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ــي امس ان  ــزي العراق ــن البنك املرك اعل
ــراق ال يتعامل مع ايران بعملة الدوالر  الع
االمريكي مشيرا الى ان ايران ال تستفيد 
من هذه العملة وقال مدير عام العمليات 
املالية في البنك محمود داغر ان التعامل 
ــور من زمن بعيد  ــدوالر مع ايران محظ بال
وليس االن ولم يتعامل البنك او املنظومة 
ــران بالدوالر  ــراق مع اي ــة في الع املصرفي
ــارة اخلارجية مؤكدا ان  ضمن تبادل التج
ــارف العراقية تخضع لرقابة  جميع املص
ــيل  ــب غس ــع ملكت ــا تخض ــة كم صارم
ــات رقابية مختلفة واضاف  االموال وجه
ــة  االيراني ــة  العمل ــاض  انخف ان  ــر  داغ
ــر يجعل تعاملها  ــكل كبي (التومان) بش
بالدوالر مكلف بشكل كبير على صعيد 
ذي صلة اعلن املستشار التجاري االيراني 
في بغداد ناصر بهروز ان عملية االستيراد 
والتصدير مع العراق مستمرة عبر جميع 
ــى  ــت عل ــالده عازم ــة ان ب ــذ مبين املناف
ــوق العراقية  ــيع حضورها في الس توس
ــمية االيرانية  ــت وكالة االنباء الرس ونقل
ــا ) عن بهروز قوله ان ايران عازمة على  (ارن
ــوق العراقية  ــيع حضورها في الس توس
ــن وتابع  ــح البلدي ــع مصال ــا يتالئم م مب
ــهر االربعة االخيرة  ــروز انه خالل االش به

ــه (٢٫٧) مليار دوالر من  ــر ما قيمت مت تصدي
ــلع االيرانية الى العراق بزيادة قدرها  الس
ــا مقارنة بالفترة  ــة و(١٤٪) وزن (٢٤٪) قيم
ــي وان عملية  ــام املاض ــن الع ــة م املماثل
التصدير واالستيراد تتم عن طريق جميع 
ــذ احلدودية بني البلدين وال توجد اي  املناف

مشاكل هناك .
ــي اكد االمني العام  وفي الشان السياس
ــابق رحيم  ــب الس ــى النائ ــع كف لتجم
ــة  ــكيل احلكوم ــس ان تش ــي ام الدراج
ــن  ــم يك ــب ان ل ــر صع ــو ام ــدة ه اجلدي
ــه حتى  ــى ان ــار ال ــا اش ــتحيال فيم مس
ــون مرحبا بها من  ــكلت فلن تك وان تش
ــعب ولن تدوم لفترة طويلة مبينا ان  الش
ــي ادارت العملية  ــوه والعقليات الت الوج
السياسية منذ عام ٢٠٠٣ وحتى االن لم 
ــكل  ــلها بش تتغير رغم انها اثبتت فش
ــزاب والقوى  ــي االح ــا الدراج ــر ودع كبي
السياسية الى اخذ استراحة واجازة من 
ــام ونصف  ــي لعام او ع العمل السياس
ــكيل  ــرك امللعب للوجوه اجلديدة لتش وت
ــب  ــة مطال تلبي ــى  ــادرة عل ق ــة  حكوم

اجلماهير وحتقيق اخلدمات .
على صعيد اخر اعلن رئيس الوزراء حيدر 
العبادي امس عن مصادقة مجلس الوزراء 
على مجموعة قرارات استجابة ملطالب 
ــى ان احلكومة  ــار ال املتظاهرين فيما اش

ــني  مت ــي  عراق ــاد  اقتص ــاء  لبن ــح  تطم
ــع دول اجلوار وقال العبادي في  بالتعاون م
ــام مؤمتر تنمية االقتصاد انه  كلمة له ام
مت تشكيل جلنة االعمار واخلدمات ملتابعة 
ــوزراء مبينا انه  ــرارات مجلس ال تنفيذ ق
ــة فرعية  ــكيل خلية ازم ــرر ايضا تش تق
ــي مطالب  ــر ف ــات للنظ ــع احملافظ جلمي
ــا جنحنا  ــع العبادي انن ــن وتاب املتظاهري
ــروة العراقية عبر  ــتنزاف الث ــاف اس بايق
ــي والتركيز على التنمية  االنفاق احلكوم

ــة الفتا الى ان الدعم القانوني  االقتصادي
والرقابي للتنمية املستدامة ضمان خللق 

فرص عمل جديدة .
ــابق عن  ــان اخر وصف النائب الس في ش
ــن اللويزي امس  ــوى عبد الرحم احتاد الق
ـــ «حتالف غنيمة»  حتالف احملور الوطني ب
ــينفض عقده  مؤكدا ان التحالف هذا س
ــا يأخذ كل نصيبه من تلك الغنيمة  حامل
ــالن عن حتالف احملور  وقال اللويزي ان االع
الوطني ال يشكل تلك االهمية بالنسبة 

ــة لكونه قد  ــات الغربي ــور احملافظ جلمه
ــيرا  جرب من قبل حتالف احتاد القوى مش
ــو تخريجة جديدة  ان التحالف اجلديد ه
ــني املدعومني  لتوحيد اجلناحني املتنافس
من تركيا ودول اخلليج وبضغط امريكي .

ــالف دولة القانون  في وقت اكد عضو ائت
ــس ان هناك  ــعداوي ام عبد الهادي الس
ــتحصل خالل الفترة املقبلة  مفاجآت س
ــترى  ــار الى ان الكتلة االكبر س فيما اش
ــا  وانه ــني  املقبل ــني  اليوم ــالل  ــور خ الن

ــون وبعض  ــة القان ــتضم الفتح ودول س
ــى بعض القوى  ــر اضافة ال اطراف النص
ــنية والكردية وان هناك ارادة وطنية  الس
ستكون بعيدة عن الضغوطات اخلارجية 
ــة  ــق مصلح ــدف حتقي ــية به والسياس

البلد .
من جانبه اكد تيار احلكمة انه سيذهب 
الى املعارضة مع سائرون في حال الفشل 
ــر وقال عضو  ــكيل الكتلة االكب في تش
التيار ايسر اجلابري ان تشكيل احلكومة 
ــابقاتها  ــدورة اصعب من س ــذه ال في ه
ــات الى االن  ــث ال توجد حتالف ــر حي بكثي
ــو تفاهمات بني الكتل  وكل ما موجود ه
ــدم االعالن عن اي حتالف في الوقت  وان ع
احلالي دليل عن انعدام الثقة واالستقرار 

بني مختلف االطراف .
من جانبه استبعد عضو االحتاد الوطني 
ــاري عودة  ــد الباري زيب ــتاني عب الكردس
ــس طائفية  ــى اس ــات عل ــف املكون حتال
ــية متر  وقومية وقال ان العملية السياس
ــف تاريخي وان البرملان املقبل فيه  مبنعط
ــتنتاجات يجب الوقوف عليها  جملة اس
ــم  ــد االن لم نحس ــاري اننا حل ــد زيب واك
مرشحنا لرئاسة اجلمهورية ولم يحصل 
ــتحقاق لالحتاد  اي اعتراض على هذا االس
ــة  رئاس وان  ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط

اجلمهورية هي استحقاقنا .

  بغداد /  
ــخصية  ــلف الش اعلن مصرف الرافدين، امس االربعاء، عن البدء باجراءات منح الس
حلاملي املاستر كارد من املوظفني، مبينا ان مدة منح السلفة ال تتجاوز ايام معدودة.
ــكان موظفي  ــخة منه ان بإم ــة اجلديدة)، نس ــان تلقت (البين ــرف في بي ــال املص وق
ــلفة  ــني رواتبهم الكترونيا لدى املصرف التقدمي على الس ــر الدولة الذين مت توط دوائ
الشخصية الكترونيا في فروعه اخملصصة للمنح ببغداد واحملافظات.واضاف املصرف 
انه مت البدء باجراءات منح سلفة اخلمسة والعشرة ماليني دينار ملوظفي دوائر الدولة 
ــلفة  ــيرا الى ان مدة منح الس ــتر كارد الدولية، مش من الذين يحملون بطاقة املاس
ــة االجراءات القانونية  ــتكمل املوظف كاف ــاوز ايام معدودة، وذلك بعد ان يس ال تتج
الالزمة وابالغه بعد ذلك مبوعد استالمها.واعلن مصرف الرافدين، في ٣ حزيران ٢٠١٨، 

عن اطالق سلف موظفي دوائر الدولة عن طريق البطاقة االلكترونية.
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كتب اِّـحرر السياسي

البنك المركزي : العراق ال يتعامل مع ايران بعملة الدوالر .. وطهران تؤكد ان عمليات االستيراد والتصدير مع العراق مستمرة

َّـ الهدف

كعادتها دائما وقبيل تشكيل احلكومة تتسارع اخلطى 
ــد من يعنيه االمر الف  ــية ويش من قبل القوى السياس
ــل العمل بكل همة وعندما  ــزام على بطنه كي يواص ح
ــى اخليارات  ــم اللجوء ال ــى  النفاد يت ــارب الوقت عل يق
الصعبة وحتشر االمور حشرا وعندها سيقال ان احلكومة 
قد مت سلقها سلقا او «جفيان شر مال عليوي» والالفت 
ــابقني وحاليني  ــة ونواب س ان املراقب لتصريحات ساس
هناك من راح يتحدث عن عمر احلكومة املقبلة في حال 
ــتولد وهي ميتة  ــكيلها فهناك من يعتقد بانها س تش
ــهر واخر  وهناك من يقول ان عمرها ال يتجاوز الثالثة اش

ــدد بالزمن فيقول ان  يتم
لها  ــي  االفتراض ــر  العم
ــتة  ــل تقدير س ــى اق عل
ــذا وذاك  ــني ه ــهر وب اش
ــن  املواط ــة  خيب ــر  تكب
ــزداد  وت ــه  ثقت ــد  ويفق
حيرته النه يريد حكومة 
حكومة  ــس  ورئي فاعلة 
ــددت مواصفاته  كما  ح
املرجعية الدينية العليا 
ــجاعا  ــا وحازما وش قوي
ــك املواصفات  ــر تل وبغي

فاننا كمن يخوض في الوحل ويعيش القهقرى والعودة 
ــن حيث بدأنا .. وليت االمر توقف عند حدود ذلك بل ان  م
ــانه  هناك من ذهب ملا هو اكثر عندما قالها بعظمة لس
ــكيل احلكومة اجلديدة هو  امر صعب ان لم يكن  ان تش
ــكلت او  ــتحيال والطامة الكبرى انها حتى وان تش مس
ــعب ...  ــون مرحبا بها من قبل الش ــن عنها فلن تك اعل
ــارع العراقي الغاضب  ــه خالف فالش ــذا امر ليس في وه
ــعبي  ــعبية هي انعكاس للرفض الش والتظاهرات الش
ــرار ذات الوجوه التي  ــل وعدم تك ــكل حكومات الفش ل
ــيئا لهذا الشعب والوطن وال ندري هل قرأت  لم تقدم ش
ــائل الشارع ام  ــية املاسكة بالقرار رس القوى السياس

انها اخر من يعلم ؟ .

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

هل قرأت القوى 
السياسية اِّـاسكة 
بالقرار رسائل 
الشارع ام انها آخر 
من يعلم ؟

@Â«@Òâbç@7À@âbjÅa
@Ü»i@Ü‹m@@%@ÚflÏÿy

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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رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي خالل حضوره  مؤتمر تنمية االقتصاد العراقي 
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وكاالت / 
ــابق رئيس ائتالف النصر  قال وزير الدفاع الس
في نينوى ( خالد العبيدي ) انه يطمح   بتولي 
ــل وان حظوظه في هذا  ــان املقب ــة البرمل رئاس

الشان تفوق االخرين.
ــز انه رغم  ــاء متلف ــدي في لق ــاف العبي واض
ــي  مايتوفر لي من حظوة لكنني لن ازج نفس
ــة  ــل احلصول على رئاس ــي صراعات من اج ف

البرملان .
ــام  ــول ام ــتعداده للمث ــدي اس ــدى العبي واب
ــب منه ذلك للرد  ــاء العراقي متى ماطل القض

على اية اتهامات تكال له .
ــه رئيس  ــالف النصر الذي يراس ــار بان ائت واش

ــة القبان  ــادي مايزال بيض ــوزراء حيدر العب ال
ــاك اربع قوى  ــية وان هن في املعادلة السياس
ــتنضم الحقا الى ائتالف النصر  سياسية س
ــع رئيس  ــخصي م ــد اي اتفاق ش ــه اليوج وان
ــان  ــن الوطني فالح الفياض بش مجلس االم
ــوزراء وان  ــة ال ــر لرئاس ــح النص ــم مرش حس
العبادي مايزال املرشح الوحيد الئتالف النصر 
ــي تولي  ــر حظوظا ف ــوزراء واالكث ــة ال لرئاس
ــال العبيدي ان زيارة  ــة الوزراء املقبلة وق رئاس
ــن من ضمن اجندته  ــادي الى ايران لم تك العب
وان النصر لن يشارك في حكومة محاصصة 
ــني الكرد والنصر  ــاك تفاهمات كبيرة ب وان هن

حول مالمح املرحلة املقبلة .

@Ôé–„@xãa@Â€@?ÿ€@›j‘Ωa@ÊbΩ5€a@Úçbˆâ@Ô€Ïn€@|‡üa@Z@ÜÓj»€a
@Êbj‘€a@ÚöÓi@fiaåÌbfl@äñ‰€a@“˝nˆaÎ@NN@È‹ua@Âfl@pb«aäï@ø   بغداد / 

ــزي العراقي،  ــك املرك ــب البن طال
ــارف اخلاصة  املص ــاء،  األربع امس 
ــوبيها الذين يعملون  بإبالغ منس
في مجال النقد األجنبي باإلصدار 
اجلديد لفئة ١٠٠ روبل الذي طرحته 
ــبة  ــد مناس ــيا والذي يجس روس

ــم ٢٠١٨ الذي أقيم في  كأس العال
ــي بيان له  ــال البنك ف ــيا. وق روس
تلقت (البينة اجلديدة) نسخة منه 
ــي  ان البنك املركزي لالحتاد الروس
ــداول وابتداء  ــه طرح للت ابلغنا ان
ــي االصدار  ــار املاض ــة اي ــن نهاي م
ــة النقدية التذكارية  اجلديد للورق

فئة ١٠٠ روبل التي جتسد مناسبة 
الفيفا لكاس العالم ٢٠١٨.

ــارف  ــة املص ــك كاف ــب البن وطال
ــوبيهم من  ــة بـإبالغ منس اخلاص
ــال النقد  ــون في مج ــن يعمل الذي
ــد للبنك  ــي باإلصدار اجلدي األجنب

املركزي لالحتاد الروسي.

›iÎâ@QPP@Ú˜œ@ÚÌâb◊àm@ÚÌÜ‘„@Ú”âÎ@Ää�m@bÓçÎâ@Z@å◊äΩa@Ÿ‰j€a

القاهرة  / وكاالت  / 
ــب الصدر عن  ــيد حبي ــفيرنا في مصر الس ــف س كش
ــتقر أمنياً.وقال   مؤامرة ضد العراق إلبقائه بلداً غير مس
الصدر، في تصريح صحفي إن العراق لم يذق االستقرار 
منذ العام ٢٠٠٣، مؤكدا أن اإلرهاب لم يعط للحكومات 
فرصة للتنمية وهذا جزء من املؤامرة في أن يبقى العراق 
ــغلني ومأزومني باستمرار.وبشأن آخر وعن  وشعبه منش
ــركات املصرية املساهمة في  التسهيالت املقدمة للش

ــة العراقية  ــني الصدر أن احلكوم ــار العراق، ب إعادة إعم
وضعت نصب عينها مشاركة هذه الشركات بعمالتها 
ــأن هناك  ــار، مؤكداً ب ــة إعادة اإلعم ــة فى عملي املصري
ــى العراق للقيام  ــركات إل فرصا واعدة لدخول هذه الش
بهذه العملية. وأشار السفير  إلى أن الشركات املصرية 
ــركات األجنبية  ــة نظيرتها من الش ــادرة على منافس ق
ــركات األجنبية  ــون كلفة العمالة لديها أقل من الش ك

األخرى. 

@pb◊äí€a@fiÏÅÖ@k”äm@Â«@—íÿÌ@ÒäÁb‘€a@ø@b„7–ç
÷aä»€a@µa@Ù5ÿ€a@ÚÌäñΩa

  بغداد / 
ــة بغداد،  ــفت محافظ كش
امس االربعاء، عن االستيالء 
على خمس مدارس من قبل 
ــذة، محذرا من  جهات متنف
ــر  والدوائ ــوزارات  ال ــمول  ش
ــن هذه  املواطنني م ــازل  ومن

العمليات.
ــظ بغداد  ــال نائب محاف وق
ــي ان هناك  ــم البخات جاس
ــي بغداد  ــرت ف ظاهرة انتش
تضمنت قيام جهات متنفذه 

باالستيالء على اراض وجرف 
ــكا  ــا  مل ــاتني وحتوله البس
ــا ان هناك خمس  لها، مبين
ــض تلك  ــع بع ــدارس تض م
ــخصيات اليد  اجلهات والش
ــا تابعة  ــول انه ــا وتق عليه
ــمها بشكل  لها ويتم حس

قانوني قضائيا.
ــي القضاء الى  ــا البخات ودع
االطالع على تصاميم بغداد 
ــذرا  مح ــا،  فيه ــارات  والعق
ــمول الوزارات والدوائر  من ش

ــذه  به ــني  املواطن ــازل  ومن
العمليات.

ــا ملفا ان هذه  وتابع ان لدين
الوزارات مت بناؤها عام ١٩٦٠، 

ــا احلكومة بـالتدخل  مطالب
ووضع حد لهذه املهزلة التي 

طالت املدارس.
واكد البخاتي وجود اتفاقات 
ــرة  ــة وسماس ــت الطاول حت
وعمليات بيع وشراء بامالك 
ــا  رادع، موضح دون  ــة  الدول
ــملت  ــي ش الت ــدارس  امل ان 
بهذه العمليات هي (الهدف 
وكميت والقيروان واملسعودي 

ومدرسة العقيلة).

@Z@—íÿm@ÖaÜÃi@Úƒœb™@NNN@xb°@âÜÌbfl@xby@Ú€ÎÖ@ø
@·ƒ«a@Ô–Å@bflÎ@êâaÜfl@HUI@Û‹«@o€Ïnça@Òà–‰nfl@pbËu ــا املقبلة  ــة اجلديدة» في اعداه ــر «البين  تنش

ــة ( فرانس ٢٤)  ــوار الذي اجرته فضائي نص احل
ــيادة رئيس اجلمهورية فؤاد  ــية مع س الفرنس

معصوم فماذا قال فيه ؟. 

على خلفية زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى تركيا اثيرت تساؤالت بشأن 
ــجاد (الفيروزي) االزرق بدل االحمر وعدم استقباله من قبل  فرش املطار بالس
ــؤول رفيع. وجاء اجلواب التركي بان انقرة قررت بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٩ عدم  مس
استخدام السجاد االحمر النه بلون العلم التركي وحساسية السير عليه 
ــا على عدم ذهاب رئيس اجلمهورية  ــدام وينص البروتوكول التركي ايض باالق
ــتقبال خالل مراسم تقام في  ــتقبال الزائرين وامنا يكون االس الى املطار الس

القصر الرئاسي .

@äé€a@Â‡ÿÌ@b‰Á

وكاالت / 
”العربي  ــفت صحيفة  كش
ــس األربعاء، عن  اجلديد“، ام
وجود مؤشرات لتغيير قريب 
ــة  األميركي ــفارة  الس ــي  ف
ــفير األميركي  ــمل الس تش
في بغداد، دوغالس سيليمان 
ــتبدالها  واس ــؤولني  ومس

بآخرين أكثر تشددا.
ــت الصحيفة في تقرير  وقال
إن ”هناك معلومات تتسرب 
من أوساط سياسية مقربة 

ــي في  ــب األميرك ــن اجلان م
ــراء عن وجود  املنطقة اخلض
ــر قريب في  ــرات لتغيي مؤش
تشمل  األميركية،  السفارة 

ــي  ف ــي  األميرك ــفير  الس
ــيليمان،  ــداد، دوغالس س بغ
ــؤولني آخرين في امللف  ومس
العراقي، وسط حديث عن أن 

التغييرات قد تطال املبعوث 
ــف  التحال ــدى  ل ــي  األميرك

الدولي، بريت ماكغورك“.
ــه  أن ــة،  ــت الصحيف وأضاف
ــث عن عدم رضا  ”يدور احلدي
إدارة الرئيس األميركي، دونالد 
ــم  الطاق أداء  ــن  ع ــب،  ترام
األميركي في امللف العراقي 
ــبتهم  ــدم مناس ــبب ع بس
للمرحلة احلالية من الصراع 

مع إيران“.

@bËmâb–ç@âÖb◊@fiaÜjnç¸@Û»ém@Â�‰ëaÎ@Z@Ú–Ózï
aÖÜím@är◊c@äÅfi@÷aä»€a@ø
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
عد القيادي في حتالف الفتح عامر الفايز أمس األربعاء تهديد الواليات املتحدة األميركية 

ــبب استمرار التعاون مع إيران باملتناغم والداعم ملوقف  بفرض عقوبات على العراق بس

رئيس الوزراء حيدر العبادي بشان العقوبات, داعيا اخلارجية العراقية إلى اصدار موقف 

ــان فرض عقوبات  ــالت“. وقال الفايز إن ”تهديد اخلارجية األميركية بش من تلك ”التدخ

ــار يعتبر تأييدا  ــران عقب فرض احلص ــه االقتصادي مع إي ــتمرار تعاون ــى  العراق الس عل

ودعما مع تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن تلك العقوبات والتعامل معها“. 

ــعبي املعارض  ــي والش وأضاف أن ”ذلك املوقف يأتي إلخراج العبادي من حرجه السياس

ــة بتنفيذها ضد اجلارة  ــك العقوبات والتزام احلكوم ــه عقب تصريحات بتأييد تل ملوقف

ــازم وصريح من تلك التصريحات  ــران“، مطالبا اخلارجية العراقية بـ“اصدار موقف ح إي

لشجب  التدخالت اخلارجية ومنع االستهزاء بسيادة البالد“. 

بغداد / البينة الجديدة
ــة  مكافح ــة  مديري ــت  أعلن
ــرام بغداد امس االربعاء عن  اج
ــا خالل ٢٤  ــال ٢١ متهم اعتق
ــت املديرية  ــاعة فقط. وقال س
ــر من قبل  ــراف مباش انه باش
مدير املكافحة اللواء احلقوقي 
صالح مهدي عبد اهللا، مت القاء 
ــى ٢١ متهمآ خالل  القبض عل
ــاعة وفق مذكرات قبض  ٢٤ س

ــة مختلفة في مناطق  قضائي
ــداد. واضافت  ــن بغ متفرقة م
ــاء القبض  ــه مت الق ــة ان املديري
ــوب بقضية  ــى متهم مطل عل
قتل في منطقة احلبيبية، كما 
ــى متهمني  القبض عل ــي  الق
ــي  بقضيت ــني  مطلوب ــني  اثن
خطف في منطقتي ابي غريب 
ــي القبض  ــرادة، كما الق والك
ــل مكتب  ــم من قب ــى مته عل

مكافحة اجرام الزهور لقيامه 
ــي منطقة  ــة ف ــرقة عجل بس
ــض  القب ــاء  والق ــينية،  احلس
ــدة  ــه بع ــم لقيام ــى مته عل
ــب  ــددة للحقائ ــرقات متع س
البياع.وتابعت  في  ــائية  النس
انه مت القاء القبض على سارق 
ــرقات  ــال لقيامه بعدة س نش
ــزة املوبايل من  ــددة الجه متع
ــي منطقة  ــخاص ف ــدة اش ع

ــة، كما القي القبض  الكاظمي
ــل مكتب  ــم من قب ــى مته عل
ــة  الكرام ــرام  اج ــة  مكافح
ــرقة مبلغ من املال  لقيامه بس
ــي  ــدره ٥٠٠٠ االف دوالر امريك ق
من داخل دار في مدينة الصدر، 
ــي القبض على متهم  كما الق
ــرقة مبلغ من املال  لقيامه بس
ــي  ــار عراق ــني دين ــدره ٤ مالي ق
ــة  منطق ــي  ف دار  ــل  داخ ــن  م
االعظمية، والقي القبض على 
ــرقة مبلغ  لقيامه بس ــم  مته
ــني دينار  ــدره ٣ مالي ــن املال ق م
عراقي من داخل دار في منطقة 
ــدت املديرية انه  ــة. واك احملمودي
ــى متهم  ــض عل ــاء القب مت الق
ــطوانة  ــرقة ١٥ أس لقيامه بس
غاز و ٣٠ كيس طحني من داخل 
ــران في منطقة بغداد  أحد االف
اجلديدة، كما القي القبض على 
متهم لقيامه باملتاجرة باملواد 
ــة والكرستال  اخملدرة احلشيش
في منطقة حسينية املعامل.

بغداد / البينة الجديدة
ــس األربعاء  ــوزراء حيدر العبادي ام ــد رئيس مجلس ال اك
ــا مر به  ــار اي دولة نتيجة م ــع حص ــف م ــراق ال يق ان الع
ــروب. ونقل مكتب  ــابقا وما حلق باملواطنني نتيجة احل س
ــر تنمية  ــه خالل مؤمت ــان لكلمة ل ــه في بي ــادي قول العب
االقتصاد العراقي ان ”العراق سينتصر مجددا في اإلعمار 
ــده مثلما جنح  ــرص العمل من خالل توح ــاء وخلق ف والبن
ــابقا في احلرب على داعش وحتقيق األمن واالستقرار».  س
ــن التنمية وخلق  ــعى الى مزيد م ــاف ان ”العراق يس وأض
ــة االقتصاد“، مبينا ان  ــتثمارات وتنمي فرص العمل واالس
ــراق مرّ بحروب وحصار ولذلك فهو ال يقف مع حصار  ”الع
ــابقا». ــق باملواطنني في العراق س ــة ما حل ــة نتيج اي دول

ــتجابة  ــادي ان ”مطالب املواطنني يتم االس ــح العب وأوض
ــوزراء يتم  ــات مجلس ال ــة من جلس ــا وفي كل جلس له
إصدار قرارات لعدد من احملافظات“، مؤكدا انه «مت تشكيل 
ــات للنظر بهذه الطلبات وتنفيذها». جلنة اإلعمار واخلدم

ــط الن االعتماد  ــل للنف ــراق بحاجة لبدائ ــع ان ”الع وتاب
ــكل خلال“، مبينا ان ”احلكومة  عليه بشكل كلي سيش
ــرادات بديلة للنفط  ــت خططا جديدة إليجاد إي قد وضع
ــاز املصاحب الذي كان يُحرق». ــتفادة من الغ وكذلك االس
ــتدامة هي من تستطيع  ــاريع التنمية املس وافاد ان ”مش

توفير فرص العمل وتقضي على البطالة».

بغداد / البينة الجديدة
ــدان، امس  ــالح الزي ــة ف ــر الزراع ــن وزي اعل
ــاف العمل  ــا وعدت بايق ــاء، ان تركي األربع
ــو حتى العام املقبل، كاشفا  ــد اليس بس

ــراكة في  ــول بش ــي للدخ ــن عرض ترك ع
ــدين على دجلة في تركيا واالخر  اقامة س
ــا وعدت  ــدان إن ”تركي ــال زي ــي العراق.وق ف
بايقاف العمل بسد اليسو حتى عام ٢٠١٩ 

ــر دجلة  ــات نه ــا أن ”اطالق ــل“، مبين املقب
سوف تزداد خالل االشهر املقبلة“.وكشف 
ــراكة  ــدان عن ”عرض تركي للدخول بش زي
ــي تركيا  ــى دجلة ف ــدين عل ــي اقامة س ف

ــام على الزاب االعلى  واالخر في العراق يق
ــار  ــاه والطاقة“.واش ــوارد املي ــيم م لتقس
ــتزود العراق  ــر الزراعة إلى أن ”تركيا س وزي
ــة اولى من خالل  ـــ ٤٠٠ ميغاواط كمرحل ب

ــط الكهربائي بني العراق  االتفاق على الرب
ــا“، مؤكدا أن ”زيارة رئيس الوزراء الى  وتركي
تركيا والوفد املرافق لهُ كانت ناجحة جدا 

ومثمرة للجانبني العراقي والتركي».
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بغداد / البينة الجديدة

ــم احلكومة العراقية  ــف املتحدث باس كش
السابق علي الدباغ امس األربعاء عن اعتماد 
ــارة  رئيس الوزراء حيدر العبادي على ”استش
ــن العقوبات  ــالن موقفه م ــة“ في إع خاطئ
ــيرا إلى أن العبادي  األميركية على إيران، مش
أخطأ واستعجل في تبيان موقف العراق من 
ــح اوردته  ــال الدباغ في تصري ــات. وق العقوب
ــادي  ــط“ إن ”العب ــرق األوس ــة ”الش صحيف
أخطأ واستعجل في تبيان موقف العراق من 
ــن له أن يجد  ــد إيران وكان ميك العقوبات ض
ــالن أي موقف  ــباب لعدم إع الكثير من األس

ــا من تلك  ــا أو التزام ــا رفض ــلبا أو إيجاب س
ــا وفرصة  ــه وقت ــات وأن يعطي نفس العقوب
ــني  ــع اإليراني ــني وم ــع األميركي ــاور م للتش
ــارة  أيضا“، مبينا أن ”العبادي اعتمد استش
ــع استشارته». خاطئة في إعالنه ولم يوس
ــة مع اجلوار مهمة  وأضاف أن ”تطوير العالق
ــروع ورؤية  ــي ضمن مش ــب أن تأت ــدا ويج ج
احلقيقية  ــة  الوطني ــة  للمصلح ــة  مدروس
ــد وعوائد  ــعبه فوائ ــق للعراق وش ــي حتق الت
ــا  أمنية واقتصادية وتبادال حقيقيا وملموس
ــفا أنه ”نصح العبادي في  للمصالح“، كاش
ــام بلقاء الرئيس التركي رجب  بداية هذا الع

طيب إردوغان ملتابعة امللفات العالقة وإطفاء 
ــت للزيارة ليس  ــق التركي منها والتوقي القل

مناسبا اآلن ويعطى انطباعا غير إيجابي“.
ــت الدباغ إلى أن ”إيران لم ترد على طلب  ولف
ــض للطلب، حيث  ــارة وهذا رف ــادي للزي العب
ــي إيران من  ــعورا عاليا باملرارة ف إن هناك ش
ــرى إيران  ــادي املتعجل، حيث ت ــف العب موق
ــت عدم  ــد أعلن ــتان والهن ــا وباكس أن تركي
ــراق – الذي  ــات بينما الع ــا بالعقوب التزامه
ــتعالء  ــي إيران تكبرا واس ــد البعض ف يعتق
ــابق في إعالن  ــه وصي على العراق – يتس بأن

التزامه بعقوبات ظاملة أينما حلت».

بغداد / البينة الجديدة
ــة املركزية امس  ــت احملكمة اجلنائي قض
ــق ثالثة  ــد بح ــجن املؤب ــاء بالس االربع
ــتي  اللوجس ــم  الدع ــدمي  بتق ــني  مدان
لتنظيم داعش في محافظة نينوى. وقال 
املتحدث الرسمي باس مجلس القضاء 
عبد الستار بيرقدار ان احملكمة اجلنائية 
املركزية التابعة لرئاسة استئناف بغداد 
ــاوى ثالثة  ــة نظرت دع ــة االحتادي الرصاف
ــوا بتقدمي الدعم  ــني بعد ان اعترف إرهابي

االرهابي. ــش  داع لتنظيم  ــتي  اللوجس
كان  االول  ــم  املته أن  ــدار  بيرق ــاف  واض
ــواج التنظيم  ــب احد اف ــؤوال لتدري مس
فيما كان عمل املتهم الثاني االستيالء 
ــزة األمنية  ــبي االجه على اموال منتس
ــا ان  ــم، مبين ــى التنظي ــليمها ال وتس
ــؤوال عن صناعة  املتهم الثالث كان مس
ما يسمى (السبح املفخخة)، الفتا إلى 
ــكام املادة  ــتنادا ألح ــم جاء اس أن احلك

الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب.
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ــام االيراني محمد  ــي الع تهديــدات .. اعلن املدع
ــاء،أن احملققني يبذلون  جعفر منتظري،امس األربع
ــراءات التحقيق اجلارية  ــة في اج جهودا مضاعف
ــاد االقتصادي، مؤكدا أنه سيتم  في ملفات الفس
استدعاء اي مسؤول حتى لو كان وزيرا إن استوجب 
ــت هنالك  ــه كان ــري إن ــال منتظ ــك. وق ــر ذل االم
اشكاليات تعيق االسراع في البت بامللفات اال انه 
ــماحة قائد  وبعد حتديد هذه العوامل واحلصول على ترخيص من س

الثورة االسالمية فقد مت تكثيفها لالسراع بعملية البت.
ــؤون الداخلية اإليطالية مقتل ٣١ شخصا  مقتل .. أكدت وزارة الش
ــي مدينة جنوة  ــيارات ف ــر للس ــراء انهيار جس ج
شمال غربي البالد، وجاء ذلك وفقا قناة ”راين نيوز 
ــابق مت اإلعالن  ــس األربعاء.هذا وفي وقت س ٢٤“ ام
عن مقتل ٢٦ شخص و١٥ مصابا.وقد انهار اجلسر 
الذي يقع على الطريق السريع شمال غرب مدينة 
جنوة اإليطالية ويربط بني جزأي املدينة، منتصف 

يوم الثالثاء املاضي. 

ــون  ــم البنتاغون ش ارهــاب .. رفض املتحدث باس
ــم داعش  ــداد تنظي ــم اع ــد حج ــون تأكي روبرتس
ــه األمم املتحدة  ــر أصدرت ــاء على تقري ــي بن االرهاب
ــرة االمريكية عن  ــت قناة احل ــني املاضي.ونقل االثن
ــر صحافي إنني “ اجهل  ــون قوله في مؤمت روبرتس
ــدة والتي بني  ــي اعتمدتها االمم املتح ــر الت املعايي
ــر .وكان تقرير االمم املتحدة الذي  عليها هذا التقري
ــف عنصر من  ــني ٢٠ الى ٣٠ ال ــد ذكر ان ما ب ــني املاضي ق ــر االثن ظه

داعش مازالوا يتواجدون في العراق وسوريا.
ــاء، إعادة فتح معبر  ــرائيلي، امس األربع تهدئــة .. اقرّ االحتالل اإلس
ــاح امس  ــعة من صب ــالم، في التاس ــرم أبو س ك
ــيع نطاق الصيد لصيادي غزة لغاية ٩ أميال  وتوس
ــاطئ غزة.وفي حني من املقرر أن يجتمع  مقابل ش
ــي حلكومة االحتالل  ــي واألمن الكابينت السياس
ــي  ــت ف ــاً، للب ــرة صباح ــي العاش ــرائيلي ف اإلس
ــاس“، يبدو أن االجتاه  ــات التهدئة مع ”حم مقترح

هو نحو تهدئة قصيرة املدى.

مقرتح ..  أعلن رئيس كوريا اجلنوبية، مون جيه- إن، 
ــفر بني الكوريتني،  إنه يهدف إلى ضمان حرية الس
وإنشاء مجتمع اقتصادي موحد.وقال رئيس كوريا 
ــر كوريا من  ــبة حتري ــي فعالية مبناس ــة ف اجلنوبي
ــيؤدي إلى تشكيل  احلكم الياباني:“هذا اجملمع س
ــرق آسيا من  ــمال ش حلف طاقة واقتصاد في ش
ــى القارة  ــا االقتصادية إل ــيع منطقتن خالل توس

الشمالية وإنشاء أسس للتعايش واالزدهار في شمال شرق آسيا.
زلزل .. أفادت هيئة املسح اجليولوجي األمريكية، امس األربعاء، بأن 
ــط إيطاليا في وقت مبكر من صباح  زلزاال قوته ٤٫٩ درجة ضرب وس
ــة إن الزلزال كان على عمق ١٠  امس. وقالت الهيئ
ــو  ــرات فقط، ومركزه مقاطعة كامبوباس كيلومت
ــاحل البحر االدرياتيكي في ابنني. ولم ترد  على س
حتى اآلن معلومات عن وقوع ضحايا.وفي يوم أمس 
ــر الذي يقع على الطريق السريع  االل، انهار اجلس
شمال غرب مدينة جنوى اإليطالية، ليودي بحياة 

٣٨ شخصا، وفقا آلخر حصيلة.
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البينة الجديدة / وكاالت
ــن القس  ــاء اإلفراج ع ــس األربع ــة ام ــة التركي ــت احملكم رفض
ــون، من إقامته اجلبرية، رغم تفاقم األزمة  األمريكي أندرو برانس
ــرض عقوبات  ــن إمكانية ف ــنطن م ــن وحتذيرات واش ــني البلدي ب
ــرة امس األربعاء  ــد أنقرة.إضافة إلى ذلك أعلنت أنق ــة ض إضافي
ــات األمريكية، متثلت في زيادة  ــن إجراءات جوابية ضد العقوب ع
ــواردات األمريكية،  ــي التعريفة اجلمركية على بعض ال كبيرة ف
ــت وكالة رويترز في  ــبة ١٠٠٪.هذا ونقل ــت إلى أكثر من نس وصل
وقت سابق، عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه، 
ــدد الضغط االقتصادي على أنقرة في حال  ــنطن قد تش أن واش
ــي تركيا.وأضاف  ــون املعتقل ف ــم تفرج عن القس أندرو برونس ل
ــارم للغاية في هذا  ــاذ موقف ص ــزم اتخ ــؤول أن اإلدارة تعت املس
الشأن، والرئيس حازم ١٠٠ باملئة على إعادة القس برونسون إلى 
الوطن، وإن لم نر أي أعمال خالل األيام القادمة أو خالل األسبوع، 

قد تكون هناك خطوات الحقة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــن مركز اإلعالم األمني امس االربعاء عن تدمير أربع مضافات  اعل
لإلرهابيني جنوب املوصل. وقال املركز إنه خالل عملية استباقية 
ــش تتمكن من  ــناد من طيران اجلي ــات نينوى وبإس ــادة عملي قي
ــني وحرق زورقني.وأضاف أن هذه  تدمير وحرق ٤ مضافات لإلرهابي
العملية تأتي لتطهير اجلزر الوسطية للنهر في قرية امام غربي 
ــدر العبادي أعلن، في (١٠  ــوب املوصل. وكان رئيس الوزراء حي جن

متوز ٢٠١٧) حترير املوصل من تنظيم داعش بالكامل.

وكاالت / البينة الجديدة
ــلع األمريكية  ردا  ــوم الكمركية على عدد من الس ــت تركيا الرس رفع
ــس التركي  ــوم للرئي ــاء ذلك وفقا مرس ــنطن، وج ــى عقوبات واش عل
ــمية.ووفقا  ــمي غازيتا الرس ــرته صحيفة رس رجب طيب أردوغان، نش
للمرسوم سيتم رفع الرسوم الكمركية على منتجات التبغ املستوردة 
ــبة ١٤٠باملئة  ــبة ٦٠ باملئة ، والكحول بنس ــن الواليات املتحدة بنس م
ــل إلى ٦٠ باملئة  ــتحضرات التجمي ــيارات حتى ١٢٠ باملئة ومس ، والس
ــة، فضال عن ذلك  ــبة ٢٠ باملئ ــبة ٥٠ياملئة، والفواكه بنس ، واألرز بنس
يشمل املرسوم رفع الرسوم اجلمركية على عدد من السلع األمريكية 
ــدة العضوين  ــا والواليات املتح ــني تركي ــات ب ــورت العالق األخرى.وتده
ــبب محاكمة القس  ــرة بس ــي بدرجة كبي ــمال األطلس في حلف ش
ــجن في تركيا  ــهرا في س ــون الذي أمضى ٢١ ش األمريكي أندرو برانس
ــي في خطوة رفضتها  ــهر املاض حتى وضعه قيد اإلقامة اجلبرية الش

واشنطن باعتبارها غير كافية.

@ÚÓœbôg@ÚÓ◊ä‡◊@�bflÏçâ@ûä–m@bÓ◊äm
ÚÓ◊7fl˛a@…‹é€a@Âfl@ÖÜ«@Û‹«

بغداد / البينة الجديدة
ــط  ــاجلية وس ــل من اهالي منطقة الش ــت مجموعة عوائ طالب
ــجن مت  بغداد امس االربعاء رئيس الوزراء حيدر العبادي بـإلغاء س
ــهر في املنطقة، فيما عزت السبب  ــاء قبل ش تخصيصه للنس
ــا وجود  ــبب به ــة واالجتماعية التي تس ــات االمني ــى املضايق ال
ــكنهم. وقالت العوائل في  ــجن الواقع بالقرب من مكان س الس
ورقة مطالب موجهة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزراء العدل 
ــاجلية محلة ٤٠٣  ــل «نحن اهالي منطقة الش ــة والعم والداخلي
تفاجأنا قبل أقل من شهر بتخصيص الدار اخلاص بتأهيل وتدريب 
االحداث التابع الى وزارة العمل والشؤون االجتماعية في منطقة 
الشاجلية وجعله سجنا للنساء وسط منطقة سكنية مكتظة 
ــل «ادى هذا  ــت العوائ ــة». وأضاف ــم احملافظ ــكان وبعوائله بالس
ــتباحة املنطقة من الناحية االمنية ومخاطر  التخصيص الى اس
ــع أبراج  ــني، فضال عن وض ــل االرهابي ــجن من قب ــة الس مهاجم
ــجن الذي يطل على كافة  ــطح الس املراقبة والكاميرات على س
ــاكن اهالي املنطقة مستباحة  الدور بحيث اصبحت حرمة مس
ــرأة ان تتحرك في  ــتطيع أي ام ــافر»، موضحة «ال تس ــكل س بش
ــن كل جانب، باالضافة  ــلطة عليها م ــط دارها واالضواء مس وس
ــجن، ووضع القيود  ــة الس ــات األمنية اخلاصة بحراس للمضايق
على حركة أصحاب الدور املقابلة واجملاورة للسجن مما تسبب في 

مضايقات وصلت الى حد رغبة اهالي املنطقة ببيع دورهم».

بغداد / البينة الجديدة
ــاء أن املزارعة التي حتدثت عنها  ــدت وزارة الزراعة امس االربع اك
ــزات الزراعية في  ــة للتجهي ــركة العام ــة النزاهة في الش هيئ
ــط بريئة الذمة، فيما شددت على أنه ال يوجد أي  محافظة واس
ــركة  ــال العام. وقالت وزارة الزراعة إنه من خالل الش ــدر في امل ه
ــني  ــة للتجهيزات الزراعية، فان املزارعة حوراء غالب حس العام
ــددت كامل  ــل تبرئة ذمتها من اي مبالغ مالية حيث س مت بالفع
ــة تقانات الري،  ــاط املترتبة بذمتها عن جتهيزها مبنظوم االقس
موضحة أنه لم يتبق اي ديون او مستلزم زراعي بذمتها وحسب 
ــديد كامل لكل ما  ــم ١٥٤٤٩ في ٢٠١٨٨٢ بعد تس ــاب املرق الكت
بذمتها.واضافت الوزارة، أن االخبار التي حتدثت عن ضبط تالعب 
ــة الذمة غير  ــر املزارعة انها بريئ ــمية حتى تظه ــاألوراق الرس ب
ــركة العامة للتجهيزات الزراعة  ــيرة الى أن الش صحيحة، مش
ملتزمة بالقوانني النافذة بالتعامل مع املستفيدين من القروض 
ــى االحتفاظ  ــدت وزارة الزراعة عل ــة. وأك ــتلزمات الزراعي واملس
ــبة كل احملاولني الثارة الفوضى والضغط  بحقها القانوني حملاس
على الوزارة لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة حتاول من خالل 
ــة أو إلصاق تهمة  ــار احلقيق ــق وحرفها عن مس ــويه احلقائ تش

التقصير او هدر املال العام.

البينة الجديدة / وكاالت
ــه اإللكتروني امس  ــى موقع ــي عل ــرس األمريك ــر الكونغ   نش
ــيا، الذي  ــة ل روس ــراءات املناهض ــون اإلج ــروع قان ــاء مش االربع
ــيا وعلى  ــى الدين العام اجلديد لروس ــمل فرض عقوبات عل يش
ــروع القانون هذا  ــية.وعند تقدمي مش املصارف احلكومية الروس
ــطس اجلاري، سرعان ما حصلت  إلى الكونغرس، في أوائل أغس
ــروع. ــالم األمريكية، على النص الكامل لهذا املش ــائل اإلع وس

ــية، إلى أن نص  ــب وكالة نوفوستي الروس ــار اخلبراء بحس وأش
ــي الوثيقة األولية  ــية، جاء ف العقوبات ضد بنوك الدولة الروس
ــات إلى فرض  ــؤدي العقوب ــن أن ت ــا، بحيث ميك ــا وغامض مبهم
ــيكون مؤملاً للغاية  ــابات بالدوالر، األمر الذي س قيود على احلس
بالنسبة للبنوك وسعر صرف الروبل.. في الوقت نفسه، أشاروا 
إلى أنه ال يزال من املمكن تعديل مشروع القانون بشكل خطير 

أو حتى عدم اعتماده على اإلطالق.
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بغداد / البينة اجلديدة
الطعون  في  البت  مدة  ان  األربعاء  امس  التميمي  علي  القانوني،  اخلبير  اكد 
النهائية  النتائج  عن  االعالن  فان  وبالتالي  ايام،   ١٠ االنتخابات  بنتائج  اخلاصة 

لالنتخابات قد يكون بعد عيد االضحى.
وقال التميمي ان ”القانون رقم ١١ لعام ٢٠٠٨ حدد مدة البت في طعون االنتخابات 
بفترة ١٠ ايام، ابتداء من تقدمي الطلب بحيث ان اعالن النتائج النهائية سيكون 
يوم ٢٤ من اب اجلاري، خاصة ان املفوضية انتهت من استالم الطعون يوم امس 

١٤ اب“.
واضاف ان ”القرار اخلاص بالطعون بات وملزم وغير قابل للطعن والتمييز، وبعد 
انتهاء مدة الـ ١٠ ايام سيقوم مجلس املفوضية بارسال النتائج النهائية الى 
قد  بالطعون  البت  ”يوم  أن  املصادقة عليها“، مبينا  اجل  االحتادية من  احملكمة 
العيد  مابعد  الى  النتائج  اعالن  يؤجل  وبالتالي  االضحى،  عيد  ايام  احد  يكون 
عند  سينتهي  املنتدبني  القضاة  مجلس  ”دور  أن  التميمي،  واوضح  مباشرة“. 
رئيس  الى  احملكمة  وسترسلها  النتائج،  على  االحتادية  احملكمة  مصادقة 
اجلمهورية من اجل اصدار مرسوم جمهوري بانعقاد اجللسة االولى للبرملان التي 

سيتم خاللها تأدية القسم“.

  بغداد / البينة اجلديدة
ــال العام في  ــاالت هدر للم ــس األربعاء عن ضبط ح ــة النزاهة ام ــات في هيئ ــرة التحقيق ــت دائ أعلن
الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في محافظة واسط.وقالت الدائرة إنه مت ضبط كتب ومخاطبات 
ومستندات رسمية، وأضابير صادرة عن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، مت على ضوئها حترير كتاب 
براءة ذمة إلحدى املزارعات في محافظة واسط تنص على عدم مديونيتها للشركة خالفا للتعليمات 
مما أدى إلى إحلاق الضرر باملال العام.وأوضحت، أن فريق عمل في مكتب حتقيق الهيئة مبحافظة واسط 
ــل احلقوق وااللتزامات في العقد  ــتندات والكتب التي ترتب عليها نق ــام بضبط تلك اخملاطبات واملس ق
ــخاص آخرين، بالرغم من  ــاحتها ٣٠٠٠ دومن إلى أش العائد للمزارعة على قطعة أرض زراعية تبلغ مس
ــة، إذ إن العقد يلزمها بتأدية  ــة للتجهيزات الزراعي ــركة العام ــا مدينة مببالغ مالية ملصلحة الش أنه
تلك املبالغ قبل القيام بإجراءات نقل احلقوق وااللتزامات إلى أطراف أخرى.وأكدت الدائرة، أنه مت تنظيم 
ــالً عن األوراق  ــب مذكرة ضبط قضائية، فض ــع املبرزات املضبوطة، مبوج ــر ضبط أصولي بجمي محض

التحقيقية، وعرضها على قاضي التحقيق اخملتص التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة.
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  بغداد / البينة اجلديدة
ــاء  ــس القض ــن مجل اعل
ان  االربعاء  ــس  ام االعلى 
ــق الكرخ  ــة حتقي محكم
ــا  ــر قضاي بنظ ــة  اخملتص
النزاهة صدقت اعترافات 
ــرة  دائ ــي  ف ــف  موظ
في  العقاري  ــجيل  التس
ــام ببيع  ــرخ األولى ق الك
بعقارات  ــة  خاص أضابير 
أزالم النظام السابق لقاء 

مبالغ مالية.
ــم  باس ــدث  املتح ــال  وق
ــتار  الس ــد  عب ــس  اجملل
ــي  ــا ف ــدار ان موظف بيرق
العقاري  التسجيل  دائرة 
ــى كان  ــرخ األول ــي الك ف
يقوم بالبحث عن أضابير 
ــة  تابع ــارات  لعق ــود  تع
ألزالم النظام السابق من 

ــاء مبلغ  ــل بيعها لق أج
مالي قدره ١٢٠ الف دوالر 
اميركي الى احد الداللني، 
ــر مت  أن األخي ــى  إل ــا  الفت
ــو قيد  ــض عليه وه القب

التحقيق. 
ــدار أن هذه  ــاف بيرق وأض
ــر كانت تزوّر ويتم  االضابي
ــا بغية نقل  ــب به التالع
ــى  ال ــارات  العق ــة  ملكي
ــي  ف ــن  آخري ــخاص  أش
االول  التخصيص  ــاب  كت
ــا ان املتهم  للعقار، مبين
ــه  اعترافات ــق  تصدي مت 
اإلجراءات  كافة  واتخذت 
بحقه وفقاً ألحكام املادة 
ــن قانون العقوبات  ٢٨٩ م
بغية إحالته الى احملكمة 

اخملتصة.

(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
ــم محمد  ــابق جاس ــب الس ــد النائ اك
ــة التي  ــاء ان الكتل ــر امس األربع جعف
ستتفق مع الكرد على منحهم احلقول 
ــتقضي على  ــي كركوك س النفطية ف
ــيرا إلى استحالة ان تقوم  نفسها، مش
احدى الكتل باالتفاق على هكذا شيء.

ــح  ــى من ــاق عل ــر إن ”االتف ــال جعف وق
ــي كركوك  ــول النفطية ف ــراد احلق االك
شريطة دخولهم في الكتلة االكبر، امر 
مستحيل متريره، الن الكتلة التي تتفق 
ــيء   ستقضي على  على مثل هكذا ش
ــد مخالفة  ــة ان ذلك يع ــها خاص نفس

للقانون“.
ــرد اجللوس على  ــى الك ــاف، أن ”عل وأض
ــل االخرى  ــع الكت ــاوض م ــة التف طاول
للحصول على حقوقهم، على مستوى 
ــتوى احلكومة“،  العراق وليس على مس
ــة  ــم ٢٤ نقط ــرد لديه ــدا أن ”الك مؤك

ــد التفاوض  ــن يري ــى م ــا عل ويفرضونه
ــه الميكن  معهم، ولكن في الوقت نفس
ــرين االول  ــل ١٦ تش ــى ماقب ــودة ال الع

.“٢٠١٧
ــاط املذكورة  ــر، أن ”النق ــح جعف واوض

ــب ووزارات،  ــن ان متنح االكراد مناص ممك
ــودة  ــى ع ــاوض عل ــن التف ــن ال ميك ولك
ــى املناطق  ــمركة ال ــايش والبيش االس

املتنازع عليها في كركوك“.
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وكاالت / واشنطن / البينة اجلديدة
ــة،  األمريكي ــة  اخلارجي ــددت  ه
ــات  بـالعقوب ــة  العراقي ــة  احلكوم
ــزام بالعقوبات  ــا رفضت االلت إذا م

األمريكية ضد إيران.
وزارة  ــم  باس ــة  الناطق ــت  وعلق
ــذر نويرت،  ــة األمريكية هي اخلارجي
على تصريحات رئيس الوزراء حيدر 
ــتمرار التجارة  ــأن اس العبادي بش
ــة إن منتهكي نظام  مع إيران، قائل
ــن أن يخضعوا هم  ــات ميك العقوب

أنفسهم للعقوبات.
وقال نويرت في مؤمتر صحفي الليلة 
ــأن  «تعرفون حتذيراتنا بش املاضية 
ــنواصل  ــران والتجارة معها، وس إي
مقاضاة الدول عن أي خرق يقومون 
ــي نفرضها (ضد  ــه للعقوبات الت ب

إيران). 

وأعلن العبادي، يوم االثنني املاضي، 
ــات  ــا عقوب ــي جزئي ــداد تراع أن بغ
أمريكا ضد إيران، وترفض استخدام 

الدوالر في تعامالتها مع طهران.
على صعيد ذي صلة 

ــة في  ــفارة االمريكي ــدرت الس أص
ــاً  ــاء، توضيح ــس االربع ــداد، ام بغ
ــأن تصريحات املتحدثة باسم  بش

وزارة اخلارجية االمريكية عن عالقة 
ــران،  اي ــى  عل ــات  بالعقوب ــراق  الع

مؤكدة عدم وجود اي خرق لها. 
ــفارة ، إنه بعد مراجعة  وقالت الس
السؤال واجلواب على السؤال وبعد 
متابعة املوضوع مع نائب السفير، 
فالتوضيح للموضوع هو كما يلي 
ــارت  ــؤال اش في جوابها على الس

ــود فيما  ــى اجله ــذر ال ــيدة ه الس
ــل القضايا العالقة بني  يتعلق بح
حكومة أقليم كردستان وحكومة 

العراق.
ــة املتعلقة  ــوص اجلزئي ــا بخص ام
ــران فقد قالت  ــات على اي بالعقوب
ــرق العقوبات  ــدان التي تخ ان البل
ــاءلة.مضيفة،  للمس ــتتعرض  س
ــات هي  ــان العقوب ــم ف ــا تعل «كم
ــع اَيران.  ــدوالر م ــى التعامل بال عل
ــان دولة رئيس  ــا تعلم أيضا ف وكم
ــن يتعامل  ــال ان العراق ل ــوزراء ق ال
ــران.اذن ال يوجد خرق  بالدوالر مع اي

للعقوبات».
ــفارة االمريكية لدى  واعتبرت الس
ــة التي نقلت بها  بغداد أن الطريق
ــائل االعالم العراقية هذا اخلبر  وس

غير دقيقة.

اضغاث احالم ام حقيقة ؟

بغداد / البينة اجلديدة
أكد احمللل السياسي واثق 
الهاشمي ،امس األربعاء، 
ــزب  ــس ح ــالة رئي أن رس
الكردستاني  الدميقراطي 
ــر  ــي لوزي ــعود  بارزان مس
ــد  ــابق خال الس ــاع  الدف
عودة  تضمنت  ــدي  العبي
ــق  للمناط ــمركة  البيش
ــل  ــا مقاب ــازع عليه املتن

التحالفات  ــي  ف الدخول 
ــكيل  لتش ــية  السياس

الكتلة األكبر.
إن   ، ــمي  الهاش ــال  وق
”رسالة  بارزاني للعبيدي 
ــا  إمن ــدة  جدي ــت  ليس
ــائل كثيرة  ــة لرس مكمل
ــزب الدميقراطي  بعثها ح
جلميع الكتل السياسية 
ــى  إل ــا  بغداد“الفت ــي  ف

ــت  تضمن ــائل  ”الرس إن 
ــن  ــى ١٧٪ م ــول عل احلص
إلقليم  االحتادية  ــة  املوازن
ــب  واحلقائ ــتان  كردس
ــن  ع ــال  فض  ، ــة  الوزاري
قوات  ــودة  بع مطالبتهم 
ــمركة إلى املناطق  البيش
ــل  ــا مقاب ــازع عليه املتن
التحالفات  ــي  ف الدخول 
ــداد  ــع بغ ــية م السياس

وتشكيل الكتلة األكبر“.
وأضاف إن ”اجلانب الكردي 
جميع  لتجنب  ــتعد  مس
ــة  ــع احلكوم ــات م اخلالف
ــق  لتحقي ــة  االحتادي
ــية  السياس ــم  مصاحله
ــى احلقائب  ــول عل واحلص
إن  ــا  مبين ــة“،  الوزاري
ــيتحالفون  س ــراد  ”االك
ــية  اي جهة سياس ــع  م

ــق عودة  ــم حتقي توفر له
ــمركة إلى املناطق  البيش

املتنازع عليها“.
وتابع إن ”احلزبني احلاكمني 
في اإلقليم يستغلون في 
موضوع  ــي  احلال ــت  الوق
التحالفات كورقة ضغط 
ــم  مصاحله ــق  لتحقي
ــالل  خ ــية  السياس

احلكومة املقبلة“.

@bËÓ‹«@ ãb‰n‡‹€@Ú◊ä‡íÓj€a@ÒÖÏ«@o‰‡öm@ÜÓj»‹€@Ô„aãâbi@@Ú€bçâ@Z@Ô9b:a
5◊˛a@Ú‹nÿ€a@ø@fiÏÅÜ€a@›ib‘fl
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بغداد / البينة اجلديدة
ــارق حرب، ان احملكمة  أكد اخلبير القانوني، ط
ــب املصادقة  ــتطيع حج االحتادية العليا تس
ــتوري أو  عن الفائزين الذين أصابهم خلل دس

قانوني بعد الترشيح أو ظهر بعده.
ــة االحتادية  ــه بإمكان احملكم ــرب، ، إن وقال ح
ــن الفائزين الذين  ــب املصادقة ع العليا حج
ــد  بع ــي  قانون أو  ــتوري  دس ــل  ــم خل أصابه
ــيح، مضيفا ان مرحلة الشكوى امام  الترش
ــام الهيئة  ــون ام ــة الطع ــة ومرحل املفوضي
القضائية لالنتخابات ستكمل خالل اسبوع 
برفض الشكاوى من املفوضية ورفض الطعون 

من الهيئة القضائية في محكمة التمييز.

وأوضح أنه بعد ذلك ستبدأ مرحلة املصادقة 
ــى النتائج  ــة العليا عل ــة االحتادي ــن احملكم م
ــة على الفائزين الذين  االنتخابية اي املصادق
سيشتركون في جلسة البرملان األولى، وحيث 
ان الدستور منح هذه احملكمة مبوجب الفقرة 
ــتور املصادقة  ــادة ٩٣ من الدس ــابعا من امل س
ــتتولى حجب املصادقة  لذلك فأن احملكمة س
أو تأخير املصادقة حتى التسوية للفائز الذي 
اصابه خلل دستوري أو قانوني في الفترة من 
ــتراك باالنتخابات التي كانت  الترشيح لالش
ــهر وبني تاريخ املصادقة أو من ظهرت  قبل أش
ــيح  عليه مواضيع لم تكن ظاهرة عند الترش

وظهرت بعد الترشيح.

ــة او تأجيل  ــار حرب إلى ان عدم املصادق وأش
ــة العليا  ــود للمحكم ــألة تع املصادقة مس
ــة في املصادقة  ــا انها صاحبة الصالحي طامل
على النتائج االنتخابية بحكم الدستور وهذا 
ــن املذكورين اكمال تلك املطاعن ال  يتطلب م

سيما وان البعض متهم مبلفات او جرائم.
ــدم  ع إن  ــول  بالق ــوره  منش ــرب،  ح ــم  وخت
ــماء لن يؤثر ذلك ان  املصادقة على بعض االس
ــترط االغلبية لتحقق النصاب  الدستور يش
ــن عدد اعضاء البرملان البالغ  واالغلبية ١٦٥ م
ــى ١٦٥ من  ــة عل ــأن املصادق ــي ف ٣٢٩ وبالتال
ــات  ــدد الفائزين كاف لتحقق نصاب جلس ع

البرملان.

بغداد / البينة اجلديدة
أبو  فاضل  السياسي  احمللل  أكد 
احلالي  الوزراء  رئيس  أن   ، رغيف 
قائمة  سيصدر  العبادي  حيدر 

الكهرباء  وزراء  من  بعدد  جديدة 
العامني  واملدراء  والوكالء 

السابقني بتهم الفساد.
”العبادي  إن  رغيف  أبو  وقال 
القادمة  الفترة  خالل  سيصدر 
من  عددا  تضم  جديدة  قائمة 
واملدراء  والوكالء  الكهرباء  وزراء 
بتهم  السابقني  العامني 
النزاهة  إلى  وإحالتهم  الفساد 
”هنالك  إن  إلى  الفتا  والقضاء“، 
ملفات  في  كبيرة  فساد  ملفات 
بها  تورط  والتوليد  التجهيز 
وأيهم  وحيد   وكرمي  شالل  (رعد 
السامرائي) خالل توليهم منصب 
احلكومات  في  الكهرباء  وزارة 

السابقة“.

@Ú‡ˆb”@âÜñÓç@Öbj»€a@Z@—ÓÀâ@Ïic
@¥‘ibé€a@ıbiäËÿ€a@ıaâãÎ@Ú€byhi@ÒÜÌÜu

ıbö‘‹€@Öbé–€bi@¥‡ËnΩa@ı˝◊Ï€aÎ

بغداد / البينة اجلديدة
كشف مصدر رفيع املستوى في مجلس محافظة االنبار امس األربعاء عن وجود حتركات 
يقوم بها النائب اخلاسر محمد الكربولي لالستحواذ على منصب محافظ األنبار من 
اخلاسر  النائب  يقوده  سياسيا  ”حراكا  إن  املصدر  سياسية.وقال  صفقات  عقد  خالل 
محمد الكربولي لالستحواذ على منصب محافظ االنبار بعد أن رشح احملافظ احلالي 
مضادة  ”كتلة  أن  املصدر،  النواب“.وأضاف  مجلس  رئيس  ملنصب  احللبوسي  محمد 
لتوجهات الكربولي مؤلفة من كتلة عابرون واحلزب االسالمي ومدعومة من قبل احمد 
ابو ريشة تعمل بالضد من تطلعات كتلة احلل لالستحواذ على منصب احملافظ“، مبينا 
ان“ الكربولي يسعى للضغط على نائب محافظ االنبار احلالي علي فرحان الذي ينتمي 
الى كتلة احلل لترشيح نفسه لشغل املنصب“.ولفت املصدر الذي طلب عدم الكشف 
االعمار“،  بتوقف حركة  الصراعات سوف تعقد املشهد وتسهم  أن ”هذه  عن اسمه، 

محذرا من ”انعكاس تلك الصراعات على استقرار االوضاع األمنية“.

 بغداد / البينة اجلديدة
أن  االربعاء  امس  احملمدي  غازي  يحيى  العراقية  القوى  اكد عضو حتالف 
بني  فيما  سياسية،  كتل  ست  عن  نائبا   ٥٣ يضم  الوطني  احملور  حتالف 
املكون  االكبر بعد حسمها من قبل  الكتلة  للتحالف مع  أنه مستعد 
وبغداد  القوى  وحتالف  والعمل  القرار  كتل  إن   ، احملمدي  الشيعي.وقال 
احملور  حتالف  الى  مجتمعة  انضمت  الوطنية  من  رئيسيتني  وكتلتني 
الوطني، موضحا أن التحالف يضم ٥٣ نائبا.واضاف احملمدي، أن الكتلة 
مطالب  لتحقيق  العامة  االطر  جميع  ناقشت  تشكيلها  مت  التي 
احملافظات التي اجتاحها تنظيم داعش االرهابي وتعرضت الى دمار كبير 
والتي نعتقد ان مطالبها مشتركة، الفتا الى أن احملور الوطني مستعد 
للتحالف مع الكتلة االكبر بعد حسم املكون الشيعي لشكل الكتلة.

واكد احملمدي، أن جميع عناوين التخندقات الطائفية نحن رافضون لها، 
مشروع  وبناء  الطائفية  عن  االبتعاد  هو  احملور  يحمله  الذي  والبرنامج 

وطني يخدم اجلميع بشكل عام بعيدا عن املصالح الضيقة.

@áaÏznç˝€@⁄äznÌ@Ô€Ïiäÿ€a@Z@âÜñfl
âbj„˛a@≈œb™@kñ‰fl@Û‹«
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5◊¸a@Ú‹nÿ€a@…fl@—€bzn‹€@Ü»néflÎ@bjˆb„



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

@ÔËn‰m@pÖb◊@bflÎ@Üfl˛a@Ú‹ÌÏü@läß@ÊaäÌgÎ@÷aä»€a@xaâÜnça@#
ÚÓ�–„@Ö˝i@bË»Ó∫Î@oÌÏÿ€a@ÎåÃ€@÷aä»€a@xaâÜnça@#@Ûny

لماذا تعثّرت خطط األمم المتحدة للتنمية

     من املضحك املبكي ان يهدد ترامب العراق بفرض عقوبات 
ــى موقف  ــف العراق من ايران ويتناس ــبب موق اقتصادية بس
ايران وامريكا من العراق هذا اوال وثانيا هل نسي (الطرمبة) ان 
ــيا وبال مواربة  ــراق الى اآلن خاضع المريكا وغيرها سياس الع
ــلوب الطرح  ــيء يفتقده البعض اس وعنتريات فالوضوح ش
السياسي العراقي ال يليق بسمعة وتاريخ العراق هذا واضح 
ــا حدودها  ــوار ؟ كل دولة له ــدول اجل ــاننا ب ــع فما ش للجمي
ــوانا) وكل دولة  ــا) وكل دولة ولها بناها التحتية ( س (ماعدان
ولها مصانعها ومنتوجاتها (خالنا) لوال الفتوى التي اصدرتها 
ــش الباطن فموجود  ــة ملا طرد داعش الظاهر أما داع املرجعي
ــتطيع ان يوقف  ــكالم من يس ــود من هذا ال ــي يرزق املقص ح
ــادتي بلد ليس  الزحف االمريكي املوجود هنا فعال ؟ العراق س
مستقال باملرة فاخلارجية في واد وال صوت لرئاسة اجلمهورية 

ــوات  واالص ــة  النائم
ــدة باملرة  ــت موح ليس
ــت سياسية وال  وليس
ــا  مطلق ــية  دبلوماس
ــي  السياس ــرج  اله  .
على قدم وساق والعيد 
االحزان  باب  ــيطرق  س
ــانه دائما  مرة أخرى ش
ــادة  قي ــال  ب ــراق  والع
ــيواجه  فعلية .. من س
ــذه املرة ؟ هل  ترامب ه
ــاء الفقراء  يواجهه ابن
ــل اوالد االغنياء  من أج
ــون دول  ــل عي ــن اج وم

ــن اجل كالم فالن  ــتندب امهاتنا مرة ثانية ؟ م ــوار؟ هل س اجل
ــزب ام ذاك ؟ ومن جانب  ــذا احل ــة ه ــن اجل هيب ــول وم املعس
ــية حصرا  آخر من املمكن ان تهديد ترامب للطبقة السياس
فترامب الشفيق الرقيق على الشعب ال يريده ان يتأذى طويال 
ــقوف مطالبه فمن اجلائز ان ترامب يريد ان (ينزل ) الى  حتت س
ــوي (ترامبي)  ــوة لينصب رئيس وزراء ق ــاحة العراقية بق الس
ــيطرة على اوضاع الشرق االوسط كما  حتى يتمكن من الس
ــا والعراق  ــب للعراق.ايران وتركي ــتهيه قلبه املفعم باحل يش
ــد ان عطلت املعامل  ــاحة اقتصادية مفتوحة بع بينهما س
ــذه الفرصة  ــتغالل ه ــتطيع العراق اس ــل يس ــع فه واملصان
ــركات التي تعمل  ــقاط بعض الديون للش ــوض؟ او الس للنه
ــى يرجع العراق الى  ــي (الالموجود) حت هنا؟ من هذا السياس

الساحة الدولية ؟ (تصبحون على ألف حلم).

@÷aä»€a@ÖÜËÌ@kflaäm@NN@ÈËÁ

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

كل دولة لها حدودها 
(عدانا) وكل دولة 
ولها بناها التحتية 
(سوانا) وكل دولة ولها 
مصانعها ومنتوجاتها 
(خالنا)

ــدى دقة هذه  ــكيك في م ال أود التش
ــا اجلهات  ــن نواي ــام وال في حس األرق
ــة وواقعية ما حتاول أن  الدولية املعني
ــيعه من أجواء للتفاؤل أو تغذيه  تش
ــيرة  ــع ذلك، املس ــات. وم ــن طموح م
ــي مجال  ــألمم املتحدة ف ــة ل املتعرج
حتقيق التنمية، خصوصاً في ضوء ما 
يجري اليوم من صراعات، تفرض علينا 
ــام املتداولة  ــذر مع األرق التعامل بح
ــاؤل، أظنه  ــرح تس ــى ط ــا ال وتدفعن
مشروعاً، حول ما إذا كان الفضل في 
ــي تخفيض عدد  ــا حتقق من جناح ف م
ــم، بافتراض صحة  الفقراء في العال
ــود إلى  ــة، يع ــة املتداول ــام األممي األرق
ــات املؤسسات  جهود وجناعة سياس
األممية العاملة في اجملاالت التنموية، 
ــرى ال عالقة لألمم  ــباب أخ ــى أس أم إل
البيروقراطية  أو ملؤسساتها  املتحدة 
بها.من املعروف أن ميثاق األمم املتحدة، 
حني صدر في عام ١٩٤٥، أبدى اهتماماً 
ــاون الدولي في اجملاالت  بتحقيق التع
ــة واالجتماعية، غير أن ما  االقتصادي
تضمنه من نصوص حول هذه املسألة 
د  ــم حتدَّ ــديدة ول ــم بعمومية ش اتس

قواعد ملزمة لسلوك الدول األعضاء 
ــتدعي اخلروج عليها زجراً أو ردعاً  يس
ــاً، بعكس النصوص املتعلقة  أو عقاب
ــلم واألمن الدوليني. أما  مبجاالت الس
ــة العملية، فقد  على صعيد املمارس
ــف األمم املتحدة من قضايا  تطور موق
التنمية ليعكس تطور عالقة وموازين 

القوة بني مدرستني مختلفتني:
األولى: ترى أن قضية التنمية مسألة 
ــؤولية  ــإن مس ــم ف ــن ث ــة وم داخلي
معاجلتها تقع على عاتق الدولة ممثلة 
ــدة  ــا دور األمم املتح ــا، أم بحكوماته
ــيقي في املقام األول وال ينبغي  فتنس
ــوال تقدمي  ــاوز في جميع األح أن يتج
ــاد. وقد انحازت الدول  النصح واإلرش

ــة متاماً الى هذه  ــمالية املتقدم الرأس
ــا قضية  أنه ــرى  ت ــة.الثانية:  املدرس
ــبب  ــام األول، ألن الس ــة في املق دولي
ــدول النامية  ــف ال ــس في تخل الرئي
ــته الدول  يعود إلى النهب الذي مارس
االستعمارية، وإلى اخللل الكامن في 
ــي والذي ينبغي  ــة االقتصاد الدول بني
ــازت دول العالم  تصحيحه. وقد انح
ــة ودعمتها  ــذه املدرس ــث إلى ه الثال
ــي طالبت  ــرقية الت دول الكتلة الش
ــتعمارية وحدها  بتحميل الدول االس
ــاً كان  ــة املطلوبة.وأي ــة التنمي تكلف
ــم هذا اخلالف  األمر، فقد توقف حس
ــر «نظرية األمن اجلماعي»،  على مصي
ــي  السياس  - ــي  األمن ــقيها  بش
ــا  ــي. وعندم ــادي - االجتماع واالقتص
ــروع  ــة بعد طرح «مش ــني، بخاص تب
ناتو»،  ــف  ــيس «حل وتأس ــال»  مارش
ــكرين  ــام العالم إلى معس أن انقس
ــى  إل ــاً  ــيفضي حتم ــني س متصارع
انهيار نظرية األمن اجلماعي وإفساح 
الطريق أمام نظرية بديلة هي «نظرية 
ــدت دول العالم  ــق النفوذ»، وج مناط
ــها في مأزق تعنيّ عليها  الثالث نفس

ــعى الى اخلروج منه، ولم يكن  أن تس
ــوى توظيف وزنها العددي  أمامها س
ــة العامة لألمم  ــد داخل اجلمعي املتزاي
ــع الدولي على  ــل اجملتم ــدة حلم املتح
القيام بدور مباشر إلخراجه من حالة 
التخلف والتبعية التي كان عليهما. 
لكن ما طبيعة هذا الدور وبأي وسائل 
أن  ــع  يتحقق؟.الواق أن  ــن  ميك وأدوات 

ــة راحت تتمحور  جهود الدول النامي
في البداية حول طلب معونة مباشرة 
تقدم من خالل منظومة األمم املتحدة، 
أي بعيداً من املشروطية السياسية، 
ــتجابة بطيئة ومحدودة  وجاءت االس
ــع «برنامج املعونة  ومتدرجة، بدأت م
الفنية» في اخلمسينات وانتهت إلى 
 UNDP برنامج األمم املتحدة للتنمية»
م  ــتينات.وألنّ ما قدّ في منتصف الس

ــج كان محدوداً  ــن خالل هذه البرام م
ــم االحتياجات  ــداً بالنظر إلى حج ج
ــم  ــت دول العال ــد أدرك ــدة، فق املتزاي
ــر بطريقة  ــا أن تفك ــث أن عليه الثال
ــني  ــى حتس ــعى إل ــة وأن تس مختلف
شروط التبادل الدولي، ومن ثم رفعت 
ــارة ال املعونة» وطالبت  ــعار «التج ش

ــروط  بتصحيح اخللل الكامن في ش
ــت بالفعل في  التبادل الدولي، وجنح
تأسيس «مؤمتر األمم املتحدة للتجارة 
ــام ١٩٦٤، الذي  والتنمية UNCTAD ع
كان من أهم ثماره االتفاق على «نظام 
 Generalized ــم  املعم ــالت  التفضي
ــى رغم  System of Preferences. وعل
حترك األمم املتحدة في اجتاهات عديدة، 
استهدف بعضها وضع خطط تنمية 
ــل القومي للدول النامية  لزيادة الدخ
ــنوياً،  مبعدل ال يقل عن ٥ في املئة س
ــان  ــر ضم ــا اآلخ ــتهدف بعضه واس
الدول املتقدمة بتقدمي معونة سنوية 
ــل عن ١ في املئة  للدول النامية ال تق
ــنوياً من إجمالي دخلها القومي.. س
ــى أرض الواقع  ــا أجنز عل ــخ، إال أن م ال
ــم تلتزم الدول  ــدوداً جداً. فل كان مح
ــاً،  ــبة مطلق ــذه النس ــة به املتقدم
ــط التنمية مجرد  وظلت أهداف خط
ــق، وراحت  ــة للتحق ــر قابل ــانٍ غي أم
ــكالت التنموية تتفاقم في دول  املش
ــم الثالث، األمر الذي دفعها الى  العال
ــاع بأن عليها أن تثبت أن لديها  االقتن
أسناناً قوية حقيقية قبل أن تتمكن 
ــة من الدول  ــزاع تنازالت فعلي من انت
ــب  ــة عق ــت الفرص ــة، والح املتقدم
حرب أكتوبر.ففي ثنايا هذه احلرب، برز 
ــدول املصدرة للنفط، والحت  تكتل ال
اخللل  ــح  لتصحي ــة  ــة حقيقي فرص
ــمال  ــزان القوة اخملتل بني الش في مي
ــة العامة  ــوب، ومتكنت اجلمعي واجلن
ــياق  ــدة عام ١٩٧٤، في س ــألمم املتح ل
قوة الدفع اجلديدة التي خلقتها تلك 
ــأن  ــن إصدار «إعالن في ش األجواء، م
ــادي عاملي جديد»  ــة نظام اقتص إقام
ــه  ــل، أعقب ــج عم ــوب ببرنام مصح
الحقاً «ميثاق حقوق الدول وواجباتها 
االقتصادية». غير أن قوة الدفع هذه ما 
لبثت أن تالشت بسبب فشل العالم 
ــكه  ــاظ على متاس ــي احلف ــث ف الثال
ــول عالم عربي  ــتمرار التفافه ح واس
ــمال  راح يتفكك. فقد بدأت دول الش
ــارس  ــة ومت ــول الصدم ــن ه ــق م تفي
ــيد الطاقة  ــة لترش ــات فعال سياس
ــة، وما هي  ــن مصادر بديل والبحث ع
ــدأ عالم  ــى ب ــة حت ــنوات قليل إال س
تدريجياً سيطرته  الشمال يستعيد 
ــوق النفط العاملية،  الكاملة على س
ــوط أميركية هائلة متارس  وبدأت ضغ
دها  على منظومة األمم املتحدة، جسّ
ــكو»  الـ»يونيس ــن  م ــحاب  االنس
ــي  ــا ف ــع حصته ــن دف ــاع ع واالمتن
ــها..الخ.  ــة األمم املتحدة نفس ميزاني
ــتدراج العراق  وفي هذه األجواء، مت اس
ــد، وما كادت  ــران حلرب طويلة األم وإي
ــتدراج العراق لغزو  تنتهي حتى مت اس

الكويت، وجميعها بالد نفطية، قبل 
ــل الدائرة اجلهنمية بتفكك  أن تكتم
ــاره، األمر  ــوفياتي وانهي ــاد الس االحت
ــال للواليات املتحدة  ــح اجمل الذي أفس
ــى نظام عاملي  لالنفراد بالهيمنة عل

ــم الثالث  ــل العال ــى منه تكت اختف
ــة  القطبي ــادي  أح ــم  عال ــي  أيضاً.ف
ــدالت العوملة، كان  ــارع فيه مع تتس
ــت احلديث عن  ــن الطبيعي أن يخف م

ــمال واجلنوب وعن احلاجة  صراع الش
ــي جديد،  ــادي عامل ــام اقتص ــى نظ إل

ــرط  وعن تصحيح خلل كامن في ش
ــتحال فيه إلزام  التبادل الدولي، واس
ــا،  ــاء بوعوده ــة بالوف ــدول املتقدم ال
ــبة  ــق منها بنس ــا تعل ــاً م خصوص
ــن ثم راح  ــق عليها، وم ــة املتف املعون
احلديث يتجه نحو كيفية االستفادة 
ــالج مظاهر  ــة لع ــات العومل ــن آلي م
ــبابه... الخ.  ــذوره وأس ــف، ال ج التخل
وفي سياق كهذا، بدأت منظومة األمم 
املتحدة تتحدث عن تنمية مستدامة 
ــن دون  ــر م ــات احلاض ــي احتياج «تلب
ــاس بقدرة األجيال املقبلة على  املس
ــا اخلاصة»، وراحت  تلبية احتياجاته
ــرى لوضع  ــرات عاملية كب تنظم مؤمت
ــا  ــرض، كان آخره ــذا الغ ــط له خط
خطة نيويورك التي يفترض أن تنتهي 
في ٢٠٣٠.أدعو القارئ كي يتأمل معي 
ــر  ــبعة عش ــاً من األهداف الس بعض
ــذه اخلطة، لعله يدرك إلى أي مدى  له
تبدو غارقة في الرومانسية. فالهدف 
األول يتحدث عن «القضاء على الفقر 
ــكان»،  ــي كل م ــكاله ف ــع أش بجمي
ــى اجلوع  ــن «القضاء عل ــي: ع والثان
ــي»، والثالث: عن  وتوفير األمن الغذائ
ــش صحية  ــع بأمناط عي ــع اجلمي «متت
ــع األعمار... الخ.  وبالرفاهية في جمي
ــدث عن «احلد من  ــر: فيتح أما العاش
التباين داخل البلدان وفي ما بينها». 
لكن كيف وبأي وسيلة؟ ال أحد يعرف 
ــم  ــي العال ــح أن ف ــط. صحي بالضب
الثالث دوالً متكنت حكوماتها بالفعل 
ــة، ومن ثم  ــروط التنمي من تهيئة ش
ــبة الفقر في  ــي تقليل نس جنحت ف
ــني الوضع اإلنساني  بالدها وفي حتس
ــعوبها، في مقدمها الصني التي  لش
ــكان العالم. ــل وحدها خمس س متث
ــل في  ــدرك أن الفض ــا أن ن ــذا علين ل
خفض أعداد الفقراء في العالم يعود 
ــدول واحلكومات  ــذه ال ــود ه إلى جه
ــط األمم املتحدة في  ــى خط ــس إل ولي
ــا  ــتدامة». أم ــة املس ــال «التنمي مج
ــوي على قدر  ــر هذا فينط القول بغي
ــوز. وألن  ــس ال يج ــن التدلي ــر م كبي
ــث األخرى  ــم الثال ــم دول العال معظ
ــروط  ــد من تهيئة ش ــم تتمكن بع ل
التنمية، فستبقى فيها أعداد غفيرة 
ــيزيد  ــراء املعدمني الذين س من الفق
ــتمرار. لذا أعتقد جازماً  عددهم باس
ــن حتقق  ــتدامة» ل ــة املس أن «التنمي
ــتوى  ــروعة على املس ــا املش أهدافه

الكوني إال إذا توافر شرطان:
ــعوبها تتّسم  ١- حكومات ممثلة لش
ــا  ــو م ــد، وه ــة الي ــاءة ونظاف بالكف
فشلت معظم دول العالم الثالث في 

حتقيقه حتى اآلن.
٢- نظام فعال لألمن اجلماعي، ببعديه 
 - ــادي  واالقتص ــي  األمن ــي-  السياس
ــلت األمم  ــا فش ــو م ــي، وه االجتماع
ــن يكون في  ــي حتقيقه ول ــدة ف املتح
ــه إال بإصالح جذري  ــا حتقيق مقدوره
ــروطه  ش ــر  تتواف ــم  ل ــاتها  ملؤسس

املوضوعية بعد.
* كاتب مصري

انقسام العالم إُّـ معسكرين 
متصارعني سيفضي حتماً 
إُّـ انهيار نظرية األمن 
الجماعي وإفساح الطريق 
أمام نظرية بديلة هي 
نظرية مناطق النفوذ

 

أبدى ميثاق األمم اِّـتحدة اهتماما بتحقيق التعاون الدولي َّـ اِّـجاالت االقتصادية 
واالجتماعية غري أن ما تضمنه من نصوص حول هذه اِّـسألة اتسم بعمومية شديدة

ترامب

بوتني

مريكل

تشير اإلحصاءات 
الرسمية املتداولة 
في أوساط األمم 
املتحدة، إلى أن عدد 
األشخاص الذين 
يعيشون في فقر 
مدقع انخفض في 
العالم إلى أكثر 
من النصف خالل 
العقدين األخيرين، 
إذ تؤكد أن عددهم 
عند نهاية القرن 
املاضي كان ١٩٠٠ 
مليون شخص 
(أكثر من ربع سكان 
العالم) وعند 
نهاية ٢٠١٥ أصبح 
٨٣٦ مليوناً فقط. 
وحني انعقد في 
نيويورك في ١ أيلول 
(سبتمبر) عام ٢٠١٥ 
«مؤمتر األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة» 
وشرع في تقييم 
نتائج اخلطة األولى 
للتنمية املستدامة 
ووضع تفاصيل 
اخلطة الثانية، بدت 
أهداف تلك اخلطة 
الطموحة إلى درجة 
تكاد تالمس حدود 
الالمعقول!.

حسن نافعة
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بغداد / البينة اجلديدة
ــا  توجهه ــة  الصناع وزارة  ــدت  اك  
ــات  واتفاق ــراكات  ش ــرام  اب ــو  نح
ــركات العاملية لنقل  تعاون مع الش
ــدرات  الق ــة  وتنمي ــة  التكنولوجي
ــتعرض وكيل الوزارة  البشرية . واس
ــالل لقائه وفد  ــادل كرمي خ الفني ع
ــة مجاالت  ــوا / الكوري ــركة / هان ش

ــطة التي تختص بها  العمل واالنش
التي  واالمكانيات  املذكورة  الشركة 
ــاريع  تتمتع بها واهم االعمال واملش
ــي العراق ،  ــوم بتنفيذها ف ــي تق الت
ــروع بسماية السكني  واهمها مش
ــة افاق التعاون املستقبلي  ومناقش
ــتثمار املتاحة .و اكد  ومجاالت االس
ــب بيان  ــاء ، حس ــالل اللق ــرمي خ ك

ــة وتوجه الوزارة نحو  للوزارة ، « رغب
ــات للتعاون  ــراكات واتفاق ــرام ش اب
ــجاما  ــركات العاملية ، انس مع الش
ــي بهدف تنفيذ  مع التوجه احلكوم
مشاريع صناعية مشتركة تسهم 
ــة  وتنمي ــا  التكنولوجي ــل  نق ــي  ف
ــى  ــدد عل ــرية «.وش ــدرات البش الق
ــرص  ــن الف ــتفادة م ــة االس « اهمي

االستثمارية املطروحة لدى شركات 
ــتى اجملاالت الصناعية  الوزارة في ش
ــركة  ــدى وفد الش ــه اب ــن جانب «.م
ــة في  والرغب ــتعداد  االس ــة  الكوري
ــع  ــتركة م ــاريع مش ــول مبش الدخ
ــاريع التي  ــص املش ــراق ، وباالخ الع
ــي  ــهم ف ــة ، مبايس ــا احلكوم متوله

تطوير قاعدته الصناعية.

بغداد / البينة اجلديدة 
حصة  االف  تسعة  من  اكثر  واملهجرين،  الهجرة  وزارة  وزعت 
في  والعائدة  النازحة  األسر  على  االغاثية  املساعدات  من 
احملافظات  قسم  مدير  الدين.وقال  وصالح  ديالى  محافظتي 
الشمالية في دائرة شؤون الفروع مهند صالح عبد الرحيم في 
بيان ، ان « كوادر فرع الوزارة في محافظة ديالى وزعت (٦٧٢٠) 
العائدة  و  النازحة  األسر  بني  اإلغاثية  املساعدات  من  حصة 

ملناطقها األصلية في احملافظة «.واشار الى « ان (٥,٠٠٠) حصة 
إغاثية منها وزعت للنازحني والعائدين مبناطق مختلفة في 
احملافظة حيث تضمن التوزيع سالت غذائية وصحية ومبردات 
بني  هواء  مبردة  الف   (١,٧٢٠) ذاتها  الكوادر  وزعت  كما  هواء، 
 » ،ان  .واضاف  و بعقوبة»  اخلالص  النازحة في قضاءي  األسر 
وزع  الدين  الوزارة في قضاء سامراء مبحافظة صالح  مكتب 
و  النازحة  األسر  بني  اإلغاثية  املساعدات  من  حصة   (٣,٢٢٢)

األسر العائدة ملناطقها في قضاءي بلد و سامراء «.وبني :» ان 
مركز قضاء سامراء،  في  نازحة  اسرة   (١,٧٠٠) التوزيع شمل 
فضال عن شمول (١,٢٤٠) اسرة عائدة لديارها في قضاء بلد«، 
مشيرا الى   ان احلصص تضمنت سلة غذائية و سلة صحية 
الوزارة  مخيمات  في  النازحة  للعوائل  مبردة   (٢٨٢) توزيع  و 
شملت (٢١٧) مبردة هواء للنازحني في مخيمات العلم و(٦٥) 

مبردة هواء للنازحني في مخيمات الشهامة .

ÂÌÜ€a@Ä˝ïÎ@µbÌÖ@ø@ÂÌÜˆb»€aÎ@¥yãb‰‹€@ÚÓqbÀa@Úñy@“¸a@HYIÂfl@är◊a@ ãÏm@Òäv:a

 بغداد / البينة اجلديدة
ــيد وزير املوارد املائية  زار الس
ــن اجلنابي العاصمة  د. حس
ــرة ضمن الوفد  التركية انق
ــمي برئاسة  احلكومي الرس
ــوزراء   د.  ــس ال ــيد رئي الس

ــث  لبح ــادي  العب ــدر  حي
تعزيز التعاون املشترك بني 
ــن امللفات  ــن وعدد م البلدي
التي تتعلق باملياه والطاقة 
ــرى  واالقتصاد.وج ــن  واالم
ــارة اجتماع بني  ــالل الزي خ

ــوارد املائية  ــر امل ــيد وزي الس
ــره  ــي نظي ــن اجلناب د. حس
ــة العالقة  ــي ملناقش الترك
املائية بني البلدين وتطويرها 
مبايخدم مصلحة الشعبني 

اجلارين.

بغداد/ البينة اجلديدة  
ــق البياع اعترافات  قت محكمة حتقي صدّ
ــة والدوالر  ــة احمللي ــر العمل ــني بتزوي متهم
ــي  ف ــني  املواطن ــى  ال ــا  وبيعه ــي  االميرك
ــلطة  للس ــان  بي ــر  بغداد.وذك ــة  العاصم
ــاع  ــق البي ــة حتقي ــة « إن محكم القضائي
التابعة لرئاسة محكمة استئناف الكرخ 

ــني قاموا  ــت اقوال متهم ــة ، صدق االحتادي
بتزوير العملة العراقية والدوالر االميركي»، 
ــان االموال  ــني اعترفوا ب ــا ان «املتهم مبين
ــام ٢٠١٥». ــداول بها منذ ع ــزورة يتم الت امل
ــاف البيان انه :» مت ضبط مبلغ (٩٥٠٠)  واض
ــالت عراقية  ــن عم ــال ع ــي فض دوالر أميرك

بحوزة املتهمني .

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
ــادي مدير  ــر ه ــاد خضي ــور عم ــد الدكت أك
مركز التأهيل الطبي وأمراض املفاصل في 
ــرة صحة بغداد  ــدر القناة التابع إلى دائ ص
ــلل  ــجيل  ٣٣ حالة ش ــن  تس ــة ع الرصاف
ــالج األطفال  ــي وحدة ع ــي جديدة ف دماغ
خالل شهر ،وقال أن عيادة الشلل الدماغي 

ــة جديدة منها  ــجلت ٣٣ حال في املركز س
ــلل دماغي من جانب الرصافة   ٢٢ حالة ش
ــن جانب الكرخ  ــلل دماغي م ــة ش و ٧ حال
ــات .واختتم  أن عيادة  أما من بقية احملافظ
ــز وكذلك وحدة  ــلل الدماغي في املرك الش
ــتقبلت  ٨١٤ حالة  ــد اس ــالج األطفال ق ع

مراجعة خالل هذا الشهر .

@¥‡Ënfl@pbœa6«a@÷Üñm@ bÓj€a@’Ó‘§@Ú‡ÿ™
Ô◊7fl¸a@â¸ÎÜ€aÎ@ÚÓ‹0a@Ú‹‡»€a@äÌÎåni

ÚÓΩb»€a@pb◊äí€a@…fl@@pb◊aäë@Ü‘»€@ÈuÏnm@Ú«b‰ñ€a
ÚÌäíj€a@paâÜ‘€a@ÚÓ‡‰mÎ@bÓuÏ€Ï‰ÿn€a@›‘‰€@

@ÚÓˆbΩa@÷aä»€a@Úñy@÷˝üa@Úí”b‰Ω@Ô◊6€a@Í7ƒ„@Ô‘n‹Ì@ÖâaÏΩa@äÌãÎ

بغداد / البينة اجلديدة
أستلمت وزارة الصحة والبيئة، أول سيارة من شركة 
تويوتا اليابانية من سيارات الهايبرد - نوع (بيريوس) 
في خطوة جديدة لتقليل االنبعاثات الغازية وتقليل 
ــوزارة عن  ــود البنزين.ونقل بيان لل ــاد على وق االعتم
مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة شذى كاظم 
ــركة تويوتا ان  ــني من ش ــاء مع ممثل ــا خالل لق قوله
ــيارة هايبرد تعمل بوقود البنزين والبطارية التي  «س
ــل االعتماد  ــل احملرك، مما يقل ــحن ذاتياً اثناء عم تش

ــي التقليل  ــبة ٦٠٪، وبالتال ــود البنزين بنس على وق
من انبعاثات غازات الدفيئة امللوثة للبيئة واالعتماد 
ــب التوجه احلكومي  ــى الطاقات املتجددة وحس عل
من االمانة العامة جمللس الوزراء».وأضافت، ان «شركة 
ــيارة الهايبرد نوع  ــة س ــلمت وزارة البيئ ــا) س (تويوت
ــهرين من  ــوم باختبارها على مدى ش ــوس) لتق (بيري
ــكل الصحيح  ــة النواحي لضمان عملها بالش كاف
في ظروف العراق املناخية ووفق شروط املتانة واالمان 

وبكفاءة عالية».

@›‡»m@ÒâbÓç@·‹énm@ÚÓ”aä«@ÒâaãÎ@fiÎc
Ú–Óƒ‰€a@Ú”b�€bi

بغداد/ البينة اجلديدة
بغداد  صحة  دائرة  عام  مدير  اعلن 
لطيف  جاسب  الدكتور  الكرخ 
قدره  مبلغ  احلجامي عن تخصيص 
٤٥٠ مليون دينار لشراء ادوية لعالج 
القلب  امراض  و  السرطان  امراض 
جهاز  شراء  و  الدموية  االوعية  و 
االنعاش لردهة االنعاش الرئوي ضمن 
اعمال و مقررات خلية االزمة .واوضح 
احلجامي في بيان انه :» مت تخصيص 

مبلغ ٢٠٠ مليون دينار اضافية ملركز 
ابن البيطار جلراحة القلب و االوعية 
ومستلزمات  ادوية  لشراء  الدموية 
طبية و تخصيص مبلغ ١٠٠ مليون 
اليرموك  ملستشفى  اضافية 
 ، جراحي  جهاز  لشراء  التعليمي 
دينار  مليون   ١٠٠ مبلغ  تخصيص  و 
الكاظمني  االمامني  ملدينة  اضافية 
عالج  ادوية  لشراء  الطبية  (ع) 
دينار  مليون  و٥٠  السرطان  المراض 

االنعاش  لردهة  جهاز  لشراء  اخرى 
دائرته  ان  احلجامي  اكد  الرئوي».و 
الالزمة  االحتياجات  بتحديد  قامت 
الصحية  مؤسساتها  جميع  في 
املستشفيات  برفد  ستقوم  و 
و  الطبية  املستلزمات  و  باالجهزة 
اجلهات  جميع  مخاطبة  و  االدوية 
التخصيصات  الطالق  العالقة  ذات 
املالية اخلاصة بشراء و توزيع االدوية 

.

k‹‘€a@Î@Êbüäé€a@ÚÌÎÖa@ıaäí€@âb‰ÌÖ@ÊÏÓ‹fl@TUP@óÓñ•
Ïˆä€a@îb»„¸a@ÒåËua@Î@

 البينة اجلديدة / احمد احليدري
الصحية  الرقابة  شعبة  مالكات  قامت   
دائرة  في  العامة  الصحة  لقسم  التابعة 
جهاز  مع  وبالتعاون  الكرخ  بغداد   صحة 
لألرض  املاسكة  والقوة  الوطني  األمن 
االجبان غير حاصل  بضبط معمل لصنع 
غير  فيه  واملواد  الصحية  اإلجازة  على 
منطقة  في  البشري  لالستهالك  صاحلة 
عويريج . أفاد ذلك مدير عام الدائرة الدكتور 
جاسب لطيف احلجامي مبينا  أن مالكات 
للدائرة  التابعة  الصحية  الرقابة  شعبة 
خاللها  مت  صحية  رقابية  بحملة  قامت 

منطقة  في  االجبان  لصنع  معمل  ضبط 
عويريج غير حاصل على اإلجازة الصحية 
اجلنب  من  اطنان   ١٠ اتالف  مت  انه  موضحا  
لالستهالك  صالح  وغير  باملعمل  املصنع 
البشري وبحضور صاحب العالقة ومت غلق 
املعمل وتغرمي صاحبه وفق قانون الصحة 
خالل  مشيرا   ١٩٨١ لسنة   ٨٩ العامة 
حديثه  أن مالكات شعب الرقابة الصحية 
ولكافة  الرقابي  عملها  في  متواصلة 
واملطاعم  الغذائية  املواد  بيع  محالت 
واملعامل في جانب الكرخ من مدينة بغداد 

وذلك لضمان سالمة وصحة املواطن .

wÌäÌÏ«@Ú‘�‰fl@ø@äíj€a@⁄˝Ënç˝€@Úßbñ€a@7À@@Êbju¸a@Âfl@Êb‰üa@HQPI@“˝mg@Z@Ñäÿ€a@Úzï

اتقدم بوافر الشكر واالمتنان الى وزارة الصحة وعلى راسها السيدة معالي الوزيرة الدكتورة 
نصير  االستاذ  اخملتص  والدكتور  احملترم  الواسطي  مستشفى  مدير  والسيد  حمود  عديلة 
وتعاونه  ملؤازرته  وذلك  سيف  الدكتور  بالذكر  واخص  الوزارة  في  واالعالم  العالقات  ومكتب 
في تقدمي كل ما ميكن تقدميه النقاذ حياة املواطنة (مرمي فالح حسن) وذلك الصابتها بحروق 
بنسبة ٥٠٪ وهذا دليل قاطع على انسانيتهم وثقافتهم بتقدمي افضل اخلدمات للمرضى 

سائال العلي القدير ان يسدد خطاكم ملا فيه خير البالد والعباد .
االعالمي / فاهم حسن فتاح 

@äÌÜ‘mÎ@äÿë

بغداد/ البينة اجلديدة
اتفق العراق وتونس على تسهيل اجراءات قبول 
في  يرغبون  الذين  املتميزين  العراقيني  الطلبة 
لوزارة  بيان  التونسية.وذكر  باجلامعات  الدراسة 
ماجد  تونس  في  العراق  سفير  ان  اخلارجية  
والبحث  العالي  التعاليم  وزير  التقى  اللجماوي 
العلمي التونسي سليم خلبوس وناقش اجلانبان 

في  البلدين  بني  التعاون  دعم  اللقاء سبل  خالل 
.ومت االتفاق على  اجملال اجلامعي والبحث العلمي 
بني  املشتركة  العلمي  البحث  أولويات  حتديد 
اخلبرات،  وتبادل  الطاقة  مجال  ومنها   ، البلدين 
العراقيني  الطلبة  قبول  اجراءات  وتسهيل 
باجلامعات  الدراسة  في  يرغبون  الذين  املتميزين 

التونسية .

@¥Ó”aä»€a@Új‹�€a@fiÏj”@paıaäua@›ÓËém@Û‹«@Êb‘–nÌ@è„ÏmÎ@÷aä»€a
ÚÓé„Ïn€a@pb»flb¶bi@ÚçaâÜ€a@ø@ÊÏjÀäÌ@ÂÌà€a@ÂÌåÓ‡nΩa

بغداد / البينة اجلديدة
الدور  امتحانات  بداية  املقبل  أيلول  شهر  من  السادس عشر  حتديد  عن  التربية،  وزارة  اعلنت 
أيلول  من  السادس عشر  يوم  مت حتديد  إنه  الوزارة  والثانوية.وقالت  االبتدائية  للدراسة  الثاني 
موعداً لبدء امتحانات الدور الثاني لطلبة الدراسة االبتدائية غير املنتهية وملدة ٦ أيام، موضحا 
أن امتحانات الكورسات لطلبة الثانوية (املتوسطة واإلعدادية) ستكون للمدة من يوم االحد 
إدارات  أن  الوزارة،  / ٢٠١٨.واضافت   ٩  / املصادف ٢٩  السبت  يوم  ولغاية   ٢٠١٨ /  ٩  / املصادف١٦ 
املدارس مخولة بوضع اجلداول حسب ظروفها، مشيرة الى أن امتحانات احململني ستكون ضمن 
يوم  الذي يصادف في  االمتحان  أن  الوزارة،  الثاني.وبينت  الدور  احملددة المتحانات  الفترة  نفس 

عطلة ينقل إلى اليوم الذي يليه.

حسن  سعاد   / اجلديدة  البينة 
اجلوهري 

للدراسات  شريدا  دار  تقيم 
والبحوث الالواقعية محاضرات 
للتعريف  مستمرة  شهرية 
وانضم  النظرية  هذه  بافكار 

اخملتصني  من  كبير  عدد  اليها 
العلمية  باالفكار  واملهتمني 
احملافظات  جميع  من  احلديثة 
التوجهات  مختلف  ومن 
واالختصاصات علما ان اجللسة 
يرغب  وملن  للجميع  مفتوحة 

معلومات  من  باالستفادة 
هذه  وستقام  النظرية  هذه 
االول  السبت  في  اجللسات 
جمعية  مقر  في  شهر  كل  من 
( منتدى نازك  الثقافة للجميع 
الكرادة  في  الكائنة   ( املالئكة 
الساعة  ومن  داخل  الشرقية 
السادسة  الى  عصرا  الرابعة 
مساءا  حيث سيتم استضافة 
عدد من اخملتصني في اجلامعات 
محاضرتني  ومبعدل  العراقية 
عقد  مت  انه  بالذكر  اجلدير  ومن 
اجللسة االولى بتاريخ ٢٠١٨/٨/٤ 
وقدمت  اجلمعية  نفس  في 
القى  االولى  محاضرتان  فيها 
صالح  الدكتور  االستاذ  فيها 

محاضرة  الصاحلي  رشيد 
بعنوان  بعنوان ( االجناس شبه 
البشرية) واحملاضرة الثانية التي 
مخلف  الباحث  فيها  القى 
وجهة  عن  محاضرة  شريدة 
ملا  العلمية  واقعية  الال  النظر 
وقد  االولى  احملاضرة  في  طرح 
الشخصيات  من  عدد  حضر 
الدراسات  اقسام  وممثلي 
الوزارات  من  عدد  في  والبحوث 
ومن  الرسمية  واملؤسسات 
ضمنهم الناطق الرسمي لوزارة 
سعد  الدكتور  اللواء  الداخلية 
معن والعميد يوسف البيرماني 
والبحوث  الدراسات  قسم  من 

في قيادة عمليات بغداد . 

@Ú�í„aÎ@pbÓ€b»œ

ÚÌÏ„br€aÎ@ÚÓˆaÜni¸a@ÚçaâÜ‹€@Ô„br€a@âÎÜ€a@pb„bznfla@Ü«Ïfl@ÖÜ§@ÚÓi6€a

@å◊äfl@ø@ÒÜÌÜu@ÔÀbflÖ@›‹ë@Ú€by@SS@›Óvém
@›ïb–Ωa@ûaäflcÎ@=�€a@›ÓÁdn€a بغداد / البينة اجلديدة 

اقامت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة دورة 
تدريبية بعنوان ادارة اخملاطر في املشاريع االنشائية , في مركز 
الوزارة.  وذكر املركز االعالمي للوزارة ان قسم التدريب واملعرفة 
التي  االنشائية  املشاريع  في  اخملاطر  ادارة  دورة  اقام  الوزارة  في 
تؤدي  التي  االسباب  معرفة  من  املشاركني  متكني  الى  تهدف 
الى حدوث اخملاطر في املشاريع االنشائية وتصنيفها وحتليلها 
 , اثارها  وتقليل  عليها  للتغلب  مناسبة  حلول  وضع  لغرض 
فضال عن عمل قاعدة بيانات للمخاطر املتوقعة احلصول في 

املشاريع.

@ÚÓjÌâÜm@ÒâÎÖ@·Ó‘m@Úflb»€a@fibÃë¸aÎ@pbÌÜ‹j€aÎ@Êbÿç¸aÎ@âb‡«¸a@@

بغداد/ البينة اجلديدة
صالح  لندن  في  العراق  سفير  تسلم   
املتحف  من  أثرية  قطع   (٨) التميمي 
.وأكد  رسمي  حفل  في  البريطاني 
مشترك  صحفي  مؤمتر  في  السفير 
البريطاني  املتحف  مدير  مع  عقده 
بني  التعاون  اهمية  فيشر،  هارتفيج 
إستعادة  مجال  في  وبريطانيا  العراق 

وتعزيز  العراقي  التراث  وحماية  اآلثار 
داعيا  البريطاني،  املتحف  مع  التعاون 
الى أن يلتزم اجملتمع الدولي بإعادة اآلثار 
القوانني  تطبيق  عبر  املهربة  العراقية 
وقرارات  اليونسكو  واتفاقية  الدولية 
بيان  «.وذكر  لة  الصِّ ذات  االمن  مجلس 
لوزارة اخلارجية « ان إجراءات التسليم 
القطع  على  التحفظ  بعد  تاتي  هذه 

إجراء  لغرض  لندن  في  الثمان  األثرية 
هذه  تعود  إذ  بشأنها،  التحقيقات 
قار،  ذي  في  تلو  موقع  الى  القطع 
البريطانية  الشرطة  سلمت  وقد 
البريطاني  املتحف  الى  املعنية  اآلثار 
لإلستعانة برأي اخلبراء فيه الذين أكدوا 

عائديتها للعراق».
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الستار  عبد  اجلديدة/  البينة 
محسن

 التقى مدير عام السكك املهندس 
من   مجموعة  سلوم  جبر  سالم 
لالستماع  واملواطنني  املوظفني 
التي  واملقترحات  الشكاوي  إلى 
لتذليل  للمقابالت  بها   تقدموا 
لطلباتهم    االستجابة  و  العقبات 
والقانونية   االدارية  االجراءات  عبر 
وقد   . واالصول  الضوابط  حسب 
امام  املطروحة  الشكاوى  تباينت 
بكل  االخذ  ومت  العام   املدير  انظار 

للمتقدمني  الشكاوي  من  ماطرح 
الكفيلة  السبل  اليجاد  مبقابلته 
مراعاة  مع  االصول  وفق  حللحلتها 
اجلانب  االنساني.. يذكر ان شعبة 
بشكل  تعمل  املواطنني  شكاوى 
متواصل على استقبال ورصد كافة 
الشكاوى املقدمة لها وعرضها الى 
منها  البعض  الحالة  العام  املدير 
على وجه السرعة لالقسام املعنية 
للنظر بها فضال عن مايقدم لهذه 
الشعبة من شكاوى واستفسارات 
طريق  وعن  االلكتروني  املوقع  عبر 

الستقبال  اخملصصة  الهواتف 
العام  املدير  وجه  ..وقد  الشكاوى 
مكتب الشكاوى واالقسام جميعا 
بان تكون  ابواب الشركة مفتوحة 
مكتب  من  بدءا  مصراعيها  على 
ذات  واالقسام  واملعاون  العام  املدير 
احللول  وايجاد  ملعاجلتها  العالقة  
السكك  ان  باالشارة  ..واجلدير  لها  
ومن خالل مكتب شكاوى املواطنني 
لكل  باالستجابة  منجزا  حققت 
الطلبات  في هذا املفصل وتفعيل 
االلكترونية   املواطن  حكومة 

خالل  واردة  شكوى   (٦٥٠) بواقع 
السبعة أشهر من  السنة احلالية  

جلميع   السليمة  اإلجراءات  باتخاذ 
للشكاوي املطروحة...
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ــار حقيقي  ــض أول اختب ــا اعتبره البع فيم
ــوزراء اإلثيوبي، آبي  ــس ال ــروع رئي أمام مش
ــد دميقراطي  ــل إثيوبيا إلى بل ــد، لتحوي أحم
ــتقر، في منوذج يحتذى به داخل القارة  مس
ــهد إقليم أوغادين (الصومال  ــمراء، ش الس
ــعة  ــا التس ــم إثيوبي ــد أقالي ــي) – أح الغرب
ــابيع املاضية،  ــالل األس ــرات كبيرة خ – توت
ــى الدرجة  ــه االضطرابات إل ــدت في وتصاع
ــة املركزية في أديس  ــي اضطرت احلكوم الت
أبابا للدفع باجليش لضبط األوضاع؛ وهو ما 
ــك حول إمكانية حتقيق  ألقى ظالالً من الش
ــهولة التي بدت بها  ــم آبي» بتلك الس «حل

األمور للوهلة األولى.  
تسلط التقارير االعالمية الضوء على قضية 
ــن، وكيف كان على الدوام أحد  إقليم أوغادي
ــي منطقة القرن  ــتقرار ف مصادر عدم االس
ــة األخيرة  ــتعرض األزم ــي، كما نس األفريق
ــدى تأثيرها على  التي عصفت باإلقليم، وم
ــنته احلكومة  ــي الذي دش ــار اإلصالح املس

اإلثيوبية احلالية.
«كعكة» أوغادين من نصيب أديس أبابا

ــة على  ــوى اإلمبريالي ــني الق ــراع ب أدى الص
ــى انعقاد مؤمتر  ــرن األفريقي إل ــة الق منطق
ــيم  برلني عام ١٨٨٤، والذي أفضى إلى تقس
ــام؛  ــة أقس ــال الكبير» إلى خمس «الصوم
ــيطرت بريطانيا على املنطقة الواقعة  فس
ــرق كينيا،  ــمال الصومال وش ــا في ش حاليً
ــيطرت إيطاليا على الصومال اجلنوبي،  وس
ــمالي الغربي – جيبوتي  فيما كان اجلزء الش
ــا املنطقة  ــا، أم ــن نصيب فرنس ــا – م حاليً
ــم  ــن الصومال، والتي تعرف باس الغربية م
ــع حلول  ــن» فقد كانت م ــة «أوغادي منطق
ــن نصيب  ــر م ــع عش ــرن التاس ــة الق نهاي

اإلمبراطورية اإلثيوبية.
ــا كانت منطقة أوغادين  في احلقيقة، لطامل
ــم «الصومال اإلثيوبي» –  – التي تعرف باس
ــة اإلثيوبية،  ــب املطامح اإلمبراطوري في قل
ــي جنحت بقيادة منليك الثاني في هزمية  الت
ــة عدوة –  ــام ١٨٩٦ في معرك ــني ع اإليطالي
ــوة أوربية في  ــى لق ــد الهزمية األول ــا عُ فيم
أفريقيا خالل احلقبة االستعمارية – وأجبرت 
ا؛ لتحتفظ  ــرقً ــر ش ــى التقهق ــا عل إيطالي
ــن حتى عام  ــيادة على أوغادي ــا بالس إثيوبي
ا  ــعً ــنت إيطاليا غزوًا موس ــا ش ١٩٣٥ حينم
ــا قبل أن  ــيطرت عليه ــن؛ فس ــى أوغادي عل
رف  ــها بعد ذلك إلى ما عُ تضم إثيوبيا نفس
ــرق أفريقيا اإليطالية». لكن  مبستعمرة «ش
االنهيار اإليطالي في احلرب العاملية الثانية 
ــيادة على أوغادين إلى بريطانيا  قد نقل الس
ــل أن تعود مجددًا إلى  ــى العام ١٩٤٨، قب حت

السيطرة اإلثيوبية.
ــتقر إلثيوبيا في  ــم تس ــاع ل ــر أن األوض غي

اإلقليم الذي ظلت قلوب أغلب أهله معلقة 
بالصومال، ونال االستقالل بدوره عام ١٩٦٠، 
ومنذ ذلك احلني بدأ احلكم األثيوبي يئن حتت 
ــال الغربي»،  ــر الصوم ــات «جبهة حتري ضرب
ــرب عصابات ضد  ــن ح ــدأت في ش ــي ب والت
ــوات اإلثيوبية املرابضة في أوغادين. وفي  الق
ــذي كان حتت  ــال ال ــع الصوم ــام ١٩٧٧ دف ع
ــري بـ٥٠ ألف  ــياد ب حكم اجلنرال محمد س
ــن، وبحلول  ــى أوغادي ــيطرة عل جندي للس
ــيطروا  نهاية العام كان الصوماليون قد س
ــى من أراضي اإلقليم  على الغالبية العظم

وسط دعم ملحوظ من السكان.
أمام السيطرة الصومالية على أوغادين، جنح 
النظام العسكري الشيوعي الوليد بإثيوبيا 
ــتجالب العون من االحتاد السوفيتي،  في اس
ــاء دعمه عن الصومال مقابل  الذي رفع غط
ــع  م ــا  تعاونه ــة  اإلثيوبي ــة  احلكوم ــف  وق
ــذا التحول الدولي  ــات املتحدة، جنح ه الوالي
ــاعدات من  في قلب املعادلة، وانهالت املس
ــا، (وبخاصة  ــيوعية على إثيوبي ــدول الش ال
ــمالية، وجمهورية  ــا الش ــا، وكوري من كوب

اليمن الدميقراطية الشعبية، أي: اليمن 
اجلنوبي)، وبحلول مارس (آذار) ١٩٧٨ كانت 
ــرد القوات  ــد جنحت في ط ــس أبابا ق أدي
ــة  املتحالف ــيات  وامليليش ــة  الصومالي
معها، ومتكنت من إعادة بسط السيطرة 

على اإلقليم.
شعب أوغادين يأبى االستسالم

ــت  ــع حت ــم يق ــني واإلقلي ــك احل ــذ ذل من
ــرف باإلقليم  ــة، وهو يع ــيادة اإلثيوبي الس
ــيم اإلداري لدولة  ــن التقس ــس ضم اخلام
ــم – الذين ال توجد  ــكان اإلقلي إثيوبيا، وس
ــم، لكن  ــول أعداده ــاءات مؤكدة ح إحص
ــي ٧ ماليني  ــدث عن حوال ــرات تتح التقدي
ــراق  ــى األع ــم إل ــي أغلبه ــمة – ينتم نس
قبلية  ــط  برواب ــتركون  ويش ــة،  الصومالي
ــني، ويتحدثون اللغة  ــة مع الصومالي وثيق
الصومالية، كما يدين معظمهم باإلسالم 
ــا عبر التجار العرب من  الذي وصلهم قدميً
ــا يزيد من ارتباط  احلضارمة واليمنيني، وم
سكان أوغادين بالصومال ما خلفته احلرب 
ــة من أعداد ضخمة  اإلثيوبية – الصومالي
ــغ عددهم نحو ١٫٥ مليون  من الالجئني (بل

الجئ، غالبيتهم من النساء واألطفال) نزح 
معظمهم إلى الصومال.

ــة إلثيوبيا في  ــب الرغبة التقليدي وإلى جان
ــول إلى البحر  ا بهدف الوص ــرقً ــع ش التوس
ــةً بال  ــدة كونها حبيس ــب على عق والتغل
ــة  ــت أهمي ــم، وتعاظم ــى العال ــذ عل منف
اإلقليم بعد الكشف عن الثروات الطبيعية 
ــاز الطبيعي والنفط  ــي ميتلكها من الغ الت
ــي – جي  ــركة «بول ــدرت ش ــد ق ــام، فق اخل
ــة صينية  ــركة حكومي ــي ش ــي إل» (وه س
ــة حق التنقيب  ــا احلكومة اإلثيوبي منحته

ــق، ومن بينها  ــي بعض املناط ــن النفط ف ع
ــات الغاز الطبيعي  أراضي أوغادين) احتياط
ــي ٨ تريليون  ــم بحوال ــا اإلقلي ــي ميلكه الت
ــكل ثروة هائلة،  قدم مكعب؛ األمر الذي يش
ــر من  ــى أكث ــل عل ــا أن حتص ــع إثيوبي وتتوق
ــار دوالر من تصدير الغاز الطبيعي بتلك  ملي
املنطقة في أول عام من عملية اإلنتاج التي 

مت تدشينها في أبريل (نيسان) املاضي.
ــت مصدرًا  ــر ان أوغادين ظل ــدت التقاري واك
ــي إثيوبيا؛  ــتقرار ف ــراب وعدم االس لالضط
ــعب  ــه امتدادًا لش ــر نفس ــعبها يعتب فش
الصومال، وفي عام ١٩٨٤ تشكلت «اجلبهة 
دت امتدادًا  الوطنية لتحرير أوغادين» التي عُ
ــال الغربي»، ورفعت  ــة حترير الصوم لـ«جبه
ــة – التي ترفض حتى أن توصف بأنها  اجلبه
ــا منظمة  ــة)، وتؤكد أنه ــة إثيوبي (صومالي
صومالية خالصة – راية «الكفاح ضد احملتل 
ــي»، وقد تصاعد التوترات في اإلقليم  اإلثيوب
مع الغزو اإلثيوبي للصومال عام ٢٠٠٦، وفي 
العام التالي – أبريل ٢٠٠٧ – صعدت اجلبهة 
ــآت  ــدى منش ــة إح ــاطها مبهاجم ــن نش م

التنقيب عن النفط، في هجوم 
ا (٦٥  ــخصً راح ضحيته ٧٤ ش
صينيني)؛  ــعة  وتس ــا،  إثيوبيً
ــل  فع رد  ــى  إل أدى  ــا  م ــو  وه
اإلقليم  ــق  إثيوبي عنيف بح

وسكانه.
ــم لقيام  ــب رفضه ــى جان وإل

ــلطات اإلثيوبية بالتنقيب  الس
ــي أوغادين،  ــط أو الغاز ف عن النف

» غير مشروع،  واعتبار ذلك «استغالالً
ــكان  ــا لثروات اإلقليم، فقد ظل س ونهبً

ــتكون من املمارسات التمييزية  أوغادين يش
ــلطات اإلثيوبية،  ــل الس ــن قب ــم م بحقه
ــتكون من التهميش واالستبعاد، (وهو  ويش
ــه تقريبًا كل األعراق في  ما كانت تعاني من
ــي تتكون من نحو ١٠٠ مجموعة  إثيوبيا الت
ــد  ــى مقالي ــيطر عل ــت تس ــة؛ إذ كان عرقي
ــلطة فيها منذ عشرات السنني أقلية  الس
التيقراي)، وبحسب تقارير حقوقية فقد أدت 
هجمات القوات اإلثيوبية إلى نزوح عشرات 
ــى كينيا أو الصومال،  ــكان إل اآلالف من الس
ــات احلكومة  ــض التقارير ممارس وتصف بع
اإلثيوبية بحق سكان اإلقليم بأنها «جرائم 

حرب» أو جرائم ضد اإلنسانية».
ــار األزمة احلالية.. هكذا انفجر «برميل  مس

البارود»
ــة، كان إقليم  ــابيع املاضي ــدار األس على م
ــعة راح  ا الضطرابات واس ــرحً ــن مس أوغادي
ــت  اندلع إذ  ــى؛  القتل ــرات  ــا عش ضحيته
ــس اإلقليم عبدي  ــرات معارضة لرئي مظاه
ــم بارتكاب  ــذي يته ــو ال ــود عمر، وه محم
ــان في حق  ــعة حلقوق اإلنس انتهاكات واس

ــض أبناء  ــا يتهمه بع ــم، كم ــاء اإلقلي أبن
ــة اإلثيوبية  ــوالٍ للحكوم ــم بأنه م اإلقلي
«احملتلة» – بحسبهم – على حساب أبناء 
قوميته. رفض عبدي عمر التنحي، وهو ما 
ــة وأحداث عنف  ــى اضطرابات أمني أدى إل
ــال  قررت احلكومة املركزية على إثرها إرس
قوات اجليش الفيدرالي إلى اإلقليم لضبط 
ــل أن يضطر عمر إلى التنحي  األوضاع، قب
ــرت قوات  ــاف بعدما حاص ــي نهاية املط ف
ــه؛ ليجري بعد  ــش اإلثيوبي مقر إقامت اجلي
ــى العاصمة أديس  ــك اعتقاله ونقله إل ذل

أبابا.
ــة  احلكوم ــم  باس ــدث  للمتح ــا  ووفقً
اإلثيوبية، فقد جاء اعتقال حاكم اإلقليم 
ــيوخ القبائل  ا لش بعدما «اعترض اجتماعً

واألعيان، وحاول إعالن انفصال اإلقليم ورفض 
ــلطة، وارتكب أخطاء متس  التنحي عن الس
ــيادة للدولة»، كان هذا في الوقت نفسه  س
ــرت فيه أنباء عن نية «مجلس كبار  الذي س
ــة تفعيل  ــان اإلقليم) مناقش ــن» (برمل الس
ــي، وهي املادة  ــتور األثيوب املادة ٣٩ من الدس

ــي تعطي األقاليم حق تقرير املصير، ولم  الت
مينع دخول قوات اجليش اإلثيوبي إلى مدينة 
ــر؛ إذ  ــم – التوت ــة اإلقلي ــا – عاصم جيجيغ
التي  واالحتجاجات  ــتمرت االضطرابات  اس
هتف من خاللها البعض «يسقط آبي»، في 

إشارة لرئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد.
ــتباكات بني قوات الشرطة  كما اندلعت اش
ــو» (وهي  ــرطة لي ــى «ش ــي تدع ــة الت احمللي
ــأتها  أنش ــكرية  عس ــبه  ش ــيات  ميليش
ــل كحائط صد  ــة تعم ــة الفيدرالي احلكوم
ــن وضد  ــر أوجادي ــة حتري ــد جبه ــي ض محل
ــباب اجملاهدين الصومالية)  متدد حركة الش
ــش اإلثيوبي، وهو ما اعتبره  وبني قوات اجلي
ــحر على  ــالب للس ــل «انق ــض مث البع
ــرطة  ــاحر»، حيث ينظر إلى «ش الس
ــس  لرئي ــة  موالي ــا  باعتباره ــو»  لي
اإلقليم املعزول الذي حكم أوغادين 
ــة، ومن  ــنوات كامل ــدة ثماني س م
املفارقات أن «جبهة حترير أوغادين» 
نفسها قد أصدرت بيانًا تدعو فيه 
ــال بني القوات  ــة ووقف القت للتهدئ
ــرطة احمللية، رغم أن  الفيدرالية والش
اجلبهة كانت، ولسنوات طويلة مضت، 

تناصب الطرفني العداء.
ــة األورومو قد  ــو ٤٠ قتيالً من عرقي وكان نح

ــنها مقاتلون في  راحوا ضحية هجمات ش
ــذي يتمتع بحدود  ــاور، وال ــم أوروميا اجمل إقلي
مشتركة مع إقليم أوغادين (تكررت بني احلني 
ــبب نزاعات حدودية  ــتباكات بس واآلخر اش
بني اإلقليمني، وشهد عام ٢٠١٧ اشتباكات 
مسلحة بني الطرفني كان من نتائجها نزوح 
اآلالف من السكان) كما مت استهداف بعض 
ــر الصومالية في اإلقليم،  أبناء األقليات غي
ــرطة ليو» كذلك  ــام عناصر  «ش وقد مت اته
في تلك الهجمات التي رمبا جاءت كرد فعل 

غاضب من «شرطة ليو» على عزل عمر.
طريق اإلصالح مليء باألشواك

بالنسبة للكثيرين فإن نظام احلكم احلالي 
في أديس أبابا برئاسة آبي أحمد ميثل فرصة 
واحدة لتحويل إثيوبيا إلى «جنة» حقيقية، 
ــي القارة  ــرب املثل ف ــح مض ــن أن تصب ميك
ــهور قليلة منذ  ــدار ش ــى م ــمراء، فعل الس
ــي أحمد على  ــى منصبه، عمل آب وصوله إل
تفكيك عرى الدولة السلطوية في إثيوبيا؛ 
ــيني،  ــني السياس ــراح  املعتقل ــق س فأطل
وخفف القيود على حرية الصحافة، وانتهج 

ا مع حقوق اإلنسان. سياسة أكثر توافقً
ــة متكن  ــة اخلارجي ــد السياس ــى صعي وعل
ــة» مع  ــة «تاريخي ــاز مصاحل ــن إجن أحمد م
ــا صفحة عقود  ــارة إريتريا، طوى خالله اجل
من احلرب والدماء بني اجلانبني، من الطبيعي 
ــقف التوقعات من آبي أحمد  إذًا أن يعلو س
ــرون في أن يتمكن  ــه، وأن يأمل الكثي ونظام
ــل للعلل املزمنة  ــل أخيرًا من إيجاد ح الرج
ــة األثيوبية،  ــد األم ــي جس ــي تنهش ف الت
ــألة «الصومال الغربي»  وفي مقدمتها مس

(إقليم أوغادين).
وتظهر مؤشرات على رغبة إثيوبية حقيقية 
ــة، ومن أبرزها  ــة القضايا العالق في معاجل
ــرار البرملان اإلثيوبي في يوليو (متوز) املاضي  ق
ــة لتحرير  ــم «اجلبهة الوطني ــطب اس بش
ــات اإلرهابية،  ــة املنظم ــن» من قائم أوغادي
ــة من  ــن ني ــادرة حس ــه كب ــر إلي ــا نظ فيم
ــم، وقد ردت اجلبهة في  احلكومة جتاه اإلقلي
١٣ أغسطس اجلاري بإعالن وقف إطالق النار 

من جانبها «إلتاحة اجملال للجهود السلمية 
ــتجابة لدعوة  ــي اس ــة»، وذلك ف ــل األزم حل
ــاركة في  ــد للمش ــوزراء آبي أحم ــس ال رئي

اجلهود الرامية لتسوية مشكلة اإلقليم.

ــة» هذه من  ــن الني لكن، وبرغم بوادر «حس
ــابيع املاضية  ــداث األس ــإن أح ــني، ف الطرف
ــلط الضوء على  ــهدها اإلقليم تس التي ش
ــة امللقاة على  ــة الهيكلية للمهم الصعوب
ا للخبير  عاتق النظام اإلثيوبي احلالي، فوفقً
ــور حمدي عبد  ــأن األفريقي، الدكت في الش
ــي بتعقيداته  ــل اإلثيوب ــن، فـ«الداخ الرحم
ــوف ميثل أكبر حتدٍ  ــابكاته املتنوعة س وتش
ــر  ــام احلاكم في أديس أبابا، فقرار نش للنظ
ــالة  ــش في اإلقليم الصومالي ميثل رس اجلي
ــراي التي  ــيما التيق ــم األخرى، والس لألقالي
ــاالً للنص  ــال إعم ــدد بخيار االنفص ــد ته ق

الدستوري».
ــي حتليله لألزمة  ــتطرد عبد الرحمن ف ويس
ــور له عبر حسابه  احلالية في اإلقليم مبنش
على «فيسبوك» :«يأتي اإلعالن عن استقالة 

ــمعة،  ــيئ الس ــس محمود عبدي، س الرئي
واحتمال أن يخلفه وزير مالية اإلقليم أحمد 
عبدي، ليؤكد أن رئيس الوزراء اإلصالحي آبي 
ــن يضحي بخيار الوحدة، وإن اضطر  أحمد ل

لتبني خيارات تسلطية قدمية».
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*ديفيد بولوك

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــتطاعت اململك اس
ــي وأثارت  ــى االهتمام الدول ــتحوذ عل أن تس
ــؤونها الداخلية  نقاشات محتدمة حول ش
ــنتها بالوكالة  ــا الضروس التي ش إثر حربه
ــن، إلى  ــران في اليم ــران وحلفاء طه ــد إي ض
ــاره مبنح املرأة  ــب قرارها الذي طال انتظ جان
حق القيادة ونزاعها الغريب مع كندا مؤخرًا 
ــعوديني. ولكن  ــول اعتقال املعارضني الس ح
ــلط عليها، إال أن  على الرغم من الضوء املس
ــمع عنه  هناك الكثير في اململكة مما ال نس
في أغلب األحيان. ففي الشهر املاضي، لبيتُ 
ــتقبل  ــاركة في مؤمتر حول مس دعوة للمش
ــتضافه معهد بحوث جديد وغير  سوريا اس
ــمي في الرياض. وأثناء زيارتي، استطعت  رس
ــهد االجتماعي  أن أحصل على حملة من املش
السعودي، ووجدت أن اجملتمع السعودي أكثر 
ا من  ــل حتفظً ــي اخلارج وأق ــا يبدو ف ــا مم تنوعً

حيث الثقافة مما كان من قبل.
ــذا التحول  ــارة إلى أن ه ــع ذلك، جتدر اإلش وم
ــي. وبعبارة أخرى،  اجتماعي أكثر منه سياس

ــع  ــجع، التوس بينما تتيح اململكة، بل وتش
ــخصية، تظل  ــض احلريات الش ــي منح بع ف
ــاء زيارتي  ــية منعدمة. فأثن ــة السياس احلري
ــت  ــنة، كان ــذ ٢٥ س من ــة  للمملك ــى  األول
احلكومة السعودية (صدق أو ال تصدق) تتبنى 
شعار التقدم بدون التغيير، أما اآلن فالشعار 
ــدون الدميقراطية. وفي  ــب هو التحرر ب األنس
ــاه أوضح  ــن زيارتي أدن ــات م ــض املقتطف بع
ــي بعض جوانب احلياة  طبيعة هذا التحرر ف
ــاره الكلي غير  ــزال مس ــذي ما ي ــارة، وال اخملت

واضح.
تقبل أكرب للتنوع االجتماعي

ــنوات عديدة  ــعت القيادة السعودية لس س
ــرح ديني  ــة على أنها ص ــى تصوير اململك إل

ــي أجريتها  ــي، ولكن احملادثات الت وأيديولوج
ــك.  ــد كذل يع ــم  ل ــع  الوض أن  ــى  إل ــير  تش
ــا مضيفي  ــال مازحً ــا وهابيني، ق ــنا كلن لس
ــد البحوث اجلديد  ــاب في معه الباحث الش
ــاث واحلوار االجتماعي  واملتخصص في األبح
ــي. وكنا نتناقش حول مبادرة لدمج  السياس
ــعوديني، الذين يقيم أغلبهم  ــيعة الس الش
ــي اجملتمع  ــرقية للبالد، ف ــة الش ــي املنطق ف
ــن  ــعوديون م ــع الس ــعودي العام.يتمت الس
ــر من احلرية  ــق اآلن بقدر أكب ــف املناط مختل
ــث املعتقدات الدينية  في االختالف من حي
ــا األخرى، مبا في  ــا اآلراء حول القضاي وأيضً
ــبيل  ــية. فعلى س ذلك اجلغرافيا السياس
املثال، في املناطق الغربية واجلنوبية للبالد، 
حيث يتعامل السكان مع اليمنيني بشكل 
ــع اليمن  ــي إن التعاطف م ــل ل ــرر، قي متك
ــني هناك  ــا املدني ــأن الضحاي ــق بش والقل
ــرى في اململكة.  ــر منه في املناطق األخ أكب
ــعوديني اليوم  ــي أن الس ــت بنفس ــا رأي كم
يتناقشون بحرية في مميزات وعيوب التعاون 
الوثيق مع إسرائيل ضد إيران (وسوف أناقش 

هذه النقطة باستفاضة في مقال الحق).
ــع للمجتمع  ــر املتوق ــد التنوع غي كما ميت
ــر دنيوية. ففي يوم  ــعودي إلى أمور أكث الس
تخطت فيه احلرارة ٤٦ درجة مئوية مع جفاف 
ــد أصدقائي  ــديد في الرياض، أطلعني أح ش
ــعوديني اجلدد على مقطع فيديو مباشر  الس
ــوب. وقد  ــا في اجلن ــه ملدينة أبه ــى هاتف عل
تعجبت لرؤية عاصفة ممطرة باردة في سماء 
غائمة تعلو اجلبال اخلضراء هناك، بينما نحن 
ــط  ا في العواصف الرملية وس ــب عرقً نتصب
ــرة أخرى، قال  ــعودية . وفي م ــراء الس الصح
ــعودي متوسط العمر مبزيج من  لي باحث س
ــل على مضض  ــمئزاز والتقب التعجب واالش

ابنتي تربي كلبًا!
اإلرخاء الديني

ــل اجملتمع  ــراف بالتنوع داخ ــى االعت يتماش
السعودي مع درجة معينة من التحرر الديني، 
ــعودية واحلياة العامة أقل  ــلطات الس فالس
ــنوات.  ــه منذ بضع س ــا كانت علي ــا مم تطرفً
ــماح  ــك العملية البطيئة للس ــاوز ذل ويتج
للمرأة بالقيادة – وهو أمر ما يزال نادرًا حسب 

ــعوديون – أو  ــا أو معارفي الس ــا اختبرته أن م
افتتاح بعض دور العرض في الرياض.

ــط، كان في كل  ــة فق ــنوات قليل ــذ س فمن
اجتماع أحضره أو مقابلة تلفزيونية أشارك 
ــعوديون حديثهم  ــوف الس ــا يبدأ الضي فيه
ــم) بينما  ــم اهللا الرحمن الرحي ــارة (بس بعب
ــك متحدث واحد  ــي احلالية قام بذل في زيارت
ــي االلتزام  ــت أن التراجع ف ــد أدرك ــط. وق فق
ا عندما  ــر وضوحً ــارم أصبح أكث الديني الص
ــاض والحظت  ــوارع الري ــي ش ــير ف كنت أس
بعض التغييرات الطفيفة في سلوك الناس 
ــالة، فاحملالت واملطاعم ظلت  أثناء أوقات الص
مفتوحة، ولم يتوقف املارة عن احلديث. وكان 
ــد عما كان  ا كل البع ــدً ــلوك بعي ــك الس ذل
ــنوات، عندما كانت البالد  عليه منذ بضع س
تتوقف بشكل تام خمس مرات يوميًا. ولكن 
ــة على تآكل التقوى  أكثر ما صدمني من أدل
ــي  ــم غرافيت ــة كان رس ــعودية املتطرف الس
ــي قرية صغيرة  ــة العيينة، وه ــه في قري رأيت
ــاعة من الرياض ومعروفة بأنها  على بعد س
ــس الوهابية محمد بن  ــقط رأس مؤس مس
ــالفه،  عبد الوهاب. فداخل أنقاض موطن أس
ــود عريض أنا الذي فقد قلبه  تب بخط أس كُ
ــجنا هنا. وقد  على صدرك في آخر مرة تواش
جعلني ذلك أسأل عن إمكانية حدوث رد فعل 
ــعوديون الشباب  متطرف. ولكن زمالئي الس
ــون  ــق، فاملتطرف ــي للقل ــه ال داع ــوا بأن أجاب
ــن  ومنبوذي ــتتني  مش ــم  ولكنه ــودون،  موج
ــرطة  ــني اآلن. وقد مت كبح جماح الش وخائف
ــة  الديني ــة  املؤسس ــتقطاب  واس ــة  الديني
ــكل كبير وإقصاء املعارضني املتشددين  بش
ــل االجتماعي  ــائل التواص ــم من وس ومنعه
ــوا أن حتى معقل  ــال بعضهم. وأضاف واعتق
ــة في القصيم مت حتييده.  ردود األفعال الديني
ــم، ولكنني  ــتطع التحقق من كالمه لم أس

لم أجد أي أدلة ضده.
وما استطعت أن أشعر به بشكل مباشر هو 
ــعودي عن التطرف  أن مع ابتعاد اجملتمع الس
ــالمي، بدأت املواقف واألولويات والفرص  اإلس
ــبيل  والعادات اجلديدة في الظهور. فعلى س
ــعوديني على مدى  ــدأ املزيد من الس ــال، ب املث
ــخ البالد  ــام بتاري ــي االهتم ــد األخير ف العق

ــب. واحتفاءً  ــس الديني فحس القومي ولي
ــلطات بترميم  ــت الس ــالد، قام ــخ الب بتاري
ــعودية القدمية،  ــة الس ــة، العاصم الدرعي
ــط  ــي وس ــي ف ــك التاريخ ــن املصم وحص

الرياض، والذي كان قد حتول إلى أنقاض.
تليني الصور النمطية اجلنسية إلى حد ما

ــاف تاريخ  ــلطات اكتش ــا تعيد الس وبينم
اململكة، تتقدم املرأة السعودية إلى األمام. 
فقد كان العمل في الفنادق أو أروقة األعمال 
ــى الرجال  ــتقبال يقتصر عل ومكاتب االس
ــعوديني، ولكن السعوديات يتولني  غير الس
هذه الوظائف اليوم، وخاصة الالتي يتحدثن 
ــهولة مع  ــة بطالقة ويتعاملن بس اإلجنليزي
ــا أنهت  ــد فوجئت حينم ــس اآلخر. وق اجلن

ــة وغمزة  ــي بضحك ــا مع ــن حديثه إحداه
ــبة،  واضحة من وراء النقاب بتعليق وباملناس

تعجبني ربطة العنق التي ترتديها!
ــي أراهن في  ــيدات الالت ــب الس ــزال أغل ما ت
ــل، ولكن إحدى  ــن يرتدين النقاب الكام العل
ــورية  ــيدات في مجموعتنا الصغيرة س الس
ــن دون  ــة م ا بحري ــوفً ــعرها مكش ــرك ش تت
ــواء كان ذلك في  ــرأس، س ــى أي غطاء لل حت
ــة الفنادق أو  ــمية أو أروق ــات الرس االجتماع
ــك ال تتلقى أي  ــع ذل ــوارع، وم ــى في الش حت
ــات أو نظرات عدائية من أي أحد. وهذا  تعليق
ــن قبل على  ــا كان ليحدث م ــر حديث م تغيّ

األرجح.
ــد نزعة  ــات املعينة، جن ــض اجملموع ــي بع وف

ــني. فأثناء  ــع املثلي ــل مجتم ــة لتقب متنامي
املؤمتر، حكى لي أحد أعضاء مجلس الشورى 
ــنوات أن أحد  ــر س ــه ذي العش ــال البن أنه ق
الشخصيات في لعبة الفيديو التي يلعبها 

ــائالً كيف  ــل متس ــرد الطف ــة، ف ــدو مثلي تب
ميكنك أن تكره املثليني لهذه الدرجة؟

األوتوقراطية الليربالية
ــت إليهم، هذه  ــد من الذين حتدث ا للعدي وفقً
ــعوديون  ــواع التغييرات التي يريد الس هي أن
ــباب السعودي ينصب  رؤيتها. فاهتمام الش
ــلوب  ــات في أس ــى اإلصالح ــه عل ــي أغلب ف
ــتعداد للتنازل عن  ــى اس ــم، وهم عل حياته
ــية من أجل هذه الغاية. وقد  احلرية السياس
ــعوديني اجلدد على أن  ــد أحد معارفي الس أك
ــدث لوال  ــم تكن لتح ــرات ل ــذه التغيي كل ه
ــه. واتفق  ــد، ولذلك ندعم ــد اجلدي ولي العه
ــعوديني  ــرة من زمالئه الس معه حوالي عش
ــه، فإن محمد  ــف أعمارهم. ومن جانب مبختل
ــا متتع  ــالح طامل ــتعد لإلص ــلمان مس بن س

ــيطرة الكاملة عليه. فقد يقابل النقد  بالس
ــن اآلراء املؤيدة أو  ــى التعبير ع العلني أو حت
ــديد الذي  ــالح بالعقاب الش املعارضة لإلص

يتراوح بني فقدان العمل أو النفي أو االعتقال 
. وبينما تتمتع السعوديات اآلن بحق القيادة، 
فإن بعضهن ممن دافعن عن هذا احلق تعرضن 

لالعتقال.
ــد اإلعالميني  ــة أح ــذه النقط ــرح ه ــد ش وق
ــعوديني الكبار الذين حتدثت إليهم قائالً  الس
ــخصيًا لالستجواب عدة مرات  إنه تعرض ش
ــزة األخرى  ــن الداخلي أو األجه ــن قبل األم م
ــال  ــرة وق ــه احل ــه وتعليقات ــبب تغطيت بس
ــي وزارة الصحة،  ــاد ف ميكنني أن أنتقد الفس
ــألة مختلفة، وأضاف  ولكن وزارة الدفاع مس
وعلى أية حال، فإن أغلب السعوديني يرون أن 

الفساد هناك أقل كثيرًا اآلن.
ــمية ضد  ــن أن احلملة الرس ــى الرغم م وعل
ــفية، إال أنها حتظى  ــدو تعس ــاد قد تب الفس
ــعبي إلى حد كبير. ومن بني  بالدعم الش
ــمعها أن  ــادة التي أس ــات املعت التعليق
ــدق الريتز  ــن احتجزوا في فن األثرياء الذي
ــك، وكل ما اضطروا  ــتحقون ذل كانوا يس
للتنازل عنه هو الثروة غير املشروعة التي 
ا  ــا. وحرصً ــبوها على مدى ٤٠ عامً اكتس
ــى في  ــي حت ــتقرار االجتماع ــى االس عل
خضم التغييرات املهمة، تراقب احلكومة 
ــعودية مثل هذه اآلراء، كما سأوضح  الس

في املقال القادم حول هذه الزيارة.
ــنطن يركز على  ــدم في معهد واش *زميل أق

احلراك السياسي في بلدان الشرق األوسط

كان العمل َّـ الفنادق أو أروقة األعمال ومكاتب 
االستقبال يقتصر على الرجال غري السعوديني 
ولكن السعوديات يتولني هذه الوظائف اليوم

بالنسبة للكثريين فإن نظام 
الحكم الحالي َّـ أديس 
أبابا برئاسة آبي أحمد يمثل 
فرصة واحدة لتحويل إثيوبيا 
إُّـ «جنة» حقيقية

سعت القيادة السعودية 
لسنوات عديدة إُّـ تصوير 
اِّـملكة على أنها صرح ديني 
وأيديولوجي ولكن الواقع يشري 
إُّـ أن الوضع لم يعد كذلك

طريق إثيوبيا لتصبح «جنة أفريقيا» ليس مفروشا بالورود
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ــي  ــا، الصحف ــركُ كاتبن ال يت
والروائي، الساخرُ من تفاصيل 
احلياة، أصدقاءهُ الذين يخوضُ 
ــن دون أن  ، م ــةَ ــم املعرف معه
ــعى إليه  يوصلهم إلى ما يس
 .. من إغراقهم في شأن فكرتهِ
 ، ــةً منفلتةً ــو ال يتركُ نهاي فه
، بل ميسكُ الكأسَ  ــائبةً وال س
ــا ويعيدها  ــقاك منه التي س
ــاكَ  ورض ــكَ  بقناعت ــةً  ممتلئ

تكَ مما كتب. ولذّ
ــهِ  ــرى رحيل ــي ذك ــمران ف ش
والثالثني لم يفقدْ  ــابعةِ  الس
، رمبا  هُ هُ أو صديقَ ــدَ قارئَهُ أو ناق
حصل هذا برحيلِ هذا القارىء 
ــل  ــق، ب ــد والصدي وذاك الناق
ادٌ وأصدقاء،  أضيفَ له قرّاءٌ ونقّ
ــرُ بهم،  ــهُ العام ــاضَ ديوان وف

هم به.. دت مباهجُ وجتدّ
ــري،  ــمران الياس ــوم ماتَ ش ي
ــوقَ مقابرِ  ــارُ ف ــت األزه تفتّح
ــكَ الذين  ــم أولئ ه، وه ــاقِ عشّ
ــم  جايله أو  ــم،  عنه ــبَ  كت
ــم  أدخله أو   ، ــهُ قبلَ ــوا  فرحل
وا  ــهِ ليتصدّ ــنِ روايت ــي بواط ف
ــي منافحةِ الظلمِ  بدالً منه ف
الفاسدين..  وفسادِ  والظاملنيَ 
ــوقَ مقابرِ  ــتِ األزهارُ ف وتفتّح

.. قرّاءَهُ، وفوقَ مقابرِ الشهداءِ
 ، شمران.. خلّدتهُ أريافُ العراقِ
الرعاةِ  ، وخيامُ  وبيوتُ القصبِ
ــبِ  ــن يبحثونَ عن العش الذي
ــم.. وخلّدهُ  ــادي لقطعانِه الن
ــزكاةِ  ال ــاةُ  ب جُ  ، ــونُ ح الفالّ
ــى الباحثني  ــي فرضها عل الت
ــفِ  ، والري ــراقِ ــخِ الع ــي تأري ف
باخلصوص.. فما لم تقرأ قصةَ 
ــي كتبها أبوگاطع،  الريفِ الت
ــخِ العراق  ــكَ صورةَ تأري لن متل
ــتمعْ  ــم تس ــا ل ــث.. وم احلدي
لبطوالتِ الشجعان من أصالء 
قَ  ــن تصدّ ــطاء، ل العراق البس
البطوالتِ التي خاضها العراق 

ة.. كأمّ

كيف بدأ شمرانُ أطروحتَهُ في 
ــاةِ وإفهامها، تلك  ــمِ احلي فه
قصتهُ التي لوالها لكانَ كاتباً 
ــم يكن. فمذ  ــدوداً، ورمبا ل مح
ــاً، اختلطت رجولتهُ  كان صبي

ــافةُ  املس ــت  وضاع ــاه،  بصب
هُ  معرفتَ ــت  س فتكدّ بينهما، 
ــحٍ يتضاعفُ  ــدرُ قم كأنها بي
ــنابلَ  كلّما وضعَ احلاصدون س
ــذا  ه ــلَّ  وظ ــه..  فوق ــدةً  جدي
ــوان عطائِه  ــي عنف الدائبُ ف
ــدرِ الثرِّ  ــذا البي ــتلُّ من ه يس
ــر من ثالثةِ عقودٍ، من دون  ألكث
أن ينقصَ البيدرُ، أو تظهرُ منه 

 .. سنبلةٌ فاسدةٌ

ــتقنا لوجهِ شمران  وكلما اش
ــا روايتَهُ على  ، فتحن أو صوتهِ
) الفضيلةِ الذي حاكهُ  (مخملِ
ــرقَ إن كان  ، وال ف ــهِ ــن أبطال ع
ــاً،  ــلُ زعيماً نبيالً فارس البط
ــاً تافهاً صغيراً.. فكلُ  أو جبان
ــهماً  ــهُ كان معهم ش أبطال
في تصويرهم، فلم يطردهم 
ــةِ ليُبيّضَ  ــاحةِ الرؤي من مس
ها من اجلبناءِ  ــهُ أو ينزّهَ تَ قصّ
ــل  ب  ، ــدينَ والفاس ــارِ  والصغ
تركهم ميشونَ بني سطورِها، 
ــي،  املقاه ــي  ف ــونَ  ويجلس
 .. ــدَ الفالحنيَ ــرقونَ جه ويس
نَ  ونتحصّ ــم،  لنراه ــم  تركه
(وليتنا  ــم  ونتجنّبه ــم،  منه

فعلنا ذلك)..
، حتى  ــهُ ــحَ روايت ــا إن نفت وم
ــالِ في أركانِ  ــا بني األبط ن جندَ
ــائدهم  وس وقربَ  أكواخهم، 
عُ  ــمّ نتس ــم  مثله ــنيَ  متكئ
ألشعارِ الثائر الهائل (حسني)، 
ــتأثراّ بحبّهِ اجلامح لثورةِ  مس

العشرين وغرورِ أبطالِها:
ــن  احلِس ــة  يجامع ــچ  اگلنل

عيناچ
ــكره  ــز وديلي بعس ــن كوك ف

يدناچ
كون اهلچ جفوچ احنا بطرب 

جيناچ
ّن گلبچ يرعيعه ل ميِ خَ

، وكيفَ  ــلِّ ــتهانتهُ باحملت أو اس
أصابهُ الثوارُ في مقتل:

ــي  متعنّ ــه  اج ــوت  الك واوى 
ومتمور

ــكثر  ــهالّربيعه اش يگول اش
بيها اكسور 

ــن  ــه م ــة ايگلّ واوي العارضي
ياخور

ــي  بلچ ــك  اهل ــيّم  ش
ايشبّعونك!

ــة  العراقي ــدة  تغري أو 
الشامخة:

ابني املضغته البارود مفطوم 
اعلى سرگيها

ــدان  اه ــب  التجي راي  ــم  غ
وتگمطه اعلى رجليها

ــاق  ــي أعم ــل ف ــا يدخ وعندم
ــان، وهو يكشف ما في  اإلنس
ــك هناك،  ــره، جتد نفس خاط
ــألة  املس ــه في  ــترك مع تش
ــا  ــاً.. أنه ــاً أو مغموم مغتبط
، تكشف دونَ أن  فراسةٌ لبيبةٌ

ــي حنيَ تبعثُ  تفضح، وتكتف
رسالتَها..

آنه دوم إعلى احملاسن شاربي
شارب اسموم احليايا شاربي
ما يطوبس للهضامي شاربي

ــش  يالتعي ــك  ام ــت  وخاب
مبسكنه

وقوله:
يل الصبايا بالرهن يا حمد خَ

ما يعرفن هورِهن من برّهن
ــي  ــا ه ــيف م ــال بالس ام العِ

بالرهن
غصب عالباشا يودّي كركنا

وقوله:
برگعوهن باملطارج والبطن

بديرة العدوان خاطن والبطن
ــو فدعم  ــل اب ــش خي ال تگول

بطن
حلكن املديون واستافن منه

ــعر حسني بالغزل، وهو  ثم ش
ــه أجنحةٌ حني  ــعرٌ تنبتُ ل ش
ــاً بقصةِ عشقٍ  يغدو متلبّس
ــذي وضعه  ــك الريف ال في ذل
ــورقِ وكأنكَ  ــى ال ــبُ عل الكات
ث فيه  ــدّ ــريطٍ يتح تنظرُ لش
األبطال، وأنت بينهم.. فتتذكر 
ــري، بلونِ  ــمران الياس وجهَ ش
ــيلُ  تس ــج،  الناض ــنبلِ  الس
ــرفٍ وصورةٍ  ــهُ على كلِ ح روح

لها.  سجّ
البسه الشاكر وگالبته گلب
يا بعد جوز الچالوي والگلب

ــاله  ــني يس ــوفه الع ــا تش امل
الگلب

ولو ساله الگلب جيف اساله 
أنا؟
***

ال تلوم شهاب ال ونشّ وجنّ
ــاعات لو راحن  ويحسب الس

وجن
بني نهدچ واخلواصر والوجن
ضيّعت كارة گرنفل مثمنه

***
ــاطي  ــيف الوارده بش يا خش

احلالل
يه حالل وشاده الراس چفّ
آه واوياله من شافچ حالل

ــش ابها  ــج لعي ــة ارياگ مصّ
سنه

***
فأيُ ريفٍ هذا الذي يُريكهُ وأنتَ 

ــاك في األقاصي من الزمانِ  هن
 ، ــقُ وتعش  ، ــدركُ فتُ  ، ــكانِ وامل
ــاتِ  ــى همس ــلُ عل ــل وتثم ب
ــكَ  ــالٍ أولئ ــاقه.. وأيُ أبط عشّ
ــسُ معهم  ــن تراهم وجتل الذي
وأشعارهم،  رِهم  مَ بسَ ذُ  وتتلذّ
ــو قرنٍ  ــت عنهم بنح فيما أن
.. أهيَ مودةٌ خالصةٌ  من الزمانِ
ــرٍ  ه طُ ــصُ  قمي أم  ــمران،  لش

.. هُ تشمُ رائحتَ

ــل إلى  ــةَ ه ــافُ دجل ــا ضف في
ــنيٌ، ويا طنيُ  ــمرانً فيكِ حن ش
يهِ  ــيتِ ــواخَ الغرّافِ هل نس أك
وهو يتفيّأ ظاللَكِ في شموسِ 
ــا  ــال.. وي ــاً، وكه ــراق صبيّ الع
ــالعَ الدواوينِ في  ــاتُ أض جنب
ــررتِ بذكرى  ــل م ــا، ه نبوءاتِه

مجالسهِ البهيجة..
رت  هُ التي ارتوت، وعمّ هي أيامُ
ــتْ  فأفلح ــان،  الزم ــذا  ه إرثَ 
ــمَّ في طيّاته  نتجاً باهراً ض مُ
أبهى شهادةٍ عن ربوعِ العراق.. 
ولم يفلحْ بعدها ثائرٌ آخر، إلى 
ــنني،  ــاضُ الس ــنيَ مخ أن يح

.. فيولدُ آخرُ مثلهُ
، وكدِّ  سالمٌ إليكَ بعمرِ العراقِ
ــراق.. وتبقى  ــراق، وزهو الع الع
نا  دُ أحالمَ ــدّ ــقَ الضميرِ، جتُ أني

.. باخلالصِ
ــانةِ  ترس ــوقَ  ف ــي،  أب ــك  إلي
ــي حملتكَ الى  ــاتِ الت الكلم
كَ  كَ وأوراقُ ــلُ أقالمُ ، أُقبّ اخللودِ
ــا،  ن بيتِ ــي  ف ــزل  ت ــم  ل ــي  الت
ــريفة.. وأمدُّ يدي،  هويتنا الش
وبعضَ  ــكَ  ــاتِ عنق ربط ألثمُ 
ــياء ظلتْ  ــتَ من أش ــا أحبب م

بيننا.. 
ن  ــةُ من ربٍّ يعرفُ مَ لكَ الرحم
ــملُ هذهِ  ، ونعرفُ كم تش أنتَ
العدلِ  ــابِ  ــي حس الرحمةُ ف

املطلقِ هللاِ تعالى.
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، تكافح لتتجدد، تكفيها قطرتا  َّـ فكرته عن الحياة، يعيشها شمران الياسري/ أبو كاطع مثل بذرتها األوُّـ، حرةً
، وغريبــاً عمن يزيد من  مــاٍء كــي تمد جذورهــا، وقطرةٌ أخرى كي تزهر. وظــلَّ هكذا، بعيداً عمــا ينقص الفطرةَ
متطلباتها.. وليتني رأيته هياباً منها، أو قلقاً عليها، لبحت لكم به، وفضحت ادعائي. شمران.. يتقرب منك وال 
يســألك تصديقه، ولكنه يحرضك على االستماع، ويضع الكلمة بني جفنيك كي تراها، صورةً إطارها مدلوالتها 

التي ال تعجزه، ويرتقي بفمك كي تهتف بلحظة تصديقه واالبتهاج بموقفه..

قصيدة

يا ضفاف دجلةَ هل 
 إُّـ شمران فيك

 حننٌي، ويا طنُي أكواخ
 يههل نسيت افالغر
وهو يتفيأ ظاللَك َّـ 

شموسِ العراق 
صبياً، وكهالً

البينة الجديدة 
 إحسان شمران الياسري

جنان السعدي
على بعدِ نخلتنيِ 

فقدتْ صغارها في حربٍ ضروس
بٍ مهجورٍ  و جُ

يئنُ من صداعٍ قدميٍ
متٍ مريبٍ أخوةُ يوسف غادروه  بصَ

كنزُ أفيونٍ معتقٍ
تصارعتْ أكفٌ تبادلتْ الرؤوسَ سهواً

إحدودبتْ وما زالتْ تلوكُ اخلطيئةَ
بأذنابهمْ يتحاورونَ ففيها مجساتُ 

الكالمِ 

يستحمونَ بالزيتِ كلَّ خميسٍ

رَةِ بعدَ ليلٍ طويلٍ حتتَ األسِ
خوارُ عجولٍ 

خارجَ الزرائبِ يطربون
يترنحونَ سكارى

يتمترسونَ خلفَ أردافهمْ 
النايُ احلالمُ احلزينُ

تتالقفهُ أطفالهمْ فوهاتُ بنادقٍ 
بخطوطٍ مستقيمةٍ ينظرونَ األشياءَ
فوقَ رؤوسهمْ املصلوبةُ على جذوعِ 

النخيلِ 
يرشونَ حصادهمْ الدمعي

في قارورةٍ عطرٍ يجمعونَ األلوانَ 

األلوانُ تخدعهمْ 

األبيضُ شفرةُ حالقةٍ
األحمرُ شمسٌ برّاقةٌ

لّونَ عليها  و األخضرُ تربةٌ يُصَ
هكذا يُفسرونَ األحالمَ 

في إسفلتِ شوارعهمْ العاريةُ
يبرونَ أسنانهمْ كلَ جمعةٍ 
بيلَ زيارةِ أحيائهمْ األمواتِ  قُ

فاةٌ يحلمونَ  ألنهمْ حُ
بشوارعٍ ترتدي أحذيةَ العيدِ 

تستترُ أقمارهمْ في قاعِ النهرِ 
نّهُ العمُ سام إئتزروا اإلهمالَ  بقانونٍ سَ

أصابعهمْ مشغولةٌ بحفرِ إنوفهمْ 
هكذا علموهمْ 

مهِ و هو يشاركهمْ  احتفاءً مبقدَ
تدوسُ جنازيرُ فخامتهِ املشيعونَ 

طائرَ النورسِ املعلقِ بأسالكِ الكهرباءِ 

املتوفيةِ
يتناوبُ اخلطباءُ على املنابرِ 

بعضَ لعابهمْ شتماً وسباباً 
 ككراتِ مضربٍ 
يُخطئونَ التصويبَ

ألنهمْ إعتادوا التهديفَ على مرماهمْ 
رُ أذكُ

معَ كبيرهمْ مؤونةَ الشتاءِ  جَ
إصبعاً من كلِ فردٍ في القبيلةِ 

كدرعٍ واقٍ لقصرهِ املنيفِ
مازالتْ هتافاتهمْ تتحنى بها الببغاءُ

في رأسِ كلِ سنةٍ عبريةٍ 
أيها احلجاجُ أغثنا

قدْ غصَّ النملُ من حلومنا 
مازالتْ أحجارُ الدومينو في غيرِ أماكنها 

من بابِ اإلحتياطِ 
سأبتلعُ قلمي 

يْ  ال يثملَ مع حرميِ السلطانِ كَ

جليلة خليفة
 

بني عينيك
أعليت رايتي

ونقشت اسمي تعويذة

فوق جدار قلبك
وعنواني

فوق صدرك
سطرت آخر فواجعي

وعطرت باألمنيات 
شطآني

مسحت ما تبقى
من ينابيع أدمعي 

وجففت دمي املهدور 
وأحزاني

على ضفاف واحاتك
شرعت حالة الطوارئ

و بشرت بجالء القهر
عن أوطاني
حتت ظلك

نزعت احلداد عن قلبي
ــازم  اله ــيفك  س ــت  وقبل

ألزمنة
دكت بالغصب روحي

وشرياني
ثم أعدمتك ظلما

وسط مياديني املعتمة
حتى ال تقتلني يوما

وتنساني
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ــر  ــريدا للطباعة والنش ــن دار ش ع
ــدر كتاب  ــارع املتنبي ص بغداد / ش
«ماذا تعرف عن الالواقعية العلمية» 
ــتاذ  األس ــه  ملؤلف ــز)  موج ــر  (تقري
ــريدة ) والكتاب  الباحث ( مخلف ش
ــن  وتضم ــط  املتوس ــع  القط ــن  م
ــة: الالواقعية العلمية/  احملاور التالي
ــن احلقيقة / ما  ــاء يبحثون ع العلم
الذي اوصلنا الى الالواقع/ مشاهد ال 
واقعية جتري في الواقع/ ملاذا جنحت 
ــات  الرياضي ــة/  الطبيعي ــوم  العل
ــية  االنعكاس معادلة  ــة/  الالواقعي

ــع  ــع/ التربي ــى الواق ــة عل الالواقعي
الالواقعي/ االبعاد املكانية والزمانية 
ــل/ االبعاد الزمانية هل ميكن  هي احل
ان تشكل وجودا؟ ومن اجلدير بالذكر 
ــاء نتيجة  ــدار هذا الكتاب ج ان اص
ــات العاملية  ــدد من اجلامع لطلب ع
الدولية وجامعة  كجامعة احلضارة 
ــخصيات  ــة وش النرويجي ــدج  بايري
روسية وفرنسية علمية ومؤسسات 
ــة ولذلك متت ترجمته  علمية رصين
ــة واالملانية  ــات االنكليزي ــى اللغ ال

والروسية.

فاطمة خضور
افترشت احلشائش والورود قرب 
جدول املاء الصغير قبالة البيت 
ــني،  ــقٍ ول ــاب برف ــه تنس ومياه
كأنها تشدو بلحنٍ حزين يناغي 
ذلك ذلك البعيد القريب، كانت 
ــن اقتراب  ــائم عليلةً تعل النس
املُرّة  ــفت قهوتي  اخلريف. ارتش
ــتُ  ــيجارتي ونفث ــعلتُ س وأش
ــيء  دخانها في الهواء ومعه ش
ــن اآله، وحلظي  ــي صدري م مما ف

معلقٌ باملدى البعيد. 
ــوة... قهوة... قالها  - قهوة... قه

ــي اياه قبل  ــاء الذي أهدان الببغ
أن يختفي. 

ــاره،  ــن منق ــي م ــتُ فنجان قرّب
ــفه  ــرعان ما بصق ما ارتش وس

راً:  ولسان حاله يقول متذمّ
- مرّ...مرّ...مرّ...كل أشيائكِ مرّة. 

ــحتُ بيدي على رأسه وأنا  مس
أبتسم من فعلته:

ــف  ــم كي ــن كان زادَه العلق - م
يشعر مبرارة القهوة؟

ــوب  ــك ث ــنيَ أحالم ــا تُلبس - مل
احلداد؟ اطلقي لفرحك العنان.

ــي  رنّ هاتف ــا  ــذا عندم ــال ه ق
النّقال، ولم أسمع سوى كلمة 
ــترق  واحدة ألوو،، حاولت أن أس
السمع علّ كلمة أخرى تأتيني 
ــدوى. انقطع اخلط  ــن دون ج لك
ــة كفيلة أن  ــت هذه الكلم كان
تثير النسائم الناعمة، فترقص 
ــدو البالبل  ــار فرحاً... وتش األزه
طرباً وتسارعت املياه في اجلدول 

ــع رافدٍ  ــى موعدٍ م ــا عل وكأنه
ــذا بعد أن  ــد. حصل كل ه جدي
ــض بقلبي واحمرّت  تزاحم النب
ــيماءات  لت كل س وجنتي فتبدّ
ــي  ــا أن ــعرت حينه ــي، ش وجه
ــف  أقط ــحاب...  الس ــس  أالم
ــأذن القمر...  النجوم... أهمس ب
ــت وانا ارى  ــوم. توقف أودّعُ الهم
الدهشة في نظرات الببغاء، ملا 
أتيت وكأنك نسمة هواءٍ عليل 
مرّت عليّ َ في ظهيرة حرٍّ قائظ 
ــب  ــني لهي ــاع ب ــي ألت ، وتركتن
مس وحرّ األشواق؟ متتمتها  الشّ
ــى منزلي أجرُّ ذيول  وأنا عائدة إل
ــي  صديق كان  ــي،  ورائ ــة  اخليب
الببغاء يقترب من الهاتف كأنه 
ــا أو يأمل  ــيء م ــت الى ش ينص
ــو متذمراً من  ــيء وه بذاك الش
ــاود اإلتصال  ــا للمنزل. ع عودتن
ــطّ  ــاب.. وح ــدأ العت ــدداً.. ب مج
ــى جبيني  ــه عل ــتاء رحال الش

ــلَ  ــرعان ما غس ــي.. وس ووجنت
ــح  ومس ــي،  قلب ــف  الطي ذاك 
ــه حتّى قطع  دموعي، ولم أترك
ــه وعداً أن ال يتركني  على نفس
ــامحته وكأن شيئاً  مجدداً، س
ــامحه  ــن، فكيف ال أس لم يك
ــان  ــيراً وراء قضب ــد كان أس وق
ــوا له ما  ــد أن لفق ــجن بع السّ
ــتلب منه حريته واحتجزوه  يس
ــرةً من املال  ــةً كبي مقابل حفن

ليسرقوا ماهو اكبر منها.
ــت الهاتف، علت  ــد أن اغلق بع
ــابق  كس ــي  وجه ــامة  اإلبتس
ــي  ــن ببغائ ــوت م ــدي فدن عه

وسألته:
- أتريد قهوة؟ 

- حلوة... حلوة... حلوة... 
ــي أغيّر  ــرّة األولى الت ــت امل وكان
ــا  ــي وعندم ــذاق قهوت ــا م فيه
ارتشفها قال لي: عيد سعيد... 

عيد سعيد.

البينة الجديدة/ محمد رسن
ــير والتراجم  الكتابة في الس
ــي حديقة  ــدر خصوبة ف مص
ــر  ــى جوه ــاف ال ــخ يض التاري
ــارة األمة  ــاب في حض األخص
ــد اجلذور  ــي ان متت ــث ينبغ حي
ــل  ولتنه ــزاد  ال ــس  لتلتم

ــام  األي ــه  ــا قطرت م ــة  خالص
ــار من نتائج  والتجارب واألعم
ــب عن  ــب أال يغي ــه يج وعلي
ــذا مماجاء في  ــال مطلقا ه الب
مقدمة كتاب موسوعة اعالم 
ــادر حديثا عن  ــان الص التركم
ــؤون الثقافية العامة  دار الش
ــاح عبد  الدكتور صب ــه  ملؤلف
ــي والذي يضيف  اهللا كركوكل
ــي  ف ــرعت  ش ــا  عندم ــال  قائ
ــزء األول من كتابي  ــف اجل تألي
ــني ودراية  ــت على يق ــذا كن ه
ــات وعقبات كثيرة  بان صعوب
ــل  وتش ــي  طريق ــتعترض  س
ــا  ــي قدم ــى املض ــي عل قدرت
ــاه وخاصة  ــا امتن ــق م لتحقي
عندما رضيت لنفسي الغوص 
في اعماق البحور للبحث عن 
ــة بني طبقات  ــا قوته مدفون ي

ــب  والطحال ــور  الصخ ــن  م
ــاف احللول  ــي اكتش وكان عل
ــك  تل ــر  أس ــن  م ــكاك  لالنف
الصعوبات والعقبات ويوضح 
ــب  ــب والكات ــب ان األدي الكات
ــون في  ــا الن يك ــرض دائم مع
ــة  ــع ثق ــك وموض ــع ش موض
بشكل اعتباطي دون ان يكون 
ألي من الشك او الثقة مبررات 
ــتندة  ــة ثابتة او مس لها صف
ــب منهج  الى معطيات حس
موضوعي انتخب الكاتب في 
ــاب والذي  ــزء من الكت هذا اجل
ــي  ــرى ف ــزاء اخ ــيتبعه اج س
ــتقبل القريب مجموعة  املس
ــخصيات التركمانية  من الش
ــح  ــا دور واص ــت له ــي كان الت
ــغ عددهم ٣٢٠  ــي اجملتمع بل ف

شخصية تركمانية.

Êb‡◊6€a@‚˝«a@Ú«ÏçÏfl
قصة قصرية



* كيف قررتِ الغناء باللغة العربية؟
ـ منذ صغري اعتدت االستماع إلى األغنيات 
ــة. في  ــات العربي ــض األغني ــة وبع الغربي
ــرت بالفنانة داليدا وكنت دائماً  البداية، تأث
ــتهوتني  ــن فجأة اس ــا، ولك أؤدي أغنياته
ــتمع إليها أكثر  ــات العربية وبت أس األغني
ــي فنانة لبنانية،  ــك الغربية. ومبا أنن من تل
ل الغناء باللغة العربية. كما ميكنني  أفضّ
ــن الفنانني  ــل اجلديد م ــدمي أفكار للجي تق

ألنني في مثل سنّهم.
ــات  ــس أغني ــن خم ــك األول يتضم * ألبوم
ــد أصدرتها  ــاً أخرى كنت ق جديدة وخمس
نتِ األلبوم أغنياتٍ قدمية؟ سابقاً، ملاذا ضمّ

ــر منذ فترة في إصدار ألبومي، لكنني  ـ أفكّ
ــر أغنيات  ــرح عش ــي ط ــن أرغب ف ــم أك ل
ــي تأخذ كل  ــدة دفعة واحدة، ذلك لك جدي
ــار، خصوصاً أنني  أغنية حقها في االنتش
ــي األلبوم، وكل أغنية  بذلت جهداً كبيراً ف
ــذا قررت منذ بداية  فيه تعني لي الكثير، ل
ــات على فترات  ــام أن أصدر خمس أغني الع

متقاربة، تليها اخلمس األخرى.
ــى، أال تخيفك  ــال إن زمن األلبومات ولّ * يُق

هذه الفكرة؟
ــكان كلٍ منا  ــح، إذ بات في إم ــذا صحي ـ ه
ــي يرغب  ــات الت ــوم واألغني ــار األلب أن يخت
باالستماع إليها من خالل التطبيقات على 
ال. لكن الفكرة ال تخيفني، ألن  هاتفه اجلوّ
ــي فنانة أنتمي الى  ــوم قيمته، ومبا أنن لأللب
ــل أن أعرّف الناس  ــل اجلديد فمن اجلمي اجلي
ــى هويتي الفنية من خالل ألبومي، فمن  عل
ــتطيع إيصال فكرة  ــوم واحد أس طريق ألب
ــاملة عن فني، كما أن كل ألبوم يُحفظ  ش

في أرشيفي الفني.
ــن الطبيعي أن  ــك األول، م ــه ألبوم ــا أن * مب
ــؤولية كبيرة في اختيار اللحن  تكون املس

والكلمات...
ــار اللحن  ــرة جداً، واختي ــؤولية كبي ـ املس
ــياً، إال أنني أعرف  ــق نفس ــات مره والكلم
ــن أغنيات  ــوم يتضم ــد. األلب ــا أري ــاً م متام
ــكلٍ منها  ــض، ول ــا البع ــبه بعضه ال تش
ــا حتمل هوية واحدة،  خصوصيتها، ولكنه
ــاول كل أغنية موضوعاً  ــت أن تتن لذا حاول
ــتمداً من واقع احلياة، فيالمس مشاعر  مس
ــتمع ويحس أن هذا حدث معه فعالً...  املس

ــي مثل  ــباب ممن هم ف ــع الش ــت واق تخيّل
سنّي ودغدغت مشاعرهم.

ــك  ــالٍ وكأن ــاس ع ــة بإحس ــت األغني * أدّي
ــني احلالة... هل من املمكن أن تقعي  تعيش

في غرام رجل يكبرك سنّاً؟
، أخال  ــاس عالٍ ــي أؤدي األغنية بإحس ـ لك
ــي أحب  ــا أنن ــة، كم ــش احلال ــي أعي نفس
األغنيات املليئة باإلحساس. ”العمر واحد“ 
ــاعر املصري الكبير  أغنية من كلمات الش
لت في مصر،  ــجّ بهاء الدين محمد، وقد سُ
ــرة أن أؤدي أغنية  ــؤولية كبي واعتبرها مس
مفعمة باإلحساس وال تصل الى اجلمهور. 

ــا أؤكد لك اآلن  ، رمب ــنّ ال عالقة للحب بالس
ــنوات  ــل يكبرني بس ــن أرتبط برج ــي ل أنن
كثيرة، ولكن ال أحد يعرف الظروف واألقدار، 
ــب“. لكن في  ــال ”نقع في احل ــن هنا يُق وم
ث عن فتاة جتاوزت سنّ الثامنة  األغنية أحتدّ
ــتطيع  ــت ناضجة وتس ــرة، أي أصبح عش
اختيار شريك احلياة املناسب. حتى األغنية 
ــرأة أم الرجل،  اً، امل ــنّ لم حتدد أيّهما أكبر س
ــا نتعرف إلى  ــي كثير من األحيان عندم فف

أشخاص ال نسألهم عن سنّهم.
* مع من تعاونت في األلبوم؟

ــرة“ من كلمات وأحلان نبيل اخلوري  ـ ”آخر م

ــارق مجدالني،  ــليمان دميان وط وتوزيع س
ــي وملكي“ من كلمات  د“ و“إل ”منو معقّ
ــاد  ــد عقّ ــان أحم ــوزي وأحل النق ــد  محم
ــارق مجالني،  ــليمان دميان وط ــع س وتوزي
ــرور  ــات أحمد س ــن كلم ــة“ م ”متلخبط
 ،MAZ ــع  وتوزي ــاد  ج ــى  مصطف ــان  وأحل
ــاء الدين  ــن كلمات به ــر واحد“ م و“العم
ــعبان وتوزيع طارق  ــد وأحلان علي ش محم

عبد اجلابر. 
ــل كنت تهدفني  ــة ”هي وهاذي“، ه * أغني

من خاللها إلى دخول املغرب العربي؟
ط  ــم أخطّ ــلوب، ول ــذا األس ــر به ـ ال أفك
ــض الصدفة.  ــيء بل حصل ذلك مبح لش
ــوم، ولكنني أحب  ــزت األلب ــد أجن ــت ق كن
أغنيات املغرب العربي وموسيقاه. الشاعر 
وامللحن منير اجلزائري، أرسل إليّ األغنية، 
ــجيلها  ــمعتها حتى قررت تس وما إن س
ها الى األلبوم. لي قاعدة جماهيرية  وضمّ
كبيرة في املغرب العربي، وهم يتابعونني 
على مواقع التواصل االجتماعي وأتواصل 
ــم أغنية.  م له ــدّ ــت أن أق ــم، وأحبب معه
ــيما أنني  ــهلة، وال س ــت س األغنية ليس
ــن لهجتي،  ــة ع ــة مختلف ــا بلهج أغنّيه
ــات األغنية  ــى معنى كلم لعت عل ــذا اطّ ل
رفية. حتى أن أغلب التعليقات  ألؤديها بحِ
ــي لها وكأنني  ــادت بأدائ التي وصلتني أش

جزائرية األصل. 
* ملاذا أدّيت اللون املصري؟

ـ منذ صغري وأنا أزور مصر وأحبّها وأستمع 
ــد صعوبة  ــات املصرية. لم أج ــى األغني إل
ــة أو اجلزائرية.  ــي الغناء باللهجة املصري ف

ــمع اللغة أو  أجيد لغات كثيرة، وما إن أس

اللهجة حتى ألتقطها بسهولة.  
* نالحظ نضوجاً في صوتك، كيف تُصقلني 

موهبتك؟
ــعر أنني أصبحت أكثر  ـ عاماً بعد عام أش
ــة من  ــش كل مرحل ــب أن أعي ــاً. أح نضج
ــتمع إلى  ــري، ولكن عندما أس مراحل عم
ــابقة أحبّ صوتي فيها ألنني  أغنياتي الس
ــجيلها. أنا  ــنّي وقت تس ــباً لس أراه مناس
 Vocalise إنسانة جادّة في احلياة، أدرس الـ
ــراف خليل أبو  ــاء بإش ــى الغن ــدرّب عل وأت
ــم الرقص...  ــارس الرياضة وأتعلّ عبيد، وأم
طت  ني الوصول إلى الهدف الذي خطّ يهمّ

له.
* هل ندمت يوماً على دخول عالم الفن؟

ــات في عالم  ــة أمور مزعجة ومضايق ـ ثم
ــغفي في  ــن الغناء حلمي وش ــن، ولك الف

احلياة، وكل مهنة نختارها فيها 
اجلانب السلبي واإليجابي.
ــي  عاص ــك  علّم ــاذا  م  *

احلالني؟
ــل  أُعام أن  ــي  علّمن ـ 
ــرام، وال  باحت ــاس  الن
ــمح ألي شخص  أس
بأن يوقعني مبشاكل 

مع اآلخرين.
ــع والدك  ــت م * تعاون

ــو بدك“  في أغنيتَي ”ش
ــف كان  ــا“، كي و“تالقين

معه  ــاون  التع

كملحن؟
ــدي، لكن  ــت لوال ــا“ كان ــة ”وتالقين ـ أغني
ــمعتها أعجبتني كثيراً وطلبت  عندما س
ــي اللحن  ــي إيّاها، فأعطان ــه أن يهدين من
وغيّرنا في الكلمات. ”شو بدك“ أول أغنية 
أدّيتها باللغة العربية، وهي من أحلان والدي، 
م عمالً يرافقني طوال  ــدّ فمن اجلميل أن أق

حياتي ويكون تعاوني األول مع والدي.
رينه لألطفال؟ * ماذا عن العمل الذي حتضّ

ــني،  ــال املوهوب ــابقة لألطف ــر مس ـ أحضّ
ــارك فيها أطفال تتراوح أعمارهم بني  يش
ــر فيديو على  ــون بنش ــنة، يقوم ٧ و١٧ س
ــون، ونختار منهم  ــتغرام“ وهم يغنّ ”إنس
ــتاذ  ــراف أس ــال، ونتدرّب معاً بإش ١٠ أطف
ــيقى ومدرّب الصوت خليل أبو عبيد  املوس
لنغنّي في احلادي والعشرين من آب اجلاري.

* أي أغنية متنيتِ لو أنها لك؟
ــي“ لفضل  ــو على قلب ـ ”ل

شاكر.
ن الفنانني  ــن مِ * إلى مَ

تستمعني حالياً؟
الفنانني،  ــب  أغل ـ 
ــتمع  أس ــن  ولك
ــا  أخيراً إلى إليس
ين  ــير ش و

عبدالوهاب.

ماريتا الحالني: المرأة القوية والحساسة محور ألبومي الغنائي
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بدت ماريتا احلالني أكثر نضجاً ووعياً وتدرك فعالً ما تريد. ترسم بنفسها أهدافها وتبذل جهداً لتحقق مشوارها احللم خطوةً خطوةً. 
ــها الصادق دائماً. املرأة  ــج ال يقتصر على أفكارها فقط، إمنا طاول صوتها أيضاً. تعمل بنصائح والدها عاصي ويقودها إحساس النض
م ماريتا األغنيات وفقاً لرغبات اآلخرين، بل تغنّي  الشابة القوية واحلساسة محور ألبومها الغنائي األول، الذي يشبهها كثيراً. ال تقدّ

ــابة ماريتا احلالني عن عائلتها وألبومها الغنائي األول وتعاونها مع  ث النجمة اللبنانية الش فقط ما يروق لها. في هذا احلوار، تتحدّ
اخملرج اللبناني سعيد املاروق..

متابعة / البينة الجديدة
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متابعة / البينة اجلديدة
في ظلّ كلّ ما يُحكى عن 
قصي  ــم  بالنج ــا  لقائه
ــلٍ  ــي مسلس ــي ف خول
ــب أن  ــن املرتق ــي م درام
ــة  خارط ــى  عل ــون  يك
ثت  ــان ٢٠١٩، حتدّ دراما رمض

النجمة نادين نسيب جنيم عن 
ــل مع  إمكانية تقدمي مسلس
قصي.ولكنّ املفارقة كانت في 
أنّ هذا املسلسل كان يُفترض 
ر خالل الصيف اجلاري  أن يُصوّ
ــزاً للعرض خارج  ليكون جاه
ــي، وهو ما  ــون الرمضان املاراث

رفضته نادين، ألنّها تريد أخذ 
ــد إنتهائها  لة بع ــازة مطوّ إج
من تصوير مسلسل «طريق» 
ــتغرق العمل عليه  والذي اس
ــض  بع أنّ  إالّ  ــالً،  طوي ــاً  وقت
ــد  تؤكّ ــة  املتداول ــات  املعلوم
اللقاء في املوسم الرمضاني، 

ــال وجود  ــير إلى احتم ما يُش
نص آخر يُكتب للنجمني. وفي 
لِمَ أنّ مسلسالً  سياقٍ موازٍ، عُ
ــن كتابته  ــت م ــداً انته جدي
وسيُخرجه  مرشليان  كلوديا 
ــيكون من  ــمر، س فيليب أس
ــاح»  الصب ــركة  «ش ــاج  إنت

رمضان.  ــن  ع بعيداً  ــرض  ويُع
ــكوك، كان  ــن الش ــا زاد م وم
اجتماع نادين بفيليب أسمر 
ــراً في بيروت، واإلعالن عن  أخي
تعاونهما قريباً، وأنه هو الذي 
سيُخرج مسلسلني للشركة 

نفسها.
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البينة اجلديدة / كرمي جبار كرمي 
ــس االول الثالثاء  ــوم ام ــح ي افتت
ــي لالفالم  ــون الدول ــان عي مهرج
السينمائية القصيرة دورة الفنان 
السينمائي الرائد «ضياء البياتي» 
ــيراتون  ــى قاعة متوز بفندق ش عل
ببغداد املهرجان أقامته مؤسسة 
ــتمر  ــون للثقافة الفنون واس عي
ليومني حضر االفتتحاح جمهور 
ــن الفنانني الرواد والكثير  غفير م
والثقافة  ــن  بالف ــني  املهتم ــن  م
من  ــات  بكلم ــاح  االفتت ــل  وتكل

املسرحي  ــة عيون  رئيس مؤسس
ــبكة  ــاس اخلفاجي ومدير الش عب

ــد ابو  ــة مجاه العراقي
ــان  والفن ــل  الهي

البياتي  ضياء 
ــر  ي مد و

ة  ر و ــد ل ا

املاجد  الفنان بشير  ــينمائي  الس
ــالم  االف ــون  تك ان  ــل  ام ــذي  ال
ــوح وتعزز  ــوق الطم ــاهمة ف املس
ــي  االبداع ــهد  املش
واملعرفي في عراق 
وكانت  اإلبداع 
ــاك فقرة  هن

موسيقية (بحيرة البجع) قدمتها 
ــيقى والباليه وقدم  مدرسة املوس
ــان ضياء  ــا عن الفن ــا وثائقي فيلم
ــاركة  املش االفالم  وبعض  البياتي 
ــت فيها  ــان التي كان ــي املهرج ف
ملسات اإلبداع الفني السينمائي 
برغم العمل باالمكانات املتاحة..

مبارك لكل ابداع شبابي يساهم 
في تعميق ذاكرة الشعوب.

HlÏ»í€a@Òä◊aá@b‡‰Óé€aI@âb»ë@o§
�b„buäËfl@·Ó‘m@ÊÏ‰–€aÎ@Úœb‘r‹€@ÊÏÓ«@Úéç˚fl

متابعة / البينة اجلديدة
كشفت صفحة «دراما نيوز» على «فايسبوك» 
ــورية هيما اسماعيل العودة  قرار املمثلة الس
ــاب. ــن الغي ــنة م ــد ١٦ س ــل بع ــى التمثي إل

وأشارت إلى أن املمثلة التي عرفت بشخصية 
ــل «الزير  ــب» في مسلس ــة بنت كلي «اليمام
ــال متثيلية  ــاركة في أعم ــالم» تعتزم املش س
ــا قولها: «العودة  ــاب عنه جديدة. ونقل احلس
إلى التمثيل كانت هدفاً بالنسبة إلي منذ زمن 
ــمح إطالقاً.  ــن الظرف لم يكن يس طويل، لك
ــي أو مرحلي  ــبب آن ــة ال يوجد س ــي احلقيق ف
ــوى أن أوالدي كبروا وأصبحوا قادرين  للعودة س
على االعتماد على أنفسهم إذا تركتهم لوقت 
ــغال بالتصوير». وأضافت  طويل بسبب االنش
ــة كان زواجها  ــبب ابتعادها عن الشاش أن س
ــا لإلقامة  ــب وانتقاله ــخص الذي حت من الش
ــت. وتابعت: «عند زواجي قررت  معه في الكوي
ــني التصوير والعائلة. لكن  أن أحاول التوفيق ب
ــكان القرار باالبتعاد ملرحلة،  ذلك لم يحدث. ف
ــأوالدي وعائلتي  ــة ب ــي متعلق ــاً أنن وخصوص
بشكل كبير». إال أنها أشارت إلى عدم تلقيها 
ــة، الفتة إلى  ــل حقيقية وفعلي أي عروض عم
ــجيع من  ــت على الترحيب والتش أنها خصل

الزمالء واألصدقاء.

@Âfl@�bflb«@QV@Ü»i
@ÚÌâÏç@Ú„b‰œ@NN@fiaån«¸a
bËmÖÏ»i@…Ó‡¶a@¯ub–m

متابعة / البينة اجلديدة
 اقامت شعبة التدريب مبكتب املفتش 
ــة فنية  العام في وزارة االتصاالت ورش
ــالم ودوره في دعم  ــة  تاثير االع ملناقش
ــاد  الفس ــة  ومحارب ــة  النزاه ــا  قضاي
ــب التفتيش  ــن مكات ــور عدد م بحض
ــة والقيت في  ــة اخملتلف ــوزارات الدول ب
ــالم  واف ــة  مهم ــرة  محاض ــة  الورش
تسجيلية لتوضيح دور االعالم واثره في 

مكافحة الفساد وخصوصا الصحافة 
االستقصائية وامكانياتها في البحث 
ــاد والبؤر  ــن اركان الفس ــي ع والتقص
ــا في محاولة منها  التي تعتاش عليه
ــاد وطرح املعاجلات  لرصدحاالت الفس
ــفافية كما  ــا اداة للش ــول كونه واحلل
ــك امكانية  ــا مؤثرة وضاغطة ومتل انه
ــدين  ــح املفس ــا وفض ــف عنه الكش
ــأنها  ومالحقتهم وانزال العقوبات بش

ــذه  ــي ه ــه وتأت ــيطرة علي ــرق الس وط
ــم النزاهة  ــار تعزيز قي ــة في اط الورش
ــل احملافضة على  ــن اج ــفافية م والش
ــالل التعاون العلمي  ــال العام من خ امل
والفني بني مكتب اتلمفتش العان في 
ــرة البحوث  ــة النزاهة دائ ــوزارة وهيئ ال
والدراسات والتي تنسجم مع مضامني 
ــي االمم املتحدة  ــات املعقودة ف االتفاقي

ملكافحة الفساد.

Öbé–€a@Úiâb™@ø@‚˝«�a@âÎÖ@Â«@ÚÓ‰œ@ÚëâÎ

متابعة / البينة اجلديدة
أحيا الفنان كاظم الساهر حفالً في منطقة فقرا في لبنان. 
ــد ذلك رحب باحلضور  ــاق». وبع وافتتحه بأغنية «عيد العش
ــبب تأخر  وقال معلقاً على عدم انطالق احلفل في موعده بس
بعض احلضور في الوصول: «باألمس انتظرناكم كثيراً، واليوم 
ــوا  ــخاص الذين جلس أيضاً انتظرنا طويالً». وتوجه إلى األش
ــرون منذ وقت  ــون وينتظ ــروا بالقول: «لكن ملن يجلس وانتظ
ــهال  طويل احلق أيضاً في أال جنعلهم ينتظرون أكثر. أهال وس
ــاف فأجاب: «إنتو دوختوني...  بكم». وردّ عليه اجلمهور بالهت
ــاكل، بس من غيركن ما  ــببلي كثير مش محبتكن عم بتس
ــه قصد بذلك غيرة خطيبته  فينا نعيش». واعتبر كثيرون أن

من املعجبات.

ÚÓ‰‹«@Ú‘Ìä�i@ÈnjÓ�Å@Ò7À@—íÿÌ@äÁbé€a



هموم الناس

‚aÜ��������n��é�fl@…����uÎ

من النافذة

ــرح احلياة كبير جدا وعميق ورمبا يصل عمقه      مس
ــتطاعة احد ان يكون قادرا  الى ماالنهاية وليس باس
ــن .. تبقى  ــه مميتة ، ولك ــه الن عواصف ــى مجارات عل
ــام احلياة  ــس ام ــت األنف ــروعة لتثبي ــاوالت مش احمل
ــارح احلياة كثيرة ومتغيرة ولكن  ــها ، نعم مس نفس
ــا تتغير نتيجة ملا  ــد ، فاحلياة بطبيعته هدفها واح
ــان  ــرأ عليها من احداث وارهاصات قد جتبر االنس يط
على اخلضوع واالنقياد لها ورمبا يكون اسيرا لها طول 
ــي ايجاد البدائل التي جتعل منه  العمر ان لم يبادر ف
ــعر بوجوده وكينونته في خضم  انسانا متحررا يش
تالطم االحداث ، فقد اكتشفنا في حياتنا ان هنالك 
ــباب نحلم بتحقيقها  اماال حني كنا في ريعان الش
ــتقبال ولكننا حني كبرنا وتقدم بنا العمر وقفنا  مس
ــبة قليلة مما كنا  ــن حائرين عن تنفيذ ولو نس عاجزي
ــة حوارية مع صديق العمر الذي  نحلم به ، في جلس
ــود والتقيته  ــدة تزيد على الثالث عق ــت عنه مل افترق
ــد املقاهي  ــة ، اصطحبته الى اح ــن طريق الصدف ع
الستفسر منه عن سبب غيابه كل هذه الفترة واين 
ــو ادري مارجعت  ــم قائال : «معود» ل ــا .. ابتس قضاه
ــول ذلك ؟.  ــن رده وبادرته ولم تق ــراق ، تفاجأت م للع
اجابني والغصة واحلسرة متلؤه ، اتعلم اننا في العراق 

محرومون من ابسط 
احلقوق التي يجب ان 
ــان  يتمتع بها االنس
ــل  مفص كل  ــي  فف
ــل حياتنا  من مفاص
يطاردنا الهم كشبح 
منه  الفكاك  الميكن 
وكانه نصب فخاخه 
ــل  ــا ، ه ــاع بن لاليق
اخللل موجود فينا ام 
في من امتلك ناصية 
ــتباح  واس ــا  امورن
ــد  لق  ، ــانيتنا  انس
وانا  الكيل  طفح بي 
ــوقا  الذي كنت متش
ــودة ثانية لبلدي  للع
ماتبقى  ــي  اقض كي 

لي من العمر بني اهلي وناسي ولكن لالسف صدمت 
ــن اوضاع مزرية  ــمعت م ــاهدت وس كثيرا جراء ماش
ــها العراقيون من مآس واحزان وسوء خدمات  يعيش
ــون ناهيك عن  ــي منها اخلريج ــي يعان ــة الت والبطال
اجلوانب الصحية واخلدمية . املهم في االمر انه سرد 
ــأل  ــا عراقيا س ــة  مضمونها ان مهندس ــي حكاي ل
ــم أذكياء  ــف اصبحتم كلك ــا ، كي ــا ياباني مهندس
ــات ؟ أجابه الياباني  ــورت لديكم االدارات واخلدم وتط
ــدس العراقي من  ــتغرب املهن ــم اذكى منا ، اس : انت
ــدس الياباني  ــف ؟.  أجابه املهن ــذا قائال له كي رده ه
ــد ذكي واحد ، بينما  ــن بني  كل ١٠ يابانيني يوج ان م
عندكم انتم العراقيون من بني كل ١٠ يوجد ٩ أذكياء 
وغبي واحد . مضيفا : نحن  في اليابان نختار الذكي 
ـــ ٩ الباقني  ــات و ال ــد لقيادة االدارات واملؤسس الواح
يساعدونه . أما انتم فتختارون الغبي الواحد لقيادة 
االدارات واملؤسسات وتتركون الـ ٩ االذكياء بدون عمل 
ــماعي  ، ولهذا ترونا كلنا أذكياء . ونتيجة ملا طرق اس
ــري ( لعد احنه  ــت واصبت بصدمة وقلت في س ذهل
وين عايشني والعالم االخر وين عايش )، نحن نعيش 
ــاوته اضافة الى انعدام اخلدمات  ضنك العيش وقس
واالخرون يبتهجون وميرحون . لنا اهللا في امرنا ومينحنا 
ــى التحمل  ــن قابليتنا عل ــن الصبر ويزيد م ــد م املزي
واملطاولة ملا تبقى لنا من سنوات عجاف سنعيشها 

ونحن مظللون بالغيوم السود؟.

اننا َّـ العراق 
محرومون من ابسط 
الحقوق التي يجب ان 
يتمتع بها االنسان 
ففي كل مفصل 
من مفاصل حياتنا 
يطاردنا الهم كشبح 
اليمكن الفكاك منه

@ÚflÜ®a@µa@kén‰fl@ÒÖb«a@NN@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla
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ــت جريدتنا املواطنة «نضال ابراهيم      راجع
ــم حسن  عبد اهللا « وذكرت بان زوجها «باس
حسني» كان احد مقاتلي احلشد الشعبي / 
لواء الفرسان واستشهد دفاعا عن الواجب 
املقدس في منطقة كرمة الفلوجة، وافادت 
ــو احد  ــني» ه ــم حس ــا «علي باس ان ولده
ــي املوصل  ــة ف ــرطة االحتادي ــي الش منتس
ــة والده قبل وفاته اضطر الى  ونتيجة الصاب
ــخص اخر يهتم  البقاء معه النه ال يوجد ش
به لذلك غاب عن الدوام بسبب هذه الظروف 
القاهرة ونتيجة لذلك مت فصله من اخلدمة ، 
ــد  ــهداء .. وتناش وافادت بان لديها ٣ ابناء ش

معاليكم سيادة الوزير بان تنظروا لها بعني 
الرأفة واالنسانية وتعيدوا ابنها الى اخلدمة 
ــة العيش  ــر لها لقم ــتطيع ان يوف ــي يس ك
ــة النه ليس لديها مورد مالي اخر  وان  الكرمي

ابنها حاليا عاطل عن العمل.
ــر امام  ــع هذا االم ــدة» اذ تض ــة اجلدي «البين
ــة بان يحظى  ــم فهي على ثقة تام معاليك
ــخصي  الش ــم  باهتمامك ــوع  املوض ــذا  ه
ــرأة وتعينوها على محنتها  وتنصروا هذه امل
ــدد خطاكم ملا فيه خير  . وفقكم الباري وس
ــره واهللا ناصر  ــم بنص ــاد وايدك ــالد والعب الب

املؤمنني.

بــــوابـــــة

    ال حاجة لعمل او افتتاح مصنع دون ان يعمل به املواطن 
البسيط من الطبقة الفقيرة الن الفقراء افترشوا االرصفة 
ــي بذلك ان ينظر لهم  ــؤول املعن واملنازل .. يجب على املس
ــن ابناء  ــاة وليس م ــم بانهم حف ــر له ــني االب وال ينظ بع
الوطن بل لهم كل احلقوق 
ــة  والقانوني ــتورية  الدس
وليس امام املسؤول سوى 
ــعبه من  ان يخدم ابناء ش
جميع االطياف الن املواطن 
ــل  باملل ــعر  يش ــح  اصب
ــرى بعينه االهمال  كونه ي
املقصود الن بعض ساسة 
العراق ال يشعرون بالفقراء 
ان  ــوا  تناس ــل  ب ــام  وااليت
ــام هم من  وااليت ــراء  الفق
ــرك االب ابناءه  ــرذان داعش االرهابي وت ــرروا العراق من ج ح
ــه واطفاله كل ذلك  ــاب زوجت ــرك االخ اخوانه وترك الش وت
ــن اجل البالد والعباد .. فمتى تتحقق الوعود ايها  حصل م

الساسة ؟.
ــاطيل ابناء العراق الشهداء  مازالت االرض حتمل خيال بس
ــقطوا وتركوا كل شيء من اجل ان يبقى املسؤول  الذي س
ــرح وميرح ) ولم يأت على باله عوائل االيتام والشهداء  ( يس
ــدوالرات الذي ال يقمة لها  ــبعوا من ال والفقراء .. النهم ش
ــش بامان  ــد الفقير عي ــراء .. بل يري ــرفاء والفق ــام الش ام
ــعادة ال يريد اهمال الننا بلد  ــتقرار وطعام ويعيش بس واس

النفط واخليرات.
أخيراً:ـ

ــى افتتاح مصانع  ــرفاء العراق ان يعملوا عل دعوة لكل ش
ــم امام  ــاع الن منظره ــل الضي ــراء قب ــل للفق ــد االم تعي
ــات املعنية ..  ــرى امر معيب على اجله ــف من دول اخ الضي
ــن احلرمان  ــك اجلياع م ــينقذ تل ــو البطل الذي س ــن ه فم
ــعيد مليئة باالفراح  واجلوع واملذلة؟ .. ويجهز لهم حياة س

واملسرات كبقية الشعوب املتقدمة.

دعوة لكل شرفاء 
العراق ان يعملوا 
على افتتاح مصانع 
تعيد االمل للفقراء 
قبل الضياع

حسني السومري

@·ÿib”äi@NN@ıaä‘–€a
ÊÏ€Î˚éΩa@bËÌa

احمد البياتي

يشكو لفيف من سكنة البلديات «الشريط» محلة (٧٤٦) 
ــد االلكتروني  ــالة وردتنا عن طريق البري ــاق (٥١) عبر رس زق
ــم من قبل جهات  ــى تهديدات بهدم دوره من تعرضهم ال
ــدون اجلهات  عي ملكية األرض لها وهم يناش مجهولة تدّ
ــداد بالتحرّي عن  ــة بغ ــة منهم امان ــي املقدم ــة وف املعني

املوضوع وانقاذهم من هذا القلق.

Úflb»€a@ÒâaÖ¸a@O@ÜÓëä€a@“äñfl@âbƒ„a@‚bfla
kmaâ@ÚˆbΩa@Ú–‹ç@O@‚

ــة مكتب املعلومات  ــب في مديري ــث الى جريدتنا املنتس بع
ــموله  ــالم صبري داخل تقي) يرجو فيها ش ــزي  ر.ع (س املرك
ــلفة املائة راتب لغرض شراء دار سكن كونه يسكن في  بس
ــت لديه االمكانية والقدرة على تسديد  دار مستأجرة وليس
ــهري ، وينتظر منكم املوافقة على منحها  بدل االيجار الش

اياه ووفق الضوابط املعمول بها.

   الطالبة (براق فيصل جبار عبيد) اتصلت هاتفيا بجريدتنا 
ــي  ــذا العام الدراس ــت بدرجاتها له ــد غبن ــرت بانها ق وذك
٢٠١٧-٢٠١٨ في دروس الكيمياء واالحياء والرياضيات واللغة 
العربية وان معدلها هو ٨٩و٧٦  باملئة وافادت بان درجاتها في 
ــدروس عالية اكثر من هذه الدرجات وغير ما مت تدوينه  هذه ال
ــكلتها  امام  ــو عرض مش ــن توقعاتها وترج ــاءت اقل م وج

السيد وزير التربية وانصافها.

ÚÓi6€a@äÌãÎ@âbƒ„a@‚bfla@NN@ÚÓ„br€a@Òä‡‹€
pbuâÜ€a@ø@≤À@O‚

@ÖaÜÃi@Ú‰Ófla@âbƒ„a@‚bfla
äÌÜÃ€a@ÚÌÜ‹i@äÌÜfl@Î@îÏ‹«@Ùä◊á@NÖ

ــعبية /  ــرة العيادات الطبية الش    ردت دائ
ــي وزارة الصحة بكتابها  ــعبة االعالم ف ش
ــى ما  ــي ٢٠١٨/٨/١٥ عل ــدد (٩٥٣٤) ف ذي الع
ــا املرقم  ــة اجلديدة» بعدده ــرته «البين نش
(٣٠٠٣) والصادر بتاريخ ٢٠١٨/٨/٦ بخصوص 

االنسولني.
وفيما يلي نص الرد: 

ــوم  ــا تق ــازن دائرتن ــم ان مخ ــود اعالمك  ن
ــولني لكافة العيادات  ــز مادة االنس بتجهي
ــداد واحملافظات  ــعبية في بغ ــة الش الطبي
وحسب املتوفر  في اخملازن والكميات اجملهزة 
ــويق االدوية  ــركة العامة لتس من قبل الش

ــي وزارة الصحة.  ــة ف ــتلزمات الطبي واملس
ــعبية  ــبة للعيادة  الطبية الش اما بالنس
ــم جتهيزها  ــة الصدر فت ــة في مدين الثاني

الشهر حزيران ومتوز حسب اجلدول االتي :ـ
شهر حزيران

بكمية ٨٣ فيال االنسولني اخلابط 
بكمية ١٤٨ فيال االنسولني الصافي 

بكمية ٩٩ فيال االنسولني املتعادل 
شهر تموز

بكمية ١٠٠ فيال االنسولني اخلابط 
بكمية ١٨٠ فيال االنسولني الصافي 

بكمية ٧٦ فيال االنسولني املتعادل 

ــولني اخلابط  ــت مادتا االنس ــذا وقد وصل ه
ــركةالعامة  الش ــازن  مخ ــى  ال ــادل  واملتع
ــة  ــتلزمات الطبي ــة واملس ــويق االدوي لتس
ــا بالتحاليل  ــال جناحه ــالق صرفها ح واط
والفحص ويتم جتهيز املواطنني بهذه املواد 

عند وصولها الى مخازن دائرتنا.
ــكرها  ــدم جزيل ش ــدة» تق ــة اجلدي «البين
ــادات الطبية  ــور امتنانها لدائرة العي وموف
ــره  ــا تنش ــا  مل ــى متابعته ــعبية عل الش
ــاكل والتفاعل  ــوم ومش ــا من هم جريدتن
ــق اهللا اجلميع ملا فيه  ــريع في الرد .. وف الس

خير البالد والعباد.

ــات واالعالم  ــرة العالق   ردت دائ
في وزارة الداخلية بكتابها ذي 
ــي ٢٠١٨/٨/١٥  ــدد (٤٤٤٢)  ف الع
على مانشرته جريدتنا بعددها 
ــي ٢٠١٨/٤/٢٩  ــم ٢٩٣٧  ف املرق
ــى  االول ــا  صفحته ــى  وعل
ــد من  ــول العدي ــوص حت بخص
ــى مصائد  ــرق اخلارجية ال الط

للموت وكان الرد:ـ
ــة املرور العامة  بينت لنا مديري
ــالزم من قبل مفارزهم  اتخاذ ال
املرورية العاملة ضمن مديريتي 
ــرخ والرصافة  ــداد الك مرور بغ
ومديريات مرور احملافظات كافة 
ــد على مفارزهم  وذلك بالتاكي
بتنظيم  ــتمرار  باالس ــة  املروري

ــات واملرور  ــير املركب ــة س حرك
ــرعة  الس ــات  مخالف ــد  ورص
ــل مركبات  ــن قب ــديدة م الش
ــالت  التري ــرة  الكبي ــل  احلم
ــق  وف ــائقيها  س ــبة  ومحاس
ــول  املعم ــات  والبيان ــون  القان
ــن احلوادث  ــك للحد م بها وذل

املرورية.

ــعها اال  «البينة اجلديدة» اليس
االشاوس  للمقاتلني  تتمنى  ان 
ــي وزارة الداخلية وبضمنهم  ف
املنتسبني من الضباط واملراتب 
ــات واالعالم  ــرة العالق ــي دائ ف
ــتمرة ملشاكل  ملتابعتهم املس
وهموم املواطنني التي تنشرها 

جريدتنا.

ــي وزارة  ــالم ف ــات واالع ــرة العالق ردت دائ
ــدد ٤٣٩٨  في  ــة بكتابها ذي الع الداخلي
ــا  جريدتن ــرته  مانش ــى  عل  ٢٠١٨/٨/١٣
ــي ٢٠١٨/٧/٣٠  ف ــم ٢٩٩٨   املرق ــا  بعدده
بخصوص مقابلة املنتسب (علي حسن 

ــة وطلبت  ــر الداخلي ــم) ملعالي وزي هاش
ــار اليه  ــاب املش ــل انتس ــم مح اعالمه
ــنى لهم توجيه  ــباب املقابلة ليتس واس

االجراءات .
ــكر  بالش ــدم  تتق ــدة»  اجلدي ــة  «البين

ــات واالعالم في  ــرة العالق ــان لدائ والعرف
ــم املباركة  ــة على جهوده وزارة الداخلي
ــن  م ــا  ــره جريدتن ماتنش ــة  متابع ــي  ف
ــاكل وهموم املواطنني وتتمنى لهم  مش

كل املوفقة والنجاح في اداء مهامهم.

C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@Û‹«@Öäm@ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÒâaãÎ@ø@‚˝«¸aÎ@pb”˝»€a@ÒäˆaÖ
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  ردت مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
ــات واالعالم  ــم العالق ــة/ قس واالقام
ــي  ف  (٤٢٨٧٢) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابه
ــرته جريدتنا  ــا نش ــى م ٢٠١٨/٨/٨عل
ــم (٢٩٩١) في ٢٠١٨/٧/١٩  بعددها املرق
ــي ما يلي  ــوص جوازات بابل وف بخص

نص الرد:ـ

ــراءات التي من  ــض االج ــاذ بع مت اتخ
ــم احلاصل في  ــل الزخ ــأنها تقلي ش
ــل من  ــة باب ــوازت محافظ ــم ج قس
ــي  ــفتني الصباح ــل بش ــالل العم خ
ــل  العام ــكادر  ال ــز  وتعزي ــائي  واملس
ــم املذكور بالعناصر الكفوءة  بالقس
ــى انه  ــة ال ــرة باالضاف ــن ذوي اخلب وم

ــاعة  ــفة املعامالت من الس يتم ارش
ــتمر العمل بها  الثامنة صباحا ويس
ــاءً  ــرة مس ــاعة احلادية عش الى الس
ــس احملافظة  ــع مجل ــيق م ومت التنس
ــيتم  ــبات التي س ــا باحلاس لتجهيزن
ــاء قاعة  ــد الدائرة بها حيث مت انش رف
كبيرة لكي تستوعب االعداد الهائلة 

ــواز  ــى ج ــول عل ــني للحص للمراجع
ــام ترقيم  ــك العمل بنظ ــفر وكذل س
املعامالت اخلاصة باملراجعني وحسب 
ــزة  االجه ــع  م ــاون  بالتع ــبقية  االس
الرقابية املتواجدة في الدوائر التابعة 
ــدة خاصة  ــح وح ــك عن فت ــا ناهي لن
للحاالت االنسانية وذوي االحتياجات 

اخلاصة واجلرحى وذوي الشهداء وكبار 
السن.

«البينة اجلديدة» تتقدم بوافر الشكر 
لهذا املديرية على متابعتها املستمرة 
ــاكل  ومش ــوم  هم ــن  م ــره  تنش ــا  مل
ــع ملا فيه  ــني .. وفق اهللا اجلمي املواطن

خير الوطن والشعب.

C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@Û‹«@Öäm@Úflb”¸aÎ@paãaÏ¶aÎ@ÚÓ„ÜΩa@fiaÏy¸a@ÚÌäÌÜfl

   ردت مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة/ 
ــا ذي العدد  ــالم بكتابه ــات واالع ــم العالق قس
ــرته جريدتنا  ــي ٥/ ٨/ ٢٠١٨على مانش (٤١٣٩٢)ف
بعددها املرقم ( ٢٩٣٦) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ 
ــي دائرة احوال  ــيط االجراءات ف بخصوص تبس
ــرة املذكورة  ــث مت تبليغ الدائ ــة الصدر حي مدين
ــني املراجعني قدر  ــيط االجراءات للمواطن بتبس
املستطاع واجناز معامالتهم باسرع وقت ممكن 

ومتابعتها من قبل رئيس الدائرة او احد وكالئه.
ــكر والتقدير  «البينةاجلديدة» تتقدم بوافر الش
ــي وزارة الداخلية  ــني ف ــكل املقاتل ــان ل واالمتن
ــم العاملني في  ــن بينه ــاهرة وم ــون الس والعي
ــة واجلوازات واالقامة على  مديرية االحوال املدني
ــره  ــع ومتابعتهم لكل ما تنش ــم الرائ تفاعله
جريدتنا من موضوعات تهم املواطنني .. ونتمنى 
لهم املزيد  من العطاء لتقدمي افضل اخلدمات. 

@paãaÏ¶aÎ@ÚÓ„ÜΩa@fiaÏy¸a@ÚÌäÌÜfl
@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@Û‹«@Öäm@Úflb”¸aÎ

ــب (ر. ع)  علي  ــم املنتس ــد معاليك    يناش
عبد زيد معالي اذ سبق وان قدم مناشدة في 
ــدة» بخصوص عودته  ــدة «البينة اجلدي جري
الى اخلدمة وهو منتسب في مديرية حماية 
الشخصيات والسفارات قدم استقالة منذ 
ــبب ظروف عائلية صعبة للغاية   عامني بس
ــتلم اي مبالغ مالية ، يراجع الوزارة  ولم يس

ــتقباله ويبلغ  ــم اس ــهر ويت ــدة اش منذ ع
مبوافقة معاليكم بالعودة الى اخلدمة ولكن 
ــاز معاملة العودة وهو االن يواجه  ال يتم اجن
ــة ، وهناك  ــة صعبة للغاي ــروف اقتصادي ظ
ــن الهاربني من  ــه للحكومة بالعفو ع توج
اخلدمة العسكرية واعطائهم فرصة اخرى 
للعمل وخلدمة الوطن وهناك كتاب رسمي 
ــة املوارد   ــى وزارة الداخلية / مديري ــل ال وص
البشرية  بالعمل بترويج طلبات الهاربني  ، 
يناشدكم  والدكتور عقيل محمود اخلزعلي 
ــة  ــة واملالي ــؤون اإلداري ــوزارة للش ــل ال وكي
والسيد اللواء ياسني هادي ثجيل مدير عام 
املوارد البشرية في الوزارة الداخلية بالنظر 
ــة اجلديدة» على ثقة  في موضوعه ، « البين
ــذا املوضوع باهتماكم  اكيدة بان يحظى ه
ــكم خلدمة  ــذرمت انفس ــخصي يامن ن الش

الوطن والشعب.

@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@›mb‘Ωa@âbƒ„a@‚bfla
@bœbzuaÎ@b‡‹√@ÈuaÏÌ@kén‰fl@O‚
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اخلميس،  اليوم  مساء  اجلوية،  القوة  ادارة  تعقد 
اجلديد،  التدريبي  الطاقم  لتقدمي  صحفيا  مؤمترا 

بقيادة باسم قاسم.
حسام  للنادي،  اإلعالمي  املكتب  مدير  وقال 
الدراجي،  إن اجلهاز الفني باشر وحداته التدريبية 
تنتظر  حيث  املقبل،  للموسم  حتضيرا  بانتظام، 

الفريق مباراة اإلياب أمام احتاد العاصمة اجلزائري 
في البطولة العربية، ونهائي منطقة غرب آسيا 
لكاس االحتاد اآلسيوي أمام اجلزيرة األردني.ويتألف 
فنيا)،  (مديرا  قاسم  باسم  من  الفني  اجلهاز 
مدربا  خميس  وهاشم  خضير،  أحمد  ويساعده 

حلراس املرمى.
تسمية  أمس،  أعلنت  اجلوية،  إدارة  أن  إلى  يشار 

مجبل فرطوس، مستشارا فنيا للفريق.

@\@èÓ€Ïjçäi@\@7Áb∫Î@NN@@ÒÖÏ‘–Ωa@Ú»�‘€a^@âbíi@ø@ÙäÌ@@Ïÿ„aäi
AA@\@bÓ„aäÌa@\@Íb‰‡nm

يوسف فعل 

تتمحور القضايا التي تطرح في 
البرامج الرياضية على نوعية 
ــتها  مناقش ــراد  امل ــة  القضي
ــئلة والفكرة  ــى آلية االس وعل
ــب  ان  ــي تتطل ــون الت واملضم
ــم باحليادية واملوضوعية  تتس
ــخصنة  الش ــن  ع ــاد  واالبتع
ــرورة حتديد  ــع ض ــاز م واالنحي
ــف  ــومة لكش املرس األهداف 
محترفة  بطريقة  ــلبيات  الس
ــبة  املناس ــات  املعاجل ــع  ووض
عندها ترتقي البرامج بالشان 
ــال مؤثرا  ــي وتكون عام الرياض

في املشهد.
ــعارها  ــا اذ كانت الغاية ش ام
ــقيط  التس و  ــهير  التش
ــرار وراء جوانب ال تخدم  واالجن
الرياضة فان البرنامج يزيد من 

تعاسة الواقع الرياضي املليء 
ــات  واالختالف ــات  باالرهاص
ــي ميكن ان تكون  والعثرات الت
أو  ــد  املع ــد  بي ــة  أدوات ناجح
ــح  ــج لتصحي ــدم البرنام مق
املسار  مبهنية عالية واحترام 
ــف  مبختل ــاهدين  املش اذواق 

ميولهم وتوجهاتهم

جواد الخرسان

ــة  الرياضي ــج  البرام ــت  لعب
ــي  ــا ف ــة دورا مهم التلفزيوني
ــي  ــل الرياض ــخيص العم تش
ــب  ــلبيات وتصوي ــاد س وانتق
االخطاء واإلشادة والثناء على 
ــل الرياضي ،  ــات العم إيجابي
ــك أصوات  ــا تكون هنال عندم
ــج  برام ــي  مقدم ــن  م ــرة  ح
ــة  ومحللني ونقاد وفق سياس
ــة  واالبتعاد عن  رياضية وطني
ــخصية الضيقة  ــور  الش االم
ــح  النص ــون  يقدم ــث  حي

ــوة لتصحيح  ــاد والدع واإلرش
ــلبي وقد ظهر في  العمل الس
ــطنا اإلعالمي العديد من  وس
ــل اهتمامهم  ــوالء الذين ج ه
،لذلك  الوطنية  املصلحة  هي 
نرى  العديد منهم من يتعرض 
للسب والشتم بل االدهى من 
ــو التهديد والوعيد في  ذلك ه
ــرة وبيع  ــة رفضهم املتاج حال
ــم لبعض  ــم وأقالمه أصواته
ــي  ــة الت ــات الرياضي املؤسس
ــراء أصواتهم أو  ــا ش ــد أم تري

تكميمها  بشتى الطرق

ــر جند هنالك  وفي اجلانب اآلخ

ــن  م ــة  الكتروني ــا  جيوش
ــا وراء الكيبورد من  ــاالت م رج
ــبقا  مس ــن  الثم ــني  املدفوع
ــفر  والس وااليفادات  كالرواتب 
والوالئم فقد جندوا أنفسهم 
ــي برامج  ــواء أكانوا مقدم س
ــة  وجهل ــون  امي أو  ــة  الغفل
ــق عالقات  ــتوديوهات وف االس
ــيلني واني  ــادل مصالح (ش تب
ــا أضاع على  ــيلك) وهذا م اش
ــض احلقائق رغم أن  املتابع بع
ــطنا الرياضي العراقي لم  وس
ــذاجة التي  ــك الس ــد  بتل يع
ــه األكاذيب بعد  ــي علي تنطل
ــور الرياضية  ــرس في األم ان مت

ــن الطالح  ــح م ــرز الصال ويف
ــي ومن هو  ــي االعالم الرياض ف
ــن هو  ــي وم ــي الرياض اإلعالم
الفيسبوكي الذي مت جتنيده من 
ــات التي يصنع هؤالء  املؤسس
ــة  اخلاوي ــة  املوهوم ــا  إجنازاته
التي سقطت مع اول عاصفة 
ــا االول  ــى مربعه ــا إل وإعادته
وكأنك (يابو زيد ماغزيت) لكن 
الصادحة  ــوات  األص قلة  رغم 
ــر دويا،  ــى هي األكث باحلق تبق
الن كلمة اهللا سبحانه تعالى  

تبقى هي العليا.

  .

سيف اِّـالكي 

اجد ان ادوار البرامج الرياضية 
ــي  ف ــف  تختل ــة  التلفزيوني
ــاب فبعضها  ــلب وااليج الس
ــد الالذع الذي ال  اخذ دور الناق
ــب العجاب في  يعجبه العج
ــج فرضت  ــني ان هناك برام ح
ــاحة  حضورها القوي في الس
ــي  الت ــة  العراقي ــة  الرياضي
تقدم طبقا شهيا من االخبار 
تهم  التي  واللقاءات  والتقارير 
ــة  ــا بعيدا عن سياس رياضتن
املنافع  ــن  ع ــث  والبح ــح  الرب
ان  ــد  اج ــك  لذل ــخصية  الش
البرامج الرياضية التلفزيونية 
ــطوة وصوت  ــت لها س اصبح
ــرارات  الق ــر  تغيي ــي  ف ــال  ع
ــدم عليها  ــوات التي تق واخلط
واالندية  الرياضية  املؤسسات 
واالحتادات الرياضية وهذا بحد 
ــار لالعالم الرياضي  ذاته انتص

العراقي املهني.

ــرف العراقي  ــه الركابي يعيش احملت نزي
مع فريق “ برسبوليس “ االيراني ، بشار 
رسن ، فترة ذهبية ، رمبا هي اهم فترات 
حياته املهنية كالعب كرة قدم ، حيث 
ــو للجمهور  ــة ) كما يحل يعتبر ( بش
تسميته ، هذا املوسم واحد من ركائز 
ــهير  ــي اجلماهيري الش ــق االيران الفري
ــد اهم  ــه فق ــن ان فريق ــم م ، فالبرغ
جنومه لصالح االحتراف االوربي بعد ان 
ــوا في كأس العالم اال ان “ الفريق  تألق
االحمر“ حافظ على شخصيته وحقق 
ــي ريادة  ــه يقف ف ــج طيبة جعلت نتائ
ــن مالحقه اللدود “  الترتيب مبتعدا ع

االستقالل “ بفارق نقطتني .
ــي جيدا ان  ــدوري االيراني يع ــع لل املتاب
هذه املسابقة تعتمد بالدرجة االساس 
ــرعة في  ــمانية والس على القوة اجلس
ــل  اللعب ، حتى ان الكثير توقع الفش
ــدوري ! ، لكن  ــق مزايا هذا ال ــار وف لبش
ــرف العراقي “  ــد اخر اخذ احملت يوما بع
ــى حتصل على  ــور حت ــادئ “ بالتط اله
مكان اساسي مع الفريق ، ال بل اصبح 
ــوم الفريق والالعب الذي تتغنى  احد جن

باسمه اجلماهير “ اجملنونة “ هناك .
ــو “  ــي “ برانك ــق الكروات ــدرب الفري م

ــبوليس“  ــق لقب الدوري مع “ برس حق
ــك نتائج  ــي وحقق كذل ــم املاض املوس
ــيا جعلته  ــي دوري ابطال اس مبهرة ف
ــهر املقبل  ــر دور ربع النهائي الش ينتظ
امام الدحيل القطري ، هذا املدرب كان 
ــتطيع تغيير رمت  ــن العب يس يبحث ع
املباراة مبهارته وتكنيكه العالي ، وذلك 
ــب  ــن اجل تغيير خطط اللعب حس م
ــي  ــو كان يع ــات ، فه ــات املباري معطي
ــد على القوة  ــلوب الدوري يعتم ان اس
والسرعة ، ولكن هذا ال مينع من ضرورة 
ــد االحتفاظ  ــاري يجي ــود العب مه وج
ــا لفك الضغط  ــرة والدحرجة به بالك
ــة املفقودة  ــق ، وهذه القطع عن الفري
ــار ، حيث  ــو “ في بش ــا “ برانك وجده
تغير رمت الفريق كليا مبجيئه ، اذ اصبح 

ــبوليس “ (بيروزي سابقا ) يلعب  “ برس
ــى القوة  ــة تعتمد عل ــدم حديث كرة ق
ــل يعود  ــد والفض ــي آن واح ــارة ف وامله
ــذي فجر طاقة  ــة ال ــة الكرواتي للداهي
ــة “ الفريق  ــه “ رمان ــل من ــار وجع بش
ــرر اجلميع له  ــب الذي يجب ان مي والالع

الكرة .
ــطور حضر احدى مباريات  صاحب الس
ــب “ ازادي “  ــي ملع ــبوليس “ ف “ برس
الشهير ، حيث وجدت ان العراقي بشار 
ــعبية تفوق الوصف احيانا  يحظى بش
ــر االيرانية تتمنى لو  ــل ان اجلماهي ، ال ب
ــع ايران ! ،  ــوب “ من صن ــذا “ املوه ان ه
ــدم االعتماد  ــتغربون جدا ع ــم يس فه
ــع منتخب  ــي م ــكل اساس عليه بش

العراق ؟! .

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com ÚÓ‹0a@Ú����ôbÌ@ä€a

NO. 3011 .  WED . 16 . AUG .2018 العدد (٣٠١١) الخميس  ١٦ / ٨ / ٢٠١٨   

@ÚÌÏÓç�a @lb»€˛a @ÒâÎÖ @ø @÷aä»€a @ÊÏ‹rπ @�bñÇë @91
@bmâb◊bu@ÚÓéÓ„ÎÜ„¸a@Ú‡ïb»€a@µa@èfla@pâÖbÀ@b‰nr»i

   
ــخصا بني رياضي  ــت صباح امس االربعاء بعثة العراق املؤلفة من ٢١ ش  توجه
ــيوية الـ١٨ التي  ــاركة في دورة االلعاب االس ــن العاصمة بغداد للمش وأداري م
ــهر اب اجلاري وحتى الثاني من ايلول املقبل في  ــتفتتح رسمياً في ١٨ من ش س
ــيا أول دولة تضيف ثاني  ــة جاكارتا ومدينة باليمبانغ، وتعتبر إندونيس العاصم
ــاد الصيفي.ويتألف وفد  ــني مختلفتني بعد األوملبي ــر حدث عاملي في مدينت أكب
ــمي ووفد إعالمي،  ــخصا من رياضيني وإداريني وفنيني ووفد رس العراق من ٩١ ش
ــرة اليد والتجذيف  ــلة (٣×٣) وك ــراق في ١٢ فعالية هي: كرة الس ــس الع ويتناف
ــع االثقال  ــوي واملالكمة ورف ــهم والكان ــوى والقوس والس ــودو والعاب الق واجل
واجلوجيتسو والكوراش والسامبو.وبني امني عام اللجنة االوملبية حيدر حسني 

ــر واالعداد لالعبني  ــت واقع التحضي ــة اخلبراء في اللجنة االوملبية ناقش ان جلن
ــيوية، وان اللجنة  ــاركة في دورة االلعاب االس ــن مت االعتماد عليهم للمش الذي
ــي دورة االلعاب  ــاركني ف ــناد للرياضيني املش ــرت كل الدعم واالس ــة وف االوملبي
االسيوية التي نريد حضورنا فيها نوعيا وليس كميا وحتقيق االجنازات في سماء 
جاكارتا.واضاف حسني: ان منتخب القوس والسهم اقام معسكرا تدريبيا في 
ــدرب االيراني مجيد احمدي بهدف رفع  ــراف امل العاصمة االيرانية ايران حتت اش
ــمح لهم بتمثيل  ــة املطلوبة التي تس ــني ووصولهم الى اجلاهزي ــدرات الالعب ق
ــكر تدريبي في  ــب باملالكمة مبعس ــورة، فيما انتظم منتخ ــراق بافضل ص الع
ــامي عبدالعزيز ورسول جبر، ومت  ــراف املدربني س عاصمة آذربيجان باكو حتت أش
ــاركة في نزاالت االسياد وهم حسن علي ناصر في وزن  اختيار ٤ مالكمني للمش

٤٩ كغم وجعفر عبدالرضا لوزن ٥٦ كغم وعمار جبار لوزن ٦٠ كغم وكرار كاظم 
سهم في وزن ٦٤ كغم.واوضح: ان منتخب رفع االثقال اقام معسكره في باكو 
ــبعة رباعني وهم سجاد عباس ومحمد رضا ومصطفى أنور  ايضا، ومت اختيار س
ــد في وزن ٨٥ كغم  ــم واحمد فاروق في وزن ٧٧ كغم وصفاء راش ــي وزن ٦٩ كغ ف
ــم في وزن ١٠٥ كغم والرباعة هدى  ــني لوزن ٩٤ كغم وسلوان جاس وحيدر حس
سالم لوزن ٧٥ كغم، مبينا ان منتخب كرة اليد اختتم حتضيراته في بيالروسيا، 
ــا، والكانوي في اربيل، واجلوجيتسو والسامبو والكوراش  والتجذيف في فرنس
في لبنان واجلودو والعاب القوى في اذربيجان، فيما انهى منتخبنا االوملبي بكرة 
ــة اللبنانية بيروت  ــيا في العاصم ــاركته في بطولة غربي آس ــلة ٣×٣ مش الس

مبشاركة منتخبات لبنان واالردن وسوريا.
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 بغداد / 
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ــطنا الرياضي  ــض من العاملني في وس ــور خاطئ لدى البع ــك تص * هنال
وحتديدا لدى نخبة املسؤولني وأصحاب العناوين واملواقع، وهو تصور قائم 
على األحساس بأن مهمة الصحفي واالعالمي الرياضي يجب ان تستند 
الى كيل املديح واالشادة بكل خطوة عمل أو قرار يتخذه هؤالء املسؤولون 
ــليط األضواء على  ــرار، وأن يقتصر دور الصحفي على تس ــاب الق أو أصح
اجلوانب املشرقة، ونقل احلاالت االيجابية في ميادين عملهم فقط، وليس 
ــؤوليته املهنية  ــف االخر من مس ــب عينيه النص ــع االعالمي نص ان يض
ــلبية ويضع  ــا يبرز اجلوانب الس ــة ضميره، عندم ــه الوطني ويقظ وحس
ــتهداف  ــة في الرياضة ليس من باب األس ــاالت االخفاق واملناظر املؤذي ح
ــؤول، أو تصيد أخطاء تلك اجلهة الرياضية، بل من أجل تبصير  لهذا املس
ــاتهم وجهاتهم  ولفت أنظار من يعنيهم األمر على ما يجري في مؤسس
ــلبيات من الواجب أن  ــات خاطئة، أو ما يحدث من س الرياضية من ممارس
يشعر املسؤول أو القائد الرياضي خاللها باحلرص والتفاني من أجل جتاوز 
ــلب، وليس أن تأخذه العزة باألثم فيعتقد واهما  مواطن اخللل ونقاط الس
ــتهداف  ــه أو الى أي مفصل اخر حتت عهدته انه اس ــه النقد الي ان توجي
ــاده أو ناديه.  ــته أو احت ــرة أو أمر دبر بليل ضد مؤسس ــزء من مؤام ــه أو ج ل
ــؤوليته  ــة مس وعلى الرغم من حرص واصرار االعالم الرياضي على ممارس
ــا كانت في  ــد مواقع اخللل أينم ــلبيات، ورص ــخيص الس املهنية في تش
ــد الرياضي العراقي، اال ان استجابة بعض املسؤولني وعلى اختالف  اجلس
ــف اميانهم مبا  ــؤولية، نتيجة ضع ــتوى املس ــم لم ترتق الى مس مواقعه
ــا كان حجمها  ــل للحقائق مهم ــويف والتجاه ــب، أو نتيجة التس يكت
ــكوت عن األخطاء  ــني ان التغافل والس ــلبي ونوعها املوجع، متناس الس
ــة بالرياضة  ــى احلاق االضرار البالغ ــؤدي في النهاية ال ــدم معاجلتها ي وع
عموما، واملواقع التي يديرونها وهم مسؤولون عنها بشكل خاص. كذلك 
ــيخ ما يشبه الفجوة بني االعالم  ــف له وما ساعد على ترس فأن ما يؤس
الرياضي عموما والصحافة الرياضية بشكل خاص من جانب، واملسؤولني 
في الرياضة من جانب اخر، حضور الفهم اخلاطئ لدى املسؤول من خالل 
اصغائه لبعض من نطلق عليهم على حد وصف عالم االجتماع الراحل 
ــرف معني وأهمال  ــتماع الى ط ــالطني)، أو األس علي الوردي بـ(وعاظ الس
ــق وليس كلها، ومن  ــؤول أمام أنصاف احلقائ ــرف االخر، ما يضع املس الط
ــوء  ــر واملفتوح على طاولة الصراحة جدير بأزالة س ــم فأن احلوار املباش ث
ــير الهوة بني املسؤول واالعالم، وخلق بيئة تعاون  الفهم واأللتباس وجتس
ــيما  ــهم في تالفي األخطاء وتطوير األيجابيات، الس مثمرة وايجابية تس
ــؤول رياضي، وبعد أن تتوضح له احلقائق  عندما تبلغ القناعة لدى أي مس
ــريك حقيقي، ليس في  ــي ان األعالم هو فعال ش ــاة احلوار األيجاب ــر قن عب
ــارة الطريق الصحيح  ــة القرار، بل وفي ان ــة طبخ وأنضاج أو صناع عملي
لهذا املسؤول بغية بلوغ القرار السليم، بعد أن تتوضح له الرؤى واألفكار 
ــات النظر املنطلقة من غاية نبيلة لدى االعالم الرياضي، وليس من  ووجه
ــن ال عالقة لهم بالرياضة  ــة رمبا تصدر من بعض الذي ــت نظيف نوايا ليس
ــم املصادفة أو الزمن األغبر، والذين  ــالم الرياضي، بقدر ما دفعت به وباالع
ــن مفهومية، أو  ــاق ما يدعون م ــي أمور تقع خارج نط ــون أنوفهم ف يدس
ــعارها البراق الوطنية  ــرص ومبزايدات مفضوحة ش ــل حتت الفتة احل العم
ــابات خاطئة ورؤى  ــتندون الى حس ــا كثيرا، والذين يس ــة العلي واملصلح
ــجمة مع أجنداتهم اخلاصة واملصلحية، وليس نتاج حرص  ضيقة منس
ــا يحمله من عنوان في  ــره من كيان أو جهة، أو م ــؤول أو ما يدي على املس

الرياضة.
السطر االخير

**وضعوني َّـ إناء, وقالوا لي: تأقلم.. وأنا لست بإناء.
أحمد مطر

@Ú�����€Îbü@Û������‹«
fiÎ˚éΩa

وقفة 

خالد جاسم  
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تركي الريحاني

ــن  ــى الكثيري ــى عل  ال يخف
ــة اجنبت  العراقي ــرة  الك ان 
العديد من الالعبني الذين ما 
ــماؤهم في الذاكرة  تزال اس
انتقلوا  ــن  والذي ــة  الرياضي
ــى حيث  ــق االعل ــى الرفي ال
ــن بصمات  ــا وضعوه م ان م
ــان باقية  ــار اليها بالبن يش
ــرة العراقية  ــماء الك في س
ــي «البينة اجلديدة»  ونحن ف
ــل الغبار عن  ــاول ان نزي نح

ــماء  بعض االمور ومنها اس
ــن  الذي ــار  الكب ــني  الالعب
لتعرف  ــيان  النس ــم  طواه
ــخ  بتاري ــابة  الش ــا  اجيالن
ــى  الكرة العراقية. وال ننس
ــب  ــذي كان يلق ــب ال الالع
ــل  ــي) جمي العال ــد  بـ(الس
ــي  ف ــب  لع ــذي  ال ــاس  عب
ــة واملنتخب  الثالث ــة  الفرق
ــي العراقي واملنتخب  الوطن
ــدة  ع ــاض  وخ ــكري  العس
دولية منها كؤوس  مباريات 
اخلليج العربي وساحر الكرة 
ــب اخملضرم  ــة الالع العراقي
عمو بابا الذي صال وجال في 
والدولية  ــة  العراقي املالعب 
والعاملية وله باع طويل في 
ــي  ــب الوطن ــب املنتخ تدري

ــة  ــي الفرق ــكري وف والعس
ــب  ــب صاح ــة والالع الثالث

ــف الصاروخية الذي  القذائ
ابكى الفرق اخلليجية كافة 
ــي كاظم  ــوم عل املرح ــو  ه

ــزوراء  ال ــادي  ن ــل  مث ــذي  ال
الوطني  واملنتخب  الرياضي 
والعسكري والالعب اخللوق 
ــب  واملنتخ ــة  اجلوي ــب  الع
الوطني والعسكري الالعب 
كاظم كامل حيث كانت له 
صوالت وجوالت في املالعب 
ويتمتع  والدولية  ــة  العراقي
بخلق عال ومتميز والالعب 
اجلوية  ــب  ــل الع وع كاظم 
ــرة وله  ــاز بفن الك الذي ميت
ــي فرق  ــى ف ــداف ال تنس اه
ــج اما  ــج وكأس اخللي اخللي
ــات  ــط املنتخب ــو وس داينم
ــذي ال يكل وال  ــة ال العراقي
ــامل  ميل الالعب املرحوم ش
ــريعا  ــث كان س ــح حي فلي
ــاه  جدا ومراوغا بارعا تخش

ــب املرحوم  ــوم والالع اخلص
ــذي مثل  ال ــم  ــق هاش ناط
اجلوية واملنتخب العسكري 
ــز  مرك ــل  يحت ــي  والوطن
ــي  ف ــا  رائع وكان  ــبه  الش
ــه . املطلوب من اجلهات  ادائ
ــماء  باس تعتني  ان  املعنية 
ــني  الرياضي ــؤالء  ه ــخ  وتاري
الذين خدموا العراق والكرة 
ــة  مدرس ــا  وكم ــة  العراقي
ــس  ــو بابا يجب ان نؤس عم
ــماء  ملدارس اخرى حتمل اس
ــة وحتى ال  العمالق ــؤالء  ه
ــباب اسماء من  ينسى الش
ــذا اجملال  ــي ه ــبقوهم ف س
ــماءهم على  ــق اس وان نطل
ــدة فالوفاء من  مالعب جدي

شيم العراقيني .

ÊÏÓé‰fl@ÊÏj«¸

مدرب  عقد  جتديد  النفط،  نادي  اعلن 
لقيادة  احمد  حسن  الكروي  فريقه 

الفريق املوسم املقبل.
جمعة  للنادي  اإلعالمي  الناطق  وقال 

على  الرسمية  صفحته  عبر  الثامر 
يواصل  «النفط  إن  «فيسبوك»، 
الثقة  ويجدد  االستقرار  استراتيجية 

باملدرب حسن احمد».
جتدر اإلشارة إلى أن هذا املوسم سيكون 

الرابع على التوالي ألحمد مع النفط.

Üªa@Âéy@lâÜΩbi@Ú‘r€a@ÖÜØ@¡–‰€a@NN�bÓ8â

 
 قررت اللجنة االوملبية الوطنية العراقية ايقاف 
االحتادات  بانتخابات  اخلاصة  االجراءات  كل 

الرياضية الى اشعار اخر.
رئيس  أمس  جمع  الذي  اللقاء  بعد  ذلك  جاء 
الكابنت  العراقية  الوطنية  االوملبية  اللجنة 

رعد حمودي باالمني العام جمللس الوزراء السيد 
االجراءات  الطرفان  بحث  اذ  العالق،  مهدي 
والبيان  الرياضية  االحتادات  بانتخابات  اخلاصة 
الى  فيه  اشارت  التي  االحتادات  اعلنته  الذي 
الى  تستند  لم  ما  االنتخابات  اقامة  رفضها 
معرضة  غير  جتعلها  ومهنية  قانونية  معايير 

للطعن والتشكيك.

تعلن  االوملبية  اللجنة  فان  تقدم  ما  وبناء على 
انتخابات  باقامة  اخلاصة  االجراءات  كل  ايقاف 
الرياضية واملكتب التنفيذي، والعمل  االحتادات 
على اجراء حوارات الحقة مع اهل الشان من اجل 
انتخابات  اجراء  بتامني  الكفيلة  السبل  ايجاد 

االحتادات الرياضية وسالمتها قانونيا.

äÅe@âb»ëg@µa@ÚÓôbÌä€a@paÖb§�a@pbibÇn„hi@Úïb®a@paıaäu�a@—”Ïm@ÚÓjΩÎ˛aNN@ÖÏ�����‡�yÎ@÷˝»€a@ıb�����‘€@Ü���»i

بعدما اصبحت المحرك للشارع الرياضي والصوت المسموع

Ú‘Óö€a@ÚÓñÇí€a@·Ëßbñfl@Â«@ bœÜ‹€@ÒâÏudfl@‚˝”aÎ@ÚôbÌä€a@ÚflÜÅ@bËnÌbÀ@ÚÓ‰üÎ@‚˝”a@⁄b‰Á
اجرت «البينة اجلديدة» استطالعا موسعا مع نخبة من الصحفيني الرياضيني حول موضوع البرامج الرياضية وتاثيراتها 
السلبية وااليجابية فهناك برامج هادفة وهناك برامج حتاول ان تخلط االوراق فقد ارتأت «البينة اجلديدة»   ان جتري هذا 

االستطالع كي يكون القارئ على علم مبا  يجري في اهم مفصل من مفاصل الرياضة اال وهو االعالم الرياضي .

 استطالع / هشام كاطع الدلفي 

سيف املالكي جواد اخلرسانيوسف فعل 

من  العمل  اعادة  الشرطة  نادي  ادارة  قررت 
النادي  في  الرياضية  املدينة  ملعب  الى  جديد 
العمل  سيبدأ  حيث   ، طويال  دام  توقف  بعد 
الرياضي  الشرطة  نادي  ملعب  مشروع  في 
السويدية  سبورت  نوردك  الشركة  قبل  من 

توقف  التي  الرياضية  املدينة  ببناء  املكلفة 
سنوات  الثالث  من  اكثر  طوال  فيها  العمل 
الهيئة  .وعقدت  مختلفة  ألسباب  االخيرة 
مع  مشتركا  صحافيا  مؤمترا  للنادي  االدارية 
الشركة املنفذة على ارض املشروع وقال نائب 
رئيس النادي عبد الوهاب الطائي ان االتفاق مت 
بعد  املشروع  إجناز  على  املنفذة  الشركة  مع 

الدعم الكبير واالهتمام من قبل وزير الداخلية 
العالقة  ذات  الدوائر  وجميع  األعرجي  قاسم 
بعد  املشروع  في  العمل  وسيبدأ  الوزارة  في 
املدير  أكد  .فيما  املبارك  األضحى  عيد  عطلة 
ان  اجلادري  ماجد  املنفذة  للشركة  اإلقليمي 
العمل  وستبدأ  املشروع  ارض  ستنزل  االليات 
وسيكون  مباشرة  املبارك  األضحى  عيد  بعد 

اخملصص  الثاني  امللعب  في  البدء  اولوية 
اذ اليتجاوز  اإلجناز  ذلك لقصر سقف  للتدريب 
الشهرين فيما مت حتديد السقف الزمني الجناز 
املشروع كلياً والذي سيقتصر العمل فيه على 
انشاء امللعب الرئيسي وامللعب الثانوي اخلاص 
.من  شهر   ١٢ الـ  تتجاوز  لن  بفترة  بالتدريب 
جانبه أعرب عضو الهيئة االدارية للنادي غالب 

من  وكل  الداخلية  لوزير  شكره  عن  الزاملي 
ساهم باستئناف العمل باملشروع بعد تذليل 
املشروع  إلجناز  األموال  وتخصيص  الصعوبات 
الذي طال انتظاره من قبل اجلمهور الشرطاوي 
والذي نطمح الى إكماله بأسرع وقت من اجل 
داخل  اللعب  الى  النادي من جديد  فريق  عودة 

أسوار النادي بعد فترة انقطاع طويلة .

@Úüäí€a@Öb„@ø@ÚÓôbÌä€a@Ú‰ÌÜΩa@k»‹fl@µa@›‡»€a@ÒÖÏ«

كما مدرسة عمو بابا 
يجب ان نؤسس ِّـدارس 
اخرى تحمل اسماء 
هؤالء العمالقة وحتى ال 
ينسى الشباب اسماء من 
سبقوهم َّـ هذا اِّـجال



ÜÌÜ¶a@?–€a@ÍãbËu@‚Ü‘Ì@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a
Ô–zï@ä∑˚fl@ø@

اخلميس،  اليوم  مساء  اجلوية،  القوة  ادارة  تعقد 
اجلديد،  التدريبي  الطاقم  لتقدمي  صحفيا  مؤمترا 

بقيادة باسم قاسم.
حسام  للنادي،  اإلعالمي  املكتب  مدير  وقال 
الدراجي،  إن اجلهاز الفني باشر وحداته التدريبية 
تنتظر  حيث  املقبل،  للموسم  حتضيرا  بانتظام، 

الفريق مباراة اإلياب أمام احتاد العاصمة اجلزائري 
في البطولة العربية، ونهائي منطقة غرب آسيا 
لكاس االحتاد اآلسيوي أمام اجلزيرة األردني.ويتألف 
فنيا)،  (مديرا  قاسم  باسم  من  الفني  اجلهاز 
مدربا  خميس  وهاشم  خضير،  أحمد  ويساعده 

حلراس املرمى.
تسمية  أمس،  أعلنت  اجلوية،  إدارة  أن  إلى  يشار 

مجبل فرطوس، مستشارا فنيا للفريق.

@\@èÓ€Ïjçäi@\@7Áb∫Î@NN@@ÒÖÏ‘–Ωa@Ú»�‘€a^@âbíi@ø@ÙäÌ@@Ïÿ„aäi
AA@\@bÓ„aäÌa@\@Íb‰‡nm

يوسف فعل 

تتمحور القضايا التي تطرح في 
البرامج الرياضية على نوعية 
ــتها  مناقش ــراد  امل ــة  القضي
ــئلة والفكرة  ــى آلية االس وعل
ــب  ان  ــي تتطل ــون الت واملضم
ــم باحليادية واملوضوعية  تتس
ــخصنة  الش ــن  ع ــاد  واالبتع
ــرورة حتديد  ــع ض ــاز م واالنحي
ــف  ــومة لكش املرس األهداف 
محترفة  بطريقة  ــلبيات  الس
ــبة  املناس ــات  املعاجل ــع  ووض
عندها ترتقي البرامج بالشان 
ــال مؤثرا  ــي وتكون عام الرياض

في املشهد.
ــعارها  ــا اذ كانت الغاية ش ام
ــقيط  التس و  ــهير  التش
ــرار وراء جوانب ال تخدم  واالجن
الرياضة فان البرنامج يزيد من 

تعاسة الواقع الرياضي املليء 
ــات  واالختالف ــات  باالرهاص
ــي ميكن ان تكون  والعثرات الت
أو  ــد  املع ــد  بي ــة  أدوات ناجح
ــح  ــج لتصحي ــدم البرنام مق
املسار  مبهنية عالية واحترام 
ــف  مبختل ــاهدين  املش اذواق 

ميولهم وتوجهاتهم

جواد الخرسان

ــة  الرياضي ــج  البرام ــت  لعب
ــي  ــا ف ــة دورا مهم التلفزيوني
ــي  ــل الرياض ــخيص العم تش
ــب  ــلبيات وتصوي ــاد س وانتق
االخطاء واإلشادة والثناء على 
ــل الرياضي ،  ــات العم إيجابي
ــك أصوات  ــا تكون هنال عندم
ــج  برام ــي  مقدم ــن  م ــرة  ح
ــة  ومحللني ونقاد وفق سياس
ــة  واالبتعاد عن  رياضية وطني
ــخصية الضيقة  ــور  الش االم
ــح  النص ــون  يقدم ــث  حي

ــوة لتصحيح  ــاد والدع واإلرش
ــلبي وقد ظهر في  العمل الس
ــطنا اإلعالمي العديد من  وس
ــل اهتمامهم  ــوالء الذين ج ه
،لذلك  الوطنية  املصلحة  هي 
نرى  العديد منهم من يتعرض 
للسب والشتم بل االدهى من 
ــو التهديد والوعيد في  ذلك ه
ــرة وبيع  ــة رفضهم املتاج حال
ــم لبعض  ــم وأقالمه أصواته
ــي  ــة الت ــات الرياضي املؤسس
ــراء أصواتهم أو  ــا ش ــد أم تري

تكميمها  بشتى الطرق

ــر جند هنالك  وفي اجلانب اآلخ

ــن  م ــة  الكتروني ــا  جيوش
ــا وراء الكيبورد من  ــاالت م رج
ــبقا  مس ــن  الثم ــني  املدفوع
ــفر  والس وااليفادات  كالرواتب 
والوالئم فقد جندوا أنفسهم 
ــي برامج  ــواء أكانوا مقدم س
ــة  وجهل ــون  امي أو  ــة  الغفل
ــق عالقات  ــتوديوهات وف االس
ــيلني واني  ــادل مصالح (ش تب
ــا أضاع على  ــيلك) وهذا م اش
ــض احلقائق رغم أن  املتابع بع
ــطنا الرياضي العراقي لم  وس
ــذاجة التي  ــك الس ــد  بتل يع
ــه األكاذيب بعد  ــي علي تنطل
ــور الرياضية  ــرس في األم ان مت

ــن الطالح  ــح م ــرز الصال ويف
ــي ومن هو  ــي االعالم الرياض ف
ــن هو  ــي وم ــي الرياض اإلعالم
الفيسبوكي الذي مت جتنيده من 
ــات التي يصنع هؤالء  املؤسس
ــة  اخلاوي ــة  املوهوم ــا  إجنازاته
التي سقطت مع اول عاصفة 
ــا االول  ــى مربعه ــا إل وإعادته
وكأنك (يابو زيد ماغزيت) لكن 
الصادحة  ــوات  األص قلة  رغم 
ــر دويا،  ــى هي األكث باحلق تبق
الن كلمة اهللا سبحانه تعالى  

تبقى هي العليا.

  .

سيف اِّـالكي 

اجد ان ادوار البرامج الرياضية 
ــي  ف ــف  تختل ــة  التلفزيوني
ــاب فبعضها  ــلب وااليج الس
ــد الالذع الذي ال  اخذ دور الناق
ــب العجاب في  يعجبه العج
ــج فرضت  ــني ان هناك برام ح
ــاحة  حضورها القوي في الس
ــي  الت ــة  العراقي ــة  الرياضي
تقدم طبقا شهيا من االخبار 
تهم  التي  واللقاءات  والتقارير 
ــة  ــا بعيدا عن سياس رياضتن
املنافع  ــن  ع ــث  والبح ــح  الرب
ان  ــد  اج ــك  لذل ــخصية  الش
البرامج الرياضية التلفزيونية 
ــطوة وصوت  ــت لها س اصبح
ــرارات  الق ــر  تغيي ــي  ف ــال  ع
ــدم عليها  ــوات التي تق واخلط
واالندية  الرياضية  املؤسسات 
واالحتادات الرياضية وهذا بحد 
ــار لالعالم الرياضي  ذاته انتص

العراقي املهني.

ــرف العراقي  ــه الركابي يعيش احملت نزي
مع فريق “ برسبوليس “ االيراني ، بشار 
رسن ، فترة ذهبية ، رمبا هي اهم فترات 
حياته املهنية كالعب كرة قدم ، حيث 
ــو للجمهور  ــة ) كما يحل يعتبر ( بش
تسميته ، هذا املوسم واحد من ركائز 
ــهير  ــي اجلماهيري الش ــق االيران الفري
ــد اهم  ــه فق ــن ان فريق ــم م ، فالبرغ
جنومه لصالح االحتراف االوربي بعد ان 
ــوا في كأس العالم اال ان “ الفريق  تألق
االحمر“ حافظ على شخصيته وحقق 
ــي ريادة  ــه يقف ف ــج طيبة جعلت نتائ
ــن مالحقه اللدود “  الترتيب مبتعدا ع

االستقالل “ بفارق نقطتني .
ــي جيدا ان  ــدوري االيراني يع ــع لل املتاب
هذه املسابقة تعتمد بالدرجة االساس 
ــرعة في  ــمانية والس على القوة اجلس
ــل  اللعب ، حتى ان الكثير توقع الفش
ــدوري ! ، لكن  ــق مزايا هذا ال ــار وف لبش
ــرف العراقي “  ــد اخر اخذ احملت يوما بع
ــى حتصل على  ــور حت ــادئ “ بالتط اله
مكان اساسي مع الفريق ، ال بل اصبح 
ــوم الفريق والالعب الذي تتغنى  احد جن

باسمه اجلماهير “ اجملنونة “ هناك .
ــو “  ــي “ برانك ــق الكروات ــدرب الفري م

ــبوليس“  ــق لقب الدوري مع “ برس حق
ــك نتائج  ــي وحقق كذل ــم املاض املوس
ــيا جعلته  ــي دوري ابطال اس مبهرة ف
ــهر املقبل  ــر دور ربع النهائي الش ينتظ
امام الدحيل القطري ، هذا املدرب كان 
ــتطيع تغيير رمت  ــن العب يس يبحث ع
املباراة مبهارته وتكنيكه العالي ، وذلك 
ــب  ــن اجل تغيير خطط اللعب حس م
ــي  ــو كان يع ــات ، فه ــات املباري معطي
ــد على القوة  ــلوب الدوري يعتم ان اس
والسرعة ، ولكن هذا ال مينع من ضرورة 
ــد االحتفاظ  ــاري يجي ــود العب مه وج
ــا لفك الضغط  ــرة والدحرجة به بالك
ــة املفقودة  ــق ، وهذه القطع عن الفري
ــار ، حيث  ــو “ في بش ــا “ برانك وجده
تغير رمت الفريق كليا مبجيئه ، اذ اصبح 

ــبوليس “ (بيروزي سابقا ) يلعب  “ برس
ــى القوة  ــة تعتمد عل ــدم حديث كرة ق
ــل يعود  ــد والفض ــي آن واح ــارة ف وامله
ــذي فجر طاقة  ــة ال ــة الكرواتي للداهي
ــة “ الفريق  ــه “ رمان ــل من ــار وجع بش
ــرر اجلميع له  ــب الذي يجب ان مي والالع

الكرة .
ــطور حضر احدى مباريات  صاحب الس
ــب “ ازادي “  ــي ملع ــبوليس “ ف “ برس
الشهير ، حيث وجدت ان العراقي بشار 
ــعبية تفوق الوصف احيانا  يحظى بش
ــر االيرانية تتمنى لو  ــل ان اجلماهي ، ال ب
ــع ايران ! ،  ــوب “ من صن ــذا “ املوه ان ه
ــدم االعتماد  ــتغربون جدا ع ــم يس فه
ــع منتخب  ــي م ــكل اساس عليه بش

العراق ؟! .
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ــخصا بني رياضي  ــت صباح امس االربعاء بعثة العراق املؤلفة من ٢١ ش  توجه
ــيوية الـ١٨ التي  ــاركة في دورة االلعاب االس ــن العاصمة بغداد للمش وأداري م
ــهر اب اجلاري وحتى الثاني من ايلول املقبل في  ــتفتتح رسمياً في ١٨ من ش س
ــيا أول دولة تضيف ثاني  ــة جاكارتا ومدينة باليمبانغ، وتعتبر إندونيس العاصم
ــاد الصيفي.ويتألف وفد  ــني مختلفتني بعد األوملبي ــر حدث عاملي في مدينت أكب
ــمي ووفد إعالمي،  ــخصا من رياضيني وإداريني وفنيني ووفد رس العراق من ٩١ ش
ــرة اليد والتجذيف  ــلة (٣×٣) وك ــراق في ١٢ فعالية هي: كرة الس ــس الع ويتناف
ــع االثقال  ــوي واملالكمة ورف ــهم والكان ــوى والقوس والس ــودو والعاب الق واجل
واجلوجيتسو والكوراش والسامبو.وبني امني عام اللجنة االوملبية حيدر حسني 

ــر واالعداد لالعبني  ــت واقع التحضي ــة اخلبراء في اللجنة االوملبية ناقش ان جلن
ــيوية، وان اللجنة  ــاركة في دورة االلعاب االس ــن مت االعتماد عليهم للمش الذي
ــي دورة االلعاب  ــاركني ف ــناد للرياضيني املش ــرت كل الدعم واالس ــة وف االوملبي
االسيوية التي نريد حضورنا فيها نوعيا وليس كميا وحتقيق االجنازات في سماء 
جاكارتا.واضاف حسني: ان منتخب القوس والسهم اقام معسكرا تدريبيا في 
ــدرب االيراني مجيد احمدي بهدف رفع  ــراف امل العاصمة االيرانية ايران حتت اش
ــمح لهم بتمثيل  ــة املطلوبة التي تس ــني ووصولهم الى اجلاهزي ــدرات الالعب ق
ــكر تدريبي في  ــب باملالكمة مبعس ــورة، فيما انتظم منتخ ــراق بافضل ص الع
ــامي عبدالعزيز ورسول جبر، ومت  ــراف املدربني س عاصمة آذربيجان باكو حتت أش
ــاركة في نزاالت االسياد وهم حسن علي ناصر في وزن  اختيار ٤ مالكمني للمش

٤٩ كغم وجعفر عبدالرضا لوزن ٥٦ كغم وعمار جبار لوزن ٦٠ كغم وكرار كاظم 
سهم في وزن ٦٤ كغم.واوضح: ان منتخب رفع االثقال اقام معسكره في باكو 
ــبعة رباعني وهم سجاد عباس ومحمد رضا ومصطفى أنور  ايضا، ومت اختيار س
ــد في وزن ٨٥ كغم  ــم واحمد فاروق في وزن ٧٧ كغم وصفاء راش ــي وزن ٦٩ كغ ف
ــم في وزن ١٠٥ كغم والرباعة هدى  ــني لوزن ٩٤ كغم وسلوان جاس وحيدر حس
سالم لوزن ٧٥ كغم، مبينا ان منتخب كرة اليد اختتم حتضيراته في بيالروسيا، 
ــا، والكانوي في اربيل، واجلوجيتسو والسامبو والكوراش  والتجذيف في فرنس
في لبنان واجلودو والعاب القوى في اذربيجان، فيما انهى منتخبنا االوملبي بكرة 
ــة اللبنانية بيروت  ــيا في العاصم ــاركته في بطولة غربي آس ــلة ٣×٣ مش الس

مبشاركة منتخبات لبنان واالردن وسوريا.
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ــطنا الرياضي  ــض من العاملني في وس ــور خاطئ لدى البع ــك تص * هنال
وحتديدا لدى نخبة املسؤولني وأصحاب العناوين واملواقع، وهو تصور قائم 
على األحساس بأن مهمة الصحفي واالعالمي الرياضي يجب ان تستند 
الى كيل املديح واالشادة بكل خطوة عمل أو قرار يتخذه هؤالء املسؤولون 
ــليط األضواء على  ــرار، وأن يقتصر دور الصحفي على تس ــاب الق أو أصح
اجلوانب املشرقة، ونقل احلاالت االيجابية في ميادين عملهم فقط، وليس 
ــؤوليته املهنية  ــف االخر من مس ــب عينيه النص ــع االعالمي نص ان يض
ــلبية ويضع  ــا يبرز اجلوانب الس ــة ضميره، عندم ــه الوطني ويقظ وحس
ــتهداف  ــة في الرياضة ليس من باب األس ــاالت االخفاق واملناظر املؤذي ح
ــؤول، أو تصيد أخطاء تلك اجلهة الرياضية، بل من أجل تبصير  لهذا املس
ــاتهم وجهاتهم  ولفت أنظار من يعنيهم األمر على ما يجري في مؤسس
ــلبيات من الواجب أن  ــات خاطئة، أو ما يحدث من س الرياضية من ممارس
يشعر املسؤول أو القائد الرياضي خاللها باحلرص والتفاني من أجل جتاوز 
ــلب، وليس أن تأخذه العزة باألثم فيعتقد واهما  مواطن اخللل ونقاط الس
ــتهداف  ــه أو الى أي مفصل اخر حتت عهدته انه اس ــه النقد الي ان توجي
ــاده أو ناديه.  ــته أو احت ــرة أو أمر دبر بليل ضد مؤسس ــزء من مؤام ــه أو ج ل
ــؤوليته  ــة مس وعلى الرغم من حرص واصرار االعالم الرياضي على ممارس
ــا كانت في  ــد مواقع اخللل أينم ــلبيات، ورص ــخيص الس املهنية في تش
ــد الرياضي العراقي، اال ان استجابة بعض املسؤولني وعلى اختالف  اجلس
ــف اميانهم مبا  ــؤولية، نتيجة ضع ــتوى املس ــم لم ترتق الى مس مواقعه
ــا كان حجمها  ــل للحقائق مهم ــويف والتجاه ــب، أو نتيجة التس يكت
ــكوت عن األخطاء  ــني ان التغافل والس ــلبي ونوعها املوجع، متناس الس
ــة بالرياضة  ــى احلاق االضرار البالغ ــؤدي في النهاية ال ــدم معاجلتها ي وع
عموما، واملواقع التي يديرونها وهم مسؤولون عنها بشكل خاص. كذلك 
ــيخ ما يشبه الفجوة بني االعالم  ــف له وما ساعد على ترس فأن ما يؤس
الرياضي عموما والصحافة الرياضية بشكل خاص من جانب، واملسؤولني 
في الرياضة من جانب اخر، حضور الفهم اخلاطئ لدى املسؤول من خالل 
اصغائه لبعض من نطلق عليهم على حد وصف عالم االجتماع الراحل 
ــرف معني وأهمال  ــتماع الى ط ــالطني)، أو األس علي الوردي بـ(وعاظ الس
ــق وليس كلها، ومن  ــؤول أمام أنصاف احلقائ ــرف االخر، ما يضع املس الط
ــوء  ــر واملفتوح على طاولة الصراحة جدير بأزالة س ــم فأن احلوار املباش ث
ــير الهوة بني املسؤول واالعالم، وخلق بيئة تعاون  الفهم واأللتباس وجتس
ــيما  ــهم في تالفي األخطاء وتطوير األيجابيات، الس مثمرة وايجابية تس
ــؤول رياضي، وبعد أن تتوضح له احلقائق  عندما تبلغ القناعة لدى أي مس
ــريك حقيقي، ليس في  ــي ان األعالم هو فعال ش ــاة احلوار األيجاب ــر قن عب
ــارة الطريق الصحيح  ــة القرار، بل وفي ان ــة طبخ وأنضاج أو صناع عملي
لهذا املسؤول بغية بلوغ القرار السليم، بعد أن تتوضح له الرؤى واألفكار 
ــات النظر املنطلقة من غاية نبيلة لدى االعالم الرياضي، وليس من  ووجه
ــن ال عالقة لهم بالرياضة  ــة رمبا تصدر من بعض الذي ــت نظيف نوايا ليس
ــم املصادفة أو الزمن األغبر، والذين  ــالم الرياضي، بقدر ما دفعت به وباالع
ــن مفهومية، أو  ــاق ما يدعون م ــي أمور تقع خارج نط ــون أنوفهم ف يدس
ــعارها البراق الوطنية  ــرص ومبزايدات مفضوحة ش ــل حتت الفتة احل العم
ــابات خاطئة ورؤى  ــتندون الى حس ــا كثيرا، والذين يس ــة العلي واملصلح
ــجمة مع أجنداتهم اخلاصة واملصلحية، وليس نتاج حرص  ضيقة منس
ــا يحمله من عنوان في  ــره من كيان أو جهة، أو م ــؤول أو ما يدي على املس

الرياضة.
السطر االخير

**وضعوني َّـ إناء, وقالوا لي: تأقلم.. وأنا لست بإناء.
أحمد مطر
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تركي الريحاني

ــن  ــى الكثيري ــى عل  ال يخف
ــة اجنبت  العراقي ــرة  الك ان 
العديد من الالعبني الذين ما 
ــماؤهم في الذاكرة  تزال اس
انتقلوا  ــن  والذي ــة  الرياضي
ــى حيث  ــق االعل ــى الرفي ال
ــن بصمات  ــا وضعوه م ان م
ــان باقية  ــار اليها بالبن يش
ــرة العراقية  ــماء الك في س
ــي «البينة اجلديدة»  ونحن ف
ــل الغبار عن  ــاول ان نزي نح

ــماء  بعض االمور ومنها اس
ــن  الذي ــار  الكب ــني  الالعب
لتعرف  ــيان  النس ــم  طواه
ــخ  بتاري ــابة  الش ــا  اجيالن
ــى  الكرة العراقية. وال ننس
ــب  ــذي كان يلق ــب ال الالع
ــل  ــي) جمي العال ــد  بـ(الس
ــي  ف ــب  لع ــذي  ال ــاس  عب
ــة واملنتخب  الثالث ــة  الفرق
ــي العراقي واملنتخب  الوطن
ــدة  ع ــاض  وخ ــكري  العس
دولية منها كؤوس  مباريات 
اخلليج العربي وساحر الكرة 
ــب اخملضرم  ــة الالع العراقي
عمو بابا الذي صال وجال في 
والدولية  ــة  العراقي املالعب 
والعاملية وله باع طويل في 
ــي  ــب الوطن ــب املنتخ تدري

ــة  ــي الفرق ــكري وف والعس
ــب  ــب صاح ــة والالع الثالث

ــف الصاروخية الذي  القذائ
ابكى الفرق اخلليجية كافة 
ــي كاظم  ــوم عل املرح ــو  ه

ــزوراء  ال ــادي  ن ــل  مث ــذي  ال
الوطني  واملنتخب  الرياضي 
والعسكري والالعب اخللوق 
ــب  واملنتخ ــة  اجلوي ــب  الع
الوطني والعسكري الالعب 
كاظم كامل حيث كانت له 
صوالت وجوالت في املالعب 
ويتمتع  والدولية  ــة  العراقي
بخلق عال ومتميز والالعب 
اجلوية  ــب  ــل الع وع كاظم 
ــرة وله  ــاز بفن الك الذي ميت
ــي فرق  ــى ف ــداف ال تنس اه
ــج اما  ــج وكأس اخللي اخللي
ــات  ــط املنتخب ــو وس داينم
ــذي ال يكل وال  ــة ال العراقي
ــامل  ميل الالعب املرحوم ش
ــريعا  ــث كان س ــح حي فلي
ــاه  جدا ومراوغا بارعا تخش

ــب املرحوم  ــوم والالع اخلص
ــذي مثل  ال ــم  ــق هاش ناط
اجلوية واملنتخب العسكري 
ــز  مرك ــل  يحت ــي  والوطن
ــي  ف ــا  رائع وكان  ــبه  الش
ــه . املطلوب من اجلهات  ادائ
ــماء  باس تعتني  ان  املعنية 
ــني  الرياضي ــؤالء  ه ــخ  وتاري
الذين خدموا العراق والكرة 
ــة  مدرس ــا  وكم ــة  العراقي
ــس  ــو بابا يجب ان نؤس عم
ــماء  ملدارس اخرى حتمل اس
ــة وحتى ال  العمالق ــؤالء  ه
ــباب اسماء من  ينسى الش
ــذا اجملال  ــي ه ــبقوهم ف س
ــماءهم على  ــق اس وان نطل
ــدة فالوفاء من  مالعب جدي

شيم العراقيني .

ÊÏÓé‰fl@ÊÏj«¸

مدرب  عقد  جتديد  النفط،  نادي  اعلن 
لقيادة  احمد  حسن  الكروي  فريقه 

الفريق املوسم املقبل.
جمعة  للنادي  اإلعالمي  الناطق  وقال 

على  الرسمية  صفحته  عبر  الثامر 
يواصل  «النفط  إن  «فيسبوك»، 
الثقة  ويجدد  االستقرار  استراتيجية 

باملدرب حسن احمد».
جتدر اإلشارة إلى أن هذا املوسم سيكون 

الرابع على التوالي ألحمد مع النفط.

Üªa@Âéy@lâÜΩbi@Ú‘r€a@ÖÜØ@¡–‰€a@NN�bÓ8â

 
 قررت اللجنة االوملبية الوطنية العراقية ايقاف 
االحتادات  بانتخابات  اخلاصة  االجراءات  كل 

الرياضية الى اشعار اخر.
رئيس  أمس  جمع  الذي  اللقاء  بعد  ذلك  جاء 
الكابنت  العراقية  الوطنية  االوملبية  اللجنة 

رعد حمودي باالمني العام جمللس الوزراء السيد 
االجراءات  الطرفان  بحث  اذ  العالق،  مهدي 
والبيان  الرياضية  االحتادات  بانتخابات  اخلاصة 
الى  فيه  اشارت  التي  االحتادات  اعلنته  الذي 
الى  تستند  لم  ما  االنتخابات  اقامة  رفضها 
معرضة  غير  جتعلها  ومهنية  قانونية  معايير 

للطعن والتشكيك.

تعلن  االوملبية  اللجنة  فان  تقدم  ما  وبناء على 
انتخابات  باقامة  اخلاصة  االجراءات  كل  ايقاف 
الرياضية واملكتب التنفيذي، والعمل  االحتادات 
على اجراء حوارات الحقة مع اهل الشان من اجل 
انتخابات  اجراء  بتامني  الكفيلة  السبل  ايجاد 

االحتادات الرياضية وسالمتها قانونيا.

äÅe@âb»ëg@µa@ÚÓôbÌä€a@paÖb§�a@pbibÇn„hi@Úïb®a@paıaäu�a@—”Ïm@ÚÓjΩÎ˛aNN@ÖÏ�����‡�yÎ@÷˝»€a@ıb�����‘€@Ü���»i

بعدما اصبحت المحرك للشارع الرياضي والصوت المسموع

Ú‘Óö€a@ÚÓñÇí€a@·Ëßbñfl@Â«@ bœÜ‹€@ÒâÏudfl@‚˝”aÎ@ÚôbÌä€a@ÚflÜÅ@bËnÌbÀ@ÚÓ‰üÎ@‚˝”a@⁄b‰Á
اجرت «البينة اجلديدة» استطالعا موسعا مع نخبة من الصحفيني الرياضيني حول موضوع البرامج الرياضية وتاثيراتها 
السلبية وااليجابية فهناك برامج هادفة وهناك برامج حتاول ان تخلط االوراق فقد ارتأت «البينة اجلديدة»   ان جتري هذا 

االستطالع كي يكون القارئ على علم مبا  يجري في اهم مفصل من مفاصل الرياضة اال وهو االعالم الرياضي .

 استطالع / هشام كاطع الدلفي 

سيف املالكي جواد اخلرسانيوسف فعل 

من  العمل  اعادة  الشرطة  نادي  ادارة  قررت 
النادي  في  الرياضية  املدينة  ملعب  الى  جديد 
العمل  سيبدأ  حيث   ، طويال  دام  توقف  بعد 
الرياضي  الشرطة  نادي  ملعب  مشروع  في 
السويدية  سبورت  نوردك  الشركة  قبل  من 

توقف  التي  الرياضية  املدينة  ببناء  املكلفة 
سنوات  الثالث  من  اكثر  طوال  فيها  العمل 
الهيئة  .وعقدت  مختلفة  ألسباب  االخيرة 
مع  مشتركا  صحافيا  مؤمترا  للنادي  االدارية 
الشركة املنفذة على ارض املشروع وقال نائب 
رئيس النادي عبد الوهاب الطائي ان االتفاق مت 
بعد  املشروع  إجناز  على  املنفذة  الشركة  مع 

الدعم الكبير واالهتمام من قبل وزير الداخلية 
العالقة  ذات  الدوائر  وجميع  األعرجي  قاسم 
بعد  املشروع  في  العمل  وسيبدأ  الوزارة  في 
املدير  أكد  .فيما  املبارك  األضحى  عيد  عطلة 
ان  اجلادري  ماجد  املنفذة  للشركة  اإلقليمي 
العمل  وستبدأ  املشروع  ارض  ستنزل  االليات 
وسيكون  مباشرة  املبارك  األضحى  عيد  بعد 

اخملصص  الثاني  امللعب  في  البدء  اولوية 
اذ اليتجاوز  اإلجناز  ذلك لقصر سقف  للتدريب 
الشهرين فيما مت حتديد السقف الزمني الجناز 
املشروع كلياً والذي سيقتصر العمل فيه على 
انشاء امللعب الرئيسي وامللعب الثانوي اخلاص 
.من  شهر   ١٢ الـ  تتجاوز  لن  بفترة  بالتدريب 
جانبه أعرب عضو الهيئة االدارية للنادي غالب 

من  وكل  الداخلية  لوزير  شكره  عن  الزاملي 
ساهم باستئناف العمل باملشروع بعد تذليل 
املشروع  إلجناز  األموال  وتخصيص  الصعوبات 
الذي طال انتظاره من قبل اجلمهور الشرطاوي 
والذي نطمح الى إكماله بأسرع وقت من اجل 
داخل  اللعب  الى  النادي من جديد  فريق  عودة 

أسوار النادي بعد فترة انقطاع طويلة .

@Úüäí€a@Öb„@ø@ÚÓôbÌä€a@Ú‰ÌÜΩa@k»‹fl@µa@›‡»€a@ÒÖÏ«

كما مدرسة عمو بابا 
يجب ان نؤسس ِّـدارس 
اخرى تحمل اسماء 
هؤالء العمالقة وحتى ال 
ينسى الشباب اسماء من 
سبقوهم َّـ هذا اِّـجال
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إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

   يسر وزارتنا دعوة  مقدمي العطاءات اِّـؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص 
ــم لتنفيذ يانصيب  الرعاية االجتماعية فعلى الراغبني  لتقديم عطاءاته

َّـ شراء الشروط  بـ(اللغة العربية) تقديم طلب تحريري حصراً اُّـ 
ــؤون االجتماعية/قسم الحسابات الكائن َّـ مجمع  ( وزارة العمل والش
ــة مقابل جامعة االمام  ــؤون االجتماعية َّـ  الوزيري ــل والش وزارة العم
ــري قابل للرد هو (٢,٠٠٠,٠٠٠)   ــروط  غ الصادق (ع) علما ان ثمن الش
ــركات اِّـتقدمة بجميع اِّـتطلبات  ــا دينار عراقي على ان تلتزم الش مليون
ــتبعاد العطاء،  ــيتم اس ــة عدم التزامها س ــروط وَّـ حال ــة َّـ الش اِّـبين
ــني َّـ الحصول على اِّـزيد من اِّـعلومات  ــكان مقدمي العطاء الراغب وبام
مراجعة  مقر الوزارة لجنة اليانصيب علماً ان الشراء يكون من مقر الوزارة 
ــراء من  ــؤون اِّـالية للراغبني بالش ــم الش / الدائرة االدارية واِّـالية / قس

داخل وخارج العراق.
تكون مدة نفاذية العطاء (١٨٠) يوما  تبدا من تاريخ الغلق. 

ــروط   َّـ مركز وزارة العمل والشؤون  ــة الش موعد انعقاد مؤتمر مناقش
ــل االقدم َّـ يوم  ــق االول  قاعة اجتماعات الوكي ــة / الطاب االجتماعي
ــرة) صباحا بتوقيت  ــاعة (العاش ــق٥/ ٢٠١٨/٩  الس ــس) اِّـواف (الخمي

بغداد.
ــؤون االجتماعية / الطابق  ــودع العطاءات َّـ مركز وزارة العمل والش ت
ــاعة  ــر االعالن الس ــد ثالثني يوماً من تاريخ نش ــم العقود بع الثالث قس
ــداد وَّـ حالة كون موعد الغلق عطلة  ــرة) ظهرا بتوقيت بغ (الثانية عش
ــى ان يكون مقدم  ــمي الذي يليه  عل ــمية يؤجل اُّـ يوم الدوام الرس رس
ــروط  ــن يخوله قانونياً ممن تنطبق عليهم ش ــاء اِّـدير اِّـفوض أو م العط

ــتالم اي عطاء يرد بعد انتهاء التاريخ  التخصص اِّـطلوبة آنفا ولن يتم اس
اِّـقرر  .

ــغ (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠)  ــة بمبل ــات اولي ــركات  تقديم تامين ــى الش وعل
ــني مليون دينار عراقي على شكل خطاب ضمان أو صك  ثالثمائة وخمس
ــي معتمد وبمدة نفاذية  ــروط ) صادر عن مصرف عراق مصدق (غري مش

(٢١٠) ايام من تاريخ الغلق.
ــخ الغلق  َّـ مركز  ــاءات َّـ اليوم الذي يلي تاري ــون موعد فتح العط يك
ــة اجتماعات  ــق االول قاع ــة الطاب ــؤون االجتماعي ــل والش وزارة العم
الوكيل االقدم  َّـ الساعة (العاشرة) صباحا وعلى  من يرغب من مقدمي 
ــم قانونيا الحضور باِّـوعد اِّـحدد لفتح العطاءات  العطاءات او من يمثله
وَّـ حالة كون موعد الفتح عطلة رسمية يؤجل اُّـ يوم الدوام الرسمي 

الذي يليه.
وتتحمل الشركة التي يتم التعاقد معها اجور نشر االعالن علماً ان الوزارة 
غري ملزمة بقبول أي من العطاءات وسيتم اختيار افضل وانسب العطاءات 

اعتمادا على معايري التأهيل الواردة َّـ الفقرة (٢٨) من الشروط.
اِّـوقع االلكرتوني لوزارة العمل والشؤون االجتماعية:ـ

(www.molsa.gov.iq)
الربيد االلكرتوني  للجنة يانصيب الرعاية االجتماعية:ـ

(yanasibiraq@molsa.gov.iq)

رئيس لجنة اليانصيب

جمهورية العراق / وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
اُّـ/ الشركات ذات  االختصاص

اعادة اعالن يانصيب الرعاية االجتماعية رقم (١ ) لسنة(  ٢٠١٨) للمرة االوُّـ 

محكمة االحوال الشخصية َّـ سوق الشيوخ
العدد: ١٢٣٠/ش/٢٠١٨

م/اعــــــــــــــــالن
ــيوخ / ــوق الش ــاكن َّـ س ــل –الس ــد مهله ــل ماي ــى عليه/جمي اُّـ/اِّـدع
ــخ  ــك حاليا.بتاري ــل اقامت ــة مح ــابقا وِّـجهولي ــة س ــي اِّـدني٢/الفضلي الح
ــوى اعاله  ــا َّـ الدع ــا غيابي ــة حكم ــذه اِّـحكم ــدرت ه ٢٠١٨/٨/١٣ اص
ــل للقاصرة آيات جميل مايد  ــي تأييد حضانة اِّـدعية زينب ناصر مهله يقض
ــمية .وِّـجهولية محل اقامتك  ــمية وشبه الرس لغرض مراجعة الدوائر الرس
ــني محليتني وعند عدم مراجعتك طرق الطعن  تقرر تبليغك اعالنا بصحيفت

القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي / حسني محمد سلمان  

تهنئة
ــى اِّـبارك اتقدم  ــبة قرب حلول عيد االضح ِّـناس
ــيخ ماجد  بأزكى ايات التهاني والتربيكات اُّـ الش
حميد اِّـال جواد التميمي (ابو عباس) متمنني له 

عيدا سعيدا وصحة وعافية.
الحاج علي كاظم محمد التميمي

 (ابو تحسني)

جمهورية العراق 
وزارة الداخلية 

مديرية اِّـرور /  مديرية مرور بغداد الرصافة / قاطع مرور االعظمية 
م/ اعالن 

ــل اقامتك مجهول اقتضى  ــار اليها  وبما ان مح ــدول ادناه ِّـا كنت متهما وفق اِّـادة اِّـش ــارب اِّـذكور َّـ الج ــم اله اُّـ اِّـته
ــن تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل  ــطة هذ االعالن على ان تحضر امام اِّـحكمة خالل ٣٠ يوما اعتبارا م ــه بواس التنوي
ــم الحجز على اموالك  ــرى اِّـحاكمة غيابيا ويت ــوف تج ــة عن التهم اِّـوجهة ضدكم وعند عدم الحضور س ــك واالجاب اقامت
ــاء القبض عليك اينما وجدت  ــك اِّـدنية ويطلب من اِّـوظفني العموميني الق ــقاط حقوق ــة وغري اِّـنقولة ويحكم باس اِّـنقول
وتسليمك اُّـ اقرب سلطة والزام االهلني الذين يعملون َّـ محل اقامتك باخبار السلطات عنك وفق اِّـادة (٦٩) من قانون 

اصول اِّـحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
عقيد اِّـرور 
علي حمزة عباس 
ر.م.ت 

بغداد / البينة الجديدة 
ــامي االعرجي  ــتثمار س أعلن رئيس الهيئة الوطنية لالس
ــيد في خطوة تهدف الى  ــكر الرش ــتثمار معس البدء باس
حل أزمة السكن ببغداد.وقال االعرجي ان «شركة اماراتية 
ستبدأ قريبا بناء ٧٠ الف وحدة سكنية على ارض معسكر 
ــاق معها، ينص على بناء ٦٠  ــيد بعد التوصل الى اتف الرش
ــكل عمودي وبتصاميم مختلفة،  ــكنية بش الف وحدة س
ــتبنى ١٠ االف وحدة سكنية بشكل أفقي».وبني،  بينما س
ــذوي الدخل احملدود من  ــة من الوحدات مهيأة ل ان «٤٠ باملئ
ــة للراغبني  ــتكون ٦٠ باملئ ــني واملوظفني، بينما س املواطن
ــكن وميولهم  ــع تطلعاتهم في الس ــات تتالءم م مبواصف
ــروع  ــى ان «املش ــت ال ــم احلديثة».ولف ــراز والتصامي للط
ــيتضمن خدمات جتارية وترفيهية وتعليمية، وسيالئم  س
ــطى».وكان  ــع الطبقات من ذوي الدخل احملدود والوس جمي
ــباط املاضي على استثمار  مجلس الوزراء، صوت في ٢٠ ش
ــيد  ــروع مدينة الرش ــيد لتنفيذ مش ــكر الرش ارض معس

محافظة بغداد».

@ÜÓëä€a@äÿé»fl@âb‡rnçbi@ıÜj€a
ÚÓ‰ÿç@ÒÜyÎ@—€a@70@…”aÏi

ıbiäËÿ€a@Ú„bÓï@Âfl@ıbËn„¸a@¥ß@paÜ€Ï‡‹€@ãbÿ€a@Âfl@⁄Ï◊ä◊@Úñy@ÒÖbÌã@âä‘m@¡–‰€a@@
بغداد/ البينة الجديدة 

ــة  ــات النفطي ــع املنتج ــركة توزي ــررت ش ق
ــة اخملصصة  ــادة احلص ــط، زي ــي وزارة النف ف
ــت الغاز  ــوج زي ــن منت ــوك م ــة كرك حملافظ
ــني االنتهاء من أعمال  ــكاز» للمولدات حل «ال
ــة الكهرباء.وقال مدير  ــي محط ــة ف الصيان

ــان ، ان  ــير في بي ــركة كاظم مس ــام الش ع
ــة قررت  ــات النفطي ــع املنتج ــركة توزي «ش
ــة حملافظة كركوك من  زيادة احلصة اخملصص
منتوج زيت الغاز ألغراض املولدات السكنية 
 kva ــي مركز احملافظة وبواقع (١٠) لتر لكل ف
ــاف أن «هذه الزيادة  ــن احلصة املقررة».وأض ع

ــز احملافظة  ــة احتياجات مرك جاءت لتغطي
ــور حلني االنتهاء من أعمال  من املنتوج املذك
ــة الكهرباء إثر تعرضها  الصيانة في محط
لالحتراق وإعادة إدخالها للخدمة الفعلية»، 
مبيناً أن «حصة احملافظة إزدادت من (١٥) لترا 

الى (٢٥) لترا لكل kva مقابل ثمن».

بغداد / البينة الجديدة
ــر من  ــي اكث ــزي العراق ــك املرك ــاع البن ب
ــع العملة  ــزاد بي ــي م ــون دوالر ف ١٩٦ملي
ــاء .وقال البنك  ــة يوم امس االربع االجنبي
املركزي في بيان :» ان اجمالي املبلغ املباع 

ــا و/١٠٧/  ــا و/ ٧٣٥/الف ــغ /١٩٦/ مليون ، بل
ــركة  وش ــاً  مصرف  ٣٢ ــاركة  مبش دوالرات 
ــع  البي ــي  اجمال ان   «: ــح  واحدة».واوض
الغراض تعزيز االرصدة في اخلارج / حواالت 
ــغ /١٦٥/ مليونا و/٤٣٥/ الفا  واعتمادات/ بل

ــغ اجمالي البيع  ــا بل و/١٠٧/ دوالرات، فيم
ــدي ٣١ مليونا و٣٠٠ الف دوالر» .وكان  النق
ــابات املصارف في  بيع املبالغ احملولة حلس
اخلارج والبيع النقدي ، بسعر ١١٩٠ ديناراً 

لكل دوالر.

Ú‹‡»€a@Öaåfl@ø@â¸ÎÖ@ÊÏÓ‹fl@196@Âfl@är◊a@…ÓjÌ@å◊äΩa@Ÿ‰j€a

اعـــــــــالن
ــاء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (صالح  بن
ــب) من  ــب (تبديل لق ــذي يطل ــد) ال ــعل فهي مش
ــه اعرتاض  ــي) فمن لدي ــي) اُّـ (البعيج (اِّـنتفك
ــده اقصاها  ــن خالل م ــذه ِّـديرية م ــة ه مراجع
ــذه اِّـديرية  ــوف تنظر ه ــه س (١٥) يوم وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون  ــكام اِّـ ــوى وفق اح َّـ الدع

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة

اعـــــــــالن
ــي  ــل اِّـدع ــن قب ــة م ــوى اِّـقام ــى الدع ــاء عل بن
ــادي) الذي يطلب (اضافة  لقب)  (رحمن جعفر ه
ــن لديه اعرتاض  ــراغ) اُّـ (الكناني) فم ــن (الف م
ــده اقصاها  ــن خالل م ــذه ِّـديرية م ــة ه مراجع
ــذه اِّـديرية  ــوف تنظر ه ــه س (١٥) يوم وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون  ــكام اِّـ ــوى وفق اح َّـ الدع

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة

اعـــــــــالن
ــل اِّـدعية (ريا  ــوى اِّـقامة من قب ــاء على الدع بن
ــب) من  ــب (تبديل لق ــذي يطل ــد) ال ــعل فهي مش
ــه اعرتاض  ــي) فمن لدي ــي) اُّـ (البعيج (اِّـنتفك
ــده اقصاها  ــن خالل م ــذه ِّـديرية م ــة ه مراجع
ــذه اِّـديرية  ــوف تنظر ه ــه س (١٥) يوم وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون  ــكام اِّـ ــوى وفق اح َّـ الدع

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة
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 اعالن مناقصة                      
 بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة              

 )برامج خاصة / ٢٠١٨/  ٣٨ رقم المناقصة (             
 مجمعات الماء في قضاء الخالدية) االنبارتأهيل اسم المناقصة (          

باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                              يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية  -١
 ٢٠١٨االنبارعام / برامج خاصة) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة برامج خاصة لمحافظة ٣٨/٢٠١٨( 
تأهيل مجمعات الماء في قضاء ( مشروع لتنفيذمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم عامة لدعوة وال

 .) يوم٩٠) دينار وبمدة تنفيذ ( ٦٠٩,٠٩٢,٠٠٠بكلفة تخمينية اجمالية قدرها ( الخالدية) االنبار
                 االختصاص افة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن التنافسية العامة والتي تتيح لكسيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات   -٢

 ) المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة.) والدرجة ( الخامسة  مدني اوميكانيك(  
صندوق إعادة اعمار  المناطق  [ن على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوا -٣

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على  .]ظهرا) ٢ –صباحا  ٨المتضررة من العمليات اإلرهابية خالل ساعات الدوام الرسمي (
 .مقر الصندوقالساعة ( العاشرة ) صباحا في  ٣/٩/٢٠١٨) الموافقاالثنيناستفسارات الشركات يوم (

                                                                                                                                    -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤
غير المنفذة، العقود ومبلغ التأمينات األولية،  ةاختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين، مدة نفاذيالموقف القانوني:  -

 .المطالبات الموقوفة
 ، الموارد المالية والسيولة النقدية.قف المالي: األداء المالي السابقالمو -
 .) السابقة١٠(المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات  -

 %) من مبلغ اقل عطاء.٣حليين من نفس المحافظة بنسبة (وهناك هامش افضلية لمقدمي العطاءات الم
دينار عراقي مئتان وخمسون الف ) ٢٥٠,٠٠٠قدره ( شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ بالتقديم  راغبينبإمكان مقدمي العطاءات ال -٥

ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة  ٢ –صباحا  ٨وثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (لبيع الغير قابل للرد ويتم 
 في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.

او من يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات  -٦
     بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم وان المدرج ادناه وان في مقر الدائرة ولنفس العن يمثلهم

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح ، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٨/ ٩ /١٠) الموافق االثنين (
صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان 

 بدوام رسمي.
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧

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

% من المبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ١كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة ( -٨
معتمد في محافظة بغداد حصريا ورف عراقي على ان يكون من مص مناقصةيوما) ابتداء من تاريخ غلق ال ٩٠ضمان نافذ لمدة (

 . من قبل البنك المركزي العراقي
 شارع –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء 
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية: -مالحظة:

 صل شراء وثائق المناقصة.و - أ
 .٢٠١٨لعام ونافذة هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة  - ب

      المناطق  عادة اعماركتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إ  -ج       
 من العمليات اإلرهابية. المتضررة 

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح   
 تقديم الحسابات الختامية آلخر خمس سنوات موقعة من قبل محاسب قانوني.-ه   
 + ان وجدت)الموحدة  او (البطاقة )+ شهادة الجنسية العراقية(هوية األحوال المدنية مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و   

 بطاقة السكن.
  رئيس الصندوق                                                                   
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 اعالن مناقصة                      
 بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة              

 )برامج خاصة / ٢٠١٨/  ٤٠رقم المناقصة (             
 القديم) نينوىربيعة) -صيانة وتأهيل وادي المر على طريق (كسكاسم المناقصة (          

باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                              يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية  -١
 دعوةوال ٢٠١٨/ برامج خاصة) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة برامج خاصة لمحافظة نينوى عام ٤٠/٢٠١٨( 

-صيانة وتأهيل وادي المر على طريق (كسك( مشروع لتنفيذمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم عامة ل
 .) يوم١٨٠) دينار وبمدة تنفيذ ( ٧٤٧,٧٥٠,٠٠٠بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (ربيعة) القديم) نينوى 

افة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن العامة والتي تتيح لكسيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية   - ت
 ) المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة.مدني) والدرجة ( الخامسة (                   االختصاص 

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

 .مقر الصندوقالساعة ( العاشرة ) صباحا في  ٣/٩/٢٠١٨) الموافقاالثنيناستفسارات الشركات يوم (
                                                                                                                                    -متطلبات التأهيل المطلوبة:   - ج

العقود غير المنفذة، ومبلغ التأمينات األولية،  ةاختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين، مدة نفاذيالموقف القانوني:  -
 .المطالبات الموقوفة

 ، الموارد المالية والسيولة النقدية.قف المالي: األداء المالي السابقالمو -
 .) السابقة١٠(المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات  -

 من مبلغ اقل عطاء.%) ٣وهناك هامش افضلية لمقدمي العطاءات المحليين من نفس المحافظة بنسبة (
دينار عراقي مئتان وخمسون الف ) ٢٥٠,٠٠٠قدره ( شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ بالتقديم  راغبينبإمكان مقدمي العطاءات ال - ح

ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة  ٢ –صباحا  ٨وثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (لبيع الغير قابل للرد ويتم 
 صحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.في ال

او من يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات  - خ
     بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان  يمثلهم

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح ، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٨/ ٩ /١٠) الموافق االثنين (
الذي يليه سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم 

 بدوام رسمي.
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  - د

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

% من المبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ١كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة ( - ذ
معتمد في محافظة بغداد حصريا وعلى ان يكون من مصرف عراقي  مناقصةيوما) ابتداء من تاريخ غلق ال ٩٠ضمان نافذ لمدة (

 . ك المركزي العراقيمن قبل البن
 شارع –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  - ر

 .}١١دار رقم –الوزراء 
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية: -مالحظة:

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

      المناطق  عادة اعماركتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إ  -ج     
 من العمليات اإلرهابية. المتضررة 

 في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد -ح  
 تقديم الحسابات الختامية آلخر خمس سنوات موقعة من قبل محاسب قانوني.-ه  
        + ان وجدت)الموحدة  او (البطاقة )(هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقيةمستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و  

 السكن.بطاقة 
  رئيس الصندوق                                                                   
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 اعالن مناقصة                    
 بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة              

 )برامج خاصة / ٢٠١٨/  ٣٧ رقم المناقصة (             
 صيانة مشروع ماء الجزيرة في الرمادي) االنباراسم المناقصة (         

باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                              يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية  -١
 ٢٠١٨/ برامج خاصة) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة برامج خاصة لمحافظة االنبارعام ٣٧/٢٠١٨( 
صيانة مشروع ماء الجزيرة (مشروع لتنفيذطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم مقدمي الععامة لدعوة وال

 .) يوم١٥٠) دينار وبمدة تنفيذ ( ٩٠٨,٥٤٤,٩٠٠بكلفة تخمينية اجمالية قدرها ( في الرمادي) االنبار
                 االختصاص عطاءات المؤهلين ضمن افة مقدمي السيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لك  -٢

 ) المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة.) والدرجة ( الخامسة  مدني اوميكانيك(  
صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على  .]ظهرا) ٢ –صباحا  ٨العمليات اإلرهابية خالل ساعات الدوام الرسمي ( المتضررة من
 .مقر الصندوقالساعة ( العاشرة ) صباحا في  ٣/٩/٢٠١٨) الموافقاالثنيناستفسارات الشركات يوم (

                                                                                                                                    -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤
العقود غير المنفذة، ومبلغ التأمينات األولية،  ةاختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين، مدة نفاذيالموقف القانوني:  -

 .المطالبات الموقوفة
 الموارد المالية والسيولة النقدية.، قف المالي: األداء المالي السابقالمو -
 .) السابقة١٠(المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات  -

 %) من مبلغ اقل عطاء.٣وهناك هامش افضلية لمقدمي العطاءات المحليين من نفس المحافظة بنسبة (
دينار عراقي مئتان وخمسون الف ) ٢٥٠,٠٠٠قدره ( شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ بالتقديم  راغبينات البإمكان مقدمي العطاء -٥

ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة  ٢ –صباحا  ٨وثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (لبيع الغير قابل للرد ويتم 
 ي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسم

او من يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات  -٦
     بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان  يمثلهم

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح ، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٨/ ٩ /١٠) الموافق  االثنين(
سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه 

 بدوام رسمي.
العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق فتح صندوق سيتم  -٧

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

% من المبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ١ات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة (كل العطاء -٨
معتمد في محافظة بغداد حصريا وعلى ان يكون من مصرف عراقي  مناقصةيوما) ابتداء من تاريخ غلق ال ٩٠ضمان نافذ لمدة (

 . من قبل البنك المركزي العراقي
 شارع –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء 
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية: -مالحظة:

 وصل شراء وثائق المناقصة.  - أ
 .٢٠١٨لعام ونافذة لتخطيط مجددة هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة ا - ب

      المناطق  عادة اعماركتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إ  -ج     
 من العمليات اإلرهابية. المتضررة 

 بنسخ من العقود).قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة  -ح   
 تقديم الحسابات الختامية آلخر خمس سنوات موقعة من قبل محاسب قانوني.-ه 
 + ان وجدت)الموحدة  او (البطاقة )(هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقيةمستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و  

 بطاقة السكن.
  رئيس الصندوق                                                                   
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 اعالن مناقصة                      
 لعقود تنفيذ االشغال العامةبموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة               

 )برامج خاصة / ٢٠١٨/  ٣٩ رقم المناقصة (             
 تأهيل مجمعات ماء في قضاء حديثة) االنباراسم المناقصة (          

                      باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم        يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية  -١
دعوة وال ٢٠١٨/ برامج خاصة) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة برامج خاصة لمحافظة االنبارعام ٣٩/٢٠١٨( 

تأهيل مجمعات ماء في قضاء حديثة) (مشروع لتنفيذمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم عامة ل
 .) يوم٩٠) دينار وبمدة تنفيذ ( ٧١٤,١٥٧,٥٠٠الية قدرها (بكلفة تخمينية اجماالنبار 

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

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

 .مقر الصندوقالساعة ( العاشرة ) صباحا في  ٣/٩/٢٠١٨) الموافقاالثنيناستفسارات الشركات يوم (
                                                                                                                                    -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤

العقود غير المنفذة، ومبلغ التأمينات األولية،  ةونفاذية هوية تصنيف المقاولين، مدة نفاذياختصاص الموقف القانوني:  -
 .المطالبات الموقوفة

 ، الموارد المالية والسيولة النقدية.قف المالي: األداء المالي السابقالمو -
 .) السابقة١٠(المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات  -

 %) من مبلغ اقل عطاء.٣وهناك هامش افضلية لمقدمي العطاءات المحليين من نفس المحافظة بنسبة (
دينار عراقي مئتان وخمسون الف ) ٢٥٠,٠٠٠قدره ( مناقصة لقاء مبلغ شراء وثائق البالتقديم  راغبينبإمكان مقدمي العطاءات ال -٥

ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة  ٢ –صباحا  ٨وثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (لبيع الغير قابل للرد ويتم 
 في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.

او من سليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات يتم ت -٦
     بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان  يمثلهم

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح ، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٨/ ٩ /١٠) الموافق االثنين (
سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه 

 بدوام رسمي.
ها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحسيتم  -٧

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

% من المبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ١ولية ضمان للعطاء البالغة (كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األ -٨
معتمد في محافظة بغداد حصريا وعلى ان يكون من مصرف عراقي  مناقصةيوما) ابتداء من تاريخ غلق ال ٩٠ضمان نافذ لمدة (

 . من قبل البنك المركزي العراقي
 شارع –الجادرية  –بغداد { المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق  -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء 
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية: -مالحظة:

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

      المناطق  عادة اعماربراءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إكتاب   -ج       
 من العمليات اإلرهابية. المتضررة 

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح   
 آلخر خمس سنوات موقعة من قبل محاسب قانوني.تقديم الحسابات الختامية -ه
 + ان وجدت)الموحدة  او (البطاقة )(هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقيةمستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و

 بطاقة السكن.
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة : ١٠٢٣ /٢٠١٨
التاريخ:   ٢٠١٨/٨/١٥

اعـــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ  العقار اِّـرقم  (٧٩٢/٣) م ٣٨ الخاجية  الواقع  َّـ 
الدائن (معزز جبار  العائد للمدين (ساجدة عبدالرحمن عبدالحافظ) اِّـحجوزة لقاء طلب  الكوت 
كعيم) البالغ (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠) 
يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة 

اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي كاظم جبار اليوداوي 
مدير تنفيذ الكوت 

اِّـواصفات:- 
١-موقعة ورقمه :- كوت / قرب مؤسسة الشهداء رقمه ٧٩٢/٣ م ٣٨ الخاجية 

٢-جنسه ونوعه :- ارض زراعية تسقى بالواسطة بستان 
٣-حدود واوصافه :- بستان مشيد عليه عدد من الدور السكنية اِّـتناثرة 

٤-مشتمالته :-
٥-مساحته :- ٥ دونم السهام اِّـباعة من حصة اِّـدين ٤٧٩ سهم 

٦-درجة العمران :-  
٧-الشاغل :-  الشركاء 

٨-القيمة اِّـقدرة :- اِّـساحة اِّـباعة  ٤٧٩ سهم من سهام اِّـدين بمبلغ قدره ٢٢,١٠٠,٠٠٠ 
اثنان وعشرون مليون ومائة الف دينار  >

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة : ١٠٢٤ /٢٠١٨
التاريخ:   ٢٠١٨/٨/١٥

اعـــــــــالن
الواقع   الخاجية    ٣٨ م   (٧٩٢/٣) اِّـرقم   العقار  َّـ   اِّـدين  حصة  الكوت  تنفيذ  مديرية  تبيع 
الدائن                                     طلب  لقاء  اِّـحجوزة  عبدالحافظ)  عبدالرحمن  (ساجدة  للمدين  العائد  الكوت  َّـ 
اِّـديرية  هذه  مراجعة  بالشراء  الراغب  فعلى  (٣٠٠٠٠٠٠٠)دينار  البالغ  كعيم)  جبار  (سلمى 
خالل مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من 

اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي كاظم جبار اليوداوي 
مدير تنفيذ الكوت 

اِّـواصفات :- 
١-موقعة ورقمه :- كوت / قرب مؤسسة الشهداء رقمه ٧٩٢/٣ م ٣٨ الخاجية 

٢-جنسه ونوعه :- ارض زراعية تسقى بالواسطة بستان 
٣-حدود واوصافه :- بستان مشيد عليه عدد من الدور السكنية اِّـتناثرة 

٤-مشتمالته :-
٥-مساحته :- ٥ دونم السهام اِّـباعة من حصة اِّـدين ٩٥٣ سهم 

٦-درجة العمران :-  
٧-الشاغل :-  الشركاء 

٨-القيمة اِّـقدرة :- اِّـساحة اِّـباعة  ٩٥٣ سهم من سهام اِّـدين بمبلغ قدره ٤٤,١٦٠,٠٠٠ 
اربعة واربعون مليون ومائة وستون الف دينار.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة : ٢١٩٨ /٢٠١٨
التاريخ :   ٢٠١٨/٨/١٥

اعـــــــــالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ  العقار اِّـرقم  (٩٦/١) م ٣٧ ام هليل  الواقع  َّـ الكوت 
البالغ  االمري عيسى عطشان)  (عبد  الدائن  لقاء طلب  اِّـحجوزة   ( (زهري رشيد حمد  للمدين  العائد 
عشرون مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم 
التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي طالب عزيز الجليلي 

اِّـواصفات:- 
١-موقعة ورقمه :- كوت /ام هليل / طريق كوت –بغداد رقمه ٩٦/١ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه :- ارض زراعية ( بستان ) ملك صرف مسجلة باعتبار ٢٥٠٠٠ منها ٩٥٠ سهم 
الشواغل  من  خالية  اِّـحجوزة  الكشف  والقطعة  السكنية  الدور  من  عدد  عليها  ومشيد  اِّـدين  اُّـ 

واِّـشيدات وقت ا
٣-حدود واوصافه :- 

٤-مشتمالته :-
٥-مساحته :- اِّـساحة الكلية للعقار ١٠ دونم والحصة اِّـباعة ٦٠٠ سهم من اصل سهام اِّـدين 

٦-درجة العمران :- 
٧-الشاغل :-  الشركاء 

٨-القيمة اِّـقدرة :- اِّـساحة اِّـباعة من حصة اِّـدين ٦٠٠سهم بمبلغ قدره ١٩,٢٠٠,٠٠٠ تسعة 
عشر مليون ومئتا الف دينار.



19إعالنات NO.3011.THU.16.AUG.2018 العدد (٣٠١١) الخميس ٨/١٦/ ٢٠١٨ 

مصرف الرافدين
القسم القانوني 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة 
(الحشد الشعبي السند الظهري لجيشنا الباسل)

العدد: ٦١٣ / ٢٦٣٨ 
التاريخ: ٢٠١٨/٨/١٤

إُّـ/ اِّـدين حسني إبراهيم خلف عنوانه الحرية ٤٢٤ ز٦٤ د٢ 
الكفيل كاظم عودة رحيمة عنوانه الحرية ٤٢٤ ز٥٩ د١١ 

م/ إنذار 
عن  والتضامن  بالتكافل  بذمتكم  اِّـستحق  الدين  مبلغ  بتسديد  قيامكم  لعدم  نظراً 
واربعة  (مليون  ديناراً  البالغ (١,٠٨٤,٧٥٤,٧٢٢)  أعاله  للمدين  اِّـمنوح  (القرض) 
اُّـ  بدفعه  واِّـلزمني  فلساً)  و٧٢٢  ديناراً  وخمسون  وأربعة  وسبعمائة  ألفاً  وثمانون 
مصرفنا واستناداً اُّـ اِّـادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة 
القانون أعاله  الثانية من  اِّـادة  اِّـمنوحة لي بموجب  الصالحية  ١٩٧٧ فإني وحسب 
اِّـرتتبة عليه خالل  الفوائد  اليه اعاله مع  اِّـشار  الدين  أنذركم بوجوب تسديد مبلغ 
عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات 
وذلك  اِّـذكور  القانون  من   (١) الفقرة  الخامسة  اِّـادة  ألحكام  وفقاً  الالزمة  القانونية 
بوضع إشارة الحجز التنفيذي على أموالكم اِّـنقولة وغري اِّـنقولة وذلك لتحصيل مبلغ 

الدين ولقد أعذر من أنذر.
مع التقدير. 

نضال يحيى جمعة 
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة 

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

من دائرة التسجيل العقاري َّـ الزهور/ بغداد 
إعالن تبليغ مدين مجهول اإلقامة 

إُّـ الراهن إقبال جليل ابراهيم 
نوع التبليغ: أول 

التسلسل او رقم القطعة: ٥ / ٩٣٨٨ 
اِّـحلة أو رقم واسم اِّـقاطعة: الحسينية 

الجنس: قطعة ارض 
رقماالبواب : /
رقم الطابق :/
رقم الشقة :/

مقدار الدين (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار 
اسم الدائن اِّـرتهن : مصرف الرافدين/ اإلدارة العامة 

تاريخ االستحقاق : مستحق االداء 
وصف سجل التأمينات العينية: ١٧/ أيلول ٢٠٠٨      ٤٢ 

محل االقامة اِّـبني بالعقد :  /
بناًء على استحقاق الدين اِّـبني أعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك َّـ 
اِّـحل اِّـبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك مجهول محل 
االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل ١٥ يوما اعتبارا من اليوم 
التالي لتاريخ نشر االعالن واال فسيباع عقارك اِّـوصوف اعاله باِّـزايدة وفقا للقانون.
مدير دائرة التسجيل العقاري الزهور / بغداد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

من دائرة التسجيل العقاري َّـ الزهور/ بغداد 
إعالن تبليغ مدين مجهول اإلقامة 

اُّـ الراهن عباس حسن جبار  
نوع التبليغ: اول 

التسلسل او رقم القطعة: ٥ / ٩٣٨٨ 
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة: الحسينية 

الجنس: قطعة ارض 
رقماالبواب : /
رقم الطابق :/
رقم الشقة :/

مقدار الدين (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار 
اسم الدائن اِّـرتهن: مصرف الرافدين / اإلدارة العامة 

تاريخ االستحقاق: مستحق االداء 
وصف سجل التأمينات العينية: ١٥/٢١/٥٨١      ٢٠٠٨ 

محل االقامة اِّـبني بالعقد :  /
بناًء على استحقاق الدين اِّـبني اعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك َّـ 
اِّـحل اِّـبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك مجهول محل 
االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل ١٥ يوما اعتبارا من اليوم 
التالي لتاريخ نشر االعالن واال فسيباع عقارك اِّـوصوف اعاله باِّـزايدة وفقاً للقانون.
مدير دائرة التسجيل العقاري َّـ الزهور / بغداد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

من دائرة التسجيل العقاري َّـ الزهور/ بغداد 
إعالن تبليغ مدين مجهول اإلقامة 

اُّـ الراهن عدنان محمد داود
نوع التبليغ: أول 

التسلسل أو رقم القطعة: ٦ / ١٦٤٣٨ 
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة: الحسينية 

الجنس: مشتمل 
رقم االبواب : /
رقم الطابق :/
رقم الشقة :/

مقدار الدين (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار 
اسم الدائن اِّـرتهن: مصرف الرافدين/ اإلدارة العامة 

تاريخ االستحقاق : مستحق االداء 
وصف سجل التأمينات العينية: ٢٠٠٩/١٥٧ ك٢  ١١٧ 

محل االقامة اِّـبني بالعقد:  /
بناًء على استحقاق الدين اِّـبني اعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر لعدم إقامتك َّـ 
اِّـحل اِّـبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك مجهول محل 
االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل ١٥ يوما اعتبارا من اليوم 
التالي لتاريخ نشر االعالن واال فسيباع عقارك اِّـوصوف اعاله باِّـزايدة وفقا للقانون.

مدير دائرة التسجيل العقاري َّـ الزهور / بغداد 

إعادة إعالن 
مناقصة رقم (١) لسنة ٢٠١٨ 

تنظيف مستشفى الكندي 

يعلن مستشفى الكندي عن اعادة اعالن مناقصة تنظيف اِّـستشفى ومن تخصيصات اِّـوازنة الجارية فعلى الراغبني باالشرتاك َّـ 
اِّـناقصة من الشركات ذوي االختصاص واِّـسجلني رسمياً داخل العراق تقديم عطاءاتهم وفق الشروط واِّـواصفات التي يمكن الحصول 
عليها من ادارة اِّـستشفى/ مقرر لجنة العطاءات الكائنة َّـ النهضة لغرض شراء مستندات اِّـناقصة لقاء مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) 
خمسون الف دينار ال غري غري قابل للرد على ان تقدم العروض داخل ظرف مغلق ومختوم مع تثبيت العنوان الكامل على العطاء 
واسم اِّـناقصة ورقمها بشكل كامل تودع َّـ صندوق العطاءات علماً ان آخر موعد لقبول العطاءات يكون نهاية الدوام الرسمي ليوم 

(الثالثاء) اِّـوافق ٢٠١٨/٨/٢٨ على ان ترفق مع العطاءات اِّـستمسكات التالية:
• هوية غرفة تجارة نافذة لعام ٢٠١٨ التنظيف حصرا.  

• كافة اوليات تأسيس الشركة.
• التأمينات القانونية اِّـطلوبة بنسبة ١٪ من قيمة العطاء على شكل خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مصرف معتمد بتصنيف 

جيد فما فوق.
• كتاب عدم ممانعة او براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب لغرض الدخول للمناقصة. 

• كتاب يؤيد سالمة اِّـوقف القانوني للشركة من حيث الضمان االجتماعي للعمال نافذ لسنة التعاقد. 
•تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني مصدقة من الجهات القانونية. 

•كتاب حجب البطاقة التموينية. 
• قائمة باألعمال اِّـماثلة مؤيدة من الجهات اِّـستفيدة .

•مدة العقد (٥) اشهر. 
•وصل شراء التندر. 

•بيان مؤهالت الجهاز الفني واالختصاصي وبيان اِّـعادن واآلليات التخصصية. 
•تقديم منهاج العمل اِّـطلوب. 

عن  اِّـسؤول  الشخص  وعنوان  واسم  االلكرتوني  والربيد  العطاء  وثائق  َّـ  للشركة  االلكرتوني  اِّـوقع   + للشركة  ثابت  عنوان  •بيان 
متابعة االستفسارات التي تخص العطاء.

•الكلفة التخمينية للمناقصة للشهر الواحد (٣٩٨٣٠٠٠٠) تسعة وثالثون مليوناً وثمنمائة وثالثون الف دينار ال غري.
مالحظة:ـ

تلتزم الشركة بتوفري اجور العاملني َّـ حال كان هناك تأخري َّـ دفع مستحقات الشركة.
تلتزم الشركة بدفع اجور العاملني استنادا اُّـ قرار مجلس الوزراء اِّـرقم (٤١٣) لسنة ٢٠١٧. 

إن الدائرة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 
يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور نشر االعالنات.



ــود واألبيض ملشهد  يحار العراقي اليوم وهو يقف أمام صورة باألس
ــي مأزوم حد (الزردوم)، ومبذاق مر يحتاج إلى قطعة حلقوم..  سياس
ــى درجة  ــابكة ومتصادمة إل ــات متش ــم بتصريح ــهد مزدح مش
ــعب  ــكاً، وهو ما يجعل الش ــظي، وإن بدا في الظاهر متماس التش
ــة ما يُطبخ في القدور، برغم أن  ــر قادر على فهم ما يدور، ومعرف غي
ــا من دون مضغ أو  ــادةً ما تهرس لك الباچة لتأكله ــار الهادئة ع الن

عالسة!!
ــالً من الصراع  ــي متأتية أص ــهد السياس وأعتقد أن ضبابية املش
السياسي السلطوي الذي تدور رحاه ما بني قوى متنفذة ومتسيّدة 
ــتجابة للواقع  ــتراطاتها مبعزل عن احمليط أو االس وأن لها رؤاها واش
ــية الصحيحة في  ــاء العملية السياس ــرات ومتطلبات بن واملتغي
ــراق، وأكبر دليل على ما أقول أنه منذ إغالق صناديق االنتخابات  الع
ــام وما  ــار املاضي هذا الع ــهر أي ــر من ش ــي الثاني عش ــة ف النيابي

ــار وحروق  ــه من ن ــت ل تعرض
ن  فإن شيئاً باالجتاه الذي يؤمّ
ــدة  ــة جدي ــكيل حكوم تش
ــد ورئيس جديد  ــان جدي وبرمل

لم يتحقق بعد..
ــدة طويلة، هي  ــرت م لقد م
ــدة أيام  ــة وع ــهر ثالث باألش
ــن ال  ــام، لك ــال والتم بالكم
ــيء يلوح في األفق برغم  ش
ــية  السياس ــات  املباحث
ــك رجل)  ــة على (ت املتواصل
ــوى  ــم تنتج لنا س ــي ل والت

جعجعة بال طحني..
ــا  وم ــأل:  يس ــائل  س ورب 

ــن يتصدون  اب أن م ــوّ ــن دون حارس أو ب ــواب م ــي اجل ــبب؟ فيأت الس
ــاحاتها مبا فيهم  ــون في س ــية أو من يلعب ــؤولية السياس للمس
ــية واحلزبية  ــة السياس ــتمون احملاصص ــادروا حلباتها ويش ــن غ م
ــون هذه  ــتمون ويلعن ــا يش ــة إمن ــة واملناطقي ــة والقومي والطائفي
ــويق اإلعالمي ليس إال، أما هم في  املفاهيم للرياء واملزايدات والتس
ــبق للعراق سيئ  ــكون بجلباب احلاكم املدني األس الواقع فمتمس

الصيت بول برمير وقانونه اخلبيث!
ــكلة الساسة عندنا أنهم يلعنون احملاصصة ويعددون آثامها  ومش
ــه على امتداد ١٥  ــكل اخلراب الذي ندفع فاتورت ــبباً ل ويرون فيها س
ــرروا البقاء مقيدين بأصفادها  ــهم من ق عاماً، في حني أنهم أنفس
ر لهؤالء الساسة  ــوارها.. وإذا قدّ ــبراً واحداً عن أس ولم يتزحزحوا ش
ــب باأللفاظ وإطالق الكالم في العلن واالحتفاظ  في وقت ما التالع
ــأل بقناع وفي  ــة أو الظهور أمام امل ــراً أو حتت الطاول ــة س باحملاصص
ــوم وصلوا إلى قناعات  ــات اخلاصة بقناع آخر لكن هؤالء الي اجللس
ــرر لالزدواجية وال فرق عندهم  ــه ال داعي لألقنعة املتنوعة وال مب بأن
ــكون بها  بني الليل والنهار فصاروا يلعنون احملاصصة علناً ويتمس
علناً.. وهكذا سيجري توزيع مناصب الرئاسات الثالث حسب قانون 

برمير شئنا أم أبينا.. انتخبنا أم لم ننتخب.. رضينا أم زعلنا.
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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.

„zzzzzÁÊfih

ــص في أداء  ــه، عفيف، مخل ــان مؤمن، نزي ثمة إنس
ــة وال متتد يده -مهما  ــي وواجباته العام عمله اليوم
ــاوة العيش- إلى  ــا أو قس ــت الظروف وصعوبته كان
املال العام، هؤالء يستشعرون من أعماقهم بأن اهللا 
ــرة يقومون  ــى كل صغيرة وكبي لع عل ــم ويطّ يراقبه
بها، وإن شعارهم الذهبي هو أن رأس احلكمة مخافة 
ــول إذا تعاملوا مع  ــؤالء عادةً ما يصدقون الق اهللا، وه
ــرف وأمانة وصدق  ــؤدون عملهم بكل ش ــن وي اآلخري
ــون.. هؤالء نقول  ــم نظيفون كما يقول وإخالص ألنه
ــم وألعمالكم، ألنكم  ــا: طوبى لك ــم من أعماقن له

(محاللني موهوبني).
وباملقابل هناك نفر من الناس عكس هؤالء متاماً، فال 
صدق عندهم وال أمان، وهم يحللون احلرام ويحرّمون 
ــي تأصلت في  ــرقة الت ــم هو الس ــالل، وإن ديدنه احل
نفوسهم وذابت في 
دمائهم، فال مفر وال 
ــة  ممارس من  فكاك 

كل أعمال الرذيلة..
ــيء  ــيء بالش والش
ــكل  ال إن  ــر،  يذك
ــذه األيام  يتحدث ه
ــدين  املفس ــن  ع
ــة  وأكل ــرّاق  والس
ــرام،  احل ــحت  الس
ــن ال أحد يقول  ولك
ــؤالء  ه ــن  أي ــا  لن
ــماؤهم  أس ــا  وم
ــاء العادل ليُنزل  ــاقوا إلى القض وعناوينهم كي يس
ــك تفرح  ــتحقون؛ وبذل ــذي يس ــاص ال ــم القص به
ــراق. ونقول  ــا يرون الس ــاس صراحةً عندم قلوب الن
ــاهم في خراب هذه البالد وسرق ثرواتها  لكل من س
ــال الذي هم فيه من  ــر الناس وأوصلهم إلى احل وأفق
ــني وال محاللني وال  ــوز وفقر: أنتم (مو نظيف فاقة وع
ــن، يوم القصاص  ــن اآلن وحتى يوم الدي ــني) م موهوب
ــائق  ــادل، حيث تأتي كل نفس ومعها س اإللهي الع
ــهد عليهم جلودهم، قال تعالى  ــهيد، ويوم تش وش
 ْ دمتُّ هِ

مْ لِمَ شَ ُلُودِهِ
الُوا جلِ في محكم كتابه الكرمي: (وَقَ

وَ  ءٍ وَهُ ــيْ لَّ شَ قَ كُ ي أَنطَ  الَّذِ
ُ نَا اهللاَّ قَ ــوا أَنطَ الُ ــا قَ لَيْنَ عَ

..( ونَ عُ رَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَ مْ أَوَّلَ مَ كُ لَقَ خَ
وفي اخلتام أقول: في أية خانة من هؤالء نضع أنفسنا 
ــاب ولكي نخدم  ــديد احلس ــي عذاب رب ش كي نتق
شعبنا بإخالص؟ وإن األمل كبير ألن اخليرين في هذه 

الدنيا رغم قساوة ما يحصل كثيرون.. كثيرون جداً.

الكل يتحدث هذه 
األيام عن اِّـفسدين 

والسراق وأكلة 
السحت الحرام، 

ولكن ال أحد يقول 
لنا أين هؤالء وما 

أسماؤهم!

هكذا سيجري توزيع 
مناصب الرئاسات 

الثالث حسب قانون 
بريمر شئنا أم أبينا، 

انتخبنا أم لم ننتخب، 
رضينا أم زعلنا..

بال مجاملة
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بغداد/ البينة الجديدة
ــس األربعاء، إكمال  ــت امانة بغداد، أم أعلن
ــاعر  ــوفات النهائية على منزل الش الكش
ــري متهيداً  ــدي اجلواه ــد مه ــر محم الكبي
لتحويله الى متحف وطني. وقالت مديرية 
ــة  ــة إن «اللجن ــالم باالمان ــات واإلع العالق
ــة مدير عام  ــكلة لهذا الغرض برئاس املش
ــرة  ــد الزه ــم عب ــالم حكي ــات واالع العالق
وعضوية مهندسني من مكتب وكيل امانة 

ــؤون الفنية ودائرتي التصاميم  بغداد للش
ــوفات النهائية  ــت الكش ــاريع أكمل واملش
ــر محمد مهدي  ــاعر الكبي على منزل الش
ــية متهيداً  ــة القادس ــري في منطق اجلواه
ــي». وأضاف أن  ــى متحف وطن ــه إل لتحويل
ــاً وقاعة  ــزاً ثقافي ــيضم مرك ــف س «املتح
ــى جانب عرض  ــد الندوات الثقافية ال لعق
ــتهديها ابنته  ــات اجلواهري التي س مقتني

خيال محمد مهدي اجلواهري للمتحف».

NN?üÎ@—znfl@µg@È‹ÌÏzn€@�aÜÓË∑
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بغداد / البينة الجديدة  
مبناسبة قرب حلول عيد األضحى 
ــا  (أطفالن ــعار  ــت ش ــارك وحت املب
ــمة أمل وفرحة العيد) نظمت  بس
ــة العمل  ــال جلن ــة األطف دار ثقاف
ــوم الثالثاء ٢٠١٨/٨/١٤  التطوعي ي
ــوة العيد  ــع كس ــة لتوزي احتفالي
ــال األيتام بالتعاون مع  على األطف
ــار اخليرية إحدى  ــة األنص مؤسس
ــة على  ــر احلكومي ــات غي املنظم
ــي للطـــفل  الثقاف ــز  املرك قاعة 
ــحري)،  في املنصور (الفانوس الس
ــيد  ــل بعزف النش ــتهل احلف واس

الوطني وقراءة سورة الفاحتة على 
ــم ألقى  ــراق، ث ــهداء الع أرواح ش
مدير عام الدار الدكتور علي عويد 
ــة هنأ فيها األطفال  العبادي كلم
مبناسبة قرب حلول عيد األضحى 
ــم حياة ترفل  ــارك، متمنياً له املب
ــث أثنى على  ــز والكرامة، حي بالع
ــل التطوعي في  ــة العم عمل جلن
ــار اخليرية  ــة األنص الدار ومؤسس
ــج  البرام ــل  تفعي ــي  ف ــا  لدورهم
ــم  لدع ــة  التطوعي ــاطات  والنش
ــف  وتخفي ــا  اجتماعي ــال  األطف

العبء عن كواهلهم.

⁄âbjΩa@Ûzô˛a@ÜÓ»i@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I@¯‰ËÌ@Òâbvn‹€@Ô”aä»€a@“äñΩa

وكاالت / البينة الجديدة
ــأن وجود خالفات  ــة اللبنانية، نوال الزغبي، حقيقة ما تردّد بش ــفتْ الفنان كش
ا خالل  ــر واضحً ــا، والذي ظه ــني مواطنتها، الفنانة إليس ــا، وب بينه
ــرة. وأوضحتْ  ــا كافيه» في القاه ــل افتتاح «روتان ــا حف حضورهم
ــم تكن هناك حالة من اجلفاء  ــوال في تصريحات تلفزيونية، أنّه ل ن
بينها، وبني إليسا خالل االفتتاح، بل على العكس، التقطتا الصور 
رِص على 

ــا حتَ ــكلة، مُضيفة أنّ روتان ــم تكن هناك أيّة مش ا، ول معً
يها  ــا، بعد تخطِّ هتْ نوال حتية إلى إليس ــل كلّ النّجمات. ووجّ تدلي
ــة: «احلمد اهللا على  ــة جبّارة، مضيف ــرطان الثدي، بطريق مرض س

السالمة».

ــراق  الع ــن  زي ــركة  ش ــت  أعلن
ــن  ــة زي ــركات مجموع ــدى ش إح
ــات االتصاالت  ــي خدم ــدة ف الرائ
ــي منطقة  ف املتنقلة  ــات  والبيان
افريقيا  ــمال  األوسط وش الشرق 
ــركة  ــا عقداً مع ش ــن توقيعه ع
ــث  لتحدي ــة  العاملي ــون  إريكس
وتطوير املواقع الشبكية التابعة 

لها في كربالء والنجف.  
ــيتمكن  س ــث  التحدي ــذا  وبه
ــي كربالء  ــتركو زين العراق ف مش
ــة  ــع بخدم التمت ــن  ــف م والنج
ــرعة وتغطية  ــت عالي الس انترن
ــبكة األولى  ــتكون الش أقوى وس
ــزة  اجلاه ــف  والنج ــالء  كرب ــي  ف
واملستعدة للترقية خلدمات اجليل 
ــا األثر  ــيكون له ــي س ــع الت الراب
ــاالت تطبيقات  الواضح على مج
ــتوفر حالً شامالً  ــبكات وس الش
ــام بيانات  ــدالت وأحج وآمناً ومبع

أعلى بكثير من السابق. 
وبهذا التحديث أيضاً ستكون زين 
ــبكة األولى التي  العراق هي الش
ــدن وقرى ونواحي  تغطي جميع م
ــف بخدمة اإلنترنت  كربالء والنج
ــر  أكب ــتيعابية  اس ــة  وبطاق  ٣G
ــتمكن مشتركي  بكثير والتي س
ــع بتجربة  ــن التمت ــن العراق م زي
ــرعة فائقة  رائعة في االتصال وس
ــالء  أن كرب ــاً  ــات وخصوص للبيان
ــتقبال  ــتعدان الس ــف تس والنج
ــر  ــزوار خالل زيارة العاش ماليني ال

من محرم واألربعينية.
ــر، قال الرئيس  ــاً على اخلب وتعليق
ــي  عل ــراق  الع ــن  لزي ــذي  التنفي
ــن العراق  ــي زي ــن ف ــد: «نح الزاه
ــر أحدث التقنيات  ملتزمون بتوفي

ــتركينا في العراق.  واخلدمات ملش
احلالية  ــبكات  الش ــر  ويعد تطوي
ــات  التقني ــدث  بأح ــا  وتعزيزه
ــية بالنسبة ملواكبة  أولوية رئيس
ــا  فيم ــارعة  املتس ــورات  التط
ــم حركة مرور  يتعلق بازدياد حج
البيانات إضافة إلى حتسني جتربة 
املشتركني النهائية. كما يعكس 
ــد  تزوي ــى  عل ــل  بالعم ــا  التزامن
مشتركي خدمات الهاتف احملمول 
ــراق بخدمات عالية اجلودة  في الع

تتناسب مع أسلوب حياتهم».

ــبكة زين  ــب العقد فإن ش ومبوج
ــبكة  ــتكون أيضاً الش العراق س
ــا  مواقعه ــط  ترب ــي  الت ــى  األول
ــالء والنجف  ــي كرب ــبكية ف الش
والتي  ــي  الضوئ الكيبل  ــة  بتقني
ــني وتطوير  ــى حتس ــتعمل عل س
الكفاءة التشغيلية لشبكة زين 
العراق لتلبية الطلب املتزايد على 
اتصال البيانات عالي السرعة من 
خالل توفير طاقة استيعابية أكبر 
ــة وتغطية أفضل  ــي خدم وبالتال
إلى مشتركي زين العراق احلاليني 

ويتيح لشبكة زين العراق مواكبة 
الطلب املستقبلي على البيانات.

ــور علي  ــه علق الدكت ــن جانب وم
اخلويلدي الرئيس التنفيذي لهيئة 
اإلعالم واالتصاالت على هذا العقد 
ــم ونقيم أداء  بالقول: «نحن ندع
العراق  ــغلة في  ــركات املش الش
ــة ونطلع  ــالل متابعة دائم من خ
على خططها التطويرية لضمان 
ــتركني  للمش ــات  اخلدم ــل  أفض
ــن العراق  ــتثمار من زي وهذا االس
يعتبر خطوة في االجتاه الصحيح 
ــر قطاع  ــن خططنا لتطوي وضم
ــدم  ــراق ويخ ــي الع ــاالت ف االتص
ــتركني وخصوصاً في كربالء  املش
ــم  ــتعد ملوس والنجف والتي تس

الزيارات». 
ــن العقد بعد  ــذا اخلبر ع ويأتي ه
ــركة زين العراق عن  أن أعلنت ش
ــا للنصف األول من العام  نتائجه
ــذي اعتبر أداؤها في هذه  ٢٠١٨ وال
ــتثنائيا حيث أضافت  ــرة اس الفت
ــترك  مش ــون  ملي  ١٫٩ ــركة  الش
ــراق  الع ــي  ف ــا  ــدة عمالئه لقاع
ــبة زيادة بلغت ١٥٪ لتصل  وبنس
ــترك، كما  ــون مش ــى ١٤٫٧ ملي ال
ــجلت زين العراق منواً قوياً في  س
قطاع خدمات البيانات وهو احلافز 
الذي دفع الشركة على االستثمار 
في الكفاءة التشغيلية والتطوير 
لتلبية الطلب املتزايد على اتصال 
ــرعة، ومبوجب  البيانات عالي الس
ــروط هذا العقد املوقع ستعزز  ش
اريكسون شبكة زين العراق خالل 
ــتيعابية أعلى  ــة اس ــر طاق توفي
وحتسني أداء الشبكة الستيعاب 

هذا الطلب املتزايد.
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ــة اجلديدة)،  ــر (البين ــرة حتري ــئ أس تهن
ــس التحرير  ــل رئي ــها الزمي وعلى رأس
ــالء في جريدة  ــاب جبار، الزم ــد الوه عب
ــهم الزميل  (الصباح اجلديد) وعلى رأس
ــماعيل زاير ملناسبة  رئيس التحرير إس
احتفالهم بصدور العدد (٤٠٠٠)، متمنني 
لـ(الصباح اجلديد) وألسرة حتريرها ولكل 

العاملني فيها النجاح والتوفيق.

األنبار / البينة الجديدة
ــة  محافظ ــي  ف ــي  توف
ــس،  أم ــاح  ــار، صب االنب
ــي  ف ــجرة  الش ــل  الرج
ــد  ــة، بع ــاء اخلالدي قض
داء  ــرض  م ــار  انتش
ــمه.  بجس ــجرة  الش
ــدر مطلع إن  ــال مص وق
«املواطن عمر اخلليفاوي 
ــداء  ب ــب  أصي ــذي  ال

ــجرة في محافظة  الش
االنبار، توفي، بعد انشار 
املرض في جميع مناطق 
معاون  وأعلن  جسمه». 
ــام صحة األنبار  مدير ع
عزت العاني، في ٨ ايلول 
ــل وزارة  ــن تكف ٢٠١٧، ع
ــة بعالج «الرجل  الصح
ــجرة» خارج العراق  الش

لكن القدر أكبر.
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