
ــس االربعاء  ــالم، ام ــر الس ــرت في قص ج
مراسم كبرى الستقبال رئيس اجلمهورية 
ــح حيث كان  ــور برهم صال اجلديد الدكت
ــالم  ــتقباله عند مدخل قصر الس في اس
ببغداد رئيس اجلمهورية السابق الدكتور 
فؤاد معصوم وبعد عزف السالم اجلمهوري 
ــع  اجتم ــرف  الش ــرس  ح ــتعراض  واس
ــليم  ــم تس ــان حيث جرت مراس الرئيس
واستالم بني معصوم وصالح. واثنى برهم 
ــالل فترة  ــود معصوم خ ــح على جه صال
ــته معرباً عن جزيل الشكر له على  رئاس
ــداً بان  ــه بالنجاح. ومؤك ــه ومتنيات تهاني
ــلمي  هذه التجربة احلية في التداول الس
الدميقراطي  ــكل  الش ــذا  وبه ــلطة  للس
ــيخ  ــفاف هي خطوة مهمة في ترس الش
ــى  ــه متن ــن جانب ــة م ــد الدميقراطي تقالي
ــح التوفيق  ــس برهم صال معصوم للرئي
ــدم العراق  ــا يخ ــي مهامه مب ــاح ف والنج
ــي  ــار الدميقراط ــزز املس ــني ويع والعراقي
ــياق متصل دعا امير دولة  للدولة، وفي س
ــر الصباح  ــاح االحمد اجلاب ــت صب الكوي
ــب برهم  ــس املنتخ ــاء الرئي ــس االربع ام
ــح لزيارة الكويت باقرب وقت . واعرب  صال
ــال هاتفي عن تهانيه  الصباح خالل اتص
ــا للعراق وموجها  لصالح بانتخابه رئيس
ــه ولرئيس الوزراء   في نفس الوقت دعوة ل

ــارة الكويت. حيث  ــد املهدي لزي عادل عب
ثمن رئيس اجلمهروية برهم صالح تهنئة 
امير الكويت متمنياً التقدم في العالقات 
ــد تلقى الرئيس   ــة بني البلدين، وق الثنائي
اجلديد برهم صالح امس سيال من برقيات 
ــم والزعماء  ــادة دول العال ــي من ق التهان
ــف  مختل ــن  وم ــني  احمللي ــيني  السياس
ــكل غير مسبوق  ــرائح العراقية بش الش
ــي منذ  ــي عراق ــظ سياس ــث لم يح حي
العام ٢٠٠٣ وحلد االن بهذا التاييد الواسع 
ــرب الرئيس  ــث اع ــاً حي ــا ومحلي اقليمي
االيراني حسن روحاني عن امله باملزيد من 
تطوير العالقات االيرانية العراقية ومهنئاً 
الرئيس اجلديد باملنصب والعمل على رفع 
ــتوى العالقات بني البلدين ومبا يخدم  مس
ــي والعراقي من  ــعبني االيران مصالح الش
جهتها رحبت الواليات املتحدة االمريكية 
ــراق جاء ذلك  ــا للع بانتخاب صالح رئيس
على لسان املتحدثة باسم البيت االبيض 
ــي اكدت خالل كلمة لها  هيذر ناورت والت
الدعوة لتشكيل حكومة وطنية عراقية 
ــاملة في حني اعرب السفير االمريكي  ش
ــيليمان عن تهانيه  في بغداد دوغالس س
ــة بعمله كما  ــح باملوفقي ومتنياته لصال
ــي العراق جون  ــفير البريطاني ف هنأ الس
ــبة انتخابه  ويلكس الرئيس صالح ملناس
كل  ــه  ل ــاً  ومتمني ــتورية  الدس ــرق  بالط
النجاح في منصبه في وقت ابرق السفير 

ــجدي الى  ــداد ايرج مس ــي بغ ــي ف االيران
ــبة انتخابه  ــس اجلديد مهنئا مبناس الرئي
ــفير مسجدي  ــار الس ــاً لبالده واش رئيس
ــة العراقية  ــة العالقات االيراني الى اهمي
ــداً على  ــاب صالح ومؤك ــاً بانتخ ومرحب
سياسة طهران الداعمة لوحدة االراضي 
ــة كما هنأ  ــز الدميقراطي ــة وتعزي العراقي
ــف  للتحال ــاص  اخل ــي  الرئاس ــوث  املبع
ــت ماكغورك  ــش بري ــة داع ــي حملارب الدول
ــا للعراق  ــبة انتخابه رئيس صالح ملناس
ــاح كما تلقى  ــه التقدم والنج ــاً ل متمني
ــات تهاني وتبريكات  ــس اجلديد برقي الرئي
ــي البالد ومن  ــيني ف من الزعماء السياس
ــا  ــو م ــة وه ــرائح العراقي ــف الش مختل

ــع والقبول  ــم التأييد الواس يعكس حج
ــورات ايضا  ــي التط ــس اجلديد، وف بالرئي
كشف عضو تيار احلكمة عبد اهللا الزيدي 
ــاء واالصالح  ــن تقدمي حتالفي البن امس ع
واالعمار ثالث اوراق لتشكيل الكتل خالل 
االجتماع مع رئيس اجلمهورية امس االول 
ــتعمالن  ــى ان الكتلتني س ــار ال فيما اش
داخل البرملان ككتلتني مستقلتني برملانيا 
لكن ستشتركان ببرنامج دعم احلكومة 
ــل باجتماع  ــا حص ــدي ان م ــاف الزي واض
ــة ثالثة لتثبيت  ــس االول هو تقدمي ورق ام
ــي اكد عليها  ــمى الكتلة االكبر الت مس
ــف  ــتور، وعلى صعيد ذي صلة كش الدس
ــابق عن دولة القانون جاسم  النائب الس

ــه رئيس  ــن توج ــس ع ــر ام ــد جعف محم
الوزراء املكلف عادل عبد املهدي لتشكيل 
ــع التدخالت  ــن التكنوقراط ملن حكومة م
ــة في عمل رئيس الوزراء املقبل وقال  احلزبي
ان اختيار عبد املهدي جرى بشكل توافقي 
ــية  ــع املكونات والكتل السياس بني جمي
ــر حكومته  ــي متري ــتدعمه ف ــي من س وه
ــرت  ذك ــا  ايض ــورات  التط ــي  وف ــة،  املقبل
ــزب الدميقراطي  ــية ان احل ــادر سياس مص
ــعود  مس ــه  يتزعم ــذي  ال ــتاني  الكردس
ــه وانزعاجه  ــدم ارتياح ــدى ع ــي اب البارزان
ــات التي جرى مبوجبها انتخاب رئيس  لاللي
ــان وان احلزب بصدد  اجلمهورية داخل البرمل
ــية وقال احمللل  مراجعة حتالفاته السياس

ــيار مالو ان البارتي خسر  السياسي هوش
رئاسة اجلمهورية لكنه ال يزال احلزب االكبر 
ــأن ذاته كشفت  ــتان، وفي الش في كردس
ــاق احلامدي  ــن حتالف البناء ميث النائبة ع
ــوزراء املكلف  ــس ال ــروط رئي ــس عن ش ام
ــة احلكومة  ــادل عبد املهدي لتولي رئاس ع
ــترط  ــد املهدي اش ــة ان عب ــة مبين املقبل
اختيار كابينته الوزارية دون تدخل اي كتلة 
ــدي ان عبد املهدي  ــية وقالت احلام سياس
ــية  ــع الكتل السياس ــترط على جمي اش
ــمية الوزراء في  منحه حرية االختيار وتس
ــة وان حكومة عبد املهدي  احلكومة املقبل
ــجمة وهو من  ــتكون قوية كونها منس س
ــؤوليته في تشكيل احلكومة  يتحمل مس
ــد املهدي  ــار عب ــت ان اختي ــة وتابع املقبل
ــاء بالتوافق الوطني بني جميع املكونات  ج
ــا حتالفي البناء واالصالح من اجل  بضمنه
ــاء احملاصصة  ــاد وانه ــاء على الفس القض
ــارك رئيس ائتالف  ــة ، من جانبه ب الطائفي
ــاد عالوي لرئيس الوزراء املكلف  الوطنية اي
ــد املهدي  ــادل عب ــة ع ــكيل احلكوم بتش
ــاً  ــة مخاطب ــكيل احلكوم ــه بتش تكليف
ــة والتحديات  ــاه بالقول ان املهمة صعب اي
ــيمة لكن الثقة بك كبيرة في اختيار  جس
ــة وفق  ــوءة ونزيه ــة وكف ــخصيات قوي ش
ــل يعالج االزمات  ــج حكومي متكام برنام
ــات العراقيني ويضع  القائمة ويلبي تطلع

حداً ملعاناتهم.
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بغداد / 
اعتبرت القيادية في االحتاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، امس األربعاء، أن رئيس اجلمهورية 
اجلديد برهم صالح هو الرجل املناسب في املكان املناسب، فيما اعتبرت أن املرأة العراقية ستعيش 
ــيخ  ــرة الداعمة للمرأة. وقالت ش ــبب مواقف صالح الكثي ــالل املرحلة املقبلة بس ــرة ذهبية خ فت
ــب في املكان  ــد نظرية الرجل املناس ــور صالح بتبوئه هذا املنصب والذي يجس ــر ، نهنئ الدكت دلي
املناسب، معتبرةً أن مواقفه كثيرة وكبيرة في دعم املرأة ومنحها فرصتها واستحقاقها في اجملتمع 
ــادت شيخ دلير،  ــن فترة ذهبية خالل املرحلة املقبلة.وأش ــاء العراقيات يعش ــيجعل من النس مما س
بـشجاعة أعضاء مجلس النواب باختيارهم برهم صالح ليكون رئيساً للسنوات األربع املقبلة في 
ــنوات  ــعب الذي عانى من الويالت والقهر طوال الس يوم تاريخي ليثبتوا أنهم خير ممثلني ألبناء الش
ــريع قوانني ميكن أن تنصف املرأة العراقية من البؤس  املاضية.وأضافت، أننا طالبنا مراراً وتكراراً بتش
ــتكون محل تطبيق خالل  ــريعات س ــيرةً إلى أن تلك التش ــقاء والعنف الذي تعاني منه، مش والش

الدورة احلالية من مجلس النواب بعد ان رفعت كتلها شعار البناء واالصالح.
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كتب اِّـحرر السياسي

برهم صالح يتسلم منصبه رئيساً للجمهورية في مراسم رسمية بحضور معصوم ويتلقى اول دعوة لزيارة الكويت

َّـ الهدف

ــهر  ــس االول الثالثاء الثاني من ش ــة ليلة ام في جلس
تشرين االول احلالي واملكرسة النتخاب رئيس اجلمهورية 
شهد العراقيون ظاهرة صحية تؤشر بااليجاب لتحول 
ــة بأن اعضاء  ــل البرملاني متمثل ــار العم نوعي في مس
ــر التقليدية التي  ــوا عن االط ــس النواب قد خرج مجل
ــدورات البرملانية الثالث املاضية  طبعت اداءهم طيلة ال
ــبة  ــلوب االرادة بالنس ــث كان النائب مرتهنا ومس حي
لكتلته او حزبه السياسي الذي ينتمي اليه وانهم اليوم 
ــن خالل متردهم  ــجاعة وامتالكاً للقرار وذلك م اكثر ش
ــاء االحزاب  ،ان صح التعبير، على قرارات وامالءات رؤوس

ــية  السياس ــل  والكت
ازاء هذه  والذين سارعوا 
ــي  ــة ف ــة اجلامح الرغب
حريةالتعبير الى االيعاز 
الى البرملانيني املنضوين 
ــم  اجنحته ــت  حت
ــم  خياراته ــة  مبمارس
الشخصية  وقناعاتهم 
ــه  يرون ــن  مل ــت  للتصوي

ــي انه لوال  ــس اجلمهورية .. وصدقون ــالً ملنصب رئي مؤه
امتالك السادة النواب حلرية القرار ملا توصلنا الى حلول 
ــح منصب رئيس  ــت عمليةالتصويت على مرش ولبقي
ــاء اهللا من الزمن  ــة الى ما ش ــة ازمة مفتوح اجلمهوري
ــذور من دخول  ــاد الوقت واحمل ــى هنا ان نف ولكن ال ننس
ــتور قد عجال بانتخاب رئيس اجلمهورية ..  الفراغ الدس
اننا ندعو كل القوى السياسية والنواب الى استيعاب 
حقيقة هذا الدرس الدميقراطي واستثماره بشكل جيد 
ــادر كل محاوالت التحجيم والتحجير والتهميش  ولنغ
ــخصية ازاء  ــم وقناعاتهم الش ــواب وقراراته الرادة الن
ــد اظهر النواب في  ــات عديدة الحقاً .. نعم لق موضوع
ــس اجلمهورية صراحة انهم احرار في  ليلة انتخاب رئي
ــوا دوماً كذلك وتلك هي الدميقراطية  خياراتهم وليكون
احلقه التي يعبر من خاللها الناخب بانه ممثل للشعب 

وليس اداة بيد هذا وذاك.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

  ندعو كل القوى السياسية 
والنواب اُّـ استيعاب حقيقة 

هذا الدرس الديمقراطي 
واستثماره بشكل جيد

@âaäyc@NN@laÏ‰€a
·ËmaâbÓÅ@ø

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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بغداد / 
ــد الصيهود ، امس  ــابق محم اكد النائب الس
ــتثمار  ــة الى االس ــراق بحاج ــاء ، ان الع االربع
ــالد .وقال  ــي الب ــب اخلدمي ف ــوض باجلان للنه

ـــ ( البينة اجلديدة) ، ان   ــود في تصريح ل الصيه
التركة العراق ثقيلة السيما في اخلدمات التي 
يفتقرها البالد ، مبيناً ان  على رئيس الوزراء وضع 
خطة زمنية لعالج القضايا السريعة باملرحلة 

االولى .وطالب الصيهود  الكتل السياسية بأن 
تعطي لرئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي 
مساحة الختيار وزرائه، مشدداً  بعدم الضغط 
ــخصيات ال تعمل على  ــى االخير بفرض ش عل

ــتوى اخلدمي واالقتصادي .  نهوض العراق باملس
ــود تصريحه ان  على احلكومة    واختتم الصيه
ــن احملاصصة  ــداً ع ــام مهني بعي ــير بنظ الس

احلزبية والطائفية .

  بغداد / 
ــي دونالد ترامب، امس االربعاء،  حذر الرئيس األمريك
ــز من أنه لن  ــلمان بن عبد العزي ــعودي س امللك الس
ــم اجليش  ــبوعني دون دع ــلطة ألس ــي الس ــى ف يبق
ــى خدماته.وقال  ــه مكافأة عل ــي، وطلب من األمريك
ــبي  ــع انتخابي في والية ميسيس ــام جتم ترامب أم
ــعودية.  ــن نحمي الس ــات املتحدة نح ــط الوالي وس
ــك، امللك  ــب املل ــا أح ــاء. وأن ــم أغني ــتقولون إنه س

سلمان. لكني قلت له أيها امللك، نحن نحميك، رمبا 
ــبوعني من دوننا، وعليك أن  ال تتمكن من البقاء ألس
تدفع جليشك.ولم يذكر ترامب متى قال ذلك للعاهل 
السعودي، وحسب ما كشف ترامب السبت املاضي 
ــعودي  ــع العاهل الس ــراه م ــال هاتفي أج ــن اتص ع
ــق بشكل الفت مع  مؤخرا، فإن تصريحه أمس يتس
ــك املكاملة. ويرى مراقبون أن تصريح ترامب  فحوى تل

اعاله يخالف أبسط األعراف الدبلوماسية.

@·ÿßa@ø@Û‘jm@Â€@Z@ÖÏ»é€a@Ÿ‹‡‹€@kflaäm
AA@b‰nÌbª@ÊÎÖ@¥«Ïjç˛

بغداد / 
ــس مجلس النواب،   دعا رئي
امس  ــي،  احللبوس ــد  محم
األربعاء، نظيره املصري، علي 
ــاهمة  عبد العال، الى املس

بإعمار مدن العراق احملررة.
ــي  االعالم ــب  املكت ــر  وذك
ــس  رئي أن   ، ــي  للحلبوس
ــري علي عبد  ــانِ املص البرمل
ــسَ  رئي  ، ــتقبلَ اس ــال  الع
ــد  محم ــوابِ  الن ــسِ  مجل
ــرةِ،  القاه ــي  ف ــي  احللبوس
ــتهلِّ حديثِه هنَّأه  وفي مس
ــا  رئيسً انتخابِه  ــبةِ  مبناس

متمنيًا  ــي  العراق للبرملانِ 
ــسِ  اجملل ــاءِ  وألعض ــه  ل
ــم  مهامِّه ــي  ف ــقَ  التوفي

التشريعية والرقابية.
ــان, انه جرى  ــاف البي وأض
ــثُ  بحْ ــاءِ  اللق ــاللَ  خ
ــيطِ التعاونِ النيابي  تنش
ــرَ  مص ــني  ب ــريعي  والتش
ــدِ  لعق ا  ــدً متهي ــراقِ  والع
ــتقبليةٍ  مس ــاتٍ  اتفاقي

تخدمُ البلدين.
ــسُ  رئي ــد  أك ــه  جهتِ ــن  م
ــري علي عبد  ــانِ املص البرمل
العال, على ان من مصلحةِ 

ــراقِ ملا  ــتقرارَ الع ــرَ اس مص
ــكاسٍ إيجابيٍّ  ــن انع ــه م ل
 ، ــى التهدئةِ في املنطقةِ عل
ــه  ا في الوقتِ نفسِ ــيدً مش

ــةِ التي  ــاراتِ األمني باالنتص
ــواتُ العراقيةُ  حققتها الق

ضد اإلرهاب.

÷aä»€a@âaä‘nça@äñfl@Úz‹ñfl@Âfl@Z@ÔçÏj‹z‹€@äñΩa@ÊbΩ5€a@èÓˆâ

ــه مافيات  يبدو ان االبتزاز الذي متارس
ــاحنات  وعصابات بحق اصحاب الش
ــداد –  ــق بغ ــى طري ــل عل ــي تعم الت
ــل بهم مبلغاً وطفح  كركوك قد وص
الكيل فقرروا االنتفاض بوجه الظلم 
الذي يتعرضون له والذي وصل بسائق 
ــع (١٥٠) الف  ــدة دف ــاحنة الواح الش
ــار يومياً   .. وصارت حياتهم عبارة  دين
ــوالت .. فمن يضع  ــوالت ووص عن وص

حداً لهذا االبتزاز يا حكومة ؟!.

@÷aÏéi@›Óÿ€a@|–ü
aÏö–n„bœ@NN@pb‰ybí€a

بغداد / 
ــس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي,  دعا رئي
ــوزراء املنتهية واليته  امس األربعاء, رئيس ال
ــكيل  ــاندته في تش حيدر العبادي إلى مس
ــة  ــام اخلدمي ــاز امله ــة الجن ــة املقبل احلكوم

واألمنية.
ــالة وجهها الى  ــي رس ــد املهدي ف وقال عب

ــكر على  ــكركم جزيل الش ــادي, “ أش العب
ــي القدير ان  ــا العل ــرة داعي ــم املعب تهنئتك
ــيرة التي حتملتم عبء  يوفقنا ملواصلة املس
ــنوات املاضية بكل  ــالل االربع س قيادتها خ
ــؤولية  صعوباتها وجناحاتها واعيا ثقل املس
ــى دعمكم  ــا يقينا ال ــأحتاج فيه والتي س

ومشورتكم ”.

ــيكون الجناز املهام ملا  واضاف ان “ التعاون س
فيه تعزيز امن البالد وتوفير اخلدمات واحلياة 
ــجاع ووفاء  ــعبنا املضحي الش الكرمية لش
ألرواح شهدائنا ومن اهللا التوفيق“. يشار الى 
ــم صالح قد كلف  ــس اجلمهورية بره ان رئي

امس عادل عبد املهدي بتشكيل الوزارة .

Ö˝j€a@ø@Âfl˛a@åÌå»n€@·ÿmâÏíflÎ@·ÿ‡«Ö@@xbn≠@Z@Öbj»‹€@ÜËΩa@Üj«

بغداد / 
ــتقل عن حتالف البناء عباس  اكد النائب املس
يابر، امس األربعاء، ان البرملان احلالي سيكون 
مختلفا عن البرملانات التي سبقته من حيث 
احملاسبة واملراقبة للحكومة املقبلة , مشيرا 
ــتقدم اكثر من  ــية س الى ان الكتل السياس

ثالث شخصيات كمرشحني لكل وزارة .
ــيعمل بجد  ــال يابر, ان “ البرملان احلالي س وق

ــدة على  ــبة احلكومة اجلدي ــة ومحاس ملراقب
ضوء التوقيتات التي ستطرحها في البرنامج 
ــي  احلال ــان  البرمل  “ ان  ــا  مبين  ,  “ ــي  احلكوم
سيختلف متاما عن سابقيه من البرملانات من 
حيث احملاسبة واملراقبة “ واضاف ان “  الكتل 
ــتقدم ثالثة او اربعة مرشحني  السياسية س
لكل وزارة لتتيح لرئيس الوزراء حرية االختيار 

دون ضغط أو امالءات سياسية ”.

                  / سالي خليل
ــد النائب عن ائتالف النصر رياض التميمي  اك
ــوزراء عادل عبد  ــاء ، ان رئيس ال ــس االربع ، ام
ــب في  ــيطبق نظرية الرجل املناس املهدي س
ــي ، ان « رئيس  ــب .وقال التميم املكان املناس
ــع الكتل  ــي م ــق  سياس ــه تواف ــوزراء لدي ال
ــد املهدي ميتلك  ــاً ان « عب ــية ، مبين السياس
.« ــل على تقدمهِ برنامجاً يخدم العراق ويعم

ــس اجلمهورية  ــر  أكد ان « رئي ــياق اخ وفي س

برهم صالح طبق الدستور العراقي بحذافيره 
ــاحة  ــد  عن الس ــر بعي ــفاً ان « االخي «، كاش
ــية في الفترة املاضية».واضاف ان «  السياس
اعضاء مجلس النواب ادلوا بأصواتهم لصالح 
، برهم صالح ، لكونه الصوت الصحيح الذي 
ــي ان « صالح  ــراق «. واختتم التميم ميثل الع
ــتور العراقي من خالل كلمة  ــيحمي الدس س
القاها ، مبيناً ان « رئيس اجلمهورية سيعمل 

على ازدهار العراق وتطوره «.

È‘ibç@Â«@—‹n±Î@ÚflÏÿz‹€@bjçb™Î@bjÓ”â@ÊÏÿÓç@ÊbΩ5€a@Z@kˆb„

@÷aä»€a@Z@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I�€@äñ‰€a@Â«@kˆb„
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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
ــركة العامة  ــرات التميمي، امس االربعاء، الش ــل النائب عن محافظة ديالى ف حم
لتوزيع املنتجات النفطية املسؤولية الكاملة عن ازمة الوقود اخلانقة التي تعيشها 
ــخصي حلل االزمة قبل دخول  ــة، داعيا وزير النفط الى التدخل الفوري والش احملافظ
ــود خانقة  ــبوع ازمة وق ــي ، ان ديالى تعيش منذ اس ــتاء.وقال التميم ــم الش موس
ــركة  ــث ان احملطات باغلبها ال يوجد فيها اي وقود، مبينا ان  ش ــن والكاز حي للبانزي
ــط وعدم ايصال  ــؤولية الكاملة في التخب ــات النفطية تتحمل املس ــع املنتج توزي
ــتمرار االزمة  ــتاء على االبواب واس ــى احملافظة.واضاف التميمي ان الش ــص ال احلص
ــخصيا  ــيخلق ازمة مضاعفة، مطالبا وزير النفط بـالتدخل الفوري والعاجل ش س
ــرات من محطات الوقود  ــل االزمة وايجاد احللول النهاء االزمة. وتضم ديالى العش حل

االهلية واحلكومية وهي توفر مختلف انواع الوقود للمركبات.

بغداد / البينة الجديدة
ــالف الفتح  ــد القيادي بائت ع
ــالم الغبان، اتفاق  محمد س
ــاء واالصالح على  كتلتي البن
ــة  لرئاس واحد  ــح  دعم مرش
ــوة مهمة  ــوزراء بأنها خط ال
ــدم  تخ ــة  ــكيل حكوم لتش
ــدى  ــني أن ل ــا ب ــن، فيم املواط
ــع  ــر م ــم كبي ــه تفاه ائتالف
ــم  ــات دع ــول آلي ــائرون ح س
ــف عادل  ــوزراء املكل رئيس ال
عبد املهدي الجناح حكومته.

وقال الغبان إن مجلس النواب 
ــتطاع بنجاح كبير جتاوز  اس
ــم  ــتوري مه ــتحقاق دس اس
جدا من خالل حسم منصب 
ــس اجلمهورية اضافة الى  رئي
ــخصية املكلفة  حسم الش
مبنصب رئيس مجلس الوزراء، 
مبينا أن مصلحة العراق اهم 
ــي الكتلة  ــة من ه ــن قضي م
ــان االتفاق  ــي ف ــر بالتال االكب
ــى  ــالح عل ــاء واالص ــني البن ب

ــح واحد هو خطوة  دعم مرش
ــة  ــكيل حكوم ــة لتش مهم
تخدم املواطن.وأضاف الغبان، 
ــر  ــة االكب ــمية الكتل أن تس
ــتورية  رغم كونها خطوة دس
ــاس  ــن تكون االس ل ــا  لكنه

ــة  العملي ــم  لرس ــار  واملس
ــكيل  وتش ــية  السياس
ــة  املصلح الن  ــة  احلكوم
العامة اليوم اقتضت التوافق 
على شخصية رئيس الوزراء، 
مشددا على أن رئيس مجلس 

ــم كبير  بدع ــوزراء يحظى  ال
ــية  من اغلب القوى السياس
ــح تفاهم كبير  ــا بالفت ولدين
ــائرون حول آليات دعم  مع س
ــاح  ــدي الجن ــد امله ــادل عب ع

احلكومة املقبلة.

بغداد / البينة الجديدة
ــاء، عن نظر  ــس االربع ــة العليا ، ام ــة االحتادي ــت احملكم اعلن
ــركة النفط الوطنية بشأن استخراج  الطعون مبواد قانون ش
ــرة.وقال  ــن اراضيه وتصديره مباش ــتان النفط م اقليم كردس
ــاموك ، إن ”احملكمة  ــمي للمحكمة إياس الس املتحدث الرس
ــة القاضي مدحت  ــتها برئاس ــا عقدت جلس ــة العلي االحتادي
ــاة االعضاء كافة، ونظرت في دعوى وزير  احملمود وحضور القض
النفط اضافة لوظيفته، بطلب الزام املدعي عليه وزير الثروات 
الطبيعية في اقليم كردستان اضافة لوظيفته، بتنفيذ ما جاء 
بأحكام الدستور والقوانني النافذة ذات الصلة وتسليم كامل 
ــاج النفطي املنتج في االقليم إلى وزارة النفط االحتادية“. االنت
وأضاف الساموك، أن ”اجللسة شهدت حضور جميع األطراف 
وهم وكالء املدعي وزير النفط االحتادي، ووكيل املدعى عليه وزير 
الثروات الطبيعية في اإلقليم، ووكالء األشخاص الثالثة رئيس 
ــة االحتادي، ورئيس مجلس  ــس الوزراء االحتادي، ووزير املالي مجل
ــار  ــة إلى وظائفهم“.واش ــتان إضاف ــي اقليم كردس ــوزراء ف ال
ــاموك إلى ”انتخاب ثالثة خبراء لتقدمي تقريرهم املتضمن  الس
ــيحهم  اجلوانب الفنية في موضوع الدعوى، بعد أن جرى ترش
ــني،  ــة اجليولوجي ــني، ونقاب ــني العراقي ــة االقتصادي ــن نقاب م
ــاً ان «احملكمة أكدت أن  ــني العراقيني»، مبين وجمعية املهندس
ــخصية املتخصصة  ــراء يعتمد على اخلبرة الش موضوع اخلب

دون النظر إلى اي اعتبارات اخرى».

بغداد / البينة الجديدة
اكد النائب عن احلزب الدميقراطي الكردستاني 
شيروان جمال آغا الدوبرداني، امس االربعاء، 
أن فوز رئيس اجلمهورية لم يأت بإجماع كردي، 
ــيرا الى ان برهم صالح لن يقدم أكثر مما  مش
ــلفه فؤاد معصوم.وقال الدوبرداني  قدمه س
ــراع في  ــا والزلنا نضغط باجتاه االس اننا كن
ــتورية،  ــق املدد الدس ــكيل احلكومة وف تش
ــفه لـفوز برهم صالح مبنصب  معربا عن اس
ــق  ــاع والتواف ــة دون اإلجم ــس اجلمهوري رئي
ــزب الدميقراطي  ــتاني. واضاف ان احل الكردس

حتى اللحظات األخيرة حاول جاهدا بأن يتم 
ــح جتمع عليه  ــب من قبل مرش ــي املنص تول
ــاد الوطني  ــتانية، إال أن االحت القوى الكردس
خرق هذا االتفاق واإلجماع الكردي متمسكا 
ــحه ثم ليتم التصويت ملرشحهم من  مبرش
ــة، معتبرا  ــاء مجلس النواب كاف قبل أعض
ــراف والتوافقات التي  ــف لالع ان ذلك مخال
تؤكد بأن املنصب من حصة الكرد وان القوى 
ــح  ــة هي من تاتي وتصوت على مرش الكردي
ــغل منصب رئيس اجلمهورية وهذا مالم  لش
ــزب الدميوقراطي  ــة احل ــع ان كتل يحدث.وتاب

ــدم قبولها  ــت فيه ع ــا أوضح ــدرت بيان اص
ــحاب مرشحها من اجلولة  لهذه اآللية وانس
ــب  ــتتخذ املوقف املناس ــة و بانها س الثاني
ــى األطراف التي خرقت  ــول ما جرى وأن عل ح
االتفاقيات حتمل كافة التبعات املترتبة على 
ذلك ومسؤولية عما جرى.واوضح الدوبرداني 
ــة  ــخصية والفئوي ــح الش ــف املصال لالس
ــوز برهم  ــاهمت في ف ــة هي التي س الضيق
ــذي نعتقد بأنه  ــب الرئيس وال ــح مبنص صال
ــروط اآلخرين ولن يقدم  ــيكون مكبال بش س

أكثر مما قدمه سلفه فؤاد معصوم.

بغداد  / البينة الجديدة
ــه طعنا لدى  ــس االربعاء، عن تقدمي ــالل الزوبعي، ام ــن النائب ط اعل
ــواب محمد  ــاب رئيس مجلس الن ــة انتخ ــة االحتادية بجلس احملكم
ــه قدم ، امس طعنا  ــا ببطالنها.وقال الزوبعي ، إن ــي، مطالب احللبوس
لدى احملكمة االحتادية في جلسة مجلس النواب اخملصصة بانتخاب 
رئيس اجمللس محمد احللبوسي. واعتبر الزوبعي أن الكثير من اخملالفات 

رافقت عقد اجللسة، مطالبا ببطالن انتخاب رئيس البرملان.
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البصرة / البينة الجديدة
ــي العراق  ــاد األوربي ف ــفير االحت اعتبر س
ــه محافظة  ــالل زيارت ــوا خ ــون بليك رام
البصرة، امس األربعاء، أن العراق ال يعاني 
ــكلة في توفر املوارد، وامنا يواجه  من مش
ــوارد، فيما  ــكلة حقيقة في إدارة امل مش
أعلنت احلكومة احمللية عن مناقشة عدد 

ــفير.وقال السفير  ــاريع مع الس من املش
بليكوا في حديث لعدد من الصحفيني، ، 
عقب لقاء مع النائب األول حملافظ البصرة 
ــد التميمي إن الهدف من زيارة وفد  محم
ــو التأكيد على  االحتاد األوربي للبصرة ه
ــه االحتاد للعراق، مبيناً  الدعم الذي أعلن
ــرت عنه املمثلة العليا  أن هذا الدعم عب

ــة فيديريكا  ــة اخلارجية األوربي للسياس
ــا أعلنت عن تقدمي ٤٠٠  موغيريني عندم
ــات اقتصادية  ــورو لدعم قطاع ــون ي ملي
ــي العراق.ولفت  ــة واجتماعية ف وخدمي
ــي العراق  ــكلة ف ــى أن املش ــفير، إل الس
ــن توجد  ــوارد، ولك ــر امل ــت في توف ليس
ــوارد،  امل إدارة  ــي  ف ــة  حقيقي ــكلة  مش

مضيفاً أن البصرة تشارك بجزء كبير من 
ثروة العراق، وقدمت الدماء والتضحيات، 
ــذ دورها  ــتحق أن تعوض وتأخ ــي تس وه
ــاعدة احلكومة  ــل، ونحن هنا ملس الكام
ــل  ــن أج ــة م ــة احمللي ــة واحلكوم املركزي
ــر االقتصاد.من جانبه، قال النائب  تطوي
ــد طاهر  ــرة محم ــظ البص األول حملاف

التميمي إن عدة أمور متت مناقشتها 
ــاريع  ــن أهمها مش ــفير، م ــع الس م
ــي،  األورب ــاد  االحت ــا  موله أو  ــا  تبناه
ومنها مشروع لتدريب العاطلني عن 
ــاً أن احلكومة احمللية  العمل، موضح
ــادرة من  ــب بأي مب ــي البصرة ترح ف

االحتاد األوربي لدعم احملافظة.

ÏÁÄ]ëiÕˆ\;‰ÄÑ\ÊŸ;ÎÑ\Äb;∫;Ï÷“çŸ;flŸ;È›]¬Á;–\Ö¬’\UÎÖëe’\;flŸ;ÈdÑÂ¯\;Ä]üˆ\;3 à

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
ــم الكرملني دميتري  ــدث باس ــن املتح دوالر .. أعل
ــكوف أن عملية تخلي االقتصاد الروسي عن  بيس
ــتغرق وقتا طويال. ــتكون صعبة وستس الدوالر س

ــكوف للصحفيني  ــث بيس ــي حدي ــك ف ــاء ذل وج
ــرف VTB أندريه  ــر مص ــى تصريح مدي ــا عل معلق
كوستني بأن ”الرئيس الروسي فالدميير بوتني يؤيد 
ــي عن الدوالر“.وقال  مبادرة تخلي االقتصاد الروس
ــون قصيرة األجل،  ــذا الصدد: ”ال ميكن لهذه أن تك ــكوف في ه بيس

سيكون زمنها ممتدا، ولذلك فإنها عملية طويلة ودقيقة للغاية».
ــعة أمس في مدينة تعز اليمنية  تظاهرات .. انطلقت مظاهرة واس
ــام العمالت  ــة أم ــة احمللي ــار العمل ــداً بانهي تندي
ــف  بالتحال ــرون  املتظاه ــدد  ن ــا  ,فيم ــة  األجنبي
وممارساته التي وصفها كثيرون باالحتاللية لليمن 
ــاء املتواجدة  ــكان محليون لوكاالت األنب .وقال س
في التظاهرة إن“  معظم احملالت التجارية أٌغلقت 
أبوابها تزامنا مع انطالق املظاهرة، احتجاجا على 

إنهيار العملة وارتفاع األسعار».

ــورا  ــية ص ــاع الروس ــرت وزارة الدف نشــر  ..  نش
لتسليم «إس-٣٠٠» إلى اجلانب السوري، ومت عرض 
ــهد على قناة“ تي في -٢٤ ”الروسية.وتوضح  املش
الصور كيف مت تفريغ منظومة صواريخ ”إس-٣٠٠“ 
من طائرة نقل عسكرية. وجرى التفريغ ليال.وكان 
ــويغو، قد أعلن  ــيرغي ش ــي س وزير الدفاع الروس
امس االول، خالل اجتماع الرئيس الروسي بأعضاء 
ــي، أنه طبقا لقرار الرئيس، بدأ بتنفيذ عدد من  مجلس األمن الروس

التدابير املوجهة لتعزيز أنظمة الدفاع اجلوي السورية
ــي  كولريا .. أظهرت أحدث بيانات منظمة الصحة العاملية، أن تفش
ــارع مرة أخرى،  ــرض الكوليرا في اليمن بدأ يتس م
ــتباه  حيث يتم حاليا اإلبالغ عن ١٠ آالف حالة اش
ــبوعياً.وذكرت املنظمة ان “   ــرض أس ــة بامل لإلصاب
ــط معدل  ــذا العدد يزيد بواقع املثلني عن متوس ه
ــام، عندما مت  ــهر من الع ــالل أول ٨ أش ــة خ اإلصاب
تسجيل ١٥٤٥٢٧ حالة إصابة في كل أنحاء اليمن 

مع وفاة ١٩٦ شخصاً.

ــة ”بيريوديكو“ البرازيلية أن  قتل .. ذكرت صحيف
ــرطة قتلت عشرة سجناء استطاعوا الفرار،  الش
في خضم اشتباكات مع الشرطة إلخماد عصيان 
ــجون والية توكانتينس شمال  نظمه نزالء أحد س
ــجناء  ــة أن الس ــرت الصحيف ــرقي البالد.وذك ش
 Barra da Grota ــجن ــي س ــوا عصيانهم ف نظم
ــك من ارتهان  ــا  ومتكنوا خالل ذل ــي بلدة أراغوين ف
ــا في السجن، واالستيالء على أسلحة بعض  معلم كان يلقي درس

احلراس.
ــاء, بحالة اختناق  ــاً , امس األربع ــب ١٢ عامالً مصري تســمم .. أصي
ــل إحدى محطات مياه  ــرب غاز الكلور داخ إثر تس
ــال وكيل وزارة  ــرب في محافظة الدقهلية.وق الش
ــعد مكي إن  ــي احملافظة س ــة ف ــة املصري الصح
ــفى طلخا املركزي استقبلت، امس, ١٢  ”مستش
ــرب  ــني في محطة املياه إثر حدوث تس من العامل
ــى اختناقهم“.وأضاف  ــاز الكلور داخلها أدى إل لغ

مكي, أن ”جميع املصابني تلقوا العالج.
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القاهرة / البينة الجديدة
ــاء، الى وضعِ  ــي،امس االربع ــا رئيس البرملان محمد احللبوس دع
، مطالبًا الدولُ  برنامجٍ عربيٍّ واسعٍ وشاملٍ للقضاءِ على اإلرهابِ
. التي قارعتِ االرهابَ وانتصرت عليه هي من تُشرفُ على البرنامجِ

ــي في كلمة له خالل انطالق أعمال مؤمتر البرملان  وقال احللبوس
العربي ، انه يجب وضعِ برنامجٍ عربيٍّ واسعٍ وشاملٍ للقضاءِ على 
ــه، مطالبًا بـأن تكونَ الدولُ التي قارعتِ  اإلرهابِ وجتفيفِ منابعِ
االرهابَ وانتصرت عليه هي من تُشرفُ على البرنامجِ خلبرتِها في 
ــعوبَ العربيةَ عبر ممثلِيهم في  ــي الش ذلك اجملال.وحيا احللبوس
ه على ضرورةِ تعاونِ اجلميعِ مبا  ــددًا في الوقتِ نفسِ ، مش البرملانِ
ــطةِ اجملاالتِ احلديثةِ  يخدمُ اجملالَ االقتصادي للفردِ العربي بواس
د على ضرورةِ نبذِ اخلالفاتِ بني  واالعتمادِ على بدائلِ النفط.وشدَّ
ــدانِ العربيةِ وفتحِ أبوابِ احلوار من خاللِ إيجادِ خارطةِ طريقٍ  البل
ــا عن رغبةِ العراقِ  ــقيقة، معربً لتجاوزِ القطيعةِ بني الدولِ الش
، وبناءِ أطرِ عالقاتٍ  في االنفتاحِ على محيطيه العربيِّ واإلقليميِّ
ــل رئيس مجلس  ــاسِ املصلحةِ الوطنية.ووَص ــعةٍ على أس واس
النواب محمد احللبوسي، امس االربعاء، الى القاهرة للمشاركة 

في اعمال مؤمتر البرملان العربي.

بغداد / البينة الجديدة
ــيار عبد اهللا، امس االربعاء،  حمل النائب عن كتلة التغيير هوش
ــة برهم صالح  ــتاني ورئيس اجلمهوري ــي الكردس ــاد الوطن االحت
ــليمانية، فيما طالب  ــؤولية مقتل مواطنني اثنني في الس مس
ــاوية.وقال عبد اهللا  باتخاذ اجراءات صارمة جتاه األحزاب امليليش
ــبب اطالق العيارات النارية للتعبير عن  ــف ان تس انه من املؤس
ــهد  الفرح بتولي برهم صالح منصب رئيس اجلمهورية، استش
ــروح، مبينا انه  ــة آخرين بج ــليمانية واصاب ــخصان في الس ش
ــلوب غير  ــدة هذا االس ــتنكر فيه وندين بش في الوقت الذي نس
ــي رقبة االحتاد  ــهداء واجلرحى ف ــأن دماء الش ــاري، نؤكد ب احلض
ــم صالح.وطالب عبد اهللا  ــتاني وخصوصا بره الوطني الكردس
ــاوية التي التعرف  بـاتخاذ اجراءات صارمة جتاه األحزاب امليليش
ــوى اطالق العيارات النارية وقتل املواطنني  طريقة لالحتفال س
ــرات في االونة  ــلوب تكرر عدة م ــا الى ان هذا االس ــاء، الفت األبري
ــرح باحلصول على  ــن الف ــاء التعبير ع ــد حصل أثن ــرة، وق األخي
ــن دماء أي مواطن في  ــتحق قطرة م منصب رمزي نرى أنه ال يس
ــتاني  ــتان. وحمل عبد اهللا االحتاد الوطني الكردس اقليم كردس

وبرهم صالح املسؤولية عن دماء الشهداء واجلرحى.

بغداد / البينة الجديدة 
ــالمي العراقي باقر الزبيدي،  هنأ القيادي في اجمللس األعلى اإلس
ــة اجلمهورية  امس االربعاء، برهم صالح لفوزه بانتخابات رئاس
ــس اجلمهورية  ــن قبل رئي ــد تكليفه م ــد املهدي بع ــادل عب وع
ــدي الرجل  ــداً أن عبد امله ــدة، مؤك ــة اجلدي ــكيل احلكوم لتش
ــب للمرحلة املقبلة.ودعا الزبيدي بحسب بيان صادر عن  املناس
ــكيل حكومةٍ وطنيةٍ  ــدي، إلى «تش ــب اإلعالمي، عبد امله مكت
ــراكة  ــتندُ إلى تعاونِ الش مؤيدةٍ لإلصالح وعابرةٍ للطوائف وتس
ــون قادرة على  ــات في العراق، وتك ــف املكونات والفئ بني مختل
حتمل مسؤولية مرحلة ما بعد حترير العراق من سيطرة عصابات 
ــبة اختياره رئيساً  داعش اإلرهابية».وبني ان «برهم صالح، مبناس
ــه بـ»اجلهود التي بذلها  ــيدا في الوقت نفس للجمهورية»، مش
ــس اجلمهورية ضمن  ــة انتخاب رئي مجلس النواب لعقد جلس
ــس اجلمهورية  ــتوري».وطالب الزبيدي «رئي ــار الزمني الدس اإلط
ــتور  ــراق وااللتزام بالدس ــاظ على وحدة الع ــد برهم باحلف اجلدي
ــب تضافر جميع  ــة املقبلة تتطل ــداً أن «املرحل ــي»، مؤك العراق

اجلهود من اجل النهوض بالعراق ملرحلة جديدة».
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بغداد / البينة الجديدة
ــالمي لتركمان العراق النائب السابق  بارك امني عام االحتاد االس
ــادل عبد  ــاء، تكليف ع ــس االربع ــر ، ام ــد جعف ــم محم جاس
ــكيل احلكومة. وقال جعفر ، انه ”يبارك لكم  املهدي مبهمة تش
ــة ثقيلة وعمل  ــم انها امان ــكيل احلكومة رغ ــم بتش تكليفك
ــة التي متتلكونها قادرون على  صعب لكن ثقتنا بكم وبالتجرب
ــي اجمللس“.واضاف جعفر  ــعب ف حصولكم على ثقة نواب الش
ــدمي اخلدمات وعراق  ــور والتقدم وتق ــى املزيد من التط انه“ يتمن

مزدهر لشعبة واملنطقة والعالم».
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واسط / البينة الجديدة
أفاد مصدر أمني في محافظة واسط، امس االربعاء، مبقتل ثالثة 
ــائري مسلح جنوبي  ــخاص من عائلة واحدة جراء نزاع عش أش
ــائريا  ــز احملافظة. وقال املصدر ، إن نزاعا عش ــة الكوت مرك مدين
ــعد جنوبي الكوت، تطور الى  ــيخ س اندلع، امس ، في ناحية ش
ــخاص من  ــفر عن مقتل ثالثة اش ــلحة ما اس ــتخدام االس اس
عائلة وحدة.وأضاف املصدر األمني أن النزاع جتدد بني العشيرتني 
ــخصان  ــنتني، حيث قتل فيه ش ــد أن توقف قبل أكثر من س بع
انذاك، مشيرا الى أن املوضوع لم يحل بعد بني العشيرتني حتى 

اآلن رغم توقف النزاع املسلح بينهما.

;ƒ\áfid;ì]}å^;Ïl˜l;◊iŒŸ
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بغداد / البينة اجلديدة
الرئاسات  عمل  جناح  في  أمله  عن  األربعاء,  ,امس  الوطني  احلكمة  تيار  أعرب 
البالد,مشيرا  في  واالقتصادي  السياسي  اإلصالح  عملية  في  اجلديدة  الثالث 
إلى أن حكومة عبد املهدي متتلك جميع مقومات النجاح وال مجال ألي فشل.
وقال القيادي في التيار حبيب الطرفي إن “ تولي شخصيات مستقلة ومعتدلة 
الرئاسات الثالث وتكليف رئيس وزراء مستقل يعد نقلة نوعية في الدميقراطية 
والعملية السياسية ”.وأضاف أن “ عبد املهدي يحظى بدعم سياسي وشعبي 
غير مسبوق فضال عن الدعم من قبل املرجعية الدينية غير املباشر ”. مشيرا 
إلى إن “ حكومة عبد املهدي ستمتلك جميع مقومات النجاح وال مجال مطلقا 
لتبرير الفشل في حال حدوثه“.وتابع الطرفي أن “ شخصية عبد املهدي قوية 
وحازمة وتنطبق عليها مواصفات املرجعية العليا بعكس ما يشاع وسيسهم 

في تغيير مفاهيم العملية السياسية  وتصحيح مسارها“.

  بغداد  / البينة اجلديدة
ــي، امس االربعاء،  ــن الكعب ــرب النائب األول لرئيس مجلس النواب حس اع
ــكيل احلكومة عادل عبد املهدي الرجل  أن يكون رئيس الوزراء املكلف بتش
القوي احلازم  في اختيار كابينته الوزارية وخدمة الشعب. وقال الكعبي في 
برقية تهنئة بعثها الى عبد املهدي، نبارك لكم تكليفكم برئاسة احلكومة 
ــداد في أداء مهامه الدستورية واملضي  اجلديدة، متمنني لكم التوفيق والس
ــجاع في  ــتقر وآمن، وان تكون الرجل القوي احلازم والش ب عراق موحد و مس
ــة ملصاحله ومتطلباته وحتظى  ــعب وراعي اختيار كابينة وزارية خادمة للش
مبقبوليته اوال واخيرا . واضاف نتطلع مع السيد عادل عبد املهدي لعالقات 
ــق متطلبات  ــعب العراقي وحتقي ــبيل خدمة الش ــة ورصينة في س متوازن
ــع مفاصل الدولة.  ــامل جلمي ــرمي لهم عبر تنفيذ االصالح الش العيش الك
ــن اختياره للمنصب،  ــاعات م وكلف رئيس اجلمهورية برهم صالح بعد س

عادل عبد املهدي بتشكيل احلكومة اجلديدة.
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  بغداد / البينة اجلديدة
ــؤول مبجلس االنبار، ان  ذكر مس
ــع فصائل  ــات م ــاك مفاوض هن
ــادة  الع ــعبي  الش ــد  ب احلش
ــى مناطقهم، فيما  ــني ال النازح
اشار الى ان املفاوضات مستمرة 
ــة  صحيف ــت  ذلك.ونقل ــأن  بش
العربي اجلديد عن املسؤول قوله 
ان مجلس محافظة االنبار يتابع 
ــة  ــع احلكوم ــني م ــف النازح مل
ــعه  املركزية، ويبذل كل ما بوس
ــه، وتذليل  ــريع ل ــاد حل س إليج
العقبات أمام عودة النازحني إلى 
ــا أنّ احلكومة  ــم، مبين مناطقه
شكلت جلانا خاصة ملتابعة هذا 
امللف، وأنّ تلك اللجان شخصت 
ــي حتول من  ــض العقبات الت بع
دون عودة العوائل إلى مناطقها.

ــان حتاول  ــذه اللج ــاف ان ه واض
ــد  ــل احلش ــض فصائ ــاع بع اقن

ــام  ــال أم ــح اجمل ــعبي بفس الش
ــى مناطقهم،  ــودة إل ــؤالء للع ه
ــيرا الى ان هذه اللجان بدأت  مش
بالتفاوض مع الفصائل مبنطقة 
ــة  ل عامري ــة  التابع ــات  العويس
ــة  منطق ــك  وكذل ــة  الفلوج
ــي، واللهيب بني  ــم بن عل إبراهي
بغداد واألنبار، إضافة إلى مناطق 
ــي  أعال ــن  ضم ــراق  الع ــي  غرب
أنّ هذه الفصائل  الفرات.وأوضح 
ــن تلك املناطق  رفضت اخلروج م
ملنع عودة داعش إليها، الفتا الى 
باملفاوضات حلني  اننا مستمرون 
حسم هذا امللف وإعادة األهالي 
ــم يتم لغاية  ــى مناطقهم. ول إل
ــم ملف أزمة النازحني،  االن حس
ــي نتيجتها  ــن مازالوا يعان الذي
ــات النزوح،  ــل مخيم اآلالف داخ
بعد حترير مناطقهم من سيطرة 

تنظيم داعش.

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

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

 بغداد / البينة اجلديدة
ــن امله ان يقوم عادل  ــرب حتالف البناء، ع اع
ــكيل احلكومة في الوقت  ــد املهدي بتش عب
املناسب خالل ٣٠ يوما. وقال املتحدث باسم 
ــدي في مؤمتر صحفي  التحالف احمد االس

عقده امس االول  مببنى البرملان ان اليوم بدأت 
ــادل عبد املهدي  ــيح ع احللقة الثالثة بترش
ــكيل احلكومة، متمنيا له اداء متميزا  لتش
ــكل حكومته  ــابقا وان يش ــا عرفناه س كم
ــا لتعالج  ــالل٣٠ يوم ــب خ ــت املناس بالوق

ــعب العراقي. ــاكل التي يعانيها الش املش
ــدي على ضرورة ان تتابع وسائل  وشدد االس
االعالم االخبار من مصادرها الرسمية حصرا 

وان تكون عونا لنا.
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البصرة / البينة اجلديدة
ــي البصرة، جهات  ــعبية ف ــا مجلس الرقابة الش دع
ــكل  ــى عدم التدخل بش ــية ال ــخصيات سياس وش
سلبي في عمل هيئة االستثمار في احملافظة، والكف 
عن ممارسة ضغوط على احملافظ إلجراء تغييرات غير 

مبررة في إدارة الهيئة.
ــيخ منصور  ــابق الش وقال رئيس اجمللس والنائب الس
ــتثمار في  التميمي ، إن من الضروري إبعاد هيئة االس
ــية واحلزبية ملا لها  ــالت السياس ــرة عن التدخ البص
ــلبية على عمل الهيئة، مبيناً أن احملافظ  تأثيرات س
ــراراً صائباً يقضي بتكليف  ــعد العيداني اتخذ ق أس
ــتمرار بالعمل كمدير  ــب باالس ــدس علي جاس املهن
ــاس  ــرت اعتراضات تفتقر الى أس للهيئة، لكن ظه

قانوني.
ــره وفقاً  ــدر أم ــظ أص ــى أن احملاف ــي ال ــت التميم ولف
ــادة (٢٤) من قانون  ــا له امل ــه التي منحته لصالحيات
ــنة ٢٠٠٨ املعدل، حيث يعتبر  ــات رقم ٢١ لس احملافظ
ــارت املادة  احملافظ الرئيس التنفيذي األعلى، كما أش

(٣١) من نفس القانون الى أن احملافظ هو املسؤول عن 
تنفيذ السياسة العامة واإلشراف على سير العمل 
ــها، ومنها  جلميع مرافق الدولة في احملافظة وتفتيش
ــتثمار ترتبط  ــثمار، مضيفاً أن هيئة االس هيئة االس
ــتثمار،  إدارياً باحملافظ وفقا للمادة (٥) من قانون االس
ــي من  ــة، وبالتال ــس احملافظ ــة مجل ــع لرقاب وتخض
ــغل  ــباً لش صالحية احملافظة تكليف من يراه مناس
ــواء من خارج الهيئة أو من داخلها،  منصب املدير س
ــة معينة بفرض  ــاً أن تقوم جه ــض رفضاً قاطع ونرف
ــالء رأيها على احملافظة، ومصادرة  ارادتها بالقوة أو إم

آراء اآلخرين.
ــات حتاول تضليل  ــار التميمي الى أن بعض اجله وأش
الرأي العام متعمدة عدم التمييز بني التمديد لرئيس 
ــن يراه  ــظ بتكليف م ــة احملاف ــني صالحي ــة وب الهيئ
ــيح ملصلحة عامة  ــباً من دون فتح باب الترش مناس
ــراء احملافظ لم يكن  ــت البعض، موضحاً أن اج اغاض
األول من نوعه، بل سبقه محافظون آخرون بإجراءات 

مشابهة.

يذكر أن هيئة االستثمار في البصرة مت تأسيسها في 
ــخيص  ــرين األول ٢٠٠٨، ويلقى على عاتقها تش تش
ــى  ال ــازات  ــدار اإلج ــتثمار وإص ــرص االس ــني ف وتأم
ــاريع  ــني واألجانب لتنفيذ مش ــتثمرين العراقي املس
ــد الكلفة  ــى ان ال تزي ــات، عل ــي مختلف القطاع ف
ــار دوالر، وان ال  ــن ملي ــروع ع ــكل مش ــة ل التخميني
ــون متعلقاً بصناعة النفط أو قطاع املصارف الن  يك
املوافقة على مشاريع من هذا النوع هي من صالحية 

األمانة العامة جمللس الوزراء.
ــعبية في البصرة فهو جتمع  أما مجلس الرقابة الش
ــعبي يتألف من جلان تضم العشرات من الوجهاء  ش
والناشطني املدنيني واحلقوقيني واملهندسني واألطباء 
ــني، ويعنى التجمع  ــني واألكادمييني والتربوي واإلعالمي
ــح االنحرافات  ــة أداء احلكومة احمللية لتصحي مبراقب
ــف  ــبق وأن كش ــاد اإلداري، وقد س ــة الفس ومكافح
ــابيع عن حزمة وثائق تفيد  ــائل اإلعالم قبل أس لوس

بوجود فساد في مشاريع حكومية.

بغداد / البينة اجلديدة
 , اهللا  ــزب  ح ــب  كتائ ــذرت  ح
ــكا من  ــاء ,  امري ــس االربع أم
ــي  ــداء الصهيون ــة االعت مغب
ــة انها  ــى مواقعها , مبين عل
ــا  ــم اذا م ــار جهن ــتفتح ن س
حصل أي عدوان عليها . وقال 
العسكري  لكتائب  املتحدث 
ــيني   ــزب اهللا  جعفر احلس ح

ــزب اهللا حتذر  ــب ح ,  ان “ كتائ
امريكا من أي اعتداء سيطال 
مواقع الكتائب“ مضيفا ، انه 
ــتهداف الكيان  “  في حال اس
ــب اي  من  ــي الغاص الصهيون
مواقع كتائب حزب اهللا سوف 
نفتح باب جهنم على الوجود 

األمريكي في املنطقة“ .

  بغداد / البينة اجلديدة
جبار  النفط  وزير  أعلن 
األربعاء،  امس  اللعيبي، 
تراجع  ال  أوبك  منظمة  أن 
السابقة  قراراتها  حاليا 
إنتاج  مستويات  بشأن 
أنباء  وكالة  النفط.ونقلت 
قوله  اللعيبي  عن  رويترز 

في  الصحفيني  من  لعدد 
حضوره  خالل  موسكو 
الطاقة  أسبوع  منتدى 
كبرى  مبشاركة  الروسي 
العاملية  الطاقة  شركات 
إن  والطاقة،  النفط  ووزراء 
اوبك لم تراجع زيادة اإلنتاج 
ردا  ذلك  جاء   . اآلن  حتى 
إمكانية  حول  سؤال  على 
تخفيض االنتاج مع ارتفاع 
اللعيبي  األسعار.وأضاف 
الثاني.   تشرين  في  سنرى 
النفط  أسعار  وبدأت 
 ٨٥ إلى  لتصل  باالرتفاع 
بعد  الواحد  للبرميل  دوالراً 
انخفاضاً كبيراً  أن شهدت 
وصلت إلى أقل من ٣٠ دوالراً 
عام ٢٠١٤، في وقت تعارض 
أميركا ارتفاع أسعار النفط 
وراء هذا  بأنها  أوبك  وتتهم 

االرتفاع.

@…uaäm@¸@ŸiÎc@Ú‡ƒ‰fl@Z@=Ó»‹€a
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بغداد / البينة اجلديدة
اكد النائب عن تيار احلكمة حسن خالطي، 
على  التصويت  جلسة  أن  االربعاء،  امس 
بكل  جرت  اجلمهورية  رئاسة  مرشحي 
يزعم  طرف  أي  دعا  فيما  ونزاهة،  شفافية 
الى  اجللسة  خالل  تزوير  او  ظلم  وجود 

الطعن لدى احملكمة االحتادية.وقال خالطي، 
كانت  النواب  مجلس  اعضاء  قناعات  إن 
صالح  برهم  كفة  ترجيح  في  االساس  هي 
أن  مبينا  اجلمهورية،  رئيس  مبنصب  للفوز 
االنتخابات جرت بكل شفافية ومرونة ودون 
اي ضغوطات او امور تؤثر على مصداقيتها 

وبنصاب مكتمل. واضاف خالطي، أن الطرف 
او شائبة  تزوير  او  بوجود ظلم  يعتقد  الذي 
حصلت خالل جلسة التصويت فيستطيع 
الذهاب والطعن لدى احملكمة االحتادية وهي 
املعنية بالنظر في شكواه والبت بها بالطرق 

الدستورية والقانونية.

ÚÌâÏË‡¶a@èÓˆâ@lbÇn„a@Úé‹u@fi˝Å@·‹√@ÖÏuÏi@Ü‘n»Ì@Âfl@ÚÌÖb§¸a@Ú‡ÿz‡‹€@ÍaÏÿë@‚Ü‘Ó€@Z@Ôü˝Å

بغداد / البينة اجلديدة
قررت احملكمة االحتادية العليا، امس االربعاء، انتخاب ثالثة 
خبراء لتقدمي تقرير بخصوص دعوى الطعن بعدم دستورية 
وتصديره  االراضيه  من  النفط  كردستان  اقليم  استخراج 
الشهر  من  السادس  الى  املرافعة  اجلت  فيما  مباشرة، 

املقبل.
إن  الساموك  إياس  للمحكمة  الرسمي  املتحدث  وقال 
القاضي  برئاسة  العليا عقدت جلستها  االحتادية  احملكمة 
ونظرت في  االعضاء كافة،  القضاة  مدحت احملمود وحضور 
دعوى وزير النفط اضافة لوظيفته، بطلب الزام املدعي عليه 
وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان اضافة لوظيفته، 
ذات  النافذة  والقوانني  الدستور  بأحكام  جاء  ما  بتنفيذ 
االقليم  في  املنتج  النفطي  االنتاج  كامل  وتسليم  الصلة 

إلى وزارة النفط االحتادية.
وأضاف أن اجللسة شهدت حضور جميع األطراف وهم وكالء 
املدعي وزير النفط االحتادي، ووكيل املدعى عليه وزير الثروات 
رئيس  الثالثة  األشخاص  ووكالء  اإلقليم،  في  الطبيعية 
مجلس الوزراء االحتادي، ووزير املالية االحتادي، ورئيس مجلس 

الوزراء في اقليم كردستان إضافة إلى وظائفهم.
املتضمن  تقريرهم  لتقدمي  خبراء  ثالثة  انتخاب  إلى  ونوه 
اجلوانب الفنية في موضوع الدعوى، بعد أن جرى ترشيحهم 
اجليولوجيني،  ونقابة  العراقيني،  االقتصاديني  نقابة  من 

وجمعية املهندسني العراقيني.
موضوع  أن  أكدت  احملكمة  ان  إلى  الرسمي  املتحدث  ولفت 
دون  املتخصصة  الشخصية  اخلبرة  على  يعتمد  اخلبراء 

النظر إلى اي اعتبارات اخرى.
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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حـــل الــدولـتـيــن فــي عــرف دونـالــد تــرامــب

وهذه ليست مفاجأة بالنسبة لنا 
ــد تعامل اجملتمع  نحن العرب، فلق
ــة  وخاص ــا،  قضايان ــع  م ــي  الدول
القضية الفلسطينية، مبا يروق له 
منذ سبعني عاما. وتالها بالصيغة 
ــها من التعامل مع القضايا  نفس
ــة  ــى األم ــرت عل ــي م ــرى الت األخ
ــن الطامة الكبرى هي  العربية. لك
ــات العربية مازالت، رغم  أن الزعام
ــش واخلداع،  ــات والغ كل اإلحباط
ــراب  الس ــذا  ه ــف  خل ــون  يركض
ــدة  املتح ــات  الوالي ــمه  اس ــذي  ال
االمريكية. السؤال األهم اليوم هو 
ما الذي تغير عندما يطرح الرئيس 
ــل الدولتني؟  ــددا ح ــي مج االمريك
وماذا تريد اإلدارة االمريكية احلالية 
ــا البد من  ــن وراء هذا الطرح؟.هن م
التذكير أن كل الرؤساء االمريكيني 
أطلقوا وعودا ومشاريع كثيرة حلل 

والنزاع  ــطينية،  الفلس ــة  القضي
وكانت  ــرائيلي.  االس الفلسطيني 
كل تلك املشاريع تأتي متزامنة مع 
عدوان أو تآمر على دولة عربية أخرى. 
ــد  ــدف كان واضحا وهو حش واله
ــمي  ــي الرس ــام العرب ــد النظ جه
ــروع حلل  ــزة هي مش ــا، واجلائ معه
ــك  ــطينية، وبذل ــة الفلس القضي
كانت كلها مجرد تسويق لبضاعة 
ــدة، ومناورات ومواقف كاذبة،  فاس
ــت استثناء  وأن اإلدارة احلالية ليس
ــا وصل ترامب  من بني أولئك.عندم
الى السلطة كان يقول إنه مع احلل 
الذي يختاره الطرفان الفلسطيني 

واالسرائيلي، وأن حل الدولتني ليس 
ــى انطباعا  ــد، ما أعط احلل الوحي
ــات املتحدة كدولة راعية  بأن الوالي
ــد تتبنى حل  ــات، لم تع للمفاوض
ــى  ــول ال ــدف للوص ــني، كه الدولت
ــذا النزاع  ــامل وحقيقي له حل ش
ــني كان حل الدولتني  الدائم. في ح
ــات الواليات  ــدأ ثابتا في سياس مب
املتحدة على اختالف الزعماء الذي 
ــوم هو يقول بأنه  توالوا عليها. الي
ــة للوصول  ــر فاعلي ــق األكث الطري
ــي املنطقة. ــالم واألمن ف ــى الس إل
ــة تصريحه احلالي  ــد مقارن إذن عن
ــبق يظهر لنا وجود تغيير  مع ما س
ــو أمعنا  ــي املوقف، لكن ل كامل ف
ــنجد أن التغيير  ــدا س ــر جي النظ
ــر، ألن املضمون غير  ــكلي ال أكث ش
ــم يتحدث عن  ــح متاما، فهو ل واض
ــر  ــن مصي ــني، وال ع ــدود الدولت ح

القدس، وال عن عاصمتي الدولتني، 
ــات  والضمان ــات  االلتزام ــن  ع وال 
ــات املتحدة  ــتطيع الوالي التي تس
ــل. ولو  ــق هذا احل ــا لتحقي تقدميه
ــر في جدية  ــا للتمحيص أكث ذهبن
لوجدنا  االمريكي،  الرئيس  تصريح 
ــتقيم مع  ــام به ال يس ــا ق أن كل م

ــني الذي يطرحه  منطق حل الدولت
ــص  ــي تخ ــه الت ــكل قرارات االن، ف
ــت ضد  ــم كان ــراع الدائ ــذا الص ه

ــه وعلى خالف من  ــذا احلل، بل إن ه
سبقوه، الذين اختاروا االنحياز الى 
إسرائيل، هو اختار تبني السياسة 
ــة ووضعها في  ــرائيلية كامل االس
ــة االمريكية،  جوهر ولب السياس
ــا.  ــل أن يصبح رئيس ــى من قب حت
ــن قرر  ــو م ــى اإلدارة ه ــا تول وعندم

ــة من تل  ــفارة األمريكي ــل الس نق
أبيب الى القدس، وهو الذي اعترف 
ــرائيل خالفا  بالقدس عاصمة إلس
ــو من أوقف  ــرارات الدولية، وه للق
التي  املساعدات اخملصصة لألونروا 
ــطينيني.  ــني الفلس ــى الالجئ ترع
ــذه كلها إجراءات عملية قضت  وه
على حيادية الطرف األمريكي، كي 
ــيط بني  ــه املنطق بصفة وس يقبل
الدولي  اجملتمع  ــود  تع اجلانبني.لقد 
ــات اإلدارة احلالية  ــماع تصريح س
ــدة كل البعد  ــة والبعي الالمنطقي
عن السياقات العامة في العالقات 
ــة. وأن كل تصريحات ترامب  الدولي
ــدم  لع ــة  نتيج ــي  تأت ــا  م ــا  غالب
ــل  لني أو  ــدث،  احل ــة  طبيع ــم  فه
ــدن قاعدته  ــى والقبول من ل الرض
ــة  ــة، أكثر مما هي سياس االنتخابي
ــل عليها من  ــة ميكن التعوي واقعي

ــك ال ميكن قبول  ــل اآلخرين. لذل قب
ــكال ال  ــه بحل الدولتني ش تصريح
ــذا احلل لم  ــا، خاصة أن ه مضمون
ــل اإلدارة احلالية  ــا في ظ يعد ممكن
ــطيني.  املعادية متاما للحق الفلس
ــير  ــا تش ــون كم ــإذا كان املضم ف
ــن أنه،  ــريبات م ــض التس إليه بع

ــيادة أمنية  دولة في قطاع غزة بس
ــرائيلية – مصرية أو إسرائيلية  إس

ــدود في  ــي مح ــم ذات ــط، وحك فق
ــق من الضفة الغربية  بعض املناط

حتت السيادة االمنية االسرائيلية، 
ــتراك مع السيادة االمنية  أو باالش
االردنية، وضم أجزاء من الضفة الى 
ــرائيل، مع نسيان القدس متاما،  إس
فإن هذا احلل هو ما تريده إسرائيل، 
ألن الفلسطينيني يريدون دولة على 
حدود الـ٦٧. مبعنى القدس الشرقية 

ــة.  ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ وقط
وبذلك يتبني بوضوح أن هذه اإلدارة 
ــوية  تريد أن تضع مبادرة وحال وتس
ــطينية  ــة الفلس ــة للقضي نهائي
ــي تتبنى من  ــرائيل. ه مبا تريده إس
ــة النظر  ــرح وجه ــذا الط خالل ه
يوافقونها  وبعض من  االسرائيلية 
ــأن جعل  ــرب، التي تقول ب ــن الع م
التكامل  ــى  ــد عل تعتم ــة  املنطق
االستثمارية  واملشاريع  االقتصادي 
ــق عالقات  بخل ــة  ــرى، كفيل الكب
ــراف، وبذلك  ــني كل االط ــزة ب متمي
ــرائيل شريكا وتكون  يتم قبول إس
ــتفيدة.قد يكون  ــة ومس فيها آمن
ــني احلالي جزءا مما  طرح حل الدولت
ــرن، التي  ــه صفقة الق ــق علي يطل
يقول البعض بأن الرئيس االمريكي 
ــي طرحها اآلن، النه ال يريد  يتأنى ف
أن يخسر أصوات مؤيدي إسرائيل، 
في االنتخابات النصفية في شهر 
ــل،  املقب ــي  الثان ــرين  نوفمبر/تش
ــار أن في الصفقة بعض  على اعتب
تغضبهم،  ــد  ق ــي  الت ــات  املقترح
ــإن مضمون الطرح  لكن مع ذلك ف
ــه الغموض  ــازال يكتنف ــي م احلال
ــوح، ورمبا  ــدم الوض ــة وع والضبابي
ــوم  ــيء محس حتى عدم وجود ش
ــة. قد يكون مجرد  في هذه القضي
ــماع نقاط الرفض  جس نبض لس
ــراف كي  ــن جميع األط ــول م والقب
ــبة  ــم بناء موقف عليها. بالنس يت
ــة  ــا صراح ــطينيني قالوه للفلس
ــف  ــى املوق ــون عل ــم ال يعول بأنه
ــم ذهبوا  ــي بعد اآلن، وأنه األمريك
ــالم معولني على حسن  خليار الس
ــراع،  ــر من الص ــرف االخ ــة الط ني
وكذلك على اجملتمع الدولي. لكنهم 
اليوم ال يجدون حكومة إسرائيلية 
ميكن احلوار معها، وال وسيطا دوليا 
ــرائيليون  اإلس ومحايدا.أما  ــا  نزيه
ــال موقفه بصراحة  فإن نتنياهو ق
أيضا أمام عدد من الصحافيني في 
ــال بأن كل  ــدة مؤخرا. ق األمم املتح
طرف يفسر مفهوم الدولة بشكل 
مختلف، وطاملا بقيت أنا على رأس 
ــلطة فلن أتخلى عن السيادة  الس
ــد  ــي. لق ــى كل األراض ــة عل االمني
ــلطة الفلسطينية كل  بذلت الس
ما في جعبتها من جهود لتحريك 
ــا كادت أن  ــالم، بل إنه عملية الس
تفقد مصداقيتها عندما كانت في 
ــم ومؤلم تؤكد  كل منعطف حاس
ــرائيل  ــات مع إس ــى أن املفاوض عل
ــتراتيجي، حتى أن  ــار اس ــي خي ه
ــطيني كان أحد  ــام الفلس االنقس
ــب. واليوم  ــج هذا اخليار الصع نتائ
لم يعد أمام القيادة الفلسطينية 
ــة  إال إعادة النظر في كل السياس
ــم يعد مقبوال  التي أنتهجتها، فل
ــل الى  ــن يوص ــق ل ــبث بطري التش

املستقبل.

* باحث عراقي َّـ الشأن 
السياسي

تعود اِّـجتمع الدولي 
سماع تصريحات اإلدارة 
الحالية الالمنطقية 
والبعيدة كل البعد عن 
السياقات العامة َّـ 
العالقات الدولية

 

كل الرؤوساء االمريكيني أطلقوا وعودا ومشاريع كثرية لحل القضية الفلسطينية 
وكانت كل تلك اِّـشاريع تأتي متزامنة مع عدوان أو تآمر على دولة عربية أخرى

ترامب

نتنياهو

عباس

«يروق لي حل 
الدولتني.. هذا ما 
أعتقد.. هذا شعوري»، 
بهذه الكلمات أعرب 
الرئيس االمريكي 
دونالد ترامب وللمرة 
األولى، عن تفضيله 
حلل الدولتني في 
النزاع الفلسطيني 
اإلسرائيلي، متعهدا 
بعرض خطة متوازنة 
في غضون أربعة 
أشهر لهذا املوضوع.
للوهلة األولى وقبل 
كل شيء ميكننا أن 
نقرأ في هذا التصريح 
كيف يتعامل اآلخرون 
مع قضايانا، بحيث 
أن الدولة األقوى 
واألعظم في العالم، 
التي يفترض أن 
تكون حامية لألمن 
والسلم العاملي 
والراعية األولى 
حلقوق الشعوب 
والدول،تبحث قضايا 
العالم مبا يروق لها 
وما ال يروق، ومبا 
تريد وال تريد، وليس 
وفق مبادئ حقوق 
الشعوب واألوطان، 
التي هي من ثبتتها 
في ميثاق األمم 
املتحدة.

* د.مثنى عبد اهللا

   حسنا فعل الدكتور برهم صالح عندما اكد وأمام اجلميع 
ــحّ صوتنا ونحن  ــني) وهو ما اكدناه وب ــان العراقيني (زعالن ب
ــة واهلها وال اود  نصرخ بان العراقيني (زعالنني) من السياس
ــير الى كل كلمة من كالم صالح ولكن استوقفتني  ان اش
ــأعرج عليها حيث البداية املعهودة  فيها اشياء فرعية س
ــعب جميعها ولو  ــس ميثل اطياف الش ــة بان الرئي واجلميل
اكتفى باالشارة الى ذلك لكان اولى ولكنه اختار محافظات 

بعينها جعلها مركز كالمه .. الشيء الالفت قوله :
ــتور احلاكم)  ــو حماية الدس ــس اجلمهورية ه ــب رئي  (واج
ــذه الكلمة  ــر االنفصال من ه ــممت عط ــرف فقد ش ال اع
ــلخ كركوك وامتنى من الدكتور برهم وهو  والتأكيد على س

ــروف  املع ــي  السياس
ــد  يبع ان  ــته  بكياس
ــي وعن عقول  عن ذهن
الفكرة  ــذه  ه ــاس  الن
ــة  الساس ــب  فاغل
ــرون  يضم ــرد  الك
ــرون  ــا يظه ــالف م خ
ــديد  مع احترامي الش
لكل وطني غيور يريد 
البناء واالعمار وسحق 
ــو الى  ــيء يدع كل ش
ــة  ــة والطائفي التفرق
ــة  ــى ان كلم . وال انس

ــتور كانت محورا مهما دارت حوله كلمة صالح التي  الدس
ــث وردت الكلمة اربع مرات  ــارة عالية حي كانت معدة ومبه
ــيادة الرئيس  ــيق. ونقول له بكل حب يا س في خطابه الش
ــم النقاط اخلالفية  ــتور ليس قرآنا وانت واجلميع يعل الدس
ــذي يجب اعادة  ــتور ال ــرة التي أثيرت حول هذا الدس الكثي
ــر هو الزعل  ــيء اآلخ ــه وتعديل بعض فقراته . الش صياغت
ــديد وهذا  ــه في البداية فزعل العراقيني ش الذي نوهنا عن
ــفافية ولكن هل اعد  ــس اجلديد بكل ش ــا صرح به الرئي م
ــتبقى  ــراح العراقية س ــاد ام ان اجل ــروح العراق من ضم جل
ــالم في بلدي  ــود احلب والس ــى األبد ؟ امتنى ان يس ــزف ال تن
ــى على رئيس اجلمهورية ان  ــذي غرق بالدماء والقتل وامتن ال
يكون فاعال هذه املرة فلقد سئمنا من النائمني ومن الكالم 
ــم صالح على صدقه في  ــكرا لبره نريد أفعاال هذه املرة ش
كلمته فالعراق للعراقيني من شماله الى جنوبه وكل دورة 

انتخابية والعراق معافى.

Ê˝«ã@@NN@Ô”aä»€a

جبهة قلم

زعل العراقيني شديد 
وهذا ما صرح به الرئيس 
الجديد بكل شفافية 
ولكن هل اعد لجروح 
العراق من ضماد ام ان 
الجراح العراقية ستبقى 
تنزف اُّـ األبد؟ 

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

واثق الجلبي
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بغداد / البينة اجلديدة
مشروع  في  البناء  أعمال  تتصاعد 
إذ  اإلستثماري  السكني  األيادي 
استكملت الشركة املنفذة إنهاءات 
من  يتألف  الذي  الترفيهي  النادي 
طابقني ويحتوي على مسبح داخلي 
رياضية  وصاالت  مناسبات  وقاعة 
كما  وكوفيات  والنساء  للرجال 

الصحي  املركز  في  أعمالها  أمتت 
املدارس  واجهات  إمتام  عن  فضالً 
أشرت  .وقد  فيه  والثانوية  اإلبتدائية 
اللجان الفنية والهندسية في هيئة 
نسب  إرتفاع  الى  بغداد  إستثمار 
األخيرة  ملراحلها  التي وصلت  اإلجناز 
شركة  تنفذه  الذي  املشروع  في 
األيادي املتحدة في منطقة الداوودي  

يتكون من  اجملمع  ان  يذكر   , املنصور 
من  تتكون  بناية  وكل  بناية   (٣٧  )
أطفال  ورياض  سكنية  وحدة   (٣٧)
ترفيهي  ونادي  أساسية  ومدارس 
ومسبح ومركز صحي وسوق عصري 
للسيارات  وموقف  جتاري  ومركز 
املشروع  .ويعد  خضراء  ومساحات 
السكنية  اإلستثمار  مشاريع  من 

التي ترعاها الهيئة بإشراف رئيسها 
يقدم  الذي  الزاملي  شاكر  املهندس 
دعمه املستمر لهذه املشاريع خدمة 
أن  علماً   , بغداد  العاصمة  ألهالي 
بتسليم  قامت  املستثمرة  الشركة 
املتبقي  تكملة  وبإنتظار  أبنية   (١٠)
املقبلة  القليلة  االشهر  منها خالل 

لتسليمها للمستفيدين .

@ÚÓ€b«@Ú‡Ëi@@Ò7Å˛a@È‹yaäfl@µa@›ñÌ@?ÿé€a@ÖbÌ˛a@…‡©

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
حسب توجيهات وزير النقل الكابنت كاظم فنجان احلمامي 
في   العاملني  وبجهود  للشركة  املالية  املوارد  بتعظيم 
ونقل  تهيئة  مت  العراقية،  احلديد  للسكك  العامة  الشركة 

مادة النفط األسود من مصافي الدورة إلى املوانيء العراقية 
التفريغ على رصيف رقم٩ اليصالها للبواخر  عند منصات 
لتصديرها خارج العراق من قبل كوادر منطقة البصرة . ان 
العام   املدير  معاون  قبل  من  واشراف  العام   املدير  متابعة 
(مدير قسم النقل والتشغيل) وجهود العاملني في منطقة 
سكك البصرة وشعبة ام قصر في امليناء  اثمرت عن نقل 
األحواض  بواسطة  االسود  النفط  مادة  من  حوض   (٢٦٧٦)
هذا  إعداد  لغاية   ٢٠١٨/٢/٧ من  اعتبارا    FZBالتخصصية
مجموعها(١/٩٩١/٢٧٥/٠٠٠)  بلغ  إيرادات  لتحقيق  التقرير 
قدم  على  مستمر  العمل  ان  بالذكر    واجلدير  دينار   مليار 
جنة  وشركة  السكك  بني  املبرم  بالعقد  لاليفاء  وساق 
الفردوس على نقل ٢٠٠٠متر مكعب يوميا . ويعد هذا عمال 
استثنائيا من قبل املسؤولني والعاملني في السكك وذلك 
لضمان انسيابية سير القطارات وتأمني وصولها لتعظيم 
بدال  الرابحة  الشركات  املالية للشركة وجعلها من  املوارد 
املواد  يؤمن وصول  السكك  النقل في  ان  من خاسرة..يذكر 

بوقتها احملدد..

@ÖÏç¸a@¡–‰€a@ÒÖbfl@Âfl@bôÏyH@RVWVI@›‘‰m@Ÿÿé€a
@ÚÓ”aä»€a@¯„aÏΩa@5«  بغداد / البينة اجلديدة

العام  املدير  السيد  توجيهات  على  بناء 
دائرة  قامت  احلاج  احمد  شاكر  الدكتور 
العيادات الطبية الشعبية بزيارات ميدانية 
لعدد من ردهات االجنحة اخلاصة وعياداتها 
.وقال احلاج  في بغداد لتقييم العمل فيها 
اجلودة  ادارة  شعبة  خالل  من  الدائرة  قامت 
بزيارات  املؤسسي  والتطوير  الشاملة 
اخلاصة  لالجنحة  العمل  لتقييم  ميدانية 
ببغداد  الصحة  دوائر  مستشفيات  في 

الشعبية  الطبية  العيادات  الى  اضافة 
تقييم  استمارات  اعداد  مت  انه  واضاف   .
زيارتها  مت  التي  املؤسسات  لتلك  ميدانية  
وتضمنت عددا من املعلومات ويتم التقييم 
تلك  حتليل  خالل  ومن  االجابة  اساس  على 
تقوم  التي  الزيارات  ان  .واوضح  االستمارات 
واقع  على  االطالع  الى  تهدف  الدائرة  بها 
وبالتالي  املوظفني  اداء  وتقييم  العمل 
ومبا  تقدم  التي  اخلدمات  مستوى  حتسني 

يصب في خدمة الصالح العام .

@ÖaÜÃi@ø@bËmaÖbÓ»€@ÚÓ„aÜÓfl@paâbÌåi@‚Ï‘m@ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€a

بغداد / البينة اجلديدة 
تواصل وزارة اإلتصاالت حتضيراتها لزيارة 
أربعينية اإلمام احلسني (عليه السالم )

وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير اإلتصاالت 
إلى  الداعية  الراشد  كاظم  حسن 
املليونية من خالل  الزيارة  إجناح  ضرورة 
العتبات  لزوار  اخلدمات  أفضل  توفير 
العامة  الشركة  تتابع  حيث  املقدسة 
مختص  فريق  طريق  وعن  لإلتصاالت 
على  للزائرين  اإلتصال  نقاط  وضع 
طريق ياحسني وذلك من خالل زيارة وفد 
بابل  إتصاالت  ملديريتي   الشركة  من 

املديريتني  مبدراء  اللقاء  وبعد  وكربالء 
األقسام  مسؤولي  من  عدد  وبحضور 
واإلطالع  واملالية  واإلدارية  الفنية 
واالستعداد  الالزمة  التحضيرات  على 
ملراسيم الزيارة ومناقشة إمكانية زيادة 
تشكيالت  طريق  عن  املقدمة  اخلدمات 
آنفا،  املذكورتني  احملافظتني  في  الوزارة 
املواكب  مع  التنسيق  على  والتأكيد 
إتصال  مراكز  فتح  أجل  من  احلسينية 
محاور  جميع  وعلى  ودولية  وطنية 
الفرعية  الدوائر  مع  وبالتعاون  كربالء 

الواقعة على طرق الزوار .  

@¥éybÌ@’Ìäü@fiÏü@Û‹«Î@ÚçÜ‘Ωa@ı˝iä◊@ø@o„6„˛aÎ@fibñm�a@ÚflÜÅ@7œÏm

 بغداد / البينة اجلديدة 
السجناء  مؤسسة  رئيسة  اجتمعت 

عبد  ناجحة  السيدة  السياسيني 
العامني  املديرين  مع  الشمري  االمير 

االجتماع  خالل  املؤسسة.وجرى  في 
املقبل  للعام  احلج  ضوابط  مناقشة 
من  الواردة  املقترحات  من  وعدد 
شأنها  من  التي  والدوائر  املديريات 
الشهداء  لذوي  االجراءات  تسهيل 
والدوائر  والوزارات  املؤسسة  في 
نص  ما  وحسب  االخرى  احلكومية 
عليه القانون. وحضر االجتماع نائب 
السيد كاظم عويد  املؤسسة  رئيس 
مسعود ومدير عام دائرة شهداء جرائم 

حزب البعث االستاذ ايوب قاسم.

@¥flb»€a@ÂÌäÌÜΩa@…fl@ì”b‰m@¥ÓçbÓé€a@ıb‰vé€a@@Úéç˚fl@ÚéÓˆâ
‚Öb‘€a@‚b»‹€@wßa@¡iaÏô

بغداد / البينة اجلديدة
النجدة  منظمة  مع  الطفولة  رعاية  هيئة  بحثت 
آليات وسبل  املدني)  اجملتمع  (احدى منظمات  الشعبية 
لدعم  اخملتلفة  والنشاطات  البرامج  تنفيذ  في  التعاون 
الهيئة  العراق.وأكدت مدير مكتب  الطفولة في  ورعاية 
د.عبير  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  رعاية  دائرة  عام  مدير 
منظمة  من  وفد  مع  اجتماع  خالل  اجللبي  مهدي 
العراق  في  الطفولة  الشعبية بحضور سفيرة  النجدة 
بني  اجلهود  تضافر  ضرورة  على  غولي  القره  زينة  د. 
مختلف املؤسسات لرعاية وحماية الطفولة في البالد.
بني  والتنسيق  التعاون  بحث  االجتماع   خالل  وجرى 
البرامج  تنفيذ  في  الطفولة  وسفيرة  واملنظمة  الهيئة 
الطفولة  حماية  سياسة  تضمنتها  التي  والنشاطات 
اجلهة  هي  الطفولة  رعاية  هيئة  ان  العراق.يذكر  في 
املسؤولة عن حماية الطفولة في العراق التي تعمل مع 

املؤسسات احلكومية وغير احلكومية من اجل النهوض 
بواقع الطفولة في العراق .

ÊÎb»n€a@Êbrzjm@ÚÓj»í€a@ÒÜv‰€a@Ú‡ƒ‰flÎ@Ú€Ï–�€a@ÚÌb«â@Ú˜ÓÁ
@÷aä»€a@ø@Ú€Ï–�€a@·«Üm@pbübí„@àÓ–‰n€@

بغداد / البينة اجلديدة
الكرخ اخملتصة بقضايا اإلرهاب  قت محكمة حتقيق  صدّ
ملتهمني  جوازات  اصدر  أول  مالزم  برتبة  ضابط  اعترافات 
مطلوبني للقضاء العراقي.وقال املتحدث الرسمي جمللس 
القضاء االعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن محكمة 
حتقيق الكرخ صدقت أقوال ضابط برتبة مالزم أول يعمل 

الى  جوازات  باصدار  قام  الكاظمية  جوازات  دائرة  في 
املتهم  ان  بيرقدار  للقضاء.واضاف  مطلوبني  متهمني 
عليها  املتفق  املبالغ  مع  مزورة  جوازات  بحوزته  ضبط 
املتهم  اقوال  صدقت  احملكمة  ان  مبينا  إصدارها،  لغرض 
ومت اتخاذ االجراءات كافة بحقه وفقا ألحكام القرار ١٦٠ 

لعام ١٩٨٣.

ıbö‘‹€@¥iÏ‹�fl@¥‡ËnΩ@paãaÏu@âÜïc@¡ibô@pbœa6«a@÷�Üñm@Ñäÿ€a@’Ó‘§

@>€a @ÒåÓ‡Ωa @ÖÏËv‹€ @�aäÿë
@Ôflbfl˛a@knÿΩa@äÌÜfl@bËi@@ãbnπ
@ábnç˛a @bÓ‹Ófl @âÏñ‰Ωa @÷Ü‰–€
@Úœbôg @HÊaÏ‹« @ �?i @èÓ„cI
@Èï˝ÅgÎ @Ô€b»€a @ÈÓ„b–m @µg
@…fl @Ô”aä€a @È»ôaÏmÎ @›‡»€bi
@o◊âÏi @NNı¸å‰€aÎ @¥»uaäΩa

NÖÏË¶a
ä‡í€a@âÜÓy

äÌÜ‘m@Î@äÿë

بغداد / البينة اجلديدة 
أفاد مصدر في مديرية االستخبارات 
قوة  بأن  األربعاء،  العسكرية،امس 
«ارهابي  على  القبض  القت  امنية 
واثنني  اخليل»  بـ»ابو  يلقب  خطر» 
في  محكم  بكمني  معاونيه  من 
لـ  املصدر  االنبار.وقال  محافظة 
مديرية  «مفارز  إن  اجلديدة»،  «البينة 
االستخبارات العسكرية في الفرقة 
نوعية  عملية  امس  نفذت،  االولى 
احد  استدراج  من  خاللها  متكنت 
(ابو  وامللقب  اخلطرين  االرهابيني 
«طاردتهم  املفارز  أن  مبينا  اخليل)»، 

الكيلو  طريق  شمال  الصحراء  في 
١٦٠ في االنبار والقت القبض عليهم 
اصابات  وتصيبهم  عجلتهم  وحترق 
مباشرة».وأضاف املصدر ان «االرهابي 
املسؤول  منصب  يشغل  كان 
العسكري في جنوب الرطبة باالنبار 
على  العبوات  زرع  عن  واملسؤول 
استهدفت  والتي  السريع  الطريق 
املواطنني  وعجالت  االمنية  قطعاتنا 
«من  انه  مؤكدة  فيه»،  االبرياء 
مذكرة  مبوجب  للقضاء  املطلوبني 
مت  حيث  إرهاب   ٤ املادة  وفق  قبض 

تسليمهم جلهة الطلب».

H›Ó®a@ÏiaI@�i@|Ó�m@ÚÌäÿé»€a@paâbjÇnç¸a

A�_NNNN@ÔËn‰m@¸@Úñ”
يحكى ان ملكا في الزمن الغابر قد 
اصابه االرق بحيث ال يستطيع النوم 
ان  مملكته  جميع  من  فطلب  ليال 
يجلبوا له (قصخون) اي من يحفظ 
تنتهي  ال  قصة  له  ليقص  القصص 
ان  احد   يستطع  لم  الصباح.  الى 
يجد في نفسه الكفاءات بأن يقص 
.جاء  الصباح  الى  تنتهي  ال  قصة 
شخص من اطراف املدينة الى امللك 
ال  قصة  عليه  سيقص  بأنه  واخبره 
تنتهي الى الصباح بدأ الرجل قصته 

امللك  سيدي  يا  هناك  كان  له  يقول 
بيدرا من احلنطة وجاءت جماعة من 
النمل فأخذت اول منلة حبة وخرجت 
وفعلت  منلة  وجاءت  القاص  واستمر 
قال  وهكذا  والرابعة  والثالثة  كذلك 
بدهاء سيدي ان البيدر لم ينته بعد 
واحكيلك  مينه  تعال  امللك  اغاتي   .
وال  بشهر  وال  بيوم  تنتهي  ال  قصة 
العزيز  بلدي  في  يجري  عما  بسنة 
ابتداء من املدارس وشجونها والسنة 
مضخة   ١٢ الى  فتحت  قد  اجلديدة 
لتحلية املياه في البصرة لم تشغل 

منذ ١٢ سنة الى ... الى .

التي  القصص  لك  نشرح  ونبقى 
في  ال  حتدث  ولم  الراس  تشيب 
في  وال  الصومال  في  وال  جيبوتي 
باالشارة  .واللبيب  واق  الواق  جزيرة 

يفهم .

طالب العقابي

بغداد / البينة اجلديدة
كشفت الشركة العامة لكبريت املشراق إحدى 
قيامها  عن  واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات 
الشب  معمل  في  كبيرة  توسعات  بتنفيذ 
إعماره  إعادة  على  فقط  أشهر  ستة  مرور  بعد 
وافتتاحه رسميا من قبل السيد الوزير املهندس 
بدائل  واستخدامها  السوداني  شياع  محمد 
ملعاجلة  العالم  دول  في  موجود  ما  أحدث  وفق 
املعوقات وضمان دميومة العمل واإلنتاج وعزمها 
طن  الف   (٨٠) إلى  اإلنتاجية  بالطاقات  الصعود 
سنويا وحتقيق االكتفاء الذاتي ملادة الشب خالل 
العام احلالي.  وأشار مدير عام الشركة املهندس 
سعد امني فيصل في تصريح خاص لوفد املركز 
استمرت  الشركة  أن  إلى  الوزارة  في  اإلعالمي 
بتنفيذ أعمال التأهيل والتطوير والتوسيع ملعمل 
بدائل  عن  والبحث  حديثة  وبتكنولوجيا  الشب 
استطاعت  حيث  واملعوقات  املشاكل  ملعاجلة 
وادخالها  للمعمل  الثالثة  املفاعالت  تأهيل 
اإلنتاجية  الطاقة  ورفع  طاقتها  بكامل  العمل 
إلى (٤٨٥٠٠) طن  والول مرة منذ تأسيس املعمل 
سنويا من مادة الشب واستخدام بدائل من مواد 
طالء أملانية لبدن املفاعل مقاومة للحامض بدال 
من الطالء بالرصاص ومواد بناء أملانية حامضية 
املستخدم  احلامضي  الطابوق  من  بدال  مقاومة 
سابقا وكذلك طالء املكسر مبادة خاصة بدال من 
جناحها  البديلة  املواد  هذه  أثبتت  وقد  الرصاص 

في عدم حدوث أي تلف أو ضرر أو تآكل مااسهم 
اإلنتاجية  الطاقات  وزيادة  العمل  دميومة  في 
درجة  كرفع  أخرى  مبعاجلات  القيام  جانب  إلى 
البلورة  عملية  واكمال  املمزوجة  املواد  حرارة 
ناحية  من  عالية  مبواصفات  الشب  مادة  إلنتاج 
تنفيذ  عن  فضال  والنوعية  والبلورة  الصالبة 
أعمال تسقيف للمعمل وحفر السواقي ملعاجلة 
اإلنتاجية  الورش  املياه وجتهيز  مشكلة تصريف 
بأحدث املعدات والعدد .وافصح فيصل عن إجراء 
 (٪٨٥) اجناز  وبنسبة  املعمل  توسعات كبيرة في 
آخر  وخزان  اضافيني  مفاعلني  إضافة  خالل  من 
والتكييس  للتعبئة  منفصلة  ومنظومة  للمزج 
 ، الشب  إلنتاج  متكامل  آخر  معمل  ليصبح 
التوسعات  هذه  إكمال  الشركة  عزم  معلنا 
والصعود بالطاقات اإلنتاجية إلى (٨٠) الف طن 
واملضي  بالكامل  احمللية  احلاجة  وتلبية  سنويا 
الشب  استيراد  منع  باجتاه  الشركة  بإجراءات 
 ، العراق  املادة في  لهذه  الذاتي  االكتفاء  وحتقيق 
مشيرا إلى أن الشركة تواصل جتهيز أمانة بغداد 
مبادة الشب وبتعاون وتنسيق كبير بني الطرفني 
وغاز  الشمال  نفط  شركات  جتهيز  عن  فضال 
صناعة  وشركات  الشمال  ومصافي  الشمال 
بنوعية  البتروكيمياوية  والصناعات  األسمدة 
عالية ومبواصفات مطابقة للمواصفات العراقية 
 (١٦٠٠) بحدود  اإلنتاج  من  وفيرة  كميات  ولديها 

طن جاهزة للتسويق عند الطلب.

@Ò7j◊@pb»çÏm@ä£@÷aäíΩa@oÌ5ÿ€@Úflb»€a@Ú◊äí€a
@kí€a@›‡»fl@ø

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
مستشفى  مدير  العبودي  مجيد  معتز  الدكتور  اعلن 
بغداد  صحة  لدائرة  التابع  الفياض  ضاري  الشهيد 
الرصافة عن جناح فريق طبي متخصص باجراء عملية 
متميزة ملريضة بعمر ٤٩ سنة  وترأس الفريق الدكتورة 
انه  الفريق الطبي   . فيما بينت رئيسة  ندى جبار داود 
سنة   ٤٩ العمر  من  تبلغ  مريضة  املستشفى  راجعت 
تعاني من االم شديدة في منطقة البطن والظهر  وبعد 
واخملتبرية في املستشفى  السريرية  الفحوصات  اجراء 
مت تشخيص عقد كبيرة ومتعددة في الرحم مع كيس 
على املبيض مما تطلب  اجراء عملية مميزة ورفع كامل 
للرحم مع رفع املبايض وقنوات فالوب وخرجت املريضة 
مالكات  متتلك  املستشفى  ان  جبار  وقالت  متحسنة 
عمليات  هكذا  مثل  اجراء  في  متميزة  وصحية  طبية 
املناطق  كل  ومن  احلاالت  هذه  من  الكثير  وتستقبل 
ان  املستشفى  مدير  .واكد  بغداد  شمالي   اطراف  في 
النادرة  العمليات  من  العديد  تستقبل  املستشفى  
واملتميزة وفوق الكبرى بوجود مالكات طبية متخصصة 

ومتميزة في صاالت العمليات .

@ÚÓ‹‡«@ıaäubi@=ü@’Ìäœ@Äb¨
@ø@Ú‰ç@TYä‡»i@ÚöÌäΩ@ÒåÓ‡nfl

@ûbÓ–€a@âbô@Û–ínéfl

Ú«Îäífl@pbÓ‰fla

بغداد / البينة اجلديدة
 ضمن برنامجها للعودة الطوعية اجملانية ..أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين عن عودة (٥٣٣) الجئا عراقيا 
التي  اإلجرامية  داعش  والتركية من بطش عصابات  السورية  العربية  اجلمهوريتني  إلى  فروا  قد  كانوا 
سيطرت على مناطقهم في عام ٢٠١٤ .وأوضح مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز ان 
كادر الوزارة في محافظة نينوى بالتعاون مع اجلهات األمنية ووزارة النقل متكنت من إعادة (٣٢١) الجئا 
.وفي  املوصل    اجلدعة جنوبي  الى مخيمات  ونقلتهم  السورية  العربية  الهول في  عراقيا من مخيم 
السياق ذاته أضاف نوروز ان كادر الوزارة في محافظة دهوك وبالتنسيق مع العمليات املشتركة ووزارة 
النقل واملفوضية السامية لشؤون الالجئني استطاع ان ينقل (٢١٢) الجئا عراقيا من داخل اجلمهورية 
 ، إلى قضاء زاخو حملافظة دهوك  التابع  إبراهيم اخلليل  البالد عبر منفذ  إلى  التركية ومن ثم أعادتهم 
الفتا إلى ان الوزارة خصصت حافالت وشاحنات لنقل العوائل العائدة وأثاثهم فضال عن تقدمي السالت 

الغذائية السريعة واملاء البارد بينهم خالل عملية عودتهم .

bÓ◊ämÎ@bÌâÏç@Âfl@bÓ”aä«@b˜u¸@HUSSI@ÜÓ»m@Òäv:a

كركوك / البينة اجلديدة 
هبطت اول طائرة مدنية  في مطار كركوك ايذانا بافتتاح املطار املدني الدولي في احملافظة بعد تعثر كبير. وزارة النقل 
وفي تدشني اول رحلة جوية على منت اخلطوط اجلوية العراقية إلفتتاح املطار الدولي اكدت ان الغاية الرئيسة الفتتاح 
املطارات املدنية في احملافظات هو تسهيل حركة املسافرين والتخفيف عن كاهل املواطنني، فضال عن زيادة الواردات 
املالية للمحافظات.في حني وصفت احلكومة احمللية لكركوك اخلطوة بالنقلة النوعية على عدة مستويات خدمية 
واقتصادية في احملافظة.وتولت شركة فرنسية اعمال تشغيل املطار وسيقدم خدمات ملليون ونصف مليون شخص 
من أبناء احملافظة فضالً عن ثالثة ماليني اخرين من مواطني احملافظات املتاخمة لكركوك وهي ديالى وصالح الدين 
وأجزاء من نينوى.هذا ووصف مسؤولون محليون في كركوك افتتاح مشروع املطار بانه سيحرك النشاط االقتصادي 
اخلاص بحركة نقل املسافرين وزيادة النشاط والتبادل االقتصادي مع دول اجلوار وانعكاسه على حركة النقل اجلوي 

في احملافظة واملساهمة في توفير فرص عمل جديدة للعاطلني عن العمل.

Ô€ÎÜ€a@Ô„ÜΩa@âb�Ωa@Äbnnœbi@b„aàÌa@⁄Ï◊ä◊@âb�fl@ø@lb◊â@Òäˆbü@fiÎc@¬ÏjÁ
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@ÒâÎÖ@ìflbÁ@Û‹«
Úflb»€a@ÚÓ»‡¶a

قرب مبنى األمم املتحدة في نيويورك هناك ساحة صغيرة كنت أرى 
ــعارات عن  أصحاب القضايا مجتمعني فيها، وكل منهم يرفع ش
ــرطة في نيويورك  ــنة الش قضيته أو يصرخ مطالباً بها. هذه الس
ــار «املظلومون»  ــكان أن اخت ــاحة، ف ــع داخل الس ــت التجم منع

الشوارع حولها.
ــي طريقي الى األمم  ــن هؤالء «هاجمتني» وأنا ف ــت مجموعة م كان
ــرة تقول إن حكومة الصني إرهابية واحملاكم  املتحدة وأعطتني نش
ــوا حتديداً عن  ــات احلكام. هم حتدث ــذ القانون بل رغب ــا ال تنف فيه

الرئيس تشي جينبينغ.
ــروا من أجل  ــوراً عنوانه: تظاه ــلمتني منش ــة أخرى س مجموع
ــوا إن بيتر بيار أجاك صديق  ــة. تظاهروا من أجل بيتر. هم قال احلري
ــي جمهورية  ــجون في جوبا، ف ــالم. هو مس ــة س وأب وزوج وداعي
ــور  ــتور. املنش ــذ ٢٨ متوز (يوليو) خالفاً للدس ــودان، من جنوب الس
ــالفا كير واحلكومة في جنوب  ــدة الرئيس س طالب الناس مبناش
ــودان العمل وفق الدستور وإطالق سراح بيتر ليواصل جهوده  الس

من أجل السالم في بالده.
ــت هناك مظاهرة ضمت  ــام فندق قرب ذلك الذي نزلت فيه كان أم
ن  ــاء لهم قضية ضد ستيف روس. مَ بضع مئات من الرجال والنس
ــدد إرثه، وال يتكلم  ــرة تقول إنه يب ــلموني نش هو؟ ال أعرف. هم س
ــي، كما أنه  ــة النقابات والتحرش اجلنس ــن العنصرية ومعارض ع
ــاد عاملني في  ــرة حتدثت عن فس ــرب من دفع الضرائب. النش يته
ــوا  ــتخدام عمال ليس ــاء، وتدمير النقابات باس ــة قيد اإلنش بناي
ــاء فيها، وعدم وضع أجهزة ملقاومة احلريق في منطقة تضم  أعض
ــه الضرائب وجد أن  ــاضٍ فيديرالي اختصاص ــاكن، وق ١٢٥ ألف س
روس زاد قيمة تبرعاته بثالثني مليون دوالر وفرض عليه أكبر غرامة 
ــمه  ــيء اس ــرة عن ش ــن تهم جنائية. أيضاً أعطيت نش ــو م تخل
«فالون دافا» يقول أتباعه إنه أعظم شيء في آسيا اليوم . النشرة 
ــون «فالون دافا» عندما بدأ  تدعي أن مئة مليون صيني كانوا ميارس
اضطهادهم عام ١٩٩٩، وهناك ٨٠ حالة تعذيب مسجلة وقد قتل 

ألوف األتباع.
عندي من القضايا العربية ما يكفي ويزيد فأترك الصني ألهلها.

بني األخبار األخرى التي تابعتها:
- «غوغل» تواجه الكونغرس واجلمهوريون فيه يتهمونها بالتحيز 
ــيليكون فالي» أي  ــا فعلوا بعمالقة «س ــم يريدون تأديبها كم وه
ــس دونالد ترامب قال  ــا الكبرى. - الرئي ــركات التكنولوجي مقر ش
ــرودو خالل االجتماع  ــنت ت ــه رفض مقابلة رئيس وزراء كندا جس إن
السنوي للجمعية العامة لألمم املتحدة، وهدد بفرض ضرائب على 
ــات املتحدة، كما هاجم  ــي تصدرها كندا الى الوالي ــيارات الت الس
ــن، وكان يصر  ــات التجارة بني البلدي ــاوض الكندي في محادث املف

على أن تفعل كندا ما يريد ويبدو أنها فعلت في االتفاق األخير.
باملناسبة، الكونغرس أقر اتفاقاً مينع إغالق احلكومة في منتصف 
ليل األحد وكان هناك توافق جمهوري - دميوقراطي على املوضوع.

ــي اجلمعية  ــاع املندوبني ف ــبق أن ثالثة أرب ــن كل ما س ــل م - أجم
العامة قاموا من مقاعدهم وتوجهوا الى ممر خارج القاعة لتهنئة 
الرئيس محمود عباس على كلمته. هؤالء زادوا أضعافاً على الذين 

هنأوا الرئيس األميركي على كلمته.

جهاد الخازن 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــي  األميرك ــاع  الدف ــر  وزي ــعى  س
ــى طمأنة حلفائه  جيم ماتيس إل
األوربيني، معلنا «التزاما ال يتزعزع» 
ــمال  ــال حلف ش ــنطن حي لواش
ــي الذي يستعد لتنظيم  األطلس
ــكرية منذ  أضخم مناوراته العس
ــارك في  ــة احلرب الباردة. وش نهاي
ــر ١٨»  مناورات «ترايدنت جونكش
أواخر أكتوبر/تشرين األول ٤٥ ألفا 
ــا أعلن  ــود التحالف كم ــن جن م
ــل أمينه العام  الثالثاء في بروكس

ينس ستولتنبرغ.
وقال إن التمارين ستكون محاكاة 
ــن دولة عضو في احللف  الدفاع ع
ــرض» على اجلبهة  ضد عدو «مفت
ــرقية للحلف، أي  الشمالية الش

باجتاه روسيا.
ــاورات ١٥٠  ــذه املن ــارك في ه وتش
ــرة  ــفينة ونحو عش طائرة و٧٠ س

آالف مركبة.
ــبتمبر/ايلول، أجرت روسيا  وفي س
ــني  ــع الص ــكرية م ــات عس تدريب
ــيبيريا  ــتوك ٢٠١٨» في س «فوس
الروسي  الشرق  وأقصى  الشرقية 

مبشاركة قرابة ٣٠٠ ألف جندي.
ــر صحفي  ــس في مؤمت وقال ماتي

ــب نظيرته  ــى جان ــس إل ــي باري ف
إن  ــي  بارل ــس  فلورن ــية  الفرنس
ــي  ف ــاء  األعض ــدول  ال ــع  «جمي
األطلسي باتت تدرك اآلن السلوك 
ــيا. وقررت  ــن جانب روس ــار م الض
ــاق  ــم اإلنف ــادة حج ــا زي جميعه

الدفاعي اآلن».
ــاع األميركي في  وأضاف وزير الدف
ــي  ختام لقاء مع الرئيس الفرنس
ــس أن  ــي باري ــرون ف ــل ماك اميانوي
ــت أنها  ــدة برهن ــات املتح «الوالي
تواصل التعبير عن تصميم ثابت 
ــل  داخ ــا  التزامه إزاء  ــزع  يتزع ال 
ــال أقوى  ــي. األفع احللف األطلس
ــي تصريحاته  ــوال». وتأت ــن األق م
ــوزراء دول  ــاد اجتماع ل ــل انعق قب
ــد أن  ــل وبع ــي بروكس ــف ف احلل
ــب  ترام ــد  دونال ــس  الرئي ــد  انتق
الدول احلليفة التي اتهمها بأنها 
ــؤون  ــي على ش ــا يكف ــق م ال تنف
ــع  ــد أن جمي ــس يؤك الدفاع.ماتي
الدول األعضاء في األطلسي باتت 
ــن  ــار م ــلوك الض ــدرك اآلن الس ت
جانب روسيا وقررت جميعها زيادة 
حجم اإلنفاق الدفاعي اآلن وكانت 
ــاء في احللف  ـــ٢٩ األعض الدول ال
ــص  ــي ٢٠١٤ بتخصي ف ــدت  تعه

ــا  ناجته ــي  إجمال ــن  م ــة  باملئ  ٢
ــات الدفاع بحلول  الداخلي لنفق
ــة بينها  ــن نحو ١٥ دول ٢٠٢٤، لك
ــبانيا  ــدا وايطاليا واس أملانيا وكن
ــزال بعيدة جدا عن  وبلجيكا ما ت
الهدف مع املساهمة بأقل من ١٫٤ 
ــن إجمالي الناجت الداخلي  باملئة م
ــن جهتها  ــام ٢٠١٨.م ــاع ع للدف
ــي  أكدت بارلي أن «حلف األطلس
يشكل أساس دفاعنا اجلماعي. إن 
الواليات املتحدة جتعل من تقاسم 
ــا أولوية  ــبء أولوية وهي أيض الع
فرنسية» معتبرة أن «أوربا ليست 
ــل هي جزء  ــكلة ب ــزءا من املش ج
ــى حلف  ــة إل ــن احلل».وباإلضاف م
األطلسي، ناقش الوزيران األوضاع 
ــارك فرنسا  ــوريا حيث تش في س
ــم داعش  ــد تنظي ــرب ض ــي احل ف
ــي بقيادة  ــف الدول ــن التحال ضم
ــران أيضا  ــرق الوزي ــة. وتط أميركي
ــتركة في منطقة  إلى القوة املش
الساحل في إفريقيا. وقالت بارلي 
إن واشنطن ستزيد «بشكل كبير 
الساحل  لقوة  جدا» مساعداتها 
ــارب اجلهاديني. ونقلت عن  التي حت
ــي تأكيده أن  ــر الدفاع األميرك وزي
ــوي الواليات  ــاعدات التي تن «املس

املتحدة تقدميها للقوة املشتركة 
ــيتم  ــاحل اخلمس س من دول الس
ــة  ــر مقارن ــكل كبي ــا بش زيادته
ــال».  ــا أص ــا له ــا كان مخطط مب
ــاع  اقتن ــى  عل ــن  «نح ــت  وأضاف
ــاع األمنية في  ــن األوض بأن حتس
ــن خالل قدرة  ــة يبدأ أوال م املنطق
ــدول على إعادة فرض األمن  هذه ال
ــها وهذا يفترض أن تصبح  بنفس
ــة  ــي منطق ــتركة ف ــوة املش الق

ــون  تك وأن  ــة  عمالني ــاحل  الس
ــي «لهذا  ــت بارل ــزة» . وتابع مجه
ــات املتحدة،  ــبب قررت الوالي الس
ــر، زيادة  ــيدي الوزي كما أعتقد س
ــاعداتها» دون  دعمها وحجم مس
املزيد من التفاصيل. وقال ماتيس 
ــم اجلهود التي تقودها  «نحن ندع
ــة  ــوات اإلفريقي ــع الق ــا م فرنس
ــص هذا  ــة لتقلي ــس لدينا ني ولي
الدعم». وأطلقت القوة املشتركة 

ــو  عام ٢٠١٧ من قبل بوركينا فاس
ــاد  ومالي وموريتانيا والنيجر وتش
ــة  ملكافح ــا  فرنس ــن  م ــم  بدع
ــر  ــات اإلرهابية التي تنتش اجلماع
ــى  ــاحل. وحت ــة الس ــي منطق ف
ــنطن بتقدمي ٦٠  اآلن، تعهدت واش
مليون دوالر دعما ماليا لهذه القوة 
ــاعدات  ــكل مس اجلديدة على ش
ــي اجملموع،  ــة. ف ــة لكل دول ثنائي
ــتركة وعودا من  تلقت القوة املش
ــني بدفع نحو ٤٢٠  املانحني الدولي
ــوال بطيئة  ــون يورو، لكن األم ملي
ــتخدم قنوات  ــول وتس ــي الوص ف
ــددة األطراف  ــواء متع متعددة، س
ــارك  ــد باريس يش ــة. وبع أو ثنائي
ــاء واخلميس  ــس اليوم األربع ماتي
ــاع وزاري  ــل في اجتم في بروكس
ــي. وجاءت  ــمال األطلس حللف ش
ــر الدفاع األميركي  تصريحات وزي
بينما وصفت روسيا تصريحا أدلت 
ــنطن لدى حلف  ــه مبعوثة واش ب
شمال األطلسي بأنه خطير بعد 
أن قالت إن على موسكو أن توقف 
ــرية لتطوير نظام  عملياتها الس
وإال  املوجهة  ــخ  للصواري محظور 
ــعى  ــإن الواليات املتحدة ستس ف

لتدميره قبل دخوله اخلدمة .

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  حكوم ــي  ف ــة  اخلارجي ــر  وزي ــار  اختي ــد  بع
ــيل الرد  ــف األعمال اللبنانية جبران باس تصري
ــس الوزراء  ــس، على رئي ــياً أول من أم دبلوماس
ــي حتدث عن  ــني نتنياهو الت ــرائيلي بنيام اإلس
منصات صواريخ في محيط مطار رفيق احلريري 
الدولي في بيروت، قررت «جلنة الشؤون اخلارجية 
النيابية الرد بدورها من خالل جولة في املنطقة 
ـــــمل  احلدودية اجلنوبية بعد غد اجلمعة، وتش
ــور ومركز قوات  ــي في ص ــش اللبنان مركز اجلي
ــورة. وكان نتنياهو رد على  «يونيفيل» في الناق
ــي إلى ملعب  ــيل والوفد الدبلوماس ــارة باس زي
ــة في ضاحية بيروت  ــد» في برج البراجن «العه

اجلنوبية، بعد دقائق على انتهائها. وغرد قائالً: 
ــكل  «حزب اهللا يكذب للمجتمع الدولي في ش
ــة الدعائية اخلادعة التي  ــافر من خالل اجلول س
ــة في حكومة  ــر اخلارجية اللبناني ــام بها وزي ق
ــوم، حني  ــيل الي ــال جبران باس ــف األعم تصري
ــب كرة  ــب إلى ملع ــفــراء أجان ــب س اصطح
ــارة املصنع التحت  ــدم، ولكنه امتنع عن زي الق
ــاج الصواريخ  ــي املتاخم له، حيث يتم إنت أرض

العالية الدقة».
وأضاف متوجهاً إلى السفراء الذين شاركوا في 
اجلولة قائالً: «فليسأل السفراء أنفسهم ملاذا 
ــر الطرف اللبناني ٣ أيام قبل القيام بتلك  انتظ

ــكل  ــة». ورأى «أن «حزب اهللا يعمل في ش اجلول
ــن املواقع التي  ــالء معداته م ــادي على إخ اعتي
ــف أن احلكومة  ــا، ومن املؤس ــف عنه مت الكش
اللبنانية تضحي بسالمة مواطنيها من خالل 
التغطية على حزب اهللا الذي أخذ لبنان رهينة 

في عدوانه على إسرائيل» .
ــون إلى  ــال ع ــس اجلمهورية ميش ــم رئي وانض
أن  ــس،  أم ــد  وأك ــو  نتنياه ــاءات  ــني إلدع الناف
ــو عن وجود  ــا نتنياه ــي أطلقه ــاءات الت «اإلدع
ــي محيط مطار  ــكرية وصواريخ ف قواعد عس
ــاس لها من الصحة،  رفيق احلريري الدولي ال أس
لكنها تخفي تهديداً اسرائيلياً جديداً للسيادة 

اللبنانية واستهدافاً ملطارنا الدولي».
ــى «التنبه ملا تخطط  ــون دول العالم إل ودعا ع
ــيما أنها تواصل  ــاه لبنان، ال س ــرائيل جت له إس
ــا القرار  ــة ومنه ــرارات الدولي ــا للق انتهاكاته
١٧٠١». ولفت إلى أن لبنان «سيواجه أي اعتداء 
ــر الدولة  ــرد وزي ــيادته». وغ ــد س ــرائيلي ض إس
لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف 
األعمال نقوال تويني على «تويتر» مشيداً مبا قام 
ــيل ووصفه بأنه «ضربة للعدو لم يكن  به باس
ــرب، ربح املعركة  ــا، وفي علم فنون احل ينتظره

مناط أوالً مبباغتة العدو ومفاجأته».
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وكاالت / البينة الجديدة
ال يزال قائد اجليش الليبي املشير 
ــخصية  ــة حفتر، وهو ش خليف
ــتقبل ليبيا،  ــي مس ــة ف محوري
انتخابات  ــراء  إج ــط  ــد خط يؤي
ــمبر/كانون األول،  عامة في ديس
ــول إن «أطرافا عديدة»  ــه يق لكن
ــن أجل  ــا م ــف بتعهداته ــم ت ل

اتخاذ هذه اخلطوة.
ــن  م ــر  حفت ــات  تصريح ــد  وتزي
ــي أن خطة  ــكوك متنامية ف ش
ــا األمم املتحدة  ــية تدعمه فرنس
إلجراء انتخابات تهدف إلى إنهاء 
ــتمر في ليبيا منذ  الصراع املس
أكثر من سبع سنوات ستمضي 
قدما. وحفتر شخصية مهيمنة 
ــيطر  ــالد حيث س ــرق الب في ش
ــي العام  ــي الليب ــش الوطن اجلي
ــازي،  ــة بنغ ــى مدين ــي عل املاض
ــرد  ــا، وط ــدن ليبي ــر م ــي أكب ثان
ــالمية  منها مقاتلي فصائل إس

وغيرها.
ردا  ــة  مكتوب ــات  تعليق ــي  وف
ــا رويترز،  ــئلة طرحته ــى أس عل
ــن  ــا) ع ــر (٧٥ عام ــم حفت أحج
ــيخوض  ــح مبا إذا كان س التصري
ــية كما هو  الرئاس ــات  االنتخاب
ــول «ال أدري  ــع، واكتفى بق متوق

عن أي انتخابات تتحدث، عندما 
ــح  يعلن عنها ويفتح باب الترش

ستعرف اإلجابة».
ــة مقرها  ــر حكوم ــم حفت ويدع
ــس  املناف ــو  وه ــالد،  الب ــرق  ش
فائز  ــوزراء  ال ــس  لرئي ــي  الرئيس
ــة  ــرأس حكوم ــذي ي ــراج ال الس
ــطت األمم املتحدة  انتقالية توس
في تأسيسها ومقرها العاصمة 
ــار،  مايو/أي ــي  وف ــس.  طرابل
ــا  ــراج ورئيس ــق حفتر والس اتف
ــني في ليبيا  ــني املتنافس البرملان
شفهيا، وبوساطة فرنسية في 
ــار عمل  ــى وضع إط ــس، عل باري

لالنتخابات.
ــدى  م ــى  عل ــتباكات  اش ــن  لك
ــل متناحرة  ــني فصائ ــابيع ب أس
ــا مرتبط  ــس، بعضه ــي طرابل ف
األمم  ــن  م ــة  املدعوم ــة  باحلكوم
ــن صعوبة  ــفت ع املتحدة، كش
ــي خضم  ــات ف ــم انتخاب تنظي

الفوضى السائدة. 
ــوب  ــي رده املكت ــر ف ــال حفت وق
ــادة  ــه «القي ــه مكتب ــذي قدم ال
ــة للجيش الوطني الليبي  العام
ــدت به،  ــع في ما تعه ــم تتراج ل
ــي تأمني  ــا ف ــزون ألداء دورن وجاه
ــد املتفق  ــي املوع ــات ف االنتخاب

عليه وفي املناطق التي يسيطر 
ــي  ــن باق ــش. «ولك ــا اجلي عليه
ــت بالتزاماتها، ولم  األطراف أخل

تتخذ أي خطوات ألداء دورها».
ــبيل  ــال «أذكر على س ــع قائ وتاب
ــر القاعدة  ــرط توفي ــال أن ش املث
االنتخابات  ــراء  ــتورية إلج الدس
ــان مؤمتر  ــب نص البيان (بي حس
ــأنه أي  ــذ بش ــم يتخ ــس) ل باري
ــم أن رئيس  ــى اآلن، رغ إجراء حت
البرملان قد تعهد أمام اجلميع في 
ــى إجناز هذا  ــس بأنه قادر عل باري
ــهر  نهاية ش قبل  ــتحقاق  االس
ــام، ومت االتفاق  يوليو من هذا الع
على أن مينح مهلة حتى ١٦-٠٩-

ــد جتاوزنا  ــد أقصى، وق ٢٠١٨ كح
ــخ دون أي إجراء،  ــذا التاري اآلن ه

ودون تقدمي أي مبررات».
ــرق  ويقع البرملان في منطقة بش
ــا اجليش  ــيطر عليه ــا يس ليبي
الوطني الليبي، لكنه هو نفسه 

منقسم بشدة.
ــات  ــان يرجئ جلس البرمل ــل  وظ
ــواب  ــور الن ــابيع، ودون حض ألس
ــكا  ــة قليلة. وش ــتثناء قل باس
والعنف.  ــع  التروي ــن  ــض م البع
ــي اآلونة األخيرة  وأصيب نائب ف
ــاق. وقال  ــي الس ــاري ف ــار ن بعي
ــك  حفتر «نحن ال يراودنا أدنى ش
ــا تعمل بأقصى  بأن هناك أطراف

ــات  االنتخاب ــة  لعرقل ــا  جهده
ــع طموحاتهم  ــا تتعارض م ألنه
ــم  ومصاحله ــية  السياس
ــاباتهم  وحس ــخصية  الش
ــا على  ــي يقدمونه ــة الت اخلاص
الظاهر  ــي  وف الوطن،  ــة  مصلح
ــرص على  ــة واحل ــون الوطني ع يدّ

الدميقراطية» .
كانت االنقسامات بني اجلماعات 
املتنافسة وداعميها األجانب قد 
شابت محاوالت سابقة للتوصل 
ــالم. وانزلقت ليبيا  ــات س التفاق
في حالة الفوضى بعد انتفاضة 
ــر  مبعم ــت  أطاح ــي  الت  ٢٠١١
ــمال  ــي ودعمها حلف ش القذاف
وأطلق حفتر حملة  ــي.  األطلس
عسكرية في مايو/أيار ٢٠١٤ في 
ــة أعوام،  ــتمرت ثالث ــازي اس بنغ
ــه زعيم  ــى أن ــه عل ــدم نفس وق
ــتعادة  ــادر على اس ــكري ق عس
ــب  بلق ــه  إلي ــار  ويش ــام.  النظ
ــير». وقال حفتر إن الوضع  «املش
ــا زال خطيرا رغم  في طرابلس م
ــاء  ــدة إلرس ــاعي األمم املتح مس
ــلحة.  ــني الفصائل املس هدنة ب
ــي  الليب ــي  الوطن ــش  وكان اجلي
ــط النفوذ إلى  ــد حتدث عن بس ق
طرابلس، لكن هذا قد يتطلب من 

حفتر كسب جماعات مسلحة 
أخرى في غرب ليبيا . وقال حفتر 
ــة «نحن  ــه املكتوب ــي تعليقات ف
ــارك  ــدالع املع ــتغرب ان ــم نس ل
ــة، وقد  ــي العاصم ــة ف الطاحن
حذرنا مرارا وتكرارا أن الوضع في 
ــوب  طرابلس هش وخطير، ونش
الصراع املسلح فيها أمر حتمي، 
ــي هو شرعنة  ــبب الرئيس والس
ــلحة واالعتماد  ميليشيات مس
ــس  طرابل ــني  تأم ــي  ف ــا  عليه
وحماية مؤسسات الدولة فيها، 
وعدم وجود أي ضامن للسيطرة 
ــل معها وكأنها  عليها، والتعام
مؤسسات محترفة ومنضبطة.

ــذ قراراتها  «هذه اجملموعات تتخ
من تلقاء ذاتها، وعندما تتعارض 
ــع بعضها  ــا م ــح بعضه مصال
ــة  ــى املواجه ــؤون إل ــر يلج اآلخ
ــلحة وبناء التحالفات، دون  املس
أدنى اكتراث بأي تعليمات تصدر 
إليها من اجلهات الرسمية ، ودون 
مراعاة لسكان املدينة الضحية 
ــذا ما  ــون . وه ــذا اجلن ــى له األول
ــراع  ــرة. الص ــي كل م ــرر ف يتك
ــو صراع  ــذه اجملموعات ه ــني ه ب
ــي على السلطة والثروة،  تنافس

وهو أيضا صراع وجود» .
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وكاالت / البينة الجديدة
أعلن رجل دين باكستاني 
ــاً  أفغاني ــداً  وف أن  ــارز  ب
ــط بني  طلب منه التوسّ
وحركة  ــول  كاب حكومة 
ــاهمة  ــان»، للمس «طالب
ــتمر  ــي إنهاء نزاع مس ف
ــر  ويدي ــنة.  س  ١٧ ــذ  من
ــق  ح ــاميول  س ــا  موالن
ــي بلدة  ــة دينية ف مدرس
ــي إقليم  ــورا خاتاك ف أك
ــوا، عند  ــر باختونخ خيب
ــة، درس  ــدود األفغاني احل
ــا «طالبانيون». وقال  فيه
إنه  ــان  األفغ ــن  للموفدي
ــرى «نهاية احلرب  يودّ أن ي
ــاء  الدم ــفك  س ــاء  وإنه
ــتان»،  أفغانس ــة  وحري
اجتماع  ــد  ــاً عق مقترح

ــاء دينيني  ــري بني زعم س
ــان»، من  و «طالب ــان  أفغ
ــي  أميرك ــل  تدخ «دون 
الوفد  وباكستاني».وضمّ 
األفغاني احلاكم السابق 
ــار عطا  ــة ننغره ملقاطع
ــو جلنة  ــن وعض اهللا لودي
السالم احلكومية قاسم 
حليمي وآخرين. إلى ذلك، 
رح  ــخصاً وجُ ــل ١٣ ش ت قُ
ــوم  هج ــي  ف ــرون  آخ  ٣٠
عاً  انتحاري استهدف جتمّ
ــار  ــي ننغره ــاً ف انتخابي
ــتان.  أفغانس ــرق  ش
ــتعدادات  االس ــهد  وتش
ــة  النيابي ــات  لالنتخاب
ــهر  ــة في ٢٠ الش املرتقب
ــاً أدى  ــاري، عنفاً دامي اجل

الى مقتل ٥ مرشحني .

وكاالت / البينة الجديدة
ــاء بردّ  ــدة الثالث ــات املتّح ــادت الوالي  أش
ــه  ــت علي ــذي أقدم ــوي» ال ــل «الق الفع
ــات على مصالح  ــس بفرضها عقوب باري
ــا واتّهامها عالنية وزارة  ايرانية في فرنس
االستخبارات االيرانية بالتخطيط لشنّ 
ع ملعارضني إيرانيني قرب  ــد جتمّ اعتداء ض
ــي. وقال  ــي حزيران/يونيو املاض ــس ف باري
ــي في  ــي األميرك ــن القوم ــس األم مجل
تغريدة على تويتر إنّ «فرنسا تتّخذ قرارات 
ــوم اإلرهابي اإليراني  قوية ردّاً على الهج
ــب  ــاف «يج باريس».وأض ــي  ف ــل  الفاش
ــلوك  ــران أن تعرف أنّ هذا الس ــى طه عل
ــه». من  ــاهل مع ــح لن يتم التس الفاض
ــم اخلارجية  جهتها قالت املتحدثة باس
ــرت للصحفيني إنّ  ــذر نوي ــة هي األميركي
ــفت باريس تفاصيله  ــط الذي كش اخملطّ
ــي «الراعي األول لإلرهاب  يثبت أن إيران ه
في العالم». وكانت السلطات الفرنسية 
ــداء  ــت اعت ــا أحبط ــرا أنه ــت مؤخ أعلن

ــتخبارات  ــذه وزارة االس ــت لتنفي ط خطّ
ع ملعارضني إيرانيني قرب  االيرانية ضد جتمّ
ــس في حزيران/يونيو املاضي. وأرفقت  باري
ــات على  ــرض عقوب ــا بف ــس اتهامه باري
ــا، لكن طهران  مصالح إيرانية في فرنس
ــارعت لنفي هذا االتهام. وقال مصدر  س
ــي لوكالة فرانس برس  دبلوماسي فرنس
طالبا عدم نشر اسمه «إن حتقيقا طويال 
ل  ــا أتاح التوصّ ودقيقا ومفصال ألجهزتن
ــل  ــى حتمي ــس، ال ــدون أي لب ــوح وب بوض
ــؤولية  ــتخبارات االيرانية مس وزارة االس
ع  ــروع االعتداء» ضدّ جتمّ التخطيط ملش
حلركة مجاهدي خلق االيرانية املعارضة 
ــس. اال أن املتحدث  ــي فيلبنت قرب باري ف
ــم اخلارجية االيرانية بهرام قاسمي  باس
قال «مرة أخرى ننفي بقوة هذه االتهامات 
ــي وندعو  ــن اعتقال هذا الدبلوماس وندي
ــور». والحقاً  ــراحه على الف الى إطالق س
قال قاسمي «إذا كان هناك سوء فهم ... 
ــواء كان ذلك  ــيء غير موجود، س حول ش

ــن او خطأ، ميكننا  ــن قبل آخري مؤامرة م
ــك». ورفضت  ث عن ذل ــدّ ــوس والتح اجلل
ــية  ــلطات الفرنس طهران اتهامات الس
ــتهداف فعالية أقامتها  لها مبحاولة اس
ــس يونيو/  ــي باري ــة ف ــة اإليراني املعارض
حزيران املاضي . وطالب قاسمي، في بيان، 
ــر واقعية مع إيران. ــا بأن تكون أكث فرنس

ــدة على توقيف  وأضاف أن إيران حتتج بش
ــي  للدبلوماس ــية  الفرنس ــلطات  الس
ــه على إثر احلادث،  اإليراني الذي مت توقيف
ــر  ــراحه فورًا.واعتب ــالق س ــب بإط وتطال
ــة إرهابية موجهة  ــمي، أن مجموع قاس
ــرائيل  ــدة وإس ــات املتح ــل الوالي من قب
ــي العالقات  ــرار ف ــيناريو لإلض أعدت س
ــاد األوربي.جتدر  ــا واالحت ــران وفرنس بني إي
ــا كانت قد اتهمت  ــارة إلى أن فرنس اإلش
في وقت سابق سعيد هاشمي موغادام 
ــتخبارات اإليرانية  العامل في وزارة االس
باستهداف فعالية املعارضة بباريس في 

٣٠ حزيران املاضي.
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 جالل بكار

يشكل االستثمار العقاري في الوقت احلالي 
ــتثمار  ــدول في جذب االس ــر الزاوية لل حج
األجنبي ونقل العديد من الفوائد من خارج 
ــب العروض  ــدول بحس ــة إلى تلك ال الدول
ــباق محموم  املقدمة واالمتيازات، وأمام س
ــن  ــة م ــتثمارات العقاري ــذب االس ــي ج ف
مختلف دول املنطقة تأتي تركيا بخطوات 

جريئة في اجلذب لهذه االستثمارات.
ــوط االقتصادية التي  ــام تصاعد الضغ   وأم
تشنها بعض االقتصاديات العاملية إلخراج 
ــئة والتي  ــات الناش ــن االقتصادي ــا م تركي
ــر  ــول ضمن نادي العش ــير بثبات لدخ تس
ــذي يتوقع أن  ــم وال ــي العال ــات ف اقتصادي
ــس القادمة  ــنوات اخلم ــالل الس يحدث خ
ــقف ٥٪  ــادي يتجاوز س ــبة منو اقتص ونس
ــا أصبحت  ــه أن تركي ــلم ب ــل من املس جع
ــة بصفة  ــة في املنطق ــة جذب مهم نقط
عامة والعالم بصفة خاصة. لعله من أكثر 
ما مييز أساليب اجلذب التركي للمستثمرين 
األجانب التحديث املستمر في التشريعات 
ــتثمر  ــة مبا يجعل القرار لدي املس القانوني

نقطة فارقة لصاحله.

ــس ٢٠١٨ والذي  ــوم اخلمي ــاح ي ــكان صب   ف
قدمت فيه الرئاسة التركية للمستثمرين 
ــا الكبرى  ــواء هديته ــراك على حد س واألت
على صيغة قرار رئاسي والذي نظم العالقة 
ــل التذبذب  ــتثمار العقاري في ظ ــي االس ف
ــره الكثير من  ــعر الليرة، والذي اعتب في س
املراقبني بأن هذا القرار اسهم في استقرار 
ــن احلرب  ــي تركيا بعيدا ع ــوق العقار ف س
ــن القول  ــدوالر وميك ــني الليرة وال ــرة ب الدائ

إجماال بأن أهم ما مييز هذا القرار األتي:
ــات العاملية احلالية  ــع تركيا رغم األزم تطل
ــق هدف ورؤية  ــح قوة عظمة وحتق ألن تصب
ــاريعها الكبرى  ــن طريق تنفيذ مش ٢٠٢٣ع
مثل مطار اسطنبول الثالث ومشروع قناة 

اسطنبول
1 - أن تصبح كافة العقود املتعلقة بإيجار 
ــواء  العقارات بدون النظر لتاريخ العقد س
ــن  ــا م ــم حتويله ــث أن يت ــدمي أو حدي كان ق
ــرة التركية وإن  ــالت األجنبية إلى اللي العم
ــالت الصعبة يتم  ــد مبرم بالعم كان العق

إلغاء العقد وتعديله خالل ٣٠ يوما.
2 - أن تصبح كافة تعامالت بيع العقارات من 
ــدور القرار بتاريخ 2018\9\13  بعد تاريخ ص

عن الطريق الليرة التركية حصرا .
ــة اقتصادية من  ــق أزم ــد محاوالت خلل وبع
ــادي امللفت لتركيا في  بعد التطور االقتص
ــح قوة  ــا ألن تصب ــراب تركي ــة واقت املنطق
اقتصادية وأن تخرج من مظلة أميركا وأوربا 
وأن يصبح لتركيا اقتصاد يعتمد عليه من 
قبل الدولة والشعب وأن يكون مصدر لثقه 
ــالمي  ــتثمرين كونها بلد ذو طابع إس املس
ولديها تاريخ عريق والكثير من املستثمرين 
ــاك دولة حتمل طابعا  انتظروا أن يصبح هن
ــة  ــة خصب ــا أرضي ــون له ــالميا وأن تك إس

ــي اآلونة  ــن وهذا ما حدث ف ــتثمار األم الس
األخيرة.

ــة تعمل  ــة التركي ــرى احلكوم ــا ن   واألن كم
ــة لتخفيف العجز  ــاد حلول اقتصادي إليج
االقتصادي والعمل على حتويل أكبر اجملاالت 
االقتصادية بالعمل باعتماد الليرة التركية 
ــني  ــي لتحس ــكل إيجاب ــل بش ــي تعم لك
حالة الليرة التركية وإظهارها بشكل آمن 
ــرة التركية  ــتثمرين الثقة باللي ــح املس ملن
وإظهارها بشكل قوي. وكانت تركيا مكان 
ــكل عام على صعيد  الهتمام األجانب بش
ــت كواحدة  ــا صنف ــث أنه ــياحة حي الس
ــتقطاب  ــدان تقوم على اس ــرز ١٠ بل ــن أب م
ــب  ــياح من كل مكان في العالم حس الس
ــهير في  ــع trip advisor الش تصنيف موق
عالم السياحة. وكان هبوط سعر تصريف 
الليرة العبا أساسيا في جذب عدد أكبر من 
ــياح والتمتع بخدمات سياحية ممتازة  الس

نسبتا لبلدان غرب أوربا.
  وتتطلع تركيا رغم األزمات العاملية احلالية 
ــق هدف ورؤية  ــح قوة عظمى وحتق ألن تصب
ــاريعها الكبرى  ٢٠٢٣ عن طريق تنفيذ مش
مثل مطار اسطنبول الثالث ومشروع قناة 
ــوف يربط ما بني البحر  اسطنبول الذي س
ــود وبحر مرمرة ومن املتوقع أن يحدث  األس
ــا االقتصادي  ــي تاريخ تركي ــة نوعية ف نقل
ــطنبول لتخفيف حركة  ــاة اس وتهدف قن
ــفور واحلد من  ــق البوس ــي مضي ــة ف املالح
ــحن  ــر البيئية وحتديدا مرور بواخر ش اخملاط
ــد الثروة  ــيمنع تهدي ــا س ــام مم ــط اخل النف
البحرية في املضيق وبشكل عام متر حوالي 
ــنويا في مضيق  ــفينة شحن س ٥٦٠٠٠ س

البوسفور.

بسام البدارين

فقط في بعض زوايا املشهد االجتماعي 
األردني تستطيع حتطيم جمجمة طفل 
ــبب تافه من  ــن عمره لس ــي الثالثة م ف
طراز جتاوز سيارة والده ملوكب عرس احتل 
ــذك قبيلتك  ــي دون أن تنب ــق الدول الطري
ــرأ على األقل  ــيرتك أو تتب ــك عش أو تدين
عائلتك من جرميتك اخلسيسة.فقط في 
ــتجد إذا ما اخذتك العزة باإلثم  األردن س
وقررت إعالن نفسك زعيما ألي طريق عام 
ــتحظى بعدة جوائز بصرف النظر عن  س
ــا.. وفد من  ــة التي ارتكبته ــة اجلرمي نهاي
علية القوم يجرون االتصاالت والوساطات 
من أجلك.. رئيس وزراء نيو ليبرالي مدني 
ــتثناء فعلتك  ــيء باس يصرح في كل ش
ــض أفراده  ــاول بع ــع يح اجلرمية.ومجتم
ــة  ــدمي رواي ــل تق ــائط التواص ــى وس عل
ــجم مع حكاية  مختلفة ملا حصل تنس
ــوان «رأس الطفل الذي  أردنية قدمية بعن
ــق احلجر الذي ألقاه  اعتدى واعترض طري
ــذاء وامنا  ــدف القتل واإلي ــس به اجملرم لي
ــعره ال يزيد عن  ــم زجاج س بهدف حتطي
ــي األفراح واألتراح يبرر  ٣٠ دينارا فقط».ف
ــارع. ــه أي تصرف في الش األردني لنفس

ــة ال مجال  ــاالت الكرامة املزعوم وفي ح
ــتذكار القانون فهو للضعفاء فقط  الس
ــان وضباط  ــواب ووزراء وأعي ــة دوما ن وثم
ــدف التحايل  ــة به ــي األروق ــون ف يتجول
ــل حراس  على النصوص القانونية وتوس
ــي املعتدي  ــهد يعف العدالة النتاج مش
من أي مسؤولية ويحيله في النهاية الى 

ــيريالي قوامه  ــهد آخر اجتماعي س مش
فنجان قهوة.

أفهم شخصيا أن الترتيبات العشائرية 
ــوي االحتقان.لكن  ــل وحتت ــية ونب فروس
ــرة أن قولي مثال إن  ــم باملطلق فك ال أفه
ــب  ــائرية ال تناس بعض الترتيبات العش
أن  ــن  ميك ــداءات  واالعت ــم  اجلرائ ــض  بع
ميطرني الحقا بسيل جارف من االتهامات 
على اعتبار أني وأمثالي أعداء للعشائرية 
ــة تاريخيا  ــيرة املدون ــع أن أخالق العش م
والتي يعرفها اجلميع ال ميكنها بحال من 
ــن التصرفات  ــرات م األحوال قبول العش
يرتكبها  ــي  الت ــلوكيات  والس ــم  واجلرائ
ــايخ  ــا بعض املش ــراد واحيان ــض األف بع
األردن  في  ــائرية  باسم عشائرهم.العش
ــريفة ونبيلة لكن الناطقني باسمها  ش
ــتثمرين فيها  ــرون كالفطر واملس يتكاث
ــاب أوالدها  ملصاحلهم الذاتية على حس
ــن  ــال ع ــون بدي ــا أن تك ــر وال ميكنه أكث
القانون وال عن نظام العدالة وال ميكنها 
ــكاالت  أن تصلح دوما ملعاجلة كل االش
ــائرية  ــد العش ــند وترف ــل أن تس واألص
الفارسة احملترمة نظام العدالة والقانون 
ــة بها. كل  ــراس العدال ــتنير ح وأن يس
ــت عندما  ــس قيلت ونوقش تلك هواج
ــم الكردي  ــل هاش ــرزت قضية الطف ب
ــذي خطفت حياته  ــهيد الصدفة ال ش
ــت الذي  ــه في الوق ــي حضن ام ــو ف وه

ــة املعنيني بالتهويل  ــغل فيه غالبي انش
والتبرير والتضليل. لست وال غيري بديال 
ــلطة القضاء والقانون، والعدالة  عن س
ــتأخذ مجراها بكل تأكيد.لكن املهم  س
ــو التوثق  ــة الراهنة ه ــي اللحظ ــدا ف ج
ــلوكيات  ــي تبرير س ــن أن الذرائعية ف م
ــي الذي تزايد كثيرا في  العنف االجتماع
ــي أن تختفي لصالح  ــرا ينبغ األردن مؤخ
ــل جدا أن  ــون فقط. اخملج ــلطة القان س
ــي تتضمن التخوين  علبة االتهامات الت
ــة تطال اليوم  ــر واخلروج من املل والتكفي

ــاول تذكير الناس أن التفريط  كل من يح
ــة القانون قد  ــام بهيب ــارع الع ــي الش ف
ــني األمنيني  ــض اجملازف ــون لعبة لبع يك
ــية او اقتصادية. ــر أجندات سياس لتمري

ــال في حتليل  ــت معجبا باالسترس لس
ــمي  ــن التواطؤ الرس ــذا النوع لك من ه
ــوف ألصغر  والبيروقراطي واضح ومكش
طفل أردني وتلك املوسمية في التعاطي 
ــيادة القانون ملموسة أيضا، ومن  مع س
ــلطة  ــى أن س ــارة ال ــول اإلش ــة الق نافل
ــلطة  القانون مبدأ ال يتجزأ وأن هذه الس
ــم جتاهلها هناك  ــق هنا ويت عندما تطب
ــود تالعب  ــة األكبر على وج ــرز القرين تب
ــة طريق واحد  ــلطة ورموزها.ثم من الس
واإلسرائيلي  الصهيوني  املشروع  خلدمة 
والذي ال شكوك لدي أنه يستهدف عمان 

ــع القدس  ــق بعدما أخض ــة ودمش ومك
ونابلس وبالتالي يستهدف األردنيني دولة 
ــو التوافق  ــعبا.هذا الطريق ه وقيادة وش
ــي اجملتمع  ــني عدة أطراف ف ــي ب التضامن
ــلطة القانون  ــث بس ــي على العب األردن
ــه  ــه وهو توافق نلمس ــاس بهيبت واملس
ــديد بني احلني  ــف الش ــة ولألس بالقطع
ــر اجلميع :  ــن تذكي ــا ال بد م ــر. هن واآلخ
تسعى خلدمة إسرائيل في األردن.. حسنا 
ــا عليك فعله اقتل  دربك خضراء وكل م
ــك أو  ــيارة والده عرس طفال إذا جتاوزت س

ــمح المبراطور التبغ  اضرب شرطيا واس
ــدق بالفساد  بالعبور آمنا مطمئنا.. تش
ــتبدل الشيوخ احلقيقيني في  فقط.. اس
ــخ  ــالمية بنس واحلركة اإلس ــيرة  العش
ــرد  ــوع اخلالط.أط ــن الن ــس» م «مولينك
ــد أن تقعد وحاول تزيني  ثريا وينبغي لهن
ــن مكتبه  ــس جامعة م ــرد رئي وتبرير ط
ــاء والتهميش لكل مثقف  ثم برر االقص
وواع ومهني ورجل دولة واسمح لشتامة 
ــم حمالت  ــة الثقافة بتزع ــة بائس لوام
ــة  فعالي ــر  أكث ــاهمة  مس ــد  الوالء.تري
باسترخاء املشروع اإلسرائيلي: حسنا.. 
اجدع أنفك الوطني واحرق مكتب البريد 
واقطع الطريق الدولي ألن قريبك الفاسد 
ــل حركة  ــدد بتعطي ــو ثم ه ــل للت اعتق
ــم  ــمح للحكومة أن تبتس الطيران واس
ــرح ضريبة جديدة  وهي تخفق في ش
ــأة على  ــوت الصاعق فج ــت كامل نزل
فواتيرك.ميكنك ايضا ولتحقيق نفس 
الهدف املراوغة على حساب القانون 
في املسألة األمنية وتدمير «املؤمنني» 
ــن» وترك  ــأن «اخملبري ــن ش ــالء م واإلع
ــرح وهي حتطم  ــرح ومت ــة» تس «الفيل
ــرار ثم ميكنك التراخي قليال  حقل اجل
والتبرير عندما يعرض مواطن غاضب 
نفسه أمام الكاميرا للوزراء. وال تنس 
االسترسال في اللف والدوران والتبرير 
ــر وعندما تتمكن من الوقوف  والتأخي
اعقد اجتماعا وليجلس فيه «املتسببون 
باألرق الوطني» باعتبارهم أصحاب احلل 
ــيرة وابحث عن  واملبادرة.. دافع عن العش
ــة بالكوم  ــيرتك الذاتي ــل س قبيلة وارس
ــان باعتبارك  ــكيل األعي ــادة تش قبل إع
ــرورة».. وبرر تزوير االنتخابات  «القائد الض
ــارك بعرس  ــتراد وأنت تش واحتل األوتس

واطلق النار كلما تسنى لك. 
ــك لكي  ــا: افعل ذل ــي حصري ــى األردن إل

تفرح إسرائيل.
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*برونو كابان 

ــر إلى القرن  عند منعطف القرن الثامن عش
التاسع عشر، في أعقاب الثورتني األميركية 
والفرنسية، تغيرت طبيعة احلرب في أميركا 
الشمالية وفي أوربا: لم تعد اجليوش املتحاربة 
ملكية، وحلت محل هذا الصنف من احلروب 
حروب األمم. واعتقد املواطنون، أو حملوا على 
ــد االلزامي الذي ابتدأته  االعتقاد مع التجني
ــا في ١٧٩٨، بأن حمل السالح ال يترتب  فرنس
على الوالء للحاكم بل هو ثمرة انتساب الى 
ــة) . ويقضي الواجب بالدفاع عن  جماعة (أم
ــل  مثال ثوري أو وطني . و«تأميم» احلرب توس
ــة تعريفاً جديداً.  ببعد ثقافي، وعرف الرجول
ــتقراطي الذي  ففك رباطها بالنموذج االرس
ــدم عليه  ــرف، وق ــارزة والش ــأن املب يعلي ش
ــى كل رجل بلغ  ــاً دميقراطياً يوجب عل منوذج

سن الرشد أن يزاول اجلندية ويبرع فيها.
ــع انقطاعاً  ــة الثورية لم تنقط ــن احلقب ولك
ــتقرت  ــبقها. فالصورة التي اس ــا س ــاً مم تام
ــأت تدريجياً في أثناء القرن  عليها احلرب نش
لَمٌ  ــر. فاملالحم النابوليونية عَ ــع عش التاس
ــارك. واختلفت  ــوش واملع ــى جمهرة اجلي عل
ــي القرن  ــت عليه ف ــا كان ــذه عم ــام ه أحج
ــة واغرام  ــي معرك ــر: احترب ف ــن عش الثام
ــف رجل، ونحو ٥٠٠ ألف  (٥-١٨٠٩/٧/٦) ٣٠٠ أل
ــبق أن  ــي اليبزيغ (١٩-١٨١٣/١٠/١٦). ولم يس ف
اصطف للقتال في ساحة معركة هذا العدد 
ــى أرض أوربية من قبل. فاحلرب  من اجلنود عل
ــت الدول هذا  ــت حرب «جماهير». وتبن انقلب
ــيا لم تقر  ــال على صيغ متفرقة: فبروس املث
ــي ١٨١٣ بعد هزميتها  ــع اإللزامي إال ف التطوي
ــكة  ــون. وبقيت بريطانيا متمس ــام نابلي أم
ــش احملترف، ومبلحق من املتطوعني،  مببدأ اجلي
ــكال قدمية من احلرب،  إلى ١٩١٦. ولم تلغ أش

ــنكة»)، حتى  مثل املبارزة برأس احلربة («الس
ــكال.  ــاوز التحديث التقني هذه األش بعد جت
ــد  جتس ــي  الت ــة  الفردي ــة  املنازل ــركات  فح
ــجاعة الشخصية حافظت على بعض  الش
ــب ببعض  ــت متأخر. وذه ــى وق ــا إل مكانته
ــون  ــد هانس ــور ديفي ــل فيكت ــني، مث املؤرخ
ــاة في  ــرب الغربي. معركة املش ــوذج احل («من
ــى أن ثمة منوذجاً  ــة، ١٩٨٩)، إل اليونان القدمي
ــه اجلندي  ــه «الغرب»، قوام ــاً اختص ب حربي
ــي أن منط  ــؤرخ األميرك ــق امل ــن. ووف – املواط
ــا» العصر  ــع «أثين ــو من صني ــذه احلرب ه ه
ــل  حام ــل  الراج ــا  ومقاتله ــيكي،  الكالس
ــار جماعة ينتظمها الكردوس  الترس في إط
ــذا النموذج،  ــر . وبدا ه ــك واملتضاف املتماس
ــن العصر اليوناني  ــي عني املؤرخ، متصالً م ف
ــي  ــدة ف ــات املتح ــروب الوالي ــى ح ــدمي إل الق
ــرين. وهذا الرأي ذو صبغة  أواخر القرن العش
إيديولوجية طاغية، تستلهم رؤيا محافظة 
جديدة، وتفترض تفوق النموذج الغربي على 
ــرق  ــرقية» مزعومة مترتبة على ش «مناذج ش
متوهم ومتخيل. فالتطويع في الصني قدمي، 
ويرقى إلى اسر الهان احلاكمة (القرن الثالث 
ــاللة تانغ  ق.م. – القرن الثالث بعده)، وإلى س
ــابع م. – القرن العاشر). وعموماً،  (القرن الس
ــي املقابلة  ــكريون كثر ف ــغ منظرون عس بال
ــرب التقليدية، وهي مواجهة ضخمة  بني احل
ومنظمة على مسرح مشرَّع وبني حرب الغوار 
ــيج إغارات  (العصابات، الطياحة)، وهي نس
وكمائن وهجمات خاطفة. وهي مقابلة، من 
ناحية أخرى، بني كالوزفيتز، اجلنرال البروسي 
ــرب»، وبني  ــون وكاتب «في احل ــر نابلي ومعاص
ــتراتيجية  ــني االس ــي) أو ب ــزو (الصين ــن ت ص
واملراوغة. وال يتبنى مؤرخ، اليوم، هذه املقابلة. 
ــز ال يقتصر على تناول احلرب  ففكر كالوزفيت
(النظامية) بني الدول، ويدمج حرب الغوار في 
ــا بـ»حرباء تبدل  معاجلته احلرب التي يعرفه
طبيعتها (جلدها) في كل اشتباك (جديد)». 
ومنذ العصور القدمية، لم تنهض احلرب على 
جيش مشاة ينوءون بجهاز ثقيل، فاحتسبت 
أشكاالً أخرى من املقاتلني الرشيقي احلركة 

وذوي اجلهاز اخلفيف.
ــداول النماذج  ــون اليوم في ت ــث املؤرخ ويبح
ــا  ــا ومحاكاته ــا وتكيفه ــة وانتقاله احلربي
ــي وصف منوذج  ــوق بحثهم ف ــا، ف وتهجينه
ــوار،  الغ ــرب  ح ــال  مج ــي  فف ــدة.  ح ــى  عل

ــى تبادل  ــار غاريبالدي الضوء عل ــي مس يلق
ــة.  الالتيني ــركا  وأمي ــا  إيطالي ــني  ب ــر  التأثي
ــات)،  االنتفاض (أو  ــوار  الغ ــة  مكافح ــي  وف
ــة الزيت  ــتراتيجية بقع ــر غالييني اس ابتك
ــتقرار  ــيع دائرة االس (تأمني منطقة ثم توس
ــقر، في  ــار انطالقاً منها) في مدغش واالزده
ــتعادها ليوتي في مراكش  أعوام ١٨٩٠، واس
ــي اجلزائر،  ــرب)، وألهمت دافيد غالوال ف (املغ
ــينات القرن العشرين، ثم اجلنرال  في خمس
ــراق. وال  ــوس في الع ــد بتراي ــي ديفي األميرك
ــت على  ــدول غلب ــرب بني ال ــك في أن احل ش
حروب القرنني التاسع عشر والعشرين. ويرى 
ــا أفضت إلى «احلرب الكلية» أو  بعضهم أنه
ــة التي تطلق على  ــاملة» ، وهي الصف «الش
ــتعملت  ــى) . وحني اس ــرب الكبرى (األول احل
العبارة في ١٩١٧، لم تدل على واقعة بل دلت 
ــات املتحاربة  ــال منطي على اجملتمع على مث
ــو إليه ومحاولة بلوغه . وهذه احلرب لم  النح
ــي ١٩٣٥، على يد (بقلم)  ــغ نظريتها إال ف تص
ــت منذ  ــدورف . وحمل ــي لودين ــرال األملان اجلن
ــداف وتوحيدها في  ــع األه ــى ١) جم ذاك عل
ــر العدو ، مجتمعاً  ــعي في تدمي كلٍّ هو الس

ــائل من  ــاً، ٢) وجمع الوس ــني جميع ومحارب
طريق تعبئة السكان واالقتصاد في مجهود 
ــتتبع هذا نتائج جديدة  حرب متضافر- ويس
غداة احلرب، فينبغي تسريح املدنيني كذلك، 
ــي وحيال العدو  ــى الوجه املعنوي والذهن عل
(«التسريح الثقافي»)، و(حملت على) معنى 
ــاالً ال قيد عليه،  ــلح إعم إعمال العنف املس
ــانية واحلقوقية  ــم الضوابط اإلنس على رغ

املوكل إليها جلم هذا العنف .
ويالحظ أن حرب االنفصال األميركية (١٨٦١-
ــمات الثالث  ــى جمع الس ــبقت إل ١٨٦٦) س
ــي ديفيد  ــد املؤرخني، األميرك ــذه. إال أن أح ه
، يرى أن احلروب الثورية، وعنفها املوصوف  ــلْ ب
ــرق  ــه، في الش ــرب الفاندي ــني (ح ــي املدني ف
الكاثوليكي الفرنسي)، واحلروب النابولونية، 
ــا أعداداً  ــدها فيه ــا املعارك (حش وجمهرته
ضخمة من اجلنود)، كانت رمبا الصورة االولى 
ــك في أن  ــاملة أو الكلية. وال ش للحرب الش
ــني، فاقمتا دور اإليديولوجية،  احلربني العامليت
وأنزلتا االشتباك والتعبئة وعنف املتحاربني 
أو  ــم  ــى تعظي ــبوقة. وإل ــر مس ــة غي مكان
ــرب  احل ــي  ف ــهودة  مش ــمات  س ــم  تضخي
ــورت احلربان «٤ ميزات  ــة األميركية، بل األهلي
ــالب التكنولوجي  ــى هي االنق نوعية»، األول
ــارك  املع ــة  ــي ١٩١٨: نهاي ــتراتيجي ف االس
ــارك وامتداد  ــع خطوط املع التقليدية، توس
ــا بالصناعة  ــرب اخلنادق، واتصاله وقتها، ح
ــتعمال املدرعات وسالح اجلو.  الكبيرة ، واس
ــمة  ــاس بالقطيعة احلاس ــذه كلها ال تق وه
ــر  ــة الذرية. فالبش ــا القنبل ــي جاءت به الت
ــى محو أثرهم عن  ــوا مذاك القدرة عل امتلك
ــة. وامليزة  ــر خوض معرك ــه األرض من غي وج
النوعية الثانية هي انقالب نسبتي اخلسائر 
العسكرية واخلسائر املدنية. وبلغت خسائر 
ــيرة التقدير،  ــني، وهي على الدوام عس املدني
ــن جملة عدد القتلى في  نحو ١٥ في املئة م
ــبب  ــرح األموات بس ــرب ١٩١٤-١٩١٨، ويط ح
ــة واألوبئة، نظير ٦٥ في املئة من جملة  اجملاع
ــة. وفي  ــرب العاملية الثاني ــي احل ــائر ف اخلس
ــة ال تقل  ــرة واجلاري ــة املعاص ــروب األهلي احل

نسبة املدنيني عن ٨٠-٩٠ في املئة من جملة 
ــي امحاء  ــمة األخيرة ه ــدد القتلى. والس ع
ــرب الداخلية واحلرب اخلارجية.  الفرق بني احل
وهذا بديهي في معاجلة االمبراطورية النازية 
ــة وجماعة  ــألة اليهودي ــتئصال املس باالس
ــو نهج االحتاد  ــر واملرضى العقليني. وه الغج
ــي احلرب  ــلطاته ف ــال س ــوفياتي وإعم الس
ــرب العاملية  ــر احل ــية معايي ــة الروس األهلي
ــي احلرب  ــه ف ــج نفس ــل النه ــى. وأُعم األول
ــورين ومالكي أرضهم  ــني امليس على الفالح
ــة:  ــات القومي ــى األقلي ــم عل ــوالك)، ث (الك
ــالح  ــالح حربي وس ــع) س ــة (التجوي فاجملاع
سياسي استعمله الشيوعيون في ثالثينات 
ــتا  ــرين. واحلربان العامليتان ليس القرن العش
ــني ومتحدين،  حربي حلفني دوليني متجانس
ــات إقليمية، لكل  ــل هما خليط من منازع ب
ــة والبيئة  ــه املوضعي ــا خصائص ــزاع فيه ن
ــة احمليط الهادئ  ــة). فانفصال جبه (الظرفي
عن اجلبهة األوربية في احلرب العاملية الثانية 
ــرة اجلمعية .  ــرك أثره في الذاك ــر ظاهر، وت أم
ــؤرخ مادة التاريخ في الواليات  وحني يدرس امل
ــز االنتباه  ــد من أن يالحظ تركي ــدة، ال ب املتح
ــادئ، هذه  ــات احمليط اله ــرح عملي على مس
ــرب التي «ال هوادة فيها»، على قول املؤرخ  احل
ــرف االنتباه  ــو دُووير. وانص ــر جون دبلي الكبي
ــار احلرب الكبرى  ــى اجلبهة الغربية في إط إل
ــف املؤرخون  ــالً. ويكتش ــى)، وقتاً طوي (االول
اليوم أماكن أخرى: أوربا الوسطى والشرقية، 
الشرق األدنى والشرق األوسط، وعلى األطراف 
أفريقيا وآسيا ومستعمرات أملانيا في احمليط 
ــة منطقها  ــذه املنازعات احمللي ــادئ. وله اله
ــي واملكاني، وإيقاعها الزمني اخلاص.  املوضع

واتصال النزاعات من غير انقطاع في البلقان 
ــدي ١٩١٠-١٩٢٠ دليل على ما  ــل عق منذ أوائ
تقدم: حروب بلقانية في ١٩١٢ و١٩١٣، احلرب 
ــرب اليونانية-التركية  العاملية األولى، ثم احل
ــية  الروس ــة  األهلي ــرب  واحل  .(١٩١٩-١٩٢٢)
ــية – البولندية  (١٩١٧-١٩٢٢) ثم احلرب الروس
ــي  ــرب ف ــر . ودوام احل ــل آخ (١٩١٩-١٩٢١)، دلي

أوقات السلم مجال بحوث جديد وواعد.
ــاردة لطاملا كتب في صيغة  وتاريخ احلرب الب
ــاكلة تاريخ  ــى ش ــي، وعل ــخ ديبلوماس تاري
ــزان القوى بني الواليات املتحدة  مولود من مي
ــه االختصاصيون  ــوفيتي. وكتب واالحتاد الس
ــاً أميركيون ال  ــة، غالب ــات الدولي ــي العالق ف
ــون برؤيتهم  ــة، ويدين ــات أجنبي ــون بلغ يلم
ــة تتصدرها عظمة  إلى مقدمات إيديولوجي
ــدة العالم.  ــات املتحدة املتربعة في س الوالي
وأدى هذا إلى تأريخ سردي يعاقب بني حقبات 
ــهد  ــكون وهدوء، ولم يش ــات س ــر وحقب توت
ــار الكبير املتوقع. ووصف جون لويس  االنفج
غاديس، أحد كبار االختصاصيني األميركيني 
ــي ١٩٨٧،  ــذه احلقبة ف ــاردة، ه ــي احلرب الب ف
بـ»السلم الطويل»، ورأى أنها قد تدوم، بعد، 
ــمت خطوط  ــاً طويالً .. وفي األثناء، ارتس وقت
ــتاد في  ــر أود آرن ويس معاجلات جديدة. ونش
ــام على  ــر االهتم ــاً ال يقص ــاً رائع ٢٠١٧ كتاب
ــرب  ــرب والغ ــرق بالغ ــات الش ــق عالق منط
ــمال  ــات بني الش ــاول العالق ــرق، فيتن بالش
ــرق  ــزان القوى بني الش ــر مي ــوب، وتأثي واجلن
ــة  ــات الوطني ــوغ السياس ــي ص ــرب ف والغ
ــيا. فيبرز  ــا وأميركا الالتينية وآس في أفريقي
ــى احلرب  ــي ترتبت عل ــرة الت ــائر الكبي اخلس
ــي النظر في  ــؤرخ النروج ــاردة. ويقترح امل الب

ــب إلى أن  ــل احلوادث والوقائع، ويذه تسلس
ــداء احلرب الباردة كان في ١٩١٧، مع الثورة  ابت
الروسية.واالنتباه إلى الوجه الذي كابد عليه 
ــاي الي، القرية  ــزرة م ــكان احملليون مج الس
ــي ١٩٦٨/٣/١٦- وهم  ــة اجلنوبية، ف الفيتنامي
ــى انتهاك  ــرب وعل ــى جرمية ح ــا عل حملوه
حلرمة اآلباء واجلدود الذين لم يواروا الثرى على 
ما تقتضي الشعائر، ما اضطرهم حكماً إلى 
ــاء- االنتباه إلى  ــاف بني األحي الهيام كاألطي
ــذا الوجه يدعو إلى تأريخ النزاعات الدولية  ه
ــة. واحلروب  ــتويات متفرق ــاء ومس ــى أنح عل
ــوار واحلروب  ــروب الغ ــوم هي ح ــة الي الغالب
ــوش إلى االحتراف ، وإلى  األهلية . وتنزع اجلي
ــا. وقلصت التقانة حصة  التأنيث إلى حد م
العسكريني املقاتلني من عديد اجليش العام. 
ــتية وتقنية ال  ــى اجلنود وظائف لوجس ويتول
تتصل بالعمل احلربي مباشرة . وأمسى ثمن 
ــة بالنفس فوق ما تطيق اجملتمعات  التضحي
ــه، بينما ال مناص لها من جبه  ل َمّ الغربية حتَ
ــكل من العنف ، «اجلهادي» ، ال يقيم وزناً  ش
ــانية. ومن العسير على املؤرخ  للحياة االنس
ــروب اجلارية، فيما هذه  املعاصر التأريخ للح
احلروب ال تنضبط على مثال جامع ومشترك، 
ــتقطبها النموذج الغربي. وهذه احلال  وال يس

هي أفق البحث التاريخي اجلاري .

ســتايتس  أوهايــو  َّـ  أســتاذ   *
يونيفريسيتي (كرســي دونالد وماري 

دان لتاريخ الحرب)

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

تاريخ الحرب الباردة لطاِّـا كتب 
َّـ صيغة تاريخ دبلوماسي وعلى 
شاكلة تاريخ مولود من ميزان 
القوى بني الواليات اِّـتحدة 
واالتحاد السوفيتي
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ال مجال الستذكار القانون فهو 
للضعفاء فقط وثمة دوما نواب 
ووزراء وأعيان وضباط يتجولون 
َّـ األروقة بهدف التحايل على 
النصوص القانونية

صحيفة آي: حــل الدولتني قضى عليه ترامب 
ونتنياهو

ــه داوود عبد اهللا يقول فيه  ــرت صحيفة آي مقاال كتب نش
ــي دونالد  ــس األمريك ــى عليه الرئي ــني قض ــل الدولت إن ح
ــرائيلي بنيامني نتنياهو. ويقول  ترامب ورئيس الوزراء اإلس
ــت  الكاتب، مدير منظمة املتابعة اإلعالمية ”ميديل إيس
مونيتر“، وهي مؤسسة غير ربحية، إن ترامب ”أعلن دعمه 
ــرائيلي الفلسطيني، ولكن  حل الدولتني في الصراع اإلس
ــتصدقها األفعال“.  ــت أقواله س ــر إذا كان ــا أن ننتظ علين
ويذكر أنه منذ 24 عاما في هذا الشهر حصل ياسر عرفات 
ــحاق رابني على جائزة نوبل للسالم.  ــمعون بيريز وإس وش
ــزة لهم تكرميا ”لعمل  ــت جلنة نوبل إنها منحت اجلائ وقال
ــي يتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة“. وكانت تلك  سياس
ــرائيل ومنظمة التحرير  ــني حكومة إس ــلو ب اتفاقية أوس
ــراء مفاوضات حتدد  ــطينية. وكان الهدف منها إج الفلس
ــطيني  إطارا يؤدي بعد فترة 5 أعوام إلى حل النزاع الفلس
اإلسرائيلي . ”لكن شيئا من هذا لم يحدث. لم يتم التطرق 
ــية التي تضمنتها  ــائل األساس ــألة من املس إلى أي مس
ــر الالجئني  ــدس، ومصي ــع الق ــلو وهي وض ــة أوس اتفاقي
ــتيطان اإلسرائيلي، واألمن، واحلدود،  الفلسطينيني، واالس
ــا للمقال.وتدهورت  ــاورة“، وفق ــدول اجمل ــع ال ــات م والعالق
ــطينية احملتلة، بسبب أعمال  األوضاع في األراضي الفلس
ــي أصبحت متكررة.ويرى عبد اللهأن هذا العام  العنف الت
ــلو“. ــش اتفاقية أوس ــمار في نع ــه آخر مس ــيدق في ”س

ــبوع في جتريف  ــرعت هذا األس ــرائيل ش ــول إن إس ويق
ــدو، على الرغم من  ــة خان األحمر التي يقطنها الب قري
ــتمرت أعواما، وعلى الرغم  املعارك القضائية التي اس
ــن التنديد الدولي.ويضيف الكاتب أن قرار ترامب نقل  م
ــفارة الواليات املتحدة من تل أبيب إلى القدس جتاوز  س
ــى أن اإلدارة األمريكية  ــل عل ــر“، وهو دلي ــط األحم ”اخل
ــل منخرطة  ــب ب ــرائيل فحس ــازة إلس ــت منح ”ليس
ــب إن هذه القرارات  ــتها“. ويقول الكات متاما في سياس
ــي ورئيس الوزراء  ــف األخيرة من الرئيس األمريك واملواق
ــأن حل  ــرائيلي قضت على أي أمل في التقدم بش اإلس

النزاع اإلسرائيل الفلسطيني.

الفايننشال ”الصني ليست اِّـكسيك“
ــال تاميز مقاال كتبه مارتن  ــرت صحيفة الفايننش ونش
وولف يقول فيه إن دونالد ترامب، مخطئ في حساباته، 

ــتغرب وولف أن ”أفكارا  ــت املكسيك. ويس فالصني ليس
ــي أكثر الدول تطورا  ــة عن التجارة أصبحت تطبق ف بدائي
ــرب التجارية التي أعلنها  ــارة إلى احل في العالم“، في إش
ترامب بهدف تعديل امليزان التجاري مع شركاء بالده. ويرى 
ــني الواليات املتحدة،  ــب أن تعديل اتفاقية التجارة ب الكات
ــرى، جعلت  ــن جهة أخ ــيك، م ــة، وكندا واملكس ــن جه م
ــن عليه أن يعرف،  ــه انتصر ألفكاره، ولك ــب يعتقد أن ترام
حسب الكاتب، أن الصني ليست املكسيك.ويعتقد مارتن 
ــي مواقفه  ــا أنه بالغ ف ــب خطأين، أولهم ــب ارتك أن ترام
ــن، ألن احلكومة الصينية  ــني البلدي ــن امليزان التجاري ب م
ــلع ال يريدونها. ــراء س ال ميكن أن تفرض على الصينيني ش
ــغ أيضا في  ــب، هو أنه بال ــب الكات ــأ الثاني، بحس واخلط

ــيصل إلى أي اتفاق  تقدير قوة الواليات املتحدة. وإذا كان س
ــة مثال، فالبد له  ــأن حقوق امللكية الفكري مع الصني بش
ــنت الصني  ــن حلفاء في االحتاد األوربي واليابان.وإذا حس م
ــركات  ــة امللكية الفكرية فإن املزيد من الش قوانني حماي
ــتقبل على االستثمار في الصني، وحتى هذا  األمريكية س
ــده ترامب، وفقا للمقال. ويرى وولف أنه من احملتمل أن  ال يري
يفاجئنا ترامب بأعظم اتفاق جتاري في التاريخ، ولكنه لن 

يجن منه الكثير في األخير.
ــني الواليات املتحدة  ــد التوتر التجاري ب ويضيف أن تصاع

والصني محتمل، قد يتحول إلى حرب ال منتصر فيها.

العربي الجديد : حكومة وطنية

وفي صحيفة العربي اجلديد اللندنية، دعا عوني القلمجي 
ــى ”محاربة جميع التوجهات واألفكار والنزعات الذاتية  إل
ــن يتم هذا  ــة واملذهبية. ول ــة العنصري ــة والتفرق والفئوي
ــقاط العملية السياسية، بكل الوسائل  كله من دون إس
ــة وطنية  ــة حكوم ــة، وإقام ــات املتاح ــرق واإلمكان والط
مستقلة تأخذ على عاتقها تهدمي كل األسس التي أقامها 
ــاوية، متهيداً لبناء  ــل، وما ترتب عليها من نتائج مأس احملت
ــتند  مجتمع موحد، يكون قادرا على بناء دولة مدنية، تس
ــاواة جميع العراقيني،  ــات كفوءة تضمن مس إلى مؤسس

بصرف النظر عن دينهم أو مذهبهم أو قومياتهم“. 

أي: بعد االنتصار علــى تنظيم داعش ترامب 

يستهدف إيران
ــرت مقاال للكاتب اخملتص في شؤون الشرق  جريدة أي نش
ــل واألحداث  ــول فيه إن الدالئ ــط باتريك كوبيرن يق األوس
ــرق  ــير إلى ماهية املواجهات القادمة في الش احلالية تش

االوسط.
ــهد  ــح احلالي في املنطقة يش ــرن أن الوض ــح كوبي ويوض
ــعة  تراجع تنظيم داعش والتي كانت حتكم مناطق شاس
ــد  ــا أصبح نظام األس ــخص كم ــو 6 ماليني ش ــم نح تض
ــلطة بعدما كان في مهب الريح عالوة  ــتقرا في الس مس
على أن احلكومة العراقية التي كانت تعاني هزائم فادحة 

امام تنظيم داعش عام 2014 أصبحت اآلن أمنة.

ــير إلى أن هذه األزمات أصبحت تستبدل  لكن كوبيرن يش
ــهر القادمة وبالعبني  ــتعل في األش ــرى يرجح ان تش بأخ
ــي عفرين ميثل حادثا  ــن موضحا ان الهجوم األخير ف آخري
ــة واالكراد  ــن بني احلكومة التركي ــدا للتصعيد املمك واح
ــمال سوريا وهو الصراع الذي سيضم الواليات املتحدة  ش

وروسيا.
ــف كوبيرن ان الرئيس االمريكي دونالد ترامب وإدارته  ويضي
ــاب بعقدة  ــور مص ــة من منظ ــراع في املنطق ــرون الص ي
ــط  ــرق االوس ــكلة في الش االرتياب لذلك يرون ان كل مش
ــدي إيرانية وهو االمر الذي كان واضحا على  تقف وراءها اي
ــبوع في األمم املتحدة حيث ضخم  خطاب ترامب هذا األس
الدور اإليراني بشكل كبير خاصة عندما قال إنه ”سيكون 
هناك ثمن كبير ستدفعه إيران إذا وقفت في وجه الواليات 

املتحدة“.
ــات هو النوع  ــذا النوع من التعليق ــف كوبيرن إن ه ويضي
ــات املتعالية قبل أي تصعيد  ــد املعتاد من التعليق التقلي
ــرق األوسط حيث تقوم  أمريكي في اخلارج خاصة في الش
ــيطنة العدو والتقليل من شأنه في  اإلدارة األمريكية بش
نفس الوقت كما يتزايد االهتمام بجماعات املعارضة التي 
ــا مع جماعات  ــل االمريكي كما حدث متام ــب بالتدخ ترح

املعارضة العراقية التي كانت تخدع واشنطن“.

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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 لطيف عبد سالم

ــع اليوم أكثر  ــارعَ احمللي يتطلّ ــا أنَّ الش ــس خافيً لي
ــل املؤثرة  ــى جناح جميع الكت ــن أي وقت مضى إل م
ــل على ما  ــية بالعم ــار العملية السياس ــي مس ف
ــات الوحدة  ــاهمة في تعزيز موجب ــأنه املس من ش
ــعي  ــا بالس ــق منه ــا يتعل ــيما م ــة، والس الوطني
ــالد فيه  ــتقبل آمن للب ــورة مس ــم ص ــث لرس احلثي
ــار أيام احملن  ــي إلى نفض غب ــن الرفاهية ما يفض م
ا من  ــا باهظً ــذي حتمل عبئ ــعبنا ال واملواجع عن ش
ــا؛ إذ إنَّ املواطنَ  ــتها بالدن ــات التي عاش ــراء األزم ج
ــادات اإلدارية، فضالً  ــى بخيباتِ القي العراقي املبتل
ــاطِ واليأس جتاه إخفاقات  ــعور باإلحب عن مرارة الش
ــي برامجها  ــات العراقية ف ــن احلكوم ــا تعاقب م م

التنموية خالل األعوام املاضية، وبخاصة في مجال 
دْ قادرًا على  ــم يَعُ ــات البلدية واإلجتماعية، ل اخلدم
التعامل مع التداعيات التي ميكن أن تفرزها األزمات 
ــظي  ــا بفعل حالة التش ــل وقوعه ــدة احملتم اجلدي
نة للبيت  ــية املكوّ ــها الكتل السياس التي تعيش

السياسي العراقي في الوقت احلاضر.
ــي خرجت من  ــا - الت ــولِ إنَّ بالدن ــي الق ــاالةً فِ ال مغ
ــرس التحديات املصيرية وأكثرها تأثيرًا في  أتون أش
ه  ــا إلى توجّ ــي -  يتطلع املواطن فيه االقتصاد احملل
ــرار إدارتها  ــعيّ إلق ــة املقبلة اجلدي في الس احلكوم
ــا حتقيق ما  ــع برامجه ــدة الَّتِي بوس ــطِ الواع اخلط
ــاهمة في حتسنيِ الواقع املعيشي  يفضي إلى املس
ــبٍ  ــرائح االجتماعية ولو بنس واخلدمي جلميع الش
مقبولة. ومن املعلوم أنَّ في املقدمة من تلك البرامج 
ــادات اإلدارية  ــا يقوم على جدية القي اإلمنائية هو م
ــونِ موازنةٍ تنموية  ــروع لقان ــي محاولة تبني مش ف
ترتكز أبرز أعمدتها الرئيسة على زيادة موارد الدخل 
ــا متاح من التدابير  ــي من خالل الركون إلى م القوم
ــادرة على إحداث تطور مؤثر في عموم  اإلجرائية الق

مفاصل استراتيجية التنمية الوطنية.
ــا تفرض على  ــاتَ املنوه عنها آنفً ــبَ أَنَّ التحدي ال رَيْ
ــروع بإيجاد البيئة  جميع املهتمني بإدارة البالد الش
ــجع  ــدور آلياتها املعاونة في تش ــة التي مبق املالئم
ــة االقتصاد الوطني مبا  ــف اإلدارات على تنمي مختل
ــكاله، وفي طليعتها قِطاعات الزراعة  تباين من أش
ــة الوعي  ــالً عن أهمي ــياحة، فض ــة والس والصناع
ــق املنتج  ــادة بري ــي مهمة إع ــك فِ ــرورة التمس بض
الوطني من خاللِ تأهيل املصانع واملعامل احلكومية 
التي تعرضت إلى التوقف منذ عام 2003م، باإلضافة 
ــاص بتنفيذ ما  ــم القطاع اخل ــل على دع إلى العم
ــريعات القانونية النافذة وتنمية  يقتضي من التش
ــع  ــواب املصان ــن أب ــق م ــا أغل ــح م ــه بفت موجودات
ــزال الصدأ  ــة التي ما ي ــورش اإلنتاجي ــل وال واملعام
ــادة اإليرادات املالية للدولة،  يعلو مكائنها؛ ألجل زي
والتي تتوقف على تهيئة متطلبات النهوض بواقع 
ــة رفد اخلزينة  ــي، وعدم اقتصار مهم االقتصاد احملل
العامة باألموال على العائدات املالية املتحققة من 

مبيعات النفط اخلام .

ثامر الحجامي

ــية  ــتقبال الطلبة مبختلف مراحلهم الدراس ــي جديد فتح أبوابه الس عام دراس
ــية لم تختلف عن األعوام  ــرة ماليني طالب، في ظروف دراس بأعداد جتاوزت العش
ــي مختلف مناطق  ــن الوضع األمني ف ــم زوال غيمة اإلرهاب وحتس ــابقة رغ الس
ــهد  ــها، لم تش ــداد الطلبة، مازالت املدارس هي نفس ــم تضاعف أع ــراق. رغ الع
ــتوى األفقي أو العمودي، وكأن األمر مقصود!، فلم نشهد زيادة  ــنا على املس حتس
ــنا في بناها  ــدة، ولم نر حتس ــتيعاب األعداد اجلدي ــداد املدارس، الس ــر في أع تذك
ــقوط، يهدد حياة الطلبة، وبعضها أصبح متهالكا  التحتية، فبعضها آيل للس
ــي  ــية تتغير كل عام دراس ــى مرافق صحية. املناهج الدراس ــوي حتى عل ال يحت
وعليه يحتاج األمر الى عقود جديدة لطبع 
ــا يطبع في اخلارج بصفقات  الكتب أغلبه
ــا أن  ــح واضح !، أصب ــبوهةّ ــا مش بعضه
ــني الواقع التربوي  القصد منها ليس حتس
ــذه الكتب بعد  ــة، الذين تصلهم ه للطلب
ــي  ــى ف ــي. فوض ــام الدراس ــف الع منتص
ــية،  ــص في املالكات التدريس ــع ونق التوزي
عند بداية كل عام دراسي، وبعض املدارس 
تبقى تعاني من نقص املالكات التدريسية 
على مدى عام كامل، بسبب سوء التوزيع، 
لينتهي العام ولم يفتح الطالب أوراق تلك 
املادة الدراسية، وال تفتح أبواب التعيينات 
لكوادر جديدة، إال بعد إنقضاء نصف العام 
ــي. أصبح في معظم املدارس دوام ثالثي بعد إن كان مزدوجا! أي أصبح في  الدراس
كل بناية ثالث مدارس، تصل اعدادها أحيانا الى األلف طالب إ، حيث جتد في كل 
ــون  ــتني طالبا، وكأنهم دجاج في قفص!، يفترش ــف منها أعدادا تتجاوز الس ص
ــد الذي يبذل  ــر املقاعد الالزمة. رغم اجله ــوزارة عن توفي ــد أن عجزت ال األرض بع
ــط فوضى عارمة،  ــود الطلبة، وس ــية في التعامل مع حش من الهيئات التدريس
وأنظمة غائبة وإدارة إرجتالية، بعضها خاضع لألمزجة والتدخالت السياسية في 
ــتحق أن يكون مربيا،  ــيني ال يس ــع التعليمي، إال إن بعضهم هؤالء التدريس الواق
ــة، بل هو غير  ــم يخضع لدورات تطويري ــط مقومات املهنة، ول ــد إفتقد ألبس فق
ــة بعيدا عن مهنة  ــغاله بأعماله اخلاص ــادر على تدريس املادة، ناهيك عن إنش ق
التدريس. شهدت األعوام املاضية، حوادث إعتداء على الهيئات التدريسية يندى 
ــالق املدارس،  ــل، وبعضها أدى الى إغ ــل الى حاالت القت ــا اجلبني، بعضها وص له
ــخصي مع أولياء أمور الطلبة،  ــائري أو ش ــبب حتولها الى ساحة صراع عش بس
ــى أن يكون عاما  ــة. كنا نتمن ــة التعليمي ــني التي حتمي املؤسس ــاب القوان لغي

دراسيا مختلفا، ولكن يبدو أنه كسابقاته من األعوام املاضية .

ــذي ينبعث  ــة الضياء، ال ــاب الصدفة أبداً رؤي ــس من ب لي
ــالم)،  ــني (عليه الس من وجه علي األكبر، ابن اإلمام احلس
ــاطعاً وثاقباً، لدرجة أن الظالم لم  ــوراء فكان س يوم عاش
ــاب العلوي يؤكد  ــتطع التغلب عليه، فلقد كان الش يس
بكل سطر يكتبه، على قيمة اإلنسان ومكانته السامية، 
ــبه  ــاء، وقد برز لهم أش ــاء الطلق ــفكها أبن ــأي دماء س ف
لقاً ومنطقاً، وحاولتُ نسج عنوان  لقاً وخُ الناس مبحمد خَ
ــبابه وجميل صوره، وما  لهذا الفتى، ألقف على ضفاف ش

وجدتُ إال والدته اجلليلة السيدة ليلى.
ــتعرة  قمر منير خطفه صعاليك بني أمية، بني خيم مس
وقرابني متأل ساحة الطف، لكن امرأة من بني ثقيف، كانت 
تقف بجانب اخليمة، تسمع أنفاس ولدها علي األكبر، وقد 
خرج مليدان املعركة، فقاتل بشجاعة هاشمية محمدية 
ــده، وقد  علوية ال نظير لها، واجتمع الظمأ والتعب بجس
ــات معالم وجهه  ــرت الطعن ــاء جبهته، وغي غطت الدم
الشريف، حتى سقط شهيداً ولم تبدِ والدته جزعاً، رغم 
ــلِمةً أمرها الى باريها، فكان لصمتها صدى  س املصيبة مُ
ــن  ــل علي األكبر بأحس ــول: (اللهم تقب ــم وهي تق عظي

قبول).
ــب، عظيمة الشرف،  ــب، رفيعة احلس امرأة جليلة النس
ــبي  ــت حياة اإلميان والعبادة والزهد، رغم حالة الس عاش
وفقدان زوجها السبط الشهيد، وفلذة كبدها علي األكبر، 
إنها ليلى بنت عروة بن مسعود بن ثقيف، من زعماء العرب 
ــن أبي عبيدة  ــت عم اخملتار ب ــيدها، وهي بن ــف وس بالطائ
ــبة،  ــتمرت برحلة اجلهاد في كربالء محتس الثقفي، واس
ــد أن قدمت ولدها  ــمي، بع ــاء البيت الهاش مع بقية نس
ــمس،  ــة حتت الش قرباناً للدين والعقيدة، فبقيت جالس

تبكي على سيدها وقرة 
ــن قضى  ــا، اللذي عينه

نحبهما بنهار واحد.
ليلى  الفاضلة  السيدة 
ــروة، زوجة اإلمام  بنت ع
احلسني وأم علي األكبر، 
ــاء  ــال نس ــا كح حاله
ــد  ــوي، بع ــت العل البي
ــة  رحل ــن  م ــن  مجيئه
ــبي، حددنَ شروط  الس
ــار الدم  ــة، إنتص ملحم
على السيف بعد واقعة 
الطف، وإستطعنَ خلق 
ــدة، لتتحرك  حياة جدي

ــان والهوان األموي،  ــاعر احلرية والكرامة، ضد الطغي مش
 ( ــه تعالى عليهنَّ ــوة كربالء (رضوان وينبغي القول: أن نس
ــداث التغيير،  ــرة إلح ــنَ فرصاً كبي ــنَّ صنع ــى إحداه وليل
ــوك يعيش طوال  ــد الطاغية، مجرد صعل وجعلنَ من يزي

حياته القذرة، سجني ذاته حتى هلك عليه اللعنة.
 (على الدنيا بعدك العفا) هذا ما قاله اإلمام احلسني(عليه 
ــاهد ولده علي األكبر سقط صريعاً،  ــالم)، عندما ش الس
وسط مشاهد املوت اجلماعي والرؤوس املقطوعة، فحمله 
ــي، متقبالً حقيقة  ــه من بني عل ــده ووضعه بني أخوت وال
ــة الكبرى  ــاً بأن القضي ــورائي اخلالد، مؤمن ــوم العاش الي
ــن، ومتكن من صناعة  ــة محمد وإحياء الدي هي إصالح أم
ــتقبل حسيني ال يستطيع أحد جتاوزه، كما أن أفكار  مس
ــت وما زالت كاحلياة ال تنضب أبداً،  اإلمام وتضحياته، كان
نَ احلسني  ــاركْ ــوة اللواتي ش ــر خلود النس وهنا يكمن س

ثورته .

علي علي

ــم  ــا: «احلل ــة مفاده ــة قدمي ــاك مقول هن
ــذي اليطرد منه  ــردوس الوحيد ال ــو الف ه

االنسان؟.
ــق العراقيني التمتع  ــذا فإن من ح على ه
ــد أضغاث  ــاءوا، بع ــردوس ماش ــذا الف به
ــس املرعبة التي  ــالم وجملة الكوابي األح
ــض مضاجعهم، طيلة عقود  مافتئت تق
ــم ماخرجوا من  ــم، فه ــني حياته من س
ــاكادوا  ــالمي)، وم ــوا في (ظ ــم) إال وجل (ضي
ــا، حتى جثمت  ــون الصعداء يوم يتنفس
ــباح  ــنوات طويلة أش ــى صدورهم س عل
حروب شعواء، وحصارات ضيقت عليهم 
ــب فقر  ــل عنها من نس اخلناق، وماتناس

ــية، وفاقة ومرض  مرتفعة، وبطالة متفش
ــرائحهم، وأصناف من  ــادت ش وتخلف س
الفساد عمت مؤسسات البلد، حتى حق 

فيهم بيت الشعر:
حتامَ أخرج من ياس الى ياس؟

              وكم أذوق وأبقى طافح الكاس؟
ال أبلغ الذروة العليا على قدمي

              حتى أنكس للوادي على راسي
  ومازال هذا دأبهم وديدنهم بسبب خالف 
ــم األبدي،  ــتمر وصراعه ــتهم املس ساس
ــتحواذ  الخلدمة البلد وأهل البلد، بل الس
ــع  ــن مناف ــتحواذه م ــتطاعوا اس ــا اس م
خاصة، ومآرب تخدم فئات وأحزاب يكنّون 
الوالء املطلق لها، أما والؤهم لبلدهم فقد 
ــات في املرتبة  ــي عندهم ضمن األولوي يأت
ــى املئة، مع  ــرين او حت ــرة او العش العاش
ــون مبصلحة املواطن  ــم جميعا يهتف أنه
احلبيب، ومتمسكون بتوفير األمن واألمان 
ــابع  ــه وألبنائه إلى س ــش الرغيد ل والعي
ــاعرنا الرصافي حني  ــى اهللا ش ــر، وحل ظه

قال:
ال يخدعنك هتاف القوم في الوطن

     فالقوم في السر غير القوم في العلن

ــمية    قبل أيام، متت حتت قبة البرملان تس
ــا جمللس النواب، بعدها  ــي رئيس احللبوس
سم اسما نائبيه، فيما لم تبرح أسماء  حُ
ــة اختيار  ــن بوصل ــا ضم ــارة دورانه اإلش
رئيسي احلكومة واجلمهورية، فتارة تشير 
ــير إلى احملاصصة،  إلى األغلبية، وتارة تش
وثالثة تشير إلى مرشح تسوية، وبني هذا 
وتلك وذاك، يتقلب املتحالفون واملؤتلفون 
ــم،  وغاياته ــم  ونياته ــم  بانتماءاته
ــة، ومنهم  ــك باحلزبي ــم من يتمس فمنه
بالتكنوقراط، ومنهم من ينتظر ومابدلوا 

تبديال.
ــات -وهي كثر- طامة  ــى لنا من الطام تبق
ــة، واألخيرة هذه  ــة الوزاري ــاء احلقيب انتق
ــوض  ــي النه ــرا، ف ــا كثي ــيعول عليه س
مبؤسسات البالد، إذ تدخل أذرع السلطة 
التنفيذية مبفردات حياة املواطن اليومية، 
ــؤولوها مع مأكله ومشربه  ويتعامل مس
ــال،  ــة وتفصي ــكنه جمل ــه ومس وملبس
ــان  ــره بخيوط وكأن لس ــيعلق مصي وس

حاله يقول:
سلمتك الدالل وبتوته كلهن

            ظلت بكيفك عاد تكطع تفلهن
ــابقني،  ــه املواطن على أيدي الس وما ملس

ــلطتي دولته  ــالل الدورات الثالث من س خ
التشريعية والتنفيذية، مازال جرحه نديا 
ــجل أغلبهم تدنيا  ــد، إذ س لم يلتئم بع
ــاتهم، األمر  ــتويات أداء مؤسس ــي مس ف

ــه بالالحق فضال  ــذي أفقد املواطن ثقت ال
عن السابق، ولنا في اإلحجام الكبير عن 
ــرة خير  ــي االنتخابات األخي ــاركة ف املش
دليل على هذا، إذ اليأس من اآلتي، تولد من 

تراكمات اخلذالن من التجارب السابقة.
ــابقون  ــعب الذي ظن قادته الس   إن الش
ــوى حتمل  ــم عليه س ــون له ــن يك ــه ل ان
ــببونه له  ــيئاتهم، والصبر على مايس س
ــيأخذ  ــذه املرة س ــات، ال أظنه ه ــن تبع م
ــلطان جائر،  ــعب الصابر على س دور الش
ــن يتخذ  ــا وخاضعا مل ــون خانع ــن يك ول
ــع مبميزاته  ــريفا، يتمت ــه تش ــن منصب م
ــية  ــتغال إياه في متش ومخصصاته، مس
ــه ومعيته،  ــخصية وأمور حزب أموره الش
ــاكل املواطن  واضعا في الوقت ذاته، مش
ــيا- ان املنصب  ــيا -المتناس ــا، ناس جانب
ــون من  ــات لن يك ــه واجب ــف، وعلي تكلي
ــال عن  ــا واإلغف ــس فيه ــهل التدلي الس

تأديتها.
ــى عاتق احلكومة  ــب امللقى عل   إن الواج
ــة تختلف عن  ــة، يأخذ خصوصي املرتقب
ــب التي مر بها العراق، وما تلك  باقي احلق

اخلصوصية إال ألن الوضع الذي وصل اليه 
ــاص، يتطلب من متقلدي  العراق وضع خ
ــات بكل جد  ــم االلتف ــب جميعه املناص
ــم، فالبلد  ــى املهام املنوطة به وحرص ال
ــل  ــر اليتحم ــف خطي ــر مبنعط ــوم مي الي
ــة، وجتهز على  ــد الطني بل ــاء تزي أي أخط

ماتبقى منه.
ــب األكبر على  ــيكون الواج ــا س   وقطع
ــس مجلس الوزراء الدكتور عادل  عاتق رئي
ــدٍ الميكن  ــي حالة حت ــد املهدي فهو ف عب
ــق مناهج  ــه تطبي ــا، وعلي ــد إنكاره ألح
ــع آني وتأثير فوري  وبرامج صارمة، لها وق
ــى ورق،  ــوال او حبرا عل ــس ق ــي، ولي وفعل
فميادين العمل جلميع الوزارات في محك 
ــل  ــن بعم ــو أول املتأثري ــن، وه ــع املواط م
ر ألدائها، واليخفى  ــات، وأول منظِّ املؤسس
ــث الدائر اليوم بني املواطنني، ينم  ان احلدي
عن انهم يخشون ان يكون التغيير تبادل 
ــط، وهذا ماال حتمد  ــر وجوه فق أدوار وتغيي
ــوم على حد  ــم واحملك ــاه على احلاك عقب

سواء.
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فخري كريم

ــهر  ــابيع واألش ــدى األس ــى م عل
ــع لقاءاتنا، ولم  ــة لم تنقط التالي
ــن الفراغ  ــه ع ــن حديث ــف ع يتوق
ــيء معدوم املروءة  مع تصعيد مس
ــه عالقة بالفراغ  ــاء، وليس ل والوف
السياسي الذي خلّفه املام بسبب 
ــة  ــل أعمال الرئاس ــه وتعط مرض
 . ــر  ــرفي ال أكث ــه ش ــروف بأن املع
ــاع  ــاول أوض ــث يتن ــح احلدي وأصب
ــه ، وبلغ الكالم حداً  االحتاد وقيادت
ــاً وهو يتحدث عن أحقيته في  الفت
ــتراط أن يتمتع  ــزب واش ــادة احل قي
املالية  بكامل صالحيات طالباني 
وكل  ــة  والتنظيمي ــكرية  والعس
اجملاالت التي كان يتولى مسؤولياته 
املطلقة فيها، وانه يرى أن املكتب 
ــه غير صالح  ــي بأغلبيت السياس
ويقتضي التغيير ، وأن من شروطه 
ــمركة  البيش ــادات  قي ــر  تغيي

والعالقات وكل االجهزة احلزبية .!
ــو انقالب  ــه ه ــا تقول ــت له  م قل
ــاملة لقيادات االحتاد،  وتصفية ش
ــاً  ــراً دميقراطي ــب مؤمت ــو يتطل وه
ــك  ــرعياً، وإن أهداف ــه ش لتحقيق
ــن بأيديهم  ــي مطالبة مَ هذه تعن
ــلطة واملال واألمن والتنظيم  الس

والسالح جتريد أنفسهم طواعية 
ــل  ــك، فه ــم ل ــليم مقدراته وتس
هذه إالّ أضغاث أحالم ؟ ثم اسمح 
ــت  تاريخياً   ــن أن ــالك مَ لي أن أس
لتطلب كامل صالحيات طالباني 
ــي  مع علمك بأن املكتب السياس
ــر  ــردت أكث ــة مت ــادات احلزبي والقي
ــاليب  ــى الرئيس بأس ــرة عل من م
ــك  تل ــد  حتدي ــة  طالب ــة  مختلف
ــا تتحدث  ــاً م ــات . غالب الصالحي
ــزب وإنقاذه  ــث احل ــن حتدي ــت ع أن
ــف واالنفراد  ــن الهيمنة والتخل م
ــي واقع احلال تريد االنفراد  لكنك ف
والتحكم في كل مسامات احلزب 
ــرعية احلزبية وباعتماد  خارج الش
سياقاته . أهذا هو التحديث الذي 
ــي الدميقراطية  ــادي به؟ أهذه ه تن
ــود في حياة  ــي تريد لها أن تس الت
ــه  أسس ــذي  ال ــي  الوطن ــاد  االحت

املام.؟!
ــه إن كان يريد أن يقود االحتاد  رجوت
فما عليه إالّ أن يتفاعل مع قيادته 
ــه حتت  ــه ويضع نفس ــن داخل ومِ
ــروط ، وقد  ــال ش ــزب ب ــرف احل تص
ــويات  يتطلب ذلك مصاحلات وتس
ــدة في إطار  ــس الوح وإرادة لتكري
ــي ذلك  ــا ف ــة، مب ــرعية احلزبي الش
ــرو واآلخرين.  ــيدة هي ــواء الس احت
مبثل هذا السلوك ميكن أن تنفتح 
ــر اجلمهوري  ــواب القص ــك أب أمام
أيضاً كمرشح عن االحتاد، ولكن ملاذا 
ــتحقاق حصري  تعتقد أنّ هذا اس
ــى للحزبني؟ أليس  لالحتاد بل وحت
ء كرسيّ  ن يصلح لتبوُّ بني الكرد مَ
ــة؟ هل تعتقد أن التحديث  الرئاس

ــر هذا  ــمل كس الذي تعلنه ال يش
االحتكار وإخضاعه لنوعٍ من جسّ 
ــعبية؟ تكرر ذلك  نبض اإلرادة الش
ــع مع برهم على مدى  احلوار وتوسّ
الفترة التي بدأت مع مرض الرئيس 
ونهاية واليته، وكنت أحتاور في ذات 
االجتاه مع السيدة هيرو التي كانت 
ــرى والتقيها  ــي بني فترة وأخ تزورن
ــليمانية ،  ــي الس ــا ف ــي منزله ف
وكذلك مع األخ كوسرت وقياديني 

آخرين .
وكان الصديق العزيز عدنان املفتي 
ــى دراية  ــي وعل ــل مع ــى تواص عل
يومية مبجريات ما يدور من جتاذبات 
ــلبية ومواقف  الدكتور برهم الس

السيدة هيرو وآخرين .
مع تطور املواقف السلبية للدكتور 
ــاره مبطمعه  بأيّ ثمن  برهم وإجه
ــراق،  الع ــة  برئاس ــتثناء   اس دون 
أصبحتُ أكثر وضوحاً معه، فقلت 
ــاً للعراق.  ــه إنك لن تصبح رئيس ل
قال لي مرة إنه يراهن على األخوين 
مسعود بارزاني ونيجيرفان ويعتمد 
على وعدهما بدعمه . كررت عليه  
ــاً وأنت  كيف ميكن أن تصبح رئيس
ــى حزبك  ــن االعتماد عل ــز ع عاج

وتوحيده؟..
ــورك بريت ممثل  ــي ماكغ ــني زارن ح
ــألة  ــي وأثار مس ــس األميرك الرئي
ــح للرئاسة  حظوظ برهم بالترشّ
ــأل هل  أبلغته بأنه لن يكون، فس
ــذا الرأي  ــان عن ه ــال نيجيرف أس
ــردد. كذلك قال إنه  ــتُ له ال تت ، قل
سيلتقي برهم في لندن في اليوم 
ــل ميكن أن يبلّغه برأيي  التالي، فه

ــل طلبت منه بدالً  ــم أعترض ، ب ، ل
ــك أن ينصحه بتكريس دوره  من ذل
ــي حزبه، رمبا قد يؤهله  اإليجابي ف
ذلك مستقبالً ، لكن ليس في هذه 

الدورة .
ــلوك غير  ــاء الضوء على الس إللق
ــا  والقضاي ــف  املواق إزاء  ــوازن  املت
ــة ، أذكر أنّ برهم كان دائم  املصيري
ويؤكد  ــعود،  ــاألخ مس ب ــادة  اإلش
ــك  ــه ميتل ــه، أن ــدث عن ــو يتح وه
ــرف  ــمات القيادية، وأنه يتش الس

ــده ..! لكن هذا  ــو قائ ــأن يكون ه ب
ــة تالقيه  ــع للحظ ــف يخض املوق
ــخصية وهوسه  مع مصاحله الش
غير احملدود بالسلطة ولو بأيّ ثمن 

مخل .
ــب أصوات  ــي كس ــل برهم ف فش
ــداد أمام  ــني الكرد في بغ البرملاني
ــح  ــوم مرشّ ــؤاد معص ــور ف الدكت
ــقّ  ش أن  ــد  بع ــة،  اخمللّ ــوية  التس
السياسي حول شخصه  املكتب 
إذا  ــه  طموح ــس  ولي ــه  ومطامع

ــدان التوازن، فلم  كان خارج فق
د صراعه  ــه إال أن يصعّ ــن من يك
ــادة االحتاد ؛  ــي قي ــه ف ــع رفاق م
ــس  ــد حني أن يؤس ــار بع ويخت
ــهير  ــنّ حمالت تش ــاً ويش حزب
 ، وبحزبه  ــه  ــض بخصوم وتعري
ــبوهاً ليس  ثم يعقد حتالفاً مش
مبعزل عن تطلعه العتماد بديل 
ــة في  ــدة الرئاس يوصله الى س
ــض بكل داءٍ يصعب  العراق املري
الشفاء منه بوسائل ترقيعية . 

وظل طوال شهور قبل االنتخابات 
ــينهي  ــريعية يهدد بأنه س التش
ــي  ف ــة  التقليدي ــوى  الق ــز  مراك
كردستان وسيكون الفائز الثاني.

ــد حتقق له ذلك بفوزه مبقعدين  وق
أن  إال  ــه  من كان  ــا  فم  !.. ــر  غي ال 
ــهيراً وهجوماً صاعقاً  ــن تش يش
ــاه بتزوير  ــاً إي ــاد متهم على االحت
ــاب الذي  ــات، مع أن الش االنتخاب
ــب  النجي ــذه  تلمي ــره   كان يعتب

حصل على ضعف مقاعده ..
ــوية  التس ــاورات  من ــدأت  ب ــم  ث
ــاب ما تبقى  الداخلية على حس
من هيبة االحتاد وإرادته ومستقبله، 
ــداء على مذبح  ــني األصدقاء األع ب
احلزب بني مغامرين ال ميثلون تاريخاً 
لالحتاد أوحتى عضويته ، وقياديني 
ــاالت الغدر بهم ،  قلقني من احتم
ــك بالبحث عن  ــب من ذل والتحس
قلب املعادالت ولو الى حني . وكانت 
ــك عودة الدكتور برهم الى  ثمرة ذل
احلزب فارضاً شرطاً وحيداً اليقبل 
ــاومة ، وهو ترشيحه لرئاسة  املس
العراق ! .عاد الى االحتاد من دون نقدٍ 

ــدارج في صميم  ــي ، كما هو ال ذات
ــزاب الليبرالية،  ــد حتى االح تقالي
ــه حتت تصرف  ومن دون وضع نفس
ــام  ــج نتائج االنقس ــزب ليعال احل
الذي سبّبه ، فكل شيء جرى على 

أساس  تفاهمات جرت  !
ــوية قادها  ــت أن التس ــن الالف وم
ــن أخيه،  ــل طالباني واب ابن الراح
وهما خارج القيادة احلزبية، ليؤدي 
ــحه  التصويت إلى عودته ثم ترش
ــي القيادة  ــرخ ف ــة الى ش للرئاس
والتباسات في العائلة، بانحياز ٢٦ 
صوتاً من احلاضرين له من مجموع 

احلاضرين .
ــرف أن العراق انحدر الى قاعٍ  أنا أع
ــه أوبئة ال  ــى في ــرار له ، تتفش ال ق
شفاء من عدواها وفساد للتصدير 
ــراء ذمم أمام  ــب الطلب، وش وحس
ــف  يتوق ال  ــب  ونه ــرات،  الكامي
 ، ــبوهة  مش ــات  وصفق ــروات  للث

أصبحت ثقافة سائدة .
ولكنّ السؤال املقلق الذي البد من 
ــى من بقيت لهم بعض  طرحه عل

ضمائر وشرف سياسي

هل حظّ العراقيني العاثر قد تدنّى 
الى مستوى يصبح فيه من يترشح 
ــادر احلصول على  ــته غير ق لرئاس
ــل ويعجز عن حصد  دعم حزبه، ب
ــن في االنتخابات  أكثر من مقعدي

التشريعية األخيرة؟!..
برهم صالح يريد أن ينتزع ما تبقى 
ــي التغيير فال  ــل ف ــض أم ــن بع م
ــول في تصريحاته  يتحرّج من الق
ــا أن نضع  ــداد ، علين ــي بغ وهو ف
االستفتاء خلفنا، ونتجاوز النعرات 
الطائفية والقومية، فتسارع قناة  
ــس الى ما  ــذه  وحليفه باألم تلمي
ــى به الدكتور أثناء تصويته في  أدل
راً بالدولة القومية  االستفتاء مبشّ

اآلتية ..!
ــي أن يتوقف  على كل وطني عراق
ــخرة التي  ــذه املس ــي أمام ه بوع

عنوانها 
 .... ــراق  الع ــة  جلمهوري ــس  رئي
مبقعدين! ، ووجوه حسب مواسم 

احلصاد ..!

الرتدد َّـ ممارسة حق 
النقد والتقويم وإضاءة 
اِّـخبوء من اِّـمارسات 
والسلوك ال يجدي نفعاً 
عاماً بل يثري االلتباس

 أفقد اِّـواطن ثقته بالالحق
 فضال عن السابق ولنا َّـ
 اإلحجام الكبري عن اِّـشاركة
 َّـ االنتخابات األخرية خري
دليل على هذا

 اِّـناهج الدراسية تتغري كل
 عام دراسي وعليه يحتاج
 األمر اُّـ عقود جديدة
 لطبع الكتب أغلبها يطبع
َّـ الخارج

 إمرأة جليلة النسب رفيعة
 الحسب عظيمة الشرف
 عاشت حياة اإليمان والعبادة
 والزهد رغم حالة السبي
وفقدان زوجها السبط الشهيد

 احللقة االخيرة

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

امل الياسري

 خارطة طريق
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عبد الجبار العتابي

صادف امس االربعاء عيد العراق الوطني 
ــرار تاريخ الذكرى اجلديد من قبل  بعد اق
احلكومة في شباط 2008. لكن معظم 
العراقيني نسوا الذكرى حتى ان وسائل 
االعالم اغفلت احلديث عن احتفاالت او 

اعالنات باملناسبة.
ــداالت عديدة،  ــات طويلة وج بعد نقاش
ــي مثل هذا  ــاره النه مت ف ــت باختي انته
ــوم من عام 1932 قبول العراق عضوا  الي
في عصبة االمم املتحدة وانتهاء االنتداب 
ــي عليه ، والذي بدأ منذ انتهاء  البريطان

ــام 1918 ، بعد  ــرب العاملية االولى ع احل
ــل العراق عن رغبة بالده في  ان اعرب ممث
العمل مبوجب العضوية كما تنص املادة 
ــة االمم وبذلك  ــن ميثاق عصب ــة م الثاني

اصبح العراق العضو 57 في العصبة.
ــم  ــني آراءه ــن املواطن ــد م ــد العدي واك
ــوا بذلك ، وانهم فوجئوا  انهم لم يعرف
ــخ ،  ــوم والتاري ــن الي ــمعون م ــا يس مب
ــتغربوا ذلك بكلمات من الدهشة،  واس
ــبة التي  ــاءلون عن املناس ــوا يتس وراح
ــاروا  ــاد هذا اليوم واش ــرى فيها اعتم ج
ــرور الكرام  ــيمر م ــى ان هذا اليوم س ال
ــوم عادي على العراقيني الذين  مثل أي ي
لم يتوقفوا عنده كيوم وطني ، حيث ان 
ــد ، وذكروا انهم  ــرة لم حتفظه بع الذاك
ــاالت، رمبا  ــة احتف ــمعوا عن اي ــم يس ل
ــدا عن االجيال احلالية  لكون احلدث بعي
وكذلك لكونه لم ميتلك تأثيره او حدثه 

الراسخ
ــدث مع  ــا يح ــع كم ــت الواس  ذا الصي
ــار البعض الى انهم  ــورات، حيث اش الث

ــوز هي املعتمدة  ــدون ان ثورة 14 مت يعتق
ــة احتفاالت  ــبب اقام كعيد وطني بس

سابقة في ذكراها.
ــمعوا  ــا اكد املواطنون انهم لم يس كم
ــال او اعالنات  عن اية حتضيرات لالحتف
ــة عن هذا  ــالم العراقي ــائل االع في وس
ــروض ان يتم قبل  ــوم وقالوا : من املف الي
ــه لكي يكون  ــارة الي ــبوع منه االش اس
ــك ولكن يبدو كما  لدى الناس علم بذل
ــائل االعالم  ــى وس ــال البعض ان حت ق

العراقية ال تدري به.
ــقوط  ــبت بعد س ــر ان جداالت نش يذك
ــام 2003 ،  ــابق ع ــام العراقي الس النظ
ــيكون عيدا  ــد اليوم الذي س حول حتدي
ــنوات  ــراق ، وتواصلت للس ــا للع وطني
ــي االختيار ،  ــت االراء ف ــة وتباين الالحق
فقد قرر مجلس احلكم ان يكون التاسع 
ــقوط النظام  ــان / ابريل يوم س من نيس
ــا وطنيا ،  ــالل العراق يوم ــابق واحت الس
ــة دكتاتورية في العراق  النه انهى حقب
ــس احلكم  ــي وصف مجل ــا جاء ف ، كم

ــو االختيار الذي  ــار حينذاك ، وه لالختي
ــخصيات  اعترض عليه العديد من الش
ــة  واالجتماعي ــة  والديني ــية  السياس
ــراق ، وال  ــالل الع ــا الحت ــروه يوم اذ اعتب
ــار يوم االحتالل عيدا  ميكن الي بلد اعتب
لالستقالل ، لذلك كان طرح اختيار يوم 
ــو ذكرى ثورة  ــر من متوز / يولي الرابع عش
عبد الكرمي قاسم عام 1958 عيدا وطنيا 
، كونه بداية العهد اجلمهوري وسقوط 
ــو كذلك جوبه باعتراضات  امللكية ، وه
ــل العائلة  ــي مقت ــبب ف ــاره تس باعتب
ــك كانت هناك مقترحات  املالكة ، كذل
ــاد يوم الثالثني من حزيران / يونيو  باعتم
ــرين ضد البريطانيني ،  ذكرى ثورة العش
وهو لم يتم االتفاق عليه ، كما اقترحت 
العديد من االيام التي لم يؤخذ بها مثل 
تاريخ إبرام االتفاقية االمنية مع الواليات 
املتحدة ، او يوم اجليش العراقي، ما حدا 
ــوم الثالث من  ــى اختيار ي ــة ال باحلكوم

تشرين االول / اكتوبر .
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ــرأت على  ــرات التي ط أدت املتغي
ــام الثورة  ــاحة الدولية , قي الس
القيصرية  روسيا  البلشفية في 
ــات  الوالي ــول  ودخ ــام١٩١٧  ع
ــرب إلى  ــة احل ــدة االمريكي املتح
ــد موافقة  ــب دول الوفاق بع جان
ــن  ــادس م ــي الس ــرس ف الكونغ
ــالل  انح ــة  وبداي  , ــان١٩١٧  نيس
ــا  (النمس الثنائية  االمبراطورية 
ــك  مازاري ــالن  إع ــى  إل ــر),  واجمل
في  تشيكوسلوفاكيا  استقالل 
ــرين األول  ــر من تش ــن عش الثام
عام ١٩١٨من واشنطن , إثر جناح 
ــاعيه بإقناع رئيس الواليات  مس
ــرة  بفك ــة  االمريكي ــدة  املتح
ــة  اللجن ــت  دعم ــتقالل,  اإلس
ــس  ــيكية واجملل التش ــة  الوطني
ــلوفاكي  التشيكوس ــي  الوطن
ــا اجلمعية  ــا دع ــك االعالن, م ذل
الوطنية املؤقتة يوم الرابع عشر 
ــى إعالن  ــي إل ــرين الثان ــن تش م
اجلمهورية وقد أسندت رئاستها 
إلى مازاريك, الذي استهل عمله 
على اساس تعميق فكرة توحيد 
ــن واالختالف  ــم التباي ــالد رغ الب
ــلوفاك, في  ــيك والس ــني التش ب
ــت  ــن التزم ــر م ــاده كثي ــو س ج

والدكتاتورية.
ــة  اجلــــــمهوري ــــــتوحت  اس
ــى  االول ــلوفاكية  التشيكوس
التاسع  بتاريخ  الصادر  دستورها 
ــباط ١٩٢٠من  ــرين من ش والعش
ــي لعام ١٨٧٥,  الدستور الفرنس
وتبنت النظام البرملاني في احلكم 
ــك عامي  ــاب مازاري ــد انتخ وأعي
ــاً مبنصبهِ  ١٩٢٧ و ١٩٣٤ محتفظ
ــلطة حتى  ــرم الس ــى رأس ه عل
ــحابه في كانون االول ١٩٣٥,  انس
ــة  ــش في رئاس ــه أدوارد بن خلف
اجلمهورية التشيكوسلوفاكية, 
ــد النازي ووصول  وبعد تصاعد امل
 Adolf )ــر١٨٨٩-١٩٤٥ ــف هتل أدول
ــم,  احلك ــدة  س ــى  إل  (Hitler
باالحتاد  ــراف  باالعت ــارع بنش  س
ــران ١٩٣٤,  ــي حزي ــوفيتي ف الس
ــد الطرفان ميثاقا  عقب ذلك عق
ــق به  ــار ١٩٣٥ أُحل ــي اي ــا ف دفاعي
بروتوكول نص على أن املساعدات 
العسكرية السوفيتية ال تتم اال 
ــي  في حال وضع احللف الفرنس
ــع  موض ــلوفاكي  التشيكوس  –

التطبيق .
أن  ــارة  باالش ــر  اجلدي  
ــت منذ  ــلوفاكيا ضم تشيكوس
ــببت لها  ــها مناطق س تأسيس
ــيما  ــكالت, والس كثيراً من املش
منطقة السوديت االملانية , فقد 
إلى  باإلنضمام  ــكانها  طالب س
ــم تطور االمر  ــا الهتلرية, ث املاني
في الثالث والعشرين من نيسان 
ــالن كونراد هانيالين ١٩٣٨ إلى اع

ــام  اإلنضم  ((Konrad Henlein
ــل ذلك  ــخ االملاني, قاب ــى الراي إل
ــة بنش  ــس اجلمهوري ــض رئي رف
ــا  ــى الرغم من نصائح فرنس عل
ــاعي  وبريطانيا, اللتني بذلتا مس
ــب وقوع حرب  ــة ألجل جتن حثيث
عاملية ثانية, فتدخل رئيس وزراء 
 Nevile بريطانيا  نيفيل جمبرلن
Chamberlain))  الذي التقى هتلر 
في اخلامس من ايلول عام ١٩٣٨, 
ــي  ــار االملان ــح للمستش إذ أوض
ــتعمال القوة  أنه ال طائل من اس
ــادي األمر  ــكرية وميكن تف العس
ــتمرت  اس املفاوضات,  عن طريق 
املباحثات يومي الثاني والعشرين 
ــدت خاللها ثالث  ــول, عق من أيل
ــك  تل ــام  اختت ــد  بع ــات,  جلس

ــر نيته ضم  ــات أعلن هتل اجللس
ــوديت وفقاً ملبدأ حق  إقليم الس

تقرير املصير .
بعد  ذلك  أذعنت كل من بريطانيا 
وفرنسا وايطاليا  لإلرادة االملانية  
ــخ املنعقد في  ــر ميون ــي مؤمت ف
التاسع والعشرين من ايلول١٩٣٨ 
وحصل االملان مبوجبه على إقليم 
ــكلة  مش ــوية  وتس ــوديت  الس
والهنغارية  ــة  البولندي األقليات 
ــة دولية  ــرر تكليف جلن , كما تق
ــا  املاني ــني  ب ــدود  احل ــيم  لترس

ــرت  خس ــلوفاكيا,  وتشيكوس
ــوية  ــب تلك التس ــرة مبوج األخي
ــة ماليني نسمة وزهاء ربع  خمس
ــلمت بها من  ــاحتها ,إذ س مس
ــر أو تنتدب من ميثلها  دون أن حتض

في ذلك املؤمتر.
في خضم تلك التطورات استقال 
ــوم  ي ــش  بن ــة  اجلمهوري ــس  رئي
ــرين الثاني١٩٣٨  اخلامس من تش
 (Jan Syrovy )وعني جان سيروفي
رئيساً مؤقتاً لتشيكوسلوفاكيا, 
ــن جانب آخر  ــن جانب. وم هذا م
ــة  الوطني ــة  اللجن ــت  اجتمع
ــي وانتخبت  ــرين الثان نهاية تش
 (Emil Hacha) ــا  هاش ــل  أمي
ــاً جديداً للبالد, فأصبحت  رئيس
ــاً هزيالً ضم  ــاداً فدرالي بذلك احت
ــلوفاك وروثينا ) ,  (التشيك والس
ولم ميض وقت طويل حتى أعلنت 
وشكلت  انفصالها  ــلوفاكيا  س
روثينا حكومة موالية لألملان, إثر 
ــتدعى هتلر في اخلامس  ذلك اس
ــر من آذار١٩٣٩ هاشا وأجبره  عش
ــالد, فأصبحت  ــليم الب على تس

التشيك حتت احلماية االملانية.
أثناء اندالع احلرب العاملية الثانية 
ــيس  ــام بنش بتأس ١٩٣٩-١٩٤٥ق
ــى,  املنف ــي  ف ــة  ــة وطني حكوم
اعترفت بها الدول الكبرى ومنها 
ــد متكن  ــا , بع ــا وفرنس بريطاني
ــوفيتي من  ــر الس ــش االحم اجلي
ــي  ف ــلوفاكيا  تشيكوس ــر  حتري

ــن آيار١٩٤٥,عاد بنش  ــع م التاس
واستقبل كاملنتصر في السادس 
ــه, وفي  ــهر نفس ــر من الش عش
ــهدت البالد اجراء  تلك األثناء ش
الوطنية  ــة  للجمعي ــات  انتخاب
ــادس  الس ــوم  ي ــية  التأسيس
كلت  والعشرين من أيار١٩٤٦, شُ
ــة  برئاس ائتالفية  إثرها حكومة 
 Klement) ــد  غوتوال ــت  كلمن
ــف أعضائها  Gottwald) كان نص
ــا اضطر بنش  ــيوعيني م من الش

للقبول بها .
ــتقالة بنش في السابع  بعد اس
ــران ١٩٤٨ أصبح غوتوالد  من حزي
ــني  ــة وأنطون ــاً للجمهوري رئيس

 (Antonin Zapotocky)ــي زابوتوك
ــل  ــك انتق ــوزراء, وبذل ــاً لل رئيس
ــت  وبات ــيوعيني  للش ــم  احلك

تشيكوسلوفاكيا تدور في فلك 
السوفيتي, كما  االحتاد  سياسة 
ــتور جديد للبالد حتولت  صدر دس
ــلوفاكيا  تشيكوس ــه  مبوجب
ــتراكية في  ــة اش ــى جمهوري إل
ــر وفاة  ــار١٩٤٨, إث ــع من آي التاس
ــب  ــي آذار١٩٥٣ انتخ ــد ف غوتوال
ــاً  رئيس ــكي  زابوتوس ــني  انطون
نوفوتني  ــي  وأنتون ــة  للجمهوري
ــاً  زعيم  (Antoni Novotny)
ــة  ونتيج ــيوعي,  الش ــزب  للح
ــرت  م ــي  الت ــورات  التط ــك  لتل
ــول  ــلوفاكيا, حت ــا تشيكوس به
ــى النظام  ــم فيها إل نظام احلك
ــت  وبات ــتراكي  االش ــيوعي  الش

إحدى اهم دول ذلك املعسكر.
 :Yugoslavia ٣- يوغسالفيا

ــن  ــالفيا م ــم يوغس ــون اس يتك
كلمتني هما يوغو (Yugo) مبعنى 
أي   ((Slavia ــالفيا  وس ــوب  اجلن
 Yugoslavia ــح  ــالف فتصب الس
السالف اجلنوبيني, تقع في اجلزء 
ــارة أوربا,  ــرقي من ق اجلنوبي الش

بني دائرتي عرض(٥٤٠,٥١ –٥٤٦,٥٣ 
ــماالً وخطي طول  (٥١٢,٢٣– ) ش

ــم  ــع معظ وتق ــرقاً,  ٥٢٣,٠٢) ش
ــالفيا  ــة يوغس ــي جمهوري أراض
ضمن شبه جزيرة البلقان, إذ تعد 

أكبر دول تلك املنطقة وأهمها .
بلغ إجمالي مساحتها ٢٥٥,٨٠٤ 
كيلو متر أي يعادل مانسبته٢,٩٪ 
ــة في قارة  ــاحة اليابس من مس
ــة  املرتب ــك  بذل ــة  محتل ــا,  أورب
التاسعة بني الدول االوربية, وصل 
ــة إلى ٢٩٦٩  ــا البري طول حدوده
كيلومتراً مشتركة مع سبع دول, 
ــمال هنغاريا  ــن الش ــا م إذ حتده
ــمال  الش ــن  وم ــراً  ٦٥٧كيلومت

ــا ٥٢٧ كيلومتراً  ــرقي روماني الش
ومن الشرق بلغاريا ٥٣٦ كيلومتراً 
ومن الغرب أيطاليا ٢٠٢ كيلومتراً 

ومن الشمال الغربي النمسا ٣٤٢ 
كيلومتراً ومن اجلنوب اليونان٢٦٢ 
كيلومتراً والبانيا ٤٦٥ كيلومتراً, 
ــاحالً بحرياً يطل  ــا متتلك س كم
على بحر األدرياتيك بطول ٢٠٩٢ 

كيلومتراً .
ــالفيا كثيراً عن  التختلف يوغس
ــرق أوربا  نظيراتها دول جنوب ش
ــس األرضية,  ــث التضاري من حي
ــق منخفضة  ــم مناط فهي تض

ومظاهر جبلية وهضاب ووديان, 
ــا  ــرة أنهاره ــتهر بكث ــا تش كم
ــرق أراضيها  ــا, إذ تخت وبحيراته
ــرة تصل إلى  ــبكة أنهار كبي ش
ــر اليتجاوز طول أحدها  ١٨٥٠ نه
ــر, تصب جميعاً في  ١٠ كيلومت
ــود,  ثالثة بحار هي (أيجه , األس
فيربو  البحيرات  ــا  االدرياتيك)أم
ــم  عددها على٣٠٠ بحيرة . تتس
ــالفيا باالرتفاع إذ  أراضي  يوغس
إن مانسبته ٧٠٪ من مساحتها 
ــر فوق  ــه ٢٠٠مت ــاوز ارتفاع يتج

مستوى سطح البحر .
ــاد  ــن احت ــالفيا م ــف يوغس تتأل
ــي :( صربيا  ــت جمهوريات ه س

ــلوفينيا, مقدونيا,  ــا , س , كرواتي
ــل  اجلب ــك,  والهرس ــنة  البوس
ــك اليحتاج  ــود ) , وفقاً لذل األس

إلى بيان أنها دولة فيها عدد غير 
ــكل  ــن القوميات ,إذ ش ــل م قلي
الصرب مانسبته ٣٦,٣٪ والكروات 
ــنيني  والبوس ــبته١٩,٧٪  مانس
ــبته٨,٩٪  مانس ــلمني)  (مس

ــبته ٧,٨٪  ــلوفينيني مانس والس
ــان  ــبته٦٪ واأللب ــدون مانس واملق
ــون  واملنتنغري ــبته٧,٧٪  مانس
أخرى  ــات  وقومي ــبته٢,٦٪  مانس
ــبتها ١١٪ , يظهر من ذلك  مانس

ــكلوا  ش ــروات  والك ــرب  الص أن 
ــي  اجمال ــن  م ــبته٥٦٪  مانس

مجموع السكان .           
أما من حيث االنتماء الديني فإن 
ــالفيا يعتنقون  ــي يوغس مواطن
ــتحوذت  أدياناً ومذاهب عدة, اس
النسبة  املسيحية على  الديانة 
ــاع  وأتب  ,  ٪٧١,٩ ــو  بنح ــر  األكب
الكنيسة الشرقية االرثوذكسية 
٣٤,٦٪ والكاثوليك ٢٦٪ واالقباط 
ــكلت نسبة  ١١,٣٪ , في حني ش
الديانات  وبقية   ٪١٠,٤ املسلمني 
ــه في  ــر إن ــر بالذك ١٧,٧٪ . اجلدي

ــيوعيني  ــم( رابطة الش ظل حك
ــن للدين أي  ــالف) لم يك اليوغس
ــك تعددت  ــالً عن ذل ــر , فض تأثي
إذ  ــالفيا,  يوغس ــي  ف ــات  اللغ
ــة  ــة والكرواتي ــدت الصربي اعتم
ــمية  رس ــلوفينية كلغات  والس

للبالد .
البعد اجليوبوليتكي الصربي في 

عملية تأسيس يوغسالفيا:
ــرب العاملية  ــد نهاية احل         بع
األولى احتد الصرب والكروات حتت 
ــرب والكروات  ــم «مملكة الص اس
ــم  أه ــدى  كإح ــلوفينني»,  والس
 The League) ــة االمم ــار عصب ثم
ــت بدعمها  of Nations) إذ حظي
وأسنادها, على أساس أنها إحدى 
معاجلات السلم واالمن الدوليني, 
ــدول اجلديدة التي  ــت من ال فكان
ظهرت ألول مرة بعد نهاية احلرب 

العاملية االولى.
ووفقاً لذلك شهدَ االول من كانون 
االول ١٩١٨ إعالن تأسيس مملكة 

الصرب والكروات والسلوفينيني, 
كما توج الكسندر كارا جوفيتش 
ــن  (Alexander Kara Jeovitec) م
ــا ملكاً عليها, وقبل نهاية  صربي
ــات فاز  ــرت انتخاب ــام١٩٢٠ ج ع
ــذي  ــر ال ــرب بأغلبيتها,األم الص
ــي الصربي  ــم القوم مكن الزعي
 ((Nicola Bazticباشتيش نيقوال 
ــته  ــكيل حكومة برئاس من تش
ــني  ــراع ب ــوادر الص ــرت ب , فظه
ــني الصرب  ــني الراديكالي القومي
ــة واحلزب  ــادة رئيس احلكوم بقي
ــي  الكروات ــي  القوم ــي  الفالح
 Stephan بزعامة ستيفان رادتش
Radic الذي طالب بنظام فدرالي 

المركزي .
ــق  تطبي ــرة  فك ــرب  الص ــض  رف
الفدرالية الالمركزية التي طالب 
ــدا بهم إلى  ــروات ما ح ــا الك به
ــات البرملان حتى  مقاطعة جلس
عام ١٩٢٤, وبعد العودة  استأنف 
ــابقة,  الس مطالبهم  ــروات  الك
ــي  ــل ف ــوراً حص ــة تط اال أن ثم
ــرين من كانون االول ١٩٢٨,  العش
ــي داخل مبنى  ــل نائب صرب إذ قت
البرملان ثالثة نواب كروات بينهم 
الزعيم الكرواتي رادتش, فانضم 
ــلوفينيني وبوسنيني إلى  نواب س
الكروات مطالبني بدولة فدرالية, 
ــالم ملطالب  رفض امللك االستس
ــتور  ــام بإلغاء الدس ــواب, فق الن
وقمع نشاط االحزاب وغير اسم 
ــالفيا,  ــى مملكة يوغس إل الدولة 
ــعة  ــم البالد على تس ــا قس كم
ــا ذات أغلبية  ــتة منه أقاليم س

صربية .
ــة  منظم ــرت  أم ــك  ذل ــر  وإث
ــد  أح  (Austacha)ــا االوستاش
أعضائها الغتيال  امللك فتمكن 
من اغتياله بالفعل في التاسع 
ــرين االول ١٩٣٤, يومها  ــن تش م
كان االمير بيار الثانيBierre ولي 
عهد مملكة يوغسالفيا قاصراً , 
ــس وصاية  ــكيل مجل فتم تش
 ,(Paul) ــة عمه االمير بول برئاس
ــى رأب الصدع  ــل عل ــذي عم ال
فمنح بعض مقاطعات كرواتيا 
حكماً ذاتياً واسعاً , على الرغم 
من أنه كان مياالً إلى املانيا رغبة 
منه في حل مشكالته القومية 
ــى وفق نظرية احلكم االملاني  عل

 .
ــورات  ــك التط ــم تل ــي خض وف
ــة وأمام  ــاحة الدولي ــى الس عل
ــام  واالنقس ــف  الضع ــة  حال
ــن الضغوط  ــي فضالً ع الداخل
ــها النظام  اخلارجية التي مارس
ــا, انضمت  ــي في إيطالي الفاش
دول  ــى  إل ــمياً  ــالفيا رس يوغس
ــا, اليابان)  ــور (املانيا, إيطالي احمل
ــن  ــرين م ــس والعش ــي اخلام ف
آذار١٩٤١, األمر الذي دعا الشعب 
ــة  لالنتفاض ــالفي  اليوغس
ــي على  والوص ــرد احلكومة  وط
ــب األمير بيار  العرش, ومت تنصي
ــى البالد, ما دفع املانيا  ملكاً عل
ــالفيا في  ــى مهاجمة يوغس إل
ــابع عشر من نيسان ١٩٤١  الس
ــد طويالً  حيث  ــي لم تصم , الت
هرب امللك وحكومته إلى مصر 
ــدن , أما في  ــى لن ــه إل ــم توج ث
أركان  ــكلت  شُ ــد  فق ــل  الداخ
ــر  ــار التحري ــارز أنص ــة  ملف عام
آواخر  ــالفي  اليوغس ــعبي  الش
ــهر حزيران , عني جوزيب بروز  ش
 ١٩٨٠Jozipe proz-ــو١٩٤٥ تيت

Tito  قائداً لها .
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أذعنت كل من بريطانيا وفرنسا 
وايطاليا  لإلرادة االِّـانية َّـ مؤتمر 
ميونخ وحصل االِّـان بموجبه على 

إقليم السوديت

H2I@Ú‘‹ßa

بعد تصاعد اِّـد النازي ووصول أدولف 
هتلر ١٨٨٩ إُّـ سدة الحكم سارع بنش 

باالعرتاف باالتحاد السوفيتي

مازاريك
بنش

هتلر

äÌäzn€a@Ú˜ÓÁ

1958M1963@ÚÓ”äí€a@biÎâÎa@fiÎÖ@…fl@ÚÓuâb®a@÷aä»€a@ÚçbÓçÎ@ÔçbflÏ‹iÜ€a@›Ór‡n€a@Ú«ÏôÏfl@ûä»ném
ــتعراض الكتب  ــدور عددها االول في 2005/11/9 على اس ــة اجلديدة’’ منذ ص ــت ’’البين رأب
ــرار وخفايا نرى لزاما ان  التي تتناول موضوعات بالغة اخلطورة بحكم ما تتضمنه من اس
ــدور حوله من قضايا.. هذه  ــارئ العزيز بهدف تنويره وزيادة معرفته مبا ي ــع عليها الق يطل
املرة اخترنا رسالة مجاستير تقدم بها الطالب ((مهدي زاير كعيد)) الى كلية التربية ابن 
ــم التاريخ بعنوان ((التمثيل الدبلوماسي وسياسة العراق  رشد للعلوم االنسانية/ قس
اخلارجية مع دول اوربا الشرقية (1958 1963-) ونظرا الهمية ما ورد فيها قررنا عرض جانب 
ــنا االول واالخير هو احتاف القارئ  ــيبقى هاجس ــب الضرورات الصحفية وس منها وحس
العزيز الذي نكن له كل محبة واحترام بكل ما يغني ذاكرته ويزيد من حصيلة معلومات 

ونأمل ان نكون قد اوفينا بواجبنا واهللا من وراء القصد
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مهدي زاير كعيد



االتحاد  موفد   – الشايع  غازي   / القاهرة   
العراقي لالعالم الرياضي

للفروسية  الوطني  منتخبنا  احرز 
كاس  تصفيات  في  الذهبي  الوسام 
بعد  مصر  في  احداثها  اجلارية  العالم 
ان حل اوال بالترتيب العام جامعا ٥٠٠ 
في  االول  املركز  صاحب  يليه  نقطة 
املصري  املنتخب  السابقة  البطولة 
املركز  ليبقى  نقطة   ٤٩٣ برصيد  ثانيا 
البحريني  املنتخب  نصيب  من  الثالث 
نقاط.وشهدت   ٣٠٩ جمع  الذي 
منافسات اليوم الثاني من التصفيات، 
التي انطلقت عصر امس االول، تنافسا 
واملصري  العراقي  املنتخبني  بني  مثيرا 
في  الفروسية  نادي  مضمار  على 
واستطاع  القاهرة،  املصرية  العاصمة 

في  االول  املركز  يحرز  ان  منتخبنا 
اخملصصة  الثاني  اليوم  منافسات 
لفعالية التقاط الوتد بالسيف، وبذلك 
العراقي  املنتخبني  بني  الفارق  تقلص 
املصري  املنتخب  كان  حيث  واملصري، 
منافسات  في  منتخبنا  على  متقدما 
اليوم االول بفارق ١٤ نقطة، واستطاع 
منتخبنا ان يقلل الفارق الى ١٢ نقطة، 
االخير  اليوم  تبق سوى منافسات  ولم 
التي انطلقت عصر امس، ومن املتوقع 
ان تشهد منافسات اليوم االخير صراعا 
والثاني،  االول  املركزين  لتحديد  قويا 
املنتخب  حظوظ  تضاءلت  حني  في 
تفوق  ان  بعد  املنافسة،  في  البحريني 
منتخبنا على املنتخب البحريني بفارق 

وعلى  البطولة  واوضحت  نقطة.   ٧٤
أن  بالفروسية  اخلاصة  املقاييس  وفق 
والعراقي سيتأهالن  املصري  املنتخبني 
الى نهائيات كاس العالم التي ستقام 
االمارات  دولة  في  اجلاري  الشهر  نهاية 

العربية املتحدة.

العراق  منتخب  قرر 
االنسحاب  للشباب، 
الودية  مباراته  من 
السعودي،    نظيره  أمام 
على  املاضي،  الثالثاء 
مدرب  جتاوز  خلفية 
أحد  بحق  األخضر، 

العبي أسود الرافدين.
الساعدي،  أرشد  وقال   
اإلعالمي  املنسق 
العراقي  للمنتخب 
للشباب، في تصريحات 
قرروا  إنهم  خاصة   
ردًا  االنسحاب، 
مدرب  تصرف  على 

السعودية.

أن  الساعدي،  وأوضح 
فقدوا  العراق  العبي 
الرد  وحاولوا  أعصابهم، 
السعودية،  مدرب  على 
الفني  اجلهاز  دفع  مما 
إلى  الرافدين،  ألسود 
اللقاء  من  االنسحاب 

الودي.
املنتخب  أن  إلى  يشار 
من  انسحب  العراقي، 
املباراة، في الدقيقة ٧٠، 
تشير  النتيجة  وكانت 
املنتخب  تقدم  إلى 
السعودي، بنتيجة ٢-١.

كأس  نهائي  اجلوية  القوة  بلغ 
االحتاد اآلسيوي، املقرر إقامته في 
العراق، في السابع والعشرين من 
اجلزيرة  جتاوزه  بعد  اجلاري،  الشهر 
ليُرسم   ،(٣-١) وإيابا  ذهابا  األردني 

بطال لغرب القارة.
الثبات  بهذا  اجلوية  القوة  طريق 
متعددة،  عوامل  فيه  ساهمت 
وصول  وراء  يقف  من  وهناك 
اآلسيوية،  القمة  إلى  الصقور 
الثالث  اللقب  على  للمنافسة 
بطال  توج  أن  بعد  التوالي،  على 

آلخر نسختني لنفس البطولة.
ويرصد ، في التقرير التالي، نقاط 
خالل  اجلوية  القوة  أداء  في  القوة 

مباراة امس االول:
الفيلسوف حصني

علي  الوطني،  املنتخب  جنم  لعب 
الفوز   حتقيق  في  مميزا  دورا  حصني، 
العمقية  كراته  توزعت  أن  بعد   ،

والعرضية وتنوعت متريراته.

وتسبب حصني في صناعة األهداف، 
االستحواذ  على  قدرته  عن  فضال 
الكرة  ونقل  الوسط،  منطقة  على 
اخللف  من  يسانده  املنافس،  مللعب 

محمد علي عبود، الذي أكد جنوميته 
من خالل البطولة اآلسيوية، رغم أنه 

غادر مصابا.
احلس التهديفي

حمادي  البارع  الهداف 
أحمد الذي توج بلقب هداف 

قبل  النسخة  في  البطولة  هذه 
من  هو  هدفا،   ١٣ برصيد  املاضية، 
وسهل  اجلوية  القوة  تأهل  حسم 
مرمى  في  هدفه  خالل  من  املهمة 

اجلزيرة في مباراة الذهاب بعمان.
بفريقه  ليحلق  نفسه  الالعب  وعاد 
ويقوده  القارة  غرب  لقب  نحو 
بهدفني  النتيجة  مفتتحا  للنهائي، 

سريعني وضعا اجلزيرة في مأزق.
محمد  املوهوب  االهداف  وأكمل 
قاسم الذي راهن عليه القوة اجلوية 
ليسجل  احلالي  املوسم  انطالق  منذ 

هدف يعد من اجمل االهداف.
دفاع منيع

لعب حارس مرمى القوة اجلوية، فهد 
ناطق  سعد  الدفاع  وقلبا  طالب، 
في  مهما  دورا  الرضا،  عبد  وأحمد 
تناقلها  التي  اخلطرة  الكرات  إبعاد 
فريق  جزاء  منطقة  داخل  اجلزيرة 
القوة اجلوية.وأجاد املدافعان في إبعاد 
قامتهما،  لطول  العالية،  الكرات 

هما  كز متــــــر و
 ، لصـــــــــحيح ا

تغطية  إلى  باإلضافة 
الظهيرين علي بهجت 

ليغلقا  وسامح سعيد، 
جناحي  أمام  املساحات 

املهمة  لتصعب  اجلزيرة، 
في  األردني  الفريق  أمام 

بلوغ الشباك، سوى من كرة 
ارتدت داخل اجلزاء متكن محمد 

طنوس من استثمارها.
لوحة اجلماهير

دورا  اجلوية  القوة  جماهير  لعبت 
معنويات  رفع  في  ومؤثرا  كبيرا 

الهتافات  خالل  من  الالعبني، 
املستمرة طوال شوطي املباراة.

مدرجات  إلى  زحف  الذي  اجلمهور 
وفرت  بكثافة،  الدولي  كربالء  ملعب 
احلافالت  من  كبيرا  عددا  اإلدارة  له 

لنقله وتأمينه.

��
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. 3040 . THU . 4 . OCT .2018 العدد (٣٠٤٠)  الخميس ٤ / ١٠/ ٢٠١٨   

@ÚÓ€ÎÜ€a@paâbfl�a@Ú€Ï�i@ø@Ú◊âbíΩa@ÚÓ„bÿflg@êâÜÌ@=ΩÎˇ€@?–€a@ãbË¶a
   

شهد,  عبدالغني  االوملبي,  للمنتخب  الفني  املدير  كشف 
صفوف  لتدعيم  وقانونيا  فنيا  املالئمة  اخليارات  قلة  عن 
املركزة  واملراقبة  العديدة  اجلوالت  من  الرغم  على  املنتخب 
ان  ،علينا  شهد  االندية.وقال  خملتلف  التدريبي  املالك  من 
في  للمشاركة  بها  املسموح  السن  فان  واقعيني  نكون 
التصفيات االوملبية تعد صغيرة جدا وهذا ما استشف من 
املواهب. عن  للبحث  احملافظات  مختلف  في  رحالتنا  خالل 
االندية جندهم  الشريحة في  توفرت هذه  وان  واضاف: حتى 
بعيدين عن املشاركة في مباريات الدوري بشكل اساس، لذا 
الصعوبة بحكم  املقبلة مبنتهى  األيام  في  سيكون عملنا 

االيام  واجهنا في  قليلة جدا.وبني: كما  املتاحة  اخليارات  ان 
املاضية مشكلة التالعب باالعمار خصوصا بعد ان يتوصل 
نصطدم  الالعب  مبستوى  فنية  قناعة  الى  التدريبي  املالك 
نرفضه  ما  وهذا  السليمة  غير  الثبوتية  االوراق  بجدار 
املوجودين في  الالعبني  اغلب  ان  الى  وتفصيالً.واشار  جملة 
خطي  تعهد  على  للتوقيع  مفاحتتهم  متت  احلالي  الوقت 
الفني  اجلهاز  حتمل  لعدم  القانوني  موقفهم  سالمة  على 
رسمي  كتاب  توجيه  الى ضرورة  اضافة  قانونية  تبعات  اية 
الى اجلهات اخملتصة من اجل محاججة سلطات املطار في 
حال اشتبهت باي العب, وتفادي تكرار ما حدث مؤخرا مع 
التدريبية  الوحدات  حاليا  جنري  الناشئني.واوضح:  منتخب 

الثامن  في  انطاليا  الى  نتوجه  ان  على  الكرخ  ملعب  على 
خالله  من  جنري  تدريبي  معسكر  خلوض  اجلاري  الشهر  من 
عددا من املباريات التجريبية لالطالع على امكانات الالعبني 
ان ١١ العبا مغتربا سيتواجدون  الى  الواقع.الفتا  ارض  على 
في معسكر انطاليا ملشاهدة مستواهم الفني قبل اتخاذ 
االوملبي. املنتخب  مع  ومستقبلهم  يتناسب  الذي  القرار 
في  للمشاركة  عرضا  تلقى  االوملبي  قائالً:  حديثه  واختتم 
بطولة االمارات العربية املتحدة التي ستقام منتصف شهر 
تشرين الثاني املقبل مبشاركة منتخبات اوملبية لدول اليابان 
عن  املوضوع  دراسة  ستتم  حيث  والصني,  اجلنوبية  وكوريا 

كثب قبل اصدار القرار النهائي.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــواق  ــعر النفط في االس ــهر ايلول املاضي، ارتفع س  مع نهاية ش
ــا (دوالر ينطح دوالر)، وتخطت  ــة الى الثمانني دوالراً امريكي العاملي
ــبوقة، حيث جتاوزت  ــدالت غير مس ــادرات العراق الى مع معه ص
حاجز أربعة ماليني برميل يومياً (ما شاء اهللا)، أي ان واردات العراق 
ــعب مترف  ــون دوالر، وهذا يعني اننا ش ــن ٣٢٠ ملي ــت اكثر م بلغ
ــدنا عليها اهل اخلليج واالوربيون..  وغني ويتمتع بامتيازات يحس
ــعر الطماطة في علوة جميلة  ــن مع ارتفاع النفط ارتفع س ولك
ــى الفني دينار، وفقدت (املركه) العراقية واحدة من اهم اركانها  ال
ــب, وارتفعت  ــون وال كج ــع معها معج ــية، حيث الينف االساس
ــهريا، الى  فواتير الكهرباء ووصلت الى اكثر من مئة الف دينار ش
ــه اهللا), ومع زيادة  ــهري ألبي املولدة (حفظ ــتراك الش جانب االش
ــح البنزين في معظم محطات  ــعاره ش انتاج النفط وارتفاع اس
ــديد  ــبب في زحام ش ــب الرصافة، وهذا ماتس ــة في جان التعبئ
ــط ارتفعت مالبس االوالد  ــات االخرى, ومع ارتفاع النف على احملط
والبنات والقرطاسية مع بداية العام الدراسي اجلديد، ومع ارتفاع 
اسعار النفط ايضا ارتفعت ازمة تشكيل احلكومة واخلالف على 
ــي  ــع ارتفاع النفط تصورت نفس ــامن اجلديدة، وم ــب واملغ املناص
ــت غابة للنمور  ــة، ولكنها ليس ــي زميبابوي وداخل غاب ــش ف اعي
ــة  ــود والثعابني, بل غابة تعيش فيها كائنات حية مفترس واالس
ــريب ابيض  ــوي عليه تش تنهش الفقير، و(تفلس) عظامه، و(تس

طبعا) .
ــة  ــني نفطي ــرت براك ــط، تفج ــعار النف ــاع اس ــع ارتف ــن م ولك
ــدع وتألق النفط  ــي، حني اب ــة في ملعب صفاقس التونس عراقي
ــوقي ومشتاق  ــلطان، وابناؤه ش ــركة، كاظم س بقيادة مدير الش
ــم وجليل  ــاريه محمد جاس ــن احمد، ومستش ــدس حس واملهن
ــداع وتألق العاملون  ــة املالك الطبي واالداري, واب زيدان، ومجموع
ــعدون وعصام ياسني ورعد فنر واحمد  داخل املوقع، مصطفى س
عبداجمليد وليث حتسني وقاسم زيدان ووليد كرمي وعماد عبد الزهرة 
ــر، فضال عن املاهرين مازن فياض ومحمد داود, وكانوا  وبيار ابو بك
ــم عنيد يلعب  ــؤولية وهم مبواجهة خص ــى قدر عال من املس عل
ــني دوليني, فريق مترس في  ــام جماهيره ومبحترفني اجانب والعب ام
ــل على لقب الدوري  ــوض البطوالت االفريقية والعربية، وحاص خ
ــل واعرق االندية  ــرات، وواحد من افض ــي لعدة م والكاس التونس

هناك، ويلقب بيوفانتس العرب.
ــق منه االلق  ــناً يتدف ــط العراقي، وكان نفطاً محس ــر النف تفج
ــن اجلعفري) ، الذي  ــي في مواجهة صفارة احلكم (نور الدي العراق
ــابه ركلة  لم يكن منيرا في قراراته الصارمة ضد العبينا واحتس
ــي، وتغافله عن ركلة جزاء صحيحة  جزاء باطلة للفريق التونس
ــت اضافي, ولكن امام ذلك كان  ــع دقائق كوق للنفط، واضاف تس
ــوا تأخرهم بهدف الى تقدم  ــؤولية، وقلب العبو النفط اهال للمس
ــني ومحمد داود ، كانت كافية لعبور  مستحق بثنائية ليث حتس
ــة االندية  ــر مبعي ــادس عش ــات واالنتقال الى الدور الس كل االزم
العربية الكبيرة االخرى.. ولننسى مع تلك الفرحة ازمة الطماطة 
ــية والكهرباء  ــعار املالبس والقرطاس ــح البنزين وارتفاع اس وش

واالزمات السياسية.
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وقفة 

قاسم حسون الدراجي

 بغداد / 
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اإلعالم  اتحاد  /موفد  العامري  طالل  جاكارتا/ 
الرياضي 

الـ(١٢)  الساعة  متام  في  املطار  أرض  العراقي  الوفد  غادر 
ظهراً عقب قضاء (٦) ساعات بني حضورٍ وإستعداد وشحن 
تابعة لشركة  جتهيزات وكراسي ليصعد اجلميع في طائرة 
وبالتعاون  رائع  من  أكثر  كادرها  كان  والتي  اإلمارات  خطوط 
العراقي  للوفد  اجملال  فسح  حني  بغداد  مطار  إدارة  مع 
احلركة  محدودي  كراسي  وشحن  املسافرين  صفوف  م  بتقدّ
بدخول  للمنتظرين  سمح  ثم  مقاعدهم  في  وإجالسهم 

الطائرة التي تأخرت أكثر من ساعة..
ت  طارت الطائرة وحطّ

ما أن إستلمنا التعليمات من كابنت الطائرة حتى أبحرت من 
مطار بغداد الدولي وإرتقت في السماء على إرتفاع أكثر من 
(٣٠) ألف قدم وبني متابعة وحوارات بني أعضاء الوفد العراقي 
وصلنا دولة اإلمارات العربية املتحدة في متام الساعة الثالثة 
هناك  وكان  األول..  تشرين  من  األول  عصر  من  دقيقة  و(٢٠) 
مت  التي  الرائعة  واخلدمة  الدولي  دبي  مماثل في مطار  إهتمام 
على  قادرين  ليسوا  من  لنقل  كراسي  تهيئة  عبر  تقدميها 
الذي  الرياضي  اإلعالم  إحتاد  ممثل  حتى  ذلك  وشمل  التحرّك 

خصصوا له كرسياً متحركاً يقوده أحد العاملني في املطار 
وكان بتصرفه حتى صعود الطائرة املتجهة إلى جاكارتا..

إحتياطات البعثة والترانزيت!
عندما دخلنا مطار دبي الدولي وهو أحد أجمل وأهم املطارات 
ميكن  ال  األطراف  مترامية  مدينة  عن  عبارة  وكان  بالعالم 
يتمناه  ما  بكل  العامرة  أسواقها  ودخول كل  فيها  الطواف 
من  ينتهي  كي  أيام،  إلى  املسافر  يحتاج  بل  بساعات  املرء 

ألن  العامرة،  واألسواق  واملطاعم  واملوالت  احملالت  كل 
اإلماراتيني لم يدخروا جهداً في جذب املسافرين للمرور 
تتواجد  الذي  الدولي  دبي  مطار  ومنها  مطاراتهم  في 
فيه صاالت واسعة وحدائق وألعاب وسيارات كهربائية 
قطارات  إلى  إضافة  ل  التنقّ في  املسافرين  ملساعدة 
أو  تتنقل في محطات املطار الكثيرة إليصال املغادرين 
العمالقة  املصاعد  إلى  بهم  واإلجتاه  غيرهم  إستقبال 
متنيناه  ما شاهدناه هناك  البوابات..  إلى  تقودهم  التي 
وإن  حتى  ذلك  يتحقق  أن  ونأمل  العراق  في  يكون  أن 
الترانزيت  عمرٍ طويل..تسع ساعات هي عمر  بعد  كان 
الوفد..  أعضاء  يرتاح  وحتى  املطار..  في  نقضيها  والتي 
الباراملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب  من  وبتوجيه 
مت  العراقية  الباراملبية  رئيس  حميد  عقيل  والدكتور 
فندق  في  احلجز  ومت  للمبيت  مكان  لتهيئة  الكوادر  توجيه 
أفضل  تقدم  التي  الفنادق  أفخم  من  يعد  والذي  دبي  مطار 
اخلدمات وبعد اإلنتقال إلى الغرف الراقية جداً وأخذ قسط 
من الراحة واإلستحمام فسح اجملال للجميع للقيام بجولة 
يجتمع  أن  على  الترفيهية  واألماكن  األسواق  في  مفتوحة 
طائرة  صوب  للتحرّك  فجراً  الثانية  الساعة  متام  في  الوفد 

عاصمة  جاكارتا  إلى  صوب  املتجهة  اإلماراتية  اخلطوط 
ملتحدي  اآلسيوية  األلعاب  دورة  حتتضن  وهي  إندونيسيا 
املكتب  وأعضاء  رئيس  قرر  العشاء  اإلعاقة.. مع دخول فترة 
التنفيذي للباراملبية العراقية صرف مبلغ مقطوع وقدره (٢٠) 
دوالراً لكل فرد من الوفد لتناول العشاء الذي يرغب به.. هذا 
اإلهتمام ولّد إرتياحاً الفتاً كوننا كنّا نسمع ونشاهد الكثير 
الرياضية  الوفود  ترافق معظم  التي  من األمور حول املعاناة 
املطارات  أراضي  يفترش  بعضها  كان  بل  سابقاً  العراقية 
ليكون املوفد في حالةٍ يرثى لها، لكننا ومن خالل نقلنا للذي 
عايشناه، واملهنية املعروفة عنّا.. آثرنا اإلشارة إلى ذلك، حتى 
سمعة  على  احلفاظ  كيفية  األخرى  العربية  الوفود  تتعلم 

األبناء من الرياضيني الذين يدافعون عن راية اهللا أكبر..
فارق التوقيت واإلستقبال!

وجدناه في مطار  بغداد  رأيناه في مطار  الذي  اإلهتمام  ذات 
إلى  إقالعها  الطائرة ألكثر من ساعةٍ عن موعد  ر  تأخّ دبي،  
كل  إستقر  أن  إلى  دخولها  من  مسافرٍ  أي  ومنع  جاكارتا 
األلفة  حالة  إنتباهنا  لفت  وكم  العراقية،  البعثة  أعضاء 
رئيس  من  بداية  اإلداريني  كل  قبل  من  اخلدمات  وتقدمي 
خالد  والسيد  حميد  عقيل  الدوكتور  الباراملبية  اللجنة 

تامة  قناعة  إلى  لنصل  قاطبةً  اإلحتادات  ورؤساء  رشك 
بأننا لم نكن منيّز بني املسؤول في الباراملبية من الرياضي، 
التي  من  وغيرها  الرياضية  احللل  يرتدي  والكل  خصوصاً 
واملدربني  لالعبني  حقائب   (٣) على  وإشتملت  توزيعها  مت 
رياضي  وآخر  عادي  وحذاء  بدلة  (قاط)  مع  للسفر  أحداها 
ودريس  وشورت   (٢) عدد  وتراكسوت  ومنشفة  وقبّعة 
عدد  جواريب  وزوج  وقبّعة  البطن  على  تعلّق  ومحفظة 
(٢) وباجات وأعالم عراقية تعلّق على الصدر لكل فرد في 
البعثة يضاف لكل واحد ثالثة أعالم (قماش) للتلويح بها 
إستغرقتها  ساعات  واخلتام..تسع  اإلفتتاح  حفلي  أثناء 
الطائرة اإلماراتية العمالقة املمتلئة عن بكرة أبيها والتي 
قدم  ألف  و(٣٥)  تارة  قدم  ألف   (٣٣) إرتفاع  على  حلّقت 
إعالن  ومع  وكانت هناك مطبّات هوائية كثيرة  أخرى  تارة 
ت طائرتنا بسالم  الكابنت عن حلظة الهبوط وبالفعل حطّ
لتكون حلظات من التصفيق لقائد الطائرة بادر بها أغلب 
املسافرين وزيّنها الصالة على محمد وآل محمد من قبل 

أعضاء الوفد العرقي..
استقبال السفارة

بعد نزولنا من الطائرة وإجتاهنا صوب بوابات اخلروج وجدنا 

السيد  بصحبة  السفارة  أركان  من  عدد  إستقبالنا  في 
سعد احمد الصاحلي رئيس البعثة العراقية الذي تواجد 
م السيد فاضل جالي ممثل السفير حتياته  هناك حيث قدّ
أعضاء  وصافح  الوصول  سالمة  على  للجميع  والتهنئة 
جاكارتا  في  العراق  سفير  حتيات  ونقل  فرداً  فرداً  الوفد 
اخلدمات  كل  بتقدمي  ه  وجّ والذي  اجلبوري  حسني  السيد 
العراقي وحث املشاركني على  الوفد  التي قد يحتاج لها 
تقدمي ما يليق بسمعة العراق ورياضته وحتديداً في مجال 
حصد  شرف  لهم  كان  الذين  اإلعاقة  متحدي  رياضة 
العديد من األوسمة العاملية واألوملبية واآلسيوية والعربية 
وأن  لألفضل  يتطلّعون  بأنّهم  اإلعالمي،  للموفد  وأضاف 
إلى ما هو  مة  املنظّ اللجنة  التي تقدمها  ترتقي اخلدمات 
يعشق  الذي  اإلندونيسي  بالشعب  أشاد  كما  أحسن، 
العراقية  املشاركة  تكون  أن  ع  وتوقّ والعراقيني  العراق 
مختلفة عن سابقاتها.. وألنّه ممن يهتمون باإلعالم كثيراً 
كل  اإلعالمي  الوفد  لينال  سعيه  أبدى  تفرعاته،  وبكافة 
العراقي  األعالم  إحتاد  ممثل  وخصوصاً  والرعاية  اإلهتمام 
ممثلي  من  والزمالء  لإلحتاد  الوحيد  املمثل  العامري  طالل 

أقنية العراقية والرياضية العراقية واحلرة عراق وإيبار..
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الصقور وللمرة الثالثة على التوالي في نهائي كأس االتحادي االسيوي 
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السلوفيني  املدرب  أعلن   
قائمة  كاتانيتش،  سريتشكو 
النهائية،  العراقي  املنتخب 
الودية،  الرباعية  للبطولة 
السعودية،  في  ستقام  التي 
املضيف  البلد  مع  مبشاركته 

والبرازيل واألرجنتني.
إلى  العراق  منتخب  ويغادر 
أكتوبر/   ٨ يوم  السعودية، 
في  للمشاركة  األول،  تشرين 

البطولة.
وضمت القائمة ٢٣ العبا، وهم: 
محمد  (الزوراء)،  حسن  «جالل 
صبري  نور  (الشرطة)،  حميد 

فنر  رعد  السعودي)،  (الهجر 
(النفط)، أحمد إبراهيم (العربي 
القطري)، علي فائز (اخلريطيات 
(اخلور  سوالقا  ربني  القطري)، 

القطري)».
كما ضمت: «علي عدنان (أتالنتا 
اإليطالي)، فرانس بطرس (هوبرو 
األمير  عبد  سعد  الدمناركي)، 
كامل  ومهدي  عطوان  وأمجد 
كاظم  وحسام  مهاوي  وعالء 
(بالي  نوري  بروا  (الشرطة)،  من 
يونايتد األندنوسي)، بشار رسن 

(برسبوليس اإليراني)».
(سانتا  رشيد  «أسامة  بجانب: 
جسنت  البرتغالي)،  كالرا 

األمريكي)،  (كولومبوس  ميرام 
(االستقالل  طارق  همام 
(اخلور  ياسني  أحمد  اإليراني)، 

(النفط)،  داود  محمد  القطري)، 
ومازن  (الشرطة)  علي  مهند 

فياض(النفط)».
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جددت الهيئة اإلدارية لنادي الكهرباء ثقتها 
باملدرب خالد محمد صبار، رغم نتائج الفريق 
املتعثرة في اجلوالت الثالث األولى من الدوري.

الكهرباء  لنادي  اإلدارية  الهيئة  رئيس  وقال 
علي األسدي في تصريحات خاصة  ان «اإلدارة 
املدرب  بقيادة  الفني  باجلهاز  متسكها  تؤكد 
على  الالعبني  حث  لقد  صبار،  محمد  خالد 

بذل جهود كبيرة ونسيان النتائج املاضية».
الفرق  احترام  كسب  «الفريق  وأضاف: 
املنافسة واملتابعني رغم أن النتائج لم تتوافق 
وقد تكون األخطاء  املميز لالعبني،  األداء  مع 
إلى  العبينا  أدعو  لكني  سببًا،  التحكيمية 

االجتهاد من أجل استعادة توازن الفريق».
وطالب األسدي اجلهاز الفني والالعبني بإعادة 
بنتائج  اخلروج  أجل  من  الفريق  أوراق  ترتيب 

أفضل خاصة أن الدوري ال يزال في بدايته.
يشار إلى أن الكهرباء جمع نقطة واحدة في 

اجلوالت الثالث األولى من تعادل وهزميتني.
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قبل نحو ١٠ سنوات أصبح فيتالي بتروف أول سائق روسي ينافس في 
بطولة العالم لسباقات فورموال ١ للسيارات، واليوم رمبا تصبح روسيا 

أكثر دولة تشارك بسائقني عندما ينطلق موسم ٢٠١٩.
وقد يبدو هذا الكالم غريبا نوعا ما حيث أن الروسي دانييل كفيات هو 
الوحيد من بالده الذي تأكد بالفعل متثيله لفريق تورو روسو في ٢٠١٩، 
املوسم  البطولة  في  متثيال  األكثر  لتكون  حظوظا  متلك  موسكو  لكن 
وليامز  ألوان  عن  سيروتكني  سيرجي  الروسي  السائق  ويدافع  املقبل. 
ويأمل أن يحافظ على مكانه في الفريق، بينما يبرز اسم مواطنه أرتيم 
ماركيلوف في قائمة املرشحني ليحل بدال من الكندي النس سترول الذي 
سينتقل إلى فورس إنديا اململوك لوالده. وال توجد أي دولة تشارك بثالثة 
سائقني في سباقات فورموال ١، إذ يشهد سباق املوسم املقبل مشاركة 
بريطانيا وأملانيا وفرنسا وفنلندا بسائقني اثنني عن كل دولة. وبالنسبة 
ملعيار الكفاءة قد يكون ماركيلوف أقل حظا مقارنة بالفرنسي استيبان 
أوكون الذي أثار اإلعجاب مع فورس إنديا، أو البريطاني جورج راسل بطل 
من  دعما  وراسل  أوكون  ويتلقى  دوره.  ينتظر  الذي   ٢ فورموال  سباقات 
السائقني  رؤية  في  وترغب  باحملركات،  وليامز  فريق  تزود  التي  مرسيدس 
في موسم ٢٠١٩. لكن وليامز بطل العالم السابق، والذي يحتل املركز 
قراره  التخاذ  يضطر  رمبا  متعثر  موسم  بعد  الفرق  ترتيب  في  األخير 
بالكفاءة على  أكثر منها معايير تتعلق  إلى معطيات متويلية  استنادا 
حلبة السباق.وفي هذه احلالة رمبا تكون االستعانة باثنني من السائقني 
الروس املدعومني ماليا أمرا جذابا هذا بافتراض أن ماركيلوف (٢٤ عاما) 
موسمه  ماركيلوف  ويخوض  سيروتكني.  مواطنه  من  بدال  يحل  لن 
الثاني  املركز  املاضي  املوسم  واحتل  وجي.بي.٢،   ٢ فورموال  في  اخلامس 
بعد شارل لوكلير من موناكو سائق ساوبر احلالي، والذي سينتقل إلى 
فيراري املوسم املقبل. كما أن الروسي يعمل سائقا للتطوير في فريق 
رينو، وهو نفس الطريق الذي سلكه سيروتكني (٢٣ عاما) قبل انتقاله 
إلى وليامز. وشارك مع الفريق الفرنسي في التجارب األولى لسباق جائزة 

روسيا الكبرى على حلبة سوتشي .

ــتار على بطولة منطقة  ــدل الس أس
القاهرة لكرة السلة سيدات، بتتويج 
ــوزه على  ــي باللقب، بف ــادي األهل الن
ــس بنتيجة (٨٤- ــه هليوبولي منافس

٧٥)، في املباراة النهائية، على الصالة 
ــر  وتعتب ــرة.  القاه ــتاد  لس ــاة  املغط
ــمية  ــاركات الرس البطولة أولى املش
ــلة،  ــيدات األهلي لكرة الس لفريق س
ــد، والذي  ــم احلالي اجلدي ــالل املوس خ
ــيتخلله خوض عدد من البطوالت  س
ــب نهاية  ــرج األهلي عق ــرى. وخ األخ
بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة، 
ــا  في  ــب، يرصده ــن املكاس ــدد م بع

سياق التقرير التالي:
الحفاظ على اللقب

ــى لقب  ــي احلفاظ عل ــح األهلي ف جن
ــم  ــة القاهرة للموس ــة منطق بطول
ــا توج به  ــى التوالي، بعدم الثالث عل
ــمني املاضيني، ليفتتح مشواره  املوس
ــاز جديد  ــد بإجن ــم اجلدي ــالل املوس خ

يضاف خلزينة بطوالته.
االستعداد للبطولة العربية

جاءت البطولة في إطار االستعدادات 
ــات  ــوض منافس ــق خل ــة للفري الهام
البطولة العربية لألندية املقرر إقامتها 
على صالة نادي األوملبي باإلسكندرية 
ــى ٣١ أكتوبر/  ــالل الفترة من ٢٣ حت خ

تشرين أول اجلاري.
ــادي األهلي،  ــس إدارة الن ــق مجل وواف
ــى  عل ــب،  اخلطي ــود  محم ــة  برئاس
مشاركة الفريق في البطولة العربية 
ــد غياب، ال  ــخة القادمة بع في النس
ــاز الفني  ــل حرص اجله ــيما في ظ س
ــي، على  ــادة إيهاب األلف ــي بقي لألهل
ــات الفريق على صعيد  احتكاك العب

املنافسات العربية واإلفريقية.
دفعة معنوية محلية

ــم  ــاح األهلي للموس ــك أن افتت الش
ــة  بطول ــب  بلق ــه  وتتويج ــد،  احلدي
منطقة القاهرة، شكل دافعا للفريق 
ــد احمللي قبل خوض باقي  على الصعي

منافسات البطوالت األخرى.
ــذه  ه ــع  جمي ــي  األهل ــق  حق ــد  فق
ــي،  ــم املاض ــة املوس ــوالت احمللي البط
ــق أول األلقاب هذا  ــب حتقي فلذا وعق
ــام يأمل األحمر في احلفاظ عليها  الع

جميعا.
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رأى النجم البرازيلي نيمار أن املدرب األملاني توماس توخل «جاء بشيء جديد» الى باريس سان 
أين يريد الذهاب». نيمار وحقق توخل بداية  أنه «يعرف متاما  الى  جيرمان الفرنسي، مشيرا 
واعدة مع النادي الباريسي وقاده الى ٨ انتصارات متتالية في مستهل حملة الدفاع عن لقبه 
بطال للدوري الفرنسي، ليعادل بذلك الرقم القياسي ألفضل انطالقة موسم في تاريخ الدوري 
بفارق ٨  الدوري  ترتيب  ويتصدر سان جيرمان  ليل منذ موسم ١٩٣٦-١٩٣٧.  باسم  واملسجل 
نقاط عن ليل بالذات، وذلك بعد ٨ مراحل فقط على بداية املوسم، لكنه استهل مشواره في 
مسابقة دوري األبطال بخسارة دراماتيكية أمام ليفربول اإلنكليزي (٢-٣). وسيسعى النادي 
الباريسي الى التعويض األربعاء عندما يستقبل النجم األحمر الذي تعادل في اجلولة 
األولى على أرضه دون أهداف مع نابولي اإليطالي. وعشية اللقاء ضد الفريق الصربي، 
حتدث نيمار عن عالقته بتوخل الذي خلف اإلسباني أوناي إميري في تدريب الفريق، قائال 
العام  األولى  محادثتنا  منذ  جيرمان.  سان  باريس  الى  جديد  بشيء  جاء  أنه  «صحيح 
أعرف  أنا  له.  وجه  أفضل  إظهار  يريد  وهو  النجاح،  على  قادر  شخص  أنه  أدركت  املاضي، 
رائعة أن أعمل معه». وأمل أغلى العب  إنها جتربة  أين يريد الذهاب.  إنه يعرف متاما  من هو، 
في العالم في «أن يتمكن من نقلنا الى أبعد حد ممكن في دوري األبطال. أنا شخصيا، أريد 
أن أظهر له ما ميكنني فعله». وبعد أن غاب عن سان جيرمان منذ منتصف املوسم املاضي 
بسبب كسر في مشط القدم وعدم مشاركته مع الفريق في املباريات التي قادته الى التتويج 
الباريسي  نيمار نفسه في موسمه  الرابطة، ميني  وكأس  والكأس  الدوري  احمللية:  بالثالثية 

الثاني بأن يسهم في قيادة الفريق الى لقب دوري أبطال أوربا.

ــاري املنتخب  ــكو مولين ــي فرانشيس ــدى اإليطال أه
ــن كأس رايد للغولف  ــخة الـ٤٢ م ــي لقب النس األورب

على حساب املنتخب األميركي.
ــي يحقق  ــخ كأول العب أورب ــاري التاري ــل مولين ودخ
ــات في هذه  ــس مواجه ــارات في خم ــة انتص خمس
ــل العبي  ــني بني أفض ــع كل عام ــي جتم ــة الت البطول
ــم بطل بطولة بريطانيا  أوربا والواليات املتحدة.وحس
ــن دون  ــع فيل ميكلس ــة األحد م ــة مواجه املفتوح
ــبقه اإلنكليزي  عناء، وأهدى األوربيني اللقب بعدما س
ــف أول  ــى الالعب املصن ــب عل ــر بفوز صع ــان بولت إي

ــا  ملي جونسون.عا ــنت  داس

ــني ٥-٣، ثم  ـــ٤٢ متقدم ــخة ال ــون النس ــدأ األوربي وب
ــع املباريات كانت  ــززوا تقدمهم بعدها ١٠-٦، وجمي ع
ــات األحد  ــل أن تنحصر منافس ــة الزوجي، قب في فئ
ــوا فيها أيضاً ٧-٥،  ــى مواجهات الفردي التي تفوق عل
وخرجوا منتصرين في نهاية املطاف ١٧-١١ بالنتيجة 
ــه في  ــا حقق ــعيداً مب ــاري س ــة.وكان مولين اإلجمالي
النسخة الـ٤٢ التي شهدت السقوط السادس توالياً 
ــم يحققوا أي  ــي األوربية (ل ــى األراض ــني عل لألميركي
ــيداً بشريكه اإلنكليزي  فوز في أوربا منذ ١٩٩٣)، مش
توماس فليتوود بالقول «أحاول وحسب أن أقوم باألمور 
ــاً، وبالطبع كان لدي  ــه)، أن أكون محترف ــاد علي (املعت
ــخص تومي» الذي كان يخوض هذه  ــريك رائع بش ش
املسابقة العريقة للمرة األولى. وتابع: «لم أشعر أبداً 
ــر رائعاً».وأصبح  ــة مبتدئ إلى جانبي. كان األم بأن ثم
ــوز بخمس  ــب يف ــاً أول الع ــغ ٣٥ عام ــي البال اإليطال
مواجهات من أصل خمس في كأس رايدر من اجلهتني 
ــون عام ١٩٧٩،  منذ أن حقق ذلك األميركي الري نيلس
ــكل أساسي في حتقيق الثأر ألوربا التي  مساهماً بش

خسرت قبل عامني في الواليات املتحدة.
ــدر هو أهم إجناز في  ــر موليناري أن الفوز بكأس راي وأق
مسيرته حتى أهم من لقبه الكبير األول الذي حققه 
ــي متوز/يوليو املاضي،  ــكتلندا)، ف ــتي (اس في كارنوس
ــن البطوالت الكبرى،  ــه «أهم، أهم بكثير م مؤكداً أن

أهم من أي شيء آخر».

مني ريال مدريد حامل اللقب في آخر ٣ 
سنوات بخسارة مفاجئة في موسكو، 
ــه  ــتردام مضيف أمس ــس  أياك ــرج  وأح
ــف يوفنتوس  ــرن ميونيخ، فيما خط باي
ــتحقا وفك مانشستر سيتي  فوزا مس
نحسه، خالفا جلاره مانشستر يونايتد 
ــا في كرة  ــي دوري أبطال أورب ــاء ف الثالث

القدم.
ــباني حامل  ــد اإلس ــقط ريال مدري وس
ــام  ــي) أم ــم قياس ــرة (رق ــب ١٣ م اللق
ــكو الروسي صفر-١ على  سسكا موس
ــي الذي احتضن املباراة  ملعب لوجنيك
ــيا ٢٠١٨.وسجل  النهائية ملونديال روس
اجلناح الكرواتي نيكوال فالسيتش هدف 
املباراة الوحيد، مستغال كرة حاول العب 
ــروس اعادتها  ــي توني ك ــط األملان الوس
ــتاريكي كيلور  الى حارس مرماه الكوس
ــاس بعد مرور دقيقتني فقط. وتصدر  ناف
ــابعة  ــة الس ــب اجملموع ــكا ترتي سس
برصيد ٤ نقاط، بفارق نقطة واحدة عن 
روما االيطالي الفائز على فيكتوريا بلزن 

التشيكي ٥-صفر وريال مدريد.
ــل  ــا يفش ــة توالي ــاراة الثالث ــي املب وه
ــبانية في  ــق العاصمة االس ــا فري فيه
التسجيل في مختلف املسابقات، بعد 
خسارته أمام اشبيلية بثالثية نظيفة 
ــلبا مع جاره اتلتيكو مدريد  وتعادله س

في الدوري احمللي.

سسكا يحقق املفاجأة
ــي غياب  ــاراة ف ــال مدريد املب ــاض ري خ
أربعة من العبيه االساسيني وهم قائده 
ــل مدربه  ــذي فض ــوس ال ــيرخيو رام س
والبرازيلي  ــه  اراحت ــي  لوبيتيغ ــني  خول
مارسيلو والويلزي غاريث بايل املصابني 
ــة الزالة  ــع لعملي ــكو الذي خض وايس

الزائدة الدودية.
ــاب  ــع األلع ــاء صان ــدرب ابق ــأى امل وارت
ــش أفضل العب  ــي لوكا مودريت الكروات
ــد االحتياطيني  ــي العالم، على مقاع ف
ــوط الثاني، في  ــل ان يزج به في الش قب
ــاب  ــيا الالعب الش ــارك اساس حني ش
ــيرخيو ريغيلون الذي لعب في مركز  س

الظهير االيسر .
ــال  ــة ري ــر صدم ــدف املبك ــكل اله وش

ــد الذي حاول تعديل النتيجة لكن  مدري
ــاه مرمى  ــت خجولة باجت ــه كان هجمات
ــدا رأس احلربة كرمي  ــس وب ــق املناف الفري

بنزمية معزوال متاما.
ــي الدقائق  ــد بثقله ف ــال مدري ورمى ري
ــددا ملنع  ــم مج ــل القائ ــرة وتدخ االخي
ــو دياز  ــية ملاريان ــق من راس هدف محق
ــهدت طرد  في الدقيقة األخيرة التي ش
ــكو إيغور  ــكا موس حارس مرمى سس
ــني  ــى بطاقت ــه عل ــف حلصول أكينفيي

صفراوين متتاليتني .
ــال مدريد بعد املباراة «لم  وقال مدرب ري
ــد خلقنا  ــى جانبنا، لق ــظ ال ــف احل يق
ــرة أبت ان  ــن الفرص لكن الك العديد م

تدخل الشباك».
ــر  ــدف املبك ــأن اله ــك ب ــاف «ال ش واض

ــا  ــر مثالي األم ــرا، كان  ــاعدهم كثي س
بالنسبة الى سسكا موسكو».

ــتعادته  وفي مباراة ثانية، أثبت روما اس
ــى فيكتوريا  ــح عل لعافيته بفوز كاس
بخماسية نظيفة فرض فيها املهاجم 
ــه  ــني الدولي ادين دجيكو نفس البوس
ــة في  ــجيله ثالثي ــاراة بتس ــا للمب جنم
ــي  الترك ــاف  واض  ،٩٠ و٤٠   ٣ ــق  الدقائ
ــاب الهولندي  ــدر (٦٤) والش جنكيز اون

جاسنت كلويفرت (٧٣).
ــتر سيتي بطل إنكلترا  وأوقف مانشس
سلسلته السلبية محققا فوزه القاري 
ــة  ــات، بصعوب ــس مباري ــي خم األول ف
ــه هوفنهامي  ــى مضيف ــتحقاق عل واس

األملاني ٢-١.
ــى ٣ نقاط في  ــده إل ــيتي رصي ــع س ورف

ــارق نقطة عن  ــة، بف اجملموعة السادس
ــره الى  ــذي قلب تأخ ــون املتصدر وال لي
ــك  ــاختار دانييتس تعادل مع ضيفه ش

األوكراني ٢-٢.
ــباني جوسيب  ــيتي اإلس ورأى مدرب س
غوارديوال «فريقهم منظم جدا دفاعيا. 
ــهال  ــع الكرة. لم يكن س ــم أقوياء م ه
حيازتها». بدوره، قال يوليان ناغلسمان 
ــدا برغم  ــا جي ــامي «لعبن ــدرب هوفنه م
ــا  ــيتي كم ــل س ــات. كان رد فع الغياب
ــب. أدى فريقي  ــاء اللع ــاه في بن توقعن
ــة التكتيكية وصنع  ــن الناحي جيدا م
فرصا أمام فريق عاملي».افتتح هوفنهامي 
ــة عبر  ــد ٤٤ ثاني ــريعا بع ــان س املهرج
ــل (١)، وهذا  ــحاق بلفوضي اجلزائري اس
ــي دوري  ــيتي ف ــدف يتلقاه س ــرع ه أس
ــر  عب ــرعة  بس ــيتي  س ــادل  األبطال.ع
ــيرخيو  هدافه التاريخي األرجنتيني س
أغويرو (٨). وصمد هوفنهامي طويال لكنه 
سقط بخطأ دفاعي كبير من النمسوي 
ــتيفان بوش فسجل سيتي  الشاب س
هدف الفوز عبر العب وسطه اإلسباني 

دافيد سيلفا (٨٧).
ــون تأخره  ــاراة الثانية، قلب لي ــي املب وف
ــك  دانييتس ــاختار  ش ــام  أم ــني  بهدف
ــور مورايش  البرازيلي جوني ــجلهما  س
ــى  (٤٥ و٥٥) إلى تعادل إيجابي عبر موس

دميبيلي (٧١) وليو دوبوا (٧٢).
تعادل مشرف ألياكس 

ــتردام الهولندي،  ــس أمس ــرج أياك وأح

ــرات، بايرن ميونيخ  حامل اللقب أربع م
املتوج خمس مرات وعادله ١-١ في عقر 
ــا». وجاءت املباراة مثيرة  داره «أليانز أرين
ــني كان أخطرها  ــرص للطرف مع عدة ف
ــذي أهدر الفوز في  للطرف الهولندي ال

الوقت بدل الضائع.
ورفع أياكس رصيده في صدارة اجملموعة 
ــة إلى أربع نقاط بالتساوي مع  اخلامس
بايرن، مقابل ٣ لبنفيكا البرتغالي الذي 
حقق فوزا صعبا على مضيفه أيك أثينا 

اليوناني ٣-٢.
بكر بايرن في افتتاح التسجيل برأسية 
ــس (٤).  ــاع ماتس هومل ــب الدف من قل
أعاد بعدها الظهير األمين املغربي نصير 
ــى نقطة  ــاراة ال ــا) املب ــزراوي (٢٠ عام م
ــه االول مع فريق  ــجال هدف الصفر مس
العاصمة الهولندية (٢٢). وأهدر أياكس 
ــق الدمناركي  ــا أطل ــوز عندم ــاط الف نق
ــوني ركلة حرة بعيدة تعملق  السي ش
ــا قبل أن ترتط بالعارضة  نوير في صده

(٩٠+٢) لتنتهي املباراة بالتعادل ١-١.
ــكا  ــدم بنفي ــة، تق ــاراة الثاني ــي املب وف
ــارس  ح ــري  للسويس ــني  بهدف
ــباني أليكس  ــيفيروفيتش (٦) واإلس س
ــدو (١٥)، لكن بعد طرد روبن دياس  غرميال
ــجل املضيف هدفني في الثاني  (٤٥) س
ــور كلوناريديس  ــر البلجيكي فيكت عب
(٥٣ و٦٤)، قبل أن مينح ألفا سيميدو من 
غينيا بيساو هدف الفوز لبنفيكا (٧٥).

ثالثية من دون رونالدو

ــو ديباال يوفنتوس  وقاد األرجنتيني باول
ــض على ضيفه  ــى فوز عري اإليطالي ال
ــة أهداف  ــري بثالث ــغ بويز السويس يون
ــجلها جميعها (٥  ــيء س ــل ال ش مقاب

و٣٣ و٦٩).
العجوز»  «السيدة  وخاض فريق 

ــاب جنمه  ــاراة في غي املب
ــي  ل تغا لبر ا

نو  ــتيا يس كر
املوقوف  رونالدو 

في  لطرده 
ــاراة  املب

ــد  ض

لنسيا  ني فا ــبا س إل ا
ــو تابع  ــة األولى وه ــي اجلول ف
ــية. املباراة من املنصة الرئيس

ــي ليوفنتوس  ــو الثان ــوز ه والف
بعد تغلبه على فالنسيا بهدفني 
ــه  نظيفني قبل مواجهته ملنافس

ــد  يونايت ــتر  مانشس ــي  الرئيس
ــهر  االنكليزي ذهابا وايابا اواخر الش

احلالي ومطلع الشهر املقبل.
ــوض مباراة  ــاال «كنت اريد خ ــال ديب وق

ــال، كل العب يريد  ــذه. بطبيعة احل كه

ــم  ــي املوس ــل مع ــا. حص ــب دائم اللع
ــم النني بدأت  ــي خالف هذا املوس املاض
ــن  ــد م ــجلت العدي ــد وس ــكل جي بش
األهداف قبل ان يتراجع مستواي 

بعض الشيء».

ــة كارولني  ــة الدمناركي ــت الالعب تأهل
ــي إلى الدور الثالث من بطولة  فوزنياك
ــد التعلب  ــة وذلك بع ــني املفتوح بك
ــش مبجموعتني دون  على ابيترا مارتيت

رد بواقع (٧-٥) و(٦-٣).
ــتواجه فوزنياكي في الدور املقبل  وس
ــت كونتايت  ــتونية أني ــة اإلس الالعب
ــة األملانية  ــس عقب ــت أم ــي تخط الت
ــيجيموند مبجموعتني مقابل  ــورا س ل
ــع (٢-٦) و(٦-٣)  ــدة بواق ــة واح مجموع

و(٦-٢).

ا،  ــي أيضً ــدور الثان ــن مباريات ال وضم
ــواي  تغلبت الالعبة الصينية زهاجن ش
ــهولة  ــا بابوس بس ــى اجملرية تيمي عل

مبجموعتني دون رد بواقع (٦-١) و(٦-٢).
ــي الدور  ــة الصينية ف ــه الالعب وتواج
الثالث املصنفة الثالثة على البطولة، 
ــي تغلبت  ــك كيربر الت ــة أجنلي األملاني
ــبانية كارال  ــى نظيرتها اإلس أمس عل
سواريز نافارو مبجموعتني دون رد بواقع 

(٧-٦) و(٦-١) .
ــال، حجز  ــات فردي الرج ــي منافس وف

إيدموند  ــي  ــي كايل البريطان ــب  الالع
ــي وذلك بعد  ــع النهائ ــي رب مقعده ف
ــره اإليطالي ماتيو  ــى نظي التغلب عل
بيريتيني مبجموعتني مقابل مجموعة 

واحدة بواقع (٧-٥) و(٦-٧) و(٧-٥).
ــي  ف ــي  البريطان ــب  الالع ــه  ويواج
ــان  ــل نظيره الصربي دوس ــدور املقب ال
الجوفيتش الذي أطاح باملصنف الثالث 

على البطولة جريجور دميتروف.

��

@ÚÓΩb»€a@Ú����ôbÌä€a:زوروا موقعنا على االنرتنت

WWW.albayyna-new.com

ــة  ــرة اليد برئاس ــاد املصري لك ــرر االحت ق
ــام نصر، تأجيل جميع املباريات التي  هش
ا  ــتضيفها فريق الزمالك، وذلك تنفيذً يس

لقرار اللجنة األوملبية املصرية.
ــل احتاد اليد خطابًا رسميًا إلى نادي  وأرس
ــع مباريات  ــد بتأجيل جمي ــك يفي الزمال
ــعار  ــق األبيض على أرضه، حلني إش الفري
ــة لقاءاته  ــى إقام ــاء عل ــع اإلبق ــر، م آخ

ــس  ــرى بنف ــرق األخ ــام الف ــة أم اخلارجي
ــي حددتها جلنة  ــد الت ــخ واملواعي التواري

ا. املسابقات سابقً
ــر أن اللجنة األوملبية املصرية  جدير بالذك
ــام حطب قررت عدم إقامة  ــة هش برئاس
ــات للزمالك في مختلف األلعاب  أي مباري
على أرضه، بسبب جتاوزات رئيسه مرتضى 

منصور.
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تتواصل اجتماعات املكتب التنفيذي لالوملبياد اخلاص 
تستمر  والتى  واشنطن  االمريكية  بالعاصمة  الدولي 
حتي يوم ٥ أكتوبر مبشاركة املهندس امين عبد الوهاب 
الرئيس االقليمي ورؤساء مناطق العالم السبع، وتأتي 
العالم  احتفال  عقب  تأتي  بأنها  االجتماعات  أهمية 
اخلاص  االوملبياد  حركة  واكتمال  الذهبي  باليوبيل 
وبداية مرحلة   ،(١٩٦٨-٢٠١ ) لعامها اخلمسني  الدولي 
معنية  عاملية  انسانية  حركة  أكبر  عمر  من  جديدة 
باملعاقني فكريا ، حيث تطرح على مائدة االجتماعات 
بأبوظبي  العاملية  بااللعاب  العالم  دول  مشاركات 
٢٠١٩، والتي من املنتظر أن تشهد أكبر مشاركة على 
مبعدل  و   ، قبل  من  أقيمت  عاملية  العابا  الـ١٤  امتداد 
العابا عاملية صيفية كل أربع سنوات ، وفي العام الذي 

يسبق دورة االلعاب االوملبية. 
السمو  صاحب  رعاية  حتت  العاملية  األلعاب  وتقام 
الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبى نائب القائد 
الفترة من ١٤ وحتى ٢١  املسلحة في  للقوات  األعلى 
مارس وتشهد مشاركة ١٧٤ دولة ميثلهم ٧٠٠٠ العب 
والعبة، وما يقرب من ١٠ االف مشارك يشاركون في ٢٢ 

رياضة أوملبية 

املح الرئيس االقليمي بأن تقرير عام ٢٠١٧ قد كشف  
حيث  شعبية   األكثر  هي  القوى  ألعاب  تزال  ما  بأنه 
تأتي في املرتبة األولى ، وفي املناطق حول العالم كرة 
القدم هي الرياضة األكثر شعبية في أوربا وثاني أكثر 
شعبية على مستوى العالم، ففي الرياضة املوحدة ، 

ألعاب القوى وكرة القدم هما األكثر شعبية أيضا .
عن التوسع في الرياضات املوحدة قال عبد الوهاب لقد 
ويشمل  شريك،  مليون  ٦و١  إلى  الشركاء  عدد  صول 
هذا العدد  ٧٦١٨٦٤ رياضيًا من ذوي اإلعاقات الفكرية 
و ٨٧٢ ٣٠٣ من الشركاء ، وبلغت الزيادة ١٧ ٪ منذ عام 
٢٠١٦، وأن  الرياضة املوحدة حتدث اآلن في أكثر من ٩٦٪ 
من برامج األوملبياد اخلاص حول العالم ، و هناك زيادة 
تقارب ١٠٠٪ في عدد زمالئهم الشباب الرياضيني الذين 
تتراوح أعمارهم بني ٨-٢٥سنة  ، وقد حدث أكبر التوسع 
في منطقة آسيا واحمليط الهادئ ، والتي شهدت زيادة 
بنسبة ٥٠ ٪ تقريبا، وبشكل عام  منت املشاركة في 
الرياضات املوحدة بشكل كبير خالل السنوات العشر 
املاضية في عام ٢٠٠٧ ،حيث لم يكن هناك سوى ١٥٠  

الف العب موحد - و ٥٨ الف  شريك موحد .
الالعبني  على  الصحي  الكشف  لبرنامج  وبالنسبة 
الرئيس  قال  اخلاص  االوملبياد  مبادرات  أبرز  يعد  والذي 

الصحي  الكشف  جرى    ٢٠١٧ عام  ففي   : االقليمي 
هناك  كان  و  العالم،  أنحاء  جميع  في   ١٩٥٤٧١ على  
الكشف  برنامج  بدء  ٢٫١ مليون كشف منذ  أكثر من 
الصحي في عام ١٩٩٧، و تم تدريب اكثر من  ٢٤٠ الف 
أكثر  عقدت  وقد   ، التخصصات   مختلف  في  طبيب 
طبق   وقد   ، الصحي  للبرنامج  فعاليات  دولة   ١٣٥ من 
١٨ من برامج على اجملتمعات  الصحية و ٥١ برنامجا 
آخر في الطريق ، وهناك ٣٣١٣٠ من العاملني في مجال 

الرعاية الصحية .
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برهم أحمد صالح قاسم  (ولد في مدينة السليمانية   
في ١٢ سبتمبر ١٩٦٠) رئيس جمهورية العراق التاسع منذ ٢ أكتوبر 
٢٠١٨ وسياسي كردي عراقي تولى عدة مناصب حكومية سابقاً، 
ونائب  مرتني  كردستان  إقليم  حكومة  رئيس  منصب  شغل  فقد 
رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزيرا للتخطيط. وعمل قيادياً في 

صفوف االحتاد الوطني الكردستاني منذ كان طالبا.
في  السليمانية  مدينة  في   ١٩٦٠ عام  صالح  أحمد  برهم  ولد 
والده  وكان  احلال  ميسورة  متعلمة  أسرة  في  العراق،  كردستان 
قاضياً، اعتقل من قبل نظام حزب البعث عام ١٩٧٩ مرتني بتهمة 
انتمائه للحركة التحررية الكردية وأمضى ٤٣ يوماً في معتقالت 
األمن حيث تعرض إلى التعذيب. أدّى امتحانات الدراسة اإلعدادية 
في املعتقل وتخرج بتفوق حاصالً على املرتبة األولى في كردستان 
متوجها  العراق  غادر   .٪٩٦٫٥ مبعدل  العراق  على مستوى  والثالثة 

إلى اململكة املتحدة إلمتام دراسته بعد اإلفراج عنه.
املؤهالت العلمية

من  املدنية  الهندسة  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل   -
جامعة كارديف عام ١٩٨٣

في  الهندسية  والتطبيقات  اإلحصاء  في  الدكتوراه  شهادة   -
الكومبيوتر من جامعة ليفربول عام 

.١٩٨٧
السرية السياسية

وانشغاله  السياسية  نشاطاته  مع 
إلى  سراً  انضم  شعبه،  بقضية 
الكردستاني  الوطني  االحتاد  صفوف 
(PUK) أواخر عام ١٩٧٦ ومن ثم أصبح 
ومسؤوال  أوربا  تنظيمات  في  عضواً 
عن مكتب العالقات اخلارجية لإلحتاد 
مت  لندن.   – البريطانية  العاصمة  في 
في  االحتاد  قيادة  في  عضواً  انتخابه 
مت  حيث   ١٩٩٢ عام  للحزب  مؤمتر  أول 
اإلحتاد  مكتب  إدارة  مبهمة  تكليفه 
الواليات  في  الكردستاني  الوطني 
ممثال  أصبح  كما  األمريكية،  املتحدة 
ألول حكومة في إقليم كردستان لدى 
له  كان  األمريكية.  املتحدة  الواليات 
الكرد  بقضية  التعريف  في  بارز  دور 
دوائر  في  العراقي  الشعب  ومعاناة 

وأروقة صنع القرار.
السرية الحكومية

العراق  مع  الدولي  العهد  مبادرة  العراقية  احلكومة  عن  أطلق 
والتي كانت ميثاقا لاللتزامات املتبادلة بني العراق واجملتمع الدولي 
تهدف إلى مساعدة العراق في النهوض بواقع القطاعات األمنية 
في  العراق  ومساعدة  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية 
التخلص من الديون املترتبة عليه جراء سياسات النظام السابق.

- أسس اجلامعة األمريكية في العراق – السليمانية ويشغل منصب 
رئيس مجلس أمنائها حالياً. وله نشاطات في اجملال الثقافي ودعم 
العراقي،  امللتقى  أمناء  ترأس هيئة  املدني حيث  نشاطات اجملتمع 
وثقافية  وطنية  شخصيات  يضم  عراقي  دميقراطي  لقاء  وهو 
ووجهاء من أطياف اجملتمع العراقي ويضم امللتقى منظمة واعدون 
ومشروع هيوا لدعم الطلبة املتميزين في اجلامعات العراقية في 

بغداد وجنوب العراق وكردستان.
- رشح من قبل القيادة الكردستانية رئيساً للقائمة الكردستانية 
التي حققت الفوز في اإلنتخابات التشريعية في إقليم كردستان 
إقليم  حلكومة  السادسة  احلقيبة  بتشكيل  وكلف   ٢٠٠٩ عام 
كردستان حيث تولى منصب رئيس حكومة اإلقليم منذ تشرين 
األول عام ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠١١. وقد تبنى برنامجا طموحا ومبادرات 
دفع عجلة  إلى  يهدف  احلكومة  رئيس  منصب  توليه  منذ  عديدة 
والصحة  والتعليم  اخلدمات  بواقع  والنهوض  واالزدهار  التنمية 
واإلعمار، ومن هذه املبادرات إطالق برنامج لتوفير الزماالت لطلبة 
صندوق  ودعم  الرصينة،  العاملية  اجلامعات  في  للدراسة  اإلقليم 
الصناعية،  القروض  ومنح  جديدة،  جامعات  وإنشاء  اإلسكان، 
لعمل  القانوني  والتنظيم  واملؤنفلني  الشهداء  ذوي  رواتب  وزيادة 

منظمات اجملتمع املدني وغيرها .
عراقية،  كردستانية،  بعالقات  أحمد صالح  برهم  الدكتور  يتمتع 
إقليمية ودولية واسعة كونه سياسيا معتدال ومنفتحا على جميع 
التيارات السياسية في البالد. ويتمتع بشبكة عالقات صميمية 
مع الوسط اإلعالمي والثقافي. كما له العديد من النشاطات في 

احملافل السياسية والثقافية واالقتصادية العاملية.
رئاسة الجمهورية

- بعد أن قام برهم صالح بإنشاء االئتالف 
من أجل الدميقراطية والعدالة وفوزه هذه 
الكتلة مبقعدين في اإلنتخابات البرملانية 
من  التصويت  مت  أنه  إال   ،٢٠١٨ العراقية 
الكردستاني  الوطني  االحتاد  أعضاء  قبل 
إلى  ألجل عودته إلى حزب وثم ترشيحه 

رئاسة اجلمهورية .
في يوم ٢ تشرين االول ٢٠١٨، صوت ٣٠٢ 
البرملان  في  عضوا   ٣٢٩ أصل  من  عضو 
العراقي، بتصويت سري، على برهم صالح 
وحصل على ١٦٥ صوتاً، وفؤاد حسني على 
الواحد  عبد  سروة  وحصلت  صوتاً،   ٨٩
على ١٨ صوتاً، وعباس محمد نوري على 
٤ أصوات، وفيما حصل كل من نوار سعد 
على  الصفار  اللطيف  عبد  ومنقذ  املال 
صوتني لكل منهما وثائر غامن على صوت 
جلت ١٣ ورقة باطلة  واحد فقط فيما سُ
و٨ أوراق فارغة. وأعلن رئيس البرملان خوض 
كل من برهم صالح وفؤاد حسني جلولة اإلعادة الثانية النتخابات 
منصب رئيس اجلمهورية بعدما لم يتمكن أي أحد من املرشحني 
من احلصول على ثلثي أصوات الناخبني ما يفرض على اجمللس إعادة 
ومن يحصل  األصوات،  األعلى  املرشحون  ويتنافس  ثانية  االقتراع 
برهم  بني  اجلولة  حصر  ما  للجمهورية.  رئيساً  يكون  األكثر  على 
النواب  مجلس  انتخب  الثانية  اجلولة  وفي  حسني،  وفؤاد  صالح 
صوتاً   ٢١٩ على  بحصوله  العرق  جلمهورية  رئيساً  صالح  برهم 
مقابل ٢٢ صوتاً لصالح فؤاد حسني، وسجلت ٢٤ بطاقة باطلة و٧ 
فارغة، وشارك في التصويت ٢٧٢ نائباً وقبل إجراء اجلولة الثانية 
أعلن احلزب الدميقراطي الكردستاني سحب مرشحه إال أن رئاسة 
البرملان لم تقبل وجرت اجلولة الثانية. وقد أدى اليمني الدستورية 
كرئيس جلمهورية العراق. وقد كلف برهم صالح، عادل عبد املهدي 

ملنصب رئيس وزراء جمهورية العراق .

في   ١٩٤٢ (مواليد  املنتفكي  املهدي  عبد  عادل 
البتاوين /بغداد/ العراق) سياسي عراقي ورئيس وزراء 
العراق التاسع واألربعون منذ عام ١٩٢٠ والرابع بعد 
رئيس  نائب  منصب  شغل   .٢٠٠٣ عام  العراق  غزو 
وزير  البالد منذ عام ٢٠٠٥. ومنصب  اجلمهورية في 
النفط في احلكومة العراقية ٢٠١٤. وهو أحد قادة 

اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق.
ينحدر عبد املهدي من عائلة علوية سكنت املنتفك 
الكوت حيث مايزال  (الناصرية حاليا) واصلها من 
بيت العائلة الراجع جلد عادل عبد املهدي معروفا 
أبوه وزيرا خالل عهد امللك فيصل  في الكوت كان 
األول وكان أيضا نائبا في مجلس االعيان العراقي 
لقب  اكسبه  والذي  (الناصرية)  للمنتفك  ممثال 
القومية  باألفكار  شبابه  في  تأثر  وقد  املنتفكي، 
العربية وله صداقات طفولة مع أحمد اجللبي واياد 
عالوي. أكمل دراسته الثانوية في كلية بغداد في 

األعظمية، بغداد.
إلى سنة ١٩٦٨ وغادر إلى فرنسا حيث كان يكمل 

دراسية  زمالة 
إلى  فيها  وبقي 
حيث   ١٩٧٢ عام 
سوريا  إلى  ذهب 
لبنان  إلى  ثم  ومن 
فيها  بقي  التي 
االجتياح  وقت  إلى 
وغادر  اإلسرائيلي 
فرنسا  إلى  بعدها 
ان  إلى  أخرى  مرة 
عام  للعراق  رجع 
يسكن  ولم   ٢٠٠٣
كما  إيران  في 
يشاع، تبنى بعدها 
االشتراكي  الفكر 
إلى  األمر،  بادئ  في 
األمر  به  انتهى  ان 
اإلسالمي  بالفكر 
عبد  و . ل ملعتد ا

املهدي قيادي في اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية 
وأسهم في تأسيسه في ثمانينيات القرن املاضي. 
وكان قد شغل منصب وزير املالية ممثال لهذا اجمللس 
في حكومة اياد عالوي، وقبل ذلك كان عضوا مناوبا 
عن عبد العزيز احلكيم في مجلس احلكم. شارك 
مع اإلدارة األميركية في املفاوضات اخلاصة بشطب 
الديون اخلارجية العراقية وأقنع عددا من املانحني 
كبير  جزء  بإسقاط  املنصب  توليه  أثناء  الدوليني 

منها.
مع  لكن  الواقعي  بالسياسي  نفسه  يصف  كما 
من  التسعينيات  اواخر  في  املبادئ.  على  احلفاظ 
القرن املاضي تسلم إدارة اجمللس األعلى في إقليم 

تطوير  من  عالقاته  بواسع  واستطاع  كردستان 
اجندة  وعرض  كردستان  في  األعلى  اجمللس  عمل 
إسالمية معاصرة في اطار العمل العراقي املعارض 
على القيادات الكردية في كردستان املتملثة بجالل 
في  كذلك  اسهم  البارزاني..  ومسعود  الطالباني 
وضع نظريات سياسية واقعية للمعارضة العراقية 
اسهمت  املاضي  القرن  من  التسعينيات  فترة  في 
توافقية، حيث  عراقية  اليات سياسية  ايجاد  في 
مت تبني اطروحات عدة منها في مؤمترات املعارضة 
العراقية في لبنان ولندن ومدينة صالح الدين في 
كردستان العراق. كذلك تسنم إدارة بنك املعلومات 
احليدري  محمد  السيد  مع  باالشتراك  العراقي 
الوثائق  بجمع  تعنى  توثيقية  مؤسسة  والبنك 
واصدار دراسات عراقية ولها فرع في دمشق انذاك 
تهتم بتغطية كافة جهود املعارضة العراقية في 
حول  توثيقية  دراسات  وضع  إلى  باإلضافة  املنفى 
تنظيم  في  اسهم  كما  القيادية  الشخصيات 
السياسية  للشخصيات  واسعة  بيانات  قاعدة 
العراقية منذ العهد امللكي وقد اصدر البنك عدة 
بينها  رصينة  اصدارات 
موسوعة الوزارات العراقية 
امللكي  العهد  منذ 
 ، صدام  سقوط  وحتى 
تراجم  موسوعة  وكذلك 
السياسية  الشخصيات 
نفس  وتغطي  العراقية 
منذ  السابقة  املرحلة 
العهد امللكي وحتى عهد 
صدام حسني باإلضافة إلى 
السياسية  الشخصيات 
اصدر  املعارضة.  العراقية 
ينابيع  مجلة  فرنسا  في 
احلكمة وهي مجلة فكرية 
متخصصة  إسالمية 
الفرنسية  باللغة  تصدر 
على  طباعتها  وتبنى 
نفقته اخلاصة، وقد اسهم 
الكتاب  كبار  اثرائها  في 
إلى  دعي  فرنسا.  في  واملسلمني  العرب  واملفكرين 
أغلب املؤمترات التي تعنى بالفكر اإلسالمي املعاصر 
وكان له قصب سبق فيها سيما تلك التي عقدت 

في طهران وبلدان إسالمية أخرى.

رئاسة الوزراء
 ٢٠١٨ اكتوبر   ٢ في  الوزراء  رئيس  مبنصب  لف  كُ
كنتيجة  صالح  برهم  اجلمهورية  رئيس  قبل  من 
وقانون  اخلامسة  للدورة  البرملانية  لالنتخابات 

الكتلة االكبر .

فانا القادم من جبال كردستان حيث كل 
صخرة سجلت نفسها باسم شهيد 
وانا القادم من السماوة التي احتضنت 
ــماوة حيث  والدي ايام التهجير .. الس
ــة وانتصار احلق  ــرم والضياف ــم الك قي
ــارة العلم  ــن النجف من ــا القادم م وان
ــا القادم من  ــامح والتعايش وان والتس
االنبار انبار املروءة والكبرياء ومن بغداد 
احلضارة ، بغداد الطيبة واملدنية والتي 
ــكل من  ــة والهوية ل ــل باحملب ــم تبخ ل
طلبها ندرك جميعا سيداتي وسادتي 
ــة التي نقف  ــل صعوبة املرحل االفاض
ــذا البلد  ــدرك معا ان ه ــا اليوم ون فيه
ــان اخطاء  ــيمة ف يواجه حتديات جس
وانحرافات شابت العملية السياسية 

ــات خطيرة  ــات وجتاذب ــى صراع وادت ال
ــام  ــعبي ع ــتياء ش ــى اس ــا ادت ال كم
ــبب استشراء  ــه ونعيشه بس نتلمس
ــف في مفاصل الدولة  ــاد لالس الفس
ــع كل  ــى م ــات ال ننس ــدام اخلدم وانع
ــاكل ما مت حتقيقه في الفترة  هذه املش
ــاب ودحره لم يكن  املاضية فقهر االره
مهمة سهلة واعطت للعراقيني قدرة 
ــم علينا جميعا  ــن ما يحت لتجاوز احمل
ــني ومتكاتفني ونقدم  ــف متراص ان نق
ــى مصاحلنا  ــذا الوطن عل ــة ه مصلح
ــخصية ونعمل الجناح  ــة والش الفئوي
التجربة الدميقراطية والتأسيس لدولة 
ــة والعدل والرفاه . واجب رئيس  املواطن
اجلمهورية هو حماية الدستور احلاكم 
والفيصل بني اجلميع والدفاع عنه امام 
ــتحقاقات  ــات وااليفاء باس ــة خروق اي

ــة هذا الدور  ــرف وامان هذا الواجب بش
ــؤوليات  املفصلي يقع على عاتقه مس

ــرة حتتم على املتصدي له ان يكون  كبي
ــة والتاكيد على  راعيا للوحدة الوطني
املشتركات بيننا كعراقيني واملساعدة 

ــة اخللل واقولها وبكل  واملعاونة ملعاجل
صراحة تطيّب خاطر هذا الشعب الذي 
ــة انه (زعالن)  ندرك جميعا وبصراح
ــى ادائنا الى  ــه ان يزعل عل ــن حق وم
هذا اليوم نحن مطالبون باداء افضل 
ــتحق افضل من  ــعب يس فهذا الش
ــييه ومن قادته وعلى صعيد  سياس
ــان العراق بلد  ــات اخلارجية ف العالق
ــة تالق للمصالح  مهيأ ليكون نقط
ــذا جوهر ما  ــة تقاطعها وه ال نقط
ــياق  ــتور وهو الس ــه الدس نص علي
ــاعدة  للمس ــه  في ــاعمل  س ــذي  ال
ــاكل  ــب العراق هذه املش ــى جتني عل
ــا  ــي بظالله ــي تلق ــات الت والتجاذب
ــنمي ملنصب رئيس  على وضعنا ان تس
ــيكون انطالقة للتأكيد  اجلمهورية س
ــا جميعا وان  ــذا البلد وطنن على ان ه

ــهم  واجبي كرئيس للجمهورية ان اس
ــي  ــع ف ــذا املوق ــتحقاقات ه ــر اس عب
ــعب العراقي  ــن حقوق الش ــاع ع الدف
ــدة  ــزا لوح ــون رم ــتورية وان اك الدس
ــراق وان نعمل  ــدة الع العراقيني ووح
يدا بيد مع كل املتصدين لتجاوز هذه 
ــعبنا  ــة واملرور بش ــة العصيب املرحل
ــذه الثقة التي  ــاطئ االمان ه ــى ش ال
ــا ثقة كبيرة وامانة  اعطيتموني اياه
ــم بعون اهللا  ــة واريد ان اؤكد لك غالي
ــم وبعون  ــى وبعونك ــبحانه وتعال س
اخليرين من ابناء هذا الشعب ساكون 

وفيا وساكون ملتزما مبفردات ومضامني 
ــار الى  ــة اجالل وإكب ــم حتي هذا القس
ــوا بالغالي  ــهداء العراق الذين ضح ش
والنفيس من اجل هذا الوطن حتية الى 
عوائل الشهداء واجلرحى الذين بفضل 

ــم وتضحياتهم في  ــم ودمائه دفاعه
ــات االخرى  ــة االرهاب والتحدي مواجه
ــة واجباتنا  ــم اليوم لتأدي ــف امامك اق

ــي  ــة الت ــة الديني ــى املرجعي ــة ال حتي
ــي االعتدال  ــر ف ــدور الكبي ــا ال كان له
والتسامح وحقن دماء العراقيني حتية 
ــا لكل من  ــني وحتية ايض لكل املواطن
ــرام وتقدير ملن  ــة واحت ــي وحتي صوت ل

ــا  لم يصوت لي اتعهد بان اكون رئيس
ــذه الفئة دون  ــزب الى ه ــكل ،أال احت لل
ــاء اهللا رئاسة اجلمهورية  االخرى ان ش

ــتفي بواجباتها  ــكل وس ــتكون لل س
لتحقيق ما تضمنه هذا الدستور الذي 
ــون منظومة حلكمهم  ارتضاه العراقي

شكرا جزيال ومن اهللا التوفيق . 

12 وثائق 
(                        ) تنشر النص الكامل لخطاب صالح ..والسيرة الذاتية لبرهم صالح وعادل عبد المهدي
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اتعهد بان اكون رئيسا للكل و أال اتحزب اُّـ هذه 
الفئة دون االخرى ان شاء اهللا رئاسة الجمهورية 

ستكون للكل وستفي بواجباتها لتحقيق ما تضمنه 
هذا الدستور الذي ارتضاه العراقيون

علينا جميعا ان نقف 
مرتاصني ومتكاتفني 
ونقدم مصلحة هذا الوطن 
على مصالحنا الفئوية 
والشخصية ونعمل النجاح 
التجربة الديمقراطية

يتمتع الدكتور برهم أحمد 
صالح بعالقات كردستانية 

عراقية إقليمية ودولية 
واسعة كونه سياسيا 
معتدال ومنفتحا على 

جميع التيارات السياسية 
َّـ البالد

كان أبوه وزيرا خالل عهد اِّـلك فيصل 
األول وكان أيضا نائبا َّـ مجلس االعيان 

العراقي ممثال للمنتفك (الناصرية) 
والذي اكسبه لقب اِّـنتفكي، وقد تأثر 

َّـ شبابه باألفكار القومية العربية 
وله صداقات طفولة مع أحمد 

الجلبي واياد عالوي

/ القسم السياسي
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خالد خلف داخل 
 

ــي منطقة  ــر اجليش املصري ف ــا حوص عندم
ــش  اجلي ــع  م ــتباكه  اش ــد  بع ــة  الفالوج
الصهيوني لم تقم اجليوش العربية بنجدته 
ــرأي العام  ــارت ثائرة ال ــا فث ــت مواقعه ولزم
ــذا التقاعس  ــذا املوقف املزري وه العربي له
من قبل احلكومات العربية األخرى مما ما ادى 
ــل احلكومات وخاصة  ــذا املوقف من قب ان ه
ــع الصهيونيني  ــر م ــة لتآم األردن كان نتيج
ــر محمد  ــا يذك ــري كم ــش املص ــى اجلي عل

ــي مذكراته فارتفعت األصوات  مهدي كبة ف
ــك فقام رئيس الوزراء  باالحتجاجات على ذل
ــاعي حلمل  ــم الباجه جي ببعض املس مزاح
احلكومات العربية على اتخاذ موقف موحد 
ــم يوفق  ــري احملاصر فل ــدة اجليش املص لنج
ــك عبد اهللا ملك  ــبب معارضة املل لذلك بس
ــه (كلوب باشا) اإلنكليزي  األردن وقائد جيش
وقد وجه فريق من نواب اجمللس النيابي مذكرة 
ــوزراء يحتجون  ــس ال ــي والى رئي ــى الوص ال
ــش العراقي من محنة  ــا على موقف اجلي به
ــادرة الى جندته  ــري مطالبني املب اجليش املص
ــالم أو يباد وقد  ــر الى االستس قبل ان يضط
ــوا من بينهم وفدا ملقابلة رئيس الوزراء  انتدب
مزاحم الباجه جي وتقدمي مذكرة له وعندما 
ــوزراء يتحدث  ــة رئيس ال ــد ملقابل ذهب الوف
ــد  ــاء الوف ــد اعض ــة اح ــدي كب ــد مه محم
ــاط في مكتب رئيس  ــا احد كبار الضب وجدن
ــد اطالعه  ــه املذكرة وبع ــلمت ل الوزراء فس
ــد جئتم في الوقت  ــى مضامينها قال لق عل
ــب وصلت اآلن الينا معلومات مهمة  املناس
ــيحدثكم عنها  ــش وس ــن وضع اجلي ع

ــرح لنا وضع  ــط يش ــذ الضاب ــط فأخ الضاب
ــاد الذخيرة  ــي في اجلبهة ونف اجليش العراق
ــون نافذا متاما وعدم  ــاد لديه كاد ان يك والعت
ــد خروجنا ونحن  امكانية جتديد القتال وبع
مندهشون مما سمعناه من هذه اإليضاحات 
وفي اليوم التالي عقد اجتماع حضره رئيس 
ــض الوزراء  ــه جي وبع ــوزراء مزاحم الباج ال
ــواب واألعيان  ــاء األحزاب وفريق من الن ورؤس
ــه ونوري  ــاع الوصي عبد اإلل ــر االجتم وحض
ــس اإليضاحات عن  ــمعنا نف ــعيد فس الس
ــش العراقي جتديد القتال  عدم امكانية اجلي
ــعيد يؤيد هذه  لقلة الذخيرة وكان نوري الس
اإليضاحات لكن رئيس الوزراء لم يدخر جهدا 
ــكرية إلنقاذ اجليش  لبذل املساعدات العس
املصري احملاصر وكلف الدكتور محمد فاضل 
ــرة للتباحث مع  ــفر الى القاه اجلمالي بالس
املصريني فيقول استدعاني رئيس الوزراء الى 
ــفر  ديوان مجلس الوزراء وكلفني مبهمة الس
ــا  ــي باش ــى القاهرة للتداول مع النقراش ال
ــاعدة  ــس الوزراء املصري انذاك حول املس رئي
ــديها  ــش العراقي ان يس ــن للجي ــي ميك الت

ــقيق احملاصر  ويقدمها للجيش املصري الش
ــرض على  ــد خولني ان اع ــي الفالوجة وق ف

النقراشي ما يلي:
ــطني حتت  ــع اجليش العراقي في فلس ١- وض
ــه كما تتطلبه  ــادة املصرية لتتصرف ب القي

املصلحة العربية.
ــاعدة اجليش العراقي بعتاد لطائراته  ٢- مس
ــك ليوفر غطاء جويا للجيش العراقي اذا  وذل

اراد التحرك.
ــؤولية  ــل مس ــا ال تتحم ــر انه وكان رد مص

ــتطيع  قيادة اجليش العراقي وان مصر ال تس
ــرات العراقية، كما طلب  تقدمي العتاد للطائ
ــراق طائرات  ــدم الع ــا ان يق ــي باش النقراش
نوع فيوري ان شاء مساعدة اجليش املصري. 
ــي باشا ابرق  بعد انهاء املقابلة مع النقراش
ــي الى رئيس  ــد فاضل اجلمال ــور محم الدكت
ــي مقترحا عليه  ــم الباجه ج ــوزراء مزاح ال
ــو ووزير الدفاع  ــور الى القاهرة فجاء ه احلض
ــدم  ــى ان يق ــاق عل ــوادي ومت االتف ــاكر ال ش
ــوري لدعم  ــه الفي ــن طائرات ــا م ــراق ثالث الع
ــري وكان مزاحم الباجه  ــود احلربي املص اجمله
ــي التجوال ما  ــم اوقاته ف ــى معظ جي قض
ــق والقاهرة من دون  ــداد وعمان ودمش بني بغ
ــاق ملموس على توحيد  ــل على اتف ان يحص
األعمال العسكرية والقيادة املوحدة واملؤازرة 
ــة ووجهت اليه بعض  ــا بني اجليوش العربي م
ــادات اجلارحة في مجلس  ــات واالنتق االتهام
ــان فرفع الوصي عبد اإلله كتاب  األمة واألعي
ــتقالته في يوم ١٩٤٩/١٢/٩ ليشكل نوري  اس

السعيد وزارته العاشرة.

العقال العربي .. من موروثنا االجتماعي العراقي األصيل

ــعبية  أولٰى أهالي املدن احلضرية والش
ــر وكذلك  ــطي العم ــن كبار ومتوس م
ــعاً، ولتسليط  ــباب اهتماماٌ واس الش
ــن تاريخ تكوينه  ــوء علٰى جانب م الض
ــن اللباس  ــي م ــه كجزء أساس وتناول
ــمي لشريحة واسعة من اجملتمع  الرس
العربي عامة والعراقي خاصة ال بد من 
ــال كان العرب  ــه يقال بأن العق ذكر أن
ــل تثبيتها  ــه الناقة من أج ــون ب يربط
ــون التنقل  ــني يرغب ــكان ما وح ــي م ف
عونه  ــد ويضَ ــذا القي ــون ه ــا يفتح به
ــوق الغترة أو غطاء الرأس حلني قضاء  ف
حاجتهم إليه عند التوقف عن املسير 
ــرٰى البعض  ــط الناقة به. وي ملعاودة رب
ــذي يضربون  ــوط ال ــه قد يكون الس أن
ــير وحني  ــا على املس ــدواب حلثه به ال

ــه يحتفظون  ــن احلاجة إلي يَفرغون م
ــهم ملعاودة استخدامه  به على رؤوس
ــكلة أجد الكثيرين  عند احلاجة واملش
ــني  الروايت ــك  تل ــرون  ويَعتب ــون  يتَداول
ــق  ــف للمنط ــذا مخال ــني وه مرجحت
ــه اال  ــال ال يرتدي ــل، وكأن العق والعق
ــة) وليس هناك  ــاق دابته (الناق من س
ــتخدمها في ربط الناقة  مواد من يس
ــوقها فيه. أليس  ــوط الذي يس أو الس
ــزاً للقيم املثلٰى للعرب  العقال يعد رم
ــيا من  وكبريائهم ويعتبر جزءا اساس
ــهم الَتأريخي والرسمي وخاصة  لباس
ــراء الكثير من الدول العربية  مللوك وام
والشخصيات املرموقة؟ وللوقوف علٰى 
ــه عرجت  ــة صناعت ــب من طبيع جان
ــداً للمحال التي  ــوق مريدي وحتدي لس
تعنى بصناعة العقال العربي والتقيت 
ــباب صانعي العقال ويدعٰى  احد الش

ــدي) الذي  ــم املاج ان غلَي ــد موحَ (عاي
اكتَسب اخلبرة أباً عن جد حيث يقول: 
"كان جدي رحمه اهللا قد مارس صناعة 
العقال بداية القرن العشرين"، ووجدت 
ــظ في داخل محله بقالب  عايد يحتف
خشبي لصناعة وقياس حجم العقال 
ــن، حيث  ــن الزم ــدود قرن م ــره بح عم
ــال كان لبس  ــل بحديثه: "يق استرسَ

ــرأة العربية  ــراً على امل ــال مقتص العق
ــيج  وهو قطعة قماش من احلرير أو نس
ــكل  ــزول الصوف ملونة علٰى ش من غَ

فتول (ضفيرة)".
ــة تؤكد أن العرب  وهناك وقائع تاَريخي
ــدون  ــوا يرت ــده كان ــالم وبع ــل اإلس قب
ــن الصوف)  فتولة م ــة (لفة مَ العصاب
ــاَك من  ــرأس إن كان احمل ــاء ال ــوق غط ف
الكتان او احلرير، وتطور ذلك مبرور الزمن 
ــه تعتمد على  ــة أن بدأت صناعت لغاي
ــعر املاعز وصوف  استخدام خيوط ش

ــيتلي)  (الس ــوف  الص ــادة  وم ــم،  الغن
ــوة له (القلب)، ومن  ش ــتخدم كحَ تس
ــوة العقال  ــة حش ــورت صناع ثم تط

ديفة بنوَعني االسفل  (القلب) مبادة القَ
ــة  ديف بالقَ واألول  ــة  امللون ــة  ديف بالقَ
ــيات صناعة  ــوداء ويدخل بأساس الس
ــزول الصوف  ــي اليوم غ ــال العرب العق
ــز والَفايبر (قطن + نايلون) وهناك  واملاع
عدة انواع واسماء للعقل (كالشعري 
ة  ــنة والناعمَ لبة والبَرمة اخلش أبو الهَ
دف) وأغلب  يف واملقَ وحب الرمان واملشَ
ــة بالتصنيع التي يعتمد  املواد الداخل
ــتورد من سوريا وقد شحت  عليها تس
ــدن التي  ــرة املنصرمة، وامل ــالل الفت خ
ــال قدميا هي  ــتهرت بصناعة العق اش
ــرف ومدينة  ــف األش ــة النج محافظ
ــة ومن ثم انتشرت  الكاظمية املقدس
ــر  ــر الكبي ــوت واجمل ــة الك ــي أقضي ف
والناصرية، هذا بالنسبة ملناطق اجلنوب 
ــط وبغداد، وأما املناطق  والفرات األوس
اجلنوبية فيستخدم العقال اخلليجي 

ــذي يصنع داخل ورش في بعض مدن  ال
سورية، وحقيقةً هناك ثالثة انواع من 
العقال وهي كاآلتي: األول اللون األسود 
الذي يرتديه عامة الناس والثاني اللون 
األخضر يرتديه السادة والثالث اللونان 

األصفر واألبيض يرتديه امللوك واألمراء 
ــأس ان كان هناك لدٰى البعض من  وال ب
اإلخوة املهتمني واملتابعني لهذا الشأن 
ان يضيف ما يجده مناسباً ليغني هذا 

البحث البسيط واملَبسط..
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يعد العقال العربي موروثا إجتماعيا وتراثيا للقبائل والعشائر العربية بشكل عام وللعرَاق بشكل خاص  منذ األزل ومن الصناعات اليدوية 
ــائر من  ــا من الزي العربي، وبعد أن كان يرتدٰى حصراً من قبل رجال تلك القبائل والعش ومر بعدة مراحل بطريقة تصنيعه ويعتبر جزءا أساس
 ٌ اية والچاگيت زائدا اشة العربية واحياناٌ الصَ متوسطي العمر والكبار في املناطق البدوية والريفية اليوم جند الزي العربي املكون من الدشدَ

ترة أو اليَشماغ اضافة للعقاَل والعباية (اخلاچية واجلاسبي)..  الغَ

كان لبس العقال مقتصراً على اِّـرأة العربية 
زول  وهو قطعة قماش من الحرير أو نسيج من غَ

الصوف ملونة على شكل (ضفرية)
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محمد الفوادي

ــل عند  ــن اجلمي ــام الزم ــي أي ــابقاً ف س
ــدة  ــى مائ ــة عل ــل واالحب ــوس االه جل
الطعام وخصوصا كبار السن من نفس 
ــم يكن يحق اجللوس  العائلة او غيرها ل
ــدين. بيد ان االمور  ــوى للكبار والراش س
ــد تبدلت حيث يتكلم من يرغب  اليوم ق
ــاعة او نصفها او كما يشاء  في ذلك س
ــي الواقع  ــا, ف ــه مآلن ــو كان فم ــى ل حت
ــة قواعدها  ــكل عائل ــت اليوم ل اصبح

وقانونها اخلاص للياقة والتهذيب, ففي 
عائلة (س) مثال بامكان االوالد ترك مائدة 
ــتئذان طاملا انهم قد  الطعام من دون اس
ــا في عائلة (ص) فإن  انهوا طعامهم, ام
ــه االوالد غير  ــبب ب الضجيج الذي يتس
ــون بكلمات  ــا انهم ال يتلفظ مهم طامل
ــاج اجليران بينما  نابية وال يحطمون زج
ــارات اجليدة  ــة االخرى تطلق العب العائل
ــاخرة واملزاح بني العائلة اجلالسة  والس
ــدة وتعتبرها قمة في التهذيب  على املائ
واحلضارة واالحترام, ال يختلف اثنان على 
ــلوب في وضع  ــي االس ــذا التفرد ف ان ه
ــذه العائلة  ــبة له قاعدة جديدة بالنس
ــكن الى  ــد ترفضها العائلة التي تس وق
ــبب في  ــدة وتس ــا وتنتقدها بش جواره
ــودة والعالقات بينهم, من  قطع حبل امل
ــب وضع قانون عائلي  اجل هذا االمر يج
تلتزم بها العائلة لنشر املرح واالبتسامة 
ــباب من اصول مائدة الطعام  وهذا االس
ــن تطبيقها في  ــع ويستحس التي جتم

اجملتمع املتحضر.                        
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 صالح الحسن

ــنوات االولى من عمر ١٤ متوز ١٩٥٨ كانت  في الس
ــبوع واال  ــألة اعتيادية.. ال مير أس ــرات مس املظاه
كانت اجلماهير محتشدة في شارع الرشيد حيث 
ــعارات امللونة وآالف احلناجر  مئات الالفتات والش
ــتعمار  تهتف للثورة وللزعيم االوحد وتلعن االس

وابا االستعمار والرجعية!!
ــرقي ـ  وفي يومها انطلقت املظاهرة من باب الش
وهي تخترق شارع الرشيد إلى نهاية املطاف حيث 

ــاحة امليدان.. وهنالك كانت تبدأ مرحلة أخرى  س
ــة والثورية مع رفع مئات  وهي القاء اخلطب الناري
املناجل واملطارق والسنابل وصور الزعيم املشانق 
ــعارات أخرى ترمز إلى االخوة العربية الكردية  وش

ومتجيد الطبقة العاملة والفالحني وغيرها.
وكانت اجلماهير الغاضبة قد وصلت إلى منطقةـ 
ــاط وحيوية   ــا نش ــي كله ــيـ  وه ــظ القاض حاف
ــد وتلعن  ــم األوح ــاة الزعي ــف بحي ــر تهت احلناج

االستعمار والقوى الرجعية.
على األرصفة كانت هناك آالف يقفون ليشاهدوا 
ــبوع مرة أو مرتني  ــر الذي يتكرر كل أس هذا املنظ
ــر. وحيث حدثني أحد االصدقاء الذين كانوا  أو أكث
في املظاهرة وانا جالس معه في كازينو الشابندر 
وكان اعالميً إن احد اإلخوة الكرد قد جلبه حظه 
ــى الرصيف وهو في  ــون بني الناس عل العاثر ليك
ــة االنيقة.. ــث املالبس الكردي ــل هندامه حي كام
ــن ارقى أنواع (الكالش) ذات اللون االبيض.. وزوج م

ــن الفندق حاله حال بقية  ــم كان قد نزل توا م نع
ــاهدة  خلق اهللا يقضي وقتا من الزمن للتمتع مبش
ــبابا وشيبا.  ــاء وش هذه االالف املؤلفة رجاال ونس
ــباب  فجأة ومن غير انذار توجه مجموعة من الش
نحوه وحملوه على االكتاف كرمز من رموز االخوة 
ــه  ــه واناقت ــبب مالبس ــة.. والس ــة الكردي العربي
املفرطة. حملوه واصبح في منتصف املتظاهرين 
ــوده أكثر  ــرة اصبحت بوج ــوع.. واملظاه وهو مرف
ــاً.. في هذه االثناء تسقط (فردة من فردات  حماس
ــه).. ولكن ما العمل؟؟ .. كيف ميكنه ايجاد  كالش

كالشه وهو بني هذه األمواج من البشر؟؟
مع ذلك بات ينادي بالكردية؟

ــم.. أي فردة  ــه ك ــة كم.. تاكه كالش ــه كالش تاك
كالشي!!!

ــه كمـ    ــت كلها ترددـ  تاكه كالش اجلماهير امس
تاكة كالشة كم ـتاكه كالشه كم ـ 

ــعارات  ــون أنه يردد ش ــع كانوا يتوقع ــم اجلمي نع

بالكردية!!
ــورجة من جهة  ــرب الش ــات االمتار ق ــد مئ بع
ــرك فردة  ــكني .. ت ــيد .. هلك املس ــارع الرش ش

كالشة وامسى ينادي بصوت أعلى:
ــاواااار .. كومن ته قي !!!.. ياناس انفجرت  نه ى ه

"محاشمي"!!
ــاواااار ..  ــت كل احلناجر تردد نه ى ه ــم امس نع

كومن ته قي!!! ... نه ى هاواااار .. كومن ته قي!!
ــي حالة يرثى  ــكني ف  نعم كان زائر بغداد املس
ــه متعب ال بل  ــه.. ووضع ــد فقد كالش له.. لق
ــة) حتى ال  ــه (جمدان ــك جراويت ــكان.. ماس هل
ــه..  ــقط هي االخرى والعرق بلل كل مالبس تس

ــي انزلوه على  ــاحة الرصاف ــد الوصول الى س عن
ــان ويلعن  ــب وهلكان وعطش ــاف وهو متع االكت
ــود وحلظة تواجده في ذلك املكان  ذلك اليوم االس

املشؤوم.
ــو حافي  ــافة وه ــي ملس ــكني أن ميش اضطر املس

القدمني حينها اشترى زوج حذاء !!
وحني سأله صاحب محل االحذية:

كاكه وين قندرتك؟؟
ــب حالة وخربان  ــه بعربية ركيكة وهو يرت رد علي

من الضحك:

ـ واهللا كاكه باملزاهرة !!
ــرات وحتى...  ــا جميلة مبا فيها املظاه كانت ايام

تاكه كالشكم..
هذه هي العفوية التي كانت مظاهرتنا ذاك اليوم 

فأين نحن منها... أنها بحق اهزوجة عفوية.
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ــراق القدمي) للدكتور احمد  ــا اقرأ في كتاب (حضارة الع وان
ــرق االدنى  ــتاذ تاريخ وحضارة مصر والش ــالم, اس امني س
ــكندرية الصفحة  ــة اآلداب جامعة االس ــي كلي ــدمي ف الق
ــتهرت بالد النهرين مبا عثر عليه فيها  (٢٣٧) ورد ما يلي (اش
ــم تصلنا اي  ــا عرف حتى االن, اذ ل ــن قوانني تعد اقدم م م
ــخ), ومع ان بعض  ــبقها في التاري ــة قانونية تس مجموع
ــارات واملواد القانونية وردت الينا في بعض النصوص  االش
ــت متبعة, اال ان  ــود قوانني كان ــة, وهي توحي بوج املصري
هذه القوانني لم تصلنا نصوصها في مجموعة تشريعية 
حتى اآلن وكتب في الهامش (من اقدم التشريعات املصرية 
التي وصلتنا كاملة اصالحات الفرعون حور محب (١٣٣٥-
ــه ان تتخلف احلضارة  ــو من جانب يعز علي ١٣٠٨)ق.م). فه

ــني, وهذا ناجم  ــن القوان ــن العراقية في س ــة ع الفرعوني
ــن نعلم حجم  ــره لتاريخه, ونح ــه وتقدي ــه لوطن عن حب
ــن جانب آخر  ــارة الفرعونية, وم ــال املصريني باحلض احتف
ــة عن اثر  ــاب املصريني في الكتاب ــام من الكت ــاك احج هن
ــومرية واكدية وبابلية وآشورية) في  احلضارة العراقية (س
ــيء الكثير منها, وليس  احلضارة املصرية التي اخذت الش
ــال هو املعيب.  ــب, بل ان االنكار واالغف ــيء املعي هذا بالش
وبالنسبة الصالة احلضارة العراقية في سن القوانني, فان 
من اوائل التشريعات القانونية التي وصلتنا هي تشريعات 
ــش (٢٥٢٠-٢٣٧١) ق.م  ــاللة لك ــد ملوك س ــا) اح (اوركاجين
ــرعني في تاريخ  الذي ميكن ان يكون الرائد في طليعة املش
البشرية, وعصره عرف بفجر السالالت من العهد االكدي.

ــس ساللة  وتأتي بعده قوانني اورمنو (٢١١٢-٢٠٩٥) ق.م مؤس
ــادة قانونية, ثم تبعه قانون  ــة, املتكونة من ٣٥ م اور الثالث
مملكة اشنونا (بداية القرن الثامن العشر) ق.م, ويلحق بها 
ــرة  ــتار (١٩٣٤-١٩٢٤) ق.م خامس ملوك اس قانون لبت عش
ــن, ويتضمن ٣٨ مادة قانونية, واخيرا وليس آخرا يأتي  ايس
ــلته الشهيرة ذات  قانون حمورابي (١٧٢٨-١٦٨٦) ق.م ومس
ــة ان بالد ما  ــا (٢٨٢) مادة. واخلالص ــواد القانونية وعدده امل
ــرية, وفجر االنسانية, ومعلمة  بني النهرين هي مهد البش
ــفوية  ــا من الثقافة الش ــرى, والناقلة له ــارات االخ احلض
ــي من اخترعت الكتابة,  ــومر ه الى الثقافة املدونة, ألن س
ــون حور محب التي  ــن قوانني الفرع فضال عن ان تاريخ س
ــريعات القوانني  ــر تش ــرة تاريخيا عن آخ ــل متأخ ــم تص ل

ــومري  ــفة. ولنا في حياة اكبر باحث س ــة املكتش العراقي
ــى ذلك, فهو ولد  ــة صموئيل نوح كرمي دليل عل ــو العالم ه
ــة كييف  ــة, في مدين ــة يهودي ــنة ١٨٩٧م من عال ــي س ف
ــية آنذاك,  ــة لالمبراطورية الروس ــة اوكرانيا التابع عاصم
ــنة ١٩٠٥م الى فيالدلفيا في امريكا, واسس  هاجر والده س
ــا ابنه صموئيل  ــة كان من املع طالبه ــة عبري هناك مدرس
ــة فيالدلفيا, ثم  ــته في جامع ــذي اكمل بعد ذلك دراس ال
ــم الدراسات الشرقية التابع لنفس  انتقل بعدها الى قس
ــة باعتبارها مفتاحا  ــارة الفرعوني ــدرس احلض اجلامعة, ف
ــالل معمياتها, اال انه  ــة, الذي يفك اغ ــات التوراتي للدراس
ــير جدا  ــا النزر اليس ــن العوائق, اهمه ــدم بكثير م اصط
ــا االرض التي  ــة اليهودية, مع انه ــوء الديان ــن اخيار نش م

ــك عدم وجود صلة ما  ــهدت اهم احداثها, فضال عن ذل ش
بني النصوص التوراتية واحلضارة الفرعونية. اجته كرمي الى 
دراسة احلضارة السومرية, فماله ما وجد فيها من اصالة, 
ــاطير سومر  باالضافة الى الصلة الوثيقة ما بني ادب واس
ــا يبدأ الطريق الذي ينتهي فيه  ــا ورد في التوراة, ومن هن وم
ــومر وحضارتها,  ــة س ــرمي ليصبح املرجع االول في دراس ك
ــة هذه احلضارة التي  وتكون مؤلفاته اهم املراجع في دراس
ــي تاريخها.  ــانية واحلضارة االولى ف ــر االنس هي بزوغ فج
ــانية عاملا من طراز  ــنة ١٩٩٠م, وفقدت االنس توفي كرمي س
ــب بان تترحم بقية مؤلفاته وهي تخص  نادر, وبدورنا نطال
سومر فقط باالضافة الى سيرته الذاتية, والعراق اولى من 

غيره كما اعتقد.

�̧ Îc@NN@äflÏç

معن حمدان علي

ابراهيم الدهش

ــت ايامنا تتآكل  ــابه قاتل ومميت اصبح هنا في وطني تش
ــم  ــر والتأل ــئ بالتحس ــا متتل ــف وحياتن ــل اوراق اخلري مث
ــن هزائمنا  ــا نضحك م ــنب وباليتم يالزمن ــعور بالغ والش
ــاراتنا نضحك  نضحك من تخلفنا من اوجاعنا من انكس
ــعب  ــن يضحك علينا هذا الش ــيء نضحك مم من كل ش

ــتحق ان يضحك ضحكة املنتصر فاحللم  العظيم اال يس
ــن مدينون لذكريات مؤملة  ــذي كان لم يصبح واقعا ونح ال
ــون لتاريخ كبير  ــة ومفرحة في نفس الوقت مدين ومزعج
ــهد لنا ذات يوم  ــا مدينون لعالم ش ــه اجدادنا وآباؤن حمل
ــا فاصبحنا نلوك الذكرى ونعلقها لوحة  بقدرتنا ومهارتن
ــات لم يعد  ــة بالنكس ــوارعنا املزدحم ــى جداريات ش عل
ــد الصدى  ــد صرخاتنا جت ــة ولم تع ــكالم حاضنة دافئ لل
ــة لقد  ــراح مفتوح ــم تعالج كج ــة فل ــا ضخم فجراحن
ــدة دخلنا احلياة  ــا الزمن، من م ــنا ولم يقهرن قهرنا انفس
ــش التجارب  ــطحها ونركض لنعاي ــا على س ثم اصبحن
ــا متيز وال تواجد  ــتوردة منتهية الصالحية لم يعد لن املس
ــة االطراف  ــا املترامي ــيف مدينتن ــن ارش ــث ع ــني ابح ح
ــرة باقتصادها اجد  ــا والفقي ــة والغنية بثقافته واملتنوع

ــعدتنا  الكثير من النجوم املتأللئة في فترات من الزمن اس
ــا عناوين من رحيق املاضي اجلميل ولو انني  فعال ولو اخذن
ــدا نادرا ما يتفق اثنان في موضوع ما ولكنني عندما  متأك
ــريط ذكريات الطفولة والصبا هنا كل شيء  ــتعيد ش اس
ــام املمزوجة  ــان ورقة تلك االي ــتذكر حن ــل ورائع الس جمي
ــاء العالقات بني ابناء واملدينة واحمللة الواحدة قد يتفق  بنق
ــا احتدث عن  ــي وباصغاء عندم ــر وينصتون ل ــي الكثي مع
ــن تفارقني  ــني حدقات العيون ل ــا وذكرياتها ب ــام صوره اي
ــن متحى رغم الزمن  ــاعر ل ابدا وتغلغلت بني االفئدة واملش
ــة وخاصة في فصل  ــحرية رائع ــت اجواء جميلة س فكان
ــة باحملبة  ــدار احملفوف ــطح ال ــاتنا على س الصيف وجلس
والوئام وتناول وجبة العشاء، اروع من انني اجلس االن في 
ــاتنا  ــم واروع املطاعم من الدرجة االولى كانت جلس افخ

ــذي يجعلنا نترنح  ــيم الليالي البارد املنعش ال مميزة ونس
ــنا بعد جهد طويل في النهار نغفو بعمق على  على فراش
ــعيدة والندى  ــة االحالم الس ــاء لنزاول مهن ــادة الصف وس
يتراقص مع ناموسية كل سرير فكانت ايام زمان تخلو من 
االجهزة الكهربائية من التدفئة والتبريد وان وجدت فانها 
باهظة الثمن لن يشتريها اال (الزناكني) والتجار واالغنياء، 
كما تواجدها اآلن في منازلنا بكثرة لكل جهاز اختصاصه 
ــا ايامنا املاضية فاملروحة تقابلها  في املنزل فنعوض عنه
ــب بدال من  ــعف النخيل واحل ــع من س ــة التي تصن املهف
ــو مصنوع من الفخار واكبر  ــرب املاء البارد وه الثالجة لش
من الشربة كونها صغيرة ومصنوعة ايضا من الفخار  اما 
التلفزيون العادي فبدون الوان فهناك عدد قليل من عوائل 
مدينتي متتلك جهاز تلفزيون فيجتمعون مساء ورجاال عند 

احدهم ويتفرجون على املسلسالت والتمثيليات حتى ان 
ــاء تغطي وجوههن حتى ال يراها املذيع هكذا كانت  النس
عرفة الناس البسطاء، وفطرتهم فكان تلفزيون (محطة) 
البصرة كما معروف سابقا هو الوحيد الذي يصل مدينتنا 
وغالبية الناس يطلق على تسمية التمثيلية (بالتنثيلية) 
ــل واملمثل الى ذروة املشهد نسمع  وعندما يصل املسلس
ــر ومن هذه  ــهد املثي ــاء، وعويلهن على املش نحيب النس
ــة الفنانة املصرية زيزي  ــالت (الضحية) من بطول املسلس
ــعدني وبعدها يبدأ برنامج  ــى والفنان صالح الس مصطف
ــوم اربعاء  ــل الدباغ كل ي ــه كام ــم للجميع ومقدم العل
ــاء وبرنامج الرياضة في اسبوع  ــعة مس ــاعة التاس الس
ومقدمه مؤيد البدري يوم الثالثاء الساعة التاسعة مساء 
ــاعة السادسة الفترة الدينية  وفي اليوم التالي عند الس

ــال وافالم الكارتون هكذا كانت  وبعدها فترة برامج االطف
ــاس اضيف الى ذلك لم توجد  ــاطة الن االيام والليالي وبس
ابدا تسميات مذهبية تطلق فيما بينهم الكل مشتركون 
ــانية واالخاء والوفاء والنقاء ليعيشوا معا اخوة  في االنس
ــي االفراح  ــراء ومتعاودين ف ــراء، والض ــني في الس متعاون
ــي اغلب  ــي اجلميل ف ــن رحيق املاض ــذا م ــزان كل ه واالح
ــيء كان هناك جميال  محطاته والذي تغير وانقرض كل ش
ــيء، بثمن واالنسان بيده مفاتيح السعادة  فاصبح كل ش
ــر ان اراد ذلك مع التطور والتكنولوجيا قادرا يفعل  والتغيي

املستحيل كما قال الشاعر:
ال تيئسوا ان تستردوا مجدكم

فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى
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عادل اِّـعموري 
أزعجني كثيراً جاري عازف العود، 
ــوم يعزف بصخب. بقيَ طوال الي

ــاعة كل  ــي بنصف س كان يكتف

إزداد  ــرة  ــام األخي األي ــي  ، ف ــوم  ي
دته  ــاعات، هدَّ العزف ساعات وس
ــرقَ  ــزل، أط ــك النُ ــكوه ملال أن أش
ــار ولم يفه بشيء  ــه بإنكس رأس

ــرَّرَ قصاصة  ــا أنصرفَ الناس، م .ملَّ
ورقية من حتت بابي:(عذراً يا جاري 
ــا يزداد جوعي  لم، كلمّ العزيز: إعِ

ضراوةً ....... يطول عزفي ) .

ــاً ) محاولة  ــا ذُكر في ( أوالً وثاني ــاً: م ثالث
ــون الرواية وثيمتها التي  في فهم مضم
ــون محاولة  ــى أن تك بنيت عليها ، عس
ــة ، والرواية فن  ــا رواي ــا أنه ــة ، ومب موفق
ــجه اللغة واالسلوب  ــابكُ في نس تتش
ــت الكاتبة  ــد كان ــي ، وق ــب األدب واملذه
ــر،  ــد كبي ــى ح ــا ال ــي لغته ــة ف موفق
ــيط الثقافة ،  ــارئ بس ــت لق تب ــي كُ فه
ــد كانت  ــا ، فق ــطها ، وعميقه ومتوس
ــياباً منسجماً مع  جملها تنساب انس
عالم السرد ، وغالباً ما تختتم فصولها 
ــعرية: ” هاجرت صديقاتنا الى  بلغة ش
املدن الباردة ، في حني اننا نحن نتفسخ 
ــامات جامدة ،  في املكان، نعيش بابتس
وأيام من غبار“ ص132 ، هذه لغة شعرية 
ــض األلفاظ ،  ــذف بع ــوى ح ال حتتاج س
ــطر حتى تكون  ــي ترتيب األس وتغيير ف
ــوق على كثير  ــر جميلة، تتف قصيدة نث
ــر بهذا التجنيس ، وليست هذه  مما ينش
اللغة بغريبة على (شهد ) فهي شاعرة 
ــي لَبنات  ــا التي ه ــا مفرداته ــاً ، أم أيض
ــت موفقة أيضاً  ــاء اجلملة ، فقد كان لِبن
ــاك ، لو  ــات هنا أو هن ــوى بعض الهن س
ــض الطحالب  ــتبدلتها ألقتلعت بع اس
ــجرتها  ــرة اغصان ش ــر بنض ــي تض الت
ــو الغياب  ــا : ”املوت ه ــة ، كقوله الوارف
ــده... ” ص49،  ــاء بع ــل الذي ال لق الطوي
فاملوت غياب أبدي وليس غياباً طويالً عن 
الدنيا ، وربَّ غياب طويل يكون بعده لقاء 
ــتعمالها مفردة  ــتغرب من اس ، وأنا مس
الفنظازية  الشخصية  لتلك  ذ)  (املشعوِ
ــتقبل وأحداثه ، وهي  ــأ باملس ــي تتنب الت
ــخصية متثل صدى ألفكار شخصية  ش
ــعوذ) ناقوس ينبهنا  البطلة ،وكأن (املش
الى اخلطر احلقيقي الذي يجب أن يدركه 
كل عراقي ، فهذه الشخصية جتسيد ملا 
ــاق الكاتبة ، وهي العراقية التي  في اعم

ــعوذ) ال  تعتز بعراقيتها ، ان مفردة (املش
ــخصية التي تستشرف  تليق بهذه الش
رّاف) ألحداث  ــتقبل بصدق ، فهو ( عَ املس
ــة، ولرب قائل  ــاها الكاتب وحتوالت تخش
يقول: ان استبدال ( العراف) بـ (املشعوذ) 
ال ميس جوهر العمل الروائي ، فأقول نعم 
، ولكن األلفاظ وداللتها تدخل في صلب 
ــاس املعتمد  ــي ، ألنها األس العمل األدب
ــي التعبير عما يدور في أعماق النفس،  ف
ــك ان الدقة في استعمالها أرقى  وال ش
ــيئاً  ــا : ” ش ــك قوله ــل ذل ــى ، ومث وأحل
ــواب البيوت صدئة ،  ــيئاً أصبحت اب فش
ــبابيك بألوان قاحلة ...“ص  وتلونت الش
ــا  لونه ــر  تَغيّ ــة)  (قاحل ـــ  ب أرادت   ،  128
ــى ال تؤديه  ــا ، وهذا املعن ــدان بريقه وفق
ــة)  ــة) ألنها مبعنى (يابس ــة ( قاحل لفظ
ــة) ، وهو  ــول : ( باهت ــح أن تق ، والصحي
ــه الكاتبة ، لتصف  ــى الذي قصدت املعن
ــا  ــه ، وأم ــه لبريق ــون وفقدان ــادم الل تق
ــقطت بغداد  قولها : ” قامت احلرب ... س
”ص188 ، فبغداد لم تسقط ، بل سقط 
النظام ، ألن بغداد رمز لشعب بحضارته 

املمتدة وهجاً ال يخبو:
بغداد ما اشتبكت عليك األعصرُ

إال ذوتْ ووريق عمرك أخضرُ
ــقط اخلليفة  ل بغداد ، وأس فهوالكو دَخَ
ــة ، ولم  ــتحق اخلالف ــم يكن يس الذي ل

ــرت وعانت ، ثم  ــداد ، بل عث ــقط بغ تس
ــول داخليها حتى  نهضت ، وفتحت عق
اعتنقوا دينها بعد موت هوالكو، وهكذا 
ــتبقى عصية على  هي بغداد كانت وس
ــي رأي  ــت انتباه ــاً : لف ــقوط. رابع الس

ــيد لشخصية  بطلة الرواية – وهي جتس
ــى  ــروة ” وعل ــن م ــا ع ــة – بقوله الكاتب
ــا ، أحب  ــت أحبه ــن ذلك ، كن ــم م الرغ
ــا ” ص196، من اين  ــيئاً ما في داخله ش
ن  ــخصية ؟! أمِ ــذه الش ــب له ــي احل يأت
ــت تطلقه عند حتية  ــاص الذي كان الرص

ــا خطف احمد  ــن محاولته ــم؟! أم العل
ــاياتها  ــن وش ــة ؟! أم ــه نادي ــن حبيبت م
ــايتها  ــات الى املديرة ؟! أمن وش بالطالب
ــد ، حني أخبرت  ــة وعالقتها بأحم بنادي
أهل نادية بتلك العالقة ، وهي وشاية قد 
يترتب عليها قتل نادية ، كما هو معروف 
ــا ؟! أمن التحاقها بالعمل  في مجتمعن
ــل الذي كان  ــذا العم ــع األمريكان ؟ ه م
ــواالً وهجرة الى امريكا  مدفوع الثمن أم
ــخصية مكروهة حدّ احلقد ،  ، فمروة ش
ــا تصرفاتها إال تعبير عما في داخلها  وم
ــح واالنتهازية والنذالة ، فكيف  من القب
ــا تصرف  ــة ؟! وم ــل البطل ــن قب ــب م حتُ
ــت عليها من  ــها نقوداً حصل مروة بِدسّ
ــوكت ) إال  ــكان في جيب ( عمو ش األمري
ــخصية مروة يضاهي  تناقض في بناء ش
ـــ (مروة) املكروهة  تناقض حب البطلة ل

على طول املدى .
ــا توفيق  ــة أمي ــت الكاتب ــاً : وفق خامس
ــاك ،  ــا وهن ــرة وردت هن ــارات صغي بإش
ــان عميقة  ــة مبع ــت الرواي ــا اغن ولكنه
ــذي اغتصبوا بعض  ــة ، ككتابة ال الدالل
ــن فضل ربي)  ــة عبارة ( هذا م بيوت احملل
ــن ، والدين  ــم الدي ــرقون باس ، إنهم يس
ــم ” هو في احلقيقة  ــراء منهم ، ان ربّه ب
ابليسهم“ ص216 ، وكذلك نهاية اجملرم 
ــة ( ميادة) ،  ــام) قاتل  أخته البريئ ( حس
ــه مناضل  ــن ، وكأن ــاد الى الوط الذي ع
معارض ، وسرق ما سرق ، وكانت نهايته 
ــني جعلت  ــرفاء ح ــة لصدور الش ثلج مُ
ــحرية ، وهي  ــة بواقعية س ــك النهاي تل
ــلكت دروبها الكاتبة  ــة التي س الواقعي
ـــ (ماركيز) ،  ــرة ب تأث ــذه مُ ــي روايتها ه ف
ــذه الواقعية ،  ــب به ــهر من كت وهو أش
خصوصاً في روايته املشهورة ( مئة عام 
ــر الكاتبة هذا ال يعني  ــن العزلة) ، وتَأثُّ م
ــحرية  قدحاً في الرواية، فالواقعية الس
ــرف منه من  ــانياُ يغت ــت ارثاً انس أصبح

ــارة ، فكل  ــك طبيعة احلض ــاء ، وتل يش
ــعاع يستنير  ــاني امنا هو اش ابداع انس
ــم ان الواقعية  ــا يعل ــع ، وكلن به اجلمي
ــتفادت كثيراً من الليالي  ــحرية اس الس
العربية ( ألف ليلة وليلة) ، ولم تكن تلك 

االستفادة مثلبة.
ــون  العراقي ــن  نح ــراُ  أخي  : ــاً  سادس
ــة عراقية    ــر خيراً بوالدة مبدع نستبش
استوعبت أن الفنّ هو الواقع الذي يُؤدي 
ــاعة  ــرّ جناح – س بصيغ فنية ، وهذا سِ
ــتويات  تبت جلميع املس ــداد- فهي كُ بغ
ــة منه ،  ــن أدب النخبة وقريب ــدة ع بعي
ــض األعمال التي ال  ــا تطالعنا بع ال كم
ــن كتبوها، ولذا  ــا حتى م يفك ابهامه
ــة ، كما  ــذه الرواي ــم اجلميع به قد اهت
ــوا بكاتبتها، وذلك ما تطمح إليه  اهتم
ــب ان يهتم بي اآلخرون حتى  ” ... أنا أح
لو انخدش أنفي وسال منه الدم“ص51 
، يا شهدُ نحن نهتم بك وبساعتك ألن 
ــال من اعماق قلبك ، ال  حبر حروفها س

من أنفك.
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قصة قصرية

قصيدة

األنسان موقف من أحداث 
مجتمعه  من الحياة واِّـوت  

من الجمال والقبح  فهل 
لشهد الراوي َّـ ( ساعة 
بغداد ) موقف ؟ الجواب: 
نعم ، فهي تدين نظاماً 

يخرب العالقات االجتماعية 
النقية ويستبدل بها عالقات 

زائفة

( ســاعة بغداد ) رواية لشــهد الراوي نالت شهرة وانتشارا لم تنله رواية عراقية أخرى ، معاصرة لها ، فهي َّـ طريقها اُّـ 
الطبعة السابعة ، كما أنها ترجمت اُّـ اللغة االنكليزية ، ولم يأت ذلك من فراغ ، أو من صنع ماكنة دعاية تبغي انتشار 
الرواية لسبب أو آلخر ، فالكاتبة ليست من االسماء اِّـشهورة سابقاً ، وعملها هذا هو أول أعمالها الروائية ، إذاً ال بد لهذه 
الشهرة وذلك االنتشار من سبب أو أسباب تكمن َّـ الرواية نفسها ، ولعل من هذه األسباب وعي الكاتبة وغورها َّـ أعماق 

النفس العراقية ، فالساعة زمان وبغداد مكان ، وال قيمة ألي منهما إذا لم يكن مزيجاً معرباً عما يغلي َّـ قاع اِّـجتمع. قراءة / أمني قاسم اِّـوسوي

ÈnvËi@›Ó�‹€@@

  بني وعي الكلمة ويقظة الضمير حضور وممارسة يسكن 
فيها وجد العراقي العاشق احلالم الذي سطر في اسفار 
ــرئبة في  ــخ روحه وظل يحوم معانقا القلوب املش التاري
ــوجة بخيوط الفرح  ــاءات مرتال كلمات الود املنس الفض
احملتضنة الزهور وامتالء سنابل القمح بالعطاء..فالعراق 
ــا باحلياة برافديه..انه البقاء  قرة العني والدم الذي يربطن
ــاء الذي يذكرنا  ــمت امامنا مفرداته..انه البه الذي ارتس
ــيء  ــه الطبيعة لكل ش ــذي اصطنعت ــة احلب ال وكثاف
جميل..فالعراق هو التاريخ وكثيرا ما تتساقط السنوات 
وتركض خيول القرون ويبقى اسمه مفتوحا للدفء واحلب 
ــل املديرية العامة  ــن اجل العراق كان عم والطموح...فم
ــاط الرياضي والكشفي بنكران ذات وعلى النفقة  للنش
ــوا كشافتنا  ــابقني مع اولئك الذين همش اخلاصة متس
ــت فكانت في  ــنني خل ــطبوا تاريخها العريق من س وش
ــمر املكتظة  ــمرت الزنود الس ــزل من محيطها..فش مع
ــتثنائية من اجل  ــودا اس ــة وبذلت جه ــا بالوطني قلوبه
ــفي فكان حق املشاركة والتصويت  اثبات الوجود الكش
ــق ذلك فعال..  ــان اول مطاليبه وحتق ــار في اللج واالختي
فضال عن حضور العراق ممثال باملفوض الدولي للكشافة 
العراقية االستاذ احمد الشويلي حامل شهادة النزاهة 
ــي كرمته بها هيئة النزاهة لنزاهته ونكران ذاته الذي  الت
ــفي واملشاركة في الدبلومة  اهله لتمثيل العراق الكش
ــة االهرام  ــم  في مؤسس ــالم الذي اقي ــة لالع االحترافي
ــادة القادة  ــر العاملي لق ــي املؤمت ــاركة ف ــي مصر واملش ف
ــد من ظواهر  ــات االفضل للح ــي ماليزيا ودورة املمارس ف
الكوارث اضافة الى اقامة خمس دورات للشارة اخلشبية 
عراقيا..هذا غيض من فيض وعلى النفقة اخلاصة ضمن 
ــاءل ماذا  ــأل ونتس ــل التطوعي الذي يجرنا ان نس العم
ــة الوزراء صاحبة مشروع العمل التطوعي  قدمت رئاس
ــالما ياوطن  ــتثنائية؟...  فس ــخصية االس ملثل هذه الش
ــت تقارع  ــور التاريخ وان ــا عبر  عص ــالم املتألق دوم الس
ــامخا النهم  ــالم كي تبقى ش ــوب وخفافيش الظ اخلط
ارادوا ان يشوهوا وجهك الطافح بالبشر والوداعة..يامن 
ــامة وتورق في االحداق شمس  ــفاه ابتس تزهو على الش
ــذا مبعث فخرك يا  ــي العيون زهوا..هذا قدرك وه تبرق ف
ــالما ياوطن السالم..يا  خالصة االمة ونبع اصالتها..فس
نباتا مباركا عانق امللح والشواطيء وغاص في االعماق..
ــات العيون  ــدئ بحدق ــاالت املبت ــن الرس ــا وط ــالما ي س
ــقت املوت من اجل  ــغاف القلب..يامن عش واملنتهي بش
ــك يامن عرفت ان  ــالما علي احلياة وقلبت كل املوازين..س
احلياة اندفاع وحيوية ال تعرف السكون وال تخضع ملعيار 
ــحقون  ــرددون في اتخاذ القرار يس ــن يت االتكالية..والذي

النها احلياة ترفض اجلمود وتبارك الطموح.
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فنارات

علوان السلمان
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ــارات  االم ــز  مرك ــن  ع ــدر  ص   
ــتراتيجية كتاب  للدراسات االس
ــكرية  العس ــوة  الق ــار  انتش
ــس  هورويت ــكل  ماي ــف  للمؤل
ــل العربية موزع  الني ومجموعة 
كان  ــد  لق  . ــد  معتم ــي  رئيس
الستحداث وسائل جديدة لصنع 
ـــرها، أو  ــكرية ونش القوة العس
ــكارات  ــاً االبت ــمى أحيان ــا يُس م
دور  ــية،  الرئيس ــكرية  العس
حاسم األهمية على مدى مراحل 
ــة في حتديد توازن  التاريخ اخملتلف
ــب توقيت احلروب  القوى إلى جان

ــا. ومع أن االبتكارات في  وكثافته
إنتاج القوة العسكرية ونشـرها 
ــة  األهمي ــمة  حاس ــا  وتطبيقه
بالنسبة إلى السياسة الدولية، 
ــات للبيئة  ــم التقييم فإن معظ
ــن  تتضم ال  ــة  الدولي ــة  األمنيـ
أهمية االبتكارات العسكرية وال 
ــتمل على أهمية انتشارها.  تش
ــاب  الكت ــذا  ه ــدرس  ي ــه،  وعلي
ــكرية على  ــار القوة العس انتش
ــي، ويوضح  ــام الدول ــاق النظ نط
ــي  ف ــات  التباين ــر  تأثي ــة  كيفي
ــكرية  ــار االبتكارات العس انتش

ــة الدولية،  اجلديدة في السياس
ــوى  الق ــوازن  ت ــي  ف ــاً  وخصوص
ــا عدد من  ــرب. فالدول لديه واحل
ــتراتيجية عندما  ــارات الس اخلي
ــكرية؛ مبا  ــه ابتكارات عس تواج
ــة أو  ــي، واملقابل ــك التبن ــي ذل ف
التحالفات  ــاء  وإنش ــة،  املواجه
ــاد. ويتناول  ــو احلي ــول نح والتح
املتمثل  ــر  الكبي اللغز  ــاب  الكت
ــي جتعل بعض  ــباب الت في األس
ــكرية تنتشـر  االبتكارات العس
ــة الدولية،  ــي السياس ــر ف وتؤث
ــن ذلك  ــرى ع ــز أخ ــا تعج بينم

ــرق مختلفة.  ــه بط ــح في أو تنج
ــف  املؤلِّ ــوم  يق ــاط  األمن ــذه  وه
بتفسيرها من خالل طرح نظرية 
ــكرية  ــار القوة العس حول انتش
ــي- ــة التبن ــا نظري ــق عليه يُطل

النظرية  ــار  باختب ويقوم  القدرة، 
ــاالت  ح ــى  عل ــا  تطبيقه ــر  عب
ــة؛  ــلحة النووي ــي األس ــع، ه أرب
ــة؛  القتالي ــاطيل  األس ــرب  وح
ــرات  ــالت؛ والتفجي ــرب احلام وح
االنتحارية. وميضي الكتاب قدماً، 
ــة التي بها ميكن  ليدرس الطريق
لتحوالت عصر املعلومات احملتمل 

ــكرية أن  ــاج القوة العس في إنت
ــع الدولي  ــة اجملتم ــي بيئ ــر ف ِّ تؤث
األطراف احلكومية  إلى  بالنسبة 
ــواء،  ــة على الس ــر احلكومي وغي
ــدة  املتح ــات  الوالي ــا  فيه ــا  مب
ــني والقاعدة. إن  األمريكية والص
هذا الكتاب ميثل مساهمة مميزة 
ــة التغيرات في طبيعة  في دراس
احلروب وإدارتها وأثرها؛ وهو لذلك 
ــة للباحثني  ــى أهمي ــوي عل ينط
ــؤون العسكرية،  واملهتمني بالش
ــات  والدراس ــي،  الدول ــن  واألم

االستراتيجية.

حيدر حاشوش  العقابي 
حقيبة واحدة 

مليئة بالذكرى 
حقيبة عرفت كل قصص 

عشقي 
ــهوا  ثمة قبلة تركتها س

على اريكة ذاوية
او رمبا نبض تركته هناك

كي تتنفس هذه املرأة 
لم تكن هناك حرب بيننا 

ولكنها كل يوم
ــن النفير كي  ــت تعل  كان

تهزمني
ال لشيء ..

ــي ذات يوم احببتها  اال ألن
اكثر مما يجب 

جسدها  كان بوصلة 
ــد  أجي ال  ــالح   م ــا  وان

السباحة
اال على بحر جيدها 
لم  تعشقني  بعد 

لم تلتق اجسادنا بعد 
ــة  فقط كنت اجيد ممارس

احلب معها 
مبفتاح  جنوبا  ــعلها  واش

لهاثي
ياحلوة العينني 

احللم خسر ثوب رصيفك 
اخململي 

وانا حاصرتني 
هذه النخلة لتعيدني  لك 

انت 
او رمبا حاصرني نهداك 

فهما يناديان تعال 
ــق اليمام ان  ــس من ح الي

ينقر حنطة النهد 
ــدر احلب بعض  ويحمل بي

حليب 
ــي ان اذوب  ــس من حق الي

فيك
اقصد ...

نحاول االقالع عن اخلوف 
ــي طغيان  ــادى ف كي نتم

العواطف 
ــي ذات يوم  ــي ل ــم تقول ال

انك لي 
قلبا وجسدا 

ــتِ الغريق  ــاذا اطعم فلم
عشبة الصبار 

وتركتي حطام املطر 
فوق قباب املنازل 

لست وحدك 
ــق  العش ــة  خلس ــت  ان

املؤجل 
وانت ما تبقى 

ما تبقى
من نعاس 

تركته اشواق الغياب
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هدى الجاسم
للّيل بهجتُهُ وحلمي يسحرُ

رُ وبه يلوم الشوق ال يتأخّ
يأتي اجلمالُ بكلّ ما أهوى وال

يسدي إليّ مبا أرومُ وأنظرُ
هذي احلياةُ كأنّها بحرٌ سرى

بابُ سنبحرُ فيه اجلميعُ وفي العُ
اهللا! إنّ املوج يحلم بالهوى

نحو الشواطئ يستريحُ ويعبرُ
ومعَ انتشاء فصولنا وسؤالنا

نغوي ويغرينا اجلمالُ األسمرُ
فيبوحُ كلّ بالغرام ودونهُ

اقةٌ يستحضرُ راياتُه خفّ

كلٌّ يبوءُ بحملهِ في حلظةٍ

ها السناءُ املُبهرُ تصفو ويلهمُ
هُ وجتلّ في عليائها أيّامُ

يروي احلكايا للجميع فيسمرُ

ويلوحُ من بني الزهور برأسهٍ

ويبثُّ عطراً باحلروف فنسكرُ

يا أيّها املاضي إلى قمم الذرى

خذنا إليك فهل لنا ما يحبرُ؟
فحياتُنا أحلى وأجملُ إن روَتْ

رُ مزنُ السماء ترابنا فنعمّ
إنّا نرى وجه العذوبة صامتاً

وحمى القلوب هنا ربيعٌ أخضرُ

البينة الجديدة / رحيم يوسف 
ــة، هي  ــة ،اي كتاب ــة الكتاب ان عملي
ــرة في طريق يكتنفه  ضرب من املغام
ــا  ــة هن ــت الكتاب ــوض، وان كان الغم
ــتذكار الضاءة  ــي خانة االس تندرج ف
سير  شخصيات تركت بصمتها في 
ــال متعددة من ابناء مدينة  ذاكرة اجي
الثورة تربية وتعليما وتوجيها الن تلك 
ــدرة الكبيرة  ــخصيات لديها الق الش
ــف واالكتشاف من خالل  على الكش
ــزة ووعي  ــرة وثقافة متمي ــرة كبي خب
لتلك املرحلة التاريخية التي شكلت 
ــالد عموما  ــخ الب ــي تاري ــا ف منعطف
والثقافة بكل مساراتها خصوصا وان 
معظم ذلك اجليل الطالب للعلم كان 
ــا  تواقا لتغيير واقعه املتردي متلمس
ــة،  ــي عتمة راهنه املوحش طريقه ف
باحثا في قلب تلك العتمة عن خيط 
ــهم في توجيهه  واهن من الضوء يس
وتشكيل وعيه من اجل ذلك التغيير 
فكان له ذلك من خالل طاقات خالقة 

ــته االولى في  وكبيرة في بدايات دراس
ــاء وانعدام  ــاء غب ــة الثورة. وش مدين
بصيرة البعث احلاكم في تلك احلقبة 
الى حتقيق ماتصبو اليه تلك االجيال 
ــل الطاقات  ــابقا بنق ــرنا س كما اش
التعليمية اليسارية الواعية املتميزة 
ــل عبد الرحمن  الى مدينة الثورة، مث
ــاكر  ــيخلي وش طهمازي واحمد الش
السماوي وقيس و عبداملنعم اخملزومي 
ــاتذه االفذاذ  ــة طويلة من االس وقائم
ــن زرعوا  بذور الوعي واملعرفة  في  الذي
ــل خالصة  ــال بنق ــك االجي ــان تل اذه
ــانية. في  ــة واالنس ــم الثقافي جتاربه
ــات متفاوتة كنت اراه يجلس  مصادف
ــب مكتبة  ــع (املال) محاس يتحدث م
ــعدون  الس ــارع  ش ــي  ف ــة  النهض
ــم  ــا للراحل هاش ــدة ملكيته والعائ
ــوزع،  وامل ــر  والناش ــي  الكتب ــن  حس
وكلما حاولت التحدث معه تلجمني 
ــنوات تشاء  ــية ما وبعد مرور س خش
ــة  ــي صحيف ــه ف ــة ان التقي املصادف

ــور مالك املطلبي  النهضة مع الدكت
ــغل ضياء اخلزاعي في  من ثم في مش
البتاويني بصحبة الكبير محمد مهر 
الدين وكامل حسني وكرمي جثير وبعد 
اكتشفت خسارتي  لقاءات متباعدة 
ــرة  ألني لم اتقرب منه في ذلك  الكبي
ــوعة كبيرة  ــل موس ــت الن الرج الوق

مفتوحة على مصراعيها متشي على 
قدمني ومع مشاكسات كامل حسني 
ــتفدنا منه  ــي ال تتوقف اال اننا اس الت
ــات التي دارت  في العديد من املناقش
ــددة عن الفن  ــي مواضيع متع معه ف
ــي  ــيقى وكان يصغ ــعر واملوس والش
ــارف املتمكن  ــدوء الع ــرح به ــا نط مل

ــي ال تفارقه  ــامته الت ــه وابتس بلطف
ــف مبودة  ــرأي اخملال ــتمع لل ــدا ويس اب
ــديدة دون انفعال ويتحدث بصوت  ش
ــمع وهو ميطر  ودود خفيض اليكاد يس
معرفة هائلة وعلمية واضحة ال لبس 

فيها.
ــتاذ  االس ــازي  طهم ــن  عبدالرحم
والناقد  الكبير  ــتيني  الس ــاعر  والش
ــه  ادوات ــن  م ــن  املتمك ــكيلي  التش
ــع وثقافته الثرة متكن  باطالعه الواس
من وضع  بصمته وتوقه للتغيير وهو 
ــة، حريته  ــاءات احلري ــبح في فض يس
الشخصية في تشكيل وعي الكثير 
ــني كان  ــورة ح ــة الث ــاء مدين ــن ابن م
ــطة بورسعيد في  مدرسا في متوس
ــم  لولوج  ــبعينات ودفعه بداية الس
ــب وهم يخطون  ــم الثقافة الرح عال
ــم االولى مضيئا لهم عتمة  خطواته
والنهايات  (البدايات مغلقة  البدايات 
ــعدي يوسف  مفتوحة) كما يقول س
ــف االول للكثير  ــب الكش وهو صاح

من بصائر جيل تسيد فيما بعد سوح 
ــن اجل  ــال م ــن والنض ــة والف الثقاف
ــتقبل افضل للبالد التي سرعان  مس
ــة  الدكتاتوري ــاح  ري ــا  اجتاحته ــا  م
ــاعر مهم ومؤثر  ــف. وهو ش والتعس
ــرا لالضواء  ــال كثي ــر مي ــه غي ــع ان م
ــاريعه  ــل بدأب وصمت على مش يعم
الشعرية والثقافية والنقدية مقتفيا 
ــاعر الكبير محمود البريكان  اثر الش
ــي ذلك. وقد عومل طهمازي باهمال  ف
ــت إليه  ــث ولم تلتف ــان نظام البع اب
ــم من  ــى الرغ ــة عل ــر الثقافي الدوائ
ــه في حقل الثقافة وما  اهميته وثقل
ــو يعيش  ــن االهمال وه ــي م زال يعان
ــداد القتيلة ابدا  ــدا في بيته ببغ وحي
ــكو  ــر ان اليونس ــر بالذك ــن اجلدي وم
ــه واصدرتها في كتاب  جمعت مقاالت
من دون ان تلفت احلكومات املتعاقبة 
والدوائر الثقافية،  سوى مبادرة يتيمة 

من مؤسسة املدى منذ سنوات.
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الحلقة االخرية

قصيدة



ــات  االجتماع ــالل  خ ــت  طرح
ــى مقايضة  ال ــات تدعو  مقترح
ــي حتتاجها  ــاه  الت ــات املي اطالق
ــي  االراض ــن  م ــواردة  االهوارال
ــل دميومة احلياة  التركية, من اج
ــد انقرة  ــل م ــوار, مقاب ــي االه ف
ــعار  ــط اخلام العراقي باس بالنف
ــول  للبروتوك ــا  وفق ــة,  تفضيلي
ــن،  البلدي ــني  ب ــابقا  س ــرم  املب
ــي تبناها  ــرارات الت ــن بني الق وم
ــة عمل  ــون تنظيم ورش اجملتمع
ــي بغداد  ــى «احملطة» ف ــي مبن ف
ملناقشة  معاناة االهوارمبشاركة 
ــاه والبيئة,  ــني بامور املي مختص
ــة انهاء هذه  ــث عن كيفي والبح
ــاة حفاظا على هذا املعلم  املعان
ــات  ــذي ب ــر ال ــياحي الكبي الس

ــحة  ــبب ش مهددا باجلفاف بس
ــن نهري  ــه م ــدة الي ــاه الواف املي

دجلة والفرات.
ــي  العراق ــد  الوف ــح  واوض
الوثائقية  باالفالم  للمشاركني 
ــاة  والندوات وورش العمل, مأس
ــا منظمة  ــوار التي ضمته االه
ــة التراث  ــى الحت ــكو ال اليونس
ــة  ــة طبيعي ــي كمحمي العامل
ــدن االثرية  ــق بامل ــة لتلح دولي
ــة التي حتيط  ــة القدمي العراقي

بها «اور واريدو والوركاء».
ــيقار  ــه فقد جنح املوس وكعادت
ــام عوده, في  ــمة بانغ نصير ش

ــاة االهوار من خالل  جتسيد مأس
ــب/ التي  ــة /مملكة القص معزوف
ــذا اليوم الذي  ــت ايقونة له مثل

ــات  ومعزوف ــدوات  ن ــه  تخللت
ــة  قص ــاركني  للمش ــت  حك
ــخ,  قصة  ــر التاري ــوار عب االه
تروى ليس بالكالم فقط, وامنا 
باملوسيقى ايضا, قصة حتكي 
ــوار واخملاطر اجلمة  معاناة االه

التي تهددها.
ــمة ارثه الفني  وكما سبق ش
ــدن والقاهرة  ــي الى لن االبداع
ــبقه  ــروت وبغداد, فقد س وبي
ــيقى  وباملوس ــس  باري ــى  ال
واالفالم الوثائقية التي اعدها 
مخرجون عراقيون بارزون على 
ــهر, متكن الوفد  مدى ثالثة اش
ــؤولون  ــذي ضم مس ــي ال العراق
ــخصيات مثلت العديد  كبار وش

املدني,  ــع  اجملتم ــات  ــن منظم م
ــة املصارف  ــا رابط ــي مقدمته ف
اخلاصة العراقية ممثلة برئيسها  

ــن من اطالق  ــع احلنظل, متك ودي
ــاحة مهمة  صرخة انذار في س
ــع الدولي,  ــاحات اجملتم ــن س م
ــاد خطر  ــث على ابع صرخة حت
ــن اهوارنا  ــار والتصحر ع االندث

اجلميلة.
ــتركة  مش ــؤولية  مس ــي  وه
ــه  ومنظمات ــم  العال دول  ــني  ب
ــة, في مقدمتها منظمة  الدولي
«اليونسكو» التي تبنت مهمة 
ــوار واملدن  ــاع االه ــة اوض مراقب
العراقية االثرية الثالث احمليطة 
ــع االهوار  ــا, من منطلق موق به
النادرة,  ــا  وخصائصه ــد,  الفري

كمحمية دولية طبيعية للكثير 
ــن النباتات واحليوانات والطيور  م
ــرة, وكونها,  الداجنة واملهاج
ــوع بايولوجي ملدن  ــالذا لتن م
ــارات ما بني النهرين عبر  حض
ــق جمهور  ــخ, لقد صف التاري
اليونسكو طويال لفن وابداع 
ــيقار نصير شمة الذي  املوس
ــالل معزوفته  ــن خ ــد م جس
ــهيرة  « مملكة القصب»  الش
ــوار وصمودها, رغم  قصة االه
االنواء واحملن واخلطوب, وظلم 

دول اجلوار املتحكمة.
ــال  ــذا االحتف ــش ه ــى هام وعل
ــة  االعالمي ــت  ضيف ــر  الكبي
ــرة كابي لطيف  واالذاعية الكبي

في برنامجها (سهرات باريسية) 
في اذاعة مونت كارلو املوسيقار 
ــكو من  ــفير اليونس العاملي وس
أجل السالم نصير شمة، ورئيس 
رابطة املصارف اخلاصة العراقية 
وديع احلنطل، وماهر بلحاج مدير 
ــمة،  ــيقار نصير ش أعمال املوس
ــالم العاملي  ــوم الس ــبة ي مبناس
واالحتفال الذي أقيم في الذكرى 
ــبعني ليوم السالم في مقر  الس

اليونسكو في باريس.
ــمة:  ــيقار نصير ش ــال املوس وق
ــالم العاملي  «احتفالية يوم الس
ــكو  مهمة جداً في مقر اليونس
ــيقية  ــة املوس ــة أن الفرق خاص
التي ترافقني هي تفسير لكلمة 
ــعيد  ــي. إني س ــالم احلقيق الس

ــة ألنها تضم  ــدا بهذه التجرب ج
كل أطياف العراق ودياناته أيضا 
ــاحرة  ــرح من ألوان س على املس
ــات  والثقاف ــات  والديان كاآلالت 
ــدة.  متجس ــة  فني ــكال  وكأش
ــتاذ  ــي األس ــع صديق ــت م عمل
ــكل شخصي  وديع احلنطل بش
ــات مجتمع  وجماعي كمؤسس
ــا  ــاص وأحلقن ــاع خ ــي وقط مدن
ــام وهذه جتربة  ــه القطاع الع في
ــا الدول  ــتفيد منه ــن أن تس ميك
ــار. في هذه  ــي تعرضت للدم الت
ــداد على  ــة نعمل في بغ املرحل
مستوى النازحني ولإلسهام في 
ــرى العالم  ــداد كي ي ــة بغ نهض
بة  ــة واحملُ ــراق اآلمن ــة الع عاصم
ــت الداخلي  ــا البي ــالم. رممن للس

ــعب العراقي عبر  بني أبناء الش
ــي قمنا بها في  ــالم الت أيام الس

العراق خالل خمس سنوات.
ــتاذ وديع احلنظل رئيس  أما االس
رابطة املصارف اخلاصة فقال عن 
االحتفالية: مناسبة يوم السالم 
ــعوب عن  ــي تعبر بها الش العامل
ــذ مظاهر  ــالم ونب ــا بالس إميانه
العنف. في بلدنا العراق نحتفل 
منذ أربع سنوات بهذه املناسبة 
ــا  أطلقه ــادرة  مب ــوء  ض ــي  ف
املوسيقار نصير شمة وحظيت 
ــة مطلقة وتعاون كبير من  برعاي
ــزي العراقي ورابطة  ــك املرك البن
ــة،  العراقي ــة  اخلاص ــارف  املص
ــا أن يكون  ــرر القائمون عليه وق
ــنة مميزاً في  ــال هذه الس االحتف
باريس في املقر الدائم لليونسكو 
ــي  العامل ــالم  الس رواد  ــور  بحض
وكبار الشخصيات. واألهم عرض 
الذي  ــب»  القص ــة  ــم «مملك فيل
يقدم صورة بانورامية عن األهوار 
بأبعادها  اليونسكو  أقرتها  التي 
والتاريخية  ــة  والثقافي ــة  البيئي
واإلنسانية. وجدنا في املوسيقار 
ــني  األم ــرف  الط ــمة  ش ــر  نصي
والشريك االستراتيجي هو وفريق 
عمله، الذي نستطيع أن نستثمر 
ــي نضعها  ــه كل األموال الت مع

في املبادرات االجتماعية«.

في يوم باريسي مشهود .. العالم يعبر في يوم السالم العالمي عن تعاطفه مع مأساة أهوارنا الجميلة
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ــكو على احيائها كل عام. وشارك في الفعاليات وفد عراقي رفيع  ــالم العاملي الذي اعتادت منظمة اليونس ــية باريس االربعاء املاضي فعاليات يوم الس أقيمت في العاصمة الفرنس
ضم من بني اعضائه مختصني في شؤون االهوار واملياه والبيئة ميثلون عددا من الوزارات ذات العالقة, فضال عن البنك املركزي العراقي ورابطة املصارف اخلاصة العراقية, وفنان منظمة 

ــالم املوسيقار العاملي الدكتور نصير شمة. وتبنى املشاركون الذين زاد عددهم على الف شخص ميثلون مختلف دول العالم ومنظماته املعنية فضال عن  ــكو من اجل الس اليونس
ــخصيات ثقافية وعلمية رفيعة, جميع التوصيات التي تقدم بها الوفد العراقي الهادفة الى احلفاظ على االهوار العراقية ودميومتها واستمرار تدفق املياه  ــفراء وش ــؤولني وس مس

اليها والواردة من دول اجلوار, من اجل احلفاظ على التوازن البيئي والبشري ومنع اندثارها بفعل اجلفاف واالبقاء عليها  باعتبارها احدى احملميات التي اقرتها منظمة اليونسكو..

متابعة / البينة الجديدة

@èÌâbi@ø@äôby@÷aä»€a@ZÚ9
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متابعة / البينة اجلديدة
في محاولة منها لتشويق 
ــا  ومتابعيه ــا  جمهوره
ــرت  ــا اجلديد، نش أللبومه

ــة  املصري ــة  النجم
ــد  عب ــيرين  ش

ــر  ــاب، عب الوه
ــا  صفحته

ــى موقع  عل

«فيسبوك»، 
ــتر  س لبو ا
ــي  ئ عا لد ا

ــة  غني لأل
ــية  ئيس لر ا

«نساي»، وهو ما 
ــول  فض ــار  أث

ــاءلوا  الذين تس الكثيرين 
ــرح اجملموعة  عن موعد ط
لكن  ــدة،  اجلدي ــة  الغنائي
شيرين لم تعلق لتزيد من 
جلمهورها. الشويق  حالة 
ــرر أن يطرح  ومن املق
ــاً  ــوم قريب األلب
أن  ــد  بع
ــت  نته ا
ين  ــير ش

ــن  م
تسجيل 

ــة  ف كا
 ، ــه ت غنيا أ
ــرف  تش و 
ــاً  لي حا
ــة  ــى خط عل
الدعاية اخلاصة 

به.

@lbÁÏ€a@Üj«@ÂÌ7ë@o‹»œ@aábfl
_›j‘Ωa@bËflÏj€˛@bÁâÏË∫@÷�Ïín€متابعة / البينة اجلديدة

ــمية اخلشاب جللسة تصوير جديدة انتشرت  خضعت الفنانة س
ــب أنها  ــراً، لكن الغري ــي مؤخ ــل اإلجتماع ــع التواص ــى مواق عل
ــة تصوير  ــهد آخر جلس ــس املكان والديكور الذي ش ــارت نف اخت
ــادات كثيرة  ــمية تتعرض إلنتق ــادل، ما جعل س ــة غادة ع للفنان
واتهامات بالسقوط في فخ تقليد غادة التي أثارت اجلدل بصورها 
ــة  ــمية بتقليد غادة، فإن جلس هذا الصيف. وبعيداً عن إتهام س
ــمية بطفلها األول من زوجها  التصوير أثارت اجلدل حول حمل س
ــعد، حيث أكد البعض أنها حامل، ولهذا تعمدت ارتداء  أحمد س
ــا رأى البعض اآلخر  ــف عن بطنها، بينم ــعة ال تكش مالبس واس
ــاقتها. من  ــا تؤكد عدم وجود حمل وأنها حتتفظ برش أن إطاللته

ناحية أخرى، تستعد سمية للعودة إلى السينما من خالل فيلم 
جديد، لكنها تفرض حالة من السرية على تفاصيله.

fiÖb«@ÒÖbÀ@ÜÓ‹‘m@Éœ@ø@…‘m@lbí®a@ÚÓ8
متابعة / البينة اجلديدة

ــميرة أحمد  ــت الفنانة املصرية س خضع
ــا، وذلك بعد  ــي عينه ــة جراحية ف لعملي
تأكيد األطباء على ضرورتها عقب إجرائها 
بعض الفحوصات الطبية. وأكدت سميرة 
ــتقرة وال  ــا الصحية مس ــد أن حالته أحم
تستدعي أي قلق، وأن هذه العملية جعلتها 
ــميرة  ــتعد س ــا أفضل. وتس ــعر بأنه تش
ــا التلفزيونية من  أحمد للعودة إلى الدرام
ــوض من خالله  ــل جديد تخ خالل مسلس
ــتمر  ــك بعد غياب اس ــاج، وذل ــة اإلنت جترب

ــنوات، إذ كان مسلسل «ماما في  ملدة ٨ س
القسم» آخر عمل لها.

bË‰Ó«@ø@ÚÓyaäu@ÚÓ‹‡»€@…ö•@Üªc@Ò78

متابعة / البينة اجلديدة
ــاء عامر خالل  ــة وف ــة املصري ــت الفنان تعرض
ــرة،  ــادات كثي ــة النتق ــة املاضي ــام القليل األي
ــمت تاتو  ــض بأنها رس ــا ردده البع ــبب م بس
ــماً من اآلية القرآنية  على ذراعها يحمل قس
الكرمية: «قل أعوذ برب الفلق». وفاء قررت الرد 
على منتقديها، وكشفت عن مفاجأة عندما 
أكدت أن كل ما قيل حول الصورة غير صحيح، 
ــدي، ولكنه  ــمت تاتو على ي : «نعم رس ــةً قائل
يحمل جملة، وليس آية قرآنية، لكن البعض 
ــا وهمية من أجل الهجوم وإثارة  يؤلف قصص
اجلدل». وأضافت: «ما حدث معي خالل الفترة 
ــورة ألن  ــذف الص ــت بح ــراغ، وقم ــة ف املاضي
ــي (قل)، وقام  ــرأ أول كلمة فقط وه البعض ق
ــف قصة من خيالهم». ورغم ما صرحت  بتألي

ــدق كالمها،  ــن البعض لم يص ــه وفاء، لك ب
ــا للتخلص من  ــا محاولة منه وقالوا أنه

املأزق الذي وضعت نفسها فيه.

bË«aâá@Û‹«@Ïmbn€a@Ú‘Ó‘y@—íÿm@äflb«@ıbœÎ
متابعة / البينة اجلديدة

ــع التواصل  ــر مواق ــطون عب ــل الناش تناق
االجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية 
ــا األول برفقة  ــي خروجه ــكندر ف ليلى اس
ــي املقطع  ــود حديثاً. وبدت ف ــا املول طفله
ــي املقعد األمامي في  املصور وهي جتلس ف
ــا يعقوب  ــس زوجه ــا يجل ــيارة، بينم الس
الفرحان إلى جانب عربة ابنهما يوسف في 
ــألته: «أنا مني بحب؟»  املقعد اخللفي. وس
ــد. وتابعت:  ــالت عن بع ــة إليه قب موجه
ــي؟ ليش قاعد ورا؟».  «ليش ما جتلس جنب
ــي». وأثار  ــه للبيب ــان أنتب ــاب: «عش فأج
ــاط  هذا الفيديو جدالً كبيراً جداً في أوس
املتابعني. ومما جاء في تعليقاتهم: «مدري 
ــانه جالس  ــع اللي معصبني عش وش وض
ــا قالت عنه  ــان لغيره ورا مع البيبي عش
خروف لو زوجها سواها قالت وفي ومتعاون 

ــر  الكثي ــزت  ورك ــام».  انفص ــاعدني.  ويس
ــا باللهجة  ــى حتدثه ــات عل ــن التعليق م
ــعودية وعلى انتفاخ شفتيها. وكتب  الس
ــدة وفرحانة بطفلها.  ــون: «توها وال املعلق
ــعودي  تتكلم خليجي طبيعي متزوجة س
ــدي؟» و»وعندهم فلوس  ــا تتكلم هن تبيه
بزيادة... يصدقونها على احملتاجني بدل هده 

العمليات الفاشلة املقرفة».

@bË‹ÿíi@fiÜ¶a@7rm@âÜ‰ÿça@Û‹Ó€
bËuÎã@…fl@bËœäñmÎ

متابعة / البينة اجلديدة
ــري  ــرج املص ــر اخمل نش
ــر  عب ــة،  عرف ــرو  عم
ــابه على «تويتر»  حس
ــا  ــدث فيه ــدة حت تغري

ــى  إل أدى  ــف  موق ــن  ع
ــان عادل إمام.  بكاء الفن
وأرفق اخملرج صورة رمزية 
فيروز  اللبنانية  للفنانة 
بالتعليق: «عرفت معنى 

ــل بيطلع  ــة في أم كلم
ــنتني  بعد س ــل  املل من 
ملل بدوّر على سيناريو».
وأضاف: «عملت فيلمني، 
«ابن القنصل» و»زهامير» 

ــى  ــم عل ــا الزعي وعزمن
ــروز  في ــت  الس ــة  حفل
لبنان  أثناء تصويرنا في 
«في  ــي  بتغن ــا  ولقيته
امللل».  ــن  أمل بيطلع م

ــي  «ولقيت نفس وتابع: 
ــة وبصيت  ــوع نازل الدم
ــتاذ  األس لقيت  ــي  جنب
ــالف  اخت ــع  م ــط  بيعي

السبب».

ãÎ7œ@kjéi@ÔÿjÌ@‚bflg@fiÖb«
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هموم الناس
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من النافذة

    التخسفات واحلفر املنتشرة بكثافة لم تعد حكرا على 
ــر التبليط من قبل ، فحتى  ــعبية او التي لم ت االحياء الش
ــوارع التي كانت تعد رئيسة وحيوية باتت تعاني من  الش
هذه الظاهرة حتى ان بعضا من تلك احلفريات والتخسفات 
ــي ال ميكن الوصول  ــة دالة لبعض االماكن الت اصبح عالم
ــداد كما كانت منذ  ــا بغير هذه العالمات.ولم تعد بغ اليه
ــوهت تلك احلفر معاملها بحيث يخال  عقود خلت فقد ش
الرائي ان التاريخ قد عاد به مائة سنة على االقل .. وحينما 
ــوارع الذي كان في يوم من االيام  ــير في احد تلك الش نس
ــاراته املرورية املتوهجة وارصفته  ــو  باناقة رصفه واش يزه
ــتحق اخلروج من قائمة اسوأ مدن  ــعر اننا نس اجلميلة نش
العالم الننا ال نستحق تلك املقارنة فال مدينة مثل مدينتا 
ــن صيانتها ولم تعد  ــي نفضت اجلهات املعنية يدها م الت
ــم نعد نرى من  ــمية املنوطة بها ول ــارس واجباتها الرس مت
مالمحها غير الشقوق واألخاديد واألنفاق التي حفرت حتى 
ــوارع التي هبت عليها نسمات التغيير فتحولت  في الش
ــوف رؤية خبراء  ــة, حتى بات من املأل ــى كمائن غير مرئي إل
ات وهم ينفذون مشاريعهم العشوائية واالرجتالية  الطسّ
ــرى. لقد  ــات االخ ــرة تضاف الى الطس ــة صغي خللق طسّ

ــف  ــة ال ــت مدين ضاع
ــة وكثير من  ــة وليل ليل
ــوهت  مدن العراق وتش
ــبب غياب  معاملها بس
ــط ، ففي كل  التخطي
ــون  تك ــم  العال دول  
ــا  عنوان ــة  العاصم
ــال  اال  ــة واجلم للنظاف
ــث كل  ــالدي حي ــي ب ف
شيء يسير الى اخللف 
ــى  عل ــت  صنف ــى  حت
العالم  اسوأ مدن  رأس 
ــة غير  ــن حيث البيئ م
ــة للعيش ومن  الصاحل

ــن كل املعاناة والكوارث  ــث النظافة ، لقد تلقى املواط حي
ــؤولية من قبل البعض  ــعور باملس التي اتت بها عدم الش
ــالث دول تعيش  ــي ميزانية ث ــا التي تضاه ــة بلدن فميزاني
شعوبها في ظل ارقى اخلدمات شوارعها نظيفة وجميلة 
ــات واملطبات الطبيعية والصناعية  غير  خالية من احلفري
ــتعر الذي يأبى ان يفارقه  ــى واقعه املس املبررة جتعله ينس
ــددت احالمه وجعلته  ــل الصريحات والوعود التي ب في ظ
يدرك ان كل ما شيدته اجلهات املعنية من مشاريع فوقية 
ــت ان انهارت بعد ان  ــة رمال ما لبث ــة هي مجرد قلع وحتتي
ــاريع  ــاد الذي طال حتى املش عجزت ان تغطي على الفس
ــة وحول املدن الى اكوام من النفايات وحفر عميقة  اخلدمي
تتجمع فيها املياه االسنة واحلشرات وتفوح منها الروائح 
ــف هذا الواقع حقيقة ساطعة مفادها  الكريهة.لقد كش
ــارات احلضارة بل  ــن كل البعد عن مس ــا زلنا بعيدي اننا م
انها كشفت حقيقة الكم الهائل من الفساد الذي يسود 
القطاع اخلدمي املسؤول عن تعبيد الشوارع واكسائها من 
خالل استخدام مواد مغشوشة ال تتطابق مع املواصفات 
احملددة لتلك املواد ، تتسبب هذه احلفر و(الطسات) بالعديد 
ــببها بأضرار للمركبات  من احلوادث املرورية، فضال عن تس
ــيما انها تنتشر في كل مكان وحتى  العامة واخلاصة، الس
ــور واجملسرات والطريق السريع  عند مداخل ومخارج اجلس
وقد يكون بعضها ناجت عن التفجيرات االرهابية االجرامية، 
ــرق اخلارجية  ــا الط ــث الصيانة، ام ــر غي ــت تنتظ ــا زال وم
ــد اخر . حتى  ــني مطب ومطب واح ــا يطول فب فموضوعه
ــوارعنا ترشحنا للدخول في  باتت طساتنا وتخسفات ش

قاموس غينس العاملي  في مجال اخلدمات الغائبة.

الحفريات 
والتخسفات اصبحت 
عالمة دالة لبعض 
االماكن التي اليمكن 
الوصول اليها
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أحمد البياتي

ــي العبادي)  ــد راض ــاكر حمي ــث املواطن (ش    بع
ــالة وذكر بان  ــا عبر البريد االلكتروني برس جلريدتن
ولده الضابط في الكلية العسكرية االولى  (صفاء 
شاكر حميد) قد استشهد بتاريخ (٢٠٠٣/٤/٣) بعد 
ــة, وبعد مراجعات  ــول القوات االمريكية احملتل دخ
ــدة الى دائرة احملاربني عام ٢٠٠٤ لتكملة معاملة  ع
ــه التقاعدية  ــول على حقوق ــهاده واحلص استش
تفاجأ باعتباره (متوفيا) وليس شهيدا في حينها 
ونظرا لعدم وجود (دولة وحكومة) في ذلك التاريخ 
كون البلد كان حتت سلطة االحتالل, وذكر بانه قد 
ــع في العام ٢٠٠٧ االمانة العامة جمللس الوزراء  راج
ــس متوفيا ومت  ــهيدا ولي ــا العتباره ش ــدم طلب وق
ــم له ملف حتقيقي  ــاز الى دائرة احملاربني ونظ االيع

ــهيدا اثناء اخلدمة ومن  والذي مبوجبه مت اعتباره ش
ــم يتم اعتباره  ــس متوفيا, وحلد االن ل ــا ولي جرائه
ــباب  ــكري الس ــل التقاعد العس ــهيدا من قب ش
ــات املعنية وذات العالقة  يجهلها.ويرجو من اجله
ــهيدا ومتنحه كافة حقوقه  ان تنصفه وتعتبره ش
وفق الضوابط والقوانني املعمول بها اسوة باقرانه 
ــم ورووا بدمائهم  ــهداء الذين ضحوا بارواحه الش

الزكية تراب الوطن.
ــام انظار  ــذا االمر ام ــدة) اذ تضع ه ــة اجلدي (البين
ــه ومنحه  ــة تامة بانصاف ــي على ثق املعنيني له
احلقوق التي يستحقها وبارك بكل جهد خير من 

اجل احقاق احلق وانصاف الناس.
موبايل / ٠٧٧١٥٤٧٣٤٨٤

ــر جريدتنا  ــرت الى مق     حض
املواطنة (فضيلة هاشم صادق) 
ــي العام ١٩٩٩  ــرت بانها ف وذك
 ٦٥١٦/٥) املرقم  العقار  اشترت 

ــم املقاطعة  ، مقاطعة١٨/ اس
ــة) من املواطن صباح  : العامري
سلمان ومت فتح بيان في حينه 
ولم تكمل عملية نقل امللكية 
وفي  ــة  ــروف خاص ــبب ظ بس
ــل ملكية  ــام ٢٠١٤ مت حتوي الع
ــد ان طلبوا  ــمي بع ــدار باس ال
ــتفادة)  مني اجناز معاملة (اس
متت املوافقة عليها في حينها 
ــد فترة على حتويل ملكية  ، بع
ــمي عرضته للبيع  العقار باس
فتم  اخباري بان املنطقة التي 
ــا بعض  ــار ضمنه العق ــع  يق

اراضيها محجوزة للدولة كون 
ــوا  كان ــخاص  الش ــا  عائديته
ــن اجهزة النظام  يعملون ضم
ــخص  ــا ان الش ــد ، علم البائ
ــار  العق ــه  من ــا  ابتعن ــذي  ال
ــمه غير  ــلمان) اس ــاح س (صب
وارد في قائمة اسماء احملجوزة 
ــدوا لي  ــم ارجو ان جت عقاراته
حال وتنقذوني من هذه الدوامة 
التي ارقتني كثيرا  فانا بحاجة 
ــي ارملة ومت  ــة للمال كون ماس
ــة  ــك املنطق ــي تل ــدي ف تهدي
ــكن فيها  ــتطيع الس ــال اس ف

ــر منذ  ــة املؤج ــا حتت رحم وان
ــح همي  فاصب ــنني عديدة  س
االوحد واالول كيف اؤمن ايجار 

الشهر.
ــدة» اذ تضع هذا  «البينة اجلدي
ــام انظاركم لهي  ــوع ام املوض
ــان يحظى  ــة اكيدة ب على ثق
ــخصي  الش ــم  باهتمامك
ــق  وف ــل  االمث ــل  احل ــدون  وجت
ــط والقوانني واملعمول  الضواب
بها وانصافها في ايجاد مخرج 
لها يبعد عنها هذا الهم الذي 

اصبح ومالزما لها.

ــة  الطلب ــور  ام ــاء  اولي ــن  م ــف  لفي    
ــمول ابنائهم باضافة  ــدونكم بش يناش
ــر املنتهية  ــات للمراحل غي ــس درج خم
ــطة واالعدادية لكونها  للمدارس املتوس
ــوب  الرس ــن  م ــب  الطال ــة  نتيج ــر  تغي

ــم عن  ــاح وابعاده ــى النج ــاع ال والضي
ــة اكيدة  ــم على ثق ــادوا انه ــأس، واف الي
ــك كونكم ابا  ــم فانتم اهال لذل مبعاليك

روحيا وحنونا عليهم.
لفيف من اولياء االمور

@ÚÓi6€a@äÌãÎ@âbƒ„a@‚bfla

ÚÓœbë@Úibua@µa@Úub°@Ú‡Ëfl@Ú€bçâ@NN‚b»€a@âÎäΩa@äÌÜfl@âbƒ„a@‚bfla

fiÜ�������»€a@ä���ÌãÎ@âb���ƒ�„a@‚b���fla@ÒÜ��ëb��‰��fl

بــــوابـــــة

ــطون على  ــي اجلديد .. تناقل ناش     مع بدء العام مع الدراس
ــاهد  ــبوك، وتويتر ) مش ــع التواصل االجتماعي (الفيس مواق
ــان احلبيبة  حقيقية مؤملة لواقع حال مرير ومبك ملدارس ميس
ــس .. وتظهر صورة  ــي والنفي ــة املضحية بالغال تلك احملافظ
ــط الشارع ال  ــون االرض في كرفانات وس لطلبة وهم يفترش
نعرف ملاذا هكذا يصل بهم 
ــؤول عن  احلال ومن هو املس
ــي ؟ حيث تظهر  تلك املآس
ــة دون  ــرى مدرس ــورة اخ ص
وال  ــبابيك  ش وال  ــالت  رح
ــتهانة  ــذه اس ــبورات وه س
ــبابنا .. فهل  ــا وش باطفالن
ــجل  ــؤول ان يس يقبل املس
ــة؟ .. فال  ــه بهذه املدرس جنل
ــقف فيها وال خدمات وال  س
ــؤول  ــات ، ومن هو املس بواب
ــينتفض  ــي الذي س احلقيق

من اجل هؤالء التالميذ  ؟.
 ليكن شعار احلكومة اجلديدة  (العراق واخلدمات اوال) وتشريع 
ــعر بامللل  ــعب قد ش ــارع العراقي الن الش قوانني تخدم الش
ــرقوا كل خيراتنا  ــابقني س ــتنا الس والوحدة الن بعض ساس
ــة .. فال نريد  ــوى التصريحات الرنان ــم يقدموا س ــا ول واموالن
ــد فاحلكومة اجلديدة وبكل  ــاوية من جدي مدارس بحالة مأس
ــعب وقفة الرجال عندما يعدون  تأكيد وثقة ستقف مع الش

وينفذون الجل شعبهم.
أخيراً:

ــد اهمال الفقر اء  ــاهدة مثل هكذا مدارس وال نري ــد مش ال نري
ــطاء بل نريد كل ما يحتاجونه يقدم لهم الن الشعب  والبس
ــن جرذان داعش  ــوال ابناء العراق ملا حترر م ــو عمود الوطن ول ه

االرهابي .. فدماء الشهداء ما زالت على االرض تسيل.

ال نريد مشاهدة مثل 
هكذا مدارس وال 
نريد اهمال الفقر اء 
والبسطاء بل نريد كل 
ما يحتاجونه يقدم لهم

حسني السومري

ÚÌÎbçdfl@Ú€b°@êâaÜfl

ــان    ــن اهالي محافظة ميس ــن عذافة بدر) م ــن (حس املواط
ــراد عائلته وبالفعل  ــروم اضافة لقب (البياتي) له والف كان ي
ــدم على املوقع االلكتروني لوزارة الداخلية وثبت معلومات  ق
ــذا اخلصوص ولكن منذ ٢٠١٨/٧/٣١ لن ترد اية اجابة.. وهو  به
يناشد املكتب االعالمي لوزارة الداخلية بايضاح اسباب هذا 

التأخير.

ــائل من مواطنني  ــت (البينة اجلديدة) عبر الهاتف رس     تلق
ــنة  ــا ان ذوي االحتياجات اخلاصة من (٧-١٥) س ــون فيه يقول
ــجيل في املدارس احلكومية بغرض تلقيهم  يحق لهم التس
التعليم االولي ويقول املواطنون ان بعض املدارس التي فيها 
ــذوي االحتياجات اخلاصة لكنها تعاني من  صفوف خاصة ب
ــي متخصص االمر الذي يعني حرمان  عدم وجود كادر تدريس
هذه الشريحة املظلومة اصال ابسط حقوق التعليم وبذلك 
ــالل بقائهم أميني  ــنحكم على هؤالء باملوت من خ فأننا س

وجهله.. فهل يجوز ذلك يا حكومة؟!.

     بعث ولي امر الطالبة مرمي عامر محمود جلريدتنا عبر البريد 
ــالة. وذكر بانها خريجة معهد الفنون اجلميلة  االلكتروني برس
الصباحي. لعام ٢٠١٦. ومبعدل ٧٨ قسم التصميم. وتعمل في 
شبكة االعالم العراقي. منُذ ثالث سنوات. بصفة مخرج. وهي 
ــمعية و مرئية.  ــب ان تدرس ضمن اختصاصها العملي. س ترغ
كونها مبدعة في عمل االخراج واملونتاج. ومنُذ تخرجها. وحلد 
ــة في كلية الفنون اجلميلة  االن. ال يوجد لديها فرصة بالدراس
ــذه الكلية  ــة في ه ــداد لوجود عائق مينع. الدراس ــائي بغ املس
ــو قرار  وزاري.  ــي املعهد. وهذا القرار ه ــن اختصاصها ف اال ضم
ــة  هذا القرار.   ــي جامعة بغداد  واكدوا  لي صح ــألت. ف وقد س
ــنوات من تكملة دراستها اجلامعية  وقد حرمت ابنتي ثالث س
ــتثناء  ــد معاليكم  بـان يتم اس ــبب هذا القرار. لذا. يناش بس
ــم في االعالم النهم  ــني   الذين يعملون في اختصاصه املبدع
ــباب املذكورة  اعاله وانا  ــتطيعوا  تطوير خبراتهم لالس لن يس
ــق  كل الثقة بـان معاليكم راعيا للمبدعني. واهللا يوفقكم.  واث

للخير والعطاء.
االعالمي عــامر مــحــمــود (٠٧٧٠٤٥٩٢٤٢٣)

@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a@äÌãÎ@µa@ÒÜëb‰fl
Ô‡‹»€a@szj€aÎ

@pbubÓny¸a@Îá@NN@äfl¸a@È‡ËÌ@Âfl@µa
@_·Ëmb„b»fl@›∞@Âfl@Úïb®a

@Ôfl˝«¸a@knÿΩa@âbƒ„a@‚bfla
ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÒâaãÏ€

@Ü«b‘n€a@ÒdÓÁ@èÓˆâ@âbƒ„a@‚bfla
¥iâb0a@ÒäˆaÖÎ@ÚÓ‰üÏ€a

فاهم حسن فتاح
   تسعى دول العالم الكبيرة والصغيرة 
ــرة لترك  ــدان العالم الفقي ــى بل وحت
ــوارعها  ــحة من اجلمال على ش مس
ــتيراداتها من سيارات  ومحالتها واس
جميلة مكملة للشوارع واحلدائق اال 
عندنا حيث تطفو العشوائية في كل 
ــؤول املعني كبيرا  شي واليحرك املس
ــه بدرجته  ــرا في منصب كان او صغي
الوظيفية شيئا يلمسه املواطن ويراه  
ــوف  ــت تؤلم العني وس ــاهد بات مش

ــيارات  ــات وكثرة الس ــاوز النفاي نتج
وعدم تطبيق القوانني واملواد املشعة 
ــؤال يراودنا نحن  ــوف نتوجه بس وس
ــة املرور  ــى مديري ــعب ال كعامة الش
ــواء عامر العزاوي  العامة ومديرها الل
ــن دخول هذا  ــؤول ع احملترم ؟ من املس
ــات  ــن الدراج ــدا م ــل ج ــم الهائ الك
ــق بغداد  ــي مناط ــة وخاصة ف الناري
وبالذات جهة الرصافة وكذلك دخول 
ــا في قادم االيام  (التكتك) بكثرة ورمب
ستتفوق عدديا على السيارات حيث 

ــذت مأخذا مضادا من راحة الناس  اخ
وتعبهم اليومي من اعباء هذه احلياة 
ــا النها تبذل  ــرطة املرور نحترمه وش
ــتاء لكنها  ــرا   صيفا  ش ــدا كبي جه
ــام اعينها  ــديد ترى ام ــف الش لالس
ــية (رونك سايد)  حركة املرور العكس
ــاكنا ضابطا  ــرطي س الش واليحرك 
ــاهمون  مس ــم  وه ــرطيا  ش ام  كان 
بهذه الفوضى اخلالقة ويرى اخملالفات 
العديدة امامه اال انه لالسف الشديد 
يتغاضى عنها وكانها ال تعنيه لكننا 

ــاهد هذا الكم  ايضا نتألم ونحن نش
ــي الدراجات النارية  الهائل من مالك
والتكتك وهم يتسابقون في الشوارع 
ــل لنا  ــم وباملقاب ــة وال رادع له واالزق
ــيد املدير العام وضباطه  الثقة بالس
ــني على وضع حد لهذه احلالة  احلريص
الغريبة علينا ولهذا التمادي بالعبث 
ــوارع والذي بدأ يتزايد ولسان  في الش
ــه اال اهللا ) ــول(ال ال ــن يق ــال املواط ح
ــا يارجال املرور من هذا العبث  ارحمون

املتزايد.

محمود داود البياتي
ــداد ، نادراً  ــة بغ ــي احلبيب ــا اجتول ف وأن
دون  ــواري  مش ــال  أكم ــتطيع  اس ــا  م
ــهد  مش ــدني  ويش ــتوقفني  يس أن 
ــواخص ثقافية  ــي أو ش ــب ثقاف لنص
ــزء من املتر  ــا الزمن ، فكل ج ــر عليه م
ــتلهمني به عبق  ــذه املدينة يس في ه

ــزوج بفخر يعتلي  ــة والتاريخ مم الثقاف
ــى هذه البقعة  ــي أنني انتمي ال بداخل
ــاة  ــاغل احلي ــاً مش ــن األرض ، احيان م
ــض النظر عن  ــا جتعلنا نغ وصعوباته
اجلانب اإليجابي في حياتنا .في جانب 
الرصافة من بغداد في منطقة الكرادة 
ــا وأنا عائد الى  ــداً ، عند مروري به حتدي
املنزل ليالً بعد يوم متعب ، غالباً اذا لم 
ــى متثال ( قهرمانة  يكن دائماً اجنذب ال
ــعور أقوم بركن السيارة على  ) ، دون ش
جانب الطريق واعبر الشارع للجلوس 
ــة التي  ــة الفني ــذه التحف ــب ه بجان
ــم  ــا جمادا ناطقا ، حينها أش اعتبره
رائحة بغداد الثقافية وجمالها وعمق 
ــب ، وال  ــى الهم والتع ــا ، اتناس روحه
ــق  ــرح مبخيلتي وانا استنش ــا أس إرادي
ــد يحمل  ــاً من بعي ــة قادم ــواء دجل ه
ــاة احلاضر  ــات املاضي ومأس معه ذكري
مختلطة بنسمات مفترق طرق وكأني 

ــاً . واألربعني  ــداد حالي ــان حال بغ بلس
حرامي ) في التفاتة منه الى تقدير دور 
املرأة واحترامها وهي شاخصة تسكب 
املاء في الدالل وكأني بكبرياء وشموخ 
ــى الرغم من رياح  بغداد وجمالها ، عل
األسى وليالي احلزن التي مرت بها وهي 

ــا الزمن ويزداد بريقها  تزهو كلما مر به
،كأن الصعاب وعلى الرغم من كثرتها 
ــى بعيني وعني الكثيرين تزهو بعد  تبق
ــتوقفني بيت العمالق  كل محنة ، يس
ــال الدين) ممزوج بتمثال  (مصطفى جم

الرائع (حكمت) وانا بجواره:ـ

ــتبكت عليك األعصرُ  اال  بغداد ما اش
ــركِ أخضرُ.كونوا احياء  م ــقُ عُ ذوت ووري
فالعراق بحاجة الى اناس احياء وليس 
ــاس يذهبون لوظائفهم من اجل  الى ان
الراتب والعودة نهاية اليوم وكأنه جماد 

ليس ذي حس او غيرة على وطنه.

·Ë–ˆb√Ï€@ÊÏjÁàÌ@êb„a@µa@èÓ€Î@ıbÓya@êb„a@µa@Úub°@÷aä»€a
@‚ÏÓ€a@ÚÌbË„@ÒÖÏ»€aÎ@kmaä€a@›ua@Âfl@
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حرب خفية 
يؤكد اكرم طالب /مدرس تاريخ/ 
ــد له،  ــه ال جدي ــدمي ل ــن ال ق أن م
مشيرا الى ان ما حدث من سرقات 
ــا من  ــا اعقبه ــراق وم ــار الع آلث
ــر واهمال ملعامله التاريخية  تدمي
ــى حد كبير  ــة يرتبط ال والتراثي
ــة لبعض  ــات الطائفي بالتوجه
ــة فهي  ــة احلاكم ــراد الطبق اف
حرب خفية بني األديان واملذاهب 
ــور  ــدمي القص ــم ته ــاذا يت واال مل
ــكل  بش ــية  والعباس ــة  األموي
ــاذا يتم تكفير مكان  مقصود ومل
وحترمي آخر كما يحدث مع مدينة 
ــرم البعض زيارتها  بابل التي يح
ومثلها ملوية سامراء.. املوضوع 
ــرى طالب  ــدي اذن – كما ي عقائ
ــرورة معاجلة  ــددا على ض – مش
املشكلة من اجلذور ألنها ثقافة 
ــيء.. ويؤيد  ــع قبل كل ش مجتم
ــبق  ــن احمد ما س ــد الرحم عب
ــه ان هناك من يتاجر حاليا  بقول
ــود عناصر  ــاس بوج ــاع الن باوج
ــة في  ــة غارق ــة ووصولي انتهازي
ــاد واالستبداد،  ــاد واالفس الفس
ــر لن  ــاة البش ــن يحطم حي وم
يهتم بالتأكيد بتهدمي البنايات، 
ــون  ملي  ٢٥ ــاك  هن ان  ــا  مضيف
ــن من اخملطوطات  كتاب و٣٠٠ ط
ــا  ــي انن ــذا يعن ــا، وه مت تدميره
ــس  النف ــاء  بن ــى  ال ــة  بحاج
ــن حماية  م لنتمكن  ــرية  البش
العراق وآثاره وتراثه، اما الفوضى 
ــدم لنا ما  ــائدة اآلن فلن تق الس
ــت الذي  ــي الوق ــو اليه.. ف نصب
ــادر محمد / ــد فيه عبد الق يؤك
ــياحة/ ان  ــف في وزارة الس موظ
ــياحي  ما يعوزنا هو الوعي الس

واالثاري الذي ميكن ان يحول تلك 
ــات تراثية لو  ــة الى محمي االبني
توفر لدى احلكومة واملواطن على 
السواء، متسائال عن سبب دمج 

ــار مع وزارة  ــياحة واآلث وزارة الس
ــيحة أصال  الثقافة مع انها كس
ــا بناء اآلثار واحملافظة  ولن ميكنه
ــد وزرائها يعتبر  عليها وكان اح
اآلثار اصناما! بينما حتولت بعض 
البيوت التراثية في شارع حيفا 
ــزاب وباع  ــى مقرات لألح مثال ال
األهالي البعض اآلخر في شارع 
ــيد مثال ليتم حتويلها الى  الرش
ــة. كيف  ــال جتاري ومح ــازن  مخ

الى ظاهرة  ــون  املتخصص ينظر 
ــال املعالم التراثية  تخريب واهم
انقراضها؟ من  ــون  يتوقع ــل  وه
جهته، يرى الدكتور كمال رشيد 

العكيلي من مركز احياء التراث 
ــة  ــي جامع ــي ف ــي العرب العلم
ــة في  ــي التراثي ــداد ان املبان بغ
ــت لإلهمال والهدم  بغداد تعرض
ــأن قرابة  ــة ب ــادت احصائي اذ اف
ــت  تعرض ــي  تراث ــى  مبن  (٤٠٠٠)
ــتة آالف  ــل س ــن أص ــدم م لله
ــة بغداد،  ــع في مدين اغلبها يق
ما ميثل هدرا لثروة ال تقدر بثمن، 
ــى اجلهات  ــح لزاما عل ــذا أصب ل

ــار  ــة باآلث ــمية ذات العالق الرس
ــريع قوانني  والتراث ان تقوم بتش
صارمة متنع هدم املباني التراثية 
ــار  ــون اآلث ــا ان قان ــة، كم واالثري
ــام ٢٠٠٠  ــم (٥٥) لع ــي رق العراق
يعد من افضل القوانني املتعلقة 
ــي، وان  ــي الوطن العرب ــار ف باآلث
ــي القانون املذكور  هناك فقرة ف
تنص على ان كل من يقوم بهدم 
مبنى تراثي بدون علم او موافقة 
ــجن  ــة يحكم عليه بالس الدول
ــنوات واعادة البناء كما  ست س
ــون  ــذا القان ــه، اال ان ه كان علي
ــبب  ــل به بس ــن العم ــم يتس ل
الغزو االمريكي عام ٢٠٠٣، حيث 
تعرضت املباني واملواقع التراثية 
واالثرية في بغداد وعموم العراق 
اآلثار  ــرقة  والتدمير وس ــدم  لله
ــع  التي حتتويها على نطاق واس
ــى خارج  ــا ال ــب اغلبه ومت تهري
ــة  ــى احملافظ ــالوةً عل ــالد، وع الب

ــذه املباني التراثية  والصيانة له
ــا  اتخاذه ــروري  الض ــن  م ــات  ب
ــة  وثقافي ــة  حضاري ــم  كمعال
وفنية وسياحية وترفيهية ألنها 
ــخ مدينة بغداد  ــراث وتاري متثل ت
ــا الباحث املتخصص  اخلالدة. أم
ــي مجال التراث عادل العرداوي  ف
ــدمي املباني  ــون ته ــال يجزم بك ف
ــا متعمدا بل  ــة واهماله التراثي
ــاوة تطبيق  ــى رخ ــك ال ــزو ذل يع

ــات الصادرة  ــني والتعليم القوان
ــتفحال  ــع هكذا ظواهر واس مبن
ــائرية  ــرة التهديدات العش ظاه
ــا وضعف  ــياوية احيان وامليليش

الرقابة احلكومية، مشيرا الى ان 
ــرقة املتاحف واالثار بعد عام  س
ــون  ــة القان ــت هيب ٢٠٠٣ أضعف
ــه ميكن ان حتافظ  لذا فإن تقويت
على تلك البيوت.. وعن استغالل 
بيوت شارع حيفا التراثية يؤكد 
العرداوي ان النظام السابق أزال 
ــارع  ــات تراثية على طول ش بناي
ــا أبنية  ــدال منه ــام ب ــا وأق حيف
ــد اخملططون آنذاك  حديثة اذ وج

ان تطوير املدينة لن يتم اال بازالة 
ــض  ــقوط وبع ــة للس ــوت آيل بي
ــع والتكايا، لكنه يجد ان  اجلوام
من االنصاف ان يذكر ان املشروع 

ــا  ــا اثري ــارب ٢١ بيت ــا يق ــرك م ت
ــازة البغدادية واحلوش  ــل الري متث
ــويدي  ــدادي منها بيت الس البغ
ــري وكلها ال تزال موجودة  والدفت
ــن  ــارع م ــار الش ــر مس ومت تغيي
اجلها، وكانت من شروط العقد 
بواجهات  ــاظ  االحتف ــذاك  حين
تراثية، اما نصب احلرية فقد جاء 
فريق عمل قبل فترة من اسبانيا 
ليدرسه واخذوا له خرائط وابرموا 

عقدا مع امانة بغداد مؤكدين ان 
النصب غير مهدد بالسقوط بل 
ــى الترميم، كما  يحتاج فقط ال
ــوق حمادة مع  متت اعادة بناء س
ــكلها البغدادي  ــاظ بش االحتف
ــازل في  ــارة وهناك من ــي العم ف
ــظ  حتتف ــت  الزال ــة  الكاظمي
ــة لكن عملية  مبالمحها التراثي
احلفاظ على تلك املعالم البد ان 
ــتركة مابني احلكومة  تكون مش
التراثية، علما  البيوت  واصحاب 
ان هنالك فرصة كبيرة للحفاظ 
ــا  م اذا  ــي  العراق ــراث  الت ــى  عل
ــوزاري اجلديد  ــكيل ال ضم التش
ــؤوال يهتم باآلثار كأن يكون  مس
ــا  وزراء متخصص ــس  رئي ــب  نائ
بهذا اجلانب فقط.. ومن الناحية 
ــرى اخلبير القانوني  القانونية، ي
طارق حرب ان املادة ٢٨ من قانون 
ــت التجاوز  ــار منع ــراث واآلث الت
التراثية  ــاء  واالحي ــي  املبان على 
ــية  ــر وظيفتها االساس أو تغيي
ــة التراثية  ــي منحتها الصف الت
ــن  مه ــة  ملمارس ــتغاللها  واس
ــذا القانون لم  مختلفة، لكن ه
ــرة على  ــاوزات الكبي ــع التج مين
ــيما التي  ــة الس ــوز التراثي الرم
العراقية في  ــة  ــص احلكوم تخ
ــيرا الى ان  ــي. مش ــد امللك العه
ــد هو الذي خرب  املوظف الفاس
ــذي يؤجر  ــؤول هو ال اآلثار واملس
ــة ليحولها الى  ــوت التراثي البي
ــزاب، مطالبا الورثة  مقرات لألح
ــاد اصحاب  ــرعيني من احف الش
تلك املواقع باثبات ملكيتهم لها 
ــارة  ــا حصل في منطقة (س كم
ــم من حتولها  ــون) على الرغ خات

الى مبان وشوارع حديثة.

ــل مصرف  ــي قيمة متوي يصل إجمال
ــى ١٠٠  إل ــي  األملان ــك»  بن ــرز  «كومي
ــتركز على متويل  مليون يورو والتي س
ــطة وطويلة األجل  ــاريع املتوس املش
على أن يتم تسديد القرض على مدار 
٥ سنوات. ويعد توقيع هذه االتفاقية 
جزءاً من االستراتيجية طويلة األمد 
للمصرف العراقي للتجارة في متويل 
ــتثمارات الداخلية وتوفير موارد  االس
جديدة لدعم استيراد املواد واخلدمات 
ــي،  العراق ــتثمر  للمس ــية  األساس
ــا في خلق  ــاهم بدوره ــي ستس والت
فرص جديدة للعمل وتسريع عملية 
ــادي. من اجلدير بالذكر،  النمو االقتص
أن مصرف كوميرز بنك األملاني يعتبر 
ــي أملانيا وميول ٣٠٪  ــي أكبر بنك ف ثان
من التجارة اخلارجية األملانية وميتلك 
ــا ومكاتب في أكثر من ٥٠ دولة،  فروع
ــل القطاعني اخلاص  ــل في متوي ويعم
ــتفيد  ــتثمرين. وسيس واملس والعام 
ــات القطاعني العام  كل من مؤسس
واخلاص من االتفاقية اجلديدة من خالل 
متويل استيراد املنتجات واملواد واآلالت 
التي يتم تصنيعها في أملانيا والدول 
ــن وكالة ضمان  ــة بضمان م األوروبي
ــادرات األملانية والتي تعمل على  الص
ــة واألوروبية،  ــادرات األملاني دعم الص
ــاركة في جهود الدعم  أو الدول املش
ــة االقتصادية في جمهورية  والتنمي
ــي بناء  ــاهم ف ــراق، والتي ستس الع

وحتديث البنى التحتية والعمل على 
ــاريع االستثمارية ملا فيه  تطوير املش
ــراق. ــة الع ــاد جمهوري ــم القتص دع
ــيقوم املصرف العراقي من خالل  وس

ــادات  ــدار اعتم ــراكة بإص ــذه الش ه
ــورو  ــون ي ــغ ١٠٠ ملي ــتندية مببل مس
لصالح شركات في أملانيا، وسيقبل 

ــي  األملان ــك»  بن ــرز  «كومي ــرف  مص
الصادرة عن  ــتندية  االعتمادات املس
ــارة ومتويله  ــي للتج ــرف العراق املص
لهذه االعتمادات املستندية لصالح 

ــا بدون  ــي أملاني ــوردة ف ــركات امل الش
ــي للتجارة  ــرف العراق ــوم املص أن يق
ــة، وذلك بناءً  ــل تأمينات نقدي بتحوي

ــة ضمان الصادرات  على ضمان وكال
ــس» للمصرف  ــر هيرم ــة «يول األملاني
ــرف  للمص ــداد  الس ــي  ف ــي  العراق
ــديد هذه  ــى أن يتم تس ــي. عل األملان

القروض على مدة ال تتجاوز ٥ سنوات، 
ــك األملاني بدفع  بدون أن يطالب البن
النقدية لالعتماد املستندي  القيمة 
ــاة األصول  ــع مراع ــدار، م ــت اإلص وق
ــني.  القطاع ــن  لهذي ــة  االئتماني
ــهيالت البنكية  ــتوفر هذه التس وس
من املصرف العراقي للتجارة، فرصة 
ــتثمرين العراقيني لالستفادة  للمس
ــرة  ــغيلها مباش ــروض وتش ــن الق م
ــديد الفوري  ــى التس ــة إل دون احلاج
ــيعطي  للموردين األوربيني، والذي س
فرصة إلدارة رأس املال بطريقة أفضل 
وسداد القروض البنكية االستثمارية 
بطريقة تسمح بتشغيل االستثمار 
ــالل فترة  ــة اإلنتاج خ ــدء بعملي والب
ــع  توقي ــبة  ومبناس ــرض.  الق ــداد  س
ــل الهيمص،  ــة، صرح فيص االتفاقي
ــس إدارة املصرف العراقي  رئيس مجل

ــك أن هذه االتفاقية  للتجارة: « ال ش
ــي  ف ــر  مباش ــكل  بش ــاهم  ستس
ــتثمارية  ــاريع االس دعم ومتويل املش
ــدى  ــى امل ــطة عل ــرة واملتوس الصغي

ــتؤدي بدورها دوراً  ــل، والتي س الطوي
أساسياً في التنمية االقتصادية في 
العراق وجذب املزيد من االستثمارات 
والتي ستشكل  العراقية  ــواق  لألس
ــتقبل.  ــاس في بناء املس احلجر األس
ــر إضافي  ــذا االتفاق كمؤش ويأتي ه
ــط جتارية  ــاء رواب ــا في بن ــل جناحن ع
ــراق  الع ــني  ب ــدة  جدي ــتثمارية  واس
ــاف الهيمص:  ــم». وأض العال وبقية 
ــم هذا النوع  ــن ندرك أهمية دع «نح
ــاهم ضمانة  ــاريع، وستس ــن املش م
ــة ضمان الصادرات األملانية يولر  وكال
ــالت املالية  ــراء التحوي ــس بإج هيرم
مباشرة إلى املوردين في املانيا والدول 
األوروبية لصالح املشاريع التي سيتم 
ــتها بعناية لكي تكون عنصراً  دراس
فعاالً في التنمية االقتصادية، وذلك 
كجزء من التزامنا بتسريع وتيرة هذا 

النمو من خالل الشراكات التي نقوم 
ــات املعنية  ــف اجله ــع مختل ــا م به
ــركات العراقية على  ــاعدة الش ملس
ــق طموحاتها».من  ــا وحتقي أداء دوره

ــكي،  جانبها قالت كاثرين كاربينس
رئيسة قسم التصدير والتمويل في 
ــواق الدولية في مصرف كوميرز  األس
ــعداء بتوقيع  بنك األملاني: «نحن س
ــكل  تش ــا  ألنه ــل  التموي ــة  اتفاقي
ــي تعزيز  ــاهم ف ــازاً كبيراً سيس إجن
العالقات التجارية بني العراق وأملانيا. 
وستسمح لنا في نفس الوقت بدعم 
الشركات العراقية التي تسعى إلى 
القيام بأعمال جتارية مع عمالئنا في 
أملانيا وأجزاء أخرى من أوروبا من خالل 
ــة األجل  ــل طويل ــروض متوي ــر ق توفي
ــتقبل». ــاريع مختلفة في املس ملش

ــا  تواجدن ــيمكننا  «س ــت:  واختتم
ــة جنبًا  ــوق االوروبي ــي الس القوي ف
ــرة املصرف  ــدرة وخب ــى جنب مع ق إل
ــواق احمللية،  ــي للتجارة باألس العراق
من حتقيق قيمة ملموسة للشركات 

ــعة  األملانية واألوروبية من خالل توس
ــق فرص  ــراق وخل ــم في الع أعماله
إستثمارية جديدة تعود بالنفع على 
كل من الشعب العراقي وشركائنا».
من اجلدير بالذكر أن املصرف العراقي 
ــاً في توجه  للتجارة ميارس دوراً رئيس
ــى  ــز البن ــة لتعزي ــة العراقي احلكوم
ــم  ــتجابة ملواطنيه ــة واالس التحتي
ــام  ق ــث  حي ــم،  احتياجاته ــم  ودع
ــرف بتوقيع عدة اتفاقيات خالل  املص
ــركات ومصارف  ــام احلالي مع ش الع
ــاريع  ــة لتمويل مش ــة وإقليمي دولي

وبنى حتتية في الداخل العراقي.

نبذة عن «اِّـصرف العراقي التجاري»
للتجارة  ــي  العراق ــس املصرف  تأس
ــرف االول  ــام ٢٠٠٣ ويعد املص ــي ع ف
ــتحوذ  على حوالي  ــي البالد، ويس ف
ــل التجاري  ــال التموي ــن أعم ٨٠٪ م
ــة األولى  ــل املرتب ــراق، ويحت في الع
ــث  ــن حي ــة م ــوك العربي ــني البن ب
ــى الدخل واملرتبة  معدل التكلفة إل
ــث رأس املال من  ــاً من حي ٣٣٢ عاملي
ــأ املصرف  ــى. وقد أنش ــة األول الدرج
ــاء العراق،  ــي جميع أنح ــاً ف ٢٥ فرع
تقدم مجموعة واسعة من اخلدمات 
ــا في  ــالء مب ــع العم ــة جلمي املصرفي
ــركات واألفراد واملؤسسات  ذلك الش
ــاعيه  ــزء من مس ــة. وكج احلكومي
ــدة عمالئه  ــيع قاع املتواصلة لتوس

والتوسع في أسواق جديدة.

البينة الجديدة / عدوية الهاللي
ــن العديد من املباني والبيوتات التراثية العراقية  ــقوط، وهي واحدة م ــد ٧٠٠ عام على بنائها، يبدو ان املنارة التاريخية جلامع مرجان مهددة بالس بع
التي تعرضت في السنوات األخيرة خلطر الهدم املتعمد او السقوط بفعل االهمال، عدا ما طرأ على املعالم التاريخية العراقية من تشويه أدى دوراً 
ــر مالمحها.. وعلى الرغم من وجود القانون رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٠ الذي مينع مالكي االراضي التاريخية والتراثية من التصرف بامالكهم بإجراء  ــي تغيي ف
ــد واالهمال.. هل يعني ذلك اذن احتمال  ــكل حماية كافية لها من التخريب املتعم ــر او تخريب او تغيير في معاملها، لكن ذلك لم يش ــات حف عملي

انقراض تلك املعالم التراثية مستقبال؟ ولم ال يحاول اصحاب املباني ادامتها واستثمارها اقتصاديا ألغراض سياحية بدال من تخريبها..

@ãÎbvn€a@o»‰fl@âbq�aÎ@ta6€a@ÊÏ„b”@Âfl@RX@ÒÖbΩa@Zläy@÷âbü
ÚÓçbç˛a@bËn–Ó√Î@7ÓÃm@Îc@ÚÓqa6€a@ıbÓy˛aÎ@Ô„bjΩa@Û‹«

@ÎâÏÌ@ÊÏÓ‹fl@HQPPI@Ú‡Ó‘i@›ÌÏ∑@ÚÓ”b–ma@ó„@äí‰m@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D
Ô„bΩ˛a@HŸ‰i@ã7flÏ◊IÎ@Òâbvn‹€@Ô”aä»€a@“äñΩa@¥i

ــرف العراقي للتجارة امس ٢٠١٨/١٠/٣ عن توقيع اتفاقية متويل مع مصرف» كوميرز بنك» األملاني ومبوافقة من وكالة ضمان الصادرات االملانية  ــن املص    أعل
ــاريع املتوسطة والطويلة األجل،  ــتثمارية ومتويل املش ــوق أبوظبي العاملي في جزيرة املاريه، وذلك بهدف زيادة الفرص االس يولر هيرمس، في مكتبه في س
ــتيراد من أملانيا والدول األوربية. وتأتي موافقة وكالة ضمان الصادرات األملانية «يولر هيرمس» على هذا التمويل كتأكيد على جناح  ــهيل عملية االس وتس
ــات املالية الرائدة في جمهورية العراق في متكني التبادل التجاري بني العراق ودول العالم،  ــة املصرف العراقي للتجارة الذي يعتبر أحد أكبر املؤسس سياس

وتوفير التمويل الالزم للمساهمة في التنمية االقتصادية للعراق..

ÚÓˆbñyg@pÖbœc@ág@‚Ü:aÎ@fib‡Áˇ€@oôä»m@ÖaÜÃi@ø@ÚÓqa6€a@Ô„bjΩa@ZÔ‹Óÿ»€a@fib‡◊NÖ
ÖaÜÃi@ø@…‘Ì@bËj‹Àc@“¸e@Únç@›ïc@Âfl@‚ÜË‹€@oôä»m@Ôqaäm@Û‰jfl@H4000I@Úiaä”@Êdi

%@30@fiÏπÎ@bÓ„bΩc@ø@Ÿ‰i@5◊c@Ô„bq@Ü»Ì@Ô„bΩ˛a@Ÿ‰i@ã7flÏ◊
Ú€ÎÖ@50@Âfl@är◊c@ø@ �kmbÿflÎ@�b«Îäœ@Ÿ‹nπÎ@ÚÓ„bΩ˛a@ÚÓuâb®a@Òâbvn€a@Âfl

الحفاظ على البيوت التراثية العراقية من التخريب واإلهمال مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن
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مجلس الوزراء / سلطة الطريان اِّـدني
اعالن مناقصة تنظيف مطار بغداد الدولي رقم (١) لسنة ٢٠١٨ 

ــن اجراء اِّـناقصة  ــن اعادة اعالن (للمرة الثانية) ع ــلطة الطريان اِّـدني) ع ــن (مجلس الوزراء / س يعل
ــغيلية بتبويب ٢-١- العامة (لتنظيف مطار بغداد الدولي) واِّـدرجة ضمن تخصيصات (اِّـوازنة التش
ــا (٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠)  ــة تخمينية مقداره ــنة (٢٠١٨) وبكلف ــن اِّـوازنة االتحادية لس ٢-١٩ ضم
ــركات واِّـقاولني  ــرتاك َّـ اِّـناقصة من الش ثمانمائة واربعون مليون دينار عراقي فعلى الراغبني باالش
ــم عطاءاتهم خالل اوقات  ــة واالجنبية من ذوي الخربة واالختصاص تقدي ــركات العربي اِّـصنفني والش
ــداد الولي/ ووضعه َّـ صندوق  ــلطة الطريان اِّـدني / مطار بغ ــمي اُّـ العنوان التالي (س الدوام الرس
العطاءات الخاص بالسلطة الواقع َّـ شارع اِّـطار قرب نقطة التفتيش عند كرفان الزائرين) على ان 
تقدم عطاءاتهم َّـ داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني 

ورقم الهاتف واسم ورقم اِّـناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية:- 
ــة وعشرون مليون ومئتان الف دينار عراقي من  -التأمينات االولية والبالغة (٢٥,٢٠٠,٠٠٠) خمس
ــدة (٢٨) يوم من  ــفتجة وتكون نافذة ِّـ ــكل خطاب ضمان او صك مصدق او س ــة التخمينية بش الكلف

تاريخ انتهاء فرتة نفاذية العطاء والبالغة (٩٠) يوم.
-عدم اِّـمانعة لالشرتاك َّـ اِّـناقصات من الهيئة العامة للضرائب معنون اُّـ (سلطة الطريان اِّـدني) 

وتكون بالنسخة االصلية .
-شهادة تأسيس الشركة .

-شهادة تسجيل وتصنيف اِّـقاولني او هوية غرفة تجارة بغداد او اجازة ممارسة مهنة .
- وصل شراء وثائق اِّـناقصة بنسخة اصلية .

ــار عراقي غري قابل للرد  ــون الف دين ــتندات اِّـناقصة البالغ (٢٥٠) مائتان وخمس ــاً ان مبلغ مس علم
ــوم (االحد)  ــادف ٢٠١٨/١٠/١٨ وان ي ــوم الخميس واِّـص ــق اِّـناقصة ي ــد لبيع وثائ ــر موع وان آخ
ــاعة الثانية عشر بتوقيت بغداد هو موعد غلق اِّـناقصة وسيتم  اِّـصادف (٢٠١٨/١٠/٢١) قبل الس
ــكل علني َّـ نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة  فتح العطاءات بش

رسمية فيؤجل اُّـ اليوم الي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق اِّـناقصة.
ــة بقبول أوطأ  ــد غري ملزم ــالن وان جهة التعاق ــر واالع ــه اِّـناقصة اجور النش ــو علي ــل من ترس يتحم

العطاءات.
ــرة  ــاعة العاش ــاركني َّـ اِّـناقصة عند الس ــارات اِّـش ــيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على استفس س
ــار بغداد الدولي /  ــلطة الطريان اِّـدني / مط ــوم االحد اِّـصادف ٢٠١٨/١٠/١٤ َّـ س ــاً َّـ ي صباح
ــافرين  ــافرين بابل – صالة اِّـس ــق الثالث من البناية الرابطة (صالة اِّـس ــة االجتماعات َّـ الطاب قاع

سامراء).
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفياً للمعايري اِّـدرجة َّـ ادناه:

-الشروط القانونية والفنية الخاصة باِّـناقصة.
-ان تكون الشركة لديها خربة َّـ هذا اِّـجال وان تقدم االدلة الثبوتية .

-تكون كافة مواد ومعدات التنظيف من مناشئ اوربية وبموافقة ادارة سلطة الطريان اِّـدني.
علي خليل ابراهيم
اِّـدير العام

اِّـديرية العامة لنقل الطاقةالكهربائية / منطقة الفرات االوسط
م / اِّـناقصة ١٩٧/٥ (انشاء قاعة مقاطع ٣٣ ك – ف َّـ محطة النجف الثانوية ١٣٢ ك – ف)

ــنة ٢٠١٤ والضوابط النافذة  ــا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لس ــراء اِّـناقصة العامة اِّـدرجة تفاصيلها وفق ــط عن اج ــة العامة لنقل الطاقةالكهربائية / منطقة الفرات االوس ــن اِّـديري تعل
والوثيقة القياسية لعقود االشغال للمناقصة العامة

فعلى الراغبني من الشركات من اصحاب االختصاص :
ــة / قسم الشؤون  ــط حلة ابي غرق / طريق حلة – كربالء اِّـقدس ــمي على العنوان التالي : اِّـديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / ِّـنطقة الفرات االوس ــراء وثائق اِّـناقصة خالل اوقات الدوام الرس ١- ش

التجارية / شعبة اِّـناقصات مقابل الرسم اِّـحدد اعاله.
٢- تقديم عطاءاتهم مختومة وموقعة من اِّـدير اِّـفوض او من يخوله خالل اوقات الدوام الرسمي على العنوان اِّـذكور اعاله.

على مقدمي العطاءات
اوالً : ارفاق البيانات ادناه:

١- خطاب ضمان او صك مصدق بنفس عملة العطاء كتأمينات اولية للمشاركة باِّـناقصة بمبلغ (٤٠٠٠٠٠٠ دينار عراقي) اربعة ماليني دينار عراقي على ان تكون مغطاة ومؤيدة بتسديد مبلغها عند 
ــم ورقم اِّـناقصة اِّـعنية َّـ خطاب الضمان (ضمن اِّـوضوع) واسم الشركة يعنون اُّـ اِّـديرية العامة لنقل الطاقة  ــتة اشهر بعد الفتح) وعلى ان يذكر اس ــاري اِّـفعول (مدة س ــركة س اول مطالبة ألمر الش
الكهربائية منطقة الفرات االوسط صادر من احد اِّـصارف العراقية اِّـعتمدة رسميا من قبل البنك اِّـركزي العراقي وال يكون الخطاب مشروطا ويدفع عند الطلب ويتم اهمال العطاء َّـ حالة عدم تقديم 

خطاب الضمان للتأمينات االولية او وفق ما جاء بالشروط اعاله.
٢- كتاب عدم اِّـمانعة من االشرتاك باِّـناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون اُّـ مقر اِّـديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / منطقة الفرات االوسط ونافذ اِّـفعول (النسخة 

االصلية) او نسخة مصورة مصدقة َّـ حالة تقديم النسخ االصلية َّـ عطاء آخر.
ــنتني االخريتني كحد ادنى  ــيس والنظام الداخلي مصدق حديث وكتاب التخويل باِّـراجعة والتوقيع مصدق وفق القانون مع البيانات اِّـالية للس ــهادة التأس ــركات مقدمة العطاءات تقديم ش ٣- على الش

وتقديم اي بيانات اخرى وفقا لشروط اِّـناقصة والتشريعات النافذة.
٤- وصل الشراء / وثائق اِّـناقصة (النسخة االصلية).

٥- اِّـستمسكات الشخصية / تقديم اِّـستمسكات الشخصية للمدير اِّـفوض.
٦- االعمال اِّـماثلة / ارفاق اعمال مماثلة واِّـتعلقة بطبيعة اِّـناقصة مؤيدة بحسن التنفيذ من جهات التعاقد الرسمية وتكون كما يأتي:

أ- تقديم عمل مماثل عدد (١) عمل وسوف يقاس على اساس كلفة ونوع وحجم العمل، والتعقيدات ، والظروف اِّـناخية والجيولوجية، االساليب / التقنيات / او اِّـيزات االخرى التي يتم وصفها َّـ نطاق 
اِّـتطلبات كما ال يسمح بجمع عدد العقود (االعمال) ذي القيمة الصغرية لتلبية اِّـطلوب.

ب – تقديم اعمال مماثلة خالل (١٠) سنوات السابقة ويجب ان تكون مرتبطة بالعقود (االعمال اِّـماثلة).
ج – يكون مبلغ االعمال اِّـماثلة اِّـقدمة يغطي ما ال يقل عن (٤٠٪) من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة.

٧- اسم الشركة ورقم الحساب الجاري واسم اِّـصرف / ذكر اسم الشركة وعنوانها كامل والربيد االلكتورني.
ــب القانوني والتي تثبت قدرته وكفاءته اِّـالية للشركة للقيام بتنفيذ العمل اِّـطلوب  ــركات اِّـشاركة تقديم حسابات ختامية آلخر سنتني مصادق عليها من قبل اِّـحاس ــابات الختامية / على الش ٨- الحس

منها.
٩- تقديم تعهد خطي بأن جميع اِّـستمسكات اِّـقدمة من قبل الشركة مستوفية للشروط القانونية.

١٠- هوية تصنيف اِّـقاولني او الشركات ودرجة تصنيفها مساوية او تزيد عن اِّـنشور َّـ االعالن ومكيفة وفقا للتعليمات النافذة.
١١- كتاب حجب البطاقة التموينية وحسب التعليمات النافذة.

ثانياً : احكام عامة:
١- على الشركات الراغبة باالشرتاك االطالع على تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ وضوابطها وتعديالتها لكون اِّـناقصة خاضعة لها حتى بعد توقيع العقد.

٢- يتم التوقيع والختم على جميع وثائق اِّـناقصة ومن ثم تقديمها ضمن وثائق العطاء وكما هو مدون َّـ تعليمات مقدمي العطاءات.
٣- يجب تقديم الوثائق اُّـ مقر اِّـديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / منطقة الفرات االوسط / قسم التجارية / شعبة اِّـناقصات ولن تقبل العطاءات التي ترد نهاية الدوام الرسمي َّـ يوم الغلق.

٤- يجوز ألصحاب الشركات الحضور َّـ يوم الفتح ومشاهدة اجراءات فتح العطاءات او من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم من قبل مقدم العطاء.
٥- يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن َّـ الصحف اِّـحلية وغريها.

٦- الكلفة التخمينية للمشروع هي (٣٢٩٠٢٠٠٠٠) دينار عراقي ثالثمائة وتسعة وعشرون مليون وعشرون الف دينار عراقي.
٧- يتم اعتماد عنوان اِّـناقص اِّـثبت َّـ العطاء عنوانا للمراسالت والتبليغات وعلى اِّـناقص اشعار جهة التعاقد بكل تغيري يطرأ على هذا العنوان خالل مدة سبعة ايام من تاريخ تغيريه.

٨- تكون جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
٩- لجهة التعاقد الغاء اِّـناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناًء على اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق اِّـناقصة فقط للمناقصني.

١٠- الزام اِّـناقصني بتدوين اسعار فقرات جدول الكميات َّـ العطاء ومبلغه االجمالي باِّـداد او بشكل مطبوع رقماً وكتابة.
١١- ال يجوز ِّـقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق اِّـناقصة او اجراء اي تعديل عليه.

١٢- ال يجوز ِّـنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشرتاك َّـ اِّـناقصات بصورة مباشرة او غري مباشرة مع مراعاة احكامه التشريعات النافذة.
١٣- مصادرة التأمينات االولية ِّـن تحال اليه اِّـناقصة عند تلكئه عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فرتة نفاذيته وبعد غلق اِّـناقصة او رفض التصحيح 

على اخطائه الحسابية َّـ العطاء وانعكاسها على قرار االحالة وتتخذ بحقه االجراءات القانونية اِّـنصوص عليها َّـ تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.
١٤- يعول على السعر اِّـدون كتابة َّـ حالة اختالفه مع السعر اِّـدون رقما كما يعول على سعر الوحدة َّـ حال عدم صحة مبلغ الفقرة.

١٥- اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازاءها َّـ العطاء اِّـقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات اِّـدونة ازاءها مشمولة بالسعر االجمالي للعطاء.
١٦- يتحمل اِّـناقص الذي تحال له اِّـناقصة كافة الضرائب والرسوم اِّـفروضة بموجب القوانني النافذة.

١٧- أ- تلتزم الشركات واِّـقاولني اِّـشرتكني َّـ هذه اِّـناقصة بما تضمنه قانون التقاعد النافذ وقانون الضمان االجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ اِّـعدل وكذلك التعليمات الخاصة به الصادرة 
ويكون تقديم العطاء لالشرتاك َّـ اِّـناقصة قرينة قانونية .. على اِّـوافقة بما ورد اعاله.

ــرتاك َّـ  ــؤون االجتماعية ذات الصلة بالعقود الحكومية ويكون تقديم العطاء واالش ــرتكني َّـ هذه اِّـناقصة بالتعليمات والضوابط التي تصدر عن وزارة العمل والش ــركات واِّـقاولني اِّـش ب- تلتزم الش
اِّـناقصة قرينة قانونية على اِّـوافقة بما ورد اعاله.

ــة العامة ِّـراقبة الصريفة  ــي لم يحظرها البنك اِّـركزي العراقي / اِّـديري ــراق وكذلك اِّـصارف الخاصة التي اجازها والت ــادرة من اِّـصارف الحكومية َّـ جمهورية الع ــات والصكوك الص ــل الضمان ١٨- تقب
واالئتمان قسم التفتيش اِّـيداني وحسب التعليمات.

١٩- ان اِّـقصود بنسبة (١٠٪) الواردة َّـ الضوابط رقم (٣) للفقرة (ثانياً / هـ) هي االنحراف السعري ببعض الفقرات (عدد وليس مبالغ) اي نسبة الفقرات اُّـ مجموعها.
ــروط واِّـواصفات الفنية اِّـتعاقد عليها او عند بلوغ الغرامات التاخريية (١٥٪) من مبلغ العقد او عند ثبوت  ــركة عند تلكئه َّـ تنفيذ االلتزامات او مخالفته الش ــحب العمل من اِّـقاول او الش ٢٠- يتم س
ــرة بالعمل او عدم توقيع العقد او عدم االلتزام بالنصوص ذات الصلة الواردة َّـ تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (٢)  ــروع بها او عند تقديم اي وثيقة مزورة او عند عدم اِّـباش ــوة او الش الرش

لعام ٢٠١٤ وضوابط العقود اِّـعدلة الصادرة من وزارة التخطيط واِّـرفقة مع وثائق العطاء.
ــتناداً اُّـ كتاب وزارة الكهرباء / دائرة  ــتبعاد عطائهم مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم اس ــيتم اس ــامها فس ــية َّـ كافة اقس ٢١- َّـ حالة عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس

االستثمارات والعقود العدد ٢٦٥٢٩ َّـ ٢٠١٧/٥/٤ ومرفقه كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العدد ٨٩٥٩/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٤/٢٦.
ــود الحكومية العامة  ــتناداً اُّـ كتاب وزارة التخطيط / دائرة العق ــني والتعليمات العراقية اس ــجم مع القوان ــية ومما ينس ــروط اِّـذكورة َّـ الوثائق القياس ــق َّـ تعطيل او تقييد الش ــة الح ٢٢- للمديري

٤١٨٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٦/٢/٢٤.
٢٣- على مقدمي العطاءات مالحظة الشروط اِّـذكورة َّـ تعليمات مقدمي العطاءات واِّـرفقة ضمن وثائق اِّـناقصة.

Email : 35 Eqpt.Dept.Mgr@Moelc.gov.iq لالستفسار االتصال عرب الربيد االلكرتوني:ـ
اِّـهندس / فاضل عباس حسن
اِّـدير العام وكالة

جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / االمالك

لجنة البيع وااليجار الثانية
العدد : ب / ك / ٤٠٨
التأريخ: ٢٠١٨/٧/٣٠

اعالن (مرة ثانية)
ــن لجنة البيع وااليجار الثانية التابعة ِّـديرية بلديات بغداد  تعل
عن تأجري (ملعب خماسي) اِّـوصوف َّـ ادناه ِّـدة (ثالث سنوات) 
ــنة  ــن) وفق القانون ٢١ لس ــة (اِّـدائ ــة بلدي ــدة اُّـ مديري العائ
ــة مراجعة  ــرتاك باِّـزايدة العلني ــني االش ــى الراغب ٢٠١٣ فعل
ــا تبدأ من  ــالن البالغة (١٥) يوم ــاله خالل مدة االع ــة اع البلدي
ــتصحبني  ــالن َّـ الصحف اِّـحلية مس ــر االع ــي لنش ــوم التال الي
ــن القيمة اِّـقدرة  ــات القانونية البالغة (٥٠ ٪) م ــم التأمين معه
ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة االجور واِّـصاريف اِّـرتتبة على 
ذلك وستجري اِّـزايدة العلنية َّـ تمام الساعة (١٠) صباحاً من 
اليوم بعد االخري ِّـدة االعالن َّـ ديوان البلدية وعلى اِّـشرتكني 
ــكن  ــدة العلنية جلب هوية االحوال اِّـدنية وبطاقة الس َّـ اِّـزاي

والبطاقة التموينية (اصل + صورة).
مدير بلديات محافظة بغداد

نادي نينوى الرياضي
اعالن

ــدة علنية  ــراء مزاي ــوى الرياضي عن اج ــادي نين ــن ن يعل
ــي وملعب  ــدم خماس ــرة ق ــب ك ــري ملع ــرة لتأج ألول م
ــاطئية َّـ  ــراض تاتان وملعب كرة طائرة ش وقدرة االغ
منطقة الغابات قرب الجسر الخامس وفق قانون االندية 
ــدل علما ان  ــنة ١٩٨٦ اِّـع ــة اِّـرقم (١٨) لس الرياضي
ــن تاريخ اليوم التالي  ــدة االعالن ثالثون يوماً ابتداًء م م
ــمية وستقام اِّـزايدة  ــر االعالن َّـ الجريدة الرس من نش
ــر الخامس  َّـ مقر النادي َّـ منطقة الغابات قرب الجس
ــرة من صباح اليوم االخري لنشر  ــاعة العاش َّـ تمام الس
ــور للمزايدة الحضور َّـ  ــى الراغبني بالحض االعالن فعل
ــم التأمينات  ــتصحبني معه الزمان واِّـكان اِّـحددين مس
ــن القيمة التقديرية للمالعب  القانونية البالغة ٣٠٪ م
واِّـستمسكات االصولية وفيها سالمة اِّـوقف االمني من 
ــو عليه اِّـزايدة اجور  الجهات اِّـختصة ويتحمل من ترس
نشر االعالن لالستفسار االتصال على االرقام التالية:ـ

٠٧٧٠٨٣٢٠٥٧٦ / ٠٧٧٠١٧٠٤٥٦٧

نادي نينوى الرياضي
اعالن

ــادي نينوى الرياضي عن اجراء مزايدة علنية  يعلن ن
وفق قانون (١٨) لسنة ١٩٨٦ اِّـعدل للمرةالثانية 
ــم ٦ اُّـ رقم ٢٠ التابعة  ــن تأجري اِّـحالت من رق ع
ــق موصل –  ــالم طري ــع َّـ حي الس ــادي والواق للن
ــنوات علما ان  ــون مدة االيجار ثالث س كركوك وتك
ــن اليوم الذي يلي  ــالن ثالثون يوماً تبدأ م مدة االع
نشر االعالن َّـ الجريدة الرسمية وستقام اِّـزايدة 
ــر  ــات قرب الجس ــة الغاب ــادي َّـ منطق ــر الن َّـ مق
ــن صباح  ــرة م ــاعة العاش ــام الس ــس َّـ تم الخام
ــر االعالن فعلى الراغبني باِّـزايدة  اليوم االخري لنش
ــتصحبني  ــور َّـ الزمان واِّـكان اِّـحددين مس الحض
ــو  ــكات االصولية ويتحمل من ترس معهم اِّـستمس

عليه اِّـزايدة اجور نشر االعالن.

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ الزبري

إُّـ/ اِّـدعى عليه (محمد سعود غانم)
الــــــعدد: ٢٢٠٤/ ش /٢٠١٨

التاريخ: ٢٧ / ٩ / ٢٠١٨  
إعــــــــــالن

ــرعية أمام هذه اِّـحكمة بالعدد أعاله والتي تطلب فيها الحكم  أقامت اِّـدعية (نداء بري حاذور) الدعوى الش
ــون ألف دينار  ــى مهر معجله مائة وخمس ــة بتاريخ ٢٠١٠/٩/٥ عل ــزواج الواقع خارج اِّـحكم ــق ال بتصدي
ــد ٢٠١١/٧/٢وتصديق الطالق الواقع خارج  ــب القاصرة (رحاب) تول ــه مائتان ألف دينار وثبوت نس ومؤجل
ــدى  تبليغك  ــدر) بتاريخ ٢٢/ ٥ / ٢٠١١ ول ــيخ ( إبراهيم علي حي ــل الدين الش ــا أمام رج ــة بينكم اِّـحكم
ــل إُّـ جهة مجهولة  ــدد ٧٨٥٩  َّـ ٢٠١٨/٩/١٧ تبني انك مرتح ــرطة اِّـربد بالع ــب كتاب مركز ش بموج
لذا تقرر تبليغك بواسطة النشر بصحيفتني يوميتني للحضور أمام هذه اِّـحكمة بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠١٨ 

الساعة العاشرة وَّـ حال عدم حضورك سوف تجري اِّـرافعة بحقك غيابياً.
القاضي سعد نجم عبد

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٦٠٧ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١

اعــــــــــالن 
ــة ٢٠٣٧٣ م بابل الواقع َّـ  ــيارة اِّـرقم ــة تنفيذ الكوت الس ــع مديري تبي
الكوت العائد للمدين (حميد سوادي راهي) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (رعد 
ــراء  ــر حمدان) البالغ (١١٩٥٠٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش ياس
ــر  ــدة (١٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنش ــذه اِّـديرية خالل م ــة ه مراجع
ــن القيمة اِّـقدرة  ــرة من اِّـائة م ــه التأمينات القانونية عش ــتصحبا مع مس

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

اِّـواصفات :- 
ــرت  ــيارة اواب ــل س ــة ٢٠٣٧٣ م باب ــيارة اِّـرقم ــه :- الس ــه ورقم ١-موقع

شوفرليت لونها برتقالي مصفر موديل (٢٠١١) اجرة صالحة لالستعمال 
٢-جنسه ونوعه :- 

٣-حدوده واوصافه :- 
٤-مشتمالته :-
٥-مساحته :- 

٦-درجة العمران :- 
٧-الشاغل :-  

٨-القيمة اِّـقدرة :- ٩٠٠٠٠٠٠ تسعة ماليني دينار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد: ٢١٤٢/ب/ ٢٠١٨م
التاريخ: ٢٠١٨/٩/٢٦

اُّـ / اِّـدعى عليه / جاسم احمد جاسم  
ــوى البدائية  ــود) الدع ــم عب ــادل نج ــي (ع ــام اِّـدع اق
ــك للمرافعة  ــة ٢١٤٢/ب/٢٠١٨ فيها دعوت اِّـرقم
ــذي بذمتك قدره  ــغ ال ــديد اِّـبل ــم بالزامك تس والحك
ــار وِّـجهولية  ــر مليون دين (١١٠٠٠٠٠٠) احد عش
ــي اِّـثنى  ــرطة ح ــب كتاب مركز ش ــل اقامتك حس مح
ــرر  ــدد ١٢٠٥٦ َّـ ٢٠١٨/٩/٢٢ تق ــداد بالع بغ
ــميتني   ــر بصحيفتني رس ــطة نش ــك اعالنا بواس تبليغ
بالحضور امام هذه اِّـحكمة على موعد اِّـرافعة اِّـوافق 
ــعة صباحاً وَّـ حالة  ــاعة التاس ٢٠١٨/١٠/٨ الس
ــوف تجري  ــوب عنك قانونا س ــورك او من ين عدم حض

اِّـرافعة بحقك وعلنا وفقا للقانون.
القاضي عدنان نهري الزاملي

إعـــــــــــالن 
بناًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي 
ــذي يطلب (تبديل  ــر ايدام عبد) ال (طاه
ــعودي)  ــي) اُّـ (اِّـس ــن (العجيل لقبه) م
ــرتاض مراجعة هذه  ــن لديه اع فعلى م
ــا (١٥) يوماً  ــة خالل مدة اقصاه اِّـديري
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ  ــه س وبعكس
ــادة (٢٢) من  ــكام اِّـ ــق اح ــوى وف الدع
ــنة  ــون البطاقة الوطنية رقم (٣) لس قان

.(٢٠١٦)
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة 



بانتخاب مرشح االحتاد الوطني الكردستاني الدكتور برهم صالح 
ــة الثانية من  ــمياً في اجلول ــة العراق رس ــب رئيس جمهوري مبنص
ــان ليلة أمس األول  ــي» الذي جرى حتت قبة البرمل ــباق الرئاس «الس
ــه على (٢١٩)  ــرين األول احلالي بعد حصول ــي من تش ــاء الثان الثالث
ــح احلزب الدميقراطي  ــه مرش صوتاً، متغلباً بأريحية على منافس
ــوى على  ــني الذي لم يحصل س ــور فؤاد حس ــتاني الدكت الكردس
(٢١) صوتاً في هذه اجلولة، وبقيام رئيس اجلمهورية اجلديد (صالح) 
ــكيل احلكومة املقبلة  ــد املهدي بتش ــف الدكتور عادل عب بتكلي
ــية في البالد قد اجتازت  ــالل (٣٠) يوماً، تكون العملية السياس خ
ــاح عقبات كأداء وعبرت خوانق ضيقة أرادها البعض أن تكون  بنج
ــة من األزمات  ــى ندور ونخوض في دوام ــدات للتعويق كي نبق مص

التي ال طائل لها.. 
ــكة، وأن  ــار الس ــعَ على مس ــد وُضِ ــي ق ــار العراق ــم أن القط امله
املطلوب من كل القوى واألطراف السياسية أن ترتقي إلى مستوى 
ــعبه في  ــؤولية الوطنية العليا وأن تضع مصلحة العراق وش املس

مقدمة األولويات.. ومصداق ذلك 
ــؤولية،  ــة من تصدوا للمس إعان
اجلمهورية  ــة  رئاس ــي  ف ــواء  س
ــى تذليل  ــوزراء، عل ــة ال أم رئاس
ــى  إل ــوء  ــدم اللج ــاب وع الصع
ــن  ــزء م ــب كج ــالق املصاع اخت
ــيناريوهات إضعاف احلكومة  س
واإلجهاز عليها ، وهي لم تكمل 
ــا .. وارى  ــتلزمات بناء قوته مس
ــيد عبد  ــا ان يترك للس مخلص
ــة الختيار  ــة كامل ــدي حري امله

ــب أمزجة  ــه، وأال يُفرَض عليه الوزراء حس كابينته الوزارية بنفس
وأهواء ومصالح األحزاب السياسية النافذه، ألننا هذه املرة حكومة 
ــة وتوجهها كيفما  ــس أحزاباً تقود احلكوم ــة تقود العراق ولي قوي
ــد أن تلبي مطالب  ــي نتطلع إليها الب ــاء..احلكومة اجلديدة الت تش
ــعبية التي طافت  ــعب التي عبر عنها خالل التظاهرات الش الش
ــك اإلتيان بوزراء مقتدرين  ــوارع مدن الضيم، وفي املقدمة من ذل ش
ــعب  ــريفاً وأن خدمة الش ــأن املنصب تكليف وليس تش يؤمنون ب
ــات  ــالص لتخليص الوزارات ومؤسس ــب وأن يعمل هؤالء بإخ واج
ــية التي ترى أن هذه  ــة اخملتلفة من مخالب األحزاب السياس الدول
ــق خلفية تلعب بها.. ــات ملك صرف لها وحدائ الوزارات واملؤسس
ــاً ثورياً قادراً على  ــة اجلديدة أن تضع برنامج ــا نريده من احلكوم وم
ــاد  ــة ألن القضاء على الفس ــاد وبؤره العفن ــاطني الفس ضرب أس
أساس بناء العراق وانتشاله من املستنقع الذي أُغرق فيه مع سبق 
اإلصرار والترصد.كفى مجامالت.. كفى ضياعاً.. العراقي يريد وطناً 
ــعب  ــعباً معافى.. وفي اخلتام أقول: الش ينهض.. وطناً مزدهراً وش

يريد حقوقه وآن أوان الوفاء له بكل احترام.

ــاء مصريات  ــدرت نس تص
ــات  وإماراتي ــات  ولبناني
ــرق  الش ــس  فورب ــة  قائم
ــط ألكثر السيدات  األوس
ــي املنطقة، وذلك  نفوذاً ف
ــي  ــن ف ــث عدده ــن حي م
ــي  ف ــة  القيادي ــب  املناص
ــركات اخلاصة  الش كبرى 
ــي  ــة ف ــة خاص واحلكومي
ــال واألعمال  ــات امل قطاع
والبنوك. وجاءت مصر في 
ـــ١٨ امرأة،  املرتبة األولى ب

تالها لبنان بـ١٣ امرأة، ثم 
ــارات العربية املتحدة  اإلم
بـ١١ امرأة، وخلت القائمة 
ــة. ــرأة عراقي ــة ام ــن أي م

ــان  العلي ــى  لبن ــازت  وح
ــب األول على  ــى الترتي عل
ــي  وه ــة،  القائم رأس 
ــعودية  س أعمال  ــيدة  س
ــغل منصب الرئيسة  تش
ــة  جملموع ــة  التنفيذي
شركات العليان للتمويل 

في اململكة.
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هيئة التحرير: ٠٧٩٠١١٩٥٨١٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٠٣٢١٧٢٢٥

(السنة الثالثة عشرة) العدد (٣٠٤٠) - الخميس - ٤ - 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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ــاً كانت  ــؤول، أي ــروط ومواصفات املس ــدة من أهم ش إن واح
ــي  ــس اجلمهورية مروراً برئيس ــه ابتداءً من رئي ــة عمل طبيع
ــن العامني وحتى  ــوكالء واملديري ــان والوزراء وال ــوزراء والبرمل ال
ــون قادراً على  ــي الدولة العراقية، هي أن يك ــر موظف ف أصغ
ــؤوليات بأكمل وجه وبكل  ــا مناط به من واجبات ومس أداء م
ــؤول الذي يحترم  ــالص، وأكيد أن املس ــة وأمانة وتفانٍ وإخ دق
ر عالياً املنصب الذي يتسمنه يكون ناجحاً  ــؤولية ويقدّ املس
ــي األداء والعطاء، وأنه يحوز على مرضاة اهللا الواحد القهار  ف
ــه لهم من  ــاء ما يقدم ــاس وتقديرهم له لق ــب الن ــى ح وعل

إجنازات وأعمال تصب في خدمة املصلحة الوطنية العليا..
ر  ــه وال يقدّ ــرم نفس ــذي ال يحت ــؤول ال ــاً أن املس ــد أيض وأكي
ــن واجبات وأعمال  ــه ال ينجز ما عليه م ــب الذي يحتل املنص
أو  ــالً  أداؤه فاش ــون  ويك
منقوصاً.. وهنا نستذكر 
قوله تعالى في محكم 
ــن  مَ ((فَ ــز  العزي ــه  كتاب
يْرًا  ذَرَّةٍ خَ ــالَ  ثْقَ مِ لْ  مَ يَعْ
الَ  ثْقَ لْ مِ مَ ــن يَعْ يَرَهُ * وَمَ
ــرَهُ))، ولنا في  ا يَ ــرًّ ذَرَّةٍ شَ
ــول  القرآن الكرمي والرس
األعظم واألئمة األطهار 
ــة  والصحاب ــار  األخي
ــنة  ــوة حس أس ــرار  األب
ــل اخلير وإتقانه،  في عم
حيث يقول نبينا األكرم 
ــد (ص): (رحم اهللا  محم
امرأً عمل عمالً فأتقنه).

ــن قبل من  ــتراطات م ــإن الوظيفة حتتاج الى اش ــن هنا ف وم
ــغلها، وهي العمل اخمللص والصادق والنزيه واألمني، ومن  يش
وحي ذلك فإننا نناشد كل الذين يتبوأون املناصب احلكومية 
ــوا جيداً حقيقة أن احلمل ثقيل جداً  ــاً أم الحقاً أن يدرك حالي
ــؤولية عظيمة، وأن الشعب اليوم بحاجة إلى  جداً، وأن املس
ــؤولني أكفاء كي ينهضوا بهذا الوطن ويعملوا جاهدين  مس
من أجل االرتقاء باملستوى املعيشي لشعبه وحتقيق االزدهار 
ــن دون أن نتمكن  ــالً مضى م ــوّض زمناً طوي ــدم كي نع والتق
ــفيات والطرق واجلسور وتقدمي  فيه من بناء املدارس واملستش
ــبكات  ــكن واملاء والكهرباء وش ــية كالس اخلدمات األساس

الصرف الصحي وغيرها من أمور ال حصر لها..
ــي اخلتام أقول إن ثقتنا عالية باخليّرين في هذا البلد، وهم  وف
ــم بثقة عالية كي ننهض  ــر واحلمد هللا، وإننا نتطلع إليه كث
ــاء العيون وإن  ــا أن نخدمه مب ــتحق من بهذا العراق الذي يس

ل ذلك بأحرف من نور. التاريخ سوف يسجّ

كفى مجامالت.. 
كفى ضياعاً.. 
العراقي يريد 
وطناً ينهض..
 وطناً مزدهراً

نناشد كل الذين 
يتبوأون اِّـناصب 

الحكومية حالياً أم 
الحقاً أن يدركوا جيداً 

حقيقة أن الحمل 
ثقيل جداً جداً

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

صباح الشيخلي* 
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عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي
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وكاالت / البينة الجديدة
ــكاب  «هاندي ــة  منظم ــت  دع
ــة  العاصم ــكان  س ــونال»،  إنترنش
الفرنسية باريس، إلى رمي أحذيتهم 
ــة  ــط العاصم ــي وس ــتعملة ف املس
احتجاجا  ــبت،  الس امس  الفرنسية 
ــق  ــي مناط ــني ف ــف املدني ــى قص عل
ــت املنظمة  ــي العالم. وقال احلروب ف
ــي  ف ــا  مدني  ٩٠ إن  ــة  احلكومي ــر  غي
ــم يقعون يوميا ضحايا «قصف  العال

ــوائي»، مضيفة أنه «في املناطق  عش
ــهد اليوم  العديد  ــة التي تش احلضري
ــكل املدنيون ٩٢٪ من  من املعارك، يش
ضحايا األسلحة املتفجرة». وجمعت 
ــتعملة  املنظمة كومة األحذية املس
في ساحة اجلمهورية في قلب باريس. 
ــر دول  ــت املنظمة إن «هناك عش وقال
ــي  ــى صياغة إعالن سياس تعمل عل
ضد قصف املناطق املأهولة بدعم من 

األمني العام لألمم املتحدة». 

وكاالت / البينة الجديدة
ــض املطاعم  ــو جديد يظهر بع ــر فيدي انتش
الصينية التي تقدم املأكوالت الغريبة لزوارها، 
كأطباق الفئران وغيرها من احليوانات. وتقدم 
ــى كائنات  ــات حتتوي عل ــذه املطاعم وجب ه
ــاة، كاألخطبوط  ــد احلي ــي على قي تؤكل وه
ــتهر العديد من  ــرات احلية. وتش واحملار واحلش

ــتخدامها العديد  ــرق اآلسيوي باس دول الش
ــة في وجباتها  ــن املكونات واللحوم الغريب م
ــرات  واحلش ــدان  والدي ــران  ــة، كالفئ الغذائي
ــابهة افتتحت  ــا. كما أن مطاعم مش وغيره
ــات املتحدة،  ــا والوالي ــدن أوروب ــرا في م مؤخ
ــة األصناف التي تقدمها  لكنها ال تقدم كاف

مطاعم الصني وغيرها من دول آسيا.

ــس موظفاً وال  ــس على األرض لي ــذا الرجل اجلال ــال إن ه يق
ــري في  ــاً وال طبيباً.. هذا الرجل هو الرئيس السويس معلم
ــاء  ــن مقارنته بالرؤس ــر األمم املتحدة.. هل ميك ــة مق حديق

العرب مثالً؟!
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أسرة حترير (البينة اجلديدة)، وعلى رأسها الزميل 
ــاب جبار)، تتقدم بأرق  رئيس التحرير (عبد الوه
التهاني وأزكى التبريكات إلى الدكتور (عادل عبد 
املهدي) ملناسبة تسنمه منصب رئاسة الوزراء 
وتكليفه بتشكيل احلكومة املقبلة، وتتمنى له 
املوفقية والنجاح في مهمته الوطنية من أجل 
ــعبه. وجدير بالذكر أن  ــدم وازدهار العراق وش تق
ــادل عبد املهدي يعد واحداً من كتّاب  الدكتور ع
ــهامات ومقاالت منشورة طوال  جريدتنا وله إس
السنوات املاضية، فمبارك له، ودعواتنا له بإجناز 
ــؤولية بكل  ــر بتحمل املس ــا عليه وهو اجلدي م

شجاعة وجدارة.

تهنئ أسرة حترير (البينة اجلديدة)، وعلى رأسها 
ــاب جبار)،  ــر (عبد الوه ــس التحري ــل رئي الزمي
ــبة تسنمه منصب  الدكتور برهم صالح ملناس
ــاحق  ــس جمهورية العراق وذلك بفوزه الس رئي
ــان.. وتتمنى له التقدم والنجاح  حتت قبة البرمل
ــية  في مهمته ملا عرف عنه من حنكة سياس
ــوض بالعراق إلى  ــرة ومهنية من أجل النه وخب

مراحل متقدمة.
ــر أن الدكتور برهم صالح من قراء  وجدير بالذك
ــها  ــا وتربطه عالقة وثيقة مع مؤسس جريدتن

الراحل ستار جبار (رحمه اهللا).
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األخ الفاضل الدكتور عادل عبد املهدي احملترم.. السالم عليكم.. نهنئكم 
آملني  اجلديدة،  العراقية  احلكومة  بتشكيل  الوطني  تكليفكم  مبناسبة 
واالستثمار  واإلعمار  البناء  عملية  في  خطاكم  ويسدد  اهللا  يوفقكم  أن 
الكبرى املنشودة خلدمة العراق وشعبه.. كما يسعدني أن أتقدم للدكتور 
السلمي للسلطة  التداول  ترسيخ مبدأ  والتقدير على  بالشكر  العبادي 
القوى  إرادة  مع  وتفاعله  املهدي،  عبد  للدكتور  وتهنئته  دعمه  خالل  من 

املمثلة إلرادات الشعب العراقي.. مع التقدير.
أخوكم إبراهيم اِّـسعودي البغدادي رئيس اِّـجلس االقتصادي العراقي

نهنئكم  أن  يسعدنا  عليكم..  السالم  احملترم..  صالح  د.برهم  العزيز  األخ 
العراق، ونتمنى لكم النجاح  بفوزكم املستحق مبنصب رئيس جمهورية 
اقتصادي  فكر  من  عنكم  عرفناه  ملا  ونتيجةً  الوطنية،  مهامكم  أداء  في 
سنداً  تكونوا  أن  األمل  وطيد  فلنا  لذا  اخلاص  وللقطاع  لالستثمار  داعم 
نترقبها  التي  الكبرى  الوطنية للشروع بعملية اإلعمار  وعوناً للحكومة 

منذ سنني، واهللا ولي التوفيق. 

أخوكم إبراهيم اِّـسعودي البغدادي- رئيس اِّـجلس االقتصادي العراقي
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رئيس اجلمهورية 
ــد حامالً  اجلديـــ
ــة  البين ــدة  جري
ــل  قبي ــدة  اجلدي

فوزه بساعات..
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