املوضوع ــرح  والط
ــى  عل ــفة  الكاش ــواء  االض

ــاء  ــم ألدب ــردي امله ــز الس املنج
ــن فرضوا  ــارة الالتينية الذي الق
ــى  عل ــتحقاق  باس ــهم  انفس
ــهد االدبي العاملي  خارطة املش
ــزات املتميزة التي  بفضل املنج
ــالل العقود املاضية  حققوها خ
ــتحق العديد منهم جائزة  فأس
نوبل وجوائز ادبية عاملية اخرى.

ــد  نرى ان هذا الكتاب املهم يس
ــات  ــاً في الدراس ــاً واضح نقص
ــي تتناول  ــة الت ــة احلديث النقدي
املنجز السردي العاملي, السيما 
ــخصيات  ــن الش ــني م ان املؤلف
االكادميية املتخصصة واملعروفة 
ــي  والثقاف ــي  العلم ــا  بنتاجه
ــات  ــن املؤلف ــد م ــا العدي ولهم

ــة  والثقافي ــة  االدبي ــاث  واالبح
واالعمال الروائية املنشورة التي 
حققت جناحات كبيرة. يذكر ان 
ــاعد هديل عادل  ــتاذ املس االس
كمال هي استاذة االدب االسباني 
ــداد ولها العديد  في جامعة بغ
من الدراسات النقدية في االدب 
ــي الالتيني  ــباني واالمريك االس
ــبانية, اما  املكتوب باللغة االس
ــتاذ املساعد الدكتور فوزي  االس
ــخصية  هادي الهنداوي فهو ش
اكادميية معروفة وله العديد من 
النقد  في  ــة  املتخصص الكتب 
ــة  ــات اللغوي ــي والدراس الثقاف
واالدبية كان اخرها كتاب بعنوان 

هسيس اللغة في غابة االدب.
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هل ينبغي على القاص العراقي أن يفنى بهموم بلده فقط؟ وهل إن التنويع َّـ تناول موضوعات من بيئات مختلفة 
َّـ اِّـجاميع القصصية العراقية جاء بقصدية مسبقة أو هو مجرد صدفة ال غري؟ الباحث األكاديمي أو الناقد األدبي 
هل انتبه إُّـ هذه اِّـسألة فيبحث بعناية وعرب إحصائيات دقيقة وموثقة؟.. ليس لدينا ما يؤكد ذلك، وهنا البد من 

إثارة أسئلة محددة لتوضيح ما تقدم..

حسن اِّـوسوي
ــك العصا  ــوة على تل ــك بق أمس
ــه أينما ذهب،  ــي يحملها مع الت
ــرايني  ضغط عليها، انتفخت ش
ــن على  ــب العرق م ــه، تصب وجه

جبينه، ارجتفت يداه.. 
ــات كالصاعقة  نزلت تلك الكلم

على مسامعه.. 
_ أعلن عن افتتاح املزاد 

ــي الوكالة  ــريكه ف ــر إليه ش نظ
وتساءل مع نفسه 

_ كيف يتجرأ ويعلن عن افتتاح 

املزاد؟ 
هل جتاهل وجودي؟

ــي بإفتتاح  ــرم رغبت ــاذا لم يحت مل
ــوم، كان ينبغي  ــل كل ي ــزاد مث امل
عليه أن ال يقدم على تلك اخلطوة. 

سأجعله يدفع الثمن غاليا..
ــل  الرج ــك   ذل ــي  عل ــو  اب ــر  نظ
السبعيني والذي يعمل بالوكالة 

إلى الشيخ منبهرا قائال:
_ ماذا بك، لم كل هذا الغضب؟ 
ــمعه، لقد  ــي، ألم تس ــاذا ب _ م
ــاح املزاد، لقد جتاوز  اعلن عن افتت

بتصرفه هذا كل احلدود. 
ــريكك ،  _ وماذا في ذلك، إنه ش
إال يكفي انه قد رضي بأن تسمى 

الوكالة بإسمك
ــر انت  ــى أن تدي ــا عل ــق ايض وواف
ــريكك  ــيء ، إنه ش وحدك كل ش

وحاله من حالك.
وبحركة مضطربة ، نهض الشيخ 

من مكانه صائحا: 
ــمعه، إنه بإعالنه عن  _ ألم تس
ــو يتعمد جتاهل  ــاح املزاد فه افتت

وجودي. 
ــذا النحو،  ــره على ه - وملاذا تفس
ــل الذي لك،  ــريكك وله مث إنه ش
ــا وطماعا، إنه يعمل  ال تكن اناني

أكثر منك
 وأنت ماذا تفعل؟

 ال شيء وباألخير  تستكثر عليه 
افتتاح املزاد 

ازداد غضب الشيخ وصاح.
ــى جانبه ،  ــت دائما تقف إل _ أن
ملاذا تنسى دائما بأنني من وظفك  

للعمل في هذه الوكالة. 
ــة  الوظيف ــذه  به ــي  تعيرن ال   _
البائسة ، اني أقف دائما مع احلق 
وال أجامل أحد حتى وإن كنت من 
ــه يتحمل  ــي،  أال يكفي ان أقربائ
ــك ، أال يكفي انه قد  كل حماقات

ــني خصومك في  ــح بينك وب أصل
السوق. 

ــركك كل من  ــيت، لقد ت هل نس
شاركك في العمل.

اتعلم ملاذا يتركك اجلميع؟ 
ــيخ  ــال الش ــرة ق ــة منكس وبلغ

مستفسرا: 
- وملاذا 

- ألنك شخص ال يطاق.   
ــيخ من كالم  ابو علي  انزعج الش

وصاح في وجهه.. 
ــيئا، فأنا على  _ أنت ال تفهم ش
ــتعداد ألن أحرق الوكالة على  اس
ــريك  ــا   وال أرى هذا الش ــن فيه م

وهو  يعلن عن افتتاح املزاد.
ــيخ   خرج ابو علي من مكتب الش
وهو يهز بيده متعجبا مما سمعه 

من الشيخ  مرددا مع نفسه:
ــا لك من  ــت، ي ــك أن _ اهللا يحرق

دكتاتور متسلط!

بغداد / البينة الجديدة
ــة  الثقاف ــر  وزي ــدد  ج
الدكتور  واآلثار  ــياحة  والس
ــر احلمداني خالل  عبد األمي
ــكو  اليونس ملنظمة  زيارته 
ــية  ــي العاصمة الفرنس ف
ــوم االربعاء املاضي  باريس ي
٢٠١٩/٩/١١ وبرفقة محافظ 
ــد،  املرعي ــور  منص ــوى  نين
م احملرز  ــدّ ــد التق بهدف رص
ــاء  ــادرة «إحي ــار مب ــي إط ف
ــل»، بالتزامه في  روح املوص
وأكد  املوصل.  ــار  اعم إعادة 
ــى إن «هناك  ــي عل احلمدان
ة احتياجات كبيرة، ولكن  ثمّ
ــاعدة  ــن مبس ــوف نتمكّ س
الدولي  واجملتمع  اليونسكو 
ــدي لهذا التحدي  من التص
وسوف نعمل كفريق واحد 

ــت  وقال ــك».  ذل ــق  لتحقي
ــكو  ــام لليونس ــر الع املدي
ــا ملتزمون  اودري ازوالي «إنن
ــي هذا  ــداً بيد ف ــل ي بالعم
ــى  عل ــا  واتفقن  ، ــدد  الص
ــق وخطة  ــدول زمني دقي ج
ــيرة  ــل محكمة»، مش عم
ــروع إعادة  ــى مش ــك إل بذل
ــوّل من قبل دولة  أعمار املم
ــادة  ــة إلع العربي ــارات  اإلم
إعمار جامع النوري ومئذنته 

ــتني  كنيس ــب  جان ــى  إل
أخرتني، مشيرة إلى «أنّه من 
املتوقع إمتام عملية تدعيم 
ــر  ــة وتطهي ــى املتبقي البن
ــع واملئذنة من  ــع اجلام موق
ــابيع  األس ــالل  خ ــام  األلغ
ــمّ البدء بعملية  القادمة، ث
النصف  ــي  ف األعمار  إعادة 
ــام ٢٠٢٠، علما  ــن ع األول م
ــد  ــوري كان ق ــع الن أنّ جام
ــيمة  ــرار جس ــب بأض أصي

خالل احتالل تنظيم داعش 
«إننا  ــت:  وأضاف للمدينة». 
للصعوبات  ــاً  متام مدركون 
ــذه اجلهود  ــة على ه املترتب
ــا  وأهله ــل  املوص أنّ  إال 
ــه  نبذل ــا  م ــتحقون  يس
ألجلهم». واستذكرت رمزية 
ومكانة املدينة قائلة: «لقد 
ــل رمزاً للتنوع  كانت املوص
ــدالع  ان ــل  قب ــامح  والتس
ــي  الت ــم  القي وإنّ  ــزاع،  الن
م  تقدّ ــة  املدين بها  ــم  تتس
لبقية  ــه  ب ــذى  يُحت ــاالً  مث
ــة». بدوره قال  املدن العراقي
ــب  ــوى: «يج نين ــظ  محاف
ــني  ــكان احمللي ــة الس توعي
بشأن اآلثار امللموسة لهذا 
املشروع الذي ال ميثّل مجرّد 

حبر على ورق».

متابعة / البينة الجديدة
ــاء والكتاب في العراق، يوم  ــب اجمللس املركزي لالحتاد العام لالدب انتخ
ــاء املاضي، القاص حنون مجيد أمينا عاما لالحتاد خلفا للراحل  االربع
ــم اخلياط. وقال قيادي في االحتاد، ان االنتخابات جرت عصر يوم  ابراهي
االربعاء املاضي، وترشح فيها قياديان في االحتاد، حنون مجيد وشوقي 
ــمه, أن ”مجيد حصل  ــادي الذي فضل عدم ذكر اس ــرمي“. وذكر القي ك
ــوات، ليصبح االول أمينا  ــا حصل كرمي على ٥ اص ــى ٢٣ صوتا فيم عل

عاما لقيادة االحتاد“.

بعدما نفدَ مدادُ 
الفرح

من أقالمي 
عثرتُ على قطعةِ 

طباشير
قربَ جدرانِ األيام 

قبل فراري 
هرعتُ ألكتبَ باخلطِ 

العريض
أسئلتي احلزينة 
كأنني في نضالٍ 

سلبي
أيام احلياةِ القسرية ..

لِمَ العشقُ يقتلُ 
صاحبه بدمٍ يفور

ولِمَ الوالءُ يعشقُ 
الركضَ حد املوت..

هل كانت الركضةُ 
مسرعةً بعض 

الشيء
مستعجلة الوفاء ..
يا شهداءَ التلبية 

امتزجت دموعُ 
عاشوراء

بدموعِ الندم … ألننا 
لم نكن برفقتكم
يا شهداءَ النداء 

وفيتم … لقد نصرمت 
سيد الشهداء ..

ألول مرة في تأريخ 
العزاء 

أقرأ التهاني 
أي نوع من الشهادةِ 

كانت..
هنيئاً لكم… يا ليتنا 

كنا معكم 
فنموت موتاً سعيدا

@Ú◊aäë
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النقد هو الكشف عن االسرار املكنونة خلف املعاني والصور 
ــا (نابعا  ــد منهجا جمالي ــة موضوعية تعتم ــردات برؤي واملف
ــا  ــدس واملتفجر من العاطفة) على حد تعبير كروتش من احل
ــة النقدية  ــزات العملي ــكل احد مرتك ــي.. كونه يش االيطال
ــاليب الفنية  ــن االس ــال ع ــي.. فض ــا البنائ ــة بفعله الفاعل
ــتفزة  ــي بفقدها يفقد متيزه واثره وفاعليته املس املضافة الت
للفكر واحملركة له بتسائالته.. ان حاضر احلركة النقدية اليوم 
ــهد نشاطا واضحا من خالل الدراسات واملقاالت املعاجلة  يش
للوضع النقدي الذي هو نتاج الواقع وجمالياته.. ومن حصيلة 
ــد الثقافي الذي هو  ــيوع مصطلح النق القراءات النقدية ش
ــموليتها موضوعا  ــة بش ــن الثقاف ــري يتخذ م ــاط فك (نش
ــماتها..)  ــه وتفكيره..فيعبر عن مواقف ازاء تطورها وس لبحث
ــه ظاهرة ادبية رافقت ما  ــا جاء في دليل الناقد االدبي.. ان كم
ــل على البنيوية  ــي مجال النقد فكانت رد فع بعد احلداثة ف
ــيميائيات التي تعني باالدب باعتباره ظاهرة  ــانية والس اللس
ــكلية من جهة ومن جهة اخرى باعتباره ظاهرة  ــانية ش لس
ــاق  ــاف االنس ــة وجمالية.. فضال عن اهتمامه باستكش فني
الثقافة املضمرة ودراستها في سياقها الثقافي واالجتماعي 
والتاريخي... انه مقاربة متعددة االختصاصات باستكشافها 
االنساق الثقافية وجعل اخلطاب النصي اداة لفهم املكونات 
ــات الثقافية  الثقافية املضمرة.. لذا فهو يختلف عن الدراس

التي تهتم بعمليات انتاج الثقافة وتوزيعها واستهالكها..
ــا اال بتنظيرات  ــور منهج ــي مصطلح لم يتبل ــد الثقاف النق
ــه (النقد الثقافي:  ــان ليتش عبر كتاب الناقد االمريكي فنس
ــد ثقافي  ــا الى نق ــة).. الذي دع ــد احلداث ــا بع ــة االدب مل نظري
ــذي حصر  ــكالني ال ــكالنية والنقد الش ــق الش ــاوزا نف متج
ــة الى تعامله  ــل اطار االدب.. اضاف ــتغاالت النقدية داخ االش
ــيولوجيا.. عبر  مع اخلطاب النصي في ضوء التاريخ والسوس
ــتقرائية واعية شاملة.. وقد سار على  رؤية ثقافية تعتمد اس
ــي.. قراءة  ــه (النقد الثقاف ــداهللا الغذامي في كتاب ــاه عب خط
ــه يعتمد (اجلملة  ــة العربية/٢٠٠٠.. وفي ــاق الثقافي في االنس
ــي والتورية الثقافية والداللة الثقافية  الثقافية واجملاز الثقاف
ــق املضمر..).. وكشف عن فهمه  ــقية والنس والوظيفة النس
ــن البنية  ــا بعيدا ع ــص تعامال ثقافي ــع الن ــذي يتعامل م ال
ــعرية واللسانية والسيميائية.. لذا فهو يعتمد السنية  الش
ــون.. فضال عن انه  ــة وثقافية املضم ــة القيم االدوات ومعرفي
ــقية  ــق املضمر والدالة النس ــن اجملاز والتورية والنس يتخذ م
ــا وتاريخيا  ــقا ثقافي ــا.. بصفته نس ــن االيديولوجي ــدا ع بعي
متشكال عبر البنية الثقافية واحلضارية ويتقن االختفاء حتت 
عباءة النصوص كما يقال.. اضافة الى دوره الفاعل في توجيه 
ــيرتها الذهنية واجلمالية  عقلية الثقافة وذائقتها وحتديد س
ــن ان املنظرين له  ــف ع ــول العذامي.. كل هذا يكش ــا يق كم
ــون اعالن موت النقد االدبي بعد ان مت اعالن موت املؤلف  يحاول
ــني معتبرين آفاق النقد االدبي باتت لم تعد قادرة  عند البنيوي

على استيعاب مفردات الوجود الكونية وحتوالتها..

@Ü‘‰€a@ø
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فنارات

علوان السلمان

وليد جاسم الزبيدي
، نْ ، لمْ تكُ تنسى... كأنّكَ

حرفاً، وال.. حتّى عبارةْ..
وكأنّ صوتَكَ خنجرٌ يرمي:

كَ ، واحلجارةْ.. سهامَ
كَ ..؟ أ نسيتَ نفسَ

..؟ منْ تكونُ
.. .. الطريقَ لتوعظَ الناسَ

وتقتفي أثرَ املغارةْ..
..؟ منْ أنتَ

، أوْ تؤرّخَ كي متحو ، وتشطبَ

منْ تآمرَ، أو تسامرَ، 
، في أفقِ الطهارةْ.. في ظاللِ العنفِ
، ، وال كتبتَ تنسى .. كأنّكَ ما قرأتَ

.. وال رسمتَ
، أفولَ آالفِ الكواكبِ
في متاهاتِ اإلمارةْ..

كَ أنّكَ الوهمُ ونسيتَ نفسَ
نْ  الذي ما عادَ يوهمُ مَ

جِ انكساره..
أدارَ الكأسَ في جلُ

قْ فِ
.. أَ تنسى... وتنسى.. بلْ

خوفاً عليكَ من اخلسارةْ..

AANN �Â�ÿm@ �%@ �Ÿ�„d◊

قصيدة

عبد الزهرة خالد
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قصيدة 

د.كرمي صبح

قصة قصيرة 

متابعة / البينة الجديدة 
ــاب (كيان  ــي عامر حميو كت ــدر حديثا للروائ ص
ــوات اجرائية بفن  ــرد/ خط ــة الس ــة وذاتي الرواي
ــان للطباعة  الرواية) الطبعة االولى عن دار انس
ــر العربية.  ــي جمهورية مص ــروالتوزيع ف والنش
ــل رؤية الكاتب وفهمه لفن  الكتاب تنظيري ميث
ــوات اإلجرائية  ــة ويتضمن على أهم اخلط الرواي
ــا الكاتب من  ــرى فيه ــص التي ي ــذا التخص به
ــي االلتفات لها أثناء  ــة نظره أن على الروائ وجه
ــي قي قضاء  ــيقيم البيت الثقاف ــة. وس الكتاب
ــية يحتفي فيها باصدار الروائي  ــم امس القاس

عامر حميو في االيام املقبلة.

@ÊbÓ◊
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ــكيلية عن بقية  ــزت روح أعمالك التش ــاذا متي * مب
أقرانك وزمالئك؟

ــا الواقعية  ــاطة مواضيعه ــزت أعمالي ببس - متي
وعدم االنفراد بخامة معينة، فمثال رسمت لوحات 
ــمت  باأللوان الزيتية بنفس روح اللوحات التي رس

بألوان األكريلك أو اخلامات األخرى.
ــي جديد  ــر ثقاف ــكيلي كمؤش ــن التش ــرز الف * ب
ــددة، أال تعتقد  ــب مع ثقافات العالم املتع يتخاط

بأنه دون مستوى الطموح؟
ــكيلية بصورة عامة من أهم  - تعتبر الفنون التش
الوسائل التي تبرز من خاللها صورة البلد مبا حتمله 
ــاحة  ــغل مس ــاة أو معاجلة قضية وتش ــن مأس م
ــن البلدان،  ــي ألي بلد م ــط الثقاف ــن اخل ــرة م كبي
ــكيليني العراقيني ابدعوا في هذا  والفنانني التش
ــال وبكل احملافل الدولية والعربية  واحمللية على  اجمل
ــل اجلهات املعنية  ــم من اإلهمال التام من قب الرغ
بالثقافة والفنون، واغلب املهرجانات الفنية تقام 

بتمويل ذاتي من قبل الفنان نفسه.
ــية في  ــمات األساس ــون إحدى الس ــكل الل * يش
ــرى على  ــق ثيمات أخ ــل ميكنك حتقي ــة، ه اللوح
ــة واحلس  ــا الرؤية البصري ــة، ومنه ــطح اللوح س

امللموس والتبادل املعرفي؟
ــة، باإلضافة إلى  ــية بأي لوح - اللون ركيزة أساس
ــوع، وتعتمد املدارس  ــروز املوض ــر اللوحة وب عناص
ــجامه  ــة على اللون وتناغمه وإنس الفنية احلديث
ــب اختيار  ــوان األخرى، وحس ــع األل ــه م او تناقض
املوضوع، وأضاف فن الكوالج عناصر مادية جديدة 
غير اللون ألعطاء اللوحة روحية حتاكي الواقع من 
ــاب  خالل مواد مختلفة كالقماش والورق واألخش
ــني اخملتصني في  ــا، وواكب الفنانني العراقي وغيره
ــوا الفنانني العامليني من حيث  هذا الفن، بل نافس

إختيار املواضيع وروعة تنفيذها.
* في أسفارك مع املهرجانات واملعارض التشكيلية، 

بصراحة كيف وجدتها ودون أي مجاملة؟

ــي العديد من املهرجانات  ــاركتي ف - من خالل مش
ــة والدولية، وجدت أن الفن  واملعارض الفنية احمللي
ــات املنظمة  ــاد اجله ــوأ، باعتم ــو األس ــير نح يس

للمعارض اعتماداً كلياً على الفنان نفسه لتمويل 
ــفر  ــان تكاليف الس ــل الفن ــارض، وحتم ــك املع تل
ــتراك اخليالية،  ــن مبالغ االش ــر، ناهيك ع والتذاك
ــارج العراق وعلى  ــي املعارض املقامة خ وخاصة ف
نفقة الفنان اخلاصة، وهذا مؤشر خطير على حتول 
ــات  ــبة كبيرة من املعارض الفنية إلى مؤسس نس
ــدة املادية،  ــا األول واألخير هو الفائ ــة هدفه ربحي
ــمية املعنية مكتوفة األيدي  ووقوف اجلهات الرس

ــي ألعمال دون  ــل الدول ــك تدني التمثي ــذراً بذل من
ــاركات الرصينة  ــتوى املطلوب أو أنعدام املش املس

مستقبالً.

ــكيلية  ــة للتوجه نحو مدارس تش * هنالك موج
ــا، أما  ــدا عن واقعن ــض منها بعي ــا يكون البع رمب
ــزام بأيقونات ثراته  ــكيلي اإللت ــرى أن على التش ت

ومجتمعه؟
ــدارس الفنية  ــكيليون الرواد بكل امل ــدع التش - أب
ــم والنحت  باختيار املوضوع وتنوع اخلامات بالرس
ــي املتواضع  ــكيلية، وأنا برأي ــي الفنون التش وباق
ــدارس  ــاس كل امل ــي أس ــة ه ــة الواقعي إن املدرس

ــريح  ــل دقيقة تتضمن تش ــه من تفاصي مبا حتمل
ــان والدراسة املعمقة للظل والضوء  جسم اإلنس
ــي للدخول  والتأثيرات اللونية، وهي الباب الرئيس
ــم،  ــاليب ومدارس الرس من خاللها إلى باقي األس
ــتغالل بعض األفراد  ــدث اليوم هو اس ــن ما يح لك
البعيدين عن فن الرسم لتلك املدارس مستفيدين 
من بساطة تنفيذ اللوحات احلديثة أو نسخ أعمال 
وجهد فنانني آخرين وسط أزمة تذوق الفن، ويجب 
أن تكون جلان مختصة الختيار األعمال وتصنيفها 

حسب إنتماءاتها ملدارس الفن اخملتلفة.
ــابق مع  ــي اللوحة هل يتس ــي ف ــج اللون  * التدري
ــه الفيزيائية مع  ــد على تركيبت ــا، أم تعتم فكرته

بقية األلوان األخرى؟
- اختيار األلوان وموضوع اللوحة يسيران بخطوط 
متوازية، والذي يتوج العمل الفني هو إتقان الفنان 
ــة ومعايير  ــة معمق ــق دراس ــة وف ــذ اللوح لتتفي
ــة أو تلك املنحوتة  ــة ملا تتناوله هذه اللوح أكادميي

للتعبير عن قضية أو شعور.

ــي  ــكيلية ف التش ــة  ــن احلرك ــك ع ــا انطباع *م
القشلة؟

ــدا  ــة حتدي ــوم اجلمع ــلة وي ــى القش ــح مبن - أصب
ــون وكذلك  ــرواد واحملترف ــاده الفنانون ال ــا يرت مكان
ــكل أنواعها، وأصبح  ــاق الفنون ب املبتدئون وعش
ــتفادة  ــا لالحتكاك بفنانني واإلس ــى ايجابي ملتق
ــي كل اجملاالت، وأنا  ــن خبراتهم وتبادل اخلبرات ف م

ــه يجمعني  ــذا املكان ألن ــخصيا من محبي ه ش
ــت  ــا أنني لس ــار، علم ــاتذتنا الكب ــي وأس بزمالئ
ــتمر،  ــكل مس ــى احلضور بش ــني عل ــن املواظب م
ــبب ظروف العمل، لكن نأمل ان تُستغل هذه  بس
ــاء ندوات ومعارض فنية  التجمعات من خالل انش

مدعومة من قبل وزارة الثقافة واجلهات املعنية.
* ماذا عن املرأة في أعمالك؟ كيف تتخاطب معها؟ 

ما مكانتها في أعمالك؟
ــا حتمله من  ــر من أعمالي، مل ــرأة نصيب كبي - للم
ــا، وقمت  ــي احلياة كله ــي احلياة بل ه ــر ف دور كبي
ــيدها في عدة لوحات فمنها املرأة الريفية  بتجس
ــكار لوحات  ــة والطفلة ولدي أف ــاة البغدادي والفت

جديدة سيتم تنفيذها باأليام القادمة.
ــاغ املائية أو  ــم عندك، االصب ــا أقرب بالرس * أيهم

الزيتية؟
ــا اخلاصة، واألقرب إلى  - لكل خامة لونية نكهته
نفسي األلوان الزيتية، ملا حتمله من أبعاد وانطباع 
ــك ألوان  ــة، وكذل ــك اخملتلف ــرق التكني ــي وط لون

اإلكريلك، وعندي جتارب قليلة باأللوان املائية.
* أبرز مشاركاتك محليا وعربيا؟

- لي مشاركات عديدة محليا في مهرجانات دائرة 
ــات  ــي وزارة الثقافة واملؤسس ــة ف ــون العام الفن
ــة  واجلمعيات الفنية اخملتلفة وخاصة مع مؤسس
ــي محافظات العراق،  هواجس الثقافة والفنون ف
ــاركات دولية في جمهورية مصر العربية  ولي مش
ــهادات تقديرية  ــى ش ــت عل ــد حصل ــا، وق وتركي
ــل  ــذه احملاف ــي ه ــاركتي ف ــات ودروع ملش وميدالي

الفنية.
* كلمة أخيرة؟ 

- اسعدتني تلك احملاورة اللطيفة، واتقدم بالشكر 
ــي الفرصة  ــي اعطائ ــاهم ف ــكل من س ــل ل اجلزي
ــاك أمنيات  ــم اإلعالمي، وهن ــث في منبرك للحدي
ــر كل فنان  ــري وخاط ــول في خاط ــدات جت ومناش
ــن قبل  ــام أكثر م ــون اإلهتم ــي أن يك ــي، وه عراق
ــون والثقافة، ودعم احلركة  ــات اخملتصة بالفن اجله
ــرائحها وغلق الطريق أمام  ــكيلية وبكل ش التش
ــن أثقلوا كاهل  ــات الذي ــني وجتار املهرجان املنتفع
ــكيلي العراقي للعالم  الفنان وتقدمي الفنان التش
كنموذج يشار له بالبنان خدمة للحركة الثقافية 

ولعراقنا احلبيب.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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حاوره / علي صحن عبد العزيز

@Òbçdfl@Âfl@È‹‡§@b∂@Ü‹j€a@ÒâÏï@b:˝Å@Âfl@ã5m@>€a@›ˆbçÏ€a@·Ác@Âfl@ÚÓ‹Óÿín€a@ÊÏ‰–€a
ÊaÜ‹j€a@Âfl@Ü‹i@˛@øb‘r€a@¡®a@Âfl@Ò7j◊@Úybéfl@›ÃímÎ@ÚÓö”@Ú¶b»fl@Îc

ــوي ملكانة ترابط اللون مع موضوع اللوحة،  ــث في مفهوم جمالية اللوحة يحتاج إلى حدس وإدراك معن البح
ــالته في هذا الكون إدراكا  ــانية التشكيلي فوق كل املسميات ليطرح رس ــمو فيها وجدان وإنس عبر رؤية يس
ــاني  ــيلة املطلقة في التعبير اإلنس ــع من ذاته، عبر قدحات من القيم الروحية النبيلة، وهذه الوس ــا ينب فطري
جندها عالمة دالة في اعمال التشكيلي (أحمد القريشي)، احلوار معه يحمل الكثير من املصداقية واملكاشفة 

اجلريئة على مستوى طرحاته الفنية، فهذا الفنان اشتغل على مشروعه الفني عصاميا ولم يقلد أي أحد، وكان أيضا 
من اجلادين في نشر رسالته اإلنسانية عبر أعماله املتعددة. (البينة اجلديدة) كان لها معه هذا احلوار:

متابعة / البينة اجلديدة
نشرت الفنانة هنا الزاهد من 
ــى موقع  ــابها عل خالل حس
جديدة  ــورة  ص ــتغرام»  «إنس
ــا، وعلقت  ــل زفافه ــن حف م
قائلة: «اخيرًا تزوجت من حب 
ــدت الصورة  ــي»، فحص حيات
متابعيها. اآلالف من  إعجاب 

ــوم  النج ــن  م ــدد  ع ــرك  وت
بها  ــورة،  الص تعليقات على 
ــات بحياة زوجية  قلوب وأمني
ــعيدة ومنهم نيللي كرمي  س

ــرا اللوزي وياسمني  ويس
ــر.  ــنت عام وآي ــري  صب

أن  ــر  يُذك
ــا  هن

ــد  الزاه

احتفلت يوم األربعاء بزفافها 
ــرون  الكثي ــه  وصف ــذي  ال
ــاد  أش ــا  كم ــطوري،  باألس
بإطاللتها  ــا  جمهوره ــراد  أف
ــا  أنه ــن  مؤكدي ــتانها  وفس
جمعت بني األناقة والبساطة. 
ــهد حفل الزفاف حضور  وش
عدد كبير من النجوم، أبرزهم 
ــد العزيز  ــز وكرمي عب أحمد ع
ــمير غامن  وآينت عامر ودنيا س
واكرم حسني ومنى الشاذلي 
ــا ومحمد  وروجين
ي  ــد هني
ــد  حم أ و

حلمي.

ÜÁaå€a@b‰Á@o–ïÎ@aáb∂
_b‡ËuaÎã@Ü»i@Ô‡Ëœ@Üªcالبينة اجلديدة / علي شريف

ــي محافظة  ــت الثقافي ف ــف البي ضي
ــكيلي  التش ــث  والباح ــان  الفن ــل  باب
ــف إللقاء محاضرة بعنوان  سمير يوس
(الكاريكاتير لغة وفن) مع عرض ألشهر 
فناني الكاريكاتير. وقال الفنان يوسف: 
إن فن الكاريكاتير هو فن ساخر من فنون 

الرسم وهو صورة تبالغ في إظهار حتريف 
املالمح الطبيعية أو اخلصائص واملميزات 
ــخص أو جسم ما بهدف السخرية  لش
ــي أو  ــي أو السياس ــد االجتماع أو النق
ــر له  ــن الكاريكاتي ــره. وف ــي أو غي الفن
ــوق املقاالت  ــد مبا يف ــى النق ــدرة عل الق
ــاً. ثم ذكر  ــة أحيان ــر الصحفي والتقاري

ــي العالم  ــي الكاريكاتير ف ــهر فنان أش
ــي والعراق وصوال الى اهم  والوطن العرب
ــي محافظة بابل.  فناني الكاريكاتير ف
ــية التي ادارها الفنان  ــهدت االمس وش
التشكيلي محسن الشمري مداخالت 
من الفنانني واملثقفني واملهتمني بالشأن 

الثقافي.

Ô‹ibj€a@øb‘r€a@oÓj€a@ÚœbÓô@ø@—çÏÌ@78

بغداد / البينة اجلديدة
ــياحة  الس ــة  هيئ ــس  رئي ــى  التق
ــني  ــن باألم ــن حس ــود محس حم
ــياحة العاملية  ــام ملنظمة الس الع
ــاء بحث  ــالل اللق ــرى خ زوراب، وج
ــم املواضيع التي تعزز دور العراق  اه
ــراق نائب  ــي املنظمة باعتبار الع ف
ــى  ــد عل ــة، والتأكي ــس املنظم رئي
ــل مذكره التفاهم بني العراق  تفعي

ومنظمة السياحة العاملية لتطوير 
ــتدام.  ــياحي عراقي مس قطاع س
ــياق متصل التقى ايضا في  وفي س
سانت بطرسبرغ بوزيرة السياحة 
ومت  ــاط  املش ــا  د.راني ــة   املصري
ــى أهمية تعزيز العالقات  التطرق إل
السياحية بني البلدين الشقيقني 
ــرة التفاهم مبا بخدم  بتفعيل مذك

املصالح املشتركة بينهما.

@¥fl˛a@Ô‘n‹Ì@ÚybÓé€a@Ú˜ÓÁ@èÓˆâ
ÚÓΩb»€a@ÚybÓé€a@Ú‡ƒ‰Ω@‚b»€a متابعة / البينة اجلديدة

تسبب حضور الفنان محمد رمضان 
ــوات  القن ــان  مهرج ــع  توزي ــل  حف
الفضائية في دورته العاشرة، واملقام 
ــرى املطلة  ــادق الكب ــد الفن ــي أح ف
ــل، بأزمة بني املدعوين،  على نهر الني
ــه  ــور حول ــر احلض ــبب جتمه إذ تس
ــان اللتقاط  ــه إلى املهرج فور وصول
ــجيل واجراء اللقاءات  الصور والتس
ــواب  أب ــق  بغل ــه،  مع ــة  الصحافي
ــال وهو  ــة االحتف ــول إلى قاع ــن املدعوين الدخ ــى تذمر عدد م ــا أدى إل م

نتيجة عدم مقدرتهم على الوصول 

ــدد من  ــل، وحاول ع ــة احلف ــى قاع إل
ــاف حوله والدخول به  احلراس االلتف
ــه أصر على الوقوف  إلى القاعة لكن
والتقاط الصور مع املعجبني. يذكر أن 
ــان كرمت الفنان محمد  إدارة املهرج
ــله «زلزال» الذي  رمضان عن مسلس
ــا كرمت  ــان املاضي كم ــرض رمض ع
ــان  ــم حن ــوم؛ منه ــن النج ــدداً م ع
ــد الغفور، الطفل  مطاوع، ريهام عب
ياسني أمير، وعدد آخر من جنوم الفن 

واملوضة واألزياء ومختلف اجملاالت.

متابعة / البينة اجلديدة
استضافت اإلعالمية منى الشاذلي 
ــا «معكم» املذاع على  في برنامجه
ــورية أصالة  ــاة cbc، املطربة الس قن
ــام الذهبي، حيث حتدثت  وابنتها ش
ــرارها في حياتها  عن الكثير من أس
الفنية والشخصية. وعلّقت أصالة 
ــي  ــاخرة الت ــادات الس ــى االنتق عل
ــد أدائها أغنية إعالن  وجهت لها بع
إحدى املدن السكنية اجلديدة، خالل 
وأوضحت  ــي.  املاض ــان  رمض ــهر  ش

ــا فيه  ــالن كان مبالغ ــة أن اإلع أصال
ا كان ينبغي  ــه أيضً إلى حد ما، لكن
ــكل، ألنه لو كان  أن يظهر بهذا الش
ــد. وتابعت  ــا التفت إليه أح عاديًا مل
أنها قدمت الكلمات كأغنية عادية 
ــا فقط، بل  ــا إعالنً ــس باعتباره ولي
ــات األغنية تصلح  ــص، ألن كلم كن
ألكثر من معنى، خاصة معنى احلنني 
لألرض والوطن، مضيفة: «أنا غنتها 
ــام، حسيتها هتأثر في  ملدينتي الش
كل واحد يشتاق ملدينته وأنا بشتاق 

ــام، فحطيت كل الشوق اللي  للش
عندي في األغنية.. بس الكوميكس 

ضحكتني موت وما زعلت منها».

ÒÜÌÜu@Úflãc@ø@kjénÌ@Êböflâ@Ü‡™

7Å˛a@bË„˝«g@paÖb‘n„a@Û‹«@Öäm@Ú€bïc
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



17قوانين

 

 )١اعالن أستثمار رقم (
 ) بصيغة االستثمار٤٠اعالن تشغيل محطات الوزن المحورية عدد (

 يب تحياتهاتهديكم وزارتنا اط
 وكافة تعديالته واالنظمة الالحقة له  ٢٠٠٦) لسنة ١٣استناداً الحكام قانون االستثمار رقم (

في المحافظ�ات وحس�ب االع�داد والمن�اطق المبين�ة ف�ي الج�دول ) ) ٤٠(ل محطات الوزن المحورية عدد تشغي(تعلن وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن توفر فرصة أستثمارية 
هم الش�روط المطلوب�ة الحض�ور ال�ى مق�ر ال�وزارة الك�ائن ف�ي بغ�داد / الك�رخ /س�احة المتح�ف / ال�دائرة القانوني�ة / الط�ابق ف�يفعلى الشركات االس�تثمارية والمس�تثمرين الك�رام مم�ن تت�وفر  .المرفق

دينار غير قابل للرد ويتحمل م�ن يحص�ل عل�ى الفرص�ة االس�تثمارية مائة الف ) ١٠٠,٠٠٠( قدره بلغملقاء  االرضي للحصول على المتطلبات الخاصة بالمحطات المطلوب استثمارها وفقاً للقانون
ي�وم المص�ادف نش�ر االع�الن  ) يوم م�ن ت�اريخ٣٠( علماً ان اخر موعد لتقديم العروض االستثمارية والوثائق المطلوبة بعد.ويهمل اي عطاء غير مستوفي للشروطكافة مصاريف النشر واالعالن 

الساعة (العاشرة صباحاً) في  عقده في مقرها لالجابة على االستفسارات الذي في النية كما وتدعو الوزارة كافة المشاركين لحضور المؤتمرالساعة (الثانية عشر ظهراً)  ١٥/١٠/٢٠١٩ الثالثاء
 .للوزارة في الطابق االرضيالكائن في قاعة االجتماعات  ٢٩/٩/٢٠١٩المصادف  الخميسيوم 

 :الشروط المطلوبة
 .في وزارة التجارة لشركاتيكون المستثمر شركة عراقية أو أجنبية او شركاء وتقدم كافة المستمسكات التي تؤيد تأسيسها نافذة المفعول مصدقة من قبل دائرة تسجيل ا -١
 .بناء والية الدفع يتضمن طريقة ال دراسة جدوى اقتصادية فنية ومالية للمشروع من قبل مكتب استشاري متخصص معتمد -٢
حس�ابات ارص�دة م�ع كش�ف اح�دى المص�ارف الرص�ينة المعتم�دة ل�دى البن�ك المرك�زي العراق�ي على المستثمر تقديم خط�ة تموي�ل للمش�روع واض�حة ودقيق�ة مقترن�ة بض�مان جه�ة التموي�ل م�ن  -٣

خة مترجمة عربية وقانوني�ة الخر سنتين مالية مصادق عليها من مراقب حسابات ومجلس مهنة للشركات العراقية او من سفارة العراق في بلد الشركات غير العراقية مع نسوالحسابات الختامية 
 .بعد االحالة

 تقديم االعمال المماثلة التي قام بتنفيذها في مجال االستثمار مؤيدة من قبل الجهات المعنية . -٤
 المستثمر تقديم جدول زمني النجاز المشروع في ضوء الشروط والمواصفات المستلمة من قبله .على  -٥
 . المعنية  في المحافظةالالزمة من قبل هيئة االستثمار  الموافقاتيتحمل المستثمر استكمال  -٦
 .او اي قانون يحل محله ٢٠١٥لسنة ) ٥بالقانون رقم ( المعنية المعدل ٢٠٠٢) لسنة ٣٥االجور والغرامات الواردة في قانون الطرق رقم ( االلتزام بقانونعلى المستثمر  -٧
 .او مخارج المحافظاتو / تكون البناية قريبة من السيطرات الحكومية لمداخل  -٨
 .)(هوية االحوال المدنية او (البطاقة الموحدة) + بطاقة السكن + البطاقة التموينية العراقي مستمسكات المستثمر -٩

 .ه عرضه االستثماري والوثائق المطلوبةتقديميارة الموقع واالطالع عليه قبل على المستثمر ز -١٠
 اللجنة رئيس 

 بيداء شاكر الشمري
  مدير عام الدائرة القانونية / وكالة

/٩/٢٠١٩ 
 ـ:المحورية في المحافظات التالية جدول يبين موقف تشغيل محطات الوزن

 
 

 

 اسماء المحطات عدد المحطات اسم المحافظة

 ٧ بغداد

 محطة وزن سيطرة النباعي
 محطة وزن طريق النباعي

 محطة وزن اللطيفية
 محطة وزن اليوسفية
 محطة وزن الراشدية
 محطة وزن سبع البور
 محطة وزن السعادة

 ٣ ديالى
 محطة وزن الكباشي
 محطة وزن حمرين
 محطة وزن العظيم

 ٨ نينوى

 محطة وزن سيطرة كركوك
 محطة وزن سيطرة اربيل

 محطة وزن دهوك
 محطة وزن خور سيباء

 محطة وزن سيطرة ربيعة
 التحريرمحطة وزن سيطرة 

 محطة وزن سيطرة بغداد
 محطة وزن بادوش (بوابة الشام)

 ٤ صالح الدين

 محطة وزن الدجيل
 العلم -محطة وزن تكريت 

 محطة وزن بيجي
 محطة وزن العلم (سامراء سابقاً)

 ٣ الديوانية
 محطة وزن العفك
 محطة وزن الحفار
 محطة وزن السدير

 ٥ النجف االشرف

 محطة وزن ام عباسيات
 شفافية -وزن قادسية  محطة

 محطة وزن المقالع
 محطة وزن غماس

 كربالء -محطة وزن نجف 

 محطة وزن الرزازة ٢ كربالء المقدسة
 محطة وزن الطار

 ٨ االنبار

 محطة وزن الكرمة
 محطة وزن الصقالوية

) شرق ٦٠محطة وزن كيلو (
 الرطبة

 محطة وزن الحبانية
 محطة وزن منفذ الوليد

 غرب الرطبة) ٣٥كيلو (
 محطة وزن القائم

 محطة وزن طريبيل

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠١٩/٢٧٠٥
التاريخ : ٢٠١٩/٩/١٢

اُّـ / اِّـنفذ عليه / عقيل سليم جرب
لقد تحقق لهذه اِّـديرية من كتاب مديرية شرطة واسط/مركز شرطة الشهداء 
اِّـرقم ١١٨٧٤َّـ ٢٠١٩/٩/٤ واشعار اِّـختار اِّـؤرخ َّـ ٢٠١٩/٩/٧ انك 
ــار يمكن اجراء  ــن دائم او مؤقت او مخت ــول محل االقامة وليس لك موط مجه
ــرر تبليغك اعالنا  ــادة (٢٧) من قانون التنفيذ تق ــتناداً للم التبليغ عليه , واس
بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي 
ــر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر  للنش

هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل الخرسان

اوصاف اِّـحرر:ـ
قرار محكمة بداءة الكوت بالعدد ١٥٠١/ب/٢٠١٩َّـ ٢٠١٩/٦/٢٤.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠١٩/٢٢٦٨
التاريخ : ٢٠١٩/٩/١٢

اُّـ / اِّـنفذ عليه / حيدر حسني يبل
ــول محل االقامة  ــن جهة ذات اختصاص انك مجه ــد تحقق لهذه اِّـديرية م لق
ــتناداً  وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس
ــادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ  للم
ــر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت  ــة عش الكوت خالل خمس
ــر هذه اِّـديرية باجراءات  التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباش

التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل الخرسان

اوصاف اِّـحرر:ـ
قرار محكمة بداءة الكوت اِّـرقم ٤٨٧/ب/٢٠١٩ اِّـؤرخ َّـ ٢٠١٩/٥/١٥

الهيئة االدارية لنادي نفط ميسان
إعـــــــالن

ــراء  ــراء مزايدة علنية لش ــان عن اج ــادي نفط ميس ــة االدارية لن ــن الهيئ تعل
ــارك  ــان االوِّـبي اِّـش ــر مباريات فريق النادي بكرة القدم على ملعب ميس تذاك
ــابقة الدوري العراقي اِّـمتاز للموسم ( ٢٠١٩- ٢٠٢٠ ) يوم االثنني  َّـ مس
ــاعة الرابعة عصراً َّـ ملعب ميسان االوِّـبي. اِّـصادف ١٦ / ٩ / ٢٠١٩ الس

ــان ابتداء  ــرتاك َّـ اِّـزايدة مراجعة مقر نادي نفط ميس ــى الراغبني باالش فعل
ــاعة الرابعة عصراً   ــرة صباحا اُّـ الس ــاعة العاش من يوم غد الجمعة من الس
ــروط لقاء مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار  لغرض الحصول على الش
غري قابل للرد مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ٢٠٪ من القيمة 
ــابات النادي .ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة  التقديرية بصك مصدق اُّـ حس

أجور نشر اإلعالن.
لالستفسار االتصال على الرقم ٠٧٧٠٥٥٨٥٦١٠

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة 
مديرية احوال بغداد الرصافة 

قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة 
العدد:١٠١١٩
التاريخ:٢٠١٩/٩/١٢

م/ اعالن
ــم ابنه) وجعله  قدم اِّـواطن (علي محمد عبد اهللا) دعوى قضائية لتبديل  (اس
ــن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل  ــريزاد) فم (مصطفى) بدال من (ش
ــوف تنظر هذه اِّـديرية بطلبه  ــة عشر يوما من تاريخ النشر وبعكسه س خمس
ــنة  ــة الوطنية رقم (٣) لس ــن قانون البطاق ــكام اِّـادة (٢٢) م ــتنادا اُّـ اح اس

٢٠١٦ اِّـعدل على ان يكون النشر باسم مدير عام الجنسية اِّـحرتم.
مع التقدير

                                                               اللواء الحقوقي
                                                                نشأة ابراهيم الخفاجي
                                                                  اِّـدير العام/ وكالة 

مدير قسم شؤون احوال بغداد الرصافة

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠١٩/٢٧٠٤
التاريخ : ٢٠١٩/٩/١٢

اُّـ / اِّـنفذ عليه / عقيل سليم جرب
لقد تحقق لهذه اِّـديرية من كتاب مديرية شرطة واسط/مركز شرطة الشهداء 
اِّـرقم ١١٨٧٣َّـ ٢٠١٩/٩/٨ واشعار اِّـختار اِّـؤرخ َّـ ٢٠١٩/٩/٧ انك 
ــار يمكن اجراء  ــن دائم او مؤقت او مخت ــول محل االقامة وليس لك موط مجه
ــرر تبليغك اعالنا  ــادة (٢٧) من قانون التنفيذ تق ــتناداً للم التبليغ عليه , واس
بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي 
ــر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر  للنش

هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل الخرسان

اوصاف اِّـحرر:ـ
قرار محكمة بداءة الكوت بالعدد ١٤٨٩/ب/٢٠١٩َّـ ٢٠١٩/٧/٣

بغداد / البينة الجديدة

ــة  ــته اخلامس ــس الوزراء في جلس ــرر مجل ق
والثالثني املنعقدة في الثامن من ايلول احلالي، 
ــة العاملني بصفة عقود  اعتماد اليات معاجل
ــات احلكومية،  ــي املؤسس ــني ف ــراء يومي واج
والتي وضعتها اللجنة املكلفة بذلك.ووجهت 
ــوزارات  ــوزراء ال ــس ال ــة ل مجل ــة العام األمان
ــات  ــوزارة واحملافظ ــة ب ــر املرتبط ــات غي واجله
ومجالس احملافظات كافة، بتنفيذ القرار الذي 
ــتكمال  ــنة ٢٠١٩، باس ــل الرقم ٣١٥ لس حم
ــني الى عقود  ــراء اليومي ــراءات حتويل األج إج
ــغيلهم بأجر (مدة ال تقل  ممن مضى على تش
ــنة واحدة فقط) ويجري إيقاف التعيني  عن س
ــراء اليوميني إال  ــة لألج ــة أو إداري ــر وزاري بأوام
ــغيل، وأال تتجاوز مدة  ــتمارات التش ضمن اس
عمل األجير (ثالثة أشهر) غير قابلة للتجديد 
ــب  روات ــاب  إحتس ــداول  ج ــاد  إعتم ــري  ويج
ــهادة  ــذي يبدأ بش ــدا أدنى وال ــن ح املتعاقدي

الدكتوراه وينتهي بشهادة محو االمية.
وادناه نص القرار:

قيام ديوان الرقابة املالية االحتادي بحصر أعداد 
ــن النفقات  ــني بعقود واجر يومي ضم العامل
اجلارية أو املشروعات اإلستثمارية أو النفقات 
ــورة، مع تصنيف  ــغيلية للجهات املذك التش
ــي ومقدار  العاملني وفقاً لتحصيلهم الدراس
ــني وتصنيف  ــر التعي ــهري وأوام ــب الش الرات
ــنوات اخلدمة، فضال  العاملني على أساس س
عن التنسيق بني الديوان واجلهات آنفا لتزويد 
ــان اإلجتماعي للعمال  ــرة التقاعد والضم دائ
ــة، في موعد  ــات األلكترونية أو الورقي بالبيان
ــي ٢٠١٩، بغية إجناز  ــرين الثان ــاه ٣٠ تش أقص
ــداد العاملني.والزم اجمللس  ــاء التام ألع اإلحص
ــب العاملني  ــني روات ــورة بتوط ــات املذك اجله
ــد أو األجير بفتح  ــام املتعاق ــد فورا أو قي بعق
ــاب مصرفي ويجري إيداع الراتب حصرا  حس
ــؤولية عن عدم  وتتحمل اجلهات اخملالفة املس
ــهرين بدءا من  توطينها خالل مدة أقصاها ش
ــوم وزارة  ــرار، على أن تق ــخ إصدار هذا الق تاري
ــب بعد املدة  ــاف متويل تلك الروات ــة بإيق املالي
ــني رواتب  ــي القرار بعد توط ــاء ف املذكورة.وج
ــم، تتولى املالية توفير  العاملني وجرد أعداده
ــون املوازنة  ــة في قان ــات املطلوب التخصيص
ــة  املعني ــوزارات  ال ــتمر  وتس  ٢٠٢٠ ــة  العام
ــراء الى عقود على املالك املؤقت  بتحويل األج

ــد إقرار  ــات املالية بع ــرف الفروق ــى أن تص عل
ــوزارات التي يتوافر  قانون املوازنة ٢٠٢٠، أما ال
فيها تخصيص مالي فتقوم بصرف الفروقات 
ــرار حتويلهم الى عقود، والزم  بدءا من إصدار ق
ــر املرتبطة بوزارة  ــوزارت واجلهات غي اجمللس ال
ــغيل متعاقدين أو أجراء  واحملافظات بعدم تش
ــن أن تعلن للقطاع  ــدد ألعمال ميك يوميني ج
ــة مثل(تنظيف  ــة عام ــة مقاول اخلاص بصف
والدوائر،  ــفيات  ــوراع واملدارس واملستش الش

ــة وتطويرها، صيانة  ــتدامة احلدائق العام اس
وتطوير الطرق العامة اخلارجية بني احملافظات 
وتاثيثها، نصب وإدارة املوازين في الطرق العامة 
ــغيلها وغيرها من األعمال)، على أن تبرم  وتش
ــفافية وروح تنافسية عالية، من  العقود بش
خالل إتباع إحدى أساليب التعاقد املنصوص 
ــود احلكومية رقم  ــي تعليمات العق عليها ف

دون   (ppp) ــراكة  ــود ش أو عق ــنة٢٠١٤  ٢ لس
ــن املوجودين  ــل املتعاقدي ــك بعم ــل ذل أن يخ
ــال املذكورة.ومنح القرار الوزارات  حاليا لألعم
ــات  ــوزارة واحملافظ ــة ب ــر املرتبط ــات غي واجله

تضمني العقود مبا يأتي :
ــاع اخلاص على  ــل في القط ــد العم للمتعاق
ــني اجلهتني او  ــك تضارب ب ــى ذل ــب عل أال يترت
اجلهات التي يعمل بها مبا ال يخل بالتزاماتهم 
ــته األولية والعليا  التقاعدية وله إكمال دراس

ــاعات العمل احملددة  ــارض مع س ــى أال يتع عل
ــب رغبته، مع عدم املمانعة من  بالعقد بحس
منحه إجازة دراسية لغرض تطوير عمل الدائرة 
ــة غير املرتبطة  ــة الوزير أو رئيس اجله ومبوافق
ــم وحاجة الدائرة  ــوزارة أو احملافظ مبا ينجس ب
لتخصصه كما يحق إيفاد املتعاقد والسماح 
ــة  ــب التنفيذي ــان واملناص ــة اللج ــه برئاس ل

ــا قضى القرار  ــتثناء الدرجات العليا.كم باس
ــهرين  ــتمرار صرف راتب املتعاقد ملدة ش باس
ــباب غير متعلقة به  ــخ العقد ألس عند فس
ــاه مبهاراته وكفاءته  ــط األجر الذي يتقاض ورب
ــة املقدمة،  ــر اإلنتاجية واخلدم الفنية ومؤش
ــد باالمتيازات  ــمول املتعاق ــة الى ش باإلضاف
ــا موظف املالك  ــي يحصل عليه واحلقوق الت
الدائم مثل (القروض،قطع األراضي السكنية، 
ــآت،  املكاف ــة،  التدريبي ــدورات  ال ــة،  الكفال

ــا يتم تكييف أوضاع املتعاقدين  وغيرها)، كم
ــى موظفي املالك  ــذي ينطبق عل ــكل ال بالش
ــرارات النافدة  ــني والق ــب القوان ــم مبوج الدائ
فيما يخص مساواتهم في احلقوق والواجبات 
ــنة ١٩٨٧) وياتي  ــا فيها القرار رقم (٦٠٣ لس مب
ــمولني بقرار  ــي النص إعطاء األولوية للمش ف
مجلس الوزراء(٣١٥ سنة ٢٠١٩) التعيني على 

ــي تاريخ  ــب األقدمية ف ــم بحس ــالك الدائ امل
ــرة واحلاجة واالختصاص وفقا للقانون  املباش
ــابقة ألغراض  ــب اخلدمة الس ــا حتتس وعنده
ــد، وتعتمد اإلدارات  ــالوة والترفيع والتقاع الع
ــة الذي  ــة العقدي ــوذج الصيغ ــة امن احلكومي
ــيجري تضمينه مع ضوابط القرار وتتولى  س
اإلدارات احلكومية التنسيق بينها والدوائر ذات 
العالقة في وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية 
ــنة ٢٠١٥) ــون العمل رقم (٣٧لس ــذ قان لتنفي

وقانون التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال 
(رقم ٣٩لسنة ١٩٧١ او أي قانون يحل محلها.

ــام الوزارات واجلهات  ــي في القرار أيضا قي ويأت
ــر املرتبطة بوزارة واحملافظات بإعداد جداول  غي
ــي  الوظيف ــف  الوص أو  ــف  التوصي ــن  تتضم
ــود،  ــي العق ــغلها ملوظف ــراد ش ــال امل لألعم
ــني ونوعية أعمالهم وخبراتهم  وأعداد العامل

ــي موعد أقصاه 2019/11/30  وتخصصاتهم ف
ــى جلنة مؤلفة من  ــى أن تعرض اجلداول عل عل
ــة العامة  ــة والتخطيط واألمان ــي املالي وزارت
ــا ويتعرض اخملالف  ــس الوزراء ملراجعته ل مجل
ــاءلة القانونية.هذا وتعمل وزارة املالية  للمس
ــون املوازنة العامة  ــروع قان على تضمني مش
ــن  مايضم ــة٢٠٢٠  املالي ــنة  للس ــة  االحتادي
ــة  ــم مبوافق ــالك الدائ ــي امل ــماح ملوظف الس
ــاتذة اجلامعات  ــن غير األطباء وأس دوائرهم م
ــون لديهم خدمة  ــرط أن تك الى التقاعد بش
ــر) دون تقييد  ــنة فأكث وظيفية فعلية (١٥ س
ــني سنة، والسماح ملوظفي  أعمارهم بخمس
ــم بالتحول الى موظفي عقود ممن  املالك الدائ
ــن في  ــنة.ومينح املذكوري ــم دون ٥٥ س أعماره
ــالك الدائم  ــا واملوظفني على امل الفقرتني آنف
ــن  ــنوات الذي ــس س ــازة اخلم ــني بإج املتمتع
ــي القطاع اخلاص عند  ينتقلون الى العمل ف
ــاع وقطع  ــن ذلك القط ــا م ــم نهائي انتقاله
املدرجة  االمتيازات  بالوظيفةالعامة  صلتهم 

في أدناه:
ــتثناء من  ــرف حقوقهم التقاعدية إس أوال ص
ــادة (٢١اوال)من قانون التقاعد رقم ٩  أحكام امل

لسنة ٢٠١٤.
ــاحة ٣٠٠  ــة أرض مبس ــم قطع ــا منحه ثاني
ــدن و٣٥٠ متر مربع في  ــر مربع في مراكز امل مت
ــتفيدا  ــة والنواحي على أال يكون مس االقضي
سابقا و٢٠٠ متر مربع للمستفيد سابقا وملرة 

واحدة فقط.
ــمي  ــا منحهم قرضا مبقدار ٢٠٠ راتب إس ثالث
ــن املصارف  ــن ٤٪ م ــد ع ــدة التزي ــبة فائ بنس

املوطنة رواتبهم فيها.
ــب  الرات ــادل  تع ــأة  مكاف ــم  منحه ــا  رابع
واخملصصات كاملة للسنتني األخيرتني بشرط 

توفير التخصيصات املالية.
ــا منحهم قرضا من املصرف العقاري  خامس

لغرض البناء أو لشراء دار.
ــبة  ــب التقاعدية بنس ــادة الروات ــا زي سادس
ــد  ــن التقاع ــمي (س ــم االس ــن راتبه ١٠٪ م
ــات  ــتفيد فروق ــع املس ــنة)،على أن يدف ٦٣ س
ــى ذلك الغى اجمللس  التوقيفات التقاعدية.ال
قراره السابق رقم (١٢ لسنه ٢٠١٩), والفقرتني 
ــنة  (١و٢) من قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٥ لس
ــؤون  ــف وزارتي املالية والعمل والش ٢٠١٩ وكل
ــط والتعليمات  ــداد الضواب ــة بإع اإلجتماعي
لتنفيذ هذا القرار ومراجعته كل ستة أشهر.
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18حقائق

ــي  ــي ف ــل الفرنس ــر التدخ ــك ظه ولذل
ــد انطالق  ــريعا بع ــؤون اجلزائرية س الش
ــى وإن مت تغليفه بتصريحات  احلراك، حت
ــية ناعمة، حينما دعا الرئيس  دبلوماس
ــى «فترة  ــل ماكرون إل ــي إميانوي الفرنس
ــبق لوزير  انتقالية ملدة معقولة»، كما س
ــان أن صرح  ــف لودري ــان إي ــه ج خارجيت
ا  ــريعً ــي أن يتم س ــا تأمل «ف ــأن فرنس ب
ــأنها تلبية  إطالق دينامية جديدة، من ش
اجلزائري».   للشعب  العميقة  التطلعات 
ــوزراء إدوار فيليب  ــس ال ــرح رئي فيما ص
ــية في ٦ آذار  ــي إف إم» الفرنس ــاة «ب لقن
ــمي  ــا الرس ــف فرنس ــأن موق ــي ب املاض
ــل، وال عدم مباالة».إن  يقوم على «ال تدخ
كانت الدبلوماسية الناعمة غلبت على 
ــميني، إال أن  ــؤولني الرس تصريحات املس
ــيني  حقيقة ما يجول في صدور الفرنس
ــان قادة  ــة على لس ــر صراح ــاءت أكث ج
املعارضة، مثل لوران فوكييه رئيس «حزب 
ــذر من  ــذي ح ــي ال ــني» اليمين اجلمهوري
ــالميني إلى السلطة  «خطر وصول اإلس
ــتهانة  ــرورة االس ــر، وعدم ض ــي اجلزائ ف
بالتهديدات التي ميكن أن تلحق بفرنسا 
ــا من أن  ــذرًا أيضً ــك»، مح ــراء ذل ــن ج م
«يتحول االنتقال الدميقراطي املنتظر في 
ــالمي يصل عبره  ــى انتقال إس اجلزائر إل
أعداء الدميقراطية إلى احلكم في اجلزائر؛ 
ا على  ــيكون كارثيًّ ألن هذا السيناريو س
ــب تعبيره. بينما كشفت  فرنسا»، حس
ــية، نقالً عن مقربني  وسائل إعالم فرنس
ــة مفادها أن  ــرة الفت ــرون ظاه ــن ماك م
ــا تؤرقه وهو  ــت دائم ــة التي كان القضي
يدير شؤون فرنسا من قصر اإلليزيه ليس 
تداعيات «حركة السترات الصفراء»، وال 
إمكانية  وال  «البريكسيت»،  انعكاسات 
اندالع حرب دولية ضد ايران، بل الكابوس 
الذي يشغل اهتمامه هو تطورات األزمة 
ــل إيصال  ــد فش ــة بع ــة، وخاص اجلزائري
بوتفليقة للعهدة اخلامسة. التسريبات 
ــية أكدت  التي وصلت الصحف الفرنس
ــغلون  أن ماكرون وفريقه احلكومي منش
ــت «لونوفيل  ا بامللف اجلزائري، ونقل ــدً ج
ــؤول فرنسي كبير  أوبسرفاتور» عن مس
ــاع األمنية  ــراب األوض ــده أن اضط تأكي

ــتقرار  ــا دوامة عدم اس ــر ودخوله باجلزائ
ــتقالة بوتفليقة هو «الكابوس  بعد اس
ــض مضجع ماكرون». احلقيقي الذي يق

ــير في  ــة إيزابيل الس ــا قالت الكاتب كم
ــرته صحيفة «لوفيجارو»  تقرير لها نش
ــة األزمة تبنّت  ــية إنه ومنذ بداي الفرنس
فرنسا سياسة حذرة للغاية جتاه امللف 
ــي  ــة تخف ــذه السياس ــري. وأن ه اجلزائ
ــذي  ال ــري  اجلزائ ــف  املل إزاء  ــا  قلق وراءه 

ــة قصوى.  ــه أولوي ــر اإلليزي ــره قص يعتب
ــرص  حت ــي،  فرنس ــي  لدبلوماس ــا  ووفقً
ــلطات على مراقبة األوضاع املتوترة  الس
ــية أن  ــاعتني» خش ــر «كل س ــي اجلزائ ف
ــب الكاتبة  يتفاقم الوضع أكثر. وبحس
ا أن  ــية الفرنسية جيدً تدرك الدبلوماس
ــد ترافق عملية  ــد من التحديات ق العدي
ــي الذي بدأ باستقالة  االنتقال السياس
ــودة نحو  ــر طريق الع ــة، وتعتب بوتفليق

ــم بها اجلزائريون  الدميقراطية التي يحل
ــة،  اجملهول ــور  واألم ــر  باخملاط ــة  محفوف
ــل اجليش جتاه  ــا يتعلّق برد فع ــة م خاص
ــيني اجلدد واملتظاهرين  الزعماء السياس
ــة النظام بأكمله،  الذين يطالبون بنهاي
وليس سقوط الرئيس فحسب.حتى وإن 
ــني اجلزائريني  ــترك ملالي كان الهدف املش
ــتمرة منذ نحو  ــي احتجاجاتهم املس ف
ستة أشهر هو إسقاط منظومة احلكم 

ــذا احلراك  ــم، إال أن ه ــد في بالده الفاس
ا على «الهوية»،  ــعبي يخفي صراعً الش
ا بآالم ماضٍ مثخن باجلراح، وحاملًا  مدفوعً
 ، بصناعة مستقبل أكثر حرية واستقالالً
ــا التي يرى اجلزائريون  وابتعادًا عن فرنس
أنها السبب في ما وصلت إليه البالد من 
ا  أزمات متعددة اجلوانب. ظهر هذا واضحً
ــه احلراك بالتخلي  في املطلب الذي رفع
ــم  ــي التعلي ــية ف ــة الفرنس ــن اللغ ع

اجلامعي وإحالل اللغة اإلجنليزية محلها، 
ــات اجلزائرية  ــب اجلامع ــع ترتي ــر تراج إث
ــبب  ــى قوائم التصنيف العاملية بس عل

اعتمادها على التدريس بالفرنسية.
ــتجابة لهذا املطلب الشعبي أمرت  واس
ــي والبحث العلمي  ــم العال وزارة التعلي
ــة  ــة اإلجنليزي ــإدراج اللغ ــر ب ــي اجلزائ ف
ــع الوثائق  ــة في جمي ــى جانب العربي إل
واملراسالت الرسمية بدالً عن الفرنسية. 
ويهدف القرار إلى تعزيز اإلجنليزية كلغة 
بحث في اجلامعات اجلزائرية وتوفير بيئة 
ــث العلمي. تهديد املصالح  عاملية للبح
الفرنسية في اجلزائر والذي بدأت معامله 
ــيئًا، دفع باريس إلى  ــكل شيئًا فش تتش
ــف والتصريحات  ــذر في املواق التزام احل
ــعبية،  ــاه االحتجاجات الش ــة جت املعلن
وتهدئة اجلاليات اجلزائرية بفرنسا، بهدف 
ــعبية  ــد احتماالت تبني مواقف ش حتيي
ــابات  ــة لها، وهو ما يرتبط باحلس معادي
الداخلية املعقدة التي تواجهها فرنسا 
ــو اجلزائر،  ــتها نح ــا يتعلق بسياس فيم
ــاذ مصاحلها هنا،  ــى إنق ــي تهدف إل والت

وفي مقدمتها:
١- املصالح االقتصادية

ــوق  ــا املرتبة األولى في الس ــل فرنس حتت
االقتصادية اجلزائرية برقم أعمال يصل إلى 
ر  ا، فيما تصدّ أكثر من ٥ مليار يورو سنويًّ

ــية منتجاتها  ــركة فرنس نحو ٦ آالف ش
ــادرات  ــت قيمة الص ــر، وبلغ ــى اجلزائ إل
ــدر بحوالي  ــية إلى اجلزائر ما يق الفرنس
٢٫٣ مليار يورو في الشهور الستة األولى 
ــه اخلزانة  ا ملا أعلنت ــام ٢٠١٨، وفقً ــن ع م
ــرين  ــية في نوفمبر (تش العامة الفرنس
الثاني) ٢٠١٨. كما تتواجد ٥٠٠ مؤسسة 
ــاهم  ــية على التراب اجلزائري. تس فرنس
ــر،  ــر ٤٠ ألف فرصة عمل مباش في توفي
ــرة،  ــرى غير مباش ــة أخ ــف فرص و١٠٠ أل

ــريك االقتصادي  ــا الش بذلك تعد فرنس
ــر خارج قطاع احملروقات. في  األول للجزائ
الوقت الذي تستورد فرنسا نحو ١٠٪ من 
ــاز الطبيعي من اجلزائر. حاجتها من الغ
ومتلك فرنسا امتيازات عديدة في اجلزائر 
في شتى اجملاالت االقتصادية والتجارية، 
ــركات سيارات «بيجو»  مثل ما متلكه ش
ــو» من امتيازات خاصة ال مثيل لها  و«رين
في السوق، فقد حافظت هذه الشركات 
ــة واملمتازة  ــا العالي ــام أعماله على أرق
ــيطرتها على السوق اجلزائري.  بفضل س
ورغم ذلك لم تلتزم هذه الشركات بفتح 
ــة أو تركيب  ــر لصناع ــع في اجلزائ مصان
ت االتفاقيات  ــياراتها هناك، كما نصّ  س
بني البلدين، بل بقيت تستنزف املليارات 
ــتحقها  ــة الصعبة التي تس من العمل
ــا قوتها في اجلزائر،  اجلزائر.ولم جتد فرنس
إال عبر مسؤولني جزائريني والؤهم األكبر 
ــم، لذلك تظل  ــس لبالده ــا، ولي لفرنس
ــتهالكية تبيع  ــوق اس ــر مجرد س اجلزائ
ــون  ــا دون أن يك ــا بضائعه ــا فرنس فيه
ــالد. لذلك  ــر إيجابي على الب ــك أي أث لذل
ــون لها كلمة  ــا على أن تك حترص فرنس
ــية  السياس ــؤون  الش ــي  ف ــموعة  مس
واالقتصادية للجزائر، وتعتبر أن ما يحدث 
هناك من اضطراب على املستوى األمني 
واالجتماعي، سيكون له األثر املباشر في 

مصالح فرنسا احليوية.
٢- التعاون األمني والعسكري

ــيطر  ــتعمارية تس ــت الروح االس ما زال
ــي حني يتعامل مع  على العقل الفرنس
اجلزائر، إذ تنتشر القوات الفرنسية التي 
ــي أفريقيا  ــا باآلالف ف ــدد أفراده يُقدر ع
ــة مواجهة  ــات أمنية بحج ضمن مهم
ــة في صحراء  ــات اإلرهابي متدد التنظيم
ــة  ــر دول ــد اجلزائ ــا. وتُع ــاحل إفريقي وس
متاخمة ملناطق متركز القوات الفرنسية، 

وحتتاج فرنسا إلى التعاون االستخباراتي 
مع اجلزائر حلماية قواتها. وتعتبرها خط 
ــلحة  ــد التنظيمات املس دفاع مهم ض
ــطة بالصحراء الكبرى، وهي التي  النش
ــدود مع كل من مالي والنيجر.ومن  لها ح
ــا  ــأن التعاون األمني املهم بني فرنس ش
ــلبًا  ــر س ــة أن يتأث ــر ودول املنطق واجلزائ
ــي عهد جديد ينظر  ــول هذا البلد ف بدخ
ــوة احتالل  ــار أنها ق ــا باعتب ــى فرنس إل
ــر جرائم ضد  ــت في اجلزائ ا ارتكب ــابقً س

اإلنسانية ال تسقط بالتقادم.
٣- اخلوف من أزمة الجئني وموجة هجرة

الهاجس الذي يسيطر على عقول حكام 
ــو ملف  ــي أوروبا ه ــم ف ــا وأقرانه فرنس
ــا كان هذا امللف  ــرة والالجئني، ورمب الهج
ــات  ــر لتوجهات سياس ــدد األكب هو احمل
أوروبا جتاه دول حوض البحر املتوسط في 
الوقت احلالي. وأكدت الصحف الفرنسية 
ــس تتخوف من هجرة مئات اآلالف  أن باري
ــا من عدم  ــالد هربً ــباب إلى الب ــن الش م
ــع بداية  ــي ظل ما حدث م ــتقرار. ف االس
«العشرية السوداء» في تسعينات القرن 
املاضي، حني تدفق عليها آالف املهاجرين 
ــن املذابح  ــات هربًا م ــف الفئ من مختل
ــط  التي كان يتعرض لها اجلزائريون، وس
ــلحة ال  اضطرابات أمنية وصراعات مس
تنتهي بني اجليش واألجهزة األمنية وبني 

املسلحني. ويشكل املهاجرون اجلزائريون 
ــا، بينما يصل  ــى في فرنس اجلالية األول
ــى أكثر من  ــية إل ــي اجلنس ــدد مزدوج ع
ــخص، وقد نظموا عدة وقفات  مليون ش
احتجاجية تضامنًا مع احلراك الشعبي 
املطالب بإسقاط نظام بوتفليقة.ورغم 
ــع األمني في  ــاالت تدهور الوض أن احتم
اجلزائر مستبعدة في الوقت احلالي، نظرًا 
ملا أظهرته األطراف اجلزائرية من وعي في 
ــة،  ــذه املرحلة احلساس ــي مع ه التعاط

مثل متسك املتظاهرين بسلمية احلراك، 
ــش للمتظاهرين، إال أن  ــتيعاب اجلي واس
ــاءلون؛ هل  ــيني يتس ــة الفرنس الساس
ــبي أم  ــتقرار النس ــتمر هذا االس سيس
ــتجدات أخرى يكون لها  ــيحدث مس س
انعكاساتها على تزايد أعداد املهاجرين 
ــيما وأن  ــا؟ ال س ــى فرنس إل ــني  اجلزائري
ــي اجلزائر من  ــبة األكبر من مواطن النس

الشباب.
ــا. نظرًا ألن  ٤- اجلالية اجلزائرية في فرنس
ــن أكبر اجلاليات  ــة اجلزائرية تعد م اجلالي
األجنبية في فرنسا، فإن هناك حسابات 
ــن قبل  ــا م ــل معه ــي التعام ــة ف خاص
ــة، خاصة بعدما  ــؤولي قصر اإلليزي مس
ــني في أكبر  ــرت  تظاهرات اجلزائري انتش
ــيليا  ــس ومرس ــية كباري ــدن الفرنس امل
ــرةً عن متاثل موقف اجلزائريني  وتولوز معب
بفرنسا مع نظرائهم في اجلزائر. وتتخوف 
ــلطات الفرنسية من أن يؤدي تدهور  الس
ــى انتقال الغضب  األوضاع في اجلزائر إل
ــة الضخمة التي يصعب  إلى هذه اجلالي
ــيما مع انتشار  ــيطرة عليها، وال س الس
ــد  ــي تؤك ــيرات الت ــن التفس ــد م العدي
ــام القدمي. ــى تأييد النظ ــا إل ميل فرنس
ــي حتديد العدد  ــا تتفاوت األرقام ف وبينم
ــا،  اإلجمالي للجالية اجلزائرية في فرنس
ــن وجود ٤  ــرات ع ــض التقدي ــت بع حتدث
ــخص من أصل جزائري هناك،  مليون ش
ــن «املعهد  ــادر ع ــر ص ــار تقري ــا أش فيم
ــي لإلحصاء والدراسات  الوطني الفرنس
االقتصادية» في عام ٢٠١٨ إلى أن إجمالي 
ــغ ٦٫٢ مليون  ــا يبل ــن في فرنس املهاجري
ــيكون  ــة احلال فإنه س ــمة. وبطبيع نس
ألي اضطراب في البلد الواقع في شمال 
ــا. مواقف  ــي فرنس ــا تداعيات ف أفريقي
ــاءت  ــية ج ــية الفرنس ــوى السياس الق
ــاط  ــد هذه اخملاوف لدى جميع األوس تؤك
ــن لوبان  ــد صرحت ماري ــا، فق في فرنس
ــع الوطني»  ــزب «التجم ــني العام حل األم
ــى أقصى اليمني املتطرف  الذي ينتمي إل
بأن على احلكومة الفرنسية التوقف عن 
ا  ــيرات دخول استباقً منح اجلزائريني تأش
ــر، وللحد من  ــي اجلزائ ــور الوضع ف لتده

تدفق أفواج املهاجرين.

البينة الجديدة / القسم السياسي

كلت في باريس داخل  ا أهمية اجلزائر بالنسبة لها على مستويات عدة، وانعكس ذلك في حجم خاليا األزمة التي شُ    تدرك فرنسا جيدً
ــف قلق باريس من أن خروج  ــابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما يكش ــتقالة الرئيس الس ــة بعد اس وزارة اخلارجية ثم وزارة الدفاع والرئاس
ــابقة بأفريقيا للسير وراء التجربة اجلزائرية.كذلك يتمثل  ــيفتح الباب أمام باقي مستعمراتها الس ــي س اجلزائر من دائرة النفوذ الفرنس
مها على إعادة صياغة عالقتها باجلزائر على أسس جديدة تتحدد وفق خارطة  أحد أكبر مخاوف باريس من جناح احلراك الشعبي أنه سيُرغِ

القوى اجلديدة التي تفرزها نتائج احلراك، وقد حتصد فرنسا جراء ذلك عواقب وخيمة على صعيد السياسة واالقتصاد والثقافة.
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هل تشكل الديمقراطية الحقيقية في الجزائر خطراً على فرنسا؟

وتقدم الكربالئي بـ“أحر التعازي 
ــؤالء  ــل وذوي ه ــاة لعوائ واملواس
ــي يوم  ــني ف ــينيني املضح احلس
ــال اهللا للجرحى  ــر، ونس العاش
ــي العاجل“. ــام ف ــفاء الت بالش
ــة العليا، أن  ــل املرجعي وأكد ممث
”املسؤولني في العتبة املقدسة، 
ــات احلادثة  يحققون في مالبس
ــتخدمون  وسيس ــاوية  املأس
اإلجراء املناسب إن كان هنالك أي 
قصور في عمل اجلهات املسؤولة 
ــة الزائرين في  ــن تنظيم حرك ع
النظر  ويعيدون  ركضة طويريج، 
ــاء في  ــتقبال. وج ــك مس في ذل
ــه «ونحن نعيشُ  اخلطبة مبا نص
ــرَ  وأكبَ ــة  مصيب ــعَ  أفجَ ــرى  ذك
مها  ــمَ تضحيةٍ قدّ المةٍ وأعظ ظُ
ة (عليهم السالم)  أهلُ بيت النبوّ
ــبط رسول اهللا  ــهاد س باستش
ــه) ظهيرة  ــه وآل ــى اهللا علي (صل
ــذا اليوم الذي  ــوراء.. ه يوم عاش
ــمى في جتسيد مبادئ  دُّ االس يُعَ
ــرة  والنص ــداء  والف ــة  التضحي
ــانية  ــق والقيم االنس للدين احل
ــة أن  ــاءت االرادةُ االلهي ــد ش فق
َ روح تلك املبادئ من  خَ وتُدميِ تُرَسَّ
االصيلة  العزاء  ــيرات  خالل مس

ــدقِ االنتماء  ــن صِ ــي تعبّرُ ع الت
مق الوالء وحرارة احملبة لسيد  وعُ
ــالم) وان  ــه الس ــهداء (علي الش
يبقى هذا الوالء واحملبة واالنتماء 

ــراً في نفوس املؤمنني  فاعال  مؤث
ــني  ــى درب احلس ــائرين عل والس
(عليه السالم) من خالل جتسيد 
ــدوة من املعصوم او علماء آل  الق

البيت (عليهم السالم) كافة أو 
ــير  املؤمنني. وال يكتملُ هذا املس
ــتعداد  اس ــدى  مب ــالءِ  باالبت اال 
املؤمنني إلدامة روح الفداء والذب 

ــات  ــن والوطن واملقدس عن الدي
ــاً وبأبهى صورة  والذي ظهر جلي
ــة  ــي معرك ــك ف ــدة لذل سّ جَ مُ
ــاع عن العراق  احلق معركة الدف

ومقدساته وهويته في التصدي 
ــة التكفير والضالل.. وما  لعصاب
ــني  ــزال دورُ العزاء لإلمام احلس ي
ــيراتهِ  ومس ــالم)  الس ــه  (علي
ــزاء  ــني وع ــي االربع ــة ف املليوني
ركضة طويريج وغيرِها – ما يزال 
ــدور جوهرياً ومؤثراً بصورة  هذا ال
املبادئ..  ــك  تل ــية إلدامة  اساس
ــقوطِ  ــا من س به ــا يصاحُ وأنَّ م
) واجلرحى  ــهداءِ ضحايا من (الش
ــواءٌ أكانَ بعملياتٍ ارهابية او  س
ــدُّ عاملَ  ــباب يع غيرها من االس
ــاءٍ دائم  ــني وإحي ــالء للمؤمن ابت
ــينية في  ــورة احلس ــسِ الث ألس
اجلودِ بالنفس وااليثارِ والفداءِ وأنْ 
تتحولَ هذه املبادئ من شعاراتٍ 
ــنُ الى واقعٍ  ع او ترددها االلس تُرفَ
ــام  ــون لإلم ــه املوال ــي يعيشُ حَ
ــني (عليه السالم).. ولذلك  احلس

ــوراء من هذا  كانت ظهيرة عاش
ــة من  ــل ثُلّ ــدا لرحي ــام موع الع
ــم الباذلني  ــني في والئه الصادق
بأرواحهم  ني  ــهم املضحّ ألنفسِ

ــول الى موقع  ــيرِ الوص على مس
ــهداء  الش ــيد  لس ــهادة  الش
(عليه السالم) وكان رجاءُ هؤالءِ 
قتُه  دَّ ــينيني في ذلك قد صَ احلس

ــه  (علي ــني  للحس ــاتُهم  مواس
السالم) في بذل ارواحهم تعبيراً 
وحرارة فجيعتهم  عن صدقهم 
باحلسني (عليه السالم) فسقط 

نداءَ  ــني  ــم ملب ــرات منه العش
ــر  ينصرنا)  ــني (أال من ناص احلس
ــنتِهم  ــم مع الس وردّدتْ ارواحه
ــعارَ (لبيك يا حسني)  بصدق  ش

ــى بارئها  ــم ال ه ــتْ ارواحُ ففاض
ــيد  ــوقاً الى لقاء س ــى ش االعل
ــني  ــهداء ابي عبداهللا احلس الش
ــالم) وصحبه الكرام. (عليه الس

ــدم بأحر  ــبة نتق ــذه املناس وبه
ــاة لعوائل وذوي  التعازي واملواس
ــني  املضح ــينيني  احلس ــؤالء  ه
بأرواحهم في ظهيرة ذلك اليوم 
ــفاء  الش ــى  تعال اهللا  ــأل  ونس
ــن متاثل  ــل للجرحى الذي العاج
ــفاء بفضل  ــر منهم للش الكثي
ــاء املؤمنني  ــم ودع ــة بارئه رحم
ــو اهللا تعالى  الصادق لهم.وندع
ــفاء التام عاجال  ان يتماثل للش
ــؤالء املوالني  بقية اجلرحى من ه
احلسينيني – انه سميع مجيب- 
ــادق  ــوالء الص ال ــى روح  وأن يبق
ــادئ  ملب ــي  العمل ــيد  والتجس
ــالم)  ــني (عليه الس االمام احلس
ــا هو  ــا كم ــا وقوتِه ــي حرارتِه ف
حال قلوبِ املؤمنني ملصاب سيد 
ــالم).ونود  الس (عليه  ــهداء  الش
ــؤولني  ــير هنا الى أن املس ان نش
ــة يُحققونَ  ــي العتبة املقدس ف
ــاوي  ــات احلادث املأس في مالبس
ــراء  االج ــتخدمون  وسيس
املناسب إن كان هنالك أَيَّ قصور  
ــؤولة  ــاتِ املس ــل اجله ــي عم ف
ــة الزائرين في  ــن تنظيم حرك ع
ون النظرَ  ــج ويعيدُ ركضة طويري

في خططِ ذلك مستقبالً.

البينة الجديدة / كربالء اِّـقدسة
ــزاء طويريج التي  ــات حادثة ع ــة يحققون في مالبس ــؤولي العتبات املقدس ــل املرجعية الدينية العليا اجلمعة، أن مس ــن ممث أعل
اسفرت عن شهداء وجرحى. وقال الكربالئي، أثناء خطبة اجلمعة من الصحن احلسيني، إن ”ظهيرة عاشوراء من هذا العام، كانت 
موعدا لرحيل ثلة من الصادقني في والئهم على مسير الوصول الى موقع الشهادة لسيد الشهداء، احلسني عليه السالم“، مبيناً 

أن ”ارواحهم رددت مع ألسنتهم بصدق، شعار لبيك يا حسني“..
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متابعة / البينة الجديدة
قوات الدفاع الذاتي اجلويه اليابانية 
ــوات الدفاع  ــروع ق ــن ف ــرع م هي ف
ــر اجلناح  ــذات الياباني وتعتب ــن ال ع
ــؤولة عن تأمني  اجلوي لها وهي املس
وحماية اجملال اجلوي الياباني والقيام 
بالدوريات على كل االجواء اليابانية، 
ــالح اجلو الياباني اجلديد  ــس س تأس
ــوات الدفاع عن  ــمونه بق ــا يس او م
الذات اجلوية في االول من حزيران في 
ــذ مكان القوات  العام ١٩٥٤ م لتأخ
ــة  الياباني ــة  االمبراطوري ــة  اجلوي
ــعة  ــاركات واس التي كانت لها مش
ــى والثانية.  ــني العامليتني االول باحلرب
ــذات  ــن ال ــاع ع ــوات الدف ــون ق تتك
ــن قوة قوامها ٤٧  اجلوية اليابانية م
ــخص ياباني وتضم اسطوال  الف ش
ــز ال٣٥٠  ــالت احلربية يناه من املقات
ــا امريكي  ــة حربية معظمه مقاتل

واالخر نصف ياباني.
اِّـقاتلــة متعددة اِّـهام ميتسوبيشــي 

(mitsumishi f٢)اف ٢
ــن انتاج  ــددة املهام م ــة متع مقاتل

ــي اليابانية  ــة ميتسوبيش مؤسس
ــخة  للصناعات  الثقيلة وتعتبر نس
ــن املقاتلة االمريكية اف ١٦ وتنتج  م
بالشراكة بني ميتسوبشي بنسبة 
ــركة لوكهيد مارتن بنسبة  ٦٠٪ وش
٤٠٪ وتعمل املقاتلة باسطول يضم 

٩٠ مقاتلة من نوعها.
اِّـقاتلة اف ١٥ (F١٥) اِّـعروفة بالنسر

ــة امريكية من  ــيادة جوي مقاتلة س
ــل دوغالس  ــركة ماكدوني ــاج ش انت
ــة وتعتبر القوات  االمركية  العمالق
ــغلي  مش ــم  اضخ ــن  م ــة  الياباني
املقاتلة على مستوى العالم وتعمل 

ــي اليابان باعداد تصل الى  األف ١٥ ف
٢١٠ مقاتلة. 

(phantom F٤) اِّـقاتلة اف ٤ فانتوم
ــة امريكية الصنع  هي مقاتلة قاذف
من انتاج شركة ماكدونيل للطائرات 
ــالح اجلو الياباني باعداد  وتعمل بس

تصل الى ٤٠ مقاتلة.

متابعة / البينة الجديدة
ــي العالم،  ــر غواصة نووية ف ــيا أكب متتلك روس
ــى حقبة احلرب الباردة  يرجع تاريخ تصنيعها إل
ــتراتيجية  ــوفييتي قوة ردع اس ملنح االحتاد الس
ــتهداف الواليات املتحدة األمريكية  ميكنها اس
ــار  ــاق البح ــي أعم ــة ف ــا اجملهول ــن مواقعه م
واحمليطات. اذ ذكرت مجلة «ناشيونال إنترست» 
ــم غواصة  ــر لها، أن أضخ ــة، في تقري األمريكي
ــوال «القرش»  ــم أك ــة في العالم حتمل اس نووي
ــر ٢٠٠ هدف  ــية ميكنها تدمي وهي غواصة روس
ــى ٦ أضعاف قوة  ــل قوتها إل ــرؤوس نووية تص ب
ــدة  ــات املتح ــقطتها الوالي ــي أس ــة الت القنبل
ــيما اليابانية في  األمريكية على مدينة هيروش
ــد الغواصة «أكوال»  ــرب العاملية الثانية. وتع احل
ــي العالم، ومت  ــلحة رعبا ف واحدة من أكثر األس
ــوفييتي لتكون  تصنيعها في عهد االحتاد الس
ــات «أوهايو» التي كانت تطورها  أقوى من غواص
الواليات املتحدة األمريكية. ومت تصميم غواصة 
«أكوال» لتكون نقاط متركزها بالقرب من أراضي 
ــون القوات اجلوية  ــوفييتي حتى تك االحتاد الس

ــادرة على حمايتها من  ــوفيتية ق والبحرية الس
ــمح  ــات معادية، وهي مزودة بدروع تس أي هجم
ــي منطقة  ــاء عملها ف ــة الثلوج أثن ــا بإزاح له
ــل الغواصة العمالقة  ــمالي. وحتم القطب الش
ــا ضرب  ــدى ميكنه ــة امل ــة طويل ــخ نووي صواري
ــم إطالقها من  ــا يت ــة عندم ــي األمريكي األراض
القطب الشمالي ومنها صاروخ «إر — ٣٩» الذي 
ــذي ميكنه ضرب  ــى ٤٤٨٠ ميال وال ــل مداه إل يص
ــة.وألن الغواصة  ــدف في األراضي األمريكي أي ه
ــا بينما  ــا نووي ـــ٢٠ صاروخ ــلحة ب «أكوال» مس
ــة «أهايو» بـ٢٤  ــليح الغواصة األمريكي يتم تس
ــي ٤» حتمل ١٩٢ رأسا  صاروخا طراز «ترايدنت س
ــوفيتية مت تصميمها  نوويا، فإن الصواريخ الس
ليحمل كل منها ١٠ رؤوس نووية ليصل إجمالي 
ــرؤوس النووية التي حتملها إلى ٢٠٠ رأس نووي  ال
وهو ما يجعلها تتفوق على نظيرتها األمريكية.
ــي يحلمها  ــوة كل رأس حربي من الت ــل ق وتص
ــراز «آر — ٣٩» تصل إلى  ــوفيتي ط الصاروخ الس
ــن جتعل كل صاروخ قادر على ضرب  ١٠٠ كيلوط

١٠ أهداف في أماكن متفرقة في آن واحد.
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متابعة / البينة الجديدة
ــارات الدوالرات  ــق دول العالم ملي تنف
ــاع. ويقدر بعض  ــات الدف على ميزاني
ــي  العامل ــاق  اإلنف ــي  إجمال ــراء  اخلب
ــا يتجاوز  ــكرية مب ــى القوات العس عل
ــع  موق ــب  وبحس دوالر،  ــون  تريلي  ١٫٧
 Silence ــنت  كونس ــايلنس  «س
ــي فإنه بالطبع ال  Consent» اإللكترون
يتوقع أن تقل هذه املبالغ الطائلة على 
مدى السنوات القادمة. بل إن العكس 
ــات  ــث إن املنافس ــو الصحيح، حي ه
الوطنية و سباق التسلح واالختراقات 
ــلحة، تعني في  في مجال تطوير األس
ــورة النهائية التي  ــا أن الفات مجمله
يتوقع أن تدفعها كل دولة إمنا ستكون 
أكبر وتفوق بعض التوقعات املتفائلة.

أمريكا األكثر إنفاقاً والصني الثانية
ــات املتحدة  ــى الرغم من أن الوالي وعل
ــاق على  ــدر من اإلنف ــص أكبر ق تخص
ــواء  ــإن ذلك أمر ضروري، س ــاع، ف الدف
ــذي تدعمه القوة،  ــالم ال من أجل الس
أو لقهر القوة الغاشمة عند الضرورة. 
ــي  الت ــة  األميركي ــدة  املتح ــات  الوالي
ــدد. وتبلغ  ــع في هذا الص تفوق اجلمي
ــنطن العسكرية حوالي  ميزانية واش
ــنوياً. إن هذا ال يفوق  ٦٠٠ مليار دوالر س
ــن أقرب  ــرات أكثر م ــى ٤ م ــط ٣ إل فق
ــة في العالم وهي اخلاصة  أكبر ميزاني
ــا جتتمع معا معطيات  بالصني.وعندم
ــاب والتحديث  ــرب على اإلره مثل احل
املنتظم ألنظمة  التسليح واملنافسة 

ــتمرة مع الصني و  روسيا، فإنها  املس
ــبب تأجج  ــرراً واضحاً لس ــي مب تعط
اإلنفاق العسكري األميركي الضخم.

ــم،  ــن دول العال ــد م ــع أن العدي والواق
لديها نوع من التنافس العسكرى مع 
دولة جارة لها يشعل وينمي عمليات 

ــلحة  للقوات املس والتطوير  ــاق  اإلنف
املتزايدة.

التكنولوجيا وأسلحة اِّـستقبل
ــباق التسلح يقتصر على  لم يعد  س
األسلحة التقليدية، ولكن امتد آلفاق 
ــم التكنولوجيا. ومن  ــعة في عال واس

ــلح  ــة في مجال التس أحدث األنظم
 ،«Nett Warrior ــكري «نيت وارير العس
ــي  اللوح ــر  للكمبيوت ــام  نظ ــو  وه
«Tablet»، يتيح للجنود تتبع بعضهم 
ــاحة املعركة، كما يوفر  بعضا في س
#تطبيقات من شأنها أن تتيح للجنود 

ــد طلب ضربات  ــرعة أكبر عن دقة وس
ــن مجرد  ــض النظر ع ــة. وبغ باملدفعي
ــاطيل  الدبابات والطائرات،  ــراء أس ش
ــتية، فإن ميزانية   والصواريخ الباليس
القوات املسلحة في العالم تستخدم 
ــدة وذات  ــلحة جدي ــاً لتنمية أس أيض
ــلحة  ــة فائقة. وحتتاج تلك األس تقني
ــنوات من  ــرية واملستقبلية، لس الس
االختبار والتنمية والتطوير، وتصل في 
بعض األحيان إلى اتخاذ القيادات قراراً 
ــذا يتبادر على الفور  بعدم إنتاجها. ول
ــؤال حول جدوى اإلنفاق  إلى األذهان س
ــتخدامها.  ــياء قد ال يتم اس على أش
ــون إنه البد  ــاً تك ــة دائم ــن اإلجاب ولك
ــة إلى احلفاظ  ــن الوصول في النهاي م
ــاحات آمنة في حدود سباق  على مس
أن  ــل  ولع ــني.  املنافس ــع  م ــة  التقني
ــتقبلية ال  ــلحة املس ــراً من األس كثي
ــكاد تتعدى مرحلة إنتاج مناذج منها  ت
ــى  ــا عل ــم تصنيعه ــب، وال يت فحس
نطاق واسع، إما ألنها ليست مناسبة 
ــي أو لنقص التمويل مثالً.  للزمن احلال
ــض األحيان ميكن أن  ــع ذلك، في بع وم
ــي التقنية  ــري وعال ــالح س يظهر س
ــبة، عندما  ــة مناس ــر في حلظ ويتواف
ــاً، وعندما تبرز  ــل متاح ــون التموي يك
ــالح هو  ــة إليه، يكون ذلك الس احلاج
ــة التي تعبر  ــل العملي.ومن األمثل احل
ــي الروبوتات  ــرة تأت ــذه الفك ــا ه عنه
وأسلحة   STEALTH ــبح  الش وتقنية 

.«ADAPTIV الليزر وتقنية «أدابتيف

متابعة / البينة الجديدة
 » Excalibur Defense » ــركة ــت ش طرح
التشيكية مشروعا من شأنه إطالة عمر 
دبابة «تي – ٧٢» الروسية التصنيع. وشهد 
ــيكية  معرض اقيم  في مدينة برنو التش
ــور لدبابة «تي -  ــف عن  منوذج مط الكش
ــكارابيه».ويختلف  ــق عليه «س ٧٢» أطل
ــخة األصلية  ــد عن النس ــوذج اجلدي النم
ــة فيه،  ــة دينامي ــود حماي ــة بوج للدباب
ــد بعيد مظهر  ــأنها أن تغير إلى ح من ش
ــي الدبابة  ــت ف ــه. وقد نصب ــة كل الدباب

املطورة شبكة حتول دون اإلصابة بقذائف 
جوفاء.ومت استبدال احملرك الذي ينتج قوة 
ــج ٨٤٠ حصانا،   ــرك ينت ــا مبح ٧٨٠ حصان
األمر الذي طور قدرات الدبابة حيث بلغت 
ــى ٦٠ كيلومترا في  ــرعتها القصوى إل س
ــاعة وازداد احتياطي احلركة، من دون  الس
ــى ٥٠٠  ــود إضافية، إل ــات وق ــب خزان نص
كيلومتر.وقد طرأت بعض التعديالت على 
ــتبدال  ــديد. ومت اس ــزة الرصد والتس أجه
ــدة نارية  ــم بوح ــار ١٢٫٧ مل ــاش عي الرش
ــد، ميكن أن ينصب  ــم فيها عن بع متحك

ــاذف قنابل.أما  ــل أو ق ــاش ثقي ــا رش فيه
ــه وهو  ــع الدبابة فبقي بالعيار نفس مدف
ــات «تي ٧٢» بكل  ــم. يذكر أن دباب ١٢٥ مل
ــي – ٧٢ بي ١»  ــي ٧٢ بي» و»ت ــا « ت صنوفه
ــي ٣» ال تزال في حوزة اجليش  و»تي – ٧٢ ب
ــي وجيوش ٧٠ بلدا في العالم. وقد  الروس
ــني عام ١٩٧٣  ــي الفترة ما ب صنع منها ف
ــن  ــة. لك ــف دباب ــو ٣٠ أل ــام ٢٠٠٥ نح وع
مواصفاتها صارت اآلن أوطأ من مواصفات 
ــية وغالبية  ــات «تي – ٩٠ أس» الروس دباب

الدبابات األجنبية احلديثة.
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متابعة / البينة الجديدة
ــة، إلى  ــة Jinri Toutiao الصيني ــارت صحيف أش
تكنولوجيا عسكرية فريدة تشتهر بها روسيا، 
ــيا فيها.وذكرت  ــة روس وال ميكن ألي دولة منافس
الصحيفة الصينية أن ٣ أنواع من التكنولوجيا 
ــال  ــي مج ــرز ف ــي األب ــية ه ــكرية الروس العس
األسلحة في اجليش الروسي، حيث تعد موسكو 
ــلحة والتكنولوجيا  من رواد إنتاج وتصدير األس
ــيا لن  ــكرية في العالم.وأوضحت أن روس العس
ــدات التكنولوجية حتت أي ظرف. ــع هذه املع تبي

ــيا تشتهر في املقام  وأضافت الصحيفة أن روس
األول بإنتاج الغواصات النووية، فهي منذ العصر 
ــون في هذا  ــا منافس ــد له ــوفييتي ال يوج الس
اجملال، فعلى سبيل املثال الغواصات النووية من 
مشروع ٩٥٥» Borey «وتقدر حمولتها بـ٢٤ ألف 
ــا التكنولوجية  ــى مواصفاته طن، باإلضافة إل
التي جتعلها غواصة قاتلة.كما أكدت الصحيفة 
أن اجملمع الصاروخي «Sarmat» الروسي، ميثل قوة 
تدميرية هائلة، ولديه أيضا القدرة على التغلب 
ــل الهجوم  ــة وذلك بفض ــى الدفاعات اجلوي عل
ــيا  ــداري اخلاص به، وميكن القول إن تطور روس امل
في هذا اجملال جاء في وقت مبكر.وتابعت أن األمر 
ــية الرائدة  الثالث هو محركات الطائرات الروس
التي حترص الصناعة العسكرية الصينية على 

احلصول عليها.
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متابعة / البينة الجديدة
ــة (بحر_ ــي من الفئ ــتراتيجي فرنس ــر أحدث صاروخ اس يعتب
ــتراتيجي  ــة حتديث القطاع االس ــاء في اطار عملي ــد ج أرض) وق
ــي اآلخر ــية و ليحل محل الصاروخ الفرنس في البحرية الفرنس
ــام ٢٠٠٤ بتكلفة جتاوزت  ــركة EADS ع M-٤٥، تبنى البرنامج ش
ــاروخ كانت في ٩ نوفمبر  ــة ناجحة للص ــر أورو، و أول جترب ٨ ماليي
ــنة ٢٠١٠ ليضع  ــه أن يدخل اخلدمة الفعلية س ــع ل ٢٠٠٦ و يتوق
ــتراتيجية  ــتوى الصواريخ اإلس ــا رياديا على مس ــه مكان لنفس
ــوام٢٠٠٨٫٢٠٠٧٫٢٠٠٦  ــة ، مت جتريب الصاروخ ٥ مرات بني اع العاملي
 Mــاروخ ٥١ ــاروخ ٥٠ طن الص ــوزن االجمالى للص ــغ ال و ٢٠١٠ يبل
 le ــية ــات النووية الفرنس ــالق عبر الغواص ــا لالط مجهز أساس
ــتحمل  Terrible , le Vigilant , le Triomphant ,le Temeraire وس
ــتي األحدث  ــا ١٥ صاروخا ويعد الصاروخ البالس كل واحدة منه
ــية والعاملية. ــتراتيجية الفرنس ــخ االس ــي منظومة الصواري ف
ــا لالطالق من الغواصات  املواصفات: هذا الصاروخ مجهز اساس
 (le Vigilant , le Triomphant ,le Temeraire)ــية ــة الفرنس النووي
ــاروخ الذى يعد االحدث  ــيتم حتميل كل واحدة منها بـ١٥ ص وس
على املستوى العاملى الفئة: صاروخ استراتيجي.احملرك: الصاروخ 
ــع ١٨٠ طن  ــال تولد قوة دف ــات قابلة لالنفص ــون من ٣ طبق مك
ــول: بيركلورات األمونيوم) ،  ــل على الوقود الصلب (البروبيغ تعم
 ٥ ARIAN ــبه باحملركات املساعدة في صاروخ و منط اشتغاله أش
ــي األوروبي. الوزن: ٥٦ ألف كلغ، الطول: ١٢ مترا ، القطر:  الفضائ
ــرعة ماخ  ــتطيع الصاروخ الوصول الى س ــرعة: يس ٢٫٣ متر الس
ــر من أي نظام  ــاعة ( أكبر بكثي ــف كلم / س ــي ٣٠ أل ٢٥ أي حوال
ــم ، املدى: ٨٠٠٠  ــقف االرتفاع: ١٠٠٠ كل ــاع جوي معروف ) س دف
ــم فقط) هذا  ــذي يبلغ ٦٠٠٠ كل ــن مدى الـ M٤٥ ال ــم (أكثر م كل
املدى يجعل الصاروخ يطال قطرا استراتيجيا كبيرا ، الشحنة: 
ــرؤوس احلربية  ــا انفصال ال ــرؤوس بتكولوجي ـــM٥١ متعدد ال الـ
ــة TN ٧٥ بقوة  ــل ٦-١٠ رؤوس نووية من فئ ــث أنه يحم MIRV حي
ــة تصل الى ١١٠ كيلوطن هذا طبعا باالضافة الى العديد  تدميري
ــتخدمة لتضليل وسائل الدفاع اجلوي  من الرؤوس الوهمية املس
ــنة ٢٠١٥ ، التوجيه:  ...و من املرتقب دخول رؤوس TNO الثورية س
بالستي ، قاعدة األطالق: الغواصات الفرنسية من فئة SNLE اي 

.soumaines nucleaire lanceur d engins

متابعة / البينة الجديدة
ــس - ١٠١» الذي ميكن  ــاروخ «إك ــي ص ــتخدم اجليش الروس يس
إطالقه من اجلو لضرب األهداف داخل عمق املناطق، التي تسيطر 
عليها القوات املعادية، وهو واحد من أخطر صواريخ «جو - أرض» 
ــرين الثاني  ــي العالم.كانت أول جتربة إطالق للصاروخ، في تش ف
ــتراتيجيك كالتشر»  ــوريا، بحسب موقع «س عام ٢٠١٥، في س
ــية أكدت، في ذلك  ــي، الذي أوضح أن وزارة الدفاع الروس األمريك
احلني، أن الصاروخ استطاع ضرب الهدف بكفاءة عالية. ويحمل 
ــخة األخرى  ــا، بينما ميكن للنس ــا حربيا تقليدي ــاروخ رأس الص
«إكس — ١٠٢» أن حتمل رأسا نوويا تصل قوته التدميرية إلى ٢٥٠ 
ــتخدام القاذفات الثقيلة  ــن إطالق الصاروخ باس كيلوطنا.وميك
ــتخدام  ــالق ١٢ صاروخا، أو باس ــا إط ــي ميكنه ــو — ١٦٠» الت «ت
طائرات أخرى يحمل كل منها عددا مختلفا من الصواريخ مثل 
ــل ٤ صواريخ،  ــخ، و «تو — ٢٢»، حتم ــل ٨ صواري ــو — ٩٥»، حتم «ت
ــل صاروخني.ويتراوح االرتفاع  ــو — ٣٤» التي ميكنها أن حتم و»س
الالزم إلطالق الصاروخ بني ٣ آالف إلى ١٢ ألف متر، وتصل سرعة 
ــقاطه  ــاعة، ويتم إس ــه باجتاه الهدف إلى ٩٧٠ كم / الس انطالق
ــير تقارير  ــه في العمل. وتش ــل أن تبدأ محركات ــن القاذفة قب م
ــن منصة إطالقه  ــرب أهداف تبعد ع ــى أن الصاروخ ميكنه ض إل
ــلحة  ــل واحدا من أخطر األس ــو ما يجع ــر، وه ١٠ آالف كيلومت
ــن حتديد الهدف  ــه ميكن القاذفات م ــداف املعادية، ألن على األه
ــائل  ــافات آمنة جتعلها خارج نطاق تغطية وس وضربه من مس
الدفاع اجلوي للعدو.ويصل طول الصاروخ إلى ٧٫٤٥ أمتار، وقطره 
ــخة التقليدية منه  ــم، ويصل وزنه إلى ٤٥٠ كغم، والنس ٥١ س
ــديد االنفجار، بينما حتمل  ــا حربيا ش «إكس — ١٠١» حتمل رأس
ــب موقع «ميسيل  ــخة «إكس — ١٠٢» رأسا نوويا، بحس النس

ثريت» األمريكي.
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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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اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة.. اسم كبير لوزارة مهمة 
ــر بامتياز.. الوزير هو  ــتوى هذا العنوان الكبي ووزير بحجم التحدي ومبس
ــهاتي بكالوريوس إحداهما من  ــيد بنكني ريكاني احلاصل على ش الس
ــرى من جامعة  ــات واإلحصاء، واألخ ــل في علوم الرياضي ــة املوص جامع
ــة في الوظيفة  ــا أضفنا إلى ذلك جتربة عملي ــي القانون، وإذا م ــداد ف بغ
امتدت ثماني سنوات لشغله منصب وكيل وزارة النقل فضالً عن توليه 
ــكوا) في منطقة التجارة والنقل في  مناصب من قبيل رئيس جلنة (االس
ــان الدولية املعنية  ــط وعمله ممثالً للعراق في أغلب اللج ــرق األوس الش
ــون أمام رجل خبرته التجربة العملية  ــل والطرق وغيرها، فإننا نك بالنق
ــدور حوله بعني  ــى تفحص ما ي ــه قادراً عل ــكاراً ورؤى جعلت ــرف أف واغت

ــو يضع  ــرة صائبة وه ــة ونظ ثاقب
ــه على مكمن اجلرح واخلطأ  إصبع
ويؤشر نقاط القوة واالنطالق نحو 

األمام..
ــيد الوزير ريكاني  أنا أعرف أن الس
ــل  فاحلم ــة،  ــات صعب ــام حتدي أم
ثقيل وتراكمات املاضي حتتاج إلى 
ــيس  جهد جهيد إلزاحتها والتأس
ــدة وواعدة،  ــالق جدي ــة انط ألرضي
ــرض  ــي مع ــول -ف ــو يق ــذا فه له
ــات  كلم ــه-  مع ــي  صحف ــاء  لق
ــي  ف ــر  «الوزي ودالالت:  ــانٍ  مع ذات 

ــب أن ميزج ما بني صفة  ــي، أما في العراق فيج ــات سياس دولة املؤسس
ــي والفني واإلداري والقائد، وهو يحتاج إلى ملسة أبوية، وأحياناً  السياس

يحتاج إلى الشدة».
ــة البالية التي يحاول البعض  ــاليب الروتيني وما يؤرقه صراحة هو األس
ــبث بها لغاية في نفس يعقوب، مثلما يؤرقه أيضاً  من الفاشلني التش
البريد املتراكم الذي يخص البلديات والذي يعود إلى سنوات عديدة، وهو 
يدري جيداً أن روتيناً إدارياً قاتالً له نتائجه الكارثية التي تعرقل املشاريع 

التي يطمح إليها..
ــكان والبلديات  ــار واإلس ــيد وزير اإلعم ــب، بل إن الس ــس هذا فحس ولي
ــغال العامة وضع خدمة املواطن العراقي والبناء واإلعمار في سلّم  واألش
ــالل قطعة أرض  ــواء من خ ــعى مخلصاً إلى هذا الهدف س أولوياته، وس
ــكنية أو خدمات ملناطق غير مخدومة  ــكنية متنح له أو مجمعات س س
اآلن، لهذا حرص على زيارة البصرة وأدهشه وضعها املتمثل بالعشوائيات 

التي تفترش ٤٠٪ من مساحتها جراء إهمال احلكومات السابقة..
ــر وهو يريد  ــم الوزير ريكاني يكب ــب جمة لكن حل ــم وجود مصاع وبرغ
ــه املواطن العراقي..  ــهمت في حتقيق ما يصبو إلي ــرى وزارته وقد أس أن ي
ــرة معقودة على همته، وتأكدوا أن اليد  ــوا ريكاني، ألن اآلمال الكبي ادعم

الواحدة ال تصفق.. ولنا كالم آخر..
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

بغداد / البينة الجديدة
ــى  عل ــة  التربي وزارة  ــت  وافق
تبارك علي  الطالبة  ــدة  مناش
ــرطان.  عبد املصابة مبرض الس
وقالت مديرية العالقات العامة 
ــوزارة  ال ان  ــوزارة  بال ــالم  واالع
ــؤدي الطالبة  وافقت على ان ت
ــد امتحانات  ــي عب ــارك عل تب
ــنة فقط  الس ونهاية  ــف  نص
ــدوام اليومي  بدون ان تقوم بال
ــتها، وذلك لظرفها  في مدرس
ــا مصابة  انه ــث  الصحي حي

مبرض السرطان.
وأوضحت أن مدير عام العالقات 
ــني  حس ــود  محم ــة  الثقافي
القيسي التقى الطالبة تبارك 
ــارك  تب أن  ــدا  مؤك ــا،  ووالدته
ــدة ومثابرة وأعطت  طالبة مج
ــرار  االص ــي  ف ــاً  درس ــع  اجلمي
ــب احلياة  ــة املرض وح ومقارع
ــروف الصعبة  ــة الظ ومصارع
واالنتصار عليها، وهذا الشيء 

يحفز الصغار والكبار ليشكل 
دعماً حقيقياً للجميع، مؤكدا 
ــريحة  ــم هذه الش ــرورة دع ض
أن  ــى  عل ــددا  مش ــا،  ورعايته
ــي طاقة  ــاالت تعط ــذا ح هك
ــن جانبه أكد مدير  إيجابية. م
واالهلي  ــام  الع التعليم  ــام  ع
ــي حميد مخلف  واالجنبي عل

ــالل لقائه الطالبة  الدليمي خ
ــوزارة  ــن واجب ال ــارك، ان م تب
ــريحة  الش ــذه  به ــام  االهتم
ــتهم  بدراس ايضا  ــام  واالهتم
ــم، ومن هذا املنطلق  وتعليمه
حصلت موافقة السيد الوزير 
على دوام الطلبة الذين يعانون 
ــل  ــة مث ــاكل صحي ــن مش م

ــاب، ويقوم  ــرطان باالنتس الس
ــب باالمتحان في نصف  الطال
دون  ــط  فق ــنة  الس ــة  ونهاي
الضرورة الى الدوام اليومي في 
ــط شيء  ــة، وهذا ابس املدرس

نقدمه لهذه الشريحة.  
يذكر ان تبارك طالبة في الصف 
الثالث املتوسط مصابة مبرض 
السرطان، واطلقت حملة عبر 
االجتماعي  ــل  التواص ــع  مواق
ــرطان  الس ــرض  م ــة  حملارب
(#كلنا_تبارك) وعدم  ــوان  بعن

االستسالم له.
ــكرها الى  ــارك ش ــت تب وقدم
ــة االهلية التي  ــرة املدرس مدي
ــت  ــي حتمل ــا والت ــدرس فيه ت
ــالل  خ ــتها  دراس ــف  تكالي
ــي متمنني من  الدراس ــام  الع
ــع ادارات املدارس ان حتذو  جمي
ــة وتبادر في  ــذو هذه املدرس ح
ــتوجب  رعاية احلاالت التي تس

الرعاية.
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السيد وزير اإلعمار 
واإلسكان والبلديات 

واألشغال العامة 
وضع خدمة اِّـواطن 

العراقي َّـ سلّم 
أولوياته..

متابعة / البينة الجديدة
ــارع مظلم في  ــرطة بتلقي تنبيه غريب: رضيعة تزحف في ش فوجئت الش
وقت متأخر من الليل، قرب إحدى الغابات جنوبي الهند. وفي التفاصيل التي 
ــة البالغة عاما واحدا  ــقطت الطفل أوردها تلفزيون «أن دي» الهندي، فقد س
ــيارة دفع رباعي كانت تقلها وعائلتها قرب غابة بوالية كيرال، لتعيش  من س
ــرا مراقبة تابعة  ــو التقطته كامي ــبوقة. ويظهر فيدي ــات رعب غير مس حلظ
ملكتب يشرف على مدخل الغابة، حلظة سقوط الطفلة من السيارة، والحقا 
ــارع املظلم. وكانت الطفلة في الشارع دون أي  يظهر زحفها وحيدة في الش

حماية، لكن حلسن احلظ لم متر في تلك اللحظات أي سيارة في املكان.

بغــداد / البينــة الجديدة/ 
اثري عبد الخالق

وزارة  ــل  وكي ــتقبل  اس
الشرطة  لشؤون  الداخلية 
ــي  الدليم ــل  كام ــيد  الس
ــس  ــيد رئي ــار الس مستش
ــا  كم ــواب،  الن ــس  مجل
ــيادته السيد  ــتقبل س اس
ــي مدير مركز  زيد الطالقان
ــوار وتباحثوا  الرافدين للح
ــن االمور  ــة م ــأن جمل بش
ــدف  ته ــي  الت ــع  واملواضي
ــن  املواط ــة  ثق زرع  ــى  ال
ــدمي  وتق ــي  األمن ــاز  باجله
للعائلة  ــات  اخلدم ــل  افض
العراقية. وعلى صعيد آخر 
امليدانية   ــه  جوالت ــن  وضم
الوزارة  ــل  ــيد وكي قام الس
ــارة  بزي ــرطة  الش ــؤون  لش

ــروان  النه ــرطة  ش ــز  مرك
ــل  املعام ــرطة  ش ــز  ومرك
ــروان  النه ــدة  جن ــع  وقاط
ــود  باجله ــيادته  ــاد س وأش
ــل الضباط  املبذولة من قب
واملنتسبني خدمةً للصالح 
ــيادته  ــام، كما وأكد س الع
ضرورة تذليل العقبات أمام 
آخر  املواطنني. على صعيد 
ــل وزارة  ــيد وكي حضر الس
الشرطة  لشؤون  الداخلية 
ــزاء مفوض املرور  مجلس ع
ــاح  صب ــزوان  غ ــوم  املرح
ــوب  املنس ــي  العقاب ــرمي  ك
الذي  الدراجات  ــرية  إلى س
استشهد أثناء تأدية واجب 
ــام  ــة زوار اإلم ــني حماي تأم
احلسني (عليه السالم) في 

كربالء املقدسة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــا جعفر، من  ــد اهللا ودان ــل بيكرد عب احتف
ــري بقضاء  قرية ولزين التابعة لناحية قس
ــرى  بذك ــل،  أربي ــة  محافظ ــي  ف ــان  جوم
زواجهما بطريقة لم يسبقهما إليها أحد. 
ــدم البيئة،  ــة مختلفة وبعمل يخ وبطريق
ــف  ــة تنظي ــني حمل ــان تدش ــرر العروس ق
ــال واالهتمام بأمور  ــة بدال من االحتف للقري
ــذ الصباح أمس  ــدأ الزوجان من جانبية. وب

ــال الزوج، وهو  ــف قريتهما، حيث ق بتنظي
ــا بتعبئة ١٥  ــة القرية «قمن ــم مبدرس معل
ــتمر حتى  ــا كبيرا بالنفايات وسنس كيس
نكمل تنظيف القرية». وأضاف «أنا كمحب 
ــتان، أشعر باخلجل  للبيئة وطبيعة كردس
ــن، قرية  ــة ولزي ــا». وقري ــث بيئتن ــن تلوي م
جميلة في قضاء جومان، يوجد فيها أعلى 
ــتان ويبلغ ارتفاعه  ــالل في إقليم كردس ش

٣٦ مترا، كما يزورها الكثير من السياح.

متابعة / البينة الجديدة
ــركة أبل  ــر صحفية بأن ش ــادت تقاري أف

ــآت كبيرة مرتقبة  األميركية جتهز مفاج

في هواتف آيفون املقبلة خالل عام ٢٠٢٠.

ونشر موقع ماشابل التقني املتخصص، 

ــير فيه إلى  ــبوتنك، تقريراً يش وفقاً لـس

ــريبات اخلاصة بهواتف آيفون، لكن  التس

ــتعقده  ــدا عن املؤمتر العاملي الذي س بعي

ــل مختص  ــول احلالي، ب ــوم ١٠ أيل ــل ي أب

ــون املقبلة خالل  ــكيلة هواتف آيف بتش

ــر إلى أن هواتف  ــار التقري عام ٢٠٢٠. وأش

ــالل األيام  ــيعلن عنها خ ــون التي س آيف

املقبلة، ضمن سلسلة هواتف آيفون ١١ 

ــن حتظى بالتغيير الكلي في التصميم. ل

وأوضح التقرير أن أبل ستجهز ٣ تغييرات 

ــون، أبرزها دعم  ــة في تصميم آيف رئيس

ــف اجليل اخلامس لالتصاالت بصورة  وظائ

رسمية.
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ــاالً صعب  ــل مرضاً عض ــها، ب ــرة تفرض نفس ــي بالدنا ظاه ــاد ف ــات الفس ب
ــكال لم  ــزة الرقابية املتنوعة ومتعددة األش ــتئصال. ويبدو أن كل األجه االس
ــذه اجلهات الرقابية؟  ــألني ما ه ــد قادرة على وضع حد له نهائياً.. وقد تس تع

فأقول لك إنها:
أوالً: البرملان بوصفه أعلى سلطة تشريعية ورقابية.

ثانياً: جلنة النزاهة البرملانية.
ثالثاً: جهاز االدعاء العام.

رابعاً: اجمللس األعلى ملكافحة الفساد.
خامساً: مكاتب املفتشني العموميني.

سادساً: هيئة النزاهة.
ــارع  الش ــة  رقاب ــم  واأله
ــات  ــذه اجله ــاس).. كل ه (الن
ــة إلى  ــع غليظ ــير بأصاب تش
ولكن  ــري،  املستش ــاد  الفس
ــتطع  ــم كل ذلك لم نس برغ
ن  ــن: «مَ ــة بالضبط ع اإلجاب
ــه؟»،  ــن مكان ــد؟»، «أي الفاس
ــه؟»، كي نقتص  و«ما وظيفت
ــه القانون  ــه ونطبّق بحق من
ــال اجلزاء  ــاً وحرفياً لين أصولي
ــتحق، كي  الذي يس ــادل  الع
ل لهم  يرتدع اآلخرون ممن تسوّ
العام  باملال  العبث  أنفسهم 

وهدر ثروة البالد والعباد..
ــارة هنا إلى حقيقة أن البرملان واالدعاء العام ومكاتب املفتشني  والبد من اإلش
العموميني هم سلطة قانونية لهم احلق في البحث عن الفاسد وإحالته إلى 

القضاء من دون تأخير أو تردد، ولكن متى وكيف؟!
ــذه اجلهات الرقابية جانباً فإن هناك رقيباً ال ينام، وهو يحصي  وإذا ما تركنا ه
كل صغيرة أو كبيرة في كتاب مبني، وهو القائل عز من قال في محكم كتابه 
}، وهو  ينَ دِ سِ ُفْ بُّ املْ  الَ يُحِ

َ َرْضِ إِنَّ اهللاَّ ي األْ ادَ فِ سَ اجمليد القرآن الكرمي: {وَالَ تَبْغِ الْفَ
}. ومن  ي النَّاسِ ــبَتْ أَيْدِ سَ َا كَ رِ مبِ رِّ وَالْبَحْ ي الْبَ ــادُ فِ سَ رَ الْفَ هَ ــل تعالى: {ظَ القائ
ــريفة وأقوال األئمة األطهار والصحابة األخيار  يتصفح األحاديث النبوية الش

سوف يتوقف طويالً أمام أحاديث كثيرة كلها تذم الفساد وتلعن املفسدين.
ــبة، فإن املرجعية الدينية العليا الرشيدة في النجف األشرف، وعلى  وباملناس
ــان معتمديها، طاملا أكدت ضرورة محاربة الفساد واالنحراف والدعوة إلى  لس
وضع حلول جذرية إلنهاء جذوره بعد أن صار هذا الفساد ينهش جسد الدولة 
ــعب من دون أن نرى فاسداً واحداً قد أخذ  ــرق ثروة الش وينهكها، وبالتالي يس
ــون بظهور فوالذية، ولكن  ــبب أن هؤالء يحتم طريقه إلى خلف القضبان بس
ــالع هؤالء نهائياً وتخليص العراق من  ــل كبير بإرادة وطنية قادرة على اقت األم
ــاد املالي واإلداري آفة البد من  ــرورهم وأذاهم بعد أن تأكد الشعب أن الفس ش

اخلالص منها نهائياً اليوم.. اليوم وليس غداً.

الربِّـان واالدعاء العام 
ومكاتب اِّـفتشني 

العموميني هم سلطة 
قانونية لهم الحق 

َّـ البحث عن الفاسد 
وإحالته إُّـ القضاء من 

دون تأخري أو تردد، ولكن 
متى وكيف؟!
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

تعزي أسرة حترير (البينة اجلديدة)، وعلى رأسها الزميل رئيس 
ــرة الصحفية  ــف بالغ األس التحرير عبد الوهاب جبار، بأس
ــبي وزارة الصناعة واملعادن بوفاة الزميل (عبد  وجميع منتس
ــم الوزارة، إثر نوبة  ــمري) املتحدث الرسمي باس الواحد الش
ــده برحمته  ــى أن يتغم ــائلني اهللا تعال ــة مفاجئة، س قلبي
ــلوان، وإنا هللا وإنا  ــعة وأن يلهمنا جميعاً الصبر والس الواس

إليه راجعون.

ــون  ــة اجلديدة» الزميل (فالح حس ــرة حترير «البين تعزي أس
ــقاءه (كاظم  ــر جريدة (احلقيقة)، وأش ــي)، رئيس حتري الدراج
ــقيقته (أم  ــم وصالح)، لوفاة املغفور لها ش ــامل وقاس وش
ــني) إثر مرض عضال، داعني للفقيدة بالرحمة واملغفرة  حس
ــلوان.  ــة، وألهلها وذويها الصبر والس ــون مثواها اجلن وأن يك
ــاع (٢٥) مبدينة  ــة على روحها في قط ــم مجلس الفاحت وأقي

الصدر مقابل مستشفى الصدر العام بدءاً من يوم أمس.
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