
ــف النائب عن حتالف البناء  كش
ــن تقدميه  ــاري ع اليس ــني  حس
وزراء  ــيح  ترش ــادة  ــا الع مقترح
ــي  االعرج ــم  قاس ــة  الداخلي
ــان احليالي والنفط  والدفاع عرف
ــم في  ــي ملناصبه ــار اللعيب جب
ــار  ــة. فيما اش ــة املقبل احلكوم
ــي  ــل ايجاب ــب وتفاع ــى ترحي ال
ــان بهذا  ــن اعضاء البرمل لعدد م
ــد اثبتوا  ــون الثالثة ق املقترح ك
ــة بعملهم في  واملهني الكفاءة 
مناصبهم.على صعيد ذي صلة 
ــة تعهد  ــادر مطلع ــدت مص اك
ــوزراء املكلف عادل عبد  رئيس ال
ــكيل حتالف  ــدم تش ــدي بع امله
ــي وعدم الترشح  اوحزب سياس

في االنتخابات املقبلة .
وفي التطورات ايضا اعلن النائب 
ــام  عن ائتالف دولة القانون هش
ــكيل  ــس عن تش ــهيل ،ام الس
كتلة نيابية جديدة حتت مسمى 

ــة  ــن) تضم خمس ــة ( الوط كتل
ــزاب  االح ــف  مختل ــن  م ــواب  ن
ــاد  الفس ــة  محارب ــا  مهامه
ــن والتعهد بعدم  وخدمة املواط
ــذي  تنفي ــب  منص اي  ــتالم  اس
ــة وامنا  ــاء الكتل ــل اعض ــن قب م
ــل تقدمي  ــواب من اج ــاء كن البق
اخلدمات كما ان الكتلة ستدعم 
ــتقلة  مس ــخصيات  ش ــي  تول
ودعم  الوزارات  الدارة  وتكنوقراط 
ــوزراء املكلف عادل عبد  رئيس ال
املهدي في تشكيل احلكومة وان 
ابواب الكتلة ستكون مفتوحة 
ــام اليها  ــع النواب لالنضم جلمي
ــتركني  ــريطة اال يكونوا مش ش

في الفساد .
ــب  الكات ــبه  ش ــه  جانب ــن  م
ــوي  العل ــن  حس ــي  والسياس
ــدي  امله ــد  عب ــادل  ع ــف  تكلي
ــدة  اجلدي ــة  احلكوم ــكيل  بتش
ــم في عهد  ــلم احلك بفترة تس
ــاذ الدولة  ــر لدين اهللا وانق الناص
ــية من االنهيار متوقعا  العباس

تقدميه االستقالة في حال واجه 
ــية  ضغوطا من الكتل السياس
ــال العلوي ان  ــه. وق في حكومت
العراق  ــي  ــي ف النظام السياس
ــك االنهيار بعد اتساع  على وش
ــني االحزاب  ــظي ب ــرة التش ظاه
ــب  املنص ــى  عل ــات  والصراع
ــح عادل  ــاف العلوي ان ترش واض
ــي املرحلة احلالية  عبد املهدي ف
ــي  ــاذ النظام السياس ــو النق ه

ــس لتغيير  ــه ولي ــاظ علي واحلف
ــض  البع ــي  يرجت ــا  ــام كم النظ
ــاد وتوفير  ــاء على الفس والقض

اخلدمات. 
من جانبه قال النائب عن حتالف 
ــواد ان  ــدي ع ــب ع ــح النائ الفت
كتلة الفتح ابلغت رئيس الوزراء 
املكلف عادل عبد املهدي بضرورة 
ــف  وكش ــوط  الضغ ــة  مواجه
ــاف  ــماء واض ــرض االس ــن يف م

ــع الكتل  ــد تكلمنا مع جمي لق
ــوط  الضغ ــف  لوق ــية  السياس
ــد  انه  ــول على ما تعتق للحص
استحقاقها الوزاري وان املطلوب 
من هذه الكتل السياسية عدم 
التدخل بعمل رئيس الوزراء واكد 
عواد اذا فشلت احلكومة املقبلة 
ــن التزامات  ــي اداء ما عليها م ف
فقد نشهد نهاية مرحلة مابعد 
ــس الوزراء ان  ــى رئي ٢٠٠٣ وان عل

ــادرا على  ــا وقويا وق يكون حازم
احملاسبة .

وعلى صعيد ذي صلة اكد النائب 
ــن حتالف الفتح مهدي تقي ان  ع
ــخصيات  ــح ش ــه سيرش حتالف
ــب  املناص ــغل  لش ــتقلة  مس
الوزارية وليس من النواب. مبينا 
ــيتم  س ــن  الذي ــحني  املرش ان 
ــة  ــل الكتل ــن قب ــميتهم م تس
ــرة  اخلب ــات  مبواصف ــون  يتمتع

واالختصاص .
ــي ايضا  ــأن السياس ــي الش وف
ــن كتلة التغيير  اتهم النائب ع
ــيار عبد اهللا، امس احلزبني  هوش
ــي اقليم  ــني ف الكرديني الرئيس
ــي  الوطن ــادي  االحت  ) ــتان  كردس
ــتاني)  الكردس ــي  والدميقراط
ــي  ف ــمكات  املستس ــر  بتزوي
ــتخدامها  ــر االحتادية الس الدوائ
ــب  طال ــا  فيم ــات  باالنتخاب
بتشكيل جلنة لتقصي احلقائق 
ــة املتورطني في ذلك  واحالة كاف

الى القضاء .

  بغداد / 
طالب النائب عن ائتالف سائرون صباح العكيلي، امس االحد، وزير التعليم العالي عبد الرزاق 
ــي اجلامعات احلكومية  ــوزارة واعادة نظام التحميل ف ــرار هيئة الراي في ال ــى بالغاء ق العيس
واالهلية، فيما اشار الى انه سيتحرك داخل  البرملان جلمع تواقيع اللغاء القرار.وقال العكيلي 
ــي ايار ٢٠١٧ مبوافقة  ــم العالي والبحث العلمي الصادر ف ــة الراي في وزارة التعلي ــرار هيئ ان ق
ــع التخصصات في اجلامعات  ــى، املتضن الغاء نظام التحميل جلمي ــر عبد الرزاق العيس الوزي
احلكومية واالهلية غير مصنف بحق الطلبة، مشددا على ضرورة تراجع الوزارة عن هذا القرار 
ــيرا الى انه ال يوجد  ــنوات، مش ــام التحميل معمول به ب العراق منذ س ــاف ان نظ والغائه.واض
مبرر لدى وزارة التعليم الصدار مثل هكذا قرار والغاء نظام التحميل ابتداء من العام الدراسي 
ــالب والغاء القرار واعادة  ــى مبراعاة ظروف الط ٢٠١٧-٢٠١٨.وطالب العكيلي عبد الرزاق العيس
ــنتحرك داخل  ــتثناء، الفتا الى اننا س تفعيل نظام التحميل في اجلامعات والكليات بدون اس
ــاء قرار وزارة  ــدار قرار برملاني اللغ ــن اعضاء البرملان الص ــواب جلمع تواقيع م ــى مجلس الن مبن

التعليم واعادة العمل بنظام التحميل ابتداء من العام الدراسي اجلديد.
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كتب اِّـحرر السياسي

مقترح نيابي البقاء االعرجي والحيالي واللعيبي بمناصبهم .. وعبد المهدي يتعهد بعدم تشكيل تحالف او حزب سياسي او الترشح في االنتخبات المقبلة 

َّـ الهدف

من املفيد القول بان الهجمات املسلحة والتفجيرات التي طالت 
ــع محافظات هي  ــس مناطق مختلفة في ارب ــس االول ويوم ام ام
نينوى وصالح الدين واالنبار وبغداد وهي من صناعة تنظيم داعش 
ــذه وان من اخلطا  ــه واضحة في عمليات كه ــي وان بصمات االرهاب
ــال عابرة  ــدث على انها اعم ــل مع ما ح ــم التعام ــيم ان يت اجلس
ــوات االمنية ومدى  ــل الق ــض ملعرفة رد فع ــس النب ــات جل او رفس
يقظتها وجهوزيتها في التصدي بسرعة والكشف عن الفاعلني 
ــم ونزع مخالبهم وان ما حصل امس االول   والوصول الى مخابئه
ــي (٣) مدن عراقية اضافة الى ماحصل امس حيث اصيب اربعة  ف
ــفة في سيارة كيا  مواطنني جنوبي بغداد جراء انفجار عبوة ناس
ــر خطير بان تنظيم داعش  لنقل الركاب وبتوقيتات متزامنة مؤش

االرهابي بدا يطل براسه وبدا 
ــرب من  ــه ويقت ــد نفس يعي
ــرى وحافات املدن  اطراف الق
ــى اعماقها بعد  ال والدخول 
ــبات اعقبتها حالة  فقرة س
ــي املناطق  ــم ف ــادة تنظي اع
ــل  ماحص وان  ــة  الصحراوي
ــف الدم يدعونا  امس من نزي
ــتنهاض  اس ــى  ال ــة  صراح
ــتخباراتي واعادة  اجلهد االس
النظر في حسابات التدريب 
واالستطالع العميق القتفاء 

ــاون او تراخ  ــى جحورهم وان اي ته ــة الوصول ال ــار اجملرمني بغي اث
ــمحنا للوحش  ــا احلبل على الغارب وس ــك يعني اننا تركن في ذل
ــة بعد الضربات  ــادى اكثر فاكثر الن يتغول ثاني ــي ان يتم الداعش
ــاحقة واملوجعة التي تلقاها على يد قواتنا االمنية وجيشنا  الس
ــمركة  ــائري وقوات البيش ــعبي والعش ــدنا الش ــي وحش العراق
ــام به داعش يوم  ــتخباراتية وان ما ق ــزة االمنية واالس وكل االجه
ــاف نقاط القوة  ــس   قد يكون مناورة يريد من خاللها استكش ام
ــة الثغرات  ــتخباراتي ومعرف ــي واالس ــي اجلهد االمن والضعف ف
ــة مما حصل امس  ــدا لعمليات ارهابية قد تكون اكثر شراس متهي
ــتيقظ اذا ما وجدت  واالنتباه الى حقيقة ان اخلاليا النائمة قد تس
ــأ الن متارس افعالها وتوجيه ضرباتها ليكون نزيف  بان املناخ مهي

الدم انهارا ومن هنا فاننا نحذر .. ونحذر والت ساعة مندم.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

 ما قام به داعش قد 
يكون مناورة يريد 
من خاللها استكشاف 
نقاط القوة والضعف 
َّـ الجهد االمني 
واالستخباراتي

@Èçcäi@›�Ì@ì«aÖ
È‘‰«@aÏiäôbœ

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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الجيش والحشد الشعبي يطلقان عملية أمنية لتطهري جبال مال ويران َّـ تلعفر
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وكاالت/البينة اجلديدة
ــة رويترز لألنباء، نقالً عن  أفادت وكال
ــتنتاجات  ــة، بأن االس ــادر تركي مص
أن  ــي  ه ــي  الترك ــن  لألم ــة  األولي
ــال  جم ــعودي  الس ــي  الصحاف
ــل القنصلية  ــقجي قتل داخ خاش
ــعودية. وكانت وكالة االناضول  الس
ــادر  ــن مص ــت ع ــد نقل ــة ق التركي

 ١٥ أن   ــا  تأكيده ــة  تركي ــة  أمني
ــؤولون وصلوا  ــعوديا بينهم مس س
ــني ودخلوا  ــطنبول بطائرت ــى إس ال
ــعودية بالتزامن مع  القنصلية الس
ــددت  ــقجي. وش تواجد جمال خاش
ــم يخرج من  ــقجي ل ــى ان خاش عل
ــر دخوله  ــعودية إث ــة الس القنصلي

إليها إلنهاء معاملة.

@›ÅaÖ@›n”@Ôv‘ëbÅ@fib∫@Z@ã6ÌÎâ
fiÏj‰�çhi@ÚÌÖÏ»é€a@ÚÓ‹ñ‰‘€a

  بغداد / البينة اجلديدة
ــت األمريكية، ان  ــي بيس ــرت صحيفة ديل ذك
ــمال  ــش بدأ بتكوين جماعات بش تنظيم داع
ــي بها، مبينة ان  ــائر التي من العراق بعد اخلس

هؤالء يتواجدون في املناطق الريفية والنائية.
ــيطرة  ــرت الصحيفة تقرير عن ضعف س ونش

ــش في عدد من املناطق العراقية، وبينت ان  داع
ا، حيث أنه في  ــكل تهديدً التنظيم ال يزال يش
ــمال العراق بدأ في تكوين جماعات متمردة  ش
باملناطق الريفية النائية، بعدما متكنت فصائل 

مقاتليه من االختباء في عدد من اجليوب.
ــها  وتابعت الصحيفة ان الظروف التي يعيش

ــود فراغ  ــت احلالي نتيجة وج ــراق في الوق الع
ــيًا في عدم  ــلطة، رمبا تكون سببًا رئيس بالس
ــا ان التنظيم  ا، موضح ــريعً اختفاء داعش س
ــني  ــتياء ب ــن االس ــتفادة م ــى االس ــعى ال يس
ــكان، وهي نفس الظروف التي مكنته من  الس
النهوض في أيامه األولى، بحسب الصحيفة.

ــنطن بوست األمريكية،  وذكرت صحيفة واش
ــل من عام  ــاول خالل أق ــش يح ــم داع أن تنظي
العودة من جديد إلى العراق وتنفيذ العديد من 
ــة فيها رغم إعالن احلكومة  العمليات اإلرهابي
العراقية انتهاء التنظيم متاما من أراضيها في 

متوز من العام املاضي.

bËi@?fl@>€a@äˆbé®a@Ü»i@÷aä»€a@fib‡íi@pb«b∫@ÂÌÏÿni@cÜi@ì«aÖ@ZÚÓ◊7fla@Ú–Ózï

  بغداد / البينة اجلديدة
ــوزراء املكلف  ــدر مكتب رئيس ال اص
ــأن  ــاً بش ــدي، بيان ــد امله ــادل عب ع
ــرارات مت  ــن ق ــة ع ــات مفبرك معلوم
ــب من  ــداً ان ما ينس ــا، مؤك اتخاذه
ــود قرارات  ــادر او وج ــات ملص تصريح

صادرة منه كاذبة.
ــال املكتب في بيان تلقت ( البينة  وق
ــدداً  إن ع ــه،  ــخة من ) نس ــدة  اجلدي

ــل  التواص ــات  وصفح ــع  املواق ــن  م
ــات ال  ــب تصريح ــي تنس االجتماع
ــس مجلس  ــم رئي ــا بأس ــة له صح
ــك معلومات  ــف وكذل ــوزراء املكل ال
ــا  اتخاذه مت  ــرارات  ق ــن  ع ــة  مفبرك

تنسبها ملصادر مجهولة.
ــب من تصريحات  وأضاف أن ما ينس
ــادرة منه  ــود قرارات ص ــادر او وج ملص
ــة جملة وتفصيال  ــا اخبار كاذب كله

ــيء بخصوصها،  ــدر اي ش ــم يص ول
ــى االخبار  ــاد عل ــى االعتم ــاً ال داعي
ــمية التي تصدر عن عادل عبد  الرس

املهدي او املكتب االعالمي حصراً.
وتناقلت مواقع التواصل االجتماعي 
ــبت لرئيس  ــار عدة نس ــراً، اخب مؤخ
ــد املهدي  ــادل عب ــوزراء املكلف ع ال
ــي احلالي  ــا اعتبار العام الدراس منه

سنة عدم رسوب.

paâaä”@Â«@Ú◊5–fl@pbflÏ‹»fl@Êdíi@�b„bÓi@âÜñÌ@ÜËΩa@Üj«@knÿfl

في كل دول العالم توجد لوائح للرسوم الكمركية املفروضة على املواد املصدرة 
ــتوردة من اخلارج وهذه اللوائح محددة ومعلومة حد املليم اال عندنا فان  او املس
ــتهلك الفقير هو من يدفع  ــب االمزجة واالهواء  وان املس الضرائب تفرض حس
ــؤال ملاذا ال  ــورة الضرائب املفروضة على بعض املواد الغذائية واالدوية والس فات

نقنن هذه الضرائب ونحددها بدقة كي نعرف راسنا من رجلينا؟ .

@ÚÓ◊ä‡ÿ€a@‚Ïçä‹€@¥‰‘m@Âfl@›Á

بغداد / البينة اجلدبدة
ــة بغداد, امس  ــن مجلس محافظ أعل
ــح ملنصب  ــن فتح باب الترش األحد,ع
ــوز احملافظ  ــب ف ــداد عق ــظ بغ محاف
ــي بعضوية  ــوان العطوان ــي عط احلال

مجلس النواب.
ــات واإلعالم  ــة العالق ــال رئيس جلن وق
ــي  ان “  ــي اجمللس رعد جبار اخلميس ف
ــح  ــس احملافظة فتح باب الترش مجل
ــب فوز  ــداد عق ــظ بغ ــب محاف ملنص
ــي  ــوان العطوان ــي عط ــظ احلال احملاف
مبجلس احملافظة“. وأضاف ان “ عملية 
ــتمر لعدة  ــجيل املرشحني ستس تس
ــد موعد  ــيتم حتدي ــم س ــن ث ــام وم اي
املناسبة  الشخصية  جلسة الختيار 

حملافظ بغداد“.

@|n–Ì@ÖaÜÃi@è‹©
@|Óë6€a@lbi
≈œb0a@kñ‰Ω

ــالي  البينة اجلديدة / خاص / س
خليل 

ــالف  ائت ــن  ع ــب  النائ ــدت  اك
ــون الدليمي امس  ــة زيت الوطني
ــوزراء املكلف  ــس ال االول ان رئي
ــن يخضع  ــد املهدي ل ــادل عب ع
ــل  ــل الكت ــن قب ــات م لضغوط
شخصيات  لتعيني  السياسية 
تابعة لها في الكابينة الوزارية 
ــي  ــي ف ــت الدليم ــة وقال املقبل
ــة  ــه « البين ــت ب ــح خص تصري

ــوزراء غير  ــدة « ان رئيس ال اجلدي
ــر الكتل  ــر للخضوع الوام مجب
شخصيات  لتعيني  السياسية 
ــب كفاءتهم  في وزارات ال تناس
مبينة ان عبد املهدي كشف عن 
ــخاص لكل  ــيح اربعة اش ترش
وزارة . الفتة الى ان اختيار الوزراء 
ــة  ــروط معين ــب ش ــي مبوج يات
ــون خاليا من  ــا ان يك من اهمه
ــيرته  ــاد في مس ــات الفس ملف
ــياق حول  ــي س ــية  وف السياس

الدليمي  بينت  الوزارات  تقليص 
ــتكون  س ــة  الدول وزارات  ان 
ــا البعض  ــتقلة عن بعضه مس
في هذه احلكومة بعد ان تغاضى 
ــواب املاضي عن قرار  مجلس الن
ــارت ان  ــة واش ــة االحتادي احملكم
قرارا  ــدرت  اص االحتادية  احملكمة 
في وقت سابق يقضي مبنع دمج 
ــالة غير  ــا مس ــوزارات لكونه ال
ــرعية بحسب  قانونية وغير ش

بنود الدستور العراقي .

@5©@7À@—‹ÿΩa@ıaâãÏ€a@èÓˆâH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I�€@Ô‡Ó€Ü€a
@Ú‹‘néfl@ÊÏÿnç@paâaãÏ€aÎ@NNÚçbé€a@äflaÎ˛@ ÏöÇ‹€بغداد / البينة اجلديدة

ــر العدل حيدر الزاملي،  دعا وزي
امس األحد، الى عقد اتفاقيات 
ــادل احملكومني بني  ــدة لتب جدي
ــدأ  ــق مب ــكو وف ــداد وموس بغ
ــد  ــا اك ــل، فيم ــل باملث التعام
ــي في العراق  ــفير الروس الس
ــيموف  ماكس ــيم  ماكس
العالقات  ــد  بتوطي بالده  رغبة 
السياسية والدبلوماسية مع 
العراق.وقال مكتب الزاملي في 
ــة اجلديدة)   ــان تلقت ( البين بي

ــر  األخي إن  ــه،  من ــخة  نس
ــفير  الس ــس،  ام ــتقبل،  «اس
ــي في العراق ماكسيم  الروس
املرافق  ــد  والوف ــيموف  ماكس
ــر ناقش  ــا أن «الوزي ــه»، مبين ل
ــي تفعيل  ــفير الروس مع الس
االتفاقيات املوقعة بني البلدين 
ــن امكانية  ــالً ع ــابقاً، فض س
ــات  االتفاقي ــرات  فق ــث  حتدي
ــب حاجات  ــابقة مبا يواك الس
ــن الصديقني، ومبا  رعايا البلدي
ــر العالقات  ــاهم في تطوي يس

ــات القانونية  ــاد الضمان وايج
الزاملي،  ــانية».وأضاف  واالنس
أن «احلكومة العراقية تسعى 
ــة  الثنائي ــات  العالق ــز  لتعزي
ــى جميع  ــيا عل ــع دولة روس م
ــا  مقدمته ــي  وف ــد  الصع
واالمنية  ــية  السياس اجلوانب 
ــى  ال ــا  داعي ــة»،  واالقتصادي
«عقد اتفاقيات جديدة لتبادل 
ــدأ التعامل  احملكومني وفق مب
باملثل واتفاقيات اخرى لتنظيم 

شؤون رعايا البلدين».

@ÒÜÌÜu@pbÓ”b–ma@Ü‘»€@Ï«ÜÌ@fiÜ»€a@äÌãÎ
ÏÿçÏfl@ÖaÜÃi@¥i@¥flÏÿ0a@fiÖbjn€

  بغداد / البينة اجلديدة
ــط،  النف وزارة  ــت  اعلن
ــن اطالقها  امس االحد، ع
ــة الوقودية رقم ١٠  البطاق
االبيض  ــط  النف ــز  لتجهي
ــال مدير عام  في بغداد. وق
ــات  ــع املنتج ــركة توزي ش
للوزارة  ــة  التابع النفطية 
كاظم مسير انها اطلقت 
ــم  ــة رق ــة الوقودي البطاق
ــني  املواطن ــز  لتجهي  ١٠
األبيض في  النفط  مبنتوج 
محافظة بغداد، مبينة ان 

ــيكون بواقع  ــز س التجهي
ــة  بطاق ــكل  ل ــر  لت  ١٠٠

وقودية.
ــير ان املنافذ  ــاف مس واض
امس  ــرت  باش ــة  التوزيعي
ــهر  ــابع من ش األحد الس
تشرين األول اجلاري بتوزيع 
ــط األبيض على  مادة النف
ــاً للبطاقة  ــني وفق املواطن
الوقودية رقم ١٠، مبينة ان 
ذلك جاء نظراً لقرب حلول 
فصل الشتاء وتزايد حاجة 

املواطنني لهذه املادة .

@HQPI@·”â@ÚÌÖÏ”Ï€a@Ú”b�j€a@÷˝üa
ÖaÜÃi@ø@úÓi¸a@¡–‰€a@åÓËvn€
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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
ــن شاكر عودة، ان حكومة عادل عبداملهدي لن تترك بدون  أكد النائب عن حتالف الفتح حس
ــاءت مخالفة لإلرادة االمريكية، محذراً من تلك التدخالت التي قد  تدخالت خارجية ألنها ج
ــس احلكومة املكلف  ــي تصريح متلفز ان ”رئي ــية. وقال عودة ف ــف بالعملية السياس تعص
عادل عبداملهدي، يتوجب عليه االستفادة من اخطاء احلكومات السابقة في اختيار الوزراء“.
ــالت خارجية ألنها جاءت مخالفة  ــاف ان ”حكومة عادل عبداملهدي لن تترك بدون تدخ واض
ــية في  ــن ”تلك التدخالت التي قد تعصف بالعملية السياس ــإلرادة االمريكية“، محذراً م ل
ــدي لم يأت عن طريق الكتلة  ــة“. وبني ان ”رئيس الوزراء املكلف عادل عبدامله ــة املقبل املرحل
االكبر ولكن عن طريق الفضاء الوطني، كما قوة البرملان والكتل السياسية في جانب رئيس 
الوزراء وال يوجد هنالك فرض مرشحني للكابينات الوزارية“. واوضح ان ”رئيس الوزراء املكلف 

هو من سيحدد شكل احلكومة القادمة سواء كانت موسعة او مختصرة“.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن النائب االول لرئيس البرملان 
ــس  ــي، ام ــرمي الكعب ــن ك حس
ــروع  االحد، عن عزمه تبني مش

لتقومي عمل مجالس احملافظات، 
فيما شدد على اهمية مشاركة 
ــس احملافظات في  اعضاء مجال
مناقشة املوازنات اإلحتادية. وقال 

ــي في بيان تلقت  مكتب الكعب
ــخة منه  ــة اجلديدة)، نس (البين
ــب األول لرئيس مجلس  ان النائ
النواب حسن الكعبي استقبل 

ــة  محافظ ــس  مجل ــاء  اعض
ــط في مكتبه امس األحد  واس
بحضور عدد من النواب من ذات 
احملافظة، مبينا ان الكعبي ابدى 
عزمه تبني مشروع لتقومي عمل 
ــم  وحس ــات  احملافظ ــس  مجال
موضوع نقل الصالحيات. ودعا 
الكعبي خالل البيان الى وجوب 
ــم والفاعل بني  ــل الدائ التواص
ــة  ــة واحمللي ــني اإلحتادي احلكومت
ــدور حيوي إلعضاء  لإلضطالع ب
ــا يخدم  مب احملافظات  ــس  مجال
ــة  ــن ومعاجل ــات املواط احتياج
ــا  ــا فيه ــية مب ــات الرئيس امللف
ــاريع  ــي تنفيذ املش ــراع ف اإلس
ــى اهمية  ــدد عل ــودة. وش املوج
ــس  مجال ــاء  اعض ــاركة  مش
احملافظات في مناقشة املوازنات 
اإلحتادية التي تصل جلان مجلس 
النواب وابداء املالحظات املهمة 
ــبة تلبي  ــروج بصيغ مناس للخ

طموح الشارع.

بغداد / البينة الجديدة
ــف النائب عن ائتالف دولة القانون عبد السالم املالكي  كش
ــعة  ــية لتوس ــها بعض اجلهات السياس ــن ضغوط متارس ع
ــادة بعض الوزارات املدمجة وفرض وزراء  الكابينة الوزارية واع
ــادل عبد املهدي بغية  ــابقني على رئيس الوزراء املكلف ع س
اعادة احملاصصة وتقاسم الغنائم على حساب جراح الشعب 
العراقي والوعود التي تقدمنا بها لهم بالقضاء على الفساد 
ــوبية وهدر املال العام، محذرا من كشف تلك اجلهات  واحملس
ــا. وقال  ــا او لضغوطه ــال الرضوخ له ــرأي العام بح ــام ال ام
ــي ان رئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي عليه عدم  املالك
ــية  الرضوخ للضغوط واالمالءات من بعض االطراف السياس
ــاء احلكومة  ــل على ابق ــة والعم ــب الوزاري ــعة احلقائ لتوس
ــوزاري، مبينا ان هنالك  ــع زيادة الترهل ال ــكلها احلالي ملن بش
بعض االطراف تسعى بكل جهد لتوسعة الكابينة الوزارية 
ــب وزارية  ــودة الى احملاصصة واحلصول على مكاس بغية الع
ــات للمجئ البقاء  ــها بعض اجله ــة الى ضغوط متارس اضاف
ــي، ان توجيهات  ــر الكفوئني. واضاف املالك ــض الوزراء غي بع
ــارت بكل  ــرب اليجرب واش ــت واضحة بان اجمل ــة كان املرجيع
وضوح الى الشخصيات غير الكفوءة والتي لم تثبت جناحها، 
ــدي لتلك الضغوط معناه انهاء  بالتالي فان رضوخ عبد امله
ــات والتراجع عن الوعود التي تقدمنا بها للجماهير  االصالح

بالقضاء على الفساد واحملاصصة وهدر املال العام.

بغداد / البينة الجديدة
ــي  ــس البرملان محمد احللبوس ــث رئي بح
ــق قيس  ــب اهل احل ــني عام عصائ ــع ام م
ــز دور  ــبل تعزي ــس االول، س ــي، ام اخلزعل
ــريعية وجهود تشكيل  ــة التش املؤسس
ــال املكتب االعالمي  احلكومة املقبلة. وق
ــسِ النوابِ  ــس مجل ــي ان ”رئي للحلبوس

ــني عام  ــتقبل ام ــي اس ــد احللبوس محم
حركة عصائب اهل احلق قيس اخلزعلي“.
وبني ان ”اخلزعلي قدم التهنئةَ للحلبوسي 
، متمنيًا  ــوابِ ــا جمللسِ الن بانتخابِهِ رئيسً
ــي  ــاحَ ف ــقَ والنج ــسِ التوفي ــه وللمجل ل
ــاءِ  ”اللق ان  ــح  واوض ــا“.  مهامِّهم أداءِ 
ــيِّ  ــثُ خالله تطوراتِ الوضعِ السياس بَحْ

 ، واحلواراتِ اجلاريةِ ألجلِ تشكيلِ احلكومةِ
ــزِ دورِ  ــبلِ الكفيلةِ بتعزي ــن السُّ فضالً ع
ــريعية“. واكد ان ”اللقاء  سةِ التش املؤسَّ
ــريعاتِ التي  ــدد على ضرورةَ إقرارِ التش ش
متسُّ احتياجاتِ املواطنِ وتنعكسُ إيجابًا 
ــنيِ احلياةِ  ــبلِ تأم هِ اليوميِّ وس على واقعِ

الكرمية“.

البينة الجديدة / وكاالت
ــس االحد، عن  ــران، ام ــت اي اعلن
انشائها ١٠٩ سدود مائية ضمن 
ــية، مشيرة الى  خطتها اخلمس
ــدود ستكون  ان كلفة هذه الس
ــال. وقال  ــون ري ــدود ١٥٠ ترلي بح
ــركة ادارة  ــذي لش ــر التنفي املدي
ــة محمد  ــة االيراني ــوارد املائي امل
ــي تصريح  ــولي، ف رضا حاج رس
ــة  ــارس االيراني ــة ف ــه وكال اوردت
لألنباء، إن ايران تنشئ حاليا ١٠٩ 
ــا ان التقدم  ــدود مائية، مبين س
بنحو ٥٢ سدا جتاوز ٥٠٪. واضاف 
ــدود  ــولي ان ٤٣ من هذه الس رس

ــتبنى لتامني مياه شرب املدن  س
ــني  ــيرا الى ان تدش الكبرى، مش
نهاية  ــيكون  ــدود س الس ــذه  ه
ــة  السادس ــية  اخلمس خطتها 
ــون  ــة ١٥٠ ترلي ــام ٢٠٢١ بكلف ع
ــدد روافد  ــغ ع ــي. ويبل ــال ايران ري
ــن إيران  ــة التي تنبع م ــر دجل نه
سواء املوسمية منها أو الدائمة 
ــر بـ١٢٪  ــذي النه ــدا وتغ ٣٠ راف
ــة، وقامت إيران  ــن وارداته املائي م
ــارات معظمها إلى  بتحويل مس
ــدودا عدة  ــران وبنت س ــل إي داخ
ــة سدود  عليها من بينها خمس

على نهر الكارون.
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كتاب محرر الشؤون اِّـحلية
الصحفية  ــؤوليتنا  انطالقاً من مس
ــت الفرصة  ــة وألجل تفوي واالخالقي
ــاد املالي  ــى كل ديناصورات الفس عل
ووكالء  وزراء  ــن  م ــه  وحيتان واالداري 

ــاب درجات خاصة وكل  وزارات واصح
ــبهة فساد مهما  من حتوم حوله ش
ــت صغيرة ام كبيرة فاننا نطالب  كان
ــع  ــة مبن ــزة اخملتص ــة واالجه احلكوم
ــراق املال  ــؤولني س ــفر هؤالء املس س

ــك الذين  ــيما اولئ ــورا والس ــام ف الع
ــكاوى  ــجلة بحقهم ش مازلت مس
ــم بعد.  ــة لم حتس ــات قضائي وملف
ــة اجلديدة) ان هذا االجراء  وترى (البين
ضروري وحتمي من اجل حماية املال 

ــؤالء ينعمون  ــام ولكي ال جنعل ه الع
ــرقوه من  ظلما وعدوانا بكل دينار س
ــعب.. كما نطالب القضاء  قوت الش
العراقي وهيئة النزاهة بالكشف عن 
كل امللفات املوجودة فوق الطاوالت او 

ــائل االعالم  في االدراج واعالنها بوس
لكي يعرف الشعب اللصوص الذين 
ــرقوه ولكي يلقى القبض عليهم  س
قبل هروبهم مبا خف وزنه وغال ثمنه..

اللهم اشهد أننا بلّغنا.

لكي ال يفلتوا من العقاب..

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
ــوري, امس  ــالم الس ــف اإلع مروحيــات ..  كش
األحد, عن قيام طائرات ما يسمى بـ“التحالف 
ــل عدد من  ــكا بنق ــوده أمري ــي“ الذي تق الدول
عناصر عصابات ”داعش“ اإلجرامية من دير الزور 
ــانا“  ــرقي. وذكرت وكالة أنباء ”س اجلنوبي الش
السورية الرسمية إن ”طائرات تابعة للتحالف 
ــة إنزال جوي نقلت  ــي, نفذت أمس, عملي الدول

خاللها عددا من إرهابيي ”داعش“ من جنسيات مختلفة».
ــو الواقعة بوالية  ــعبية ملدينة نينب دهــس .. أفادت النيابة الش
ــخصني قتال، وأصيب  ــيجيانغ الصينية، امس األحد، بأن ش تش
ــام بها رجل  ــة دهس ق ــراء عملي ــرون، ج ١٦ آخ
ــرق البالد. وقالت النيابة إن احلادث وقع أمس  ش
ــون باملدينة، مضيفة أن رجال  االول في حي بايل
ــكني في الشارع  يدعى ”وان“ هاجم الناس بس
ــخصي. وبعد ذلك قام بدهس  بسبب خالف ش
مجموعة من الناس بسيارته، األمر الذي أسفر 

عن مقتل شخص واحد فورا في الشارع.

ــوة ٦٫٩ درجة أقصى الطرق  زلــزال .. هز زلزال بق
ــمالي لهاييتي، مما أدى إلى إصابة عدد من  الش
ــخاص وإحلاق أضرار مببان. وقفا للسلطات  األش
ــح اجليولوجي  ــة املس ــت هيئ ــة. وقال الهاييتي
ــد نحو ٢٠  ــع على بع ــزال وق ــة إن الزل األميركي
ــاء بورت دي  ــمال غربي مين ــرا غربي-ش كيلومت
ــائل اإلعالم احمللية إلى مقتل  ــارت وس بيه. وأش

شخص واحد على األقل.
ــابق جون كيري من  ــر اخلارجية االمريكية الس ضغــط .. حذر وزي
ــووي مع ايران،  ــات املتحدة من االتفاق الن ــحاب الوالي مغبة انس
ــرب في  ــوب ح ــك انذاراً بنش ــر ذل ــا اعتب وفيم
ــف عن وجود دول اقليمية كانت  املنطقة، كش
ــدة من اجل ضرب  ــط على الواليات املتح تضغ
ــي“ بتقرير عن  ــرس تي ف ــل موقع ”ب ــران. ونق اي
ــة امام مجلس العالقات  كيري قوله في جلس
ــحاب من االتفاق التاريخي  اخلارجية إن ”االنس

مع ايران جعل أن يكون صراعا في املنطقة».

ــداي تاميز“  ــفت صحيفة ”صن هجمــات .. كش
ــاع البريطانية  ــادر، أن وزارة الدف ــن مص نقال ع
ــات إلكترونية  ــذ هجم ــة تنفي ــدرس إمكاني ت
ــيا  ــدادات الكهرباء في روس ــة لقطع إم ضخم
ــا“ عليها. ــكو ”عدوان ــنت موس ــال ش ــي ح ف

وأعربت مصادر من كبار املسؤولني األمنيني في 
ــدم امتالك اململكة  بريطانيا، عن قلقها من ع
ــانة كافية من األسلحة خلوض مواجهة عسكرية  املتحدة ترس

مع روسيا، باستثناء الصواريخ املزودة برؤوس نووية.
ــن أمنيني تركيني أن  ــت وكالة ”رويترز“ عن مصدري اغتيــال .. نقل
ــة حول  ــرطة التركي ــة للش ــرات األولي التقدي
ــعودي، جمال  ــاء الصحفي الس ــة اختف قضي
ــي عملية مدبرة  ــه قتل ف ــقجي، تقول إن خاش
ــال أحد  ــطنبول. وق ــل قنصلية بالده بإس داخ
ــرطة  ــن للوكالة، ”التقدير األولي للش املصدري
ــقجي قتل  ــيد خاش ــة يتمثل بأن الس التركي

داخل القنصلية السعودية بإسطنبول».
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بغداد / البينة الجديدة
ــة القانون محمد الصيهود،  ــابق عن ائتالف دول اكد النائب الس
ــتعطي مساحة لرئيس  ــية س امس االحد، ان «الكتل السياس
ــة الوزارية».  ــار كابينت ــد املهدي باختي ــوزراء ملكلف عادل عب ال
ــح لـ(البينة اجلديدة) انه يدعو «الكتل  وقال الصيهود في تصري
ــية بالتنازل عن مصاحلها الشخصية، للنهوض بالبالد  الساس
ــتقرارهِ»، مضيفاً انه «العراق اولى من تلك املصالح الرديئة،  واس
ــاً». وأضاف انه «ما حصل في  ــب احملافظة عليه امنياَ واداري ويج
ــتوى اخلدمي و االداري جاء نتيجة  الفترة املاضية من ترد في مس
ــيضع  احملاصصة احلزبية والطائفية». واوضح ان «عبد املهدي س
ــرد في مكانه  ــزاب، ليضع كل ف ــؤرة االح ــتقلني عن ب وزراء مس
املناسب بعيداً عن مالبسات الفساد ما بني االحزاب، في سبيل 

احلصول على منصب من مناصب الدولة».

بغداد / البينة الجديدة
ــد، أن منصب  ــتاني، امس األح ــي الكردس ــاد الوطن ــر االحت اعتب
ــه لصالح  ــازل عن ــتحقاقه ولن يتن ــن اس ــوك م ــظ كرك محاف
ــي الزال قائما  ــع الدميقراط ــني إن اخلالف م ــي، فيما ب الدميقراط
ــي منح  ــل ف ــتكون الفيص ــة س ــات احمللي ــى االن واالنتخاب حت
ــو االحتاد  ــني. وقال عض ــوك ألحد الطرف ــظ كرك ــب محاف منص
ــتحقاق  ــورجي إن ”منصب محافظ كركوك من اس ــاث الس غي
ــزب آخر“، وأضاف إن  ــاد الوطني وال ميكن التنازل عنه الي ح االحت
ــأن  ــي) لن يتوصال إلى إي اتفاق بش ــني (االحتاد والدميقراط ”احلزب
ــالف بني الطرفني الزال قائما حتى  منصب محافظ كركوك واخل
االن“، مبينا إن ”االنتخابات احمللية التي ستجري خالل الشهرين 
ــني منصب  ــح احد الطرف ــل في من ــتكون الفيص ــني س القادم

محافظ كركوك.
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البينة الجديدة / وكاالت
ــة، ان تداعيات اخلالف الكردي – الكردي  ذكرت صحيفة خليجي
ــاد الوطني  ــح االحت ــاز بها مرش ــي ف ــراق الت ــة الع ــأن رئاس بش
الكردستاني برهم صالح، بدأت تنعكس على إقليم كردستان.

ــه إنّ رئيس  ــي رفيع قول ــؤول سياس ونقلت الصحيفة عن مس
ــي وبعد إعالن  ــعود بارزان ــتاني مس ــزب الدميقراطي الكردس احل
ــتان العراق، والتي  النتائج األولية النتخابات برملان إقليم كردس
ــن التوافقات  ــا، بدأ بالتنصل م ــه املرتبة األولى فيه ــل حزب احت
ــية مع األحزاب الكردية بشأنها، مبينا أنّ احلزب يرى أنّ  السياس
تشكيل احلكومة أصبح من حقه كونه الكتلة الفائزة الكبرى 
ــتان، خاصة أنّ احلزب فشل في احلصول على منصب  في كردس
رئيس اجلمهورية. وأضاف املسؤول أنّ بارزاني عقد اجتماعات مع 
ــكيل احلكومة املقبلة  ــه، وبحث فيها موضوع تش أعضاء حزب
ــة األخرى، مبيناً أنّ احلزب  ــية الكردي مبعزل عن األطراف السياس
ــأن تقاسم الوزارات، إذ إنّه  ل من وعوده لالحتاد الوطني، بش تنصّ
ــوزارات املهمة  ــتحواذ على كافة ال ــي) يريد االس ــزب البارزان (ح
ــيطة. وتابع أنّ املوضوع  ــي احلكومة، ومنح اآلخرين وزارات بس ف
ــراك حزب  ــوم يرفض حتى إش ــل بارزاني، وهو الي ــم من قب حس
الطالباني بحوارات تشكيل حكومة اإلقليم. وكان زعيم احلزب 
ــد عدّ انتخاب  ــعود البارزاني، ق ــتاني مس الدميوقراطي الكردس
برهم صالح لرئاسة اجلمهورية مخالفاً لألعراف، ملوّحاً مبوقف 
ــاد الوطني بحث  ــردي انّ االحت ــادي ك ــه، اكد قي ــن جهت جتاهه.م
ــة النتخابات برملان  ــزب البارزاني بالنتائج األولي ــات فوز ح تداعي
ــتان، وما ستؤثره على تشكيل حكومة اإلقليم، مبينا أنّ  كردس
ــي إقصاءهم من احلكومة  روا من محاولة بارزان ــذّ ــادة االحتاد ح ق
ــاذ أي خطوة  ــد على عدم اتخ ــح أنّ االجتماع أك ــة. وأوض املقبل
متسرعة جتاه ذلك، وانتظار خطوات بارزاني أوال، الفتاً أنّ اجلميع 
ــوار أوال قبل أي خطوات ثانية، على  ــوا على تغليب لغة احل اتفق
ــتبعدوا إمكانية حصول أي تفاهم مع حزب  الرغم من أنّهم اس
البارزاني بشأن املشاركة في احلكومة.وال يخفي مراقبون خطورة 
ــيني، ومدى إمكانية جر  تأزم اخلالف بني احلزبني الكرديني الرئيس

اإلقليم الى صراع داخلي خطير.

بغداد / البينة الجديدة
رشحت الكتلة التركمانية في مجلس النواب عضوة مجلس 
ــرري البرملان  ــغل منصب احد مق ــة علي» لش ــواب «خديج الن
ــواب عمانوئيل  ــو مجلس الن ــة. وقال عض ــدورة احلالي خالل ال
ــمت  ــة التركمانية في مجلس النواب حس ــابا ان الكتل خوش
ــيح عضو مجلس النواب خديجة علي التركماني  امرها بترش
ــيحي  ــد مقرري مجلس النواب. وبني ان املكون املس ملنصب اح
ــخصية خالل االيام القليلة املقبلة لتبوؤ املقعد  ــح ش سيرش

الثاني في مقررية مجلس النواب.

بغداد / البينة الجديدة
ــزوج من امراة  ــوء ملواطن عراقي مت ــا طلب اللج رفضت النمس
ــر اإلنترنت  ــه الزوجية عب ــة عالقت ــه مبواصل ــاوية، ونصحت منس
ــرته صحيفة نيوز  ــا نش ــب م ــكايب وهو في العراق، حس الس
ــا العليا اإلقليمية النمساوية.  واعتبرت السلطات  أوف النمس
ــاب لم يكن خالفاً لتأكيداته في خطر في  ــاوية، أن الش النمس
بلده األصلي، وكذلك أن زواجه األخير من امرأة منساوية لم يكن 
سببا للحصول على اللجوء. واقترحت على العراقي، إن االهتمام 
واحلفاظ على زواجك مع مواطن منساوي، ميكن أن يتحقق بطرق 

عديدة وانت بالعراق، عن طريق الهاتف او السكايب.
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  بغداد / البينة اجلديدة
اختيار  حرية  الوزراء  رئيس  منح  الى  االحد،  امس  الوطني،  احلوار  جبهة  دعت 
املهنيني املستقلني للوزارات االمنية والسيادية، فيما ابدت رفضها ملبدأ هات 
احلكومة  تشكيل  حول  السياسي  احلراك  ظل  في  انه   ، اجلبهة  وقالت  وخذ. 
فيما  جديد،  من  للنشاط  املقايضة  مبدأ  وفق  تتعامل  التي  اجلهات  عادت 
اننا  مبينة  طمعها،  من  واحلد  جملابهتها  خالصة  وطنية  اصوات  بقوة  ظهرت 
امام فرصة تاريخية لتدعيم مبادىء االصالح وابعاد الفاسدين عن ادارة الدولة.
والفصائل  االحزاب  الستحواذ  الهادفة  الضغوطات  «نرفض  اجلبهة  واضافت 
اختيار  حرية  الوزراء  رئيس  منح  الى  داعية  والسيادية،  االمنية  الوزارات  على 
املهنيني املستقلني من اصحاب الكفاءة من اجل حتقيق االمن الوطني وتعزيز 
ثقة املواطنني بقواتهم املسلحة.وطالبت اجلبهة بـإستكمال البناء املؤسسي 
وان  اجلميع  من  اكبر  العراق  ان  الى  مشيرة  بالوكالة،  التكليف  وانهاء  للدولة 
) مرفوض جملة وتفصيال، ويتقاطع  أسلوب توزيع املناصب وفق مبدأ( هاتْ وخذْ
مع منهج االصالح الذي ينتظره الشعب العراقي بفارغ الصبر.ودعت اجلبهة 
االصوات  ومساندة  املبادىء  هذه  لتدعيم  االصالح  لكتلة  عاجل  اجتماع  الى 
املقومات  كل  وتوفير  الوزراء،  لرئيس  الالزم  العون  وتقدمي  اخلالصة  الوطنية 
الوطن  سيادة  وحفظ  واالقتصادي,  واالداري  السياسي  اإلصالح  مهمة  الجناح 

من التدخالت اخلارجية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتعداد  ــألمم املتحدة في العراق، يان كوبيتش، امس األحد، اس ــد املمثل اخلاص لألمني العام ل أك
ــي تلقت ( البينة  ــع الدولي ملواصلة دعمه إلى العراق في مختلف اجملاالت.وذكر بيان رئاس اجملتم
ــتقبل في قصر السالم ببغداد، املمثل اخلاص لألمني العام  ــخة منه، أن صالح، اس اجلديدة ) نس
لألمم املتحدة في العراق ورئيس بعثة االمم املتحدة ملساعدة العراق يان كوبيتش.وأعرب كوبيتش، 
عن خالص تهانيه بانتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية، مؤكدا ثقة واهتمام اجملتمع الدولي 
ــعب العراقي باألمن واالستقرار واإلزهار. بان تكون املرحلة املقبلة مرحلة حتقيق طموحات الش
ــتمرار حاجة  من جانبه، ثمن الرئيس برهم صالح، بتقدير عمل بعثة (يونامي)، مؤكدا على اس
ــاريع اعادة االعمار واملصاحلة فضال عن  ــاعدات اجملتمع الدولي في مش العراق الى املزيد من مس
ــتعرض كوبيتش، نتائج لقاءاته الدولية بشأن العراق،  ــية.فيما اس اجملاالت االمنية والدبلوماس

معربا عن استعداد اجملتمع الدولي مواصلة دعمه للعراق في مختلف اجملاالت.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــرح اخلبير املهندس عامر عبد  اقت
ــس املكتب  ــماعيل رئي اجلبار إس
ــاء  انش ــاري  االستش ــي  العراق
محطات حتلية املياه لالستهالك 
ــاو  الف ــي  ــي ف ــي والصناع املنزل
ــر حصرا لغرض  ــزود مبياه البح وت
ــتفادة من مياه شط العرب  االس
ــكان ، وقد بنيَّ  ــدر اإلم ــة ق للزراع
ــات مياه  ــار بأن مواصف عبد اجلب
ــتقرة وفقا  ــط العرب غير مس ش
لتأثير املد واجلزر وكمية اإلطالقات 
ــرات من  ــر دجلة والف ــة عب املائي
ــا تكون  ــا م ــران وغالب ــا وإي تركي
قليلة جدا عند وصولها الى شط 
ــتقرار مواصفات  العرب وعدم اس
ــى محطات  ــلبا عل املياه يؤثر س
ــاءة إنتاجها بينما  التحلية وكف
ــر لها مواصفاته ثابتة  مياه البح
وفقا لتصميم محطات التحلية 
وهذا معمول فيه في دول اخلليج 
ــاحلية.  الس ــدول  وال ــي  العرب

ــاه العذبة املنتجة  ويتم نقل املي
ــرة بأنبوب  ــى البص ــاو إل ــن الف م
ــار الذي  ــد عبد اجلب ــد اك ناقل.وق
ــل ٢٠٠٨  ــر النق ــغل وزي كان يش
ــرح قدمه  ــذا املقت ــان ه - ٢٠١٠ ب
ــذ ٢٠٠٩ كبديل  ــس الوزراء من جملل
ــرة آنذاك  ــروع محافظ البص ملش
ــل للمياه من  ــد انبوب ناق وهو م
ــرة ولكن مع  ــة الى البص الناصري
االسف الشديد تصويت مجلس 
ــرح احملافظ..!! مع  الوزراء ايَّد مقت
ــع الى  ــغ متواض ــص مبل تخصي
ــة  ــاء محط ــات إلنش وزارة البلدي
ــي الفاو.وختم  ــرة ف ــة صغي حتلي
بتوجيه  ــه  ــار تصريح اجلب ــد  عب
ــة  ــوة إلى رئيس الوزراء لدراس دع
ــة اجلدوى  ــا لدراس ــرح وفق املقت
االقتصادية وتكليف جهة واحدة 
ــاء  ــروع بدال من إنش لتبني املش
ــكل عشوائي على  محطات بش
ــط العرب من قبل عدة جهات  ش

دون تنسيق.

(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
ــالف دولة القانون  أكد رئيس ائت
نوري املالكي, امس األحد, دعمه 
جلهود رئيس الوزراء املكلف عادل 
عبد املهدي في تشكل حكومة 
شاملة, مشيرا الى ان احلكومة 
ــني االمن  ــة ملزمة بتحس املقبل

واخلدمات جلميع املواطنني.
وقال املكتب االعالمي للمالكي 
ــالف دولة القانون  ان “ رئيس ائت
نوري املالكي التقى رئيس الوزراء 
املكلف عادل عبد املهدي   لبحث 
ــة“. املقبل ــة  احلكوم ــكيل  تش

ــب البيان  ــدد املالكي بحس وش
ــكيل حكومة  ــرورة تش على ض
االمن  ــاملة ملزمة بتحسني  ش
ــني“. ــع املواطن ــات جلمي واخلدم

ــل والتيارات  ــع ان ”جميع الكت وتاب
السياسية في مركب وطني واحد ، 

والنجاح مرهون بالتضحية وااليثار 
ــن  ــات االم ــام وان ملف ــاز امله واجن
ــي الهاجس  ــات واالعمار ه واخلدم

ــى احلكومة اجنازه  ــر الذي عل األكب
بالتعاون مع اجلميع ”.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــتقصائيٌّ من دائرة الوقايـة في هيأة    أوصى فريقٌ اس
ــم  ــةٍ مركزيَّةٍ تعمل على حس ــف جلن ــة بتألي النزاه
ظٌ في كلِّ  ــا حتفُّ دُ عليه ــر التي يُوجَ موضوع األضابي
ــجيل العقاريِّ  ة للتس ــروع املديريَّة العامَّ ــرعٍ من ف ف
ــدم  ــذة؛ لع الناف ــات  ــط والتعليم ــب الضواب وحس
ــا يتعلَّق باملالكني  ــاتٍ مالئمةٍ فيم ــود قاعدة بيان وج
ــة  ــون األنظم ــجيل؛ ك ــع التس ــوزات أو موان أو احلج

املُستعملة قدميةً جداً.
ــام بزياراتٍ  ــذي ق ــق، ال ــة ان الفري ــان للنزاه ــر بي وذك
ــجيل العقاريِّ  ة للتس ــى املديريَّة العامَّ ميدانيــةٍ إل
وبعض فروعها في محافظة بغداد، رصد وجود بعض 
ــي قاصات بعض مديري  ظ عليها ف ــر املُتحفَّ األضابي
ــا هو احلال في  ــجيل العقاريِّ ومعاونيهم، كم التس

مديريَّة التسجيل العقاريِّ (الرصافة١و ٢).
والحظ الفريق بحسب البيان تكرار حاالت األخطاء، 
وعدم الدِّقَّة في تسجيل املعاملة وتدقيقها في عدد 
فون  ــوم املُوظَّ ــم مالك العقار، إذ يق ــهم، أو اس األس
ــهم  ــم أو الس ــطب على اخلطأ احلاصل باالس بالش
ــود معامالتٍ لم  ، ووج ــة تصحيحٍ ــدون إجراء معامل ب

ة شهورٍ، الفتاً إلى أنَّ بعض أعضاء الهيئات  تُدقَّق لعدَّ
ــوا  ــاص ولم ميارس ــن االختص ــوا م ــة ليس التدقيقيَّ

. العمل التدقيقيَّ
ص الفريق في تقريره، املُرسلة نسخةٌ  وتابع كما شخَّ
ــؤوليَّة  ر حتديد مس ــر العدل، تعذَّ ــه إلى مكتب وزي من
ــارة أو وجود  ــي حالة فقدان اإلضب ر ف ــف املُقصِّ املُوظَّ
ــض اخملالفات أو التجاوزات احلاصلة من قبل بعض  بع
ــض منها كان  ــى أن البع ــاً إل ــاف النفوس؛ الفت ضع
ظ، إضافة  ظاً عليها بدون كتابة سبب التحفُّ تحفَّ مُ
ــرعة إجناز املعامالت  ــى حصول حاالت تأخيرٍ في س إل
ــجيل العقاريِّ  ــطر دائرة التس ــبب ش العقاريَّة؛ بس
ــذي أدَّى بدوره  ــى، وثانية) ال ــرخ إلى مديريَّتني (أول الك
الى وجود بعض األضابير العقاريَّة املُتعلِّقة باألمالك 
ت  ــجالَّ تها بني املديريَّتني، وحاالت فقدان سِ ــجالَّ وسِ

وأضابير. 
ــةٍ مركزيَّةٍ عليا  ــى تأليف جلن ــق النزاهة، إل ــا فري ودع
رة لدوائر التسجيل  إلعادة النظر مبوضوع األبنية املُؤجَّ
ــباب احلقيقيَّة حلاالت  ــوف على األس ، والوق ــاريِّ العق
عات العدليَّة  مَّ ة باجملُ ؤ في بعض املشاريع اخلاصَّ التلكُّ
ــن البناء، ووصل  تقدِّمةٍ م ــى مراحل مُ التي وصلت إل

ــدالت اإليجارات  رِفَت على ب ــغ التي صُ مجموع املبال
ــارات دينارٍ،  ــن ٢٠٠٨-٢٠١٧ قرابة أربعة ملي لألعوام م
ــدالت إيجارها  ة عن ب ــتحقَّ ــا بلغت الديون املُس فيم
ــارٍ، علماً أنَّ  ــار دين ــدود ملي ــي (٢٠١٦-٢٠١٧) بح لعام

. أغلب تلك البنايات عبارةٌ عن دورٍ قدميةٍ
ت  ــجالَّ ــى ان التقرير اقترح إدامة السِّ ــان ال ونوه البي
ــة؛ للمحافظة عليها عبر  ــر املُمزَّقة والتالف واألضابي
ــح، والعمل  ــكل الصحي ــفتها إلكترونياً بالش أرش
ــودة في  ــر املوج ــع األضابي ــفة جمي ــاد على أرش اجل
ــة، مع توفير األماكن  ــجيل العقاريِّ العامَّ دوائر التس
ــود إلى أعوامٍ  دُ أضابير تع ــث تُوجَ ــبة لها، حي املناس
عرَّضةٌ  ــب أوراقها مُ ــةٍ تصل إلى عام (١٩٢٠) وأغل قدمي
ــة كاميرات  ــار، وتفعيل عمل منظوم ــف واالندث للتل
ة  ــجيل العقاريِّ العامَّ ــة في جميع دوائر التس املراقب
فٍ مُختصٍّ لرصد  وظَّ بالشكل الصحيح، وتكليف مُ
ــا داخل غرف  ــات املُتعلِّقة به ــع املعلوم ــزن جمي وخ
ــة فقدان  ــا في حال ــوع إليه ــرض الرج ــر؛ لغ األضابي
ــةٍ أو واقعةٍ يتمُّ إجراء  ــر أو حصول أيَّة مخالف األضابي

التحقيق فيها.

  بغداد / البينة اجلديدة
ــة  ــفى جراح ــن مستش أعل
ــس  ام ــة،  العصبي ــة  اجلمل
ــه ٥٤ إصابة  ــد، عن تلقي االح
بالرأس جراء حوادث الدراجات 
النارية والتك تك خالل شهر 
ــي العاصمة  ــول املاضي ف أيل
ــور ونزف في  بغداد مابني كس
ــات طفيفة.  ــاغ واصاب بالدم
ــفى  املستش ــر  مدي ــال  وق
الدكتور سمير حميد الدلفي، 
إن طوارئ مستشفى اجلملة 
ــت ٥٤ إصابة  ــة تلق العصبي
بالرأس جراء حوادث الدراجات 
النارية والتك تك خالل شهر 

آيلول املاضي. 
ــاف أن االصابات بعضها  واض
ــزة  املرك ــة  للعناي ــل  أحي
ــاب  املص ــورة  خط ــبب  بس
ــود  ــات لوج ــن للعملي وآخري

ــة  اجلمجم ــي  ف ــور  كس
ــزف بالدماغ، فضال  وآخرين ن
ذات  ــاالت  احل ــض  بع ــن  ع
ــة التي مت  ــات الطفيف اإلصاب
ــاب  ــة املص ــا وإحال معاجلته
ــر لوجود  ــفى اخ إلى مستش
ــاء  أنح ــي  باق ــي  ف ــات  إصاب

اجلسم. 
ــي أن االصابات  ــت الدلف ولف
ــفى  للمستش وردت  ــي  الت
كانت بواقع ٤٤ حالة حوادث 
دراجات نارية و١٠ حاالت جراء 

حوادث التك تك. 
ــني اإلصابات  ــح أن من ب وأوض
ــن اخلامسة  ٤٢ إصابة دون س
ــرين عاما و ١٢ إصابة  والعش
تتراوح أعمارهم مابني ٢٦ الى 
٥٠ عاما، مشيرا إلى أن اغلب 
احلاالت تلقت العالج على يد 

كوادر طبية متخصصة .

بغداد / البينة اجلديدة
دعا رئيس البرملان محمد احللبوسي، 
الى تهيئة مناخ سياسي منسجم 
ــات العالقة.  ــاكل وامللف ــل املش حل
ــي  وقال املكتب االعالمي للحلبوس
ــواب محمد  ــس مجلس الن ان ”رئي
 ، هِ ــي مكتبِ ــتقبل ف ــي اس احللبوس
ا من  ــي، وفدً ــبت املاض ــاءَ   الس مس

ــةِ  برئاس ــالمي  اإلس األعلى  اجمللسِ 
ــي املولى“.وبني ان ”اللقاءِ  د تق محمَّ
ــي،  ــثُ تطوراتِ الوضعِ السياس بَحْ
ــاحةُ  ه الس ــهدُ ــذي تش ــراكِ ال واحل
ــةِ  ــكيلِ احلكوم ؛ لتش ــيَّةُ السياس
ــاءُ بحث  ”اللق ان  ــاف  املقبلة“.واض
ــمِ  بدع ــةَ  الكفيل ــبلَ  السُّ ــا  ايض
ــنادِها  ــريعيَّةِ وإس ــةِ التش املؤسس
ــريعيةِ  التش ــا  مهامِّه ــزِ  وتعزي
ــيرةِ  مس ــتكمالِ  الس ؛  ــةِ والرقابي
ــامل“.وبني احللبوسي  الش اإلصالحِ 
ــةَ املقبلةَ  ــان، ”املرحل ــب البي بحس
ا من التعاونِ والتنسيقِ  تتطلَّبُ مزيدً
؛  ــيةِ ــلِ السياس ــوى والكت ــني الق ب
ــيٍّ يسهمُ  ألجلِ خلقِ مناخٍ سياس
في إيجادِ حلولٍ للمشاكلِ وامللفاتِ 

العالقة“.

بغداد / البينة اجلديدة
االحد،  امس  التميمي،  علي  القانوني  اخلبير  أكد 
مجلس  مفاحتة  صالحية  االحتادية  احلكومة  امتالك 
القضاء االعلى النشاء محاكم متخصصة بالقضايا 
العشائرية، مبينا أن القانون يحاسب من يعمد الى 

”الدكة“ بالسجن ٧ سنوات كونه شروعا بالقتل.
التي  العوامل  من  جملة  ”هناك  ان   ، التميمي  وقال 

في  ويأتي  والدكة  الفصل  ظاهرة  شيوع  الى  ادت 
لدى  الضخمة  االسلحة  كميات  توفر  مقدمتها 
بشأن  القضائية  االجراءات  الى  اضافة  العشائر 
اخلروقات التي حتصل“.واضاف ان ”العراق لديه قانون 
ملدة  بالسجن  السالح  حامل  يعاقب  اذ  االسلحة 
اسلحة  لديها  العشائر  وبعض  غرامات،  مع  سنة 
او من يعمد الى ضرب بيت  ان ”(الدكة)  كبيرة“.وبني 

وفق  القانون  عليه  يعاقب  ذلك  فأن  استهدافه،  او 
ملدة  السجن  الى  تصل  وعقوبتها   ٤٠٦ و   ٤٣٠ املادة 
”العراق  ان  بالقتل“.واوضح  شروعا  كونه  سنوات   ٧
يحتاج الى تشريع قانون خاص بالنزاعات العشائرية 
يعني  االرهاب  الن  االرهابية،  اجلرائم  ضمن  ويدخله 
احداث ارباك للوضع العام في البلد، وعند استخدام 
االسلحة بني العشائر فهو يحدث خلال في البلد“.

متخصصة  محاكم  الى  بحاجة  ”العراق  ان  واكد 
كما  احملافظات،  عموم  في  العشائرية  بالقضايا 
بامكانه  املهدي  عبد  عادل  املكلف  الوزراء  رئيس  ان 
فيه  يطلب  بكتاب  االعلى  القضاء  مجلس  مفاحتة 
العشائرية،  بالقضايا  متخصصة  محاكم  انشاء 
اجل  من  البرملان  الى  جلوئه  امكانية  الى  باالضافة 

تشريع قوانني حتد من النزاعات العشائرية“.

ÚÌäˆbí»€a@pb«aå‰€a@…‰Ω@ÊÏ„b”@…Ìäím@µa@Úub°@÷aä»€a@Z@Ô„Ï„b”

بغداد / البينة اجلديدة
امس  الشعبي،  احلشد  اعلن 
أمنية  عملية  انطالق  عن  االحد، 
في  ويران  مال  جبال  لتطهير 
احلشد  ان  احلشد  وقال  تلعفر. 
أمنية  عملية  اطلقا  واجليش 
داعش   خاليا  ملالحقة  مشتركة 
محيط  في  ويران  مال  جبال  في 
تلعفر فضال عن تطهير االراضي 
وااللغام,  الناسفة  العبوات  من 

في  امليدان  هندسة  ان  مبينا 
رفع  بعملية  شرعت  احلشد 
واخمللفات  الناسفة  العبوات 
داعش  لتنظيم  التابعة  احلربية 
هذه  ان  واضاف  اإلجرامي. 
احلشد  من  حرصا  تاتي  العملية 
لتوفير مدناً خاليةً من  الشعبي 
ومتفجرات  حربية  مخالفات  اي 

ضمن قواطع املسؤولية.

ä–»‹m@ø@ÊaäÌÎ@fibfl@fibju@7Ë�n€@ÚÓ‰flc@ÚÓ‹‡«@Êb‘‹�Ì@ìÓ¶aÎ@Üíßa
بغداد / البينة اجلديدة

تسلم اجليش العراقي الدفعة الثانية من مدرعة 
املشاة الروسية الصنع بي أم بي-٣، وفقا للمصادر 
مبعدات  املزودة  للحاويات  صور  احمللية.وظهرت 
سيتم  والتي  اإلنترنت،  شبكة  على  التدريب 
التقنيات  أحدث  على  للتدريب  استخدامها 
مركبات  فإن  عسكريني،  خلبراء  الروسية.ووفقاً 
تزيد بشكل ملحوظ من  القتالية سوف  املشاة 
بشكل  اجملهزة  العراقية،  البرية  القوات  قدرات 

السوفيتية   ١— بي  إم  بي  مبركبات  أساسي 
لبعض  الصنع.وفقا  أمريكية  ومعدات  القدمية، 
بي  من  العراقية  النسخة  في  يوجد  التقارير، 
والبدن ونظام  البرج  أم بي-٣ حماية إضافية في 
ومت  تصوير حراري،  قناة  مع  الهدف حديث  حتديد 
للعمل في مناخ حار. أيضا  تثبيت مكيف هواء 
واملركبة مسلحة مبدفع ١٠٠ ملم ومدفع ٣٠ ملم 
يوفر  قوي  مم. محرك   ٧٫٦٢ رشاشة  مدافع  وثالثة 

حركة جيدة.

ÒâÏ�nfl@ÚÓçÎâ@pb«âÜfl@Âfl@ÚÓ„bq@Ú»œÖ@·‹énÌ@÷aä»€a

@ÔçbÓç @Ñb‰fl @Ú˜ÓËn€ @Ï«ÜÌ @ÔçÏj‹ßa
Ú‘€b»€a@pb–‹ΩaÎ@›◊bíΩa@›ß@·vé‰fl

بغداد / البينة اجلديدة
  اصدر البنك املركزي العراقي طبعته الثانية من األوراق النقدية للفئات (٢٥٠٠٠ ، ١٠٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ٥٠٠ ، 
٢٥٠) دينار ، مؤكدا في بيان تلقت ( البينة اجليددة ) نسخة منه انه سيستمر التداول باالوراق النقدية 
التداول.ويبني هذا  أية نية لسحبها من  دون  الفئات اجلديدة من  الفئات أعاله مع  املتداولة حالياً من 
البنك ان املتغيرات على الفئات أعاله كانت على النحو التالي..بالنسبة الى الفئات (٢٥٠٠٠ ، ١٠٠٠٠ ، 
٥٠٠ ، ٢٥٠) دينار، تضمنت كتابة اسم السيد احملافظ بدال من توقيعه في اإلصدار القدمي، انسجاماً مع 
ما هو متبع اآلن في دول أخرى، كما مت تعديل التاريخني الهجري وامليالدي إلى التاريخني (١٤٤٠ه -٢٠١٨م).

آما فئة الـ (١٠٠٠) دينار فتم تغيير وجه الورقة النقدية حيث وضع شعار إدراج أهوار واثار جنوب العراق 
على الئحة التراث العاملي بدالً من صورة الدينار اإلسالمي في التصميم القدمي، بناءً على قرار صادر 
بهذا الشأن إضافة الى كتابة اسم احملافظ أيضا بدال من توقيعه في اإلصدار القدمي وتعديل التاريخني 

الهجري وامليالدي إلى التاريخني (١٤٤٠ه -٢٠١٨م).

âb‰ÌÖ@HRUP@L@UPP@L@QPPP@L@QPPPP@L@RUPPPI@pb˜–‹€@ÚÓ„bq@Ú»jü@âÜñÌ@@Ô”aä»€a@å◊äΩa@Ÿ‰j€a



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

@ bñ‰m@Â€Î@b�ÌÖbñn”a@Òä�Óé�flÎ@ÚÓΩb«@ÚÌÖbñn”a@ÒÏ”@¥ñ€a
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عودة التنين .. هكذا تسعى الصين للهيمنة على العالم

وبات الشعب الصيني يتمتع بالرخاء 
االقتصادي واملشترك بني أفراد اجملتمع 
بشكلٍ أساسي، بحيث وصل لدرجة 
عالية من األمن في التعليم والصحة 
االقتصادية  ــورات  والتط ــة،  واملعيش
ــني  ــت للصيني ــي حقق ــة الت الهائل
االكتفاء الذاتي، واملواصلة في اإلنتاج 
ــن أجل تعزيز  ــال الصناعة م في مج
ــي واحملافظة عليه  ــاد الصين االقتص
ــه  ــي نهوض ــتمرار ف ــره واالس وتطوي
ــدَّ من رفع  ــة أنه ال ب ــه، باإلضاف وثورت
ــركات  والش ــات  الصناع ــتوى  مس
اململوكة للدولة وتوسيعها من خالل 
رفع إنتاجها وأدائها داخليًا وخارجيًا، 
ــت الصن قد وصلت لناجت محلي  وكان
ــا ال زالت  ــي ٧٢٫٨باملئة، إال أنه إجمال
تسعى لرفع هذه النسبة واالستمرار 
ــة لتعزيز  ــات االقتصادي في اإلصالح
ــي القطاع  ــي اإلجمالي ف الناجت احملل
ــني تتبع  ــب أن الص ــي، بجان الصناع
ــادي على  ــة االنفتاح االقتص سياس
ــل الصني  ــي، ما يجع ــم اخلارج العال
محطة للشركات واملشاريع األجنبية 
في البالد من أجل استقطابها بجانب 
ــتثمرين األجانب إلى  أصحابها واملس
الصني.وأن االشتراكية ذات اخلصائص 
ا لتجديد  الصينية بدأت عصرًا جديدً
ــق حلم النهضة  ــباب األمة وحتقي ش
ــني أصبحت قوة  ــة، كون الص الوطني
ــة ومتحضرة، وهي  مزدهرة ودميقراطي
ــتطاعتها العبور ملرحلة جديدة  باس

من االشتراكية، وأن احلزب الشيوعي 
ــي الصني، هو الذي  ــام احلاكم ف النظ
سيكون القوة الدافعة من أجل وضع 
ــم، والصني  ــز العال ــي مرك ــني ف الص
ــمة  نقس تعمل على خطة تنموية مُ
ــون األولى من عام  على مرحلتني، تك
ــاس  ــى أس ــاء عل والبن  ،  ٢٠٣٥/٢٠٢٠
ــك ذي رفاهية  إقامة مجتمع متماس
ــان  ــاق لضم ــل الش ــة، والعم معتدل
ــتراكي، وبناء  ــق التحديث االش حتقي
ــامل،  ــع متكامل على نحوٍ ش مجتم

ــأن تكون قوة  ــذا ما يجعل البالد ب وه
ــة  وتكنولوجي ــة  وعلمي ــة  اقتصادي
متقدمة على الدول املبتكرة، وحقوق 
ــاوية  ــاركة املتس ــعب في املش الش
ــة املتكافئة، وبذلك يتم إجناز  والتنمي
الدولة واحلكومة واجملتمع وخضوعها 
ــون، وبهذا ترتفع  ا حلكم القان جميعً
ــبة الفئات ذات الدخل املتوسط،  نس
ويتم التضييق على الفجوة التنموية 
ــف واحلضر واألقاليم وبني  ما بني الري
ــة. ــتوى املعيش ــكان على مس الس
ــة  ــة عاملي ــوة اقتصادي ــني اآلن ق الص
ومُسيطرة اقتصاديًا، ألنها لن تنصاع 
ــن الواليات  ــد لفظي يبدر ع ألي تهدي
احلالي  ــها  برئيس األمريكية  املتحدة 
ــة الثانية التي  ــد ترامب.واملرحل دونال
ــتمر عام ٢٠٥٠/٢٠٣٥، يقوم احلزب  تس
الشيوعي ببناء ما حتقق من السابق 
ــالد لتصبح  ــى تطوير الب ــل عل للعم
ــى،  ــة عظم ــتراكية حديث ــة اش دول
ــاء والقوة والدميقراطية،  تتمتع بالرخ
ــة ذات تأثير  ــح عام ٢٠٥٠ كدول لتصب
عاملي، وتكون الصني بذلك قد وصلت 
ــي  ــادي وروحي وسياس ــدم م ــى تق إل
ــي، لتصبح بذلك  وثقاف ــي  واجتماع
الدولة جزء من الدول الرائدة من حيث 
ــر  ــاملة والتأثي ــة الش ــوة الوطني الق
ــاء  ــق الرخ ــل حتقي ــن أج ــي، م الدول
ــترك ألفراد الشعب وعودة األمة  املش
الصينية متربعة بني أمم العالم.ومنذ 
اإلصالحات االقتصادية املستمرة في 

ــى اليوم،  ــام ١٩٧٨م إل ــني منذ ع الص
والتي شملت بناء ١٨٨ مدينة جديدة 
ــام الغربي، فإن  ــاحلية على النظ س
الصني شجعت الشركات األمريكية 

ــرة للذهاب  ــة العاملية الكب واألجنبي
ــك كافة  ــنغهاي، والتي متتل ــى ش إل
ــى  ــوي عل ــدارس حت ــن م ــات م املقوم
ــية،  ــة، منها الفرنس ــات العاملي اللغ
ــة  باإلضاف ــة،  واألملاني ــة،  واإلجنليزي
ــذا  ــة، وه ــة الرخيص ــدي العامل لألي
ــركات األجنبية من  بدوره شجع الش
ــي املناطق  ــل الصني وف ــل داخ العم
ــاحلية، وخلق التنافس بني املدن  الس
ــي على الصني  ــا يعود باألثر اإليجاب مل
ــب اإلعفاءات  ــى مصاحلها، بجان وعل
أي  ــة،  الرياضي ــوادي  والن ــة  اجلمركي
ــة الكاملة لهذه املدن،  البنى التحتي
ــي أرخص بكثير من مدن  هذه املدن ه
لذلك  ــة،  األمريكي ــدة  املتح الواليات 

ــة  ــركات األمريكي ــت الش ــر همَّ األم
ــة الهجرة إلى الصني، والتي  واألجنبي
ــركات  ــذه الش ــا ه ــتغلت بدوره اس
ــا  فيه ــة  العامل ــدي  األي ــف  وتوظي

ــم من أجل أن تتقدم الصني  وتعليمه
ــك الصعود  ــا في ذل ــيء مب في كل ش
للقمر واملركبات الفضائية، والهواتف 
ــركة األيفون.وبفضل  الذكية مثل ش
ذلك الصني اآلن قوة اقتصادية عاملية 
ومُسيطرة اقتصاديًا، وأنها لن تنصاع 
ــن الواليات  ــد لفظي يبدر ع ألي تهدي
احلالي  ــها  برئيس األمريكية  املتحدة 
ــرف اآلن  يُع ــك  ــب، ولذل ــد ترام دونال
وبفضل اجلهود الصينية في استقرار 
ــرب الباردة وانهيار  العالم ما بعد احل
ــوفيتي، أن االقتصاد هو  ــاد الس االحت
ــاس الهيمنة على العالم بجانب  أس
القوة العسكرية بدرجة ثانية، وذلك 
ــي احلفاظ  ــاهم ف ــاد يس ألن االقتص
ــب أنه ميد  ــعب، بجان ــوة الش على ق
ــكري الذي  ــكر باإلنفاق العس العس
ــاد، وبالتالي  ــا لالقتص يحتاج أساسً
القوة االقتصادية املوجودة في الصني 
ــع على  هي قوة حميدة ال تريد التوس
ــرى على عكس  ــدول األخ ــاب ال حس
الواليات املتحدة األمريكية التي تتبع 
أسلوب التهديد والوعيد حيال الدول 
ــكري  التي تعتاش على الدعم العس
ــكرية  لها، وتكبدها اإلنفاقات العس
ــا.وال تريد  ــة حدوده ــل حماي ــن أج م
ــاء على أية دولة خاصة  الصني القض
ــة، أي أن  ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
ــا بينهما،  ــح متبادلة م هناك مصال
ــر وارد أن يكون هناك نيةً للذهاب  وغي
ــذا من الصعب  ــرب جتارية كبيرة، ل حل
ــات  ــع الوالي ــاردة م ــرب ب ــه حل التوج
ــة، نظرًا ألن األخيرة  املتحدة األمريكي
ــة، وإفالس الواليات  ــا ديون مالي عليه
ــون  ــل الدي ــة جتع ــدة األمريكي املتح
ــتطاعة  باس لذلك  تندثر،  ــة  الصيني
ــم  ــي العال ــة ف ــاذ أي دول ــني إنق الص
ــكو اقتصاديًا كما احلال في أزمة  تش
ــام ٢٠٠٨م، والتي ضربت  ــورك ع نيوي
ــندات  العالم، فالصني قامت ببيع س
األمريكية  ــدة  املتح ــات  للوالي مالية 
ــا من األزمة بقيمة ترليون  لتخليصه
دوالر أمريكي.والصني هي بلد احلكمة 
ــية  بدبلوماس والعمل يكون  والصبر 
عالية على املدى الطويل، والتخطيط 
ــول وضع الصني  ــي يتمحور ح الصين
األولى اقتصاديًا بشكلٍ مستقل دون 
ــتغرق هذا الشيء ٥٠  منافس، ولو اس
ــرق الصيني  ــا وأكثر، لذا فإن الع عامً
ــي احلزب الواحد  تقدم وله ميزات ف مُ
ــذ  ــة تنفي ــة، وسالس ــك الدول ومتاس
ــوان الدائم  ــرار، والنجاح هو العن الق
ــادي،  ــروع اقتص ــل ألي مش واملتواص
بجانب السعي لتحقيق التكامل ما 
ــتكمال  ــكري واملدني، واس بني العس
حتديث اجليش بأفرعه اخملتلفة بحلول 
ــة  ــة عاملي ــوغ مرتب ــام ٢٠٣٥م، وبل ع
بحلول عام ٢٠٥٠م.في أفريقيا عملت 
الصني على تنفيذ العديد من املشاريع 

الضخمة في األعوام األخيرة بجهود 
صينية وبناء مصالح جتارية خللق نوع 

ــي واالقتصادي  من التواصل السياس
ــون هناك تكافؤ  ــي يك والثقافي.ولك

ــني القوى  ــي ب ــكر الصين ــي العس ف
ــة والبحرية واجلوية، يتم العمل  البريّ
ــون  ــة، ك ــوة البحري ــز الق ــى تعزي عل
طلة على مسطحات مائية  الصني مُ
ــطول بحري  ا بأس ــة أيضً ــزر مائي وج
ــوش اإلقليمية  ــةً مع اجلي قوي مقارن
والدولية ملا فيه حق للصني بذلك، وأن 

ــطول كافيًا إلقامته  ــون هذا األس يك
من أجل حتقيق الهدف خاصة في ظل 
ــوط مالحة يجب احملافظة  وجود خط
عليها، لذلك ال بدَّ من امتالكه للقوة 
ــي آنٍ واحد  ــة والدفاعية ف الهجومي
ــز خط دفاعها  ــن الصني من تعزي َّك ميُ
ــن أن يحوي  ــدَّ م ــوي، وال ب ــكلٍ ق بش
ــالت  ــى حام ــري عل ــطول البح األس
طائرات بعدد معقول يتم توظيفهم 
في مناطق مختلفة من بقاع األرض، 
ــم توزيعها على  ــالً ٧ حامالت يت فمث
ــالت  ــة حلام ــم، باإلضاف ــارات العال ق
صواريخ وصواريخ عابرة للقارات يتم 

إطالقها بواسطة غواصات بحرية.
ــإن الصني  ــد الدولي ف ــى الصعي وعل
مبنأى عن التوسع على حساب الدول 
ــن  ــى تتمك ــة حت ــاورة والضعيف اجمل
ــيادتها وأمنها  ــة على س من احملافظ
ومصاحلها في العالم، وهي مبعزل على 
ــؤون الدول داخليًا، أو  أن تتدخل في ش
ــارس قوتها على هذه الدول، لذا من  مت
ــعى الصني  دِ أن تس

الصعب وغير اجملُ
ــع،  التوس أو  ــة  والهيمن ــيطرة  للس
خاصةً في ظلِّ مساعي الصني إلعداد 
ــي حتمي  ــق والت ــزام الطري ــادرة ح مب
طريق احلرير بوجه عام، والصني تعمل 
ــارة الدول  ــي على زي ــي الوقت احلال ف
املُتبع  األفريقية لالنفتاح االقتصادي 
ــة، لتنطلق  ــاتها اخلارجي في سياس
ــيوية  ــدول األفريقية إلى األس ــن ال م
وبالتحديد الدول العربية، وذلك لرفع 
املستوى االجتماعي واالقتصادي في 
ــاركة  ــيع املش املنطقة، بجانب توس
ــي  ــاخنة ف ــا الس ــل القضاي ــي ح ف
ــط، والقيام  ــرق األوس ــة الش منطق
ــالم  بدور بنّاء في دعم التهدئة والس
وحماية األمن واالستقرار الدولي، لذا 
ــى الصني لتفعيل دور احلضارة  تعس
ــة ملواجهة  ــة وكذلك العربي الصيني
ــم  التفاه ــز  وتعزي ــة  العومل ــات  حتدي
ــترك املبني على قواعد سلميّة. املش
وفي أفريقيا عملت الصني على تنفيذ 
ــاريع الضخمة في  ــن املش العديد م
ــرة بجهود صينية وبناء  األعوام األخي
مصالح جتارية خللق نوع من التواصل 
ــي،  ــادي والثقاف ــي واالقتص السياس
ــر الصيني  ــاء اجلوه ــو يأتي إلضف وه
ــح جديدة،  ــق وفتح مصال في املناط
والصني في سياساتها اخلارجية جتاه 
العاملية، تختلف  ــا  القضاي مختلف 
عن التوجهات السياسية األمريكية، 
ــد حتقيق املنفعة  ــني تعتم أي أن الص
ــؤونها،  املتبادلة وعدم التدخل في ش
ليس كما أمريكا التي تتعمد أسلوب 
ــزرة، والصني هي التحدي  العصا واجل
ــدة األمريكية  ــات املتح األكبر للوالي
ــرين، بجانب  في القرن احلادي والعش
ــن القومي الصيني يتطرق إلى  أن األم
اإلرث الكنفوشوسي الذي ساعدهم 
ــة معينة وعلى  ــي احلفاظ على رزان ف
ــي اإلجناز مقارنةً مع  وتيرة تدريجية ف
ــعى  ويس واألمريكي،  األوروبي  النهج 
ــاز وحتقيق  ــرعة اإلجن ــج هذا لس النه

الهدف القومي.

*ناشط مدني فلسطيني

االشرتاكية ذات 
الخصائص الصينية بدأت 
عصرا جديدا لتجديد 
شباب األمة وتحقيق حلم 
النهضة الوطنية

 

بات الصينيون يتمتعون بالرخاء االقتصادي واِّـشرتك بني أفراد اِّـجتمع 
بحيث وصل لدرجة عالية من األمن َّـ التعليم والصحة واِّـعيشة

ترامب

الرئيس الصيني

بوتني

لقد أصبحت الصني 
احلائزة لثاني أكبر 
اقتصاد في العالم، 
تلعبُ دورًا مؤثرًا على 
الساحةِ الدولية، 
واالستمرار في تزايدِ 
قوتها وتطورها 
للوصول لعام 
٢٠٥٠ وتكون الصني 
متكاملة القوة من 
الناحيةِ االقتصادية 
والسياسية 
والعسكرية 
والثقافية، وذلك من 
أجل الوصول لدولة 
ظمى  اشتراكية عُ
حديثة، وتكون 
ا عامليًا  الصني قائدً
من حيث القوة 
الوطنية املُركبة، 
والنفوذ الدولي، وذلك 
باقتصاد حديث 
وثقافة متقدمة 
وقوات مُسلحة على 
املستوى العاملي.

* سامح الطيطي

    لقد رفعتم رؤوسكم ورؤوس رفاقكم وشباب العراق الذين 
انتخبوكم   بدحركم حلدود الدم دميوقراطيا بعد أن داستها 
ــلحة  ــباب القوات املس ــاطيل احملررين من ش ــا بس ميداني
ــدا أن يصل الى املواقع  ــد. النواب األحرار، ال تقبلوا أب واحلش
الوزارية وأعلى كل من غطى لداعش منذ سقوط الفلوجة 
ــمى حرب داعش القذرة ثورة ولو لدقيقة واحدة  وكل من س
ــبب في قتل عشرات آالف  ــعارا طائفيا تس وكل من رفع ش
ــني، فهؤالء ليس مكانهم بغداد، وإن حاولت كتل أو  العراقي
أطراف فرض أحدٍ من هؤالء (فأرواح الشهداء سترفرف فوق 
ــاف الرفض املطلق  ــب وتنتظر منكم هت ــماء بغداد تراق س
مدويا من داخل قاعة البرملان)، وإن قالوا لكم ظهرت كتابة 
ــاوة ومكر  ــوا إنها من غش ــي بهم فقول ــماء توص في الس

الشياطني. 
ــم  يطالبك ــعب  الش
ــوي يتصرف  ــراق ق بع
قوات  ويبني  ــاء  بكبري
ــتخبارات  اس وأجهزة 
إقليميا  ــوى  األق ــي  ه
ــل  يحم ــن  م ــل  جتع
للعراق روح العداوة ميد 

يده من أجل السالم. 
وإلى  ــرة  البص ــل  نخي
ــاء عذبا  ــو تريد م زاخ
يعيد زهوها. اخلريجون 
والكادحون  العاطلون 
ــل  ــرص عم ــدون ف يري

ــا اجتماعيا  ــتحقون ضمان ــحوقون يس كرمي والفقراء املس
ــهداء يستحقون تكرميا عظيما.  من أموال النفط وذوو الش
ــعب أوال وتصدوا (لغشاوة) الشياطني  ــمعوا صوت الش اس
ــة) للحكومة املقبلة..  ــاندوا كل التوجهات (الصحيح وس
ــون يريدون  ــني بعهودهم. العراقي ــى الصادقون صادق ويبق
ــدا) لدحر  ــديدة (ج ــني ش ــريع قوان ــارا وتش ــات وإعم خدم
ــي ينتظرها  ــرارات الت ــذه هي الق ــاد.  ه ــدين والفس املفس
الشعب من فرسانه الذين صوّت لهم، وتعزيز دور احلكومة.  
ــيد رئيس البرملان، بعد أن حصلت على أعلى  وانت ايها الس
ــة  رقم انتخابي في تنظيمات احملور وحظيت بالثقة لرئاس
ــا العطائه  ــة (احملور) أيض ــعب يدعوك لرئاس ــان الش البرمل
ــن، الصورة  ــع رفاقك اخليري ــة الوطنية م ــورة الوحدوي الص

رُ أولئِك هو يبور. كْ زَةً لذوي الشهداء، ومُ مستفِ

@ÚyÏn–fl@Ú€bçâ
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مـوقــف

اسمعوا صوت الشعب 
أوال وتصدوا لغشاوة 
الشياطني وساندوا كل 
التوجهات الصحيحة 
للحكومة اِّـقبلة ويبقى 
الصادقون صادقني 
بعهودهم

وفيق السامرائي
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بغداد/ البينة اجلديدة / هيثم مجيد
علي  جبار  النفط  وزير  افتتح 
الثالثاء  يوم  اللعيبي صباح  حسني 
وزارة  تأهيل مجمع  املاضي مشروع 
النفط الذي نفذته شركة املشاريع 
النفطية باجلهد الذاتي .وثمن الوزير 
التي بذلت من قبل مالكات  اجلهود 
التي  النفطية  املشاريع  شركة 
القياسي.  بالوقت  املشروع  نفذت 
املشروع  افتتاح  حفل  وحضر 
لشؤون  الوزارة  وكيل  السادة 
ومدير  حطاب  كرمي  االستخراج 
رعد  النفطية  املشاريع  عام شركة 
الوزارة  تشكيالت  عن  وممثلني  رفيق 
االخرى. واثنى اللعيبي على املشروع 
املدنية  املواصفات  وفق  اجنز  الذي 
شركة  مالكات  بأن  منوها  احلديثة, 
اخلصوص  بهذا  النفطية  املشاريع 
التي  املشاريع  بتنفيذها  معروفة 
مواكبة  شركة  النها  بها  تناط 
الفني  الصعيد  على  للتطورات 

عام  مدير  قال  .بدوره  والهندسي 
(اجلهة  النفطية  املشاريع  شركة 
به  كلفت  ((املشروع  ان   , املنفذة) 
شركتنا منتصف العام احلالي, وان 
مدة تنفيذه جاءت بوقت قياسي من 
القدرة  متتلك  التي  بكوادرنا  ثقتنا 
هكذا  مثل  الجناز  الالزمة  والكفاءة 
املهندس  اكد  جانبه,  .من  مشاريع 

املشروع,  طالب خفيف عبيد مدير 
ان شركة املشارع النفطية كلفت 
من قبل السيد الوزير باعمال تأهيل 
البوابة  من  ابتداء  الوزارة  مدخل 
انتهاء  الوزاري  للمجمع  الرئيسية 
مرورا  املركزية  االستعالمات  مبدخل 
محيط  في  املتداخلة  بالفعاليات 

املشروع .

âaãÏ€a@…‡1a@›ÓÁdm@ Îäífl@|nn–Ì@=Ó»‹€a

بغداد / البينة اجلديدة
عقدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية بالتعاون مع 
وزارة النفط ورشة عمل لبحث املشاكل واملعوقات 
العمل  اجازات  استحصال  الجراءات  املرافقة 
الشركات  ملنسوبي  االجتماعي  والضمان  لالجانب 
وزارة  مببنى  الواقعة  االقصى  قاعة  في  النفطية، 
اقيمت  ٢ـ١٠ـ٢٠١٨.وقد  املوافق  الثالثاء  يوم  النفط 
الوزارة  في  العمل  شؤون  وكيل  بحضور  الورشة 
الدكتور عبد الكرمي عبد اهللا ووكيل االستخراج في 
النفط املهندس كرمي حطاب، فضال عن مدير  وزارة 
والضمان االجتماعي علي احللو  التقاعد  دائرة  عام 
املهندس  املهني  والتدريب  العمل  دائرة  عام  ومدير 

عمار عبد الواحد، ومديري اقسام القانونية وتفتيش 
والتدريب املهني،  العمل  دائرة  العمل واالجانب في 
العاملة ومديري هيئات  االجنبية  الشركات  وممثلي 
احلقول النفطية في العراق.وبني وكيل وزارة العمل 
املتعلقة  املواضيع  ملناقشة  الورشة  اقامة  اهمية 
بوزارة العمل التي تعترض عمل الشركات النفطية 
في  يساهم  مبا  لها  املناسبة  احللول  اليجاد  سعيا 
تتابع  الوزارة  ان  الى  الفتا  النفطية،  املشاريع  دعم 
بشؤون  املتعلقة  القضايا  جميع  مستمر  بشكل 
خالل  من  العراق  الى  الوافدة  االجنبية  العمالة 
التنسيق مع  لها فضال عن  التابعة  التفتيش  فرق 

اجلهات املعنية بتشغيل العمال االجانب.  

ÚÓ�–‰€a@pb◊äí€a@ÔiÏé‰Ω@Ô«b‡nu¸a@Êb‡ö€aÎ@k„bu˝€@›‡»€a@paãbua@Êbrzjm@¡–‰€aÎ@›‡»€a

سعد   / اجلديدة  البينة   / بغداد 
االبراهيمي

السيد  توجيهات  على  بناء      
املدير العام الدكتور شاكر احمد 
العيادات  دائرة  نظمت  احلاج 
عمل  ورشة  الشعبية  الطبية 
أجهزة  صيانة  كيفية  حول 
معاجلة األسنان على قاعة مركز 

تقتضيه  ما  وحسب  الدائرة 
الدكتور  العامة.وقال  املصلحة 
نظمت  الدائرة  أن  احلاج  شاكر 
األسنان  ألطباء  عمل  ورشة 
الطبية  العيادات  في  العاملني 
على  واالستشارية  الشعبية 
معاجلة  أجهزة  صيانة  كيفية 
الورشة  أن  .وأضاف  األسنان 

تضمنت محاضرات عن الصيانة 
ألجهزة األسنان وهي ثالثة أنواع 
وتنبؤية وفوائدها  دورية ووقائية 
األعطال  تقليل  في  تتلخص 
للتلف  املبكر  واالكتشاف 
األخطار  العاملني  يجنب  مما 
تكاليف  انخفاض  عن  فضال 
أداء  وحتسني  وتطوير  التصليح 
ضرورة  على  احلاج  .وأكد  اجلهاز 
أتباع أساليب السالمة املهنية 
وارتداء  بالصيانة  القيام  عند 
وتوفير  بذلك  اخلاصة  املالبس 
الورشة  أن  .وأوضح  الغيار  قطع 
مركز  قاعة  على  يومني  تستمر 
قسم  قبل  من  واعدت  الدائرة 
التدريب  وشعبة  الفنية  األمور 
الوطني  املركز  مع  وبالتنسيق 
في  البشرية  والتنمية  للتدريب 
إرسال  خالل  من  الصحة  وزارة 

احد احملاضرين اخملتصني .

Êb‰ç˛a@ÒåËuc@Ú„bÓñi@›‡«@ÚëâÎ@·ƒ‰m@ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€a

 بغداد / البينة اجلديدة
للسمنت  العامة  الشركة  اكدت 
الصناعة  وزارة  شركات  احدى  العراقية 
واملعادن استمرار معمل سمنت احلدباء 
املوصل  مدينة  في  والواقع  لها  التابع 
املقاوم  بالسمنت  املوصل  بتجهيز سد 
على  السدود  اسس  بتحشية  واخلاص 
مدير  انقطاع.واكد  ودون   الساعة  مدار 
املهندس حسني محسن  الشركة  عام 
االعالمي  للمركز  تصريح  في  اخلفاجي 
السد  جتهيز  عملية  ان  الوزارة  في 
املطلوبة  الكميات  لتلبية  مستمرة 
املطابق  السمنت  من  السد  ادارة  من 
للمواصفات القياسية اخلاصة بالسدود 

دولية  لشركات  وفق فحوصات مختبرية 
واحلاصل  واجلودة  باملواصفة  مختصة 
 ، والدولية  احمللية  اجلودة  شهادة  على 
الفتا الى ان هذا النوع من السمنت يعد 
الذي  النمطي  غير  السمنت  انواع  احد 

لالمالح  مبقاومته  وميتاز  الشركة  تنتجه 
الكبريتية واطئ القلويات وفائق النعومة 
ذاته  الوقت  في  مشيرا   ، التصلد  وسريع 
احد  هو  احلدباء  سمنت  معمل  ان  الى 
الذي استطاعت كوادره  معامل الشركة 
املسؤولني  السادة  من  ومتابعة  وبجهود 

تأهيله  اعادة  من  والشركة  الوزارة  في 
بعد حترير  قياسي  بوقت  اخلدمة  وادخاله 
به  حلق  الذي  الدمار  رغم  املوصل  مدينة 
جراء اعمال داعش االرهابية وماتالها من 

عمليات عسكرية.

@Üç@åÓË£@âaä‡nça@Ü◊˚m@ÚÓ”aä»€a@o‰‡é‹€@Úflb»€a@Ú◊äí€a
@Ä˝fl˝€@‚Îb‘Ωa@o‰‡é€bi@›ïÏΩa

بغداد / البينة اجلديدة 
االجتماع  اجلنابي  د.حسن  املائية  املوارد  وزير  رأس 
الثامن واخلمسني لهيأة الرأي بحضور الكادر املتقدم 
املدرجة  الهامة  االمور  الوزارة، ملناقشة عدد من  في 
تفاصيل  اجملتمعون  ناقش  .حيث  االعمال  في جدول 
اخلطة االستثمارية املقترحة لعام ٢٠١٩ للقطاعني 
اهمية  حسب  الزراعية  واملبادرة  والتشييد  الزراعي 
املشاريع  التي تتناسب مع ستراتيجية عمل الوزارة 
املشاريع  من  عدد  واضافة  قادما.  عاما  لـ٢٠  املقرة 
اهمية  على  والتأكيد  الوزارة  عمل  ملفاصل  احليوية 
رصد مبالغ اضافية ملشروع دراسة معاجلة امللوحة 
واجلداول  االنهر  اعمال كري  وتنفيذ  العرب  في شط 
اخلاصة مبشاريع معاجلة الشحة املائية ، كما تخلل 
نواجت  رفع  مدة  استثناء  مقترح  مناقشة  االجتماع 
من  اخلاص  والقطاع  الدولة  دوائر  في  املباعة  الكري 
الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣  قانون بيع وايجار اموال 
املعدل ، اضافة الى مناقشة خطة الدراسات العليا 

داخل وخارج العراق للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ .

@êc6Ì@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@äÌãÎ
@ÒdÓ:@UX@�€a@ b‡nu¸a

cä€a

البصرة / البينة اجلديدة
موانئ  شركة  مالكات  باشرت   
وتنظيف  إلزالة  بحملة   » العراق 
جنيبة  تغطي  التي  االطيان  ورفع 
جنوب  الغارقة  الركائز»  «دق 
الرصيف احلديدي مليناء خور الزبير.
في  واالعالم  العالقات  مدير  وذكر 
الشركة امنار عبد املنعم الصافي 
قسمي  ان  اجلديدة»  «للبينة 
االنقاذ البحري واحلفر البحري في 
مشترك  بعمل  باشرا  الشركة 

ابوذر  العمالقة  الرافعة  بواسطة 
٢٠٠٠طن  قدرتها  تصل  والتي 
بانتشال الغارق لتنظيف واجهات 
ارصفة امليناء من الغوارق .واضاف 
ان هذه   احلملة الكبرى تاتي ضمن 
الغارقة  االهداف  انتشال  جهود   
لتنظيف قنواتنا وواجهات ارصفة 
التي يقودها قسم االنقاذ  املوانئ 
العامة  للشركة  التابع  البحري 
تشكيالت  احدى  العراق  ملوانئ 

وزارة النقل .

@Ú”âbÀ@ÚjÓ‰u@fibín„bi@äëbjm@¯„aÏΩa@Ú◊äë
7iå€a@âÏÅ@ıb‰Ófl@ø

بغداد / البينة اجلديدة 
سجل مؤشر سوق العراق لألوراق املالية ارتفاع 
في حجم وقيمة األسهم املتداولة خالل األسبوع 
املاضي قياسا باالسبوع الذي قبله مبشاركة ٣٤ 

شركة مساهمة .
عبد  احمد  طه  للسوق  التنفيذي  املدير  وقال 
املالية  لالوراق  العراق  سوق  ان  بيان  في  السالم 
من  الرابع  في  املنتهي  االسبوع  خالل  نظم 
تشرين األول لهذا العام خمس جلسات للتداول 
الثاني  السوق  في  وكذلك  النظامي  السوق  في 
وتداولت خالل جلسات االسبوع املاضي اسهم 
شركات   (٤) و  النظامي  السوق  في  شركة   (٣٠)
في السوق الثاني ولم تتداول خالل هذه جلسات 
اسهم (٣٥) شركة.ويبلغ عدد الشركات املدرجة 
 (٥٧) منها   ، مساهمة  شركة   (١٠٤) السوق  في 
شركة مدرجة في السوق النظامي و(٤٧) شركة 

اسهم  ادراج  بعد   ، الثاني  السوق  في  مدرجة 
مصرف اسيا العراق اإلسالمي وبلغ عدد الشركات 
املتوقفة النعقاد اجتماعات هيئاتها العامة (٢) 
شركة هما (مصرف بغداد ، اخلليج للتأمني) وبلغ 

عدد الشركات املتوقفة عن التداول (٣٢).
املتداولة  االسهم  عدد  ان  السالم  عبد  وبني 
سهم  مليار   (٢٥٫٧٢٩) بلغ  املاضي  لألسبوع 
الذي  باالسبوع  قياسا   (٪٣٦١) بنسبة  مرتفعا 
قبله فيما بلغت قيمة االسهم املتداولة لنفس 
األخرى  هي  مرتفعة  دينار  مليار   (٨٫٠٦٦) الفترة 
قبله،  الذي  باالسبوع  قياسا   (٪١٤٤) بنسبة 
واقفل مؤشر السوق ISX ٦٠  في أخر جلسة من 
بنسبة  منخفضا  نقطة   (٥٢١٫٧٩) بـ  االسبوع 
(٢٪) عن اغالقه لالسبوع الذي قبله عندما اغلق 

على (٥٣٣٫٢١) نقطة.

@Ú‡Ó”Î@·vy@ø@b«b–mâa@›véÌ@ÚÓ€bΩa@÷aâÎ˛a@÷Ïç
ÔôbΩa@ Ïjç˛a@fi˝Å@Ú€ÎaÜnΩa@·Ëç˛a

بغداد / البينة اجلديدة
قاسم  الوزير  بأن  االحد،  امس  الداخلية،  وزارة  في  مصدر  أفاد 
اخلطف  جرائم  ملالحقة  الدوري  جعفر  حملة  أطلق  االعرجي 
والقتل في عموم العراق. وقال مصدر في الوزارة ، إن وزير الداخلية 
جعفر  اسم  حملت  أمنية  حملة  امس  اطلق،  االعرجي  قاسم 
الدوري، في اشارة الى اسم الطفل الذي خطف في حي القاهرة 
ببغداد، مبينا أن احلملة تهدف الى مالحقة كل جرائم اخلطف 
بالقاء  أمني  مصدر  وأفاد  احملافظات.  وعموم  بغداد  في  والقتل 
القبض على شخص اعترف بخطف طفل يبلغ من العمر خمس 
سنوات يسمى جعفر الدوري واالعتداء عليه جنسيا ثم قتله في 
حي القاهرة وسط بغداد. واضاف املصدر أن الشخص اجلاني هو 
جار ألسرة الطفل في احلي املذكور، وقد اعترف بارتكابه اجلرمية، 

مشيرا الى احالته للقضاء لينال جزاءه العادل.

@âÎÜ€a@ä–»u@Ú‹ª@’‹�Ì@Ôuä«¸a
›n‘€aÎ@—�®a@·ˆaäu@Ú‘y˝Ω

بغداد / البينة اجلديدة 
احدى  في  للضرب  تعرضت  التي  رمياس  التلميذة  قضية  في  بالتحقيق  التربية  وزارة  وجهت 
املدارس.ووجه وزير التربية محمد اقبال في بيان « بفتح حتقيق عاجل في قضية التلميذة رمياس 
مصعب اجلنابي ، اثر شكوى تقدم بيها ذووها ، بشأن تعرضها للعنف في املدرسة «.يذكر ان 
الى ضرب وحشي  العمر سبع سنوات تعرضت  تبلغ من  التي  اجلنابي  رمياس مصعب  الطالبة 
وهمجي من قبل احدى املعلمات في مدرسة دار احلكمة بسبب حالة تدافع اثناء خروج التالميذ 

من املدرسة وتعثرها باحدى املعلمات.

@oôä»m@ÒàÓ‡‹m@ÚÓö”@ø@’Ó‘zn€bi@ÈuÏm@ÚÓi6€a
ÚÓˆaÜni¸a@ÖaÜÃi@êâaÜfl@ÙÜya@ø@läö‹€

    بغداد / البينة اجلديدة 
  اختتمت في الرباط املباحثات العراقية املغربية ضمن اللجنة الثنائية املشتركة بني البلدين والتي 

واصلت اجتماعاتها بعد انقطاع دام ١٢ عاما .
        املتحدث الرسمي بأسم وزارة التجارة محمد حنون اوضح في بيان للوزارة امس ان الوفد العراقي 
الذي ترأسه السيد وليد املوسوي الوكيل االقدم لوزارة التجارة قد تباحث مع اجلانب املغربي الشقيق 
ضوء  في  والطاقة  واملالية  والعلمية  واالقتصادية  السياسية  اجملاالت  في  الثنائية  العالقات  تفعيل 
ورقة العمل التي اعدتها الوزارات والهيئات العراقية بعد سلسلة لقاءات مشتركة كانت تهدف الى 
اعداد ورقة عراقية تأخذ في نظر االعتبار كافة القضايا املشتركة وتفعيل التعاون املشترك في شتى 
اجملاالت.    وجاء في البيان بان السيد املوسوي قد طالب احلكومة املعربية بافتتاح السفارة املغربية 
في بغداد لتمارس عملها الدبلوماسي في العراق بعد استقرار االوضاع االمنية وعدم وجود مسوغات 
متنع من االبقاء على عدم ممارسة للسفارة اعمالها في العراق كذلك مت الطلب باعادة عمل املدرسة 
العراقية في املغرب الستقطاب الطلبة العراقيني في املغرب كذلك تسوية اموال املصارف العراقية 

في املصارف املغربية .

@k‹üÎ@läÃΩa@…fl@⁄6íΩa@ÊÎb»n‹€@ÒÜÌÜu@÷bœa@ZÒâbvn€a
@ÚÓiäÃΩa@Òâb–é€a@Äbnnœbi@Ô”aä«

بابل / البينة اجلديدة / علي شريف
اطلقها  التي  الوطنية  للحملة  تنفيذا 
ادارة  ) حرصت  بيتنا  ( مدرستنا  التربية  وزير 
احملاويل  في قضاء  االبتدائية  مدرسة صفني 
/ قرية الفندية على اكمال بناء صف ضمن 
الشراكة اجملتمعية بني ادارة املدرسة واولياء 
العامة  املديرية  وبأشراف  التالميذ  امور 
حسني  العام  املدير  ومتابعة  بابل  لتربية 
يوم  قبل  االفتتاح  ليكون  السالم  خلف 
تربية  مدير  بحضور  الدراسي  العام  بدء  من 

احملاويل اركان عبد اهللا واملشرف االداري االول 
جاسم حسني ونزار نواف الفيحان املشرف 
ووجهاء  التالميذ  اهالي  وبحضور  املتابع 
املنطقة٠وقد احتضن الصف اجلديد تالميذ 
قدمت  هدية  ليكون  االبتدائي  االول  الصف 
الفعاليات  واقيمت  الهدايا  وزعت  ثم  لهم٠ 
االول  للصف  التمهيدي  االسبوع  ضمن 
التربية٠  كما مت  وزير  الذي اطلقه  االبتدائي 
وتهيئتها  الصحيات  وتأهيل  املدرسة  صبغ 

الستقبال العام الدراسي اجلديد٠

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
في   ( الشاجلية  (معامل  الكهربائية  اآللية  الهندسة  قسم   يشهد 
بغداد اعمال متميزة لتصنيع الوحدات املتحركة للعربات والقاطرات 
معامل  في  املنتشرة  العمل  ورش  خالل  من  بأنواعها  والشاحنات 
الشاجلية حيث ميتلك هذا القسم اخلبرات املتراكمة لكافة صنوفها 
التي  والقدمية  احلديثة  القطارات  اطقم  عبر  خدماتها  أفضل  لتقدمي 
صممت وفق املواصفات املطلوبة. يذكر أن الكوادر الهندسية والفنية 
.وهناك   املسافرين  عربات  أنواع  كافة  بتصليح  تقوم  املعمل  هذا  في 
حمالت  لتأهيل اعمار ٢٥ عربة مسافرين من النوع الفرنسي املصنع 
العربات وفق اخلطط  اعمار  بأعادة  املعمل  عام ١٩٨٤..كما  يقوم هذا 
الغيار   قطع  كافة  تثبيت  بعد  العربات  هيكل   بتجديد  الطموحة 
لتدخل في إدامة العربات لتقترب كثيرا عن مواصفاتها االصلية التي 
تدخل في مجال الوحدات التي يصنع بعض منها في املعامل بالنسبة  
التركية  املناقلة  وقاطرات  والصينية  والروسية  االملانية  للقاطرات 

حيث تقوم تلك الكوادر بعملها الشاق بتسليك كهربائيات العربات 
فضال عن تسليك املياه الصاحلة للشرب ومياه االستعماالت  األخرى 
كما يتم  دوشمة الكراسي واالرضيات.. السيما أن هذا  القسم يقوم 
بتأهيل شاحنات البضائع بأنواعها لغرض أعمال نقل املواد واحلاويات 
من ميناء أم قصر إلى كمارك الشاجلية ومحافظات العراق كافة اضافة 
إلى إدامة احواض نقل الوقود وسائر أنواع الشاحنات االختصاصية .. 
واملعنوي من  املادي  الدعم  أن  الكهربائية  اآللية  الهندسة  وذكر مدير 
املعنية  واالقسام  الشركة  ومعاون مدير عام  السكك  قبل مدير عام 
بتخطي  االنتاجية  ورشه  بكافة  املعمل  هذا  دعم  في  كبير  دور  لها 
كافة الصعاب إلجناز  عدد من عربات املسافرين والقاطرات والشاحنات 
للشركة  املالية  املوارد  لتعظيم  اخلدمة  في  زجها  بغية  واإلحواض 
إضافة تقدمي اخلدمات اجلليلة  من خالل املناسبات الدينية بزج عربات 
املقبلة  إلحياء مراسيم  االربعينية  الكرام في  الزائرين  لنقل  االعمار 

استشهاد اإلمام احلسني (عليه السالم).

fiÎ¸a@—ñ€a@Òàfl˝n€@aÜÌÜu@b–ï@|nn–m@›ibi@ÚÓiäm

بغداد / البينة اجلديدة
اخلير  ميامة  شركة  أعلنت 
العقارية  لإلستثمارات 
اإلنهاءات  ألعمال  إكمالها 
السكني   مشروعها  في 
اليمامة   مدينة  مجمع 
العدل  حي  في  الكائن 
إستثمارية  إجازة  واملمنوح 
بغداد  إستثمار  هيئة  من 
رئيسها  ومتابعة  بإشراف 

الزاملي  شاكر  املهندس 
نصب  من  اإلنتهاء  مت  حيث 
الوحدات  داخل  اإلنارة 
األرضيات  وفرش  السكنية 
للمساحات اخلضراء ونصب 
محطات  ونصب  املولدات 
املياه  ضخ  ومحطات  الغاز 
كما  الكهرباء  ومنظومة 
األبواب  تثبيت  إكمال  مت 
.كما  فيها   والشبابيك 

توزيع  أن  الشركة  أوضحت 
الى  السكنية  الوحدات 
نهاية  سيتم  املستفيدين 
هنالك  وأن  احلالي  العام 
املواطنني  من  كبير  إقبال 
ملا  الوحدات  هذه  على شراء 
وسائل  إعتماد  من  به  متيزت 
بوقت  حديثة  وتقنيات 
قياسي وبجودة عالية والتي 
تشمل التوزيع املركزي للغاز 

والصوتي  احلراري  والعزل 
والتصريف األلي للنفايات .

يذكر بأن  املشروع يتألف من 
منشآت سكنية وخدمية:

ثالثة  على  تنفذ  السكنية 
مراحل : املرحلة األولى فيها 
 ١٠ بناية  كل  في  بنايات   ٧)
 ٤ طابق  كل  وفي  طوابق 
وحدات سكنية ) أما املرحلة 
 ١٣ من   فتتكون  الثانية 

بناية في كل بناية ٧ طوابق 
وحدات   ٤ طابق  كل  وفي 
الثالثة  واملرحلة   ( سكنية 
في  بنايات   ٨) فيها  ينفذ 
وفي كل  ٧ طوابق  بناية  كل 
طابق ٤ وحدات سكنية ، أما 
اخلدمية فتشمل مول جتاري 
وحضانة  وروضة  ومدرسة 
ومساحات  صحي  ومركز 
خضراء ومواقف للسيارات .
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ــية اإلسرائيلية توترا عالي  ــت سابقة أن تشهد العالقات الروس ليس
ــتوى، إذ سبق حادثة إسقاط الطائرة الروسية ايل ٢٠، توترات في  املس
ــبات عدة وبخاصة عندما حتاول إسرائيل خرق قواعد االشتباك  مناس
ــوريا. وقد أتت حادثة إسقاط الطائرة  املنظمة بني أطراف األزمة في س
ــرى، إضافة إلى احتمال  ــر وتعطيه أبعادا أخ ــوب التوت لترفع من منس
ــياق إدارة األزمة  ــتراتيجية في س ــروز تداعيات ذات صفة نوعية واس ب

السورية.
ــؤولة  ــرائيل هي املس ــكو أن إس ــي خلفية املوضوع اعتبرت موس فف
ــقاط الطائرة عبر تخفي طائراتها األربعة من نوع اف  مباشرة عن إس
١٦ في اجملال اجلوي للطائرة املستهدفة والتي أسقطت خطأ بصواريخ 
ــكو عند  ــرائيلية. ووقفت موس ــورية في أثناء تصديها للغارة اإلس س
ــرائيلي في أعلى املستويات،  ــط سجال روسي إس رأيها باملوضوع وس
ــية في شرق البحر املتوسط وبخاصة  أعقبه إجراءات عسكرية روس
ــرة عمال  ــه هذه األخي ــذي اعتبرت ــرائيلية وال ــواطئ اإلس ــة الش قبال
ــلم خالل  ــكو بأنه ستس ــق ذلك مع تأكيدات موس ــتفزازيا. وتراف اس
ــا خلق جوا تصعيديا آخر بني  ــابيع منظومة الصواريخ أس ٣٠٠، مم أس
ــجال حول منظومة أس ٣٠٠ جديدا  الطرفني. وفي الواقع ال يعتبر الس
ــرائيل أن متكنت من منع تسليم دمشق  ــبق إلس بني الطرفني فقد س
ــم  ــكل أو بآخر في رس ــهم بش لهذه املنظومة في العام ٢٠١٣، ما أس
قواعد اشتباك فوق األجواء السورية ملصلحة إسرائيل، إذ متكنت من 
ــورية ألهداف  ــا تنفيذ العديد من االعتداءات على األراضي الس خالله
سورية وغيرها.وفي احلقيقة تنطلق إسرائيل في معارضتها الشديدة 
حلصول دمشق على هذه املنظومة من منطلقات دقيقة بالنسبة إليها.
فهذه املنظومة بالذات تعتبر من األسلحة الصاروخية اإلستراتيجية 
نسبيا والتي تلبي احلاجات السورية في تغطية أجوائها عمليا، ومتنع 
ــتباك جديدة  ــرك إال وفق قواعد اش ــرائيلية من التح ــرات اإلس الطائ
تتوافق مع قدرات املنظومة الصاروخية. فاملنظومة متتلك قدرات وازنة 
ــرا وبفعالية  ــافة تصل إلى ٢٥٠ كيلومت ــح األجواء على مس في مس
ــرائيلية حتت  ــع الطائرات اإلس ــادرة على وض ــدا، وبالتالي ق ــة ج عالي
ــيطرة واملراقبة احلثيثة عند حتركها من املدرجات، مبعنى آخر شل  الس
ــرائيلية عمليا عند بدء التحرك، إذ تعتبر هذه املنظومة  القدرات اإلس
من املنظومات الدقيقة جدا القادرة على تغطية األجواء بنسب عالية 
جدا، وقادرة على حمل رؤوس يصل وزنها إلى ١٤٥ كيلوغرام، وهي قادرة 
على التعامل مع أهداف متعددة وبفعالية عالية جدا. وسبق ملوسكو 
أن باعت هذه املنظومة للقليل من الدول بينها الصني وإيران وفنزويال، 
ــاول العديد من  ــن منظومة أس ٤٠٠ التي حت ــا اقل م ــم ان كفاءته ورغ
ــورية التي  الدول احلصول عليها، إال أنها تبقى في أولوية األجندة الس
تلبي حاجاتها اللصيقة في التعامل مع االعتداءات اإلسرائيلية على 
أراضيها. في املبدأ، إن حصول دمشق على هذه املنظومة ونشرها على 
ــيطرة على  ــورية، وبصرف النظر عن حجم ونوعية الس ــي الس األراض
ــأن الحقا، يعتبر منعطفا وازنا في  ــغيلها واتخاذ القرار بهذا الش تش
العمل اجلوي في السماء السورية، وبالتالي هي محاولة روسية جادة 
ــرائيل والقبول بقواعد اشتباك جديدة في املنطقة بصرف  إلذعان إس
ــتكون مغايرة للتي سبقتها،  النظر عن حجمها ونوعيتها، إال أنها س
ــيما وان موسكو أحملت أيضا في ظل هذا السجال إلى دور فرنسي  الس
ــك على غرار ما حدث في  ــقاط الطائرة، ذل وأميركي محتملني في إس
ــقاط طائرتها في األجواء التركية احملاذية لسوريا سابقا، وما تبني  إس

في أثنائها لدور الناتو وواشنطن في هذا الشأن.

د. خليل حسني

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــي)  ــام (هارمون ــزب الوئ ــاز ح ف
ــيا في االنتخابات  املوالي لروس
التشريعية في التفيا متقدما 
ــم  ل ــعبويني  ــني ش ــى حزب عل
ــكيل  ــا تش ــتبعد أحدهم يس
ــج  النتائ ــق  ــه، وف ــالف مع ائت
ــادرة أمس األحد  النهائية الص
في هذا البلد العضو في احللف 

األطلسي واالحتاد األوروبي.
ــزب «الوئام» في املرتبة  وحل ح
ــو  ــى نح ــه عل ــى بحصول األول
ــن األصوات،  ــة م ــرين باملئ عش
يليه حزبان شعبويان هما حزب 
ــة» (١٤٪) الذي  «من ميلك الدول
ــتعداده للتعاون مع  ــد اس يؤك
ــراف بدون «خطوط  جميع األط
ــزب احملافظ  ــم «احل ــراء»، ث حم

اجلديد» (١٣,٦٪).
وبعد هذه األحزاب الثالثة، جاء 
ــا الليبرالي  ــزب تنمية التفي ح
ــي  ــف الوطن ــم التحال (١٢٪) ث
ــزب اخلضر  ــي (١١٪) وح اليمين
ــط اليمني  ــني من وس والفالح
ــوزراء املنتهية  بزعامة رئيس ال

ماريس كوشينسكيس  واليته 
ــدة  و»الوح ــة)  باملئ ــرة  (عش
ــني  ــط اليم ــن وس ــدة» م اجلدي
ــات  توقع ــب  وبحس  .(٪٦,٧)
التلفزيون العام لتوزيع املقاعد، 
فإن حزب «الوئام» الذي يحقق 
ــي  ــى التوال ــه عل ــوز ل ــع ف راب
ــريعية،  تش ــات  انتخاب ــي  ف
ــدا،  ــى ٢٤ مقع ــيحصل عل س
ــي في»  ــل «كاي ب ــا يحص فيم
الذي يعتبر شريكا محتمال له 
ــلطة على ١٥ مقعدا،  في الس
ــوع ٣٩ مقعدا  ــوازي مجم ما ي
للحزبني، وهو رقم ال يزال بعيدا 
عن منحهما غالبية ٥١ مقعدا 
املطلوبة في اجمللس املؤلف من 

مئة عضو.
ــام»  ــزب «الوئ ــن ح ــم يتمك ول
ــعبية بني األقلية  الواسع الش
ــن  م ــية،  بالروس ــة  الناطق
تشكيل حكومة بعد فوزه في 
ــالث األخيرة، إذ  ــات الث االنتخاب
لم يقبل أي حزب سياسي آخر 
ــكيل الذي  بالتحالف مع التش
ــراكة  عقد في املاضي اتفاق ش

ــدة»  ــيا املوح ــزب «روس ــع ح م
ــي  الروس ــس  الرئي ــة  بزعام
ــا يقال أن  ــر بوتني، فيم فالدميي
ــذا االتفاق  ــن ه ــزب خرج م احل
ــليط  ــي بدون تس ــام املاض الع
ــن دون  ــر. م ــى األم ــواء عل األض
ــد يكون لديكم  حزب الوئام، ق
ــن لألجانب  ــن املعادي ائتالف م
ــني، ومثل  ــار حقوق املثلي وأنص
ــد  تصم ــن  ل ــة  احلكوم ــذه  ه
ــابيع  أس ــة  ثالث أو  ــبوعني  أس

وأعلن رئيس احلزب رئيس بلدية 
ــاكوفس منذ  ــا نيلس أوش ريغ
مساء السبت أنه مصمم على 
ــي إدخال  ــذه املرة ف ــاح ه النج

حزبه إلى احلكومة.
وقال أوشاكوفس لوكالة «ليتا» 
ــى نتائج  ــا عل ــة معلق الالتفي
االنتخابات «ال ميكن ألي صيغة 
ائتالف أن تبدو مستقرة وقادرة 
(على ممارسة احلكم) بدون حزب 
ــام. وإال، فقد يكون لديكم  الوئ

ــن لألجانب  ــن املعادي ائتالف م
ــني، ومثل  ــار حقوق املثلي وأنص
ــد  تصم ــن  ل ــة  احلكوم ــذه  ه

أسبوعني أو ثالثة أسابيع».
ــا على  ــا موزع ــر أن مجلس غي
ــبعة أحزاب يوفر احتماالت  س
ــالف  ائت ــكيل  لتش ــرة  كثي
وستجري اتصاالت غير رسمية 

بهذا الصدد بني قادة األحزاب.
ــط اليمني  وقد جنح ائتالف وس
ــي إنهاض  ــه ف ــة واليت املنتهي

ــد أزمة  ــي بع ــاد الوطن االقتص
ــني املتعبني  ــن الناخب ٢٠٠٩ لك
ــعون الى  ــك اجلهود يس من تل

إيصال وجوه جديدة.
ــن يانيس  ــل التعدي ــال عام وق
ــتروس «آمل ان ينال حزب  بارس
ــدة وأحزاب أخرى  الوحدة اجلدي
ــا يكفي  ــرب م ــن الغ ــة م قريب
ــل االغلبية».  ــن االصوات لني م
ــا  ــيكون لدين ــاف «وإال س وأض
ــن مقربني من  ــالف مكون م ائت

روسيا وشعبويني».
ــيناريو خوف  الس ــذا  ــر ه ويثي
ــد  البل ــذا  ه ــي  ف ــن  كثيري
ــغ تعداد  ــذي يبل ــي ال البلطيق
ــمة  نس ــون  ملي  ١,٩ ــكانه  س
ــه بعالقات  ــز تاريخ ــذي متي وال

صعبة مع اجلار الروسي.
ــرار  غ ــى  عل ــا  التفي ــت  وكان
ــت  حصل ــتونيا  واس ــا  ليتواني
ــار  ــر انهي ــتقاللها اث ــى اس عل
امبراطورية القياصرة في ١٩١٨. 
لكن الدول الثالث احتلت الحقا 
ــم لنصف  ــا النازية ث من املاني

قرن من االحتاد السوفياتي.

bÓ–m¸@pbibÇn„a@ø@¥ÌÏj»í€a@Û‹«@ÊÎãÏ–Ì@ÏÿçÏΩ@ÊÏ€aÏΩa

وكاالت / البينة الجديدة
ــعد  ــوزراء املغربي س ــى رئيس ال نف
ــرا ما تردد من  ــن العثماني مؤخ الدي
ــقوط» حكومته،  أنباء عن قرب «س
ــدة التوتر  ــة تصاعد ح ــى خلفي عل
ــه العدالة والتنمية  مؤخراً بني حزب
وشريكه في االئتالف حزب التجمع 

الوطني لألحرار.
ــى أنباء نقلتها  ــق العثماني عل وعلّ
ــائل اعالم محلية وعلى مواقع  وس
ــتقالة  اس ــرب  ق ــول  ح ــل  التواص
ــر  ــذا كالم غي ــال « ه ــة قائ احلكوم
ــارة وفد  ــاف خالل زي ــح». وأض صحي
وزاري إلى جهة سوس ماسة، وكبرى 
ــا أورده املوقع  ــر، وفق م مدنها أغادي
ــزب العدالة والتنمية  االلكتروني حل
ــكة  ــة متماس ــة واألغلبي «احلكوم
ــرد تصريح أو  ــن يتوقف عملها جمل ول
ــبتمبر/أيلول  الرد عليه». وفي ٢٤ س
العمراني  ــليمان  ــد س انتق املاضي 
ــزب  ــام حل ــني الع ــب األول لألم النائ

ــة تصريحات أدلى  ــة والتنمي العدال
ــيد الطالبي  بها قبل ذلك بأيام رش
ــة  ــباب والرياض ــر الش ــي وزي العلم
والقيادي في حزب التجمع الوطني 
ــروع  مش ــا  فيه ــف  ووص ــرار  لألح
ــل»  بـ»الدخي ــة  والتنمي ــة  العدال
معتبرا أن احلزب «يريد تخريب البالد 

ليسهل عليه وضع يده عليها».
وتابع العثماني «نحن مسؤولون في 
عملنا أمام اهللا عز وجل وأمام امللك 
ــام املواطنني  ــادس وأم مـحمد الس
ــؤوليتنا بجدية  ويجب أن نأخذ مس
ــذه اجلهة وجميع  ــاكل به حلل املش
جهات اململكة» التي تتكون من ١٢ 
جهة كل واحدة تضم عددا من املدن 

واألرياف.
ــت  ــه «قام ــى أن حكومت ــت ال ولف
بإجنازات إيجابية ومازال هناك عمل 
ينتظرها وال ميكن أن يتحقق ذلك إال 
ــع. الزيارات التواصلية  بتعاون اجلمي
ــات تندرج في  ــة إلى اجله للحكوم

ــني  ــف الفاعل ــات خملتل ــار اإلنص إط
ــاكل  ــى املش ــرف عل ــني والتع احمللي
ــع انتظارات  ــرب والتفاعل م ــن ق ع

املواطنني ميدانيا».
ــارة  ــارة إش ــذه الزي ــا «ه ــال ايض وق
ــى أن احلكومة تتحرك  ــية ال سياس
ــل إليجاد  ــة وتعم ــر مجتمع وتفك
ــدا على  ــاكل»، مؤك ــول للمش احلل
ــب  ــل أغل ــأن ح ــة ب ــي احلكوم «وع
ــاون  لتع ــاج  يحت ــكاالت  اإلش
القطاعات ومختلف  ــراكة كل  وش

الفاعلني».
ــالف احلكومي  ــزاب االئت ووقعت أح
املغربي في ١٩ فبراير/ شباط املاضي 
ــكل  ــذي يش ــة» ال ــاق األغلبي «ميث

مرجعية لعمل احلكومة.
ــي  الوطن ــع  «التجم ــزب  ح ــل  وميث
ــز أخنوش وزير  ــرار» بزعامة عزي لألح
ــريك  الفالحة والصيد البحري الش
ــالف احلكومي بـ٧  ــي االئت ــوى ف األق

وزراء من أصل ٣٨ وزيرا.

H…‡vn€aI@…fl@ämÏn€a@·Àäi@Ÿçb‡nm@Ô„b‡r»€a@ÚflÏÿy@NN@läÃΩa

فقدان هوية موظف

العيبي)  ناجي  (حسام  باسم  هوية  فقدت 
العامة  اِّـديرية  الكهرباء/  وزارة  من  صادرة 
من  على  الكهربائية،  الطاقة  نقل  ِّـشاريع 

يعثر عليها تسليمها لجهة اإلصدار. 
مع التقدير..

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد: ٢٠١٦/٢٣١٣

إعـــــــــــالن
ــيارة اِّـرقمة ١٤٠٤٩/ أ  ــذ الناصرية الس ــع مديرية تنفي تبي
ــة الَّـ لقاء طلب الدائن  ــار العائدة للمدين رمضان عكل ذي ق
ــة عشر مليون دينار، فعلى  ناجي عبد اهللا عليوي البالغ خمس
ــالل ١٠ أيام تبدأ  ــذه اِّـديرية خ ــراء مراجعة ه ــب بالش الراغ
ــات القانونية  ــتصحباً معه التأمين ــر مس من اليوم التالي للنش
ــهادة الجنسية العراقية وان رسم  ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة وش
ــرتي، استنادا ألحكام اِّـادة ٧١  التحصيل والداللية على اِّـش

ثالثا من قانون التنفيذ.
اِّـواصفات:ـ

ــي  ــيارة  - ٢-نوعه: مسيوبيش ــس اِّـال اِّـراد بيعه: س ١-جن
ــدد بيك اب /  ــون ابيض غري مح ــل ١٩٩٢ ذات ل ــل مودي حم
ــل – ٣-القيمة اِّـقدرة : اربعة ماليني -٤- محل اِّـزايدة:  حم
ــدة: الثانية  ــاعة اجراء اِّـزاي ــة تنفيذ الناصرية -٥- س مديري
ــه: مديرية مرور  ــكان وجود اِّـال اِّـراد بيع ــر ظهرا -٦- م عش

ذي قار.
منفذ عدل الناصرية
ناجي عبد الهادي السعداوي

محكمة بداءة سوق الشيوخ
العدد: ١٢٤٠/ب/٢٠١٧

إعــــــــــــالن
ــة العقار ذا  ــدة العلني ــيوخ باِّـزاي ــوق الش ــتبيع محكمة بداءة س س
ــاه، فعلى من يرغب  ــل ١/٩٧٥ صلبة واِّـدرجة أوصافه أدن التسلس
ــني يوما ابتداًء من  ــراء الحضور َّـ هذه اِّـحكمة بعد مرور ثالث بالش
ــادف يوم اِّـزايدة  ــر َّـ صحيفتني محليتني وإذا ص اليوم التالي للنش
عطلة رسمية فستكون اِّـزايدة َّـ اليوم التالي مباشرة مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة إن لم يكن 

من الشركاء والرسوم والداللية على اِّـشرتي.
اوصاف العقار:ـ

١- ذات التسلسل ١/٩٧٥ الصلبة
ــلمان ومرتضى كاظم  ــدي س ــان فالح كري ــار العراقي ــك العق ٢- مال
ــدرة : ٨٠,٢٨٨٠٠ ثمانون مليون  ــة -٣-القيمة اِّـق هادي مناصف
وثمانمائة وعشرون وثمانمائة الف دينار عراقي فقط -٤- مساحة 
ــة  -٦-جنس  ــران قديم ــة العم ــار : ٢/٨٤/٢ م٢ –٥- درج العق
ــرف ومطبخ  ــس غ ــتقبال وخم ــن اس ــون م ــكن تتك ــار: دار س العق
ــقف  ــة -٧-ان العقار مبني من الطابوق ومس ــام ومرافق صحي وحم

بالشيلمان.
القاضي
علي حسني غافل الجابري

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 
محكمة جنايات كربالء 

الهيأة االوُّـ
العدد: ٥٨٢/ج هـ ٢٠١٨/١ 
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٤ 

إعالن
اُّـ/ اِّـتهم الهارب (أحمد هاشم عبيس غالي)

ــة محاكمتك صباح يوم ١٧/ ١٢/  قررت هذه اِّـحكم
ــات)  ــادة (٣١/٤٠٥/ عقوب ــكام اِّـ ــق اح ٢٠١٨ وف
ــة تبليغك  ــررت اِّـحكم ــك ق ــل اقامت ــة مح وِّـجهولي
ــار   ــني محليتني للحضور أمامها َّـ اليوم اِّـش بصحيفت
اليه اعاله وبخالفه سيتم اجراء محاكمتك غيابياً وفق 

االصول.
                     القاضي 

رئيس محكمة جنايات كربالء/ الهيأة االوُّـ

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 
محكمة جنايات كربالء 

الهيأة االوُّـ
العدد: ٥٦٣/ج هـ ٢٠١٨/١ 
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٣ 

إعالن
اُّـ/ اِّـتهمني الهاربني

(علي ورعد ولدي حسني محمد عزر)
قررت هذه اِّـحكمة محاكمتكما صباح يوم ١٦/ ١٢/ 
ــق احكام اِّـادة (٤٤٤/ عقوبات) وِّـجهولية  ٢٠١٨ وف
ــا بصحيفتني   ــررت اِّـحكمة تبليغكم ــل اقامتكما ق مح
ــار اليه اعاله  ــا َّـ اليوم اِّـش ــني للحضور امامه محليت
وبخالفه سيتم اجراء محاكمتكما غيابياً وفق االصول.

                        القاضي 
رئيس محكمة جنايات كربالء / الهيأة االوُّـ

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد: ٢٠١٨/٢١٣٣

إعـــــــــــالن
تبيع مديرية تنفيذ الناصرية السيارة اِّـرقمة ٤٥٤٠٩/ 
ــية العائدة للمدينة أمال كاظم خضري لقاء طلب  أ قادس
ــة عشر  ــني حميد البالغ خمس الدائن احمد عبد الحس
ــة هذه  ــراء مراجع ــب بالش ــى الراغ ــار، فعل ــون دين ملي
ــر  ــن اليوم التالي للنش ــالل ١٠ أيام تبدأ م ــة خ اِّـديري
ــة ١٠٪ من القيمة  ــتصحبا معه التأمينات القانوني مس
ــية العراقية وان رسم التحصيل  اِّـقدرة وشهادة الجنس

والداللية على اِّـشرتي.
اِّـواصفات:ـ

ــم ٤٥٤٠٩  ــون ابيض رق ــل ٢٠١٣ ل ــو مودي ــا ري كي
ــة  ــرار وصالح ــن االض ــة م ــة خالي ــية –العجل أ قادس

لالستعمال – القيمة اِّـقدرة تسعة ماليني دينار.
منفذ عدل الناصرية
كاظم ماجد بدر الخويلدي

محكمة االحوال الشخصية َّـ قلعة سكر
العدد: ٣٥٣/ش/٢٠١٨

إعـــــــــــــالن
اِّـدعية/ مريم صاحب محان

اِّـدعى عليه/ حسام هاشم جابر
ــخصية َّـ  ــوال الش ــة االح ــدرت محكم ــد اص لق
ــم ٣٥٣/ش/٢٠١٨ َّـ  ــكر قرارها اِّـرق قلعة س
٢٠١٨/٩/١٢ واِّـتضمن تأييد حضانة الطفلة 
حوراء حسام هاشم للمدعية مريم صاحب محان 
ــك بقرار  ــررت تبليغ ــك ق ــل اقامت ــة مح وِّـجهولي
ــرتاض خالل  ــا ولك حق االع ــاله غيابي ــم اع الحك
اِّـدة القانونية او ارسال من ينوب عنك قانونا لحق 
ــوف يكون القرار مكتسبا  ــه س االعرتاض وبعكس

الدرجة القطعية وفق االصول.
القاضي/أحمد ثجيل دهريب

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

عربي و دولي



باسل الكاظمي 

ــب ان يكون  ــة يج ــول بناء دول ــا نق عندم
ــرات  ــع املؤش ــة فجمي ــال دول ــاك رج هن
واملعطيات و الشارع العراقي اليوم تشير 
ان جبار اللعيبي هو وزير االجنازات الكبيرة 
فمنذ أن تسنم جبار اللعيبي وزارة النفط 
ــه الذكية تنتقل  ــدي ادارت ــوزارة على ي وال
إلى انتعاش وجناح واجناز كبير على جميع 
ــل عمل على  ــا ومع أن هذا الرج اصعدته
ــتيزاره بدأب وصمت  مدى اربع سنوات اس
ــر من ان يغفل او  ــا حققه كان اكب اال ان م
ــل ويظهر تاثيره في تعظيم واردات  يتجاه

ــظ  وحف ــد  البل
ثروته حيث كانت 
ــك ارتفاعات  هنال
واضحة في نسب 
والتصدير  االنتاج 
ــي زمنه  ــر ف لتعب
ــة  االربع ــز  حاج
ــل  برمي ــون  ملي
اضافة الى خبرته 
الفاعل  واسهامه 
ــي منظمة أوبك  ف
االعضاء  باقي  مع 
ــادات  ــق زي لتحقي

ــط العاملي  ــعر النف ــة مهمة في س جدي
بانتهاج سياسة تسويق نفطي حكيمة 
ــن 46 دوالرا  ــعر البرميل م جنحت برفع س
ــية عادت  ــبة قياس إلى 70 دوالرا وهي نس
ــاء أوبك  ــع دول اعض ــدة على جمي بالفائ
ــراق ذات احلصة  ــعودية والع ــا الس وابرزه
ــتثن الوزير  ــاج. ولم يس ــرة في االنت الكبي

اللعيبي من جهوده واهتمامه حاجة البلد 
ــات النفطية حيث  ــة من املنتوج الداخلي
ــتيراد  ــرة كبيرة في االنتاج واالس حقق وف
ــد احلاجة الوطنية لم حتدث في زمنه  لس
ــن بنزين وكاز  ــات النفطية م ــن األزم اي م
ــجل  اويل ونفط ابدا وهذا ما يجب أن يس
ــالٍ كمنجز كبير في  له باحترام وتقدير ع
سيرته املهنية بعد سنوات عديدة مر بها 
الشعب العراقي مبعاناة شديدة من جراء 
ــابقني. ــك األزمات في أزمنة الوزراء الس تل

ــة واحلرص  ــن الوطنية احلق ــد أنه م نعتق
على مستقبل الوطن اننا ملزمون جميعا 
ــير إلى االسماء الكبيرة الناجحة  بأن نش
في العمل احلكومي من أصحاب االجنازات 
ــير  ــن إذ نفعل ذلك ونش ــهودة . ونح املش
بقوة إلى هذه االسماء الناجحة واجنازاتها 
ــى  ــحنا عل ــا ومس ــد مدحناه ــون ق النك
ــمح  ــا نفاقا أو طلبا ملأرب ما ال س اكتافه
ــعى  نس ــل  ب اهللا 
لتوصيف  ــك  ذل في 
ــل  العم ــر  وتاطي
ــح  الصال ــح  الناج
ــال  ــح مث ــي يصب ك
ــف  ونهت ــا  وامنوذج
ــن أجل بقاء  بقوة م
ــح  الناج ــح  الصال
ــريف  الش ــب  الطي
ــي  ك ــد  الي ــر  طاه
ــيرتهم  ــل مس يكم
ــام  إلمت ــة  الناجح
املشاريع التي بدأوها 
ــد جازمني ان  ونعتق
ــراط وزير االجنازات  جبار اللعيبي التكنوق
ــماء التي  ــرة واحد من أبرز تلك األس الكبي
يجب التمسك بها خاصة وهو يقود وزارة 
ــريان الرئيس  ــة خطيرة متثل الش مفصلي

لالقتصاد العراقي.
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ــة  العاملي ــة  والصهيوني ــكا  امري ــعى  تس
ــروب والفنت في  ــعال احل ــا باش ــن خلفه م
ــلت  ــط بعد ان فش ــرق االوس منطقة الش
ــى وهي فتنة  ــم باملرحلة االول مخططاته
ــن التنظيمات االرهابية  داعش واخواتها م
التي خلقتها باملنطقة ما احدى باخملططني 
والدوائر املعنية مبنطقتنا االنتقال للمرحلة 
ــتراتيجية امريكية  الثانية التي تتبنى اس
جديدة تتناغم مع العقل والتفكير العربي 
ــث متكنت هذه  ــة اخلليج حي ضمن منطق
ــويق فكرة التهديد االيراني  الدوائر من تس
ــي من خالل اعمال مخابراتية قامت  الوهم
ــاد واجهزة  ــرات االمريكية واملوس بها اخملاب

ــت املظلة  ــة حت ــرى املنضوي ــرات االخ اخملاب
ــى ضرورة  ــث االمريكان عل ــة ، ح االمريكي
ــكري باليمن  تدخل دول اخلليج بعمل عس
ــم احلرب باليمن ماهي اال  وكان اجلميع يعل
ــج بهذه احلرب  ــة وتوريط دول اخللي كماش
ــكان بتنظيم  ــرة وبعدها قام االمري اخلاس

ــباط عام  ــمال في ش ــاورات رعد الش من
ــر القدرات  ــدف علني هو تطوي ٢٠١٦ به
ــذه  ــن ه ــدول لك ــذه ال ــكرية له العس
ــة  اقتصادي ــا  اهداف ــت  حمل ــاورات  املن
ــركات  ــاح الطائلة على الش ــدر باالرب ت
االمريكية. في ايار عام ٢٠١٧ عقدت قمة 
ــة امريكية طرح  ــاض مبباركة ورعاي الري
ــث الذي مت  ــروعهم اخلبي االمريكان مش
ــداد له من قبل دوائرهم املعنية وهو  االع
ــكيل (حتالف الشرق االوسط  ضرورة تش
ــمى  مايس ــة  ومواجه ــتراتيجي)  االس
ــي باهداف علنية للقيام  التهديد االيران

ــة  ــكرية الدفاعي ــدرات العس ــر الق بتطوي
للدول اخلليجية واالردن ومصر .

ــف احلقائق  ــليط الضوء وكش ــل تس والج
ــعى لها امريكا  ــداف اخلفية التي تس لاله

ــق كما هي  ــن ذكر احلقائ ــرائيل البد م واس
ــث والتحليل الجل  ــا موضع البح ونضعه

ازالة الضبابية عن العقل العربي بالذات..
١- اعدت الدوائر الصهيونية سيناريو العدو 
ــد االيراني الجل  ــال بالتهدي ــي متمث الوهم
ــرب عن القضية  ــاد العقل العربي والع ابع

الفلسطنية والقيام بتصفيتها مبا يتالءم 
ــو لها  ــرائيلية وكما يحل ــروئ االس ــع ال م
ــة العربية  ــة الضغط على االنظم وممارس
ــع الكيان  ــاملة م ــوية الش ــول التس بقب

الصهيوني دون قيد او شرط .
ــكل كبير  ٢-يعتمد االقتصاد االمريكي بش
ــاش  ــل انع ــة الج ــات احلربي ــى الصناع عل
ــع  املصان ــغيل  وتش ــادي  االقتص ــع  الوض
ــف منتجاتها احلربية  احلربية والجل تصري
البد من ايجاد مناطق توتر وصراعات وحروب 

تخدم املصالح االمريكية..
ــروات الطبيعية ومنها  ــب الث ــود اغل ٣-وج
ــرق  ــة والنفط مبنطقة الش ــادر الطاق مص
ــيطرة على  ــب الس ــذا يتطل ــط وه االوس
ــائل بل استنزافها  هذه املصادر بكل الوس
ــاليب متنوعة منها  ــكل مستمر باس بش
ــلحة او  ــدول او بيع االس ــني احلماية لل تام
ــا ناقة او  ــروب ليس لها فيه ــا بح توريطه

جمل.
ــة العاملية  ــكا وخلفها الصهيوني ٤- امري
ــعى بكل الوسائل  ــرائيل تس وخدمة الس
خللق الفتنة واشعال احلروب بني املسلمني 
ــط  اخملط ــدم  يخ ــذي  ال ــف  التحال ــذا  وه
االمريكي بالذات لهذا تسعى امريكا بهذا 
ــنية  ــن الدول الس ــون م ــف ان يتك التحال

فقط.

ــعى امريكا الى ايجاد حرب مع ايران  ٥-تس
ــا وتؤمنها من  ــا دول اخلليج وحطبه وقوده

اخلزائن اخلليجية.
ــروع التحالف  ــكا مش ــاذا فعلت امري ٦-مل
ــو االن..  هل حبا  ــكري النات ــي العس العرب
ــا .. ولكن عندما  ــة؟.. اطالق ــدول العربي بال
ــت بتفعيل  ــع ايران قام ــت عالقتها م تأزم

هذا احللف. 
ــالف غير  ــل هذه االح ــد ان مث ــن املؤك ٧- م
ــترفض من قبل  ــعبيا  وس ــا ش مرحب به
ــع احلكومات  ــا يض ــة م ــعوب العربي الش
ــذا  ــل ه ــي سيفش ــرج وبالتال ــف ح مبوق

التحالف.
ــل املصالح  ــكا التعمل ابدا من اج ٨- امري
ــا  يحدثن ــذا  وهك ــالمية  واالس ــة  العربي
ــعوب  التاريخ واملواقف  لذا يجب على الش
ــروع  العربية احلرة ان تقف بوجه هذا املش
ــتهدف كيان  ــي اخلبيث الذي يس الصهيون
ــعال احلرب  ــالمية من خالل اش االمة االس
ــلمني الجل  ــال بني املس ــة والقتت الطائفي

سالمة وامن الكيان املسخ الصهيوني.
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ــادة العالم  ــة االمريكية وقي ــب بالرئاس ــد فوز ترام بع
ــد العالم  ــى تدب في جس ــذت الفوض ــرعية أخ الالش
بشكل سريع، وذلك بفعل عقليته املصلحية األنانية 

وليس املصلحية التشاركية مع جميع األصدقاء. 
ــي تنتقل االزمات التي  ــل العوملة والترابط الدول في ظ
ــة من بقاع العالم إلى اغلب -إن لم  حتصل في اي بقع
ــا كان يحصل  ــرع مم ــكل اس ن كل- دول العالم بش تكُ
ــادئ العوملة املتمثلة  ــابقاً، وذلك بتزامن اعتماد مب س
بإزالة احلدود وحرية احلركة واإلنتقال وحياد الدولة، مع 
الثورة املعلوماتية خصوصاً، في املواصالت واإلتصاالت؛ 
التي أدت إلى إختصار الزمن واملكان بشكل هائل حتى 

اصبح العالم كقرية كونية صغيرة.
ــون مبنأى  ــن ان تك ــة ال ميك ــن العومل ــي زم ــة ف  كل دول
ــي تصيب النظام  ــي تخلفها األزمات الت ــن اآلثار الت ع
ــمال  ــي اقصى الش ــل أزمة ف ــا حتص ــي، فعندم العامل
ــريع إلى أقصى اجلنوب؛  ــكل س ــتنتقل آثارها وبش س
ــي واالندماج العاملي والثورة  وذلك بفعل الترابط الدول
ــا يحدد حجم تلك اآلثار وعمقها على  املعلوماتية. وم
البلد حجم االندماج في النظام العاملي فكلما تكون 
الدولة أكثر ارتباطاً وإندماجا كلما يكون تأثرها باألزمة 
ــس صحيح أي كلما  ــر حجماً وأعمق تأثيراً والعك أكب
ــل بالنظام العاملي يكون  يكون ترابطها وإندماجها أق

تأثرها باألزمة أقل حجماً وأخف وطأةً. 
مخالفة أمريكا لدميقراطيتها عاملياً

ــة   وفي ضوء هذه املقدمة، وبناءً على خلفية السياس
ــب، مع دول  ــادة ترام ــا، بقي ــي تنتهجه ــة الت األمريكي
ــني  ــاً مع حلفائها فضالً عن املنافس العالم، خصوص
ــة عاملية تضرب  ــة أزم واألعداء، قد تفرز هذه السياس
ــوة األمريكية  النظام العاملي برمته، وذلك بفعل النش
ــياً واقتصادياً  ــدارة دولياً سياس وإحتاللها مرتبة الص

ــد»  ــدوم ألح ــلطة الت ــيةً «أن الس ــكرياً متناس وعس
ــي اعتلت  ــابقة الت ــد لدامت لألمم الس ــو دامت ألح ول
ــاً اململكة املتحدة  ــادة العالم وأقربها تاريخي عرش قي
(بريطانيا «العظمى») التي لقبت في حينها «اململكة 
ــتطيع  ــمس»، ومن ثم ال تس ــي ال تغيب عنها الش الت
ــذه األخيرة  ــلطة الن ه ــكا من احلصول على الس امري
ن  ــاطة دامت لبريطانيا! لكن في احلقيقة لم يكُ ببس
ــت االدارة البريطانية  ــع، إذ ان امريكا أنه هذا هو الواق
ــها  ــى العالم كرهاً وصعدت محلها وفرضت نفس عل
ــوالً لقيادة  ــذ بدايتها وص ــم كرهاً أيضاً من ــى العال عل
ــير لوجود اختالل  ترامب في الوقت احلاضر، هذا ما يش

جوهري في إدارة العالم.
ــرعية العاملية في ضوء   وبهذا االكراه فهي فاقدة للش
دميقراطيتها، فلماذا أصوات املواطنني االمريكيني الذين 
ــتقبل  ــكان العالم، أكثر تقريراً ملس ــون ٥٪ من س ميثل
ــانية كلها من اصوات الـ ٩٥٪ الباقية؟! وهذا ما  االنس
يعني ثمة خلالً في االدارة السياسية للكرة االرضية .

اِّـصلحية االنانية.. أمريكا أوالً
ــادة العالم  ــة االمريكية وقي ــد فوز ترامب بالرئاس وبع
ــد العالم  ــى تدب في جس ــذت الفوض ــرعية أخ الالش
بشكل سريع، وذلك بفعل عقليته املصلحية األنانية 
وليس املصلحية التشاركية مع جميع األصدقاء، وأبرز 
ــعاره  ــى عقليته املصلحية األنانية هو ش ما يدلل عل
ــتوري  ــذي رفعه «أمريكا أوالً» بعد ادائه اليمني الدس ال
ــم واالتفاقيات  ــط كل ما يهم العال ــاً عرض احلائ ضارب
ــحاب  ــع دول العالم، حيث أقدم على االنس ــة م املُبرم
ــاق النووي  ــة باريس للمناخ واالتف ــي من اتفاقي املتوال
االيراني واتفاقية التبادل احلر عبر احمليط الهادئ وفرض 
العقوبات االقتصادية على إيران وتركيا وأخيراً مطالبة 
ــط بوصفها  ــرق االوس ــعودية ودول اخرى في الش الس

غنية بدفع املبالغ السنوية التطويرية لسوريا.
ــم  العال وإدارة  ــلطة  بالس ــرد  التف إن  ــتبعد  يس وال 
ــات العدوانية من قبل  ــة السياس ــرعية وممارس الالش
ــن أصدقاء  ــاه اآلخري ــة جت ــدة االمريكي ــات املتح الوالي
ــب الطاولة على  ــؤدي إلى قل ــني واعداء، قد ي ومنافس
ــيخلق حتالفا  الواليات املتحدة الن مهاجمة اجلميع س
ــى أقل تقدير حتالف موازٍ او منافس يعمل  ضادا أو عل مُ
ــاً ورمبا تكون نتيجته  ــاً وميارس تأثيراً كبيراً وجذري عاملي
ــبة للواليات املتحدة وذلك الن هدف ذلك  مروعة بالنس

ــر الطوق الدوالري املفروض على دول  التحالف هو كس
ــبعينات القرن  ــى العالم برمته منذ س ــف وعل التحال
ــادات املتعاملة  ــع االقتص ــل جمي ــي والذي جع املاض
ــدوالر متأثرة بقيمته واالزمات التي تصيب االقتصاد  بال
ــدةً للتخلص من هذا  ــي تعمل جاه ــي، ولذا ه االمريك

الطوق.

أبرز مؤشرات الهيمنة االمريكية 
١- هيمنة الدوالر، وما يدلل على هيمنة الدوالر االمريكي 
ــا ارتفاع  ــرات وأهم ــاد العاملي عدة مؤش ــى االقتص عل
ــة بالدوالر االمريكي  ــادالت التجارية العاملي حجم التب
ــي  ــن االحتياط ــي م ــدوالر االمريك ــة ال ــاع حص وارتف
ــم، إذ ميثل حوالي ٤٤٪  ــي لدى غالبية دول العال االجنب
ــارة العاملية وأكثر من ٦٥٪ من عمالت  من عمالت التج
ــم الدول التي  ــام ٢٠١٤، واه ــي العاملي في ع االحتياط
ــرا وكوريا  ــيا وسويس لديها احتياطي دوالري هي روس
ــان والصني التي متتلك لوحدها  والهند والبرازيل والياب

ما تتراوح قيمته ٣-٣٫٥ تريليون دوالر امريكي .
ــاد العاملي،  ــة الدوالر على االقتص ــة إلى هيمن ٢- إضاف
ــاك مبدأ  ــة إلى إنته ــدة األمريكي ــوء الواليات املتح جل
السيادة واالستقالل للدول األخرى التي تتعارض معها 
ــياً واقتصادياً حتى ولو كانت حليفةً لها، وذلك  سياس
من خالل ممارسة العقوبات االقتصادية عليها، رافضةً 
الوساطات اجلانبية للحلفاء اآلخرين من أجل حلحلة 
ــدم املرونة  ــة، وبهذه التصلب وع ــبب األزم األوضاع س
ــيئاً والبحث  ــيئاً فش ــل احللفاء يبتعدون عنها ش جتع
ــا ويعملون  ــون اكثر مرونة منه دد يكون ــن حلفاء جُ ع
ــتقل  ــكل مس ــة العالقات االقتصادية بش على تقوي
ــتقالل  ــاً مع احلفاظ على االس ــن اكبر اقتصاد عاملي ع
ــراف التحالف  ــكل طرف من اط ــيادة الوطنية ل والس
ــراق مع امريكا،  ــاء الوجه الذي كان ي ــد وحفظ م اجلدي
وبهذا التعاون ووحدة الهدف سيأخذون موقع الصدارة 

في إدارة العالم.
ــدة حلفائها بعني  ــدم اخذ الواليات املتح ٣- زد على ع
االعتبار في الوساطات وغيرها، قيامها بفرض عقوبات 
على دول معينة فيها الكثير من االستثمارات االوربية 
والتي تعني بشكل وآخر محاربة االقتصادات احلليفة 
ــني واألعداء  ــن معاقبة املنافس ــن أورباً، فضالً ع لها م
ــجع حلفاء  ــالً، وهذا ما يش ــيا مث ــا كالصني وروس له

األمريكان (الذين 

ــى الدخول  ــا عل ــني له ــكا) واملنافس ــم امري الحتترمه
ــع االعداء  ــات وم ــن حتالف ــي تكوي ــر ف ــكل مباش بش
ــان االحترام  ــر، وذلك من اجل ضم ــكل غير مباش بش
املتبادل للشركاء واملساهمة الفاعلة في ادارة العالم 

مستقبالً مهما طالت املدة الزمنية.
فالعديد من الدولة لديها امتعاض من هذهِ الهيمنة أي 
ــدوالر على االقتصاد العاملي وخصوصاً الدول  هيمنة ال
التي متتلك احتياطيات كبيرة منه في بنوكها املركزية، 
ــات اقتصادية  ــن حتالف ــي تعمل على تكوي ــذا فه وله
ــاركة الدول ذات  ــة الهيمنة الدوالرية ومش تهدف إلزال
ــادات املتقدمة في ادارة العالم اقتصاداً وبعيداً  االقتص
ــي واقتصاده،  ــي تصيب الدوالر االمريك عن االزمات الت
النه وكما ذكرنا في املقدمة ان كل دولة في زمن العوملة 
ــن اآلثار التي تخلفها األزمات  ال ميكن ان تكون مبنأى ع
ــي، فعندما حتصل أزمة في  ــي تصيب النظام العامل الت

ــكل سريع إلى  ــتنتقل آثارها وبش ــمال س اقصى الش
ــل الترابط الدولي واالندماج  أقصى اجلنوب؛ وذلك بفع

العاملي والثورة املعلوماتية.
ــة بريكس الذي  ــات هو منظم ــرز هذه التحالف ــن أب وم
ــي البرازيل  ــر االقتصادات الصاعدة وه ــون من اكب يتك
ــوب افريقيا، ورغبة تركيا  ــيا والهند والصني وجن وروس
ــتبعد اعالن  ــذا املنظمة مؤخراً، والنس ــام له باالنضم
ــا باالنضمام لهذه املنظمة  رغبة دول اخرى عن رغبته
ــكل  أو غيرها من املنظمات والتحالفات التي قد تتش
ــدة وذلك من  ــات املتح ــد عن الوالي ــاً، التي تبتع الحق

ــية واالقتصادية  اجل احلفاظ على مصاحلها السياس
واالستراتيجية، النه واضح للعيان ان امريكا اصبحت 
ــوى  ــيء س ــي أي ش ــوف والتراع ــى املكش ــب عل تلع
مصلحتها دون األخذ بعني االعتبار إن احلوار واملشاركة 
ــالح إدارة النظام العاملي  ــر في ترميم وإص لها دور كبي

سياسياً واقتصادياً.

أبرز دالالت األزمة
ــع املرتبك  ــة هو الوض ــوادر األزمة العاملي ــرز دالالت ب أب
وشيوع الفوضى عاملياً حيث نالحظ هناك العديد من 
ــياً واقتصادياً حصلت عندما  االحداث العاملية سياس
ــاً، ومنها أزمة  ــم أمريكياً وعاملي ــوأ ترامب دفة احلك تب
أمريكا مع كندا واملكسيك بخصوص التجارة، وأمريكا 
ــاد وإدارة العالم،  ــوص االقتص ــيا بخص ــني وروس والص
وأمريكا وايران بخصوص امللف النووي، وأمريكا وتركيا 
ــعودية  ــتقالل، وأمريكا والس بخصوص التبعية واالس
ــوريا،  ــنوية التطويرية لس ــات الس ــوص الدفع بخص
وأزمات اقليمية ودولية مثل األزمة اخلليجية بني جبهة 
ــر وجبهة قطر،  ــارات والبحرين ومص ــعودية واالم الس
ــج وايران، واألزمة  ــعودية، وأزمة اخللي وأزمة كندا والس

املتعددة األطراف وهي األزمة السورية وغيرها.
ــدة بتخفيض  ــة الدول الصاع ــة االخرى هو بداي الدالل
ــواء بشكل  حصة الدوالر من احتياطاتها االجنبية س
ــري كالصني، وهذا ما  ــكل س ــيا أو بش علني مثل روس
ــارت إليه بعض وسائل االعالم، وذلك للتخلص من  اش
هيمنة الدوالر على االقتصاد العاملي ومشاركة روسيا 
ــابقاً حني تزعمت االحتاد  في إدارة العالم كما كانت س
ــتطيع ان تقلص  ــي التس ــا الصني فه ــوفيتي. أم الس
ــي، إذ إن  ــر ومفاجئ وعلن ــكل كبي ــدوالر بش ــة ال حص
ــر ومفاجئ وعلني  ــكل كبي تقليص حصة الدوالر بش
تعني زيادة حجم املعروض من الدوالر ومن ثم انخفاض 
سعره وهذا يعني انخفاض كمية الثروة التي متتلكها 
ــبب انخفاض قيمتها، وحتى لو أعلنت عن  الصني بس
ــا الدوالرية نحو  ــاه احتياطاته ــومة جت ــا املرس خطته
ــكل كبير  االنخفاض دون أن متارس هذا االنخفاض بش
سيؤدي أيضاً إلى انخفاض قيمة الدوالر عاملياً وهذا ما 
يعني انخفاض قيمة الثروة التي متتلكها الصني وكل 
ــم ويحصل ما يعرف بـ «الهروب من العملة»  دول العال
لذا فالصني حتاول تقليل احتياطاتها الدوالرية بشكل 

تدريجي وسري لتالفي خسارة ثروتها.

ــدان االوربية  ــن البل ــد م ــوء العدي ــة جل ــة الثالث الدالل
ــة الى التقارب مع  ــة للواليات املتحدة االمريكي احلليف
ــة التي  ــبب السياس اعداءها واالبتعاد عن امريكا بس
ــتتبعه تقارب  تنتهجها بقيادة ترامب، وهذا ما سيس
وتعاون اقتصادي واالبتعاد شيئاً فشيئاً على االقتصاد 
ــن هيمنته على  ــك للتخص م ــي وعملته وذل االمريك
ــاهمة الدول الصاعدة في إدارة  االقتصاد العاملي ومس
ــبيك والوقوف إلى  ــالل التش ــاً من خ ــم اقتصادي العال
ــى النهوض  ــاعدتها عل ــدان النامية ومس ــب البل جان
ــف التي  ــكلة التخل ــا والتخلص من مش ــي واقعه ف

تعانيها.
ــاكل الداخلية  ــة والتي تتمثل في املش ــة الرابع الدالل
ــم املديونية  ــدة كحج ــات املتح ــا الوالي ــي تعانيه الت
ــي االجمالي وهذا ما يعني إن  التي تضاعف الناجت احملل
أمريكا تعيش على اكتاف العالم فهي تقترض لتمول 
ــت تقترض لتمول  ــتهالكي وإال لو كان اقتصادها االس
ــي بإلتزاماتها  ــتطاعت ان تف اقتصادها االنتاجي الس
املالية دون الوصول لهذه املرحلة اخلطرة من املديونية، 
ــكل  ــد على العالم النامي بش ــق ذلك إنها تعتم يراف
ــتطاعت الدول  ــو اس ــة فل ــص الطاق ــر فيما يخ كبي
الصاعدة من إكتساب الدول النامية ستكون الواليات 
ــدة األمريكية في عزلة طاقوية وهذا مايؤثر على  املتح
االقتصاد االمريكي بشكل سلبي، ولذلك هناك دعوات 
ــتقالل  ــكان نحو حتقيق اس ــة االمري ــن قبل الساس م
ــى االقتصاد االمريكي من  ــة ولذلك للحفاظ عل الطاق
ــتخدم كأداة حملاربتها كما  ــة الذي قد يس ملف الطاق

استخدم في عام ١٩٧٤/١٩٧٣.
ــالت  ــض عم بع ــتجابة  اس ــي  ــة ه اخلامس ــة  الدالل
ــرة التركية الناجمة  ــادات الصاعدة ألزمة اللي االقتص
ــية  ــباب سياس ــرض العقوبات االمريكية، ألس ــن ف ع

ــتثمرين االجانب  واقتصادية، والتي أثارت مخاوف املس
ــادة املعروض  ــتثماراتهم وزي ــحب اس ــا، وس ــي تركي ف
ــبب في  ــي اقتصاداتهم وهذا ما تس ــم ف ــن عمالته م
ــى أزمة عاملية  ــد تؤدي إل ــاض عمالتهم والتي ق انخف
ــب النظام العاملي بالركود، وهذا ما تناولته بعض  تصي
الصحف العاملية عن لسان الـ(بي بي سي) البريطانية 
ــى أثر ازمة الليرة  ــى إن أزمة عاملية قد حتدث عل مثالً ال

التركية.
سبيل البقاء في إدارة العالم

ــتمر أحد في موقع  ــخ جرت على أن ال يس ــنة التاري  سُ
ــزول عن قيادة  ــه فأمريكا قد ت ــة وعلي ــادة العاملي القي
ــم حتى ولو على األمد البعيد كما زالت بريطانيا  العال
ــد التفريط  ــا دولة التري ــبقتها ولكن أمي ــي س واألمم الت
ــهد  ــادة العالم وتُريد أن تبقى هي املتصدرة للمش بقي
ــتها جتاه اآلخرين  ــا ان تغير من سياس ــي فعليه العامل
من سياسة االقصاء والتهميش إلى سياسة االحتواء 
ــة األصدقاء ال  ــع معامل ــل اجلمي ــتيعاب وتعام واالس
ــة واحلذر  ــع أخذ احليط ــداء والغنيمة م ــة االع معامل
ــتقاللهم  ــيادتهم واس بعني االعتبار، واحلفاظ على س
ــات التي تعرقل  ــد لتجاوز العقب وتقدمي النصح والرش
ــتركة،  ــيرتهم والعمل على حتقيق املصالح املش مس
ــون لها  ــع حولها وال يكن ــيلتف اجلمي ــذا احلال س به
ــاتها  ــون بأن سياس ــعرون ويلتمس ــداء النهم يش الع
ــعورهم وظروفهم وتقف إلى جانبهم  أخذت تراعي ش
ــي معاجلة  ــي ف ــكل حقيق ــاعدتهم بش ــاول مس وحت
ــتبقى هي  ــون منها، وبهذا س ــي يعان ــاكلهم الت مش

صاحب االدارة للعالم.

* باحث َّـ مركز الفرات للتنمية والدراسات 
اإلسرتاتيجية/          

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

عندما تحصل أزمة َّـ اقصى 
الشمال ستنتقل آثارها وبشكل 
سريع إُّـ أقصى الجنوب وذلك 
بفعل الرتابط الدولي واالندماج 
العاِّـي والثورة اِّـعلوماتية

نحن ملزمون جميعا 
بأن نشري إُّـ االسماء 
الكبرية الناجحة َّـ العمل 
الحكومي من أصحاب 
االنجازات اِّـشهودة
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يعتمد االقتصاد االمريكي 
بشكل كبري على الصناعات 
الحربية الجل انعاش 
الوضع االقتصادي 
وتشغيل اِّـصانع الحربية

صحيفة آي: إسرائيل تقلص مناطق 
الصيد الفلسطينية بمعدل الثلث

ادام  ــي  ــاال للصحف ــرت مق ــت نش اإلندبندن
فورست يتناول فيه القرارات األخيرة للحكومة 
ــرائيلية التي قلصت بواسطتها مناطق  اإلس
ــماح للصيادين الفلسطينيني مبمارسة  الس

عملهم.
ــت أن هذه القرارات هي احللقة  ويوضح فورس
ــق على ماليني  ــلة التضيي االحدث في سلس
ــي قطاع  ــون ف ــطينيني الذين يعيش الفلس
ــدور ليبرمان وزير الدفاع  غزة حيث أصدر أفيغ
ــاحة التي  ــص املس ــرارا بتقلي ــرائيلي ق اإلس
ــطينيني  الفلس ــن  للصيادي ــا  فيه ــمح  يس
ــتة  ــافة س ــد بحيث تقتصر على مس بالصي
ــزة بعدما كانت  ــواحل غ ــال بحرية من س أمي

تصل إلى تسعة اميال بحرية.
ــد  ــدد باملزي ــان ه ــت أن ليبرم ــف فورس ويضي
ــال العنف  ــتمرت أعم ــراءات إذا اس ــن اإلج م
ــراءات جديدة  ــيراً إلى إج ــطينية مش الفلس
ــرم أبو  ــى معبر ك ــرائيل عل ــا إس ــد تتخذه ق
ــا والذي  ــد املفتوح حالي ــالم املعبر الوحي س
يربط قطاع غزة بالعالم اخلارجي حيث يقبع 
القطاع رهن حصار طويل ومستمر مبشاركة 
ــاس على  ــيطرت حركة حم ــة منذ س مصري

السلطة عام 2007.
ويقول فورست غن املظاهرات الفلسطينية 
ــبة  ــهر مبناس ــتمرة منذ بدأت قبل أش مس
ذكرى النكبة مضيفا أن ”املظاهرات لم تعد 
ــق احملاذية حلدود القطاع  قاصرة على املناط
ــرى وهو االمر الذي  ــل امتدت إلى اماكن أخ ب

يثير القلق في إسرائيل“.
ــرات التي  ــى أن املظاه ــت إل ويضيف فورس
ــتباكات  بدأت منذ مارس/ آذار املاضي واالش
ــرائيليني أدت إلى مقتل 148  مع اجلنود اإلس
ــن الثامنة  ــم 33 دون س ــطينيا بينه فلس
ــاص  ــن قن ــا متك ــر بينم ــن العم ــرة م عش
ــطيني من قتل جندي إسرائيلي قبل  فلس

شهرين.

الصنــداي تايمز : الخطر الروســي 
للغرب

ــز إن الرئيس  ــداي تامي ــة الصن ــول صحيف وتق
الروسي فالدميير بوتني قد بدأ استهداف الغرب 
ــريني الروسي في  ــيرة إلى أن العمالء الس مش
ــة للعب في  ــنوات املاضي ــا انتهزوا الس أوروب
ــيا  ــلم بني اوروبا وروس ــش الالحر والالس هام

التصعيد األخير أدى إلى تراجعهم قليال.
ــية  ــتخبارات الروس وتؤكد الصحيفة أن االس
ــت  ــي كان ــوض الت ــة الغم ــن حال ــت م خرج
تكتنفها وحتولت إلى مركز لعمليات االختراق 

ــتوى  اإلليكتروني والتالعب باألخبار على مس
العالم بدءا من أوكرانيا وصوال إلى االنتخابات 
ــرا محاولة اختراق  ــة عام 2016 وأخي االمريكي

عدد من املواقع التابعة ملؤسسات دولية.
ــني  ــود البريطاني ــة أن اجلن ــح الصحيف وتوض
ــكرية التي  ــاورات العس ــي املن ــاركني ف املش
ــر  ــد اكب ــان وتع ــلطنة عم ــتضيفها س تس
ــذ 17 عاما لم يكن  ــارك فيها من مناورات تش

في أذهانهم إال عدو واحد وهو روسيا.
وتوضح اجلريدة أن الهدف من املناورات هو رفع 
ــى مواجهة عدو  ــود البريطانيني عل قدرة اجلن
ــكل أعلى واكثر احترافية  مسلح ومدرب بش

ــل الفوارق بني  ــة في تفصي ــل الصحيف وتدخ
ــي حال  ــية ف ــة والروس ــلحة البريطاني األس

وقعت حرب بني البلدين.
ــية  ــة تي14- الروس ــدة إن الدباب ــول اجلري وتق
ــالينجر2-  ــا أبعد من الدبابة تش ــدى نيرانه م
ــدرع واق من  ــزودة ب ــا م ــا انه ــة كم البريطاني
الصواريخ وتشير إلى أن روسيا زودت ترسانتها 
العسكرية بالعديد من األسلحة بعيدة املدى 
ــمال  ــى أن عدد غواصاتها في ش ــة إل باإلضاف

احمليط االطلسي وصل إلى 25 غواصة.

األوبزرفر : ميالنيا َّـ مصر

األوبزرفر نشرت تقريرا عن زيارة ميالنيا ترامب 
زوجة الرئيس االمريكي دونالد ترامب إلى مصر 

وردود الفعل في اجملتمع.
وتقول الصحيفة إن ميالنيا استغلت زيارتها 
ــت كافانو  ــا الختيار بري ــن تأييده ــر لتعل ملص
ــا االمريكية لكنها  ــي احملكمة العلي عضوا ف
ــى انها التتفق مع  ــارت إل في نفس الوقت أش
ــابه في موقع  كل ما يكتبه زوحها على حس

تويتر.
ــا قامت بجولة  ــح الصحيفة أن ميالني وتوض
ــارة االفريقية زارت خاللها غانا وكينيا  في الق
ــي وصفها زوجها في  ــاالوي وهي القارة الت وم

ــكيلة من ”الدول  ــابق بأنها تضم تش وقت س
ــا على ارتداء  ــة“ لكن تصميم ميالني الوضيع
ــا أثارت اجلدل  ــة بيت خالل زيارتها لكيني قبع
ــالل البريطاني لكثير  الرتباطها بتاريخ االحت

من دول القارة.
ــير الصحيفة إلى ميالنيا رغم أن زيارتها  وتش
ــا وجدت  ــدا إال أنه ــتغرق يوما واح ــر تس ملص
ــع التاريخية بينما  ــارة بعض املواق الوقت لزي
ــة األيتام حيث  ــزور أحد دور رعاي لم تختر أن ت
ــير إحصاءات األمم املتحدة إلى أن االطفال  تش
ــرع منوا بني املواطنني االكثر  هم القطاع األس

فقرا في البالد.
وتقول الصحيفة إن ميالنيا وصلت مصر بعد 
ــجن  ــبوع واحد من صدور حكم بس نحو اس
ــرها  ــي ملدة عامني لنش ــطة أمال فتح الناش
ــي في  ــورا حول التحرش اجلنس مقطعا مص
مصر وتنقل الصحيفة عن رباب املهدي أستاذ 
ــة األمريكية  ــية في اجلامع ــوم السياس العل
ــا إن ميالنيا يجب عليها أن  في القاهرة قوله
ــع املرأة في  ــني وض ــب جهودها على حتس تص

الواليات املتحدة.

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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إبراهيم الصياد

بعد أن استطاع الرئيس املصري الراحل 
ــراع  بالص ــو  يخط أن  ــادات،  الس ــور  أن
ــف  ــى منعط ــرائيلي إل ــي - اإلس العرب
ــة، ردّد مراراً  ــة العبري ــالم مع الدول الس
ــكل كبير  مقولتني مهمتني أثرتا في ش
ــي في  ــات الفكر السياس ــى توجه عل
الشرق األوسط لسنوات طويلة. املقولة 
ــى: «إن حرب أكتوبر هي آخر احلروب  األول
ــة األخرى: «إن ٩٩  في املنطقة». واملقول
ــة بيد الواليات  ــي املئة من أوراق اللعب ف

ــروف  ــول إن الظ ــن الق ــدة». وميك املتح
ــة التي كانت متر بها املنطقة  املوضوعي
ــا يقوله،  ــد في م ــت الرجل يعتق جعل
ــاته  ــراً من سياس ــي كثي ــاه يبن ووجدن
ــذي حتمس له  ــاد ال ــذا االعتق ــاً له وفق
ــة أكدتها  ــباب ثالث ــرون، وذلك ألس كثي
والدولية  ــة  اإلقليمي ــداث  تطورات األح
ــى اغتياله  ــنوات التالية حت خالل الس
 :١٩٨١ ــر)  (أكتوب األول  ــرين  تش  ٦ ــوم  ي
ــاردة كانت  ــرب الب ــبب األول، أن احل الس
ــها  ــى أن تلفظ أنفاس ــا إل ــي طريقه ف
ــعينات إال  ــرة، ولم يأت عقد التس األخي
ــوفياتي  ــد االحتاد الس ــرط عق ــد انف وق
ــكر الشيوعي،  ــمى املعس وما كان يس
ــد لعبة  ــم حتكمه قواع ــح العال وأصب
ــب تراجعت فيها  ــة اجلان جديدة أحادي
ــة املتمثلة في  ــة الثنائي فكرة القطبي

ــوفيتي.  ــدة واالحتاد الس ــات املتح الوالي
السبب الثاني، أن االنتصار الذي حققه 
اجليش العربي املصري في ١٩٧٣ كان من 
الصعب أن يتكرر في حرب نظامية جتبر 
ــراف بالهزمية.  ــرائيليني على االعت اإلس
لكن السادات منحهم فرصة من خالل 
مبادرته إلعادة صياغة معطيات خريطة 
ــم الواقع  ــى معال ــط عل ــرق األوس الش
ــبب الثالث،  ــرب. الس ــه احل ــذي أفرزت ال
ــع حلمة التضامن العربي بعد زيارة  تراج
السادات إلسرائيل نتيجة فشل العرب 
ــالم وتوجيهها  ــواء مبادرة الس في احت
ــي احلرب أو  ــتثمار النصر ف ملصلحة اس
ــد لعزل مصر  ــل عدم التصعي على األق
ــرب القوة العربية  ــاً، ما أدى إلى ض عربي
ــة  ــاه الهيمن ــد اجت ــي تأكي ــهم ف واس
ــالل  وخ  . ــة  املنطق ــى  عل ــة  األميركي

ــني مبارك،  ــني عاماً من حكم حس ثالث
انعكست ظالل مقولتي السادات على 
ــات مصر وترتب على ذلك تراجع  سياس
ــت العربي،  ــادت إلى البي ــا حتى ع دوره
ــة إلى مقرها في  بعودة اجلامعة العربي
ــهد العالم  القاهرة. وخالل ٤٥ عاماً، ش
ــات املتحدة  ــتبدلت الوالي ــورات اس تط
ــيوعية،  مبوجبها عدوها التقليدي، الش
ــئ على  ــاب املتك ــو اإلره ــر ه ــدو آخ بع
ــي، الذي  ــالم السياس ــكار تيار اإلس أف
ــة  هزمي ــي  ف ــنطن  واش ــتخدمته  اس
السوفيات في أفغانستان، وخرجت من 
ــات «طالبان» و»القاعدة»  رحمه تنظيم
ــن الطبيعي  ــا.كان م ــش» وغيره و»داع
ــاحر، ومن  ــحر على الس أن ينقلب الس
ــى اإلرهاب أحد  ــرب عل ــم أصبحت احل ث
ــة في القرن  ــرات العالقات الدولي متغي

ــرين. ويجب أن نعترف بأن  احلادي والعش
ــتفادة  أطرافاً إقليمية عملت على االس
ــات، بل  ــذه التنظيم ــاطات ه ــن نش م
ــت  م ــدة دعّ ــات املتح ــر الوالي إن دوالً غي
ــات هذا  ــل مصاحلها وب ــاب من أج اإلره
ــة ما  ــهدت املنطق ــا ش ــاً بعدم واضح
ــمى ثورات الربيع العربي، األمر الذي  يس
ــات واحلروب في  ــدالع النزاع ــى ان أدى إل
ــار  ــورية والعراق واليمن. ويش ليبيا وس
ــى أن العالم يخوض في الوقت  أيضاً، إل
ــتنداً  ــوى الناعمة مس ــروب الق ذاته ح
ــري، وحتديداً  ــورة االتصال اجلماهي إلى ث
ــد حروبه على  ــع الذي تعتم اجليل الراب
ــرة بني  ــات غير املباش ــكار والعالق األف
ــاً أن  ــس غريب ــة. ولي ــراف املتحارب األط
واإلعالمية  ــة  املعلوماتي ــروب  احل تكون 
ــة والفنية وغيرها  ــة والرياضي والتجاري

ــع، ومع التطور  ــروب اجليل الراب صوراً حل
ــل إلى  ــداً ندخ ــي حتدي ــي والرقم التقن
ــادس، إلى  حروب اجليل اخلامس ثم الس
ــادات أن  ــة الرئيس الس ــره!إذاً، مقول آخ
ــروب، لم تكن  ــر احل ــرب ١٩٧٣ هي آخ ح
ــهد  ــهدت وتش موفقة، ألن املنطقة ش
ــاً تلك غير  ــر من احلروب، خصوص الكثي
ــر اجملتمعات  ــة لتدمي ــورة املوجه املنظ
ــا أن مقولته بخصوص  من الداخل!كم
ــام  ــأن األي ــا ب ــرَد عليه ــة، يُ أوراق اللعب
أثبتت أن إرداة الشعوب ميكن أن حتد من 
ــة وتتحداها، وكانت  الهيمنة األميركي
ــو) ٢٠١٣ في مصر  ــورة ٣٠ حزيران (يوني ث
ــر دليل  ــني أكب ــالم والظالمي ــى الظ عل
ــتطع  ــول، فلم تس ــة ما نق ــى صح عل
ــة أن حتافظ على نظامهم  تلك الهيمن

املتداعي! .
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علي كريم خضري

ــاط  من املتعارف عليه في االوس
ــة الدارة الدولة ان االعالم  العملي
ــة التي ال  ــلطة الرابع ــل الس ميث
حتيد في بثِّ احلقائق الى اجلمهور 
ــب  ــر اجلوان ــي تُظه ــة، والت عام
ــلبية على حدٍّ  والس ــة  االيجابي
سواء في مشروعات العمل التي 
تهم املواطن والدولة، وبذلك يغدو 
دورها دور املراقب واملقوِّم في امتام 
ــذا الدور  ــد ال يغادر ه ــة. وق املهم
ــض القنوات  ــوم بع ــل الي الفاع
ــر  وغي ــمية  (الرس ــة  الفضائي
الرسمية) في العراق، وان حصل 
ــة، غير ان بعضا  ــب ٍ متفاوت بنس
ــالم احلكومي  ــات االع ــن حلق م
للمؤسسات الوزارية يبدو بصورةٍ 
فاً  مختلفةٍ متاماً، ان لم يكن موظَّ
ــؤول (الوزير ،  ــح املس كلياً لصال
ــتقلة ، الدوائر غير  ــاة املس الهي
املرتبطة بوزارة ، املدير العام )  ما 
ــهم في تضليل رؤية املواطن  يس
ــة  واملراقب في أَداء هذه املؤسس
ــدُّ دورهُ دوراً  ــك يع ــي، وبذل الفعل
ــب،  ــؤول فحس للمس ــاً  ترويجي
ومسعفاً للفساد االداري واملالي، 
ــرة التي  ــه الرصاصة االخي بل ان
هزُ على كل احللول التي حترص  جتُ
ــات  ــض اجله ــا بع ــى تنفيذه عل
ــي مكافحة هذه االفة  املعنية ف
ــرية في البالد . واذا كان  املستش
من الواجب علينا تشخيص هذه 
ن ميثل  الظاهرة، فال نعدم ان جند مَ
الدور االيجابي خير متثيل، ويضع 

ــام املواطن املعلومة احلقيقية  ام
التي ال تتجاوز احلدث، وال هي من 
ــاد، بل هي  ــل النفخ في الرم قبي
ــة مهنية محترمة  تأدية لوظيف
ــة اهللا اوالً ،  ــا مخاف ــع قباله تض
ــؤولية امام سلطة  وحجم املس
ــق برؤية  ــاً، فتنطل ــعب ثاني الش
ــة مفادها خدمة املواطن  حقيقي
ــة. وال أُغالي اذا قلت في  واحلقيق
ــعد  ــن ان الدكتور س ــذا املوط ه
ــم مكتب  احلديثي املتحدث باس
ــوزراء ال يعلو على  ــة رئيس ال دول
ــذا اجملال،  ــخصٌ في ه ــه ش كعب
ــة،  ــه باملصداقي ــم حديث اذ يتس
ــول، ويكون  ــي الق ــذار ف غير مه

) في  ــا قلَّ ودلَّ ايجازه مصداقاً (مل
ــاهدنا  ــة املعنى. في حني ش تأدي
ون  ــوا يزجُّ ــن كان ــه مم ــراً قبل كثي
ــهم في مواقف ال متت الى  انفس
ــت  ــة، وذهب ــؤولياتهم بصل مس
مواقعهم وتركوا في أَذهان الناس 
ــن  ــوهاً ع ــاً مش ــورةً وانطباع ص
ــخصياتهم، ان لم يكن ذهاب  ش
تلك املواقع عنهم بسبب بعض 

الشبهات التي اثيرت حولهم. 
ــار  ــة اختي ــرز اهمي ــا تب ــن هن م

ــي تطوير  ــي ف ــدث االعالم املتح
ــد  بقص ــة  للدول االداري  ــاز  اجله
ــعى اليها  نقل احلقيقة التي يس
اجلمهور، وليس احلقيقة املعلبة 
التي يطمع في اظهارها املسؤول، 
فتكون له درعاً واقياً من الوقوف 
على اخفاقاته وفشله في خدمة 
ــن عدم  ــالً ع ــذا فض ــن، ه املواط
ــي تصعب  ــة الت ــه املهني كفاءت
ــا.  بحقيقته ــه  مجاهرت ــه  علي
ــي ان يوليها  ــذه الظاهرة ينبغ ه
اخملتصون في الدولة ايالءً مهماً ال 
سيما وان بعض هؤالء املتحدثني 
رين)  و(معمّ ــني)  (مخضرم ــوا  ظل
ة،  ــدورات وزارية عدّ في وزاراتهم ل
ــل  بفض ــك  وذل
ــي  ف ــم  اجنازاته
ــذب  الك ــن  ف
ــل  لتضلي ا و
ــي  وتدن  ،
ــم  ته قيا خال ا
ــي  ف ــة  املهني
كشف احلقيقة 
للمواطن بحجة 
ــف هذه  ان كش
ــو  ه ــق  احلقائ
ــلبيات  س ــن  م
ك  ــلو لس ا
 ، ــي ظيف لو ا
ــة  حلقيق ا و
ــن ورائها هي مداراة  التي تقف م
ــياً  متناس ــة  اخلاص ــه  مصلحت
املصلحة العامة للمواطنني في 
ــل منافعه  ــأن، ومن اج هذا الش
الشخصية التي ال ينوي فقدانها 

باي شكلٍ من االشكال.
ــي االعالم  ــذب ف ــح ان الك صحي
ــاً،  احيان ــنات  ــن احلس م ــون  يك
ــض  ببع ــق  يتعل ــا  فيم ــةً  خاص
ــرب  كاحل ــة  الطارئ ــروف  الظ
ــوارث وغيرها بقصد تفويت  والك

الفرصة على العدو في استثمار 
الفوز، لكن ذلك ال ميكن ان يكون 
ــت وحني،  ــي كل وق ــاً ) ف ( أَمنوذج
ــاج  ــور حتت ــع اجلمه ــة م فالعالق
ــح ، وعلى  ــفة وتوضي الى مكاش
االعالم احلكومي ان يبني جسور 
ــن وحكومته،  ــني املواط ــة ب الثق
ــخوا جتربة  أالّ يستنس ــي  وينبغ
ــد  محم ــد  البائ ــام  النظ ــر  (وزي
ــاراً لهم  ــعيد الصحاف) معي س
ــاف  ح فالصّ  ، ــيء  ش كل  ــي  ف
ــروف  ــي ظ ــه ف ــؤدي مهمت كان ي
ــة يتطلب منه ذلك تزييف  معرك
ــق امام الرأي العام العاملي  احلقائ
ــلطة،  ــه من الس ــم موقع بحك
ــا  مثلن ــون  فمواطن ــن  نح ــا  ام
ــب ان الضرر الذي  ــم، وال ري مثلك
ــدو عليكم  ــوف يع يحيقُ بنا س
ــوال. لذا  ــي كل االح ــة ف ال محال
ــة اليوم اصالح  ــي من الدول ينبغ
االداري بتفعيل اجهزة  ــا  نظامه
اعالمية في كافة الوزارات يكون 
ــة  ــى متابع ــاً عل ــا منصبَّ عمله
ــاريع واجنازاتها في الوزارات  املش
ان  ــرط  بش اعالمياً،  ــا  وتغطيته
ــاً  ــاً واداري ــة مالي ــون منفصل تك
ــة، ومرتبطة  ــوزارة املعني ال ــن  ع
ــل باالمانة  ــة تتص ــرة خاص بدائ
ــوزراء ، يُنتخب  ــة جمللس ال العام
ــخاص يتصفون  لهذه املهمة اش
ــاً،  ــة ثاني ــة اوالً، وباحليادي بالنزاه
ــاً، وباالختصاص  ــة ثالث وبالتجرب
ــنرى كيف ان  رابعاً. وعند ذاك س
الوزارات  ــي  ف االعالمي  التضليل 
ــكلٍ  ــة منها بش ــةً واخلدمي عام
خاص عمل عمله في تردي كافة 
ــها املواطن  االوضاع التي يعيش

العراقي اليوم.

الخبري القانوني / طارق حرب 

 ترشيح من جميع الكتل وليس 
من الكتلة النيابية االكثر عددا 
ــاهل  ــتور وتس ــرر الدس ــا ق كم
ــة له  ــح الثق ــي من ــتور ف الدس
ــترط أغلبية  ــه حيث اش ولوزرائ
ــاب  ــق النص ــد حتق ــور بع احلض

ــو فرضنا ان  فل
ــن  ي ضر حلا ا
ن  ــا مل لبر با
ــب  نائ  ٣٠٢
ــا حصل  كم
اجللسة  في 
السابقة فأن 
ــت  ي لتصو ا
 ١٥٢ ــن  م له 
كافية  نائبا 
ملنحه الثقة 
أكثر  كونها 

ــذه  وه ــن  احلاضري ــف  نص ــن  م
ــتوريا  دس ــة  مقبول ــة  النتيج
ــن نصف عدد  ــل م ــت أق وان كان
ــس النواب وقدرهم  أعضاء مجل
ــتور تطلب  ــا الن الدس ١٦٥ نائب

االغلبية للحاضرين.
ــس الوزراء  ــذي نعتقده بأن رئي ال
ــق له  ــن يطل ــوف ل ــف س املكل
ــوزراء من  ــد ال ــي حتدي ــان ف العن
ــرى  آخ ــة  وجه ــن  وم ــة  وجه
ــوف لن يطلق العنان للكتل  س
ــس  ــزام رئي ــي إل ــية ف السياس
ــم معني بل ستكون  الوزراء باس
ــدم كل  ــطا حيث يق ــة وس حال
ــة  خمس ــن  ع ــل  مااليق ــزب  ح
ــحني كوزراء ويترك لرئيس  مرش
ــار واحد  ــة اختي ــوزراء صالحي ال
ــة  ــه أن يرفض اخلمس منهم ول
ــية  ــب من الكتلة الساس ويطل
ترشيح خمسة اسماء أخرى له 

الختيار احدهم.
ــت املوافقة على  ذلك انه حصل
ــل  ــع الكت ــن جمي ــيحه م ترش
ــة  الكتل ــن  م ــس  ولي ــة  النيابي
ــر  ــة االكث النيابي
ــددا طاملا ان  ع
ال كتلة رفضت 
وال  ــف  التكلي
ــوا  ــا رفض نواب
ــيح  ش تر
كتلهم للسيد 
ــدي  امله ــد  عب
على الرغم من 
اجتماع رؤساء 
ــل حصل  الكت
ــع  جمي ــام  ام
ــة  ــي اجللس ــواب ف ــل والن الكت
ــل  ــع الكت ــابقة أي ان جمي الس
ــيح  ــة وافقت على ترش البرملاني

عادل عبد املهدي بدون حتفظ.

ــه نتيجة الصدفة العمياء،  ــذ أن خلق اإلله هذا الكون، أو منذ بدء احلياة في من
وجد اإلنسان أو خلق حسب نظرية األعتقاد، إن كنا مؤمنني أو ملحدين، األهم 
ــغله  ــيء، وأهم ما يش أن هذا الكائن املعقد، قد بدأ يغمره الفضول في كل ش
ــة.اإلختالف بني العقول  ــغال بالسياس ــلطة واالنش منذ بدأ اخلليقة هي الس
ــالميني، واملنقادون كذلك  ــطرون إلى مدنيني وإس املتحكمة بنا، جعلتهم ينش
ــب العقل احملرك له، ومن هنا ظهرت العبارات والشعارات،  ــموا كلٌ حس انقس
ــا النظريتان هناك  ــالمية املتحفظة، وكلت ــة، واإلس ــن باحلرية املدني التي تؤم
ــواء عن عقيدة واعتقاد أو عن طريق املال والسلطة،  ــطون يروجون لها، س ناش
ــا و كاآلتي:  ــا ويحاولون تطبيقه ــس ونظريات يؤمنون به ــان لهما أس واحلركت
ــالم السياسي مصطلح حديث اإلنبثاق قدمي الفكر، حيث ظهر في بداية  اإلس
ــواء  ــرينات، يؤمن بنظرية االعتدال وحرية اآلخرين، ويحفظ حقوقهم س العش
ــلمني، لكن هل طبق احلكام املسلمني هذه النظرية؟ هل  مسلمني أم غير مس
ــاواة) ولها  ــة التمدن فمنهجها (حرية، مس ــى حقوق اآلخرين؟ أما سياس أعط
ــة،  ــن ال يجب أن يدخل في عالم السياس ــا تعتقد بأن الدي ــدة نظريات كله ع
ــعارات؟ من وجهة  ــذه النظرية، أم مجرد ش ــن األهم هل حقق املتمدنون ه لك
ــة وحفظ حقوق  ــالم، للمطالبة باحلري ــه الس ــني علي ــر مدنية خرج احلس نظ
اآلخرين، بعد أن ساد الظلم واجلور بقاع األرض، التي كان يحكمها يزيد احلاكم 
ــالمي؟! الذي اتصف بكثرة حبه للنساء واخلمر، ومن وجهة نظر إسالمية،  اإلس
فاحلسني عليه السالم هو حفيد نبي اإلسالم، الذي أوصى به محمد (ص) وخرج 
ــال، إذاً ما حدث كاآلتي:  ــلطة أو م ــح في أمةِ جده، ولم يخرج من أجل س ليصل
محور احلسني عليه السالم وثالثة وسبعون مناصرا ميثلون شعباً واعيا مثقفا، 
ــدين الذين أهدروا  ــرة اجلياع واملظلومني، وإقصاء الفاس ــب باالصالح ونص يطال
ــدوا التضحية  ــلمني، بعيداً عن البحث عن منصبٍ أو مال، فهم جس مال املس
ــد وأتباعه  ــن معنى.محور يزي ــةِ م ــكل ما للكلم ــش بكرامة، ب ــن أجل العي م
السبعون ألفاً، مدججني بالسالح واملتاع، لينالوا من الشرفاء ويذبحوا احلرية، 
ليستمرون حتت لواء اخلمر والنساء، بقيادة خليفتهم ذو النسل املشترك.على 
ــرفاء على يد  ــع طبول احلرب بدأ القتال غير الكفوء، حتى قطعوا رؤوس الش وق

أبناء البغايا، ماعدا حفيد 
ــالم، نحر رأسه  نبي اإلس
ــده وهو حي، ومت  من جس
ــاد  األجس بكل  التمثيل 
ــم  اخلي ــت  وحرق ــة،  امليت
واألطفال،  ــاء  النس على 
ــى  إل ــبايا  س ــادوا  وانق
يزيد؟!  املسلمني  خليفة 
كل هذا يوضح أن احلسني 
ــدوا  جس ــد  ق ــة  وأتباع
ــالمية،  واإلس ــة  املدني
ــدل  الع ــن  ع ــم  ببحثه
واحلرية ووصلوا إلى أعلى 
مراتب الكمال اإلنساني، 
ــد  وفي اجلانب اآلخر جتس
الظلم واجلور، وكل كلمة 
بشعة في حاكم يتبعه 
ــه  وينادون ــلمون،  املس

ــوء دائما، لكن العلم  ــوبها الس ــرية يش أمير املؤمنني يزيد؟! االختالجات البش
يقول لكل شيء هناك نقيض، فإن كان هناك إنسان سيئ بدرجة كاملة (يزيد 
ــني عليه السالم)أن أهم  مثال) فأكيد أنه هناك آخر صالح بدرجة كاملة (احلس
ــذل واختيار األصلح  ــينية، هي الفكر والعقيدة ونبذ ال ــا خلفته الثورة احلس م
ــيد إلنتصار  ــبط النبي، هي جتس ــة، فاحلرب التي حمل بها رأس س ــادة األم لقي
ــد اخلير بكل معانيه إال في  ــلطة.إذا على مر التاريخ لم يتجس املوت على الس
ــني، ولم يتجسد الشر بكل صفاته إال في يزيد، لكن لسخرية القدر منا  احلس
فإن الغالبية اليوم يؤمنون بيزيد كما أتبعوه من قبل، فبئسا لعصرنا الذي لم 
يأخذ من خروج احلسني مثاالً، لينتفض على سحابة يزيد التي أهلكت العرب، 
ــبات الفكري، ونطالب  ــنصحو من هذا الس وخصوصا عراقنا اجلريح. فمتى س
بحرية أفكارنا لنكون حسينيني، ونقصي فساد يزيد الذي جتذر حتى في أعماق 

أجساد مؤسساتنا الصغيرة.

د. عبد الحسني نوري الحكيم

ــة  مجل ــح  أتصف ــت  كن ــة  بالصدف
العربي الكويتية، العدد 338، السنة 
ــي 1987، أثارني   ــون الثان ــي كان 30، ف
ــون  «الدي ــوان  بعن ــادي  اقتص ــال  مق
ــالمي» بقلم  ــة للعالم اإلس اخلارجي
ــزي زكي الصفحة 74-80،  الدكتور رم
ــن املقال  ــه، وضم ــت بقراءت فاندمج
ــة 76) الذي  ــم 1 (الصفح ــدول رق اجل
ــة للدول  ــون اخلارجي ــه الدي يدرج في
ــام 1984ومنها العراق  ــالمية لع االس
الذي كانت ديونه اخلارجية صفراً في 
حني بلغت ديون اندونيسيا اخلارجية 
آنذاك 32.480 مليار دوالر وفوائدها 1,9 

مليار دوالر.

ــة بذلك الزمن  ــن اليوم مقارن أين نح
ــا بتاريخ  ــت ديونن ــد بلغ (1984)؟ فق
ــار  ــدره 132,4 ملي ــا ق 4/3/2018 مبلغ
ــار عراقي،  ــون دين دوالر، أي 156,5 ترلي
ــون العراق  ــإن دي ــن ذلك ف ــى م واألده
ــرى  ألن العراق ما  ــنة ألخ تنمو من س
ــول على  املزيد  ــض وراء احلص زال يرك
ــز في  ــة العج ــروض لتغطي ــن الق م
موازنته املالية، إذ أن الديون عام 2013 
ــب بيانات البنك الدولي،  كانت، حس
ــنويا  ــت س وارتفع دوالر  ــار  ملي  73,1
خالل الفترة 2018-2014 لتبلغ حجم 

الديون احلالية.
ــو  ه ــراق  الع ــاد  إقتص ان  ــروف  واملع
ــب ريعي، يعتمد  اقتصاد أحادي اجلان
على املوارد املالية املتأتية من القطاع 
ــة العامة،  ــع املوازن ــي في وض النفط
ن اإليرادات النفطية نسبة  حيث تكوّ
%84,2 من مجمل اإليرادات في املوازنة 
ــبة  ــام 2018، وتغطي نس ــة لع املالي
ــات املوازنة،  ــل نفق ــن مجم %74,1 م
حسب التخمينات التي بنيت عليها، 
في حني أن الواقع التسويقي للنفط 

يؤشر أن واردات النفط في العراق عام 
ــتبلغ في احلد األدنى 84,781  2018 س
ــيغطي نسبة 81,4%  ترليون دينار وس

من نفقات امليزانة.  
ــت أدري ملاذا هذا السعي احلثيث  لس
ــراق بخير  ــرادات الع ــروض وإي وراء الق
ــة العراق  ــتطيع أن تغطي حاج وتس

لو:
ــة  ــة اقتصادي ــا سياس ــو اتبعن 1. ل
ــات  أولوي ــد  حتدي ــد  تعتم ــليمة  س
ــاريع التي متول بحيث ال يحصل  املش

عجز مالي في املوازنة املالية.
ــدى  ــاريع ل ــي املش ــجيع وتبن 2. تش
القطاع اخلاص التي توفر فرص عمل 
ــل وتخفف من  ــن العم ــني ع للعاطل
أعباء األعداد الضخمة العاملة لدى 

الدولة، 
ــص األيدي العاملة الضخمة  3. تقلي
لدى الدولة، حيث يبلغ عدد العاملني 
ــدى الدولة حوالي 3,960 مليون فرد،  ل
وال يتحقق ذلك إال من خالل اإلستثمار 
األجنبي واحمللي بدالً من اإلقتراض من 
ــغيل أيادٍ عاملة  جهات أجنبية، وتش

عراقية في مشاريع اإلستثمار.
ــن  م ــكرية  العس ــوات  الق زج   .4
الشرطة واجليش الفائضة عن حاجة 
العمليات العسكرية في إعادة إعمار 

ــور رمزية  ــل أج ــة مقاب ــدن املهدم امل
إضافية.

5. احلد من الفساد املالي املستشري 
ــة، إذ يصنف العراق  ــي أجهزة الدول ف
ــاداً في  ــدان فس ــر البل ــه من أكث بأن

ــة 161 من  ــم، ويقف عند املرتب العال
أصل 168 بلداً امصاباً بالفساد .

ــة «مفصلة»  ــع املوازنة العام 6. وض
ــراق املالية دون عجز  ــدرات الع على ق

أو إقتراض.
ــي مديونية العراق خطر كبير  إن تنام
ــير  ــتقبل العراق  وإن الس ــدد مس يه
ــن الدول  ــراض م ــة اإلقت ــي سياس ف
ــردودات  ــة لها م ــات االجنبي واملنظم

سلبية كبيرة أهمها:
ــهية  1. اإلقتراض من اخلارج يفتح ش
العراقيني  ــؤولني  املس الفاسدين من 
ويسبب هدراً أكبر ملوارد العراق املالية 
ــتفادة  ويقلل أو يقف عائقا أمام االس

منها واستثمارها.
ــي  ــاً ف ــراق مالي ــل الع ــل كاه 2. يثق
ــتنفدت  اس إذا  ــة  خاص ــتقبل  املس
القروض في مشاريع ال حتقق مردودات 

مالية تغطي أقيامها.
3. يجعل الشعب العراقي يعاني من 
ــة إذا ما علمنا بأن  ديون الدولة خاص
الطفل يولد وهو مديون بحدود 3500 
دوالر (املديونية احلالية) وسيستقطع 

ــتقدم  هذا املبلغ من اخلدمات التي س
له.

ــة  ــلع احلياتي ــعار الس ــاع أس 4. ارتف
وغالء املعيشة.  

ــتقلص  ــاط وفوائد الديون س 5. أقس
ــتقبل  إيرادات الدولة املالية في املس
ــة  اخلدمي ــاريع  املش ــيعرقل  س ــا  م
ــنوات  ــى من س ــا يتبق ــة مل والتنموي

عمرنا ولألجيال القادمة.
ــر التي هي  ــدالت الفق ــاع مع 6. ارتف
حاليا كبيرة حيث تبلغ حوالي 22,5% 
ــني عن العمل  ــادة أعداد العاطل 7. زي
ــوم دوائر  ــة في عم ــة املقنع والبطال

الدولة وشركاتها .
8. تراجع قيمة العملة احمللية وتنامي 

وتائر التضخم
ــوس اخلطر، أوقفوا  إذاً البد من دق ناق
ــات  واملنظم ــدول  ال ــن  م ــراض  اإلقت
ــت بدون فوائد  ــة، حتى وإن كان الدولي
ــة املتبعة جلعل الدول  فهي السياس
ــر تبعية للدول  النامية والفقيرة أكث
ــكر  املعس دول  ــة  وخاص ــرى  الكب

الرأسمالي.
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ــر  ــن أكب ــة م ــات املهني ــد النقاب تع
ــر  ــي واألكث ــع املدن ــات اجملتم منظم
أهمية وتأثيرا في اجملتمعات العاملية، 
كونها ترتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا 
مع أصناف وطبقات اجملتمع على حد 
ــهادات أو من  ــواء كأصحاب الش س
ــة العمالية، ولعبت النقابات  الطبق
دورا أساسيا في قيادة اجملتمع، بوضع 
ــتغالل واإلبتزاز  ــكال اإلس ــد ألش ح
ــم  الظل ــع  ورف ــة  مجتمعي ــات  لفئ

وحاالت اإلضطهاد عنهم.
ــي  ــة ف ــات املهني ــبت النقاب واكتس
ــي كل ما  ــورا مفصليا ف العراق مح
ــى  ــة عل ــة التنموي ــق بالعملي يتعل
ــادي  واالقتص ــي  السياس ــد  الصعي
ــدور  ال ــالل  خ ــن  م ــي،  واالجتماع
ــات اجملتمع  ــذي أنيط بطبق املهم ال
ــتمر مع  ــها املس ــي، وتنافس العراق
ــل حتصيل املنافع  ــات من أج احلكوم
ــراز الوجه  ــبيها وإب اإليجابية ملنتس
ــن لدور النقابات في إشراكها  احلس
ــة حلركة  ــات العام ــم السياس برس
احلكومات على املستوى االقتصادي 

والسياسي.
ــل النقابيون العراقيون في  فقد ناض

ظل احلكومات املتعاقبة ردحا طويال 
ــواع الظلم  ــد كل أن ــن العقود ض م
ــي،  ــي واالجتماعي والسياس الطبق
ــر الذي أدى بالبرجوازية العراقية  األم
ــام البعث إلى أن تفرغ  املتمثلة بنظ
ــت  حتقق ــي  الت ــب  املكاس ــر  جوه
ــوري  الث ــم  ــر نضاله ــني عب للنقابي
ــم  وحرمانه ــكال،  األش ــدد  املتع
ــي (اإلنتماء  ــالحهم النضال ــن س م
ــن  ــاع ع الدف ــرعية  ــات) وش للنقاب
ــار عمال  ــروعة وإجب حقوقهم املش
القطاع اخلاص لإلنتماء إلى النقابات 
ــا املوالون  ــراء التي كان يقوده الصف

للسلطة احلاكمة البعثية.
ــو  ــات ه ــة للنقاب ــن األدوار املهم فم
ــات  ــع السياس ــي صن ــراكها ف إش
ــم  التنظي ــل  ولع ــد،  للبل ــة  العام
النقابي يعتبر وسيلة للعاملني لنيل 
ــم إذا كانوا من العاملني في  حقوقه
ــاص أو حكومي، وال تقتصر  قطاع خ
على احلركة املطلبية بل يتسع ذلك 
ــا عالقات  ــات ال تربطه ــمل فئ ليش
ــباب  الش ــات  فئ ــل  مث ــة  اقتصادي
ــك برزت أدوار  ــاء، وبناءً على ذل والنس
ــق  ــا متعل ــدة بعضه ــدة وعدي جدي
بالتحول الدميقراطي، والبعض اآلخر 
ــة والتأثير  ــع السياس ذو صلة بصن
عليها من خالل عدة وسائل وآليات، 
ــرة الفنية،  ــورة واخلب مثل تقدمي املش
ــات للضغط  ــالت وحتالف ــاء تكت وبن
ــم  ــة، وتنظي ــاع السياس ن ــى صُ عل
ــرأي العام ضد قضايا  حمالت إثارة ال
ــرح املطالب  ــال عن ط ــاد، فض الفس
ــة احلكومات  ــرة وكذلك مراقب مباش

التنفيذية والتشريعية.

ــة األخيرة فكرة  ــرزت في اآلون  كما ب
ــراكة بني احلكومات واملنظمات  الش
ــة، وهذه  ــات املهني ــة والنقاب األهلي
ــل مبكرة  ــن مراح ــراكة تبدأ م الش
في صنع السياسة، فنجاح عملية 
ــدة  عدي ــورا  أم ــب  يتطل ــراكة  الش
ــات  وحتالف ــبكات  ش ــة  إقام ــا  منه
ــات بعضها  ــات والنقاب ــني املنظم ب
ــادل  تب ــهيل  تس ــة  بغي ــض،  البع
ــترط  ــات واخلبرات، كما يش املعلوم
ــبكة تطبيق دميقراطية  لنجاح الش

إتخاذ القرارات.
ــددات معينة،  ــذه األدوار مبح وحتدد ه
ــات من  ــه النقاب ــا تتمتع ب ــا م منه
ــاء  (بن ــية  ومؤسس ــة  إداري ــدرات  ق
ــة روح  ــة، تنمي ــاكل التنظيمي الهي
ــارات اإلتصال،  ــل اجلماعي، مه العم
ــا  م أو  ــتراتيجي)  اإلس ــط  والتخطي
ــاء القدرات.  ــه عملية بن ــق علي يطل
وأيضا قدرتها على بناء رصيد عالقات 
من خالل النجاح في إقامة حتالفات 
وشبكات ما بني املنظمات والنقابات 
ــع كافة  ــض، وأيضا م ــا البع بعضه
األطراف الفاعلة في عملية التنمية 
السياسية التي تسعى إلى حتقيقها 
ــا فيها  ــع املدني مب ــات اجملتم منظم
ــواء  ــات املهنية والعمالية س النقاب
ــي أو العاملي  ــتوى الوطن ــى املس عل
ــول الدميقراطي  ــى التح ــول إل للوص

املطلوب وأهمها
ــع  جمي ــني  ب ــة  العدال ــق  حتقي  -  1
ــر عن إختالف  ــني بغض النظ املواطن
ــة  الثقاف أو  ــاءات  اإلنتم أو  ــول  األص

الفرعية.
ــع  ــي صن ــر ف ــاركة اجلماهي 2 - مش

القرارات من خالل النظم واملؤسسات 
القانونية.

ــي  ف ــلطة  الس ــز  تركي ــدم  ع  -  3
ــق الفصل بني  ــدة، وحتقي ــة واح هيئ

السلطات.
ــس  أس ــى  عل ــلطة  الس ــام  قي  -  4
ــيدة، بحيث يكون تقلد  عقالنية رش
ــتنادا  ــوال للجميع، إس املواقع مكف

إلى معايير محددة.
ــر على إدراك  ــدرات اجلماهي ــو ق 5 - من
ــل  والتعام ــة  احلقيقي ــكالتها  مش

معها تعامال رشيدا.
ــة،  النقابي ــة  احلرك دور  ــل  ولتفعي
عليها العمل بإجتاهني األول معاجلة 
ــة  والقانوني ــة  التنظيمي ــاكل  املش
ــع  ــي تعاني منها. والثاني التوس الت
ــع من  ــو مجاالت أوس ــالق نح واإلنط
ــي ترتقي إلى  ــي، والت ــل النقاب العم
مستوى صياغة السياسات العامة. 
ــذي يرتكز  ــاس ال ــم يكن األس وإذا ل
ــي متينا، فمن  ــل النقاب ــه العم علي
الصعوبة للحركة النقابية أن تتطور 

ــع من  ــتوى أوس ــي إلى مس وترتق
العمل النقابي والتأثير في صياغة 
لها  التي  ــة  التنموي ــات  السياس
ــات اجملتمع كافة،  تأثير على طبق
النقابية  ــة  للحرك ــن  عندها ميك
ــة وفعالة  ــوة ضاغط أن تصبح ق
لها ثقل على املستويني الشعبي 
ــواء أكان تنفيذيا أم  والرسمي، س
تشريعيا ولها مقدرة على التأثير 

في السياسات الوطنية.
التوصيات

ــة والعمالية  ــات املهني 1. إن النقاب
ــب  أغل ــل  ــة، متث ــات وطني مؤسس
ــع العراقي، فإن دورها  طبقات اجملتم
ــالع  اإلط ــا  ــم عليه ــي يحت الوطن
ــي  ــية، والت ــؤولياتها السياس مبس
تتطلب عدم إغفال الدور السياسي 
ــخ  التاري ــن  م ــع  والناب ــات،  للنقاب
ــة،  النقابي ــة  للحرك ــي  السياس
ــيا  ــريكا أساس فتكون النقابات ش
ــية،  في مجريات العملية السياس
ــز على اجلانب املطلبي  وعدم التركي
ــيا  فقط، إذ أن قوة النقابات سياس
ــر  ــوذ وتأثي ــن نف ــه م ــع ب ــا تتمت وم
-بالنتيجة-  ــتنعكس  س ــي.  سياس
ــات وتأثيرها  ــى فاعلية دور النقاب عل
في تنمية طبقات اجملتمع سياسيا، 
ــة الضغط على  وقدرتها على ممارس

األجهزة التنفيذية والتشريعية.
2. العمل على بناء جسور الثقة مع 
ــم، فالنقابة  ــة عنه ــة املمثل الطبق
تستمد قوتها ووحدتها من الطبقة 
املمثلة عنها وقدرتها على التأثير في 
الواقع الذي تعيشه، وبالتالي ستجد 
النقابات نفسها في طليعة طبقات 

اجملتمع وقيادته بالشكل الذي يضمن 
حتقيق أهدافها ومصاحلها، وذلك من 
ــية  ــاعة الثقافة السياس خالل إش
الدميقراطية فكرا وممارسة، في كافة 
هيكليات النقابات، بدءا من القواعد 
ــات  ــى الهيئ ــوال إل ــة وص اجلماهيري

القيادية فيه.
3. إيجاد اآلليات التي تضمن تطبيق 
ــات الهادفة  ــج النقاب ــة برام وفاعلي
لتحقيق التنمية السياسية، إضافة 
ــة وحتديد أهدافها بشكل  إلى دراس

دقيق وقابل للتحقيق.
ــي  السياس ــالح  باإلص ــروع  الش  .4
ــتهدف دمقرطة  ــامل الذي يس الش
ــس  وتكري ــي  السياس ــام  النظ
ــي النقابات،  ــاركة ف التعددية واملش
ــخاص  وعدم جعلها حكرا على أش

معينني.
5. التعرف على مسيرة ونشأة وتطور 
النقابات في العراق، كما يجب على 
ــورات  النقابات إصدار كتيبات ومنش
ــل  أج ــن  م ــل  العم ورش  ــف  وتكثي
ــأتها وتطورها  تعريف اجلمهور بنش

ومسيرتها في العراق.

ــي عن التكتل  ــزل العمل النقاب 6. ع
ــن أجل  ــك م ــوي، وذل ــزب الفئ والتح
مهنية العمل وإستقالليته، وتطوير 
ــون العمل  ــي، وأن يك ــل النقاب العم
ــي  سياس ــس  ولي ــي  نقاب ــكل  بش

حزبي.
7. أن تخضع البرامج النقابية ملعايير 
ــبني للنقابات  ــني املنتس ــة ب العدال
ــات  ــاعدات واملعون ــع املس ــي توزي ف

والنشاطات األخرى.
ــط  خط ــاء  بن ــى  عل ــل  العم  .8
ــتقبلية للنقابات من حيث زرع  مس
ــول اجليل  ــة في عق ــم املدني املفاهي
ــن إحداث  ــي متكنهم م ــد، لك اجلدي
ــية واالقتصادية  ــرات السياس التغي
ــي  ف ــة  املطلوب ــة  واالجتماعي

املستقبل.
9. من أجل أن تقوم النقابات بعملها 
على أكمل وجه وبحرية تامة، ينبغي 
ــب  ــر اجلو املناس ــة توفي ــى الدول عل

للعمل بحرية وإستقاللية.
للدراســات  اِّـســتقبل  *مركــز   

السرتاتيجية

ناضل النقابيون العراقيون 
َّـ ظل الحكومات 
اِّـتعاقبة ردحا طويال 
من العقود ضد كل 
أنواع الظلم الطبقي 
واالجتماعي والسياسي

 تشجيع وتبني اِّـشاريع لدى
 القطاع الخاص التي توفر
 فرص عمل للعاطلني عن العمل
 وتخفف من أعباء األعداد
الضخمة العاملة لدى الدولة

رئيس الوزراء اِّـكلف 
سوف لن يطلق له العنان 
َّـ تحديد الوزراء من 
وجهة ومن وجهة اخرى 
سوف لن يطلق العنان 
للكتل السياسيه َّـ 
الزامه باسم معني

 تربز اهمية اختيار اِّـتحدث
 االعالمي َّـ تطوير الجهاز
 االداري للدولة بقصد نقل
 الحقيقة التي يسعى اليها
الجمهور

 الحسني (ع) وأتباعة
 قد جسدوا اِّـدنية
 واإلسالمية ببحثهم
 عن العدل والحرية
 ووصلوا إُّـ أعلى
 مراتب الكمال
اإلنساني

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

محمد جواد اِّـيالي 

 خارطة طريق
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ثالثاً:
 العالقات الدبلوماسية بني العراق 
 , كيا فا ــلو س تشيكو , ا لند بو ) و
 ١٤ ــورة  ث ــل  قب ــالفيا)  يوغس

متوز١٩٥٨
١- النشاط الدبلوماسي العراقي 

- البولندي:
ــات  ــة عالق أي ــاك  هن ــن  تك ــم  ل
ــراق وبولندا  الع ــية بني  دبلوماس
ــني كان  ــي ح ــام ١٩٢١ , ف ــل ع قب
ــن  ــني البلدي ــاري ب ــادل التج التب
ــن جانب  ــى . م ــده االدن ــن ح ضم
آخر اليخفى أن الشؤون اخلارجية 
العراقية وإدارتها كانت من مهام 
ــيما  البريطانية, والس ــة  احلكوم
بعد فرض االنتداب وتوقيع العراق 
ــا,  بريطاني ــع  م  ١٩٢٢ ــدة  معاه
ــامي  تبعاً لذلك أبلغ املندوب الس
البريطاني في بغداد رئيس الوزراء 
ـــــــــــــكري  العس ــر  جعف
ــرين  ــرين من تش ــادي والعش (احل
ــن  ــر م ــع عش ــي١٩٢٦- الراب الثان
كانون الثاني١٩٢٨)( ), في متوز١٩٢٧ 
ــة عينت  ــة البولندي ــأن احلكوم ب
ــطني  ــاً لها في فلس قنصالً عام
ــوريا وقبرص والعراق, على أن  وس
ــه في القدس وانتدب  تكون إقامت
ــكي  زيبسيوس ــوس  تيت ــك  لذل
(Titus Zbyasewski) , كما اقترح 
املندوب السامي البريطاني أيضاً, 
ــوزراء , اتخاذ  في كتابهِ لرئيسِ ال
االجراءات الالزمة لالعتراف مؤقتاً 
ــا تصل براءة  ــك التعيني ريثم بذل

تعيينهِ من احلكومة البولندية.
ــة  ــلت رئاس ــي ضوء ذلك, أرس وف
دار  ــاب  ــن كت ــخة م ــوزراء نس ال
االعتماد املؤرخ في السابع من متوز 
ــوان امللكي,  ــى رئيس الدي ١٩٢٧إل
ــك  ــان رأي املل ــاب بي ــة بكت مرفق
ــر قبول تعيني  فيصل االول في أم
ــدي املؤقت قبل  ــل البولن القنص
صدور أوراق اعتماده الرسمية, وقد 
اضطرت رئاسة الوزراء إلى إرسال 
ــهر على  كتاب ثان بعد مضي ش
ــن دون رد نتيجة  ــاب االول م الكت
ــامي, إذ متت  لضغط املندوب الس
ــوان امللكي  ــة رئيس الدي مخاطب
ــابق , وجاء  مبضمون الكتاب الس
رد امللك فيصل االول باإليجاب في 
العاشر من آب ١٩٢٧بشرط قبول 
ــة , ريثما يقدم  ــة العراقي احلكوم
ــدي أوراق اعتماده  القنصل البولن
 . ــية  الدبلوماس ــول  االص ــق  وف
ــك  املل ــة  مبوافق ــم  أُعل ــا  بعدم
ــة في اخلامس  واحلكومة العراقي
ــدوب  ــب املن ــن آب, خاط ــر م عش
ــس وزراء  ــامي البريطاني رئي الس
اململكة العراقية, مطالباً بإصدار 
ــمية,  رس ــورة  بص ــكواتر  االكس
ــامي  كما أرفق طلب املندوب الس
ببراءة تعيني القنصل موقعة من 
رئيس جمهورية بولندا, إذ أُرسلت 
ــالم امللك  ــالط امللكي إلع إلى الب
حسب كتاب رئاسة الوزراء املؤرخ 
ــول من  ــر من أيل ــادي عش في احل

العام نفسه.
على أية حال أصبح زبيسيوسكي 
أول قنصل بولندي ميثل بالده لدى 
اململكة العراقية بعد أن مت إصدار 
ــمي  رس ــكل  بش ــكواتر  االكس
ــر من أيلول١٩٢٧,  في الثاني عش
ليمارس مهامه قنصالً غير مقيم 
ــن آيار١٩٣١,  ــر م حتى الثاني عش
ــض من قبل رئيس  إثر صدور تفوي
ــح  اجلمهورية البولندية الذي رش
زدزسالف كورنكوفسكي جاكوبي 
 (Zdzislav Kurnikawvski Jacobi)
ــي العراق ,  ــاً لبالده ف قنصالً عام

ــق امللك فيصل األول  وإثر ذلك واف
على تعيني القنصل اجلديد, كما 
ــدرت اإلرادة امللكية في الثالث  ص
ــول١٩٣١ بعد وصول كتاب  من أيل
ــن قبل رئيس  التفويض موقعاً م
جمهورية بولندا, ليقدم القنصل 
ــاده في الثاني  ــد أوراق اعتم اجلدي
ــهر نفسه على أن  عشر من الش

يكون محل إقامته في القدس.
ــدة  ــراق معاه الع ــع  توقي ــد  وبع
ــا التي تعهدت  ــع بريطاني ١٩٣٠م
ــة األمم عام  ــه عصب ــد دخول بتأيي

ــا  اجتماعاته ــدء  ب ــل  وقب  ,١٩٣٢
ــة العراق  ــول عضوي ــة قب ملناقش
ــي إلى  ــد عراق ــافر وف ــا , س فيه
جنيف برئاسة رئيس الوزراء نوري 
ــد اجتماعات  ــذي عق ــعيد ,ال س
ــع كبار  ــدة م ــة ع ــاءات ثنائي ولق
ــا لقاؤه مع  ــؤولي الدول منه مس
ــدا, الذي أعرب  ــر خارجية بولن وزي
ــتوى  ــالدهِ برفع مس ــة ب ــن رغب ع
ــني  ب ــي  الدبلوماس ــل  التمثي
ــر مفوض,  ــى درجة وزي البلدين إل
ــر رد احلكومة  وأن حكومته تنتظ
ــة  ــدأت بدراس ــي ب ــة, الت العراقي
ــث  ــب البولندي,حي ــدوى الطل ج
جاء مطابقاً لتوجهات السياسة 
ــي  ــذاك ف ــة آن ــة العراقي اخلارجي
ــراف  ــى اعت ــول عل ــرورة احلص ض
ــتقلة ذات  ــدول بها كدولة مس ال
ــول املوافقة  ــد حص ــيادة, وبع س
ــاً  كتاب ــة  اخلارجي وزارة  ــت  بعث
ــرين  ــر من تش ــي العاش ــرياً ف س
ــي١٩٣٢ إلى مفوضية العراق  الثان
ــالغ وزير  ــي طهران ,إلب امللكية ف
بولندا املفوض فيها بأن احلكومة 
ــى مقترح  ــت عل ــة وافق العراقي
ــأن تطوير  وزير خارجية بولندا بش
العالقات الدبلوماسية , واضطلع 
املفوض  ــة  العراقي ــة  اململك وزير 
ــة, اجلدير  ــي طهران بتلك املهم ف
ــة  ــة البولندي ــر إن احلكوم بالذك
ــول العراق  ــدت دخ ــد أي ــت ق كان

عضواً في عصبة األمم.

وفي هذا السياق عبر ستانسالس 
 (Stanislas Hempel) ــل  همب
ــره للحكومة  ــكره وتقدي ــن ش ع
بإبالغ حكومته  ــداً  واع العراقية 
ــة العراقية, ونتيجة  بقرار اململك
وزارة  ــمية بني  ــالت الرس للمراس
ــق املفوضية  ــن طري ــة ع اخلارجي
ــران  ــي طه ــة ف ــة العراقي امللكي
ــلت وزارة  ــة بولندا, أرس ومفوضي
اخلارجية كتاباً إلى رئاسة الديوان 
ــأن تعيني وزير مفوض  امللكي بش
ــدى  ل ــة  البولندي ــة  للجمهوري

العراق .
ــت برقية  ــك, وصل ــوء ذل ــي ض وف
ــة البولندية  ــس اجلمهوري من رئي

 Ignacyــيكي موسس ــي  أجناس
ــل  فيص ــك  املل ــى  إل  Moscicki
ــن كانون  ــابع م األول بتاريخ الس

ــا:» نظراً  ــاء فيه ــي١٩٣٣, ج الثان
إلى رغبتي في إمناء وتقوية روابط 
الصداقة التي تربط حلسن احلظ 
الصالت  وتأسيس  والعراق  بولندا 
السياسية املستمرة بني دولتينا, 
ــررت أن أعني  ــذه الغاية فقد ق له
املسيو ستانسالس همبل مندوباً 
ــاً لدى  ــادة ووزيراً مفوض ــوق الع ف
ــهر  ــم...», وبعد ثالثة أش جاللتك
ــاب  كت ــة  اخلارجي وزارة  ــلت  أرس
ــة الديوان  اعتماد همبل إلى رئاس
ــب حتديد  ــق معه طل ــي, أرف امللك
موعد للوزير البولندي املفوض, من 
ــدمي أوراق اعتماده للملك  أجل تق
ــلت وزارة  ــل األول  , كما أرس فيص
ــاب الذي من  ــة نص اخلط اخلارجي
ــرض أن يلقيه الوزير املفوض  املفت

أمام امللك مع ترجمته.
دد صباح يوم االثنني  وفقاً لذلك حُ
ــق األول من آيار ١٩٣٣ موعداً  املواف
ــل إلى  ــاد همب ــدمي أوراق اعتم لتق
ــد لذلك  ــل األول, وأُع ــك فيص املل
ــه  ــت بإقامت لف ــل كُ ــاج حف منه

ــريفات القصر امللكي  رئاسة تش
ــة  اخلارجي وزارة  ــت  أُعلم ــا  ,كم
ــاب  ــى خط ــرح عل ــواب املقت باجل
ــاء احلفل  ــدا املفوض أثن وزير بولن
ــة  ــب كتاب رئاس ــاء فيه حس ج
ــن دواعي  ــي:» أن م ــوان امللك الدي
ــروري أن نتناول كتاب صديقنا  س
ــب الفخامة رئيس  احلميم صاح
ــن  املتضم ــدا  بولن ــة  جمهوري
ــدى  ل ــاً  ــراً مفوض وزي ــم  تعيينك
ــوا يامعالي الوزير بأننا  بالطنا, ثق
ــبيل  ــنمهد في س وحكومتنا س
ــم وحتقيق أمانيكم كل  معاونتك
ــام  القي ــن  م ــم  عقبة,لتمكينك
ــر املودة..». من جانب  بتوثيق أواص

آخر, ثمن وزير بولندا املفوض حرص 
ــة العراقية على  ــك واحلكوم املل
ــية  الدبلوماس العالقات  ــر  تطوي

بني البلدين الصديقني, مبادراً إلى 
التهنئة مبناسبة نيل االستقالل 
ــة األمم وبذلك  ــام لعصب واالنضم
ــاء  أُدخل همبل ضمن قائمة رؤس
ــية األجنبية  البعثات الدبلوماس

ــة .  ــدى وزارة اخلارجي ــجلة ل املس
ــتغل  ــر بالذكر إن همبل اس اجلدي
ــوده في بغداد, فقام بزيارة كل  وج
من رئيس مجلس االعيان ورئيس 
ــواب ووزير املالية, وفي  مجلس الن

ــأن متصل بعث امللك فيصل  ش
ــى رئيس  ــة إل ــة تهنئ األول برقي
ــبة  ــة البولندية مبناس اجلمهوري
العيد الوطني لبولندا, من جانبه 
رد موسسيكي في برقية شاكراً 
ــاً احلكومة  ــراق ومهنئ ــك الع مل
ــعب العراقي مبناسبة نيل  والش
ــواً في  ــه عض ــتقالل وقبول االس
ــى منو  ــك دل عل ــة االمم, ذل عصب
العالقات الدبلوماسية وتطورها 

بني البلدين إبان تلك املدة.
ــك فيصل األول في  بعد وفاة املل
ــت  ــول١٩٣٣ أمل ــن أيل ــن م الثام
ــتمرار  باس البولندية  ــة  احلكوم
ــع  م ــية  الدبلوماس ــات  العالق

العراق, أكدت ذلك برقية أرسلها 
ــس اجلمهورية  رئي ــيكي  موسس
ــى امللك غازي(١٩١٢- البولندية إل

ــا رغبة بالده   ــح  فيه ١٩٣٩) , أوض
ــر الصداقة  ــى أواص ــاظ عل باحلف
ــن, كما أُعيد  والتعاون بني البلدي
ــاً فوق العادة  تعيني همبل مندوب
ووزيراً مفوضاً لدى العراق, حسب 

ــل توقيع رئيس  الكتاب الذي حم
اجلمهورية البولندية في العاشر 

من تشرين الثاني ١٩٣٣ .
ــازي  غ ــك  املل إن  ــوم  املعل ــن  وم
استقبل وزير بولندا املفوض همبل 

صباح يوم السادس من آذار١٩٣٤, 
ــلم الضيف خالل اللقاء أوراق  س
اعتماده الرسمية, حيث أستأنف 
ــدى العراق,  ــالً لبالده ل مهامه ممث
وفقاً لألطر الدبلوماسية املتبعة 

بني الدول.
ــاون والتفاهم  ــن التع ــراً ع وتعبي
ــني البلدين, أيدت  ــي ب الدبلوماس
احلكومة العراقية اقتراح نظيرتها 
البولندية القاضي بعقد اتفاقية 
ــات برعاية  ــة األقلي ــة حلماي دولي
ــي بدورها أعلمت  عصبة األمم, الت
ــى  مبقتض ــة  العراقي ــة  احلكوم

ــان  ــدي في نيس ــراح البولن االقت
ــرت إثر ذلك مداوالت  ١٩٣٤, وقد ج
ــة  ــني وزارة اخلارجي ــات ب ومخاطب
العراقية ومجلس الوزراء خلصت 
ــور آنفاً  ــد االقتراح املذك ــى تأيي إل
ــات عصبة االمم في  خالل اجتماع

أيلول ١٩٣٤.
ــن  م ــر  عش ــث  الثال ــي  وف
ــن  م ــة  برقي ــت  آيار١٩٣٥وصل
ــة في طهران  البولندي املفوضية 
ــر املفوض, نعت  ــر إقامة الوزي مق
ــال  ــاة رئيس وزراء بولندا املارش وف
ــك  وبتل ــكي  بلودس ــف  جوزي
ــبة بعث ياسني الهاشمي  املناس
ــة تعزية إلى  ــة برقي ــر اخلارجي وزي
ــة معزياً  ــة البولندي ــر اخلارجي وزي
احلكومة والشعب البولندي. ومن 
اجلدير بالذكر أن همبل استمر في 
ــى أن مت تعيينه عضواً  ــه إل منصب
ــس االعيان البولندي في  في مجل
ــي ١٩٣٨, وفي تطور  ــرين الثان تش
ــت احلكومة العراقية  الحق أُعلم

عن طريق املفوضية البولندية في 
ــا الصادر  ــب كتابه طهران, حس
ــرين الثاني ١٩٣٨, باعفاء  في تش
ــني  بتعي ــدا  بولن ــة  ورغب ــل  همب
 Jan )ــو سيدلفسكي جان كارس
ــوق  ــاً ف Karso Siedlevski) مندوب
ــاً في العراق,  العادة ووزيراً مفوض
ــام أضافيه  ــه مه ــا أنيطت ب كم
حسب تقرير السفارة البريطانية 
ــو,إذ أصبح وزيراً مفوضاً  في وارش
ــراق  والع ــران  إي ــي  ف ــدا  لبولن
ــي محل  ــن بق ــتان, لك وأفغانس
إقامته في طهران مقر املفوضية 

البولندية.
ــق امللك غازي  وفي ضوء ذلك, واف
ــكي خلفاً  على تعيني سيدلفس
للوزير املفوض السابق همبل, من 
جانبه طلب الوزير املفوض اجلديد 
ــك غازي  ــد له مع املل ــد موع حتدي
لتقدمي أوراق أعتماده , آمالً أن يكون 
ــرين  املوعد ما بني(اخلامس والعش
واحلادي والثالثون من آذار). بالفعل 
ــازي صباح يوم  ــتقبل امللك غ اس
ــرين من آذار ١٩٣٩  السابع والعش
سيدلفسكي وزير بولندا املفوض, 
وجرى بحث العالقات الثنائية بني 
ه البالط  البلدين, وفقاً ملنهاج أعدَ
امللكي الستقبال ممثل بولندا لدى 

العراق. 
ــاً,  ــوراً مفاجئ ــراق تط ــهد الع ش
ــك  ــاة املل ــن وف ــن ع ــا أعل حينم
ــوم الرابع من  ــاح ي ــازي في صب غ
للتقاليد  ــاً  ــان ١٩٣٩, وطبق نيس
الدول  بني  املتبعة  ــية  الدبلوماس
ــاد  ــدمي أوراق اعتم ــاد تق ــه يع فأن
ــي  وممثل ــل  والقناص ــفراء  الس
ــيكي  ــد بعث موسس ــدول, فق ال
ــدا برقية  ــة بولن ــس جمهوري رئي
تعزية بتلك املناسبة أعرب فيها 
ــعب واحلكومة  ــه للش عن تعازي
ــك غازي, وفي  العراقية بوفاة املل
الصدد نفسه , بعث همبل الوزير 
ــابق برقية  املفوض البولندي الس
ــوزراء,  ــعيد رئيس ال ــى نوري س إل
ــكي بتلك  ــع سيدلفس كما وض
ــبة إكليالً من الزهور على  املناس

قبر امللك. 
ــت وزارة  ــرى كان ــن جهة أخ م
اخلارجية قد طلبت قبل حادث 
ــة  وفاة امللك بيومني من رئاس
الديوان امللكي, إرسال نسختني 
ــاب اجلوابي ألمر قبول  من الكت
ــد توقيعهما من  ــني بع التعي
ــك, اال أن ذلك لم يتم,  قبل املل
ــاله إلى  ألن الكتاب املنوي إرس
رئيس جمهورية بولندا واملوقع 
ــازي في األول  ــن قبل امللك غ م
ــان ١٩٣٩ , قد أُعيدت   من نيس
ــه ومت توقيعه من قبل  صياغت
ــراق  ــرش الع ــى ع ــي عل الوص
األمير عبداالله بن علي(١٩١٣-
ــر من  ١٩٥٨)  في اخلامس عش
وزارة  ــلمت  وتس  ,   ١٩٣٩ ــار  آي
اخلارجية نص الكتاب اجلوابي 
وكتاب املوافقة على استدعاء 
ــكي  سيدلفس وتعيني  همبل 
من رئاسة الديوان امللكي. وفي 
احلادي عشر من حزيران أرسلت 
ــاً  ــاً مرفق ــة كتاب وزارة اخلارجي
ــول تعيني وزير  بكتاب أصل قب
ــوض إلى املفوضية  بولندا املف
البولندية في طهران, مع برقية 
من الوصي عبداالله إلى رئيس 
ــدا أرفق معها  ــة بولن جمهوري

ترجمة باللغة االنكليزية .
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بعد وفاة اِّـلك فيصل األول َّـ 
الثامن من أيلول١٩٣٣ أملت الحكومة 

البولندية باستمرار العالقات 
الدبلوماسية مع العراق

H4I@Ú‘‹ßa

أصبح زبيسيوسكي أول قنصل بولندي يمثل بالده 
لدى اِّـملكة العراقية بعد أن تم إصدار االكسكواتر 

بشكل رسمي َّـ عام ١٩٢٧ ليمارس مهامه 

نوري السعيد
جعفر العسكري

يوزف

äÌäzn€a@Ú˜ÓÁ
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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



شهدت اجلولة الرابعة من الدوري 
ــزة،  ــا ممي ــاز، أحداثً ــي املمت العراق

وتغيرات في الئحة الترتيب.
ا رائعة،  ــة أهدافً ــا عرفت اجلول كم
ــن األجمل هذا  ــع أن تكون م يُتوق
املوسم، ومنها هدف العب الزوراء، 
ــى النجف،  ــاس، في مرم عالء عب
ــن حركة خلفية على  الذي جاء م
الطائر.وكذلك هدف العب امليناء، 
ــام مالك، وهدف العب نفط  حس

ميسان، أحمد سعيد.
ومن جهة أخرى، حتسر فريق نفط 
ــوره املهاجرة،  ــى طي ــط عل الوس
ــا في قيادة  ــت دورًا مهمً التي لعب

فرقها لتحقيق االنتصارات.
ــدد، محمد  ــذا الص ــي ه ــرز ف ويب

قاسم، موهبة النجف، الذي نشأ 
ــل هذا  ــط، وانتق ــط الوس في نف
ــم للقوة اجلوية، ومتكن من  املوس
ــجيل هدفني حاسمني، ليقود  تس

فريقه للفوز على السماوة (٢-٠).
ــى هداف  ــق نفس األمر عل وينطب
ــم  املوس ــي  ف ــط،  الوس ــط  نف

ــذي غادر  ــابق، عالء عباس، ال الس
ــراز الهدف  ــزوراء، ومتكن من إح لل
الوحيد لفريقه احلالي خالل الفوز 
ــر  ــى النجف (١-٠)، بينما خس عل
ــابق بني أنصاره (١-٠)،  فريقه الس

أمام امليناء.
ورغم التوقعات املستمرة بتخلي 

الكرخ، الصاعد حديثًا، عن صدارة 
ــه  ــل نتائج ــه واص ــدوري، إال أن ال
ــاب،  ــادة مدربه الش ــزة، بقي املمي
عبد الكرمي سلمان، الذي قاده من 
ــاز، وكان  ــة األولى إلى املمت الدرج
املاضي،  ــبت  الس انتصاره،  آخرها 

على البحري (٣-١).
اجرى املنتخب الوطني لكرة القدم، وحدة تدريبية مساء امس  
الدولية  الرباعية  البطولة  في  للمشاركة  استعداداً  االحد، 

الودية املقرر اقامتها في السعودية خالل الشهر اجلاري.
الدولي،  الشعب  ملعب  على  التدريبية  الوحدة  وستجرى 
مبشاركة الالعبني احملليني، حيث سيتوجه احملترفني مباشرة الى 

الرياض للمشاركة البطولة.
وسيغادر منتخب اسود الرافدين الى مدينة الرياض السعودية،  
الشهر  من  عشر  احلادي  في  االرجنتيني  املنتخب  سيواجه  اذ 
اجلاري، فيما سيواجه املنتخب السعودي في اخلامس عشر من 

الشهر ذاته.

لكرة  الطلبة  فريق  مدرب  كشف 
القدم يحيى علوان، ما يحتاجه فريقه 
مكانته  واستعادة  بريقه  الستعادة 

بني الفرق الكبار.
سلبياً  الشرطة  مع  الطلبة  وتعادل 
في  اجلمعة،  مساء  اهداف،  دون  من 
قمة اجلولة الرابعة من الدوري املمتاز.

املركز  نشره  تصريح  في  علوان  وقال 
التعادل  «نتيجة  إن  للنادي،  االعالمي 
مقنعة  الشرطة  أمام  السلبي 
الرابعة لدوري  للطرفني، ضمن اجلولة 

«حاجة  الى  مشيرا  املمتاز»،  الكرة 
الفريق لوقت اكبر لالستقرار فنياً».

فترة  يدخل  لم  «فريقنا  ان  واضاف 
منافسات  دخل  كونه  كافية  إعداد 
بعد  مباشرة  املمتاز  الكروي  الدوري 
اي  خوض  دون  االردن  معسكر  انتهاء 

مباراة ودية في العراق».
الى  بحاجة  «الفريق  ان  علوان  وبني 
وانسجام  الفني  لالستقرار  وقت 
من  واثق  وانا  جيد  بشكل  الالعبني 
االنيق  مع  املتواجدة  العناصر  تقدمي 

نتائج إيجابية في املباريات املقبلة».

الرابعة  اجلولة  شهدت 
ــي  العراق ــدوري  ال ــن  م
املمتاز  تألق العديد من 
النجوم، الذين ساهموا 
ــم  فرقه ــادة  قي ــي  ف

لالنتصارات.
ــطور التالية،  وفي الس
املثالي  التشكيل  رصد 

لهذه اجلولة:
احلارس

ــارس  ــرمي: ح ــني ك ياس
ــاء، حافظ  املين ــى  مرم
بقوة على تقدم فريقه 
ــط  نف ــام  أم ــدف،  به
ــدى  وتص ــط،  الوس
ــن  م ــرة  خطي ــرات  لك

ــح  صال ــني،  اخملضرم
ــدير ومصطفى كرمي  س

وأمير حامد.
الدفاع

قلب  ــعيد  س ــامال  س
ــاعد  ــزوراء، س ــاع ال دف
لهجمات  التصدي  في 
النقص  ــم  رغ النجف، 

العددي لفريقه.
علي كاظم: قلب دفاع 
ا  ا منيعً الكرخ، كان سدً

أمام هجمات البحري.
سامح سعيد: الظهير 
ــة،  ــوة اجلوي ــن للق األمي
الصعيدين  ــى  عل تألق 
والهجومي،  ــي  الدفاع
ــى  عل ــوز  الف ــالل  خ

السماوة.
ــع  مداف ــرمي  ك ــد  محم
كان  ــر،  األيس ــة  الطلب
حيويا وفعاال في إيقاف 

هجمات الشرطة.
الوسط

ــلما: استعاد  سيف س
ــرًا من تألقه،  جزءًا كبي
ــدي  التص ــي  ف ــرع  وب
للهجمات، واالستحواذ 

على منطقة الوسط.
العب  ــعيد،  س ــد  أحم
ــذي  ــان، ال ــط ميس نف

يلعب دائما دور املنقذ.
محمد قاسم  كان احلل 
ــوة اجلوية،  ــل للق األمث
ــي  ــجل هدف ــث س حي

الفوز على السماوة.
حسام مالك لم يخفت 
ــاء  املين ــاح  جن ــم  جن
ــر، حيث جنح في  الطائ
ــدف الفوز  ــجيل ه تس
ــط  نف ــام  أم ــه،  لفريق

الوسط.
الهجوم

ا  ــاس أحرز هدفً عالء عب
ا للزوراء، مبواصفات  رائعً
ــباك  ش ــي  ف ــة،  عاملي

النجف.
محمود خليل: مهاجم 
الكرخ الذي تألق وأحرز 
ــباك  ش ــي  ف ــني  هدف

البحري.
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زوروا موقعنا على االنرتنت:
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كشف املدير الفني للمنتخب االوملبي, عبدالغني شهد, 
ضمن  يأتي  الذي  انطاليا  ملعسكر  قائمته  عن  النقاب 
الى  املؤهلة  االسيوية  للتصفيات  االستعداد  مفردات 

اوملبياد طوكيو ٢٠٢٠.
املاضية خضنا  القليلة  الفترة  انه «خالل  وقال شهد   
جتمعا في   بغداد، وحتديدا على ملعب نادي الكرخ، حيث 
مت اختبار عدد من االسماء التي سبق لنا أن شخصناها 

من اجل الوقوف على واقع مستواها الفني.
واضاف: حيث خرجنا بـ١٩ العبا محليا سيكونون معنا 

في املعسكر التدريبي في انطاليا، ومن خالل اقامة عدد 
العدد  تقليص  شك  بال  سيتم  التجريبية  املباريات  من 
االوملبي  ستمثل  التي  النهائية  القائمة  على  لالعتماد 
في التصفيات القارية. واوضح ان القائمة التي ستتوجه 
الالعبني  جانب  الى  ضمت  االثنني،  اليوم  انطاليا،  الى 
احملليني، ١٣ العبا مغتربا سيلتحقون باملعسكر, وضمت 
القائمة كال من: علي كاظم وحسام مهدي واحمد خلف 
كاظم  وعلي  شوان  وجنم  العاني  وقيس  ابراهيم  واريان 
عبدالسالم  وحيدر  عادل  منتظر  و  كرمي  وعلي  موسى 
مزهر  ومحمد  ستار  ومنتظر  جبار  وسجاد  فواز  وهمام 

ورياض  ناصر  وايهاب  محمد  ومراد  عبود  جبار  وحسني 
العماري  وامير  عبدالرضا  واصيل  الطائي  وامنار  بولص 
عبد  واحمد  فليح  رعد وحسن علي  وعالء  العاني  ولؤي 
الرزاق ومصطفى علي نعمة ومهند جعاز وجودت صالح 

ويوسف حتسني ومروان البازي واحمد حسن.
واختتم حديثه، قائالً: القائمة احلالية لن تكون النهائية، 
نهاية  بعد  اخرى  جوالت  الفني  للجهاز  ستكون  حيث 
أية  ضم  اجل  من  احملافظات،  مختلف  في  املعسكر 

موهبة ميكنها ان تقدم االضافة للمنتخب االوملبي.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــة برغم مرور  يبدو ان صورة منتخبنا الوطني ما زلت مشوش
ــي واعالن جهازه  ــمية املدرب االجنب ــهر على تس اكثر من ش
املساعد وقرب املشاركة في البطولة الرباعية التي ستجمعه 
مع منتخبات عاملية كبيرة طاملا حلمنا باللقاء بها.. فاملدرب 
ــيرة  ــرح احلدث واذا ما صح موضوع تأش ما زال بعيدا عن مس
ــا الذي كان  ــف اكثر غرابة، فم ــول املتأخرة فيبدو املوق الدخ
يفعله االحتاد طيلة املدة املاضية من يوم مت االتفاق مع املدرب 
ــى االن، وما الذي يقف حائال دون اكمال االجراءات اخلاصة  حت
ــتطاعت فرق اندية مثل  ــول املدرب الى بغداد، وكيف اس بوص
ــة في حتصيل  ــي اوقات متفاوت ــرطة وامليناء ف ــة والش الطلب
التأشيرة ملدربيها االجانب الذين عملوا مع فرقها في الوقت 
الذي يعجز احتاد الكرة بكل طواقمه وجلانه وجيش املوظفني 
ــراق؟، ثم ما  ــيرة ملدرب منتخب الع ــه احلصول على التأش في
ــر من مرة ومن يقف  ــة قائمة الالعبني التي تغيرت اكث حكاي
وراء استدعاءات الالعبني التي وضعتنا في حيرة كبيرة مثلما 
ــط تلك احليرة، في حني ظل  ــهم وس وضعت الالعبني انفس
املستدعي لتلك االسماء في عالم الغيب مثلما ظلت طريقة 

ــروطها  وش ــتدعاء  االس
ــرار التي  ــي خانة االس ف
ــك  ــا او ف ــب حله يصع
ــا؟، في ذات الوقت  رموزه
ــاء  اعض ــاع  امتن ــان  ف
التصريح الي  االحتاد عن 
وسيلة اعالمية بأمر من 
ــاب العالي امر غريب  الب
ــكال  اش كل  ــف  ينس
ــني  ب ــة  الودي ــة  العالق
واحتاد  ــي  الرياض االعالم 

ــور ومتابعني ويزيد  ــرة ويبقي الوضع غائما علينا كجمه الك
ــرار العسكرية  ــرا من االس املوقف غموضا. وكأن ما يجري س
احملظور التحدث بها او االشارة اليها، على احتاد الكرة ان يكون 
ــا في التعامل مع اجلهاز التدريبي اجلديد للمنتخب  موضوعي
ــه في ترتيب االمور اللوجستية فان القضية  وان يجهد نفس
ال تنتهي مبجرد االتفاق والتوقيع على العقد (املشكوك فيه) 
ــذا فعليهم ان  ــال كبيرا ينتظرهم ل ــع املدرب الن هناك عم م
ــب ان يترك املدرب محصورا  ــتوى ذلك، فمن املعي يكونوا مبس
ــداد معضلة  ــه الى بغ ــح عملية وصول ــل وان تصب ــي اربي ف
ــى الدور اخلامس  ــي الوقت الذي وصلنا ال ــرة ال حل لها ف كبي
ــف الالعبني وكيف  ــات الدوري، فكيف سيكتش من منافس
سيختار االنسب منهم؟، ام ان االحتاد استهوى القوائم التي 
ــادر بني مرة  ــماء فيها بقدرة ق ــي تتغير االس ــدر منه والت تص
واخرى؟، الن املهم عدد اإلداريني الذين سيكونون مع الوفد في 

السعودية السباب معروفة.

_kÇn‰Ωa@ûÏ‡À@ıaâÎ@Âfl
وقفة 

عماد البكري

 بغداد / 
 بغداد / 

اِّـهم هو عدد اإلداريني 
الذين سيكونون مع 
الوفد َّـ السعودية 
السباب معروفة 
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جورجيا/رحيم عودة - موفد االتحاد العراقي 
لالعالم الرياضي

منافسات  اجلورجية  باتومي  مدينة  في  اختتمت   
واألربعني  الثالثة  بنسخته  للشطرجن  العاملي  األوملبياد 
والتي  العالم  أنحاء  مختلف  من  دولة   ١٨٥ مبشاركة 

ضيفها قصر الرياضة على مدى أسبوعني.
الصني تخطف لقب الرجال والنساء.

لقب  خطف  من  الصني  منتخب  والعبات  العبو  متكن 
البطولة بعد منافسة شديدة مع منتخب أمريكا في 
ومنتخب  فيها  الثاني  باملركز  حل  الذي  الرجال  فئة 
الثاني  باملركز  جاء  أن  بعد  النساء  فئة  ضمن  أوكرانيا 
منتخب  نصيب  من  الثالث  املركز  كان  فيما  أيضا 
روسيا  منتخب  جاء  فقد  للرجال  وبالنسبة  جورجيا 

باملركز الثالث.
العراق للرجال يخسر أمام طاجكستان.

من  األخيرة  اجلولة  منافسات  الوطني  منتخبنا  ودع 
 (٣_١) طاجكستان  منتخب  أمام  باخلسارة  البطولة 
بعد فوز الالعب اراز باسم وخسارة كل من حسني علي 

حسني ونوح علي حسني وعبداهللا محمد.
انسحاب الالعبة سالي عباس

أمام العبة الكيان الصهيوني
سالي  العراقية  الالعبة  جسدته  مشرف  موقف 
فريق  العبات  إحدى  أمام  اللعب  رفضت  التي  عباس 
الصهيوني  الكيان  من  والبكم  للصم  الدولية  اللجنة 
وكلمات  االعجاب  نالت  حيث  اجلولة  من  واالنسحاب 
املوقف  قابلوا  الذي  العرب  الالعبني  قبل  من  الثناء 

بالتصفيق.
تعادل النساء مع اللجنة الدولية للصم والبكم.

اللجنة  منتخب  مع  للنساء  الوطني  منتخبنا  تعادل 
روسيا  من  العبات  ضم  الذي  والبكم  للصم  الدولية 
الالعبة  فوز  بعد   (٢_٢) الصهيوني  والكيان  وأوكرانيا 
زينب عاصف عبد اهللا وزميتلها نبأ سامي فيما خسرت 
التي  عباس  وسالي  اهللا  عبد  عاصف  ميامة  الالعبة 

انسحبت أمام العبة الكيان الصهيوني.
فرحان نصير عضو في جلنة املسابقات لالحتاد الدولي

 ورافد البدري في اللجنة اإلعالمية

اختار االحتاد الدولي للشطرجن النائب األول لرئيس االحتاد 
الوائلي عضو  نصير  فرحان  للشطرجن  املركزي  العراقي 
البدري  رافد  الزميل  اختيار  املسابقات كما مت  في جلنة 
املنسق اإلعالمي لالحتاد العراقي املركز للشطرجن عضو 

في اللجنة اإلعالمية لالحتاد الدولي.
متيز االحتاد العراقي

آل  خليفة  بن  سلطان  الشيخ  اآلسيوي  االحتاد  رئيس 
لالعالم  العراقي  االحتاد  ملوفد  حديث  في  أكد  نهيان 
برئاسة االحتاد سيكون  الثانية  للمرة  أن فوزه  الرياضي 
تطوير  لفرض  أكثر  بحماس  العمل  أجل  من  قوي  دافع 
من  بالرغم  األفضل  نحو  اآلسيوية  القارة  في  اللعبة 
السنوات  في  التطور  من  مرحلة  شهدت  قد  كونها 
املاضية خصوصا وأن هنالك العديد من البطوالت التي 
التي  الهواة  بطولة  أبرزها  لعل  األيام  قادم  في  ستقام 
هذا  اإلمارات  في  العرب  وبطولة  النيبال  في  ستقام 
العام .معربا عن شكره العميق لرئيس االحتاد العراقي 
املركزي للشطرجن ظافر عبد االمير  بالنظر لكون احتاده 
من االحتادات املتميزة على الصعيد الدولي بعد أن ساهم 

في تنظيم البطوالت الدولية بشكل احترافي .
جتمع عاملي كبير

حلم  ان  محمد  عبداهللا  الوطني  منتخبنا  العب  وقال 

الكبير  العاملي  احملفل  هذا  في  التواجد  هو  العب  اي 
الذي يعد واحد من أكبر التجمعات في العالم لرياضة 
مت  أن  بعد  خاصة  الهني  بالشيء  ليس  وهو  الشطرجن 
حتديد عدد العبي املنتخبات املشاركة بخمسة العبني 
قبل اللجنة املنظمة وحسب القوانني. مؤكدا على أن 
نتائج منتخبنا كانت جيدة بالنظر لقوة الدول املشاركة 
كنا  بأننا  علما  املهمة  العاملية  البطوالت  من  كونها 
اجلوالت  جميع  في  قتالية  بروح  اللعب  على  حريصني 
معربا  البطولة.  في  إيجابية  نتائج  حتقيق  أجل  من 
ولكابنت  للشطرجن  املركزي  العراقي  لالحتاد  شكره  عن 
وكل  الكسي  االوزبكي  واملدرب  نصير  فرحان  املنتخب 

من عمل على إجناح املشاركة العراقية في البطولة.
قوة املنتخب العراقي

فقال  امللكاوي  فادي  الكويتي  املنتخب  مدرب  اما 
في  القوية  املنتخبات  من  يعد  العراقي  املنتخب  إن 
جيدة  بخبرة  يتمتعون  العبني  من  يضمه  ملا  املنطقة 
بعد  املاضية  السنوات  طيلة  الدولية  البطوالت  في 
أن هذه  .مؤكدا على  مميزة  نتائج  فيها على  أن حصلوا 
االحتاد  وأن   للكويت خاصة  الثالثة  تعد هي  املشاركة 
الكويتي حديث التأسيس قياسا بالدول العربية األخرى 
حيث لم ميضي على تأسيسه غير ٦ سنوات وهذه املدة 

غير كافية من أجل تطوير اللعبة وان شاء اهللا هنالك 
عمل كثير ينتظرنا في الفترة القادمة وبرنامج متكامل 
من أجل اتساع القاعدة بصورة أكبر من االن والنهوض 

بها نحو األحسن.
حققنا نتائج مميزة

عبداهللا  عاصف  ميامة  النسوي  منتخبنا  العبة  وقالت 
أن  بعد  الناجحة  البطوالت  من  تعد  البطولة  هذه  ان 
شهدت مشاركة كبيرة للعديد من املنتخبات العاملية 
ومن مختلف الدول وهنالك الكثير منها لها باع طويل 
في عالم اللعبة ولديها تاريخ طويل من خالل اإلجنازات 
الكبيرة إضافة إلى ضمها العبني والعبات على مستوى 
عال. وعن املشاركة العراقية قالت إن تواجد العراق في 
األوملبياد العاملي مكسب كبير للعبة من خالل اللقاءات 
مع منتخبات عاملية من أجل اكتساب املزيد من اخلبرات 
مميزة  نتائج  حققناه  فقد  ذلك  مع  املستويات  وتطوير 
مع العديد من املنتخبات سواء كانت من خالل الفوز أو 
التعادل وحتى اخلسارة كانت منطقية بعد أن خسرنا 
في عدد قليل من اجلوالت أمام منتخبات متفوقة علينا 
حجم  سيكون  اهللا  شاء  وان  العاملي  التصنيف  في 
تقدمنا  أن  بعد  املشاركة  هذه  خالل  من  كبير  الفائدة 

عدة مراكز في الئحة التصنيف العاملي.
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اختتام منافسات األولمبياد العالمي للشطرنج 

العراقي  االحتاد  في  الصاالت  كرة  جلنة  أعلنت 
في  االلكترونية  احلوكمة  تطبيق  القدم،  لكرة 
عمل اللجنة.وقال رئيس جلنة كرة الصاالت غالب 
اإلداري  «العمل  إن  الكرة،  الحتاد  بيان  في  الزاملي 
احلوكمة  دخول  سيشهد  اللجنة  في  القادم 
االلكترونية إلرسال وتسلم الطلبات واملقترحات 
مقومات  «من  أن  «.وبني  كافة  الرسمية  والكتب 
العمل اإلداري الناجح هو أن نواكب التطور الذي 
اقتناص  ومحاولة  األخرى،  العالم  دول  تشهده 
في  مباشر  بشكل  وتطبيقها  اإلدارية،  جتاربها 
أن  الزاملي  بها».وذكر  نعمل  التي  املؤسسات 
«نافذة احلوكمة اإللكترونية سترى النور قريبا في 

«سعيه  على  مشددا  الصاالت»،  كرة  جلنة  عمل 
واملراسالت  اخملاطبات  على  القضاء  في  اجلاد 
«سيكون  أنه  إلى  الزاملي  وأشار  الورقية». 

اللجنة،  نشاطات  على  اجلميع  إطالع  باإلمكان 
وكذلك ستقتصر اخملاطبات الرسمية بني االندية 
لكرة  العراقي  االحتاد  في  الصاالت  كرة  وجلنة 
الرسمي  املوقع  وعبر  النافذة  هذه  على  القدم 
«التليكرام»، كذلك  برنامج  على  املوجود  للجنة 
واستقبال  الرسال  خاص  اميل  إعتماد  سيتم 
اخملاطبات، لغرض توفير الوقت واجلهد على أندية 
قاعدة  هناك  «ستكون  الصاالت».وأضاف:  كرة 
بيانات لكل األندية املشاركة، تتضمن معلومات 
مفصلة عن املدربني والالعبني، فضال عن احلكام 
ايضا مشمولون في  األولى، هم  والدرجة  الدولني 
إدخال بياناتهم، لكي يتم الرجوع إليها متى ما 

اقتضت احلاجة».
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علق مهاجم نادي كوملبوس كرو االميركي 
على  ميرام،  جسنت   ، الوطني   واملنتخب 

استدعائه لصفوف اسود الرافدين.
التواصل  ونشر ميرام على حسابه مبوقع 
«متحمس  «انستغرام»:  االجتماعي 

يتم فيها استدعائي  مرة  وشاكر في كل 
للمنتخب الوطني».

وسيشارك ميرام رفقة اسود الرافدين في 
تنطلق  التي  الدولية  الرباعية  البطولة 
تشرين  من  عشر  باحلادي  السعودية  في 
البرازيل  منتخبات  مبشاركة  اجلاري  االول 

واالرجنتني والسعودية.
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بسبب   ٢٠١٣ عام  تعتزل  كادت  التي  سيفاستوفا  أناستازيا  الالتفية  فاجأت   
وأقصتها  األميركية،  ميدوز  فالشينغ  بطلة  أوساكا  ناومي  اليابانية  اإلصابة، 
من نصف نهائي دورة بكني، إحدى دورات البرمير اإللزامية للتنس لدى احملترفات.
وحسمت سيفاستوفا املواجهة مبجموعتني نظيفتني ٦-٤ و٦-٤، لتضرب موعدا 
في النهائي مع الدمناركية كاروالين فوزنياكي الثانية التي وضعت حدا ملغامرة 

الصينية كيانغ وانغ املشاركة ببطاقة دعوة، بالفوز عليها بسهولة ٦-١ و٦-٣.
خيبة كبيرة ألوساكا

ظهرها  في  أوجاع  بسبب   ٢٠١٣ أيار/مايو  في  اعتزلت  سيفاستوفا  وكانت 
وتفرغت للدراسة، قبل أن تعود إلى املالعب في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ وتتسلق 
الترتيب العاملي إلى املركز العشرين. وباتت الالعبة البالغ ٢٨ عاما على بعد فوز 
واحد من إحراز اللقب الرابع واألهم في مسيرتها. وخضعت أوساكا (٢٠ عاما) 
املصنفة ثامنة في الدورة، لعالج طبي خالل املباراة بسبب أوجاع في ظهرها. 
وكانت اليابانية املولودة من أم يابانية وأب من هاييتي، توجت الشهر املاضي في 
بطولة الواليات املتحدة، محرزة أول القابها في البطوالت الكبرى على حساب 
األميركية سيرينا وليامس.كما جنحت في مطلع االسبوع احلالي في أن تصبح 
لكنها   ،٢٠٠٣ عام  سوغيياما  آي  منذ  املاسترز  بطولة  آلى  تتأهل  يابانية  أول 
مغامرتها في بكني انتهت على يد سيفاستوفا التي ستتواجه مع فوزنياكي 
للمرة الثانية هذا املوسم بعد ثمن نهائي دورة روما حني خسرت أمام الدمناركية 
بثالث مجموعات.وتتفوق فوزنياكي، الفائزة بلقب بكني عام ٢٠١٠ والساعية الى 
لقبها الثالث في ٢٠١٨ (توجت بطلة في إيستبورن وبطولة أستراليا املفتوحة) 
والثالثني في مسيرتها من أصل ٥٤ مباراة نهائية، بشكل تام على منافستها 

الالتفية إذ خرجت منتصرة من املواجهات األربع السابقة بينهما.
دل بوترو يحقق اِّـطلوب

ولدى الرجال، بلغ األرجنتيني خوان مارتن دل بوترو املصنف أول املباراة النهائية 
السادسة له هذا املوسم واخلامسة والثالثني في مسيرته التي تتضمن ٢٢ لقبا، 

دون أن يلعب وذلك بسبب انسحاب منافسه اإليطالي فابيو فونييني.
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مهاجم  دجيكو،  إيدين  البوسني  عبر 
لهدف  تسجيله  عقب  سعادته  عن  روما، 
أمام  الفوز  حتقيق  على  فريقه  ومساعدته 

إمبولي، باجلولة الثامنة من الكالتشيو.
«كالتشيو  موقع  بحسب  دجيكو،  وقال 
حسن،  بعمل  قام  «إمبولي  ميركاتو»: 
وخلق العديد من الفرص. دي فرانشيسكو 
لتحقيق  الفريق  مساعدة  مني  طلب 

الفوز، وأعتقد أنني قمت بذلك».
األسابيع  خالل  كافحنا  «لقد  وأضاف: 
املهم  من  كان  لكن  املاضية،  القليلة 
اآلن  ا،  مهمً فوزًا  كان  أقوى،  نعود  أن 
جميع  في  متتالية  مباريات  بأربع  فزنا 

املسابقات» .
بهدفني  إمبولي،  على  فوزًا  روما  وحقق 
ليرتقي  ودجيكو،  نزونزي  نظيفني، سجلهما، 

روما للمركز الثالث برصيد ١٤ نقطة

ــي  الت ــة  ــن املعضل ــس م أالفي ــق  عمّ
ــقاطه بهدف  ــال مدريد بإس ــه ري تواج
ــن الدوري  ــي املرحلة الثامنة م ــل ف قات
ــدم، لينهي النادي  ــباني لكرة الق اإلس
ــداف أو  ــاراة له دون أه ــع مب ــي راب امللك
ــوز، بينما أكد مدربه جولن لوبيتيغي  ف
ــر قلقه حول  ــلة ال تثي أن هذه السلس
ــتقبله. وهي أطول فترة منذ العام  مس
ــي  ــق امللك ــا الفري ــل فيه ١٩٨٥، يفش
ــي  ــا ف ــال أورب ــب دوري أبط ــوج بلق املت
ــم الثالثة األخيرة، في تسجيل  املواس
ــذي قد  ــال ال ــن ري ــم يتمك أي هدف.ول
ــه أمام احتمال إصابة أخرى  يجد نفس
جلناحه الويلزي غاريث بايل الذي خرج 
ــام إمكانية االفادة  في الدقيقة ٨٠، أم
ــي أتيحت له،  ــرص املتعددة الت من الف
ــي كرمي  ــل والفرنس ــر باي ــيما عب الس
ــل مانو  ــق البدي ــل أن يحق ــة، قب بنزمي
ــية  ــة برأس ــة القاضي ــيا الضرب غارس
ــاال  ــس احتف ــدف أالفي ــار ه (٩٠+٥).وأث
ــتيريا جلماهيره على أرض ملعبه،  هس
ــوز األول للفريق على  ــيما وأنه الف الس
ــذ العام ٢٠٠٠، واألول  النادي امللكي من
ــام ١٩٣١! وقام  ــى ملعبه منذ ع له عل
ــجعني باجتياح أرض  ــد من املش العدي
ــم بالفوز  ــب للتعبير عن فرحته امللع
ــز الثالث أمام  ــم في املرك الذي جعله
إشبيلية، تساويا بالنقاط (١٤) مع ريال 
ــارة  األهداف.وبعد اخلس ــارق  بف الثاني 
ــم، قال  ــي الليغا هذا املوس ــة ف الثاني

لوبيتيغي الذي يقود الفريق في موسمه 
ــي زين الدين زيدان  األول خلفا للفرنس
ــا والوجوم  ــا»، مضيف ــد خاب أملن «لق
ــد أن نفوز اال  ــه «كنا نري ــاد على وجه ب
ــجيل أعتقد  ــا لم نتمكن من التس أنن
ــارة عقوبة قاسية».اال أن  أن هذه اخلس
ــن تدريب املنتخب  ــدرب الذي أقيل م امل
اإلسباني عشية انطالق املونديال بعد 
ــال بدءا من  ــده مع ري ــالن عن تعاق اإلع
ــى أن الوقت ال  ــدد عل ــم، ش هذا املوس
ــكيك في مستقبله  يزال مبكرا للتش
ــال للصحفيني  ــادي العاصمة.وق مع ن
ــم  ــر اهتمامك ــوع «يثي ــذا املوض أن ه
ــبة إلي  ــه ليس موضع قلق بالنس لكن
ــيما في  نعرف ما هي حياة املدرب، الس
ــا نعرف أيضا أنه في  ريال مدريد، لكنن
ــك أن حتافظ  ــرين األول/أكتوبر علي تش

ــى مقاربتك لألمور وأن تبقى هادئا». عل
أما قائد ريال سيرخيو راموس فقال من 
جهته «قرارات كهذه (إقالة لوبيتيغي) 
ــخاص آخرون، لكنه ليس  يتخذها أش
ــيكون  ــدا تغيير املدرب س ــن اجليد أب م
األمر مجنونا». وسيكون برشلونة الذي 
ميلك أيضا ١٤ نقطة بفارق األهداف في 
ــاد عندما  ــدارة، أمام فرصة االبتع الص
ــيا في ختام  ــا على فالنس يحل ضيف
ــل  ــي قب ــي تأت ــة، والت ــات املرحل مباري
ــهدت  ــتراحة املباريات الدولية. وش اس
ــا  ــبت جهدا بدنيا وتنافس مباراة الس
في منطقتي الدفاع، السيما لدى ريال 
ــوس ومهاجم  ــيرخيو رام بني قائده س
بايل  ــكل  أالفيس جوناثان كاليري.وش
ــوط األول،  وبنزمية بعض اخلطر في الش
ــية لألول في الدقيقة  السيما عبر رأس

ــن على  ــاع م ــا الدف ــعة أبعده التاس
ــية للويلزي  ــى، ورأس ــن املرم ــة م مقرب
ــي  ــن الفرنس ــة م ــرة عرضي ــد متري بع
ــوط الثاني،  ــة. وفي الش علت العارض
ــم ماريانو دياز  ــع لوبيتيغي باملهاج دف
ــب الذي عاد  ــن بنزمية.وكاد الالع بدال م
ــا من ليون  ــال هذا الصيف قادم الى ري
ــد مرمى  ــك تهدي ــي، على وش الفرنس
أالفيس في الدقيقة ٥٩، اال أن محاولته 
ــتفادة من عرضية بايل بتسديدة  االس
ــى، لم يكتب  ــى الطاير» نحو املرم «عل
ــدف بعد ضربة  ــاح. وأتى اله لها النج
ركنية ألالفيس فشل البلجيكي تيبو 
كورتوا، أفضل حارس في مونديال ٢٠١٨ 
والقادم لريال هذا الصيف من تشلسي 
ــكل  اإلنكليزي، في اخلروج نحوها بش
ــب. ووصلت الكرة الى رأس روبن  مناس

ــا بالعرض في  ــذي أحاله ــوبرينو ال س
ــد  ــس ي ــزاء، لتالم ــة اجل ــل منطق داخ
ــيا الذي  كورتوا بخجل، وتتهيأ لغارس
ــباك. من جانب  ــا الى داخل الش حوله
ــبت  ــتر يونايتد الس اخر قلب مانشس
ــني أمام ضيفه  ــه بهدفني نظيف تخلف
ــل يونايتد في املرحلة الثامنة  نيوكاس
من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم 
السبت، الى فوز في الدقيقة ٩٠ بهدف 
مهاجمه البديل أليكسيس سانشيز، 
ــه البرتغالي جوزيه  ــي وقت أكد مدرب ف
ــن اإلدارة.  ــى دعما م ــه تلق ــو أن موريني
ــياطني احلمر» قاب قوسني  وكان «الش
ــي الدوري  ــارة رابعة ف ــى من خس أو أدن
ــدا محتما  ــم، وهو مصير ب ــذا املوس ه
ــى للمباراة  ــر األول ــذ الدقائق العش من
ــد تقدم  ــد ترافورد، بع ــى ملعب أول عل
ــر  ــادل مرتني وخس ــذي تع ــف ال الضي
ــبعة  ــي املراحل الس ــرات ف ــس م خم
ــني.اال أن العبي  ــى، بهدفني نظيف األول
ــتر قلبوا الطاولة في الشوط  مانشس
ــر  ــت تقاري ــي تل ــاراة الت ــي للمب الثان
متضاربة حول مصير املدرب البرتغالي 
ــن توتر  ــا بتقارير ع ــه أيض ــذي يواج ال
ــيما  ــدد من العبيه، الس ــه مع ع عالقت
الفرنسي بول بوغبا. وتقدم نيوكاسل 
ــز،  ــل بينيتي ــباني رافاي ــراف اإلس بإش
بهدفي البرازيلي كينيدي (٧) والياباني 
ــينوري موتو (١٠). وهي املرة األولى  يوش
ــزي املمتاز (بدءا من  ــي الدوري اإلنكلي ف
يونايتد  ــى  يتلق ــم ١٩٩٢-١٩٩٣)،  موس
ــر األولى على  هدفني في الدقائق العش

ملعبه. لكن أداء العبي يونايتد اختلف 
ــي، وقلصوا  ــوط الثان ــي الش ــا ف جذري
ــرة للبديل  ــن ركلة حرة مباش الفارق م
ــباني خوان ماتا (٧٠)، وعادلوا عبر  اإلس
ــيال (٧٦) بعد  ــي أنطوني مارس الفرنس
ــرة داخل املنطقة مع  ــادل مثالي للك تب
ــى الفوز عبر  ــا، وصوال ال ــه بوغب مواطن
سانشيز بكرة رأسية (٩٠).وبدا أن الفوز 
منح مورينيو جرعة ثقة، تضاف الى ما 
ــادي اململوك  ــفه من دعم إدارة الن كش
ــرز األميركية. وقال «من  من عائلة غالي
ــائل التواصل  يقرأ الصحف ويتابع وس
االجتماعي، يعتقد رمبا أنني قد انتهيت 
ــة قصيرة  ــالة نصي ــو لم أتلق رس (...) ل
ــدم قراءة  ــه) ع ــب من ــي (تطل ــن إدارت م
الصحف، لرمبا كنت على اقتناع بذلك 
أيضا (أن اإلدارة قررت فعال إقالته)».وكان 
ــث املتكرر  ــر أن احلدي ــو قد اعتب موريني
ــتقبله في الصحف هو أشبه  عن مس
بـ»مطاردة»، مضيفا «في نهاية املطاف 
ــتحق  فزنا باملباراة وأعتقد أننا كنا نس
ــوا  ــه تصرف أن العبي ــرا  ــوز»، معتب الف

«بشكل جيد الى حد مذهل».
مورينيو يثق َّـ بقائه َّـ يونايتد

ــى وقع تأكيد  ــوه املباراة عل ودخل العب
ــؤولني في النادي أن مصير مورينيو  مس
ــم الثالث،  ــق للموس ــذي يقود الفري ال
ــك  ــوري، وذل ــكل ف ــددا بش ــس مه لي
ــة «ديلي  ــى تقرير لصحيف ــا عل تعقيب
ــرار إقالته قد  ــه أن ق ــدت في ــرور» أك مي
ــة  ــة نهاي ــي عطل ــيعلن ف ــذ وس اتخ
األسبوع بغض النظر عن نتيجة مباراة 

ــل. ومع تأخر مانشستر واألداء  نيوكاس
ــدة في  ــة جي ــاب أي فرص ــت وغي الباه
الدقائق العشرين األولى، بدا أن مورينيو 
ــيما  ذاهب الى املقصلة ال محالة، الس
ــى وجهه  ــوم البادي عل ــل الوج ــي ظ ف
ــا الى مباراته  ــا بدا فريقه متجه عندم
ــوز للمرة  ــن دون ف ــا م ــة توالي اخلامس
ــارع مورينيو  األولى منذ عام ١٩٩٨. وس
ــو ربع  ــني ومرور نح ــر بهدف ــد التأخ بع

ــاعة على املباراة، الى الدفع بالعب  س
الوسط ماتا بدال من املدافع العاجي 
إريك بايي. وما زاد الضغط أن هدفي 
ــل جاءا في ظل تضعضع  نيوكاس
ــي: األول من اختراق بعد متريرة  دفاع
ــي من تالعب  ــة متقنة، والثان بيني
بدفاع والتفاف موتو على نفسه 

ــديد. واسهم دخول  التس قبل 
ماتا في حتريك هجوم يونايتد، 
علما أن نيوكاسل كان قادرا 

ــجيل  ــى تس ــهولة عل بس
ــدف الثالث من خالل  اله

ــررة، بينما  ــرص متك ف
ــتر  انتظر مانشس

حتى الدقيقة ٢٢ 
خطر  لتشكيل 
برأسية ماركوس 

راشفورد.
ــة أن مورينيو  واملفارق
ــل  فع ردة  ــد  يب ــم  ل

اال  ــدف،  اله حيال 
ــف  يخ ــم  ل ــه  أن
الغامرة  ــه  فرحت

ــق، وذلك بعد  ــت دقائ بالتعادل بعد س
كرة حولها مارسيال الى بوغبا، ليردها 
ــريعا  س ــر  األخي
ــل  ــب، قب بالكع
ــددها  يس أن 
في  بقوة  األول 

املرمى.

 خطا مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون خطوة كبيرة 
ــال للعالم للفورموال  ــو االحتفاظ باللقب والتتويج بط نح
ــباق جائزة اليابان  ــة، بفوزه األحد بس واحد للمرة اخلامس
ــم، مقابل  ــرة لهذا املوس ــابعة عش الكبرى، املرحلة الس
ــه املباشر سائق فيراري األملاني سيباستيان  حلول منافس
ــم،  ــا.وقبل أربع مراحل فقط من نهاية املوس فيتل سادس
ــب العام الى ٦٧  ــي الفارق في صدارة الترتي ــع البريطان وس
نقطة، ويحتاج الى أن يضيف لرصيده تسع نقاط أكثر من 

األملاني في السباق املقبل ليحسم املنافسة رسميا.
ــيكون هاميلتون أمام فرصة احلسم في سباق  وبالتالي، س
ــرين  ــزة الواليات املتحدة الكبرى الذي يقام في ٢١ تش جائ

ــباق  ــيتوج البريطاني في حال فوزه بالس األول/أكتوبر. وس
ــز دون الثاني.ومع الفوز  ــي، وحلول فيتل في أي مرك األميرك
الـ٧١ في مسيرته، واصل هاميلتون هيمنته املطلقة على 
النصف الثاني من هذا املوسم، اذ أحرز على حلبة سوزوكا 
فوزه الرابع تواليا والسادس في آخر سبع سباقات، والتاسع 
ــاال في بطولة ٢٠١٨.وأعرب البريطاني البالغ من العمر  إجم
ــن فرحته الغامرة بعد عبور خط النهاية، قائال  ٣٣ عاما، ع
ــي «أحبكم!»،  ــال الداخل ــاز االتص ــه عبر جه ــراد فريق ألف
مضيفا «آمل في أنكم لم تضجروا (من تكرار الفوز)، ألنني 
ــه الفنلندي فالتيري  ــدم هاميلتون زميل بالتأكيد لم».وتق
ــتابن، في  ــول الهولندي ماكس فيرش ــائق ريد ب بوتاس وس

ترتيب على املنصة مماثل لترتيب خط االنطالق.في املقابل، 
ــل العالم أربع مرات من املركز الثامن. وهو  انطلق فيتل بط
ــس، اال أنه أفاد من  ــمية أم ــعا في التجارب الرس حل تاس
مركز إضافي بعد عقوبة إرجاع ثالثة مراكز بحق الفرنسي 
استيبان أوكون (الثامن) سائق رايسينغ بوينت فورس إنديا 
لعدم إبطائه سرعته بالشكل الالزم لدى رفع العلم األحمر 
ــبت. ــارب احلرة صباح الس ــة الثالثة من التج ــالل اجلول خ
وحقق فيتل انطالقة جيدة، ووجد نفسه في اللفة الثانية 
في املركز اخلامس، قبل أن يستفيد سريعا من احتكاك بني 
ــتابن الثالث،  زميله الفنلندي كيمي رايكونن الرابع وفيرش

ليتقدم الى املركز الرابع.
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ــدوف، محاولة  ــب نورماجومي ــل حبي أنهى البط
ــتعادة لقب  ــور، الس ــور مكجريج ــدي كون األيرلن
ــون القتالية  ــاد الفن ــات احت ــف مبنافس وزن اخلفي
ــاح بحركة  ــد أن تفوق عليه باكتس ــة بع اخملتلط
ــي اجلولة الرابعة الليلة  خنق للرأس من اخللف ف
املاضية. وأعقب االنتصار حالة من الفوضى داخل 
وخارج احللبة بعد دخول مشجع وجه ضربات إلى 
مكجريجور قبل تدخل عناصر األمن ثم اعتقلت 
ــق نورماجوميدوف  ــلطات عددا من أفراد فري الس

بعد مشاجرة كبيرة.
وهيمن الروسي نورماجوميدوف على النزال وطرح 
ــم يجد املقاتل  ــي وقت مبكر ول ــه أرضا ف منافس
ــوال لكنه وجه لكمات متالحقة في  األيرلندي حل
اجلولة الثالثة.وعانى مكجريجور من اإلنهاك في 
اجلولة الرابعة ليجهز عليه نورماجوميدوف الذي 
ــده إلى ٢٧ انتصارا دون  احتفظ باللقب وعزز رصي
التعرض ألي هزمية بينما خسر مكجريجور للمرة 

الثانية في الفنون القتالية اخملتلطة.
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قال اإلسباني بيب جوارديوال، مدرب مانشستر 
يجب  ليفربول،  جنم  صالح  محمد  إنَّ  سيتي، 
أن يستعيد مستوى املوسم املاضي، ويستمر 
عليه لـ٨ أو ٩ سنوات مقبلة، كي تتم مقارنته 

بهداف السيتزنز، سيرجيو أجويرو.
وأوضح جوارديوال في تصريحات نقلتها شبكة 
ليفربول  مواجهة  قبل  سبورتس»  «سكاي 
والسيتي، في آنفيلد: «صالح ما زال أصغر سنًا، 
وعامه األول في إجنلترا كان في تشيلسي، لذا 

ما زلنا سنراه في املستقبل».
وأضاف: «لكن الالعب الذي ميتلك اجلودة ليحرز 
تكرار  يستطيع  دائما  املوسم،  في  ا  هدفً  ٥٠

ذلك، لكن كرة القدم بها ارتفاع وانخفاض».
ا في  أهدافً وتابع :»صالح العب ممتاز، وسيحرز 
املستقبل. ما مير به اآلن يحدث أحيانًا. أجويرو 
بعض  في  لكن  األهداف،  من  الكثير  ل  سجَّ

األحيان لم يسجل».

تلك  أجويرو  سجل  سنة  كم  «في  وأكمل: 
األهداف؟.. ٨، أو ٩ سنوات. بالنسبة لصالح ما 
شاهدناه، هو موسم واحد من ٧، أو ٨ سنوات 

سيقضيها هنا».
ويُصر اإلسباني على أنه ليست لديه أي مخاوف 
ناديه  أمام  املباراة،  سترلينج  رحيم  بدء  من 
مشاركته  «عدم  وقال:  معقله،  في  السابق 
في آخر مباراة كان قرارًا فنيًا، وما أردته هو أن 
يهاجم كايل ووكر من اجلانب األمين، كانت 

هذه هي اخلطة».
وأردف :»ال أفكر في رد فعل اجلماهير، حتى لو 

حدث ذلك رمبا يؤثر عليه ورمبا ال، وكونه ما زال 
إنه العب لنا،  أن يتعلم من ذلك،  شابًا فعليه 

وعاجالً أو آجالً سيذهب إلى آنفيلد».
واختتم: «لقد نشأ هناك ولديه ذكريات جيدة 
بالطبع  الريدز،  مع  قضاها  التي  الفترة  عن 
جماهير ليفربول تريد أن يلعب بشكل سيئ، 

ولكنه يتطلع للعكس».
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من  األول،  الدور  منافسات  مؤخرا  أُختتمت 
التي  لإلسكواش،  املفتوحة  أمريكا  بطولة 
دوالر. ألف   ١٦٩ جوائزها  مجموع  يبلغ 
خالل  الرجال  منافسات  وشهدت 

بينهم  من  مصريني،  العبني   ٥ تواجد  الدور،  هذا 
الثاني،  الدور  إلى  الصعود  في  جنح  وحيد  العب 
وهو زاهد سالم، بعدما تغلب على املكسيسكي 
شوطني. مقابل  أشواط  بثالثة  سالزار،  أرتورو 
وسيواجه زاهد منافسه، ليو أوو، العب هوجن كوجن، 
في الدور الثاني. وودع ٤ العبني مصريني البطولة، 

وهم: مازن هشام، عقب خسارته أمام اإلجنليزي، 
بعدما  رضا،  ومحمود   ،٢-٣ بنتيجة  باركر،  جورج 
لي،  ماكس  كوجن،  هوجن  العب  أمام  الهزمية  نال 
بعدما  فتحي،  علي  كرمي  خرج  ١-٣.كما  بنتيجة 
بنتيجة  سيرم،  لوكاس  الفرنسي  أمام  خسر 
٠-٣، إلى جانب عمر عبد اجمليد، عقب هزميته أمام 

٠-٣.السيدات وشهدت  أوو،  ليو  العب هوجن كوجن، 
 ٧ تواجد  الدور،  هذا  خالل  السيدات  منافسات 
إلى  التأهل  العبات مصريات، جنحت ٦ منهن في 
عباس،  ندى  املصرية  صعدت  فقد  الثاني.  الدور 
عقب تغلبها على منافستها البلجيكية، نيلي 

جيليز، بنتيجة ٣-٢.

îaÏÿç�€@bÿÌäflc@Ú€Ï�i@›Ënéfl@ø@Ú‰Ìbjnfl@ÚÌäñfl@wˆbn„

رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  أظهر   
يوفنتوس  قيادة  في  مبساهمته  الذهنية  قوته 
حامل اللقب لفوزه العاشر تواليا في مختلف 
أودينيزي  مضيفه  حساب  على  املسابقات 
٢-صفر في املرحلة الثامنة من الدوري اإليطالي، 
وذلك على رغم اهتزاز صورته بسبب اتهامه في 
٢٠٠٩.وبعدما  العام  الى  تعود  اغتصاب  قضية 
غاب عن لقاء منتصف األسبوع في دوري أبطال 
أوربا ضد يونغ بويز السويسري (٣-صفر) بسبب 
املدرب  تشكيلة  الى  رونالدو  عاد  اإليقاف، 
الثاني،  الهدف  وسجل  أليغري  ماسيميليانو 

ليساهم في مواصلة يوفنتوس ألفضل 
تاريخه. في  موسم  بداية 

 ٩ بفارق  العجوز» صدارته  «السيدة  فريق  وعزز 
مع  األحد  يلتقي  الذي  نابولي  غرميه  عن  نقاط 
ألفضل  القياسي  الرقم  عزز  كما  ساسوولو، 
تواليا  العاشر  فوزه  بتحقيق  له  موسم  بداية 
في جميع املسابقات (٨ في الدوري و٢ في دوري 

أبطال أوروبا).
وتفوق يوفنتوس ضد يونغ بويز على إجناز موسم 
مبارياته  من  منتصرا  خرج  حني   ١٩٣٠-١٩٣١
«السيدة  فريق  بأن  علما  األولى،  الثماني 
موسم  األولى  التسع  مببارياته  فاز  العجوز» 
جتريده  بعد  نتائجه  ألغيت  لكن   ٢٠٠٥-٢٠٠٦
التالعب  فضية  خلفية  على  الدوري  لقب  من 
الى  به  أودت  التي  «كالتشوبولي»  بالنتائج 

الدرجة الثانية.
وبدأ اليغري اللقاء بإشراك رونالدو أساسيا 

ككرة  تكبر  بدأت  التي  االغتصاب  قضية  رغم 
الثلج في وجه أفضل العب في العالم خمس 
مرات. ونفى البرتغالي هذا األسبوع االتهامات 
عاما)،   ٣٤) مايورغا  كاثرين  من  إليه  املوجهة 
باالعتداء اجلنسي عليها في فندق مبدينة الس 
فيغاس األميركية، والتي أعادت تسليط الضوء 
عليها بتقدميها الشهر املاضي دعوى قضائية 
فيها  صمتها  الالعب  «اشترى»  مسألة  بشأن 

ألعوام.
ويجد البرتغالي (٣٣ عاما) الذي رفع قدومه هذا 
الصيف من أسهم يوفنتوس، نفسه بني «قلق» 
شركات راعية له، ودعم ال لبس فيه من ناديه 
الذي تأثر بهذه القضية إذ خسرت أسهمه في 
ليصل  سعرها،  من  باملئة   ٩٫٩٢ ميالنو  بورصة 

الى ١٫١٩ يورو للسهم.
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يواجه رئيس الوزراء املكلف تشكيل احلكومة 
ــدي حتديات  ــادل عبد امله ــة اجلديدة ع العراقي
ــب أن ينجزها خالل ثالثة  في مهمته التي يج

أسابيع
ــس اجلمهورية  ــل رئي ــك، واص ــي غضون ذل ف
ــزاب وكتل  ــح لقاءاته مع قادة أح ــم صال بره
ــدد خالل اجتماعه مع زعيم  ــية، وش سياس
حركة «عصائب أهل احلق» قيس اخلزعلي على 
«ضرورة حصر السالح في يد الدولة والتركيز 
على استكمال القضاء على فلول اإلرهابيني». 
ــلحة  ونوه بـ «تضحيات وبطوالت قواتنا املس
ــد  من اجليش وقوات مكافحة اإلرهاب واحلش
ــرطة  والش ــمركة  البيش ــوات  وق ــعبي  الش
ــائر في الدفاع عن  االحتادية ومتطوعي العش
الوطن». وأضافت أن على عبد املهدي التوفيق 
بني تيارين: األول وعد مبنحه حرية اختيار وزراء 
مستقلني، لكن الثاني يرفض ذلك ويدعو الى 
ــتقرهم األحزاب  ــحني للوزارات س قبول مرش

ــارت إلى أن رئيس  ــزة في االنتخابات. وأش الفائ
ــة مع كل  ــث ذلك بجدي ــف يبح ــوزراء املكل ال
ــت املصادر أن عبد  ــية. وأوضح القوى السياس
ــيطلب من األحزاب املؤهلة لتسنم  املهدي س
ــام النقاط املعتمد في  ــب وزارية وفق نظ حقائ
ــحني لكل  ــدمي ٣ -٤ مرش ــب تق ــع املناص توزي
ــخص  ــة، على ان يترك له بت اختيار ش حقيب
ــحني  ــل حرية تقدمي مرش ــم، وللكت ــن بينه م
ــت املصادر  ــون إليها. ولفت ــتقلني أو ينتم مس
ــذي يواجه عبد املهدي  إلى أن التحدي األبرز ال
ــراك «احلزب الدميقراطي الكردستاني»  هو إش
ــة، بعد  ــي في احلكوم ــعود بارزان بزعامة مس
ــة تلت انتخاب رئيس  أزمة بني األحزاب الكردي
ــاد الوطني  ــم صالح (من االحت ــة بره اجلمهوري
الكردستاني)، على رغم أن عبد املهدي يرتبط 
ــك دعت  ــي. إلى ذل ــع بارزان ــدة م ــات جي بعالق
«جبهة احلوار الوطني» بزعامة صالح املطلك، 
ــاف محافظة ديالى في  ــد املهدي إلى «إنص عب
ــا كما  ــدم معاقبته ــة وع ــكيلة الوزاري التش

فعلت احلكومات السابقة».
ــة ديالى  ــان إن «محافظ ــت اجلبهة في بي وقال
متثل تنوعاً مجتمعياً وهي مثال على التعايش 
السلمي بني كل املكونات». وأضافت أن «أبناء 
ــوزراء املكلف  ــون خيراً من رئيس ال ديالى يأمل
ــر  ــج التغيي ــن برنام ــة ضم ــاف احملافظ إلنص
ــاواة بني كل  واإلصالح ولتحقيق العدالة واملس

احملافظات».
ــام الدرب طرح  وأعلنت النائب عن األنبار ابتس
ــة اجلديد،  ــام رئيس احلكوم ــة مطالب أم أربع
ــراع  ــك اخلطوات هي اإلس ــت إن «أولى تل وقال
رت  ــآت التي دمِ في إعادة إعمار احملافظة واملنش

ــم داعش، وبت ملف  ــبب احلرب على تنظي بس
ــكاليات  ــني ... وحل إش ــات للمواطن التعويض
ــى  إل ــم  وحتويله ــائري  العش ــد  احلش ــاء  أبن

املؤسسة األمنية وصرف رواتبهم».
ــوزراء املكلف  ــن البصرة رئيس ال ــا نواب م ودع
إلى منح حقيبتي النفط والنقل ملرشحني من 
البصرة، فيما دعا نواب إلى «ترشيق» احلكومة 

إلى ١٢ حقيبة وزارية بدالً من ٢٣ حقيبة اآلن.
وفی هذا السیاق أعلن رئيس احلزب الدميقراطية 
ــعود بارزاني، خالل  الكردستاني العراقي، مس

ــع رئيس الوزراء املكلف  اتصال هاتفي اجراه م
بتشكيل الكابينة اجلديدة، عن دعمه الكامل 
ــكيل احلكومة  ــي يبذلها في تش للجهود الت

اجلديدة .
ــاه حرص  ــه جت ــن إطمئنان ــي «ع ــرب بارزان وأع
ــني على مصالح  ــدي الدائم ــاة عبد امله ومراع
ــراق، كما أعلن  ــتان الع العراق ومنطقة كردس
ــود التي يبذلها عبد  ــن دعمه الكامل للجه ع
املهدي في تشكيل احلكومة اجلديدة، متمنياً 

له النجاح واملوفقية في مهامه».
ــي العراق  ــار الصدري ف ــن زعيم التي هذا واعل
ــل رئيس  ــن متكنه من جع ــدر، ع ــدى الص مقت
ــتقال فيما اشار الى انه اوعز بعدم  الوزراء مس

ترشيح اي وزير الي وزارة من جهته.
ــي تغريدة له،  ــدى الصدر ف ــيد مقت وقال الس
ــالح وها نحن اليوم  ــا بدأنا بخطوات االص «انن
ــكره  ــتطاع»، معربا عن ش نتممها بقدر املس

لـ»املرجعية العليا وكل من آزرنا ووثق بنا».
ــل رئيس الوزراء  ــاف الصدر «متكنا من جع واض
ــتقيال من الفساد احلكومي  مستقال بل ومس
ــيرا الى «اننا اوعزنا بتشكيل  ــابق»، مش الس
ــات حزبية او  ــدون ضغوط ــة ب ــه الوزاري كابينت
ــة طائفية او عرقية مع احلفاظ على  محاصص

الفسيفساء العراقية اجلميلة».
ــة  ــى حثيث ــير بخط ــى «الس ــدر ال ــا الص ودع
ــس صحيحة  ــادة نحو بناء العراق وفق اس وج
ــك، مبتعدا عن  ــلفه من قبله ذل كما حاول س

ــل الوطن هو  ــب ب ــلطة واملناص ــرد بالس التف
ــا انه «اما  ــب»، موضح املقدم واملواطن فحس
ــا ان ينتفض  ــالح تدريجيا وام ــن ينتصر االص ل

الشعب كليا».
ــالمي العراقي، رئيس  ودعا اجمللس االعلى اإلس
ــكيل  الوزراء املكلف عادل عبد املهدي الى تش
ــرة  وعاب ــالح  لالص ــدة  مؤي ــة  وطني ــة  حكوم
ــتند إلى الشراكة بني مختلف  للطوائف وتس

املكونات .
وقال القيادي في اجمللس باقر الزبيدي في بيان، 
ــة  ــئ برهم صالح لفوزه بانتخابات رئاس «نهن
ــد تكليفه  ــادل عبد املهدي بع ــة وع اجلمهوري
ــكيل احلكومة  من قبل رئيس اجلمهورية لتش
ــل  ــدي الرج ــد امله ــداً أن «عب ــدة»، مؤك اجلدي

املناسب للمرحلة املقبلة».
ــكيلُ  ــدي، إلى «تش ــد امله ــدي، عب ــا الزبي ودع
ــرةٍ  وعاب ــالح  لإلص ــدةٍ  مؤي ــةٍ  وطني ــةٍ  حكوم
ــراكة بني  ــى تعاونِ الش ــتندُ إل للطوائف وتس
ــات والفئات في العراق، وتكون  مختلف املكون
قادرة على حتمل مسؤولية مرحلة ما بعد حترير 
العراق من سيطرة عصابات داعش اإلرهابية».

ــد  ــة اجلدي ــس اجلمهوري ــدي رئي ــب الزبي وطال
بـ»احلفاظ على وحدة العراق وااللتزام بالدستور 
ــداً أن «املرحلة املقبلة تتطلب  العراقي»، مؤك
تضافر جميع اجلهود من اجل النهوض بالعراق 

ملرحلة جديدة».
ــف القرار  ــياق، أكد رئيس حتال ــي نفس الس وف
ــه لرئيس  ــي، دعم ــامة النجيف ــي، أس العراق
ــادل عبد املهدي في  الوزراء العراقي املكلف ع
ــا عن «ثقته  ــكيل احلكومة اجلديدة معرب تش

ــاً ودولياً، والعمل  ــخصيته املقبولة داخلي بش
ــاعدته لتحقيق التغيير، فالوضع ال  على مس
يحتمل املزيد من الفشل» حسبما افاد موقع 

الفرات نيوز.
ــدد النجيفي على أن «املطلوب هو حتقيق  وش
ــة، وهو أمر مرتبط بتعاون القوى  تغييرات جدي
ــهالً، ويتطلب  ــية، فالطريق ليس س السياس
ــة من أجل  ــد والتضحي ــر من اجله ــذل الكثي ب

املواطن».
ــي بيان  ــتان العراق ف ــة كردس ــت حكوم وقال
ــتان العراق  ــة اقليم كردس ــس حكوم إن «رئي
ــس حتالف  ــتقبل رئي ــي اس ــان البارزان نيجرف
ــة أن «اجلانبني  ــري»، مبين ــادي العام الفتح ه
بحثا العملية السياسية في العراق واملرحلة 

املستقبلية لهذه العملية».
ــألة تشكيل  وبحث اجلانبان وفقاً للبيان «مس
احلكومة االحتادية العراقية اجلديدة»، مؤكدان 
ــادل عبداملهدي  ــاندتهما لع ــا ومس «دعمهم
ــكيل احلكومة العراقية اجلديدة  املكلف بتش

ومتنيا له التوفيق في مهمته».
ــب البيان، «على أهمية  وشدد العامري، بحس
ــي  ــتان ف ــم كردس ــة إلقلي ــاركة الفاعل املش
ــراق، وعلى حل  ــية في الع ــة السياس العملي
ــتور»،  ــداد مبوجب الدس ــل – بغ ــاكل أربي مش
ــاركة اقليم كردستان العراق في  معتبرا «مش
العملية السياسية بالعراق أساساً رئيساً من 
أسس جناح العملية وأنها تصب في مصلحة 

جميع العراق».
ــس برهم  ــتقبل الرئي ــياق، اس ــذا الس وفي ه
صالح رئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي، 

ورئيس الوزراء املنتهية واليته حيدر العبادي.
ــلمي  وأضاف «العنوان الكبير هو التداول الس

للسلطة وتكاتف اجلميع خلدمة العراقيني».
ــس  ــي ام ــد الكربول ــب محم ــد النائ ــا اك كم
ــكيل  االحد ان امام رئيس الوزراء املكلف بتش
ــادل عبد املهدي حلني حلفظ االمن  احلكومة ع
ــي تغريدة له ان  ــال الكربولي ف ــي العراق. وق ف
«امام رئيس الوزراء املكلف خياران حلفظ االمن 
في العراق». واضاف الكربولي «إما االبقاء على 
قيادات العمليات في بغداد واحملافظات، والغاء 
ــة، او العكس».ودعا  ــاع والداخلي ــي الدف وزارت
ــدر، رئيس  ــدري مقتدى الص ــم التيار الص زعي
ــد املهدي الى ابقاء ما  الوزراء املكلف عادل عب
ــة» بيده،  ــماها «املناصب األمنية احلساس س
مؤكدا على ضرورة أن ال يرشح اي حزب او كتلة 

لهذه املناصب.
هذا واكد النائب عن تيار احلكمة علي العبودي 
أن لدى تياره ثقة كاملة بأن يقدم رئيس الوزراء 
املكلف عادل عبد املهدي كابينته الوزارية قبل 

انتهاء املدة القانونية.
وقال العبودي في حديث ، إن «عادل عبد املهدي 
ــتجعله  ــزات التي س ــن املمي ــه العديد م لدي
ــابقة كونه  ــا ومختلفا عن املراحل الس ناجح
جاء مستقال ولم يرشح الى انتخابات كما انه 
اول من ثقف بسياسة االستقالة من املنصب، 
اضافة الى عالقاته املتوازنة واملميزة مع اغلب 
ــة رائعة  ــع عالقات دولي ــية م القوى السياس
ــده من احلكومة املقبلة  جدا»، مبينا أن «مانري
ــتمر اطالق الوعود ما نريده هو برنامج  ان ال يس

حكومي فعلي يطبق بتوقيتات معلومة».

ــة كاملة بان يقدم  ــاف العبودي «لدينا ثق وأض
ــة الى مجلس  ــدي كابينته احلكومي عبد امله
النواب قبل انتهاء السقف الزمني احملدد بـ ٣٠ 
ــية الى «التعاون  يوما»، داعيا الكتل السياس
ــجام معه وعدم فرض شخصيات  معه واالنس
ــار كابينته دون  ــه الختي ــح اجملال ل عليه وفس
ــبا  ــي يكون محاس ــات ك ــالءات او ضغوط ام
ــعب ومجلس  ــكل كامل امام الش عليها بش

النواب».

ــب رئيس الوزراء املكلف عادل  هذا واصدر مكت
ــأن «معلومات  ــاً بش ــدي مؤخرا بيان ــد امله عب
ــرارات مت اتخاذها، مؤكداً ان ما  ــة» عن ق مفبرك
ــادر او وجود قرارات  ــب من تصريحات ملص ينس

صادرة منه «كاذبة».
ــن املواقع  ــان إن «عدداً م ــي بي ــال املكتب ف وق
ــب  تنس ــي  االجتماع ــل  التواص ــات  وصفح
ــم رئيس مجلس  تصريحات ال صحة لها باس
ــف وكذلك معلومات مفبركة عن  الوزراء املكل

قرارات مت اتخاذها تنسبها ملصادر مجهولة».
ــات ملصادر  ــب من تصريح ــاف أن «ما ينس وأض

ــار  ــا اخب ــه كله ــادر من ــرارات ص ق ــود  او وج
ــيء  ــال ولم يصدر اي ش ــة جملة وتفصي كاذب
بخصوصها»، داعياً الى «االعتماد على االخبار 
ــمية التي تصدر عن عادل عبد املهدي او  الرس

املكتب االعالمي حصراً» .
ــل االجتماعي مؤخراً،  ــت مواقع التواص وتناقل
اخبارا عدة نسبت لرئيس الوزراء املكلف عادل 
عبد املهدي منها اعتبار العام الدراسي احلالي 

سنة عدم رسوب.

قالت وزارة اخلارجية السعودية إن 
وكيل الوزارة للشؤون السياسية 
ــفير  ــتقبل الس واالقتصادية، يس
التركي في الرياض، وفق ما أوردته 

وكالة «رويترز».
التركية،  ــة  اخلارجي وزارة  ــت  وكان
ــفير السعودي  قد استدعت الس
ــة فقدان  ــى خلفي ــرة، عل في أنق
ــال  جم ــعودي  الس ــي  الصحف

خاشقجي.
ــة  التركي ــلطات  الس ــت  وقدم
والسعودية روايات متضاربة بشأن 
ــعودي البارز  مكان الصحفي الس
ــذي انتقل  ــقجي، ال ــال خاش جم
ــنطن العام املاضي، ولم  إلى واش
ــه القنصلية  ــد منذ دخول يره أح

السعودية في إسطنبول.
ــي  ــعودي ف ــفير الس ــى الس ونف
ــرمي اخلريجي  ــرة وليد عبد الك أنق
ــات حول  ــالده بأية معلوم ــم ب عل
ــعودي  ــب الس ــي والكات الصحف
 ، ــود  املفق ــقجي  خاش ــال  جم
مؤكدا أنهم يواصلون البحث في 

املوضوع.
ــت اخلارجية  ــا، قال ــن جانبه م
ــرداد،  م ــادل  ع إن  ــعودية،  الس
وكيل وزارة اخلارجية السعودية 
ــية  السياس ــؤون  للش
ــتقبل  اس ــة،  واالقتصادي
ــي الرياض،  ــفير التركي ف الس

ــراء محادثات،  ــان كوك، إلج أردوغ
ــأن عملية اختفاء الصحفي  بش

السعودي.
ــؤول في  ــدر مس ــى مص ــا نف كم
ــعودية  ــة للس ــة العام القنصلي
ــادت أن  ــطنبول تقارير أف ــي اس ف
ــال  جم ــعودي  الس ــي  الصحف
ــره منذ  قد أث ــذي فُ ــقجي ال خاش
ــطنبول قتل في  ــي اس ــاء ف الثالث
أوردت  ــا  م ــب  بحس ــة،  القنصلي
ــعودية امس  ــاء الس ــة األنب وكال

األحد.
ــر وردت «نقال  ــدر تقاري ونفى املص
ــأن املواطن  ــؤولني أتراك ب عن مس
ــقجي قد  ــعودي جمال خاش الس
تل في القنصلية السعودية في  قُ

اسطنبول».
وندد املصدر بـ»اتهامات عارية عن 
ــي أن تكون  ــككا ف الصحة» مش
ــن  ــادرة م ــات ص ــذه التصريح «ه
ل  مسؤولني أتراك مطلعني أو مخوّ

لهم التصريح عن املوضوع».
ــة اعلنت أنّ  ــادر أمني ــت مص وكان
ــد في  ــة «تعتق ــرطة التركي الش
استنتاجاتها األوّلية، أنّ الصحافي 
ــدي فريق  ــي القنصليّة بأي تل ف قُ
ا إلى اسطنبول وغادر  أتى خصيصً

في اليوم نفسه».
ــرطة  الش ــت  كان ــك  ذل ــل  بي وقُ
ــن  ــا م أنّ فريقً ــت  ــة أعلن التركي
ــى قنصليّة  ه إل ــعوديني توجّ الس
ــعودية في اسطنبول عندما  الس
ــقجي موجودًا  ــال خاش كان جم
ا  ــادر أبدً ــر لم يُغ ــا، وأنّ األخي فيه
زارها  التي  الدبلوماسية  املمثلية 

بغرض إجراء معامالت إدارية.
وقالت الشرطة، بحسب ما نقلت 
ــمية،  عنها وكالة األناضول الرس
ــخصاً  إنّ الفريق املؤلّف من ١٥ ش
إلى  ــل  ــؤولون» وص ــم مس «بينه
اسطنبول على منت طائرتني وغادر 

في اليوم نفسه.
ــقجي،  أنّ خاش ــاض  الري ــد  وتؤكّ
لطات  السُ ينتقد  الذي  الصحفي 
ــة  ــاالت رأي لصحيف ــب مق ويكت
ــة،  ــت» األميركي ــنطن بوس «واش
غادر القنصلية بعدما أجرى بعض 
املعامالت اإلدارية الثالثاء املاضي.

ــطنبول أنّ  عي عام اس ــن مدّ وأعل
ــات  تح لتوضيح مالبس ا فُ حتقيقً

هذه القضية.
ــي  ف ــؤول  املس ــدر  املص ــال  وق
ــدا أمنيا مكونا  القنصلية إن «وف
ــعوديني وصلوا  ــني س ــن محقق م
السطنبول بناء على طلب اجلانب 
السعودي وموافقة اجلانب التركي، 
ــات  التحقيق ــي  ف ــاركة  للمش

اخلاصة باختفاء املواطن السعودي 
جمال خاشقجي».

وأكد «حرص اململكة على سالمة 
ــوا ومتابعة  ــا أينما كان مواطنيه
اخملتصة  ــعودية  الس ــلطات  الس
ــة احلقيقة  ــأن ومعرف ــذا الش له

كاملة».
ــة بلومبرغ  ــي مقابلة مع وكال وف
ــعودي األمير  د ولي العهد الس أكّ
ــلمان أنّ الصحفي  مـحمد بن س
ــة،  ــي القنصلي ــودًا ف ــس موج لي
ــماح  للس ــتعداده  اس ــا  مبديً
ــة بـ»تفتيش»  ــلطات التركي للس
ــع  ــى خاض ــم أنّ «املبن ــا رغ مقرّه
لدينا  ــعودية. ليس  الس للسيادة 

شيء نُخفيه».
ــعودي في  ــي العهد الس وتابع ول
ــب ما علمته، أنه  املقابلة «بحس
ــع دقائق أو  ــد بض ــل وخرج بع دخ
ــت متأكدا»، مضيفا  ــاعة، لس س
ــة ما حلّ  ــه «حريص جدا ملعرف أن

به».
في نيويورك، أعربت «جلنة حماية 
ــن قلقها وحضت  الصحفيني» ع

الرياض على توضيح املسألة.

ــاعد  ــب املدير التنفيذي املس وكت
ــرت ماهوني في بيان إن  للجنة روب
ــة الصحفيني قلقة  ــة حماي «جلن
للمعلومات الصحفية التي أفادت 
ــد يكون  ــقجي ق بأن جمال خاش
ــعودية  ــل قنصلية الس قتل داخ

في اسطنبول».
وتابع «على السلطات السعودية 
ــرا  تقري ــور  الف ــى  عل ــدم  تق أن 
ــا  ــول عم ــة ح ــال ذا مصداقي كام
ــقجي داخل بعثتها  حصل خلاش

الدبلوماسية».
ــة  منظم ــت  كتب ــا  جهته ــن  م
ــدود» على تويتر  ــلون بال ح «مراس
أنه في حال تأكدت املعلومات عن 
ــكل  ــقجي «فسيش مقتل خاش
ذلك هجوما مروعا ومؤسفا متاما 
ــى حرية  ــول إطالقا عل ــر مقب وغي

الصحافة».
الواليات  ــي  ف ــقجي  ــام خاش وأق
املتّحدة منذ العام الفائت بعدما 
ــرارات أصدرها ولي العهد  انتقد ق
ــكري  ل العس والتدخّ ــعودي  الس

السعودي في اليمن.
وتقول خطيبة خاشقجي التركية 
ــا) إنّ خطيبها  خديجة أ. (٣٦ عام
دخل إلى القنصلية لتسلّم أوراق 
ــام زواجهما،  ــمية من أجل إمت رس

ولم يظهر منذ ذلك احلني.
ــه  ــغ عام ــذي يبل ــقجي ال وخاش
األول/ ــرين  تش  ١٣ ــي  ف ــتني  الس

ــني  الصحفي ــد  أح ــو  ه ــر  اكتوب
السعوديني القالئل الذين انتقدوا 
حمالت توقيف طالت شخصيات 
ــبيل  ــطات في س ــة وناش ليبرالي
حقوق املرأة رغم االصالحات التي 

أطلقها ولي العهد السعودي.

ــعودية إنها تتابع  كما قالت الس
ــعودي  الس الصحفي  ــاء»  «اختف
ــال  جم ــلطات  للس ــض  املناه

خاشقجي في اسطنبول.
ــة  العام ــة  القنصلي ــت  وأوضح
ــطنبول  اس ــي  ف ــعودية  للس
املتابعة  ــراءات  بإج ــوم  ــا «تق أنه
ــلطات احمللية  والتنسيق مع الس
ــف  لكش ــقيقة  الش ــة  التركي
ــات اختفاء املواطن جمال  مالبس
خاشقجي بعد خروجه من مبنى 
ــعودية، بحسب  القنصلية» الس
ما جاء في بيان نقلته وكالة االنباء 

السعودية الرسمية «واس».
 ٥٩) ــقجي  خاش ــر  يظه ــم  ول
ــال في صحيفة  ــا) كاتب املق عام
ــه  ــذ دخول ــت من ــنطن بوس واش
الثالثاء قرابة الساعة  القنصلية 

العاشرة.
وقال رئيس حترير صفحة الرأي في 
ــت ايلي لوبيز في  ــنطن بوس واش

ــان «عجزنا عن االتصال بجمال  بي
ــود معرفة  ــون جدا ون ــن قلق ونح

مكان وجوده».
ــة  ــم الرئاس ــال املتحدث باس وق
ــني إن وزارة  ــم كال ــة ابراهي التركي
ــرطة  والش ــة  التركي ــة  اخلارجي
ــان الوضع من كثب، مضيفا  تراقب
ــؤولني  ــرة على اتصال مبس ان انق

سعوديني.
ــة  التركي ــة  اخلطيب ــت  واعتصم
ــة  القنصلي ــام  ام ــقجي  خلاش
ــطنبول منذ  ــي اس ــعودية ف الس
ــعيا للحصول  ــاح االربعاء س صب

على معلومات غداة اختفائه.
وقالت خديجة أ. (٣٦ عاما) لوكالة 
ــف اسم  فرانس برس رافضة كش
عائلتها «لم أتلق أي خبر عنه أريد 
أن أعرف مكانه». وأضافت «أريد أن 

أراه يخرج سليما معافى».

وهو  ــالكجي،  ــوران كيس ت ــال  وق
صديق خاشقجي ويترأس جمعية 
ــني، إنه  ــة للصحفي ــة عربي تركي

التي  التركية  ــلطات  بالس اتصل 
ــدت له أنها «تتابع القضية من  أك

كثب».
وصرح لفرانس برس «نحن واثقون 
بأن جمال محتجز في الداخل، إال 

إذا كان للقنصلية نفق».
ــش في  ــقجي العي ــار خاش واخت
املنفى في الواليات املتحدة العام 
املاضي خوفا من احتمال توقيفه، 
ــا انتقد عددا من قرارات ولي  بعدم
ــر محمد  ــعودي األمي العهد الس
ــكري  ــلمان والتدخل العس بن س

للرياض في اليمن.
ــت وزارة اخلارجية األميركية  وأعلن

أنها حتقق في اختفاء الصحفي.
ــال  ــلون ب ــة مراس ــت منظم وقال
حدود إن اختفاء خاشقجي «يثير 
ــلطات  ــا»، داعية الس ــا بالغ قلق
ــعودية والتركية الى «القيام  الس

ــا هو ضروري ليعاود الظهور حرا  مب
في أسرع وقت».
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الحريري يركن إلى ليونة عون بإعطاء نيابة رئاسة الحكومة لـ «القوات اللبنانية»

سياسياً، أكدت موسكو وعبر وزارة دفاعها 
ــل دخول إس- ــة التهاون قب ــى أن مرحل عل

ــت كما بعدها. وأشار وزير الدفاع  ٣٠٠ ليس
سيرغي شويغو في بيان أن النظام الدفاعي 
ــراض  ــى اعت ــدرة عل الق ــه  "..لدي ــوريا  لس
اجسام طائرة مبا فيها الصواريخ على بعد 
٢٥٠ كلم أو أكثر،" فضالً عن ميزته الفريدة 
بتتبع مجموعة من االهداف واسقاط عدد 

منها دفعة واحدة.
ــر، إذ أعلن  ــم يتأخ ــاد ل ــي احل ــرد األميرك ال
ــون  ــون بولت ــي ج ــن القوم ــار األم مستش
ــوريا  ــديدة لتزويد س ــالده الش ــة ب معارض
ــوة "تصعيد  ــرا اخلط ــام متطور معتب بنظ
ــكو "إعادة النظر"  ــدا موس خطير،" ومناش
ــوم، أعلن الكرملني  ــا. وفي نفس الي بقراره
عن إجراء الرئيس بوتني محادثة هاتفية مع 
ــار األسد يعلمه بقرار  الرئيس السوري بش

موسكو دعم الدفاعات اجلوية السورية.
جدل التسليم

ــذ التزاماتها مع  ــي تنفي ــيا ف ــكأت روس تل
سوريا، ٢٠١٠، العتباراتها الدولية، إذ كان من 
ــليم املنظومة عام ٢٠١٣. أسباب  املقرر تس
ــر الدفاع  ــة أوضحها وزي ــؤ واملماطل التلك
ــويغو بأن بالده كانت قد علقت تسليم  ش
ــرائيل."  ــوريا بطلب من "إس املنظومة لس
ــة اآلن "لتبريد الرؤوس  ــاف بأنها ضروري وأض
احلامية" في "اسرائيل."وتابع "أشير إلى أننا 
ــليم منظومة  قمنا عام ٢٠١٣ بتعليق تس
ــالها إلى  ــت جاهزة إلرس ــي كان S-٣٠٠ الت
سوريا، في حني مر اخلبراء السوريون آنذاك 
ــن الوضع تغير  ــب اخلاص. لك ــرة التدري بفت
ــة ملنظومة  ــذا ليس ذنبنا".اضاف اليوم. وه
ــلم سوريا نظم  إس-٣٠٠ املتطورة، ستتس

حديثة أخرى للدفاعات اجلوية قصيرة املدى 
منها: بوك ام ٢ آي؛ بانتسير إس-١؛ تور إم-٢؛ 
واألحدث من بينها منظومة بيتشورا إم-٢.

خصائص اِّـنظومة
ــع منظومة "إس-٣٠٠" عام ١٩٧٥،  بدأ تصني
ــآت عسكرية واقتصادية  للدفاع عن منش
ــات  ــتراتيجية، كاملؤسس ــة اس ذات طبيع
ــكرية،  ــة والقواعد واملراكز العس الصناعي
١٩٧٩؛  ــام  ع ــة  امليداني ــة  اخلدم ــت  ودخل
ــا عام ١٩٩٧،  ــهدت تطويرات عدة آخره وش
أو  أم  ــي  ب "إس-٣٠٠  ــا  ــق عليه أطل ــث  حي
فافوريت؛" بلغ سعرها في األسواق الدولية 

نحو ٢٥٠ مليون دوالر "للكتيبة الواحدة."
ــى أن النماذج  ــير إل مصادر حلف الناتو تش

ــر  ــن أكث ــي م ــة "ه ــن املنظوم ــة م احلديث
ــتطاعتها  ــة تقدماً وباس ــات اجلوي الدفاع
ــتية ال تتجاوز  ــخ باليس ــدي لصواري التص
ــي الثانية، والتعامل  ــرعتها ٤٥٠٠ متر ف س
ــتياً  ــاً باليس ــرة أو ١٦ صاروخ ــع "٢٤ طائ م
ــت واحد،  ــم في وق ــافة ٢٥٠ كل ــى مس حت
ــم إطالق صاروخني  ــالق ٤٨ صاروخاً.. يت وإط
ــي ال يتجاوز ٣  ــارق زمن ــدف بف ــى كل ه عل
ثواني؛ يستغرق أعدادها لالشتباك (النشر 
ــو ٥ دقائق  ــكرية) نح والطي باللغة العس
ــت قصير  ــة وهو وق ــة احلرك ــي في حال وه
ــي،" ٢٥  ــبكة "بي بي س إلى حد بعيد." (ش
أيلول اجلاري). تتضمن الكتيبة الواحدة من 
ــاف  هذه املنظومة راداراً بعيد املدى الكتش
االهداف املعادية، وعربة قيادة تقوم بتحليل 
البيانات، و٦ عربات تعمل كمنصات إطالق 
للصواريخ ( كل عربة حتمل ستة صواريخ) 
ــع األهداف  ــدى يقوم بتتب ــر امل وراداراً قصي
ــت  نحوها.وأوضح ــخ  الصواري ــه  وتوجي
أو  أم  ــي  ب "إس-٣٠٠  ــات  عرب أن  ــبكة  الش
ــام-١٠ وفق تصنيفات حلف  فافوريت،" (س
ــوريا "صد ٩٦ صاروخاً  ــتمكن س الناتو) س
ــالق ١٩٢ صاروخاً  ــاً دفعة واحدة، وإط معادي
ــى التحرك  ــادرة عل ــدة" وهي ق ــة واح صلي
وتغيير مواقعها خالل دقائق ملنع العدو من 
حتديد مواقعها بعد إطالق صواريخها. كما 
ــى حتديد الصواريخ  ــام الرادار قادر عل أن نظ
ــوه ومن ثم  ــرادارات املتجهة نح املضادة لل
ــي التمويه  ــغيل نظام ــوراً وتش ــه ف إغالق
ــالح  س ــة.  اإللكتروني ــارات  اإلش ــة  وإعاق
ــن عنه مؤخراً  ــويش االلكتروني املعل التش
هو من طراز "كراسوخا-٤ Krasukha" دخل 
اخلدمة عام ٢٠١٢ "والفريد الذي ال يوجد له 

مثيل.." تستخدمه القوات الروسية حلماية 
ــة الالذقية،  ــا بالقرب من محافظ مواقعه
باستطاعته "التشويش على أنظمة الرادار 
للعدو، وإعطاء معلومات غير صحيحة عن 
املواقع أو إبطال قدرته." ووفق اجمللة العلمية 
ــية، تكنولوجيا الراديو االلكترونية،  الروس
فإن النظام املذكور يستخدم "امليكروويف.. 
ــعاع والتشويش، وتوسيع  لزيادة قوة اإلش
ــات بزيادة  ــرددات ألنظمة الهوائي نطاق الت
ــر  والتقاري ــات  "األدبي ــعة.  املش ــدرة  الق
العسكرية الغربية تعتبر "النظام الروسي 
ــل األقمار االصطناعية  بأنه يحول دون عم
ــى تعطيل  ــاً عل ــادر أيض ــتطالع.. وق لالس
مجال الرؤية للرادارات الستشعار الطائرات 
ــويش  ــا ".. التش ــه أيض ــة." بإمكان املقاتل
ــة أقمار  ــد من مركب ــام رادار واح ــى نظ عل
ــة  ــام مراقب ــن نظ ــارة م ــة وإش اصطناعي
ــدف "نورثروب  ــترك للهجوم على اله مش
غرومان E-٨" أو ١١ أشارة من نظام رادار من 
ــتطالع التكتيكي،" كطائرة  طائرات االس
ــة لدى  ــي-٥٥٠" املعدل ــترمي ج ــف س "غول
ــرائيلي."من الثابت حلد  ــالح اجلو "اإلس س
ــوخا-٤، أو اجليل القدمي  اآلن أن نظام كراس
ــوخا-٢، لم يتم تصديرهما ألي دولة  كراس

ــاعي دول حلف الناتو  ــرى، ما يعيق مس أخ
و"اسرائيل" للحصول على بيانات مفصلة، 
ــراف وإدارة  ــيما وأنه سيكون حتت إش ال س
ــوريا. وأوضح موقع  ــي س ــية ف طواقم روس

فايس Vice االميركي االلكتروني أن القوات 
لت نظام التشويش  الروسية في سوريا فعّ
ــم اإلحداثيات  ــت "وصول بيانات نظ وعرقل
ــز" اميركية  ــرات الدرون ــي إس) لطائ (جي ب
الصنع، مما يعزز احتماالت وجود بيانات ذات 
ــة حلف الناتو  ــة تقنية لدى منظوم طبيع

و"اسرائيل" عن نظام كراسوخا.

الجــوي  الدفــاع  منظومــة 
و"اسرائيل"

ــاء والصحف العاملية أوضحت  وكاالت األنب

ــرائيليني"  منذ عام ٢٠١٥ ان الطيارين "اإلس
ــل مع منظومة  ــوا على كيفية التعام تدرب
ــى  عل ــدرب  بالت إس-٣٠٠،  ــوي  اجل ــاع  الدف
ــترتها قبرص قبل  ــراز املنظومة التي اش ط
ــت، ومت  ــرة كري ــي جزي ــا ف ــا، ومقره ١٨ عام
ــغيلها أثناء املناورات اجلوية املشتركة  تش
ــرائيلي"  "االس ــران  الطي ــالحي  س ــني  ب
ــدة من  ــات املتح ــت الوالي ــي. طلب واليونان
ــرة واحدة على  ــغيل إس-٣٠٠ م اليونان تش
ــمح للطيارين "اإلسرائيليني"  األقل، مما س
ــب في  ــل رادار التعق ــة عم ــة طريق معرف
ــة  املعادي ــداف  لأله إس-٣٠٠  ــة  منظوم
والتعامل معها وجمع معلومات عن الرادار 
املتقدم للمنظومة وكيفية التحايل عليه. 

ــكرية أن البيانات  ــلمات العس ــن املس وم
التي بحوزة "اسرائيل" عن رادار املنظومة مت 
إطالع حلف الناتو والواليات املتحدة عليها 
بشكل خاص. أوردت وكالة "رويترز" لألنباء، 

ــي لدى املعهد  عام ٢٠١٥، عن اخلبير الروس
امللكي في لندن، إيغور سوتياغني، قوله إن 
توفير فرصة التعامل مع منظومة أس-٣٠٠ 
املوجودة في جزيرة كريت اليونانية هو كل 
ــة  ــرائيل لدراس ما ميكن أن تطمح إليه إس
ــرددات الرادار وذبذباته ومداه وحينها ميكن  ت
ــة التعامل مع هذه املنظومة  معرفة كيفي

وتفادي أخطارها، حسب قوله.
ــياق، فالواليات املتحدة وحلف  في ذات الس
الناتو لديهما بعض امليزات التقنية التي رمبا 
ــيفرة" منظومة  ستساعدها على "فك ش

ــم  التحك ــام  بنظ ــة  واملتمثل إس-٣٠٠، 
ــة التي  ــروز األميركي ــنت صواريخ ك ــى م عل
ــة طريق" معدة  ــق بيانات "خريط تعمل وف
ــاروخ لهدفه،  ــلفا تتحكم بوصول الص س
ــي قد تعجز  ــة اإلصابة، والت ــم عدم دق برغ
ــم به، وذلك  ــة إس-٣٠٠ عن التحك منظوم
قبل أن تتغلب التقنية الرقمية والتطورات 
احلديثة في نظم حتديد اإلحداثيات للمواقع 
املستهدفة.استمرار "اسرائيل" في محاولة 
ــورية سيتواصل، على  اختراق األجواء الس
ــد  ــى ونطاق حذر أش ــرة أعل ــح، بوتي األرج
ــة،  ــت هجومي ــة وليس ــة اختباري وبطريق
ــني عليها دفعها  ــدَ أن الكلفة التي يتع بي
ــتكون أكبر حجماً وإيالماً عما سبق إذا  س

جلأت لتنفيذ غارات كاملعتاد. ورمبا ستضطر 
لتشغيل مقاتالتها األميركية احلديثة، اف-
٢٢ و اف-٣٥، ملا تتميزان به من قدرات عالية 
ــتخدام  ــى التخفي، وتعزيز غاراتها باس عل
ــويش الكترونية خاصة بها،  منظومة تش

طائرات "غولف سترمي جي-٥٥٠."
املعلومات االستخباراتية التي قد جتمعها 
املقاتالت "االسرائيلية" ستشارك الواليات 
املتحدة وحلف الناتو بها أو ببعضها، وقيم 
ــدة بتطوير تقنية مقاتالتها  الواليات املتح

وفق نسق ما مت احلصول عليه.

سقوط إيل-٢٠
ــقوط  ــور حادث س ــوري ف ــاؤل مح ــرز تس ب
ــوري قدمي  ــاروخ س ــية بص ــرة الروس الطائ
ــت التقارير  ــراز أس-٢٠٠، كما أجمع ــن ط م
ــدرات الدفاعت اجلوية  ــول ق الصحفية، ح
ــي التفريق بني  ــاذا "أخفقت ف ــورية ومل الس

العدو والصديق."
ــي بعديها  ــعبة ف ــرة متش ــة املتوف اإلجاب
ــي  ــي. اجلانب الروس ــكري والسياس العس
ــوج الصواريخ  ــد ف ــان نائب قائ ــى لس وعل
ــوريا،  ــرات في س ــادة للطائ ــية املض الروس
فيكتور خوستوف، أكد أن الطائرات املغيرة 
استخدمت "نظام التمويه اجلوي.. جتمعت 
ــل-٢٠" الضخمة على  ــول "اي ــا ح قاذفاته

شكل "كومة" مما حولها لضحية" .

ــى اقتراح  ــرض عل ــون اعت وكان ع
ــهر تولي  ــري قبل أكثر من ش احلري
ــة، العدل،  ــوات» وزارات التربي «الق
والثقافة،  ــة  االجتماعي ــؤون  الش
ــة  ــناد ٣ وزارات دول ــراً أن إس معتب
ــة و «التيار  لفريق رئيس اجلمهوري
ــادالً، وأصر  ــر» ليس ع ــي احل الوطن
ــب األربع  ــدى احلقائ ــزع إح على ن
من «القوات»، وحتديداً وزارة العدل 
ــند إليها وزارة دولة. وفي ذلك  ليس
ــي حصول  ــع عون ف ــني لم ميان احل
«القوات» على ٤ وزراء، مشترطاً أن 
يكون بينهم وزير دولة بال حقيبة، 
خالفاً إلصرار رئيس «التيار الوطني 
ــيل الذي  ــر جبران باس ــر» الوزي احل
ــي مؤمتره الصحفي أول من  كرره ف
ــوات» هي ٣  ــأن حصة «الق أمس ب

وزراء فقط.
ــة عن  ــادر املواكب ــت املص وأوضح
ــف احلكومة  ــاالت تألي ــرب التص ق
ــذي كان أبلغ عون أنه  أن احلريري ال
يطرح إسناد ٤ حقائب لـ «القوات» 
تعويضاً لها عن مطالبها باحلصول 
على نيابة رئاسة احلكومة أو وزارة 
ــى ٥ وزراء، عاد ففاحت  ــيادية وعل س
ــناد نيابة رئيس  ــكان إس عون بإم
ــة،  ــن دون حقيب ــا م ــة له احلكوم
كمخرج إلصرار عون على أن تتولى 
وزارة دولة بال حقيبة، رافضاً إسناد 

العدل لها.
ــس عون  ــادر أن الرئي ــرت املص وذك

ــذا االقتراح  ــاب احلريري على ه أج
بالقول إنه إذا كان إعطاء «القوات» 
ــب رئيس احلكومة (من  منصب نائ
دون حقيبة) يحل املشكلة، «فمن 
املمكن القيام بذلك»، بعدما أبلغه 
ــل إلى  ــب التوص ــري أنه يج احلري

مخرج ملسألة متثيل «القوات».
ــرحت املصادر أسباب موافقة  وش
ــرج بالقول إنه  ــذا اخمل عون على ه
ــة العدل،  ــك حقيب ــتعيد بذل يس
ــا األربعة  ــند إلى أحد وزرائه ويس
ــني وزارة دولة، مع أنه كان  املفترض
يصر على أن نيابة رئاسة احلكومة 

هي من حصته.
التفاؤل... والتمثيل الدرزي

ــاؤل الذي  ــادر إن التف ــت املص وقال
ــر  القص ــن  م ــري  احلري ــه  أطلق
الرئاسي، ثم قوله في اليوم التالي 
إنه  ــه التلفزيونية،  ــالل مقابلت خ

ــة النور في  ــرى احلكوم ــل أن ت يأم
ــبوع أو ١٠ أيام، يستند  غضون أس
إلى الليونة التي أبداها عون حيال 
هذا اخملرج، الذي يلبي أحد مطالب 
«القوات» السابقة، ويرضي إصرار 
عون على أن يكون وزيرها الرابع بال 

حقيبة (وزير دولة).
ــس  الرئي ــى  التق ــري  احلري وكان 
ــن  ــه ع ــات لدي ــاء ملعلوم ــون بن ع
ــا وصفه لبعض  ــكان حصول م إم
ــي جدار  ــه «فتحة» ف ــواب كتلت ن
التأليف، الذي كان تسبب بجمود 
ــة العقد،  ــاالت حول حلحل االتص
ــت أن هذه  ــهر. وأضاف ألكثر من ش
ــت إعالن احلريري  «الفتحة» اقتض
أنه سيواصل اتصاالته مع الفرقاء 
ــام املقبلة، قبل  اآلخرين خالل األي
ــي الرئيس عون إثر  ــود فيلتق أن يع
عودته من أرمينيا حيث سيشارك 

ــة الفراكوفونية األربعاء  في القم
واخلميس املقبلني.

ــبة إلى التمثيل الدرزي،  أما بالنس
ــة التصاالت  ــادر املواكب ــإن املص ف
ــا  ــيل بات ــون وباس ــف أن ع التألي
ــر النائب طالل  ــني بأن توزي مقتنع
أرسالن متعذر إزاء الرفض القاطع 
ــس  ــل رئي ــن قب ــوة م ــذه اخلط له
ــتراكي»  االش ــي  التقدم ــزب  «احل

ــة  خلفي ــى  عل ــالط،  جنب ــد  ولي
ــكال األمني الذي كان حصل  اإلش
ــي وأدى إلى  ــو) املاض ــار (ماي في أي
ــعف في احلزب، واتهم  مقتل مس
ــالن الذي يرفض  ــه معاون ألرس في
ــرى تهريبه  ــليمه للقضاء وج تس

إلى سوريا.
ــارت مصادر متقاطعة إلى أن  وأش
ــيل يطمح إلى متثيل أرسالن  باس
ــميه هو «وليسمي  بوزير درزي يس
ــواء  ــالط من يريد بدالً منه س جنب
إال  ــنياً»...  س ام  ــيحياً  مس اكان 
ــى  ــرح عل ــم يط ــرج ل ــذا اخمل أن ه
ــمي، في  ــكل رس ــالط في ش جنب
وقت هناك اقتراح آخر مطروح من 
ــان نبيه بري الذي  قبل رئيس البرمل
يركن جنبالط إلى موقفه إلى حد 
ــرج املمكن، ويقضي  تفويضه باخمل

بأن يسمي هو بالتفاهم مع رئيس 
ــتراكي» واحلريري، وزيراً درزياً  «االش

ــطياً ال ينتمي ال ألرسالن وال لـ  وس
ــتراكي» (طرح اسم النائب  «االش

أنور اخلليل أو جنله).
ــه  محركات ــري  ب ــغيل  تش أن  إال 
ــر حل عقد  ــأن ينتظ في هذا الش
ــيحي أوالً، في وقت  ــل املس التمثي
اعتبر أن الشروط التي عاد باسيل 
فطرحها في مؤمتره الصحفي أول 
ــادت األمور إلى نقطة  من أمس، أع

الصفر.
ــة عن  املواكب ــادر  املص ــت  والحظ
ــاالت التأليف أن تصعيد  قرب اتص
ــول  ــى حص ــراره عل ــيل بإص باس
ــط،  فق وزراء   ٣ ــى  عل ــوات»  «الق
واعتباره نيابة رئاسة احلكومة حق 
استراتيجي لرئيس اجلمهورية، هو 
مخالف لليونة التي استند إليها 
احلريري عند الرئيس عون، ونوع من 
ــقف الذي يتطلب تدخل  رفع الس

األخير لدى «التيار احلر».
ــادر أنه على صحة  وأوضحت املص
ــا  ــيل وم ــد باس ــول إن تصعي الق
ــتوجبه من ردود من «القوات»،  اس
فاجأ احلريري فإنه يركن إلى املوقف 
الذي سمعه من رئيس اجلمهورية 
وليس إلى ما قاله باسيل. فالرئيس 
ــة مع األول  املكلف يؤلف احلكوم
وليس مع الثاني. وتابعت املصادر: 
ــون مهمة الرئيس  «طبيعي أن تك
ــى آراء  ــتماع إل ــف هي االس املكل
الفرقاء، والتي باتت معروفة، لكن 
استيالد احلكومة ليس عند باسيل 

بالتأكيد».
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ــية مواكبة عن قرب التصاالت تذليل العقبات من أمام تأليف احلكومة إن تفاؤل الرئيس املكلف تأليف احلكومة  قالت مصادر سياس
ــال عون الذي كان اعترض على حصول  ــعد احلريري بإمكان والدة احلكومة خالل ١٠ أيام، يعود إلى أن رئيس اجلمهورية العماد ميش س
«القوات اللبنانية» على ٤ مقاعد وزارية بأربع حقائب، من دون وزير دولة، لم ميانع خالل اجتماعه األخير مع احلريري األربعاء املاضي أن 
ــناد وزارة دولة لها بدل احلقيبة الرابعة،  يكون اخملرج حصول «القوات» على موقع نائب رئيس احلكومة، كمخرج إلصرار عون على إس

وفق الصيغة التي كان احلريري اقترحها في الصيغة التي طرحها عندما قدمها إلى عون في ٣ أيلول (سبتمبر) املاضي.
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سارعت روسيا باإلعالن عن تنفيذ 
وتفعيل التزامها توريد نظام 

الدفاع اجلوي، إس-٣٠٠، متوسط 
املدى لسوريا، التي تعاقدت بشأنه 

مع روسيا عام ٢٠١٠ لتوريد أربع 
منظومات تسلمت موسكو بعض 

أثمانها كدفعة مالية مقدمة. 
جاء ذلك رداً على حتميل روسيا 

لـ "اسرائيل" مسؤولية اسقاط 
طائرتها االستطالعية، إيل-٢٠، 
بالقرب من الشواطئ السورية، 

ونتيجة مباشرة لتداعياتها.
ومضت موسكو أبعد من ذلك 

بالتشديد على أن نظام الدفاع 
اجلوي الذي ستتسلمه سوريا يعززه 

ويحصنه نظام تشويش الكتروني 
متطور باستطاعته "رصد حركة 
الطيران في اوربا واسرائيل،" وفق 
تقرير لوكالة "تاس" الروسية، ٢٨ 

أيلول اجلاري.
وأضافت الوكالة أن مجرد التقاط 

النظام إشارة إقالع طائرة من مدرج 
مطار ما ".. يسجل نظام التشويش 

رقما للهدف ويفرز بجانبه عدة 
خيارات للتعامل معه مبا فيها 
اطالق النار في احلاالت اخلطرة."

هل سيجرؤ قادة الكيان على تحدي قرار روسيا ؟

@äÌãÏi@Ê˝çâc@›Ór∑@µg@ÊÏz‡�Ì@ÊÏÓçbÓç
@�̧ Üi@ÜÌäÌ@Âfl@¬˝j‰u@Ô‡éÓ€Î@ÏÁ@ÈÓ‡éÌ@ãâÖ

�bÓ‰ç@‚c@�bÓzÓéfl@Êb◊c@ıaÏç@È‰fl

النماذج الحديثة من 
اِّـنظومة هي من أكثر 
الدفاعات الجوية تقدماً 
وباستطاعتها التصدي 
لصواريخ باليستية ال 
تتجاوز سرعتها ٤٥٠٠ مرت 
َّـ الثانية

الحريري التقى الرئيس 
عون بناء على معلومات 
لديه عن إمكان حصول 
ما وصفه لبعض نواب 
كتلته «فتحة» َّـ جدار 
التأليف

@Û‹«@bË«bœÖ@ÒâaãÎ@5«Î@ÏÿçÏfl@pÜ◊c
@SPPMêg@fiÏÅÖ@›j”@ÊÎbËn€a@Ú‹yäfl@Êc

bÁÜ»i@b‡◊@oéÓ€

NO.3042 .MON .8 .OCT .2018  العدد (٣٠٤٢) االثنين ٨ / ١٠  / ٢٠١٨

عونبري الحريري

شويغوبوتني 



* ما مواصفات املترجم املبدع؟
ــى املترجم ان يكون ملما باللغتني  ـ  عل
التي يترجم منها والتي يترجم اليهما، 
ــم، ونقل  ــص املترج ــة االختيار للن ودق
ــي بأمانة، وان تكون  افكار النص االصل
لغته متقنة وعالية ورصينة، وان يعيش 
ــواء ومناخات وظروف النص  املترجم اج
وكتاباته سواء كان عصريا او في فترات 

ماضية.
ــى قضية اخرى  ــم انتقل البطيحي ال ث
ــزام املترجم  ــدى الت ــا احملاور عن م أثاره
بروحية النص االصلي.. فقال: ”املترجم 
ــجم مع النص  ــواه وينس يترجم ما يه
ــي، ألن املترجم هو الكاتب الثاني  االصل
ــد حالة  ــجام يول ــذا االنس ــص. وه للن
االبداع، التي تأتي من خالل فهم النص 
ــة في  ــه، والدق ــي مضامين ــر ف والتبح

عملية نقل الواقع الى الترجمة“.
ــفار  ــن ماهية كتابكم (االس * حدثنا ع

اجلليلة)؟
 ـ  كتابي“االسفار اجلليلة لفواعل فنون 
ــة“ ان العنوان يعنى بتلك الكتب  احلداث
العظيمة التي سجلها عظماء الفنون 
ــبب  االدبية. واصبحت جليلة اليوم بس
ــا الكبير على  ــا االدبية وتأثيره اهميته

االجيال الالحقة.
ــم  ــي: ”الكتاب مقس ــاف البطيح واض
الى اربعة اسفار يظهر كل منها جانبا 
ــفر االول هو  ــداع: الس ــن جوانب االب م
ــينما نظرا الهمية ومكانة الصورة  الس
ــب االيطالي  ــا الكات ــب عنه ــي كت الت
(ايتالو كالفينو)، والسفر الثاني حتوالت 
ــي وآخر  ــدي وآخر ترك ــب هن االدب لكات
ــفر الثالث تضمن جتارب  ــي، الس فارس

تطبيقية على فنون احلداثة في الشعر 
والرسائل واملقاالت جملموعة من الكتاب، 
السفر الرابع عن حيوية الكتابة وتناول 
ــم تأثير كبير على  ــرات لكتّاب له مغام

ــار  تطور حداثة اجلمال االدبي“. كما اش
البطيحي الى قضية اخرى فقال: ”على 
ــخصية كاتب  ــم ان يتقمص ش املترج
النص االصلي، النه لن يفلح في ترجمته 

اذا لم يفعل ذلك. كذلك عليه ان يبحث 
في جانب اجلمال بالنص االصلي“.

* برأيكم هل ترجمة الشعر صعبة؟
ــش  يعي أن  ــروري  الض ــن  م ــم..  نع  -
ــواء الكاتب االصلي وظروف  املترجم اج
ــي ترجمته صادقة  ــه، حتى تأت مجتمع
ــيات  وقريبة من الواقع. وذلك من اساس
ــم. كما ان اللغة الفصحى  عمل املترج

املشتركة هي لغة اهل قريش.
ــن اصعب  ــعر م ــة الش ــد أن ”ترجم وأك
ــل العربية  ــة. كذلك نق ــواع الترجم ان
ــن اصعب  ــرى يعد م ــات االخ ــى اللغ ال
ــى العربية  ــبب غن ــواع الترجمة بس ان
ــت اهواء  ــة ليس ــا. والترجم وصعوبته
ــة  ــي خلدم ــب وطن ــل واج ــخصية ب ش
ــس ترفا يتعلق  ــا ابداع ولي اجملتمع النه

بهوى ومحبة املترجم“.
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قصيدة

الرتجمة عملية فكرية وذهنية ولغوية اُّـ جانب كونها فنا تطبيقيا خالفيا. وهذه العملية تتطلب من اِّـتصدي للرتجمة ابداعا مضاعفا، كي 
تكون النتيجة جيدة ومواكبة للنص االصلي. وألهمية الرتجمة ضيف «نادي الكتاب» َّـ مشروع بغداد مدينة االبداع االدبي، اِّـرتجم والقاص 
”عبدالصاحــب البطيحــي“ للحديث عن تجربتــه االبداعية َّـ فن الرتجمة، مســلطا االضواء على آخر كتبه ”االســفار الجليلة لفواعل فنون 
الحداثــة“. البطيحــي من مواليــد العمارة ١٩٣٩ وخريج اللغة االنكليزية جامعة بغداد. كتب القصة منذ شــبابه، ودرس َّـ التعليم الثانوي.
وترجم العديد من الكتب االنكليزية اُّـ اللغة العربية، كما قام برتجمة الكثري من القصص والقصائد الشعرية العراقية اُّـ اللغة االنكليزية.

كما نشرت قصصه وترجماته َّـ العديد من الصحف واِّـجالت. التقيناه َّـ أحد اِّـراكز الثقافة وكان لنا معه هذا الحوار: حوار / قحطان جاسم جواد

Â◊c@%@Ô„d◊Î@Ûé„�dç

ــة االيزيدية جائزة  ــتانية العراقي ــدت (نادية مراد) الكوردس  حص
ــزة االكثر رصانة وموضوعية  ــالم لعام 2018 وهي اجلائ نوبل للس
في العالم. وهو خبر مفرح وبشرى سارة في زمن تعودنا فيه على 
كل ما هو سيئ يوما اثر يوم. هذا الفوز هو انتصار للضحية على 
ــا زالت بخير وان  ــل واثبات ان الدنيا م ــالد وللقتيل على القات اجل

قانون القوة ال ينتصر دوما على قوة القانون واحلق.
ــة) وايضا  ــابة (نادي ــبانها عمر الش ــزة لم تضع في حس ان اجلائ
ــث والدافع  ــزل عن الباع ــة االغتصاب مبع ــى حادث ــم تلتفت ال ل
ــد العنصري البغيض الذي احاط  وااليديولوجيا واالفكار واملعتق
ــى جرمية االغتصاب اجلماعية صيف عام 2014،  وحفز وحرض عل
ــروف من خالل  ــى كل هذه الظ ــون على اجلائزة ال ــل نظر القيم ب
ــان االيزيدي وتراثه  رمزية حالة (نادية مراد). فاجلائزة انتصار لالنس
ــاب داعش  ــذا كان هدفا الره ــة وكل ه ــه العريق ــه وديانت وثقافت

الظالمي التكفيري.
ــادة جماعية مكتملة  ــة املرتكبة ضد االيزيديني جرمية اب فاجلرمي
ــبي  ــمل الترحيل والتهجير والقتل والس ــر واالركان تش العناص
ــتغالل بشع للنساء البريئات  واالغتصاب اجلماعي للنساء واس
ــوى انتمائهن لديانة  ــيلة في احلرب وكضحايا دون ذنب س كوس
اخرى ال يقبلها نهج داعش وامثاله من الداعني الى عالم مفصل 

ومركب وفق قياساتهم وفهمهم دون ادنى اختالف.
لذلك يقول الكثيرون بحق ان اآلالف من النساء تعرضن ويتعرضن 
ــاذا التركيز على واحدة بالذات؟ واجلواب ان (نادية  لالغتصاب فلم
مراد) جعلت من قضيتها وقضية بني جلدتها في صدارة االخبار 
ــتوى العاملي  ــات وكانت بذلك صحوة ضمير على املس واالهتمام
امام ديانة وثقافة تباد ناهيك عن االنسان الكوردي االيزيدي الذي 
ــداده واصبح يبحث عن اللجوء في زوايا  انتزع من ارض آبائه واج
ــذا العالم وكان نصيب (نادية مراد) االقامة في املانيا واالنطالق  ه
ــل اجلرمية وتصبح  ــرح ابعاد وتفاصي ــا لفضح ما جرى ولش منه

سفيرة لقضية االيزيديني الكورد.
وما ساعد على سرعة النهوض وعدم االنتكاس وتوفير مسلزمات 
ــم الحتضان  ــتان من دع ــم كوردس ــا قدمه اقلي ــو م ــة ه املقاوم
ــرات  ــليط االضواء االعالمية عليهم وعقد العش املهجرين وتس

من الفعاليات والنشاطات والندوات البقاء القضية ملتهبة.
ــال جديدا ان  ــاء العراق ام ــام اعطى لنس ــالم هذا الع ــل للس نوب
ــتهجنة  ــن وان االغتصاب جرمية مس ــا عنه ــس غائب ــم لي العال
تشكل كسرا وهزمية الرادة االنسان وهذا ليس امرا مسموحا به 

في حضارة القرن احلادي والعشرين.
ــتان والعراق يدخل الول مرة الى سجل هذه اجلائزة من  ان كوردس
خالل بوابة السالم فهل سيكون ذلك ايذانا لنا جميعا في العراق 
ــد التي حتكم على املرأة  ــان املتهرئ للعادات والتقالي لهدم البني
ــا في الدين واملذهب  ــان العقل واالعتراف بأن اخملتلف معن بنقص

والعرق والفكر هو في النهاية انسان كامل احلقوق واالهلية؟
نتمنى ان نصل ولو الى جزء من االعتراف بذلك في عراقنا احلالي. 
ــكريا وخوفنا الشديد من الذين  نقول ذلك الن داعش انتهى عس
ــم متبنيات داعش وطريقة تفكيره وهم  ما زالوا يحملون داخله
ــزون على قواعد فقهية اكل  ــرون من التكفيريني الذين يرتك كثي
ــتعباد النساء من منطلق  ــرب لقتل اآلخر واس الدهر عليها وش

تفسير ديني غامض ومحرف.

Öaäfl@ÚÌÖb„
@›iÏ„@Òåˆbu@›ÅÜm
‚˝é€a@ÚiaÏi@Âfl
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جدار ازرق

* فوزي األتروشي
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 معن حمدان علي
ــكوكات والتراث  ــورد واملس ــومر وامل س
ــالت  ــماء مج ــالم, اس ــعبي واالف الش
ــهرتها عربيا وعامليا,  ــة نالت ش عراقي
ــج العلمي  ــة القول ان املنه ومن نافل
ــي فضال عن جمال  والتخصص املعرف

ــي حصول كل  ــببا ف ــراج, كان س االخ
ــى مكانتها في  ــن اجملالت عل واحدة م
ــة  مجل ــرت  ذك واذا  ــي.  الثقاف ــال  اجمل
ــومر اوال فالنها اقدم صدورا واطول  س
ــدر اجلزء االول من عددها  عمرا, فقد ص
ــنة 1945م,  ــي كانون الثاني س االول ف
ــتون,  ــدد فهو الثالث والس واما آخر ع
ــتواها  ــى مس ــة عل ــت محافظ ومازال
ــيبة, حتى ان  االكادميي وحلتها القش
ــات العامة الكبيرة, التي  بعض املكتب
ــع اليد تفتخر  ــل من عدد اصاب تعد اق
بانها تضم على مجلدات هذه اجمللة او 
اغلب اعدادها, اما بالنسبة للمكتبات 

اخلاصة فامتالك هذه اجمللة يعد حلما 
ــروة معرفية كبيرة  من االحالم, النها ث
ــذا احللم  ــق ه ــوم يحق ــة. والي القيم
ــد الهادي فنجان  ــتاذ الدكتور عب االس
الساعدي من دائرة الدراسات والبحوث 
ــار والتراث في  ــي الهيئة العامة لآلث ف
اعداد وتقدمي (موسوعة مجلة سومر) 
ــني دائرته  ــاون ما ب ــدرت بالتع التي ص
ــي للطباعة  ــة ثائر العصام ومؤسس
ــر. وقد صدر منها الكتاب االول  والنش
ــا الثاني من  ــوان (عقرقوف) ام حتت عن
هذه املوسوعة فهو اجلزء االول وعنوانه 
ــذي يخص  ــداد القدمية) ال ــي بغ (مبان

ــدارس, وقد احتوى كل كتاب منهما  امل
على الدراسات التي نشرت في مختلف 
ــالم نخبة من  ــومر باق اعداد مجلة س
ــهرهم الدكتور  العلماء والكتاب واش
ــتاذ كوركيس  ــواد واالس ــى ج مصطف
ــتاذ طه باقر واالستاذ ناصر  عواد واالس
ــوة رائدة في  ــي خط ــبندي. وه النقش
ــات العلمية في اخلطط  توفير الدراس
ــرها,  ــتهرت اجمللة بنش واالثار التي اش
ــن يجدون  ــني الذي ــيرها للباحث وتيس
ــا لعدم  ــالع عليه ــي االط ــة ف صعوب
ــة اال في  ــومر كامل ــة س ــود مجل وج
ــة لالثار والتراث,  مكتبة الهيئة العام

ــوعة  ــتوعب هذه املوس متمنيا ان تس
ــات االكادميية اخملتلفة  معظم الدراس
ــكرا  ــتصدر .فش ــا التي س ــي كتبه ف
ولدائرته وملؤسسة  الدكتور  ــتاذ  لالس
ــى هذه الهدية التي  ثائر العصامي عل
ــا املكتبة العراقية, خصوصا  احتف به
ــي  الت ــور  الدكت ــتاذ  االس ــود  جه وان 
تكللت بااللتفاتة الى عالم االثار الذي 
ــص نخبة  ــراب منه لتخص ــدر االقت ين
فيه, كانت ومازالت بعيدة عن االضواء, 
ــذي يتزامن صدوره  ــالل كتابه ال من خ
ــو (اآلثاريون  ــوعة, وه ــذه املوس ــع ه م
العراقيون) الذي صدر منه اجلزء الثاني 

ــاركة مع الدكتور ناهض الدفتر,  باملش
ــار الذين  ــاء االث ــي ترجمة علم ــو ف وه
ــوء عليهم وعلى  ــلط الض نادرا ما يس
ــرح االثار  ــادت ص ــي ش ــم الت اعماله

العراقية.

ــر صدر الدين  صدر للمفك
مؤلفه  ــا  حديث ــي  القباجن
ــز احلضارة  اجلديد عن مرك
ــالمي  االس الفكر  لتنمية 
ــت عنوان   ــان،  حت ــي لبن ف
ــى الفوقية للحداثة  ((البن
ــة نقدية مقارنة بني  دراس
ويأتي  ــالم)).  واالس احلداثة 
ــة  كحلق ــاب  الكت ــذا  ه
ــس  ثانية من حلقات االس
ــفية للحداثة التي  الفلس
ــي  ف ــف  املؤل ــا  فيه درس 
ــس  ــابقة االس ــة س دراس
للحداثة،  التحتية  والبنى 
ــم  اه ــراض  افت ــاوال  مح
ــا  عليهم ــوم  تق ــن  مبدأي
ــدأ  مب ــا  وهم ــة.  احلداث
التفسير الطبيعي للدين، 
ــان الدين  ــدأ االعتقاد ب ومب

ليس اال مجموعة اهداف، 
ان  ــير  تش نتائج  ــا  محقق
الدين من الظواهر االصيلة 
في اجملتمعات على اختالف 
ــرة  ــا الظاه ــا، وانه تنوعه
ــق  واالعم ــة  اصال ــر  االكث
ــن  ــم م ــى الرغ ــوذا عل نف

محاوالت اقصائه. 
وتناول خالل مؤلفه اجلديد 
ــاب االول العقل بني  في الب
احلداثة واإلسالم متناوال في 
ذلك (الرؤية اإلسالمية إلى 
ــة احلداثية  ــل، وللرؤي العق
ــي الباب  ــل). وف ــى العق ال
ــرآن بني احلداثة  الق الثاني 
ــالم مؤشرا موضحا  و اإلس
ــراءة  (الق ــا  هم ــني  قراءت
الكرمي  للقرآن  ــالمية  اإلس
احلديثة  ــراءة  والق ــاً،  عرض
للقرآن الكرمي عرضاً ونقداً). 
ــث   ــاب الثال ــي الب ــا ف وام
ــني  ــنة ب ــاول الس ــد تن فق
ــالم محددا  ــة واالس احلداث
ــك  ــي ذل ــب ف ــدة مطال ع
ــنة النبوية في  ــي (الس وه
والسنة  الرؤية اإلسالمية، 
النبوية في الرؤية احلداثية، 
ــنة أهل البيت عليهم  وس
ــام السنة  ــالم، وأقس الس

النبوية ومجاالتها).
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هديل كبة
ها هي من جديد مع بزوغ يوم 

جديد
ــع  خاش ــب  بقل ــل  تتوس

واحتياج عنيد
ــي هذه الليلة حلمها  أن ال يأت

الوحيد
ويفسد يومها التالي والقادم 

يزيد 
ــال واقعي  ــص خي كالم وقص

وحب طريد 
ــة  ــوش مبلل ــة رم ــادٍ فارغ أي

وكبرياء سعيد
غرف مظلمة أفكار موحشة 

وباب حديد
ــة  ــا مبهم ــرة نواي ــوه عاب وج

وصور تنهيد 
وأرواح  ــابكة  متش ــال  حب

تعشق التعقيد 
ارجوك... ارجوك 

ــأن قرآني ينقصه  أن ال تأتي ف

التجويد

وأشفق 

ــفق عليّ حني أستيقظ  وأش

فإني ال أجيد

معرفة

إن كان ضوء الشمس نهاراً ام 
مساءً بعيداً

البينــة الجديدة / عدنان ابراهيم / 
تصوير: أحمد شالل

ــي مدينة  ــت الثقافي ف ضيَّف البي
ــات  ــرة العالق ــع لدائ ــدر، التاب الص
ــي وزارة الثقافة  الثقافية العامة ف
ــال روضة  ــار، أطف ــياحة واآلث والس
ــي  ــته الت ــي ورش ــة ف ــني اجلن رياح
ــر البيت  ــي مق ــا ف ــل إقامته يواص
ــباب جميلة األربعاء  في منتدى ش
2018/10/3، وتضمنت الورشة قيام 
ــة التمارين واحلركات  األطفال بتأدي
ــة ثمَّ  ــة واجلماعي ــة الفردي الرياضي

عرض فيلم رسوم متحركة 
ــالءم  ــكاراً تت ــن أف يتضم
ــع روح الطفولة، ونالت  م
ــال  األطف ــان  استحس
ــمَّ  ث ــا  معه ــم  وتفاعله
جتمع األطفال حول طاولة 
ــث يواصلون  ــم حي الرس
تعلم فنّ الرسم بأسلوب 
ــت  وكان ــذا  ه ــط،  مبس

مسؤولة البيت الثقافي في مدينة 
ــد وجهت  ــري ق ــب فخ ــدر زين الص
ــاض األطفال،  ــددٍ من ري ــوة لع الدع
ــني اجلنة، التي  ــم روضة رياح ومنه
ــناء  ــع مديرة الروضة س ــرت م حض
املشاركة  لغرض  الزيدي،  ــن  محس
بالورشة لتعميم فائدتها ومن اجل 
التواصل مع املؤسسات التي تهتم 
ــال الثقافية  ــدرات األطف بتنمية ق
ــة وُزِع على  كافة، وفي ختام الورش
ــني اجلنة األعالم  أطفال روضة رياح

العراقية والهدايا.

كربــالء / البينــة الجديــدة / فــراس 
الكرباسي

ــة في  ــهدت مدينة كربالء املقدس ش
ــان  ــات مهرج ــالق فعالي ــراق، انط الع
ــجادية الدولي اخلامس الذي  تراتيل س
ــة  ــينية املقدس العتبة احلس تقيمه 
مبناسبة ذكرى استشهاد االمام علي 
ــني وامللقب  ــجاد بن االمام احلس الس
ــالم في  ــن) عليه الس ــن العابدي بـ(زي
ــريف. وشارك  الصحن احلسيني الش
ــخصية دينية  ــان ١٢٠ ش ــي املهرج ف
ــة من ٣٧  ــة وأكادميي ــة وثقافي واعالمي
دولة عربية واجنبية كأمريكا والبرازيل 
ــا  ــا وفرنس ــيا وتركي ــا وروس وبريطاني
ــد  والهن ــكا  وبلجي ــني  والص ــا  وأملاني
ــران  ــودان واي ــر الس ــا ومص وموريتاني
ــر  ــاج والنيج ــاحل الع ــا وس ونيجيري
وغانا وسيرالنكا وداغستان وبنغالدش 
مان  واندونيسيا ولبنان والسعودية وعُ
ــرب  واملغ ــس  وتون ــتان  وباكس واألردن 
ــال  ــرى. وق ــوريا ودول اخ ــر وس واجلزائ
رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان 
ان  ــتاني،  الشهرس ــن  الدي ــال  جم
ــعار  املهرجان هذا العام اقيم حتت ش
ــالة احلقوق لإلمام علي السجاد..  (رس
ــلمي)  ــة للتعايش الس ــس واقعي اس
ــدة ثالثة ايام  ــتمر املهرجان مل وسيس
ــن  ــاح تضم ــل االفتت ــج حف وان برنام
ــل املرجعية الدينية العليا  كلمة ملمث
ــينة  ــرعي للعتبة احلس واملتولي الش

الشيخ عبد املهدي الكربالئي وتلتها 
ــس  لرئي ــي  الدين ــار  املستش ــة  كلم
ــم كلمة الباحث  ــة النيجر ث جمهوري
ــز  ــد انتربراي ــي معه ــتراتيجي ف االس
ــكل روبن ثم كلمة القاضي في دار  ماي
الفتوى البريطاني محمد يزدان دان ثم 
قصيدة للشاعر جناح العرسان بعدها 
مت اعالن الفائزين في مسابقة القصة 
ــوة للصورة  ــابقة خط القصيرة ومس
الشهرستاني،  واضاف  الفوتوغرافية. 
ــات بحثية  ــان جلس ــيضم املهرج س
ــب  واجان ــرب  وع ــني  عراقي ــني  لباحث
ــروض  وع ــيناريو  الس ــة  لكتاب وورش 
ــرحية ومعرضا للكتاب وجلسان  مس
ــابقة خطوة  ــي مس ــن ف ــع الفائزي م
ــابقة  ومس ــي  الفوتوغراف ــر  للتصوي
للقصة القصيرة. وفي حفل االفتتاح، 
ــة العليا  ــة الديني ــل املرجعي اكد ممث
ــي،  الكربالئ ــدي  امله ــد  عب ــيخ  الش
ــد  ــي العقائ ــن ف ــالف والتباي ان االخت

ــادات والتقاليد ووجهات  واالفكار والع
ــنن االلهية املالزمة  النظر هي من الس
ــة حتى يوم  ــر منذ بداية اخلليق للبش
ــذا  ــي، ان ه ــال الكربالئ ــة. وق القيام
ــكلة وهو مدعاة  ــالف ليس مش االخت
ــل بني بني  ــوار والتكام ــاون واحل للتع
ــر الى حتقيق الهدف والغاية من  البش
ــلطة  ــم الس ــا ان حك ــق، مضيف اخلل
ــي التي  ــتعالء ه ــب النفس واالس وح
جتعل من االختالف خطورة على االخر 

وتقود الى حالة من الصراع والنزاعات 
ــالم  املفتوحة. وبني الكربالئي، ان االس
ــال للتعامل بني  ــع منهجا متكام وض
ــن  وااللس واالمم  ــات  القومي ــف  مختل
ــي ارادها  ــة الت ــى النتيج ــول ال للوص
ــه اجملتمعات  ــى وان ما تعيش اهللا تعال
ــات  للنزاع ــق  خل ــن  م ــالمية  االس
ــة، هو  ــة والقومي ــة والطائفي املذهبي
ــدم االلتزام مببادئ  ــبب االبتعاد وع بس
التي وضعها االسالم.واشار  التعايش 
ــة العليا, الى ان  ممثل الرجعية الديني
ــلمي هو  ما نقصده من التعايش الس
ــش االجتماعي والثقافي وطرح  التعاي
ــلمية بعيدة عن  ــكار بطريقة س االف
ــرام اراء االخرين وان  ــع احت ــف م العن
ــة  ــة الديني ــات املرجعي ــع لبيان املتتب
ــا يجدها  ــا ومواقفه ــا  وخطبه العلي
ــرح اآلراء  ــة وط ــت احملاجج ــا اتبع انه
للوصول  ــان  والبره والدليل  ــكار  واالف

الى احلق بأسلوب سلمي وفكري.

سمرقند الجابري
ــة أيام، لم ترد علي صباح  خمس
ــرنقة  ــام بعمق في ش ــر، تن اخلي
ــاء  األطب ــا  وصله ــا،  غيبوبته
ــادات، كانت تبدو  ــب وضم بأنابي
ــراً ، هكذا أهدت  لي جنيناً صغي

السنوات الستون هديتها ألمي! 
ــة، تخاف تلك  ــعر أنها طفل اش
ــياء املغروسة في جسدها  األش
ــياء  ــو، والنطق بأش تريد الصح
ــا تطل  ــا! ردهتن ــا وحده تعرفه
ــرقية،  ــروسٍ ش ــى النهر كع عل
ــج  ــا بغن ــر عليه ــى اجلس انحن
ــماك دجلة  ــدادي، ليحاور اس بغ
ــالً حتيته لعيني املكحلتني  مرس
ــاء أخريات،  ــهرٍ صامت. نس بس
ــي  ف ــع  الوج ــارة  قيث ــا  جمعتن
ــن  م ــرى  ن ــع،  التاس ــق  الطاب
ــأكل أحبتنا،  ــارات ت بعيد انفج
ــن نافذتنا  ــات الطرق، م وازدحام
ــجار على  ــرة. نتبادل الش الكبي

ــف  ــرقة الشراش احلمامات، وس
ــن غرف أخرى، تدليالً  النظيفة م
ــفاهي  الترقب ش ملرضانا. خاط 
ــاميره، كل ما افعله، دموع  مبس
ــر بالقوة  ــة، والتظاه تنزل خلس
الرومان،  ــال  أبط ــتدانة من  املس
ــدد ذاكرتي نحو بيتنا القدمي  أس
ــة، ورمضان األزقة  ــي الكاظمي ف
ــي  إخوت اهللا.  ــب  بح ــة  املتوله
ــد  ــا، لق ــم ردهتن ــة، كرق خمس
ــم، فتحت بصيرتي  كنت أكبره
ــات تركتها أمي دائمة  على واجب
ــة سنواتي  العلة، إذن، من غبش
تسلمت منجلها، وكنت سفينة 
ــد طوفانات،  نوحهم، وصلوا بع

ليست ترحمني، إلى بر أمانهم، 
ــرح كأغنية  ــني حقائب الف تارك
ــى الزائرون،  ــي. يتوال على جدران
هذه خالتي سميرة، لم أرها منذ 
سبعة أعوام، بسبب جدال تافه، 
ــات الكره  ــاً أننا نقت أثبت علمي
ــة أزلية. هذا  ــارب كهواي بني األق
ــلته الصدفة  ــر، طبيب أرس هدي
ــة وعصافير اجلنة أعطته  املبدع
ــي  ــرأة مثل ــم أم ــا ليرح طيبته
ــزة. من...أعمامي؟...  وأمها العاج
لم يتصلوا بعد، كالعادة، دينهم 
ــة حتتل  ــه دول ــا علي دوالر علمتن
ــاروا على  ــالدي، وأقارب كثر، س ب
ــود. تركت ولدي عند  خطى اليه

ــارات حينا، تقول لي صفية أن  ج
ــي عند األذان  ــأل عن (عقيل) يس
ــل باحة البيت، ناظراً إلى  ويغس

نهاية الشارع قائال:
ــف، غداً  ــي الهات ــي ف ــت ل - (قال

أعود)؟
ــي فاقدة  ــرير حبيبت ــز س متي
كل  ــورد،  ال ــوان  بأل ــي  الوع
ــرات،  ــس م ــا خم ــوم أقلّبه ي
أغسلها بدمع روحي ألن املاء 
ــوع،  ــفانا مقط ــي مستش ف
ــها بعطر جلبه احلبيب  وأرش
ــتان. حتت  ــي كردس ــن أراض م
ــي  ــاب اهللا، فف ــادتها كت وس
ــفاؤها، الن الدواء  سطوره ش

شح مع قدوم الغرباء، وكلما 
ــراخ،  للص ــة  برغب ــعرت  ش
أنشدت في أذنها االستنجاد 
آذان  ــن  ع ــراً  س ــار  باألطه
األخريات، فأشعر بأنها حترك 
يسراها نحوي بفشل مؤلم.

بعد عشرين يوماً من الغياب 
الساذجة،  عن عالم متاعبنا 
فتحت عينيها نحوي، ضحك 
البدري  ــا  الطبيب في وجهه

سائالً: من أنت؟

:- ”أنا صبيحة الراوي».

أشار إلي: ومن هذه؟

أجابت: إنها أمي.
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* وكيل وزارة الثقافة والسياحة واالثار
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قصة قصيرة 
إلى روح أمي صبيحة..



* ماذا تقول بطاقتك الشخصية 
والفنية؟

ــي تولد  ــة ظاهر الربيع ـ فاطم
ــول ١٩٥٩ حاصلة  ــداد ٢٩ أيل بغ
ــهادة بكالوريوس علوم  على ش
ــة  لغ ــوس  وبكالوري ــات  رياضي
ــون  فن ــوس  وبكالوري ــية  فرنس
ــن  م ــا  وجميعه ــيقية  موس
ــوم عال في  ــة بغداد ودبل جامع
ــة من معهد  ــات التربوي الدراس
ــة  ــات العربي ــوث والدراس البح
ــة  ــت مقدم ــرة عمل ــي القاه ف
برامج تلفزيونية ومنها  برنامج 
ــيدة) ١٩٨٦ من إعداد  (سيد وس
ــي واخراج حمادي  فالح الصوف
ــي ) ١٩٩٠  ــن وبرنامج ( ه محس
اعداد واخراج سعاد السامر ولي 

العديد من اللقاءات التلفزيونية 
ــبات واحتفاالت  للفنانني مبناس
ــي ناقدة  ــة وعمل ــة ووطني ديني
ــيقية  ومديرة دار  ــة موس وباحث
بغداد لالطفال منذ العام ١٩٨٧ 

ولغاية ٢٠٠٣.
ــم  عال ــت  دخل ــى  ومت ــف  كي  *

املوسيقى؟
ــة العزف على  ــدأت دراس ــا ب ـ  ان
ــتاذ (علي  ــد االس ــى ي ــود عل الع
ــة  ــام  ١٩٩٢ ولغاي ــام) منذع اإلم
ــاء  ــت غن ــم درس ــام  ٢٠٠٢  ث ع
ــيقار  ــحات على يد املوس املوش
(روحي اخلماش) منذ ١٩٩٤ ولغاية 
ــام ٢٠٠٠  ــي ع ــا  ف ١٩٩٨ وبعده
التحقت بكلية الفنون اجلميلة 
ــيقى وحصلت على  قسم املوس

ــنة  ــيقى س ــوس  موس بكالوري
.٢٠٠٤

ــي مجال  ــاركات ف * هل لك مش
الغناء؟

ــيرتي   ـ منذ عام ١٩٩٨ بدأت مس
ــي املهرجانات  ــاء ف ــم الغن بعال
ــراف  وبإش ــة  والعربي ــة  احمللي
الدكتور خالد ابراهيم وشاركت 
ــداد لثالث  ــان جامعة بغ مبهرج
 ١٩٩٩ ــن  م ــة  متتالي ــنوات  س
ــاء االنفرادي  بالغن ولغاية ٢٠٠٢ 
شاركت  وكذلك  ــحات..  للموش
ــان طرابلس في لبنان  في مهرج
٢٠٠٢ بغناء ٣ موشحات عراقية.. 
وأقمت أمسية فنية في املعهد  
ــي بغداد  ــي ف ــي الفرنس الثقاف
ــرادي  االنف ــاء  للغن  ٢٠٠٣ ــام  ع

للموشحات.
ــاء  للغن ــك  متابعت ــن  ع ــاذا  م  *

واملوسيقى؟
ــذي  ال ــام  االهتم ــالل  خ ــن  م ـ 
كرسته في هذين اجملالني قدمت 
ــة ورصينة  ــدة قيم ــا عدي بحوث
ــي  ف ــة  العراقي ــة  االغني ــن  ع
اخلمسينيات وحتى الثمانينيات 
ــيقية عديدة.  ــوث موس ولي بح
ــابع  ــرة موقع الوتر الس وأنا مدي
ــراث  الت ــر  بنش ــص  املتخص
ــي  ــي العراق ــيقي والغنائ املوس
وابحاثه وقد أسسته للحفاظ 
ــيقي  ــى االرث التراثي املوس عل
وأود أن أضيف لكم أن شهادتي 
اجلامعية في املوسيقى  تؤشر 
مدى حبي واهتمامي بالدراسة 
ــث كنت األولى  وبهذا اجملال حي
ــامها  ــة بكل أقس ــى الكلي عل
وليست قسم املوسيقى فقط 
ــث معدلي التجميعي ألربع  حي

سنوات كان ٩٤ من ١٠٠.
ــاذا تقولني في رحيل الفنانة  * م

مائدة نزهت رحمها اهللا؟
ــى خبر  ــا بكل ألم وأس ـ تلقين

رحيل الفنانة العراقية الكبيرة 
مائدة نزهت التي ال يزال صوتها 
ميأل اآلفاق، هذه الفنانة القديرة 
ــا اهللا صوتاً مميزاً  املقتدرة وهبه
من اصوات السوبرانو اجلرسية 
نقي  ــاف  ــا ص ــة، صوته املهذب
ــاً رائعاً  ــاً فني ومرن، متتلك حس

ــة رائعة مكنتها  وقدرات صوتي
من ان تخوض جتربة غناء املقام 
العراقي، والتي جتلت امكانياتها 
ــي  ــا ف ــالل تنوعه ــن خ ــذه م ه
ــن امللحنني  ــة م ــاء جملموع الغن
ــث  ــة حي ــال مختلف ــن اجي وم
بالغناء منذ منتصف  استمرت 
منتصف  ــى  وحت ــينات  اخلمس
الثمانينات واعتزلت الغناء وهي 
ــت لعباس  ــي أوج تألقها، غن ف
ــي فترة  ــع خنده ف ــل وودي جمي
وغنت  والستينات  اخلمسينات 

ــب القره  ــزة وطال ــب حم لكوك
ــبعينات  ــرة الس ــي في فت غول
ــني الراوي،  وخلليل ابراهيم وياس
ــالل، لذلك نرى  وغنت لفاروق ه
ــاً في  ــاً والمع ــا متوهج صوته
ــا جتربتها في املقام  كل مرة، ام
ــي, فقد غنت هي االخرى  العراق

ــلوب فني  ــام احلويزاوي باس مق
ــلوب مطرب  مغاير متاماً عن أس
ــي  القبنج ــد  محم ــال  االجي
ــلوب فنان  ومغاير ايضاً عن أس
ــرين ناظم الغزالي,  القرن العش
ــدة بل  ــك ملرة واح ــم يكن ذل ول
ــني وبقصيدتني  ــررت ذلك مرت ك
ــني مختلفتني ففي املرة  جديدت
ــام احلويزاوي  ــت مق ــى غن االول

بقصيدة عبد اجمليد املال:
يا من هواه أعزه وأذلني

كيف السبيل الى وصالك دلني
واصلتني حتى ملكتَ حشاشتي

ورجعتَ من بعد الوصال هجرتني
ــت  اثبت ــة  الثاني ــرة  امل ــي  وف
ــت  نزه ــدة  مائ ــة  الفنان
امكانياتها االبداعية وغنت 
ــدة  ــي بقصي ــام العراق املق

ــاعر اخملضرم حافظ  الش
ما  ــل  بأجم ــل  جمي

ميكن ان يكون:
ــواك  بل ــم  واعظ
ــمٍ تعانيــه  من ه
ومن جوى ألمٍ في 

النفس تخفيــه
ــرى  احل ــكَ  آهت هللا 
ــتْ عن  اذا انبـــعث

ــواد  س في  العجٍ 
اللــيل تذكيه

ــت  ل عتز ا
مائدة  الفنانة 
الغناء  ــت  نزه

في اواسط الثمانينات وحتجبت 
ــت اهللا احلرام مع  وحجت الى بي
ــاد وابتعدت عن  ــا البكر اي ولده
ــر رجعة. اهللا يرحم  الفن الى غي
ــدة نزهت  ــرة مائ ــة القدي الفنان
ــه،  رحمت ــع  بواس ــا  ويتغمده
ــه،  جنات ــيح  فس ــكنها  ويس
الصبر  ــا ومحبيها  اهله ويلهم 

والسلوان.
ــام حوارنا  ــك في خت ــاذا لدي * م

معك؟
ــي لصحيفتكم املوقرة  ـ محبت
وحتية لكل ابناء بلدي 

العراق احلبيب.
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الزميل اِّـحاور مع الظاهر 

الباحثة والناقدة املوسيقية  فاطمة الظاهر مواليد بغداد ٩/٢٩/ ١٩٥٦ عضوة نقابة الفنانني العراقني منذ العام ١٩٩٧ وعضوة جمعية املترجمني 
العراقيني منذ العام ٢٠٠٠ وواحدة من العناصر النسوية املهتمة مبجال فن الغناء واملوسيقى، كانت لنا فرصة محاورتها عبر وسائل االنترنت 

مبقر إقامتها بجمهورية مصر العربية بعد أن التقيناها في بغداد خالل زيارتها االخيرة للوطن فكان احلوار التالي:

حاورها / حمودي عبد غريب

@ÒÜÌÜ«@�bqÏ°@oflÜ”
@Â«@Ú‰ÓïâÎ@Ú‡�Ó”
@ø@ÚÓ”aä»€a@ÚÓ‰À˛a
@ÛnyÎ@pbÓ‰Óé‡®a

@tÏ°@Ô€Î@pbÓ‰Ó„b‡r€a
ÒÜÌÜ«@ÚÓ‘ÓçÏfl

متابعة / البينة اجلديدة
وأخيراً أفرجت قناة LBCI عن مسلسل 
ــا  كلودي ــة:  (كتاب ــني“  الفالح ــورة  ”ث
مرشليان، إخراج: فيليب أسمر، إنتاج: 
ــا انتظره  ــذي لطامل ــنان)، وال ــال س جم
اق الدراما التاريخية واالجتماعية،  عشّ
ــر الزمن إلى  ــث ينقلنا في رحلة عب حي
ــينيّات من القرن التاسع  حقبة اخلمس
ة عائلة ”نسر نسر“  ــر، ويروي قصّ عش
ــيّج باحلرس  التي تعيش إقطاعها املُس
ــكر في ضيعة جميلة من ضيع  والعس
ــان، يعيش فيها الفالحون أيضاً في  لبن
ــيّدتها العائلة لهم  ــرة ش ــوت صغي بي
في البساتني، ووزّعت عليهم املهمات، 
للعمل لديها وحتت رحمتها، ضمن إطار 

ــي ال يخلو  ــويقي درام اجتماعي تش
ــية. والرومانس العاطفة  ــن  م
أكثر  ــل  العم ببطولة  ــوم  ويق
ــن  م ــاً،  لبنانيّ ــاً  جنم  ٤٠ ــن  م
ــة إمييه صياح  ــم النجم بينه

ــؤدي دوراً محورياً في  التي ت
دةً  مجسّ ــل  املسلس

شخصية ”منتورة“ 
ــا  وصفته ــي  والت
ــة  طفي لعا با
ــة  يئ جلر ا و
وفي  ــورة.  واملته

حديثٍ أشارت 
أنّ  إلى  ــه  إميي

ــل  لعم ا

يكشف 
ــب  ن ا جو

ــن  م ــدة  ع
اليومية،  حياتنا 

ــل الفقر واجلوع وعدم  في ظ
لط الضوء على  املساواة، ويُسّ

عالقة الفالحني بالبكوات. 
ل بالنسبة  ودور إمييه يُشكّ

ياً كبيراً على  إليها حتدّ

كل الصعد، ال سيّما أنّه الثاني لها في 
الدراما التاريخية بعد ”ثورة الفالحني“، 
ــخصية أمّ لها خلفيات  م ش فهي تقدّ
يات  ــر وتعيش حتدّ وارتباط مباضٍ وحاض
ومشاكل، وتُضيف: ”منتورة من طبقة 
ــع البكوات،  ــة م ــني ولها عالق الفالح
ــة تعاطيها مع  ــل كيفي ــد العم ويرص
ــى أنّ ظروف  ــه إل ــارت إميي ــور“. وأش األم
اً، بحيث  ــدّ ــة ج ــر كانت صعب التصوي
ــر من ٤  ــل أكث ــتغرق إجناز املسلس اس
ــل، ولفتت  ــل املتواص ــهر من العم أش
ــة  بحال ــديد  الش ــا  تأثّره ــى  ال ــاً  أيض
ــل ضمن  ــهدها املسلس الوفاة التي ش
ــياقه الدرامي، وكيف ساعدها ذلك  س
ــى  عل ــيطرة  الس ــي  ف

مشاعرها.

ÚjÓ�€a@ b‰”@ å‰m@ÄbÓï@ÈÓπg
H¥y˝–€a@ÒâÏqI@ø

متابعة / البينة اجلديدة
أكد النجم أحمد فهمي إنه لم يحدد حتى اآلن 

ــبب ارتباطه  ــزواج من هنا الزاهد، بس موعد ال
ــل، وارتباطات  ــد لرمضان املقب ــل جدي مبسلس
الزاهد الفنية أيضاً.وأضاف في لقاء مع برنامج 
ــرر بعد انفصاله من  ــه كان ق MBCTrending إن
منة حسني فهمي أال يتربط في الوقت احلالي، 
ــور، وهو  ــد غير كل األم ــاءه بهنا الزاه لكن لق
سعيد بقرار االرتباط. وكشف فهمي إنه التقى 
ــاص لفيلم «حرب  ــد في العرض اخل بهنا الزاه
ــل أمير كرارة  ــا دعاه بطل العم ــوز»، بعدم كرم
ــه بالفيلم.وأكمل إنه كان يرتدى  لالحتفال مع
ــا الزاهد عن  ــألته هن ــارة غامقة اللون، وس نظ
ــارة ليخبرها ضاحكا  ــبب ارتداءه هذه النظ س
أنها لالستعراض فقط ولم يالحظ أحد إال هي، 
وبعدها التقيا عدة مرات، واكتشف أنها طيبة 
للغاية، وقال ضاحكا: هنا لم تكن حتتاج سوى 
٤ أو ٥ أيام لكي أقع في حبها، وشقيقي وزوجته 

ووالدتي أحبوها جداً».

›Óudm@äç@—íÿÌ@Ô‡Ëœ@Üªc
ÜÁaå€a@b‰Á@Û‹«@Èœbœã@Ú‹–y

متابعة / البينة اجلديدة
بعد شهور طويلة من اخلالفات والنزاعات 
التي وصلت إلى احملاكم، انتهى الصراع 
ــي وطليقها مؤخرًا من  بني املطربة بوس

خالل جلسة صلح عرفية حضرها كل 
ــود الليثي،  ــبكي ومحم من أحمد الس
ــي كانت تهدد  ــذه اخلالفات الت إلنهاء ه
أن  ــد  ــنوات، بع ــجن لس بالس ــي  بوس
ــيكات له  ــا طليقها بإصدار ش اتهمه
ــه. وجنحت  ــب علي ــد والنص ــدون رصي ب
ــة في إنهاء اخلالف من خالل  هذه اجللس
ــه لطليقها  ــي ٥ ماليني جني ــع بوس دف
مقابل التنازل عن كل القضايا التي قام 
ــدم التعرض  ــا ضدها، ومقابل ع برفعه
ــائل  لها مرة أخرى أو احلديث عنها بوس
اإلعالم. ورغم أن بوسي كانت تشعر بأن 
ــغ ضخم إال أنها وافقت على دفعه  املبل
ــذه النزاعات التي  ــص من ه حتى تتخل

تهدد مشوارها الفني.

bÁ5Ø@ÔçÏi@’Ó‹ü
äñfl@ÈÓ‰u@¥Ì˝fl@U@…œÖ@Û‹«

متابعة / البينة اجلديدة
ــن على  ــوزان جنم الدي ــة س ــت الفنان حرص
ــاركني في فعاليات الدورة  دعوة النجوم املش
اجلديدة من مهرجان اإلسكندرية السينمائي 
ملشاهدة فيلمها اجلديد «روز»، والذي مت عرضه  
ــع النجوم، ومن  لكنها فوجئت بغياب جمي
ــت منه احلضور  ــم دريد حلام، الذي طلب بينه
ــم تغضب من  ــوزان ل ــاهدة الفيلم. س ومش
ــررت غيابه بعدم تركيزه  تصرف دريد حلام، وب
ــا  ــدة أنه ــا، مؤك ــرض فيلمه ــد ع ــي موع ف
ــخة من الفيلم ملشاهدته،  سترسل له نس
وبررت غياب النجوم عن حضور الفيلم لعدم 
ــبق. ــكل مس ــالن عن موعد عرضه بش اإلع
ــم مؤكدة إنه أحد  ــوزان عن الفيل وحتدثت س
ــينمائية التي شاركت في  أهم االعمال الس

بطولتها.

ÂÌÜ€a@·¨@ÊaãÏç
�aÜu@xä™@—”Ïfl@ø متابعة / البينة اجلديدة

ــوم“ منذ األيام  ــى فيلم ”كفرناح يحظ
ــاالت اللبنانية  ــى لعرضه في الص األول
ــعة، وقد أعلن  ــة جماهيرية واس مبتابع
ــي الدكتور غطاس  وزير الثقافة اللبنان
ــيح فيلم اخملرجة نادين  خوري عن ترش
ــابقة  ــي مس ــان ف ــل لبن ــي لتمثي لبك
مها  ــي تُنظّ ــام ٢٠١٩ والت ــكار لع األوس
أكادميية الفنون وعلوم الصور املتحركة 
ــة في  ــدة األميركي ــات املتح ــي الوالي ف
ــث يُنافس  ــباط/فبراير ٢٠١٩، حي ٢٤ ش
ــة الفيلم  ــن فئ ــوم“ ع ــا ”كفرناح فيه
ــاءً القتراح  ــيح بن األجنبي. وأتى الترش
ــار  باختي ــة  املكلف ــة  اخلاص ــة  اللجن
ــينمائي لتمثيل لبنان في  الفيلم الس
األوسكار، حيث رفعت تقريراً الى الوزير 
ــيح  إثر اجتماع لها تضمن اقتراح ترش

ــوم“.  ــي ”كفرناح ــة لبك ــم اخملرج فيل
ــالم  ــع ٦ أف ــوم“ م ــس ”كفرناح ويتناف
ــل فيلم أجنبي،  أخرى على جائزة أفض
بغير اللغة اإلنكليزية من اجلزائر ومصر 

وفلسطني واملغرب والعراق وتونس.
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هموم الناس
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من النافذة

ــكلة نقص املياه في معظم الدول في هذه  ــر مش     تنتش
ــرب؛ اذ يعاني ما  األيام، وبخاصة نقص املياه الصاحلة للش
ــة لعدم وجود  ــدرة املياه نتيج مس العالم من نُ ــارب خُ يق
ــني أيضاً  ــك مئات املالي ــة لهم، ويوش ــادر مياه متاح مص
ــارب ١,٦ مليار  ــال، بينما يعاني ما يق ــول إلى هذا احل الوص
ــاه نتيجة  ــكلة نقص املي ــم من مش ــخص حول العال ش
ــدى حكوماتهم جللب املياه من  عدم وجود القدرة املاديّة ل
مصادر مختلفة كاألنهار والينابيع، حيث توجد العديد من 
ــي تختلف من منطقة إلى  ــباب وراء نقص املياه، والت األس
ــريّة،  ــباب تنتج عن األفعال البش أخرى؛ فبعض هذه األس
ل  ــن تدخّ ــباب طبيعيّة خارجة ع ــج عن أس ــا تنت وبعضه
ــباب  ــتوى األمطار، ومن أهمّ أس ــالف مس ــان، كاخت اإلنس

نقص املياه حول العالم هو:ـ
ــبّب  ــاكل اخلطيرة التي تس ١. تلوث املياه: وهي إحدى املش
ــول العالم، وذلك  ــاه العذبة ح ــادر املي ــر معظم مص تدمي
بسبب تلوثها بالنفط، أو املواد الكيميائيّة، سواء الناجتة 
ــة وجود  ، أم نتيج ــريّ ــتهالك البش ــع أم االس ــن التصن م
، أم عدم وجود هذه  ــيّ ــريب في خطوط الصرف الصح تس

اخلطوط من األساس. 
ــد  الزائ ــتهالك  ٢. االس
للمياه: يؤدي استهالك 
ــاه بكثرة،  ــاس للمي الن
وخاصة الذين يعيشون 
في مناطق تنعم بوفرة 
توافر  ــدم  ع إلى  ــاه  املي
أخرى  املياه في مناطق 

من الدولة نفسها. 
٣. الصراعات البشريّة: 
ــذه  ه ــت  أكان ــواء  س
ــى  عل ــات  الصراع
األراضي أم على مصادر 
ــا تؤدي إلى  املياه؛ فإنّه
ــاس في  ــدرة الن عدم ق

املناطق اجملاورة لهذه األراضي من الوصول إلى مصادر املياه 
املوجودة فيها.

 ٤. اجلفاف وقلّة مصادر املياه: فبعض املناطق حول العالم 
ــادر قريبة للمياه، أو وجود أمطار  تعاني من عدم وجود مص
ــكل خاص في  ــكلة بش ــد هذه املش ــا، وتوج ــة فيه كافي
املناطق الصحراوية أو املعرضة للتصحر. فمتى يتم ايجاد 
ــكلة نقص املياه، احد اخلبراء بهذا الشأن قال:  حلول ملش
ــول العالم من خالل  ــص املياه ح ــكلة نق ميكننا حلّ مش
ــبباتها كأي مشكلة أخرى؛ فكما توجد  القضاء على مس
ــان السيطرة عليها  ــكالت التي ال ميكن لإلنس بعض املش
ــكالت األخرى من صنع  ــد العديد من املش ــاف، توج كاجلف
ــان حلّها بسهولة، وذكر ان أهمّ  البشر والتي ميكن لإلنس

احللول التي يجب على الناس اتّباعها هي: 
ــتهالك املياه. نشر  ــيد في اس ــاليب وطرق الترش اتّباع أس
ــي بني الناس عن أهميّة املياه وما ينتج من اتّباع طرق  الوع
توفيره. احلفاظ على مصادر املياه من التلوث، وإيجاد مصادر 
ــاه األمطار  ــد من اآلبار جلمع مي ــرى للمياه؛ كحفر املزي أخ
ــاه. واكد ان  ــكلة نقص املي ــتخدامها عند ظهور ملش واس
ــذا امللف اخلطير أوالً الى احلسّ  ــا نحتاجه للتعامل مع ه م
ــم الكارثة فيه  ــم اخلطورة وحج ــي احلكومي بحج الوطن
وثانياً الى النيّة احلقيقية للعمل اجلاد ووضع استراتيجية 
ــي في  محكمة لتجاوز اخملاطر وأخيراً الى الدهاء السياس
ــع الدولي وأخيراً  ــف التفاوض مع تركيا ومع اجملتم إدارة مل
ــريعة  ــوات الس ــاذ اخلط ــن اآلن باتخ ــراع م ــة لالس احلاج
ــكل  ــع األزمة التي بدأت تتفاقم بش ــة للتعامل م والفوري
ــغال  ــن ذلك وعدم االنش ــا أكثر م ــدم تأجيله ــف وع مخي
بالصراعات السياسية واملكاسب احلزبية ووضع مصلحة 
ــعبه فوق كل املصالح الشخصية واحلزبية ألن  العراق وش

التأريخ لن يرحم كل املتقاعسني في مصالح العراق.

يؤدي استهالك 
الناس للمياه بكثرة 
إُّـ عدم توافر اِّـياه 
َّـ مناطق أخرى 
من الدولة نفسها
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اعداد / البينة الجديدة
ــاع الزراعي في  ــور القط ــاهم تط يس
ــص حجم  ــة وتقلي البطال ــة  مكافح
االستيراد وتطور ونهوض اجملتمع وتعزيز 
ــاد الوطني، فضالً عن أن املنتج  االقتص
ــون أكثر أماناً واطمئناناً على  احمللي يك
السالمة الصحية للمستهلك مقارنة 
ــى االهتمام  ــذي يؤدي إل ــتورد، ال باملس
ــرد ألن اغلب أمراض العصر  بصحة الف
مرتبطة بالغذاء واالستهالك الغذائي، 
ــي  الزراع ــاع  القط ــور  تط وان  ــا  كم
ــني الواقع  ــس إيجابياً على حتس ينعك
البيئي. ويحتـاج القطـاع اخلـاص إلـى 
ــــناده  ــة حكوميــة جــادة إلس رعايــ
ــق نهــوض وتطــور  مــن أجــل حتقيـ
ــالل مـا  ــن خـ ــي مـ ــاع الـزراع بالقطـ

يأتـي:
ــى  ــيطرة عل ــة والس ــديد الرقاب ١- تش
ــواد  ــول امل ــع دخ ــة ملن ــذ احلدودي املناف
ــالف  ــة وأع ــة وحيواني ــة (نباتي الزراعي
ومستلزمات زراعية وبيطرية مختلفة) 
ــك  وذل ــتيراد،  االس ــازة  بإج ــد  والتقيي
إلعطاء حماية للمنتج احمللي من خالل 
ــات ذات  ــيق مع اجله ــاون والتنس التع
ــة وزارة املالية/ الهيئة  ــة وخاص العالق
ــة/  الداخلي ووزارة  ــارك،  ــة للكم العام

املديرية العامة للمنافذ احلدودية، 
ذات  ــني  بالقوان ــل  العم ــل  تفعي  -٢
العالقة بالقطاع الزراعي ألهميتها في 
ــون التعريفة  ــة املنتج احمللي (قان حماي
املستهلك،  وقانون حماية  الكمركية، 
الزراعية)،  ــات  املنتج ــة  ــون حماي وقان

واإلسراع بإصدار القوانني والتشريعات 
اخلاصة بالقطاع الزراعي.

٣- حماية املنتج احمللي من خالل تشريع 
ــى احملاصيل  ــوم عل ــع رس ــون لوض قان

ــتوردة  ــواد الغذائية املس ــة وامل الزراعي
توضع في صندوق خاص لدعم املنتجني 

الزراعيني (نباتي وحيواني).
٤- دعم سعر شراء احلليب اخلام املنتج 

ــار واملنتجني احملليني  من محطات األبق
ــان  األلب ــة  بصناع ــوض  النه ــرض  لغ
احمللية لتنافس املستورد منها، على أن 
ــركة العامة  تقوم وزارة الصناعة/ الش
ــذا  ــة له ــداد آلي ــان بإع ــات األلب ملنتج

الغرض.
ــات  ــي احللق ــتثمار ف ــه االس ٥- توجي
ــي  ــاع الزراع ــاط القط ــاندة لنش الس
(مدخالت اإلنتاج) مثل صناعة األسمدة 
ــات الري  ــة ومنظوم ــدات واملكنن واملبي
ــون الزراعي  ــط والنايل ــرش والتنقي بال
ــتيكية … الخ، وكذلك  والبيوت البالس
الصناعات الزراعية (مخرجات اإلنتاج) 
مثل صناعة التعليب واأللبان ومعجون 
ــور  التم ــارة  وجت ــع  وتصني ــة  الطماط

واحلبوب وغيرها.

ــالة  تلقت (البينة اجلديدة) رس
ــرزا مجيد مراد)  من املواطن (م

فيما يأتي نصها:
ــة اجلديدة  ــدة البين ــى / جري ال

نبض الشارع/م/ ألق بغداد
صباح كل يوم انظر الى السياج 
احمليط بساحة اجلندي اجملهول 
التي تعتبر اهم الساحات في 
الفنادق  ــم  اه وحولها  ــداد  بغ
ــث نزالؤها من  ــراق حي في الع
االجانب والشخصيات املهمة 
واقنع نفسي بأن وراء السياج 
ــل امانة  ــن قب ــا م ــال دؤوب عم
ــة ان احلملة  ــة وخاص العاصم
ــمة)  ــا الفنان (نصير ش يقوده
قد ركزت على جتميل الساحات 
ــرة في بغداد وبالتعاون  املنتش
ــاع اخلاص,  ــارف القط مع مص

ــاحة غير  ــر ان هذه الس ويظه
ــؤولني اصال فإذا  ــة للمس مرئي

كانت هذه الساحة التي تعتبر 
ــراق على  ــاحة في الع اهم س

هذه الشاكلة, فاهللا يكون في 
عون بقية الساحات.

_fiÏË1a@Ü‰¶a@Úybç@µg@Úmb–n€a@Âfl@›Á

بــــوابـــــة

ــاع املفاجئ  ــتيائهم جراء االرتف ــون عن اس ــرب مواطن     أع
ــعبية ببغداد، حيث  ــعار «الطماطة» في األسواق الش بأس
ــن الطماطة في بعض  ــعر الكيلو غرام الواحد م أصبح س
مناطق بغداد يتراوح من ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ دينار، وقد يتصاعد، 
ــد أن كان بني ٥٠٠ الى ٧٥٠ ديناراً. ومن املضحك أن الباعة  بع
املتجولني في األزقة ينادون 
ــى أصواتهم (٥  الناس بأعل
كيلوات بثالثة دنانير)، ومع 
الطماطة  ــت  أصبح األيام 
ــتريات  املش ــص  أرخ ــن  م
ــكاد تكون هي  ــة وت املنزلي
ــدور  ــة لق ــة الدائم الضيف
املطابخ وال ميكن االستغناء 
عنها إطالقاً.. إال أن ما جرى 
ــزة احلمراء ما ال  لهذه العزي
ــا باتت ال  ــي ألنه ــاه ه ترض
الفقراء  ــطاء  البس ــق  تراف
ــى أضعاف املبلغ  ــعرها وحتول إل ــم منذ أن تغير س لبيوتاته
ــذي كانت تعلق فوقه الئحة من الكارتون األبيض مكتوب  ال
ــوق  وبكميات  ــا املتس ــا: ٥٠٠ .. ٧٥٠ .. ١٠٠٠ ليتالقفه عليه

أكبر.
ــه.. ــه وأهداف ــبابه وأغراض ــرف أس ــر، ال نع ــال تغي واآلن احل

ــة.. ومن طرائف  ــة بوجه الطماط ــكل يقول احلدود مغلق ال
ــتغربن مما حدث لزراعتنا  ــاهداتي أن بعض النسوة  يس مش
ــمها  (جنوى)  ــن اس ــة، وفي محلتنا امرأة كبيرة الس الوطني
وحني التقت زميلتها القادمة من السوق قالت لها: (شلون 
ــة عالية يا  ــعار الطماط ــة؟) فردت عليها (أس ــوگ خيّ الس
ــر قد ذكر  ــعدون جاب ــرت أن الفنان الكبير س ــوى). فتذك جن
ــم (جنوى) كأنه يعلم أننا سنتذكر أغنيته بعد أن طواها  اس

النسيان فصارت الطماطة تذكرنا بنجوى سعدون جابر.
أخيراً:ـ

ــا الوطنية من  ــذوا زراعتن ــؤولني.. انق ــرفاء واملس لكل الش
ــاع ألننا بلد اإلنتاج والتقدم، وما يحصل اليوم نعلمه  الضي
جيداً فهو مؤامرة للقضاء على زراعتنا وصناعتنا وهذا األمر 
ــتقف بوجه  ــية وس مرفوض بكل تأكيد من القوى السياس

كل السراق ألن العراق اآلن في مرحلة جديدة.

انقذوا زراعتنا الوطنية 
من الضياع ألننا بلد 
اإلنتاج والتقدم وما 
يحصل اليوم نعلمه جيداً 
فهو مؤامرة للقضاء على 
زراعتنا وصناعتنا

حسني السومري

@HÚüb‡�€aI@âb»çc
AHÙÏ¨@bÌI@ÚÓ€b«

ــل دعير صحن) من  ــى مقر جريدتنا املواطن (جمي ــر ال    حض
ــم املوافقة على  ــد معاليك ــدر ويناش ــة الص ــكنة مدين س

مقابلتكم لغرض طرح مشكلته التي يعاني منها.
موبايل/ ٠٧٧٣٥٩٨٣٣٥٨

ــالة جلريدتنا عبر  ــني أرسلوا رس لفيف من املعلمني واملدرس
ــكل  ــد اإللكتروني يرجون رفع الغنب الذي حلق بهم وش البري
اذى اقتصاديا لهم وذلك بعدم احتساب العالوات والترفيعات 
ــتحقاق وحسب ما معمول به سابقا عكس  من تاريخ االس
ــبه وزارتكم من تاريخ صدور االمر الوزاري وليس من  ما حتتس
تاريخ االستحقاق، ويناشدونكم انصافهم في هذا املوضوع.  
ــر امام انظاركم لهي على  ــة اجلديدة) اذ تضع هذا االم (البين
ثقة اكيدة بأن يحظى باهتمامكم وتدخلكم الشخصي في 
ــط والتعليمات املعمول  ايجاد حل النصافهم ووفق الضواب

بها. وفق اهللا اخليرين لتقدمي االفضل.

البصرة / البينة اجلديدة
ــي محافظة  ــات احلكومية ف ــن طلبة الكلي ــر عدد م تظاه
ــة جامعة البصرة للمطالبة  البصرة، امس األحد، قرب رئاس
ــة قيودهم الى  ــودة املرقن ــماح بع ــث والس ــم دور ثال بتنظي
ــل والعبور. وقال  ــة وعدم إلغاء نظام التحمي مقاعد الدراس
ــات واملعاهد  ــة الكلي ــدداً من طلب ــي البصرة إن ع ــدر ف مص
ــة  ــلمياً قرب مقر رئاس ــة في احملافظة تظاهروا س احلكومي
ــش، مبيناً أن املتظاهرين  ــارع الكورني جامعة البصرة في ش
طالبوا مبنح الراسبني دوراً ثالثاً، والسماح للمرقنة قيودهم 
ــاء نظام التحميل  ــة، وعدم إلغ ــودة الى مقاعد الدراس بالع

والعبور للمراحل غير املنتهية.

@âÎÜi@Új€b�‡‹€@Òäñj€a@ø@ÚÓi˝ü@ÒäÁbƒm
ÒÖÏ»€bi@·ÁÖÏÓ”@Ú‰”ä‡‹€@Äb‡é€aÎ@s€bq

رفع غبن
‚b»€a@ìn–ΩaÎ@ÚÓ€bΩa@äÌãÎ@âbƒ„c@‚bflc

مــقـــابــلـــــة
ÚÓ«b‡nu¸a@ÊÎ˚í€aÎ@›‡»€a@äÌãÎ@âbƒ„c@‚bflc

ûÏ��Ë‰€a@›j���çÎ@÷aä��»€a@Ô��œ@Ô�«aâå��€a@ b���‘€a

NO.3042.MON.8.OCT.2018 العدد (٣٠٤٢) االثنين ٨ / ١٠ / ٢٠١٨ 

واالعالم  العالقات  دائرة  الداخلية/  وزارة  ردت 
على   ٢٠١٨/١٠/١ في   (٥٣٢٥) العدد  ذي  بكتابها 
في   (٣٠١٩) املرقم  بعددها  جريدتنا  نشرته  ما 
٢٠١٨/٩/٣ بخصوص تعيني املواطن (محمد ماجد 

هاشم) على سلك الشرطة. وكان الرد كاآلتي:
واملالية/ االدارية  للشؤون  الوزارة  وكالة  أعلمتنا 

مديرية ادارة املوارد البشرية باعتذارها عن النظر 

بطلب تعيني املواطن املشار اليه في اعاله وذلك 
في  الشاغرة  الوظيفية  الدرجات  توفر  لعدم 

الوقت احلاضر.
واالمتنان  الشكر  بوافر  تتقدم  اجلديدة)  (البينة 
الى املقاتلني العاملني في دائرة العالقات واالعالم 
أمور  من  تنشره  ملا  املستمرة  متابعتهم  على 

تخص مشاكل املواطنني وهمومهم.

ردت وزارة الداخلية/ دائرة العالقات واالعالم بكتابها ذي 
ــرته جريدتنا  ــدد (٥٤٣١) في ٢٠١٨/١٠/٤ على ما نش الع
ــي ٢٠١٨/٧/٣٠ بخصوص نقل  ــا املرقم (٢٩٩٨) ف بعدده
ــرطة  ــادي عامر باقر حمزة) من مالك مديرية ش ن ع (ه
ــآت،  ــرطة محافظة املثنى واملنش النجدة الى مالك ش

ــة طلبه بالنقل الى اجلهة التي  وأعلمتنا انه متت تلبي
رغب بالنقل اليها. (البينة اجلديدة) تتقدم الى العاملني 
في دائرة العالقات واالعالم في وزارة الداخلية بالشكر 
واالمتنان على تواصلهم في متابعة ما تنشره جريدتنا 

من هموم ومشاكل املواطنني.

C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@Û‹«@Öäm@ÚÓ‹ÅaÜ€a C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@Û‹«@Öäm@ÚÓ‹ÅaÜ€a

علي محمود كاظم
ــعة املفاهيم من  ــة معرفية واس القراءة عملي
ــتخالص املعنى من  ــتطيع املرء اس خاللها يس
ــكل  املادة التي تكون امام انظاره لتنعكس بش
ــى متعة  ــرة  للحصول عل ــى الذاك ــي عل ايجاب
ــاط جواهر  ــي عاملها اللتق ــار ف ــس واالبح النف
املعارف التي تنير العقل باالدراك الكبير والتفكر 
ــور االتصال بالعلوم  والتذوق والتثقف ومد جس

ــا وماضيها..  ــانية واملعرفية في حاضره اإلنس
ــد ان الفرد العربي ترك اخلوض  ورغم كل هذه جن
في غمار القراءة وخرج من طور، (أمة اقرأ) وذهب 
ــرب... بعدما تركنا مجد  ــرد بعيداً خارج الس يغ
ــغلنا  معارفنا خلف ظهورنا بكل وقاحة وانش
ــنا واالصرار على البقاء في  في هدم كيان انفس
ــود بنا الى الوراء  ــف االمور التي تع دائرة سفاس
ــا اخلاطئ في  ــا لفهمن ــة تقدمن ــف عجل وتوق

ــورة التكنلوجيا  ــائل احلداثة وث ــتخدام وس اس
ــبابنا  ــائل التواصل املتعددة.. وانصهار ش ووس
ــاعات طويلة متناسني  ــة لس في غرف الدردش
ــية واركانها بعد ان عالهم  امور احلياة االساس
ــم مترهلني في  ــاح فنراه ــى الصب ــهر حت الس
ــون ويتعكزون في  ــة يترنح ــم االعتيادي حياته
ــونها  ــاة التي يعيش ــم مفاهيم احلي ــدم فه ع
وتكاسلهم عن اداء الواجباب املنوطة بهم من 

ــة او اكمال نصب املعرفة في االستفهام  دراس
ــبابية  ــاة وبلورة الطاقات الش ــن معاني احلي ع
ــح الناس في  ــل كي ينج ــي صنع حياة افض ف
ــاحات افضل تعني  ابداعاتهم والولوغ في مس
ــام بعد ان  ــى االم ــاة ال ــة احلي ــى دفع عجل عل
تخلف الكثير من ابنائها من خالل انصرافهم 
ــي هي اثمن  ــم وبعثرة اوقاتهم الت ــي ملذاته ف
شيء ميتلكه االنسان في حياته.. لذلك نهيب 

ــاالت عملية  ــة الوقت الى ح ــباب بترجم بالش
ــة  ــض االم ــي تنه ــع ك ــى ارض الواق ــد ال جتس
ــرق يوازي عجلة الزمان وااللتفات  بنهوض مش
ــل  ــة والتحصي ــم والثقاف ــروح العل ــول ص ح
الدراسي الذي هو باكورة احلياة لكل فرد يتطلع 
ــوح الواقع كي  ــتقبل زاهر يقترن بطم الى مس
ــتقبلها اآلمن الذي  نضمن مفاصل احلياة ومس

نتطلع اليه جميعا.

ÚÁbnΩaÎ@‚˝ƒ€a@µg@…‡n1a@ÖÏ‘m@Òä�Å@Úœe@ÚÓfl˛a

ÚÓiÏ‰¶a@·Óö€a@ÊÜfl@ø@êâaÜΩa@fiby@ÏÁ@aàÁ@NN@ÜÌÜ¶a@ÔçaâÜ€a@‚b»€a@ıÜi@…fl
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ــا هي ابرز اخلطط والبرامج التي  •م
ــرق  ــة دون غ ــا للحيلول وضعتموه
ــعبية في  ــق الش ــاء واملناط االحي

حالة سقوط االمطار؟
ــر البلدية  ــة بغداد والدوائ -ان امان
ــتعداد  باالس ــوم  تق ــكل عام  بش
ملوسم االمطار منذ بداية شهر آب 
من كل عام، حيث تقوم هذه الدوائر 
ــة  ــوارئ محكم ــة ط ــع خط بوض
ــعب  ــبة لها، وان بلدية الش مناس
واحدة من الدوائر البلدية التي كان 
لها استعداد مبكر ملوسم االمطار 
ــى اكثر من  ــل عل ــالل العم من خ
ــن اعادة تأهيل  محور، االول يتضم
ــذ جدول  ــالل تنفي ــات من خ احملط
لتأهيل احملطات الرئيسية احلاكمة 
اضافة  ــع،  القاط ــن  املوجودة ضم
ــى تأهيل محطات الطوارئ التي  ال
مت انشاؤها في قاطع دائرة البلدية 
ــغيلها فقط خالل وقت  ويتم تش

االمطار.
ــر  مهما  ــا ان هناك محورا اخ كم
ــة لعموم  اال وهو اخلطوط الرئيس
ــة  بعملي ــا  قمن ــث  حي ــع،  القاط
ــرة  ، وال زال  ــل فت ــل لها قب التأهي
ــتمرا بها الى االن. كما  العمل مس
ــعبة خاصة  ــة تضم  ش ان البلدي
ــي تعتمد على  لصيانة احملالت الت
ــة من خالل  ــي للبلدي ــد الذات اجله
ــة لهم، وقد  ــل موضوع خطة عم
ــروا بعملهم واجنزوا مهامهم  باش
ــالل العمل  ــة (٣٤١) من خ في احملل
على احواض التفتيش ومشبكات 
ــدرات)، وكذلك  ــاه االمطار (الراي مي
ــرى املتعلقة باحمللة،  ــال االخ االعم
ــوارع  اضافة الى العمل على الش

الرئيسية.
وبني مدير عام الدائرة:

ــة فنية  ــكيل جلن ــا قمنا بتش -انن
ــم اجملاري، وهي  ملتابعة اعمال قس
ال تعتبر رقيبا بقدر ما تقوم بتقدمي 
العون واالسناد لكادر قسم اجملاري 
ــون عملهم  منظما، كما  لكي يك
ــفات التي  ان هناك بعض  التخس
قمنا باصالحها ومعاجلتها، اضافة 
ــر بتطبيق  ــا نفتخ ــك فانن الى ذل
ــي تنظيف اخلطوط  الية جديدة ف
ــاق الكبيرة جدا  ــية لالعم الرئيس
ــة الدلو»  ــالل العمل في «آل من خ
ــد اجنزنا العمل  ــة (٣٢٧) وق للمحل
ــن االن نعمل  ــا بالكامل، ونح فيه
ــة (٣٥٧)  ــذه االلية في محل وفق ه
ــي اجلزائر،  ــات وح ــك اجلمعي وكذل
ــذه اخلطوط عميقة  وذلك لكون ه
ــابقة  جدا وكان لنا معها جتربة س
في موسم االمطار السابق، حيث 
ــؤ في هذه احمللة،  حصل لدينا تلك
ــخيص هذه التلكؤ  وقد قمنا بتش
ــرة  ــة الفنية ومت املباش من الناحي
بعملية املعاجلة لها التي تضمنت 
ــة مع  ــذه احملل ــة) له ــاء (ربط انش
ــوان ٢/ اجلافة واخلاصة  محلة الدي

بطوارئ االمطار.

ــة لبلدية  ــدود االداري ــي احل ــا ه •م
الشعب وكم مساحتها؟

ــدأ من احلد  ــا االدارية تب -ان حدودن
ــني بلدية الصدر  ــل بيننا وب الفاص
ــارع صفي  ــذي ميثله ش الثانية ال
الدين احللي (شارع كسره وعطش) 
ــام، اما  ــى نهاية بوب الش ومتتد ال
فانها  للدائرة  االجمالية  املساحة 

تقدر بحوالي (١٠٣) كيلو متر مربع، 
ــاحة كبيرة جدا مقارنة  وهي مس
مع امكانيات الدائرة البلدية فيما 
ــات التخصصية  ــص عدد االلي يخ
ــدي العاملة اخملصصة لتقدمي  واالي

هذه اخلدمة.
•بغداد تعاني من كثرة العشوائيات 
ــال العام فما  ــاوزات على امل والتج
ــي هذا  ــراءات املتخذة ف ــي االج ه

اجلانب؟
-اجلميع يعرف ان اكثر العشوائيات 
ــي العاصمة بغداد تقع  املوجودة ف
ــعب،  ضمن حدود دائرة بلدية الش
ــة  النظامي ــالت  احمل ان  ــث  حي
ــم  التصمي ــب  مبوج ــوبة  احملس

ــي لبغداد هي بحدود (٣٤)  االساس
ــوائية  ــة، بينما احملالت العش محل
تزيد عن ٧٠ واحدة، وهذه اجملمعات  
ــن الناس  ــرة م ــدادا كبي ــم اع تض
ــكانية اكبر من احملالت  بكثافة س
ــل عبئا على  ــة، وهذا ميث النظامي
ــة، الننا نقوم بتقدمي  الدائرة البلدي
ــني بجهود  ــى املواطن ــات ال اخلدم
ذاتية ومستمرون بذلك، ولم نقصر 
ــوائيات،  ــك العش ــع اصحاب تل م

ــن حمالت  ــا الكثير م ــث نفذن حي
ــات وباقي  ــف وازالة النفاي التنظي
اخلدمات االخرى، ولذلك فاننا نبذل 
ــا من اجل تقدمي كل ما  كل جهودن

ميكننا لهم.
ــي  الت ــات  املعوق ــم  اه ــي  ه ــا  •م
ــدمي  تق ــال  مج ــي  ف ــم  تواجهك

اخلدمات للمواطنني؟

ــات، فاننا  ــبة لتقدمي اخلدم -بالنس
ــذا اجلانب على اهمية  ركزنا في ه
تفعيل اجلهد الذاتي، حيث نحاول 
ــل قدر االمكان من االعطال  التقلي
ــث تتم  ــي االليات حي ــودة ف املوج
ــكل مباشر،  عملية التصليح بش
ــد  ــام، وق ــدة اي ــا لع دون ان نتركه
ــرح  ــر مف ــام خب ــل اي ــي قب وصلن
ــات  االلي ــع  جمي ان  ــو  وه ــدا،  ج
ــال التنظيم  ــة في مج املتخصص
ــت   ــد دخل ق ــات»  «الكابس ــي  وه
ــاك اية  ــة وال توجد هن ــي اخلدم ف
ــم وجود بعض  ــكلة فيها، رغ مش
ــث انه من  ــا، حي ــوارض احيان الع
ــة، فان هناك  بني مجموع (٥٦) الي

ــا جاهزة  ــدة منه ــي (٥٠) واح حوال
ــفتات)،  للعمل بواقع ٣ وجبات (ش
ــل دور املتابعة،  ــا بتفعي ــد قمن وق
ــكلة في  ــا انه كان لدينا مش علم
ــرة، وان  ــي للدائ ــس النموذج املكب
ــع الطمر بني  ــر مواق ــة تغيي عملي
ــكلة  ــبب لنا مش فترة واخرى تس
ــة، ولذلك قمنا  ــي قطاع النظاف ف
ــا متابعني  ــكيل جلان ووضعن بتش
وبدأنا مبراقبة االليات في الوجبات 

ــالث  ــا لث ــة عمله ــة وطبيع الثالث
ــن ان هذه  ــات، واننا واثقون م وجب
ــج  ــا نتائ ــوف تعطين ــة س املتابع
ــتوى النظافة،  ــة على مس ايجابي
ــعى للمحافظة على هذا  واننانس

املستوى وتطويره نحو االفضل.
ــن املواطنني من  ــر م ــكو  كثي •يش
ــي  ف ــات)  (اجلوب ــار  انتش ــرة  ظاه
ــوارع واالرصفة،  ــن الش ــد م العدي

فماذا تقولون؟
ــات وبيع  ــار اجلوب ــرة انتش -ان ظاه
االغنام واملاشية والذبح العشوائي 
ــة ومتأصلة منذ  ــرة قدمي هي ظاه
فترات طويلة، حيث لم تكن هناك 
سيطرة جدية وحقيقية على هذا 
ــذه الظاهرة  ــوع، علما ان ه املوض
ــرة بالذات اصبحت  وفي هذه الفت
ــوم الدوائر  ــكل عبئا على عم تش
ــتنادا على  البلدية في  بغداد، واس
ــاء   توجيه من قبل الكادر  ذلك، ج
ــكيل  املتقدم في امانة بغداد بتش
فرقتني، واحدة في الرصافة واخرى 

في الكرخ للقيام بعملية مصادرة 
ــد كان لدينا طلب من  ــام، وق االغن
ــون هذه  ــان تك ــل ب ــيد الوكي الس
ــدة (١٠) ايام  ــدة مل ــة متواج الفرق
ــام بحمالت  ــل القي ــط من اج فق
مستمرة ملصادرة االغنام وحتويلها 
ــع، ولذلك فاننا  الى مكان التجمي
ــذا املوضوع  ــي تفعيل ه جادون ف
ــذه الظاهرة  ــن ه ــل احلد م من اج

السلبية.
ــيق والتعاون  ــا يخص التنس •فيم
مع الدوائر والوزارات، كيف تقيمون 

هذا اجلانب؟
ــرة  ــي الدائ ــي ف ــالل عمل ــن خ -م
البلدية، فانني ارى ان جميع الدوائر 

تلقي باحمالها ومسؤولياتها على 
ــواء أكان ذلك على  امانة بغداد، س
ــتوى وزارات التربية والصحة،  مس
ــوات االمنية والدفاع  بل وحتى الق
ــم دائما  ــا نراه ــث انن ــي، حي املدن
ــاعدة دون ان  ــون منا املس ما يطلب
ــا العون، حيث انه خالل  يقدموا لن
ــة  ــة االزم ــكيل خلي ــة تش عملي
ــعب والدوائر  ــام الش ــع قائممق م
ــدات االدارية  ــة ضمن الوح اخلدمي
ــا  قمن ــعب،  الش ــة  بلدي ــع  لقاط
ــتي  بعقد اكثر من اجتماع برئاس
شخصيا وبحضور القائممقام في 
ــر القائممقامية، وجدنا ان كل  مق
الدوائر تطلب العون واملساندة من 
ــم اننا كنا نتمنى  امانة بغداد، رغ
ــم فيها  ــة ان يت ــة االزم ــن خلي م
ــتراك كل الدوائر وتقدم الدعم  اش
اللوجستي من اجل حتقيق اهداف 
فاننا  ولذلك  ــني،  للمواطن خدمية 
ــا الذاتية،  ــا بالعمل وبجهودن قمن
ــد كان لدينا تعزيز لعدة ايام من  وق
ــة بغداد، حيث قاموا  قبل محافظ
ــي، ومت وضع خطة  ــدمي جهد ال بتق
عمل مشتركة وبدأنا على ضوئها 
ــع  القاط ــوم  عم ــن  ضم ــل  العم
ــق االطراف التي  وخاصة في مناط
ــبع قصور وبوب الشام  تشمل (س
والفحامة)، وذلك الن جهد الدائرة 
ــة  ــن اخلط ــص ضم ــدي اخملص البل
ــتطيع تغطيتها،  الشهرية ال يس

ــذي يأتينا من احملافظة  فالتعزيز ال
نقوم بزجه في هذه املناطق.

•ما هي ابرز ما حققتموه في قاطع 
الشعب؟

ــا الكثير  ــد حققن ــا وهللا احلم -انن
للمواطنني، علما اننا ال نستطيع 
ــه راجع البناء  ــنا، الن تقييم انفس
البلدية، حيث ان من االجنازات التي 

ــل رقم واحد،  ــا كثيرا ومتث نعتز به
ــاء مراكز جتميع  ــا على الغ اصرارن
ــتنزاف  ــبب اس النفايات النها تس
ــدي، حيث لدينا  ــد الدائرة البل جله
ــة (٣٢١)  ــي محل ــع ف ــة جتمي نقط
ــارع  ــي محلة (٣١٥) ش ــك ف وكذل
ــث كان هناك نقطة ثقيلة،  ٢٤ حي
ــارع  اضافة الى نقاط اخرى في ش
ــارع املدارس ونقطة في  سومر وش
ــارع صفي الدين احللي وكذلك  ش
ــة مزعجة قرب  ــت هناك نقط كان
ــى الكاظم  ــام موس ــة االم جامع
ــا  ــر بانن ــا نفتخ ــك فانن (ع)، ولذل
استطعنا القضاء على كل  نقاط 
جتميع النفايات في البلدية، ومتكنا 

من استرجاع الرصيف والساحات 
ــى  ــا ادى ال ــطية، مم ــزرة الوس واجل
ــة  ــل نتيج ــر جمي ــور مبظه الظه
ــات) الزراعية والقالب  عودة (الكاب
ــث مت تركيبها مثلما  ــي، حي اجلانب
ــل، ولذلك  ــابقا بل وافض كانت س
ــف علينا  ــا قمنا به قد خف فان م
ــاء وعدم  ــد والعن ــن اجله ــرا م كثي
ــات  ــفالت والقالب ــتخدام الش اس
ــية،  ــوارع الرئيس في احملالت والش

ــاك توجيه من االمينة  علما ان هن
ــد التزمنا  ــتخدامها، وق بعدم اس
ــنعمل  نحن بهذه التوجيهات وس
ــي مختلف الدوائر  على الغائها ف
حتى لو اضطررنا الى تعزيز اخلطة 
ــة من  ــات اهلي ــهرية بكابس الش
ــفالت الى  ــل ان مننع عودة الش اج

العمل في الدائرة البلدية.

•ما هي االجراءات املتبعة للحيلولة 
ــة  ــات التجاري ــار االعالن دون انتش

بهذا الشكل الفوضوي؟
ــة باالعالنات  ــركة خاص -هناك ش
ــع بلديتنا،  ــن قاط ــدة ضم متعاق
ــات  االعالن ــض  بع ــاك  هن ــن  ولك
ــا  ــي منه ــي نعان ــوائية الت العش
ــدارس االهلية  كثيرا وخصوصا امل
التي اصبحت اعدادها كبيرة جدا، 
ــم  ولذلك فاننا قمنا بتوجيه قس
التجاوزات والكثر من مرة حول هذا 
املوضوع، وان شاء اهللا سوف تكون 
ــدادة في  ــدة خاصة باحل هناك وح
ــوف ترافقهم في  ــم س هذا القس
اعمالهم من اجل القيام برفع هذه 

ــوهة واالعالنات  ــاوزات  املش التج
ــر املرخصة من اجلزرة  التجارية غي

الوسطية واالرصفة.
ــة من  ــراءات املتبع ــي االج ــا ه •م
ــب  اجلان ــص  يخ ــا  فيم ــم  قبلك

البيئي؟
ــني املناخ  -ان اجلانب البيئي وحتس
في املنطقة يحظى باهتمام ورعاية 
ــا، حيث اننا نقوم  خاصة من قبلن
ــاريع  ــن االعمال واملش ــد م بالعدي

ــاحات اخلضراء  اخلاصة بزيادة املس
ــات  ــة كمتنزه ــق اخملصص واملناط
ــجير، حيث  ــال تش ــق واعم وحدائ
نحرص بصورة كبيرة على حمايتها 
ــع  ــاون م ــا بالتع ــة عليه واحملافظ
ــه مبوجب التصميم  املواطنني، الن
ــان كل احملالت  ــاس لبغداد، ف االس
واملناطق تتضمن مساحات فارغة 
ــا او  ــون متنزه ــة الن تك مخصص
ــة التجاوز على  خدمات، وان عملي
ــبب  ــاحات الفارغة يس هذه املس
ــكلة ويؤثر على بيئة املنطقة  مش

بشكل او باخر.
ــاريع التي قمتم بها  •ماذا عن املش

خلدمة املواطن؟
ــترك بيننا وبني  ــل مش -هناك عم
ــاريع في امانة بغداد من  دائرة املش
اجل تغطية وسد حاجة منطقتنا 
ــوارعها الرئيسية من مشاريع  وش
االكساء واعمال التبليط والصيانة 
وغيرها، حيث ان هناك الكثير من 
الشوارع  تضررت نتيجة لسنوات 
ــدم االدامة  ــة من االهمال وع طويل

واالكساء.
ــرا  ــا كبي ــا اهتمام ــا  اولين كم
ومتزايدا بالنسبة لشارع بغداد 
ــل املدخل  ــذي ميث ــوك، ال – كرك
ــم  وامله ــة  للعاصم ــمالي  الش
بالنسبة لنا كدائرة بلدية، حيث 
قمنا بازالة عدد من التشوهات 
ــى االرصفة من  ــاوزات عل والتج
خالل تنفيذنا عددا من احلمالت 
ــة  الفني ــا  كوادرن ــطة  بواس
ــف  ــع االس ــن م ــة، ولك العامل
ــني  املواطن ان  ــد  جن ــديد،  الش
ــارع  ــاودون التجاوز على الش يع
ــة يجب  ــة خاطئ ــذه ثقاف ، وه
ــتمرون  ــن مس ــا، ونح معاجلته
بها، وقد ارسلنا مقترحا بكتاب 
ــيد وكيل امانة  رسمي الى الس
ــن  ــة م ــؤون البلدي ــداد للش بغ
ــل القضاء على ظاهرة تكرار  اج
ــة  نتيج ــدوى  ج دون  ــالت  احلم
ــزام املواطن ومخالفته  عدم الت
ــا  ــث ان مقترحن ــني، حي للقوان
ــص وزراعة  ــع املقرن ــن رف تضم
ــل  بالكام ــطية  الوس ــزرة  اجل
باالشجار والشجيرات من اجل 
منع املواطن من التجاوز عليها.

ــن  م ــم  اجراءاتك ــي  ه ــا  •م
ــدارس  ــى امل ــة عل ــل احملافظ اج

والطالب؟
ــعى قدر االمكان الى  -نحن نس
ــالب  ــى ارواح الط ــة عل احملافظ
ــد وصلتنا طلبات  وحياتهم، وق
ــع مطبات  ــن اجل وض كثيرة م
ــدارس، وهذه  ــرب امل ــة ق صناعي
ــة مديرية  ــت من صالحي اصبح
ــا  بدورن ــن  ونح ــة،  العام ــرور  امل
ــى ان نكون  ــم عل ــل معه نعم
ــان وافقوا فيتم  حلقة وصل، ف
وضع مطبات لكي نحافظ على 

سالمة الطالب.

حوار / قاسم حوشي //// تصوير/ احمد قاسم
ــام يومية تلقي بظاللها على  ــم، وذلك ملا تقوم به من واجبات وتؤديه من مه ــكنهم وعمله ــا مع املواطنني وقربا من اماكن س ــر البلدية من اكثر الدوائر متاس ــد الدوائ تع
ــاحة في  بغداد واالكثر حتمال  ــعب التي تعد من اكبر الدوائر مس ــاطا وحيوية، هي دائرة بلدية الش مجمل تفاصيل الواقع البلدي لهم.. ولعل من بني اهم هذه الدوائر نش
ــادية  ــدا على ارض الواقع عبر حمالت توعوية وارش ــل اجلهات العليا. وقد رأينا ذلك متجس ــات والقوانني املنصوص عليها من قب ــد التزاما بالتعليم ــؤولية واالش للمس
متواصلة لكوادر الدائرة ومشاركات متميزة في الندوات واملؤمترات اخلاصة بالواقع اخلدمي. لقد كان كادر صحيفتنا مسرورا مبا وجدناه من همة ونشاط وارادة صلبة يتمتع 
بها مدير الدائرة االستاذ طالل امني املعموري، الذي كان مثاال للرجل املهني امللتزم، البعيد كل البعد عن اجملامالت واحملسوبيات، كان واضحا وصريحا وقويا وشجاعا حتى 
ــاطات وواجبات،  ــتطاع ان يحقق الكثير البناء املنطقة ويجعل من دائرته االفضل واالكفأ واالجنح اداء.. ومن اجل التعرف على هذه الدائرة وما تقوم به من اعمال ونش اس

كان لنا هذا احلوار  الذي كان مثمرا وغاية في اجلرأة وسلط الضوء على نقاط مهمة وجوهرية تصب في خدمة الصالح العام.
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جادون َّـ محاربة ظاهرة «الجوبات» واالعالنات التجارية غري اِّـرخصة 
والتجاوزات على االرصفة والجزرات الوسطية التي شوهت معالم العاصمة بغداد

نولي اهتماما كبريا لتوعية اِّـواطنني وتثقيفهم ولدينا تنسيق مشرتك 
مع كافة دوائر ومؤسسات الدولة لخدمة ابناء اِّـنطقة

مدير عام بلدية الشعب وكالة رئيس مهندسين اقدم طالل امين المعموري في حوار خاص لـ «               »:

الزميل اِّـحاور مع مدير بلدية الشعب
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القسم القانوني
شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

٣٣٩٨/٦/٣
٢٠١٧/١٢/٣

(الحشد الشعبي السند الظهري لجيشنا الباسل) 
اُّـ/اِّـدين رضوان ناجي حسني        عنوانه بغداد/ باب الشيخ م١٢٧ ز١٧ د٤ 

الكفيل ضوية خليل اسماعيل                            عنوانه م٤١٢ ز١٣ د٣ 
م/ إنــــــــــــــــــذار

أعاله  للمدين  اِّـمنوح  (القرض)  عن  بذمتكم  اِّـستحق  الدين  مبلغ  بتسديد  قيامكم  لعدم  نظراً 
اُّـ  بدفعه  واِّـلزمني  دينار)  ألف  وعشرون  ومائة  ماليني  (سبعة  دينار   (٧١٢٠٠٠٠) والبالغة 
مصرفنا واستنادا اُّـ اِّـادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ فإني 
وحسب الصالحية اِّـمنوحة لكم بموجب اِّـادة الثانية من القانون اعاله أنذركم بوجوب تسديد مبلغ 
الدين اِّـشار اليه اعاله مع الفوائد اِّـرتتبة عليه خالل عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبلغكم 
باإلنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقاً ألحكام اِّـادة الخامسة الفقرة (١) 
من القانون اِّـذكور وذلك بوضع اشارة الحجز التنفيذي على أموالكم اِّـنقولة وغري اِّـنقولة وذلك 

لتحصيل مبلغ الدين وتحميلكم كافة اِّـصاريف ولقد اعذر من انذر.. مع التقدير.
نضال يحيى جمعة 

مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

مصرف الرافدين/ اإلدارة العامة
لجنة بيع وإيجار األموال اِّـنقولة وغري اِّـنقولة

م/ إعالن
مصرف  لبناية  الجانبي  الجدار  تأجري  عن  األمالك  شعبة  العامة/  اإلدارة  الرافدين  مصرف  يعلن 
الرافدين/ فرع الباب الشرقي واِّـدرجة أوصافه ادناه باِّـزايدة العلنية وفقاً ألحكام قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ وِّـدة ٣٠ يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن بالصحف 
العامة/األمالك  االدارة  الرافدين  مصرف  مراجعة  باِّـزايدة  االشرتاك  الراغبني  فعلى  الرسمية، 
اِّـقدرة وبصك مصدق وستجري  القيمة  البالغة ٢٠٪ من  القانونية  التأمينات  مستصحبني معهم 
اِّـزايدة َّـ الساعة العاشرة من صباح اليوم االخري من نشر االعالن وَّـ مقر االدارة العامة/ شعبة 

االمالك ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور اللجان على ان يتم تسديد االيجار مقدماً.
اِّـدير العام



ــات  ــتحدثت دوائر ومؤسس ــة أو أجنبية اس ــن دول عربي ــمعنا ع لطاملا س
ــطة  ــا درجنا عليه تعنى بقطاعات وأنش ــت تقليدية، أو كم أو وزارات ليس
ــبيل  ــد من النهوض بها، وعلى س ــا احلكومات أنه ال ب ــرى فيه ــات ت وفعالي
املثال هناك وزارة لـ(اليوغا) في جمهورية الهند أُسست سنة (٢٠١٤) تتولى 
ــائل العالج، وهناك في  ــيلة من وس ــؤولية هذه الرياضة التي باتت وس مس
ــل  ــكلة قلة النس ــاس معاجلة مش ــبانيا وزارة للجنس وظيفتها األس اس
واملواليد في البالد والسعي لدعم املتزوجني ونشر التوعية بغرض تشجيع 
اإلجناب، وفي دولة اإلمارات العربية املتحدة مت استحداث وزارة للسعادة عام 
(٢٠١٦) وسط جدل واستغراب كل من سمع بذلك، ولكن اإلمارات مضت في 
هدفها واستوزرت امرأة لهذه الوزارة التي جل شغلها هو التفتيش والبحث 
ــأنها توفير كل ما من شأنه إسعاد الفرد اإلماراتي،  ــبل التي من ش عن الس
وفي اإلكوادور استحدثت الدولة وزارة باسم (املواهب) بهدف تنمية املواهب 
وتثويرها واستثمارها في النهوض بكل قطاعات احلياة وميادينها اخملتلفة، 
ــئت وزارة خاصة باحلبوب الزراعية فقط وال دخل لها بوزارة  وفي الصني أنش
الزراعة، وجل عمل هذه الوزارة حصري باحلبوب الزراعية وتطويرها من خالل 

البحوث وصوالً إلى أصناف منها ذات 
جودة عالية في اإلنتاج.

ــون على حكومة جديدة  وألننا مقبل
ــدة فإنني أقترح  وكابينة وزارية جدي
ــة أو البطر-  ــاب الفكاه ــس من ب -لي
ــتحداث وزارة لـ(الذكاء)  أن يصار الس
ــؤون العلمية.  ــل االهتمام بالش ألج
ــى اآلن تعريف  ــه ال يوجد حت ومع إن
ــى وجه الدقة  ــف محدد عل أو توصي
ــني يقولون  ــذكاء لكن املتخصص لل
ــع  ــاء جام ــذكاء وع ــح ال إن مصطل
ــمل كل ما يتعلق بالقدرات  وهو يش

ــرية مع اإلشارة إلى أن الذكاء ليس نوعاً أو صنفاً واحداً على  العقلية البش
ــة في الذكاء، ولهذا فإن اختبارات  ــتقالل، وإمنا هناك أنواع متباين وجه االس

الذكاء تتباين هي األخرى بني شخص وآخر..
ــتقطاب األذكياء في كل ميادين  ــعي الس ما نريد الوصول إليه هنا هو الس
العلوم والفنون، وتطوير ملكاتهم وصقل مواهبهم وصوالً الستثمارها في 
ــبات طويل  ــع لرؤية وطننا ينهض بعد س ــيما ونحن نتطل كل اجملالت، الس
ليصبح شأنه شأن فنزويال وماليزيا وتايوان واإلمارات، وهذا بالضرورة يقودنا 
إلى مقترح ذي صلة يتضمن نقل بعض املسؤولني أو املديرين العامني الذين 
شغلوا مفاصل مهمة في دوائرنا احلكومية لكنهم أخفقوا في مهماتهم 
ــم غير احلاد، وأن نعمل  ــبب ضآلة تفكيرهم وضعف بصيرتهم وذكائه بس
ــيط التنافس ولتطوير الكفاءات، وهذا النظام معمول  بجد وإخالص لتنش

به في كل الدول الساعية باندفاع إلى بلوغ قمة التقدم..
ــادة عبد) أستاذ علم  ــير هنا إلى الدكتور (جنم عبد الس ولألمانة ال بد أن أش
ــكار ومقترحات بهذا الصدد،  ــبّاقاً في طرح أف النفس التربوي الذي كان س
ــراق وقد نفض عنه غبار  ــك هو أن يرى -ونحن معه- وطنه الع ــه في ذل وديدن
اإلهمال والتخلف ليكون في مصاف وعداد دول ناهضة استثمرت طاقاتها 

خير استثمار.

متابعة / البينة الجديدة
ــر متاحف  ــوداغ مدي ــن جالل اول أعل
ــمال  ــانلي في مدينة اورفة في ش ش
ــى معبد إله  ــن العثور عل ــراق، ع الع
ــني يعود تاريخه الى العصر  القمر س
ــوري احلديث ٦٠٠ ق.م ـ ٩٠٠ ق.م.  اآلش
ــي تصريح صحفي  ــوداغ، ف وقال أول
ــر أعمال  إن «فريقاً من اخملتصني باش
ــبوك بقضاء  حفريات في موقع باش

ــيواراك»، موضحا ان «الفريق عثر  س
ــني خالل  ــه القمر س ــى معبد إلل عل
ــاف «نعتقد أن  ــر». وأض ــال احلف أعم
املعبد يعود للعصر اآلشوري احلديث، 
ــود لنحو ٣ آالف عام»،  وأن تاريخه يع
ــدران املعبد تضم  ــيرا الى ان «ج مش
ــمس والنجوم». ــوماً إللهي الش رس
يشار إلى أن سني هو اسم إله القمر 

في بالد بابل وآشور.

ــب القلب، مثقف،  ــبر، متواضع، صريح، طي ــادل عبد املهدي آل ش ع
ــد قراءة الواقع  ــن اآلمال ما هو أكثر، يجي ــن اآلالم الكثير، وم لديه م
ويستقرئ األحداث بجودة، كما هو مجيد في قراءة الكتب والدوريات 
ــدة منذ ٢٠٠٣  ــوأ مناصب عدي ــات، تب ــة واألبحاث والدراس الصحفي
ــتقالته واالبتعاد عن السياسة، وحني رأى األعني  لكنه قرر تقدمي اس
ــله لقبول منصب رئيس الوزراء وافق على مضض  تتجه إليه وتتوس
ــالءات، ووضع  ــن دون قيود أو إم ــه م ــترط أن يختار الوزراء بنفس واش
ــتقالة في جيبه ألنه لن يقبل أن يستخدمه أحد لكسب  ورقة االس
ــروع  ــب غير املش ــيلة للكس األموال واملنافع واملناصب ويتخذه وس

مهما كانت األسباب والظروف احمليطة بعمله.
ــرع  ــدي قبِل التكليف من رئيس اجلمهورية، وهو يش عادل عبد امله
ــماء الوزراء اجلدد الذين سيقدمهم للبرملان  اآلن في وضع قائمة بأس
ــهر من تأريخ التكليف، ويتوقع مراقبون أن ال يتأخر السيد  خالل ش
ــع الطريق  ــة لكي يقط ــكيلته الوزاري ــالن تش ــدي في إع ــد امله عب
ــني واالنتهازيني  ــن العثرات من النفعي ــى املتربصني والباحثني ع عل
ــرفاء الذين ال يستوعبون أن يكون رئيس الوزراء  واملعارضني غير الش
مستقالً، وال أن يكون بعيداً عن مافيات الفساد، وال أن يكون مختاراً 

في تعيني الوزراء وإبعادهم تبعاً لشروط العمل املهني.
عادل عبد املهدي تنتظره ملفات صعبة وحتديات جسيمة، فعملية 
ــرب، بل هي  ــرق ويه ــخصاً يس ــت كلمة تقال، وال ش ــاد ليس الفس
ــية وجتار ومافيات كبرى  ــة متكاملة من قوى وأحزاب سياس منظوم
ــائل إعالم ويجيدون الترهيب والترغيب  ميتلكون املال والسالح ووس
ــفهم، وهؤالء عقبة كأداء  وإخافة اخلصوم والذين يعملون على كش
ــة الدولة وتعمير ما  ــار واإلصالح وإعادة هيب ــي طريق البناء واإلعم ف
ــب لوقف  ــتى وأالعي ــى ومظاهر ش ــاب األعم ــروب واإلره ــه احل خربت
ــعب  ــتعادة ثقة الش ــوض بواقع الدولة العراقية واس محاولة النه
ــي تلبية  ــدم النجاح ف ــي وع ــل السياس ــة الفش ــمة نتيج املهش

املطالب املشروعة.
عادل عبد املهدي يتسلم مهمة صعبة وقاسية، فالعراق لم يتعافَ 
ــب وانهيار في البنية  ــزال يعاني من وضع اقتصادي صع ــاً وما ي أمني
ــية في مجاالت مختلفة، فبنية التعليم والتربية  التحتية األساس
ــغل الشاغل للشعب، وكذلك  والصحة منهارة، والكهرباء هي الش
ــرب  ــتوى الش املاء الذي يهدد حياة الناس بتناقص كمياته على مس
ــوقاً  ــة التي حتتضر، بينما توقف القطاع الصناعي وصرنا س والزراع

لبضائع مصنعة في اخلارج ونحن مستهلكون ال أكثر.
ــه املنقذ للبالد  ــتثمار ألن ــد املهدي عليه أن يفتح باب االس ــادل عب ع
ــة فإنها محدودة أمام  ــتقبلها، فمهما كانت قدرة وزارات الدول وملس
ــركات  ــد أعداد الباحثني عن الوظائف والعاطلني عن العمل، فش تزاي
ــة والصناعة واملاء والصحة  ــتثمار الزراع الكهرباء وتلك املعنية باس
ــن أن تفجر ثورة  ــور واالتصاالت واملوانئ ميك ــم والطرق واجلس والتعلي
استثمارية وتستوعب آالف األيدي العاملة في اختصاصات مختلفة، 

ومعركة عبد املهدي اقتصادية بامتياز ويجب أن ينتصر فيها.
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هيئة التحرير: ٠٧٩٠١١٩٥٨١٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٠٣٢١٧٢٢٥

(السنة الثالثة عشرة) العدد (٣٠٤٢) - االثنني - ٨ - 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.

„zzzzzÁÊfih

ما نريد الوصول 
إليه هنا هو السعي 
الستقطاب األذكياء 

َّـ كل ميادين العلوم 
والفنون وتطوير 
ملكاتهم وصقل 

مواهبهم
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عبد الزهرة البياتي* فراس الغضبان الحمداني 

وجع يومي وقفة

*رئيس التحرير التنفيذي Firashamdani57@yahoo.com
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بغداد/ البينة الجديدة
ــة بغداد،  ــالم/ جامع ــة اإلع ــد كلي تعق
ــر ٢٠١٨ األول  املؤمتر العلمي احلادي عش
ــر الدولي: اآلخر  ــاً حتت عنوان «املؤمت دولي
ــي  ــك يوم ــي»، وذل ــاج االتصال ــي النت ف
ــرين األول في كلية اإلعالم/  (١٠و١١) تش

ــك لـ(البينة  ــن ذل ــداد. أعل ــة بغ جامع
ــالم الدكتور  ــد كلية اإلع اجلديدة) عمي
ــال: «إن  ــي، وق ــن التميم ــم حس هاش
ــاركة دولية ألول  انعقاد املؤمتر هذا ومبش
ــيرة كلية  ــة في مس ــد انعطاف مرة يع

اإلعالم ونقطة حتول نحو آفاق واعدة».
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تهنئ أسرة حترير (البينة 
ــها  اجلديدة)، وعلى رأس
التحرير  ــس  رئي الزميل 
ــار،  جب ــاب  الوه ــد  عب
ــواد  ــب ج ــيد (طال الس
ــبة توليه  كاظم) ملناس
املدير  ــاون  مع ــب  منص
ــكك احلديد  العام للس
، متمنني له دوام  ــةً أصال
في  والنجاح  ــة  املوفقي

عمله.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة الرئيس األمريكي  ــادة ميالنيا ترامب عقيل ــق انتقادات ح تالح
ــى كينيا. وتركزت  ــة برنامج زيارتها إل ــد ترامب، على خلفي دونال
ــر، الذي  ــارة وبعض املظاه ــال الزي ــدول أعم ــى ج ــادات عل االنتق
ــورة النمطية عن القارة  ــا للص اعتبرتها صحف عاملية، «تكريس
ــام ومحميات  ــة ميالنيا على دار لأليت ــرت جول ــة». واقتص اإلفريقي
ــفاري.  ــاركة في رحلة س برية، وإطعام أحد صغار الفيلة، قبل املش
ــيدة  ــر من التعليقات موجها إلى مالبس س ــب األكب وكان النصي
ــات املتحدة األولى، حيث ارتدت خوذة بيضاء قال منتقدون  الوالي

إنها مستوحاة من فترات االستعمار.

وكاالت / البينة الجديدة
ــركة  ش ــت  اخترع
أول سيارة  بريطانية 
ــة  إلكتروني ــرة  أج
ــادرة على الطيران.  ق
ــب ما ذكرته  وبحس
ــة  إعالمي ــائل  وس
ــذه الطائرة  ــإن «ه ف
من  ــل  حم ــا  ميكنه
ــيرة  ٢-٤ ركاب»، مش

الى انها «قادرة على 
كيلومترا   ١٥٠ قطع 
خمس  ــي  ف ــا  تقريب
ــرعة ٨٠  ــق بس دقائ
ــي  ف ــرا  كيلــــومت
وتابعت  ــاعة».  الس
ــن  ل اآلن  ــن  «م ــه  ان
من  الناس  ــى  يخش
ــرور  امل ــات  اختناق

أبدا».

بغداد/ البينة الجديدة
ــيخ صادق عبد احلسن  أقام الش
ــيخ العام  ــف الالمي، الش نصي
ــاء  لقبيلة بني الم/ الطعان، مس
يوم اجلمعة املاضي (٢٠١٨/١٠/٦)، 
ــي  الثقاف ــيني  احلس ــس  اجملل
ــز  املرك ــي  ف ــابع  الس ــنوي  الس
الثقافي النفطي ببغداد لتجديد 
ــعار  ــيني حتت ش ــد احلس العه
ــينية قناديل  (مبادئ الثورة احلس
ــيء منهجنا  ــر طريقنا وتض تني
ــر  ــل). وحض ــد األفض ــو الغ نح
الثقافي عدد  ــيني  اجمللس احلس
ــادة واحملامني  ــايخ والق ــن املش م
وشخصيات متعددة وجمع غفير 
ــيخ  من املواطنني. وقد ألقى الش

صادق عبد احلسن الالمي كلمة 
ــتذكر فيها قيم  ــبة اس باملناس
ــني (ع)  ــادئ ثورة اإلمام احلس ومب
ــان ألجل  ــه الظلم والطغي بوج
ــالمي  الدين اإلس ــاء دعائم  إرس
احلنيف ورغم مرور اكثر من ١٤٠٠ 
ــني (ع) مناراً  عام لكن بقي احلس
ــرار والثوار في  ــكل األح وقدوة ل
ــى الفريق األول  ــم. وقد ألق العال
ــم الالمي) قصيدة  الركن (إبراهي
باملناسبة استلهم في معانيها 
ــا ومفرداتها  ــني كلماته ومضام
ــب  لصاح ــة  العظيم ــم  القي
ــني (ع)  الذكرى أبي األحرار احلس
ــذه الثورة الدم على  إذ انتصر به

السيف.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــة فيلم  ــى بطول ــي عل ــة فرغل ــة حوري ــت الفنان وافق
ــتدعاء ولي عمرو» الذي تعود من خالله للسينما.  «اس
ــاون بالفيلم اجلديد مع الفنان محمد رجب  وهي تتع
ــل، وكان آخرها فيلم  ــذي قدمت معه أكثر من عم ال
ــالم ابو اخته» الذي حقق ايرادات جيدة.يُذكر أنه  «س
ــروك ويخرجه علي رجب  ــمير مب من كتابة محمد س
ــاري متهيداً  ــل نهاية العام اجل ــينطلق تصويره قب وس
لعرضه في العام ٢٠١٩. علماً أن «فرغلي» تتواجد في 
ــويدية حلضور عرض  ــت الراهن مبدينة ماملو الس الوق
ــدورة اجلديدة من  ــي ال ــق صناعي» ف ــا «طل فيلمه

مهرجان ماملو للفيلم العربي.

متابعة / البينة الجديدة
ــن العمل  ــة ع ــائق حافل ــف س أوق
ــياقة حافلته  ــرد بس ــماحه لق لس
في والية كارناتاكا اجلنوبية بالهند. 
ــى الرغم  ــذا القرار عل ــد اُتخذ ه وق
ــن الركاب الثالثني الذين  من أن أيا م
ــنت احلافلة لم يعترض  كانوا على م
ــياقتها. ولكن  ــى قيام القرد بس عل
ــرد الالنغور،  ــار فيديو لق بعد انتش

ــيطرا ومسترخيا وهو  الذي بدا مس
ــير  ــكا بعجلة القيادة أثناء س ممس
احلافلة اتخذ أصحاب احلافلة فعال 
ضد السائق الذي سمح بذلك. وقال 
ــركة املالكة  ــم الش ــدث باس متح
ــالمة  للحافلة «ال ميكن تعريض س
ــرد  ــماح لق ــر بالس ــركاب للخط ال

باجللوس على عجلة القيادة». ومن 
ــذا القرار لم يحظ  املفاجئ أن ه

ــتخدمي االنترنت  بترحيب من مس
ــم مبقطع  ــر الكثير منه ــن سُ الذي

فيديو قيادة القرد.
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الشيخ صادق عبد الحسن الالمي


