
ــرب أنه  ــي طارق ح ــر القانون ــد اخلبي أك
ــر  تأثي أو  ــية  سياس ــباب  اس ــد  توج ال 
ــى مجلس  ــية عل ــل السياس ــني الكت ب
ــل  ــول تأجي ــاة ح ــن القض ــة م املفوضي
ــدوي. وقال حرب  ــرز الي ــج العد والف نتائ
ــة اجلديدة) ان «تأخر  في تصريح لـ(البين
ــاء نتيجة  ــد والفرز اليدوي ج ــج الع نتائ
الدقة في العد ألجل ان يأخذ كل مرشح 
ــار الى  ــه من اصوات املواطنني». واش حق
ــرز جلميع احملافظات  ان «نتائج العد والف
ــداد».  ــة بغ ــثناء العاصم ــت باس اكتمل
ــر نتائج  مبينا ان «هناك احتمالية لنش

االنتخابات في االسبوع املقبل».
ــد العام  ــف القائ ــى صعيد آخر كش عل
ــادي عن  ــدر العب ــلحة حي للقوات املس
ــرات التي  ــني في التظاه اعتقال مندس
ــهدها البالد، فيما اكد التوصل الى  تش
اجلهات التي تقف خلفهم. وقال العبادي 
ــؤال بشأن وجود مندسني  في رد على س
ــه في املؤمتر  ــي التظاهرات خالل كلمت ف
االسبوعي «لقد مت القبض على اكثر من 
ــرات وان العدد  ــدس في التظاه (١٠٠) من
ــم على  ــوص عرضه ــد، وبخص ــي تزاي ف
ــات فهذا من اختصاص اجلهات  الشاش
ــة». واضاف العبادي انه «من خالل  االمني

جمع املعلومات توصلنا الى اجلهات التي 
ــني ولكن للضرورة  دفعت بهؤالء املندس
ــا». على صعيد  ــة لن نفصح عنه االمني
ذي صلة اعلنت مفوضية حقوق االنسان 
ــراح جميع املعتقلني خالل  عن اطالق س
التظاهرات في واسط. وقالت املفوضية 
ان «خلية االزمة زارت محكمة استئناف 
ــي  القاض ــها  رئيس ــت  والتق ــط  واس
ــة ان «جميع  ــنني». مبين ــب عامر ش غال
املعتقلني الذين اعتقلوا خالل تظاهرات 
ــث بلغ  ــراحهم حي ــق س ــة اطل احملافظ
ــراً وان (١٨) منهم  ــم (١٧٦) متظاه عدده
ــم نهائيا، اما الـ(١٥٨) اآلخرون  افرج عنه
ــاالت ضامنة».  ــم بكف ــرج عنه ــد اف فق
ــان ان  ــب مفوضية حقوق االنس وبحس
اغلب هؤالء لم يبقوا في احلجز اكثر من 
ــاعة، موضحة ان هناك شكاوى  (٤٨) س
ــبب التعدي على  ــى املتظاهرين بس عل
ــرطة ورجال االمن وفق املواد  عجالت الش

القانونية (٢٣٠) و(٤٧٠).
ــف النائب  ــأن السياسي كش وفي الش
ــن وجود  ــي البديري امس ع ــابق عل الس
مباحثات سياسية الختيار رئيس الوزراء 
ــج االنتخابات.  ــالن نتائ ــل اع ــل قب املقب
ــج العد والفرز  ــيرا الى ان اعالن نتائ مش
اليدوي مرهون باكتمال اختيار الكابينة 
ــالن  ــر اع ــاف ان «تأخي ــة. واض احلكومي

النتائج متعمد حلني االنتهاء من االتفاق 
ــع حصول  ــة ملن ــكيل احلكوم ــى تش عل
ــال تغيير  ــية جديدة في ح ــة سياس ازم
ــج». ورجح البديري حدوث مفاجأة  النتائ
ــي نتائج العد والفرز اليدوي حال اعالن  ف
املفوضية املنتدبة للنتائج رسميا، مبينا 
ان ما يعلن عنه بني فترة واخرى ما هو اال 

تسريبات ال ميكن االعتداد بها.
ــالمي  في وقت رفض اجمللس االعلى االس
ــكيل حكومة  ــى تش ــوة ال ــس الدع ام
ــية من استغالل حصر  انقاذ وطني خش
ــريعية  ــة والتش ــني التنفيذي الصالحيت

ــول  القب ــى  ال ــا  داعي ــة،  معين ــة  بجه
ــة  ــتعلنها املفوضي ــي س ــج الت بالنتائ
ــان  ــكيل البرمل ــراع بتش ــة واالس املنتدب
واحلكومة. وقال القيادي في اجمللس فرات 
ــرات املطالبة  ــرع ان «خروج التظاه الش
ــات وخلق فرص العمل هي  بتوفير اخلدم
مطالب ال ميكن الحد ان يعتبرها صعبة 
ــن اوليات عمل  ــى احلكومة بل هي م عل
ــتغاللها  ــض اس ــن نرف ــة لك اي حكوم
ــة االنقاذ»،  ــالل طرح فكرة حكوم من خ
ــبة لنا  ــذه الفكرة بالنس ــدا ان «ه مؤك
ــرع ان «ما  ــة متاما». واضاف الش مرفوض

ــاه اجمللس بشأن حكومة طوارئ او  يخش
ــمية اخرى هو من  ــاذ وطني او اي تس انق
ــتغالل حصر الصالحيتني التنفيذية  اس

والتشريعية جلهة معينة».
ــادي في  ــد القي ــأن ذي صلة اك ــي ش وف
ــد اهللا الزيدي عدم وجود  تيار احلكمة عب
ــة التحالفات  ــة في كاف ــات نهائي اتفاق
ــار  ــية القائمة حاليا فيما اش السياس
الى ان نتائج العد والفرز اليدوي ستعلن 
ــارج. من  ــتثناء انتخابات اخل ــا باس قريب
ــق  ــي واث ــل السياس ــع احملل ــه توق جانب
ــة  املرحل ــهد  تش ان  ــس  ام ــمي  الهاش

املقبلة تشكيل حكومة شراكة وطنية 
ــا حصل في  ــة كم ــود اي معارض دون وج
ــار الى ان  ــابقة، فيما اش احلكومات الس
الضاغط اخلارجي يضغط باجتاه تأجيل 
ــني تصفية بعض  ــكيل احلكومة حل تش
ــمي ان «الالعب  ــابات. وقال الهاش احلس
ــي معادلة  ــيد املوقف ف ــي هو س اخلارج
ــار  ــة واختي ــة العراقي ــكيل احلكوم تش
ــب  الالع ادوات  وان  ــالث  الث ــات  الرئاس
اخلارجي تعمل بكل قوة لتحقيق غايات 

االطراف اخلارجية التابعة لها».
ــل  احملل ــح  رج ــر  آخ ــد  صعي ــى  عل
االستراتيجي حازم الباوي امس ان تكون 
هناك ضغوط خارجية جلعل العراق بلدا 
ــالح وغير منتج. مبينا ان  مستوردا للس
ــية  ــادي خفية وارادات سياس ــاك اي «هن
ــال  ــتيراد». وق ــذا االس ــن ه ــة م منتفع
ــتغرب عدم استثمار  الباوي ان «من املس
ــالح  الس ــاج  النت ــة  الوطني ــع  املصان
ــتمرار مبنهج االستيراد من  والعتاد واالس
اخلارج». مشيرا الى ان استمرار استيراد 
ــه اياد  ــد تقف خلف ــاد ق ــالح والعت الس
ــية منتفعة تقدم  خفية وارادات سياس
مصاحلها الضيقة على مصلحة الوطن 
العليا وهذا ما يفسر عرقلة اعادة تأهيل 
ــاج كل ما يحتاجه  ــع احمللية النت املصان

العراق من اسلحة واعتدة. 

بغداد / 
الصحية  الكوادر  من  وظيفية  درجة  الف   ٢٠ تعيني  االربعاء،  أمس  الصحة،  وزارة  أعلنتْ 
املشمولة بقانون التدرج الطبي، فيما أكدت أن العمل جارٍ على تخصيص املبالغ املطلوبة 
الصحية  الكوادر  بتعيني  قامت  إنها  اجلديدة)،  لـ(البينة  الوزارة  وقالت  املالية.  وزارة  قبل  من 
والطبية والتمريضية البالغ عددها ٢٠ الف درجة وظيفية، واملشمولني بقانون التدرج الطبي 
وذوي  االسنان  واطباء  والصيادلة  االطباء  لعمل  املاسة  حاجتها  مؤكدة   ،٢٠٠٠ لعام   ٦ رقم 
من  املطلوبة  املبالغ  تخصيص  على  جارٍ  والعمل  مؤسساتها  عمل  لدعم  الصحية  املهن 
قبل وزارة املالية. وأضافت الوزارة، أنها خاطبت وزارة املالية بالكتاب املرقم ٤٢٧٣٧ بتاريخ ١٨ 
رواتب ومخصصات  بتاريخ ٢٢ متوز ٢٠١٨ لغرض احتساب  املرقم ٤٣٤٧٥  والكتاب  متوز ٢٠١٨ 
التعيينات املركزية، وكان جواب وزارة املالية بانه سيتم الصرف في الربع األخير من السنة 
 ٩ رقم  االحتادية  املوازنة  قانون  تعليمات  وحسب  السابقة،  السنة  في  كما  احلالية  املالية 
لسنة ٢٠١٨. وكانت وزيرة الصحة عديلة حمود أعلنت، في (٨ آيار ٢٠١٨)، عن موافقة مجلس 

الوزراء إلضافة الدرجات املتبقية إلكمال التعيينات.
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كتب اِّـحرر السياسي

 حرب لـ (                             ): ” ال ” أسباب سياسية وراء تأجيل نتائج العد والفرز اليدوي

َّـ الهدف

ــد ودائماً هي  ــية دائماً تتوال ــاً أن أزمتنا السياس يبدو جلي
مستعصية، وأن الوصول إلى حلول أو انفراج في املواقف ال 
يتحقق إال بشق األنفس وضياع الوقت الذي هو في األصل 
ــتقطع من زمن العراق وتقدمه نحو األمام. وقد يسأل  مس
ــبيل للخروج من هذا اخلانق الضيق الذي  ــائل: وما الس س
ــول إنه لطاملا  ــدوام؟ فنق ــه فيه على ال ــد العراق نفس يج
ــه ونظرته  ــه وأطروحات ــكاً بخيارات ــرف متمس ظل كل ط
ــه الذاتية وليس  ــالق من منافع ــي احلكم واالنط إلى كرس
ــرة املغلقة وال  ــدور في ذات الدائ ــنبقى ن ــة فإننا س الوطني
ــبيل للخروج منها إال بأن يعترف اجلميع باحلقيقة وهي  س
ــن يضع العصي في  ــنا ونحن م ــا نصنع األزمات بأنفس أنن

السياسية  العملية  دواليب 
ــارها أصالً..  املتعثرة في مس
ــي كل دول العالم مبا فيها  ف
ــاورة للعراق  ــة مج دول عربي
ــكيل  تش ــا  فيه ــر  يتأخ ال 
ــقط  ــات، فما أن تس احلكوم
ــكل ثانية  واحدة حتى تتش
ــبوع  أو ثالثة في غضون أس
ــل  أق ــى  عل ــبوعني  أس أو 
تقدير، وفي دول العالم جتري 
ــات وتعلن نتائجها  االنتخاب
في اليوم ذاته او الذي يليه إال 

ــهر. وإن احلديث عن تشكيل  نحن فإن األمر يحتاج إلى أش
احلكومة هو أشبه باحلديث عن معجزات لسبب بسيط هو 
ــة عندنا ال تولد في ظروف طبيعية وإمنا بعملية  أن احلكوم
ــذه العملية القيصرية  قيصرية وتداخل جراحي، وحتى ه
ــر وتتأخر ألن هناك من يريد إبقاء العراق وشعبه  قد تتعس
ــع العراقيني  ــابات معروفة ومعلومة جلمي ــي دوامة حلس ف

الذين صاروا يقرأون املمحي.
وفي ظل هذا اجلو اخلانق هناك حديث يدور عن حكومة إنقاذ 
وطني أو حكومة طوارئ أو سمها ما شئت من التسميات، 
املهم إن ثمة مخاوف وهناك حسابات ما بني هذا وذاك فإن 
املطلوب من القوى السياسية الوطنية احلقة إنقاذ العراق 

أوالً من االنزالق نحو اجملهول وإال فإننا ذاهبون إلى اجملهول.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

اِّـطلوب من القوى 
السياسية الوطنية 
الحقة إنقاذ العراق 
أوالً من االنزالق 
نحو اِّـجهول وإال 
فإننا ذاهبون إُّـ 
اِّـجهول

@ÚflÏÿßa@Ü€Ïnç@›Á
@_ÚÌäñÓ”@ÚÓ‹‡»i@Ú‹j‘Ωa

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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تشغيل اِّـشروع الوطني ِّـراقبة مياه دجلة والفرات .. هل يعيد الحياة للنهرين الخالدين؟
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بغداد /                   / سالي خليل
ــل الكاظمي,  ــي باس ــل السياس ــد احملل أك
ــت لهم  امس االربعاء, ان حكام العراق ليس
ــلوا في حكم  الثقافة باعترافهم انهم فش

ــا ان الصدفة  ــا, مبين ــدة (١٥) عام ــراق مل الع
ــك املناصب. وقال  ــي التي وضعتهم في تل ه
ــة اجلديدة),  ــح لـ(البين ــي في تصري الكاظم
ــة العراق يضعون فشلهم بحجج  ان ساس

ــوى برمي  ــر س ــا اي تبري ــت له ــة ليس واهي
ــة حلزب البعث  ــلهم ان التظاهرات تابع فش
ــني ان حكام  ــة. وب ــدات خارجي ــك اجن وكذل
ــهم انهم اصبحوا  العراق لم يصدقوا انفس

ــيرا الى انهم  ــي الدولة. مش ــاب قرار ف اصح
كانوا يأخذون العطف من دول اخرى. واختتم 
ــتح فأصنع ما  ــي بالقول (ان لم تس الكاظم

شئت).

o˜ë@bfl@…‰ïbœ@ �|ném@%@Êg@@ZH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I@5«@¥ÓçbÓé€a@�bjüb´@ÔçbÓç@›‹™

بغداد / 
ــاك حرية  ــدر العبادي أن هن ــوزراء حي ــرَ رئيس ال اعتب
ــار  ــتخدام االنترنت في العراق، فيما اش هائلة في اس
ــب التظاهرات  ــون تخري ــخاص يحاول ــود اش الى وج
باستخدام مواقع التواصل االجتماعي من خالل نشر 
ــة له خالل  ــال العبادي في كلم ــع مفبركة. وق مقاط
املؤمتر االسبوعي «إن هناك حرية هائلة في استخدام 

االنترنت بالعراق لم تشهدها معظم الدميقراطية في 
ــى ان «هناك رأيني احدهما مع احلرية  العالم»، الفتا ال
ــة الرقابة على  املطلقة واآلخر يطالب الدولة مبمارس
االنترنت من اجل توفير االمن وحماية اجملتمع». واضاف 
ــب التظاهرات  ــاول تخري ــاك من يح ــادي أن «هن العب
باستخدام مواقع التواصل االجتماعي من خالل نشر 

مقاطع مفبركة».

@Ú‹ˆbÁ@ÚÌäy@⁄b‰Á@ZÖbj»€a
÷aä»€a@ø@o„6„�a@‚aÜÇnçbi

 بغداد /  
ــة  محافظ ــس  مجل ــن  أعل
ــاء، عن  األربع ــس  ام ــان،  ميس
ــيقية  تنس ــة  جلن ــكيل  تش
ــة  احملافظ ــب  مطال ــد  لتوحي
عرضها  ــرض  لغ ــن  واملتظاهري
ــة االحتادية, مبينا  على احلكوم
ان اجمللس تسلم جميع مطالب 

ــث مت  ــي حي ــة والنواح االقضي
ــس  ــان اجملل ــى جل ــا عل توزيعه
حسب االختصاص. وقال عضو 
اجمللس ياسر نعمة إن ”مجلس 
احملافظة استلم جميع طلبات 
االقضية والنواحي ومت توزيعها 
ــب  حس ــس  اجملل ــان  جل ــى  عل
ــرض توحيدها  ــاص لغ االختص

ــد االولويات منها“، مبينا  وحتدي
ــة احمللية  ــس واحلكوم أن ”اجملل
شكال جلنة تنسيقية لتحديد 
ــة  احملافظ ــب  مطال ــات  اولوي
واحدة لغرض  بورقة  وتوحيدها 
ــس احلكومة  ــا على رئي عرضه
ــد  ــتقبال وف ــد باس ــذي اوع ال

احملافظة قريبا“.

ÚÓ‘Óé‰m@Ú‰¶@›�ÿím@ÊbéÓfl
ÂÌäÁbƒnΩaÎ@Úƒœb0a@k€b�fl@ÜÓyÏn€
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تفاصيل الحوار 
صفحة  

 موسكو / وكاالت /  
ــي  ــس الروس ــربَ الرئي أع
ــر بوتني عن تعازيه  فالدميي
ــعبا،  ــادة وش ــان قي لليون
ــا تقدمي  ــرض على أثين وع
املساعدة الالزمة للتغلب 
على احلريق وآثاره. وأعلنت 

ــة اليونانية حالة  احلكوم
ــبب  ــس بس ــوارئ أم الط
ــي  ف ــة  املندلع ــق  احلرائ
ــرقي العاصمة  شمال ش
ــابق  تتس ــا  فيم ــا،  أثين
ــى إغاثة اليونان  الدول عل
ــق  حري ــار  ن ــكاد  ت ــي  الت

ــا  عليه ــي  تأت ــات  الغاب
ــتخدم  وتس ــا.  جميعه
ــوارئ  والط ــاذ  اإلنق ــرق  ف
ــرات  والطائ ــوارب  الق
السكان  إلجالء  املروحية 
ــواطئ  ــن ش ــياح ع والس
ــت  وأعلن ــط.  املتوس

أن  ــة  اليوناني ــة  احلكوم
ــا قد لقوا  حاي بعض الضّ
حتفهم داخل منازلهم أو 
سياراتهم خنقا بالدخان، 
ــرون غرقا في  ــى آخ وقض
ــاء محاولتهم  ــر أثن البح

الفرار من النار.

بغداد / 
ــي العراق  ــة املندائية“ ف ــة املندائيني ”األم ــس الصابئ ــم رئي اته
ــاء، احلكومة  ــس األربع ــو، ام ــتار جبار حل ــيخ س ــم الش والعال
ــار،  العراقية بأنها اعطت مكونه الكوتا باليمني واخذتها باليس
ــتطيع  ــد الذي ميثل الطائفة ال يس ــى أن النائب الواح ــيرا إل مش
مساعدة الطائفة ألن األحزاب الكبيرة واملتنفذة، تطبق ما تريده.

ــي اجلديد“ ، إن ”الصوت  ــال احللو في حوار مع صحيفة ”العرب وق

ــيء.  ــتطيع فعل أي ش ــد مقابل أكثر من ٣٠٠ صوت ال يس الواح
ــار“. احلكومة العراقية أعطتنا ”الكوتا“ باليمني وأخذتها باليس

ــان العراقي مضطرب والنائب الواحد الذي ميثل  وأضاف أن ”البرمل
ــزاب الكبيرة  ــاعدة الطائفة ألن األح ــتطيع مس الطائفة، ال يس
ــتحق  واملتنفذة، تطبق ما تريده“، مؤكدا أن ”املكون الصابئي يس
ــة، والصابئة في  ــر في املناطق اجلنوبي ــر من برملاني، ألننا كث أكث

ميسان بحاجة إلى من ينوب عنهم في احلكومة“.

@bmÏÿ€a@b‰n�«c@ÚflÏÿßa@ZÚ˜ibñ€a@èÓˆâ
âbéÓ€bi@bËmàÅcÎ@¥‡Ó€bi

ــنوات االخيرة لكن  ــط بغداد خضعت لعدة تغييرات خالل الس ــاحة الطيران وس س
ــف صراحة حجم االهمال فهل تقوم  حالها مازال يرثى له وان االعمال اجلارية تكش
ــاحة للوقوف على ما يجري فيها وحث من  ــيدة امينة بغداد بزيارة تفقدية للس الس

يعنيه االمر على االسراع في اجناز العمل؟

ÖaÜÃi@Ú‰Óflc@bÌ@Êa7�€a@Úybç@âÎã
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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  

السليمانية / البينة الجديدة
عد النائب السابق في البرملان العراقي عن اجلماعة اإلسالمية الكردستانية سليم شوشكي 
امس االربعاء تصريحات االسايش بشأن صلته بتنظيم داعش أنها ال أساس لها من الصحة، 
فيما أكد أنه مستعد للمثول أمام محكمة مستقلة. وقال شوشكي إن تصريحات االسايش 
ــجل شكوى  ــبقت قرار احملكمة، موضحا سأس ــاس لها من الصحة، وس غير قانونية وال أس
ــأن قريبا. وأضاف شوشكي، أن تلك االتهامات ال قيمة لها ألنني كنت  لدى احملكمة بهذا الش
ــيرا الى أنه  ــي قيادة احتاد العلماء، مش ــواب ألربعة أعوام، وكنت عضوا ف ــوا مبجلس الن عض
ــك في حال وجود أية مالحظات وإتهامات بإنتمائي ل حزب البعث أو اجملاميع املتشددة لم  الش
ــتطيع الترشيح في االنتخابات وسيرتي موجودة ومصدقة لدى مفوضية االنتخابات  اكن اس
ــتان تفقد حياديتها  ــكي، أن بعض محاكم كردس ــة االحتادية العراقية. وتابع شوش واحملكم
ــية، مؤكدا أنه في حال وجود  ــتخدامها ألهداف سياس ــية ويتم اس في الصراعات السياس

محكمة مستقلة فأنا مستعد للمثول أمامها والقبول بنتائجها.

دياُّـ / البينة الجديدة
ــس مجلس ديالى علي  أكد رئي
ــس األربعاء حاجة  ــي ام الداين
دينار  ــون  تريلي ــى  إل ــة  احملافظ
ــوة اخلدمية،  للخروج من الكب

ــف قرابة ٥٠٠  ــيراً إلى توق مش
ــى  ــع عل ــام الراب ــروع للع مش
ــدم وجود  ــبب ع ــي بس التوال
ــي  ــال الداين ــي. وق ــل مال متوي
ــي ديالى  ــي ف ــف اخلدم إن املل

ــدات كبيرة  ــن تعقي ــي م يعان
أبرزها توقف نحو ٥٠٠ مشروع 
ــي  ــى التوال ــع عل ــام الراب للع
ــبب عدم وجود متويل مالي  بس
ــود مديونية  ــة إلى وج باالضاف

عالية للشركات واملقاولني لم 
تسدد بعد. وأضاف الدايني، أن 
ديالى بحاجة إلى تريليون دينار 
ــوة اخلدمية  ــروج من الكب للخ
من ناحية حل كافة املشاكل 
ــديد الديون وإعادة  املالية وتس
ــة،  املتوقف ــاريع  املش ــاء  إحي
ــول التي  ــى أن كل احلل الفتاً إل
ــاريع  املش ــاء  احي ــاول  تتن ال 
املتوقفة لن حتقق شيئاً لواقع 
ــتبقى ازمة اخلدمات  ديالى وس
ــر. ودعا  ــا دون تغيي على حاله
الدايني احلكومة املركزية، إلى 
ــاع ديالى اخلدمية  مراعاة أوض
ــروف عصيبة  ــا مرت بظ كونه
ــيطرة داعش  ــرة س ــب فت عق
ــا وما أحدثه  على بعض مدنه
من تدمير هائل لم يجر إعماره 
ــع  واق أن  ــاً  متابع االن،  ــى  حت
احملافظة اخلدمي سيئ للغاية 
إدارة مجلس ديالى  وامكانيات 
ــن الناحية  ــة للغاية م ضعيف

املالية العمار ما دمر.

Ú‹‘néfl@Ú‡ÿ™@‚bflc@fiÏr‡‹€@Ü»néflÎ@b:@êbçc@¸@ìÌbç˛a@pb∞äñm@ZÔÿëÏë

متابعة / البينة الجديدة
ــيني  ــي اجلديد ان عددا من السياس ــرت صحيفة العرب ذك
ــراق للتدخل ومنع  ــن مؤثرين بجنوب الع ــدوا رجال دي ناش
اتساع نطاق التظاهرات، فيما اشارت الى ان غالبية رجال 
ــات. ونقلت  ــم التدخل باالحتجاج ــن أعلنوا رفضه اجلدي
ــة قوله ان عددا  ــدر مقرب من احلكوم ــة عن مص الصحيف
ــيني اجروا اتصاالت مع رجال دين  ــؤولني السياس من املس
ــاع نطاق  ــراق، للحيلولة دون اتس ــي جنوب الع ــن ف مؤثري
ــات جديدة، مبينا ان هذه  ــمل مدنا وقصب التظاهرات لتش
ــر املظاهر االحتجاجية  ــود تنصب على محاولة حص اجله
ــاً. واضاف  ــا أمني ــيطرة عليه ــز احملافظات للس ــي مراك ف
ــمه، ان البعض  ــف عن اس ــدر الذي طلب عدم الكش املص
يعول على أن رجال الدين سيكونون هم حلقة الوصل مع 
املتظاهرين في املرحلة املقبلة بعد فشل جميع محاوالت 
ــادة موحدة  ــل عدم وجود قي ــطني، في ظ ــال بالناش االتص
ــيرا الى ان غالبية من مت التواصل معهم  للتظاهرات، مش
ــواء بِحثّ الناس  ــأن أعلنوا رفضهم التدخل س بهذا الش
ــاء االحتجاج. ــودة إلى منازلهم وإنه ــى التظاهر أو الع عل

واكد املصدر ان رجال الدين اعتبروا أن مطالبهم مشروعة 
لكنهم عارضوا عمليات احلرق والتدمير التي طاولت مقار 

أحزاب ودوائر حكومية جنوب العراق.

بغداد / البينة الجديدة
ــادن،  ــة واملع ــفتْ وزارة الصناع كش
ــاء ٤٠ عقدا خالل  امس األربعاء، الغ
الفترة السابقة لعدم توفر الشروط 
القانونية فيها، مشيرة إلى أن بعض 
تلك العقود احيلت إلى هيئة النزاهة. 
ــوزارة عبد  ــم ال ــال املتحدث باس وق
الواحد الشمري إن ”الوزارة الغت ٤٠ 
عقدا لعدم توفر الشروط القانونية 
ــك العقود وعدم  إضافة إلى تاخر تل

ــرة بها من قبل املستثمرين“،  املباش
ــا أن ”بعض العقود احيلت إلى  مبين
ــتقدام  هيئة النزاهة إضافة إلى اس
ــار  وبانتظ ــتثمرين  املس ــن  م ــدد  ع
النتائج النهائية“. وأضاف الشمري 
ــنة  أن ”الوزارة تعمل بقانون ٢٢ لس
ــذي مينح  ــي ال ــل الذات ١٩٩٧ التموي
ــتقالل املالي واإلداري  ــركة االس الش
ــع  ــى أن ”جمي ــيرا إل ــي“، مش والفن
ــي أوقات  ــورة ابرمت ف العقود املذك

ــت احلالي“.  ــابقة وليس في الوق س
واوضح أن ”الوزارة تتابع عن كثب مع 
ــير التحقيق بشأن  هيئة النزاهة س
ــا موخرا  ــي احيلت إليه العقود الت
ــتثمارية  والتي تتعلق بالعقود االس
ــة“، مؤكدا  ــركات وزارة الصناع لش
ــت ال  ــي ابرم ــود الت ــض العق أن ”بع
تخدم شركات وزارة الصناعة لوجود 
ــود  وج ــدم  وع ــة  قانوني ــات  مخالف

جداول اقتصادية“.
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كركوك / البينة الجديدة
ــن كتلة التآخي أحمد  ــو مجلس محافظة كركوك ع أعلن عض
ــتاني  ــكري امس االربعاء، أن حزبي االحتاد الوطني الكردس العس
والدميقراطي الكردستاني سيشاركان بقائمة موحدة بانتخابات 
ــس احملافظة، فيما أكد أن الوقت املتبقي الجراء االنتخابات  مجل
مرتبط بانعقاد البرملان اجلديد واحلكومة املقبلة. وقال العسكري 
ــن كانون االول  ــتجري في الـ٢٢ م ــات املقبلة التي س إن االنتخاب
ــا ان احلزبني  ــة، مبين ــات مهمة ومفصلي ــر أنتخاب ــل، تعتب املقب
الكرديني االحتاد الوطني الكردستاني والدميقراطي الكردستاني 
ــة موحدة  ــس احملافظة بقائم ــي انتخابات مجل ــاركان ف سيش
ــني عليه. واضاف ان  ــب االتفاقات اجلديدة الذي يعمل احلزب حس
ــس منتخب  ــيكون مجل ــة كركوك املقبل س ــس محافظ مجل
ــدد املقاعد يحددها قانون  ــيرا الى ان ع من جميع املكونات، مش
ــكري أن هناك  ــتكون ٣٠ مقعدا. وتابع العس عام ٢٠١٤، حيث س
ــة بعد الغاء  ــاء مجالس احملافظ ــب في تقليص عدد اعض مطال
ــاء مجالس الناحية والقضاء، موضحا ان مجلس احملافظة  اعض
يعتبر السلطة التشريعية التي تقع على عاتقها توفير اخلدمات 
ــيات االقتصادية للمحافظة وتنفيذ املشاريع. ــم السياس ورس
ــون لها مجلس  ــن حقها ان يك ــكري أن كركوك م ــدد العس وش
ــي جعلت احملافظة  ــية الت منتخب بعيداً عن املزايدات السياس

محرومة من ممارسة حقها القانوني في تشريع القوانني.

بغداد / البينة الجديدة
ــتهداف خط نقل  ــس االربعاء عن اس ــاء ام ــت وزارة الكهرب اعلن
ــمال بغداد – غرب بغداد  ــة الكهربائية الضغط الفائق ش الطاق
بطاقة ٤٠٠ ك.ف، مبينة ان ذلك ادى الى فقدان ٣٠٠ ميغاواط من 
ــة اجملهزة جلانب الكرخ في العاصمة. وقالت الوزارة انه في  الطاق
ــالكات وزارة الكهرباء ليل نهار لضمان  الوقت الذي تعمل فيه م
تزويد املواطنني في بغداد واحملافظات بطاقة كهربائية مرضية في 
ــتمر مسلسل استهداف خطوط  ظل ارتفاع درجات احلرارة، يس
ــتنزف قدرات وامكانات الوزارة،  نقل الطاقة الكهربائية الذي يس
والذي ميعن منفذوه اليذاء املواطنني. واضاف ان خط نقل الطاقة 
الكهربائية الضغط الفائق شمال بغداد – غرب بغداد ٤٠٠ ك.ف، 
ــارات نارية  ــتهداف تخريبي بعي ــاء يوم امس الى اس تعرض مس
ــه عن اخلدمة،  ــى فصل اخلط وخروج ــة احلماميات ادى ال مبنطق
ــيرة الى ان ذلك افقد ٣٠٠ ميغاواط من الطاقة اجملهزة جلانب  مش
ــرت  ــداد. وتابعت ان مالكات الوزارة باش ــرخ من العاصمة بغ الك
ــى صباح امس  ــاء حت ــث عملت طيلة فترة املس ــة، حي بالصيان
االربعاء، ومتكنت في الساعة السابعة والربع صباحاً من اعادته 
ــتخباراتي ملعرفة  ــف العمل االس ــة، مطالبة بـتكثي الى اخلدم

اجلهات التي تنفذ هذه االعمال التخريبية املبرمجة.

دياُّـ / البينة الجديدة
ــمى  ــرطة ديالى امس االربعاء عن اعتقال ما يس أعلنت قيادة ش
ــبة لدى تنظيم داعش في مدينة احلويجة وثالثة من  بـأمير احلس
ــه داخل احملافظة. وقالت القيادة إن قوة امنية من مديرية  معاوني
ــى معلومات  ــاب ديالى وبناءً عل ــة االره ــتخبارات ومكافح االس
ــبة  أمنية دقيقة متكنت من اعتقال أرهابي كان يعمل أمير احلس
ــرة لالرهابيني واالنتحاريني في  ــؤول العب في احلويجة وحالياً مس
ــمال شرق ب عقوبة)، وثالثة من معاونيه  بحيرة حمرين، (٥٠كم ش
خالل عملية امنية مت تنفيذها في منطقة الطبج شرق احملافظة 
ــة.  وأضافت القيادة، ان العملية جرت  ومناطق اخرى من احملافظ

وفق معلومات استخبارية دقيقة.
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إصابة .. أعلنت املديرية العامة للشؤون الصحية 
ــعودية، امس األربعاء،  ــير بالس في منطقة عس
ــرا، فيما  ــاء الكولي ــجيل ١٥ إصابة بوب ــن تس ع
أكدت وجوع سبع حاالت اخرى مشتبه بها. وعن 
ــار التفعيل احملكم  ــة قولها، إنه ”وفي إط املديري
ــتمر جلميع اإلجراءات االحترازية والوقائية  واملس
ــيق  ــآت الصحية، وبالتنس ــي املنش ــة ف املطبق
املباشر مع اجلهات ذات االختصاص استقبل مستشفى الفرشة 

العام (٢٢ حالة) مشتبه بإصابتها بـ«إسهال مائي».
ــس األربعاء, عن  ــة اليمنية, ام ــوة البحري ــت الق اســتهداف .. أعلن
ــة  ــعودية قبال ــام الس ــة الدم ــتهداف بارج اس
السواحل الغربية. وقالت قناة ”املسيرة“ اليمنية 
ــس األربعاء  ــتهدفت ام ــة اس ــوة البحري ان “ الق
ــواحل  ــعودية قبالة الس ــام“ الس ــة ”الدم بارج
الغربية لليمن“.وأضافت، ان ”البارجة الدمام تعد 
ــتهدفها  ــلة البوارج التي تس األحدث بني سلس

القوة البحرية في معركة الدفاع عن اليمن.

ــمالي كيم   تغذيــة ..  دعا الزعيم الكوري الش
جونغ أون، امس االربعاء، إلى العمل على تغذية 
ــلطت  ــل، وذلك بعد أن س ــكل أفض اجلنود بش
ــام املاضي  ــق الع ــة الصحية جلندي منش احلال
الضوء على مشكالت التغذية في البالد. ونقلت 
ــن كيم قوله  ــاء املركزية الكورية ع وكالة األنب
ــكرية إنه ”يتعني  ــالل زيارته ملصنع مؤن عس خ
ــم ومغذية، وهو ما  ــع إنتاج مواد غذائية لذيذة الطع على املصن

يساهم بشكل جوهري في حتسني النظام الغذائي للجنود“.
هجمات .. ارتفعت حصيلة الضحايا الذي سقطوا جراء هجمات 
داعش اإلرهابية على محافظة السويداء جنوبي 
ــوريا الى اكثر من ١٠٠ قتيل. وبحسب ”روسيا  س
ــات ”داعش“ على  ــوم“ ان ”عدد ضحايا هجم الي
محافظة السويداء جنوبي سوريا فجر اليوم، قد 
ارتفع إلى نحو ١٠٠ شخص. وتعرضت محافظة 
السويداء جنوب سوريا لهجمة إرهابية شرسة 

فجر امس األربعاء.

ــللني  ــر امريكية بأن متس ــادت تقاري تســلل .. اف
ــيا متكنوا من اختراق شبكات  إلكترونيني من روس
ــاء األميركية، األمر الذي قد يكون مكنهم  الكهرب
ــؤولون  ــبب في انقطاع التيار. وقال مس من التس
ــللني الذين ينتمون  بوزارة األمن الداخلي إن ”املتس
ــم  ــية ترعاها الدولة تعرف باس ــى جماعة روس إل
ــوا أنهم  ــر“، أعلن ــك بي ــالي أو إنرجيت ــون ف ”دراغ
ــتخدموا أدوات تقليدية مثل  ــتهدفوا مئات الضحايا ، حيث اس اس

إرسال رسائل إلكترونية تبدو ظاهريا من مرسل موثوق به.
ــميا توريد مقاتالت  مقاتــالت .. حظر الكونغرس األمريكي رس
ــرائها  ــا، انتقاما من أنقرة على ش F-٣٥ لتركي
ــية للدفاع اجلوي. منظومات ”إس-٤٠٠“ الروس
ــة The Washington Times، إن  ــت صحيف وقال
الكونغرس قرر تعليق توريد هذه الطائرات إلى 
ــدم البنتاغون تقريرا يقيم فيه  تركيا، حتى يق

العقد الروسي التركي.

البينة الجديدة / وكاالت
ــعب السوري جمال رابعة  امس األربعاء  أكد عضو مجلس الش
ــة لرفع معنويات  ــرائيلي يأتي كمحاولة يائس ــدوان اإلس أن الع
ــرائيل، مشيرا الى  اجملموعات اإلرهابية املدعومة من أمريكا وإس
ــرات آمنة لـ“داعش“  ــعى الى فتح مم ــرائيلي يس أن الكيان االس
ــرائيلي املتكرر  ــل. وقال رابعة إن ”العدوان اإلس ــر اجلوالن احملت عب
ــلحة والقواعد السورية وآخرها إسقاط إحدى  على قواتنا املس
ــات اجملموعات  ــي كمحاولة لرفع معنوي ــورية يأت الطائرات الس
ــرائيل حتاول  ــرائيل». وأضاف أن «إس ــة املدعومة من إس اإلرهابي
ــح ممرات آمنة لداعش عبر ممرات عدة من بينها اجلوالن احملتلة. فت
ــذ بداية احلرب  ــوري لن يأتي متأخرا كان من ــدا أن ”الرد الس مؤك

الظاملة عبر ضرب العصابات التكفيرية الوهابية».

بغداد / البينة الجديدة
ــن اصدار حكم  ــى امس االربعاء ع ــس القضاء االعل اعلن مجل
ــخص  ــي لقب بـاملهاجر، مبينا ان هذا الش ــدام بحق إرهاب باالع
ــمي  ــنجار. وقال املتحدث الرس قام بنحر عدد من املدنيني في س
ــة في  ــة الثاني ــدار ان الهيئ ــتار بيرق ــد الس ــس عب ــم اجملل باس
ــدام احد اإلرهابيني املنتمني  ــة جنايات نينوى قضت بإع محكم
ــب باملهاجر. واضاف بيرقدار  ــم داعش اإلرهابي والذي يلق لتنظي
ــاء  ــر عدد من املدنيني من الرجال والنس ــدان اقدم على نح ان امل
ــنجار فضالً عن قيامه بالقتال ضد القوات األمنية  في قضاء س
ــمي ان احملكمة  ــل. وتابع املتحدث الرس ــكرية في املوص والعس
ــق املتهم وفقاً  ــنقاً حتى املوت بح ــا باإلعدام ش ــدرت قراره أص

الحكام املادة الرابعة «١» من قانون مكافحة اإلرهاب.
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ــدر العبادي  ــس مجلس الوزراء حي اصدر رئي
ــتجابة  ــاء توجيهات عاجلة اس امس األربع
ــه بإطالق  ــى، فيما وج ــي املثن ــب اهال ملطال
ــي مختلف  ــي احملافظة ف ــات ألهال التعيين
ــة العامة جمللس الوزراء  اجملاالت. وقالت االمان
ــادي  ــدر العب ــوزراء حي ــس ال ــس مجل إن رئي
ــن التوجيهات اثناء لقائه  اصدر مجموعة م
ــائر ووجهاء  ــيوخ عش باحلكومة احمللية وش
ــع اخلدمي  ــة الواق ــى ملعاجل ــة املثن محافظ
ــت ان التوجيهات تنص  في احملافظة. وأضاف
ــة دائرة صحة  ــل موازن ــتكمال متوي على اس

املثنى لتوفير االدوية واملستلزمات الصحية، 
ــق  ــا يتعل ــراء فيم ــراءات الش ــهيل إج وتس
بفحص املواد الطبية، ودراسة أسباب تلكؤ 
ــفى األملاني وتقدمي توصيات  اكمال املستش
ــارت التوجيهات بحسب  محددة بذلك. وأش
ــة املائية للمحافظة  البيان الى تأمني احلص
من مياه نهري الفرات واحللة ألغراض الشرب 
ــقي، فضالً عن ضمان حصتها املقررة  والس
ــة،  االجتماعي ــة  الرعاي ــات  تخصيص ــن  م
وتأكيد إعطاء األولوية ملشاريع استراتيجية 
ــت التوجيهات  ــن الفقر. وقض ــف م التخفي
ــن االحتياجات  ــدمي تقرير فوري ع ايضاً بـتق

املطلوبة لضمان حصة احملافظة بالكهرباء، 
ــباب هبوط الفولتية  وفتح حتقيق لبيان أس
في املناطق الريفية مع معاجلة احلاجة حملولة 
ــبة لناحية الهالل. ــة بطاقة مناس كهربائي
ــه العبادي  ــل، وج ــر فرص العم ــول توفي وح
ــات لدرجة حركة املالك في  بـأطالق التعيين
ــف وزارة املالية بتوفير  محافظة املثنى، وكل
ــف القطاعات، كما وجه  الغطاء املالي خملتل
ــة األقاليم  ــاريع تنمي الوزارة بـمراجعة مش
ــاريع الوزارات لتوفير التمويل املناسب  ومش
ــل قروض  ــة تأجي ــا، ودراس ــية منه لألساس
املزارعني بحسب خصوصية املشاريع وظروف 
ــا من فوائد  ــبة او اعفائه عملها ملدة مناس
ــتتولى مبوجب  القروض. وتابعت ان الوزارة س
ــروع ماء  ــل مش ــادرة متوي ــات الص التوجيه
تعزيز-التعزيز مبوجب ما مت تلبيته في املوازنة 
ــرار مجلس  ــنة ٢٠١٨، وتنفيذ ق ــة لس العام
الوزراء رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧، اخلاص بدراسة 
ــة للمتعاقدين على  ــوع األجور اليومي موض
ــاريع االستثمارية في وزارة املوارد املائية  املش
من حيث اعدادهم ورواتبهم ومستحقاتهم، 

ودراسة اجلدوى بشأنها.



أربيل / البينة اجلديدة
كردستان  اقليم  في  واالستفتاء  االنتخابات  مفوضية  باسم  املتحدث  أعلنَ 
االقليم  برملان  اسماء مرشحي  قوائم  تسلّم  متديد  االربعاء،  امس  زرار،  شيروان 
متديد  قررت  «املفوضية  إن  صحفي  مؤمتر  في  زرار  وقال  اجلاري.  متوز   ٢٩ يوم  الى 
 ،«٢٠١٨ متوز   ٢٩ يوم  الى  برملان كردستاني  اسماء مرشحي  قوائم  استالم  فترة 
أن «أي كيان سياسي لم يقدم قائمة املرشحني سيفقد حق املشاركة  مبينا 
إنتخابات برملان كردستان». وأضاف رزار أن «املفوضية استلمت عددا من قوائم 
امام  االخيرة  املهلة  «القرار هو  ان  اسماء مرشحي كيانات سياسية»، معتبرا 

الكيانات السياسية التي لم تقدم اسماء مرشحيها».

بغداد / البينة اجلديدة
ــخصية رئيس  ــس األربعاء، أن يكون اختيار ش ــابق حنني القدو، أم ــو حتالف الفتح النائب الس ــعَ عض توق
ــا احلقيقية  ــية خالل حواراته ــتواجه الكتل السياس ــاكل التي س ــوزراء املقبل من اكبر املش ــس ال مجل
ــيرا الى أن هذه املعضلة ستكون سببا في تأخير تشكيل احلكومة املقبلة.  ــكيل الكتلة االكبر، مش لتش
ــكيل الكتلة االكبر  ــية الفائزة باالنتخابات يجعل قضية تش وقال القدو «إن التقارب بني الكتل السياس
ــنوات املقبلة هو أمر  أمراً صعباً ومعقداً»، مبينا ان «جمع تلك القوى على برنامج عمل حكومي لالربع س
ــتوى التفاصيل التي متثل  ــات عامة ولم ترتق الى مس ــوارات لكنها كانت تفاهم ــب، رغم ان هناك ح صع
اصل املشكلة». واضاف القدو ان «اختيار شخصية رئيس الوزراء سيكون من اكبر املشاكل التي ستواجه 
ــكيل الكتلة االكبر»، الفتا الى ان «البرامج االنتخابية للكتل كانت  الكتل خالل حواراتها احلقيقية لتش
ــاب ودعم القوى االمنية  ــاد وتقدمي اخلدمات ومحاربة االره ــة وحتمل نفس املبادئ من محاربة الفس متقارب
والقضاء على البطالة والرعايا االجتماعية وغيرها من العناوين العريضة، بالتالي فان توحيد تلك البرامج 
لن يشكل معضلة او مشكلة للكتل السياسية». واكد القدو ان «الكتل السياسية حتى وان استطاعت 
ــكيل الكتلة االكبر ويتم تكليفها بتشكيل احلكومة لكنها ستواجه املعضلة االكبر وهي  النجاح بتش

ترشيح شخصية لرئاسة مجلس الوزراء ما يؤدي لتأخير تشكيل احلكومة املقبلة».
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بغداد / البينة اجلديدة / خاص
أكدَ احمللل السياسي 
عدنان السراج، أمس 
ــة  ثقاف إن  ــاء،  األربع
ــؤول  ــر واملس املتظاه
ــوع من  ــاج الى ن حتت
ــي العمل  ــادة ف االج
ــال  وق ــاج.  واالنت
ــراج في تصريح  الس
ان  اجلديدة)  لـ(البينة 
ــتقالة  االس ــب  «طل
غير متوفر في العراق 
ــيما انها ال تأتي  الس
ــم»,  قل ــخطة)  بـ(ش
ــا ان «البقاء في  مبين
جاء  ــب  املناص ــك  تل
نتيجة احملاصصة أوال 
والتمسك بالسلطة 
ان  ــاف  واض ــا».  ثاني
ــى الدولة  ــب عل «يج

ــب  مطال ــق  حتق
ــا  ألنه ــن  املتظاهري
حقوقهم  ــن  م ــق  ح
ــا فيها  ــروعة مب املش
ــي اخلدمات»,  توفير ف
الفتا ان «في حال لم 
ــة تلك  ــر احلكوم توف
ــي هذه  ــب فف املطال
احلالة على حكامها 
ــتقالة»,  ــدمي االس تق
ــعب  ــا ان «الش مبين
ــلطة  هو مصدر الس
االولى».  ــة  الدرج في 
ــارع  الش ان  ــر  يذك
ــهد منذ  العراقي يش
تظاهرات  ــبوعني  أس
ــر  بتوفي ــة  للمطالب
ــاء  والقض ــات  اخلدم
ــة  البطال ــى  عل

والفساد.

(البينة اجلديدة) نريدها أن تكون مشروعاً لنقل صوت 
الناس الفقراء في بالدنا بحيث تكون منبرهم اخمللص 
لنقل معاناتهم إلى من يهمه األمر لذا سنستمر في 
طرق أبواب السادة املسؤولني حتى يستمعوا لصوت 
العراقي الذي اتخذ من (البينة اجلديدة) وسيلة أمينة 
ــد أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل  جتس
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

وأن يجد صوته في صفحات (البينة اجلديدة).
اِّـرحوم ستار جبار الزم مؤسس صحيفة البينة الجديدة

بغداد / البينة اجلديدة
ــة بغداد،  ــفَ مجلس محافظ كش
ــتمرار  اس ــن  ع ــاء،  األربع ــس  أم
ــوان العطواني  ــظ عط ــاء احملاف لق
ــادي  العب ــدر  حي ــوزراء  ال ــس  برئي
ــب املتظاهرين في  ــة مطال ملناقش
ــة، فيما حمل وزارة املالية  العاصم
ــات  درج ــالق  إط ــدم  ع ــؤولية  مس
ــن  ــر م ــتحداث ألكث ــذف واالس احل
ــة آاللف درجة وظيفية. وقالت  أربع
عضوة اجمللس جسومة االزيرجاوي 
ــظ بغداد  ــاءات بني محاف إن ”اللق
ــة  ملناقش ــتمرة  مس ــادي  والعب
ــر  وتوفي ــن  املتظاهري ــب  مطال
اخلدمات ملناطق أطراف العاصمة“، 
الفتا إلى إن ”توقف جميع املشاريع 
ــبب  ــة حصل بس ــل العاصم داخ
ــص املالي من  عدم توفير التخصي
إن  ــت  وأضاف ــة“.  املالي وزارة  ــل  قب
ــؤولية  ــل مس ــة تتحم ”وزارة املالي

ــات  التخصيص ــالق  إط ــدم  ع
ــاريع املتوقفة داخل  ــال املش إلكم
ــة إن ”درجات  ــة“، موضح العاصم

ــتحداث املقدرة بأكثر  احلذف واالس
ــة آاللف درجة وظيفية لم  من أربع

تصرف للمحافظة منذ عامني“.

ıaâãÏ€a@èÓˆâ@óÇë@Ú‹ö»fl@kjéi@ÚflÏÿßa@›Óÿím@äÅdm@…”ÏnÌ@|n–€bi@Ïö«

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

بغداد/ البينة اجلديدة/ سارة جمال
ــواد  ج ــابق،  الس ــب  النائ ــدَ  أك
ــاء، ان تأخر  البوالني، أمس األربع
ــد والفرز اليدوي  اعالن نتائج الع
ــاج الى  ــة حتت ــي فالعملي طبيع
ــج ال  ــيما ان النتائ ــق وال س تدقي
تتعلق فقط بالعد والفرز اليدوي 
ــب والتزوير  ــف التالع ــا كش وامن
ــات التي حصلت ووصلت  واخملالف
ــتوى من اجلرائم اخلطيرة  الى مس
ــتوى امن اجملتمع واالمن  على مس
الوطني. وبني البوالني في حديث 
ــدة): «ان  ــة اجلدي ــاص بـ(البين خ
ــات قضية  االنتخاب ــج  نتائ تزوير 

ــتقبل  مبس ــط  ترتب ــة  حساس
ــرعية  ــذا البلد ومبصداقية وش ه

النظام السياسي»، مشيراً الى 
ــة عندما  الدول ــات  ان «مؤسس
استنفرت في تشخيص حاالت 
ــر التي حصلت  التالعب والتزوي
ــات مجلس  ــي نتائج االنتخاب ف
ــتجاب لهذه  القضاء االعلى اس
ــة، لذلك نحن ال  املهمة الوطني
ــى مجلس  ــل اي ضغط عل نقب
ــاء االعلى ويجب ان يكون  القض
ــان والراعي لهذه  هو صمام االم
املهمة الوطنية». وأضاف «نحن 
بانتظار اعالن نتائج العد والفرز 
ــوح  الوض ــق  حتق ــي  الت ــدوي  الي
ــخ  ــة وترس ــفافية والعدال والش

قناعات الناس بأهمية محاسبة 
ــن للنتائج». وأوضح انه «ال  املزوري
ــمي  ــد اآلن اي اعالن رس يوجد حل
ــات حول  ــة االنتخاب من مفوضي
ــدوي وان  ــد والفرز الي نتيجة الع
ــط باالعالن  ــج يرتب ــالن النتائ اع
ــن طريق  ــم ع ــذي يت ــمي ال الرس
ــات ويجب ان  ــة االنتخاب مفوضي
ــدوي بدقة  ــرز الي ــم العد والف يت
ــي حدث  ــض املناطق الت ــي بع ف
ــكل كبير ويجب  ــا تزوير بش فيه
ــج  والنتائ ــات  البصم ــة  مطابق
ــك التزوير  ــد من حصول ذل للتأك

الكبير».

@wˆbn„@äÌÎåm@ZH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I�€@Ô„¸Ïj€a
Ü‹j€a@›j‘né∂@¡jmäm@Úçbéy@ÚÓö”@pbibÇn„¸a

 
بغداد / البينة اجلديدة

الترابية  السواتر  رفع  عن  األربعاء،  امس  الشعبي،  احلشد  هيئة  أعلنت 
وردم األنفاق والتكسرات في طريق الفتحة شمال محافظة صالح الدين.
في   ٨٨ للواء  التابع  الهندسي  ”اجلهد  إن  احلشد  إعالم  مديرية  وذكرت 
احلشد الشعبي وبالتعاون مع شركة املشاريع النفطية أكمل عمليات 
املتبقية  العبوات  ورفع  والتكسرات  األنفاق  وردم  الترابية  السواتر  رفع 
في طريق الفتحة. وأضافت ان ”عمليات الرفع أسهمت في تغيير منظر 

الطريق وإزالة اخمللفات العسكرية ومظاهر التفجيرات“.

وكاالت / البينة اجلديدة 
اخلارجیة  وزیر  إلى  رسالة  الدولیة في الهاي  العدل  رئیس محكمة  وجهَ 
على  عقوباتها  واشنطن  فرض  عودة  على  طهران  شكوى  إثر  األمريكي 
محبي،  محسن  طهران  في  الدولي  القانوني  املركز  رئیس  وقال  إيران. 
مؤخرا  وجهت  القضیة،  وفوریة  ألهمیة  ونظرا  الهاي  محكمة  رئیس  إن 
واشنطن  حكومة  محذرة  األمريكي  اخلارجیة  وزیر  إلى  رسمیة  رسالة 
كي ال تتصرف بحیث متس إجراءاتها نتائج القرارات املقبلة للمحكمة. 
وحسب اخلبراء، فإن هذا األمر یعد مبثابة احلكم املؤقت لوقف أي إجراء 
موضوع  وأهمیة  حساسیة  على  ومؤشرا  املالیة،  امللفات  في  للتصرف 

شكوى إیران بالنسبة حملكمة العدل الدولیة.
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بغداد / البينة اجليددة
اعلنت وزارة اإلسكان واإلعمار 
والبلديات، امس األربعاء، عن 
البدء بتشغيل أكبر مشروع 
الذي  الوطني  املياه  مراقبة 
محطات  سبع  من  يتكون 
متخصصة على نهري دجلة 
املياه  نوعية  ملراقبة  والفرات 
اي  الفورية حلصول  واملعاجلة 

تلوث طارئ فيهما.
استبرق  الوزارة  وكيل  وقال 
إبراهيم الشوك إن ”املشروع 
الذي نفذته احلكومة املركزية 
االحتاد  بعثة  مع  بالتعاون 
األوروبي في العراق سيغطي 
ومحافظات  العاصمة 

املقدسة  وكربالء  البصرة 
وميسان  والسليمانية 
نصب  خالل  من  والبصرة، 
املياه  ملراقبة  محطات  سبع 
والفرات،  دجلة  نهري  على 
لتقوم بدراسة وحتليل نسب 
عالجها  وامكانية  التلوث 

الفوري“.
تقوم  ”احملطات  ان  واضاف 
ربع  كل  قراءات  بأخذ 
اليوم،  مدار  على  ساعة 
مركز  إلى  بياناتها  وارسال 
مبنى  في  الرئيس  احملطات 
بدورها  لتعطي  الوزارة، 
مشاريع  الى  مفصلة  تقارير 
حاالت  اي  لتالفي  التصفية 

النهر،  مياه  لتلوث  حتدث  قد 
يتم  املراقبة  هذه  خالل  ومن 
املياه  نوعية  على  الوقوف 

االستمرار  في  تأثيرها  ومدى 
أو  املشاريع  بتشغيل 

ايقافها“.
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بغداد / البينة اجلديدة
أكدت احملكمة االحتادية العليا، امس األربعاء، عدم 
النواب  رئيس مجلس  التي طرفها  الدعاوى  تأثر 
اضافة لوظيفته بغياب شخصه بعد انتهاء مدة 
تبقى  منحها  التي  الوكالة  أن  مبينة  رئاسته، 

صحيحة طاملا صدرت وفق متطلبات القانون.
إياس  للمحكمة  الرسمي  املتحدث  وقال 
الساموك في بيان تلقت (البينة اجلديدة) نسخة 
منه، إن ”احملكمة االحتادية العليا عقدت جلستها 
برئاسة القاضي مدحت احملمود وحضور القضاة 
طلب  في  ونظرت  االربعاء،  امس  كافة  االعضاء 
االمانة العامة جمللس النواب، يتعلق بتبلغ رئيس 
في  بالدعاوى  لوظيفته  اضافة  النواب  مجلس 
حال غياب شخص الرئيس بانتهاء مدة رئاسته“. 
أكدت ومن خالل  ”احملكمة  أن  الساموك،  وأضاف 
لعام  العراق  جمهورية  دستور  نصوص  استقراء 
٢٠٠٥ في مواده (١) و(٤٧) و(٤٨) و(٤٩) و(٥٤)، وجدت 
واحدة،  احتادية  دولة  هي  العراق  جمهورية  ان 

مكونات  احدى  هي  التشريعية  السلطة  وان 
النواب  مجلس  وان  فيها،  االحتادية  السلطات 
من  يتكون  والذي  السلطة  هذ  مكوني  احد  هو 
ويتم  الشعب  ميثلون  الذين  االعضاء  من  عدد 
مجلس  (ليمثل)  بينهم  من  رئيساً  انتخاب 
مستقل  كيان  ذات  معنوية  كشخصية  النواب 
”احملكمة  أن  وأوضح  رئيسها“.  شخصية  عن 

تعرّف الشخصية  التي  النصوص  الى  وبالرجوع 
املعنوية وجدت ان القانون املدني رقم (٤٠) لسنة 
الشخصية  يعرف  منه   (٤٧) املادة  وفي   ،١٩٥١
مقدمتها  وفي  تعدادها  الى  ويذهب  املعنوية 
(الدولة)، وان الفقرة (١) من املادة (٤٨) منه تنص 
(يكون لكل شخص معنوي ممثل يعبر عن  على 
ارادته) كما تنص الفقرة (٢) منها على ان يكون 

(له حق التقاضي) عن الشخص املعنوي“.
وبني أن ”احملكمة االحتادية العليا استناداً ملا تقدم 
ذكرت أن مجلس النواب -اعتباره أحد السلطات 
التي تتكون منها جمهورية العراق- هو شخص 
معنوي وان رئيس مجلس النواب هو من ميثله وال 
تزول هذه الشخصية املعنوية عن مجلس النواب 
الطبيعي  الشخص  يعد  وال  ميثلها،  من  بتغير 
 , املعنوية  الشخصية  لقيام  الزماً  شرطاً  بذاته 
وان الوكالة الصادرة عنه اضافة لوظيفته تبقى 
ملتطلباتها  وفقاً  صدرت  قد  دامت  ما  صحيحة 
رئيس اجمللس  رْ  تَغيُ او  القانونية، وال تلغى بتبدل 

بانتهاء مدة رئاسته، ما دامت الوكالة قد صدرت 
عنه وهو ميلك اصدارها في حينه؛ ألن التصرفات 
تبقى  اصدارها  ميلك  ممن  صدرت  التي  القانونية 
االحوال  أحد  او يطرأ  تعدل  او  تلغى  قائمة حتى 
القانون  من   (٩٤٦) املادة  في  عليها  املنصوص 

املدني“.
أكدت في حكمها  ”احملكمة  أن  الساموك،  وأكد 
املادة  في  الوارد  املفهوم  اليه  يذهب  ما  هذا  أن 
استمرار  يقتضيه  ما  وهو  الدستور,  من   (١٣٠)
سير املرافق العامة في الدولة باداء مهامها وإن 
القيام  لوكيله  يصح  وبالتالي  رؤسائها،  يّرَ  تَغَ
ومنها  مبوجبها  املوكل  القانونية  بالتصرفات 
على  املقامة  للدعاوى  اجلوابية  اللوائح  تقدمي 
عن  وكيل  ألنه  فيها  والترافع  النواب  مجلس 
العراقي)  النواب  (مجلس  املعنوي  الشخص 
وليس لشخص رئيسه بصفته الشخصية الذي 
الدورة  بانتهاء  املذكور  للمنصب  اشغاله  انتهى 

االنتخابية“.

Ènçbˆâ@ÒÜfl@ıbËn„¸@ÈéÓˆâ@óÇë@lbÓÀ@…fl@ÊbΩ5€a@ÙÏ«Ö@Êdíi@�b‡ÿy@âÜñm@ÚÌÖb§¸a

واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة 
االربعاء،  امس  لها،  تقرير  االمريكية في  نيوز  قناة فوكس  كشفت 
بني  املتصاعد  التوتر  من  بالقلق  يشعرون  واشنطن  في  اجلميع  أن 
الواليات املتحدة وايران وخصوصا بني مناصري الرئيس دونالد ترامب.

وذكر التقرير انه ”في حال قرر الرئيس االمريكي الذهاب باجتاه احلرب 
حطمت  كما  رئاسته  حتطم  الى  يؤدي  سوف  ذلك  فان  ايران  مع 
الرئيس السابق جورج دبليو بوش“. واضاف أن  العراق رئاسة  حرب 
”مهاجمة إيران ليس مثل التدخل في ليبيا وسوريا او حتى مشابه 
لغزو العراق فهو يتضمن مخاطر عالية جدا وكلفة باهضة، فايران 
يبلغ  وعدد سكانها  مرات  باربع  العراق  اكبر مساحة من  جغرافيا 

ثالثة أضعاف سكان العراق“.

فوكس نيوز:
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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هكذا تصل األسلحة البوسنية إلى «القاعدة» في سوريا من خالل السعودية

NO.2996.THU.26.JUL.2018 العدد (٢٩٩٦) الخميس ٧/٢٦/ ٢٠١٨ 

ــدرك حلقيقة الوضع املزري القابض      في تأمل م
ــة النارية، ال يصلح  ــي هذه البقع ــى أرواحنا ف عل
ــه إال إذا  ــاً أن يلبس أحدنا قبعتني في رأس مطلق
ــتحيالت التي كثر  ــذا من املس ــني وه امتلك رأس
ــابقة ال يضارعها مثل  ــراق بس ــي الع ــا ف وقوعه
ــري مثله كما  ــابق. هذا املثل الذي جال بخاط س
ــابقاً (رمانتني بااليد ما تلّزم) مع العلم أن  قيل س
ــض إال أنه قائم وبوضوح،  املوضوع قد يربك البع
ــن وهم  ــع املتظاهري ــع احلكومة وم ــض م فالبع
معلومون وال حاجة بنا لذكرهم والبعض اآلخر مع 
احلزب الفالني ثم تراه بلحظة واحدة مع حزب آخر 
بعيداً عن توجهاته وأفكاره فتراه يقوم بزراعة رأس 
جديد في جسده املثقل بالغباء والفساد واللهاث 

ــع  املطام ــو  نح
الشخصية وهو ال 
يدري أنه بهذا األمر 
ــع  اجلمي ــر  يخس
وأول شيء يخسره 
هو ضميره إن كان 
ــراً  ضمي ــك  ميتل
ــل. ال بد من  باالص
ــاذ خط معني  اتخ
القفز  ــوز  يج ــال  ف
ــة  املوج ــالء  واعت
ــوى  واألق ــى  األعل

ــي اخلفاء  ــرات وهو ف ــيد بالتظاه ــض يش فالبع
ــى النعوت، نعم  ــع الصفات وأقس يصفها بأبش
هناك من اندس فيها وحاول إفراغها من محتواها 
ــاء من القمر  ــذا ال يعني أن من يتظاهر ج لكن ه
ــن كوكب آخر فليس من املعقول هذا  األحمر أو م
ــي جيداً ملا يقوله  ــؤول أن يصغ الكالم. على املس
ــم املتظاهرين احلقيقيني  ــعى لوس الناس وال يس
ــل كل هذه األمور  ــاذا لو مت ح ــا ال يليق، ولكن م مب
ــكلة أنه لم يتم  ــريعة؟ املش ــة هادئة وس بطريق
ــواء ومن يريد  ــعارات تربك األج ــك وكانت الش ذل
ــت له رغبته بصورة  ــاد باملاء العكر حتقق االصطي
مثالية، صدقوني الشعب له رأس واحد ولكن بال 
ــة ولكن البعض لديهم رؤوس وقبعات كثيرة  قبع

فاحذروهم فهم العدو.

èj‹m@¸@êcä€a@ø@Êbn»j”

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ال يصلح مطلقاً أن يلبس 
أحدنا قبعتني َّـ رأسه 
إال إذا امتلك رأسني وهذا 
من اِّـستحيالت التي كثر 
وقوعها َّـ العراق بسابقة 
ال يضارعها مثل سابق

ــان مع  ــر دول البلق ــاب عب ــل الكت أرسِ
شحنة حتتوي على ٥٠٠ مدفع هاون من 
عيار ١٢٠ ملم في كانون الثاني من عام 
٢٠١٦. واآلن، من قلب البوسنة كرنييتش 
ــحنة  ــلت ش ــذي يقول إن بالده أرس وال
ــعودية وليس  ــلحة تلك إلى الس األس
ــط منزله مبدينة نوفي  ــوريا. من وس س
ــالح  ترافنيك والتي حتتضن مصنع الس
ــنة، يشير كرنييتش إلى  جنوبي البوس
ــى من الكتاب إنه مبثابة  الصفحة األول
ــلحة الهاون عيار ١٢٠ ملم،  ضمان ألس
وأنها جزء من شحنة تضمن ٥٠٠ قاذفة 
ا،  أرسلت للسعودية، إنه يتذكرها جيدً
ــاءوا لتفقد املصنع  ــعوديني ج ألن الس

في بداية ٢٠١٦.
إقرار بصحة اِّـستندات

ا) من منصبه  تقاعد كرنييتش (٦٤ عامً
بوصفه مديرًا ملصنع السالح في نوفي 
ر كرنييتش بصحة  ــك حديثًا. يُقِ ترافني
توقيعه في ذلك الكتيب، وتذكره لزيارة 
ــعودية  ــن الس ــميني م ــؤولني رس مس

ــحنها  ــف الهاون قبل ش ــد قذائ لتفق
ــش أن كل  ــاض، ويصر كرنييت ــى الري إل
ــا للقانون  ــت وفقً ــات مت ــك الصفق تل
ــهادات  ــودًا وش ــا عق ــن جميعً وتتضم
ــا وتقر بأن  ــركته لعمالئه ــا ش تصدره
ــلحة سوف تستخدم حصرًا  تلك األس
ــلحة الوطنية  ــطة القوات املس بواس
ــتريها. إن ٥٠٠ قاذفة  ــي تش ــدول الت لل
ــرة للغاية من  ــحنة كبي ــي ش هاون ه
ــة  ــوش األوربي ــب اجلي ــالح وأن أغل الس
ــر  ــا، واألكث ــم منه ــذا الك ــك ه ال متتل
ــا ظهر أخيرًا في  ا منه ــة أن بعضً دهش
ــرة التابعة لتنظيم  ــدي جبهة النص أي
ــد في  ــار األس القاعدة واملعارضة لبش
شمال سوريا بعد ٦ أشهر من شحنها 
ــحنة من  ــنة، إذ خرجت الش من البوس
ــر (كانون  ا في ١٦ يناي ــدً ــنة حتدي البوس
 ،BNT-TMiH ــع ــي) ٢٠١٦ من مصن الثان
وتتضمن ضمانًا مدته ٢٤ شهرًا. حتمل 
ــلة  ــم ٧٧٩، وحتمل سلس ــحنة رق الش

ــو ٣٦٧٧.  ــالً ه ا مسلس ــلحة رقمً األس
ــى حلب في  ــحنة إل ــت تلك الش وصل
ــب املقال،  ــه بحس متوز من العام نفس
ــوري املناطق  حينما حاصر النظام الس
التي يسيطر عليها التنظيم بالكامل.

ــت» تعليق  ــت «اإلندبندن ــا طلب حينم
السلطات السعودية حول املستندات 
ــا وجدته غربي حلب،  التي بحوزتها وم
ــعودية في لندن أن  ــفارة الس ردت الس
ــعودية لم توفر أي نوع من الدعم  الس
ألية منظمة إرهابية -مبا في ذلك جبهة 
ــوريا  ــم داعش- في س ــرة وتنظي النص
ــفارة  ــت الس ــرى، ووصف ــة أخ أو أي دول
ــي طرحتها الصحيفة  تلك املزاعم الت
بالغامضة وغير املبررة. أضافت السفارة 
ــعودية متثل صوتًا  في تعليقها أن الس
ــي اجملتمع الدولي في دعم احلوار  ا ف رائدً
ــوريا،  ــي حلل الصراع في س الدبلوماس
ــا وحلفائها  ــع جيرانه ــل م ــا تعم كم
ــو اجملموعات املتطرفة.  لوقف توغل ومن
ــفارة على  ــم تعلق الس ــي املقابل، ل ف

سجل األسلحة وأرقام األسلحة والتي 
ــا. على  ــرد عليه ــت الصحيفة ال طلب
ا  ــن الواضح متامً ــن ذلك، أنه م الرغم م
ــدد ميثل مصدر  أن الفكر الوهابي املتش
إلهام بالنسبة لكل من جبهة النصرة 
ــا من اجملموعات  وتنظيم داعش وغيره
ــعودية  ــوريا، وأن الس ــة في س املتطرف
ــليح املعارضة  مت بتس هِ

ــا اتُ ــا م دائمً
ــورات  ــدت منش ــا وُجِ ــوريا، كم في س
ــي للرياض في مدن متفرقة  دينية تنتم
ــيطرت عليها اجملموعات  في سوريا س
ــت  طالب ــك،  ذل ــب  بجان ــة.  املتطرف
السعودية طوال املدة باإلطاحة بنظام 

بشار األسد من احلكم .
كيف عـُثـِر على اِّـستندات؟

ــودة إلى املراحل األخيرة من حصار  بالع
ــوري  ــب في ٢٠١٦، أدين النظام الس حل
ــي بقصف  ــوم من الطيران الروس املدع

ــرب املدنية بصورة يومية، مبا في ذلك  غ
ــرت املقاطع  ــني، وأظه ــق للمدني مناط
ــى  للقتل ــة  واضح ــاهد  ــورة مش املص
واملصابني من الرجال والنساء واألطفال 
ــرة، أطلقت  ــك الفت ــني. خالل تل املدني
ــالمية التي كنت داخل  اجملموعات اإلس
املدينة -والتي غادر أغلبها نحو املناطق 
التي يسيطر عليها اجلهاديون في إدلب 
ا- قذائف الهاون جتاه قوات النظام  الحقً
ــابيع التي تلت  ــي األس ــي حلب. ف غرب
ــن منتصف كانون األول،  ذلك احلصار م
كانت بعض األلغام والعبوات املتفجرة 
ــعة من املدينة  ــر عبر رقعة واس تنتش

املدمرة. في ذلك الوقت، دخلت  إلى ثالثة 
ــابقة جملموعات إسالمية في  مقرات س
ا، كان أغلب ما رايته  شباط ٢٠١٧ حتديدً
ــظايا القنابل املنتشرة  هو احلطام وش
عبر األنحاء. بداخل أحد املقرات، وسط 
ــك  ــادات، وجد فيس ــظايا والضم الش
ــوي على  ــن الوثائق التي حتت ــا م أكوامً
ــتخدام املدافع الرشاشة  إرشادات الس
ــا  جميعه ــت  كتب ــاون،  اله ــف  وقذائ
ــا  أيضً ــق  الوثائ ــن  باإلجنليزية.تتضم
ــحن األسلحة  ا خاصة ببيانات ش أوراقً
ــن كل من  ــتخدامها م ــات اس وتعليم
ــنة وصربيا. ما زالت الصفحات  البوس
رطبة بسبب األمطار، ويحتوي بعضها 
ــا أمكنني  ــدام. جمعت م ــار أق على آث
ــق، قبل أن يجد  ــن تلك الوثائ جمعه م
ــحنة  ــى آخر بيانات ش ــا في مبن الحقً
ــى قذائف  ــة حتتوي عل ــلحة بلغاري أس
مدفعية. وفي قبو املبنى الثالث الواقع 
ــاص مبجموعة  ــة األنصاري، واخل مبنطق
ــو املبنى  ــش املوحدين، وه ــمى جي تس
ف بقوة من األعلى من جانب  الذي قُصِ
ــق  ــرات الصنادي ــدت عش ــام، وج النظ
ــدروع،  ــادة لل ــلحة مض ــة ألس الفارغ
صنِعها،  ــم مُ جميعها حتتوي على اس
ــة. هذه  ــوز األمريكي ــركة هي ــي ش وه
ــرة بني الركام والشظايا  الوثائق املنتش
ــن  ــرة ع ــة ومثي ــورة واضح ــي ص تعط
ــتخدمها  ــلحة التي تس ــادر األس مص
ــددة  املتش ــالمية  اإلس ــات  التنظيم
ــد، وكيف تصل  ــة لنظام األس املعارض
إلى املقاتلني في سوريا عبر دول صديقة 
ــوف يبحث  ــرب. بينما زعم بأنه س للغ
ــحنات  ــق العمالء اخلاصة بش عن وثائ
ــر أديس  ــي ٢٠١٦، أق ــاون ف ــف اله قذائ
إيكانوفيتش، املدير احلالي ملصنع نوفي 
ــأن أغلب صادرات  ــك ب ترافنيك، لفيس
شركته من السالح تذهب للسعودية 
ــك  ــب. وبعدما طلب فيس ــى األغل عل
ا من إيكانوفيتش حول الشحنة  تأكيدً
املقصودة بعد تلك املقابلة بستة أيام، 
ــني.في  لم يتلق أي رد من اجلانب البوس
برزاكوفيتش،  ــو  ينظر ميلويك املقابل، 
ــالح  ــتافا للس املدير اإلداري ملصنع زاس
ــي مت  ــتندات الت ــى املس ــا إل ــي صربي ف
العثور عليها في سوريا، والتي تتضمن 
ــتخدام  ــن تعليمات اس ــة م ٢٠ صفح
ــن طراز  ــوي للغاية م ــاش ق ــع رش مدف
Coyote M٠٢ والذي تنتجه شركته، ثم 
علق قائالً بإنه ال توجد دولة في الشرق 
األوسط ال تشتري األسلحة من مصنع 
ا  ــر عامً ــة عش ــي الـخمس ــتافا ف زاس
ــة الوثائق التي  ــرة، كما أقر بصح األخي
ا دليل من  عرضت عليه ومن بينها أيضً
ــاش  ــتخدام مدفع رش ٥٢ صفحة الس
من طراز M٨٤ عيار ٧٫٦٢ ميليمتر وجدت 
ــط األنقاض في حلب في مقر تابع  وس
ــعودية  جلبهة النصرة، وأن كالً من الس

واإلمارات هم من بني عمالء شركته.

صفقة سعودية
ــنة، يتحدث عفت  ــودة إلى البوس بالع
ــن الصفقة التي  ــش تفصيالً ع كرنييت
أرسلت للسعودية قائالً إنه حينما أتى 
السعوديون للمصنع لتفقده في بداية 

٢٠١٦، كان من ضمن الوفد وزير سعودية 
ــل  ــدف تفحص ــن به ــؤولني آخري ومس
ــدى  وارت ــتالمها،  اس ــل  قب ــلحة  األس
ا  جميعهم مالبس مدنية. يضيف أيضً

ــل بعد حرب  ــع بالكام ــاج املصن أن إنت
ــة األمريكيني  ــع لرقاب ــنة يخض البوس
ــكل  ــو والذين يزورون املصنع بش والنات

ــالً أين تذهب  ــتمر ويعرفون تفصي مس
كل قطعة ينتجها املصنع.يؤكد املدير 
ــه، وأن جميع  ــي للمصنع األمر ذات احلال
شحنات األسلحة ومن بينها تلك التي 
ا  تذهب للسعودية يتم مراجعتها أيضً
ــوات EUFOR التابعة لالحتاد  من قبل ق
ــئت مبوجب اتفاقية  األوروبي التي أنش
ــي أنهت احلرب  ــام ١٩٩٥ والت ــون ع دايت
البوسنية. يقول إيكانوفيتش إن جنراالً 
منساويًا زار املصنع مؤخرًا لتفقده، قبل 
ا أنه اجلنرال الكبير مارتني  أن يعرف الحقً
ــاد األوربي. يقول  ــر، قائد قوات االحت دورف
ــلحة التي تُصدر من  كرنييتش إن األس
ــار توزال أو من خالل  املصنع متر عبر مط
ــول كرنييتش  ــراييفو. يق العاصمة س
ا  ــتكوا مطلقً ــم يش ــعوديني ل إن الس
ــبب  ــأن إنتاج املصنع بس ــن قبل بش م
ــمعته املميزة عبر السنني، ليس من  س
ا سرعة  ــب، بل أيضً حيث اجلودة فحس
تسليم الشحنات، وأنه يعلم أن رمبا ال 
ــك املعلومات، إال  ــب أن يقول كل تل يج
ــاد األوربي منحاه الضوء  أن الناتو واالحت
ــات الهاون  ــر للتحدث، وأن قاذف األخض
ــي الوحيدة  ــا مصنعه ه ــي ينتجه الت
ــتخدامها من األسفلت،  التي ميكن اس
في حني أن املدافع التي تنتجها األخرى 
حتتاج إلى أرضية ناعمة نظرًا لطبيعة 
ــالح، وأن قذائف  ــدة الس ــم قاع تصمي
ــوق ما تنتجه  ــاون الوحيدة التي تف اله
بالده هي القذائف الصينية، والتي رآها 

في العراق.
عالقات ممتدة مع الدول 

العربية
ــش لم يزود  ــن أن كرنييت ــى الرغم م عل
ــي مصنع  ــه عمل ف ــط، إال أن ــوريا ق س
ــركته البوسنية  لألسلحة أنشأته ش
ــالل احلرب بني  ــراق عام ١٩٨٦ خ في الع
ــول كرانييتش «كنت  إيران والعراق ويق
ــعل احلرب  أعمل في العراق، لم أكن أش
ــاك أكثر حداثة  ــاك. كان املصنع هن هن
وتطورًا من مصنعنا في نوفي ترافنيك، 
ــادي. في  ــي الفلوجة والرم ــك ف كان ذل
ذلك الوقت كنا ننتج قاذفات الصواريخ 
ــار ٢٦٠ مم ونطاق يصل  ــن عي ــدام م لص
ــني  إلى ٥٠٠ كيلومتر. رأيت صدام حس
ــت  وتراجع ــرات».  م ــالث  ث ــخصيًا  ش
حظوظ مصنع نوفي ترافنيك مع بداية 
ــنة عام ١٩٩٢، كما تراجع  حرب البوس
ــع من ١٠ آالف  ــدد العاملني في املصن ع
ــى أقل من  ــك الوقت إل ــي ذل موظف ف
ــش وهو اآلن عضو  ــد كرنييت ٩٠٠. تقاع
ــي االجتماعي في  في احلزب الدميقراط
ــرب األهلية.  ــنة وأحد خبراء احل البوس
ــهر  جاء تقاعد كرنييتش قبل عدة أش
ــش ملنصبه، والذي  من تولي إيكانوفيت
ــيء دون  ــول «ال ميكنني تصدير أي ش يق
ــة  ــوي على موافقة خمس ــة حتت رخص
ــنة، قبل  وزراء مختلفني هنا في البوس
أن يتم مراجعة العقد من قبل الناتو». 
ــع فقط للدول  ــف «ميكننا أن نبي ويضي
ــاء  البيض ــة  القائم ــا  تتضمنه ــي  الت
ــو»، كما يتفق أنه ال يوجد أي إلزام  للنات
صدرًا للدولة  ــم مُ من جانبهم بوصفه
التي تشتري السالح بعدم شحنه ألي 

مكان آخر أو وصوله ألي طرف ثالث.

دت منشورات  وجِ
دينية تنتمي 
للرياض َّـ 
مدن متفرقة َّـ 
سوريا سيطرت 
عليها اِّـجموعات 
اِّـتطرفة

تتضمن الوثائق أوراقا خاصة ببيانات شحن األسلحة  
وتعليمات استخدامها من البوسنة وصربيا

العاهل السعودي

دورفر

ميلويكو

مجموعة من 
الوثائق واألوراق 
املثيرة والتي 
تكشف عمن يزود 
تنظيم القاعدة 
-أشد املعارضني 
اإلسالميني 
لألسد شراسة- 
ثِر على  بالسالح. عُ
تلك املستندات 
في قبو مبنى 
استخدمه تنظيم 
القاعدة في 
تخزين األسلحة 
غربي حلب 
العام املاضي. 
ا على  ثر حتديدً عُ
ل لألسلحة  سجِ
من مصنع 
ملدافع الهاون في 
البوسنة، كما 
يحتوي على اسم 
أحد أبرز القادة 
العسكريني في 
البوسنة مكتوبًا 
بخط اليد، وهو 
عفت كرنييتش.

روبرت فيسك
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البينة الجديدة / هيثم مجيد
بعد مصادقة وزارة الصحة واقرارها لتنفيذ 
ــني الوزارة  ــتركة ب ــود خطة العمل املش بن
ــي ملكافحة التدرن  ممثلة بالبرنامج الوطن
IOM ــي العراق واملنظمة الدولية للهجرة ف

ــرعت ادارة البرنامج الوطني  لعام ٢٠١٨ ش
ــراق وبالتعاون مع  ــل في الع ملكافحة الس
ادارة البرنامج الصحي في املنظمة  بتنفيذ 
ــل اخلطة للعام احلالي في  مفردات ومفاص
ــدرج اولويات  ــوم محافظات العراق وتن عم
الدعم واإلسناد الذي تقدمه املنظمة  على 
توفير خطوط االدوية احلديثة ملعاجلة التدرن 
ــة اخلاصة باألطفال مترادفة  وخاصة االدوي
ــائل الفحوصات  ــزة ووس ــر اجه ــع توفي م
ــدات  ــم وح ــة وتدعي ــعاعية واخملتبري الش
ــاف  ــبل التحري واكتش الرصد الوبائي وس
احلاالت املرضية ومتابعتها وتنفذ املنظمة 
االنشطة املتعلقة بتدريب الكوادر الطبية 
ــة من  ــة واالحصائي ــة واخملتبري والصيدالني
ــناد  ــج عبر دعم واس ــل املبرم ــالل العم خ
وزارة الصحة ممثلة بالسيد الوكيل الفني 
ــيد املدير العام لدائرة  لوزارة الصحة والس
ــم الصحة  ــة ومديرة قس ــة العام الصح
ــود احلثيثة  ــوزارة الصحة واجله ــة ل الدولي
ــي التخصصي لألمراض  ملدير املركز الوطن
الصدرية والتنفسية. وعلى صعيد متصل 
ــوده مدير البرنامج  اعرب الدكتور نضال ع
الصحي للمنظمة الدولية باتصال هاتفي 
ــاركني باالجتماع  ــل للمش ــان نق ــن عم م
اخلاص بالتقييم ومراجعة االداء ال نشطة 
املشروع املشترك من الكوادر االستشارية 
ــيقية العراقية في بغداد  والطبية والتنس
واحملافظات واخملتصني في البرنامج الصحي 
للمنظمة والذي عقد في بغداد يوم االثنني 
ــهر متوز  ــرين من ش املوافق للثالث والعش

ــه وفخره لعمل  ــرب عن غبطت اجلاري. واع
ــراق كونها حققت  ــة في الع واداء املنظم
التمييز من بني البرامج املنفذة على صعيد 
دول االقليم واملنطقة واكد ان التقدم احملرز 
ــراكة  ــاج الدعم والش ــة ونت ميثل محصل
ــاتها  ــني وزارة الصحة ومؤسس الفاعلة ب
ــة للهجرة واكد  ــة واملنظمة الدولي املعني
حرص الـIOM على تنمية وتطوير وتوسيع 
ــنوات القادمة.  آفاق العمل على مدار الس
فيما واصل املشاركون باالجتماع مراجعة 
ــة  ــج واملتحققات ومناقش ــل النتائ وحتلي
ــى التدرن  ــة ملتبعة مرض ــبل الناجع الس
ــم من  ــل لتمكينه ــائط النق ــر وس وتوفي
ــتالم  واس ــة  واملتابع ــات  الفحوص ــراء  اج
ــق طبيعة املرض  ــاد على وف العالج واالرش

وكل حالة.
ــذا  ــة ه ــت املنظم ــد ادخل ــدة وق ــى ح عل
النمط بالتعاون املركزي من ادارة البرنامج 
ــيق  ــي ملكافحة التدرن وعبر التنس الوطن
ــارية  الطرفي مع ادارات العيادات االستش

ــام االجتماع  ــي خت ــدرن. وف ــة الت ملكافح
ــد  ــة بتصعي ــات الكفيل ــذت التوصي اتخ
ــز  ــني ادارة املرك ــترك ب ــل املش ــر العم وتائ
ــراض الصدرية  التخصصي لألم ــي  الوطن
ــة للهجرة,  ــة الدولي ــية واملنظم والتنفس
ــقياتها في بغداد  ــوادر الوطنية ملنس والك
ــز على اهمية  ــات. حيث مت التركي واحملافظ
ــن احلاالت غير  ــة املرضى والتحري ع متابع
ــج  ــة البرنام ــالل خط ــن خ ــفة م املكتش
الوطني ملكافحة التدرن في العراق خاصة 
وان وزارة الصحة اصدرت اعماما بتسهيل 
ــي  ــي والصح ــكادر الطب ــل ال ــة تنق مهم
ــرة ال داء  ــة الدولية للهج ــع للمنظم التاب
ــار البرنامج الوطني  ــتركة باط املهام املش
ملكافحة التدرن من خالل قطاعات الرعاية 
ــة لذوي  ــال اخلدم ــة وايص ــة االولي الصحي
االحتياجات الصحية وتلبية متطلباتهم 
حرصا على تقدمي افضل اخلدمات الصحية 
ــني واحملتاجني للدعم  ــر عددمن النازح الكب

الصحي.
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بغداد / البينة الجديدة
ــم  ــاء املهندس (قاس ــر الكهرب ــه من وزي بتوجي
الفهداوي) باشرت املديرية العامة لنقل الطاقة 
ــمالية بكوادرها من  ــة/ املنطقة الش الكهربائي
ـ االنبار) باالضافة  ـ صالح الدينـ  شبكات (ديالىـ 
ــة العامة لنقل  ــن املديري ــاندة م الى الفرق الس
ــط  ــة ملنطقة الفرات االوس ــة الكهربائي الطاق
بالعمل على اعادة تأهيل خط (حديثة ــ القائم) 
ــام املديرية العامة لنقل  ــال مدير ع ٤٠٠ ك.ف. وق
الطاقة الكهربائية / املنطقة الشمالية املهندس 
ــوزارة قد بذلت جهودا  ــد غزاي عطية) بأن ال (خال
ــر التخصيص  ــرض توفي ــتثنائية لغ كبيرة واس
ــوزارة بعد  ــن املوارد الذاتية لل ــي املطلوب وم املال
ــات املالية  ــا وتوحيد التخصيص ــج مديرياته دم
ــك قامت بتأمني  ــد تطبيق قانون الوزارة وكذل بع
املواد الالزمة لغرض اعادة تأهيل اخلط من االبراج 
ــد ان عجزت  ــوازل وامللحقات بع ــالك والع واالس
ــن تأمني التخصيص املالي  في الفترة املاضية ع
ــى أن عصابات  ــام ال ــار املدير الع ــوب. واش املطل
داعش االرهابية قد قامت بتفجير اكثر من (١٣٢) 

ــض مكوناته وان  ــرقة بع ــى اخلط وس برجا عل
فرق العمل تعمل ليالً ونهارا بالرغم من ارتفاع 
درجات احلرارة وكون املناطق التي مير فيها اخلط 
ــع اجناز العمل  ــر ومأهولة ومن املتوق نائية وغي
خالل فترة اقصاها (٦٠) يوما يتم خاللها نصب 
ــات متنقلة جهد (٣٣/١٣٢ ) ك.ف بدالً من  محط
التي دمرتها العصابات االرهابية  احملطات الثابتة ٍ
ــن ثم اعادة  ــي هذه املناطق وم ــكل كامل ف بش
ــم واملناطق  ــة ملناطق القائ ــة الكهربائي الطاق
الغربية االخرى تباعاً لتحقيق ما وعد به السيد 
ــر اهالي هذه املناطق كما وبني املدير العام  الوزي
ــوزارة فإنها متكنت  ــرة من ال ــه وبجهود كبي بأن
ــال جميع احملطات واخلطوط املدمرة في  من ادخ
مناطق غرب االنبار في مشاريع القروض وسوف 
ــرة القليلة  ــا تباعاً خالل الفت ــرة به تتم املباش
ــاد املدير العام بالدور الكبير  القادمة. كما واش
ــة وخصوصا قيادة  ــوات االمني ــذي تبذله الق ال
ــاون الكبير من  ــرة والبادية والتع عمليات اجلزي

قبل قائدها لغرض تأمني مواقع العمل.

@ÚÓˆbiäËÿ€a@Ú”b�€a@›‘„@¡Å@›ÓÁdm@ÒÖb«g
“N⁄@TPP@Ú”b�i@H·ˆb‘€a@��@ÚrÌÜyI

بغداد/ البينة الجديدة
اعلنت امانة بغداد عن تهيئة اكثر من (١٥٠) ألف شتلة 
موسمية و(١٠) آالف شجرة دائمة اخلضرة لزراعتها في 
مدينة الصدر. وذكر بيان ملديرية العالقات واالعالم في 
بلدية  بدائرة  الزراعة  قسم  مالكات  «ان  بغداد  امانة 

الصدر االولى قامت بتهيئة اكثر من (١٥٠) ألف شتلة 
موسمية و(١٠) آالف شجرة دائمة اخلضرة في املشاتل 
والساحات  احلدائق  في  لزراعتها  للقسم  التابعة 
املقبل«. اخلريفي  املوسم  خالل  الصدر  مبدينة  العامة 
واضاف: »ان مالكات القسم ستقوم بفرش (١٠) آالف 

عن  فضال  القاطع  عموم  في  االخضر  الثيل  من  م٢ 
ادامة وصيانة منظومات الري وادامة اجلزرات الوسطية 
االكتفاء  حققت  «الدائرة  ان  الى  واشار  واملتنزهات«. 
القسم  النباتات عبر تكثيرها في مشاتل  الذاتي من 

من دون احلاجة الى شرائها من االسواق احمللية».

ÚÓ8Ïfl@Ú‹në@—€c@HQUPI@Âfl@är◊c@Ú˜ÓËm@ZÖaÜÃi@Ú„bflc
âÜñ€a@Ú‰ÌÜfl@ø@bËn«aâå€@Òäö®a@Ú‡ˆaÖ@Òävë@“¸e@HQPIÎ

الحلة/ البينة الجديدة 
قرر مجلس محافظة بابل بجلسته االعتيادية 
جلرحى  خاص  باج  اصدار  الثالثاء  االول  امس 
لتسهيل  الشعبي  واحلشد  األمنية  القوات 
وتخفيف االجراءات الروتينية اثناء مراجعاتهم 
لدوائر الدولة ومؤسساتها. وقال رئيس مجلس 
اعفاء  ايضا  قرر  مجلس  ان  اجلبوري  رعد  بابل 

هذه الفئة من كافة الرسوم والتكاليف اخلاصة 
في  ومراكزها  الصحة  ملؤسسات  مبراجعاتهم 
قدموه  ما  ان  الى  احملافظة. مشيرا  انحاء  كافة 
من تضحيات تتطلب من جميع وقفة حقيقية. 
واضاف ان اجمللس قرر ايضا تخصيص ايام ملقابلة 
والتعرف على مشاكلهم. مشددا على  ذويهم 
ان القرار هو الزام ملؤسسات الصحة ومراكزها.

ÚÓ‰fl˛a@paÏ‘€a@Ûyäu@?rnéÌ@›ibi@è‹©
ÚÓzñ€a@pbéç˚Ωa@›ÅaÖ@‚Ïçä€a@Âfl@=»í€a@ÜíßaÎ

يحكى أيام زمان أنه كان في 
إحدى القرى النائية شخص 
يقوم بتعليم االطفال مبادئ 
القراءة والكتابة ببساطتها 
وكانت مشكلة هذا الرجل 
في  حتدب  من  يعاني  انه 
ظهره (ابو حدبة) االمر الذي 
في  الفتيات  اغلب  جعل 

القرية يرفضن الزواج به.
من  جتار  جاء  االيام  احد  في 
فشرح  القرية  الى  بغداد 
احلدبة  صاحب  لهم 
في  ان  له  فقالوا  مشكلته 
بغداد مجموعة من العارفني 
بعلوم اجلن ميكن ان يعاجلوك 
وصل  العنوان.  واعطوه 
الرجل الى بغداد ودخل بيت 
في  يتحكم  الذي  العارفة 
بعد  العارفة  له  فقال  اجلن 
ان أخذ منه ما ميلك من مال 
للجن  دارا  اصبح  ان ظهرك 
وتعود  ليال  منه  فسأخرجه 

طبيعيا.
بعصا  جاء  الليل  وفي 
غليظة بعد ان امر الضيف 
وبدأ  بطنه  على  ينام  ان 
الغليظة  بالعصا  يضربه 

(يا  يصرخ  وهو  حدبته  على 
اخرجا  مريوش)  يا  حربوش 
والرجل  الرجل،  ظهر  من 
يصيح من اآلالم حتى اغمي 
عليه، وفي الصباح نظر في 
اخرى  حدبة  ان  فوجد  املرآة 
اثر  ظهره  على  ظهرت  قد 
بال  فصرخ  العصا،  ضرب 
حدبة  على  ظالة  لو  وعي 
في  وساع  اهون،  گبل 
ان  بعد  يستجدي  الطريق 
(يا  يصرخ  وهو  متاما  جنّ 
اطلعوا  مريوش  يا  حربوش 

من ظهري) 
(يرادلها تفسير احلكاية مو 
حربوش  ضرب  من  جنينة 

ومريوش).
طالب العقابي

أمنيات مشروعة
¥‰qbi@Öâ@ÒÜyÏi@Äaâ

البينة الجديدة / عبد الستار محسن
استنادا لتوجيهات  وزير النقل  وملا يحمله 
ــاه ابنائه  ــانية جت من مبادئ القيم االنس
ــكك  ــني اخمللصني في قطاع الس العامل
ــر برفع املستوى  احلديد واهتمامه املباش
ــذل كل  ــم على ب ــم وحثه ــي له املعيش
اجلهود والطاقات اخمللصة لتعظيم املوارد 
ــركة وجعلها من املؤسسات  املالية للش
ــويقية لنقل  ــة وإيجاد منافذ تس الرابح
ــافرين لزياده طاقات  أنواع البضائع واملس
ــكك وهذا  ــل وايراداتها املالية بالس النق
ــاء مبتابعة ودعم  ــن فراغ امنا ج لم يأت م
ــناد  املدير العام املهندس سالم جبر  واس
ــلوم..حيث مت االنتهاء من دراسة منح  س
ــية  ــع العاملني من الكوادر الهندس جمي
ــات  (مخصص ــغيلية  والتش ــة  والفني
ــبة معينة من اجور نقل  تشغيلية) بنس
ــل أجور  ــد تنزي ــافرين بع ــع واملس البضائ
وتقدمي  لتحفيزهم  ــغيل  والتش الصيانة 
ــركة  ــاء إلعادة هذه الش ــد من العط املزي
ــوف  ــا وس ــابق عهده ــى س ــة ال العريق

ــتحصال  ــة الس ــدمي هذه الدراس يتم تق
ــى  عل ــا  لصرفه ــة  االصولي ــات  املوافق
ــام القليلة  ــالل االي ــهرياً خ العاملني ش
القادمة. جاء هذا املقترح من قبل املعاون 
ــب  ــم حس ــواد كاظ ــب ج ــتاذ طال األس
إدارة  ــس  مجل ــن  م ــاً  اميان ــات  التوجيه
ــذي يقوم به  ــد املتميز ال ــركة باجله الش
ــكك بالرغم من  الكثير من موظفي الس
ــتويات الرواتب لهم كما وجه  تدني مس
احلمامي بتسيير قطار مسافرين انطلق 
ــة إلى محطة  ــة بغداد املركزي من محط
ــس األربعاء  ــاح ام ــة صب ــار الفلوج قط
ــني الكرام  ــة املواطن ــا) نزوال لرغب (مجان
ــة حيث أوعز  ــي املنطقة الغربي من أهال
ــة جتريبية امس  ــيير رحل ــي بتس احلمام
ــافرين احلديثة  ــارات املس ــاء بقط األربع
واملكيفة مجانا. وانطلقت الرحلة األولى 
ــن الفلوجة  ــاعة ٧ صباحا وتعود م الس
الساعه ١٠ صباحا بينما انطلقت رحلة 
ثانية من محطة بغداد املركزية الساعة 
ــذا اإلجناز واملبادرة  ــد الظهر.. يأتي ه ٣ بع

ــل الحياء  ــر النق ــل وزي ــن قب ــة م الرائع
ــق الغربية  ــن  املناط ــافرين م ــل املس نق
ــة ومريحة  ــير قطارات آمن ــهيل س وتس
ــافرين خلدمة  ــواء كانت بضائع أو مس س
ــرورا باحملطات  ــة الكرام م أهالي الفلوج
ــة) وقد  ــاري- الكرم ــب- خان ض ــو غري (اب
ــركة بتنفيذ توجيهات الوزير  بادرت الش
ــكك املهندس  ــام الس ــراف مدير ع باش
ــاون  ــة املع ــلوم ومتابع ــر س ــالم جب س
ــتاذ طالب جواد كاظم على تهيئة  األس
ــة خلدمة أبناء  القطارات احلديثة املكيف

املنطقة بعد انقطاع دام أكثر من خمس 
سنوات وقد استنفرت كوادر قسم النقل 
ــغيل ومنطقة بغداد كل طاقتها  والتش
لتهيئة املستلزمات املطلوبة النسيابية 
ــة اميانا منها  ــير قطارات آمنة ومريح س
ــة وصوال  ــق الغربي ــاء املناط ــة أبن بخدم
ــة اخمللصني  ــل وبهم ــي القريب العاج ف
ــغيليني  ــني والفنيني والتش من املهندس
ــوط  ــل خلط ــادة العم ــل وإع ــى تأهي عل
ــرق) وصوال الى القائم  الرمادي (غرب وش

وعكاشات في القريب العاجل.

@ÚÓ‹ÓÃím@pbññ´@Ÿÿé€a@ø@¥‹flb»€a@|‰∂@ÈuÏÌ@›‘‰€a@äÌãÎ
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بغداد / البينة الجديدة
منى خضري عباس

ــف  الوق ــوان  دي ــس  رئي ــن  أعل
ــيعي سماحة السيد عالء  الش
ــوي عن تخصيص منحة  املوس
ــني دينار  ــة ٥ مالي ــة بقيم مالي
ــيعي في  ــي الوقف الش ملوظف
بغداد ممن يقبل على شراء وحدة 
ــروع بسماية  سكنية في مش
السكني كهدية غير مرجوعة، 
ــوي في  ــيد املوس كما أكد الس

ــده مبكتبه  ــي عق مؤمتر صحف
ــكان في  ــداد، ان جلنة اإلس ببغ
ــت على  ــا اطلع ــوان بعدم الدي
الذي كان  ــكني  ــروع الس املش
ــه في  ــل ب ــروم العم ــوان ي الدي
ــي تواجه  ــاكل الت بغداد واملش
ــص حتويل  ــا يخ ــروع فيم املش
ــس األرض وموافقات كثيرة  جن
البدء بهذا  ــاهمت بتعطيل  س
ــروع مت االجتاه الى املشاريع  املش

السيد  وأكد  واجلاهزة.  املوجودة 
املوسوي انه مت االتفاق مع رئيس 
ــى  ــداد عل ــتثمار بغ ــة اس هيئ
ــقق  تخصيص مجموعة من ش
ــماية الى موظفي  مشروع بس
ــاهمة  ــوان في بغداد واملس الدي
ــبء عنهم قرر  في تخفيف الع
الديوان دفع مبلغ ٥ ماليني دينار 
ــة كهدية  ــن الدفعة األولي ضم
ــوان الى  ــر مرجوعة من الدي غي

ــراء وحدة  ــف الراغب بش املوظ
ــروع بسماية  سكنية من مش
ــا الى الدائرة  ــد ان يقدم طلب بع
ــة واملالية بالديوان. مبينا  اإلداري
ــراء امر اختياري  ان عملية الش
ــار  ــه, وأش يعود للموظف نفس
ــه مت تخصيص  ــوي الى ان املوس
٢٠٠ وحدة سكنية في مشروع 
بسماية السكني الى موظفي 
ــداد  ــي بغ ــيعي ف ــف الش الوق

موضحا انه في حال وجد إقبال 
عليها من قبل املوظفني سيتم 
ــكنية.  زيادة عدد الوحدات الس
ــر الصحفي  املؤمت ــام  ــي خت وف
ــماحة السيد املوسوي  قدم س

ــكر لكافة اجلهود احلثيثة  الش
ــاهمت في  ــديدة التي س والس
ــم موظفي  ــكن يالئ ــر س توفي

ديوان الوقف الشيعي.

ÚÓ€bfl@Úz‰fl@ÊaÏÌÜ€a@Ô–√Ïfl@|‰π@Ô»Óí€a@—”Ï€a@ÊaÏÌÖ@èÓˆâ

بغداد/  البينة الجديدة 
إعادة  عن  التربية  وزارة  اعلنت 
في  مدرسة  الف  من  أكثر  فتح 
الدراسي  للعام  استعدادا  نينوى 
في  التربية  وزارة  اجلديد.وذكرت 
لتربية  العامة  املديرية  »ان  بيان 
الف  من  أكثر  فتح  اعادت  نينوى 
املئات  إعمار  بعد  مدرسة  و/٧٤٠/ 
من  املباشر  التمويل  ضمن  منها 
واملنظمات  التربية  وزارة  قبل 
عدد  ان  الى  مشيرة  الدولية، 
االبنية املدرسية جتاوز الف و/٢٦٠/ 
بناية ويعد اجنازا مهما بعد حترير 
االرهاب».  دنس  من  احملافظة 
أكثر  افتتاح  »ان  الوزارة  وأكدت 
بعد  جاء  مدرسة  الف  من 
تشهدها  واسعة  اعمار  اعمال 
املؤسسات التربوية في احملافظة 
وضمن خطة وزارة التربية إلعمار 
املناطق احملررة لعام ٢٠١٧ _ ٢٠١٨ 

إذ مت اعمار أكثر من /٢٦١/ مدرسة 
من  املباشر  التنفيذ  خالل  من 
ترميم  مت  فيما  التربية  وزارة  قبل 
خالل  من   /٥٦٠/ من  أكثر  وتأهيل 
املنظمات  التربية مع  وزارة  تعاون 
وزارة  وأكدت  واحمللية».  الدولية 
على  بالعمل  استمرارها  التربية 
من  التربوية  املؤسسات  تهيئة 
خالل أعمال الترميم والتأهيل في 

املدينة القدمية وعموم احملافظة.

ÚçâÜfl@—€c@Âfl@är◊c@Äbnnœa@ÜÓ»m@ÚÓi6€a
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بغداد/ البينة الجديدة
اعلنت املديرية العامة للتنمية 
ــكيالت  ــدى تش ــة اح الصناعي
واملعادن منحها  وزارة الصناعة 
ــع اراض  ــالث قط ــازة وث (١٩) اج
ــة  صناعي ــاريع  مش ــة  إلقام
جديدة. وقال مدير عام التنمية 
ــعيد  س ــالم  س ــة  الصناعي

ــوزارة  ل ــان  بي ــب  ــد بحس احم
ــة واملعادن: »ان املديرية  الصناع
ــعى لالرتقاء بواقع القطاع  تس
الصناعي اخلاص من خالل تقدمي 
للصناعيني»,  امليسرة  اخلدمات 
ــت  ــة منح ــا »ان املديري مضيف
ــع اراض  ــالث قط ــازة وث (١٩) اج
ــة  صناعي ــاريع  مش ــة  إلقام

ــهادات  جديدة ومنحت ايضا ش
ــاريع  للمش ــيس  تأس ــال  إكم
ـــ(٣٤) عامال حيث  ــة ل الصناعي
مليارين  ــروع  املش رأسمال  بلغ 
ــا و٥٩٠ الف دينار«. و١٧٣ مليون
ــة حريصة  ــاف: »ان املديري واض
ــل  ــير العم ــات س ــى مجري عل
الصناعية من  ــاريع  املش داخل 

خالل عمل الكشوفات الدورية 
ــا اللجان الفنية  التي تقوم به
ــكل مكثف  ــة وبش املتخصص
ــة  ــاريع الصناعي ــة املش ولكاف
ــراق كافة  ــات الع ــي محافظ ف
ــروعا  ــف (٣٠) مش حيث مت كش
صناعيا ومنح (١٨) هوية جديدة 

للمشاريع الصناعية.

Òãbug@HQYI@|‰∑@ÚÓ«b‰ñ€a@ÚÓ‡‰n€a
ÒÜÌÜu@ÚÓ«b‰ï@…Ìâbífl@Úflb”�@ �ûaâc@…�”@t˝qÎ

الوطني مبتابعة اخلدمات في  تتقدم جلنة احلشد 
مناطق شرق القناة بوافر الشكر والتقدير للسيد 
الغريري  علي  الركن  اللواء  بغداد  شرطة  قائد 
واملفوضني  التهذيب  شرطة  مركز  ولضابط 
والتعاون  اجلاد  لتعاونهم  أدناه  املدرجة أسماؤهم 
اإليجابي مع املواطنني وإجناز معاملتهم بكل يسر 
والتي  القانونية  غير  املمارسات  عن  وابتعادهم 

جعلت منهم محل احترام وتقدير لدٰى اجلميع.
علي  الركن  اللواء  بغداد  شرطة  قائد  السيد   .١

الغريري.

٢ . الرائد محمد هادي جاسم.
٣ . النقيب فراس علي ظاهر.

٤ . النقيب صباح خالوي مانع.
٥ . م . أول أحمد خضير نايف.

٦ . املفوض صالح عبد األمير مهدي.
٧. املفوض علي كاظم عبد النور.

٨ . املفوض أسيل جبار حمود.

عباس كريم العلياوي / منسق اللجنة

äÌÜ‘mÎ@äÿë

البينة الجديدة / منتظر الخفاجي
رئيس منظمة نور السماء االنسانية

تابعنا عن كثب ما آلت اليه االمور في بلدنا 
بسبب  اليه  وصلت  ما  وأسفنا  العراق، 
حلولها  الى  افتقرت  التي  التراكمات 
تلك  كل  تالفي  باإلمكان  وكان  السليمة، 
أي  من  وناجعة  بسيطة  بحلول  املشاكل 
القتلى  وقوع  أحزننا  .لقد  متمكنة  جهة 

واجلرحى من املتظاهرين وقوات األمن والذي 
عقالء  يجلس  لم  فإن  املشكلة،  فاقم 
وا في معاجلة األوضاع فسوف  القوم ويجدّ
يتوسع االمر ويخرج عن قابليتهم، وهذا ما 
ال نتمناه لبلدنا العزيز. فالذي نقترحه على 
تأخذ  أن  العبادي  حيدر  الدكتور  حكومة 
تتعهد  وان  اجلد  بعني  املتظاهرين  مطالب 
من  تطبيقه  أمكن  ما  بتطبيق  احلكومة 

املطالب املشروعة وحتدد جدوال زمنيا لذلك، 
وترفع هذه التعهدات الى املرجعية العليا، 
ويُلتمس من املرجعية العليا ان تصدر بيانا 
وتدفع  اجلماهير  به  تطمئن  ذلك  أثر  على 
هذا البالء وحتقن به دماء الشعب، فهذا ما 
عهدناه منها دائما، ويكون مكتب املرجعية 
مبا  اجلماهير،  مطالب  لتطبيق  التابع  هو 
أضحت  والشعب  احلكومة  بني  الثقة  أن 

متزلزلة. حينها نغلق املنافذ بوجه من يروم 
السوء بالعراق وشعبه. ونرجو حرص اإلخوة 
املتظاهرين على ان ال يخرج نشاطهم عن 
ساحتهم  عن  ويُبعدوا  السلمية،  الصورة 
اجملال  يعطوا  وال  أمره،  كل من يشكون في 
مطايا  ويتخذونها  الهفوات  يتصيدون  ملن 
وأهله  العراق  اهللا  حفظ  مآربهم.  لتحقيق 

وجنبهم الفنت املقبلة.

ÚÓ‡‹é€a@fiÏ‹ßa@µg@pä‘nœa@pb‡◊aäm

اِّـوصل / البينة الجديدة
نينوى  محافظة  بلديات  عام  مدير  اعلن 
تخصيص  عن  دخيل  القادر  عبد  املهندس 
للمناطق  االحتادية  احلكومة  قبل  من  مبالغ 
العادة  النفطية  املنشآت  على  حتتوي  التي 

داخل  اليها  احليوية  واملشاريع  اخلدمات  كافة 
»املبالغ  ان  دخيل  وقال  نينوى.  محافظة 
خصصت للنواحي التي تضم مشاريع نفطية 
وربيعة)  كلك،  واسكي  وزمار،  (القيارة،  ومنها 
والتي تعتبر هذه املناطق من املناطق التي تضم 

النفطية وتضم حقوال نفطية».  ابرز املشاريع 
هذه  في  احليوية  املشاريع  »انشاء  ان  واضاف 
املناطق احليوية هي لعودة اخلدمات االساسية 
اليها كتبليط الشوارع وتزويد الكوادر باالليات 
السكان  كافة  عودة  بعد  للعمل  واملعدات 

العامة  »االمانة  ان  مبينا  اليها«.  النازحة 
الوزراء كانت قد اوعزت بتشكيل خلية  جمللس 
ازمة من عدة وزارات تشمل البلديات والصحة 
احتياجات  على  والوقوف  والنفط  والكهرباء 

اهالي املناطق احملررة».

ÚÓflÜÅ@…Ìâbífl@àÓ–‰n€@ÚÓ�–„@pfí‰fl@Ï§@Úƒœb0bi@’üb‰Ω@fiaÏflc@óÓñ•@ZÙÏ‰Ó„@pbÌÜ‹i@äÌÜfl
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وكاالت / البينة اجلديدة
ــي الثالثاء تقدمي  اقترح االحتاد األوروب
حوافز مالية للدول األعضاء من اجل 
ــم إنقاذهم  ــن يت ــتقبال مهاجري اس
ــي البحر  ــة ف ــفن إغاث ــطة س بواس
ــدرج ضمن  ــرح ين ــط، في ط املتوس
مساعي نزع فتيل مواجهة مستمرة 
ــابيع، وتضاف  ــذ أس ــع ايطاليا من م
املقترحات إلى ما مت االتفاق عليه في 
ــة لالحتاد األوروبي عقدت  قمة صاخب
ــرار احلكومة  ــي بعد ق ــهر املاض الش
ــفن  االيطالية اجلديدة منع تلك الس
من الرسو في موانئها، يقترح االتفاق 
ــة األوروبية أواخر  ــر في القم الذي اق
ــا «مقاربة جديدة»  حزيران  خصوص
ــاط وصول»  ــاء «نق ــى إنش تقوم عل
ــاد األوروبي  ــارج االحت ــن خ للمهاجري
ــط،  ملنع عمليات عبور البحر املتوس

ــم الدول األعضاء  كما يقترح ان تقي
ــي «مراكز تخضع  ــاس طوع على أس
للمراقبة» إليواء املهاجرين الذين يتم 
إنقاذهم في املياه األوروبية، والثالثاء، 
ــة األوروبية تقدمي  ــت املفوضي اقترح
ــاء التي  ــدول األعض ــغ مالية لل مبال
ــذه املهمة من  ــادر إلى التطوع له تب
ــتقبال تقيمها  ــل إدارة مراكز اس اج
ــد ما  ــا حتدي ــا هدفه ــل أراضيه داخ
ــتوفون  ــؤالء املهاجرون يس إذا كان ه
ــى أوروبا أو يتوجب  ــروط اللجوء إل ش
املفوضية  اقترحت  ــك  إعادتهم.كذل
ــتة  ــدول املتطوعة مبلغ س ــح ال من
ــوء من  ــب جل ــن كل طال ــورو ع آالف ي
ــة للمراقبة»  ــز اخلاضع ــك «املراك تل
ــا، وقال  ــى دخوله أراضيه ــق عل تواف
ــرة دمييتريس  األوروبي للهج املفوض 
ــتعدون  مس ــن  «نح ــوس  افراموبول

ــر الدعم من اجل تعاون أفضل  لتوفي
ــرى  أخ ودول  ــاء  األعض ــدول  ال ــني  ب
ــم إنقاذهم بحرا». ــتقبال من يت الس

ــي  لك ــن  «لك ــوس  افراموبول ــع  وتاب
ــا ، يجب ان  ــر عملي ــح هذا األم ينج
ــط،  ــس اآلن فق ــن، لي ــون متحدي نك

ــدى الطويل»وكان  ــى امل بل أيضا عل
ــد اتفقوا خالل القمة  القادة الـ٢٨ ق
األوروبية األخيرة في بروكسل نهاية 
ــي  ــر ف ــى التفكي ــو، عل حزيران/يوني
ــزال املهاجرين»  ــاط إقليمية إلن «نق
ــم إنقاذهم في  ــي دول أخرى ملن يت ف
ــب ذلك من مصر  ــاه الدولية، وطل املي
ــت،  رفض ــا  لكنه ــرب  واملغ ــس  وتون
ــدة  املتح األمم  ــة  مفوضي ــت  وقال
السامية لشؤون الالجئني إن ٥١ ألفا 
ــوا أوروبا  ــا دخل ــرا والجئ و٧٨٢ مهاج
ــوم ١٨ متوز مقارنة  عبر البحر حتى ي
ــخصا في هذا  مع ١١٠ آالف و١٨٩ ش
ــي و٢٤٤ ألفا  ــن العام املاض الوقت م
ــخصا في الوقت نفسه من  و٧٢٢ ش
ــام ٢٠١٦وأضافت املفوضية أن عدد  ع
ــذ بداية  ــني املهاجرين من ــات ب الوفي

العام بلغ ١٤٩٠ شخصا.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــع  ــك موق ــمالية بتفكي ــا الش ــدأت كوري ب
ــن أن ميثل نتيجة  ــالق الصواريخ ما ميك إلط
ــي حزيران/يونيو  ــة التاريخية ف ــى للقم أول
ــغ اون ودونالد ترامب،  ــي بني كيم جون املاض
ــن اخلبراء. ــادت مجموعة م ــب ما أف بحس

وأورد موقع «٣٨ نورث» املتخصص في شؤون 
كوريا الشمالية أن صورا التقطتها شركة 
«ديجيتال غلوب» باألقمار االصطناعية ملوقع 
سوهاي إلطالق الصواريخ يومي ٢٠ و٢٢ متوز 

ــكك والذي  ــر أن املبنى القائم على س تظه
يتم فيه جتميع الصواريخ قبل وضعها على 
ــدأ تفكيكه كما جرى تفكيك  املنصة قد ب
جزئي ملوقع جتارب ملفاعالت الصواريخ مع أن 
ــآت أخرى أحدث في القاعدة الواقعة  منش
ــمال غرب بيونغيانغ  على بعد ٢٠٠ كلم ش
ــمالية  ــي، وكانت كوريا الش ــزال كما ه ال ت
استخدمت موقع سوهاي الختبار صواريخ 
ــي املدار  ــار اصطناعية ف ــع أقم ــدف وض به
ــار االصطناعية  ــخ إطالق األقم اال أن صواري

ميكن بسهولة استخدامها لنقل شحنات 
ــة وكانت جتارب  ــا نووي أخرى خصوصا رؤوس
ــق  ــارت قل ــة أث ــار االصطناعي ــالق األقم إط
األسرة الدولية.واعتبر جوزف برموديز اخلبير 
ــكل  ــورث» إن بدء التفكيك يش ــدى «٣٨ ن ل
ــزام الزعيم الكوري  تقدما «مهما» نحو الت
ــام بها خالل  ــمالي بالتعهدات التي ق الش
ــنغافورة  قمته مع الرئيس األميركي في س
ــتبه  في ١٢ حزيران، وتابع برموديز مبا انه يُش
ــب دورا مهما في  ــوهاي «لع ــع س ــان موق ب

ــج الصواريخ  ــا لبرنام ــر التكنولوجي تطوي
ــتية العابرة للقارات لدى الشمال،  البالس
ــمالية  فان هذه اجلهود تظهر أن كوريا الش
ــكريا  ــؤوال عس تريد تعزيز الثقة»إال ان مس
ــون ال يراقب موقع  ــال ان البنتاغ أميركيا ق
ــنا  ــاص مضيفا «لس ــكل خ ــوهاي بش س
ــي  ــبوقة ف ــر مس ــة غي ــد قم نرصده»وبع
سنغافورة الشهر املاضي، التزم كيم بنزع 
ــبه اجلزيرة الكورية،  ــالح النووي في ش الس
ــة بعد ذلك  ــدوا الصفق ــراء انتق ــن اخلب لك

ــر الرئيس  ــبب غموض تفاصيلها، وعب بس
األميركي عن رضاه على سير املفاوضات مع 
ــمالية في حني يسجل مراقبون  كوريا الش
ــد أكثر من  ــوس بع ــراز تقدم ملم ــدم إح ع
ــهر على القمة مع كيم جونغ اون، وقال  ش
ترامب إنه «سعيد للغاية» بالتقدم الذي مت 
ــم تطلق كوريا  ــرازه حتى اآلن.وأضاف «ل إح
الشمالية صاروخا خالل تسعة أشهر. ولم 
ــعيدة وكل  ــارات نووية. اليابان س جتر اختب

آسيا سعيدة».

ÂÌäubËΩa@fibj‘nç¸@bÓ€bfl@È€ÎÖ@å–∞@ÔiÎâÎ˛a@Öb§¸a

Ú����Ó��ÅÎâb��ñ��€a@b��Ë��mf��í��‰�fl@Ÿ��Ó��ÿ��–��m@Ô���œ@ ä���í���m@Õ��„b�Ó��Ã��„Ï��Ó���i

وكاالت / البينة اجلديدة
ــددا من  ــاء املغرب ع ــار اقتن أث
األسلحة املتطورة مؤخرا بينها 
ــات  ودباب ــي  أباتش ــات  مروحي
ــول دالالت  ــاؤالت ح أبرامز، تس
ــي حتديث  ــاط ف ــتمرار الرب اس
ــى  ــكرية عل ــانتها العس ترس
ــع في هذا التوقيت. نحو واس
ــراء مغاربة في  ــال ثالثة خب وق
ــة، إن اقتناء  ــث منفصل أحادي
ــلحة  األس ــك  لتل ــا  بالدهم
ــة  األمني ــات  التحدي ــه  متلي
أو اخلارجية  ــة  ــواء الداخلي س
ــيما  ــي تواجه املغرب، الس الت
ــدود في  ــني احل ــة بتأم املتعلق
ــتمرار غياب االستقرار  ظل اس
ــال عن  ــاورة، فض ــي دول مج ف
ــدي  ــاب والتص ــة اإلره مواجه
التي  االنفصالية  ــاوالت  للمح
تقودها جبهة البوليساريو في 
ــب  وبحس املغربية،  الصحراء 
ــة، فإن  ــر إعالمية محلي تقاري
ــى مؤخرا عددا من  املغرب اقتن
ويتعلق  ــورة،  املتط ــلحة  األس
ــن نوع «فاب»  األمر مبدرعات م
ــاوض  ويتف ــع  الصن ــية  فرنس
ــات  مروحي ــى  عل ــول  للحص

ــي  أباتش ــوع  ن ــن  م ــورة  متط
ــة  ــع، باإلضاف ــة الصن أميركي
ــى دبابات من  ــى حصوله عل إل
طراز «أبرامز» في انتظار وصول 
صواريخ متقدمة يتم تركيبها 
ــريع  ــى مقاتالت إف ١٦وتس عل
املغرب لوتيرة حتديث أسلحته 
في  ــر طبيعي  أم ــكرية  العس
ــة التي  ــل التحديات األمني ظ
تواجهها اململكة في منطقة 

تهديدات  ــل  وفي ظ مضطربة 
ــدود، حيث  ــة عابرة للح إرهابي
ــلحة  ــات مس ــط جماع تنش
متطرفة بعضها موال لتنظيم 
ــا اآلخر موال  القاعدة وبعضه
ــن  ميك وال  ــش،  داع ــم  لتنظي
ــرب في ظل هذه الظروف  للمغ
ــانته  أن يبقي دون مالءمة ترس
ــات التي  ــتوى التحدي مع مس
ــت ذاته  ــي الوق ــا، وف يواجهه

ــر الداعمة جلبهة  ــوم اجلزائ تق
ــة  االنفصالي ــاريو  البوليس
ــالح في  ــتورد للس ــر مس وأكب
ــانتها  ترس بتحديث  ــا  إفريقي
ــاظ على توازن  مبا يضمن احلف
ــة، ويقول  ــي املنطق ــوى ف الق
ــؤون  ــي في الش ــر املغرب اخلبي
ــتراتيجية  والس ــكرية  العس
إن  ــكاوي،  امل ــن  الرحم ــد  عب
ــارة  ــة االنفصال في إش محارب

ــف  تق ــاريو،  البوليس ــة  جلبه
ــاعي املغربية  ــى رأس املس عل
ــلحة،  ــانة األس ــر ترس لتطوي
ــم  إقلي ــول  ح ــزاع  الن ــدأ  وب
الصحراء عام ١٩٧٥، بعد إنهاء 
ــباني وجوده في  االحتالل اإلس
ــول اخلالف بني  املنطقة، ليتح
ــاريو إلى نزاع  املغرب والبوليس
ــى ١٩٩١  ــتمر حت ــلح، اس مس
ــاق لوقف  ــى بتوقيع اتف وانته
ــك املغرب  ــالق النار.ويتمس إط
ــل أراضيه  ــيادته على كام بس
ــراء  الصح ــم  إقلي ــا  فيه ــا  مب
ــا ذاتيا  ــل حكم ــرح كح ويقت
ــيادتها، بينما  موسعا حتت س
ــاريو بتنظيم  تطالب البوليس
ــر املصير، وهو  ــتفتاء لتقري اس
ــي  الت ــر  اجلزائ ــه  تدعم ــرح  ط
ــن  م اآلالف  ــرات  عش ــؤوي  ت
الصحراويني في ظروف صعبة 
ــة  اجلبه ــادة  ق ــراب  ح ــت  وحت
ــكاوي  ــد م ــة، ويؤك االنفصالي
ــة  ــدود ومكافح ــني احل أن لتأم
ــا كبيرا في دفع  اإلرهاب نصيب
ــانتها  ــاط إلى حتديث ترس الرب
العسكرية، لتكون على أعلى 
ــتعداد، خاصة مع  درجات االس

ــتمرار االضطرابات األمنية  اس
أن  ــح  مجاورة.وأوض دول  ــي  ف
بالده مهددة من أكثر من جهة 
ــلطات  «الس أن  ــا  خصوص  ،
ــك عدد  تفكي ــي  ف ــتمرة  مس
ــة التي لها  من اخلاليا اإلرهابي
ــر  وزي وكان  ــش»  بداع ــة  عالق
اخلارجية املغربي ناصر بوريطة 
ــران املاضي  ــي ٢٦ حزي صرح ف
اإلرهابية  بأن «عدد االعتداءات 
بإفريقيا تفوق نظيرتها بأوروبا 
ــى أن القارة  بـ٢٢ مرة»، الفتا إل
ــهدت نحو ٣٤٣  ــمراء «ش الس
 ،٢٠١٧ ــام  ع ــا  إرهابي ــداء  اعت
ــال» وأضاف  ــت ٢٦٠٠ قتي خلف
ــم  تض ــة  اإلفريقي ــارة  «الق أن 
ــي ينتمون  ــل إرهاب ٦٠٠٠ مقات
ــم القاعدة اإلرهابي،  إلى تنظي
ــم يوجدون  ــل منه ٣٥٠٠ مقات
في غرب إفريقيا» وأشار الوزير 
املغربي إلى أن «عدد األشخاص 
ــش  داع ــم  بتنظي ــني  املرتبط
ــمال  ــي ش ف ــر  ــي كبي اإلرهاب
ــا»، دون تقدمي رقم دقيق  إفريقي
ــا ارتفاع هذا  ع ــي ذلك، متوقّ ف
ــبب عودة املقاتلني  العدد «بس
اإلرهابيني من العراق وسوريا».
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ــأ أم أجنبية  ــة املنش ــة لبناني ــد تأليف احلكوم ــت عق أكان
املصدر، ال شيء يبرر عدم التأليف، فلكل عقدة حل ملحوظ 
في الدستور وامليثاق، أي في النظام الدميقراطي. لكن الظاهر 
ــتور: أكثرية حتكم  ــة التأليف جتري خارج نص الدس أن عملي
ــة تعارض، وخارج روح امليثاق: الوحدة الوطنية أهم من  وأقلي
ــة األخيرة، جميع  ــات النيابي ــة الفئوية. بعد االنتخاب احلص
ــوا، ووطنيني  ــو عارض ــهم أكثرية ول ــون أنفس ــراف يظن األط
ــتحيلة، وغير  ــتورية مس ولو حتاصصوا. وصارت احللول الدس
ــراح تأليف حكومة  ــرون جنونا اقت ــتورية ممكنة، يعتب الدس
ــلبا أو إيجابا،  والذهاب إلى اجمللس النيابي المتحان الثقة س
فيما يعتبرون حكمة إبقاء البالد في فراغ حكومي. يفضلون 
كلمة السر على كلمة احلق، واملراوحة على احلل، واملساومات 
ــى الدميقراطية؛  ــة عل ــات الثنائي ــاواة، والتفاهم ــى املس عل
ــل موقوف قيد التحقيق.  ــعب منتظر جاهال صاغرا مث والش
ــاركة الوطنية ليست  ــها عن بال أولياء األمر أن املش لقد س
بني السياسيني أنفسهم، بل بينهم والشعب، وألننا نسير 
ــتور  ــادئ والثوابت، وألن الدس ــس املنطق واملب ــي لبنان عك ف
ــتحيال.  وامليثاق معلقان عمليا، أصبح املمكن صعبا بل مس
ــعد احلريري،  ــي، بالتالي، أن يعجز الرئيس املكلف س وطبيع
ــة. إذ ال اآلخرون  ــف حكوم ــن تألي ــم قوي، ع ــا زعي ــو أيض وه
يسمحون له بتأليف حكومة حسب قناعته، وال هو يقبل - 
ــب مشيئتهم.  حتى اآلن - أن يؤلف اآلخرون له حكومة حس
ــؤول عن ورطته وعن ورطتنا أيضا.فمن  وفي احلالتني هو املس
ــبي  ــية، ومن قبل بالقانون النس ــوية الرئاس عقد تلك التس
ــة  ــم العملي ــات وهض ــزب اهللا لالنتخاب ــترطه ح ــذي اش ال
ــوائبها اجلمة، ومن تناسى شعار «ال للسالح  االنتخابية بش
ــرعيني، ومن رأس  ــه الش ــد عن حلفائ ــرعي» وابتع غير الش
حكومة تآلفت مع احملور السوري/اإليراني... طبيعي أن يعجز 
ــار التنازلي، أي  ــف حكومة مخالفة هذا املس اليوم عن تألي
ــا أن االنتخابات النيابية  ــراكة متوازنة، خصوص حكومة ش
ــى  ــرزت أكثرية تابعة لهذا احملور.في مثل هذه احلالة، أمس أف
ــس احلريري أمام مفترق: إما البقاء على خياراته احلالية  الرئي
ــاع عنها فيؤلف احلكومة التي تروج لها قوى  ومواصلة الدف
ــابق فيستخلص العبر من  ٨ آذار، وإما العودة إلى خطه الس
ــلها. حساب احلريري  خياراته األخيرة ويعترف بخطئها وفش
الوطني لم يطابق حسابات اآلخرين: قابلوا ليونته بتصلب، 
ــدر، ورغبته في  ــق الص ــر قلبه بضي ــرف، وكب ــه بتط واعتدال
ــلط. إن قيمة التفاهمات ليست بتوازن  التفاهم بإرادة التس

املغامن، بل بتشابه القيم.

سجعان قزي

رأي

وكاالت / البينة اجلديدة
ــتترأس من اآلن  ــة تيريزا ماي أنها س ــة الوزراء البريطاني ــت رئيس أعلن
فصاعدا املفاوضات حول خروج بالدها من االحتاد األوروبي مع قرب نفاد 
ــاد قبل خروج بريطانيا النهائي في  الوقت للتوصل إلى اتفاق مع االحت
ــيتم نقل املسؤولية عن احملادثات إلى «مكتب احلكومة»  اذار ٢٠١٩.وس
ــي  ــارها الرئيس ــل فيها مستش ــاي ويعم ــدم الدعم مل ــو وزارة تق وه
ــت التي يرأسها دومينيك راب  ــت اولي روبنز.أما وزارة بريكس لبريكس
ــن ذلك على  ــتركز بدال ع ــه العام ملفاوضات، فس ــكل الوج والتي تش
ــتعداد الحتمال  ــا فيها االس ــت، مب ــتعدادات الداخلية لبريكس االس
ــالة إلى  ــة احملافظة في رس ــت الزعيم ــى اتفاق.وقال ــل إل ــدم التوص ع
ــة وزير الدولة  ــاد األوروبي مبعي ــأترأس املفاوضات مع االحت ــان «س البرمل
ــك راب)»، وعني راب في هذا  ــؤون اخلروج من االحتاد األوروبي (دوميني لش
املنصب في التاسع من يوليو/متوز بعد استقالة سلفه ديفيد ديفيس 
ــاظ على عالقات اقتصادية قوية بني  ــا على خطة ماي للحف احتجاج
ــى راب أن تكون صالحياته قد مت تقليصها. بالدها واالحتاد األوروبي.ونف
ــال بارنييه  ــر مفاوضي االحتاد األوروبي ميش ــار إلى أنه التقى كبي وأش
ــددا اخلميس ويعتزم  ــيلتقيه مج ــل وس ــبوع املاضي في بروكس األس
القيام بزيارات منتظمة إلى بروكسل خالل الصيف.وقال راب أمام جلنة 
ــة إن إعالن ماي يؤكد فقط أن هناك «فريقا واحدا وتغييرا واحدا  برملاني
ــؤوليات منذ فترة،  ــى تغيير املس ــادة».وكان يجري العمل عل ــي القي ف
ــتقالته ازداد تهميش ديفيس وكان ال ميضي سوى وقت قليل  فقبل اس
ــال بارنييه في األشهر األخيرة. مع كبير مفاوضي االحتاد األوروبي ميش
ــدث الثالثاء  ــي االحتاد األوروبي ما ح ــككني ف ووصف أحد النواب املش
ــت عن غضبهم من أن راب  املاضي  بأنه «انقالب» وأعرب مؤيدو بريكس
الذي يؤمن بشدة بوجود فرص بعد اخلروج من االحتاد األوروبي، لن يكون 
مسؤوال عن حتقيق تلك الفرص.وقال ريتشارد تايس من حملة «املغادرة 
ــي املغادرة» الداعية إلى اخلروج من االحتاد «هذه أنباء كارثية لنحو  تعن
ــروج من االحتاد األوروبي بعد أن  ــخص صوتوا لصالح اخل ١٧٫٤ مليون ش
ــم فقط».وفي وقت  اتضح اآلن أننا متجهون للخروج من االحتاد باالس
سابق قدم راب للبرملان ورقة سياسة حدد فيها عناصر صفقة اخلروج 
ــتتحول في النهاية  ــي مت االتفاق عليها مع االحتاد األوروبي والتي س الت
إلى قانون.ومت التوصل إلى اتفاق حول التزامات بريطانيا املالية وحقوق 
ــاد األوروبي ومواطني  ــون في دول االحت ماليني البريطانيني الذين يعيش
ــك على فترة  ــي بريطانيا.ووافق االحتاد كذل ــون ف ــاد الذين يعيش االحت
ــا بريطانيا فعليا عضوا في االحتاد  ــت تبقى فيه انتقالية بعد بريكس

حتى نهاية ٢٠٢٠ لتسهيل عملية االنفصال.
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٠١٨/٦٣٢
التاريخ: ٢٠١٨/٧/٢٥

إعــــالن 
ــوت العائد للمدين (عبدالهادي نوري محمد) اِّـحجوز لقاء  ــراي الواقع َّـ الك ــع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم (٤٥٣/١٩) الس تبي
ــذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوماً تبدأ  ــراء مراجعة ه ــن (صفاء ابراهيم كاظم) البالغ (١٢٨,٢٥٠,٠٠٠) مليون عراقي فعلى الراغب بالش ــب الدائ طل
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية  ــر مس من اليوم التالي للنش

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي كاظم جبار اليوداوي 
مدير تنفيذ الكوت

١-موقعة ورقمه :- كوت / الحيدرية / قرب آليات شرطة محافظة واسط رقمه ٤٥٣/١٩ السراي 
٢-جنسه ونوعه:- بستان مشيد عليه بعض الدور 

٣-حدوده واوصافه: كما مثبت َّـ صورة قيد العقار (بستنان)
٤-مشتمالته. 

٥-مساحته:- اِّـساحة الكلية للعقار ٤ دونم و ٦ اولك  
٦-درجة العمران:- 

٧-الشاغل: الشركاء  
ــون الف دينار ما يعادل من حصة اِّـدين اِّـباعة تبلغ ١٨٠٦٤  ــرون مليون ومئتان وخمس ٨-القيمة اِّـقدرة:- ١٢٨,٢٥٠٠٠٠ مائة وثمانية وعش

سهم تعادل ١٧١م٢

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد: ٢٠١٦/٢٣١٣

إعـــــــــــالن
ــيارة اِّـرقمة ١٤٠٤٩/ أ ذي قار العائدة  تبيع مديرية تنفيذ الناصرية الس
ــي عبد اهللا عليوي البالغ  ــن رمضان عكلة الَّـ لقاء طلب الدائن ناج للمدي
خمسة عشر مليون دينار، فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل 
ــه التأمينات القانونية  ــتصحبا مع ــر مس ١٠ أيام تبدأ من اليوم التالي للنش
ــم التحصيل  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــن القيمة اِّـقدرة وش ١٠٪ م

والداللية على اِّـشرتي، استناداً ألحكام اِّـادة ٧١ ثالثا من قانون التنفيذ.
اِّـواصفات:ـ

ــي حمل موديل  ــيارة- ٢-نوعه: مسيوبيش ــه: س ــس اِّـال اِّـراد بيع ١-جن
ــل – ٣-القيمة اِّـقدرة:  ــدد بيك اب / حم ــون ابيض غري مح ١٩٩٢ ذات ل
اربعة ماليني -٤- محل اِّـزايدة: مديرية تنفيذ الناصرية -٥- ساعة اجراء 
اِّـزايدة: الثانية عشر ظهرا -٦- مكان وجود اِّـال اِّـراد بيعه: مديرية مرور 

ذي قار.
منفذ عدل الناصرية
ناجي عبد الهادي السعداوي

مديرية شؤون أحوال ذي قار 
العدد : ١١٢٤

إعــالن
بناًء لطلب اِّـدعي جاسم محمد صيهود والذي يطلب 
ــراغ اُّـ االعرجي   ــن الف ــجيل لقبه م ــن خالله تس م
ــون البطاقة  ــن قان ــادة ٢٤ م ــكام اِّـ ــتنادا ألح واس
الوطنية ٣ لسنة ٢٠١٦  تقرر نشر طلبه َّـ الجريدة 
الرسمية فمن له حق االعرتاض على الطلب مراجعة 
ــرة أيام من تاريخ النشر وبعكسه  اِّـديرية خالل عش

سينظر َّـ الطلب وفق القانون.
العقيد مدير شؤون أحوال ذي قار

إعالن 
ــن قبل اِّـدعي (عزت  ــاًء على الدعوى اِّـقامة م بن
ــل اللقب) من  ــب (تبدي ــنيد) الذي يطل ــم س هاش
ــه اعرتاض  ــري) فمن لدي ــي) اُّـ (البدي (الشواش
ــدة اقصاها (١٥)  ــة هذه اِّـديرية خالل م مراجع
ــذه اِّـديرية َّـ  ــر ه ــوف تنظ ــه س ــا وبعكس يوم
الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة 

الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦). 
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات

 واالقامة العامة/ وكالة
جمهورية العراق 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة: ٨٩٤ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/٧/٢٥

إعـــالن 
ــع َّـ الكوت العائد للمدين (ياس خضري ابراهيم) اِّـحجوزة  ــل (٩٦/١) م ٣٧ ام هليل الواق ــع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس تبي
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية  لقاء طلب الدائن (حميد مجيد لفته) البالغ (٨٠٠٠٠٠٠) ثمانية ماليني دينار عراقي فعلى الراغب بالش
ــهادة  ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس خالل مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنش

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي 

١-موقعة ورقمه :- ٩٦/١ م ٣٧ ام هليل كوت ام هليل قرب محطة تعبئة وقود الرواجح 
٢-جنسه ونوعه:- بستان ملك صرف مسجل باعتبار ٢٥٠٠ سهم منها ١٥٠ سهم اُّـ اِّـدين 

٣-حدوده واوصافه: مشيد عليها عدد من الدور السكنية بشكل متناثر القطعة موضوعة االضبارة التنفيذية خالية من اِّـشيدات 
٤-مشتمالته.

٥-مساحته :-  ١٠ عشرة دونم 
٦-درجة العمران:- 

٧-الشاغل: الشركاء  
٨-القيمة اِّـقدرة:- ثمانية ماليني دينار
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*د. أحمد ابريهي علي 

ــث عن منو  ــة خالصة بح ــذه املقال ــي ه ــة ف ــج املعروض النتائ
ــد مراجعة امناط  ــد  وذلك بع ــي لألمد البعي ــاد العراق االقتص
ــر التنمية  ــتوى العالم ومعايي ــادي على مس ــور االقتص التط
ــة حملاكاة  ــاد ضوابط كمي ــة. وعبر اعتم ــة الناجح االقتصادي
ــى امكانيات  ــتثمار والنمو، للتعرف عل ــارات بديلة لالس مس
ــجام السياسة واإلدارة االقتصادية  املستقبل على فرض انس
ــذا باالعتبار الوضع  ــريع النمو. وأخ ــروط املالئمة لتس مع الش
ــط والقدرات  ــوق النف ــورد النفطي، واحتماالت س احلالي للم
ــيناريو الذي  ــة غير النفطية في العراق. ومبوجب الس اإلنتاجي
ــنوي لنمو  ــون املعدل الس ــة احملاكاة يك ــه جترب ــتقرت علي اس
ــي ٨٫٠٤٪ وجملموع االقتصاد  ــي اإلجمالي غير النفط الناجت احملل
ــك تغيرا جوهريا في  ــط اخلام ٦٫٨١٪.ويقتضي ذل بضمنه النف
بنية اإلنتاج، ومن خالل التنمية املعجلة لألنشطة السلعية 
ــة عقبات  ــى التصنيع. مع إزال ــكاز عل ــة، وباالرت ــر النفطي غي
ــية الدولية الواطئة للعراق،  ــة متمثلة بالقدرة التنافس بنيوي
ــث احليوية والتوجه  ــتثمار العام، وبع ورفع كفاءة برامج االس
ــن ان تزايد  ــي. وعلى الرغم م ــاز البيروقراط ــوي في اجله التنم
ــد جعال التصنيع  ــي والتغيير التكنولوجي ق التنافس العومل
ــرى لالزدهار. بل ان  ــبل اخ ــي العراق لكنه ال توجد س صعبا ف
ــكالت متويل  ــع يفاقم مش ــرة بالتصنيع املوسّ تأجيل املباش
االنفاق العام في االمد املتوسط؛ ويؤدي، ايضا، الى دفع العراق 
نحو قيد ميزان املدفوعات لعدم كفاية موارد العملة األجنبية 
ــية  ــاط الهامش ــذر األمن ــال عن جت ــط؛ فض ــادرات النف ــن ص م
ــم وبنية الطلب على  ــغيل، واالنفصام بني نظام التعلي للتش
ــار املشار  القوى العاملة. ومن املعلوم ان قوام النمو وفق املس
ــال الثابت  ــتثماري بداللة تكوين رأس امل ــو اجلهد االس ــه ه الي
ــام والقطاع غير النفطي، وهو  ــي اإلجمالي في النفط اخل احملل
ــط، وعلى  ــه احمللي اإلجمالي باملتوس ــي األخير ٣٦٪ من ناجت ف
ــاجت احمللي  ــى ٢٧٪ من الن ــا ال ــي يصل تدريجي ــتوى الكل املس
ــون دون التحكم  ــاج ال يك ــة اإلنت ــر بني ــي. وألن تغيي اإلجمال
بالتخصيص القطاعي لالستثمار، الذي يبقى اجلزء األكبر منه 
ــا في األمد املنظور، لذا فإن التصميم احملكم للموازنة  حكومي
ــمالية للقطاع العام، واختيار التكنولوجيا والسيطرة  الرأس
ــف بداللة الكلف املعيارية، هذه العناصر  على مجرى التكالي
ــر في إصابة  ــة لها ابلغ األث ــي اإلدارة االقتصادي ــية ف األساس
ــل املالي- ــن اعتماد التحلي ــرى ال بد م ــدف. ومن جهة أخ اله

ــاريع،  ــع املقترحات من البرامج واملش ــادي املتقن جلمي االقتص
ــر عنها معدالت  ــدالت خصم اجتماعي تعب ــاس مع وعلى اس
ــات  ــب سياس العائد الداخلي املعتمدة في القطاعات، وحس
ــاس الكلفة –  ــل على اس ــل و التحلي ــل والتموي ــع الدخ توزي
ــي أدنى التكاليف  ــة Cost Effectiveness، والتي تعن الفاعلي
ــاعد على  ــيناريو يس ــراز األهداف املعرّفة كماً ونوعاً. الس إلح
ــيرتفع متوسط الناجت احمللي  اللحاق بالعالم املتقدم، حيث س
ــعار الصرف االعتيادية، من ٤٨ باملائة من املتوسط  للفرد، بأس
العاملي في سنة البداية الى ٧٦ باملائة في األقل، وقد تصل الى 
٨٩ باملائة، في سنة الهدف تبعا لفرضيتني ملعدل منو السكان. 

ــمة لتعجيل النمو ألن  ــر يدل على االهمية احلاس وهذا املؤش
ــتوى  ــط الدخل للفرد في العالم هو ١٨ باملائة من املس متوس
ــة إلعادة اإلعمار،  ــنة االبتداء. ان احلاجة املاس األمريكي في س
واستكمال وتطوير البناء التحتي واخلدمات العامة، وتشغيل 
ــاف احملرومني... كلها  ــة الفقر وإنص ــوى العاملة، ومكافح الق
ــر مواصلة  ــدرات االقتصادية الوطنية عب ــر الق تتطلب تطوي

تنمية قطاعات اإلنتاج السلعي والتصنيع بوجه خاص.
١. النفط اخلام وموارد العملة األجنبية ومتويل اإلنفاق العام

ــنويا،  ــدل ٢٫٢٢٦ باملائة س ــة النفط املصدر مبع ــدر منو كمي يق
ــدار ٦ مليون برميل  ــام ٢٠٤٠ مبق ــق الهدف املقترح لع لتحقي
ــه قيم اإلنتاج  ــبت مبوجب ــعر النفط الذي احتس يوميا. اما س
ــعر احلقيقي بالقوة الشرائية لعام ٢٠١٧  والصادرات فهو الس
ــتنتج من  ــداره ١٫٣٥٩ باملائة، مس ــنوي مق ــرك مبعدل س ويتح
ــفت عنه بيانات املدة ١٩٧٢- ــعر الذي كش االجتاه الزمني للس

ــب التضخم وأثر  ــادة تضاف عليها نس ــذه الزي ٢٠١٦. أي ان ه
ــدوالر الذي  ــة إزاء ال ــعار الصرف للعمالت الرئيس ــرات اس تغي
ــن املعلوم ان العراق، حتى  ر به نفط العراق والعالم . وم ــعّ يس
ــن النفط اخلام ما يكفي  ــام ٢٠١٧، ال يصنّع محليا م نهاية ع
ــيناريو يفترض ٢  لتلبية كل الطلب على املنتجات بيد ان الس
ــع محليا من النفط اخلام  ــون برميل يوميا عام ٢٠٤٠ تصنّ ملي
ــدف التصدير ٦ مليون  ــذاك. وبإضافة ه ــة كل الطلب آن لتلبي
ــون برميل يوميا  ــل النفط املنتج نحو ٨ ملي ــل يوميا يص برمي
عام ٢٠٤٠. ومن احلقائق األساسية في اقتصاد العالم املعاصر 
ــتيرادات واالنفاق احلكومي تتزايد نسبتهما الى الناجت  ان االس
ــح ان يتطلب التوازن  ــك من املرج ــي اإلجمالي. وتبعا لذل احملل
ــر النفط  ــة اجنبية من غي ــنة الهدف، عمل ــي، في س اخلارج
ــادرات النفط وقد  ــن قيمة ص ــن ١٣٣ باملائة م ــام ال تقل ع اخل
تتجاوز ٢٠٠ باملائة منها عام ٢٠٤٠، ما يعني اهمية التالزم بني 
ــة وإقامة طاقات انتاجية للتصدير اغلبها  التنمية االقتصادي
ــرات مع معدل منو للناجت  من الصناعة التحويلية . وتلك املؤش
ــيناريو وهو ٦٫٨١ باملائة سنويا. اما احلجم  ــب الس الكلي حس
ــتبعد ان تكون  ــة فمن املس ــر النفطي ــرادات غي ــي لإلي التوازن
ــدف. بتعبير آخر  ــنة اله ــة من ايرادات النفط س دون ١٥٠ باملائ
ــالمة االقتصاد الوطني العراقي، في األمد البعيد،  تقتضي س
ــتراتيجية للتنمية االقتصادية تضمن توسيع موارد  التزام اس
ــة محكمة مع  ــل االنفاق العام بعالق ــادرات ومصادر متوي الص

التصنيع وتنويع اإلنتاج السلعي.
٢. النشاط االستثماري

ــمالي ثابت،  ــتثمارية، تكوين رأس ــوم اس ــب النمو حج يتطل
بحوالي ٢٨٠٠ مليار دوالر بأسعار ٢٠١٧، للسنوات ٢٠١٨ – ٢٠٤٠. 
ــة والقطاع اخلاص تابعة  ــتثمار بني الدول وان توزيع مهام االس
ــؤولية الدولة عن البناء  خلصائص االقتصاد باإلضافة الى مس
ــن النفط والغاز  ــات العامة وقطاع الطاقة م ــي واخلدم التحت
ومنتجاتهما والكهرباء. وفي السنوات األخيرة تعثّر االستثمار 
ــتثمار اخلاص  املمول من املوازنة العامة لعجز اإليرادات، واالس
ــكن واخرى  ــطة النقل والتجارة والس ضعيف ويتركز في انش
ــهام املتوقع للقطاع العام في  خدمية . وتدريجيا يقترب االس
ــغ التمويل املركزية  ــن ٦٠ باملائة ، بصي ــتثمار م مجموع االس
ــة والقطاع اخلاص ال  ــيم العمل بني الدول ــا، لكن تقس وغيره
ــب هذا السيناريو، وقد تهتم به  يتدخل في مسار النمو حس
دراسة اخرى. االستثمار املبني في هذا السيناريو يفترض وجود 
قدرات إلجناز التشييد وتطوير البناء التحتي وإلقامة املنظومات 
ــكلة  ــاج الصناعي. واملش ــة واالنت ــا في الطاق ــدة تقني املعق
ــال يقود عملية  ــي التفكير يقدم دلي ــدم تبلور منحى ف في ع

ــركات قادرة على التشييد وتطوير البناء  تكوين منشآت او ش
ــتثماري الذي  ــتمرار اجلهد االس ــي لضمان انطالق واس التحت
يفترضه هذا السيناريو. ولغياب تلك القدرات، مع تخلف ادارة 
املشاريع العامة والرقابة الهندسية والكلفوية عليها، كانت 
ــرة من ايرادات  ــة انتفاع التنمية املنتظ ــة ضياع فرص النتيج
ــي ٢٠٠٤ و٢٠١٣، مثلما ضيّعت  ــي صعودها بني عام النفط، ف
ــبعينات القرن  ــي األولى في س ــة االزدهار النفط احلروب فرص
ــيناريو الرئيس وعالقاتها  ــو في الس ــي. ان معدالت النم املاض
ــل تُضمر معدالت عائد على  ــرات راس املال والناجت والعم مبتغي
ــم البرامج وتقييم  ــتثمار، وهي الدليل الذي يقود تصمي االس
ــتثماري  ــي روابط بني اجلهد االس ــاريع، وبذلك ه ــاء املش وانتق
ــرات بداللة معدالت العائد الداخلي  والنمو. وقدمت هذه املؤش
ــع الدخل بني تعويضات  ــتثمر وهي متفاوتة تبعا لتوزي للمس
ــدالت الضريبة من صافي  ــتغلني والفائض من جهة ومع املش
ــتغلني  الفائض من جهة اخرى. وعندما تصل تعويضات املش
ــي القيمة املضافة والضريبة ٣٥ باملائة من  ٦٠ باملائة من صاف
ــتثمر ١٠٫٧٥  صافي الفائض فإن معدل العائد الداخلي للمس
ــنة. اما  ــروع النمطي الذي عمره اإلنتاجي ٢٥ س باملائة للمش
عندما تنخفض تعويضات املشتغلني الى ٤٠ باملائة والضريبة 
ــا، يرتفع معدل العائد الداخلي  ١٥ باملئة، بنفس التعريف آنف
ــة التخلي عن الصورة  ــة. ولذا تتطلب التنمي ــى ١٨٫٧٥ باملائ ال
ــتثماري في العراق وخالصتها انه  ــروع االس الشائعة، للمش
ــروع الذي ال  ــه. فاملش ــاد تعثرت تنميت ــر على اقتص ــبء آخ ع
ــادرات من غير النفط  ــل املوازنة العامة والص ــهم في متوي يس
اخلام، ويَعتمد في نفس الوقت على اعانات صريحة ومضمرة، 
ــتثمارية تعطل األدوات املعوّل عليها  ــة اس هو منوذج لسياس

للنهوض.٣. بنية القطاع غير النفطي في سياق النمو
عندما تتصرف احلكومة باملورد النفطي لتمويل إنفاق املوازنة 
ــتوى الكلي للطلب على السلع واخلدمات  العامة يصبح املس
ــن غير النفط  ــر عن حجم االقتصاد، م ــتقال الى حد كبي مس
ــاق –الطلب  ــلة ال تنتهي من دورات اإلنف ــأ سلس اخلام. وتنش
ــتيراد مموال  الكلي– العرض تتدخل فيها قدرة العراق على االس
ــعر  ــجم س من مورد العملة األجنبية لصادرات النفط. وينس
الصرف املنخفض للعملة األجنبية واملتعارف عليه في العراق 
ــة التكاليف  ــورد النفط بعيدا عن بني ــبية مل مع الوفرة النس
ــار من الواضح  ــروط التنافس الدولي. وص ــة لإلنتاج وش احمللي
ــذي مياثل، في  ــاد الطبيعي ال ــول نحو االقتص ــا بان التح متام
تشكيلته القطاعية والعالقات التقنية والتنظيمية لإلنتاج، 
ــن التطور هو  ــس املرحلة م ــي العالم لنف ــائد ف ــط الس النم
ــبيل إلخراج العراق من مأزق القيد النفطي على حركته.  الس
ــرة التصدير من  ــل ومباش ــن فرص العم ــد ما يكفي م ولتولي
ــتقلة  ــر النفط اخلام ومتويل املوازنة العامة من مصادر مس غي
ــمات تطور  ــوقه الدولية. ومن أبرز س عن تقلبات النفط في س
ــود مضت ان الزراعة  ــبعة عق اقتصاد العراق عبر ما يقارب س
والصناعة التحويلية مجتمعة ال تتناسب مع احلجم الكبير 
ــنوات ٢٠٠٩ – ٢٠١٥  ــات الس ــرى. وتفيد بيان ــات األخ للقطاع
باملتوسط ان الزراعة والصناعة التحويلية تسهم بنسبة ٧٫١ 
باملائة من كل الناجت احمللي اإلجمالي، و١٢٫٩ باملائة من االقتصاد 
ــكلة جتاوزت  ــر األخير هو املهم ألن املش ــر النفطي. واملؤش غي
ــرد االعتماد على النفط بل اعادة صياغة االقتصاد بصفة  مج
ــتمرار هذا االعتماد.ولقد استرشدت  ــتمرة مبا يكرس اس مس
ــة للتغيرات البنيوية في  ــودة باألمناط املعروف التحوالت املنش
ــرد واإلنتاجية ومن أبرزها  ــط الدخل للف العالم ارتباطا مبتوس
تزايد االسهام النسبي للصناعة التحويلية وصوال الى نقطة 

ــة املتقدمة. مع  ــة املرحل ــاز االقتصاد عتب ــد اجتي ــالب بع انق
ــبيا للقطاع غير النفطي،  محاولة توظيف النمو املرتفع نس
ــل دون التضييق  ــراء التعدي ــث ميكن اج ــيناريو، بحي في الس
ــطة التوزيع واخلدمات كثيرا. وبذلك يتزايد الناجت غير  على انش
النفطي من ٥٧ باملائة الى حوالي ٧١ باملائة من مجموع الناجت 
ــلع املتاجر  ــنة الهدف؛ وقطاعات الس احمللي اإلجمالي، في س
ــر النفط اخلام تتزايد من ٧٫٨ باملائة الى ٢٠٫٨ باملائة  بها من غي
في سنة الهدف وهي الزراعة والتعدين غير النفطي والصناعة 
ــر النفط اخلام  ــلع من غي التحويلية. ومجموع قطاعات الس
ــى ٣٠٫٧ باملائة من مجموع  ــا من ١٥٫٦ باملائة ال ترتفع اهميته
ــطة التوزيع  ــض اهمية انش ــي؛ وتنخف ــاجت احمللي اإلجمال الن
ــى ان الزيادة  ــى ٤٠٫٧ باملائة. مبعن ــن ٤١٫٥ ال ــات قليال م واخلدم
ــاب النفط اخلام  ــي على حس ــاجت غير النفط ــرة في الن الكبي
ــلع القابلة للتصدير  ــات املنتجة للس ــتأثرت بها القطاع اس
ــرة صعوبات  ــنوات األخي ــرت في الس ــدف. ولقد ظه ــو اله وه
ع  جديدة تواجه الدول التي تأخرت في مباشرة التصنيع املوسّ
بعد اجتياح الدول الناهضة واملصنّعة حديثا في آسيا اسواق 
ــاع اإلنتاجية وانخفاض  ــية قوية. وايضا الرتف العالم بتنافس
لت حركة األسعار النسبية لغير صالح  التكاليف بحيث حتوّ
ــة التحويلية بل نحو قطاعات أخرى. هذه الصعوبات  الصناع
ــت العراق امام  ــرات العميقة في اقتصاد العالم وضع والتغي
ــيمة وانحسار تدريجي في مساحة االختيار. بيد  حتديات جس
ــوف يضيف املزيد  ــرة بالنهضة الصناعية س ان تأجيل املباش
من العقبات والتي رمبا حتبس اقتصاد العراق في حلقة مفرغة.

ــلع في العالم  من املعلوم ان حوالي ٦٦ باملائة من صادرات الس
ــيا ٨٠ باملائة من صادرات  من الصناعة التحويلية، وفي دول آس
ــن مراعاة هذا  ــك ال بد م ــة التحويلية، ولذل ــلع للصناع الس
ــل البنيوي لالقتصاد  ــات التنويع والتعدي احلقيقة في سياس
ــر النفطية،  ــف الصادرات غي ــرح ان تكون نص ــي. ونقت العراق
ــتهدفة، من الزراعة والتعدين واالستخراج غير النفطي  املس
والصناعة التحويلية التي تقوم على النفط والغاز، والنصف 
ــتوى  ــطة وعالية املس الثاني من الصناعات التحويلية متوس
ــادة احلجم  ــى تلك التحوالت زي ــاعد عل ــي. ما يس التكنولوج
ــبي للقطاع غير النفطي الى ٧١٫٤ باملائة عام ٢٠٤٠، الى  النس
جانب انخفاض الثقل النسبي ألنشطة التوزيع واخلدمات من 
٧٢٫٧ باملائة من االقتصاد غير النفطي عام ٢٠١٧ الى ٥٧ باملائة 
ــلعي مع  ــول التدريجي نحو اإلنتاج الس ــام ٢٠٤٠. وان التح ع
ــات  تكنولوجيا متقدمة، وتنظيم أرقى للعمليات في مؤسس
ــريع التعلم  ــوف ينعكس ايجابيا على تس اإلنتاج الكبير، س
ــهم في تغيير ايجابي عميق في اجملتمع  من خالل العمل ويس
ــات  ــيناريو بعد دراس ــذا الس ــاء ه ــة. ج ــة والسياس والثقاف
ــارا لنمو االقتصاد  ــابقة، ليرسم مس مهدت له، ومحاوالت س
ــة بديلة عن  ــدة انتاجي ــا نحو قاع ــه تدريجي ــي، وحتول العراق
ــاق بالعالم املتقدم، وهي عملية  النفط اخلام. ومواصلة اللح
ــط الدخل  تتطلب تقليص متواصل لفجوة اإلنتاجية ومتوس
ــي، وتبلور منط مغاير  ــتكمال وتطوير البناء التحت للفرد، واس
ــغيل القوى العاملة، وصيغ أكثر فاعلية لتنظيم اإلنتاج  لتش
ــر والتكنولوجيا األحدث. ــورات احلجم الكبي ــاع من وف لالنتف

وتوصل الباحث الى امكانية تغيير بنية اإلنتاج السلعي، دون 
ــات تنمية الصادرات  ــتجيب ملتطلب النفط اخلام، بكيفية تس
ــاجت احمللي اإلجمالي، البنية  ت، بداللة الن رضَ غير النفطية، وعُ
القطاعية املناسبة نهاية مدة السيناريو مع مراحل االنتقال 

التدريجي.
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جان عزيز

ــن العام  ــام األخيرة م ــازات األي من إجن
ــوف  للفيلس ــدور كتاب  ــرم، ص املنص
ــه:  عنوان ــو  دون أالن  ــدي  الكن
«Mediocratie»، أو نظام التفاهة. كتاب 
طار حول العالم محموالً بأقالم الغرب 
ونقاده، بحثاً عن األسباب التي جعلت 
ــع القرار في  ــكون مبواق التافهني ميس
ــياً، واقتصادياً، وأكثر...  العالم، سياس
كلمات رائعة قيلت في الكتاب وعنه، 
تستحق أن يقال أكثر منها عن شرقنا 
ــن كيبيك أن  ــا وعنا. يؤكد اب ومحيطن
التافهني قد حسموا املعركة. من دون 
ــارة إلى الثورة  ــتيل (إش اجتياح الباس
ــتاغ  الرايخش ــق  ــية) وال حري الفرنس
ــارة إلى صعود هتلر في أملانيا) وال  (إش
ــة «الفجر»  ــة واحدة من معرك رصاص
ــطورية  األس ــة  املعرك ــى  إل ــارة  (إش
ــح التافهون  ــار)، رب ــا وبراكم ــني بونت ب

ــى عاملنا وباتوا  ــيطروا عل احلرب وس
يحكمونه. يعطي أستاذ الفلسفة 
ة  ــية نصيحة فجّ والعلوم السياس
ــزوم لهذه  ــذا العصر: «ال ل ــاس ه لن
ــن فخوراً وال  ــب املعقدة. ال تك الكت
ــرك متكبراً. ال  ــاً. فهذا يظه روحاني
ــتكون  ــرة جيدة. فس ــدم أي فك تق
ــد. ال حتمل نظرة ثاقبة،  عرضة للنق
ــفتيك، فكر  ــع مقلتيك، أرخ ش وس
أن  ــك  علي ــك.  كذل ــن  وك ــة  مبيوع
ــد تغير  ــب. لق ــالً للتعلي ــون قاب تك
ــكوا  ــد أمس ــون ق ــن. فالتافه الزم

بالسلطة»!
وحني يسأل عن أسباب هذا التحول، 
ــني اثنني، في  ــى عامل ــد ذلك إل يعي
ــاد، كما  ــيولوجيا واالقتص السوس

في السياسة والشأن العام الدولتي.
ــى تطور  ــو إل ــزوه دون ــبب األول يع الس
ــات. يقول  ــوم العمل في اجملتمع مفه
ــار  ــة». ص ــارت «وظيف ــة» ص إن «املهن
ــيلة  ــا كوس ــل معه ــاغلها يتعام ش
ــر  ــر. ميكن أن تعمل عش ــاء ال غي للبق
ــع قطعة في  ــاعات يومياً على وض س
ــالح عطل  ــد إص ــت ال جتي ــيارة، وأن س
ــن أن تنتج  ــيارتك. ميك ــيط في س بس
ــرائه. أو تبيع كتباً  غذاء ال تقدر على ش
ــطراً.  ــرأ منها س ــالت وأنت ال تق ومج
انحدر مفهوم العمل إلى «املتوسط». 

وصار أشخاصه «متوسطني»، باملعنى 
ــار العمل مجرد  ــلبي للكلمة. ص الس
ــيء ما من رؤيوية شابلن في  أمناط. ش
ــغ في  ــز الن ــة» أو فريت ــة احلديث «األزمن

رائعة «متروبوليس».
السبب الثاني مرتبط وفق دونو بعالم 
ــأن  ــة والش ــال الدول ــة ومج السياس
ــيطرة التافهني  ــدأت س ــام. هنا ب الع
يقول، أو ولدت جذور حكم التفاهة مع 
عهد مارغريت تاتشر. يقول انه يومها 
جاء التكنوقراط إلى احلكم. استبدلوا 
ــة»،  «احلوكم ــوم  مبفه ــة  السياس
ــعبية مبفهوم  ــتبدلوا اإلرادة الش واس
«املقبولية اجملتمعية»، واملواطن مبقولة 
ــأن  ــريك». في النهاية صار الش «الش
ــة «إدارة»، ال منظومة قيم  العام تقني
ــم عليا. وصارت  ومثل ومبادئ ومفاهي
ــة. صارت  ــركة خاص ــة مجرد ش الدول
ــاً مغلوطاً  ــة مفهوم ــة العام املصلح
ــح اخلاصة لألفراد. وصار  جملموع املصال
السياسي تلك الصورة السخيفة جملرد 

الناشط اللوبي ملصلحة «زمرته».
ــني، تنميط العمل  ــن املنطلق من هذي

وتسليعه وتشييئه، وتفريغ السياسة 
ــأن العام، صارت التفاهة نظاماً  والش
ــم. وصارت  ــتوى العال كامالً على مس
قاعدة النجاح فيها أن «تلعب اللعبة». 
حتى املفردة معبرة جداً وذات داللة. لم 
ــألة  ــانياً وال مس ــأناً إنس يعد األمر ش
ــة». حتى أن  ــرد «لعب ــرية. هي مج بش
ــي كل لغات  ــها راجت ف العبارة نفس
ــب اللعبة».  ــة: «أن تلع ــم التفاه عال
ــر مكتوبة وال نص لها.  وهي قاعدة غي
ــاء أعمى  ــا اجلميع: انتم ــن يعرفه لك
ــكليات  ــا، يقوم على ش ــم م إلى جس

ــات.  واالنتقام ــداءات  والغ ــهرات  الس
ــداً بشكل  ــم فاس بعدها يصير اجلس
ــى علة  ــى أنه ينس ــوي قاطع. حت بني
وجوده ومبادئ تأسيسه وملاذا كان أصالً 
ــيد لنظام  ــداف... أفضل جتس وألية أه
التفاهة، يقول دونو، صورة «اخلبير». هو 
ممثل «السلطة»، املستعد لبيع عقله 
لها. في مقابل «املثقف»، الذي يحمل 
االلتزام جتاه قيم ومثل. جامعات اليوم، 
ــركات، صارت مصنعاً  لها الش التي متوّ
ــراء، ال للمثقفني! حتى أن رئيس  للخب
جامعة كبرى قال مرة ان «على العقول 
ــب مع حاجات الشركات». ال  أن تتناس
مكان للعقل النقدي وال حلسه. أو كما 
ــبكات اإلعالمية  قال رئيس إحدى الش
الغربية الضخمة، من أن وظيفته هي 
أن يبيع للمعلن، اجلزء املتوفر من عقول 
كل  ــار  ص ــتهلكني.  املس ــاهديه  مش
شيء، واألهم أن اإلنسان صار الكتفاء، 

أو حتى إلرضاء حاجات «السوق».
هكذا يرى دونو أنه مت خلق نظام حكم 
ــام يضع ثمانني في املئة  التافهني. نظ
ــة  ــة عرض ــة األرض البيئي ــن أنظم م
ــتهالكهم. ويسمح  ألخطار نظام اس
ــني في املئة من خيرات كوكبنا  خلمس
ــد في املئة  ــون حكراً على واح بأن تك
ــق نهج نزع  ــك وف ــه. كل ذل ــن أثريائ م
السياسة عن الشأن العام وعن التزام 

اإلنسان.
ــة حكم التافهني  كيف ميكن مواجه
ــة  ــن وصف ــا م ــو: م ــب دون ــذا؟ يجي ه
سحرية. احلرب على اإلرهاب أدت خدمة 
ــعوب  ــني. جعلت الش ــام التافه لنظ
تستسلم إلرادات مجموعات، أو حتى 
ــة  ــون عناي ــم ميلك ــخاص، كأنه ألش
فوقية. بدل أن تكون تلك احلرب فرصة 
ــعوب قرارها. إنه خطر  لتستعيد الش
«ثورة تخديرية» جديدة، غرضها تركيز 
ــاوم  ــوب أن نق ــة. املطل ــم التفاه حك
ــدنا  ــراء وكل ما ال يش ــة واإلغ التجرب
ــة اإلدارة الفارغة  ــى فوق. أال نترك لغ إل
ــم الكبرى. أن نعيد  تقودنا. بل املفاهي
ــى مفاهيم مثل  ــات إل ــي الكلم معان
اجلدال،  ــزاع،  الن ــعب،  الش ــة،  املواطن
ــة  العام ــة  اخلدم ــة،  اجلمعي ــوق  احلق
والقطاع العام واخلير العام... وأن نعيد 
ــل. فال  ــر وأن نعم ــني أن نفك ــالزم ب الت

فصل بينهما. األساس أن نقاوم

تأليف
 *الدكتور  جواد كاظم البيضانـي

العالقة مع اِّـخابرات العراقية:
 أسست معظم املنظمات اجلهادية 
ــة  غامض ــروف  بظ ــتان  كردس ــي  ف
ــث مثلت  ــة حلبجة. حي ــي مدين ف
ــرا  خطي ــدا  تهدي ــات  املنظم ــذه  ه
ــتاني  ــزب االحتاد الوطني الكردس حل
ــابق صدام  ــداء الرئيس الس ــد  أع أل
ــرى  للحزب  ــني وفي احيان أخ حس
ــا  فرمب ــتاني،  الكردس ــي  الدميقراط
ــدي بني احلزبني  ــب العداء التقلي لع
والرئيس  ــتان  ــني في كردس الرئيس
ــابق دوراً في تقاربه مع  العراقي الس
التيارات اإلسالمية، وكانت اخملابرات 
ــن هذه  ــراداً م ــم أف ــة تته األمريكي
ــي األموال من عمالء  اجلماعات بتلق

اخملابرات العراقية .
تنسب جريدة الشرق األوسط ألحد 
القادة األمنيني العراقيني السابقني 

ــالح والتدريب  ر املال والس إلى أنه وفّ
ــرية ملنظمة جند االسالم  بصورة س
ــا بعد  ــرف فيم ــت تع ــي أصبح الت
ــالم وقالت هذه اجلريدة  بأنصار اإلس
ــة العراقية وفرت املال  : «إن احلكوم
ــة  ــرية ملنظم ــورة س ــب بص والتدري
ــرض زعزعة  ــالم وذلك لغ جند اإلس
ــة وإضعاف املعارضة  املنطقة اآلمن
ــة» . وأن أحد قيادات منظمة  الكردي
ــالم مثل حلقة وصل بني  جند اإلس
ــام صدام وأنه  تنظيم القاعدة ونظ
ــة  ــق خاضع ــي مناط ــم ف كان يقي
لسيطرة (جند السماء) وان اخملابرات 
ــاً لهذه  ــت تقدم دعم ــة كان العراقي
ــم  ــن طريق املدعو (قاس اجلماعة ع
ــابق لهذه  ــب س محمد) وهو منتس
ــا بانصار  ــي عرفت الحق احلركة الت

اإلسالم .   
ــي  الوطن ــاد  ــادة االحت ق أن  ــى     عل
ــتاني وجهوا أصابع االتهام  الكردس
وأنها كانت  ــة  العراقي ــرات  للمخاب
ــذه اجلماعة مبادة  ــف وراء تزويد ه تق
ــش العراقي  ــي) وان اجلي ــي . ان . ت (ت
ــلحة  األس ــذه  ه ــال  بإرس ــوم  يق
ــن طريق املناطق التي  واملفرقعات ع
ــدام) ورمبا  ــا (ص ــيطر عليه كان يس
ــابقة إن  ــرات العراقية الس رأت اخملاب

ــذه اجلماعة أمنا هو  تقدمي الدعم له
ــرك احلركة  ــن مخططها لت ــزء م ج
ــادرة على  ــدودة وغير ق الكردية مش

ــا . وتؤكد احلكومة  توحيد صفوفه
ــة، فقد صرح  ــة هذه الصل األمريكي
ــة  األمريكي ــة  اخلارجي ــر  وزي ــك  بذل
ــابق (كولن باول) في ٥ / فبراير /  الس
ــن الدولي بأن  ٢٠٠٣ في مجلس األم

ــدة وحكومة  ــاك صلة بني القاع هن
ــري  يج ــة  العالق ــذه  ه وان  ــدام  ص
ــالم. غير  ــا عبر أنصار اإلس تنظيمه
ــابقة  الس ــة  العراقي ــرات  اخملاب ان 
ــابق  وحكومة (الرئيس العراقي الس
ــر من مرة  ــني) نفت أكث ــدام حس ص
صلتها بتنظيم القاعدة وقد أكدت 
ــة الحقا، غير  ــرات الغربي ذلك اخملاب
ــني  ــابق صدام حس إن الرئيس الس
ــع احلركات  ــه م ــر تعاطف ــدأ يظه ب

اجلهادية .
ــمة التدين على صدام      ظهرت س
ــني قبل اندالع املعركة األخيرة  حس
ــكان. فكان  ــي خاضها مع األمري الت
 ، ــم  تدريبه ــز  ملراك ــارات  بزي ــوم  يق
ــم ويصغي حلديثهم.  ويتحدث إليه
ــي  ــاز احلكوم ــار التلف ــت أخب وكان
ــن  اجملاهدي ــار  إخب ــل  تنق ــي  العراق
القادمني إلى العراق وعلى ما يبدو أن 
ــؤالء املقاتلني كانوا من  أعداداً من ه
املنظمات اجلهادية.  املتعاطفني مع 
ــرات الكردية هذه  ــدت اخملاب ــد أك وق
الصلة ومبوجب تقارير هذه األجهزة 
ــت جتري  ــاالت كان ــاك اتص ــأن هن ف
ــني أنصار  ــرات العراقية وب ــني اخملاب ب
اإلسالم ومهما يكن من أمر فأن هذه 
ــي أي صلة لها  ــة كانت تنف اجلماع

ــدام وحكومته بل هي تعتقد  مع ص
أنها تقاتل من اجل أهداف إسالمية 
ــام جمهورية  ــها قي يقف على رأس
إسالمية تطبق فيها الشريعة نظام 
حكم ودولة وهو ما يتناقض وتوجه 

الرئيس السابق صدام حسني .

بعــني  الجهاديــة  الجماعــات 
كردية: 

ــالم)  ــت منظمة (أنصار اإلس   احتل
العناوين الرئيسة أول مرة في أيلول 
ــت  وقتل ــت  هاجم ــا  عندم  ٢٠٠١  /
ــي  ــاد الوطن ــي االحت ــن مقاتل (٤٢) م
ــل التي  ــال القت ــتاني واعم الكردس
ــة توصف  ــذه اجلماع ــت بها ه قام
ــق ما  ــوائية ووف ــة والعش بالترويعي
ــط فأن  ــرق األوس نقلته جريدة الش
ــوا ميثلون  ــة كان ــذه املنظم ــراد ه إف
بجثث القتلى وهي إعمال صاحبت 
ــها  عمل هذه املنظمة منذ تأسيس
العتقادها إن هؤالء كافرون وال بد من 
ــوى أصدرتها  ــم ففي فت مهاجمته
بهذا الشأن، ودعت املنظمة أتباعها 
ــع الكافر،  ــى اجملتم ــوم :(( عل للهج
ــتان العراق،  ــي كردس ــي ف والعلمان
سياسيا واجتماعيا وثقافيا .. حيث  
ــة واملطاعم  ــت محالت الزين هاجم

وفجرتها، ثم بدأت بحمالت االغتيال 
ــيني كرد ففي شباط ٢٠٠٢  لسياس
ــو حريري)  ــت اجلماعة (فرانس اغتال
ــارز بجماعة  ــيحي الب القيادي املس
ــتان  ــي في كردس ــزب الدميقراط احل
ــم  ــال بره ــي اغتي ــح ف وكادت تنج
ــي االحتاد  ــارز ف ــادي الب ــح القي صال
الوطني الكردستاني. ثم فجرت دار 
ــتراحة قتلت فيه العشرات كان  اس
ــاء، كان ذلك في  ــم أطفال ونس بنه

متوز عام ٢٠٠١بعد ذلك بدأت بتهديد 
اإلغاثة  وعمال  األجانب  الصحفيني 
ــا للزعماء  ــك تهديده ــال عن ذل فض
ــاتها هو عمليات  وكان أبشع ممارس
(قطع الرؤوس) واالطراف للبيشمركة 
الذين سقطوا إثناء تبادل النيران مع 

مقاتلي هذه اجلماعة.
يتبع 
*مديــر اِّـعهد العراقي للدراســات 

واالبحاث الكردية

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

احتلت منظمة (أنصار 
اإلسالم) العناوين 
الرئيسة أول مرة َّـ 
أيلول / ٢٠٠١ عندما 
هاجمت وقتلت (٤٢) من 
مقاتلي االتحاد الوطني 
الكردستاني واعمال 
القتل التي قامت بها
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«اِّـهنة» صارت 
«وظيفة» وصار 
شاغلها يتعامل 
معها كوسيلة للبقاء 
ال غري

الحلقة (١٨)

أزماتهــا  تخشــى  إيــران  الغارديــان: 
الداخلية أكثر من ترامب

ــي أنصاري،  ــاال لعل ــان مق ــرت الغاردي نش
ــطية في  ــرق أوس ــات الش ــتاذ الدراس أس
ــان أندروز البريطانية، يؤكد فيه  جامعة س
أن األزمات الداخلية املتزايدة هي الهاجس 
ــي الفترة احلالية،  األكبر للنظام اإليراني ف
وليس اإلدارة االمريكية، كما يرى الكثيرون.

ــية الرئيس  ــرى أنصاري أن تأثير دبلوماس وي
األمريكي دونالد ترامب عبر ساحة وسائل 
ــي ”خلق  ــل ف ــي يتمث ــل االجتماع التواص
ــيرا  ــد من احلرارة أكثر من الضوء“، مش املزي
إلى أن حملة التغريدات األخيرة بخصوص 
ــرف كما  ــى أن ترامب يتص ــل عل ــران تدل إي
يتوقع منه وليس هناك أمرا غريبا. ويوضح 
أنصاري أنه رغم الصمت الذي استقبلت به 
إيران تغريدات ترامب إال أننا ميكن أن نتوقع 
ــن طريق تصريحات  ــيأتي قريبا ع أن الرد س
ــد األعلى  من احلرس الثوري اإليراني أو املرش
ــر  ــة عب ــة خاص ــي اخلارجي ــؤولني ف واملس
حساباتهم في مواقع التواصل االجتماعي.

ويشير أنصاري إلى أن القوميني اإليرانيني 
ــك املواقف فقد  ــم خبرة كبيرة مع تل له
ــود  صع ــاهدوا  ليش ــن  موجودي ــوا  كان
ــرى عديدة. ــالل امبراطوريات كب واضمح

ويشكك أنصاري في الربط بني املواجهات 
ــران وقيام  ــنطن وطه الكالمية بني واش
ــيع سلطاتهم في إيران،  احملافظني بتوس
ــات داخلية  ــه أزم ــران تواج ــدا أن إي مؤك
ــبب املشاكل البنيوية في  متفاقمة بس
ــتثمارات  ــاد اإليراني ونقص االس االقتص
ــة التحتية والذي يتمثل  في قطاع البني
ــص املياه. ــة نق ــي أزم ــوى ف ــكل أق بش

ويقول أنصاري أن هذه املشاكل واألزمات 
ــران وال ميكن  ــي إي ــود ف ــذ عق ــودة من موج
للنظام أن يلقي بالالئمة فيها على عتبات 
ــا أن العقوبات  ــيطان األكبر“، مضيف ”الش
ــت امللح  ــد أضاف ــا تكون ق ــة رمب األمريكي
ــعب اإليراني  ــة لكن الش ــروح اإليراني للج
ــبب فيها  يعرف جيدا أن هذه اجلراح قد تس

النظام نفسه .

اإلندبندنت : اِّـهاجرون
ونشرت اإلندبندنت عبر موقعها االلكتروني 
ــي  ف ــلها  مراس ــتون  س ــون  جل ــا  موضوع

بروكسل حيث مقر االحتاد االوروبي بعنوان 
”االحتاد االوربي يعرض دفع 6 آالف يورو لكل 
ــتضيفه دولة أخرى بعد إنقاذه  مهاجر تس
ــدة إن  ــط“.وتقول اجلري ــر املتوس ــن البح م
املفوضية األوروبية عرضت على دول جنوب 
ــط والشمال األفريقي منحة  البحر املتوس
ــتضافة كل  ــا 6 آالف يورو نظير اس مقداره
ــط  ــه من البحر املتوس ــر يتم إعادت مهاج
ــا. ويوضح  ــواء على أراضيه إلى مراكز لإلي
ــلة  ــرح هو واحد من سلس ــتون أن املقت س
ــي املفوضية  ــة ف ــراءات املقترح ــن اإلج م

ــق املهاجرين غير  ــة حملاولة وقف تدف األوربي
ــكلة  ــني إلى دول االحتاد وهي املش القانوني
ــغلت االحتاد خالل األشهر املاضية  التي ش
خاصة بعد نتائج االنتخابات األخيرة التي 
أوصلت األحزاب اليمينية إلى سدة احلكم 
في عدة دول أوربية منها إيطاليا والنمسا.

ــادة األوروبيني  ــتون القراء بأن الق ويذكر س
قرروا خالل القمة األخيرة للتجمع األوروبي 
ــى  عل ــة  املوافق ــي  املاض ــهر  الش ــة  نهاي
ــاء مراكز  ــراءات بينها إنش ــة من اإلج حزم
ــتقبال وإيواء املهاجرين على الساحل  الس

ــة طلبات  ــط ودراس اجلنوبي للبحر املتوس
ــا قبل أن يصلوا  ــوء التي يتقدمون به اللج
إلى سواحل اوربا. وينقل ستون عن مفوض 
شؤون الهجرة في املفوضية األوروبية قوله 
ــاد األوروبي بحاجة أكثر من أي وقت  إن االحت
ــتركة وإجراءات  ــة مش ــى سياس مضي إل

موحدة حلل أزمة زيادة اعداد املهاجرين.

الديلــي تليغــراف : احــرتار عاِّـــي أم 
موجة حارة؟

ــراف موضوعا حول  ــي تليغ ــرت الديل ونش

ــرارة في مختلف  ــرة ارتفاع درجات احل ظاه
ــتفهامي يقول  ــم بعنوان اس ــاء العال أنح
ــام  ”االحترار العاملي أم موجة حارة؟ انقس
ــراب املريخ من  ــط اقت بني علماء املناخ وس
ــاخ  ــاء املن ــدة إن علم ــول اجلري األرض“. وتق
ــاع درجات  ــباب ارتف ــول أس ــموا ح انقس
ــاء العالم مؤخرا،  ــرارة في مختلف انح احل
ــو ظاهرة  ــبب ه ــث يرى البعض أن الس حي
ــي العالم من  ــي الذي يعان ــرار املناخ االحت
آثاره لعشرات السنوات، وحذر العلماء من 
ــة وها هي حتذيراتهم  تبعاته لفترات طويل
ــول لواقع أمام أعيننا. وتضيف اجلريدة  تتح
أن القسم اآلخر يرى أنها موجة حارة عابرة 
وحتدث في عدة مناطق في العالم في نفس 
ــات  ــير اجلريدة إلى أن دراس ــت. وتش التوقي
ــا) أكدت أن  وكالة الفضاء األمريكية (ناس
ــجل ثالث أعلى  ــران املاضي س يونيو /حزي
ــهر خالل نحو  درجات حرارة في نفس الش

138 عاما .

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

عنها .
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القاضي/ علي كمال

ــلطات  ــا الس إليه ــأ  ــي تلج الت ــراءات  ــن اإلج ــو م وه
ــا في ظل  ــة له ــلطة التقديري ــاً للس ــة وفق التحقيقي
ــون اصول احملاكمات  ــط القانونية الواردة في قان الضواب
ــيطة وغير اخلطرة  ــي اجلرائم البس ــيما ف اجلزائية ال س
ــم او تأثيره على  ــن هروب املته ــى فيها م والتي ال يخش

سير التحقيق او أطراف الدعوى اجلزائية.
ــتقدام انه دعوة املتهم  يعرف التكليف باحلضور او االس
ــان ومكان  ــي زم ــق ف ــلطة التحقي ــام س ــور ام للحض
معينني في الطلب ويكون املتهم هناك أمام العديد من 

التحقيقية  االجراءات 
ــلطات  التي ميكن للس
ــة اللجوء اليها  اخملتص
ــول الى  ــن اجل الوص م
ــي الدعوى  ــة ف احلقيق
القرار  ــاذ  واتخ اجلزائية 
ــد  ــا بع ــب فيه املناس
ــة  القناع ــن  تكوي
والقضائية  ــة  القانوني
ــالل االدلة  لديها من خ
ــك  ــن تل ــة م املتحصل

االجراءات.
منها  ــراءات  اإلج وهذه 
ــوز اللجوء في  ما ال يج
ــى القوة او  ــذ ال التنفي
املطلوب  ــق  بح االكراه 
بحقه  ــراء  االج واتخاذ 

عند رفضه االنصياع طواعية واختياراً كما هو احلال في 
ــتجواب بالنسبة للمتهم واال  التكليف باحلضور واالس
تعرض اخملالف للمساءلة القانونية التي تصل حد فرض 
ــة منصوصا  ــكل جرمي ــه كون الفعل ش ــة بحق العقوب
ــي القانون العقوبات العراقي كما هو احلال في  عليها ف
ــف اخملتص في  ــلطة املمنوحة للموظ ــدود الس جتاوز ح
حني يجوز اللجوء في نوع آخر من اإلجراءات التحقيقية 
ــراد التنفيذ جتاهه من  ــتخدام القوى بحق من ي ــى اس ال
ــيما عند عدم االستجابة  ــلطات اخملتصة الس قبل الس

واخلضوع الطوعي لتنفيذ تلك اإلجراءات والتي قد تصل 
ــالح والقوة  ــتخدام الس الى حد اإلجازة والتصريح باس
املميتة دون أن يترتب على القائم بالتنفيذ اية مسؤولية 
قانونية ومن تلك اإلجراءات القبض والتوقيف والتفتيش 

ما لم يتجاوز القائم بالتكليف احلدود املسموح بها.
ــرع العراقي عندما أدرج التكليف باحلضور  ونرى أن املش
ــم يقصد بذلك إجازة  ــن طرق اإلجبار على احلضور ل ضم
ــد املتهم  ــار املادي) ض ــة (اإلجب ــوة املادي ــتخدام الق اس
ــور امر متروك  ــن احلضور, الن التكليف باحلض املمتنع ع
إلرادة املتهم وال يجوز استخدام القوة معه عند امتناعه 
ــه باحلضور جبرا  ــا وال يجوز الزام ــن احلضور مبقتضاه ع
ــا يقع االجبار عند امتناع  ــا  ال يوجد اجبار مادي وامن وهن
املتهم عن احلضور وبناءً على ورقة التكليف باحلضور اذ 
ــلطة اخملتصة امرا بالقبض او باالحضار وهنا  تصدر الس
ــة التكليف باحلضور بصدور امر قبض من  ينتفي اثر ورق
احملكمة اخملتصة وبذلك يكون مقصد املشرع من االجبار 
ــارة الى ما  ــو القانوني وليس املادي.  وكذلك جتدر االش ه
اشار اليه املشرع اضافة الى عدم االجبار املادي اذ رسم 
ــراءات عند امتناع  ــول احملاكمات اجلزائية اإلج قانون اص
ــف باحلضور او املتهم او امتناعه عن احلضور فعند  املكل
امتناع املتهم عن التوقيع على ورقة التكليف باحلضور 
ــوم  ــغ ان يق ــم بالتبلي ــى القائ فعل
ــك وان يفهمه مبضمون  ــت ذل بتثبي
ــاهدين وكذلك  ــة وبحضور ش الورق
ــع  ــن التوقي ــزه ع ــد  عج ــال عن احل
ــا  باعادته ــوم  ويق ــك  ذل ــرح  ويش
ــب  للمحكمة التخاذ القرار املناس
بضوء االجراءات االصولية التي متت. 
ــريعات  ــارت اغلب التش وكذلك س
ــرع العراقي  على ما نحا عليه املش
ــي على ذلك  ــرع االردن ــص املش اذ ن
ــون اصول  ــن قان ــادة ١١١٢ م ــي امل ف
وكذلك  االردني  ــة  اجلزائي احملاكمات 
ــي في الفصل ٦٨  ــرع التونس املش
ــراءات اجلزائية رقم  ــن مجلة االج م
٢٣لسنة ١٩٦٨ واملادة ١٠٢ من قانون 

اصول احملاكمات السوري.
ــب احضار املتهم  ــة تعتمد في طل ــراءات احملكم وان اج
ــراءات  ــن إج ــر م ــراء آخ ــتجوابه او ألي اج ــواء الس س
ــاز للقاضي  ــبة للجرائم التي اج ــق, اما بالنس التحقي
ــتثناء هو صدور  اصدار ورقة التكليف باحلضور فان االس
امر قبض في اجلرائم املعاقب عليها باالعدام او السجن 
ــداء اما في  ــرع صدور امر قبض ابت ــد اذ اوجب املش املؤب
ــنة  ــب عليها باحلبس ملدة تزيد على الس ــم املعاق اجلرائ
ــتصوب  فيتم احضاره باصدار امر قبض بحقه اال اذا اس

القاضي احضاره بورقة تكليف باحلضور .

 

محمد توفيق عالوي 

ــكادر الوزاري يتجاوز ال ٢٢  ــفت أن عدد ال عندما كنت وزيراً لالتصاالت اكتش
ــا غير توفير  ــك الوقت ال يتجاوز عمله ــت الوزارة في ذل ــب، وكان ألف منتس
ــه ٢ مليون خط فضالً  ــف األرضي الذي ال يتجاوز عدد خطوط ــات الهات خدم
ــركات املوبايل والتي  ــدمي بعض خدمات البريد، في حني أني وجدت ش عن تق
ــترك وأما عدد  ــني ١٢ الى ١٦ مليون مش ــتركني فيها يتراوح ب ــدد املش كان ع
ــم لقد كان  ـــ ٣ آالف عامل؛ نع ــركات كان بحدود ال ــي هذه الش ــني ف العامل
ــؤون الوزارة بعدد ال يتجاوز ربع الكادر املوجود، لذلك  ــيير ش في االمكان تس
ــي الوزارة قليلة جداً وأصبح هناك ترهل  ــت انتاجية العامل الواحد ف أصبح
واضح، بل األكثر من ذلك بدأ هذا العدد الكبير يعرقل عمل املواطنني وجعل 
ــني. طبعاً هذا األمر  ــاوى من املواطن ــدين منهم قادرين على اخذ الرش الفاس

يسري على كافة الوزارات ودوائر ومؤسسات الدولة.
لقد اكتشفت انه لم تكن هناك سياسة اقتصادية مدروسة وان التعيينات 
تتم بشكل عشوائي وال تتولى احلكومة وضع منهج وسياسة لتوفير مجال 
ــن العمل من خريجي  ــنوياً يبلغون س ــر من ٤٠٠ الف مواطن س ــل ألكث لعم
ــني في وزارات  ــال منتج من غير التعي ــن غير اخلريجني في مج ــات وم اجلامع
ــأن  ــة بهذا الش ــر الدولة. على اثر هذا الواقع أعددت دراس ــات ودوائ ومؤسس
ــبع سنوات في بداية عام ٢٠١١  عندما كنت وزيراً لالتصاالت قبل أكثر من س
ــة لتوفير فرص  ــة مدروس ــي كيفية التعامل مع هذا الواقع ووضع سياس ف
ــي مجاالت وقطاعات  ــتقطاب  املاليني من العاطلني عن العمل ف ــل واس عم
ــس مجلس الوزراء في  ــة الى رئي ــال هذه الدراس العمل احلر؛ لقد قمت بارس
ذلك الوقت السيد نوري املالكي والى جميع الوزراء وإلى األمانة العامة جمللس 
ــارين في مجلس الوزراء وإلى كافة احملافظني وإلى  الوزراء والى هيئة املستش
كافة رؤساء مجالس احملافظات وإلى كافة أعضاء جلنة االقتصاد واالستثمار 
ــاء الكتل في مجلس النواب فضالً عن هيئة  في مجلس النواب وجميع رؤس
ــر من قبل هذه  ــه كان هناك اهتمام كبي ــتطيع أن انكر ان ــتثمار؛ ال اس االس
ــن في النهاية أهملت  ــة وجاءتني عدة مقترحات؛ ولك اجلهات بهذه الدراس
ــؤولة والقادرة على  ــذ أي اجراء من قبل اجلهات املس ــة ولم يتخ هذه الدراس
ــة اقتصادية للبلد سواء خالل  ــديد ال توجد سياس ــف الش امضائها. لألس
الفترات السابقة وال حتى خالل األربع سنوات املاضية بل على العكس فبدالً 
ــة اقتصادية لتوفير فرص عمل ملاليني العاطلني عن العمل  من توفير سياس

ــة وظيفية  في  ــرة آالف درج ــمع ان هناك خلية أزمة لتوفير عش ــي اس وإذا ب
البصرة؛ لالسف اقول هذه سياسة خاطئة وغير مدروسة وال حتل املشكلة، 
ــنة هناك  هناك ماليني العاطلني عن العمل في جميع احملافظات وفي كل س
ــن العمل من خريجي اجلامعات  زيادة تبلغ النصف مليون مواطن يبلغون س
ــف هذا مجرد تصريح ومقترح قبال فشل  وغيرهم؛ ما هو احلل لهؤالء؟ لالس
ــر فرص عمل حقيقية ملاليني العاطلني عن العمل وهدفه  احلكومة في توفي
ال يتعدى تخدير الشعب وامتصاص نقمته إليقاف التظاهرات، بل ان مت تبني 
هذه السياسة فيما هو قادم من األيام فسيغرق البلد في مستنقع ال ميكن 
ــيتم تدمير البلد بالكامل حني تعجز احلكومة عن توفير ربع  اخلروج منه وس
معاشات املوظفني في فترة ال تتجاوز البضع سنوات من يومنا احلالي إن بقي 
عدد املوظفني كما هو اليوم، فكيف سيكون االمر إن زاد عددهم بسبب هذه 

السياسات العشوائية وغير املدروسة .
ــي الدولة من  ــن االقتصاديني العاملني ف ــع مجموعة م ــد كان لي لقاء م لق
ــي مجال  ــاد إلى عاملني ف ــال االقتص ــوزراء في مج ــس ال ــارين لرئي مستش
ــهر؛ طرحت عليهم  ــي مجلس خاص قبل بضعة اش ــتثمار وغيرهم ف االس
ــتواجه البلد بعد عقد من الزمان حيث سيفقد  املشكلة العظمى التي س
النفط قيمته العاملية بسبب التوجه الستخدام الطاقة البديلة والنظيفة 
ــينخفض سعره الى  ــتنخفض احلاجة العاملية إلى اقل من النصف وس وس
اقل من النصف وسنصل الى درجة ال تكفي موارد النفط لسد ربع معاشات 
العاملني في الدولة واملتقاعدين، ثم طرحت عليهم السؤال التالي : ما الذي 
ــكل آني  ــكلة لن تبدأ بش ــة هذا اليوم ؟ مع العلم ان املش ــوه ملواجه اعددمت
ــينخفض سعر النفط  ــكل تدريجي وس ــنوات بل ستبدأ بش بعد عشر س
واستهالكه بشكل كبير لعله عام ٢٠٢٢ او قبل ذلك ؟ لألسف لم أجد جواباً 
ــة ملواجهة  ــم أجد تبنيهم، او باألحرى تبني احلكومة ألي سياس منهم ! ول
ــتثمار،  ــات، ومنها التوجه نحو االس ــوم !!!  بل بدأوا  بطرح مقترح ــذا الي ه
ــألتهم : ما الذي حققتموه على مجال االستثمار  فأيدتهم على ذلك؛ ثم س
ــوا : لم يتحقق أي  ــتثمار؟ فأجاب ــذي حتقق من مؤمتر الكويت لالس ــا ال ؟؟؟ م
شيء ألن الشركات التي تقدمت لم تكن رصينة !!  فقلت لهم أتعلمون ملاذا 
لم تتقدم الشركات الرصينة ؟ ثم أردفت مجيباً: أن الشركات الرصينة التي 
ــتثمار في العراق تطلب من أحدى الشركات االستشارية العاملية  تريد االس
ــتثمار في العراق قبل أن تأتي لالستثمار في البلد؛  تزويدهم بتقرير عن االس
ــتثمارية }  ــي،   { العراق يفتقر للبيئة االس ــكل طبيع فيأتيهم التقرير بش
ــتثمارية قد  ــة وقالوا : إن احلصول على االجازة االس ــدوا لي هذه املقول ؛ فأك
ــنة ونصف أو أكثر !! ثم سألتهم : ما هي الفترة املطلوبة  ــتغرق فترة س تس
ــابيع !!! فقلت : هل تعلمون أني قد  ــركة ؟ فقالوا : بضعة أس ــيس ش لتأس
ــركة مبكاملة هاتفية مع محامي في إحدى الدول خالل فترة لم  ــت ش أسس
ــون دوالراً  تتجاوز اخلمس دقائق ودفعت قيمتها التي لم تتجاوز املئة وخمس
من خالل الهاتف اعتماداً على البطاقة االئتمانية ! ال ميكن لهذه السياسات 
البائسة أن تنهض بالبلد وسيتراجع البلد خالل الفترة القادمة أن استمرت 
هذه السياسات .... من سيئ الى اسوأ؛ يجب أن يكون هناك تغيراً جذرياً في 
ادارة البلد ؛ ويجب وضع سياسة اقتصادية مدروسة وواقعية مع توفر النية 
والقدرة واالمكانية على تطبيقها ..... هذا ما ستحدده األيام القادمة ، وهذا 
ــؤولية الفئة املتصدية في حتديد مواصفات النظام القادم  ــيبقى من مس س
ــادرة على  ــات الواقعية الق ــم السياس ــات احلكومة القادمة ورس ومواصف
ــوره وتقدمه وازدهاره،  ــداث نقلة نوعية لبناء البلد وتط ــوض بالبلد إلح النه

د. ماجــــد اســـــد

ــرون ـ عاش اجملتمع  لعقود طويلة ـ بل ولق
العربي يسعى للعثور على حلول تسمح له 
مبغادرة حتمية انه غير قادر على التخلص 
من هيمنة اآلخر، ولكنه سرعان ما يصطدم 
ــه لم ميارس  ــق واقعية، أي ان ــر احلقائ بأكث
ــه بأكثر من األدوات الزراعية،  صناعة حيات
ــوارد الطبيعية.  ــتثمار امل ــن اس ــر م وبأكث
فالغالبية مكثت قانعةـ  وقانطةـ  باملوارد 
ــب الصناعات  ــدودة، إلى جان الزراعية، احمل

ــورة كبرى  ــهد ث ــع لم يش ــة. فاجملتم األولي
ــتها اجملتمعات التي استندت  كالتي عاش
ــاد على  ــة، باالعتم ــرة، واملمارس ــى اخلب إل
ــي، وما قدمته من خطوات  التفكير العلم
ــس نهاية األمل.  ــد القهر. ولكن هذا لي ض
ــلب حقوق اإلنسان  فالفقر واالغتراب وس
ــتبقى قائمة في أكثر اجملتمعات  قضية س

تقدما ً أيضا .
ــة القائمة على  ــات العربي ــل اجملتمع ولع
ــت بالقوانني التي  ــات ارتبط ــة األزم دميوم
مكثت غير قادرة على إجراء ثورات حقيقية 
ــاد الزراعي، أو بوجود  ــبب االقتص ليس بس
ــات مبغادرة  ــمح لهذه اجملتمع قوى لم تس
ــب، بل  ــة، فحس ــة عام ــا الزراعي عصوره
ألنها واجهت سلطات قمعية حرمتها من 

حرية التفكير، إلى جانب حرية التقدم.
ــالمي  اإلس ــيوي  (اآلس ــرق  الش ــث  فمك
ــتورد النسبة العظمى  العربي، عامة) يس
ــن اخملترعات العلمية احلديثة، إلى جانب  م

ــمى  ــاة. فما يس ــية للحي ــواد األساس امل
بالعصر (احلديث) لم يحدث بسبب التطور 
ــبب إرادات  التاريخي ألدوات اإلنتاج، بل بس
خارجية أنتجت، في نهاية املطاف، شعوبا  
ــن مغادرة  ــل، وعاجزة ع ــة عن العم عاطل
ــتقبلها  أزمنتها، بحثا  عن هويتها، ومس

أيضا  .

ــة  (األحادي ــة  األنظم ــت  ترك ان  ــد  وبع
ــوال القرن املاضي، أقصى  الدكتاتورية)، ط
أشكال التفرد، بحرمان الشعب من حريته 
ــى العصر احلديث، فان اإلطاحة  االنتقال إل
ــز ـ واحلرية،  ــن اجل اخلب ــذه األنظمة، م به
ــتحدثة  ــكل حقبة لصراعات مس سيش
ــرية،  ــتنزاف املوارد البش ــى اس ــة عل قائم

واملادية معا  .
فهل توازي اخلسائرـ  في األرواح واملمتلكات 
ــة باألنظمة التي  ــد اإلطاح ــا حتقق بع ـ م
ــى  إل ــتؤدي  ــل س وه ــرعيتها،  ــدت ش فق
ــة،  صحي ــة،  تعليمي ــة،  زراعي ــات  إصالح
ــت ترزح حتت  ــخ، وهي مازال ــة ..ال تصنيعي
صراعات استحدثتها التدخالت اخلارجية 
ــتحقق أهدافها،  ــة، ثم كيف س من ناحي
ــاد) والديون،  بعد ان بدأت ترزح حتت (الفس
ــار، واحلروب األهلية، واإلرهاب،  وإعادة االعم

من ناحية ثانية..؟
ــم  يت ــة  بضاع ــت  ليس ــة  الدميقراطي إن 

ــتيرادها، وإمنا إن لم تنتجها اجملتمعات  اس
فإنها ستبقى جتريدات وشعارات وكلمات 
ــات جتد صعوبات في  مادامت هذه اجملتمع
ــه األنظمة  ــرار ما كانت تؤدي ــة تك مواجه

(األحادية) السابقة .
ولكن هذا برمته ليس نهاية األمل ! مادامت 
ــادرة على امتالك احلد  ــني تدرك إنها ق املالي
ــتبدال  ــة، واس ــا الداخلي ــى لوحدته األدن
ــرف باحلوار، واحلرب  العنف بالعمل، والتط
بالعودة إلى السلم اجملتمعي، والعشوائية 
ــب تدرك إنها  ــيس قوانني متثلها نخ بتأس
ــد (قوانني)  ــرة، فإما ان توج ــول أخي إزاء حل
ــة على الدميقراطية، وحرية  حقيقية قائم
ــول،  ــرام العق ــة، واحت ــر، والتعددي التعبي
ــد األزمات تاركة  ــل ..الخ، وإما ان متت والعم
واملتطرفني، يقودون  واإلرهاب،  ــدين،  املفس
ــى  ــراب، وال ــى اخل ــعوبهم، إل ــم، وش أممه

اجملهول...!

ــبب العوز والفقر  ــلمية بس ــذ أن أعلنت اجلماهير ثورتها وتظاهراتها الس من
ــوع  واحلرمان ، وانطلقت هذه الثورة بتظاهرات كانت بدايتها من البصرة  واجل
ــط ومن ثم في قلب العاصمة  ــاء لتمتد إلى محافظات اجلنوب والوس الفيح

بغداد عند ساحة التحرير  .
ــر للرأي  ــذا احلق هو تعبي ــكل العراقيني وه ــتوري ل ــر حق دس ــا ان التظاه ومب
ــي العام للبلد  ، وما نشهده اليوم  ــارع من الوضع السياس وبيان ملوقف الش
ــى احلكومة لتلبية  ــالة تريد اجلماهير إيصالها إل ــن تظاهرات ماهي اال رس م
مطاليبهم والتي  تتمثل في حتسني الوضع املعيشي للفرد وحتسني اخلدمات 
ــية وهي حق من حقوقهم وواجب على احلكومه تنفيذها مهما كان  األساس

دون ان تخرج اجلماهير للمطالبة بها. 
ــدود احلكومات  ــببها األول ص ــرة س ــعبية كثي ــذه الثورة الش ــباب ه وإن أس
ــن الناس ، وان البعض  ــية ع ــة بحجب احلقوق واالحتياجات األساس املتعاقب
خان االمانة أمام اهللا والوطن واملواطن وحنثوا باليمني والقسم الذي اقسموه 
ــأن يكونوا الراعي واملطالب حلقوق املواطنني ، لكنهم تركوا املواطن ضحية  ب
لصراعات سياسية أدت إلى انهيار مستوى التربيه والتعليم وسوء اخلدمات 
ــاد املستشري في مفاصل الدولة فضال»  وتدهور الوضع الصحي وكثرة الفس
ــن حتطمت آمالهم  ــن العاطلني عن العمل الذي ــن البطالة ووجود أفواج م ع
واحالمهم في ظل حكومات متعاقبة ألربع دورات متتالية خلفت وراءها دمار 

مؤسساتي كبير  .
ــب  الغض ــد  تزاي
ــول  وحت ــعبي  الش
ــى  إل ــا»  تدريجي
ــت   وانطلق ــركان  ب
ــراء)  الفق ــورة  (ث
ــات  درج ــت  ودفع
ــة  العالي ــرارة  احل
نصف  جتاوزت  التي 
ــان  الغلي ــة  درج
ــدن  ــداد وم ــي بغ ف
خروج  ــى  إل ــرى  أخ
العراقيني للشوارع 
غير  ــرات  تظاه في 
مسبوقة خصوصاً 
املستمر  االنقطاع 
ــاء  وامل ــاء  للكهرب
ــرص  ف ــدان  وفق

ــود معاجلات حكومية  ــب غير معقولة وعدم وج ــل التي وصلت إلى نس العم
ــر عاما» ، كل هذا تسبب في نفاذ صبر  ــة عش وال حلول حقيقية منذ خمس
ــدوا اخلدمات واألجواء املناخية وقلة فرص العيش الكرمي .  املواطنني الذين فق
ــقاط  املتظاهرون اليوم يطالبون بهذه اخلدمات وبحقوقهم  وال يطالبون باس
ــي فأحذروا غضبهم واعيدوا لهم حقوقهم املسلوبة ، فمن  النظام السياس
غير املعقول نالحظ التطور الهائل والسريع في بلدان العالم ونحن في العام 
ــرب وفقدان فرص  ــى الطاقة الكهربائية واملياه الصاحلة للش ــر ال ٢٠١٨ نفتق
ــل الكافية وتردي وتراجع كبير في الزراعة والصناعة  . ومما زاد من غليان  العم
ــارع العراقي االمتيازات التي صوت عليها أعضاء مجلس النواب  وصادق  الش
ــتحقة  ــبات غير مس ــا رئيس اجلمهورية وهم مصرون على نيل مكتس عليه
ــروعة  ــة،  وأن االعالن عن قانون امتيازاتهم  الالمش ــد بال خدمة مجزي وتقاع
ــتغالالً للحقوق  ــلب حق من حقوق اجلماهير وأن تطبيقه يعد اس ماهو إال س
ــد البرملانني ، فال  ــة بإلغاء امتيازات وتقاع ــوات املواطنني املطالب وجتاهل لدع
ــواب معاملة املوظفني وانصفوا  ــب اجلماهير عليكم وعاملوا  الن تثيروا غض
ــوا مطاليبهم اليوم قبل الغد وكفاكم  ــلمية وحقق الفقراء في ثورتهم الس

وعودا وتصريحات.
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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

 سعد االبراهيمي

 خارطة طريق
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ــون القائد  ــاءلت كيف يك كلما تس
العراقي الذي عليه أن ينتشل الوطن 
ــاع , وضياع  ــتنقعات األوج من مس
ــلوك  الس ــي  وتنام ــان,  واألم ــن  األم
ــل , الذي  ــلبي املنفع ــري الس البش
ــرات  يفضي إلى وديان األحزان واحلس
واآلالم , تنطلق دوامات أفكار وشالالت 
ــم  وتتراك  , ــور  ن ــاعل  , ومش ــاء  ضي
ــة في فضاءات اخليال. وتأخذ  جياش
ــطور  ــز على الس ــات بالتقاف الكلم

كأنها أطيار حب ورحمة وأمل.
ــيتعافى  ــول أن العراق س كلمات تق
ــيكون بأحسن حال  من أوجاعه وس
ــات احملبة  ــيتفاعل أبناؤه بطاق , وس
ــتقبل  ــل صناعة املس ــود من أج وال
ــعيد لألجيال , وسيكون  الزاهر الس
برغم الذي كان بأعلى درجات القدرة 

واإلمكان.
ــة والكرم  ــالد احملبة والطيب ــراق ب الع
ــة  احلضاري ــات  واإلضاف ــداع  واإلب
األصيلة في ميادين العطاء اإلنساني 
ــواد  ج ــي  ميتط ــوف  س ــة,  املتنوع
ــدار العالي ,  الصيرورة والتألق واإلقت
ــؤولية اإلنسانية  ــاس باملس واإلحس
والتاريخية واحلضارية , التي يحملها 
ــر  ــذ أن أعلن البش ــه من ــى أكتاف عل

وجوده على سطح األرض.
ــات  الكلم ــول  تق ــا  وكم ــراق-  الع
اجلياشة في فضاءات اخليال العراقي 

– سينجب قائدا يرتقي إلى مستوى 
ــا منيرا في  ــيكون عنوان ــالد , وس الب
ــماء التاريخ احلضاري , وأن الوطن  س
ــة كبرى ,  ــة مخاض عصيب في حلظ
ستنجب القائد الذي يريد , وسيقود 
سفينة الصيرورة اجلديدة ويشق بها 
ــامل , لكل  عباب التألق والبناء الش
العراقي األصيلة. ــعب  الش مفردات 
ــأن اخملاض  ــم إن الكلمات تقول ب نع
ــينجب القائد  ــي الصعب, س العراق
ــراق وتتحقق  ــيكون الع املنقذ , وس
ــي األمل والنور  ــي , ويرى العراق األمان
ــان. ــن واألم ــعادة واألم ــم بالس وينع
العراق في أعلى درجات األمل والثقة 
ــيصنعون القائد , الذي  بأن أبناءه س
ــات  ــق طاق ــراق ويطل ــيحقق الع س
ــكان , ويحمل  ــي كل م ــني ف العراقي
ــي ربوع األرض  ــالد الزاهية ف راية الب
ــم به  ــذي يحل ــد ال ــاء. القائ الفيح
ــم  ــون بحج أن يك ــده  يري  , ــراق  الع
الوطن أرضا وشعبا وحضارة وتاريخا.
ــقه  ــراق ويعش ــتوعب الع ــد يس قائ
ــرقه  ــماله إلى جنوبه ومن ش من ش
ــه وإختالفات  ــى غربه, بكل تنوعات إل
ألوانه. قائد يرى في عيون كل عراقي 
عز العراق ومجد العراق. قائد يفيض 
باحلب والرحمة والعدل واللني . قلبه 
ــور ومنفتح  ــه متن ــب كبير وعقل قل

على ما يدور في أرض العراق.
ــه وقلبه  ــس بروحه وعقل قائد يجال
ــره  ــه وفك ــا كان لون ــي مهم العراق
ــه , وينحني  ــه وعقيدت ــكله وزي وش
ــن الذي  ــراق الوط ــم الع ــه باس أمام
يحتضن اجلميع باحلب واحلنان. قائد 
يدرك معنى مسيرة دجلة والفرات إلى 
ــا البعض لتحقيق احلضارة  بعضهم
ــة  اإلجتماعي ــدة  والوح  , ــة  العراقي
ــى  ــتعصت عل ــي اس ــخة الت الراس

ــه وإرتقى  ــن ذات ــرد م ــد جت القرون.قائ
ــتوى القادة  ــره إلى مس ــه وفك بروح
ــة  ــوا مللحم ــن أسس ــذاذ , الذي األف
ــم أمثال  ــع في أوطانه ــود الرائ الوج
ــدال ,  ــن مان ــنطن ونلس ــورج واش ج
ــن ترفعوا  ــادة الذي ــن الق ــم م وغيره
ــب , ووضعوا  ــي واملناص عن الكراس
ــال ومصلحة  األجي ــم  أعينه نصب 
ــاني  إنس ــد  قائ ــعب.  والش ــن  الوط
ــر , ويرنو ببصيرة  ــع عن الصغائ مترف
ــهموا  ــني الذين أس ــادة التاريخي الق
ــعادة البشرية. قائد  في صناعة الس
ــب  ــد واللع ــد والوعي ــض التهدي يرف
ــاء ألي األعذار ,  ــفك الدم ــار وس بالن
ويؤمن باحلوار واحملبة والعفو والسالم 
واألمان , ويحتضن ابن العراق ويضمه 
ــة حب على  ــذرف دمع ــى صدره وي إل
ــا أن نعمل  ــه , وهو يقول علين أكتاف
ــراق. قائد  ــر الع ــل خي ــن أج ــا م مع
ــاظ على  ــن الدماء واحلف ــن بحق يؤم
ــة العدل واحملبة  ــل راي األرواح , ويحم
ــى صوته:  ــد ينادي بأعل ــة. قائ والرأف
ــد أصابنا ما أصابنا  ــا الناس لق “ أيه
فيكفينا ما أصابنا , وعلينا أن نكون 
ــيرة البناء ومداواة  يدا واحدة في مس
ــي بعضنا البعض مبا  اجلراح , ونواس
ــا وببلدنا  ــا , ونفكر بأطفالن جرى لن
ــعادتنا معا  ــعى إلى حتقيق س , ونس
ــن عراقي , وال  ــي أفضل م ــال عراق , ف
ــن عراقي , بل  ــي أكثر عراقية م عراق
ــية وعليهم واجبات  ــع سواس اجلمي
ــن العراقي  ــم حقوق في الوط ولديه
ــا  ــملنا جميع ــذي يش ال  , ــب  احلبي
ــوق املذهبية  ــه ورعايته“قائد ف بحب
ــيء للصفة  ــة وكل ما يس والتحزبي
ويتناساها. وينتقص منها  العراقية 
قائد أدرك حجم وطنه وقيمة املواطن, 
ــتوى  ــا فيه إلى مس ــى بكل م وإرتق

ــراق , ويكون صوته األصيل املعبر  الع
عنه والساعي لرعاية أبنائه , وتوفير 
الظروف املالئمة لتحقيق ما عندهم 
ــات مفيدة.أيها  ــات وإبداع ــن طاق م
ــترتقي إلى  القائد الذي نريد!! هل س
ــي , وهل  ــراق والعراق ــث يريد الع حي
القادمة  العراقية  ــتمنح األجيال  س

ــة التاريخية الالزمة للتحقق  الفرص
ــورة , التي  ــة املتط ــاة احلضاري واحلي
تصون احلقوق والكرامة وتعلي قيمة 
الواجبات واإلضافات العراقية اجلديدة 
إلى مسيرة احلضارة اإلنسانية؟؟وهل 
ــتحقق النقلة النوعية احلضارية  س
ــذي نريد!!  ــا القائد ال ــة؟ أيه املطلوب
ــد الشوق إليك وأعلى  العراق في أش
للتفاعل معك  ــتعداد  ــات اإلس درج
ــالمة  ــر العراقي والس ــل اخلي من أج
ــا  أيه ــي.  العراق ــان  واالم ــة  العراقي
ــدك  ــد الذي نريد!! العراق يناش القائ
ــب العراق من  ــح األمل فقد تع أن متن
ــة  ــدك الرحم ــراق يناش ــأس. الع الي
والرأفة , فقد تعب العراق من العنف 

والقسوة واإلمتهان. العراق يناشدك 
ــئمت أرض  ــد س ــاء , فق ــن الدم حق
ــة البريئة , التي  العراق الدماء الزكي
ــدك  ــراق يناش ــربها كل يوم.الع تش
نبذ العنف , وأن تتحدث بلغة الرأفة 
والرحمة واحلب , واإلهتمام بالعراقي 
ألنه عراقي ومولود على أرض العراق.

ــدك أن ال تسأل العراقي  العراق يناش
ــه عراقي. ــد أن تعرف أن ــت بع ــن أن مَ

ــن  ــقط م أن تس ــدك  يناش ــراق  الع
ــة فيها  ــك كل كلم ــوس كلمات قام
ــة والتفتت. ــظي والفرق معنى التش

العراق يناشدك أن تتحدث مثل قادة 
ــة وطنية صافية نقية  األوطان , بلغ
ــراق  ــرخ أو خدش.الع ــرف أي ش ال تع
يناشدك أن تتكلم باسمه وأن تذيب 
ــة العراق اآلمن  ــود في بودق كل موج
املستقر الدميقراطي السعيد , الذي 
يتآلف فيه العراقيون وكأنهم جسد 
واحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له 
سائر أعضاء اجلسد بالسهر واحلمى.

ــدك أن تكون عراقيا في  العراق يناش
كل ما تفكر به وتقوله وتسعى إليه 
ــو على العراق  ــيئ عندك يعل , وال ش

ــمى وأرقى من  ــدك أس ــيء عن وال ش
ــا القائد  ــا ترى أيه ــي. فهل ي العراق
ــنلقاك فتكون املنقذ من اآلهات ,  س
واآلخذ بنا إلى جنان احلب واملسرات.

ــذي نريد!!أنت موجود  ــا القائد ال أيه
وعليك أن تعبّر عن عراقيتك األصيلة 
, وروحك اإلنسانية املتطلعة للخير 
واألمان  ــدل  والع ــعادة  والس ــة  واحملب

والصالح والفالح والسؤدد .

العراق بالد اِّـحبة 
والطيبة والكرم 
واإلبداع واإلضافات 
الحضارية األصيلة 
َّـ ميادين العطاء 
اإلنساني اِّـتنوعة

 لعل اِّـجتمعات العربية
 القائمة على ديمومة
 األزمات ارتبطت بالقوانني
 التي مكثت غري قادرة على
إجراء ثورات حقيقية

 اِّـشرع العراقي عندما
 أدرج التكليف بالحضور
 ضمن طرق اإلجبار على
 الحضور لم يقصد بذلك
إجازة استخدام القوة

 وما نشهده اليوم من
 تظاهرات ماهي اال
 رسالة تريد الجماهري
 إيصالها إُّـ الحكومة
لتلبية مطالبهم
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صادق السامرائي



ــه التوجد  ــة ان ــددت املراجع وح
ــالذن بعملية  ــة ل ــراءات قائم اج
ــن العراق  ــي بلد ابعد م طارئة ف
ــون  ــذ البنتاغ ــتان واخ وافغانس
ــه « يقومان  ــي . اي . اي ـــ « س و ال
ــة عبر  ــرية متوازي ــات س بعملي
ــم لكن لم ميلك اي من وزير  العال
ــي . اي .  ــر الـ « س ــاع او مدي الدف
ــلطة تولي االمور عندما  ايه « س
ــالق عملية  ــنح الفرصة الط تس
ــتان  ــد مثل باكس ــرية في بل س
ــي .  ــاول البنتاغون و الـ « س وح
ــنة  ــى امتداد الس ــه « عل اي . اي
التي تلت توزيع العمل مقسمني 

ــن يتولى  ــن م ــم ومحددي العال
ــن  م ــة  جبه كل  ــؤولية  مس

جبهات احلرب السرية .
قاد ستيفن كامبون املفاوضات 
عن البنتاغون فيما تراس نائب 
ــي . اي . ايه « نائب  مدير الـ « س
ــرت كاالند فريق الـ  االميرال الب
ــي . اي . ايه « وتوقف تولي  « س
ــه» او القيادة  ــي . اي . اي الـ « س

ــة  ــات اخلاص ــتركة للعملي املش
العمليات السرية في بلد محدد 
ــا مدى  ــل متنوعة م ــى عوام عل
الدولة للسماح  تلك  ــتعداد  اس
ــود العمليات اخلاصة  بوجود جن
ــوة  ــدى ق ــا ؟ مام ــى اراضيه عل
ــي . اي . ايه  ــة بني الـ « س العالق
ــك الدولة؟  ــس تل « وجهاز جتس
ــس  ــيكون رئي ــدى س ــى اي م ال
ــي . اي  احملطة محدد في الـ « س
ــان التخلي  ــا في ش ــه « الذع . اي
ــيطرة في بلده ملصلحة  عن الس
ــات  ــتركة للعملي ــادة املش القي

اخلاصة ؟
واحتلت باكستان بسبب باجور 
ــى  ال ــبة  بالنس ــة  الالئح راس 
ــد اعطى الرئيس  املتفاوضني فق
ــى غارات  ــه عل ــرف موافقت مش
ــال طيار  ــي تطير ب ــرات الت الطائ
ــزم العمليات  ــارض بح ــه ع لكن
ــي املناطق  ــة االمريكية ف احلربي
القبلية والباس بسقوط االشياء 
ــماء لكن ليس ان تسير  من الس
عبر احلدود من افغانستان واتفق 
ــنطن  ــي واش ــاس ف ــم الن معظ
ــرف  ــى ان محاولة اقناع مش عل
ــات  للعملي ــة  البري ــالت  باحلم
ــمال  ــة في اماكن مثل ش اخلاص
وزيرستان وباجور تشكل مسعى 

ميؤوسا منه .

ــي . اي . ايه «  ـــ « س ــت ال اقترح
حال يجب ببساطة الدخال جنود 
ــى داخل  ال ــة  ــات اخلاص العملي
باكستان ووضعهم حتت امرة الـ 
« سي . اي . ايه « والعمل مبوجب 
املادة ٥٠ من سلطة العمل السري 
ــات  ــود العملي ــيتقمص جن وس
ــرى  اخ ــخصيات  ش ــة  اخلاص
ــر القوات اخلاصة  ويصبح عناص
ــيس وسيتمكن  البحرية جواس
ــن  عناصر القوات اخلاصة من ش
عمليات في باكستان ولن يخبر 
ــال ضابط  ــرف ابدا بذلك وق مش
ــي . اي . ايه «  ــابق في الـ « س س
ــب يتمثل في ان تصبح  ان الترتي
ــي  ــة ف ــات اخلاص ــوات العملي ق
االساس املفرزة املسلحة ملدير الـ 
ــي . اي . ايه « وستستخدم  « س
ــا بعد ذلك  ــها متام اخلدعة نفس
ــنوات عندما انطلقت  ــت س بس
ــر التي تقل  ــرات الهليكوبت طائ
ــن  ــة م ــة البحري ــوات اخلاص الق
جالل اباد في افغانستان وعبرت 
ــتان في الغارة  احلدود الى باكس
ــامة بن  التي ادت الى مصرع اس
الدن خضع جنود القوات اخلاصة 
البحرية في تلك الليلة لسلطة 
ــي . اي . ايه « وتولى مدير  الـ « س
الـ « سي . اي . ايه « ليون أ بانيتا 

تقنيا مسؤولية املهمة .
ــتركة  املش ــادة  القي ــت  تول

للعمليات اخلاصة السيطرة في 
ــرى وتصاعدت مهمات  بلدان اخ
ــل  ــدان مث ــي بل ــدوس ف الكومان

ــبق اون متركزت  الفلبني حيث س
قوات العمليات اخلاصة واطلقت 
ــكرية  عس ــرة  طائ  ٢٠٠٦ ــي  ف
اميريكية تطير بال طيار صواريخ 

ــكر  ــتبه بانه معس ــى مايش عل
ــوب  جن ــال  ادغ ــي  ف ــي  ارهاب
الى معلومات  ــتنادا  اس الفلبني 

ــر باتك احد  ــتخبارية بان عم اس
ــوم االرهابي في بالي  قادة الهج
ــكر  املعس ــذا  ه ــي  ف ــئ  مختب
واخطات الغارة الصاروخية التي 
اعلنتها حكومة مانيال بوصفها 
ــكرية فلبينية باتك  عملية عس
لكنها قتلت عدة اشخاص غيره 
ــتطع اجليش قط حتديد  ولم يس
ــاع عمر باتك  ــم منهم من اتب ك
وكم منهم من النساء واالطفال 

.
ــة  املنتفخ ــة  امليزاني ــمحت  س
ــادة  للقي ــة  اخلاص ــات  للعملي
ــتركة بشراء اجهزة تنصت  املش
ــدوس  ــت الكومان ــدة منح جدي
ــع املعلومات  ــى جم ــدرة عل الق
ــو  اجل ــن  م ــتان  باكس ــل  داخ
وستقلع طائرات ( بيتشكرافت) 
ــن مدارج في  بصورة منتظمة م
ــوق قمم  ــق ف ــتان وحتل افغانس
ــتان   اجلبال الفاصلة بني افغانس
ــى ابراج  ــول ال ــتان وتتح وباكس
واوت  ــرة  طائ ــة  خلوي ــف  هوات
الطائرة في جهاز يدعى « تايفون 
ــن  ــام م ــرات االرق ــس»  عش بوك

ــك اجليش في  الهواتف التي يش
ــل املقاتلني  ــتخدامها من قب اس
للجهاز  ــن  وميك ــتانيني  الباكس
ــد  ــتخدم اح ــى يس ــة مت معرف
االرقام ويدل على موقعه ومتتلك 
ــات  ــتركة للعملي ــادة املش القي
ــغيل  ــدرة على تش ــة الق اخلاص
الهاتف حتى وهو مطفأ فيعطي 
ــا االحداثيات الدقيقة  من بعده

ملن يحمله .
ــدة  ــات اجلدي ــرام االتفاق ــد اب بع
ــي . اي . ايه» اصبح  ـــ « س مع ال
ــدة  القاع ــر  عناص ــكان  ام ــي  ف
ــة  ــات اخلاص ــتركة للعملي املش
ــوا ادوارهم اجلديدة  الذين تقمص
ــي الوكالة  ــوا الى ضباط ف وحتول
ــع املعلومات  ــى جم ــل عل العم
ــات ميدانية في  ــالل عملي من خ
ــتان وبعد سنة على وقف  باكس
ــور التقطت  ــي باج ــة ف العملي
ــه « مرة اخرى  ــي . اي . اي الـ « س
للقادة  ــاع  اجتم ــن  ــة ع معلوم
ــرة ايضا  ــذه امل ــكريني وه العس
ــور االدارية في  ــة باج في منطق

املناطق القبلية 

ــة دامادوال الصغيرة  خضعت قري
ــك الوقت منذ  ــة منذ ذل للمراقب
ــير  االس ــدة  القاع ــو  عض ــغ  ابل
ــاط  ضب ــي  الليب ــرج  الف ــو  اب
ــتخبارات الباكستانية انه  االس
اجتمع مرة بالظواهري في منزل 
باختور خان وهو قروي من دامادوال 

ــبق وان نفذت الـ « سي . اي .  وس
ايه « في كانون الثاني يناير ٢٠٠٦ 
ــرة تطير بال طيار على  غارة بطائ
ــادوال وفوتت الظواهري بفترة  دام
ــرة جدا وعندما وصلت بعد  قصي

اشهر اخبارية اخرى عن اجتماع 
ــل فريق من  اخر في دامادوال ارس
ــة الى  ــة البحري ــوات اخلاص الق

القرية .
ــتغرق االمر الـ « سي . اي  لم يس
ــكريني  ــؤولني العس . ايه « واملس
ــوى  مع اعتماد االجراء اجلديد س
ــات  املعلوم ــل  لتحلي ــاعات  س
ــة وكان  ــى العملي ــة عل واملوافق
اجلنرال جون ابي زيد قائد القيادة 
املركزية االمريكية في واشنطن 
عندما حصلت الـ « سي . اي . ايه 
« على املعلومة فقفز من سيارته 
ــي  الرباع ــع  الدف ذات  ــوداء  الس
ــي موكب من  ــرعا ف وانطلق مس
السيارات الى النغلي وبعد وقت 
قصير على موافقة ابي زيد وبورتر 
ــى التفاصيل النهائية  غوس عل
ــرات الهليوكوبتر  ــت طائ انطلق
ــت القوات  ــتان وانزل من افغانس
ــى احلدود  ــة عل ــة البحري اخلاص

لينطلقوا الى باجور .
ــوا  ورم ــع  اجملم ــود  اجلن ــم  اقتح
ــى  ــخاص عل ــدة اش ــوة بع بالق
ــالل  باالغ ــم  وقيدوه االرض 

البالستيكية وحملوا السجناء 
في الهيلوكوبتر وعادوا بهم الى 

افغانستان .
ــز  مرك ــل  داخ ــاط  الضب ــع  جتم
ــي النغلي  ــاب ف ــة االره مكافح
ــاهدة  ــة التلفاز ملش حول شاش
الفيديو التي تبثه البريداتور  وهي 

حتوم فوق اجملمع في دامادوال عني 
ــمح  حتدق واليرف لها جفن وتس
للجواسيس ان يشاهدوا من على 
بعد االف االميال مسار العملية 
لم تاسر القوات اخلاصة البحرية 

ــيني في  في عملياتها قادة رئيس
ــة دامادوال  ــن عملي ــدة لك القاع
اثبتت ان في وسعها الدخول الى 
ــتان من دون ان يكتشفها  باكس
ــة اختطاف  ــد والقيام بعملي اح
ــب االخر من  ــى اجلان ــودة ال والع
احلدود من دون ان تنتبه احلكومة 

الباكستانية الى املهمة .
الحرب بالواسطة  

ــم .وانا  ــد العال ــي ض ــا وامت (( ان
ــا  .وان ــي  امت ــد  ض ــيرتي  وعش
وعائلتي ضد العشيرة .وانا واخي 
ضد العائلة .وانا ضد اخي))  مثل 

صومالي . 
ــي . اي . ايه  ــالء الـ « س ــذ عم اخ
« في نيروبي وكينيا بحلول ربيع 
ــحن  ــون طائرات ش ٢٠٠٦ يحمل
ــة بقاذفات  ــدودة الهوي ــر مح غي
القنابل والهاونات وبندقيات (اي 
ــي الطيران باحلموالت  كي ٤٧) وف
الى مهابط يسيطر عليها امراء 
ــلوا  وارس ــون  الصومالي ــرب  احل
ــلحة حقائب يد  الى جانب االس
ــارب املئتي  ــود مبا يق ــألى بالنق م
ــيد حرب دفعة  الف دوالر لكل س
ــي القتال ضد  مقابل خدماته ف
ــة رجال  ــام مجموع ــاب ام االره
ــل بعض في  ــم قت ــول بعضه ح
مختلف االوقات على مر السنني 
لم يتورع امراء احلرب عن العمل 
ــي . اي  معا ما ان فتحت الـ « س
ــه « صناديق اموالها بل انهم  . اي
تدبروا اخلروج لشراكتهم باسم 
يروق واشنطن التحالف من اجل 
احالل السالم ومكافحة االرهاب 
وفي االسم سخرية غير مقصودة 
ــي لبعض  الوحش للتاريخ  نظرا 
ــن  امراء احلرب امثال عبدي حس
ــد كنياري  ــي قيبديد ومحم عوال
ــت اجملموعة حتى  ــرح واصبح اف
ــي . اي . ايه  ــام الـ « س ــي اقس ف
« مدعاة للنكات الساخرة وقارن 
االمريكيني  ــيس  اجلواس ــض  بع
التسمية اخملتصرة للتحالف من 
ــالم ومكافحة االرهاب  اجل الس
 (SPECTRE ) ب سبكتر (ARPCT)
العاملي  االرهابي  ــم  التنظي وهي 

في افالم جاميس بوند .
وسبق وان وافق خوسية رودريغيز 
ــيس  على خطة وضعها اجلواس
ــج  ــد برنام ــي لتصعي ــي نيروب ف
ــال االسلحة واملال الى امراء  ارس
ــرب الذين اقنعوا االميريكيني  احل
بانهم سيساعدون على محاربة 
ــي االخذ في  ــد الراديكال التهدي
ــة  الفوضوي ــالد  الب ــي  ف ــو  النم
ــت مجموعة امراء  والفقيرة وبات
ــن الرجال  ــض م ــرب وهم بع احل
انفسهم الذين بعثوا عام ١٩٩٣  
اجليش  لقتل جوالي  ــلحني  مبس
وكوماندوس قوة دلتا على جدول 
ــي . اي . ايه « عام  مرتبات الـ « س
ــي . اي .  ــاعدوا الـ « س ٢٠٠٢  س
ايه « على مطاردة عناصر اخللية 
ــرق افريقيا وقد مت  القاعدة في ش
ــى الصومال  ــب بعضهم ال تهري
ــي . اي . ايه  ـــ « س ــى مواقع ال ال
ــة ٢٠٠٦  ــن عملي ــرية لك « الس
ــع االتفاق  ــذت طاب ــة اتخ اخلفي
ــدر في  ــت الى ه ــمي وحتول الرس
املال العام اجازته واشنطن على 

امراء احلرب .

ال
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سمحت اِّـيزانية اِّـنتفخة للعمليات الخاصة 
للقيادة اِّـشرتكة بشراء اجهزة تنصت 

جديدة منحت الكوماندوس القدرة على 
جمع اِّـعلومات داخل باكستان

H33I@Ú‘‹ßa

اعطى الرئيس مشرف موافقته على غارات 
الطائرات التي تطري بال طيار لكنه عارض بحزم 
العمليات الحربية االمريكية َّـ اِّـناطق القبلية

كامبونبرويز مشرف البرت
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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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•نفط كركوك
ــيد وزير النفط  ــوص نفط كركوك قال الس وبخص
ــو (٤٢٠) الف  ــج حاليا ه ــي ان ما ينت ــار اللعيب جب
برميل نفط يوميا من حقول هذه احملافظة وعندما 
جرت املفاوضات ما بني بغداد واقليم كردستان كان 
لديهم انبوب نفطي يصل الى منطقة فيشخابور 
اما بالنسبة لنا فأن اثنني من االنابيب النفطية قد 
ــى التدمير من قبل عناصر تنظيم  تعرضتا متاما ال
ــتخدامهما  داعش االرهابي االمر الذي حال دون اس
ــع االقليم تعثرت  ــذي حصل ان مباحثاتنا م وان ال
ــن هناك بعض  ــببهم لك ــيء ليس بس بعض الش
ـــ (٤٢٠) الف برميل  ــدث ان هذه ال ــور، والذي ح االم
بقيت على حالها ونحن نسعى خالل هذه السنة 
ــاء اهللا الى مد انبوب وان املباحثات قائمة مع  ان ش
ــن اطار احلكومة  ــى هذه اللحظة ضم االقليم حت
ــي (٥٠) الف  ــب حوال ــد متكنا من جل ــة وق االحتادي
ــدورة و (٣٠) الف برميل  ــل نفط الى مصفى ال برمي
ــي بغداد وهذا جزء اول  ــط الى محطة القدس ف نف
ــا كل املصافي ما  رن ــو اننا عمّ ــا اجلزء الثاني فه ام
عدا بيجي وهي الصينية وحديثة وكسك والقيارة 
ــل وقد رفعنا  ــث كانت مدمرة بالكام وكركوك حي
طاقاتها الى (٦٠-٧٠) الف برميل يوميا وقد شغلنا 
ــرة في املنتوجات  ــذه املصافي من اجل حتقيق وف ه
ــي اننا اتفقنا مع عدد من  النفطية واضاف اللعيب

املستثمرين .

•قريبا تشغيل اِّـرحلة االوُّـ ِّـصفى بيجي
ــافٍ نفطية من االقليم وهناك  الذين ميتلكون مص
ــوم وعليه فأننا  ــل في الي ــي (١٥٠) الف برمي حوال
ــتفدنا من نفط كركوك وان شاء اهللا في نهاية  اس
ــغيل املرحلة  ــوم بتش ــوف نق ــهر آب املقبل س ش
ــره الدواعش  ــذي دم ــى بيجي ال ــن مصف ــى م االول
ــاره وباجلهد  ــل االن على اعم ــل حيث نعم بالكام
ــركة اجنبية  ــث ال توجد اية ش ــي ١٠٠٪ حي الوطن
ــل باجلهد  ــا يتم العم ــي اجنبي وامن ــى برغ وال حت
ــل حتديا كبيرا  ــي العراقي وهذا بصراحة ميث الوطن
ــتفدنا  ــرر ان نفط كركوك قد اس ــام العالم واك ام
ــي جلبناها الى مصفى الدورة  منه وان الكمية الت
ــر من اجلنوب حيث  ــا من خالل التصدي مت تعويضه
زادت معدالته كثيرا وقال اللعيبي اما بالنسبة الى 
ــاه والذي  ــران فهي لديها مصفى خرمنش اجلارة اي
ــد حوالي ٧٠ كيلو مترا عن حدودنا الدولية وان  يبع
ــكلة االيرانيني هي انهم عند حتويلهم النفط  مش
ــى هذا املصفى يكلفهم  من حقولهم اجلنوبية ال
كثيرا نظرا لطبيعة االرض الوعرة وان االتفاق بيننا 
ــبه نفطنا او مماثل  وبينهم هو ان لديهم نفطا يش
ــوم بتزويدهم  ــات ونحن نق ــث املواصف ــه من حي ل

بحدود ٣٠ الف برميل نفط يوميا لهذا املصفى كي 
ــة ان الكمية لم  ــاك تبادل ولكن صراح يصبح هن
تصل الى هذا السقف وهي بحدود (١٨) الف برميل 

يوميا في الوقت احلاضر 

•حسابات شركات النفط العاِّـية
ــد اجلبوري  ــابق احم ــوص دعوة النائب الس وبخص
لعرض حسابات شركات النفط االجنبية العاملة 

في العراق على انظار ديوان الرقابة املالية العراقي 
قال اللعيبي انه بالنسبة لشركات النفط االجنبية 
ــابات  ــأن كل صرفية دوالر واحد تخضع الى حس ف
ــود العقد املبرم  ــب بن دقيقة من وزارة النفط حس
معها وان هذه احلسابات تخضع للتدقيق من قبل 
ــط وان كل هذا  ــي وزارة النف ــرة االقتصادية ف الدائ
ــة وان الرقابة املالية  ــور) يذهب الى وزارة املالي (املك
ــة النقد كلها امام الرقابة  هي ضمن الوزارة وحرك
ــدوالر واحد  ــب ب ــدوره ان يتالع ــد مبق ــة وال اح املالي
ــركات هذه غير قادرة على ان تأخذ  وعليه فأن الش
شيئا ونحن ال نعرف عنه ولكن البد من االشارة الى 
ــبة نحن في وزارة  ــف كانت عالية وباملناس ان الكل

النفط عندنا فريقني معنيني بالكلف وان واجبهما 
ــر ومقاييس وعليه  ــق وهما يعتمدان معايي التدقي
اقول ان هناك تدقيق كامل وانا شخصيا مقتنع به 

ولكن في البداية كما قلت كانت الكلف عالية . 

•مصلحة العراق اوال
ــرى مطلوب  ــاك ابوابا اخ ــر النفط ان هن ــال وزي وق
التركيز عليها الن من شأنها تطوير قطاع النفط 
بدال من الذهاب الى مفصل واحد ونبقى نلح عليه 
ــاز الذي  ــى مفصل الغ ــوب الذهاب ال ــال مطل فمث
يحترق حيث تصل الكميات احملروقة سنويا منه ما 
ــار دوالر وكأننا نلقي بحمولة  قيمته (٧,٥-٨,٥) ملي

ــتورد ما  ــار او اننا بدل ان نس ــدوالرات في الن ــن ال م
ــتقات النفطية  ــار دوالر من املش ــه (٢-٣) ملي قيمت
كان حريا بنا بدال من ذلك ان نقوم بإنشاء مصاف.. 

ــح عليه  ــب اخر وتل ــب الى جان ــن ان تذه ــدال م وب
ــور صناعاتك  ــيء عليك ان تط ــو ال ينفعك بش وه
ــة دول اجلوار التي  ــة حالنا حال بقي البتروكيمياوي
ــأنها ان جتلب  ــات التي من ش ــا هذه الصناع لديه
ــول ان خطوة  ــر.. واكرر الق ــرادات مالية اكث ــك اي ل
ــرة الى االمام جتلب لك املليارات من الدوالرات  صغي
ــارة  ــبب لك خس وان خطوة صغيرة الى الوراء تس
ــوب ان تخطو خطوة  ــدوالرات وان املطل مبليارات ال

الى االمام وال تظل قابعا في دائرة مغلقة 

•اين اِّـشكلة؟ .. هنا العلة 
وبصدد اين تكمن املشكلة في هذا اجملال بالضبط 
قال وزير النفط ان اخلطأ يكمن صراحة في اختيار 

االدارات وانا صريح في حياتي واقولها ان املشكلة 
في االدارات 

•رئاسة منظمة اوبك
ــام املاضي والذي قبله  ــؤال انه في الع وردا على س
ــني العام ملنظمة  ــث كثير بأن االم كان هناك حدي
ــيكون عراقيا وقد رشح لهذا املنصب في  اوبك س
ــن كان اجلو  ــر الغضبان ولك ــور ثام ــا الدكت حينه
السياسي بيننا وبني السعودية ليس على ما يرام 
ــروع السيما االن هناك  فأين وصل احلال بهذا املش
ــعودية فاجاب وزير  ــروف ايجابية افضل مع الس ظ
ــدول املنضوية في منظمة  ــال: ان كل ال النفط قائ

ــب رئيس املنظمة  ــح اعضاءً منها ملنص اوبك ترش
ــار ولكن هناك  ــاك تصويت على االختي ويكون هن
ــا يدخل  ــات واحيان ــية او افضلي ــالت سياس تدخ

ــلوك عام  ــوبيات وعلى العموم كس في االمر احملس
ــي يطرح في  ــأن اي منصب وظيف ــام ف ــع ع وكوض
ــح عليه الدول والعراق شأنه شأن الدول  اوبك ترش
ــح من  ــة في املنظمة وان من حقه ان يرش املنضوي

يراه مناسبا لتولي منصب فيها .

•الجهد الوطني
وأكد وزير النفط أنه بدأ في اجلهد الوطني وانطالقا 
ــن نفط اجلنوب وحتديدا في فترة احلصار املفروض  م
ــكلة مع ما  ــى العراق يومذاك  كانت لدينا مش عل
ــج النفط مقابل الغذاء والدواء وكان  يتعلق ببرنام
ــراق ان ينتج كميات كبيرة من النفط كي  على الع
ــل وانت امام  ــذاء فما هو احل ــل على دواء وغ يحص

ــي  ــار جائر؟ فكان التوجه الى اجلهد الهندس حص
ــا بجهد  ــة عملن ــات وباحلقيق ــذه الطاق ــد ه ليزي
ــوال كافية وال حتى  ــن لدينا ام ــر حيث لم تك كبي
ــوال نفطية  ــع ذلك طورنا حق ــي واحد ولكن م برغ
ــة الكبير وحقل  ــي اجلنوب مثل حقل غرب القرن ف
ــت حقول تنتج  ــون وطورنا كذلك اكثر من س مجن
ــوم وان هذا  ــل في الي ــداره (٥٠٠) الف برمي ــا مق مب
ــخصيا ومنيته يوميا  اجلهد الوطني الذي طورتُه ش
ــا النعاش  ــوم جئت ايض ــر وانا الي ــه اثر كبي كان ل
اجلهد الوطني. اما بالنسبة لعمليات التعريق في 
ــاالت اولها انك  ــاع النفطي فهناك عدة مج القط
ــودة ولكن يجب ان  ــد ادارات عراقية وهذه موج تري

ــوءة وعليك ايضا ان تأخذ  تكون ادارات عراقية كف
ــكل طارئ  ــب ل ــتباقية وتتحس احتياطاتك االس
ــركات  ــن كبريات ش ــل) وهي م ــركة (ش فمثال ش
ــى حقل  ــد حصلت عل ــت ق ــة كان ــط العاملي النف
ــنة ٢٠١٠ وحلد  ــون النفطي وبقيت فيه من س مجن
ــركة قررت ان تخرج  ــام املاضي ولكن هذه الش الع
ــن ذلك  ــا ثنيهم ع ــد حاولن ــل مجنون وق ــن حق م
ــى املغادرة ليس  ــائل لكنهم اصروا عل ــكل الوس ب
ــي ولكنها كما  ــب العراق ــق باجلان ــكلة تتعل ملش
قالت الشركة تريد ترتيب بيتها وللتذكير ان املدير 
ــاء الى بغداد  ــركة ج ــذي الرفيع لهذه الش التنفي
وقال ان شركته قررت ان تنسحب من العراق وقلت 
ــحاب شركتكم ولكنكم  له انني ال ارغب في انس
ــحبوا واهللا معكم. واضاف  قررمت االنسحاب فانس
ــي من هذه احلادثة فأن  ــي انه في اليوم التال اللعيب
ــوا ان وزير النفط  ــة في العالم قال ــرة النفطي الدائ
العراقي سوف يندم على اليوم او الساعة التي قرر 
ــذا كبير وخطير وغير ممكن  فيها ذلك الن قرارا كه
ــاءلت ما املانع ان يخرج  ان يصدر مني ولكنني تس

مني هذا القرار؟ 

•قرار البد منه
ولكنني قررت ان اشرف على حقل مجنون النفطي 
ــت على تنظيم  ــد الوطني وعمل ــوره باجله وان نط
ــي حقل  ــن نعمل ف ــه واالن نح ــة ل ــة عامل هيكل
ــكل افضل مما كانت تعمل فيه شركة  مجنون بش
ــبة الى اجلانب العراقي او اجلهد  ــل .. هذا بالنس ش
ــل تعمل في مجال  ــبة كانت ش الوطني وباملناس
ــل مجنون وهو  ــي وتطوير حق ــتخراج النفط االس

اكبر احلقول في العراق وكان مقررا ان يصل االنتاج 
ــل يوميا ولكنها لم تصل الى  فيه الى مليون برمي
ــى (٤٠٠) الف  ــقف االنتاجي بل وصلت ال هذا الس
ــن عازمون على تطوير هذا  برميل يوميا فقط ونح
ــرة زمنية اقل من  ــل من ٥٠٪ وبفت احلقل بكلف اق
ــة وبصراحة فأن هذه  ــود عراقية خالص ٥٠٪ وبجه
املهمة تعكس االقتدار العراقي في تعمير واصالح 

املصافي وتطوير احلقول النفطية 

•حقول جوالت الرتاخيص
ــا يتعلق بحقول جوالت التراخيص فيقول  اما فيم
ــمى (جوينت  ــتركة تس اللعيبي ان لدينا ادارة مش

ــم ولكن الوزير  ــتركة بيننا وبينه ــي) اي مش كومت
ــاس كذلك املدير العام في املنطقة  يبقى هو االس
ــب القرار أو  ــة وان الوزير هو صاح ــركة املعني والش
وكيله، وعليه فإن االدارات العراقية موجودة هناك 
ــودة ولكن واحلمد  ــد الكلف لم تكن موج وان حتدي
ــا لها جانبا اخر وبذلك فأن العراق موجود  هللا وجدن
ــبة  ــة هي موجودة ايضا فبالنس واالدارات العراقي
للتصفية النفطية فان  فيها ادارات عراقية ١٠٠٪  
اما بالنسبة لصناعة الغاز فلدينا عقد مع شركة 
ــاز املنتج في  ــتثمار حوالي ٧٠٪ من الغ ــل الس ش
حقول البصرة ولكن لم يصل حتى االن سوى ٥٠٪ 
من االستثمار وهذه اهم االسس في ادارة املشروع 
ولكن عندنا معهم ادارات مشتركة وعلى العموم 
ــة نهائية فأن االدارات العراقية موجودة  وكمحصل
ــتان  ــر ان اقليم كردس ــد الوزي ــم واك ــا قائ وتأثيره

ــض احلقول او كل احلقول  يصدر النفط االن من بع
النفطية التي تقع حتت مظلة االقليم ونحن نقول 
ان (سومو) هي املسؤولة عن التصدير ولكن االكراد 
ــراك من جانبهم  ــر وكذلك االت ــم وجهة نظ عنده
ــار احلكومة  ــا وضمن اط ــة نظر ايض ــم وجه لديه
ــميا هي  ــومو رس ــة لدينا مباحثات وان س االحتادي
ــني اجلانب  ــت املفاوضات ب ــن مازال ــؤولة ولك املس

التركي واالقليم واحلكومة االحتادية مستمرة .

•العمالة االجنبية
ــركات النفط  ــوص العمالة االجنبية في ش وبخص
ــراق قال وزير النفط جبار  االجنبية العاملة في الع
ــتيزاره اعطى  ــبوع االول الس ــي انه في االس اللعيب
ــة االجنبية في  ــب او يلزم تقليص العمال امرا يوج
ــركات الى اكثر من ٥٠٪ واكد اللعيبي انه  هذه الش
ــبة  ــكل متواصل وبالنس ــع هذا االمر بش ظل يتاب
ــدل العمالة  ــأن مع ــي البصرة ف ــي ف ــع احلال للوض
العراقية فيها هو االن بنسبة( ٨٤٪ ) و (١٦٪) عمالة 
ــبة الـ  ــة ونحن نقوم بالضغط لتقليص نس اجنبي
ــركات فعندنا في  ــبة لبقية الش ــا بالنس (١٦٪) ام

ــركة بتروناس واملوجودة في غرب الغراف وصلت  ش
ــع ٦٤٪ وقلت  ــة فيها بواق ــبة العمالة العراقي نس
ــنة  ــول واصدرت لهم امرا ان س ــم هذا غير مقب له
ــبة العمالة العراقية في  ــب ان ترتفع نس ٢٠٢٠ يج
ــركات ما بني (٨٠-٨٥٪) وفي حقل بدرة فان  هذه الش
ــت فيه بواقع (٧٠٪) وعندما  العمالة العراقية وصل
زرتهم والكالم للسيد الوزير قلت لهم انني ال اريد ان 
تبقى ٣٠٪ عمالة اجنبية فكشفوا لي بأن عندهم 
ــا تدريبيا يتم مبوجبه تدريب العراقيني على  برنامج
ــدات املتقدمة جدا ولكن ال يوجد في  االجهزة واملع
الوقت احلاضر كادر عراقي يستطيع التعامل معها 
ــف لتالفي  ــنة ونص ــنة الى س فمنحتهم فترة س
ذلك ونحن في الوقت الذي نعمل فيه على تقليص 
ــتطيع  العمالة االجنبية الى احلد االدنى ألنك ال تس
ــاك بعض  ــر الن هن ــة الصف ــى درج ــا ال ان تقلصه

ــراء وبعض  ــض املفاصل وبعض اخلب ــف وبع الوظائ
ــرات الخ .. البد ان  ــني وحتى في موضوع اخلب اخملتص
ــل مقابل ١٠٠  ــال العراقي ال يعم ــاج هؤالء فمث حتت
ــن مع ذلك فأن  ــهريا ولك ــى ٢٠٠ دوالر ش دوالر او حت

هذه احلالة عازمون على معاجلتها نهائيا .

• الدرجات الوظيفية للبصرة ..
ما لها وما عليها 

ــة التي خصصها  ــرة االف وظيف ــا بخصوص العش ام

ــى محافظة  ــدر العبادي ال ــوزراء حي ــيد رئيس ال الس
البصرة مؤخرا على خلفية التظاهرات التي شهدتها 
قال وزير النفط بالنسبة لهذه الوظائف وكما تعرفون 
ما حصل من غليان في البصرة بأن الناس تريد وظائف 
ــة وال يوجد هناك  ــي اخلدمات املقدم ــاك قلة ف وان هن
ــة واملدينة  ــش ففي غرب القرن ــى مصادر رزق للعي حت
ــأ الفادح الذي  ــرة اقول ان اخلط ــمال البص ومناطق ش
ارتكبته احلكومات السابقة هي ان هذه املناطق كانت 
منذ مئات بل االف السنني كأهوار وماء وان الناس فيها 
يعيشون على الزراعة وصيد االسماك والطيور وتربية 
اجلاموس وتقولبوا على بيئة محددة وهم مطمئنون بأن 

عندهم رزقا وان حياتهم مستدامة ولكن تعرضت هذه 
ــى التجفيف دون وجود اية مبررات فنية حلد  املناطق ال
االن سواء من ناحية حفر االبار او من ناحية استخراج 
ــرار جاهل وجائر ومتخلف  ــط ومع ذلك مت اتخاذ ق النف
آنذاك وانفقت مليارات الدوالرات كان نتيجتها جتفيف 
ثروة مائية كبيرة وحياة طبيعية يعيش فيها االالف من 
ــي زار هذه املنطقة  ــاس واذكر ان وزير الطاقة الروس الن
يومذاك وكنت ارافقه فقال لي ماذا تفعلون وهل يعقل 

ــن تدمير لهذه الثروة املائية العظيمة  ما تقومون به م
ــتخراج النفط واقول ان هذه االعمال وغيرها  ألجل اس
ــي املنطقة حيث  ــول تخلف ف ــة الى حص ادت صراح
ــت صاحلة لزراعة  ــا صحراوية بعد ان كان ــت ارض امس
ــبب هذا العامل  الطماطم وغيرها من اخلضروات وبس
ــباب كانعدام اخلدمات والكهرباء واملاء  وغيره من االس
ــة والوضع الصحي  ــرب واملدارس البائس الصالح للش
ــعبي واضاف اللعيبي  ــردي جدا حصل التذمر الش املت
انه عندما اطلقنا العشرة االف وظيفة ألهالي البصرة 
ــداع او امتصاص غضبهم  ــي اخل ــم يكن االمر بدواع ل
وامنا هي معاجلة من عدة مراحل تبدأ املرحلة االولى من 

عشرة االف فرصة عمل تتوزع على كل الوزارات وليس 
ــام مببادرات هنا  ــط وحدها ومن املمكن القي وزارة النف
ــر اننا قبل ثالثة  ــتحداث فرص عمل واذك او هناك الس
ــتطلعنا عدد الشهداء غرب القرنة واملدينة  اشهر اس
ــهيد اي  ــا ان عددهم يربو على (١٥٠٠-٢٠٠٠) ش فوجدن
ــة من الكدر وضيق  ــاك االف العوائل تعيش حال ان هن
ــو احلل؟ ورأينا ان افضل احللول هي  العيش فقلنا ما ه
ان نذهب الى الشركات العاملة في البصرة ومقاوليها 

ــض اخلدمات  ــم لتوفير بع ــا عليه ــني وضغطن الثانوي
ــرص العمل  ــه وايجاد ف ــو ومحطات حتليت ــاء احلل كامل
ــي (٣٥٠) فرصة عمل لعوائل  واحلقيقة اننا وفرنا حوال
الشهداء تلك وباشروا فعال حيث اتابع االمر شخصيا 
او من خالل مدير مكتبي وفي كرّة ثانية على الشركات 
حصلنا على (٢٤٠) فرصة عمل في تلك املناطق وبودي 
ــوف يجد او يخلق  ــول ان من يبادر بهذا االجتاه س ان اق
ــكلة البصرة هي  فرص العمل واكد وزير النفط ان مش
ــا متوقفان اضافة  ــي الصناعة والزراعة فيه ان قطاع
الى ان االستثمار متوقف هو االخر ولكن هناك نشاطا 
ــغاال هو النفط وحتى هذا النفط فإن بعض  واحدا ش

ــديد حولت مسار التظاهرات  اجلهات مع االسف الش
اليه.. (طيب ميخالف) هذا هو املصدر الوحيد لرزقكم 
ــا؟ يعني أن كل  ــوه ماذا يحصل بعده فاذا ما قطعتم
ــن ال تقطعوا  ــاعدكم ولك ــوت.. فدعونا نس ــراق مي الع
ــم ولألمانة أقولها ليس ألنني ابن البصرة  مصدر رزقك
لمت  ــة البصرة ظُ ــا، أن محافظ ــت معاناة أهله وعش
ــي محافظة قصرت فيها كل  ــس فيها خدمات وه ولي
ــل بها احلال الى ان  ــتثناء حتى وص اجلهات من دون اس

ماء البحر زحف على املدينة وقتل مزارعها وكما يعرف 
اجلميع ان منطقة ابو اخلصيب هي من افضل املناطق 
ــوم مجرد ارض  ــا باتت الي ــي العالم ولكنه اخلصبة ف
ــكانها الذي عاشوا منذ  صحراوية االمر الذي اضر بس
ــنني على الزراعة وهي مصدر رزقهم االساس  آالف الس
ــن على حني غرة ان املواطن فيها لم يعد يجد ماء  ولك
ــاذا يفعل؟  ــد فُقد فم ــيء ق ــل وجهه وان كل ش لغس
ــكالت كانت  وان ما مت اتخاذه من اجراءات ملعاجلة املش
ــة وترقيعية وبعيدة كل البعد عن  بصراحة غير علمي

احللول اجلذرية والصحيحة. 

• وفرنا الوقود لكل محطات توليد الكهرباء 
ــه مت جتهيز وزارة  ــر النفط جبار اللعيبي ان وقال وزي
ــود وبزيادة  ــل احتياجاتها من الوق ــاء بكام الكهرب
ــة ولكن هناك خطأ من وزارة الكهرباء وان  ملحوظ
ــة ضد وزارة النفط كي تغطي  هناك حملة اعالمي
الكهرباء على اخطائها او عوراتها فتلقي بالالئمة 
ــم اذهبوا الى  ــى وزارة النفط وبودي ان اقول لك عل
ــة محطة كهرباء تعمل بوقود الكاز اويل واذا لم  اي
ــه الكهرباء فأنا  ــدوا في خزاناتها اكثر مما تصرف جت

مسؤول ومستعد لتقدمي استقالتي .

•     ِّـاذا االعرتاض على مصفى الفاو؟
ــية  ــذي أبدته جهات سياس ــراض ال ــأن االعت وبش
عراقية على انشاء مصفى الفاو وبشكل مستغرب 
قال اللعيبي ان الشيء الوحيد الذي مازال يحيرني 
ــا ان اية  ــيرا منطقي ــه مؤخرا تفس ــن وجدت ل ولك
ــك  ب على رأس ــراق تُصَ ــي الع ــوة تخطوها ف خط
ــب من كل  ــزل عليك غض ــن اجلحيم وين ــا م حمم
ــأل  ــك وتس ــكان وعندما جتلس بينك وبني نفس م
ــتاذ عاصم  ــتعني باألس ــرات بصراحة اس ــاذا؟ وم مل
جهاد الناطق االعالمي باسم الوزارة واقول له تعال 
ــة او العالنية؟  ــكلة الفالني قل لي اين تكمن املش
ــأنها ان تدر  بينما نحن ننهمك بإجناز اعمال من ش

املليارات على البلد.. وانا اعتقد ان هناك اجندات ال 
ــدم واال هل من املعقول ان  ــد لهذا العراق ان يتق تري
بلدا مثل العراق هو ثاني دولة في االوبك حتصل فيه 

مثل هذه االمور؟!
ــراق وعاد  ــتقرار الع ــي انه في حال اس ــد اللعيب واك
ــا متأكد  ــاف مثلما كان فان ــاط االستكش فيه نش
ــؤول عن كالمي ان العراق من ناحية  كمهندس ومس
ــم  ــعودية ان ل ــوازي الس ــوف ي ــي س ــزون النفط اخمل
يتقدمها وهل نحن كبلد في هذا احلجم ليس لدينا 
ــتالمي  ــاف حيث كانت طاقة التصفية منذ اس مص
ــف برميل يوميا  ــر للنفط (٥٢٠) ال ــؤوليتي كوزي ملس
االن واحلمد هللا والشكر وصلت الى (٦٧٠) الف برميل 
ــة التصفية  ــاك طاق ــي الكويت هن ــن ف ــا ولك يومي
النفطية فيها (٢,٩٠٠,٠٠٠) مليونني وتسعمائة الف 
ــة بواقع (٢) مليون  ــل يوميا وهذه الكمية موزع برمي
ــذا احلال  ــف خارجها وهك ــت و(٩٠٠) ال ــل الكوي داخ

ــبة لباقي دول اخلليج وايران اذ لديهم طاقات  بالنس
ــف  ــن العراق مع االس ــط ولك ــاج النف ــة إلنت تصفي
ــتقات نفطية ..ولكن  ــتورد مش الدولة النفطية يس
ــتثمار اي بعيدا  ــؤال ملاذا ال نبني مصافي باالس الس
ــوم بها الدولة عادة  ــن الدولة الن املصافي التي تق ع
ــاد االداري واملالي وان واجب الدولة  ما يرافقها الفس
يجب ان ينصب لبناء املستشفيات واملدارس وجلب 
ــتثمار واحلمد هللا  ــتثمار وقد فتحنا الباب لالس االس
وان مصفى الفاو االستثماري هو للتصدير فقط وهو 
ــه للبتروكيمياويات وهذه ألول  مصفى في الوقت ذات
مرة يدخل فيها العراق البتروكيمياويات ولكن مضت 
سنة كاملة ونحن نحدد وقد جاءني مرة احدهم قال 
ــكاالت وعليها لغط  ــركة فيها اش ــي ان هذه الش ل
ــاءبة على  ــن عندما حققنا باألمر قالوا لنا ال ش ولك
ــكلت جلنة  ــرة ثانية وش ــركة فأجلتها م ــذه الش ه
ــاءت االجابة بأن  ــدوا اكثر فج ــة وقلت لهم تأك ثاني
موقف الشركة سليم  وقلت لهم ثالثة تاكدوا اكثر 
ــليمة فقلت لهم   ــركة س ــاءت االجابة بان الش فج
ــتغل  ــليم فدعوها تش ــركة س ــب اذا وضع الش طي
ــركة تستطيع  ولكن اريدها امامي قالوا هل ان الش
ــت انتم ال  ــوع الينا فقل ــا دون الرج ــع حصته ان تبي
تتناقشوا معهم بل آتوا بها الينا وبالفعل قبل عدة 

ايام حصل ذلك وكان النقاش معهم كاآلتي:
قلت لهم انكم لن تستطيعوا ان تبيعوا حصتكم 
ــم  ــا فعندك ــا ثاني ــذا اوال ام ــن ه ــا نح اال مبوافقتن
ــغيل  ــا من التش ــني دوالر تعيده ــة (١٠) مالي ضمان
ــن العراقيني  ــركة ٨٥٪ م ــل في الش ــا ان يعم وثالث
ــف؟.. قلت لهم  ــتغال ٨٤٪ قالوا: كي ــل باش وال اقب
ــتطيع احلصول  ــوع اال عندما ال تس ــتيراد ممن ان اس
ــب للصني  ــل اي انك ال تذه ــن الداخ ــى املواد م عل
لتأتي لي بحديد التسليح ولكن اذهب اشتريه من 
ــراق وعندما ال حتصل  ــر مكان في الع البصرة او غي
ــه وانه ليس  ــم احصل علي ــال وقل لنا ل ــه تع علي
ــص وطابوق من الصني  ــك ان تأتي لي برمل وج علي
ــي واالهم من كل ذلك  ــل هناك انتاج عراقي محل ب
ــة واملقاولني  ــاريع النفطي ــركة املش ــي اريد ش أنن
ــع ال يقل عن ٢٥٪  ــني يدخلون في العمل بواق احمللي
وهذه شروطي والشرط االساس هو ان تبنوا (٥٠٠٠) 
ــاض اطفال  ــة وري ــدارس وكلي ــكني وم ــع س مجم
ــنة وقلت لهم هذه  ومعهد نفطي للتدريب  كل س
شروطي واذا رفضتموها  فامامكم ساعتني فكروا 
ــن رجعوا لي  ــاعتني من الزم ــل بعد س ــا وبالفع به
ــني والبد من القول ان هذا املصفى من  وقالوا موافق
ــغيل (١٠٠٠٠) االف شخصا  في منطقة  شأنه تش
الفاو لوحدها والتي تعاني من اجلوع وينتج املصفى 
(٣٠٠) الف برميل يوميا واالهم من ذلك هو تشغيل 
ــم عليه في اي  ــن الناس وهذا ما انا مصم االالف م
ــروع والبد من التأكيد هنا ان العراق هو الدولة  مش
ــد اتفاقيات بينها  ــدة في العالم التي ال توج الوحي
مع دول اجلوار لتقاسم النفط في احلقول املشتركة 
ــول كما تريد وان  ــوار تتصرف بهذه احلق وان دول اجل
ــا تعمل على تطويرها ونحن ال  االرض التي بجانبه

نقوم بذلك بسبب ظروفنا ومصائبنا.

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

عمـّرنا كل اِّـصاَّـ َّـ (الصينية- حديثة –كسك- القيارة- كركوك) باستثناء بيجي الذي سنقوم بتشغيل مرحلته األوُّـ نهاية شهر آب اِّـقبل

كميات الغاز العراقي اِّـحروق تبلغ كلفتها سنوياً (٧,٥-٨,٥) مليار دوالر
مشكلتنا تكمن َّـ عدم اختيار اإلدارات الكفوءة وعدم وجود اتفاقيات مع دول الجوار بصدد الحقول اِّـشرتكة

 هذه هي القصة الكاملة ِّـصفى الفاو من االلف اُّـ الياء والذي يوفر لوحده (١٠٠٠٠) االف وظيفة 
وزير النفط يتحدث للزميل عبد الزهرة البياتي

وزير النفط يتوسط الزميلني رئيس التحرير ورئيس التحرير التنفيذي
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10-11 حوار حوار 

•نفط كركوك
ــيد وزير النفط  ــوص نفط كركوك قال الس وبخص
ــو (٤٢٠) الف  ــج حاليا ه ــي ان ما ينت ــار اللعيب جب
برميل نفط يوميا من حقول هذه احملافظة وعندما 
جرت املفاوضات ما بني بغداد واقليم كردستان كان 
لديهم انبوب نفطي يصل الى منطقة فيشخابور 
اما بالنسبة لنا فأن اثنني من االنابيب النفطية قد 
ــى التدمير من قبل عناصر تنظيم  تعرضتا متاما ال
ــتخدامهما  داعش االرهابي االمر الذي حال دون اس
ــع االقليم تعثرت  ــذي حصل ان مباحثاتنا م وان ال
ــن هناك بعض  ــببهم لك ــيء ليس بس بعض الش
ـــ (٤٢٠) الف برميل  ــدث ان هذه ال ــور، والذي ح االم
بقيت على حالها ونحن نسعى خالل هذه السنة 
ــاء اهللا الى مد انبوب وان املباحثات قائمة مع  ان ش
ــن اطار احلكومة  ــى هذه اللحظة ضم االقليم حت
ــي (٥٠) الف  ــب حوال ــد متكنا من جل ــة وق االحتادي
ــدورة و (٣٠) الف برميل  ــل نفط الى مصفى ال برمي
ــي بغداد وهذا جزء اول  ــط الى محطة القدس ف نف
ــا كل املصافي ما  رن ــو اننا عمّ ــا اجلزء الثاني فه ام
عدا بيجي وهي الصينية وحديثة وكسك والقيارة 
ــل وقد رفعنا  ــث كانت مدمرة بالكام وكركوك حي
طاقاتها الى (٦٠-٧٠) الف برميل يوميا وقد شغلنا 
ــرة في املنتوجات  ــذه املصافي من اجل حتقيق وف ه
ــي اننا اتفقنا مع عدد من  النفطية واضاف اللعيب

املستثمرين .

•قريبا تشغيل اِّـرحلة االوُّـ ِّـصفى بيجي
ــافٍ نفطية من االقليم وهناك  الذين ميتلكون مص
ــوم وعليه فأننا  ــل في الي ــي (١٥٠) الف برمي حوال
ــتفدنا من نفط كركوك وان شاء اهللا في نهاية  اس
ــغيل املرحلة  ــوم بتش ــوف نق ــهر آب املقبل س ش
ــره الدواعش  ــذي دم ــى بيجي ال ــن مصف ــى م االول
ــاره وباجلهد  ــل االن على اعم ــل حيث نعم بالكام
ــركة اجنبية  ــث ال توجد اية ش ــي ١٠٠٪ حي الوطن
ــل باجلهد  ــا يتم العم ــي اجنبي وامن ــى برغ وال حت
ــل حتديا كبيرا  ــي العراقي وهذا بصراحة ميث الوطن
ــتفدنا  ــرر ان نفط كركوك قد اس ــام العالم واك ام
ــي جلبناها الى مصفى الدورة  منه وان الكمية الت
ــر من اجلنوب حيث  ــا من خالل التصدي مت تعويضه
زادت معدالته كثيرا وقال اللعيبي اما بالنسبة الى 
ــاه والذي  ــران فهي لديها مصفى خرمنش اجلارة اي
ــد حوالي ٧٠ كيلو مترا عن حدودنا الدولية وان  يبع
ــكلة االيرانيني هي انهم عند حتويلهم النفط  مش
ــى هذا املصفى يكلفهم  من حقولهم اجلنوبية ال
كثيرا نظرا لطبيعة االرض الوعرة وان االتفاق بيننا 
ــبه نفطنا او مماثل  وبينهم هو ان لديهم نفطا يش
ــوم بتزويدهم  ــات ونحن نق ــث املواصف ــه من حي ل

بحدود ٣٠ الف برميل نفط يوميا لهذا املصفى كي 
ــة ان الكمية لم  ــاك تبادل ولكن صراح يصبح هن
تصل الى هذا السقف وهي بحدود (١٨) الف برميل 

يوميا في الوقت احلاضر 

•حسابات شركات النفط العاِّـية
ــد اجلبوري  ــابق احم ــوص دعوة النائب الس وبخص
لعرض حسابات شركات النفط االجنبية العاملة 

في العراق على انظار ديوان الرقابة املالية العراقي 
قال اللعيبي انه بالنسبة لشركات النفط االجنبية 
ــابات  ــأن كل صرفية دوالر واحد تخضع الى حس ف
ــود العقد املبرم  ــب بن دقيقة من وزارة النفط حس
معها وان هذه احلسابات تخضع للتدقيق من قبل 
ــط وان كل هذا  ــي وزارة النف ــرة االقتصادية ف الدائ
ــة وان الرقابة املالية  ــور) يذهب الى وزارة املالي (املك
ــة النقد كلها امام الرقابة  هي ضمن الوزارة وحرك
ــدوالر واحد  ــب ب ــدوره ان يتالع ــد مبق ــة وال اح املالي
ــركات هذه غير قادرة على ان تأخذ  وعليه فأن الش
شيئا ونحن ال نعرف عنه ولكن البد من االشارة الى 
ــبة نحن في وزارة  ــف كانت عالية وباملناس ان الكل

النفط عندنا فريقني معنيني بالكلف وان واجبهما 
ــر ومقاييس وعليه  ــق وهما يعتمدان معايي التدقي
اقول ان هناك تدقيق كامل وانا شخصيا مقتنع به 

ولكن في البداية كما قلت كانت الكلف عالية . 

•مصلحة العراق اوال
ــرى مطلوب  ــاك ابوابا اخ ــر النفط ان هن ــال وزي وق
التركيز عليها الن من شأنها تطوير قطاع النفط 
بدال من الذهاب الى مفصل واحد ونبقى نلح عليه 
ــاز الذي  ــى مفصل الغ ــوب الذهاب ال ــال مطل فمث
يحترق حيث تصل الكميات احملروقة سنويا منه ما 
ــار دوالر وكأننا نلقي بحمولة  قيمته (٧,٥-٨,٥) ملي

ــتورد ما  ــار او اننا بدل ان نس ــدوالرات في الن ــن ال م
ــتقات النفطية  ــار دوالر من املش ــه (٢-٣) ملي قيمت
كان حريا بنا بدال من ذلك ان نقوم بإنشاء مصاف.. 

ــح عليه  ــب اخر وتل ــب الى جان ــن ان تذه ــدال م وب
ــور صناعاتك  ــيء عليك ان تط ــو ال ينفعك بش وه
ــة دول اجلوار التي  ــة حالنا حال بقي البتروكيمياوي
ــأنها ان جتلب  ــات التي من ش ــا هذه الصناع لديه
ــول ان خطوة  ــر.. واكرر الق ــرادات مالية اكث ــك اي ل
ــرة الى االمام جتلب لك املليارات من الدوالرات  صغي
ــارة  ــبب لك خس وان خطوة صغيرة الى الوراء تس
ــوب ان تخطو خطوة  ــدوالرات وان املطل مبليارات ال

الى االمام وال تظل قابعا في دائرة مغلقة 

•اين اِّـشكلة؟ .. هنا العلة 
وبصدد اين تكمن املشكلة في هذا اجملال بالضبط 
قال وزير النفط ان اخلطأ يكمن صراحة في اختيار 

االدارات وانا صريح في حياتي واقولها ان املشكلة 
في االدارات 

•رئاسة منظمة اوبك
ــام املاضي والذي قبله  ــؤال انه في الع وردا على س
ــني العام ملنظمة  ــث كثير بأن االم كان هناك حدي
ــيكون عراقيا وقد رشح لهذا املنصب في  اوبك س
ــن كان اجلو  ــر الغضبان ولك ــور ثام ــا الدكت حينه
السياسي بيننا وبني السعودية ليس على ما يرام 
ــروع السيما االن هناك  فأين وصل احلال بهذا املش
ــعودية فاجاب وزير  ــروف ايجابية افضل مع الس ظ
ــدول املنضوية في منظمة  ــال: ان كل ال النفط قائ

ــب رئيس املنظمة  ــح اعضاءً منها ملنص اوبك ترش
ــار ولكن هناك  ــاك تصويت على االختي ويكون هن
ــا يدخل  ــات واحيان ــية او افضلي ــالت سياس تدخ

ــلوك عام  ــوبيات وعلى العموم كس في االمر احملس
ــي يطرح في  ــأن اي منصب وظيف ــام ف ــع ع وكوض
ــح عليه الدول والعراق شأنه شأن الدول  اوبك ترش
ــح من  ــة في املنظمة وان من حقه ان يرش املنضوي

يراه مناسبا لتولي منصب فيها .

•الجهد الوطني
وأكد وزير النفط أنه بدأ في اجلهد الوطني وانطالقا 
ــن نفط اجلنوب وحتديدا في فترة احلصار املفروض  م
ــكلة مع ما  ــى العراق يومذاك  كانت لدينا مش عل
ــج النفط مقابل الغذاء والدواء وكان  يتعلق ببرنام
ــراق ان ينتج كميات كبيرة من النفط كي  على الع
ــل وانت امام  ــذاء فما هو احل ــل على دواء وغ يحص

ــي  ــار جائر؟ فكان التوجه الى اجلهد الهندس حص
ــا بجهد  ــة عملن ــات وباحلقيق ــذه الطاق ــد ه ليزي
ــوال كافية وال حتى  ــن لدينا ام ــر حيث لم تك كبي
ــوال نفطية  ــع ذلك طورنا حق ــي واحد ولكن م برغ
ــة الكبير وحقل  ــي اجلنوب مثل حقل غرب القرن ف
ــت حقول تنتج  ــون وطورنا كذلك اكثر من س مجن
ــوم وان هذا  ــل في الي ــداره (٥٠٠) الف برمي ــا مق مب
ــخصيا ومنيته يوميا  اجلهد الوطني الذي طورتُه ش
ــا النعاش  ــوم جئت ايض ــر وانا الي ــه اثر كبي كان ل
اجلهد الوطني. اما بالنسبة لعمليات التعريق في 
ــاالت اولها انك  ــاع النفطي فهناك عدة مج القط
ــودة ولكن يجب ان  ــد ادارات عراقية وهذه موج تري

ــوءة وعليك ايضا ان تأخذ  تكون ادارات عراقية كف
ــكل طارئ  ــب ل ــتباقية وتتحس احتياطاتك االس
ــركات  ــن كبريات ش ــل) وهي م ــركة (ش فمثال ش
ــى حقل  ــد حصلت عل ــت ق ــة كان ــط العاملي النف
ــنة ٢٠١٠ وحلد  ــون النفطي وبقيت فيه من س مجن
ــركة قررت ان تخرج  ــام املاضي ولكن هذه الش الع
ــن ذلك  ــا ثنيهم ع ــد حاولن ــل مجنون وق ــن حق م
ــى املغادرة ليس  ــائل لكنهم اصروا عل ــكل الوس ب
ــي ولكنها كما  ــب العراق ــق باجلان ــكلة تتعل ملش
قالت الشركة تريد ترتيب بيتها وللتذكير ان املدير 
ــاء الى بغداد  ــركة ج ــذي الرفيع لهذه الش التنفي
وقال ان شركته قررت ان تنسحب من العراق وقلت 
ــحاب شركتكم ولكنكم  له انني ال ارغب في انس
ــحبوا واهللا معكم. واضاف  قررمت االنسحاب فانس
ــي من هذه احلادثة فأن  ــي انه في اليوم التال اللعيب
ــوا ان وزير النفط  ــة في العالم قال ــرة النفطي الدائ
العراقي سوف يندم على اليوم او الساعة التي قرر 
ــذا كبير وخطير وغير ممكن  فيها ذلك الن قرارا كه
ــاءلت ما املانع ان يخرج  ان يصدر مني ولكنني تس

مني هذا القرار؟ 

•قرار البد منه
ولكنني قررت ان اشرف على حقل مجنون النفطي 
ــت على تنظيم  ــد الوطني وعمل ــوره باجله وان نط
ــي حقل  ــن نعمل ف ــه واالن نح ــة ل ــة عامل هيكل
ــكل افضل مما كانت تعمل فيه شركة  مجنون بش
ــبة الى اجلانب العراقي او اجلهد  ــل .. هذا بالنس ش
ــل تعمل في مجال  ــبة كانت ش الوطني وباملناس
ــل مجنون وهو  ــي وتطوير حق ــتخراج النفط االس

اكبر احلقول في العراق وكان مقررا ان يصل االنتاج 
ــل يوميا ولكنها لم تصل الى  فيه الى مليون برمي
ــى (٤٠٠) الف  ــقف االنتاجي بل وصلت ال هذا الس
ــن عازمون على تطوير هذا  برميل يوميا فقط ونح
ــرة زمنية اقل من  ــل من ٥٠٪ وبفت احلقل بكلف اق
ــة وبصراحة فأن هذه  ــود عراقية خالص ٥٠٪ وبجه
املهمة تعكس االقتدار العراقي في تعمير واصالح 

املصافي وتطوير احلقول النفطية 

•حقول جوالت الرتاخيص
ــا يتعلق بحقول جوالت التراخيص فيقول  اما فيم
ــمى (جوينت  ــتركة تس اللعيبي ان لدينا ادارة مش

ــم ولكن الوزير  ــتركة بيننا وبينه ــي) اي مش كومت
ــاس كذلك املدير العام في املنطقة  يبقى هو االس
ــب القرار أو  ــة وان الوزير هو صاح ــركة املعني والش
وكيله، وعليه فإن االدارات العراقية موجودة هناك 
ــودة ولكن واحلمد  ــد الكلف لم تكن موج وان حتدي
ــا لها جانبا اخر وبذلك فأن العراق موجود  هللا وجدن
ــبة  ــة هي موجودة ايضا فبالنس واالدارات العراقي
للتصفية النفطية فان  فيها ادارات عراقية ١٠٠٪  
اما بالنسبة لصناعة الغاز فلدينا عقد مع شركة 
ــاز املنتج في  ــتثمار حوالي ٧٠٪ من الغ ــل الس ش
حقول البصرة ولكن لم يصل حتى االن سوى ٥٠٪ 
من االستثمار وهذه اهم االسس في ادارة املشروع 
ولكن عندنا معهم ادارات مشتركة وعلى العموم 
ــة نهائية فأن االدارات العراقية موجودة  وكمحصل
ــتان  ــر ان اقليم كردس ــد الوزي ــم واك ــا قائ وتأثيره

ــض احلقول او كل احلقول  يصدر النفط االن من بع
النفطية التي تقع حتت مظلة االقليم ونحن نقول 
ان (سومو) هي املسؤولة عن التصدير ولكن االكراد 
ــراك من جانبهم  ــر وكذلك االت ــم وجهة نظ عنده
ــار احلكومة  ــا وضمن اط ــة نظر ايض ــم وجه لديه
ــميا هي  ــومو رس ــة لدينا مباحثات وان س االحتادي
ــني اجلانب  ــت املفاوضات ب ــن مازال ــؤولة ولك املس

التركي واالقليم واحلكومة االحتادية مستمرة .

•العمالة االجنبية
ــركات النفط  ــوص العمالة االجنبية في ش وبخص
ــراق قال وزير النفط جبار  االجنبية العاملة في الع
ــتيزاره اعطى  ــبوع االول الس ــي انه في االس اللعيب
ــة االجنبية في  ــب او يلزم تقليص العمال امرا يوج
ــركات الى اكثر من ٥٠٪ واكد اللعيبي انه  هذه الش
ــبة  ــكل متواصل وبالنس ــع هذا االمر بش ظل يتاب
ــدل العمالة  ــأن مع ــي البصرة ف ــي ف ــع احلال للوض
العراقية فيها هو االن بنسبة( ٨٤٪ ) و (١٦٪) عمالة 
ــبة الـ  ــة ونحن نقوم بالضغط لتقليص نس اجنبي
ــركات فعندنا في  ــبة لبقية الش ــا بالنس (١٦٪) ام

ــركة بتروناس واملوجودة في غرب الغراف وصلت  ش
ــع ٦٤٪ وقلت  ــة فيها بواق ــبة العمالة العراقي نس
ــنة  ــول واصدرت لهم امرا ان س ــم هذا غير مقب له
ــبة العمالة العراقية في  ــب ان ترتفع نس ٢٠٢٠ يج
ــركات ما بني (٨٠-٨٥٪) وفي حقل بدرة فان  هذه الش
ــت فيه بواقع (٧٠٪) وعندما  العمالة العراقية وصل
زرتهم والكالم للسيد الوزير قلت لهم انني ال اريد ان 
تبقى ٣٠٪ عمالة اجنبية فكشفوا لي بأن عندهم 
ــا تدريبيا يتم مبوجبه تدريب العراقيني على  برنامج
ــدات املتقدمة جدا ولكن ال يوجد في  االجهزة واملع
الوقت احلاضر كادر عراقي يستطيع التعامل معها 
ــف لتالفي  ــنة ونص ــنة الى س فمنحتهم فترة س
ذلك ونحن في الوقت الذي نعمل فيه على تقليص 
ــتطيع  العمالة االجنبية الى احلد االدنى ألنك ال تس
ــاك بعض  ــر الن هن ــة الصف ــى درج ــا ال ان تقلصه

ــراء وبعض  ــض املفاصل وبعض اخلب ــف وبع الوظائ
ــرات الخ .. البد ان  ــني وحتى في موضوع اخلب اخملتص
ــل مقابل ١٠٠  ــال العراقي ال يعم ــاج هؤالء فمث حتت
ــن مع ذلك فأن  ــهريا ولك ــى ٢٠٠ دوالر ش دوالر او حت

هذه احلالة عازمون على معاجلتها نهائيا .

• الدرجات الوظيفية للبصرة ..
ما لها وما عليها 

ــة التي خصصها  ــرة االف وظيف ــا بخصوص العش ام

ــى محافظة  ــدر العبادي ال ــوزراء حي ــيد رئيس ال الس
البصرة مؤخرا على خلفية التظاهرات التي شهدتها 
قال وزير النفط بالنسبة لهذه الوظائف وكما تعرفون 
ما حصل من غليان في البصرة بأن الناس تريد وظائف 
ــة وال يوجد هناك  ــي اخلدمات املقدم ــاك قلة ف وان هن
ــة واملدينة  ــش ففي غرب القرن ــى مصادر رزق للعي حت
ــأ الفادح الذي  ــرة اقول ان اخلط ــمال البص ومناطق ش
ارتكبته احلكومات السابقة هي ان هذه املناطق كانت 
منذ مئات بل االف السنني كأهوار وماء وان الناس فيها 
يعيشون على الزراعة وصيد االسماك والطيور وتربية 
اجلاموس وتقولبوا على بيئة محددة وهم مطمئنون بأن 

عندهم رزقا وان حياتهم مستدامة ولكن تعرضت هذه 
ــى التجفيف دون وجود اية مبررات فنية حلد  املناطق ال
االن سواء من ناحية حفر االبار او من ناحية استخراج 
ــرار جاهل وجائر ومتخلف  ــط ومع ذلك مت اتخاذ ق النف
آنذاك وانفقت مليارات الدوالرات كان نتيجتها جتفيف 
ثروة مائية كبيرة وحياة طبيعية يعيش فيها االالف من 
ــي زار هذه املنطقة  ــاس واذكر ان وزير الطاقة الروس الن
يومذاك وكنت ارافقه فقال لي ماذا تفعلون وهل يعقل 

ــن تدمير لهذه الثروة املائية العظيمة  ما تقومون به م
ــتخراج النفط واقول ان هذه االعمال وغيرها  ألجل اس
ــي املنطقة حيث  ــول تخلف ف ــة الى حص ادت صراح
ــت صاحلة لزراعة  ــا صحراوية بعد ان كان ــت ارض امس
ــبب هذا العامل  الطماطم وغيرها من اخلضروات وبس
ــباب كانعدام اخلدمات والكهرباء واملاء  وغيره من االس
ــة والوضع الصحي  ــرب واملدارس البائس الصالح للش
ــعبي واضاف اللعيبي  ــردي جدا حصل التذمر الش املت
انه عندما اطلقنا العشرة االف وظيفة ألهالي البصرة 
ــداع او امتصاص غضبهم  ــي اخل ــم يكن االمر بدواع ل
وامنا هي معاجلة من عدة مراحل تبدأ املرحلة االولى من 

عشرة االف فرصة عمل تتوزع على كل الوزارات وليس 
ــام مببادرات هنا  ــط وحدها ومن املمكن القي وزارة النف
ــر اننا قبل ثالثة  ــتحداث فرص عمل واذك او هناك الس
ــتطلعنا عدد الشهداء غرب القرنة واملدينة  اشهر اس
ــهيد اي  ــا ان عددهم يربو على (١٥٠٠-٢٠٠٠) ش فوجدن
ــة من الكدر وضيق  ــاك االف العوائل تعيش حال ان هن
ــو احلل؟ ورأينا ان افضل احللول هي  العيش فقلنا ما ه
ان نذهب الى الشركات العاملة في البصرة ومقاوليها 

ــض اخلدمات  ــم لتوفير بع ــا عليه ــني وضغطن الثانوي
ــرص العمل  ــه وايجاد ف ــو ومحطات حتليت ــاء احلل كامل
ــي (٣٥٠) فرصة عمل لعوائل  واحلقيقة اننا وفرنا حوال
الشهداء تلك وباشروا فعال حيث اتابع االمر شخصيا 
او من خالل مدير مكتبي وفي كرّة ثانية على الشركات 
حصلنا على (٢٤٠) فرصة عمل في تلك املناطق وبودي 
ــوف يجد او يخلق  ــول ان من يبادر بهذا االجتاه س ان اق
ــكلة البصرة هي  فرص العمل واكد وزير النفط ان مش
ــا متوقفان اضافة  ــي الصناعة والزراعة فيه ان قطاع
الى ان االستثمار متوقف هو االخر ولكن هناك نشاطا 
ــغاال هو النفط وحتى هذا النفط فإن بعض  واحدا ش

ــديد حولت مسار التظاهرات  اجلهات مع االسف الش
اليه.. (طيب ميخالف) هذا هو املصدر الوحيد لرزقكم 
ــا؟ يعني أن كل  ــوه ماذا يحصل بعده فاذا ما قطعتم
ــن ال تقطعوا  ــاعدكم ولك ــوت.. فدعونا نس ــراق مي الع
ــم ولألمانة أقولها ليس ألنني ابن البصرة  مصدر رزقك
لمت  ــة البصرة ظُ ــا، أن محافظ ــت معاناة أهله وعش
ــي محافظة قصرت فيها كل  ــس فيها خدمات وه ولي
ــل بها احلال الى ان  ــتثناء حتى وص اجلهات من دون اس

ماء البحر زحف على املدينة وقتل مزارعها وكما يعرف 
اجلميع ان منطقة ابو اخلصيب هي من افضل املناطق 
ــوم مجرد ارض  ــا باتت الي ــي العالم ولكنه اخلصبة ف
ــكانها الذي عاشوا منذ  صحراوية االمر الذي اضر بس
ــنني على الزراعة وهي مصدر رزقهم االساس  آالف الس
ــن على حني غرة ان املواطن فيها لم يعد يجد ماء  ولك
ــاذا يفعل؟  ــد فُقد فم ــيء ق ــل وجهه وان كل ش لغس
ــكالت كانت  وان ما مت اتخاذه من اجراءات ملعاجلة املش
ــة وترقيعية وبعيدة كل البعد عن  بصراحة غير علمي

احللول اجلذرية والصحيحة. 

• وفرنا الوقود لكل محطات توليد الكهرباء 
ــه مت جتهيز وزارة  ــر النفط جبار اللعيبي ان وقال وزي
ــود وبزيادة  ــل احتياجاتها من الوق ــاء بكام الكهرب
ــة ولكن هناك خطأ من وزارة الكهرباء وان  ملحوظ
ــة ضد وزارة النفط كي تغطي  هناك حملة اعالمي
الكهرباء على اخطائها او عوراتها فتلقي بالالئمة 
ــم اذهبوا الى  ــى وزارة النفط وبودي ان اقول لك عل
ــة محطة كهرباء تعمل بوقود الكاز اويل واذا لم  اي
ــه الكهرباء فأنا  ــدوا في خزاناتها اكثر مما تصرف جت

مسؤول ومستعد لتقدمي استقالتي .

•     ِّـاذا االعرتاض على مصفى الفاو؟
ــية  ــذي أبدته جهات سياس ــراض ال ــأن االعت وبش
عراقية على انشاء مصفى الفاو وبشكل مستغرب 
قال اللعيبي ان الشيء الوحيد الذي مازال يحيرني 
ــا ان اية  ــيرا منطقي ــه مؤخرا تفس ــن وجدت ل ولك
ــك  ب على رأس ــراق تُصَ ــي الع ــوة تخطوها ف خط
ــب من كل  ــزل عليك غض ــن اجلحيم وين ــا م حمم
ــأل  ــك وتس ــكان وعندما جتلس بينك وبني نفس م
ــتاذ عاصم  ــتعني باألس ــرات بصراحة اس ــاذا؟ وم مل
جهاد الناطق االعالمي باسم الوزارة واقول له تعال 
ــة او العالنية؟  ــكلة الفالني قل لي اين تكمن املش
ــأنها ان تدر  بينما نحن ننهمك بإجناز اعمال من ش

املليارات على البلد.. وانا اعتقد ان هناك اجندات ال 
ــدم واال هل من املعقول ان  ــد لهذا العراق ان يتق تري
بلدا مثل العراق هو ثاني دولة في االوبك حتصل فيه 

مثل هذه االمور؟!
ــراق وعاد  ــتقرار الع ــي انه في حال اس ــد اللعيب واك
ــا متأكد  ــاف مثلما كان فان ــاط االستكش فيه نش
ــؤول عن كالمي ان العراق من ناحية  كمهندس ومس
ــم  ــعودية ان ل ــوازي الس ــوف ي ــي س ــزون النفط اخمل
يتقدمها وهل نحن كبلد في هذا احلجم ليس لدينا 
ــتالمي  ــاف حيث كانت طاقة التصفية منذ اس مص
ــف برميل يوميا  ــر للنفط (٥٢٠) ال ــؤوليتي كوزي ملس
االن واحلمد هللا والشكر وصلت الى (٦٧٠) الف برميل 
ــة التصفية  ــاك طاق ــي الكويت هن ــن ف ــا ولك يومي
النفطية فيها (٢,٩٠٠,٠٠٠) مليونني وتسعمائة الف 
ــة بواقع (٢) مليون  ــل يوميا وهذه الكمية موزع برمي
ــذا احلال  ــف خارجها وهك ــت و(٩٠٠) ال ــل الكوي داخ

ــبة لباقي دول اخلليج وايران اذ لديهم طاقات  بالنس
ــف  ــن العراق مع االس ــط ولك ــاج النف ــة إلنت تصفي
ــتقات نفطية ..ولكن  ــتورد مش الدولة النفطية يس
ــتثمار اي بعيدا  ــؤال ملاذا ال نبني مصافي باالس الس
ــوم بها الدولة عادة  ــن الدولة الن املصافي التي تق ع
ــاد االداري واملالي وان واجب الدولة  ما يرافقها الفس
يجب ان ينصب لبناء املستشفيات واملدارس وجلب 
ــتثمار واحلمد هللا  ــتثمار وقد فتحنا الباب لالس االس
وان مصفى الفاو االستثماري هو للتصدير فقط وهو 
ــه للبتروكيمياويات وهذه ألول  مصفى في الوقت ذات
مرة يدخل فيها العراق البتروكيمياويات ولكن مضت 
سنة كاملة ونحن نحدد وقد جاءني مرة احدهم قال 
ــكاالت وعليها لغط  ــركة فيها اش ــي ان هذه الش ل
ــاءبة على  ــن عندما حققنا باألمر قالوا لنا ال ش ولك
ــكلت جلنة  ــرة ثانية وش ــركة فأجلتها م ــذه الش ه
ــاءت االجابة بأن  ــدوا اكثر فج ــة وقلت لهم تأك ثاني
موقف الشركة سليم  وقلت لهم ثالثة تاكدوا اكثر 
ــليمة فقلت لهم   ــركة س ــاءت االجابة بان الش فج
ــتغل  ــليم فدعوها تش ــركة س ــب اذا وضع الش طي
ــركة تستطيع  ولكن اريدها امامي قالوا هل ان الش
ــت انتم ال  ــوع الينا فقل ــا دون الرج ــع حصته ان تبي
تتناقشوا معهم بل آتوا بها الينا وبالفعل قبل عدة 

ايام حصل ذلك وكان النقاش معهم كاآلتي:
قلت لهم انكم لن تستطيعوا ان تبيعوا حصتكم 
ــم  ــا فعندك ــا ثاني ــذا اوال ام ــن ه ــا نح اال مبوافقتن
ــغيل  ــا من التش ــني دوالر تعيده ــة (١٠) مالي ضمان
ــن العراقيني  ــركة ٨٥٪ م ــل في الش ــا ان يعم وثالث
ــف؟.. قلت لهم  ــتغال ٨٤٪ قالوا: كي ــل باش وال اقب
ــتطيع احلصول  ــوع اال عندما ال تس ــتيراد ممن ان اس
ــب للصني  ــل اي انك ال تذه ــن الداخ ــى املواد م عل
لتأتي لي بحديد التسليح ولكن اذهب اشتريه من 
ــراق وعندما ال حتصل  ــر مكان في الع البصرة او غي
ــه وانه ليس  ــم احصل علي ــال وقل لنا ل ــه تع علي
ــص وطابوق من الصني  ــك ان تأتي لي برمل وج علي
ــي واالهم من كل ذلك  ــل هناك انتاج عراقي محل ب
ــة واملقاولني  ــاريع النفطي ــركة املش ــي اريد ش أنن
ــع ال يقل عن ٢٥٪  ــني يدخلون في العمل بواق احمللي
وهذه شروطي والشرط االساس هو ان تبنوا (٥٠٠٠) 
ــاض اطفال  ــة وري ــدارس وكلي ــكني وم ــع س مجم
ــنة وقلت لهم هذه  ومعهد نفطي للتدريب  كل س
شروطي واذا رفضتموها  فامامكم ساعتني فكروا 
ــن رجعوا لي  ــاعتني من الزم ــل بعد س ــا وبالفع به
ــني والبد من القول ان هذا املصفى من  وقالوا موافق
ــغيل (١٠٠٠٠) االف شخصا  في منطقة  شأنه تش
الفاو لوحدها والتي تعاني من اجلوع وينتج املصفى 
(٣٠٠) الف برميل يوميا واالهم من ذلك هو تشغيل 
ــم عليه في اي  ــن الناس وهذا ما انا مصم االالف م
ــروع والبد من التأكيد هنا ان العراق هو الدولة  مش
ــد اتفاقيات بينها  ــدة في العالم التي ال توج الوحي
مع دول اجلوار لتقاسم النفط في احلقول املشتركة 
ــول كما تريد وان  ــوار تتصرف بهذه احلق وان دول اجل
ــا تعمل على تطويرها ونحن ال  االرض التي بجانبه

نقوم بذلك بسبب ظروفنا ومصائبنا.

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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ملنتخبات  التدريبي  املعسكر  امس،  يوم  بدأ، 
باملبارزة  الوطني  املركز  ومواهب  وأشبال  براعم 
لدعم  اللعبة  احتاد  منهاج  ضمن  أربيل  في 
الفنية  مبستوياتها  واالرتقاء  الواعدة  الفئات 
احتاد  رئيس  ذلك،  اعلن  الصيفية..  العطلة  في 
 ٤٠ ان  إلى  مشيراً  حسن،  زياد  املركزي،  املبارزة 
برعاية  التدريبي  املعسكر  في  انخرطوا  العباً 
واملركز  االحتاد  مدربي  واشراف  الكرة،  احتاد 
الوطني املعتمدين.وذكر: ان املعسكر التدريبي، 
الذي يستمر ١٠ ايام، يسهم في تنمية ثقافة 
منها  منوعة،  فعاليات  وسيشهد  السفر، 
ولقاءات  تدريبات  واجراء  ترفيهية  سفرات 
احتاده  ان  موضحاً:  أربيل.  اندية  مع  مشتركة 
في  الصيفية  العطلة  استغالل  إلى  يسعى 
العمرية  للفئات  االنشطة  من  العديد  تنفيذ 
املقبلة.واشار  اخلارجية  للمشاركات  استعداداً 
شباب  اندية  بطولة  نظم  املبارزة  احتاد  ان  إلى: 
عاماً،   ١٧ حتت  العربي  السيف  لفئة  العراق 
والعدالة  (االتصاالت  هي  نادياً   ١٣ مبشاركة 
الكهربائية  والصناعات  واحلسني  والوالء 
والعربي،  واجلنسية  والنجدة  والشرطة  وامليثاق 

مبينا:  واملقدادية).  الشط  وجديدة  والوجيهية 
ان املركز االول كان من نصيب فريق العدالة، تاله 
الصناعات الكهربائية ثم االتصاالت ثالثاً، وفي 
قاسم  محمد  الالعب  توج  الفردية  املنافسات 
من العدالة باملركز االول، فيما حل زكريا يحيى 

من فريق الصناعات الكهربائية باملركز الثاني.
يواصل  محبس  رحيم  مهدي  الالعب  ان  وأكد: 
الشباب  أوملبياد  في  للمشاركة  حتضيراته 
ويتطلع  األرجنتني،  في  سيقام  الذي  املقبل 

في  الشاب  لالعب  فعالة  مشاركة  إلى  االحتاد 
احملفل العاملي الذي سينطلق شهر تشرين االول 
قال  اخر،  سياق  وفي  آيرس  بوينس  في  املقبل 
حسن: ان منتخبات العراق للمتقدمني تواصل 
ويؤدي  بالصني،  العالم  بطولة  في  مشاركتها 
جيد،  بشكل  واملبارزة  العربي  السيف  منتخبا 
املتقدمة  االدوار  في  العربي  السيف  وسيلعب 
فرنسا  منتخبات  ضمت  مجموعة  ضمن 

وأستراليا ورومانيا، وقط

ــيب  جوس ــباني  اإلس ــدرب  امل ــر  أق  
ــيناريو املوسم  غوارديوال بأن تكرار س
املاضي، حني حطم فريقه مانشستر 
ــية  القياس ــام  األرق ــع  ــيتي جمي س
ــب  لق ــى  ال ــه  طريق ــي  ف ــة  املمكن
ــيكون  ــزي املمتاز، س ــدوري اإلنكلي ال

«مستحيال».
ــدوري املمتاز  ــى ال ــيتي عل وهيمن س
ــم الكثير من  ــي وحط ــم املاض املوس
ــه الى  ــي طريق ــية ف ــام القياس األرق
ــع  ــغ» م ــر لي ــي «برمييي ــه األول ف لقب
ــح أول فريق  ــباني، إذ أصب املدرب اإلس
ــر،  ــة أو أكث ـــ١٠٠ نقط ــال ب ــوج بط يت
ــني البطل  ــارق األكبر ب ــب الف وصاح
ــف (١٩ نقطة)، وصاحب أكبر  والوصي
ــداف (١٠٦) واالنتصارات  ــدد من األه ع
ــارات املتتالية (١٨) وفارق  (٣٢) واالنتص

األهداف (+٧٩).
ــا  رقم  ١١ ــوال  غواردي ــال  رج ــم  وحط
قياسيا باجململ، لكن املدرب اإلسباني 
ــدة حيث  ــات املتح ــن الوالي ــع م توق
ــال  ــي كأس األبط ــه ف ــارك فريق يش
الدولية التحضيرية، أن يكون املوسم 
ــهر املقبل  ــذي ينطلق الش ــد ال اجلدي
ــابقه.وقال بهذا  أصعب بكثير من س
ــد من األرقام  ــدد «لن نحطم املزي الص
ــزي  ــدوري اإلنكلي ال ــي  ــية ف القياس

ــتحيل... أو شبه  املمتاز، هذا أمر مس
ــية لقاء  ــا عش ــتحيل»، مضيف مس
ــي نيوجيرزي  ــرمي احمللي ليفربول ف الغ
«عليّ رؤية وجوه العبي في األسبوعني 
ــون ألننا هنا  ــني عندما يجتمع املقبل
من دون ١٥ منهم» بسبب التزاماتهم 
مع منتخبات بالدهم في كأس العالم 
ــي ١٥ متوز/يوليو بفوز  التي اختتمت ف

فرنسا على كرواتيا ٤-٢.
ــة العبيه  ــس حماس ــوال يلتم غواردي
ــي  األهم».وف ــو  ــمهذا ه املوس ــل  قب
ــتمرارية  االس ــى  ــة عل احملافظ ــار  اط
ــد عقد  ــيتي متدي ــي الفريق، قرر س ف
ــو املاضي حتى  ــوال في آيار/ماي غواردي
ــي أطول فترة التزام للمدرب  ٢٠٢١، وه
ــد منذ بداية  ــباني مع فريق واح اإلس
مشواره كمدرب لبرشلونة عام ٢٠٠٨.

ــي  ــة الت ــباني أن الراح ــح اإلس وأوض
يشعر بها في سيتي، وثقة النادي مبا 
ــى اتخاذ قرار متديد  يقوم به، دفعاه ال
العقد، مضيفا «املسؤولون في النادي 
يدركون..أن املسألة مرتبطة بالنتائج. 
ــوام إضافية  ــد يربطنا لثالثة أع العق
ــيحصل  ــتملي ما س لكن النتائج س
ــرة القدم  ــتقبل... مدربو ك ــي املس ف

دائما في موقع اخلطر».
ــني مخيبني  ــب اخر بعد عام من جان
ــو  رينات ــي  البرتغال ــعى  ــال، يس لآلم

سانشيز بطل أوروبا ٢٠١٦، إلى نفض 
ــيرته مجددا  ــار عنه واطالق مس الغب
مع بطل الدوري االملاني بايرن ميونيخ 
ــه االميركية التي تنطلق  خالل جولت
اخلميس مبواجهة يوفنتوس االيطالي.

وتألق سانشيز، اثر عذودته الى النادي 
ــارا مع  ــام قضاه مع ــاري بعد ع الباف
ــرض خالله  ــي االنكليزي تع سوانس
ــجيله  ــات، بتس ــن االصاب ــد م للعدي
ــاراة الودية امام  ــالل املب ركلة حرة خ
ــي (٣-١)  ــان جرمان الفرنس باريس س
ــبوع  ــا االس والتي اقيمت في النمس
املاضي، ويأمل الالعب البرتغالي خالل 
ــم  ــة االميركية حتضيرا للموس اجلول
ــتعيد مركزه كأساسي  القادم أن يس
ــراف املدرب  ــكيلة بايرن باش ــي تش ف
ــد الكرواتي نيكو كوفاتش الذي  اجلدي
تسلم مهامه بدال من يوب هاينكس.

وفي هذا الصدد يقول سانشيز 
الذي لم يستدع الى منتخب 
بالده للمشاركة في مونديال 

ــيا ٢٠١٨ حيث انتهى  روس
ــد  ــال عن ــوار البرتغ مش
ثمن النهائي، «أشعر أنه 
ــي أن أكون على  بامكان
ــال والتوقعات  ــدر اآلم ق

ــة  اجلول ــام.  الع ــذا  ه
االميركية هي فرصة رائعة 

لي».وسيواجه  بالنسبة 
ــا  ــي فيالدلفي ــرن ف باي

ــوس  يوفنت ــق  فري
ــى  ــافر ال ــذي س ال
ــركا دون جنمه  أمي
ــد البرتغالي  اجلدي

ــذي  ال ــدو  رونال ــتيانو  كريس
ــى صفوفه قادما  انتقل حديثا ال

من ريال مدريد االسباني، قبل أن يلعب 
ــيتي اإلنكليزي  ــتر س ــد مانشس ض
ــد ضمن بطولة كأس  في ميامي االح

االبطال الدولية.

   

بكرة  للشباب  الوطني  منتخبنا  مدرب  كشف 
اليد، خالد عدنان عن تلقيه عدة عروض تدريبية 
في  منافساتها  اجلارية  آسيا  بطولة  خالل 
مانية وقال عدنان: لقد تلقيت  مدينة صاللة العُ
٣ عروض تدريبية خالل إتصال من وكيل أعمالي 
في تونس، رياض بو عبد اهللا، وهذه العروض من 
أندية تونسية وسعودية ومغربية. مبينا: أن بو 
عبد اهللا فاحتني خالل املعسكر التدريبي، الذي 
أقامه املنتخب في تونس حتضيرا لبطولة شباب 
مانية،  آسيا املقامة حاليا في مدينة صاللة العُ
بالتعاقد  ترغب  عربية  أندية  عدة  هناك  بأن 
تأكيدها  مت  و  باملوضوع،  فاحتني  وقد  معي، 
الضوء  أعطيه  لكي  البطولة  منافسات  خالل 
األول  لسببني،  التريث  لكنني فضلت  األخضر، 
املنتخب وتفكيري  إنني في مهمة رسمية مع 
البد  والثاني  البطولة،  منافسات  حول  ينصب 
جيدا،  وحتليلها  العروض  تلك  دراسة  من  لي 
النصر  مع  السابقة  تكرار جتربتي  أريد  ال  ألنني 
الطموح،  مستوى  دون  كانت  التي  االماراتي 
دراسة  لي  يقدم  عرض  أي  بدراسة  وأرغب 
كاملة بعد نهاية البطولة سواء اجلانب الفني 

املادية  القيمة  او  املنافسة هناك،  للفريق وقوة 
إحترافية في  للعقد ألن طموحي خوض جتربة 
املنافسة.  وقوة  بالتطور  اللعبة  فيه  متتاز  بلد 
وأكد عدنان: أن وكيل األعمال، رياض بو تونس، 
لديه أفضل تسويق على صعيد الوطن العربي 
كبيرة  جتربة  وصاحب  واملنتخبات،  األندية  مع 
الشرف  ولي  والالعبنب،  للمدربني  وناجحة 
العمل معه مشيرا الى انه عندما تتم مفاحتتك 
فهذا  كبيرة،  سمعة  له  أعمال  وكيل  قبل  من 
مهمته  واهتمامه..وعن  متابعته  على  دليل 
إبن  انني  عدنان:  أوضح خالد  الكرخ،  ناديه  مع 
النادي واالدارة دائما ما تعطي املدربني والالعبني 
مطلق احلرية في االختيار وجتديد العقد، وجلميع 
بخدماتي  متمسكة  وهي  الرياضية،  األلعاب 
مهمة  من  عودتي  بانتظار  نفسه،  الوقت  في 
املنتخب لتشكيل فريق النادي حتضيرا لبطولة 
عائلية  عالقة  بهم  وتربطني  احمللي،  الدوري 
النادي ١٩ موسما العبا، وحصدنا  ألنني مثلت 
األول  للفريق  مدربا  مواسم  و٨  األلقاب،  جميع 
احمللي  الدوري  لقب  على  معه  حصلت  الذي 
فضال  مرتني،  الكأس  وبطولة  واحدا،  موسما 
العربية  األندية  بطوالت  في  املشاركات  عن 

واآلسيوية.

ــرة  بك ــي  االوملب ــا  منتخبن ــوض  يخ
ــار الودي امام  ــدم, مباراة في االط الق
ــي املواجهة التي  ــره االيراني, ف نظي
ــيضيفها ملعب فرانسوا حريري  س
ــيتجدد مرة اخرة  في اربيل, اللقاء س
ــد املقبل في  ــب االح ــى ذات امللع عل
ــتعدادات املنتخبني النطالق  اطار اس
ــي  ف ــيوية  االس ــاب  االلع ــة  بطول

اندونيسيا.
الى ذلك قرر اجلهاز الفني للمنتخب 
ــاء املواجهة الودية امام  االوملبي, الغ
كوريا اجلنوبية السباب فنية وادارية، 
ــك باالتفاق مع  ــض ذل ــث مت تعوي حي
ــى اقامة  ــط عل ــل والنف ــي اربي ادارت
مباراتني في اطار حتضيرات املنتخب 
ــيوية.  ــالق بطولة االلعاب االس النط
وقال املدير الفني للمنتخب االوملبي 
ــك ان  ــال ش ــهد: ب ــي ش ــد الغن عب

ــي يتعامل  ــتمرة الت ــرات املس املتغي
ــي لالوملبي على  ــاز الفن ــا اجله معه
ــاب  لاللع ــرات  التحضي ــد  صعي
ــم  ــن اه ــدة م ــت واح ــيوية بات االس
ــى  ال ــب  املنتخ ــال  اليص ــات  املعوق

اجلاهزية املثلى لدخول املنافسات.
ــراراً يقضي بالغاء  واضاف: اتخذنا ق
ــة  ــة الودي ــا اجلنوبي ــة كوري مواجه
ــل اقامتها في  ــن املؤم ــي كان م الت
ــباب اهمها غياب عدد  ــيئول الس س

ــبب ارتباطهم  وافر من الالعبني بس
ــي  ــم ف انديته ــع  ــتحقاقات م باس
البطولة العربية، ناهيك عن تخوف 
ــية  ــن االثار النفس ــاز الفني م اجله
ــي حال التعرض الى  على الالعبني ف

ــات  ــون لها انعكس ــارة قد تك خس
ــة في  ــتوى املنافس هدامة على مس
ــه قائالً: مت  ــة. واختتم حديث البطول
ــاراة كوريا  ــى تعويض مب االتفاق عل
ــن امام اربيل  ــة باقامة لقاءي اجلنوبي

ــرين من الشهر  ــابع والعش في الس
ــى ان تتم اقامة  ــاري في اربيل عل اجل
ــوض من خالله  ــي بغداد نخ جتمع ف
ــق النفط خصوصا بعد  لقاء مع فري
ــاء جميع االمور االخرى التي  ان مت الغ
ــا املرتبطة  ــا ان صرحنا به ــبق لن س
ــن جانبه اكد  ــتعداد م ــة االس برحل
ــي  ــب االوملب ــي للمنتخ ــر الفن املدي
ــو كراجنر ان  ــي الكرواتي زالتك االيران
ــيكون لهما اثر  ــي اربيل س مواجهت
ــي كبير خالل رحلة حتضيراتنا  ايجاب
ــة الوملبياد  ــيا املؤهل ــات آس لتصفي
ــى القيمة الفنية  طوكيو عطفاً عل

لالعبي املنتخب املضيف.
وبني: نبحث عن اقامة مباريات اخرى 
ــي من اجل  ــة املنتخب العراق بقيم
ــج التدريبي  ــق مفردات البرنام تطبي
ــة  املقبل ــتحقاقات  لالس ــد  املع
واملشاركة في دورة االلعاب االسيوية 
ستكون محطة في اطار التحضير.
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ــوط فريقه، خالل  ــد لتعزيز خط ــعى ريال مدري يس
ــة بعد  ــة، خاص ــة اجلاري ــاالت الصيفي ــرة االنتق فت
ــدو، إلى صفوف  ــتيانو رونال رحيل البرتغالي كريس

يوفنتوس.
ــفت صحيفة «ذا صن» أن ريال مدريد يسعى  وكش
ــي هوجو لوريس، حارس مرمى  للتعاقد مع الفرنس
ــي، ليكون  ــب الفرنس ــزي واملنتخ ــام اإلجنلي توتنه
ــق، وأوضحت أن الفريق  ــارس رقم واحد في الفري احل

امللكي مستعد لتقدمي ٦٠ مليون جنيه إسترليني، 
ــوج ببطولة كأس  ــر بخدمات احلارس، الذي ت للظف
ــوك، وذكرت أن  ــب الدي ــة منتخ ــم ٢٠١٨ رفق العال
ــال مدريد،  ــام لصفوف ري ــتعد لالنضم لوريس مس
ــام، من املمكن أن  ــن دانييل ليفي، رئيس توتنه ولك

يوقف الصفقة.
ــوا، حارس مرمى  ــأن البلجيكي تيبو كورت ونوهت ب
ــي، مازال على رادار النادي امللكي، للتعاقد  تشيلس

معه خالل الفترة اجلارية.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

ــابات الدوري الكروي املمتاز شرعت إدارات  بعد اقفال حس
األندية في خوض معترك جديد عنوانه ومحتواه وأهدافه 
ــيء اخر، مع اختالف بالطبع في تفاصيل  املال قبل أي ش
ــاليب  ــذه اإلدارات التي تختلف في االليات واألس ــل ه عم
ــن االحترافية  ــر املهنية، والبعض م ــداف التي حتض واأله
النظيفة في سياق تعاطي بعض منها مع تفاصيل تلك 
احلرب، حرب العقود والتعاقدات.. والشك ان األزمة املالية 
ــد  ــف العام وش ــف بالرياضة وظروف التقش ــي تعص الت
األحزمة وترشيد النفقات, وإنعكاسات ذلك على تقليص 
ــات  ــا أندية املؤسس ــة للرياضة، ومنه ــوال اخملصص األم
ــار نسبي  ــهم في إنحس املرتبطة بوزارات الدولة، قد تس
ــود التي كانت قد  ــقوف العالية في مبالغ العق عام للس
ــم الثالثة األخيرة طفرة ملحوظة  ــجلت خالل املواس س
ــي التعاقدات،  ــول ف ــي ومعق ــا هو منطق ــاوزت كل م جت
وأسهمت في اشتعال بورصة الالعبني وتلظي الكثير من 
األندية التي تعيش العوز والفقر من نيران تلك العقود التي 

معظمها  ــس  أس
ــدا  جدي ــا  ركن
ــي  املال ــاد  للفس
ــاركة  مش ــر  عب
العديد من اإلدارات 
ــرة  السماس ــع  م
ــي  ف ــوكالء  وال
النسب  ــام  اقتس
املئوية والعموالت، 
ــق  املنط ــذا  وه
ــار  ــلبي والض الس
ــراف  االحت ــي  ف
ــا أخرى  ــح أبواب فت

ــتعانة  ــابقه عبر اإلس ــرا عن س ــف كثي ــاد ال يختل لفس
ــت مبالغ عقودهم  ــرب واألجانب الذين كان بالالعبني الع
ــى بكثير عن مبالغ العقود املدفوعة ملن يطلق عليهم  أدن
ــي معظم  ــني، وف ــني العراقي ــني الدولي ــوم والالعب بالنج
ــاد  ــت منها روائح فس ــذه، والتي فاح ــاالت التعاقد ه ح
صريح، فإن نتائجها الفنية كانت مخيبة لآلمال إجماال، 
ــتوياتهم  ــك ان الكثير من هؤالء الالعبني لم تكن مس ذل
ــع حجم األموال التي  ــبة م ودرجة جودة عطائهم متناس
ــددت فواتيرها من خزائن تلك األندية التي لو كانت قد  س
ــر وصيانة مالعبها  ــتثمرت مليارات العقود في تطوي إس
ــلة  ــآتها الرياضية بدال من تلك التعاقدات الفاش ومنش
إلستحقت اإلحترام والتقدير احلقيقي.. وامللفت بحضور 
ــلبياته  ــوائي، الذي تكاد س وجتدد ظاهرة االحتراف العش
ــناته، إن  ــي على بعض قليل من حس ــاره املؤذية تطغ واث
املؤسسات الرياضية املعنية، وفي مقدمتها احتاد الكرة، 
ــة وتنظيم  ــن حماية اللعب ــؤولة ع ــاره اجلهة املس بإعتب
ــها عن  ــؤونها مبا يعود بالنفع والفائدة، قد نأت بنفس ش
ــور املتعلقة  ــم في تنظيم األم ــل الصريح واحلاس التدخ
ــات، حتى  ــن لتلك اجله ــدات، وكان ميك ــود والتعاق بالعق
ــتعانة باخلبراء  قبيل إنتهاء الدوري، أن تتوصل، وعبر اإلس
وأهل الكفاءة، الى وضع لوائح مالية وإدارية تضع ضوابط 
ومعايير للعقود وتلك التعاقدات، وتراعى فيها إمكانيات 
ــدرة املادية من جهة، ووضع تصنيف  األندية من حيث الق
ــني وما يرتبط بها من  ــي ومالي مزدوج بكفاءات الالعب فن
ــة التوصل  ــة ثانية، بغي ــارة من جه ــة وخبرة ومه جنومي
ــا متكاملة، لكنها في  ــى الئحة احترافية، ال نقول إنه ال
ــتنزاف املالي الذي  األقل تضع كوابح ومحددات لهذا االس
ــأن  ــل الكثير من األندية، كما ان من ش ــرر له من قب ال مب
ــؤ الفرص والعدالة  ــة أن تخلق نوعا من تكاف تلك الالئح
بني األندية، كما تضمن في الوقت نفسه حقوق وواجبات 

األطراف املتعاقدة.

äÅe@ Ï„@Âfl@ aäï
وقفة 

أحمد صربي

 بغداد /  بغداد / 

ظاهرة اإلحرتاف 
العشوائي، الذي تكاد 
سلبياته واثاره اِّـؤذية 
تطغي على بعض 
قليل من حسناته، إن 
اِّـؤسسات الرياضية 
اِّـعنية، وَّـ مقدمتها 
اتحاد الكرة

@b���ÌâÏ◊@Ú����ËuaÏfl@Ô���Ã‹ÌÎ@Êaä����Ìg@k����«˝Ì@Ô�����jΩÎ˛a
@ÚÌÏÓç�€@bjÁbm@@Ú���ÓiÏ‰¶a

Êb„Ü«@Ü€bÅ@Ú€Îbü@Û‹«@ÚÓjÌâÜm@ûÎä«

 أحرز الفرنسي جوليان أالفيليب (فريق كويك ستيب) املركز االول 
في املرحلة السادسة عشرة (جبلية) من طواف فرنسا للدراجات 
البريطاني  السابق  املتصدر  سقوط  من  مستفيدا  الهوائية 
(سكاي)  توماس  جيراينت  البريطاني  احتفظ  فيما  ياتس،  آدم 
وبانيير-دو- كاركاسون  بني  أالفيليب،  وحقق  االصفر  بالقميص 
لوشون على مسافة ٢١٦ كم، ثاني انتصار له في النسخة احلالية 
بعدما سبق له الفوز في املرحلة العاشرة، وتقدم بفارق ٢٠ ثانية 
في  ايام  أربعة  من  األول  اليوم  في  الدراجني  من  صغيرة  مجموعة 
جبال البيرنيه.واجتاز توماس الذي احتفظ بالقميص االصفر خط 
صدارة  على  حافظ  لكنه  دقائق،   ٩ حوالي  بفارق  متأخرا  النهاية 
في  زميله  مالحقيه  أقرب  على  دقيقة   ١٫٣٩ بفارق  العام  الترتيب 
الفريق وبطل طواف فرنسا أربع مرات البريطاني كريس فروم، ولم 
يطرأ اي تغيير على املركز الثالث الذي احتفظ به الهولندي طوم 

حوالي  املرحلة  وتوقفت  املتصدر،  عن  دقيقة   ١٫٥٠ بفارق  دوموالن 
من  العديد  مبعاجلة  الطبي  للطاقم  السماح  أجل  من  ساعة  ربع 
الدراجني الذين تنشقوا الغاز املسيل للدموع استخدمته الشرطة 

من أجل تفريق مظاهرة ملربي املواشي.

bé„äœ@“aÏü@Âfl@Òäí«@ÚçÖbé€a@Ú‹yäΩa@›�i@kÓ‹Óœ¸c
 وكاالت / 

 وكاالت / 

 وكاالت / 

ÉÓ„ÏÓfl@ÊäÌbi@Ú‹Óÿím@ø@È„bÿfl@ÒÖb»nça@ÜÌäÌ@åÓí„bç@Î@>Óç@6éí„bΩ@bj»ï@b8Ïfl@…”ÏnÌ@¸ÏÌÖaâÏÀ@lâÜΩa

الوطني  املنتخب  مهاجم  اقترب 
األميركي  سيتي  أورالندو  ونادي 
فريقه  مغادرة  من  ميرام،  جسنت 
مع  انسجامه  عدم  بسبب  احلالي 
احلالي. املوسم  في  الفريق  العبي 
مع  مضطربة  عالقة  ميرام  ويعاني 
هددوه  الذين  أورالندو،  مشجعي 
ثالثة  ملدة  إجازة  منحه  ومت  باملوت 
وبحسب  شخصية  ألسباب  أيام 
املعلومات التي حصلت عليها  فإن 
فريق جسنت ميرام السابق كوملبوس 
بضمه  ويرغب  بالالعب  اتصل  كرو 

الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل 
اجلارية وباالضافة الى كرو، فإن نادي 
في  يتنافس  الذي  سينسيناتي 

الدرجة الثانية األميركية اقترب من 
ضم جسنت ميرام من اورالندو سيتي 
ويبدو أن صفقة انتقال الالعب باتت 
أورالندو  أن  خاصة  جداً،  وشيكة 
لعدم  الالعب  بيع  على  منفتح 

تأقلمه مع أورالندو هذا املوسم.
سينسيناتي  نادي  أن  يذكر 
كبيرة،  لصفقات  يجهز  األميركي، 
حيث سيلعب في الدوري األميركي 
األول الـMLS املوسم املقبل، و يحتل 
برصيد  الثانية  الدرجة  دوري  صدارة 

٤٤ نقطة.

Ô◊7fl˛a@ÚÓ„br€a@ÚuâÜ€a@âÎÖ@ø@�Öb„Î@’ibé€a@È‘Ìäœ@¥i@äˆby@‚a7fl

@›Óiâc@ø@ÊÎäÿé»Ì@Òãâb�jΩa@k�ÁaÏflÎ@fib�jëcÎ@·�«aäi

عن  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  كشف 
بجائزة  للفوز  العشرة  املرشحني  قائمة 
٢٠١٨.وضمت  لعام  بالعالم  العب  أفضل 
رونالدو  كريستيانو  من  كال  القائمة 
غريزمانوإيدين  وأنطوان  بروين  دي  وكيفني 
هازارد وهاري كاين وكيليان مبابي وليونيل 
صالح  ومحمد  مودريتش  ولوكا  ميسي 
ورافاييل فاران وجنح صالح بدخول القائمة 

ألفضل  القياسي  الرقم  حتطيمه  بعد 
 ٣٢ وتسجيله  البرمييرليغ  بتاريخ  هداف 
مصر  منتخب  رفقة  التواجد  عدا  هدفاً 
حني  في  هدفني  وتسجيل  العالم  بكأس 
حيث  كبرى  مفاجأة  نيمار  استبعاد  مثل 
لم يتواجد ضمن قائمة املرشحني. ويتقدم 
بعد  املرشحني  قائمة  رونالدو  كريستيانو 
األبطال  بدوري  للفوز  مدريد  ريال  قيادته 
جانب  إلى  البطولة  هداف  بلقب  وفوزه 

كما  العالم  بكأس  أهداف   ٤ تسجيل 
يتواجد جنم برشلونة ليونيل ميسي بعد 
احمللية.  بالثنائية  للفوز  البالوغران  قيادته 
من  العبني   ٣ تواجد  القائمة  وشهدت 
منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم وهم 
جنم  جانب  إلى  وغريزمان  وفاران  مبابي 
بالبطولة  العب  وأفضل  كرواتيا  منتخب 
بلجيكا،  منتخب  ي  وجنمَ مودريتش  لوكا 

صاحب املركز الثالث، دي بروين وهازارد.

@%b»€a@ø@k«¸@›öœc@Òåˆb†@ãÏ–‹€@¥zëäΩa@Ú‡ˆb‘i@ÚÌÎÜfl@Òdub–fl

لتدعيم  العبني  مع  تعاقده  الزوراء  نادي  اعلن 
ان  بعد  املقبل  املوسم  منافسات  خالل  فريقه 
تألقت  اتلي  االسماء  من  العبني  ضم  من  متكن 
اإلدارية  الهيئة  عضو  .وقال  املاضي  املوسم  في 
رشيد  الرحمن  عبد  للنادي  الرسمي  والناطق 
توقيع  على  الزوراء حصلت  ”إدارة  إن  تصريح  في 

واضاف  ياسني“،  زاخو ستار  نادي  ميدان  متوسط 
أيوب  الفريق  مدرب  من  بطلب  جاء  ”ياسني  أن 
الالعب  وانضباط  مبستوى  اعجب  الذي  اوديشو 
مع زاخو في املوسم املاضي“، واشار أنه باإلضافة 
إلى ياسني فإن مهاجم نادي النجف جبار كرمي وقع 

رسمياً ايضاً على كشوفات نادي الزوراء“ واكد ان 
”إدارة النادي كانت تراقب كرمي خالل الفترة املاضية 
كونه من األسماء املميزة في خط الهجوم“، مبيناً 
أن ”املهاجم سيرتدي الرقم ١١ مع النوارس“ جتدر 
غزالن  مع  أهداف   ٦ سجل  كرمي  أن  إلى  اإلشارة 

البادية في املوسم املاضي.

@ÒÜÌÜu@paÜ”b»ni@Ïmb◊7Ωa@|nn–Ì@ıaâÎå€a



سكوت  كيتي  الصحفية  استهلت 
إن  «سي  موقع  في  املنشور  تقريرها 
ا في  نادرًا جدً املياه تعتبر موردًا  بأن  إن» 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
املناطق  أكثر  ضمن  من  تصنف  والتي 
ا على وجه األرض، لدرجة أن املياه  جفافً
البحر،  من  تصفية  عملية  إلى  حتتاج 
خط  حتت  ا  بلدً  ١٧ املنطقة  في  ويوجد 

الفقر املائي الذي تضعه األمم املتحدة.
تنفق  التي  األموال  من  الكثير  مثل 
يتم  مكشوف،  مصرفي  حساب  من 
بشكل  املنطقة  في  املياه  سحب 
أسرع ما ميكن جتديده، ما يعني أن دول 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
قدراتهم  فوق  فعلي  بشكل  يعيشون 
التي  النتيجة  هي  تلك  وإمكانياتهم، 
توصل إليها تقرير حديث للبنك الدولي، 
والذي يوضح كيف ميكن لدول املنطقة 
أن تتخطى خطر ندرة املياه إلى مرحلة 

األمن املائي.
منطقة  أن  الدولي  البنك  تقرير  وجد 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحاجة 

إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتضييق 
والطلب  املياه  إمدادات  بني  الفجوة 
من  لـ٦٪  موطنًا  باعتبارها  عليها 
 ٪١ نسبة  وتشكل  العالم،  سكان 
في  العذبة  املياه  موارد  من  فقط 

العالم.
ملئات  املياه حتديًا  ندرة  لقد شكلت 
السنني في منطقة الشرق األوسط 
للتقرير  ا  وفقً أفريقيا.  وشمال 

اإلقليمي العربي لعام ٢٠١٨: أدى النمو 
االقتصادي  والنمو  واليوم  السكاني، 

عبر  املشتركة  املياه  وإمدادات  السريع، 
ذلك  في  مبا  املناخ  تغير  وآثار  احلدود، 
األمطار  هطول  وتراجع  املتكرر،  اجلفاف 
كبير  تأثر  إلى  التبخر،  معدالت  وارتفاع 
في إمدادات املياه في املنطقة، تستعرض 
تقريرها  في  سكوت  كيتي  الصحافية 
من  املتوفرة  البيانات  ألحدث  ا  وفقً أنه 
املتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 
الشرق  منطقة  في  دولة   ١٣ تراجعت 
معايير  ضمن  أفريقيا  وشمال  األوسط 

«ندرة املياه املطلقة» في عام ٢٠١٤.
املطلقة،  املياه  ندرة  من  البلدان  تعاني 
املائية  إمداداتها  تنخفض  عندما 
السنوية من املصادر الطبيعية إلى أقل 
الواحد  للشخص  مكعب  متر   ٥٠٠ من 
والزراعية  املنزلية  االحتياجات  لتلبية 
من  سبعة  على  العثور  مت  والصناعية. 
هذه البلدان التي تواجه ندرة مطلقة في 
شبه اجلزيرة العربية، واملعروف مبناخها 

الصحراوي القاسي وأقل هطول له.
ونتيجة لذلك، تستهلك بعض البلدان 
ا  مياه أكثر بكثير مما تستطيع حتمله، وفقً
لتقرير البنك الدولي، يحدث االستهالك 
التي  املناطق  في  للمياه  املستدام  غير 
املياه من األنهار والطبقات  تصب فيها 

باملياه،  املشبعة  الصخور  من  اجلوفية 
املياه  مستودعات  باسم  واملعروفة 

من  لالمتالء  أسرع  مبعدل  اجلوفية، 
جديد من خالل األمطار.

كمية اِّـياه اِّـتوفرة بشكل طبيعي
العام  املديرة  سادوف،  كلوديا  وقالت 
«عندما  املياه:  إلدارة  الدولي  للمعهد 
من  أكثر  املاء  من  كمية  تستخدم 
الكمية التي ستجدد مخزونها، فإنك 
املياه  مستودعات  حتطيم  في  تبدأ 
اجلوفية نفسها». وتضيف: «إنك تضر 
عليها،  تعتمد  التي  البيئية  بالنظم 
ورفاهية  االقتصادي  اإلنتاج  وتعطل 
من  عام  بعد  احملتمل  ومن  األفراد، 
األمطار الغزيرة، استعادة طبقات املياه 

اجلوفية هذه».
ا للبنك الدولي فإن االستخدام غير  وفقً
عبر  يحدث  اجلوفية  للمياه  املستدام 
العربي،  واملغرب  العربية،  اجلزيرة  شبه 
منطقة  في  الدول  بعض  لكن  وإيران، 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
طريقة  بسبب  أهمية  ذات  أصبحت 

إنتاج مياهها؛ إذ إن من الطرق الشائعة 
الكافية  غير  املياه  إمدادات  لتعويض 
البحر في عملية  مياه  امللح عن  فصل 
منطقة  وتستحوذ  التحلية،  تسمى 
على  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

في  التحلية  طاقة  من نصف  يقرب  ما 
الدولي؛  البنك  حلسابات  ا  وفقً العالم، 
ما يجعلها أكبر سوق لتحلية املياه في 

العالم .
تذكر كيتي سكوت في تقريرها أن طريقة 
حتلية املياه تستخدم في ١٥٠ دولة حول 
العالم، وتقدر جمعية التحلية الدولية 
شخص  مليون   ٣٠٠ من  أكثر  أن   (IDA)
العالم يعتمدون على  أنحاء  في جميع 

احتياجاتهم  أو كل  لبعض  احملالة  املياه 
الشرق  في  املياه  حتلية  لكن  اليومية، 
كبيرة  كمية  وراءها  تخلف  األوسط 
املنطقة  تعتمد  حيث  الكربون،  من 
كثيفة  مياه  حتلية  محطات  على 
العملية  هذه  وتستخدم  الطاقة، 
الوقود األحفوري لتوليد احلرارة لتبخر 

نقى. وتكثيف املاء إلى شكل مُ
انسجام وفرة اِّـوارد اِّـائية مع إمدادات 

اِّـياه
املواد  تصريف  يتم  ذلك،  إلى  إضافة 
من  بامللح  املشبع  واملاء  الكيميائية 
ميكن  مما  البحر؛  في  التحلية  عملية 
البحرية،  البيئية  بالنظم  يضر  أن 
البيئية،  التكلفة  عن  وللتعويض 
الطموحة  املشاريع  العديد من  تقوم 
املياه  حتلية  بتجربة  املنطقة  في 
والتحلية  الشمسية،  بالطاقة 
عملية  وهي  العكسي،  بالتناضح 
امللح  وتزيل  للطاقة،  ا  استهالكً أقل 
من املاء عن طريق دفع مياه البحر من 

خالل غشاء شبه منفذ .
تقول شانون مكارثي، األمينة العامة 
إنها  الدولية،  التحلية  جلمعية 

متفائلة بأن الطاقة املتجددة ستجعل 
العملية أرخص تكلفة وأقل تلوثًا على 
من  كمية  أكبر  إنتاج  يتم  سواء،  حد 
حيث  اخلليج،  منطقة  في  احملالة  املياه 
احملالة  املياه  على  البلدان  بعض  تعتمد 
كما  املنزلي،  لالستخدام   ٪٩٠ بنسبة 
الدول  «هذه  وتضيف:  مكارثي  توضح 
املياه؛  حتلية  على  كبير  بشكل  تعتمد 

ألنه ال يوجد بديل حقيقي».
ومع ذلك، ميكن أن تكون هذه األنواع من 
مكلفة  التقليدية  غير  املياه  إمدادات 
ا  شيوعً أقل  يجعلها  مما  التنفيذ،  في 
ا لسادوف، توجد  في الدول الفقيرة، وفقً
«إن  وتقول:  املياه،  إلنتاج  أرخص  بدائل 
تصلح  ال  التي  األخرى  التكنولوجيات 
لتحلية املياه، مثل معاجلة مياه الصرف، 
اجلوفية، وجتميع مياه  املياه  وإعادة ملء 
املياه  ملء  إلعادة  والعواصف  األمطار 
مكلفة  بالضرورة  ليست  اجلوفية، 

بشكل كبير».
الصحي  والصرف  اِّـياه  إمدادات  تكاليف  

َّـ منطقة الشرق األوسط
إلى  تعتمد  فقرًا  األكثر  املناطق  تزال  ال 
بدالً  املياه اجلوفية  حد كبير على موارد 
وليبيا  اليمن  مثل  مياهها،  إنتاج  من 
الدول  هذه  وغزة،   الغربية  والضفة 
كفاية  لعدم  ثمن  أعلى  تدفع  التي  هي 
وجد  الصحي.  والصرف  املياه  إمدادات 
كفاية  عدم  أن  الدولي  البنك  تقرير 
يكلف  الصحي  والصرف  املياه  إمدادات 
دوالر  مليار   ٢١ األوسط  الشرق  منطقة 
سنويًا من اخلسائر االقتصادية، ويشمل 
ذلك تكاليف الرعاية الصحية، وخسارة 
والوفاة  املرض،  بسبب  اإلنتاج  وقت 
ضغوطات  تؤدي  أن  املتوقع  من  املبكرة، 
السكان والنمو االقتصادي وتغير املناخ 
إلى زيادة توتر األزمة املائية في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا .
هذا  أن  إلى  الدولي  البنك  تقرير  ويشير 

املائية  املوارد  على  التنافس  من  سيزيد 
سيزيد  والذي  احلدود،  عبر  املشتركة 
السياسية.  التوترات  حدة  من  بدوره 
إذا  الدولي،  البنك  لتقديرات  ا  وفقً
من   ٪٦٠ فإن  كاملعتاد،  األمور  استمرت 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
املياه  وفرة  ا في ضغط  ارتفاعً ستواجه 

ا بحلول عام ٢٠٤٠،  إلى درجة عالية جدً
 ٢٠٥٠ عام  بحلول  الدولي:  البنك  يقول 
فإن ندرة املياه املرتبطة باملناخ ستكلف 
ناجتها  من   ٪١٤ إلى   ٦ بني  ما  املنطقة 

احمللي اإلجمالي.
ثالث  هناك  لسادوف،  بالنسبة 
إمدادات  لتعزيز  واضحة  استراتيجيات 
تزيد  أن  إذ تقول: «ميكنك  املياه احملدودة؛ 
وميكنك  املياه،  استخدامك  كفاءة  من 
عن  مختلفة  ألشياء  املياه  استخدام 
الثالثة  والطريقة  اآلن،  استخدامها 
طريق  عن  وذلك  املياه،  من  املزيد  توفير 
إنشاء موارد مائية غير تقليدية»، تختم 
كيتي سكوت تقريرها أنه مع تزايد ندرة 
املياه، فقد تكون جميع االستراتيجيات 
لألجيال  املياه  لتأمني  أساسية  الثالث 

القادمة.
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ماكرون يبحث مع الفروف أزمتي سوريا وأوكرانيا
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ــل ماكرون  ــتقبل الرئيس اميانوي اس
ــف لودريان  ــر خارجيته جان اي ووزي
ــه وزير  ــي االليزي ــاء ف ــس االربع أم
الروسي سيرغي الفروف  اخلارجية 
ورئيس االركان فاليري غيراسيموف 
لبحث النزاعني السوري واالوكراني، 

وفق الرئاسة الفرنسية .
ــم يعلن  ــذي ل ــاع ال ــذا االجتم وه
ــالً عقده  ــبقاً اعقب لقاء مماث مس
ــل بضع  ــيان قب ــؤوالن الروس املس
ــارة االملانية  ــاعات مع املستش س
ــا  ــر خارجيته ــركل ووزي ــال م انغي

هايكو ماس في برلني.
ــاء على طلب  ــد االجتماع بن ق وعُ

الرئيس الروسي فالدميير بوتني الذي 
ــرون نهاية  ــع ماك ــاور هاتفياً م تش

االسبوع املاضي، وفق االليزيه.
ــيموف الى  ــروف وغيراس ــل الف ووص
اوربا آتيني من إسرائيل حيث التقيا 
ــو  نتنياه ــني  بنيام ــوزراء  ال ــس  رئي

االثنني.
وقالت الرئاسة ان احملادثات «تناولت 

سوريا واوكرانيا».
ــت  اوضح ــوري،  الس ــف  املل ــي  وف
ــني ان احد  ــاء برل ــد لق ــكو بع موس
ــرق اليها  ــي مت التط ــات الت املوضوع
ــوريني  الس ــني»  الالجئ ــودة  كان «ع
ــرة الى لبنان  ــن فروا باعداد كبي الذي
واالردن وتركيا واملانيا. وقامت باريس 
ــبت  ــل اجلمعة - الس ــكو لي وموس
ــي  ــتركة ف ــانية مش ــة انس بعملي

سوريا هي االولى بني الدولتني.

ــيموف  وغيراس الفروف  وتأتي جولة 
ــني  ــن قمة الرئيس ــبوع م ــد اس بع
ــي  ــد ترامب والروس ــي دونال االميرك

بوتني والتي عرضت خاللها موسكو 
ــل معا على  ــى االميركيني العم عل
ــوريني واعادة  ــة الالجئني الس قضي

اعمار البالد.
كما ناقش الرئيس الروسي فالدميير 
ــال هاتفي مع نظيره  بوتني في اتص
ــرون اجلهود  ــي إميانويل ماك الفرنس
ــوريا،  ــتركة في س ــانية املش اإلنس
ــرقية  بخاصة منطقة الغوطة الش

لدمشق وفق الكرملني.
وأرسلت فرنسا مساعدات إنسانية 
الى الغوطة التي استعادها «الرئيس 
ــار» األسد، وذلك للمرة  السوري بش
ــذ بدء النزاع في هذا البلد  األولى من
في عام ٢٠١١. وتأتي هذه املساعدات 
ــني ماكرون وبوتني عقب  بعد اتفاق ب
ــو) املاضي،  ــذ أيار (ماي ــات من محادث
ــن الطرفني،  ــترك م صدور بيان مش

بهدف تعزيز جهود اإلغاثة بينها.
ــي:  ــي فرنس وقال مصدر دبلوماس
ــداً ألنها  ــة مهمة ج ــذه العملي «ه
ــروس للعمل  ــتعداد ال ــح اس توض
ــل  ــألة حتت ــأن مس ــي ش ف ــا  معن
ــة تصرخ طلباً  أولوية.. تلك املنطق

للمساعدة».
ــية  روس ــحن  ش ــرة  طائ ــت  وأقلع
ــوف ١٢٤»  ــن طراز «أنتون ضخمة م
ــى  وعل ــي  الروس ــش  للجي ــة  تابع
ــا ٥٠ طناً من املعدات الطبية  متنه

ــا  ــية قدمتها فرنس واملواد األساس
الليلة قبل املاضية من مطار شاتورو 
(وسط فرنسا) الى قاعدة حميميم 
ــر املطار  ــوريا، وفق مدي ــي غرب س ف

مارك بومتني لوكالة فرانس برس.
وهذه العملية اإلنسانية املشتركة 
ــيا  ــى بني دولة غربية وروس هي األول
ــكرياً منذ  ــد عس ــي تدعم األس الت

.٢٠١٥
في  ــية  الفرنس ــة  الرئاس ــت  وأعلن
بيان مشترك، «في إطار القرار ٢٤٠١ 
ــن الدولي،  ــن مجلس األم الصادر ع
فإن هذا املشروع يهدف الى حتسني 
ــكان  ــاعدات الى الس ــال املس إيص

املدنيني».
ــع  توزي ــدأ  يب أن  ــرض  املفت ــن  وم
ــب األمم  ــراف مكت ــاعدات بإش املس
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

«أوشا»، وفق املصدر نفسه.
وقالت اخلارجية الفرنسية أن باريس 
حصلت من موسكو على «ضمانات» 
بأن ال يعرقل النظام السوري وصول 
ــل مع قوافل  ــاعدات، كما يفع املس

ــل  ــم حتوي ــأن ال يت ــدة، وب األمم املتح
ــاعدات أو استخدامها ألهداف  املس

سياسية.
ــروس تدخلّوا  ــت الوزارة أن «ال وأضاف
ــي تصدر  ــمة جداً ك ــة حاس بطريق
ــال  إيص ــم  يت ــي  وك ــات»،  األذون

املساعدات «في املهل املناسبة».
وفي غضون بضع ساعات، مت حتميل 
ــات  ــم وبطاني ــة وخي ــدات طبي مع
تب  ــخ ضمن صناديق كُ وأدوات للطب
على بضعها «مركز األزمات» التابع 
ــنت طائرة  ــى م ــة عل ــوزارة اخلارجي ل
ــحن، وفق ما أفاد مصور لوكالة  الش

فرانس برس.
وبلغت قيمة املساعدة التي قدمتها 
ــدات  ــورو. واملع ــف ي ــا ٤٠٠ أل فرنس
ــة وأجهزة  ــادات حيوي الطبية (مض
ــادات وغيرها)  إنعاش وأمصال وضم
ــاب في  ــو ٥٠٠ مص ــة لنح مخصص
ــن  آخري ــاً  ألف و١٥  ــرة،  خطي ــة  حال

إصاباتهم طفيفة.
ــل)  ــان (أبري ــارس) - نيس ــي آذار(م وف
٢٠١٨، شنّ النظام السوري هجوماً 
جوياً وبرياً مكثفاً غير مسبوق على 

ــق، التي  ــرقية لدمش ــة الش الغوط
كانت محاصرة ملدة خمس سنوات، 
ــى  ــة عل ــل املعارض ــر الفصائ وأجب
ــر، على  ــد تلو اآلخ ــة، الواح املوافق

اتفاقات أعدتها روسيا.
ــى الغوطة عن  ــفرت احلملة عل وأس
ــي، وفقاً  ــن ١٧٠٠ مدن ــل أكثر م مقت
ــان.  ــوري حلقوق اإلنس للمرصد الس
ــكريني روس، مت إجالء أكثر  ووفق عس
ــني مقاتل  ــخص ب ــن ١٦٠ ألف ش م

ومدني من هذه املنطقة.
وقال رئيس املعهد الدولي للدراسات 
ــوا  ــي لندن فرنس ــتراتيجية ف االس
ــذه  ــون به ــا تك ــبور: «إن فرنس إيس
ــار  بش أن  ــع  بواق ــت  قبل ــة  العملي

وروسيا كسبا عسكرياً».
ــن  م ــوع  ن ــبور:»إنه  إيس ــع  وتاب
ــع»، مضيفاً أن  ــر الواق ــرار باألم اإلق
ــياً  ــاً سياس «الروس يريدون تكريس
ــكري، لكن يجب  النتصارهم العس
ــم على ذلك». إال  أن يوافق محاوروه
أن باريس تنفي أي تكريس أو اعتراف 
بـ«سالم روسي» في سوريا، وشددت 
ــحنة  ــى أن الش ــة عل وزارة اخلارجي

«ليست عمالً سياسياً بل مساعدة 
إنسانية».

وتابعت الوزارة: «مطالبنا إزاء روسيا 
ورؤيتنا للحل السياسي لم تتغير»، 
ــياً ال بد  ــا حالً سياس ــن «إذا أردن لك
ــة». ويحاول  ــراءات تعزز الثق من إج
إميانويل ماكرون  ــي  الفرنس الرئيس 
ــرب دور  ــون للغ ــهر، أن يك ــذ أش من
ــي حتت  ــاعي احلل السياس في مس
ــراف األمم املتحدة، إال أن العملية  إش
ــا، خصوصاً أن النظام  تراوح مكانه
ــى التفاوض مبا  ــوري أقل ميالً ال الس

أنه يتقدم عسكرياً.
كما أعلن القضاء الفرنسي فتح 
حتقيقا متهيديا بعد بث مشاهد 
ملسؤول قريب من الرئيس اميانويل 
ــرب متظاهراً  ــو يض ــرون وه ماك
ــو) املاضي. ــي األول من ايار (ماي ف

ــاً  أيض ــق  التحقي ــتهدف  ويس
ــات مخصصة  ــتغالل عالم «اس
ــب ما  ــلطة العامة»، بحس للس
أوضحت النيابة في إشارة إلى أن 

املسؤول الذي استخدم خوذة تابعة 
ــني انه ليس  ــوات األمن في ح إلى ق

ــرطياً. وكانت صحيفة «لوموند»  ش
نشرت مقاالً مرفقاً بفيديو، كشفت 
ــندر بيناال املستشار  فيه ان «الكس
ــس اجلمهورية  هجم  املقرب من رئي
ــح األرض اثناء  ــاب كان طري على ش
تظاهرة» ملناسبة األول من أيار (مايو).

وكان بيناال مكلفاً أمن ماكرون أثناء 
ــية قبل أن  حملة االنتخابات الرئاس
ــة  يعني «مكلفاً مهمة» في الرئاس
بصفة مساعد املدير ملكتب الرئيس. 
وجاء في مقال «لوموند» أن «الرجل 
ــدا غاضباً، جر  ــوذة وب ــذي يضع خ ال
ــكه  وأمس األرض  ــى  عل ــاب)  (الش
بعنف من عنقه وضربه مرات عدة». 
ــة ان «مدير مكتب  وقالت الصحيف
الرئيس باتريك سترزودا أكد أن بيناال 
ــر في الفيديو».  هو الرجل الذي ظه
وأوضح سترزودا للصحيفة أنه علق 
ــني ٤ و١٩ ايار  ــات بيناال مؤقتاً ب مهم
(مايو) وهدده بالطرد في حال اقترافه 
ــرون  الرد  ــاوز جديد.ورفض ماك أي جت
ــأن هذه القضية  ــؤال في ش على س

ــوب غربي  ــارة إلى جن ــك أثناء زي وذل
فرنسا.

الروس يريدون تكريساً 
سياسياً النتصارهم 
العسكري لكن يجب أن 
يوافق محاوروهم على ذلك

االستخدام غري اِّـستدام 
للمياه الجوفية يحدث 
عرب شبه الجزيرة العربية 
واِّـغرب العربي وإيران

باريس حصلت من 
موسكو على ضمانات 
بأن ال يعرقل النظام 
السوري وصول 
اِّـساعدات

  كيف للشرق األوسط مواجهة الفقر المائي؟
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الفروفجان ايفماكرون



ــي اآلونة األخيرة ضعف  ف
ــاط البيوت الثقافية  نش
العالقات  بدائرة  املرتبطة 
الثقافية العامة في وزارة 
الثقافة والسياحة واآلثار 
ــف التمويل  نتيجة لضع
مما  املالية  والتخصيصات 
انعكس سلبا على اقامة 
والفنية  االدبية  اجللسات 
ــا من خالل  والثقافية له
ــتضافة الشخصيات  اس

ــذه اجلوانب ،  ــة به املعني
ــيتم معاجلة هذا  فهل س
ــاودوا  ــي يع ــر ام ال ك األم

نشاطهم ؟!.

بغداد / البينة الجديدة
ــر الثقافة في  ــهد قص ش
تشكيالت  إحدى  البصرة 
الثقافية  ــات  العالق دائرة 
ــي وزارة الثقافة  العامة ف
ــياحة واآلثار، حلقة  والس
ــاب  كت ــول  ح ــية  نقاش
ــة  ــاق جديدة في دراس (أف
ــم  ــل) لعال ــة والعق اللغ
تشومسكي  نعوم  اللغة 
ــن،  حس عدنان  ــة  وترجم
ــراءة  الق ــادي  ن ــا  أقامه
ــة  جمعي ــع  م ــاون  بالتع
ــني  العراقي ــني  املترجم
ومثقفي البصرة، حضرها 
ــة  ــو مدين ــو ومثقف مبدع
ــا  أغنوه ــن  الذي ــداع  اإلب

ومداخالتهم  بنقاشاتهم 
ــت  ــي الوق ــم، ف وحواراته
ــة  رئيس ــت  رحب ــذي  ال

الرزاق  ــهاد عبد  النادي س
بالنخبة احلاضرة، مشيرة 
ــاب أهمية كبيرة  أن للكت

ــينا  تناس وقد  في حياتنا 
ــروة  الث ــذه  ه ــا  وجتاهلن
ــح  ــكل واض ــة بش املهم
ــاب  ــن أن الكت ــم م بالرغ
ــدوق ال يغدر وال  صديق ص
ــدث عدد  ــا حت ــون، كم يخ
ــن الكتاب  ــن احلضور ع م
بنادي  ــيدين  مش واملؤلف 
ــراء  اث ــي  ودوره ف ــراءة  الق
بأفكار  ــة  الثقاف ــاحة  س
وطروحات ذكية في ميدان 
العمل اإلبداعي من خالل 
ــراءة،  ــة الق ــر عملي تطوي
وبينوا أن مفهوم الكفاءة 
اللغوية عند تشومسكي 
ــم أدوات نقد  هو إحدى أه

االجتاه السلوكي.

رجاء الربيعي 
ــب  القل ــن  ووه ــاد  اإلجه
ــاء  وعن ــر،  النظ ــف  وضع
ــري  ــن الروتني القس عمر م

ــاب حول  ــي توزيعه األلع ف
ــذه  ه ــد  تع اال   ، ــم  العال
مسوغات مللل عجوز خرف 
ــذه املهمة ،  ــن تنفيذه ه ع
ــاس لم تعد  ــك أن الن ناهي
ــة عيد امليالد  تتمتع بروحي
ــه  ــع ب ــت تتمت ــا كان مثلم
ــابق بسبب عوملة  في الس
ــرد منهم ،  ــات حياة الف آلي
ــالم واآلمال  حتى بدت األح
بنيران  مضرجة  كفراشات 

واإلحباط  ــأس  الي ــموع  ش
ــن  لك ــم،  دواخله ــي  ف
ــانتا في رحلته  شريكة س
ــورة  بل ــول  ح ــة  العجائبي
اهتمام  أفضت بسر  العيد 
التكنلوجيا  بهبة  خليلها 
ــي  ــغاله ف ــدة ، وانش الواف
ــات  صفح ــى  عل ــالع  االط
ــبوكية  الفيس ــه  مؤازري
ــكل  بش عليهم  ــرف  للتع
ــادة تصنيفهم  ــل وإع أفض

ضمن الفئات احملددة لديه ( 
جيدين و سيئني ) ، جعلته 
ــفر والتوغل في  يدمن الس
ــة ،  ــا العائم ــل عوامله داخ
حتى أنسته موعد مهمته 
ــنة  الس ــذه  له ــة  القادم
القاسية اال أن القزم تيدي 
ــانتا  ــم س ــر نه ــرّد بذك تف
ــام ، والذي بات  ــى الطع عل
ــت  ــذ فترة ليس ــه من يالزم
ــد يكون أوقعه  بالطويلة ق

ــن كعكات  ع ــث  البح في 
ــن موعد  ــاه ع وأنس العيد 
إمتام مهمته املقدسة ، أما 
ــبي ، فقد تردد  الغزال كرس
ــة عجائبية  في ذكر حكاي
ــاعر صاحبه  استفزت مش
ــه  ــه يخرج ــانتا وجعلت س
خارج دائرة الضوء في توزيع 
ــام ، من  ــذا الع ــا له الهداي
حيث اعتياده الشرب ويوزع 
املشاريب الكحولية مجانا 

تيمنا بهذه املناسبة اجمليدة 
وانغماسه مع بائعة الهوى 
ــعر اجملعد  كارولني ذات الش

والغمازتني الناعستني ، 
 ، ــر  ــكالم وأكث ــذا ال كل ه
ــل أقزام  ــه من قب مت تعاطي
القطب ورنته بعد إعالن قزم 
الساعة عن انقضاء مهلة 
ــة  ــمس االفتراضي الكريس

بثالث دقائق فقط .

رت اجملموعةَ مقولةُ  ــدّ     تص
(1911م- ؛  ــيوران)  ــل س (إميي

ــب  وكات ــوف  فيلس 1995م) 
روماني نشر اعماله باللغتني 
؛  ــة  والروماني ــية  الفرنس
ومقولته: (لوكانَ آدمُ سعيداً 
ــا التاريخ)،  ــبّ جلنّبن ــي احلُ ف
ــي (176) ــةُ ف ــع اجملموع وتق
صفحة، تضمّ ثماني قصص 
، في  بأساليبَ فنيّةٍ مختلفةٍ
ــكلِ والتناولِ والقضيّةِ  الش
ــي:  ه ــصُ  صَ والقِ ؛  ــةِ والرؤي
ــل؛ إدمان؛  ــي األنام ــرُ ف (السّ
ــعر؛  ــةُ للش ــةُ اجلميل اللعن
؛ مسلسل تركي؛  عدوى احلُبّ
ــي  ــي؛ ألنّن ــبّ ال يكف ألنّ احلُ

؛ شراك احلنني.). هُ أستحقّ
ة..؟/ -ملاذا القصّ

قَ في  ــةٍ أن توفّ ــفَ لكاتب  كي
ل  ــي، بالتنقّ ــوارها األدب مش
بني فنونٍ وأساليبٍ واجتاهاتٍ 
مختلفة، فقد بدأتِ الدكتورة 
رشيد) مشوارها في  (فاحتة مُ
االنتشارِ والذيوع في الطبع 
والتوزيع مع الشعر، فكانت 
ــاءات/2002،  (امي ــن  الدواوي
ــال  تع ــق/2003،  عاش ورق 
أي سواد تخفي  منطر/2006، 
ــزح/ 2006، آخر  ــوس ق ــا ق ي
الطريق أوّله/ 2009، ثم ما لم 
ــا/2010، انزعْ عنّي  يقل بينن
ــاءت  ــم ج ــى/2015)؛ ث اخلُط

ــي روايات(  ــة ف ــة الرواي كتاب
حلظات ال غير/ 2007، مخالب 
ــات/  امللهم  ،2009 ــة/  املتع
ــل/  الرحي ــي  ف ــق  احل  ،2011
2013، التوأم/ 2017)، نالحظُ 
هذا التنوّع الكتابي املعرفي 
رشيد،  في كتابات د. فاحتة مُ

ملاذا؟ وكيف..؟
كيف ميكن لشاعرة أن تكون 
ة وأن جتمعَ هذا  ــة وقاصّ روائي
ــدادٍ وورقٍ  ــمٍ وم ــكل في قل ال

عاشقٍ واحد..؟
ــداع  واالب ــاعر  املش ألن   
، أو بناء  ــكلٌ معنيّ هُ ش اليحدّ
ــن تغييره  ــي ال ميك كونكريت
ــكار وما  ، فاألف ــث بهِ أو العب
يعتلجُ في الذات وفي العقل 
الباطن، وما تكتمهُ األسارير 

مع امتالك األدوات االبداعية 
ــي  ف ــات  التقني ــة  ومواكب
استخدام  ومعرفة  ــرد،  السّ
ــت  ونح ــة  الكتاب ــح  مفاتي
ــق ثم  ــى وتُخل ــكار، تُبن األف
ــكل والدتها فتأتي  تولدُ بش
 ، ــةً رواي ــارةً  وت ــعراً،  ش ــرةً  م
ة. هكذا هو  وأخرى تأتي قصّ
ط وال  الكاتب املبدع، اليخطّ
ــيكون الوليد  ــرّر كيف س يق
 ، اجلديد، بعد مخاضٍ ومعاناةٍ
ــذا  ه ــن  م ــي  ينته أن  ــا  فم
ــراع والتقويض والبناء،  الص
حتى ينتبه كيف كان نتاجه 

ى أو شكل. وحتت أي مُسمّ
ــة: (ألنّ احلُبّ  -عنوان اجملموع

ال يكفي)/
ــاذا اختارتِ الكاتبةُ هذا       مل

ــذا أوالً، ثمّ هل  العنوان؟ ه
ــلعة أو كميّة من  احلُبّ س
ــو جرعات  ــل ه ــواء؟ ه اله
ــالج..؟ ؛ وملاذا ال يكفي..؟؛  ع
ــي،  ــتفزّ املتلق ــوانُ يس عن
ــا  مم ــة  الغرائبي ــن  م ــه  في
ــى البحث  ــو القارئ ال تدع
ــة للوصول الى  في اجملموع

أجوبة أسئلته.
دون  ــة،  كرام دونَ  ــبّ  فاحل  
ــرمي،  ك ــش  عي دون  ــوال،  أم
ــة، دون  ــر، دون حريّ دون فك
، دون .. ودون...  احساس حيّ
ــل..!!؟  ــي، وال يكتم ال يكف
ــق، وكثيرةٌ  ــبّ باملطل ــال ح ف
ــاختْ  ــي التجارب التي ش ه
ــدةٌ  ، وعدي ــتْ ــتْ فمات فهرم
احملاوالتُ التي ما استطاعتْ 
ــادات  ــدار الع ــمَ ج أن تقتح
ــني  ــدار القوان ــد، ج والتقالي
واألعراف، كثيرون من األحبةِ 
ــر، نتيجة  ، أو انتح ــربَ منْ ه
لوحدهِ  ــبّ  احل إذنْ  ــل؛  الفش
ــى  ــاج ال ــل يحت ــي ب ال يكف
مقوّمات نهوضهِ واستمراره. 
ــا  ــي تراثن ــب ف ــص احل وقص
ــى بيان  ــاهدةٌ عل ــي ش األدب
نهايات العالقات مثل(روميو 
ــس وليلى)،  ــت)، و( قي وجولي
(قيس ولبنى)، ..الخ، سرعان 
ما انتهت وكانت خواتيمها 

تراجيديا .

ــة  اجملموع ــي  ف ــرأة  امل  -
القصصية/ 

ــعر،  ــا (ش ــي كل أعماله    ف
ــرأةُ  ــلّ امل ــة) تظ ــة، قص رواي
ــاً مهماً في  ــاً وقطب هاجس
ــدف والنتيجة،  الفكرة واله
ــات الواقع،  ــا من بن كتاباته
ــان  ــهُ املرأة واالنس مبا تعيش
ــاد  اضطه ــن  م ــاً  عموم
وحروب بكل  ــار  ودم وحرمان 
ــي  ــا، ف ــا وتصانيفه أنواعه
ونتابعُ  ــرأ  نق ــة  هذه اجملموع
ــرأة ومعاناتها، والضغوط  امل

اجملتمعية،
 -الوجه األول للمرأة /بصورة 

شهرزاد:
ــر    ففي القصة األولى (السّ
ص11-34)  ــل/  األنام ــي  ف
ــرأة، ولظاهرة ما  ــورة للم ص
ــريّة، في  ــادت خفية أو س ع
ــي أو العربي  ــع املغارب اجملتم
ــتغال في  ــاً، هو االش عموم

وأماكن  وحمامات  صالونات 
ى (للتدليك)  ــمّ ــة تس خاص
ــة لـ(  ــمية مهذب ــي تس وه
ــاء بعمل  الدعارة)، قيام نس
ــن  ــال بايديه ــركات وأعم ح
وشفاههن وصدورهن لرجال 
عراة، لتكون بعدها املواقعة 
ــة  ممارس ــى  عل ــاق  واالتف
جنسية. مهنةٌ وجتارةٌ رابحة، 
متارسُ في ظل القانون، وأمام 

أنظار اجلميع. 
ــرى  ن ــة  القص ــذه  ه ــي  ف  
ــتغلها  التي يس ــهرزاد)  (ش
رجل اسمه (سعيد) لتعمل 
ــة التدليك الباعث  في مهن
ــه  بأن ــي  ع يدّ ــترخاء،  لالس
ط معها أن  يعشقها ويخطّ
تستحوذ على قلب صاحب 
ــك)  التدلي ــون  (صال ــل  احمل
يتم  ــا  وبعده ــا  يتزوجه وأن 
ــا إال أنها  ــن قبلهم ــه م قتل
ــا  م ــني  ح ــد  بع ــف  تكتش
ــعيد)  يخطط له غرميها (س
ــراً  جس ــتخدامها  باس
ألهدافه ونزواته لقتل الرجل 
(مسيو فيليب، فرنسي، في 
استقرّ  السبعني من عمره، 
ــزوج  ــا يت ــش) ، وبعده مبراك
ــقها  ــرأة أخرى يعش ــن ام م

(ليلى).

انوار عبد الكاظم الربيعي

اسرق غفوة للحلم من ارق 
السهر 

لعلي القاك في خيال 
هناك انت وانا هنا

بصليب الوجع 

مصلوب قلبك
املتظاهر بالفرح 

مدثر بايات الغياب 
انا احلق ببارقة امل 

ــة التحقيق قلبي  ــى ذم عل
يخفق 

وايضا على ذمة التحليق 

نوارس االمل 
ممنوعة من السفر 

وحتى من كتابة ماء احلياة 
عبئا ثقيال 

اننا رفيقا لالخر  
دليل ...قرعة ابواب اجلحيم 

ايها اجلحيم 

رشفة هواء كئيب وكليل 
ــوق  الش ــر  كواس ــش  تنه

احلاني  
جرحي نازف بال ضفاف

ناسكة انا 
متعبدة 

.......في منفى الروح ....

بغداد / البينة الجديدة
ــة  للطباع ــل  ام دار  ــن  ع
والنشر والتوزيع صدر كتاب 
ــردي  ــي النص الس قراءة ف
ــد جبير وهو  للكاتب محم
ــي رواية  ــق اجرائي ف تطبي

ــي  للروائ  ( ــة  خان ــر  أحم  )
تناول  وقد  ــي  الربيع حميد 
ــن املوضوعات  ــه عددا م في
ــع التاريخي  ، القط ــا  منه
ــى املتحركة واملرويات  والبن
ــص  الن ــني  ب ــردية  الس

ــط  ــات الضب ــع والي واملرج
ــتويات  واملس ــردي  الس
السردية للنص وغيرها من 
ــاب من  ــات ، الكت املوضوع
ــاء بـ(  ــط ج القطع املتوس

٨٥ ) صفحة .
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قصة قصرية

ــري واصوله  ــي والفك ــع الروح ــاء النب ــة صف االصال
ــوار الطني وذرات  ــدة في اغ ــخة بجذورها املمت الراس
ــت طيات الفكر  ــاً وعراقة.. احتل ــراب اململوءة تراث الت
ــارة مبضامينها  ــرداً وجموعاً..انها احلض ــه تف وناغمت
ــلوبها العلمي في ادراك مجريات احلياة  الروحية واس
ــكون والتحجر  ــكل يحطم الس والتعبير عنها بش

والتعصب واالنغالق..
ــذا فانها قدرة ال تعرف الثبات..فهي تتحاور وتتالقح  ل
ــر االفاق..معتمدة قاعدة  ــعوب عب ــع حضارات الش م
ــزز الذات  ــاء.. فتع ــذ والعط ــوازن واالخ ــل والت التفاع
بتعزيز املقومات اجلوهرية واالخذ بروحها ال شكلها.. 
ــه لتخليصها  ــغال الفكر و اعمال مع االجتهاد باش
ــاالت العقلية  ــود في اجمل ــن عناصر اجلم ــا م وتنقيته
ــاء للنفوس  ــي احي ــذا فه ــة واالخالقية..ل والوجداني
ــاً  دوم ــروعة  ــذة مش ناف ــا  للعقليات..النه ــالح  واص
الستقبال الرسائل االنسانية املشبعة بروح العصر 
ــه الثقافية والعلمية والتفاعل معها  مبختلف تيارات

دون استسالم لهوامشها وما ميس اخلصوصية..
النها انسجام مع احلياة العصرية وهذا ال يحققه اال 
ــاعر الوطنية ونكران الذات  املثقف املعبأ فكره باملش
ــداً.. الن املثقفني  ــانية والنظر اليها بعي ــب االنس وح
ــون لذا قيل  ــخصون ويعاجل ــون ويتأملون ويش ميحص
ــكل  ــة ) النهم يعون بش ــر كنز االم ــال الفك ( ان رج
ــري واخلصوصية  ــتقالل الفك ــاذا يعني االس دقيق م
ــي التي تخلق القوة  ــة والن القوة الفكرية ه احلضاري
ــن التصرف بها.. فتطور احلضارة مرتبط  املادية وحتس
ــر.. والتهيؤ  ــاورة اآلخ ــه ومح ــر وابداع ــال الفك باعم
ــع واعتماد احلجة..  ــتقبال والرد بروح وصدر واس لالس
ــتغالل ثروات  ــي باس ــه ال يكتف ــتعمار بعوملت فاالس
ــى حتطيم  ــد دوماً ال ــة.. بل يعم ــعوب الضعيف الش
ــة والتاريخ والقيم  ــن واللغ ــا املتمثلة بالدي اعمدته
ــالمي )  االخالقية..وما دعوات مقاومة(التعصب االس
ــرق وذلك لتمرير  ــد تعبيرهم اال احد هذه الط على ح
ــم التقدمية واملعاصرة من  متدنهم املدمر للقيم باس
اجل حتطيم خصائص االمة وخصوصيتها احلضارية 

التي بنتها عبر مئات السنني جهاداً. 

  تطــوي صفحاتهــا بعــد عناِء الرواية، للولوج َّـ مســالك فن آخر ال يقلّ مشــقةً عن ســابقيه 
رٍ بأريجٍ  نا -الدكتورة فاتحة مرشيد- باصدارٍ مميزٍ معطّ )، أال وهو (القصة) تتحفُ (الشعر،والروايةُ
يحبــر بياض الورقِ بمجموعــة قصصية بعنوان (ألنّ الحب ال يكفي) الصادرةُ عن اِّـركز الثقاَّـ 
للكتاب، للنشر والتوزيع، الدار البيضاء-اِّـغرب، الطبعة األوُّـ سنة ٢٠١٧م. وصدر الكتاب باللّغتني 

العربية واالنكليزية، فكانت االنجليزية من إنجاز االستاذ نور الدين زويتني.
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فنارات

علوان السلمان

قراءة: د.وليد جاسم الزبيدي
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(علي الحربي )
خيول التاريخ ، ال متتطى

والئمه ال تسمن
حروبه ال تنتصر

وملذاته ، ال تستلذ
صرخ اجلائع ......

:- ال تعظني
انا اآلن مكاني 

بندول وجع
صنو خطوة مشنوقة الى فم لقمة

هاتها.................................
ثم اسرد عن التاريخ ما شئت

شريطة ان تقودني .
ال ميتا...

قدني من حياتي الى اجلنة

 ترجمة: حسني نهابة
ــن سيدة  غاية في احلس

رشيقة
تعبق باحلُسن واملالحة،

خلقكِ وأشاد بكِ
ولم يُسعفني لساني

ألقول ما أريد.
اسمكِ الفاتن

زادكِ جماالً،

ن يجرؤ سوى  فمَ
الرب القدير

ان يخلقكِ ويخلقه؟
تقنة مُ

صاغها فزيّنها
ألن اجلمال الراقي

ال يكتمل اال بصنعه 
ولو ان احداً يفكر

، بالثناء عليكِ

فليراكِ
وان فعل 

فلن يجد امامه
. سوى الهيام بكِ

حتى لو رسم الوجه
بإتقان

سيظل الرسام يخشى
ان ال يعاود

. النظر اليكِ

اما خالقكِ
فلن يطاله اخلوف.....

ألنه في كل امياءة منكِ
خلق فأجاد.

وأخيراً اجد ان الرب
وامه اجمليدة

سناً لم يخلقوا حُ
كحسنك،

خلقكِ بكمال
ال ثلمة فيه.

خامتة اكتبُ لكِ
يا صاحبة السعادة:

ــنَ  ، فأحس ــبَ ــرب كت ”ال
“ انشودتكِ

ÉÌâbn€a@fiÏÓÅ
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ــدأت عالقتك مع  ــف ومتى ب    *كي
ــن   ــاذا  ع ــكيلي،  وم ــن التش الف

اللوحة األولى؟
ــكيلي   ــن  التش ــي بالف   ـ عالقت
ــي   املراحل  ــذ  الصغر ف ــدأت  من ب
ــية ونلت خالل هذه الفترة  الدراس
ــزة ، وكان لي عدد من اللوحات   جائ
ــة  على  جدار صالة األلعاب  الفني
ــا  أول  عمل  فني   ــة. أم في املدرس
ــة   ــت  طالب ــا  كن ــكان   عندم ف
ــاص  بالرص ــه  بروتري ــمت   ورس

لصديقتي .  
ــة  مرحل ــى  إل ــت  انتقل ــل  ه  *    
ــن   تعتبري ــت  مازل أم  ــراف،  االحت

نفسك  في طريق الهواية؟
ــت  ــم من أنني مارس ــى الرغ  ـ  عل
ــي   ــي  إال  أنن ــكل فعل ــن بش الف
ــي مرحلة  ــي ف مازلت أعتبر نفس

الهواية .  
ــكيلي في     * ما أهمية الفن التش

حياتك؟
ــي  ــي ل ــكيلي يعن ــن التش   ـ الف
ــقي  ومتنفسي   الكثير فهو  عش
ــت  ــق وق ــو  كالصدي ــالذي , وه وم

الضيق .
   * كم لوحة رسمت حتى اآلن وما 
ــك  وأين  هي  ــي أغلى لوحة  لدي ه

اآلن؟ 
ــبة  لعدد  األعمال فهي    ـ بالنس
ــا ، أما  ــتطيع حصره كثيرة ال أس
ــي فهي جميعها  عن أغلى لوحات

غالية على قلبي .
   * ما رأيك باحلركة التشكيلية في 

الكويت، وما هي أبرز مالمحها؟
  ـ حال احلركة  التشكيلية  حاليا 
ــببت  في  عزوف  ــر , لقد تس ال يس
الكثير  من  الفنانني  القديرين   من  

الرعيل  األول  واخملضرمني والشباب  
ــا  وذلك  يرجع  لعدم  االرتياح    أيض

واالنسجام  بالوضع احلالي. 
ــم   ــا  معظ ــرز  مالمحه أب ــن   وم
ــباب  ولكن  ــن  الش ــا  م أعضائه
ــروب  ــا ه وأيض ــالء,  ــض  دخ البع
ــاكل  املش ــرة  وكث  , ــاء  األعض

والقضايا  .
ــكيلية  ــة التش ــك بالفنان    * رأي

الكويتية، إلى أين وصلت؟
ــات  ــن أن الفنان ــم م ــى الرغ   ـ عل
ــي إال أن حقيقة  هن من بني جنس
ــل  منهن   ــا فالقلي ــد من ذكره الب
ــدات  والكثيرات   ــات  ومجته فنان
ــة ومعظمهن  ــنت  للفن بصل ال  مي
دخيالت وهدفهن هو حب الظهور 

والشهرة  .  
ــك الكويت كبيئة  ــاذا قدمت ل * م

من مواضيع؟
ــت فقيرة  ــي الكوي ــة ف - الطبيع
ــة البرية  أو   ــواء كانت في البيئ س
البحرية إال أن  عني الفنان تستطيع  
أن  تخلق  طبيعة  جميلة  وكوني 
عاشقة للتراث جتدني أخلق شيئا 

من ال شيء  بعمل فني جميل .
* ما هي أهم املواضيع بالنسبة لك 

التي تتناولينها في موضوعاتك؟
ــي املواضيع التي  ــم كثيرا ف - أهت
تتعلق بالتراث وكل مايستهوينى 
ــم  ــق رس من املناظر اخلالبة وأعش

البروتريه .
ــة تنتمني كفنانة  ــى أي مدرس * إل
تشكيلية/ وما ميزة هذه  املدرسة  

عن غيرها من املدارس؟
- أنتمي للمدرسة  الواقعية  وأهم  
ــة  هو  أنها  ــز  هذه  املدرس ــا  ميي م
ــان  وهذه  ــر أكادميية لكل فن تعتب

ــان   ــن  الفن ــب م ــة تطل األكادميي
املهارة العالية واجلهد الكبير. 

ــك  ــي جتذب ــة الت ــي اللوح ــا ه * م
دائما؟

ــدني  مثال   ــة تش ــن لوح ــر م - أكث
البروترية  واملناظر  التي  لها  صلة 

بالتراث .

ــال الفنية  التي  ــا رأيك باألعم * م
ــم  الرس ــج  برام ــى  عل ــد  تعتم
ــة  ــن الريش ــدال م ــر ب بالكومبيوت

واأللوان؟
ــروح ، قد  ــال تفتقد ال ــي أعم -  ه
ــدة  ــا  بعي ــة  إال  أنه ــون جميل تك
ــن  وجامدة  وتخلق حاجزا  عن الف

بينها وبني املتلقي .  
ــي، أين  ــكيلي العرب ــن التش * الف
ــكيلي  ــن التش ــام الف ــه أم مكان

الغربي؟
-الفن التشكيلي العربي والغربي  
ــة   نظري  ال  فرق  ــح من وجه أصب
بينهما، لقد  طغت  عليه  صبغة   
احلداثة  وما يسمى  بالفن  احلديث  
ــدى  الكتل  ــريع والذي ال  يتع الس
ــعة   ــاحات  الواس ــة  واملس اللوني
والتي  ال موضوع وال مضمون لها ، 
ــرعة  واملادة  و حتول   انه عصر  الس

الفن  إلى سلعة جتارية .    
ــني  ــني جتابه ــعرين ح ــاذا تش * مب

املسطح األبيض؟
ــعور جميل  ــع ينتابني ش - بالطب
ــعادتي  ألني   ــي  قمة  س ــون ف وأك
مقبلة على مشروع عمل جديد .   
ــبة  ــوان بالنس ــة العن ــا أهمي * م

للوحة؟
- أعتبر أهمية العنوان  من  أهمية  
اللوحة –  وتسمية  العمل  اليقل 
ــه – مبثابة  أهمية من العمل نفس

إثبات هوية .
* كيف يتم  اختيار األلوان  للعمل  
ــي،  وهل  كل  لون  ينفع  لكل  الفن

لوحة؟
ــوع  املوض ــى  عل ــف  يتوق ــذا  ه  -
ــه  وهو  من   ــل الفني  نفس والعم

يفرض ألوانه على الفنان .   
ــكيليني    ــض  الفنانني  التش * بع
ــي   ــم  ف ــام  لوحاته ــون   أم يقف
ــرحونها للمتلقي،  ــارض ويش املع

وهل أنت أيضا تفعلني ذلك؟
ــارض  ــم املع ــة وأقي ــي فنان - كون
ويحضر الضيوف والزوار  ومتذوقي 
ــرا  لهؤالء   ــا وتقدي ــن فاحترام الف
أقف  أمام  أعمالي  وأشرح  العمل 
ــم   أعمالي   من   ــم  أن  معظ , برغ
ــراث   والبيئة  وال حتتاج  جهدا  الت
ــيرها ولكن البعض يريد أن  لتفس
ــة  من   ــون   اللوح ــمع  مضم يس

الفنان نفسه  .
ــة  العالق ــا  م ــن،  والف ــة  احلري  *

بينهما؟
ـ عدم القيود = إبداع 

ــد الفني في  ــف تقيمني النق * كي
ــل نالت  أعمالك   الكويت، وه

حقها  من النقد؟
ــون  ــاد الفني ــا النق - حالي
ــابق  جيدون  بعكس الس
– أما عن أعمالي فكانت 
ــل النقاد  ــد من قب تنتق
ــني  اخمللص ــني  الفني

بشكل جيد .   
*هل النقد الفني يسير 
ــة  ــف اللوح ــا خل دائم

ــذا  ه كان  ــا  مهم
النقد؟

يتوقف  ــذا  - ه
ــوع  ن ــى  عل
 , ــد  النق
كان  إذا 
فنيا  ــدا  ناق
ــا وإذا  حيادي
ــده  نق كان 

ــدم العمل الفني – ففي بعض  يخ
األحيان النقد من أجل النقد فقط  

وال يخدم العمل الفني .
ــد للحركة  ــار رائ ــا اختي ــو أردن * ل
الكويتية من  التشكيلية  الفنية 

الفنانني األحياء، من تختارين؟
ــى الوراء  ــا الزمن إل ــع بن ــو يرج - ل
ــتاذ  ــرت ملا  اخترت  غير  األس وخي
ــابق   محمود الرضوان الرئيس الس
ــون  للفن ــة  الكويتي ــة  للجمعي
ــال اهللا في عمره  ــكيلية أط التش

رئيس العهد الذهبي  . 
ــى صعيد عملك  ــاذا حتلمني عل *مب

الفني؟
ــات   اجلداري ــي  أعمال ــن  تزي أن   -

واملنازل.

الفنانة التشكيلية الكويتية نجيبة  بوطيبان تفتح قلبها لـ(                     ):
Ú‹Ó∫@Ú»Ójü@’‹•@Êc@…Ó�ném@Êb‰–€a@¥«Î@Ò7‘œ@oÌÏÿ€a@ø@Ú»Ój�€a

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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العدد (٢٩٩٦) الخميس ٢٦  / ٧  / ٢٠١٨

   فنانة تشكيلية كويتية، دبلوم في علوم الكومبيوتر الشاملة ١٩٩٣، مديرة معهد آرت سنتر للتدريب األهلي، 
ــكيلية،  ــكيلية ـ   باريس،  عضو  في  اجلمعية  الكويتية  للفنون التش عضو  في  االحتاد  الدولي للفنون  التش
ــاركت في معارض كثيرة داخل الكويت وخارجها، ولها   ــهادات  تقدير، ش حازت على جوائز كثيرة وعدة دروع  وش

مقتنيات كثيرة لدى اجلهات احلكومية في الكويت .
حاورها / بسام الطعان

@ÚÓçaâÜ€a@›yaäΩa@@@ø@äÃñ€a@@à‰fl@@pcÜi@@Ô‹Óÿín€a@@Â–€bi@>”˝«@
@@Û‹«@@ÚÓ‰–€a@@pbyÏ‹€a@Âfl@ÖÜ«@Ô€@Êb◊Î@Òåˆbu@Ò6–€a@ÍàÁ@fi˝Å@o‹„Î

ÚçâÜΩa@ø@lb»€˛a@Ú€bï@âaÜu

متابعة / البينة الجديدة
اجلمال  ــة  مدون ــاركت  ش
ــني  الكويتية روان بن حس
ــر مع إحدى  في بث مباش
ــات  اللبناني ــا  صديقاته
وتبادلتا احلديث حول الفرق 
اخلليجية  ــة  اللهج ــني  ب
بطريقة ممتعة  واللبنانية 
تفاعل معها املشاهدين.
ــابة  وتبادلت روان مع الش

ــى تعريف اللهجتني  عل
ــض  بع

ــة  ــل امللعق ــراض مث األغ
ــية  الشمس ــارات  والنظ
ــف  واألن ــد  الي ــة  وحقيب
ــده روان  ــذي توقفت عن ال
ــا  نطقه أن  ــا  لتخبره
يكون «خشم» األمر الذي 
استغربته اللبنانية، لترد 
قائلة:  روان بطرافة  عليه 
ــي  خليج ــش  جي ــي  «ف
ــني إذا قلتي انه منخار  احل
ــم»، االمر  أجمل من خش
ــل معه الناس  الذي تفاع
ــق  حق ــع.  واس ــكل  بش
ــر رواجاً  ــع القصي املقط
ــيال  كبيراً على السوش
ــه  مع ــل  وتفاع ــا،  ميدي
ــاهدون الذين عبروا  املش
ــعادتهم بالفكرة  عن س
ــات  الثقاف ــادل  وبتب
ــات بيت اخلليج  واللهج
ــي الدول  ــي وباق العرب
ــة، طالبني من  العربي
ــرار  تك ــابتني  الش
ــراض  بأغ ــر  األم
ــرة  امل ــرى  أخ

املقبلة .

@Úibë@…fl@¥éy@Âi@ÊaÎâ@Èn‹»œ@bfl@aàÁ
›ïaÏn€a@…”aÏfl@›»ëcÎ@ÚÓ„b‰j€

متابعة / البينة الجديدة 
ــاحل  ــافرت إلى «مارينا» في الس منذ أن س
ــة  ــا الصيفي ــاء عطلته ــمالي، لقض الش
هناك، حترص النجمة املصرية نادية اجلندي 
ــر صفحتها  ــاركة جمهورها عب على مش
ــتغرام»،  ــق «إنس ــى تطبي ــخصية عل الش
ــاتني  ــالالت مختلفة بفس ــا في إط بصوره
ــارت جدال بني جمهورها  ملونة ومبهجة أث
عبر مواقع التواصل االجتماعي.وكانت آخر 
ــرتها،  ــدد من الصور نش ــك اإلطالالت، ع تل
ــاطئ  ــر من خاللها وهي تقف على ش تظه
«مارينا»، مرتدية فستاناً ملوناً بألوان عديدة 
ــف للذراعني، مع  وكأنه «قوس قزح»، وكاش

صندل كبير من نفس لون الفستان، ورفعت 
ــية  ــى وارتدت نظارة شمس ــعرها لألعل ش
كبيرة، وبدت للوهلة األولى وكأنها النجمة 
ــدي على الصور  ــهير رمزي. وكتبت اجلن س
ــال على كل  ــب واجلم ــر واحل ــاح اخلي : «صب
ــت الفنانة وفاء  ــوري احلبيب»، وحرص جمه
ــا : «قمررر  ــت له ــى حتيتها وكتب ــر عل عام
ــارت إطاللتها جدال  يانونا صباح الهنا».وأث
ــم رأى أن إطاللتها  بني جمهورها، فبعضه
جميلة وشبابية ونابعة من شعورها بروح 
الفرح والبهجة والتفاؤل في إجازتها، بينما 
رأى البعض ان تلك اإلطالالت ال تتناسب مع 

سنها .

@Ò7Ëë@Ú‡¨@Èjím@bËn‹»u@ÒÜÌÜu@Ú€˝üg@ø@Ü‰¶a@ÚÌÖb„

bËmâÏñi@…Ó‡¶a@ �7§@7‰fl@—Ìäë@Ú‰ia
متابعة / البينة الجديدة

ــول  ــة ح ــار املتناقل ــد األخب بع
ــود  محم ــا  خلطيبه ــا  عودته
ــرة  خبي ــارت  أث ــازي،  حج
ــريف منير  ــما ش التجميل أس
ــى تطبيق  ــرة متابعيها عل حي
«انستغرام» بعد نشرها صورة 
ــع خامت  ــا وهي تض ــدة له جدي
ــرت  خطوبة في إصبعها. ونش
ــري صورتها  ــة النجم املص ابن
ــعادة وفي  ــدو في غاية الس ــامت، وأرفقت الصورة ويب إصبعها خ

ــة  باللغ ــدة  واح ــة  بكلم
ــا أثار  ــم»، م ــة «نع االنكليزي
فانهالت  ــا،  متابعيه ــرة  حي
عليها املباركات لعودتها إلى 
قوية  السابق.انباء  خطيبها 
ــط الفني تزعم  ــل الوس داخ
بأن أسما عادت إلى خطيبها، 
ــتمر لعدة  ــد إنفصال اس بع
ــبب اختالفهما  ــهور، بس ش
ــور. ولفتت  ــي كثير من األم ف
ــرت  الى ان هذه االخبار انتش

ــابني معاً في  ــور الش ــد ظه بع
ــبة وحفل زفاف،  أكثر من مناس
ــو األمر الذي اثار جدالً كبيراً،  وه
ولكنهما حتى اآلن لم يعلنا عن 
ــودة عالقتهما  موقفهما من ع
ــح  واض ــكل  بش ــد  جدي ــن  م
ــبق ألسما  وصريح.يذكر أنه س
ــن زوجها  ــت وأجنبت م أن تزوج
ــا  ــل إنفصاله ــة قب األول طفل
ــود حجازي فلم  عنه، أما محم

يسبق له الزواج من قبل .

 القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــنة في منطقة  ــفير للنوايا احلس كأولى ثمار التعاون مع أول س
الشرق األوسط لالحتاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر، 
ــمة بالتبرع بدمه مع تالميذه في بيت  ــيقار نصير ش قام املوس
ــك وبالتعاون مع  ــة العطاء بدم ــي القاهرة ضمن حمل العود ف
ــاعد  ــالل األحمر املصري. وخالل حفل تنصيبه من قبل مس اله
األمني العام لالحتاد الدولي السيد جاغان شاباغن في دار األوبرا 
ــفير النوايا احلسنة نصير شمة بأن الشراكة  املصرية، صرّح س
ــني والنازحني والدفاع عن  ــع االحتاد الدولي تأتي لنصرة الالجئ م
ــر عن وضعهم  ــا كانوا وبغض النظ ــم وكرامتهم أينم حقوقه

القانوني.

@…fl@‚Ü€bi@ 5nÌ@Ú9@7ñ„
ÒäÁb‘€bi@ÖÏ»€a@oÓi@ø@ÍàÓfl˝m

بغداد / البينة الجديدة / زينب القصاب
ــر الصحفي  ــور املؤمت ــرح حلض ــينما واملس ــت دائرة الس دع
ــينمائي الذي يعقد اليوم اخلميس في املسرح الوطني  الس
ــس مهرجان قرطاج  ــاعة  ١١ صباحا للقاء رئي ــداد الس ببغ
ــبة  ــذي حل ضيفا على بغداد مبناس ــينمائي الدولي ال الس
ــرف العربي في املهرجان  اختيار العراق وألول مرة ضيف الش
الذي سيعقد نهاية العام اجلاري في تونس .. وبحضور جمع 

غفير من صناع السينما العراقية روادا وشبابا.

@xbüä”@ÊbuäËfl@NN@‚ÏÓ€a
A@ÖaÜÃji@Ô€ÎÜ€a@Ôˆb‡‰Óé€a
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

albaynanew@yahoo.com

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



هموم الناس

@“Îäƒ€a@Òb«aäfl
¥flb0a@Úib‘„@bÌ

من النافذة

ــام  ــح الع ــتغل للصال ــب أن تس ــة يج ــباب طاق     الش
وعندهم من الطموح الذي ال ينتهي لبناء وطنهم وأمتهم 
ــات من الواضح للعيان  ــتقبل أبنائهم واحفادهم. وب ومس
ــنني من  ــدم بواقع مرير وممل بعد س ــم تصط ان طموحاته
ــام من الدولة  ــهر واالنفاق املادي فال اهتم ــة والس الدراس
بهم وتركهم في جملة من التراكمات الفكرية املشوشة 
ــهم وعقولهم مكانا  ــي ال تخدمهم وجتعل من نفوس والت
ــتعصية ومنها اليأس املطبق  ــال لتوطني االمراض املس قاب
ــة للمجتمع او االنعزال عن  ــراف الى امور غير نفعي واالنص
سير احلياة الطبيعية.. حيث نسوق هنا واحدا من عدة امور 

جتابه الشباب اخلريجني 
ــاص  (اختص ــم  ومنه
ــامه  وبأقس ــون)  القان
ــي)..  واالهل ــي  (احلكوم
واالمتحانات  خصوصا 
ــث  ــة.. حي ــي مركزي ه
 ٤ ــب  وتع ــد  ــد جه بع
ــة  ــنوات من الدراس س
ــني  القوان ــي  ف ــادة  اجل
ــة  ــرعية والوضعي الش
وكذلك قانون حمورابي 
ــا..  وغيره ــات  واملرافع
ــرج  التخ ــة  وفرح

ــة اخلريجني..  ــس حزنا على الطلب ــارها بل وتنعك وانكس
ــد باب نقابة احملامني حيث ال متنح هوية النقابة ملزاولة  وعن
ــار للكليات االهلية..  ــع مبلغ (٧٥٠) الف دين املهنة اال بدف
والكليات احلكومية (٥٠٠) الف دينار.. ونعجب كل العجب 
ــارق املبلغ بني اجلامعات  ــن نقابة احملاميني عندما تضع ف م
ــل هذا املبلغ يتمكن  ــة واجلامعات االهلية.. ثم ه احلكومي
ــة مير بها  ــروف صعب ــن دفعه في ظ ــني م ــة اخلريج الطلب
ــني واعضاؤه  ــا نقيب احملام ــني.. ويعلم به ــة اخلريج الطلب
ــع بها نقابة  ــرة املالية التي تتمت ــك الوف ــون.. وكذل احملترم
ــم بيننا ونحمِ  ــني (الراحمون يرحمهم اهللا) فلنتراح احملام

ابناءنا وبناتنا من هذا القلق املشروع.

عند باب نقابة 
اِّـحامني حيث ال 
تمنح هوية النقابة 
ِّـزاولة اِّـهنة إال بدفع 
مبلغ (٧٥٠) ألف 
دينار للكليات األهلية
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مجيد الالمي

ــاذا فعلت هيأة التقاعد الوطنية  هل تدرون م
ــم  ــة حقوقه متجاهل ــن  املتقاعدي ــب  بروات
ــبة؟ وهل سمعتم ما قاله املواطنون  املكتس
ــالم حول  ــائل اإلع ــي وس ــدون ملندوب املتقاع
ــون احلرمان  ــم؟ إنهم يعيش فقرهم وجوعه
ــي عيونهم، نحن  ــر وتتجمد الدموع ف والقه
ــن  ــون م ــوز ويلعن ــكون الع ــمعناهم يش س
ــمعناهم  ــم وال يعالج قضاياهم. س يهمله
ــي هيأة  ــؤولني ف ــة على املس ــون بالالئم يلق
ــى تخفيض رواتبهم  ــد يجبرونهم عل التقاع
ــتقطاع مبالغ من رواتبهم  ــتمرار باس واإلس
ــتطع حملة كاميرات  إلى ما ال نهاية! لم يس
ــي األجوبة فأداروا  ــات اإلنتظار لتلق الفضائي
ــدت دالئل احلزن  ــن وقد ب ــم عائدي بكاميراته
ــذهِ اإلجراءات  ــى وجوههم. املتقاعدون به عل
التعسفية شعروا بإنعزالهم عن باقي الناس 
في الضفة األخرى وأدركوا نتيجة خبراتهم إن 
متايزهم عن سواهم باإلنفاق والتبذير قد يرتد 
عليهم سلباً وتساءل هؤالء عن املسؤول الذي 
أوصلهم إلى هكذا وضع مربك    ومحرج، ومن 
األجوبة املبكية التي سمعناها على ألسنة 
عوائلهم إن أوالدهم عاطلون عن العمل وهم 
يحصلون على لقمة العيش بفضل عدد من 
ــات اخليرية. وعوائل  ــاء اخليرين واجلمعي األقرب
ــؤولون  كثر صرخت بأعلى أصواتها «أين املس

ــعبهم وبلدهم؟ متى كان  ال يهتمون بنا وبش
ــذا القدر من العقوق  ــؤولو العراق على ه مس
ــي ترداد  ــن نزيد ف ــرة؟!».. ل ــوب املتحج والقل
ــت على حتميل احلكومة  األجوبة التي أجمع
ــذا الوضع  ــى ه ــد إل ــال البل ــؤولية إيص مس
ــون أصواتهم  ــة يرفع ــى أي جه ــاوي، إل املأس
إلنقاذهم من املفسدين ومبذري أموال اخلزينة 
ــن لم متتد  ــرفاء الذي ــيء بنخبة من الش واجمل
ــاً إلى املال العام. لن تنفع الوعود  أيديهم يوم
بغدٍ أفضل مادام الدين على اخلزينة قد وصل 
ــو جرمية  ــادام مرتكب ــة وم ــام مخيف ــى أرق إل
ــبة  إفالس اخلزينة طلقاء بعيدين عن محاس
ــع الوعود واجلميع  ــاء والقانون ولن تنف القض
ــؤولني والسياسيني جميعاً يناقض  يرى املس
ــون األفخاخ بالتناوب  بعضهم بعضاً وينصب
ــة الدولة إلى الوراء  غير عابئني بتقهقر عجل
وبوصولهم إلى شفير الهاوية. مسؤولو هيأة 
ــؤولني معرفة بأوضاع  التقاعد هم أكثر املس
البالد فهم يرون بأم العني يومياً كيف يتجمع 
ــة  الصح وزارة  ــواب  أب ــى  عل ــن  املتقاعدي ذو 
ليحصلوا على األدوية مجاناً حيث ال ميلكون 
القدرة على شرائها بأسعارها املرتفعة. وهم 
ــد الفقراء  ــرون بأم العني أيضاً كيف يحتش ي
ــة اإلجتماعية  ــرة الرعاي ــام دائ ــن أم واملعوزي
ــاعدات املتاحة. إن هيأة  ــول على املس للحص
ــؤوليها األكثر  ــة وكبار مس ــد الوطني التقاع
ــريحة املتقاعدين بدل أن  ــة بأوضاع ش معرف

ــروا قضاياها في مجلس الوزراء ويطالبون  يثي
بحلول لها يلجأون إلى الفضائيات، بعضهم 
ــر ينعته  ــة والبعض اآلخ ــمي ذلك مهزل يس
ــفنا عن  ــد كش ــة! لق ــة الرخيص بالتمثيلي
ــم (٣٧) من  ــا راجعنا قس ــض حينم التخفي
الهيأة لنسأل عن علة إستمرار اإلستقطاع 
من رواتبنا حيث كان الرد إن الهيأة قد أصدرت 
أمراً بتنزيل رواتب املتقاعدين فئات أولى وثانية 
وثالثة درجةً واحدة مع اإلستمرار باستقطاع 
ــباب جنهلها! وليس  ــن رواتبهم ألس مبالغ م
ــراء الهيأة  ــال ذلك، إن إج ــا إال أن نقول حي لن
ــند القانوني وأن التسكني في  يخلو من الس
ــبة  الرواتب احلالية أصبح من احلقوق املكتس
التي ال ميكن التصدي لها حفاظاً على املركز 
ــتقرار املعامالت. إن  ــي للمتقاعد وإس القانون
فوات مدة (٣٠) يوماً على القرار الفردي يجعله 
مبنزلة احلكم القضائي البات وبالتالي ال ميكن 
ــه. إن القوانني وجدت خلدمة اجملتمع  الطعن ب
ــبب أضراراً  ــأة التقاعد سيس ــراء هي إال إن إج
ــة  باملصلحة العامة ومصالح الفئات الهش
ــى واملعوقني  ــل والثكال ــى واألرام ــن اليتام م
ــيوخ املتقدمني في العمر ويشجع على  والش
الفساد ألنه ميكن اجلناة الذين أضروا مبصالح 
ــن املالحقة لتحصيل  ــعب من اإلفالت م الش
ــروا على  ــذي بحوزتهم وقد أث ــام ال ــال الع امل
ــعب الذي ينتظر من حكومته  ــاب الش حس

توفير أسباب العيش الكرمي.

البينة الجديدة / يوسف الربيعي
تصوير احمد حسني الصبيحاوي

ــر من دول العالم يوجد بها عمل لالطفال ولكن في العراق  كثي
ــب تقرير املنظمات  ــد عدد كثير من االطفال يعملون حس يوج
ــرة  ــا ظروف العراق واحلروب واألس ــباب كثيرة منه الدولية ألس
ــى دول العالم من  ــراق يعد من اغن ــر بالذكر ان الع ــن اجلدي ولك
ــراق كانت جريدة  ــروة النفطية وغيرها وهذا حال الع حيث الث
ــة اجلديدة) في جولة عن هذا املوضوع، كرار يقول «اذهب  (البين
ــة صباحا واعود الثانية عشرة ظهرا، اعمل  ــاعة السادس الس
يوميا مببلغ عشرة آاللف دينار، ال اقرأ وال أكتب ال اعرف املدرسة 
ــي ويقول لي اعمل ال تذهب  ــبب يعود الى ابي الذي منعن والس
ــكن في  ــل عراقي يس ــض». وكرار طف ــة الني مري ــى املدرس ال
ــكرا للجيش  ــابق معس ــيد الذي كان في الس ــكر الرش معس
ــي مدينة  ــابق ف ــكنون في الس ــابق وكانوا يس ــي الس العراق
ــبب ابي  ــة ولكن بس ــاف كرار «انا احب املدرس ــروان. واض النه
ــة الصعبة ومرض ابي هؤالء االطفال يتكلمون  وظروف املعيش
ــا عمار  ــديد» ام ــف الش ــوق كالما غير اخالقي لألس ــي الس ف
ــد والده قبل ثالثة  ــر عاما الذي فق الطفل صاحب الثالثة عش
ــال عراقيا بل  ــت طف ــوام فيقول بلغة الرجل البالغ «انا لس اع
ــكن دارا عبارة عن مالذ  طفل دولة فقيرة، اين حقوقي؟ فأنا اس
ــن ال نريد الصيف ال توجد  ــرات والعقارب نح تلتجئ اليه احلش
ــري». اما  ــس عمل طفل بعم ــي ويقول «هذا لي ــاء»، يبك كهرب
ــار فيقول «ان االطفال  ــيد صالح صاحب محل لبيع اخلض الس
ــا ان بعض هؤالء  ــة وخصوص ــيئة ومخزي ــكلون عالمة س يش
االطفال يتم استغاللهم الغراض ارهابية وجنسية وبعضهم 
ــا االمرأة (ح)  ـــألون عنهم ابدا». ام ــن العوائل الفقيرة ال يس م
ــيئة في الفترة االخيرة وهو عمل البنات  فقول «هناك حالة س
غير البالغات في االرشادات املرورية واستغالل اصحاب النفوس 
الضعيفة، اين الدولة؟ اين القانون؟ انا ادعو مجلس النواب الى 
ــاء قانون الطفولة ومعاقبة ولي االمر عن تعليم اطفاله».  اعط
ــارات املرورية لنرى مشهدا ال حضاري  ثم ذهبنا الى احدى االش
جملموعة من االطفال وهم ميسحون زجاج السيارات ومجموعة 
ــول  ــاك امرأة في االربعني تعمل بالتس ــول وهن اخرى في التس

وهي تقول «اين نذهب؟ اين نعيش في ظل هذه الظروف؟».

ــني كاظم  ــائل من املواطنني (حس تلقت (البينة اجلديدة) رس
ــيادتكم   ــان فيها من س ــد الرزاق) يطلب ــاس) و(عباس عب عب
ــكنان مع  ــالك وزارة الداخلية كونهما يس تعيينهما على م
ــدونكما  ــتأجرة ومعاناتهم كبيرة ويناش عوائلهما بدار مس
ــملهما  ــا الوزير االب واملدافع عن حقوق املظلومني ان تش ايه

برعايتك األبوية.
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ــن     راجع جريدتنا املواطن املتقاعد حس
ــل الرقم التقاعدي  مخيلف وريوش يحم
ــة  ــكنة مدين ــن س ــو م ٤٠٥٣٢٢٣٠٠٤ وه
ــول هذا  ــي بغداد. يق ــعلة الصدرين ف ش
ــلفة الـ٣ ماليني  ــملت بس املتقاعد: انش
ــرف املعلن  ــروط املص ــب ش ــار وحس دين

ــهرين  ــعلة منذ ش ــت مصرف الش راجع
وقدمت اوراقي كاملة وحضر معي الكفيل 
وقدم ما مطلوب منه وطلب مني املصرف 
مبلغا قدره ٥٠ خمسون الف دينار اسموه 
(استعالم) او سلمته يوصل لهم ارسلت 
املعاملة بعد اجنازها اي قبل شهرين الى 

ــم املوقر وحلد اآلن  االدارة العامة ملصرفك
ــيد  ــي اي جواب من مصرف الرش لم يردن
ــي املتكررة  ــم مراجعات ــعلة رغ في الش

سوى كلمة املعاملة لم تأت حلد اآلن.. 
ــهران  ــل من املعقول ش ــؤال هنا ه والس
ــني  ــة ب ــة كامل ــة روتيني ــالن ملوافق كام

ــعلة وبني االدارة  مصرف الرشيد في الش
ــلفة  ــة لكم وملاذا قدمت على الس العام
لكوني محتاجا اليها لذا ارجو من االدارة 
ــيدي الكرمي  ــة بكم يا س ــة متمثل العام
باالمر بصرف السلفة  علما بأني اكملت 
كل الشروط املطلوبة فلماذا هذا التأخير 

يرحمكم اهللا.
(اجلريدة حتتفظ باملستمسكات) 

اِّـواطن اِّـتقاعد
حسن مخيلف وريوش
يحمل رقم كي كارد
٦٣٣٠١٣٥٩٢٢٩٦٨٩٠٦

ــد االلكتروني  ــر البري ــا عب ــث جلريدتن بع
ــدر  ــة الص ــكنة مدين ــن س ــون م مواطن
ــن  م ــم  ــا معاناته فيه ــروا  ذك ــالة  برس
التجاوزات احلاصلة في سوق مريدي على 

الشارع العام النتشار (البسطيات) على 
ــارع مما تسبب بغلق الشارع  جانبي الش
ــف لذلك جتمع  ــام العجالت واملارة اض ام
النفايات بحيث اصبحت اكداسا تنبعث 

منها الروائح الكريهة مما تسبب بالتأثير 
ــن.. نتمنى ان  ــة وصحة املواط على البيئ
ــة التي  ــب لهذه احلال ــل املناس جتدوا احل

ارقتهم كثيرا.

ــاءل الكثير من  ــر يتس ــني احلني واآلخ    ب
ــهداء  ــل ش ــوق عوائ ــن حق ــني أي املواطن
ــاذا قدمت لهم اجلهات املعنية  العراق وم
ــالت من  ــؤولة رغم الدماء الذي س واملس
اجل العراق وشعبه.. فهل تتم مجازاتهم 
ــه مجرد  ــراث؟.. ان ــدم االكت ــران وع بالنك

تساؤل ال أكثر!

تلقت (البينة اجلديدة) اتصاال هاتفيا من 
اهالي شارع فلسطني حي املهندسني 
ــدون فيه مدير كهرباء  محلة ٥٠٧ يناش

ــى الكادر  ــاز ال ــرم بااليع ــة احملت الرصاف
ــارة االفرع في  ــغيل ان الفني العادة تش

املنطقة النها منطقة سكنية.

_fi˙bém@Öä©Úœbïä€a@ıbiäË◊@µg
ÚÓzn€a@…fl@NN@

paãÎb£@NN@Úœbïä€a@ÚÌÜ‹i@äÌÜfl@âbƒ„c@‚bflc

ــلمان) من العاملني في صحيفتنا يرجو      الزميل (علي خلف س
ــلفة املتقاعدين البالغة (٣) ثالثة ماليني دينار  ــموله مبنحه س ش
ــه قد راجع مصرف  ــراء عملية جراحية, وذكر بأن ــك لغرض اج وذل
ــة احلصول على  ــية معامل ــيد / فرع الصاحلية لغرض متش الرش
ــول على بطاقة  ــرد اذ كان عليه احلص ــدم بال ــلفة, لكنه ص الس
ــهر لغرض  ــرة اربعة اش ــة حتتاج لفت ــذه العملي ــتر كارد وه ماس
ــدكم (البينة اجلديدة) حصوله على السلفة  اجنازها, عليه تناش

كونه يعاني من مرض عضال.

   ردت دائرة العالقات واالعالم في وزارة الداخلية بكتابها ذي العدد 
ــا بعددها (٢٩٧٣)  ــرته جريدتن ــي ٢٠١٨/٧/١٩ على ما نش (٣٨٨٥) ف
ــي ٢٠١٨/٦/٢٥ بخصوص مصير اوليات املواطن طارق منفي عبد  ف
ــي: اعلمتنا وكالة الوزارة  ــمري. وكانت االجابة كاآلت العباس الش
ــعبة العالقات واالعالم بكتابها ذي العدد  ــرطة/ ش ــؤون الش لش
ــمه في اعاله مدار  (٨٥٧٨١) في ٢٠١٨/٧/٧ بتبليغ املواطن الوارد اس
ــر الوكالة يوم االربعاء من  ــث اخلبر الصحفي باحلضور الى مق بح
ــبوع لغرض املقابلة وتوجيه اجراءاتهم. (البينة اجلديدة)  كل اس
ــي يبذلها رجال  ــاء على اجلهود املتميزة الت ــكر والثن تتقدم بالش
الداخلية االبطال ومنهم دائرة العالقات واالعالم على متابعتهم 
املستمرة ملا تنشره جريدتنا وايجاد احللول املالئمة ملشاكل وهموم 

الناس. بارك اهللا بكل من نذر نفسه خلدمة الوطن والشعب.

م/ البطاقة الوطنية الموحدة في بابل
    ردت دائرة العالقات واالعالم في وزارة الداخلية بكتابها ذي العدد 
(٣٨٨٦) في ٢٠١٨/٧/١٩ على ما نشرته جريدتنا بعددها (٢٩٦٦) في 
ــة الوطنية املوحدة في بابل اذ كان  ٢٠١٨/٦/١١ بخصوص البطاق
ــة االحوال املدنية واجلوازات واالقامة/  الرد كاآلتي: بينت لنا مديري
مديرية شؤون البطاقة الوطنية شعبة العالقات واالعالم بكتابها 
ذي العدد (٢١/م/١٠٨٨٤) في ٢٠١٨/٧/١٠ بأن هيكلية العمل الفني 
ــجيل  ــة البطاقة الوطنية اقتضت ان تكون عملية التس ملنظوم
ــاعة (٢)  ــاعة (٨) صباحا ولغاية الس للمواطنني محددة من الس
ــهدها الدوائر وفيما  ــم التي تش ــاء وذلك تالفيا حلاالت الزخ مس
ــن واملرضى فقد مت توجيه كافة  ــجيل كبار الس يخص حاالت تس
ــم بعد ان يتم ادخالهم  ــليم البطاقة ملن ينوب عنه الدوائر بتس
ــة االدخال وال حاجة  ــام املعلومات املدني اثناء عملي فنيا في نظ
ــرض ان دوائر البطاقة الوطنية  ــة املواطن ملرة ثانية مع الع ملراجع
ــليم البطاقة  ــار مكيفة وان عملية تس ــى قاعة انتظ حتتوي عل

بسيطة وسريعة.
ــا للمقاتلني الرائعني  ــكرها وامتنانه ــة اجلديدة)) تقدم ش ((البين
ــات واالعالم في وزارة الداخلية على  ــن العاملني في دائرة العالق م
ــاكل وهموم  ــره من مش ــي ومتابعة ما تنش ــم الصميم تفاعله
ــريعة والناجعة لها..  ــى ايجاد احللول الس ــني والعمل عل املواطن

بارك اهللا بكل جهد وطني مخلص.
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بــــوابـــــة

ــخرية وإمنا هو واقع  ــن دون تعليق عنوان ليس من باب الس    م
نعيشه منذ العام ٢٠٠٣ ليومنا هذا، والدليل على ذلك فشل 
ــرع أي قانون يخدم الناس  ــة اليوم حيث لم يش بعض ساس
ــن حصص كبار  ــني واالمتيازات م ــت القوان ــراء بل كان والفق
ــعب  الش كأن  ــؤولني  املس
ــبان مطلقا  لم يكن باحلس
ــا او  ــد قانون ــال جت ــذا ف وله
ــاس  الن ــح  لصال ــريعا  تش
ــن كل الوعود  ــن ملوا م الذي
ــالح ومن حزن إلى آخر  باالص
ــر الى  ــل الى تهجي ــن قت وم
ــوال في  ــي االرض وااله مناف
ــكل يدعو  ــير بش ــد يس بل
فمتالزمة  واالحباط،  للقلق 
اليأس وعدم الثقة للشعب 
ــي ذات االجتاه واألزمة ما  ــير ف مع احلكومة لم ينفكا عن الس

زالت قائمة بني الطرفني. 
أخيراً:

ــتمر  ــني بعضهم؟ وهل ستس ــر الثقة ب ــم بناء جس متى يت
الفوهة الكبيرة بني الطرفني؟ كأن الشعب يعيش في كوكب 
والسياسي في كوكب آخر ولهذا ستبقى املعادلة قائمة على 
ــلمية  هذا النحو من االضطراب، ولكن ما نرجوه وضع آلية س
ــي دوامة جديدة  ــوات اآلوان، وأال ندخل ف ــاذ الوضع قبل ف النق
ــد بناء وخدمات  ــة ونفس احلمام) بل نري ــود (نفس الطاس وتع
ــد فوضى بل نريد أن  ــد صراعاً وال نريد محاصصة وال نري ال نري
ــالم كبقية البلدان.. ولكي ال ننسى ان  نعيش بأمن وأمان وس
ــيل ال تعيدوا تلك  ــعب ما زالت على االرض تس دماء أبناء الش

(املطحنة) من أجل مصاحلكم أيها الساسة.

نريد من الساسة 
وضع آلية سلمية 
إلنقاذ الوضع 
قبل فوات األوان

حسني السومري

A’Ó‹»m@ÊÎÖ@Âfl

فاهم حسن فتاح

NO.2996.THU.26.JUL.2018 العدد (٢٩٩٦) الخميس ٧/٢٦/ ٢٠١٨ 
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Gazprom Neft Badra B.V. 

 غازبروم نيفت بدرة بي. في
 إعالن المناقصة

 
 

 بدرة حقلوإنتاج  تطويرذ لعقد المنف المقاول ،فيازبروم نيفت بدرة بي شركة غ تعلن
 

  
 1068المناقصة رقم  

 تقديم خدمات الصيانة العامة في وحدة المعالجة المركزية
 

، قوانين لها  و التي تسمح على الشركات العراقية واألجنبية التي لديها الخبرة في تنفيذ المشاريع والمناقصات المماثلة بطبيعتها 
 جمهورية العراق و / أو قوانين بلد تسجيلها، أداء االعمال في جمهورية العراق المشاركة في المناقصة:

 
 :العطاءات استيفاء الحد االدنى من معايير شروط المؤهالت التالية من اجل ان يكون مؤهال للحصول على العقد يعلى مقدم

 
  570.000.00بمبلغ بمبلغ المطلوبة من قبل المشغل العطاءات على مقدم العطاء أن يكون قادرا على الحصول وتقديم سندات 

 (خمسمائة وسبعون ألف دوالر) ؛
  النفط والغاز على مستوى العالمومعالجة إنتاج /  وحداتصيانة مستمرة لدي عق 2ان تكون لديه مقدم العطاء على. 
  أشهر  6في موعد ال يتجاوز  جزمشروع مماثل واحد على األقل في الشرق األوسط مستمر أو منان يكون لديه مقدم العطاء على

 قبل اإلعالن عن هذه المناقصة ؛
 النفط والغاز في العراقوحدات لصيانة  ستمرينم 2 على األقل عقدي ان يكون لديه مقدم العطاء على. 
 الذي من شانه البقاء في العراق  لشؤون العملياتفرعي  (أو النية في إنشاء) مكتب على مقدم العطاء ان يكون لديه تواجد مكاني

 المشغل ؛على تواصل مستمر ووثيق مع 
  راقلعا يةورجمه في نلمحلييا المختصين نفيوظلما كلذ في بما،  للعما داءألالجاهزين المؤهلين للعمل  نفيوظلما رفوتضرورة 
 اعتماد نظام إدارة الجودة  ISO 9001شهادة ، ISO 9001 ؛نافذة وصالحة للعمل 
 نافذة وصالحة للعمل  ، شهادة تنظيمي اساسي في مجال الصحة والسالمة والبيئة هيكللديه أن يكون على مقدم العطاء  جب ي

 ؛ OHSAS 18000 أو  ISO 14000؛ومصادق عليها
  مشاريع التشغيل والصيانة العالمية مع شركات إنتاج النفط والغاز ل) قيمة راس المالأال تقل القيمة اإلجمالية (على مقدم العطاء

 ؛مليون دوالر أمريكي 100نوات الماضية عن ) س5الرئيسية كمقاول عام خالل الخمس (
  سنوات الماضية 5خالل الخمس ( األقل (قيمة راس المال) لعقدي مشاريع التشغيل والصيانة علىيجب أال تقل القيمة اإلجمالية (

 مليون دوالر أمريكي 50في العراق عن 
 

 التجارية مع الشركة.مالحظة: سيتم إرسال وثائق المناقصة فقط الى مقدمي العطاءات الذين سيوقعون اتفاقية (الخصوصية) السرية 
إلغاء عملية العطاءات ورفض ومقاول الحق في قبول أو رفض أي عطاء، ولليجب أن تتوافق العطاءات مع متطلبات مستندات المناقصة. 

بالغ مقدمي إية مسؤولية في أو أو شركات مقدمة أشركة  ةيأجميع العطاءات، في أي وقت قبل منح العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه 
 سباب ذلك.أالعطاءات عن 

 
تحصل الشركات الراغبة في المشاركة بالمناقصة المذكورة أعاله على كافة مستندات المناقصة بعد تقديم طلب خطي مع معلومات كافية 

الهاتف ولكتروني يحتوي على اسم الشركة الكامل، وعنوان البريد اإل، لتأكيد المعايير المبينة أعاله، موقع من قبل الشخص المفوض
قسم  -في ازبروم نفت بدرة بي شركة غاالسم الكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني. وترسل هذه الطلبات إلى والفاكس و

. وترسل Tenders-Services@gazpromneft-badra.com العنوان العقود والمشتريات عن طريق البريد اإللكتروني إلى
 لكتروني من دون أية مسؤولية عن الفقدان أو التأخير بعد تقديم طلب خطي كما ذكر أعاله.ق البريد اإلوثائق المناقصة عن طري

 
 )00:3مساءا (بالتوقيت العالمي /  توقيت غرينيتش + 5، الساعة  2018أيلول  6 الموعد النهائي لتقديم العطاءات هو

 
 قسم العقود والمشتريات  \ فيفت بدرة بي يازبروم نشركة غ

 
Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Tender announcement 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Development and Production Service Contract for the Badra 
Contract Area, announces  

 
Tender #1068  

GENERAL MAINTENANCE SERVICES FOR CPF  
 

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of similar by 
nature to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq 
and/or by their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the 
Tender. 
 
In order to be eligible to be awarded the Contract, the bidders shall meet the following minimal qualification 
criteria: 

 Bidder has to be able to obtain and to provide required by the Operator Bid Bond in the amount of 
$570,000.00 (five hundred seventy thousand) US Dollars; 

 Bidder shall have at least 2 ongoing Maintenance Contracts for Oil and Gas production / process 
facilities globally; 

 Bidder shall have at least 1 similar project in Middle East ongoing or expired not earlier than 6 
months before the announcement of this tender; 

 Bidder shall have at least 2 ongoing Maintenance Contracts for oil and gas facilities in Iraq; 
 Availability (or intention to establish) of operating branch office in Iraq that can maintain close 

communication with the Company; 
 Availability of qualified personnel for work performance, inclusive those of local specialists in 

republic of Iraq; 
 Accreditation of Quality Management System to ISO 9001, valid ISO 9001 certificate; 
 Bidder should have qualified HSE organization structure, certified to ISO 14000 or OHSAS 18000;    
 Bidder’s overall value (turnover) of performed Global Operation and Maintenance projects with 

Major Oil and Gas production companies as a general contractor during the last five (5) years 
should be not less than 100 million USD; 

 Bidder’s overall value (turnover) of at least two operation / maintenance projects during the last five 
(5) years performed in Iraq should be not less than 50 million USD. 

Note: Tender Documentation will be sent only to the bidders who will sign Confidentiality Agreement with 
the Operator. 
 
Bids must conform to the requirements of the Tender Documentation. The Operator reserves the right to 
accept or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, at any time prior to award of 
contract, without incurring any liability towards any bidder or bidders, or any obligations to inform any 
bidder or bidders of the grounds for such actions. 
 
Companies interested in participating in above-mentioned tender may obtain full set of Tender 
Documentation after submission of a written application (submitted on the letterhead signed by an 
authorized person) and containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full 
name of contact person and his e-mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. 
Contract and Procurement Department by email to Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. The Tender 
Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after submission of 
a written application as noted above.  
 
Deadline for bids submission for above-mentioned tender is September 6, 2018, 17:00 (UTC/GMT+3:00). 
 
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

 
Gazprom Neft Badra B.V. 

فت بدرة بي. فييغازبروم ن  
 مناقصةعالن الإ

 
 بدرة حقلوإنتاج  تطويرذ لعقد المنف المقاول ،فيفت بدرة بي يازبروم نشركة غ تعلن

 
 

 1069المناقصة رقم   
 (GTPP) الغازية  ةمحطة توليد الطاقة التوربينيوتقديم خدمات اخرى ل صيانةاعمال ال

 
، لها  و التي تسمح على الشركات العراقية واألجنبية التي لديها الخبرة في تنفيذ المشاريع والمناقصات المماثلة بطبيعتها 

 قوانين جمهورية العراق و / أو قوانين بلد تسجيلها، أداء االعمال في جمهورية العراق المشاركة في المناقصة:
 

 :العطاءات استيفاء  الحد االدنى من معايير شروط المؤهالت التالية من اجل ان يكون مؤهال للحصول على العقد يعلى مقدم
  بمبلغ المطلوبة من قبل المشغل العطاءات على مقدم العطاء أن يكون قادرا على الحصول وتقديم سندات

 ؛امريكي) (مائتي ألف دوالر  200,000.00
 عن عقدي صيانة  ال تقلان يكون لديهم أعمال عقود صيانة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية  على مقدم العطاء

  (اعتباًرا من تاريخ اإلعالن عن هذه المناقصة) ؛ميغا وات  100عن  ال تقلبسعة مستمرة 
 إلعالن عن اتاريخ عن ستة اشهر قبل  ال يقلفي  جزقد واحد مماثل مستمر او منعان يكون لديه العطاء  على مقدم

 هذه المناقصة)؛
  من عقود الصيانة المستمرة لمحطات توليد الطاقةعلى األقل  ماثلينعقدين مان يكون لديه مقدم العطاء على 

 .في جمهورية العراق الكهربائية
  التغييرمناسبة للدعم الهندسي في مجال تغيير وتعديل الصيانة (إدارة الجراءات ان يكون لديه االعلى مقدم العطاء( 
 الذي من في العراق  لشؤون العملياتفرعي  (أو النية في إنشاء) مكتب على مقدم العطاء ان يكون لديه تواجد مكاني

 المشغل ؛بقاء على تواصل مستمر ووثيق مع الشانه 
  في نلمحلييا المختصين نفيوظلما كلذ في بما،  للعما داءألالجاهزين المؤهلين للعمل  نفيوظلما رفوتضرورة 

 راقلعا يةورجمه
 اعتماد نظام إدارة الجودة  ISO 9001شهادة ، ISO 9001 ؛وصالحة للعمل نافذة 
 نافذة  شهادة ، تنظيمي اساسي في مجال الصحة والسالمة والبيئة هيكللديه أن يكون على مقدم العطاء  جب ي

 ؛ OHSAS 18000 او  ISO 14000؛وصالحة للعمل ومصادق عليها
  مشاريع التشغيل والصيانة العالمية مع شركات إنتاج ل) قيمة راس المالأال تقل القيمة اإلجمالية (على مقدم العطاء

 ؛مليون دوالر أمريكي ١٠٠ة عن ) سنوات الماضي5النفط والغاز الرئيسية كمقاول عام خالل الخمس (
  5خالل الخمس ( )راس المالقيمة األقل ( لعقدي مشاريع التشغيل والصيانة علىيجب أال تقل القيمة اإلجمالية (

 مليون دوالر أمريكي 50سنوات الماضية في العراق عن 
 

السرية (الخصوصية) الى مقدمي العطاءات الذين سيوقعون اتفاقية فقط مالحظة: سيتم إرسال وثائق المناقصة 
 التجارية مع الشركة.

إلغاء عملية ومقاول الحق في قبول أو رفض أي عطاء، ولليجب أن تتوافق العطاءات مع متطلبات مستندات المناقصة. 
و أو شركات مقدمة أشركة  ةيأالعطاءات ورفض جميع العطاءات، في أي وقت قبل منح العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه 

 سباب ذلك.أبالغ مقدمي العطاءات عن إية مسؤولية في أ
المناقصة بعد تقديم طلب خطي مع كافة مستندات أعاله على  تحصل الشركات الراغبة في المشاركة بالمناقصة المذكورة

، وعنوان الكامليحتوي على اسم الشركة ، ، موقع من قبل الشخص المفوضلتأكيد المعايير المبينة أعاله معلومات كافية
الطلبات إلى  االسم الكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني. وترسل هذهوالفاكس والهاتف والبريد اإللكتروني 

-Tenders العنوان المشتريات عن طريق البريد اإللكتروني إلىالعقود و قسم -في ازبروم نفت بدرة بي شركة غ
Services@gazpromneft-badra.comلكتروني من دون أية ثائق المناقصة عن طريق البريد اإل. وترسل و

 أعاله. بعد تقديم طلب خطي كما ذكرالتأخير أو الفقدان مسؤولية عن 
 

 )3:00مساءا (بالتوقيت العالمي /  توقيت غرينيتش +  5، الساعة2018آب  26و لتقديم العطاءات هالموعد النهائي 
 

 قسم العقود والمشتريات  \ فيفت بدرة بي يازبروم نشركة غ

 
Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Tender announcement 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area, announces  

 
 

Tender #1069  
MAINTENANCE AND OTHER SERVICES FOR GAS TURBINE POWER PLANT (GTPP) 

 
 

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of similar 
by nature to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the 
Republic of Iraq and/or by their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may 
participate in the Tender. 
 
In order to be eligible to be awarded the Contract, the bidders shall meet the following minimal 
qualification criteria: 

 Bidder has to be able to obtain and to provide required by Operator Bid Bond in the amount 
of $200,000.00 (two hundred thousand) US Dollars; 

 Bidder shall have at least 2 ongoing Maintenance Contracts for Power Plants, with capacity 
not less than 100 MW (as of the date of announcement of this tender); 

 Bidder shall have at least 1 similar project in Middle East ongoing or expired not earlier than 6 
months before the announcement of this tender; 

 Bidder shall have at least 2 similar ongoing Maintenance Contracts for Power Plants in 
Republic of Iraq; 

 Bidder shall have a relevant procedures for engineering support in the field of maintenance 
change and modification (Management of Change) 

 Availability (or intention to establish) of operating branch office in Iraq that can maintain 
close communication with the Operator; 

 Availability of qualified personnel for work performance, inclusive those of local specialists in 
Republic of Iraq; 

 Accreditation of Quality Management System to ISO 9001, valid ISO 9001 certificate; 
 Bidder should have qualified HSE organization structure, certified to ISO 14000 or OHSAS 

18000;    
 Bidder’s overall value (turnover) of performed Global Operation and Maintenance projects 

with Major Oil and Gas production companies as a general contractor during the last five (5) 
years should be no less than 100 million USD; 

 Bidder’s overall value (turnover) of at least two operation / maintenance projects during the 
last five (5) years performed in Iraq should be no less than 50 million USD. 

Note: Tender Documentation will be sent only to the bidders who will sign Confidentiality Agreement 
with the Operator. 
Bids must conform to the requirements of the Tender Documentation. The Operator reserves the 
right to accept or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, at any time 
prior to award of contract, without incurring any liability towards any bidder or bidders, or any 
obligations to inform any bidder or bidders of the grounds for such actions. 
 
Companies interested in participating in above-mentioned tender may obtain full set of Tender 
Documentation after submission of a written application (submitted on the letterhead signed by an 
authorized person) and containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, 
full name of contact person and his e-mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft 
Badra B.V. Contract and Procurement Department by email to Tenders-Services@gazpromneft-
badra.com. The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or 
late arrival after submission of a written application as noted above.  
 
Deadline for bids submissions for above-mentioned tender is August 26, 2018, 17:00 
(UTC/GMT+3:00). 
 
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

18إعالنات NO.2996.THU.26.JUL.2018 العدد (٢٩٩٦) الخميس ٧/٢٦/ ٢٠١٨ 



19 العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

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

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

7mbÿÌâb◊

@@·��������€b����»���€a@Ô����œ@fib�����r�‡���m@lä�����Àc

ÊÏ‡‹éΩa@ÈflÜÇnça@Ä˝ç@fiÎ˛@ÒâÏï

متابعة / البينة الجديدة
ــي  ف ــال  متث ــرب  أغ ــذبُ  يج
ــال جولي األخضر  العالم ”متث
 ١٠٠٠٠ ــن  م ــر  أكث ــالق“  العم
ــي أحد  ــع ف ــنويًا، ويق ــر س زائ
ــرث، بوالية  ــرق مدينة بلو إي ط
ــييده عام  ــوتا، ومت تش مينيس
ــرت صحيفة ”ديلي  ١٩٧٩. وذك
ــل“ البريطانية أنه كان من  مي
ــة إذاعية  ــكار رئيس محط أف

ــذي ظن أنه  ــول هيدبرغ“ ال ”ب
سيكون األكثر جذباً للسياح، 
وقام بجمع مبلغ ٥٠٫٠٠٠ دوالر 
ــل حملة جلمع  املطلوب بفض
التبرعات، وقام ببنائه وأصبح 
ــر التماثيل جذبًا  ــل أكث بالفع
ــياح. ويعتبر هذا التمثال  للس
ــاالً، وخامس  ــر ٥٠ متث ــن أكب م
ــه في  ــم بذات ــال قائ ــر متث أكب

الواليات املتحدة.

متابعة / البينة الجديدة
ــف العامة  ــرضُ أحد املتاح يع
ــالح  ــهر س باملدينة املنورة أش
ــي بداية  ــتخدمه الرامي ف اس
ــعد بن  ــالم الصحابي س اإلس
ــن رمى  ــو أول م ــي وقاص وه أب
وكان  ــالم،  اإلس ــي  ف ــهم  بس
ــذي دارت  ــهير ال ــوس الش الق
حوله العديد من القصص وقد 
وجد عند إحدى األسر باملدينة 
ــل لها القوس  املنورة، وقد وص
بالتوارث حتى مت وضعه مبتحف 
سكة احلديد. القوس اخلشبي 

ــرة  كبي ــتدارة  باس ــي  املنحن
ــة باخلط  ــه كتاب ــت علي نقش
ــرة متأخرة، متثل  الثلث منذ فت
ــعد مالك  ــول اهللا لس قول رس
ــعد..  ــوس يوم أحد ”إرمِ س الق
ــرص  ــي“. ويح ــي وأم ــداك أب ف
ــن زوار املتحف على  ــد م العدي
الوقوف أمام القوس الذي بدأت 
ــآكل  ــن بت ــل الزم ــه عوام علي
أجزاء من أطرافه، ملشاهدة أول 
املسلمون  ــتخدمه  اس سالح 
ــتقرارهم  واس ــرة  الهج ــد  بع

باملدينة املنورة.

(السنة الثالثة عشرة) العدد (٢٩٩٦) - الخميس - ٢٦ - تموز - ٢٠١٨

خارج اِّـوضوع
ــم وتهديد  ــات الدواعش وذيوله ــق على واجه ــع الطري لقط
ــير تقارير دقيقة عن حراكات قوية وفاعلة  وحدة العراق، تش
الى ترشيح النائب الفائز  بأعداد ساحقة محمد احللبوسي 
ــه االنبار بعد الفوضى  ــة البرملان، والذي أعاد وج لتولي رئاس
والفساد بالتعاون مع قوى األمن والعشائر والشباب، تعزيزا 
ــل البرملان مع  ــالت وتفعي ــف التدخ ــة ووق ــدة الوطني للوح

طموحات الشعب والكادحني خاصة. 
نعود اُّـ العنوان

بوقت مبكر من صباح االثنني ٢٠١٨/٧/٢٣ أعلنت أجهزة أربيل 
اقتحام مسلحني مبنى احملافظة قبيل بدء الدوام، تبني أنهم 
تالميذ إعدادية كرد، إثنان بعمر (١٦) عاما والثالث بعمر (١٨) 
ــني وبندقية واحدة وليسوا مفخخني! يا  مسلحون مبسدس
ــة تراخٍ وعدم  ــن إن لم يكن ما حدث نتيج ــؤس تدابير األم لب
ــعود رؤوس العالم  ــدع مس ــاب الذي ص ــام مبلف اإلره اهتم

ــي فيه. ــم االيجاب بدوره
ــد، ظهرت  ــد يوم واح وبع
ــة تبدو  ــريبات محلي تس
موجهة على أن ما حدث 
ــالة إيرانية ألميركا)،  (رس
ــتطيعون  يس ال  ــم  ألنه
ــم  له ــا  أنه ــوا  يقول أن 
ــه. أما  ــدون قول ــا يري كم
ــإن من  ــة احلال، ف حقيق
ــار حتترق يداه،  يلعب بالن
ــا يكون  ــا عندم خصوص
ــابات  ــادا على احلس معت
والتقديرات الكارثية منذ 

(٥٧) عاما. 
مسعود وُلِدَ في إيران وجلأ اليها ١٢ عاما حتى عام ١٩٩١، وعمل 
ومترد والده بدعم الشاه قبل أن يتخلى عنه، وعمل (مسعود) 
ــالل احلرب، ووصفه صدام  ــاون وثيق مع النظام احلالي خ بتع
ــل أن يصبحا قريبني  ــا ليحقد) مبا ال أريد تكراره قب (وليس أن
ــع ذلك يصدعون  ــد االحتاد (PUK)، وم ــقا ض إلى بعض وينس
عون خالف احلقيقة. اللعب بالنار كانت دالالته  رؤوسنا مبا يدّ
ــل وغيرها  ــداد، وجعل أربي ــض على بغ ــة في التحري واضح
ــوات التحريض، واألكثر  ــني للمركز، وألص مكانا آمنا ملطلوب
ــوء أو هروب آالف الدواعش الى  ــيئا عن جل من ذلك ال نعرف ش
ــر.. ولم تعلن احلكومة  ــرب اإلقليم بعد هزميتهم في تلعف غ
) عليهم أمن أربيل، إن لم يكونوا  بَضَ نْ (قَ ــلّم مَ املركزية تس
ــروا، والربط مقبول مبوضوع إرهابيي الرايات البيض  قد انتش
ــر الفكر  ــتغربا أن ينتش وحوادث جنوب كركوك. وليس مس
التكفيري بني الطلبة وغيرهم وفقا للمعطيات والتصرفات 
ــول (إن العملية كانت  ــة، لذا فاألقرب إلى املنطق الق اخلاطئ

إرهابية داعشية داخلية).

مسعود ولد َّـ 
إيران ولجأ إليها ١٢ 
عاماً حتى عام ١٩٩١، 
وعمل وتمرد والده 
بدعم الشاه قبل أن 
يتخلى عنه

ــادي خالل  ــدر العب ــوزراء حي ــس ال ــيد رئي ــث الس     إنَّ حدي
ــائر ومتظاهري محافظة ذي قار  لقائه وفداً من وجهاء وعش
ــؤولني والنواب  ــه قوله إن بعض املس ــتوقفني طويالً في اس
عندنا يحاولون احلصول على املكاسب واالمتيازات لهم من 
دون أن يفكروا بغيرهم من عامة الشعب وكأن كل شيء في 
هذه البالد هو ملك صرف لهم وهم بعملهم هذا إمنا يأكلون 
من رأس اجلدر، وهذا ما ال يقبله رئيس الوزراء بوصفه املسؤول 
التنفيذي األول في البالد. وبودي أن أقول - أنا املواطن العراقي 
البسيط- إن بعض املسؤولني والنواب يأكلون ليس من رأس 
ــب بل يأكلون من رأس اجلدر وحتى چعب اجلدر،  اجلدر فحس
وإن هذا التصرف من قبلهم غير مقبول على اإلطالق وإن من 
ــائلهم ويعاقبهم بشدة، إذ كان األجدر  حق الشعب أن يس
ــعب فوق مصاحلهم  ــم أن يقدموا مصلحة الش واألولى به
ــخصية وأن يلبوا احتياجاتهم وكل ما يتطلع إليه من  الش
روا بأنفسهم، وإن على هؤالء  ــروعة قبل أن يفكّ قضايا مش
ــووا وأن يخافوا اهللا  أن يرع
ــة اهللا هي رأس  ألن مخاف
ــم أيضاً  ــة، وعليه احلكم
الرحمة  بنبي  ــوا  يتأس أن 
محمد صلى اهللا عليه وآله 
ــه األطهار  ــلم وآل بيت وس
ــوا يؤثرون على  ــن كان الذي
أنفسهم ويبيتون الليالي 
ــن  م ــة  خاوي ــم  وبطونه
ــم يتصدقون  ــوع ألنه اجل
واحملتاجني،  للفقراء  بالزاد 
ــؤولون  ــؤالء املس ــن ه فأي
ــوم من منهج  والنواب الي
وآل  األكرم وصحبه  النبي 
بيته الذين قدموا لنا صوراً 
ــامح  رائعة ما زالت حية في الكرم والعدل واإلنصاف والتس
ــوق اآلخرين؟!. ــواً (خمط)- حق ــان وعدم غمط -عف واإلحس
وأعود مرة أخرى وأخاطب البعض من هؤالء املسؤولني وأقول 
لهم: أما كفاكم االستئثار باالمتيازات واملكاسب والرواتب 
ــر من  ــيونات) وما تيس ــى (كومش ــول عل ــة واحلص الضخم
ــص توفرها لكم املقاوالت من هنا أو هناك؟! وتأكدوا أن  حص
ــرف كم هو حجم األذى  ــعب يعرفكم واحداً واحداً ويع الش
ــلكم في أداء واجباتكم  ــببه عجزكم وفش والضرر الذي س
ــغلتم  ــؤولياتكم وانش ــتدعيه مس ــدم قيامكم مبا تس وع
ــواء داخل العراق أم  بتأمني حياة مرفهة لكم ولعوائلكم س
ــه، ولكن نقول إن دوام احلال من احملال، وتذكروا املقولة  خارج
ــك». وختاماً بودنا أن نهمس  ــو دامت لغيرك ما وصلت إلي «ل
ــعب  ر بحق هذا الش ــمعوها جيداً: إن من قصّ بآذانكم واس
ــدين  ــاب آت.. آت.. وإن الفاس ــن يفلت من العقاب وإن احلس ل

سيكون مصيرهم خلف القضبان.

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

 * صباح الشيخلي

@laÏ‰€aÎ@¥€Î˚éΩa@ú»i@paãbÓnfla
âÜ¶a@k»u@µg@âÜ¶a@êaâ@Âfl

 نا أن نهمسبود   
بآذانكم واسمعوها 
جيداً أن من قصر 

بحق هذا الشعب لن 
يفلت من العقاب 
وأن الحساب آت.. 

آت..

وفيق السامرائي 

AàÓfl˝n€a@›Óiâc@ÏÓibÁâg

من لندن

متابعة / البينة الجديدة
ــدو أن مالبس ميغان ماركل ال تعجب  يَب
مبا يكفي زوجها األمير هاري، األمر الذي 
ــر طريقتها  ــا تغيي ــه يطلب منه جعل
ــاد موقع  ــا أف ــب م ــاس، حس ــي اللب ف
ــاري  ــر ه ــيبدأ األمي ــبريس». وس «إكس
وزوجته، قريبا، جولة في أستراليا كجزء 
من واجباتهما امللكية. وتشتهر «دوقة 
ــها األنيقة، حيث  سوسيكس» مبالبس
ــات البروتوكول  ــا تعليم ــق غالب ال تواف
ــي. إال أن هذا األمر قد يتغير قريبا،  امللك
ــر  األمي إن  ــبريس»  «إكس ــال  ق ــث  حي

ــيتحكم قليال في خيارات  هاري س
باملالبس،  ــق  ــا يتعل ــه فيم زوجت
القادمة  ــارة  الزي خصوصا خالل 
ــتراليا. وذكر هاري ملاركل  إلى أس

ــها «غير  أن مالبس
ــا  مب ــة  تقليدي

لهذه  يكفي 
اجلولة».

_ÈnuÎã@Âfl@âbÁ@7fl˛a@k‹ü@aábfl
وكاالت / البينة الجديدة

طرحتِ الفنانة اإلماراتية الشابة 
ميرا عملها الغنائي املنفرد اجلديد 
الفيديو  أنا» مصوراً بطريقة  «أين 
كليب عبر حسابها الرسمي على 
موقع اليوتيوب، يقول مطلعها:

أين انا يا قلبي هل هذا يعني 
عمري

ال  مضى  كيف 
أدري اوياله

جرى  ماذا 

حلالي اتعبني ما جرالي
في همي من يبالي اوياله

وهي كلمات الشاعر رامي العبودي، 
واحلان سعدون دحام، وتوزيع أحمد 
املهندس، وقد مت تسجيل األغنية 
والعراق،  ما بني استوديوهات دبي 
سليبرتي  شركة  إنتاج  من 
خاللها  من  مؤكدة  ماجنمنت، 
اجلميلة  الصوتية  إمكانياتها 
جانب  الى  معها،  حتملها  التي 

إطاللتها املتميزة.

_b„c@ÂÌc@Zfidém@a7fl

÷aä�����»€a@fib���‡��ë@Ô���œ@¡�‘�œ@ıb�����é���‰�‹€@·�»�������fl ¥Ó”aä»‹€@âàn»Ì@H5ÌbœI
أربيل / البينة الجديدة

ــمالي العراق  ــل ش ــي أربي ــحَ ف افتُت
ــاء  ــص للنس ــم مخص ــس مطع أم
ــالت فيه من  ــع العام ــط، وجمي فق
ــل املطعم  ــس اللطيف. ويحم اجلن
ــري تامي، وتقول صاحبته  اسم الكش
ــان (٢٣ عاما)، التي  تارا محمد إحس
ــرة  الفك إن  ــال،  األعم إدارة  ــت  درس
ــت من املضايقات  جاءتها بعدما مل
عندما تقضي وقتها خارج املنزل مع 
صديقاتها. وأضافت «إذا أردت قضاء 
وقت خارج املنزل ال يكون األمر مريحا 
ألن اجلميع يحدقون بك، لذلك كنت 
ــيء مثل هذا  دائما أفكر في فعل ش

لنفسي ولبقية الفتيات لكي نشعر 
بالراحة». وجذب املطعم، بتصميمه 
والثريات املعلقة  العصري املصقول 

واألرائك امللونة، االنتباه واملضايقات 
ــبب الضجة  إذ يأتي رجال ملعرفة س

املثارة حوله.

وكاالت / البينة الجديدة
ــن العمر١١ عاما)  أقدم صبي (يبلغ م
في اليمن على االنتحار بسبب لعبة 
ــت،  الصي ــيئة  األزرق»، س ــوت  «احل
ــي العديد من  ــرت ف ــي حظ والت
الدول. وأقدم الطفل اليمني 
أمجد، على االنتحار داخل 

ــه في صنعاء،  منزل ذوي
بعد إدمانه لعبة «احلوت 
ــدر  مص ــال  وق األزرق». 
الفتى  عائلة  مقرب من 
ــه «كان يقوم  ــد إن أمج
ــة قبل  ــات غريب بتصرف
ــى االنتحار  ــه عل إقدام

منها التجول في املنزل في ساعة 
متأخرة من الليل». وهذه أول حالة 
ــجل في اليمن  ــار لطفل تس انتح
ــبب هذه اللعبة املميتة، علما  بس
ــابهة  ــجيل حاالت مش أنه مت تس
ــعودية  ــة منها الس ــي دول عربي ف

ولبنان.

A@k�j������é�€aÎ@NN@Ô�����‰����‡���Ì@›����–���ü@âb����z��n��„a@

 بغداد / البينة الجديدة
ــر في الهواتف  قدم تطبيق فايب
ــاء،  االربع ــس  ام ــة،  الذكي
ــعب  للش ــذاره  اعت
ــبب  بس ــي،  العراق
ــت  االنترن ــاع  انقط
ــي جميع انحاء  ف
في  وجاء  البالد. 
ــالة  رس ــص  ن

ــا  بعثه
لتطبيق  ا

ــام القليلة  ــراق خالل االي ــة الفايبر في الع ــت خدم «تعطل
ــبب انقطاع االنترنيت في جميع انحاء البالد». املاضية بس
ــببه هذا  ــالة «نعتذر عن االزعاج الذي قد يس وتضيف الرس
ــاء والعائلة»،  ــع االصدق ــي التواصل م ــر عند رغبتك ف االم
مضيفة «يعمل فريقنا على مدار الساعة الستعادة اخلدمة 

لك ولآلخرين نقدر صبرك وسنوافيك بالتحديث».

وكاالت / البينة الجديدة
ــكل بطولي إلى جانب  ــويدية بش ــطة س وقفت ناش
ــالع، إذ ظلت تطالب  ــتعد لإلق ــر في طائرة تس مهاج
ــالده، حيث يواجه مصيرا مجهوال  بعدم ترحيله إلى ب
ــتعد لإلقالع من  قد ينتهي باملوت. وكانت الطائرة تس
مدينة غوتنبرغ في السويد إلى اسطنبول، حني وقفت 
ــط الطائرة رافضة أن جتلس، وأخذت  ــون وس إلون إرس
ــل أفغاني، بالغ من  ــر باقي الركاب مبا يواجهه رج تخب
ــتان.  ــر ٥٢ عاما، من مخاطر إذا أُعيد إلى أفغانس العم
ــد جلوس جميع  ــالع إلى بع ــوم الطائرات باإلق وال تق
ــطة أن  ــم، ولذلك حاولت الناش ــركاب في مقاعده ال
ــال ألوامر الطاقم وقالت إن  توقف الرحلة بعدم االمتث

ما قامت به ليست جرمية.

ÚÓ„bé„�a@Â«@tÜzn„@bflÜ‰«
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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