
اعلنت قيادة العمليات املشتركة امس 
عن تعيني الفريق الركن قاسم املالكي 
قائدا لعمليات البصرة. وقال املتحدث 
ــتركة  ــات املش ــادة العملي ــم قي باس
ــان  بي ــي  ف ــول  رس ــى  يحي ــد  العمي
ــني الفريق الركن  ــه مت تعي مقتضب ان
ــدا لعمليات  ــزال املالكي قائ ــم ن قاس
ــد  قائ ــل  نق ــة  خلفي ــى  عل ــرة  البص
عمليات البصرة السابق الفريق الركن 
جميل كامل الشمري وتكليفه مبهام 
ــكرية  ــس جامعة الدفاعات العس رئي
ــس البرملان محمد  ــت اكد رئي . في وق
ــي ملبعوث الرئيس االمريكي  احللبوس
ــاه امس  ــذي التق ــورك ال ــت ماكغ بري
اهمية االلتزام بالتوقيتات الدستورية 
واختيار  ــتحقاقات  االس ــتكمال  باس
ــيادية للدولة. وقد بحث  املناصب الس
الطرفان االوضاع السياسية واالمنية 
ــتمرار  ــبل اس في العراق واملنطقة وس
التنسيق بني العراق والواليات املتحدة 
االمريكية في مجال مكافحة االرهاب 
ــتقرار  ــظ االمن واالس ــا يضمن حف ومب
ــي واالقليمي  ــتويني العراق ــى املس عل

ــط حالة من  ــد اخر ووس ــى صعي ، عل
ــك واليقني ذكرت  ــوض وبني الش الغم
ــخ  ــس ان صواري ــة ام ــائل اعالمي وس
ــد  ق ارض)  (ارض  ــتية  بالس ــة  ايراني
ــواء مدينة تكريت في صالح  عبرت اج
ــرق الفرات  ــاه البوكمال ش الدين باجت
ــب تلك الوسائل فان  ــوريا وبحس بس
ــك الصواريخ هي من طراز ذو الفقار  تل
ــر  ــا (٧٠٠) كيلومت ــغ مداه ــي يبل والت
ــا (٨٠٠) كيلومتر  ــي مداه ــام) الت و(قي
ــات  ــة جماع ــتهدفت بدق ــث اس حي
ارهابية في مدينة البوكمال السورية 
ــائل  ــير هذه الوس ــرق الفرات وتش ش
ــة  مدين ــن  م ــت  اطلق ــخ  الصواري ان 
كرمنشاه غربي ايران وانها استهدفت 
ــذي حصل مؤخراً  منظمي الهجوم ال
ــواز ومواقعهم على  ــة االح ــي مدين ف
ــرات في  ــرقي لنهر الف ــاحل الش الس
ــظ  ــذب محاف ــه ك ــن جانب ــوريا م س
ــنك باوزو بند  ــاه هوش مدينة كرمنش
االنباء التي بثتها وسائل اعالم عربية 
ــة وقد اطلق على تلك الضربة  خليجي
الصاروخية (ضربة محرم) وتهدف الى 
ــوم االحواز  ــن منفذي هج ــام م االنتق
ــمية  ولكن لم يتأكد من اجلهات الرس

صحة او نفي تلك االخبار، على صعيد 
ــة (التغيير) الكردية  اخر اتهمت حرك
ــي  الوطن ــاد  االحت ــني  الكردي ــني  احلزب
ــر  بتزوي ــتاني  الكردس ــي  والدميقراط
ــا مؤكدة وجود  ــات لصاحلهم االنتخاب
ــات التزوير باالقليم.  دالئل تثبت عملي
ــة امني بكر  ــي احلرك ــال القيادي ف وق
ــبة  في تصريح متلفز ان انخفاض نس
ــاركة باالنتخابات يعود الى يأس  املش
ــذي  ــع ال ــن الوض ــرد م ــني الك املواطن
ــل حكم  ــي ظ ــتان ف ــه كردس تعيش
ــني  ــني ان احلزب ــن. وب ــني املذكوري احلزب

ــمركه  البيش ــتخدما  اس ــني  الكردي
ــادة عدد  ــن اجل زي ــات م ــي االنتخاب ف
ــزاب قامت  ــا وان بعض االح اصواتهم
ــك االنتخابات،  ــي تل ــر مبرمج ف بتزوي
ــي  الدميقراط ــزب  احل ــو  عض ــن  لك
الكردستاني ماجد نشكالي فند تلك 
االتهامات، وقال ان عملية العد والفرز 
ــات  بانتخاب ــة  اخلاص ــراع  االقت الوراق 
برملان كردستان جرت بشكل يدوي وال 
ــتخدام لالجهزة االنتخابية  يوجد اس
ــا ال توجد محاصصة  االلكترونية كم
ــي  مكوناتية، وعلى الصعيد السياس

عد رئيس ائتالف الفتح هادي العامري 
ــروعاً  ــه يحمل مش ــف البناء بان حتال
ــة  ــاً في هذه املرحلة احلساس مقدس
ــن تاريخ العراق فيما اكد العزم على  م
ــالح بيد  ــر الس ــون وحص ــرض القان ف
ــب انتهاء  ــال العامري عق ــة. وق الدول
ــف  ــة لتحال ــة العام ــاع للهيئ اجتم
ــاء  ــف البن ــس االول ان حتال ــاء ام البن
ــاة ويحمل هموم  ــم املعان ــد من رح ول
ــعب العراقي وقد تشكل نتيجة  الش
ــني  الرادة حقيقة لكل االخوة املؤسس
ــس ائتالف دولة  ــن جانبه اعتبر رئي . م

القانون نوري املالكي ان حتقيق الفضاء 
الوطني واالغلبية السياسية هي من 
اوليات حتالف البناء وانه البد من انهاء 
الصراعات واخلالفات السياسية التي 
ــد. واضاف ان  ــة البل ــدم مصلح ال تخ
ــاء من اجل  ــكيل حتالف البناء ج تش
ــي كما ان  ــتقرار السياس حتقيق االس
احلكومة املقبلة البد لها من رفع شعار 
ــني، في وقت  ــر اخلدمات للمواطن توفي
ــن اجلنابي  ــا وزير املوارد املائية حس دع
ــة بتركيب  ــرة الفوري امس الى املباش
ــا  ــي منحته الت ــة  التحلي ــات  محط
ــا حذر رئيس  ــت الى العراق فيم الكوي
ائتالف الوطنية اياد عالوي من مخاطر 
ــوب مياه نهر دجلة  جدية تخص منس
ــى ضرورة  ــدد عالوي عل ــي بغداد وش ف
ــف تداعياتها  ــة املياه ووق معاجلة ازم
ــريعة وعاجلة  كما طالب باجراءات س
ــي مقدمتها تأهيل وكري  لتجاوزها وف
ــطية  ــبات واجلزرات الوس وازالة الترس
ــع النواجت الى  ــن النهر ورف والقصب م
ــن  ــدد م ــاء ع ــة وانش ــارج العاصم خ
ــداد الغاطسة في مناطق معينة  الس
ــة جدوى  ــة وفق دراس ــل العاصم داخ

تقدم بها بهذا الصدد.

بغداد / 
ــلف املتقاعدين  ــدة من س ــرف وجبة جدي ــرف الرافدين عن ص ــن مص اعل
ــن طريق أدوات  ــني ٣ و٥ و ٨ و ١٠ ع ــكريني التي تتراوح ماب ــني والعس املدني
الدفع االلكتروني .وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان تلقت ( البينة 
ــلف املتقاعدين  ــه ، انه مت صرف دفعة جديدة من س ــخة من اجلديدة ) نس
املدنيني والعسكريني لنحو ١٤٢٧٩  متقاعدا . وأوضح البيان ان صرف تلك 
ــة تخطره مبنحه  ــالة نصي ــلفة مت عن طريق ابالغ املتقاعد عبر   رس الس
ــتكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها  ــلفة وذلك بعد ان يس الس
وصرفها عن طريق أدوات الدفع االلكتروني والتي متت تعبئة الرصيد املالي 
ــات الفالحية التعاونية  ــى صعيد اخر عزا االحتاد العام للجمعي اليها.عل

في العراق، امس االثنني،                           تتمة ص٣
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كتب اِّـحرر السياسي

تعيين المالكي قائداً جديداً لعمليات البصرة .. والحلبوسي يؤكد أهمية االلتزام بالتوقيتات الدستورية

َّـ الهدف

املهمة امللقاة على عاتق رئيس الوزراء املقبل ليست سهلة 
ــات كثيرة  ــت نزهة فامللف ــة املقبلة ليس ــه للمرحل وقيادت
ــابكة والتحديات صعبة ومعقدة وتراكمات املاضي  ومتش
ــتجدات احلاضر تتطلب جهداً غير عادي منه .. ولكي  ومس
ــل باملهمة املكلف بها على خير  ينهض رئيس الوزراء املقب
ــة صلبة ويضمن توافقاً  ــرام البد اوالً ان يقف على ارضي ماي
ــيني والقادة الكبار  ــركاء السياس ــجاماً مع كل الش وانس
واول نقطة مطلوب منه حسمها اوال هي ان ميتلك برنامجاً 
ــراف املرحلة  ــس واعتبارات استش حكومياً مبنيا وفق اس
ــة وفهم وحتليل امللفات الكثيرة واملعقدة وفي املقدمة  االتي

ــات  اخلدم ــف  مل ــا  منه
البالد  واعمار  ــية  االساس
ــتوى  باملس ــوض  والنه
ــاد وتأمني  ــي للعب املعيش
احتياجاتهم التي كفلها 
ان   .. ــي  العراق ــتور  الدس
العراق  ــي  حجم اخلراب ف
ــاد  ــي ظواهر الفس وتفش
ــكل  بش ــي  واملال االداري 
ــاج الى  ــبوق حتت غير مس
ــة قادرة على  حكومة قوي
ــق  ــن عن ــالد م ــراج الب اخ

ــش تفاصيله كل مدن  ــث ان اخلراب الذي تعي ــة حي الزجاج
ــؤولية مثلما تتطلب  ــاً من املس ــب قدراً عالي العراق يتطل
مسؤولني شجعاناً مبقدورهم النهوض بالوطن الى مصاف 
ــام ان رئيس  ــرة باالهتم ــة .. والنقطة اجلدي ــدول املتقدم ال
ــة الوزارية املقبلة عليها ان تدرك ان  الوزراء املقبل والكابين
زمن التجارب ولّى الى غير رجعة وان زمن الغرق في االخطاء 
ــا ضاع من زمن  ــنا حقل جتارب وم ــن تكراره الننا لس ال ميك
ــا اهدر من مال يجب أال يتكرر ثانية.. وعليه نقول لرئيس  وم
ــنصفق لك  ــل : اعطنا برنامجك احلكومي س ــوزراء املقب ال
وسنكون سنداً وعوناً لك وتأكد انه من دون برنامج حكومي 
ستكون كمن يسير في ليل مظلم ودرب غير واضح املعالم 

.. فهل وصلت الرسالة ؟ اللهم اشهد.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

 على الحكومة القادمة ان 
تدرك ان زمن التجارب ولّى

 اُّـ غري رجعة وان زمن 
الغرق َّـ االخطاء ال يمكن 
تكراره الننا لسنا حقل 
تجارب

@?�«a@ZıaâãÏ€a@èÓˆâ@bÌ
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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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كتب محرر الشؤون اِّـحلية
في مشهد سياسي مؤسف ومخجل 
ــس النواب من  ــم يتمكن مجل حقاً ل
ــاعة  ــررة في الس ــته املق ــد جلس عق
ــبب  الثامنة من ليلة أمس االثنني بس
عدم اكتمال النصاب القانوني وغياب 
ــح  املصال ــب  وتغلي واالرادة  ــق  التواف
ــة  املصلح ــوق  ف ــة  واحلزبي ــة  الفئوي
ــم يحضر  ــث ل ــا، حي ــة العلي الوطني
ــوى «١٥٩» نائباً  ــان س ــت قبة البرمل حت

ــث أمضى  ــل «٣٢٩» نائبا حي ــن أص م
ــواب جل وقتهم  ــد من هؤالء الن العدي
ــادر  مص ــدت  وأك ــا.  الكافتيري ــي  ف
ــي  ــزب الدميقراط ــواب احل ــة أن ن نيابي
ــي  ــاب ف ــروا النص ــتاني كس الكردس
ــة أيضاً بعض  ــل للقاع ــت لم يدخ وق
ــواب حتالف البناء، األمر الذي أدى الى  ن
ــاب القانوني «٢٢٠»  ــق النص عدم حتق
نائباً، وبالتالي رفع اجللسة ملدة نصف 
ساعة، ولكن بعد هذه النصف ساعة 

ــر رئيس  ــيء، مما اضط ــم يتحقق ش ل
ــي إلى رفع  ــد احللبوس ــان محم البرمل
اجللسة الى الساعة الواحدة من ظهر 
ــارت املصادر الى أن  اليوم الثالثاء. وأش
ــتاني  ــح االحتاد الوطني الكردس مرش
ــم صالح قد  ــة اجلمهورية بره لرئاس
ــدم  ــاً، لع ــان غاضب ــة البرمل ــادر قاع غ
اكتمال النصاب، وسط تأكيدات بأنه 
لم يبق أمامنا سوى ساعات معدودات 
ــوم لتفادي  ــاراً من صباح هذا الي اعتب

ــتوري. الدخول في دوامة الفراغ الدس
ــتغرابها  ــجل اس (البينة اجلديدة) تس
ــف حقيقة  ــذه املواقف التي تكش له
ــني، إذ كان  ــاعر العراقي ــب مبش التالع
ــتوى  ــع االرتقاء الى مس ــاً باجلمي حري
ــؤولية الوطنية العليا.. وفي خبر  املس
ــم الصيادي  ــل أعلن النائب كاظ عاج
ــباب  ــحابه من حتالف البناء ألس انس
ــه عن برنامجه  وصفها بتراجع حتالف

الذي يرفض املساومة.

هذا ما حصل في ليلة لم ينتخب فيها رئيس للجمهورية يا شعب العراق

  بغداد / 
ــني، عن  ــس االثن ــط، ام ــت وزارة النف اعلن
ــني برميل  ــن ١٠٦ مالي ــر م ــا اكث تصديره
لشهر ايلول املاضي، مشيرة الى ان معدل 
ــر من ٧٤  ــد بلغ اكث ــعر البرميل الواح س
ــم الوزارة عاصم  دوالر.وقال املتحدث باس
ــة اجلديدة)،  ــت (البين ــاد في بيان تلق جه
ــات  الكمي ــوع  مجم إن  ــه،  من ــخة  نس
ــهر ايلول  ــط اخلام لش ــدرة من النف املص
ــط  ــن احلقول النفطية في وس املاضي م
وجنوب العراق بلغت اكثر من ١٠٦ ماليني 

ــا و٢٢ برميال، ومبعدل تصدير بلغ  و ٧٩٥ الف
ــون برميل، مبينا ان االحصائية  ٣٫٥٦٠ ملي
لم تسجل اي صادرات من حقول كركوك.
ــذه  ــن ه ــة م ــرادات املتاتي ــاف ان االي واض
ــارات و٩١٢ مليونا  ــادرات بلغت ٧ ملي الص
و٥٧١ الف دوالر، مشيرا الى ان معدل سعر 
ــغ ٧٤٫٠٩١ دوالر.ويصدر  البرميل الواحد بل
ــن املوانى  ــام حاليا م ــط اخل ــراق النف الع
اجلنوبية في البصرة بعد توقف الصادرات 
ــزام االقليم  ــدم الت ــمالية نتيجة ع الش

باالتفاق النفطي مع احلكومة االحتادية.

@106@Âfl@är◊c@äÌÜñm@Â‹»m@¡–‰€a
ÔôbΩa@fiÏ‹Ìc@äËí€@›Ófläi@¥Ì˝fl

بغداد /  
ــار العبوتني  ــاع حصيلة انفج ــس  االثنني، بارتف ــدر امني، ام ــاد مص اف
ــال املصدر  ان  ــة جرحى.وق ــى قتيل وأربع ــمالي بغداد ال ــني ش الالصقت
ــفل عجلتني  ــة انفجار العبوتني الالصقتني اللتني انفجرتا اس «حصيل
ــتر، مساء امس، في منطقة الشعب شمالي بغداد، ارتفعت  نوع كوس
ــف عن  الى قتيل وأربعة جرحى».واضاف املصدر الذي فضل عدم الكش
ــي املزيد من  ــفى قريب لتلق ــل املصابني الى مستش ــمه، أنه «مت نق اس
ــر تفجيرات  ــهد بني احلني واآلخ ــة بغداد تش ــر أن العاصم العالج».يذك
بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة 
ــتهدف املدنيني وعناصر األجهزة األمنية في مناطق متفرقة منها،  تس

ما يسفر عن سقوط العشرات من األشخاص بني قتيل وجريح.

انفجار عبوتين الصقتين في منطقة الشعب ببغداد @@
_@ÚÌÏflÜ€a@paâbv–„¸a@›é‹éΩ@ÒÖÏ«@ÏÁ@›Á

  بغداد / 
ــتئناف  ــة اس ــة اجلنائية املركزية في رئاس ــت احملكم قض
ــاً باإلعدام  ــة، امس االثنني، حكم ــداد الرصافة االحتادي بغ
بحق عصابة متخصصة باخلطف عبر استدراج الضحايا 
ــس القضاء  ــمي جملل ــال املتحدث الرس ــطة فتاة.وق بواس
األعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت (البينة 
اجلديدة) نسخة منه، إن احملكمة اجلنائية املركزية أصدرت 
حكما باإلعدام شنقا حتى املوت ضد عصابة استدرجت 

ضحايا شباب بواسطة فتاة من أجل خطفهم ومساومة 
ــة اعترفت  ــدار، أن املتهم ــى فدية.وأضاف بيرق ــم عل ذويه
ــاب مع صديقه إلى  ــتدراج ش ــتراك مع زوجها باس باالش
دارها عبر مواقع التواصل االجتماعي ثم قاموا بتقييدهم 
وتصويرهم ومساومة ذويهم.وتابع إن قوة أمنية استطاعت 
ــام وحررت اخملطوفني،  ــض على العصابة بعد أربعة أي القب
ــتنادا إلى أحكام املادة  ــا إلى أن حكم اإلعدام يأتي اس الفت

الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب.

Òbnœ@’Ìäü@Â«@lbjí€a@xâÜném@—�Å@Úibñ»€@‚aÜ«�a@ZÚÌå◊äΩa@ÚÓˆb‰¶a

قالت لي العصفورة، ان احدى النائبات 
ــراً  ــوزارات   مؤخ ــدى ال ــدد زارت اح اجل
ــن االضابير  ــط مجموعة م ــي تتأب وه
ــا تتعلق  ــد املتلصصون انه التي يؤك

بـ(التعيينات) والعلم عند اهللا وحده.

ÒâÏ–ñ»€a@Ô€@o€b”
بغداد /  

ــة اجلمهورية برهم  ــاخن لرئاس ــح الس بعث املرش
صالح برسائل الذعة الى خصومه ومكاشفات الى 
ــد التصويت  ــاعات من موع ــه وذلك قبيل س حلفائ
ــة ، وفيما خاطب  ــة اجلمهوري ــح لرئاس على املرش
ــا ال  ــعى الن اكون رئيس ــان بالقول  اس ــواب البرمل ن
ــا، فانه علق على احتماالت انسحاب احلزب  مرؤوس
ــي حال  ــية ف ــة السياس ــن العملي ــي م الدميقراط
ــال ان العراق ال  ــني، قائ ــحه فؤاد حس ــارة مرش خس
ــق االبتزاز.وقال برهم صالح في حديث  يتحمل منط
ــث  ــذي يب ــد وال ــرف الواح ــج باحل ــي لبرنام تلفزيون
ــعى ان كون رئيسا للعراق  ــرقية  اس على قناة الش

ــعب هم من  ــا.واضاف ان ممثلي الش ــس مرؤوس ولي
سيحسمون منصب رئيس اجلمهورية.

ــة العراق  ــة جمهوري ــال نتحدث عن رئاس ــع قائ وتاب
ــفا عن ان  ــردي كاش ــون ك ــة مك ــن رئاس ــس ع ولي
االحزاب الكردية لم تتفق على مرشح واحد لرئاسة 
ــية لالقليم  ــة السياس ــى ان االزم ــار ال العراق.واش
ــباق لقصر السالم.واردف قائال  انعكست على الس
ــتاني هي من  ــي الكردس ــي االحتاد الوطن ــادة ف القي
رشحتني لرئاسة العراق ونحن لسنا بصدد انتخاب 
ــة العراق.واكد انه ال توجد  رئيس للكرد بل جلمهوري
التزامات من حتالف البناء ملسعود بارزاني للتصويت 

ملرشح الدميقراطي الكردستاني .

�bçÎ˙äfl@èÓ€Î@÷aä»‹€@�béÓˆâ@ÊÏ◊c@Êc@µg@Û»çc@ZÊbΩ5€a@laÏ‰€@3bï@·Áäi

‚ÏÓ€a@µg@bË‹u˚mÎ@ÊbΩ5€a@Úé‹†@|Ó�m@ÒÖaâ�aÎ@’œaÏn€a@lbÓÀÎ@lbñ‰€a@fib‡n◊a@‚Ü«
�bjôbÀ@âÖbÃÌ@3bïÎ@NN@Ú«b‘€a@aÏ‹ÅÜÌ@%@ıb‰j€a@—€b§@Âfl@ú»j€aÎ@Ô„bnçÖäÿ€a@Ôüaä‘πÜ€a@laÏ„
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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
ــت ماكغورك املبعوث اخلاص  ــس اجلمهورية، فؤاد معصوم، امس االثنني، مع بري بحث رئي
ــراق، فيما أكد ماكغورك  ــية في الع ــس األمريكي دونالد ترامب، التطورات السياس للرئي
ــة  ــعى لتطوير العالقات مع العراق في كافة اجملاالت. وقالت رئاس أن الواليات املتحدة تس
ــالم ببغداد  ــتقبل، امس، في قصر الس ــة إن رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم اس اجلمهوري
ــس األمريكي دونالد ترامب الى العراق بريت ماكغورك والوفد املرافق  املبعوث اخلاص للرئي
ــيليمان. ــة لدى العراق دوغالس س ــفير الواليات املتحدة األمريكي ــذي ضم أيضا س ــه ال ل

وأضافت الرئاسة، أن اللقاء استعرض سبل تعزيز عالقات التعاون بني البلدين والشعبني 
ــية واألمنية في العراق واملنطقة. وأعرب  الصديقني، فضال عن مجمل التطورات السياس
معصوم، بحسب البيان، عن تقديره الستمرار الواليات املتحدة بدعم العراق في مختلف 
ــة الواليات  ــعب العراقي، مجددا رغب ــورك دعم بالد للش ــه، أكد ماكغ ــاالت. من جانب اجمل

املتحدة في تطوير التعاون في كافة اجملاالت وفي اطار االتفاق االستراتيجي بني البلدين.

السليمانية / البينة الجديدة
ــي  ف ــارزة  الب ــة  القيادي ــددت  ش
ــتاني  الكردس ــي  الوطن ــاد  اإلحت
هيرو إبراهيم أحمد ، على ضرورة 
االتفاق على مرشح واحد ملنصب 
ــا أكدت  ــة، فيم ــس اجلمهوري رئي
ــخص أو جهة  ــه ال يحق ألي ش أن
ــمها.  ــح باس ــدث والتصري التح
ــان صحفي  ــت احمد في بي وقال

ــس  رئي ــار  اختي ــة  عملي ــأن  بش
اجلمهورية، ناضل االحتاد الوطني 
ــتاني منذ تأسيسه من  الكردس
اجل وحدة الصف وتوحيد البيت 
ــيرة النضال  ــي مس ــردي، وف الك
كان  ــتاني،  الكردس ــي  السياس
ــتاني  الكردس ــي  الوطن ــاد  االحت
الكردستاني  الدميقراطي  واحلزب 
ــى موقف واحد  ــا متفقني عل دوم

وحتالف واحد وحقق احلزبان على 
اثره الكثير من املنجزات لشعب 
ــة  عقيل ــتان.واضافت  كردس
ــبق جالل  ــس العراقي االس الرئي
ــه في هذه املرحلة،  الطالباني، أن
ــتمر  ــروري ان يس ــن الض ــرى م ن
ــني وجميع االحزاب  حتالف اجلانب
العراقية  ــية  السياس ــات  واجله
واملوقف  ــف  الص ــدة  وح لضمان 

الكردستاني حلماية مكتسباتنا 
ــون  ــي يك ــا ولك ــاظ عليه واحلف
ــادة على  ــر ري ــر واكث ــا دور اكب لن
مستوى العراق. وبينت أحمد، أنه 
باالعتماد على هذا املبدأ، الحظنا 
ان مسألة اختيار مرشح لرئاسة 
ــبب  يتس ان  ــكاد  ي ــة  اجلمهوري
ــدة بني االحتاد  ــة هذه الوح بزعزع
ــي  الدميقراط ــزب  واحل ــي  الوطن
ــتاني، لذلك اؤكد ضرورة  الكردس
ــح واحد  االتفاق على وجود مرش
لشغل منصب رئاسة اجلمهورية 
ــح من  ــم اختيار هذا املرش وان يت
ــراف  ــزاب واالط ــي االح ــل ممثل قب
والكتل السياسية الكردستانية 
في بغداد. وتابعت، من هنا اعلنها 
ــه ال يحق الي  ــكل صراحة، بان وب
ــخص او جهة كانت التحدث  ش
ــدة أن  ــمي، مؤك ــح باس والتصري
ــو موقفي الثابت والصريح  هذا ه
من مسألة اختيار مرشح لشغل 

منصب رئاسة اجلمهورية.

بغداد / البينة الجديدة
ــح ائتالف دولة القانون بزعامة نوري املالكي, امس االثنني,  أمل
مبنح اصواته ملرشح االحتاد الوطني برهم صالح, فيما اكد أن 
رئيس االئتالف نوري املالكي اعطى احلرية الكاملة العضائه 
في االختيار. وقالت القيادية باالئتالف النائبة عالية نصيف 
ــي اعطى احلرية  ــة القانون نوري املالك ــس ائتالف دول إن ”رئي
الكاملة لنواب االئتالف في اختيار من يرونه مناسبا لرئاسة 
ــيه“. واضافت  ــريطة ان ال يكون تابعا ملرؤوس ــة ش اجلمهوري
نصيف أن ”مرشح احلزب الدميقراطي فؤاد حسني لم يشغل 
ــس االقليم, فضال  ــو مدير ملكتب رئي ــب كبيرة وامنا ه مناص
ــك“. ودعت نصيف  ــول زوجته هي محل ش ــن اصوله واص ع
اعضاء مجلس النواب إلى ”التدقيق في السيرة الشخصية 
ــاذ قرار  ــل اتخ ــة قب ــس اجلمهوري ــب رئي ــحني ملنص للمرش

التصويت ألي مرشح».

البينة الجديدة / وكاالت
أعلن رئيس جلنة الدفاع واألمن في مجلس 
االحتاد الروسي، فيكتور بونداريف، أن حوالي 
ــوريا، خالل ٣  ــف إرهابي قتلوا في س ١٠٠ أل
سنوات منذ انطالق العمليات العسكرية 
ــب اإلعالمي  ــاك. ونقل املكت ــية هن الروس
ــنوات  ــبة مرور ٣ س لبونداريف قوله، مبناس
على بداية العمليات العسكرية الروسية 
ــوريا أريد أن أشير إلى الدقة العالية  في س
ــي نفذتها  ــو، كل الضربات الت ــالح اجل لس
القوات الفضائية اجلوية الروسية، أصابت 
ــنوات يقدر  ــآت اإلرهابيني. خالل ٣ س منش
ــي مت تدميرها  ــآت اإلرهابيني الت ــدد منش ع

ــرات اآلالف، وعدد القتلى في صفوف  بعش
ــف، بينهم ٨٥  ــي ١٠٠ أل ــني بحوال اإلرهابي
ــوات الفضائية  ــم الق ــت عليه ــف قض أل
ــف أن  ــح بونداري ــية). وأوض ــة (الروس اجلوي
ــالح اجلو  ــات اجلوية التي وجهها س الضرب
ــلحني، الذين  ــي دمرت دفاعات املس الروس
ــاط الصخرية  ــى النق ــوا يعتمدون عل كان
ــة لذلك  ــى أنه نتيج ــيرا إل ــة، مش واجلبلي
ــن التقدم في كل  ــوري م متكن اجليش الس
ــل القوات  ــاف بفضل عم ــات. وأض االجتاه
اجلوية الفضائية الروسية، مت وقف هجمات 
ــات اجليش  ــب الوضع وب ــني، وانقل اإلرهابي

السوري قادرا على شن هجمات.

بغداد / البينة الجديدة
ــوري  ــة ن ــس اجلمهوري ــب رئي ــتقبل نائ اس
كامل املالكي مبكتبه الرسمي مساء امس 
ــتاني  االثنني وفد احلزب الدميقراطي الكردس

ــالل اللقاء  ــة نيجرفان بارزاني. ومت خ برئاس
ــني القوى الكردية  ــتجدات ب بحث آخر املس
ــي منصب  ــة لتول ــماء املطروح ــول األس ح
ــدد الدعوة الى القوى  رئيس اجلمهورية. وج

السياسية في اقليم كردستان الى توحيد 
موقفها من اجل اإلسراع في انتخاب رئيس 
ــكيل احلكومة  ــة واملضي في تش اجلمهوري

وفق السياقات الدستورية.
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بغداد / البينة الجديدة
ــة  ــار احلكم ــن تي ــب ع ــم النائ اته
ــني، مدير  ــري، امس االثن علي البدي
العبادي  الفالحية حيدر  اجلمعيات 
ــود  تع ــارات  عق ــع  لـبي ــعي  بالس
ــزادات علنية،  ــد امللكي في م للعه
داعيا مجلس النواب وهيئة النزاهة 

اجراءات  ــاف  ــوري إليق الف للتدخل 
ــك الثروة  ــى تل ــاظ عل ــع واحلف البي
ــري إن هناك  ــال البدي ــة. وق الوطني
عقارات تابعة للجمعيات الفالحية 
ــود للعهد  ــارات أثرية تع ــي عق وه
ــي وتقع في أماكن مهمة جداً  امللك
ــات، مبيناً  ــي بغداد وباقي احملافظ ف

أن مدير اجلمعيات الفالحية املدعو 
ــا منه  ــذي حذرن ــادي ال ــدر العب حي
ــه ملفات  ــابق والذي علي ــت س بوق
ــذي لديه  ــاء وال ــدى القض ــاد ل فس
ــة بالبرملان  ــل في اللجنة املالي عدي
السابق يسعى اليوم مستغال حالة 
ــها العملية  ــى التي تعيش الفوض

السياسية لعمل مزادات بيع لتلك 
العقارات. وأضاف البديري أن العبادي 
ــتغالل استقالية عمل  يسعى الس
ــدم وجود  ــة وع ــات الفالحي اجلمعي
ــك العقارات  ــا لبيع تل رقابة عليه
ــن مختلفة  ــكل كامل وبعناوي بش
كاستثمارات او بيع مباشر او غيرها 

ــراءات قانونية من  غير مبالٍ الي اج
ــتقبال،  اتباعها ضده مس ــن  املمك
داعياً هيئة النزاهة ومجلس النواب 
ــراءات فوراً  ــك االج ــاف تل ــى إيق إل
واتخاذ اإلجراءات القانونية الرادعة 
جتاه هذا الشخص قبل ضياع تلك 

الثروة الوطنية املهمة.
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عقوبات .. عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
ــات األمريكية  ــه للعقوب ــني, عن رفض ــس االثن ام
ــالمية اإليرانية, مؤكداً أنها  على اجلمهورية اإلس
ــت وكالة  ــة. ونقل ــباب قانوني ــى أس ــتند إل ال تس
”األناضول“ التركية عن أردوغان قوله خالل افتتاح 
الفصل التشريعي اجلديد, إن العقوبات األمريكية 
ضد طهران ال تستند إلى أسباب قانونية. وأضاف, 
أن تركيا حريصة على عدم عزل إيران في ظل العقوبات التي تفرضها 

عليها أمريكا على خلفية برنامجها النووي“. 
ــة الروسية دمييتري بيسكوف,  ــم الرئاس قوات .. جدد املتحدث باس
ــض لوجود قوات  ــف بالده الراف ــس االثنني, موق ام
ــن حكومتها. وقال  ــورية دون إذن م أجنبية في س
ــكوف في مؤمتر صحفي مبوسكو إن ”املوقف  بيس
ــكرية أجنبية في  ــوات عس ــي إزاء وجود ق الروس
ــاس غير شرعي معروف“. وأضاف  سورية على أس
أن ”روسيا أكدت مرارا أن وجود القوات العسكرية 

األجنبية في سورية انتهاك للقانون الدولي».

ــة ”فيلت أم زونتاغ“  ــفت صحيف إحصائية ..  كش
ــمية تظهر  ــا حصلت على أرقام رس ــة إنه االملاني
ــى دول االحتاد  ــن القادمني إل ــاع عدد املهاجري ارتف
األوروبي عن طريق تركيا، مشيرة إلى أن من بينهم 
آالف األتراك. وذكرت الصحيفة في تقرير انه وطبقا 
ــة فان عدد  ــي للمفوضية االوروبي ــر الداخل للتقري
املهاجرين عن طريق تركيا ارتفع بنسبة تصل إلى 
ــهر التسعة األولى من هذا العام، مقارنة بالفترة  ٤٠ باملائة في األش

ذاتها من عام ٢٠١٧».
ــركل، الرئيس  ــال مي ــة أجني ــارة األملاني رت املستش ــذّ تحذيــرات .. ح
ــب من ”تدمير“ األمم املتحدة،  األمريكي دونالد ترام
ــول ترضي  ــة حل ــز عن رؤي ــه ”يعج ــى أن ــة إل الفت
ــة لالنتخابات  ــع“. وقالت ميركل أثناء حمل اجلمي
ــيء دون  اإلقليمية في بافاريا: ”أعتقد أن تدمير ش
ــة“. وأعربت  ــر خطير للغاي ــيء جديد أم تطوير ش
ــي كانت حليفا قويا للرئيس  ميركل اخملضرمة الت

األمريكي السابق باراك أوباما، 

مقتل .. أعلن رئيس جلنة الدفاع واألمن في مجلس 
ــي، فيكتور بونداريف، أن حوالي ١٠٠  االحتاد الروس
ــوريا، خالل ٣ سنوات منذ  ألف إرهابي قتلوا في س
ــية هناك.  ــكرية الروس ــالق العمليات العس انط
ــف قوله، امس  ــي لبونداري ــب اإلعالم ونقل املكت
ــة العمليات  ــى بداي ــنوات عل ــبة مرور ٣ س مبناس
ــوريا: ”أريد أن أشير  ــية في س ــكرية الروس العس
ــات التي نفذتها القوات  ــالح اجلو، كل الضرب إلى الدقة العالية لس

الفضائية اجلوية الروسية، أصابت منشآت اإلرهابيني».
ــمالية أن بالده لن تقدم على نزع  نزع .. أكد وزير خارجية كوريا الش
ــد دون احلصول  ــب واح ــووي من جان ــالحها الن س
ــة  ــدام الثق ــبب انع ــة، بس ــات أمني ــى ضمان عل
ــكا. وقال الوزير في كلمته خالل الدورة الـ٧٣  بأمري
ــي نيويورك إن  ــألمم املتحدة ف ــة العامة ل للجمعي
ــا للنزع النووي ثابتة، غير أن ذلك  ”إرادة جمهوريتن
لن يتحقق إال بتوفر الثقة التامة بأمريكا». وطالب 

بـ“اتخاذ إجراءات مناسبة تضبط خطواته».
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بغداد / البينة الجيددة
ــيح عادل عبد  ــب عن حتالف البناء عامر الفايز أن ترش أكد النائ
ــوري اإلصالح  ــني مح ــم ب س ــة الوزراء حُ ــب رئاس ــدي ملنص امله
ــد املهدي يحظى مبقبولية جميع القوى  والبناء، فيما بني أن عب
ــية واملرجعية الدينية. وقال الفايز إن ”حتالفي اإلصالح  السياس
ــدي لتولي منصب  ــادل عبد امله ــيح ع ــاء اتفقا على ترش والبن
رئاسة الوزراء“، الفتا إلى إن ”ترشيح عبد املهدي حصل من خالل 
ــخصية  ــدري مقتدى الصدر له كونه ش ــم زعيم التيار الص دع
ــروط قيادة الدولة ومتت املوافقة عليه  مستقلة وتتوفر فيها ش
ــح ودولة القانون“.  ــاء املتمثل بتحالف الفت ــن قبل محور البن م
ــي اإلصالح  ــح الوحيد لتحالف ــدي املرش ــد امله ــاف إن ”عب وأض
ــة الوزراء  ــح ثان لتولي منصب رئاس والبناء ولم يتم طرح مرش
ــخص عبد  ــة تتحقق بش ــروط املرجعي ــا إن ”ش ــا“، مبين إطالق
ــن حصوله على مقبولية  ــة الوزراء، فضال ع املهدي لتولي رئاس
ــز إن ”عبد املهدي طلب  ــية“. وتابع الفاي ــب الكتل السياس اغل
ــحني لكل  ــة مرش ــاء تقدمي خمس ــالح والبن ــن محوري اإلص م
ــؤولية  وزارة الختيار األفضل بعيدا عن احملاصصة ولتحمل املس
ــة“، موضحا إن ”احلكومة  ــي اختيار الكابينة الوزاري الكاملة ف
ــات التي طرحتها  ــارع والتوصي ــكل وفق متطلبات الش ستش

املرجعية الدينية».

بغداد / البينة الجديدة
ــحب اجازة  ــي، امس االثنني، عن س ــن البنك املركزي العراق اعل
ــة خملالفتهما  ــراء العمالت االجنبي ــط لبيع وش ــركتي توس ش
ــركتي النهلة  ــر خملالفة ش ــال البنك إنه بالنظ ــات. وق التعليم
ــة الحكام  ــالت االجنبي ــراء العم ــع وش ــط لبي ــروج للتوس وامل
ــحب اجازة  ــط تقرر س ــركات التوس ــات تنظيم عمل ش تعليم
ــاب الضمان الصادر من  ــيس اخلاصة بهما ومصادرة خط التأس
مصرف ايالف االسالمي البالغ ٢٥٠ مليون دينار بالنسبة ملصرف 
ــروج البالغة ١٠٠  ــركة امل ــة ومصادرة التأمينات ايضا بش النهل
مليون دينار. وطالب البنك وزارة التجارة بالغاء شهادة التأسيس 
ــمهما من  ــطب اس ــن قبلها اضافة الى ش ــا م ــة لهم املمنوح

سجالتها وتزويد البنك املركزي بكتاب التصفية املصدق.

كربالء / البينة الجديدة
ــاري، وزير  ــني اليس ــة كربالء حس ــن محافظ ــب ع ــب النائ طال
الداخلية قاسم االعرجي بزيادة حصة ابناء كربالء من التعيينات 
ــب  ــكان التي حتتس ــتثناء احملافظة من معيارية اعداد الس واس
ــاري إن عدد  ــا التعيينات لكل محافظة.وقال اليس على ضوئه
ــمة،  ــة التموينية بلغ ١٢٠٠٠٠٠ نس ــكان كربالء وفق البطاق س
ــا اإلعداد احلقيقية فتصل الى ثالثة ماليني، حيث انها مدينة  ام
ــتقطاب لكل مواطنينا في العراق. واضاف اليساري، طالبت  اس
ــة من التعيينات  ــبي الداخلي ــر الداخلية بزيادة أعداد منتس وزي

لدرجات كربالء، واستثنائها من معيارية إعداد السكان.
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اربيل / البينة الجديدة
ــف مصدر في مفوضية االنتخابات، امس االثنني عن نسبة  كش
ــراق. وقال  ــتان الع ــات برملان اقليم كردس ــاركة في انتخاب املش
ــبة املشاركة في انتخابات برملان اقليم كردستان  املصدر ان نس
ــف  العراق بلغت ٥٧٫٩٦٪. واضاف املصدر الذي طلب عدم الكش
ــملت جميع املناطق املشمولة  ــبة ش ــمه، ان هذه النس عن اس
ــي محافظات  ــدأت امس االول، ف ــورة عامة. وب ــات بص باالنتخاب
اقليم كردستان العراق عملية االقتراع النتخابات برملان االقليم 
ــو ٣ ماليني مواطن في إقليم اإلدالء  ــام ٢٠١٨، حيث يحق لنح لع
ــس ٢٩ كيانا وقائمة في  ــم في عملية االقتراع، ويتناف بأصواته

هذه االنتخابات على ١١١ مقعدا في برملان اإلقليم.

بغداد / البينة الجديدة
أكد النائب االول لرئيس مجلس النواب حسن كرمي، امس االثنني، 
ــة في املوعد  ــألة انتخاب رئيس اجلمهوري ــعيه إلى إمتام مس س
الدستوري احملدد. وقال كرمي في بيان صدر عقب استقباله رئيس 
ــالل اللقاء بحث  ــوري، إنه جرى خ ــليم اجلب ــابق س البرملان الس
ــريع القوانني املهمة ومراقبة  ــة التشريعية في تش دور املؤسس
ــعب العراقي،  ــدم مصلحة الش ــات التنفيذية مبا يخ املؤسس
ــور الفاعل  ــان النيابية واحلض ــل اللج ــيط عم ــال عن تنش فض
ــن، كما جرى  ــجم مع تطلعات املواط ــع اعضائها مبا ينس جلمي
ــكيل احلكومة  ــاب رئيس اجلمهورية وتش ــة ملف انتخ مناقش
املقبلة، اضافة الى التحديات التي تواجه السلطة التشريعية 
ــرمي خالل حديثه  ــبل معاجلتها. واكد ك ــي املرحلة املقبلة وس ف
بشأن جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية أنه لن يتم التجاوز على 
ــس اجلمهورية،  ــألة انتخاب رئي ــتورية في مس التوقيتات الدس

وسنسعى إلمتامه في املوعد الدستوري احملدد.
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بغداد / البينة اجلديدة
أكد النائب األول لرئيس البرملان، حسن كرمي الكعبي، امس االثنني، عدم التجاوز 
على التوقيتات الدستورية فيما يخص قضية انتخاب رئيس اجلمهورية، الفتا 
عضو  إن  للكعبي   اإلعالمي  املكتب  احملدد.وقال  باملوعد  إلمتامه   السعي  إلى 
هيئة رئاسة مجلس النواب استقبل في مكتبه، رئيس مجلس النواب السابق 
اجمللس. لرئيس  االول  النائب  مهام  تسنمه  مبناسبة  لتهنئته  اجلبوري،  سليم 
وأضاف البيان، أن اللقاء جرى خالله بحث دور املؤسسة التشريعية في تشريع 
الشعب  مصلحة  يخدم  مبا  التنفيذية  املؤسسات  ومراقبة  املهمة  القوانني 
جلميع  الفاعل  واحلضور  النيابية  اللجان  عمل  تنشيط  عن  فضال  العراقي، 

اعضائها مبا ينسجم مع تطلعات املواطن.
وتشكيل  اجلمهورية  رئيس  انتخاب  ملف  ايضا  ناقشوا  اجملتمعني  أن  وتابع، 
التشريعية في  التي تواجه السلطة  التحديات  الى  املقبلة، اضافة  احلكومة 
املرحلة املقبلة وسبل معاجلتها.وأكد الكعبي، بحسب البيان، بشأن جلسة 
انتخاب رئيس اجلمهورية لن يتم التجاوز على التوقيتات الدستورية في مسألة 

انتخاب رئيس اجلمهورية، وسنسعى إلمتامه  في املوعد الدستوري احملدد.

بغداد / البينة اجلديدة
اكدت النائبة عن حتالف الفتح ميثاق احلامدي، امس االثنني، ان تعديل النظام الداخلي للبرملان 
ــان البرملانية صالحيات اكبر في دورها الرقابي، مبينة ان اللجان  ــدف الى منح النواب واللج يه

البرملانية ستشهد تقسيم اكبر من ذي قبل بهدف فرض رقابة اكبر على الوزارات والهيئات.
وقالت احلامدي ، ان ”مجلس النواب ميارس دورا رقابيا ومعنيا باعداد القوانني واحدها ان اللجان 
ــوزارات وحتتاج الى تعديل او اضافة  ــرة على ال البرملانية، حيث ال تلبي الطموح للرقابة املباش
ــت ان ”النائب يجب ان تكون له صالحية اكبر في الرقابة على بعض اجلهات،  او حذف“.واضاف
ــى ان ”الكثير من املواد القانونية في  ــة املالية واملصارف ووزارة املالية“، الفتة ال ــة الرقاب وخاص
ــريعي حيث ان  ــي طموح النائب  كي يؤدي دوره الرقابي والتش ــام الداخلي للبرملان ال تلب النظ
ــات اكبر“.وتابعت، ان  ــب ومينحه صالحي ــة اكبر لعمل النائ ــذا النظام يضيف مرون ــل ه تعدي
ــكل اوسع  ــيما اكبر من ذي قبل من اجل فرض الرقابة بش ــهد تقس ”اللجان البرملانية ستش
على الوزارات والهيئات احلكومية، حيث منح مجلس النواب مهلة ١٥ يوماً، الجراء التعديالت 

والتصويت عليها“.
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  بغداد / البينة اجلديدة
ــزب الدميقراطي  ــو احل توقعت عض
ــل، امس  ــان دخي ــتاني في الكردس
االثنني، حصول حزبها على ٤٢ - ٤٥ 
ــتان  مقعدا في برملان اقليم كردس
ــادات االحتاد  ــل، فيما دعت قي املقب
ــد اخلطاب حول  ــي الى توحي الوطن
ــات وعدم  االنتخاب ــن  م ــم  موقفه
ان  ــدة  مؤك ــداث،  االح ــتباق  اس
ــفافة ونزيهة  االنتخابات كانت ش
ــة.وقالت دخيل  وجرت بكل سالس
ــتان  كردس ــم  اقلي ــات  انتخاب ان 
ــر  ــكل اكب ــم بش ــتوضح للعال س
احلجم احلقيقي للقوى السياسية 
ــه ان  ــا نتوقع ــة ان م الكردية،مبين
ــزب الدميقراطي  ــد احل ــل مقاع تص
ــا  م ــو  وه ــدا  مقع  ٤٢-٤٥ ــني  ماب
ــي داخل  ــل احلزب ف ــيعكس ثق س
ــدى جماهيرته  ــم وم ــان االقلي برمل
ان  ــل،  دخي ــت  املتصاعدة.واضاف
ــا  وكم ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط
ــر داخل  ــردي االكب ــزب الك ــو احل ه
ــو  ــيبقى ه ــادي فس ــان االحت البرمل
ــر داخل برملان االقليم  الكتلة االكب

ــيكون  خاصة ان حجم املقاعد س
مفصليا ومهما بتشكيل احلكومة 
ــريع القوانني، داعية القيادات  وتش
ــد  لتوحي ــاد  باالحت ــية  السياس
ــن  ــا م ــرر موقفه ــا وان تب خطابه
االنتخابات التي نعتقد انها كانت 
ــفافة ولم حتصل فيها اي خروق  ش
ــي فال نعلم  ــة بالتال ومرت بسالس
ملاذا يقول البعض منهم على لسان 
سعدي بيرة انهم يرفضون النتائج 
ــا قاله بيرة  ــض االخر ينفي م والبع
ــل طالباني.واكدت  ــان باف على لس
دخيل، اننا نستغرب موقف االحتاد 
ــج االنتخابات وهي  ــن رفضه نتائ م
ــة ونعتقد  ــى اللحظ ــم تعلن حت ل
ــتباقية غير مبررة  ــوة اس انها خط
ــتغراب.وأظهرت نتائج  ومثيرة لالس
ــس االثنني،  ــمية، ام ــة غير رس أولي
فوز احلزب الدميقراطي الكردستاني 
ــعود بارزاني بـ  ــه مس ــذي يتزعم ال
ــان  ــات برمل ــي انتخاب ــدا ف ٤٢ مقع
ــس، مقابل  ــي جرت ام ــم الت االقلي
ــاد الوطني  ــدا لغرميه اإلحت ٢٤ مقع

الكردستاني.

(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
ــائرون النائب رائد  ــي حتالف س ــد القيادي ف اك
ــم اختيار رئيس  ــس االثنني، ان حس فهمي،ام
الوزراء سيكون بعد جلسة يوم امس اخملصصة 
ــرة وجيزة جداً،  ــس اجلمهورية بفت ــار رئي الختي
ــاك توافقا كبيرا على اختيار عادل  مبيناً ان هن
ــب املذكور.وقال فهمي ان  ــد املهدي للمنص عب
ــاك درجة عالية من القبول على عادل عبد  ”هن
ــالح اال ان املوضوع لم  ــدي بني البناء واالص امله
ــى الرغم من  ــكل نهائي عل ــمه بش يتم حس
ــائرون على  ــني الفتح وس ــود تقارب كبير ب وج
ــيرا إلى أن ”هناك  ــخصية املذكورة“، مش الش
بعض االطراف او الكتل التي ال تؤيد وجود عادل 
عبد املهدي في رئاسة الوزراء، وقد يكون ابرزها 
ــا، اال ان االغلبية مع  ــة القانون او جزء منه دول
تسنم عادل عبد املهدي رئاسة الوزراء“.وأضاف، 
أن ”االطراف الكردية لن تعترض على عادل عبد 
ــل االخرى ال تعترض على  املهدي، كما ان الكت
ــه الى حد كبير ال  ــخص، وبالتالي فأن هذا الش
ــادل عبد املهدي“، مبينا  يوجد اعتراض على ع
ــم في نفس  أن ”منصب رئيس الوزراء قد يحس

ــم  وقت اختيار رئيس اجلمهورية، وان لم يحس
ــد انتخاب رئيس  ــيكون قريب جدا بع فأنه س
اجلمهورية“.واكد فهمي، أن ”املرجعية الدينية 

لم تبد اعتراضا على شخص عادل عبد املهدي، 
ــير باجتاهه واغلب  وبالتالي فان التوافقات تس

االطراف لم تعترض على ترشيحه“.
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  بغداد / البينة اجلديدة
ــن اجلهاز املركزي لإلحصاء، امس االثنني، عن  اعل
ــيرا  ــكان البالد للعام احلالي ٢٠١٨، مش عدد س
ــا الى ان  ــمة، الفت ــاوز بغداد ٨ ماليني نس الى جت

محافظة املثنى كانت االقل عددا بالسكان.
ــاز املركزي التابع لوزارة التخطيط في  وقال اجله
ــكان العراق بلغ ٣٨ مليون  احصائية، إن عدد س
ــقاطات  ــب االس ــمة حس ــف و١٨٢ نس و١٢٤ ال
ــبة الذكور  ــكانية لعام ٢٠١٨، مبينا ان نس الس
ــمة  ــون و٢٦١ الف و٢٥٣ نس ــغ ١٩ ملي منهم بل
ــبة االناث منهم ١٨  ــبة ٥١٪، فيما بلغ نس بنس
ــمة وبنسبة ٤٩٪ من  مليون و٨٦٢ الف و٩٢٩ نس

مجموع السكان.
ــكلت اعلى  واضاف اجلهاز ان محافظة بغداد ش
ــث بلغت ٨  ــكان حي ــدد الس ــي ع ــات ف احملافظ

مليون و١٢٦ الف و٧٥٥ نسمة وبنسبة مقدارها 
ــكان احملافظات، مشيرا الى  ٢١٪ من مجموع س
ــدد الذكور في العاصمة بغداد بلغ ٤ مليون  ان ع
و١٢٣ الف ٦٢٦ نسمة بنسبة مقدارها ٥١ ٪ من 
ــدد االناث فيها ٤  ــوع احملافظ، بينما بلغ ع مجم

مليون و١٢٣ الف و١٢٩ نسمة وبنسبة ٤٩٪.
ــوى احتلت  ــى ان محافظة نين ــار اجلهاز ال واش
املرتبة الثانية بعد بغداد من حيث عدد السكان 
وبنسبة سكانية تبلغ ١٠٪ من مجموع سكان 
ــبة  ــة البصرة بنس ــا محافظ ــات، تليه احملافظ
ــى االقل عددا  ــت محافظة املثن ــا احتل ٨٪، فيم
ــمة  ــف و٣٧١ نس ــغ ٨١٤ ال ــث بل ــكان حي بالس

وبنسبة ٢٪.
ــل  ــذي تق ــكان ال ــدد الس ــاز ان ع ــح اجله واوض
ــون و٤٢٨  ــغ ١٥ ملي ــنة بل ــن ١٥ س ــم ع اعماره

ــبة تبلغ ٤٥٪ من مجموع  الف و٣٢ نسمة بنس
ــكان العراق ، بلغ عدد الذكور منهم ٧ مليون  س
ــبة ٥٢٪، في حني  ــمة وبنس و٩٤٦ الف و٩٥٢ نس
ــمة  ــدد االناث ٧ مليون و٤٨١ الف و٨٠ نس بلغ ع

بنسبة مقدارها ٤٨٪.
ــران ٢٠١٨ ان  ــي حزي ــط ف ــرت وزارة التخطي وذك
ــدل ٨٥٠ الف  ــنويا مبع ــزداد س ــكان العراق ي س
ــبة  ــخص، فيما توقعت تصل نس الى مليون ش
ــى ٣٨ مليون  ــي ال ــة العام احلال ــكان نهاي الس
ــالل عام  ــخص خ ــون ش ــى ٥٠ ملي ــخص وال ش

.٢٠٣٠
ــكان العراق في تعداد عام ١٩٧٩  يذكر ان عدد س
ــمة ، ثم ارتفع إلى ١٦٫٣مليون  بلغ ١٢ مليون نس
ــى ٢٢ مليون  ــام ١٩٨٧ ، وال ــي تعداد ع ــمة ف نس

نسمة عام ١٩٩٧.

ــعار  اس ــاع  ارتف ــبب  س
الطماطم في االسواق احمللية 
الى اجملامالت السياسية لدول 
ــد امكانية  ــا أك ــوار ، فيم اجل
ــن  ــه م ــالد مبنتج ــاء الب اكتف
ــازن  ــرت اخمل ــو توف ــول ل احملص
االحتاد  ــس  رئي ــال  وق ــدة.  اجلي
ــالت  ــاد إن اجملام ــدر العص حي
السياسية لدول اجلوار  واهمال 
ــدم العمل  ــي وع ــج احملل املنت
واالنفالت  الزراعية  ــة  بالرزنام
ــة والتركيز  ــي املنافذ احلدوي ف
االستراتيجية  احملاصيل  على 
مثل احلنطة والشعير واهمال 
ــبب  اخلضر والفواكه هي الس
ــعار الطماطة. في ارتفاع اس

ــابقا  واضاف كنا قد حذرنا س

ــى  ــي عل ــاد الكل ــن االعتم م
توريد محصول  االستيراد في 
ــال  اهم ــل  مقاب ــه  الطماط
ــودة  ــر ج ــي االكث ــج احملل املنت
ــيرا الى  واالطيب طعماً ، مش
تتمتع  ــة  احمللي ــه  الطماط ان 
ــى من  ــة اعل ــبة حموض بنس
ــا ال تتحمل  ــتورد جتعله املس
ــة او النقل  ــدة طويل ــزن مل اخل
ــائل نقل  ــازن و وس وحتتاج خمل
خاصة للحفاظ على خواصها  
واكد ان الفالح العراقي يعزف 
ــه النها  ــة الطماط ــن زراع ع
ــي تكاليف  ــت ال تغط اصبح
ــة االرض وزراعتها وخزن  تهيئ
ــات يعتبرها  ــج ونقله وب املنت

عملية خاسرة.

  بغداد / البينة اجلديدة
أعداد  حصيلة  عن  االثنني،  امس  املتحدة،  األمم  اعلنت 
الضحايا في العراق لشهر أيلول ٢٠١٨، مشيرة الى مقتل 
اإلرهاب  أعمال  جرّاء  آخرين   ١٧٩ وإصابة  عراقيا  مدنيا   ٧٥
والعنف والنزاع املسلح. وقالت بعثة األمم املتحدة ملساعدة 

لتها البعثة افادت  ، إن األرقام التي سجّ العراق (يونامي)، 
آخرين،   ١٧٩ وإصابة  عراقياً  مدنياً   ٧٥ مجموعه  ما  مبقتلِ 
وقعت  التي  املسلح  والنزاع  والعنف  اإلرهاب  أعمال  جرّاء 
األرقام  أن هذه  ٢٠١.واضافت  أيلول  العراق خالل شهر  في 
املدنيني  من  يعدّ  ممن  وغيرهم  املواطنني  سائر  تشمل 

قتالية  - كالشرطة في مهام غير  اإلصابة  أو  الوفاة  وقت 
حماية  وشرطة  الشخصي  األمن  وفرق  املدني  والدفاع 
بني  من  أنه  اإلطفاء.وأوضحت  قسم  ومنتسبي  املنشآت 
لتها بعثة األمم املتحدة ملساعدة  مُجمل األعداد التي سجّ
تل ٧١ مدنياً (غير شامل  العراق (يونامي) في شهر أيلول، قُ

املتحدة  األمم  بعثة  إصابات.واشارت  تقع  ولم  للشرطة) 
كانت  بغداد  محافظة  أن  الى  (يونامي)  العراق  ملساعدة 
 ١٠١ املدنيني  الضحايا  مجموع  بلغ  حيث  تضرراً،  األكثر 
شخصاً (٣١ قتيالً و٧٠ جريحاً)، تلتها محافظة األنبار (١٥ 
قتيالً و٣٧ جريحاً)، ثم محافظة صالح الدين (٩ قتلى و٣٨ 

جريحاً). وقد حصلت البعثة على أعداد الضحايا املدنيني 
في األنبار من دائرة صحة األنبار ومت حتديثها حتى ٣٠ أيلول 
من  أُعيقت  أنها  البعثة  واوضحت  التاريخ).  هذا  (شامل 
التحقق، على نحوٍ فعال، من أعداد الضحايا في مناطق 
من  فيها  تتمكن  لم  التي  احلاالت  بعض  وهناك  معينة، 

التحقق إال بشكل جزئي فقط من حوادث معينة، مبينة 
أنه مت احلصول على أعداد الضحايا في محافظة األنبار من 
دائرة صحة األنبار، وهي قد ال تعكس بشكلٍ كاملٍ عدد 
الضحايا بسبب زيادة تقلب الوضع على األرض في األنبار 

وتعطل اخلدمات.

fiÏ‹Ìa@ø@ÂÌäÅe@QWY@ÚibïgÎ@bÓ”aä«@bÓ„Üfl@WU@›n‘fl@Z@ÒÜznΩa@·fl˛a

بون / وكاالت / البينة اجلديدة
املنصة  غريباً عن  تفصيالً  األملانية  بيلد  تناولت صحيفة 
التي ألقى من خاللها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

كلمته بعد افتتاح مسجد كولونيا املركزي.
وكشفت الصحافة األملانية عن تفصيل لم يلحظه أحد 
التي  اجمللس  افتتاح  فعالية  عقب  أقيمت  التي  باملنصة 
صورة  بيلد  صحيفة  التقطت  حيث  الكثيرون،  تابعها 
للمنصة التي ألقى من خاللها أردوغان كلمته من اجلهة 

املعاكسة.
مدى  األملانية  الصحيفة  تناولتها  التي  الصور  وعكست 
أردوغان،  األملانية جتاة سالمة  األمنية  األجهزة  حساسية 
فبعد نشرها العديد من عناصرها على األسطح وتعزيزها 
اإلجراءات األمنية أمام اجلامع وضعت الشرطة األملانية زر 

طوارئ ميكن ألردوغان بلوغه.
وتبني أن الزر األحمر الذي يظهر في صورة مراسل صحيفة 

بيلد يستخدم في األوضاع الطارئة.
وأفادت الصحافة األملانية أنه إذا ضغط أردوغان على الزر 
األحمر، ستتوجه قوات األمن األملانية اخلاصة إلى املوقع، 
وستتمكن من تأمني املنطقة.هذا وأضافت صحيفة بيلد 
أنه مت تصميم املنصة التي ألقى من خاللها أردوغان كلمته 

بحيث تكون مقاومة للرصاص.

˘âaÏü@âã@Â«@—íÿm@bÓ„bΩc
ÊbÀÎÖâc@Úñ‰fl@ø@

بغداد / البينة اجلديدة
ناقشت هيئة النزاهة وديوان والرقابة املالية، امس االثنني، خالل اجتماع مسودة 
الرقابي.وذكر  لإلعالم  خلية  تشكيل  قررا  فيما  العموميني،  املفتشني  قانون 
املفتِّشني  ومكاتب  االحتادي  املالية  الرقابة  وديوان  النزاهة  إن هيئة  للهيئة،  بيان 
ملكافحة  العراقيَّة  األكادميية  مقرِّ  في  الدوري،  اجتماعهم  عقدوا  العموميِّني 
الرقابيَّة الوطنيَّة،  التي تواجه منظومة األجهزة  الفساد في الهيئة، التحدِّيات 
ة من قبل هذه األجهزة؛ استجابةً  فضالً عن اخلطط والبرامج املستقبليَّة املُعدَّ
لظروف البلد الراهنة.وأضاف البيان، أن رئيس الهيئة القاضي عزت توفيق جعفر 
أطلع احلضور على مشاريع الهيأة املستقبليَّة، التي تعمل عليها  بالتعاون مع 
دة االستراتيجيَّة الوطنيَّة ملكافحة  سوَّ جهاتٍ أخرى، من قبيل تعديل وتطوير مُ
على  عرِّجاً  مُ الفساد،  دركات  مُ لقياس  وطنيٍّ  رٍ 

ؤشِّ مُ وضع  ومشروع  الفساد، 
مات  املُنظَّ من  عددٍ  مع  بالتعاون  الهيأة  عليها  تعمل  التي  واخلطوات  اإلجراءات 
االجتماع  عقد  أهميَّة  على  االجتماع  خالل  جعفر،  .وأكد  الدوليِّ والبنك  األمميَّة 
األخرى  الرقابيَّة  األجهزة  ثِّلي  ممُ يني بحضور  العمومّ املفتِّشني  ملكاتب  التشاوريِّ 
عمل  تواجه  التي  والعقبات  التحدِّيات  تدارس  ضرورة   إلى  الفتاً   ، دوريٍّ بشكلٍ 
تدارس  لتجاوزها، فضالً عن  الناجعة  احللول  ووضع  الوطنيَّة،  الرقابيَّة  املنظومة 

إجنازها.من جهته،  بغية  والتعاون؛  املقترحة  املستقبليَّة  العمل  وبرامج  اخلطط 
املهام  حتديد  أهميَّة  على  نوري،  صالح  اديِّ  االحتِّ املاليَّة  الرقابة  ديوان  رئيس  د  شدَّ
املنوطة مبكاتب املُفتِّشني العموميّني، عادّاً إياها الذراع الثانية لرئيس السلطة 
التنفيذيَّة واجلهة املنوط بها مراقبة مستوى تنفيذ برامج عمل تلك السلطة.
دوريةٍ عن  بتقارير  يوافيه  إلى من  التنفيذيَّة بحاجةٍ   رئيس السلطة  أن  وأوضح، 

مستوى تنفيذ سياسات وبرامج احلكومة بشكلٍ دوريٍّ قبل ظهور السلبيَّات.
وتابع البيان، أن االجتماع ناقش جملةً من املوضوعات الواردة في جدول أعماله، 
إلعادة  القانونيِّ  والسند  الفساد  ملكافحة  األعلى  اجمللس  توصيات  قبيل  من 
تأليف اللجان التحقيقيَّة أو التدقيقيَّة في قضايا من اختصاص ومهام مكتب 
دة مشروع قانون املفتِّشني  سوَّ املفتِّش العام وفقاً للقانون، فضالً عن مناقشة مُ
املُفتِّشني  مكاتب  بـصالحية  ة  اخلاصَّ اإلداريَّة  احملكمة  وقرارات  العموميِّني 

. العموميِّني بالتحقيق اإلداريِّ
الدولة؛  مجلس  مع  تداوليٍّ  اجتماعٍ  عقد  ضرورة  الى  خلصوا  اجملتمعني  أن  وبني، 
ة مبكاتب املفتِّشني العموميِّني،  فضالً عن االتِّفاق  ملناقشة بعض القرارات اخلاصَّ
لنشاطات  اإلعالميِّ  التنسيق  ة  مهمَّ تتولَّى  الرقابيِّ  لإلعالم  خليَّةٍ  تأليف  على 

األجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة.

@¥ÓflÏ‡»€a@¥ín–Ωa@ÊÏ„b”@ÒÖÏéfl@Êbí”b‰Ì@ÚÓ€bΩa@Úib”ä€aÎ@ÚÁaå‰€a
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بغداد / البينة اجلديدة
محافظتي  في  واالختطاف  االغتيال  جرائم  الوطني،  االمن  مجلس  ناقش 
االمني  والتعاون  التفاهم  مذكرة  على  املوافقة  على  مؤكدا  والبصرة،  بغداد 
واالستخباري بني جهاز اخملابرات الوطني العراقي ووكالة استخبارات الدولة في 

جمهورية بلغاريا.
وقال املكتب االعالمي لرئاسة الوزراء ، إن القائد العام للقوات املسلحة حيدر 
وناقش  الوطني،  لالمن  الوزاري  للمجلس  اجتماعا  االول  امس  ترأس  العبادي 

اجمللس جرائم االغتيال واالختطاف في بغداد والبصرة ومحافظات اخرى.
واضاف املكتب، أن االجتماع شهد تقدمي تقرير من االجهزة االستخبارية حول 
لكشف  اجلارية  التحقيقات  ونتائج  ومواجهتها  واسبابها  جرت  التي  احلاالت 
خيوط اجلرائم واهمية العمل االستخباري للحفاظ على ما حتقق من استقرار 

امني. 
عمليات  جتري  مازالت  البطلة  قواتنا  ان  على  أكد  االجتماع  أن  املكتب،  وتابع 

الذي مازال ينشط في اجلارة سوريا  مالحقة للخاليا االرهابية لتنظيم داعش 
املكثف  واالمني  االستخباري  العمل  يجري  واالغتياالت  اجلنائية  اجلرائم  وان 
لكشفها ومالحقتها واتخاذ اجراءات صارمة حلفظ االمن بالتوازي مع مالحقة 

االرهابيني.
واوضح املكتب، أنه متت املوافقة على مذكرة التفاهم وتعزيز عالقات الصداقة 
ووكالة  العراقي  الوطني  اخملابرات  جهاز  بني  واالستخباري  االمني  والتعاون 

استخبارات الدولة في جمهورية بلغاريا.
املطارات  في  االلكترونية  البصمة  نظام  مناقشة  جرى  انه  الى  املكتب  ولفت 
واملنافذ احلدودية واتخاذ االجراءات الكفيلة بتنفيذه، كما متت مناقشة اجراءات 
الدول،  من  الزوار  ودخول  وحركة  السالم»  «عليه  احلسني  االمام  اربعينية  زيارة 
املستويني  على  االرهابية  اجلماعات  تصنيف  ناقش   اجمللس  ان  الى  باالضافة 
احمللي واالممي وضرورة االستمرار في متابعة هذه اجلماعات من اجل التوصل الى 

تصنيف دقيق لها.
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها

@Û‡ƒ»€a@ÚÌâÏüa5fl�a@¥i@åÓπ@¸@ÊbÀÎÖâc
ÍÜ‹i@ø@ÚrÌÜßa@ÚÌâÏË‡¶aÎ@Ÿ‹m

دبلوماسية السلطان .. كيف يسعى أردوغان إلحياء مجد الدولة العثمانية؟

ــب  ــب طي ــي، رج ــس الترك إن الرئي
ــدا هذه احلقيقة،  أردوغان، يدرك جي
ــة  اإلمبراطوري ــني  ب ــز  ميي ال  ــو  فه
ــك واجلمهورية احلديثة  العظمى تل
ــده، وكان قد أعلن في خطاب  في بل
ــه في اآلونة األخيرة أن «اجلمهورية  ل
ــتمرار  اس ــا  أيض ــي  ه ــة  التركي
ــا،  لتركي ــبة  للعثمانيني».بالنس
ــة العثمانية هي أكبر من  فإن الدول
ــي،  ذكرى. إنها رمز للنفوذ السياس
ــودة قيادتها  ــد الحتمال ع وهي متهّ
د هذه  ــالمي. قد يجسّ للعالم اإلس
ــي في  ة الرمزية القصر الرئاس القوّ
ــاهق يضاهي  ــرح ش ــرة، وهو ص أنق
ق في عظمته على قصور  ــوّ بل ويتف
ــر احلديث.  ــن ملوك العص العديد م
ــاء القصر ما يزيد على ٥٠٠  كلّف بن
مليون دوالر، و»القصر األبيض» كما 
ــت األبيض  ــو أكبر من البي ــرف ه يع
ــب أو  ــس ترام ــكن الرئي ــث يس حي

ــم  ــكن الزعي ــث يس ــني حي الكرمل
ــع خصوم  ــد دف ــني، وق ــر بوت فالدميي
أردوغان للقول إن الرئيس التركي بدأ 

يتصرف «كسلطان».

صدى الباب العالي
ــعى أردوغان للعودة إلى العصر  يس
ــالم. في هذا السياق،  الذهبي لإلس
تقوم تركيا بزيادة متويلها للمدارس 
ــي  ف ــان  أردوغ درس   - ــالمية  اإلس
ــالمية، التي متت الحقا  مدرسة إس
إعادة تسميتها باسمه ومت حتديثها 
بكلفة ١١ مليون دوالر. وأكد أردوغان 
ــة  في احتفال إلعادة افتتاح مدرس
ــترك لكل  املش «الهدف  ــه:  طفولت

مناهج التعليم ونظامنا التعليمي 
ــخاص الصاحلني من  هو تربية األش
ــم وثقافتهم  ــالل احترام تاريخه خ
وقيمهم». وتشمل هذه القيم فهم 
ــل األفكار  ــة قب ــازات العثماني اإلجن
الغربية.مع توغل اجليش التركي في 
ــوريا يولي العالم العربي  شمال س
ا أكبر ألنقرة. ويدعي أردوغان  اهتمامً
ــطة تركيا حول بلدة عفرين  أن أنش
ــيات  احلدودية هي ملواجهة امليليش
ــة بحزب العمال  الكردية ذات الصل
ــره تركيا  ــذي تعتب ــتاني، ال الكردس
ــة فكرة «العظمة  مجموعة إرهابي
ــر في  ــة» لتركيا هذه تنتش الداخلي
ــور التركي  ــه احلض ــو في ــت ينم وق
بشكل متزايد على املسرح االقليمي 
والعاملي. تتمتع تركيا حاليًا مبكانة 
بارزة كعضو في مجموعة العشرين 
ــادات العاملية، ويعتزم  ألكبر االقتص
أردوغان الوصول إلى املراكز العشرة 

األولى بحلول عام ٢٠٢٣ عندما حتل 
الذكرى املئوية لتأسيس اجلمهورية 
ــورك، الرئيس  ــى يد أتات التركية عل
العلماني.لقد بدأت تركيا منذ فترة 
ــا في جميع أنحاء  بإعادة مد نفوذه
ــط، حيث قام أردوغان  الشرق األوس
بالتعبير علناً عن دعمه لفلسطني، 

ــر وغرب إفريقيا في فبراير،  وزار اجلزائ
ــودان، مبا في ذلك  واستثمر في الس
ــرة  فتح قاعدة بحرية جديدة مباش
ــا أن قيام  ــر. كم ــى البحر األحم عل

ــا بإعادة تأهيل املرفأ في جزيرة  تركي
ــواكن هناك، وهو ميناء عثماني  س
ــة، حيث أنه  ــابق، له أهمية ديني س
كان مركز عبور للحجاج املتوجهني 
ــة واملدينة.لكن ما هو أقوى  إلى مك
ــتراتيجي هو رد  من هذا االتفاق االس
ــرار ترامب باالعتراف  أردوغان على ق

ــب واحد بالقدس كعاصمة  من جان
أدان  ــد  ق ــان  أردوغ كان  ــرائيل.  إلس
خطط ترامب قبل اإلعالن الرسمي، 
وبعده، لم يأت الرد من أي ملك عربي 
غير منتخب، بل من الرئيس التركي 
ــس  كرئي ــه  منصب ــتغل  اس ــذي  ال
ــالمي  اإلس ــاون  التع ــة  منظم دورة 
ــارئ للدول  ــى اجتماع ط ــوة إل للدع
اإلسالمية. خالل االجتماع، شجب 
ــب كخط أحمر  ــرك ترام أردوغان حت
ــد البعض  ــلمني ويعتق ــكل املس ل
ــوى  ــان أق ــت أردوغ ــدس أعط أن الق
ــر كقائد  ــى اآلن ليظه ــز له حت حاف
ــالمي.كتب زيا  ــم اإلس جديد للعال
ميرال، من مركز التحليل التاريخي 
ــش  ــع للجي ــراع التاب ــوث الص وبح
ــعى إلى  ــي، أن أردوغان يس البريطان
ــالل التواصل  ــد رد دولي من خ حش
مع القادة املسلمني وغير املسلمني، 
ــس األمريكي  ــى مبهاجمة الرئي حت

ــاذا تريد أن  ــخصيا. «يا ترامب! م ش
ــمبر  تفعل؟ «صاح أردوغان في ديس
ال  ــيون  السياس ــادة  «الق ــي.  املاض
ــاكل بل يجب  ــب أن يثيروا املش يج
ــالم!». ــع الس ــى صن ــعوا إل أن يس
ــه، فإن تركيا،  لكن في الوقت نفس
ــة، مجبرة أن  ــل نظيراتها العربي مث

ــوازن بني اخلطاب والواقع. وكما هو  ت
احلال مع األردن، تربط تركيا عالقات 

دبلوماسية مع إسرائيل، على الرغم 
من جتميدها بني عامي ٢٠١٠ و ٢٠١٦ 

ــدوز  ــوات الكومان ــارت ق ــد أن أغ بع
ــفينة تركية  ــى س ــرائيلية عل اإلس
ــام ٢٠١٠. ومع  ــزة ع ــالل حصار غ خ
ــي  البراغمات ــعي  الس ــإن  ف ــك،  ذل
لضمان الوصول إلى مصادر الطاقة 
ــك العالقات.  ــتئناف تل ــى اس أدى إل
ــمال  مع توغل اجليش التركي في ش

ا  سوريا، يولي العالم العربي اهتمامً
أن  ــان  أردوغ ــي  ويدع ــرة.  ألنق ــر  أكب
ــدة عفرين  ــول بل ــطة تركيا ح أنش
ــيات  احلدودية هي ملواجهة امليليش
ــة بحزب العمال  الكردية ذات الصل
ــره تركيا  ــذي تعتب ــتاني، ال الكردس
ــة إرهابية.يأتي التوغل عبر  مجموع
ــورية في أعقاب محاولة  احلدود الس
االنقالب العسكري في يوليو ٢٠١٦، 
والتطهير الذي تقوده تركيا منذ ذلك 
ــكريني  ــؤولني العس احلني ضد املس
والسياسيني. تدعي اينات االعظري 
 Global Risk Insights ــة من منظم
ــا  ــال إضافي ل دلي ــكّ ــن تش إن عفري
ــات  ــه طموح ــان لدي ــى أن أردوغ عل
ــالل القوة  ــق من خ ــة تتحق إقليمي
ــاب الدول  ــة، حتى على حس الصلب
األخرى وهذا قد يحمل أخبار سيئة 
ــة العربية  ــدول مثل مصر واململك ل
السعودية.اختتم االجتماع الطارئ 
ــأن إعالن  الذي دعا إليه أردوغان بش
ــدس بتعهد جميع  ترامب حول الق
احلاضرين مبكافحة اإلرهاب والتغلب 
على الطائفية. وختم أردوغان قائال 
«كمسلمني، ال ميكننا التغلب على 
الصعوبات التي نواجهها دون حتقيق 
الوحدة على الرغم من اختالفاتنا .. 
ــباب حتت  مكمال حديثه:ـ هناك ش
ــون ما  ــا ال يعرف ــرين أو فوقه العش
ــرب على  ــعب من ح تعرض له الش
قيمه ومقدساته.. لقد متت محاربة 
ــاته فى  ــعب ومقدس قيم هذا الش
ــن القرن املاضى، حيث  األربعينات م
ــاجد وحولت إلى  أغلقت أبواب املس
ــر للحيوانات، ومنع  متاحف وحظائ
تعليم القرآن من قبل حزب الشعب 
اجلمهورى احلالى، وقسموا املواطنني 
ومرفوضني،  ــمني، مقبولني  إلى قس
ــعب  الش ــزب  ح أن  ــون  تعلم ــل  ه
ــا ويقول لنا  ــورى اليوم يهددن اجلمه
ــى البرملان  ــا ٣٣٥ مقعداً ف ونحن لن
ــدون أن تكون عاقبتكم مثل  هل تري
عاقبة عدنان مندريس.. نحن نعرف 
هؤالء جميعاً ونعرف ماضيهم لقد 
ــا أعاد  ــى حينم ــعب يبك كان الش
عدنان مندريس األذان بعدما منعوه 
ــعب  ــن ش ــنني، نح ــرات الس لعش
والبلدان اإلسالمية األخرى  مسلم، 
ــة  التجرب ــن  ع ــدث  تتح ــت  أصبح
ــاوزت جتربتنا حدود  التركية، لقد جت
ــح مدارس  ــنعيد فت ــا، إننا س بالدن
ــا  ــى أغلقوه ــاء الت ــة واخلطب األئم
ــاس ليتعلموا القرآن  حتى يعود الن
ــيرة النبوية، وسمحنا لبناتنا  والس
ــعى  ــات بدخول املدارس ونس احملجب
ــعب كل حقوقه، إننا  ــاء الش إلعط
ــا الدولة. ــان حتى حتي ــى اإلنس نحي
ــن خالفات  ــى الرغم م ــدو أنه عل يب
تركيا مع العالم العربي، فإن قدرتها 
على ممارسة نفوذها هناك ال ينبغي 

إغفالها بعد اليوم.

    * باحث َّـ العلوم 
السياسية

تركيا هي جمهورية 
حديثة ولدت من 
رحم الدولة العثمانية 
السابقة التي تأسست 
َّـ القرن الرابع عشر

 

فكرة «العظمة الداخلية» لرتكيا هذه تنتشر َّـ وقت ينمو فيه 
الحضور الرتكي بشكل متزايد على اِّـسرح االقليمي والعاِّـي

نتنياهو

ترامب

اتاتورك

في رحلتنا الثالثة 
إلى اسطنبول، زرنا 
أنا وزوجتي قصر دوملة 
باهجة، الذي كان في 
السابق القلب اإلداري 
لإلمبراطورية العثمانية. 
عندما جتولنا في القصر 
الذي يحتوي على ٢٨٥ 
غرفة، أعجبت زوجتي 
ليس فقط مبدى حسن 
صيانته، ولكن أيضا 
بحقيقة أنه واحد من 
خمسة قصور على األقل 
من احلقبة العثمانية 
في تركيا التي مت حتويلها 
إلى متاحف مفتوحة 
للجمهور. إن في هذا 
داللة مهمة جدا إذ أن 
ذلك يعتبر شيئا نادرا 
في بقية الشرق األوسط 
والعالم العربي، حيث ال 
تزال مثل هذه الصروح 
قيد االستخدام كقصور 
للملوك واملتنفذين – 
مثال القصور التسعة 
في األردن. إن تركيا 
هي جمهورية حديثة 
ولدت من رحم الدولة 
العثمانية السابقة التي 
تأسست في القرن الرابع 
عشر. لكن عدد قليل من 
الواليات السابقة األخرى 
في الدولة العثمانية في 
الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا ميكنها أن تتباهى 
بتاريخ سياسي طويل 
مثل تركيا، حيث ال يصل 
عمر دول مثل األردن حتى 
إلى مئة عام.

* نيكوالي ديو غوندرسن

ــوي الذي تركناه جانبا  ــش ككلمة مبفهومها اللغ    العي
بعد ان اضنانا النزف بحثنا عنه في تكة سراويلنا ومنتهى 
رغباتنا املقتولة واملسحوقة صرنا نستجديه بفارغ االمل 
ــوع والقتل واخلراب  ــزوي في غياهب اجل ــغ الرجاء املن ومبل
ــأن العالم  ــى العالم والعراق ميوت؟ ولكن ما ش .. ماذا ده
بالعراق؟ طبقات من البيض الفاسد تتبختر امامنا ونحن 
ــي املهمالت  ــا ومللمتها ونفيها ف ــيئا إلزاحته ال منلك ش
ــاء والطلقاء  ــره بيد الغرب ــيء ام ــي ليس بيده ش .. العراق
ــتطيع منكم ان  ــذا اخلراب ؟ من يس ــاء ملاذا كل ه واللعن
يفسر كلمة (عيش) وهل نحن بالفعل نعيش اآلن أم اننا 
ــاء . اغلب العراقيني  ــبنا البعض احي ــرد أموات يحس مج

ــاز  وبامتي ــوات  أم
ــم يعدل ألف  فعامه
التوجس  ــني  ماب عام 
ــك  والش ــة  والريب
ــن لقمة  ــث ع والبح
عيش حتى وان كانت 
ــان  ــض االحي ــي بع ف
ــيء  بش ــة  مغمس
ــة  واالهان ــذل  ال ــن  م
ــب  نص ــة  فالعائل
ــا  ــذي م ــني االب ال ع
ــك حقا حتى  بات ميل
ــل  ــه والفض ــي بيت ف
الداخلية  للسياسة 

واخلارجية فيظل يكتم ويدع االمور متشي وفي قلبه ألف 
ــيف . عن اي عيش يتحدث البعض  طعنة رمح وضربة س
ــني والقار ونحن في  ــت بالط ال ندري مبصائرنا التي غمس
ــن هو الرئيس  ــه الطلبة ولم يعلن م ــة عام التحق ب بداي
ــرى وقلوبنا  ــون امورنا مرتبكة حي ــن هم النواب االربع وم
ــال والتوقيف والبعض غضب على الطماطم  رهن االعتق
ــعرها في السوق . ركود اقتصادي وعبث رأسمالي  فزاد س
ــة متأل اركان  ــود جمعي ورايات ملون ــتراكي وجم وقلق اش
بيوتنا الدافئة وبغداد تبكي من االزبال والشوارع الضيقة 
ــترت اغلب اآلدميني  ــن اي عيش تتحدثون ؟ النقود اش فع
وما زالت هناك ضمائر للبيع أما الذي احترم عقله فأعلن 
ــم اجلاهزة  ــنب والتخاذل فالته ــه رمي باجل ــزال ولكن االعت
ــاعات في شوارع العاصمة امليتة . من كان  تتطاير كاإلش
ــا ولهذا فاملوت  ــن يأتي به مطلق ــا فليأت بدليل ول صادق

أولى ايها الكرام من الغيظ والكمد واحلسرة.
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الداخلية والخارجية 
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بغداد / البينة اجلديدة 
ملا  احلياة   مفاصل  أهم  من   التعليم  يعد 
له من دور هائل بتحقيق النهضة العلمية 
الدور  يبرز  وخالله  اجملتمعات  في  وتطويرها 
الذي أحرزته من تقدم وثورات كبيرة وجدت 
ما  ،وفي ضوء  التعليم  األساس بسبب  في 
تقدم تستمر هيئة إستثمار بغداد متمثلة 
برئيسها املهندس شاكر الزاملي ومالكاتها 
الهندسية والفنية  مبتابعة ودعم املشاريع 
والتعليمية  التربوية  خاصة  اإلستثمارية 
أمام إجنازها وحل جزء من  لتذليل العقبات 
العراق  منها  يعاني  التي  التعليم  مشكلة 
ركزت  خاصة.وقد  بغداد  والعاصمة  عامة 
الهيئة على هذا القطاع لتحسني اخلدمات 
بعد  البغدادي  املواطن  اليها  يحتاج  التي 
من  البد  فكان  مؤخراً  مستوياتها  تذبذب 
بركب  للحاق  اإلستثمارات  هذه  تشجيع 

الدول املتقدمة وإستيعاب زيادة عدد الطالب 
التي يقابلها قلة في املدارس الرصينة .

ويبلغ عدد اإلجازات اإلستثمارية التي منحت 
مشروع  بني  إجازة    (٢٠) القطاع  هذا  في 
نون  مجمع  أبرزها   ومن  اإلجناز  وقيد  منجز 
والقلم التربوي ،مدارس اإلمتياز النموذجية 
املشرق  ،جامعة  اجلامعة  احلكمة  ،كلية 
مدارس  تعد  فيما   . اجلامعة  اإلسراء  ،كلية 
أول صرح علمي  النموذجية    بغداد  عشق 
مستوى  أرقى  يقدم  بغداد  في  نوعه  من 
ووفق  العاملية  املدارس  يضاهي  تعليمي 
رياض  من  وتتألف  به  معترف  دولي  منهاج 
أطفال ومدرسة إبتدائية وثانوية ومختبرات 
حديثة وقاعة للموسيقى ومكتبة وسينما 
ومالعب رياضية ومسبح ومساحات خضراء 

وموقف للسيارات .
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بغداد / البينة اجلديدة 
بشأن  بياناً  املاضي،  االحد  الزراعة،   وزارة  اصدرت 
ارتفاع اسعار بعض اخلضر، مؤكدة ان ما مت تداوله من 
ارتفاع االسعار جاء   نتيجة قلة توريد احملصول.وقالت 
الوزارة في بيان تلقت «البينة اجلديدة»  نسخة منه، 
االعالم  وسائل  تناقلتها  التي  االنباء  على  «بناء  إنه 
محصول  ومنها  اخلضر  بعض  اسعار  ارتفاع  بشأن 
املنتج  ونتيجة لشحة  الوزارة  ان  ونوضح  الطماطة، 
ومن  عام  كل  من  اب  شهر  مطلع  في  احمللي  الزراعي 
الغذائية  السلة  وتلبية  احمللى  االستهالك  سد  اجل 
للمواطن العراقي قامت بفتح االستيراد للعديد من 
محاصيل اخلضر ومنها (الطماطة والبطاطا والثوم) 
وذلك في بداية شهر اب من هذا العام، وابلغت ذلك 
العامة  الشركة  التجارة  وزارة  الى  رسمي  بكتاب 
االستيراد  اجازات  منح  اجل  من  العراقية  للمعارض 
والدول».واضافت  املنافذ  جميع  ومن  احملاصيل  لهذه 
الوزارة، أن «ما مت تداوله في االعالم من ارتفاع اسعار 
الطماطة جاء  نتيجة قلة توريد احملصول من اجلانب 
االيراني السباب غير معروفة قد تكون ناجتة عن قلة 
بجميع  الوزارة،  ايران».ودعت  في  الطماطة  انتاج 
دولة  على  االستيراد  منافذ  يركزوا  «ال  ان  الى  التجار 
الدولية  املنافذ  االستيراد من جميع  بل يجب  واحدة 
من اجل سد االستهالك احمللي ومنع ارتفاع االسعار 

املواطنني». كاهل  اثقال  وعدم  احمللية  االسواق  في 
طرح  حلني  مؤقتة  االجراءات  «هذه  أن  الوزارة،  واكدت 
املنتج احمللي من هذا احملصول في مطلع شهر تشرين 
الثاني»، داعية اجلميع الى «دعم الزراعة احمللية لتالفي 
للمواطنني».واعرب  اليومية  احلياة  متس  ازمات  هكذا 
االرتفاع  جراء  استيائهم  عن  بغداد    في  مواطنون 
الشعبية    األسواق  في  «الطماطة»  بأسعار  املفاجئ 
الزراعة مسؤوليتها  وزارة  في  بغداد، في حني أخلت 

عن هذا االرتفاع.

äö®a@ú»i@âb»ça@ b–mâa@Êdíi@�b„bÓi@âÜñm@Ú«aâå€a
البينة اجلديدة / عبد الستار محسن

للسكك  العامة  الشركة  استطاعت 
احلديد العراقية  خالل هذا العام وملدة 
ان  املتواصل  العمل  من  اشهر  تسعة 
عبر  مسافرا   (  ٨٩١١١٥  ) قرابة  تنقل 
بغداد  بني  ما   DMU احلديثة  قطاراتها 
في  اإلحصائية  تلك  واحملافظات..وان 
جاءت  حتققت  التي  املسافرين   إعداد 
النقل  وزير  واهتمام  متابعه  نتيجة 
الكابنت كاظم فنجان احلمامي حليثيات 
في  احلديد  السكك  واقع  في  العمل 
جهد  الى  اضافة  احملافظات   و  بغداد 
مما  واملهندسني  والفنيني  العاملني 

جعلها حتقق قفزات نوعية في الكثير 
حرص  ان  يذكر    ، عملها  مجاالت  من 
سالم  املهندس  الشركة  عام   مدير 

النقل  واملعنيني في قسم  جبر سلوم 
االهتمام  على  واملناطق  والتشغيل 
في  انسيابية سير قطارات املسافرين 

اخلدمات  بافضل  اجملهزة   DMU احلديثة 
وسبل الراحة ،أضفى لها طابع اهتمام 
منت  على  السفر  اجل   من  املواطنني 
عدة  الى  والنازلة  الصاعدة  قطاراتها 
محافظات السيما بان مواعيد انطالق 
والنازلة   الصاعدة  السكك  قطارات 
تكون بتوقيتات مختلفة حيث تنطلق 
االولى  رحلتني  بواقع  يوميا  بغداد  من 
والثانية  مساء   السابعة  الساعة 
الثامنة مساءا بينما تنطلق القطارات 
من محطة قطار البصرة بواقع رحلتني 
ايضا االولى الساعة السابعة والنصف 

مساء والثانية التاسعة مساء .

pbƒœb0a@µg@ÖaÜÃi@Âfl@ÚrÌÜßa@bËmaâb�”@5«@aäœbéfl@HXYQQQU@I@›‘‰m@Ÿÿé€a

بغداد / البينة اجلديدة / كامل العكيلي 
الوقف  ديوان  رئيس  قبل  من  ومعنوي  مادي  ودعم  مباشر  واشراف  بتوجيه 
الشيعي سماحة السيد عالء املوسوي كلية االمام الكاظم (ع) تستكمل 
أ.م.د  (ع)  الكاظم  االمام  كلية  عميد  .تفقد  لها  التابعة  واملرافق  بناياتها 
غني اخلاقاني مراحل إجناز عدد من املشاريع داخل الكلية، أبرزها : البوابة 
النموذجية، واستوديو اإلعالم، ومختبر صوت لطلبة قسم اللغة اإلجنليزية 
األعمال  إكمال كافة  « وجهنا بضرورة   : الكلية  اخلاقاني إلعالم  .وقدصرح 

لتكون جاهزة مع بداية العام الدراسي اجلديد، مشيراً إلى أن الكلية اجنزت 
عدد من الشوارع الفرعية تربط بنايات الكلية، باالضافة الى تشييد ساعة 
اخلضراء  االماكن  لتوسعة  حدائق  عن  فضالً  الكلية،  داخل  نصب  لوضع 
باماكن جلوس جديدة «.كذلك  وضعنا  خطة إلنشاء مدرجات  وتهيئتها 
(املرحلة  لطلبة  تخرج  صور  اللتقاط  منها  االستفادة  ميكن  والتي  مللعب 
الرابعة)، باإلضافة إلى تهيئة /٤٠/ قاعة دراسية في البناية االولى والثانية 

لتكون بديالً عن الكرفانات .

ÚÓ‹ÿ€a@›ÅaÖ@…ÌâbíΩa@Âfl@ÖÜ«@ãb¨g@›yaäfl@Ü‘–nÌ@H I@·√bÿ€a@‚bfl¸a@ÚÓ‹◊@ÜÓ‡«

 
بغداد / البينة اجلديدة / سعد االبراهيمي

استقبل مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية الدكتور 
الطبية  العيادات  مدير   مكتبه  في  احلاج  احمد  شاكر 
العطية  علي  بتول  الدكتورة  الديوانية  في  الشعبية 
.وقال  هناك  العالقة  املشاكل  وحل  القرارات  اهم  ملناقشة 
التي  واملعوقات  املشاكل  اهم  بحث  اللقاء  خالل  مت  احلاج 
تعاني منها العيادات الطبية الشعبية في الديوانية اضافة 
تخص  التي  املهمة  القضايا  من  عدد  وبحث  مناقشة  الى 
تطوير العمل وتوفير افضل اخلدمات الطبية والتشخيصية 

والعالجية للمراجعني في احملافظة.

ÚÓ„aÏÌÜ€a@ø@ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€a@äÌÜfl@›j‘néÌ@xbßa
بغداد / البينة اجلديدة

لوزارة  العام  املفتش  مكتب 
الداخلية يضبط أحد األشخاص 
ملكية  نقل  مبحاولة  متلبسا 
في  مزورة  مبستمسكات  سيارة 
مقابل  املروري  التاجيات  موقع 

٣٠٠ دوالر

ÒâÎåfl@pbÿé‡néfl@¡jô

هيثم   / اجلديدة  البينة   / بغداد 
مجيد

العامة   الشركة  اعلنت 
التجارية  واخلدمات  للمعارض 
التجارة  وزارة  في  العراقية 
اململكة  بسفير  لقائها   عن  
العراق  لدى  الهاشمية  االردنية 
منتصر الزعبي والوفد املرافق له 
العالقات  تطوير  اهمية  لبحث 
بني  والتجارية  االقتصادية 
واملشاركة  الشقيقني  البلدين 
بغداد  معرض  دورة  في  االردنية 
في  ذلك  جاء   .(٤٥) الـ  الدولي 
املكتب  اصدره  الذي  البيان 
مدير  عن  نقال  للوزارة  االعالمي 

هاشم  املهندس  الشركة  عام 
محمد حامت .واضاف البيان بانه 
على  التاكيد  اللقاء  خالل  مت  
اهمية تنشيط التبادل التجاري 
وادامة وتعميق وتطوير العالقات 
التجارية واالقتصادية مع االردن 
ضرورة  على  التاكيد  كذلك 
دخول الشركات االردنية للسوق 
االستثمار  طريق  عن  العراقية 
املنتجات  لكون  التصدير  او 
حتظى  االردنية  والصناعات 
العراقي.  الشارع  لدى  بقبول 
الصناعات  معرض  بان  مضيفاً 
االردنية الذي اقيم العام املاضي 
الدولي  على ارض معرض بغداد 

الثقة  لزرع  مهمة  خطوة  كان 
واملستثمرين  الصناعيني  لدى 
اصبح  العراق  كون  االردنيني 
النهوض  على  وقادرا  امنا  اكثر 
والتجاري  االقتصادي  بواقعه 
الدولي  بغداد  معرض  وان 
اجل  من  حقيقة  يعتبرفرصة 
ومشاريع  واجنازات  نتاجات  ابراز 
املعرض  االردنية كون  الشركات 
وملتقى  اقتصادية  ظاهرة 
واحمللية  العربية  للشركات 
اساسية  وخطوة  والعاملية 
القطاع  بني  تعاون  لتحقيق 
والشركات  العراقي  اخلاص 

االردنية .

@ÚÌâbvn€a@pb”˝»€a@äÌÏ�m@Ô„Öâ¸a@7–é€a@…fl@szjm@Òâbvn€a
Ô€ÎÜ€a@ÖaÜÃi@ûä»Ω@HTU@I@ÒâÎÜ€a@ø@Ú◊âbíΩaÎ@ÂÌÜ‹j€a@¥i

بابل / البينة اجلديدة / علي شريف
كرمت قيادة شرطة محافظة بابل مبنح درع األمانة 
سعد  كاظم  الشرظة   مفوض  الى  واإلخالص 
شوؤن  قسم  منتسبي  من  املشاهداوي  حسون 
من  به  يتحلى  ملا  له  تكرمياً  اخلارجية  السيطرات 
أمانة ونزاهة وروح وطنية وأخالقيات حميدة٠وقال 
العقيد  احملافظة  لشرطة  االعالمي  املتحدث 

شرطة  قائد  إن  احلسيني:  العناوي  عادل  احلقوقي 
بابل اللواء احلقوقي علي حسن الزغيبي كرّم أحد 
أبنائه من املنتسبني املفوض كاظم سعد حسون 
في  للواجب  تأديته  أثناء  عثر  الذي  املشاهداوي 
ومستمسكات  مالي  مبلغ  على  النيل  سيطرة 
ثبوتية شخصية وهي محتويات محفظة مفقودة 
أمانة  من  به  يتحلى  ملا  صاحبها   الى  وسلمها 

ونزاهة وروح وطنية وخالق حميدة٠واضاف العقيد 
اال  هو  ما  كاظم  املفوض  فعله  أمنا  احلسيني: 
جتسيد لعنوان وطني وأخالقي وشرعي في صيانة 
إعتبر  والعامة٠فيما  اخلاصة  املمتلكات  وحماية 
عن  تعبيراً  تقدميه  يجب  ما  أبسط  هو  التكرمي  أن 
الشكر والتقدير واالعتزاز وتشجيعاً لآلخرين على 

اإلقتداء به٠

bËjybï@µa@bË‡‹çÎ@ÖÏ‘„@Úƒ–™@Û‹«@är«@Úüäë@ûÏ–fl@‚äÿm@›ibi@Úüäë

بغداد / البينة اجلديدة
واالشغال  والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  اعلنت 
مشروع  تنفيذ  في  متقدمة  مراحل  حتقيق  العامة 
(ط٧  للمقطعني  السريع  املرور  طريق  تأهيل  اعادة 
بطول ١٤٥ كم وط٨ بطول ١١٢ كم ) باشراف دائرة 
البنك  من  وبتمويل  للوزارة  التابعة  واجلسور  الطرق 
الدولي.وذكر املركز االعالمي للوزارة ان مشروع تأهيل 
املشاريع  من  يعد  ط٧  للمقطع  املرورالسريع  طريق 
الطرق في  والستراتيجية في تطويرشبكة  املهمة 
(تقاطع  من  بدأً  قار  ذي  محافظتي  يربط  اذ  العراق 
البصرة)  محافظة  في  الرميلة  ولغاية  البطحاء 
ان  للوزارة  االعالمي  املركز  ١٤٥كم.واضاف  بطول 
تاهيل  اعادة  مشروع  في  كذلك  متواصل  العمل 
طريق املرور السريع ط٨ بطول ١١٢ كم والذي يتكون 
باجتاه  الرميلة  منطقة  من  ميتد  االول  جزئني  من 

البصرة  تقاطع  من  والثاني  كم   ٨١ بطول  صفوان 
باجتاه مركز محافظة البصرة بطول ٣١كم .

بتمويل من البنك الدولي  
@’Ìäü@›ÓÁdm@ÒÖb«a@ Îäífl@ø@ÚflÜ‘nfl@›yaäfl@’‘§@âb‡«¸a@

H@X¬@L@W¬@I@¥»�‘‡‹€@…Ìäé€a@âÎäΩa
بغداد / البينة اجلديدة

واملعادن  الصناعة  وزارة  العام في  املفتش  اعلن مكتب 
عن املبالغ املوصى باستردادها واملسترجعة الى خزينة 
على  باحلفاظ  املتعلقة  اجراءاته  عن  ويكشف  الدولة 
املال العام .وقال مفتش عام الوزارة السيد عدنان كرمي 
سلمان في تصريح ملركز االعالم والعالقات العامة في 
الصناعة  وزير  السيد  لتوجيهات  وتنفيذا  بأنه  الوزارة 
الى  واشارة  السوداني  املهندس محمد شياع  واملعادن 
) من قانون املفتشني  (٥/ املهام  االمر رقم (٥٧) القسم 
التحقيق  اجراءات  الستكمال  ونتيجة  العموميني 
االداري والرقابة االستباقية فقد قام املكتب وبالتنسيق 
مع الدائرة القانونية بتقدمي توصيات الى جلنة التضمني 
الدولة  خزينة  الى  مبالغ  استرجاع  طلب  تضمنت 
لسنة   (٣١  ) رقم  التضمني  قانون  تطبيق  خالل  من 
٢٠١٥واسترجاع املبالغ نتيجة تصرفات غير قانونية وفق 
الصالحية  الى  او تقسيطها استنادا  القبض  وصوالت 
من   (٤  ) املادة  الحكام  وفقا  الوزير  السيد  الى  اخملولة 
قانون التضمني مشيرا الى ان قيمة املبالغ التي اوصى 

املكتب بأستردادها للفترة من ٢٠١٦ ولغاية ٢٠١٨/٨/٣١ 
( ثمانية وعشرون مليار ومائتان وتسعة وثالثون مليون 
وخمسمائة وستة عشر دينار ) بضمنها املبالغ التي مت 
سكراب  قيمة  عن  العامني  املدراء  من  لعدد  تضمينها 
سابقا  الهندسي  لالسناد  العامة  الشركة  في  احلديد 
تنفيذ  اثناء  هدرها  منع  مت  التي  املبالغ  ان  الى  الفتا 
مليارات  اربعة   ) بلغت  االستباقية  التدقيق  اجراءات 
وخمسة  وثالثمائة  مليون  وعشرون  وواحد  ومائتان 
املبالغ املسترجعة فعال  بلغت قيمة  ) فيما  دينار  الف 
مبوجب وصوالت قبض اصولية ( مليار ومائة وثالثون الف 
وتسعمائة وسبعة دينار ) وللفترة املذكورة ذاتها مبينا 
العام  املفتش  مكتب  مهام  احد  هو  النشاط  هذا  بأن 
في وزارة الصناعة واملعادن باالضافة الى مهامه االخرى 
والرقابة  والتدقيقية  التحقيقية  اللجان  تتضمن  التي 
مطالبا  االداء  وتقومي  امليدانية  والزيارات  االستباقية 
الى  التعرض  لتجنب  القانون  بأحكام  االلتزام  بضرورة 
العامة  الوظيفة  مببادئ  وااللتزام  القانونية  املسائلة 

والتي من اهمها احلفاظ على املال العام ومنع هدره . 

بدعم وتوجيه من وزير الصناعة والمعادن  
@Ú‰ÌåÅ@µa@Ú»u6éΩa@Õ€bjΩa@Â«@—íÿÌ@@‚b»€a@ìn–Ωa@knÿfl@

Ú€ÎÜ€a
بعقوبة / البينة اجلديدة 

أعلن مصدر في مجلس ديالى عن اغالق منفذ 
محافظة  الى  وحتويله  احملافظة  في  الصفرة 
كركوك .وقال املصدر ملراسل «البينة اجلديدة» 
الرئيسي  الطريق  على  الصفرة  جمرك  ان 
الرابط بغداد - كركوك اطراف ناحية العظيم 
رسمي  بشكل  اغالقه  مت  بعقوبة  شمال 
ان  .واضاف  كركوك  محافظة  الى  وحتويله 
جمرك  في  العاملني  ديالى  مجلس  موظفي 
عملهم  مبزاولة  بدأوا  منسب  بصفة  الصفرة 
الوظيفي في اجمللس بعد اغالق مكتب الصفرة 

الذي جاء بقرار أحتادي .

@Òä–ñ€a@⁄ä∫@÷˝Àa
@Ô8â@›ÿíi@µbÌÖ@ø
⁄Ï◊ä◊@µa@È‹ÌÏ§Î

 
بغداد / البينة اجلديدة / شريف هاشم

كلية  في  اجملهرية  األحياء  فرع  نظم 
ورشة  املستنصرية  اجلامعة   / الطب 

األداء  وتقييم  اجلودة  ضمان   ) حول  عمل 
 ، الفرع  مختبر  قاعة  وعلى   ( اجلامعي 
املدرس  قبل  من  الورشة  أقيمت  حيث 
واملدرس  جمال  صبيح  رفيف  الدكتورة 

أعضاء   ) خليل  ابراهيم  حذام  الدكتورة 
الهيئة التدريسية في الفرع ) ، وتناولت 
اخلطة  حول  األول  كان  محورين  الورشة 
-٢٠١٨ الدراسي   للعام  للفرع  السنوية 
٢٠١٩ حيث تطرقت الى املنهاج السنوي 
لطلبة الدراسات العليا واألولية للعملي 
والنظري وطرح الكتب املنهجية اجلديدة 
على  تنزيلها  على  والتأكيد  واملساعدة 
ليتسنى  للكلية  األلكتروني  املوقع 
عرجت  كما   ، منها  االستفادة  للطلبة 
العلمية  البحوث  موضوع  الى  الورشة 
العليا  الدراسات  وطلبة  للتدريسيني 
وتثبيت  تطبيقية  تكون  ان  يجب  بحيث 

وادراج  البحث  من  املستفيدة  اجلهة 
البحوث اخملطط اجنازها والتي قيد االجناز 
خالل العام الدراسي وايضاً ادراج الندوات 
احملور  أما   ، اقامتها  املتوقع  والسمنارات 
السنوي  التقييم  حول  فكان  الثاني 
املاضي  الدراسي  للعام  التدريسيني  ألداء 
نشاطات  على  تعتمد  التي   ٢٠١٧-٢٠١٨
احمللية  املنشورة  والبحوث  التدريسي 
ويأتي   ، النشاطات  من  وغيرها  والعاملية 
ذلك ضمن السعي احلثيث لعمادة كلية 
الطب / اجلامعة املستنصرية في تطبيق 
على  احلصول  وبالتالي  اجلودة  معايير 

االعتمادية الدولية وضمان اجلودة . 

Ô»flb¶a@ıaÖ˛a@·ÓÓ‘mÎ@ÒÖÏ¶a@Êb‡ô@fiÏy@›‡«@ÚëâÎ@·ƒ‰Ì@ÚÌäñ‰néΩa@kü@ÚÓ‹◊@ø@ÚÌäË1a@ıbÓy˛a@ äœفقدان هوية
ــني العراقيني- ــة اِّـهندس ــادرة من نقاب ــدت الهوية الص فق

ــان) على من يعثر عليها  ــم (محمد عبد فيح اِّـقر العام باس
تسليمها للمصدر.مع التقدير.

فقدان مستمسكات
ــة صادرة من  ــني) هوي ــم (أحمد خميس حس ــكات ثبوتية بأس فقدت مستمس
ــور فالرجاء ممن  ــركة فنادق اِّـنص ــوان محافظة بغداد وهوية صادرة من ش دي

يعثر عليهما تسليمهما لجهة االصدار.
مع التقدير.
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ــوق  ــأن س ــد منذ أكثر من عقد بش ــدل املتصاع ــدام اجل ــي احت  ف
ــرادات الصحف  ــى انهيار إي ــة، يتم التركيز عل ــة املريض الصحاف
ــور في قراءة  ــي رغبة اجلمه ــن اإلعالنات وضعف التوزيع، وتالش م

الصحف!
ــه الصحف من  ــا تقدم ــكلة احلقيقية، فم ــب املش ــذا تغي وهك
محتوى لم يعد يثير شهية القراء، حتى األوفياء منهم، وال تقتصر 

املشكلة على ابتعاد املعلنني وقلة اإليرادات.
مشكلة الصحافة اليوم كيف تقنع القراء بأنها قادرة على تقدمي 
محتوى يستحق أن يُدفع من أجله مال، هناك قناعة تترسخ يوما 
ــار العالم تصله من  ــر عند جيل الهواتف الذكية بأن أخب بعد آخ
ــزت الصحافة منذ دخولها  ــا واحدا، بينما عج ــع فلس دون أن يدف
ــر تلك القناعة، لذلك ترقد بني فريق من  ــوق املريضة عن كس الس
ــت، ومقترحات  ــبق وأن قيل ــني الذين يدورون حول أفكار س املعاجل
ــيط يتمثل في  ــبب بس ــن أن جتد طريقها إلى التنفيذ، لس ال ميك
ــف الذي لم يعد  ــها تكمن في محتوى الصح ــكلة نفس أن املش
ــث عن موارد  ــاء الصحيفة، وليس في البح ــوقا للقراء القتن مش
ــركات الرقمية  خارجية من اإلعالنات أو الضرائب املالية على الش
الكبرى. آخر احللول البريطانية املقترحة عزت مشاكل الصحافة 
ــاس حول انهيار  ــى أن احللول املقترحة تدور في األس املطبوعة، إل
ــهية حملتوى موادها، قائلة إن شعبية  اإليرادات بدال من انهيار الش
هيئة اإلذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ تكمن في مجانية مواقعها 
على اإلنترنت، هذا يعني أن معظم البريطانيني يتوقعون احلصول 

على األخبار مجانا.
ــة الصحف البريطانية، احلكومة  بينما طالبت هيئة جتارة صناع
ــل االجتماعي  ــى مواقع التواص ــنوية عل ــرض ضريبة مالية س بف
ــل، لتمويل  ــبوك وغوغ ــرى مثل فيس ــة الكب ــركات الرقمي والش
ــاء هيئة تنظيمية من شأنها أن جتبر هذه املواقع  الصحافة وإنش
ــؤولية القانونية عن جميع محتويات  والشركات على حتمل املس

منصاتها.
ــل جميع الصحف  ــاملة متث ــت الهيئة -وهي مجموعة ش وطالب
البريطانية مبا فيها احمللية- شركة فيسبوك مشاركة األرباح التي 
ــا تظهر قصصها على املوقع، حتى إذا  جتنيها مع الصحف عندم

لم يشاهد املستخدمون العناوين الرئيسية وال ينقرون عليها!!
ــبيه بذلك  كما دعت احلكومة إلى إدخال نظام ائتمان ضريبي، ش
املستخدم لتشجيع االستثمار في صناعة السينما البريطانية، 
األمر الذي سيسمح للصحف باملطالبة بخصم نقدي لالستثمار 

في مجاالت مثل الصحافة االستقصائية.
ــالم االجتماعي على  ــركات اإلع ــمل األفكار األخرى إجبار ش وتش
ــتوفي معايير جودة  ــة“ التي تس ــادر األخبار ”النبيل ــج ملص التروي
ــية الصحافة، والتي  ــقة“ مع حساس معينة، مثل ”اجلودة املتس
ــادر األخبار األكثر  ــة للمواد من مص ــل أن تعطي األولوي ــن احملتم م

رسوخا على حساب املواقع اإللكترونية.
ــة مدعومة من  ــات في ردها على مراجع ــت املنظمة املقترح قدم
ــة اخلبيرة  ــالم البريطاني، برئاس ــتقبل صناعة اإلع احلكومة ملس
ــتقبل  ــيس كيرنكروس، التي حتاول إيجاد مس االقتصادية فرانس

لصحافة عالية اجلودة ومستدامة في اململكة املتحدة.

كرم نعمة

رأي

وكاالت / البينة الجديدة

ــعودي  وصل ولي العهد الس
ــلمان  ــد بن س ــر محم األمي
ــي  ــت ف ــى الكوي إل ــرا  مؤخ
زيارة رسمية وسط توقعات 
ــة القطرية  األزم بأن تتصدر 
وحقول النفط املشتركة بني 
مباحثات  والكويت  اململكة 
تعزيز  ــى  إل إضافة  ــني  اجلانب
ــيق  ــاون والتنس ــبل التع س
ــن. وقادت الكويت  بني البلدي
جهود وساطة بني قطر ودول 
السعودية  األربع:  املقاطعة 
ــن ومصر  ــارات والبحري واإلم
ــا  عالقاته ــت  قطع ــي  الت
ــية  والدبلوماس االقتصادية 
مع الدوحة بعد ثبوت تورطها 
ــاب  ــل اإلره ــم ومتوي ــي دع ف
ــن املنطقة  ــر على أم والتآم
ــن  ــران. لك ــع إي ــارب م والتق
ــارت الهروب  ــر التي اخت قط
ــل أزمتها،  ــى األمام في ح إل
قفزت على جهود الوساطة 
الكويتية وبحثت عن حلول 
ــا اجلغرافي  ــارج محيطه خ

وحشدت لوساطات خارجية 
ــل في  ــت كلها بالفش انته
ــة ورفضها  ــل عناد الدوح ظ
ــع قائمة مطالب  التجاوب م
ــا  منه ــة  وخليجي ــة  عربي
ــة  ــف فورا عن سياس التوق
دعم ومتويل اإلرهاب والتقارب 
مع إيران ووقف توفير منصات 
ــات متطرفة  إعالمية جلماع
ــادات اخوانية  ــان قي واحتض
ــة للقضاء من دولها. مطلوب
ــت دول املقاطعة الباب  وترك
ــاطة  ــتمرار الوس مواربا الس
ــرت في  ــي عب ــة الت الكويتي
ــن دعمها،  ــابق ومرارا ع الس
ــف  إال أن قطر دأبت على نس
ــتهدف  ــر يس ــد خيّ كل جه
ــق املطالب  ــر وف ــاء التوت إنه
املشروعة التي طرحتها دول 
املقاطعة. وكان وزير اخلارجية 
قال  اجلبير  عادل  ــعودي  الس
أمام  ــه  ــي كلمت ف ــة  اجلمع
اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ــات قطر  في كلمته إن ممارس
خيارا  ــا  مقاطعته ــت  جعل
ــددا على  ــه، مش ــرَّ من ال مف

ــر جزء من  ــة قط أن «مقاطع
وحلفائها  السعودية  جهود 
ونقل  ــاب».  اإلره ــة  مبكافح
تلفزيون الكويت على الهواء 
ــم استقبال  ــرة مراس مباش
الشيخ صباح  الكويت  أمير 
ــاح  الصب ــر  اجلاب ــد  األحم
لضيفه ولي العهد السعودي 

ــان. وقالت وكالة  في قصر بي
ــة إن اللقاء  ــاء الكويتي األنب
ــث  األحادي ــادل  «تب ــهد  ش
التي عكست عمق  األخوية 
الطيبة  التاريخية  العالقات 
ــن  البلدي ــني  ب ــخة  والراس
ــقيقني  الش ــعبني  والش
ــا  ــا وتنميته ــبل تعزيزه وس

ــاالت مبا يخدم  ــي كافة اجمل ف
ــتركة  املش ــا  مصاحلهم
والسعي نحو تضافر اجلهود 
ــي  اخلليج ــل  العم ــم  لدع
الوكالة  وأضافت  املشترك». 
ــر  ــى آخ ــرق إل ــه «مت التط أن
املستجدات على الساحتني 
وأبلغ  ــة».  والدولي اإلقليمية 

ــرز بأنه  ــع رويت ــدر مطل مص
ــع أن يبحث األمير  من املتوق
ــاج النفطي من  محمد اإلنت
منطقة محايدة على احلدود 
ــت. ــعودية والكوي ــني الس ب

وأفاد مصدران منفصالن بأن 
الفالح  ــد  الطاقة خال ــر  وزي
يرافق األمير محمد في زيارته 
املباحثات  ــي  وتأت ــت.  للكوي
ــا  ــة بينم ــة املتوقع النفطي
ــون من  ــك ومنتج أوب ــود  تق
للحفاظ  ــودا  جه ــا  خارجه
ــتقرار سوق النفط  على اس
ــن تراجع  ــي ظل مخاوف م ف
ــي  ــران الت ــن إي ــدادات م اإلم
ــة  أميركي ــات  ــه عقوب تواج
قسم منها يستهدف خفض 
ــة  النفطي ــران  ــرادات طه إي
ــس  ــر. وكان الرئي ــى الصف إل
األميركي دونالد ترامب أعلن 
ــحاب بالده  في مايو/ايار انس
من االتفاق النووي املوقع في 
ــادة العمل  ــام ٢٠١٥ وإع الع
ــابق  الس العقوبات  ــام  بنظ

على طهران.

 وكاالت / البينة الجديدة
ــان  ــدة إلى ليبيا غس ــوث األمم املتح ــرح مبع ص
ــب االلتزام باملوعد  ــالمة مؤخرا أنه من الصع س
ــي باريس  ــي الذي أقر ف ــدول الزمن ــدد في اجل احمل
ــن كانون  ــر م ــي ليبيا في العاش ــات ف لالنتخاب
األول/ديسمبر، بسبب أعمال العنف والتأخر في 

العملية االنتخابية.
ــيون األربعة التقوا  ــزاع الرئيس وكان أطراف الن
ــي مببادرة  ــة أيار/مايو املاض ــس في نهاي في باري
ــي إميانويل ماكرون وتعهدوا  من الرئيس الفرنس
ــر من كانون  ــم انتخابات عامة في العاش تنظي

األول/ديسمبر.
ــة الصحافة  ــي مقابلة مع وكال ــالمة ف وقال س
الفرنسية «ما زال هناك عمل هائل يجب القيام 

ــر من  ــه. قد ال نتمكن من االلتزام مبوعد العاش ب
ــرا أن أي اقتراع ال  ــمبر»، معتب ــون األول/ديس كان

ميكن أن يجرى قبل «ثالثة أو أربعة أشهر».
ــتمرار إلى احترام هذا اجلدول  ودعت فرنسا باس
الزمني، لكن محللني ودبلوماسيني رأوا أن تفكك 

البالد والفوضى فيها يجعل هذا االلتزام هشا.
ــية  ــالمة إن أعمال العنف وأزمة سياس وقال س
ــس  ــج باري ــل برنام ــتمرة جتع ــة مس واقتصادي

لالنتخابات «صعبا وكذلك ألسباب أخرى».
وينص اتفاق باريس على وضع «أساس دستوري» 
ــبتمبر وهي  ــن أيلول/س ــر م ــادس عش قبل الس
ــل البرملان الذي  ــم احترامها من قب مهلة لم يت
ــأن  ــتفتاء بش ــون حول اس ــى تبني قان ــي إل دع
ــالمة إن «االستفتاء  ــتور. وقال س ــروع دس مش

ــام» واالنتخابات  ــرى قبل نهاية الع ميكن أن يج
ــهر» إذا  ــن أن تنظم خالل «ثالثة أو أربعة أش ميك

سمحت الظروف األمنية بذلك.
ــاع األمنية  ــى انهيار االوض ــي داللة أخرى عل وف
ــي محـمد  ــر اخلارجية الليب ــال وزي ــي ليبيا، ق ف
ــد أن تتحول املهمة  ــيالة اجلمعة إن ليبيا تري س
ــا األمم املتحدة في بالده  ــية التي تؤديه السياس

إلى «مهمة لدعم األمن».
وأضاف سيالة أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ــتقرار»،  ــب أن تُعطى لألمن واالس ــة يج «األولويّ
ــددا على أن «هذه احلاجة يجب أن تنال دعم  مش
د ما إذا كان األمر  ــدّ ــدة»، من دون أن يُح األمم املتح

ات أمميّة حلفظ السالم. يتعلّق بنشر قوّ
ــة  ــول بعث ــى أن تتح ــو إل ــيالة «ندع ــع س وتاب

ــي مهمة  ــا، وه ــي ليبي ــم ف ــدة للدع األمم املتح
ــم أمن ليبيا  ة لدع ــية خاصة، إلى مهمّ سياس

واستقرارها».
ــي الفوضى منذ  ــيطر على ليبيا الغارقة ف وتُس
ــر القذافي في العام  ــة نظام العقيد معم إطاح
ــتان: حكومة الوفاق  ــلطتان متنافس ٢٠١١، س
ــلطة موازية في شرق  الوطني في طرابلس، وس
ليبيا مدعومة من اجليش الوطني بقيادة املشير 

خليفة حفتر والبرملان املنتخب.
ــي املنبثقة عن  ــلت حكومة الوفاق الوطن وفش
اتفاق موقع في العام ٢٠١٥ برعاية األمم املتحدة، 
ــدة وواصلت التعويل  ــاء قوات أمن موحّ في إرس
ــان أمنها وأمن  ــلحة لضم على مجموعات مس

طرابلس.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي  ف ــش  داع ــم  تنظي ــر  خس
ــورية، إال أن هزميته  ــة الس الرق
ــار نفوذه لم يؤذن فعال  وانحس
ــل مجددا  ــا حيث أط بنهايته
ــابق وعاصمة  في معقله الس
خالفته املزعومة (الرقة) بخاليا 
ــط لتنفيذ  ــة كانت تخط نائم
ــة،  إرهابي ــات  ــلة عملي سلس
ــوات  ق ــت  أعلن ــا  م ــب  بحس
ــوريا  لقوات س التابعة  ــن  األم
الدميقراطية املدعومة أميركيا 
ــة  والتي خاضت معارك شرس
ــع التنظيم املتطرف وجنحت  م
ــدة مناطق في  ــي دحره من ع ف

شمال سوريا.
ــي الرقة  ــوات األمن ف وقالت ق
ــرا إنها  ــوريا مؤخ ــمال س بش
ــفت خلية نائمة لتنظيم  كش
ــلة  ــش كانت تدبر لسلس داع
ــي  ــرة ف ــات الكبي ــن الهجم م

املدينة املدمرة.
ــة  العاصم ــة  الرق ــت  وكان
ــة  اخلالف ــة  لدول ــة  الفعلي
ــي أعلنها تنظيم  املزعومة الت
ــتعادتها قوات  داعش حتى اس

ــي  الت ــة  الدميقراطي ــوريا  س
ــا وحدات حماية  تهيمن عليه
ــي أكتوبر/ ــعب الكردية ف الش

تشرين األول ٢٠١٧.
ــوات  ــم ق ــدث باس ــال متح وق
ــة  الرق ــي  ف ــي  الداخل ــن  األم
ــوريا  ــكلتها قوات س ــي ش الت
ــا قتلت اثنني  الدميقراطية إنه
واعتقلت  ــة  اخللي ــاء  أعض من 
ــاء عملية  ــن أثن ــة آخري خمس
ــبت.وأضاف  الس ــوم  ي نفذتها 
ــم في  ــد إبراهي ــدث مهن املتح
مؤمتر صحفي «شاركت القوات 
ــرات  املتفج ــراء  خب ــة  اخلاص
ــة  معاكس ــة  عملي ــذ  بتنفي
عمل عليها جهاز األمن العام، 
ــات كانت على  ــد مخطط لص
ــك التنفيذ من قبل خلية  وش
ــة داعش  ــع ملرتزق ــة تتب إرهابي
ــة الرقة». ــي أحد أحياء مدين ف

ــداف التي  ــع «مت حتديد األه وتاب
تركزت في شارع باسل وقريبا 
ــي منزلني  ــي الدرعية ف ــن ح م
استخدمتهما اخللية اإلرهابية 
كوكر إلعداد مهامهم وتوجيه 
بعض  ــم  ابراهي ــدم  اخلاليا».وق

ــة،  العملي ــن  ع ــل  التفاصي
موضحا أن قوات األمن التابعة 
ــة  الدميقراطي ــوريا  س ــوات  لق
داهمت املنزلني وصادرت قنابل 
يدوية ومسدسات ومتفجرات.

ــك على  ــوات كذل ــرت الق وعث
ــع  ــي موق ــة ف ــيارة ملغوم س
النقاب عن  العملية وكشفت 
مخبأ كبير لألسلحة واأللغام 
األرضية مدفون في مكان قريب.

ــاليب الرائجة  ومن ضمن األس
ــم  التنظي ــا  اعتمده ــي  الت
ــه  ــاق علي ــا ض ــرف كلم املتط
ــزان من  ــتخدام خ ــاق اس اخلن
االنتحاريني وسيارات ملغومة.

ــتمر على هذه الوتيرة من  واس
ــداءات وكان أعنفها تلك  االعت
ــي يوليو/ ــتهدفت ف ــي اس الت

ــويداء وريفها  ــوز مدينة الس مت
ــم اإلرهابي  ذ التنظي ــث نفّ حي

انتحارية  ــات  هجم ــلة  سلس
متزامنة أسفرت عن مقتل أكثر 
ــني مدنيني  ــخصا ب من ٢٢٠ ش
ــيطرة على  ــكريني والس وعس
ثالث قرى. وشهدت املدينة في 
الفترة األخيرة موجة تفجيرات 
ــتهدفت  قنابل على الطرق اس
ــوات  ق ــؤولي  مس ــاس  باألس
سوريا الدميقراطية ومقاتليها.

وفي يونيو/حزيران فرضت قوات 

سوريا الدميقراطية حظر جتول 
ــي الرقة  ــة أيام ف ــتمر ثالث اس
ــوارئ قائلة  ــة ط ــت حال وأعلن
ــللوا  ــي التنظيم تس إن مقاتل
ــة ويخططون حلملة  إلى املدين
ــم  التنظي ــد  وفق ــرات.  تفجي
ــق  مناط ــم  معظ ــرف  املتط
ــن العراق  ــيطرته في كل م س
ــوريا، إال أنه ال يزال يحتفظ  وس
ــه  مجموعات ــض  بع ــود  بوج
ــورية. ــي البادية الس خاصة ف
رت تقارير دولية  ــذّ ــبق أن ح وس
ــار  ــن أن هزمية الدولة وانحس م
ــن اجلارين ال  نفوذها في البلدي
ــرورة انتهاء خطره. تعني بالض
ــم  التنظي أن  ــى  إل ــارت  وأش
ــه  املتطرف يحاول مللمة نفس
ــع، موضحة أنه  وإعادة التموق
بات يعتمد أكثر على الهجمات 
املباغتة وحرب العصابات.كما 
ــا نائمة  رت من وجود خالي ــذّ ح
ــبة لشنّ  تتحنيّ الفرص املناس
ــائل  ــف الهجمات في رس أعن
ــزال يحتفظ  ــه ال ي ــا أن مفاده
بوجود قوي سواء في سوريا أو 

العراق.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــر نواب جزائريون مترداً داخل  باش
انتقاالً  وذلك  ــفلى،  الس الغرفة 
ــس البرملان  ــة رئي ــة إطاح بخط
ــى املرحلة  ــعيد بوحجة إل الس
ــتقالة  األخيرة، بعد رفضه االس
ــي  ــة ف ــواد قانوني ــتعيناً مب مس
ــي ال يوجد فيها  النظام الداخل
ما ينص على مسار إقالة رئيس 
ــام  الع ــني  ــل األم ــس. ودخ اجملل
للحزب احلاكم جمال ولد عباس 
على خط األزمة، مهدداً بوحجة 
ــتقالة أو شل  بالقول: «إما االس
ــون في  ــلم قيادي ــان». وس البرمل
ــة، من جبهة  ــة البرملاني الغالبي
ــع  والتجم ــي،  الوطن ــر  التحري
واحلركة  ــي،  الدميوقراط الوطني 
ــع  وجتم ــة،  اجلزائري ــعبية  الش
ــواب  الن ــض  وبع ــر،  اجلزائ ــل  أم
ــل  حتم ــة  عريض ــتقلني،  املس
ــات أكثر من ٣٢٠ نائباً إلى  توقيع
ــر بوحجة  ــب اجمللس تُخط مكت
ــل  ش أو  ــتقالته،  اس ــرورة  بض
هياكل البرملان وجلانه واجللسات 
ــة. ووصل بوحجة أمس  البرملاني
ــان، معلناً  ــى مكتبه في البرمل إل
ــة مهماته  ــي تأدي ــتمراره ف اس
بصفة عادية. ويعتقد أن الرجل 
ــمياً  رس ــتقالته  اس ــيعلن  س
ــا أُغلقت املنافذ بينه وبني  بعدم
ــة التحرير  ــه احلاكم، جبه حزب
ــاول بوحجة، وفق  الوطني. ويح
ــه، احلصول على  عدد من مقربي
ــن  ــرّف» م ــروج «مش ــة خ فرص

منصبه.
ــل  ش ــة  خط ــذ  تنفي ــي  ويعن
ــة  مناقش ــل  تعطي ــان،  البرمل
ــى قدر من  ــاريع قوانني عل مش
ــه  رئيس ــع  يض ــا  م ــة،  األهمي
ــة  ــرج أمام رئاس ــي وضع مح ف
ــرع  اجلمهورية. ويُفترض أن تَش
جلنة الشؤون القانونية في درس 
ــة العام  ــون موازن ــروع قان مش
املقبل، وهي إحدى اللجان التي 
احلاكم  ــزب  احل ــن عليها  يهيم

جبهة التحرير الوطني. وأفادت 
ــة  ــن بوحج ــة م ــادر مقرب مص
ــرطه  ــكاً بش ــه ظل متمس بأن
ــتقالة،  ــن أجل الرضوخ لالس م
ــى تأكيد من  ــول عل ــو احلص وه
ــية بضرورة مغادرته  جهة رئاس
ــة  الرئاس أن  ــدو  ويب ــه.  منصب
ــرة  ــي التورط مباش ــب ف ال ترغ
ــلطة  ــكال يخص الس ــي إش ف
ــزب  ــا كان احل ــريعية، وم التش
ــر هذه اخلطوات  ليُباش احلاكم 
لوال إيعاز من جهة عليا بالنظر 
ــب الذي  ــية املنص الى حساس
ــب  ــي الترتي ــة ف ــواله بوحج يت
ــؤولي  مس ــار  لكب ــتوري  الدس
ــع بوحجة عن  الدولة. ودفع متن
ــاء  ــع غط ــى رف ــتقالة، إل االس
ــورط» إدارة احلزب احلاكم في  «ت
ما يجري. وكان جمال ولد عباس 
ــة أن األمر  ــي بداية األزم ــردد ف ي
يخص البرملان والنواب أحرار في 
ــف أن  ما يفعلون، قبل أن يكش
ــوا على الئحة  ــاً وقع «٣٢٠ نائب
الى االستقالة»،  تدعو بوحجة 
ــر  األخي ــض  «رف أن  ــاً  مضيف
ــيؤدي  ــاوب مع املطلب س التج
ــل البرملان». ويتهم نواب  إلى ش
ــة  بوحج ــون  الغاضب ــان  البرمل
ــرار، وإقالة األمني  ــرد بالق بالتف
ــط ألنه  ــس «فق ــام للمجل الع
ــرة بتكاليف  ــض توقيع مذك رف
عالج رئيس البرملان في فرنسا». 
وبدت هذه احلجة ضعيفة أمام 
ــية  السياس العملية  ــل»  «جل
ــل  ش ــتوى  مس ــت  بلغ ــي  الت
ــدأت فرضيات  ــان، لذلك ب البرمل
ــير  ــي األفق تش ــدة تبرز ف جدي
ــت بوحجة  ــاءات جمع ــى لق إل
ــية ال  ــخصيات سياس ــع ش م
ــس اجلزائري  ــع الرئي ــق م تتواف
ــر  عبد العزيز بوتفليقة، ما فُس
على أنه خيار في االجتاه اخلاطئ 
ــهر قليلة  من بوحجة قبل أش
ــباق االنتخابات  ــة س ــن بداي م

الرئاسية ربيع العام املقبل.

وكاالت / البينة الجديدة
ــرا خارجية البحرين  تبادل وزي
وسوريا احلديث لدقائق عقب 
نادرة  ــامات  وابتس مصافحة 
لم حتدث منذ سنوات، لكنها 
تندرج في سياق «اعادة الدور 
ــوريا. ونقلت  ــي» الى س العرب
ــعودية في  قناة العربية الس
ــن صباح  ــى م ــاعة األول الس
ــي عبر صفحتها  األحد املاض
ــبوك  فيس ــى  عل ــمية  الرس
ــاوز مدته ٣٠  ــم تتج ــو ل فيدي
ــدوم وزير  ــر فيه ق ثانية يظه
ــيخ  ــن الش ــة البحري خارجي
خالد بن أحمد آل خليفة نحو 
نظيره السوري وليد املعلم ثم 
ــادالن العناق  يتصافحان ويتب
ــف  ــامات. ولم يكش واالبتس
ــاء بعنوان  ــذي ج ــو ال الفيدي

وزيري  ــني  ب نادرة  ــة  «مصافح
والبحرين»  ــوريا  ــة س خارجي
ــادل  املتب ــث  احلدي ــل  تفاصي
الذي  ــاء  اللق ــر. وجاء  القصي
ــنوات  يحدث ألول مرة منذ س
على هامش مشاركة الشيخ 
ــات  ــم باجتماع ــد واملعل خال
ــبت وإلقاء  ــدة الس األمم املتح
ــة  ممثل ــا  أحدهم ــني  كلمت
ــام  ــرى للنظ ــن واألخ للبحري
السوري.كما نقلت قناة احلدث 
اإلخبارية، إحدى خدمات قناة 
ــادر عربية  ــة، عن مص العربي
ــول إن «هذه  ــمها الق لم تس
ــن جهود  ــي ضم ــوة تأت اخلط
ــدور العربي الى امللف  إعادة ال
ــوري» وذلك في تعليقها  الس
ــرته  ــو الذي نش ــى الفيدي عل
ــابها عليى يوتيوب. عبر حس

ــه أوضحت  ــي التعليق ذات وف
أن لقاء الشيخ خالد واملعلم 
ــنوات دون  ــم يحدث منذ س ل
ــن احلصول  ــد. ولم يتس حتدي
على تعقيب فوري من املنامة 
ــر أن وزير  ــو غي ــأن الفيدي بش
ــة البحريني أكد في  اخلارجي
ــام  ــبت أم ــالده الس ــة ب كلم
اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ــل حلل  ــرورة التوص ــى «ض عل
ــورية  ــة الس ــي لألزم سياس
ــة ودور عربي  ــاركة فعال مبش
ــة  ــرر وزراء اخلارجي ــوي». وق ق
ــرين  ــي نوفمبر/تش ــرب ف الع
ــي ٢٠١١ جتميد عضوية  الثان
سوريا وذلك «بسبب ممارسات 
ــق  بح ــوري  الس ــام  النظ
الشعب» وقطعت دول عربية 

كثيرة عالقاتها بدمشق.
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سجاد العسكري

ــوم , وتاخذ حيزا  ــغل العالم الي ــن القضايا التي تش لعل م
اكبر من سواها هي قضية االرهاب , ملا له من اثر واضح الذي 
ــراد وخصوصا كون االرهاب من  ــه على اجملتمعات واالف تخلف
ــوء افكار  ــرف والعنف والقتل وبالتالي نش ــه التط خصائص
ــاليب  ــائل واس منحرفة وقاعدة تتبع هذه االفكار واتباع وس
العاجز الذي ال يعرف اال طرفني اما ان تكون معي او ضدي وال 
ــغل الباحثني ظاهرة االرهاب  يوجد طرف ثالث ؟! واخذت تش
ــارك في املؤمتر عدد من  ــد مؤمتر باريس عام ١٩٨١م وش فانعق
ــاع والنفس واالخالق والدين والقانون واالجرام  علماء االجتم
وقد خرج بتوصيات منها (ان اندفاع االنسان في عمل إرهابي 
ــاس بالكبت والبؤس  ــا يتم أحيانا بفعل تراكمات اإلحس إمن

ــرد التلقائي أو  ــوم بال ــرض والظلم فيق ــوع وامل ــر واجل والفق
ــط كونه يعد تلك العوامل مبثابة عدوان عليه فينطلق  اخملط

مدافعاً عن ذاته).
فاخذت الدول على عاتقها واملنظمات الدولية كاألمم املتحدة 
ــاء اجهزة ومراكز دراسات واعالم حملاربة  وجلانها وغيرها  انش
ــباب نشوء هذه الظاهرة , وكذلك تشريع قوانني  ومعرفة اس
ــم ؟! لكن في  ــاب في العال ــل محاربة وحتجيم االره ــن اج م
ــم غير متفق  ــاب في العال ــد مفهوم االره ــة ان حتدي احلقيق
ــره مقاومة ودفاع عن  ــر من الدول التي تعتب ــه من الكثي علي
ــدول التي  ــق عليه من بعض ال ــا متف ــس واالرض , بينم النف
جتمعها مصالح مشتركة في تسميته باالرهاب , وهنا نحن 
ــباب هذا االختالف في  بحاجة الى وقفة حقيقية ملعرفة اس
ــن املصالح واملقاصد  ــد مفهوم دولي لالرهاب , بعيدا ع حتدي
ــف لالرهاب  ــي كل فريق تعري ــوف يعط ــداف , والتي س وااله

حسب نظرة كل طرف املتفق واخملتلف .
ــذا وذاك كانت نقطة البداية في ١١ ايلول ٢٠٠١م في  فبني ه
ــنطن فاخذت ظاهرة ودائرة االرهاب باالتساع  نيويورك وواش
والتطور , وتعتبر نقلة نوعية ومهمة في السيطرة وتوسيع 
ــوذ بحجة االرهاب واحلفاظ على اجملتمع الدولي من قبل  النف
الشرطي (امريكا)؟!! وخصوصا احملافظني اجلدد واغلبهم من 

ــرائيلية في عهد جورج  ــية االمريكية واالس مزدوجي اجلنس
ــمى  ــعية وحتت مس ــنوا هجمتهم التوس ــو بوش ليش دبلي
ــب مصاحلهم  محاربة االرهاب , ليعيدوا هيكلة العالم حس
ــة وتقوية حلفائها  ــي تهدف بأضعاف املنطق واهوائهم الت
ــط منطقة تعج بالنزاعات  وبالنتيجة اسرائيل قوية ؟! وس
ــراالت ,  ــده مجموعة من اجلن ــا اك ــذا م ــامات !! وه واالنقس
ــابق لقوات حلف الناتو اجلنرال  ومنهم القائد االمريكي الس
 Democracy ) ــى ــة تلفزيونية عل ــلي كالرك في مقابل ويس
ــي وزارة الدفاع  ــع اجلنراالت ف ــي حديث طويل له م Now) وف
االمريكية منه (اننا سنحارب سبع دول ابتداءً من العراق ثم 

سوريا ولبنان ، وليبيا، والصومال ، والسودان وأخيراً ايران ) .
ــنت حروبها بدون اي مبرر شرعي او دولي من اجل  فامريكا ش
ــا محاربة  ــة في حروبه ــة , واحلج ــة الصهيوامريكي الهيمن
االرهاب , اي ارهاب؟! وما احلروب الداخلية واالقتتال الداخلي 
ــا العاملية , ولعل  ــروب بالوكالة عنها وخدمة مصاحله اال ح
ــاء كيان  ــتخبارات الدفاعية – DIA (انش ــة وكالة االس وثيق
ــاء داعش وهو  ــلفي )اي ان التعليمات باملوافقة على انش س
ــات االرهابية التي تهدف  ــاء التنظيم امر اخر في دعم وانش
ــعية ومهما كانت االساليب  الى حتقيق غايات الدول التوس
ــح االمريكية فوق  ــر او ..., فاملصال ــة من قتل او تفجي املتبع

ــذت تتهم  ــعوب ؟! فاخ ــات الش ــانية وتطلع ــة االنس كرام
ــي تقاوم  ــا وكرامتها , والت ــن ارضه ــي تدافع ع ــركات الت احل
وتفشل خططها التوسعية , بأنها حركات ارهابية ! ويجب 
ــعيها جلاءت  ضربها واحلد من حركتها فلما لم تنجح في س
الى فتح مواجهة داخلية والتي تتمثل بدعم الفكر املتطرف 
ــعى الى  ــي؛ لزعزعة امن الدول التي تس ــري الطائف والعنص
ــتقالل ومنها العراق ولبنان وسوريا واخيرا  ــتقرار واالس االس
ــال مخططات  ــط املقاومة , وافش ــا داعمة خل ــران , كونه اي
ــؤون دول  ــار والقارات لتتدخل في ش ــدول التي عبرت البح ال
ــم تكتفي امريكا  ــلمي ول ــتقرار والتعايش الس تنعم باالس
ــتقلة واملستقرة بل اخذت باصدار قرارات  بارهاب الدول املس
ــاع واملقاومة عن االرض , لتضعها على  تصنف حركات الدف
ــاب دور االمم  ــا تزعم , مع غي ــات االرهابية كم ــة املنظم قائم
ــي االخرى وكما يتضح  ــدة واملنظمات الدولية والتي ه املتح
انها ال تتمتع باالستقاللية ومسيطر عليها ؟! واملالحظ في 
ــة ودول املقاومة  ــتهدف جه ــالت االمريكية بانها تس التدخ
ــدرة لالرهاب وهو ما اعترف  ــر امريكا من الدول املص ؟! وتعتب
ــوت والصورة !!  ــؤولني االمريكيني بالص ــر من املس به الكثي
ــيتم تصنيف امريكا على القائمة  ــؤال االخير متى س والس

السوداء والتي تدعم وتنشئ االرهاب ؟ .

عبد االمري شنيشل 

ــل وعيكم الثاقب  ــت الحفز ضمائركم  ب جئ
ــي اخاطب من  ــم وان ــارف ببصيرتك ــي ع الن
ــذا اتفاجأ حني  ــي وبه ــد امللك ــر العه عاص
ــح انهم كذلك  ــم غرباء , صحي ــون انه تقول
ــاح لكنهم بعيدون كل البعد  حجازيون اقح
ــو منوذج  ــرد العراقي فه ــا الف ــون مبزاي وجاهل
ــه  ــد ل ــريرته وال يوج ــه وس ــرد بطبيعت منف
ــلبياتهم  ــة امللوك وس ــبه . طوينا صفح ش
ــوري  اجلمه ــد  بالعه ــا  وبدأن ــم  وايجابياته
ــراق ابن الفقراء وابن  ــيد الزعيم ابن الع والس
املعدومني والفالحني وقد افنى حياته من اجل 
ــس , احرق  ــى بالغالي والنفي ــن وضح املعوزي
ــن الدنيا ال  ــيء لالخرين خرج م ــه ليض نفس
مال وال بنون مضرجا بدمائه ليدفن في قلوب 

ــن حل حكم  ــي غفلة من الزم ــني وف العراقي
ــري قومي وعبد  ــقي عنص االخوين اولهم ش
ــر صاحب نظرية الالقومي  ذليل مطيع لناص
ــى  ــاد والرش ــاد العنف والفس , في زمانه س
ــدد اللصوص وقطاع  ــاوات وزاد ع وكذلك االت
ــرع والفوضى  ــرق الزرع وابيد الض الطرق واح
ــحلت الرقاب  ــت وس ــع, انتهك ــت اجلمي عم
ــذا منتمٍ  ــمال واجلنوب فه ــي الش ــال ف باحلب
وذاك لم ينتم هذا متدين وذلك ملحد وهؤالء 
ــرق جثمان  ــم ويوصد الباب ليح يجب قتله
ــوب العراق,  ــة نائية جن ــور في قري هذا املته
ــمع النبأ السعيد من املذياع, مات  والكل س
ــق بوجه احلرس  ــت الناس لتبص ــر, هرع االمي
ــة من امرنا وبحكم الوراثة  القومي وفي غفل
ــا هدوءا  ــرة الذهبية رغم قصره ــيء بالفت ج
ــة او دينية وال  ــتقرار ال احزاب ميني ــان واس وام
ــرعة ابوابها بال رقابة  ــارية . اجلوامع مش يس

ــوادي الترفيهية مفتوحة,  والكافيتريات والن
ــل الظل حقير يؤمن  ــى مجيء ضيف ثقي حت
بالتفرقة والعنصرية والطائفية اليؤمن بدين 
ــعار من اراد ان  ــب كافر ملحد رفع ش او مذه
يستقر العراق وحزب العفالقة عليه ان يلغي 
ــع وهكذا  ــينية ويهدم اجلوام ــب احلس املواك
ــيدوا السجون ابتداء من  فعلوا بعهدهم ش

سجن رقم (١) وسجن قصر النهاية  وسجن 
ــم يحاربوا  ــلمان, هم ل ــو غريب ونقرة الس اب
ــم يحتلوا  ــة ايام ول ــدة ثماين ــران مل ــارة اي اجل
الشقيقة الكويت, حبوا وقربوا حزب الدعوة 
ــم عنوة جلنة النعيم,  واكرموهم ثم اقتادوه
ــوة والعنف, ينبذون االعدام  ال يحبذون القس
ــة والطمأنينة,  ــوه اغدقوا علينا بالراح وميقت
ــامة ولم يرقصوا  ــا بالغازات الس لم يضربون
ــى بات  ــي حلبجة حت ــى ف ــث املوت ــى جث عل
الواحد منا ال يخاف من زوجته او يتحفظ من 
ــقي زنيم نائم على  اطفاله وينتهي االمر بش
ــعادة  اريكة لم نرها حتى في االحالم انها س
ــتحقها  النها حفرة اجلرذي المتنح اال ملن يس
بعدها يلتف احلبل على انذل واسفل طاغية 
ــة التاريخ غير  ــحلوه ملزبل ــرف باحلقارة وس ع

مأسوف عليه . 
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د. أحمد عدنان اِّـيالي

ــي في  ــالح السياس ــألة اإلص ــرز مس تب
ــات النيابية األخيرة  العراق بعد االنتخاب
ــى وضع  ــع إل ــا يدف ــذر، م ــكل متج بش
ــتيعاب املعوقات  ــات الالزمة الس املقوم
ــت مواجهة حالة  ــد بات ــات، فق والتحدي
ــادي وبقية  ــي واالقتص التراجع السياس
ــألة ال ميكن التغاضي عنها،  امللفات مس
واستمرارها قد يؤشر إلى فشل العملية 
ــية، فلغاية اآلن فشلت القوى  السياس
السياسية في تشكيل حلظة إصالحية 
ــات  ــى القطيعة مع السياس مبنية عل
ــتمرارية  اس ــت  فرض ــي  الت ــة  التقليدي
ــية  السياس ــى  البن ــف  ــاق وضع اإلخف
ــي والتحديث  ــاء الدميقراط ــة للبن الالزم
السياسي، فما زالت النخب السياسية 
ــود وحتكم  منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية اآلن تس
ــتغال  ــوالت اإلش ــروج ملق ــات ت ــق آلي وف
ــية والطائفية، ما  ــة السياس باحملاصص
ــة  ــلوب ممارس ــة في أس ــكل إنتكاس ش

احلكم والتدبير.
ــي  وتبرز عدة معوقات لإلصالح السياس
ــذه املعوقات حلول وبدائل  فيما تقابل ه

ومقومات.

أوال: معوقات اإلصالح السياسي:
ــية املرتبط  ــألة السياس ــدي املس ١- حت
ــية  ــة سياس ــة ثقاف ــاب أو هشاش بغي
ــل  العم ــم  لقي ــة  مكرس ــة  واجتماعي
ــادئ املواطنة  ــي وملب ــي اإليجاب السياس

واملسؤولية والسلوك االنتخابي الواعي، 
ــة من  ــم اخملتلف ــيوع القي ــس وش وتكري
ــة  وغلب ــي  واملال ــي  السياس ــاد  الفس
ــوبية وتراجع  ــات الزبائنية واحملس العالق
ــر املطلوب، وظل  ــرص اإلصالح والتغيي ف
ــني محصورا في  ــة التقليدي دور الساس
ــغال بتدبير املصالح احلزبية  حدود اإلنش
ومتوقعات اإلنتفاع الشخصي. ما شكل 
ــع، فأجواء  ــد اجملتم ــيا عن ــا سياس فراغ
ــع من  ــردت اجملتم ــي ج ــل السياس العم
قاال سياسياً وغير  السياسة وجعلته مُ
ــدرك لفعاليتها  ــر م ــؤول عنها وغي مس
ــة، ما أدى  ــا وجناعتها االجتماعي وقيمه
ــي واإلدماجي  إلى غياب التأطير السياس
ــني مبا يجعل منهم أداة أو وقودا  للمواطن
ــتمالته أبان االنتخابات  إنتخابيا تتم اس
ــوز في  ــد الف ــم بع ــم مغادرته ــط ث فق

االنتخابات وحتييدهم سياسيا.
ــية املرتبطة  ــألة السياس ٢- حتدي املس
ــوء األداء واإلجناز  باالنتخابات، إذ فرض س
ــريعية، من حيث إختيار  للسلطة التش
مفوضية االنتخابات وقانون االنتخابات، 
والشكوك التي دارت حول نزاهة العملية 
االنتخابية إلى حالة من اجلزع والتململ 
ــكل حتديا  من قبل املواطن العراقي ما ش
االنتخابية  ــاركة  املش ــتوى  ــاط مبس أح
ــكل متدني، فقد أصبحت  للمواطن بش
ــح واألفضل  ــن األصل ــة البحث ع عملي
ــبة  ــب ومعقد بالنس ــدار اهتمام صع م
للناخبني في ظل التكالب على السلطة 
ــي وعدم اإلكتراث  وشيوع املال السياس
بهموم املواطنني، وأشر ضعف املشاركة 
االنتخابية تدني وتدهور املكانة أو القيمة 
ــزاب  لألح ــة  واالجتماعي ــية  السياس
ــية وتراجع حيز تأثيرها  والقوى السياس
ــى تأطير وتوجيه  وجاذبيتها وقدرتها عل

الرأي العام قيما ومواقف وممارسة.

٣- ضعف األداء اإلجنازي للعمل احلكومي 
ــتثناءات  ــض اإلس ــا بع ــل، أم ــي اجملم ف
ــا إجناز  ــر على أنه ــة فهي تفس اإليجابي
ــي محدود ومؤقت في ظل  فردي أو قطاع
غياب حكومة تدبيرية رشيدة ومتكاملة 
ــتوى  ــام تنعكس على مس ــأن الع للش

اخلدمات وتقوية املؤسسات.
ــى  ــب عل ــرة التكال ــتفحال ظاه ٤- إس
السلطة وتزايد ظاهرة تأسيس األحزاب 
ــمية التي  ــة واملوس ــات املؤقت والتحالف
ــت االنتخابات وتختفي بعدها،  تظهر وق
ــن العراقي في هذه  وهو واقع أدى باملواط
ــات بالذات إلى أن يقع في ضياع  االنتخاب
ــان انتخابي  ــزب وكي ــان بني ٣٠٧ ح وتيه
ــرة  ــي ١٨ دائ ــح ف ــن ٧٠٠٠ مرش ــر م وأكث
انتخابية ومبا ترفعه هذه األحزاب املؤقتة 
ــعارات  ــج وش ــن برام ــة م ــى الدائم وحت
ــخة أفقدتها مقومات  مكررة ومستنس
ــدار والتحفيز  ــة واإلقت ــة واملصداقي الثق

واالستقطاب ما عزز فرص املقاطعة.
ــتقطاب املرجعيات  ــي واس ــدم تبن ٥- ع
ــة الكفوءة  ــية للنخب الوطني السياس
ــتقلة والتي يراهن عليها للوصول  واملس
ــائل  ــلطة، ما أوصل رس ــى مواقع الس إل

ــن  ــدوى م ــدم اجل ــني بع ــلبية للناخب س
ــادة  وإع ــر  التغيي ــدام  إلنع ــاركة  املش
ــتهلكة والتي  ــوه املس ــاج ذات الوج إنت
ــرات  ــتفهام ومؤش ــات اس ــا عالم عليه
ــم تعطى فرصة  ــاد وضعف أداء. إذ ل فس
للكفاءات والتكنوقراط دورا فاعال ومؤثرا 
في احلقل السياسي ما جعلها في خانة 
ــن يدخل في  ــييس. فم التحييد أو التس
خانة التحزب يجعلهم في موقع الدفاع 
ــم أحزابهم أو  ــن أفكار ومعتقدات وقي ع
ــن مواقع مصلحية  ــم باحثني ع يجعله

وأدوار سياسية.

ثانيا: شروط اإلصالح السياسي
ــرض وجود  ــي يفت ــالح السياس ١- اإلص
ــاء  فض ــاء  بن ــى  عل ــادرة  ق ــات  مؤسس
ــد لعبة تروم  ــي جديد يدار بقواع سياس
ــة  ــالح واإلنتقال من ممارس ــق اإلص حتقي
سياسية مغلقة إلى مفتوحة وشفافة، 
فيكون العمل على تقوية املؤسسات ال 

الشخوص والزعامات .
ــب أن يدار  ــي يج ٢- إن اإلصالح السياس
ــرة اإلصالح،  ــال لفك ــة فع ــب حامل بنخ
ــيده في برنامج عمل وأولويات  ويتم جتس
حتدد فيها األطراف السياسية أجنداتها 
ــتراتيجية واضحة  إس ــق  وف اإلصالحية 
ــة قطيعة مع  ــس للحظ ــر تؤس للتغيي
ــابقة  الس ــة  املرحل ــاكل  ومش ــاء  أخط
وتؤسس ملشروع سياسي وطني ملرحلة 

مابعد اإلنتقال ملا بعد اإلصالح.
ــة العامة وعدم  ــاس باملصلح ٣- اإلحس
ــا  ــتخفاف بها، وهذا يرتبط أساس اإلس
ــروعية النظام السياسي وبفعالية  مبش
ــباعها  ــدى إش ــة وم ــات العام السياس
ــاالت كافة،  ــي اجمل ــني ف ــات املواطن لرغب
ــة  ــخصية والفئوي ــح الش ــرك املصال وت
واإلنتهازية من طرف النخب السياسية.
ــراف مبكانة املواطن وأهميته من  ٤- اإلعت

قبل السلطة السياسية ووضع مصالح 
ــل  ــذا كفي ــة، وه ــي املقدم ــني ف املواطن
ــة القانون، والتي  ــيخ املواطنة ودول بترس
تعد من أهم شروط اإلصالح السياسي.

ثالثا: مقومات اإلصالح السياسي
١- باتت مراجعة الدستور ضرورة ملحة، 
ــراء التعديالت  ــتور إلى إج ــاج الدس يحت
ــتوري يعالج  الالزمة أو كتابة ملحق دس
ــن  ــابقة م ــة الس ــات املرحل كل إخفاق
تأويالت وتعقيدات تفسير املواد امللتبسة 
ــذا امللحق  ــر، وعرض ه ــة للتجيي والقابل
ــم العمل على  ــعبي، ث ــتفتاء الش لإلس
ــتورية املعطلة  ــني الدس ــريع القوان تش
من قانون النفط والغاز ومجلس اخلدمة 
ــار  ــى القوانني املنظمة املش ــادي إل اإلحت

إليها في املواد الدستورية.
ــاوز حتدي نزاهة العملية االنتخابية  ٢- جت
ــالح االنتخابي من  ــدء بعملية اإلص والب
ــات عادل ومنصف  ــريع قانون انتخاب تش
ــة  االجتماعي ــات  اخلصوصي ــي  يراع
ــني  للمواطن ــة  واجلغرافي ــية  والسياس
ــة  ــد للمفوضي ــون جدي قان ــع  ــع وض م
ــات يضمن  ــتقلة لالنتخاب ــا املس العلي

إستقالليتها ومهنيتها.
ــام احملاصصة  ــى نظ ــودة إل ــدم الع ٣- ع
ــكيل  تش ــى  عل ــل  والعم ــية،  السياس
ــوي،  ق ــي  سياس ــل  فاع ذات  ــة  حكوم

ــية  ــابات السياس ــاد طغيان احلس وإبع
ــال ضمانات  ــني، ف ــات املواطن ــى رغب عل
ــان ملراعاة  ــال، وال ضم ــي فع ألداء سياس
تطبيق البرامج والوعود االنتخابية الذي 
تعهدت به القوى السياسية للمواطنني 
دون عملية سياسية قائمة على أساس 
ــجمة واملعارضة البناءة.  األغلبية املنس
ــكونة  املس ــة  احملاصص ــتراتيجية  فإس
ــة التعدد  ــوف من املعارضة ومأسس باخل
ــببها إغراءات  ــا والنهل منها س وتدبيره
ــب املناصب الضخمة  السلطة ومكاس
ــيناريو الوزن املضاد املعطلة للرقابة،  وس
ــب املناصب  ــم مكاس ــن تقلي ــال بد م ف
ــا لتكون  ــلطة وحالوته ــازات الس وإمتي
ــة وطنية تقنن التكالب وتفتح باب  خدم
ــاتية، لتردم أزمة  حلوار املعارضة املؤسس

الثقة بني النخب واجملتمع.
ــادي  االقتص ــع  الوض ــدي  حت ــاوز  جت  -٤
ــردي واملتدهور ومواجهة  واالجتماعي املت
ــة والتهميش  ــر والبطال ــرات الفق مؤش
ــتويات العيش  ــني مس ــع، وحتس والتراج
من صحة وتعليم وسكن وعمل وكفاية 
ــاج حتقيق  ــذا يحت ــردي، وه ــل الف الدخ
ــام القانون. وضرب  ــاواة أم العدالة واملس
ــكاله وعوامله  ــاد بأش ــة الفس ومواجه
ــال  ــدت اجمل ــي تع ــة الت ــه كاف وإمتدادات
ــي  ــي واإلداري واملالي والسياس املؤسس

ــى تفاصيل  ــي وإل ــاء العموم ــى الفض إل
ــوة  احلياة اليومية برمتها ومحاربة الرش
ــة  واإلنتفاعي ــوالءات  وال ــاطة  والوس
ــتعمال السلطة  ــوء إس والوصولية وس
ــال ونهب  ــوذ لتبديد امل ــتغالل النف وإس

ثروات اجملتمع.
٥- جتاوز حتدي إنتشار السالح خارج إطار 
ــزاب والقوى  ــة إقناع األح ــة وكيفي الدول
ــها وتابعيها بضرورة  ــية لنفس السياس
ــات والنظام  ــون واملؤسس ــرام القان إحت
ــة الهيمنة والغلبة  العام ومغادرة عقلي
واإلقصاء وفرض األمر الواقع وإستضعاف 
ــب املعوقات  ــة، وهذا يعد من أصع الدول

لإلصالح السياسي .
ــاورات  لغاية اآلن، ومن حيث صيرورة املش
ــأن  بش ــة  األولي ــات  والتفاهم ــة  اجلاري
ــكيل احلكومة، قد تكون إستنساخ  تش
أو إعادة إنتاج لسابقاتها شكالً ومحتوىً 
ــويات على  ــة والتس ــن حيث احملاصص م
ــاب املصلحة العامة، ما يضع أمام  حس
القوى السياسية إستحقاقات مصيرية 
قد تكون مبثابة متنيات لكنها تعد حلول 
ــكان  ــدات باإلم ــات وأجن ــرق وآلي ــا ط له

العمل على إجنازها.

للدراســات  اِّـســتقبل  مركــز   *
السرتاتيجية

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

تحدي اِّـسألة السياسية اِّـرتبط 
بغياب أو هشاشة ثقافة سياسية 
واجتماعية مكرسة لقيم العمل 
السياسي اإليجابي وِّـبادئ 
اِّـواطنة واِّـسؤولية والسلوك 
االنتخابي الواعي
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طوينا صفحة اِّـلوك وسلبياتهم 
وايجابياتهم وبدأنا بالعهد 
الجمهوري والسيد الزعيم ابن 
العراق ابن الفقراء وابن اِّـعدومني 
والفالحني وقد افنى حياته من اجل 
اِّـعوزين

التليغراف: حياة اِّـهاجرين َّـ خطر بعد 
إيقاف مهام اإلنقاذ َّـ البحر اِّـتوسط

الديلي تليغراف نشرت موضوعا عن حتذيرات 
ــدة من أن إيقاف عمليات اإلنقاذ في  األمم املتح
ــط تهدد بزيادة معدالت  البحر األبيض املتوس
وفاة املهاجرين غير القانونيي الذين يحاولون 

العبور إلى أوروبا.
وتشير اجلريدة إلى أن دول االحتاد االوربي قلصت 
ــاذ التي جتوب البحر  ــفن اإلنق عدد رحالت وس
ــط  ــط وخاصة في املناطق التي تنش املتوس
ــزوارق اخلاصة مبهربي املهاجرين حيث  فيها ال
ــفن اإلنقاذ بانتشال املهاجرين الذين  تقوم س

تغرق قواربهم.
ــفينة اإلنقاذ أكواريوس متكنت  وتوضح ان س
األحد من إنقاذ 58 مهاجرا أغلبهم من الليبيني 
من الغرق قبالة سواحل مالطا مشيرة إلى ان 
ــيتم توزيعهم خالل االيام  هؤالء املهاجرين س

املقبلة على دول االحتاد األوربي.
وتضيف اجلريدة ان دولة بنما سحبت علمها 
ــفينة اكواريوس التي تديرها منظمات  من س
ــا يعني ان  ــو م ــة وه ــر حكومي ــة غي حقوقي
ــو في أحد موانئ مالطا  ــفينة التي ترس الس

لن تتمكن من التحرك منه او اإلبحار حتى 
حتصل على ترخيص آخر.

ــو غراندي مفوض  ــل اجلريدة عن فيليب وتنق
األمم املتحدة األعلى لشؤون حقوق اإلنسان 
ــا ان االمم املتحدة  ــا موضح ــد قرار بنم انتق
ــلطات  ــن قرار الس ــق عميق م ــعر بقل تش
البنمية الذي سيؤدي إلى تقليص عمليات 

البحث واإلنقاذ في البحر املتوسط.

الغارديان : خان األحمر
ــلها بيتر  ــرت موضوعا ملراس الغارديان نش
ــذا آخر يوم  ــوان ”هل يكون ه ــت بعن بومون
دراسي في مدرسة خان االحمر في الضفة 

الغربية؟“.
ــة في قرية  ــة الواقع ــول اجلريدة إن املدرس تق
ــة الغربية  ــرة في الضف ــان األحمر الصغي خ
ــي القرية قاومت  ــة املنازل ف ــا مثل بقي مثله
لسنوات عدة قرارات الهدم اإلسرائيلية وكان 
ــى انها رمز  ــطينيون عل ــا الفلس ــر إليه ينظ
ــن يبدو انها وصلت  ملقاومة قرارات الهدم لك

إلى نهاية املشوار.
ــكان الفلسطينيني  ويوضح بومونت أن الس
ــدة كيلومترات فقط  في القرية التي تبعد ع
عن مدينة القدس تسلموا األحد قرارا قضائيا 

ــى  ــم حت ــم وميهله ــة بيوته ــرائيليا بإزال إس
ــني إلخالئها وهدم منازلهم  صباح اليوم اإلثن

بأنفسهم واملغادرة.
ــي بعدما رفضت  ــف اجلريدة أن ذلك يأت وتضي
احملكمة العليا اإلسرائيلية جميع االلتماسات 

و دعاوى استئناف احلكم السابق بالقرية.
ــت في مطلع  وتوضح اجلريدة ان القرية أسس
ــرن املاضي على  ــن الق ــينات م حقبة اخلمس
ــة اعتبرت األمم  ــاء قبيلة بدوي ــدي بعض أبن أي
ــل التي نزحت  ــدة أنهم من بقايا القبائ املتح
من صحراء النقب لكن احلكومة اإلسرائيلية 

رفضت االعتراف بأحقيتهم في إقامة القرية 
ومنعت إدراجها ضمن املناطق السكنية بعد 

احتالل الضفة الغربية في حرب عام 1967.
ــذ عام 2009 توالت  ــير اجلريدة إلى انه من وتش
قرارات اإلزالة على القرية وأبنائها ما دفعهم 
ــة مع  ــة طويل ــة قضائي ــي معرك ــول ف للدخ
ــات التقاضي فيها  ــر درج ــلطات كان آخ الس
ــة العليا التي  ــام احملكم ــة الطعن ام محاول
ــابق  ــم الس ــى احلك ــتئناف عل ــت االس رفض

وأقرته.

اإلندبندنت : ”زوربا اليونان“

اإلندبندنت نشرت موضوعا عن اإلعصار الذي 
ــر األبيض  ــوض البح ــي منطقة ح ــكل ف تش
ــرب اليونان في  ــد ويض ــل أن يرت ــط قب املتوس

ظاهرة نادرة احلدوث في هذه املنطقة.
ــذي اطلق عليه  ــدة إن اإلعصار ال وتقول اجلري
(ميديكاين) كنوع من الربط بني كلمتي البحر 
املتوسط وإعصار باللغة االجنليزية كما اطلق 
البعض عليه اسم ”زوربا“ نسبة للشخصية 
السينيمائية الشهيرة التي جسدها انتوني 
ــار واألمواج  ــن األمط ــر م ــب الكثي ــن جل كوي

الشديدة السرعة خملتلف املدن اليونانية.

وتضيف اجلريدة ان اإلعصار حول شوارع املدن 
ــبب األمطار الغزيرة  الساحلية إلى أنهار بس
ــبب في قطع العدية  ــي صاحبته كما تس الت
ــف والكهرباء ألن  ــالك الهات ــرق وأس من الط
البالد املعروفة بجوها الدافيء املستقر ليست 

معتادة على هذا النوع من العواصف.
ــلطات أصدرت اوامرها  ــول اجلريدة إن الس وتق
بوضع عشرات احلافالت العامة في حال تأهب 
ــكر موريا في  ــالء آالف الالجئني من معس إلج
جزيرة ليسبوس التي قد يتجه إليها اإلعصار 
في وقت الحق ومنحت اولوية إلجالء الالجئني 

الذين يعيشون في اخليام داخل املعسكر.
ــلطات تخشى من أن  وتضيف اجلريدة أن الس
ــات انهيار للتربة  ــبب اإلعصار في عملي يتس
ــة بالعاصمة أثينا  ــق احمليط في بعض املناط
التي لم تستفق بعد من احلرائق والفيضانات 
ــابيع قليلة ما ادى  التي تعرضت لها قبل أس

ملقتل نحو 100 شخص .

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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 * الشيخ / احمد جاسم الدبي 

ــرة التكنولوجية  ــائل االتصال احلديثة والطف وس
ــرة، غيرت معالم  ــنوات االخي التي حدثت في الس
ــية والعائلية  ــي حياتنا العملية والدراس كثيرة ف
ــه تكنولوجيا  ــذي باتت في ــي الوقت ال ــا، فف ايض
ــع.. إال أنها  ــة في متناول اجلمي ــال االنفجاري االتص
ــا لم نكن  ــرية م ــاكل االس حملت معها من املش
ــرة  ــا طوقت افراد االس ــل، كما انه ــه من قب نعرف
بجدارات العزلة، حيث انفرد كل منهم منكباً على 
حاسوبه يتصفح املواقع االلكترونية، او غارقا في 
ــاء او مع اناس مجهولني، يقيم  احلوارات مع اصدق
ــاد ومفيد،  ــة، بعضها ج ــات مختلف ــم عالق معه
ــا كما اظهرت   ــلية وغيره وبعضها ألغراض التس
في هذا السياق دراسة حديثة، قام بها باحثون من 
جامعة بوسطن األمريكية، مفادها أن االستخدام 
املفرط ملواقع التواصل االجتماعي ميكن أن يتسبب 
ــف  ــى في العالقات العاطفية، حيث كش بالفوض
ــائل  ــتخدام وس الباحثون عن وجود عالقة بني اس
ــوك» و»تويتر»  ــي كـ»الفيس ب ــل االجتماع التواص
واملشاكل االجتماعية املتعلقة بالطالق والعالقات 
ــببها  ــى أن الغيرة التي يس ــة إل ــة، الفت العاطفي
ــادات بني  ــاكل واملش ــوك»، تزيد من املش ــس ب «في
ــي جميع األعمار وازدياد اخليانات الزوجية  األزواج ف
ــهلة  إن اخليانة الزوجية أصبحت في يومنا هذا س
جداً باستخدام مواقع التواصل االجتماعي، حيث 

يدخل الشخص إلى الشات من خالل الفيس بوك، 
ــرأة افتراضية في البداية، ومن ثم  فيتعرف على ام
ــتعداً  ــى حقيقية الحقاً، فمن كان مس ــول إل تتح
ــة يذهب ويلتقي مبن تعرف عليها  للخيانة الزوجي
ــر الفيس بوك، وتبدأ العالقة، أما الزوجة فرمبا ال  عب
ــك؛ ولكن قد تنكشف اللعبة، وحتدث الكارثة  تش
ــذه ال تنطبق على  ــة، وه ــي العالقة الزوجي وتنته
الرجال فقط، بل ميكن للزوجة أيضاً إيجاد عشيق 
ــر، فتدخل في احملادثة  ــا عبر الفيس بوك أو تويت له
ــي الهاوية. وبعض  ــزواج ف ــاب زوجها، ويقع ال بغي
النساء يصنعن املشاكل االسرية يقول احد االزواج 
ان انشغال زوجتي الدائم باجللوس لساعات طويلة 
ــن القيام بواجباتها زاد  أمام الكمبيوتر وهروبها م
ــاوس تلعب في  ــكوكي حولها، وبدأت الوس من ش
عقلي، لكن البد من إيجاد وسيلة الكتشاف ذلك، 
ــض الرجال، فليس الرجل دائما هو  هكذا يقول بع
ــى مواقع التواصل  ــي تواصله وإدمانه عل املذنب ف
ــباب  ــد تكون أحد أس ــل إن املرأة ق ــي، ب االجتماع
ــبب أحيانا بتدمير  ذلك. أفعال املرأة هي التي تتس
ــة اخرى أن األشخاص الذين  ــرتها وتقول دراس أس
يبالغون في استخدام مثل هذه املواقع إما يريدون 
الهروب من حاالت نفسية ومشاكل أسرية وإما أن 
ــذه األمور إذا  ــاوالت إلظهار النفس، ان ه تكون مح
خرجت عن حد الوسطية تصبح سلبية حلد كبير 
ــة مواجهة الزوج بغلطه والعواقب  وإن على الزوج
ــرته ومحاولة التخلص من  املترتبة عليه وعلى أس
ــة وان كل هذه  ــدد عش الزوجي ــذه اآلفة التي ته ه
األمور مرفوضة وال تبرر اخليانة الزوجية عبر وسائل 
ــلم األسري  التكنولوجيا احلديثة ألنها تهدد الس
ــتت  ــل مكانها التش ــة، ليح ــكينة والرحم والس
واالنفصال، وتلك الوسائل لو استخدمت بطريقة 
ــئ ملفات احملاكم  ــا إلى أن متتل ــة ملا وصلن صحيح
بالكثير من قضايا اخليانة الزوجية وحاالت الطالق 
ــبب تلك املواقع. علما ان مواقع التواصل توفر  بس
فرصة للتقارب بني االصدقاء وافراد العائلة إال أنها 

في املقابل تسبب مشكالت نفسية لدى الناس.

*ناشط اعالمي
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 عبدالزهرة محمد الهنداوي

ــارة وبهاء وجمال  ــم .. العواصم ، ادارة وحض ــن مدن العال ــواها م ــم ، تختلف عن س العواص
وخدمات متميزة .. العواصم واجهة البلدان امام البلدان .. ولهذا فان اختيار أي مدينة لتكون 
ــي غيرها من املدن االخرى .. وألنها  ــروط ومواصفات ال تتوفر ف عاصمة امنا يخضع ملعايير وش
ــهم  ــتكون محط انظار ابناء البلد االخرين ، فدائما جتدهم يحلمون ومينون انفس كذلك فس
ــة .. ومن هذه النقطة بالتحديد ولعدم وجود ما  ــان يتنعموا بجمال وبهاء وخدمات العاصم ب
ــررا في الوقت ذاته ،  ــهد زحفا هائال ومب ــكان االخرين من ذلك ، بدأت العواصم تش ــع الس مين
ــبب  ــلبا على واقع احلياة .. هذا احلال تس ــرى تعاني من قحط تنموي ينعكس س ــدن االخ فامل
ــكان اي عاصمة ميثلون ربع او ثلث  ــرية هائلة في العواصم ، فغالبا ما جند س بنمو كتل بش
ــكانها اليوم ميثلون ٢١٪  ــكان البلد او اكثر من ذلك .. وعاصمتنا بغداد مصداق لذلك ، فس س
ــارق عددي كبير  ــان وهناك ف ــد ان جتاوز عددهم ٨ ماليني انس ــكان العراق بع ــن مجموع س م
بينها وبني ثاني اكبر محافظة تأتي بعدها بعدد السكان.ومن املؤكد ان االكتظاظ السكاني 
ــات الدولة كافة) وكذلك املراكز التجارية  ــل مع تركز جميع االدارات احلكومية (مؤسس الهائ
ــي العواصم صعبا جدا من حيث غالء  ــة الكبيرة ، يجعل من العيش ف ــة والترفيهي والثقافي
ــود  ــة اوال وعدم توفر اخلدمات مبا هو مطلوب ثانيا ، فضال عن حالة التعقيد التي تس املعيش
ــع املعقد ، دفع الكثير من البلدان إلى القيام بعملية  ــع احلياتي اليومي .. مثل هذا الواق الواق
ــاحات  ــم املتركز في مراكز العواصم وضمن مس ــحب الزخ ــاح على االجنحة بهدف س انفت
محدودة ، وقد جنحت تلك البلدان في جتربتها وحققت االهداف املطلوبة من مثل هذا االجراء.

ــا ، فهي مكتظة لدرجة االختناق ، وبات  ــة بغداد ال تختلف عن بقية عواصم الدني والعاصم
ــيارة .. ومن  التنقل بني جناحيها (الكرخ والرصافة) صعبا جدا بعد ان غزتها نحو مليوني س
املؤكد اننا تأخرنا في اقتفاء اثر الذين سبقونا في فتح اطراف عواصمهم ، ومرد هذا التأخير 
امنا يعود إلى الظروف التي عاشتها بغداد والتي لم تتح الفرصة لها الن تفكر مبثل هذا الفعل 
.. ولكن اخيرا جاءت املبادرة وخطونا اخلطوة األولى ، فان نبدأ متأخرين خير من ان ال نبدأ ابدا .. 
ــروع الذي تقدمت به وزارة التخطيط بوصفها اجلهة  واملبادرة التي احتدث عنها هي ذلك املش
ــارين اثنني ،  ــروع يتضمن مس ــب ما اعلنت الوزارة ان املش املعنية بالتنمية املكانية ، وبحس
املسار االول يقوم على اساس انشاء مدينة ادارية متتد على مساحة تقدر بنحو ٥٠ كيلو مترا 
ــماية) وهذه املدينة االدارية ستحتضن  ــرق مركز العاصمة (منطقة بس مربعا تقع جنوب ش
ــن نصب اجلندي اجملهول  ــريط املمتد م ــب وزارات ودوائر الدولة الواقعة ضمن الش ــرات اغل مق
ــتعرضنا هذه املنطقة املكانية جندها تتركز في  ــرقا ، وإذا اس ــهيد ش غربا لغاية نصب الش
ــات احلكومية املهمة ، التي  ــز العاصمة وتضم الغالبية العظمى من الوزارات واملؤسس مرك
ستتحول إلى املدينة االدارية اجلديدة ، فيما يتم حتويل هذا الشريط إلى مركز حضري (ثقافي 
ــا ومركزا مهما في العاصمة .. وهنا سنحقق  ــياحي) ميكن ان يكون متنفس – اجتماعي – س
ــيما في مجال النقل  ــذي تعاني منه العاصمة الس ــن بينها فك االختناق ال ــا عدة ، م اهداف
ــات ، وإعادة احلياة ملركز العاصمة ، اذ من املالحظ ان املناطق التي تتواجد فيها املباني  واخلدم
احلكومية تنعدم فيها احلياة في الفترة املسائية ، على الرغم من كونها تعد مركز العاصمة. 
وفي اجلانب االخر ستدب احلياة في الكثير من املناطق البعيدة عن مركز العاصمة ، وسيكون 
ــباب .. اما  ــهم في توفير مئات االالف من فرص العمل للش ــاط اقتصادي هائل يس هناك نش
عملية التنفيذ ، فمن املؤكد ان هناك الكثير من الشركات العاملية املستعدة لالستثمار في 

هذا املشروع وبالتالي فانه لن يكون عامل ضغط على املوازنة العامة للدولة .

ــيرة  ــمة ترافق املس ــار التأجيل س ــا ص بعدم
ــركات البرملان  ــة لتح ــة فارق ــدة وعالم اجلدي
ــة، بل طبعت  ــابقة ورمبا الالحق ــه الس بدورات
ــار املواطن  ــلطات الثالث حتى ص اعمال الس
ــر او قضية يعد  ــبقاً على كل أم ــم مس يحك
ــتؤجل  ــا س ــة بأنه ــان او احلكوم ــا البرمل به
ــتطول فترة التوصل الى حلول لها، فمن  وس
ــل االنتخابات  ــى تأجي ــات، ال ــل احملاكم تأجي
ــى تأجيل.. الى  ــل ظهور النتائج ،ال ،الى تأجي
ــل اعادة  ــا ،الى تأجي ــل التصديق عليه تأجي
ــة برملانية  الفرز ،الى تأجيل انعقاد اول جلس
ــدة ،الى تأجيل مفتوح النعقادها  للدورة اجلدي

ــدور قرار  ــى تأجيل ص ــكيل احلكومة ،ال وتش
احملكمة الدستورية.

بعد كل هذه التأجيالت مت بحمد اهللا انتخاب 
ــه بالتوفيق  ــو ل ــان ندع ــد للبرمل ــس جدي رئي
ــد التأجيل مت  ــل ،وبع ــى ولع ــني بعس متدرع
انتخاب نائبيه ، وبعد تأجيل نتطلع النتخاب 
ــيتم حل مشكلة  رئيس اجلمهورية وكيف س
ــني  ــني الكرديني املتنافس ــني احلزب ــة ب الرئاس
ــت  قدم ــي  الت ــرى  االخ ــة  الكردي ــزاب  واالح
مرشحيها لرئاسة اجلمهورية حيث بلغ العدد 
حلد االن عشرين مرشحا ومت التأجيل اسبوعا 
ــكلة  اخر الختيار احدهم، واذا حلت هذه املش

ــوص ، وهي اختيار  ــكلة االع فبانتظارنا املش
ــى ان تطول فترة االتفاق  رئيس للوزراء ،ونخش
ــرا خلطورة  ــمية الرئيس املنتظر نظ على تس
ــيعية  ــدد اجلهات الش ــة املنصب وتع واهمي
ــدة  ــالف توجهاتها وش ــه واخت ــة في الطامع
ــد والتباغض بني اطرافها،  التنافس والتحاس
وتكاد تكون اقرب الى مشكلة رئاسة البرملان 
التي تنافست عليها االطراف السنية وقدمت 
ــت  ــادر اتفق ــدرة ق ــحني، وبق ــعة مرش 9 تس
معظم االطراف الشيعية والسنية والكردية 
على اختيار السيد محمد احللبوسي في اول 
ــهد لن  ــة . واظن ان هذا املش ــة انتخابي جول

ــرر في عملية اختيار رئيس الوزراء . طبعا  يتك
ــتأتي مثل موجات البحر  ظاهرة التأجيالت س
ــابقة  ــدورات البرملانية الس ــا مر خالل ال فكم
ــة او  :إذا طالبت اجلهة الفالنية بتأجيل جلس
اقرار مشروع فان اجلهة العالنية عدته كسبا 
ــر في قضية  ــت بتأجيل النظ ــت فطالب للوق
ــباً للوقت او واحدة بواحدة، او  مشابهة، كس
ــرد اخلالفات، واذا أصرّ جانب على تعديل أمر  جمل
ــل مقابل وخرق  ــبث جانب آخر بتعدي ما ،تش
ــاوز وقفز.  ــه خرق وجت ــاوز يقابل ــتوري او جت دس
ــات  ــمية الرئاس ــرات اخملصصة لتس كل الفت
الثالثة انتهت وكل الوقت اخملصص لتشكيل 

ــو عليه. في  ــال على ما ه ــة نفد واحل احلكوم
هذه احللقة املفرغة التي يدور فيها العراقيون 
ــهور على ظهور نتائج  منذ اكثر من اربعة ش

االنتخابات النيابية افرزت التداعيات االتية:
ــي تنفيذ  ــل والتأخير ف ــادة في التعطي 1 - زي
ــاف الى املدة  ــرارات املهمة يض ــاريع والق املش

الزمنية املهدورة. 
ــف االعمال مدة  ــة تصري ــتمرار حكوم 2 - اس
ــكلي غير قادر على  اضافية اخرى كوجود ش
ــاريع او حل ازمات  اصدار قرارات او تنفيذ مش
ــا  ــة ودوائره ــتويات الوزاري ــة املس ــى كاف وعل

ومؤسساتها . 

واالداري  ــي  املال ــاد  الفس ــاء  وب ــتمرار  اس  -  3
وبشكل افضع نتيجة حصول الفراغ وغياب 

الرقابة املشددة واألمن من العقاب. 
ــتثمارية  ــركات االس ــول الش ــاع دخ 4 - امتن
خوفاً من تردي االوضاع في ظل فراغ دستوري 

وشبه حكومة. 
ــدوالرات تضاف الى ما  ــدر مليارات من ال 5 - ه
ــة املاضية وقد  ــة االنتخابي ــي العملي ــدر ف ه

تكون اضعافاً مضاعفة. 
ــراق والعراقيني قد  ــدر املزيد من عمر الع 6 - ه

ميتد شهوراً اخرى.

*عبدالجبارنوري

بدأ التشقق يدبُ في كيانات التكوينات اليسارية بعد 
ــيادة الضبابية  ــوفيتي وس انهيار منظومة االحتاد الس
ــون ومبا  ــارية معني ــا كنخبة مثقفة يس ــا ، وأنن عليه
ــة إلى إعادة بناء اليسار لدوره الواقعي في  حاجة ماس
ــتقبلية في حتقيق  كونه ميثل واقعية الطموحات املس
ــمالية املهادنة  ــال اجلماهير ودحض النظريات الرأس آم

لالستعمار واالستبداد ، وهو األكثر وضوحاً في تلمس 
ــكالت الواقع ، وأن النخبة اليسارية هي املؤهلة  مش
في تكوين كتلة وقيادة اجلماهير املسحوقة وبالتأكيد 
حينذاك تنسحب اليها احلركات األخرى ، وأن اليسار 
قادر على مواجهة الزحف األمريكي الذي ميثل النظام 
ــيس مشروع  ــمالي العاملي ، وهو قادر على تأس الرأس
نهضوي عربي بالوقوف بوجه األحتالل السافر للعراق 

ه) لدول اخلليج واملدعوم صهيونياً . واألحتالل (املموّ
ــار  ــطار اجلماهير املؤيدة لتيار اليس وبالتزامن مع انش
ــزة الفكرية  ــة هذه اله ــالً كان حصيل ــظي أص املتش
ــاء محركها الطبقي وأفول وهج االيديولوجيات  انطف
الثورية ، باعتقادي ذلك أوضح (نعي) جماهيري للذات 
ــروع الثوري الذين هم اليسار العراقي  احلاملة للمش
ــات  وايديولوجياتهِ العلمانية والتي أصيبت بفايروس

ــك  وذل ــرة  املعاص ــمالية  الرأس ــموبوليتارية  الكوس
ــه الذي تصعب مقاومتهُ ، وعلى أثر هذا  باعالمها املوج
الصراع الطبقي وتدخالت العساكر في تطبيقها لغة 
ــبعينات القرن  ــتينات وس االنقالبات وبالتحديد في س
ــي البريطاني  ــة الكوليونال ــى هيمن ــي اضافة إل املاض
ــي املتعدد الرؤوس بكارتالتها االحتكارية التي  واألمريك
من الصعوبة أيضاً مقاومتها حلصولها على تأييد  ودعم  
ــام  من القوى الرجعية واالقطاعية  والذي زاد في انقس
اليسار العراقي إلى ماويني متأثرين بالتجربة الصينية 
ــاريع تعريب  ــو ترجمة مش ــة نح ــة والهرول والفيتنامي
ــتراكيات  ــة ومتهافتة كاش ــارب هزيل ــية بتج املاركس
ــتراكية العلمية  ــيدة متجاهلة خط االش حميدة ورش
ــيوعية ، ولعل هناك سبب  بسبب فوبيا من اسم الش
ــاري  هو في تكثيف  ــظي التيار اليس جوهري آخر لتش
ــل  ــبعينات وأوائ ــر الس ــي أواخ ــة ف ــداث املفصلي األح

الثمانينات في األحداث التالية  : 

١-الثورة االيرانية ١٩٧٨ 
٢-احلرب األهلية اللبنانية ٣

ــرائيلي  ــحاب مصر من الصراع العربي – األس ٣- أنس
 ١٩٧٧

٤- اغتيال السادات على أيدي االسالميني ١٩٨١ 
٥- اندالع حرب اخلليج األولى ١٩٨٠- ١٩٨٨

عتْ  ــية قطّ اضافة إلى ظهور دكتاتوريات قمع بوليس
ــبيل املثال  ــكلٍ ممنهج على س ــي بش العمل السياس
ــي ١٩٦٣ ، فتفكك  ــود ف ــباط األس ــر انقالب ش ال احلص
ــار العراقي إلى ماوي وقومي ناصري وقومي سوري  اليس
ــالموي متطرف فتحولت تلك احلركات املهزوزة من  واس
ــي التحرري إلى الهرولة نحو كراسي  ــار املاركس اليس

السلطة وغابت معهم الدولة املؤسساتية .
ــار يجب أن يقوم على  وللوصول إلى مفهوم دقيق لليس
ــوائب الطفيلية  ــة من الش ــس متينة ونقية خالي أس
ــاركاً  ــتعداً ومش ــة واالنتهازية ، وان يكون مس والنفعي
ــطوة  ــي اليوم املتمثل في س ــي الصراع العامل ــاالً ف فع
ــالل  االحت ــى  عل ــة  القائم ــة  األمريكي ــة  األمبراطوري
ــعوب ، وتبني املشكالت  ــتحواذ على خيرات الش واألس

ــول احلداثة في  ــة وحتقيق الهدف العام في دخ الواقعي
املنجزات العلمية والسياسية أضافة إلى التأكيد على 
ــكالت االقتصادية والتي هي الهدف املنشود ، وان  املش
ــح الطبقات الفقيرة  يكون املدافع احلقيقي عن مصال
ــي قلب عاصفة  ــار ف ــوف يكون اليس والكادحة إذن س
ــعوب  ــاً أيقونة الش ــون حق ــي ) ويك ــراع الطبق ( الص
ــية  السياس ــة  الدميقراطي ــه  بتحقيق ــدة  املضطه

والدميقراطية األجتماعية . 
والذي نراه على صفحات اخلارطة السياسية العراقية 
ــاب املعادلة  ــني أقط ــتقطاب احلادة ب ــة االس ــر حال تثي
ــة  ــي وحال ــار التقدم ــوى اليس ــاب ق ــية غي السياس
ــاره وتراجعه  ــظي التي باتت متيزهُ في ظل أنحس التش
ــاب التجربة  ــداث غي ــد أح ــرذمه بع ــقاقاته وتش وأنش
السوفيتية ، وال بأس حني تكون سمة االنشقاقات متيّز 
ــل وعموم األحزاب  ــة واألقليمية ب ــوم األحزاب احمللي عم
ــات والبنى الفكرية خصوصا  العربية اخملتلفة التوجه

ــزاب التيارات  ــة وبالتحديد أح ــا األحزاب التاريخي منه
اليسارية والقومية وبعده االسالمية  .

ــم وكذلك في  ــار في العال ــات غياب اليس وكان لتداعي
ــهِ كانت في  ــي وأفول جنم ــوم الوطن العرب ــراق وعم الع
ــروز ظاهرة (اليمني) املتطرف في الغرب األوربي وأمريكا  ب
ــية األوربية وهي أحدى  ــاحة السياس وبروزها على الس
ــن  ــالل العقدي ــة خ ــية أهمي ــر السياس ــر الظواه أكب
ــر طبيعي في  ــكلٍ غي ــة بش ــت املعادل ــن وقلب األخيري
ــي جغرافية  ــاهُ أن االدارة ف ــنطن بالذات وهذا معن واش
ــعة واقعة حتت تأثير ممثلي الفكر  ــاحة الواس هذه املس
ــراد ، وأن اخلطاب  ــات وأف ــي املتطرف من مؤسس اليمين
ــرن قد مال  ــة الثانية من هذا الق ــي بعد األلفي األمريك
ــرق  ــا يتعلق بقضايا الش ــة اليمني املتطرف فيم ناحي
ــات كامب ديفد  ــار مفاوض ــط وخاصة بعد انهي األوس
ــالم عام ٢٠٠٠ بزعامة بيل كلنتون ، والواقع اخمليف  للس
أن هذا التقدم السريع ألحزاب اليمني أصبح رقما صعباً 
ــيولوجية اجلمعية الغربية حيث  ــي املعادلة السوس ف
أصبح بامكانهِ (ازاحة) اليسار بالطريقة الدميقراطية .

ــار  اليس ــات  صف ــخيص  تش ــا  علين ــم  يتحت ــا  وهن
ــن الصعوبة  ــو أنها م ــة ، ول ــية واأليديولوجي السياس
ــا ، المتزاج  ــوف عنده ــخيصها والوق ــي تش ــكان ف مب
ــة ، واآلن مرّ  ــة واحلداثوي ــتجدات العصرن تاريخها مبس
ــاري  ــر األكادميي اليس ــالق املفك ــى أط ــرن عل نصف ق
ــوز ١٩٥٨  ــمية ثورة ١٤ مت ــل الناصري تس ــور عقي الدكت
بالثرّة والثرية  كاشفا ً أساليب االستعمار واالستغالل 
ــارعة  ــية التس االقتصادي ، وكانت التطورات السياس
ــاع والكوليونالية  ــطة األقط ــورة بواس ــرق الث : أن تس
ــك أقوى نكوص  ــة واليمني الرجعي فكان ذل البريطاني
ــقق األرضية املؤسساتية للثورة  لليسار العراقي وتش
ــة ، ثم ازدادت احلالة أكثر نكوصاً في ظهور احلرب  الكلي
ــرن املاضي وكل  ــبعينيات الق ــة اللبنانية في س األهلي
ــي واالجتماعي  ــور السياس ــارات والضم هذه االنحس
ــطح العراقي  ــرزت تداعياتها إلى أن تطفح على الس ب
ــب مصاحلها الطبقية إلى  ــام اجلماهير حس في انقس
ــار العراقي  ــظي اليس ــة وطائفية وتش ــات أثني عصبي
ــي الناصري وإلى  ــني املتطرف بتأثير املد القوم إلى اليم
ــعار الكفاح املسلح من قبل  ــار املتطرف برفع ش اليس
ــقة بعد ميثاق اجلبهة في ١٩٧٨ بني احلزب  تيارات منش
الشيوعي العراقي وحزب البعث احلاكم(املثير للجدل) 
ــعت الهوة التي تفصل ما بني شعارات محاربة  ، وتوس
ــارية  ــزاب اليس ــة األح ــية وممارس ــة والفاش األمبريالي
ــي خصوصاً بعد  ــوب التخندق الطائف ــة رك والبرجوازي
ــي ٢٠٠٣ ، حيث يبدو لنا ضعف  ــنة االحتالل األمريك س
ــرح السياسي بظهور  ــار التقدمي من على املس اليس
ــعب العراقي باختفاء  التناقضات جلية في عمق الش
ــي  ــالم السياس ــا االس ــل مكانه ــوري لتح ــا الث أفقه

الراديكالي بجلباب طالب حكم.

*باحث سياسي  عراقي مغرتب

ــى نفوس  ــد ايالما عل ــعينيات اش ــار التس ــنوات حص تعد س
ــا وثقلها وما  ــو اعباءه ــني خاصة الذين عاش ــة العراقي وامزج
ــاال لتبيانها وهي معروفة في  ــلبية ليس مج خلفته من اثار س
ــت  ــي واكتوى بنارها اخليرون من العراقيني ومس الداخل العراق
ــن املواطن العراقي  ــة االصيلة  وما عرف ع ــي االخالق العراقي ف
ــا رافق احلصار املؤلم  ــن الطيبة والكرم والتضحية وااليثار وم م
ــا الطفيليون وذوي  ــتفاد منه من تصدعات في بنية اجملتمع اس
النفوس املريضة والذين هم جاهزون الغتنام االزمات وتداعياتها 
لتحقيق مأربهم اخلبيثة , ووصل االمر بالعراقيني ان يحكمهم  
ــات مجتمعهم  ــى دينهم واخالقي ــون حفاظا عل ــن من يك كائ
ــا يقال ,  ــد العظم كم ــذي وصل الى ح ــة اجلوع ال ــاء حال وانه
ــارف العراق على الهاوية بعد ان تأمر عليه اعداء الوطن في  وش
ــا الصحيحة  ــارج وغياب الرؤي ــل وتكالب االعداء في اخل الداخ
ــدى من  ــلطة وعدم االصغاء ملا يس ــة ملن هو في الس والناضج
ــة املتخلفة والتي عفى  ــك بالعقليات القبلي نصيحة والتمس
ــات املتحدة  ــادة الوالي ــم احلر بقي ــرك العال ــن , وحت ــا الزم عليه
ــي الظلم حدود العراق الى دول  ــة لوضع حد ملن جتاوز ف االمريكي
ــن غيرها وحصل التغيير  ــقيقة هي اقرب للعراق م مجاورة وش
ــوا امال عليه  ــر العراقيون خيرا به وبن ــام ٢٠٠٣ واستبش في ع
ــاة حرة كرمية كباقي  ــتقبل واعد وحي في حتقيق الرفاهية ومس
شعوب املعمورة بيد ان الذي حصل ما كان متوقعا وجرت الرياح 
ــل يغذيه اعداء  ــفن وحترك االرهاب في الداخ ــتهي الس مبا التش
ــدم االمريكيون   ــخ والواقع ق ــارج وانصافا للتاري ــراق في اخل الع
ــى واملعوقني  ــي االف القتلى واجلرح ــرة متثلت ف ــات كبي تضحي
ــركا وهي التي وضعتهم  ــرى باالخرين مد االيدي المي وكان االح
ــد مبا لديها من خبرات  ــؤولية لبناء العراق اجلدي في اماكن املس
ــابق  ــادة الكهرباء الى وضعها الس ــوم كبيرة واع وتقنيات وعل
ــتغال  ــغيل املعامل واملصانع املتوقفة واش وتكافؤ الفرص وتش
ــف له حقا  ــف االختصاصات , ومما يؤس ــني ومن مختل اخلريجي
ــني وبتأويالت  ــه لالمريكي ــاب في تعديات ــض قارب االره ان البع
ضحكوا بها على املغفلني واالميني الذين كانوا يتحسرون يوما 
ــك مفارقة عجيبة  ــة العيش ابان احلصار الظالم وتل على لقم
كما وكان على من جاء من اخلارج احداث تغييرات في العراق من 
خالل اميركا التي ارادت للعراق اجلديد التقدم واالزدهار على غرار 
ــا واليابان  بعد احلرب العاملية الثانية وكوريا اجلنوبية ودول  املاني
ــا باعتبارها دخلت املنطقة من خالل نافذة العراق  اخلليج الحق
ــف  ولتجعل منه امنوذجا حتتذي به دول املنطقة اال انه ومع االس
ــن االمور كما خطط  ــوء حظ العراقيني لم تك ــديد ومن س الش
لها لوكان هنالك قرار مستقل ورؤيا للواقع وبناء الوطن وعادت 
ــبية جتوب شوارع بغداد  ــيارات اخلش بي الذاكرة يوم كانت الس
ــبعينيات مكتوب  ــتينات والس عاصمة العراق احلبيبة في الس
ــنت اليه ) والنني درست القران  ــر من احس عليها عبارة ( اتق ش
ــة ( هل جزاء  ــارة خالف االية الكرمي ــرمي وجدت في هذه العب الك
االحسان اال االحسان ) سألت حينها احد سواق هذه السيارات 
ــع االية الكرمية  وكيف يتم  ــجم م الم تكن هذه العبارة ال تنس
ــيأتي اليوم الذي  ــر من يريد لك اخلير ؟ وكان اجلواب س اتقاء  ش
ــذا ما يحصل االن  ــذه العبارة ونكران اجلميل وه ــق فيه ه تتحق
ــتفادته من خيرات كثيرة  ــراق  وتضرره وعدم اس ــي  جنوب الع ف
ــي ثرواتها اخملتلفة  ــم  الغنية ف ــم اهللا به على محافظاته انع
ــتحوذ عليها اشخاص عدد االصابع وصلت بهم االمور حد  واس
ــة يرثى لها وخير مثال البصرة  التخمة وابناء جلدتهم في حال
ــا ملدينة البندقية  ــمى مدينة الفقراء ومقاربته التي كانت تس
ــة.. ووجدت  ــاء املدينة الراقي ــي رونقها وحياة ابن ــي ايطاليا ف ف
ــي بعد  ــي كالم رئيس البرملان العراقي اجلديد محمد احللبوس ف
ــأل عن  فوزه انطباقه متاما على ما يحصل في اجلنوب عندما س
ــاكل التي قد تعرقل فوزه فكانت  ــباب والدوافع خللق املش االس

اجابته انهم يريدوننا فالحني وهم االقطاع . 

الشيخ/ منتظر الخفاجي

ــي ماضيه وحاضره  ــتقراء التاريخ ف من خالل اس
ــرة معاداة  ل ظاه ــرى تأصّ ــتقبله، ن ورمبا في مس
ــى أكثر  ــمة الغالبة عل ــر الس ــد ، فنبص التجدي
ــات واألغلب في اجملتمع الواحد أنه يرفض  اجملتمع
ــيء جديد  ــل ويحارب كل من يحاول أن يأتي بش ب
ــتى  ــري أو التطبيقي في ش ــتوى الفك على املس
ــا يأتي به اجملدد  ــاالت . بغض النظر عن كون م اجمل
ــكاره ونظرياته جتابه  ــلبياً ، فترى أف ايجابياً أو س
ــتهدف القضاء عليها ، ثم  بردود فعل عنيفة تس
ــدة من الزمن ترى نفس اجملتمع الذي  بعد مضي م
ــذه األفكار  ــد ويعظم ه ــذه األفكار ميج حارب ه
ــا ما يكون  ــو لتطبيقها ، وغالب ــا ويدع وصاحبه
ــع لذلك اجملدد  ــران اجملتم هذا التمجيد بعد خس
ــاالت وانتهاءً  ، وهذا ما رأيناه بدءاً بأصحاب الرس

ــتوى  ــى مس ــى عل ــني. وحت ــن واملصلح باملفكري
ــع ينبذ الصناعات  ــات املادية ترى اجملتم االحتياج
ــا هو قدمي .فهل  ــك مب واملبتكرات اجلديدة ويتمس
ــان ؟ وهل هي  ــة تكوينية في اإلنس ــذه احلال أن ه
ــل من احتمال  ــنة في اجملتمع ؟ وه صحية وحس
لتجاوز اإلنسان هذه احلالة ويكسب الوقت الذي 
ــب فهمي  ــض التجديد ؟ . حس ــي رف ــه ف يضيع
ــت تكوينية  ــة ليس ــذه احلال ــم ، أن ه واهللا العال
ــا فئة دون  ــا قبلته ــع وم ــا كل اجملتم وإال لرفضه
ــت حالة صحية التي تؤدي الى ظلم  فئة . وليس
ــباب ولّدت هذه احلالة  اجملددين . إمنا هناك عدة أس

.وأهم هذه األسباب :
ــس إن اعتادت  ــي فإن النف ــاد النفس أوالً : االعتي
ــيء جديد  ــيء صعب إقالعها عنه إلى ش على ش
ــيء  ــا يولد تعلقا بالش ــاد غالب ــث أن االعتي .حي
لقة التجرد والتخلي عن ذلك  يصعب مع هذه العُ
ــتقرار . فإن من طبع اإلنسان  الشيء .ثانياً : االس
ــة واحدة . فهو  ــتقرار والبقاء على حال حب االس
عدو لكل ما يزلزل هذا االستقرار . فَطروء األفكار 
ــتقراره  ــان هدم اس ــى اإلنس ــدة يوجب عل اجلدي
ــتقرار لالنتقال من حالة  والكون في حالة الالاس

إلى أخرى ، ثم يبدأ االستقرار على احلالة اجلديدة.
ــا هو جديد . فيدفع  ــل عن فهم م ثالثاً : التكاس
ــن كل ما  ــى اإلدبار ع ــان إل ــل اإلنس هذا التكاس
ــي فهمه أو تطبيقه  ــواء ف يتطلب منه جهداً س
.رابعاً : اخلوف . فإن الفرد وبالتالي اجملتمع يخشى 
ــية منبعها احتمال  كل ما هو جديد، وهذه اخلش
ــتوى  ــدم ارتقاء اجلديد إلى مس ــدان القدمي وع فق
ــد أدنى  ــن كون اجلدي ــى م ــدة القدمي . فيخش فائ
ــدوى . فيكون معتقده  ــدمي وأقل ج مرتبة من الق
ــاً :  ــن جديد جتهله ).خامس ــدمي تعرفه خير م (ق
ــر اخلاطئ إلى أن كل جديد هو هادم ومقوض  النظ
ــع أن اآلتي  ــا . فيعتبر اجملتم ــيدا وباني وليس مش
ــس القدمية ، فيحاول  ــدد ما هو عليه من األس يُه

إبعاد هذا اجلديد بأي شكل ممكن . 
 إن أبرز األضرار املترتبة على رفض التجديد هي :

ــوم  ــتوى الرقي املرس أوالً : تخلف اجملتمع عن مس
ــكار  ــدد أو األف ــخص اجمل ــيء الش ــإن مج ــه . ف ل
ــر وقتها ، إمنا  ــن أن تأتي في غي ــة ال ميك التجديدي
جاءت في وقتها حسب نظام الترقي املتسلسل، 
ــدم اعتناء اجملتمع باجملدد أو األفكار والنظريات  فع
ــف اجملتمع وتأخره عن  ــة يؤدي إلى تخل التجديدي

ــا يراد منه .ثانياً : حرمان العقل من أفكار  بلوغ م
ونظريات وتصورات توسع بدورها املدارك العقلية 
ــتوى جديد رمبا تتغير فيه  ــل العقل إلى مس وتنق
ــاً : إن  ــر لديه .ثالث ــدل زاوية النظ ــه وتُع مقاييس
ــواده وأعني  ــادي ويضيق على ق ــذي يع اجملتمع ال
ــن اجملتمعات  ــراً رتبة ع ــيكون متأخ ــن، س اجملددي
ــي أن اجملتمع  ــب اجملتمع ــة الترت ــرى ، وطبيع األخ
ــدم وليس  ــوداً للمجتمع املتق ق ــر يكون مَ املتأخ
ــدة .رابعاً : أن اجملتمع  ــي مصاف اجملتمعات القائ ف
ــوف يثبط همة  ــة اجملددين س ــذي اعتاد محارب ال
ــروم التجديد ، فتموت األفكار في صدور  كل من ي
ــد هذه األفكار  ــا ويحرم اجملتمع من فوائ أصحابه
ــاً : إن األفكار والقيم والنظم  والنظريات .خامس
ــا اجملتمع  ــك به ــات القدمية التي يتمس والنظري
ليست خالدة وال ينبغي لها ذلك بحسب نظام ( 
) . فإن األفكار واألنظمة والنظريات  لٌ ةٍ أَجَ لِّ أُمَّ لِكُ
ــداه ، فتمر بفترة  ــر ال تتع ــل محتوم وعم لها أج
ــأة ثم البلوغ ثم الكهولة ثم املوت . فعدم  النش
قبول األفكار اجلديدة مع موت األفكار واملعتقدات 
ــاً  ــع موات ــل اجملتم ــاً ، يجع ــو تدريجي ــة ول القدمي
بل ميت .  ــن قِ ــلّ ألنه يُقاد م ــكه مبيت أو ق لتمس

ــي تصيب األفراد  ــر األضرار الت ــذه رمبا أهم وأكب ه
ــذة ألهله  ــة للتجديد والناب ــات الرافض واجملتمع
ــمه من  ــه مبدعه عز اس ــان مبا وهب ــن اإلنس .لك
ــتطيع جتنب هذه األخطار  القدرة الالمحدودة يس

عبر إيجاد العالج الناجع لهذا املرض.
ــص وتالفي  ــذا النق ــد ه ــباً لس ــذي نراه مناس ال
ــرة التقديس لكل  ــراره : أوالً : التخلي عن نظ أض
ــإن رفع األفكار  ــاً فعالً ، ف ــدمي إال ما كان مقدس ق
ــة يجعل  ــات القدمية إلى مرتبة القداس والنظري
لها حصانة مانعة عن كل تغيير . فيلزم أن تكون 
معاملة األفكار القدمية مبستوى األفكار اجلديدة 
ــاً : تقييم الفكرة  ــتوى أدنى .ثاني إن لم تكن مبس
ــا يعطيه ، وعلى  ــة أو املعتقد بقيمة م أو النظري
ــة فكرة  ــاؤه ، وليس ثم ــون بق ــة عطائه يك قيم
ــادرة ممن هو ال  ــا كانت ص ــاء إال م ــة العط النهائي

نهائي وقاصد بقائها إلى ما ال نهاية .
ــات اجلديدة وحتى  ــة األفكار والنظري ثالثاً : دراس
شخصياتها دراسة منصفة معتدلة قبل احلكم 
ــقيط النظرة  ــي أو قلّ تس ــاً :التخل ــا. رابع عليه
ام  ــو هدّ ــى أن كل جديد ه ــة عل ــة املبتني العملي
ــى أنه رمبا  ــل يُعامل كل جديد عل ــس بنّاء ، ب ولي

يكون متاما وكماال ملا سبق وإن اقتضى إزالة بعض 
األسس التي أثبتت عدم مالءمتها للمرحلة .

خامساً : اليقني بقاعدة البقاء وأعني املسطورة 
عُ  ا يَنْفَ ا مَ اءً وَأَمَّ فَ بُ جُ هَ يَذْ ا الزَّبَدُ فَ أَمَّ ــي قوله : (فَ ف
ت  ــي قاعدة عمّ ) وه َرْضِ ــي األْ ــثُ فِ كُ يَمْ ــاسَ فَ النَّ
ــريعية  ــة الكونية والتش ــني واألنظم كل القوان
ــماوية واألرضية . فإن االعتقاد العملي بهذه  الس
القاعدة يزيل مخاوفنا من زوال ما هو مفيد ويذيب 
ــرة أو معتقد  ــية من التجديد . فإن كل فك اخلش
ــص األفكار، فإن  ــة خاضعة لقانون متحي أو نظري
كانت متالئمة وأسس النظام العام بقية وثبتت 
ــاس عطائها  ــا على أس ــرَر عمره ــت ، ويُق وإال زال
ــة القائمة  ــة العقلي ــاً : املقارن ــام .سادس للنظ
ــكار والنظريات  ــني األف ــة ب ــس قطعي ــى أس عل
ــإن حوت األفكار اجلديدة  القدمية وبني اجلديدة ، ف
ــمل للمجتمع أو الفرد من  على عطاء أوسع وأش
ــب  مت وأُخرت القدمية . وحس دّ األفكار القدمية قُ
ــير على هذه اخلطوات سيجنب  اعتقادي أن املس
ــو مبقدار قليل الفرد واجملتمع ويبعده عن الوقوع  ل
ــم وظلم  ــم اجملدد وظل ــو ظل ــر وه ــم األكب بالظل

اجملتمع بحرمانه من استحقاقه .
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رحيم يوسف 

ــاظ  ــث للحف ــعي احلثي ــدرج الس  ين
ــة واملعمارية في  ــم االثري ــى املعال عل
ــن  ضم ــن  م ــر  املتحض ــم  العال دول 
ــة للحفاظ على هذه  االولويات املهم
ــار احلضارية كونها جزءا مهم من  اآلث
املنظومة اجلمالية لبلد ما والتعريف 
ــك  ارث ومل ــا  ــار باعتباره اآلث ــك  بتل
جمعي لشعب ذلك البلد ولم يحدث 
ــي وجمالي لالهمال  ان تعرض ارث فن
ــد مثلما  ــد في بل ــب املتعم والتخري
يحدث في العراق طوال خمسة عشر 
ــرقة متاحف  ــد فس ــذا البل عاما له
ــاء املعالم  ــب اآلثار واخف ــن وتهري الف
ــن املباني التراثية  اجلمالية للكثير م

ــهمت  ــج وذرائع واهية اس ــت حج حت
ومازالت تسهم في استشراء القبح 
بالضد مما هو موجود من جمال منظور 
ــون  ــاتذة ومهندس ــد ان عمل اس وبع
متخصصون في العمارة والتخطيط 
ــي امانة العاصمة كرفعت  احلضري ف
ــي ومحمد  ــان عون ــي وقحط اجلادرج
ــي اصبحت  ــان املدفع ــة وقحط مكي
ــق  ــة والتواف ــدار باحملاصص ــة ت االمان
ــة  اجلمالي ــداد  بغ ــم  معال ــر  لتتغي
والنصب التي متأل الساحات والشوارع 
وتتحول معظم تلك املعالم الى مزابل 
ــرذان والكالب  ــة ومرتعا للج متراكم
ــي  ــدر للنتانة وتفش ــائبة ومص الس
ــة منظمة  ــد متت وبحمل االمراض وق
ازالة الكثير من البيوت التراثية التي 
ــة للعاصمة كبناية  تعتبر ذاكرة حي
معهد الدراسات النغمية في الوزيرية 
ومئات البيوت التراثية في الكاظمية 
ــى لغياب اجلهات  وغيرها مما ال يحص
ــؤولة عن احلفاظ على ارث البالد  املس
ــوال  ول ــاري  ــي واحلض والفن ــي  الثقاف
ــى اجلوامع  ــور مازيلت حت ــض االم بع

ــوم لبناء  ــعي محم ــي س ــة ف التراثي
ــوالت في بلد  ــاريع التجارية وامل املش
ــعبه حتت  ــر من نصف ش يعيش اكث
ــبب  ــام ١٩٥٥وبس ــط الفقر في ع خ
ــط العراقي  ــع النف ــوال بي ــي ام تنام
ــت احلكومة  ــه اهتم ــاع عائدات وارتف
ــر العمراني  ــي بالتخطيط للتطوي ف
ــال مع  ــوات االتص ــالل فتح قن من خ
العديد من املعماريني العامليني لغرض 
ــاريع عمرانية  ــذ مش ــم وتنفي تصمي
ــالل مكتب  ــداد من خ ــة في بغ مهم
ــي ومن اهم  ــار العراق ــس االعم مجل
ــارل  ــاوي ش ــؤالء املعماريني النمس ه
ــهير بكوربوزيه وهو معماري  ادور الش
ــم  ــن التصامي ــر م ــه الكثي كبيرلدي
ــن بلدان العالم  ــذة في الكثير م املنف
ــم اثاث  ــب ومصم ــات وكات ــو نح وه
ــي عام١٩٦٥) وكان  (ولدعام١٨٨٧ وتوف
ــع  ــا يتس ــد صمم ملعبا في فرنس ق
ملئة الف متفرج قبل اتصال احلكومة 
ــذا الغرض ومت االتفاق  العراقية به له
ــذ ملعب  ــم وتنفي ــه على تصمي مع
ــي عام١٩٥٧ لكن  ــداد وزار العراق ف بغ

ــوز ١٩٥٨وتغير النظام  ــورة مت احداث ث
ــاق قليال  ــوري اجلت االتف ــى جمه ال
ــت اجلادرجي في  ويذكر املعماري رفع

ــر البلوري)  ــر والقص ــه (االخيض كتاب
ــم ارسله  بان الزعيم عبد الكرمي قاس
ــروع  ــا المتام اكمال املش ــى النمس ال
ــب املعماري بان  ــع لكوربوزيه فطال م
ــة بالتزاماتها  ــي احلكومه العراقي تف
ــأل رفعت . هل  ــه وهو يس ــة مع املادي

ــيارة بال بنزين؟  ميكن ان تسير الس
ــه  ــه وطاقم ــب لكوربوزي ــم انك ث
ــوم  العامل معه على اكمال الرس
ــروع  والتخطيطات اخلاصة باملش
ــرة اخرى  ــروع م ثم ليتوقف املش
بعد انقالب ٨ شباط االسود. وفي 
ــرت احلكومة  اكمال  العام١٩٧٧ق
ــروع بعد ان رحل لكوربوزييه  املش
ــذ القاعة  ــا لتنف ــا غرق ــن دنيان ع
املغلقة فقط وليس املشروع كله 
في عام ١٩٨٠ ويعد هذا الصرح من 
اهم واجمل الصروح املعمارية في 
الكون بجمال تصميمه وفضاءاته 

ــان اي بلد  ــد جازما ب ــة واعتق املذهل
ــل لديه من  ــر بوجود صرح مماث يفتخ
تصميم هذا املعماري العمالق اال في 
ــذا الصرح الى  ــراق حيث حتول ه الع
ــه وفضاءاته  ــة بعد طمس معامل خرب
ــحة  ــالل الفس ــد مت احت ــدا فلق عم
ــدة امام الصرح بطريقة عجيبة  املمت
ــي منتهى  ــياج حديدي ف وغريبة (س
القبح ونصب ملنتخب اسود الرافدين 
ــيا٢٠٠٧ والعاب  ــكاس امم اس الفائز ب

ــق وقبر  ــة كيفما اتف ــة مرمي ترفيهي
ــنت عمو  ــرة للكاب ــة صغي ــوه قب تعل
ــدران باجتاهات  بابا ومجموعة من اجل
ــة)..  متنقل ــاه  مي ودورات  ــة  مختلف

ــاءل هنا ، من املسؤول عن  ونحن نتس
ــة بغداد؟  ــل هي امان ــكان؟ ه ادارة امل
ــباب؟ اال تتوفر  ام وزارة الرياضة والش
ــية النتشال هذا الصرح  كوادر هندس
وازالة االضافات الزائدة لتتبني للناظر 
ــي ان نذكر بان  ــه اجلميلة؟ بق مالمح
ــى حقوقه  ــم يحصل عل ــاري ل املعم
ــته  ــاهمت مؤسس فيما س ــة  كامل
ــي اجريت عليه  ــة الترميم الت بعملي

منذ سنوات قليلة ماضية .

عام١٩٧٧قرت الحكومة اكمال 
اِّـشروع بعد ان رحل لكوربوزييه 
عن دنيانا غرقا لتنفذ القاعة 
اِّـغلقة فقط وليس اِّـشروع كليا 
َّـ عام ١٩٨٠ ويعد هذا الصرح من 
اهم واجمل الصروح اِّـعمارية َّـ 
العالم

 النخبة اليسارية هي
 اِّـؤهلة َّـ تكوين كتلة
 وقيادة الجماهري اِّـسحوقة
 وبالتأكيد حينذاك تنسحب
 اليها الحركات األخرى

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

عبد الرضا محسن اِّـال 

 خارطة طريق

¸a@Êbéy¸a@ıaåu@›Á@
_@Êbéy¸a

ÜÌÜvn€a@úœâÎ@…‡n1a
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ÈzÓmb–fl@oˆÜïÎ@Èiaäç@lbÀ@à€a@xä–€a

حميد اِّـوسوي

ÒâaÖ�aÎ@Òâbößa@¥i@NNÖaÜÃi

لكوربوزيه
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استنادا للمادة الثانية عشرة من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية اِّـرقم (٤٣) لسنة 
ــادة الحادية والثالثون واِّـادتني الثانية والثالثون  ١٩٨٩(اِّـعدل) والفقرة (ثانيا) من اِّـ

والثالثة والثالثون من النظام الداخلي لالتحاد والغرف التجارية العراقية اِّـعدل.
ــة (١٢/٥٢) اِّـنعقدة  ــذ بالجلس ــني (٥) اِّـتخ ــس االتحاد اِّـرقم ــراري مجل ــذا لق وتنفي
ــة (١٢/٦٤) اِّـنعقدة بتاريخ  بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٨, والقرار اِّـرقم (٢) اِّـتخذ بالجلس

٢٠١٨/٨/١٦ تقرر:-
ــددين لبدالت  ــرف التجارية العراقية من اعضائها اِّـس ــوة الهيئات العامة للغ اوال- دع
ــاح يوم االربعاء  ــاعة الثامنة من صب ــام ٢٠١٨ لالجتماع َّـ تمام الس ــرتاكهم للع اش
ــات َّـ محافظات العراق كافة َّـ مقر بنايات  ــادف ٢٠١٨/١١/٧ الجراء االنتخاب اِّـص

الغرف عدا غرفة تجارة اِّـوصل فيكون َّـ بناية نادي اِّـهندسني .
ثانيا- تبدأ عملية االنتخابات َّـ تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم اِّـحدد َّـ (اوال) 
ــرف على االنتخابات  ــاعة الرابعة من عصر نفس اليوم. وللقاضي اِّـش اعاله ولغاية الس

تمديد الوقت اذا استمر توافد الناخبني لإلدالء بأصواتهم .
ــاب الجتماع الهيئة العامة يؤجل االجتماع اُّـ يوم  ــا- َّـ حالة عدم حصول النص ثالث
االربعاء اِّـصادف ٢٠١٨/١١/١٤ بمحضر من القاضي اِّـشرف, ويكون النصاب عندئذ 
ــام الداخلي لالتحاد والغرف  ــتنادا للمادة الثالثون من النظ حاصال بمن يحضر وذلك اس

التجارية العراقية اِّـعدل .
ــة واِّـوقعة من قبل  ــات بموجب البطاقة االنتخابية الخاص ــا-  تتم عملية االنتخاب رابع
ــة انتمائه اُّـ  ــى الناخب ابراز هوي ــمي وعل ــة ومختومة بختم الغرفة الرس ــر الغرف مدي

الغرفة لغرض ختمها بما يفيد االدالء بالصوت االنتخابي .
ــتنادا للفقرتني (اوال وثانيا)  ــروط الرتشيح لعضوية مجلس ادارة الغرفة اس خامسا- ش

من اِّـادة الثالثة والثالثون من النظام الداخلي لالتحاد والغرف.
١-عراقيا اكمل الخامسة والثالثون من عمره .

٢-متمتعا باالهلية القانونية .
٣-حاصال على شهادة الدراسة الجامعية االولية َّـ االقل .

٤-مارس التجارة ومضى على انتمائه اُّـ احدى الغرف مدة ال تقل عن سبع سنوات.
٥-سدد بدل اشرتاكه للغرفة خالل السنوات الخمسة االخرية بدون تخلف . 

ــنة ١٩٨٩ اِّـعدل والفقرة (١)  وتنفيذا للمادة (١٤/ ثانيا) من القانون اِّـرقم (٤٣) لس
ــة (١٢/٦٥) واِّـنعقدة بتاريخ  ــتثنائية واِّـرقم ــته االس من قرار مجلس االتحاد بجلس

٢٠١٨/٩/١٨ تقرر بموجبه منح صالحية للسادة رؤوساء الغرف التجارية العراقية َّـ 
(اِّـوصل, االنبار, كركوك, دياُّـ, صالح الدين) اعتبار فرتة انقطاع االعضاء عن تجديد 

هوياتهم كان بسبب احتالل عصابات داعش االرهابية للمحافظات اِّـذكورة اعاله .
٦- ان يكون من اعضاء الصنف االول على االقل مدة ثالث سنوات قبل الرتشيح .

ــح لعضوية  ــة التي يرش ــاص الغرف ــرة اختص ــن دائ ــاري ضم ــه التج ــون محل ٧-ان يك
مجلسها.

٨- ان ال يكون عضو مجلس ادارة َّـ منظمات اقتصادية مشابهة .
٩-ال يجوز الرتشيح ِّـجلس ادارة الغرفة الكثر من دورتني انتخابيتني متتاليتني استنادا 

اُّـ القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٢ (التعديل االول) .
١٠-اليقبل طلب الرتشيح لعضوية اِّـجلس ِّـن عوقب بعقوبة االنذار او اية عقوبة اشد 
ــام الداخلي اال بعد مرور  ــا) من اِّـادة (٥٥) من النظ ــتنادا الحكام الفقرة (رابع منها اس

اربع سنوات من تاريخ العقوبة .
ــق اِّـادة (٢٩)  ــو اِّـجلس اِّـعاقب وف ــدورة التالية لعض ــيح لل ــل طلب الرتش ١١-ال يقب

والفقرة (٣) من (اوال) من اِّـادة(٤٧) للنظام الداخلي .
١٢-ال يقبل طلب الرتشيح للدورة الحالية والتالية لعضو اِّـجلس الذي اعترب مستقيال 

او ازيلت عضويته الي سبب كان .
ــيح اُّـ الغرفة خالل سبعة  ــا- يقدم اِّـرشح لعضوية مجلس الغرفة طلب الرتش سادس
ايام من تاريخ االعالن عن موعد االنتخابات ويدفع تأمينات اُّـ صندوق الغرفة قدرها 
ــجل ايرادا نهائيا لها عند عدم حصوله على  ــرة ماليني دينار تس (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عش
ــرة باِّـائة من مجموع اصوات الناخبني وله ان يعدل عن ذلك تحريريا بكتاب  ١٠٪ عش
اُّـ الغرفة خالل مدة اقصاها عشرة ايام عمل قبل اِّـوعد االول اِّـقرر لالنتخابات وتعاد 
ــات التي دفعها ايرادا نهائيا اُّـ  ــجل التأمين له التأمينات اذا تم العدول خالفا لذلك تس

الغرفة استنادا اُّـ الفقرة (أ) من اِّـادة (الرابعة والثالثون) للنظام الداخلي.
ــخاص اِّـعنوية على ان تكون وفق  ــركات ولالش ــابعا- تجوز االنابة َّـ االنتخابات للش س
ــن النظام الداخلي  ــة والثالثون م ــص الفقرتني (ثانيا وثالثا) من اِّـادة السادس ماورد بن

لالتحاد والغرف التجارية العراقية.

جعفر الحمداني
رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية

اعــــــالن
دعوة الجتماع الهيئات العامة للغرف التجارية العراقية النتخاب مجالس اداراتها

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

اِّـفتش العام (العالقات و االعالم)
م/اعـــــــالن

اُّـ اِّـتهمني الهاربني  اِّـذكورة اسماؤهم َّـ الجدول  ادناه، ِّـا كنتم متهمني  وفق اِّـواد 
ــمائكم ادناه  وبما ان محل  اقامتكم مجهول  اقتضى تبليغكم بواسطة  ــرة ازاء اس اِّـؤش
ــني يوما اعتبارا من تاريخ  ــالن على ان تحضروا امام  اِّـحكمة خالل مدة ثالث ــذا االع ه
نشر هذا االعالن لتجيبوا عن التهمة اِّـوجهة ضدكم وعند عدم حضوركم سوف تجري 
محاكمتكم غيابيا وتحجز اموالكم اِّـنقولة وغري اِّـنقولة ويحكم  باسقاطكم  من الحقوق 
اِّـدنية  ويطلب  من اِّـوظفني العموميني  القاء القبض  عليكم  اينما وجدتم  وتسليمكم  
ــلطات عنكم  ــلطة والزام االهليني الذين يعلمون بمحل اقامتكم اخبار الس اُّـ اقرب س
وفق للمادة (٦٩) من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم (١٧) 

لسنة ٢٠٠٨.
عميد الشرطة الحقوقي
سعد علي شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
الثانية/ اِّـنطقة الثالثة

وزارة الصحة والبيئة
دائرة العيادات الطبية الشعبية
إُّـ / اِّـدين (عبد الكريم زيدان)

ــم  ــوزاري اِّـرق ــر ال ــتناداً إُّـ االم اس
ــب  ترت  ٢٠٠١/٦/٢٣ َّـ   ٥٦٥١
ــا مبلغ قدره  ــم لصالح دائرتن بذمتك
(٢،٨٤٤،٩٥٠) مليونني وثمانمائة 
ــعمائة  ــف وتس ــون أل ــة وأربع وأربع
ــك  قيام ــدم  ولع ــار  دين ــون  وخمس
ــل اإلقامة  ــديد وِّـجهولية مح بالتس
ــر  ــق النش ــن طري ــك ع ــرر تبليغ تق
ــتناداً إُّـ قانون  بصحيفة رسمية اس
ــون الحكومية رقم ٥٦  تحصيل الدي

سنة ١٩٧٧.
مدير عام دائرة العيادات

 الطبية الشعبية

وزارة الصحة والبيئة
دائرة العيادات الطبية الشعبية
إُّـ / اِّـدين (وليد سبتي طاهر)

ــم  ــوزاري اِّـرق ــر ال ــتنادا إُّـ األم اس
ــب  ترت  ٢٠٠١/٦/٢٣ َّـ   ٥٦٥١
ــا مبلغ قدره  ــم لصالح دائرتن بذمتك
(٢،٨٤٤،٩٥٠) مليونني وثمانمائة 
ــعمائة  ــف وتس ــون أل ــة وأربع وأربع
ــك  قيام ــدم  ولع ــار  دين ــون  وخمس
ــل اإلقامة  ــديد وِّـجهولية مح بالتس
ــر  ــق النش ــن طري ــك ع ــرر تبليغ تق
ــتناداً إُّـ قانون  بصحيفة رسمية اس
ــون الحكومية رقم ٥٦  تحصيل الدي

سنة ١٩٧٧.
مدير عام دائرة العيادات

 الطبية الشعبية

تنويه
نشر َّـ جريدتنا بالعدد (٣٠٣٢) َّـ ٢٤ / ٩ / ٢٠١٨ 
ــالم  ــات بغداد / بلدية النصر والس ــالن مديرية بلدي اع
ــاحة النشاء(٣٢) كشك ويصادف  والخاص بـ (تأجري س
موعد اِّـزايدة يوم االربعاء ١٠ / ١٠ /٢٠١٨ وكذلك 
ــفية الخاص بـ (تأجري امالك وتأجري  اعالن بلدية اليوس
ــري ملك يتكون من (٤)  ــرن صمون ومحل تجاري وتأج ف
ــادف موعد  ــة) و يص ــزن ادوات صحي ــع مخ ــالت م مح
ــاء ١٠ / ١٠ / ٢٠١٨ لذا تقرر ان  ــدة يوم االربع اِّـزاي
ــوم الخميس  ــفية ي ــون موعد اِّـزايدة لبلدية اليوس يك

اِّـصادف ١١ /١٠ / ٢٠١٨ .
 لذا اقتضى التنوية

مديرية رعاية القاصرين َّـ البصرة
إعالن

ــار اِّـرقم  ــن إيجار العق ــن َّـ البصرة ع ــة رعاية القاصري ــن مديري تعل
ــة القاصرين والبالغة  ــه إُّـ دائرة رعاي ــران) العائدة ملكيت (١١٨/نظ
ــران َّـ البصرة القديمة  ــع َّـ منطقة نظ ــاحته ١٩١٩م٢ والواق مس
ــاحة أعاله الطابق  ــط اِّـس وهو عبارة عن بناية من طابقني تقع َّـ وس
ــة والطابق الثاني  ــول ومرافق صحي ــة غرف وه األول يتألف من خمس
ــاحه من  ــام ومقدمة البناية عبارة عن مس ــف من ثالث غرف وحم يتأل
ــن الجهة  ــط بالبناية م ــجار النخيل وتحي ــض أش ــة ببع األرض مغروس
ــمالية الغربية غرف قديمة البناء وعددها سبعة غرف  الشمالية والش
ــاعة الثانية  فعلى الراغبني بالتأجري مراجعة هذه اِّـديرية َّـ تمام الس
ــر االعالن  ــاً) تبدأ من اليوم التالي لنش ــراً بعد مرور (١٥ يوم ــر ظه عش
ــو عليه اِّـزايدة أجور نشر  َّـ الصحف اِّـحلية اليومية ويتحمل من ترس
ــة البالغة (٢٠٪)من بدل  ــالن والداللية إضافة للتأمينات القانوني االع
اإليجار اِّـقدر البالغ(١,٧٥٠,٠٠٠) فقط مليون وسبعمائة وخمسون 

دينار ال غريها  شهرياً .
ابتهاج حطاب حبش



الدوري  من  الثالث  األسبوع  شهد 
الذي اختتمت مبارياته   املمتاز،  العراقي 
على  واعتراضات  مهمة  أحداثا  األحد، 
حتت  باتوا  ومدربون  التحكيم،  قرارات 

مطرقة اإلقالة جراء النتائج املتراجعة.
 ويستعرض  أبرزاملشاهد التي حدثت في 

اجلولة الثالثة بالدوري العراقي..
الكهرباء ضحية

أخطاء  ضحية  الكهرباء  فريق  وقع 
سيما  ال  األولى،  اجلوالت  في  التحكيم 
احلكم  أخطأ  إذ  احلسني،  أمام  لقاءه 
هدفني  بإلغاء  دوهان  كرار  املساعد 
وذلك  عليهما،  غبار  ال  له،  صحيحني 

بداعي التسلل.
من  بدل  الوقت  في  احلسني  هدف  وجاء 
في  مشكوك  جزاء  ركلة  من  الضائع، 
فقد  الثانية  اجلولة  مباراة  أما  صحتها، 
اجلوية،  القوة  أمام  الكهرباء   خسر 
مشكوك  جزاء  ركلة  من   ،٩٣ بالدقيقة 

في صحتها.

 (VAR)املطالبة بـ
طالبت جماهير الطلبة بتطبيق تقنية 
املساعد  احلكم  حرم  أن  بعد  الفيديو، 
في  هدف  صحيح  من  الفريق  الثاني 
سجله  التسلل،  بداعي  احلدود،  مرمى 

الالعب علي رحيم.
الهدف،  صحة  أظهرت  اإلعادة  أن  ورغم 
أخطأت  نوفل  بشار  احلكم  راية  أن  إال 
في تقدير احلالة، وهذا هو الهدف الثاني 
إذ  صحته،  رغم  للطلبة  الذي  يلغى 
سبق وأُلغي هدفا له سجله العبه علي 
اجلولة  في  مرمى  الديوانية،  في  لطيف 

األولى، بداعي التسلل، رغم صحته. 
ترفع  النادي  جماهير  دفع  ما  هذا 
الفيديو  تقنية  بتطبيق  مطالبتها 
من  املقبلة  املباريات  في  إلنصافها 

 األخطاء التحكيمية املتكررة. 
يحيى حتت الضغط

حاصرت جماهير الطلبة، مدرب الفريق 
داخل  الثانية  للمرة  علوان،  يحيى 
أمام  مباراته  انتهت  أن  بعد  امللعب، 

احلدود بالتعادل ١-١، فلم ترتق النتيجة 
خالل  طالبوه  الذين  ملشجعيه،  واألداء 
اللقاء املاضي، بتقدمي االستقالة، عندما 
بعد  وجددوا طلبهم    اربيل،  أمام  خسر 

هذه املواجهة األخيرة. 
نتائج  من  ممتعض  الطلبة  جمهور 
الفريق، إذ لم يجمع سوى نقطتني فقط 
من ٣  مباريات، رغم أن اإلدارة تعاقدت مع 

مجموعة جيدة من الالعبني. 
كسر النحس

ثقته  أوديشو،  أيوب  الزوراء،  مدرب  وضع 
لكسر  عباس،  عالء  الشاب  بالالعب 
النحس الذي  يرافقه في املباريات الثالث 

املاضية، وعدم تسجيله لألهداف.
وبعد أن حصل الفريق على ضربة جزاء 
احلكم  احتسبها  بغداد،  أمانة  أمام 
كانت  املباراة  أن  ورغم   ،٩٢ الدقيقة   في 
املدرب  رغبة  أن  إال   ،١-١ للتعادل  تشير 
تسديدها  فرصة  الالعب  ملنح  اجتهت 
لتسجيل هدفا له، لينجح في إحرازها 
ويكسر حاجز الصيام التهديفي له هذا 

 املوسم. 
على  املاضي  العام  بقوة  نافس  عباس 
ضمن  يلعب  كان  الهداف،  عندما  لقب 
صفوف نفط الوسط، بـ٢١ هدفا، وبفارق 

هدفني عن املتصدر وسام  سعدون.
تأجيالت جديدة

شهدت اجلولة الثالثة تاأجيل مباراتني، 
الرتباط  والنفط،  الشرطة  جتمع  األولى 
لألندية  زايد  كأس  بطولة  في  األخير 
العربية، والثانية بني القوة اجلوية ونفط 

كأس  ببطولة  األول  الرتباط  ميسان، 
االحتاد اآلسيوي.

التأجيالت أثارت استياء عدد من األندية، 
والتي طالبت بجدول مستقر ملنافسات 
دون  جاء  الذي  القرار  ووصفت  الدوري، 
املباريات،  لتلك  مسبق  موعد  حتديد 
مظلما،  نفقا  املسابقة  سيدخل  بأنه 

وستدفع الفرق األخرى ثمن ذلك.
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العراقي في  النفط  لم يكن جناح 
حتقيق إجناز كبير أمام الصفاقسي 
التونسي العريق، واإلطاحة به من 
كأس زايد لألندية العربية األبطال، 
ليخطف بطاقة التأهل لدور الـ١٦ 

بالبطولة، أمرا نابعا من فراغ.
األحد،  تعادال،   قد  الفريقان  وكان 
٢-٢، مبلعب الطيب املهيري، ضمن 
فيما  للبطولة،  الـ٣٢  دور  إياب 

انتهت نتيجة الذهاب ١-١.
له  كان  العراقي  الفريق  فنجاح 
يسلط   ما  وهو  عدة،  مقومات 

عليه الضوء في التقرير التالي..
روح عالية

على  النفط  العبي  إصرار  ظهر 
بعد  التأهل،  بطاقة  خطف 
ومعنويات  بروح  اللقاء  دخولهم 
وما  لديهم،  الفارق  أحدثت  عالية 
رجح أكثر من كفتهم هو قدرتهم 
وااللتزام  السريع  االرتداد  على 
واإلحساس  والتركيز  بالواجبات، 

الكبيرين باملباراة.
النفط  دفعت  التفاصيل  تلك 
للدور  التأهل  بأمل  للتمسك 
للكرة  كممثل  بالبطولة،  التالي 
فريق  ساعد  وقت  في  العراقية، 
على  منافسه  الصفاقسي 

الوصول لهذه النتيجة.
العامل البدني

وضح جيدا خالل اللقاء أن النفط 
ال  كبير،  بشكل  بدنيا  جاهز  كان 
سيما وأنه دخل منافسات الدوري 
احمللي وسبقها مبعسكر في تركيا، 

ما جعله يجني ثمارها بدنيا.

خالل  من  ظهرت  اجلاهزية  هذه 
ونقل  االرتداد  عمليات  تواصل 
دون  املباراة  دقائق  طيلة  الكرة 
البدني،  املستوى  في  انخفاض 
الثاني  الشوط  في  العودة  أن  بل 
القوة  على  دليل  خير  املباراة  من 
قدمها  التي  العالية  البدنية 
الالعبون، رغم أن الفريق التونسي 

لم يقل شأنا عن النفط خالل 
تفوق  األخير  لكن  اللقاء، 

على نفسه.
اللعب اجلماعي

تفوق  أسباب  أهم  أحد 
هو  املباراة،  في  النفط 

وتناقل  اجلماعي  النهج 
ما  الفريق،  بني العبي  الكرة 

أرهق املنافس في تطبيق 
أسلوبه.

نهج  اجلماعي  األداء 
في  الفريق  يعتمده 
مبارياته،  أغلب 
وجنح العبو النفط 
على  بتطبيقه 
أمام  وجه  أكمل 
 ، قسي لصفا ا

من  فتمكنوا 
ق  لتفو ا

وضح  إذ  امللعب،  في  تكتيكيا 
عليهم حفظهم اجليد للواجبات 
وجه،  أكمل  على  وتطبيقها 
التغطية  في  التناغم  ظهر  كما 
إلى  بالكرة  واالنتقال  الدفاعية 
حلالة  مجددا  العودة  ثم  األمام 

الدفاع.
فكر املدرب

أحمد  حسن  املدرب  جنح 
وفق  املباراة  تسيير  في 
رسمه  الذي  أسلوبه 
بإحكام  قبلها، 
اخللفية  املناطق 
الهجمات  مع 
السريعة  املرتدة 
د  واالعتما
على 

إذ  اجلزاء،  داخل  العرضية  الكرات 
من  الثاني  الهدف  سيناريو  كاد 
في  يتكرر  أن  داوود  محمد  رأسية 

أكثر من فرصة.
وساعد هذا األسلوب في حتجيم 
هدفه  أن  بدليل  الصفاقسي، 
جزء،  ضربة  من  جاء  األول 
استرخاء  بعد  والثاني 
إلنهاء  النفط  العبي 
املضاف،  الوقت 
جنح  عام  وبشكل 
اختزال  في  املدرب 
الالعبني  جهد 
بشكل  وتوزيعه 
مثالي على دقائق 
كان  ما  املباراة، 
تأهل  في  أثره  له 
الدور  إلى  النفط 

الثاني.
لفريق  الفني  املدير  عبر  ذلك  الى 

أحمد،  حسن  العراقي،  النفط 
لدور  فريقه  بتأهل  سعادته  عن 
لألندية  زايد  كأس  ببطولة  الـ١٦ 
مع   ،(٢-٢) التعادل  بعد  العربية، 
إياب  حلساب  الصفاقسي  النادي 

دور الـ٣٢.
نهاية  بعد  أحمد  حسن  وقال 
الذين  الالعبني  «أشكر  اللقاء: 
في  أشك  ولم  تعليماتي،  طبقوا 
قدرة فريقي على التأهل حتى بعد 

أن قبلنا الهدف األول».
الصبر  العبيّ  من  «طلبت  وأردف 
وعدم التسرع حتى ال نقبل هدفا 

ثانيا يجهض كل أحالمنا».
وتابع «كنا في الشوط األول أفضل 
من منافسنا لكننا لم نتمكن من 
االستراحة  فترة  أثناء  التهديف. 
يتركوا  أال  العبيّ  من  طلبت 
الصفاقسي  أمام  املساحات 
وجنحوا  جيدا  التعليمات  فطبقوا 

في تسجيل هدفني».
قائال:  اللقاء  عن  حديثه  وواصل 
صعب  فريق  الصفاقسي  «النادي 
الفردية  باملهارات  ويتميز  املراس 
باللعب  يتميز  فريقي  لكن 
اجلماعي وهذا ما أحدث الفارق في 
على  وساعدنا  الليلة،  مواجهة 

فرض لعبنا».
نخرج  أن  باإلمكان  «كان  وختم 
التعادل  هذا  أعتبر  وأنا  منتصرين 
قادنا  أنه  مبا  االنتصار،  بطعم 
لكل  أهديه  الذي  الترشح  إلى 
الالعب  قال  العراقيني».بينما 
الهدف  صاحب  داوود،  محمد 
الثاني للنفط العراقي «لقد كانت 
مباراة صعبة وقوية. قدمنا خاللها 
أداء جيدا. طبقنا تعليمات املدرب 
باالنتصار  اخلروج  بإمكاننا  وكان 
وشرفنا  تأهلنا  أننا  املهم  لكن 

الكرة العراقية».

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

NO. 3038 . TUE . 2 . OCT .2018 العدد (٣٠٣٨)  الثالثاء ٢ / ١٠/ ٢٠١٨   

Ò5®aÎ@Üzn€a@ÄÎäi@|‹énÌ@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a@Z·çb”@·çbi
اجلوية،  القوة  مدرب  قاسم  باسم  أكد 
األردني،  اجلزيرة  ملباراة  فريقه  جاهزية 
اليوم الثالثاء، على ملعب كربالء، في إياب 
االحتاد  بكأس  آسيا  غرب  منطقة  نهائي 

اآلسيوي.
امس  الصحفي  املؤمتر  في  قاسم  وقال 
اإلثنني «القوة اجلوية يطمح لتحقيق إجناز 
اآلسيوي،  االحتاد  كأس  في  مسبوق  غير 

بحصد اللقب ٣ مرات متتالية».
وأضاف: «أعتقد أن القوة اجلوية مستعد 
ميلك  الفريق  بات  بعدما  التحدي،  لهذا 
التحدي  بروح  ويتسلح  شخصية كبيرة، 

واخلبرة».
جتاوز  على  قدرته  أثبت  «الفريق  وتابع: 
املراحل الصعبة، والعودة إلى املباراة حتى 
في  حدث  مثلما  النتيجة  في  تاخر  وإن 

مباراة الدوري األخيرة أمام الكهرباء».

بدنيا،  جاهز  اجلوية  «القوة  ان  وأوضح 
وسندخل بخيار الفوز وحتقيق لقب غرب 
القارة من أجل االنتقال إلى اخلطوة األخيرة 

نحو النجمة اآلسيوية».
اجلماهير  أن  إلى  حديثه  نهاية  في  وأشار 
ستكون خير داعم للفريق من أجل حتقيق 
القاري،  النهائي  إلى  واالنتقال  االنتصار 
ا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز القوة  علمً

اجلوية (١-٠).
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ــئني كان مبرراً  ــيا للناش ــن الدور االول من بطولة آس ــل ان خروجنا م ه
ــرج تواً من اتون معركة  ــأة وخ على اعتبار ان هذا املنتخب حديث النش
التزوير؟، هل تشفع لنا حداثة عهد هؤالء الالعبني بالبطوالت والطريقة 
ــة اجلرعات التدريبية  ــتدعوا فيها لهذا املنتخب، وقل املرتبكة التي اس
ــفع  ــداد؟، ام ان ذلك كله ال يش ــر فترة االع ــوا عليها لقص ــي حصل الت
ــا ان نحافظ على هذا  ــيا بهذه الفئة وعلين ــى اعتبار اننا ابطال آس عل
اللقب بكل االحوال؟. لقد انقسم الشارع الرياضي العراقي في معرض 
االجابة عن هذه االستفهامات، فمنهم من رأى انه ال بأس ان نخرج من 
ــتقبلي  هذه البطولة من اجل الغاية الكبرى، وهي تكوين منتخب مس
ــخ املقبلة من هذه  ــترد اللقب في النس خال من التزوير بأمكانه ان يس
ــو أمر مذل للكرة  ــن رأى ان اخلروج بهذه الطريقة ه ــة، ومنهم م البطول
ــرة العراقية ان ال  ــى الك ــى القائمني عل ــا، وكان عل ــة وتاريخه العراقي
ــا التبريرات، وفريق  ــهرة التي ال تنفع معه يعرضوا كرتنا ملثل هذه الس
ثالث شكك في مسألة التأسيس ملنتخب مستقبلي ويرى اننا خسرنا 
ــذه البطولة مع االميان باننا لن نبني منتخباً قوياً خالياً من التزوير أي  ه
(ال حظت برجيلها وال خذت سيد علي) وتلك لعمري مصيبة املصائب.

ــؤولية  أما نحن في الصحافة الرياضية فنرى ان على االحتاد بالذات مس
ــيمة للخروج من هذه االزمة  جس
الى  ــئني  الناش ــفينة  والعبور بس
ــن تالطم  ــان، بالرغم م ــة اآلم ضف
ــي فيه االن،  ــر الذي ه امواج البح
ــذا  ه ــي  ف ــاح  النج ــوط  خي وأول 
ــار نظافة  ــك بخي األمر هو التمس
ــن التزوير واالصرار على  املنتخب م
ــع اللبنة القوية  ــذا النهج لنض ه
ــذا اجليل املنتمي  االولى في بناء ه
ــم االخذ باملوهوبني  لهذه الفئة، ث
ــكرات  الصاحلني وزجهم في معس
ــالكات  ــراف م ــت اش ــة حت تدريبي
ــا يكون خيار  متخصصة، وهنا رمب

املدرب االجنبي أفضل اذا كان من اهل االختصاص في هذه االعمار ومن 
أهل املنجز فيه، الن هذه الفئات العمرية هي أخطر من فئة الكبار لذلك 
ــاً منطقياً مبرمجاً عن طريق أهل  ــيس لها علمياً تأسيس يجب التأس
ــلحة فعالة للمنتخبات  التجربة العاملية لنحصل في ما بعد على اس
ــهم  ــهل من غيرهم، الن تأٍسيس ــة وتكون قيادتهم حينئذ اس املتقدم
كان صحيحاً ما بعد ذلك مراقبة هؤالء الالعبني مراقبة مستمرة حتى 
في انديتهم للمحافظة عليهم، وان تكون عيون مدربيهم في املنتخب 
مفتوحة عليهم، وحبذا لو يصار الى جتميعهم ليوم واحد في االسبوع 
ــتحقاقات وطنية، لكي ينخرطوا  ــي الفترات التي ال تكون لديهم اس ف
ــبوعية جماعية مع مدربهم في املنتخب، ويكون  في وحدة تدريبية اس
ــرة لكي يظلوا على  ــم، وفي هذا فائدة كبي ــيق مع انديته ذلك بالتنس
ــتمراً،  ــدرب املنتخب، ويظل تدفق افكاره اليهم مس ــال دائم مع م اتص
ــياء كثيرة رمبا تصيبهم بالضرر في حال  وبذلك نحافظ عليهم من اش

تباعد فترات لقائهم في املنتخب.

@¥˜ëb‰€a@b„äéÅ@›Á
_·Áb‰°â@‚c

وقفة 

علي سلمان غالي 

 بغداد / 

 بغداد / 

الفئات العمرية هي أخطر 
من فئة الكبار لذلك يجب 
التأسيس لها علمياً تأسيساً 
منطقياً مربمجاً عن طريق 
أهل التجربة العاِّـية لنحصل 
َّـ ما بعد على اسلحة فعالة 
للمنتخبات اِّـتقدمة

@ÚÓiä»€a@Ú€Ï�j€a@ø@êâÜm@ÚÌÎä◊@Ú‡z‹fl@Ü»i@fiÖb»n€a@ ån‰ÌÎ@ıaäö®a@è„Ïm@›»íÌ@¡–‰€a

بغداد طالل العامري /موفد احتاد اإلعالم الرياضي
اجلاري  األول  تشرين  من  األول  األحد  غادرتنا 
الباراملبية  اللجنة  بعثة  وحفظه  اهللا  مبشيئة 
العاصمة  إلى  متوجهة  العراقية  الوطنية 
اإلمارات  بدولة  مرورا  اإلندونيسية(جاكارتا) 
األلعاب  دورة  في  للمشاركة  املتحدة..  العربية 
تنطلق  والتي  اإلعاقة  ملتحدي  الثالثة  اآلسيوية 

في ٦ ١٠  وتستمر حتى ١٣ ١٠ ٢٠١٨..
ويذكر أن البعثة العراقية املشاركة في فعاليات 
  (٧٠) بينهم  فردا..   (١٢٤) تضم  االسيوية  الدورة 
العبا و (٨) العبات إضافة إلى الكوادر اخملتلفة من  
ومعلوم  واإلعالميني  واملعاجلني  واإلداريني  املدربني 
لعدد  فعالية   (١٣) في  يشاركون  األصحاء..  أن 
صوالت  لها  كان  التي  الوطنية  املنتخبات  من 
ألعاب  وهي..  السابقة  امللتقيات  في  وجوالت 

والسهم  والقوس  واملبارزة  األثقال  ورفع  القوى 
والسباحة وتنس الطاولة والتنس األرضي والكرة 
الطائرة وكرة السلة وكرة اجلرس واجلودو والرماية 

والبوتشيا..
في  للعراق  الثالثة  هي  املشاركة  هذه  وتعد 
عقب  اإلعاقة  ملتحدي  اآلسيوية  الدورات 

 (٥١) على  فيهما  حصل  سابقتني..  مشاركتني 
األولى  مشاركته  في  حصل  إذ  متنوعا..  وساما  
(٢٠١٠) على  الصينية عام  التي جرت في غوانزو 
وساما  ب(٢٠)  العبيه  توج  أن  بعد  السابع  املركز 
برونزية  و(٦)  فضية  و(٥)  ذهبية  منها   (٩) منها 
(انشون)  احتضنتها  التي  الثانية  املشاركة  أما 
العراق  فجاء   (٢٠١٤) العام  في  اجلنوبية  الكورية 
باملركز الثاني عشر  وحصد (٣١) وساما منها (٦) 
ذهبية ومثلها فضية و(١٩) وساما برونزيا..ومعلوم 
العراقية إستعدت جيدا  الباراملبية  أن منتخبات 
في  متكاملة  معسكرات  عبر  املشاركة  لهذه 
اإليرانية  وأصفهان  التركية  إسطنبول  مدينتي 
للمعسكر  مكملة  وكان  ل(٢٥)  ملدة  استمرت 
واحتضنته  يوما   (٦٠) ملدة  استمر  الذي  الداخلي 

العاصمة احلبيبة بغداد..

الوطنية  منتخباتنا  بتجهيز  الباراملبية  وقامت 
تغفل  ولم  العاملية  واملاركات  النوعيات  بأفضل 
أي شيء مما يعكس االهتمام الكبير الذي توليه 
على  تقف  أن  استطاعت  التي  الشريحة  لهذه 
واآلسيوية  واألوملبية  العاملية  املنصات  مختلف 
وترتفع  الوطن  نشيد  وليعزف  والدولية  والعربية 

راية اهللا أكبر خفاقة بني جموع املشاركني..
عقد  قد  الباراملبية  اللجنة  رئيس  السيد  وكان 
واإلداريني  واملدربني  الالعبني  اجتماع مع  أكثر من 
حي  في  الباراملبية  مقر  في  سواء  واإلعالميني 
واطلع  املناخة  فندق  في  البعثة  مقر  أو  البنوك 
باتخاذ  الفور  على  وقام  االحتياجات  كافة  على 
هي  العراقية  البعثة  لتكون  الالزمة  اإلجراءات 
وباملقابل  الدول..  بقية  من  مثيالتها  بني  األبرز 
وعد الالعبون ولكافة الفعاليات بأن تكون الغلة 

العراقية من حصاد األوسمة هي األكبر وستكون 
جاكارتا شاهدة على األبطال الذين وضعوا نصب 
أعينهم اسعاد شعب يتطلع لفرحة..ومن جهة 
أخرى كان للمكتب اإلعالمي الذي يترأسه الزميل 
هشام السلمان دورا بارزا لالهتمام بشؤون الزمالء 
للوفد كما  املرافقني  واإلعالميني  الصحفيني  من 
أصدر عددا خاصا من باراملبلياد كرس لتوثيق كل 
شيء عن الباراملبية وما ينتظرها في جاكارتا وكان 
كتب  الذي  السلمان  للزميل  االفتتاحي  املقال 
ليعرف  معني  خير  واإلنكليزية  العربية  باللغتني 
كل املشاركون مبا يحدث في رياضة األصحاء ومت 
الوفد  أعضاء  مبعية  اجمللة  من  كبير  عدد  ارسال 
الباراملبية  الدورة  في  للمشاركني  توزيعها  ليتم 
أوال  ونتواصل معكم   ..(٢٠١٨ (اندينوسيا  الثالثة 

بأول بنقل كل أحداث الدورة..

bÓéÓ„ÎÜ„a@Û‹«@·Ë„ÏÓ«@ıbzï˛a@NNÖaÜÃiÎ@bÓ◊äm@ø@ÖaÜ«a@paäÿé»fl@·:ÏÅÖ@k‘«
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العراق  بعثة  الثالثاء  اليوم  بغداد  تغادر 
أوملبياد  في  للمشاركة  األرجنتني  إلى 
الشباب العاملي، الذي ينطلق في بوينس 
آيرس يوم ٦ تشرين األول اجلاري، وتتكون 
من سرمد عبداألله االمني املالي للجنة 
األوملبية رئيسا، وزياد حسن نائبا وهيثم 

عبدالستار إداريا، وعلي رياح إعالميا.
فعاليات  بـخمس  العراق  ويشارك 
والرماية  الفروسية  هي  األوملبياد،  في 
الصاالت،  وكرة  القوى  وألعاب  واملبارزة 
املدرب  من  الفروسية  وفد  تكون  حيث 
اهللا  شاء  ان  والفارسة  حميد  سعد 

املبارزة  منتخب  ضم  حني  في  سعد، 
علي محمد مدربا ومهدي رحيم العبا، 
وتألف وفد القوى من علي حسني مهدي 
الفقار  وذو  والالعبني ليث حكيم  مدربا 
ليث  من  الرماية  فريق  وتكون  حيدر، 
عباس،  فاطمة  والرامية  مدربا  هاشم 
فضم  الكرة،  خماسي  فريق  وفد  اما 
مدربا  حميد  وياسر  مدربا  طالب  علي 
عبد  وفارس  إداريا  عبدالزهرة  وعقيل 
علي معاجلا والالعبني هادي عالء وحيدر 
فائق  ومحمد  صبري  وحسني  حسن 
منتظر  وقصي  عبدالرحمن  وحسني 
إسماعيل  ومحمد  عبدالكرمي  وعباس 

وعزت صبيح وليث نوري.

مرورا باالمارات.. وفد اللجنة البارالمبية إلى جاكارتا..متفائلون بتحقيق اإلنجازات وحصد األوسمة الملونة 

الشاطر حسن احمد  يكشف سر اإلطاحة بالصفاقسي التونسي 

األردني،  اجلزيرة  نادي  نزار محروس، مدرب  أكد 
القوة  التامة في العبيه، قبل مواجهة  ثقته 
إطار  في  الثالثاء،  اليوم  العراقي،  اجلوية 
االحتاد  كأس  لبطولة  آسيا  غرب  نهائي  إياب 

اآلسيوي.

ان  خاصة   تصريحات  في  محروس،  وقال 
احللول،  بأنصاف  تقبل  وال  مفصلية،  «املباراة 
االستقبال  حسن  على  اجلوية  القوة  أشكر 

والضيافة».
أن الفريق العراقي  وتابع «ال يخفى على أحد 
حتقيق  علينا  يجب  األولى،  املباراة  في  تفوق 

نتيجة إيجابية ».

وأضاف انا «أثق في قدرات اجلزيرة على حتقيق 
على  سيلعب  اجلوية  القوة  أن  رغم  الفوز، 

أرضه ووسط جماهيره».
بشكل  املباراة  تخرج  أن  محروس،  نزار  ومتنى 
بني  الطيبة  العالقة  ظل  في  والئق،  جيد 

األشقاء.

ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a@‚bflc@ÈÓj«¸@paâÜ‘i@’rÌ@ÒäÌå¶a@lâÜfl
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لفريقه  «الصعب»  للقرار  بوتاس  فالتيري  الفنلندي  خضع   
مرسيدس، ومنح زميله بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون 
الفوز في جائزة روسيا الكبرى، ليوسع الفارق في صدارة الترتيب 
العام لبطولة العالم للفورموال واحد مع سائق فيراري األملاني 
سيباستيان فيتل الى ٥٠ نقطة.وبعدما بدا متجها الى حتقيق 
الفوز الرابع في مسيرته والثاني تواليا في روسيا، انصاع بوتاس 
لضمان  الساعي  الفريق  لقرار  األول،  املركز  من  انطلق  الذي 
اجملال  له  ليفسح  البطولة،  بلقب  البريطاني  سائقه  احتفاظ 
عشرة. السادسة  باملرحلة  املطاف  نهاية  في  والفوز  للتقدم 

على  الواقعة  سوتشي  مدينة  حلبة  على  هاميلتون  وحقق 
البحر األسود، وحتت أنظار الرئيس الروسي فالدميير بوتني واملالك 
الفوز  إيكلستون،  بيرني  البريطاني  البطولة  حلقوق  السابق 
الـ٧٠ في مسيرته، والثالث تواليا هذه السنة، واخلامس في آخر 
فيتل  حساب  على  كبير  بشكل  موقعه  ليعزز  سباقات،  ست 
قبل خمسة سباقات على نهاية املوسم.اال أن سير األمور كان 
كفيال مبنح بوتاس الفوز، وهم ما يدركه متابعو السباق وأولهم 
للفنلندي  توجه  الذي  وولف  توتو  النمسوي  مرسيدس  مدير 
بالقول عبر جهاز االتصال الداخلي «فالتيري، أنا توتو. هذا يوم 
صعب بالنسبة إليك وإلينا. لنناقشه الحقا عندما جنلس سويا 
وسنشرَح ذلك».ونفذ بوتاس قرار الفريق في اللفة ٢٥ (من أصل 
٥٣)، ومنح هاميلتون املركز الثاني خلف سائق ريد بول الهولندي 
ماكس فيرشتابن الذي كان قد تصدر نظرا لتأخره في الدخول 

الى حظيرة فريقه لتغيير اإلطارات.
وقبيل النهاية، وبعدما استعاد هاميلتون الصدارة، سأل بوتاس 
مركزه،  سيستعيد  كان  إذا  ما  أي  السباق؟»،  سننهي  «كيف 
عليه.  هما  ما  على  سيبقيان  «املركزان  الفريق  من  الرد  ليأتيه 

سنتحدث في األمر بعد السباق».

ــي  ــلة باألهل ــا الس ــح فريق جن
وسموحة في حتقيق الفوز خالل 
ــات  افتتاح مبارياتهما مبنافس
ــة  اخلامس املنطقة  ــات  تصفي
ــة حاليا في  واملقام األفريفية، 
العاصمة التنزانية دار السالم.

ــه  ــب األهلي على منافس وتغل
فريق أويل إيرز التنزاني، بنتيجة 
ــار اجلولة األولى  ــي إط ٩١-٥٣، ف
من منافسات اجملموعة الثانية 
ــات في التصفيات  بدور اجملموع
ــق  فري ــب  تغل ــا  األفريقية.كم
ــموحة على منافسه إيوسا  س
ــي، بنتيجة ١٠٨-٣٨، في  األثيوب
إطار اجلولة األولى من منافسات 
اجملموعة األولى بدور اجملموعات.

ــار إلى أن سموحة يقع فى  يش
اجملموعة األولى، مع فرق جكت 
ــا  التنزاني، ريج الرواندي، إيوس

األثيوبي، كبا الكيي، كوبرا من 
جنوب السودان.

ــي  ف ــي  األهل ــد  يتواج ــا  بينم
ــة، مع باتروتس  اجملموعة الثاني
ــرز التنزاني،  ــل إي ــدي، أوي الروان
ــترثمور  وس ــي  األثيوب ــي  لكيت

الكيني.
ــن  ــا أول مركزي ــر أن صاحب يذك
خالل منافسات هذه التصفيات 
ــيتأهالن إلى بطولة أفريقيا  س

لألندية األبطال

@Ï„bÓnéÌäÿ€@ÜÌÜu@âÎÖ
êÏn‰œÏÌ@ø@ÎÜ€b„Îâ

ساعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس، على إسقاط 
الدوري  عمر  من  السابعة  اجلولة  قمة  في   ،٣-١ بنتيجة  نابولي، 
رد،  دون  بهدف  ا  متقدمً كان  نابولي،  نادي  أن  اإليطالي.ورغم 
الدون  املباراة منتصرًا، بفضل مساعدة  أنهى  لكن يوفنتوس 
البرتغالي.سجل درايس ميرتينز، هدف نابولي في الدقيقة 
١٠، بينما سجل ماريو ماندزوكيتش، الهدفني األول والثاني 
بونوتشي  واختتم  و٤٩،   ٢٦ الدقيقتني  في  ليوفنتوس 
دورا  املباراة،  خالل  رونالدو،  ٧٦.ولعب  الدقيقة  في  الثالثية 

 ، ا يد لم يكن في حسبان مشجعي اليوفي، وهو صناعة األهداف.جد
ماندزوكيتش،  ملاريو  متقنة  عرضية  عبر  الثالثة،  األهداف  في  رونالدو  وساهم 
ترجمهما النجم الكرواتي، على الفور إلى هدف، ثم تصويبة صاروخية ارتطمت 
بقائم نابولي، وارتدت إلى ماريو، اخلالي من الرقابة، والذي أسكنها الشباك.كما 
سدد رونالدو، رأسية، قبل أن يحولها زميله ليوناردو بونوتشي، إلى داخل الشباك، 
مع اقتراب نهاية املباراة. وشككت الصحافة اإليطالية، أمام صيام رونالدو على 
ريال  الشأن مع  األهداف كما كان  الكم من  ذات  إحراز  التهديف، في قدرته على 
مدريد، غير أنها اليوم عادت لتحتفل بصانع األهداف.وقال ماسيميليانو  أليجري، 

مدرب اليوفي، إن مواجهة نابولي، كانت األفضل للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ــة العالم للكرة  ــب البولندي بلقب بطول تُوج املنتخ
الطائرة للعام الثاني على التوالي، والثالث في مسيرته، 
ــه على نظيره البرازيلي في النهائي،  بعد أن كرر تفوق
ــواط نظيفة.وبعد  مبدينة تورينو اإليطالية، بثالثة أش
ــتغرقت نحو ساعة ونصف، متكن منتخب  مباراة اس

األول  ــوط  الش ــاء  إنه ــن  م ــدا  ــة بولن ب بصعو
ــة قوية بنتيجة  (٢٨-وبعد منافس

ــث  ــي، حي ــوط الثان ــي الش ــر ف ــال تغي ٢٦).إال أن احل
ــوط أن حتافظ  ــتطاعت بولندا على مدار هذا الش اس
ــاو»، قبل أن تنهيه  ــى فارق ٤ نقاط عن «السيليس عل
ــع (٢٥-٢٠). لم يختلف األمر كثيرا  ــارق ٥ نقاط بواق بف
ــوق املنتخب األوربي  ــوط الثالث، وتواصل تف في الش
ــهم  ــوه بنتيجة (٢٥-٢٣)، ويعلنوا أنفس لينهيه العب

أبطاال للعالم للمرة الثانية على التوالي.

ــوولو  ــالن مضيفه ساس ــل مي فرم
بفوزه عليه ٤-١، فاقتنص فيورنتينا 
ــه على ضيفه  ــز الثالث بتغلب املرك
اتاالنتا ٢-صفر في املرحلة السابعة 
من الدوري اإليطالي لكرة القدم،على 
«مابي ستاديوم»، فشل ساسوولو، 
ــق فوزه  ــم، في حتقي ــأة املوس مفاج
ــى ملعبه واخلامس  الرابع تواليا عل
في البطولة، ومني بالهزمية الثانية 
فوقف رصيده عند ١٣ نقطة وتراجع 
ــارق األهداف  ــز اخلامس بف الى املرك
ــالن الذي  ــف فيورنتينا وأنتر مي خل
تغلب السبت على كالياري ٢-صفر.

ــر بداية  ــوز الكبي ــكل الف ــد يش وق
ــت مباراته  ــوة مليالن الذي تأجل صح
ــى، ثم  ــي املرحلة األول ــوى ف مع جن
ــر في الثانية امام نابولي (٢-٣)  خس
قبل فوزه على روما (٢-١) في الثالثة، 
ــة  متتالي ــادالت  تع ــة  ثالث ــق  وحتقي
 (٢-٢) ــا  اتاالنت  ،(١-١) ــاري  كالي ــع  م
ــورة مع  ــدأت اخلط ــي (١-١). وب وامبول
ــباني مليالن  ــديدة املهاجم االس تس
ــة (٤)،  ــذي أصاب العارض ــو ال سوس
ــك يانيك  ــي فران ــدة للعاج ــم واح ث
ــن على  ــا مدافع م ــي ابعده كييس
ــط املرمى (٢٤) قبل ان متيل الكفة  خ

األرض  ــب  صاح ــح  لصال ــوح  بوض
ــكو  ــدر فيديريكو دي فرانشيس فأه
ــاح اندفاع  ــرص (٣١). وأت ــر الف اخط
ــة  فرص ــالن  ملي ــوولو  ساس ــي  العب
االنطالق بهجمات خطرة وبعدد من 
ــي معظم األحيان  املهاجمني فاق ف
ــة املقابلة.  ــني في اجله عدد املدافع
وجنح كييسي في افتتاح التسجيل 
ــرة من  ــا قاد الك ــا بعدم ــن احداه م
املنطقة الدفاعية لفريقه وسار بها 
ــه مقابل  ــة من زمالئ ــا بثالث مدعوم
ــى داخل املنطقة  ــني اثنني، ال مدافع

وأرسلها بسهولة في املرمى (٣٩).
ميــالن يحرم ساســوولو مــن مواصلة 

انتصاراته

ــن زمن  ــس دقائق م ــرور خم ــد م وبع
ــو تقدم  ــوط الثاني، عزز سوس الش
ــن مجهود  ــدف الثاني م ميالن باله
ــدة العبني  ــع راوغ خالله ع ــردي رائ ف
ــى (٥٠). وأكد  ــدد في قلب املرم ثم س
اإلسباني اآلخر صامويل كاستييخو 
ــرة عندما  ــبة كبي ــالن بنس ــوز مي ف
ــجل له الهدف الثالث بتسديدة  س
ــد تلقيه كرة  ــارج املنطقة بع من خ
ــان أوغلو  ــاكان جيله ــن التركي ه م

.(٦٠)
وقلص الصربي فيليب ديوريسيتش، 
ــن ربيعة،  ــي مهدي ب ــل الفرنس بدي
ــتفيدا من  الفارق للفريق احمللي مس
كرة البرازيلي روجيريو دا سيلفا (٦٨). 

ــاعدة بتقنية الفيديو  وتدخلت املس
ــو  لسوس ــع  راب ــدف  ه ــاب  الحتس
ــارج املنطقة في  ــن خ ــديدة م بتس
ــن  م  .(٩٠+٤) ــع  الضائ ــدل  ب ــت  الوق
ــد الفوز  ــات فيورنتينا بع ــه، ب جانب
ــى انتر  ــداف عل ــارق األه ــدم بف يتق
ميالن، فيما وقف رصيد أتاالنتا الذي 
اعتاد املشاركة في مسابقة الدوري 
ــمني  ــي (يوروبا ليغ) في املوس االوروب
ــي املركز  ــد ٦ نقاط ف ــن، عن األخيري
ــر.وكان أتاالنتا الطرف  السادس عش
األفضل في الشوط األول دون تهديد 
مباشر ملضيفه الذي كانت له بعض 
احملاوالت اخلطرة. وفي الشوط الثاني، 
ــاعدت تقنية التحكيم بالفيديو  س

ــة جزاء  ــا ركل ــح فيورنتين ــي من ف
ــأ ارتكبه  ــاب خط من خالل احتس
ــد فيديريكو  ــي رافائيل ض البرازيل
ــوردان  ــي ج ــزا نفذها الفرنس كيي

فيريتو بنجاح (٦٢).
ــوز  ف ــي  بيراغ ــتيانو  كريس ــد  وأك
ــجيله الهدف  أصحاب األرض بتس
ــدل الضائع من  الثاني في الوقت ب

ركلة حرة (٩٠+٤).
ــبوع  ــر انتهى األس ــب اخ من جان
ــدرب  للم ــة  ممكن ــة  طريق ــوأ  بأس
ــه مورينيو: فريقه  البرتغالي جوزي
ــتر يونايتد تلقى خسارته  مانشس
ــات هذا  ــبع مباري ــي س ــة ف الثالث
ــزي  اإلنكلي ــدوري  ال ــي  ف ــم  املوس
ــدم، عالقته متوترة  ــاز لكرة الق املمت
ــه، واحلديث عن قرب  مع بعض العبي
ــي  ــه يتزايد.ف ــه بنادي ــاء عالقت انته
ــابعة من الدوري، تلقى  املرحلة الس
يونايتد خسارة قاسية أمام مضيفه 
وست هام يونايتد ١-٣، هي السابعة 
له مقابل ثالثة انتصارات وتعادل في 
ــف  ــد وصي ــم ٢٠١٨-٢٠١٩. يج موس
ــي املركز  ــه ف ــم املاضي نفس املوس
ــر حاليا، بعدما حقق الفريق  العاش
املتوج باللقب ٢٠ مرة، أسوأ بداية له 

في بطولة إنكلترا منذ ٢٩ عاما.
ــدة أتت  ــارة اجلدي ــة أن اخلس املفارق
أمام فريقه لم يفز على «الشياطني 

ــر ١٩ مباراة  ــوى مرة في آخ احلمر» س
ــبت).  ــل مباراة الس ــدوري (قب في ال
ــى بداية  ــهرين عل ــد أقل من ش وبع
ــه  ــتر نفس ــد مانشس ــدوري، يج ال
ــب، في  ــحني للق ــارج دائرة املرش خ
ــيتي  ــتر س ظل األداء القوي ملانشس
بطل املوسم املاضي وليفربول (ستة 
ــا)،  ــكل منهم ــادل ل ــارات وتع انتص

وتشلسي.
ملورينيو  ــيئة  الس ــاء  األنب ــت  تراكم
ــبوع: إقصاء من  ــذا األس ــه ه وفريق
ــة األندية  ــدور الثالث لكأس رابط ال
ــح على يد  ــركالت الترجي ــة ب احملترف
ــة الثانية،  ــن الدرج ــي كاونتي م درب
ــي عالقة  ــوب التوتر ف ــاع منس ارتف
املدرب والعب خط الوسط الفرنسي 
ــة «القائد  ــحب صفق بول بوغبا وس
ــى  ــوال ال ــر، وص ــن األخي ــي» م الثان
ــق كان قد اكتفى  ــارة أمام فري اخلس
بتحقيق فوز واحد فقط في املراحل 
ــن «البرميرليغ» هذا  ــت األولى م الس
ــذا األداء على  ــم.املفارقة أن ه املوس
ــاء  ــى األنب ــى عل ــب، طغ أرض امللع
ــبة الى إدارة النادي،  اإليجابية بالنس
ــن حتقيقها  ــارة ع ــت عب ــي كان والت
ــرادات بأكثر من نصف مليار جنيه  إي
ــث تواليا.جتد  ــترليني للعام الثال اس
ــيما  ــها حاليا، الس هذه اإلدارة نفس
ــذي إد وودوورد،  ــس التنفي نائب الرئي

ــام معادلة صعبة، خلصها املدافع  أم
ــابق للفريق ريو فرديناند بقوله  الس
بعد املباراة «ثمة قرارات كبيرة يجب 

اتخاذها في يونايتد حاليا».
ــل  ــات يعم ــذي ب ــب ال ــاف الالع أض
ــاة «بي تي  ــع قن ــل رياضي م كمحل
ــيكون ثمة مباحثات  ــبورت»، «س س
ــتقبل  ــتوى، عن مس على أعلى مس

ــيات  ــدرب والفريق، ألن األساس امل
ــا. ثمة أمور يجب  ال يتم تطبيقه

قولها».
مــن الصعــب ترميــم العالقة بني 

مورينيو وبوغبا
ــابقة  الس ــام  األي ــى  عل ــت  هيمن

ــر  التقاري ــاراة  للمب
ــن  ع ــة  الصحفي

املتوترة  ــة  العالق
ــدرب  امل ــني  ب
 ، ــا غب بو و
ــن  ي للذ ا و
ن  ــا ميضي
ــمهما  س مو
ــي  ف ــث  الثال
ف  ــو صف

ــد  بع . ي د لنا ا
ــحب  س ــرار  ق

شارة القيادة منه 
دربي  أمام  ــارة  واخلس
ــر  انتش ــي،  كاونت

ــائل اإلعالم الشريط املصور  في وس
ــد بعد هاتني  ــب األول ليونايت للتدري
ــر واضحا  ــني، حيث بدا التوت احلادثت
ــرات  نظ ــادل  بتب ــا  مرفق ــا،  بينهم
غاضبة وحديث متشنج لم تلتقط 

العدسات مكنوناته.

ــيمونا هاليب  ــت الرومانية س  خرج
ــن الدور األول  ــة أولى عامليا م املصنف
ــحابها           لدورة بكني في التنس، بانس
ــية أنس جابر  ــن مباراتها والتونس م
ــي الظهر، في  ــن آالم ف ــا م ملعاناته
ــة أجنيليك كيربر  حني تأهلت األملاني
ــيا الى  ــني غارس ــية كارول والفرنس

الدور الثاني.
ــة ٣١ دقيقة فقط  وخاضت الروماني
ــا غير  ــدت فيه ــي ب ــاراة الت ــن املب م
ــة األولى  ــرت اجملموع مرتاحة، وخس
ــبق لهاليب  ١-٦ قبل االنسحاب.وس

ــي  ــن آالم ف ــت م أن عان ــا)  (٢٧ عام
ــة  ــان الصيني ــي دورة ووه ــا ف ظهره
ــبوع املاضي، من دون أن حتسم  األس

ما اذا كانت اآلالم نفسها.
ــم أكن  ــة ألم، ل ــت هاليب «ثم وقال
قادرة على التحرك بشكل مناسب، 

ــد  ــرف بالتحدي ــت ال أع ــذا توقف له
ــى أنها  ــيرة ال ــبب»، مش ما هو الس
ــتخضع لفحوص طبية لتحديد  س

طبيعة ما تعاني منه.
أضافت «أنا قلقة اآلن، وحزينة ألنني 

لم أمتكن من املتابعة».
ــريع للمصنفة  ــروج الس ــي اخل ويأت
ــيكية بترا  ــارة التش ــى بعد خس أول
ــدور األول،  ــة في ال كفيتوفا اخلامس
ــى الدورة  ــلبا عل ــس ذلك س لينعك
ــا األميركية  ــب عنها أيض التي تغي
ــس، إضافة  ــيرينا وليام اخملضرمة س
ــدى الرجال،  ــة الكبار» ل الى «األربع

ــادال املصنف  ــباني رافايل ن أي اإلس
أول عامليا، والسويسري روجيه فيدرر 
الثاني والصربي نوفاك ديوكوفيتش 
ــوراي  ــدي م ــي أن ــث، والبريطان الثال

املصنف أول عامليا سابقا.
هاليب تجرب على االنسحاب

واحتاجت كيربر، املصنفة ثانية في 
ــاب كبيرة  ــزة بثالثة ألق بكني والفائ
ــينغ  ــتراليا املفتوحة وفالش في اس
ــة (٢٠١٦) ووميبلدون  ــدوز األميركي مي
ــل من  ــى قلي ــة (٢٠١٨)، ال االنكليزي
ــية  ــن الفرنس ــص م ــد للتخل اجله

كريستينا مالدينوفيتش ٦-٢ و٦-٢.
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ــلونة اإلسباني، جتديد عقد  يعتزم نادي برش
العبه منير احلدادي، لضمان بقائه في الفريق 
ــده احلالي ينتهي  ــا بأن عق ــي، علمً الكتالون
ــة  ــرت صحيف ــم اجلاري.وذك املوس ــة  بنهاي
«موندو ديبورتيفو»، ان برشلونة يريد مواصلة 
ــدادي، خالل  ــي منير احل ــات مع ممثل املفاوض
ــل متديد عقد الالعب  ــرة احلالية، من أج الفت
ــت الصحيفة، أن  ــف ٢٠١٩.وأضاف حتى صي

ا  ا منخفضً ــلونة قدم في البداية، عرضً برش
للغاية، موضحة أن املقربني من منير احلدادي، 
ا  يتوقعون أن النادي الكتلوني سيقدم عرضً
أفضل خالل األيام املقبلة.وأشارت الصحيفة 
ــي جتديد عقد منير،  ــلونة ف إلى أن رغبة برش
ــتو فالفيردي،  ــد ثقة املدرب إرنس تزايدت بع
في الالعب، وإشراكه في املباراتني املاضيتني 

أمام ليجانيس وأتلتيك بيلباو.

ÖaÜßa@7‰fl@…fl@ûÎb–n‹€@ÖÏ»Ì@Ú„Ï‹ëäi

 وكاالت /
 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

NO. 3038 .                 .  2  .  OCT . 2018(السنة الثانية عشرة) العدد (٣٠٣٨)               ٢  / ١٠ / ٢٠١٨  TUEالثالثاء

_ÜnÌb„ÏÌ@6éí„bfl@Â«@ÏÓ‰ÌâÏfl@›Óyâ@l6”a@›Á@Î@Ô€b�Ì¸a@âÎÜ€a@ø@Ï€ÎÏçbç@Ú”˝�„a@›flä–Ì@Ê˝Ófl

fiÎ˛a@åubßa@Âfl@è‰n‹€@¥ÿi@ÒâÎÖ@ ÖÏm@kÓ€bÁ

 
للجنة  العام  األمني  الذوادي،  حسن  السيد  سعادة  ألقى 
العليا للمشاريع واإلرث، كلمة افتتاحية صباح يوم االثنني 
للمنتدى  العاشرة  الدورة  من  األول  اليوم  فعاليات  خالل 
حقوق  مجلس  يُنظمه  والذي   ٢٠١٨ لعام  االجتماعي 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

ويُشكل املنتدى الذي يُعقد سنوياً منصة حوارية تفاعلية 
ملناقشة  احلكومية  والهيئات  املدني،  اجملتمع  ملمثلي  حرة 
التحديات التي تواجه تطبيق حقوق اإلنسان حول العالم. 
أكتوبر،   ٣ حتى  تستمر  التي  العام،  هذا  نسخة  وتنظم 
احترام  في  األوملبية  والقيم  الرياضة  «توظيف  شعار  حتت 
سعادة  سلّط  وقد  عليها».   واحملافظة  اإلنسان  حقوق 
السيد الذوادي الضوء على دور الرياضة خاصة كرة القدم 
«حتتفي  قال:  حيث  الشعوب،  بني  التقريب  على  وقدرتها 
مبكانة  أعوام  أربعة  كل  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة 
شعوب  بني  انتشاراً  األكثر  اللغة  باعتبارها  اللعبة  هذه 
في  البطولة  من  العام  هذا  نسخة  تابع  حيث  العالم، 
روسيا ما يزيد عن ٣٫٤ مليار شخص، أي ما يعادل أكثر من 
في  الكامنة  الطاقة  هذه  األرضية.  الكرة  سكان  نصف 
لعبة كرة القدم والتأثير الذي متلكه على مختلف الفئات 
اجملتمعية مينحنا فرصة استثمارها لتعزيز التنمية بكافة 

مجاالتها، وهي الرؤية التي لطاملا حملتها دولة قطر لهذه 
على  التنمية  لعملية  ودافعاً  محفزاً  بوصفها  البطولة 
في  الذوادي  استعرض  واإلقليمي».كما  احمللي  املستويني 
كلمته عدداً من مبادرات وبرامج اإلرث التي تتبناها اللجنة 
املبهر، ومعهد جسور، ومنتدى  واجليل  العليا كتحدي ٢٢، 
حققتها  التي  النتائج  إلى  مشيراً  وغيرها،  التمكني، 
معرفة  الشباب  جيل  وإكساب  األفراد،  حياة  حتسني  في 
خالل  من  لدولهم  مشرق  مستقبل  لبناء  هامة  ومهارات 
القدم وشعبيتها  الكامنة في كرة  الطاقة  االستفادة من 
أخرى  مجاالت  عن  الذوادي  حتدث  املنطقة.كما  في  اجلارفة 
كان لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر ٢٠٢٢ دورٌ إيجابيٌ 
في تطويرها، منها على سبيل املثال ظروف رعاية العمال 
املساهمني في نهضة قطر من خالل بناء استادات بطولة 
قطر ٢٠٢٢، باإلضافة إلى إطالق مبادرات عديدة لضمان أمن 
العمال وصحتهم وسالمتهم طوال فترة عملهم في قطر.

الذي ستتركه  الهام  اإلرث  على  العام  األمني  وأكد سعادة 
بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر ٢٠٢٢، إذ ستسهم في 
احلروب  ظل  في  خاصة  للمنطقة  النمطية  الصورة  تغيير 
واالنقسامات التي تُخيم عليها، وذلك من خالل رسم صورة 
تعكس حقيقة املنطقة وطبيعتها. وأضاف الذوادي قائالً: 
«سيتوافد الناس من شتى أنحاء العالم إلى دولة قطر عام 

ما  الشاشات،  عبر  املليارات  البطولة  فيما سيتابع   ،٢٠٢٢
بالقيم  لالحتفاء  قيمة  فرصة  البطولة  هذه  من  يجعل 
حلقوق  والترويج  العالم،  شعوب  جتمع  التي  اإلنسانية 
واختتم  عليها».  واحملافظة  احترامها  وأهمية  اإلنسان 
أن  ميكن  الذي  الهام  الدور  على  بالتشديد  كلمته  الذوادي 
األمم  أهداف  الكبرى في حتقيق  والفعاليات  الرياضة  تلعبه 
املتحدة في مجال التنمية املستدامة، مشدداً على أهمية 
إدراج الرياضة كمحور أساسي لتحقيق ذلك.كما ألقى كل 
ونوال  الدولية،  الباراملبية  اللجنة  رئيس  بارسونز،  أندرو  من 
األوملبي  والالعب  الدولية،  األوملبية  اللجنة  عضو  املتوكل، 
روز ناثيكه لوكونني أحد أعضاء فريق ألعاب القوى األوملبي 

لالجئني، كلمات افتتاحية إلى جانب األمني العام.
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ــه الناخبون  ــى ب ــل أدل ــوم طوي ــد ي بع
األكراد بأصواتهم في خامس انتخابات 
ــهدها إقليم كردستان  ــريعية يش تش
ــعينات القرن  ــراق منذ مطلع تس الع
ــي  ــر ف ــعٍ كبي ــط تراج ــي، ووس املاض
ــني  احلزب ــادلِ  وتب ــني،  املقترع ــبة  نس
ــكاب خروق  ــنيْ االتهامات بارت احلاكم
ــب «تقلب  ــاءات بتحقيق مكاس وادع
ــن حزب «االحتاد الوطني  املوازين»، أعل
ــتاني» في بيان أنه لن يعترف  الكردس
وتضاربت مواقف  االنتخابات.  بنتائج 
قياديي «االحتاد» من نتائج االنتخابات، 
إذ استبق الناطق باسم احلزب سعدي 
ــداً أن احلزب  ــرة النتائج مؤك أحمد بي
ــال: «نعلن رفضنا  ــرف بها، وق لن يعت
ــبب وجود تالعب وتزوير  النتائج» بس

كبيرين في أربيل ودهوك وسوارن.
ــق  تعلي ــزب  احل ــر  نش ــل،  املقاب ــي  ف
ــد  ــذي أك ــي ال ــاد طالبان ــادي قوب القي
ــول  ــرار ح ــاذ أي ق ــر اتخ ــن املبك أن «م
ــاً  ــت»، مضيف التصوي ــة  عملي ــير  س
ــي  ومراقب ــة  املفوضي ــبي  «منتس أن 
اآلن  ــون  ــية يعمل السياس ــات  الكيان
ــي مراكز  ــوات وفرزها ف ــد األص على ع
ــوا من أداء  ــى أن يتمكن ــراع، وأمتن االقت
ــفافية ونزاهة،  ــكل ش ــم بش مهامه
ــة تزوير». ودعا مفوضية  ومنع أي عملي
ــتقلة  ــون مس ــى أن تك ــات إل االنتخاب
أن  ــاً  موضح ــؤولية،  املس ــتوى  ومبس
ــتاني سيعلن  «االحتاد الوطني الكردس

موقفه بعد إعالن النتائج».
ويُتوقع أن يحتفظ احلزب «الدميوقراطي» 
ــي مبوقعه في  ــعود بارزان ــة مس بزعام
ــتعيد  ــى أن يس ــج، عل ــدارة النتائ ص
ــزب «االحتاد  ــي احلكومة، ح ــه ف حليف
ــة رئيس  ــوده عائل ــذي تق ــي» ال الوطن
ــي،  ــالل طالبان ــل ج ــة الراح اجلمهوري
ــة، بعدما  ــة الثاني ــي املرتب ــه ف موقع
ــابقة  ــره في االنتخابات الس كان خس
ــقة  ــة «التغيير» املنش ملصلحة حرك

ــالمية» املعارضة  ــه، و«القوى اإلس عن
ــر من رصيدها  ــى أن تخس التي تخش
ملصلحة حزب «احلراك اجلديد» بزعامة 
رجل األعمال شاسوار عبد الواحد، في 
ــى خاللها خطاباً  ــاركة له تبن أول مش

ناقداً لقطبيْ املعادلة في اإلقليم.
ــى ذلك، أكد املوفد الدولي إلى العراق  إل
يان كوبيتش أن «العملية تسير بنجاح 
من دون خروق، وطواقمنا راقبت املراكز، 
ونأمل بأن يعترف املتنافسون بالنتائج 
ــينعكس  ــاح هذه االنتخابات س ألن جن

إيجاباً على العراق بأكمله».
ــبة املقترعني التي  ــة نس ودفعت ضآل
ــار نحو ٢٥  ــت حتى منتصف النه بلغ

ــي املئة ممن يحق لهم االقتراع، بقادة  ف
ــوات متكررة  ــه دع ــزاب إلى توجي األح
ــى التصويت خالل  ــض الناخبني عل حل
ــاعات األخيرة قبل إغالق صناديق  الس

االقتراع.
واعترض حزب طالباني بشدة على قرار 
ــات قبل  ــة االنتخاب ــدر عن مفوضي ص
ــز االقتراع يلزم  ــاعات من فتح مراك س
ــني ثبوتيتني على  الناخب تقدمي وثيقت
ــمح له بالتصويت، مشيراً  األقل ليُس
ــدر بتوقيت يصعب  ــرار ص ــى أن «الق إل
ــيُحلق  ــن به من الكيانات، ما س الطع
ــة االنتخابية»،  ــير العملي ــرر بس الض
ــاً من زعماء  ــا القت اخلطوة ترحيب فيم
ــر  ــن التزوي ــد م ــة «للح ــوى املعارض ق

والتالعب».
جاء ذلك على خلفية تسريبات أفادت 
العراقية،  ــية  بتزوير شهادات للجنس
وحتذيرات من منحها لالجئني أكراد من 
دول اجلوار ليشاركوا في التصويت، إلى 
ــكوك التي حتوم حول عدم  جانب الش
ــماء املتوفني من  ــات آالف أس ــو مئ مح

سجل الناخبني.
وقال نائب رئيس «الدميوقراطي»، رئيس 
احلكومة نيجيرفان بارزاني إن «ما حدث 

ــة االنتخابية بيننا  ــي احلمل من توتر ف
واألخوة في االحتاد الوطني أمر اعتيادي 
يحدث في كل االنتخابات، ونطمئنكم 

بأن العالقة طبيعية».
ــم  زعي ــد  أك ــك،  ذل ــون  غض ــي  ف
ــعود بارزاني عقب  «الدميوقراطي» مس
اإلدالء بصوته أن «هذه االنتخابات تُثبت 
ــاً القوى  ــعبنا»، داعي ــدم ش ــاح وتق جن
ــاعدة  إلى «التعاون ومس ــية  السياس
بعضها كاألخوة خدمة لشعبنا، الذي 

سيقرر ثقل كل حزب».
ــياق متصل، أقر محافظ دهوك  في س
فرهاد األتروشي عن «الدميوقراطي»، بأن 
التصويت»،  رافقت عملية  ــاكل  «مش
ــة االنتخابات إلى «عدم  داعياً مفوضي
ــا كان  ــخص مهم ــام من أي ش االنتق

انتماؤه السياسي».
ــرت جنل نائب رئيس  ونفى شاالو كوس
ــول، أن «نكون  ــرت رس ــاد» كوس «االحت
ــارة االضطرابات في  وجهنا أنصارنا إلث
ــداً أن «ما مت تداوله لوثيقة  أربيل»، مؤك
حتمل توقيعي مزيفة، ألن هذا التصرف 
ــؤوليتنا  مس ــل  فأربي ــتحيل،  مس

جميعاً».
ــي في  ــعود بارزان ــه مس ــرب زعيم وأع
ــي مدينة زاخو  ــام أنصاره ف خطاب أم
ــه بأن  ــن أمل ــا، ع ــع تركي ــة م احلدودي
ــة املقبلة  ــة العراقي ــن احلكوم «تتمك

من حل اخلالفات واإلشكاالت العالقة 
ــالً: «أمامنا  ــة اإلقليم»، قائ مع حكوم
ــا، وهما:  ــل ال ثالث لهم ــبيالن للح س

احلوار والسالم، لكن ذلك ال يعني بأننا 
ــنقبل بأي محاولة لفرض إمالءات».  س
ودعا أنصاره إلى «تأكيد مدى ثقل حزبنا 
وقوته كونه احلزب األول في العراق، من 

خالل تصويتهم يوم االنتخابات».
ــس احلزب  ــب رئي ــن نائ ــك، أعل ــى ذل إل
ــس  ــتاني» رئي ــي الكردس «الدميوقراط
ــان بارزاني  ــم نيجيرف ــة اإلقلي حكوم
ــداد  ــي بغ ــع ف ــلوب املتب ــض األس «رف
ــح  ملصال ــة  خدم ــب  املناص ــر  لتجيي

شخصية».
ــق مبدأ  ــى حتقي ــعى إل ــاف: «نس وأض
ــر األمن  ــراق لتوفي ــي الع ــراكة ف الش
واالستقرار، ونؤكد أن أي اتفاق يحصل 
ــيكون مصيره  ــن دوننا س ــي بغداد م ف
الفشل، ملا يتمتع به حزبنا من مكانة 

في العملية السياسية العراقية».
ــا،  حملتهم ــالل  خ ــان  احلزب ــادل  وتب
ــلطة» في  الس ــكار  بـ»احت ــات  اتهام
معقلي نفوذهما في اإلقليم، في وقت 
ــحاهما للمنصب،  ــه مرش يخوض في
ــم صالح (عن حزب  ــا: كل من بره وهم
ــن حزب  ــني (ع ــؤاد حس ــي) وف طالبان

بارزاني)، مفاوضات ماراثونية في بغداد 
ــيعية  ــوى الش ــف الق ــب مواق لكس

والسنية.
على صعيد آخر، هدد سكرتير املكتب 
ــي» فاضل  «الدميوقراط لـ  ــي  السياس
ــيقدم على  ميراني أمس، بأن حزبه «س

ــكيل حكومة اإلقليم املقبلة من  تش
طرف واحد، في حال حصوله على أكثر 

من نصف مقاعد البرملان احمللي».
ــا «ال نريد أن يكون البرملان مرة  وأكد أنن

أخرى وكراً للمخططات واملؤامرات».
ــات  ــة االنتخاب ــس مفوضي ــن رئي وأعل
ــر صحافي  ــن محمد خالل مؤمت هندري

ــن ٩٠ محطة  ــن «فتح أكثر م أمس، ع
اقتراع للتصويت اخلاص (الذي ينطلق 
ــى ١٧٠ من عناصر  ــوم)، ويحق حلوال الي
ــمركة املشاركة في هذا  األمن والبيش
التصويت، فيما سيتم فتح أكثر من ٥ 

آالف محطة في يوم االقتراع العام».

وأشار محمد إلى أن «الذين لم يحدثوا 
ــيحرمون  س ــي،  االنتخاب ــجلهم  س
ــن الذين  ــت، فضالً ع ــق التصوي من ح
ــا لن يتم  ــنة، كم ــاوز عمرهم ٩٠ س جت
ــفر وشهادة  العمل بوثيقتي جواز الس
ــية اذا كانتا صادرتني بعد تاريخ  اجلنس

األول من شهر آب (أغسطس) ٢٠١٨».

ــداء  «ن ــوى  ق ــف  حتال ــن  أعل
السودان» الذي يضم املعارضة 
ــقيها السياسي واملسلح،  بش
تدشني حملة باسم «كفاكم»، 
ــتور البالد،  ملناهضة تعديل دس
ــح  ــادة ترش ــد إع ــوف ض والوق
الرئيس السوداني عمر البشير 
ــدة خالل  ــية جدي ــدورة رئاس ل
العام  ــي  ف املقررة  ــات  االنتخاب

.٢٠٢٠
وقال التحالف املعارض في بيان 
امس االثنني إن «كفاكم» تهدف 
ــات حزب  ــى مقاومة سياس إل
ــم وإزالته  ــر الوطني احلاك املؤمت
ــير  ــح البش معتبراً إعادة ترش
ــتور،  ــراءً يخالف نص الدس إج
الذي ال يسمح بالترشح ألكثر 

من دورتني للشخص الواحد.
ــتور  دس أن  ــف  التحال ــد  وأك
ــن أفضل التجارب  ٢٠٠٥ يُعد م
ــى  ــرت عل ــي م ــتورية الت الدس
بالتعدد،  ــه  العتراف ــودان،  الس
ــتماله على وثيقةِ احلقوق،  واش

منبهاً إلى أن النظام لم يكن 
مقتنعاً به رغم أنه الشريك 
األساسي في صناعته، لذلك 
سعى جاهداً لاللتفاف عليه، 
املتعارضة  ــني  القوان بإصدار 
ــه  أغلبيت ــتغالً  مس ــه،  مع

امليكانيكية في البرملان.
ــض «نداء  ــاف البيان أن رف وأض
ــتور  الدس ــل  تعدي ــودان»  الس
ــو رفض  ــير، ه ــيح البش وترش
ــريعية  التش ــات  للمؤسس
والتنفيذية، وللممارسات التي 
ــه من  ــام «ألن ــا النظ ــوم به يق
ــير وزمرته، هم  املعلوم أن البش
ــق بالوطن  ــا حل ــؤولون عم املس
ــراب، وباملواطن  ــكك وخ من تف
من أذى ودمار، وكل يوم يقضيه 
بالدنا  ــارع خطى  تتس حاكماً، 

نحو االنهيار الكامل».
ــني  املواطن ــف  التحال ــا  ودع
ــائل  ــدي للنظام عبر وس للتص
اخملتلفة،  ــلمية  الس ــة  املقاوم
ــات  السياس ــة  ومقاوم

ــاتها  وانعكاس ــة  االقتصادي
ــاس  ــاة الن ــى حي ــالبة عل الس
ومعاشهم، ومناهضة القوانني 
ــات، متعهداً بأن  املقيدة للحري
ــة اجلديدة كل أرجاء  تعم احلمل
السودان، من أجل «استنهاض 
ثقافة املقاومة وتفجير طاقات 
الثورة، إلحداث التغيير املنشود، 
ــة  ــة والعدال ــن احلري ــاء وط وبن

والسالم».
ــورى حزب  ــس ش ــق مجل وواف
املؤمتر الوطني، الشهر املاضي، 
البشير،  ــيح  ترش على مقترح 
ــدة خالل  ــية جدي ــدورة رئاس ل
ــق  واف ــا  كم  ،٢٠٢٠ ــات  انتخاب
ــي  على تعديل النظام األساس
ــير  للبش ــمح  ــزب مبا يس للح

بالبقاء في منصبه رئيساً له.
ــتور احلالي البشير  ومينع الدس
ــرى لكن  ــح مرة أخ ــن الترش م
مسؤولي احلزب احلاكم يؤكدون 
ــل  لتعدي ــة  ــة متاح الفرص أن 

الدستور لهذا الغرض.
من جهة اخرى كشف الرئيس 
ــم االن  ــاور يت ــير عن تش البش

ــكيل جلنة قومية للحوار  لتش
ــى  إل ــار  وأش ــتور،  الدس ــول  ح
ــات  قطاع ــاركة  مش ــرورة  ض
ــوداني كافة في  ــعب الس الش
أن  ــداً  مؤك ــتور  الدس ــة  كتاب
ــي ٢٠٢٠  ــررة ف ــات املق االنتخاب
ــير  لن يتم تأجيلها. ورأى البش
خالل مخاطبته ملتقىً شبابياً 
ــس، أن وجود  ــوم ام ــي اخلرط ف
ــية بالبالد  ــزاب سياس ١١٠ أح
ــس باإلبجابي، وأنه يجب  أمر لي
ــات حزبية  ــا في جتمع إدماجه
ــة  للعملي ــتعداداً  اس ــرة  كبي

االنتخابية.
وأشار إلى أن السالم في جنوب 
ــيكون له دور كبير  السودان س

في السالم في منطقتي النيل 
ــان. وتابع:  ــوب كردف االزرق وجن
»قبل نهاية هذا العام سنشهد 
ــالم»،  ــوات فعلية في الس خط
ــبب لبقاء  ــدم وجود س وأكد ع
البعثة املشتركة لالمم املتحدة 
دارفور  ــي  ــي ف ــاد االفريق واالحت
«يوناميد» بعدما حتقق السالم 
واالستقرار في االقليم بشهادة 

اجملتمع الدولي.
واعتبر البشير أن حتقيق السالم 
ــور بات اآلن أقرب من أي  في دارف
ــعون  وقت مضى، وأنهم سيس
لتحقيقه عبر عملية التفاوض 
ــا  ــي وصفه ــرب الت ــس احل ولي
ــعوب،  الش ــى  عل ــة  بالكارث
ــى أن التوصل للعملية  الفتاً إل
ــوار يعد أقل  ــلمية عبر احل الس

كلفة من القتال.
ــس حقوق  ــد مدد مجل ــذا وق ه
املتحدة  ــألمم  ل التابع  ــان  اإلنس
ــتقل املعني  ــة اخلبير املس والي
ــان  ــال أوضاع حقوق اإلنس بح
ــودان أرستيد نونوسي  في الس
عاماً، وفتح مكتب للمفوضية 

ــوم خالل  ــي اخلرط ــامية ف الس
ــرت احلكومة  عام، وبينما اعتب
ــوال ٢٥  ــو األفضل ط ــرارَ ه الق
عاماً، أعلنت املعارضة أنها غير 
راضية عنه. ونص مشروع القرار 
ــتان وتوغو  ــن باكس ــدم م املق

ــا  ــودان وبريطاني ــس والس وتون
الذي اعتمده اجمللس على متديد 
ــتقل حلقوق  ــة اخلبير املس والي

اإلنسان في السودان.
أن  ــى  إل ــار  أش ــرار  الق ــن  لك
ــتقل  ــاء والية اخلبير املس «إنه
ــيدخل حيز النفاذ في اليوم  س
ــة  ــه املفوضي ــن في ــذي تعل ال
ــودان  ــامية وحكومة الس الس
ــغيل مكتب قطري  عن بدء تش
ــامية». وطلب  للمفوضية الس
ــودان  الس ــى حكومة  إل القرار 
العمل  ــامية  الس ــة  واملفوضي
بصورة بناءة للتوصل إلى اتفاق 
املتعلقة  والوالية  الطرق  بشأن 
بإنشاء مكتب قطري في موعد 
ــبتمبر) ٢٠١٩،  أقصاه أيلول (س
ــي اخلروج من  وتأمل اخلرطوم ف
اإلجراءات اخلاصة التي يفرضها 
مجلس حقوق اإلنسان بشكل 

كامل.
ــوداني  ــدل الس ــر الع ــال وزي وق
محمد أحمد سالم: «إن القرار 
قضى بتقدمي الدعم الفني وبناء 
القدرات للسودان وجتديد والية 

ــة حقوق  ــتقل حلال اخلبير املس
ــي فترة  ــان على أن تنته اإلنس
واليته حال مت التوافق والتوصل 
ــبة بني حكومة  لصيغة مناس
ــوق  حق ــة  ومفوضي ــودان  الس
اإلنسان بفتح املكتب القطري 

للمفوضية في اخلرطوم».
وأوضح سالم أن «القرار اشتمل 
على خريطة طريق للخروج من 
ــن خالل  ــة م ــراءات اخلاص االج
النص على آلية االنتقال وحتديد 
ــاء الوالية  ــد الزمني النته القي
ــرة التجديد أو  ــة فت ــو نهاي وه
ــغيل مكتب  تاريخ افتتاح وتش
ــودان، أيهما يأتي  ــري بالس قط

أوالً».
ــودان لدى  ــفير الس ــر س واعتب
ــدة  ــألمم املتح ــي ل ــر األوروب املق
ــى عثمان  ــف مصطف في جني
إسماعيل أن «القرار صدر بلغة 
ــب بناء  ــم منه جان ــزة تعظ ممي
ــدمي الدعم الفني  ــدرات وتق الق
والتقني إلى السودان». مشيراً 
إلى أن «الشواغل املعرب عنها 
ــة  ــرد بصيغ ــم ت ــرار ل ــي الق ف
ــجيع  اإلدانة وإمنا بصيغة التش

واحلث».

ــؤول  مس ــال  ق ــل  املقاب ــي  وف
ــة في حتالف  العالقات اخلارجي
ــودان» املعارض  «قوى نداء الس
ياسر عرمان: «إن املعارضة غير 
ــن القرار العتقادها أن  راضية ع
ــان حالياً  ــاع حقوق اإلنس أوض
ــرر خاص  ــى تعيني مق حتتاج إل

ملراقبتها».
ورأى عرمان في تصريح أن القرار 
ــه ميثل  ــذي صدر ب ــكل ال بالش
ــة  ــاً» للحكوم ــالً واضح «فش
تهدف  التي كانت  ــودانية  الس
إلى إنهاء والية اخلبير املستقل 
ــراءات اخلاصة  واخلروج من اإلج
احلكومة  «ان  ــع:  وتاب بالكامل. 
ــتطع أن تنجز ما كانت  لم تس
ــت  صم ــي  ف ــزه  تنج أن  ــد  تري
نتيجة للصراع الطويل والقوي 
ــه املعارضة  معها الذي خاضت

ــوى نداء  ــف «ق ــيما حتال وال س
السودان».

ــاء  ــان أنه حال إنش ــد عرم وأك

ــامية  ــب للمفوضية الس مكت
ــه أثر  ــيكون ل ــودان س في الس
ــتطيع أن يقدم  ــه يس كبير ألن
إفادات مباشرة من األرض حول 

قضايا حقوق اإلنسان.
ــدى قلق اجمللس  ــرار أب وكان الق
ــال الذي  ــن التضييق واالعتق م
ــلطات السودانية  متارسه الس
ــالب  والط ــني  الصحافي ــق  بح
ــي  املدن ــع  اجملتم ــطي  وناش
ــان  واملدافعني عن حقوق اإلنس
ــة على الصحف  بجانب الرقاب
ــي احلريات. ورحب  والتقييد عل
ــا  أجرته ــي  الت ــات  بالتحقيق
ــق  يتعل ــا  م ــي  ف ــة  احلكوم
ــان،  ــوق اإلنس ــاكات حق بانته
ــدي  التص ــى  عل ــجعتها  وش
ــاوزات  التج أو  ــاكات  لالنته
املزعومة في ما يتعلق بوضعها 

ــن بينها  ــق النزاع، م في مناط
العنف اجلنسي والعنف القائم 

على نوع اجلنس.

12 قضايا
حزب طالباني لن يعترف بنتائج االنتخابات الكردية
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قوباد: منتسبو اِّـفوضية ومراقبو 
الكيانات السياسية يعملون على عد 

األصوات وفرزها َّـ مراكز االقرتاع

يمنع الدستور الحالي البشري من الرتشح مرة أخرى 
لكن مسؤولي الحزب الحاكم يؤكدون أن الفرصة 

متاحة لتعديل الدستور لهذا الغرض

برية أكد أن الحزب لن 
يعرتف بالنتائج وقال: نعلن 
رفضنا النتائج بسبب وجود 
تالعب وتزوير كبريين َّـ 
أربيل ودهوك وسوارن

المعارضة السودانية تطلق «كفاكم» لمناهضة إعادة ترشيح البشير
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نعم فاترة في االستفتاء على اسم مقدونيا

ــي  ــن نائب الرئيس اإلندونيس أعل
يوسف كاال أن احلصيلة النهائية 
ــى "آالف" الضحايا  ــع إل ــد ترتف ق
ــى عدة  ــول إل ر الوص ــذّ ــرا لتع نظ

مناطق متضررة.
ــدة التي  ــة اجلدي ــز احلصيل وتناه
ــني الوكالة  ــس االثن ــا ام أعلنته
ــوارث ضعف  ــة إلدارة الك الوطني
ــي كانت  الت ــابقة  احلصيلة الس

تشير إلى سقوط ٤٢٠ قتيال.
ــوما البالغة من  وقالت ريزا كوس
العمر ٣٥ عاما وهي حتضن طفلها 
الذي يعاني من احلمى داخل مركز 
ــة بالو  ــني في مدين ــواء النازح إلي

"الوضع شديد التوتر".
ــيارات  "س ــوما  كوس ــت  وتابع
ــا على مر  ــر جثث ــعاف حتض اإلس
ــرب شحيحة.  الدقائق. مياه الش
ــي كل  ــرض للنهب ف ــال تتع احمل

مكان".
ــوناني  ــا الناجي من أمواج تس أم
ــه أو  ــكان زوجت ــرف م ــال يع أدي ف
ــى قيد احلياة  ــت ال تزال عل إذا كان
أساسا منذ أن داهمتهما األمواج 

وهما على الشاطئ.
وقال "فقدتها حني جاءت األمواج"، 
مضيفا أن األمواج "قذفتني لنحو 
٥٠ مترا لم استطع اإلمساك بأي 

شيء".
ــى  إل ــدت  ع ــاح  الصب  " ــع  وتاب
ــى دراجتي  ــرت عل ــاطئ. عث الش

البخارية وحافظة نقود زوجتي".
ــرو" التلفزيونية  ــاة "مت ــت قن وبث
ــة  ــاهد ملنطق ــية مش اإلندونيس
ــاحلية القريبة من  ــاال الس دونغ

مركز الزلزال أظهرت منازل مدمرة 
على الواجهة البحرية، لكن أحد 
ــكان قال إن غالبية السكان  الس
هربوا بعد الزلزال إلى مناطق أكثر 

ارتفاعا.
ــوان  إيس ويدعى  ــم  أحده وصرح 
ــا ضرب  ــال "عندم ــون قائ للتلفزي
ــا جميعا نحو  ــزال بقوة هربن الزل

التالل".
ــي جوكو  ــس اإلندونيس وزار الرئي
ــد ظهر األحد  ويدودو املنطقة بع
ــار،  الدم ــم  ــى حج عل ــالع  لالطّ
ــارا"  نه ــال  "لي ــل  بالعم ــب  وطال
ــن إنقاذهم من  ــال من ميك النتش

حتت األنقاض.
ــول  بالوص ــاعدات  املس ــدأت  وب
ــر اجليش  ــث انتش ــو حي ــى بال إل
اإلندونيسي ويبحث عمال اإلغاثة 

واإلنقاذ عن ناجني وسط األنقاض. 
ــخصا قد  ويعتقد أن نحو ١٥٠ ش
ــت أنقاض  ــون مطمورين حت يكون

أحد الفنادق.
وقال مدير الوكالة الوطنية إلدارة 
الكوارث محمد سياوغي "جنحنا 
ــال امرأة حية من فندق  في انتش
 " ــا  مضيف ــس"،  أم ــة  ليل روا  روا 
ــتغاثة صادرة  سمعنا نداءات اس

من هناك".
ــا نحتاج إليه  ــياوغي "م وتابع س
بشدة حاليا هو املعدات الثقيلة 
ــركام. فريقي يعمل على  إلزالة ال
ــتحيل  املس ــن  م ــن  لك األرض، 
ــط على قواه الذاتية  االعتماد فق

إلزالة الركام".
وتسود مخاوف حول مصير مئات 
ــوا يعدون  ــن كان ــخاص الذي األش
ــاطئ عندما  الش ــى  ملهرجان عل
ــوة ٧٫٥ درجات  ــزال بق ــبب زل تس
ضرب املنطقة اجلمعة بأمواج مد 

بحري اجتاحت سواحل املدينة.
ــة  صفح ــن  املفقودي ذوو  ــأ  وأنش
ــبوك نشروا فيها صور  على فيس
أقاربهم على أمل العثور عليهم 

أحياء.
ــب الوكالة الوطنية إلدارة  وبحس
ــا كانوا  ــإن ٦١ أجنبي ــوارث ف الك
متواجدين في بالو عندما ضربها 
الزلزال، مت العثور على معظمهم 
أحياء، مضيفة أن ثالثة فرنسيني 
وكوريا جنوبيا ال يزالون مفقودين 
ــون حتت أنقاض الفندق  وقد يكون

املنهار.
ــية  الفرنس ــة  الرئاس ــدت  وأب

ــتعدادها ملساعدة إندونيسيا  اس
ــي  ــس الفرنس ــرب الرئي ــا أع كم
ــان عن  ــي بي ــرون ف ــل ماك إميانوي
ــيا  "حزنه وتضامنه" مع إندونيس

وذوي الضحايا.
ــي  األوروب ــاد  االحت ــن  أعل ــدوره،  ب
 ١٫٥ ــة  بقيم ــة  فوري ــاعدات  مس

مليون يورو إلندونيسيا.
ــال اإلنقاذ  ــون وعم ــزال الناج ال ي
حتت هول الكارثة وسط مشاهد 
ــيارات  ــة والس ــجار املقتلع األش
السفن  وأنقاض  والدمار  املنقلبة 
ــا املياه نحو الداخل  التي لفظته
ــي بعض  ــافة بلغت ف ــى مس عل

األحيان خمسني مترا.
ــتحدث السكان مالجئ  كما اس
لهم من قضبان اخليزران وافترش 
ــب  واملالع ــاحات  الس ــم  بعضه
ــبب هزات ارتدادية  خوفا من تس

عة. بانهيار املنازل املتصدّ
وهبطت طائرة عسكرية من طراز 
باملساعدات  لة  محمّ ــي-١٣٠  س
ــي الذي  ــو الرئيس ــار بال في مط
ــرات  طائ ــام  أم ــه  فتح ــد  أعي
وبعض  ــانية  اإلنس ــاعدات  املس

الرحالت التجارية.
ــورا  ص ــاذ  اإلنق ــرق  ف ــرت  ونش
التقطت عبر األقمار االصطناعية 
ــذي حلق  ــدى الدمار ال ــرت م أظه
ــة  ــئ املنطق ــر مراف ــض أكب ببع

ــورها املقطوعة  وأرصفتها وجس
ومستوعبات الشحن املتناثرة.

ــفيات باملصابني  ت املستش وغصّ
ــة بعضهم في  ــا دفعها ملعاجل م
ــط انقطاع  ــق وس ــواء الطل اله

للتيار الكهربائي.
ــغ ٣٨  ــميد البال ــر بش ــال أنس وق
ــا جميعا بالذعر  عاما "لقد أصبن
ــى خارج املنزل"، مضيفا  وهربنا إل

"الناس هنا بحاجة للمساعدات 
ولألكل والشرب واملياه النظيفة".

ــفيات ضاقت مبن فيها  واملستش
ــالج  لع ــلطات  الس ــرت  واضط

املصابني في العراء.
ــو التقط  ــجيل فيدي ــر تس وأظه
ــى حلظة حصول  ــطح مبن من س
ــبب  تتس ــا  أمواج ــونامي،  التس
ــجدا  ــة وجتتاح مس ــار أبني بانهي

كبيرا.
ــى  ويدع ــكان  الس ــد  أح ــال  وق
روزيدانتو "ما كان مني إال الهروب 
ــواج تضرب  ــاهدت األم عندما ش

املنازل الساحلية".
ــخص  ــالء نحو ١٧ ألف ش ومت إج
ــي رجحت  ــة الت ــب الوكال بحس

ارتفاع حصيلة النازحني.
ــؤول في  وقال جان غيلفاند املس

الصليب  الدولي جلمعيات  االحتاد 
ــا  ــر "إنه ــالل األحم ــر واله األحم
ــة ومرعبة"، مضيفا  كارثة مزدوج

ــي  أن الصليب األحمر اإلندونيس
يعمل على مساعدة الناجني.

وأظهرت صور جسرا ينهار والتواء 
ــقوط  وس ــني  املعدني ــيه  قوس
السيارات في املياه. وأدت الكارثة 
ــات  الطرق ــدى  إح ــرر  تض ــى  إل

الرئيسية وإقفالها جزئيا.
ــار كبرى  ــكان ماكاس ــعر س وش
ــيا  ــوب إندونيس ــدن أقصى جن م

ــعر به سكان  بالزلزال وكذلك ش
ــطر اإلندونيسي  كاليمانتان الش
ــرة بورنيو. وقالت الوكالة  من جزي
ــخص قد  ــون ش ــو ٢٫٤ ملي إن نح

يكونوا شعروا بالزلزل.
وضرب الزلزال املدينة قبيل صالة 
العشاء يوم اجلمعة الذي يشهد 
ــاجد  اكتظاظا للمصلني في مس
ــن حيث عدد  ــلم م أكبر بلد مس
ــكان. وتعد إندونيسيا إحدى  الس
ــة للزالزل،  ــر دول العالم عرض أكث
ــن آالف اجلزر  فاألرخبيل املؤلف م
ــار"  ــزام الن ــط "ح ــى خ ــع عل يق
ــهد  ــط الهادئ الذي يش في احملي
ــة. وخالل  ــة زلزالية وبركاني حرك
هذا الصيف، أوقعت زالزل ضربت 
ــية  اإلندونيس ــوك  لومب ــرة  جزي
ــياحية  ٥٥٥ قتيال في اجلزيرة الس

ــو  ــب نح ــومباوا اجملاورة.وأصي وس
ــخص بجروح فيما نزح  ١٥٠٠ ش
٤٠٠ ألف من منازلهم التي دمرت. 

ــلة  ــيا لسلس وتعرضت إندونيس
من الزالزل املدمرة خالل السنوات 
ــفر  أس  ،٢٠٠٤ ــي  فف ــرة،  األخي
تسونامي أعقب زلزاال حتت البحر 
ــومطرة  بقوة ٩٫٣ درجات قبالة س
ــن ٢٢٠ ألف  ــيا ع ــرب إندونيس غ
ــة على  ــدان املطل ــل في البل قتي
ــدي، بينهم ١٦٨ ألفا  احمليط الهن

في إندونيسيا.

قال زايف إنّ "أكثر من ٩٠ في املئة" 
ــن خالل  ــوا م ــني وافق ــن الناخب م
ــذا االتفاق مع  ــى ه ــتفتاء عل االس
ــب على  ــه يج ــاف ان ــان. وأض اليون

البرملان "أن يُثبّت إرادة الغالبية".
ــت  طلع ــان  البرمل ــس  رئي ــن  وأعل
ظافري، عضو األقلّية األلبانيّة، أنه 
ن من التصويت ألنّ اسمه  لم يتمكّ
ــى اللوائح  ــودًا عل ــن موج "لم يكُ

صة لالستفتاء. االنتخابيّة" اخملصّ
وقال ظافري بحسب ما نقلت عنه 
ن  ــم أمتكّ ــائل إعالم محلّية "ل وس
ي الدميوقراطي، ألنّ  من ممارسة حقّ
ن مدرجاً على اللوائح  اسمي لم يكُ
االنتخابيّة. آمل أن تكون هذه حالة 
ــي  ــت ف ــكلة ليس ــة، املش منعزل
ية. املشكلة هي في  االسم أو الهوّ

قيام طرف آخر بفرضه علينا"،
ــي  اليونان ــوزراء  ال ــس  رئي ــرب  وأع
ــيبراس من جهته  أليكسيس تس
ــن أجل  ــزوران زايف م ــه ل عن دعم
تطبيق االتّفاق املبرم بني بلديهما، 
بحسب ما نقلت وكالة الصحافة 
ــدر حكومي.  ــن مص ــية ع الفرنس
ــال  ــالل اتص ــيبراس خ ــاد تس وأش
ــم"  وتصمي ــجاعة  بـ"ش ــي  هاتف
ــة تنفيذ هذا  ــره على "مواصل نظي

االتفاق".
ــي جميع  ــاد األوروبّ ــدوره دعا االحت ب
ــج  نتائ ــرام"  "احت ــى  إل ــراف  األط
األوروبي  املفوّض  وقال  ــتفتاء.  االس
ــيع  التوس ــؤون  ــن ش ع ــؤول  املس
ــن جميع  ــان "أتوقّع م ــس ه يوهان

ــيّني احترام هذا  ــاء السياس الزعم
ــر إظهار  ا عب ــي قدمً ــرار واملض الق

املسؤولية والوحدة".

ــمال  ــب األمني العام حللف ش ورحّ
ــتولتنبرغ  س ــس  ين ــي  األطلس
بالتصويت بـ"نعم" في االستفتاء، 

ــادة  الق ــع  جمي ــو  "أدع ــال  وق
ــذه  ه ــام  اغتن ــى  إل ــيني  السياس
ــة على نحو بنّاء  الفرصة التاريخي
ــة حلف  ــاف "بواب ــؤول". وأض ومس

شمال األطلسي مفتوحة".
ــخص من أنصار  وكان نحو ٣٠٠ ش

ــد  ق ــتفتاء  االس ــة  مقاطع ــاة  دع
ــاء األحد أمام البرملان  عوا مس جتمّ
ــاعة على  ــاعة ونصف س ــد س بع

إقفال مكاتب االقتراع.
ــتاذة  ــا بوبينكوفا أس ــرت آنّ واعتب
ــفة (٤٧ عاما) أنّ "املشكلة  الفلس
ــة.  ي الهوّ أو  ــم  االس ــي  ف ــت  ليس
ــام طرف آخر  ــكلة هي في قي املش

بفرضه علينا".
ــر  الفقي ــد  البل ــا،  مقدوني ــل  وتأم
ــان الذي دفع ثمنًا  الواقع في البلق
ــي االنضمام إلى  ــا لعزلته، ف باهظ
ــي،  ــاد األوروبي وحلف األطلس االحت
وهو أمر يعتبره كثيرون خطوةً نحو 

استقرار البالد وازدهارها.
ــذه اجلمهوريّة  ــتقالل ه ــذ اس ومن
ــي  ف ــابقة  الس ــالفية  اليوغوس
ــت أثينا على  ــام ١٩٩١، اعترض الع
ــم مقدونيا، كونه  احتفاظها باس
ــمال اليونان.  ــي ش ــم إقليم ف اس
ــتيالءً  ــرى في ذلك اس ــا أنّها ت كم
ا  ــي وخصوصً ــا التاريخ ــى إرثه عل
ــتبه  وتش األكبر  ــكندر  اإلس امللك 
في أنّ جارتها الصغيرة لديها نوايا 

توسعية.
ــل  ــو، توصّ ــي حزيران/يوني ــن ف لك
ــتراكي  ــوزراء اجلديد االش ــس ال رئي
ــاق  اتّف ــى  إل ــف  زاي ــي  الدميوقراط
ــي  اليونان ــره  نظي ــع  م ــي  تاريخ
تسيبراس، يقضي بأن تتوقّف أثينا 
ــالد إلى  ــام الب ــل انضم عن تعطي
األوروبّي  واالحتاد  ــي  األطلس احللف 
ــط إذا وافقت على  ــت، وفق إذا وافق
ــم "جمهورية مقدونيا  اعتماد اس

الشمالية".
ومن خالل إدالئهم بأصواتهم األحد 
في هذا االستفتاء، اتّخذ املقدونيّون 
ــه مؤلم، من  ــا" لكنّ ــرارًا تاريخيً "ق

أجل إنهاء نزاع مع اليونان والتقرّب 
من االحتاد األوروبي.

ــكا  أرجيروفس ــرا  أوليفي ــت  وقال
ــي تبلغ ٧٤  ــابقة الت املمرّضة الس
ــة  ــا وجاءت لتقترع في مدرس عامً
تيتو الثانوية في وسط سكوبيي، 
ــع  الوض ــيُغيّر  "س ــتفتاء  االس إنّ 
ــف  ــا واحلل ــاب أوروب ــا ب ــح لن إذا فت

األطلسي".
ــم اليمني  ــنوات حك ــهدت س وش
القومي املقدوني املمثّل بـ"املنظمة 

الثوريّة الداخلية املقدونية - احلزب 
ــة  الوطني ــدة  للوح ــي  الدميوقراط
ــت في ٢٠١٧  ــا"، التي انته ملقدوني
ــي تلك الفترة  ا من التوتر. وف ــدً مزي
انتشرت في البالد متاثيل اإلسكندر 
ــوس املقدوني، ما أثار  األكبر وفيليب

غضب اليونان.

ــم  ث باس ــه، كان املتحدّ ــن جهت م
ــس  دمييتري ــة  اليونانيّ ــة  احلكوم
ر في تصريح  تزاناكوبولوس قد حذّ
ــن "أنّ أيّ نتيجة  ــة في أثينا م إلذاع
أخرى غير النعم ستُثير مشكلة".

ل هذا  ــبب اعتراض أثينا، عطّ وبس
النزاع انضمام مقدونيا إلى احللف 

األطلسي واالحتاد األوروبي.
ــكوبيي  ــلطات س زت س ــك ركّ لذل
ــى جدران  ــذه النقطة. وعل على ه
ــات  لوح ــى  عل ــب  ت كُ ــكوبيي،  س
ــم  "نع ــراء  حم ــرف  بأح ــة  إعالنيّ
ملقدونيا أوروبية"، فضالً عن دعوات 

إلى اتخاذ "قرار تاريخي".
لكنّ اسم "مقدونيا الشمالية" لم 
ــؤال املطروح  ــر حتّى في الس يظه
ــت موافق  ــتفتاء "هل أن ــي االس ف
ــام إلى االحتاد األوروبّي  على االنضم
واحللف األطلسي بقبولك االتفاق" 

مع اليونان؟
ــو  ــي عض ــن ميميت ــرّح عابدي وص
م ما يشعر  األقلّية األلبانيّة "أتفهّ
ــزاز". وأضاف  ــه املقدونيّون. إنه ابت ب
ــيُصوّت  ــال إنه س ــاب الذي ق الش
ــة العظمى  ــل الغالبيّ بـ"نعم" مث
ــاد  ــنّ االحت ــه "لك ــراد مجموعت ألف
ــي أهم  ــف األطلس ــي واحلل األوروب

ا". بالنسبة إلينا جميعً
ل األلبان بني ٢٠ و٢٥ في املئة  ويُشكّ
ــن يبلغ  ان مقدونيا الذي ــكّ ــن س م

عددهم ٢,١ مليون نسمة.
ا)  ــكا (٥٥ عامً وقالت دانيكا تانيس
ــذا  ــرف أنّ ه ــعيدة، وأع ــتُ س "لس
ا"، مشيرةً إلى  ــرّ أحدً االتّفاق ال يس

أنّها ستُصوّت بـ"ال".
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وافق املقدونيّون بأكثريّة كبيرة على اعتماد اسم "جمهورية مقدونيا الشماليّة" لبالدهم، ما سيفتح الباب أمامهم للتصالح مع اليونان والتقرّب من أوروبا، إال أنّ نسبة االمتناع 
ــب ما أعلنت  ــبة التصويت بـ"نعم" ٩٠,٧٢ في املئة مقابل ٦,٢٦ في املئة، حس ــتفتاء جاءت كبيرة. وبعد فرز ٤٣,٥٧ في املئة من بطاقات االقتراع، بلغت نس عن التصويت في االس
ــني صوّتت لصالح الطريق األوروبية".  ــاحقة للمواطن ــتراكي الدميوقراطي زوران زايف خالل مؤمتر صحافي "أعتقد أنّ الغالبية الس ــة االنتخابية. وأعلن رئيس احلكومة االش اللجن
متها اللجنة االنتخابية. وإلقرار  ــب آخر األرقام التي قدّ ــاعة من إقفال مكاتب االقتراع، حس ــبة االمتناع الكبيرة التي كانت بحدود الثلثني قبل نصف س إال أنه لم يتطرّق إلى نس
اب من اليمني على نتيجة االستفتاء إضافة  نتيجة االستفتاء ال بُدّ من أكثريّة ثلثي النواب. وهذا يعني أنّه لن يكون باإلمكان احلصول على هذه األكثرية من دون موافقة عشرة نوّ

اب املؤيدين لرئيس احلكومة.. إلى النوّ

Ï€bi@Ú‰ÌÜfl@ø@âbflÜ€a@·vy@·ÓÓ‘m@Îc@ıbÓy˛a@Âfl@ÜÌåΩa@fibín„¸@bÁÖÏËu@pb�‹é€a@›ïaÏm

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

ارتفعت حصيلة الزلزال 
والتسونامي اللذين ضربا 

اجلمعة إندونيسيا إلى 
٨٣٢ قتيال األحد، في 

حني يعاني سكان جزيرة 
سوالويسي من صعوبة 
في إيجاد الطعام ومياه 

الشرب وسط تفشي 
أعمال النهب، فيما 

شرعت السلطات في 
دفن جثث الضحايا ملنع 

انتشار األوبئة.
وشوهد عدد من الناجني 

وهم يبحثون في املشارح 
عن أقرباء لهم، في 

حني تواصل السلطات 
جهودها النتشال املزيد 

من األحياء أو تقييم حجم 
الدمار في مدينة بالو.
وقال املتحدث باسم 
وكالة إدارة الكوارث 

سوتوبو بوروو نوغروهو إن 
"أعداد القتلى ستواصل 

االرتفاع"، مضيفا  
سنبدأ الدفن اجلماعي 

للضحايا"..

أعمال نهب ترافق دفناً جماعياً لضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا

@Ôüaä”ÏπÜ€a@Ô◊a6ë¸a@ÚflÏÿßa@èÓˆâ
@Ú‘ybé€a@ÚÓj€bÃ€a@ �Êc@Ü‘n«cB@Z—Ìaã@ÊaâÎã
BÚÓiÎâÎ˛a@’Ìä�€a@3bñ€@om�Ïï@¥‰üaÏ‡‹€

أعلن نائب الرئيس 
اإلندونيسي يوسف كاال 
أن الحصيلة النهائية 
قد ترتفع إُّـ "آالف" 
ر  الضحايا نظراً لتعذّ
الوصول إُّـ عدة مناطق 
متضررة

أعرب رئيس الوزراء 
اليوناني أليكسيس 
تسيرباس عن دعمه 
لزوران زايف من أجل 
تطبيق االتفاق اِّـربم 
بني بلديهما

@›ÌÏ„bπg@Ôé„ä–€a@èÓˆä€a@lä«c
È‰flbömÎ@È„åy@Â«@ÊbÓi@ø@ÊÎä◊bfl

bÌbzö€a@ÎáÎ@bÓéÓ„ÎÜ„g@…fl
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عابدينزايف تسيرباس

كاالماكرونجوكو



ــة األدبية في  ــن كتاب املقال ــذرات م هذه ش
ــور) للباحث والناقد  ــأة والتط العراق (النش
د.قيس كاظم اجلنابي والصادر عن سلسلة 
(نقد) السلسة التي تعنى بالنشاط النقدي 
ــي النقدية  ــات ف ــه من عالم ــر ما تقدم عب
ــج النقدي او  ــى صعيدي املنت ــة عل العراقي
ــدرة منتجه في هذا احلقل املعرفي الكبير  ق
والتي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة 
ــاب من اربعة  ــة.. يتكون الكت / وزارة الثقاف

ابواب:
الباب األول: بدايات املقالة العراقية. 
الباب الثاني: تطور املقالة العراقية. 

ــة وحتوالت  ــث: حتوالت الصحاف ــاب الثال الب
املقالة االدبية. 

ــة في املقالة  ــاب الرابع: تطبيقات نقدي الب
األدبية. 

ــوم  ــي الباب االول من الكتاب املوس وجاء ف
ــد فن املقالة  ــات املقالة العراقية): يع (بداي
ــن الوان  ــة ولوناً م ــون املعرف ــن فن ــداً م واح
ــائل بكل  ــة الذي تطور عن أدب الرس الثقاف
ــة  ــة والتأريخي ــية واألدبي ــه السياس انواع
ــيئاً  ــا وتطور ليأخذ ش ــة ثم من واالجتماعي
ــة، ألنه  ــن فن اخلطاب ــة أو م ــن فن احلكاي م
ــي، علمي،  ــر أدب ــر، أي نث ــى النث ــد عل يعتم
ــي) ويعتمد على  ــي، (مكان تأريخي، جغراف
ــرد املعرفي احململ بأفكار أدبية بشكل  الس
ــأتها بظهور  ــة ارتبطت نش ــاص، واملقال خ
ــأل  ــة الطباعة وبروز الصحافة، ويس صناع

ــة فناً أدبياً مرتبطاً  الكاتب «إذا كانت املقال
ــا مع تطور فن وصناعة  بالصحافة وتطوره
ــتمر على هذا  ــل ميكن ان تس ــة فه الطباع
ــتجدات  ــن أن تتأثر باملس ــوال؟ وهل ميك املن
ــت وصحافة  ـــ األنترن ــوض ك ــذه بالنه اآلخ
ــوات  ــر قن ــال وعب ــائل االتص ــورة ووس الص

التلفزة؟». 
جاء في الفصل الثاني حتت عنوان (التجارب 
املبكرة في املقالة العراقية) رحلة الصحافة 
ــخصيات املقالة االدبية  ــة واهم ش العراقي
ــكر  ــم ابراهيم صالح ش ــراق منه ــي الع ف

ــيد  ــود احمد الس ــب ومحم ــف رجي ويوس
ــري ورفائيل  ــني ومير بص ــاب االم وعبدالوه
ــث (اصداء  ــا الفصل الثال ــي و آخرين ام بط
ــة) فركز على تأثر  ــأة املقالة العراقي في نش
ــة الثقافية  ــة العراقية باحلرك وتأثير املقال
ــول «اقترنت هذه احلركة  في مصر، حيث يق
األدبية بنمو وظهور املقالة االدبية في مصر 
ــذات في اجملالت النجفية  ثم في العراق وبال
ــة املصرية،  ــة الثقافي ــرت باحلرك ــي تأث الت
ــس موضوعية مهمة،  والتي قامت على أس
ــار الوعي الثقافي بتأثير مباشر  منها انتش
ــي من الكتاب  ــرب»، وفي الباب الثان من الغ
واملوسوم (تطور املقالة األدبية في العراق): 

ــة والتوجهات  ــة األدبي ــل االول املقال الفص
ــي املقالة  ــل الثان ــرة، الفص ــة املبك النقدي
األدبية في أدب حسني مردان، الفصل الثالث 
علي جواد الطاهر.. كاتب مرحلة وممثل جيل 
ــة األدبية عند مهدي  ــل الرابع املقال والفص

شاكر العبيدي. 
ــف منر ذياب..  ــاول الفصل اخلامس: يوس وتن
ــا الكاتب في  ــا قدم لن ــي الغربال فيم ووح
الفصل السادس: املقالة األدبية بني محيي 
ــماعيل ومدني صالح ومن سطور  الدين اس
ــذا الكتاب. مهمة الناقد «على الرغم من  ه
ــاً للمقالة االدبية  ــب يعد منتج كون الكات
ــه  ــه يطرح نفس ــاس، إال ان ــة االس بالدرج
ــف أو صاحب مهمة  ــب موق ــه صاح بوصف
ثقافية ومينح نفسه صفة الناقد أو املرادف 

له بأي شكل يراه مناسباً». 
ــة بوصفها الفن  وحني تتصل املقالة األدبي
ــذة  ــح ناف ــر تصب ــع. بالفك ــهل املمتن الس
ــائدة على الساحة  على صراع االفكار الس
ــة الفكرية  ــاً وعاملياً، واملقال ــة عربي الفكري
ــة التي  ــة التأملي ــة باملقال ــا صلة وثيق له
ــون، والنفس  ــكالت احلياة والك تعرض مش
اإلنسانية وحتاول أن تدرسها درساً ال يتقيد 
مبنهج الفلسفة ونظامها املنطقي اخلاص 
ــل تكتفي بوجهة نظر الكاتب، وفي الباب  ب

الثالث (حتوالت الصحافة وحتوالت املقالة):
١- لقاء األجيال في املقالة األدبية. 

٢- املقالة االنطباعية والنقد.. عند عبداجلبار 
عباس.

٣- ترويض النقد. 
٤- املقالة األدبية والشروع النهضوي.. ماجد 

السامرائي مثاالً. 
ــي كتابة املقالة األدبية  ٥- ضفاف جديدة ف
عند شكيب كاظم ومن توطئته «أسهمت 
ــراق جميعاً في رفد  ــال االدبية في الع االجي
ــتجدات مهمة، وفقاً  فن املقالة االدبية مبس
ــا مييز كتاب  ــل ولكن أبرز م ــدرات كل جي لق
ــتينات وبروز بعض  هذا احملور هو حضور الس
ــبعينات املوازية لهم والتي  جتارب جيل الس
حتاكيهم احياناً» ويطوف بنا الكاتب د. قيس 
ــع من كتابه  ــي في الباب الراب كاظم اجلناب
ــعرية  ــة) في ش ــات نقدي ــوم (تطبيق املوس
العنوان في املقالة االدبية، وشعرية املقالة 
ــارئ، وعرض الكتب بني  ــة ومهدي. الق األدبي
الهواية واالحتراف وفي خامتة الكتاب كتب 
ــبق ذكره «ميكن أن  ــث، من خالل ما س الباح
ــظ ان املقالة األدبية في العراق تطورت  نالح
ــينات وحتى  ــذ اخلمس ــوراً ملحوظاً من تط
األلفية الثالثة بخطى وئيدة، وانها ارتبطت 
بالصحافة ارتباطاً وثيقاً، من خالل ما نشر 
من مؤلفات وما نشر في الصحافة العراقية 

منذ نشأتها وحتى اآلن».
ــاب ٣٤٤ صفحة من  ــات الكت ــدد صفح  ع
ــالف الفنان رائد  ــع الكبير، صمم الغ القط

مهدي.
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قصيدة

قصيدة

يعد فن اِّـقالة واحداً 
من فنون اِّـعرفة ولوناً 
من ألوان الثقافة الذي 

تطور عن أدب الرسائل 
بكل أنواعه السياسية 

واألدبية والتأريخية 
واالجتماعية

تحتل اِّـقالة االدبية مكانة مهمة َّـ ميدان الكتابة، واِّـمارسة اليومية، ألنها على تماس مباشر مع الصحافة، وعلى صلة 
حيوية مع حياة وثقافة اِّـجتمع ألنها تكتب وتســمع معاً فهي تمارس َّـ الصحيفة واِّـجلة وأحياناً َّـ اإلذاعة وتقرأ َّـ 
التلفاز. وتعد اِّـقالة األدبية فناً ادبياً ذا صلة حميمة بالصحافة والثقافة على حد ســواء، وهي فن يســتخدم لغة الخطاب 
األدبي وســيلة لالتصال بالقارئ/ اِّـتلقي، ولكنها تختلف َّـ لغتها عن لغة الشــعر، ألنها توظف لغتها صحفياً، وتجعلها 
وســيلة إلبالغ القارئ موقف الكاتب وإيصال قدراته وتصوراته، وهذا ما جعلها تســتخدم لغة لها مواصفاتها الخاصة بها 
من حيث التداول، ولكن اِّـقالة األدبية تواجه مصاعب جمة من حيث قربها من اِّـقالة السياسية، ومن حيث صعوبة اإلِّـام 
بها وجمع نصوصها وهذا سبب إحجام الباحثني عن دراستها. وتعد اِّـقالة األدبية َّـ العراق فرعاً متميزاً من اِّـقالة األدبية 

العربية، لهذا تركزت الكثري من الدراسات حول ما نشر منها َّـ كتب.. قراءة / طالب كريم حسن 

�pa�Ïj‰€a@Ü�‹i

ــف واحد ومحدد، ففي كل عصر  ــن أن نعرّف املثقف في تعري ال ميك
ــام للمثقف، حيث يبقى  ــدل التعريف، مع مراعات العنوان الع يتب
العنوان العام كما هو، مبعنى ثمة أولويات يتبعها املثقف وتنطبق 
عليه ال ميكن أن نتجاوزها أبداً، حينما نريد أن منيز املثقف عن غيره، 
ــهادات، فالذين يحملون  ــني واألكادمييني وأصحاب الش من املتعلم
ــق عليهم مثقفني، بل نقول  ــذه الصفات ليس بالضرورة أن نطل ه
متعلمني، وليس بالضرورة أن يحمل املثقف هذه الصفات، بل يجوز 
له أن يكون أكادميياً وحامل شهادة علمية بكالوريوس، ماجستير، 
ــالح الذي يحرث  ــل الثقافي، كالف ــل باحلق ــوراه. املثقف يعم دكت
األرض ثم يزرعها، وبعد ذلك يجني احملصول، فاملثقف ينتج الثقافة 
ــاذق الذي  ــو الطيب احل ــتوياتها وأنواعها، وه ــا ومس ــكل أبعاده ب
ــتعصية وغير املستعصية  يصف الدواء الناجع لكل احلاالت املس
ــا كعالج يقتلع األلم من جذوره، ويرتقي باملعني الى قمة  ويعطيه
ــل، املتخلف، الال أبالي، غير  ــفاء. (واملقصود باملعني: هو اجلاه الش
ــل املعرفة، اخلامل، او املتعطش للمعرفة احلقة.. الخ). الواعي، قلي

ــي  ــذي ميتلك االدراك احلس ــف بأنه: ال ــف املثق ــتطيع أنْ نص ونس
ــتطيع أن يدلي بدلوه، في التعبير عن احلاالت  الواقعي الراهن، ويس
ــفية، بل وحتى السياسية منها، يعبر  الثقافية واملعرفية والفلس
تعبيراً يصب في إطار تلك املسميات، ويعاجلها معاجلة موضوعية 
ــدر االمكان، وال نقول أنه  ــد احلقيقة، وال تبتعد عن الصواب ق تنش
ــان ومهما ميتلك من عقل فذ وفكر وهاج، وذهن  ال يخطأ، ألن اإلنس
ــهو وااللتباس والتشويه، ألنه  متقد البد وأن يتعرض للخطأ والس
ــا قدمياً هي  ــرف املعنيون به ــات التي ع ــوم. فالتعريف ــس مبعص لي
ــة للمثقف مختلفة جداً، وذلك  ــت اليوم، فالتعريفات القدمي ليس
ــفي والعلمي  ــب التطور احلضاري والفكري والبيئي والفلس بحس
ــعوب واألمم. فاليوم قد دخل على اخلط الثقافي حتى  للبلدان والش
ــيقيني،  مبن نطلق عليه حرفيني او مهنيني او مبدعني أمثال: املوس
ــامني، التشكيليني... الخ. وكون هؤالء قد  الفنانني، النحاتني، الرس
ــوا في احلقل الثقافي، ألن مهنتهم أو ابداعهم هو من صميم  دخل
ــداع فكري وروحي  ــة، ألن الثقافة هي اب ــة، وأولويات الثقاف الثقاف
ونفسي وجسدي وفلسفي وفني. ومن هنا قلنا كيف أن التعريفات 
ــاك عدة  ــوم. وهن ــت كتعريفات الي ــي ليس ــف ه ــة للمثق القدمي
ــلطوي، واملثقف  ــميات أو انواع للمثقف، فهناك املثقف الس مس
ــر املنتمي بتعبير  ــوي، واملثقف غي ــف الفوض ــي، واملثق االيديولوج
ــوأ املثقفني هو  ــن، واملثقف احلر وغير ذلك؛ ولعل من أس كولن ولس
املثقف السلطوي، فهو عدو للمثقفني بلباس صديق، اذ هو يكتب 
للسلطان ويجند قلمه له، ويحاول أن يرفع من شأن احلاكم مبا هو 
ــب منفعة  ــاً عن احلقيقة بهدف القرب له، لكس ــس فيه، جتافي لي
ــذب ويختلق أفعاالً  ــق وينافق ويك ــب، فهو يتحذل وحصول مكس
ــس لها صلة بالواقع املعيش الراهن. وهذا املثقف مرتبط  وأمورا لي
ــلطة  ــا ميوت احلاكم أو يعتزل الس ــره مبصير احلاكم، فعندم مصي
ــي معه ذلك املثقف، وتنطوي صفحته، اال اذا طلب القرب من  ينته
احلاكم اجلديد بطريقة النفاق املعتاد عليه والذي تربى عليه، فهنا 
ــد احلضور هو  ــن جديد ويتنفس الصعداء. ويبقى س قد ينتعش م
املثقف احلر، الذي لم يعش على موائد السالطني، ولم يجند قلمه 

للطغاة، وهو املثقف احلقيقي الذي يظل خالداً ببقاء الدهر.
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البينة الجديدة / مرتضى رعد
تصوير: محمد رحيم

ــياحة واآلثار  ــة والس ــة وزارة الثقاف برعاي
ــوزارة الدكتور  ــور الوكيل األقدم لل وبحض
جابر اجلابري عقد االحتاد الدولي للمبدعني 
ــي الثاني لتنمية  ــره الدول في العراق مؤمت
ــن اخلطابة  ــارات اإلدارية والعلمية وف امله
ــم  ــوان (بالعل ــل عن ــذي حم ــامل وال الش
ــك اليوم  ــعوب) وذل ــي الش ــداع ترتق واإلب
ــهيد  ــة الش ــى قاع ــد ٢٠١٨/٩/٣٠ عل األح
ــون  الفن ــرة  دائ ــي  ف ــدي  العبي ــان  عثم
ــيقية. وبهذه املناسبة نقل الدكتور  املوس
ــياحة  ــر الثقافة والس ــات وزي اجلابري حتي

ــم ألقى كلمة جاء  ــار فرياد رواندزي، ث واآلث
ــني العراقيني في بالد  ــا إن احتاد املبدع فيه
ــر واملعرفة الذي  ــالد اإلبداع والفك اخلير وب
أسس لوجود البشرية ودورها على األرض، 
ــن العادة ان يتحد العراقيون فهم  وليس م
يختلفون وان هذا االختالف هو الذي ينتج 
ــامخة  ــا القامات الفكرية واألدبية الش لن
ــة  احلقيقي ــة  املنافس ــي  له ــذه  ه وان 
ــريان  ــريفة، مؤكداً إن تدفق األمل وش الش
ــتظل  احلياة عند العراقيني لن يتوقف وس
ــى  ــاؤل عل ــل والتف ــض باألم ــم تنب قلوبه
ــرات للنيل  ــا من مؤام ــم مما يحاك لن الرغ
ــذا األمر يضع  ــيادة العراق وأمنه وه من س

ــكل  ــؤولية بش ــا حتمل املس ــى عاتقن عل
ــاريع جدية  ــدي وحتويل طاقاتنا إلى مش ج
ــه قال رئيس االحتاد  ــاء العراق. من جانب لبن
الدولي للمبدعني في العراق الدكتور علي 
ــاد يدعو  ــدي بكلمته، أن االحت ــد الزبي احم
إلى استقطاب الطبقة الفكرية الكفوءة 
ــني العراقيني املتميزين والترويج  من املبدع
عنها ونشرها إلى العالم اخلارجي من اجل 
ــع، وعلى العراقيني أن يتحدوا  تطوير اجملتم
ــوا كخلية نحل  ــاد وان يكون حملاربة الفس
ــة والتثقيف،  ــن اجل التوعي في العمل م
ــني واملتميزين العراقيني  ثم مت تكرمي املبدع
ــهادات التقديرية  بالدروع والقالدات والش

وهم كل من الوكيل األقدم لوزارة الثقافة 
ــام دائرة  ــري ومدير ع ــر اجلاب ــور جاب الدكت
ــفيق املهدي،  ــة الدكتور ش ــون العام الفن
ــة تنمية  كما ومت تكرمي البراعم من مدرس
اإلبداع الذين حصلوا على أعلى املراتب في 
ــة املقامة في  ــابقة الرياضيات الذكي مس
ــر الذي حضره  ــا. وعلى هامش املؤمت ماليزي
ــم العالي والبحث  ــون من وزارة التعلي ممثل
ــفارة الفلسطينية والعتبة  العلمي والس
الكاظمية، عقدت جلسات بحثية شملت 
ــة العربية, احلضارة,  ــدة محاور في (اللغ ع
اإلعالم, اإلدارة واالقتصاد)، كما عرض فيلم 

تعريفي إلبداع العراق وحضارته.

اعتدال الدهون

مسافر وجهك عبر
التاريخ

مبالمح عربية
ضاربة جذورك
بصدر كنعان

منذ العصور األزلية
مهما غيروا

من أوراق
أو

منحوك العديد من
األسماء

أيلياء
أو أورشليم

لن ميحو تفاصليك
الشرقية

ولن ينزعوا عنك الوقار
فأنت

للخاشعني حالل
يا قبلة

الصالة األولى
وضاء وجهك منذ

ليلة اإلسراء

حني
أخذ بيدك

خامت األنبياء
وعرج بك نحو السماء

فكيف لك
أن تكوني

يهودية
فكيف لك
أن تكوني

يهودية
ال يغرنك

ــراء  الصف ــك  تل
الشمطاء

وعلى جيدها
مفتاح

تدعي أنه لتلك
املدينة األبية

ال ال
أيتها احلمقاء

مفتاحها
معلق في السماء

مكتوب عليه
القدس عربية
القدس عربية
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بابل / البينة الجديدة/
علي شريف

ــدر  ــور حي ــا للدكت ــدر حديث ص
ــي كلية  ــي ف ــان التدريس غضب
ــة بابل كتاب  عن  اآلداب بجامع
(اللسانيات العربية رؤى وآفاق).
ــوعة لغوية  ــل الكتاب موس ميث
ــاحات  ــي مس ــت أن تغط حاول
ــات اللسانية  ــتغال الدراس اش
ــة  ترجم ــة  احلديث ــة  العربي
ــا ونقدا وإجراء، وضمت  وتوصيف
ــدة  رائ ــة  دراس ــني  وأربع ــا  أربع
لباحثني من مختلف اجلامعات 
ــي البلدان  ــة ف ــز البحثي واملراك
ــدان العربية  ــي البل البحثية ف

توزعت بحسب مضامينها على 
ــة أجزاء حملت في طياتها  أربع
ــات  ومقترح وآراء  ــادات  اجته

مهمة.

ميساء زيدان * 
.. اتِ مساءُ اخليرِ.. يا بلدَ النبوّ

.. مساءُ اخليرِ.. يا بلدَ احلضاراتِ

منَ البُعدِ البعيدِ
وفي حتيّاتي..

تُزفُّ اليكَ قافيتي
وحتيا فيكَ ساعاتي..

ويهنأ في رُباكَ الشعرُ
.. اتِ سيفاً في املُلمّ

فِ سالماً.. كربالءُ الطّ
يا أنشودةُ اآلتي..

سالماً.. يا حسنيُ اجملدِ
زني.. ودمعاتي.. يا حُ

ريفِ الى النجفِ الشّ

هرِ مرقدهِ بطُ
.. الى أصواتِ مأساةِ

سالماً يا نسيمَ الفجرِ

يا أجراسَ ساحاتي..
سالماً.. بابل التاريخِ 

واآلثار.. في ذاتي..

سالماً.. يا كرام األهلِ
أصحابي.. خليالتي..

سالماً.. أنتِ بغدادُ
.. مآذنُ في السماواتِ

سالماً.. يا صباحَ اهللاِ
.. في أرضِ البطوالتِ

سالماً حيثما متضي
خطايَ ، بشارعٍ غنّى

بأشعاري..
وقيثاري..

في  عرِ  الشّ بأهلِ  ني  ويجمعُ
مجلسْ

ني لنادٍ حانياً مؤنسْ ويأخذُ

بهِ نشدو..على نورِ العباراتِ
ها مساءُ اخليرِ أهمسُ

بِ
لدجلةَ والفراتِ العذْ

يا أهلي.. ويا ذاتي..
أردّدُها.. أردّدها

اتِ مساءُ اخليرِ ..يا بلدَ النبوّ
.. مساءُ اخليرِ.. يا بلدَ احلضاراتِ

*شاعرة سورية

أحمد فاضل
اعتادت العائلة اجللوس بكامل 
أفرادها األربعة في املساء عند 

ــون  ــاء، ال ينبس ــة العش طاول
ــماع  ــوى س ــفة س ــت ش ببن
واصطكاك  ــون  الصح قرقعة 
ــرس طعام  ــي ته ــنان وه األس
املائدة، لكنهم في ذلك املساء 
لم يجلسوا كالعادة إليها بل 
جلسوا للمحاكمة، قال األب: 
ــس هذه  ــم جنل ــا ل ــروا أنن انظ
فقد  ــاء  العش ــاول  لتن الليلة 
ــتنا  ــاه حلني انتهاء جلس أخرن

ــامر اقترف ذنباً اليوم  هذه، س
ــب  بحس ــيكارة  س بتدخينه 
ــته  ــا أخبرتنا به إدارة مدرس م
ــة على صحة طالبها،  احلريص

لنستمع له ماذا سيقول.
ــة  ــن أي ــم أدخ ــي ل ــد أنن - أؤك

سيكارة في املدرسة.
- وخارجها؟

- حتى خارج املدرسة.
ــة قبضت  ــن إدارة املدرس - لك

ــتعلة  ــيكارة مش عليك والس
بني يديك.
- صحيح.

- ماذا؟
- ألن أحد زمالئي أعطاني إياها 
ــادة بني مجموعة  بسبب مش
من الطالب أراد التدخل لفض 

النزاع بينهم.
ــة:- أنا  ــت األم قائل ــا تدخل هن
ــا  أخبرن ــذب،  تك ال  ــك  أعرف

احلقيقة!
قال األب: وأنا أصدقه..

قالت البنت:- كيف يا أبي؟
ــد ذلك لتوارى عن  - لو كان يري

األنظار مختلياً بسيكارته.
ــة:-  واالبن األم  ــت  صاح

أحسنت.
ــه  أما االبن فقد متتم مع نفس
ــموعة:- كم  بكلمات غير مس
كنتُ بعيداً عن قول احلقيقة!

عدنــان  الجديــدة/  البينــة 
إبراهيم  

أقام البيت الثقافي في مدينة 
الصدر التابع لدائرة العالقات 
الثقافية العامة وبالتعاون مع 
ــة البغدادية للتنمية  اجملموع
اجملتمعية، يوم االحد املاضي، 
ــي منتدى  ــر البيت ف ــي مق ف
ــرة  محاض ــة،  جميل ــباب  ش
العامة  ــات  بالعالق للتعريف 
ــورة  بالص ــا  أدائه ــة  وكيفي
احملاضر  واستهل  الصحيحة. 
ميثم الالمي حديثه بالتعريف 
ــات العامة كونها   عن العالق
ــل (التبادلي) بني  ــن التواص ف

ــب  لكس واألفراد  ــة  املؤسس
ــار  وأش ــة.  املتبادل ــة  الثق
ــي في  ــم الالم ــي ميث االعالم
ــان  ــى أن االنس ــه  إل محاضرت
ــاج  احت ــة  اخلليق ــدء  ب ــذ  من
ــي الوقت  ــات، وف ــى العالق إل
ــى  إل ــة  ازدادت احلاج ــن  الراه
العالقات؛ ألنَّها حلقة الوصل 
ــات من  ــراد واملؤسس بني األف
ــته  مؤسس ــويق  تس ــل  أج
ــرأي العام له  وضمان قبول ال
ــدا  ــات. مؤك ــة العالق لدميوم
أهم الصفات الواجب فعلها 
ــع طروحاته،  ــت م وإن تعارض
ــا،  مغلق ــه  محمول ــون  ويك

واحملافظة على االنضباط في 
ــاطات،  ــي النش ــة أو ف القاع
ــي  ف ــراف  واالنص ــور  واحلض
ــؤولية   الوقت احملدد وهذه مس
موظف العالقات العامة التي 
ــاط، منها  ــدة نق ــا بع خلصه

االبتسامة على  احلفاظ على 
ــل جميع  وتقب ــت،  الوق طول 
ــى وان كانت مغايرة،  اآلراء حت
ــب،  ــور باملظهر املناس والظه
ــن الظن  ــع الصبر، مع حس م
ــع اتخاذ  ــة م ــة املتبادل والثق

القرارات املناسبة. وكذلك أن 
ــة ومتكن  بثقافة عام ــز  يتمي
ــتطاع  من اللغة بالقدر املس
ــر  والتقاري ــار  األخب ــر  لتحري
والظهور بالوسائل اإلعالمية 
ــراز  وإب ــته  ــويق مؤسس لتس
ــي مجال عملها. وفي  دورها ف
ــة التي تضمنت  ختام الورش
ــا طرح من  ــا تطبيقيا مل جانب
ــة، قدمت  ــي الورش ــكار ف أف
ــؤولة البيت الثقافي في  مس
ــب فخري  ــدر زين ــة الص مدين
شهادة تقديرية إلى اإلعالمي 
ــراً جلهوده  تقدي الالمي  ميثم 

في هذه الورشة.
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البينة الجديدة / حيدر الحجاج 
ــغل  ــان/ املش ــاد أدباء وكتّاب ميس ــى احت احتف
ــاري  ض ــاص  والق ــت  بالسيناريس ــردي،  الس
الغضبان لصدور مجموعته القصصية «احلب 
ــة الهدى  ــي زمن الطنطل» في قاعة مؤسس ف
ــتراتيجية وبحضور غفير من  ــات اإلس للدراس
ــية امني  ــة. قدم االمس ــاب املدين ــي وكت مثقف
ــاكر  ــاعر رعد ش ــؤون االدارية واملالية الش الش
ــرج من  ــن احملتفى به ع ــيري ع ــراءة نص س بق
ــة والثقافية في  ــيرته الفني ــى مس ــه عل خالل
ــي الثر للدراما  ــيناريو ومنجزه الفن كتابة الس

ــاعر حيدر احلجاج  ــة. بعدها قدم الش العراقي
ورقته املعنونة (فنتازيا السواد) التي اشار فيها 
ــوز ودالالت  ــتطاع فك روم ــى ان الغضبان اس ال
ــى معطيات  ــود عل ــا االس ــكت بظالله انعس
الواقع ومنها تعرية الطوطم االكبر في ممارساته 
الغيبية والقمعية للفكر االنساني حتت طائلة 
ــة والالمنهجية والقمعية  ــا الالمعرفي الوصاي
للفكر االنساني ملن يسمي نفسه برجل الدين 
ــية التي  وهو خارج عن الدين ومقوماته الرئيس
ــاعر حامد عبد  تلتزم االعتدال.. بعدها قرأ الش
احلسني حميدي ورقته املعنونة «اثر التحريض 

في تسويق النقد الساخر» مشيرا الى التضاد 
ــرأ الدكتور  ــة القصصية، بعدها ق في اجملموع
ــالم الغضبان بالنيابة ورقة القاص الدكتور  س
ــامرائي واملعنونة «احلب  ــار الس ــزار عبد الغف ن
ــيرا  ــل ضحك كالبكاء»، مش ــي زمن الطنط ف
ــلبية  ــات الس ــد املفارق ــان رص ــى ان الغضب ال
ــا للرمزية احململة  ــها اجملتمع ومنوه التي ميارس
ــردية التي تلزم القارئ بالبحث  بالنصوص الس
ــق. بعدها قرأ  ــا هو اعم ــاف م والتأويل الكتش
ــه (املهمل في  ــر الغامن ورقت ــاعر رحيم زاي الش
ــيرا إلى  مجموعة احلب في زمن الطنطل)، مش

ــي بنيتها  ــق االجتماعي ف ــت النس ــا عاجل أنه
ــاخرة . بعدها قرأ القاص  احلكائية وبطريقة س
والروائي عبد الرضا صالح بالنيابة ورقة القاص 
ــي زمن  ــة (الضحك ف ــزي املعنون ــد احلري حمي
ــب ان يكون  ــا الى ان القاص يج ــكاء) منوه الب
مسلحا بسالح خفيف احلمل جميل الشكل 
ــخرية سالح ماض  بليغ الداللة ومؤكدا ان الس
ــاص والروائي  ــد. بعدها قرأ الق ــر قاطع للح االث
ــني علي كريدي ورقته التي اشار فيها الى  حتس
ــف بوحدة  ــة بانها تتص ــتقرائه للمجموع اس

املضمون والبناء املتنوع.

اصدار جديد

÷bœeÎ@Ù˙â@NN@ÚÓiä»€a@pbÓ„bé‹€a

قصة قصرية جداً



* كيف بدأت مشوارك الفني؟
ــن  ــام ٢٠١٥ م ــت ع ــة كان ـ البداي
ــاركة في برنامج ”آراب  خالل املش
ــاف  ــتنغ“ الذي يُعنى باكتش كاس
ــاركت  ــب التمثيلية، وقد ش املواه
ــق الصدفة.  ــي البرنامج من طري ف
ــة، التمثيل لم يكن هدفاً  وبصراح
ــى العكس  ، بل عل ــيّ ــبة إل بالنس
ــت أطمح أن أكون مطربة، لكن  كن
ــة  ــك موهب ــي أمتل ــفت أنن اكتش
ــا جئت إلى مصر  التمثيل، وعندم
ــن خالل  ــواري الفني م ــدأت مش ب
املشاركة في اإلعالنات، وبعد ذلك 
صرت أتلقى عروضاً للمشاركة في 
ــالت، ومنها ”أبو  ــدد من املسلس ع
العروسة“ و“للحب فرصة أخيرة“، 
ــل  ــي مسلس ــراً ف ــاركت أخي وش

”الرحلة“.

ــف عائلتك من  ــف كان موق * وكي
دخولك مجال الفن؟

ة، وحاولوا  ــدّ ـ أهلي عارضوني بش
ــكل الطرق للعودة  الضغط عليَّ ب
ــس. عندما جئت إلى مصر  إلى تون
ــف دوالر،  ــي جيبي إال أل ــم يكن ف ل
ــي  ــاعدتني ف ــات س ــن اإلعالن لك
ــب املادية.  ــض املكاس ــق بع حتقي
ــي جنحت، ورغم ذلك  يرى أهلي أنن
، ومن حني  ــيَّ ــعرون باخلوف عل يش
ــي بالتراجع  ــر حتاول أمي إقناع آلخ
ــي التمثيل،  ــتمرار ف عن قرار االس
ــر،  ــروع آخ ــي أي مش ــر ف والتفكي
ــن  ــي م ــى موقف ــرّ عل ــي أص لكنن

التمثيل.
ــك  لقاءات ــي  ف ــني  تخف ــاذا  مل  *
التلفزيونية أنك ابنة الفنان عدنان 

الشواشي؟

ـ ألنني أرفض أن يقال إنني دخلت 
مجال التمثيل من طريق والدي، 
ــاعدني  وهو في احلقيقة لم يس
ــت حريصة  ــيء، كما كن في ش
على عدم االعتماد عليه، فبعد 
ــود ال أريد أن يقال  ــذا اجمله كل ه
ــدي أو  ــت بفضل وال ــي جنح إنن
ــذا الكالم غير  من خالله، ألن ه
م لي أي  صحيح، ووالدي لم يقدّ

دعم.
ــاذا أضافت لك جتربة ”آراب  * م

كاستنغ“؟
ــي  ــف نفس ـ جعلتني أكتش
ــت في  ــد، فكما قل ــن جدي م
ــل لم  ــي، التمثي ــة حديث بداي
ــي، ورغم ذلك  ــن ضمن أحالم يك
التمثيل  في  اكتشفت موهبتي 
ــاركتي  ــي أحبّه، كما أن مش وأنن
ــتنغ“  كاس ”آراب  ــج  برنام ــي  ف
ــى التعامل مع  جعلني قادرة عل

الكاميرا بشكل محترف.
ــع  ــل م التعام ــدت  ــف وج * كي
النجمة غادة عبدالرازق من خالل 

هذه التجربة؟
ــاء  ــي أثن ــادة إال ف ــقِ بغ ــم ألت ـ ل
ــي  لكنن ــروض،  والع ــارات  االختب
ــتمد منها القوة إذ أشعر أنها  أس
ــا يقولون هي  ــانة قوية، وكم إنس

”ست مبئة راجل“.
ــاركتك في  ــني مش ــف تقيّم * كي

مسلسل ”الرحلة“؟
ــة وبردود  ــذه التجرب ــعيدة به ـ س
ــل،  ــل حول دوري في املسلس الفع

لكنني ال أميل الى الشخصية التي 
ــه، ألنني ال أحب  ــا من خالل مته قدّ
ــب مع مالمحي  ــدمي أدوار تتناس تق
ــل الدخول في  ــة، فأنا أفضّ الهادئ
ــيد أدوار  ــي، وجتس ــع نفس ــدٍ م حت
ــر واملرأة اللئيمة التي تسعى  الش
ــتفزّني  لالنتقام... فهذه األدوار تس

وتستفز قدراتي التمثيلية.
* هل من فنان معني ترغبني العمل 

معه؟
ــم كرمي  ــع النج ــل م ــى العم ـ أمتن
ل  ــي املفضّ ــو ممثل ــز، فه عبدالعزي
ــى إقناعي بكل  ــري وقادر عل وعبق
ــية  رومانس ــت  كان ــواء  األدوار، س
ــر  أنك ــة. وال  درامي أو  ــن“  أو ”أكش
ــبه  تش أدوار  ــدمي  تق ــى  أمتن ــي  أنن
ــا النجمة منى  مته ــي قدّ تلك الت
التي  ــخصيات  الش زكي، فجميع 

جسدتها رائعة، وتدل على ذكائها 
في اختيار ما يُعرض عليها.

ــي العمل في  زين ف ــتركّ ــل س * وه
الدراما والسينما املصرية فقط؟

ــي  ــب ف ــن أرغ ــم أك ــة، ل ـ بصراح
ــينما  ــا والس ــن الدرام ــاد ع االبتع
ــد امتالكي  ــية، خاصة بع التونس
شعبية كبيرة في تونس إثر ظهوري 
ــتنغ“، إال أن  في برنامج ”آراب كاس
ــروض التي أتلقاها في مصر  الع
ــاد عن الفن  ــي على االبتع جتبرن

التونسي.
* كيف جنحت في إتقان اللهجة 

املصرية بهذه السرعة؟
ـ حتى اآلن ال أعرف كيف جنحت 
في ذلك. فبعد شهر واحد على 
ــى مصر، صرت أحتدث  وصولي ال
ــل إن بعض  ــني متاماً، ب كاملصري
ــي  ــي أنن ــدون ل ــي يؤك أصدقائ
تفوّقت على املصريني أنفسهم، 
ــتخدامي  اس ــن  س حُ ــبب  بس
ــدة، وهذا  ــات اجلدي للمصطلح

توفيق من اهللا.
* هل درست الفن؟

ــلفت لم أكن  ــا أس ــي كم ـ ال، ألنن
ــم التمثيل،  ــول عال ــط لدخ أخط
ــال  مج ــي  ف ــت  ص تخصّ ــك  ولذل
وال  واملالية،  املعلومات  تكنولوجيا 
ــل، ألنني  ــة التمثي أفكر في دراس
ــته، وأرى أن  ــتُ بحاجة لدراس لس

موهبتي وحدها تكفي.
ــية في  ــة تونس ــل جنم ــن أفض * م

رأيك؟

ـ دليلة مفتاحي هي األفضل، وقد 
ــظ في الوقوف أمامها  حالفني احل
ــد فقط،  ــهد واح ــالل مش ــن خ م
ــا الكثير. ورغم أنني  وتعلمت منه
رتني  ــا حذّ ــب تلقائيتي، إال أنه أح
من التعامل بتلقائية طوال الوقت، 
خاصة خالل التعاقد على أي عمل 
ــد أن وجهة  ــح، وأعتق ــي صحي فن

نظرها سليمة مئة في املئة.
ــاهدة  ــة التي حتبني مش * والنجم
ــة  الفني ــا  أعماله

باستمرار؟
ـ نيللي 

ــة فنية  كرمي، فهي في رأيي مدرس
مستقلة بذاتها وال تشبه أحداً.

ــزواج من  ــني خطوة ال ــل تؤجل * ه
أجل التفرّغ للتمثيل؟

ــل مهنة محترمة  ـ رغم أن التمثي
ــن  ــرى، لك أخ ــة  أي مهن ــبه  وتش
ــع  م ــارض  تتع ــا  أنه ــفت  اكتش
الزواج، والسبب في ذلك يرجع الى 
العقلية الذكورية، فكلما ارتبطت 
عاطفياً أو أوشكت على اتخاذ قرار 
الزواج، أجد الرجل الذي من املمكن 
أن يكون شريك حياتي يطلب مني 
أنني  ــداً  التمثيل، مؤك ــرك  ت
ــة، لكن  ــانة مثالي إنس
ــبه  ــي ال تناس مهنت
وتتعارض مع فكرة 
ــرة  أس ــن  تكوي
مستقرة، وال أجد 
ــوى  س ــي  أمام

االنفصال.
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ــتثماري  ــروع اس برغم أن والدها فنان، إال أن عائلتها ما زالت تعترض على دخولها مجال الفن، وخصوصاً والدتها التي تطلب منها ترك التمثيل والبحث عن مش
ــي لفتت األنظار إليها أخيراً من خالل مشاركتها في بطولة مسلسل ”الرحلة“ وعدد من األعمال الفنية األخرى.  ــية جوليا الشواش أكثر ربحاً. الفنانة التونس

ــف عن  ث جوليا عن بداياتها الفنية، والصعوبات التي واجهتها، ومثلها األعلى في التمثيل، والنجم الذي تتمنى العمل معه، كما تكش في هذا احلوار، تتحدّ
خطوطها احلمر، وموقفها من الزواج، ورأيها في منى زكي ودنيا سمير غامن وهند صبري، وعالقتها باملوضة والسوشيال ميديا..
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متابعة / البينة اجلديدة
ــة غدير  ــة الكويتي ــفت املمثل كش
ــن فصول  ــض م ــن بع ــبتي ع الس
ــا  ــع زوجه ــخصية م ــا الش حيانه
البحريني ومعاناتها مع املرض منذ 
ــالل مقطع  ــنوات. واكدت من خ س
ــر صفحتها انها  ــرته عب فيديو نش
ــرب املاء خالل التصوير  تكثر من ش
ــا بذلك حتى  ــب نصحه ألن الطبي
ــد. الزائ ــوزن  ب ــزول  الن ــتطيع  تس
ــة اخلليجية أنها  ــفت الفنان وكش
ــذا مطلوب  ــة واحدة، ل ــدت بكلي ول

ــاه  ــرب املي ــام بش ــا االهتم منه
ــا  بصحته ــام  واالهتم

ــا  كليته ــي  لتحم
الوحيدة. وحتدثت عن 

ــعرت بتوتر  أنها ش
ــا  بعدم ــديد  ش
زوجها  أن  علمت 
ــد  أحم ــرج  اخمل
سيقوم  الفردان 
ــراج عملها  باخ

ــي  لفن ا

ــعرت  ــى انها ش ــة ال ــد، الفت اجلدي
ــيناريو  ــد قراءتها لس ــة عن بالرهب
ــا  ــت ان زوجه ــا عرف ــل بعدم العم
ــك  بذل ــون  ليك ــرج،  اخمل ــيكون  س
عملهما االول معاً كزوجني. واشارت 
ــا إلى إعداة  ــى ان هذا االمر دفعه ال
املشهد أكثر من ٤ مرات للمرّة األولى 
في حياتها العملية، الفتة إلى أنها 
ــن قبل في  ــت معه م ــبق وتعاون س
ــل (أماني العمر) ولكنهما  مسلس
ــا مرتبطني حينها. وأكدت  لم يكون
ــالل التصوير  ــا تتعامل معه خ أنه
ــو مخرج  ــة وه كأي ممثل
دون  ــط  ــل فق العم
اخللط بأمورهما 

الشخصية.

@…Ó‡¶a@¯ub–m@>jé€a@äÌÜÀ
ÂflåΩa@bËôä∂متابعة / البينة اجلديدة

ــية أليام قرطاج  ــدورة التأسيس ــت فعاليات ال افتتح
ــة تونس،  ــة بالعاصم ــة الثقاف ــر مبدين ــن املعاص للف
مبشاركة أكثر من ٤٠٠ فنان تشكيلي و٧٠٠ عمل فني 
من تونس و٨ بلدان أجنبية. وتتوزع فعاليات هذه الدورة 
ــة الثقافة، ومتّ خالل حفل  ــني املعارض اخلاصة ومدين ب
ــاً من بينهم ٩ أروقة  ــني ١٧ جناحاً ورواق االفتتاح تدش
تونسية و٨ أجنبية.وقالت مديرة املهرجان فاتن شوبة، 
ــان يعتبر فرصة  ــح صحفي، إن «هذا املهرج في تصري
ــكيليني  ــن من الفنانني التش ــع أكبر عدد ممك لتجمي
ــة اخملتلفة».واعتبرت أن املهرجان قد  من املدارس الفني
حقق حلماً كبيراً لطاملا انتظره الفنانون التشكيليون 

التونسيون باعتباره مولوداً جديداً يدعم الفن املعاصر 
ويُحفز الفنانني على العطاء أكثر فأكثر.

äïb»Ωa@Â–‹€@xbüä”@‚bÌc@Äbnnœa@ø@Ô‹Óÿím@Êb‰œ@TPP
متابعة / البينة اجلديدة

حالة من اجلدل أثارها الفنان الشاب وائل عبد العزيز، 
ــقيق النجمة ياسمني عبد العزيز، بعدما أعلن من  ش
خالل حسابه على «فايسبوك» عن رغبته في الزواج 
ــمني صبري، وكتب: «يا جماعة لو سمحتم،  من ياس
ــمني صبري يقولها اني بحبها وعايز  اللي يعرف ياس
ــر صورا  ــا كتبه، بل نش ــل لم يكتف مب ــا». وائ اجتوزه
ــاركتها بفعاليات الدورة  ــمني صبري خالل مش لياس
الثانية من مهرجان اجلونة، وعبر عن إعجابه الشديد 
ــارك  ــا متمنياً العمل معها. يذكر أن وائل ش بجماله
في بطولة عدد من املسلسالت خالل الفترة املاضية، 

منها مسلسال «فوق السحاب» و»كلبش».

5ï@¥8bÌ@Âfl@xaÎå€a@k‹�Ì@lbë@Êb‰œ

متابعة / البينة اجلديدة 
ــي إنقاص وزنها  ــادة عبد الرازق ف ــت الفنانة غ جنح
ــدث صورها بنحافة  ــكل كبير، وظهرت في أح بش
ــادة طبيب  ــارة إلى عي ــث كانت في زي ــة، حي مفرط
األسنان. والطريف أن طبيب غادة شعر بإحراج وهو 
ــول بينهما،  ــبب فارق الط يلتقط صورة معها بس
ــوى أن أحضر كرسياً صغيراً ليقف  فما كان منه س

عليه بجوار غادة، التي لم تتمالك نفسها من 
ــه طبيبها.بدورها،  ــبب ما فعل الضحك بس
نشرت غادة مجموعة من الصور مع طبيبها 
ــكرته على  ــتغرام»، وش على تطبيق «انس
ــت عليه،  ــدة التي حصل ــة اجلدي الضحك
ــفة النني أقصر  ــت بطرافة: «أنا آس وعلق

ــارة للحركة املضحكة التي  منك»، في إش
ــام بها الطبيب. ولفتت غادة أنظار متابعيها  ق

ــر عليها في  ــة والتي بدت تظه ــا املفرط بنحافته

ــا العديد منهم  ــابقة، حيث طلب منه الفترة الس
بصحتها  ــن احلمية االهتمام  ــف ع والتوق

ــة  ئي ا لغذ التي جتريها النها ا
في  ــت  غاية الضعف، بات

ــكل  ش و
ــمها  جس

ــح  صب مختلفاً.أ

Úüä–fl@Úœbz‰i@÷ãaä€a@Üj«@ÒÖbÀ

متابعة / البينة اجلديدة
ــوس أجنلوس في ٢٣  ــدت جيلينا نورا حديد في ل ول
ــال محمد حديد  ــان ١٩٩٥، والدها رجل األعم نيس
ــت اجلامعة عام ٢٠١٣  ــطينية. ترك من أصول فلس
من أجل التركيز على عرض األزياء، وحققت شهرة 
ــا تعاني  ــفت عام ٢٠١٤ أنه ــريعة وعاملية. كش س
ــةً لعدد  ل صدم ــكّ ــيموتو»، ما ش من مرض «هاش
ــي في الغدة  ــرض مناعي ذات ــن متابعيها، وهو م م
ــادة خلاليا  ــام مض ــه إنتاج اجس ــة، يتم في الدرقي
ــيوعا  ــباب ش ــة، وهو من أكثر االس ــدة الدرقي الغ
ــام ٢٠١٦ بلقب  ــازت ع ــن. ف ــة املزم ــور الدرقي لقص
أفضل عارضة أزياء عاملية، ولها أخت وأخ شقيقان 
ــقيقني جلهة والدها  ــال ونور، وأخوان غير ش هما بي
ــوم على عالقة عاطفية  ــا مارييل وآالنا. هي الي هم
ــدث مصادر  ــك، وتتح ــزي زين مال ــي االنكلي باملغن

عديدة عن ارتباطهما رسمياً.

ÚÓΩb»€a@Úôâb»€a@NN@ÜÌÜy@ÔvÓu
�aâÖb„Î@�b‰flåfl@�bôäfl@Ô„b»m@>€a

متابعة / البينة اجلديدة
ــوالن  متج ــان  فنان ــدم  ق
ــيقى  وموس أغاني  ــان،  كوبي
ــة أربيل،  ــالً في مدين اجلاز لي
واثاروا مشاهديهم برقصات 
ــواً من  ــت ج ــة اضف مختلف
ــن  ــة عليهم. كريس احلماس
ــان،  كوبي ــان  فنان ــي،  وتون

ــتان  ــى إقليم كردس وصال إل
ــي  ــا األغان ــام، وقدم ــذ أي من
واملوسيقى ليالً في واحد من 
ــكل  ــادق مدينة أربيل، ش فن
هذا الثنائي فرقة موسيقية 
ــن  ــة كريس ــمهما (فرق باس
ــي) منذ فترة، وعن قصة  وتون
ــول  تق ــة،  الفرق ــكيل  تش

ــا وتوني  ــل أن ــن «نعم كريس
ــنوات  ــت س ــذ حوالي س من
ــط، ونقدم  في الشرق األوس
ــا  ــيقى، كم ــي واملوس األغان
ــد. بدأنا  ــي الهن ــاً ف كنا مع
ــنوات  ــت س ــل قبل س العم
ــث تعرفنا  ــي البحرين، حي ف
ــض، وبدأنا  ــى بعضنا البع إل

ــد  وق ــاطنا،  ونش ــا  عروضن
ــا تقدماً جيداً ولم منل  حققن
ــاً». تركز فرقة  من العمل مع
ــيقية  ــن وتوني املوس كريس
على موسيقى اجلاز، ويحفظ 
ــرة من  ــي مجموعة كبي تون
ــاز القدمية ويؤديها  أغاني اجل
لم  الثنائي  لكن  ــتمرار،  باس

ــيقى  ــلوب موس ــيا أس ينس
رول  ــد  أن ــروك  وال ــوب  الب
ــيقى الالتينية. يقول  واملوس
وأداء  ــزف  ع ــل  «نفض ــي  تون
اجلاز، نريد أن نغني معاً، كما 
ــاً أخرى  ــاً أنواع ــدم أحيان نق
كاملوسيقى  ــيقى  املوس من 
الالتينية وموسيقى البوب».

›Óiâc@ø@ÚÓ‰Óm¸@Ô„bÀc@‚Ü‘m@ÚÓiÏ◊@Ú”äœ
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ــرك  ــم مح ــن حج ــة م    الدراج
(١٥٠سي سي) ومبواصفات تتفوق 
ــن حيث عدم  ــا ،م ــى نظيراته عل
وجود إهتزاز وصوت ،ومتتاز بالرزانة 
ــى  ــة إل ــا ،باإلضاف ــدد ألوانه وتع
ــا متوفرة  ــع غياره ــع قط أن جمي
ــرة في  ــز اخلدمة املنتش في مراك
ــرى ،ولعل  ــداد واحملافظات األخ بغ
ــرعة تنقلها  ــم مميزاتها هو س أه
ــر الذي  ــاء واالزقة ،األم ــي األحي ف
ــب ثقة املشترين  ساعد في كس
،ناهيك على أنها تتسع إلى ثالثة 
إلى حركتها  باإلضافة  أشخاص، 
ــا مندوبني  ،ولدين ــف  لألمام واخلل
كما ذكرت في احملافظات األخرى .

ــال :موديالت  ــف )قائ ــاف (خل وأض
ــنة  س ــن  م ــف  تختل ــات  الدراج
ــون تلك  ــادة ما تك ــى أخرى ،وع إل
ــن حقنا  ــيطة ،وم ــرات بس التغي
ــة  ــات مقارن ــب باملواصف أن نطال
ــرى ،لكن هنالك مبدأ  بالدول األخ
ــو عدم  ــركة وه ــل به الش تتعام
ــم تتطابق  ــات مال ــا بدراج تزويدن
ــواء البيئة العراقية،ومنها ما  وأج
تتفاعل  ــا  ألنه ــوته)  تسمى(الش
ــتهلك  املس ــن  البانزي ــة  ونوعي
ــركة يعتمد الوكالة  ،ونظام الش
ــى ال يجوز ألي  ــة، أي مبعن احلصري
ــة غير  ــتري البضاع ــر ان يش تاج
شركتنا فقط ،ونحن املستوردون 
ــاج  (بج ــركة  لش ــدون  الوحي
ــات  اختصاص ــن  الهندية)وضم
ــركات معينة بأعتبارنا املوزع  لش
املعتمد الرئيسي لها ،وقد طلبنا  
ــا ،وايضا مت  ــيارات صغيرة منه س
ــة البنزين  ــض طلبنا ،ألن نوعي رف
العراقي ال تصل إلى درجة االحتراق 
ــي ٩٢-٩٤٪، وجاء ذلك  ــررة وه املق
ــالل معلومات حول  الرفض من خ
ــة إلى  ــغيلها ،باإلضاف ــة تش آلي
ــمعتهم  ــون على س ــم يخاف أنه
استيرادنا  ،وطبيعة  ــل  الفش من 
ــة   عاملي ــئ  مناش ــى  عل ــد  تعتم
ــتيراد دون  اصلية ،وال ميكننا االس
ــف  ،بأن  ــادي خل ــار ه ــك .وأش ذل
دراجتنا املستوردة ميكن للمعوقني 
ــالل إجراء بعض  ــياقتها من خ س
ــيطة عليها ،مثل  ــات البس حتوري
(گير الدراجة) او رفع عتلة التوقف 

ــع موديالت  ــك) قليال وجمي (البري
ــابهة من الناحية  الدراجات متش
ــه  نواج ــا  ،لكنن ــة  امليكانيكي

مشكلة الترقيم لدى بعض دوائر 
ــث  ــل معاجلتها،حي ونأم ــة  الدول
ــار للرقم حتى  ــغ ٥٠٠الف دين يبل
ــف دينار ،  ــعرها ٦٠٠ال لو كان س
ــد هنا غير دراجات التُك تك  وأقص
ــزوف البعض  ــك فإننا نرى ع ،ولذل
ــة ترقيمها،في  ــج معامل من تروي
ــغ الترقيم  ــابقا مبل حني كان س
ــار  دين ــف  ١٥٠-٢٠٠ال ــف  يكل ال 
ــذا في  ــف ،وه ــة املصاري ــع بقي م
ــجعنا نحن على  ــع احلال يش واق
ــا إليهم ،ولدينا  ترقيمها ونبيعه
ــن وكالة  ــة بترقيمها م الصالحي
ــتيرادها،ام نخول شخص آخر  اس
ــهيالت  مع تقدمي الكثير من التس
ــه ،وموقفنا  ــة الي ــة واملالي اإلداري
ــمي من ناحية دوائر املرور ،وقد  رس
ــمية  ــت لدينا مخاطبات رس كان
ــع دوائر عديدة بضرورة تخفيض  م
ــرد أنها  ــوم ،ويصلنا ال ــك الرس تل

ــن نؤكد على  ــوم للدولة ،ونح رس
ضرورة الترقيم .

وحول سؤال لنا ،بأن دراجات التُك 

ــاهمت من تخفيف معاناة  تك س
ــرص العمل  ــر ف ــني وتوفي املواطن

ــاب قائال :ال أختلف  للعاطلني أج
معك بأنها قد خففت من معاناة 
ــل  ــا آالف العوائ ــني ،ولدين املواطن
ــبب أنها  ــم يترحمون لنا ،بس وه
كانت مصدر رزق لعوائلهم حيث 
تدر دخال عليهم اليقل عن أربعني 
الف دينار يوميا ،ومن تلك املناطق 
ــارق ومدينة  ــرة جدا حي ط الفقي
الصدر واملعامل والنهروان ،وإذا ما 
ــوارد اليومي فإنه  ــاس هذا ال مت قي
،ونحن  اليومية  ــد حاجاتهم  يس
ــة ان تدعمنا  ــن احلكوم ــل م نام
ــعة  واس ــة  ــغلنا طبق ــا ش ،ألنن
ــة  ــني ومبعدل خمس ــن العاطل م
ــر هذا العدد  ــة مع توفي آالف عائل
لوظائف أخرى ،وهنالك دول عاملية 

تدعم مشاريع مثل مشروعنا .
ــاهدنا ازدحاما  ــا ش ــاء جتوالن وأثن
ــري  احلص ــل  الوكي ــألنا  ،فس
ــبب هذا  ــن س ــى ع ــو مصطف أب
ــود طلب  ــام :في حالة وج االزدح

ــا نتجه إلى  ــتمر ،فانن علينا مس
ــماء لغرض احلجز  ــجيل األس تس
،وهنالك افضلية لعوائل شهداء 

احلشد الشعبي والقوات األمنية 
ــهيالت إليهم حصرا تكون  ،بتس
وموعد  ــجيل  التس موعد  بتقدمي 
ــتالم ورقم البيع لدينا واحد  االس
ــراوح ما بني ثالثة ماليني  ،حيث يت
ونصف إلى ثالثة ماليني وستمائة 
الف دينار ،وحسب ارتفاع تعرفة 
الكمارك ،ولدينا تخليص كمارك 

ضمن شركات رسمية واصولية
ــن دائرة املرور على  ويأتينا كتاب م
ــى  ــه إل ــخة من ــكل قرص،نس ش
ــرور العامة والثانية إلى  مديرية امل
ــه ترقيمها  ــنى ل ــن ،ليتس املواط
ــرور وجميع األولويات  لدى دوائر امل
ــع  ــم توقي ــا ،ويت ــة لدين محفوظ
ــق  ــع تدقي ــتالم م ــن باالس املواط
ــكل  ــاصي الدراجة بش ــام ش ارق
ــة فقدان وصل  دقيق ،أما في حال
ــتالم  من قبل املواطن فيتم  االس
ــه لقاء مبلغ  ــر بديل عن صرف آخ
خمسة عشر الف دينار ،والقصد 

ــك االحتفاظ به ناهيك عن  من ذل
،ونؤكد  ــرقة  الس ــاالت  ــض ح بع
ــاخ  ــرورة استنس ــا بض ــا أيض هن

ــا  ،وميكنن ــا  وحفظه ــة  املعامل
تصديق املستنسخ  وهذا ال يعني 

ــة األصلية ،ألنها  تصديق املعامل
صادرة من دائرة الكمارك وال ميكن 
ــا عدد  ــا مطلقا ،أم ــب به التالع

الدراجات املستوردة فيبلغ بحدود 
٣٠٠دراجة ،ألننا لسنا املستوردون 
بالعالم فهنالك أكثر من ٧٥دولة 
ــل مت  ــن اول مودي ــتوردة ،ونح مس
استيراده كان موديل ٢٠١٤باإلنقاق 
ــركة غبور القلم من خالل  مع ش
مندوبيهم ومت االتفاق معهم ،وقد 
ــكل  ــذه الدراجات بش ــت ه خدم
كبير ربة البيت ،وكلمتنا األخيرة 
ــدم املواطنني  ــن نتمنى أن نخ نح
ــا يكون غير راضٍ عنا  فالبعض رمب
وتلك غاية ال تدرك.املهندس علي 
ــة  ــدة الصيان ــؤول وح ماجد،مس
بالشركة ،حتدث أيضا عن مهمات 
ــم  ــا  لديه ــال :كوادرن ــه قائ عمل
ــني على  ــة وحاصل ــالت فني مؤه
ــركة األصلية  ــهادات من الش ش
ــة ومزاولة  بجاج الهندية مبمارس
املهنة ،حيث مت ايفادهم الى الهند 
ملدة خمسة عشر يوما ،باإلضافة 
ــة  املهني ــون  ميتلك ــم  أنه ــى  إل

ــمل  ــدورة  تش ،وال ــة  امليكانيكي
ــركة  الش منتجات  ــن  ع ــورس  ك
ــة  آلي ــا  ،أم ــة  األصلي ــا  بكوادره
ــمل بطبيعة  ــة هنا فتش الصيان
احلال صيانة جميع أجزاء الدراجة 
وتبديل العاطل منها بقطع الغيار 
ــور تبديل  ــذ أج ــع أخ ــة م األصلي
رمزية ال تتجاوز عشرين ألف دينار 
ــر  ــل ،واألكث ــوع العط ــب ن وحس
ــبب  (الگلچ)بس ــو  ه ــيوعا  ش
ــتخدام  ــوء االس ــود عليه وس الل
ــالمة  ــاع الس ــدم اتب ــك ع ،وكذل
 (Bdi) ــمى  تس ــي  والت ــة  املهني
ــة ،لكننا  ــا الصيانة الدوري ومنه
ــديد نقولها  ــف الش ــد ولألس جن
ــن يطبقها،ومثال على  ــل م القلي
ذلك فمسافة كل (١٠٠٠)كم يتم 
ــتبدال الدهن ونسبة اللزوجة  إس
ــبة  ــني ٢٠-٢٥وهنا اقصد نس ما ب
اللزوجة االصلية ،والبعض يعتمد 
ــبب  ــرى كما تس ــون أخ ــى ده عل
ــا تعرف فإن  ــرة ،وكم اعطال كثي
(الكلج) هو عبارة عن بليت فيولد 
ــي ،األمر الذي  ــكاك غير مهن احت
ــدوث اهتزاز بالدراجة  يؤدي إلى ح
لتصل الى مرحلة صعوبة املسير 
ــون خاضعة  ــذه الده ــع ه ،وجمي
ــدة  لوح ــة  خاضع ــات  والدراج
ــة  النوعي ــيطرة  والس ــاس  القي
ــب  ــهادات بذلك وحس ،ولدينا ش
ــل  كل موديل ،أما احلماوة باالكس
ــتخدام  ــوء االس فانها نتيجة س
ــرف بوجود  ــن صاحبها ال يع ،ولك
ــاج إلى مدة من الزمن  صفرات حتت
لتحريكها ،وطبيعة الدهن ثابتة 
ــن ننصح  ــتاء  ،ونح ــا أو ش صيف
ــالمة  أتباع خطوات الس بضرورة 
املهنية من خالل الدليل اإلرشادي 
مع كل دراجة ،وهو يوضح كيفية 
الصحيح  بالشكل  استخدامها 
ــر  تقاري ــا  لدين ــك  واالمثل،وكذل
ــول  ح ــركة  الش ــع  م ــتمرة  مس
األعطال املتكررة وتصلنا اإلجابة 
ــراء  ــالل خب ــن خ ــورا م ــا ف عليه
ــد ،وجميع مراكز  ــركة بالهن الش
ــات العراق  ــة في محافظ الصيان
ــي  ــا الرئيس ــي مركزن ــون ف يتدرب
ــة نظرية وتطبيقية  ضمن ممارس

متكاملة اجلوانب.

عقدت منظمة اليونسكو   بالتنسيق 
ــة مؤمتراً خاصاً  مع احلكومة العراقي
ــعار (أحياء  ــة املوصل، وحتت ش مبدين
ــوم ٢٠١٨/٩/١٠.حيث  ــل) ي روح املوص
ــياحة واآلثار  ترأس وزير الثقافة والس
فرياد رواندزي وفداً رسمياً لهذا املؤمتر 

الذي يهدف الى تقييم الواقع احلالي 
ــل اإلرث  ــل وإعادة تأهي ــة املوص ملدين
ــل  ــادة تفعي ــترك وإع ــي املش الثقاف
ــكان  والتربوية لس الثقافية  ــاة  احلي

ــية  املدينة.وكانت الصحافة الفرنس
ــي هذا  ــاً ف ــاً بالغ ــت اهتمام ــد أول ق
املؤمتر حيث نشرت صحيفة لوموند 
ــي ٢٠١٨/٩/١١  ــية الصادرة ف الفرنس
ــة  (منظم ــوان  عن ــت  حت ــراً  تقري
الدولية  ــرة  األس ــو  تدع ــكو  اليونس

ــة املوصل) ذكرت  ــادة أحياء مدين إلع
منه (أن املبادرة التي أطلقتها منظمة 
السلطات  بالتعاون مع  ــكو  اليونس
ــل  املوص ــة  مدين ــأن  بش ــة  العراقي

ــد اجملتمع الدولي من  تهدف إلى حش
ــاء اإلرث الثقافي الذي  ــل أعادة بن أج
ــالل احتالل تنظيم  تعرض للدمار خ
ــمال العراق، وكما مت خالل  الدولة لش
ــيد الناشطني في األسرة  املؤمتر حتش
ــادة أعمار اإلرث  ــة  متهيدا إلع الدولي

ــراق وإعادة  ــمال الع ــي في ش الثقاف
ــوي والثقافي  الترب تاهيل القطاعني 
ــياق متصل  في تلك املناطق، وفي س
ــاركة في االجتماع  ابدت الدول املش

ــذ بعض  ــام بتنفي ــة للقي ــة قوي رغب
ــاريع التي مت التوقيع عليها في  املش
ــادرة طويلة األمد، فيما  أطار هذه املب
ــكو  ــة منظمة اليونس أعلنت رئيس
ــذه املبادرة خالل  ــه ازوالي، عن ه أودري
ــه دولة  ــذي نظمت ــر املانحني ال مؤمت

ــي حول  ــباط املاض ــي ش ــت ف الكوي
ــد ان حظيت  ــار العراق بع إعادة أعم
ــة رئيس الوزراء  حيدر العبادي  مبوافق
الذي اعرب عن ترحيب بالده بانخراط 

منظمة اليونسكو في عملية إعادة 
األعمار، وكما أشارت الصحيفة الى 
ــاء جامع املوصل  ــروعي إعادة بن مش
ــذان ميثالن املهمة  ــارة احلدباء الل ومن
ــكو  ــادرة اليونس ــية في مب األساس
ــارات العربية  ــة اإلم ــت دول وقد وقع
ــي على  ــان املاض ــي نيس ــدة ف املتح
اتفاق شراكة مع منظمة اليونسكو 
من اجل إعادة أعمار هذين الصرحني 
ــرز رموز  ــن ميثالن اب ــني اللذي التاريخي
ــة املوصل وبقيمة (٥٠٫٤) مليون  مدين
ــنوات،  ــس س ــدى خم ــى م دوالر عل
ــارت الصحيفة الى أن عددا  وكما أش
ــي اجتماع  ــاركة ف ــدول املش ــن ال م
ــا واهتماما  ــكو أبدت حتمس اليونس
ــة إعادة  ــي عملي ــروع ف ــان الش بش
ــعودية واليابان  األعمار وخاصة الس

وعدد من دول االحتاد األوربي.

البينة الجديدة / علي صحن عبد العزيز

متابعة / البينة الجديدة 

ــتيراد دراجات التُك تك ،كان لنا ،جولة في معرضها الرئيسي في شارع فلسطني ،لنقف على آلية استيرادها  ــات في الرأي ،حول اس ــط جتاذبات ونقاش وس
ــركة  ــيد هادي خلف أبو مصطفى ،وكيل الش ــل ،وكذلك مدى مقبوليتها لدى العوائل العراقية .الس ــا في تخفيف أزمة العاطلني عن العم ــدى تأثيره وم
احلصري في العراق ،حتدث إلينا بإسهاب عن بعض من مواصفاتها الفنية وامليكانيكية ،حيث قال :بعد معايشتنا امليدانية لواقع الشوارع وزيادة االستيراد 

للسيارات ، وجدنا من الضروري بأن تخدم عوائلنا الكرمية ،وكانت اخلطوة تتمثل مبعرفة مواصفات دراجات التُك تك من األمانة امليكانيكية والتشغيل. 

ــمياً لهذا املؤمتر الذي يهدف الى تقييم الواقع احلالي ملدينة املوصل  ــياحة واآلثار فرياد رواندزي وفداً رس ترأس وزير الثقافة والس
ــية قد  ــكان املدينة.وكانت الصحافة الفرنس ــترك وإعادة تفعيل احلياة الثقافية والتربوية لس وإعادة تأهيل اإلرث الثقافي املش
ــية الصادرة في ٢٠١٨/٩/١١ تقريراً حتت عنوان (منظمة  ــرت صحيفة لوموند الفرنس أولت اهتماماً بالغاً في هذا املؤمتر حيث نش

اليونسكو تدعو األسرة الدولية إلعادة أحياء مدينة املوصل).
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الوكيل الحصري لشركة غبور القلم في العراق للدراجات تـك تك: وفرنا للدولة أكثر من خمسة آالف فرصة عمل للعاطلين سنويا

اهتمام أعالمي فرنسي في مؤتمر أحياء روح مدينة الموصل
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متابعة / البينة الجديدة
ــتيكية  ــتخدم األواني البالس ــا يس ــد أن جميعن ــن املؤك م
ــاه الى الرموز  ــة من دون االنتب ــتريها من احملال التجاري ونش
د حياتنا  ــدّ ــأنها أن ته ــا والتي من ش ــي حتمله ــام الت واألرق
ــتيكية ضارة  وصحة عائلتنا.فهل تعلم بأن ثمة مواد بالس
ــر العديد من العلماء أن  ــرطنة؟ يعتب وحتتوي على مواد مس
ــببة للعديد من  ــتيك هي مادة مسرطنة ومس مادة البالس
ــخينها  ــراض خصوصا عند تبريدها في الثالجة أو تس االم
ــخني البالستيك أو جتميده يؤدي الى  في املايكروويف. فتس
اختالط املواد الكيماوية املسرطنة باألطعمة التي نتاولها، 
ــان.وجتدر االشارة  ــبب خطورة على صحة االنس وهذا ما يس
ــفل االواني  ــاه الى االرقام املوجودة في أس الى اهمية االنتب
ــة اضافية.غالبا ما  ــتيكية، ملعرفة معلومات صحي البالس
نالحظ وجود رمز املثلث على املنتجات البالستيكية، ما يدلّ 
على ان هذا املنتج قابل للتدوير وإلعادة التصنيع. أما االرقام 
ــتيكية  ــير إلى مادة بالس ــودة بداخل هذا املثلث فتش املوج
ــة معاني هذه  ــن املهم معرف ــياق، م ــي هذا الس معينة.وف
االرقام لتفادي الوقوع ضحية األنواع السامة والضارة منها.

فاألواني البالستيكية التي حتمل مثلثا فيه الرقم ٣ أو ٦ أو ٧ 
مضرة ويجب عدم استخدامها. أما تلك التي حتمل الرقم ٥ 
فهي أفضل أنواع البالستيك من حيث السالمة الصحية.

ــر معاني االرقام  ــتعرض اليكم جدوال يفس وفي التالي نس
ــتيكية، وكيفية  ــوات البالس ــى االواني والعب ــودة عل املوج
ــتخدامها.من اآلن فصاعداً انتبهوا الى هذه االرقام قبل  اس
شراء االواني البالستيكية، ألن صحتكم مهددة باألمراض.

@paÏj»€a@Û‹«@‚b”â˛a@Íà:@Èjn„a
AŸmbÓy@à‘‰m@Ü‘œ@ÚÓÿÓnç˝j€a متابعة / البينة الجديدة

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع 
ــتقاضي  ــة إن الوزارة س البلجيكي
ــا  إذعانه ــدم  لع ــل  غوغ ــركة  ش
التقطتها  ــور  لطلبات بتعتيم ص
ــكرية  ــار صناعية ملواقع عس أقم
ــا  أنه ــوزارة  ال ــة.وذكرت  حساس

طلبت تعتيم مواقع مثل القواعد 
ــات الطاقة النووية  اجلوية ومحط
ــح  ــل للمس ــات غوغ ــى خدم عل
ــة،  ــار الصناعي ــتخدام األقم باس
ــن القومي. ــارات األم ــك العتب وذل

ــتقاضي وزارة  وقالت املتحدثة «س
الدفاع غوغل». ولم تذكر املزيد من 

التفاصيل.وكانت غوغل قد أذعنت 
ــن حكومات  ــابهة م لطلبات مش
أخرى، بسبب قلق يتعلق بخدمات 
ــرث وخرائط غوغل  ــل غوغل إي مث
ــي تتيح  ــتريت فيو الت ــة س وخدم
ــة  ــى الطبيع ــوارع عل ــة الش رؤي
ــك باألمن.وقال  ــية أن يضر ذل خش

ميكيل ساليتس، املتحدث باسم 
ــن العار أن  ــل في بلجيكا، «م غوغ
ــة  ــاع البلجيكي ــذ وزارة الدف تتخ
ــذا القرار. نعمل معهم عن  مثل ه
ــن عامني وجنري  ــذ أكثر م كثب من
ــا بالطلب  ــالت على خرائطن تعدي

ووفقا للقانون».

متابعة / البينة الجديدة
باتت قرحة املعدة من األمراض الشائعة 
ــارها بني  في اآلونة األخيرة، ويكثر انتش
ــاء.وتُعرف على أنها متزق مصاحب  النس
ــاء  ــات في الغش ــن االلتهاب ــد م للعدي
املبطن حول املعدة الذي يقوم بحمايتها، 
ــف، وتزداد  ــدة بالتلي ــك تُصاب املع وبذل
ــض الهيدروكلوريك فيها. ــرازات حام إف

ــدة نتيجة  ــر قرحة املع ــا تظه وعادة م
ــمى هيليكوباكتر  ــدوى بكتيريا تس لع
ــراء  ــوري (Helicobacter pylori) أو ج بيل
ــادة  ــة املض ــم لألدوي ــتخدام الدائ االس
ــبرين. لاللتهاب مثل اإليبوبروفني أو األس

وبينما يعتقد البعض أن األطعمة احلارة 
ــول اخملتصون  ــة املعدة، يق ــبب قرح تس
ــن إنتاج حمض املعدة فقط  إنها تزيد م
أي أنها تسبب احلموضة ال غير.ويستدل 
على وجود قرحة املعدة إذا عانى املريض 
ــع دقائق أو  ــدة تدوم بض ــن حرقة باملع م
ــاس احلرقة  ــل إحس ــاعات، ويق عدة س
ــرة أو  ــام لفت ــاول الطع ــاف تن إذا مت إيق
ــح  احلموضة.وينص ــادات  مض ــاول  تن مت 
ــدة بتناول  ــاب قرحة املع ــاء أصح األطب
ــات إفراز البروتون التي تقلل  أدوية مثبط
ــي بطانة املعدة،  ــض املعدة ما يحم حم
كما ينصح بتقليل املسكنات أو منعها.

 (Medicalnewstoday) ــع  موق ــرض  وع
ــر العلمية، تقريراً يرصد  املعني بالتقاري
ــم قرحة املعدة  ــة لتخفيف أل ١٠ أطعم
ــة أجريت في هذا  ــات علمي وفقا لدراس

اإلطار:
١- الزبادي

حتتوي الزبادي على بكتيريا البروبيوتيك 
ــع  م ــاً  توازن ــع  تصن ــي  الت  (Probiotic)
ــي اجلهاز الهضمي،  البكتيريا الضارة ف
فتساعد في تهدئة قرحة املعدة. وميكن 

احلصول على البروبيوتيك عبر املكمالت 
ــن طريق األطعمة اخملمرة  الغذائية، أو ع

مثل اخليار اخمللل.
٢- الزجنبيل

ــال حلماية األمعاء  ــل له تأثير فع الزجنبي
ــن االنتفاخ  ــي واحلد م ــاز الهضم واجله

واإلمساك وتقرحات املعدة.
ــات إلى أن  ــج بعض الدراس ــير نتائ وتش
ــاعد في عالج قرحة املعدة  الزجنبيل يس
ــر  هيليكوباكت ــا  بكتيري ــن  ع ــة  الناجت

بيلوري.
٣- الفواكه الغنية باأللوان

ــوان مثل  ــه الغنية باألل ــوي الفواك حتت
ــون  والليم ــة  والفراول ــوت  والت ــاح  التف
والبرتقال على مادة الفالفونويد املضادة 

لألكسدة وااللتهابات.

ــد بطانة املعدة  ــادة الفالفونوي وحتمي م
ــن طريق زيادة  ــة بالقرحة، ع ــن اإلصاب م
إفراز اخملاط املعدي، ما يعوق منو البكتيريا 

ألنها تنمو في وسط حامضي.

٤- املوز
ــج يحتوي  ــر الناض ــوز وخصوصاً غي امل
ــات الفالفونويد  ــن مركب ــى مركب م عل
ــمى (Leucocyanidin) الذي يزيد من  يس
ــي املعدة ويقلل  ــة اخملاط املوجود ف كمي

من احلموضة فيها.

٥- عسل مانوكا
ــم إنتاجه في  ــل يت ــن العس ــو نوع م ه
ــص مضادة ألنواع  ــدا وله خصائ نيوزيلن
كثيرة من البكتيريا، ويفيد في تخفيف 

آالم قرحة املعدة.
٦- الكركم

ــى مادة  ــوي عل ــل، يحت ــن التواب ــوع م ن
ــا خصائص مضادة  ــني التي له الكركم
ــل  مث ــات  االلتهاب ــل  وتقلي ــدة  لألكس
ــة املعدة الذي يؤدي  التهاب جدار وبطان

إلى ظهور قرحة املعدة.
٧- البابوجن

نوع من األعشاب يستخدم لعالج القلق 
والتوتر والتشنجات املعوية وااللتهابات، 
وتشير الدراسات التي أجريت عام ٢٠١٢ 
إلى أن مستخلصات البابوجن حتتوي على 

خصائص مضادة للقرحة املعدية.
٨- الثوم

ــص مضادة  ــوم على خصائ ــوي الث يحت
ــا يجعله مفيداً  للبكتيريا واجلراثيم، م
ــفت  ــة العدوى، حيث كش ــي مكافح ف
ــات التي أجراها الباحثون  بعض الدراس
ــاعد في  ــوم يس ــام ٢٠١٦، أن الث ــي ع ف
ــرع عملية  منع تطور قرحة املعدة ويس

الشفاء من القرحة.
ــد األطباء أن تناول فصني من الثوم  ويؤك
ــني يومياً يقلل من اإلصابة ببكتيريا  مرت
ــبب  ــك التي تس ــر بايلوري هيليكوباكت

القرحة.
٩- العرقسوس

مشروب شعبي يؤكد األطباء أنه يخفف 
ــدة، ويقلل احلموضة  ــن آالم قرحة املع م

الناجتة عن البكتيريا املسببة للقرحة.
١٠- زيت الصبار

ــت نبات  ــة زي ــات فاعلي ــدت الدراس أك
ــف آالم قرحة املعدة  ــي تخفي الصبار ف
ــة  ــة مكافح ــابهة ألدوي ــة مش بطريق
قرحة املعدة، لكن الدراسات كانت على 

احليوانات وليس البشر.

AŸÌÜÌ@fiÎb‰nfl@ø@ÚÓflÏÌ@Ú‡»üc@10�i@Úyä‘€a@2b«

CÚçbéy@âÏïD@kjéi@›ÀÏÀ@Ôôb‘m@bÿÓv‹i

 

الرقم الموجود 
 داخل المثلث

 دالالته واستخداماته

 استخدامه مرة واحدة فقطيفضل  - ١
 قابل للتدوير -

 يمكن إعادة استخدامه مرة ثانية فقط - ٢
 قابل للتدوير -

 ضار وسام - ٣
 يفضل عدم استخدامه -

 يفضل استخدامه مرة واحدة فقط - ٤
 يعتبر آمنا نسبيا -
 قابل للتدوير -

 وأكثرها أمنا أفضل أنواع البالستيك - ٥
الحافظة للطعام وعلب يستخدم في األواني  -

 األدوية
 يمكن استخدامه بصورة مستمرة -
 يتحمل الحرارة وال يتفاعل مع الطعام -
يفضل غسل العبوات البالستيكية بالماء  -

 الساخن لتعقيمها كل فترة
 نوع خطر وغير آمن - ٦

يستخدم في علب الهوت دوغ وأكواب الشاي  -
 التي تبدو كالفلين

ألنه قد يكون مزيجا  استخدامهيفضل تجنب  - ٧
 من مختلف األنواع البالستيكية المذكورة سابقا

يمكن استخدامه إذا كتب عليه أنه خاليا من  -
 "مادة "بيسفينول أي

 

Ú”äy@Âfl@úÌäΩa@Û„b«@aág@ÒÜ»Ωa@Úyä”@ÖÏuÎ@Û‹«@fiÜnéÌ
@aág@Ú”äßa@êbéyg@›‘ÌÎ@pb«bç@ÒÜ«@Îc@’ˆb”Ö@…öi@‚ÎÜm@ÒÜ»Ωbi@
ÚôÏ‡ßa@paÖböfl@fiÎb‰m@#@Îc@Ò6–€@‚b»�€a@fiÎb‰m@“b‘Ìg@#

*روبرت هـ. لوستيج

ــي  ف ــذي  تنفي ــؤول  مس كل 
ــرف الفارق بني  مجال اإلعالن يع
ــة. فأحدهما  ــويق والدعاي التس
يستخدم احلقائق لتبني وجهة 
ــد اآلخر  ــني يعتم ــي ح ــر، ف نظ
ــداع. لكن  ــب واخل ــى األكاذي عل
ــو الصدق، فما  إذا كان الفارق ه
القاسم  املشترك؟  القاسم  هو 
املشترك من منظور العلماء هو 
ــن منظور صناعة  الدوبامني. وم
ــة، كانت هذه  ــة املعاجل األطعم
ــات  تريليون ــاوي  تس ــة  احلقيق

الدوالرات.
ــل العصبي  ــني هو الناق الدوبام
ــاغ،  الدم ــي  ف ــأة  املكاف ــز  ملرك
ــل  مث ــزات  محف ــطه  وتنش
ــني،  والنيكوت ــني،  الكوكاي
ــق أيضا  ــه يُطلَ ــول. لكن والكح
ــبيل  ــل املعلومات. على س ع بفِ
ــح الدماغ أنه  ر مس املثال، يُظهِ
ــاس تصريحا  ــمع الن عندما يس
ـ ليس من  يعتقدون أنه صحيحـ 
ـ  ــم هنا التثبت من صحتهـ  امله
ــى جرعة  عل ــم يحصلون  فإنه
ــتغل  ــد اس ــني. وق ــن الدوبام م
خبراء الدعاية هذه اخلاصية في 
وظائف الدماغ لقرون من الزمن، 
واليوم بات من املمكن استهداف 
ــم األعصاب  ــل في عل ــذا اخلل ه
بشكل فردي لتحويل السياسة 

الشعبوية إلى سالح.

ــة  اجله ــي  ه ــركات  الش ــن  لك
ــذا  ه ــي  ف ــر  األكب ــة  االنتهازي
ــت قطاعات  ــياق. فقد قام الس
ــة ملنتجاتها بني  عديدة بالدعاي
ــكل  الناس، فقمعت بش عامة 
األضرار  ــأن  بش اخملاوف  منهجي 
احلقيقية؛ وهنا يتبادر إلى الذهن 
على الفور الصناعات البترولية، 
ولكن  األفيونية.  ــواد  وامل والتبغ، 
ــة مثل هذا  ــدم أي صناع لم تق
القدر الهائل من التضليل على 
ــاهمت في  ــنني ــ وس مدار الس
ــداد املرضى، والتكاليف  زيادة أع
ــراب االقتصادي ــ  ــة، واخل العام
ــة  ــه صناع ــذي قدمت ــك ال كذل

األغذية املعاجلة.
ــي  ف ــان  اإلدم ــواص  ــكل خ تش
ــن  م ــزأ  يتج ال  ــزءا  ج ــكر  الس
اقتصادياته. فهو كمثل القهوة 
ــى أنه  ــعريا، مبعن ــرن س ــر م غي
ــف، فإن  ــع التكالي ــا ترتف عندم

االستهالك يظل ثابتنا نسبيا
ــر املعدية نحو  متثل األمراض غي
ــراض العاملي  ــن عبء األم ٥٠٪ م
ــن إجمالي اإلنفاق  ــو ٧٥٪ م ونح
ــة. والدور  ــى الرعاية الصحي عل
ة  ــة املعاجلَ ــه األغذي ــذي تلعب ال
ــة غير  ــاالت املزمن ــذه احل ــي ه ف
ــدال؛ وكل دولة تتبنى  قابل للج
ــط  ــى النم ــا عل ــا غذائي «نظام
ــم بارتفاع نسبة  الغربي» يتس
ــي مبتالة  ــكر فه والس الدهون 

ــف.  والتكالي ــراض  األم ــس  بنف
لكن السؤال األكبر الذي يواجه 
العاملني في مجال الصحة هو 
ما إذا كان اللوم يقع على كمية 
ــا. وهو متييز  ــة أو نوعيته األغذي

ــتخدم هو الذي  ــم، ألن املس مه
يحدد الكمية، في حني تتحكم 

الصناعة في اجلودة أو النوعية.
ــراء الصحة أن  ــم بعض خب يزع
ــي األطعمة  ــات بعينها ف مكون
ــكر  ــة الس ـــ وخاص ــة ـ املعاجل
ــان عن  ــا لإلدم ــل إحداث ـــ ال تق ـ
ــى  عل ــن.  والهيروي ــني  الكوكاي
ــكل السكر  ــبيل املثال، يش س
ــى  أعل ــى  عل ــل  احلاص ــون  املك
ــل  ــاس يي ــى مقي ــات عل الدرج
ــذي يقيس  ــان الغذائي، ال لإلدم
ــديد ألطعمة بعينها  التوق الش

بني الناس.
ــة األغذية املعاجلة:  تقول صناع
ــكر لكي  ــاج إلى الس ــت حتت «أن
ــكروز  ــع أن الس ــش». والواق تعي
ـ أو سكر املائدة الشائع  الغذائيـ 
ــاويني  ــ يتألف من جزيئني متس
في النسبة: اجللوكوز والفركتوز. 
ــن التطابق  ــن على الرغم م ولك
ــعرات احلرارية  ــة الس ــن ناحي م
ــعرا حراريا للجرام)، فإن  (٤٫١ س
كل من املادتني تتصرف بطريقة 
ــرى  األخ ــن  ع ــا  متام ــة  مختلف
ــوز  ــتهالكها. فاجللوك ــد اس عن
ــث يُحرَق  ــاة؛ حي ــو طاقة احلي ه
بواسطة كل خلية في اجلسم. 
ــادة بالغة األهمية،  واجللوكوز م
ــن تناولها  ــاع ع ــى أن االمتن حت
ــم الكبد على التعويض من  يرغ
ــمى «تخليق  ــالل عملية تس خ

ــض من  ــى النقي ــوز». عل اجللوك
د الفركتوز، برغم كونه  ــذا، يُعَ ه
ــا، عنصرا  ــدرا للطاقة أيض مص
ــر؛ فال  ــا للبش ــا ال وظيفي غذائي
ــه لكي تؤدي  ــاج خاليانا إلي حتت

ــرت أبحاثي  ــا. وقد أظه وظائفه
ــاول الفركتوز  ــال تن ــي ح ــه ف أن
مبقادير تتجاوز قدرة الكبدة على 
استقالبها، فإن الفائض يتحول 
إلى دهون كبدية، ومن املمكن أن 
تعمل هذه الرواسب على تعزيز 
مقاومة األنسولني وتساهم في 

تطور األمراض غير املعدية.
ــى  عل ــوز  الفركت ــر  يؤث ــا  كم

استهالك السكر الغذائي. على 
سبيل املثال، أظهرت الدراسات 
على احليوانات أن السكروز يعدل 
ــتقبالت  ــاغ ومس ــني الدم دوبام

األفيون على نحو مماثل للمورفني 
ثابتة للتوق  ــارات  ــئ مس وينش
الشديد إلى الطعام. وفي فئران 
ــوة  ــواد احلل ــوق امل ــرات، تف اخملتب
ــأة  كمكاف ــني  الكوكاي ــذاق  امل

مرغوبة.
ــوح الدماغ البشري  ر مس تُظهِ
ــرة  ــط القش ــوز ينش أن اجللوك
ــزء «اإلدراكي» من  الدماغية (اجل
أدمغتنا)، في حني مينع الفركتوز 
ــدال من  ــارة ويضيء ب ــك اإلش تل
ــاغ  (دم ــي  احلوف ــاز  اجله ــك  ذل
«الزواحف»). فضال عن ذلك، في 
ــكر أعراض  ــرض الس حني ال يع

ــحاب الكالسيكية، فإنه  االنس
ــامح والتبعية  ــى التس إل يؤدي 
ــبب  ــو الذي قد يس ــى النح عل
ــديد،  الش ــوق  والت ــراهة،  الش

للمواد  املتصالبة  ــية  واحلساس
ــباب  ــذه بعض األس ــدرة. وه اخمل
ــة الصحة  ــي جعلت منظم الت
ــي  ف ــة  الزراع ووزارة  ــة  العاملي
الواليات املتحدة توصيان الناس 

ــكر في  بالتقليل من كمية الس
وجباتهم الغذائية.

سعت مؤسسة أبحاث السكر 
ــريري  الس ــب  الط ــاع  إقن ــى  إل
ــبعة  بالتركيز على الدهون املش
بدال من السكر، كما دفعت طب 
ــريري إلى التركيز  ــنان الس األس
ــنان  ــوس األس ــاح تس ــى لق عل
ــتهالك  بدال من التقليل من اس

السكر
ــي  ف ــان  اإلدم ــواص  ــكل خ تش
ــن  م ــزأ  يتج ال  ــزء  ج ــكر  الس
ــل  كمث ــو  فه ــه.  اقتصاديات

ــعريا، مبعنى  القهوة غير مرن س
ــع التكاليف،  ــا ترتف ــه عندم أن
ــا  ثابت ــل  ــتهالك يظ االس ــإن  ف
ــتريات  ــبيا. والواقع أن املش نس
ــة وغير  ــروبات اخلفيف ــن املش م

ال  ــالة  احمل ــة  األطعم ــن  م ــك  ذل
ــكل كبير بالضرائب أو  تتأثر بش

األسعار املتقلبة.
ــكر  ــس كل من يتعرض للس لي
ــن كما هي  ــح مدمنا؛ ولك يصب
ــات، يدمنه  ــع الكحولي احلال م
ــكر املكرر  كثيرون. ورغم أن الس
ــود في  ــس املركب املوج ــو نف ه
الفاكهة، فإنه يفتقر إلى األلياف 
ويجري إخضاعه لعملية البلورة 
ــة هي  ــذه العملي ــه. وه لتنقيت
ــن «غذاء»  ــكر م التي حتول الس
إلى «عقار»، ما يسمح لصناعة 
ــتهلكني  األغذية باصطياد املس
الدليل  ــى  ويتجل ــني.  املرتاب غير 
بوضوح في كل ممر في أي متجر 
ــكر  ــة، حيث يضاف الس للبقال
ــى ٧٤٪ من كل املواد الغذائية.  إل
ــكر من  ــة الس ــع أن جاذبي الواق
ــي جتعل  ــرى الت ــباب الكب األس
ــي لصناعة  ــش الربح احلال هام
األغذية نحو ٥٪ (ارتفاعا من ١٪)، 
والتي جتعل كثيرين منا مرضى، 
ــني،  ــاء، ومفلس ــني، وأغبي وبدين

ومكتئبني، وبائسني ببساطة.
وكانت الدعاية ضرورية للحفاظ 
على اإلدمان اجلماعي. فمنذ عام 
ــرو  ــل، أدرك مدي ــى األق ١٩٥٤ عل
الصناعات الغذائية التنفيذيون 
ــكر  ــد للس ــتهالك الزائ أن االس
ــة.  صحي ــاكل  مش ــبب  يس
ــس احليل التي  ــتخدام نف وباس

ــ  التبغ  ــركات  استخدمتها ش
ــتعانة  وفي بعض احلاالت باالس
بـ نفس األشخاص ــ جنحوا في 
ــى األدلة وضاعفوا  التغطية عل
ــار.  ــى نفس املس ــم عل جهوده

ــوا علوما رديئة، وانتقوا  وقد مول
وحولوا  ــن،  واملنتقدي ــني  الباحث
ــف  تخفي ــى  إل ــوا  ودع ــوم،  الل
ــل وحتى  ــة، ب ــة احلكومي الرقاب
ــوقوا ملنتجاتهم بني األطفال  س
(كما هي احلال مع «توني النمر»، 
ــي  ــل» ف ــو كامِ ــادل «ج ــا يع وم
صناعة التبغ الكبرى من حبوب 

اإلفطار).
ــي جامعة  ــاد زمالئي ف ــا أف كم
ــان  س ــي  ف ــا  كاليفورني
ــة  مؤسس فإن  ــكو،  فرانسيس
ــة  ـــ اجملموع ـ ــكر  ــاث الس أبح
ــعت  ــ س للصناعة  ــة  التجاري
حتى إلى إقناع الطب السريري 
بـ التركيز على الدهون املشبعة 
بدال من السكر، كما دفعت طب 
ــريري إلى التركيز  ــنان الس األس
ــنان  ــوس األس ــاح تس ــى لق عل
ــتهالك  بدال من التقليل من اس
السكر. بعبارة أخرى، ال تختلف 
ــكات الصناعات الغذائية  تكتي
ــغ  التب ــة  صناع ــن  ع ــرى  الكب

الضخمة.
ــان  ــن اإلدم ــوع م ــالج أي ن إن ع
يصبح أمرا بالغ الصعوبة مبجرد 
ــي في  ــام احلوف ــرر النظ أن يتض
ــذي يصبح  ــى احلد ال ــاغ إل الدم
ــه الدوبامني قادرا على توليد  مع
ــأة. واحلل األفضل هو منع  املكاف
ــام األول، وفي  ــي املق ــان ف اإلدم
حالة األطعمة املعاجلة سكريا، 
ــويق احلقيقة  فإن هذا يعني تس
ــا  فقدن ــد  لق ــتهلكني.  للمس
ــبب آفة  بالفعل جيال واحدا بس
ــة. وقد حان  األمراض غير املعدي
ــة الضغوط على  الوقت ملمارس
ــة الضخمة قبل  صناعة األغذي

أن نفقد جيال ثانيا.

* أستاذ بريطاني 
َّـ طب األطفال
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إدمان السكر .. هكذا تسيطر شركات األغذية على عقولنا
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19إعالنات
  

  
في بي بدرة نفت غازبروم شركة  GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

المناقصة إعالن  TENDER ANNOUNCEMENT 
  

 شركات عقد بدرة منطقة وإنتاج الخدمة تطوير عقد ") بموجبالمشغل(" في بي بدرة نفت غازبروم تدعو شركة
 :التالية المناقصة في للمشاركة") العطاءات مقدمي("

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for 
the Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in 
the following Tender: 

  
 TENDER No.  1108 1108المناقصة رقم 

 PROVISION OF CIVIL CONSTRUCTION EQUIPMENT & TRANSPORTATION SERVICES  معدات البناء المدني وخدمات النقل  تجهيز
  

 عند المناقصة هذه من جزء أي بموجب المناقصة وثائق على الحصول يمكنهم العطاءات مقدمي نود اعالمكم بأن
 االسم يحتوي على المخول) والذي الممثل قبل من وموقعة الشركة لديرسمية  ورقة على يقدم( خطي طلب تقديم

 واالسم المناقصة وثائق إلرسال اإللكتروني البريد عنوان البريد، وعنوان والفاكس والهاتف العطاء لمقدم الكامل
بالمشغل:  الخاص اإللكتروني التالي البريد عنوان إلى االتصال عن المسؤول الشخص ومنصب الكامل  

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation of this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  
 البريد طريق عن العطاء مقدم إلى المناقصة وثائق المشغل سيرسل العطاء، مقدم من خطي طلب استالم عند

 .التسليم في التأخر أو الخسارة عن مسؤولية أي دون اإللكتروني
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a الالحق:ان يتم اعتباره للتقييم  اجل من التالية االدنى الحد معايير تلبية العطاء مقدم على أنه المالحظة يرجى 
minimum shall:  

  
في موعد صادرة من الهيئة العامة العراقية للضرائب (ان تكون صادرة ال ان يمتلك شهادة التخليص الضريبي -

 .تاريخ اعالن المناقصة) قبلأشهر  6 اقصاه
 

- have tax clearance certificate from the Iraqi Commission for Taxes (issued not later than 6 months 
prior to tender announcement); 

 خدمات نقل الموظفين داخل العراق. خبرة واسعة في مجال تجهيز -
 - have an extensive experience in provision of personnel transportation in Iraq; 

 الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطيةبالوقود من منشئات  التزويد بالخبرة في التمتع ان يقدم ادلة موثقة عن -
 خالل العام الماضي.

 
باالسم الحالي  النفطيةشركة توزيع المنتجات مالحظة: تقديم ما ال يقل عن ثالث وثائق صادرة عن منشئات 

(شركة توزيع المنتجات النفطية  شركة توزيع المنتجات النفطيةلنشاطك التجاري كدليل، مثالً فواتير شحن منشئات 
مستند اصدار الوقود خاصة بدوائر الدولة والقطاع الخاص؛ أوراق باللون األصفر) لنقل الوقود، سيتم رفض كل  –

باسم آخر غير  الشركةعن  ةصادرال، او شركة توزيع المنتجات النفطيةرد عدا عن أي جهة او ف ةالوثائق الصادر
 . اسم مقدم العطاء

 
 
 
 
 
  

- Provide documentary evidence of experience for supplying fuel from OPDC facilities in the past 1 
year.  
NOTE: Provide at least 3 documents, Only documents issued by OPDC in the current name of your 
business are admitted as evidence - such as the OPDC Waybills (شركة توزيع المنتجات النفطية ـ مستند اصدار 

الخاص بدوائر الدولة والقطاع الوقود خاصة , Yellow Papers) for fuel transportation. Documents issued by any 
entity or person other than OPDC, or issued by OPDC in the name other than the name of the 
Bidder will be rejected 

  معدات البناء داخل العراق. أن تكون لديه خبرة واسعة في تجهيز-
 - have an extensive experience in provision of civil construction equipment in Iraq; 

تقديم قائمة كاملة بالمعدات  على مقدم العطاء ت ومعدات البناء.نقل لبدء الخدمات، وكذلك االالوجود معدات  -
الوقود، بما فيها نقل  شاحنات  2وباصات  5سيارة حمل بك أب،  20، على ان ال تقل عن والسيارات المتاحة
 كبات. األخرى لكل المر والمعلومات التفصيليةالتسجيل  الصور، وشهادات

- have required transportation equipment to commence the Services, as well as construction 
machinery and equipment. Bidder is to provide the full list of available equipment and vehicles, but 
no less than 20 pick-up trucks, 5 buses and 2 fuel tanker trucks. Include photos, registration docs, 
and other detailed information about ALL of these vehicles.  

 ;provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 100,000.00 - مئة الف دوالر امريكي؛ ;100,000.00االولية (خطاب الضمان المصرفي) بمبلغ قدره  تقديم التأمينات  -
 

 خمسين ألف دوالر امريكي في حالة منح العقد؛  50,000مصرفي (كفالة األداء) بمبلغ  تقديم ضمان- 
 

- be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of USD 50,000.00, in 
case of contract award; 

 أن يكون مستقر ماليا وقادر على تمويل أداء األعمال / الخدمات بموجب المناقصة؛-
 

- be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this 
Tender; 

  .واألمن للمشغلااللتزام بمتطلبات الصحية والسالمة والبيئة،  -
 - comply with the Operator’s HSE and security requirements; and 

 .يجب عليه قبول شروط واحكام مسودة العقد المقدمة من المشغل بموجب هذه المناقصة-
 - accept the terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender. 

  

بموجب اللوائح العراقية، سيقوم المشغل بخصم مبلغ محدد في وثائق المناقصة إلعالن المناقصة من الفاتورة 
  الفائز.األولى بموجب العقد الموقع مع مقدم العرض 

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender 
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

في أي  اي جزء من المناقصةإلغاء او ، ألي جزء من المناقصة له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلن الما
العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي شركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي  احالةوقت قبل 

 العطاءات عن اسباب ذلك.
 

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate the Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
   17:00 الساعة هو) العطاء تقديم ووقت تاريخ( المناقصة هذه من جزء لكل العطاءات لتقديم النهائي الموعد

)UTC / GMT + 3: 00( 30/ 2018/تشرين األول. 
The deadline for submission of bids for this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 
(UTC/GMT+3:00) October 30, 2018. 

  
 والمشترياتالعقود  قسم \ فينفت بدرة بي  غازبرومشركة 

 
 

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
 
 

  

 

NO.3038.TUE.2.OCT.2018 العدد (٣٠٣٨) الثالثاء ٢ / ١٠ / ٢٠١٨ 

شركة نفط ذي قار/ شركة عامة 
إعالن دعوة عامة

يسر وزارة النفط/ شركة نفط ذي قار أن تعلن عن وجود اِّـناقصة اِّـرقمة (٩٠٠٨/١٨/٦٧) الخاصة بتجهيز 
(قابلوات كهرباء) (إعالن ثاني).

ــذه اِّـناقصة تقديم  ــرتاك َّـ ه ــربة واالختصاص باالش ــن ذوي الخ ــني واِّـؤهلني م ــن الراغب ــى اِّـجهزي ١- عل
ــعبة التجارية َّـ مقر الشركة/ اِّـجمع النفطي للحصول  ــكات اِّـطلوبة مجددة لعام ٢٠١٨ اُّـ الش اِّـستمس
ــن وزارة التخطيط  ــية الصادرة م ــا جاء َّـ وثائق العطاءات  القياس ــب م ــروط اِّـناقصة وحس على وثائق وش

العراقية.
ــركة بعد دفع قيمة البيع لوثائق  ــعبة التجارية َّـ مقر الش ــراء وثائق العطاء من الش ٢- بإمكان اِّـجهزين ش
ــر االعالن َّـ الجريدة  ــة الف دينار عراقي) غري قابل للرد ابتداء من تاريخ نش ــة لقاء مبلغ (١٠٠ مائ اِّـناقص

الرسمية .
٣- تكون العطاءات نافذة ِّـدة (١٢٠) يوماً من تاريخ الغلق اِّـحدد على ان تكون مصحوبة بتقديم التأمينات 
ــعمائة  ــتمائة واثنان واربعون الف دينار وتس ــرون مليون وس ــتة وعش ــة البالغة (٢٦,٦٤٢,٩١٠) س االولي
ــبة للمناقصة اِّـرقمة (٩٠٠٨/١٨/٦٧) الخاصة بتجهيز (قابلوات كهرباء) على  ــرة دنانري عراقي بالنس وعش
شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة مثبتاً فيها اسم ورقم اِّـناقصة صادرة من مصرف عراقي معتمد 
ــن تاريخ الغلق  ــذة ِّـدة (١٢٠) يوما م ــي على ان تكون ناف ــن البنك اِّـركزي العراق ــرة الصادرة م ــب النش حس
ــة وثمانية وثمانون مليون عراقي   ــغ التخميني للمناقصة (٨٨٨,٠٩٧,٠٠٠) ثمانمائ ــدد، علما ان اِّـبل اِّـح

وسبعة وتسعون الف دينار عراقي اِّـحسوبة على اِّـوازنة التشغيلية.
٤- يتم تسليم العطاءات اُّـ العنوان اآلتي:-

على أن تودع َّـ صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الشراء اِّـحلية (صندوق الفتح الخاص باللجنة) 
ــختني مع قرص مدمج  ــركة نفط ذي قار/ اِّـجمع النفطي على ان تكون بنس ــي) لش الكائن َّـ (اِّـوقع الرئيس
ــيتم رفض العطاءات  ــر االعالن ولغاية موعد غلق الصندوق اِّـحدد للمناقصة وس ابتداء من اليوم التالي لنش

اِّـتأخرة عن موعد الغلق اِّـحدد.
٥- اِّـوعد النهائي لغلق اِّـناقصة الوقت (الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم ٢٠١٨/١٠/١٥).

٦- مكان وزمان عقد اِّـؤتمر للرد على استفسارات اِّـجهزين كاآلتي:-
ــركة نفط ذي قار/ اِّـجمع النفطي/ القسم الهندسي/ الفنية) َّـ تمام الساعة  ــيتم عقد اِّـؤتمر َّـ (مقر ش س

العاشرة من صباح يوم ٢٠١٨/١٠/٨.
٧- زمان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات:-

سيتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد ساعة الغلق اِّـحددة بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
ــركة نفط ذي قار/ اِّـجمع النفطي/ مقر لجنة فتح  ــا للراغبني بالحضور َّـ مكان الفتح الكائن َّـ مقر ش قانون

العطاءات.
ــر االعالن او اي  ــه اِّـناقصة اجور نش ــو علي ــة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس ــري ملزم ــركة غ ٨- الش

مصاريف اخرى ترتتب من جراء اِّـناقصة.
٩- يمكن االطالع على تفاصيل االعالن على اِّـوقع االلكرتوني لنشر اِّـناقصات الخاصة بالشركة.

ــمية يؤجل اُّـ اليوم الذي  ــارات عطلة رس ١٠- اذا صادف يوم الغلق وكذلك يوم اِّـؤتمر للرد على االستفس
يليه.

اِّـستمسكات اِّـطلوبة:-
حسب ما جاء َّـ الوثائق القياسية للمناقصتني أعاله محل البحث.

مدير عام نفط ذي قار 
علي وارد حمود

مديرية تنفيذ الناصرية
رقم االضبارة: ٢٠١٧/٨٩٤

إعـــــــــــــالن
ــرة الواقع َّـ االدارة  ــل ٢٠٥/٣٣٣ جزي ــع مديرية تنفيذ الناصرية العقار تسلس تبي
ــن احمد خضر  ــاء طلب الدائ ــد اِّـحجوز لق ــذى خضر محم ــد للمدينة ش ــة العائ اِّـحلي
ــراء  ــون مليون دينار فعلى الراغب بالش ــغ ٢٨٠٠٠٠٠٠٠ مائتان وثمان ــد البال محم
ــتصحبا  ــر مس ــة هذه اِّـديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي للنش مراجع
ــهادة الجنسية العراقية وان رسم  معه التأمينات القانونية ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة وش

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل/ ناجي عبد الهادي السعداوي 

- اِّـساحة ٥١٣/٣٧م٢                                               
اِّـواصفات:ـ

ــة  ــع َّـ االدارة اِّـحلية خلف مدرس ــرة الواق ــه: /٢٠٥/٣٣٣ جزي ــه ورقم ١- موقع
الفيحاء

٢-جنسه ونوعه: عبارة عن دار سكن وشقة سكنية معزولة 
٣-حدوده واوصافه: َّـ شارع متفرع من شارع رئيسي خلف مدرسة الفيحاء

ــكنية معزولة بمساحة ١٠٠م٢ خالية  ــتمالته: عبارة عن دار سكن وشقة س ٤- مش
من البناء 

٥-درجة العمران/ وسط
٦-الشاغل / اِّـدينة شذى خضر محمد ومحمد خضر محمد.

٨- القيمة اِّـقدرة: ٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسمائة وخمسة وعشرون مليون دينار.

محكمة األحوال الشخصية َّـ سوق الشيوخ 
العدد: ١٧٣٦ /ش/٢٠١٨

م/إعالن
ــري / الذي  ــاس خض ــري عب ــه : خض ــى علي اُّـ –اِّـدع
ــابقاً ومجهول محل  ــر س ــوق / حي اِّـنتظ ــكن الس يس
ــراء مزهر فرهود  ــاً.. أقامت اِّـدعية زه ــة حالي االقام
دعوى تطلب فيها إثبات زواج وِّـجهولية محل اقامتك 
ــد اِّـرافعة  ــك بصحيفتني محليتني بموع ــرر تبليغ تق
ــة عدم  ــادف ٢٠١٨/١٠/١١ وَّـ حال ــادم اِّـص الق
حضورك او من ينوب عنك قانوناً سوف تجرى اِّـرافعة 

بحقك غيابياً ووفقاً للقانون واالصول.
القاضي/ فهد حسن عبداهللا

محكمة االحوال الشخصية َّـ الناصرية
العدد: ١٠٦٧٠

إعــــــــــالن
اُّـ/اِّـطلوب حجة االذن بالسفر ضده/ حسني عبد مزهر

ــخصية َّـ الناصرية بتاريخ  اصدرت محكمة االحوال الش
ــك والقاضي بمنح  ــي بحق ــا الغياب ٢٠١٨/٩/٢٤ قراره
ــن مع  ــن محمد محس ــفر لطالبة الحجة سوس االذن بالس
ــة ايران  ــم اُّـ جمهوري ــني فاطمه ومري ــا القاصرت ابنتيه
ــني اِّـذكورتني  ــد القاصرت ــه ولكونك وال ــالمية، علي االس
ــطة  اعاله وِّـجهولية محل اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواس
ــك حق التظلم والتمييز خالل اِّـدة  صحيفتني محليتني ول

القانونية ووفق االصول.
القاضي/ مرتضى سليم خصاف

إعـــــــــالن
ــاكر  بناًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (ش
ــه) من  ــب (تبديل لقب ــذي يطل ــد) ال ــود وحي عب
(الرفيعي) اُّـ (البديري) فعلى من لديه اعرتاض 
ــالل مدة أقصاها (١٥)  مراجعة هذه اِّـديرية خ
ــذه اِّـديرية َّـ  ــر ه ــوف تنظ ــه س ــاً وبعكس يوم
ــون  ــن قان ــادة (٢٢) م ــكام اِّـ ــق أح ــوى وف الدع

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء هيثم فاضل عباس

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة / وكالة

إعــــــــالن
ــاًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (حيدر  بن
ــه) من  ــل لقب ــب (تبدي ــذي يطل ــه) ال ــر لفت ناص
(الكيمي) اُّـ (العبودي) فعلى من لديه اعرتاض 
ــالل مدة أقصاها (١٥)  مراجعة هذه اِّـديرية خ
ــذه اِّـديرية َّـ  ــر ه ــوف تنظ ــه س ــاً وبعكس يوم
ــن قانون  ــادة (٢٢) م ــكام اِّـ ــق اح ــوى وف الدع

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء هيثم فاضل عباس

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة / وكالة

إعالن
بناًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (فرحان 
ــل لقبه) من  ــس) الذي يطلب (تبدي عباس خمي
(غرباوي) اُّـ (التميمي) فعلى من لديه اعرتاض 
ــالل مدة أقصاها (١٥)  مراجعة هذه اِّـديرية خ
ــذه اِّـديرية َّـ  ــر ه ــوف تنظ ــه س ــاً وبعكس يوم
ــن قانون  ــادة (٢٢) م ــكام اِّـ ــق اح ــوى وف الدع

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة



ــة، التي ما زلت أحفظها  إحدى النظريات في علم الهندس
ظهراً عن قلب منذ الدراسة اإلعدادية قبل أكثر من خمسة 
ــتقيمني  ــب)، أن (اخلطني املس ــن الزمن (دقوا اخلش ــود م عق
ــافة بينهما  ــريطة أن تبقى املس ال يلتقيان مهما امتدا ش
ــاوية)، وهذا يقودني بالضرورة إلى جملة حقائق، منها  متس
ــوة واقتدار  ــني أن تكون في موقع ق ــعاً ب ــة فرقاً شاس أن ثم
وبوسعك أن تهز اجلدار، وبني أن تكون في حالة ضعف ووهن 
ومتشي بجنب احلائط.. وشتان بني أن تصنع القرار الذي أنت 
ــك وبني أن ميلى عليك. والفرق بائن  مؤمن أو مقتنع به بنفس
ــاً من عمل، أو  ــباً وصاحل ــاً بني أن تقرر أنت ما تراه مناس أيض
ــاً أو تغييراً نوعياً  ــأنه أن يحدث انقالباً جذري فعل ما من ش

في مسار معني!
ــة على وجه اخلصوص، إن  في العمل عموماً، وفي السياس
ــار يكمن أوالً  ــاح وجني الثم ــر الزاوية في حتقيق النج حج
ــم  بأنك من حتدد معامله وتضع خطوطه وحتدد أهدافه وترس

ــه  توقيتات ــرر  وتق ــاراته  مس
دون  ــن  وم ــه،  أدوات ــد  وتعتم
ــط والضياع  ذلك فإن التخب
النتيجة  ــو  ــات ه ــي متاه ف

احلتمية!
ــس  ــالفة) أن رئي ــاط الس (ربّ
الوزراء املقبل يجب أن يتحرر 
ــاد  واألصف ــر  األط كل  ــن  م
والقيود التي صنعناها نحن 
ــب  وملكاس ــة  ذاتي ــح  ملصال
ــماء  ــة.. أي أن يختار أس فئوي

ــه من خالل االنتقاء وفق مواصفات  كابينته الوزارية بنفس
ــتخدام الغربال، وإن مقتله صراحة  ومعايير، وال بأس في اس
يبدأ منذ اللحظة التي ينحني فيها لإلمالءات التي يفرضها 
هذا الطرف أو ذاك.. وأن يتاح أيضاً لرئيس الوزراء كامل احلرية 
ــى الياء.. برنامج  ــد برنامجه احلكومي من األلف إل في حتدي
مكتوب بدقة وليس (تصفيط سوالف وكالم يلخ)، وأن تتاح 
ــس الوزراء إدارة حكومته التي اختارها هو وله صالحية  لرئي
ــعب أو  مطلقة في إعفاء أي وزير يرفض أن يكون خادماً للش

يفشل في مهمته..
ــن التدخالت  ــون احلكومة بعيدة ع ــم أن تك ــة األه والنقط
ــة في  ــوى الفاعل ــية للق ــات السياس ــة والضغوط احلزبي
ــس احلكومة  ــب رئي ــح أن واج ــة.. صحي ــاحة العراقي الس
ــا هذه  ــيات تبديه ــات وأساس ــي مالحظ ــه أن يراع وكابينت
ــي ظل هذه  ــر الصحيح أن يتحول ف ــراف، لكن من غي األط
األجواء إلى مجرد (ناطور خضرة)، ألن عندها سنقول له لقد 

«ضاع الداس يا عباس»!

 بغداد / البينة الجديدة
ــداد ضمن تصنيف  دخلت جامعة بغ
التاميز البريطاني ألفضل اجلامعات في 
 The Times Higher Education) العالم
ــام  لع  (World University Rankings
ــرة  ــي امل ــز (٨٠١-١٠٠٠) وه ٢٠١٩ باملرك
األولى التي تدخل بها جامعة عراقية 
ــذا اإلجناز  ــاء ه ــف. وج ــذا التصني له
العلمي بعد ان حققت اجلامعة شرط 
ــنوات  ــالل ٥ س ــث خ ــر ١٠٠٠ بح نش
املاضية ضمن مستوعبات سكوبس 
التاميز  ــة  (Scopus). وأصدرت مؤسس

لتصنيف مؤسسات التعليم العالي، 
العاملية  اجلامعات  بتصنيف  واملعنية 
ــفافيتها  ــة مبوضوعيتها وش واملعروف
ورصانتها في التقييم، قائمة بأفضل 
والتي  التعليمية مؤخراً  ــات  املؤسس
احتوت على ١٢٥٨ جامعة من مختلف 
ــل ١٥٠٠ مت تقييم  ــم من أص دول العال
ــا. وصرح مدير حترير التصنيف  بياناته
ــي،  ــل باتي Phil Baty) للبي بي س (في
أن جامعة بغداد كان لها ”تعاون دولي 
ــة اجلامعات في  ــس أهمي ــق“ عك وثي

إعمار العراق ما بعد احلرب.
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رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

هيئة التحرير: ٠٧٩٠١١٩٥٨١٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٠٣٢١٧٢٢٥

(السنة الثالثة عشرة) العدد (٣٠٣٨) - الثالثاء - ٢ - تشرين األول - 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.
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من غري الصحيح أن 
يتحول َّـ ظل هذه 

األجواء إُّـ مجرد (ناطور 
خضرة) ألن عندها 

سنقول له لقد «ضاع 
الداس يا عباس»
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عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ــاك من يريد لهذين  لم، هن ــلٌ وفي العراق عِ ه ــي العراقِ جَ ف
ــرة، حرباً تقليدية إقصائية،  ــكرين أن يتحاربا مباش املعس
ــر احلتمي فيها هو العلم ودعاته، ألن دعاة التجهيل  اخلاس
ــون الناس  ــون األدوات يختطف ــك وميلك ــن يدعون لذل الذي
والشباب عبر منظومة متشعبة من اخلوف واليأس واحملاذير 
والروايات امللفقة، وتقديس اإلهانة والضعة واحلياة والتقدم 
واحلداثة، وهو ما ال يرضاه العقل السليم والدين الطبيعي 

والقيم اجملتمعية املتوازنة. 
ــكينة  ــة ومركز لالطمئنان والس ــي أصوله حاج فالدين ف
ــس واحلياة معاً،  ــويش على بناء النف والتوعية وعدم التش
ــاط من الدين  ــيء آخر هو سحب البس لكن ما يحصل ش
ــيطن  ــات صاخبة متوترة، تش ــد كائن ــم معاً على ي والعل
ــي الوجود  ــان ف ــاة احلرة وحق اإلنس ــر واحلي ــال والفك اجلم
وتغمض عقول الشباب عن أهدافهم الطبيعية اإلنسانية 

السليمة. 
ــون، اجلهل ال  ــان من نوايا ما يفعل ــل والعلم معاً بريئ اجله
ــياء واملعلومات واملعرفة  ذنب له، إنه تخلف عن فهم األش
ــدام املصادر املتعددة..  ــي الوصول إلى األدلة وانع ومتاهة ف
ــة مع التجهيل وأدواته ودعاته وإعادة اجلهل  احلرب احلقيقي

إلى حضيرة املعرفة والتنمية.
ال حرب إذن مع اجلهل، ال حرب مع شبابنا املغيبني باألخطاء 
وتقديس األشخاص والروايات من دون التحقق من صحتها. 
ــينزعه جيل جديد  ينفتح على  ــرب مع اجلهل الذي س ال ح
القراءة املتنوعة واجلدل ويتذوق جمال املوسيقى الصحيحة 
ــم والفكر واالقتصاد والفلسفة في رحلة جماعية  والرس

الى النور.
ــر متوفرة  ــر، وآليات، العناص ــى عناص ــاج هذا األمر ال يحت
ــفة ومبدعني  ــاً، نظرة عامة ترى في العراق أدباء وفالس متام
في مجاالت الفكر والطب والبيئة واملال واالقتصاد والرواية 
ــالم والتكنلوجيا  ــيقى وعلوم احلرب واإلع ــعر واملوس والش
وكل ما يتطلبه عصر النهضة الطبيعي.. واآلليات نشترك 
بها جميعاً أهمها إخراج منتجي هذه احلضارة احلديثة من 
اليأس والوحدة واالنغالق على اإلجناز والقطيعة مع اجملتمع. 
ــدون أنْ يعرفوا ما  ــع أولئك الذين يري ــد احللم إلى اجلمي نعي
ــكن  ــراق الذي يحرّك هؤالء، وما هو العراق الذي يس هو الع

أولئك.
إنْ أهم مقومات هذه التجربة اجلماعية املشرقة هي إغالق 
ــني املاضي  ــائج ب ــم، وذلك بربط الوش ــف احلاضر املظل مل
ــر النهضة  ــوز عص ــن خالل رم ــتقبل م ــق وبني املس العري
العراقي في مجاالت احلياة واإلبداع اخملتلفة. وهذا ما يجري 
ــة  ــل عليه من متطوعني يعملون بعيداً عن السياس العم
ــي خدمة هذا  ــكوى والعراك، إنهم ف ــة التهكم والش ولغ
املشروع الكبير الذي سيضم عشرات اآلالف من العراقيني 

األحرار لبناء مجتمع متطور حديث.

* صحفي وكاتب ومؤلّف عراقي

وقفة

د.عبد الحميد الصائح*
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يتقدم أهالي الزعفرانية محلة 
ــال  (نه ــتاذة  األس ــى  ال  (٩٥٠)
ــة  مدرس ــرة  مدي ــرج)  ف ــداي  ب
ــدان االبتدائية للبنات، وإلى  غم
ــى  وإل ــا،  معاوناته ــيدات  الس
مالكها التعليمي، وإلى السادة 
ــة  ــرزة حماية املدرس ــراد مف أف
ــن  (حس ــرطي  الش ــة  وخاص
ــان  واالمتن ــكر  بالش ــادي)،  ه
ــعني  ــم بالتصدي جلش لقيامه
ــتغالل  اس ــوا  حاول ــدين  وفاس
ــني  ــة ب ــاحة األرض الواقع مس
ــارع  والش ــة  املدرس ــياج  س
ــة األمر الذي  ــاء محال جتاري لبن

ــة  ــق املدرس ــى خن ــيؤدي ال س
ــذات..  التلمي ــة  حرك ــاك  وإرب
ــة تصدت  ــرة البطل ــن املدي لك
ــرأة العراقية  ــجاعة امل بكل ش
ــة ومعها كل  ــا الوطني وغيرته
ــي  التعليم ــا  مالكه ــن  اخليري
ــة  ــراد مفرزة حماية املدرس وأف
ــت  فقام ــذات،  التلمي وذوي 
ــاء سياج  بإنش بتعاون اجلميع 
ــاحة  ــي) حول املس ــي. آر. س (ب
ــابهم  حس ــى  وعل ــورة  املذك
اخلاص ومت فرش املساحة كلها 
ــداً لزراعتها  بتربة الزميج متهي
ــتجم بها  وجعلها حديقة تس

ــة إجالل  ــا.. حتي ــذات أكبادن فل
ــيدة العراقية  وإكبار لهذه الس
الغيورة ولكل من ساندها بهذا 
ــبة  ــاز الرائع، وبهذه املناس اإلجن
ــة  ــداد وتربي ــة بغ ــد أمان تناش
بغداد الرصافة الثانية االلتفات 
ــز الوطني املهم.  إلى هذا املنج
ــارك  تب إذ  ــدة)  اجلدي ــة  و(البين
ــيدة  ــد هذه الس ــد على ي وتش
ــون  تك أن  ــى  تتمن ــجاعة  الش
ــذى بها  ــة قدوة يحت هذه احلال
ــة الوطن على  وتغليب مصلح
ــة في أي مجال  املصالح الذاتي

من مجاالت حياتنا اليومية.

متابعة / البينة الجديدة
ــا رعيدي ملكة  ــة، اختيرت ماي ــي ليلة مليئة باجلمال واملنافس ف
جمال للبنان لعام ٢٠١٨، وذلك في حفل ضخم أُقيم في العاصمة 
ــة بيروت. وانتزعت طالبة الصيدلة اللقب من بني ٣٠ فتاة  اللبناني
ــي وصيفة  ــت ميرا طفيل ــاج اجلمال فيما حلّ ــوز بت ــن للف تنافس
ــك وصيفة ثالثة  ــا يزب ــى، يارا بو منصف وصيفة ثانية، فانيس أول
ــاروفيم وصيفة رابعة. بكلمات عفوية عبرت فيها عن  وتاتيانا س

بالفوز، قالت مايا  ــا ال تعرف كيف رعيدي فرحتها  انه
بالتحديد. فازت وماذا  حدث 

ــت  ف ضــــا أ و
لقيت  «فجأة 
ــاج على  الت

راسي».
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متابعة / البينة الجديدة
ــة اجلنوبية،  ــلطات الكوري قررت الس
ــن الهوية  ــد م ــام التأك ــق نظ تطبي
ــني في مطار  ــح قزحية الع عبر مس
إنتشون الدولي، الذي يعتبر من أكبر 
ــا في العالم.  ــر املطارات ازدحام وأكث
ــيتم في  ــن عام ٢٠٢٠، س ــارا م واعتب
ــذ ٢٠٠٥  ــور املصنف من ــار املذك املط
ــي العالم، الصعود  ــل مطار ف كأفض
إلى الطائرات خالل الرحالت الداخلية 
ــوم أمس قالت  ــفر. وي بدون جواز الس

ــي القريب  ــون الدول إدارة مطار إنتش
ــت نظاما  ــا صمم ــيئول، إنه ــن س م
إلكترونيا أمنيا خاصا، لقراءة قزحية 
ــرت في  ــارت إلى أنها باش العني وأش
ــي.  ــكل جتريب ــام بش ــغيل النظ تش
ــذه  ه ــرت  نش ــا  أنه اإلدارة،  ــرت  وذك
ــد البوابة  ــة عن ــزة اإللكتروني األجه
ــدأت  وب  (Speed Gate) ــريعة  الس
ــى موظفني  ــذا النظام عل ــر ه تختب
وافقوا على تقدمي معلومات قزحيات 

عيونهم مسبقا.

A@ãaÏu@˝i@Òäˆb�€a@lÏ◊â@NN@÷�Üñm@¸@Îc@÷�Üï

متابعة / البينة الجديدة
ــذاء للبيع  ــرض في دبي أغلى ح يع
مصنوع من الذهب واجللد 
بسعر  واألملاس  واحلرير 
دوالر.  ــون  ملي  ١٧

ــب العالي  ــذاء ذو الكع ويوضع احل
ــدق برج العرب  منذ األربعاء في فن
ــب مصمميه  ــي، وهو بحس في دب
األغلى في العالم. وقالت مصممته 
ماريا ماجاري التي تصمم األحذية 
في شركة «جادا دبي» 
في  ــا  يدوي ــع  إنه صن
 ٢٣٦ ــه  وفي ــا،  إيطالي

ــاس باإلضافة إلى  ــن األمل قطعة م
ــفاف  ــاس الش ــن األمل ــني م قطعت
ــال  وق ــه.  في ــوائب  ش ال  ــذي  ال
ــس  الرئي ــاندي  كارامش ــت  هيمان
ــركة «باشن جولير»  التنفيذي لش
ــي مدينة األثرياء،  للمجوهرات «دب
ــوقا جيدة لهذه املنتجات  ونرى س

في كل منطقة اخلليج».

متابعة / البينة الجديدة
”األُذن“  ــتخدام  اس ــور  تط
ــورة  ــا بص ــاد عليه واالعتم
ــا  التكنولوجي ــي  ف ــر  أكب
ــه  ــى عن ــرًا ال غن ــح أم أصب
ــة  ملواكب ــة  حتمي ــرورة  وض
ــورات التقنية الهائلة  التط
العصر،  التي يشهدها هذا 
ــركة أبل  ــالً أن ش فنجد مث
ــوب  وقل ــار  أنظ ــت  خطف
الشباب بجهاز ”آيبود“ قبل 

ــا جلهاز ”آيفون“. وإذا  طرحه
ــوراء، جند كثيرا  ــا إلى ال دن عُ
من الشباب قضوا أوقاتهم 
الـ“ووكمان“  بصحبة جهاز 
ــم قاموا مبذاكرة  وكثير منه
ــتماع  باالس ــهم  دروس
ــة  ــي نهاي ــاع، وف ــى املذي إل
ــى عديد  ــام حصلوا عل الع
ــز  واجلوائ ــهادات  الش ــن  م
التقديرية“. وخالل السنوات 
ــات  ــرت تقني ــة، ظه املاضي

أخرى تستخدم األذن لفتح 
ــة،  الذكي ــف  الهوات ــل  قف
 ERGO lock” ــق  تطبي مثل 
يعتمد على  الذي   ،”screen
معروفة،  ــة  علمي ــة  حقيق
وهي أن لكل شخص بصمة 
أذن مميزة وفريدة، والتي كانت 
ــل القرن  ــتخدم في أوائ تس
ــى األفراد  ـــ٢٠ للتعرف عل ال
ــتخدام  اس قبل  ــني،  واجملرم

بصمات األصابع.

متابعة / البينة الجديدة
متكن فريق علمي دولي برئاسة كورشي دوسو، 
ــبورغ الفرنسية، من فك  من جامعة ستراس
رموز الرسوم والكتابة املوجودة على ورقة بردي 
ــح للعلماء أن  ــنة. واتض عمرها زهاء ١٣٠٠ س
ــوم هي تعويذة تستخدم خللق  الكتابة والرس
ــم  ــة بني املرأة والرجل. فالرس روابط حب قوي

ــبيهني بالطيور، ميثالن رجالً وامرأة  خمللوقني ش
ــا نظرات احلب، والكتابة  ينظران إلى بعضهم
ــي  ــة، والت ــروف يوناني ــة بح ــة القبطي باللغ
كانت منتشرة في عهد الهلنستية. ويعتقد 

ــردي جزء من كتاب كبير  العلماء أن ورقة الب
ــحر». كما حتتوي  ــع كبير للس «مرج

ــة  ــارات ديني ــى عب ــة عل الورق
ــاب  ــن الكت ــة م مقتبس

املقدس. وهناك جمل 
أدعوكم»  «أنا  مثل 
و«من هو املسيح، 
ــرائيل»  إس ــه  إل

و«كل ابن آدم».

بغداد / البينة الجديدة
ــف العتبة  ــن متح أعل
ــة،  ــينية املقدس احلس
ــتار عن  عن ازاحة الس
ــت  ــادرة كان ــجادة ن س
من  بالقرب  ــة  موضوع
موقع استشهاد االمام 
احلسني (ع). وقال مدير 
ــاء  ــالء ضي ــف ع املتح
ــح  تصري ــي  ف ــن  الدي
ــة  العتب ــع  موق اورده 
احلسينية املقدسة، إن 

النوع  من  ــجادة  ”الس
املميز والنادر وهي (بردة) 
صنعت  ــوف  الص ــن  م

ــاف ضياء  ــا“. واض يدوي
ــجادة  ــن، أن ”الس الدي
ــكل  بش ــا  اخراجه مت 

ــزن  مخ ــن  م ــمي  رس
السجاد التابع للعتبة 
ــة  املقدس ــينية  احلس
ــف  متح ــا  به ــن  ليزي
ــينية  احلس ــة  العتب
ــح اجملال امام رواد  وفس
ــاهدتها“،  املتحف ملش
ــجادة  ”الس أن  ــا  مبين
ــي  ف ــا  موقعه كان 
ــدس  ــح املق ــاب املذب ب
القرن  ــتينيات  س ــي  ف

املاضي“.
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