
ــس االربعاء  ــي، ام ــاد مصدر نياب اف
ــل النيابية اتفقوا  ــاء الكت بان رؤس
ــى اضافة  ــكيل جلنة تتول على تش
ــرات  فق ــض  بع ــل  وتعدي ــذف  وح
ــواب  ــس الن ــي جملل ــام الداخل النظ
خالل اجتماع لهم، امس في مبنى 
ــب االول  ــع النائ ــس النواب م مجل
ــة النظام  ــن الكعبي ملناقش حس
ــني املصدر ان اجملتمعني  الداخلي، وب
ــوا على اضافة وحذف وتعديل  اتفق
ــي  ــام الداخل ــرات النظ ــض فق بع
ــتفادة من التجارب السابقة  واالس
ــي وغيرها على  ــلوك النياب من الس
ــقف الزمني (١٥)  ــدى الس ان ال يتع
ــام. على صعيد  يوما لتعديل النظ
ــواب  ــس الن ــد مجل ــة يعق ذي صل
ــوم اخلميس  ــة الي ــته الثالث جلس
ــيتضمن اجلدول اختيار مقررين  وس
ــرارات  ــيصوت على ق ــا س ــه كم ل
البصرة ومنها توصيات بسحب يد 
وزراء واقالة قائد عمليات احملافظة، 
وفي التطورات اكد حتالف (سائرون) 
ــم التيار  ــم زعي ــذي يحظى بدع ال
ــدر، امس انه  ــدري مقتدى الص الص

ــح عن  ــيدعم برهم صالح املرش س
ــتاني لتولي  االحتاد الوطني الكردس
ــة اجلمهورية نظرا ملا  منصب رئاس
ــه من مقبولية كبيرة لدى  يحظى ب
ــب  والبناء بحس ــالح  االص حتالفي 
ــمري في  ــح للنائب امين الش تصري
الوقت الذي اعرب فيه زعيم ائتالف 
دولة القانون نائب رئيس اجلمهورية 
نوري املالكي امس عن امله بنجاح 
رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان 
ــب  منص ــي  بتول ــني  حس ــؤاد  ف
ــراق. مؤكداً  ــة الع ــة جمهوري رئاس
ــزب الدميقراطي  ــم احل ــم زعي ان دع
الكردستاني لالخير سيكون عامال 
ــات والقضايا  ــي حل اخلالف مؤثراً ف
ــداد. وقال  ــل وبغ ــة بني اربي العالق
ــي تصريح صحفي عقب  املالكي ف
ــزب الدميقراطي الى  ــد احل لقائه وف
ــني اننا  ــؤاد حس ــة ف ــداد برئاس بغ
ــكاراً طيبة  ــد اف ــمعنا من الوف س
واختتم املالكي تصريحه بالقول ان 
فؤاد حسني اذا اصبح رئيسا وبدعم 
االخ ابو مسرور (البارزاني) بالتأكيد 
ــوة وايجابية في  ــيكون عنصر ق س
ــل وبغداد،  ــني اربي ــاكل ب حل املش
ــد االمني  ــورات ايضا اك ــي التط وف

ــل احلق  ــة عصائب اه ــام حلرك الع
ــح  ــس اخلزعلي ومرش ــيخ قي الش
ــتاني  الكردس ــي  الوطن ــاد  االحت
ــم صالح  ــة بره ــة اجلمهوري لرئاس
امس ضرورة ان يكون ضمن اولويات 
احلكومة املقبلة وضع حلول جذرية 
ــة  ــالد املتراكم ــات الب ــة ازم ملعاجل
ــالل لقائهما اخر  وبحث اجلانبان خ
ــي  ــهد السياس التطورات في املش
ــكيل  تش ــص  يخ ــا  فيم ــيما  الس
ــا،  وبرنامجه ــة  املقبل ــة  احلكوم
ــة التقى زعيم  ــى صعيد ذي صل عل
ــح لرئاسة  التيار الصدري مع املرش

اجلمهورية برهم صالح في النجف 
ان  ــدر  مص ــال  وق ــس  ام ــرف  االش
اجلانبني بحثا التطورات السياسية 
وموضوع تشكيل احلكومة واختيار 
ــح االكفأ لرئاسة اجلمهورية،  املرش
ــد ذي صلةاعتبر النائب  على صعي
ــد الكناني  ــاء احم ــن حتالف البن ع
ــادرة على مترير  ان كتلته النيابية ق
مرشح رئاسة الوزراء بشكل منفرد 
ــات  ــح التوافق ــم تنج ــال ل ــي ح ف
ــار على اخلروج  ــالح واالعم مع االص
مبرشح توافقي مشيراً الى ان االيام 
ــماء  ــهدت انضمام اس املاضية ش

جديدة من الوطنية والنصر بشكل 
ــي  ــاء، وف ــة البن ــى كتل ــمي ال رس
تطورات اخرى اعلن عضو مفوضية 
حقوق االنسان فاضل الغراوي امس 
عن اغالق مخيم داقوق في كركوك 
مبيناً ان ذلك جاء بعد عودة (١٥٠٠) 
نازح الى مناطقهم احملررة في حني مت 
نقل عدد من النازحني الذين لديهم 
ــى مخيم ليالن  ــرات امنية ال مؤش
ــاك صعوبة  ــاف الغراوي ان هن واض
ــاعدات  في اخمليم تتمثل بقلة املس
ــورد رزق  ــدم وجود م ــانية وع االنس
ــع النازحني الى تركه  ــر الذي دف االم

واكد  ــم،  ــى مناطقه ال ــم  وعودته
ــرش اصبح ظاهرة  الغراوي ان التح
ــني وان (٨٠٪ )  ــات النازح في مخيم
ــات تعرضن الى التحرش  من النازح
ــن  ــد م ــاف ان العدي ــي. واض اللفظ
الرجال والشباب يقومون بالتحرش 
من باب الترفيه واثبات الرجولة دون 
ــذه االفعال  ــى تفكير مبخاطر ه ادن
ــاء، وفي التطورات ايضا  على النس
ــائرون  ــن حتالف س ــب ع ــد النائ اك
ــاح العكيلي امس ان تفجيرات  صب
ــن مع  ــت بالتزام ــرة ات ــداد االخي بغ
والتوافق على  ــي  السياس ــراك  احل
تشكيل احلكومة العراقية املقبلة 
مشيرا الى ان ذلك يخلق الشكوك 
ــية تقف  ــدات سياس ــود اجن بوج
ــال االرهابية، من  ــك االعم خلف تل
ــن كتلة احملور  ــه دعا النائب ع جانب
ــدي امس الى  ــي محمد اخلال الوطن
التريث في تشكيل اللجان الدائمة 
وانتخاب رئاسة لها حلني استكمال 
ــددا على  ــة احلكومية مش الكابين
ــن كتلة  ــون الوزير م ــرورة ان يك ض
ــة رئيس اللجنة  ــة عن كتل مختلف

البرملانية ليكون دور اللجنة فاعالً.

بغداد / 
ــة جديدة  ــرف وجب ــن ص ــن ع ــرف الرافدي ــن مص اعل
ــكريني التي  ــن املدنيني والعس ــلف املتقاعدي من س
ــق أدوات الدفع  ــن طري ــني ٣ و٥ و ٨ و ١٠ ع ــراوح ماب تت
ــي. وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان  االلكترون
ــت  (البينة اجلديدة ) انه مت صرف دفعة جديدة من  تلق
سلف املتقاعدين املدنيني والعسكريني لنحو ١٢٩٩٨  
ــلفة مت  ــح البيان ان صرف تلك الس ــدا  . وأوض متقاع
ــالة نصية  ــال رس ــن طريق ابالغ املتقاعد عبر إرس ع
تخطره مبنحه السلفة. وذلك بعد ان استكمل كافة 
ــا وصرفها عن طريق  ــراءات القانونية ملنحه اياه اإلج
ــة الرصيد  ــي متت تعبئ ــي والت ــع االلكترون أدوات الدف

املالي اليها.على صعيد اخر
ــا العمليات  ــهداء ضحاي ــرة ش ــام دائ ــن مدير ع اعل
احلربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية في 
مؤسسة الشهداء السيد طارق املندالوي عن ارسال 
ــاب الى هيئة  ــهداء ضحايا اإلره ــالت لش ٥٠٦ معام
ــا االرهاب. ــهداء ضحاي ــم ش التقاعد الوطنية  قس
ــة اجلديدة )  ــان تلقت ( البين ــاف املندالوي في بي واض
ــن كافة املتعلقات  ــذه املعامالت أكملت متاما م ان ه
االدارية املتعلقة بدائرتنا ومديرياتنا وحسب الضوابط 
املعمولة بها.وأكد على هيئة التقاعد اصدار الهويات 
ــنة ٢٠١٥ تعديل االول  ــق قانون ٥٧ لس ــة وف التقاعدي

لقانون ٢٠ لسنة ٢٠٠٩.
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كتب اِّـحرر السياسي

البرلمان يشكل لجنة لتعديل نظامه الداخلي ويعقد جلسته اليوم 

َّـ الهدف

ــات ودوامات  ــي املتاه ــي ادخلتنا ف ــة الت ــن اهللا احملاصص لع
ــوى  ــرف فيها الالعبون س ــي ال يع ــية الت ــة السياس اللعب
ــياً او منصباً  ــاحة للنفوذ وكم كرس ــم يحققون من مس ك
ــية  ــن اهللا التوافقات السياس ــتحوذون .. لع ــيا يس سياس
ــتبقى مقيدة  ــي وذاك لك) وس ــرى (هذا ل ــي جعلتنا اس الت
ــت تلك املعادلة  ــك حرية القرار طاملا ظل ــاد ولن منتل باالصف
هي املتسيدة وطاملا ظل الساسة متشبثون بعناد بكل ارث 
ــلها  ــية الراهنة التي اثبتت التجارب فش العملية السياس
ــروج من االطر التقليدية التي ال تنتج  وعدم قدرتها على اخل
ــة .. لقد آن االوان الخراج  ــوى اخلالفات واالزمات املتوارث لنا س
ــوراً وفق  ــة والتوافقية والعمل ف ــق احملاصص ــراق من نف الع

ــة  ــتحقاقات الوطني االس
ان  ــعب  للش ــرك  يت وان 
ــد باالنتخاب  ــرر من يري يق
ــر .. ان العراق  ــر املباش احل
ــي االعناق .. اعناق  امانة ف
ــرفاء  الش ــة  الساس كل 
ــن  الوط ــذا  له ــني  اخمللص
ــون للوقوف  ــن ينتخ والذي
ــح  ــل مصال ــة الج بصالب
ــر  وليتذك  .. ــعبهم  ش
ــون ويتيقنون    ــع ويع اجلمي
ــم  ــعب يريد حس بان الش

ــم  ــرعة املمكنة ويريد حس منصب رئيس اجلمهورية بالس
ــكيل احلكومة  ــر تش ــاح لالخي ــوزراء ليت ــب رئيس ال منص
ــعب يريد حكومة كما قلناها  واالتيان بكابينة وزارية .. الش
ــجعاناً  ــرة املليون تكون قوية ووزراء ش ــابقاً ونكررها للم س
ــهم  ــم هو ان قلبهم واحاسيس ــن وكفوئني وااله ، مقتدري
ــعب يريد حكومة تعمل بنظام  ــعبه .. والش مع العراق وش
ــذي يغلق الطرق  ــاح كل اخمللفات والركام ال البلدوزر الكتس
كي يتاح لهذا الشعب ان يسلكها ويسير فيها نحو االمام 
بكل ثقة واطمئنان .. الشعب لن يبقى بعد االن ينتظر على 
ــاح ال يجد غير  ــدوله وعند الصب ــل حتى يرخي الليل س الت
ــن جحر مرتني  ــعب لن يلدغ م ــات هواء تتطاير .. الش فقاع

واللبيب باالشارة يفهم.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

الشعب لن يبقى بعد 
االن ينتظر على التل 
حتى يرخي الليل سدوله 
وعند الصباح ال يجد غري 
فقاعات هواء تتطاير

@÷b‰«¸a@ø@Ú„bfla@NN@÷aä»€a
ÚflÏÿy@ÜÌäÌ@k»í€a

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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امري الكويت متحدثا لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي
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بغداد / البينة اجلديدة
ــف الوطني،  ــدد رئيس التحال ش
ــى  ــم، عل ــار احلكي ــيد عم الس
ــن  ــى م ــا تبق ــم م ــة حس أهمي
الدستورية.وذكر  االستحقاقاتِ 
ــيد عمار  ــه   ان الس ــان ملكتب بي
احلكيم استقبل السفير األملاني 
ــيريل نان) وبحثا  لدى العراق (س

ــاتِ الثنائية  ــبلَ تعزيز العالق س
ــيد عمار  ــني البلدين.وأكد الس ب
احلكيم خالل اللقاء رغبةَ العراق 
ــى دولِّ العالم  ــاحِ عل ــي االنفت ف
ــات املبنية  ــل العالق ــاء أفض وبن
على أساسِ املصالح املشتركة.

ــا تناولَ اللقاءُ  وأضاف البيان كم
األوضاع  مستجداتِ  استعراضَ 

. السياسية في العراق واملنطقةِ
ــم  ــار احلكي ــيد عم ــدد الس وش
ــا تبقى  ــم م ــة حس ــى أهمي عل
ــتورية  ــتحقاقاتِ الدس من االس
ــكيلِّ حكومة  ــى تش ــوالً إل وص
قوية قادرة على تلبيةِ طموحات 
ــرِ اخلدمات  ــي توفي ــني ف املواطن

وفرصِ العمل.

Û‘jm@bfl@·éy@ÚÓ‡Ác@Û‹«@ÖÜíÌ@·Óÿßa
ÚÌâÏnçÜ€a@pb”b‘znç�a@Âfl@

 بغداد / البينة اجلديدة
ــاء، امس االربعاء،  دعا نائب عن حتالف البن
ــة  داعم ــون  تك ألن  ــة  االمريكي ــة  احلكوم
ــد الشعبي كونها  ــة احلش وراعية ملؤسس
ــد العام  ــة للقائ ــمية تابع ــة رس مؤسس
للقوات املسلحة في العراق، مشيرا الى أن 
سلسلة استهداف احلشد عملية ممنهجة 

ومقصودة وليست اخطاء عسكرية. 
ــتهدافات  إن اس  ، ــي  الزامل ــاس  ــال عب وق

ــد الشعبي  قوات التحالف الدولي للحش
ــة كانت كثيرة  ــنوات املاضي خالل االربع س
وجميعها بذريعة انها غير مقصودة، مبيناً 
أن مانراه بكل وضوح ان تلك االستهدافات 
ــي عملية  ــكرية بل ه ــل اخطاء عس ال متث
ــا خاصة  ــى قواتن ــودة عل ــة ومقص ممنهج
ــح  ــورية لفس ــدة على احلدود الس املتواج

اجملال لعصابات داعش االرهابية باحلركة.

=»í€a@Üíßa@·«Ö@µa@ÚÓÿÌäfl¸a@ÚflÏÿßa@Ï«ÜÌ@Ô‹flaå€a

بغداد / 
أعلنت وزارة النفط، امس االربعاء، عن استئناف 
ــي محافظة  ــارة النفطي ف ــل القي ــاج حق انت
ــل باليوم . وقال وزير  ــوى مبعدل ٣٠ الف برمي نين
النفط جبار علي اللعيبي ان الوزارة استأنفت 

ــي مبحافظة  ــل القيارة النفط ــاج في حق االنت
نينوى بعد اعادة إعمار شاملة لآلبار واملنشآت 
ــك  يعد اجنازا  ــررة، مبينا ان ذل ــب املتض واألنابي
ــات اإلرهابية التي  ــاً، ونصراً على العصاب وطني
ــع اآلبار  ــر وحرق جمي ــدت بتخريب وتدمي تعم

ــي ان الوزارة وضعت  ــة . وأضاف اللعيب النفطي
ــن احلقل  ــاج م ــال االنت ــة اليص ــة طموح خط
ــف برميل باليوم نهاية العام  املذكور الى ٦٠ ال
اجلاري .وأشار اللعيبي الى ان النفط املنتج من 
احلقل املذكور مت تصديره وألول في تاريخه، بعد 

ــتهالك الداخلي فقط،  ــص لالس ان كان يخص
الفتا الى ان شركة تسويق النفط سومو تقوم 
ــارج العراق، وهذا  ــويق وبيع النفط الى خ بتس
ــة االحتادية من  ــزز اإليرادات املالية للخزين مايع

العملة الصعبة.

‚ÏÓ€bi@›Ófläi@—€a@SP@fiÜ»∂@ÒâbÓ‘€a@›‘y@xbn„a@“b‰˜ça@Â‹»m@¡–‰€a

  بغداد / 
ــالف دولة  ــن ائت ــة ع ــت النائب طالب
القانون عالية نصيف، امس االربعاء، 
هيئة رئاسة مجلس النواب والنائب 
ــرام  ــس بـاحت ــس اجملل ــي لرئي الثان
ــدم  وع ــي  الفيدرال ــراق  الع ــدة  وح
ــعب  ــم مكونات الش التحدث باس
ــي  ــراق ف ــل الع ــد متثي ــي عن العراق

ــدة تصريحات  ــارج، منتقدة بش اخل
األخير في الكويت .وقالت نصيف ، 
ــات النائب الثاني لرئيس  ان تصريح
ــة  ــاء زيارة هيئة الرئاس ــان أثن البرمل
ــات  ــز العالق ــول (تعزي ــت ح للكوي
ــتان)  ــراق والكويت وكردس ــني الع ب
إذ  ــالً،  وتفصي ــة  جمل ــة  مرفوض
ــم مكونات  الميكن له التحدث بإس

ــعب العراقي في البروتوكوالت  الش
ــة  هيئ ان  ــة  مبين ــية،  الدبلوماس
رئاسة اجمللس ملزمة باحترام وحدة 
العراق الفيدرالي في احملافل الدولية 
املوحد،  ــراق  الع ــم  بإس ــدث  والتح
ــى باحترام  ــك لن نحظ ــالف ذل وبخ

بقية الدول .

                         تتمة ص٣

ÖäÌ@ÈjnÿflÎ@ÜyÏΩa@÷aä»€a@·çbi@tÜzn€bi@ÊbΩ5€a@èÓˆä€@Ô„br€a@kˆb‰€a@k€b�m@—Óñ„

بغداد / 
ــي  ــة بأن احلراك السياس ــية موثوق ــفت مصادر سياس كش
ــية قد  ــة للقوى السياس ــة وغير املعلن ــات املعلن واملفاوض
ــاً  ــادل عبد املهدي رئيس ــيد ع ــمت االمر الن يكون الس حس
ــاً  ــتقر االمر بان يكون برهم صالح رئيس ــوزراء في حني اس لل
للجمهورية وان االيام القليلة املقبلة ستكشف بان الطبخة 
ــى صعيد ذي صلة أكدت  ــد وصلت حد النضج النهائي.عل ق

ــدي، امس األربعاء، أن  ــن حتالف الفتح ميثاق احلام النائبة ع
السياسي عادل عبد املهدي يحظى مبقبولية حتالفي الفتح 
وسائرون لرئاسة الوزراء، مشيرة إلى عدم وجود فيتو اقليمي 
او دولي عليه لغاية االن.واضافت، أن ”عادل عبد املهدي ميتلك 
ــس الوزراء  ــي تؤهلة ملنصب رئي ــات الكثيرة الت ــن االيجابي م
خاصة وانه ال يقع عليه حلد االن اي فيتو من الدول االقليمية 

لكونه ميتلك عالقات واسعة مع الغرب“.

ÚÌâÏË‡v‹€@�béÓˆâ@3bïÎ@ıaâãÏ‹€@�béÓˆâ@ÜËΩa@Üj«@Z@âÜñfl
بغداد / 

ــف النائب عن حتالف سائرون بدر الزيادي، امس األربعاء، عن  كش
ــحب الثقة عن وزراء الصحة عديلة حمود  وجود توجه نيابي لس
ــكان آن نافع واملوارد املائية حسن اجلنابي، مشيرا  واالعمار واالس

إلى أن جلسة البرملان االخيرة لم تخرج بنتائج مرضية.
ــحب  ــا داخل مجلس النواب بس ــادي إن ”هناك توجه ــال الزي وق
ــة والبلديات في حال عدم  ــن وزراء الصحة واملوارد املائي ــة ع الثق

استجابتهم بأسرع وقت ملطالب محافظة البصرة“.
وأضاف الزيادي، أن ”الكثير من األمور طرحت في جلسة مجلس 
النواب التي عقدت  الثالثاء املاضي بحضور وزراء الصحة واملوارد 

املائية واالعمار واالسكان دون اخلروج بنتائج مرضية“.

@kzé€@ÔibÓ„@ÈuÏm@Â«@—íÿ€a
ıaâãÎ@Úq˝q@Â«@Ú‘r€a

بغداد / 
امهل مجلس محافظة ميسان، امس 
ــرة أيام  االربعاء، احملافظ علي دواي عش
ــدم تنفيذ  ــات حول ع ــدمي إيضاح لتق
ــابقة  الس ــس  اجملل ــرارات  وق ــني  قوان
ــني، فيما هدد  ــم حياة املواطن التي ته
النزاهة  ــتجوابه.وقال رئيس جلنة  باس
باجمللس مرتضى علي حمود الساعدي 
ــا  تقريره ــت  قدم ــة  النزاه ــة  جلن إن 
ــالل  ــة خ ــرة املاضي ــا بالفت ومتابعاته
اجتماع مجلس ميسان الدوري، امس 
االول، بضعف السلطة التنفيذية في 

ــرارات اجمللس املاضية. تنفيذ قوانني وق
واضاف الساعدي ان جملة من القوانني 
والقرارات التي متس حياة املواطنني لم 
ــن قبل احملافظ لتنفيذها  تلق اجلدية م
ــل املولدات  ــا قانون تنظيم عم واهمه
ــوى قضائية على  ــة, واقامة دع االهلي
ــتالم  اس ــدم  لع ــة  االحتادي ــة  احلكوم
ــان خلمس سنوات  ــتحقات ميس مس
ــرودوالر واملنافذ احلدودية  من اموال البت
ــن القوانني والقرارات التي لو  وغيرها م
ــا احملافظ لكان وضع  كان قد مضى به

احملافظة بافضل حال.

@≈œb0a@laÏvnçbi@ÖÜËÌ@ÊbéÓfl@è‹©
‚bÌa@Òäí«@fi˝Å
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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
ــاء، عن عقد  ــالء الربيعي، امس األربع ــائرون ع ــن النائب عن حتالف س أعل
ــواب التحالف بني اللجان  ــة توزيع ن حتالفه اجتماعا بكافة نوابه ملناقش
ــني من التحالف. ــتضم نائب ــيرا إلى أن كل جلنة نيابية س ــة، مش البرملاني

ــور كافة  ــد اجتماعا، امس بحض ــائرون عق ــي إن ”حتالف س ــال الربيع وق
ــاف أن ”كل نائبني  ــان البرملانية“.وأض ــة توزيعهم على اللج نوابه ملناقش
ــهام في  ــيكونان في جلنة واحدة لنتمكن من اإلس ــائرون س من حتالف س
ــريعات البرملانية“، مبينا أن ”سائرون ستكون  قضية إجناز القوانني والتش
له بصمة واضحة في تفعيل وتشريع القوانني ومتابعة احلكومة وعملها 

وتشخيص االخفاقات“.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  دول ــالف  ائت ــس  رئي ــدد  ش
ــي، امس  ــون نوري املالك القان
ــرورة حتقيق  ــاء، على ض االربع
ــي العراق  ــيّ ف الوئام السياس
ــات وتوفير فرص  لتقدمي اخلدم
ــرد  الك ــا  دع ــا  فيم ــل،  العم
ــي  ف ــم  ــد موقفه توحي ــى  ال
ــة  ــح واحد لرئاس تقدمي مرش
ــب  مكت ــال  وق ــة.  اجلمهوري
ــس ائتالف دولة  املالكي ان رئي
القانون نوري املالكي استقبل 
ــي  الدميقراط ــزب  احل ــد  وف
ــؤاد  ف ــة  برئاس ــتاني  الكردس
ــني، مبينا انه جرى خالل  حس
ــتجدات  مس ــث  بح ــاء  إللق
ــي واحلوارات  ــع السياس الوض
ــية  اجلارية بني القوى السياس
القادمة. احلكومة  ــكيل  لتش
واكد املالكي على أهميةِ قراءة 
ــات  ــعِ األولوي ــات ووض التحدي
ــؤوليات جتاهها،  املس ــل  وحتم
مشددا على أهميةِ استحضار 

ــة، وضرورة  ــة العراقي املصلح
ــيّ  السياس ــام  الوئ ــق  حتقي
ــدمي اخلدمات  ــراق لتق ــي الع ف

ــل وإعادة  ــرص العم ــر ف وتوفي
البالد.ودعا املالكي  إعمار مدن 
ــى توحيد  ــرد ال ــركاء الك الش

ــح  ــي تقدمي مرش ــم ف موقفه
ــة اجلمهورية وفق  واحد لرئاس

االستحقاقات.

بغداد / البينة الجديدة
ــر الكردية  ــة التغيي ــابقة عن كتل ــدت النائبة الس اك
تافكة احمد، امس االربعاء، ان اللعبة السياسية التي 
ــر ظهر برهم  ــيد لكس ــام ٢٠١٤ في فندق الرش ــت ع مت
ــة اجلمهورية لم  ــوم لرئاس ــح وايصال فؤاد معص صال
تعد موجودة في ٢٠١٨. وقالت احمد ان ”االكراد شاركوا 
ــبة ٣٥٪ وبالتالي فإن ٦٥٪ من الشعب الكردي لم  بنس
ــني الكرديني احلاكمني في االقليم، خاصة  يرضوا باحلزب
ــخصية ال على  ــى املصالح الش ــا (يتعاركان) عل انهم
مصالح الكرد“. واضافت ان ”اتفاقية طالباني وبارزاني 
على رئاسة اجلمهورية واالقليم لم تكن حاضرة اليوم، 
ــل احلزبني غير  ــتان من قب ــا ان الهيمنة على كردس كم
ــس وراثيا“. ــتان لي ــة الن نظام احلكم في كردس مقبول

ــس اجلمهورية في  ــة اختيار رئي ــد ان ”لعب وبينت أحم
ــت اللعبة  ــودة، حيث كان ــيد لم تعد موج فندق الرش
ــر ظهر برهم صالح  حاضرة في عام ٢٠١٤ من اجل كس
وايصال فؤاد معصوم الى رئاسة اجلمهورية، خاصة ان 
عائلة طالباني لم تكن موافقة على منح برهم صالح 
ــة اجلمهورية، حيث سيكون البرملان هو الفيصل  رئاس

في اختيار رئيس اجلمهورية“.

البينة الجديدة / وكاالت
ــر دولة الكويت جابر األحمد اجلابر  أكد أمي
ــواب محمد  ــس مجلس الن ــاح لرئي الصب
احللبوسي، ان العراق ميثل ثقال استراتيجيا 
ــدرة على  ــه الق ــي املنطقة ولدي ــرا ف كبي
ــتحقاقات املقبلة.وذكر بيان  ــم االس حس

العالم اجمللس ان «احللبوسي والوفد املرافق 
ــي الكويت، امس  ــالل لقائه ف له بحث خ
ــر الصباح  ــد اجلاب ــاح االحم ــاء، صب االربع
ــقيقني  العالقات الثنائية بني البلدين الش
ــاحتني  الس ــى  عل ــاع  االوض ــل  ومجم
ــي  ــة». وثمن احللبوس واإلقليمي ــة  العربي

ــدور املتميز لدولة الكويت  خالل اللقاء «ال
ــاندة العراق  اميراً وحكومةً في دعم ومس
ــه، وهو ما جتلى واضحاً  والوقوف الى جانب
في احتضان الكويت ملؤمتر املانحني العادة 
ــف اغاثة  ــى مل ــةً ال ــراق اضاف ــار الع اعم
ــني». وأوضح ان «اجلهات املعنية في  النازح

العراق ستنتهي من حسم كافة البيانات 
ــل  ــأنها تفعي ــن ش ــي م ــات الت واملتعلق
ــة». من جانبه  ــررات مؤمتر الدول املانح مق
ــي  رحب امير دولة الكويت بزيارة احللبوس
ــدا وقوف بالده الى  ــد املرافق له، مؤك والوف
ــراق ورفض اي  ــتقرار الع ــب وحدة واس جان

ــة. كما اعرب  ــؤونه الداخلي ــل في ش تدخ
ــدرة العراق على  ــن «تفاؤله بق ــاح ع الصب
املقبلة»، موضحا  ــتحقاقات  االس حسم 
ان «العراق ميثل ثقال استراتيجيا كبيرا في 
ــتقراره سينعكس ايجاباً  املنطقة وان اس

على عموم االوضاع فيها».

البينة الجديدة / وكاالت
ــس االربعاء،  ــة كويتية، ام أفادت صحيف
ــلت  ــت افش ــي الكوي ــلطات ف ــأن الس ب
ــاول املغادرة بـ٥٥٠ ألف  محاولة عراقي ح
ــة الراي الكويتية، إن  دوالر. وقالت صحيف
ــلوا محاولة سائق  جمارك العبدلي افش
ــي  ــف دوالر أميرك ــب ٥٥٠ أل ــي تهري عراق
ــيارته  ــرية داخل س ــا في أماكن س خبأه

ــه البالد، مبينة انه  ــة أثناء مغادرت الرباعي
مت احالته إلى جهات االختصاص للوقوف 
ــغ وعدم اإلفصاح  ــبب إخفاء املبل على س
ــه. وأوضحت الصحيفة أن اجلمركيني،  عن
ــالحي، كانوا  ــب مبارك الش بقيادة املراق
يقومون بواجباتهم في تفتيش السيارات 
ــتبهوا بسيارة  اآلتية واملغادرة للبالد، واش
ــي كان في  ــائق عراق ــا س ــة يقوده رباعي

ــدت عليه  ــالد حيث ب ــادرة الب طريقه ملغ
ــتدعى إخضاعه  ــات االرتباك، ما اس عالم
ــفوا وجود مبالغ  ــش دقيق، ليكتش لتفتي
ــيارة. ــة أخفاها داخل الس ــة ضخم مالي

ــي للصحيفة، بأنه مت  وأفاد مصدر جمرك
ــنيّ أنها ٥٥ رزمة من  إخراج املبالغ التي تب
ــا اتضح أنها  ــدوالرات، وبالتدقيق عليه ال
ــر الذي زاد  ــت مزوّرة، األم صحيحة وليس

ــه، خصوصاً أنه تفنن  ــبهات حول من الش
ــال اجلمارك،  ــني رج ــا عن أع ــي إخفائه ف
ــف دوالر. ـــ٥٥٠ أل ر ب دّ ــغ قُ ــاء املبل وبإحص

ــز املبلغ وأحيل  ــاف املصدر أنه مت حتري وأض
ــى  ــوف عل ــق للوق ــى التحقي ــائق إل الس
ــغ وعدم  ــباب إخفاء املبل ــات وأس مالبس
ــد مخالفة  ــه، األمر الذي يع اإلفصاح عن

صريحة لقوانني اجلمارك.
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بغداد / البينة الجديدة
ــة  برئاس ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط ــزب  ــر احل أق
ــعود البارزاني، امس األربعاء، بتفاقم اخلالفات  مس
ــس اجلمهورية، محذرا  ــأن منصب رئي الكردية بش
ــدة البيت  ــدد وح ــات باتت ته ــك اخلالف ــن أن تل م

ــنكالي في  الكردي. وقال القيادي باحلزب ماجد ش
ــط“ ، إنه  ــرق األوس ــح اوردته صحيفة ”الش تصري
ــم يكن متوقعاً أن يبلغ اخلالف الكردي – الكردي  ”ل
ــتوى  ــة اجلمهورية هذا املس ــب رئاس ــى منص عل
ــت الكردي، لكن يبدو أن  الذي بات يهدد وحدة البي

ــيح برهم صالح بصورة  قيام االحتاد الوطني بترش
ــرض أن يكون  ــة، ودون التفاهم مع من يفت مفاجئ
ــتراتيجياً، وهو احلزب الدميقراطي، أدى  ــريكاً اس ش
ــنكالي أن ”مما زاد من  إلى هذه النتيجة». وأضاف ش
متسك (االحتاد الوطني) مبرشحه (صالح) للرئاسة 

ــب  ــتاني) مبنص ــي الكردس ــول (الدميقراط ــو قب ه
ــا أدى إلى  ــان، وهو م ــس البرمل ــي لرئي ــب الثان النائ
تعقيد املوقف أكثر بني الطرفني“، مبيناً أن ”احلزب 
الدميقراطي يرى من منطلق استحقاقه االنتخابي 

أنه األحق باملنصب».
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بغداد / البينة الجديدة
ــي، فوزي أكرم ترزي،  أكد القيادي التركمان
امس االربعاء، ان التركمان سيعلنون قريباً 
ــحهم ملنصب مقرر البرملان، مبيناً ان  مرش
ــوا مكتوفي  ــون الثالث لن يقف ــاء املك ابن
ــي حتاك ضدهم. ــدي امام املؤامرات الت االي
ــة ثالثة  ــرزي ان ”التركمان كقومي ــال ت وق

ــتحقاقهم القومي  ــم اس ــراق له في الع
والوطني واالنتخابي، ومنصب مقرر البرملان 
من حصة التركمان اسوة بباقي املكونات 
ــي  ــرعي وقانون ــق ش ــذا ح ــاف، وه واالطي
ــتوري الميكن التفريط به». واضاف ان  ودس
ــر االعتبار عدم  ــذ بنظ ــى اجلميع االخ ”عل
ــابقا،  ــان كما حصل س ــش التركم تهمي

حيث لن يبق ابناء املكون الثالث مكتوفي 
ــرج ازاء مايتعرض له  االيدي واخذ دور املتف
ــف الكواليس  ــن مؤامرات خل التركمان م
ــواء بخصوص املناطق  واالبواب املغلقة س
ــب  ــوك او املناص ــا او كرك ــازع عليه املتن
االنتخابية في احلكومة  ــتحقاقات  واالس

ومؤسساتها».
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ــية املوقعة على  ــدول ”اخلماس ــدت ال اتفــاق .. أك
ــكها بتنفيذ أحكام  ــاق النووي مع إيران متس االتف
ــاء بيان  ــتركة. وج ــاملة املش ــل الش ــة العم خط
ــا وأملانيا) الذي  ــني وبريطانيا وفرنس ــيا والص (روس
ــؤون اخلارجية لالحتاد األوروبي،  ألقته مفوضة الش
فيديريكا موغيريني، على هامش اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة في نيويورك, إن ”اجلانب اإليراني ينفذ 
التزاماته بالكامل». وأكد ضرورة مواصلة تطوير االتصاالت االقتصادية 

مع إيران مبا فيها املتعلقة بتصدير النفط والغاز اإليراني.
ــة  ــم الرئيس االمريكي اثناء كلمته في اجللس مزاعــم .. اثارت مزاع
ــخرية قادة  ــدة ضحك وس ــة لالمم املتح العمومي
ــت به ادارته خالل  ــم، حينما ادعى ان ما قام العال
ــابقة في  ــوق كل ما اجنزته االدارات الس عامني يف
ــخ الواليات املتحدة. ونقل موقع ماركت ووتش  تاري
ــه في افتتاح  ــر عن ترامب قول ــي في تقري االمريك
ــا اجنزته حكومتي  ــي االمم املتحدة إن “م كلمته ف

في عامني كان اكثر مما اجنزته الواليات املتحدة.

ــي  ف ــتئناف  االس ــة  ــت محكم أجل  .. اســتئناف 
البحرين، امس األربعاء، محاكمة زعيم املعارضة 
ــلمان إلى منتصف شهر تشرين  ــيخ علي س الش
ــبما ذكر  ــة، حس ــة اخلتامي ــل للمرافع األول املقب
ــوم“ االخباري. وكانت احملكمة  موقع ”البحرين الي
ــي لإلطالع والرد  ــة في ٥ ايلول احلال عقدت جلس
ــت النيابة  ــاع بعد أن تقدم ــى طلب الدف ــاء عل بن
ــذي أصدرته احملكمة  ــة بالطعن في حكم البراءة ال العامة اخلليفي

في التهم املوجهة للشيخ سلمان.
ــاري األمن  منطقة .. بدأ امس األربعاء االجتماع األول المناء ومستش
ــعار  القومي في بلدان املنطقة في طهران حتت ش
ــور أمني اجمللس  ــي“ بحض ــوار األمني االقليم ”احل
ــمخاني.  ــي االيراني علي ش ــى لألمن القوم األعل
ــة العامة  ــتضافة األمان ــاع باس ــد االجتم وينعق
ــي اجلمهورية  ــى لألمن القومي ف للمجلس األعل
ــن ايران  ــور ممثلني م ــة، وبحض ــالمية اإليراني اإلس

وروسيا والصني والهند وافغانستان.

ــس  ــتار ام ــي الس ــش اإليران منجــزات .. ازاح اجلي
ــال طائرات  ــزات جديدة في مج ــاء عن منج االربع
ــتار  ــة ”فارس“، أنه ازيح الس ــدرون. وذكرت وكال ال
ــرات الدورن  ــزات جديدة في مجال طائ عن ٣ منج
ــع رادار SAR لنصبه  ــن ضمنها تصميم وتصني وم
ــرات. ويحظى هذا  ــذه الطائ ــي ه ــتخدامه ف واس
ــن ضمنها التصوير على مدار  الرادار بامكانيات م

الساعة وفي اجواء الغيوم والغبار واالتربة.
ــة شبان فلسطينيني جراح أحدهم خطيرة،  إصابة .. أصيب خمس
ــرق قطاع غزة.  امس األربعاء، برصاص قوات االحتالل الصهيوني ش
ــوم“ بإصابة عدد من  ــطني الي وأفادت وكالة ”فلس
ــالل املواجهات التي  املواطنني بجراح مختلفة خ
ــرق قطاع  ــاء ش ــع قوات االحتالل مس ــت م اندلع
غزة. وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف 
القدرة في تصريح مقتضب، إن ”إصابتني إحداهما 
ــفى  ــة اخلطوة في الرأس وصلتا إلى املستش بالغ

اإلندونيسي من شرق جباليا.
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البينة الجديدة / وكاالت
ــيع منطقة خاضعة للنفوذ التركي في سوريا  تتوعد أنقرة بتوس
ــوذ التركي في  ــيع املنطقة اخلاضعة للنف ــرض أن يتم توس ويفت
ــيات كردية إليها. ــوريا من خالل ضم مناطق خاضعة مليليش س

ــائل إعالم نقال عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  وذكرت وس
ــوريا في أقرب وقت. أن تركيا تنوي زيادة عدد املناطق اآلمنة في س

ولفتت صحيفة روسية إلى إمكانية أن تدخل تركيا في مواجهة 
ــارات العربية املتحدة  ــعودية ودولة اإلم مع اململكة العربية الس
في حال أقدمت على توسيع منطقة النفوذ التركي بضم مناطق 
ــيات كردية إليها. وقالت صحيفة نيزفيسيمايا  خاضعة مليليش
غازيتا إن اململكة السعودية ودولة اإلمارات أبدتا مؤخرا االستعداد 
لتوطيد مواقعهما في شمال الشرق السوري.  وذكرت الصحيفة 
ــت حوالي ١٠٠  ــهر أنها خصص ــفت قبل ش ــعودية كش أن الس
ــمال السوري عبر إعادة  ــتقرار في الش مليون دوالر لتحقيق االس
ــبة لعودة الالجئني. إعمار البنى التحتية وتهيئة الظروف املناس

ــؤون اخلليج  ــعودي لش ــف املاضي قام وزير الدولة الس وفي اخلري
ــورية بعد حتريرها من  ــبهان بزيارة إلى مدينة الرقة الس ثامر الس
ــذاك عن مصادر وصفتها  ــت مصادر صحفية وقت اإلرهابيني.ونقل
ــبهان للريف  بأنها مقربة من التحالف الدولي قولها إن زيارة الس
ــي في إطار إعادة  ــى األوضاع في املدينة تأت ــمالي ووقوفه عل الش
ــية أنه  ــى املدينة. وأضافت الصحيفة الروس ــتقرار ال األمن واالس
ــعودية الهجوم املمكن للقوى  ــبب ميكن أن تقاوم الس لهذا الس

املوالية لتركيا في الضفة الشرقية ل نهر الفرات.

بغداد / البينة الجديدة
ــم محمد صالح عن  ــن قائد عمليات اجلزيرة اللواء الركن قاس أعل
قتل اجملموعة اإلرهابية التي فجرت العجلة احلمل نوع بيك اب في 
ــهيد حيدر مدخل مدينة القائم التي راح ضحيتها  ــيطرة الش س
عدد من الشهداء األبرياء، مؤكدا إن العملية العسكرية النوعية 
ــئ الدواعش في كهف  ــث كان يختب ــق الصحراء حي ــت في عم مت
ــار قائد العمليات  ــكراً لهم. وأش محصن كان ينون إقامته معس
الى أنه مت استحصال املوافقات من قبل قيادة العمليات املشتركة 
لتنفيذ الواجب باالشتراك مع القوة اجلوية وطيران اجليش وإسناد 
ــن قتل جميع  ــكرية ع ــفرت العملية العس قوات التحالف، وأس
اإلرهابيني البالغ عددهم ١٥ إرهابيا ومت العثور على تصوير فيديوي 

يؤكد معلوماتنا االستخبارية بشأن التفجير.

بالدليل القاطع..
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بغداد / البينة الجديدة
ــير احلداد، امس االربعاء، الى اهمية  اكد نائب رئيس البرملان بش
ــى ضرورة  ــددا عل ــراق والكويت، مش ــني الع ــر العراقات ب تطوي
ــتركة. وقال احلداد ان زيارتنا الى  تعزيزها مبا يخدم املصالح املش
ــيع التعاون بني الدول اجلوار  دولة الكويت لها أهمية بهدف توس
ــي هذه املرحلة. واضاف احلداد ان هذه الزيارة لها اهمية بهدف  ف
ــيرا الى  ــدول اجلوار في هذه املرحلة. مش ــيع التعاون بني ال توس
ــني العراق والكويت  ــر العالقات الثنائية ب ــا نتطلع الى تطوي انن
ــتركة بني البلدين وعلى  ــبل تعزيزها مبا يخدم املصالح املش وس
كافة املستويات وباألخص تبادل اخلبرات في مجال التشريعات 
والقوانني. يذكر ان رئيس البرملان محمد احللبوسي ونائبيه االول 
ــى الكويت، من اجل  ــير احلداد وصلوا ال ــن كرمي والثاني بش حس

تطوير العالقات الثنائية.

بغداد / البينة الجديدة
ــف النائب عن حتالف الفتح عامر الفايز, امس األربعاء, عن  كش
ــحني لرئاسة اجلمهورية  ــة البرملان طرح جميع املرش عزم رئاس
ــيرا  ــت عليهم من قبل البرملان خالل اجلولة األولى, مش للتصوي
ــل الثالث من  ــس للجمهورية قب ــان ملزم باختيار رئي ــى البرمل إل
ــرين االول. وقال الفايز إن “التصويت على رئاسة اجلمهورية  تش
ــة البرملان حيث سيتم  ــبيها بالتصويت على رئاس سيكون ش
عرض جميع الشخصيات املرشحة لرئاسة اجلمهورية من قبل 
ــه “في حال عدم جمع  ــة مجلس النواب“. وأضاف أن هيئة رئاس
ــحني وهي الثلثان زائد واحد سيتم اللجوء  األصوات ألحد املرش
ــد حصرها بني األول والثاني جلمع النصف  إلى اجلولة الثانية بع
ــتور  ــب الدس زائد واحد”. وتابع الفايز أن ”اجلولة الثانية وبحس
ــى األغلبية  ــس اجلمهورية عل ــوب حصول رئي ــص على وج ال تن
ــل أكثر من نصف عدد أعضاء  ــة بأكثر من ثلثي املطلق ب املطلق
ــة البرملان ملزمة بإنهاء  ــس النواب فقط“، مبينا أن ”رئاس مجل

اختيار رئيس اجلمهورية قبل ٣ تشرين األول كحد أقصى.
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بغداد / البينة اجليددة
استبعد حتالف الفتح، فوز مرشح احلزب الدميقراطي فؤاد حسني 
ــيحه عملية استفزازية في  مبنصب رئاسة اجلمهورية، عادا ترش

ظل وجود جهات خارجية تقف وراءه.
ــزب الدميقراطي  ــز إن ”احل ــر الفاي ــح عام ــن الفت ــب ع ــال النائ وق
ــان الصهيوني  ــه وعالقاته مع الكي ــتاني معروف بوالءات الكردس
ــة  ــدده ورغبته االنفصالية مما يحول دون منحه منصب رئاس وتش

اجلمهورية“.
ــح الدميقراطي فؤاد حسني ضئيلة جدا  وأضاف ان ”حظوظ مرش
خاصة وانه رشح لغرض االستفزاز من قبل حزبه“، مبينا ان ”فؤاد 
حسني مدعوم خارجيا ومن جهات معروفة لذلك ال ميكن حصوله 
على الدعم في ظل إجماع اإلطراف ان يكون القرار عراقيا مبنصب 

اجلمهورية“.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتاني واالحتاد الوطني  ــرز امللفات اخلالفية احلادة بني احلزبني الدميقراطي الكردس ــرت صحيفة خليجية، امس االربعاء،   اب ذك
الكردستاني، فيما اشارت الى ان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان  بارزاني رفض لقاء مرشح رئاسة اجلمهورية برهم 
ــب داخل  ــؤول عراقي بارز قوله إن احلزبني الكرديني الدميقراطي واالحتاد، يريدان حتقيق مكاس صالح.ونقلت الصحيفة عن مس
ــاف ان امللفات اخلالفية  ــا الداخلية في اإلقليم.واض ــبب خالفاتهم ــة يأتي بس ــم، مبينا ان اخلالف على منصب الرئاس اإلقلي
احلادة بني الطرفني تتمحور حول منصب محافظ كركوك وقائممقام سنجار ورئاسة أركان قوات البيشمركة وجتهيز ومتويل 
ــحبت من كركوك العام املاضي وتوجد حاليا في السليمانية، مشيرا إلى أن  ــليمانية وتلك التي انس ــمركة في الس البيش
ــوية، وهناك اتفاق في بغداد بني القوى الشيعية على أنها لن تصطفّ مع أي فريق كردي،  ــينتهي بالتوصل إلى تس اخلالف س
ــتاني بزعامة مسعود بارزاني، ومؤيدة  ــنية، أبرزها احملور الوطني، بدت مؤيدة للحزب الدميقراطي الكردس لكن قوى وأحزاباً س
ــي كردي قوله ان رئيس حكومة  ــة اجلمهورية.كما نقلت الصحيفة عن مصدر سياس ــني ملنصب رئاس ــحه فؤاد حس ملرش
كردستان نيجيرفان  بارزاني رفض لقاء برهم صالح لتسوية اخلالفات والقبول به مرشحاً عن املكون الكردي لرئاسة العراق، 
الفتة الى ان الرفض يأتي ألسباب شخصية وأخرى تتعلق مبا سيحصل عليه احلزب الدميقراطي الكردستاني، وسط مخاوف 

من تراجع املقاعد التي سيحصل عليها في االنتخابات احمللية لبرملان اإلقليم في ٣٠ أيلول احلالي.

NO . 3035  .THU .   27 . SEP . 2018السنة الثالثة عشرة العدد (٣٠٣٥) الخميس ٢٧ / ٩ / ٢٠١٨

·Ó‹”¸a@pbibÇn„a@Ü»i@È‡éy@|uäÌÎ@Úçbˆä€a@fiÜu@ıbË„¸@ÂÌâbÓÅ@ÖÜ∞@Ô„aãâbi@@âbínéfl

aãaå–nça@ÈzÓëäm@Ü»ÌÎ@ÚÌâÏË‡¶a@Úçbˆäi@\¥éy@Öa˚œ^@ãÏœ@Ü»jnéÌ@|n–€a
fibñ–„¸a@3bñ€@ÚÌâÏË‡¶a@Úçbˆâ@fi˝Ãnçbi@Ô„aãâbi@@låy@·ËnÌ@’ibç@kˆb„

بغداد / البينة اجلديدة
حدد كفاح محمود املستشار 
ــزب  احل ــس  لرئي ــي  اإلعالم
ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط
ــس  ام ــي،  بارزان ــعود   مس
األربعاء، خيارين حلسم اجلدل 
ــني الكرديني  ــم بني احلزب القائ
ــأن  ــي واالحتاد) بش (الدميقراط
ــة،  ــس اجلمهوري ــب رئي منص
مرجحا حسم اخلالف املوجود 
اقليم  انتخابات  ــاء  انته بعد 
ــول  ايل  ٣٠ ــي  ف ــتان  كردس

احلالي.
ــح  ــي تصري ــود ف ــال محم وق
ــاة“ إن  ــه صحيفة ”احلي اوردت
”أصل اإلشكالية ال يكمن في 
ــم مرشح  االعتراض على اس
ما، بقدر ما هو االعتراض على 
مبدأ االستحواذ على املنصب 
ــردي  ــعب الك ــص للش اخملص
ــي)،  السياس ــرف  للع ــاً  (وفق
ــه،  بعين ــزب  بح ــره  وحص

ــابق  الس االتفاق  أن  خصوصا 
ــب  ــى املنص ــني عل ــني احلزب ب
ــارياً وانتهى  ــم يعد اليوم س ل
فعلياً، بعد وفاة جالل طالباني 
ــابق)،  ــس اجلمهورية الس (رئي
ــعود بارزاني متديد  ورفض مس

واليته لرئاسة اإلقليم“.
ــى ذلك،  ــه ”بناء عل وأضاف أن
ــاور  ــاران، إما التش ــاك خي هن
ــح  ــرح مرش ــني لط ــني احلزب ب
ــل  ــاره الكت ــترك، أو تخت مش
والدميوقراطي  ــتانية،  الكردس

بالتأكيد سيقبل بقرارها“.
ــألة  واوضح محمود، أن ”املس
ليست مساومة، إذا ما تخلى 
ــأن  ــم ب ــن ادعائه ــرون ع اآلخ
ــر عليهم،  ــو حك ــب ه املنص
ــكلة“،  ــن تكون هناك مش فل
متوقعا أن ”يستمر اجلدل حول 
املنصب إلى ما بعد انتخابات 
برملان إقليم كردستان (نهاية 

الشهر)“.

(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
ــن ائتالف دولة  ــابق ع اتهم النائب الس
ــد جعفر, امس  ــم محم القانون جاس
األربعاء, احلزب الدميقراطي الكردستاني 
ــة  ــتغالل منصب رئاس ــعي الس بالس
ــال االقليم,  ــة لصالح انفص اجلمهوري
ــخصية ضعيفة  ــيح ش مبينا ان ترش
ــرض حتريكه عن بعد  للمنصب جاء لغ

من اربيل.
ــي  ــزب الدميقراط ــر إن ”احل ــال جعف وق
ــعى لالستحواذ على  الكردستاني يس
ــة اجلمهورية واستغالله  منصب رئاس
ــة اإلقليم“,  ــال وتقوي ــح االنفص لصال
ــي يحاول جاهدا  ــيرا الى ان ” بارزان مش
واالنفصال  ــتفتاء  االس إكمال مشروع 

عن العراق باي ثمن“.
ــيح  ترش ــن  م ــرض  ”الغ ان  ــاف  واض
ــل احلزب  ــن قب ــة م ــخصية ضعيف ش
ــة اجلمهورية  الدميقراطي ملنصب رئاس

ــن خالل  ــن بعد م ــم به ع ــو للتحك ه
بارزاني“، مبينا ان ”ترشيح فؤاد حسني 
املوظف في رئاسة اقليم كردستان هو 

اهانة ملنصب سيادي مهم“.
ــية  ــر أن ”الكتل السياس ــع جعف وتاب

ــتاني  ــتدعم االحتاد الوطني الكردس س
ــحه برهم صالح لتولي املنصب  ومرش
ــية كبيرة  ــخصية سياس ــاره ش باعتب
ــة متينة مع جميع الكتل  وميتلك عالق

السياسية بعكس حسني ”.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــجل الريال اإليراني مستوى قياسيا منخفضا  س
مقابل الدوالر األميركي في السوق غير الرسمية، 
امس األربعاء، وسط تهديدات جادة من واشنطن 
ــرض مزيد من العقوبات على طهران، لتتواصل  بف
األرقام احلمراء هيمنتها على لوحات سعر العملة 
ــمية  ــنيم الرس ــي الصرافات.وذكرت وكالة تس ف
ــى ١٧٠ ألف  ــل إل ــعر يص ــروض بس ــدوالر مع أن ال
ــة،  ريال، وذلك في أحدث انخفاض للعملة الهش
ــة من قيمتها  ــرت ما يقرب من ٨٠ باملئ التي خس
ــمي  ــعر التداول غير الرس على مدار عام.وكان س
ــى ١٦٥ ألف ريال للدوالر  ــس االول الثالثاء، إل قد ام
ــت.كوم املرجعي.  ــب موقع بونباس الواحد، بحس

وبسبب النزول املستمر، اكتست لوحات األسعار 
ــدل على نزول  ــون األحمر، الذي ي اإللكترونية بالل
ــات عدة عرض  ــا أوقف صراف ــعر العملة، فيم س

األسعار بسبب التغير السريع.
ــاس يومي  وأصبح الهبوط اجتاها معتادا على أس

ــحاب الواليات املتحدة من االتفاق  للريال بعد انس
ــت  ــع عام ٢٠١٥ بني إيران والدول الس النووي املوق
ــع العملة في خريف ٢٠١٧ حني  الكبرى.وبدأ تراج
ــن االتفاق،  ــحاب م ــب باالنس ــس ترام ــدد الرئي ه
والتراجع مستمر منذ أن نفذ وعيده وسحب بالده 
ــحاب  من االتفاق في مايو املاضي.وتلت هذا االنس
ــة األميركية  ــات االقتصادي ــرض العقوب ــادة ف إع
ــطس، على أن تفرض  على طهران في مطلع أغس
ــي نوفمبر  ــات ف ــن العقوب ــدة م ــة جدي مجموع
تستهدف قطاع الطاقة، عماد االقتصاد اإليراني.

ــلطات اإليرانية رغم اجلهود، التي  ولم تنجح الس
ــال، الذي  ــي وقف هبوط الري ــا منذ أبريل ف تبذله

تسبب في موجة غالء غير مسبوقة.

وأضافت على هيئة رئاسة 
ــواب تصحيح  ــس الن مجل
ــرار مثل  ــا وعدم تك موقفه
الى  ــيء  ــأ يس ــذا خط هك
ــمعته في  ــراق والى س الع
ــن أن هذه  ــارج، فضالً ع اخل
من  ــة  مرفوض ــات  التوجه

قبل الشارع العراقي .
على صعيد ذي صلة

اصدر املكتب الثاني لرئيس 
ــداد،  احل ــير  بش ــان  البرمل
ــا  ــاء، توضيح ــس االربع ام
العراق  ــة  ورود كلم ــأن  بش
ــتان  وكردس ــت  والكوي
ــر.  وقال  ــان االخي ــي البي ف

ــود التوضيح  ــب انه ي املكت
العراق  ــة  ورود كلم ــأن  بش
واقليم كردستان  والكويت 
ــهوا.  واضاف املكتب ان  س
الكلمة الصحيحة هي ان 
ــراق والكويت من اقليم  الع
ــرة.   البص ــى  ال ــتان  كردس
ــس البرملان  ــد نائب رئي واك
بشير احلداد في بيان صدر، 
ــى اهمية  ــس االربعاء، ال ام
تطوير العالقات بني العراق 
ــتان،  وكردس ــت  والكوي
ــرورة  ض ــى  عل ــددا  مش
ــا مبا يخدم املصالح  تعزيزه

املشتركة.

 انقرة / وكاالت / البينة اجلديدة
ــة قرابة ٤٠  ــدت الليرة التركي بعد أن فق
ــدوالر هذا  ــا أمام ال ــة من قيمته في املئ
ــور  القص ــراء  بش ــام  االهتم زاد  ــام،  الع
ــة والفاخرة املطلة على مضيق  التاريخي
ــطنبول، خصوصا من  البوسفور في اس

قبل القطريني.
ــت التركية، امس  وذكرت صحيفة حريي
ــال على طول  ــرا مط ــاء، أن ٦٠ قص الثالث
ــفور في إسطنبول، مبا في  مضيق البوس
ــا، معروضا للبيع  ــرا تاريخي ذلك ٣٠ قص
ــني ٤٫٥ مليون دوالر و٩٥  ــعار تتراوح ب بأس

مليون دوالر.
وباإلضافة إلى القصور الـ٦٠، فإن حوالي 
٤٠ شقة سكنية فاخرة معروضة للبيع، 
بأسعار تتراوح ما بني ١٫٧ مليون دوالر إلى 

١٢ مليون دوالر.
وتعد املنطقة بني بوغازتشي والسلطان 
ــعرا، بينما  ــد الفاحت هي األعلى س محم
ــاء املطلة على  ــر القصور في األحي تعتب
اجلانب األوروبي من البوسفور وخصوصا 
ــك الواقعة على  ــي حي ينيكوي، وكذل ف
ــي حي  ــا ف ــيوي وخصوص ــب اآلس اجلان

قنديللي هي األكثر رغبة.

ــاء، يقع  ــة دميروين لألنب ــب وكال وبحس
ــفور ٦٠٠ قصر، منها  على مضيق البوس
ــار  ــال مستش ــا. وق ــرا تاريخي ٣٦٦ قص
ــينيم  س ــى  يدع ــاري  عق ــتثماري  اس
ــب يفكرون في  ــاز للوكالة ان األجان يلم
ــتغالل الليرة التركية بعد انخفاض  اس
قيمتها أمام الدوالر، مما يعني أن عملتهم 
ــى، ومبا أن  ــت ذات قيمة أعل أيضا أصبح
ــاع بالليرة،  ــي تركيا تب ــارات هنا ف العق

فلدى األجانب فرصة أكبر للشراء.
ــادر مؤخرا  ــى القرار الص ــرق يلماز إل وتط
ــي  ــرة ف ــتخدام اللي ــي باس ــذي يقض ال

عمليات شراء وبيع وتأجير العقارات، في 
خطوة جديدة لدعم العملة احمللية.

ــد اآلن، لم يعد  وأضاف هناك قانون جدي
ــدوالر أو اليورو،  بإمكاننا بيع القصور بال
ــيرا إلى أن االرتفاع األخير في قيمة  مش
الدوالر مقابل الليرة أدى إلى ارتفاع قيمة 
القصور بالليرة، مما دفع املشترين احملليني 

إلى طلب تخفيض على األسعار.
ــدول العربية  ــن ال ــون م ــع ان مواطن وتاب
ــدا من قطر  ــرى تزاي ــراء. ن ــعون للش يس

بشكل خاص.
ــني على  ــترين احملتمل ــاز املش ــث يلم وح

ــة  ــر وتنمي ــة تطوي ــع مديري ــاور م التش
ــب في  ــت ترغ ــال إذا كن ــفور، قائ البوس
ــاء واجهات  ــدران اخلارجية، وبن ــالء اجل ط
ــى طول خط  ــة عل ــكات الواقع للممتل
البوسفور، فإنك حتتاج إلى احلصول على 

إذن من مديرية التنمية.
وتخضع القصور التاريخية املطلة على 
ــع لقوانني  ــة للبي ــفور، واملعروض البوس
إضافية أخرى يصدرها مجلس اآلثار، ولذا 
ــني إلى زيارة  ــترين احملتمل حث يلماز املش

اجمللس   لالطالع على هذه القوانني.

بغداد / البينة اجلديدة
اكد اخلبير القانوني علي التميمي، امس االربعاء، ان 
مجلس النواب بامكانه استبعاد اي شخص شارك 
العراق،  تقسيم  وايد  كردستان  انفصال  باستفتاء 
حافظاً  يكون  ان  ينبغي  اجلمهورية  رئيس  ان  مبيناً 
لوحدة العراق رافضاً فكرة تقسيمه.وقال التميمي   
ان  اجلمهورية،  لرئاسة  الترشيح  شروط  ”من  ان 
يكون املرشح شخصية حريصة على سيادة البلد 
والدستور وذا خبرة وباع في السياسة، كما ينبغي 
البلد  وحدة  على  احملافظة  اجلمهورية  رئيس  على 

قررت  االحتادية  ”احملكمة  أن  مبينا  واستقالله“، 
يراد  وال  رأي  ابداء  مجرد  هي  االستفتاء  مسألة  ان 
خالل  من  النواب  مجلس  وبامكان  االستقالل،  منه 
اللجنة التي شكلها بشان االستفتاء، استبعاد اي 
شخص ال تنطبق عليه شروط احلصول على منصب 
املستبعد  ”الشخص  أن  اجلمهورية“.وأضاف،  رئيس 
ميلك حق الطعن امام احملكمة االحتادية خالل ثالثة 
”املشاركة  ان  موضحاً  االستبعاد“،  تاريخ  من  ايام 
وحدة  على  احلفاظ  بجانب  تخل  باالستفتاء 
واستقالل البلد، وهذا الشرط مهم ملن يريد ان يكون 

رئيسا للجمهورية، كما اختل شرط حسن السيرة 
استبعاد  النواب  مجلس  بامكان  حيث  والسلوك، 
يقسم  النه  لصاحله  وصوت  االستفتاء  ايد  من 
”كيف  التميمي،  بوحدته“.وتساءل  وميس  البلد 
البلد  تقسيم  يؤيد  جمهورية  رئيس  انتخاب  ميكن 
وصوت على استفتاء انفصال االقليم عن العراق؟“، 
ضد  ويقف  مصلحة  له  من  لكل  ”يحق  أنه  مؤكدا 
االستفتاء الطعن بأي شخص رشح نفسه ملنصب 
رئيس اجلمهورية من الذين صوتوا لصالح استفتاء 

انفصال االقليم عن العراق“.

بغداد / البينة اجلديدة
في  في  الكردية  النائب  أعلنت 
قائمة (حتالف بغداد)، آال طالباني، 
وفد  اجتماعات  في  شاركت  التي 
مع  الكردستاني  الوطني  االحتاد 
التحالف، عن عدم اتفاق اي طرف 

عراقي او كردي على مرشح ملنصب 
رئيس اجلمهورية.

وقالت طالباني في تصريح صحفي 
صالح  برهم  عالقات  وبسبب  انه 
اجليدة مع االطراف العراقية وشارك 
سابقا في احلكومة االحتادية، فان 

فرصة تسلمه للمنصب أقوى من 
فرص املرشحني االخرين.

يوجد  ال  انه  طالباني،  وأوضحت 
وتتم  اتفاق مكتوب  اي  العراق  في 
االتفاقات بني االحزاب وان اي اتفاق 
يحصل على منصب يكون مقابل 

منصب آخر.
الدميقراطي  احلزب  ان  الى  وأشارت 
النائب  حتديد  واثناء  الكردستاني 
النواب،  مجلس  لرئيس  الثاني 
هذا  بان  االخرى  لالطراف  أعلن 
املنصب من استحقاق الدميقراطي 

رئيس  منصب  عن  يتحدث  ولم 
املناسب  غير  من  وانه  اجلمهورية، 
الن  باملنصب،  املطالبة  االن 
االخرى  حصلت  الكردية  االطراف 
وبحسب  وعليهم  أصوات  على 
احلصول  االنتخابي  استحقاقهم 

على مناصب.
هناك  ليس  طالباني،   وقالت 
الكردية  االطراف  لعقد  محاوالت 
اجتماعا في بغداد وحتديد مرشح 

ملنصب رئيس اجلمهورية.

ÚÌâÏË‡¶a@Úçbˆä€@¥zëäΩa@ÙÏ”c@3bï@·Áäi@ZÔ„bj€bü

  بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت هيئة النزاهة، امس االربعاء، عن ضبط صكوك مصروفة 
متَّ  انه  مبينة  الديوانية،  صحة  دائرة  في  للضوابط  خالفاً 
التحرُّز عليها وإرسال األوليَّات إلى ديوان الرقابة املاليَّة لغرض 

تدقيقها.
الديوانية،  الهيئة في  ان مالكات مكتب حتقيق  الهيئة  وقالت 
نت من ضبط ١٩ معاملةً متَّ  ة، متكَّ التي انتقلت إلى دائرة الصحَّ
صرف صكوكها خالفاً للضوابط والتعليمات، بالرغم من عدم 
متَّ  التي  املعامالت  مبالغ  مجموع  أنَّ  بيِّنةً  مُ  ، ماليٍّ غطاءٍ  وجود 

صرفها بلغ (٦٠٥,٥٠٨,٥٠٠) مليون دينارٍ. 
واضافت أنَّ الصكوك املصروفة كانت بواقع ١٢ صكاً، مت تسلُّم 
 (٣٣٥,٤٣٧,٥٠٠) إجماليٍّ  مببلغٍ  زين  هِّ اجملُ قبل بعض  مبالغها من 
مببلغ  صكوك   ٧ مبالغ  تسلُّم  يتم  لم  حني  في  دينارٍ،  مليون 
على  التحرُّز  متَّ  أنَّه  الدائرة  دت  وأكَّ دينارٍ.  مليون   (٢٧٠,٠٧١,٠٠٠)
أصل املعامالت، وإرسال األوليَّات إلى ديوان الرقابة املاليَّة؛ لغرض 

تدقيقها.

@�b◊Ïÿï@¡jöm@ÚÁaå‰€a
@ø@¡iaÏö‹€@�bœ˝Å@ÚœÎäñfl

ÚÓ„aÏÌÜ€a@Úzï@ÒäˆaÖبغداد / البينة اجلديدة  
سومو،  العراقية  النفط  تسويق  شركة  اعلنت 
امس األربعاء، انها تدرس االستحواذ على صهاريج 
مباحثات  بإجراء  وترحب  آسيا  في  النفط  لتخزين 
بشأن مزيد من اتفاقات تقاسم األرباح مع سعيها 

االستحواذ  املنطقة.  في  حضورها  نطاق  لتوسيع 
سوقنا  في  مرافق  على  تخزين،  صهاريج  على 
أو  اتفاقات  اي  ان  واضاف  آسيا.  وهي  الرئيسية 
هذه  يخدم  مبا  األرباح،  لتقاسم  أخرى  صفقات 

األهداف، فقد ندرسها.

bÓçe@ø@¡–„@ÂÌå•@wÌâbËï@ıaäë@êâÜm@ÚÓ”aä»€a@ÏflÏç



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

@ÔvÓma6é€a@“Ü:a@Êb‡«ÜÌ@bÿÌäflc@ø@¥ÓçbÓé€a@¥iåßa@˝◊
ÚÓÿÌäfl¸a@Ú‰‡Ó:a@Û‹«@√b–ßaÎ@¥ñ€a@ÖÏ»ï@|j◊@ø@›r‡nΩa

لماذا ستخسر أميركا حربها التجارية مع الصين

ــراء االقتصاديون منذ عهد  ويقول اخلب
ــواردات  ــد ال ــكاردو، أن تقيي ــد ري دافي
ــتهلك، ويعرقل  يحد من رفاهية املس
ــبب  ــاج. لكن هذا ليس الس ــو االنت من
ــب  ترام ــيجعل  س ــذي  ال ــي  الرئيس
ــرب التجارية. إذ في  ــحب من احل ينس
ــني والواليات  ــني الص ــة احلرب ب عرقل
ــدة اقتصادية  ــد األمريكية قاع املتح
ــير  ــار إليها لتفس أخرى، نادرا ما يش
عدم جدوى تهديدات ترامب الضريبية، 
ــر من  ــة بكثي ــر أهمي ــا أكث ــا أنه كم
ــكاردو،  ــبية لري ــزة النس ــوم املي مفه
ــركات  نزي.الش إنها: إدارة الطلب الكِ
ــتطيع إيجاد  األمريكية، ككل، ال تس
ــة، تغنيها عن  دُّ رخيص ــة جِ يد عامل
ــركات  الش ــى  وحت ــني؛  الص واردات 
ــى  حتظ ــي  الت ــة  القليل ــة  األمريكي
ــع وارداتها من  ــازات ضريبية لبي بامتي
ــتحتاج إلى  ــعار، س الصني بأقل األس

ــركات أخرى. الرفع من األجور وبناء ش
ــر على  ــبية تؤث ــزة النس ــد أن املي أكي
ــى املدى البعيد،  الرفاه االقتصادي عل
ــيُحدد  لكن ظروف الطلب هي من سَ
ــات املتحدة  ــت الصني أو الوالي إذا كان
ــتخضعان للضغوطات  األمريكية س
ــلم  ــاء لتحقيق سِ ــان للقض وتلتجئ
ــة املقبلة.  ــهور القليل جتاري في الش
ــة متحورت حول  وتُظهر بوضوح دراس
ــدة  املتح ــات  الوالي أن  ــب،  الطل إدارة 
ــب  ضرائ ــن  م ــتعاني  س ــة  األمريكي
ــتتفادى الصني أي  ــا س ــب، بينم ترام
ــية لها.ومن منظور كنزي،  آثار عكس
تعتمد نتيجة احلرب، بشكل رئيسي، 
ــراف النزاع يعانون  على ما إذا كان أط
ــب. إذ  ــي الطل ــض ف ــود أو فائ ــن رك م
ــن للضرائب  ــود، ميك ــة الرك ــي حال ف

ــة  االقتصادي ــطة  باألنش ــض  تنه أن 
ــو كان ذلك على  ــى ول ــغل، حت وبالش
ــتثمر  ــد. لكن عندما يس املدى البعي
ــوة أو  ــا لديه من ق ــا كل م ــاد م اقتص
ــتؤدي الضرائب  ــك، فس ــا يقارب ذل م
ــيرفع ذلك  ــعار، وس ــى ارتفاع األس إل
ــدة على معدالت  ــن الضغوط املتزاي م
ــات املتحدة األمريكية.  الفائدة للوالي
ــاد الواليات  ــق على اقتص وهذا ينطب
املتحدة األمريكية اليوم.إن الشركات 
ــتطيع إيجاد  األمريكية، ككل، ال تس
ــة، تغنيها عن  دُّ رخيص ــة جِ يد عامل
ــركات  الش ــى  وحت ــني؛  الص واردات 
ــى  حتظ ــي  الت ــة  القليل ــة  األمريكي
ــع وارداتها من  ــازات ضريبية لبي بامتي
ــتحتاج إلى  ــعار، س الصني بأقل األس
ــركات أخرى،  الرفع من األجور وبناء ش
ــط املتزايد على  ــة إلى الضغ باإلضاف
ــدة. ونظرا  ــدالت الفائ ــم ومع التضخ

ــة الصغيرة  املتوفرة،  للقدرة اإلضافي
سيكون االستثمار والتشغيل اللذان 
حتتاجهما الواليات املتحدة األمريكية 
ــى  عل ــة  الصيني ــلع  الس ــض  لتعوي
حساب قرارات الشركات األخرى التي 
ــر قبل احلرب  ــق أرباحا أكث ــت حتق كان
ــني. إذا، فالواليات  ــة مع الص الضريبي
ــتثمر ولن  ــدة األمريكية لن تس املتح
ــغِّل عماال جددا ملنافسة الصني،  تُشَ
ــتمرار  ــن اس ــدة م ــن متأك ــم تك مال

أن  ــنوات.ورغم  س ــدة  لع ــب  الضرائ
الشركات الصينية على حسن اطالع 
ــي لن تخفض  ــة بهذا األمر،  فه ودراي

من سعر صادراتها للتصدي لتكلفة 
ــيجعل  األمريكية. وهذا س الضرائب 
ــون  يدفع ــني  األمريكي ــتوردين  املس
ــل تكلفتها إلى  ــب ونق ــذه الضرائ ه
ــيزيد من  ــتهلك األمريكي(مما س املس
ــاهمني املاليني  التضخم)، أو إلى املس
ــاح. وبالتالي،  من خالل تخفيض األرب
ــون مبثابة «عقوبة»  فالضرائب لن تك
ــب. بل  ــا يعتقد ترام ــني، كم على ص
ــي، إلى تضرر  ــكل رئيس ــتؤدي بش س

ــركات  والش ــي  األمريك ــتهلك  املس
األمريكية، متاما مثل ارتفاع الضرائب  
ــب  الضرائ أن  ــل  املبيعات.ولنق ــى  عل
ــحب بعضا من  ــد جتعل  الصني تس ق
ــواق األمريكية، من  ــلعها من األس س
ــعار  ــواردات ذات األس ــتأتي ال ــن س أي
التنافسية التي تعرضا الصني بسعر 
ــيكون  ــم احلاالت، س ــي معظ أقل؟.ف
ــادات األخرى  ــن االقتص ــواب هو م اجل
ــض  بع ــتيراد  اس ــيتم  س ــئة.  الناش
السلع الرخيصة الثمن مثل األحذية 
ــام والصني، وقد  ــن الفييتن واللعب م
ــع النهائي  ــل مرحلة التجمي يتم نق
لبعض اآلالت االلكترونية والصناعية 
ــيك.  ــة أو املكس ــا اجلنوبي ــى كوري إل
ــن  املُزَودي ــض  بع ــل  يح ــد  ق ــا  بينم
الشركات  واألوروبيني محل  اليابانيني 
ــا غالية  ــي تبيع بضائع الصينية الت
ــت أن  ــل تثب ــذه العوام ــن. إذا، ه الثم

ــكل «عقوبة» محدودة  الضرائب تش
ــن يلحق  ــى الصني، ول ــدى جدا عل امل
ــئة  ــادات الناش ــررا باالقتص ــذا ض ه
ــيؤدي إلى  ــي، بل س ــاد العامل واالقتص
ــي الطلب، نتيجة  ــاع متواضع ف ارتف
الستبدال صادرات الصني إلى الواليات 
ــني  الص ــض  األمريكية.ترف ــدة  املتح
ــب  ــز الطل ــتعمال حاف ــد اآلن، اس حل
ــرب التجارية  ــالح في احل العلني كس
ــي  نظرا لاللتزامات القوية للرئيس ش

ــد من منو  ــي ترمي إلى احل ــني الت جينب
ديون الصني وإصالح القطاع البنكي.

ــني  الصيني ــن  املصدري أن  ــح  صحي
ــارة ألن  ــض اخلس ــون لبع ــد يتعرض ق

ــتغلون  يس ــني  املنتج ــن  م ــم  غيره
الضرائب األمريكية لتخفيض أسعار 
ــن يؤثر على  ــذا ل ــم. لكن ه بضائعه
النمو، وفرص العمل، وأرباح الشركات 
لت إدارة الطلب  في الصني إذا استُعمِ
ــادرات. ولقد  ــارة الص ــض خس لتعوي
ــة بالفعل  ــرعت احلكومة الصيني ش

في النهوض باالستهالك واالستثمار 
ــة  ــير السياس ــني من خالل تيس ل احملَ
ــن  ــض الضرائب.لك ــة وتخفي النقدي
ــراءات الصني احملفزة كانت وال زالت  إج
ــرا لضرورة  ــذرة، نظ ــاعة ح ــد الس حل
أخذهم بعني االعتبار للتأثير املتواضع 
الذي خلفته ضرائب الواليات املتحدة 
ــادرات الصني. ومع  األمريكية على ص
ذلك، إذا بدأت عالمات الضعف تظهر 
على الصادرات، ستكون الصني قادرة 
ــض ذلك الضعف  طالَبَة بتعوي بل ومُ
ــالل إجراءات إضافية تهدف إلى  من خ
ــتوى احمللي.  ــب على املس تعزيز الطل
ــني أن تتفادى أي  ــا، ميكن للص ومبدئي
ــة  ــب األمريكي ــبب الضرائ ــرر بس ض
ــز كنزي  حف ــاد على مُ ــط باالعتم فق
واسع النطاق كوسيلة للرد على هذه 
ــترغب الواليات  الضرائب. لكن هل س
ــذا؟. ه ــل  بفع ــة  األمريكي ــدة  املتح
ــم احلزبني األمريكيني  وهنا ينقلب دع
ــاه الصني  ــمول» اجت ــة الش «لسياس
ــكل متناقض. وترفض  ضد ترامب بش
ــز  ــتعمال حاف ــد اآلن، اس ــني حل الص
ــي احلرب  ــالح ف ــب العلني كس الطل
القوية  ــات  لاللتزام ــرا  نظ ــة  التجاري
ــي ترمي  ــني الت ــي جينب ــس ش للرئي
ــون الصني وإصالح  ــى احلد من منو دي إل
ــن املؤكد أن  ــاع البنكي.لكن م القط
ــة  ــأن السياس ــذا اجلدل بش ــل ه مث
ــة الكنزية لم  ــد السياس ــة ض املالي
ــات  ــث أن الوالي ــة، حي ــد ذات صل يع
ــت املعركة  ــدة األمريكية وصف املتح
ــى أنها بداية  ــول ضرائب ترامب عل ح
ــه  ــية. إن ــاردة اجليوسياس ــرب الب احل
ــتحيل أن يعطي  َمرٌ مس ــاطة ألَ ببس
ــرى إلدارة الديون على  ــي أولوية كب ش
ــرب  ــي احل ــر ف ــق النص ــاب حتقي حس
ــدم  ع ــار  إظه ــي  وبالتال ــة؛  الضريبي
ــتراتيجية الواليات املتحدة  جدوى اس
ــد الصني. ــمولية ض ــة الش األمريكي
ــاءل كيف ستكون  وهذا يجعلنا نتس
ــدأ ضرائبه  ــل ترامب عندما تب ردة فع
ــركات األمريكية  ــاق الضرر بالش بإحل
ــه لها الصني  ــا ال تأب ــني بينم والناخب
ــواب احملتمل هو  ــي العالم. إن اجل وباق
أنه سيتبع نزاعاته السابقة مع كوريا 
الشمالية واالحتاد األوروبي واملكسيك. 
و»سيعقد صفقة» تفشل في حتقيق 
ــا، لكنها  ــن عنه ــي أعل ــداف الت األه
ــوز» ما،  ــن التباهي بـ»ف ــتمكنه م س
ــذي يلهم  ــه اللفظي ال ــر عدوان وتبري
ــر اخلطابي  ــة  التأثي ــه.إن تقني مؤيدي
ــب والتي من الغريب  أنها لقيت  لترام
جناحا، والتي تدعو إلى «الصراخ عاليا 
ــاعد على  ــاء» تس ــة بيض ــل راي وحم
تفسير التناقض املستمر لسياسته 
اخلارجية. ومن األرجح أن تكون احلرب 
التجارية بني الصني والواليات املتحدة 

األمريكية املثال املوالي.  

* كبري االقتصاديني 
والرئيس اِّـشارك 

لـ(دراكونوميكس كافيكال)

يقول الخرباء 
االقتصاديون منذ 
عهد دافيد ريكاردو أن 
تقييد الواردات يحد 
من رفاهية اِّـستهلك 
ويعرقل نمو االنتاج

 

د رخيصة تغنيها  الشركات األمريكية ال تستطيع إيجاد يد عاملة جِ
عن واردات الصني حتى الشركات الصغرية ستحتاج إُّـ الرفع من األجور

ترامب

شي جني بينغ

ريكاردو

لن تنتصر الواليات 
املتحدة األمريكية 
في حربها الضريبية 
مع الصني، بِغضِّ 
ا سيقوله  النظر عمَّ
الرئيس دونالد ترامب 
أو سيفعله في 
الشهور القادمة. 
ويعتقد ترامب أنه 
هو من يسيطر على 
زمام هذه احلرب؛ ألن 
االقتصاد األمريكي 
قوي جدا، وألن كال 
احلزبني السياسيني 
في أمريكا يدعمان 
الهدف االستراتيجي 
املتمثل في كبح 
صعود الصني واحلفاظ 
على الهيمنة 
االمريكية. ولكن 
املثير للسخرية، 
هو أن هذه القوة 
هي مكمن الضعف 
القاتل للرئيس. إذ 
من خالل تطبيق 
الصني لقاعدة الفنون 
القتالية التي جتعل 
قوة العدو تنقلب ضد 
هذا األخير، ستنتصر 
الصني بسهولة في 
هذه املنافسة، أو 
على األقل ستخرج 
بنتيجة تَعادُل مع 
الواليات املتحدة 
األمريكية.

* أناتول كالتسكي
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ــان التي تتمثل بعدم مشاهدة      في فترة راحة االنس
ــتماع الى  التلفاز وال هرطقات بعض البرامج وال االس
ــا يرتاح العقل قليال  ــح فالن واكاذيب فالن عنده تبج
ــتطيع  ــك االثناء تس ــة وفي تل ــى السياس ــن فوض م
ــباك الصياد ومن  ــمك في ش االفكار ان تتقافز كالس
هذه االفكار التي التقطتها هو ان يجرب العراقي عدم 
ــى من افكارنا التي سممها حقدا  ذكر ترامب ليتالش
ــل فعقلية  ــوأ من ذي قب ــل   العالم اس ــا وجع وبغض
التاجر التي يتمتع بها (طرمبة) مع القوة العسكرية 
ــه  ــرائيلي والعربي جعاله يتخيل نفس ــم االس والدع

قائدا عظيما مهابا 
وهذه االمور من اكبر 
االمراض التي تصيب 
الناس وخاصة الذين 
ــنمون مناصب  يتس
ــع  ــي اجملتم ــا ف علي
ــاء  ــادة والرؤس كالق
ان  ــي  البديه ــن  وم
عرش  ترامب  ــع  يترب
مبواصفاته  ــكا  امري
ــا من  ــي يحبذه الت
فكر في قيادة عالم 
ــذه  ــي ه ــون ف مجن
ــويق  . التس االوقات 
لترامب  االسرائيلي 
االعالمية  ــة  واملاكن
ــة جعلت من  املهول

ترامب الشخص رقم واحد في العالم حيث يترمن على 
ــاالت أكثر من لفظ  ــاس في بعض احل ــفاه الن يذكر ش
اجلاللة مما جعلني افكر مليا في كيفية من التخلص 
ــا وانه مجرد  ــأل العالم به ــه التي م ــريع لتفاهات الس
ــخف باملال وبالقوة . فلنجرب ان  ممثل بارع لتوزيع الس
نتناساها ونتغاضى عن تصرفاته لنخلي منه الذاكرة 
ــراب الذي عم العراق  ــه للبناء واالعمار بعد اخل ولنتج
ــى الصحافة واالعالم ترامب يا ترى  ولكن عندما تنس
مبن ستنشغل ؟ هذا ما سنعرفه اذا متت املوافقة على 

اعدام ترامب من ذاكرتنا الى االبد.

È8a@ä◊á@‚Ü«@läv‰‹œ

جبهة قلم

تستطيع االفكار 
ان تتقافز كالسمك 
َّـ شباك الصياد 
ومن هذه االفكار 
التي التقطتها هو ان 
يجرب العراقي عدم 
ذكر ترامب ليتالشى 
من افكارنا التي 
سممها حقدا وبغضا

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

واثق الجلبي
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بغداد / البينة اجلديدة 
ــة واعتماد  ــحة املائي ــن الش ــد م ــدف احل به
ــل الضائعات  ــة وتقلي ــاليب الري احلديث اس
ــغيل  ــأة العامة لتش ــت الهي ــة صادق املائي
ــاريع الري والبزل على تأسيس جمعيات  مش
للمنتفعني من املصدر املائي املشترك ومنها 
جمعية املنتفعني من املصدر املائي املشترك 
على جدول السراح/ ناحية الطار/قضاء سوق 

ــيوخ/ محافظة ذي قار وجمعية املصدر  الش
ــدول ضحية / قضاء  ــترك على ج املائي املش
ــط وذلك بعد  ــة / واس ــة املوفقي ــي/ ناحي احل
دراسة كافة املستمسكات املقدمة من قبل 
ــن املنتفعني.هذا ويذكر  اجلمعية   جملموعة م
ان الوزارة مستمرة بتنظيم الندوات واملؤمترات 
ــني واملزراعني حول  ــة لتوعية الفالح الثقافي

استخدام التقنية احلديثة في الري.

بغداد / البينة اجلديدة  
ــن  ــارة ع ــت وزارة التج اعلن
ــة  االزم ــة  خلي ــة  متابع
ــا  ــذ اجراءاته ــة تنفي الوزاري
واملقررات    التوصيات  ــان  بش
ــاع  االجتم ــن  ع ــة  املنبثق
املوسع لفروع ودوائر الرقابة 
ــة  واملتابع ــط  والتخطي
ــم  ــذاء لتقيي ــركات الغ وش
ــع اخلدمات التي  العمل وواق
ــت  .وقال ــوزارة  ال ــا  تقدمه
الوزارة في بيان بثه مكتبها 
ــاع  االجتم ان  ــي  االعالم
ــك  كذل ــاول  تن ــدوري  ال
التجهيز  ــف  مواق ــة  متابع
التموينية  البطاقة  ملفردات 
وخصوصا  ــالد  الب حملافظات 
ــات االكثر  ــق واحملافظ املناط
فقرا فضال عن التاكيد على 
الدور الرقابي من خالل اجراء 
ــة الى  ــتبانات باالضاف االس

ــر الدورية عن  ــداد التقاري اع
انه  البيان  .واضاف  التجهيز 
ــارة الى حلقة  مت كذلك االش
وكالء التموين الذي  يتطلب 
ــق متطلبات  ــا وف مراجتعه
ــا    .مضيف ــي   احلال ــرف  الظ

االشارة على ضرورة ان يكون 
ــدور الكبير  ــدراء الفروع ال م
ــائعات  للش ــدي  التص ــي  ف
ــار ضد  ــي تث الت ــع  واملواضي
الوزارة باالجتاه السلبي خالل 
تبني  التي  باملعلومات  التزود 

عملها واجراءاتها وخصوصا 
ــة  ــواد الغذائي ــتيراد امل باس
املعتمدة  الفحص  واجراءات 
التي  ــراءات  االج وغيرها من 
ــى اتخاذها لتقدمي  حترص عل

افضل اخلدمات . 

ÍbÓΩa@ÔflÜÇnéfl@pbÓ»∫@èÓçdm@Û‹«@÷Öbñm@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@
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 بغداد / البينة اجلديدة
والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  وجهت   
احملافظات  مجاري  مديريات   ، العامة  واالشغال 
موسم  ملواجهة  متكاملة  خطة  اعداد  بضرورة 

االمطار والفيضانات والسيول .
أوسي  نافع  آن  واالسكان  االعمار  وزيرة  واكدت 
مجاري  مديريات  توجيه   للوزارة    بيان  بحسب 
احملافظات بضرورة اعداد خطة متكاملة ملواجهة 
وااللتزام  والسيول  والفيضانات  االمطار  موسم 
وتوفير  والوقائية  املهنية  السالمة  بشروط 
واالستمرار  التنظيف  بعمال  اخلاصة  املستلزمات 
اجلانبية  والفتحات  للشبكات  الصيانة  بحمالت 
االليات  اصالح  على  والعمل  الضخ  ومحطات 

للعمل طيلة موسم  لتكون جاهزة  التخصصية 
ملراكز  على  لتوزيعه  الكاز  مادة  وتأمني  االمطار 

واالليات .

بضرورة  كذلك  التوجيه  مت  انه  اوسي»  واوضحت 
التنسيق مع الدوائر البلدية خالل حمالت التنظيف 
والتي  بالشبكات  تلحق  قد  التي  االضرار  جتنب 
التنسيق مع اجلهات  الى انسدادها وكذلك  تؤدي 
ذات العالقة لغرض رفع التجاوزات على الشبكات 
ومتابعة اجراءات دوائر وزارة املوارد املائية في مجال 

كري املبازل التي تقع عليها نقاط التصريف . 
واضافت   «كما مت توجيه املديريات في احملافظات 
موسم  طيلة  شهرية  نصف  مواقف  بارسال 
والعمل  املنجزة  واالعمال  بالنشاطات  االمطار 
هطول  ايام  خالل  ومتواصل  مستمر  بشكل 
املطرية بشكل  الرفع  وتشغيل محطات  االمطار 

مستمر».

âb�fl¸a@·çÏΩ@�aÖaÜ»nça@Úflã˝€a@paıaäu¸a@Úœb◊@áb•bi@ÈuÏm@@@Êbÿç¸aÎ@âb‡«¸a

بغداد/ البينة اجلديدة 
الى  العودة  برنامج/  التربية،  وزارة  اطلقت 
أجل  من  نينوى  محافظة  في  املدارس/ 
التعليم.وقالت  بأهمية  اجملتمع  توعية 

إقبال  محمد  الوزير  ان  بيان»  في  الوزارة 
العامة  املديرية  باطالق  وجه  الصيدلي 
إلى  العودة  الكبرى  احلملة  نينوى  لتربية 
املدرسة في محافظة نينوى، وبالتعاون مع 

منظمة اليونيسيف واستعداداً لبدء العام 
املنظمات  مع  بالتعاون  اجلديد  الدراسي 
التربوية  للعملية  الداعمة  الدولية 
والتعليمية في احملافظة».وأضافت الوزارة» 

ان احلملة تهدف إلى توعية اجملتمع بأهمية 
أطفاله  التحاق  على  واحلرص  التعليم 
مبقاعدهم الدراسية والقضاء على ظاهرة 

التسرب من املدارس ومعاجلته».

بغداد / البينة اجلديدة

اعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
ان  املاضي،  الثالثاء  والتكنولوجيا،  والعلوم 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية قررت انشاء 
لعالج  ب العراق  لألطفال  مختص  مشفى 
أمراض السرطان، فيما اشارت الى ان عملية 

حيث  التويثة  موقع  في  واالحتواء  املعاجلة 
دقيق.وقالت  بشكل  جتري  متوز   ١٤ مفاعل 
الوزارة في بيان   إن «خبراء التعليم العالي 
والتكنولوجيا يواصلون خطواتهم  والعلوم 
وتصفية  معاجلة  في  احلثيثة  االجرائية 
العلمية  اآلليات  ضوء  في  متوز   ١٤ مفاعل 

العراقية  الفرق  لدى  املعتمدة  والبرامج 
«اخلبراء  أن  الوزارة،  اخملتصة».واضافت 
اخملتصني العاملني في موقع التويثة يؤكدون 
بشكل  جتري  واالحتواء  املعاجلة  عملية  بأن 
إشراف مباشر من متخصصني  دقيق وحتت 
من  تقترب  العملية  وأن  البيئة  سالمة  في 

نهاياتها وأنهم عازمون على غلق هذا امللف 
واالستشارات  املستمر  التنسيق  ضوء  في 
بوضوح  اشادوا  الذين  الدوليني  اخلبراء  مع 
رسائل  تبعث  التي  وشفافيتها  االجراءات 

مهمة باجتاه التعاون العلمي الصحيح».

ÙÏ‰Ó„@ø@êâaÜΩa@µa@ÒÖÏ»€a@wflb„äi@÷˝üa

بغداد / البينة اجلديدة
 اعلنت وزارة التعليم العالي والعلوم 
 ٤٩ ــة  معاجل ــن  ع  ، ــا  والتكنولوجي
نقطة مخلفات مشعة في ميسان، 
ــني في احملافظة. موزعة على منطقت
ــي بيان   ان خبراء  ــت الوزارة ف واوضح
ــن معاجلة مخلفات  ــوزارة متكنوا م ال

ــتوطنت في عدد  ــعة خطرة اس مش
ــة على مدى  ــن محافظاتنا اجلنوبي م
ــف العقد ،  ــن ونص ــن عقدي ــر م أكث
ــج الثانية».واضافت   جراء حرب اخللي
ــوا في معاجلة  ــراء الوزارة جنح ان خب
 ، ــان  ــي ميس ف ــعة  ــة مش ٤٩ نقط
ــون دينار  ــاوز ٢٥ ملي ــة لم تتج بكلف

ــار الى ان  وبأيد وخبرات عراقية».واش
ــبوع  ــرع االس «الفريق اخملتص سيش
ــخصة  ــل مبعاجلة النقاط املش املقب
ــرة ، حرصا على  ــي محافظة البص ف
ــعة  ــة اخمللفات واملكامن املش معاجل
وازالة جميع امللوثات االشعاعية في 

العراق».

@LÚ©˝í€aI@àœb‰fl@ø@ÚñnÇΩa@pbËv‹€@pb–€b´@…iâc@Ú€bya
HÔ€b‡í€a@äñ”@‚a@ıb‰Ófl@L›ÓjÌäü@LÚÓübiâã

@›ˆaÏ«@âÎÖ@‚ÜËi@bËflbÓ‘€@Òäñj€a@Ú»flbu@Û‹«@ÚÓˆbö”@ÙÏ«Ö@…œâ@‚ån»Ì@ÖaÏ«@Ü«

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
استنفرت الكوادر الهندسية والفنية والتشغيلية 
في الشركة العامة للسكك احلديدالعراقية كامل 
من  كبيرة  اعداد  وتهيئة  تاهيل  اجل  من  طاقاتها 
اجلنوبية  املناطق  في  املوجودة  املسافرين  عربات 
وبتوجيه   ( ..الناصرية  ..السماوة  (احللة..الديوانية.. 
مدير عام السكك املهندس ومتابعة من قبل معاون 
الهندسة  قسم  مع  املناطق  وتنسيق  العام  املدير 
من  املنجزة  إالعداد  باستالم  الكهربائية  االلية 
في  لزجها  وادامتها  تأهيلها  بعد  الزائرين  عربات 
عدة  من  الزائرين  لنقل  اجلديدة  بحلتها  اخلدمة  
محاور الى املرقدين الطاهرين في كربالء املقدسة . 
واجلدير بالذكر ان الكوادر الهندسية والفنية تعمل 
لتأهيل  استثنائية  جهود  ببذل  وساق  قدم  على 
العربات ومت توزيع  مهام العمل باعداد العربات التي 
منطقة  لكل  التصليح  مسؤولية  عاتق  على  تقع 
االربعينية  الزيارة  مراسيم   قبل  مامطلوب  واجناز 
طاقاتها   تستنفر  الشركة  كوادر  ان  املباركة.مبا 
الزيارة  لهذه  اخلدمات  افضل  توفير  أجل   من  االن 

اعداد مؤهلة كبيرة من  املرتقبة فهناك  املليونية  
احملطة  رصيف  على  تهيئتها  مت  املسافرين  عربات 
لقطارات  اضافة  الشاجلية  وفي  والفنية.  واملأوى 
.وبهذه  التركية  والعربات  احلديثة  الصينية   (DMU)
موعد  قبل  االعالن  سيتم  العالية  املباركة  الهمم 
الزيارة اعداد القطارات العاملة على محوري بغداد 

والبصرة واحملافظات اجلنوبية.

@pbiä«@¥fldn€@@Òäÿjfl@paÖaÜ»nça@NN@Ÿÿé€a
Ú◊âbjΩa@ÚÓ‰Ó»iâ¸a@ÒâbÌå‹€@ÂÌäœbéfl البصرة / البينة اجلديدة

النائب عن محافظة البصرة عدي عواد عزمه   اعلن 
 ، البصرة  جامعة  رئاسة  على  قضائية  دعوى  رفع 
العوائل  الى  العائدة  الدور  بعض  بتهدمي  لقيامها 
،مبيناً    اجلامعة  في  تسكن  التي  واملتعففة  الفقيرة 
في  يعملون  الدور  هذه  في  األشخاص  بعض  ان 
هدم  على  اجلامعة  تعمل  ان  املؤسف  ومن  اجلامعة 
ملكتبه  بيان  في  عواد  .وقال  موظفيها   على  الدور 
االعالمي   «استغربنا من تصرف جامعة البصرة مع 
الدور  هدم  بعد  اجلامعة  في  الفقيرة  العوائل  بعض 

عليها . وقد بعثت تلك العوائل مناشدات ملا تعرضت 
له من غنب».واضاف انه   «حتى لو كانت تلك العوائل 
تسكن في دور عشوائية ، كان األجدر باجلامعة توفير 
عليها».واشار  الدور  هدم  قبل  لها  البديل  السكن 
عواد الى  «ان الدعوى القضائية ستكون بحق كل من 
يتوفر  التي لم  العوائل  الدور على  تلك  تسبب بهدم 
مفوضية  داعياً  اليومية»،  العيش  سبل  أبسط  لها 
رفض  الى  املدني  اجملتمع  ومنظمات  االنسان  حقوق 
هكذا أساليب واالطالع على الوضع املعاشي الصعب 

الذي تعانيه تلك العوائل .

بعقوبة / البينة اجلديدة 
كشف مصدر حكومي في ديالى عن وجود تهريب ملنتوج وقود البنزين الى املناطق الشمالية من 
محطات التعبئة في وحدتني اداريتني شمال شرقي بعقوبة . وقال املصدر الذي طلب عدم االشارة 
الى اسمه ان املعلومات املتوفرة لدينا تشير الى وجود حاالت تهريب منتوج وقود السيارات البنزين 
من محطات التعبئة في قضاءي املقدادية وخانقني شمال شرقي بعقوبة الى املناطق الشمالية 
وبقيمة / ٦٠٠ / دينار للتر الواحد وهذا سيخلق أزمة وقود كبيرة يدفع ثمنها املواطن .واضاف ان 
تطبيق آلية توزيع جديدة من قبل مديرية املنتجات النفطية في ديالى من مادتي الگاز والبنزين 
التوزيع  في املقدادية وخانقني وحتديد كمية محددة يوميا لكل شخص على أن تخضع عملية 

للمراقبة بالكاميرات هو احلل االسلم في القضاء على حاالت التهريب في احملافظة .

@kÌäËm@p¸by@Â«@—íÿÌ@µbÌÜi@ÔflÏÿy@âÜñfl
ÚÓ€b‡í€a@pbƒœb0a@µa@ÖÏ”Ï€a

÷aä»€bi@Êbüäé€a@ûaäflc@x˝»€@fib–üˇ€@Û–ífl@ıbí„a@âä‘m@ÚÌâà€a@Ú”b�‹€@ÚÓ€ÎÜ€a@Ú€b◊Ï€a

بغداد / البينة اجلديدة / كامل 
العكيلي

بتوجية من رئيس ديوان الوقف 
الشيعي وبإشراف عميد كلية 
اإلمام الكاظم (عليه السالم) 
الدكتور غني اخلاقاني.   يذكر 
الكاظم    اإلمام  كلية  ان   
تشهد حملة إعمار كبيرة من 
الباقية  البنايات  إكمال  أجل 
إلستقبال  تهيئتها   أجل  من 
الدراسى  العام  اجلدد  الطلبة 

اجلديد  ٢٠١٨ / ٢٠١٩  .

@@@@âb‡«a@Ú‹ª@ÜËím@H@ @I@·√bÿ€a@‚bfl¸a@ÚÓ‹◊
ÖÜ¶a@Új‹�€a@fibj‘nç¸@bËmbÌb‰i

بغداد / البينة اجلديدة
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أعلنت   
واملتميزين  املتميزين  قناتي  على  املقبولني  أسماء 
الدراسية  للسنة  اجلامعات  في  الشهداء  ذوي  من 
٢٠١٨/٢٠١٩.وقال املتحدث الرسمي للوزارة الدكتور 
حيدر العبودي، إن الوزارة أصدرت قائمة بـ٢٨٥ موظفا 
من مختلف الوزارات والدوائر غير املرتبطة بوزارة من 
حملة شهادة الدبلوم التقني املقبولني في الدراسة 

 /٢٠١٨ الدراسية  للسنة  باجلامعات  الصباحية 
٢٠١٩ على قناة املتميزين» مبينا أن «الوزارة أصدرت 
أيضا قائمة تضم ٢٣ موظفاً مقبوالً في اجلامعات 
انه  الشهداء».وأضاف  ذوي  من  املتميزين  قناة  على 
عبر  املقبولني  الطلبة  أسماء  على  االطالع  «ميكن 
والتخطيط  الدراسات  لدائرة  االلكترونية  البوابة 
واملتابعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

.«www.dirasat-gate.org

ÂÌåÓ‡nΩa@Òb‰”@Û‹«@fiÏj‘€a@wˆbn„@Â‹»m@·Ó‹»n€a

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
الغني الساعدي  الدكتور عبد  الرصافة   / الى توجيهات السيد مدير عام صحة بغداد  استنادا 
توعوية  بحملة  األولية  الصحية  للرعاية  االستقالل   قطاع  في  اجلوالة  الصحية  الفرق  نفذت 
الرقعة  تقع ضمن  اخلطورة في قضاء احلسينية   عالية  العشوائية   املناطق  وعالجية شملت 
االستقالل  قطاع  مدير  اسماعيل  بارزان  .الدكتور  الرابع)  (احلسينية  الصحي  ملركز  اجلغرافية 
املناطق  لتغطية   الرابع)  (احلسينية  الصحي  املركز  مدير  بإشراف   كانت  احلملة   هذه  إن  قال 
العشوائية والنائية  عالية اخلطورة باحلمالت العالجية  الوقائية التي شملت للقاح ضد شلل 
األطفال لألعمار من هم دون سن اخلامسة والقاح اخلماسي و لقاح املكورات وسداسي ولقاح 
االنفلونزا في  تلك املناطق لوجود العديد من املتسربني من اللقاحات من سكنت تلك املنطقة 
وكذلك   املعاينة للجميع األعمار وأعطاهم العالجات  (مجانا) وتوعيتهم من الوقاية من االمراض 
للمواطنني كافة.  الفحوصات  املركز الصحي  إلكمال بقية  املراجعة  ( وحثهم على  االنتقالية 
التوعوية  الفولدرات   بتوزيع  قامت  اجلوالة  الصحة  تعزيز  وحدة  في  الصحية  الفرق  إن  مبينا  
وحبوب التعقيم  لالهالي  حثهم على استخدام املياه املعدنية واملعبئة صحيا للحد من انتشار 

االمراض االنتقالية ( كوليرا ).

@’üb‰‡‹€@fi˝‘nç¸a@ b�”@ø@ÚÓˆb”ÎÎ@ÚÓu˝«@p˝ª
ÚÓ‰Óéßa@ıbö”@ø@ÚÓˆaÏí»€a

بغداد / البينة اجلديدة / هيثم مجيد 
استمرارا في منهج إقامة الدورات التطويرية للعاملني في الشركة  العامة لتجارة 
املواد الغذائية بغية تطويـر تلك املهارات لديهم مبا يخدم عمل الشركة أقيم في 
قاعـة الدورات قسم تقنية املعلومات دورة عن ( صيانة احلاسبات ) للفترة من ٩/٢٣ 

ـــ ٢٠١٨/١٠/٤ وقام بإلقاء احملاضرات الست رونق طالب / م . ر . مهندسني .

@Ú◊äí€a@ø@paâbËΩa@äÌÏ�n€@paâÎÖ
ÚÓˆaàÃ€a@ÖaÏΩa@Òâbvn€@Úfl@b»€a

بغداد/ البينة اجلديدة 
اربع  احلدودية،  املنافذ  هيئة  احالت 
مخالفات للجهات اخملتصة في املنافذ 
ميناء  طريبيل،  زرباطية،  (الشالمجة، 
ام قصر الشمالي) .وذكرت الهيئة في 
شاحنتني  ارسالية  اعادة  مت  انه  بيان» 
حدود  مركز  الى  «الطباخات»  من 
رسمية  وثائق  الحتمل  كونها  الكرامة 
في  للبالد  بدخولها  يسمح  ال  والتي 

كما  احلدودي».واضاف»  طريبيل  منفذ 
مت احالة عجلة من قبل شعبة البحث 
حتمل  الكمركي  احلرم  خارج  والتحري 
عكس  مختلفة»  رياضية  «جتهيزات 
الكمركية  التصريحة  في  مامثبت 
الشمالي». قصر  ام  ميناء  منفذ  في 

شاحنة محملة  احالة  مت  كما  وتابع» 
مادة  حتتها  ومخبأ  «باخلضروات» 
البلد  إلى  إدخالها  ممنوع  «تفاح» 

الشالمجة  منفذ  في  ايراني  واملنشأ 
القبض  إلقاء  الى  باالضافة  احلدودي 
على أحد املسافرين اإليرانيني وبحوزته 
مركز  مع  بالتعاون  مخدرة»  «مادة 
منفذ  في  اخملدرات  وشعبة  الكمرك 
زرباطية احلدودي».واشارت الى   إحالة 
أصولي  محضر  وفق  اخملالفات  جميع 
اإلجراءات  إلتخاذ  اخملتصة  اجلهات  إلى 

القانونية الالزمة بحقها.
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بغداد / البينة اجلديدة
 قضت احملكمة اجلنائية املركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة االحتادية حكماً بالسجن ملدة 
خمس عشرة سنة بحق مدان عرض ابنته للبيع مقابل ٢٠ مليون دينار. وقال املتحدث الرسمي 
جمللس القضاء األعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت « البينة اجلديدة» نسخة منه، 
للبيع ألكثر  ابنته  اعترافه بعرض  بعد  املدانني  احد  املركزية نظرت قضية  اجلنائية  «احملكمة  إن 
خمسة  ملدة  بالسجن  عليه  وحكمت  والسمسرة  البغاء  أعمال  في  تشغيلها  لغرض  مرة  من 
عشر عاما».واضاف بيرقدار، ان «احلكم صدر بحق املتهم وفقا ألحكام املادة ٦/ خامسا من قانون 

مكافحة االجتار بالبشر رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــة  الداخلي ــر  وزي ــن  أعل
االسترالي بيتر دوتون مؤخرا 
عن الغاء جنسيات خمسة 
ــي  مواطن ــن  م ــخاص  اش
ــن قاتلوا الى  البالد من الذي
ــش“  ”داع ــم  تنظي ــب  جان
اإلجرامي في العراق وسوريا 
ــرب من  ــة للته ــي محاول ف
ــؤلية  ــا جتاه املس التزاماته
ــون  القان ــام  ام ــة  القانوني
ــر موقع انتربتر  الدولي. وذك
االسترالي في تقرير أن ”وزارة 
لم  ــترالية  االس ــة  الداخلي
ــف عن هويات اولئك  تكش
الوزير  قال  االشخاص فيما 
ــذ ملنع عودة  إن“ القرار اتخ
املقاتلني األجانب كوسيلة 
ــالمة  س ــى  عل ــاظ  للحف
أن  ــاف  واض ــتراليني“.  االس
”السماح لالشخاص الذين 
ولدوا وترعرعوا في استراليا 
بالتجول في العالم بعد ما 
ارتكبوه من فظائع ال يفعل 
التهديد  ــواء  الحت ــر  الكثي

ــك، ال يزال  ــي ومع ذل االرهاب
ــب  األجان ــني  املقاتل ــدى  ل
ــاق  ــى إحل ــة عل ــدرة هائل ق
ومصاحلها  بأستراليا  األذى 
ــم  ل ــو  ل ــى  حت ــة  الوطني
ــا  ال تزال  ــداً، فيم يعودوا أب

أستراليا مجبرة على حتمل 
ــؤوليتهم اجلنائية عن  مس
القانون  ــب  جرائمهم مبوج
الدولي“. وتابع أن ”استراليا 
ــد وقعت عام ٢٠١٦  كانت ق
ــة العامة لألمم  قرار اجلمعي

ــع آلية  ــذي وض ــدة ال املتح
ــر  ــأن أخط ــاءلة بش للمس
ــون  القان ــب  مبوج ــم  اجلرائ
الدولي املرتكبة في سوريا،  
مم  لكن إنشاء هذه اآللية صُ
ــة القضائية  لدعم العملي

الوطنية. وفي تقريره األولي، 
ــام اجلمعية  ر األمني الع ذكّ
بأن  ــدة  املتح ــالمم  ل العامة 
العبء األساسي يقع على 
في  للتحقيق  ــدول  ال عاتق 
ــاكات القانون اجلنائي  انته

الدولي ومالحقتها، وضمان 
ــن  ع ــل  الكام ــض  التعوي
ــان عدم  ــذه اجلرائم وضم ه
تكرارها“. وواصل أن ”إبطال 
جنسية مواطنني مزدوجني 
قاتلوا مع داعش في العراق 
ــع  م ــارض  يتع ــوريا    وس
االلتزام  مبحاكمة ومقاومة 
ــرار اجلرائم  ــان عدم تك ضم
كما يعتبر تهربا من االلتزام 
ــؤولية  مس ــل  حتم ــاه  جت
أن  ــر  التقري ــد  االرهاب”.واك
ــؤولون عن  ــش مس “الدواع
ــرب وجرائم ضد  ــم ح جرائ
ــم اإلبادة  ــانية وجرائ اإلنس
ــا دولة  ــة وبصفته اجلماعي
ــام روما  ــى نظ ــة عل موقع
ــة  للمحكم ــي  األساس
ــإن  ف ــة،  الدولي ــة  اجلنائي
بالتحقيق  ملزمة  أستراليا 
ــة القضائية  كما  واملالحق
ــا  ــريعا وطني ــاك تش أن هن
ــم ، ولكن  يجرم هذه اجلرائ
ــريع ال يستخدم  هذا التش

حتى اآلن.
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وكاالت / البينة الجديدة
اتفقت السعودية وأملانيا مؤخرا على 
ــي العالقات  ــة جديدة ف ــح صفح فت
ــبب في  ــي تس ــالف دبلوماس بعد خ
ــن. وأعلنت  ــات بني البلدي توتر العالق
ــية في األمم املتحدة  مصادر دبلوماس
ــفيرها إلى  ــعودية ستعيد س أن الس
ــية  أملانيا، لتنهي بذلك أزمة دبلوماس
استمرت ١٠ أشهر بني البلدين وجنمت 
هه وزير اخلارجية األملاني  عن انتقاد وجّ
ــة  ــار غابرييل لسياس ــابق زيغم الس
ــت الرياض  ــان. وكان ــة في لبن اململك
ــني في  ــي برل ــفيرها ف ــتدعت س اس
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ احتجاجاً 
ــر اخلارجية  ــح أدلى به وزي على تصري
ــيغمار غابرييل  ــي في حينه س األملان
ــة احتجزت  ــى أن اململك ــح فيه إل ومل
ــعد احلريري  رئيس الوزراء اللبناني س
ــتقالته.وعقد  وأرغمته على تقدمي اس
ــي اجلديد هايكو  ــر اخلارجية األملان وزي
ــعودي  ــاس اجتماعا مع نظيره الس م

ــش اجتماعات  ــادل اجلبير على هام ع
ــة العمومية لألمم املتحدة في  اجلمعي
ــال في أعقابه إن «عالقاتنا  نيويورك ق
ــة  املاضي ــهر  األش ــالل  خ ــهدت  ش
ــوء فهم  ــن) س ــة ع ــات ناجم (خالف
ة مع العالقات القوية  ــدّ تتناقض بش
ــا،  ــط بينن ــي ترب ــتراتيجية الت واإلس
ــاً لذلك».وأضاف  ــف حق ــن نأس ونح
ــر وضوحاً  ــون أكث ــا أن نك «كان علين
ــب دوراً  ــعودية تلع ــي تواصلنا الس ف
ــبيل السالم واالستقرار  مهماً في س
في املنطقة والعالم».من جهته لفت 
ــادي للبلدين  ــدور القي ــر إلى «ال اجلبي
ــاد الدوليني»، ودعا  في األمن واالقتص
ــي إلى زيارة اململكة «في  نظيره األملان
ــاء دفعة  ــن» إلعط ــت ممك ــرع وق أس
ــاون الثنائي بني البلدين. جديدة للتع
ــعودية بعض  ــات الس ــهد عالق وتش
ــدول، ففي  ــن ال ــع عدد م ــرات م التوت
ــة  اململك ــتدعت  اس ــطس  آب/أغس
ــفير  ــفيرها لدى كندا وطردت الس س

ــدت  وجم ــا  لديه ــد  املعتم ــدي  الكن
ــع أوتاوا  ــة م ــالت التجاري كل التعام
ــاض علنا  ــة األخيرة الري ــد مطالب بع
ــطاء في  ــراج الفوري» عن نش بـ»اإلف
ــجنتهم اململكة. حقوق اإلنسان س
ــحب آالف  كما عمدت الرياض إلى س
ــن اجلامعات  ــعوديني م ــالب الس الط
ــق الرحالت اجلوية إلى  الكندية وتعلي
ــفاء  تورنتو ووقف كل برامج االستش
مع كندا. وفي منتصف أيلول/سبتمبر 
ــتعدادها  اس ــبانيا  إس أعلنت  اجلاري 
لإلفراج عن شحنة أسلحة للسعودية 
ــتراتيجية  حفاظا على عالقتها اإلس
ــا ألزمة  ــة وتفادي ــع الدولة النفطي م
ــة بني كندا  ــبيهة باألزم مفتوحة ش
ــد والرياض،  ــعودية.وكانت مدري والس
ــفير  احلليفتان من أمد بعيد، على ش
ــهر  ــية في مطلع الش أزمة دبلوماس
إثر إعالن وزارة الدفاع االسبانية إلغاء 
ــني يورو لبيع  ــة بقيمة ٩٫٢ مالي صفق
السعودية ٤٠٠ قنبلة مسيرة بالليزر.
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ــي واإلعالمي كحادث  ــي تداولها السياس ــدو «صفقة القرن» ف تب
فجائعي في دراما رعب ال بد أن يترافق ظهورها املفاجئ موسيقى 
ــألة  ــن يتناولون املس ــاحقة مم ــة الس ــة. الغالبي ــة مرعب تصويري
(موافقني ومعارضني) ينطلقون من التسليم بقدريتها، واعتبارها 
ــتتحقق ال محالة أي أنهم يضعون الفلسطينيني منذ البداية  س
ــردد. كثيرون  ــه إال للموافقة ومن دون ت ــاري ال مكان في ــي ممر إجب ف
ــيحدث  ــه على التهويل مبا س ــون في الوقت ذات ــن هؤالء يحرص م
ــم  ــطينيني لو أنهم رفضوا الصفقة وبعضهم يتبرع برس للفلس
ــر الوقائع  ــية قدرية تدي ــيحدث. ذهنية سياس ــيناريوات ملا س س
ــبق بالعجز يقابله تهويل مطلق بقوة  ــليم مس واألحداث من تس
ــن دون إدراك حلقيقة أن ال قوة  ــي ال راد لها م ــب الصفقة الت صاح
ــرية منذ وجد قوة بهذه  مطلقة في العالم ولم يعرف تاريخ البش
ــوى أنها قوة خرافية قد  ــات التي ال جند وصفاً يليق بها س املواصف
ــب، وإن رسخت في  ــس في بعض أفالم اخليال العلمي وحس تتأس

أذهان من يؤمنون بها ويروجون حلتميتها.
ليست قرارات ترامب كلية القوة وليس لها أن تقول للصفقة كوني 
فتكون تتأسس الدعوة لصفقة القرن على حقيقة الضعف املادي 
الفلسطيني والعربي (بل حتى الدولي)، ولكنها تنسى في صخب 
ــؤال بالغ األهمية  ــن تهويل أن جتيب عن س ــا وما يرافقه م عرضه
ــؤال األهم: ماذا سيحدث لشعب وقعت بالده  بل هو في رأيي الس
ــتيطاني ويجري يومياً تغيير  ــكري االس كلها حتت االحتالل العس

معاملها وتزييف مالمحها؟
هل سيغامر الفلسطينيون برغد العيش وفرص العمل املفتوحة 

لهم في البلدان العربية أم التعذيب في سفرهم وعودتهم؟
ــئلة نعتقد أنها غابت عن تفكير صاحب الصفقة وتفكير من  أس
يستخدمون التهويل لتمريرها وإجبار الفلسطينيني على القبول 
ــعباً وقيادة يعيشون حتت  ــطني ش ــطينيون في فلس بها: الفلس
ــيمات إدارية  ــر الذي ال تغير حقيقته هياكل وترس االحتالل املباش
مشروطة وخاضعة. عكس حالة السلطة القائمة اليوم هي حالة 
االحتالل الكامل من دون وجود هذه السلطة التي ال تلغي االحتالل 
وليس لها القدرة على وقف االستيطان وسرقة األرض والتي جاءت 
ــد له من وجود إال  ــيئاً ولم يع ــرائيل ش وفق اتفاق لم تنفذ منه إس
ــا من مخاطر رفض صفقة القرن  ــيق األمني. ال نقلل هن في التنس
ــتفعله اإلدارة األميركية ضد الفلسطينيني شعبا وقيادة،  يوما س
ــك وعدم الوقوع في الهلع  ــا نرى مبوضوعية أهمية التماس ولكنن
ــيء في حال الفلسطينيني اليوم يستحق األسف  واالرتباك فال ش
ــبيل  على ضياعه ويجبر أحداً على تقدمي تنازل وطني كارثي في س
ــن دون موافقة  ــد أن ال صفقة ميكنها أن متر م ــاظ عليه. أعتق احلف
القيادة الفلسطينية مهما قيل وأشيع عن محاوالت ومخططات 
ــة حماس للقبول  ــتدراج حرك ــراع بدائل متثيلية، وآخرها اس الخت
ــقوط في زمن  ــل والس ــبق له الفش بحل منفرد في قطاع غزة س
ــاً أوفر. هذا ال  ــد أنه ميلك اليوم حظوظ ــام ١٩٥٤، وال نعتق داالس ع
يعني أن كل شيء سيكون على ما يرام ومن دون معاناة وتضحيات 

كبرى تبدأ باستعادة احلالة السياسية الفلسطينية حيويتها.

راسم اِّـدهون 

رأي
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*فراس زوين 

ــاكل االقتصادية املتعددة واملتفاقمة  إن املش
ــنوات السابقة,  التي واجهت اجملتمع في الس
ــز  عج ــن  م ــا  وخطورته ــا  حجمه ــذت  أخ
احلكومات العراقية املتعاقبة على معاجلتها 
طوال العقود األربعة األخيرة، وخصوصاً بعد 
ــهدت تراجعات مستمرة  عام ٢٠٠٣ حيث ش

في إدارة امللف االقتصادي.
ــاص والذي  ــاكل القطاع اخل ــذه املش ــن ه وم
ــك اجلزء من االقتصاد  عرفه الباحثون بانه ذل
ــال عراقيون  ــره رجال اعم ــي الذي يدي العراق
ــوال من الصناعيني وجتار  وأصحاب رؤوس األم
ومزارعني واصحاب املرافق اخلدمية بالتنسيق 
ــتراتيجية  ــع اجلانب احلكومي لتحقيق اس م
التنمية في البلد، ولكن الواقع يؤشر الى انه 
لم يبق من القطاع اخلاص سوى اسمه, بدون 
ــال,  بالرغم من اخلطط  ــود حقيقي فع أي وج
ــا  ــي وضعته ــددة الت ــتراتيجيات املتع واالس
ــي لم  ــيطه، والت ــة لتنش ــة العراقي احلكوم
تضف أي شيء للواقع املتراجع لهذا القطاع 
ــل تركت من الصدى اإلعالمي أكثر مما تركته  ب
ــتراتيجية تطوير  ــي مثل اس ــن األثر الواقع م
ــوام (٢٠١٤-٢٠٣٠) وقانون  القطاع اخلاص لألع
ــلف املصرفية التي تطلقها  االستثمار والس
ــا وغيرها من  ــالل مصارفه ــن خ ــة م احلكوم

اخلطط .
لقد احتل القطاع اخلاص مكانة متميزة في 
سلم اهتمامات الدولة وحتديدا عند تأسيس 
ــي منحته  ــام ١٩٢١ والت ــة ع ــة العراقي الدول
الكثير من أشكال الدعم , ولعل احد أسباب 
ــات املادية  ــو ضعف اإلمكان ــذا االهتمام ه ه
ــاع اخلاص  ــات القط ــة بإمكان ــة مقارن للدول
ــذي ملكه وحتكم به كبار  في ذلك الوقت, وال
ــل احلكومة  ــار ما جع ــي والتج ــالك األراض م
ــي وقتها تعول على قوة وإمكانية  العراقية ف
هذا القطاع في النهوض بالواقع االقتصادي 
ــام الدولة  ــد اتضح اهتم ــي للبلد, وق واخلدم
ــلة  ــاط اخلاص من خالل إصدار سلس بالنش
ــريعات القانونية اخلاصة بتشجيع  من التش
ــجيع  تش ــون  قان ــا  ومنه ــاص  اخل ــاع  القط
املشاريع الصناعية رقم ١١٤ لعام ١٩٢٩ الذي 
ــتثمرين العراقيني  ــهم في تشجيع املس أس
ــرف الزراعي رقم  ــون املص ــدار ايضاً قان , وإص
ــا ًفي  ــذي أدى دورا ًمحوري ــنة ١٩٤٠ وال ١٢ لس

تشجيع احلركة الصناعية بالبلد, ومع بداية 
ــي وحتديداً في  ــرن املاض ــينات من الق اخلمس
ــة العراقية عقود  ــت احلكوم ــام ١٩٥٢ وقع ع
ــركات النفطية,  ــع الش ــاح م ــة األرب مناصف
والتي أدت إلى ارتفاع العائدات املالية للدولة 
ــت على أثرها  ــع وتصدير النفط أسس من بي
ــة تهتم بتوظيف هذه العائدات في  مؤسس
ــام١٩٥٠ أطلق  ــر ع ــاء والتطوي ــات البن عملي
ــام بجملة  ــار) الذي ق ــا (مجلس األعم عليه
ــر أو  ــكل مباش ــاريع الصناعية بش من املش
ــترك فيها  ــركات مساهمة يش عن طريق ش

املصرف الصناعي مع القطاع اخلاص. 
ــاط القطاع اخلاص  ــذا التنظيم لنش وإزاء ه
ــادرة مهمة متثلت  ــام رجال اإلعمال مبب فقد ق
بتأسيس الشركات املساهمة احملدودة , األمر 
ــركات اخلاصة  ــادة عدد الش ــذي أدى إلى زي ال
ــركة  ــركة عام ١٩٢٩ إلى (٢٢٥) ش من (٢٧) ش
ــبة مساهمة القطاع  عام ١٩٥٦, ولتصل نس
ــي نحو ٪٨٠  ــاجت احمللي اإلجمال اخلاص في الن
ــتثماراته  ــن ارتفاع اس ــال ًع ــام ١٩٥٦ , فض ع
ــن (٤) ماليني دينار عام ١٩٥٣ إلى (٢٠) مليون  ُم
ــع في دور  ــار عام ١٩٥٦, وهكذا كان التوس دين
ــاع اخلاص مدعما ًمن قبل الدولة وليس  القط

مزاحما ًأو منافسا ًفي نشاطاته اإلنتاجية .
ــاع اخلاص لم  ــدم والنمو في القط إال أن التق
ــات الريعي  ــور أول عالم ــع ظه ــدم طويالً م ي
ــا تبعه من  ــاد العراقي، وم ــي لالقتص النفط
قوانني وقرارات جمدت القطاع اخلاص وكبلته 
بالقيود في التوجه االقتصادي اجلديد للدولة 

وكان من تلك القوانني .
ــي عام ١٩٥٨  ــون اإلصالح الزراع ــدار قان •  إص
ــي األراضي  ــه جتريـد كبار مالك ــذي مت في , وال
الزراعية (اإلقطاعيني) من معظم ملكياتهم 
ــتحداث  الزراعية لغرض إنصاف املزارعني واس

نهضة زراعية .
ــة  ــه احلكوم ــذي أصدرت ــم ال ــون التأمي •  قان
ــام  ١٩٦٤ والذي تضمن تأميم  العراقية في ع
ــع صناعات القطاع اخلاص التي زاد رأس  جمي
ــث مت تأميم  ــار . حي ــف دين ــى٧٠ أل ــا عل ماله
ــمنت  ــي فروع االس ــا ف ــروعا صناعي ٢٧ مش
واملطاحن والسكائر ومواد التنظيف والزيوت 
ــات التحويلية  ــا من الصناع النباتية وغيره
ــغيل  ــرة التي لعبت دورا مهما في تش الكبي
األيدي العاملة بأعداد تفوق قطاع استخراج 
النفط كله, ما أدى إلى هبوط مساهمة رؤوس 
ــتثمرة في الصناعة من ٢٥٪  إلى  األموال املس

١٢،٥٪ في تلك الفترة .
ــدة قوانني أطلق  ــدرت احلكومة ع ــا وأص • كم
عليها اسم (القوانني االشتراكية) مت مبوجبها 
ــني القطاعني العام  ــم احلدود الفاصلة ب رس
ــع قطاعات  ــث أصبحت جمي ــاص , بحي واخل

البنوك وشركات التأمني واملشاريع الصناعية 
الكبيرة كصناعة االسمنت والغزل والنسيج 
ــام، وال مجال بعد  ــا ضمن القطاع الع وغيره
ــركات خاصة فيه, فيما عدا  ــاء ش ذلك إلنش
ــطة والصغيرة التي  ــاريع املتوس بعض املش

تركت للقطاع اخلاص .
ــات االقتصادية في  ــت السياس ــد توجه لق

ــمالية الدولة  ــك الفترة نحو ما عرف برأس تل
ــتراكية العربية, حيث سادت ملكية  أو االش
ــل احلكومية  ــائل اإلنتاج واملعام الدولة لوس
ــابات  ــدمي اخلدمات العامة بعيداً عن حس وتق
الربح واخلسارة وخارج مظلة التنافس حيث 
ــوق وليس  الدولة هي الطرف الوحيد في الس
ــاك أي منافس لها، رافق ذلك توجه الدولة  هن
ــال القطاعات  ــي وإهم ــي النفط ــو الريع نح
ــى  ــق عل ــاد املطل ــة واالعتم ــة كاف اإلنتاجي
ــة املصروفات  ــي تغطي ــواردات النفطية ف ال

احلكومية ومتويل اخلزينة العامة. 
ــذان العامالن وانتهى  ــل وتداخل ه لقد تفاع
ــاع اخلاص  ــم  القط ــى حتجي ــال إل ــا احل بهم
وإهماله وتهميشه منذ عام ١٩٥٨ واإللقاء به 
ــوق وتفاعالته، فيما لعب عدم  بعيداً عن الس
ــات املتتالية  ــي واالنقالب ــتقرار السياس االس
ــية  السياس ــة  الواجه ــدل  وتب ــات  والصراع
ــرات عديدة منذ عام ١٩٥٨  للدولة العراقية مل
ــروب متعددة   ــا تبعها من ح ــة ١٩٧٩ وم ولغاي
ــية  وحصار اقتصادي أدى إلى مردودات عكس
ــي , فقد دفعت  ــى االقتصاد العراق كبيرة عل
ــاص والعديد من  ــذه األحداث برأس املال اخل ه
ــال إلى عدم  ــال األعم ــن ورج ــن اجليدي املديري
الرغبة في اخملاطرة في بيئة اقتصادية تعاني 
ــروب إلى خارج  ــاكل بل إلى اله كل هذه املش

العراق بحثاً عن بيئة أكثر استقراراً .
ــتمر احلال بالقطاع اخلاص على هذه  لقد اس
ــث هبت رياح  ــام ٢٠٠٣  حي ــة ع ــرة لغاي الوتي
ــى أمل أن  ــي في العراق عل ــر السياس التغيي
ــادي وتقذف  ــاح الواقع االقتص ــغ هذه الري تبل
ــتقرار، لكن الواقع كان  به إلى بر األمان واالس

مغايرا بل محطماً لكل هذه اآلمال، فبالرغم 
من إعالن احلكومة العراقية عن توجه الدولة 
ــس  ــوق املفتوح، وتبني األس ــو نظام الس نح
ــول االقتصادي، اآل أن الواقع  احلديثة في التح
ــذا، فقد اجته االقتصاد العراقي  كان عكس ه
ــكل  ــى الريع النفطي بش ــو االعتماد عل نح
مطلق وغير مسبوق، مع إهمال كبير جداً لكل 
ــطة  ــع وحتى الورش املتوس ــل واملصان املعام
ــتيراد اخلارجي  والصغيرة، ومعتمداً على االس
ــلعي باملنتجات  ــراق الس ــة اإلغ حتت سياس
ــوح، فضالً عن  ــالل الباب املفت ــة من خ الرديئ
ــة اجلمركية  ــون التعريف ــل بقان ــف العم وق
ــل احلاكم املدني  ــنة ١٩٥٥ من قب رقم ٧٧ لس
ــدره برقم ٥٤  ــر) مبوجب القانون الذي أص (برمي
ــوم اجلمركية  ــنة ٢٠٠٤ وعدم فرض الرس لس
ــوى  ــتيرادات, إذ لم تكن تفرض س ــى االس عل
ضريبة اعمار العراق البالغة (٪٥) على السلع 
ــتوردة كافة , ما أدى باملنتج العراقي إلى  املس
ــة وإغالق الكثير من  عدم القدرة على املنافس
ــاع الصناعي اخلاص، األمر الذي  معامل القط
ــة للقمة  ــوق العراقي ــى حتويل الس عمل عل
ــة، لتكتم بهذا  ــات العاملي ــائغة للصناع س

على آخر نفس للصناعة احمللية .
ــة  ــواق العاملي ــى األس ــراق عل ــاح الع إن انفت
وبصورة ارجتالية وغير مدروسة أدى إلى شيوع 
ــع العراقي إلى مجتمع  ــة وحتول اجملتم البطال
ــاعد في ذلك وجود  ــتهلك وغير منتج س مس
ــد إن كان  ــام ٢٠٠٣ بع ــا ع ــذا حدودي (٢٣) منف
ثالثة منافذ حدودية عام ٢٠٠٢, ما خلق وضعا 
ــاص الزراعي  ــيا قويا أمام القطاع اخل تنافس
والصناعي وغيرهم وباتت هذه املنافسة غير 
املتكافئة تهدد مستقبل اإلنتاج في العراق. 

  فبعد تسريح آالف العاملني الذين لم تتمكن 
مصانعهم أو ورشهم من منافسة البضاعة 
ــتوردة ، حيث إن احلكومات العراقية لم  املس
ــاع اخلاص  ــاباتها دعم القط ــي حس تضع ف
ــراغ الذي  ــد الف ــى تنميته ليس ــل عل والعم
ــع احلكومية  ــالق املعامل واملصان ــه إغ يخلف
ــن تقوم  ــام ٢٠٠٣ هي م ــت قبل ع ــي كان والت
ــوق وإشباع االحتياجات  بتلبية حاجات الس

املتنامية للسوق العراقية .
ــو االقتصاد  ــة العراقية نح ــه الدول إن التوج
ــوق كان يجب إن  ــة الس ــي سياس ــر وتبن احل
ــوم بدوره  ــاع اخلاص ليق ــا دعم القط يرافقه
ــب أخطار  ــدي العاملة وجتن ــغيل األي في تش
البطالة التي ستصيب العمالة العراقية في 
حال رفع الدعم عن الصناعة الوطنية، ولكن 
ــى القطاع  ــذا، فقد عان ــل عكس ه ما حص
اخلاص من إهمال متعمد رافق تخفيض قيمة 
ــال صناعة وطنية وال  ــة اجلمركية ، ف التعريف
ــتيراد املفتوحة  ــع أبواب االس قطاع خاص م

ــى اثرها  ــرض العراق عل ــى مصراعيها تع عل
ــتنزاف للعملة  ــب واس ــر عملية نه إلى اكب
ــاش وتثرى دول  ــوال تاريخه لتعت األجنبية ط
ــن العراقي الذي  ــاب املواط معينة على حس
اثقتله سياسة املاضي وما أنصفته سياسة 

احلاضر.
إن القطاع اخلاص في العراق عانى من مشاكل 
ــات  ــيء باالنتكاس ــه املل ــالل تاريخ ــة خ جم
ــى قتل هذه التجربة تارة من  والتي عملت عل
ــي لالقتصاد العراقي وتارة  خالل النهج الريع
للتوجه احلكومي نحو رأسمالية الدولة وتارة 
ــي الفساد املالي واإلداري الذي  أخرى في تفش
ــيرة الصناعية واإلنتاجية في  عرقل كل املس
ــات بالنقاط  ــن إيجاز هذه املعوق البلد ، وميك

التالية 
ــاع  القط ــذا  ــح ه ــة مصال وتبعي ــاط  ١.ارتب
ارتباطـا مباشـرا بالدولة السيما في الفتـرة 
ــنة  ٢٠٠٣  ــي س ــر ف ـــبقت التغيي ــي س التـ
ــام االقتصادي  ــكاس لطبيعة النظ ــو انع وه
ــمولي واملركزي الذي ساد في العراق قبل  الش

هذه الفترة .
ــاع يعاني من ضعف القدرات  ٢. إن هذا القط
التنظيمية والتمويليـة إذ ال تشكل ممتلكاته 
ــبة قليلة من الثروة  ــكل النقدي إال نس بالش
ــن ظاهرة  ــث يعاني م ــة، حي ــة الكلي القومي
ــني فيه إلى  ــر من العامل ــرة أمواله وكثي هج

اخلارج .
ــهده العراق  ــي احلاد الذي ش ــع األمن ٣.التراج
ــكار املتطرفة  ــار األف ــام ٢٠٠٣ وانتش ــد ع بع
ــزاز أصحاب  ــة والتي عملت على ابت والهدام
ــوال عليهم هي  ــرض أم ــالل ف ــل من خ العم
ــل عدم التعرض لهم  ــرب لإلتاوات في مقاب اق
وملشاريعهم دفعت بالكثير منه إلى تصفية 

أعمالهم والهرب خارج البالد .
ــة العراقية  ــة التجارية للحكوم ٤.السياس
ــام ٢٠٠٣ أمام  ــد ع ــدود بع ــي فتحت احل والت
السلع واملنتجات األجنبية مبا عرف بسياسة 
ــواق العراقية باملنتج  ــلعي لألس اإلغراق الس
املستورد وبكل أصنافه اجليدة والرديئة، والتي 
ــتحيل على الصناع الوطنية منافستها  يس

من قبل الصناعة احمللية .

ــي العراق على  ــاد القطاع اخلاص ف ٥.    اعتم
ــيس  ــدون التأس ــر ب ــريع والكبي ــح الس الرب
ــة تعمل على إعادة  لقاعدة صناعية وإنتاجي
ــحب البطالة، بل إنها في  ــاء االقتصاد وس بن
ــار الذي  ــر من األحيان أخذت دور السمس كثي
يقوم باالستيراد نيابة عن الدولة، دون العمل 

على بناء إنتاج حقيقي.  

ــد  ــة وتعقي ــارف العراقي ــف أداء املص ٦.ضع
ــات متويل  ــى تقليص إمكان ــا أدت إل إجراءاته
ــي ضعف رأس  ــاريع من املصارف مما يعن املش
ــى القيام مبفرده  ــاص وعدم قدرته عل املال اخل

بعملية البناء والتنمية.
ــاد املالي  ــي وانتشار الفس تفش  .٧
ــل كحائل  ــة العراقية عم ــي الدول واإلداري ف
ــيس  ــن خالل التأس ــاع اخلاص م ــام القط أم
ــاردة ال ميكن من خاللها  ــتثمارية ط لبيئة اس
العمل احلقيقي، بل إنها أجبرت رؤوس األموال 
ــة على البحث عن أجواء أكثر مالئمة  الوطني

واستقرار خارج البلد .
التراجع احلاد والتقادم في البنى   .٨
التحتية اإلنتاجية، نتيجة اإلهمال املتواصل 
ــى احلروب  ــة إل ــة باإلضاف ــل احلكوم ــن قب م
ــي خاضها العراق، مثل منظومة  املتتالية الت
ــدادات  واإلم ــالت  املواص ــرق  وط ــاء  الكهرب

باملشتقات النفطية.
ــات  ــم العقب ــكلت أه ــاله ش ــاط أع إن النق
ــي واجهت القطاع اخلاص في  والتحديات الت
ــابقة، والتي ال ميكن النهوض  ــنوات الس الس
ــة التنموية  ــاع والتقدم بالعملي ــذا القط به
ــالل جتاوزها والعمل على  واإلنتاجية إال من خ
ــى مجموعة من  ــارة إل ــا, وميكن اإلش تذليله
ــور التي يجب  ــم األم ــكل أه ــاط قد تش النق
ــيس لواقع إنتاجي  ــبيل التأس إتباعها في س
ــى حتقيق متطلبات  ــي وزراعي يؤدي إل وصناع
ــاكل  ــاء على الكثير من املش ــل والقض العم
ــر وغيرها ،  ــل البطالة والفق ــة مث االقتصادي

وكما يلي 

ــاء هيئة مستقلة مرتبطة  •  إنش
ــع  م ــيق  التنس ــا  مهمته ــوزراء  ال ــس  مبجل

ــاركة في القـرار  اجلانب احلكومي ألجل املش
ــادي  الذي يتعلق بالقطاع اخلاص مبا  االقتصـ
يفضي إلى ضمان تنفيـذ القـرارات ومتابعتها 

.
ــة جتارية تتناغم  ــم سياس •  رس
ــداف الصناعة الوطنية وضبط عملية  مع أه
ــراق  ــة اإلغ ــد لسياس ــع ح ــتيراد ووض االس
ــواق العراقية  ــلعي والباب املفتوح لألس الس
ــتلزمات ا  ــي، وتوفير مس ــام املنتج األجنب أم
نتاج الصناعي واحلد من استيراد السلع غير 

الضرورية.
ــس  التقيي ــاط  ــام بنش االهتم   •
ــلع  ــيطرة النوعية لإلنتاج احمللي والس والس
ــان أفضل  ــواء لضم ــى حد س ــتوردة عل املس

اإلنتاج وبواقع يسمح باملنافسة.
•  العمل على بناء بيئة استثمارية 
ــتثمارات  ـــجعة وجاذبـة الس ــة ومش صـاحل
ــي القانونيـة  ــن النـواح ــاص مـ ــاع اخل القط
ـــريعية والتمويلية وبنية تتوافر فيها  والتش

الشروط األمنية و اللوجستية
ــراءات اجلهاز  ــى إج ــد عل •  التأكي
ــن حيث  ــة م ــل بآلية سلس ــي للعم املصرف
تسهيل عمليـة التمويل واإلقراض والسرعة 
في اإلجناز وتقدمي املزيد من اخلـدمات املصرفية 
ــل على أيجاد آليـة إلطالق  .•  العم
ــة املهـاجرة  ــذب الكفاءات العلمي برنامج ج
ــدمي  ــاركتها لتق ــم مش ــوال ودع ورؤوس األمـ
ــا فـي البنـاء وتطـوير أداء  عطاءاتها وخبراته

القطاع اخلاص 
•  وضع حد للفساد املالي واإلداري 
ــهيل عمل مؤسسات  في أجهزة الدولة وتس
ــني جديدة وإزالة  القطاع اخلاص بإصدار قوان
ــرص هذا  ــني ف ــة وحتس ــدات الروتيني التعقي
القطاع في احلصول على متويل ودعم من قبل 

الدولة .
•  إلزام الوزارات بتشجيع املنتجات 
ــركات الصناعية  ــع الش ــة والتعاقد م احمللي
لشراء منتجاتها وذلك ضمن ضوابط معينة 

في مجال السعر والنوعية.

*باحث اقتصادي

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

التقدم والنمو َّـ 
القطاع الخاص لم 
يدم طويالً مع ظهور 
أول عالمات الريعي 
النفطي لالقتصاد 
العراقي
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صحف عربية: هل يســبب تسليم روسيا إس 300 
لدمشق ندما َّـ إسرائيل؟

ــيرغي  ــي س ــالن وزير الدفاع الروس ــف عربية إع ــت صح ناقش
ــليم منظومة دفاع جوي متقدمة (إس  ــويغو عزم روسيا تس ش

300) إلى سوريا خالل أسبوعني.
ــقاط طائرة حربية روسية فوق  وجاء اإلعالن بعد أسبوع من إس
ــرائيلي في  ــط بطريق اخلطأ أثناء هجوم جوي إس البحر املتوس

سوريا.
ــادالت  ــر مع ــى تغي ــير إل ــي يش ــرار الروس ــون أن الق ورأى معلق
ــتنقلب  ــكل جذري وإلى أن املوازين امليدانية ”س ــتباك بش االش

رأساً على عقب“.
تشرين : ”درس قاس“

ــن االفتتاحيات ومقاالت الرأي  ــيطر اإلعالن على عدد كبير م وس
ــورية، حيث يقول شوكت أبو فخر في ”تشرين“  في اجلرائد الس
ــرائيلي األخير والتسبب في استشهاد اجلنود  إن ”العدوان اإلس
ــكو تزويد  ــى إثره موس ــياً أعلنت عل ــاً قاس ــكال درس الروس ش
وحدات الدفاع اجلوي السورية مبنظومة (إس 300) للحيلولة من 

دون تكرار حوادث مشابهة ملا فعلته إسرائيل“.
ويضيف الكاتب أن ”وصول (إس 300) إلى سوريا وسط التطورات 
ــاحة امليدانية السورية يشير إلى  العسكرية األخيرة على الس
تغير معادالت االشتباك بشكل جذري، وإلى أن املوازين امليدانية 
ستنقلب رأساً على عقب خالل املرحلة املقبلة، كما ستشكل 
ــي املواجهة  ــاً مفصلياً ف ــرة حدث ــوة املهمة واملنتظ ــذه اخلط ه
ــوريا وحلفائها من جهة وبني الدول الغربية  ــكرية بني س العس

وأذرعها اإلرهابية من جهة أخرى“.
ــقاط  ــورة“: ”منذ حلظة إس ــي ”الث ـــم ف ــول عـلي قـاس ويق
ــرائيل كامل مسؤوليتها،  الطائرة الروسية التي تتحمل إس
ــبه بكرة ثلج تتدحرج، بدءاً  ــارعة أش بدت املضاعفات املتس
ــا أن تتهرب من  ــرائيل من خالله ــن الرواية التي حاولت إس م
ــي بإحداثيات ما  ــزم الروس ــوالً إلى اجل ــؤولية، وص ــك املس تل
ــا ومنظمة، بينما كانت القراءات  جرى وفق بيانات موثوق به
السياسية تتباين في حدود املشهد التقليدي الذي اعتاد في 
ــية وهي  ــة املطاف أن يوصل األمور إلى أروقة الدبلوماس نهاي

تخوض في تفاصيلها املعتادة“.
ويرى الكاتب أن ”املفاضلة اليوم بني الدبلوماسية الساخنة 
ــروط  الش ــار  االعتب ــني  بع ــذ  تأخ ــة،  املواجه ــية  ودبلوماس
ــة، ولكنها متارس  ــية املوازي ــة للمقاربات السياس املوضوعي
ــهد  ــية في عموم املش ــتويات األساس ــا على املس حضوره

اإلقليمي، والقرار بتحديث منظومة الدفاع السورية ليس أكثر 
ــر إلى أن هذا اإلجراء  ــن جبل اجلليد الذي يخفي خلفه ما يؤش م
ــد من اخلطوات املتوازنة واملتقنة التي تعيد  كان مسبوقاً بحش
ــس جديدة ومعايير  ــتباك اإلقليمي على أس ــب قواعد االش ترتي
ــماً  ــيء، وتعيد معها رس ــبه تلك التي كانت قائمة في ش ال تش
ــون جميعها منضبطة  ــك القواعد عاملياً، بحيث تك عملياً لتل

على اإليقاع الروسي وفي التوقيت الروسي“.

رأي اليوم : ”أصوات األلَم والنـَّدم“
ويرى عبد الباري عطوان في ”رأي اليوم“ اللندنية ”أنه ال ليبرمان، 
واجهةٍ مع روسيا،  خول في مُ رَان على الدُّ ــه نتنياهو، قادِ وال رئيس
ــرائيليّة األجواءَ  ائرات اإلس ــرِق فيه الطَّ ــن الذي كانَت تَخت والزَّمَ
َةً  ــاملِ ، وتَعود س ــوريّ ق الس مُ ــي العُ ا ف ــرِب أهدافً ــوريّة وتَضْ السُّ

ب، ويَقول  ــذِ ــي ال يَكْ د، فالرئيس الروس ــذا نَعتقِ ــد وَلَّى، أو هك قَ
ــة  طرس ــاليب اخلِداع والغَ ب وأس ذِ ن الكَ حَ كيله مِ فَ ل، وطَ عَ ويَفْ
ن أن ال تَأتِي  ــر مِ يْ رَةً خَ تأخِّ ناعة مُ ذهِ القَ ــي هَ ــرائيليّة، وأن تأتِ اإلس

ا“. أبَدً
تكون غالِيَة  ويضيف الكاتب: ”أي مُصاحلة روسيّة إسرائيليّة سَ
ل تفاصيله،  رس التُّركيّ بكُ الثَّمن بالنِّسبةِ لتَل أبيب، وأمامنا الدَّ
لةً مأمونة  ــهْ ــةً سَ مَّ هِ ــسَ مُ ــيّة لي ــرات الروس ائِ ــقاط الطَّ فإس
 ، لِيٍّ ــكْ ــى واعتذارٍ شَ ــا بتَبويسِ اللِّح ــن تطويقه كِ ــب، ميُ واقِ العَ
ختلِف خريج الـ“كي جي بي“  ــس مُ مها اليوم رئي ــيا يَحكُ فروس
دات االرتياح في  ــد تَنَهُّ ن بُع ر عَ ــعِ تَش متها ... نَسْ ظَ يُريد إعادَة عَ

م في تَل أبيب“. ر أصوات األلَم والنَّدَ تَشعِ ثلَما نَسْ دِمَشق، مِ
ــرائيل  ــيس فيقول في ”احلياة“ اللندنية إن ”إس أما طوني فرنس

ــل، على رغم  ــم تعهده من قب ــام حتد جديد ل ــعر أنها أم ستش
ــية لطبيعة العالقة معها، فيها الكثير من  ــروح الروس أن الش
ــى التعاون الذي قاد إلى إبعاد اإليرانيني 140 كلم عن  التأكيد عل
ــية  ــذه هي املرة األولى تعلن فيها وزارة الدفاع الروس اجلوالن، وه
عن هذه املسافة التي تضمنتها ترتيبات اجلنوب السوري، وفيها 
ــت الوزارة عن  ــانية)، إذ حتدث ــات اإلنس ــاً الكثير من (اللمس أيض
ــورية في البحث  ــص مجموعات تتعاون مع القيادة الس تخصي

عن بقايا إسرائيليني مدفونني في سوريا“.
ــيء ما في العالقات بني إسرائيل  ــيتغير ش ويكمل الكاتب: ”س
وروسيا لكن ليس في اجتاه االنقالب على ما مت نسجه حتى اآلن. 
ــارة إلى أن ما  ــراب الذي تعبر عنه الصحافة العبرية إش واالضط

بعد حادثة الطائرة سيكون غير ما قبله“.

وكتب أحمد جميل عزم في ”الغد“ األردنية قائال إنه ”ميكن تصور 
مخطط روسي الستغالل احلدث األخير، للقيام بإقناع اإليرانيني 
ــر قوة ردع جوية أكبر  ــع في نقطة معينة، مقابل توفي بالتموض
للجيش السوري، وجعل اإلسرائيليني يوافقون على هذا الوجود، 

وعلى ترتيب إجراءات ملنع الصدام بني الطرفني“.

 ديلي تلغراف: على بريطانيا وحلفائها دعم ترامب 
َّـ مواجهة إيران

ــع في صحيفة الديلي تلغراف مقاالً لكون كوغلني بعنوان  نطال
”يجب على بريطانيا وحلفائها دعم ترامب بشأن إيران“.

وقال كاتب املقال إن ”النظام اإليراني الذي يوجهه تطرفه الديني 
يقوض استقاللية العالم أجمع“.

ــي دونالد ترامب في  ــرق الكاتب إلى خطاب الرئيس األمريك وتط
األمم املتحدة العام املاضي، وكيف أثارت طريقة تعاطيه مع كوريا 

الشمالية تخوفات من اندالع قتال في شبة اجلزيرة الكورية.
ــب التوصل إلى  ــتطاع ترام ــاف أن اجلميع فوجئ عندما اس وأض
ــرة والدخول في  ــني عوضا عن اخملاط ــاق تاريخي بني الكوريت اتف

حرب للحد من تطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية.
ــمالية أصر على لقاء  وأردف أن ”كيم جونغ أون، زعيم كوريا الش
ــب الختالفاتهم في  ــى حل مناس ــخصياً للتوصل إل ــب ش ترام
ــار إلى أن ترامب الذي استطاع  قمة عقدت في سنغافورة“.وأش
ــمالية، يبدو أنه يحاول اآلن  ــل إلى حل لقضية كوريا الش التوص
ــوف يحاول  تطبيق األمر ذاته مع إيران.وتابع بالقول إن ”ترامب س
ــور في األمم املتحدة اليوم ليركز على هجومه  توظيف هذا الظه
ــالل كلمته أمام اجلمعية  ــى طهران“.وكان ترامب قد أعلن خ عل
ــن روحاني باالجتماع  العامة إنه رفض طلب نظيره اإليراني حس
ــر تغريدة توتير قال فيها ”أنا متأكد من أنه  معه شخصياً، ونش
ــل طيب، إال أن على إيران أن تتغير قبل أن أوافق على مثل هذا  رج

االجتماع“.
ــتطاعت  ــران تعتبر من الدول التي اس ــال إن ”إي ــال كاتب املق وق
ــني الدول الكبرى  ــووي اإليراني املوقع بينها وب ــل االتفاق الن بفع

على زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 40 في املئة“.

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

عنها .
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* أحمد اليمني

ــن إال اهللا عز  ــب خمس ال يعلمه ــح الغي مفاتي
هُ  ندَ  عِ

َ وجل؛ وهى املذكورة في قوله تعالي إِنَّ اهللاَّ
امِ  ي األَرْحَ ا فِ لَمُ مَ يْثَ وَيَعْ زِّلُ الْغَ ةِ وَيُنَ اعَ لْمُ السَّ عِ
سٌ  رِي نَفْ ا تَدْ داً وَمَ بُ غَ سِ اذَا تَكْ سٌ مَّ رِي نَفْ ا تَدْ وَمَ
يرٌ [لقمان٣٤]،  بِ ــمٌ خَ لِي  عَ

َ  إِنَّ اهللاَّ
ُوتُ ــأَيِّ أَرْضٍ متَ بِ

ــا فيما رواه اإلمام البخاري  وقد جاء ذكرها أيضً
ــد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال  عن عب
ــول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مفاتيح  رس
هُ  ندَ  عِ

َ ــن إال اهللا {إِنَّ اهللاَّ الغيب خمس ال يعلمه
ةِ .. اآلية } وهذه األمور اخلمسة من  اعَ لْمُ السَّ عِ
ــن جميع اخللق فال  ــور التي طوى علمها ع األم
ــك مقرب فضالً عن  ــل وال مل يعلمها نبي مرس
ــبحانه وتعالي بعلم  ــد اختص س غيرهما، وق
ــوت والقدر والغيث  ــام األمور كالقيامة وامل عظ
ــأنها ال  ــة هى علم ما في األرحام، وش واخلامس

يقل فى العظم عن األخريات.
بيد أن القرن الذي نعيشه، وما شهدناه من ثورة 
ــت املتفكرين في  ــبوقة، جعل علمية غير مس

ــات اهللا عز وجل في الكون وفي اخللق يعيدون  آي
ــرة أعمق ليتفكروا  ــنة بنظ قرءاة الكتاب والس
ــا، كما أن  ــزدادون إميانًا ويقينً ــق اهللا في ــى خل ف
العلم كلما أبان عن معلومة منه لعلماء الغرب 
ــبحانه وتعالي  ــون آيات اهللا س ــم يتبين جعله
ــبحانه وتعالي  ــول احلق س ــا لق ــك مصداقً وذل
تَّٰى  مْ حَ هِ سِ ي أَنفُ اقِ وَفِ فَ ي اآلْ مْ آيَاتِنَا فِ رِيهِ ــنُ سَ
َقُّ [فصلت٥٣]، وكثيرًا ما يتردد  مْ أَنَّهُ احلْ َ لَهُ يَتَبَنيَّ
ــأن قضية معرفة  ــامعنا أسئلة بش حول مس
ــا في األرحام والتي جاء ذكرها من ضمن اآلية  م
}، فتجد السائل  امِ ي األَرْحَ ا فِ لَمُ مَ الكرمية {وَيَعْ
ــأل فيقول كيف نوفق بني علم األطباء اآلن  يس
مبعرفة ذكورة اجلنني من أنوثته، واآلية الكرمية؟

ــس اجلنني فيقول  ــؤاله جن ــد من يتعدى س وجت
ــف أدق تفاصيل  ا تكش ان األجهزة األكثر تقدمً
ــات تصحيح  ــى باتت عملي ــم اجلنني، حت جس
ــم اجلنني وهو فى رحم أمه  ــكالت في جس مش
ــف نفهم ذلك في  ــه أمرًا عاديًا؛ فكي قبل والدت

ظل اآلية الشريفة؟
ــة وقبل الكالم في هذه  ــة  في البداي اإلجـــــاب

املسألة أحبُّ أن أبنيّ نقطتني
ــح القرآن  ــن أن يتعارض صري ــه ال ميك ــى أن األول
ــه إذا ظهر في الواقع  ا، وأن ــرمي مع الواقع أبدً الك
ما ظاهره املعارضة، فإما أن يكون الواقع مجرد 
ــون فهمنا  ــا أن يك ــة لها، وإم ــوى ال حقيق دع
ــات غير صحيح؛  ــدالالت األلفاظ ومجمل اآلي ل
ألن صريح القرآن الكرمي وحقيقة الواقع كالهما 

ا. قطعي، وال ميكن تعارض القطعيني أبدً
ــة ان املؤمن احلق الذى دخل اإلميان قلبه ال  الثاني
يبحث عن صحة اآلية مبا يترأى للعلم والعلماء، 
بل يبحث في صحة ما يأتى به العلم والعلماء 
ــنة، أو على األقل إن  وذلك إن وافق الكتاب والس

لم يعارضهما.
رة  ــأل نحن سؤاالً يُعيد الكُ نعود لقضيتنا ونس
ــرف اآلخر؛ ونقول من  ــرة أخرى فى ملعب الط م
ــرف إال فى  ــس اجلنني لم تُع ــال ان معرفة جن ق

القرن املاضي فقط؟
احلقيقة ان معرفة جنس اجلنني كانت معروفة 
ــنني  ــة قبل نزول القرآن الكرمي باالالف الس وبدق

وبأكثر من طريقة!!
ــات الفراعنة،  ــة تُثبتها بردي ــذه حقيق نعم؛ ه
ــك والتى أذكر  ــم طرقهم في ذل ــد كانت له وق
ــول األم على  ــع القليل من ب ــا كمثال وض منه
بذور القمح وبذور الشعير كال على حدة، وعلي 
ــب النبتة يُعرف جنس املولود، وهذا فقط  حس
؛ تكون  ما وصل إلينا من علوم األقدمني، ومن ثَمَّ
اآلية الشريفة نزلت إلى عاملنا وهناك من الناس 
من يستطيع بعلم اهللا أن يعرف ما في األرحام 
–على حد الفهم السابق لآلية- وعليه فيكون 
ــر أكبر من معرفة جنس  القول قطعيًا بأن األم
عر بيتًا وأقول أن األمر  املولود ، بل أزيدك من الشِ
ــد املولود. فهذه  ــيء يخص جس أكبر من أى ش
أمور قد علمها اهللا سبحانه لبعض خلقه، وأن 
ظم  ــى مع عِ حقيقة اآلمر تتعدى ذلك لتتماش

ــى ورد ذكرها في اآلية  ــاحت الغيب األخرى الت مف
الشريفة.

واحلقيقة أن سادتنا العلماء قد أبانوا وتكلموا 
بكالم بليغ في هذه القضية؛ نتعلم منه كيف 
ــردود واإلجابات  ــن ال ــاده م ــح اهللا على عب يفت
ــتطيع أن  ــن كثرتها ال أس ــة .. والتي م النوراني

ــا، ولكن ميكن ألى باحث الرجوع إليها  احصيه
على شبكة املعلومات -إن أراد ذلك- وما كالمي 
ــي تطفالً بني ساداتنا- إال  هنا -إن اقحمت نفس
كهامش في أخر صفحة من صفحات أنوارهم، 
ا في أن يرزقني اهللا تعالي  ــم، بل طمعً ال ألباريه

صحبتهم في اجلنة.
 أقول مستعينًا باهللا عز وجل ان اآلية الشريفة 

ــا جمعنا فهمها مع قوله  تتجلى أنوارها إذا م
ونِ  ــي بُطُ مْ فِ كُ لُقُ ــر يَخْ ــورة الزم ــى من س تعال
اتٍ ثَالثٍ  لُمَ ي ظُ قٍ فِ

لْ دِ خَ نْ بَعْ ا مِ لْقً ــمْ خَ اتِكُ هَ أُمَّ
ــام يكون أطوارًا، وكل  [الزمر٦] فاخللق في األرح
ــابقة  ــة خلق مختلف عن س ــور في حقيقت ط
ــذا خلق وهذا  قٍ فه

لْ ــدِ خَ ــنْ بَعْ ا مِ لْقً ــا  خَ كليً
ــمح  ــبحانه وتعالى قد س خلق آخر. وأن اهللا س
ــرًا من طور  ــرى ويعرف جزءًا صغي ــان أن ي لإلنس
واحد من األطوار التى يتكون منها اخمللوق، وهو 
ــوس  ــادي – أي الطور امللموس احملس ــور امل الط
الذى تقع محدداته فى نطاق احلواس اخلمسة- 

أى اجلسد فقط ال غير..
ظم مقامها  أما األطوار األخرى التى تصل في عِ
ــة وموت  ــوم القيام ــم ي ل ــع عِ ــاوى م ــأن تتس ب
اإلنسان، فمنها انتقال النفس من عالم البرزخ 
إلى احلياة الدنيا لتدب احلياة في تلك اللُحيمة 
ــم بطريقة  ــي الرح ــكل ف ــي تتش ــراء الت احلم
ــرها إال  ــي ال يعرف س ــا، والت ــة ال نعلمه غيبي
خالقها، فسبحانه هو واهب احلياة وسبحانه 
ــالب احلياة، فهو الذي يحيي ومييت، وهذا  هو س
ــبيل  ــون إال هللا الواحد األحد وال س ــأن ال يك ش
ملعرفة اإلنسان به مهم بلغ من علم، وبوجودها 
ــيء آخر، أي من  ــيء إلى ش يتحول اخللق من ش

خلق إلى خلق آخر.
جب علمها عن خلق  ــي حُ ا من األطوار الت أيضً
ــريف وهي  ــة التكرمي والتش ــني نفخ اهللا أجمع
ــرين  ــني على املائة والعش ــي تُنفخ في اجلن الت

ــا ينتقل اخللق إلى مرتبة  ا، والتي مبقتضاه يومً
ــة  ــذه النفخ ــار، وه ــة اإلختي ــانية، مرتب اإلنس
ــية هى التي تُنير القلب فتعرف اخمللوق  القدس
ــي، وبها تنعقد  ــبحانه وتعال ــه س األول بخالق
ــى التي ال انفصام  ــأ العروة الوثق الصلة وتنش
ــة، وبنفخها  ــوق األمان ــلم اخملل لها. وبها يتس
ــانية  ــى ذات إنس ــرية إل ــذات البش ــول ال تتح
ــة  ــور الوحداني ــرة -أي بن ــور الفط ــة بن ضيئ مُ
ــون خلق جديد  ــل- ويتك ــة هللا عز وج والعبودي

كرم وهو اإلنسان. مُ
من السابق نوقن بضآلة علم البشرية، وصدق 
مِ إِالَّ 

لْ ــنَ الْعِ وتِيتُم مِّ
ا أُ ــال  وَمَ ــم إذ ق اهللا العظي

ــراء  ــورة اإلس ــة رقم ٨٥ من س ــي األي ــالً وه لِي قَ
نِ الرُّوحِ  ــأَلُونَكَ عَ والتي بدأت بقوله تعالى وَيَسْ
مِ إِالَّ 

لْ ــم مِّنَ الْعِ وتِيتُ
ا أُ رِ رَبِّي وَمَ نْ أَمْ ــرُّوحُ مِ لِ ال

قُ
ــبحانه وتعالي يُريد أن يقول  لِيالً وكأن اهللا س قَ
ــا أعطانا من علم لنتعرف به على  لنا أنه مهم
خلقه فى األرحام؛ فلن نستطيع معرفه شيء 
عن الروح التي تُبث في األرحام، وأن كل العلوم 
املوهوبة لإلنسانية فإن وصفها الالئق بها أنها 
ا إِنَّكَ 

نَ تَ لَّمْ ا عَ ا إِالَّ مَ
لْمَ لَنَ انَكَ الَ عِ بْحَ قليلة .. سُ

ــذا واهللا تعالي أعلم  ، ه ــمُ ي َكِ ــمُ احلْ لِي ــتَ الْعَ أَن
ــي فهمى  ــدي ال يزيد عل ــا كتبته بي ــراده، وم مب
ــريفة،  ــف اجلهول لآلية الش ــا العبد الضعي أن
ــى على عبده  ــن فضل اهللا تعال ــإن أصبت فم ف

اجلهول، وإن أخطأت فمن نفسي.

*كاتب مصري

اِّـؤمن الحق الذى دخل 
اإليمان قلبه ال يبحث عن 
صحة اآلية بما يرتاءى 
للعلم والعلماء بل يبحث 
َّـ صحة ما يأتي به 
العلم والعلماء

_@b�‘y@‚byâ˛a@ø@bfl@·‹»€a@“ä �«@›Á



ــيرة ملحمية تستمد   ثورة تلهب الضمائر، وس
قواها من عالم الغيب، ألن اإلصالح الذي توجه 
به اإلمام احلسني (عليه السالم)، نحو أمة جده 
ــداف واألدوات واآلليات،رغم أن  كان صحيح األه
ــل وخذله جمع غفير، إال  ــام أطاعه نفر قلي اإلم
ــر البالد من تأثير  ــه صنع حدثاً خالداً، لتطهي أن
ــتعلة،  ــار املقاومة مش ــت ن ــتبداد، وأمس اإلس
ــى بعد مرور  ــروعه اإلصالحي، حت ــة مش حلماي
ــذا احملفل  ــترك في ه ــاً، وإش ــر قرن ــة عش أربع
ــاء صنعنَ ثورات لن تنطفئ  ــورائي، نس العاش

حرارتها.

املقاومة تكبر بقادتها رغم مرارة اجلرح الكربالئي 
ألن اجليل الذي ظل حياً بعد واقعة الطف، كابد 
األسى واجلور في رحلة الصبر والصمود للنساء 
ــام وحتى املدينة  ــبايا من الغاضرية فالش الس
ــلطة األموية، التي  املنورة، في ظل طغيان الس
نشرت أجواء الرعب والقتل بني أوساط الناس، 
ــة، لتوهم العالم بأن  ــاعت قيماً متوحش وأش
ــاء  ــى إمام زمانه، فأنبرت نس ــني خرج عل احلس
بني هاشم لتولي هذه املسؤولية، فهن جيل ال 

يشغله شيء، سوى خلود قضية كربالء !
ــني، أخذت  ــكينة بنت اإلمام احلس ــيدة س الس

قضية والدها سيد الشهداء، بأن افتتحت روعة 
ــاء  ــا، ليس مبامتتلك بل مبا منحته، لنس عطائه
ــب أن تكون  ــرة، وكان يج ب برة وعِ ــن عَ الطف م
قوية وشجاعة للعيش من أجلها، فثمة أشياء 
ــى ملكهم  ــد، وتبق ــمها مع أح ــن تقاس الميك
وحدهم وهي سر حريتنا وبقائنا، والطريق الذي 
ــا واخواتها، اليقل  ــيدة مع عماته قطعته الس
ــتصل إليه، فكربالء  ــة عن املكان الذي س أهمي
احلسني ومدينة جدة املصطفى، كالهما قطعة 

من اجلنة واملدن لن متوت.
ــار، لكن  ــم واإلنتص ــزن ممزوجة باألل ــيرة ح مس

ــها، عاشتها السيدة  أرقى أنواع احلياة وأقدس
ــة، أثناء  ــت صوت املظلومي ــكينة حيث مثل س
ــم أنها  ــام، رغ ــة الى الش ــن الكوف ــبي م الس
ــكونها، فقد كانت على  ــة بهدوئها وس معروف
ــدأ والعقيدة،  ــة عالية من قوة املوقف واملب درج
ــني، وأمها  ــة أبيها احلس ــت بني رعاي حني تنقل
ــالم  ــاب، وأخيها زين العابدين (عليهم الس الرب
أجمعني) وشاركت النساء مصائب السبي، وما 
ــوراء، وأختها رقية،  ــرى على عمتها زينب احل ج

وأخيها الرضيع عبد اهللا (عليهم السالم).
ــي أمية  ــوء، وحثاالت بن ــن رواة الس ــة م مرتزق

ــيدات البيت  ــاق التهم بهتاناً، بس حاولوا إلص
ــن بيت أبُعد  ــون أنهن م ــوي، لكنهم ينس العل
ــوا  ــروا تطهيراً، حيث دس ــم الرجس وطه عنه
ــيدة اجلليلة،  ــمومة عن هذه الس أحاديث مس
ــدد أزواجها،  ــعر وتع ــاب الش ــتها ألرب مبجالس
حاشاها ذلك كبُرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إال كذباً، وسأرد على هؤالء اجلبناء بقول 
اإلمام الصادق عليه السالم:(ما أمتشطت فينا 
ــمية وال أختضبت، حتى بعث إلينا اخملتار،  هاش
ــني) !عقيلة  ــدي احلس ــن قتلوا ج ــرؤوس الذي ب
ــوب الدين والزهراء البتول،  قريش حفيدة يعس

ــبط اجملتبى، وأبوها سيد شباب أهل  عمها الس
اجلنة (صلواته تعالى وسالمه عليهم أجمعني)
ــال  الفع ــة  نبيل ــة،  ــان وفصاح بي ــت ذات  كان
ــال، وقضت عمرها حزناً وأملاً على  جميلة اخلص
ــت وعمها  ــي فرقت بني البن ــة الطف، الت واقع
ــة العباس(عليه  ــواء، وكافل العائل صاحب الل
السالم)،بقصة عطش وشهادة، وعندما قضى 
نحبها أمر اإلمام زين العابدين، بوضع 400 عود 
ــر من البخور، ليكون قبرها فيما بعد مزاراً،  عط

يؤمه املؤمنون من كل حدب وصوب.

سارة سامي

ــتمر، وقلة  ــاب رقابي مس ــط غي وس
ــة  ــي بكيفي ــل األهال ــن قب ــي م وع
املناسبة ألطفالهم،  األلعاب  انتقاء 
ــال ضحايا  ــب العديد من األطف يذه
ــرور  ــاب أبهجتهم وأدخلت الس أللع
ــع“ جتار  ــم، مقابل ”جش إلى قلوبه
ــأرواح  ب ــروا  وتاج ــع  الطم ــم  أعماه

األطفال 
ــاب األطفال  ــن ألع ــاك العديد م هن
ــة  ــات العاملي ــت احلكوم ــي منع الت
إدخالها وبيعها في أسواق بلدانهم 

ــواق  ــطات واألس نراها  تفترش البس
ــعار  بأس ــا  بلدانن ــي  ف ــعبية  الش
ــط أنظار  ــل منها مح ــة، جتع رخيص

املارة واألطفال . 
مسدسات اخلرز، العاب الليزر، الكرات 
امللونة، املعجون واأللعاب التي حتتوي 
ــني  ــن الفثال ــة م ــبة عالي ــى نس عل
ــن األلعاب التي  ــاص وغيرها م والرص
ــة تعرض  ــواق العربي ــا األس تعج به
مبتاعيها من األطفال خلطر حقيقي، 
ــل الرقابي  ــل التجاه ــيما في ظ الس

لهذه البسطات واألسواق 
ــات العاملية وجود  فقد أكدت الدراس
ــاب  ــن األلع ــه م ــن جتاهل ــم ال ميك ك
باألسواق الصينية والتي تلحق ضرراً 
ــد تفقدهم حياتهم في  باألطفال وق
ــن مواد  ــا حتتويه م ــان مل ــض األحي بع

سامة و مسرطنة
ــي حماية  ــاء دور األهالي ف ــه ج و علي
ــذا العاب،  ــاء هك ــن اقتن ــم م اوالده
ــة  ــن صح ــؤول ع ــك مس ــر إن فتذك
ــي فخ  ــع ف ــال تق ــك ف ــالمة أبنائ وس
ــب  العواق ذات  ــة  الرخيص ــاب  االلع

الوخيمة  
ــي كيفية  ــادات ف ــا بعض االرش   هن

اختيار االلعاب املالئمة و اآلمنة 
ــتر ألعاباً من الباعة املتجولني  ال تش
كونها غالباً ما تكون دون املواصفات 
ــتيك  ــة و مصنوعة من بالس املطلوب

معاد او رديء
ــأ و املواد الداخلة في  حتقق من املنش
صناعة اللعبة خصوصا في االلعاب 
التي تصبح مرغوبة في وقت قياسي 

 squashies  و figetspinners امثال
ــة ألي فئة  ــف اللعب ــد من تصني تأك
عمرية حتى تتناسب مع قوة طفلك 

اجلسمانية و قدرته العقلية
ــادة او  ــروز اجزاء ح ــدم ب ــد من ع تأك
منفصلة ميكن ان يتناولها الطفل او 

يبتلعها
اغسل االلعاب التي تتحمل الغسل 

ــاش مبللة  ــحها بقطعة قم او إمس
ــك  ذل و  ــال  لالطف ــا  اعطائه ــل  قب
للتخلص من ترسبات املعامل و املواد 

الكيمياوية العالقة بها
ــاب فاذا كانت  ــن رائحة االلع حتقق م
ــة أتركها في  ــة نفاذة و قوي ذات رائح
ــد التهوية للتخلص من  مكان جي

املواد العالقة بها
ــة التهوية نفعاً   وان لم جتدِ عملي
وكانت الرائحة ذات طابع كيميائي 

فعليك التخلص من االلعاب فورا
ــدرة الطفل  ــي ق ــاً تنم ــنتِ العاب إق
ــداع  ــى االب ــزه عل ــة و حتف العقلي
ــات الليغو  ــل أمثال مكعب والتخي
ــا التي تصنع  ــة اوخرز مهم االصلي
ــم تكوى  ــكال كاألمتني ث منها اش

باملكوى. 
ــن مواقع صينية  ــتر ألعابا م ال تش
فأغلب املواد املباعة مقلدة وليست 
ــتر من مواقع اوربية  بجودة عالية. اش
ــر و مقاييس  ــع ملعايي لكونها تخض
اوربية تعنى بالبيئة و صحة االنسان  

وضعتها جلان في االحتاد االوربي 
ــم بإيجاد  ــر ذلك ق ــي حالة تعس و ف
حلول إقتصادية و مبتكرة كإن تصنع 
ــورق فكلنا  ــاش او ال ــن القم ــاً م لعب
ــة  القطني ــاب  األلع ــة  ــر نعوم يتذك
ــة الطائرات الورقية و هي حتلق  وبهج

بني ايدينا  .
و كبديل إقتصادي أيضا ميكنك جتهيز 
الطني االصطناعي املصنوع من مواد 
ــأ حيث   ــني و النش ــة  كالطح منزلي
ــع ذلك في  ــهلة لصن جتد وصفات س
ــداد وصفة  ــوب كما ميكنك إع اليوتي
ــيراميك امللون لتقضي  ــة الس عجين
ــي صنع لوحات  ــا عائلياً جميال ف وقت

من السيراميك مع اوالدك .

باسم الزيدي

ــلطات اإلدارية  ميكن ان تعرّف الالمركزية على انها ”نظام لتوزيع الس
بني احلكومة املركزية والهيئات اإلدارية احمللية املنتخبة في احملافظات 
ــلطة املركزية  ــيق مع الس ــؤونها احمللية بالتنس ــي تتولى إدارة ش الت
ــلطاتها مبوجب القانون  وحتت رقابتها، ومتارس هذه الهيئات احمللية س
وحتل محل السلطة املركزية استناداً إلى مبدأ احللول في السلطة“.

ــتوى  ــلطة مبس ــن تعريف الالّمركزية على أنها ”عدم تركيز الس ك وميُ
سة  ــتويات اإلدارية املتعددة في املؤسّ إداري واحد ، وتوزيعها على املس
ــا ”عملية نقل  ــت) بأنه ــم اإلدارة (واي ــا عال ــا يعرفه ــة“. كم أو الدول
ــلطة بأنواعها التنفيذية واالقتصادية والتشريعية من مستوى  الس
إداري أعلى إلى مستوى إداري أدنى“. أما العالم (ماديك) فيعرفها على 
ــلطة،  ن من مصطلحني: املصطلح األول هو تفكيك الس أنها ”تتكوّ
ــى إدارة بعيدة  ــلطة إل ــض الس ــة بتفوي ــام اإلدارة املركزي ــي: قي وتعن
ــي يتعلق بالتخويل  ــام معينة، واملصطلح الثان ــاً للقيام مبه جغرافي
ــتورية بعض صالحياتها للقيام بوظائف  ــلطة الدس وهو: منح الس
ــية  ــوع الالمركزية بني اجلغرافية والوظيفية والسياس معينة“.وتتن
ــل الالمركزي املطلوب  ــة وغيرها، تبعا لطبيعة نوع العم واالقتصادي
ــهب اهل البحث والتحليل  حتقيقه في اجملاالت آنفة الذكر، والتي أس
ــرد تفاصيلها ودقائقها لكن من دون اإلشارة الى دور املواطن او  في س
ــعب فيها والتي من املفترض ان يكون فيها (االنسان) احملور الذي  الش
ــي عصرنا الراهن الى  ــدور حوله الالمركزية.ولعلنا احوج ما نكون ف ت
ــه عملياً حتى  ــوم الالمركزية ومن ثم تطبيق ــم كيفية بناء مفه فه
ــعوب املنطقة والعالم من اثارها  نتجنب ويالت املركزية وما عانته ش
ــتوى السياسي واالقتصادي واجلغرافي واالجتماعي  املدمرة على املس
ــي احلكم واتخاذ  ــاركة ف ــلب إرادة الناس في املش والثقافي والذي س
القرار وحتقيق التنمية والرفاهية والتطور.وحتدث الكثير حول ما ميكن 

ــاهم في تغيير الواقع االستبدادي  ان تقدمه الالمركزية من حلول تس
للمركزية انه ”ميكن ان تقدم الالمركزية الكثير من احللول في حتقيق 
ــار ان الكثير من االزمات  ــا بنظر االعتب ــة والتقدم، إذا ما اخذن التنمي
ــببها استحواذ احلكومات املركزية  ــهدها اليوم س املعاصرة التي نش
ــش املواطنني  ــي تهمي ــة وبالتال ــة في الدول ــوارد املتاح ــى كل امل عل

وتهميش احملافظات واالقاليم وعدم املشاركة في احلكم او القرار“. 
ــا اليوم  ــي ميكن مالحظته ــاكل واالزمات الت ــرا من املش ــل ان كثي ”ب
ــها احلكومة  ــاد يأتي من خالل املركزية التي متارس ــببها ان الفس س
ــة املواطنني عن العمل  ــل حرك ــني التي تضعها وتؤدي الى ش والقوان
ــة الكهرباء التي  ــى هذا االمر في ازم ــور، وميكن تقدمي مثال عل والتط
ــام 2003) على ان يكون  ــرت احلكومة املركزية منذ البداية (منذ ع أص
ــكلة الكهرباء في  احلل مركزي، ولو كان احلل ال مركزي النعدمت مش
الوقت الراهن“. ”ان احلل احلقيقي الزمة الكهرباء كان ال بد في ان يبدأ 
ــة واملدن وحتى القرى  ــدة من خالل قيام احملافظات واالقضي من القاع
بعملية توليد الطاقة من داخلها ومن ثم نشر هذه الطاقة الى باقي 
احملافظات واملدن، أي تقوم بعملية بيع لهذه الطاقة، كما يحصل االن 
في كثير من دول الغرب (كندا على سبيل املثال تقوم بتشجيع الناس 
عن طريق اقراضهم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية واخذ ما 

يسد حاجته وبيع الفائض الى احلكومة)“.
ان ”مشكلتنا األساسية سببها ان احللول املركزية هي حلول فاشلة، 
واحلكومة املركزية هي حكومة فاشلة، وبالتالي ال بد من الذهاب وراء 
ــاركة واالستثمار وتفعيل  ــجيع املواطنني على املش الالمركزية وتش
ــجع على الالمركزية وتخرج  ــاع اخلاص عبر وضع قوانني تش دور القط
ــلطة املركزية“.”الالمركزية  الكثير من القدرات والقوى التي بيد الس
ــن العاصمة (احلكومة  ــل الصالحيات م ــي بالضرورة مجرد نق ال تعن
املركزية) الى احملافظات (احلكومات احمللية)، بل ان املركزية في معناها 
ــاركة الشعبية  ــلطة وحتقيق املش احلقيقي عملية بناء تفويض الس
الشاملة، مبعنى مشاركة كل الشعب في احلكم وبناء البلد واالعمار 
ــة وبحث دقيقني“.  ــود اليات توضع بعد دراس ــة من خالل وج والتنمي
ــام، وأهمها (كما أوردها  ــد الالمركزية ملا فيه خدمة الصالح الع فوائ
ــرة بني اجلماهير واملسؤول احمللي  في كتابه) هي ايجاد العالقة املباش
ــرع مما لو كانت  ــي احملافظة، بحيث تتم تلبية حاجات اجلماهير أس ف
ــة. ويضيف بأن  ــؤول في احلكومة املركزي ــة بني اجلماهير واملس العالق
ــأنه أن يحد من ”االضطرابات واالنقالبات“. لكن في  هذا الواقع من ش
ــهم في دفع عجلة  ــأنها أن تس جميع األحوال فان الالمركزية من ش
ــلل  ــروج من دائرة الش ــو والتطور واخل ــريع في النم ــاد والتس االقتص
ــات واملواطنني  ــة للمحافظ ــل الصالحيات املمنوح ــي بفض احلكوم

وحتقيق املشاركة اجملتمعية الشاملة.

ــيد فؤاد حسني  ــربت بعض املعلومات عن ان الس سُ
املرشح ملنصب رئاسة اجلمهورية متزوج من يهودية، 
ــد ان يفعله او  ــول ان الرجل بعمله وما يري ونحن نق
ــه يهودية؟.. اليس  ــه ، وماذا ان كانت زوجت نتوقع من
ــل اهللا سبحانه وتعالى  اليهودية دين سماوي وارس
نبياً منهم وجعل التوراة كتاباً لهم؟ ، والصحيح ان 
ــيحية و ليست كما  ــيد فؤاد حسني مس زوجة الس
ــيحية هي االخرى  ــرب اخلبر عن يهوديتها، واملس س
ــو هل الدين  ــؤال ه ــماوية . والس دين من االديان الس

تبوء  فرقاً في  ــكل  يش
املناصب؟ وهل هناك ما 
مينع ذلك في الدستور؟ 
الدولة  ــيس  تأس ــذ  من
عام١٩٢٠  في  العراقية 
د البلد  والى االن ، لم يقُ
ــداً  ــلمون وحتدي اال املس
ــنة وبعد  ــن اهل الس م
سقوط الطاغية صدام 
استلم زمام احلكم من 
قبل الشيعة على االقل 
ــم  ــوزراء منه ــس ال رئي
ــي  ف ــد  البل ــف  ولالس

حالة فوضى، ولكن في جانب اخر وحلد هذه اللحظة 
ــودي  ــل اليه ــقيل) الرج ــون حس ــتذكر (ساس نس
كأفضل وزير للمالية في العهد امللكي.. املهم ان من 
ــه ان يتعامل مع ابناء  ــك بزمام امور الدولة علي ميس
ــعب وجميع طوائفه دون متييز ، وان الكفاءة هي  الش
ــتلم ديوان  ــر ، الرجل اس ــيء اخ املعيار وليس اي ش
ــإن كانت هناك  ــام ٢٠٠٣ ، ف ــم منذ ع ــة االقلي رئاس
ــادا فليذكر، اما  ــى عمله او فس ــة او مأخذا عل مثلب
ــأنه ليجعل اهللا فيه  اخلصوصيات العائلية فهذا ش

او في غيره الصالح واالصالح لهذا البلد .

فالح الربيعي

ــي (ابو  ــوري التونس ــاعر الث ــدا للش تخلي
ــابي) وذكرى جليلة ملواقفه  ــم الش القاس
ــل احلرية  ــا من اج ــي نادى به ــة الت الريادي
والسالم, معبرا من خاللها عن الشجاعة 
ــدان الوطن  ــي بل ــت ف ــا كان ــة اينم العربي
ــعب يوما اراد  العربي بقوله املأثور (اذا الش

احلياة.. فالبد ان يستجيب القدر) .
ــعب العربي فوق  ــأن ارادة الش ومن هنا ..ف
ــميات وهو تاج على  ــارات واملس كل االعتب
ــن اجلها,  ــات التي ناضل م رؤوس احلكوم

ومن اجل حمايتها ..
وان غضب الشعب.. ال يرحم, وال يرحم يوما 
ــاعة  ــتجاب القدر له حتى ولو س اذا ما اس
ــح  واحدة.. حيث عندما يثور ثورته ويكتس
ــقط  ــة, ويس ــوك الفارغ ــروش املل ــا ع به
ــلطة على  ــات املتس ــة الديكتاتوري انظم
رقاب الناس, ويستحق معظم الطواغيت 
ــعوب  ــت على الش ــي تعال ــة الت املتهالك
ــوارع والطرقات.. وهذا  ــحلها في الش وس
ــن خالل هذه  ــلفا.. وم ــا اثبته التاريخ س م
ــعب العراقي  ــر الش ــد انتظ ــة.. فق الزاوي

ــا بالعال  .. رافع ــن صبرٍ ــه الكفاية م ما في
ــالم.. ورايات احلمام البيض  ــعارات الس ش
بوجه كل من جاء بعد زوال النظام السابق 
ــنة.. وحتديدا  ــر س ــة عش قبل (١٥) خمس
ــال هذا الصبر  ــوم ٢٠٠٣/٤/٩.. وقد ط بعد ي
سنوات عديدة وطويلة امام النظام اجلديد 
ــول على ثمرة واحدة  ــي العراق, دون احلص ف
ــوم.. ولن  ــعب املظل ــفي روح هذا الش تش
تعطي له نسبة ١٪ من حقوقه املشروعة, 

واملشروطة .
ــو صحيح,  ــاء العكس ه ــا.. ج ــن هن ولك
ــط احلقوق.. ومن اهمها  حيث الغيت ابس
ــة التموينية  ــاء معظم فقرات البطاق الغ
ــل ٢٠٠٣  ــرف بالكامل قب ــت تص التي كان
والكهرباء الوطنية التي كانت في السابق 
ــى  ــاء عل ــتقرار, والقض ــك االس ــى وش عل
ــي هذه  ــن االن وف ــج ولك ــاع املبرم االنقط
ــوأ  ــة اصبحت هي االس ــة العصيب املرحل
ــراق. اما  ــن تاريخ الع ــن اي وقت مضى م م
ــدات االهلية,  ــالك الكهربائية للمول االس
ــوت والبنايات,  ــطوح البي املترامية فوق س
ــالل  خ ــن  وم ــراء,  الع ــي  ف ــابكة  واملتش
التماسات الكهربائية املتكررة فقد تولدت 
من اثرها احلرائق الكبيرة بني اخملازن واحملالت 
ــكن والتي اودت  التجارية, وكذلك دور الس
ــني االبرياء. ومن  ــاة الكثير من املواطن بحي
ــائر اجلسيمة واملؤملة التي  خالل هذه اخلس
ــعب العراقي.. فأن سببها  ــها الش يعيش

هو االهمال احلكومي..
والالمباالة املستمرة جتاه مطالب الشعب.. 
التي نادى وينادي بها دوما من اجل احلصول 

ــل احلقيقة..  ــرعي ومن اج على حقه الش
ــد مبا جرى خالل االحتالل البريطاني  والتأك
للعراق في ٦ تشرين الثاني عام ١٩١٤.. وقد 
ــام ١٩١٨, والذي تزامن  ــالل ع اكتمل االحت
ــوب احلرب العاملية االولى, وسقوط  مع نش
الدولة العثمانية.. ومن خالل هذه االحداث 
الدامية التي اندلعت معا.. حيث بدأ غضب 
الشعب العراقي الى اشعال ثورة شعبية 
ــالل البريطاني الذي  ــراق ضد االحت في الع

طال اكثر من (٦) ستة سنوات متواصلة..
وهنا.. بعد االنتهاء من االحتالل االنكليزي 
ــير  ــراق عام ١٩١٨.. مت تعيني الس الرض الع
ــى العراق.. فقد  ــي كوكس حاكما عل برس
تصدى لهذا االحتالل مجموعة من العلماء 
ورجال الدين في العراق.. بعد اعالن الفتوى 
ــاركة  على قتال االنكليز حتى املوت.. ومبش
ــذاك.. وفي  ــة املعروفة آن ــائر العراقي العش
١٩٢٠/٦/٣٠ اندلعت الشرارة االولى من ثورة 
ــعب العراقي  ــرين, وبدأ غضب الش العش
ــوات البريطانية. ومن  ــد الق ــان ض بالهيج
ــعبية, فقد اخرجوا  ــالل هذه الثورة الش خ
ــن ارض العراق بالقوة  القوات االنكليزية م
ــاة, وكبدوا  ــى قيد احلي ــن بقي منهم عل م
ــائر فادحة في  ــم االكبر منهم خس القس
ــة التي اثبتت  ــدات .. ومن االدل االرواح واملع
ــرين ضد االنكليز..  على انتصار ثورة العش
ــى, وقتلى اجليش البريطاني  هو املقابر ملوت
املتواجدة حاليا واملنتشرة بني مدن العراق. 
ــش االنكليزي  ــرة  لقتلى اجلي فهناك مقب
ــاك مقبرة  ــداد, وهن ــي بغ ــة ف ــي الوزيري ف
ــش االنكليزي في مدينة  اخرى لقتلى اجلي

ــا مقابر  ــان وهن ــارة, مبحافظة ميس العم
ــدة متوز اجلوية في احلبانية  صغيرة في قاع
ــة في (H٣) .. وتعد  وفي قاعدة الوليد اجلوي
هاتني القاعدتني اجلويتني هما من مخلفات 
ــأت خالل  ــي, حيث انش ــش البريطان اجلي

التواجد االنكليزي من االحتالل آنذاك.
ــو نظرنا ايها القارئ الكرمي.. حول القدرة  ول
االلهية التي استطاع بها غضب الشعب 
ــبحانه وتعالى)  ــي, واميانه باهللا (س العراق
ــراق وينزع  ــرج االنكليز من ارض الع ان يخ
ــد ان اعاد  ــوة, بع ــم بالق ــتقالل منه االس
ــم الرعب  ــم, وبث فيه ــون وحدته العراقي
ــالة.. وتعد هذه  من جراء روح اجلهاد والبس
ــا, بعد ان  ــب الدني ــن عجائ ــدرة هي م الق
ــرين صغارا  خرج االنكليز من البالد منكس
مستسلمني امام ارادة العلماء واجلماهير 
ــت  ــي احاط ــة الت ــائر العراقي ــن العش م

حولهم.
ــؤالء العراقيني من الثوريني  مع العلم ان ه
ــم يتجاوز  ــورة.. ل ــن الث ــوم م ــي ذلك الي ف
عددهم سوى (٣) ثالثة ماليني مقاتل وثائر.. 
ــتقوا بالف مليون  ــا كان االنكليز اس بينم
ــخص قد جمعتهم وهم موجودون في  ش
الهند والصني, واملستعمرات االخرى, كما 
ــذاك احدث  ــت متتلك آن ــا كان وان بريطاني
ــورة.. بينما كان  ــلحة واالعتدة املتط االس
ــبه ما يكون باالعزل  ــعب العراقي اش الش

عن السالح .
ــز وجل) هو  ــا.. ان االميان باهللا (ع ــن هن ولك
ــم النصر املبني .. ألم تكن  الذي انزل عليه
هذه مبعجزة؟ والتاريخ يعيد نفسه.. ولكن 

هذه املرة ان االحتالل جاء امريكيا للعراق.. 
ــي الظالم من  ــل اجليش االمريك حيث دخ
ــا االحتالل  ــذي دخل منه ــرة ال نفس الثغ
ــام, وبضعة  ــي قبل (١٠٠) مائة ع البريطان

سنني حتديدا. 
ــات املتحدة  ــا جاءت به الوالي ــا.. فأن م وهن
ــلط  االمريكية الظاملة من الهجمة والتس
ــى ربوع العراق..  ــتبداد الذي خيم عل واالس
ــك االحتالل البغيض من  وما حصل من ذل
متزق, وصراعات, وانقسامات داخل اخلارطة 
ــت كتلته اجلغرافية,  العراقية.. والتي طال
ــم  معظ ــاند  تس ــي  وه ــة  واالجتماعي
ــتمرة برفع  انظمة احلكم املنحرفة, واملس
الزائفة,  ــة  والقومي ــة  الوطني ــعارات  الش
ــرة لتخلق  ــاتها اجلائ ــتمدت بسياس واس
ــالم مناهج الظلم,  من تاريخ العرب واالس
ــوال الى صور,  ــيم.. وص ــة, والتقس والتفرق
واهداف االستعمار احلديث.. وصنيعته من 
االنظمة الرجعية احلالية التي يشهد بها 
انحرافها وممارستها الظاملة حيال السنني 
ــتعمار الغربي  املتعاقبة.. وقد خطط االس
ــة)  االمريكي ــدة  املتح ــات  (الوالي ــدا  وحتدي
ــر اجلهل, والتخلف, وعدم الوعي  على نش
ــعة من  ــي, واالدبي بني قطعات واس الثقاف
ــهمت بوضوح في  ــراق.. وقد اس ــاء الع ابن
ــم امريكا  ــي جاءت به ــاة الت متكني الطغ
ــعب العراقي.  ــدرات الش ــن التالعب مبق م
ــق  وف ــعب  الش ــذا  ه ــر  مبصي ــم  والتحك
نزواتهم, ونزعاتهم, والسير بها بعيدا عن 

خط االسالم الصحيح والصريح.
ــات املتحدة االمريكية.. لعبت دورا  ان الوالي

ــا, واحتاللها على  ــالل غزوه ــعا من خ واس
ــدة العالم  ــدة العراق وكذلك وح متزيق وح

االسالمي..
ــج .. قد بدأ  ــركان الهائ ــا.. فأن الب ــن هن وم
ــعة  ــالل التظاهرات الواس ــن خ صولته م
ــعب العراقي..  ــب الش ــي اعلنها غض الت
ــة البصرة الصامدة .. وتلتها  بدءا من مدين
ــعب عظيم  ــات اجلنوب كافة.. ش محافظ
ــاد  ــوق ضد الفس ــن اجل احلق ــر م يتظاه
ــدين .. والرصاص الغادر الذي نخل  والفاس
ــعب العراقي في  ــن الش ــدور االبطال م ص
ــم يقعون  ــاء.. وه ــرة الفيح ــة البص مدين
ــتعلة في  ــرات املش ــني التظاه ــى ب صرع
ــاحات الغاضبة العامة.. واخيرا.. فان  الس
ــعوب الثورية.. لم تنثني.. ولن تنحني  الش
ــات  ــات الديكتاتوري ــن احلكوم ــا الي م يوم
املتسلطة وان غضب الشعب ال يرحم.. اذا 
ــعب  ــق.. وخير دليل على هذا  الش ثار باحل
ــقيق املثقف الذي ثار بغضبه  املصري الش
ــت  ــي اطاح ــة الت ــرات العام ــي املظاه ف
ــني  ــبق محمد حس بالرئيس املصري االس
ــم دام اكثر من (٣٠) ثالثني  مبارك بعد حك
ــنة واحدة فقط  ــنة في مصر.. وبعد س س
ثار غضب نفس الشعب املصري ثانية في 
ــت بالرئيس  ــرات كبيرة والتي اطاح مظاه
املصري السابق محمد مرسي زعيم حزب 
االخوان املسلمني. وان غضب هذا الشعب 
ــني املصريني خلف  ــد زج بالرئيس ــر ق الثائ
قضابني احلديد خالل سنة واحدة.. وان هذه 

احلالة لن تصدف في أي بلد في العالم .
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القاضي/  محمود الحسن 

  يعد منصب رئيس اجلمهورية من املواقع اخلطيرة 
جداً في الدستور العراقي والذي يعتبر خروج عن 
ــي يكون فيها  ــم البرملانية الت ــوف في النظ املأل
ــاً للحكومة بل موقع  ــة ليس رئيس رئيس الدول
ــريفي بروتوكولي ليست لديه أية صالحيات  تش
ــو معروف  ــث انه وكما ه ــار قانونية حي ــب اث ترت
ــاً  ــي النظم البرملانية ان رئيس الوزراء هو رئيس ف
ــتور العراقي قد  للحكومة وبالرغم من ان الدس
ــاً للحكومة اال انه  ــل رئيس الوزراء هو رئيس جع
ــة صالحيات خطيرة  ــح رئيس اجلمهوري عاد ومن
ــكل  ــة مهمة تتلخص بالش ــارا قانوني ــب اث ترت

اآلتي: 

اختصاصات رئيس الجمهورية:
ــوم  ــواب لالنعقاد مبرس ــس الن ــوة مجل اوالً :- دع
ــن تاريخ  ــر يوماً م ــة عش جمهوري خالل خمس
ــج االنتخابات العامة وهو ما  املصادقة على نتائ

ــتور اذ بامكانه  ــت عليه املادة (٥٤) من الدس نص
ــكيل  ــوى لتعطيل تش ــن هذه الدع ــاع ع االمتن
احلكومة واليوجد نص في الدستور او في القوانني 
ــمح مبعاقبة رئيس اجلمهورية كونه  النافذة يس
انتهك الدستور باعتبار ان النص اخلاص باقالته 
ــن قبل احملكمة  ــتور بعد ادانته م النتهاك الدس
ــون وهو حلد  ــريع قان ــى تش ــاج ال ــة يحت االحتادي
ــان منعقد حتى  ــرع كما اليوجد برمل االن لم يش
يستطيع التصرف معه والذي الميلك حق اقالته 

اصالً ورغم ذلك يسمى نظام برملاني.
ــة  ــى جلس ــواب ال ــس الن ــوة مجل ــاً :- دع ثاني
ــا نصت عليه  ــتثنائية ملوضوع محدد وهو م اس
ــذه الصالحية  ــتور وايضاً ه ــادة (٥٨) من الدس امل
ليست بسيطة اذ باإلمكان دعوة مجلس النواب 

لالنعقاد بعد تدبير أمر ما.
ــني الى مجلس  ــروعات القوان ــدمي مش ثالثاً:-تق
ــداً فبالرغم من  ــواب وهذه صالحية مهمة ج الن
ــاً للحكومة  ــس رئيس ــة لي ــس اجلمهوري ان رئي
ــار ان وزارة  ــتطيع تقدير االمور املالية باعتب ويس
ــوزراء) اال أن  ــط باحلكومة (مجلس ال املالية ترتب
ــق ومبا اليتفق  ــتور رغم ذلك منحه هذا احل الدس

مع طبيعة النظام البرملاني .
رابعاً :- الطلب من مجلس النواب بسحب الثقة 
من رئيس مجلس الوزراء وهو مانصت عليه املادة 
ــي اخطر صالحية  ــتور وه (٦١/ثامناً/ب)من الدس
ــاء النص مطلقا دون  لرئيس اجلمهورية حيث ج

قيد او شرط وبدون استجواب مسبق حتى ولو لم 
يكن هنالك سبب لهذا الطلب فهل يعقل احد 
ــه رئيس اجلمهورية  ــي نظام برملاني ميلك في ان ف

حق طلب سحب الثقة من احلكومة.
ــاركة رئيس الوزراء في الطلب من  خامساً:-مش
ــرب والطوارئ  ــالن حالة احل ــواب باع مجلس الن
ــعاً/أ) من الدستور فال  ــتناداً للمادة (٦١/ تاس اس
ــن مجلس النواب  ــق لرئيس الوزراء الطلب م يح
ــن دون موافقة  ــرب او الطوارئ م ــالن حالة احل اع

رئيس اجلمهورية.
ــاً:-املوافقة على طلب رئيس الوزراء بحل  سادس
ــادة (٦٤/ اوالً) من  ــتناداً للم ــواب اس ــس الن مجل
ــات اخلطيرة  ــاً من الصالحي ــتور وهي ايض الدس
حيث اليحق لرئيس الوزراء الطلب بحل مجلس 

النواب اال مبوافقة رئيس اجلمهورية.
ــة الى انتخابات  ــابعاً:- يدعو رئيس اجلمهوري س
ــتون يوماً  ــي البالد خالل مدة اقصاها س عامة ف
ــي يعد فيها  ــل مجلس النواب والت ــن تاريخ ح م
مجلس الوزراء مستقيالً وهو مانصت عليه املادة 

(٦٤/ثانياً ) من الدستور.
ــاص بتوصية من رئيس  ــاً:- اصدار العفو اخل ثامن
مجلس الوزراء في كافة اجلرائم باستثناء جرائم 
ــاد املالي واالداري واجلرائم الدولية  االٍرهاب والفس
ــتور  ــادة (٧٣/ اوالً) من الدس ــكام امل ــتناداً الح اس
ــتطيع رئيس اجلمهورية ان يعطل هذه  حيث يس
ــى رئيس  ــتور ال ــي منحها الدس ــة الت الصالحي

الوزراء في اصدار العفو اخلاص.
ــدات واالتفاقيات  ــعاً:-املصادقة على املعاه تاس
ــس النواب واملصادقة  الدولية بعد موافقة مجل

ــاً عليها  ــني وإصدارها وتعد مصادق ــى القوان عل
بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها 
ــواء كان االمر يتعلق بقانون او معاهدة دولية   س
ــتناداً للمادة (٧٣/ثانياً وثالثاً)ورغم ورود عبارة  اس

ــة  ــا بعد مضي خمس ــاً عليه ــد مصادق تع
عشر يوماً من تاريخ تسلمها من قبل رئاسة 
اجلمهورية إال أنه الميكن اعتبارها نافذة لعدم 
ــوم جمهوري  ــى إصدارها مبرس ــة عل املوافق
ــذا عطلت الكثير  من رئيس اجلمهورية وبه
ــرعها مجلس النواب  ــني التي ش من القوان
ــس اجلمهورية على  وذلك لعدم موافقة رئي

اصدارها .
عاشراً :- منح األوسمة والنياشني بتوصية 
ــتناداً للمادة  ــوزراء اس ــن رئيس مجلس ال م
ــتطيع  ــتور وهو يس ــاً) من الدس (٧٣/خامس
ــوزراء في  ــة رئيس ال ــاً تعطيل صالحي ايض

منح األوسمة والنياشني.
ــفراء وإصدار املراسيم  ــر:-قبول الس حادي عش
ــات  ــات الدرج ــة تعيين ــي غالبي ــة ف اجلمهوري
ــوزارات. واحملافظني  ــة كالقضاة ووكالء ال اخلاص
ــاً  ــادة (٧٣/ سادس ــتناداً للم ــارين اس واملستش
ــتطيع ايضاً  ــتور فهو يس ــن الدس ــابعاً) م وس

تعطيل ذلك.
ثاني عشر :- املصادقة على احكام االعدام التي 
ــتناداً للمادة(٧٣/ ــم اخملتصة اس تصدرها احملاك
ــي اخطر صالحية حيث من الثابت ان  ثامناً) وه
بعض احكام االعدام بحق ارهابيني مضى عليها 
ــابها الدرجة  ــر سنوات بعد اكتس اكثر من عش

القطعية ولَم تنفذ.
ــلحة ألغراض  ــادة القوات املس ــر:- قي ثالث عش

تشريفية واحتفالية استناداً للمادة(٧٣/تاسعاً)
من الدستور . 

ــح الكتلة النيابية  ــر :- تكليف مرش ثالث عش
ــة  ــكيل احلكومة خالل خمس األكثر عدداً بتش
عشر يوماً من تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية 
ــتور وله احلق  ــتناداً للمادة (٧٦/ اوالً )من الدس اس
ــة مجلس الوزراء اذا  بتكليف مرشح اخر لرئاس
ــكيلة الوزارة خالل  ــح االول في تش اخفق املرش
ثالثني يوماً من تاريخ التكليف والتوجد اية رقابة 
ــتطيع ان  ــس اجلمهورية في ذلك اذ يس على رئي
ــخصا من كتلة قد التكون األكثر عدداً  يكلف ش
ورغم جواز الطعن بقرار رئيس اجلمهورية اخلاص 
ــة العليا لكي  ــام احملكمة االحتادي ــف ام بالتكلي
ــدداً اال ان هنالك  ــة األكبر ع ــدد من هي الكتل حت

ــون هنالك عدة  ــث تك ــي االثبات حي ــة ف صعوب
ــر تبعاً لتغير  ــر بني احلني واآلخ ــات وقد تتغي طلب
ــية وبالتالي فان  التفاهمات بني الكتل السياس
ــس اجلمهورية في ذلك أمر غاية في  مايقوله رئي

اخلطورة.
ــر:- يقوم رئيس اجلمهورية مقام رئيس  رابع عش
ــبب كان  مجلس الوزراء عند خلو املنصب الي س

استناداً للمادة (٨١/ اوالً ) من الدستور.
ــس مجلس  ــتراك مع رئي ــر :- االش ــس عش خام
ــتناداً للمادة  ــتور اس الوزراء اقتراح تعديل الدس
ــتطيع ايضاً  ــو يس ــتور فه ــن الدس (١٢٦/ اوالً) م
تعطيل صالحية رئيس الوزراء في اقتراح تعديل 

الدستور رغم هو رئيس احلكومة .

الطلب من مجلس النواب 
بسحب الثقة من رئيس 
مجلس الوزراء وهو مانصت 
عليه اِّـادة (٦١/ثامناً/ب)من 
الدستور وهي اخطر صالحية 
لرئيس الجمهورية

 ان من يمسك بزمام امور
 الدولة عليه ان يتعامل
 مع ابناء الشعب وجميع
 طوائفه دون تمييز
 والكفاءة هي اِّـعيار
وليس اي شيء اخر

 ال تشرت ألعاباً من الباعة
 اِّـتجولني كونها غالباً
 ما تكون دون اِّـواصفات
 اِّـطلوبة و مصنوعة من
بالستيك معاد او رديء

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

شهاب احمد شفي 
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ــجل الـ «سي اي ايه»   في  اثار س
ــتان  ــل في باكس ــات القت عملي
ــؤولي البيت االبيض  اعجاب مس
ــاردة انور  ــة مط ــحبوا مهم فس
العولقي من البنتاغون وسلموها 
ــي ٣٠ ايلول  ــى الوكالة واقلع ف ال
ــطول من الطائرات  ــبتمبر اس س
االمريكية التي تطير بال طيار من 
القاعدة في السعودية وعبر الى 
اليمن وشرع في تقفي مجموعة 
ــني في قافلة  ــن الرجال املتنقل م
ــر محافظة اجلوف وهي كناية  عب
ــداد صحراوي على مقربة  عن امت
ــعودية واشتهرت  من احلدود الس
في السابق بتربية اجلياد العربية 
ــاول الفطور  ــال لتن ــف الرج وتوق
عندما حملوا بحسب احد الشهود 
ــياراتهم  الطائرات وهرعوا الى س
ــددت  لكن الطائرات كانت قد س
ــك  ذل ــت  وتبع ــا  هدفه ــى  عل
ــمفونية من الدمار اعتني في  س
تنسيقها حددت طائرتا بريداتور 
ــيارات  الس ــى  عل ــزر  الي ــعة  اش
ــة  ــي دق ــن ف ــك حس ــو تكتي وه
ــة التي حتققها الهجمات  االصاب
ريبير  الصاروخية واطلقت طائرة 
ــرة  صواريخ حققت اصابة مباش
ــل تنقل في املوكب  وقتل كل رج
ــان االمريكيان انور  ــى املواطن حت
ــان الداعية  ــمير خ العولقي وس
وراء  ــة  اخلالق ــوة  والق ــي  اجلهنم

مجلة انسباير .
ــي  العولق ــن  عبدالرحم ــلل  تس
ــر  ــة عش جنل االمام ابن السادس
ــل املولود في  ــى النحي ــو الفت وه
ــبوعني خارجا  دنفر قبل ذلك باس
ــي منزل  ــخ ف ــذة املطب ــن الناف م
ــو املنزل  ــي صنعاء وه ــة ف العائل
ــه منذ انتقاله  الوحيد الذي عرف
وهو فتى صغير في اليمن بعدما 
اصاب والده الشهرة في الواليات 
املتحدة على  ــة  واململك املتحدة 
ــد  ــح الول ــة واصب ــه الناري خطب
ــت الرجل  ــنوات التي تل في الس
ــة للمطاردة من قبل  االكثر عرض
ــاء  ــن صنع ــرب م ــا وه ادارة اوبام
البعيدة  اليمنية  ــات  الى احملافظ
ــن امن  ــره م ــا توف ــى م ــعيا ال س
ــد الرحمن عاش  ــبي اال ان عب نس
ــاة املراهق العادي  في الغالب حي
بالرياضة  ــم  واهت الثانوية  ودخل 
وباملوسيقى وابقى صفحته على 

الفسيبوك بانتظام 
ــبتمبر  وقرر في منصف ايلول س
٢٠١١ انه يحتاج الى العثور على 
ــا اختبا وترك مالحظة  والده اينم
القربائه قبل ان ينسل خارجا من 
ــف لرحيلي ..  ــب « اس ــزل كت املن

فانا سابحث عن والدي»
ــبوة تلك  توجه الى محافظة ش
ــن التي يعتقد  ــة في اليم املنطق
ان العولقي مختبئ فيها وحيث 
ــة  االمريكي ــات  القاذف ــه  اخطات
والطائرات التي تطير بال طيار في 
ــم يعرفه  ــو املاضي وما ل ايار ماي
عبد الرحمن هو ان والده قد هرب 
ــوف وطاف في  ــبوة الى اجل من ش
ــكان وهو الميتلك اي فكرة عما  امل
يفعله تاليا ثم سمع االخبار عن 
التي قتلت  ــة  الصاروخي الضربة 
والده واتصل بعائلته في صنعاء 

وابلغهم انه عائد الى املنزل .
ــى الفور  ــى صنعاء عل لم يعد ال
وبعد اسبوعني على قتل الطائرات 
ــي تطير  ــي اي ايه «  الت ـــ « س ال
ــده جلس عبد  ــار على وال بال طي
ــع اصحابه في مطعم  الرحمن م
في الهواء الطلق على مقربة من 
ــبوة  مدينة عزان في محافظة ش
ــن بعيد بصوت  ــى اليهم م وتناه
ــت في البداية ازيز مالوف ثم  خاف
شقت الصواريخ الهواء واصابت 
املطعم وفي غضون ثوان انتشرت 
دزينة من جثث القتلى في التراب 
ــد الرحمن العولقي  واحدهم عب
ــاعات انتشر خبر  وفي غضون س
ــى  ــة الفت ــت صفح ــه وحتول موت
املراهق في الفيسبوك الى حفل 

تابيني 
ولم يناقش املسؤولون االمريكيون 
العملية فقط في العلن لكنهم 
ــهم اخلاصة  اعترفوا في مجالس
ــن العولقي قتل  ــد الرحم بان عب

ــمه  ــن طريق اخلطا ولم يرد اس ع
ــتهداف  اس ــى الئحة  املراهق عل
ــارة الطائرة  ــي غ ــتهدف ف فاملس
ــو ابراهيم  ــي تطير بال طيار ه الت
ــا القائد املصري للقاعدة في  البن
ــة اذ حصل  ــبه اجلزيرة العربي ش
ــى  عل ــون  االمريكي ــؤولون  املس
ــاكل في  ــا ي ــان البن ــات ب معلوم
املطعم في وقت الغارة لكن تبني 
ــه  ــة فان ــتخبارات خاطئ ان االس
ــكان قريب من  ــن في اي م لم يك
ــة اما  ــة الصاروخي ــع الضرب موق
عبد الرحمن العولقي فوجد في 

املكان اخلطا والوقت اخلطا 
ــن ان الغارة ماتزال حتت  بالرغم م
ــؤولني  ــظ فقد قال عدة مس احلف
ــي اي ايه «    ــني ان الـ « س امريكي
ــغل الطائرات التي قتلت  لم تش
الفتى على عكس ذلك تلك التي 
ــد الرحمن  ــت والده بل ان عب قتل
ضحية برنامج طائرات موز تديره 
ــات  للعملي ــتركة  املش ــادة  القي
ــة للبنتاغون وهو   ــاص التابع اخل
ــا  بعدم ــى  ــتمر حت اس ــج  برنام
ــي اي ايه «   الى  انضمت الـ « س
ــت الـ  ــي اليمن وتالق ــاردة ف املط
ــون في  ــه»   والبنتاغ ــي اي اي «س
ــدة من  ــل في واح ــاحات القت س
ــرا وقحال  ــدان العالم فق اكثر بل
ــني مختلفتني  ــا يديران حرب وهم
ــال طيار  ــي تطير ب ــرات الت بالطائ
ــي اي ايه «   ـــ « س ــت ال واحتفظ
بالئحة استهداف فيما احتفظت 
ــات  للعملي ــتركة  املش ــادة  القي
ــد  ــرى ووج ــة اخ ــة بالئح اخلاص

كالهما في اليمن ينفذان املهمة 
نفسها تقريبا وبعد عشرة اعوام 
ــفيلد االولى  ــى محاولة رامس عل
ــرب  ــى احل ــيطرة عل ــزاع الس انت
اجلديدة من اجلواسيس االمريكني 
اخذ البنتاغون و الـ « سي اي ايه 
« يديران املهمات السرية نفسها 

في اقاصي االرض 

ندب الدكتور ناصر العولقي بعد 
ــهرين على قتل ابنه وحفيده  ش
ــاء بالفيديو رفعه  موتهما في رث
على اليوتيوب وحتدث الدكتور ملا 
ــق بانكليزية  ــبع دقائ يقارب الس
ــال ان على  ــة وق واضحة مدروس
ــلمني اخمللصني احلفاظ على  املس
ــرها الى  ــه حية ونش ــالة ابن رس
ــهم كلماته بعد  كل من لم متس
ــوء  ــكل ينذر بالس وتعهد في ش
ــل اضافية بان  من دون اي تفاصي

«دماء ابنه لن تذهب هدرا» 
ــور العولقي اميركا  وصف الدكت
ــن جنونها وقد  ــي ج ــة الت بالدول
اغتياالت  ــتراتيجية  باس ــت  فتن
ــا االرض وقال ان  ــك زواي ــي احل ف
الهجمات بلغت حدا من الروتني 
بحيث ان الغارات التي قتلت ابنه 
ــرور الكرام  ــر م ــده كادت مت وحفي

داخل الواليات املتحدة 
ــا ففي اليوم  ــذا صحيح جزئي وه
الذي قتل فيه انور العولقي اشار 
ــي خطابه الى  ــا ف ــس اوبام الرئي
موته بايجاز معتبرا االمر « معلما 
ــع لهزم  ــد االوس ــي اجله ــر ف اخ
ــني اليها « لكن  ــدة واملنتم القاع

ــة ذي اخلطب النارية  قتل الداعي
ــز  ــذي اجي ــي ال ــن االمريك املواط
ــرية من وزارة  ــه في مذكرة س قتل
ــدل لم يحظ في اليوم التالي  الع
باي اشارة في النشرات االخبارية 
ــبكات وبعد ذلك  ــائية للش املس
ــبوعني كاد ال يحظى مصرع  باس
ــي املراهق  ــن العولق ــد الرحم عب

االمريكي النحيل باي انتباه 
بقيت غارات الطائرات التي تطير 
بال طيار سرا رسميا في ادارة اوباما 
ــى احملكمة لصد  ــل امرها ال واحي
ــان  ما واجهته من حتديات في ش
نشر الوثائق املتعلقة بالطائرات 
ــار التابعة لـ «  ــي تطير بال طي الت
ــي اي ايه»  والقيادة املشتركة  س
ــات  بوجه ــة  اخلاص ــات  للعملي
ــرية التي  ــة الس ــر القانوني النظ
تدعم العمليات وفي اواخر ايلول 
ــبتمبر جلست هيئة من ثالثة  س
قضاة قبالة جدار الرخام االخضر 
ــة الفدرالية في  في قاعة احملكم
ــمعت الى احلجج  واشنطن واس
ــي  ــة الت ــي القضي ــفوية ف الش
رفعها االحتاد االمريكي للحريات 
ــي  ــب فيها الـ « س ــة وطال املدني
ــة  ــاي عالق ــراف ب ــه «  االعت اي اي
للوكالة بالطائرات التي تطير بال 
طيار حتى في خالل االستجواب 
الذي قام به القضاة املتشككون 

الذي سألوا عن تصريحات علنية 
ــابق الـ « سي اي ايه  للمدير الس
ــازح بانيتا  ــون بانيتا فقد م «  لي
ــود االمريكني  ــة من اجلن مجموع
املتمركزين في نابولي في ايطاليا 
ــن امتالكه وهو  بانه من الرغم م
ــر الدفاع كمية اضخم بكثير  وزي

من السالح املتوافر .. ما .. امتلك 
ـــ «  ــان ال ــه «   ف ــي اي اي ـــ « س ال

بريداتور « لم تكن سيئة قط 
ــاظ ميريك  ــي املغت ــار القاض اش
ــات  جلس ــدى  اح ــي  ف ــد  غارلن
ــف  موق ــة  عبثي ــى  ال ــة  احملكم

ــي ضوء واقع  ــي اي ايه«   ف الـ«س
كل من الرئيس اوباما ومستشار 
ــض ملكافحة االرهاب  البيت االبي
ــدث علنا عن  ــان قد حت ــون برين ج
الطائرات التي تطير بال طيار وقال 
حملامي الوكالة لو ان الـ « سي اي 
ايه «  هي االمبراطور فانت تطلب 
ــور يرتدي  ــول ان االمبراط منا الق

ثيابا بالرغم من نفي اسياده     
لكن متت ماسسة حرب الطائرات 
ــا احيطت بها  ــم من كل م بالرغ
ــتمرار  ــا يكفل اس ــرية مب ــن س م
   » ــه  اي اي  ــي  س  » ـــ  ال ــات  مهم
ــون في العمل معا فيما  والبنتاغ
ــول  للحص ــتان  املؤسس ــل  تقات
على املزيد من املوارد خلوض احلرب 
ــا  احيان ــازان  اجله وادار  ــرية  الس
ــن عمليات متوازية  كما في اليم
ــال طيار  ــي تطير ب ــرات الت للطائ
وقاسمتا العالم في احيانا اخرى 
وتولت كل منهما اجزاء مختلفة 
ــطة  ــي تدار بواس ــرب الت من احل
التحكم من بعد الـ « سي اي ايه 
ــتان فيما يدير  ــال في باكس «   مث
ــرات التي  ــون حرب الطائ البنتاغ

تطير بال طيار في ليبيا 
ــي  ــة ٩/١١ ف ــت جلن وكان ان خلص
ــي  متوز ٢٠٠٤ الى انه على الـ « س
ــن وظائفها  ــه «  التخلي ع اي اي
ــتنتجت  واس ــكرية  العس شبه 

ــن املنطقي  ــه ليس م ــة ان اللجن
ــغل الـ « سي اي ايه  جدا ان تنش
ــي عملية  ــا ف ــون مع «   والبنتاغ
ــن  ــة واعل ــروب اخلفي ــوض احل خ
ــواء  البيان النهائي للجنة انه س
ــن املال  ــاي م ــة ب ــت الكلف قيس
ــات املتحدة  ــان الوالي ــاس ف او الن

ــاء قدرتني  ــل بن ــتطيع حتم ال تس
ــا  ــذ عملياتن لتنفي ــني  منفصلت
ــرية تديران سرا  العسكرية الس
املواجهة بالصواريخ وتدربان سرا 
قوات عسكرية او شبه عسكرية 

اجنبية 

ــوش هذه التوصية  رفضت ادارة ب
ــات املتحدة  ــى الوالي ــت ال وانتقل
ــنوات التالية الى االجتاه  في الس
املعاكس متاما وهما ان كال من الـ 
« سي اي ايه «   والبنتاغون يحرس 
ــديدة االجزاء اخملتلفة  بيقظة ش
ــي  ــالل وه ــرب الظ ــة ح ــن بناي م
ــعودية للطائرات  قاعدة في الس
ــي تطير بال طيار وفي القاعدة  الت
ــي  االجنب ــق  للفيل ــابقة  الس
ــي في جيبوتي وغير ذلك  الفرنس
ــدة  ــة البعي ــع االمامي ــن املواق م
ــيطرة  ــي عن اي س ــره التخل ويك
فيما يعتنق السياسيون عمليات 
ــتقبل احلرب  القتل بوصفها مس
ــون  ــل البنتاغ ــة ويواص االمريكي
ــق طريقه الى  في غضون ذلك ش
وكالة  وتامل  البشري  التجسس 
ــتخبارات الدفاع انشاء كادر  اس
املتخفني  ــيس  اجلواس جديد من 
ــل مهمات  ــم من اج ــات منه املئ
ــرق  ــس في افريقيا والش التجس
ــورج  ج ــال  وق ــيا  واس ــط  االوس
ــذي امضى  ــون احملامي ال جاميس
ــي اي ايه  ــني عاما في الـ « س ثالث
ــير الى الوراء  ــيء يس « ان كل ش
ــوض حربا  تخ ــس  ــك جتس فلدي
ــاول جمع  ــكري يح ــاز عس وجه

االستخبارات امليدانية .
ــا  ــس اوبام ــح الرئي ــا امل ــا م غالب
خالل املوسم الشاق لالنتخابات 
ــى القتل  ــي ٢٠١٢ ال ــية ف الرئاس
مؤشر الى صالبته وحتدث بطريقة 
استعراضية تذكر بالرئيس بوش 
ــي اعقبت  ــى الت ــام االول ــي االي ف
ــأله احد  ــبتمر وس ــول س ١١ ايل
ــات  ــن االتهام ــرة ع ــلني م املراس
ــحون  املرش ــا  يطلقه ــي  الت
ــون  ــة ويصف ــن للرئاس اجلمهوري
ــته اخلارجية بانها  ــا سياس فيه
ــة  املهادن ــتراتيجية  باس ــبه  اش
ــامة بن  ــال اس واجابة اوباما اس
الدن واالثنني  والعشرين من اصل 
ــادة الثالثني الذين اخرجوا من  الق
الساحة هل انني اسير باملهادنة 
فعال او اسال ايا من تبقى منهم 

عن ذلك 
ــات  اخلالف كل  ــن  م ــم  وبالرغ
ــية بني اوباما واحلاكم  السياس
ــة ٢٠١٢  ــي في حمل ــت رومن مي
ــد الرجالن ما  ــية لم يج الرئاس
ــق  ــا تعل ــه عندم ــان في يختلف
االمر بالقتل وقال رومني انه في 
ــا سيواصل  حال انتخب رئيس
ــطة  بواس ــارة  الغ ــة  عملي
ــر بال طيار  ــرات التي تطي الطائ
ــارعوا  والتي صعدها اوباما وس
ــابيع  ــؤولي اوباما في االس مس
االخيرة التي تسبق االنتخابات 
وقد حتسبوا ملثل هذا االحتمال 
ــق قواعد واضحة في  الى تطبي
ــون بعض  ــم يعودوا ميس حال ل
القيادة في حرب الطائرات التي 
ــف اجلهد  ــر بال طيار وكش تطي
ــم  ــل ك ــراءات القت ــة اج ايقون
ــرية ما تزال  ــات الس ان العملي
ــا من اجلهد املرجتل و ماتزال  نوع
ــان  ــة في ش ــئلة اجلوهري االس
ــن قتله واين ميكن قتله  من ميك
ومتى ميكن قتله من دون جواب 
وخف الضغط لالجابة عن تلك 
ــرين الثاني  ــئلة في ٦ تش االس
ــا ضمنت انتخابات  ٢٠١٢ عندم
ــس اوباما  ــاء الرئي ــمة بق حاس
ــنوات اخرى  في منصبه اربع س
وتراخي اجلهد الضفاء الوضوح 

على احلروب السرية .

ال
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بقيت غارات الطائرات التي تطري بال طيار سرا 
رسميا َّـ ادارة اوباما واحيل امرها اُّـ اِّـحكمة 

لصد ما واجهته من تحديات َّـ شان نشر 
الوثائق اِّـتعلقة بالطائرات التي تطري بال طيار 

التابعة لـ ( سي اي ايه)

H68I@Ú‘‹ßa

الـ «سي اي ايه»   والبنتاغون يحرسان بيقظة شديدة 
االجزاء اِّـختلفة من بناية حرب الظالل وهي قاعدة َّـ 

السعودية للطائرات التي تطري بال طيار

اوبامابوش عبد الرحمن العولقي
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في إطار سياستها الثابتة في إحتاف القارئ العزيز بأحدث املؤلفات التي تتناول 

ــكل حلقات،  ــتعرض (البينة اجلديدة)، على ش ــة وخطيرة، تس قضايا حساس

ــدة) ملؤلفه  ــرية االمريكية اجلدي ــل.. احلروب الس ــوم (حروب الظ ــاب املوس الكت

ــاب تقارير مذهلة عن  ــزر. ويتضمن الكت ــز على جائزة بولت ــارك مازيتي) احلائ (م

ــرية دولية. ويكفي أن  ــول الـ(C.I.A) بعد أحداث 11 أيلول 2001 إلى آلة قتل س حت

ــي تعمل في النيويورك االمريكية (جني ماير) قالت: «ان  الصحفية املعروفة الت

كتاب مازيتي مخيف والبد من قراءته».. اما نحن فنقول إن مهمتنا هي أن يكون 

القارئ في قلب احلدث، وهذا ما نسعى إليه..
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ــب  منتخ ــدرب  م ــد  أك
الناشئني فيصل عزيز، انه 
ال يوجد ما يدعو للقلق في 
أمام  ــة  املصيري ــة  املواجه
اجلنوبية  ــا  كوري ــب  منتخ
ببطولة كأس آسيا حتت ١٦ 
ــاتها  منافس املقامة  عاماً 

في ماليزيا.
ــر منتخب الناشئني  وخس
ــتراليا ٢-١،   فيما  أمام اس
تغلبت كوريا اجلنوبية على 
أفغانستان بسبعة أهداف 

نظيفة.
ــب اللقاء، إن  وقال عزيز عق
كان  ــتراليا  أس ــب  «منتخ
ــوا نوعاً  ــا ، وكان ــل من أفض
ــة وفاجأونا  ــا أكثر جاهزي م
ليحققوا الفوز في املباراة، 

ــد من  ــا العدي ــنحت لن س
ــي  ف ــجيل  للتس ــرص  الف
الشوط األول ولكن هجومنا 

لم يكن جيداً كفاية».
مدرب الناشئني يتحدث عن 
فوز فريقه على افغانستان

ــئني  الناش ــب  منتخ ــم  جن
ــه أمام  ــن هدف ــدث ع يتح

أفغانستان.
ــرد جعلنا  ــح أن «الط وأوض
ــاول  ونح ــب  بالتع ــاب  نص
ــص  ــبب نق ــض بس التعوي
ــا فريق  ــن لدين ــب، ولك الع
ــد البديل  ــوف جن ــد وس جي
للمباراة املقبلة أمام كوريا 
ــة، ال يوجد ما نقلق  اجلنوبي

بشأنه».
ــب  منتخ ــيواجه  وس
ــره الكوري  ــئني نظي الناش

اجلنوبي يوم غد اجلمعة  .
الناشئني  يذكر ان منتخب 
ــث في  ــز الثال ــل املرك يحت
برصيد  ــة  الرابع ــة  اجملموع
ــل  ــا حتت ــاط، فيم ــالث نق ث
ــدارة  ــة الص ــا اجلنوبي كوري

برصيد ٦ نقاط.

نيبوشا  العراقي،  الشرطة  مدرب  نفى 
التي  الشائعات  األربعاء،  امس  يوفوفيتش، 
ترددت مؤخرًا، حول نية اجلهاز الفني، التخلي 

عن خدمات مدافع الفريق، كرار محمد.
وقال نيبوشا، في تصريحات خاصة ان «كرار 
من أهم الالعبني في الفريق، وال ميكن التخلي 
إمكانيات فنية  ملا ميتلكه من  عن خدماته، 

.« وبدنية على مستوى عالٍ
صالحيات  من  األساس  «التشكيل  وتابع: 
اجلهاز الفني وحده، حيث يحدد مدى جاهزية 

كل العب، خاصةً أن لكل مباراة ظروفها».
وأردف: «اختيار الالعبني قبل انطالق املوسم، 
جاء وفق مبدأ مت وضعه، من قبل اجلهاز الفني 
العب  وجود  عدم  على  يعتمد  النادي،  وإدارة 
أساسي وآخر بديل، لذلك فإن كل الالعبني 
في القائمة، ستكون لهم أدوار مع الفريق».

بعدم  الشرطة،  جماهير  املدرب  وطالب 
إرباك  حتاول  التي  «الشائعات  إلى  اإلنصات 
على  فقط  واالعتماد  الفريق»،  مسيرة 
اإلعالمي  املكتب  من  تصدر  التي  األخبار، 

للنادي والصفحة الرسمية.

لنادي  الفني  اجلهاز  أعلن 
النفط العراقي، غياب ثالثي 
مباراة  خوض  عن  الفريق، 
التونسي،  الصفاقسي 
دور  إياب  املقبل، في  األحد 
العربية  بالبطولة   ٣٢ الـ 
اإلصابة. بسبب  لألندية، 

مدرب  أحمد،  حسن  وقال 
تصريحات  في  النفط، 
خاصة ان»الفريق سيعاني 
من غياب ٣ العبني بداعي 
احلارس  وهم  اإلصابة، 
عدوس،  احلسن  عبد  علي 
شاكر  بسام  والثنائي 
سعدون».وأضاف  وبشار 
تعرض  «عدوس  ان  حسن 
خالل  املرفق،  في  لكسر 
إطار  في  احلدود  مباراة 
الدوري العراقي، أما شاكر 

من  يعانيان  وسعدون 
إصابة عضلية».وأشار إلى 
وصلت  النفط،  بعثة  أن 
التونسية،  قرطاج  مدينة 
أيام،   ٣ هناك  وستقضي 
قبل التوجه إلى صفاقس، 
اإلياب. مباراة  خلوض 

وأوضح أن الفريق العراقي 
ممتازة،  بدنية  بحالة  مير 
املعنوية  الروح  ارتفاع  مع 
تخطي  أجل  من  لالعبني، 
التونسي. اخلصم  عقبة 

مباراة  أن  إلى  يشار 
الذهاب بني فريقي النفط 
انتهت  والصفاقسي 
بالتعادل اإليجابي ١-١.الى 
النفط  بعثة  وصلت  ذلك 
الثالثاء،  مساء  العراقي، 
قرطاج  تونس  مطار  إلى 
خلوض  استعدادا  الدولي، 

من  الـ٣٢  بدور  اإلياب  لقاء 
األحد  العربية،  البطولة 
الصفاقسي،  أمام  املقبل، 
املهيري. الطيب  مبلعب 

استقبال  في  وكان 
ممثلني  العراقي،  الفريق 
الصفاقسي،  إدارة  عن 
لكرة  التونسي  واالحتاد 
الفريق  رئيس  وعبر  القدم. 
حمد  كاظم  العراقي، 
سعادته  عن  سلطان، 
االستقبال.وقال  بحفاوة 
على  غريبا  ليس  «هذا 
نعتبر  ونحن  التونسيني، 
الثاني،  بلدنا  في  أنفسنا 
وكل ما نأمله إقامة املباراة 
الرياضية،  الروح  ظل  في 
وتقدمي أداء طيب نسعد به 
بينما  العربية».  اجلماهير 
أوضح املدير الفني للنادي 

أحمد،  حسن  العراقي، 
سيخضعون  العبيه  أن 
إلزالة  خفيفة  لتمارين 
اإلرهاق الذي انتابهم جراء 
الطويلة  الرحلة  متاعب 

من العراق إلى تونس.

تدريباته  الفريق  وسيجري 
مبلعب  املنزه، في العاصمة 
االنتقال  قبل  ــية،  التونس
ــار  صفاقس.وأش ــة  ملدين
أحمد، إلى أن فريقه عاقد 
ــى تخطي عقبة  العزم عل

إلى  والتأهل  الصفاقسي، 
املسابقة  القادم من  الدور 
الغيابات. ــم  ــة، رغ العربي
ــاب  الذه ــاء  لق أن  ــر  يذك
ــي أربيل، انتهى  الذي دار ف

بالتعادل (١-١).
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ــة الرياضي،  ــادي القوة اجلوي ــة اإلدارية لن ــددت الهيئ ج
ــدم لتأجيل موعد  ــيوي لكرة الق طلبها إلى االحتاد االس
ــيوي اخلتامي على ملعب  اقامة نهائي كأس االحتاد االس
ــة االمام  ــع أربعيني ــا م ــك لتزامنه ــي، وذل ــالء الدول كرب
ــني (عليه السالم).وقال نائب رئيس الهيئة اإلدارية  احلس
ــد الزيدي في بيان، إن «إدارة القوة  لنادي القوة اجلوية ولي
ــيوي لتغيير موعد  اجلوية جددت طلبها إلى االحتاد اآلس
ــباب والرياضة  ــال هاتفي   وزير الش ــاراة، وجمع اتص املب
ــني عبطان ورئيس االحتاد االسيوي سلمان بن  عبد احلس

ابراهيم لتغيير املوعد».
ــيوي طلب القوة  ــال رفض االس ــاف الزيدي، «في ح وأض
ــاراة على ملعب كربالء  ــة مجدداً بتغيير موعد املب اجلوي
ــوف نختار ملعب البصرة الدولي إلقامة  الدولي، فأننا س

النهائي االسيوي لعام ٢٠١٨».
ــوم الثالثاء املقبل  ــة مباراة مهمة ي ــر القوة اجلوي وتنتظ
ــيوي  ــام اجلزيرة األردني باياب نهائي كاس االحتاد االس ام
ــم التأهل الرسمي،  ي حال حس ــيا، وفِ ملنطقة غرب اس
ــراق باخلامس  ــي الع ــيكون ف ــي اخلتامي س ــأن النهائ ف

والعشرين من الشهر املقبل.

 بغداد / 

 بغداد / 

ــيا  ــات بطولة اس ــرة الطائرة في منافس ــا الوطني بالك ــارك منتخبن ــا ش  عندم
ــارة الصفراء العام  ــوى ١٦ منتخبا في الق ــة التي جمعت أق ــات الوطني للمنتخب
ــت منتخبنا  ــت القرعة قد أوقع ــية كان ــور ابايا األندونيس ــي في مدينة س املاض
ــة في حينه, وقلنا كذلك,  ــي مجموعة قوية جدا ولم نصفها باحلديدي الوطني ف
أن مهمتنا عسيرة جدا في اجملموعة الثانية التي ضمت الى جانبنا منتخب ايران 
القوي (حامل اللقب) ومنتخب تايوان املتقدم ومنتخب باكستان املتوثب, ومن ثم 
ــك املنتخبات تكاد تكون  ــالث التي تعرض لها منتخبنا أمام تل ــارات الث فأن اخلس
منطقية خصوصا في املباراتني األولى والثانية مع ايران وتايوان على التوالي بدليل 
ــيء, لكن  ــواط مقابل الش ــارة في كلتا املباراتني حدثت بنتيجة ثالثة أش أن اخلس
ــتان وهو فريق ليس أفضل منا على وفق التصنيف االسيوي  ــارة أمام باكس اخلس
ــوط واحد مقابل  ــيما أن هزميتنا امامه كانت بش ــتفهام س أثارت التعجب واألس
ــواط, وهذا يعني تفوقا صريحا بل وحاسما للخصم كما يعني بصريح  ثالثة أش
ــذه البطولة التي كنا نعلق عليها  ــال للعبة وملنتخبنا في ه العبارة إخفاقا وفش
االمال من أجل إستعادة سمعتنا ومكانتنا املتقدمة على صعيد القارة االسيوية. 

ــاركتنا في  وفي حينه وبعد انتهاء مش
البطولة االسيوية كانت لنا وقفة حوار 
ــل اللعبة الذين  ــاد وموضوعي مع أه ج
ــدث والتوثب من  ــا ح ــاوز م ــدوا بتج وع
ــببات االخفاق  ــة مس ــد بعد دراس جدي
ــيا من أجل حتقيق احلضور  في أندونيس
ــت طائرتنا قد  ــا الذي كان ــل قاري األفض
ــس بالقصير,  ــا لي ــه غياب ــجلت عن س
ــاركة األخيرة في  ــاءت املش ومن هنا ج
ــيوي  االس ــدي  التح كأس  ــات  منافس
ــا قيل عنها  ــريالنكا برغم كل م في س
ــن  ــي م ــب الثان ــل الترتي ــة حتت كبطول
ــيويا كونها حتتضن  ــث األهمية اس حي

ــواب نهج احتاد اللعبة  ــف الثاني في القارة الصفراء لتؤكد ص ــات التصني منتخب
ــيا  ــي البطولة املصنفة أوال في اس ــاركة ف ــة من دروس املش ــتفادته الواقعي واس
ــفء عالء خلف باحراز  ــح العبونا بقيادة مدربهم الك ــي العام املاضي عندما جن ف
ــخ اللعبة قاريا بعد الفوز على  ــيوي للمرة األولى في تاري لقب كأس التحدي االس
ــعودي في مباراة اخلتام  ــتهان بها واخرها املنتخب الس ــيوية ال يس منتخبات اس
ــز الفردية اخملصصة من اللجنة املنظمة  ــرة كما جاء فوز العبينا. بأهم اجلوائ املثي
ــاجت) وأفضل العب معد (مصطفى  ــنتر (اسالم س للبطولة مثل أفضل العب س
ــو كعب الالعب  ــامل)، لتؤكد عل ــني منير ش ــن العب مركز ٢ (حس ــد) وأحس حمي
ــى على احتاد اللعبة توفير املزيد من مقومات  ــي وجدارة منتخبنا الذي نتمن العراق
األعداد والتحضير واالحتكاك القوي لالعبيه وتطعيمه باملزيد من املواهب البارزة 
ــذا املنتخب الواعد التنافس بقوة  ــات الدوري املمتاز من أجل معاودة ه في منافس
ــف الثاني والقفز  ــيوية وجتاوز حاجز التصني ــات البطولة االس وجدارة في منافس
ــن يتحقق بالتمنيات  ــي املقصورة املتقدمة قاريا وهو أمر ل ــو خانة التنافس ف نح
واحلظ بقدر حاجته الى مزيد من العمل واجلهد املنظم واملثابرة, وكلنا أمل وتفاؤل 

بتحقيق العودة الى صفوف الصدارة اسيويا في املدى الزمني املنظور. 
السطر األخير

** األهم من أن تتقدم بسرعة, هو أن تتقدم في االجتاه الصحيح.
توماس أديسون

@kéÿm@b‰mäˆbü
Üzn€a

وقفة 

خالد جاسم

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

  بعد انتهاء مشاركتنا 
َّـ البطولة االسيوية 
كانت لنا وقفة حوار 
جاد وموضوعي مع 
أهل اللعبة الذين وعدوا 
بتجاوز ما حدث

@Úibï�a@kjéi@Ôé”b–ñ€a@‚bflc@kÓÃÌ@¡–‰€a@Ôq˝q
بعد الحفاوة من ادارةالنفط الجمهور واالدارة التونسية ترد بالمثل 

االنضباط  جلنة  فرضت 
العربي،    باالحتاد  واألخالق 
غرامات  املاضي،  الثالثاء 
العاصمة  احتاد  على 
اجلوية  والقوة  اجلزائري 
أحداث  بسبب  العراقي، 
مواجهة  خالل  وقعت 
الناديني في إياب دور الـ ٣٢ 

بالبطولة العربية.
إلى  العاصمة  احتاد  وتأهل 
دور الـ ١٦، عقب انسحاب 
وهو  اجلوية  القوة  ضيفه 

متأخر بهدفني دون رد، في 
مباراة  من  الثاني  الشوط 
عمر  استاد  على  اإلياب، 

حمادي.
جلنة  اجتماع  وبعد 
في  واألخالق،   االنضباط 
الرياض، قررت تغرمي النادي 
دوالر  ألف   ١٠٠ العراقي، 

بسبب االنسحاب.
اجلوية  القوة  اعتبرت  كما 
مباراة  في   ٠-٣ خاسرا 
اإلياب، بجانب فرض غرامة 
أفراد  على  دوالر  ألف   ٢٠

والفني،  اإلداري  طاقميه 
خملالفة القواعد.

قد  اجلزائري،  الفريق  وكان 
الذهاب ١-٠  فاز في مباراة 

في كربالء.
توقفت   ،٧١ الدقيقة  وفي 
بسبب  اإلياب  مباراة 
الفريق  من  احتجاجات 
هتافات  ضد  العراقي، 
مشجعي  من  مسيئة 

احتاد العاصمة.
من  دقائق  عدة  وبعد 
مسؤولي  مع  املفاوضات 

البطولة، غادر العبو القوة 
اجلهاز  وأعضاء  اجلوية 
وانتظر  امللعب  الفني، 
محمد  اإلماراتي  احلكم 
الدقيقة  حتى  اهللا  عبد 
صافرة  يطلق  أن  قبل   ،٨٨

النهاية.
كما عوقب احتاد العاصمة 
متنوعة،  مالية  بغرامات 
هتافات  بسبب  إنذاره  ومت 
املشجعني واستخدامهم 

األلعاب النارية.

ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€aÎ@Ú‡ïb»€a@Öb§a@Üô@ÚÓ€bfl@pbflaäÀ
بعد الهتافات العنصرية في ملعب اتحادالعاصمة الجزائري 

ÚÓiÏ‰¶a@bÌâÏ◊@Òaâbjfl@ø@È„díi@’‹‘„@bfl@ÜuÏÌ@¸@Z¥˜ëb‰€a@lâÜflâaä◊@›Óyâ@Ú‘Ó‘y@@—íÿÌ@bëÏjÓ„

الرصافة،  حتقيقات  محكمة  قررت 
إطالق سراح أمني سر احتاد الكرة بشأن 
الدولي  النجم  بكتاب حرمان  التالعب 

السابق عدنان درجال.
وقال حتسني الكعبي محامي درجال  إن 
اطلقت  الرصافة،  حتقيقات  «محكمة 
سراح رضا بعد استجوابه في قضية 

تزوير عقوبة عدنان درجال».
رضا،  استجوبت  «احملكمة  أن  وأوضح 
الشاهد  إلفادة  واستمعت  أمس،  يوم 
االنضباط  جلنة  رئيس  حالته  عبد  طه 
أن  مبيناً  الكرة»،  احتاد  في  السابق 
أ   ٢٩ بقرار  له  ال علم  بأنه  أكد  «حالته 

خلمس  درجال  بحرمان  يقضي  والذي 
سنوات».

على عصابة  القبض  الرصافة:  حتقيق 
من  كيلوغراماً   ١٢٣ بحوزتها  مخدرات 

«احلشيشة»
 ١٠ اعترافات  ق  تصدّ الرصافة  حتقيق 
متهمني بالصحة لتعيينهم ٢٥٠ اسماً 

وهمياً وتقاضي رواتبهم لـ ٨ أعوام

سراح  اطالق  قررت  «احملكمة  أن  وتابع 
بكفالة  رضا  صباح  االحتاد  سر  أمني 

مالية تصل قدرها ١٠ ماليني دينار».

@Äaäç@’‹�m@Úœbïä€a@pb‘Ó‘§@Ú‡ÿ™@@
Òäÿ€a@Öb§a@äç@¥flc

لكرة  الصاالت  شباب  منتخب  يواصل 
األرجنتني  الوملبياد  استعداداته  القدم، 
حالياً  املقام  التدريبي  معسكره  خالل 
في البرازيل.وقال املنسق اإلعالمي لكرة 
الصاالت عدي صبار   إن «منتخب شباب 
الصاالت يواصل معسكره التدريبي في 
البرازيل والذي انطلق في السابع عشر 

من أيلول اجلاري».
يخوض  الشباب  «منتخب  أن  واوضح 
وحدتني تدريبيتني صباحاً ومساءً، وخاض 
برازيليني  فريقني  أمام  وديتني  مباراتني 
حتى االن، االولى أمام نادي بانكو وانتهت 
بفوز  وانتهت  باروري  أمام  والثانية   ٤-٤

شباب الصاالت بنتيجة ٥-٢».

شباب  مباريات  مواعيد  على  تعرف 
الصاالت بأوملبياد األرجنتني

قلق في األرجنتني حول مستقبل ميسي 
مع التاجنو

وأضاف صبار، أن «وفد منتخب الشباب 
املقبل  الشهر  من  الثالث  في  سيتجه 
االوملبياد،  غمار  خلوض  األرجنتني  إلى 
في  مبارياته  أولى  سيخوض  حيث 
الثامن من من الشهر ذاته أمام منتخب 

سلوفاكيا».
أوقعت  القرعة  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
اجملموعة  في  الصاالت  شباب  منتخب 
األولى التي تضم البلد املضيف األرجنتني 

وسلوفاكيا ومصر وبنما.

›Ìãa5€a@ø@|ub„@äÿé»∂@¥n‰uâ˛a@ÖbÓjΩÎ¸@Ü»néÌ@p¸bñ€a@lbjë



ليس  القدم،  لكرة  الدولي  االحتاد  أن  صحفية،  تقارير  ذكرت 
غاضبًا من غياب األرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، 
صحيفة  ٢٠١٨.وقالت  لعام  األفضل  جوائز  توزيع  حفل  عن 
موندو ديبورتيفو اإلسبانية، إن الفيفا غاضب من البرتغالي 
من  وليس  اإليطالي،  يوفنتوس  جنم  رونالدو،  كريستيانو 
احلفل  سيحضر  كان  البرغوث،  أن  التقارير،  وأفادت  ميسي. 
لندن،  البريطانية  العاصمة  في  املاضي،  اإلثنني  أقيم  الذي 

لكنه اعتذر ألسباب عائلية. 
احلفل،  حضور  عدم  قرر  رونالدو،  أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت 
نظرًا ملعرفته أنه ليس الفائز بجائزة أفضل العب في العالم 
أفضل  بجائزة  مودريتش،  لوكا  الكرواتي  وتوج   .٢٠١٨ لعام 
العب في العالم لهذا العام، بعدما أحرز مع ريال مدريد، دوري 

أبطال أوربا، وقاد منتخب بالده لوصافة مونديال روسيا.

حفل  بعد  االنتقادات،  من  العديد  الفيفا  واجه 
جوائز «The Best»، الذي أقيم مساء االثنني املاضي، 
بالعاصمة البريطانية لندن، حول الفائزين باجلوائز، 
الدولي  العام.وتسبب  في  الالعبني  أفضل  وتشكيل 
املصري، محمد صالح، في تشكيل عالمة استفهام 
هدف.وتوج  ألجمل  بوشكاش  جائزة  حول  كبيرة، 
شباك  في  هدفه  نظير  اجلائزة،  بهذه  الريدز  جنم 

ا على أهداف أخرى بدت  إيفرتون بالبرمييرليج، متفوقً
يوفنتوس،  أمام  رونالدو  مقصية  مثل   ، جماالً أكثر 
دوري  ليفربول، في نهائي  ومثيلتها جلاريث بيل ضد 
األبطال، إلى جانب هدف ريكاردو كواريزما، في مرمى 
إيران باملونديال.وتلقى الفيفا العديد من االنتقادات، 
تعتمد  والتي  باجلائزة،  الفائز  اختيار  طريقة  بسبب 
فقط على تصويت اجلماهير، الذي تفوق فيه صالح 
بنسبة ٣٨٪، مقابل ٢٢٪ لهدف كريستيانو.واملفارقة 

الالفتة في هذا الصدد، أن هذا الهدف لصالح، لم يفز 
حتى بجائزة هدف الشهر بالبرمييرليج، في ديسمبر/
كانون أول ٢٠١٧، والتي أحرزها حينها جيرمني ديفو، 
جنم بورمنوث، بفضل هدفه ضد كريستال باالس.وفي 

ليفربول،  العب  ميلنر،  جيمس  داعب  الصدد،  هذا 
زميله املصري، قائالً له عبر حسابه على «تويتر»: 

«مبروك لصالح على فوز سابع أفضل هدف لك 
املوسم املاضي، بجائزة هدف العام».

@fibÌâ@Ú‡ˆb”@›ÅÜÌ@êÏÓéÓ‰Óœ
è€Ü„˛a@Ú‹yâ@ø@ÜÌâÜfl

لوبيتيجي،  جولني  أعلن 
مدريد،  لريال  الفني  املدير 
ستخوض  التي  فريقه  قائمة 
إطار  في  إشبيلية،  مواجهة 
عمر  من  السادسة  اجلولة 
اإلسباني.وضم  الدوري 
العبي  جميع  لوبيتيجي، 
عدا  للقائمة،  الفريق، 
خضع  الذي  إيسكو 
وداني  جراحية،  لعملية 
زال  ما  الذي  كارفاخال، 
التعافي  عملية  يواصل 
من اإلصابة العضلية 
منها.  عانى  التي 
في  وظهر 
 ، ئمة لقا ا
التي تألفت 

البرازيلية  املوهبة  اسما،   ٢٢ من 
يبحث  الذي  جونيور،  فينيسيوس 
املوسم،  هذ  األول  ظهوره  عن 
باإلضافة للثنائي الشاب فالفيردي 
لوبيتيجي  وريجيولون.لكن 
الالعبني  عدد  لتقليص  سيضطر 
اليوم.وجاءت  مباراة  قبل  بالقائمة 

القائمة على النحو التالي: 
كورتوا،  نافاس،  املرمى:  حراسة 
فاييخو،  الدفاع:  خط  كاسيا. 
مارسيلو،  ناتشو،  فاران،  راموس، 
أودريوزوال، ريجيولون. خط الوسط: 
كاسيميرو،  مودريتش،  كروس، 
أسينسيو،  يورينتي،  فالفيردي، 

سيبايوس. 
فينيسيوس،  الهجوم:  خط 
فاسكيز، ماريانو دياز، جاريث بيل، 

بنزميا.

أعلن فريق ساوبر، الذي ينافس في بطولة العالم لسباقات 
ــع  ــده م ــوال١»، تعاق ــيارات «فورم ــرى للس ــزة الكب اجلائ
السائق اإليطالي أنطونيو جيوفينازي، خلوض منافسات 
ــي رايكونن.ويعمل  ــم ٢٠١٩، بجوار الفنلندي كيم موس
ــائق جتارب،  ــاوبر كس ــازي، ٢٤ عاما، حاليا مع س جيوفين
ولكنه بدءا من املوسم املقبل سيكون أول سائق إيطالي 
ــام ٢٠١١.وفي  ــباقات «فورموال١-» منذ ع ــارك في س يش

كان  ــم،  املوس إيطاليان ذلك  ــائقان  ــاك س هن
في  ــاركان  ــا يش وهم ــباقات،  الس

ترولي  ــو  وفيتانتونيو ليوتزي، جارن
ــع فريقي لوتوس  م
نيا  ــبا هس و
ــى  ــينج عل ريس

ــح حقيقة.  ــه حلم أصب ــازي: «إن ــال جيوفين الترتيب.وق
ــهيرة  ــرف لي أن أمثل عالمة جتارية ش كإيطالي فهذا ش
ــريك في  ــا روميو، الش ــا روميو».وألف ــل ألف ــة مث وناجح
ــلر)، هي الراعي الرئيسي لفريق  مجموعة (فيات-كرايس
ــات تقنية.ويعني التعاقد مع  ــاوبر، كما تقدم له خدم س
ــويدي ماركوس أريكسون،  ــائق الس جيوفينازي، أن الس
ــاوبر  ــم اجلاري.ومير س ــاوبر نهاية املوس ــيرحل عن س س
مبوسم حالك، إذ جمع ٢١ نقطة من ١٥ سباقا، وال يتفوق 
ــذي حصد ٧ نقاط  ــب إال على فريق ويليامز، ال ــي الترتي ف

فقط هذا املوسم

ــرة القدم  ــاد األوربي لك ــن االحت  أعل
ــق  ــراء «حتقي ــب إج ــه طل ــا) أن (ويف
ــال خرق نادي  ــأن احتم إضافي» بش
ــل لقب  ــان جرمان، حام ــس س باري
ــرم في  ــي والذي أب ــدوري الفرنس ال
ــني كبيرتني في  صيف ٢٠١٧ صفقت
ــد اللعب  ــاالت، لقواع ــوق االنتق س
املالي النظيف.وقال االحتاد في بيان 
ــرار كبير محققي  أنه «في أعقاب ق
ــى األندية  ــة املالية عل ــة الرقاب هيئ
ــأن باريس سان  بختم التحقيق بش
ــس  لرئي ــق  الالح ــرار  والق ــان،  جرم
ــى غرفة  ــال القرار ال ــة بإرس الهيئ
التحكيم ملراجعته، أعلنت األخيرة 
ــي ١٩ أيلول/ ــا الذي اتخذته ف قراره

سبتمبر، بإعادة القضية الى غرفة 
ــة الرقابة  ــة لهيئ ــق التابع التحقي
ــراء حتقيق  ــى األندية إلج ــة عل املالي
ــد  ــف ٢٠١٧، تعاق ــي صي إضافي».وف
النادي الباريسي اململوك من شركة 
ــة، مع  ــتثمارات الرياضي ــر لالس قط
ــلونة  ــي نيمار قادما من برش البرازيل
اإلسباني مقابل ٢٢٢ مليون يورو، ما 
جعل منه أغلى العب في تاريخ كرة 
القدم، وضم املهاجم الشاب كيليان 
ــادي موناكو، في صفقة  مبابي من ن
قدرت قيمتها بنحو ١٨٠ مليون يورو، 
شملت استعارته ملوسم واحد يليه 
ــاب هاتني  ــي. وفي أعق ــال نهائ انتق

ــران األغلى  ــني اللتني تعتب الصفقت
في تاريخ اللعبة، فتح االحتاد األوربي 
ــادي لقواعد  ــأن خرق الن حتقيقا بش
ــدف الى  ــف التي ته ــب النظي اللع
ضمان اال تنفق األندية أكثر مما جتني. 
ــن االحتاد أنه  ــي حزيران/يونيو، أعل وف
لن يفرض عقوبات في الوقت الراهن 
ــر لم يخالف  ــى النادي، وأن األخي عل
ــوام ٢٠١٥، ٢٠١٦  ــي األع ــد ف القواع

و٢٠١٧ .
انتقال مبابي لسان جرمان قد يكون 
مخالفا للقواعدانتقال مبابي لسان 

جرمان قد يكون مخالفا للقواعد

ــذرت النادي  ــة القارية ح اال أن الهيئ
ــه باحترام هذه  ــا من أن التزام حينه
ــيكون  ــي العام ٢٠١٨ س ــد ف القواع
محط «فحص دقيق». لكن وبعد أقل 
ــيجري  ــهر، أفاد االحتاد أنه س من ش
ــادي، وأن  ــق الن ــراره بح ــة لق مراجع
القرار األول أعيد الى غرفة التحكيم 
ــدا أن هذه اخلطوة  «ملراجعته»، مؤك
ــج  ــال النتائ ــي أي ح ــتبق ف «ال تس
التي ستصدر عن غرفة التحكيم».
ــالن باملراجعة  ــى اإلع ــادي عل ورد الن
ــذي صدر في الثالث من متوز/يوليو،  ال
ــرم «عمليات انتقال  ــد أنه أب بالتأكي

عدة لالعبني (من صفوفه) في األيام 
املاضية، امتثاال لقرار هيئة الرقابة»، 
ــا فعلنا منذ  ــدا مواصلته «كم مؤك
 ،٢٠١٧ ــبتمبر  أيلول/س ــن  م األول 
ــة  املطلوب ــات  املعلوم كل  ــر  بتوفي
ــاد األوربي».  ــة الرقابة واالحت من هيئ
ــع وكالة فرانس برس  وفي مقابلة م
ــبتمبر  ــابق من أيلول/س في وقت س
ــادي القطري  ــد رئيس الن احلالي، أك
ــان جرمان بات  ــر اخلليفي أن س ناص
«من أكبر ثالث عالمات جتارية كروية 
ــد توقيع  ــك بعي ــم»، وذل ــي العال ف
ــراكة مع العالمة التجارية  عقد ش

«جوردان».وردا  الرياضية  األميركية 
على سؤال عما اذا كان هذا االتفاق 
ــارة إيجابية»  ــل «إش ميكن أن يرس
ــألة  الى االحتاد األوربي في إطار مس
اللعب املالي النظيف، قال اخلليفي 
«نعم، هذا سيساعد. لهذا السبب 
كنت أقول للجميع: (ال تقلقوا ألن 
ــاع). ما زال  ــا بصدد االرتف مداخيلن
ــياء للقيام  أمامنا الكثير من األش
ــا بالطبع، لكن بإمكان العالمة  به
ــان  ــة لباريس س ــة العاملي التجاري
جرمان، الى جانب جوردان، أن جتلب 
ــل، واعتبارا  ــا الكثير من املداخي لن

من هذا املوسم».

ــادي ريال  ــر اعلن ن ــن جانب اخ م

ــرة القدم  ــباني لك ــد اإلس مدري
الثالثاء ان العب وسطه إيسكو 
ــادا في الزائدة  يعاني التهابا ح
ــة  جلراح ــيخضع  وس ــة  الدودي
ــيؤدي الى  ــا س ــتئصالها، م الس
غيابه عن املباراتني ضد اشبيلية 
ــبت املقبل  ــو مدريد الس وأتلتيك

في الدوري احمللي.
وكتب النادي امللكي في بيان أنه 
ــخيص  «بعد الفحوصات، مت تش
ــي الزائدة  ــاد ف ــة التهاب ح حال
ــب  الالع ــيخضع  س ــة.  الدودي
ــتئصالها)  لعملية جراحية (الس
ــاعات القليلة املقبلة»،  في الس
ــاب  غي ــرة  فت ــى  إل ــارة  اإلش دون 

الالعب.
ــي  اإللكترون ــع  املوق ــرق  وتط
ــرة  فت أن  ــى  إل «آس»  ــة  لصحيف
ــهر،  غياب الالعب قد متتد إلى ش
«ماركا»  ــة  اعتبرت صحيف فيما 
ــيكون «في  ــكو س أن غياب إيس
األسابيع املقبلة»، من دون إعطاء 

تفاصيل إضافية.
ــادي امللكي جولن  وقال مدرب الن
ــر صحافي  ــي في مؤمت لوبيتيغ
ــى التمرين  ــكو ال ــر إيس «حض
ــعر بآالم  هذا الصباح وهو يش

في بطنه».
وأضاف «آمل أن مير كل شيء على 
ــه تعافيا جيدا...  ما يرام وأمتنى ل
ــدث معه، كان  ــتطع التح لم أس
ــى غرفة  ــك الدخول إل ــى وش عل
ــن آمل أن يتمكن  العمليات، ولك
في أقرب وقت ممكن من استعادة 

عافيته التي كانت ممتازة».
ويأتي غياب إيسكو، ليضاف الى 
ــال كارفاخال  داني الظهير  غياب 
(يعاني تقلصا عضليا)، ليشكل 
ــدرب  امل ــى  ال ــة  موجع ــة  ضرب
ــل  ــبوع حاف ــي اس ــي ف لوبيتيغ
ــه الصعبة  ــق: فبعد رحلت للفري
ــاء االربعاء،  ــبيلية مس ــى اش ال
ــي  درب ــاراة  مب ــق  الفري ــوض  يخ
أتلتيكو  ــاره  ــام ج ــة أم العاصم

ــل،  ــبت املقب ــد الس مدري
ــل ضيفا على  ثم يح

موسكو  سسكا 
الروسي الثالثاء 
ــي  ف ــل  املقب

ــة  ل جلو ا
الثانية 

من 

ت  فسا منا
ــة  ع جملمو ا

ــي  ــابعة ف الس
ــات  اجملموع دور 

دوري  ــابقة  ملس
ــا  أورب ــال  أبط

يحمل  التي 
لقبها .

ودعت األملانية أجنيليك كيربر املصنفة ثالثة 
ــي لدورة ووهان  ــن الدور ثمن النهائ عامليا م
ــدى دورات البرمير اخلمس في  الصينية، إح
ــارتها أمام األسترالية أشلي  التنس، بخس
بارتي املصنفة ١٦ بنتيجة ٥-٧، ١-٦. وكانت 
ــدورة العام املاضي  ــت وصيفة لل بارتي حل
بخسارتها أمام الفرنسية كارولني غارسيا 
ــا الثاني الكبير  ــا إحراز لقبه التي حرمته
محترفة.وتلتقي بارتي في الدور ربع النهائي 
الفائزة من مباراة التشيكية بترا كفيتوفا 
ــينكوفا. بافليوتش ــتازيا  أناس ــية  والروس

ــي بطوالت  ــدون ثان ــر بطلة وميبل ــا كيرب ام
ــت تواجدها  ــالم، فكانت ضمن ــد س الغران
ــترز في سنغافورة (من ٢١  في بطولة املاس

ــر املقبل) والتي  ــرين األول/أكتوب إلى ٢٨ تش
ــاركة أفضل ثماني العبات في  تشهد مش
ــم، والتي توجت بلقبها العام املاضي  العال
ــب  ــي. هالي ــن فوزنياك ــة كاروالي الدمناركي

املصابة تعجز عن الفوز بأي شوط
هاليب املصابة تعجز عن الفوز بأي شوط

وودعت الرومانية سيمونا هاليب املصنفة 
ــدور الثاني، فيما حققت  ــى عامليا من ال أول

ــي  ــن فوزنياك ــة كاروالي ــن الدمناركي كل م
ــر املصنفتان ثانية  ــة أجنيليك كيرب واألملاني

وثالثة عامليا تواليا بداية جيدة.
ــي أعفيت من خوض  ــقطت هاليب الت وس
ــات الثماني  ــى غرار املصنف ــا األول عل دوره
ــكا  ــلوفاكية دوميني ــام الس ــات، أم األولي
تسيبولكوفا املصنفة ٣١ بنتيجة ٦-صفر 
ــا رائعا قبل أن  ــت هاليب صيف و٧-٥.وخاض
ــينغ  ــدور األول لبطولة فالش ــن ال تخرج م
ــع الكبرى، لكنها  ــدوز، آخر الدورات األرب مي
ــا  ــام خصمته ــة أم ــة ومصاب ــدت مرهق ب
ــا  ــى عندم ــة األول ــي اجملموع ــا ف وخصوص
ــوط. وقالت هاليب،  عجزت عن إحراز أي ش
ــي  ــنة، الت ــذه الس ــاروس ه ــة روالن غ بطل
ــتدعت الطبيبة ملعاجلتها أكثر من مرة  اس

ــا خالل التمارين  خالل املباراة بعد اصابته
ــا «كان األمر  ــرا كفيتوف ــيكية بت مع التش
ــم يكن  ــري ل ــة ألن ظه ــي البداي ــا ف صعب
ــك وقد  ــد . عرفت ذل ــكل جي ــرك بش يتح
ــكل  حتدثنا مع الفريق بهذا املوضوع... بش
ــحب لكنني لم  طبيعي، كان يجب أن انس

أرغب في ذلك وال أحب القيام بذلك».
ــب. قدمت إلى  ــت هاليب «أحب اللع وتابع
ــى األمل  ــيء حت ــدمي كل ش ــا وأردت تق هن
ــي اجملموعة الثانية ،  ــر. كنت قريبة ف األخي
لذا مباراة كهذه متنحني الثقة بأن مستواي 
جيد. لست خائبة، لكني حزينة بالتعرض 
لهذه اإلصابة من حيث ال أدري .. سنرى ماذا 

سيحصل في األيام املقبلة» .
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@ÚÓΩb»€a@Ú����ôbÌä€a:زوروا موقعنا على االنرتنت

WWW.albayyna-new.com

ــر ميالن، أنه لم  ــاورو إيكاردي، مهاجم إنت أكد م
ــف مع الفريق،  ا من غيابه عن التهدي ــن قلقً يك

في أول ٥ جوالت من عمر الدوري اإليطالي.
وقال إيكاردي، في تصريحات نقلها موقع فوتبول 
ــائل اإلعالم تتحدث أكثر من الالزم،  إيطاليا «وس
ــجل في ٤ مباريات بالكالتشيو، ثم بدأوا  لم أس
في إثارة املشاكل».وتابع إيكاردي «لكن لدي ١٢٠ 
ا في الدوري اإليطالي يقفون بجواري، لذلك  هدفً

ا». لم أكن قلقً
ــه التهديفي في  ــر صيام وجنح إيكاردي في كس
ــدف األول لفريقه  ــجيل اله ــيو، بتس الكالتش
ــام فيورنتينا، في املباراة التي أقيمت، وانتهت  أم
ــادس جوالت  بفوز إنتر ميالن بنتيجة ٢-١، في س
ــمحنا لفيورنتينا  ــدوري اإليطالي. وأضاف «س ال
ــتقبال  ــن الالزم، خاطرنا باس ــاحات أكثر م مبس
ــة  الهجمات املرتدة، منتلك العبني لديهم احلاس
ــن على  ــة، لكننا بحاجة إلى التحس التهديفي

املستوى الدفاعي».
ا أم  ــنصبح أكثر نضجً ونوه «ال أدري ما إذا كنا س

ال، لكننا نعمل على التحسن وتطوير األداء».
ــده، أوضح  ــأن جتديد عق ــه بش ــول مفاوضات وح
ــدوء، أواصل  ــك، أحتلى باله ــام يحدث ذل «كل ع
ــة أعمالي تتحدث  ــام بعملي، زوجتي وكيل القي
ــني،  مع النادي، وإذا كان عقدي بحاجة إلى حتس

سيتم ذلك».

b�œÜÁ@QRP�i@|‹énÌ@ÖâbÿÌg
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واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  من  وفد  شارك   
في  الذوادي  حسن  العام  األمني  سعادة  برئاسة 
كونكورديا  مؤمتر  من  الثامنة  النسخة  فعاليات 
الذي يُعقد في نيويورك على هامش فعاليات الدورة 
لألمم  العامة  اجلمعية  الجتماع  والسبعني  الثالثة 
املتحدة. وقد حتدث الذوادي في اليوم األول للمؤمتر في 
وزير  ميليباند  دايفيد  فيها  شاركه  حوارية  جلسة 
اخلارجية البريطاني األسبق ورئيس اللجنة الدولية 
كونكورديا  ملؤمتر  التنفيذي  الرئيس  وأدارها  لإلنقاذ، 
حول  تركزت  التي  اجللسة  سويفت.وخالل  ماثيو 
بطولة  ودور  الرياضية  للفعاليات  التنموي  الدور 
تنمية  في   ٢٠٢٢ قطر  القدم  لكرة  العالم  كأس 
أعلن  العاملي،  املستوى  وعلى  محلياً  اجملتمعات 
سعادة األمني العام عن وجود جهود إلطالق مبادرة 
عاملية تُعنى بالالجئني واملهجرين وذلك بالتعاون بني 
الدولية  واللجنة  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة 
حيث  «فيفا»  القدم  لكرة  الدولي  واالحتاد  لإلنقاذ 
مدركةً  قطر  دولة  كانت  األولى  اللحظة  «منذ  قال: 
التغيير  إحداث  في  العالم  كأس  بطولة  ألهمية 
اإليجابي، وقد سعت فعالً لتحقيق ذلك على عدة 
مستويات ومن خالل برامج مختلفة كبرنامج اجليل 
الفتيان  وقدرات  مهارات  لتطوير  يهدف  الذي  املبهر 
استفاد  وقد  حظاً  األقل  اجملتمعات  في  والفتيات 
ألف   ٢٥٠,٠٠٠ من  أكثر  اآلن  حتى  البرنامج  هذا  من 
واألردن  والنيبال  كباكستان  عدة  دول  في  شخص 
الذي  اجلهد  على  «وبناءً  وغيرها».مضيفاً:  ولبنان 
تقدم واإلجنازات التي حتققت على األرض في مجال 
التنمية اجملتمعية فإننا نسعى اآلن لتطوير مبادرة 
واملهجرين  الالجئني  معاناة  بتخفيف  تُعنى  عاملية 

وذلك  العالم  حول  بقضيتهم  والتعريف 
واالحتاد  لإلنقاذ  الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون 
الدولي لكرة القدم، ونأمل أن نُعلن عن تفاصيل 
االنتهاء من وضع  وذلك فور  قريباً  املبادرة  هذه 
أكد  نشاطها».بدوره  ومجاالت  العام  إطارها 
دايفيد ميليباند رئيس اللجنة الدولية لإلنقاذ 
القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  أهمية  على 
كن لها أن تُسهم  قطر ٢٠٢٢ كمنصة عاملية ميُ
رئيسية  بقضايا  العاملي  الوعي  تعزيز  في 
القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  ثل  «متُ قائالً: 
خاللها  من  لنا  كن  ميُ استثنائية  فرصة   ٢٠٢٢
أن نُسلط الضوء على حتديات كبرى يواجهها 
العالم ومن بينها قضية الالجئني واملهجرين 

باملاليني  أعدادهم  تُقدر  والذين  أوطانهم  داخل 
ويُعانون من نقص في اإلمدادات واملساعدات خاصة 
التي  األساسية  اخلدمات  لهم  تُقدم  التي  تلك 
والتدريب  كالتعليم  مستقبلهم  بناء  من  كنهم  متُ
العمل  أن  ميليباند  الصحية».وأوضح  واخلدمات 
يجري اآلن بالتعاون مع اللجنة العليا لتطوير آلية 
عمل هذه املبادرة متهيداً لإلعالن عنها قريباً، معرباً 
اخلمس  القارات  املبادرة  هذه  تشمل  بأن  أمله  عن 
تُنفذ  وأن  واملهجرون  الالجئون  عليها  يتوزع  التي 
هذه  من  واحدة  كل  في  مختلفة  برامج  خمس 
وأولويات  احتياجات  االعتبار  بعني  تأخذ  القارات 
الالجئني فيها مع التركيز على توفير فرص التعليم 
والتدرب والتطوير لالجئني، وأكد ميليباند في نهاية 
لبطولة  للوصول  الشركاء  سعي  على  حديثه 
كأس العالم لكرة القدم قطر ٢٠٢٢ وقد باتت هذه 
وأهدافاً  عمل  خطة  تتضمن  فاعلة  مبادرة  املبادرة، 
كي  وذلك  بالفعل  عاملة  تنفيذية  وبرامج  واضحة 

يتم تقدميها ملئات ماليني اجلماهير الذين سيتابعون 
هذه  حتمل  في  للمشاركة  ودعوتهم  البطولة 
العام  األمني  سعادة  تطرق  العاملية.كما  املسؤولية 
للجنة العليا للمشاريع واإلرث حسن الذوادي خالل 
بطولة  بتنظيم  قطر  دولة  اللتزام  احلوارية  اجللسة 
استثنائية تعود بالنفع على اجملتمع القطري وعلى 
الذي  الكبير  للجهد  مشيراً  والعالم،  املنطقة  دول 
في  املاضية  السنوات  مدى  على  قطر  دولة  بذلته 
مجال تعزيز حقوق العمال وحمايتها بدءاً من تطوير 
وفرت  التي  بالتشريعات  مروراً  القوانني  إنفاذ  آليات 
أدنى  حد  كوضع  العاملني  حلقوق  قانونية  ضمانات 
العقوبات  وتشديد  األجور  حماية  ونظام  لألجور، 
ظروف  تضمن  عمالية  مدن  وبناء  اخملالفات،  على 
سكن الئقة للعمال، وصوالً لإلجراءات التي تبنتها 
وظروف  كرمية  حياة  توفير  لضمان  العليا  اللجنة 
عمل آمنة للعاملني في كافة مشاريع بطولة كأس 
العالم وحتى العمل مع الشركات وجهات التوظيف 
مقابل  مالية  مبالغ  دفع  ظاهرة  من  احلد  لضمان 

كانوا ضحية  الذين  العمال  وتعويض  بل  التوظيف 
ملمارسات كهذه في بلدانهم األصلية.ويُعقد مؤمتر 
كونكورديا بشكل سنوي منذ عام ٢٠١١ في مدينة 
اجلمعية  اجتماع  فعاليات  هامش  على  نيويورك 
قادة  من  مجموعة  ويحضره  املتحدة،  لألمم  العامة 
واخلاص،  العام  القطاعني  من  واملسؤولني  الفكر 
ويهدف هذا املؤمتر لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير 
والشركات  احلكومية  املؤسسات  بني  العمل  آليات 
معاجلة  في  للمساهمة  وذلك  العالم  عبر  اخلاصة 
كاألمن  العالم  تواجه  التي  الرئيسية  التحديات 
االقتصادي  النمو  وتعزيز  احلروب  وآثار  العاملي 
حدث  أكبر  املؤمتر  هذا  ويعد  البطالة.  ومواجهة 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  الجتماع  مصاحب 
من  كالً  العام  لهذا  املتحدثني  قائمة  شملت  وقد 
الرئيس البرازيلي ميشيل تامر والرئيس الكولومبي 
الدولي  للبنك  التنفيذية  والرئيسة  ماركيز  إيفان 

كريستالينا جورجيفا.

خالل مشاركته في مؤتمر كونكورديا في نيويورك:
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ــي دونالد  ــس األميرك ــز الرئي انته
ــة  ــام اجلمعي ــه أم ــب خطاب ترام
ــس،  أم ــدة  املتح ــألمم  ل ــة  العام
ــادات عنيفة إليران،  ــه انتق لتوجي
ــة  «ديكتاتوري ــا  بأنه ــا  وصفه إذ 
ــا  عزله ــى  عل ــضّ  وح ــدة»،  فاس
ــر فوضى  ــا بـ «نش ــاً قادته متهم
ــسّ بحقوق دول  ــوت ودمار» وامل وم
اجلوار. في الوقت ذاته، دافع ترامب 
ــعار «أميركا أوالً»، مندداً بـ  عن ش
ــدداً  ــة»، ومه ــا العومل «أيديولوجي
ـــ «ردّ أميركي»  ــوري ب النظام الس
ــلحة كيمياوية  ــتخدم أس إذا اس

مجدداً.
أما الرئيس اإليراني حسن روحاني 
ــب «ال تخفي  ــر أن ادارة ترام فاعتب
ــام في  النظ ــة»  ــا إلطاح خطته
ــتها جتاه  ــران، ورأى أن سياس طه

ــذ البداية».  ــالده «خاطئة من ب
ــاً األميركيني:  ــاف مخاطب واض
«ندعوكم الى العودة إلى مائدة 
ــي تركتموها».  الت ــات  املفاوض
ــة احلوار  ــر أن «بداي ــه اعتب لكن
ــدات  التهدي ــاء  بإنه ــون  تك
ــات الظاملة». ودعا الى  والعقوب

ــة ملنطقة  ــكيل آلية جماعي تش
ــدي ألي  ــداً التص ــج، متعه اخللي
ــي مضيق  ــة» ف ــاع تخريبي «مس

هرمز.
ــي  ــاب الرئيس الفرنس ــدا خط وب
ــرون مناقضاً لكلمة  إميانويل ماك
ــوار  «احل ــى  إل ــا  دع اذ  ــب،  ترام
والتعددية» في شأن إيران، محذراً 
ــة تقودنا  ــق األحادي ــن أن «طري م
ــاء والنزاعات». وانتقد  إلى االنكف
ــوى»، مقترحاً «جدول  «قانون األق
أعمال أوسع نطاقاً ملعاجلة القلق 
ــتي  ــم من النووي والباليس الناج
ــات  ــة السياس ــي نتيج واإلقليم
ــن طريق احلوار  ــة، ولكن ع اإليراني

والتعددية».
ــذي ميكن  ــرون: «ما ال ــأل ماك وس
ــرائيل  إس ــني  ب ــة  األزم ــلّ  يح أن 

ــادرات  املب ــت  ليس ــطني؟  وفلس
األحادية وال قمع احلقوق املشروعة 
للشعب الفلسطيني في السالم 
ــلّ  ــوالً حل ــل معق ــروع. ال بدي املش

الدولتني».
ــس األميركي،  الرئي ــدد  وبعدما ه
ــي أمام  ــام املاض ــي خطابه الع ف
اجلمعية العامة، كوريا الشمالية 
بـ «تدمير كامل»، ووصف زعيمها 
ــل  «رج ــه  بأن أون  ــغ  جون ــم  كي
ل لهجته  ــر»، بدّ الصاروخ الصغي
ــيداً بـكيم الذي عمل  أمس، مش
لـ «استبدال شبح النزاع مبساع 
جريئة وجديدة من أجل السالم». 
ــتدرك: «ما يزال هناك الكثير  واس
ــات  ــه، العقوب ــب فعل ــذي يج ال
ــزع  يُن أن  ــى  إل ــة  قائم ــتبقى  س

السالح النووي».
ــد  ــي دونال ــس األمريك ــه الرئي اج
ترامب موقفا طريفا خالل الكلمة 

التي ألقاها أمام اجلمعية العامة 
ــه  ــاء جعل ــدة، الثالث ــألمم املتح ل
ــر.  ــكل مباش ــل معه بش يتفاع
ــب  ترام ــاد  أش ــه  كلمت ــالل  فخ
ــالل عامني وقال  بإجنازات إدارته خ
ــر مما حققته  ــت إدارتي أكث «حقق
ــة أخرى في تاريخ  أي إدارة أمريكي
وان  ــرد  ــدة». ومبج ــات املتح الوالي
ــي بهذه  ــس األمريك ــظ الرئي تلف
ــادة  ــة ق ــك بقي ــات، ضح الكلم
ــوت  ــع ص ــم وقاط ــاء العال وزعم

الضحك خطابه.
ــى املواقف  ــذي تعود عل ترامب ال
ــكل  احملرجة والطريفة تفاعل بش
ارجتالي مع املوقف ورد وهو يبتسم 
ــل هذه  ــع ردة الفع ــم أتوق قائال»ل

ولكن حسنا».
ــس  ــع الرئي ــم مين ــف ل ــذا املوق ه

ــة خطابه  ــن مواصل ــي م األمريك
ــف األزمات  ــى مختل ــرق إل والتط
الكبرى  ــة  األهمي ذات  ــا  والقضاي
ــم ونتائج  ــهدها العال ــي يش الت
ــر  الكثي ــا  ــي يصفه الت ــه  قرارات
ــيني  السياس ــني  املتتبع ــن  م

باملتسرعة.
ــة»،  ــا العومل ــم «أيديولوجي وهاج
مشدداً على أن «أميركا لن تعتذر 
واعتبر  ــا».  ــة مواطنيه عن حماي
ــة الدولية «ال  ــة اجلنائي أن احملكم
ــلطة»،  ــرعية أو س حتظى بأي ش
مضيفاً: «لن نتخلّى عن السيادة 
ــة  ــة عاملي ــة لبيروقراطي األميركي

غير منتخبة وغير مسؤولة».
ــدة تريد  ــن ان الواليات املتح وأعل
حتديد مساهمتها بنسبة ٢٥ في 
ــة عمليات حفظ  ــن موازن املئة م
ــألمم املتحدة،  ــة ل ــالم التابع الس
ــاعدات  ــا «لن متنح املس كما انه

ــن يحترموننا  ــوى ملَ ــة س اخلارجي
وألصدقائنا».

ــى أن االختالل  ــب عل ــدد ترام وش
ــن  ــني «ال ميك ــع الص ــاري م التج

التساهل معه»، محذراً أملانيا من 
ــيا.  «االعتماد الكامل» على روس
ــم الغربي  ــر ان «على العال واعتب
ــد  ــتقالله ض ــى اس ــاظ عل احلف

جتاوزات قوى خارجية توسعية».
ــك»، معتبراً  ــد منظمة «أوب وانتق
ــط  نف ــعار  أس ــرض  «تف ــا  أنه
ــك ودولها  ــع: «أوب ــة». وتاب مرتفع
ــا  عليه ــم.  العال ــي  باق ــرق  تس
ــكل كبير في  ــاهمة في ش املس

جهود الدفاع».
ــتخدم  وهدد بـ «ردّ أميركي إذا اس
ــلحة  ــد أس ــار) األس ــام (بش نظ
ــب أن تكون  ــة»، وزاد: «يج كيماوي
ــض  خف ــتركة  املش ــا  أهدافن
ــكري،  التصعيد في النزاع العس
ــعي من أجل حلّ  إضافة إلى الس
ــعب  ــرم إرادة الش ــي يحت سياس

السوري».
ــا  بأنه ــران  إي ــب  ترام ــف  ووص

ــاً  متهم ــدة»،  فاس ــة  «ديكتاتوري
ــر فوضى وموت  ــا بـ «نش زعماءه
ــون  يحترم «ال  ــاف:  وأض ــار».  ودم
ــم أو احلقوق  ــم أو حدوده جيرانه

ــد انه لن  ــدول». وأك ــيادية لل الس
ــل أن «يغيّروا  ــي اإليرانيني قب يلتق
ــت  «تصرّف ــاً:  ــم»، مضيف نهجه
إيران في شكل سيئ جداً. نتطلّع 
إلى عالقة جيدة معها، لكن ذلك 

لن يحدث اآلن».
ــمح ألبرز  ــع: «ال ميكننا أن نس وتاب
ــي العالم،  ــة راعية لإلرهاب ف دول
بأن متتلك األسلحة األكثر تدميراً. 
ــزل النظام  ــب كل الدول بع نطال
اإليراني، طاملا استمرّ في عدوانه. 
نعمل مع الدول املستوردة للنفط 
ــل خفض  ــي، من اج ــام اإليران اخل

كبير في مشترياتها».

ــي رجب طيب  ــس الترك اما الرئي
ــتخدام  «اس ـــ  ب ــدد  فن ــان،  أردوغ
ــالحاً»،  ــات االقتصادية س العقوب
ــه  ــد أن يواج ــد يري ــالً: «ال أح قائ

العالم انهياراً اقتصادياً جديداً».
هذا وأكدت حركة اجلهاد اإلسالمي 
في فلسطني، على «ضرورة توحيد 
الصفوف في مواجهة السياسات 
ــة، والتوقف عن  ــو أميركي الصهي

املراهنة على الدور األميركي». 
ــة في بيان لها عقب  وقالت احلرك
دونالد  األميركي  ــس  الرئي خطاب 
ــام اجلمعية العامة لألمم  ترامب أم
ــى أميركا  ــدة إن «الرهان عل املتح
ــالحها  وتقتلنا بس ــا  التي حتاربن

ــي، هو رهان  ــر العدو الصهيون عب
ــددة على االعتماد  ــر»، مش خاس
على إرادة شعبنا وعلى مقاومته.  
ترامب  ــاب  احلركة خط ــت  ووصف

أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
«باالستعالئي والعدائي».

ــن  ــت م ــالمي طالب ــاد اإلس اجله
ــي  ــدور األميرك ــى ال ــون عل يراهن
ــاوة عن  ــوا الوهم والغش بأن يزيل
ــرار على  ــم، رافضة «اإلص عيونه
ــركا في ظل عدائها  التبعية ألمي

الواضح واملعلن لنا وألمتنا». 
ــتنكار  باس ــة  احلرك ــاءلت  وتس
ــض أداة في  ــديد عن بقاء البع ش
ــاتها  ــركا لتنفيذ سياس ــد أمي ي

وتسليمها ثروات أمتنا؟. 
وختمت احلركة بيانها بالدعوة إلى 
ــلمني أكثر  ــون العرب واملس أن يك
قرباً وأكثر حتالفاً فيما بينهم، وأن 

ــوا حتالفاتهم واقترابهم من  يفض
أميركا و(إسرائيل).

12 قضايا
وسط اصرار الديمقراطي الكردستاني على احقيته بمنصب رئاسة الجمهورية 
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ــي  ــزب الدميقراط ــح «احل ــك مرش متسّ
ــة  اجلمهوري ــة  لرئاس ــتاني»  الكردس
ــرعية  بش ــني،  حس ــؤاد  ف ــة  العراقي

ــتان،  ــتفتاء على انفصال كردس االس
ــي احلزب  ــؤولون ف ــت أكد مس في وق
الذي يتزعمه مسعود بارزاني، أن احلل 
«األمثل» للخالف مع «االحتاد الوطني 
الرئاسة،  الكردستاني» على منصب 
ن في توافق الكتل الكردية على  يكمُ
ــح «االحتاد  ــح واحد. وكان مرش مرش
ــاوراته  الوطني» برهم صالح، بدأ مش
ــوى  الق ــم  دع ــب  ــداد لكس بغ ــي  ف

السياسية الشيعية والسنية.
ــزب الدميوقراطي»  ــح «احل ــال مرش وق
للرئاسة في مؤمتر صحافي في بغداد 
أمس، أن «االستفتاء الذي أجراه إقليم 
ــتقالل عن العراق، لم  كردستان لالس

ــاف: «ال  ــتور»، وأض ــاداً للدس يكن مض
ر  توجد فقرة في الدستور العراقي حتظّ

استفتاء كردستان».
ــزب الدميقراطي  ــد «احل ــع عضو وف وداف
ــتاني» الى مفاوضات تشكيل  الكردس
ــة بنكني ريكاني، عن  احلكومة العراقي
ــة، وقال:  حق احلزب في منصب الرئاس
ــب مكفول  ــغل املنص ــي ش ــا ف «حقن
مبوجب استحقاقنا االنتخابي والرغبة 
ــراء تغيير. لكن  ــة في البالد بإج القائم
ــي اتبعها  ــتغرب هو الطريقة الت املس
ــحه  ــويق مرش ــر في تس ــرف اآلخ الط
ــي ليلة  ــذي تخلى ف ــح، ال ــم صال بره
ــن  ــف م ــه (التحال ــن حزب ــا ع وضحاه
ــة)، وعاد إلى  أجل الدميقراطية والعدال
حزبه األم الذي كان يتّهمه بأنه فاشل 
ــد. وهذا وضع عالمات استفهام  وفاس
ــات على املواقف  حول االلتزامات والثب
ــرد واحلفاظ على مصالح  في متثيل الك

العراقيني عموماً».
وأضاف: «نحن، ومن باب توحيد الصف، 
ــاد اقتراحني، األول أن  ــا على االحت عرضن
مننحهم كل املناصب اخملصصة للكرد 
في احلكومة االحتادية، والثاني أن جتتمع 
ــدد مقاعدها ٥٦،  ــة وع ــل الكردي الكت
ــتثناء النواب األربعة حلركة اجليل  (باس

ــح  ــة)، النتخاب مرش املعارض ــد  اجلدي
ــبق  واحد بعد أن يحظى بالغالبية، وس
أن طبقنا هذه اآللية العام ٢٠١٤ عندما 

فشل برهم صالح بشغل املنصب».
ــتجابة  ــدم االس ــال ع ــي ح ــع: «ف وتاب

ــحنا فؤاد  ــنذهب مبرش لالقتراحني، س
حسني إلى البرملان، ولدينا اليقني التام 
بأنه سيفوز، وهناك شبه اتفاق على أن 
اجللسة ستعقد في الثاني من الشهر 
ــن نتنازل عن موقفنا حتى إن  املقبل، ول
ــدداً. ونرى أن  ــحني ج ــرح االحتاد مرشّ ط

ــل من أجل  ــب يجب أن يُفعّ هذا املنص
ت القوى كافة  املصلحة الوطنية، وشكَ
ــة اجلمهورية  ــن اخلمول وابتعاد رئاس م
من أداء دورها. وضمن سياستنا اجلديدة 
ــاء الدولة، أن  ــادة بن ــاهمة بإع في املس
ــون لدينا رئيس قوي قادر على اتخاذ  يك

املواقف».
ــار  املستش ــود،  محم ــاح  كف ــال  وق
ــب بارزاني : إن «أصل  اإلعالمي في مكت
ــراض  ــي االعت ــن ف ــكالية ال يكم اإلش
ــا هو  ــا، بقدر م ــح م ــم مرش ــى اس عل
ــتحواذ على  ــراض على مبدأ االس االعت
ــص لألكراد (وفقاً للعرف  املنصب اخملص
ــزب بعينه،  ــره بح ــي)، وحص السياس
خصوصا أن االتفاق السابق بني احلزبني 
ــارياً  ــد اليوم س ــم يع ــى املنصب ل عل
وانتهى فعلياً، بعد وفاة جالل طالباني 
ــض  ــابق)، ورف ــة الس ــس اجلمهوري (رئي
ــة  ــعود بارزاني متديد واليته لرئاس مس
ــى ذلك،  ــاء عل ــاف: «بن ــم». وأض اإلقلي
ــاور بني احلزبني  هناك خياران، إما التش
لطرح مرشح مشترك، أو تختاره الكتل 
ــي بالتأكيد  ــتانية، والدميقراط الكردس

سيقبل بقرارها».
ــت  ليس ــألة  «املس أن  ــى  عل ــدد  وش
ــرون عن  ــى اآلخ ــا تخل ــاومة، إذا م مس
ادعائهم بأن املنصب هو حكر عليهم، 
ــكلة». وتوقع أن  ــون هناك مش فلن تك
«يستمر اجلدل حول املنصب إلى ما بعد 
انتخابات برملان إقليم كردستان (نهاية 
ــهر)». وعلى صعيد املشاورات بني  الش

ــال: «ال  ــت، ق ــت توقف ــني، وإن كان احلزب
ــتطيع أن نقول إنها متوقفة، لكن  نس
ــكان اليوم بحمالتهما  الطرفني منهم
ــا وأيامها  ــي بلغت ذروته ــة الت الدعائي
ــم تنقطع  ــى رغم ذلك ل ــرة، وعل األخي

االتصاالت املتبادلة».

واستهلّ صالح مساء أول من أمس، 
ــتمالة  ــداد الس ــي بغ ــاوراته ف مش
ــوى العراقية، بلقاء زعيم حتالف  الق
ــا  كم ــري،  العام ــادي  ه ــح»  «الفت
ــس البرملان محمد  ــى أمس، رئي التق
ــؤولني آخرين، بعد  ــي ومس احللبوس
ــي»  ــم «الدميقراط ــب زعي أن كان نائ
ــى  ال ــبقه  س ــي  بارزان ــان  نيجيرف
مشاورات مماثلة، اعتبر حزب «االحتاد 
الوطني» أنها «خطوة فردية وخروج 
ــى وحدة الصف  ــن التفاهمات عل ع

واملوقف في بغداد».
ــاد الوطني  ــزب «االحت ــا وأعلن ح كم
الكردستاني» بقيادة عائلة الرئيس 
الراحل جالل طالباني، ترشيح برهم 
صالح إلى منصب رئيس اجلمهورية، 

بعد موافقته على العودة إلى صفوف 
احلزب واالستقالة من زعامة «التحالف 
ــة»  والعدال ــة  الدميقراطي ــل  أج ــن  م
ــاطة» قادها موفد  ــارض، بعد «وس املع
الرئيس األميركي إلى التحالف الدولي 
ــم  ــى حس ــت إل ــورك هدف ــت ماغ بري
ــردي» على  ــت الك ــي البي ــات ف «اخلالف

تقاسم املناصب االحتادية في بغداد.
ــي ذلك عقب خالفات دارت بني قادة  ويأت

ــة طالباني  ــذي تقوده عائل ــاد» ال «االحت
ــب لشغل  ــح األنس حول اختيار املرش
ة حول تقاسم  املنصب، مع اتساع الهوّ
املناصب بينه وبني حليفه «الدميقراطي 

الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.
ــم «االحتاد الوطني»  وأعلن الناطق باس

ــعدي بيره خالل مؤمتر صحفي عقب  س
ــليمانية أن  ــزب في الس ــاع للح اجتم
ــة ملصلحة  ــت بالغالبي ــادة صوت «القي
ترشيح صالح لرئاسة اجلمهورية خلفاً 
ــت املوافقة  ــوم، بعدما مت ــؤاد معص لف
ــى االحتاد، وعلى أن يتولى  على عودته إل
منصب النائب الثاني لسكرتير احلزب». 
وأبدى استغرابه من «مطالبة اإلخوة في 
احلزب الدميقراطي الكردستاني بزعامة 
ــعود بارزاني مبنصب الرئاسة الذي  مس

هو من حقنا».
وكان صالح انشق في أيلول (سبتمبر) 
ــع خالفات  ــن احلزب على وق ــي، ع املاض
ــرض زعيمه جالل  ــه منذ تع بني قيادات
ــة نهاية  ــة دماغي ــى جلط ــي إل طالبان
العام ٢٠١٢، ومن ثم وفاته العام املاضي، 
ــزب التحالف من  ــيس «ح ــن تأس ليعل
ــذي  ــة» وال ــة والعدال ــل الدميقراطي أج
ــي االنتخابات  ــى مقعدين ف حصل عل
ــماء  ــة االحتادية. ومن أبرز األس البرملاني
ــادي البارز  ــح: القي ــت صال التي نافس
ــيد  ــار، فضالً عن لطيف رش ــال بختي م
وزير املال السابق في احلكومة االحتادية 
ــي، والقيادي  ــرب من عائلة طالبان واملق
ــر، فيما يطرح حزب بارزاني  محمد صاب
ــل ميراني  ــي فاض ــكرتيره السياس س
ضمن املنافسني في حال فشل توصل 

حزبه إلى اتفاق مع «االحتاد».
ــهد  ش ــذي  ال ــاع  االجتم ــد  وعق

ــحاب مال بختيار، بعد «مشاورات  انس
ــوث األميركي  ــة» أجراها املبع منفصل
ــي أربيل  ــني ف ــادة احلزبني الرئيس مع ق
ــورك خالل  ــرب ماغ ــليمانية، وأع والس
مؤمتر صحافي عن «ثقته في أن تتمكن 
ــزام باملواعيد  ــوى العراقية من االلت الق
ــة قوية  ــكيل حكوم ــتورية لتش الدس
ــداً إيالء «أهمية  مهنية ووطنية»، مؤك

ــأنها».  ــتصدر في ش للقرارات التي س
ــع «قرارات مهمة في األيام املقبلة  وتوق
في شأن حسم التشكيلة احلكومية، 

وطمأن األطراف إلى حل اإلشكاالت».
ــار أكد بعد لقائه ماكغورك  وكان بختي
ــام  ــت أم ــات تالش ــم العقب أن «معظ
ــف  موق ــي  وبق ــة،  احلكوم ــكيل  تش
ــال: «نأمل بأن تذهب  األكراد منها»ـ وق
ــتانية إلى بغداد مبوقف  القوى الكردس
ــكان املوافقة  ــيراً إلى «إم موحد»، مش
ــى املنصب في  ــيح صالح إل ــى ترش عل

حال عودته إلى حزبه األم».
ــد عقيلة  ــرو إبراهيم أحم ــت هي وأبلغ
ــود اجلناح  ــي تق ــي الت ــل طالبان الراح
ــد األميركي أن  ــزب، املوف النافذ في احل
ــب الرئيس هو من حصة األكراد،  «منص
ــيرةً إلى  ــاد الوطني حتديداً»، مش واالحت
ــح  ــى أي مرش ــا» عل ــدم اعتراضه «ع
ــاد، وإلى أنها  ــروح ضمن قيادة االحت مط

ــاند أياً منهم، وفق ما أفاد احلزب  لن تس
ــه عن ماكغورك قوله  في بيان، نقل في
ــن العراق  ــن تتخلى ع ــنطن «ل إن واش
ــى  عل ــول  للحص ــراد  األك ــاند  وستس
ــون لالحتاد  ــده أن يك ــم». وتأيي حقوقه
ــس  الرئي ــب  ملنص ــحه  مرش ــي  الوطن
ــداد والقوى  ــة مع بغ ــون ذو جترب وأن يك
العراقية ويتقن اللغة (العربية)، وميتلك 

عالقات مع الدول األخرى».

أصل اإلشكالية ال يكمن َّـ االعرتاض على 
اسم مرشح ما بقدر ما هو االعرتاض على 

مبدأ االستحواذ على اِّـنصب اِّـخصص لألكراد

شدد ترامب على أن االختالل التجاري مع الصني 
ال يمكن التساهل معه محذراً أِّـانيا من االعتماد 
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خالد خلف داخل 

ــة في اذار  ــئت جامعة الدول العربي ملا انش
/١٩٤٥ حرص العراق من خالل خطب العرش 
ــة وان  ــة املتعاقب ــوزارات العراقي ــج ال وبرام
ــاء  كان بعضها متناقضا في رأيها من انش
ــويدي  ــا كانت وزارة توفيق الس ــة ومل اجلامع
ــكلت بعد تأسيس  هي اول وزارة عراقية ش
اجلامعة العربية فان برنامجها كان منوذجا 
الى حد ما لبرامج ما اعقبها من وزارات من 
ــك مبيثاق جامعة  حيث احلرص على التمس
ــويدي  ــة العربية فقد جاء قول الس اجلامع
بان وزارته تسعى لتحقيق األماني القومية 
ــدول  ــة ال ــة جامع ــي مؤسس ــة ف املتمثل
العربية التي جند فيها األداة الصاحلة جلمع 
ــا ونعمل  ــك مبيثاقه ــة العرب ونتمس كلم
ــد احتفلت  ــد اركانها وق ــا وتوطي لتعزيزه
ــنوية  ــويدي بالذكرى الس ــق الس وزارة توفي
ــة واذاع  ــة العربي ــيس اجلامع ــى لتأس األول
ــويدي رئيس الوزراء خطابا جاء فيه ان  الس
العراق يرى في صرح اجلامعة العربية عنوان 
ــالد العربية ولم  ــن والتعاون بني الب التضام

يكتف السويدي بكلمة الترحيب باجلامعة 
ــاركة باالجتماعات في مجلس  بل قرر املش
ــو الوحيد من  ــي ١٩٤٦/٤/١٥ وه ــة ف اجلامع
البلدان العربية يحضر كرئيس وزراء فالدول 
ــفره  ــا وزراء خارجية ولكن س األخرى ميثله
ــية  ــخصيات السياس ــم يرق لبعض الش ل
ــي وزارته  ــفينا دق ف ــفرته اس ــروا س واعتب
ــرق الى بغداد  ــعيد اب فقد ذكر ان نوري الس
ــحاب من  ــن انقرة عام ١٩٤٦ بطلب االنس م
ــيد  اجلامعة العربية وايده صالح جبر والس
ــن احلكومة لم  ــدي املنتفجي لك ــد امله عب
ــويدي  ــقطت وزارة الس تأخذ بطلبه وملا س
في ٣٠/ايار/١٩٤٦ وجاءت وزارة ارشد العمري 
ــاط  ــة لنش االولى فقد كانت غير متحمس
ــم قليلة  ــي قضتها باحلك ــون الفترة الت ك
اعقبتها وزارة نوري السعيد التاسعة الذي 
ــتمرت الى ٢٩/ ــا في ٢١/ت١٩٤٦/٢ واس الفه
ــي وزير  ــل اجلمال ــن فاض ــد ش اذار/١٩٤٧ فق
اخلارجية هجوما عنيفا على جامعة الدول 
ــي اجمللس النيابي  ــة وامينها العام ف العربي
ــكلتني  ــكالت اجلامعة في مش ــدد مش وح
ــكلة الدول العربية نفسها  األولى هي مش
ــة واحدة وال  فدول اجلامعة ليس لها سياس
ــدة الن نظم  ــتعداد واحد وال ظروف واح اس
ــة للحكومات  ــؤوليات احمللي ــم واملس احلك
ــى دولة اخرى  ــن دولة ال ــة تختلف م العربي
ــي اثارها اجلمالي  ــكلة الثانية الت اما املش
ــام للجامعة  ــني الع ــخصية األم ــي ش فه
العربية عزام باشا فانه يعمل كرئيس دولة 
ــة دول اجلامعة  ــتقلة فوق وزراء خارجي مس
ــيرا  ــا طالب بتعديل نظم اجلامعة مش كم

ــراق ان تقدم بها وقد  ــبق للع الى مذكرة س
ــوم اجلمالي في  ــى هج ــني العام عل رد األم
ــس مجلس النواب عبد  كتاب بعثه الى رئي
ــات فاضل  ــا اتهام ــاب واصف ــز القص العزي
ــيغه املنطق  ــا جتن ال يستس ــي بانه اجلمال
ــة او  ــس اجلامع ــى مجل ــم يصل ال ــه ل وان
ــات من قبل  ــة اعتراض ــة اي ــا العام امانته
ــعيد  ــم نوري الس ــا عل ــة ومل اي وزارة عراقي
ــة العربية  ــام للجامع ــالة االمني الع برس
ــارك باحلملة  ــس مجلس النواب ش الى رئي
ــر الصحفي الذي  ــى اجلامعة ففي املؤمت عل
ــن الذين  ــه م ــال ان ــي ١٩٤٩/٧/٢٤ ق عقدهف
ــة العربية  ــاس اجلامع ــاهموا بوضع اس س
ــن اغراضها  ــذ ع ــا تش ــه ان يراه ــز علي يع
ــكل ما حتمل هذه  ــزا ذلك الى الفوضى ب وع
ــبب الى ان  ــى وارجع الس ــة من معن الكلم
ــا يقومون  ــال اجلامعة وموظفيه بعض رج
ــارض ووضع اجلامعة وجاراه في  باعمال تتع

رأيه فاضل اجلمالي وزير خارجيته بقوله ان 
ــالت بني الدول العربية قبل اجلامعة  الص
ــا فقد  ــذ قيامه ــدة اما من ــة جي العربي
ــكرين متخاصمني  انقسمت الى معس
ــاد ومقاومة  ــبب دعوة فريق الى االحت بس
ــه ويؤيد هذا املوقف ملك  الفريق اآلخر ل
ــني ففي اخلطاب  االردن عبد اهللا بن احلس
ــي ١٩٥٠/١١/٢٨ قال فيه ألن  الذي القاه ف
ــد ال يتغير  ــى رأس اجلامعة رجل واح عل
ــؤونها ملصلحة وطنه مصر  وهو يدير ش
ويوظف ابناء قومه لتحقيق هذه الغاية 
ــيء ويجب ان  ــده فمصر عنده كل ش وح
ــخر مصالح العرب وان تزداد التفرقة  تس
ــوم امللك  ــر وهج ــة مص ــم ملصلح بينه
ــف العراقي  ــداد للموق ــد اهللا هو امت عب
ــقوط وزارة نوري  ــد س ــيق معه بع وتنس
ــعة ومجيء وزارة صالح  السعيد التاس
ــد  ــيد محم ــده وزارة الس ــن بع ــر وم جب

الصدر بدأ العراق يعتبر اجلامعة العربية 
ــة من حيث اثرها على  في الدرجة الثالث
ــد ميثاق  ــراق اخلارجية بع ــة الع سياس
ــة على عبد  ــت احلمل ــدة وبقي األمم املتح
ــام للجامعة  ــني الع ــن عزام االم الرحم
ــره حتى قيام  ــتمرة لتغيي ــة مس العربي
ــوري  ــث ن ــو/١٩٥٢ بع ــوز يولي ــورة ٢٣/مت ث
السعيد الى القاهرة ان عزام يقف حجر 
ــني القاهرة  ــبيل التفاهم ب ــرة في س عث
ــى بغداد  ــرة ال ــلت القاه ــداد فارس ويغ
تسال ماذا يعني فجاء الرد اخرجوا عزام 
ــور وبالفعل  ــو االم ــة لتصف ــن اجلامع م
ــس قيادة الثورة ضغطا على  مارس مجل
ــتقالته وعارضت  ــدم اس ــى ق ــزام حت ع
ــتقالة ولكن دون جدوى  السعودية االس
ــس اجلامعة  ــزام ووافق مجل فقد اصر ع
على قبول االستقالة وتعيني عبد اخلالق 

حسونة خلفا له.

في مدينة الكاظمية .. التطريز فن راقٍ يبحث عن مساحة

ــبات يبدأ تزيني املراقد  خالل هذه املناس
ــينيات  واحلس ــاجد  واملس ــة  املقدس
ــود  ــات ذات اللون االس ــوت بالالفت والبي
ــوط الذهبية وبقية االلوان  املطرزة باخلي
واخلاصة باملناسبة بعد ان كان العاملون 
ــب ومخاوف  ــن مصاع ــون م ــا يعان فيه
ــتى اولها كما يقول الطرّاز فالح بدر  ش
ــب محل  ــو فاطمة) وصاح ــي (اب الطائ
ــز في مدينة الكاظمية مالحقة  للتطري
رجال االمن والسلطة ايام حكم النظام 
ــماح لهم مبمارسة  ــابق وعدم الس الس
ــة ال اكثر  ــل ذي صبغة ديني ــذا عم هك
ــعائر آل  ــول وش ــا يخص اق ــة م وخاص
ــالم)  سألنا الطائي  البيت (عليهم الس
ــذا الفن  ــب من ه ــن جوان ــا ع ان يحدثن
ــه معها فقال:  ــذه املهنة وعن بدايات وه
ــي بغداد في  ــن التطريز ميارس ف "كان ف
بداية االمر اعتماداً على املهارات اليدوية 
ــا  ــى م ــبعينيات عل ــي الس ــراز وف للط
ــن احلديثة للتطريز  اعتقد دخلت املكائ
ــاءت بعدها املكائن التي مت ربطها  ثم ج
على احلاسوب والتي تستخدم لالعمال 
ــرة ومعقدة في  ــي هي  بكميات كبي الت
زخرفتها ونقوشها  وبوقت قياسي. اما 
عن بداياتي مع فن التطريز فكانت قبل 
ــر عاما وعلى يد استاذي  ــة عش خمس
ــي مدينة الكاظمية  ناصر (ابو حيدر) ف
ــوى اخلياطة  ــت اه ــك كن ــل ذل ــا قب وان

ــن عائلة متتهن  على الرغم من كوني م
واخوالي  ــي  واعمام فوالدي  ــاجة  النس
ــون في  ــاجني ويعمل ــوا نس ــم كان كله
معامل نسيج فتاح باشا وقبلها كانوا 

يعملون في املعامل االهلية".
ــال تطريز  ــل عملي في مج ــاف "قب وأض
ــي  ــينية والت ــات احلس ــالم والالفت االع
تستخدم ايضا خالل املناسبات الدينية 
ــز العباءات  ــوم بتطري ــة كنت اق اخملتلف
ــام ٢٠٠٣  ــائية وفي ع ــات النس والصاي
ــارس التطريز بصورة علنية ومن  بدأنا من

دون خوف من السلطة كالسابق".
ــال الفنية املرتبطة بالتطريز  وعن االعم
ــريكه  ــاون مع ش ــا بالتع ــي قام به الت
ــي فيقول  ــادر الكنان ــد الق ــرّاز عب الط
ــوا بعمل  ــو فاطمة إنهم قام ــراز اب الط

الكسوة اخلاصة بأضرحة مراقد االئمة 
ــان  االمام ــم  ومنه ــالم)  الس ــم  (عليه
ــكريان (عليهما السالم) وكذلك  العس
مراقد اوالد مسلم وعلي الغربي وحمزة 
ــام  وبأحج ــرقي  الش ــزة  وحم ــي  الغرب

ــيرا الى ان  ــات مختلفة. مش وقياس
ــبقه بسنوات  ــريكه الكناني  س ش
ــذا اجملال ويتمتع مبهارة وموهبة  في ه
ــكار وقد  ــي التصميم واالبت جيدة ف
ــال: "ان  ــدوره قائ ــر ب ــو اآلخ ــا ه حدثن
ــن التطريز هي كباقي املهن  مهنة وف
ــى ان هذه املهنة  ــير هنا ال واود ان اش
ــبعينيات  ــي بغداد  في الس كانت ف
ــر  النه ــارع  ش ــي  ف ــات  والثمانيني
ــرة على عمل  ــابقا مقتص وكانت س
ــم تطور العمل  ــة وتطريزها ث االفرش
ــهرة  ــاتني وازياء الس ــمل الفس ليش

ــت هذه املهنة منذ عام ١٩٩٧  وانا مارس
حيث كانت االسواق احمللية تعتمد على 
املنتجات العراقية املطرزة محليا وكان 
ــاره ضمن  ــي بداية انتش ــن التطريز ف ف

ــرعان ما انتقل  ــداد ثم س محافظة بغ
ــرى ومنها  ــات العراق االخ ــى محافظ ال
ــرف  االش ــف  والنج ــة  املقدس ــالء  كرب
بعمل الرايات والالفتات احلسينية التي 
أناشد اجلهات املعنية احلد من استيراد 

ــي تعتمد في عملها على  النتاجات الت
ــون ذلك  ــارج العراق ك ــن خ ــز م التطري
ــكل كبير كما ان  ــى عملنا بش يؤثر عل
ــعون الى انشاء  عدداً  من الطرازين يس
جمعية خاصة بهم للحفاظ على هذا 
ــراض كما حصل  ــن العريق من االنق الف
مع العديد من املهن التراثية والشعبية 

االخرى". 
ــازه من قبلهم  ــر علم مت إجن ــا عن أكب أم
ــال: "إن  ــن ذلك قائ ــب الكناني ع فيجي
ــاه هو بقياس ٦×٢٢ مترا  أكبر علم اجنزن
وهو باللون االسود ويحمل عبارة (لبيك 
ــيتم حمله من قبل زوار  ــني) وس يا حس
االمام احلسني (عليه السالم) الى كربالء 
ــاية) القادمني  من بغداد، أما أكبر  (املش
ــا ومت رفعه على  ــازه من قبلن ــم مت إجن عل
ــاس ٥,٤×١٠ امتار في  ــو بقي ــارية فه س

منطقة خان النصر بني كربالء املقدسة 
ــر هو حتت  ــرف وعلم آخ ــف االش والنج
االجناز سيتم رفعه فوق العتبة الشريفة 
لالمامني العسكريني (عليهما السالم) 

في سامراء".
ــا اخلطاط املبدع  من جانبه حدثنا أيض
موسى الزبادي عن دوره في خط االعمال 
ــالل توظيف  ــم تطويرها من خ ــي يت الت
ــالمية  ــوط والزخارف االس ــواع اخلط أن
ــب اآليات واالقوال التي يراد  وذلك بحس
ــاص بذلك،  ــاش اخل ــى القم ــا عل خطه
ــك أعماال أخرى وكما يقول  كما أن هنال
ــل الزبائن وفي  ــم تكليفنا بها من قب يت
ــع االحوال  ــا وفي جمي ــذا االجتاه أيض ه
ــا مكمالن لفن  ــان اخلط والزخرفة هم ف
ــو االعتماد  ــراز ه ــل الط ــز وعم التطري
ــاز عمل فني  ــى خبرته وموهبته الجن عل

ــير الى الطرّاز  متكامل وهنا البد ان نش
ــه فن  ــذي جذب ــي ال ــد الالم ــي خال عل
ــابق  التطريز هو االخر ليغادر عمله الس
اخلياطه فصار ال يقل موهبة ومهارة عن 

اآلخرين من زمالئه في العمل".
ــدع حيدر  ــرّاز املب ــي الط ــت انتباه ولف
ــذي كان يجلس خلف  ــل ال ــر فاض ناص
ــز وكاد ينتهي من تطريز  ــة التطري ماكن
ــة قرانية  بخط الثلث كانت غاية في  آي
ــأله  الروعة واالبداع فتوفقت عنده ألس
ــن تعلمها  ــة وعلى يد م ــن هذه املهن ع
ــي في هذا اجملال كانت مع  فقال: "بدايات
ــدي الطراز املعروف ناصر فاضل الذي  وال
كان له الفضل االول واالخير في تعليمي 

أبجديات هذا الفن وهذه املهنة". 
ــى  ــت ال ــا انتقل ــدر "بعده ــف حي يضي
ــع االخ فالح  ــاص للعمل م القطاع اخل

ــة) الذي كان هو االخر  الطرّاز (ابو فاطم
ــت للعمل  ــدي، ثم انتقل ــن تالمذة وال م
ــة  العتب ــي  ف ــز  التطري ــم  قس ــن  ضم

الكاظمية املقدسة". 
ــي العديد  ــراز حيدر ف ــارك الط ــد ش وق
ــة التي أقيمت داخل  من املعارض الفني
وخارج العراق الى جانب تنفيذه للعديد 
ــي تعتمد على  ــال الفنية الت من االعم
ــريف  ــز والتي تزين الضريح الش التطري
ــالم)  ــن (عليهما الس ــني اجلوادي لالمام
وتبقى أعمال التطريز اليدوي كما يقول 
ــا لدى  ــي قيمته ــي االفضل ف ــدر ه حي
الكثير من الناس املهتمني باقتناء هذه 
ــاجد او البيوت.  ــواء في املس االعمال س
ــز هو فن  ــن التطري ــول ان ف ــي ان نق بق
ــاحة  ــل وراق مازال يبحث عن مس جمي

في  خارطتنا الفنية.

13 من الماضي
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ــود وهو من املهن والفنون  ــة عق ــات الى ان فن التطريز ال يتجاوز البدايات لعمره الزمني في العراق ألكثر من خمس ــير املعلوم تش
اجلميلة التي تعتمد على املهارة العملية والذوق واملوهبة وهذا الفن سرعان ما انتشر كمهنة متارس في العديد من احملال واالسواق 
ــدد املتعاملني معه او الراغبني من الزبائن  ــي العاصمة بغداد وبقية احملافظات وحققت هذه املهنة ازدياداً محلوظا في ع ــة ف احمللي
وعبر مختلف الشرائح االجتماعية باقتناء هذا النوع من النتاجات واالعمال القماشية املزينة بالزخارف واآليات والعبارات املأثورة 

وبشكل جميل ورائع وخاصة في املناسبات الدينية والتي من بينها ايام شهر محرم احلرام وعاشوراء..

حيدر ناصر فاضل: بداياتي كانت مع والدي الطراز 
اِّـعروف الذي كان له الفضل األول واألخري َّـ 

تعليمي أبجديات هذا الفن وهذه اِّـهنة
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محمد الفوادي
ــينية  ــعائر احلس ــعيرة من الش ركضة طويريج هي ش
ــر، حتديدا عام  ــع عش ــرت نهاية القرن التاس التي ظه
١٨٨٣ من قبل السادة القزاونة في موكب عزاء طويريج 
ــزي لنصرة  ــي تعبير رم ــام ١٨٧٥م وه ــس ع ــذي تأس ال
ــني عليه السالم واهل بيته االطهار، وقائد  االمام احلس
ــي وركضة طويريج  ــرزا القزوين ــيد مي الركضة هو الس
ــن حيث تنطلق  ــاركة رجال الدي ــيتها مبش نالت قدس
ــر  ــوب كربالء من اليوم العاش ــاب طويريج الى ص من ب
ــا آالف من  ــارك فيه ــد صالة الظهر ويش ــن محرم بع م
املؤمنني الزائرين وهم يرددون لبيك يا حسني. وبعد وفاة 
السيد ميرزا القزويني عام ١٨٨٦ م جاء لقيادة الركضة 
ــح القزويني الكثر  ــيد ميرزا صال ــيد هادي ابن الس الس

ــبق وان عرض عليه  ــنة. والسيد هادي س من اربعني س
ــني ملك العراق  ــب وزاري من قبل فيصل بن احلس منص
ــة في مدينة الهندية، وبعد  عند زيارته مضيف القزاون
ــادة املواكب  ــيد جواد لقي ــيد هادي جاء ولده الس الس
ــيد مهدي وبعده السيد رضا والسيد محمد  بعده الس
ــني القزويني عام ١٩٥٦  ــيد محمد حس ضياء الى الس
ــيد انتقلت لفرع آخر من  الى عام١٩٧٢، وبعد وفاة الس
ــرف السيد  ــرة القزوينية وفي عام ١٩٧٣ تش فروع االس
ــة طويريج  ــلم قيادة ركض ــز القزويني بتس ــد العزي عب
ــيد موسى  ــنتني وبعد وفاته حتولت القياده الى الس س
القزويني حتى عام ١٩٧٩ م وفي عام ١٩٨٠ م مت اعتقاله 
ــماوة  من الزمر البعثية وبعدها مت نقله الى مدينة الس
ــه والى اليوم ال يعرف تاريخ ومكان االعدام وال  ومت اعدام
يعرف قبره واستمر موكب عزاء طويريج من عام ١٩٨٠م 
حتى عام ١٩٩٠ وبعد االنتفاضة الشعبانية املباركة مت 
ــعيرة من قبل السلطة البعثية  منع هذا املوكب والش
ــينية جتسد  ــعيرة حس اجملرمة. وركضة طويريج هي ش
واقع املصيبة وحجمها على بيت رسول اهللا (ص) وهذه 
ــني  ــيد حلجم مصيبة االمام احلس ــعيرة هي جتس الش
ــاء واطفال عليهم السالم.. السالم  واهل بيته من نس
على احلسني وعلى اوالد احلسني وعلى اصحاب احلسني 

وعلى ابي الفضل العباس ابن أمير املؤمنني.
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طارق حرب  

ــن العمارة  ــت لنا محاضرة ع ــراث البغدادي كان ــلة الت في سلس
ــرين  ــرينات القرن العش ــة احلديثة التي ابتدأت من عش البغدادي
وكانت عمارة مرجان وعمارة مجلس االعمار التي حتولت الى وزارة 
ــنة ١٩٥٨ حيث بدأت العمارة  ــط بعد قيام اجلمهورية س التخطي
ــة وتنصيب امللك فيصل  ــقوط الدولة العثماني في بغداد بعد س
ــع  ــكا على العراق اذ اعلنت احلاجة الى أبنية جديدة بعد توس مل
ــة الثانية انعطافة  ــرة التي تلي احلرب العاملي ــداد  وتعتبر الفت بغ

متيزت بانتشار أبنية احلداثة في بغداد.
ــارة البغدادية أولهما عودة  ــك أمران أثرا في تطور العم وكان هنال
ــتهم في اخلارج  الكثير من املعماريني البغداديني الذين أمتوا دراس
ــارة احلديثة منهم  ــم يحملون أفكار العم ــكا او بريطانيا وه امري
أحمد مختار ابراهيم  ١٩٣٦ وحازم نامق في نفس السنة وسامي 
ــي مظلوم وعبد اهللا  ــردار ١٩٣٩ وجعفر عالوي ١٩٤٠ ومدحت عل ق
احسان كامل ومحمد مكية في نفس الفترة وهم حاملون علوما 
وافكارا وفنونا حديثة وكذلك شهدت هذه الفترة حضور مشاهير 
ــي ولتر كربيوس  ــداد منهم االملان ــني االجانب الى بغ ــن املعماري م

ــد رايت بدعوة من  ــه واالمريكي فرانك لوي ــي لي كوربوزي والفرنس
ــاريع الكبرى حيث  مجلس االعمار امللكي العداد تصاميم للمش
ــار اي وزارة  ــداد ومبنى مجلس االعم ــع تصاميم جامعة بغ مت وض
ــد قيام اجلمهورية ومبنى اجمللس  التخطيط بعد الغاء اجمللس عن
ــريعي الذي حتول الى القصر اجلمهوري في املنطقة اخلضراء  التش
ــاس الفني واملعماري  ــاريع كبيرة ذات املقي ــا وغيرها من مش حالي
ــيس  ــارة البغدادية اذ كان لتأس ــور العم ــى تط ــي ما أثر عل الراق
ــر الكبير  في  ــة العهد امللكي االث ــار ذاته في نهاي ــس االعم مجل
ــة وان احلكومة خصصت ٧٠٪ من  ــور العمراني ببغداد خاص التط

واردات النفط لتمويل مشاريع مجلس االعمار مبا فيها االبنية.
ــداد مبنى عمارة مرجان ١٩٥٤  ــن اعمال املرحلة املذكورة في بغ وم
ــريعي أي القصر  ــس التش ــى اجملل ــالوي ومبن ــر ع ــار جعف للمعم
ــراء للمعماري االنگليزي كوبر ١٩٥٢  اجلمهوري في املنطقة اخلض
ــفارة االمريكية ١٩٥٥ للمعماري خويس لويس سيرت  ومبنى الس
ــة للمعماري جو  ــار وزارة التخطيط احلالي ــس االعم ومبنى مجل
ــت  ــي ١٩٥٦ ومبنى مصرف الرافدين للمعماري فيليب هيرس بونت
ــاط املعمارية  ــان االوس ــك املباني استحس ــث القت تل ١٩٥٤ حي
ــاخصة تعبر عن مرحلة مهمة من تاريخ  ــعبية ومازالت ش والش
بغداد وسبب اختيارنا عمارة مرجان وبناية مجلس االعمار او وزارة 
ــط احلالية يعود الى انهما متقابلتان االولى في الرصافة  التخطي

ــر دجله ويربطهما  ــي الكرخ يفصل بينما أمتار من نه والثانية ف
ــي وعمارة  ــر اجلمهورية احلال ــمى جس ــر امللكة عالية املس جس
ــاحة امللكة عالية  ــاحة في بغداد وهي س ــان تزين أجمل س مرج
ــاحة التحرير احلالية مبا عمله فيها الفنان جواد سليم من  أي س
نصب احلرية بعد ذلك. حيث تتفاعل عمارة مرجان مع أجواء املكان 
سواء في دورانها او واجهتها وعناصرها املعمارية واطاللتها على 
ــاحة التحرير اذ ال ميكن تصور ساحة احلريه بدون نصب احلرية  س
او بدون عمارة مرجان والذي صمم هذه البناية جعفر عالوي صمم 
ــة من ثالثية  ــث تتكون البناي ــعدون حي ــارع الس معظم أبنية ش
ــالت التجارية  ــه املدخل واحمل ــى الطابق االرضي وفي ــة االول كتلوي
ــعدون  ومكونة من  ــارع الس ــاحة التحرير وعلى ش تطل على س
ــابهة بفتحات مربعة الشكل ذات مقياس  ــة طوابق متش خمس
ــقق مكتبية  ــب وجميل بطريقة متقنة وهنالك ش ــم مناس رس
ــة للمبنى غاية في  ــو التاج الذي أضفى حرك ــق االخير وه والطاب
ــال واالتقان  ــاطة واجلم ــي بناية جمعت البس ــال واالبداع ف اجلم
ــك العهد ومبنى مجلس االعمار  فكانت احدى حتف بغداد في ذل
ــدء احلكم اجلمهوري  ــوزارة التخطيط منذ ب ــمى ب ١٩٥٦ أو ما يس
ــه من عمل احلكومات التي حكمت بغداد  والغاء االعمار ومجلس
بعد نهاية احلكم الوطني امللكي حيث كانت البناية تسمى وردة 
ــا املعماري عبد اللطيف  ــا االحمر املتميز والتي بناه بغداد بلونه

ــون البناية  ــو بونتي لتك ــم االيطالي جي ــم العاني بتصمي جاس
ــتخدم  مقرا جمللس االعمار امللكي حيث اللون الداكن اجلريء املس

ــكل واستخدام  والديناميكية العظيمة في الش
ــة االمامية والنهايات  ــادن في فتحات الواجه املع
املضلعة على جانبي البناية حيث كان هذا املبنى 
ــابقا لزمن  ــدو غريبا وس ــري يب ــه العص بتصميم
ــفينة  ــدو للناظر كأنه س ــان حيث يب ــاء بأزم البن
ــن بالد  ــت للتو م ــى دجلة وصل ــو عل ــة تطف غريب
ــر طابقا احتوى  بعيدة ويتكون املبنى من أحد عش
االرضي على مصعد لوصول السيارات الى الطابق 
ــة للواجهة  ــوة املدخل وجمالي ــن ق ــد م االول ليزي
ــد في أعلى  ــم كما توج ــر حديث للتصمي وعنص
ــابه مبنى ابراج  ــقيفة كونكريتية تش البناية س
ــه بارتفاع واطئ  ــة ملحقة ب ــا وتوجد ابني ايطالي
ــكان واذا كان  ــاء مهيمنا على امل ــي يبقى البن لك
ــذا املعمار املوجود في مدينة  برج بيرللي لنفس ه
ــلوب العمارة بعد  ــو االيطالية ميثل رمزا الس ميالن
ــحاب  ــرب العاملية الثانية في ايطاليا فإن انس احل
ذلك على بناء في بغداد ال بد وان يكون له أثر كبير 
ــنوات  ــث على الرغم من مرور العقود من الس بحي
ــة في البناء والرمزية  ــر اجلمالي فإن هذه البناية تؤش

في بغداد.

عمارتا مرجان ومجلس اإلعمار (التخطيط) من أعاظم أبنية بغداد في خمسينيات القرن العشرين
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ــي ذات  ــور ف ــرى مت ــة ذك     * ثم
ــك  ــل ل ــاعرة، ه ــاعر أو ش كل ش
ــن  ــات، ع ــن البداي ــا ع أن حتدثين

القصيدة األولى؟
ــذات  ــاعر بال ــد الش ـ بالتأكي    
ــن الذكريات  ــه ذخيرة وافرة م لدي
ــت أثراً عميقاً  واملواقف التي ترك
ــه للخروج  ــه، ما أدى ب ــي نفس ف
ــعوره بها  عن املألوف وترجمة ش
الى كلمات تالمس الروح والفكر 
ــي  ــى كتابات ــا أول ــاني، أم االنس
ــعرية فكانت محاكاة لهذه  الش
ــي احترر  ــوان (دعن ــات بعن الذكري

منك).
   * هل الشعر هو أول اهتماماتكِ 
اإلبداعية ؟ وماذا وجدتِ فيه؟ وما 

؟ دافعكِ
  ـ  حقيقة كانت أولى اهتماماتي 
ــت  ــي توجه ــرة  لكن ــي اخلاط ه
ــي وجدت فيه  ــعر  ألن الحقاً للش
ــيلة جميلة لالتصال  متعة ووس
ــي النفس    ــي ف ــري والروح الفك
ــا من  ــج فيه ــا يختل ــة م وترجم
احساس وشعور إلى كلمات ذات 
ــاع جميل تترك أثرا أعمق في  إيق

النفس.
ــق  ــي طري ــير ف ــاعرة تس    * كش
ــكِ أن  ــل ماذا علي ــداع اجلمي االب
ــوري أدواتكِ ، وال   تفعلي حتى تط

تقعي في تقليدية مملة؟
ــخ  ف ــي  ف ــوع  الوق ــدم  لع ـ     
ــرار يجب أن ال  ــة والتك التقليدي
ــد عن الواقع وأن أكون قريبة  أبتع
من عاملي اخليالي، ألعتمد التنوع 
في االسلوب والتعبير ألستطيع 
ــد التأثر  ــل بالفكرة إلى ح أن أص

بها من قبل القارئ.
  * ما هي مقومات النص الشعري 
الناجح؟ هل هي الفكرة الالمعة 
أم اخليال الذي يرى ما وراء الغيوم،  

أم اللغة ،أم ماذا؟

ـ  باعتقادي أن أهم مقومات النص 
ــلوب التعبير  ــي  أس ــح ه الناج
ــتخدام  والعمق في الكتابة باس
ــهل على  ــيطة يس مفردات بس

أي قارئ استيعابها والغوص في 
ــلوب هو  معانيها وصورها فاألس

هوية الشاعر أو الكاتب.
   * املرأة  كائن مبدع  بالفطرة وال 
ــني اخللق الفني  ــل بينها وب يفص
ــوى العثور على صوتها املوؤد،  س
وغالباً ما جند أن اجملتمع الذكوري  
أو النظام السائد وسط  العائلة 
ــي إخماد  ــياً ف يلعب دوراً أساس
الشعلة اإلبداعية للذات األنثوية 

, ملاذا برأيكِ ؟
   ـ اجلهل ،العادات والتقاليد هي 

األصفاد التي تقيد بها فكر املرأة  
ــي دائرة البيت ورعاية  وحتصرها ف
لكل  ــاراً  معي واعتبارها  ــرة  األس
ــرة وخاصة  ــق باألس ــيء يتعل ش
الرجل مما يحد من انطالقها نحو 
ــن نور االبداع  مجاالت احلياة، لك
ــع و  ــة ال بد ان يش ــور احلقيق كن

يجد طريقه يوما
    *من أين يأتي الشعر، من الروح؟ 
ــق  الغامضة في  ــب؟ املناط القل

النفس؟ أم من أين؟
ــاً ينبع من الروح ليصب     ـ أحيان
ــب ليترجمه  ــرات القل ــي بحي ف
ــعور. وفي  الفكر في مطابع الش
ــن مناطق  ــرى يأتي  م ــان أخ أحي
ــة في  ــون غامض ــا تك ــبه م أش
ــعراً فيه بعض  النفس فيأتي ش
ــه يوحي حني يقرأه القارئ أو  لكن
ــتمع إليه  املتلقي  يترك في  يس
كل منهم أثراً خاصاً مختلفاً عن 
ــاعر إبهام  اآلخر وحني يفك  الش

النص  اجلميع يدهش به.
ــاعر  الش ــو  ه ــن  م ــكِ  برأي  *    
ــر لقرائه املتعة  ــدع الذي يوف املب

اجلمالية؟
ــو  ــي ه ــدع برأي ــاعر املب    ـ الش
ــي عزف احلروف على  الذي يبرع ف
ــه ويجعل من  ــعور قارئ نبض ش
هذه احلروف أجمل وأعذب األحلان 

وبالتالي يوفر له املتعة اجلمالية، 
ــعرية  ش ــغ  بصي ــي  يأت ــذي  وال
ــتحدثة وغير مستعارة من  مس
ــذي يعتمد  ــاك، وهي ال هنا وهن
ويعتمد  ــف،  والتكثي الرمز  على 
ــى معانٍ  ــوره عل ــه وص ــي لغت ف

واضحة.
ــهم     * إذا كانت ثمة عوامل تس
في ضعف القصيدة، ما هي هذه 

العوامل؟
ــن عوامل ضعف القصيدة     ـ  م
شلل املوهبة أو فقدانها، وكذلك 
اللغة حني تكتب بأسلوب أقرب 
إلى لغة الشارع، فكم من فكرة 
ــة العبارات  ــة دفنتها ركاك المع
ــعرك  تش ــوص  نص ــن  م ــم  وك
باإلبداعات  ــوها  حلش ــة  بالتخم
ــيئاً  ــال حترك فيك ش ــة  ف البياني
ــى قراءتها،  ــعرك بالندم عل وتش
ــوة  ــي ق ــهم ف ــيء يس ــم ش وأه
القصيدة أال يبخل الشاعر بدفق 

مشاعره فيها. 
ــرة  ــة القصي ــني القص    * تكتب
ــعر، أيهما جتدين  الى جانب الش
ــعر أم  ــر الش ــه أكث ــكِ في نفس

القصة، وأيهما جتدينه األجمل؟
  ـ  في احلقيقة لكل منهما عامله 
ــه  لكنني أجد  ــل اخلاص ب اجلمي
ــي القصة حيث  ــي أكثر ف نفس
ــا  ــع مزجه ــة م ــد الواقعي نعتم
ــع  ــاحتها اوس بفنون اخليال مس
ــوص والتعبير عن أفكار عدة  للغ

في قصة واحدة.
ــة، هل تعانني  ــرأة مبدع     * كام
ــاحة املتاحة لك  ــق املس من ضي

إبداعيا؟
ــاس عال  ــرأة لديها إحس    ـ  كام
باملسؤولية جتاه أسرتها وأولداها، 
ــاحة  ــح املس ــي أمن أنن ــث  بحي
ــني احلني  ــم، ولكني ب ــر له األكب
واآلخر أسعى اليجاد وتخصيص 

مساحة ابداعية وسط تشجيع 
مميز من أسرتي ..أوالدي واصدقائي 
ــد  للج ــي  يدفعن ــا  مم ــن،  املميزي

واالجتهاد.
ــدة لديك ،  ــف تولد القصي   * كي
ــني أن القصيدة التي  ومتى حتس

أجنزتها قد أصبحت مكتملة ؟
ــد القصيدة من صورة  ــد تول    ـ ق
ــي، أو  ــي ذاكرت ــي أو ف ــا أمام أراه
ــاً إلى  ــدني كلمة أحيان ــا تش رمب
ــعري.  حالة أترجمها إلى نص ش
لديَّ  ــدة مكتملة  القصي تصبح 
ــارع نبضات  ــا وتتس ــني أقرأه ح
، حينها أعلم أنها  ــعور لديَّ الش
ــت مكتملة وأدفع بها  قد أصبح

إلى النشر.
* أمامك مرآة كبيرة، ال تشاهدين 
فيها إال مستقبل سوريا ، صفي 

للقارئ هذا املستقبل؟
ــد  ــامخاً وق ــيون ش   ـ  أرى قاس
ــامي  الش ــمني  الياس ــرّش  تع
ــس،  الكنائ ــدران  ج ــى  عل
ــراب  ــرت به املآذن، أرى أس وتعط
ــد عادت إلى  طيورنا املهاجرة ق
ــن  ــراءة تزي ــها،  أرى الب أعشاش
ــة، أرى خفافيش  ــه الطفول وج
الظلم والظالم تتهاوى أمام نور 
الشمس واحلقيقة، وفي اخلتام 

أرى نوركِ يا شام.
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قد تولد القصيدة من 
صورة أراها أمامي أو 

َّـ ذاكرتي أو ربما 
تشدني كلمة أحياناً 

إُّـ حالة أترجمها إُّـ 
نص شعري
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أهــم مقومــات النص الناجح هي  أســلوب التعبري والعمق َّـ الكتابة باســتخدام مفردات بســيطة يســهل على أي قارئ 
اســتيعابها والغوص َّـ معانيها وصورها  ...  شــاعرة ســورية من مدينة القامشــلي، فاجأت الجميع بكتاباتها اِّـتميزة، 
جعلــت الشــعر أوُّـ اهتماماتهــا وما زالت تشــتغل على نصوصها بهــدوء وروية، حتى لم يعد لها هاجس ســوى تطوير 
أدواتها الفنية والتعبريية، تعمل مدرســة َّـ مدارس القامشــلي، وتنشر نتاجها َّـ عدة صحف ومجالت محلية وعربية.

وللتعرف اكثر على هذه الشخصية االدبية كان للبينة الجديدة معها هذا الحوار : حاورها / بسام الطعان

حامد حسن الياسري

في مدينة سومر 
نام حفيظ

واستيقظت احليوانات
على ماء الهور ...

االسماك تدور
مثل طاحونة عمياء

اجلنُ , الطنطلُ , يسبح
بني البردي واجلوالن.

يقرأ سورة داود وسليمان
يركب في سفن التأريخ 

والبعد السردي
يتمرد مثل حمار

ــى  منف ــي  ف ــثُ  ميك
االشجار

مثل امرأة تقرأ سحراً
في بيت التجار ...

هذا العفريتُ يقاتل
صمت الليل , وينفخ 

في سورة يوسف
خوفاً أسودَ وحزناً

أحمرَ
ويجلس خلف املوتى 

كالكلب االعور
الناس يخافون التل

والتل يكهربُ في 
جنبيه االسوار 

هور الصحني يخاف
من التل , ألنه مسكون
باجلن  والطنطلُ  ينفخُ

ناراً يحرق فيها كل
نبات البردي واجلوالن

تل حفيظ غريبٌ جداً 
لم يسكن فيه اجلوالن

ال يعرفه العرّافون
وال اجملنونون وال

االحبار ...
تلٌ يخاف عليه الناس

من االهوار
في تأريخ املدن املنفية

قبرٌ
 , ــاس  الن ــه  في ــن  يدف

وتأريخ
اجلن ...

وكان أبي في أيام اخلوف 
الفائتِ قال :

بأن حفيظ سيبقى
رمزاً مجهوالً باألسرار ...

يبقى مقبرة , آثاراً
تالً مسحوراً ...

مثل جنائن بابلَ
واالسوار ...

يا اصحاب الهور
ان النوم حالة

من املوت , لكنّ
احلياة توقظه بسرعة 

فضاء الصمت , جبلُ
طاعن في السن ...

غير ان اجلبال 
رجالٌ واقفون...

فالشمس تضحك ...
قبل مجيء النهار ...

ولكنَّ الليل يبكي
بعد مغيب الشمس

ثمة صورة في املرآة
خلف  ــي  تختف ــا  لكنه

الذاكرة
التل يسكن في الهور

ــكن  يس الطنطل   , لكنَّ
في االنهار ...

ــي بني  ــظ ميش ــل حفي ت
االهوار ...

ينفخ  االسود  والعفريتُ 
سماً

يشعلُ نار بيوت القصب
صيادو االسماك ينامون
على املشحوف الواقف

وسط الهور
ال تأتي السراب اجلاموس

االن
كي ال تسمع صوت

االنهار
ــوت  ص ــامرُ  يس ــلُ  اللي

البرهان
اخملفي في البردي....

والتل لوحدته يصغي
دون مساء

أصبح تأريخ االنسان ممراً
ميشي فيه الطيرُ

الى جنة عاد ...
بابل يرسمها آشور

مللحمة الهور
ويعلقها تل حفيظ

بياناً في االسفار

* تل حفيظ : هو تل أثري 
ــور الصحني  ــي ه يقع ف
ــان  ميس محافظة  ــي  ف
ــن  باجل ــكون  مس ــو  وه
ــمونه  ويس ــت  والعفاري
أهل الهور ( هور حفيظ ) 
برمودا  وهو يشبه مثلث 
ــرار وقد  ــث االس ــن حي م
استطاعت قناة العراقية 
الوثائقية تسجيل فيلم 
له بعنوان ( السر ) عرض 
ألكثر من عشر مرات في 

القناة عام 2012 م .

البينة الجديدة / شيماء عبد الرحمن
ــتاذ (حميد فرج  ــراف األس بحضور واش
ــؤون الثقافية  حمادي) مدير عام دار الش
ــرت  ــس االدارة ج ــس مجل ــة ورئي العام
ــي أنتخابات  ــاء املاض ــوم الثالث صباح ي
ــفرت  وأس ــدار  ال ــي  ف االدارة  ــس  مجل
ــيد (أكرم عبد  ــات عن فوز الس االنتخاب
ــعيد) والسيدة (نداء نصيف  الرحمن س

ــم) لعضوية اجمللس، وجاءَ السيد  جاس
(مازن خلف عزيز) عضواً أحتياط. ويذكر 
ــدار جترى  ــس ادارة ال ــات مجل أن أنتخاب
كل ثالث سنوات ويتم أنتخاب االعضاء 
ــى املالك  ــني عل ــن املوظف ــحني م املرش
ــيد املدير العام  ــم للدار.وهنأ الس الدائ
الفائزين متمنياً لهم املوفقية والنجاح 

في عملهم اجلديد.

بغداد / البينة الجديدة
ــس االول الكاتب  ــوم ام ــي ي توف
ــد  فه ــماعيل  اس ــي  والروائ
ــز الـ 78  ــماعيل عن عمر ناه اس

عاما بعد مشوار حافل 
ــرة  البص ــي  ف ــماعيل  إس ــد  وول
بالعراق عام 1940 وتلقى تعليمه 
في الكويت والعراق. حصل على 
البكالوريوس في األدب والنقد من 

املعهد العالي للفنون املسرحية.
وبرز  عام  1970مع روايته االولى ” 
كانت السماء زرقاء ”، التي حول 
فيها عشقه للسينما الى رواية 
ــد كان يطمح  ــورق ، فق ــى ال عل
ــينمائيا  ــا س ــح مخرج الن يصب
ــها لم  ــي عاش ــروف الت والن الظ
ــاعده في حتقيق امنيته وجد  تس
ــا ،  ــة تعويض ــة الرواي ــي كتاب ف

ــبه بالفيلم  فكتب حكايات اش
ــماعيل  ــينمائي .حصل إس الس
ــز، منها  ــد من اجلوائ ــى العدي عل
ــجيعية في  ــزة الدولة التش جائ
ــام 1989، وجائزة الدولة  الرواية ع
في مجال الدراسات النقدية عام 
ــلطان بن علي  ــزة س 2002، وجائ
ــي دورتها  ــة ف ــس الثقافي العوي

الرابعة عشرة (2014-2015).

 القاضي / اياد محسن ضمد
ــخاص  ــنى للكثير من األش قد ال يتس
ــر ذوي االختصاصات  ــن غي العاديني م
ــوص  نص ــى  عل ــالع  االط ــة  القانوني
ــا حتتويه  ــات ومعرفة م ــون العقوب قان
ــة وعند غياب الوعي  من عقوبات رادع
اجلمعي بالقانون فإننا نخسر وسيلة 
مهمة إلنفاذه وتطبيقه، وبغية متكني 
ــة ما   ــن معرف ــاس م ــن الن ــة م العام
يشكل جرمية فان على الدولة انتهاج 
ــاليب غير طباعة املتون القانونية،  أس
ــهولة  ــة وس ــاز باملقبولي ــاليب متت أس
ــي الفرد العادي من  الوصول والتأثير ف

ــف حالة  ــاء القيم ووق ــادة بن ــل إع اج
ــدأ عملية  ــى الهاوية   لتب ــدار ال االنح
ــن حيث يجب ان  ــاد م مكافحة الفس

تبدأ، ألن بناء إنسان مبثابة بناء وطن.
 وان كان اغلب األفراد لم يطلعوا على 
نصوص مكافحة الفساد فان باإلمكان 
ــال الدرامية من  ــى األعم ــاد عل االعتم
ــالت وأفالم في تناول مواضيع  مسلس
ــال وتغرس  ــرة اإلضرار بامل ــد ظاه تنتق
قيم النزاهة الن الرسائل التي ال تصل 
ــوص القانون  ــن خالل نص للمتلقي م
ممكن ان تصل من خالل عمل فني وهذا 
ما يتجسد جليا في ما يقدمه رسامو 
الكاريكاتير من أعمال تعالج مختلف 
ــا فيها ظاهرة  الظواهر االجتماعية مب

الفساد املالي واإلداري.
كذلك الشعر وباعتباره فرعا من فروع 
ــدور األبرز في  ــه ال ــا كان ل األدب لطامل

التأثير على وجدان األمة وقيادتها نحو 
اخلالص من الظلم والفساد فهو ليس 
ــري منفصل عن الواقع  مجرد ترف فك
ــن هموم  ــون معبرا ع ــل يجب ان يك ب
ــيئة،  ــن وان يعالج الظواهر الس الوط
ــة  ــدث حماس ــن ان يح ــعر ميك فالش
ــة أكثر مما  ــة والنزاه ــة في األمان وطني
ــوص القانونية مبا حتتويه  حتدثه النص

من وسائل رادعة.
ــعراء الى  ــعى الش ــي العراق فقد س ف
ــلبية، يقول  ــض الظواهر الس نقد بع

الشاعر قاسم سعودي
يدي اليمنى تؤملني

ــل بناء  ــي كنت عام ــول الن ــي تق زوجت
ماهر... وابني يقول ألني ساعدت جاري 
ــل.. وصديقي  ــه الثقي ــل باب على حم
ــد حزن  ــت بها قصائ ــي كتب ــول ألن يق

ألصدقائي

يدي تؤملني...أنا اعرف ملاذا
ألني صفقت بها كثيرا للطغاة

ــي النص  ــاعر للمتلق ــا يترك الش وهن
ــاء من  ــه ما ش ــرف من ــا ليغت مفتوح
ــم الذاتي  ــعور باألل ــان ومنها الش مع
واملعنوي في حالة انسياق االنسان ملا 
ــدم االعتراض عليه  يريده الطاغية وع
ــذا الطاغية  ــوف بوجه ايا كان ه والوق
اكان حاكما ظاملا ام مديرا فاسدا فان 
ــة األلم في اليد  ــه تصنع حال مطاوعت
اليمنى التي متثل ضمير ووجدان الفرد 

السوي.
ــد  ــل بينة) يجس ــدة (اخلل ــي قصي وف
الشاعر ادهم عادل دور الشاعر في نقد 
الواقع السلبي واحلث على مواجهته، 

اذ يقول في قصيدته
طابوك املدارس من نبوكة نكول
هاي فلوس دولة واحنة شعلينة

ثقافة رشوة وصلت بينة حد وحال
ناس تبوكنة وبالبوك ترشينة

ــاعر  ــني ينتقد الش ــن البيت ففي هذي
ــاوز على البنايات العامة من قبل  التج
ــيوع ظاهرة  البعض وكذلك ينتقد ش

الرشوة بني االفراد.
الى ان يقول في نهاية القصيدة

نبدي من الطفل والصحة والتعليم
نبني انسان يعرف كلنة من طينة

نأسس مجتمع يلتزم بالقانون
نبني ارواحنة الهدمتها جفينة

ــاعر دوره في  وهنا يجب ان يأخذ الش
ــاد وان  ــة مكافحة الفس ــر ثقاف نش
ــكل قصائده خطرا ثقافيا يهدد  تش
ــعر  ــاد  الن الش ــود مافيات الفس وج
ــورة الذهنية التي رمبا  يبنى على الص
ــرد وتصنع االصالح  ــي ذات الف تؤثر ف
ــه ملكافحة ظاهرة  في داخله وتدفع

ــذا التأثير  ــاد واالبتعاد عنها ه الفس
ــه اخلطابات الورقية  الذي رمبا ال حتدث
العقوبات،  ــون  قان املتمثلة بنصوص 
ــب  ــه الكات ــار الي ــى اش ــذا املعن وه
ــن في ورقة قدمت  ــوقي كرمي حس ش
ــاد  عن دور الدراما في مكافحة الفس
ــة  ــا التلفزيوني ــني ان الدرام ــث ب حي
ــتند الى الصورة وهي اكثر تأثيرا  تس
ــورة متنح  ــس املتلقي الن الص في نف
ــاهم في  ــة اإلدانة وتس ــاد هوي الفس
اعادة ترتيب القيم عند اجلمهور ومن 
ــاع عنها) ومثل هذا  ثم تبنيها والدف
ــعراء  ــن ان يحققه الش ــدف ميك اله
ــن  م ــالل  خ ــن  م ــا   الدرام ــوا  وكاتب
ــد او ما يكتبونه  ينظمونه من قصائ
ــالت وافالم تنتقد ظاهرة  من مسلس
ــاد ويتأثر بها العامة من الناس  الفس

بصورة ايجابية.
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سمري محمد أحمد الحداد
                                           

بغداد ...اليكِ ... اليكِ ...  
شوقي ... وحنيني ...

يُذكرني ...كلُ ما فيكِ  ..
بأجملِ ... ما في حياتي ...

ذكرياتٌ ... جاوزت الستنيْ ...
مري ... ن عُ مِ

بنيَ أفراحٍ ... وأحزانِ ...
بغداد ... 

يا زهرةً الشباب ...قد قُضيت 
ــولِ  ــدَ ط ــيبَ ... بع ــي الش وغزان

سنني ...
وغيابِ ... وأنتِ  ...
من حالِ ... حلال ...

... بغداد ... يا زهرةً أنتِ
عطرها ...حبٌ وجمالُ ...

تغنتْ ...بكِ األشعارُ ... وتغنت ...
الشقرُ والسمرُ ... تناغمتْ بكِ ...

فرشاةُ لوحاتٍ ...وفنِ ...
... روح واألعالمُ بغداد ...فيكِ الصُ

تنتشرُ ... وفيكِ املئآذنُ ...
واألجراسُ تقرعُ ...
يا رفيفَ الشوقِ ...

يَهزني ... الوجدُ إليها ... 
وفي قلبي ... ينبضُ احلبُ ...

و احلياة ...واألملُ                                         

@@@@@ÖaÜÃi

( اجلسد عنوان انخراطنا في احلياة).... نيتشة
ــدادات التاريخية بحظوة  ــد مع االمت   لقد حظي مفهوم اجلس
واهتمام بالغني تفرد بها البحث السوسيولوجي واالنثربولوجي 
ــيولوجيا  ــا (سوس ــال مجتمعي ــال ومتفاع ــودا فاع ــه وج كون
وسايكولوجيا وبيولوجيا)..اضافة الى انه عنصر حافل باملعاني 
ــزة التي تتوارى خلف حضوره املادي.. فاحلوارات تعتمد لغة  الرام
اجلسد وحركاته واالمياءات  والرموز.. وهذه الطريقة الكالمية كما 
يؤكد علماء النفس(ذات تأثير اقوى مبرات من التأثير الذي تتركه 
ــة موحية..  ــكل مكوناته طاقة تعبيري ــد ب ــات..)  فاجلس الكلم
ــن االنا  ــكل م ــة وكون متش ــا ثقاف ــذات بوصفه ــة لل محتضن
ــذا كانت عالقته بالنص االبداعي عالقة توهج وجدل  والوجود..ل
في صورة تبادلية محققة للذة واالرتقاء على الواقع باكتظاظه 
ــه  دالالت ــفيرية..وتعدد  والتش ــة  والترميزي ــة  التأويلي ــي  باملعان

ــي ياتي في  ووظائفه الت
ــف عن  مقدمتها الكش
فينظم  ــذات  ال ــل  دواخ
عبر  الذهنية  ــات  العالق
حركات أوامياءات بدال من 
ــر عما  ــوات للتعبي االص
ــه لآلخر عبر   يريد ايصال
ــد ابتداء  تقاسيم اجلس
من الراس بكل مكوناته 
وانتهاء  اليدين  وحركات 
صامتة  بالقدمني..بلغة 
ــال  ايص ــى  عل ــادرة  ق
ــالل ردود  ــالته من خ رس
ــن  م ــة  الناجت ــه  افعال

ــارية موحية بارتساماتها على  ــية بعالمات اش احلاالت النفس
بعض مكونات اجلسد الرمز التواصلي بعيدا عن االلفاظ والذي 

يشكل انعكاسا حلاالت الفرد الداخلية..
     حواجبنا تقضي احلوائج بيننا    

                                             فنحن سكوت والهوى يتكلم
ــادل interactionsim التي  ــذا يجرنا الى نظرية  التفاعل املتب وه
تنص على وجود عالقة بني النفس واجلسد..اذ (احلاالت النفسية 
ــرات معينة في  ــداث تغيي ــؤدي الى اح ــة ت ــات العقلي والعملي
اجلسم..)    اما اخلطاب الفلسفي فيتعامل مع لغة اجلسد عبر 
ثنائية(النفس واجلسد)..فاالفالطونية ترفع النفس على حساب 
اجلسد..واالرسطية جتعل من النفس صورة جلسم عضوي ميلك 
ــدية.. اما الرؤية احلداثية  احلياة.. وبهذا تتخلى عن القيمة اجلس
ــن النظرية الى  ــى اخلبرة وم ــن املعرفة ال ــف عن حتول م فتكش
التطبيق ومن العقل الى اجلسد..لذا يعد اجلسد مكونا اساسيا 
ــة صامتة  ــردا بلغ ــال عن تبنيه س ــات الثقافة..فض ــن مكون م
ــف احلركي.. ــدة على الوص ــوار الكلمي معتم ــدة عن احل مبتع
ــاري عبر اجلسد املرتكز البؤري الفاعل لعمليات بيولوجية  االش

تعبر عن ذاتها بلغة ايحائية محققة لعملية التواصل.
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جدار ازرق

علوان السلمان

 الخطاب الفلسفي 
يتعامل مع لغة 

الجسد عرب ثنائية 
(النفس والجسد)
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ــي  ف دوره  ــا  وابرزه ــه  أعمال ــن  م
ــيدة،  ــام، الس ــى نن ــل مت مسلس
ــة  ــالم، مملك ــرق االح ــا تس عندم
ــا ال  ــدي وغيره ــم هن ــر, فيل الش
ــتطاع أن يؤدي  ــد وال حتصى اس تع
ــواء في  ــة س ــخصيات متنوع ش
املسرح أو التلفزيون وكثيراً ما كان 
ــرح الكوميدي  ــه ظهور في املس ل
ــدة تؤدي  ــة جي ــث كانت طاق حي
ــه بحرفية  ــت ل ــي انيط االدوار الت
ــواره توقف في  ــة  ولكن مش عالي
ــن حياته بعد أن  محطة مهمة م
الترفيهية  البرامج  سرقته أضواء 
ــي  ــد ف ــم جدي ــى عال ــل ال لينتق
ــن بقيت للفن  ــال االعالم ولك مج
ــث الظهور  ــذور متأصلة به حي ج
ــة عالية  بتلقائي ــة  الشاش ــر  عب
ــن  ــه في أداء واجباته بأحس ومتكن

ــان متمرس  ــيما هو فن الصور الس
ــة. وحني  ــس غريباً عن الشاش ولي
ــير أحمد من  ــان تيس ــن الفن متك
ــد ويبتعد  ــار طريقه اجلدي أن يخت
ــن لفترة اراد فيها أن  قليالً عن الف
ــذه التجربة وجد البقاء  يخوض ه
ــيما توقف  فيه هو الصواب.. الس
ــذي اصاب فن  ــال واجلفاف ال االعم
ــنوات  ــل وركوده خالل الس التمثي
ــت  واجه ــي  الت ــة  املاضي ــع  االرب
ــا اضطر العديد  ــط الفني مم الوس
ــن  ــاد ع ــى االبتع ــني ال ــن الفنان م
الساحة الفنية ليختاروا ما يرونه 
ــروف ومتطلبات  ــم الظ ملواجهته
ــك من أهم  ــية  وتل احلياة املعيش
ــى الفنان  ــات املفروضة عل الواجب
ــذا  ل ــة..  اليومي ــه  ــة حيات لدميوم
ــد واحداً  ــير أحم كان الفنان تيس

ــيما ان لديه  ــؤالء الس ــن ه م
االمكانية التي تؤهله لتقدمي 
اجتماعية  ــة  ترفيهي ــج  برام
ممتعة للعائلة العراقية متتزج 
ــة  والبهج ــمة  البس ــا  فيه
ــذات الوقت  ــي وب ــدى املتلق ل
استطاع أن يقترب كثيراً من 
ــاس الذين يواجههم  حب الن
ــو  ــة وه ــه امليداني ــي جوالت ف
ــؤدي واجباته من خالل طرح  ي
االسئلة وما تترتب عليها من 
شروط محسوبة بدقة ومنها 
ــم أو إي وال تكول  (ال تكول نع
ــهير  ــو) ببرنامجه الش ال أو ن

(غلطة الشاطر) من إنتاج قناة 
الرشيد الفضائية.

ــوم في  ــك الي ــد نفس ــف جت * كي
ــي في برامج  ــال عملك امليدان مج

التلفزيون؟
ــادئ االمر عملت في قناة  ـ في ب
بغداد باول املشوار ببرامج..علج 
ــير.  ــي.. والية بطيخ.. مع تيس م
ثم انتقلت لقناة الرشيد لتقدمي 

برنامج.. غلطة الشاطر.
ــذه التجربة  ــاذا تقول عن ه * م
ــن  ــرك م ــا غي ــل به ــي عم الت

الفنانني؟
ــي القضية حني  ـ األجمل ما ف
أقف مع االشخاص الذين يريدون 
ــلوب  االس يريدون  وال  التلقائية 
ــمياته  ــي املعروف برس الصحف
ــل العكس  ــة الطرح.. ب وطريق
ــا النهم ال  ــة منه ــه.. والغاي من

ــة   التكلف ــون  يفضل وال  ــون  يحب
ويستودون االسلوب السهل وهذا 

ما قربني منهم كثيراً.
ــوار  ــي مش ــه ف ــذي قدمت ــا ال * م

التمثيل في الفترة االخيرة؟

ــي عملت  ــان املاض ــي رمض ـ ف
ــح العراقية  ــمايل لصال في س
ــت  وكان ــف  املثق ــاب  الش ودور 
ــاً عملت  ــي.  وايض ــن بطولت م
ــعيط  ش ــة  ببطول ــل  مبسلس
ومعيط. وفي املسرح عملت مع 
ــدي: طنان  ــد الرحمن املرش عب
ــرقية:  ــان، وللش ــي عالم اجل ف
جذب مصفط.. واليوم قد تركت 
ــه إطالقاً.. ــن أعود ل ــرح ول املس

ــال الدرامية حني  ــط لالعم فق
يتوفر النص اجليد لي. أنا متزوج 
ــد هللا االمور  ولدي طفالن واحلم
ــتورة. وانا قنوع في حياتي  مس

والقناعة كنز ال يفنى.
* هل الفنان تيسير أحمد  له عودة 

للكوميديا ثانية؟
ــرح  ــزم ولكن ال عودة للمس ـ ال أج

ــدي وكما تعرفون اجلمهور  الكومي
ــرحية  هاجر صاالت العروض املس
ــرة.. وتلك  ــباب كثي منذ فترة الس
ــان  لبي ــأن  الش ــل  بأه ــة  مرهون

اسبابها.
ــامتك واي  ــن وس ــول ع ــاذا تق * م

االوصاف االقرب لك؟
ــت كل  ــي وضع ــان عراق ــا  فن ـ أن
ــاباتي والوسامة ال  شيء في حس
ــي الفنية  ــيئا بل موهبت تعني ش
ــي املقدمة والوصف االقرب.. هي ف

العاطفي احلنون..
ــاس خالل  ــرى الن ــف ت * كي

برامجك الترفيهية؟
ـ لدي شعور أثناء  مقابالتي 
ــل العراقية واالفراد  للعوائ
بأني جزء منهم وسعادتي 
ــعداء وهم  ــم س ــني اراه ح

ــون  ويتبضع ــون  يتجول
ــم جداً  ــي تنحاز له وعاطفت

ــوزون بجوائز  وأود أن اجلميع يف
البرنامج الذي التقي من خالله 

ــي.. ــذا يفرحن ــم وه به
ــل ما رأيته  وأجم

ــاس  الن ــي  ف
مة  ــا بتس ال ا
ــة  لضحك ا و
ــة  ي لعفو ا
ــج  م نا ببر

ــة  غلط
الشاطر.

ــن أنت من  * أي
السينما؟

ـ  ظهرت بشخصية قاطع الطرق 
ــس عصابة اللصوص  (االعور) ورئي
في فيلم (أحالم اليقظة) للمخرج 

صالح كرم.
* ماذا تقول في ختام احلوار؟

ـ شكري اجلزيل لـ(البينة اجلديدة) 
ــالتي عبر  ــم معنا ورس لتواصلك
صحيفتكم أمتنى أن تعود الدراما 
ــاج  وبإنت ــد  جدي ــن  م ــة  العراقي
ــع املمثل باملكانة التي  عراقي يض

يستحقها.

الفنان تيسير أحمد وحكاياته مع الفن واإلعالم يسردها لـ(                         ):

äübí€a@Ú�‹À@wflb„5i@ÚÌÏ–»€a@Úÿzö€aÎ@Úflbéni¸a@êb‰€a@ø@ÈnÌcâ@bfl@›∫c

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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ــاحة الفنية برغبة وحب لعالم التمثيل وكانت مخيلتهم   ــباب الذين اقتحموا الس ــير أحمد واحد من النجوم الش الفنان تيس
ــامة أراد أن يشق طريقه في  ــاب الذي متيزه الوس ــف املالي) وهذا الش حتقيق االمنيات واالحالم ولكنهم اصطدموا بجدار (التقش
ــنوات  ــاركاته باالعمال الدرامية التي أنتجت خالل الس ــواره بتقدمي الكفاءة واملوهبة التي ميتلكها بفن التمثيل مبش بداية مش
ــرحية وتلفزيونية مهمة تركت أثراً لدى اجلمهور ومتكن من أن يحجز له مكاناً متميزاً بني أقرانه من  ــر املاضية وبأعمال مس العش

املمثلني وبجدارة واستحقاق وفي لقائي االخير معه دار بيني وبينه هذا احلوار املقتضب..

حاوره / حمودي عبد غريب

@Ü«b‘fl@ävÁ@âÏË‡¶a
@ÚÓyäéΩa@ûÎä»€a@p¸bï
NNÒ7r◊@lbjç˛@Ò6œ@à‰fl
@›Ádi@Ú„ÏÁäfl@Ÿ‹mÎ
bËibjçc@ÊbÓj€@Êdí€a

متابعة / البينة اجلديدة
ــن األضواء منذ عودتها  ــيحة اختفت متاما ع رغم أن الفنانة حال ش
ــح الغموض يكتنف  ــا وابنائها في كندا، وأصب ــى زوجه إل
ــل، لكنها خرجت  ــودة للتمثي ــا من الع موقفه
ــى  ــذه لتنع ــاء ه ــة االختف ــن حال ــراً م أخي
ــرت  ــان الكبير جميل راتب. حال نش الفن
ــل، عبر صفحتها  صورة للفنان الراح
ــتغرام»،  «إنس ــى  عل ــخصية  الش
ــل  اجلمي ــان  الفن ــل  «رح ــت:  وكتب
ــب، البقاء هللا ربنا يرحمه  جميل رات
ويغفر له». وأثار هذا الظهور موجة 
ــعة من اجلدل. إال أنها تناولت  واس
ــوع نزعها  ــا موض ــي معظمه ف
املمثلة  ــت  إذ تعرض للحجاب، 
ــية. ومما جاء  النتقادات قاس
ــني:  املتابع ــات  تعليق ــي  ف
ــك  ويغفرل ــك  يهدي ــا  «ربن
وينور بصيرتك. بجد الواحد 
ــك أوي.  ــب بالتزام كان معج
ــالً  ــه رداً جمي ــردك إلي ــا ي ربن
ويهديكي» و»إنت عملت فتنة 
ــع وارتكبت ذنب ربنا  في اجملتم
يهديك ويتوالك برحمته». ودافع 
ــا معلقني:  اآلخر عنه البعض 
بعقول  بالك  «حال متشغليش 
الناس املريضة دي انت محترمة 
ــدك حاجة»  ــه عن ــدش لي ومح
الناس،  خصوصيات  و»احترموا 

ناس جاهلة».

xä±@kmaâ@›Ó∫@›Óyâ
bËˆb–nÅa@Âfl@ÚzÓë@˝yمتابعة / البينة اجلديدة

اطلق الفنان عوض طنوس آخر اعماله 
ــي يحبك « اذ  ــوان « قلب ــة بعن الغنائي
ــي االجتاه  ــل خطوة ف ــر هذا العم يعتب
ــبابية  الش االغنية  ــون  لك ــح  الصحي
ــا بقوة  ــدأت تفرض وجوده ــة ب العراقي
ــذا  ــر ه ــة ليثم ــاحة الفني ــى الس عل
ــب االغنية  ــع الفنان وصاح ــاون م التع
ــراس محمد  ــدق بال ــك ي ــهيرة حب الش
ــني هذا العمل،  الفارس الذي قام بتلح
ــذا العمل فريق عراقي  حيث اجتمع به
ــبابية وكتب  ــص باألغنية الش متخص

كلمات االغنية الشاعر محمد اجلبوري 
وتوزيع وماسترنغ حيدر كيتارا وهندسة 
ــا بان االغنية  ــة نبيل االديب علم صوتي
ــب في  ــو كلي ــلوب الفيدي ــورت بأس ص

ــتوديو حيدر كيتارا لإلنتاج والتوزيع  أس
 . HGuitarastudio ــتديو ــي اس الفني ف
وتعامل فريق العمل املوسيقي  العراقي 
ــاد غنائها  ــي اج ــة الت ــذه االغني مع ه
باللهجة العراقية الفلسطيني عوض 
ــل جمالية  ــب العم ــا اكس ــوس مم طن
ــق العمل  ــا وان فري ــاف له خصوص تض
ــاة العاملية  ــاهدات على القن حقق مش
ــوب باملاليني لالعمال التي قدمت  اليوتي
من خالل هذا الفريق املوسيقي والكاتب 
واألحلان التي تناسب جيل الشباب في 

هذا الوقت.

?Ó�é‹œ@fiÎc@êÏ‰ü@ûÏ«
ÚÓ”aä»€a@ÚÓibjí€a@ÚÓ‰À˛a@‚�Ü‘Ì

متابعة / البينة اجلديدة
ــرد على كل ما أثير حولها  ــا أن ت قررت الفنانة إليس
ــة، وذلك  ــى طريقتها اخلاص ــام املاضية عل ــي األي ف
ــع التواصل  ــمي عبر موق ــابها الرس من خالل حس
ــببت فيه  ــي «تويتر». بعد اجلدل الذي تس االجتماع
أغنيتها اجلديدة «إلى كل اللي بيحبوني»، التي تأتي 
ــم ويطرح  ــذي يحمل نفس االس ــن ألبومها ال ضم

ــروق  ــالل أيام، والتي قيل إن حلنها مس للجمهور خ
من أغنية للفنانة يارا.

ــا قائلة «إلى كل اللي بيحاربوني  حيث غردت إليس
ــادي نور  ــي».. موضحة أن ش ــوا بتقووني بتقوون انت
ــة «إلى كل اللي بيحبوني»  الذي كتب كلمات أغني
ــألت إليسا  ــل إليها هذه الكلمات. وس هو من أرس
ــذه العبارة  ــوا مقتنعني به ــا إذا كان ــا عم جمهوره
ــى كونها تتفق  ــيرة إل ــا أم ال، مش ــون عليه ويوافق
ــر الذي وافقها عليه  ــا وتوافق عليها، وهو األم معه
ــات. وكانت  ــالل التعليق ــا ودعمها من خ جمهوره
ــد طرحت أولى أغنيات  ــا، ق النجمة اللبنانية إليس
ــوان «إلى كل اللي  ــد، والتي حتمل عن ألبومها اجلدي
ــاء يوم األربعاء ١١ متوز ٢٠١٨، بشكلٍ  بحبوني»، مس

حصريِّ على تطبيق أنغامي.

Ú”äé€bi@bËflbËma@Û‹«@béÓ€g@pÖâ@aàÿÁ

متابعة / البينة اجلديدة
أيّام قليلة تفصل جمهور سعد جملرد عن أغنيته 
اجلديدة «كازابالنكا»، التي أعلن عنها قبل أيام 
ــع التواصل  ــى موق ــه اخلاصة عل ــر صفحت عب

ــم من أن  ــتغرام». على الرغ ــي «إنس االجتماع
ــد أثار االعالن  ــر النور بعد، فق ــة لم تبص األغني
ــرة، إذ انهالت  ــة كبي ــة ضج ــي لألغني الترويج
ــهُ بتقليد  ــي تتهم ــرد الت ــى جمل ــات عل التعليق

ــبق أن قدم  الفنان املغربي نعمان حللو، الذي س
ــفته  ــم. إالّ أن ما كش ــة حتمل نفس االس أغني
ــرد ال عالقة لها مبا  ــات بنيّ أنّ «أغنية جمل املعلوم
مه نعمان حللو من قبل، وتدور أحداث األغنية  قدّ

على شواطئ كازابالنكا في جوّ صيفي لطيف 
ــب مع كلماتها». ويبدو أن سعد جملرد قرّر  يتناس
أن يثير اجلدل من خالل األغنية بدءاً من اسمها، 
الى الفتاة التي اختارها معه في البوستر الذي 

ــتغرام»، وهي الفتاة اجلزائرية  ــره على «إنس نش
ــام فارس  ــبيهة ميري ــارة إكرام املعروفة بش س
والتي سبق أن شاركت في املوسم الثاني عشر 

من برنامج ستار أكادميي.

Ö�ä1@Ü»ç@’y˝m@ÒÜÌÜu@Ú‡Ëm

متابعة / البينة اجلديدة
ــكندر  ــى اس ــة ليل ــة اللبناني ــاركت الفنان ش
ــفى،  ــرير املستش ــا صورة من على س جمهوره
ــن زوجها املمثل  ــل اجنابها مولودها االول، م قبي
ــى  ــرت ليل ــان. ونش ــوب الفرح ــعودي يعق الس
ــة عبر تطبيق  ــورة لها على صفحتها اخلاص ص
ــى بطنها  ــع يديها عل ــي تض ــتغرام» وه «انس
ــيئتك». ــت بالقول: «لتكن مش ــخ، وعلق املنتف

ــط الى من  ــور موجه فق ــت: «هذا املنش وأضاف
ــور ان ليلى ستنجب  يحبنا بحق».وأظهر املنش
مولودها األول في لبنان.يُذكر ليلى ويعقوب قررا 
ــال والدته،  ــف على ابنهما ح ــم يوس إطالق اس
ــا في عام ٢٠١٥ بعدما  وهما كانا أعلنا زواجهم

تزوجا سراً في عام ٢٠١٣.

fiÎ˛a@bË‰ia@lb¨�@Û–ínéΩa@äÌäç@Û‹«@âÜ‰ÿça@Û‹Ó€

متابعة / البينة اجلديدة
ــاب على  ــرو دي ــرص النجم عم ح
ــي  ــرببيي ف ــا الش ــاب دين اصطح
ــر  وفس ــة.  باجلون ــة  بحري ــة  جول
البعض تلك اجلولة بأنها محاولة 
ــن «الهضبة» إلخراج دينا من أي  م
ــا تكون  ــيئة رمب ــية س حالة نفس
ــيل  ــا لس ــد تعرضه ــا بع أصابته

ــب  ــخرية بس من اإلنتقادات والس
ــة في افتتاح  إطاللتها غير املوفق
ــينمائي. الس ــة  اجلون ــان  مهرج
ــى اليخوت  ــل إلى مرس عمرو وص
بسيارته امليني كوبر، ورغم حرصه 
ــور له، لكن  ــدم التقاط ص على ع
ــن بعيد يظهر  ــريب صورة م مت تس

فيها هو ودينا.
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هموم الناس

Úïb®a@pbubÓny¸a@ÎÎá

من النافذة

    ما هي حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة وما هي املشاكل 
التي يعانون منها  وما هي نظرة اجملتمع  لهم وملاذا غابت 
البرامج التأهيلية لهم من قبل اجلهات املعنية باالمر وما 
ــذي يحتاجون عنايةً  ــخاص ال هي حقوقهم؟ .. هم األش
اء؛ نظراً لتعرّضهم  خاصة تختلف عن باقي األفراد األصحّ
ــطتهم احلياتية  لإلعاقة، أو فقد القدرة على القيام بأنش
كباقي البشر؛ وتختلف أنواع تلك اإلعاقات فمنها اإلعاقة 
ــى جانب اإلعاقة  ــيّة، والذهنيّة، إل ــة، ومنها احلس احلركيّ
ــك اإلعاقات؛  ــباب التي أدت لتل ــة، وتختلف األس العقليّ
ــم، واحلوادث  ــطة اجلس كاحلاالت الوراثيّة، وخللٍ في أنش
ــير أو العمل، وتشوّهاتٍ أثناء  ــكلٍ عام؛ كحوادث الس بش
ــاالت زواج األقارب. كثيرة  ــةِ إلى بعض ح ــوالدة، باإلضاف ال
ة . وملاذا ينظر اجملتمع  هي مشاكل ذوي االحتياجات اخلاصّ
ــب إثماً كبيراً على إثر  ــى املعاق بدونيّة ؟ وكأنه قد ارتك إل
ــزامٍ أخالقي؛ بل  ــه األفراد باحترامٍ والت ــه؛ فال يُعامل إعاقت
ــني يركزون أنظارهم  ــعرونه باإلهانة؛ ح على العكس يُش
ــط التجمعات كالسوق أو  ــيما عندما مير وس عليه؛ ال س
املستشفيات والشارع واملدرسة ؛ وبعض الناس يرتكبون 
خطأً فادحاً في التعامل معهم عند إشعارهم بالشفقة؛ 
وذلك ألنّ صاحب اإلعاقة لديه مشاعر حساسة للغاية، 
ــي في التصرف  ــخاص احمليطني به الوع تتطلب من األش
ــه الكثير من ذوي اإلعاقات العقلية  واملعاملة؛ كما يواج
ــبة؛  ناس ــدم إيوائهم في مراكزَ صحية مُ ــكلةً في ع مش

رضةً  ــم عُ ــا يجعله مم
ــد  عن ــخرية،  للس
ــمِ  عل دون  ــم  خروجه
ــو األماكن  ــم نح ذويه
موائمة  ــدم  ع العامة. 
ــة  العام ــن  األماك
ــخص الضرير ال  فالش
ــتخدام  اس يستطيع 
ــده،  لوح ــد  املصع
ــتطيع  يس ال  ــك  كذل
حركياً  املعاقني  بعض 
لبعض  ــود  الصع ــن  م
ــات، أو املباني  املؤسس

التي يكون السلم الوسيلةَ الوحيدة للصعود، مع غياب 
ــيه  ة بهم؛ ومن يركب كرس ــدة اخلاصّ ــات الصاع املنحني
ــد الطرقات  ــوارع؛ لن يج ــرك أيضاً نحو بعض الش املتح
رضةً إلعاقةٍ أُخرى، ال سيما  ة به؛ مما يجعله عُ اجلانبية اخلاصّ
ــات. كذلك غياب البرامج  ــير أو انقالب املركب حوادث الس
ــاق اجللوس  ــض أن على املُع ــث يظن البع ــة  حي التأهيلي
ــة أشكال احلياة ومظاهرها؛  في املنزل، والكف عن ممارس
ــي تتمثل بحقه  ــانية الت دون أدنى اعتبارٍ لكرامته اإلنس
ــروج ملواجهة احلياة، واحلصول  في االختالط بالناس، واخل
ــات األهلية  ــا على املؤسس ــذا اصبح لزام ــى عمل؛ ل عل
ــانية، ومؤسسات الدولة؛ تخصيص البرامج التي  واإلنس
ة، وتسعى لتأهيلهم،  ــتهدف ذوي االحتياجات اخلاصّ تس
ناسبة  ثم دمجهم في احلياة املدنية، وتوفير فرص عملٍ مُ
ــاة واندماجهم باجملتمع  ــتطيعوا مواكبة احلي ــم ليس له
ــخص املعاق القيام بها، مع ضمان  ــتطيع الش حيث يس
ــى جانب توفير  ــي الكافي ؛ إل ــردود املال ــه على امل حصول
ــه؛ ويتطلب هذا األمر،  ــط املهني الذي يحترم آدميت الوس
ــرورة تغيير نظرتهم (الدونية) جتاه ذوي  توعية الناس؛ بض
ــتوى الثقة بقدرات املعاق  ة، ورفع مس االحتياجات اخلاصّ
ة  ــوق ذوي االحتياجات اخلاصّ وإجنازاته في احلياة. ومن حق
تلقي اخلدمات الصحية اجملانية في املستشفيات واملراكز 
ــص مواقف خاصة  ــة. تخصي ــة؛ دون إذاللٍ أو إهان الصحي
ــيير  ــدى عليها. األولوية في تس ــة من يتع ــم، ومعاقب به
املعامالت الرسمية في الدوائر احلكومية. التعليم اجملاني 
ــات؛ كبعض مدارس  ــة بأنواع اإلعاق ــن مدارس خاص ضم
ــم اجلامعي اجملاني.  ــق توفير التعلي ــني، كذلك ح املكفوف
احلق في الترفيه؛ وذلك بتوفير األنشطة الترفيهية لذوي 

ة، وتسهيل حصولهم عليها. االحتياجات اخلاصّ

بعض الناس يرتكبون 
خطأً فادحاً َّـ التعامل 
معهم عند إشعارهم 
بالشفقة حني يركزون 
أنظارهم عليهم
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أحمد البياتي

البينة الجديدة / سالي خليل
من خالل رحلتي في احلياة ، ايقنت ان اغلب 
ــي «املركبات  ــرارهم ف ــاس يبوحون باس الن
ــرار  ــتمع لهذه االس ــة» وكنت اس العمومي
ــاة و حمل كبير  ــل معان ــزن .. النها حتم بح
ــك عزة نفس ألجل  ــهم التي متتل في نفوس
ــارف ..ولكن في  ــمت األقرباء واملع ان ال يش
ــرى اميكن في يومٍ  ــاءل يا ت الواقع كنت اتس
ــيلتقيان في مكان ما ، وان كان اللقاء  ما س
بعد عشرين عاماً من الزمن ؟! في احلقيقة 
وجدت ما ابحث عنه ، في صدفةً غير سارة ، 
حدثت معي قبل ٦ اشهر  او اكثر ، كلُ الذي 

راس  ــخ في ذهني ان املوقف سجل بـكُ رس
ذاكرتي دونت في نهاية شهر الثاني من هذا 
ــراقة كل صباح ،  ــام االلفيني ..عند اش الع
تسود السعادة في قلبي ، محاولة ان يكون 
ــال ، كأي امنية تنبض في قلوب  يومي جمي
ــتثناء ذلك اليوم املبهم ..عند  البشر .. باس
ــار احلصرية قبل  ــع االخب ــتيقاظ ، اتاب االس
ــمت  ــأي عملٍ يذكر . .ولكنها ابتس البدء ب
ــيئاً اخر ، انا متيقنة  قائلة عيناك تقول ش
ــأجد لكِ احلل وبكل سهولة السيما في  س
حال اتفق الفكران مع بعضهما البعض ... 
ــردت بكلِ غباء ، وكأننا  فأومأت بنعم ، فس

ــوم .. فلم تعطِ اي اجابة  لن نلتقي بعد الي
تذكر وامنا قالت ، هذه ليست مشكلة على 
ــي طريقة  ــا هنالك اخطاء ف ــالق ، وامن االط
التفكير .. ورحلت ماضية مع التراب املتناثر 
ــواء هنا وهناك ..  ــق الذي يبعثره اله بالطري
توقفت عن كتابتي ألخذ قسط من الراحة 
، فأخذت اصابعي الصغيرة تدق على ابواب 
ــول ألتفقد بعضاً من  ــة الهاتف احملم شاش
ــائل التي سهوت عنها في هذه املدة ،  الرس
الجد رسالة غريبة االطوار من امرأة اسمها 
ــي الفضول  ــدي .. فانتابن ــابقاً ل مألوف س
ــون مضمونها  ــرأة ، لك ــن تلك امل ملعرفة م

ــن حالي  ــا ع ــدة ، منه ــئلة ع ــوي اس يحت
ــاءل ماذا حل بذلك احلادث ؟ ، فأخذت  وتتس
ــة تدق  ــا الصدم ــا وهن ــن هويته ــث ع ابح
ــابة ذاتها التي رأيتها  ابوابها ، ألجدها الش
باملركبة ، فأجبت قائلة ألحرق ذلك الشبح  
القاتل : مهنتكِ الفعلية يا عزيزتي تغرقني 
ــروبك اخلاص  ــكعني مع مش ــارق وتتس الغ
ــا ادون نصيحتي لكل  احتفاالً بجنازته .هن
البشرية دون استثناء ، رجاء وفضل عظيم 
م ، لكيال  تكُ دَ عِ ــراركم في مَ ان حتفظوا اس
ــاق على املوت  ــابقوا مع قاطعي االعن تتس

املبكر لكما.

اكمال دراسة
ــد  البري ــر  عب ــالة  برس ــا  الين ــث  بع
ــم عليوي  ــن (جاس ــي املواط االلكترون
ــى مالك وزارة  ــد كاظم) املوظف عل زوي
ــركة مصافي الوسط خريج  النفط ش
الكهرباء  ــم  ــة قس ــة الصناع اعدادي
ومبعدل ٦٨,٨٪ وحاصل شهادة الدبلوم 
ــس من  ــط بغداد.يلتم ــد نف ــن معه م
معاليكم التفضل باملوافقة على قبول 
طلب اكماله دراسته في كلية االسراء 
ــة  ــة ضمن اختصاص الهندس اجلامع
ــاص يتطابق مع  ــة كون االختص املدني
ــه كونه يعمل  ــة عمله في دائرت طبيع
في قسم البناء واالنشاءات منذ عشر  
ــر خبرته في  ــنوات ويرغب في تطوي س

نفس اجملال.
٠٧٧٠٩٢٠٤٨٤٥

تخفيض اجور
ــد االلكتروني  ــالة عبر البري ــت الينا برس بعث
للجريدة  الطالبة (طيبة علي طعمة) املقبولة 
لدراسة املاجستير على قناة النفقة اخلاصة 
في كلية العلوم قسم الفيزياء بجامعة بغداد. 
تلتمس من معاليكم التفضل باملوافقة على 
تخفيض اجور دراستها والبالغة (٦٥٠٠٠٠٠٠) 
ــار للعام  ــمائة الف دين ــتة ماليني وخمس س
ــة  ــروف املادي ــرا للظ ــد ونظ ــي الواح الدراس
ــا والدتها كونها مصابة  الصعبة التي متر به
ــالج دائمي  ــاج الى ع ــي يحت ــزالق غضروف بان
ــي الكلى يحتاج  ــة الى تعب وحصى ف اضاف
ــة بتقارير طبية,  ــة جراحية وموثق الى عملي
ــة لعائلتها واخوتها  ــال عن كونها املعيل فض
ــاعدة  ــني من اهللا ان يوفقكم ودمتم ملس .راج

جميع الطلبة.
 ٠٧٧٠٥٠٧٤٤٨

مناشدة
ــح اهللا) في  ــب (محمد وليد فت ــي الطال    ان
ــم  ــى اجلامعة االهلية قس ــة املصطف كلي
التحليالت املرضية  مسائي املرحلة الثانية، 
ــة املوافقة على  ــد معاليكم بامكاني اناش
ــون ظروف  ــية، لك ــض اجوري الدراس تخفي
ــداً فاني اعمل  ــية صعبة ج عائلتي املعيش
ــاطي  ــديد اقس صباحا حتى امتكن من تس
ــي  ــل عائلت ــن كاه ــف ع ــية والخف الدراس
ــياً، لذا التمس من معاليكم  املتعبة معيش
ــاً للعلم والعلماء مد يد العون  كونكم راعي
ــوي  االب ــم  ــمولي بعطفك ــاعدة بش واملس
ــتي  ــور دراس ــض اج ــى تخفي ــة عل باملوافق
ليتسنى لي نيل شهادتي والتخرج، سيدي 
ــم فالتردني  ــع بكرمك ــم يطم ــر ابنك الوزي

خائبا.      
٠٧٩١٤٣٣٦٢٩٥

ــا املواطن (رضا  ــع جريدتن    راج
ــكنة  س ــن  م ــن)  حس ــوري  ن
وذكر  املقدسة  محافظة كربالء 
ــاوز على العقار  ــه قد مت التج بان
ــل ١٣٢٦/ ١ محلة  املرقم تسلس
العمارة  العائد له من قبل املدعى 

ــادق محي) وقد  ــعد ص عليه (س
ــوى لدى محكمة  مت اقامة الدع
 /٨٦) واملرقمة  النجف  استئناف 
ــخ ٢٣/ ٥ / ٢٠١٨  ب٢٠١٨/٣) بتاري
ــد صدر القرار بالتجاوز ، وبعد  وق
انتهاء مدة االستئناف والتمييز 

ــور احملكمة  ــع املواطن املذك راج
ــاله لغرض  ــار اليها في اع املش
ــىء بعدم  ــق القرار ، فوج تصدي
ــا انه مضى  ــق القرار علم تصدي
ــن (١٣٠)  ــر م ــداره اكث ــى اص عل
ــاءل عن سبب عدم  يوما ، ويتس

ــا انه لم يتم  املصادقة ، مضيف
ــيء.   تبليغه من احملكمة باي ش
ــدة» اذ تضع هذا  ــة اجلدي «البين
ــام انظاركم تأمل ايجاد  االمر ام
ــق القوانني واالنظمة  حل له وف

املعمول بها.

âaä”@’ÌÜñm@NN@Û‹«¸a@ıbö‘€a@è‹©@èÓˆâ@âbƒ„a@‚bfla

@Ô‡‹»€a@szj€aÎ@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a@äÌãÎ@âbƒ„a@‚bfla

بــــوابـــــة

 
ــتم او غير ذلك وامنا  ــوان وطن بال طعم ) ليس من باب الش ( عن
ــعر بطعمه .ليس لدينا سوى  الننا نعيش  في بلدنا الذي ال نش
العراق وحضارته ليس لدينا غير بغداد وناسها ليس لدينا غير 
ــامة  ــا زلنا نتنظر االمل ليعيد االبتس ــا واهلها .. م محافظاتن
ــلطة  ــوا على عرش الس ــراق تربع ــرقها س ــا التي س الطفالن
ــا  وجعلوها حتت الئحة  ــوا كل امالن ــواب الصدفة وحرق من اب
ــلطوية التي قضت على  ــيان والفوضى والصراعات الس النس
ــا وحررها ابناء العراق الغيارى .. كل ما يحصل اليوم ليس  مددن
ــد الصدفة وامنا املؤامرات  ولي
ــزف  يع ــا  بعضه ــة  املتتالي
ــر الطائفية اللعينة  على وت
لكن العراق وشعبه سيعبر 
ــا  ــاوية.ما زلن ــات املأس احملط
ــيني  بالسياس ــرا  ــل خي نأم
ــم  ــا به ــى املن ــدد ويبق اجل
ــعب    ــوع الراس الن الش مرف
مل من كل الوعود واالكاذيب 
ــة التي  ــات الرنان والتصريح
ــب الريح ودون  تذهب في مه

جدوى.
أخيراً:وطن بال طعم نريده طعما بوطن نريده عراق بطعم اهلنا 
ــط للفقراء ونريد تعيينات  ــنا .. نريد ماء للبصرة ونريد نف وناس
ــيطة ليس مليارات ودوالرات.. بل  ــباب .. نعم مطالبنا بس للش
ــراق على  ــي ال يذهب ابناء الع ــا اليومية لك ــات حياتن متطلب
ــراق  ــدين والس ــي على الفاس ــي نقض ــوارع ولك ــة الش ارصف
ــرفاء واخليرين  ــعب وبالتعاون مع احلكومة وكل الش بارادة الش
ــعب)  ــم ( العراق واحد لكل الش والوطنني واخمللصني .. حتت اس
ــات خلفنا  ــر ونترك كل الصراع ــدي عظيم وكبي ــيبقى بل .. س

ولننظر لغد اجمل ومشرق.

ما يحصل اليوم ليس وليد 
الصدفة وانما اِّـؤامرات 
اِّـتتالية بعضها يعزف 
على وتر الطائفية اللعينة 
لكن العراق وشعبه سيعرب 
اِّـحطات اِّـأساوية

حسني السومري

·»ü@˝i@ÂüÎ

مناشدة انسانية
ــاً املواطن  ــا هاتفي اتصل بن
ــى طاهر )  ــاد مثن ــي عم (عل
وذكر بأنه مسؤول عن اعالة 
ــرة ,زوجته واوالده  عائلة كبي
املريضة  ــزة  العاج ــه  ووالدت
ــي دار  ــكن ف ــه , ويس واخوت
ــن العوز  ــار ويعاني م لاليج
والفاقة واصبح تأمني لقمة 
هُ  مَ ــه هَ ــش له ولعائلت العي

الذي يصبح وميسي به . وانه 
ــة ، يناشدكم  ال يوجد لديه مورد مالي يؤمن متطلبات املعيش
باسم االنسانية ان جتدوا له تعييناً في وزارتكم ووفق الضوابط 

املعمول بها.
ــام انظاركم فهي على  ــدة» اذ تضع هذا االمر ام ــة اجلدي «البين
ــملوه برعايتكم  ــأن تش ــهامتكم ومروءتكم ب ــة بش ثقة تام
.وفقكم الباري  ــبباً في تأمني رزقهِ من خالل تعيينهِ وتكونوا س

وسدد خطاكم ايها املقاتل البار.

ــني ناصر كرمي) من  ــالة املواطن (عبد احلس ــث جلريدتنا برس بع
ــدك فيها  ــاء القرنة/ حي دجلة يناش ــة البصرة /قض محافظ
بالنظر في انصاف املواطنني العاجزين عن العمل كليا والذين 
ــبكة احلماية االجتماعية مقداره  يتقاضون راتب اعانة من ش
ــراء االدوية  ــو ال يكفي لش ــهريا وه ــف دينار ش ــة ال (١٠٠) مائ
لالمراض املزمنة ناهيك عن مصاريف املعيشة وااليجار وغيرها 
من املتطلبات. وذكر بانه عاجز كليا عن العمل مبوجب التقرير 
ــفى الفيحاء  ــي  الصادر من دائرة صحة البصرة/ مستش الطب
ــم ١٠٩٤ في  ــي البصرة املرق ــعبة اللجان الطبية ف ــام/ ش الع
ــة اجلديدة)) اذ تضع هذا االمر امام انظاركم  ٢٠١٢/٢/٢٨. ((البين
ــا عرف عنك من  ــة باالنتصار للمظلومني مل ــي على ثقة تام له
ــني والوقوف جانب  ــانية ونصرة املظلوم وطنية واخالص وانس
ــوة اال بالتضرع  ــول وال ق ــس لهم ح ــن لي ــتضعفني الذي املس
ــن امثالكم  ــراف اخليرين م ــى الباري عز وجل واالش ــاء ال بالدع

النصافهم واستحصال حقوقهم.

انصاف شريحة العاجزين عن العمل كليا
@Ô‡Ó‡n€a@ÒÜubflNÖ@âbƒ„a@‚bfla

Ôuä«¸a@·çb”@›mb‘Ωa@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@âbƒ„a@‚bfla

·���������������ÿ�����mÜ����»���fl@Ô����œ@·◊âaä����ça@aÏ���ƒ�–�ya@@ıb������uâ

ــالة عبر البريد  بعثت الينا برس
ــاون  ــدة (مع ــي للجري االلكترون
ــف  ــح يوس ــب صبي ــي) زين طب
واملوظفة على مالك مديريتكم 
ومنسبة للعمل في مستشفى 
ــاض تقول  ــهيد ضاري الفي الش

فيها: اضع امام انظار سيادتكم 
ــي ام لثالثة  ــاص كون ظرفي اخل
ــؤولة عن  ــار ومس ــال صغ اطف
ــنة  االعتناء بصحة والدتي املس
حيث ال يوجد بديل غيري بسبب 
ظروفي االسرية الطارئة .راجية 

ــم وتفضلكم باملوافقة  عطفك
ــس  اخلم ــازة  اج ــي  منح ــى  عل
ــنوات نظرا حلالتي االنسانية  س
ــم اهللا خلدمة  ــة  .وفقك الصعب

الوطن.
٠٧٧٣٣٣٤١٥٥٨

ــد  املتقاع ــف  املوظ ــي  ان
تركي جبار شلتاغ لدي ٤٠ 
ــي وزارتكم  ــنة خدمة ف س
ــل على  ــم احص ــرة ول املوق
الذين  قطعة ارض كأقراني 
ــتلموا قطعة ارض والى  اس
ــي  ــع ف ــي تقب اآلن معاملت
ــدة .. ارجو من  ــة الوح ناحي
ــيادتكم النظر في امري  س
ــبق وان اوعزمت الى  حيث س

دائرتي ببيان رأي حول كوني 
ــتلم  ــم اس ــتلمت ام ل اس
فجاء الرد من الدائرة بكتاب 
ــوزارة مفاده  ــمي الى ال رس
اني لم استلم قطعة ارض 
ــى  ــاهللا تعال ــل ب ــي ام فكل
ــم ان تنظروا الى طلبي  وبك
ــوة الصادقة  هذا بعني االخ

وانتم اهل لذلك.
٠٧٧٠٨٩٤٤٣٥٥

@äÌãÎ@ÜÓé€a@µa@…ibé€a@ıaÜ‰€a
@‚60a@¡–‰€a

ــة ايناس تركي  ــي املواطن    ان
ــتي  دراس ــت  اكمل ــار  جب
ــر  ــام جعف ــة االم ــي جامع ف
ــت عام  ــادق (ع)  وتخرج الص
ــهادة  ــة على ش ٢٠١١ حاصل
ــة  ــم اللغ ــوس قس البكلوري
ــمولي  ش ــة  راجي ــة  العربي
بعطفكم االبوي وتعييني في 

احدى املدارس .
٠٧٧١٠٧٧٨٠٠٣

@ÒâaãÎ@µa@ıaÜ„
ÚÓi6€a

ــع يومي)  ــل (وج ــاء في حق ــى ما ج ــا عل   تعقيب
ــور في جريدة (البينة اجلديدة الغراء) بالعدد  املنش

(٣٠٢٧) ليوم االحد املوافق ٢٠١٨/٩/١٦.
ــة الكفر بالعدل  ــاء (تدوم دول ــول احد الفقه ١.يق
ــالم بالظلم والكافر العادل خير  وتفنى دولة االس

من املسلم اجلائر الن كفره عليه وعدله علينا).
ــبحانه وتعالى في االية ٨ من سورة  ٢.يقول اهللا س
املائدة (يا ايها الذين امنوا كونوا قوامني هللا شهداء 
ــى اال  ــوم عل ــنئان ق ــم ش ــط وال يجرمنك بالقس
ــوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اهللا ان اهللا  تعدل
ــدق اهللا العظيم واملعنى اي  ــر مبا تعملون) ص خبي
ليكن دأبكم وعادتكم القيام باحلق في انفسكم 
ــالص هللا في كل ما تعملونه من امر دينكم  وباالخ
ــهادة عبارة  ــهداء بالقسط) فالش ودنياكم و (ش
ــم به او االقرار به  ــن اظهار احلق للحاكم ليحك ع
لصاحبه فال محاباة ملشهود له وال ملشهود عليه 
ــاه فالعدل دائما هو ميزان  الجل قرابة او مال او ج
ــبب زالت  ــوق اذ متى وقع اجلور في امة الي س احلق
ــد وتقطعت  ــرت املفاس ــن الناس وانتش الثقة م
ــنئان قوم على اال  ــط اجملتمع (واليجرمنكم ش رواب
ــداوة والبغضاء لقوم  ــوا) اي والحتملنكم الع تعدل

على عدم العدل في امرهم اذا كانوا اصحاب 
ــذه اجلملة  ــو اقرب للتقوى) ه ــق (اعدلوا ه ح
ــدل فريضة  ــابقة والع ــد للجملة الس توكي
ــوا اهللا ان اهللا خبير مبا  ــا (واتق ــوادة فيه ال ه
ــخطه وعقابه النه  ــوا س ــون) اي واتق تعمل
ــرك العدل في  ــيء وجزاء ت اليخفى عليه ش
ــالمم واالفراد وفي  ــا هو الذلة واملهانة ل الدني

االخرة هو اخلزي يوم احلساب .
ــك عوجاء)  ــا (ملاذا رقبت ــؤل اجلمل يوم ٣.س
ــخرية واجاب (وما هو  ابتسم بتعجب وس
الشيء العدل في خلقي) سبحان اهللا رب 

العاملني .
االستاذ عبد الزهره البياتي احملترم 

ــة على من  ــرف اللعن ــكل يع ــة) وال ــول (اللعن اق
ــرس وال تنقصنا  ــيطان اخ ــاكت عن احلق ش والس

املعرفة ابدا 
ــة القيصرية  ــف وراء العملي ــض الذي يق ٤.ان بع
ــنة ٢٠١٤ هو  ــون التقاعد املوحد رقم (٩) لس لقان
ــب (اللوگي)  ــه باللغة العامية لق ــن يطلق علي م
واليدخل (لوگي) اجلنة كونه منافق اذا حدث كذب 

واذا اؤمتن خان واذا اوعد اخلف واذا خاصم فجر .
ــأل احدهم (احلقيقة) ملاذا اصبحت محجبة  ٥.س
ــل ان اظهر  ــافرة فاجابت (اخج ــت س ــد ان كن بع

سافرة في هذا البلد بالوقت احلاضر) .
االستاذ عبد الزهره البياتي احملترم

ــول  ــوقي مخاطبا الرس ــوم احمد ش ــول املرح يق
(صلى اهللا عليه واله وسلم):ـ
اتيت والناس فوضى ال متر بهم

اال على صنم قد هام في صنم
وكما يقول:ـ

لقد انلتك اذنا غير واعية
ورب مستمع والقلب في صمم
ــب اكثر مما ورد اعاله ومع  واخيرا ليس عندي تعقي

فائق التقدير.
اخوكم باسم مصطفى الخليل

kÓ‘»m@NN@àÓ–‰n€a@äÌäzn€a@èÓˆâ@ÜÓé€a

ــكريني في اجليش  ــف من املتقاعدين العس لفي
ــرة االخيرة  ــدونكم للم ــابق يناش العراقي الس
ــي لم يتم  ــة اخلدمة الت ــأة نهاي ــرف مكاف بص
ــي مت اقرارها في  ــد االن ، والت ــم حل ــا  له صرفه

ــة عام ٢٠١٨  ــابقة واخرها موازن ــات الس املوازن
ــم دفعها ملرة واحدة  ــار اما ان  يت اذ ان القرار اش
ــكل دفعات وذكروا بانهم قد احيلوا  او على ش

على التقاعد عام ٢٠٠٧.

@Ü«b‘n€a@Ú˜ÓÁ@èÓˆâÎ@ÚÓ€bΩa@äÌãÎ@@âbƒ„a@‚bfla
ÚflÜ®a@ÚÌbË„@ÒdœbÿflNN@ÚÓ‰üÏ€a

ÚÓ„bé„a@Ú€by@NN@Úœbïä€a@Úzï@äÌÜfl@âbƒ„a@‚bfla
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ــوات و(دونيات) قانون التقاعد املوحد رقم (٩)  كتبتُ كثيراً عن مثالب وهف

لسنة ٢٠١٤ الذي أمتلك معلومات موثقة بأن والدته متّت بعملية قيصرية 

ــلقاً لظروف واعتبارات خاصة حتت قبة البرملان.. حينها  ــلقه س وجرى س

ــيكون أفضل كثيراً من القوانني ذات العالقة  قيل لنا إن القانون اجلديد س

ــة) وروحه  ــث نظرته (األبوي ــي من حي ــي التطبيق العمل ــبقته ف التي س

اإلنسانية ونصوصه العادلة وكفه املعطاء وحتت ظالله الوارفة سيتساوى 

اجلميع وال مجال بعدها لسماع مفردة (متقاعد قدمي) و(متقاعد جديد) أو 

ــدور القانون ومتقاعد ما بعد صدوره، ولكن ثبت  لنقل متقاعد ما قبل ص

بالتجربة والتطبيق أن قانون التقاعد املوحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ هو (ابن 

ــام قانون تقاعد جديد  ــرعي) وملعون أباً عن جد حتى تدحرجه أم ــر ش غي

ــق أن القانون النافذ ينظر بـ(تك  ــف وحقاني.. نعم لقد أثبت التطبي منص

عني) وأنه مزاجي وأن أذنه صماء إن لم نقل مصاص دماء!

ــيأخذون  ــة والبرملانيني الذين س ــؤولني في احلكوم ــن يقول لي إن املس وم

طريقهم إلى هيئة التقاعد العامة 

ــاب رواتبهم وفق  ــيجري احتس س

ضوابط قانون التقاعد الذي يسري 

ــى املتقاعدين من  تطبيقه اآلن عل

ــاً إصبعي  ــاد اهللا أقول له واضع عب

ــافٍ  ــك كاذب ومج ــه: «إن ــي عين ف

ــار عندنا في  ــة»، ألن للكب للحقيق

ــم املفصلة  ــراق اليوم قوانينه الع

ــة)  ولـ(الغالب ــاس،  املق ــب  حس

قوانينهم التي تتعامل بـ(الفتات)، 

ــأن اجلميع أمام القانون  وإن القول ب

كأسنان املشط (أكذوبة كبرى)!

يقول املتقاعد (ع.م.ج) إن لديه خدمة أمدها (٣٦) سنة و(٩) أشهر ويحمل 

ــنة (٢٠٠٥) بدرجة معاون  ــى التقاعد س ــهادة البكالوريوس وإحيل عل ش

مدير، أي درجة رابعة، وإنه يتقاضى اآلن راتباً شهرياً قدره (٦٦٨٫٨٢٦) فقط 

ً ال غير..  ــرون دينارا ــتة وعش ــتون ألفاً وثمامنائة وس ــتمائة وثمانية وس س

ــام (٢٠١٤)، وإن من  ــف قبل (٢٠٠٥) هو غيره ما بعد ع ــد أن راتب املوظ وأكي

العدل أن يحتسب الراتب التقاعدي للمتقاعد قبل صدور القانون كما لو 

كان بعد صدوره وال يتعامل وفق املقولة سيئة الصيت (الطايح رايح)!

إنني أضع رسالة هذا املتقاعد أمام كل ذوي االختصاص والعارفني ببواطن 

ــور من احملامني والباحثني ليكتبوا لنا مخلصني وليقولوا لنا بالضبط  األم

ــجون  ــاش طويل عن هموم وش ــا بصدد خوض نق ــن يكمن الظلم ألنن أي

ــت فيه ثغرات وعورات..  ــن بغية إنضاج قانون تقاعد جديد ليس املتقاعدي

ــن اوادم) يعطي احلق ألهله ونترحم له، وأمتنى على جلنة  قانون منصف (اب

تدقيق قضايا املتقاعدين في وزارة املالية -وأملي بها كبير- أن تضع النقاط 

على احلروف وتعطي لكل ذي حق حقه..

ــلم مكافأة نهاية  ــول إنه لم يتس ــة: املتقاعد املذكور يق ــة مهم مالحظ

ــكل العاملني في هيئة  ــق)!.. مع حتياتي ل ــا ألنه متقاعد (عتي ــة، رمب اخلدم

التقاعد جلهودهم الرائعة.
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رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧

رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣

هيئة التحرير: ٠٧٩٠١١٩٥٨١٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٠٣٢١٧٢٢٥

(السنة الثالثة عشرة) العدد (٣٠٢٧) - األحد - ١٦ - أيلول - ٢٠١٨

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

ــذا، الذي أقره البرملان وصادق  ــدو جلياً أن قدر قانون من أين لك ه يب

عليه رئيس اجلمهورية الدكتور فؤاد معصوم في أوائل شهر شباط 

ً للروح بسبب إرادات ال تريد  ــيبقى ميتاً وفاقدا من العام احلالي، س

ــيما في ظل استشراء  له أن يكون حاضراً في حياتنا اليومية ال س

مظاهر الفساد اإلداري واملالي بشكل غير مسبوق، والطامة الكبرى 

ــؤول تنفيذي كبير أو صغير إال ويتوعد بتطبيق هذا  أنه ما من مس

القانون من أجل التصدي للمفسدين وسارقي املال العام، لكن ما 

ف أن تلك التصريحات بقيت مجرد حبر على ورق! يؤسِ

ــواب اعترضوا في  ــأن بعض الن ر ب ــد أن نذكّ ــة والتأريخ ال ب ولألمان

ــبل املتاحة،  حينها على مقترح القانون وحاولوا عرقلته بكل الس

ــؤولني العراقيني  ــاكل كثيرة للمس ــبب مبش ــه وكما يرون يتس ألن

ــمل  ــيما إذا ما عرفنا أن هذا القانون سيش ــواب وغيرهم ال س والن

ــات  مؤسس مفاصل  جميع 

ــواء  س ــة  العراقي ــة  الدول

ــكرية أم مدنية،  أكانت عس

ــه عملياً  ــأن تطبيق ومن ش

ــوال غير  ــن األم ــف ع الكش

ــروعة واستردادها، كما  املش

أن  ــأنه  ش ــن  م ــون  القان إن 

الة بيد اجلهات  ــر أداة فعّ يوفّ

ــريطة  الرقابية في الدولة ش

ــن دون انتقائية  ــه م تطبيق

ــخاص معينني في  أش على 

زمن معني.. أي إنه سيشمل 

ــة  ــات الدول ــع مؤسس جمي

ــرم الدولة  ــخصية في ه ــن أصغر موظف إلى أكبر ش ــة م العراقي

العراقية!.

إن ما دعاني صراحة إلثارة هذا املوضوع هو األخبار غير السارة التي 

ــراء مناصب حكومية رفيعة،  ــت حتاصرني منذ أيام عن بيع وش بات

ــت الروايات  ــة البرملان، ان صح ــب رئاس ــي املقدمة منها منص وف

ــاءل: كيف يستطيع الذي يروم  املتداولة ومن حق العراقي أن يتس

نيل هذا املنصب توفير هذا (املال السياسي) الكبير؟ وكم سيربح 

إذا ما حصل على هذا املنصب؟ إضافة إلى هذا كله فإن بيع وشراء 

ــار الدميقراطية في  ــاءة خطيرة ملس ــب حكومي ميثل إس أي منص

العراق التي آلت إلى ما آلت إليه من هذا االنحطاط اخلطير!

ــي املقدمة مجلس القضاء  ــد كل من يعنيهم األمر، وف إنني أناش

ــة املالية وهيئة  ــام وديوان الرقاب ــاز االدعاء الع ــى املوقر وجه األعل

النزاهة، التحرك الفوري للتصدي لهذه الصفقات املريبة واملسيئة 

لسمعة العراق في احملافل الدولية والعربية.. فهل سنتصدى لألمر 

أم أن كل شيء سيبقى على حاله؟!

ــو باطل، وال يصح  ــة نقولها: إن ما بُني على باطل فه ــي النهاي وف

إال الصحيح.

إنني أضع رسالة هذا 

اِّـتقاعد أمام كل ذوي 

االختصاص والعارفني 

ببواطن األمور من 

اِّـحامني والباحثني 

ليكتبوا لنا مخلصني 

وليقولوا لنا بالضبط 
أين يكمن الظلم

أناشد كل من يعنيهم 

األمر التحرك الفوري 
للتصدي لهذه 

الصفقات اِّـريبة 

واِّـسيئة لسمعة 

العراق َّـ اِّـحافل 

الدولية والعربية

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

صباح الشيخلي* 
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عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي
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بغداد / البينة الجديدة

ــني  الصحفي ــب  نقي ــث  بح

ــع  م ــي  الالم ــد  مؤي ــني  العراقي

ــة توفير  ــة لبناني ــس جامع رئي

ــني  للصحفي ــية  دراس ــاالت  زم

ــارت نقابة  ــني، فيما أش العراقي

ــه مت االتفاق  ــني إلى أن الصحفي

ــرات في اجملاالت  ــى تبادل اخلب عل

املهنية والتقنية وعقد املؤمترات 

البحثية ذات الصلة في اإلعالم 

الرقمي. وقالت النقابة في بيان، 

ــخة  تلقت (البينة اجلديدة) نس

ــني  الصحفي ــب  «نقي إن  ــه،  من

ــي بحث  ــد الالم ــني مؤي العراقي
ــام  مع رئيس جامعة اجلنان بس

ــات  ــة توفير زماالت للدراس برك
العليا في اجملال اإلعالمي، حيث 

ــى توقيع بروتوكول  مت االتفاق عل

ــل  أج ــن  م ــي  الثنائ ــاون  للتع

ــية  دراس زماالت  ــى  احلصول عل

ــة وبأجور مخفضة».  في اجلامع

ــاق  االتف «مت  ــة  النقاب ــت  وأضاف

ــرات في اجملاالت  ــى تبادل اخلب عل

املهنية والتقنية وعقد املؤمترات 

ــي  ف ــة  الصل ذات  ــة  البحثي

ــا يعزز قدرات  االعالم الرقمي ومب

ملواكبة  ــني  العراقي الصحفيني 

اإلعالم  ــة في  التطورات احلاصل

ــاً أن «الالمي قدم  احلديث»، مبين

شرحاً عن طبيعة عمل النقابة 

ــتقبلية لتطوير  وخططها املس

عملها في كافة اجملاالت».

بغداد / البينة الجديدة

ــرض  ــف ع ــى توق ــنة عل ــد ٢٧ س بع

االفالم العراقية في دور السينما، عاد 

ــر هذه الصورة  فيلم «الرحلة» ليكس

ــون  العراقي ــن  متك ــث  حي ــة  النمطي

ــن  م ــد  العدي ــي  ف ــاهدته  مش ــن  م

محافظاتهم. 

ــي التألّق بعد أن  ــتمر ف «الرحلة» تس

اختارت وزارة الثقافية العراقية فيلم 

ــد الدراجي  ــة» للمخرج محم «الرحل

ــابقة جائزة  ــراق في مس ــل الع لتمثي

ــم أجنبي، والتي  ــكار ألفضل فيل أوس

ستُوزع في شباط املقبل.

وفي حال أدرجت أكادميية فنون وعلوم 

ــة، الفيلم  ــور املتحركة األميركي الص

ــميا  ــحة رس ــي قائمة األفالم املرش ف

ــيُصبح أول فيلم عراقي  للجائزة، فس

يدخل مسابقة األوسكار.

ــة» هو «أول  ــول الدراجي إن «الرحل يق

فيلم عراقي يوزع جتاريا منذ ٢٧ عاما» 

في دور السينما احمللية و»يعيد الثقة 

للمشاهد في السينما العراقية».
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وكاالت / البينة الجديدة

ــرازق أخيراً عن  ــفت الفنانة غادة عبد ال كش

ــة لعام  ــا الرمضاني ــن الدرام ــر غيابها ع س

ــذ اآلن  ــا تعكف من ــادة أنه ــدت غ ٢٠١٩. واك

ــم ٢٠٢٠  ــودة في موس ــر للع ــى التحضي عل

ــجرة الدر»، املؤجل  باملسلسل التاريخي «ش

منذ العام ٢٠١٣ بسبب جتاوز ميزانية إنتاجه 

ــه. وقالت غادة:  حاجز ١٠٠ مليون جني

ــل  مبسلس  ٢٠٢٠ ــباق  س ــأخوض  س

ــاول حياة  ــذي يتن ــدر»، ال ــجرة ال «ش

ــخصية امرأة قوية حكمت مصر،  ش

مؤكدة أنّ الشخصية مليئة بالكثير 

ــري أيّ فنانة  ــل التي تغ من التفاصي

لتقدميها في عمل درامي ضخم.
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ــوع فإنه  ــه اجل ــتد ب ــب إذا اش الثعل

ــس  ــره ويحتب ــى ظه ــتلقي عل يس

ــه إلى داخل بدنه حتى ينتفخ  نفس

ــت فيقع عليه  ــن الطير أنه مي فيظ

فيثب الثعلب على الطير ويأكله.

وكاالت / البينة اجلديدة

ــيمثل  ــي س ــر تاريخ ــي خب ف

صدمة لكثيرين، أعلنت شركة 

ــة،  األملاني ــفاغن»  «فولكس

ــف صناعة  ــرا، عزمها وق مؤخ

ــاء)  ــيارات «بيتلز» (اخلنفس س

الكالسيكية، الشهيرة العام 

ــوي بذلك صفحة  املقبل لتط

واحدة من أكثر العربات احملبوبة 

ــي بدأ إنتاجها  في العالم، الت

على عهد زعيم النازية أدولف 

ــت  نقل ــا  م ــب  وبحس ــر.  هتل

ــركة  ــكاي نيوز» فإن الش «س

ــختني  نس ــتطرح  س األملانية 

خاصتني من السيارة الشهيرة 

في متوز ٢٠١٩، وستتوقف بعد 

ــورة نهائية عن إنتاج  ذلك بص

«فولكسفاغن»  وتريد  العربة. 

ــتغناء عن سيارة «بيتلز»  االس

ــكل املقوس الشهير  ذات الش

ــة حتى تركز  ــواء الدائري واألض

بصورة أكبر على إنتاج سيارات 

ــة وعربات أخرى كبرى  كهربائي

بحجم عائلي.
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متابعة / البينة الجديدة

ــم،  ــي العال ــرع ف ــل األس ــتطاع الرج اس

ــت، أن يحافظ على  ــني بول ــي أوس اجلمايك

ــن دون جاذبية،  ــباق م ــز في س ــه املتمي أدائ

ُقيم على منت طائرة في األجواء الفرنسية. أ

وتُستخدم الطائرة التي تتدنى فيها نسبة 

ــى الصفر ألجل البحث العلمي،  اجلاذبية إل

ــني  ــا اجلمايكي أوس ــذه املرة دخله لكن ه

ــتثنائية. ــروف اس ــابق في ظ ــدف التس به

ــباق داخل الطائرة في إطار  ومت تنظيم الس

ــروبات الكحولية وجنح  ــج ألحد املش التروي

بطل األوملبياد لثماني مرات في تصدر العدو 

على الرغم من خفة الوزن في غياب اجلاذبية 

وصعوبة الركض على نحو سلس. وخاض، 

ــباق  ــنة، الس ــت البالغ من العمر ٣٢ س بول

املرح مبالبس الفضاء وركض املشاركون ملدة 

تقارب عشرين ثانية، وسط أجواء يطبعها 

املرح.

متابعة / البينة اجلديدة

أفاد بحث علمي بفعالية ركوب «قطار املوت» 

في عالج مشكلة احلصى التي تتشكل عادة 

في كلى اإلنسان. وأشار الباحثون األمريكيون 

إلى ضرورة ركوب مرضى احلصى لألفعوانيات 

ــالمة البحث،  ــد من س ــكل دوري. وللتأك بش

ــوب  رك ــادة  بإع ــاًَ  مريض ــة  طبيب ــت  نصح

ــرى، ولكن بعد  ــرة أخ ــها م األفعوانية نفس

مضي بعض الوقت. وفعال، ومع تكرار احملاولة، 

ــكلت  ــص املريض من حصوة أخرى تش تخل

ــورة افضل  ــه. وللتأكد بص في كليت

ــد بصناعة كلية  قام الطبيب دايفي

ــيليكون، حتتوي  اصطناعية من الس

ــبه تلك التي كانت في كلية  على حصى تش

ــا معه في جولة  ــض، كما اصطحبه املري

على األفعوانية نفسها، 

حيث كانت نتيجة 

إيجابية  التجربة 

مرة أخرى.

ــة  البين  / وكاالت 

اجلديدة

ة قطار  ــت محطّ ل حوّ

في مصر إحدى عربات 

القطار إلى غرفة والدة 

ــث متّ جتهيزها طبياً  حي

ن سيّدة من إجناب  لتتمكّ

بداخلها،  مولودها 

ــى  إل أدّى  ــا  م

ــار  ــر القط تأخّ

ــده  موع ــن  ع

ــارب  يق ــا  مل

التفاصيل  وفي  الساعة. 

ــا «العربية»  ــي نقلته الت

عن وسائل إعالم مصرية، 
فقد فوجئ ركاب القطار 

 - ــرة  «القاه  ٣٧٩ ــم  رق

ــق- املنصورة»، يوم  الزقازي

ــتغاثة  أمس األحد، بـ اس

آالم  ــا  فاجأته ــيدة  س

اخملاض داخل عربة القطار 

وعلى  ــق.  الزقازي مبحطة 

ــار  ــز القط ــور متّ حج الف

باحملطة وإخالء العربة من 

الركاب، واستدعاء طبيب 

ة  الطبي مبحطّ ــم  القس

ــام  وقي ــد،  احلدي ــكة  س

العاملني بالقسم الطبي 

ــة عمليات  ــز غرف بتجهي

داخل عربة القطار.

اِّـوصل / البينة الجديدة

ــة  ــس جامع ــن رئي أعل

ــعيد  س ــي  اب ــل  املوص

ــادة  اع ــن  ع ــي  الديوَج

ــف التاريخ  افتتاح متح

ــي داخل جامعة  الطبيع

ــادة  اع ــد  بع ــل  املوص

الديوَجي  ــال  وق ــه.  تأهيل

ــخ  التاري ــف  “متح إن 

افتتاحه  ــد  اعي الطبيعي 

ــدران  اجل ــل  تأهي ــد  بع

ــب اخلاص  واحملنطات واملعش

ــي  الت ــه  وممتلكات ــف  باملتح

تعود منذ عام ١٩٥٥ اي قرابة 

٦٠ عاماً“. واضاف أن “املتحف 

ــد ان مت جمع اغلب  افتتح بع

ــات من قبل  ــاذج واحملنط النم

بعض العوائل املوصلية التي 

احتفظت بها بعد حتطيمها 

ــش  ــات داع ــل عصاب ــن قب م

االرهابية خالل مدة احتاللها 

املدينة”.
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18حوار و تقرير

ــم حديث  ــم كان لك ــل انتخابك * قب
ــام قلتم فيه إن أبانا علمنا أن نقول  ه
احلقيقة ونعبر عن آرائنا، حتى إذا كان 
ذلك على حساب أرواحنا، وإننا سنظل 
ــة كاملة، واحلقيقة هنا  نقول احلقيق
ــا تقول، أصبحت بهذا  في العراق كم
ــاً، فلماذا يجري  ــكل بعد ١٥ عام الش

هذا للعراق، وما األسباب؟
- احلقيقة مؤملة ومحزنة، فالشعارات 
ــي جاء بها األمريكان كانت بديعة  الت
ــة،  ــة، الدميقراطي ــل احلري ــة، مث وملَّاع
ــادي، وغير ذلك، ولكن  االزدهار االقتص
ــع ذهباً،  ــف ليس كل ما يلم مع األس
فبالنهاية أصبحنا في احلضيض بعد 
ــروع،  مرور ١٥ عاماً، ولم ينجز أي مش
وال أفهم سبب انعدام الكهرباء واملاء 
واخلدمات، كما أن البطالة مستشرية 
ــات الصحية  بني العراقيني، واملؤسس
ــفى  مستش زرت  ــد  فق ــة،  تعيس
ــت أنه ال  ــبوع، ورأي ــوك قبل أس اليرم
ــا  ــفى، أم ــون مستش ــح ألن يك يصل
ــدارس، فهل من املعقول  بخصوص امل
أن يجلس الطالب على األرض؟، فضالً 
ــي حتتاج  ــج الضعيفة الت ــن املناه ع
ــب الصراعات بني  ــد، إلى جان للتجدي
ــية واألحزاب على  الطبقات السياس
ــت  ــذه الصراعات ليس ــلطة، وه الس
ــراق وال املواطنني، بل من  ــن أجل الع م
أجل السلطة واملال، ويجب وضع حد 
لذلك، فأملانيا تدمرت بالكامل، ولكن 
ــن أملانيا  ــت م ــني جعل ــدة األملاني وح
ــة واملزدهرة  ــدول القوي ــن ال ــدة م واح
ــياً،  سياس ــاً،  اجتماعي ــاً،  اقتصادي
ــاً، وإذا طوى العراقيون صفحة  وثقافي
املاضي، وتركوا عقلية الثأر واالنتقام، 
ومتكنوا من مسامحة بعضهم، ميكن 

أن ينطلقوا نحو عراق جديد.
* اجلميع وخاصةً املسيحيني، يقولون 
ــس مكاناً آمناً، وقبل أيام  إن العراق لي
ــم بتصريح قلتم فيه إنكم ال  تفضلت
ــيحيني  تطالبون مبنطقة آمنة للمس
ــاذا ال تريدون  ــوى، فلم ــهل نين في س

مثل هذه املنطقة اآلمنة؟
ــع لوجدنا أنه ال  ــا إلى الواق - لو نظرن
ــن ألي عراقي فهناك  ــكان آم يوجد م
ــي بغداد،  ــرات وخطف وقتل ف تفجي
ــدن أخرى،  ــه ينطبق على م واألمر ذات
ــات  املؤسس ــى  وحت ــان؟  األم ــن  فأي
األمنية ضعيفة بسبب هذه العقلية 
ــن  ــالً ع ــة، فض ــة واحملاصص الطائفي
ــإن من  ــة وعليه ف ــات منفلت ميليش
ــون هناك منطقة  غير املعقول أن تك
ــذه  ه ــي  وبرأي ــيحيني،  للمس ــة  آمن
ــل الوضع  ــة انتحارية، ففي ظ عملي
ــون املنطقة  ــد تك ــه ق ــذي نعيش ال
ــتهدفة، وبالتالي يصبح  ــة مس اآلمن
املسيحيون ضحية وكبشَ فداء، واحلل 
ــن في أن تكون هناك دولة مدنية  يكم

ــدة حتترم وحتمي الكل وأن يقتصر  واح
ــالح على املؤسسة العسكرية،  الس
ــرطة االحتادية،  ــش أو الش ــواء اجلي س
ــتان) بيد  ــمال (إقليم كردس وفي الش
ــوات  ــر ق ــا أن تنتش ــمركة أم البيش
أو  ــبكية،  ش ــة،  إزيدي ــيحية،  مس

صابئية، فهذا ميثل فوضى.

ــت مكاناً  ــتان أيضاً ليس * هل كردس
آمناً للمسيحيني؟

ــر اليوم،  ــتان تغي ــع في كردس - الوض
ــاك  ــت هن ــتفتاء أصبح ــد االس فبع
ــد ضمانات  ــدة، وال توج ــات جدي حتدي
لألمان واالستقرار، وأمتنى من الكرد أن 
ــرة للتغيير اإليجابي  يكونوا قوة كبي
ــل العراق مع  ــيء من أج ــام بش وللقي
ــية األخرى، خصوصاً  القوى السياس
ــة طائفية في  ــه ال توجد محاصص أن
ــد منطقة  ــتان، وال توج إقليم كردس
ــيحيني، فإذا لم  آمنة للكرد وال للمس
ــل وخطوط  ــتور كام ــن هناك دس يك

ــتقرار واألمان، فلن  عريضة تبني االس
ــل في  ــان، وما حص ــاك أم ــون هن يك

كركوك مثال على ذلك.
* ملاذا يوجد التجمع املسيحي األكبر 

في كردستان؟
ــر  هجَّ ــش  فداع ــرة،  هج ــاك  هن  -
ــدات  وبل ــل  املوص ــن  م ــيحيني  املس
ــب قرار احملكمة  سهل نينوى، وبحس
االحتادية، فإن منطقة سهل نينوى ال 
ــت  تخضع للقانون ١٤٠، أي أنها ليس
ــيحيون  منطقة متنازع عليها، واملس
ــتان، أربيل،  ــى إقليم كردس هاجروا إل
ــي  ف ــن  ولك ــوك،  وده ــليمانية،  الس

ــى إخوانهم  ــم جلأوا إل ــت ذاته ه الوق
ــكر اإلقليم  ــن نش ــيحيني، ونح املس
ــة  ــر احلماي ــتقبالهم وتوفي ــى اس عل
ــالً، فهؤالء  ــذا ليس ح ــم، ولكن ه له
ــى بلداتهم  ــاس يجب أن يعودوا إل الن
ــي يتمكنوا من حتديد  وأماكنهم، لك

مستقبلهم ومصيرهم.

ــينودس الكلداني هو  * أحد قرارات س
أال تكون هناك منطقة آمنة، ما القرار 

األخير؟
ــة  مرجعي ــن  ونح ــة  مركزي ــا  لدين  -
مسيحية أعلى في العراق، وللكلدان 
ــو وجهة  ــذا القرار ه ــي العالم، وه ف
ــي  نَس ــينودس أو اجملمع الكَ نظر الس
ــالم  ــدان، ونحن مع احلوار والس للكل
ــة والقومية  ــوق الديني ــرام احلق واحت
ــا، وأريد  ــو خطابن ــذا ه ــن، وه لآلخري
ــات تختلف  ــى أن التحدي ــارة إل اإلش
ــن يعيش في بغداد مثالً،  بخصوص م
ــل أو دهوك، وقد  ــن يعيش في أربي عمَّ

تختلف وجهة النظر أيضاً.
ــي إقليم  ــدان العراق ف ــرٌ من كل * كثي
ــة  ــي منطق ــون ف ــتان يتجمع كردس
ــي  كرس ــل  نُق ــابقاً  وس ــكاوه،  عن
ــوريني من أمريكا إلى كردستان،  اليش
ــي الكلدان إلى  فلماذا لم يُنقل كرس

إقليم كردستان حتى اآلن؟
- نحن الكلدان كنا متواجدين بكثرة 
ــا كان  ــهل نينوى، كم ــدات س في بل
ــتان  ــي إقليم كردس ــراً ف ــا كبي عددن
جرنا من قرانا،  حتى عام ١٩٧٣، وقد هُ
ــي مثالً هاجروا من قرى زاخو إلى  فأهل
ــقوط النظام كان  ــل س املوصل، وقب

ــن بينهم  ــيحي، م ــاك مليون مس هن
ــاع املليون في بغداد،  حوالي ثالثة أرب
وهو ما شكل زخماً في بغداد، واليوم 
ــبب االنفالت األمني،  هناك هجرة بس
ــذي حصل في  ــالً عن التهجير ال فض
ــوى، باإلضافة إلى  ــهل نين ــدات س بل
ــام العوائل  اجلانب االقتصادي وانقس
ــلَّ  ــه ق ــارج، وعلي ــل واخل ــني الداخ ب
ــيحيني  ــم، كما أن كثافة املس عدده
ــداد، وهناك  ــزال في بغ ــدان ال ت والكل
ــم في كركوك، البصرة، العمارة،  قس

وبعض العوائل في الناصرية.
ــة وبيانات  ــبة مئوي ــاك نس ــل هن * ه
ــن في بغداد  ــوص عدد املوجودي بخص

واألماكن األخرى؟
- كان عددنا مليوناً ونصف املليون قبل 
ــم حوالي  ــقوط النظام، من بينه س
ــن الكلدان، أما  ــون وربع املليون م ملي
ــا حوالي نصف  ــح عددن ــوم فأصب الي
مليون موزعني على كل العراق، ولكن 
أعتقد أن غالبية املسيحيني ال تزال في 
بغداد، ورمبا هناك حوالي ٢٠٠ ألف بني 
سهل نينوى وإقليم كردستان، ولكن 
ــية، فالكلدان  هناك مشكلة سياس
ــاركة في  ــظ باملش ــن لهم ح ــم يك ل
ــية، وأن يكون لهم  العملية السياس
ر  مكانة وتقدير من اآلخرين، بحيث تُقدَّ
ــنا  مش ــم وعددهم، ونحن هُ كفاءاته
ــتان، فالكلدان  حتى في إقليم كردس
نح احلق  ــل، وأمتنى أن ميُ ليس لهم متثي
ــتان وتكون  للكلدان في إقليم كردس
ــراكة حقيقية، ففي إقليم  هناك ش
ــة  ــم الغالبي ــدان ه ــتان، الكل كردس
ــاحقة، ومن بعدهم  (املسيحية) الس
ــة  أقلي ــاك  هن أن  ــا  كم ــوريون،  اآلش
أرمنية، وفي بلدات سهل نينوى حيث 
ــيحي، هناك فقط كلدان  الزخم املس

وسريان.
ــوريون والسريان  * أنتم الكلدان واآلش
ــل هؤالء من  ــة واحدة، فه لديكم لغ
ــالث قوميات  ــدة، أم من ث ــة واح قومي

مختلفة تتحدث لغة واحدة؟
- لو حتدثنا عن الكرد على سبيل املثال، 
ــون اللهجةَ  ــإن البادينانيني يتحدث ف
ــليمانية  الس ــي  وف ــة،  الكورماجني
ــورانية، كما  ــون اللهجةَ الس يتحدث
ــرد الفيليني... إلخ، ولكن  أن هناك الك
ــعب كردي  ــة هؤالء كلهم ش باحملصل
ــات،  ــاك خصوصي ــن هن ــد، ولك واح
ــدان،  ــبة للكل ــر بالنس ــك األم وكذل

ــوريني، حيث أن لكلٍّ  ــريان، واآلش الس
منهم خصوصيتهم، إال أننا بـالعمق 
ــعبٌ واحد، ولكن منذ ٥٠٠ إلى ٦٠٠  ش
ــعوب هوية  ــذه الش ــنة أصبح له س
ــوز دمجهم في  ــن ال يج ــة، ولك خاص
ــح هويتهم، فنحن  ــم واحد ميس اس
ــوا لنا  ــماء، وليترك ــة أس ــدٌ بثالث واح

ــاً، أما أن  ــنتحد الحق احلرية ونحن س
ــم جديد  ــكاوه باس ــي عن ــا ف ينعتون
قطاري، وهو كلداني سرياني آشوري، 
فال أحد يقبل بذلك، ونحن نؤمن بأننا 
شعب واحد، وحاولنا كثيراً أن نتحد، 

ولكن السياسيني مينعون ذلك.
ــتان في  ــف كان دور إقليم كردس * كي

حماية املسيحيني بشكل خاص؟
ــى اليوم لم حتدث خطوات جدية  - حت
ــم  وإعطائه ــيحيني  املس ــان  الحتض
ــألة  ــاك مس ــا أن هن ــم، كم حقوقه
ــيحي بدالً من أن  تشظي املكون املس
ــاهم في العملية  يكون متحداً، ويس

ــم  بإقلي ــتقبلية  واملس ــية  السياس
ــاك  هن ــت  كان ــك  وكذل ــتان،  كردس
ــيم املسيحيني، حيث  محاولة لتقس
ــمة  مقس ــيحية  املس ــزاب  األح أن 
الشعبي  السياسة، فاجمللس  بسبب 
ــي  ــي ثقاف ــس مدن ــدأ كمجل ــالً ب مث

إنساني، وحتول بعد ذلك إلى حزب.
ــام إلى  ــبب هذا االنقس * هل يعود س

املسيحيني أم لغيرهم؟
ــي  ــن االنتماء السياس ــا أحتدث ع - أن
ودوره، فنحن في الكنيسة متفهمون، 
ــاً كما يوجد  ــا أننا ٣ كنائس، متام كم
سنة وشيعة وغيرهم بني املسلمني، 

حيث أن لكل منهم مرجعيات، ولكن 
ــلمون، ونحن  ــم مس ــة كله باحملصل
أيضاً لدينا كنيسة كاثوليكية وأخرى 
ــورية، ولكننا  ــية وثالثة آش أرثذوكس
ــذه  ــدة، وه ــيحية واح ــة مس كنيس

املسميات ال تؤثر على مسيحيتنا.
* في الوقت ذاته يتم احلديث، خصوصاً 

ــاوالت  ــن مح ــوى، ع ــهل نين ــي س ف
ــيما  ــر دميوغرافي، ال س ــداث تغيي إح
ــيحيني، بحيث يتم  ــي مناطق املس ف
ــيعة وغيرهم هناك، فهل  توطني الش
أنتم على اطالع بهذا اخلصوص، وهل 

يشكل ذلك خطراً على املسيحيني؟
ــدٍ كبير  ــع، وهذا حت ــا مطل ــاً أن - طبع
ــة  املنطق ــذه  فه ــا،  وجودن ــدد  ويه
مسيحية تاريخياً، وأنا اقترحت على 
ــة احلكومة أن  ــس النواب ورئاس مجل
ــبك،  إدارية للش ــتحدثوا وحدات  يس
ــوا لهم قضاءً أو ناحية،  كأن يخصص
ــوش، برطلة،  ــوا احلمدانية، قرق ويترك

القوش للمسيحيني، فإذا ألغيت هذه 
ــيحيني، فلن  الوحدات اإلدارية للمس
يبقى لهم وجود سياسي في العراق، 
ــن على  ــيء، فنح ــيصبحون ال ش وس
ــة واجملتمع مواطنون  صعيد السياس
ــبب اخلطاب  ــة الثانية بس من الدرج
ــني نحن  ــي، في ح ــي التحريض الدين
ــى، وهذه  ــن الدرجة األول ــون م مواطن
ــالم،  ــل مجيء اإلس ــا قب األرض أرضن
ــر اخلطاب وإصالح  ــه يجب تغيي وعلي
القوانني لالعتراف بهذا اإلنسان كما 

هو عليه، دون فرض أي صبغة عليه.
ــم منطقة  ــن أن تكون لك ــل ميك * ه

تديرونها بأنفسكم للمسيحيني؟
ــعر بالتغيير الدميوغرافي،  - نحن نش
ــة وأمان  ــاك حرية ودول ــت هن وإذا كان
ــه  ــي ميكن ــإن أي عراق ــة، ف ودميقراطي
ــد، ولكن  ــكان في البل ــش بأي م العي
هذا ليس موجوداً، فهناك صراع على 
ــلطة واملال، واملسيحيون  األرض والس
ــش الفداء في  هم نقطة ضعف وكب

الواقع.
ــلمني على وجه اخلصوص،  * بني املس
ــرة  ــان كثي ــي أحي ــث ف ــري احلدي يج
ــأن هناك  ــالمية ب ــزاب اإلس ــني األح ب
ــر املسيحية، وأن أمريكا  حمالت لنش
ــى  إل ــاس  ــل الن ــدان حتوي ــا تري وأوروب
ــاؤها  ــذه الدول ورؤس ــيحية، وه املس
ــتطيعون  ــيحيون، فلماذا ال يس مس
ــاذا ال  ــيحيي العراق، ومل ــة مس حماي

يساعدونكم؟
ــالص يكمن في الداخل،  - احلل واخل
ــتان  فكم دولة وعدت إقليم كردس
ــتفتاء،  االس ــل  قب ــه  ب ــراف  باالعت
ــذه  ــيء، فه ــدث ش ــم يح ــن ل ولك
ــب أال نعول  ــة مصالح ويج سياس
ــل على الذين نعيش  على اخلارج، ب
ــي اإلقليم،  ــم الكرد ف ــم، وه معه
ــة،  ــة املركزي ــي احلكوم ــرب ف والع
ــس  ولي ــة  داخلي ــكلتنا  فمش
ــتقوي بأحد،  خارجية، ونحن ال نس
ــروس  وال ــون،  األوروبي ــكان،  فاألمري
ــة  ــل حلماي ــا، ب ــوا حلمايتن ــم يأت ل
مصاحلهم، ونحن العراقيني ميكننا 
ــن خالل  ــاً م ــنا مع ــة أنفس حماي
ــوق  ــرام حق ــاري واحت ــوار احلض احل
ــو احلل،  ــض، وهذا ه ــا البع بعضن
ــيحي اخلارجي  وليس أن يقوم املس
ــل، أو أن  ــيحيي الداخ بحماية مس
ــلمو إندونيسيا وماليزيا  يقوم مس
ــلمني، فهذا  وغيرهما بحماية املس

عيب، وأشبه بحرب عاملية.
ــى اطالع  ــا الفاتيكان عل ــل باب * ه
ــي العراق  ــيحيني ف ــاع املس بأوض

وإقليم كردستان؟
ــا مطلع على ذلك،  - بالتأكيد الباب
ــة  ــة وممثلي ــفارة عراقي ــاك س فهن
ــي الفاتيكان،  ــتان ف إلقليم كردس
ــع البابا على وضعنا،  كما أننا نُطل
ــدة العراق،  ــيادة ووح وهو يحترم س
ل ضمن  ويؤمن بأن هذه املشاكل حتُ

البيت العراقي املشترك.
* ما آخر رسالة للبابا للمسيحيني 

في العراق وإقليم كردستان؟
ــاء  البق ــى  عل ــجع  يش ــا  الباب  -
ــذا تراثهم،  ــوار، فه ــل واحل والتواص
وهذه أرضهم، واحلرب واملشاكل لن 
ــاء  تدوم، والتاريخ يبني ذلك، وإن ش
ــل،  ــتقبل أفض ــيكون املس اهللا س
ــتقبل أفضل  ونتمنى أن يكون املس

لكل عراقي مهما كان.

·Ë‘üb‰∂@øaäÀÏπÖ@7ÓÃm@pbÓ‹‡«@⁄b‰ÁÎ@ıaÜ–€a@ �ìj◊@ÊÏÓzÓéΩa

متابعة / البينة الجديدة
أكد بطريرك الكلدان في العراق والعالم، لويس روفائيل ساكو، أن هناك عمليات تغيير دميوغرافي في املناطق ذات الغالبية املسيحية، وأن هناك 
ــتقلة  ــيحيون هم نقطة ضعف وكبش الفداء في الواقع، الفتاً إلى أن من املهم جعل العراق دولة مس ــلطة واملال، واملس صراعاً على األرض والس
ــة، كما أن عقلية احملاصصة  ــيس دولة مدنية ودولة مواطن ــس صحيحة ومتينة، فخالل ١٥ عاماً أخفقت احلكومات املتعاقبة في تأس ــى أس عل
ــيس دولة مبنية على اجملتمع ككل، وال دولة  الطائفية كانت غريبةً علينا، وصنعت جدراناً بني املكونات، ومثل هذه العقلية غير قادرة على تأس
مواطنة ومساواة، وحقوق وواجبات. وقال لويس روفائيل ساكو، خالل مشاركته في برنامج حدث اليوم الذي تبثه فضائية رووداو، إن هذا األمر أدى 
لقت صراعات أدت إلى نتائج سلبية، وحصلت  ــيء، كما خُ ــاد في أدق مفاصل الدولة، وتوقفت املشاريع اخلدمية وتدهور كل ش ــي الفس إلى تفش
ر الناس وذبحهم  ر وقتل، تاله تنظيم داعش الذي دمر احلضارة العراقية وهجَّ كوارث، فقبل داعش كان هناك تنظيم القاعدة الذي ذبح الناس وفجَّ
على الهوية، إن كانوا شيعة، أو الروافض كما يسمونهم، أو املسيحيني، أو من هويات أخرى، وأنا وجهت رسالة طالبت من خاللها بفتح صفحة 

جديدة وتشكيل حكومة ذات شراكة حقيقية، بروح املرحلة اجلديدة، وعليه يجب أن يتغير شيء،. وفيما يلي نص املقابلة:

Ú«b�Ω@o„b◊@ÊbÿÌäfl˛a@bËi@ıbu@>€a@paâb»í€a
�bjÁá@…‡‹Ì@bfl@›◊@èÓ€@Âÿ€Î

ÖaÜÃi@ø@›n”Î@—�ÅÎ@pa7v–m@⁄b‰Ëœ@Ô”aä«@˛@Âfle@Êbÿfl@ÜuÏÌ@¸
A_Êbfl˛a@ÂÌdœ@NN@ÙäÅc@ÊÜfl@Û‹«@’j�‰Ì@Èmaá@äfl˛aÎ

بطريرك الكلدان في العراق والعالم «لويس روفائيل ساكو» في حوار تنشره                   :
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متابعة / البينة الجديدة 
ــوزراء البريطانية تيريزا  ــة ال تراجعت رئيس
ــح املهاجرين األوروبيني  ماي عن وعودها مبن
أفضلية، وقرّرت حكومتها معاملتهم مثل 
ــن، بعد خروج اململكة  غيرهم من املهاجري
ــت).  ــي (بركزي ــاد األوروب ــن االحت ــدة م املتح
ــوة تنازالً للمتمردين في  واعتُبرت هذه اخلط
ــال املعارض  ــد حزب العم ــا، فيما أك حزبه
ــيصوّت ضد خطتها لـ«الطالق» في  أنه س
ــد يدعو إلى  ــوم (البرملان)، وق ــس العم مجل
ــة اإلذاعة  ــه. وبثّت هيئ ــتفتاء ثانٍ حول اس
ــي) أن حكومة ماي  ــة (بي بي س البريطاني
«أيّدت باإلجماع نظاماً يستند إلى املهارات، 
ــن. ويعني ذلك  ــية» املهاجري ــى جنس ال إل
ــاد األوروبي للقواعد  ــوع مواطني االحت خض

السارية على املهاجرين للعمل في اململكة 
املتحدة، بعد االنفصال، بالتالي خسارتهم 
ــة والعمل فيها، عمالً بتوصية  حرية اإلقام
ــارية  ته اللجنة االستش وردت في تقرير أعدّ
حول الهجرة، على رغم اعتراض وزير اخلزانة 
ــوة تنازالً  ــرت اخلط ــد. واعتُب ــب هامون فيلي
للمتمردين في حزب ماي التي دعت اجلميع 
ــدوء أعصابهم»، في  ــى ه ــى «احلفاظ عل إل
لعبة عضّ أصابع مع بروكسيل، قبل مؤمتر 
ــزب احملافظني املرتقب األحد املقبل. وكان  ح
ــتفتاء  ــال أقرّ تنظيم اس ــر حزب العم مؤمت
ــرم اتفاق مع  ــال، إذا لم يُب ــانٍ على االنفص ث
ــي البرملان ضد  ــت ف ــيل، أو التصوي بروكس
ــعب». ــع مصلحة الش ــاق «يتعارض م اتف
ــتبعد وزير «بريكزيت» في حكومة  ولم يس
ــاء في  ــتارمار البق ــر س ــير كي ــلّ الس الظ

ــتفتاء ثانٍ حول  االحتاد األوروبي، إذا نُظم اس
ــل أن يكون اخليار  ــال: «ال نقب ــالق». وق «الط
ــوزراء من  ــة ال ن رئيس ــيء تتمكّ ــني أي ش ب
التوصل إليه، أو عدم التوصل إلى اتفاق، أي 
ــوأ. إذا صوّت البرملان ضد  ــيئ واألس بني الس
ــن التوصل  ن م ــاي، أو إذا لم تتمكّ ــاق م اتف
ح  إلى اتفاق، ذلك ليس نهاية النقاش». ورجّ
ــيل ال  ــع بروكس ــى اتفاق م ــاي إل ــل م توص
تون  ــيصوّ يرضي احلزب، مؤكداً أن العمال س
ــي البرملان. وزاد: «صحيح أن للبرملان  ضده ف
ــر  ــا كس ــن إذا أردن ــل، ولك ــة الفص الكلم
ــتمل خياراتنا تنظيم  اجلمود، يجب أن تش
ــتبعد خيار البقاء  تصويت عام، وال أحد يس
ــوس، رئيس  ــق براندون لي ــاد». وعلّ في االحت
ــزب احملافظني احلاكم، على  مجلس إدارة ح
ــتارمر قائالً: «رفض استبعاد  تصريحات س

ــد أن حزب  ــض تأكي ــت، ورف ــر بريكزي تأخي
ــينهي حرية احلركة، وفتح الباب  العمال س
ــتفتاء  ــام البقاء في االحتاد، من خالل اس أم
ــأن بريكزيت  ــان. وعود حزب العمال في ش ث
ــب عليه». في  ــتحق الورق الذي تُكت ال تس
ــارة األملانية  ــياق ذاته، أعلنت املستش الس
ــد «بريكزيت»  ــا تري ــركل أن بالده ــال م أنغي
ــن إلى االحتاد،  ــا أقرب ما ميك ــي بريطاني يُبق
ــددة على وجوب التوصل إلى اخلطوط  مش
ــرين الثاني (نوفمبر)  العامة له بحلول تش
ــت: «أنا حريصة جداً على أن  املقبل. وأضاف
يتم (االنفصال) في شكل ودّي. نريد أن نبقى 
ــن، وبالدرجة التي يريدها  بعده أقرب ما ميك
ــتدركت أن هناك ملفات  البريطانيون». واس
معقدة جداً تُعتبر حاسمة، مثل احلدود بني 

إرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

C÷˝�����€aD@�€@b�fl@Ú�Å@Üô@oÌÏñn€bi@ÊÎÜË»nÌ@ÊÏÓ€b‡»€a



19إعالنات NO.3035.THU.27.SEP.2018 العدد (٣٠٣٥) الخميس ٢٧ / ٩ / ٢٠١٨ 

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت  

رقم االضبارة : ٢٠١٨/٢٤٤٤ 
التاريخ : ٢٠١٨/٩/٢٦

اُّـ / اِّـنفذ عليه / صالح جرب محيسن 
لقد تحقق لهذه اِّـديرية من الجهة ذات االختصاص 

ــن دائم او  ــس لك موط ــل االقامة ولي ــك مجهول مح ان
ــتنادا  ــن اجراء التبليغ عليه واس ــت او مختار  يمك موق
ــرر تبليغك اعالنا  ــون التنفيذ تق ــن قان ــادة (٢٧) م للم
بالحضور َّـ مديرية التنفيذ الكوت خالل خمسة عشر 
ــر ِّـباشرة اِّـعامالت  يوم يوما تبدأ من اليوم التالي للنش
ــر  التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباش

هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل  
علي طالب عزيز الجليلي

اوصاف اِّـحرر:ـ
•وصل امانة

محكمة االحوال الشخصية َّـ قلعة سكر
العدد: ٣٥٣/ش/٢٠١٨

اعـــــــــــــالن
اِّـدعية/ مريم صاحب محان

اِّـدعى عليه/ حسام هاشم جرب
ــخصية َّـ  ــة االحوال الش ــدرت محكم ــد اص لق
ــكر قرارها اِّـرقم ٣٥٣/ش/٢٠١٨ َّـ  قلعة س
٢٠١٨/٩/١٢ واِّـتضمن تأييد حضانة الطفلة 
حوراء حسام هاشم للمدعية مريم صاحب محان 
ــك بقرار  ــك قررت تبليغ ــل اقامت ــة مح وِّـجهولي
ــق االعرتاض خالل  ــاله غيابيا ولك ح ــم اع الحك
ــوب عنك قانونا  ــال من ين ــدة القانونية او ارس اِّـ
ــون القرار  ــوف يك ــه  س ــق االعرتاض وبعكس لح

مكتسبا الدرجة القطعية وفق االصول.
القاضي
أحمد ثجيل دهريب

فقدان باج
ــركة توزيع  ــادر من ش ــاج دخول  ص ــد مني ب فق
ــم (اريج ريسان سدخان)  اِّـنتجات النفطية باس
ــليمه اُّـ جهة االصدار  على من يعثر عليها تس

مع التقدير.

فقدان هوية طالب
ــة  الجامع ــن  م ــادرة  الص ــة   الهوي ــي  من ــدت  فق
ــط مرحلة ثانية   ــم تكنولوجيا نف التكنولوجية قس
باسم (ذو الفقار رزاق محنون) فالرجاء على من يعثر 

عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار مع التقدير.

فقدان هوية موظف
ــركة  فقدت مني الهوية  الصادرة من وزارة النفط /ش
توزيع اِّـنتجات النفطية باسم (مروة عادل عبد اهللا) 
قسم الهيئة اِّـالية/ قسم العقود فالرجاء على من يعثر 

عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار. مع التقدير.

إعـــــــــــــالن

ــيدة  لقاء حسن أحمد..قدم  إُّـ الس
السيد حيدر رمضان جبار ..شريكك 
ــرة  ٥٥ على  ٢٦٨   ــة اِّـدث َّـ قطع
على حسب قرض من صندوق اإلسكان 
لذا تقرر تبليغك باِّـوضوع عن طريق 
صحيفة يومية رسمية إذا كان لديك 
ــة أيام من  ــالل ثالث ــرتاض ... وخ اع
ــر َّـ الصحيفة وبخالفه  ــخ النش تاري
ــراءات األصولية  ــاذ اإلج ــيتم اتخ س
وصرف مبلغ القرض لشريكك السيد 

حيدر رمضان جبار.

شركة نفط ذي قار/ شركة عامة 
اعالن دعوة عامة

يسر وزارة النفط/ شركة ذي قار ان تعلن عن وجود اِّـناقصة اِّـرقمة (٩٠٠٣/١٨/٥٠) الخاصة بتجهيز (مكائن لحام 
ديزل نوع لينكولن ٤٠٠ SAE محمولة على عربة) علما ان اِّـناقصة (اعالن ثاني).

١-على اِّـجهزين الراغبني واِّـؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص االشرتاك َّـ اِّـناقصة بتقديم اِّـستمسكات اِّـطلوبة 
ــروط اِّـناقصة  ــركة/ اِّـجمع النفطي للحصول على وثائق وش ــعبة التجارية َّـ مقر الش مجددة لعام ٢٠١٨ اُّـ الش

وحسب ما جاء َّـ وثائق العطاءات  القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية .
ــركة بعد دفع قيمة البيع لوثائق اِّـناقصة  ــعبة التجارية َّـ مقر الش ــراء وثائق العطاء من الش ٢-بإمكان اِّـجهزين ش
ــة (٩٠٠٣/١٨/٥٠) الخاصة بتجهيز (مكائن  ــون الف دينار للممناقصة اِّـرقم ــاء مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمس لق
ــر االعالن َّـ الجريدة  ــى عربة) غري قابل للرد ابتداء من تاريخ نش ــزل نوع لينكولن ٤٠٠ SAE محمولة عل ــام دي لح

الرسمية .
ــق اِّـحدد على ان تكون مصحوبة بتقديم التأمينات االولية  ــون العطاءات نافذة ِّـدة (١٢٠) يوما من تاريخ الغل ٣-تك
ــبة للمناقصة اِّـرقمة (٩٠٠٣/١٨/٥٠)  ــبعة مليون وخمسمائة الف دينار عراقي بالنس البالغة (٧,٥٠٠,٠٠٠) س
ــكل خطاب ضمان او صك  ــام ديزل نوع لينكولن ٤٠٠ SAE محمولة على عربة) على ش ــة بتجهيز (مكائن لح الخاص
ــم ورقم اِّـناقصة الصادرة من مصرف عراقي معتمد حسب النشرة الصادرة من البنك  ــفتجه مثبتا فيها اس مصدق او س
اِّـركزي العراقي على ان تكون نافذة ِّـدة (١٢٠) يوما من تاريخ الغلق اِّـحدد, علما ان اِّـبلغ التخميني للمناقصة اِّـرقمة 

(٩٠٠٣/١٨/٥٠) (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليون دينار عراقي اِّـحسوبة على اِّـوازنة التشغيلية .
٤- يتم تسليم العطاءات اُّـ العنوان االتي:-

على ان تودع َّـ صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الشراء اِّـحلية (صندوق الفتح الخاص باللجنة) الكائن 
ــختني مع قرص مدمج ابتداء من اليوم  ــركة نفط ذي قار / اِّـجمع النفطي على ان تكون بنس ــي) لش َّـ (اِّـوقع الرئيس
ــيتم رفض العطاءات اِّـتأخرة عن موعد الغلق  ــر االعالن ولغاية موعد غلق الصندوق اِّـحدد للمناقصة وس التالي لنش

اِّـحدد .
٥-اِّـوعد النهائي لغلق اِّـناقصة الوقت (الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس ٢٠١٨/١٠/١١) .

٦-مكان وزمان عقد اِّـؤتمر للرد على استفسارات اِّـجهزين كاالتي:-
ــركة نفط ذي قار/ اِّـجمع النفطي /القسم الهندسي/ الفنية) َّـ تمام الساعة العاشرة  ــيتم عقد اِّـؤتمر َّـ (مقر ش س

من صباح يوم الخميس ٢٠١٨/١٠/٤ .
٧-زمان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات:-

ــيتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد ساعة الغلق اِّـحددة بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم قانونا  س
للراغبني بالحضور َّـ مكان الفتح الكائن َّـ مقر شركة نفط ذي قار/ اِّـجمع النفطي/ مقر لجنة فتح العطاءات .

٨-الشركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن او اي مصاريف اخرى 
ترتتب من جراء اِّـناقصة .

٩-يمكن االطالع على تفاصيل االعالن على اِّـوقع االلكرتوني لنشر اِّـناقصات الخاصة بالشركة .
اِّـستمسكات اِّـطلوبة:-

حسب ما جاء َّـ الوثائق القياسية للمناقصة اعاله محل البحث .
مدير عام نفط ذي قار 
علي وارد حمود 

الشركة العراقية للنقل الربي
اعالن

ــاهمة اِّـختلطة عن  ــل الربي  اِّـس ــركة العراقية للنق تعلن الش
نيتها بتأجريالعقار العائد لها  الكائن َّـ محافظة البصرة مقابل 
اِّـدينة الرياضية قرب جسر الزبري والذي تبلغ مساحته ١٨دونم 
ــة بالتأجري  ــه الرغب ــكل بناية فمن يجد بنفس ــوي على هي ويحت
ــن َّـ محافظة بغداد -  النهضة  ــركة الكائ الحضور اُّـ مقر الش
ــة ايام لغرض  ــد اِّـزايدة بثالث ــريع قبل موع ــل الخط الس مقاب
االطالع على شروط اِّـزايدة وتقديم التأمينات االصولية وذلك 
ــي او مبلغ يدفع  ــدق صادر من مصرف حكوم ــم صك مص بتقدي
ــركة بموجب وصل قبض صادر من الشركة بنسبة  نقدا لدى الش
١٠٪ من بدل االيجار اِّـثمن. وعلى اِّـزايد تقديم اِّـستمسكات 
ــبة لالفراد واالوراق الثبوتية بالنسبة للشركات  الشخصية بالنس
ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور الداللية واالعالن البالغة 
ــاء اِّـصادف  ــتجري اِّـزايدة يوم الثالث ــار وس ــن بدل االيج ٢٪ م
٢٠١٨/١٠/١٦ الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن 

َّـ النهضة مقابل الخط السريع. 
اِّـدير اِّـفوض

للشركة العراقية للنقل الربي اِّـساهمة اِّـختلطة

اعالن
الشركة العراقية للنقل الربي

تعلن الشركة العراقية للنقل الربي  اِّـساهمة اِّـختلطة عن نيتها 
ــابقا) الكائن َّـ النهضة  ــركة (القسم االداري س بتأجري مقر الش
ــون ذات طابقني  ــون من جمل ــريع والذي يتك ــل الخط الس مقاب
ــه الرغبة  ــى قاعات وعدد من الغرف فمن يجد بنفس يحتوي عل
ــن َّـ النهضة مقابل  ــركة الكائ ــور اُّـ مقر الش ــري الحض بالتأج
ــام لغرض االطالع  ــل موعد اِّـزايدة بثالثة اي ــريع قب الخط الس
ــروط اِّـزايدة وتقديم التأمينات االصولية وذلك بتقديم  على ش
ــن مصرف حكومي او مبلغ يدفع نقدا لدى  صك مصدق صادر م
ــركة بموجب وصل قبض صادر من الشركة بنسبة ١٠٪ من  الش
بدل االيجار اِّـثمن. وعلى اِّـزايد تقديم اِّـستمسكات الشخصية 
بالنسبة لالفراد واالوراق الثبوتية بالنسبة للشركات ويتحمل من 
ترسو عليه اِّـزايدة اجور الداللية واالعالن البالغة ٢٪ من بدل 
االيجار وستجري اِّـزايدة يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٨/١٠/١٤ 
ــاعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن َّـ النهضة مقابل  الس

الخط السريع. 
اِّـدير اِّـفوض

 للشركة العراقية للنقل الربي اِّـساهمة اِّـختلطة

اعـــــــــــــــالن
شركة انتاج االلبسة الجاهزة والتجارة العامة (م.م) 

ــة الجاهزة والتجارة العامة (م.م) عن قيامها بإجراء  تعلن (شركة انتاج االلبس
ــق اِّـواصفات اِّـدرجة   ــاحات فارغة وف ــدة علنية لتأجري ابنية ومخازن وس مزاي
ــوال الدولة, فعلى  ــع وايجار ام ــنة /٢٠١٣, بي ــب قانون (٢١) لس ادناه وحس
ــكلة  ــلم اُّـ اللجنة اِّـش الراغبني بااليجار تقديم عطاءاتهم َّـ ظرف مغلق يس
ــوم االحد اِّـصادف  ــن َّـ اِّـحمودية ي ــركة الكائ ــاءات َّـ مقر الش ــح العط لفت

.٢٠١٨/١١/٤
ــقفة بالجينكو ومجهزة بسقوف  ١-قاعة كبرية مبنية بالكونكريت والحديد مس

ثانوية تصلح كمعمل لخياطة اِّـالبس وبمساحة مقدارها (٩٠٠٠) م٢ .
ــاك َّـ الواجهة االمامية مقابل الهيئة العامة للضرائب/ فرع  ٢-ساحة لالكش

اِّـحمودية بمساحة (١٠٠٠) م٢ .
٣-مخزن فارغ مبني بالكونكريت والحديد ومسقف بالجينكو مساحته (١٦٠٠) 

م٢ .
ــركة تطل على الشارع العام محمودية /بغداد تحتوي  ٤-بناية َّـ واجهة الش

على ثالث غرف وقاعة مع مغاسل وبمساحة (٢٢١م٢).
ــارع العام محمودية /بغداد تصلح  ــركة تطل على الش ٥-بناية َّـ واجهة الش
ــل+  كمصرف او بناية لبيع اِّـواد الغذائية تحتوي على غرفتني +مخزن+مغاس

قاعة صغرية وبمساحة (١٠٤م٢).
٦-ساحات َّـ الواجهة الخلفية للشركة يتم التاجري حسب الحاجة.

اِّـدير الفوض
اِّـهندس / عدنان فرحان محمد



ــاذ باهللا- على  ــن اعتادوا -والعي ــؤولون عندنا مم كثيرون هم املس
ــلوى  ــعب باملن والس ــد هذا الش ــي تَعِ ــات الت ــالق التصريح إط
ن  ن لنا (التمّ واملشاريع العمالقة واإلجنازات العظيمة التي ستؤمّ
ــا يطلق من كالم أثبتت  ــف له أن كل م والقيمة)، ولكن ما يؤس
ــوى على فتح  ــني ذباب ال يق ــى األرض أنه مجرد طن ــع عل الوقائ
ــا أن نرى بأم أعيننا  ــتطاعتنا أو يكون مبقدورن الباب، ليكون باس
ــوك بقبضة اليد أو  ــتقبلنا اآلتي بوضوح أو إنه بالفعل ممس مس
ــير في االجتاه  ــن االطمئنان بأننا نس ــن ولو باحلد األدنى م نطمئ

الصحيح..
ــؤولني عندنا ممن ال يجيدون سوى لغة (زرع األمل)  كثير من املس
ــع عن كاهلها  ــز أو عمل يرف ــة إلى منج ــي النفوس املتعطش ف
ــذه األثقال من املعاناة ويداوي اجلراح كي ينتهي زمن األنني  كل ه
ــا يوجع القلب حقا أن هناك من أدمن على  واآلهات إلى األبد، وم

ــني االستقبال)،  استخدام (س
ــتخدام عبارة  ــرف في اس وأس
ــم تترجم يوماً  ــوف) التي ل (س
على شكل قرار أو إجراء عملي 

يثلج الصدور..
ــن ولع  ــاك م ــكلتنا أن هن مش
ــكالم  ال ــرار  باجت ــتمرأ  واس
ــي العيون  ــراض ذر الرماد ف ألغ
ــعب بهدف  ــر هذا الش وتخدي
ــه أن زمن  ــن فات ــه، لك تدجين
ــاعر  باملش ــب  واللع ــه  التموي

والقشمرة قد انتهى إلى غير رجعة..
ــارات منفوخة  ــوخة وعب ــواالً منس ــد أق ــد يري ــعب لم يع الش
وشعارات منقوعة بخل الطرشي، بل يريد عمالً حقيقياً ينقذه 
من واقعه الراهن املعيش، وينقله إلى واقع آخر كي يشعر بوجوده 

وإنسانيته وينال حقوقه واستحقاقاته كاملة غير منقوصة..
ــرف بالتقصير عندما  ــؤول الذي ال يعت ــعب بات يكره املس الش
م استقالته في حال  يفشل في أداء مسؤوليته، ويكره من ال يقدّ
ــح عاجزاً عن أداء ما مناط به، ويعمد إلى التبريرات والتعكز  أصب
ــذا النمط من  ــات املالية.. ه ــات أو قلة التخصيص ــى املعوق عل
املسؤولني لن يكونوا بني ظهرانينا بعد اليوم كي ال ندفع الثمن 

.. باهظاً ثانيةً وثالثةً وعاشرةً
ــة البناء  ــاً لولوج مرحل ــح لنا باب ــني الذباب لن يفت ــرر أن طن أك
ن لنا مرحلة  واإلعمار والتقدم، وإن طنني الذباب أعجز من أن يدشّ
ــللية والال  ــروع ببناء العراق أو يقضي على كل مظاهر الش الش
ــري بعناد،  ــاد اإلداري واملالي املستش ــتقرار والفس دولة والال اس
ــيوفه من أغمادها ليحز رقاباً أوغلت  ــتل س ألن هناك من لم يس
ــا، واألخطر أنها أوغلت في أن  ــي نهب مالنا العام وتبديد ثروتن ف

تبقينا على أسوأ حال.

متابعة / البينة الجديدة
عقد عندليب األغنية العراقية الفنان 
ــات  حامت العراقي مجموعة من جلس
ــن اخملرجني، لتصوير  العمل مع عدد م
ــدة من ألبومه األخير الذي  أغنية جدي
رح مؤخراً حتت عنوان (حامت العراقي  طُ
٢٠١٨)، وذلك بعد تقدمي السيناريوهات 
املناسبة لألغنيات التي مت ترشيحها 
ــة الفيديو  ــل تصويرها بطريق من أج
كليب. ولم يقرر العراقي حتى اآلن أي 
ــا، من أغنيات  ــيبدأ تصويره أغنية س

نها، حيث  ــبع التي تضمّ األلبوم الس
سيتم اختيارها بعد االتفاق النهائي 
مع شركة روتانا للصوتيات واملرئيات، 
منتجة األلبوم والكليب، خالل الفترة 
ــع تصوير األغنية  ــة. ومن املتوق املقبل

في إحدى الدول العربية أو األوروبية.
ــذا وكان حامت قد طرح مؤخراً أغنية  ه
ــرد،  ــكل منف ــية بش ــة حماس وطني
ــني)  ــرة متعن (للبص ــوان  ــت عن حمل
ــني  ــاعر حس من أحلانه وكلمات الش

الشريفي، وتوزيع أرشد كاظم.

 وكاالت / البينة الجديدة
ــن  ــة ع الكندي ــوت  آهل ــركة  ــت ش أعلن
ــبوقة، تتلخص  ــر مس ــل غي ــة عم فرص
ــيش. مهمة املوظف فيها في تذوق احلش

ــدم  املتق ــى  عل ــركة  الش ــترطت  واش
ــى ١٩ عاما،  ــة أن يكون قد تخط للوظيف
وأن يسمح وضعه القانوني بالعمل على 
ــرة في  ــدا عن اخلب ــة، ع ــي الكندي األراض

ــيش. وتنوي الشركة توظيف  مجال احلش
ــيش، يتقاضى كل منهم  ٥ متذوقي حش
ــاعة، سيكلفون بإعداد  ٥٠ دوالرا في الس
تقارير عن جودة أنواع احلشيش اخملتلفة، 
ــتتعامل  وبالتالي حتديد املزارعني الذين س

معهم الشركة، إضافة إلى أنهم 
ــويق  ــاركون في تس ــوف يش س

املنتجات بطرق مختلفة.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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أذكر جيدا أنني سبق أن نشرت بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٤ عموداً حتت هذا 
ــوة عن محكمة التمييز االحتادية..  العنوان، أي (غياب نون النس
ــه املرأة  ــى أهمية الدور الكبير الذي متارس ــرت إل ملاذا)، وفيه أش
ــة والطبيبة  ــة في احلياة اليومية، فهي اليوم املهندس العراقي
ــتها والصيدالنية  ــة ورئيس ــتاذة اجلامع ــدة الكلية وأس وعمي
ــكيلية  ــة والروائية والعاملة واملعمارية والبرملانية والتش واألديب
ؤها  ــة التي باتت تتبوّ والصحفية وغيرها من املناصب احلساس

املرأة بجدارة فائقة.
وال ننسى هنا أن نشير إلى ما نحن بصدده، وهو القضاء العراقي، 
حيث أثبتت القاضيات العراقيات أنهن أهل للمسؤولية، بل هي 

أخطر املسؤوليات كون قرارات القاضي تصدر باسم الشعب..
ــى مراكز في  ــير باعتزاز إل ــد أن نش ــون منصفني ال ب ــي نك ولك
ــواء في محاكم البداءة  القضاء تبوأتها القاضية العراقية، س
ــق أم اجلنح أم احملكمة  أم التحقي
التجارية وغيرها مما يطول شرحه 
ــيما ما  ــاحة، الس ــذه املس في ه
ــغالها منصب نائب  ــق بإش يتعل
ــى  ــا ال ننس ــام، كم ــي الع املدع
ــذه الطاقات  ــى أن ه ــير إل أن نش
ــاء  ــدان القض ــي مي ــوية ف النس
ــي املعهد  ــني علومهن ف ــد تلق ق
ــث تخرجت أجيال  القضائي، حي
ــات الذين  ــاة والقاضي ــن القض م
ــم  وعطائه ــم  بعمله ــجلوا  س
ــف  مواق ــم  وجدارته ــم  وخبرته

مشرفة في سجل القضاء العراقي.
ــيادة رئيس  ــراً كل اخلير بس ــمي خي ــد للمرة الثانية توس وأعي
ــي رئيس مجلس  ــوزراء ومعال ــة رئيس ال ــواب ودول ــس الن مجل
القضاء األعلى بدعم وفتح باب محكمة التمييز االحتادية أمام 
ــز االحتادية..  ــرة بعضوية محكمة التميي ــرأة القاضية اجلدي امل
ــنمن  ــح أكثر إلى أن نرى القاضيات العراقيات وقد تس بل نطم
مناصب رفيعة في احملكمة االحتادية العليا وغيرها من مفاصل 
ــذه النجوم  ــد آخر لنرى ه ــع يوماً بع ــذي بات يتوس ــاء ال القض

الالمعة تضاف إلى النجوم الالمعة في سماء العدالة.
وفي اخلتام ال يسعني إال أن أشير إلى الدور الكبير الذي يضطلع 
ــتاذ فائق زيدان  ــه رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي األس ب
وأعضاء مجلس القضاء األعلى الذين يؤدون واجباتهم بكل ثقة 
ظم التحديات التي  ــب مع حجم وعِ ومسؤولية واقتدار يتناس
ــر بها العراق، وإن هؤالء عندهم وعلى رأس أولوياتهم أن تطبق  مي
ــتعرض  ــذا ليس بغريب، ومن يس ــود القانون، وه ــة ويس العدال
ــهودة تثير  ــيجده زاخراً مبواقف مش ــخ القضاء العراقي س تاري

الفخر واالعتزاز في النفوس.

أكرر أن طنني 
الذباب لن يفتح لنا 

باباً لولوج مرحلة 
البناء واإلعمار 

والتقدم

من يستعرض تاريخ 
القضاء العراقي 

سيجده زاخراً بمواقف 
مشهودة تثري الفخر 
واالعتزاز َّـ النفوس

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

صباح الشيخلي* 
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بغداد / البينة الجديدة

ــور وزير الداخلية  برعاية وحض
ــي  األعرج ــم  قاس ــتاذ  األس
ــام جمللس  ــني الع ــور األم وحض
العالق  ــور مهدي  الدكت الوزراء 
ــا  ــار قادته ــوزارة وكب ووكالء ال
وضباطها والسفير األملاني في 
بغداد، افتتحت وزارة الداخلية 
املرحلة األولى ملصنع البطاقات 
واجلوازات اإللكترونية بالتعاون 
ــركة VERIOS األملانية. ــع ش م

والقى الوزير كلمة هنأ خاللها 

القائمني على املشروع، مؤكداً 
حرص احلكومة العراقية ووزارة 
أفضل  ــدمي  تق ــة على  الداخلي
ــات للمواطنني من خالل  اخلدم
ــل على  ــاريع تعم ــر مش تطوي
اختصار اجلهد والوقت أمامهم 
ــى اخلدمات وإجناز  للحصول عل
ــهل ما  ــكل س ــالت بش املعام
ــني  الروت ــر  كس ــى  عل ــل  يعم
ــي باإلضافة الى اخلدمات  الورق
التي سيضيفها هذا املشروع 

في إطار تعزيز الوضع األمني.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة األزياء رمي  ــتعرضت عارض اس
السعيدي، زوجة االعالمي 
ــام بريدي،  اللبناني وس
ــاقتها بعد والدتها  رش
بـ٩ أيام فقط من خالل 
ــر  ــرتها عب ــور نش ص
«إنستغرام». وظهرت 
ــور  ــدى الص ــي اح ف
وهي تُخفي وجهها، 
وتضع التركيز كامالً 
ــــــدها.  جس على 
ــرت صورةً  كما نش
لرسالة وصلتها 
ــة  معجب ــن  م
ــا  ــألتها فيه س
ــة  كيـــفي ــن  ع
ــا  لــــــــه صو و
للجسم املثالي في 
ــذا الوقت القصير،  ه
فكشفت السعيدي أن 
ــاعدتها  الرضاعة الطبيعية س

كثيرًا في هذا اجملال.

متابعة / البينة الجديدة
ــيندا آردرن،  ــدا، جاس ــة وزراء نيوزيلن ــت رئيس دخل
ــاع  ــر اجتم ــة حتض ــؤولة رفيع ــخ كأول مس التاري
ــة العامة لألمم املتحدة مصطحبة طفلتها  اجلمعي
ــاء أول كلمة لها  ــتعدادها إللق الرضيعة. فمع اس
في األمم املتحدة، اليوم اخلميس، تواجه آردرن مهمة 
صعبة متعلقة برعاية طفلتها ذات الثالثة أشهر، 
ــب باصطحابها معها  ــذت القرار الصع حيث اتخ
ــة وقاعات  ــف“ إلى أروق ــي. ودخلت ”ني ــر األمم للمق
ــجل عليها  ــرور أمني مس ــدة ببطاقة م األمم املتح
ــة الوزراء  ــدا األولى“. يُذكر أن رئيس ”طفلة نيوزيلن
ــف“ في ٢١  ــت بطفلتها ”ني ــد رُزق ــة ق النيوزيلندي
يونيو، واستأنفت عملها في بداية شهر أغسطس 

املاضي، بعد قضاء ٦ أسابيع فقط إجازة أمومة.

وكاالت / البينة الجديدة
قال مؤسس شركة الفضاء األميركية «سبيس 

ــه يعتزم إقامة  ــك، إن إكس»، إلون موس
ــخ بحلول  ــب املري ــدة على كوك قاع
ــا لن  ــى أنه ــيرا إل ــنة ٢٠٢٨، مش س
تكون متاحة لألثرياء فقط. وتعكف 
ــبيس إكس» حاليا على  شركة «س
ــمى «بيغ فالكون  تطوير مركبة تس
ــن املرجح أن تنقل  روكيت»، التي م
مليارديرا يابانيا في رحلة سياحية 

ــا ذكرت  ــب م ــر، حس ــى القم إل
البريطانية. ــرور»  «مي صحيفة 
الفضائية  ــة  املركب ــذه  لكن ه
ــتخدامها أيضا في  سيتم اس

ــيما أن  ــة صوب املريخ، الس رحل
ــارك مؤخرا في تويتر  ــك ش موس

صورا تصميمية تكشف القاعدة 
املرتقبة في الكوكب األحمر. وأوضح 

موسك في وقت سابق من العام اجلاري 
أن القاعدة التي ينوي إقامتها في املريخ 

ــط، بل  ــة لألثرياء فق ــون وجه ــن تك ل
ــن، بغض  ــة للكثيري ــتكون متاح س

النظر عن وضعهم املادي.

ــها الزميل  ــرة تحرير جريدة (البينة الجديدة) وعلى رأس أس
ــواء الحقوقي  ــاب جبار) تهنئ الل ــر (عبد الوه رئيس التحري

ــبلي)  الش ــن  حس (صباح 
ــنمه منصبه  ِّـناسبة تس
ــاً  عام ــراً  مدي ــد  الجدي
ــرات َّـ  ــة اِّـتفج ِّـكافح
ــة متمنني  وزارة الداخلي
ــة والنجاح َّـ  له اِّـوفقي
مهمته ِّـا عرف عنه من 
ــة  ــربة وتجرب ــة وخ مهني
عوامل  ستكون  ميدانية 
ايجابية َّـ االداء اِّـتقن 

والعطاء الكبري.
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ــي) معاون  ــم العقاب ــود الزميل (جن ــت جه بورك
مدير اإلعالم واالتصال احلكومي في وزارة العمل 
ــالم وأداء مهمات  ــائل اإلع لتعاونه الرائع مع وس
ــني له كل  ــالص، متمن ــة وإخ ــكل أمان ــه ب عمل

التوفيق والنجاح من أجل العراق وشعبه.
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ــرة حترير (البينة اجلديدة)،  ــف بالغ، تعزي أس بأس
ــها الزميل رئيس التحرير (عبد الوهاب  وعلى رأس
ــالح العزاوي)  ــل اإلعالمي املعروف (ف جبار)، الزمي
ــعالن  ــاب (ش ــه زوج ابنته الش ــور ل ــاة املغف لوف
ــائلني اهللا العلي  ــف، س اخلزرجي) إثر حادث مؤس
ــعة وأن  ــد الراحل برحمته الواس ــر أن يتغم القدي

يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


