
ــالل اليومني  ــة البصرة خ ــهدت محافظ ش
املاضيني توترات أمنية متسارعة على خلفية 
ــي الذي اغتيل  ــال احملامي جبار البهادل اغتي
ــح النهار وعلى  ــاص مجهولني في وض برص
ــيرة املقتول  ــذا االغتيال فإن عش ــة ه خلفي
ــائري ضد من  ــل في نزاع عش ــدراً قد تدخ غ
ــتوجه له تهمة اغتيال احملامي البهادلي.  س
وفي التطورات ذاتها تعرض منزل ضابط في 
الشرطة امس في مدينة البصرة الى عملية 
ــلحني مجهولني  ــل مس ــتهداف من قب اس
ــفة قرب احدى  في حني مت تفجير عبوة ناس
ــير الى ان  ــركات في البصرة وهو ما يش الش
التوتر األمني في تسارع مضطرد. من جانب 
ــة البصرة أمس  ــس محافظ ر مجل ــر حذّ آخ
ــدة الترابية بني العراق وإيران  من انهيار الس
ــار الى  ــبب مياه البزل اإليرانية، فيما اش بس
ــة. وقال عضو  ــبب بكارثة بيئي انها ستتس
ــث لعدد من  ــي حدي ــواد اإلمارة ف ــس ج اجملل
ــائل االعالم ان «اجمللس يحذر من خطورة  وس
ــدة الترابية الفاصلة بني العراق  انهيار الس
وايران وان انهيارها قد يتسبب بكارثة بيئية 

ــى ان «تلك  ــزل»، الفتاً ال ــاه الب ــن خالل مي م
ــكل  ــن فيها مخلفات حربية قد تش االماك
ــكان املدينة القريبة من تلك  خطراً على س
ــر انطلقت فعاليات  املناطق». من جانب آخ
ــتان  ــم كردس اقلي ــني  ــاري ب التج ــدى  املنت
والسعودية أمس في اربيل مبشاركة العديد 
من رجال االعمال واملستثمرين السعوديني. 
ــتان وكالة علي  وقال وزير جتارة اقليم كردس
ــدى ان  ــالق املنت ــيم انط ــي مراس ــندي ف س
ــو انهاء االزمة  ــتان يتجه نح «اقليم كردس
ــى  ــا ال ــا»، الفت ــي يواجهه ــة الت االقتصادي
ــع موارده  ــاً لتنوي ــعى حالي ــم يس ان «االقلي
ــة تطوير  ــندي اهمي ــة». واكد س االقتصادي
ــعودية على  ــم والس ــني االقلي ــات ب العالق
ــال رئيس  ــن جانبه ق ــدة. م ــف االصع مختل
ــعودي سامي بن عبد اهللا  غرفة التجارة الس
ــيكون محط اهتمام  العبيدي ان «العراق س
ــعودي»، الفتا الى ان «هناك  ــتثمار الس االس
ــتثمار في االقليم  ــرة جلذب االس نقاطا كثي
ــنحاول رفع حجم االستثمار السعودي  وس
ــت وينطبق  ــي تصريح الف ــي االقليم». وف ف
ــف  ــدق أو ال تصدق» كش ــول «ص ــه الق علي
ــة القانون  ــالف دول ــابق عن ائت ــب الس النائ

ــعدون عن اتفاق جرى بني رؤساء  محمد الس
ــؤاد معصوم  ــة ف ــس اجلمهوري ــل ورئي الكت
ــي واالقتناع  ــى التزوير االنتخاب ــتر عل للتس
ــف املزورين، فيما  بالنتنائج املعلنة دون كش
ــرز اليدوي لصناديق  وصف عملية العد والف
ــرحية». وقال  االقتراع املطعون فيها بـ«املس
ــر الذي جرى في  ــعدون ان «اللقاء االخي الس
منزل معصوم مع رؤساء الكتل السياسية 
ناقش االسراع بتشكيل احلكومة واالقتناع 

بالنتائج املعلنة دون كشف التزوير واالحزاب 
املزورة». واضاف ان «تطابق نتائج االنتخابات 
ــد والفرز اليدوي حصل  من خالل عملية الع
ــه اكد  ــن جانب ــن». م ــف املزوري ــدم كش لع
ــبق القاضي وائل عبد  محافظ البصرة االس
ــس احملافظة  ــرار مجل ــس ان ق ــف ام اللطي
ــق  ح ــتقال  مس ــا  اداري ــا  اقليم ــا  باعتباره
ــن احللول الزمات  ــتوري وميثل اهم جزء م دس
احملافظة مبينا ان االقليم بات مطلبا واقعيا 

ــن اي وقت وال ميكن  ــع البصريني اكثر م جلمي
ــف ان «هذا  ــال عبد اللطي ــه. وق ــازل عن التن
القرار اجراء دستوري استند على الفقرة اوال 
من املادة ثانيا من قانون االجراءات التنفيذية 
ــة بتكوين االقاليم ونحن من املؤازرين  اخلاص
له». على صعيد آخر ذكر مصدر مسؤول لم 
ــمه انه ال توجد قدرة  ــأ االفصاح عن اس يش
ــة في  ــات الوظيفي ــتعياب الدرج ــى اس عل
ــد موازنة كافية  ــوزارات. مبينا انه «ال توج ال

ــوزارات غير قادرة على  ــك الدرجات وان ال لتل
ــة». مبينا ان  ــات الوظيفي ــتعياب الدرج اس
ــات في حال قبلت من قبل الوزارات  «التعيين
ــص املبالغ  ــان وزارة املالية ال تخص ــا ف ذاته
ــي  ــأن السياس لتلك التعيينات». وفي الش
كشف عضو حتالف الفتح حنني القدو امس 
عن امكانية حصول حتالف الفتح على (٦٠) 
مقعدا في البرملان اجلديد بعد انتهاء عملية 
ــتبعد تشكيل  العد والفرز اليدوي فيما اس
ــي املرحلة  ــة ف ــة الوطني ــة االغلبي حكوم
ــكيل حكومة  احلالية. واضاف ان عملية تش
ــة الوطنية غير وارد في هذه املرحلة.  االغلبي
ــة القانونية  ــو اللجن ــح عض ــت رج ــي وق ف
النيابية السابق زانا سعيد امس ضعف اداء 
ــواب في الدورة املقبلة بعد الغاء  مجلس الن
ــوزراء حيدر  ــى ان رئيس ال ــيرا ال قانونه. مش
العبادي طعن بـ(١٠) فقرات ال متت باية صلة 
ــة. وتابع ان «العبادي  بامتيازات النواب املالي
ــة االحتادية  ــا لدى احملكم ــد قدم طعن كان ق
في نيسان املاضي ولكنه تراجع بعد ضغط 
نيابي اال انه اقدم على تلك اخلطوة الضعاف 
ــن محتواه القانوني خالل  البرملان وافراغه م

الدورة املقبلة».

بغداد / 
أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية محمد شياع السوداني، أمس الثالثاء، عن موافقة خلية 
أجورا  باحث عن عمل ومنحهم  الف  اكثر من ٤٠  تدريب  الوزراء على  الوزارية في مجلس  االزمة 
مالية مناسبة. وقال السوداني في بيان تلقت (البينة اجلديدة) نسخة منه، إن ”خلية االزمة في 
مجلس الوزراء وافقت على تخصيص اربعة مليارات دينار استجابةً ملقترح الوزارة منح املتدربني 
ضمن املراكز التدريبية مبلغ عشرة آالف دينار عن كل يوم تدريب“، مؤكدا ”ضرورة استنفار مراكز 
البالغ عددها (٣٨) مركزاً تدريبياً الستيعاب نحو (٤١) الف  التدريب املهني في بغداد واحملافظات 
”االستعانة  السوداني  وأكد  محافظة“.  كل  طبيعة  مع  تتناسب  تدريبية  دورات  واعداد  متدرب 
بخبرات العاملني ضمن الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي في وزارة الصناعة واملعادن 
االجتماعية“. والشؤون  العمل  لوزارة  التابعة  املهني  التدريب  مراكز  في  تدريبية  دورات  العطاء 

ووجه السوداني بضرورة ”التنسيق مع احلكومات احمللية في احملافظات لتوفير املستلزمات الالزمة 
باخلبرات  واالستعانة  املتدربني  الستيعاب  وشفافة  واضحة  آلية  لوضع  ازمة  خلية  وتشكيل 

املوجودة في اعداديات الصناعة واملعاهد املهنية».
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كتب اِّـحرر السياسي

ر من انهيار السدة الترابية بين العراق وإيران وسط توترات أمنية متسارعة .. البصرة تحذّ

َّـ الهدف

ــريط األخبار  ــتعرض كالعادة ش ــترعت انتباهي أمس، وأنا أس اس
ــوادث والتصريحات، دعوة أطلقتها النائبة عن ائتالف  املزدحم باحل
ــات اجملتمع املدني  ــون عالية نصيف دعت عبرها منظم ــة القان دول
ــيوخ العشائر وكل اجلهات  ــطني واملثقفني وش واحلقوقيني والناش
ــة احلالية من أجل التراجع عن  ــة إلى الضغط على احلكوم الفاعل
ــا حتت وطأة  ــة التي اتخذته ــراءات االرجتالي ــرارات واإلج حزمة الق
ظروف معينة والسيما تلك التي مررت ضمن ملف الكويت. وبودنا 
ــفاً إن تصمت  ــيء مؤس أن نقول نحن في (البينة اجلديدة) إنه ال ش
ــيمة واخلسائر  ــية نافذة ولها ثقلها إزاء األضرار اجلس قوى سياس
ــة التي حلقت بالعراق جراء قرارات عراقية ارجتالية افتقدت  الفادح
ــرت أن التنازل عن  ــعور باالنتماء لهذا الوطن واعتب ــط ش إلى أبس

ــة ليس مثلبة  ــوق التاريخي احلق
ــا أو  ــة نظره ــن وجه ــاً م أو عيب
ــابات  ــن حس ــت م ــا انطلق أنه
ــف أن  ــيء مؤس ــة.. ش مصلحي
ــعة  يتنازل العراق عن أجزاء واس
ــود  العق ــوال  ط ــه  أراضي ــن  م
ــا حصل عندما  املاضية، وهذا م
ــن منطقة احلياد  تنازل العراق ع
ــد  ــعودية ومنطقة الرويش للس
ــن  م ــعة  واس ــق  ومناط ــألردن  ل
ــت فيما بات  ــرة إلى الكوي البص
ــفوان، ويستمر  يعرف بخيمة س

ــة الكويت  ــران وإن التنازالت لدول ــا إي ــدول اجلوار مبا فيه ــازل ل التن
ــوت على مهانة وإذالل، وهذا ما حصل مؤخراً بتنازلنا عن ثالث  انط
ــار نفطية لصالح اجلاره الكويت مقابل إقراضه األموال في مؤمتر  آب
ــمع  املانحني والتي لم نقبض منها حلد اآلن دوالراً واحداً وبقينا نس
ــب، بل تنازل العراق عن قناة  ــة بال طحني، ليس هذا فحس جعجع
ــى أراضٍ عراقية وتعويضات  ــتحوذت الكويت عل خور عبد اهللا واس
ــفية.. كل هذه  ــرارات دولية تعس ــب ق ــت علينا مبوج ــة فرض مالي
ــائر املالية  ــة وكل هذه اخلس ــاه العراقي ــن األرض واملي ــازالت ع التن
واالستهانة بالسيادة العراقية جتري وسط صمت حكومي مطبق 
وسكوت سياسي غريب من قوى سياسية عراقية لم حترك ساكناً 
ــي.. فمتى نتحرك للحفاظ  ــأن العراق وكأن ما يجري ال يخص الش

على ما تبقى من وطن اسمه العراق يُنهب ويُسلب ليالً ونهاراً؟!

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

هذا ما حصل عندما 
تنازل العراق عن منطقة 
الحياد للسعودية 
ومنطقة الرويشد 
لألردن ومناطق واسعة 
من البصرة للكويت

√b–z‹€@⁄äzn„@Ûnfl
A_÷aä»€a@Âfl@Û‘jm@bfl@Û‹«

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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بغداد /  
ــة النيابية،  ــة املالي ــوة اللجن ــفتْ عض كش
ــي، أمس  ــدة التميم ــابقة ماج ــة الس النائب
ــهر  ــاء، ان مجموع الفائض خالل األش الثالث
ــد بلغ  ــنة ٢٠١٨ ق ــن الس ــى م ــتة األول الس
ان  ــي  التميم ــت  وقال ــار.  دين ــون  ترلي  ٧٫٤٨٤
ــل املوازنتني اجلارية  ــي لتموي «املبلغ األجمال
واالستثمارية بلغ ٣٥٫٠٢٩ ترليون دينار، مقابل 

ــر نفطية ٤٢٫٥٧٦  ــرادات نفطية وغي حتقق اي
ــهري  ــار»، مبينة ان «املعدل الش ــون دين ترلي
ــت ٧٫٠٩٦ ترليون دينار،  ــرادات الكلية بلغ لالي
ــراد النفطي لوحدة كمعدل  في حني بلغ االي
شهري ٦٫٣٩٣ ترليون دينار». واضافت التميمي 
ــة بلغ  ــهري للموازن ــاق الش ــدل االنف ان «مع
ــون دينار وبهذا يكون فائض االيراد  ٥٫٨٤٨ ترلي

الشهري املتحقق ١٫٢٤٧ ترليون دينار».

3
3 ÚÓ„b‡Ó‹é€bi@ÜÌÜ¶a@›Ó¶a@Ú◊äß@èÓˆä€a@knÿΩa@ÊÏ∫bËÌ@ÊÏ€ÏË©

›Óiâc@Ô���œ@Hì«aÖI����i@È���üb��j��mâa@Ú‡Ëni@Â���ÌÖ@›����uâ@fib��‘n��«a3
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RPQX@Ú„ãaÏfl@ø@úˆb–€a@Â«@—íÿm@Ô‡Ó‡n€a@
بغداد / 

ــي حتالف الفتح  ــم القيادي ف اته
ــز  الفاي ــر  عام ــابق  الس ــب  النائ
املتحدة  ــات  الوالي ــاء،  الثالث امس 
األميركية مبحاولة إثارة ”اشاعة“ 
ــي العراق،  ــكري ف االنقالب العس
ــن وراء ذلك  ــدف م ــدا أن اله مؤك
ــة محاوالت  ــض وعرقل ــس النب ج

إجراء أي عملية إصالح.
وقال الفايز في تصريح صحفي إن 
”احلديث عن انقالب عسكري غير 
ــات ولى  ــون عصر االنقالب وارد لك
حيث كان اجليش واالجهزة االمنية 
ــية اما  ليس لها اي والءات سياس
ــكرية  اليوم جند في اي وحدة عس
ــددة“.  ــد والءات متع ــرة توج صغي

ــز أن ”كل املعطيات  ــاف الفاي وأض
ــدة  املتح ــات  الوالي ان  ــد  تؤك
ــتغالل  ــة حتاول دائما اس االمريكي
ــاعات  االزمات واثارة مختلف االش
ــارع  ــض الش ــس نب ــل ج ــن اج م
ــط املعنويات وعزائم بعض  ولتثبي
ــراء  باج ــني  الراغب ــيني  السياس

اصالحات جذرية شاملة“.

äÿé»€a@l˝‘„¸a@\Ú«bëg^@Òâbqg@Ú€Îbz∂@Â�‰ëaÎ@·ËnÌ@åÌb–€a

بغداد / 
ــة القانون نوري  ــم ائتالف دول أكد زعي
ــي، امس الثالثاء، ضرورة تكثيف  املالك
ــة األولى للبرملان  ــود لعقد اجللس اجله
ــكة قادرة  ــكيل حكومة متماس وتش
ــرص العمل  ــات وف ــى توفير اخلدم عل
ــة. وقال  ــة االقتصادي ــداث التنمي وإح
ــئلة  ــي معرض رده على اس ــي ف املالك
ــراب انتهاء  ــع اقت ــني، إنه م الصحفي

ــرز واملصادقة على  ــات العد والف عملي

ــدد على ضرورة  نتائج االنتخابات، نش
تكثيف اجلهود بني القوى السياسية 
ــوات  اخلط ــى  ال ــال  لالنتق ــاورة  املتح
ــتورية األخرى املتعلقة في عقد  الدس
ــكيل  ــان وتش ــى للبرمل ــة األول اجللس
حكومة متماسكة قادرة على حتقيق 
ــات املواطنني في توفير اخلدمات  تطلع
ــة  التنمي ــداث  واح ــل  العم ــرص  وف

االقتصادية للبالد.

Úÿçb‡nfl@ÚflÏÿy@›ÓÿímÎ@ÊbΩ5‹€@µÎ˛a@Úé‹¶a@Ü‘»€@ÖÏË¶a@—Órÿm@ÒâÎäô@Ü◊˚Ì@Ôÿ€bΩa
واشنطن / وكاالت /  

ــي  ــس األمريك ــن الرئي أعل
دونالد ترامب، أنه لم يتنازل 
عن أي شيء أثناء لقائه مع 
ــي فالدميير  الروس ــس  الرئي
بوتني في هلسنكي. وكتب 
ترامب في تغريدة على موقع 
تويتر للتواصل االجتماعي، 
األخبار  ــمعون  «عندما تس
الكاذبة تتحدث سلبيا عن 
ــس بوتني  ــع الرئي ــي م لقائ
وكل ما تنازلت عنه، تذكروا 
أنني لم أتنازل عن أي شيء، 
الفوائد  ــن  وحتدثنا فقط ع

ــا».  لبلدين ــتقبلية  املس
وأضاف أن تواصله مع بوتني 
ــا يعتبر  ــدا جدا، م كان جي

ــع إال  ــا للجمي ــرا إيجابي أم
ــب  حس ــد،  الفاس اإلعالم 

تعبيره.

¥‹üb»‹€@›‡«@òäœ@7œÏn€@Ú»Ìäç@paıaäug@áb•a@ì”b‰Ì@ıaâãÏ€a@è‹©
ÈjuaÎ@ıaÖc@ø@Í7ñ‘m@ojrÌ@fiÎ˚éfl@c@…fl@ÊÎbËn„@Â€@@
ÂÌÜ€a@Ä˝ïÎ@⁄Ï◊ä◊Î@µbÌÖ@ø@ClbÁâ�a@fiÏ‹œD@Ú‘y˝Ω@ÚÓ‰fl˛a@pbÓ‹‡»€a@âaä‡nça@Ü◊˚„
@pbƒœb0a@‚Ï‡»i@ÂÌäñ‘Ωa@¥€Î˚éΩa@Újçb0@bÓ‹«@Ú‰¶@›Óÿím@âä‘Ì@ıaâãÏ€a@è‹©

العبادي يؤكد في المؤتمر الصحفي األسبوعي:

¥mÏj€@ıÔë@c@Â«@fiãb‰mc@%@Zkflaäm

ــدى وزاراتنا  ــابات في إح ــي دوائر احلس ــذي يجري ف ــب هذا ال ــيء عجي ش
اخلدمية، فما أن حتصل على أمر بالصرف ملستحقاتك املالية من قبل وزير 
ــك الوزارة حتى تتفاجأ  ــابات ومدير مكتب إعالم تل ومدير عام ومدير حس
ــلة  ــدوق في هذه الدائرة ترفض، وتضرب كل تلك السلس ــأن أمينة الصن ب
من األوامر عرض احلائط، ألن مزاج جنابها الكسيف غير رائق.. هذا تلميح 

بسيط، وسنلجأ للتسمية ليأخذ كل ذي حق حقه.

@_pbÓuaå‡‹€@ÙÜñnÌ@Âfl@NN@_pbÌ6‰»€a@ÍàÁ@—”ÏÌ@Âfl
بغداد / 

ــي املنضوي حتت  ــيوعي العراق ــزب الش ــد احل أك
ــترك في  ــن يش ــف ل ــائرون ان التحال ــف س حتال
ــية، فيما  حكومة محاصصة طائفية او سياس

ــة منها  ــارات مفتوح ــع اخلي ــى ان جمي ــار ال اش
املعارضة. وقال القيادي في احلزب حسني النجار 
ــائرون لديه برنامج لالصالح وهو ما  ان «حتالف س
تظاهر الجله الناس في ساحة التحرير وعدد من 

احملافظات ويرفض العودة الى تشكيل حكومات 
ــة». واضاف انه «في  احملاصصة الطائفية واحلزبي
ــكيل هذا  ــرى على تش ــرار الكتل االخ ــال اص ح
ــيدرس  ــان التحالف س ــن احلكومات ف ــوع م الن

ــا خيار  ــة امامه ومنه ــارات املفتوح ــع اخلي جمي
ــروعه  التحول الى املعارضة، مع االبقاء على مش
ــاد  ــى محاربة الفس ــذي ينص عل ــي ال االصالح

واسناد املناصب الى االكفاء واخلبراء».

Úôâb»Ωa@bË‰fl@Èflbflc@ÚyÏn–fl@paâbÓ®a@…Ó∫Î@Úñïb™@ÚflÏÿ°@⁄6íÌ@Â€@ÊÎäˆbç@ZÔ«ÏÓí€a

الكويت / وكاالت /  
ــة  ــر صحيفة السياس ــر رئيس حتري ذك
ــداث  ــاراهللا، ان أح ــد اجل ــة أحم الكويتي
ــفت املستور بشأن  العراق األخيرة كش
أبعاد الفساد والفاسدين. وقال ان «املال 
ــرق  العام العراقي منذ حرب ٢٠٠٣ قد س

ــون دوالر». وأضاف  ــارب تريلي ــا يق منه م
ــابه الشخصي مبوقع  اجلاراهللا، عبر حس
ــا ذهب إلى  ــذه الثروة جزء منه تويتر «ه
أجانب عملوا في العراق مبا فيها شركات 
نهب وتشبيح، والشعب العراقي يعاني 
من سرقة الكهرباء وزيادة ملوحة املاء».

â¸ÎÖ@ÊÏÓ‹Ìäm@äéÅ@÷aä»€a@Z>ÌÏ◊@kmb◊
Öbé–€a@kjéi@¥éy@‚aÜï@¬Ï‘ç@à‰fl ــة اجلديدة)  ــادر لـ(البين ذكرت مص

ــرة القاء قبض صدرت  أن (١٤) مذك
ــي رفيع  ــد امن ــق قائ ــد اآلن بح حل
ــا لم تأخذ طريقها للتنفيذ  لكنه
ــخص الصادر بحقه هذه  ألن الش
ــوق القانون، فمن الذي  املذكرات ف

يكشف السر؟

új”@ıb‘€g@Òä◊àfl@QT
7j◊@?flc@Üˆb”@’°
A_äé€a@b‡œ@NN@à–‰�m@%

حاميها ..حراميها 

  اربيل / 
ــتان  ــي اقليم كردس ــدر امني ف ــاد مص اف
ــرة القاء  ــاء، بأن مذك ــس الثالث ــراق، ام الع
ــابق سليم  قبض صدرت بحق النائب الس
ــكي، عازيا ذلك الى صلته بتنظيم  شوش
داعش. وقال املصدر إن مذكرة القاء القبض 

ــان  ــابق بالبرمل ــب الس ــق النائ ــدرت بح ص
ــالمية  ــة اجلماعة االس ــن كتل ــي ع العراق
ــكي. واضاف  ــتانية سليم شوش الكردس
ــف عن  ــدم الكش ــب ع ــذي طل ــدر ال املص
ــمه، أن املذكرة صدرت لوجود معلومات  اس

مؤكدة لصلة شوشكي بتنظيم داعش.

@Òä◊àfl@âÎÜï@NN@ÔibÁâ�a@ì«aÜi@Èn‹ñ€
ÊbnçÖä◊@ø@’ibç@kˆb„@’°@új”

رئيس الوزراء حيدر العبادي يستقبل اِّـتظاهر اِّـواطن عبد الزهرة شيال والد أحد الشهداء
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
ــابق عالية نصيف امس  عدت عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب الس
ــاد“،  الثالثاء إقرار موازنة تكميلية دون وجود جهات رقابية ”بابا من ابواب الفس
ــها للمساءلة بسبب جلوئها إلى هذا  ــتعرض نفس محذرة احلكومة من أنها س
ــة القانونية إقرار اي  ــة من الناحي ــف إن ”ال ميكن للحكوم ــت نصي االجراء.وقال
ــدد ابواب ومنافذ  ــرف عليها وحت ــة دون وجود جهات رقابية تش ــة تكميلي موازن
ــابات اخلتامية“.وأضاف أن  ــك احلس ــرف لهذه املوازنة وكذل ــعر الص صرفها وس
ــوة احلكومة باقرار املوازنة التكميلية إجراء غير قانوني واجتهاد خاطئ“،  ”خط
ــتكون بوابة من  ــراف الرقابي س ــذا القانون بعيدا عن االش ــرة ان ”اقرار ه معتب
بوابات الفساد“.وحذرت نصيف احلكومة من أنها ”ستعرض نفسها للمساءلة 

وستؤسس لعرف خاطئ بإقرار هذه املوازنة».

بغداد / البينة الجديدة
كشف عضو احلزب الدميقراطي الكردستاني 
ــن قيام  ــس الثالثاء ع ــنكالي ام ــد ش ماج
تنظيم ”داعش“ اإلجرامي باستغالل بعض 
ــوم على مبنى  ــالهم للهج املراهقني وارس
ــة اربيل، مؤكداً ان املبنى لم يتضرر  محافظ
ولم يتم العبث مبحتوياته.وقال شنكالي ان 
ــى محافظة اربيل تعرض الى الهجوم  ”مبن

ــن تتراوح  ــني الذي ــض املراهق ــل بع ــن قب م
ــكنة  ــنة، ومن س ــني ١٦-١٨ س ــم ب اعماره
اربيل“، مبينا أن ”القوات االمنية (االسايش)، 
ــني واكدت ان  ــوه املهاجم ــت على وج تعرف
ــان اآلخران  ــن مواليد ٢٠٠٠ واالثن احدهم م
ــائل  ــه وس ــا تداولت ــاف، أن ”م ٢٠٠٢“. وأض
ــني بإحتجاز  ــام املهاجم ــأن قي االعالم بش
ــة غير صحيح،  ــل مبنى احملافظ رهائن داخ

ــوه قبل بدء  ــوا املبنى واقتحم ــث هاجم حي
الدوام الرسمي، واسفر ذلك عن استشهاد 
موظف كان موجوداً حلظة االقتحام“. واكد 
ــتغل الشبان في  ــنكالي، أن ”داعش يس ش
ــل ادمغتهم،  ــن اجل غس ــن املراهقة م س
ــاه اي ثغرة ممكنة، وبالتالي  وتوجيههم باجت
ــردة، من اجل  ــة الذئاب املنف يطبقون نظري

اثبات وجود االرهاب في العراق“.

Ú€ıbé‡‹€@bËé–„@û�ä»nç@ÚflÏÿßaÎ@Öbé–€a@laÏic@Âfl@lbi@ÚÓ‹Ó‡ÿm@Ú„ãaÏfl@âaä”g@Z—�Óñ„

بغداد / البينة الجديدة
اكد احمللل السياسي عبد االمير العبودي ان صمت احلكومة 
ازاء التدخل االميركي عبر سفارتها في بغداد بالشأن العراقي 
ــا. وقال العبودي في تصريح متلفز  دليل واضح على ضعفه
ــوف بوجه التدخل  ــن االفضل للحكومة املركزية الوق ان ”م
ــكوت“. واضاف  ــدم الس ــأن العراقي وع ــي الش ــي ف االميرك
ــفارة  ــمي ضد تدخل الس ــم توجه اي رد رس ــة ل ان ”احلكوم
ــى االن». واوضح ان ”صمت  ــأن العراقي حت ــة بالش األميركي
ــة دليل واضح  ــكوتها على التدخالت اخلارجي احلكومة وس
ــرد ازاء تلك التدخالت“.  ــدم قدرتها على ال ــى ضعفها وع عل
ــفارة االميركية في بغداد على التدخل بني احلني  وتعمل الس
ــفيرها وممثلي  واالخر باالوضاع الداخلية للبلد، عن طريق س
االدارة االميركية، ودعمها للتظاهرات وغيرها من االمور التي 

رفضها الشعب العراقي والكتل السياسية.

بغداد / البينة الجديدة
ــابقة عن حركة  ــة الس ــفت النائب كش
ــة احمد،  ــتانية تافك ــر الكردس التغيي
ــري بني  ــاق س ــن اتف ــاء، ع ــس الثالث ام
ــزب الدميقراطي  ــعودي واحل ــد الس الوف
ــتاني بزعامة مسعود البارزاني  الكردس
ــات مع بغداد  ــر بالتحالف لدخول األخي
ــت إن  ــا بين ــة، فيم ــكيل احلكوم لتش
ــة  واألمريكي ــعودية  الس ــوط  الضغ
ــني للتحالف  ــني احلاكم ــتدفع احلزب س
مع القوى السياسية في بغداد. وقالت 
ــعودي باحلزب  احمد إن ”لقاء الوفد الس
ــي حصلت  ــاد الوطن ــي واالحت الدميقراط
ــع  ــات م ــم بالتحالف ــة دخوله ملناقش
ــية“،  ــق املصالح السياس بغداد وحتقي

الفتة إلى إن ”الرياض و واشنطن مارست 
ضغوطها على الدميقراطي واالحتاد وعدد 
من األحزاب الكردية لالشتراك بتشكيل 

احلكومة املقبلة مع بغداد“. وأضافت إن 
ــي اإلقليم حضور  ــني احلاكمني ف ”احلزب
ــرية بعيدا  ــات الس ــن االجتماع عدد م

ــة الوضع السياسي  عن اإلعالم ملناقش
ــالل الفترة  ــعودية وأمريكا خ ــع الس م
ــابقة“، مبينة إن ”االجتماع األخير  الس
ــم  ــل لرس ــعودي حص ــد الس ــع الوف م
ــط  ــة الضغ و ممارس ــق  الطري ــة  خارط
الدولي لتشكيل التحالفات واحلكومة 
ــع قد أفاد،  ــة». وكان مصدر مطل املقبل
ــعودي  امس الثالثاء، إن زيارة الوفد الس
ــدد من  ــه بع ــتان، ولقائ ــم كردس إلقلي
ــة، تهدف  ــة أميركي ــؤولني، مت برغب املس
للتأثير بتشكيل احلكومة املقبلة.على 
ــس حكومة  ــد رئي ــة أك ــد ذي صل صعي
ــان البارزاني،   ــتان نيجرف ــم كردس اقلي
ــوار جدي مع  ــدء ح ــتعداد الكرد لب اس
ــاركة الفاعلة في تشكيل  بغداد واملش

ــاء في  ــة اجلديدة.وج ــة العراقي احلكوم
ــتقبل  بيان ملكتب البارزاني اناالخير اس
كالً من سيريل نان، السفير األملاني لدى 
العراق، وبرونو أوبيرت، السفير الفرنسي 
لدى العراق، والوفد املرافق لهما.واضاف 
البيان، ان اجلانبني تناوال األحداث األخيرة 
ــراق، وأكدا على ضرورة أن  في جنوب الع
ــخير  تقوم األطراف العراقية كافة بتس
ــكيل احلكومة  ــل تش ــا من أج جهوده
ــون حلكومة  ــدة، وأن يك ــة اجلدي العراقي
ــذا  ــوس به ــتان دور ملم ــم كردس إقلي
ــراع بحل املشاكل  ــأن، بغية اإلس الش
ــي، ان  ــد البارزان ــات الراهنة.وأك والعقب
ــاركة الفاعلة  ــتعدون للمش الكرد مس

في احلكومة العراقية املقبلة.

بغداد / 
البينة الجديدة

أصدرت احملكمة 
االحتادية العليا 

قراراً بوقف 
امتيازات النواب، 
(البينة اجلديدة) 
تنشره كما جاء 

من املصدر..
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بغداد / البينة الجديدة
أكد النائب السابق احمد البدري امس الثالثاء ان احلكومة باتت 
عاجزة عن حل مشكلة نقص املياه في نهر دجلة بعد املباحثات 
العقيمة مع تركيا، مشدداً على ضرورة اللجوء الى االمم املتحدة 
ــى تزويد العراق باحلصة املائية الكافية. وقال  الخضاع تركيا عل
ــكلة تناقص  ــدري  ان ”احلكومة املركزية عجزت عن حل مش الب
ــات العقيمة مع  ــر من املباحث ــر دجلة، بعد الكثي ــاه في نه املي
تركيا“، مبينا أن ”وزارة املوارد املائية اكدت في اكثر من مرة، عدم 
ــنة املقبلة قد نشهد  وجود ازمة مياه خالل العام اجلاري، اال الس
كارثة بسبب جفاف نهر دجلة“.وشدد البدري على ”ضرورة جلوء 
احلكومة الى االمم املتحدة حلل مشكلة املياه واخضاع تركيا الى 
ــم االتفاقيات املتعلقة  ــراق مايكفيه من املياه، وتنظي منح الع
ــاطئة“. واكد ان ”مطالب املتظاهرين تضمنت حل  بالدول املتش
مشكلة املياه، اال ان ذلك اليتعلق باحلكومة وحدها بل يجب ان 
يتم بحثه خارجياً مع االطراف املسؤولة وخاصة االمم املتحدة».
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صالح الدين / البينة الجديدة
ــن امس الثالثاء،  ــابق عن محافظة صالح الدي ــذر النائب الس ح
من عمليات مباغتة لتنظيم ”داعش“ اإلجرامي تستهدف قطع 
ــعبي املرابطني  ــد الش الطرق على افواج األجهزة األمنية واحلش
في مناطق صحراء صالح الدين، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم 
ينتقلون من منطقة إلى اخرى بسبب حجم مساحة احملافظة.

ــش اإلجرامية تتنقل من منطقة  وقال الفحل إن ”عصابات داع
ــرة للمحافظة“،  ــاحة اجلغرافية الكبي ــبب املس إلى اخرى بس
ــي احلصول على املعلومات  ــا أن ”ضعف األجهزة األمنية ف مبين
ــي مطيبيجة  ــة اخلاليا النائمة ف ــة ومتابع ــتباقية ملالحق االس
ــية  ــهداء».وأضاف أن ”هناك خش يؤدي إلى إعطاء املزيد من الش
ــراء عمليات مباغتة وقطع الطرق  من قيام عصابات داعش باج
ــعبي املرابطني في  ــد الش ــزة األمنية واحلش ــى افواج األجه عل
ــى ”ضرورة إجراء  ــن». ودعا الفحل إل ــق صحراء صالح الدي مناط
عملية نوعية تشترك بها جميع صنوف القوات األمنية لتطهير 

منطقة مطيبيجة بالكامل».

بغداد / البينة الجديدة
ــاء أن وزارة الكهرباء  ــة االعالم احلكومي امس الثالث اعلنت خلي
اعادت تشغيل ثالثة مشاريع لنقل الطاقة في محافظة البصرة. 
ــركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في  وقالت اخللية إن الش
ــكيالت وزارة الكهرباء، اجنزت ثالثة  املنطقة اجلنوبية احدى تش
ــي تتبعها وزارة  ــى اخلطة الت ــة، بناء عل ــاريع كانت متوقف مش
ــة البصرة والتي  ــارة الوفد الوزاري الى محافظ ــاء بعد زي الكهرب
ــس احملافظة  ــة من قبل مجل ــاريع احملال ــوم على حتويل املش تق
ــاف البيان أن  ــركات املنفذة.وأض ــؤ الش ــة تلك ــة نتيج واملتوقف
ــت من إجناز العمل في  ــية والفنية متكن مالكات الوزارة الهندس
خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط العالي (خور الزبير - بترو) 
ــذي كان ينقل طاقة قدرها (١٦٠) ميكاواط، واآلن  (١٣٢ ك.ف)، وال
ــة خور الزبير  ــى (٣٨٠) ميكاواط من محط ــل طاقة تصل ال ينق
ــى أنه مت نصب محطة  ــز مدينة البصرة.ولفت البيان ال الى مرك
ــط العرب في  ــعة (٤٥ MVA) في قضاء ش ــة متنقلة بس حتويلي
ــكاواط جديدة الى  ــل (٨٠) مي ــهمت بتحوي ــة البصرة، أس مدين
 (MVA ٦٣) ــعة ــة جديدة بس ــن ادخال محول ــاء، فضال ع القض
ــتحول (٦٠)  في محطة مركز البصرة التحويلية (١٣٢ ك.ف)، س

ميكاواط إضافية الى املدينة.
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خلية اإلعالم الحكومي:
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ــاء، بأن ٦٥  ــادت احصائيات، امس الثالث وفــاة .. أف
ــراء موجة  ــبوع ج ــا لقوا حتفهم خالل أس ياباني
حر غير مسبوقة.ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن 
ــوارث اليابانية، في بيان:  ــة إدارة احلرائق والك هيئ
ــبب احلر  ــخصا قضوا بس ــا مجموعه ٨٠ ش أن م
ــن ٣٥ ألفا نقلوا إلى  ــع يوليو وأن أكثر م منذ مطل
ــفيات.وأضافت أنه في االسبوع املاضي،  املستش
ــمس فيما نقل  ــخصا على األقل من جراء ضربات الش قضى ٦٥ ش

٢٢,٦٤٧ شخصا إلى املستشفيات.
ــس الثالثاء،  ــرور“ البريطانية، ام ــفت صحيفة ”املي صحيفــة .. كش
ــافروا لاللتحاق  ــي ٨٥٠ عنصرا متطرفا س أن حوال
ــوريا ما  بتنظيم ”داعش“ اإلجرامي في العراق وس
ــهر نيسان عام ٢٠١٣ وحتى الشهر املاضي  بني ش
ــم ١٤٥ امراة و ٥٠ طفال. وذكرت الصحيفة أن  بينه
ــاء واالطفال الذين  ”اخلبراء حذروا من ان عدد النس
ــودون الى  ــش الذين يع ــالت بجماعة داع لهم ص

بريطانيا من العراق وسوريا».

شكر .. أكد رئيس االركان العامة للقوات املسلحة 
ــس الثالثاء، أن  ــد باقري، ام ــة اللواء محم االيراني
ــاول قدراتنا  ــح االميركية في متن ــع واملصال املواق
ــه ينغبي  ــة، معتبرا أن ــة العلنية واخلفي الدفاعي
ــالده ”حمقى“. وقال  ــكر اهللا ألنه جعل اعداء ب ش
ــالم إيرانية إن  ــائل إع ــرته وس ــري في بيان نش باق
ــاول قدراتنا  ــح االميركية في متن ــع واملصال املواق
الدفاعية العلنية واخلفية وسيتلقون ردا ال ميكن تصوره على نطاق 

واسع جدا في املنطقة والعالم».
ــوت جاووش اوغلو امس  ــد وزير اخلارجية التركي ميلف عقوبات .. اك
ــة التي فرضتها  ــاء، أن العقوبات االقتصادي الثالث
واشنطن على طهران غير مناسبة، مشيرا إلى ان 
ــؤولني االمريكان بانها سوف لن  انقرة ابلغت املس
ــاة برس تي في  ــنطن. ونقلت قن تلتزم بحظر واش
ــلطات التركية  ــو قوله ان الس ــة عن اوغل االيراني
نقلت الرسالة الى وفد من وزارة اخلزانة االمريكية 

ومسؤولني في وزارة اخلارجية.

ــس  ــي, ام ــان الصهيون ــى الكي تبن  .. اســتهداف 
ــورية حاولت ضرب  ــتهداف طائرة س ــاء, اس الثالث
ــت وكالة أنباء  ــي وادي اليرموك. ونقل اإلرهابيني ف
”سانا“ في خبر نقالً عن مصدر عسكري قوله, إن 
”العدو الصهيوني أكد تبنيه للمجاميع اإلرهابية 
ــتهدف إحدى طائراتنا احلربية التي  املسلحة واس
تدك جتمعاتهم في منطقة صيدا على أطراف وادي 
ذ, في  اليرموك في األجواء السورية“.وكان الطيران الصهيوني قد نفّ

وقت سابق, العديد من الضربات اجلوية ضد مواقع عسكرية.
ــية، أن قانون ”يهودية الدولة“  قانون .. اعتبرت وزارة اخلارجية الروس
ــد عملية  ــل على تعقي ــرائيلي اجلديد، يعم اإلس
ــي املنطقة. ــر ف ــدة التوت ــن ح ــد م ــالم ويزي الس
ــالم والصحافة بوزارة  ــم اإلع وقال نائب مدير قس
ــني، إن ”اخلطوات  ــية أرتيوم كوج اخلارجية الروس
ــن جانب  ــا م ــق عليه ــر املتف ــب غي ــة اجلان أحادي
ــالم وترفع  األطراف املتنازعة، ال تخدم قضية الس

من حدة التوتر.

البينة الجديدة / وكاالت
أعلن اجليش االسرائيلي امس الثالثاء عن اعتراض طائرة سوخوي 
ــارت وسائل اعالم  ــورية بصاروخ باتريوت فوق اجلوالن، فيما اش س
ــال املتحدث  ــورية. وق ــقطت في االراضي الس ــى ان الطائرة س ال
ــرائيلي افيخاي ادرعي، عبر حسابه الرسمي  ــم اجليش االس باس
ــاه طائرة  ــي باتريوت أطلقا باجت ــل، إن صاروخ ــع التواص في مواق
مقاتلة سورية من نوع سوخوي اخترقت اجملال اجلوي االسرائيلي 
ــاف أنه متت متابعة املقاتلة حيث  في جنوب هضبة اجلوالن. وأض
خرقت األجواء االسرائيلية بعمق كيلومتريْن ومن ثم مت اعتراضها.
ــرائيلي قوله، إن  ــيا اليوم، عن اجليش اإلس ــا نقلت قناة روس فيم
ــراض الطائرة مت بصاروخي باتريوت، بعد اختراقها اجملال اجلوي  اعت
ــرائيلي في هضبة اجلوالن على حد قوله. من جهتها اشارت  اإلس
ــى أن الدفاعات  ــي خبر عاجل لها ال ــكاي نيوز، عربية، ف ــاة س قن
ــورية من طراز سوخوي  ــقطت طائرة س ــرائيلية أس اجلوية اإلس
ــكاي نيوز، أن  ــدى اقترابها من أجواء اجلوالن احملتل. وأوضحت س ل

الطائرة سقطت في حوض اليرموك داخل األراضي السورية.

البينة الجديدة / وكاالت
ــاء تقريرا  ــس الثالث ــان البريطانية ام ــة الغاردي ــرت صحيف نش
كتبته نادية خومامي، عن حتذيرات من خطر تولي النساء تنفيذ 
العمليات في تنظيم داعش، في غياب معطيات عن عددهن لدى 
احلكومات واألجهزة األمنية.ويستند التقرير إلى دراسة أصدرتها 
ــة كينغز كوليدج في لندن تقول إن غياب املعطيات وتغير  جامع
ــأن احلاالت التي يسمح فيها للمرأة بحمل  موقف التنظيم بش
ــه األجهزة  ــا كانت تتوقع ــاء أكبر مم ــالح جعل خطر النس الس
ــاء املتزايدة في  ــاركة النس ــى مش ــة إل ــير الدراس األمنية.وتش
ــبة النساء ١٣ في املئة  العمليات في الفترة األخيرة، وبلغت نس
ــم داعش في العراق  ــب الذي التحقوا بتنظي ــن إجمالي األجان م
وسوريا بني أبريلنيسان ٢٠١٣ ويونيو حزيران ٢٠١٨ والبالغ عددهم 
٤١٤٩٠ شخصا.ويعتقد القائمون على الدراسة أن بعض النساء 

يشكلن خطرا داهما على األمن، بسبب نشاطهن املباشر، 
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بغداد/ البينة اجلديدة
وصفتِ النائبة عالية نصيف أمس الثالثاء التهويل اإلعالمي لوسائل اإلعالم 
وجه  لتلميع  بائسة  محاولة  بأنه  العراق  الى  وقود  إرسال  بشأن  الكويتية 
الكويت واالنتقاص من مكانة العراق، مبينة أن جزءاً كبيراً من اخلراب الذي حلق 
تتباهى  الكويتية  االعالم  «وسائل  ان  نصيف  وقالت  الكويت.  سببه  بالعراق 
الكازاويل  وقود  من  مكعب  متر  ألف  ثالثني  أرسلت  حكومتها  بأن  وتتفاخر 
الكويتية  الصحف  احدى  في  الرئيسي  املانشيت  أن  درجة  الى  العراق،  الى 
هذه  خالل  من  واضح  «احلقد  ان  مبينة  العراق)»،  ظالم  تضيء  (الكويت  هو 
وتقدميه  وهيبته  العراق  مكانة  من  لالنتقاص  تسعى  التي  االعالمية  احلملة 
الذي حلق  واخلراب  الدمار  من  كبيراً  «جزءاً  ان  واضافت نصيف  مزرية».  بصورة 
واستحصال  الظاملة  العقوبات  تنفيذ  على  وإصرارها  الكويت  بالعراق سببه 
«أية  ان  الى  مشيرة  بأرزاقهم»،  العراقيني  ومحاربة  التعسفية  التعويضات 
الكويتية  الهدية  أن هذه  الكويت لن تنجح، فضالً عن  محاولة لتلميع وجه 
التي ستضيء ظالمنا ال تستحق كل هذا التهويل اإلعالمي املثير للسخرية». 
يفرط  وال  الظروف  وأصعب  أقسى  لتحمل  مستعد  «العراقي  ان  وتابعت 
بكرامته وهيبته»، موضحة «اننا لو حاربنا الفساد بجدية ملا وصل احلال بنا 
الى قبول الوقود الرخيص من اجلارة املعروفة بعدائها لنا». واكدت نصيف ان 
«هذا احلال لن يدوم وما أن تنتهي آفة الفساد في هذا البلد حتى يرى العالم 

املكانة احلقيقية للشعب العراقي».

بغداد / البينة اجلديدة
استبعدَ احمللل السياسي أحمد األبيض، أمس الثالثاء، حتقيق شرط احلزب الدميقراطي 
ــعود البارزاني بعودة البيشمركة للمناطق املتنازع عليها  الكردستاني بزعامة مس
لدخوله بتحالف مع دولة القانون والفتح في تشكيل احلكومة املقبلة. وقال األبيض 
إن ”مصادقة احملكمة االحتادية على النتائج االنتخابية ستكون الفيصل في تشكيل 
ــكيل الكتلة األكبر“، الفتا إلى إن ”اشتراط الدميقراطي  التحالفات السياسية وتش
ــمركة للمناطق املتنازع عليها  على ائتالف دولة القانون وحتالف الفتح بعودة البيش
ــتبعد في الوقت احلاضر وال ميكن حتقيقه“. وأضاف إن ”هنالك اتفاقا مسبقا  أمر مس
ــابقة  ــعود البارزاني خالل احلكومة الس ــوري املالكي ومس ــم دولة القانون ن مع زعي
بشأن اشتراك البيشمركة في املناطق املتنازع عليها“، مبينا إن ”عودة البيشمركة 

في الوقت احلاضر إلى كركوك ستصعد من الغضب اجلماهيري“.

NO . 2995  . WED .   25 . JUL . 2018السنة الثالثة عشرة العدد (٢٩٩٥) االربعاء ٢٥ / ٧ / ٢٠١٨

ÚÓçbÓç@ÚÓj‹Àc@µg@Û»é„Î@Ô„bj€b�€aÎ@Ô„aãâbj€a@Ôiåy@…fl@—€bzn„@Â€@Z7ÓÃn€a@ø@ÖbÓ”

b‰‘°@ÚΩbƒ€a@pbiÏ‘»€a@àÓ–‰m@Û‹«@bÁâaäïgÎ@oÌÏÿ€a@Èjjç@÷aä»€bi@’ß@à€a@laä®a@Âfl@7j◊@ıåu@Z—Óñ„
âbj„˛a@bËÓ‹m@pbibÇn„¸a@wˆbn„@7ÓÃni@Û‹«˛a@ÊÏÿnç@⁄Ï◊ä◊@ZÚÓôÏ–Ωbi@lÜn‰fl@ûb”

ــة  البين  / ــليمانية  الس
اجلديدة

ــادي في حركة  أكدَ القي
ــم،  التغيير كاروان هاش
أمس الثالثاء، أن حركته 
ــف  ــدم التحال ــررت ع ق
ــزب الدميقراطي  ــع احل م
ــزب  وح ــتاني  الكردس
ــي  الوطن ــاد  االحت
ــيراً  مش ــتاني،  الكردس
ــه  حركت ــعي  س ــى  إل
إلقامة أغلبية سياسية 
لتشكيل احلكومة. وقال 
ــات  املعلوم إن  ــم  هاش
التي تفيد بوجود تقارب 
ــر  التغيي ــة  حرك ــني  ب
ــي  الدميقراط ــزب  واحل
أساس  ال  ــتاني  الكردس
لها من الصحة، معتبراً 

أن تلك املعلومات حملة 
مسبقة  ودعاية  تشويه 
ــات برملان إقليم  النتخاب
ــاف  وأض ــتان.  كردس
هاشم، أنه حتى اآلن لم 
يجر أي اتصال رسمي بني 
ــيراً إلى أن  اجلانبني، مش
حركة التغيير قررت عدم 
ــي أي حتالف  ــول ف الدخ
ــزب الدميقراطي  ــع احل م
ــاد  واالحت ــتاني  الكردس
ــتاني.  ــي الكردس الوطن
أن  ــم،  هاش ــع  وتاب
ــني  احلزب ــات  سياس
ــت  أحلق ــيني  الرئيس
ــعب  أضرارا كبيرة بالش
ــى أن  ــا إل ــردي، الفت الك
ــعى  تس التغيير  حركة 
إلقامة أغلبية سياسية 

لتشكيل احلكومة.

ــل صوت  ــروعا لنق ــون مش ــا ان تك ــدة) نريده ــة اجلدي (البين
ــا بحيث تكون منبرهم اخمللص لنقل  الناس الفقراء في بالدن
ــتمر في طرق ابواب  ــم الى من يهمه االمر لذا سنس معاناته
السادة املسؤولني حتى يستمعوا لصوت العراقي الذي اتخذ 
ــد أمله اليومي وعلى  ــيلة أمينة جتس من (البينة اجلديدة) وس
ــاس لن يهمنا زعل من يزعل من مسؤولينا املهم ان  هذا االس
ــه في صفحات (البينة  ــل علينا املواطن وان يجد صوت ال يزع

اجلديدة).
اِّـرحوم ستار جبار الزم مؤسس صحيفة البينة الجديدة

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنَ قاضٍ منتدب في مفوضية االنتخابات 
ــى بتغيير نتائج  ــتكون االعل ان كركوك س
ــا ان إجناز  ــا االنبار، مبين ــات وتليه االنتخاب
ــكوك فيها  ــدوي للصناديق املش ــرز الي الف
ــة.  ــت نزيه ــات اصبح ــي أن االنتخاب ال يعن
ونقلت صحيفة العربي اجلديد عن القاضي 
ــج عملية العد والفرز اليدوي  قوله ان «نتائ
ــون مختلفة، بل  ــق االقتراع لن تك لصنادي
ــف على صورة  ــيكون هناك تغيير طفي س
ــوك هي أعلى  ــى أنّ «كرك ــل»، الفتاً إل الكت
ــي كونها حتمل تغييراً  محافظات العراق ف
ــزة، بواقع مقعدين  ــب الكتل الفائ في ترتي
ــي  ــاف القاض ــار». وأض ــا األنب ــط، تليه فق
ــمه، أنّه  ــف عن اس الذي طلب عدم الكش
ــتحافظ الكتل على صورتها  مع ذلك، «س
ــيرا  ــل»، مش ــابقة من حيث التسلس الس
ــيكون  الى أنّ «احلديث عن أنّ الفتح مثالً س
ــيتراجع إلى  ــائرون س في املرتبة األولى وس
ــة، غير صحيح إطالقاً». وتابع  املرتبة الثاني
ــدوي  ــرز الي ــدّ والف ــاز الع ــي أنّ «إجن القاض
ــي أنه  ــا ال يعن ــكوك فيه ــق املش للصنادي

ــات نزيهة على اإلطالق،  ــت لدينا انتخاب بات
ــة  العملي ــل  مفاص كل  ــاول  ط ــر  فالتزوي
ــاس أو  ــب الن ــن ترهي ــدءاً م ــة، ب االنتخابي
إغرائهم باملال من قبل الكتل، مروراً بإعاقة 
ــهيل  ــول صناديق االقتراع ملناطق وتس وص
ــراء ذمم موظفني داخل  ــا ألخرى، وش وصوله
ــر  مفوضية االنتخابات مببالغ كبيرة، وحش
ــب بأجهزة  ــة وتالع ــني مزيف ــوات ناخب أص
ــت أغلبها في  ــق التي أُحرقت وأتلف التحق

ــداد، انتهاءً بالتالعب  ــوادث مفتعلة ببغ ح
بأصوات النازحني في اخمليمات وأصوات نزالء 
ــفيات ومنتسبي قوات  السجون واملستش
األمن». واختتم القاضي بالقول «إنّ النتائج 
ستظهر قريباً، وترسل إلى القضاء، وهو من 
ــوة لعقد أوّل  ــيتولّى تصديقها ثمّ الدع س
جلسة للبرملان اجلديد برئاسة األكبر سناً، 
ــم انتخاب رئيس للبرملان  وفيها يجب أن يت

بحسب الدستور العراقي».
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القاهرة / وكاالت / البينة اجلديدة
ــري عبدالفتاح  ــس املص أكدَ الرئي
أن  ــاء،  الثالث ــس  أم ــي،  السيس
ــي بعض  ــي تخط ــت ف ــالده جنح ب
ــت تواجهها.  ــي كان ــات الت املعوق
ــي، إن البعض طالبه  وقال السيس
في وقت سابق بالتضحية ببعض 
ــاء  الكهرب ــر  وزي ــم  وبينه ــوزراء  ال
محمد شاكر، لتحميلهم األزمات 
ــا البالد،  ــي منه ــي كانت تعان الت
ــذا األمر  ــه رفض ه ــى أن ــيرًا إل مش
ومتسك بهم إلنهاء األزمات. وأضاف 
ــالل افتتاحه، امس  ــي، خ السيس
ــروعات الكهربائية  ــددًا من املش ع

ــة، إنه ”ال يقبل التضحية  العمالق
ــو“، معتبرًا  برجاله حتى يعيش ه

ــة  ــك الطريق ــر بتل ــن يفك أن ”م
جاهل وغير عاقل“. وتابع ”أقسم 
ــيكلفني  ب اهللا لو أن بناء مصر س
ــدة في اليوم  ــاول وجبة واح أن أتن
ا أن  ــأفعل ذلك“، مضيفً فإنني س
ــي تخطي بعض  مصر ”جنحت ف
ــت تواجهها  ــات التي كان املعوق
ــدم  التق ــق  طري ــي  ف ــير  وستس
ــح الرئيس  ــة“. وافتت ــى النهاي إل
ــي،  ــري عبد الفتاح السيس املص
ــروعات  ــاء، عدة مش ــس الثالث أم
ــة العاصمة  ــن محط ــة م عمالق
ــو  الفيدي ــر  عب ــدة  اجلدي ــة  اإلداري
كونفرانس. وأعلن قطاع الكهرباء 

ــروعات  ــذ بعض املش ــرًا تنفي مؤخ
ــدرات جديدة  ــة ق ــدة، إلضاف اجلدي
إلى  للكهرباء،  املصرية  ــبكة  للش
ــات محوالت  ــاء محط إنش جانب 
ــل  نق ــتطيع  تس ــى  حت ــدة  جدي
ــدة  اجلدي ــتيعابية  االس ــدرات  الق
ــت وزارة  ــة. وكان ــق اخملتلف للمناط
ــاء املصرية نفذت بالتعاون  الكهرب
ــيمنس“ األملانية  ــركة ”س ــع ش م
إنشاء محطات كهرباء ”العاصمة 
اإلدارية“ و“البرلس“ و“بني سويف 
ا و٤٠٠  ــي ١٤ ألفً ــدة“ بإجمال اجلدي
ميغاوات وبتكلفة ٦ مليارات يورو.
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أربيل/ البينة اجلديدة
أمس  أربيل،  أمن  مديرية  أعلنتْ 
بتهمة  دين  رجل  اعتقال  الثالثاء، 
“داعش“  لتنظيم  انتمائه 
أربيل،  أمن  مدير  وقال  االجرامي. 
اوردته  تصريح  في  نوري  طارق 
إن  الكردية،  ”رووداو“  شبكة 
رجل  اعتقلت  األمنية  ”القوات 
سوسيي،  إسماعيل  املال  الدين، 
بداعش“.  صلته  خلفية  على 
إسماعيل  ”املال  أن  نوري،  وأضاف 
ثالثة  قبل  اعتقل  سوسيي 

بداعش،  ارتباطه  بتهمة  أسابيع 
إلى  القضية  ملف  أحيل  وقد 
إسماعيل  أن  يذكر  احملكمة“. 
سوسيي منع من إلقاء اخلطب في 
املساجد عام ٢٠١٠ بسبب أفكاره 
إلى  ذلك  بعد  ليلجأ  املتشددة، 
موقع اليوتيوب ومنصات التواصل 
وعلى  دروسه،  لنشر  االجتماعي 
إثر ذلك مت إلقاء القبض عليه في 
إطالق  يتم  أن  قبل   ،٢٠١١ آب   ٢١

سراحه فيما بعد.

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت محافظة ذي قار، امس الثالثاء، عن موافقة رئاسة الوزراء على اطالق 
٧ االف درجة وظيفية للمحافظة، مبينة ان ذلك جاء ضمن املطالب التي 

رفعتها احملافظة الى رئيس الوزراء.
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري ان احلكومة احمللية استحصلت موافقة 
رئيس مجلس الوزراء على اطالق التعيينات بحركة املالك لدوائر احملافظة 
بواقع سبعة االف درجة وظيفية، مبينا انه متت مفاحتة وزارة املالية لتوفير 

الغطاء املالي لتلك الدرجات.
واضاف نحن بانتظار توفير الغطاء املالي من قبل وزارة املالية لتلك الدرجات 
خالل االسبوع املقبل، الفتاً الى ان خلية االزمة تواصل اجتماعاتها اليومية 
الوزارات  مع  احملافظة  مطالب  تنفيذ  يتابعون  بغداد  في  اعضاء  ولديها 
املطالب  الوظيفية هي ضمن  الدرجات  ان  الناصري  املعنية.وتابع  واجلهات 

التي رفعتها احملافظة الى رئيس الوزراء خالل لقاءه شيوخ ووجهاء ذي قار.
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  السليمانية / البينة اجلديدة
في  الرسمي  مقرها  تعرض  عن  اجلديد،  اجليل  حركة  اعلنت 
احلركة  وقالت  مجهولني.  قبل  من  مسلح  لهجوم  السليمانية، 
في بيان نشر على موقعها الرسمي ان املقر الرئيسي حلركة اجليل 

اجلديد في السليمانية تعرض امس لهجوم مسلح من مجهولني. 
بشأن  حتقيق  بفتح  بدات  االمنية  اجلهات  ان  احلركة  واضافت 
اقتحام مكتبها  يومني  قبل  اجلديد  اجليل  واعلنت حركة  احلادث. 

مبدينةاربيل من قبل قوات البيشمركة قبل يومني.

ÚÓ„b‡Ó‹é€bi@ÜÌÜ¶a@›Ó¶a@Ú◊äß@ÔéÓˆä€a@knÿΩa@ÊÏ∫bËÌ@ÊÏ€ÏË©

  اربيل / البينة اجلديدة
االعالمي  املستشار  محمود  كفاح  أكد 
الدميقراطي  احلزب  رئيس  مبكتب 
احلزبني  أن  البارزاني،  الكردستاني مسعود 
بناء حتالف  في  الرئيسيني جنحا  الكرديني 
بينهما، مشيرا الى أن هناك بوادر لترتيب 
البيت الكردستاني في االقليم ومحاوالت 

لهذا  السياسية  القوى  جميع  إلنضمام 
بوادر  هناك  إن   ، محمود  وقال  التحالف. 
االقليم،  في  الكردستاني  البيت  لترتيب 
نواة  بناء  الرئيسيني في  احلزبني  بعد جناح 
هذه اخلطوة بتشكيل حتالف بينهما، الفتا 
بزيارة  جاء  التحالف  هذا  باكورة  أن  الى 
أيام.وأضاف  قبل  بغداد  الى  مشترك  وفد 

محمود، أن احلزب الدميقراطي الكردستاني 
يحاول تشكيل حتالف يضم جميع القوى 
قويا  كردستانيا  فريقا  ليكون  السياسية 
نحن  بغداد، مشيرا  برملان  في  ومتماسكا 
السياسية  االحزاب  إنضمام  الى  بحاجة 
املقاعد  عن  النظر  بصرف  الكردستانية 

التي حصل عليها.

@¥iåßa@Äb¨@Ü»i@Ô„bnçÖäÿ€a@oÓj€a@kÓm6€@âÖaÏi@Z@Ô„aãâbj€a@knÿfl
b‡Ë‰Ói@—€b§@ıb‰ji@¥ÓéÓˆä€a

بغداد / البينة اجلديدة
اربيل  استهدف  الذي  اآلثم  االعتداء  أن  الثالثاء،  أمس  عالوي،  إياد  اجلمهورية  رئيس  نائب  اعتبرَ 
اضغاث احالمٍ ارهابية لتعكير امن وأمان اإلقليم. وقال عالوي في تغريدة له على موقع تويتر باللغة 
هذه  وأمان  امن  لتعكير  ارهابية  احالمٍ  اضغاث  اربيل  استهدف  الذي  اآلثم  «االعتداء  ان  الكردية 
املدينة واإلقليم». واضاف عالوي «نشد على ايدي االخوة في قيادة االقليم باستئصال هذا الداء 
واالفكار املتطرفة وحماية أمن اقليم كردستان»، مثمنا ردة الفعل احلاسمة لألجهزة االمنية في 

التعامل مع االرهابيني باقصى سرعة ممكنة.

@›Óiâc@Úƒœb™@“ÜËnça@à€a@ıaÜn«¸a@Êdíi@ÚÌÖäÿ€bi@ÖäÃÌ@Î˝«
بغداد / البينة اجلديدة

القضاة  اتهام  الثالثاء،  أمس  القانوني طارق حرب،  اخلبير  رفضَ 
املنتدبني الى مفوضية االنتخابات بالتسيّس وامليول نحو أحزاب 
وقال حرب  البالد.  أنزه من غيرهم في  القضاة  ان  معينة، مبيناً 
مفوضية  الى  السياسيني  بعض  يوجهها  التي  ”االتهامات  ان 
االستناد  ميكن  ال  املنتدبون،  القضاة  يديرها  التي  االنتخابات 
لصالح  املفوضية مسيسة  بأن  قاطعاً  دليالً  اعتبارها  او  اليها 
الطعن  السياسية  الكيانات  ”بإمكان  أنه  مؤكدا  ما“،  جهة 
النتائج  اعالن  بعد  االنتخابات  ونتائج  وقراراتها  باملفوضية 
النهائية للعد والفرز اليدوي في البالد“. وأضاف أن ”اغلب الذين 
يتهمون مفوضية االنتخابات بعدم النزاهة، يعلمون جيداً انهم 
خسروا االنتخابات ولم يحصلوا على فرصة اخرى في املشاركة 
بالعملية السياسية“. واكد حرب ان ”شريحة القضاة تعد من 
مما  النزاهة،  في  االولى  باملرتبة  وحتظى  البلد،  في  الشرائح  انزه 
الى اختيار هذه الشريحة الدارة امللف االنتخابي  دفع احلكومة 
اال  مالئكة،  وليسوا  بشر  ”القضاة  ان  إلى  مشيرا  احلساس“، 

انهم انزه من غيرهم بكثير“.

@ÚÓôÏ–Ωa@Òbö”@ZÔ„Ï„b”@7jÅ
·Á7À@Âfl@Íå„c

بغداد / البينة اجلديدة 
الكرخ،  جنايات  محكمة  قضتْ 
ملدان  املؤبد  بالسجن  الثالثاء،  أمس 
بتفجير برج الضغط العالي الناقل 
منطقة  في  الكهربائية  للطاقة 
باسم  املتحدث  وذكر  اللطيفية. 
القاضي  االعلى  القضاء  مجلس 

«الهيئة  إن  بيرقدار  الستار  عبد 
األولى حملكمة جنايات الكرخ أصدرت 
مجرم  على  املؤبد  بالسجن  حكما 
قام بتفجير برج للطاقة الكهربائية 
خالل  من  اللطيفية  منطقة  في 
بيرقدار  وأضاف  ناسفة».  عبوة  زرع 
بالعملية  بقيامه  اعترف  «املدان  أن 

آخرين  متهمني  مع  باالشتراك 
خاللها  من  أراد  إرهابية  ولدوافع 
الكهربائية  الطاقة  مصادر  تخريب 
لزعزعة أمن البالد». وبني أن «احلكم 
للمادة  وفقا  صدر  املؤبد  بالسجن 
الرابعة١ من قانون مكافحة اإلرهاب 

رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥».

ÚÓ–Ó�‹€a@ø@ıbiäËÿ‹€@�buäi@ä �vœ@ÔibÁâ�@Üi˚Ωa@ZÑäÿ€a@pbÌb‰u

بغداد / البينة اجلديدة
أكدتِ النائبة السابقة عن محافظة اربيل جنيبة جنيب، أمس 
الثالثاء، ان التحقيقات اثبتت أن منفذي عملية الهجوم على 
إلى  مشيرة  الداعشي,  الفكر  يحملون  اربيل  محافظة  مبنى 
املناطق.  من  الكثير  في  يتواجد  ”داعش“  أن  يؤكد  الهجوم  أن 
ارهابي على  اعتداء  االول من  امس  ”ما حصل  إن  وقالت جنيب 
الداعشي  الفكر  ان  االولى  دالالتان  له  اربيل  محافظة  مبنى 
على  مختصرا  وليس  العراق  مناطق  كل  في  موجودا  مازال 
بان  اثبات  خالل  من  داعش  اجتاحتها  التي  احملررة  املناطق 
أن  الداعشي“. وأضافت  الفكر  املنفذين للهجوم ممن يحملون 
بشكل  اهتمام  وعدم  تراخٍ  حالة  وجود  تؤكد  االخرى  ”الداللة 
االمنية“.  االجهزة  قبل  من  احليوية  املناطق  بحماية  مستمر 
ودعت جنيب القيادات االمنية إلى ”االستمرار باجراءتها املشددة 
ومتابعة كافة النقاط احليوية بشكل جدي دون االلتفات الى 
حالة التحسن االمني, فضال عن اهتمام االجهزة االستخبارية 
بتطوير عملها االستخباري بشكل مستمر من خالل حتديث 
املعلومات والتنسيق مع كافة االجهزة االمنية اخملتلفة وتبادل 

املعلومات في الداخل واخلارج“.

@pb‘Ó‘§@Â«@—íÿ€a
@Û‰jfl@Û‹«@‚Ïv:a@ÚqÖb°@ÒÜÌÜu

›Óiâa@Úƒœb™



كاريكاتير
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@êdÿ€a@è–„@Âfl@ÒÜznΩa@pbÌ¸Ï€a@ÈÓœ@÷Îàm@à€a@o”Ï€a@ıbu
s€br€a@%b»€a@ø@fiÎÜ€a@Âfl@ÜÌÜ»€a@bËjjéi@Èn«ä£@à€a

استرايجية القوة السايبرانية .. التدخل الروسي في االنتخابات األمريكية

NO.2995.WED.25.JUL.2018 العدد (٢٩٩٥) االربعاء ٧/٢٥/ ٢٠١٨ 

مبزية استفاقة وومضة متر على الذهن املتمرد او املقتول 
ــي واالبداعي  ــي والثقاف ــوت البايلوج ــى املرء امل .. يتمن
واالسري وما الى ذلك من انواع املوتات التي منوتها يوميا 
ــائع بل  ــي الفرار من املواجهة كما هو ش ــوت ال يعن .. امل
ــن عقدة احلياة  ــي بعض حاالته يعني اخلالص م املوت ف
التي تروق لألغلب من الناس وهم ال يالمون فهم ابناؤها 
ــه .. فماذا  ــرف بامومة الدنيا ل ــن هناك من ال يعت .. ولك
سيفعل كي يقنع العالم بانه ليس أهال للحياة ؟ هذا ال 
يعني ان هذا املرء الذي قد يكون أنا يجد في نفسه خلال 
بينا وواضحا بل من املمكن أن يرى ان حياته في عائمية 
ــق رؤاه ولن تتغير  ــها اليوم ال تواف الفوضى التي يعيش

مهما فعل .. هذا املرء 
ال يشعر بان كلماته 
تنفذ الى االعماق وان 
متت له هذه العملية 
ــر  النظ ــض  غ ــم  يت
ــباب كثير  عنها ألس
ــون احدها انه  قد يك
ال يعرف كيف يوصل 
الى  ــه  ب ــس  يح ــا  م
ــو يقول  ــن وه اآلخري
ــذ  ــا تلمي ــا : ان دائم

ــل . فهو اآلن بالتحديد محتاج الى  ــتاذ فاش ناجح واس
املوت حاجة اآلخر للهواء واملاء واملسكن واحلب .. جتذرت 
ــدمي وهي فكرة  ــان منذ الق ــوت لدى هذا االنس ــرة امل فك
ــت حديثة الوالدة فأغلب الوالدات بالنتيجة كاذبة  ليس

وواهمة ومن اهم تلك الوالدات هي احلب .
الدنيا سجن كبير والناس ال تعي حجم املوت الذين هم 
فيه فاملوت طائر كبير يبحث عنا في كل مكان. كل أمر 
ــعرنا باملوت القريب الذي سكن احشاءنا  في احلياة يش
ــر القطاف  ــع ينتظ ــاره واجلمي ــت ثم ــا واينع ــذر فين وب
والبعض متسرع للرحيل وان كان مرا عند بعض الناس 
ــتريح  ــوت جماال يحيط باعضائنا وهي تس .. نترقب امل
ــات اليوم الذي  ــاكل ومالبس من العناءات املتكررة ومش
ــاعات والدقائق  ــني من الس ــه مرغمني ومتوجس نعيش
ــا تنتظرنا  ــة اوداجها علين ــة والنافخ ــي املضبب والثوان
ــرك وال نفس يتنفس ..  ــى امامها حيث ال روح تتح صرع
ــوداوية بل واقع مرير نعيشه  ــت س صدقوني هذه ليس
وجند أنفسنا مرغمني على التنفس بواسطة املوت الذي 
ــون التي لم تذق  ــات العي ــيعلن قريبا من على شاش س

طعم الراحة.

pÏΩa@?∑

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

الدنيا سجن كبري والناس 
ال تعي حجم اِّـوت الذين 
هم فيه فاِّـوت طائر كبري 
يبحث عنا َّـ كل مكان

ــات  االنتخاب ــي  ف ــل  التدخ كان  ــد  لق
ــة للواليات  ــة ثابت الدميقراطية سياس
ــاردة من أجل  ــرب الب ــدة أثناء احل املتح
ــلطة،  ــيوعيني للس ــول الش ــع وص من
لقد كانت هذه السياسة تعتبر إحدى 
ــنطن الحتواء االحتاد  ــائل واش أهم وس
السوفيتي في تلك الفترة. ولقد اتبعت 
ــاً  ــة مزيج ــة املتعاقب اإلدارات األمريكي
ــول مؤيديها  ــائل لضمان وص من الوس
ــب ليفني -  ــت - حس ــلطة تراوح للس
بني متويل احلمالت االنتخابية لألحزاب 
ــات املضللة أو  ــر املعلوم املرغوبة، ونش
الدعاية، وتدريب السكان املؤيدين على 
ــاليب احلمالت االنتخابية  مختلف أس
ــم  ــي تصمي ــاهمة ف ــراع، واملس واالقت
ــراف  ــالت االنتخابية واإلش ــواد احلم م
ــاعدات  ــح بقطع املس ــا، والتلوي عليه
ــد  التهدي أو  ــة  اخلارجي ــة  االقتصادي
باالغتيال أو بغيرها من وسائل اإلكراه.

ــته ٨١ تدخالً  وقد رصد ليفني في دراس
ــات الدميقراطية  ــي االنتخاب ــكاً ف أمري
ــي األعوام ما بني ١٩٤٦  للدول األخرى ف
ــمل  ــذي ال يش ــم ال ــو الرق و٢٠٠٠، وه
االنتخابات  ــد  بع األمريكية  التدخالت 
ــى عكس  ــا عل ــت نتائجه ــا كان إذا م
ــر منها على  ــت األبيض؛ أذك هوى البي
ــته  ــبيل املثال االنقالب الذي هندس س

ــة ضد  ــتخبارات األمريكي ــة االس وكال
ــدق في إيران  ــس الوزراء محمد مص رئي
ــي غواتيماال عام ١٩٥٤  ــام ١٩٥٢، أو ف ع
ــيلي عام ١٩٧٣.التدخل  أو حتى في تش
الروسي في االنتخابات األمريكية عام 
ــه الذي  ــن نوع ــا األول م ــد رمب ٢٠١٦ يع
ــم  ــى بحج ــا دول عظم ــرض فيه تتع
ــكا لهذا النوع من التدخالت الذي  أمري
ميس واحدة من أهم معاقلها السيادية 
ولقد بلغت نسبة من جنح في الوصول 
ــم األمريكي في  ــلطة بالدع ــى الس إل
ــملت  هذه احملاوالت ٥٩ باملائة حيث ش
ــول العالم. هذا  ــات ٤٥ دولة ح العملي

ــل في  ــة التدخ ــم أن سياس ــع العل م
ــم يقتصر على  ــات الوطنية ل االنتخاب
ــيا  ــات املتحدة، فقد حاولت روس الوالي
ــا يقرب من  ــا التدخل فيم ــن جانيه م
ــي الفترة املمتدة  ٣٦ جتربة انتخابية ف
من نهاية احلرب العاملية الثانية وحتى 
ــة، ما يعني – وفق  بداية األلفية الثالث
ــني العظيمتني أثناء  ــني – أن الدولت ليف
ــرب الباردة قد تدخلتا في واحدة من  احل
ــعة انتخابات دميقراطية جرت  كل تس
ــذا بالتأكيد  ــتوى العالم. وه على مس
ــت الراهن،  ــي الوق ــيء صادم. أما ف ش
ــع واحدة من  ــم على وق ــش العال فيعي
ــالت وأكثرها  ــرب قصص هذه التدخ أغ
ــذ فوز الرئيس دونالد  إثارة للجدل؛ فمن
ترامب بالرئاسة وهناك تكهنات كثيرة 
ــي في االنتخابات  حول التدخل الروس
ــي صاحله  ــت ف ــي صب ــة والت األمريكي
ــة هيالري  ــته الدميقراطي ــد منافس ض
ــط انتقلت  ــون. ومنذ يومني فق كلينت
هذه التكهنات من مجرد االفتراض إلى 
احلقيقة املثبتة قضائياً من خالل الئحة 
ــمية قدمتها هيئة محلفني  اتهام رس
كبرى في العاصمة واشنطن وشملت 
ــر ضابطاً من ضباط اخملابرات  اثنا عش
ــية وذلك بتهمة القرصنة التي  الروس
ــي االنتخابات  ــل ف ــى التدخ ــدف إل ته

ــية لصالح أحد املرشحني عام  الرئاس
ــذي تذوق فيه  ــد جاء الوقت ال ٢٠١٦.لق
الواليات املتحدة من نفس الكأس الذي 
ــببها العديد من الدول في  جترعته بس
ــي في  العالم الثالث، فالتدخل الروس
ــام ٢٠١٦ يعد  ــات األمريكية ع االنتخاب

ــذي تتعرض فيه  ــا األول من نوعه ال رمب
دول عظمى بحجم أمريكا لهذا النوع 
من التدخالت الذي ميس واحدة من أهم 
ــو نظامها  ــيادية أال وه ــا الس معاقله
ــو النظام  ــي، وه ــي الدميقراط االنتخاب
الذي يُعدُّ األكثر تقدماً في العالم ويرمز 
لعظمة األمة األمريكية ومدى حتضرها.
ــن يحبون أن  ــادة الروس، وهم الذي وكع
يقوموا باألمور على طريقتهم اخلاصة، 
ــن  ع ــاً  مختلف ــي  احلال ــل  التدخ كان 

ــابقة وذلك  ــالت التقليدية الس التدخ
على مستويني: األول ويتعلق بطبيعة 
ــق  ويتعل ــي  والثان ــل،  التدخ ــاق  ونط
ــتخدمة. إن  ــائل املس ــاألدوات والوس ب
ــي في االنتخابات  نطاق التدخل الروس

ــدا صادماً ليس  ــة وطبيعته ب األمريكي
ــل للكثيرين حول  ــني فقط ب لألمريكي
ــرت به العادة  ــم، فعلى غير ما ج العال
ــت الدول العظمى هي التي  عندما كان
متلك االمتياز واإلمكانيات للتدخل في 
ــم الثالث،  ــي العال ــات الدول ف انتخاب
ــى الوحيدة في  ــي الدولة العظم ها ه
العالم تبدو هشة أمام اعتداء إلكتروني 
ــية.كما ان  ــي انتخاباتها الرئاس ــر ف أث
ــتطاعت فعال التدخل في  ــيا اس روس
والتأثير عليها،  األمريكية،  االنتخابات 
ــات املتحدة األمريكية  وإثبات أن الوالي
ــي  ــراق عال ــد االخت ــة ض ــر محصن غي
ــدة من أهم  ــتوى الذي مت ضد واح املس
ــيادتها القومية. رمبا نحتاج  عناصر س
ملزيد من الوقت لتتكشف لنا تفاصيل 
أخرى حول املدى الذي وصل إليه التدخل 
ــتصل إليها  ــي والنطاق الذي س الروس
تداعياته ولكن يكفي اآلن التذكير بأن 
ــعة من األمريكيني باتوا  ــريحة واس ش
ــات بيرل  ــذا التدخل بهجم ــون ه يقرن
ــوم الذي  ــو الهج ــام ١٩٤١ وه ــر ع هارب
قامت به اليابان على قاعدة األسطول 
ــى إثره دخلت  ــي في هاواي وعل األمريك
ــرب  احل ــمياً  رس ــدة  املتح ــات  الوالي
العالية الثانية. وهذه املقارنة تعني أن 
ــماً  األمريكيني باتوا ينتظرون رداً حاس
ــبب  ــم على الروس بس ــن حكومته م
ــيادتهم،  ــذا االعتداء الكبير على س ه
ــك  ــد موضع ش ــذي يع ــر ال ــو األم وه
ــخصي  خصوصاً في ظل التقارب الش
ــب. أما فيما  ــني بوتن وترام بني الرئيس
ــائل  والوس األدوات  ــتوى  مبس ــق  يتعل
ــتخدمة في عملية التدخل فقد  املس
ــاً للتحوالت  ــروس فهماً عملي أظهر ال
ــي مفهوم القوة وتوظيفاتها.  اجلارية ف
ــالكاً في  ــي امت ــوة تعن ــد الق ــم تع فل
ــكرية واالقتصادية، بل  القدرات العس
ــات املتاحة وفق  ــف االمكاني في توظي
ــتراتيجية فعالة لتحقيق األهداف  اس
ــج ال في  ــي النتائ ــرة ف ــوة، فالعب املرج
ــاك تنوع كبير في  ــادر، وما دام هن املص
ــج املراد  ــول للنتائ ــذه املصادر للوص ه
ــكل  ــتخدامها بالش حتقيقها فإن اس
ــرات القوة  ــد متظه ــد أح ــب يع املناس
ــائل  ــي، ورمبا تعد وس ــي العصر احلال ف
ــات واالنترنت من  ــا املعلوم تكنولوجي
أبرزها وأكثرها تنوعا. فحسب ما صرح 
به احملقق اخلاص في التدخالت الروسية 
ــي روبرت مولر  ــي االنتخابات األمريك ف
ــتخبارات  ــة من االس ــإن وحدة خاص ف
ــن  ــي م ــية (GRU) ه ــة الروس األجنبي
ــل بقصد التأثير  قامت بعملية التدخ
ــد  وق ــة.  األمريكي ــات  االنتخاب ــى  عل
ــني، كانت  ــدة من فريق ــكلت الوح تش
مهمة األول منهما القرصنة للحصول 
ــف الفريق  ــا كل ــات، بينم ــى البيان عل
وإدارة  ــات  البيان ــذه  ه ــر  بنش ــي  الثان
ــة التالعب بتوجهات الرأي العام  عملي

للناخبني.وقد استخدم فريق القرصنة 
ــر اختراق  ــى كانت عب ــني: األول طريقت
الدميقراطي؛  البريد االلكتروني للحزب 
ــه التحديد -  ــم – على وج ــن ضمنه م
ــابقة هيالري كلينتون  ــحة الس املرش

ــا  ــة. ورمب ــا االنتخابي ــاء حملته وأعض
ــتهرت  ــرز احلاالت التي اش تكون من أب
هي تسريب رسائل مدير حملتها جون 
بوديستا. أما الثانية فكانت عن طريق 

ــيب وتثبيت  ــبكات احلواس ــراق ش اخت
ــمحت لهم  ــارة التي س ــج الض البرام
بالتجسس على املستخدمني، والتقاط 

ــرقة  وس ــور،  والص ــح،  املفاتي ــرات  نق
ــي ومعرفة  ــرد األمريك ــع ال امللفات.تتب
االستراتيجية التي سوف تتعامل بها 
مع هذا االعتداء الروسي سوف يؤسس 
ــي النظام الدولي ومن  ملرحلة جديدة ف
ــروس،  ــة ال ــر أن القراصن ــر بالذك اجلدي
ــة  للجن ــم  اختراقه ــى  إل ــة  وباإلضاف
ــراق  ــوا باخت ــي، قام ــزب الدميقراط احل
اجملالس احمللية لالنتخابات في الواليات 
ــبة  ــة األمر الذي يرفع من نس األمريكي
ــذه االختراقات  ــكوك حول تأثير ه الش
على مجمل عدد األصوات التي حصل 
ــيون حينها. ــحون الرئاس عليها املرش

ــوكل بالبيانات  ــي امل ــق الثان أما الفري
ــفَ بالتعامل معها  لِ ــروقة فقد كُ املس
ــى كانت من  ــق طريقتني أيضا: األول وف
ــات على نطاق  ــذه البيان ــر ه خالل نش
ــتحداث منصات  ــالل اس ــع من خ واس
ــتعانة مبنصات موجودة  خاصة أو االس
ــاء منصة دُعيت  ــبقاً، فقد مت إنش مس
ــبيهة من حيث  ـــ DCleaks وهي الش ب
مت  ــي  الت  wikileaks ــة  مبنص ــا  عمله
ــني كانت  ــي أيضا؛ في ح ــا ه توظيفه
ــتغالل  الطريقة الثانية تقوم على اس
ــن  ــي م ــل االجتماع ــات التواص منص
ــني من خالل  ــر على الناخب أجل التأثي
ــياق  ــات املوجهة. وفي هذا الس اإلعالن
ــريب األضخم  ميكن فهم عملية التس
في تاريخ منصات التواصل االجتماعي 
ــهر، وعرفت  ــت منذ عدة أش التي حدث
ــج أنالتيكا  ــا بفضيحة كامبري حينه
ــر من ٥٠  ــريب بيانات أكث ــث مت تس حي
ــي  ــبوك ف ــتخدم للفيس ــون مس ملي
ــدة، هذا فضالً عن مئات  الواليات املتح
ــة التي  ــابات الوهمي ــن احلس اآلالف م
ــة توتير  ــواء عبر منص ــاؤها س مت انش
ــازال الوقت  ــبوك. باألخير، م أو الفيس
ــه  ــذي وصلت ــدى ال ــة امل ــراً ملعرف مبك
ــي التأثير  ــية ف ــتراتيجية الروس االس
على نسب التصويت بني دونالد ترامب 
ــون، أو ألي مدى خدمت  وهيالري كلينت
ــب  ــس ترام ــتراتيجية الرئي ــذه االس ه
ــت األبيض، ما  ــدة البي للوصول إلى س
ــتطاعت  ــيا اس يهم حالياً هو أن روس
فعال التدخل في االنتخابات األمريكية، 
ــات  ــات أن الوالي ــا، وإثب ــر عليه والتأثي
ــة  محصن ــر  غي ــة  األمريكي ــدة  املتح
ــتوى الذي مت  ــراق عالي املس ضد االخت
ــيادتها  ــدة من أهم عناصر س ضد واح
ــتخدام آليات  ــالل اس ــة من خ القومي
الرد  ــع  تتب ــات.إن  املعلوم ــا  تكنولوجي
ــتراتيجية التي  األمريكي ومعرفة االس
ــذا االعتداء  ــا مع ه ــوف تتعامل به س
ــوف يؤسس ملرحلة جديدة  الروسي س
ــي، فكما كان هجوم  في النظام الدول
ــيس للنظام  بيرل هاربر محورياً للتأس
ــاد بعيد احلرب العاملية  الدولي الذي س
ــن  ــر م ــادي عش ــوم احل ــة، وهج الثاني
سبتمبر محورياً في التأسيس للحرب 
ــا يكون هذا  ــة على االرهاب، رمب العاملي
ــة  ــاً ملرحل ــي مؤسس ــداء الروس االعت
ــى  عل ــايبرانية  الس ــرب  للح ــدة  جدي

املستوى العاملي.

* باحث َّـ الشؤون الدولية

كان التدخل 
َّـ االنتخابات 
الديمقراطية 
سياسة ثابتة 
للواليات اِّـتحدة 
أثناء الحرب الباردة 
من أجل منع وصول 
الشيوعيني للسلطة

التدخل الروسي َّـ االنتخابات األمريكية عام ٢٠١٦ يعد ربما األول  
من نوعه الذي تتعرض فيه دول عظمى بحجم أمريكا لهذا النوع من التدخالت

ترامب

محمد مصدق

هيالري

«لقد زودناهم بكل 
شيء حتى بأحواض 
املطبخ» هكذا وصف 
العالم السياسي 
دوف ليفني من جامعة 
كارنيجي تدخل 
الواليات املتحدة في 
االنتخابات اإليطالية 
عام ١٩٤٨ لصالح 
حزب الدميقراطيني 
املسيحيني ضد 
اجلبهة الدميقراطية 
الشعبية والتي كانت 
تعد ثاني أكبر حزب 
شيوعي خارج االحتاد 
السوفيتي، واحلزب 
املهيمن على املشهد 
السياسي اإليطالي 
في ذلك الوقت. 
وقد تضمن التدخل 
األمريكي «أكياساً 
من املال» على حد 
قول ليفني، وخبراء 
للمساعدة في إدارة 
احلملة االنتخابية، 
ودعم املشاريع 
املتعلقة بها، وصوالً 
للتهديد علناً بقطع 
املساعدات األمريكية 
عن إيطالياً إذا ما مت 
انتخاب الشيوعيني.

* نبيل عودة
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بغداد / البينة اجلديدة
ــني الى  ــس االول االثن ــاح ام ــت صب  وصل
مطار االمير محمد بن عبد العزيز باملدينة 
املنورة اول طائرة عراقية تقل (٣٨٠) حاجا 
عراقيا قادمة من مطار بغداد الدولي. وقال 
املتحدث الرسمي باسم هيئة احلج حسن 
ــان ان «الهيئة بدأت  ــد الكناني في بي فه
اليوم بتفويج حجاج اجلو بواقع ٤ رحالت 
ــذه الرحالت  ــث وصلت اولى ه ــا، حي يومي
صباح اليوم الى املدينة املنورة وعلى متنها 
ــا». واوضح ان «تفويج احلجاج  (٣٨٠) حاج
ــة  ــارات العراقية اخلمس ــر املط ــوا عب ج
ــرف- البصرة- اربيل- (بغداد- النجف االش

التاسع  ــتمر لغاية  ــليمانية) سيس الس
ــني الكناني ان «انطالق  من آب املقبل». وب
ــى قوافل حجاج البر من محافظاتهم  اول
ــيكون اعتبارا من ٢٧ متوز احلالي وبواقع  س

اكثر من ٥٠ حافلة يوميا».

@Òäˆbü@fiÎc@fiÏïÎ
@SXP@›‘m@ÚÓ”aä«
ÒâÏ‰Ωa@Ú‰ÌÜ‡‹€@�bubyبغداد / البينة اجلديدة

استخدام  الرافدين  مصرف  اعلن 
في  احلديثة  االلكترونية  األنظمة 
منح السلف للمتقاعدين واملوظفني. 
في  للمصرف  االعالمي  املكتب  وقال 
نسخة  اجلديدة)  (البينة  تلقت  بيان 
الدولة  ملوظفي  السلف  منح  ان  منه 

لدى  حصرا  يكون  رواتبهم  املوطنة 
إلغاء  مت  انه  الى  مشيرا  املصرف. 
السلفة  متويل  في  الكفيل  شرط 
للمتقاعدين واملوظفني. واوضح انه مت 
في  املوجودة  اإلصدار  محطات  حتديد 
نظام  خالل  من  املصرف  فروع  بعض 

إلكتروني متطور.

@ÚÓ„Î6ÿ€�a@Ú‡ƒ„˛a@‚aÜÇnça@Â‹»Ì@ÂÌÜœaä€a
ÂÌÜ«b‘nΩaÎ@¥–√Ï‡‹€@—‹é€a@|‰fl@ø

بغداد / البينة اجلديدة
حكماً  بابل  جنايات  محكمة  قضت 
بإعدام إرهابي شارك في تفجير استهدف 
زواراً عراقيني وأجانب على الطريق السريع 
احملافظة.  جنوبي  الشوملي  ناحية  قرب 
بيرقدار  الستار  عبد  القاضي  وقال 

األعلى  القضاء  جمللس  الرسمي  املتحدث 
في بيان إن «الهيئة الثانية في محكمة 
جنايات بابل أصدرت حكما بإعدام مدان 
بالتفجير اإلرهابي الذي استهدف محطة 
ناحية  في  السريع  الطريق  على  وقود 

الشوملي».

البينة الجديدة / عبد الستار محسن

كاظم  االستاذ  النقل  وزير  من  بتوجيه 
عام  مدير  ومبتابعة  احلمامي  فنجان 
سلوم  جبر  سالم  املهندس  السكك 
في  والتشغيل  النقل  قسم  وبإشراف 
الكوادر  مع  بالتنسيق  الشركة  مقر 
الفنية والتشغيلية في منطقة البصرة 
وبغداد مت نقل (١٣٣٦) حاوية بشاحناتها 
الى  قصر  ام  ميناء  من  التخصصية 
كمارك الشاجلية لفترة النصف السنة 
خالل  من  جاء  العمل  هذا  وان  احلالية. 
التسويقية  املنافذ  أكثر  على  البحث 
لتعظيم املوارد املالية للسكك السيما 
بزيادة حجم طاقة  أن مضاعفة اجلهود 
النقل ينعكس على زيادة حجم االيرادات 
من  السكك  لتكون  املتحققة  املالية 
وان  بدال من خاسرة.  الرابحة  الشركات 

نقل  زيادة  من  املتحققة  الطفرة  هذه 
السنة  لهذه  املذكورة  للفترة  احلاويات 
جاء بتضافر جميع اجلهود في منطقة 
والتشغيل   النقل  وقسم  البصرة 
ومتابعة حركة التحميل من قبل غرفة 
املركزية)  (السيطرة  في  العمليات 
لتسهيل عملية وصول البضائع بسرعة 
وامان ودقة في املواعيد. وتدعو الشركة  
النقل عبر  الى  الدولة كافة  مؤسسات 
شبكاتها  املمتدة  السكك  قطارات 
ان  يذكر  العراق.  محافظات  عموم  في 
مقارنة  زهيدة  بالقطارات  النقل  اجور 
السكك  لكون   اخلاص  القطاع  مع 
النقل  مزايا  بكافة  ويتمتع  وطنيا  ناقال 
لها  التي  العريقة  املؤسسات  ومن 
واملسافرين  البضائع  بنقل  طويل  باع 
المتالكها اساطيل من شاحنات النقل 

التخصصية بكافة أنواعها.

ÔibÁâg@7v–ni@ÊaÜΩ@‚aÜ«�a
›ibi@ÔiÏ‰u@Ô‹flÏí€a@ø@�aäˆaã@ST@“ÜËnça بغداد/ البينة اجلديدة

يشاهد بالوطن العربي يوم اجلمعة املقبل، املوافق 
٢٧ متوز احلالي، اخلسوف الكلي للقمر، الذى سيتفق 
وسطه مع توقيت بدر شهر ذى القعدة للعام ١٤٣٩ 
للقرن  العربي  الوطن  في  االطول  ويعد  الهجري، 
احلادي والعشرين احلالي. وذكرت مصادر فلكية ان 
منذ  مراحله  جميع  في  للقمر  الكلي  «اخلسوف 

كلي–  جزئي–  ظلي–  شبه  نهايته  وحتى  بدايته 
وسوف  العربي  الوطن  في  سيرى  ظلي»  شبه 
يستغرق مدة قدرها ٦ ساعات وأربع عشرة دقيقة 
تقريبا». واضافت «سيستغرق اخلسوف من بداية 
اخلسوف اجلزئي األول حتى نهاية اخلسوف اجلزئي 
الثانى /جزئي – كلي – جزئي» مدة قدرها ساعتان 

واثنتا عشر دقيقة.

�bflb«@XS@fi˝Å@fiÏü˛a@ä‡‘‹€@“ÏéÅNNÚ‹j‘Ωa@Ú»‡¶a

النجف / البينة اجلديدة
أعلنت دائرة العمليات في مطار النجف الدولي عن تزايد 
بعد  وذلك  املطار  عبر  واملغادرة  القادمة  الرحالت  اعداد 
املاضي. األسبوع  بداية  في  استئنافها بشكل طبيعي 
في  هادي  محمد  املهندس  املطار  عمليات  مدير  وقال 

مستمر  تزايد  في  الرحالت  «اعداد  ان  صحفي  تصريح 
مبعدل ٢٧ رحلة يوميا». وأضاف هادي: «ان اغلب الشركات 
العاملية عاودت هبوطها على ارض املطار بشكل طبيعي 

ولم تؤثر االحداث األخيرة على حركة الطيران».

@pb◊äí€a@k‹Àc@ZÔ€ÎÜ€a@—v‰€a@âb�fl@pbÓ‹‡«
âb�Ωa@5«@bËmaäˆbü@¬ÏjÁ@pÖÎb«@ÚÓΩb»€a

ــة األصيلة آالء  إلى العراقي
حسني.. مع التقدير 

ــن  ــا آالء، كل اخليري ــم ي نع
معك فابعثي برسائلك إلى 
جميع أنحاء العالم ليطلع 
ــا يجري في  ــم على م العال

هذا البلد من دمار..
ــالت في  ــاء الزكية س الدم
ــعب ال  ــن الش ــوارع م الش
ــم يطالبون  ــيء إال ألنه لش
ــم  حقوقه ــن  م ــزء  بج
ــدون  الفاس ــروعة.  املش
ــن  ميك ال   ــم  وأعوانه
ــد  ق ــؤالء  ه ــم،  تطهيره
ــراق  الع ــى  عل ــيطروا  س
ــذه  به ــم  بينه ــموه  وقس
ــم  ــك، إنه ــمية أو تل التس
ــى عصر التخلف  أعادونا إل
ــون  واجلاهلية، هؤالء يعيش
في الكهوف وال يستطيعون 
أن يواجهوا الشمس، فثورة 
اجلياع والفقراء لن تهدأ أبداً 
ــى القضاء  ــم إل إال بتقدميه
واحملاكم العادلة لالقتصاص 
ــوال  األم ــادة  وإع ــم  منه
املسروقة، وهذا يحتاج إلى 
ــعب  تضامن كامل من الش

ــة و.....  ــح. أما املماطل اجلري
والترقيع فلن حتل مشكلة 
ولد بسيطة وأما رجوعهم 
وبتسميات جديدة كالكتلة 
ــة االكثرية  ــر وحكوم األكب
ــة فهذا أمر فرض  واحملاصص
ــل الرأي العام  علينا من قب
العراقي وهذه اجلماهير قد 
خرجت رافضة لهم وسبق 
ــاعر ان للظالم  ان قال الش
ــة يا  ــم قريب ــة فأيامه جول
بنت العراق فاكتبي الى كل 
ــم.. واهللا ناصر  جهات العال
ــي كل مكان،  ــني ف املظلوم
ــم  ــيده اجلماج ــن تش فوط
وال  ــا  الدني ــدم  تته ــدم  وال

يتهدم.
طالب العقابي

أمنيات مشروعة
Úπäu@·‹ƒ€a@Û‹«@pÏÿé€a

بغداد/ البينة اجلديدة
ــة لوزارة  ــور العامة التابع ــركة آش أجنزت ش
ــغال  واالش ــات  والبلدي ــكان  واالس ــار  االعم
ــق ماكنة الثلج  ــروع طري العامة اعمال مش
ــى  ــع إل ــطرة التاب ــاء الش ــل قض ــي مدخ ف
ــار. وذكر  ــار بكلفة مليار دين ــة ذي ق محافظ
ــركة اجنزت  ــي للوزارة ان «الش املركز االعالم
اعمال املشروع في احملافظة، وبطول ١،٣ كم 
وبعرض ١٢ م, والذي يعد من املشاريع املهمة 
كونه يربط قضاءي الشطرة و الدواية مبدينة 
الناصرية من دون املرور مبركز قضاء الشطرة، 
مما يسهم في فك االختناقات وتقليل الزخم 
ــي حتمل  ــكل كبير ف ــاهم بش ــروري ويس امل
ــاحنات ذات احلموالت  ــة للش ــال احملوري االثق
ــال  ــاف ان» االعم ــرة». واض ــة والكبي العالي
تضمنت فرش الترابية واحلصى اخلابط صنف 
ــم ومعاجلة املناطق الرائطة  B بسمك ٢٠س

ــليح الصب  ــة٨٢٩٠ م٣ تس ــود بكمي باجللم
ــد القالب  ــة ٣٤٥٨ م٣ , وم ــانة بكمي باخلرس
ــول ١١٨٠ م مع عمل  ــون بط اجلانبي الكربس
ــدد ١٦ وعبارات  ــوالت تصريف االمطار ع منه
ــل  ــروع قب ــال املش ــدد ٢ ومت اكم ــة ع خدمي
ــق املواصفات الفنية  ــدة احملددة الجنازه ووف امل

ــور العامة  ــركة آش ــر ان ش ــة». يذك املطلوب
ــبق وان قد اجنزت العديد من املشاريع في  س
ــة العكيكة-  ــل ناحي ــا مدخ ــة منه احملافظ
ــال االخرى  ــعيد واالعم مدخل كرمة بني س
التي ساهمت بشكل كبير في تطوير الواقع 

اخلدمي والعمراني في احملافظة.

Òä�í€a@›ÅÜfl@ø@’Ìäü@ Îäífl@fib‡«c@ãb¨g

بغداد/ البينة اجلديدة
ــس  جملل ــام  الع ــني  االم ــد  اك
ــدي العالق اعتماد  الوزراء مه
ــريعة  الس التواصل  اجراءات 
ــة تلبية  ــا يخص عملي في م
ــة  اخلدمي ــات  االحتياج
ــية بناء على توجيه  األساس
ــان  بي ــر  وذك ــوزراء.  ال ــس  رئي
ــوزراء «ان  ــس ال ــة مجل المان
ــاع غرفة  ــالق ترأس اجتم الع
عمليات متابعة االحتياجات 
اخلدمية األساسية في بغداد 

ــة وتنفيذها  ــات كاف واحملافظ
باجلهد الوطني». ووجه األمني 
ــوزراء بتحديد  العام جمللس ال
ــات،  العملي ــة  غرف ــة  مهم
االزمات  ــكيل خلية  بعد تش
وتوجيه  ــة،  واخلدمي ــة  األمني
ــوزراء بتحويل غرفة  ال رئيس 
ــكرتارية  ــى س ال ــات  العملي
ــة،  ــة الوزاري ــة للخلي تنفيذي
تقوم بتحديد نقاط ارتكاز في 
كل وزارة ومحافظة، لتحديد 
ــية،  األساس ــات  االحتياج

ــرعة املمكنة. وتلبيتها بالس
ــد رئيس غرفة  ــن جهته اك م
ــر عبد خاجي  العمليات جاب
يومني  اللجنة  ــاء  أعض تفرغ 
باالسبوع على األقل لتنفيذ 
واملقررات  التوصيات  ومتابعة 
ــة في  الغرف ــا  ــي تصدره الت
ضوء االحتياجات األساسية، 
ــة  ــات اللجن ــد صالحي وحتدي
ــة  ــة، إضاف ــددة والواضح احمل
ــي  ــا ف ــمية مهامه ــى تس ال
ــكرتارية  الى س ضوء حتولها 

ــة الوزارية». ــة للخلي تنفيذي
الغرفة على  ــاء  ــق أعض واتف
ــابات  ــور مدير عام احلس حض
ــألة  في وزارة املالية حلل مس
املالية  ــات  التخصيص اطالق 
ــددة».  ــات احمل ــق االحتياج وف
ــظ  ــار محاف ــه أش ــن جانب م
ــي  العطوان ــوان  عط ــداد  بغ
ــاص  اخل ــر  التقري ــاز  اجن ــى  ال
ــق اطراف  ــات مناط باحتياج
ــد ان أجنزت  ــك بع ــداد، وذل بغ
اخلدمية  االحتياجات  الغرفة 

ــن  م ــد  للعدي ــة  الضروري
الغرفة  ــررت  وق ــات».  احملافظ
ــي  ف ــر  التقاري ــتعراض  اس

االجتماع املقبل بغية حتويله 
الى مسارات التنفيذ باشراف 
خلية االزمة األمنية اخلدمية.

ıaâãÏ€a@èÓˆâ@pbËÓuÏn€@�b‘œÎ@ÚÓçbç˛a@pbubÓny¸a@ÚÓj‹m@ø@Ú»Ìäé€a@›ïaÏn€a@paıaäug@Öb‡n«a@Ü◊˚Ì@÷˝»€a

البصرة / البينة اجلديدة 
البصرة  محافظة  عن  النائب  دعا 
الوزارية  اللجنة  اخلزعلي  فالح 
لاللتزام  احملافظة،  إلى  أتت  التي 
بشأن  أصدرتها  التي  بالقرارات 
اعادة  ضرورة  مؤكدا  احملافظة، 
لتنفيذ  املتبعة  باالجراءات  النظر 
وقال  الوزارية.  اللجنة  مقررات 
صحفي:  تصريح  في  اخلزعلي 
«على اللجنة الوزارية التي جاءت 
توصياتها  وقدمت  البصرة  إلى 
صدرت  التي  باملقررات  االلتزام   ،
منها  املتعلقة  خاصة  عنها 
عمل». فرصة  آالف  بالعشرة 
في  بائس  االستقبال  «ان  واضاف: 
يتم  والطلبات  التشغيل،  مكاتب 
تسلمها دون وصوالت تسلم، كما 
ملتابعة  الكتروني  موقع  يوجد  ال 
الطلبات». وكانت اللجنة الوزارية 
التي زارت البصرة في الثاني عشر 

التظاهرات  عقب  احلالي  متوز  من 
اوصت  احملافظة،  في  خرجت  التي 
حلل  عمل  فرصة  آالف   ١٠ بتوفير 
على  توزع  البطالة،  مشكلة 
واملؤسسات  والشركات  الوزارات 
السكانية  الكثافة  حسب 
عن  فضال  اجلغرافية،  واملواقع 
الستيعاب  تشغيل  مكاتب  فتح 
بالشركات  وتشغيلهم  العاطلني 

النفطية.

ÚÌâaãÏ€a@Ú‰v‹€a@Ï«ÜÌ@Òäñj€a@Â«@kˆb„
Úƒœb0a@Êdíi@bËmbÓïÏni@‚aån€¸a@µg

البصرة / البينة اجلديدة 
ــؤون  ــار محافظ البصرة لش أكد مستش
ــور عباس خلف التميمي,  الصحة الدكت
ــهدان  سيش ــني  القادم ــهرين  الش «ان 
إرسال مرضى احلاالت املستعصية خارج 
ــيرا  ــي العالج». مش ــرض تلق ــراق لغ الع
ــة كل يوم  ــواب اللجنة مفتوح الى ان أب
ــة إلى  ــن بحاج ــى الذي ــس للمرض خمي
ــارات الطبية. وقال التميمي في  االستش
ــياقات عمل  ــح صحفي «هناك س تصري
ينبغي إتباعها حيث توجد جلنة الصحة 

ــرة، وبعدها  ــظ البص ــي مجلس محاف ف
ــة اللجان الصحية من خالل  يتم مراجع
ــتكون األولوية  ــة البصرة، وس دائرة صح
ــابق،  ــز في وقت س ــوا باحلج ــن قام للذي
ــدم توفر  ــالهم نتيجة ع ــم إرس ــم يت ول
ــيتم  ــات املالية». وأضاف «س التخصيص
ــتقدام ممرضات ذوات خبرة في ردهات  اس
ــزة واخلدج واألطفال واألورام  العناية املرك
ــة البصرة،  ــاج دائرة صح ــب احتي وحس
مشيرا الى انه مت رفع اخلطة التشغيلية 
ــب  ــل مبوجبها حس ــيتم العم ــي س الت

ــهد  ــني والضوابط النافذة وسيش القوان
الشهران القادمان إرسال مرضى احلاالت 
ــتعصية خارج العراق لغرض تلقي  املس
ــه بعد  ــي «ان ــح التميم ــالج». واوض الع
ــظ البصرة على  مصادقة مجلس محاف
مت  ٢٠١١م,  ــام  لع ــغيلية  التش ــة  اخلط
ــرة  ــغ كلي يصل إلى عش تخصيص مبل
ــفر املرضى خارج  مليارات دينار لغرض س
ــزءًا من هذا املبلغ  ــراق. الفتا الى ان ج الع
ــى املعاجلني  ــالج املرض ــع تكاليف ع لدف
ــابقاً والذين لم تسدد مستحقاتهم. س

مضيفا». تعتبر ديون سابقة واجلزء األخر 
ــالهم  ــن املؤمل إرس ــن م ــى الذي للمرض
ــرض العالج خارج القطر لعام ٢٠١٨»,   لغ
ــتقدام كوادر  ــا «ان جزءا يتم به اس مبين
ــة لغرض إجراء عمليات  طبية متخصص
ــن  ــالً ع ــال, فض ــوح لألطف ــب املفت القل
ــى إجراء هذه  ــوادر الطبية عل تدريب الك
ــة  ــواب اللجن ــع «ان أب ــات». وتاب العملي
مفتوحة كل يوم خميس للمرضى الذين 
ــارات الطبية، فضالً  بحاجة إلى االستش

عن تسهيل أمور املرضى منهم».

ÚÓñ»néΩa@p¸bßa@ÛôäΩ@x˝»€a@p˝yâ@ZÒäñj€a@ÚflÏÿy
ÂÌäËë@ÊÏöÀ@ø@—„dné�m@÷aä»€a@xâbÅ

بغداد / البينة اجلديدة
البصرة  في  األمنية  القوات  ان  االنسان،  حقوق  مفوضية  اعلنت 
وقالت  التوقيف.  في  زالوا  ما  فقط  منهم   ٢٨ متظاهرا   ٩٦ اعتقلت 
عضوة مفوضية حقوق االنسان فاتن احللفي، في بيان انه «بعد زيارتنا 
مواقف  في  املتظاهرين  احوال  متابعة  لغرض  البصرة  محافظة  الى 
االحتجاز تبني ان عدد املوقوفني بلغ ٩٦ متظاهرا منذ بداية املظاهرات 
بلغ  االدلة  كفاية  لعدم  عنهم  «املفرج  ان  امس».واضافت  يوم  حتى 
عددهم ٥٧ متظاهرا في حني ان عدد احملالني لشرطة االحداث بلغ ١١ 
شخصا»، مبينة ان «املتبقي في املواقف هم ٢٨ موقوفا وذلك بانتظار 

اكمال اجراءاتهم».

@�aäÁbƒnfl@RX@ZÊbé„�a@÷Ï‘y@ÚÓôÏ–fl
Òäñj€bi@—Ó”Ïn€a@ø@aÏ€aã@bfl

بغداد / البينة اجلديدة
التابعة  املشهود  باجلرم  الضبط  مفرزة  ضبطت 
العام  املفتش  مكتب  في  بغداد  تفتيش  ملديرية 
الرشيد  شرطة  مركز  مدير  الداخلية  لوزارة 
من  رشوة  باستالم  متلبسني  مفوضيه  وأحد 
على  بناء  الضبط  عملية  ومتت  املواطنني.  أحد 
أحد  من  العام  املفتش  الى مكتب  ورود شكاوى 
عي فيها تعرضه البتزاز ومساومة من  املواطنني يدّ
املركز  وأحد مفوضي  الرشيد  مدير مركز شرطة 
تسليمه  مقابل  دوالر   ٦٠٠ مبلغ  بدفع  مبطالبته 
هويته الشخصية وموبايله احملجوزين لدى املركز. 
بغداد  تفتيش  مديرية  من  استدعى  الذي  األمر 

قضائي  أمر  واستحصال  املواطن  شكوى  تدوين 
بالتحري والضبط باجلرم املشهود، وقد مت نصب 
باستالم  متلبسني  وضبطا  للمتهمني  كمني 
الضبط  عملية  أن  علما  املواطن،  من  الرشوة 
احملمودية  قضاء  في  يقع  الذي  املركز  داخل  متت 
ببغداد. الى ذلك نظمت املفرزة الضابطة محضر 
ضبط ودونت افادة املتهمني وعرضتها أمام أنظار 
قاضي حتقيق محكمة الرصافة اخلافر الذي قرر 
العقوبات  قانون  من   ١٦٠ القرار  وفق  توقيفهما 
العراقي للتحقيق معهما. وقد أودعا التوقيف وال 
زال التحقيق معهما مستمراً لكشف مالبسات 

القضية.

بغداد/ البينة اجلديدة
الطبية  العيادات  دائرة  نصبت 
تصوير  جهاز  الشعبية 
عيادتها  في  حديثا  اشعاعي 
حي  منطقة  في  الواقعة 

العامل ببغداد. 

الدكتور  الدائرة  وقال مدير عام 
في  اجلميلي  الرزاق  عبد  حازم 
اشعة  جهاز  نصب  «مت  بيان 
حديث نوع ايكو ـ ري في عيادة 
الشعبية  الطبية  العامل  حي 
عددا  تستقبل  النها  ببغداد 

واوضح  املراجعني».  من  كبيرا 
من  اجلهاز  استيراد  مت  انه 
ضمن  وهو  رصني  عاملي  منشأ 
خطة وضعتها الدائرة لالرتقاء 
تقدمها  التي  باخلدمات 
الشعبية  الطبية  العيادات 

للمرضى في بغداد واحملافظات 
 ، العمل  تطوير  على  وحرصها 
الطبي  ام  التشخيصي  سواء 
بأنسب  فيها  العالجي  او 
خدمة  في  االسعارممايصب 

الصالح العام.

ÖaÜÃji@›flb»€a@Ôy@ø@Ô«b»ë�a@äÌÏñn‹€@�brÌÜy@�aãbËu@kñ‰m@ÚÓj»í€a@paÖbÓ»€a

االنبار /  البينة اجلديدة

االنبار  مبحافظة  البغدادي  ناحية  مدير  أعلن 
موافقة  الثالثاء، عن  امس  العبيدي،  شرحبيل 
إعادة  على  احملررة  املناطق  إعمار  إعادة  صندوق 

إعمار ١٧ مشروعا خدميا في املناطق الغربية.
وقال العبيدي في تصريح صحفي، إن ”صندوق 
إعادة اعمار املناطق احملررة وافق على تبني إعادة 
مشروع ١٧ مشروعا خدميا بينهم إعادة إعمار 
جسري هيت وسيطرة ماجد فضال عن مشاريع 

خدمية أخرى ضمن خطة دعم األمن واالستقرار 
إعادة  ”خطة  ان  وأضاف  احملررة“.  املناطق  في 
إعمار املشاريع اخلدمي في املناطق الغربية يأتي 
ضمن خطة أعدتها احلكومة املركزية بالتعاون 
مع احلكومة احمللية واملنظمات اإلنسانية إلعادة 

املشاريع اخلدمية املتضررة بشكل كبيرة لرفع 
إلى مناطق سكناها  التي عادت  األسر  معاناة 
إعمار  إعادة  ”جهود  أن  العبيدي  وأكد  احملررة“. 
اإلمكانيات  رغم  مستمرة  اخلدمية  املشاريع 

القليلة املتوفرة“.

âbj„˛a@ÔiäÀ@�bÓflÜÅ@�b«Îäífl@QW@âb‡«g@ÒÖb«g@Û‹«@Ú‘œaÏΩa
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منذ مجيئكم ومشاكل الشعب تتفاقم، الطوابير اصبحت 
ــف عن احلضور لئال  ــم البلد، منكم من اعتك ــد اهم معال اح
ــاب مواربا ليدخل متى  ــلطان واملال، ترك الب يفقد اجلاه والس
شاء. منكم من قفز من املركب بعيد انطالقه بعد ان تأكد بان 
ال مجال للمضي قدما لإلبحار به، وأخيرا قفز احد الربابنة (او 
هكذا يعتبر نفسه) بعد ان حتصل على اغلب ما كان يتمناه. 
ــو لتبييض الوجه امام  ــز وان جاء متأخرا امنا ه ــأس فالقف ال ب
اخلاص والعام، واحلديث عن ان العاصمة حتكمها امليليشيات 
ــم جيدا ان  ــي، ونعل ــي والدان ــه القاص ــد ويعرف ــس باجلدي لي
ــيّره مجموعة منه ويصدرون ما يشاءون  ــي تس اجمللس الرئاس
ــن  ــرارات. اما املتخلفون من اعضائه فإنهم في احس من الق
ــهم.اجمللس  ــتنكار ذلك والناي بأنفس االحوال يبادرون الى اس
ــيات ويتعايش معها وفق املصالح  ــي رهينة للميليش الرئاس
ــرعية بضمها الى وزارة  ــبغ عليها صفة الش ــتركة، اس املش
ــه وزواره الذين  ــت له البقاء وأمنت له حتركات الداخلية، ضمن
ــعب  ــة نحو هدر اموال الش ــون نقطة االنطالق ــدوه ليك اوج
ــح فيها غير قادر على  ــعب الى الدرجة التي اصب وإفقار الش
ــت للنظر  ــة للعيش. امللف ــياء الضروري ــط األش ــاء ابس اقتن
ــرة، اخذوا  ــي االونة االخي ــس الدولة ف ــض اعضاء مجل ان بع
ــي  ــون الفرص لإلدالء بآرائهم حول عجز اجمللس الرئاس يتحين
عن القيام بأية اعمال تخدم املواطن في كافة اجملاالت اخلدمية 
ــعور  ــتفاقة متأخرة، ام انه ش ــم ان هي اس ــة، ال نعل واألمني
ــي ومجاراته في  مبدى ما ارتكبوه من تلميع للمجلس الرئاس
ــن االمر فان ذلك  ــؤولة. ايا يك ــه الصبيانية غير املس تصرفات
ــذي صنعه الغرب  ــي ال ــمارا يدق في نعش الرئاس يعتبر مس
في معامله اخملبرية (الشبيهة مبعامل انتاج فيروس االيدز-بل 
ــبه اشد خطورة وأكثر فتكا)، لم يهيئ لنفسه االجواء  نحس
ــقط الغرب عنه  ــال حضانة،  ترى متى يس ــف، فصار ب للتكي
ــعب رأي في ذلك؟ الوقفات االحتجاجية  احلصانة؟ ام ان للش
ــلطات الى  ــرق االطارات قد ميكنها دفع الس ــر او ح او التظاه
حتسني بعض االمور مثل انقطاع التيار الكهربائي او النقص 
ــارع، فيعود  ــي الوقود ولو لفترة ألجل امتصاص غضب الش ف
ــي البالد اكبر  ــاوي ف ــرون ادراجهم. لكن الوضع املأس املتظاه
ــاس ال يفقهون  ــكنة من قبل ان ــن ان حتتويه معاجلات مس م
شيئا في حل االزمات، بل ساهموا عن سبق اصرار وترصد في 
ــعب واتركوا  ايصال البلد الى هذا الوضع املتردي.ارحموا الش
ــد اذانا صاغية  ــدرك مطلقوها انها لن جت ــي، عبارة ي الكراس
من قبل اناس استلذوا الكراسي وأخذتهم العزة بالسلطان، 
ــل كافة املناطق بليبيا  ــي بوضعه احلالي ال ميث اجمللس الرئاس
ــرق الوطن، أي انه خارج االجماع الوطني ويعتبر  وباألخص ش
ــعبي  الى حد ما جهويا. رمبا النداء االخير، حتما التحرك الش

سيجبر هؤالء على الرحيل.

ميالد عمر اِّـزوغي

رأي

وكاالت / البينة اجلديدة
ــي دونالد  ــس األميرك ــرار الرئي ــار ق أث
ــات املتحدة  ــحاب الوالي ــب انس ترام
ــران، ردود  ــع إي ــاق النووي م ــن االتف م
ــي مجملها  ــت ف ــة اتفق ــل دولي فع
ــزام باالتفاق حتى  على مواصلة االلت
ــاد  ــال االحت ــدة، ق ــات املتح دون الوالي
ــيلتزم باالتفاق النووي  األوروبي إنه س
ــات املتحدة  ــرار الوالي ــي رغم ق اإليران
االنسحاب منه مضيفا أنه سيضمن 
ــران ألي من العقوبات  أال تتعرض طه
ــت مبوجب االتفاق  األوروبية التي رفع
ــام ٢٠١٥. وأضافت حكومات  املبرم ع
ــاد، وهي ٢٨  ــاء في االحت ــدول األعض ال
ــت إيران  ــان «طاملا واصل ــة، في بي دول
ــذ التزاماتها النووية، فإن االحتاد  تنفي
ــا بالتنفيذ  ــيظل ملتزم ــي س األوروب
ــل والفعال لالتفاق النووي. رفع  الكام

العقوبات املتعلقة بالشؤون النووية 
ــن االتفاق، يؤكد االحتاد  جزء ضروري م
ــتمرار  ــه بضمان اس التزام ــي  األوروب
ــس األميركي دونالد  هذا».وأعلن الرئي
املتحدة  ــات  الوالي ــحاب  انس ترامب، 
ــران، واصفا  ــاق النووي مع إي من االتف
ــادة العمل  ــي»، وإع ــه «كارث ــاه بأن إي
ــذ  ونف ــران.  طه ــى  عل ــات  بالعقوب
ــده ووعده  ــذا اإلعالن تهدي ــب به ترام
التحذيرات  ــال كل  االنتخابي متجاه
ــة والدولية، في خطوة قد تفتح  األممي
مرحلة جديدة من التوتر مع الشركاء 
ــى االتفاق ومع  األوروبيني املوقعني عل
ــان إلنهاء  ــيا املعارضت ــني وروس الص
ــة  ــر اخلارجي ــال وزي ــاق النووي.ق االتف
الفرنسي جان إيف لو دريان، األربعاء إن 
االتفاق النووي اإليراني «لم ميت» رغم 
قرار الرئيس األميركي االنسحاب منه 

مضيفا أن الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون سيتحدث في وقت الحق مع 
نظيره اإليراني حسن روحاني. وأضاف 
ــي إن  لو دريان لراديو (ار.تي.ال) الفرنس
ــك باالتفاق النووي  ــالده تريد التمس ب

الذي أبرمته إيران مع ست قوى عاملية 
عام ٢٠١٥ والذي يقول إن إيران التزمت 
به. وتابع أن اجتماع ماكرون سيعقبه 
محادثات رفيعة املستوى بني اإليرانيني 
وبريطانيا وأملانيا باإلضافة إلى فرنسا. 

ــع  م ــك  كذل ــات  اجتماع ــتعقد  وس
ــركات مثل توتال النفطية وغيرها  ش
ــركات والكيانات االقتصادية  من الش
ــي املنطقة. وقال  ــرى العاملة ف الكب
«هذا االتفاق لم ميت. هناك انسحاب 
ــن االتفاق  ــاق لك ــن االتف ــي م أميرك
ــاف «املنطقة  ــودا». وأض ــا زال موج م
ــتحق ما هو أفضل من املزيد من  تس
ــحاب  االضطرابات التي يثيرها االنس
ــك به  ــي. لذلك نريد التمس األميرك
ــك إيران كذلك به وأن  وأن نضمن متس
متارس ضبط النفس». ويهدف االتفاق 
إلى تسهيل التبادالت االقتصادية مع 
ــاطاتها  إيران لقاء تعهدها وقف نش
ــة  ــركات األوروبي ــن الش ــووي لك الن
ــتثمار في  ــن االس ــدل ع ــن إن تع ميك
ــذا البلد بعد إعادة فرض العقوبات  ه

األميركية.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــت أن االحتاد األوروبي  ــي اجلديد جيرميي هان ــر اخلارجية البريطان اعتبر وزي
ــع اململكة  ــة طويلة األمد م ــت بقطيع ــر مواقفه من بريكس ــر عب يغام
ــره األملاني هايكو ماس ببرلني في أول  ــدة. وقال إثر مباحثات مع نظي املتح
زيارة له للخارج «بشأن بريكست هناك خطر حقيقي بعدم التوصل إلى 
ــرون أنه يكفي  ــن داخل االحتاد األوروبي ي ــاف «أعتقد أن كثيري اتفاق».وأض
ــن يحدث». ــون أوال، لكن ذلك ل ــازل البريطاني ــرة كافية ليتن ــار فت االنتظ
ــتقال في يوليو/ ــون الذي اس ــذي حل محل بوريس جونس ــرى هانت ال وي
ــر مقاربتهم»، فإن  ــون إلى «تغيي ــادر املفاوضون األوروبي ــوز أنه إذا لم يب مت
ــهد تدهورا  ــني اململكة واالحتاد قد تش ــة واألمنية ب ــات االقتصادي العالق
ــر موقف الرأي  ــا يقلقني هو أن يتغي ــد البعيد.وتابع «إن أكثر م ــى األم عل
ــلبا  ــل بأكمله وأن تؤثر هذه الفجوة في عالقاتنا س ــام البريطاني جلي الع

ــراكة الكبيرة التي جمعتنا لسنوات عديدة والتي كانت حاسمة  في الش
ــت التي  في احلفاظ على التوازن العاملي». وال تزال نتيجة مفاوضات بريكس
يفترض أن تؤدي إلى اتفاق بحلول نهاية أكتوبر/تشرين األول قبل االنفصال 
ــان إنهما على  ــة املعالم.ويقول الطرف ــي ٢٩ اذار ٢٠١٩، غير واضح ــرر ف املق
ــتعداد للتوصل إلى اتفاق لكنهما يستعدان الحتمال الفشل في ذلك. اس
ــف يوليو/متوز  ــاي قدمت في منتص ــة وزراء بريطانيا تيريزا م ــت رئيس وكان
ــلع بال عراقيل مع االحتاد األوروبي  خطتها التي تقترح فيها إبقاء جتارة الس
ــة كثير من  ــا مع مواجهة معارض ــد إقناع االحتاد به ــي اخلطة التي تري وه
ــة واضحة مع التكتل األوروبي. ــاء حزبها احملافظ الذين يريدون قطيع أعض
وفي األثناء حذر دوغ غور رئيس شركة أمازون العمالقة في اململكة املتحدة 
ــالد في حال غياب اتفاق حول  ــن خطر حدوث «اضطرابات مدنية» في الب م

بريكست، بحسب ما أوردت صحيفة تاميز.
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وكاالت / البينة اجلديدة
زار وزير اخلارجية الفرنسي 
ليبيا  ــان  لودري ــف  إي ــان  ج
ــؤولني  املس ــى  عل ــال  وج
باجتاه  للدفع  ــيني  السياس
ــاق باريس الذي  تطبيق اتف
ينص على اجراء انتخابات 
ــمبر  ــون االول/ديس في كان
ــي هذا البلد الغارق  ٢٠١٨ ف

في الفوضى.
ــر اجتماعه  وقال لودريان إث
بفائز السراج رئيس حكومة 
الوفاق الوطني املعترف بها 
د  ــس، تعهّ ــي باري ــا «ف دولي
املسؤولون الليبيون في ٢٩ 
أيار/مايو بتنظيم انتخابات 
ــق  ــريعية وف ــية وتش رئاس
جدول زمني محدد، وبحلول 
ــاف  وأض ــام».  الع ــة  نهاي
ــا يطمح  ــذا م ــان «ه لودري
ــون  ــون الليبي ــه املواطن إلي
ــوا بكثافة على  الذين أقبل
ــح  اللوائ ــي  ف ــجيل  التس
االنتخابية». وتابع «بالتالي 
هذه هي الطريق التي يتعنيّ 

املضي فيها وجئت لتذكير 
ــوا هذه االلتزامات  من قطع
الزمني،  ــدول  بها وبهذا اجل
وتقاسم هذا املسار مع من 
شاركوا في اجتماع ٢٩ ايار 
بباريس».وبعد سبع سنوات 
ــام معمر  ــى إطاحة نظ عل
ــي ٢٠١١، ال تزال  القذافي ف
ليبيا تتخبط بني سلطتني 
ــتني  متنافس ــيتني  سياس
ــاق في  ــة الوف ــا حكوم هم
طرابلس واخرى في الشرق 
ــش  اجلي ــن  م ــة  مدعوم
ــادة  بقي ــي  الليب ــي  الوطن
ــير خليفة حفتر. كما  املش
البالد رغم  ــاد  اقتص يعاني 
ــروات النفطية الكبيرة. الث

ــراج وحفتر في  وتعهد الس
انتخابات  ــم  تنظي ــس  باري
ــي  ف ــية  ورئاس ــريعية  تش
ــون االول  ــن كان ــر م العاش
ــة الخراج  ٢٠١٨ في محاول
البالد من املازق.واكد لودريان 
ــم كل من  ــا تدع أن «فرنس
االجتاه»  ــذا  ه ــي  ف يعملون 

ــاهمة  مس ــن  ع ــا  معلن
فرنسية بقيمة مليون دوالر 
ــم انتخابات.كما  في تنظي
ــي  ــر الفرنس ــع الوزي اجتم
في طرابلس بخالد املشري 
ــس  ــس اجملل ــالمي) رئي (اس
ــبه  (اش ــة  للدول ــى  األعل
والحقا  ــيوخ).  ــس ش مبجل
ــير  ــان باملش ــع لودري اجتم
ــس  مجل ــس  ورئي ــر  حفت
ــرق)  طب ــره  (مق ــواب  الن
الوزير  ــال  صالح.وق عقيلة 
ــرق إنه  ــي طب ــي ف الفرنس
ــم الكبير»  ــس «التصمي مل
ــا  مضيف ــح،  صال ــدى  ل
ــديّ أي مخاوف  ــت ل «ليس
ــه أو حيال  ــال تصميم حي
ــف  خملتل ــي  الزمن ــدول  اجل
ــة». املقبل ــتحقاقات  االس

ــان مصراتة  لودري زار  ــا  كم
ــد ٢٠٠  بع ــى  ــة عل الواقع
ــرق طرابلس والتي  كلم ش
ــلّحة  تضم مجموعة مس
املليشيات  أقوى  تعتبر من 
ــم تكن ممثلة  ــي البالد. ول ف

ــي  ــاع باريس.وف ــي اجتم ف
ــة  مركزي ــلطة  س ــاب  غي
ــت ليبيا  ــة، بات ذات هيكلي
ــرة  للهج ــالق  انط ــة  نقط
ــى أوروبا،  ــرعية إل غير الش
ــدد العابرين  ــم تراجع ع رغ
الى ايطاليا هذا العام.كما 
ــلطة مركزية  أدى غياب س
ــى  ــيطرتها عل ــط س تبس
ــالد، إلى  ــاء الب ــل أنح كام

ظهور مجموعات إسالمية 
ــط  ــة ما زالت تنش متطرف
مختلفة.وفي  ــق  مناط في 
االستقرار  لبسط  محاولة 
ــا  ــد، تُراهن فرنس ــي البل ف
على االنتخابات وتدافع عن 
موقفها إلى جانب املبعوث 
ــا  ــى ليبي ــاص إل ــي اخل األمم
ــالمة، مخاطرة  ــان س غس
ــارة حفيظة باقي الدول  بإث

ــا  ــا وأوله ــي ليبي ــرة ف املؤث
ــي  األول ــرط  ايطاليا.والش
ــو  ه ــات  انتخاب ــم  لتنظي
ــأن  توافق بش إلى  التوصل 
ــتورية» وقانون  «قاعدة دس
أيلولر،  انتخابي بحلول ١٦ 
ــازع  ــتمر تن ــت يس ــي وق ف
ــيني  السياس ــني  الفاعل
ــم  ــى حك ــيات عل واملليش

البالد.
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وكاالت / البينة اجلديدة
ــهادته أمام جلنة  ــي جيرار كولومب في ش ــل وزير الداخلية الفرنس حمّ
برملانية في قضية الكسندر بيناال، أجهزة الرئيس مسؤولية أخطر أزمة 
ــؤولية  ــل ماكرون منذ انتخابه، معتبرا أنه كان من مس يواجهها اميانوي
ــن موظف لديها.وفي  ــة إبالغ القضاء بأعمال العنف املرتكبة م الرئاس
مجرد مصادفة رمبا أو بسبب ذلك، أعلن ماكرون أنه لن يشارك في مرحلة 
ــرب). وقال مقربون من  ــا األربعاء في البيريني (جنوب غ ــباق فرنس من س
الرئيس إن هذا التغيير سببه أن رئيس الوزراء ادوار فيليب حضر األسبوع 
ــة بيناال.وأكد كولومب  ــباق وال عالقة له بقضي ــي مرحلة من الس املاض
ــيني حتت القسم أمام جلنة حتقيق نيابية أنه أبلغ  وهو من الوزراء الرئيس
ــي من مايو/ايار أي غداة وقوعها أثناء تظاهرة األول من  بالواقعة في الثان
ــخاصا  ــندر بيناال وهو يضرب ويهني أش ــار التي صور فيها الكس مايو/اي
رغم أنه لم يكن سوى «مراقب» للتظاهرة. وأكد وزير الداخلية الفرنسي 
ــن أن «مدير  ــه م ــة وأنه تأكد بنفس ــه أبلغت املعلومة للرئاس أن أجهزت
ــة، حيث يعمل بيناال، مت إبالغه بالوضع وأنه مت أخذ األمر في  ديوان الرئاس
ــرطة ميشال ديلبيوش املسؤول األول  االعتبار». كما مت إبالغ مفوض الش
ــماعه أيضا.وقال «اعتبر أنه  ــرطة بباريس والذي سيتم س عن قوات الش
ــؤولون في إداراتهم أمر جمع املعلومات التي تتيح  يعود إلى من هم مس
ــد ٤٠ من قانون اإلجراءات  ــر نقل بالغ» للقضاء كما ينص عليه البن تبري
ــى كل موظف إعالم النيابة بأية مخالفة  اجلزائية. ويفرض هذا البند عل
ــتماع التي  ــة االس ــدد كولومب أثناء جلس أو جرمية عند علمه بها.وش
ــاعة ونقلتها مباشرة عدة قنوات،  ــاعتني ونصف الس استمرت نحو س
ــاال (٢٦ عاما) عن  ــندر بين ــأن الوزير».ولم يوقف الكس ــذا ليس من ش «ه
ــبوعني في مايو/ايار بعد الواقعة. وبعد الكشف عما  ــوى ألس العمل س
ــة «العنف باالتفاق مع آخرين»  حصل مت طرده واتهامه خصوصا مبمارس
ــة إلى األمام»  ــنت كراز املوظف في حزب «اجلمهوري ــأن فنس كما هو ش
بزعامة ماكرون الذي كان مع بيناال أثناء احلادث.كما مت توجيه االتهام إلى 
ــليم بيناال لقطات كاميرات  ــرطة بسبب تس ثالثة من كبار ضباط الش
ــة صورت احلادث. وأدت الفضيحة إلى فتح ثالثة حتقيقات قضائية  مراقب
وبرملانية وإدارية. وعهد بهذه األخيرة إلى «شرطة الشرطة» التي يفترض 

أن تسلم تقريرها نهاية هذا األسبوع.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــوم االثنني  ــارات ي ــت دولة اإلم رحب
ــدل  الع ــة  ــرار محكم بق ــي  املاض
ــب  ــق بطل ــا يتعل ــي م ــة ف الدولي
ــب  مبوج ــة  املؤقت ــر  التدابي ــر  قط
ــاء على  ــة للقض ــة الدولي االتفاقي
ــكال التمييز العنصري.  جميع أش
ــز عنصري ضد  ــن متيي ــر ع والتقاري
ــي اإلمارات  ــني القطريني ف املواطن
ــم روجت لها الدوحة في إطار  مزاع
ــاف على  ــتهدف االلتف ــاورة تس من
ــي دعم اإلرهاب ومحاولة  تورطها ف
ــد قرار  ــر العزلة بع ــلة لكس فاش
ــارات  واإلم ــعودية  الس ــن  م كل 
ــي حزيران ٢٠١٧  والبحرين ومصر ف
ــر لدعمها  ــع العالقات مع قط قط

ــاب. وقالت أبوظبي  ــا لإلره ومتويله
ــارات  ــب دولة اإلم ــان «ترح ــي بي ف
ــرار محكمة  ــدة بق ــة املتح العربي
ــوز ٢٠١٨  ــة في ٢٣ مت ــدل الدولي الع
ــر للتدابير  ــا يتعلق بطلب قط فيم
ــة الدولية  ــة مبوجب االتفاقي املؤقت
ــكال  أش ــع  جمي ــى  عل ــاء  للقض
التمييز العنصري. احملكمة رفضت 
ــر للتدابير  منح جميع طلبات قط
ــك وبأغلبية  ــن ذل ــة وبدال م املؤقت
ــارت احملكمة إلى بعض  ضئيلة، أش
ــا اإلمارات  ــراءات التي تتخذه اإلج
ــة  ــرار محكم ق ــكل  بالفعل».وش
العدل الدولية صفعة أخرى لقطر 
ــن عزلتها  ــروج م ــاول اخل ــي حت الت
ــتار املظلومية، وهي مناورة  حتت س

ــق أهدافها مع  ــي حتقي ــلت ف فش
ــالن االدعاءات  ــة ببط ــة دولي قناع
أيضا  ــان  البي ــي  ف ــاء  القطرية.وج
ــة أن التدابير  ــس قرار احملكم «يعك
ــر دون  ــا قط ــي طلبته ــة الت املؤقت
ــاس صحيح ولم تكن مدعومة  أس
بأي أدلة. وبدال من هذه املناورات التي 
ــي على قطر  ــدوى منها، ينبغ ال ج
ــروعة  أن تتجاوب مع املطالب املش
املقاطعة  ــدول  وال ــارات  اإلم لدولة 
ــم قطر  ــا يتعلق بدع ــرى فيم األخ
املستمر لإلرهاب وجهودها لزعزعة 
ــت  وأوضح ــة».  املنطق ــتقرار  اس
ــراء املقاطعة موجه  اإلمارات أن إج
القطرية وليس موجها  للحكومة 
ــعب القطري، مشيرة إلى أنه  للش

ــم القطرية «اليزال  خالفا للمزاع
ــن القطريني يقيمون في  اآلالف م
ــا، وميكن  ــارات ويزورونه دولة اإلم
ــة  دول ــول  دخ ــني  القطري ــزوار  لل
ــبق من  ــارات بإذن دخول مس اإلم
ــاخن املعلن عنه  خالل اخلط الس
ــص  ــران ٢٠١٧».وخل ــي ١١ حزي ف
ــد على أن دولة  ــان إلى التأكي البي
اإلمارات حتث قطر على االنخراط 
بشكل بنّاء في الطلبات املقدمة 
من دول املقاطعة إلى الدوحة من 
أجل االمتثال اللتزاماتها الدولية.

اإلمارات مقاربة واضحة  واعتمدت 
ــر بأن  ــع أزمة قط ــل م ــي التعام ف
ــلوك  وس ــطة  أنش ــني  ب ــت  فصل
القيادة القطرية الداعمة لإلرهاب، 

ــن القطريني على  ــني املقيمني م وب
أراضيها وأيضا بني سياسات قطر 
العدائية والشعب القطري.وكانت 
ــت ذلك  ــد أوضح ــة ق دول املقاطع

ــرار املقاطعة  ــأن أكدت أن ق مرارا ب
ــادة القطرية  ــى دفع القي يهدف إل
ــة دعم ومتويل  للتخلي عن سياس

اإلرهاب.
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وكاالت / البينة اجلديدة
إن  التونسية  الرئاسة  أوساط سياسية مقربة من قصر  قالت 
الرئيس الباجي قائد السبسي بات يشعر بأن راشد الغنوشي 
خذله بخروجه عن اإلجماع الوطني حول رحيل يوسف الشاهد 
رئيس احلكومة رغم أنه وفر للنهضة فرصة تاريخية من خالل 
إشراكها في احلكم.وشددت هذه األوساط التي رفضت الكشف 
أسر  التونسي  الرئيس  أن  على  سياسية  ألسباب  هويتها  عن 
لعدد من مستشاريه وأيضا لألمني العام الحتاد لشغل نور الدين 
الوحدة  أمام  عثرة  حجرة  ميثل  «بات  الغنوشي  بأن  الطبوبي 

اجلهود  تفرض حشد كل  السياسية  األزمة  أن  واحلال  الوطنية 
أن  على  التأكيد  في  األوساط  نفس  تتردد  منها».ولم  للخروج 
الفترة اتصاالت مع عدد من قيادات  السبسي أجرى خالل هذه 
ورص صفوفها  جتاوز خالفاتها  على  وحثها  الدميقراطية  القوى 
ضد  إيجابية  مدنية  ضغط  قوة  تكون  وطنية  جبهة  إطار  في 
تغول حركة النهضة».وتظهر قراءات أنه رغم الرسائل املبطنة 
والقوية التي وجهها السبسي للغنوشي في أكثر من مناسبة 
وحتميله مسؤولية استمرار األزمة السياسية وتداعياتها على 
الغنوشي  اختار  العامة  األوضاع  وعلى  الدولة  مؤسسات  أداء 

غالبية  الشاهد.وجتاهر  بورقة  متمسكا  األمام  إلى  الهروب 
قيادات القوى الدميقراطية بأنه ما كان لتنزلق تونس في األزمة 
السياسية التي تكاد تكون األولى من نوعها لوال إشراك النهضة 
في احلكم الذي كان على حسابها.وتسللت حالة االستياء من 
الغاضبة  النهضوية  القيادات  من  عدد  إلى  الدميقراطية  القوى 
رئيس  نائب  مورو  الفتاح  عبد  مقدمتها  وفي  الغنوشي  عن 
البرملان الذي لم يتردد خالل اليوميني املاضيني في التشديد على 
اندالع  مؤسسات.ومنذ  أزمة  إلى  حتولت  السياسية  األزمة  أن 
األزمة السياسية تشهد مؤسسات الدولة وأجهزتها نوعا من 

األزمة  أن  من  التحذير  إلى  مبورو  دفع  ما  الشلل  إلى حد  اجلمود 
تسللت إلى البرملان.وربط سياسيون زيارة جون إيف لودريان وزير 
لتونس واستقباله من قبل  الفرنسي  والشؤون اخلارجية  أوروبا 
الرئيس السبسي األحد بتعقيدات األزمة السياسية الفتني إلى 
أن فرنسا تعتبر نفسها معنية مباشرة بالشأن التونسي.وعلى 
الوزير  تطرق  إلى  يشر  لم  اجلمهورية  رئاسة  بالغ  أن  من  الرغم 
التصريحات  أن  إال  السياسية  األزمة  إلى  والسبسي  الفرنسي 
التي أدلى بها لودريان في أعقاب اللقاء استبطنت تلميحات إلى 

أن باريس مهتمة بتطورات األحداث في تونس.
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كرم سعيد 

ــب أردوغان في  ــية فوز الرئيس رجب طي عش
ــت في ٢٤  ــية التي أُجري ــات الرئاس االنتخاب
حزيران (يونيو) املاضي، شهد اجليش التركي 
ــي تاريخه، من  ــادة هيكلة ف ــر عملية إع أكب
بينها إحلاق هيئة األركان وجهاز االستخبارات 
ــناد الترقيات داخل  ــة الرئاسة، وإس مبؤسس
ــورى  اجليش إلى الرئيس بدالً من مجلس الش
ــه لتصبح  ــذي أُعيدت هيكلت ــكري ال العس
غالبية أعضائه من املدنيني ناهيك عنتعيني 
ــادرة مثيرة  ــراً للدفاع في ن ــس األركان وزي رئي
ــهدت  ــي تاريخ اجلمهورية التركية. كما ش ف
ــلحة حملة تطهير واسعة في  القوات املس
ــلة  ــد محاولة االنقالب الفاش ــا بع صفوفه
ــريح واعتقال  ــي متوز (يوليو) ٢٠١٦، إذ مت تس ف
ــا وعناصرها بتهمة  ــدد معتبر من قياداته ع
ــن. في  ــح اهللا غول ــى جماعة فت ــاء إل االنتم
ــاع التركية  ــياق متصل، رفعت وزارة الدف س
ــباط (فبراير) ٢٠١٧ احلظر املفروض  في ٢٢ ش
ــي صفوف اجملندات في  على ارتداء احلجاب ف
ــكرية خالل  ــش وطالبات املدارس العس اجلي
ــا ألغت  ــة. كم ــن الوظيفي ــام مبهماته القي
ــلطات التركية في كانون الثاني (يناير)  الس
ــاء  ــداء احلجاب للنس ــون حظر ارت ٢٠١٧ قان
ــواحل والدرك  العامالت في قيادتي خفر الس

التابعتني لوزارة الداخلية.
ــات  ــار عملية إعادة هيكلة املؤسس وفي إط
ــز  وتعزي ــالب  االنق ــة  محاول ــد  بع ــة  األمني
ــه رفع احلظر  ــون الذي مت مبوجب ــق القان تطبي
ــات في  ــى املوظف ــبة إل ــن احلجاب بالنس ع
ــات العامة، سمح بدخول احملجبات  املؤسس
ــلحة  ــن عائالت اجلنود إلى دور القوات املس م
ونواديها في عالمة على التغيير الكبير الذي 
ــاب فيها من  ــا التي كان احلج ــهده تركي تش
ــات العامة واجلامعات،  احملرمات في املؤسس
ــلحة. ويعد قرار وزارة  فضالً عن القوات املس
ــاب خطوة  ــر على احلج ــاء احلظ ــاع إلغ الدف
ــام اجلمهورية  ــن نوعها منذ إعالن قي أولى م

التركية عام ١٩٢٣.

ــة  ــم تكن هذه التغيرات في بنية املؤسس ول
العسكرية جديدة، فقبل عقد ونصف، كانت 
ــة تتصدر  ــة األوروبي ــاق بالعائل قضية اللح
ــس  ــب أردوغان الذي أس ــب طي ــات رج أولوي
ــياً دينياً مختلفاً عن  عام ٢٠٠٢ حزباً سياس
ــعار  ــن أربكان يرفع ش ــوذج حزب جنم الدي من
ــرب، وعبر هذا  ــرب من الغ ــة ويقت الدميقراطي
الشعارات متكن من محاصرة اجليش لينتقل 
ــية االنقالب الفاشل من تقليم األظافر  عش

إلى قطع أصابع املؤسسة العسكرية.
واألرجح أن املؤسسة العسكرية ظلت متثل 
ــات «حزب  ــرة توجه ــوكة قوية في خاص ش
ــر إلى خصوصية  ــة والتنمية»، بالنظ العدال
ــل في  ــر متأص ــكري كعنص ــر العس العنص
ــك بأن  ــاً ناهي ــة تاريخي ــخصية التركي الش

ــكرية  العس ــوى  الق
ركناً  ــل  تركيا متث في 
ــار  مس ــي  ف ــالً  فاع
على  ــزاع  والن احلكم 
ــى  وحتظ ــلطة  الس
ــة  اجتماعي ــة  مبكان
ــا  كم ــة.  خاص
ــة  املؤسس ــت  حظي
العسكرية في تركيا 
ــتثنائي  اس ــع  بوض
ــيس  وخاص منذ تأس
عام  التركية  ــة  الدول
١٩٢٣ على يد اجلنرال 
أتاتورك الذي برز على 
ــرح األحداث مع  مس
ــي اإلمبراطورية  تداع
ــية  عش ــة  العثماني

ــرب املقاومة  ــى، وقاد ح ــرب العاملية األول احل
ــررت  ح ــي  الت  ١٩٢٢  -  ١٩٢٠ ــي  ف ــة  الوطني
ــب الشرعية  ــطنبول واألناضول، فاكتس إس
ــن في ١٩٢٤ قيام  ــدة احلكم، ليعل واعتلى س

اجلمهورية التركية، وإسقاط اخلالفة.
مثلت املؤسسة العسكرية في تركيا نقطة 
ــة  مفتاحي ــة  وكلم ــتراتيجية  اس ــتناد  اس
ــود طويلة،  ــي لعق ــهد الترك ــي إدارة املش ف
ــوز  ــي ٢٠ مت ــورك ف ــن أتات ــد س ــيما بع ال س
ــون «اخلدمة  ــادة ٣٥ في قان ــو) ١٩٣٥ امل (يولي
ــى أن «وظيفة  ــكرية»، والتي تنص عل العس
ــلحة هي حماية الوطن ومبادئ  القوات املس
ــور دور اجليش في  ــة التركية». وتط اجلمهوري
ــية، وسيطر على كل مقاليد  احلياة السياس

ــي إطاحة عدد  ــرز ذلك ف ــة التركية، وب الدول
ــي األعوام  ــات املنتخبة ف ــع من احلكوم واس
ــزب  ــة ح إطاح ــراً  وأخي و١٩٨٠  و١٩٧١   ١٩٦٠
ــالمي، وزعيمه جنم  «الرفاه» ذي التوجه اإلس

الدين أربكان عام ١٩٩٧.
ــكرية  ــلطوية العس ــة الس ــر أن األنظم غي
ــاح التغيير فبعد احلرب  ــم حتم تركيا من ري ل
ــاردة،  ــرب الب ــاء احل ــة وانته ــة الثاني العاملي
ــدة للعبة الدولية ناهيك  وظهور قواعد جدي
ــزاب جديدة تنتمي  ــاف األتراك حول أح بالتف
ــم الطبقات  ــط حظيت بدع ــى ميني الوس إل
ــول، والذين رأوا أن  ــهل األناض الريفية في س
ــات االقتصادية  ــادئ العلمانية والسياس مب
ــدن». وفي هذا  ــدم «بورجوازية امل ــة تخ للدول
السياق، تقلصت شعبية النخبة العلمانية 
ــل  مقاب ــطوتها  وس
بلورة «طبقة وسطى 
ــد  تري ــة»  محافظ
سياسات تعبر عنها 
ــا،  مصاحله ــدم  وتخ
العدالة  «حزب  وكان 
ــه  الوج ــة»  والتنمي
ــن  ــراً ع ــر تعبي األكث
ــة وهذه  ــذه الطبق ه
ــن  لك ــات.  السياس
ــر في  ــول األكب التح
ــة  «العدال ــد  عه
كان  ــة»،  والتنمي
ــش،  اجلي ــش  تهمي
ــيطرة  ــكام الس وإح
ــة  ــى البيروقراطي عل
ــي  وباق ــة،  التركي

مفاصل الدولة.

تهميش اجليش التركي حدث تدريجياً، حيث 
استطاع أردوغان تقليم أظافر اجليش، وأنهى 
ــرّك قضية  ــة بعد أن ح ــه في السياس تدخل
ــو) ٢٠٠٧،  ــران (يوني ــي حزي ــون» ف «أرجينيك
ــات من القيادات  ــي مت مبوجبها إحالة مئ والت
ــا حكم على  ــى القضاء. كم ــكرية إل العس
ــي أيلول  ــجن ف ــن ٣٠٠ ضابط بالس ــر م أكث
ــة  ــر إلطاح التآم ــة  بتهم  ٢٠١٢ ــبتمبر)  (س
ــران ٢٠١٤، صدر  ــان عام ٢٠٠٣، وفي حزي أردوغ
ــد اجلنرال  ــاة ض ــجن مدى احلي ــم بالس حك
ــنة،  ــن العمر ٩٧ س ــن البالغ م ــان أفري كنع

واملسؤول عن انقالب ١٩٨٠.

ــي  ــدة ف الوحي ــراءات  ــك اإلج تل ــن  ــم تك ل
ــام ٢٠١٣  ــش التركي، ففي ع ــرة اجلي محاص
ــق البرملان التركي على تغيير املادة ٣٥ من  واف
ــلحة  ــة الداخلية للقوات املس قانون اخلدم
ــرعية على  ــة، والتي كانت تضفي ش التركي
ــا اجليش ضد  ــام به ــي ق ــات الت كل االنقالب
احلكومات املنتخبة. وباتت الصيغة اجلديدة 
ــا بأغلبية تنص  ــي أجري التصويت عليه الت
ــلحة تتمثّل في  على أن «مهمة القوات املس
ــن واجلمهورية التركية جتاه  الدفاع عن الوط
التهديدات واألخطار اخلارجية، والسعي إلى 
ــكرية وتعزيزها،  ــوة العس ــاظ على الق احلف
ــداء، والقيام  ــكل قوة رادعة لألع بحيث تش
ــند إليها من  ــة التي تس ــات اخلارجي باملهم
ــاعدة على تأمني  ــل البرملان التركي، واملس قب

السالم العاملي».

ــني اجليش  ــحن ب ــاخ مرحلة الش ــل املن ودخ
التركي والسلطة املدنية عشية قرار احلكومة 
بفضل قوات الدرك عن اجليش ونقل تبعيتها 
ــي القوات املنوط بها  إلى وزارة الداخلية، وه
ــئت قوات الدرك في عام  مراقبة احلدود. وأنش
١٨٤٦، وتضم حوالى ٢٧٦ ألف عنصر. وجاءت 
اخلطوة األكثر إيالماً للمؤسسة العسكرية 
ــل، حيث متت إقالة  ــية االنقالب الفاش عش
ــن جنراالت اجليش  ــرد ومحاكمة املئات م وط
ــة املنتخبة.  ــى احلكوم ــة االنقالب عل بتهم
ــة والتنمية»  ــا يحاجج أنصار «العدال وبينم
بأن إضعاف دور اجليش في احلياة السياسية 
ــة، فالواقع  ــزاً للدميقراطية التركي يعد تعزي
ــي  ــدة الت ــة الوحي ــش كان املؤسس أن اجلي
ــب لها احلكومات التركية على مدار  تتحس

العقود املاضية.
ــع تراجع مكانة اجليش ونفوذه، وحتول  لكن م
البالد إلى النظام الرئاسي، وإمساك الرئيس 
ــام  ــى أم ــا، يبق ــة وأعصابه ــل الدول مبفاص
ــو إيجاد القوى  ــع التركي حتدٍّ كبير، وه اجملتم
ــم  ــتطيع جل ــي تس ــة الت ــية املدني السياس
ــي الذي بات يحظى  ــاوزات املنصب الرئاس جت
ــة، ومن جهة ثانية ضبط  بصالحيات مطلق
ــي في تركيا، بعد إضعاف  التوازن الدميوقراط
ــيطرة  ــش، وإحكام الرئيس أردوغان الس اجلي

عليه .
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محمد فايز فرحات 

ــط موضوعاً  ــرق األوس ــم الش ــل إقلي ظ
ــالل  خ ــة  الدولي ــاريع  واملش ــادرات  للمب
ــواء كانت  مراحل تاريخية مختلفة. وس
هذه املبادرات/ املشاريع ذات طابع صراعي 
ــم دفع  ــدر اإلقلي ــد ظل ق ــي، فق أو تعاون
ــروعات، أو  ــرة لهذه املش ــف مباش تكالي
ــف بعض األبعاد  ــدم القدرة على توظي ع
ــادرات. يرجع ذلك إلى  اإليجابية لهذه املب
ــا بطبيعة  ــق بعضه ــدة، يتعل عوامل ع
ــادرات، والتي انطوت على  ــض هذه املب بع
ــا  طابعه أو  ــم،  اإلقلي دول  ــتهداف  اس
السياسي- األمني، أو كون هذه املبادرات/ 
ــوى غربية،  ــاءت غالباً من ق ــاريع ج املش
ــرات التاريخية  ــذي حملها باخلب ــر ال األم
السلبية في عالقات اإلقليم بهذه القوى. 
ــدرة دول  ــر بعدم ق ــا اآلخ ــق بعضه وتعلّ
اإلقليم على االستفادة من هذه املبادرات 
ــة فيها. ومع  ــم اجلوانب اإليجابي وتعظي
ــني بينغ  ــي ج ــرح الرئيس الصيني ش ط
مبادرة «احلزام والطريق» خالل عام ٢٠١٣، 
مبكونيها البري (احلزام االقتصادي لطريق 
ــر البحري  ــري (طريق احلري ــر)، والبح احلري
للقرن احلادي والعشرين)، والتي تستهدف 
في جوهرها تعميق حالة «التكامل» بني 
االقتصاد الصيني وعدد من األقاليم، من 
ــبكات معقدة من الطرق  خالل إنشاء ش
ــدول واألقاليم،  ــة واحلديدية عابرة ال البري
ــلة  وعدد من املمرات االقتصادية، وسلس
ــة، ومناطق  ــة والبري ــئ البحري ــن املوان م
ــتية، يثور من  اخلدمات التجارية اللوجس
جديد اجلدل حول إمكانية استفادة الدول 
ــادرة املهمة، باعتبار  العربية من هذه املب
الشرق األوسط أحد املناطق املهمة على 

مسارها مبكونيها البري والبحري.

هناك محددات وشروط كثيرة الستفادة 
ــذه املبادرة املهمة،  العالم العربي من ه
ــد أوالً الوقوف  ــون من املفي ــن رمبا يك لك
ــفتها  ــى طبيعة هذه املبادرة، وفلس عل
األساسية، ذلك أن هذا الفهم ميثل مدخالً 
ــياً للتعامل العربي معها. كما أن  أساس
طبيعة املبادرة تنطوي على فرص مهمة 
ــتفادة العربية منها- ليست حزمة  لالس
ــة املعلن  ــاعدات الصيني القروض واملس
ــوزاري األخير  ــاع ال ــالل االجتم ــا خ عنه
ــوى  ــاون الصيني العربي س ملنتدى التع
أحد أشكالها- لكن ذلك يتطلب جهوداً 
عربية. أول تلك السمات أن املبادرة تقوم 
ــفة تتجاوز املفهوم اجلغرافي  على فلس
ــاون  التع ــاريع  ملش ــق  الضي ــدي  التقلي
ــتند إلى  ــا ال تس ــى أنه ــي، مبعن اإلقليم
ــي مغلق  تعريف جغرافي وجيو- سياس
ــا على إقليم جغرافي محدد. بل  يقصره
على العكس، فقد استندت املبادرة منذ 
البداية إلى نطاق جغرافي واسع، يسمح 
ــدد ممكن من الدول املتباينة  بضم أكبر ع
ــاً، ومعظم  ــياً واقتصادياً وثقافي سياس
ــيا، جنوب  ــرق آس األقاليم اجلغرافية (ش
ــيا، جنوب آسيا، وسط آسيا،  شرقي آس
ــمال أفريقيا، وسط  الشرق األوسط وش
أوربا)، وشملت ٦٥ دولة. وتأتي أهمية هذه 
السمة أنها تسمح، أوالً، باستفادة أكبر 
ــدول النامية من املبادرة.  عدد ممكن من ال
وحترر املبادرة، ثانياً، من اإلدراكات السلبية 
ــا  باعتباره ــا  إليه ــر  النظ أو  ــة،  احملتمل
ــاً ضد الغرب،  ــروعاً صينياً» موجه «مش
خصوصاً في ضوء دمج أقاليم أوربية في 
ــوم املبادرة  ــن ناحية أخرى، تق املبادرة. م
على الربط الوثيق بني التجارة والتنمية، 
خصوصاً تنمية البنية التحتية. ويعيدنا 
هذا إلى خبرة مشاريع الدول النامية في 
ــيع التجارة اإلقليمية البينية، فقد  توس
شهد النصف الثاني من القرن العشرين 
ــاريع التكامل  ــدد من مش ــالن عن ع اإلع
اإلقليمي وحترير التجارة في الدول النامية 
ــط، والقارة األفريقية،  (في الشرق األوس
ــتطع  ــم تس ــا ل ــيا)، إال أنه ــوب آس وجن
حتقيق أي من أهدافها املعلنة، خصوصاً 

ــارة اإلقليمية بني  ــم التج ــيع حج توس
ــباب كثيرة،  األعضاء، ألس ــادات  االقتص
ــا أن عملية حترير التجارة لم تقترن،  منه
ــادات على  ــك االقتص ــادة هيكلة تل بإع
نحو يضمن ارتباط عملية حترير التجارة 
ــا  ــن تبادله ــات ميك ــلع وخدم ــق س بخل
ــلت  ــادات. وهكذا، فش ــني تلك االقتص ب
ــيع التجارة  ــة لتوس ــادرات اإلقليمي املب
ــدول النامية  ــم ال ــي أقالي ــة ف اإلقليمي
-والتي سعت إلى توسيع حجم التجارة 
ــذا  ــق ه ــي حتقي ــة- ف ــة البيني اإلقليمي
الهدف بسبب عدم ارتباطها بسياسات 
ومشاريع تنموية حقيقية. من هنا تأتي 
ــزام والطريق»، كونها  أهمية مبادرة «احل
ليست مجرد مبادرة تسعى إلى تسهيل 
ــني األقاليم  ــارة ب ــم التج ــيع حج وتوس
ــالل  خ ــن  م ــا،  فيه ــة  املندمج ــدول  وال
ــذه التجارة  ــق املادية أمام ه إزالة العوائ
ــا تنطوي  ــا، بقدر م ــض تكاليفه وتخفي
ــاريع  ــة من خالل مش ــى أبعاد تنموي عل
ــة وتوفير  ــة البنية التحتي مهمة لتنمي
ــروعات. وبهذا  التمويل الالزم لهذه املش
ــزام والطريق»  ــادرة «احل ــإن مب ــى، ف املعن
ــة  اقتصادي ــب  مكاس ــى  عل ــوي  تنط
ــدول النامية املعنية، بالنظر  محتملة لل
إلى انطوائها على مشاريع تنموية جنباً 

إلى جنب مع التجارة.
وتأتي أهمية اإلنفاق الضخم على البنية 
ــة، في  ــهم، من ناحي ــه يس ــة أن التحتي
خلق فرص كبيرة لزيادة إنتاجية القطاع 
ــاجت  ــي الن ــاهمته ف ــرص مس ــاص وف اخل
ــك بالنظر الى الدور  احمللي اإلجمالي، وذل
ــك البنية في زيادة  ــاهم فيه تل الذي تس
ــي عناصر اإلنتاج  ــة املضافة لباق القيم
ــاس). من ناحية  (األرض ورأس املال باألس
ثانية، فإن االستثمار في البنية التحتية 
ــل جديدة،  ــرص عم ــي خلق ف ــهم ف يس
ــدل البطالة. ومع  ــم تخفيض مع ومن ث
أهمية النموذج الصيني في التنمية، إال 
ــادرة تؤكد احترام حق كل دولة في  أن املب

حتديد مسارها التنموي اخلاص بها .

تأليف 
*الدكتور  جواد كاظم البيضانـي

  ومعظم األكراد هم من (السنة) 
ــي يجب  ــة الت ــادئ الثوري وان املب
ــى النقيض  ــا هي عل إن يحملوه
ــيعة،  ــادئ اإليرانيني الش ــن مب م
ــلت في  وعلى ما يبدو أن إيران فش
ــالمية  التيارات اإلس ــتقطاب  اس
الثورية وترويضها مبا ينسجم مع 

العقيدة اإليرانية .
     يقول املال كريكار األمير السابق 
ــالم)) :» من  ــة ((أنصار اإلس جلماع
ــتبعد على إيران العمل على  املس
جتميع اكبر قدر ممكن من التيارات 
ــتخدامها  اس وبالتالي  ــنية  الس
ــع  ــا م ــي لعبته ــة ف ــة رابح ورق
أمريكا». مشيرا في الوقت نفسه 
ــالمية  إلى إن هنالك جماعات إس

تتقاطع مع إيران بشكل نهائي.
وهو رآى أن إيران ال ميكن لها أن متد 
يد العون جلماعة (أنصار اإلسالم) 
اجلانبني  بني  األيديولوجي  للتباين 
ــان  ــع ب ــي مقتن ــال :»إنن ــث ق حي
ــت مستعدة  ــيعة ليس إيران الش
ملؤازرة تيار سلفي ... ضد حليفها 
ــي  الوطن ــاد  (االحت ــتراتيجي  االس

الكردستاني)».
ــى  تتلق ال  ــه  جماعت إن  ــد  وأك  
ــر عبر  ــران غير أنه م ــن إي ــا م دعم
ــبع  ــة أكثر من س ــدود اإليراني احل
ــدود إيران  ــرراً ذلك بأن ح ــرات مب م
ــدة  القاع ــم  تنظي وان  ــة  مخترق
النقاط  إلى  ــتخدمها للعبور  يس
ــا وقال  ــروم الوصول إليه ــي ي الت
ــدا إن احلدود  :» أنتم تعلمون جي
ــن أطرافها  ــة مفتوحة م اإليراني
،وأنا شخصيا اخترقتها  األربعة 
ــرا أي  ــي األقل س ــبع مرات ف س
ــتطيع  (بالتهريب)، فكيف ال يس
ــا !!  ــول إن يخترقه ــاب مجه ش
ــي القاعدة  ــيما ان اإلخوة ف الس
صاروا اآلن يعملون ضمن صفوف 
ــني» وراى  ــنة اإليراني اإلخوة الس
كريكار ان إيران لم ترحب بأنصاره 
وإنهم عبروا بتأشيرة مزورة أو من 
ــات التهريب. وكانت  خالل عملي
ــداد ثم  ــذه املرة بغ ــم ه واجهته

االنبار واملوصل وديالى.
ــى أن مثل هذا  ــارة ال ــدر االش وجت
ــكوك حول  ــح يثير الش التصري

حقيقة تنقله . فاألجدر بكريكار 
ــر منافذ  ــى املوصل عب ــه إل التوج
كردستان أو عبر املنافذ القريبة من 
ــة ديالى! ثم هل يعقل أن  محافظ
يستطيع كريكار بلحيته وهيئته 
ــه العربية الضعيفة  املميزة ولغت
ــحنة اخملتلفة  مع أعوانه ذوي الس
عن سحنة عرب اجلنوب باملرور عبر 

ــهولة  بالس اجلنوبية  ــات  احملافظ
ــا؟ أوليس األجدر  التي حتدث عنه
به النفاذ إلى املناطق التي قصدها 
ــز القاعدة في محافظة  عبر مراك
ــران وطهران  ــس عبر إي ــى ولي ديال
ــاق من اجل  ــى كل هذه املش وتلق
ــار؟ وإذا كان هذا  الوصول إلى االنب

التصريح لكريكار صحيحاً فعند 
ــردد في القول إن  ــي ان ال ات ذاك عل
ــالم امتلكت  منظمة أنصار اإلس
ــتيا من إيران ما دفع  دعما لوجس
ــتقالل  الى اس ــه  وأعوان ــكار  كري
األراضي اإليرانية ألنها اقل خطراً 
ــز التماس  ــه من مراك ــى أعوان عل
ــتان ومحافظة  ــم كردس بني إقلي

املوصل وديالى.
ــى ان بعض الباحثني رآى إن        عل
ــران ما انفكت تقدم دعما لهذه  إي
ــماحها لها  اجلماعة من خالل  س
بالعمل على طول حدودها احملاذية 
ــت  قدم ــران  إي إن  ــا  كم ــراق،  للع
ــتية من خالل  ــاعدات لوجس مس
ــلحة  إدخال بعض البضائع واألس
ــة امنة  ــرت منطق ــا وف ــا أنه كم

ألعضاء هذه اجلماعة .
   ونقل موقع مركز الشرق العربي 
ــة)  (املل ــدة  جري ــن  ع ــات  للدراس
التركية إن مقاتلي أنصار اإلسالم 
كانوا يغادرون بسياراتهم متجهني 
ــى إيران، وترى الصحيفة أن ذلك  إل
ــاك تعاوناً  ــى أن هن ــدل عل ــا ي إمن
ــني واجلمهورية  ــؤالء املقاتل بني ه
اإلسالمية كما أن مال كريكار كان 

قد امضى سنوات في إيران . 
ــي  ــاً ف ــران دوراً مهم ــت إي    لعب
تنظيم صفوف احلركة اإلسالمية 
بعد معارك ١٩٩٣م وكانت داعمة 
ــاب  ــذه التنظيمات على حس له
ــتاني،  الكردس ــي  الوطن ــاد  االحت
ــود كما  ــبب ذلك يع ــدو أن س ويب
ــى خالفها  ــعيد إل ــد نيازي س يري
ــتمر  ــاد الوطني الذي اس مع االحت
لغاية ١٩٩٧م. وايران التي لم تكن 
ــة مع االحتاد الوطني  عالقاتها ودي
ــام  اهتم ــت  وجه ــتاني  الكردس
ــوف  للوق ــالمية  اإلس ــة  احلرك
ــي  ــزب الدميقراط ــب احل ــى جان إل

ــي  الت ــرب  ــي احل ــتاني ف الكردس
ــني  للفترة بني عام  دارت بني احلزب
١٩٩٤ – ١٩٩٥ م. وبعد التقارب بني 
االحتاد الوطني وبني طهران اخذت 
ــا ابرام اتفاق  االخيرة على عاتقه
ــن عرف  املتناحري ــني  الفريق ــني  ب
ــران الذي عقد في عام  باتفاق طه

١٩٩٧م. 
      يعطي ذلك انطباعاً لدى املتتبع 
ــت دوراً كبيرا في  ــران مارس بأن إي
دعم احلركات اإلسالمية(اجلهادية) 
ــد أن بعض  ــها،   بي ــذ تاسيس من
ــاون ال يتعدى  ــادر رات أن التع املص
عملية التبادل التجاري بني أهالي 
ــني إيران وهذا  املناطق احلدودية وب
ــادة امليدانيني  ــد الق ــده اح ما أك
ــاد الوطني الذي  في جماعة االحت
ــوات  ــراً لق ــت مم ــران كان رأى ان إي
أنصار اإلسالم أو املقاتلني الفارين 
ــمال  ــوب ش ــتان ص ــن أفغانس م
ــن إن ننكر إن  ــراق, وقال: ال ميك الع
ــم القاعدة  ــات من تنظي مجموع
ــتان  ــتان وأفغانس فرت من باكس
ــت لدينا  من خالل إيران لكن ليس
أدلة تثبت تورط إيران وتعاونها مع 

هذه اجلماعات».
ــم  ــر فل ــن أم ــن م ــا يك     ومهم
ــت إيران  ــا إذا كان ــد م ــح بع يتض
ــذه اجملموعة أم  ــاً له ــت دعم قدم
ــدي  العقائ ــع  التقاط إن  ــر  غي ال؛ 
ــي بني توجه أنصار  واخلالف املذهب
ــة)  (الوهابي ــلفية  الس ــالم  اإلس

ــني  ــة وب ــركات اجلهادي ــي احل وباق
ــيعة (اإلمامية) يعطي  ــران الش إي
ــل  ــام مث ــة قي ــاع بصعوب االنطب
ــل حكومة  ــي ظ ــاون ف ــذا التع ه

اجلمهورية اإلسالمية.
ر أن إيران أقامت  سَ       يرى فريد اسَ
ــع املنظمات  ــة م ــات ايجابي عالق
ــاً  مذهبي ــا  معه ــف  تختل ــي  الت
ــك يصب  ــران اذا كان ذل ــارج إي خ
ــف  ــي تختل ــا وه ــي مصلحته ف
ــاً داخل  ــني لها عقائدي مع اخملالف
ــى أنها دعمت التيارات  إيران. مبعن
واالحزاب السنية خارج إيران رغم 
االختالف املذهبي في حني طاردت 
ــه عقائدي يخالف مذهب  أي توج
الدولة الرسمي داخل ايران. ووفقاً 
ــن املمكن ان تقدم  لهذا الرأي فم

إيران الدعم للمنظمات املتطرفة 
اذا كان ذلك يخدم سياسات إيران 

ومصاحلها.
ــاك تعاوناً  ــى القول أن هن       يبق
ــارات واالحزاب  التي ــني  ب ــاً  واضح
الدينية املعتدلة وبني إيران، بل ان 
إيران لعبت دوراً كبيراً في تخفيف 
ــدث بني  ــي كانت حت ــرات الت التوت
ــوام ١٩٩٢ و١٩٩٤ ، ١٩٩٧ وكانت  اع
ــاف القتال  ــيطاً فاعالً في ايق وس
الذي حدث بني احلركة اإلسالمية 
ــلحة وبني حزب  ــا املس واجنحته

االحتاد الوطني.   
يتبع 

العراقي للدراسات  اِّـعهد  *مدير 
واالبحاث الكردية

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

نقل موقع مركز الشرق 
العربي للدراسات عن 
جريدة (اِّـلة) الرتكية 
إن مقاتلي أنصار 
اإلسالم كانوا يغادرون 
بسياراتهم متجهني إُّـ 
إيران
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الغارديــان: نســاء تنظيم داعــش الخطر 
الداهم

ــرا كتبته، نادية  ــرت صحيفة الغارديان تقري نش
ــاء  ــن حتذيرات من خطر تولي النس خومامي، ع
ــم داعش، في غياب  ــذ العمليات في تنظي تنفي
ــدى احلكومات واألجهزة  معطيات عن عددهن ل
ــة أصدرتها  ــر إلى دراس ــتند التقري األمنية.ويس
ــة كينغز كوليدج في لندن تقول إن غياب  جامع
ــأن احلاالت  املعطيات وتغير موقف التنظيم بش
ــمح فيها للمرأة بحمل السالح جعل  التي يس
ــه األجهزة  ــر مما كانت تتوقع ــاء أكب خطر النس
ــاركة النساء  ــير الدراسة إلى مش األمنية.وتش
املتزايدة في العمليات في الفترة األخيرة. وبلغت 
ــبة النساء 13 في املئة من إجمالي األجانب  نس
ــالمية في  ــوا بتنظيم الدولة اإلس ــذي التحق ال
ــان 2013 ويونيو/  ــوريا بني أبريل/نيس العراق وس
ــخصا. ــران 2018 والبالغ عددهم 41490 ش حزي
ــض  ــة أن بع ــى الدراس ــون عل ــد القائم ويعتق
النساء يشكلن خطرا داهما على األمن، بسبب 
ــب الذي  ــبب التدري ــر، أو بس ــاطهن املباش نش
ــت تنظيم  ــي كانت حت ــي املناطقة الت ــوه ف تلق

ــارات التي حصلن  ــش، وإمكانية نقل امله داع
ــن أو إلى أطفالهن.  ــخاص آخري عليها إلى أش
ــات من قبل  ــر أن تنفيذ العملي ــر التقري ويذك
ــاط هي خاليا  ــم تأخذ ثالثة أمن ــاء التنظي نس
ــاركن في العمليات مع  نسائية، أو نساء يش
ــذن عمليات  ــاء ينف ــن العائلة، أو نس أفراد م
ــاء في تنظيم  ــد الكاتبة أن النس فردية.وتؤك
ــر وجودهن على  ــالمية ال يقتص ــة اإلس الدول
ــل جتدهن في وظيفة  ــلحني، ب دور زوجات املس
ــد والدعاية وجمع األموال، وغيرها من  التجني
النشاطات.وينصح الباحثون احلكومات على 
ــد هوية  ــات احمللية لتحدي ــع الهيئ ــل م العم
ــاء العائدات من صفوف تنظيم  ومكان النس

ــوريا والعراق، والتعامل  الدولة اإلسالمية في س
معهن وفق مقتضيات القانون الدولي. ويؤكدون 
على ضرورة االهتمام بوضع القاصرين وحاجتهم 
ــراءات العقابية،  ــادة التأهيل وليس اإلج إلى إع
ــب الدراسة،  ــكلون أيضا خطرا، حس فهم يش
ــبب األفكار التي لقنت لهم واملهارات التي  بس
ــيطرة تنظيم الدولة  ــبوها في مناطق س اكتس

اإلسالمية.

الدولــة  يهوديــة   : تايمــز  الفايننشــال 

والديمقراطية
ــاال  ــز مق تامي ــال  الفايننش ــة  ــرت صحيف ونش
ــه عن قانون يهودية الدولة  افتتاحيا تتحدث في
ــالم.تقول  ــرائيل، وأثره على الس ــذي أقرته إس ال
ــددين لن يجدوا  ــة إن الصهاينة املتش الصحيف
ــاتهم، من وجود  ــر سياس ــة أفضل، لتمري فرص
ــت األبيض.وترى  ــعبوي في البي ــس قومي ش رئي
ــال تاميز أن القانون اإلسرائيلي اجلديد  الفايننش
يقدم الهوية اليهودية على القيم الدميقراطية، 
ــس التي  ــن األس ــى واحد م ــك عل ــي بذل ويقض

ــرائيل. فاليهود يتمتعون  ــت عليها دولة إس قام
ــرائيل والعربية  ــدود إس ــة في ح ــة كامل بالهوي
ــتوطنات  ــمية. واملس ــة اللغة الرس ــد صف تفق
ــن األراضي، التي يفترض  التي قضمت الكثير م
ــطينية قابلة للحياة،  أن تقوم عليها دولة فلس
ــجعها القانون، بل ومينع الفلسطينيني من  يش
ــي النزاعات على  ــول إلى احملكمة العليا ف الوص
ــعيها إلى  ــي س ــرائيل ف ــف أن إس األرض. وتضي
احلفاظ على الطابع اليهودي للدولة إما ستمنع 
ــطينيني من التصويت، أو سيتحدون هم  الفلس
ــتهجر  ــة اليهودية على الدولة، وإما س الهيمن

ــن البالد.فالقوانني التي أقرها  ــطينيني م الفلس
ــدد في الكنيسيت تخدم مصاحله  التيار املتش
ــب الفايننشال  االنتخابية اآلنية، ولكنها، حس
تاميز، تهدد طبيعة الدولة التعددية في إسرائيل 

وتغذي النزاع الفلسيني اإلسرائيلي.

مونت كارلو : العصا دون الجزرة
ــاال ترى فيه،  ــرت صحيفة مونت كارلو مق ونش
ــدة تنتهج  ــات املتح ــب، أن الوالي ــن فيلي كاتري
ــعى إلى  ــال جزرة، وأنها ال تس ــة العصا ب سياس

احلوار.
تقول كاترين إن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 

ــأن  ــي ويزبد بش ــلطة وهو يرغ ــى الس ــل إل وص
االتفاق النووي اإليراني، لعدة أسباب لعل أبرزها 
أنه من إجنازات سلفه باراك أوباما، في السياسة 

اخلارجية.
ــمالية ال يزال ينتظر  ولكن االتفاق مع كوريا الش
ــه فعل،  ــب أن ــد ترام ــا اعتق ــيد، ومهم التجس
ــب الكاتبة، فإن الزعيم الكوري الشمالي،  حس
ــا بإجراء محادثات  كيم جونغ أون، رفض اقتراح

جديدة.
وترى أن خروج ترامب من االتفاق النووي مع إيران، 
وإقراره عقوبات عليها بداية من نوفمبر/ تشرين 
الثاني دليل على أنه ينتهج سياسة العصا بال 
جزرة، وانه ال يسعى إلى احلوار. فالواليات املتحدة 
ــن برنامجها  ــى التخلي ع ــام إيران عل ــد إرغ تري
النووي وكذلك تغيير سلوكها في املنطقة، وفي 
الوقت نفسه تسعى إلى تشجيع االضطرابات 
ــر النظام. وحتذر الكاتبة  التي قد تؤدي إلى تغيي
ــجيع االضطرابات قد يؤدي إلى تشدد  من أن تش
ــة خارجية  ــا سياس ــر واعتماده ــلطة أكث الس

اندفاعية .
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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ميسون حسني الجبوري

ــانية  ــم ومعرفة وقانون وقيم انس ــراق بلد حضارة وعل الع
ــان فهذا  ــل حر محبون للحياة واالنس ــون اهل عق والعراقي
ــن قبل بعض  ــاني غير مقبول م ــاري االنس ــتوى احلض املس
ــرون فيه خطرا  ــراق وخارجه حيث ي ــراف من داخل الع االط
ــيطرتهم   يهدد وجودهم ويبدد ظاللهم ويلغي نفوذهم وس
ــة ضد العراق  ــم البطولية اخلبيثة واللعين ــوا بادواره فقام

وشعبه البادة العراقيني وتدمير 
ــة  ــر نقط ــاد اخ ــراق واخم الع
ــول العراقية والروح  ضوء العق
ــة الراقية.     ــانية احلضاري االنس
ــدة ازمات  ــرض العراق الى ع تع
ــنة ٢٠٠٣ وهذه االزمات  بعد س
ــل خطرا  ــكلة متث خلقت مش
ــر متوقع للقيم  ــا او غي متوقع
االفراد  ــكات  وممتل واملعتقدات. 
والدولة وينتج من ذلك تغييرات 
ــانية  ــة واجتماعية وانس بيئي
ــر  املظاه ــن  م    . ــك  ذل ــر  وغي
ــا  له ــرض  تع ــي  الت ــات  واالزم
العراق وشعبه مظاهر السلب 
ــرة  ــالد وظاه ــي الب ــب ف والنه
ــي  والت ــري  القس ــر  التهجي

ــية طائفية وبلغ العراق اعلى  ــبت من خلفيات سياس نش
ــا وقع من ضحايا  ــتوى النزوح العاملي ونتائجها عدا م مس
ــاء وكبار السن وسببها املرحلة السياسية  االطفال والنس
ــة احلكومة  ــوأ ثم ازمة عالق ــيئ الى اس ــير من س التي تس
ــات النظر  ــتان واالختالفات بوجه ــم كردس ــة واقلي االحتادي
ــرقات  ونهب  ــية وبعدها الس بني االحزاب والكتل السياس
ــاد  ــتنقع الفس مقدرات وطاقات الوطن وبيع ثرواته في مس
ــبة  ــخصية وعدم محاس ــي املصالح الش ــتغاللها ف واس
ــريد  مرتكبيها ، وكذلك تطبيق احملاصصة والتهجير والتش

والتهديد واالختطاف وارهاب داعش الذي دمر البالد والعباد 
واصبحت املناطق السنية صحراء قاحلة واناسها مشردين 
ــا التفجيرات  ــانية ام ــط احلقوق االنس ــن من ابس ومجردي
ــورا كثيرة ال تعد وال حتصى  ــتمرة التي وراءها تخفي ام املس
ــيمة  ــي تغيير البيئة من اضرار جس ــيا ف لعبت دورا اساس
ــادي توقف عجلة  ــا .اما اجلانب االقتص ــا ماديا ومعنوي منه
ــه متاما وكذلك  ــادي في كل مجاالت ــدم والنمو االقتص التق
ــاء، والكهرباء ،التعليم،الصحة  افتقار اخلدمات العامة (امل
ــراع  ــي فالص ــب السياس ــى اجلان ــا ال ــو عدن ــا )، ول وغيره
ــطاء وما يحصل من  ــى الناس البس ــي واثارها عل السياس
ازمات وصراعات وخالفات هي من خلق سياسيون يوجهون 
ــلم  ــل البلد في ادنى س ــاد وجع ــجع الفس ــرون ما ش ويأم
ــفافية .  ــتقامة والش ــة الدول من حيث النزاهة واالس قائم
ــل املصلحة الوطنية هو االختيار االمثل  هنا ياتي دور تفعي
ــري والثقافي لبناء دولة  ــي والفك لطريق االصالح السياس
عراقية موحدة العادة االمن والسالم واالطمئنان الى نفوس 
ــع قوي وللتمكني من مواصلة طريق  العراقيني لبناء مجتم
التنمية والرقي االقتصادي واالجتماعي وعلى اسس حديثة 
مهنية تعتمد على الكفاءة ورعاية احلقوق املتساوية .على 
جميع القوى السياسية بشكل حقيقي ال عبر الشعارات 
ــاء املاضي والتفكير  ــع متفق على ضرورة جتاوز اخط فاجلمي
ــتقبل العراق بعد القضاء  في مس
على تنظيم داعش الذي استهدف 
ــردا وما  ــنة وك ــيعة وس اجلميع ش
ــن تدمير  ــي مدن عراقنا م حصل ف
ــة الوطنية اصبحت ليس  .املصلح
ــة  ــي املرحل ــرورة ف ــا ض ــارا وامن خي
ــا بكل العراق.  ــة ، على اهلن القادم
ــار قيادة  ــم واختي ــد مواقفه توحي
ــاز املصلحة  ــل اجن ــن اج ــدة م واح
ــم  مناطقه ــر  لتعمي ــة  الوطني
واسترجاع النازحني الى سكناهم.
ــيني فعليهم االبتعاد  اما السياس
ال  ــي  الت ــة  املؤذي ــة  احملاصص ــن  ع
ــره وااللتزام  ــعبها ومصي ــرم ش حتت
ــعب  للش التي قطعتها  ــود  بالوع
ــتقرار واالمن  ــي بتوفير االس العراق
ــزاع القرار  ــد ، وهذا هو املفتاح النت ــالم الى ربوع البل والس
ــد العراقيني وتفويت فرص  ــادي االجنبية ووضعه بي من االي
العدو  باالعتداء والتدخل بشأن الوضع العراقي والعادة بناء 
ــي وطني وتكوين دولة املواطن  البلد حسب برنامج سياس
ــف الطائفية  ــع العن ــاج يتعارض م ــذا منه ــة وه واملواطن
ــل اعادة اللحمة  ــي واالثني والديني الج والتعصب الطائف
ــع العراقي واعادته لوضعه  ــك في مجتم والتآخي والتماس
الصحيح لنهوض البلد وما ميلكه من ثروات وطاقات بشرية 

والعمل على تقدمه بخطوات وطنية مدروسة .

سيف ابراهيم 

ــي يتغنى بها الغرب و يحاول  ــم الدميقراطية الت ان النظ
ــرة و جعلها مثاال  ــاء القرية الصغي ــا لكل ارج تصدريه
ــذى به على انه االمنوذج االمثل ، ال تكون صاحلة في  يحت
كل زمان و مكان لذلك نراها في كثير الدول تفشل كون 
ــو هذا اجلنني  ــبة لنم ــروف عادة ما تكون غير مناس الظ

االشقر ابن العم سام .
ــان نباتا  ــو فرضنا جدال انه ينمو من دون تدخل االنس و ل
طبيعيا بفرض التشبيه كونه مياشي الفطرة و مياهيها، 
ــن النظام  ــذا النوع م ــدا ان ادوات ه ــي جي ــا ان نع علين
ــة و متباينة ،  ــا تكون مختلف ــر و التغيير امن ــي التعبي ف
فمثلما تعتمد االنتخابات طريقا و مسلكا نحو التبادل 
ــك ال حتتكر هذه  ــلطة ، فانها بقبالة ذل ــلمي للس الس
ــحة عظيمة الدوات تغيير  الطريقة فقط بل تعطي فس
ــات و االضرابات و كلها  ــرى كالتظاهرات و االعتصام اخ
مكفولة محليا و دوليا ، دستوريا و حتى من خالل مبادئ 
ــان و مواثيق املنظمات الدولية ، لذلك على  حقوق االنس
الدول التي تتغنى بهذا النظام ان تؤمن بأحقية التعبير 
ــخط فيما اذا كان هناك انحراف  عن عدم القبول و الس
ــعب  ــلطة و الش ــد املبرم بني الس ــتوى العق ــى مس عل

استنادا الى روسو و ليس الى ذاك املنحرف هوبز .
ــات و التنظيرات و  ــتنادا الى مختلف النظري لذلك و اس
ــعوب املطالبة بحقوقها  ــن حق كل الش ــع فان م الوقائ
ــلطة  ــروعة عند اخالل طرف الس ــف الطرق املش مبختل
ــعب و  بالعقد املبرم بني الطرفني و ال يجب ان يلعن الش
ــلطة مؤمنة  ــف مبا ال يليق و ال يُقبل ، ان كانت الس يوص
بالدميقراطية فعليها االميان الكامل و املطلق ال ان تؤمن 
ــا فما ال يدرك كله يترك جله  ــط مبا يتالءم و مصاحله فق

نعم و اال فال .
ان تظاهرات الشعب العراقي عندما انطلقت امنا كانت 
ــن ضياع احلقوق  ــا في التعبير ع ــط حقوقه متارس ابس

ــد يكتنز اخلير و ال يعلمون اين  ــا والعبث مبصير بل وهدره
ــاد ابى اال ان يهلكها قريبا  يولي مهروال نحو حيتان فس

باذنه تعالى .
ــى نصف الفترة التي حكمنا بها  بعد مرور ما يقارب عل
ذاك النظام البائد ، لم يرَ الشعب من الطبقة السياسة 
ــان خروجهم  ــم ربي لذلك ف ــة اال ما رح ــة احلالي احلاكم
للشارع امنا هو تلبية لنداء العقل و حب الوطن و اخلوف 
ــن ، انها  ــة عظيم الثم ــه القادم ــادم يدفع اجيال ــن ق م

صرخة جائع نعم انه اجلهاد االعظم .
ــتغرب كيف من ال يجد قوت يومه  ابو ذر الرجل الثائر يس
ان ال يخرج شاهرا سيفه ! ، و تنفيذ عقوبة قطع اليد ملن 
سرق قد اوقفها احد الصحابة في ظل القحط وانعدام 
ــلطة  ــارق بل بالس االمن الغذائي فالعيب لم يكن بالس

التي لم ترعَ احلقوق و حتفظ للناس حق احلياة الكرمية .
لكن رغم ذلك لم يخرج الشعب اليوم شاهرا سيفه وال 
ــا يعجز احلاكم عن ايجاده  ــالحه و ال مطالبا مب حامال س
ــرقوا و لم يعبثوا و ما ارادوا اال الصالح  وتنفيذه ، لم يس
واالصالح في امة قد ساء وضعها و اصبحت باحلضيض 

يوما بعد اخر .
ــة لعيش بعد اليوم و هوان  ان انعدمت الكرامة فال قيم
ــط  ــوان ، و الكرامة حتفظ بتوفير ابس ــي العمر به ميض
ــات و توفير فرص  ــتلزمات ، طالبوا باخلدم احلقوق و املس
ــل ال اكثر و هي مقارنة بخيرات بلدهم هي مطالب  العم
ــن املهد يجب ان  ــب ان تكون ، م ــل فطرية يج ــر ب ال تذك

يتمتع بها كل فرد حتى يأذن اهللا بانقضاء اجله .
فبدال من توجيه اللوم و التهم على املتظاهرين من قبيل 
ــني و اخملربني ، و هذا امر ال احد يستطيع ان ينفيه  املندس
ــي ظل تظاهرات  ــف ال تتواجد هكذا فئة ضالة ف ، فكي
عفوية تشارك فيها مختلف طبقات اجملتمع و مبختلف 
ــيحاول  ــرات بكل تأكيد س ــات ، تظاه ــول و التوجه املي
جرها نحوه ذاك اخملرب بتوجيه او بعدم توجيه، كيف ملن 
ــب بحقه ان يعرف ذلك ال بل كيف له القضاء على  يطال
ــرى !! ، انه واجبكم  ــذ التظاهرات ملآالت اخ ــن يريد اخ م
ــخيص هؤالء،  ــؤوليتكم في تش ــلطة ، مس ــا الس ايته
ــاب احلق  ــي يعود اصح ــب ك ــذ املطال ــم بتنفي و واجبك

لبيوتهم آمنني .
ــلطة  ــمعوا من يهتم ، س ــمع ! ، و ان س ــن يس ــن م لك
ــرى اال احلق معها  ــا ، فما عادت ت ــى قلوبه ــم اهللا عل خت
ــم كثير و رغم  ــا  مطلقا ، املعيب فيه ــل ال يأتيه والباط
ذلك ال يعترفون و ان اعترفوا بفشلهم يزدادون باملناصب 

التصاقا .
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ــى اوالئك  الذين يصفون  ــر ما يطلق الناس عل       كثي
ــه باخلياليني ... او على  ــع  على عكس ما هو علي الواق
ــرون بالكاذبني  ــكالم خالف ما يضم ــن يتحدثون ب الذي
ــوا عهودهم ووعودهم   ــني ... او على الذين نقض املنافق
ــماء الكثيرة لصفات وقعت  باخلائنني ... ومن هذه االس
ــميات بال جرم  ــذه املس ــيرة له ــبب اصحابها اس بس

وجريرة ..!
ــرزت كتل  ــور النتائج وب ــراء االنتخابات وظه ــد اج بع
ــد البرملانية  ــدد املقاع ــزة بع ــة وفائ ــية واضح سياس

ــن الطعن ببعض  ــان العراقي , على الرغم م في البرمل
ــى الفائزين منهم  ــادق عل ــد االن لم يص ــا وحل نتائجه
ــب اال بعد اداء  ــم كلمة نائ ــا وال يصح عليه جمهوري
ــعب .. نرى هناك حراكا  ــتورية امام الش اليمني الدس
ــاء الكتل على تشكيل  ــتوى رؤس سياسيا على مس
ــكيل الكتلة االكبر  ــالف لتش ــة من خالل ائت احلكوم
ــوزراء  ــرز  رئيس ال ــي منها يب ــان الت ــة البرمل ــل قب داخ
ــائل التنفيذية في  للحكومة التي تتحكم بكل املس

البلد ملدة السنوات االربع القادمة .
ــي اخلالص  ــة ان تكون ه ــذه احلكوم ــل به ــكل يأم  ال
ــه واطيافه ولكن  ــع مكونات ــعب العراقي بجمي للش
ــه.. يجب ان ال يكون  ــم هذه احلكومة التي تولد من رح
ــاه ومحتواه ..  ــدا ملعن ــما براقا فاق ــا ويأخذ اس هجين
ــن يريدها  ــة ( ومنهم م ــة االغلبية الوطني ــم كتل اس
ــمية التي  ــية عددية) هذه التس كتلة اغلبية سياس
ــة بجميع  ــل الوطني ــل حلم ــخاص اه ــاج الى اش حتت
ــتقبلها في النزاهة  صفاتها ماضيها وحاضرها ومس
ــرب ان يجرب»  ــي العمل وال يجوز ملن « ج ــالص ف واالخ
ــمياتها   ــمي اال مبس في الدخول في هذه الكتلة . نس
ــراده ان  ــقيه واف ــزب ما بكل اصنافه منش ــوز حل ال يج
ــي هذه الكتلة ومن يؤمن بخطهم وعملهم   يدخلوا ف

ــة داخل قبة البرملان  ــوا في املعارض ألن آن االوان ليكون
ــوال اكثر من  ١٢  ــتطع ط تراقب احلكومة التي لم تس
ــنة متزقت بينهم ان يبنوا العراق بل العكس اهدروا  س
ــل البعض يقول الم يكن  ــر من ٨٩٩ مليار دوالر. لع اكث
ــنة ( وبقية التسميات  في احلكم اخواننا الكرد والس
ــتتهم  ــة واملذهبية التي خنقت العراقيني وش القومي
هذه التسميات ) موجودون في هذه احلكومات ؟ نقول 
ــلم  ــاذا اليوم نرجع لنكرر االخطاء ونس ــم .. لكن مل نع

ــص وعدم  ــاس احلص ــرة ثانية على اس ــور م ــام االم زم
محاسبة االخرين !؟

نسمي االشياء مبسمياتها .. اذا لم تكن الكتلة االكبر 
للشعب قادرة على البناء  وتنجز مطالبهم املشروعة 
في العيش برفاهية وتوفير كافة مستلزمات املواطنة 
ــتمر التظاهرات باخلروج وتتصاعد وتيرتها..   سوف تس
ــروعة  ــت مش ــروعة .. اليس ــا مطالب مش ألن اغلبه

املطالب عندما تكون كما ادناه: 
ــة والرواتب التقاعدية  ــع االمتيازات املالي - الغاء جمي
ــالث ومجالس  ــات الث ــني والرئاس ــة للبرملاني الفاحش
ــور خدم  احملافظات  التي تفوق رواتبهم  راتب  بروفيس
ــر من اربع  ــبابه اكث ــراق وقضى عمره وش ــة والع الدول

سنوات قضاها النائب بني الغياب وااليفادات .
ــة  والتقاعدي ــة   املالي ــازات  االمتي ــع  جمي ــاء  الغ  -
ــوء حاملو  ــي اللج ــيني وطالب ــني السياس للمفصول
ــوا ولم يتحمل الضيم  ــيات املزدوجة الذين هرب اجلنس
ــم ولم يهربوا   ــر بالعراق وحتمله غيره ــؤس الذي م والب
ــا باحلجر صبرا على البالء وحب  بل اكلوا اخلبز مغمس

الوطن .
ــن وتفعيل مادة قانونية  - تقدمي جميع الفاسدين وس
ــم .وتفعيل  ــذا ؟)) وتقدمهم للمحاك ــن لك ه ((من اي

ــتور التي  اداء املدعي العام واعادة تعديل  فقرات الدس
ــارية املفعول في بعض قوانينها من البعث  مازالت س

املنحل وبرمير. 
ــيطرة الدولة  ــن قانون النفط والغاز والثروات وس - س
ــدين  ــة الفاس ــة واقال ــط عراقي ــرة نف ــى كل قط عل
ــات  وامللحقي ــوزارات  ال ــل  مفاص ــي  ف ــني  املعشعش
ــالن ) وان يكون لكل  ــالن وابن ف ــالن وابن عم ف ــو ف (اخ
ــودع في املصارف  ــال من بيعات النفط ي ــرد عراقي م ف
يسحبه متى ما يشاء اسوة مبواطني الدول النفطية. 
ومطالب اخرى ال تعد وال حتصى اغلبها خدمية وجتلب 
ــني , وتغلق الباب في وجه كل  العزة والكرامة للعراقي
من يريد ان يوقف مسيرة العراق الدميقراطي اجلديد لو 

نفذت وفعلت .
ــا ... كلمة   ــياء وخواتيمه ــميات االش قبل نهاية  مس
ــلوك الصبر في  ــق على من يتحمل س ــول ان تنطب تع
ــح معارضة  (( ال  ــه ولو بقى وحده واصب ــاز ما آمن ب اجن
ــالكيه )) اطلقها  ــة س ــق احلق لقل ــوا طري تستوحش
ــتطيعون تطبيقها عمليا ؟ ام  ــالم هل تس بطل االس
ــط .. و « كبر مقتا عند اهللا ان تقولوا  انتم منظرون فق

ما ال تفعلون» .

ــي ودميقراطي جديد،  ــهد سياس ــذ عام (٢٠٠٣) والعراق مير مبش من
ــبب  ــوالت والتداعيات معاً، بس ــن التح ــراً م ــهد كثي قادته ليش
ــث باتت جتربته  ــاً ودولياً، حي ــاً وعربياً وإقليمي ــع العراق داخلي وض
ــي دول املنطقة، وبالتالي  ــة الوليدة محط تأثر وتأثير ف الدميقراطي
ــنوات املاضية، جملة من  ــعب العراقي طيلة الس فقد خلف الش

األزمات لكنها ومع األسف لم جتد طريقها الى احلل.
ــط مقومات  ــر التواقة لتوفير أبس ــب اجلماهي ــخط وغض  إزادَ س
احلياة الكرمية، وأبرزها (املاء والكهرباء واخلدمات) وسنة بعد أخرى 
ــف في  ــد هذا الغضب، حتى وصل لدرجة الغليان، وما يؤس تصاع
هذا املشهد الصعب أن احلكومة عاجزة عن إنقاذ البلد، لم تتحمل 

احلكومات املتعاقبة مسؤولياتها في هذا الوضع املتدهور.
يقنياً أن احلكومة عندما تخدم املواطن وتقدم له اخلدمات، وتضمن 
ــم املواطنة  ــتقرار، فإن حج ــن واإلس ــرمي واألم ــبل العيش الك س
ــارع القلوب  ــل ضمير اجلماهير، فتتس ــة يتصاعدان داخ والوطني
ــوات صحيحة،  ــيس خلط ــة الوطن، فالتأس ــاد خلدم ــل األجس قب
وإجراءات جادة هو الطريق األمثل، من أجل شعور جميع املواطنني 

مببدأ تكافؤ الفرص.
ــن العراقي، وجب تنفيذها  ــروعة للمواط إن املطالب واحلقوق املش

ــل  قب ــن  م
ــي  ــة الت احلكوم
ودافع  انتخبها، 
عنها وعن حدود 
ــط  وطنه، فأبس
ــدم لهذا  ــا يق م
الصابر  املضحي 
ــو  ه ــجاع  الش
الرغيدة،  ــاة  احلي
يعرف  وجميعنا 
ــتور  الدس أن 
ــد  بع ــون  والقان
عام (٢٠٠٣) كفل 
ــر  التظاه ــق  ح
 ، ــلمي لس ا
ــة  لب ملطا ا و

باحلقوق.
ــون  ــا احملتج  أيه

ــني احلقوق والواجبات، وأن  ــم  أن تفهموا املعادلة الدقيقة ب عليك
ــكل ال يخاطر بالعملية السياسية،  تكون طريقة اإلحتجاج بش
ــات الدولة التي وجدت  وال تزهق األرواح البريئة، وال تعطل مؤسس
خلدمة املواطن، كما يجب على اجلماهير عدم االجنرار وراء املندسني 

واخملربني، وعدم رفع منسوب التوتر والتشنج.
ــا حذرت  ــرف، طامل ــي النجف األش ــا ف ــة العلي ــة الديني املرجعي
ــرورة تقدمي  ــلطة، بعراقنا على ض ــي الس ــات املتعاقبة ف احلكوم
ــدود، وقد دفع  ــت ممكن، فللصبر ح ــرع وق اخلدمات، وتوفيرها بأس
العراقيون أثماناً باهظة من أجل وطنهم (أرضاً وعرضاً ومقدسات) 
ــت اجلماهير للخروج  ــم توفير هذه اخلدمات، والتي أوصل فلمَ ال يت

الى الشارع والتظاهر.
ــم بحقوقكم الواضحة،  ــون أحصروا مطالبك ــاً أيها احملتج ختام
ــريفة يجب أن  ــتور والقانون، فإذا كانت الغاية ش التي أقرها الدس
ــائل شريفة، وحذارٍ من اإلنسياق وراء التدليس والتوتر  تكون الوس
ــق، هي فرصة  ــف حقيقي لصالح احل ــجيل موق والتخريب، فتس

لتصحيح املسار واإلسراع في التغيير.
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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

المقاالت المنشورة تعبر عن آراء اصحابها وليس بالضرورة ان تعبر عن رأي الصحيفةشؤون عراقية

 قيس النجم

 خارطة طريق
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ــن حيث طاقته وقوته     يتفاوت املكان م
ــرة – املتاحة والكامنة،  الظاهرة والضام
ــادي  االقتص ــل  الدخ ــاوت  يتف ــك  وكذل
ــن املكاني في  ــح التباي ــك يتوض ومع ذل
مستويات التنمية املكانية ومنها تتبلور 
ــكاني  ــوازن في احلجم الس ــرة الالت ظاه
ــتغالل املوارد وذلك نتيجة  ــوء اس مع س
ــة تنموية صحيحة  ــدم ايجاد سياس لع
ــرة اقليمية  ــتقرات نظ تنظر جلميع املس
ــون مقصورة  ــا ال نظرة تك ــة مع وحضري
ــره ذات  ــر وانطقة تأثي ــى احلض فقط عل

االستثمارات الكبرى.
   فالتنمية املكانية بحاجة الى التجديد 
ــبب املتطلبات  ــك بس ــدوام وذل ــى ال عل
ــية وكذلك التكنولوجيا لكونها  املعاش
عامال مساعدا في تقليل فوارق االختالف 
ــتقطاب  ــن االس ــد اماك ــاطة حتدي بوس
ــع فاعلية  ــوق م ــؤري وفقا اللية الس الب
ــة املكانية اذاً  ــاج، فالتنمي ــل االنت عوام
ذات توجهات علمية متعددة وكلها تروم 
خدمة االنسان مع خدمة احليز احلاوي له 
ــي يبث ثمار  ــكان، ومنها مكان قطب – امل
التنمية ومنها منو مكان داخلي يروم حلل 
ــكلة) الذي ال وجود  مشكلة (مكان املش

لقوى مكانية ظاهرة فيه.
ــط يبحث عن عالج لكيميائية      فاخملط

اذ  ــخصة  املش ــة  للحال ــا  وفق ــكان  امل
ــه  ــة وطرق اخلاص ــه  ــكان حالت م ــكل  ل
ــلوب  االس ــاطة  بوس ــكالته  مش ــل  حل
ــاعي لالزدهار واخملطط  التخطيطي الس
بذلك يبحث عن تقليل الفوارق في دخل 
ــتثمارية  ــن حصته االس ــرد فضال ع الف
ــي ال تكون فجوة  ــي جميع االقاليم لك ف
تنموية واضحة تنتج منها مشكالت في 

جوانب الصحة والتعليم والثقافة.
ــن كينونة وماهية  ــؤال ع    كما يوجد س
ــتويات  ــط مكانا) على مس (كيف نخط
الصيرورة املكانية والسيرورة التراكمية، 
وهنا فالسؤال عن احليز املكاني يتمحور 
ــة توازنية  ــل الكيفي ــول الكيفية فه ح
ــعى هذه  ــى اين تس ــة، وال ــر توازني أو غي
الكيفيتان، واجلواب عن االولى يتمثل في 
ايجاد سبل غير اقصائية دون أخرى وفقا 
للعدالة االجتماعية واالمكانات املتاحة 
وغير املتاحة اقتصاديا، والثانية هي التي 
ــة املكانية أو  ــة التنمي ــق في ثنائي تتبوت
التخطيط الرأسمالي محضا الذي يقوم 

بتقوية مكان على تداعي مكان.
   فالتخطيط اذاً عملية لتفاعل مكاني 
ــة ذات  ــات بيني ــط لعالق ــود تراب ــع وج م
ــزة جميعا ما  ــابك بني مفاصل االحي تش
ــكان ككل ينبض باحلراك  يجعل ذلك امل
ــات  للموج ــي  املفصل االدراك  ــبب  بس
ــتدام عموما،  ــة ذات البعد املس التنموي
ــات متعددة  ــي نظري ــط املكان وللتخطي
ــرة التجميع  ــن فك ــن تبحث ع ــا م منه
ــو ومنها من  ــز النم ــل مراك ــي مث القطب
ــتقطاب البؤري،  ــرة االس ــث عن فك تبح
فاالولى هي نظريات تخطيطية مكانية، 
ــة تكاد  ــات اقتصادي ــة هي نظري والثاني
ــات االولى تبلورت  تكون مجردة، فالنظري
ــون فريدمان) والنظريات  في طروحات (ج
ــاري  ــات (ه ــي طروح ــورت ف ــة تبل الثاني

ريجالدسون).
ــو مت التمعن في نظريات التخطيط      ول
ــدم نظاما  ــنجدها تق ــا س ــي فأنن املكان
حضريا متسلسال متراتبا هرميا يتماشى 
ــوال للريف من  ــيابي وص مع الوضع االنس
ــاءات تنموية في اماكن، وقوتها  دون اقص
ــا لعوامل التجاذب  في اماكن اخرى وفق
وعوامل التنابذ، فعوامل اجلذب تكمن في 
ــات ذات تنمية جيدة فضال عن  وجود بيئ
وجود بيئات تنعم باالشجار واملسطحات 
ــة واملناخ العام بصورة جيدة لوجود  املائي
ــا عوامل الطرد فهي  ــر طبيعية، أم مناظ
تكمن في وجود ملوثات بصرية وفيزيائية 
ــات تخص قطاع  ــال عن وجود محرم فض
النقل من سكك حديد وخطوط كهرباء 
ــي ووجود  ــن للضغط العال ــود اماك ووج
ــكرات  خط نفطي فضال عن وجود معس

ومناطق غير نامية .
ــز املكاني  ــور في احلي ــك يتمح    وكل ذل
ــارد) أنه  ــب تعبير (بونس ــذي هو حس وال
ليس اقتصاديا محايدا فاملكان هو املوضع 
ــز املكاني هو املوقع الصغير  الكبير واحلي
ــة  ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ذو االنظم
ــافة وبها  ــا لعامل املس ــابكة وفق املتش
تبنى االستقرارية على حساب التكتالت 

املادية والبشرية والطبيعية.
ــكل  ــم بالهي ــة تهت ــة املكاني    والتنمي
ــا للتوطني والتنظيم  املكاني للكل وفق
ــي  الالتوازن ــتوى  املس ــى  عل ــني  املكاني
ــيء،  ــي البط ــتوى التوازن ــريع واملس الس
ــيد التنموي من  ــون التحش ــاالول يتك ف
حوله بسرعة، والثاني يتكون التحشيد 
ــبب  بس ــئ  ببط ــه  حول ــن  م ــوي  التنم
ــاد الوفورات  ــاء البنى التحتية وايج انش
ــه هذا في  ــابكات من حول ــة التش واقام
ــي املوافقة على  ــدء وفضال عنه ينبغ الب
ــة للنمو ومن  ــدالت غير عالي حتصيل مع

ــة تكون مع  ــردودات اقتصادية قليل ثم م
ــم، ومن كل  ــة التنمية ال التحجي عملي
ما مت استعراضه يتكون املكان بوساطة 
ــرة والضمنية ذات  ــل املؤث ــات التفاع الي
البينية  ــة والعالقات  التبادلي الفعاليات 
ــورة  املبل ــة  االقليمي ــات  للنظري ــا  وفق
ــخصية املكان على اساس مركزيته  لش

–حجمه مع تراميه، وفيما يأتي الهيكلية 
ــتراتيجية  ــة العداد هيكلية (س املقترح

التنمية املكانية) :
الهيكلية االولى:

ــة)  ــة االقليمي (البني ــة  ــا املكاني ١-املزاي
ــه الدميقراطية أو  ــكان من حيثيت لكل م

التواصلية أو االنعزالية.
ــكلة (املكان الرخو) اقاليم  ٢-مكان املش

فجوات التنمية.
٣-مكان االزدهار (املكان التنموي) اقاليم 

الرخاء.
ــول التخطيطية (صياغة االهداف  ٤-احلل

التنموية) كوامن التطور االسلوبية.
ــة  التفصيلي ــة  الهيكلي أن  ــث  حي    

كاالتي:
ــة)  ــة االقليمي (البني ــة  ــا املكاني ١-املزاي
ــه الدميقراطية أو  ــكان من حيثيت لكل م

التواصلية أو االنعزالية.
املكاني للمستقرة  والتحليل  ٢-الوصف 

(امليزة املكانية).
ــتقرات  للمس ــة  املكاني ــة  ٣-الكيميائي

(البنية االقليمية).
ــة  ــة الفني ــات للمعرف ــم احليثي ــا تت به
ــة أو تواصلية أو  ــن دميقراطي ــة م املكاني

انعزالية مبرهنة عليه.
الهيكلية الثانية:

ــكان الرخو) اقليم  ــكلة (امل ١-مكان املش
فجوات التنمية.

(القلق  ــتقرات  للمس التنمية  ٢-فجوات 
املكاني).

ــكاالت  ــة التخطيطية حلل االش ٣-الرؤي
(البيئية).

بها يتم تشخيص التواجد السكاني في 
املستقرة الضعيفة في عالقاتها البينية 
ــن ضعفها  ــكان فضال ع ــاردة للس والط

على التوالي.

اليكلية الثالثة :
اقليم  التنموي)  ــكان  االزدهار(امل ١-مكان 

الرخاء.
٢-االهتمام املكاني (للمستقرة).

٣-شخصية املكان (البنية االقليمية).
ــات ايجاد فكرة  ــون العمل مبوجب الي يك
ــوى أو  ــذه الق ــتغالل ه ــة الس تخطيطي

الطاقات الباثة للتنمية.
الهيكلية الرابعة:

ــول التخطيطية (صياغة االهداف  ١-احلل
التنموية) كوامن التطور االسلوبية.

ــيرورة  ــفته (الس ٢-العلم املكاني وفلس
والصيرورة املكانيتني).

ــدالالت التنموية وفقا  ــد عوامل ال ٣-حتدي
ــي املتداخل مع  ــات الوجود املكان لتوجه

الوجود البشري (عالقات).
ــؤ  والتنب ــة  الواقعي ــات  املعطي ــن  م
االستراتيجي تتبلور الرؤى التخطيطية.

ــري والرياضي  ــلوب الفك ــا أن االس    كم
للبرنامج كاالتي :

الداخلي  للنمو  ــة  التخطيطي النمذجة 
هي في السعي الى تطبيق الية حداثوية 

من املركز االنتشار الى جهات الهوامش، 
ــس)» ان تراكم  ــارة (كارل مارك ــا لعب وفق
ــروة في قطب واحد من اجملتمع هو في  الث
ــر والبؤس في  ــت تراكم الفق ــس الوق نف
القطب االخر، اذاً فالعملية التخطيطية 
ــعى لفرض مبدأ التوازن وليس فرض  تس

مبدأ الالتوازن.
   وميكن تطبيق االتي :

ــود  ــارتر) الوج ــول س ــان ب ــلوب (ج ١-اس
ــلوب االنحدار  ــران « اس ــدم « متغي والع

اخلطي الساكن.
وجود (فجوة تنموية .. عجز تنموي) عدم 
ــص) الفكر  ــد النق ــر اخلدمات .. س (تواف

السارتري.
ــلوب (مارتن هايدغر) الوجود والزمن  ٢-اس

« متغيران « منوذج آرما احلركي.
ــوة تنموية .. عجز تنموي) زمن  وجود (فج
ــص) الفكر  ــد النق ــر اخلدمات .. س (تواف

الهايدغري.
ــز املكاني  ــدم في احلي ــتخدام ما تق باس
ــور احلاجة  ــري تتبل ــالزم للوجود البش امل

لسد فجوات التنمية .

التنمية اِّـكانية بحاجة 
اُّـ التجديد على الدوام 
وذلك بسبب اِّـتطلبات 
اِّـعاشية وكذلك 
التكنولوجيا لكونها 
عامال مساعدا َّـ تقليل 
فوارق االختالف

 الغاء جميع االمتيازات اِّـالية 
والرواتب التقاعدية الفاحشة 
للربِّـانيني التي تفوق راتب  
بروفيسور قضى عمره 
وشبابه َّـ خدمة العراق

 اِّـصلحة الوطنية هي
 الخيار االمثل لطريق
 االصالح السياسي
 والفكري والثقاَّـ لبناء
دولة عراقية موحدة

 الحكومة عندما تخدم
 اِّـواطن وتضمن سبل
 العيش الكريم واألمن
 واإلستقرار فإن حجم
 اِّـواطنة والوطنية
 يتصاعدان داخل ضمري
الجماهري
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املتصاعدة  ــى  الفوض ولم تكتف 
ــود  اجلن ــحب  بس ــراق  الع ــي  ف
ــتان  افغانس ــن  م ــيس  واجلواس
وحسب بل اوحت ايضا الى جيل 
ــلمني  ــبان املس ــن الش ــد م جدي
ــات  ــد الوالي ــالح ض ــل الس بحم
ــت في ذلك الوقت  املتحدة وعرض
ــودات تقرير استخباري سري  مس
التجسس  الوكاالت  ــر عبر  انتش
ــى  ــول ال ــكلة حت ــة مش االميركي
ــي العالم  ــية ف ــرف املتفش التط
االسالمي وخلص التقرير النهائي 
ــة  ــح قضي اصب ــراق  الع ان  ــى  ال
ــي  وتنم ــني  اجلهادي ــتقطب  تس

ــن التدخل  ــتياء العميق م االس
ــالمي  االمريكي في العالم االس
ــم للحركة اجلهادية  وتولد الدع

العاملية .
ــومي  تق ــو  وه ــر  التقري ــع  وتوق
ان  ــة  القومي ــتخبارات  لالس
حركة اجلهاد العاملية التي تزداد 
ــتتعرض حتى ملزيد  المركزية س
ــرة مجموعات  ــة مع كث التجزئ

اجملاهدين االقليميني واخذ املنظر 
يتغيير الى حد كبير فيما تشهد 
ــرق افريقيا  ــمال وش بلدان في ش
ــبه  ــرة من ش ــزاء الفقي ــي االج ف
ــد من عدم  ــة املزي ــرة العربي اجلزي

االستقرار .
ــرون  ــي اليمن هرب ثالثة وعش وف
ــني بالقاعدة من  ــدا مرتبط مجاه
احد السجون احمللية مستخدمني 
ــورة  املالعق وقوائم طاوالت مكس
ــح انهم  ــن املرج ــق وم ــر نف بحف
حصلوا على املساعدة من اجهزة 
ــن متعاطفني مع  ــي اليم االمن ف
ــام حرب  ــجاء منذ اي قضية الس
السوفيت في افغانستان وشرح 
ــؤول ميني لصحيفة نيويورك  مس
ــاعدة الداخلية كاالتي  تاميز املس
«يجب ان نتذكر ان هؤالء الضباط 
تعودوا مواكبية الناس من صنعاء 
ــن اجلهاد  ــي زم ــتان ف ــى باكس ال
ــاس عالقات  ــي ويقيم الن االفغان
التتغير بسهولة واصدر االنتربول 
ــب  يطل ــال  عاج ــميا  رس ــا  بالغ
توقيف الرجال الثالثة والعشرين 
ــم لم يذهب بعيدا  لكن معظمه
ــكلني نواة  اذ بقوا في اليمن مش
ــتطلق على نفسها  مجموعة س
ــدة في  ــم القاع ــي النهاية اس ف

شبه اجلزيرة العربية .
ثم جاءت الصومال حيث برزت في 

الصدارة رجل قصير مربوع القامة 
ــكل وتبرز  يضع نظارة لوزية الش
ــعر صبغها  ــه خصلة ش في ذقن
ــن ظاهر  باحلناء احلمراء وقاد حس
عويس مجلس شورى احتاد احملاكم 
ــو  ــال وه ــي الصوم ــالمية ف االس
ــاد فضفاض مؤلف  كناية عن احت
ــل ورجالل اعمال  ــاء قبائ من زعم
واقطاب ثروة التقوا من اجل وضع 
ــة غير  ــى الصومالي ــد للفوض ح
ــريعة االسالمية  فرض قانون الش
ــت  ــي خضع ــم الت ــازت احملاك وح
ــني  معتدل ــيطرة  لس ــنوات  لس
ــال  ــي الصوم ــرة ف ــعبية كبي ش
ــن عقود  ــا م ــا وفرت تنفيس النه
ــرب لكن ومع  ــم امراء احل من حك
نهاية ٢٠٠٥ حول تاثير عويس في 
ــالمية املنظمة  احتاد احملاكم االس
ــن محكمة  ــخة اكبر م ــى نس ال
ــي مدينة  ــرعية التابعة لها ف ش
مركا واملرفئية منصة الدعوة الى 
ــالم  انزل  ــرف من االس نوع  متط
ــكل منتظم عقوبات مثل  في ش
ــارة وقطع ايدي  رجم الزناة باحلج

اللصوص .
ــل عويس منذ اعوام  الالئحة  احت
االمريكية لكبار املتهمني باالرهاب 
ــه «  ــي . اي . اي ـــ « س ــه ال وربطت
ــرق افريقيا  بخلية القاعدة في ش
ــفارتني  الس التي نفذت تفجيري 
وتنزانيا  ــا  ــني في كيني االمريكيت

ــي بالرغم من  ــي ١٩٩٨ لكنه بق ف
ــن حيث قام  ــك يعمل في العل ذل
بسفرات بارزة الى دبي وحترك على 

ــدن الصومالية  ــوف بني امل املكش
ــلحني  ــت المرته من املس وخضع
ــن اخذوا  ــني الذي ــبان امللتزم الش
ــم  ــهم اس ــون على انفس يطلق

ــذت اجملموعة جتوب  ــباب واخ الش
ــو تطارد وتقتل  ــوارع مقديش ش
ــن يعتقد بانه تعهد بالوالء  كل م

االنتقالية  ــة  الفدرالي للحكومة 
ــة ضعيفة  ــم مجموع ــي تض الت
وفاسدة خلقتها االمم املتحدة وال 
متتلك الكثير من السيطرة داخل 
ــتبه  ــالد اما احملليون الذين يش الب
ــركا فتطلق  ــهم المي في جتسس

عليهم النار لدى مشاهدتهم .
ــي . اي . ايه»  ـــ «س ــم حتتفظ ال ل
ــة مبحطة  ــنوات طويل ــوال س ط
ــال ومن ثم  ــل الصوم ــة داخ دائم
ــداث  ــة االح ــة مراقب ــت مهم بات
ــى كاهل  ــع عل ــالد تق ــل الب داخ
ــا  كيني ــي  ف ــني  اخلفي ــاط  الضب
ــعت محطة الـ  ــاورة وقد توس اجمل
ــه « في نيروبي في  ــي . اي . اي « س
ــد هجمات  بع ــوظ  ــكل ملح ش
ــت  ــبتمبر وحصل ــول / س ايل  ١١
ــال والعناصر  ــن امل ــى املزيد م عل
ــر غوس ان  ــرر املدير بورت ــا ق بعدم
ــة حتتاج الى تعزيز وجودها  الوكال
ــح  ــادة فت ــى اع ــا وال ــي افريقي ف
ــبق  ــض من محطاتها التي س بع
ــارة ووصلت الى  ــي الق اقفالها ف
ــهر االخيرة  النغلي في خالل االش
ــات  ــى ٢٠٠٦ برقي ــن ٢٠٠٥ وحت م

ــي نيروبي تنذر  ــيس ف من اجلواس
باخلطر وحتذر من النفوذ املتعاظم 
ــن  اللحية احلمراء حس لصاحب 
ــلحي الشباب  ظاهر عويس ومس
ــر الى ان  ــض التقاري وخلصت بع
ــباب داخل احتاد  الراديكاليني الش
ــم  ــن فيه ــالمية مب ــم االس احملاك
ــي  ــل عدن حاش ــل والهزي الطوي
ــن احملنكني في  ــرو وهو م ــرح عي ف
ــد  يهيئون  ــتان ق ــرب افغانس ح
ــه عناصر  ــذي يقيم في ــر ال الوك
ــدة جديدة  ــدة ليصبح قاع القاع

في الصومال .
ــامة بن الدن  لكن بقدر ما اراد اس
واتباعه اقامة موطن في الصومال 
واجهت اجملموعة على مر السنني 
بعضا من املشاكل نفسها التي 
ــي البالد  ــون ف ــا االمريكي واجهه
ــيط  ــا احلرب وبتبس ــي مزقته الت
ــم تفهم  ــدة ل ــان القاع ــر ف لالم
ــا  خططته ــلت  وفش ــال  الصوم
ــا بعد بدء احلرب في  للهروب اليه
ــد  ــا وج ــال ذريع ــتان فش افغانس
املقاتلون العرب الذين لغوا البالد 
ــكلة في االبحار في النسق  مش

ــائر التي  ــل للقبائل والعش املذه
ــة الثقافة  ــا قماش ــت منه حيك
الصومالية ووجودوا انفسهم عند 
ــة لالبتزاز من  كل انعطافة عرض
ــرر الصوماليون  زعماء القبائل وق
ــت راية  ــدوا حت ــن ان يتوح ــدال م ب
ــرد الغربيني من بالدهم  واحدة لط

ــرى مبحاربة بعظهم  القيام باالح
ــو  ــتطع مقاتل ــم يس ــض ول البع
القاعدة الذين ينتمون الى النهج 
ــالم  االس من  الراديكالي  الوهابي 
ــبوا الى الصوفية االكثر  ان ينتس

ــها  ــي متارس ــر والت ــداال بكثي اعت
الغالبية الكبرى من الصوماليني 
ــم  بانه ــون  الصومالي ــهر  واش
ــرون االجانب  ــرون كثيرا والزائ يثرث
احلفاظ  ــتطيعون  انهم اليس من 
على االسرار وفي اجململ بدا البلد 
ــوي الواقع عند  ــي الفوض االفريق
ــن جبال  ــا جدا ع ــر مختلف البح

باكستان وافغانستان .
ــك حينذاك الي  ــكاد اتضح ذل بال
ــكرية او  ــر العس ــن الدوائ احد م
االستخبارية في واشنطن واخذت 
تقارير الـ « سي . اي . ايه « املنذرة 
باخلطر الصادرة من نيروبي حتظى 
باالهتمام في البيت االبيض لكن 
ــه بالضبط  ــب فعل ــذي يج ما ال
ــال  الصوم ــت  نهج ــال  ح ــي  ف
ــباح  ــتان ؟ ان اش طريقة افغانس
ــالك هوك في  ــقوط الب واقعة س
معركة ١٩٩٣ في مقديشو بقيت 
ــد  ــون وق ــة البنتاغ ــاكنة اروق س
ــش بالفعل  ــراالت اجلي اوضح جن
ــتقاالتهم  انهم قد يتقدمون باس
ــاي تدخل  ــة القيام ب ــل محاول قب
عسكري ذي شان في الصومال ثم 

ــروب الدائرة في امكنة اخرى  ان احل
اخذت تستنزف عدد اجلنود واملارينز 
ــون توفير  ــن البنتاغ ــكاد امك وبال
ــي مبا هو اكثر  جنود للقرن االفريق
ــهم لقوة املهمات  من الذين كرس
اخلاصة القليلة العدد في جيبوتي 
ــكر  حيث تعمل انطالقا من معس

ــابق للفيلق االجنبي الفرنسي  س
ومبا انه تولد لدى ادارة بوش اقتناع 
ــكلة حتتاج الى  بان الصومال مش
ــى الـ «  ــت االبيض ال ــأ البي حل جل
سي . اي . ايه « للعثور على جيش 

ــدة في  ــرب اجلدي ــف خلوض احل ردي
ــد التحالف  ــوو وهكذا ول مقديش
ــالم ومكافحة  من اجل احالل الس

االرهاب .
ــرب  ح ــراء  ام ــظ  حاف ــكاد  وبال
ــم  روابطه ــر  س ــى  عل ــف  التحال
ــي العلن  ــوا ف ــنطن وتبجح بواش
مبقدار ماتدفعه لهم الـ « سي . اي 
. ايه « من مال غير ان تقنية احلرفة 
ــون  االميركي ــتخدمها  اس ــي  الت
ــرداءة ما  ــرى بال ــى االخ ــزت عل متي
ــهولة  ــل التحالف يظهر بس جع
ــي . اي  ــة الـ « س ــه واجه ــى ان عل
ــحنات  ــار ش ــرت اخب ــه « ونش . اي
املال  وعمليات تسليم  ــلحة  االس
ــة وزود ضباط  ــي الصحافة احمللي ف
ــة امراء احلرب مبعلومات عن  الوكال
صلة االتصال الستخدامها عندما 
ــى املزيد من االمدادات  يحتاجون ال
العاصمة  ــاعات في  وانتشرت اش
ــي . اي .  ــا ان رجال الـ « س فحواه
ايه « وزعوا على امراء احلرب عنوان 
بريد الكتروني يستخدمونه عندما 
ــلحة  يحتاجون الى املزيد من االس

واملال .
ــي . اي . ايه «  ــة الـ « س ادت حماق
ــام في صفوف مسؤولي  الى انقس
ــي نيروبي  ــة ف ــفارة االمريكي الس
ــي كناية عن قلعة بنيت بعدما  وه
ادى تفجير ١٩٩٨  الى تدمير املبنى 
القدمي وادار رئيس محطة الـ«سي . 
اي . ايه» في كينيا العملية برمتها 
ــيون في اجملمع  لكن اخذ البلوماس
ــالها الى  في كتابة البرقيات وارس
ــة محذرين من  ــر وزارة اخلارجي مق
ارتدادات الدعم اخلفي المراء احلرب 
ــفارة  ووصف الرجل الثاني في الس
ــات  ــدى البرقي ــي اح ــلس رو ف لس
االفريقيون  به املسؤولون  مايشعر 
ــي .  ــن غضب حيال جهد الـ «س م

اي . ايه» .
ــن  ــي ع ــؤول السياس ــث املس  بع
الصومال في وزارة اخلارجية مايكل 
ــنطن ينتقد  زوريك ببرقية الى واش
ــة بامراء  ــة املتعلق فيها السياس
ــتكي من ان الـ « سي .  احلرب ويش
ــالح الى بعض  ــه « مترر الس اي . اي
ــال  ــي الصوم ــفاحني ف ــر الس اكب
ــل تكليف  ــك بقلي ــد بعد ذل واعي

زوريك بالتشاد 
ــن اولئك  ــذر بعض م ــا كما ح متام
ــة  العملي ــرت  انفج ــاط  الضب
ــي .  ـــ « س ــة ال ــي وجه ــة ف اخلفي
ــن اضعاف  ــي بدال م ــه « فه اي . اي
ــة امليزان  ــالميني رجحت كف االس
ــاه االخر  ــي االجت ــال ف ــي الصوم ف
ــي احتضان  ــرع الصوماليون ف وش
ــالمية كوسيلة  احتاد احملاكم  االس
ــوذ االجنبي في  ــن نف ــص م للتخل
البالد ووضع حد في النهاية حلكم 
امراء احلرب الذي يلقن البالد وامكن 
بالفعل املسؤولني االميريكيني في 
ــفراء االمريكيني في  اجتماع الس
شرق افريقيا واليمن من رؤية االمور 
وهي تتكشف داخل مقديشو وفي 
ــاق على ماهية  ــاب امكان االتف غي
ــفراء  ــة وافق الس ــوات التالي اخلط
ــث من  ــر احلدي ــة تغيي ــى اهمي عل
الصومالية  ــة  العاصم القتال في 
الى اخلطوات االميركية االيجابية 
ــادة ترميم  ــى اع ــاعدة عل للمس

املؤسسات الصومالية .

ال
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وافق السفراء على اهمية تغيري الحديث من 
القتال َّـ العاصمة الصومالية اُّـ الخطوات 
االمريكية االيجابية للمساعدة على اعادة 

ترميم اِّـؤسسات الصومالية 

H32I@Ú‘‹ßa

احتل عويس الالئحة االمريكية لكبار اِّـتهمني 
باالرهاب وربطته الـ « سي . اي . ايه» بخلية 

القاعدة َّـ شرق افريقيا

ظاهر عويسالبشير رئيس الصومال

äÌäzn€a@Ú˜ÓÁ
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في اطار سياستها الثابتة في احتاف القارئ العزيز باحدث املؤلفات التي تتناول 

قضايا حساسة وخطيرة تستعرض (البينة اجلديدة) واياكم وعلى شكل حلقات 

الكتاب املوسوم (حروب الظل .. احلروب السرية االمريكية اجلديدة) ملؤلفه (مارك 

ــر مذهلة عن حتول الـ  ــزة بولتزر ويتضمن الكتاب تقاري ــي) احلائز على جائ مازيت

(C.I.A) بعد احداث 11 ايلول 2001 الى آلة قتل سرية دولية ويكفي ان الصحفية 

املعروفة والتي تعمل في النيويورك االمريكية (جني ماير) قالت: ان كتاب مازيتي 

ــا هي ان يكون القارئ في  ــد من قراءته .. اما نحن فنقول ان مهمتن ــف والب مخي

قلب احلدث وهذا ما نسعى اليه.
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ــي ان الوزارة  ــار اللعيب ــط جب ــر النف ــال وزي ق
ــر الوقود الى  ــال نهارا لتوفي ــل جاهدة لي تعم
وزارة الكهرباء وقد حققنا زيادة في استثمار 
ــنة  ٢٠١٦  ــيما الغاز اجلاف من س ــاز  الس الغ
ــن (٤٠٪) زيادة  ــة ٢٠١٧ بواقع اكثر م الى نهاي
في استثمار الغاز وهو مايعني توفير كميات 
ــات الكهرباء واننا  ــن الغاز اجلاف حملط اكبر م
نوفر االن (١٢٠٠) مليون قدم مكعب من الغاز 
ــواء للكهرباء او للمرافق  ــبكات س الى الش
الصناعية ولكن الكهرباء تاخذ مابني ( ٩٧٠- 
ــب وان هذه الكمية  ــون قدم مكع ١٠٠٠) ملي
ــطة  ــن (٤٤٠٠) ميكا واط بواس ــج اكثر م تنت
الغاز. واضاف اللعيبي في حوار خاص جلريدة 
ــبة للنفط اخلام  «البينة اجلديدة» اما بالنس
ــيد الوزير  «اننا نزود وزارة الكهرباء  فقال الس
ــف برميل نفط خام يوميا  ــر من (٢٧٠) ال باكث
وان الكميات منه موجودة ومتوفرة واحلمد هللا 
ــبة لزيت الغاز ( كاز اويل ) فقد كنا  اما بالنس
نزود وزارة الكهرباء قبل حصول االزمة احلالية 
ــاز والكهرباء  ــع الغ ــارة ايران بقط ــام اجل وقي
ــب  ــدود (١٣) الف متر مكعب يوميا وحس بح
احتياجات الوزارة وقبل اسبوعني اثار السيد 
ــى ان هناك  ــر الكهرباء االنتباه ال ــي وزي معال
ازمة سوف حتصل في البلد الن اخلط االيراني 
لتزويد العراق بالكهرباء سوف يتوقف اضافة 
لعدم تزويد ايران للعراق بالغاز وهذا معناه ان 
ــوف  ــاك مابني (١٠٠٠- ١٢٠٠) ميكا واط س هن
تكون خارج الشبكة الكهربائية الوطنية ما 
ــو احلل ؟ فطلب  ــق ازمة في البلد فما ه يخل
ــيد رئيس الوزراء توفير  وزير الكهرباء من الس
ــني (١٣ – ١٥) الف طن من زيت الغاز يوميا  ماب
ــات حتتاج الى  ــي ان هكذا كمي ــد اللعيب واك
ــتيات وحتتاج الى استيراد   بنى حتتية ولوجس
ــيط وخاصة من منافذنا  وهو امر ليس بالبس
ــث االرصفة  ــود ضيق في حتدي ــة لوج اجلنوبي
ــغ الخ .  ــل والتفري ــات التحمي ــرق والي والط
ــات والصعوبات  ــم من كل هذه املعوق وبالرغ
ــوزارة نفط وقلنا نحن  والتحديات قبلناها ك
ــي اليوم من  ــزون لتوفير (١٥) الف طن ف جاه
ــدد اللعيبي  ــاء وش ــى الكهرب ــاز ال ــت الغ زي
ــن ٢٠١٨/٧/٢٠ الى  ــول ان الفترة حددت م بالق
ــرف اجلميع  ــا يع ــرة كم ــي فت ٢٠١٨/٨/٢٠  وه
حرجة ولكننا بدأنا بالعمل حيث كانت لدينا 
ــن وزارتنا وقد  ــي (٢٢٠) الف طن في خزي حوال
ــات الكهرباء  ــورا بتوفيرها الى محط قمنا ف
ــي لدينا خزين بواقع (١٥٠) الف طن كحد  وبق

ــات الكهرباء  ــكل محط ــث وفرنا ل ادنى حي
ــل وال توجد  ــادة الكاز اوي ــا كافيا من م خزين
ــد في خزاناتها  ــة محطة كهربائية ال توج اي
هذه املادة واتخذنا اجراءات سريعة باستيراد 
هذه املادة سواء من املنفذ الشمالي او املنفذ 

اجلنوبي .
ــدأت كميات ترد الى  ــمالي ب  فمن املنفذ الش
ــي من خالل  ــن املنفذ اجلنوب ــالد وكذلك م الب
شركة الناقالت العراقية والتي هي في شراكة 
مع شركة الناقالت العاملية وقد وصلت ليلة 
ــل (٢٧) الف طن من  ــد املاضي ناقلة حتم االح
مادة (كاز اويل) يتم تفريغها االن وهناك ناقلة 
اخرى ستكون جاهزة للتفريغ وهكذا دواليك 
فنحن كوزارة نفط وفرنا كل مستلزمات وزارة 
الكهرباء بل اكثر من مستلزماتها واحلقيقة 
ــة واميرا  ــكورة حكوم ــة الكويت مش ان دول
ــعبا حيث وفرت لنا حوالي (٣٠) الف طن  وش
ــوم اخلامس  ــدأ من ي ــكاز اويل لكن تب ــن ال م
ــرين من هذا الشهر واستغرب ان وزير  والعش
ــال ان وزارته  ــداوي ق ــم الفه ــاء قاس الكهرب
ــة الكويت في مجال  ــوف تعتمد على دول س
الوقود ولكن باملناسبة ان دولة الكويت سوف 
ــحنتني  ــحنة واحدة او ش ــر لنا فقط ش توف

ــنقوم بدفع اقيامها وبالنسبة لوزارة  واننا س
ــى الوضع متاما  ــيطرة عل النفط هي االن مس
وتوفر الى وزارة الكهرباء كل احتياجاتها وان 
ــد من قبل  ــل في البل ــكاالت التي حتص االش
ــوزارة الكهرباء ذاتها  ــود ل ــاء تع وزارة الكهرب
ــرف اجلميع ان ال  ــس وزارة النفط وكما يع ولي
احد يلقي بالالئمة على نفسه ويقوم بتوزيع 

ــات هنا او هناك فهو تارة يقول لدينا  االخفاق
ــع وتارة اخرى يقول  ــد ولكن ال يوجد توزي تولي
ال يوجد نفط وهو ما يسبب التقصير  ولكن 
ــول ان وزارة النفط ليس لديها اي  ــودي ان اق ب
تقصير واذا تشرفوننا في الوزارة كصحفيني 
ــجالت لتروا  ــوف اعرض امامكم كل الس س

ماذا تعمل الوزارة وماذا تبذل من جهود؟ 

ــي ان معالي  ــار اللعيب ــر النفط جب وقال وزي
ــق عزيز لي وكرمي  ــيد وزير الكهرباء صدي الس
ــب الى  ــدا وهو قري ــا احترمه ج ــة ان وحقيق
ــر اتهاما  ــد ان نذك ــن هنا ال نري ــي ونح نفس
ولكن لألسف الشديد ان وزارة الكهرباء تأخذ 
ــط كل ما لديها من اخفاقات  على وزارة النف
ــودة داخل وزارة  ــبة االخفاقات موج وباملناس
ــط وان هناك  ــس في وزارة النف ــاء ولي الكهرب
ــبب الفساد وغير  اخفاقات فنية واخرى بس
ذلك لكننا ال نريد ان ندخل في هذه التفاصيل 
ــا االن حوالي (١٥٠-٢٠٠) ــد لكم بأن لدين واؤك

مقمق وان هناك غازا يحرق بالشمال وعندما 
ــون لنا ان  ــه يقول ــتفادوا من ــم اس ــول له نق
منظوماتنا البد ان نحورها كي تشتغل على 
الغاز او النفط اي على البدائل وهذه حقيقة 
ــألة فنية بسيطة من  املمكن ان تعالج  مس
ــبة الى وزارة النفط ليس لكوني وزيرا  وبالنس
ــول وبحكم الوثائق  ــتطيع الق لها ولكن اس
ــالع عليها  ــم االط ــي مبقدورك ــودة الت املوج
ــاء وحلد االن فأن  ــه منذ بدأت ازمات الكهرب ان
ــم يبدر منها تقصير ولن يكون  وزارة النفط ل

عندها تقصير 

•التظاهرات وشركات النفط االجنبية 
ورسائل االطمئنان

ــأن التظاهرات االخيرة في جنوب العراق  وبش
ــة للنفط ال  ــات املنتج ــي احملافظ ــة ف وخاص
ــاوف امنية قد تدفع  ــيما البصرة وبروز مخ س
شركات النفط االجنبية الى تعليق اعمالها 
ــات االولى  ــي اللحظ ــر النفط انه ف ــال وزي ق
ــأن املتظاهرين  ــعرنا ب النطالق التظاهرات ش

ــركات النفط العاملة  يتجهون الى مواقع ش
ــى كل  ــائل ال ــخصيا رس ــت ش ــاك وجه هن
ــركات ان يكونوا  املدراء التنفيذيني لهذه الش
ــان وانهم في حماية الدولة العراقية  باطمئن
ــتلزمات وكل اغطية  واننا نوفر لهم كل املس
ــون فأن  ــن كما تعرف ــات ولك ــان واحلراس االم
االجنبي يحتاط من الناحية االمنية فأخذوا 
ــحب بعضهم الى  احليطة واحلذر حيث انس
ــراء اذ توجد  ــع داخل الرميلة في الصح مواق
ــر ترك  ــاك والبعض االخ ــن هن ــم اماك لديه
ــددة واالن ٩٠٪ من العاملني  ــرة مح البلد لفت
ــى اعمالهم وان  ــركات عادوا ال ــي هذه الش ف
ــد هللا  وقد كنت  ــدا واحلم ــور طبيعية ج االم
ــركات النفطية قبل ان  اتكلم مع احدى الش
ــذا اللقاء وقلت لهم البد  احتاور معكم في ه
ــودوا واذا لم تعودوا خالل يومني او ثالثة  ان تع
ــؤولية ولكن واحلمد  ــون املس فأنكم تتحمل
ــير بشكل سلس وال توجد  هللا فأن االمور تس

هناك اية اشكاالت مع الشركات االجنبية 
ــل النفط املصدر  ــعر برمي * وبصدد ارتفاع س
ــني (٦٥-٧٠) دوالرا للبرميل  ــيكون ما ب وهل س
ــتندنا في  ــط لقد اس ــال وزير النف ــد ق الواح
حتديد هذا السعر على مؤشر حسابي استند 
ــوق  ــوق وتاريخ الس اصال على متغيرات الس
ــادة الى عدة عوامل  ــي الذي يخضع ع النفط
جيوسياسية وسياسية بحتة وعرض وطلب 
ــية وهذه  ــة عوامل اساس ــا هنا ثالث اي لدين
ــا مجتمعة حتصل على  كلها عندما تأخذه
املؤشر النهائي ثم يأتي الفلك الذي يدور فيه 
السعر ما بني (٦٥-٧٠) دوالرا خالل هذه الفترة 
ولكن اؤكد على (لكن) رمبا حتدث هنا او هناك 
ــية او املتغيرات في  بعض املتغيرات السياس
املنطقة او في العالم وهذه ال شك تؤثر على 

هذا السعر سلبا او ايجابا واهللا اعلم 

• ملتزمون بقرارات اوبك 
ــزام بكمية التصدير للنفط  وبخصوص االلت
ــك قال وزير النفط  ــي قررتها منظمة االوب الت
نحن ملتزمون باتفاقية اوبك مع الدول سواء 
ــراق ملتزم بذلك  ــل اوبك ام خارجها والع داخ
١٠٠٪ ألننا كنا من اوائل الدول التي رفعت هذا 
ــة ان العراق  ــعار واحلقيق املطلب او هذا الش
ــي في الوصول  ــه دور مؤثر جدا واساس كان ل
الى هذه االتفاقية وعندما توصلنا اليها كان 
ــتقرار  ــا ايجابيا جدا حيث حصل اس تأثيره
ــاس في  ــوق النفطية وهذا هو االس في الس
ــتقرار السوق  عمل اوبك اي احلفاظ على اس
ــعار  ــن اس ــرورة الى حتس ــؤدي بالض ــذي ي وال
النفط . واكد اللعيبي ان العراق يبيع النفط 
ــعر ما بني (٦٩,٥ و٦٩,٧)  في الوقت احلاضر بس
ــني من النفط  ــا نوع ــل وان لدين دوالرا للبرمي
ــط واخلفيف ولدينا ثالثة اسواق  هما املتوس
هي (اسيا وامريكا وأوربا) وهناك ستة عوامل 
متغيرة ولكل سوق سعر وكل نوع من النفط 

له سعر ايضا ولكن كمعدل عام فأن السعر 
هو ما بني ٦٩و ٦٩,٥ دوالر للبرميل 

•صاَّـ سعر النفط
ــل الى  ــذي يص ــي ال ــر ان الصاف ــار الوزي واش
ــف املترتبة  ــة العراقية هو فقط الكل اخلزين
على جوالت التراخيص .. اي ان كلفة البرميل 
في العام ٢٠١٦ كنا ندفع حوالي مليار ونصف 
ــرة دوالر شهريا لكل  او مليار وسبعة بالعش

ـــ(١٤) وعندما  ــص العقود ال ــوالت التراخي ج
ــؤولية وزارة النفط خفضت هذه  توليت مس
املبالغ الى اكثر من ٣٥٪ واالن يصل الى اخلزينة 
ــوف نقوم بتخفيضها اكثر   اكثر من ٨٢٪ وس
ــص قال اللعيبي لقد  وبصدد جوالت التراخي
ــأن جوالت  ــدي مالحظات كثيرة بش ــت ل كان
التراخيص واحلمد هللا ظهر االن ان مالحظاتي 
ــن في  ــة ولك ــا وصحيح ــي محله ــت ف كان
ــن الصحيح وليس من  ــت احلالي ليس م الوق
ــو التصعيد الن  ــة ان نذهب وندفع نح احلكم
ــن وضعنا  ــية ناهيك ع ــا قضايا سياس فيه

االقتصادي وهناك شركات كبرى لها مصالح 
ــت بصيغة صعبة  ــذه التراخيص وضع وان ه
جدا وللعلم كنت انا الوحيد في وزارة النفط 
الذي اضغط عليها واختلفت حينها مع وزير 
ــكل جذري وعلى ضوئها  النفط يومذاك بش
قدمت استقالتي وخرجت من الوزارة واعتقد 
انه من احلكمة اليوم ان نضغط على الكلف 
ــل االولى من  ــركات  في املراح ــيما  الش الس

ــف مرتفعة جدا  ــت الكل ــث كان عملها حي
ــد بدأنا نتحكم  ــة جدا اما االن فق ومتضخم
ــي وحتصل  ــو عامل اساس ــذه الكلف وه به

اجلائزة .

•اِّـنافع االجتماعية
ــة قال  ــع االجتماعي ــة املناف ــول موضوع وح
ــط ان هذه املنافع موجودة بواقع (٥)  وزير النف
ماليني دوالر سنويا لكل شركة نفطية ولكن 
ــديد انه في السنوات السابقة  لألسف الش
لم يحصل فيها تفعيل جيد وحصل انحراف 
هنا او هناك وهذه الشركات النفطية عندما 

ــر مكترث او  ــي غي ــب العراق ــدت ان اجلان وج
ــي أالّ تهتم باألمر ولكن  ــم بها عمدت ه مهت
ــتخدمها  االن وضعها يختلف حيث اننا نس
ــي تعمل فيها هذه  ــدة املناطق الت ١٠٠٪ لفائ
ــد اجنزتُ انا  ــق االخرى وق ــركات او املناط الش
مشاريع كثيرة عن طريق املنافع االجتماعية 
ــبيل املثال  ــرة وعلى س ــة البص في محافظ
ــرب القرنة  ــة بصرية في غ ــر ان عائل ال احلص

ــالل التظاهرات  ــا خ ــد ابنائه ــهد اح استش
االخيرة اثناء الرمي وملا لم يكن هناك تعويض 
ــتاءت هذه  ــة اس ــات املعني ــن اجله ــوري م ف
ــة فأمرتُ بأن يتم تعويضها من املنافع  العائل
ــاريع  ــة الى ان هناك مش ــة اضاف االجتماعي
ــتوصفات  واملس ــفيات  كاملستش ــرة  كثي
والطرق واملدراس وتوفير اثاثها ومستلزماتها 
ــطة املنافع  ــم تأمينها بواس ــذه كلها يت وه
االجتماعية اضافة الى اخلدمات الى محافظة 
ــها ونحن نريد من خالل ذلك ان  البصرة نفس
ــس اجملتمع البصري او حتى اجملتمع في  نحس

ــا مع  اجملتمع وان القطاع  العمارة وغيرها انن
ــع بل هو  ــس منفصال عن اجملتم ــي لي النفط

جزء منه ومتفاعل معه .

•ما سر قرية اِّـوت؟
واروي لكم حادثة انني زرت محافظة العمارة 
ــاريع  ــهر الفتتاح  مش قبل ثالثة او اربعة اش
ــا الى هناك كان  ــة فيها وعندما ذهبن انتاجي
ــاة انني  ــات احلي ــن مفارق ــا وم ــق ترابي الطري

ــب عليها  ــن الكارتون كت ــاهدت قطعة م ش
ــي احلقيقة ال  ــوت) وكنت ف ــق امل ــارة (طري عب
ــوت؟ وعندما  ــاذا كان يعني طريق امل ــرف م اع
ــة موت)  ــل هناك (قري ــألت احد زمالئي ه س
ــرة / ناصرية  ــي كال ولكن طريق البتي ــال ل فق
ــفة ما  ــوت فيه جراء احلوادث املرورية املؤس مي
ــدم تبليط الطريق  ــبب ع بني (٥-١٥) فردا بس
ــلكونه قاصدين زيارة العتبات  وان الناس يس
ــركات  ــة وعندما ضغطت على الش املقدس
ــارة وقلت لهم  ــة في العم ــة العامل النفطي
ــق البالغ طوله (١١٢) كيلو مترا  ان هذا الطري

ــي ان هذا ليس  ــد ان يتم تبليطه فقالوا ل الب
ــت لهم هذا  ــم فأصررت وقل ــن اختصاصه م
ــر وهم االن  ــم فرضخوا لألم ــن اختصاصك م
ــور وان  ــط الطريق املذك ــتغلون في تبلي يش
هناك الكثير من املشاريع االخرى التي اجنزت  
عن طريق املنافع االجتماعية ولكن هذا ليس 
ــي العراق ان  ــكلة التي عندنا ف كافيا فاملش
ــاع النفط وهذه  ــورون ان قط ــاك من يتص هن

ــحر من  املنافع االجتماعية هي عبارة عن س
ــة  في البالد  ــل تغييرات جذري ــأنه ان يعم ش
ــذه املنافع ال  ــار ان ه ــر االعتب ــذ بنظ دون االخ
ــنويا ومع  ـــ (٣٠-٤٠) مليون دوالر س ــاوز ال تتج
ــدى الناس في  ــف هناك فكرة تبلورت ل االس
احملافظات بأن املنافع االجتماعية هي املعول 
عليها وتناسوا وجود حكومات محلية وهذه 
صراحة نظرة خاطئة جدا وبخصوص حصة 
ــرو دوالر قال وزير النفط ان  احملافظات من البت
حصة البصرة منها اكثر من( ٧) مليارات دوالر 
ــارت الناس  ــنوات فص خالل اقل من (٤-٥) س

ــى النفط وحتى التظاهرات  توجه انظارها ال
ــب املتظاهرين هي  ــان واحدة من مطال االن ف
ــدون النفط  ــب- انتم تري ــن -طي ــط ولك النف
ــط فهذا معناه ان العراق  ولكن اذا ذهب النف
ــد الذي يجعل  ــب ايضا وان اخليط الوحي ذاه

ــتمرا وفي دوامة هو النفط ..فهل  العراق مس
ــط ؟ واكد الوزير  ــدون ان تقطعوا هذا اخلي تري
ــت مجلة  ــنة ٢٠٠٣ كتب ــة س ــي نهاي ــه ف ان
ــت جورنال االمريكية مقاال عن  نيوزويك ويس
ــبه بكرة في الفضاء  العراق قالت فيه انه اش
ــل في هذا  ــى فأن التخلخ ــدت لألعل اذا صع
ــفل ولم  ــيفجرها واذا نزلت لألس الفضاء س
ــيكون  يكن فيها خيط مربوط فأن نزولها س

ــى وان  قويا وبالتالي تصطدم باألرض وتتالش
ــط فقط فقد كتبوا  ــط هو النفط ..  خي اخلي
ــه IRAQ OIL OR NOTHING  وهذه اجمللة  علي
موجودة اذا ما اردمت االطالع عليها حيث مازلنا 
منذ عام ٢٠٠٣ وحلد االن في نفس الشيء اما 
النفط او ال .. الن بقية قطاعاتنا غير متطورة 

ولن تتطور فما هو املطلوب؟

•الحفاظ على الطاقة وتطويرها
 واجب حكومي

ــذه الطاقة  ــى ه ــظ عل ــا نحاف ــوب انن املطل

ــذا  ــس ه ــاع ولي ــذا القط ــى ه ــظ عل ونحاف
ــة ان تقوم  ــب بل مطلوب من احلكوم فحس
بتطويره والعناية به وعندما يحصل التطوير 
ــردودات مالية اكثر  ــى م ــتحصل عل فأنك س
ــة هي ان امليزة  ــد من التأكيد على حقيق والب
ــي ان اية خطوة صغيرة  في قطاع الطاقة ه
لألمام ستجلب لك مليارات الدوالرات وان اية 
ــائر  ــبب لك خس خطوة صغيرة للوراء ستس
ــا نحتاج الى  ــدوالرات وعليه فأنن ــارات ال مبلي
ــو ابعاد قطاع  ــة ومقتدرة واالهم ه ادارة قوي
ــن احملاصصة وعن االمور  النفط في العراق ع
االخرى وهذه قضايا جوهرية ال مفر منها ..دع 
ــم ولكن عليك ان  الكتل السياسية تتقاس
تأتي بإنسان كفوء ويعمل بإخالص وان تقول 
ــنة او  له اريد منك عمال وقل له انك خالل س
ــنتني ان لم تقم بتطويرٍ في مجال عملك  س
فسوف اظهرك امام وسائل االعالم واعاقبك 
ــذا القطاع  ــدت في ه ــت وافس ــا عبث واذا م
ــراق والعراقيني  ــريان الع ــوي الذي هو ش احلي
فسوف اخضعك للمساءلة القانونية وتعدم 
ــام وزارة النفط !! واكد الوزير انه من اخلطأ  ام
ــناد املنصب في هذا القطاع ملن يجهلون  اس
ــتكون  ــا هيته وخطورته  الن نتائج ذلك س م
ــلبيات والتي ال  ــات وتراكمات من الس تراكم

يتحملها القطاع النفطي .

•غاز يحرتق .. غاز يصدر
ــت عالء  ــي الكوي ــفيرنا ف ــأن تصريح س وبش
ــراق  ــني الع ــاق ب ــرب اتف ــأن ق ــمي بش الهاش
ــوص تصدير الغاز الى الكويت  والكويت بخص
قال اللعيبي ان االتفاق هذا من حيث املبدأ كان 
ــودا وميتد الى حقبة الثمانينات من القرن  موج
ــة تتضمن جتهيز  ــي حيث كانت االتفاقي املاض
ــدم مكعب  ـــ( ٢٠٠ ) مليون ق ــت ب ــة الكوي دول
ــول االزمة  ــن بعد حص ــا ولك ــاز  يومي ــن الغ م
ــعينات توقف  ــني مطلع عقد التس بني الدولت
ــنة ٢٠٠٣ قمت انا شخصيا  ــروع وفي س املش
ــث مت  ــر حي ــيد الوزي ــكالم للس ــه وال بتفعيل
ــرة تفاهم بني البلدين آنذاك  التوصل الى مذك
ـــ (٥٠) مليون  ــز الكويت ب ــا جتهي ــم مبوجبه يت
قدم مكعب من الغاز اخلام وليس غازا مجففا 
ــذه الكمية  ــن ثم ترتفع ه ــال.. الخ وم او معام
ــى (٢٠٠) مليون قدم مكعب وقد  حتى تصل ال
ــنوات طويلة دون ان يتحقق  ــتغرق االمر س اس
ــي كوزير للنفط  ــيئا وعندما توليت منصب ش
ــا الى خطوات  ــذا املوضوع وقد وصلن فعلنا ه
ممتازة حيث حصلنا على موافقة السيد رئيس 
ــم جدا وفيه  ــوزراء النه مه ــوزراء ومجلس ال ال
ــب االقتصادية  ــب اضافة الى اجلوان عدة جوان
ــاك عالقة جيدة  ــي تكون هن ــية لك والسياس
ــرق الغاز  ــراق يح ــي الع ــون انه ف ــا تعرف وكم
ــتفادة من  بكميات كبيرة وانه من املمكن االس
ــت منها كونها  ــذه الكميات لتجهيز الكوي ه
ــادة الغاز  ــر في م ــن نقص كبي ــي اصال م تعان

ــت من حيث  ــا وبني الكوي ــاك تفاوت بينن وهن
ــن املهم اننا  ــر فنيا وكذلك ولك وجهات النظ
ــعر بعد اخذ موافقة مجلس  اتفقنا على الس
ــة العالقة تقريبا على  ــوزراء وان االمور الفني ال
ــل االخيرة من  ــي في املراح ــك االنتهاء وه وش
ــا موافقات  ــد اللعيبي ان لدين ــات واك النقاش

ــوزراء وال اعتقد ان تنفيذ االتفاق  من مجلس ال
يحتاج الى حكومة جديدة لكن نحن نأمل بأن 

االمور تنجلي ونرى بالضبط الى اين نصل .

الحوار الصحفي مع شــخصية عراقية مســؤولة مثل وزير النفط جبار علي حســني اللعيبي له طعم خاص ألنك ســتكون حتما وجها لوجه امام قامة عراقية مهابة ومحرتمة بكل ما تعني هذه اِّـفردات من معان ودالالت ِّـا يمتلكه من خزين معلوماتي وخربات مرتاكمة صقلتها ســنوات التجربة العملية الطويلة َّـ مجال الصناعة النفطية 
وقطاع الطاقة وما ان تستعرض السرية الذاتية لهذا الرجل حتى تكون مقتنعا بان (جبار اللعيبي ابن البصرة الحبيبة) هو حقا الرجل اِّـناسب َّـ اِّـكان اِّـناسب وانه طاقة عراقية ال يمكن التفريط بها وان عقلية نفطية متخصصة بهذا اِّـستوى مطلوب استثمارها للنهوض بالقطاع النفطي نحو االمام ولألمانة فأنه رغم استالمه مسؤولية 
وزارة النفط َّـ 16/8/2016 اال انه اســتطاع ان يحقق اشــواطا كبرية َّـ مســريتها الناهضة نحو االمام وذلك بتحويل عدد من الشــركات النفطية الخاســرة اُّـ رابحة مثل شــركة ناقالت النفط العراقية وشركة اِّـعدات الهندسية الثقيلة وشركة اِّـشاريع النفطية وشركة الحفر العراقية وما ساعده على ذلك هو مهنيته وحرصه ومثابرته وميله للعمل 
اِّـيداني اِّـباشــر وليس اِّـكتبي الجامد وهذا ما اتاح له صراحة ان يعرف كل ما يدور حوله ويعي كل الحقائق والصعاب والتحديات واآلمال ومعالجة االمور بروية وحكمة وهدوء ..وجبار علي حســني اللعيبي هو من مواليد 13/6/1955 حصل على شــهادة البكالوريوس بمرتبة الشــرف َّـ الهندســة الكيميائية ودبلوم َّـ الهندســة من اِّـملكة اِّـتحدة وَّـ 
عام 1973 عمل مساعد مهندس /عمليات التنقيب والقياس الحقلي وَّـ 1974 عمل مهندس انتاج َّـ حقول الرميلة وَّـ السنة ذاتها عمل مساعد مهندس /مهندس تحميل النفط َّـ منفذ التصدير الفاو وَّـ عام 1977 اصبح مهندس انتاج اقدم وَّـ العام 1978 توُّـ مسؤولية مهندس منطقة انتاج وَّـ عام  1980 اصبح مهندسا اقدم /رئيس 
الشعبة الفنية َّـ قسم االنتاج وَّـ 1982 صار مهندسا اقدم/ مدير منافذ التصدير / مساعد مدير قسم االنتاج + مساعد مدير قسم الغاز وَّـ 1983 توُّـ مسؤولية مدير الخزن/ قسم خطوط االنابيب وَّـ 1985 توُّـ مسؤولية مهندس اقدم/ مدير قسم الحقن اِّـائي/ النائب االول ِّـدير العمليات العام+ نائب مدير قسم الصيانة وَّـ 1987 شغل 

منصب مهندس اقدم , مدير قســم االنتاج + نائب اول ِّـدير العمليات + نائب مدير عام قســم االمن واِّـطافئ وَّـ 1998 كانت درجته الوظيفية (خبري) /مدير قســم االنتاج / اِّـســاعد االول ِّـدير شــعبة العمليات وَّـ 1999 يتوُّـ مســؤولية خبري /مدير قســم التخطيط (مديرية التخطيط واِّـوازنة) وَّـ ســنة 2000 خبري /رئيس مديرية 
التخطيط ودراسة اِّـشاريع وَّـ 2001 هو ايضا خبري / مدير قسم ادارة اِّـشاريع وَّـ 2002 هو خبري/ مدير مديرية اِّـشاريع وَّـ 2003 خبري /مدير عام شركة نفط الجنوب  ..البينة الجديدة التقته فكان هذا الحوار الصريح جدا جدا  :
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حاوراه : رئيس التحرير /عبد الوهاب جبار
رئيس التحرير التنفيذي /عبد الزهرة البياتي

اِّـنافع االجتماعية 
موجودة بواقع (٥) 
ماليني دوالر سنويا 
لكل شركة نفطية 
لكن لألسف لم تفعـّل 
َّـ السنوات االخرية 
وحصل انحراف
 هنا او هناك 

ملتزمون
 بقرارات اوبك بشأن 
تصدير النفط ١٠٠٪ 
وكان للعراق دور فاعل 
واساس َّـ الوصول اُّـ 
هذه االتفاقية ونبيع 
النفط بسعر (٦٩,٥و 
٦٩,٧) دوالرا 

اتفاقية تزويد الكويت 
بالغاز قديمة وعندما 
توليت منصبي َّـ الوزارة 
فعـّلتها ووصلنا اُّـ خطوات 
ممتازة بعد حصولنا على 
موافقة السيد رئيس 
الوزراء ومجلس الوزراء 

    اللعيبي : معالي 
وزير الكهرباء 
صديق عزيز لي 
وكريم واحرتمه 
جدا وهو قريب اُّـ 
نفسي 

َّـ اللحظات االوُّـ النطالق التظاهرات سارعت بتوجيه رسائل شخصية اُّـ كل اِّـدراء التنفيذيني َّـ الشركات النفطية االجنبية ليكونوا باطمئنان وان دولتنا تؤمن حمياتهم

 نحتاج ادارة قوية ومقتدرة واالهم هو ابعاد القطاع النفطي َّـ العراق عن اِّـحاصصة وان من يتوُّـ اِّـسؤولية فيه يجب ان يكون كفوءا ويعمل باخالص 
 الخيط الوحيد الذي يجعل العراق مستمرا وَّـ دوامة هو النفط وان اِّـطلوب حكوميا هو الحفاظ على الطاقة وتطويرها والعناية بها 

وزير النفط يتوسط الزميلني رئيس التحرير ورئيس التحرير التنفيذيوزير النفط يتحدث للزميل عبد الزهرة البياتي

  NO.2995. WED . 25 . Jul .2018 NO.2995. WED . 25 . Jul .2018  العدد (٢٩٩٥) االربعاء ٧/٢٥/ ٢٠١٨       العدد (٢٩٩٥) االربعاء ٧/٢٥/ ٢٠١٨      

ــكرا نقولها من القلب الى االعالمي  ش
ــل عاصم  ــا الزمي ــز دوم ــق واملتمي املتأل
ــؤولية  ــذي يتولى بنجاح مس ــاد ال جه
ــم وزارة النفط  ــي باس ــق االعالم الناط
ــالم  ــائل االع ــع وس ــع م ــه الرائ لتعاون
ــة بكل  ــع الصحافة احمللي ــه م وتفاعل
ــؤولية وهو ما يؤشر قدرته  حرص ومس
على اداء واجبه بكل مهنية اضافة الى 
انه يحظى باحترام وتقدير كل العاملني 
في الوسط االعالمي والصحفي فبورك 
ــاط  والدعاء له باملوفقية  له هذا النش

في عمله .

شكرا من القلب

تصوير / حيدر حسني و حيدر فؤاد
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ــي ان الوزارة  ــار اللعيب ــط جب ــر النف ــال وزي ق
ــر الوقود الى  ــال نهارا لتوفي ــل جاهدة لي تعم
وزارة الكهرباء وقد حققنا زيادة في استثمار 
ــنة  ٢٠١٦  ــيما الغاز اجلاف من س ــاز  الس الغ
ــن (٤٠٪) زيادة  ــة ٢٠١٧ بواقع اكثر م الى نهاي
في استثمار الغاز وهو مايعني توفير كميات 
ــات الكهرباء واننا  ــن الغاز اجلاف حملط اكبر م
نوفر االن (١٢٠٠) مليون قدم مكعب من الغاز 
ــواء للكهرباء او للمرافق  ــبكات س الى الش
الصناعية ولكن الكهرباء تاخذ مابني ( ٩٧٠- 
ــب وان هذه الكمية  ــون قدم مكع ١٠٠٠) ملي
ــطة  ــن (٤٤٠٠) ميكا واط بواس ــج اكثر م تنت
الغاز. واضاف اللعيبي في حوار خاص جلريدة 
ــبة للنفط اخلام  «البينة اجلديدة» اما بالنس
ــيد الوزير  «اننا نزود وزارة الكهرباء  فقال الس
ــف برميل نفط خام يوميا  ــر من (٢٧٠) ال باكث
وان الكميات منه موجودة ومتوفرة واحلمد هللا 
ــبة لزيت الغاز ( كاز اويل ) فقد كنا  اما بالنس
نزود وزارة الكهرباء قبل حصول االزمة احلالية 
ــاز والكهرباء  ــع الغ ــارة ايران بقط ــام اجل وقي
ــب  ــدود (١٣) الف متر مكعب يوميا وحس بح
احتياجات الوزارة وقبل اسبوعني اثار السيد 
ــى ان هناك  ــر الكهرباء االنتباه ال ــي وزي معال
ازمة سوف حتصل في البلد الن اخلط االيراني 
لتزويد العراق بالكهرباء سوف يتوقف اضافة 
لعدم تزويد ايران للعراق بالغاز وهذا معناه ان 
ــوف  ــاك مابني (١٠٠٠- ١٢٠٠) ميكا واط س هن
تكون خارج الشبكة الكهربائية الوطنية ما 
ــو احلل ؟ فطلب  ــق ازمة في البلد فما ه يخل
ــيد رئيس الوزراء توفير  وزير الكهرباء من الس
ــني (١٣ – ١٥) الف طن من زيت الغاز يوميا  ماب
ــات حتتاج الى  ــي ان هكذا كمي ــد اللعيب واك
ــتيات وحتتاج الى استيراد   بنى حتتية ولوجس
ــيط وخاصة من منافذنا  وهو امر ليس بالبس
ــث االرصفة  ــود ضيق في حتدي ــة لوج اجلنوبي
ــغ الخ .  ــل والتفري ــات التحمي ــرق والي والط
ــات والصعوبات  ــم من كل هذه املعوق وبالرغ
ــوزارة نفط وقلنا نحن  والتحديات قبلناها ك
ــي اليوم من  ــزون لتوفير (١٥) الف طن ف جاه
ــدد اللعيبي  ــاء وش ــى الكهرب ــاز ال ــت الغ زي
ــن ٢٠١٨/٧/٢٠ الى  ــول ان الفترة حددت م بالق
ــرف اجلميع  ــا يع ــرة كم ــي فت ٢٠١٨/٨/٢٠  وه
حرجة ولكننا بدأنا بالعمل حيث كانت لدينا 
ــن وزارتنا وقد  ــي (٢٢٠) الف طن في خزي حوال
ــات الكهرباء  ــورا بتوفيرها الى محط قمنا ف
ــي لدينا خزين بواقع (١٥٠) الف طن كحد  وبق

ــات الكهرباء  ــكل محط ــث وفرنا ل ادنى حي
ــل وال توجد  ــادة الكاز اوي ــا كافيا من م خزين
ــد في خزاناتها  ــة محطة كهربائية ال توج اي
هذه املادة واتخذنا اجراءات سريعة باستيراد 
هذه املادة سواء من املنفذ الشمالي او املنفذ 

اجلنوبي .
ــدأت كميات ترد الى  ــمالي ب  فمن املنفذ الش
ــي من خالل  ــن املنفذ اجلنوب ــالد وكذلك م الب
شركة الناقالت العراقية والتي هي في شراكة 
مع شركة الناقالت العاملية وقد وصلت ليلة 
ــل (٢٧) الف طن من  ــد املاضي ناقلة حتم االح
مادة (كاز اويل) يتم تفريغها االن وهناك ناقلة 
اخرى ستكون جاهزة للتفريغ وهكذا دواليك 
فنحن كوزارة نفط وفرنا كل مستلزمات وزارة 
الكهرباء بل اكثر من مستلزماتها واحلقيقة 
ــة واميرا  ــكورة حكوم ــة الكويت مش ان دول
ــعبا حيث وفرت لنا حوالي (٣٠) الف طن  وش
ــوم اخلامس  ــدأ من ي ــكاز اويل لكن تب ــن ال م
ــرين من هذا الشهر واستغرب ان وزير  والعش
ــال ان وزارته  ــداوي ق ــم الفه ــاء قاس الكهرب
ــة الكويت في مجال  ــوف تعتمد على دول س
الوقود ولكن باملناسبة ان دولة الكويت سوف 
ــحنتني  ــحنة واحدة او ش ــر لنا فقط ش توف

ــنقوم بدفع اقيامها وبالنسبة لوزارة  واننا س
ــى الوضع متاما  ــيطرة عل النفط هي االن مس
وتوفر الى وزارة الكهرباء كل احتياجاتها وان 
ــد من قبل  ــل في البل ــكاالت التي حتص االش
ــوزارة الكهرباء ذاتها  ــود ل ــاء تع وزارة الكهرب
ــرف اجلميع ان ال  ــس وزارة النفط وكما يع ولي
احد يلقي بالالئمة على نفسه ويقوم بتوزيع 

ــات هنا او هناك فهو تارة يقول لدينا  االخفاق
ــع وتارة اخرى يقول  ــد ولكن ال يوجد توزي تولي
ال يوجد نفط وهو ما يسبب التقصير  ولكن 
ــول ان وزارة النفط ليس لديها اي  ــودي ان اق ب
تقصير واذا تشرفوننا في الوزارة كصحفيني 
ــجالت لتروا  ــوف اعرض امامكم كل الس س

ماذا تعمل الوزارة وماذا تبذل من جهود؟ 

ــي ان معالي  ــار اللعيب ــر النفط جب وقال وزي
ــق عزيز لي وكرمي  ــيد وزير الكهرباء صدي الس
ــب الى  ــدا وهو قري ــا احترمه ج ــة ان وحقيق
ــر اتهاما  ــد ان نذك ــن هنا ال نري ــي ونح نفس
ولكن لألسف الشديد ان وزارة الكهرباء تأخذ 
ــط كل ما لديها من اخفاقات  على وزارة النف
ــودة داخل وزارة  ــبة االخفاقات موج وباملناس
ــط وان هناك  ــس في وزارة النف ــاء ولي الكهرب
ــبب الفساد وغير  اخفاقات فنية واخرى بس
ذلك لكننا ال نريد ان ندخل في هذه التفاصيل 
ــا االن حوالي (١٥٠-٢٠٠) ــد لكم بأن لدين واؤك
مقمق وان هناك غازا يحرق بالشمال وعندما 
ــون لنا ان  ــه يقول ــتفادوا من ــم اس ــول له نق
منظوماتنا البد ان نحورها كي تشتغل على 
الغاز او النفط اي على البدائل وهذه حقيقة 
ــألة فنية بسيطة من  املمكن ان تعالج  مس
ــبة الى وزارة النفط ليس لكوني وزيرا  وبالنس
ــول وبحكم الوثائق  ــتطيع الق لها ولكن اس
ــالع عليها  ــم االط ــي مبقدورك ــودة الت املوج
ــاء وحلد االن فأن  ــه منذ بدأت ازمات الكهرب ان
ــم يبدر منها تقصير ولن يكون  وزارة النفط ل

عندها تقصير 

•التظاهرات وشركات النفط االجنبية 
ورسائل االطمئنان

ــأن التظاهرات االخيرة في جنوب العراق  وبش
ــة للنفط ال  ــات املنتج ــي احملافظ ــة ف وخاص
ــاوف امنية قد تدفع  ــيما البصرة وبروز مخ س
شركات النفط االجنبية الى تعليق اعمالها 
ــات االولى  ــي اللحظ ــر النفط انه ف ــال وزي ق
ــأن املتظاهرين  ــعرنا ب النطالق التظاهرات ش

ــركات النفط العاملة  يتجهون الى مواقع ش
ــى كل  ــائل ال ــخصيا رس ــت ش ــاك وجه هن
ــركات ان يكونوا  املدراء التنفيذيني لهذه الش
ــان وانهم في حماية الدولة العراقية  باطمئن
ــتلزمات وكل اغطية  واننا نوفر لهم كل املس
ــون فأن  ــن كما تعرف ــات ولك ــان واحلراس االم
االجنبي يحتاط من الناحية االمنية فأخذوا 
ــحب بعضهم الى  احليطة واحلذر حيث انس
ــراء اذ توجد  ــع داخل الرميلة في الصح مواق
ــر ترك  ــاك والبعض االخ ــن هن ــم اماك لديه
ــددة واالن ٩٠٪ من العاملني  ــرة مح البلد لفت
ــى اعمالهم وان  ــركات عادوا ال ــي هذه الش ف
ــد هللا  وقد كنت  ــدا واحلم ــور طبيعية ج االم
ــركات النفطية قبل ان  اتكلم مع احدى الش
ــذا اللقاء وقلت لهم البد  احتاور معكم في ه
ــودوا واذا لم تعودوا خالل يومني او ثالثة  ان تع
ــؤولية ولكن واحلمد  ــون املس فأنكم تتحمل
ــير بشكل سلس وال توجد  هللا فأن االمور تس

هناك اية اشكاالت مع الشركات االجنبية 
ــل النفط املصدر  ــعر برمي * وبصدد ارتفاع س
ــني (٦٥-٧٠) دوالرا للبرميل  ــيكون ما ب وهل س
ــتندنا في  ــط لقد اس ــال وزير النف ــد ق الواح
حتديد هذا السعر على مؤشر حسابي استند 
ــوق  ــوق وتاريخ الس اصال على متغيرات الس
ــادة الى عدة عوامل  ــي الذي يخضع ع النفط
جيوسياسية وسياسية بحتة وعرض وطلب 
ــية وهذه  ــة عوامل اساس ــا هنا ثالث اي لدين
ــا مجتمعة حتصل على  كلها عندما تأخذه
املؤشر النهائي ثم يأتي الفلك الذي يدور فيه 
السعر ما بني (٦٥-٧٠) دوالرا خالل هذه الفترة 
ولكن اؤكد على (لكن) رمبا حتدث هنا او هناك 
ــية او املتغيرات في  بعض املتغيرات السياس
املنطقة او في العالم وهذه ال شك تؤثر على 

هذا السعر سلبا او ايجابا واهللا اعلم 

• ملتزمون بقرارات اوبك 
ــزام بكمية التصدير للنفط  وبخصوص االلت
ــك قال وزير النفط  ــي قررتها منظمة االوب الت
نحن ملتزمون باتفاقية اوبك مع الدول سواء 
ــراق ملتزم بذلك  ــل اوبك ام خارجها والع داخ
١٠٠٪ ألننا كنا من اوائل الدول التي رفعت هذا 
ــة ان العراق  ــعار واحلقيق املطلب او هذا الش
ــي في الوصول  ــه دور مؤثر جدا واساس كان ل
الى هذه االتفاقية وعندما توصلنا اليها كان 
ــتقرار  ــا ايجابيا جدا حيث حصل اس تأثيره
ــاس في  ــوق النفطية وهذا هو االس في الس
ــتقرار السوق  عمل اوبك اي احلفاظ على اس
ــعار  ــن اس ــرورة الى حتس ــؤدي بالض ــذي ي وال
النفط . واكد اللعيبي ان العراق يبيع النفط 
ــعر ما بني (٦٩,٥ و٦٩,٧)  في الوقت احلاضر بس
ــني من النفط  ــا نوع ــل وان لدين دوالرا للبرمي
ــط واخلفيف ولدينا ثالثة اسواق  هما املتوس
هي (اسيا وامريكا وأوربا) وهناك ستة عوامل 
متغيرة ولكل سوق سعر وكل نوع من النفط 

له سعر ايضا ولكن كمعدل عام فأن السعر 
هو ما بني ٦٩و ٦٩,٥ دوالر للبرميل 

•صاَّـ سعر النفط
ــل الى  ــذي يص ــي ال ــر ان الصاف ــار الوزي واش
ــف املترتبة  ــة العراقية هو فقط الكل اخلزين
على جوالت التراخيص .. اي ان كلفة البرميل 
في العام ٢٠١٦ كنا ندفع حوالي مليار ونصف 
ــرة دوالر شهريا لكل  او مليار وسبعة بالعش

ـــ(١٤) وعندما  ــص العقود ال ــوالت التراخي ج
ــؤولية وزارة النفط خفضت هذه  توليت مس
املبالغ الى اكثر من ٣٥٪ واالن يصل الى اخلزينة 
ــوف نقوم بتخفيضها اكثر   اكثر من ٨٢٪ وس
ــص قال اللعيبي لقد  وبصدد جوالت التراخي
ــأن جوالت  ــدي مالحظات كثيرة بش ــت ل كان
التراخيص واحلمد هللا ظهر االن ان مالحظاتي 
ــن في  ــة ولك ــا وصحيح ــي محله ــت ف كان
ــن الصحيح وليس من  ــت احلالي ليس م الوق
ــو التصعيد الن  ــة ان نذهب وندفع نح احلكم
ــن وضعنا  ــية ناهيك ع ــا قضايا سياس فيه

االقتصادي وهناك شركات كبرى لها مصالح 
ــت بصيغة صعبة  ــذه التراخيص وضع وان ه
جدا وللعلم كنت انا الوحيد في وزارة النفط 
الذي اضغط عليها واختلفت حينها مع وزير 
ــكل جذري وعلى ضوئها  النفط يومذاك بش
قدمت استقالتي وخرجت من الوزارة واعتقد 
انه من احلكمة اليوم ان نضغط على الكلف 
ــل االولى من  ــركات  في املراح ــيما  الش الس

ــف مرتفعة جدا  ــت الكل ــث كان عملها حي
ــد بدأنا نتحكم  ــة جدا اما االن فق ومتضخم
ــي وحتصل  ــو عامل اساس ــذه الكلف وه به

اجلائزة .

•اِّـنافع االجتماعية
ــة قال  ــع االجتماعي ــة املناف ــول موضوع وح
ــط ان هذه املنافع موجودة بواقع (٥)  وزير النف
ماليني دوالر سنويا لكل شركة نفطية ولكن 
ــديد انه في السنوات السابقة  لألسف الش
لم يحصل فيها تفعيل جيد وحصل انحراف 
هنا او هناك وهذه الشركات النفطية عندما 

ــر مكترث او  ــي غي ــب العراق ــدت ان اجلان وج
ــي أالّ تهتم باألمر ولكن  ــم بها عمدت ه مهت
ــتخدمها  االن وضعها يختلف حيث اننا نس
ــي تعمل فيها هذه  ــدة املناطق الت ١٠٠٪ لفائ
ــد اجنزتُ انا  ــق االخرى وق ــركات او املناط الش
مشاريع كثيرة عن طريق املنافع االجتماعية 
ــبيل املثال  ــرة وعلى س ــة البص في محافظ
ــرب القرنة  ــة بصرية في غ ــر ان عائل ال احلص

ــالل التظاهرات  ــا خ ــد ابنائه ــهد اح استش
االخيرة اثناء الرمي وملا لم يكن هناك تعويض 
ــتاءت هذه  ــة اس ــات املعني ــن اجله ــوري م ف
ــة فأمرتُ بأن يتم تعويضها من املنافع  العائل
ــاريع  ــة الى ان هناك مش ــة اضاف االجتماعي
ــتوصفات  واملس ــفيات  كاملستش ــرة  كثي
والطرق واملدراس وتوفير اثاثها ومستلزماتها 
ــطة املنافع  ــم تأمينها بواس ــذه كلها يت وه
االجتماعية اضافة الى اخلدمات الى محافظة 
ــها ونحن نريد من خالل ذلك ان  البصرة نفس
ــس اجملتمع البصري او حتى اجملتمع في  نحس

ــا مع  اجملتمع وان القطاع  العمارة وغيرها انن
ــع بل هو  ــس منفصال عن اجملتم ــي لي النفط

جزء منه ومتفاعل معه .

•ما سر قرية اِّـوت؟
واروي لكم حادثة انني زرت محافظة العمارة 
ــاريع  ــهر الفتتاح  مش قبل ثالثة او اربعة اش
ــا الى هناك كان  ــة فيها وعندما ذهبن انتاجي
ــاة انني  ــات احلي ــن مفارق ــا وم ــق ترابي الطري

ــب عليها  ــن الكارتون كت ــاهدت قطعة م ش
ــي احلقيقة ال  ــوت) وكنت ف ــق امل ــارة (طري عب
ــوت؟ وعندما  ــاذا كان يعني طريق امل ــرف م اع
ــة موت)  ــل هناك (قري ــألت احد زمالئي ه س
ــرة / ناصرية  ــي كال ولكن طريق البتي ــال ل فق
ــفة ما  ــوت فيه جراء احلوادث املرورية املؤس مي
ــدم تبليط الطريق  ــبب ع بني (٥-١٥) فردا بس
ــلكونه قاصدين زيارة العتبات  وان الناس يس
ــركات  ــة وعندما ضغطت على الش املقدس
ــارة وقلت لهم  ــة في العم ــة العامل النفطي
ــق البالغ طوله (١١٢) كيلو مترا  ان هذا الطري

ــي ان هذا ليس  ــد ان يتم تبليطه فقالوا ل الب
ــت لهم هذا  ــم فأصررت وقل ــن اختصاصه م
ــر وهم االن  ــم فرضخوا لألم ــن اختصاصك م
ــور وان  ــط الطريق املذك ــتغلون في تبلي يش
هناك الكثير من املشاريع االخرى التي اجنزت  
عن طريق املنافع االجتماعية ولكن هذا ليس 
ــي العراق ان  ــكلة التي عندنا ف كافيا فاملش
ــاع النفط وهذه  ــورون ان قط ــاك من يتص هن

ــحر من  املنافع االجتماعية هي عبارة عن س
ــة  في البالد  ــل تغييرات جذري ــأنه ان يعم ش
ــذه املنافع ال  ــار ان ه ــر االعتب ــذ بنظ دون االخ
ــنويا ومع  ـــ (٣٠-٤٠) مليون دوالر س ــاوز ال تتج
ــدى الناس في  ــف هناك فكرة تبلورت ل االس
احملافظات بأن املنافع االجتماعية هي املعول 
عليها وتناسوا وجود حكومات محلية وهذه 
صراحة نظرة خاطئة جدا وبخصوص حصة 
ــرو دوالر قال وزير النفط ان  احملافظات من البت
حصة البصرة منها اكثر من( ٧) مليارات دوالر 
ــارت الناس  ــنوات فص خالل اقل من (٤-٥) س

ــى النفط وحتى التظاهرات  توجه انظارها ال
ــب املتظاهرين هي  ــان واحدة من مطال االن ف
ــدون النفط  ــب- انتم تري ــن -طي ــط ولك النف
ــط فهذا معناه ان العراق  ولكن اذا ذهب النف
ــد الذي يجعل  ــب ايضا وان اخليط الوحي ذاه

ــتمرا وفي دوامة هو النفط ..فهل  العراق مس
ــط ؟ واكد الوزير  ــدون ان تقطعوا هذا اخلي تري
ــت مجلة  ــنة ٢٠٠٣ كتب ــة س ــي نهاي ــه ف ان
ــت جورنال االمريكية مقاال عن  نيوزويك ويس
ــبه بكرة في الفضاء  العراق قالت فيه انه اش
ــل في هذا  ــى فأن التخلخ ــدت لألعل اذا صع
ــفل ولم  ــيفجرها واذا نزلت لألس الفضاء س
ــيكون  يكن فيها خيط مربوط فأن نزولها س

ــى وان  قويا وبالتالي تصطدم باألرض وتتالش
ــط فقط فقد كتبوا  ــط هو النفط ..  خي اخلي
ــه IRAQ OIL OR NOTHING  وهذه اجمللة  علي
موجودة اذا ما اردمت االطالع عليها حيث مازلنا 
منذ عام ٢٠٠٣ وحلد االن في نفس الشيء اما 
النفط او ال .. الن بقية قطاعاتنا غير متطورة 

ولن تتطور فما هو املطلوب؟

•الحفاظ على الطاقة وتطويرها
 واجب حكومي

ــذه الطاقة  ــى ه ــظ عل ــا نحاف ــوب انن املطل

ــذا  ــس ه ــاع ولي ــذا القط ــى ه ــظ عل ونحاف
ــة ان تقوم  ــب بل مطلوب من احلكوم فحس
بتطويره والعناية به وعندما يحصل التطوير 
ــردودات مالية اكثر  ــى م ــتحصل عل فأنك س
ــة هي ان امليزة  ــد من التأكيد على حقيق والب
ــي ان اية خطوة صغيرة  في قطاع الطاقة ه
لألمام ستجلب لك مليارات الدوالرات وان اية 
ــائر  ــبب لك خس خطوة صغيرة للوراء ستس
ــا نحتاج الى  ــدوالرات وعليه فأنن ــارات ال مبلي
ــو ابعاد قطاع  ــة ومقتدرة واالهم ه ادارة قوي
ــن احملاصصة وعن االمور  النفط في العراق ع
االخرى وهذه قضايا جوهرية ال مفر منها ..دع 
ــم ولكن عليك ان  الكتل السياسية تتقاس
تأتي بإنسان كفوء ويعمل بإخالص وان تقول 
ــنة او  له اريد منك عمال وقل له انك خالل س
ــنتني ان لم تقم بتطويرٍ في مجال عملك  س
فسوف اظهرك امام وسائل االعالم واعاقبك 
ــذا القطاع  ــدت في ه ــت وافس ــا عبث واذا م
ــراق والعراقيني  ــريان الع ــوي الذي هو ش احلي
فسوف اخضعك للمساءلة القانونية وتعدم 
ــام وزارة النفط !! واكد الوزير انه من اخلطأ  ام
ــناد املنصب في هذا القطاع ملن يجهلون  اس
ــتكون  ــا هيته وخطورته  الن نتائج ذلك س م
ــلبيات والتي ال  ــات وتراكمات من الس تراكم

يتحملها القطاع النفطي .

•غاز يحرتق .. غاز يصدر
ــت عالء  ــي الكوي ــفيرنا ف ــأن تصريح س وبش
ــراق  ــني الع ــاق ب ــرب اتف ــأن ق ــمي بش الهاش
ــوص تصدير الغاز الى الكويت  والكويت بخص
قال اللعيبي ان االتفاق هذا من حيث املبدأ كان 
ــودا وميتد الى حقبة الثمانينات من القرن  موج
ــة تتضمن جتهيز  ــي حيث كانت االتفاقي املاض
ــدم مكعب  ـــ( ٢٠٠ ) مليون ق ــت ب ــة الكوي دول
ــول االزمة  ــن بعد حص ــا ولك ــاز  يومي ــن الغ م
ــعينات توقف  ــني مطلع عقد التس بني الدولت
ــنة ٢٠٠٣ قمت انا شخصيا  ــروع وفي س املش
ــث مت  ــر حي ــيد الوزي ــكالم للس ــه وال بتفعيل
ــرة تفاهم بني البلدين آنذاك  التوصل الى مذك
ـــ (٥٠) مليون  ــز الكويت ب ــا جتهي ــم مبوجبه يت
قدم مكعب من الغاز اخلام وليس غازا مجففا 
ــذه الكمية  ــن ثم ترتفع ه ــال.. الخ وم او معام
ــى (٢٠٠) مليون قدم مكعب وقد  حتى تصل ال
ــنوات طويلة دون ان يتحقق  ــتغرق االمر س اس
ــي كوزير للنفط  ــيئا وعندما توليت منصب ش
ــا الى خطوات  ــذا املوضوع وقد وصلن فعلنا ه
ممتازة حيث حصلنا على موافقة السيد رئيس 
ــم جدا وفيه  ــوزراء النه مه ــوزراء ومجلس ال ال
ــب االقتصادية  ــب اضافة الى اجلوان عدة جوان
ــاك عالقة جيدة  ــي تكون هن ــية لك والسياس
ــرق الغاز  ــراق يح ــي الع ــون انه ف ــا تعرف وكم
ــتفادة من  بكميات كبيرة وانه من املمكن االس
ــت منها كونها  ــذه الكميات لتجهيز الكوي ه
ــادة الغاز  ــر في م ــن نقص كبي ــي اصال م تعان

ــت من حيث  ــا وبني الكوي ــاك تفاوت بينن وهن
ــن املهم اننا  ــر فنيا وكذلك ولك وجهات النظ
ــعر بعد اخذ موافقة مجلس  اتفقنا على الس
ــة العالقة تقريبا على  ــوزراء وان االمور الفني ال
ــل االخيرة من  ــي في املراح ــك االنتهاء وه وش
ــا موافقات  ــد اللعيبي ان لدين ــات واك النقاش

ــوزراء وال اعتقد ان تنفيذ االتفاق  من مجلس ال
يحتاج الى حكومة جديدة لكن نحن نأمل بأن 

االمور تنجلي ونرى بالضبط الى اين نصل .

الحوار الصحفي مع شــخصية عراقية مســؤولة مثل وزير النفط جبار علي حســني اللعيبي له طعم خاص ألنك ســتكون حتما وجها لوجه امام قامة عراقية مهابة ومحرتمة بكل ما تعني هذه اِّـفردات من معان ودالالت ِّـا يمتلكه من خزين معلوماتي وخربات مرتاكمة صقلتها ســنوات التجربة العملية الطويلة َّـ مجال الصناعة النفطية 
وقطاع الطاقة وما ان تستعرض السرية الذاتية لهذا الرجل حتى تكون مقتنعا بان (جبار اللعيبي ابن البصرة الحبيبة) هو حقا الرجل اِّـناسب َّـ اِّـكان اِّـناسب وانه طاقة عراقية ال يمكن التفريط بها وان عقلية نفطية متخصصة بهذا اِّـستوى مطلوب استثمارها للنهوض بالقطاع النفطي نحو االمام ولألمانة فأنه رغم استالمه مسؤولية 
وزارة النفط َّـ 16/8/2016 اال انه اســتطاع ان يحقق اشــواطا كبرية َّـ مســريتها الناهضة نحو االمام وذلك بتحويل عدد من الشــركات النفطية الخاســرة اُّـ رابحة مثل شــركة ناقالت النفط العراقية وشركة اِّـعدات الهندسية الثقيلة وشركة اِّـشاريع النفطية وشركة الحفر العراقية وما ساعده على ذلك هو مهنيته وحرصه ومثابرته وميله للعمل 
اِّـيداني اِّـباشــر وليس اِّـكتبي الجامد وهذا ما اتاح له صراحة ان يعرف كل ما يدور حوله ويعي كل الحقائق والصعاب والتحديات واآلمال ومعالجة االمور بروية وحكمة وهدوء ..وجبار علي حســني اللعيبي هو من مواليد 13/6/1955 حصل على شــهادة البكالوريوس بمرتبة الشــرف َّـ الهندســة الكيميائية ودبلوم َّـ الهندســة من اِّـملكة اِّـتحدة وَّـ 
عام 1973 عمل مساعد مهندس /عمليات التنقيب والقياس الحقلي وَّـ 1974 عمل مهندس انتاج َّـ حقول الرميلة وَّـ السنة ذاتها عمل مساعد مهندس /مهندس تحميل النفط َّـ منفذ التصدير الفاو وَّـ عام 1977 اصبح مهندس انتاج اقدم وَّـ العام 1978 توُّـ مسؤولية مهندس منطقة انتاج وَّـ عام  1980 اصبح مهندسا اقدم /رئيس 
الشعبة الفنية َّـ قسم االنتاج وَّـ 1982 صار مهندسا اقدم/ مدير منافذ التصدير / مساعد مدير قسم االنتاج + مساعد مدير قسم الغاز وَّـ 1983 توُّـ مسؤولية مدير الخزن/ قسم خطوط االنابيب وَّـ 1985 توُّـ مسؤولية مهندس اقدم/ مدير قسم الحقن اِّـائي/ النائب االول ِّـدير العمليات العام+ نائب مدير قسم الصيانة وَّـ 1987 شغل 

منصب مهندس اقدم , مدير قســم االنتاج + نائب اول ِّـدير العمليات + نائب مدير عام قســم االمن واِّـطافئ وَّـ 1998 كانت درجته الوظيفية (خبري) /مدير قســم االنتاج / اِّـســاعد االول ِّـدير شــعبة العمليات وَّـ 1999 يتوُّـ مســؤولية خبري /مدير قســم التخطيط (مديرية التخطيط واِّـوازنة) وَّـ ســنة 2000 خبري /رئيس مديرية 
التخطيط ودراسة اِّـشاريع وَّـ 2001 هو ايضا خبري / مدير قسم ادارة اِّـشاريع وَّـ 2002 هو خبري/ مدير مديرية اِّـشاريع وَّـ 2003 خبري /مدير عام شركة نفط الجنوب  ..البينة الجديدة التقته فكان هذا الحوار الصريح جدا جدا  :
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حاوراه : رئيس التحرير /عبد الوهاب جبار
رئيس التحرير التنفيذي /عبد الزهرة البياتي

اِّـنافع االجتماعية 
موجودة بواقع (٥) 
ماليني دوالر سنويا 
لكل شركة نفطية 
لكن لألسف لم تفعـّل 
َّـ السنوات االخرية 
وحصل انحراف

 هنا او هناك 

ملتزمون
 بقرارات اوبك بشأن 
تصدير النفط ١٠٠٪ 
وكان للعراق دور فاعل 
واساس َّـ الوصول اُّـ 
هذه االتفاقية ونبيع 
النفط بسعر (٦٩,٥و 
٦٩,٧) دوالرا 

اتفاقية تزويد الكويت 
بالغاز قديمة وعندما 
توليت منصبي َّـ الوزارة 
فعـّلتها ووصلنا اُّـ خطوات 
ممتازة بعد حصولنا على 
موافقة السيد رئيس 
الوزراء ومجلس الوزراء 

    اللعيبي : معالي 
وزير الكهرباء 
صديق عزيز لي 
وكريم واحرتمه 
جدا وهو قريب اُّـ 
نفسي 

َّـ اللحظات االوُّـ النطالق التظاهرات سارعت بتوجيه رسائل شخصية اُّـ كل اِّـدراء التنفيذيني َّـ الشركات النفطية االجنبية ليكونوا باطمئنان وان دولتنا تؤمن حمياتهم

 نحتاج ادارة قوية ومقتدرة واالهم هو ابعاد القطاع النفطي َّـ العراق عن اِّـحاصصة وان من يتوُّـ اِّـسؤولية فيه يجب ان يكون كفوءا ويعمل باخالص 
 الخيط الوحيد الذي يجعل العراق مستمرا وَّـ دوامة هو النفط وان اِّـطلوب حكوميا هو الحفاظ على الطاقة وتطويرها والعناية بها 

وزير النفط يتوسط الزميلني رئيس التحرير ورئيس التحرير التنفيذيوزير النفط يتحدث للزميل عبد الزهرة البياتي
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ــكرا نقولها من القلب الى االعالمي  ش
ــل عاصم  ــا الزمي ــز دوم ــق واملتمي املتأل
ــؤولية  ــذي يتولى بنجاح مس ــاد ال جه
ــم وزارة النفط  ــي باس ــق االعالم الناط
ــالم  ــائل االع ــع وس ــع م ــه الرائ لتعاون
ــة بكل  ــع الصحافة احمللي ــه م وتفاعل
ــؤولية وهو ما يؤشر قدرته  حرص ومس
على اداء واجبه بكل مهنية اضافة الى 
انه يحظى باحترام وتقدير كل العاملني 
في الوسط االعالمي والصحفي فبورك 
ــاط  والدعاء له باملوفقية  له هذا النش

في عمله .

شكرا من القلب

تصوير / حيدر حسني و حيدر فؤاد

@ıå¶a
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يتبع

حوار حوار 



ــدرب ليفربول  ــوب م ــال يورغن كل ق
املنافس في الدوري االنكليزي املمتاز 
ــعر  ــق سيش ــدم إن الفري ــرة الق لك
ــق بطولة  بتحقي التوقعات  ــادة  بزي
ــم بعد نشاطه املشجع  هذا املوس
ــتعد  ويس ــاالت.  االنتق ــوق  س ــي  ف
ــادة الفريق في  ــي لقي ــدرب االملان امل
ــم الثالث على التوالي لكنه  املوس
ــه األول رغم  ــث عن لقب ــا زال يبح م
ــؤولية في  ــذ توليه املس ــور من التط
ــوب الصحفيني في  ٢٠١٥. وأبلغ كل
ــول  ــل ليفرب ــث يواص ــورك حي نيوي
ــم  ــتعدادا النطالق املوس جولته اس
ــتقول  ــم محقون واجلماهير س «أنت
إنها ستكون اخلطوة املقبلة. يجب 
ــتعدين لذلك».«أعلم  ــون مس أن نك
ــة متاما. أوال  ــات وهي طبيعي التوقع
ــة  ــب بالطريق ــا أن نلع ــب علين يج
ــوز ببطولة.  ــي متنحنا فرصة الف الت
ــيء قبل  لن نتحدث عن الفوز بأي ش
انطالق املوسم». وأحرز ليفربول لقبه 
ــم  ــر في الدوري في موس ١٨ واألخي
ــز ببطولة  ــا لم يف ١٩٨٩-١٩٩٠ فيم
ــذ كأس رابطة األندية االنكليزية  من
ــاد كلوب الفريق  في ٢٠١١-٢٠١٢. وق
ــات نهائية  ــالث مباري ــل إلى ث للتأه

ــي كأس  ــي ٢٠١٦ ف ــر ف ــه خس لكن
ــتر  مانشس ــام  أم ــة  األندي ــة  رابط
ــح ونهائي  ــركالت الترجي ــيتي ب س
ــبيلية  ــدوري االوروبي ٣-١ أمام اش ال
وبالنتيجة ذاتها خسر في مايو/ايار 
ــي في نهائي دوري أبطال اوروبا  املاض
أمام ريال مدريد. ويأمل كلوب في أن 
ــد الفريق  ــاعد التعاقدات اجلدي تس
ــلوب لعبه  ــع أس ــم م ــى التأقل عل
بالتعادل  ــي  القياس ــم  الرق وتفادي 
في ١٢ مباراة في الدوري في املوسم 
ــوب البالغ عمره ٥١  املاضي.وقال كل
ــتوى  ــا «األمر ال يتعلق بأن املس عام
ــن  ــا لك ــر ثبات ــون أكث ــب أن يك يج
ــذي يجعلنا  ــاخ ال ــا صنع املن علين
ــق يقدم أداء  ــر ثباتا. ال يوجد فري أكث
ــا. نعمل على  ــود ١١ العب ثابتا بوج
ــكيلة ألننا  ــادة الكفاءة في التش زي
ــع املزيد  ــك». «نتوق ــة إلى ذل بحاج
ــة  ــنحاول املنافس ــنا. س من أنفس
ــة لكن هذا  ــى الدوري وكل بطول عل
ــوس  ــتطيع اجلل ــي اس ــي أنن ال يعن
ــاب. لدينا طموح  ــوز باأللق هنا والف
ــتعداده  كبير». ويواصل ليفربول اس
للموسم مبواجهة سيتي في كأس 
األبطال الدولية في نيوجيرزي اليوم 
ــتهل  ــن جانب آخر  اس ــاء. م األربع
ــيو ساري  ماوريتس االيطالي  املدرب 

مشواره مع فريقه اجلديد تشلسي 
ــه  ــى مضيف ــوز عل ــزي بالف االنكلي
ــترالي ١-صفر في  بيرث غلوري االس
مباراة ودية في كرة القدم استعدادا 
ــاري  ــاض س ــد. وخ ــم اجلدي للموس
ــتلم مهامه مطلع الشهر  الذي اس
ــو  انطوني ــه  ملواطن ــا  خلف ــي  احلال
كونتي، املباراة في غياب جنوم النادي 
ــاركوا في نهائيات  اللندني الذين ش
كأس العالم االخيرة في روسيا. وبدا 
ــتواه  الفريق اللندني بعيدا عن مس
ــن انطالق  ــة م ــابيع قليل ــل اس قب
ــيفتتح  ــدوري االنكليزي حيث س ال
مشواره في ١١ آب/اغسطس املقبل 
مبواجهة مضيفه هادرسفيلد، علما 
ــابقة كأس  ــي بطل مس ان تشلس
ــم املاضي  ــزي املوس ــاد االنكلي االحت
ــاد امام  ــاراة درع االحت ــيخوض مب س

مانشستر سيتي بطل الدوري في ٥ 
ــهر ذاته على ملعب وميبلي  من الش
في لندن. وحسم تشلسي نتيجة 

ــام ٦٠ الف  ــذي اقيم ام ــاء ال اللق
ــباني  متفرج مبكرا بهدف لالس

ــجله في  ــز س رودريغي ــدرو  بي
املباراة  الدقيقة اخلامسة من 
ــا  ايض ــى  االول ــت  كان ــي  الت
ــادة مدربه  ــرث غلوري بقي لبي

ــش.  بوبوفيت ــي  طون ــد  اجلدي
وفرض الفريق االنكليزي افضليته 
ــاراة دون ان  ــب فترات املب على اغل
ــه، وتألق في  ــح في تعزيز غلت ينج
ــد اجلديد من نابولي  صفوف الواف
ــي الدولي البرازيلي االصل  االيطال

جورجينيو فريلو الى جانب الواعد 
ــا)  ــون-اودوي (١٧ عام ــوم هودس كال
الذي صنع الهدف الوحيد في املباراة.  

ويشارك تشلسي في كأس االبطال 
ــيالقي انتر ميالن  ــة حيث س الدولي
ــبت املقبل في مدينة  االيطالي الس
اللندني  ــاره  ــية، وج الفرنس ــس  ني

ارسنال في االول من آب/
ــطس، ثم ليون  اغس

ــي  ف ــي  الفرنس
السابع منه.

 
بكرة  الشبابي  منتخبنا  يباشر 
القدم أولى وحداته التدريبية اليوم 
لنهائيات  حتضيرا  وذلك  االربعاء، 
اندونيسيا  في  ستقام  التي  آسيا 

منتصف تشرين األول املقبل.
آسيا  نهائيات  قرعة  وأوقعت 
الوطني  منتخبنا  للشباب 
الى  احلديدية  الثانية  باجملموعة 
واليابان  تايلند  منتخبات  جانب 

وكوريا الشمالية.
الشبابي  منتخبنا  مدرب  وقال 
في تصريح صحفي  قحطان جثير 
”أن املنتخب سيباشر اليوم االربعاء 
حتضيرا  التدريبية،  وحداته  اولى 
لنهائيات آسيا، مؤكداً ان التدريبات 
العباً،  ستني  مشاركة  ستشهد 

وذلك للتعرف على مستويات بعض 
الالعبني اجلدد الذين انضموا حديثاً 

للمنتخب.
في  سنعول  جثير:  وأضاف 
الناشئني  منتخب  على  النهائيات 
الذي شارك مؤخرا في كأس العالم، 
ولكن سنفتح اجملال ألية موهبة من 
للمنتخب  اضافة  تقدم  ان  املمكن 

خالل املرحلة املقبلة.
املكان  نعرف  ال  اآلن  لغاية  وتابع: 
الذي ستقام عليه التدريبات، حيث 
ملعب  على  التدريب  فضلنا  أننا 
التربية الرياضية في اجلادرية، ولكن 
سوف  لذلك  الصيانة،  حتت  امللعب 
االيام  نتدرب على ملعب آخر خالل 
االولى، وبعدها ستستمر التدريبات 

على مالعب التربية الرياضية.

ــدم مع  ــوري لكرة الق ــاد الس ــق االحت اتف
االحتاد العراقي على اجراء مباراة ودية بني 
ــالل الفترة  ــتقام بينهما خ املنتخبني س
ــيقوم منتخبنا  ــي تأتي وس ــة والت املقبل
الوطني مبالقاة نظيره السوري في مباراة 
ــب املدينة  ــا على ملع ــة تقام بينهم ودي
ــة الالذقية٬ حيث اكد  الرياضية في مدين
ــرة القدم فادي  ــوري لك رئيس االحتاد الس
ــاهم  ــب العراقي سيس ــاس ان املنتخ دب
ــورية٬ اذ  ــر عن املالعب الس في رفع احلظ
ــوات الى اكثر من منتخب  مت توجيه الدع
ــأن  ــل على موافقة احتاد الكرة بش وحص
ــن املؤمل ان يتم حتديد  هذه املواجهة. وم
موعد املباراة بني املنتخبني خالل الشهر 
ــر  كبي ــتقبال  اس ــيجري  س اذ  ــل٬  املقب
ــي بصفته اول منتخب  للمنتخب الوطن
ــداث  ــد االح ــورية بع ــي الس ــزور االراض ي
ــنوات  ــية التي جرت خالل الس السياس

ــوري ان  ــبق للمنتخب الس ــة. وس املاضي
ساهم كثيرا في اقامة املباريات الودية مع 
املنتخبات الوطنية٬ اذ كان من املنتخبات 
التي حضرت الى العراق وخاضت مباريات 
ــب الوطني او  ــع املنتخ ــواء م ــدة س عدي
ــوة  دع ــة  تلبي وان  ــباب٬  الش او  ــي  االوملب
ــاب رد  ــن ب ــتكون م ــوري س ــاد الس االحت
ــوريني الذين كثيرا  ــقاء الس اجلميل لالش
ــة في الظروف  ــاندوا الكرة العراقي ما س
الصعبة التي كانت متر بها في السنوات 
املاضية. وقال رئيس االحتاد السوري لكرة 
ــاس اننا نبذل جهداً كبيراً  القدم فادي دب
ــن مالعبنا حيث مت  ــن أجل رفع احلظر ع م
ــع رئيس االحتاد الدولي  عقد اجتماعات م
لكرة القدم جيانيانفانتينو ورئيس االحتاد 
ــلمان بن إبراهيم آل  ــيوي الشيخ س اآلس
ــامل لوضع  ــة. واضاف: مت عرض ش خليف
ــغف الكبير  ــورية والش كرة القدم في س
ــي الكثير من  ــه اجلماهير ف ــذي أظهرت ال
ــات  ــات باللعبة من خالل منافس احملافظ

ثل  ــذي مّ ــكأس وال ــدوري وال ــي ال بطولت
ــارة  ــا واإلش ــة مت تداوله ــرة حقيقي ظاه
ــائل اإلعالم  ــن وس ــر م ــي الكثي ــا ف إليه
العربية. واشار: كانت لكل من إنفانتينو 
ــلمان مواقف إيجابية كبيرة  والشيخ س

ــورية  ــا كل الدعم لس ــرا من خالله أظه
ــيتم عقد  ــاز رفع احلظر٬ وس ــن أجل إجن م
ــذي لالحتاد  ــب التنفي ــاع بني املكت اجتم
ــوري يوم ٩  ــيوي مع احتاد الكرة الس اآلس
ــة ملف رفع  آب القادم في ماليزيا ملناقش

ــق بتطوير الكرة  ــر وأمور أخرى تتعل احلظ
ــي الطلب  ــام. ويأت ــكل ع ــورية بش الس
السوري بعد سنوات من حرمان املنتخب 
السوري اللعب على أرضه وبني جماهيره 
ــوء األوضاع األمنية في البالد  ــبب س بس
ــه الفيفا على املالعب  واحلظر الذي فرض
ــا أدى حلرمان  ــبب٬ م ــورية لهذا الس الس
ــى ارضه  ــيون من اللعب عل ــور قاس نس
ــة لكأس العالم  خالل التصفيات املؤهل
في روسيا٬ وحتى حرمان األندية السورية 
ــوالت اخلارجية من  ــي البط ــاركة ف املش
ــار أرض ثانية  ــى أرضها واختي ــب عل اللع
ــورية  للعب عليها. هذا واكدت مصادر س
أن االحتاد السوري لكرة القدم اقترح على 
ــة هي  ــب الالذقي ــون مالع ــا أن تك الفيف
امللعب الذي يلعب عليه منتخب سوريا٬ 
ــدم مقاطع مصورة ملباريات جتري عليه  وق
ــز فيها على  ــوري ورك ــن الدوري الس ضم
ــي نظراً حلضوره  ــكل أساس اجلمهور بش

باآلالف.
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ــكل رسمي  وقع املدرب عباس عطية، بش
ــات الكهربائية،  ــوفات الصناع على كش
ــات الدوري  ــالل منافس ــود الفريق خ ليق

العراقي املمتاز للموسم املقبل.
ــة اإلدارية  ــف، رئيس الهيئ ــال علي خل وق
ــي تصريحات  ــات الكهربائية، ف للصناع
ــاء على ٨٥ باملئة  ــة، إنه تقرر اإلبق صحفي
ــم الصفوف  ــق، مع تدعي ــوام الفري من ق

بصفقات جديدة.
ــعى جاهدة  ــف، أن اإلدارة تس ــح خل وأوض
ــدرب عباس  ــاح للم ــبل النج ــر س لتوفي

عطية في املوسم املقبل.
ــبق له  ــة، س ــاس عطي ــى أن عب ــار إل يش
ــباب  ــب منتخب ش ــى تدري ــراف عل اإلش
ــاد فريق  ــوة اجلوية، وق ــادي الق ــراق ون الع
الكهرباء املوسم املاضي قبل أن يستقيل 

من منصبه.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

يبدو أن احتاد الكرة بدأ يحدد خياراته بالنسبة لتدريب املنتخب 
ــي الذي عانى ما عاناه من عملية تعاقب املدربني احملليني  الوطن
ــاول إنقاذ ما ميكن  ــل ومنهم من ح ــى قيادته منهم من فش عل
انقاذه وبعد قرب بطولة أمم آسيا ٢٠١٩ وانتهاء انتخابات االحتاد 
ــني بقدوم  ــر واالعالم واخملتص ــماع مطالب اجلماهي ــارع لس س
ــو اآلن على بعد خطوة واحدة من توقيعه  مدرب أجنبي الذي ه

مع شيخ مدربي أوروبا ايركسون. 
ــار  ـــ٦٥ عاما هو خطوة باملس ــدرب بعمر ال ــتقدام م يعتبر اس
الصحيح ولكن باحلقيقة يعتبر مشرفا على الكرة العراقية لكن 
هل االختيار كان صحيحا؟ بالطبع كنا منني النفس باستقدام 
ــة اوربا الشرقية ككرواتيا او اوكرانيا او رومانيا  مدرب من مدرس
ــمانية  ــى االنضباط والقوة اجلس ــدارس تعتمد عل ــك امل الن تل
وليس على املهارات كما معمول به في اوروبا وامريكا اجلنوبية 
ــذي لم يعمل من فترة  ــب كرتنا، ويعتبر املدرب ال وهذا ما يناس
ــيرة ذاتية جيدة عبر قيادته املنتخب االنكليزي  طويلة لديه س
ــيك ليقدم  ــب الى التش ــو وبعدها ذه ــق معه املرج ــم يحق ول

مستوى جيدا حيث 
حقق املركز االول في 
ــا حتت  ــة أوروب بطول
ــي العام  ــا ف ٢١ عام
ــد تغلبه  ٢٠١٦     بع
النهائية  املباراة  في 
ــب  املنتخ ــى  عل
ــة  بأربع ــي  الكروات
اهداف مقابل هدفني 
مرحلة  ــي  ف وتصدر 
القارية  ــات  التصفي
ــى  عل ــه  جملموعت
ــب  املنتخ ــاب  حس

ــك العام ١٧  ــا، حيث لعب خالل ذل ــب ٢١ عام ــباني ملنتخ االس
ــى منتخبات  ــا تفوق عل ــا أي لقاء كم ــر فيه ــاراة لم يخس مب
إيطاليا وفرنسا والنمسا وتركيا وصربيا واليونان في مناسبات 
ــم ان عمله مع  ــن نحن نعل ــد األوملبي لك ــدة على الصعي عدي
ــوف يقدمه  ــكندنافية يختلف عن ما س ــدول االس ــدارس ال م
ــع نواحي التكتيك  ــة املتأخرة جدا في جمي ــع الكرة العراقي م
ــة مهمة فكيف  ــام بطولة قاري ــن اآلن ام ــن نح ــب، لك والتدري
ــاد الكرة؟  ــيكون وضعه مع احت ــة؟ وكيف س ــتلم املهم اذا اس
ــات؟ رمبا لو كان مع  ــرفا على جميع املنتخب ــيكون مش وهل س
ــيكون جيدا لكن هو في نهايات العمر وفي  مدرب اقل عمرا س
ــيخوخة والفكر التدريبي العراقي متأخر جدا وليس لدينا  الش
ــة واضحة في كافة مفاصل منتخباتنا، كان من االجدر  مدرس
ــي او االيراني كيف  ــعودي او اليابان ــم من االحتاد الس بنا التعل
ــقوفا  ــني ويضعون لهم خططا وس ــتقطبون مدربني عاملي يس
زمنية ودائما تكون النتائج واضحة بوجود جنوم او عدمه وتكون 
ــون اذا  ــة املدرب واضحة، لكن نقول اذا اردنا اجناح ايركس بصم
ــتلزمات للمدرب  ــتقدم او غيره علينا اوال توفير جميع املس اس
ــر العبينا  ــة لتغيير فك ــدد زمني ــاء م ــيتم اعط ــني وس والالعب
ــاهدها من مدرب الى آخر، علما نحن  وانهاء الفوضى التي نش
ــنا ضد قدوم املدرب ألنه كبير في السن ولو شاهدنا مدرب  لس
منتخب االورغواي في نهائيات روسيا ٢٠١٨ كيف قدم منتخبا 
ــير على عكاز ويستقل سيارة النقل الداخلي  محترما وهو يس
في التنقل هذا يعتبر درسا بان العمر ال يكون عائقا في الفكر 
التدريبي، فعليه يجب ان تبدأ كرتنا مرحلة جديدة وعلى االحتاد 
ــيء  اال يتدخل في عمل املدرب فقط تقدمي ما يحتاجه واهم ش
هو عملية اختيار الالعبني والطريقة التي يتخذها املدرب والتي 
ــابا  ــي املنتخب، ولو كنا نريد مدربا ش ــب مع الالعبني ف تتناس
ــيخ مدربي أوروبا ايركسون عسى ان  ــم خيرا في ش لكن نتوس
ــير بقافلة منتخباتنا الى بر االمان وانهاء عملية الفوضى  يس
ــة االوروبية هي من  ــون املدرس ــي التنظيم وان تك ــي االداء وف ف

تنتشلنا من واقعنا املرير.

@NNÊÏé◊äÌa@ÉÓí€a
@_@›ßa@ÏÁ@›Á

وقفة 

هشام كاطع الدلفي 

 بغداد /  بغداد / 

نقول إذا أردنا إنجاح 
ايركسون إذا استقدم أو 
غريه علينا أوالً توفري 
جميع اِّـستلزمات 
للمدرب والالعبني 
وسيتم إعطاء مدد زمنية 
لتغيري فكر العبينا وإنهاء 
الفوضى التي نشاهدها 
من مدرب إُّـ آخر..
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خسر منتخبنا الوطني للشباب بكرة اليد 
 ٢٤ بنتيجة  اجلنوبي  الكوري  نظيره  أمام 
آخر مباريات اجملموعة  مقابل ٣٤ هدفا في 
الثمانية ضمن  لدور  املتأهلة  للفرق  األولى 
املؤهلة  للشباب  آسيا  بطولة  منافسات 
صاللة  مدينة  في  املقامة  العالم  لكأس 
شبابنا  سيلتقي  وبذلك  عمان،  بسلطنة 
في  عصرا  الرابعة  الساعة  في  اليوم 
مواجهة مهمة أمام شباب إيران على حتديد 
مجمع  في  والسادس  اخلامس  املركزين 
السعادة الرياضي. وقدم منتخبنا الشباب 
مباراة جيدة خاصة في شوطها األول الذي 
واإلثارة ومتكن من مجاراة  السرعة  متيز في 
للبطولة،  األبرز  املرشح  الكوري  الفريق 
دقائق  أغلب  في  متعادلة  النتيجة  وكانت 
الفريق  بتقدم  إنتهى  الذي  الشوط  هذا 
الكوري اجلنوبي ١٦ - ١٤ هدفا. وفي الشوط 
الثاني قلت فاعلية املنتخب ولم يكن بذات 
سرعة  بسبب  األول  الشوط  في  الصورة 

ومهارة الفريق الكوري الذي إستثمر حاالت 
الشبابي  منتخبنا  لدى  الكثيرة  األيقاف 
أفضلية  منحه  ما  وهو  األخطاء  بسبب 
الى ٢٧ مقابل ٢٠ في  الفارق  وزيادة  التقدم 
الدقيقة العشرين ليستمر التفوق الكوري 
ما  قدم  املنتخب  أن  عموما  النهاية.  حتى 
الزاوية  جانبي  يستغل  لم  لكنه  عليه 

األمام  من  األختراق  على  الالعبون  وأصر 
الذي قابله دفاع كوري منظم فضال عن أن 
االيقاف  الى  تعرضوا  املنتخب  العبي  أكثر 
عكس  الفنية،  األخطاء  بسبب  دقيقتني 
الكوري اجلنوبي الذي لم يرتكب خطأ فنياً 
واحداً وهو ما مكنه من إستثمار هذه احلالة 

لتسجيل األهداف وزيادة الفارق.

في بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم 

قال منظمون إن روجيه فيدرر املصنف الثاني عامليا انسحب 
سعيا  املقبل  الشهر  تورونتو  في  للتنس  روجرز  كأس  من 
البطوالت  أجل  من  وادخار طاقته  املباريات  لتخفيف جدول 
الكبرى. ويأتي قرار الالعب السويسري (٣٦ عاما)، الذي خسر 
الكسندر  األملاني  أمام  املاضي  العام  روجرز  كأس  نهائي 
زفيريف في مونتريال، بعد نحو أسبوعني من خروجه من دور 
الثمانية ببطولة وميبلدون. وقال فيدرر في بيان نشره املنظمون 
«قضيت وقتا رائعا في مونتريال العام املاضي واستمتع دائما 
باللعب أمام اجلمهور الكندي». «لكن لسوء احلظ أصبح 
تنظيم اجلدول أمرا محوريا من أجل استمراري لفترة أطول 
في املالعب وقررت مع األسف االنسحاب من تورونتو هذا 
باألسف  وأشعر  للبطولة  النجاح  «أمتنى  وأضاف  العام». 
الرابع  بني  املقررة  البطولة  في  عنها».وينافس  للغياب 

األوائل  العشرة  املصنفني  من  تسعة  أغسطس/آب  و١٢ 
ومن بينهم املصنف األول عامليا رفائيل نادال الفائز باللقب 
ثالث مرات بجانب نوفاك ديوكوفيتش بطل وميبلدون مؤخرا 

والفائز بالكأس أربع مرات.

ÈmbÌâbjfl@fiÎÜu@—Ó–Çn€@Ïn„ÎâÏm@ø@ãäuÎâ@êd◊@Âfl@kzé‰Ì@ââÜÓœ
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مصادر  من  اجلديدة)  (البينة  علمت 
الشرطة  نادي  ادارة  ان  صحفية 
منتخبنا  العب  لضم  بقوة  دخلت 
حصني  علي  امليناء  وفريق  الوطني 
وانه  املقبل  املوسم  في  صفوفها  الى 
للحصول  مغرٍ  عقد  بتقدمي  وعدت 
القثيارة.  الى  واالنضمام  توقيعه  على 
وحسب املعلومات التي حصلنا عليها 
خلطف  تسعى  الشرطة  ادارة  فإن 
الالعب علي حصني من مفاوضاته مع 
ان  من  الرغم  على  اجلوية  القوة  فريق 
حصني قد اعطى موافقة على االنتقال 

بني  جلسة  عقدت  حيث  الصقور٬  الى 
الطرفني خالل االيام املاضية ومت االتفاق 
بينها  من  التفاصيل  كافة  على  فيها 
 ٣٠٠ يساوي  عقد  مبلغ  على  حصوله 
املبدئي  االتفاق  وبعد  دينار.  مليون 
الذي جرى بني ادارة القوة اجلوية وعلي 
قبل  من  كالما  الالعب  تلقى  حصني 
تقليل  فيه  يبلغون  االدارة  من  مقربني 
قيمة العقد الى ٢٥٠ مليون دينار وهو 
االبقاء  وطلب  الالعب  منه  انزعج  ما 
على نفس االتفاق واال فإنه لن يوقع مع 
القوة اجلوية. وازاء ذلك دخلت ادارة نادي 
الشرطة للحصول على خدمات الالعب 

تعقد  ان  املؤمل  من  اذ  حصني٬  علي 
بشأن  للتفاوض  الطرفني  بني  جلسة 
فريقها.  صفوف  الى  الالعب  انتقال 
مفاوضاتها  الزوراء  ادارة  واجرت  هذا 
من  حصني  علي  الالعب  مع  ايضا 
اجل ضمه الى صفوف فريقها متهيدا 
للمشاركة معه في دوري ابطال آسيا٬ 
حيث طلب الالعب مبلغا معينا اال ان 
رد االدارة كان بعدم قدرتها على توفير 
هذا املبلغ. وينتظر الالعب علي حصني 
ادارة  مع  املفاوضات  عنه  ستسفر  ما 
القرار  تلقيه  رمبا في حال  او  الشرطة٬ 
النهائي ادارة القوة اجلوية بشأن املبلغ 

جناح  عدم  حال  وفي  عليه٬  املتفق 
والقوة  الشرطة  ادارة  مع  املفاوضات 
اجلوية فإن حصني قد وضع في تفكيره 

اهمية اللعب للزوراء في املوسم 
املقبل٬ خصوصا وان الالعب 

بتمثيل  الرغبة  لديه 
وان  السيما  النوارس 
آسيوية  مشاركة  لديه 
ان  املؤمل  ومن  مهمة. 
علي  الالعب  يحسم 
النهائي  قراره  حصني 
خالل الساعات املقبلة 
الوجهة  لتحديد 

والفريق  له  القادمة 
سيتعاقد  الذي 

معه.

ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€aÎ@ıaâÎå€a@…fl@ÈmbôÎb–fl@är»m@lbjçc@ÍàÁÎ@NN@?ñy@—�®@Û»éÌ@Úüäí€a
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املدربني،  أسماء  الفيفا،  نشر 
التي جاءت في القائمة األخيرة 
على  األفضل،  بجائزة  للفوز 

النحو التالي:
أليجري  ماسيمليانو  اإليطالي   -

املدير الفني ليوفنتوس.
- الروسي تشيرتشوف ستانيسالف 

املدير الفني للمنتخب الروسي.

املدير  داليتش  زالتكو  الكرواتي   -
الفني للمنتخب الكرواتي.

املدير  ديشامب  ديديه  الفرنسي   -
الفني للمنتخب الفرنسي.

املدير  جوارديوال  بيب  اإلسباني   -
الفني لفريق مانشستر سيتي.

- األملاني يورجن كلوب املدير الفني 
لفريق ليفربول.

املدير  مارتينيز  روبرتو  اإلسباني   -

الفني ملنتخب بلجيكا.
- اإلجنليزي جاريث ساوثجيت املدير 

الفني ملنتخب إجنلترا.
- اإلسباني إرنستو فالفيردي املدير 

الفني لفريق برشلونة.
املدير  زيدان  الدين  زين  الفرنسي   -

الفني السابق لفريق ريال مدريد.
سيميوني  دييجو  األرجنتيني   -
املدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد.

2018@ø@›öœ˛a@Òåˆb¶@¥zëäΩa@¥iâÜΩa@Â«@âbné€a@Úyaãg



من  األمريكية  إنترست»  «ناشيونال  مجلة  حذرت 
فاشلة،  دولة  إلى  وحتولها  مصر،  انهيار  خطورة 
الوضع  وهشاشة  احلكم،  بـ«رداءة  وصفته  ما  بسبب 

االقتصادي».
وقالت اجمللة األمريكية في تقرير لها: إن مصر أصبحت 
ا مما كانت عليه  اليوم أقل قدرة بوصفها العبًا إقليميًّ
الداخلي  التآكل  من  سنوات  إلى  نظرًا  عقود؛  قبل 
للدولة املصرية، مشيرة إلى أن حال اجليش املصري اآلن 
ما هو إال انعكاس رديء للقوة التي كانت لدى مصر في 

عام ١٩٧٣.
عبد  مصر،  في  االنقالب  سلطة  رئيس  اجتاه  وحول 
الفتاح السيسي، إلى التقارب مع روسيا على حساب 
العالقات املصرية األمريكية؛ بسبب التوترات الثنائية 
القاهرة وواشنطن،  التي شهدتها األعوام األخيرة بني 
املؤسسة  تتحول  أن  األمريكية  الصحيفة  استبعدت 
الوالء  إلى  للغرب  الوالء  من  املصرية  العسكرية 

لروسيا.
السهل  من  «ليس  أنه  إلى  األمريكية  اجمللة  وأشارت 
حتويل أنظمة التشغيل العسكرية بجرة قلم خاصة 

التجهيزات  على  مصر  اعتماد  من  عقود  بعد 
في  اجملاالت،  جميع  في  األمريكية  والتدريبات 
أن  مؤكدة  الدفاعية»،  الصواريخ  شبكة  عدا  ما 
موسكو ال ميكنها أن متنح القاهرة املميزات التي 

حتصل عليها من خالل عالقاتها بواشنطن.
التي  ذاتها  باألهمية  تعد  لم  «مصر  أن  وأكدت 
ا  عسكريًّ ا  حليفً بصفتها  مرة  ذات  عليها  كانت 
واشنطن  «تزلف  أن  موضحة  املتحدة»،  للواليات 
بالرغم  استرضائه،  إلى  والسعي  السيسي،  إلى 

من سياساته الضالة خشية أن يتحول إلى موسكو، 
لن يوقف انهيار مصر».

جائزة  مصر  تعد  «لم  قائلة:  األمريكية  اجمللة  وأردفت 
أن  روسيا  أو  املتحدة  للواليات  ميكن  استراتيجية 
من  املعاجلة  إلى  يحتاج  حتديًا  باتت  وإمنا  تكسبها 
خالل الدبلوماسية احلذرة، ورمبا عند الضرورة من خالل 

دبلوماسية اإلكراه». وهذا نص التقرير :
بينما يتركز جل االهتمام بشأن التنافس بني الواليات 
املتحدة وروسيا في الشرق األوسط على سوريا وإيران، 
يحاول  لبث  ما  بوتني  فالدميير  الروسي  الرئيس  أن  إال 
بهدوء الولوج إلى مصر. فعلى سبيل املثال تعرض أنا 
تبدو  خطيرة  صورة  لها  أخير  مقال  في  بورشفسكايا 
فيها الواليات املتحدة على وشك فقدان مصر لصالح 
وسمعناه  قبل،  من  الكالم  هذا  سمعنا  روسيا.ولقد 
شروط  أي  إحلاق  يعارضون  الذين  أولئك  من  بالذات 
املتحدة  الواليات  تقدمها  التي  العسكرية  باملساعدة 
عبد  فالرئيس  احلذر،  «عليكم  هؤالء:  يقول  مصر.  إلى 
الفتاح السيسي لم يعد يعتقد أن بإمكانه االعتماد 
التي  الثنائية  التوترات  بسبب  املتحدة  الواليات  على 
شهدتها األعوام األخيرة». ثم حتذر هذه النظرية من أن 
الذي من شأنه  األمر  روسيا،  تتجه نحو  بدأت  القاهرة 
في نهاية املطاف أن يحرم الواليات املتحدة من حليف 

مهم في املنطقة.
وأصل احلقيقة في هذه الفرضية أن السيسي يسعى 

ربت  جُ التي  الباردة  احلرب  لعبة  إحياء  إلى  يبدو  ما  في 
الواليات  إشغال  في  جناعتها  وأثبتت  املاضي،  في 
ذلك،  إلى  إضافة  البعض.  ببعضهما  وروسيا  املتحدة 
الروسي  بالرئيس  كبيرة  درجة  إلى  معجب  أنه  يبدو 
وكالهما  األصل ضابط مخابرات،  في  بوتني، فكالهما 
ما  في  يجعلنا نشك  ما  لدينا  ولكن  طاغية مستبد. 
إذا كانت املؤسسة العسكرية املصرية على استعداد 
كما  لروسيا،  الوالء  إلى  للغرب  الوالء  من  تتحول  ألن 
نشك في ما إذا كانت مصر ما تزال بأهميتها نفسها 
عسكريًّا  ا  حليفً بوصفها  مرة  ذات  عليها  كانت  التي 

للواليات املتحدة.
التعاون  عالقات  في  املتسارع  اإليقاع  نرى  ألن  نحتاج 
ضمن  األخيرة  السنوات  خالل  وروسيا  مصر  بني  ما 
سياق أوسع بكثير من مجرد املثلث األمريكي املصري 
الروسي. فمصر ال تسعى إلى استبدال الواليات املتحدة 
بقدر ما ترغب في كسب الدعم الروسي وإضافته إلى 
ما حتصل عليه من دعم أمريكي. ثم، لقد سعت مصر 
ما بعد الثورة إلى التحول نحو سياسة خارجية أكثر 
بكفالئها  اللعب  من  خاللها  من  تتمكن  استقالالً 
املثال،  سبيل  فعلى  اآلخر.  بالبعض  بعضهما  وضرب 
كثيرًا ما يحدث ذلك ما بني مصر وكفالئها السعوديني 

واإلماراتيني. كما كانت تلك هي اخلطة األصلية جلمال 
مع  مكشوف  بشكل  يتحالف  أن  قبل  الناصر  عبد 
االحتاد السوفيتي ما بعد حرب السويس في عام ١٩٥٦. 

على  متواكلة  تكون  أن  في  ترغب مصر  ال  آخر،  مبعنى 
روسيا أكثر مما هي متواكلة على الواليات املتحدة. أضف 
االرتباطات  توسيع  إلى  سعى  السيسي  أن  ذلك  إلى 
ا كما فعل  أملانيا وفرنسا متامً والتجارية مع  الدفاعية 
مع روسيا.وفي خضم طفرة الزيارات واإلعالنات الثنائية 
تقدير  في  املبالغة  في  املرء  يقع  أن  السهولة  من  فإن 
املثال  سبيل  على  خذ  ملصر.  روسيا  تقدمه  ما  حجم 
قروض روسيا ملصر، والتي يتوجب على مصر سدادها، 
الواليات  تقدمها  التي  املنح  عن  بديالً  ليست  فهذه 
املتحدة مساعدة ملصر، كما أن روسيا ليست في املقام 
دخول  تسهيل  حيث  من  املتحدة  كالواليات  نفسه 
املالية  املؤسسات  وإلى  األوربية،  العواصم  إلى  مصر 
القطاع  في  االستثمار  هو  مصر  حتتاجه  ما  الدولية. 
ا، وليس  اخلاص، وحتتاج من ذلك إلى الكثير والكثير جدً
أنه  ذلك  إلى  أضف  يقدمه.  أن  بوتني  بإمكان  مما  هذا 
ليس من السهل حتويل أنظمة التشغيل العسكرية 
على  مصر  اعتماد  من  عقود  بعد  وخاصة  قلم،  بجرة 
التجهيزات والتدريبات األمريكية في جميع اجملاالت في 

ما عدا شبكة الصواريخ الدفاعية.
شروط  بال  للسيسي  ا  داعمً يكن  لم  بوتني  أن  كما 
الوقت نفسه لم يرحب  الناس، وفي  كما يزعم بعض 

زال  ما  ومقترحاته.  بوتني  استهالالت  بكل  السيسي 
اجلوية  الرحالت  جميع  استئناف  عن  ا  محجمً بوتني 
التجارية إلى مصر، والتي توقفت منذ التفجير اإلرهابي 

الكارثي في ٢٠١٥، والذي حطم الطائرة الروسية بعيد 
بوتني  أن  صحيح  الشيخ.  شرم  مطار  من  إقالعها 
بالتوجه  اجلوية  للرحالت  السماح  على  مؤخرًا  وافق 
إلى  باستئنافها  بعد  يسمح  لم  ولكنه  القاهرة،  إلى 
والتي  األحمر،  البحر  ساحل  على  املطلة  املطارات 
كانوا  الذين  الروس  للسياح  الرئيسي  املهوى  كانت 
يترددون على مصر بأعداد كبيرة. وأما السيسي فما زال 

ا بدوره عن االستجابة لطلب روسي بالسماح  محجمً
للروس باستخدام املطارات العسكرية املصرية، رمبا ألن 
من شأن ذلك أن يضر بعالقاته مع املؤسسة العسكرية 

في الواليات املتحدة.
الواليات  العالقة العسكرية بني  انهارت  لو  ولكن ماذا 
وسعى  األسباب،  من  سبب  ألي  ومصر  املتحدة 
التحالف  خالل  من  ذلك  تعويض  إلى  السيسي 
املكشوف مع روسيا؟ سيبدو ذلك على السطح كما 
لو كان انسحابًا آخر للواليات املتحدة من موقعها الذي 
ا تهيمن فيه على املنطقة. أما من الناحية  كانت يومً
العملية، فإن تأثير ذلك في املصالح األمريكية سيكون 

ا في املاضي. أقل بكثير مما كان متوقعً
نظرًا إلى سنوات من التأكل الداخلي للدولة املصرية، 
مما  ا  إقليميًّ العبًا  بوصفها  قدرة  أقل  اليوم  مصر  فإن 
كانت عليه قبل عقود، وما جيشها اليوم إال انعكاس 
ا في  رديء للقوة التي كانت لديها ثم تبرأت منها متامً
عام ١٩٧٣. فعلى سبيل املثال، يتمتع اجليشان األردني 
القوة  إظهار  على  بكثير  أكبر  بقدرة  اليوم  واإلماراتي 
من  قابلية  أكثر  وهما  املنطقة،  داخل  النفوذ  وبسط 

املصريني للعمل بانسجام مع القوات األمريكية.
بالنسبة  أهمية  أكثر  هي  والتي  ليبيا،  وباستثناء 
لألوربيني منها للمصالح األمريكية، لم تبد مصر رغبة 
في نشر قواتها خارج حدودها. لقد انتقلت القوة إلى 
اخلليج نظرًا إلى األهمية املتزايدة للنفوذ االقتصادي، 
وفي الوقت ذاته تفوقت البلدان العربية األخرى وبلدان 
التنمية  أفريقيا على مصر في مجاالت مثل  شمال 
إدارة ترامب تعتقد أن مصر  البشرية. وبينما يبدو أن 
تشكل حجر الزاوية في عملية السالم اإلسرائيلية 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  ال  أنه  إال  الفلسطينية، 
الفلسطينية  السلطة  رئيس  وال  نتنياهو،  بنجامني 
كل  رسمه  ما  جتاوز  منهما  يتوقع  عباس  محمود 
منهما لنفسه من خطوط حمراء نزوالً عند طلب من 

السيسي.
على  املصرية  اإلسرائيلية  السالم  معاهدة  تقف 
على  الدافئة  الثنائية  العالقات  أن  كما  صلبة،  أرض 
املستوى الرسمي، الباردة على املستوى الشعبي، لم 
على  وال  املتحدة  الواليات  تشجيع  على  تعتمد  تعد 
السماح  في  ستستمر  مصر  أن  واألغلب  تدخالتها. 
السويس  قناة  خالل  من  بالعبور  األمريكية  للسفن 
البحرية  تدفعها  التي  السخية  املبالغ  مقابل 
التحليق  حقوق  بحظر  مصر  تبادر  قد  األمريكية. 
والهبوط للطائرات العسكرية األمريكية، ولكن هذه 
املصلحة نفسها غدت أقل قيمة مما كانت عليه ذات 

يوم بفضل استمرار الواليات املتحدة في تعزيز موقعها 
في قطر. كما أن السلوك العربي اآلخذ في التساهل 
اآلخر  هو  يفتح  قد  عليها  واالنفتاح  إسرائيل  جتاه 
ا جديدة للطائرات املدنية والعسكرية على حد  خطوطً
سواء. وأخيرًا، يصعب تقدير القيمة احلقيقية لتعاون 
مصر مع واشنطن في مجال مكافحة اإلرهاب، ولكن 
تساهم  املصرية  السياسات  أن  هو  يقينًا  نعلمه  ما 
ونعلم  اإلرهاب،  مشكلة  مفاقمة  في  بآخر  أو  بشكل 

في  االستمرار  في  تكمن  القاهرة  مصلحة  أن  كذلك 
مستوى  عن  النظر  بغض  اإلرهاب،  مكافحة  عمليات 

العالقات بني مصر والواليات املتحدة األمريكية.

املتحدة ال يتمثل في  للواليات  بالنسبة  مكمن اخلطر 
تنزلق  أن  احتمال  في  وإمنا  مصر،  خسارتها  احتمال 
لتغرق في مصير  مليون نسمة  املائة  ذات  الدولة  هذه 
رداءة  بسبب  فاشلة  دولة  حتى  لتصبح  أو  غامض، 
وهشاشة  السكان،  تعداد  في  السريع  والنمو  احلكم 
سيكون  ذلك  أن  في  شك  من  ما  االقتصادي.  الوضع 
ا، وذلك أن مصر القوية من شأنها أن  ا حقًّ مآالً مؤسفً
ا لالستقرار في الشرق األوسط. إال  تكون مصدرًا مهمً
أن التنافس مع موسكو على والء مصر لن يوقف انهيار 
البلد. ثم، ال بد من التحذير من أنها من خالل التزلف 
من  بالرغم  استرضائه،  إلى  والسعي  السيسي  إلى 
فإن  روسيا،  إلى  يتحول  أن  الضالة؛ خشية  سياساته 
هذه  مثل  حتقق  احتمال  من  تزيد  إمنا  املتحدة  الواليات 

املآالت السوداوية.
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ترامب ينذر روحاني بعواقب «شهدتها قلّة في التاريخ»
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ــي بني  ــتباك» كالم ــدم «اش احت
ــذر  ح إذ  ــران،  وطه ــنطن  واش
ــس األميركي دونالد ترامب  الرئي
ــن روحاني  ــره اإليراني حس نظي
من أن لـ «تهديداته» عواقب «لم 
يختبرها سوى قلّة عبر التاريخ»، 
ــة  ــر اخلارجي ــف وزي ــا وص بعدم
ــك بومبيو حكام  ــي ماي األميرك
ــبه  ــكل «أش إيران بأنهم في ش
ــروات طائلة  ــون ث ــا» ويجن مبافي
ــعبهم  ــاب معاناة ش على حس
ــت طهران  اتهم ــل،  املقاب ــي  .ف
واشنطن بالتدخل في شؤونها 
ــا»،  «تدميره ــى  إل ــعي  وبالس

«كل  ــى  عل ــب  التغلّ ــدة  متعه
املؤامرات» التي حتيكها، وملوّحة 
بـ «ردّ خالد على أي حترك أميركي 
ــران  اي دت  ــدّ وج ــي».  ــر عقالن غي
تهديدها مبنع صادرات النفط من 
ن من تصدير  املنطقة، إن لم تتمكّ
ر ترامب  نفطها.وكان روحاني حذّ
ــى «عبثه  ــيندم» عل ــن أنه «س م
ــراً أن نزاعاً  ــد»، معتب ــل األس بذي
ــنطن وطهران  عسكرياً بني واش
ــق  ــيكون «أمّ كل احلروب».وعلّ س
ــس األميركي، وكتب بأحرف  الرئي
ــر»، مخاطباً  ــى «تويت ــرة عل كبي
د الواليات  ــاك أن تهدّ روحاني: «إي
ــتواجه  وإال س ــدداً  ــدة مج املتح
ــوى قلّة  ــم تختبرها س عواقب ل
ــد دولة تقبل  ــر التاريخ. لم نَعُ عب

العنف  ــن  اخملتلّة ع ــك  تصريحات
واملوت. كن حذراً».

ــم البيت  ــت الناطقة باس ل وحمّ

ــران  إي ــاندرز  س ــارة  س ــض  األبي
ــؤولية «حتريض» ترامب على  مس

ــه، وقالت  ــدد في تصريحات التش
ــأن ما  ــداً في ش ــح ج ــه «واض إن
ــا جون  ــمح بحدوثه». أم ــن يس ل

ــار األمن القومي  بولتون، مستش
األميركي، فقال إن ترامب أبلغه أن 
«إيران ستدفع ثمناً لم تدفع مثله 
سوى قلّة من الدول، إذا فعلت أي 
شيء سلبي». في املقابل، وصف 
ــم اخلارجية اإليرانية  الناطق باس
ــمي كالم بومبيو بأنه  بهرام قاس
ــوى  ــس س ــخافة ولي ــاق وس «نف
ــاه  إي ــراً  معتب ــة»،  دعائي ــة  حمل
ــركا في  ــل أمي ــى تدخ ــالً عل «دلي
ــؤوننا». واستدرك أن «الشعب  ش
املؤامرات  ــيتجاوز كل  اإليراني س
ــخر رئيس  ــاك ضده».وس التي حتُ
ــي صادق الريجاني  القضاء اإليران
ــة»  ــن «التصريحات املتغطرس م
ــذراً من «ردّ خالد في  لترامب، مح
ــرّك أميركي  ــى أي حت ــخ عل التاري
ــا قائد منظمة  ــر عقالني». أم غي

ــرال  ــيج) اجلن ــة» (الباس «التعبئ
ــرأى أن  ــني غيب برور ف غالم حس
ــب في  ــدة «ال ترغ ــات املتح الوالي

ــران»،  ــن تدمير إي ــلّ م ــو أق ــا ه م
ــس األميركي  ــتدركاً أن الرئي مس

ها بشيء». «ال ميكنه أن ميسّ
ــاس عراقجي،  ــه عب ــى ذلك نبّ إل
ــة اإليراني،  ــاعد وزير اخلارجي مس
ــاً أن تقف  ــه «ليس طبيعي إلى أن
ــران) مكتوفة األيدي وتتفرّج  (طه
ــاً، إن  ــن نفط ــر آخري ــى تصدي عل
ــك». وزاد: «إذا لم  ــتطع ذل لم تس
ن  ــن التصدير، لن يتمكّ ن م نتمكّ
ــتدرك أن  ــرون من ذلك». واس اآلخ
ــت  ــالده «كثيرة، وليس ــارات ب خي
ــز». وأعلن  ــورة مبضيق هرم محص
ــى ٦  ــي حت ــاد األورب ــدى االحت أن ل
ــدمي  ــل لتق ــطس) املقب آب (أغس
«اقتراحات عملية» إلنقاذ االتفاق 
ــران والدول  ــني اي ــووي املُبرم ب الن
ــاً أن ذلك  ــت عام ٢٠١٥، علم الس

اليوم يتزامن مع بدء تطبيق اجلزء 
ــة  ــات األميركي ــن العقوب األول م

اجلديدة على طهران.

رد الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 
في وقت مبكر اول من امس االثنني 
اإليراني،  ــره  نظي على تصريحات 
ــتواجه  ــن أن طهران س محذرا م
ــال هددت  ــات وخيمة» ح «تداعي
ــب ترامب  ــات املتحدة. وكت الوالي
على تويتر عن مخاطر ستتعرض 
ــالمية حال  ــا اجلمهورية اإلس له
ــدات عدائية ضد  ــدر منها تهدي ب
ــال روحاني  ــالده، وذلك بعد أن ق ب
ــد إن «األمريكيني يجب  ــوم األح ي
ــالم مع  ــوا جيدا أن الس أن يفهم
ــي، وأن  ــالم احلقيق ــران هو الس إي
ــي أم املعارك». ــع إيران ه احلرب م

ــرعان ما رد ترامب محذرا: «ال  وس
ــدة أبدا مرة  ــدد الواليات املتح ته
ــن عواقب  ــتعاني م ــرى وإال س أخ
ــر  ــة عب ــوى قل ــا س ــم يختبره ل
ــاعات،  ــون س ــي غض التاريخ.»وف

ــة  اإليراني ــاء  األنب ــة  وكال ــددت  ن
واصفة  ترامب  بتغريدة  الرسمية 
ــى  ــي» عل ــرد االنفعال ــا «بال إياه
ــت (إيرنا)  ــات روحاني.قال تصريح
ــب مجرد  ــدة ترام ــني إن تغري االثن
أدلى  محاكاة ونسخ لتصريحات 
بها وزير اخلارجية اإليراني محمد 
ــي والتي  ــي املاض ــواد ظريف ف ج

ــرب من «تهديد  حذر فيها الغ
ــب  ترام ــحب  إيراني.»انس أي 
ــذا العام  ــابق ه ــت س ــي وق ف
ــووي اإليراني  ــاق الن ــن االتف م
ــدف ملنع طهران  ــذي كان يه ال
ــووي، وأمر  ــالح ن من تطوير س
ــة  ــات األمريكي ــادة العقوب بزي
ــذر روحاني  ــى إيران. كما ح عل
ــرورة التوقف  األحد ترامب بض

عن «اللعب بذيل األسد» وتهديد 
ــتندمون». ــران، وأضاف «وإال س اي

كان ترامب قال إن القادة اإليرانيني 
ــوا دعونا  ــيتصلون بي ليقول «س
نبرم اتفاقا»، لكن طهران رفضت 
ــي ترامب  ــم روحان احملادثات.وهاج
ــبب تهديده  ــابق بس في وقت س
ــات، فضال  ــرض العقوب ــادة ف بإع
عن قراره نقل السفارة األمريكية 
ــفر إلى  ــدس، وحظر الس إلى الق

ــات املتحدة من بعض الدول  الوالي
ذات الغالبية املسلمة.

حملت الناطقة باسم البيت 
األبيض سارة ساندرز إيران 
مسؤولية تحريض ترامب 
على التشدد َّـ تصريحاته

مصر ستستمر َّـ السماح 
للسفن األمريكية بالعبور من 
خالل قناة السويس مقابل 
اِّـبالغ السخية التي تدفعها 
البحرية األمريكي

الرئيس االيراني 
ر دونالد  روحاني حذّ
ترامب من أنه 
سيندم على عبثه 
بذيل األسد

ألن مصر لم تعد مهمة .. موسكو تتقارب مع القاهرة وواشنطن تبعد
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نتنياهوبوتنيالسيسي



ــكان أثري  ــل محمد) م (ت
ــداد اجلديدة،  ــي بغ يقع ف
ــه  ل ــي  اخلارج ــياج  الس
عبارة عن مكب للنفايات، 
ــك وجود  ــن ذل ــى م واألده
ــوائية في  ــاكن عش مس
ــاؤها بدون  ــه مت انش داخل
ــية تسرح  ضوابط واملاش
ومترح فيه، فهل يصح هذا 
وعدم  ــد  املتعم ــال  اإلهم
ــة لصرح أثري؟! أين  الرقاب

أنتم من ذلك يا مسؤولي 
السياحة واآلثار؟!

راميار فارس

سار الطفل بخطواته املتثاقلة وهو 
ــدة البرد والصفرة تعلو  يرتعد من ش
وجهه النحيل من شدة املرض وسط 
ــي احالها خالف  ــاض مدينته الت انق
ــاب الى ركام.  ــب بني وحوش الغ نش
كان يجول بنظراته رغم البرد والرياح 
ــاقط  ــة واملطر الذي بدأ بالتس القوي
منذ حني، باحثاً عن شيء يؤكل بعد 
ــب اجلوع أظافره في جسده  ان انش
ــه ثقيلة  ــت خطوات ــف. كان الضعي
ــة، كل خطوة  ــرة وغير منتظم متعث
ــا  ــرة واحيان ــا عث ــا تعقبه يخطوه
ــاهد  ــيره ش ــقطة مؤملة. اثناء س س
ــيخاً  كهالً جالساً على  من بعيد ش

ــة مططأ الرأس يضع على  ارض عاري
ــود اللون،  ــف بالي اس كتفيه معط
عندما اقترب منه تنبه الى ان الرجل 
ــات  وعالم ــة  بصعوب ــس  يتنف كان 
ــمات وجهه  ــاء بادية على قس االعي

املتعب، ابتدره قائال :
- هل انت مريض يا عماه ؟ 

ــة ونظر  ــه بصعوب ــيخ رأس رفع الش
الى مصدر الصوت وقال بعد ان تنهد 

طويالً:
- وانت ما الذي جاء بك الى هنا؟ 

ــا لم اكل  ــا ابحث عن طعام فأن - ان
شيء منذ ايام . 

- اال تخاف اخلروج ليالً؟
- وممن أخاف؟

- من احلرب من الرصاص من القنابل 

من الناس من كل شيء.
اجاب بحماسة طفولية:

ــي يا عماه انا ال اخاف، يوميا  - صدقن
اخرج في مثل هذا الوقت. 

- اال تشعر بالبرد ؟ 
ــي ممزقة  ــراً، فكما ترى، مالبس - كثي
وال املك ما أقي به جسدي لسعات 

البرد القارس. 
ــو  ــة نح ــه الطويل ــل ذراع ــد الرج م

الطفال ودعاه قائالً: 
ــك على صدري كي  - تعال وضع رأس

أضمك . 
ــتغراب واضح وتردد  نظر الطفل باس

قليالً قبل ان يبتسم الرجل ليقول:
- ال تخف يا صغيري.. ال تخف.  

عندما صار في حضن الشيخ، شعر 

الطفل بدفق احلرارة وهي تسري الى 
جسده، قال بلهفة:

- صدرك دافئ يا عماه. 
ــدفء والراحة اعدك  ــعر بال - ستش

بذلك. 
- ما اسمك يا عماه؟ 

ــمي، الن جميع  ــألني عن اس - ال تس
ــا  ــا م ــه، فأن ــاءمون من ــر يتش البش
ــى اخرج منه مخلفاً  دخلت بيتاً حت
ــل.  والعوي ــواد  والس ــراب  اخل ــي  ورائ
ــبب  ــيرون إلي وكأني س ــع يش اجلمي

مصائبهم. 
ــه: تعبت  ــق وواصل كالم تنهد بعم
ــت حروبهم  ــر، ملل ــوالء البش من ه
ونزاعاتهم التي ال تهدأ، منذ ان خلقوا 
ــار الرذيلة ما  ــم يخوضون في بح وه

بني حروب ونزاعات وقتال وسفك دماء 
ــرات، تراهم  ــنت وحبك مؤام ــارة ف واث
ــزاورون ويتناصحون في  يتحابون ويت
ــهم  ــي بواطن نفوس ــا ف ــن، ام العل
ــرون احلقد  ــة فهم اعداء يضم النتئ
ــد فيما بينهم. ال  والكراهية واحلس
ادري ما جدوى خلقهم اذا كانوا على 

هذه الشاكلة. 
ــه  ــالً، كان يلتقط انفاس صمت قلي

بصعوبة.        
سأله الطفل بصوت ضعيف يكاد ال 

يسمع وسط عويل الرياح:
ــاه وتعيش  ــاذا ال تهجرهم يا عم - مل

بعيداً . 
ــفاق  نظر الى الطفل نظرة حنو واش

وراح ميسد على شعره بحنان:   

ــت بعيداً  ــم ورحل ــى وان تركته - حت
فهم لن يتركوني وشأني. 

ــع  تتقط ــل  الطف ــاس  أنف ــدأت  ب
والبرودة القاتلة تتسلل الى جسده 
ــي نهاية  ــول ف ــى حت ــف حت الضعي
ــن اجلليد، كان  ــى كتلة م ــاف ال املط
اخر ما سمعه الكهل قبل أن تخمد 
ــع يا عماه.  ــه نهائياً: انا جائ انفاس
ــيخ من مكانه بصعوبة،  نهض الش
ــى االرض  ــد عل ــدد اجلس ــد ان م بع
ــي،  ــه البال ــه مبعطف ــام بتغطيت وق
ــك بيده  وقبل ان يهم بالرحيل أمس
الباردة كالثلج ونظر الى ذلك الوجه 
املالئكي، قائالً له بصوت حزين: هذا 
ــم يحكمه  ــدي في عال ــا ول قدرك ي

البشر.

* البطاقة الشخصية ؟ 
ـ  منى طالب حسن الصراف، 
ــداد ومتزوجة وام  ــد بغ موالي
البنة وولد، مهنتي مهندسة 

مدني وهوايتي الكتابة.
* متى بدأ مشوارك مع الشعر 

او الكتابة؟
ــت  كتب ــة  احلقيق ــي  ف ـ 
ــة  مبرحل ــا  وان ــري  خواط اول 
ــم اكن اعرف  ــطة اذ ل املتوس
ــك اخلواطر والى  ــا جنس تل م
ــن االدب تنتمي،  ــف م اي صن
وكان درس االنشاء او التعبير 
هو من فتح لي االفق للكتابة 

والتعبير.
* من شاعرك املفضل؟

ــود  ــلوب محم ــت اس ـ احبب
ــعر  ــي كتابته للش درويش ف
ــاكر  ش ــدر  ب ــك  وكذل ــر  احل
ــذا  ــع ه ــي م ــياب ولكن الس
تاب  ــدأت بالكُ كله كنت قد ب
ــي  ــرب ف ــل الع ــب قب االجان
الشعر والروايات وكتب اخرى 

متنوعة بالثقافات. 
ــي االثنني اي  ــاذا وجدت ف * وم
بني الكتاب االجانب والكتاب 

العرب؟
ــة من عمري  ــرات طويل ـ  لفت
ــاب االجانب  ــرأ للكت ــا اق وان
ــف كتاباتهم من االدب  مبختل
ــاد  واالقتص ــفة  الفلس ــى  ال
ــن  ــوع م ــرت ان ان ــني فك وح
ــي  بقراءات ــدأت  ب ــي  اطالعات
ــاب العرب، اذ كان الفرق  للكت

ــني االول اي  ــني االثن ــرا ب كبي
ــرك  يح كان  ــي  االجنب االدب 
ــرك فيّ  ــاعري العليا ويت مش
ــرؤى واخليال  ــر بالفكر وال االث
ــعوب  ــك نبض الش ــل ل وينق
ــف للحقائق وبها  ــدون تزيي ب
عمق فلسفي وثقافي والدليل  
ــرب  الغ ــكار  اف ان  ــظ  نالح
وفالسفتهم وكتابهم امثال/  
ــارتر،  ــان بول س ــيه، ج نيتش
ــكي،  دستيوفس ــس،  مارك
تولستوي،  غوركي،  مكسيم 
ــواي،  همنغ ــبير،  شكس
ــان جاك  ــال ماركيز، ج غابري
روسو، فولتير وغيرهم الكثير  
ان  ــتطاعوا  اس ــوالء  ه كل 
ــم التغيير  ــوا بكتاباته يترك
ــارع. فهوالء  ــي الش ــر ف واالث
اصحاب فلسفة استطاعت 
ــا  ام ــم  مجتمعاته ــر  تغيي

ــم يتركوا  ــاب العرب فل الكت
هذا االثر والسبب عدم وجود 
فلسفة حديثة جتاري التقدم 
ــاة  ــاط احلي ــي امن ــر  ف والتغي
احلديث  ــري  البش ــلوك  والس
ــددات  مبح ــدون  مقي ــم  النه
ــراوي  الصح ــر  والفك ــن  الدي
ــا  ادب االدب  اي  ــر  يعتب ــذا  وه
ــا لالدب االجنبي مبعنى  ممارس
ــد فكرة في  ــد وليس ولي مقل
ــخ العرب  ــو نعود لتأري حني ل
ــمى ظلما  ــا يس ــدمي او مب الق
ــة  ــه هوي ــده ل ــة جن باجلاهلي
خاصة تعرف باالدب العربي او 
ــفاهي  وهنا اقصد  االدب الش
ــعر فقط وليد الصحراء  الش
ــد لدينا هوية  ــا االن ال توج ام
حقيقية تترك االثر في العالم 

او النفس البشرية. 
ــك وراثة ام  ــعر لدي * هل الش

ماذا؟
ـ  ال اعتقد ان الفنون او االدب 
ــة بالوراثة فهو ليس  له عالق
ــكري ينتقل من  مرضا كالس
ــو كان كذلك  ــل الى آخر ل جي
ــاد املتنبي  ــد احف الصبح اح

يسمى االن باملتأله.  
* وجدت في قصائدك معاناة 
ــك  ــتي تل ــل عش ــة ه واضح

املعاناة؟
ــي بلدي  ــاة ف ــت املعان ـ تنوع
ــرى  ــود باخ ــاة لتع ــني معان ب
حتى الفرح يصاحبه دموعنا 
ــاف عليه اي الفرح بعده  ونخ
ــرآة هذا  ــا م ــا.. ان ــا قريب حزن
ــوره فقط  ــل ص انق ــع  اجملتم

وبتنوعها.
ــة القصيدة  ــا اجواء كتاب * م

لديك؟
- احيانا تكون بدافع الضغط 
واحيانا اخرى بلحظات سالم 

ــا  وم ــي  تكتبن ــدة  القصي ـ 
كتبتها يوما. 

* مواقع التواصل االجتماعي 
ــاعرة  ــاعدت املرأة الش هل س
ــور ام  ــي الظه ــة ف او الكاتب

احدثت لديها الفوضى؟
ــت اجلميع  ــد  خدم ـ بالتأكي
ــف  ومبختل ــتثناء  اس ــدون  ب
ــاءات  ــات او الكف االختصاص
ــن هذه  ــى، وم ــا حت او بدونه
ــنجد  س ــد  اكي ــى  الفوض
ــكاظ  ع ــوق  فس ــني،  املبدع
ــع التواصل  ــة مواق كان مبثاب
االجتماعي فخرج منه اشهر 
ــعراء العرب فلواله ماكان  ش
ــم  ــا عرفناه ــود وم ــم وج له

يوما.
او  ــاب  الكت ــن  م ــر  الكثي  *
ــم  منه ــمع  نس ــعراء  الش
ــن  ــث ع ابح ــا ال  (ان ــة  مقول
ــف  ــعى خل ــهرة وال اس الش

وسائل االعالم)!
ــرية من اهم  ـ الطبيعة البش
ــن التميز  ــا البحث ع مميزاته
ــن والتي  ــر باالخري ــرك االث وت
ــعر باهميته في  ــه يش جتعل
ــه  ــن دون تهميش ــع م اجملتم
ــر  غي ــة  املقول ــك  تل ــك  لذل

حقيقية.
ــظ احلقوق  ــف يتم  حف * كي

االدبية للكاتب؟
ــظ حقوقي بهذا  ــني حتف ـ  ح

البلد كإنسان. 
* اين تتوقف ذكرياتك وأثرها؟

ــادام لي عقل  ــن تتوقف م ـ  ل
ــو باق  ــا فه ــا اثره ــر ام يفك
ــزات  فعالة  مادامت لي منج
ــر باآلخرين بني  ــدث التغيي حت
قصيدة وقصة ورواية او مقال 

او ومضات  او مقوالت. 
ــن قولها  ــة اخيرة تودي * كلم

للقراء؟
ــي ان اتقدم  ــي البدء البد ل ـ ف
لصحيفة  ــل  اجلزي ــكر  بالش
ــدة” على اجراء  ”البينة اجلدي
هذا احلوار والتعريف باملبدعني 
ــف ال  ــرّة، كي الث ــم  واجنازاته
ــدة اصبح االن  ــة اجلدي والبين
ــة  االبتدائي ــذ  تالمي ــى  حت
ــا  مل ــا،  يقرأونه ــطة  واملتوس
حتويه صفحاتها من مواضيع 
ــس حياة  ــة مت ــة وحيوي مهم
ــة، وامتنى ان  ــن اليومي املواط
ــت بعضا من  ــون قد حقق اك

املتعة للقراء االعزاء.
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قصة قصرية

ــات  ــف الظروف واملالبس ــي مختل ــة حتاك الرواي
ــدارس الفنية فيما  ــث تداخلت امل املوجودة حي
بني الرومانسية والطبيعية والواقعية، والروائي 
ــل مقيما على ضفاف  ــى البد له ان يظ كي يبق
ــه متفاعال  ــه ويعطي ــذ من ــة يأخ ــر الواقعي نه
ــتمر  ــوار جدلي مس ــاة في ح ــع جزيئات احلي م
ــة ومفرداتها على جميع  يرتبط بدقائق اللحظ
ــي كل العصور  ــون، ف ــتويات واالداب والفن املس
ــادال جملريات  ــا مع ــاراتها واجتاهاته ــدد مس تتح
االمور في احلياة املعاشة، فاالديب والفنان يريان 
ــاة دائمة العطاء ملن لديه بصيرة التطلع   ان احلي
ــاك ضرورة  ــتقبل، لذلك اصبحت هن نحو املس
ــان  ــن واالدب بحياة االنس ــة ربط الف ــي عملي ف
ــة اجليدة هي  ــه، لذا فإن الرواي واماله وطموحات
التي حتتوي في بنائها على الوحدة الفنية التي 
ــا التميز ، والروائي القدير هو من امتلك  تعطيه
ــف التطورات  ــد مختل ــي رص ــر الثاقب ف النظ
ــع كخلفية  ــدث في اجملتم ــي حت ــوالت الت والتح
ــق الفني تعتبر  ــة .وعملية اخلل ــه الفني العمال
ــاطتها  ــديدة التعقيد على قدر بس ــة ش عملي
التي قد يحسها املتلقي ففي النهاية هي نتاج 
تفاعالت داخلية في نفس املبدع، بني املعطيات 
ــع القيم  ــاش مع جمي ــع املع ــية للواق االساس
ــي تكون مبثابة  ــة الداخلية الت الفكرية والفني
ــاس لعملية االبداع من اجل تغيير  املعيار االس
ــكل الذي يجب ان  ــع في النهاية الى الش الواق
ــره النه اثناء اجرائها  يكون عليه من وجهة نظ
ــخص املبدع وليست بعيدة  تكون مرتبطة بش
ــه الذي  ــي اخلاص بفن ــة التراث الفن ــن طبيع ع
ــعرا كان ام قصة ام رواية او مسرحا.  ميارسه ش
اجلميع يعلم ان الفن يدور في نفس االفالك التي 
يدور فيها االنسان في صراعه الدائم مع القوى 
التي تريد ان جتعله في مستوى القهر، لذا تعتبر 
ــي ابتكرها  ــكال الفنية الت ــد االش ــة اح الرواي
ــادل املوضوعي حلياة  ــان والتي تعتبر املع االنس
ــة في طرق  ــة معينة ومختلف ــر في مرحل البش
بنائها ونوعية اجلوانب التي يتعرض لها الروائي 
ــب الرواية  ــة داخل العملية وتكتس في املعاجل
ــة تخلط  ــا لوحة جميل ــا النه ــدة تفرده اجلدي
ــق  فاحلقائ ــة،  بالرمزي ــة  باالنطباعي ــة  الواقعي
اجلديدة البد لها من معادل مساو لها في املقدار 
ــادل يصل في  ــي االجتاه، هذا املع ــل لها ف ومقاب
ــكال التعبير حتى تتوائم مع  اجتاهات تطور اش
ــدة التي  ــة واحلاجات اجلدي ــات العصري املتعلق

ميكن ان تلبي ضرورات االنسان اجلديد.

اِّـهندسة منى الصراف اديبة متعددة اِّـواهب استطاعت ان تؤسس لها مساحة َّـ الساحة األدبية 
العراقيــة، امتــازت نصوصها باالبداع اِّـتجدد من خالل لغتها واســلوبها الجميــل، اصدرت العديد 
من اِّـجاميع الشــعرية والقصصية والروايات، نالت استحسان وقبول كل من اطلع عليها، انتهزنا 

فرصة لقائنا معها وكان لنا معها هذا الحوار:
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فنارات

أحمد البياتي

حاورها / وسام نجم 
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قراءة / كاظم حسون
متيزت القاصة رجاء الربيعي في 
القصصية بطاقة  ــا  نصوصه
ــالك  وامت ــة،  واضح ــة  ايحائي
ناصية لغة تكاد تكون خاصة 
ــا، ال يأتينا منها اول االمر اال  به
ــا، حتى نألف  بعض من زخمه
ــا  ــب صوره ــا، وتراكي مفرداته
ــد  ــة والرص ــحونة باحلرك املش
النفسي  املدهش، لغة دافقة 
ــاءات والرموز الى  زاخرة بااليح
حد كبير.. انها قصص جتعلنا 
نحلم، وهي تصور بسخاء كل 
ــة  ــرأة. كل حرك ــل وكل ام رج
ــور  تص ــة.  وحال ــكل  ش وكل 
ــف  ــوازع واره ــاالت،  الن االنفع
ــرب لتعامل  ــي اق ــاعر. ه املش
ــه  ــتبدت ب ــذي اس ــاعر ال الش
ــتقر،  ــى وال تس ــة تتوال عاطف
ــة  بصري ــور  ص ــا  لن ــل  لتوص
ــة  بتلقائي ــق،  بعم ــومة  مرس

الفنان الذي يكتفي باالقل من 
التفاصيل اليصال االقصى من 
املعاني التي تنضح بها رؤيته. 
ــاق ابنيتها  كذلك نرى في انس
السردية، تبدو اجلملة مبفردها، 
ــم انها  ــى! رغ ــة املعن مكتفي
مندغمة ومنتظمة ضمن اطار 
ومحور النص. كيما متنح فضاء 
ــالق خياالتها في  ــع النط اوس
اجلملة  ــر، ففي  والتعبي الرؤية 
ــاعة  ــي قصتها ( س ــى ف االول
ــيمر  ــول (س ــمس) تق الكريس
ــياء  االش ــى  عل ــل  طوي ــت  وق
ازمنتها  ــن  ــر عزلتها ع لتتذك
ــكل  ــر)  هذا في ظني يش البك
جزءا من قوة نصوصها، فضال 
عن توفر حس املفارقة والتضاد 
ــرد.. التي  ــج لعبة الس في وه
ــا احلياة  ــا تراجيدي ــروي غالب ت
ــرأة على  ــاة امل ــة، وحي العراقي
ــلوب متواتر  ــاص، باس نحو خ

ــاوية  املأس ــي  املعان ــى  يتخط
بيضاء مضمخة  الى فضاءات 
ــم االحالم  ــر احلب، وعوال بعط
ــق  العش ــب  وصخ ــة  واالمكن
او  ــة.  الدافئ ــات  واللحظ
ــرات واملفارقات املقلقة.  املغام
ــوه االليفة..  ــات والوج والذكري
ــاء قد بلغت  ولعل القاصة رج
ــن  ل ــتوى  (آذار) مس ــا  بقصته

ــة من  ــاه اال القل ــمها اي يقاس
ــباب. اذ فتنت  القصاصني الش
انا القارئ ببطلة قصتها التي 
ــا املوظف  ــذت حياة زميله انق
معها في الدائرة من براثن رجل 
االمن الذي اقتحم املكان اللقاء 
ــه، فتمكنت مبكر  القبض علي
ــغال  نبيل وعناد وعزمية من اش
رجل االمن وتهريب زميلها من 
النافذة التي في اسفل البناية 
ــكان آمن..!  ــى م ال ــه  ومرافقت
ــجلة بذلك مأثرة وامثولة  مس
ــر  ــرض وتثي ــزع وحت ــادرة.. تزع ن
ــذه القصة الضاجة  اخليال.. ه
بالرعب واملغامرة. رنينها يظل 
ــد الفراغ  ــردد في النفس بع يت
ــل املتلقي  ــا ، وكأنها جتع منه
ــا امتزج في  ــرى حلما او واقع ي
ــجه  غيبوبة احلكي الذي تنس
ــة رجاء الربيعي  ببراعة املبدع

في نصوصها القصصية.
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البينة اجلديدة/ سعاد حسن اجلوهري 
ــاعر والناقد  ــده الش ــدار جديد اع اص
ــه  ــاول في ــري تن ــن الياس ــد حس حام
ــان في االقتصاد  ــاة الباحث واالنس حي
والتاريخ السياسي خلص فيه الياسري 
السيرة الذاتية للباحث ناصر محسن 
ــد املترجم له عام  املعاضيدي حيث ول
١٩٥٦ في احدى قرى عشيرة املعاضيد 
ــى الضفة  ــار عل ــة االنب ــي محافظ ف
ــرات. لقد كتب  ــرى على نهر الف اليس
ــتاذ ناصر املعاضيدي عدة مقاالت  االس
ــرت في الصحف احمللية كما نشر  نش
ــخ واالقتصاد  ــا في التاري الباحث كتب
ــن  م ــدد  ع رأي  ــروي  ي ــاب  الكت ــذا  وه
ــر منهم الدكتور  ــني ورموز الفك املثقف
ــادل اجلميلي  ــوري العاني والكاتب ع ن
والشاعر رزاق ابراهيم حسن والباحث 
مخلف شريدة واالستاذ راسم احلديثي 

وآخرين.
ــه  ــل ابحاث ــدي يواص ــر املعاضي وناص

ــائل االعالم  ــرها في مختلف وس ونش
ــن الياسري  وقد كان الناقد حامد حس
ــخصية  ــه هذه الش ــي تناول موفقا ف
ــر الكتاب  ــة ويعتب ــة والعلمي الثقافي
ــدة للكاتب والباحث على  اطاللة جدي

السواء.

ــات/ دار الكتاب العربي / ــة الصفاء للمطبوع عن مؤسس
ــيع)  بغداد صدر كتاب (جنوب العراق جدل العروبة والتش
ــو حوار  ــوى الكتاب ه ــداوي, فح ــد احلمي ــب محم للكات
ــل االجتماعي  ــبكة التواص ــي معمق عبر ش انثروبولوج
ــائر  ــة والقومية لعش ــة املذهبي ــبوك) حول الهوي (فيس
ــاء بـ(١٠٥)  ــن القطع الكبير وج ــوب العراق. الكتاب م جن

صفحات.

اصدارات

من أعالي القرية ينبع الفرات



* ما هو روتينك اليومي؟
ـ اعتدت قراءة الكتب في أوقات فراغي، 
ــران منذ  ــة طي ــي كمضيف ــذ عمل فمن
ــتري الكتب  ــنوات طويلة، كنت أش س
ــات الفاصلة بني كل  لقراءتها في األوق
ــل يحتاج  ــن التمثي ــران. لك ــة طي رحل
ــيناريوات  ــاً طويالً لقراءة الس مني وقت
، لذا أحاول جاهدةً إيجاد  املعروضة عليَّ

الوقت املناسب لكي أقرأ.
* ما هو أسوأ يوم في حياتك؟

ــن  ــاً م ــاالً هاتفي ــى اتص ــا أتلق ـ عندم
ــي فيه أن  ــي تونس، يخبرونن ــي ف عائلت

حالة والدتي الصحية ليست بخير.
*- وما هو أسعد يوم؟

ـ كل يوم أحقق من خالله جناحاً جديداً 
ــبة  ــازاً مهماً، يعدّ يوم عيد بالنس أو إجن

إلي.
* هل تعانني من فوبيا معينة؟

ــديَّ فوبيا من صوت الهاتف، فعندما  ـ ل
يتصل بي أحد ينقبض قلبي وأشعر بأن 
ــمعه من خالل  ــاك خبراً مؤملاً سأس هن
ــة، وأهلي يعلمون هذا األمر،  هذه املكامل
ــارعون إلى  ــة أي مكاملة يس ــي بداي فف

القول إن كل شيء بخير حتى ال أقلق.
ــاذا متنيتي ان  ــة  م ــم تكوني ممثل ــو ل *ل

تكوني ؟
ــة طيران،  ــتمرار كمضيف ــررت االس ـ ق
ــنوات  ــذه املهنة س ــت في ه ــد عمل لق
ــى الرغم من أنها  ــتمتعت بها، عل واس

مرهقة.

ــي  ف ــك  يزعج ــذي  ال ــب  العي ــا  م  *
شخصيتك؟

ــيطرة  ـ كبت العصبية، إذ أحاول الس
ــلباً  ــكل يؤثر س على أعصابي في ش
ــية، وعندما أفقد  ــي النفس في حالت
ــانة أخرى،  ــول إلى إنس ــيطرة أحت الس
ــب من  ــكل نهائي جتنّ ــي ش ــرر ف فأق

أزعجني مدى احلياة.
*كيف تسير عالقتك بالرياضة؟

ــكل يومي  ــي ش ــة ف ــارس الرياض ـ أم
ــتخدام األجهزة  ــالل اجلري أو اس من خ
ــي، ألني  ــي منزل ــودة ف ــة املوج الرياضي
ــي البدنية  ــى لياقت ــاول احلفاظ عل أح
دائماً.

* ما رياضتك املفضلة؟
ــى  ــرص عل ــينغ، وأح ــك بوكس ـ الكي

التدرب عليها منذ سنوات.
*- كيف حتافظني على رشاقتك؟

ــوال اليوم،  ــاول وجبتني ط ـ أكتفي بتن
ــة الصحية فقط  ــاول األطعم كما أتن

ــز اهتمامي على  وبكميات قليلة، وأركّ
الفاكهة.

ــعرين  تش ــذي  ال ــام  الطع ــوع  ن ــا  م  *
بالضعف أمامه؟

ـ أنا ضعيفة للغاية أمام الشوكوالتة.
*كيف تسير عالقتك باملطبخ؟

ــت  ــي لس ــدة، لكن ــة جي ــا طباخ أن ـ 
ــر األكالت املصرية أو  ــي حتضي ــرة ف ماه
التونسية، ألني أحب املطبخ اإليطالي 

وأجيده، فهو األقرب إلي.
* كيف حتافظني على نضارة بشرتك؟

بة، ففي كل  ــة كرميات مرطِّ ـ أنا مجنون
ــرمي ترطيب، وأحرص  مكان في منزلي ك
ــع مرات  ــالث أو أرب ــتخدامه ث ــى اس عل
يومياً، كما أحب احلصول على حمامات 
ساونا وبخار ماء، ألنها تساعدني على 
ــط  ــا امليتة وتنشّ ــن اخلالي ــص م التخل

الدورة الدموية.
* وماذا عن املوضة؟

ـ لست مهووسة بها، وال أحب أن أشبه 
أحداً،  فلي ستايلي اخلاص اخملتلف، وإذا 
ــت نظري،  ــة معينة ولفت ظهرت موض
ــط، ألني  ــوم واحد فق ــن لي ــا لك أجربه

أحب أن أرتدي ما يناسبني دائماً.
أم  ــيك  الكالس ــك:  إلي ــرب  األق ــا  م  *

الكاجوال؟
ــا  ــام وان ــكل ع ــة بش ــب املبالغ ـ ال أح
ــع  م ــي  تعامل ــي  ف ــة  للغاي ــيطة  بس

اجلميع.
* ماذا تعلمت من أهلك؟

ــنوات طويلة من حياتي مع  ـ عشت س
جدتي، فأثّرت في شخصيتي في شكل 
ــوة والعزمية  ــر، إذ تعلمت منها الق كبي
ــي.  والصبر، وكيفية احلفاظ على نفس
ــت منها  ــه، تعلم ــي الوقت ذات ــن ف لك
ــة، وهذه الصفة ال تتالءم مع روح  الطيب

هذا العصر هذه األيام.
* ما الدولة األقرب إلى قلبك؟

ــي  ــران جعلن ــة طي ــي كمضيف ـ عمل
ــم، لكن  ــم دول العال ــافر إلى معظ أس

ــة املكرمة،  ــرب إلى قلبي هي مك األق
إذ أشعر فيها بالراحة النفسية، 

ــا وهولندا  ــب إيطالي ــا أح كم
ق فيهما. والتسوّ

ــني قصة حب  ــل تعيش *ه
حالياً؟

ــت مرتبطة،  ـ ال، أنا لس
رغبة  ــديَّ  ل بأن  ــعر  وأش
حالياً في عدم االنشغال 
ــيء سوى عملي  بأي ش

وفني فقط.
* لكن ما الذي تبحثني 
ــريك  ش ــي  ف ــه  عن

حياتك؟
ــن  ع ــث  أبح ال  ـ 

مثالي،  ــخص  ش
ــر  غي ــه  ألن

فلكل  موجود، 

ــى االرتباط  ــه، لكن ال أمتن ــان عيوب إنس
ــط والتوتّر،  ــعر بالضغ مبَن يجعلني أش
ــداً في حياتي،  ــة البال تعنيني ج فراح
ــن يعاني من  ــاً االرتباط مبَ ــض أيض وأرف

مرض الغيرة.
* لكن، كيف سيكون رد فعلك إذا طلب 

منك االبتعاد عن الفن؟
ـ سأرفض االستمرار معه بال تردّد، ألنني 

أحب عملي كثيراً.
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ــة تكون فيها. الفنانة  ــبة فني ــال مميّز وأناقة خاصة، حتى أنها تلفت األنظار في كل مهرجان أو مناس ــع بجم تتمت
ــخصية ال يعرفها أحد عنها، وتتحدث عن الزواج، وعالقتها بأهلها،  ــف لنا أسراراً ش ــية دارين حداد، تكش التونس

وروتني حياتها اليومي، وعالقتها باملوضة والرياضة واملطبخ والسفر، وأمور أخرى كثيرة.

متابعة / البينة الجديدة
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متابعة / البينة الجديدة
ــوى كرم  ــة جن ــت الفنان أذهل
ــة  رقص ــا  بأدائه ــا  متابعيه
ــة في إحدى احلفالت.  تقليدي
ــرت على حسابيها  فقد نش
ــتغرام»  ــى «تويتر» و»إنس عل
ــرت فيه  ــو ظه ــع فيدي مقط
ــالً خاصاً في  ــي حتيي حف وه
اللبنانية. ــاع  البق ــة  منطق

ــع  ــي املقط ــدت ف وب
وهي  ــور  املص

ــي  تغن
ــص  ق تر و
ــة  بك لد ا
اللبنانية 

ــى جانب عدد  إل ــة  التقليدي
ــى  ــاً عل ــن احلضور.وتعليق م
الفيديو، الذي حقق أكثر من 
٢٤٥ ألف مشاهدة، أوضحت 
جنوى أنه التقط خالل حفلة 
ــب رئيس مجلس  أقامها نائ
النواب اللبناني إيلي الفرزلي.
ــرم ودبكة  ــت: «جنوى ك وكتب
اخلاصة  احلفلة  ــن  م لبنانية 
لدولة الرئيس إيلي الفرزلي». 
الفنانة صورة  ــرت  كما نش
ــة األخير وهما  ــا برفق له
يؤديان الدبكة. وعلقت: 
ــمس الغنية جنوى  «ش
ــة  زحل ــل  وأه ــرم  ك
ــون  يكرّم ــاع  والبق
ــس  الرئي ــة  دول
الفرزلي  إيلي 

ــل  بحف
ص  ــا خ
الً  ــا حتف ا
بتعيينه 

ــب  ئ نا »
ــس  ئي ر
مجلس 

النواب».

@…”aÏΩa@›»ím@‚ä◊@ÙÏ¨
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متابعة / البينة الجديدة
ــة أحالم عن حبها  ــرت النجمة االماراتي عب
ــري، وأظهرت  ــد الهاج ــر البنها فاه الكبي
ــة التي جتمعها به،  العالقة املميزة واخلاص
من خالل مقطع فيديو نشرته على تطبيق 
ــات». وأثار املقطع ضجة كبيرة  «سناب ش
ــى عالقتها  ــن أثنوا عل ــني متابعيها الذي ب
ــا، ووصفوها بأنها  ــزة واخلاصة بأوالده املمي
«أفضل وأحن أم».وتظهر أحالم في الفيديو 
ــت: «يا  ــا وتغنجه، وقال ــب ابنه وهي تداع
ــرد عليها  ــد»، لي ــذا الول ــب انا ه ــاس أح ن
ــا إحدى صديقاته: «وأنا أحبك بعد». وكأنه
ــاب الصغير  ــود الش ــالم أن وج ــدت أح وأك

ــوس مبارك ويزيد  ــي حفلها في لوس أجنل ف
ــة، ليرد  ــون احلفلة عاملي ــا، وتك من جناحه
ــنن الن انت اللي  ــا: «احلفلة جت ــا ابنه عليه
ــرد عليه بعفوية باللغة  يعمل احلفلة»، لت
ــاغب». وكان الشاب نشر  االنكليزية: «مش
ــناب شات» مقطع  ــابه على «س عبر حس

ــه وهو يتحدث إلى والدته  فيديو ظهر في
ــمع وهو يقول لها إن  عبر الهاتف، وس

ــتا السعودية  الفاشينيس لدى 
ــن املتابعني  ــدداً م ــل روز ع مودي
ــار ضجة كبيرة  أكثر منها، ما أث

بني املتابعني لطرافته وعفويته.

ÏÌÜÓ–€a@aàÁ@kjéi@C‚c@ÂycD@k‘€@fib‰m@‚˝yc
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متابعة / البينة الجديدة

أعلن نشطاء سوريون، وفاة املمثلة 
ــكاف،  ــة مي س ــورية املعارض الس
ــات مختلفة على  ــا صفح ونعته

مواقع التواصل االجتماعي
ومي سكاف إحدى أشهر املعارضات 
ــط الفني  ــد، في الوس لنظام األس
ــال  لالعتق ــت  وتعرض ــوري،  الس
ــذ اللحظة األولى  أكثر من مرة، من
ــقاط  ــدالع الثورة املطالبة بإس الن
ــتركت فيها منذ  األسد، والتي اش

وعبّر ناشطون سوريون معارضون، عام ٢٠١١.

ــأ وفاتها،  ــغ حزنهم لنب ــن بال ع
ــا التي  ــر كلماته ــني إن آخ قائل
ــابها  حس ــى  عل ــرتها  نش
ــبوكي، كانت: «لن أفقد  الفيس
ــل، إنها  ــد األم ــن أفق ــل، ل األم
سوريا العظيمة وليست سوريا 
األسد». واعتقل النظام السوري 
ــات  ــع بداي ــكاف، م ــة س الفنان
ــورة عليه. وقالت إنها أخبرت  الث
ــام  ــع لنظ ــي التاب ــق األمن احملق
ــات  ــدى جلس ــي إح ــد، ف األس
ــا،  معه ــق  والتحقي ــا  اعتقاله

ــا، أن يحكمه  ــا ال تريد البنه بأنه
ــد، في  ــار حافظ األس حافظ بش

ــارة بالغة الداللة منها، إلى  إش
نظام التوريث الذي هيمن به آل 
ــد على مقاليد احلياة في  األس

سوريا ذات النظام اجلمهوري.
ــا منذ  ــي فرنس ــكاف ف ــم س وتقي
ــا  ــرج عنه أف ــا  ــام ٢٠١٣، بعدم ع
ــد، ولم تعرف بالضبط  نظام األس
مالبسات وفاتها، إال أن ثمة مصادر 
ــا بأزمة قلبية  تتحدث عن إصابته

أودت بحياتها.

متابعة / البينة الجديدة
دخلت الفنانة البحرينية حال الترك مع املوضة السائدة حالياً، 
ــابها على تطبيق «إنستغرام»  ــرت مقطع فيديو عبر حس ونش
ــاركت الشابة في  ــارع خلف السيارة. وش وهي ترقص في الش
ــن، حيث  ــاطئ في البحري ــهير على الش ــي» الش ــدي «كيك حت
ــة مع قبعة، وراحت  ــيارة مرتدية مالبس رياضي خرجت من الس
ــيارة على أنغام االغنية األشهر  ــير وتتمايل مع حركة الس تس
ــيارة  ــرعة إلى الس ــود وتصعد بس ــاً in my feelings، لتع حالي
ــكل  ــه. وتفاعل اجلمهور بش ــت من ــم وهرب ــا رأت أحده وكأنه
واسع مع املقطع، ونال إعجاب االالف من متابعيها وجمهورها. 
ــب التعليقات عن املقطع، ملنع  ــابة قامت بحج وامللفت أن الش
ــا من قبل البعض.يذكر أن  ــادات أو هجوم قد يوجه إليه أي انتق
ــباب حول العالم، حيث  ــر مؤخراً بني الش حتدي «كيكي» إنتش

ــخص من  الش ــزل فيه  سيارته ويواصل الرقص ين
ــة  حرك ــع  م ــري  السيارة، وذلك على واجل

 in my ــة أغني ــي أنغام  والت  feelings
ــور  اجلمه ــا  باسم kiki.يعرفه

@CÔÿÓ◊D@Ü§@ûÏ•@⁄6€a@˝y
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بغداد / البينة اجلديدة
ــدي مدير  ــفيق امله افتتح الدكتور ش
ــي وزارة  ــون العامة ف ــرة الفن ــام دائ ع
ــار املعرض  ــياحة واآلث ــة والس الثقاف
ــى  ــذة عل ــوان (ناف ــي بعن الفوتوغراف
ــعد نعمة يوم االثنني  إيران) للفنان س
ــى الوزارة،  ــي قاعات مبن ٢٠١٨/٧/٢٣ ف

ــري وعدد  ــفير السويس ــور الس بحض
ــكيليني. وعن هذا  ــن الفنانني التش م
ــي  ــدي: أن انطباع ــال امله ــرض ق املع
ــو انطباعي عن  ــرض ه ــذا املع ــن ه ع
ــان جاد  ــعد نعمة كفن ــخصية س ش
يعمل ضمن اختصاصه األكادميي وله 
عدة محاوالت في السينما وركز جهده 

ــتوى  على الفوتوغراف ومتيز على مس
العراق، وهذا املعرض من املعارض التي 
ــزت بالتنوع حيث نقل معالم إيران  متي
الدينية  ــم  ــة بحياته ــة ممثل احلضاري
ــهم ومعمارهم  واالجتماعية وطقوس
ومدنهم اجلميلة، الن إيران بلد متعدد 

االجناس .

ــراق ميتلك  ــى أن الع ــدي إل ــار امله وأش
مركزين وليس مركزا واحدا وهذه ميزة 
ــده، فاملركز األول  ــراق وح ميتاز بها الع
ــز الثاني هو  ــو العمق العربي، واملرك ه
ــعودية  ــا وإيران والس ــوار تركي دول اجل
ــون لنا عمقا متوازنا  والكويت، وان يك
مع إيران وتركيا إلقامة معارض وزيارات، 

وقال الفنان سعد نعمة، ضم املعرض 
ــم  ــا املعال ــدت فيه ــة جس (٤٥) لوح
ــة  واالجتماعي ــة  والديني ــة  احلضاري
والسياحية والثقافية في إيران، وذلك 
من خالل استخدام األلوان الطبيعية 

التي متثل كل معلم سياحي فيها.
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ــال   ــذه  احمل ــد ه ــة  اح ــي واجه     ف
ــور   الص ــع   وبائ ــي   التراث ــب   كت
ــد عبد علي  ــعد  مجي ــة  س القدمي
ــد ١٩٥٧ عبارة   ــو مصطفى)  تول (اب
ــد الكتب  ــن اح ــا م ــة  انتقاه الفت
ــن  ال نعود الى  املاضي  جلماله   (نح
بل  لبشاعة احلاضر)  ليكون  مكان  
ــر    ــف مصغ ــة  متح ــه  مبثاب عمل
ــره  ــن صغ ــم م ــى  الرغ ــم  عل يض
ــة ازدحمت  بها   ــورا  فوتوغرافي ص
ارضيته  وجدرانه منها ما هو  ملون  
ــود واالبيض   ــا  ما كان  باالس ومنه
ــات  واالحجام   ــف  القياس ومبختل
ــدت  مضامينها جوانب  صورا جس
ــة   وفني ــية   وسياس ــة   حياتي
ــن تاريخ  وذاكرة  ــة  مهمة  م وتراثي
ــداد  الثقافية  القدمية   العراق  وبغ
ــن  مصوري ــات  عدس ــا   التقطته
ــن  بقيت  اعمالهم   مجهولني ولك
وصورهم  شاهدا حيا  يوثق  جانبا  
ــى  صرنا  ــا  العريق  حت من ماضين
ــتذكره  ــي منه ونس ــداول ما بق نت
ــرها  من خالل  عبر  اقتنائها او  نش

ــل االجتماعي. عن   ــع  التواص مواق
ــذه  الهواية   ــع  ه ــه  م ــة عمل بداي
التي  حتولت  فيما  بعد  الى  مهنة  

ــل  معها  بائع   ــل  بها  ويتواص يعم
الصور  التراثي سعد  مجيد  حدثنا 
ــوال  يوم   ــنوات  ط ــال:ـ منذ  س قائ

ــل العمر   ــا ازال  في مقتب ــت  م كن
ــق  هذه  الهواية  واحرص   وانا  اعش
ــام  بها  اال ان  البداية   على  االهتم
ــوم قمت   ــت ي ــي  كان ــة  ل احلقيقي
ــوق  الهرج   بفتح  محل  لي  في س
ــن   ــعينات  ضم ــة  التس ــي بداي ف
ــي   ــة  الت ــات  القدمي ــدى  البناي اح
كانت  سابقا  (اوتيل  الهالل)  الذي  
ــرحه املطربة  ام  ــى مس ــت  عل غن
ــوم في ثالثينات القرن  املاضي.   كلث
ــتذكر  (ابو مصطفى)  موقفا   ويس
ــاءلة   مر به آنذاك يوم تعرض للمس
واالعتقال من قبل االجهزة االمنية  
ــه بوضع   ــابق لقيام الس ــام  للنظ
ــل عبد الكرمي   ــورة للزعيم الراح ص
ــع بقية  ــه  م ــل  محل ــم  داخ قاس
ــد   ــة وبع ــة والتراثي ــور  امللكي الص

ــول برفعها وعدم  ــا  يق تعهده كم
تكرار ذلك مجددا مت اطالق سراحه 
ــه لوضع عبارة داخل محله  مما دفع

ــل فوق  ــول (صاحب احمل ــا يق نصه
ــازل يحتفظ  ــول واالجتاهات) وم املي
ــقوط النظام  ــد س ــى بع ــا حت به

ــر مثل هذه  واطالق احلريات في نش
ــوف. اما عن  ــور وبيعها دون خ الص
املصادر التي يعتمدها في احلصول 
على هذه الصور النادرة فيقول انها 
ــراء من  ــداء او الش ــق االه عن طري
بعض العوائل واالسر الذين مازالوا 
يحتفظون بصور آبائهم واجدادهم 
ــة الى صور احداث وثقوها قد  اضاف
حصلت قبل عشرات السنني وعن 
ــن مختلف  ــه فيقول انهم م زبائن
ــواء من بغداد او  االعمار واالذواق س
ــة احملافظات. كما يذكر التراثي  بقي
ــارك في  ــه قد ش ــد أن ــعد مجي س
ــارض واملهرجانات  ــد من املع العدي
التي اقيمت وخالل مناسبات عديدة 
ولديه النية للتعاون مع امانة بغداد 
القامة معرض فوتوغرافي كبير في 
ــاً اجلهات  ــد. داعي ــداد اخلال يوم بغ
ــات الثقافية في  املعنية واملؤسس
ــث والتقصي عن  ــراق الى البح الع
ما بقي من صور فوتوغرافية فريدة 
ونادرة ويجب احلفاظ عليها قبل ان 

يطويها الضياع والنسيان.

ــران  ــت الني ــد أن التهم ــك بع وذل
ــع يونيو/ ــداد، مطل ــا في بغ أحده
ــا قتل موظف  ــران احلالي. كم حزي
ــقوط  ــب عدد آخر بحادثة س وأصي
رفوف أجهزة حتقق هويات الناخبني 
ــداد أيضاً، في  ــة في بغ اإللكتروني
ــريء، خصوصاً  ــادث اعتبر غير ب ح
أن نحو ٣٠ جهازاً حتوي بيانات آالف 
الناخبني أتلفت ولم يعد من املمكن 
مراجعتها أو تدقيقها. وفي الوقت 
الذي يخضع فيه أعضاء مفوضية 
ــة في  ــة اجلبري ــات لإلقام االنتخاب
البالد، مت انتداب قضاة  من مجلس 
القضاء للحلول مكانهم، لكنهم 
يواجهون مشاكل فنية في كيفية 
ــد والفرز التي كان  إدارة عملية الع
ــرر أن تبدأ منذ اإلثنني ٦/٢٥.  من املق
ــرار مجلس القضاة، املنتدب  وأثار ق
للقيام مبهام مفوضية االنتخابات 
ــي يواجه  ــن العمل والت ــدة ع اجملم
ــن أصل  ــؤوليها م ــبعة من مس س
ــب  والتالع ــر  التزوي ــم  ته ــعة  تس
ــية  ــاد، موجة جدل سياس والفس
ــوم  ــن يق ــه ل ــن أن ــدة، إذ أعل جدي
ــرز اليدوي لكل  ــة العد والف بعملي
ــراع، وإمنا للمحطات  صناديق االقت
ــكاوى تزوير،  ــت فيها ش ــي رفع الت
ــة منها  ــي املائ ــا يعني ٣ ف ــو م وه
ــاً لوزير  ــوال. ووفق ــن األح في أحس
ــي بارز في بغداد فإن ”القضاة  عراق
في  ــاكل  يواجهون مش ــني  املنتدب
ــة بدء العد  ــة وعملي إدارة املفوضي
ــرز، كونهم يجهلون كثيرا من  والف
التفاصيل الفنية، وأبلغوا احلكومة 
ــي  ــكلة ف ــون مش ــم يواجه بأنه
ــا عليهم القيام به كونهم  فهم م
ــراء  ــوا خب ــاة وليس ــة قض بالنهاي
الوزير العراقي،  انتخابات“. وأضاف 
ــاة املنتدب  ــرار مجلس القض إن ”ق
للقيام مبهمة املفوضية حول إعادة 
ــدوي للمحطات  الي ــرز  والف ــد  الع

املشكوك فيها فقط، والتي رفعت 
حولها شكاوى قضائية، قد يكون 
ــاة بكيفية  ــل القض ــبب جه لس
ــون صوت انتخابي  عد وفرز ١١ ملي
ــات  البيان ــل  ونق ــدوي،  ي ــكل  بش
ــة  ــن مراجع ــالً ع ــا فض وتدقيقه
التي  صناديق التحقق اإللكترونية 

يعتقد أن ٤٠ في املائة من التزوير مت 
من خاللها“. وتابع ”بصراحة هناك 
ــف االنتخابات  ــاء مل ــوية إلنه تس
املوضوع  ــون  ــع ك بالواق ــول  والقب
ــول املدة  ــاً للغاية، وط ــات محرج ب
ــت في صالح أحد، ال أمنياً وال  ليس
ــياً وال اقتصادياً، وأصبحت  سياس

ــية ورموزها في  ــة السياس العملي
ــى من باعة  ــراق محل تندر، حت الع
الشاي في شوارع بغداد“. وكشف 
ــادر عن  ــد والفرز الص ــرار الع أن ”ق
ــير والتأويل،  ــة قابل للتفس احملكم
ــتندت إليه  ــا اس ــذا هو م ــل ه ولع
ــات املنتدبة في  مفوضية االنتخاب

ــرز للمحطات  ــد والف ــا بالع قراره
ــكوك فيها فقط“. وكان بيان  املش
املفوضية أشار صراحة إلى أن إعادة 
عملية العد والفرز اليدوي لألصوات 
ــز واحملطات  ــتتم فقط في املراك س
ــأنها  بش وردت  ــي  الت ــة  االنتخابي
شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات 

ــم  ــب املتحدث باس ــر. وبحس تزوي
املفوضية، القاضي ليث جبر حمزة، 
فإن القرار جاء عقب اجتماع جمللس 
ــاة املنتدبني  ــن القض ــني م املفوض
ــس  ــاً أن ”مجل ــوم ٦/٢٥، موضح ي
ــادة عملية العد  ــرر إع املفوضني ق
والفرز يدوياً استناداً ملا ورد في قرار 
بالنسبة  العليا،  االحتادية  احملكمة 
للمراكز االنتخابية الواردة بشأنها 
شكوى مقدمة للمفوضية العليا 
ــر  ــات، أو تقاري ــتقلة لالنتخاب املس
ــبهات تزوير فقط، دون  رسمية بش
ــي الداخل أو  ــواء كانت ف غيرها س
في اخلارج“. وأضاف ”هذا القرار جاء 
احتراماً إلرادة الناخب وحقوقه في 
املشاركة في الشؤون العامة وعدم 
ــاء من دون أية  ــدار صوته الذي ج إه
مخالفة، إضافة إلى إعمال مبدأ أن 
ــل قانون أو في  ما مت صحيح في ظ
نص في قانون يبقى مرعياً“. وأشار 
ــاز ملديري  ــيتم اإليع ــه ”س ــى أن إل
ــن القضاة  ــب االنتخابية (م املكات
ــات، التي مت  ــي احملافظ املنتدبني) ف
ــكاوى فيها، بضرورة نقل  تقدمي ش
ــة بها، مع أجهزة  الصناديق اخلاص
التحقق اإللكتروني، بالتنسيق مع 
قيادة الشرطة في احملافظة وقيادة 
ــة مشددة،  العمليات وحتت حراس
ــي بغداد،  ــى أماكن مخصصة ف إل

وسيحدد في وقت الحق مكان وزمان 
ــرز اليدوي بحضور  إجراء العد والف
ــات  والكيان ــدة  املتح األمم  ــي  ممثل
السياسية ووكالء املرشحني“. وأثار 
ــة، واملؤلفة  البديل ــة  قرار املفوضي
ــعة قضاة منتدبني، موجة  من تس
جدل جديدة بني الكتل السياسية 

ــادي في حتالف  اخملتلفة. وقال القي
ــاد عالوي، عبد  الوطنية، بزعامة إي
ــرار احملكمة  ــان، إن ”ق ــرمي عبط الك
ــى  ــرف عل ــح، وال أع ــح وصري واض
ــتناد لهذا القرار  ــيء مت االس أي ش
ــد والفرز  ــون الع ــأن يك ــي ب القاض
ــط، فالقرار  ــكوك فيها فق للمش

ــاف  ــراق“. وأض ــي كل الع ــول ف يق
ــوية  ــاك تس ــون هن ــع أن يك ”أتوق
ــية في هذه القضية، بينما  سياس
ــر احملكمة باجلانب  املفروض أال تتأث
ــيراً إلى أن حتالف  السياسي“، مش
ــون“.  بطع ــيتقدم  ”س ــة  الوطني
وأضاف، في حديث صحفي، ”هناك 

ــذه املادة،  ــير ه ــي تفس ــراف ف انح
ــابقة خطيرة تهدد  وأعتقد أنها س
التي  والقبة  ــات  واالنتخاب القضاء 
ــعب العراقي“ في إشارة  متثل الش
ــح القيادي في  ــان. وأوض إلى البرمل
التحالف الوطني، صادق احملنا، أنه 
ــرف أن املزور بالعراق  ”منذ البدء نع

قوي، والذي زور له قدرة على التزوير 
ــرف التحقيق وحرق  ــرى وح مرة أخ
ــير األجهزة، ال بل  الصناديق وتكس
ــة والدولة ككل،  ــر على احملكم يؤث
ــراق“.  ــم احمليط بالع ــى اإلقلي وحت
ــى  ــون عل ــزورون يتربع ــاف ”امل وأض
ــة  العملي ــيديرون  وس ــي  الكراس
ــتور  الدس ــارج  خ ــية  السياس
ــة،  ــنوات مقبل ــع س ــون ألرب والقان
ــام  ــي ع ــات ف ــد أن االنتخاب وأعتق
٢٠٢٢ ستكون انتخابات بالسالح، 
وكل ما يجري هو مورفني للشعب، 
ــدون“، متوقعاً  ــا يري ــم ميررون م فه
ــد والفرز  ــة الع ــتغرق عملي أال تس
ــكوك فيها سوى  للمحطات املش
ــاً، في  ــام، معرب ــس أي ــاعات ولي س
الوقت ذاته، عن أسفه لزج القضاء 
ــه في ”هذه املهزلة“. وحول  بنفس
ــي حتالف  ــادي بارز ف ــال قي ــك، ق ذل
ــي، إن ”عدم متديد  ــح االنتخاب الفت
ــتعجال  ــر البرملان يقابله االس عم
بحسم النتائج والتصديق عليها، 
ــة“، مؤكداً  ــوية احلالي ــذه التس وه
ــا غالبية  ــت رض ــوية نال أن ”التس
ــية“، معتبراً أن  ــل السياس الكت
ــة ”يقبل  ــرار احملكمة االحتادي ق
ــه“. واعتبرت  ــل، ومت تأويل التأوي
أن  ــة  الكردي ــر  التغيي ــة  حرك
ــد والفرز اليدوي  عدم إجراء الع
ــو مخالفة  ــل ه ــكل كام بش
ــس  مجل ــة  داعي ــة،  قانوني
ــة قراره  ــني إلى مراجع املفوض
رفضت  فيما  ــوص،  اخلص بهذا 
اجلبهة التركمانية قرار مجلس 
املفوضني من القضاة املنتدبني 
ــرز اليدوي  ــراء العد والف في إج
لصناديق االقتراع املطعون بها 
والتي وردت شكاوى عنها فقط، 
ــه ”يخالف  بأن ــر  األم ــة  واصف
النص التشريعي وقرار احملكمة 

االحتادية العليا».

البينة الجديدة / علي ناصر الكناني 

متابعة / البينة الجديدة

ــاحة امليدان في   ــوق الهرج) القريب من س ــواق بغداد التراثية القدمية (س ــر املنفذ الرئيس ألقدم أس ــت  تدخل عب وان
ــارع الرشيد تواجهك العديد من احملال والدكاكني العتيقة واملوغلة في القدم   رصافة بغداد من اجلهة املطلة على ش
بعد ان جتاوز عمرها الزمني عقوداً طويلة من السنني رمبا ادرك بعضها للبدايات االولى لتأسيس هذه السوق في اوائل   

القرن املاضي.

ــارك فيها أكثر من ١١ مليون عراقي، عن أي  ــهران ونصف من دون أن تفضي عملية االقتراع، التي ش مضى على االنتخابات العراقية ش
نتائج رسمية، لتكون بذلك أطول عملية انتخابات يشهدها العالم، منذ اعتماد االنتخابات مبفهومها احلديث في اختيار أنظمة احلكم 
مطلع القرن املاضي. فالنتائج التي أعلنت ما زالت غير رسمية، ولم يصدقها القضاء، بل تقرر إعادة النظر بها. وترزح صناديق االقتراع، 

املوزعة في ٢١ مخزناً في مختلف املناطق، حتت حماية أكثر من ٥ آالف عنصر من اجليش العراقي والشرطة وجهاز مكافحة اإلرهاب..

÷aä»€a@aÏ‡ÿy@ıbç˙âÎ@⁄Ï‹Ω@ÒâÖb„@âÏï
›ÌÏü@Âflã@à‰fl@b„ÎâÖbÀ@lä«Î@ÊÏÓ”aä«@ÊÏ„b‰œÎ

@å◊aäΩa@ø@¡‘œ@·nnç@ÎÜÓ€a@ãä–€aÎ@Ü»€a@ÒÖb«g@Êc@µg@âbëc@ÚÓôÏ–Ωa@ÊbÓi
äÌÎåm@pbËjíi@ÚÓ8â@äÌâb‘m@Îc@ÙÎbÿë@bË„díi@pÖâÎ@>€a@ÚÓibÇn„¸a@pb�0aÎ

في سوق الهرج بالميدان هواة ومهتمون يسعون إلى اقتنائها قبل ضياعها

الملف االنتخابي بين التسوية السياسية وقرار السيد المزور

الرتاثي سعد مجيد: شاركت َّـ العديد من اِّـعارض واِّـهرجانات التي أقيمت خالل مناسبات 
عديدة ولدي النية للتعاون مع أمانة بغداد إلقامة معرض فوتوغراَّـ كبري َّـ يوم بغداد الخالد

عبد الكريم عبطان: قرار اِّـحكمة واضح وصريح وال أعرف على أي شيء تم االستناد لهذا 
القرار القاضي بأن يكون العد والفرز للمشكوك فيها فقط فالقرار يقول َّـ كل العراق

مجلس اِّـفوضني قرر إعادة العد والفرز يدوياً استناداً ِّـا ورد َّـ قرار اِّـحكمة االتحادية بالنسبة للمراكز 
االنتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمة للمفوضية العليا اِّـستقلة لالنتخابات أو تقارير رسمية بشبهات تزوير
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النائب السابق عبد الكريم عبطان



18إعالنات NO.2995.WED.25.JUL.2018 العدد (٢٩٩٥) االربعاء ٧/٢٥/ ٢٠١٨ 

إعالن مناقصة  
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية 

العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة
رقم اِّـناقصة ( ١٨ / ٢٠١٨ / برامج خاصة (تشغيلية)) 

اسم اِّـناقصة (صيانة وإكساء طريق الجيزاني- الجول بطول ٤ كم/ دياُّـ)
١-يسر صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية اإلعالن للمرة األوُّـ عن اِّـناقصة العامة رقم (٢٠١٨/١٨/ 
ــغيلية ِّـحافظة دياُّـ عام ٢٠١٨ والدعوة عامة ِّـقدمي  ــج خاصة) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة التش برام
ــاء طريق الجيزاني- الجول بطول ٤ كم/ دياُّـ)  ــروع (صيانة وإكس العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ مش

بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (٢١٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار وبمدة تنفيذ (٧٥) يوماً.
ــاءات اِّـؤهلني ضمن  ــي العط ــح لكافة مقدم ــية العامة والتي تتي ــات التنافس ــدة للمناقص ــق اآللية اِّـعتم ــل وف ــيتم العم ٢-س

االختصاص (مدني) والدرجة (الخامسة) اِّـسجلني َّـ وزارة التخطيط لشراء وثائق اِّـناقصة.
ــوان [صندوق إعادة اعمار اِّـناطق  ــني َّـ الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعن ــى مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغب ٣-عل
ــي لإلجابة على  ــيعقد مؤتمر فن ــاً – ٢ ظهرا)]. وس ــمي (٨ صباح ــاعات الدوام الرس ــات اإلرهابية خالل س ــن العملي ــررة م اِّـتض

استفسارات الشركات يوم (االحد) اِّـوافق ٢٠١٨/٨/٥ الساعة (العاشرة) صباحا َّـ جمعية اِّـهندسني العراقية.
٤-متطلبات التأهيل اِّـطلوبة:-

ــف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف اِّـقاولني، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية، العقود غري اِّـنفذة، اِّـطالبات  -اِّـوق
اِّـوقوفة.

-اِّـوقف اِّـالي: األداء اِّـالي السابق، اِّـوارد اِّـالية والسيولة النقدية.
ــنوات (١٠)  ــث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للس ــاريع مماثلة من حي ــات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مش -اِّـتطلب

السابقة.
وهناك هامش افضلية ِّـقدمي العطاءات اِّـحليني من نفس اِّـحافظة بنسبة (٣٪) من مبلغ اقل عطاء.

ــون الف دينار  ــراء وثائق اِّـناقصة لقاء مبلغ قدره ( ١٥٠,٠٠٠) مائة وخمس ٥-بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم ش
ــر إعالن  ــمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا) ابتداء من تاريخ نش ــم البيع لوثائق اِّـناقصة َّـ أوقات الدوام الرس ــري قابل للرد ويت ــي غ عراق

اِّـناقصة َّـ الصحف اِّـحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
٦-يتم تسليم العطاءات اُّـ مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها َّـ صندوق العطاءات من قبل اِّـدراء اِّـفوضني للشركات حصرياً 
ــاعة (٢ بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (الثالثاء)  َّـ مقر الدائرة ولنفس العنوان اِّـدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [الس
ــوف ترفض  ــموح، وان كافة العطاءات اِّـتأخرة عن اِّـوعد اِّـحدد س اِّـوافق  ٢٠١٨/٨/١٤] والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مس
وال تودع َّـ صندوق العطاءات وَّـ حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.

ــني بالحضور َّـ مقر  ــي العطاءات او ممثليهم الراغب ــراج العطاءات وفتحها بحضور مقدم ــح صندوق العطاءات إلخ ــيتم فت ٧-س
ــمية  ــرة صباحاً وَّـ حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس ــاعة العاش الصندوق َّـ اليوم الذي يلي اليوم اِّـحدد ِّـوعد الغلق َّـ الس

فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
ــكل صك مصدق او  ــاء البالغة (١٪ من اِّـبلغ التخميني) بش ــن التأمينات األولية ضمان للعط ــب ان تتضم ــاءات يج ٨ - كل العط
ــان نافذ ِّـدة (٩٠ يوماً) ابتداء من تاريخ غلق اِّـناقصة على ان يكون من مصرف عراقي معتمد من قبل البنك اِّـركزي  ــاب ضم خط

العراقي.
٩ - عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية/ العنوان التالي [بغداد – الجادرية – شارع 

الوزراء – دار رقم١١].
مالحظة:- على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:

أ -وصل شراء وثائق اِّـناقصة.
ب -هوية تصنيف اِّـقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام ٢٠١٨.

ــم الشركات معنون اُّـ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة  ــركة صادر من الهيئة العامة للضرائب/ قس ج- كتاب براءة ذمة الش
من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باإلعمال اِّـماثلة (ويعتمد َّـ ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).
ه-تقديم الحسابات الختامية آلخر خمس سنوات موقعة من قبل محاسب قانوني.

ــية العراقية) او (البطاقة اِّـوحدة ان وجدت) +  ــهادة الجنس ــكات اِّـدير اِّـفوض الثبوتية (هوية األحوال اِّـدنية + ش و- مستمس
بطاقة السكن.

رئيس الصندوق            
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اعالن مناقصة
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية 

العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة
رقم اِّـناقصة ( ١٩ / ٢٠١٨ / برامج خاصة (تشغيلية)) 

اسم اِّـناقصة (إعادة تأهيل جسور على طريق تكريت- بيجي / محافظة صالح الدين)
١-يسر صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية اإلعالن للمرة األوُّـ عن اِّـناقصة العامة رقم (٢٠١٨/١٩/ 
ــالح الدين عام ٢٠١٨ والدعوة عامة  ــغيلية ِّـحافظة ص ــج خاصة) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة التش برام
ــق تكريت- بيجي/  ــور على طري ــروع (اعادة تأهيل جس ــني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ مش ــاءات اِّـؤهل ــي العط ِّـقدم

محافظة صالح الدين) بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (٥٧١,٥٤٠,٠٠٠) دينار وبمدة تنفيذ (١٥٠) يوما.
ــاءات اِّـؤهلني ضمن  ــي العط ــح لكافة مقدم ــية العامة والتي تتي ــات التنافس ــدة للمناقص ــق اآللية اِّـعتم ــل وف ــيتم العم ٢-س

االختصاص (مدني) والدرجة (الخامسة) اِّـسجلني َّـ وزارة التخطيط لشراء وثائق اِّـناقصة.
ــوان {صندوق إعادة اعمار اِّـناطق  ــني َّـ الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعن ــى مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغب ٣-عل
ــي لإلجابة على  ــيعقد مؤتمر فن ــا – ٢ ظهرا)}. وس ــمي (٨ صباح ــاعات الدوام الرس ــات اإلرهابية خالل س ــن العملي ــررة م اِّـتض

استفسارات الشركات يوم (االحد) اِّـوافق ٢٠١٨/٨/٥ الساعة ( العاشرة ) صباحا َّـ جمعية اِّـهندسني العراقية.
٤-متطلبات التأهيل اِّـطلوبة: -

ــف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف اِّـقاولني، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية، العقود غري اِّـنفذة، اِّـطالبات  -اِّـوق
اِّـوقوفة.

-اِّـوقف اِّـالي: األداء اِّـالي السابق، اِّـوارد اِّـالية والسيولة النقدية.
ــنوات (١٠)  ــث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للس ــاريع مماثلة من حي ــات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مش -اِّـتطلب

السابقة.
وهناك هامش افضلية ِّـقدمي العطاءات اِّـحليني من نفس اِّـحافظة بنسبة (٣٪) من مبلغ اقل عطاء.

ــون الف دينار  ــراء وثائق اِّـناقصة لقاء مبلغ قدره ( ٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمس ٥-بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم ش
ــر إعالن  ــمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا) ابتداء من تاريخ نش ــم البيع لوثائق اِّـناقصة َّـ أوقات الدوام الرس ــري قابل للرد ويت ــي غ عراق

اِّـناقصة َّـ الصحف اِّـحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
٦-يتم تسليم العطاءات اُّـ مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها َّـ صندوق العطاءات من قبل اِّـدراء اِّـفوضني للشركات حصرياً 
ــاعة (٢ بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (الثالثاء)  َّـ مقر الدائرة ولنفس العنوان اِّـدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [الس
اِّـوافق  ١٤ / ٨ /٢٠١٨] والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات اِّـتأخرة عن اِّـوعد اِّـحدد سوف ترفض 
وال تودع َّـ صندوق العطاءات وَّـ حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.

ــني بالحضور َّـ مقر  ــي العطاءات او ممثليهم الراغب ــراج العطاءات وفتحها بحضور مقدم ــح صندوق العطاءات إلخ ــيتم فت ٧-س
ــمية  ــرة صباحاً وَّـ حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس ــاعة العاش الصندوق َّـ اليوم الذي يلي اليوم اِّـحدد ِّـوعد الغلق َّـ الس

فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
ــكل صك مصدق او  ــاء البالغة (١٪ من اِّـبلغ التخميني) بش ــن التأمينات األولية ضمان للعط ــب ان تتضم ــاءات يج ٨ - كل العط
ــان نافذ ِّـدة (٩٠ يوماً) ابتداء من تاريخ غلق اِّـناقصة على ان يكون من مصرف عراقي معتمد من قبل البنك اِّـركزي  ــاب ضم خط

العراقي.
ــي {بغداد – الجادرية –  ــن العمليات اإلرهابية / العنوان التال ــدوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة م ــر الدائرة/ صن ــوان مق ٩ - عن

شارع الوزراء – دار رقم١١}.
مالحظة:- على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:

أ -وصل شراء وثائق اِّـناقصة.
ب -هوية تصنيف اِّـقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام ٢٠١٨.

  ج- كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون اُّـ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة       
من العمليات اإلرهابية.

ح -قائمة باإلعمال اِّـماثلة (ويعتمد َّـ ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).
ه-تقديم الحسابات الختامية آلخر خمس سنوات موقعة من قبل محاسب قانوني.

ــية العراقية) او (البطاقة اِّـوحدة ان وجدت) +  ــهادة الجنس ــكات اِّـدير اِّـفوض الثبوتية (هوية األحوال اِّـدنية + ش و- مستمس
بطاقة السكن.

رئيس الصندوق
www.refaato.iq اِّـوقع االلكرتوني         refaatoiraq@refaato.iqالربيد االلكرتوني

إعالن مناقصة  
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية 

العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة
رقم اِّـناقصة (٢٠ / ٢٠١٨ / استثماري)

  اسم اِّـناقصة (اكساء شوارع متفرقة َّـ مركز ناحية قره تبه وقصباتها القديمة/ محافظة دياُّـ)
ــة العامة رقم  ــن اِّـناقص ــرة األوُّـ ع ــة باإلعالن للم ــات اإلرهابي ــن العملي ــق اِّـتضررة م ــار اِّـناط ــادة اعم ــدوق إع ــر صن ١-يس
ــتثماري) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية ِّـحافظة دياُّـ عام ٢٠١٨ والدعوة  (٢٠١٨/٢٠/ اس
ــاء شوارع متفرقة َّـ مركز ناحية قره تبه  ــروع (اكس عامة ِّـقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ مش

وقصباتها القديمة/ محافظة دياُّـ) بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وبمدة تنفيذ (٦٠) يوما.
ــاءات اِّـؤهلني ضمن  ــي العط ــح لكافة مقدم ــية العامة والتي تتي ــات التنافس ــدة للمناقص ــق اآللية اِّـعتم ــل وف ــيتم العم ٢-س

االختصاص (مدني) والدرجة (الخامسة) اِّـسجلني َّـ وزارة التخطيط لشراء وثائق اِّـناقصة.
ــوان [صندوق إعادة اعمار اِّـناطق  ــني َّـ الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعن ــى مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغب ٣-عل
ــي لإلجابة على  ــيعقد مؤتمر فن ــا – ٢ ظهرا)]. وس ــمي (٨ صباح ــاعات الدوام الرس ــات اإلرهابية خالل س ــن العملي ــررة م اِّـتض

استفسارات الشركات يوم (االحد) اِّـوافق ٢٠١٨/٨/٥ الساعة (العاشرة) صباحا َّـ جمعية اِّـهندسني العراقية.
٤-متطلبات التأهيل اِّـطلوبة: -

ــف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف اِّـقاولني، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية، العقود غري اِّـنفذة، اِّـطالبات  -اِّـوق
اِّـوقوفة.

-اِّـوقف اِّـالي: األداء اِّـالي السابق، اِّـوارد اِّـالية والسيولة النقدية.
ــنوات (١٠)  ــث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للس ــاريع مماثلة من حي ــات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مش -اِّـتطلب

السابقة.
وهناك هامش افضلية ِّـقدمي العطاءات اِّـحليني من نفس اِّـحافظة بنسبة (٣٪) من مبلغ اقل عطاء.

٥-بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم شراء وثائق اِّـناقصة لقاء مبلغ قدره ( ٢٠٠,٠٠٠) مئتان الف دينار عراقي غري 
ــر إعالن اِّـناقصة َّـ  ــمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا) ابتداء من تاريخ نش ــرد ويتم البيع لوثائق اِّـناقصة َّـ أوقات الدوام الرس ــل لل قاب

الصحف اِّـحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
٦-يتم تسليم العطاءات اُّـ مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها َّـ صندوق العطاءات من قبل اِّـدراء اِّـفوضني للشركات حصرياً 
ــاعة (٢ بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (الثالثاء)  َّـ مقر الدائرة ولنفس العنوان اِّـدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [الس
اِّـوافق  ١٤ / ٨ /٢٠١٨] والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات اِّـتأخرة عن اِّـوعد اِّـحدد سوف ترفض 
وال تودع َّـ صندوق العطاءات وَّـ حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.

ــني بالحضور َّـ مقر  ــي العطاءات او ممثليهم الراغب ــراج العطاءات وفتحها بحضور مقدم ــح صندوق العطاءات إلخ ــيتم فت ٧-س
ــمية  ــرة صباحاً وَّـ حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس ــاعة العاش الصندوق َّـ اليوم الذي يلي اليوم اِّـحدد ِّـوعد الغلق َّـ الس

فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
ــكل صك مصدق او  ــاء البالغة (١٪ من اِّـبلغ التخميني) بش ــن التأمينات األولية ضمان للعط ــب ان تتضم ــاءات يج ٨ - كل العط
ــان نافذ ِّـدة (٩٠ يوما) ابتداء من تاريخ غلق اِّـناقصة على ان يكون من مصرف عراقي معتمد من قبل البنك اِّـركزي  ــاب ضم خط

العراقي.
٩ - عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية/ العنوان التالي {بغداد – الجادرية – شارع 

الوزراء – دار رقم١١}.
مالحظة:- على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:

أ -وصل شراء وثائق اِّـناقصة.
ب -هوية تصنيف اِّـقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام ٢٠١٨.

ــم الشركات معنون اُّـ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة        ــركة صادر من الهيئة العامة للضرائب/ قس ج-  كتاب براءة ذمة الش
من العمليات اإلرهابية.

ح -قائمة باإلعمال اِّـماثلة (ويعتمد َّـ ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).
ه-تقديم الحسابات الختامية آلخر خمس سنوات موقعة من قبل محاسب قانوني.

ــية العراقية) او (البطاقة اِّـوحدة ان وجدت) +  ــهادة الجنس ــكات اِّـدير اِّـفوض الثبوتية (هوية األحوال اِّـدنية + ش و- مستمس
بطاقة السكن.

رئيس الصندوق             
www.refaato.iq اِّـوقع االلكرتوني         refaatoiraq@refaato.iqالربيد االلكرتوني

إعالن مناقصة  
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية 

العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة
رقم اِّـناقصة (٢١ / ٢٠١٨ / برامج خاصة)

اسم اِّـناقصة (تأهيل مشروع ماء الشهيد غازي ١٠٠٠ م٣ / ساعة / محافظة دياُّـ)
١-يسر صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية اإلعالن للمرة األوُّـ عن اِّـناقصة العامة رقم (٢٠١٨/٢١/ 
برامج خاصة) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة الربامج الخاصة ِّـحافظة دياُّـ عام ٢٠١٨ والدعوة عامة ِّـقدمي 
ــره تبه وقصباتها  ــوارع متفرقة َّـ مركز ناحية ق ــاء ش ــروع (اكس ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ مش العط

القديمة/ محافظة دياُّـ) بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (٦٩٩,٥٧٨,٥٠٠) دينار وبمدة تنفيذ (١٢٠) يوماً.
ــاءات اِّـؤهلني ضمن  ــي العط ــح لكافة مقدم ــية العامة والتي تتي ــات التنافس ــدة للمناقص ــق اآللية اِّـعتم ــل وف ــيتم العم ٢-س

االختصاص (مدني) والدرجة (الخامسة) اِّـسجلني َّـ وزارة التخطيط لشراء وثائق اِّـناقصة.
ــوان [صندوق إعادة اعمار اِّـناطق  ــني َّـ الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعن ــى مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغب ٣-عل
ــي لإلجابة على  ــيعقد مؤتمر فن ــا – ٢ ظهرا)]. وس ــمي (٨ صباح ــاعات الدوام الرس ــات اإلرهابية خالل س ــن العملي ــررة م اِّـتض

استفسارات الشركات يوم (االحد) اِّـوافق ٢٠١٨/٨/٥ الساعة (العاشرة) صباحا َّـ جمعية اِّـهندسني العراقية.
٤-متطلبات التأهيل اِّـطلوبة: -

ــف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف اِّـقاولني، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية، العقود غري اِّـنفذة، اِّـطالبات  -اِّـوق
اِّـوقوفة.

-اِّـوقف اِّـالي: األداء اِّـالي السابق، اِّـوارد اِّـالية والسيولة النقدية.
ــنوات (١٠)  ــث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للس ــاريع مماثلة من حي ــات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مش -اِّـتطلب

السابقة.
وهناك هامش افضلية ِّـقدمي العطاءات اِّـحليني من نفس اِّـحافظة بنسبة (٣٪) من مبلغ اقل عطاء.

ــون الف دينار  ــراء وثائق اِّـناقصة لقاء مبلغ قدره ( ٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمس ٥-بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم ش
ــر إعالن  ــمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا) ابتداء من تاريخ نش ــم البيع لوثائق اِّـناقصة َّـ أوقات الدوام الرس ــري قابل للرد ويت ــي غ عراق

اِّـناقصة َّـ الصحف اِّـحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
٦-يتم تسليم العطاءات اُّـ مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها َّـ صندوق العطاءات من قبل اِّـدراء اِّـفوضني للشركات حصرياً 
ــاعة (٢ بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (الثالثاء)  َّـ مقر الدائرة ولنفس العنوان اِّـدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [الس
اِّـوافق  ١٤ / ٨ /٢٠١٨] والتقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات اِّـتأخرة عن اِّـوعد اِّـحدد سوف ترفض 
وال تودع َّـ صندوق العطاءات وَّـ حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.

ــني بالحضور َّـ مقر  ــي العطاءات او ممثليهم الراغب ــراج العطاءات وفتحها بحضور مقدم ــح صندوق العطاءات إلخ ــيتم فت ٧-س
ــمية  ــرة صباحاً وَّـ حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رس ــاعة العاش الصندوق َّـ اليوم الذي يلي اليوم اِّـحدد ِّـوعد الغلق َّـ الس

فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
ــكل صك مصدق او  ــاء البالغة (١٪ من اِّـبلغ التخميني) بش ــن التأمينات األولية ضمان للعط ــب ان تتضم ــاءات يج ٨ - كل العط
ــان نافذ ِّـدة (٩٠ يوما) ابتداء من تاريخ غلق اِّـناقصة على ان يكون من مصرف عراقي معتمد من قبل البنك اِّـركزي  ــاب ضم خط

العراقي.
ــي {بغداد – الجادرية –  ــررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التال ــر الدائرة / صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتض ــوان مق ٩ - عن

شارع الوزراء – دار رقم١١}.
مالحظة:- على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:

أ -وصل شراء وثائق اِّـناقصة.
ب -هوية تصنيف اِّـقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام ٢٠١٨.

  ج-  كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون اُّـ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة       
من العمليات اإلرهابية.

ح -قائمة باألعمال اِّـماثلة (ويعتمد َّـ ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).
ه-تقديم الحسابات الختامية آلخر خمس سنوات موقعة من قبل محاسب قانوني.

ــية العراقية) او (البطاقة اِّـوحدة ان وجدت) +  ــهادة الجنس ــكات اِّـدير اِّـفوض الثبوتية (هوية األحوال اِّـدنية + ش و- مستمس
بطاقة السكن.

رئيس الصندوق              
www.refaato.iq اِّـوقع االلكرتوني         refaatoiraq@refaato.iqالربيد االلكرتوني

منتدى الرتاث واألرشفة 
منظمة غري حكومية

العدد: ٤٨ 
التاريخ: ٢٠١٨/٧/٢٣ 

م/ إعـــــــــــــالن 
ــفة َّـ  ــة ِّـنظمة منتدى الرتاث واألرش ــررت الهيئة اإلداري ق
اجتماعها اِّـؤرخ َّـ ٢٠١٨/٤/٢٣ تغيري اسمها من (منظمة 
منتدى الرتاث واألرشفة) إُّـ (منظمة الرتاث واألرشفة) فمن 
لديه اعرتاض على ذلك مراجعة دائرة اِّـنظمات غري الحكومية 
ــابقاً خالل  ــالوي بناية تجنيد الكرخ س ــة َّـ منطقة الع الكائن

ثالثني يوماً من تاريخ النشر.مع الشكر و التقدير.
                                                    محمد سيد علوان صالح 

رئيس منتدى الرتاث واألرشفة 
٢٠١٨/٧/٢٣                                                   

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة تنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة:٢٠١٨/١٧٢٤
التاريخ:٢٠١٨/٧/٢٤ 

اعـــــــــــالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل (١٧٨/٣) م٣٨ الخاجية الواقع َّـ الكوت العائد للمدين (سهامه 
ــتون  ــة وس صيوان عبد) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (مصرف الخليج التجاري) البالغ  (٦٥٠٠٠٠٠٠)  خمس
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر  مليون عراقي  فعلى الراغب بالش
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش مس

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.

اِّـنفذ العدل
علي طالب عزيز الجليلي

 ١- موقعة ورقمه :- كوت / الخاجية َّـ العقار اِّـرقم ١٧٨/٣ م ٣٨ الخاجية.
ــول + مجموعة  ــتقبال + ه ــق االول (مطبخ + طارمة + اس ــن طابقني الطاب ــه :- يتكون م ــه ونوع ٢- جنس
ــت مغطاة من البياض +  ــي وجدران البي ــق الثاني غرفتني نوم ارض البيت مبلطة بالكاش ــات + الطاب الصحي

سقف البيت من الصب مزود باِّـاء والكهرباء.
٣- حدود واوصافه :

٤- مشتمالته .
٥- مساحته :-

٦- درجة العمران :-
٧- الشاغل : الورثة

٨- القيمة اِّـقدرة :- ٩٠,٠٠٠٠٠٠ تسعون مليون دينار عراقي.

م/ إعادة إعالن
مناقصة استريادية

  R004/B ملم بالرقم الرمزي (1.2x640) 2018/5   م/د (تجهيز حديد خزان قياس
بكمية (500) طن ِّـعمل محوالت التوزيع وحسب اِّـواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم

(معلنة للمرة الثالثة)                                                      تاريخ الغلق (2018/9/9)

ــركة دياُّـ العامة) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية  ــر (وزارة الصناعة واِّـعادن / ش يس
االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:

www.) ــركة دياُّـ العامة) وعرب الربيد االلكرتوني ١-على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال بـ(ش
dialacompany.com) وكما موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات مع مالحظة ما يأتي:-

أ -الكلفة التخمينية للمناقصة هي (٥٢٥٠٠٠) دوالر (فقط خمسمائة وخمسة وعشرون الف دوالر) واصل مخازن الشركة. 
ــر الفاً وسبعمائة وخمسون دوالراً) واِّـطلوب تقديمها مع  ــة عش ب -مقدار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو (١٥٧٥٠) دوالراً (فقط خمس

العطاء.
ــتندات للمناقصة هو (١٥٠٠٠٠) دينار عراقي (فقط مائة وخمسون الف دينار عراقي ال غريها) غري قابل للرد اال َّـ حال  ــعر بيع مس ج- ان س

الغاء اِّـناقصة من قبل شركتنا حيث يعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ِّـقدمي العطاءات.
د- على مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء اِّـوجود َّـ القسم الرابع (نماذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي 

تغيري َّـ شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باِّـعلومات اِّـطلوبة.
ــجل َّـ العراق من تقديم وصل شراء  ــمي او وكيل تجاري مس ــركات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رس • مالحظة:- تعفى الش

مستندات اِّـناقصة.
• تقديم تعهد خطي َّـ القسم القانوني لشركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واِّـؤسسات والشركات التابعة لها.

٢-متطلبات التأهيل اِّـطلوبة: (كما مبينة َّـ وثائق العطاء).
ــليم  ــركة دياُّـ العامة / طريق بغداد بعقوبة الجديد – قرب تقاطع القدس) وان آخر موعد لتس ــليم العطاءات اُّـ العنوان اآلتي (ش ٣-يتم تس
ــيتم فتح العطاءات  ــوف ترفض وس ــخ غلق اِّـناقصة َّـ ٢٠١٨/٩/٩ وان العطاءات اِّـتأخرة س ــاعة الثانية ظهراً من تاري ــيكون الس العطاء س
ــاعة التاسعة صباحاً  ــركتنا/ غرفة لجنة فتح العروض) َّـ الس بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان اآلتي (مقر ش
ليوم ٢٠١٨/٩/١٠ وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد 

الغلق.. مع التقدير.
عبد الرسول محمد عارف
اِّـدير العام وكالة
ورئيس مجلس االدارة

إعــــــــــالن
ــم كمري) الذي  ــن قبل اِّـدعي (فضية كاظ ــى الدعوى اِّـقامة م ــاًء عل بن
يطلب (تبديل االسم اِّـجرد) من (فضية) اُّـ (دالل) فمن لديه اعرتاض 
ــوف  ــه س ــة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوماً وبعكس مراجع
ــن قانون  ــكام اِّـادة (٢٢) م ــوى وفق اح ــذه اِّـديرية َّـ الدع ــر ه تنظ

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة/ وكالة

محكمة قوى االمن الداخلي اِّـنطقة الثالثة
رقم القضية /٢٤٤ /٢٠١٨
التاريخ /٢٠١٨/٥/٢٨ 

قرار حكم
ــتها العلنية  ــة الثالثة جلس ــة – للمنطق ــن الداخلي الثالث ــة قوى االم ــدت محكم عق
ــني كاظم  ــة اللواء الدكتور عبدالرزاق حس ليوم الثالثاء اِّـوافق ٢٠١٨/٤/١٧ برئاس
ــد الحقوقي قحطان  ــاري) و(العمي ــه كل من (العميد الحقوقي حمزه عناد بش وعضوي
ــاري)  ــكر مش ــعد عجمي س ــدرت بحق اِّـتهم الهارب ش.م (س ــلمان) وأص ــداهللا س عب

اِّـنسوب اُّـ مديرية شرطة محافظة واسط باسم الشعب (قرارها) التالي:- 
ــنة ٢٠٠٨  ــن ( ق –ع- د) رقم (١٤) لس ــادة االحالة من اِّـادة (٣٢) م ــل م ١- تعدي
ــتناداً ألحكام اِّـادة (٣١) من  اِّـعدل اُّـ اِّـادة (٣٢ / اوال وثانيا) من نفس القانون اس

(ق-أ- د) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨ لكونها اكثر انطباقاً وفعل اِّـدان. 
٢- السجن ِّـدة (سبع سنوات) وفق احكام اِّـادة (٣٢ / اوال) من (ق –ع-د) رقم (١٤) 
 (GWZ٩٧٦) ــدس الحكومي نوع كلوك اِّـرقم ــنة ٢٠٠٨ اِّـعدل الختالسه اِّـس لس

مع ملحقاته. 
ــي عن قيمة  ــة ماليني دينار عراق ــدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس ــاً ق ــه مبلغ ٣- تضمين
ــه وفق احكام اِّـادة  ــوك اِّـرقم  (GWZ٩٧٦) مع ملحقات ــدس الحكومي نوع كل اِّـس

(٣٢ / ثانيا) من ( ق –ع- د ) رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل. 
ــتناداً ألحكام  ــروداً من الخدمة َّـ قوى االمن الداخلي اس ــد اِّـحكوم عليه مط ٤- يع

اِّـادة (٣٨/اوال/أ ) من (ق –ع – د) رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل.
ــني العموميني صالحية القاء القبض عليها اينما وجد لتنفيذ الحكم  ٥- اعطاء اِّـوظف

الصادر بحقه والزام اِّـواطنني باالخبار عن محل اختفائها.
٦- حجز أمواله اِّـنقولة وغري اِّـنقولة.

ــتناداً ألحكام اِّـادة (٢١/أ /٦) من  ــرف اس ٧- اعتبار الجريمة من الجرائم اِّـخلة بالش
(ق-ع) رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ اِّـعدل.

ــوك اِّـرقم (GWZ٩٧٦) على  ــدس نوع كل ــالح الحكومي مس ٨- تعميم اوصاف الس
كافة تشكيالت وزارة الداخلية واالجهزة االمنية. 

ــال) البالغة  ــادر كم ــة (هيفاء عبدالق ــة اِّـنتدب ــاة للمحامي ــاب محام ــم باتع ٩- الحك
ــاب الحكم  ــون الف دينار عراقي تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتس (٣٠٠٠٠) ثالث

الدرجة القطعية.
ــاً ) وبداللة  ــتناداً الحكام اِّـادة (٦٠/ سادس ١٠- قراراً غيابياً صادراً باتفاق اآلراء اس
اِّـادة (٦١/اوال ) من ( ق-أ-د) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨ وبداللة اِّـادة (٦٩ / اوال وثانيا 
ــتناداً الحكام اِّـواد ( ٧١و٧٢ / رابعا ) من نفس  وثالثا ورابعا) منه قابال لالعرتاض اس

القانون وافهم بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٧.
اللواء الدكتور

عبدالرزاق حسني كاظم 
رئيس اِّـحكمة

إعالن 
ــاً وفق اِّـادة  ــمه َّـ الجدول ادناه ِّـا كنت متهم ــارب اِّـذكور اس ــم اله اُّـ اِّـته
اِّـؤشرة ازاء اسمه ادناه وبما ان محل اقامتك مجول اقتضى تبليغك بواسطة 
ــذا االعالن على ان تحضر امام اِّـحكمة خالل مدة (ثالثني يوماً) اعتباراً من  ه
تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك وتجيب عن التهمة اِّـوجهة ضدك 
ــز اموالك اِّـنقولة  ــري محاكمتك غياباً وتحج ــوف تج او عند عدم حضورك س
ــن اِّـوظفني  ــوق اِّـدنية ويطلب م ــن الحق ــقاطكم م ــري اِّـنقولة ويحكم إس وغ
العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت وتسليمك اُّـ اقرب سلطة والزام 
االهلني الذين يعملون بمحل اقامتك اخبار السلطات عنكم وفقاً للمادة (٦٩) 

من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
العميد الحقوقي 
علي حمود عباس

رئيس محكمة قوى األمن الداخلي األوُّـ 
اِّـنطقة الثالثة  

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة / ١٩٣٣ /٢٠١٨
التاريخ  / ٢٠١٨/٧/٢٣

إعــــــــــــالن 
ــم (٢٠٩٠/١) م ٤٦ نصف الدجيلة  ــار اِّـرق ــوت حصة اِّـدين َّـ العق ــة تنفيذ الك ــع مديري تبي
ــوزة لقاء طلب الدائن (علي  ــلمان) اِّـحج ــع َّـ الكوت العائد للمدين (ابراهيم عبدالرزاق س الواق
ــرة ماليني دينار عراقي فعلى الراغب  كامل علي ومالك كامل علي) البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠)  عش
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه  بالش
ــم  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــات القانونية عش التأمين

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي 

١-موقعة ورقمه:- كوت / الكارضية رقمه ٢٠٩٠/١ م ٤٦ نصف الدجيلة 
ــت َّـ صورة قيد  ــطة مملوكة للدولة كما مثب ــقى بالواس ــه:- ارض زراعية تس ــه ونوع ٢-جنس

العقار 
٣-حدوده واوصافه: 

٤-مشتمالته.
ــاحة الكلية للعقار ٢٣٩٣ دونم و١ اولك و ٦٧م اما حصة اِّـدين اِّـحجوزة  ــاحته:- اِّـس ٥-مس

تبلغ ٣٨٣٩٤٦ سهماً 
٦-درجة العمران :- 
٧-الشاغل : الشركاء

ــن البالغة  ــن حصة اِّـدي ــون دينار ع ــر ملي ــة عش ــدرة :- ١٥٠٠٠٠٠٠ خمس ــة اِّـق ٨-القيم
٣٨٣٩٤٦ سهماً.

إعالن 
اُّـ اِّـتهم/ ش.م أحمد وليد جلوب عباس

محل العمل/ قيادة شرطة محافظة واسط واِّـنشآت 
العنوان/ بغداد

بما انك متهم وفق أحكام اِّـادة (٣٢) من قانون عقوبات قوى 
ــنة ٢٠٠٨ اِّـعدل. وِّـجهولية  ــن الداخلي رقم ١٤ لس االم
ــذا االعالن على  ــطة ه ــل اقامتك اقتضى تبليغك بواس مح
ــر أمام محكمة قوى األمن الداخلي اِّـنطقة الثالثة  ان تحض
ــن تاريخ تعليق  ــاً اعتباراً م ــدة اقصاها ثالثون يوم ــالل م خ
ــك وتجيب على التهمة اِّـوجهة  هذا االعالن َّـ محل اقامت
ــري محاكمتك غيابيا  ــوف تج ضدك وعند عدم حضورك س
استنادا ألحكام اِّـواد (٦٥و٦٦) من قانون اصول اِّـحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
اللواء الدكتور 

عبدالرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة اِّـنطقة الثالثة

إعالن
اُّـ اِّـتهم/ ش.م سامي زهري عليوي حسني

محل العمل/ قيادة شرطة محافظة واسط واِّـنشآت 
العنوان/ واسط / حي الوحدة 

بما انك متهم وفق أحكام اِّـادة (٣٢) من قانون عقوبات قوى 
ــنة ٢٠٠٨ اِّـعدل. وِّـجهولية  ــن الداخلي رقم ١٤ لس االم
ــذا االعالن على  ــطة ه ــل اقامتك اقتضى تبليغك بواس مح
ــر أمام محكمة قوى األمن الداخلي اِّـنطقة الثالثة  ان تحض
ــن تاريخ تعليق  ــا اعتبارا م ــدة اقصاها ثالثون يوم ــالل م خ
ــك وتجيب على التهمة اِّـوجهة  هذا االعالن َّـ محل اقامت
ــري محاكمتك غيابيا  ــوف تج ضدك وعند عدم حضورك س
استنادا ألحكام اِّـواد (٦٥و٦٦) من قانون اصول اِّـحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
اللواء الدكتور 

عبدالرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة اِّـنطقة الثالثة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة /٢٠١٨/٢٠٤١
التاريخ / ٢٠١٨/٧/٢٤

اُّـ / اِّـنفذ عليه / عباس محمد مطر
ــزة بالعدد ١٠٢٩٥ َّـ  ــرطة الع ــد تحقق لهذه اِّـديرية من كتاب مركز ش لق
ــعار مختار حي الحوراء الثانية انك مجهول محل  ٢٠١٨/٧/١٩ ومرفقه اش
ــة وليس لك موطن دائم او موقت او مختار, يمكن اجراء التبليغ عليه,  االقام
ــا بالحضور َّـ  ــذ تقرر تبليغك اعالن ــادة (٢٧) من قانون التنفي ــتنادا للم واس
ــر  ــر يوما تبدأ من اليوم التالي للنش ــة عش مديرية التنفيذ الكوت خالل خمس
ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه  ِّـباش

اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل  
علي رضا علي الخطاوي 

اوصاف اِّـحرر:ـ 
ــدد ١١٤٩/ب/٢٠١٨ َّـ ٢٠١٨/٥/٢٧  ــرار محكمة بداءة الكوت بالع •ق
ــة ١٥٧٢٣ أ  ــيارة اِّـرقم ــليم الس ــن اعادة حال اُّـ ما كان عليه تس اِّـتضم
واسط اجرة نوع طيبة موديل ٢٠١٦ اللون برتقالي مصفر اُّـ الدائن حميد 

انعيم عبداهللا.

إعالن 
اُّـ اِّـتهم/ ش.م  سعدي عوده راضي امبريج الربيعي 
محل العمل/ قيادة شرطة محافظة واسط واِّـنشآت 

العنوان/ الكوت/ الفالحية/ مقابل مركز شرطة الفالحية 
ــا) من قانون  ــادة (٣٥/ أوال وثاني ــكام اِّـ ــك متهم وفق أح ــا ان بم
ــنة ٢٠٠٨ اِّـعدل. ــم ١٤ لس ــوى االمن الداخلي رق ــات ق عقوب

ــطة هذا االعالن  ــل اقامتك اقتضى تبليغك بواس ــة مح وِّـجهولي
ــى ان تحضر أمام محكمة قوى األمن الداخلي اِّـنطقة الثالثة  عل
ــخ تعليق هذا  ــاراً من تاري ــا ثالثون يوماً اعتب ــالل مدة اقصاه خ
ــة اِّـوجهة ضدك  ــب على التهم ــل اقامتك وتجي ــالن َّـ مح االع
ــتنادا  ــك غيابيا اس ــوف تجري محاكمت ــدم حضورك س ــد ع وعن
ــول اِّـحاكمات الجزائية  ــواد (٦٥و٦٦) من قانون اص ــكام اِّـ ألح

لقوى االمن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
عميد الشرطة الحقوقي 
ماجد عبد علي حردان 

رئيس محكمة قوى االمن الداخلي اِّـنطقة الرابعة
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محكمة بداءة الشطرة
العدد: ٩٢٧/ب/٢٠١٧

إعـــــــالن
ــم ٨/ ١٠١٥  ــار اِّـرق ــة العق ــدة العلني ــا باِّـزاي ــتبيع محكمتن س
ــا خالل مدة  ــراء مراجعة محكمتن ــى الراغب بالش ــفى فعل مستش
ثالثني يوما من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه تأمينات بنسبة 

١٠٪ من قيمة العقار إن لم يكن شريكا.
أوصاف العقار:ـ

دار سكن تقع َّـ مدينة الشطرة قرب جسر حجي خيون مساحتها 
ــرف وواجهة من  ــرية وعدة غ ــن باحة كب ــون م ٥١١,٥٠م٢ تتك
ــون مليوناً  ــة اِّـقدرة ثالثمائة واربعة وخمس ــارع العام القيم الش

وستمائة وسبعة وثمانون الفاً وخمسمائة دينار عراقي.
القاضي عيسى عطوان عبد اهللا

محكمة بداءة الناصرية
العدد : ٦٣/ب/٢٠١٥

إعـــــــــــــــــــــــــالن
ستبيع محكمة بداءة الناصرية وعن طريق اِّـزايدة العلنية العقار تسلسل  ٦٧/١١٨ / ٤٤ زاوية خالل 
ــر عطلة رسمية ففي  ــر وإذا صادف اليوم الخامس عش ــر يوما اعتبارا من اليوم التالي للنش ــة عش خمس
ــرة ظهرا َّـ قاعة محكمة البداءة فعلى الراغبني بالشراء  ــاعة الثانية عش اليوم الذي يليه وَّـ تمام الس
ــتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق مع  الحضور َّـ اِّـكان والزمان اِّـعينني مس
ــبة ٣٪ وال نقبل اِّـبالغ النقدية إن لم يكونوا من الشركاء علما إن الداللية على  ــم تسجيل العقار بنس رس

اِّـشرتي.
القاضي االول
عادل خلف جاسم

األوصاف:ـ
١- العقار مفرز بصورة غري رسمية اُّـ دار ومشتمل وشقة يجمعها باب واحد. الدار مؤلفة من استقبال 
ــيلمان اما اِّـشتمل فانه مالصق  ــقف بالش وغرفتني ومطبخ وحمام ومرافق صحية مبني من الطابوق ومس
ــن هول وغرفة وحمام ومرافق صحية َّـ الطابق االرضي وصالة وغرفة َّـ الطابق الثاني  ــدار ومؤلف م لل
ــقف بالشيلمان اما الشقة فيمكن الوصول اليها عن طريق  ــغول من احد مبني من الطابوق ومس وغري مش
ــدور وحمام ومرافق صحية  ــتقبال وثالث غرف ومطبخ وكل ــد يقع َّـ الحديقة ومؤلفة من اس ــلم حدي س

مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان.
٢-  اِّـساحة :  ٤٤٠ م٢.

٣-  القيمة اِّـقدرة للعقار ارضا وبناء مائتان وخمسون مليون دينار فقط.
٤- اِّـدعى عليه الثاني يرغب بالبقاء كمستأجر للدار بعد البيع.

محكمة األحوال الشخصية َّـ النصر
العدد: ٣٠٢/ش/٢٠١٨

إعــــــــــــالن
اقامت اِّـدعية  عواطف جفرد نعوم الدعوى ضد اِّـدعى عليه مدير رعاية 
ــة لوظيفته تطلب فيها الحكم بوفاة اِّـفقود ولدها صادق  القاصرين اضاف
ــخ ٢٠١٤/٦/١٢ َّـ محافظة صالح الدين  كاظم جبار الذي فقد بتاري
ــتناداً ألحكام  اِّـواد ٩٤,٩٣, ٨٧ من قانون  ــكر سبايكر وذلك اس بمعس
ــر بصحيفة واحدة  ــنة ١٩٨٠ قررنا النش رعاية القاصرين اِّـرقم ٧٨ لس
بغية التحقق من حياة اِّـفقود من عدمها وَّـ حال كونه حيا ينبغي عليه 
ــه تمضي  ــماع دفوعه خالل مدة التأجيل وبعكس مراجعة محكمتنا لس
ــق القانون وعينت اِّـحكمة  ــري َّـ الدعوى واصدار القرار وف اِّـحكمة الس

يوم ٢٠١٨/٧/٣١ موعدا للمرافعة.
القاضي عبد اهللا شالل شناوه

فقدان هوية 
ــادرة  الص ــة  الهوي ــدت  فق
ــاء  الكهرب وزارة  ــن  م
  ٧١٣١٦٩٥١ ــة اِّـرقم
  ٢٠١٨/٤/٢٠ َّـ   A
ــجلة باسم (داود سالم  اِّـس
علي)، الرجاء على من يعثر 

عليها االتصال بالرقم
٠٧٧٠٤٥٣٦٠٠٥ 



كانت دنيا الصحافة دنيا شجون وهموم. لم يكن عدد القراء كبيراً واعتادوا 
ــرائها. بأربعة فلوس  ــدالً من ش ــتئجار اجلرائد في املقهى ب ــاً على اس أيض
ــة. وكان أصحاب اجلرائد  ــم تكن الدولة تدعم الصحاف ــرأ كل اجلرائد. ول تق
يعملون منّة عليك إن نشروا مقالتك، ناهيك من دفع أجرة لك. هكذا كانت 
ــر عمودي «فالفل األربعاء». وعندما  تفعل جريدة «البالد» عندما كانت تنش
ــندفع لك شيئاً إذا ظهر أن مقاالتك زادت مبيعات  طالبتهم بأجرة قالوا س
ــى ولعل ترفع املبيعات.  ــدة. فرحت أكد ذهني ألبدع في مقاالتي، عس اجلري
ــا. عانى من هذه  ــع جرائد له ــاً مبدعاً، أصبحت بائ ــن أن أكون كاتب ــدالً م ب

املشكلة الشاعر الشعبي عبود الكرخي، عبر عن محنته بهذه األبيات:
يكون أعضه من وريده

اللي قال لي صدر لك جريدة
ألن راسي باملصيدة

أصبح ومفطور قلبي
ــة  ميزاني ــة  لتغطي ــر  اضط
للحصول  ــعى  أن يس اجلريدة 
املوظفني  من  اشتراكات  على 
ــتجدي  ــاء. إذ راح يس والوجه

لصحيفته
أرجوك تقرا هالقصيدة

وتشترك في هاجلريدة
هاك خذها أدبية

كعبة األخبار هي
ال ترجعها عليّ

واشتراكي ارجوك عيده
ــدة  ــترى جري ــن اش ــد أن م بي
ــل ذلك طمعاً  الكرخ لم يفع
ــا، وإمنا ملا  ــا وأدبه ــي أخباره ف

ــعراء العرب في  ــن هجاء مقذع. أعتقد أن الكرخي كان من أبلغ ش فيها م
ــدت في ذاكرة  ــي. وله أبيات خل ــك عن جرير أو املتنب ــل في ذل ــاء ال يق الهج
العراقيني.اعتاد الكرخي على زيارة املدن العراقية جلمع االشتراكات. والويل 
ــاعدة  ــمي مس ــع. كان كثير منهم يدفعون أكثر من املبلغ الرس ــن ال يدف مل
ــاعر وقلمه املقذع. وقع  ــه لهجاء الش منهم. ومن ال يدفع كان يعرض نفس
في هذا املطب الصراف في مدينة الناصرية. زاره الشاعر ليحصل منه على 
ــتراك في اجلريدة ولكنه اعتذر، وقال إنه ال يقرأ اجلرائد وال يفهم الشعر  اش
ــه في الفندق  ــاً. عاد إلى غرفت ــوفاً ومنزعج ــاً. خرج الكرخي مكس أساس
ــلمها ألصحابه أمالً في أن يطلعوه  ــتائم وس وكتب قصيدة مفعمة بالش
ــاعر. قرأ الصراف كل  عليها. وهو ما فعلوه. ونصحوا الصراف بترضية الش

هذا السيل من الشتائم. ما إن قرأ البيت األول حتى ارجتفت فرائصه:
بالناصرية صراف

هم سختجي وهم بالّف
ــارع وفتح كيسه وأخرج  ــتائم. س إلى آخر ما في القصيدة من فظائع الش
ــرة دنانير، وضعهما في مظروف وبعث به فوراً لغرفة الشاعر،  ورقتني بعش
ــح اجلريدة بحيث  ــم ثانية وصح ــه. فتناول القل ــد املبلغ أمام ــه فوج فتح

خرجت في اليوم التالي وهي تستفتح بهذا البيت
بالناصرية صراف .. خوش آدمي وعنده إنصاف.
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رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

هيئة التحرير: ٠٧٩٠١١٩٥٨١٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٠٣٢١٧٢٢٥

(السنة الثالثة عشرة) العدد (٢٩٩٥) - األربعاء - ٢٥ - تموز - ٢٠١٨

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

رحت أكد ذهني ألبدع 
َّـ مقاالتي، عسى 

ولعل ترفع اِّـبيعات. 
بدالً من أن أكون كاتباً 
مبدعاً، أصبحت بائع 

جرائد لها

7mbÿÌâb◊
Úœbzñ€a@‚Ï‡Á

خالد القشطيني

رأي

بعد اعتزامه سرقة محل في ديالى

âb‰ÌÖ@—€c@50Î@Ú–Ó√Ïi@Èmäçc@µg@ÖÏ»Ì@=ï

ــه التمادي والعناد  ــجاعة ونبل، وخالف االعتذار فضيلة وش
واملكابرة والغطرسة والتجاهل. االعتذار يستبطن ويتضمن 
ــذار بغير ذنب كمن يوجب  ــاً باألخطاء وإال فإن (االعت اعتراف

الذنب عليه) كما يقول علي بن ابي طالب (عليه السالم).
ــتمر االصرار على اخلطأ  قد يقال إن االعتذار ال يكفي إذا اس
ــب ال يحتاج  ــعبنا الغاض ــرار اخلطيئة وقد يقال ان ش وتك
ــف اخللل  ــى االعتذار ولكن االعتذار بحد ذاته ميهد لكش ال

والفشل ويدفع باجتاه االصالح والتغيير.
ــم  ــذي ل ــة ان ال واملفارق
االخطاء  ــن  م يكن جزءاً 
الكارثية التي كادت متحو 
ــه ووجوده  ــراق وهويت الع
ــات  املغري كل  ــادر  وغ
مع  ــاش  وع ــازات  واالمتي
ــي  ف ــني  املقاتل ــه  اخوت
السواتر واجلبهات يعتذر، 
ــزءاً  ج كان  ــن  م ــا  بينم
الفشل ال  ــياً من  اساس
يعتذر. شجاعة العامري 
ــي  ــي ف ــوره امليدان وحض
ليعتذر  ــاه  دع ــات  اجلبه
ــف معهم  ــعبه ويق لش

بينما غيره مازال يكابر ويصادر احلقائق.
ــجاعة مبواساة  احلاج العامري باعتذاره يقدم خطواته الش
شعبه ويلتمس لهم األعذار دون مكابرة وعناد.. العامري لم 
يغمض عينيه أو يضع أصابعه في أذنه من أصوات الغضب 
ــي بعد  وصرخات االحتجاج. ولإلنصاف ان اول زعيم سياس
ــعبه هو احلاج العامري رغم وقوفه لنصرة  ٢٠٠٣ يعتذر لش

شعبه والدفاع عنه والتضحية من أجله.

الحاج العامري 
باعتذاره يقدم 

خطواته الشجاعة 
بمواساة شعبه 

ويلتمس لهم األعذار 
دون مكابرة وعناد 

وقفة

كريم النوري

ÚibÓ‰€bi@âaàn«¸a

بعقوبة/ البينة الجديدة
ــي في  ــدر محل ــاد مص أف
ــس  أم ــى،  ديال ــة  محافظ
ــأن مراهقا وقع  ــاء، ب الثالث
ــة صاحب محل  في قبض
ــرقه في  ــاء ليس ــاري ج جت
ــال  وق ــة.  ب عقوب ــراف  اط
ــا جاء  ــدر، إن «مراهق املص
ــرق وكالة لبيع املواد  ليس

ــراف  اط ــي  ف ــائية  االنش
ــة فوقع في  مدينة بعقوب
ــة صاحبها الذي لم  قبض
ــليمه الى  ــى تس ــادر ال يب
الى  ــل  ــل عم ب ــرطة  الش
ــة  فرص ــر  وتوفي ــه  توعيت
ــل له واعطائه ٥٠ الف  عم
دينار بعدما عرف أن سبب 
ــر املدقع  ــرقته هو الفق س

ــرته». واضاف املصدر،  الس
ان «الفقر سبب رئيس في 
اغلب حاالت السرقة التي 
تسجل بني احلني واآلخر في 
ــة وبقية مدن ديالى  بعقوب
ــبب توقف الكثير من  بس
القطاعات وحالة البطالة 
في  ــرية  املستش الكبيرة 

اغلب الشرائح».

وكاالت / البينة اجلديدة
طورت شركة يابانية، روبوتا 
النباتات  يساعد على تربية 
في البيت من خالل حتريكها 
ــب وإصدار  إلى املكان األنس
ــقيها  تنبيه حني ينبغي س
ــعر الروبوت  باملاء. ويصل س
ــو يتخذ  ــى ٩٤٩ دوالرا، وه إل
ويسير  ــلطعون  الس شكل 
ــني  ــل، وح ــتة أرج ــى س عل
ــى  إل ــه  حاجت ــعر  يستش

ــمس  ــعة الش ــل أو أش الظ
ــع  ــذي وض ــكان ال ــادر امل يغ
ــرك الروبوت أرجله  فيه. ويح
ــاء، أما  ــاج إلى امل ــني يحت ح
ــع جيد  ــون في وض حني يك
ــص عبر  الرق ــي  ــرع ف فيش
ــلية.  ــرك بطريقة مس التح
وبوسع عشاق التكنولوجيا 
ــع نباتاتهم في الروبوت،  وض
أداة  ــى  إل ــول  يتح ــذ  وعندئ

شبيهة باملزهرية.

القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــني متابعيها على  ا ب ــعً ــة فيفي عبده، جدالً واس ــارت الفنانة املصري أث

ــع فيديو عبر  ــرها مقط ــع التواصل االجتماعي، عقب نش مواق
ــبوك“، قالت فيه إنها ”تريد أن تدخل  صفحتها في ””فيس

ــرت فيفي عبده، مقطع الفيديو في بث  جهنم“. ونش
ــر عبر صفحتها في ”فيسبوك“، وهو أمر  مباش

ــاء على تواصل مع  ــبوعيًا، للبق تقوم به أس
ــاؤالتهم  تس ولإلجابة على  ــا  معجبيه

ــاريعها املستقبلية وحتى  حول مش
الفنانة  ــن  لك ــا اخلاصة.  حياته

ــئلة  ــة، تفاجأت بأس املصري
”انت  قبيل  محرجة، من 

ــا  م ــى،  امت ــي  حتوب
ــا،  ــش ربن بتخافي

ــة  رايح ــت  ان
جهنم“، فضالً 
ــا  تلقيه ــن  ع
ت  ا د ــا نتق ا

ــة  طريق ــأن  بش
ــتها  وممارس ــها  لبس

الرقص.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  ــة حكاي ــالم تركي ــائل إع روت وس
ــة  عائل ــة  أمان ــر  تظه ــتثنائية،  اس
ــزال  ت ال  ــطينية،  فلس
حتتفظ بوديعة تعود إلى 
جندي عثماني منذ ١٠٣ 
ــداث  ــود أح ــوام. وتع أع
ــى فترة  ــذه القصة إل ه
احلرب العاملية األولى 
التي شهدت انتهاء 
ــي  العثمان ــم  احلك

ــطيني، راغب  ــطني. وقصّ الفلس لفلس
ــلّم،  حلمي العالول، أن جنديا عثمانيا س
ــه أمانة  ــة األولى، عم ــرب العاملي إبّان احل
ــارة عن مبلغ مالي، وخاطبه قائال: «إذا  عب
ــار  ــتعيدها». وأش متكنا من العودة سأس
ــظ بهذه  ــه حتتف ــى أن عائلت ــول إل العال
األمانة منذ ذلك التاريخ في خزنة خاصة 
ــتهر العائلة  في مدينة نابلس، حيث تش

ــارة  التج ــي  ف ــل  بالعم
والعقارات.

متابعة / البينة اجلديدة
افتتحت السعودية أول صيدلية 
ــرق  ــائر الش ــة في البالد وس ذكي
ــا روبوت  ــث يديره ــط، حي األوس
ــل. وافتتحت  ــكل كام ــي، بش آل
ــفى  ــة الذكية في مش الصيدلي
ــي الواقع  ــد التخصص امللك فه
ــعودية،  ــة تبوك الس ــي منطق ف
ــي  ــمي وطب ــور رس ــط حض وس

ــة  الصيدلي ــتطيع  وتس ــر.  كبي
ــن ١٥٠٠ علبة  ــع وبيع أكثر م توزي
ــط.  ــدة فق ــاعة واح ــي س دواء ف

ــن أكثر من  ــا بإمكانها تخزي كم
ــف علبة دواء يوميا، وكذلك  ٢٠ أل
ــة الصالحية منها.  رفض منتهي
ــبق، تستطيع  وعالوة على ما س
ــراءة  ق ــة  الذكي ــة  الصيدلي
ــة طبية في  ــة ٢٤٠ وصف ومعاجل
ــدة، العامل الذي  ــاعة الواح الس
ــاعد على توفير وقت املرضى  يس

والصيدالنيني بشكل كبير.

 وكاالت / البينة الجديدة
ــة أبوظبي،  ــهدت العاصمة اإلماراتي ش
ــة مغطاة  ــر مدينة ترفيهي افتتاح أكب
ــر براذرز.  ــي العالم حتمل عالمة وارن ف
وشارك في افتتاح املدينة نائب رئيس 

ــس  مجل ــس  رئي ــارات  اإلم
الوزراء حاكم دبي الشيخ 

محمد بن راشد 
ــوم،  مكت آل 

ــد  عه ــي  وول
ــي  ظب بو أ
لشيخ  ا

محمد بن زايد آل نهيان. وتبلغ قيمة االستثمارات 
ــا كونها  ــى من نوعه ــي تعد األول ــي املدينة الت ف
ــاح  ــن االفتت ــم. وتضم ــار دره ــو ملي ــاة، نح مغط
ــداده خصيصا لالحتفاء  عرضا لفيلم قصير مت إع
باألرشيف السينمائي لشركة وارنر براذرز التي تعد 

كبرى  ــن  املتخصصة م ــركات  الش
ــاج  اإلنت ــال  مج ــي  ف
ئي  ــينما لس ا
ــة  ع صــــنا و
على  الترفيه 
ى  ــتـــو مس

العالم.

 متابعة / البينة اجلديدة
ــارش أون فامني  ــدة م ــهد بل تش
ــا  معرضه ــاً  حالي ــة  البلجيكي
ــوح للتماثيل في  ــنوي املفت الس
أنحاء البلدة، ولكنه معرض فريد 
ــل مفعمة  ــه فالتماثي ــن نوع م
ــذا املعرض الذي  ــاة. ففي ه باحلي
ــان للتماثيل  ــر مهرج ــل أكب ميث
ــحاق  ــا جتد إس ــي أوروب ــة ف احلي
ــي  دافينش ــاردو  وليون ــن  نيوت
ــتاين يتجولون في  ــرت أينش وألب
ــوا بجانب  ــدة ليقف البل ــاء  أنح
ــي متاثيل  ــرى ه ــخصيات أخ ش
ــت التماثيل  حية أيضا. وإذا كان

احلية مشهدا مألوفا في العديد 
ــن املدن األوروبية إال أنه من غير  م
ــدد  ــذا الع ــاهدة ه ــوف مش املأل
ــكل املميز من  الكبير بهذا الش
ــب أن  ــذي يتطل ــارع ال ــن الش ف
يقف مقدموه دون حركة لفترات 

طويلة مجهدة.

نتقدم بالتهنئة القلبية اخلالصة إلى العميد احلقوقي 
(مازن ممدوح جبر) مدير قسم حقوق اإلنسان في مديرية 
ــى عميد،  ــه من عقيد إل ــبة ترقيت ــرور العامة، ملناس امل
ــداد في أداء واجباته، وفق اهللا  ونتمنى له التوفيق والس

اجلميع ملا فيه اخلير والعطاء.

البينة الجديدة / سعد االبراهيمي
ــة الثورة)،  ــة (مبدعي مدين ــد من رابط زار وف
مؤخراً الشاعر عبد احلسني فرج في منزله، 
وهو صاحب أنشودة وأيقونة النصر (نحن 
ــا عطاء الدم) لالطمئنان على  ال نهزم ومن
ــداً من  ــد فرج واح ــالمته. ويع صحته وس
ــن اإلبداع،  ــامخة م رجاالت العراق وقامة ش
شاعراً كبيراً عاش الوجع احلقيقي في مدينته 
ــم ينتفخ  ــاش نقياً ل ــان، ع ــة احلرم ــمراء مدين الس
ــاً من فرسان الكلمة أديباً وشاعراً بارعاً  جيبه، فارس
ذا شاعرية متدفقة، أطلقت عليه األوساط الثقافية 
ــعرية)،  ــب (رائد الومضة الش ــوريا لق في العراق وس
ــوز األدبية والفكرية. وتقدم  ــف ال وهو رمز من الرم كي
ــاعر بالشكر اجلزيل ألعضاء الرابطة ممن حضروا  الش

ومن لم يحضروا متمنياً لهم التوفيق.
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أعضاء الرابطة مع الشاعر

(البينة  ــرة حترير  تتقدم أس
ــكر والثناء  ــدة) بالش اجلدي
ــة  العدال ــة  مطبع ــى  إل
ــيما  ــني فيها والس والعامل
ــتاذ مدير اإلدارة (كمال  األس
ــؤول قسم الفرز  ولي) ومس
ــت)  بهج ــاح  صب ــراس  (ف
ــد  (محم ــرز  الف ــف  وموظ
ــود  للجه ــي)،  تق ــاد  عم
ــي إصدار  ــي يبذلونها ف الت

مطبوعنا بأبهى صورة.
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