
اعلنت وزارة الصحة امس عدد ضحايا 
االنفجارات التي وقعت قبل يومني في 
ــبع  والكاظمية وس ــعلة  الش مناطق 
ــوزارة  ــان مقتضب لل ــر بي ــكار. وذك اب
ــوا بانفجار  ــى اصيب ــة جرح ان خمس
ــفة في الشعلة، مشيرا  العبوة الناس
ــجيل اي اصابات بانفجار  الى عدم تس
ــة الكاظمية  ــة صوتية في مدين قنبل
وجدير بالذكر ان عبوة ناسفة انفجرت 
ــعلة غربي  ــيطرة الش ــرب من س بالق
ــهاد جندي  ــفرت عن استش بغداد اس
ــب مصدر  ــة اثنني اخرين، بحس واصاب
ــبع ابكار شمال  امني، وفي منطقة س
ــروح  ــخاص بج ــب (٥) اش ــداد اصي بغ
ــفة  ــوة ناس ــر عب ــر تفجي ــرة اث خطي
ــخصان بانفجار عبوة  ــا اصيب ش كم
ــعلة شمال بغداد  ناسفة مبدينة الش
ــب ٤ اخرون  ــهد مواطن واصي واستش
ــير  ــفة في ابو دش ــار عبوة ناس بانفج

ببغداد . 
ــر النائب االول  ــد اخر اعتب وعلى صعي
ــرمي الكعبي  ــن ك ــس البرملان حس لرئي
ــذي  ال ــام  الع ــال  امل ــارق  س ان  ــس  ام
ــارج العراق  ــعب خ ــوت الش ــذذ بق تل
ــم داعش  ــن زعيم تنظي ــف ع ال يختل
ــار الى ان  ــدادي فيما اش ــو بكر البغ اب

ــان والنواب  ــة البرمل اعضاء هيئة رئاس
ــبيل  س ــي  ف ــم  ارواحه ــيقدمون  س
القصاص من الفاسدين وكان الكعبي 
ــس مقر هيئة النزاهة والتقى  قد زار ام
ــر والكادر  ــها عزت توفيق جعف برئيس
املتقدم فيها ودعا الكعبي املؤسسات 
ــة  النزاه ــة  هيئ ــا  فيه ــا  مب ــة  الرقابي
ــاز القضايا  ــم اجن ــراع في حس باالس
املتعلقة بالفساد وفتح جميع امللفات 
ــا يضمن  ــن قبل مب ــح م ــي لم تفت الت
ــدين وايصالهم  محاسبة كبار املفس
الى القضاء فضال عن استرداد االموال 

املنهوبة خارج العراق. 
ــث رئيس  ــي بح ــأن السياس وفي الش
ــد املهدي مع  ــوزراء املكلف عادل عب ال
ــية في لقاءات متعددة  قيادات سياس
ــكيل احلكومة  ــف تش ــرت امس مل ج
ــا احلكومي كما  ــا وبرنامجه واولوياته
ــار ودعم  ــم موضوع االعم بحث معه
االستقرار االمني وتوفير اخلدمات وفرص 
العمل وتعزيز العالقات اخلارجية. وقال 
البيان ان عبد املهدي استقبل امس كال 
ــراد رئيس ائتالف دولة القانون  على انف
ــادي في  ــي والقي ــوري املالك ــيد ن الس
ــيد اسامة النجيفي  حتالف القرار الس
ــق  ــل احل ــب اه ــة عصائ ــس حرك ورئي
ــيخ قيس اخلزعلي ورئيس مجلس  الش
النواب السابق الدكتور سليم اجلبوري 

واعضاء من حركة عطاء ورئيس ائتالف 
ــد العبيدي  ــور خال ــارق اخلير الدكت بي
والقيادي في تيار احلكمة وزير الشباب 
والرياضة االستاذ عبد احلسني عبطان 
ــس مجلس النواب  ــن جانبه اكد رئي م
ــكيل  ــي اهمية تش ــد احللبوس محم
ــق معايير  ــات قوية وف ــة خدم حكوم
ــن  ــا م ــا ميكنه ــة ومب ــاءة والنزاه الكف
ــة وتلبية  ــات الراهن ــة التحدي مواجه

تطلعات الشارع العراقي .
ــال القيادي في  ــي التطورات ايضا ق وف
ائتالف سائرون امير الكناني ان الوزارة 
ــي اصبحت اليوم  في العرف السياس
اقطاعية للحزب او الوزير الذي يحولها 

ــخصي  ــابه الش ــا لتعمل حلس احيان
واضاف الكناني في حوار متلفز انه في 
ــي  ــان فان احلزب السياس بعض االحي
ــن الوزارة التي تتبع له  الذي ال ينتفع م
فان الوزير ( يطلع بالدخل ) لوحده وانه 
ــال ثورة  ــات الدولة ب ــالح ملؤسس ال اص
ــكيل  ــاملة وانه ال ميكن تش ــة ش اداري
ــل الصراع  ــة في ظ ــة متكامل حكوم
السياسي القائم وان ما يؤسف له ان 
ــي ولد زعماء الصدفة  الفراغ السياس
ــعى  ــدر يس ــدى الص ــيد مقت وان الس

حلكومة مستقلة سياسيا .
ــش اجمللس  ــا ناق ــورات ايض ــي التط وف
ــة رئيس  ــوزاري لالمن الوطني برئاس ال

ــام للقوات  ــوزراء القائد الع مجلس ال
املسلحة حيدر العبادي سبل احملافظة 
ــتقرار االمني واالعتماد على  على االس
ــق على اليات  ــط جديدة فيما واف خط
جديدة لتسهيل منح سمات الدخول 
للمستثمرين االجانب الى العراق كما 
ــات وضوابط  ــل الي ــت ورقة عم نوقش
ــرب الضريبي  ــاالت الته ــات ح ومعاجل
ــن التوصيات  ــع عدد م ــي ورف والكمرك
ــا اضافة الى  والتوجيهات بخصوصه

موضوعات اخرى. 
ــي ايضا كشف  ــأن السياس وفي الش
رئيس كتلة بيارق اخلير النيابية محمد 
ــي بني  ــدي امس عن اتفاق سياس اخلال

ــات  ــيح نواب الرئاس الكتل على ترش
ــر معتادة.  ــخصيات غي ــالث من ش الث
ــا ان االتفاق تضمن عدم التجديد  مبين
ــة  الكابين ــن  ضم ــي  حال ــر  وزي الي 
ــاف ان الضغوط  ــة اجلديدة واض الوزاري
ــية على رئيس الوزراء املكلف  السياس
ــتزداد مع  ــادل عبد املهدي كبيرة وس ع
ــة الوزارية اال ان  ــراب اعالن الكابين اقت

اخليار االخير سيكون لعبد املهدي. 
ــادي في  ــد القي ــر اك ــد اخ ــى صعي عل
ــز  ــر الفاي ــب عام ــاء النائ ــف البن حتال
ــس التحالف هادي  ــس ان الزيارة رئي ام
ــاءت  ــرا ج ــل مؤخ ــى اربي ــري ال العام
ــة التصويت  ــرى بجلس ــاح ماج اليض
ــيرا الى ان  ــى رئيس اجلمهورية مش عل
ــتاني  رئيس احلزب الدميقراطي الكردس
مسعود  بارزاني اقتنع بشرح العامري 
ــات اجمللس  ــه حلضور جلس ــه نواب ووج
ــة. وقال الفايز ان الزيارة التي قام  املقبل
بها رئيس حتالف الفتح هادي العامري 
الربيل ولقائه مع مسعود  بارزاني جاءت 
ــح االخير بنقض الفتح  ردا على تصري
ــد بارزاني  ــاق مع وف ــرى االتف وكتل اخ
ــس  ــاب رئي ــحهم بانتخ ــم مرش بدع
ــث اوضح حتالف الفتح  اجلمهورية حي
ــان تصويت  ــغ الوفد الكردي ب ــه ابل بان
ــيكون حرا ودميقراطيا دون  اعضائه س

ان يفرض عليهم التصويت .

 تل ابيب / وكاالت /
ــبع مجموعات، بينها  ــرائيلية، إنها تلقت عروضا من س ــت وزارة املالية اإلس أعلن

محلية وأجنبية، لبناء أكبر محطة لتحلية املياه في العالم.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن املناقصة التي ال تزال في مرحلة مبكرة، تتضمن 
محطة جديدة لتحلية مياه البحر املتوسط في منطقة سوريك بوسط إسرائيل، 

وهناك محطة حتلية مياه أخرى تعمل بالفعل في املوقع.
 GES HUTCHINSONو IDE TECHNOLOGIES ــا ــت به ــروض تقدم ــوزارة أن الع ــت ال وأضاف
ــيونا  ــم أكس ــف يض ــية، وحتال ــة، وSUEZ الفرنس ــرائيلية، وPMEC الصيني اإلس
 WPIاإلسبانية و AQUALIA ــرائيلية، فضال عن حتالف آخر بني ــبانية وأاليد اإلس اإلس
اإلسرائيلية.وعندما تدخل احملطة اجلديدة حيز التشغيل، ستكون محطات حتلية 
ــنويا،  ــرائيلية قادرة على إنتاج نحو ٢٠٠ مليون متر مكعب من املياه س املياه اإلس
ــتهلكها األسر والبلديات  ما يعادل ٨٥ في املئة من إجمالي كميات املياه التي تس

في إسرائيل.

�bÌäñy@Èn◊äë@›j”@Âfl@bÁÖa7nça@›»uÎ@aÜ„ÏÓÁ@paâbÓç@Öa7nça@Âfl@¥Ó”aä»€a@…Ó∫@…‰∂@�aäflc@âÜïc@äÌãÎ@’Ó‘ë@Z@—Óñ„

%b»€a@ø@ÍbÓfl@ÚÓ‹§@Ú�™@5◊c@ıb‰j€@¡�•@›Óˆaäçg@NN@bqÏ‹fl@ıbfl@läí„Î@Ûëb�«@ÂÌäË‰€a@Ü‹i@ø@Â≠@b‡‰Ói

@ÔñÇí€a@Èibéß@›‡»n€@b:Ï∞@à€a@äÌãÏ€a@Îa@låz‹€@ÚÓ«b�”a@ozjïa@ÔçbÓé€a@“ä»€a@ø@ÒâaãÏ€a@Z@Ô„b‰ÿ€a
@ÚÌÏ”@pbflÜÅ@ÚflÏÿy@ÜÌä„@Z@ÔçÏj‹ßaÎ@NN@bË©b„äiÎ@Ú‹j‘Ωa@ÚflÏÿßa@pbÌÏ€Îa@bË»fl@szjÌÎ@ÚÓçbÓç@paÖbÓ”@›j‘néÌ@ÜËΩa@Üj«

·ËmaâaãÎ@…ÌÖÏm@›j”@paâ¸ÎÜ€a@¥Ì˝fl@pãÎb£@p¸Ï‡«@paá@aÖÏ‘«@ÊÏ»”ÏÌ@ıaâãÏ€a@ú»i@Z@Ô‹«@ÉÓí€a@NN@l�äÅ@l�äÃfl@bÌ

k„bu¸a@ÂÌä‡rné‡‹€@fiÏÅÜ€a@pb8@|‰fl@›ÓËémÎ@ÒÜÌÜu@¡�Å@Û‹«@Öb‡n«¸aÎ@?fl˛a@âaä‘nç¸a@Û‹«@Úƒœb0a@ì”b‰Ì@?üÏ€a@Âfl˛a@NNÖbj»€a@Úçbˆäi
@›Óiâa@ø@Ô„aãâbi@@…fl@äflb»€a@ıb‘€@âaäça@—íÿÌ@åÌb–€aÎ@NN@t˝r€a@pbçbˆä€a@laÏ‰€@^@ÒÖbn»fl@7À@^@pbÓñÇë@|Óëäm@Û‹«@H@÷b–ma@I@Â«@—íÿ€a

(٢٠) صفحة ــــ السعر ٥٠٠ دينار NO.3043 .              9   . OCT . 2018TUEالثالثاءالسنة الثالثة عشرة العدد (٣٠٤٣ )               ٩ /  ١٠  / ٢٠١٨ جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 

3
2

3

كتب اِّـحرر السياسي

سلسلة انفجارات تضرب العاصمة بغداد والكعبي يؤكد : سارق المال العام اليختلف عن ” البغدادي“ 

َّـ الهدف

ــية عراقية ومنذ  ــخصية سياس ــزب او كتلة او ش ــا من ح م
ــادل عبد  ــيد ع ــن فيها عن تكليف الس ــي اعل ــة الت اللحظ
ــكيل احلكومة املقبلة اال واعلنت امام املأل على  املهدي بتش
ــرورة دعم ومؤزارة عبد املهدي في مهمته وتذليل الصعاب  ض
ــكيل كابينته  ــول دون قدرته في تش ــي قد حت ــات الت واملعوق
ــو اطالق يده كي يختار مبلء  ــة وفي املقدمة من ذلك ه الوزاري
ــدرة والكفاءة  ــرى فيهم الق ــوزراء الذين ي ــه وقناعته ال ارادت
لقيادة احلكومة املقبلة وهي احلكومة التي الشك حتتاج الى 
وزراء من طراز خاص ولهم مايكفي من اخلبرة والشجاعة في 
مجابهة التحديات واملصاعب السباب عديدة يطول شرحها 
ــان اي عراقي مطلع يعرفها  ــي هذه العجالة لكننا نعرف ب ف

جيدا بالتفصيل اململ 
ــب كل االطراف  ــا نطال انن
ــية  السياس ــوى  والق
ــهد  املش ــي  ف ــذة  الناف
ــادر  تغ ان  ــي  السياس
ــية  السياس ــة  التوافقي
ــببا مباشرا  التي كانت س
ــي  ف ــؤولية  املس ــاع  بضي
ــة  الدول ــل  مفاص ــع  جمي
ــا تداعياتها في  وكانت له
كل هذا التخبط والضياع 
ــا  انن ــا  كم ــي  السياس

نطالب هذه القوى ان تقرن اقوالها بافعالها واال تقول كالما 
في النهار ليمحوه الليل او متارس السياسة االزدواجية التي 
ــرب من لعبة اخلتيالن. باختصار، من يريد لعبد املهدي ان  تقت
يعمل بحرية عليه ان يرفض الصراع السياسي ويتخلى عن 
ــب واملغامن. ومن يريد لعبد املهدي ان يعمل  ــة املكاس سياس
بحرية عليه ان يتخلى عن مطامحة وال يتعامل مع املشهد 
ــي بوصفه ربحا وخسارة، وعليه ان يتأسى بخطوة  السياس
ــيد مقتدى الصدر الذي بادر ليعلن  زعيم التيار الصدري الس
ــيح اي وزير الي وزارة من  ــام العراقيني بأنه اوعز بعدم ترش ام
جهته، وانه منح احلكومة املقبلة عاما كامال الثبات جناحها 
ــك فان املطلوب من االخرين ان يحذوا حذوه ليتحرر عبد  وبذل

املهدي من اي شرط او قيد.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

نطالب هذه القوى ان تقرن 
اقوالها بافعالها واال تقول 
كالما َّـ النهار ليمحوه 
الليل او تمارس السياسة 
االزدواجية التي تقرتب من 
لعبة الختيالن

@ÜËΩa@Üj«@aÏ‡«ÖaÎ@aÎâãe
@›»–€aÎ@fiÏ‘€bi

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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بغداد / 
ــف وزير الداخلية قاسم  كش
األعرجي، أن عارضة األزياء تارة 
فارس، قتلت على يد ”جماعات 
ــمها.وقال  ــة“، لم يس متطرف
األعرجي في فيديو نشره عبر 
ــبوك“،   ”فيس على  ــه  صفحت
ــي حصلت  ــم الت إن كل اجلرائ
ا مختصة  متابعة وشكلنا فرقً
ــة تارة  ــل العراقي ــا، واملودي به
فارس قتلت على يد جماعات 
ــا  لدين ــخصة  مش ــة  متطرف
ــاء  إللق ــة  مبذول ــود  واجله

ــم  ــم، وعرضه ــض عليه القب
ــعب العراقي لينالوا  أمام الش
جزاءهم العادل ولن يفلت من 

قبضة العدالة أي أحد“. 

@ÜÌ @Û‹« @o‹n” @êâbœ @Òâbm @ZÔuä«¸a
b‰‹j”@Âfl@ÚñÇíflÎ@Úœä�nfl@Ú«b∫ بغداد /  

ــف رئيس اجلبهة التركمانية النائب  كش
ــد الصاحلي, امس االثنني, عن اتخاذ  ارش
ــرارا  ــوري ق ــوك راكان اجلب ــظ كرك محاف
ــه والتخلي عن  ــأن البقاء في منصب بش
ــا ان بقاء  ــس النواب, مبين عضوية مجل
ــني املكونات  ــينهي اخلالف ب ــوري س اجلب

بأحقيته في املنصب.
ــوك  ــظ كرك ــي إن ”محاف ــال الصاحل وق
ــز بعضوية مجلس  ــوري الفائ راكان اجلب
النواب لهذه الدورة قرر البقاء في منصبه 
ــان“، مبينا  ــة البرمل ــي عن عضوي والتخل
ــاء اخلالفات  ــاء النه ــوري ج ــرار اجلب أن ”ق
السياسية بني املكونات بشان أحقيتها 

ــس  مجل ــود  وج ــدم  ولع ــب  املنص ــي  ف
محافظة وإدارة محلية“.

واوضح الصاحلي، أن ”اجلبوري سيحتفظ 
ــات  االنتخاب ــراء  اج ــني  حل ــه  مبنصب
ــار  ــاري واختي ــام اجل ــة الع ــة نهاي احمللي
ــظ من خالل  ــة ومحاف ــس محافظ مجل

االنتخابات“.

ÊbΩ5€a@ÚÌÏö«@Â«@Ô‹Çn€aÎ@Èjñ‰∂@ıb‘j€a@âä”@⁄Ï◊ä◊@≈œb™@Z@Ôßbñ€a

بغداد / 
ــائرون  عد النائب عن حتالف س
ــس  ام ــي،  اجلحيش ــن  حس
االثنني، مطالبات بعض الكتل 
السياسية باإلبقاء على بعض 
الوزراء السابقني في مناصبهم 
ــروعة، مؤكدا  مطالب غير مش
أن حتالفه ليس مع جتديد الثقة 

ألي وزير في احلكومة احلالية.
ــي إن ”مطالبات  وقال اجلحيش
ــية  السياس ــل  الكت ــض  بع

ــوزراء  ــض ال ــى بع ــاء عل باإلبق
ــم  مناصبه ــي  ف ــابقني  الس
وال  ــروعة  مش ــر  غي ــب  مطال
ــجم مع مشروع اإلصالح  تنس
ــس  رئي ــل  بعم ــال  تدخ ــد  وتع
ــار  ــي اختي ــف ف ــوزراء املكل ال
ــدا عن  ــة بعي ــه الوزاري كابينت
األحزاب السياسية“.وأضاف أن 
”سائرون مع حكومة مستقلة 
بعيدا عن جتديد الثقة الي وزير 
ــة  ــا أن ”احلكوم ــابق“، مبين س

ــد أن تكون حكومة  املقبلة الب
ــك  ذل ــالف  وبخ ــراط  تكنوق
ــح  ــا كلمة“.واوض ــتكون لن س

ــات  ”مطالب أن  ــي،  اجلحيش
ــية  السياس ــل  الكت ــض  بع
بشأن اإلبقاء على بعض الوزراء 
ــم  مناصبه ــي  ف ــابقني  الس
مطالبات غير منطقية وتدخل 
ــة  احلكوم ــكيل  تش ــل  بعم
ــدا أن ”موقفنا  ــة“، مؤك املقبل
في سائرون واضح وصريح باننا 
ــتقلة وإبعاد  ــع حكومة مس م
ــن األحزاب  ــع املناصب ع جمي

السياسية“.

äÌãÎ@˛@Ú‘r€a@ÜÌÜ£@…fl@b‰é€@Z@@ÊÎäˆbç@Â«@kˆb„

بغداد / 
ــي  ف ــتوى  املس ــع  رفي ــدر  مص ــاد  أف
ــني، بان  ــرف، امس االثن ــف االش النج
ــت مديرا جديدا ملطار  وزارة النقل عين
ــة الدولي.وقال املصدر، إن وزارة  احملافظ
ــاكر  ــرا بتعيني ش ــدرت أم ــل أص النق
ــار  ملط ــدا  جدي ــرا  مدي ــاوي  الصبيح
ــرف الدولي، خلفا ملديره  النجف االش
ــد هادي عبد. ــابق بالوكالة محم الس

وبني املصدر، أن الصبيحاوي سيباشر 
عمله خالل الساعات القليلة املقبلة  
ــس الوزراء ،  ــر للمطار.ووجه رئي كمدي

ــابق، بحل  حيدر العبادي، في وقت س
ــرف وتسليم  ادارة مطار النجف االش

ادارته لسلطة الطيران املدني.

@aäÌÜfl@ÎbzÓjñ€a@ä◊bë@¥Ó»m
“äë¸a@—v‰€a@âb�Ω@aÜÌÜu وكاالت / 

ــفت صحيفة ”األخبار“ اللبنانية، امس  كش
االثنني، عن فحوى الرسائل النصية التي بعث 
بها مبعوث الرئيس األميركي بريت ماكغورك 
ــبهان الى  ــعودي ثامر الس ــر الدولة الس ووزي
ــأن عدم الذهاب الى محور  قيادات سنية بش
ــي تقرير  ــت الصحيفة ف ــف البناء.وقال حتال

ــائل  ــا ”حصلت على نصوص لرس ــا ، إنه له
ــبهان،  ة بعث بها كل من ماكغورك والس عدّ
ــارزة من أجل  ــكل منفصل، إلى قيادات ب بش
ــة أن ”إحدى  ــا“، مبين ــى مواقفه ــر عل التأثي
ــف الكربولي  ــت إلى هات ــائل وصل تلك الرس
ــال، الذهاب مع  ها (جم ــبهان، ونصّ ــن الس م
ــه) يعني  ــرى (العامري وحلفائ ــراف األخ األط

ــة ذات وجهة واحدة)“. ــت (بطاق وان واي تيك
ــه  ــت إلي ــالة وصل ــذه الرس ــت، أن ”ه وأضاف
ــدق «روتانا»، في  ــي فن ــداً أثناء وجوده ف حتدي
ــتان»، برفقة  ــم كردس ــل، عاصمة «إقلي أربي
وفد من «الفتح» ضمّ أحمد األسدي (الناطق 
الرسمي)، وعدنان فيحان (عصائب أهل احلق)، 
ــاري (منظمة بدر)“.وبينت  وعبد الكرمي األنص

ــة»، ومعهم  ــض «الكرابل ــة، أن ”رف الصحيف
ــي،  ــواب محمد احللبوس ــس الن رئيس مجل
ومحافظ صالح الدين السابق أحمد اجلبوري، 
ــعودي شكل عالمة  الطلب األميركي ــ الس
ــى التأثير  ــدرة الرياض عل ــارزة على تراجع ق ب
في غالبية القوى «السنية»، التي كانت تُعدّ 

األقرب للسعودية“.

ÚÓ‰ç@paÖbÓ‘€@ÊbËjé€aÎ@⁄âÏÃ◊bfl@›ˆbçâ@ÙÏzœ@Â«@—íÿm@Ú–Ózï

  بغداد / 
ــالم، امس  ــن س أكد النائب عن حتالف البناء حس
ــة لتوزيع  ــيضع آلي ــس النواب س ــني، أن مجل االثن
ــة اليوم  ــى اللجان الدائمة خالل جلس النواب عل

ــاص والكفاءة  ــا ان الرغبة واالختص ــاء, مبين الثالث
اهم معايير اآللية . وقال سالم إن ”جلسة مجلس 
النواب اليوم الثالثاء ستخصص لوضع آلية لتوزيع 
ــواب على اللجان البرملانية الدائمة“. واضاف ان  الن

ــيتم تضمينها لآللية هي الرغبة  ”املعايير التي س
ــيرا إلى أن ”مجلس  ــاص والكفاءة ”, مش واالختص
النواب سيأخذ معيار االستحقاق النيابي بالنسبة 

لرئيس اللجنة ونائبه واملقرر“.

‚ÏÓ€a@@Úé‹†@Ú‡ˆaÜ€a@Êbv‹€a@Û‹«@laÏ‰€a@…ÌãÏn€@ÚÓ€e@…öÓç@ÊbΩ5€a@Z@%bç ــكا اصحاب مركبات مختلفة  ش
ــدم  ع ــن  م ــالت  واملودي ــام  االحج
ــجيل  حصولهم على لوحات تس
ــرور اكثر من اربعة  نظامية رغم م
ــالت  معام ــج  تروي ــى  عل ــهر  اش
ــات ..  ــذه اللوح ــى ه ــول عل احلص
ــتان العراق يتم  ــي اقليم كردس ف

ــجيل وتثبيتها  ــع لوحة التس طب
ــويعات اما  ــى املركبة خالل س عل
عندنا فان االمر مختلف .. «البينة 
ــتيراد لوحات  اجلديدة» تقترح اس
تسجيل مرورية من كوكب املريخ 
ــكلة  ــذه املش ــذري له ــل ج كح

العويصة جدا ..  جدا.

@pbyÏ€@ÖâÏné„@¸@aábΩ
_@ÉÌäΩa@Âfl@›Óvém



السنة الثالثة عشرة / العدد (٣٠٤٣) الثالثاء ٩ / ١٠ / ٢٠١٨

ÊbΩ5€a@ÚÌÏö»i@ÂÌåˆb–€a@pbƒœb0a@è€b©@ıbö«c@úÌÏ»m@ÚÓ€e@—íÿm@Òåª

2

Ú‹j‘Ωa@ÚflÏÿßa@Ú‹Óÿím@ø@ÚÓ‰Ëfl@pbÓñÇë@âbÓnÅa@ÚÓ‡Ác@ÜËΩa@Üj»€@Ü◊˚Ì@âÏj¶a

NO.3043.TUE.9.OCT.2018

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
ــة البرملان  ــر، أمس االثنني، ان جلس ــف البناء فاضل جاب ــب عن حتال ــدَ النائ أك
ــى االنتهاك التركي  ــض احلكومة بالرد عل ــيتم خاللها جمع تواقيع لتفوي س
ــة بالتجاوز على  ــمح الي دولة اجنبي ــراق، مبيناً ان العراق لن يس ــيادة الع لس
ــمح الي  ــكرية ضمن حدوده. وقال جابر ”لن نس ــه وتنفيذ عمليات عس اراضي
طرف بالتجاوز على سيادة العراق سواء من تركيا او غيرها، كما ان العراق بلد 
ذو سيادة وال ميكن اي بلد اجنبي التجاوز عليها“، مشيرا إلى أن ”جلسة البرملان 
ــيتم خاللها جمع تواقيع للرد على االستفزازات التركية املستمرة  املقبلة س
ــل حكومة العبادي على  ــاف أن ”التواقيع تهدف الى تخوي ــى العراق“. وأض عل
ــيجمع تواقيع لرفض  الرغم من انها حكومة تصريف اعمال، ولكن البرملان س
التدخل التركي وتخويل احلكومة بالرد على االعتداءات التركية على العراق».

بغداد / البينة الجديدة
ــفتِ النائبة عن محافظة  كش
ــس  ام ــزة،  حم ــرة  زه ــرة  البص
ــض مقاعد  ــة تعوي ــني، آلي االثن
ــات  احملافظ ــس  مجال ــاء  اعض
ــان،  البرمل ــة  بعضوي ــن  الفائزي
ــتعمل  ــة ان املفوضية س مبين
ــر بديالً  ــخص آخ على وضع ش
للعضو الفائز بعضوية البرملان. 
ــدالء اعضاء  ــت حمزة ان ”ب وقال
ــات الذين فازوا  مجالس احملافظ
بعضوية البرملان يتم اختيارهم 
ــة“،  املفوضي ــون  قان ــب  بحس
ــد ان يقدم  ــيرة إلى أنه ”بع مش
ــات  احملافظ ــس  مجال ــاء  اعض
ــوم مفوضية  ــتقاالتهم، تق اس
االنتخابات بوضع البدالء عنهم 
ــخاص االحتياط، على  من االش
ــن نفس احلزب  ــون ذلك م ان يك
ــز  الفائ ــخص  للش ــة  والكتل
ــان“. وأضافت ان  بعضوية البرمل
ــات مجالس احملافظات  ”انتخاب
ــى  عل ــر  تغيي اي  ــدث  يح ــم  ل

ــى  ــت عل ــث الزال ــا، حي موعده
ــون االول  ــهر كان ــا في ش وقته
ــى ان ”تأجيل  ــل“، الفتة ال املقب

ــه يكون  ــن عدم ــات م االنتخاب
ــس الوزراء  ــالل قيام مجل من خ
بتقدمي طلب الى مجلس النواب 

ــال طلب  الذي يقوم بدوره بارس
ــن اجل تأجيل  الى املفوضية م

االنتخابات“.

بغداد / البينة الجديدة
ــوري اهمية اختيار  ــليم اجلب ــابق س أكدَ رئيس البرملان الس
ــكيلة احلكومة القادمة، فيما  ــخصيات مهنية في تش ش
ــة عادل عبد  ــكيل احلكوم ــس الوزراء املكلف بتش ثمن رئي
ــب وجهات النظر. وقال مكتب  املهدي جهود اجلبوري بتقري
ــليم اجلبوري  ــابق س اجلبوري ان «رئيس مجلس النواب الس
ــكيل احلكومة  التقى امس االول رئيس الوزراء املكلف بتش
ــه «جرى خالل اللقاء بحث آخر  عادل عبد املهدي»، مبينا ان
ــية واحلوارات اجلارية  ــاحة السياس ــتجدات على الس املس
ــكيل الكابينة الوزارية». واكد اجلبوري بحسب البيان،  لتش
اهمية اختيار شخصيات مهنية وكالً حسب اختصاصه في 
ــكيلة احلكومة القادمة بعيدا عن احملاصصة والوالءات  تش

ــات  والضغوط ــة  احلزبي
ــددا على  ــية، مش السياس
ــوازن  الت ــاة  مراع ــرورة  ض
ــاف  اطي ــع  جمي ــراك  واش
ــه، ثمن  ــعب. من جانب الش
ــود التي  ــدي اجله ــد امله عب
ــا الدكتور اجلبوري  يقوم به
ــات النظر  ــي تقريب وجه ف
ــية  ــراف السياس ــني االط ب

اخملتلفة.

بغداد / البينة الجديدة
ــا النزاهة في  ــتْ محكمة حتقيق قضاي متكن
ــب وتزوير في  ــط حالة تالع ــرة من ضب البص
ــم وزارة املالية.  ــجل باس ــة عقار مس ملكي
ــتار بيرقدار املتحدث  وقال القاضي عبد الس
ــم مجلس القضاء األعلى في  الرسمي باس
ــخة منه، إن  بيان تلقت (البينة اجلديدة) نس

«محكمة حتقيق النزاهة في البصرة ضبطت 
ــارات التابعة  ــة تالعب وتزوير ألحد العق حال
ــني وموظفني  ــن قبل متهم ــوزارة املالية م ل
ــجيل العقاري  ــى مالحظية التس تابعني إل
في البصرة األولى»، الفتا الى «أن العقار تبلغ 
ــاً وأجريت عليه  ــن ٥٧ دومن ــاحته أكثر م مس
ــورة غير  ــرف للغير بص ــق التص ــات ح إضاف

قانونية». وأوضح بيرقدار أن «احملكمة أصدرت 
ــم من  ــى املتهمني وقس ــرات قبض عل مذك
ــجيل العقاري املتورطني  موظفي دائرة التس
في القضية». وأكد بيرقدار أنه «القي القبض 
على احد املتهمات وهي احدى املوظفات وفق 
ــادة (٢٨٩،٢٩٨) من قانون العقوبات  أحكام امل

ومازال التحقيق جارياً في القضية».

بغداد / البينة الجديدة
ــر الفايز,  ــف الفتح عام ــدَ النائب عن حتال أك
ــتالم  ــزم مجلس النواب اس ــني, ع امس االثن
ــة اللجان  ــحني لرئاس ــواب املرش ــماء الن أس
ــد  الغ ــة  ــي  جلس ف ــا  ــة وعضويته النيابي

ــبوع املقبل, مبينا ان  والتصويت عليها األس
ــتبحث قانون املوازنة املالية كأول  اللجان س
عمل تشريعي للبرملان. وقال الفايز ان ”رئاسة 
ــماء النواب  ــلم أس ــواب ستتس ــس الن مجل
ــان  ــة كل اللج ــة وعضوي ــحني لرئاس املرش

النيابية لتقييمها واملوافقة عليها وفق مبدأ 
ــاص“. وأضاف  ــي واالختص ــق السياس التواف
ــماء  ــتوافق على األس ــة س أن ”هيئة الرئاس
ــيكون بداية األسبوع املقبل بعد  واللجان س

االنتهاء من تعديل النظام الداخلي للبرملان.
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بغداد / البينة الجديدة
ــة دولة القانون  أكدتِ النائبة عن كتل
ــل هيئة  ــرورة تدخ ــف ض ــة نصي عالي
ــكل عاجل  النزاهة واالدعاء العام بش
ــقيق وزير  ــول قيام ش ــح حتقيق ح وفت
وعضو في الهيئة االقتصادية مبجلس 
ــركته  ــدار أمر من قبل ش ــوزراء بإص ال
ــداد  ــرض بغ ــى مع ــاص) ال ــاع خ (قط
ــعب العراقي بأنه  الدولي بتبليغ الش
ــتيراد سيارات  ــيتم منعهم من اس س
ــخ ٢٠١٩/٢/١٦ ليتم  هيونداي بعد تاري
ــخ املذكور من  ــد التاري ــتيرادها بع اس
ــاً. وقالت نصيف  ــركته حصري قبل ش
«ان من مهازل الفساد في العراق قيام 

شركة (قطاع خاص) ميتلكها شقيق 
ــة االقتصادية  ــي الهيئ ــر وعضو ف وزي
ــاب الى  ــه كت ــوزراء بتوجي ــس ال مبجل
ــاع عام)  ــي (قط ــداد الدول ــرض بغ مع
ــيارات  ــتيراد س ــع اس ــب فيه مبن طال
ــخ ٢٠١٩/٢/١٦، ما  ــد تاري ــداي بع هيون
ــا موجها  ــدر إعالن ــوزارة تص ــل ال جع
ــركات ومواطنني)  ــتوردين (ش الى املس
يتضمن توجيهات الشركة». وأوضحت 
نصيف ان «االعالن جاء فيه (الى كافة 
ــتيراد  واالس ــركات  املستوردين-الش
الشخصي- الراغبني باستيراد سيارات 
من نوع هيونداي بكافة أنواعها، نود أن 
ــمح لكم باستيراد  نعلمكم بأنه يس

ــة  ــيارات وبكاف ــن الس ــوع م ــذا الن ه
أنواعها ولغاية تاريخ ٢٠١٩/٢/١٦ وذلك 

ــب موافقة شركة (.....) للوكاالت  حس
ــغ الينا مبوجب كتابهم  التجارية املبل
ــدة  ــي ٢٠١٨/٩/١٦ ومل ــم ١٨٣١٤ ف املرق
ــهر فقط، راجني االلتزام  ــة أش خمس
ــة  ــالت اخلاص ــال املعام ــد وإكم باملوع
ــيارات  ــتيراد لس ــدار إجازات االس بإص
ــداي قبل انتهاء التاريخ أعاله».  الهيون
ــة تعني أن  ــذه الفضيح وبينت «ان ه
ــاد بدأوا بالسيطرة على  حيتان الفس
ــل وبضمنه  ــاع التجاري بالكام القط
جتارة السيارات التي تدر أرباحاً خيالية 
ــا، ولو  ــال احتكاره ــي ح ــا ف خصوص
ــام وزير  ــة اخرى قي ــي أي دول ــل ف حص
بتقدمي هذه التسهيالت لشقيقه الى 

ــيارات  ــتيراد س حد جعله يحتكر اس
ــم احلكم على  ــة لت ــن ماركة معين م
ــرين  ــجن لعش ــقيقه بالس الوزير وش
ــي ال نلوم  ــل، وبالتال ــى األق ــنة عل س
ــعب العراقي عندما يشتكي من  الش
كارثة الفساد في هذا البلد». وشددت 
ــل االدعاء  ــرورة «تدخ ــف على ض نصي
ــام وهيئة النزاهة وفتح حتقيق في  الع
ــذه الفضيحة، مع ضرورة اصدارهما  ه
ــعب العراقي حول  ــال للش ــاً عاج بيان
ــتمرار  البدء بإجراءات التحقيق واالس
ــه الى حني  ــل مجريات ــالن تفاصي بإع
ــه النهائية وإحالة  ــالن عن نتائج االع

الفاسدين الى القضاء».

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
طائرات .. كشفَ تقرير ملوقع ديبكا التابع جلهاز 
ــاد الصهيوني إن الرئيس األمريكي دونالد  املوس
ــان الصهيوني باملزيد من  ــب أمر بتزويد الكي ترام
ــيا بطاريات  ــليم روس طائرات أف ٣٥ ردا على تس
ــراز أس ٣٠٠ الى  ــن ط ــاع اجلوي م ــخ الدف صواري
ــيتم  ــرات س أن ”الطائ ــر  التقري ــر  ــوريا. وذك س
سحبها من أسراب اخلدمة التابعة للقوة اجلوية 
ــوي املزودة بصواريخ أس  ــة متاما مثل بطاريات الدفاع اجل األمريكي

.«٣٠٠
ــأن أنقرة طلبت من  ــادتْ وكالة ”رويترز“ امس االثنني، ب قضيــة .. أف
ــماح لألجهزة األمنية التركية  ــعودية الس الس
ــاء  اختف ــة  ــى خلفي ــة عل القنصلي ــش  بتفتي
ــة  ــت وكال ــقجي. وقال ــال خاش ــي جم الصحف
ــتدعت،  ــة اس ــة التركي ــول“ إن اخلارجي ”األناض
ــرة وأعربت  ــعودي لدى أنق ــفير الس األحد، الس
ــا لـ“التعاون التام في التحقيق“ من  عن تطلعه

اجلانب السعودي.

ــرائيلي بنيامني  ــوزراء اإلس ــغَ رئيس ال غــزة .. أبل
ــش االحتالل  ــاء حكومته بأنّ جي ــو أعض نتنياه
ــتعد لعملية عسكرية ضد قطاع غزة، ”في  يس
ــاك. وقالت القناة  ــن األوضاع هن حال لم تتحسّ
الثانية، بحسب ما أوردت ”األناضول“، إنّ نتنياهو 
ن األوضاع  ”أبلغ مجلس الوزراء أنّه إذا لم تتحسّ
ــتعد للقيام  ــرائيل تس ــزة، فإنّ إس ــي قطاع غ ف

بعملية عسكرية ضد القطاع».
استهداف .. أكدَ مساعد شؤون التنسيق في احلرس الثوري االيراني 
ــتان اإليرانية  العميد علي فدوي، امس االثنني، أن محافظة كردس
ــعب  ــداء النظام والش ــن قبل اع ــتهدفة م مس
ــتتباب االوضاع األمنية  ــيرا إلى اس الكردي، مش
ــدوي في تصريح  ــورة. وقال ف ــي احملافظة املذك ف
ــتتب في  ــنيم“ إن ”األمن مس اوردته وكالة ”تس

ارجاء كردستان (اإليرانية)».
ــاة البحرية األميركية  ــالح مش ى س إعفاء .. أعفَ
ــدي مارينز في  ــر من ١٥٠٠ جن ــز) قائد أكث (املارين

ــد أن ضبطته  ــتراليا من مهامه، بع ــمال أس ش
ــيارته حتت تأثير الكحول. وأقر  الشرطة يقود س
ــه مذنب أمام  ــنيللي بأن ــل جيمس ش الكولوني
ــيارته مع  ــة، حيث قاد س ــة داروين احمللي محكم
ــبة ٠٫١٠٢٪ بعد أن  ــز الكحول في الدم بنس تركي
ــه في الساعات األولى  ــرطة أنفاس اختبرت الش

من األحد املوافق ٣٠ ايلول. 
ــة معهد الطب  ــرتها مجل ــة جديدة نش ــفتْ دراس صدمة .. كش
النفسي البريطاني أن الصراعات في العراق وافغانستان زادت من 
ــرض اجهاد ما بعد الصدمة في صفوف القوات  معدالت اعراض م
املسلحة البريطانية. ونقلت صحيفة فورسس 
نت البريطانية املتخصصة بالشؤون العسكرية 
ــة قولها إن “املعدل الكلي  في تقرير عن الدراس
ــد الصدمة قد ارتفع  العراض مرض اجهاد ما بع
ــكريني  ــني االفراد العس ــة ب ــبة ٦ باملائ ــى نس ال
احلاليني واملوظفني السابقني في اجليش مقارنة 

بنسبة ٤ باملائة فقط قبل عشر سنوات».
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بغداد / البينة اجلديدة
ــرورة دعم احلكومة  ــة برهم صالح على ض ــددَ رئيس اجلمهوري ش
ــى ان املرحلة  ــيرا ال ــراق وزر التوترات االقليمية، مش ــب الع وجتني
ــات  ــاد لبناء دولة املؤسس ــل اجل ــتكون مرحلة العم ــة س املقبل
ــة  ــة. وقال مكتب رئاس ــة احلديث ــات الدميقراطي ــوق واحلري واحلق
ــالم ببغداد،  ــتقبل في قصر الس الوزراء إن «رئيس اجلمهورية اس
أمس، سفراء الدول االوروبية لدى العراق وبحث معهم منظوراته 
ــأن طبيعة العالقات املنشودة بني العراق ودول االحتاد  اخلاصة بش
ــار االرادة الوطنية الى بناء  ــي وعموم اجملتمع الدولي في اط االوروب
ــاف املكتب أن «صالح  ــات واخلدمات احلديثة». واض دولة املؤسس
ــراق وزر  ــة وجتنيب الع ــة القادم ــرورة دعم احلكوم ــدد على ض ش
ــراكة بني  ــيط اتفاقية الش ــة والدولية وتنش ــرات االقليمي التوت
ــذ بنحو كامل»،  ــاد االوروبي التي دخلت حيز التنفي ــراق واالحت الع
ــتوفر آليات تعميق العالقة بني  ــيرا الى ان «هذه االتفاقية س مش
ــتقرار واإلعمار  ــني وتعزيز دعم العراق في ضوء حتديات االس اجلانب
والتطور االقتصادي والسياسي». ونقل املكتب تأكيد صالح على 
«اهتمامنا شخصيا باالستماع الى أية وجهات نظر او مقترحات 
ــني عالقات الصداقة  ــيرا الى ان متت تعزز العالقات الثنائية»، مش
ــدول االوروبية متتلك اهمية حيوية متجددة،  والتعاون مع كافة ال
ــاد االوروبي تقوم  ــات متطورة مع االحت ــاء عالق ورغبة العراق بإرس
ــا يضمن حماية املصالح  ــى االنفتاح واحلوار والتعاون البناء مب عل
املشتركة. ودعا صالح الى املزيد من املساعدات االوروبية والدولية، 
مشيرا الى ان «املرحلة املقبلة ستكون مرحلة العمل اجلاد لبناء 
ــات واحلقوق واحلريات الدميقراطية احلديثة، ونشدد  دولة املؤسس
على ان اعالء مكانة املرأة وضمان حقوقها وحياتها وحقوق وحياة 
ــية لقيادة البالد  ــني دون متييز هي االهداف االساس ــة العراقي كاف
اجلديدة مبوازاة تعزيز الوحدة الوطنية وحتقيق املصاحلة والنهوض 
ــاد فضال عن  ــي البالد ومحاربة الفس ــع االمني واخلدمي ف بالواق

املشاركة الفعالة بتعزيز السالم واالمن االقليمي والدولي».

بغداد / البينة الجديدة
ــس االثنني، ان  ــار، ام ــح علي جب ــف الفت ــب عن حتال ــدَ النائ أك
ــدي متأنٍ جدا باختيار وزراء  ــس الوزراء املكلف عادل عبد امله رئي
ــري الوزارتني الى  ــم وزي ــة والدفاع، مرجحاً تأجيل حس الداخلي
ــار ان ”حتالف الفتح  ــن الكابينة الوزارية. وقال جب ــا بعد تكوي م
ــة اجلديدة، حيث  ــى الكابينة الوزاري ــماء بعد ال لم يقدم اي اس
ــيتم  ــيقدمها، وس ــماء التي س ــة جميع االس يعمل على دراس
اعتماد الكفاءة والتاريخ الوظيفي واملهني للمرشحني“. واضاف 
ــتعمل على  ــية املقتنعة بوزرائها س ان ”بعض الكتل السياس
ــدة، وتبقى حرية  ــة الوزارية اجلدي ــرى للكابين ــم مرة اخ تقدميه
ــاك تريثا فيما  ــار أن ”هن ــة“. وبني جب ــس احلكوم ــار لرئي االختي
ــاع، حيث  ــة الداخلية والدف ــيادية وخاص ــوزارات الس يخص ال
ــددة ومن ذوات  ــار وزرائها بعناية مش ــروري ان يتم اختي من الض
ــم وزرائها قد يتأجل الى ما بعد  ــاص، وبالتالي فإن حس االختص

تكوين الكابينة الوزارية“.

اِّـوصل / البينة الجديدة 
ا النائب عن نينوى شيروان جمال اغا الدوبرداني، نواب احملافظة  دعَ
ــوم جمركية على البضائع، فيما  الجتماع طارئ بشأن قرار رس
ــذا القرار. وقال الدوبرداني «ان قرار  طالب بجمع تواقيع اللغاء ه
ــوم اجلديد سيدفع ثمنه املواطن املوصلي  فرض الضرائب والرس
ــيء»، مبينا «اننا لن نقبل  الفقير، ولن يفيد اهالي نينوى بأي ش
ــى احلكومة  ــر». واضاف ان «عل ــن الفقي ــون الضرر املواط ان يك
ــتثناء محافظة نينوى من ذلك ألن احملافظة في طور االعمار  اس

اآلن وال توجد معامل وال مصانع فيها لسد حاجة املواطن»،
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بغداد / البينة الجديدة
ا النائب عن كتلة الفضيلة البرملانية، جمال احملمداوي، الى اقرار  دعَ
ــعار النفط في االسواق العاملية،  موازنة تكميلية بعد ارتفاع اس
ــة املالية  ــي اتبعتها السياس ــفية الت ــاء االجراءات التقش والغ
السابقة. وقال احملمداوي، في بيان تلقت (البينة اجلديدة) نسخة 
ــعر النفط  ــه، ان «موازنة العراق للعام ٢٠١٨ اقرت على وفق س من
البالغ ٤٣ دوالرا للبرميل الواحد فيما ارتفعت االسعار العاملية في 
ــروع  ــتدعي ش الوقت احلاضر الى حوالي ٨٢ دوالر للبرميل، ممّا يس
ــون املوازنة التكميلية».  ــروع قان احلكومة والبرملان بإجراءات مش
ــي موازنة ٢٠١٨  ــز احلقيقي ف ــاع يغطي العج ــاف ان «االرتف واض
ــي او اخلارجي، البالغ ١١  ــاج العراق الى االقتراض الداخل ولن يحت
ــى احلكومة،  ــي املوازنة». وتابع «عل ــب ما اقر ف ــار دوالر بحس ملي
ــفية التي  ــة التكميلية، الغاء اجراءاتها التقش بعد اقرار املوازن
ــة من خالل فرض الضرائب  ــت املواطن العراقي اعباء اضافي حمل
ــاريع  ــتحقات املش ــوم». واكد ضرورة االجتاه الى صرف مس والرس
ــابقة والتي فرضتها ظروف  ــة املالية الس املتوقفة جراء السياس
ــعار النفط في  ــاض اس ــات االرهابية وانخف ــد اجلماع ــرب ض احل
العالم. واعتبر احملمداوي الشروع مبوازنة تكميلية سيتيح حتقيق 
تنمية اقتصادية في قطاعات مهمة تضررت فعالً، وحتقيق االفادة 
ــف الفروقات املالية يجنب الدولة أي  الكاملة من االيرادات وكش

تالعب في اموال العراق وايرادته.

بغداد / البينة اجلديدة
ــلفة موظفي دوائر  ــة جديدة من س ــرف الرافدين وجب ــقَ مص أطل
ــرة ماليني دينار عن  ــة والعش ــة التي تراوحت ما بني اخلمس الدول
طريق ادوات الدفع االلكتروني. وقال املكتب االعالمي للمصرف، في 
بيان تلقت (البينة اجلديدة) نسخة منه، انه مت صرف دفعة جديدة 
من سلف موظفي دوائر الدولة لنحو ٢٠٦٣ موظفاً. وأوضح البيان 
ــاله  ــلفة مت عن طريق ابالغ املوظف عبر إرس ــرف تلك الس ان «ص
ــتكمل  ــلفة وذلك بعد ان اس ــالة نصية تخطره مبنحه الس رس
ــا وصرفها عن طريق أدوات  ــة اإلجراءات القانونية ملنحه اياه كاف

الدفع االلكتروني والتي متت تعبئة الرصيد املالي اليها».
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بغداد / البينة اجلديدة
أكد النائب عن حتالف البناء منصور املرعيد، امس االثنني، أن تشكيل احلكومة 
القادمة سيتم بسالسة بعيدا عن املعوقات وتدخل األحزاب السياسية، الفتا 

الى صعوبة حصول اي وزير سابق على وزارة جديدة في احلكومة اجلديدة.
سيكون  احلكومة  تشكيل  بقضية  السياسية  الكتل  ”تأثير  إن  املرعيد  وقال 
ضعيفا عما كان عليه في تشكيل احلكومات السابقة“، مشيرا إلى أن ”ضغط 

الشارع واملرجعية سيحجم دور الكتل السياسية في تشكيل احلكومة“.
وزارة جديدة في حكومة  وزير سابق على  أي  أنه ”من الصعب حصول  وأضاف 
عادل عبد املهدي“، الفتا إلى أن ”تشكيل احلكومة لن يتعدى الوقت الدستوري 

املمنوح لرئيس الوزراء املكلف“.

وكاالت / البينة اجلديدة
كشفت صحيفة خليجية، امس االثنني، ان خمس وزارات ستمنح للقوى العربية السنية، فيما اكدت انه 
مت ترشيح اسمني لوزارة الدفاع وثالثة اخرى لوزارة العدل.ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع املستوى قوله 
ــبيل طرح أسماء مرشحيها لنيل  ــاتها ومباحثاتها الداخلية، في س ــية تواصل نقاش ان األحزاب السياس
ــيختار من بني  ــة اجلديدة، لعرضها على رئيس احلكومة املكلف عادل عبد املهدي، حيث س ــب الوزاري املناص
خمسة مرشحني شخصية واحدة لشغل حقيبة وزارية، مبينة انه بالرغم من أن جميع الكتل اتفقت على 
إعطاء عبد املهدي الصالحية واحلرية في اختيار الوزراء، إال أنها منشغلة، في الوقت ذاته، بترتيب صفوفها 
ــاعد لعبد املهدي في اختيار  ــتهلكة، في بادرة تعتبر األحزاب أنها عامل مس ــماء غير مس ــتخراج أس الس
ــاد األولى في احلكومة اجلديدة انطلقت  ــرات الفس ــيادية واخلدماتية.واضاف ان مؤش األفضل للوزارات الس
ــتناط بها مبدئياً خمس وزارات، إضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء،،  ــنية التي س من القوى العربية الس
ــحون للحقيبة الوزارية هذه أو تلك عند فوزهم بها، وبعضهم  ــيرا الى ان هناك تعهدات يقدمها املرش مش

له من تعهداته. وقّع على نفسه وصوالت أمانة مببالغ مالية ضخمة لضمان عدم تنصّ
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  بغداد / البينة اجلديدة
اعتبر رئيس اجلمهورية برهم صالح 
ــفير االيراني ايرج  ــه الس خالل لقائ
مسجدي،امس االثنني، التوتر احلالي 
ــيرا  في املنطقة امر غير مقبول، مش
ــة تاريخية للنجاح  الى   وجود فرص
ــب  مكت ــال  الصعاب.وق ــي  وتخط
ــة إن برهم صالح  ــة اجلمهوري رئاس
ــتقبل   في قصر السالم ببغداد  اس
سفير اجلمهورية اإلسالمية اإليراني 
إيرج مسجدي مع قناصل اجلمهورية 

االسالمية االيرانية في العراق.
ــاد  ــح اش ــب، ان صال ــاف املكت واض
بالعالقات الثنائية بني العراق وايران، 
ــتقرار والسالم  ودورها في دعم االس
في املنطقة، خصوصا دور اجلمهورية 
اإلسالمية مبساندة العراق في حربه 
ــة تنظيم داعش  ــاب وهزمي ضد االره
ــات  العالق ــتعرض  واس ــي،  االرهاب
التاريخية بني البلدين اجلارين، فضال 
ــترك  ــز التعاون املش ــبل تعزي عن س
ــل املكتب عن  ــي اجملاالت كافة.ونق ف
صالح تأكيده على، النهوض بـأعلى 
ــعبي  ــتويات خدمة ملصالح ش املس

ــر  ــا ان التوت ــن، مبين ــن اجلاري البلدي
ــر غير مقبول  ــي في املنطقة ام احلال
ــق في االمور  ــع الى حوار عمي ونتطل

احلساسة في املرحلة القادمة.
ــة  ــود فرص ــى وج ــح عل ــد صال واك
تاريخية للنجاح وتخطي الصعاب، 
ــون العراق في  ــنعمل على أن يك وس
املرحلة املقبلة نقطة توافق إقليمي 
ــى تخفيف  ــدءا بالعمل عل ــي ب ودول
ــيخ األمن واالستقرار  التوترات وترس
ــة من أجل  ــة لبيئة آمن ــق فرص وخل

اعادة االعمار واالزدهار. 
من جهته، قال السفير االيراني امتنى 
ــوزراء املكلف  ــس ال ــالخ رئي لكم ول
عادل عبد املهدي كل التوفيق وابارك 
لكم نيلكم ثقة شعبكم وادعوكم 
ــح بلدينا،  ــام على تأمني مصال للقي
ــخصياته  ــوي مبوارده وش ــراق ق فالع
ــى ادارة قوية  ــاج ال ــه ويحت وكفاءات
لتلك املوارد، وأنا لدي الثقة الكاملة 
ــاكل  ــى تخطي املش ــم عل بقدرتك
ــا، فانتم أهال لتلك  والصعاب وحله

االدارة والثقة.

(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
ــس  ــس مجل ــيد رئي ــع الس اجتم
القضاء االعلى القاضي فائق زيدان 
ــني ٨ /١٠/  ــس االثن ــوم ام ــاح ي صب
ــم التجارية  ٢٠١٨ مع قضاة احملاك
ــم وقائع  ــث معه ــداد وبح ــي بغ ف
الداعم للمحاكم  ــورك  نيوي مؤمتر 

التجارية.
ــتار بيرقدار  وقال القاضي عبد الس
ــمي جمللس القضاء  املتحدث الرس
ــدان  ــق زي ــي فائ ــى ان القاض االعل
اجتمع مع قضاة احملاكم التجارية 
ــادة القضاة  في بغداد كل من الس
ــام فخري  ــدمي واله ــد علي ن محم
وتغريد عبد احلميد وناقش معهم 
ــورك بخصوص  ــر نيوي ــع مؤمت وقائ
احملاكم التجارية واملناقشات التي 

ــيد رئيس  ــور الس ــالل حض ــرت خ ج
ــى املؤمتر اثناء  ــس القضاء االعل مجل

الزيارة التي أجراها في لندن.
واضاف املتحدث الرسمي ان اجملتمعني 
ــوا انضمام العراق الى اتفاقية  ناقش

ــروع  ــة مش نيويورك وكذلك مناقش
قانون التحكيم التجاري املزمع إقراره 

من قبل مجلس النواب.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــس االثنني، ان  ــيخ علي، ام ــف النائب فائق الش كش
بعض الوزراء  وقعوا عقودا ذات عموالت جتاوزت ماليني 
ــددا مبالحقتهم  ــه، مه ــع وزارات ــل تودي ــدوالرات قب ال
ــيخ علي في تغريدة له على موقع  قانونيا.  وقال الش
ــام بتوقيع  ــوزراء يقومون هذه االي ــض ال ــر، ان بع تويت

ــني من  ــرات املالي ــاوزت عش ــوالت جت ــودا ذات عم عق
الدوالرات، قبل توديع وزاراتهم.

ــوزراء ايقاف  ــى رئيس ال ــيخ علي ان عل ــاف الش واض
ذلك وابطال صفقاتهم، مهددا بـمالحقتهم قانونياً 
ــتطيعوا اإلفالت من  ــاً.  وتابع ان هؤالء لن يس وقضائي
ــا ان مجلس النواب  ــا يتصورون، موضح العقاب كم

قائم ومنعقد منذ الثالث من أيلول.
ــدة يتم  ــن العقود الفاس ــر م ــاك الكثي ــر ان هن يذك
ــور اخلدمات في  ــي ادت الى تده ــد عليها والت التعاق
البالد، فيما يطالب مسؤولون هيئة النزاهة وبشكل 
ــود واحالة  ــي تلك العق ــتمر باجراء حتقيقات ف مس

الفاسدين الى القضاء.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة البناء  ــب عن كتل ــف النائ وص
ــوري عدد  ــن خلف علو اجلب حس
من الوزراء حاليني بـاجليدين ومن 
املمكن جتديد الثقة لهم، مشيرا 
الى وجود شروط فرضتها القوى 
التفاهمات  ــدء  ب ــذ  ــنية من الس
ــل  ــي الكت ــع باق ــية م السياس

لتشكيل التحالفات.
ــروطا  ــوري إن هناك ش ــال اجلب وق
ــنية املمثلة  وضعتها القوى الس
ــا  اجتاحته ــي  الت ــق  للمناط
ــذ بدء  ــة من ــش االرهابي ــر داع زم
باقي  مع  السياسية  التفاهمات 
الكتل لتشكيل التحالفات وهي 
ــب الوزارية،  لدينا اهم من احلقائ
ــكلة النازحني  مبيناً أن حل مش
ــجون  ــجناء املغيبني بالس والس
ــني من  ــكلة املفصول ــل مش وح
ــرطة ورواتب املوظفني الذين  الش
لم يستلموا رواتبهم، اضافة الى 
ــع املدن املدمرة وانعدام البنى  وض
ــي ابرز املطالب  التحتية فيها ه
ــم  ــا لدع ــي لدين ــية الت االساس

احلكومة املقبلة.
وأضاف اجلبوري، أن طرح االحزاب 
ــماء  الس ــية  السياس ــل  والكت
الوزارية  ــب  للمناص ــيها  مرحش
ــر طبيعي كونها متثل جماهير  أم
ــي  ف ــكيك  والتش ــا  له ــت  صوت

وطنيتها وحرصها على املصالح 
العامة باختيار الكابينة الوزارية 
ــح، فالكتل  ــر صحي ــر غي هو ام
ــت  ــن توافق ــي م ــية ه السياس
ــادل عبد املهدي  ــخص ع على ش
احلكومة  ــكيل  لتش ــف  للتكلي
ــى على هذا  ــة واجلميع اثن املقبل
ــكلة بان  ــار، فما هي املش االختي
ــي من  ــراف ه ــس االط ــون نف تك
تختار وتدعم مرشحي الكابينة 
ــا الى أن هناك عددا  الوزارية، الفت
ــة الوزارية  ــوزراء بالكابين ــن ال م
احلالية يعتبرون وزراء جيدين ومن 

املمكن جتديد الثقة لهم.
ــذ ١٥ عاما  ــراق ومن ــع، أن الع وتاب
ــي  بني على هذا العرف السياس
ــية  السياس ــل  الكت ــيح  بترش
ــب  بحس ــحني  مرش ــماء  الس
ــتحقاق االنتخابي وهذا هو  االس
ــي بتقدمي  البرملان ــام  جوهر النظ
ــحيها  ــية ملرش ــوى السياس الق
وبحال كان الوزير غير كفء فمن 
املمكن لرئيس الوزراء سحب يده 
ــع البرملان   ــاون م ــم بالتع او ان يت
ــتبداله  الثقة عنه واس ــحب  س
ــن الذي  ــائال م ــر، متس ــر آخ بوزي
احلكومية؟  ــة  الكابين ــيختار  س
ــاذا رئيس  ــط؟ ومل ــت اي ضواب وحت
ــة  صحيح ــه  اختيارات ــوزراء  ال

واختيارات االحزاب سيئة؟.

بغداد / البينة اجلديدة
االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزير  أعلن 
محمد شياع السوداني، امس االثنني، عن فك 
ارتباط دائرة إصالح األحداث من  وزارة العمل 
في  السوداني  العدل.وقال  بوزارة  وإحلاقها 
مؤمتر صحفي مشترك مع وزير العدل، تابعته 
(البينة اجلديدة )، إنه مت فك ارتباط دائرة إصالح 

األحداث من وزارة العمل واحلاقها بوزارة العدل، 
مبينا أن هذا التوجه جاء لتنظيم عمل هذه 
الدائرة بشكلها الصحيح.وأكد الوزير، الثقة 
الكبيرة في امكانية وقدرة وزارة العدل بإدارة 
العمل سوية على  الدائرة، مشددا على  هذه 
اجملتمع  في  واشراكهم  فيها  النزالء  إعادة 
حيدر  العدل  وزير  قال  جانبه،  العراقي.من 

املالحظات  نتبع  نحن  املؤمتر  خالل  الزاملي، 
الدولية ومنظمات حقوق االنسان فيما يخص 
التعامل مع النزالء، وكان لزاماً علينا ان تكون 
واحدة  رسمية  بجهة  مرتبطة  الدائرة  هذه 
تكون  أن  إلى  الزاملي،  مشتتة.وأشار  وغير 
وقد  العدل،  وزارة  الى  تابعة  السجون  كافة 
في  خصوصاً  منها  الكثير  بنقل  فعالً  بدأنا 

مناطق جنوب العراق،  مبينا أن تأخير تنفيذ 
املالية في  القرار كان بسبب اخملصصات  هذا 

املوازنة العامة.
املالية  وزارة  مفاحتة  سيتم  أنه  الوزير،  وبني 
لصالح  السجون  هذه  مستحقات  بصرف 
رجعي  بأثر  الصرف  وسيكون  العدل،  وزارة 

مهما طال الوقت
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بغداد / البينة اجلديدة
عبد  عادل  املكلف  الوزراء  رئيس  النواب  مجلس  اعضاء  من  عدد  دعا 
الوزراء  رئيس  حكومة  في  الناجحني  بالوزراء  االحتفاظ  الى  املهدي   
حيدر العبادي وفي مقدمتهم وزير النفط جبار اللعيبي الذي بدأ مشوار 
على  سيساعد  الوزارة  رأس  على  وبقاؤه  الفساد  ومكافحة  االصالح 
مواصلته تلك اجلهود في املرحلة اجلديدة التي سيقودها عبد املهدي 
في حني شددت النائبة عن حتالف البناء ميثاق احلامدي على أن يكون 
البصرة  محافظتي  من  املهدي  عبد  حكومة  في  والنقل  النفط  وزيرا 
حتديداً األمر الذي يعني بقاء جبار اللعيبي وكاظم فنجان احلمامي في 
منصبيهما وأكدت احلامدي أن اختيار وزيري النفط والنقل من البصرة 
سيسهم في تفهم معاناة أهالي احملافظة كونها املصدر األول للنفط 

في العراق اضافة الى كونها املنفذ البحري الوحيد ... وكان سياسيون 
االحتفاظ  الى  دعوا  إياد عالوي  الوطنية  ائتالف  رئيس  ابرزهم  عراقيون 
وجرى  والطائفية  احلزبية  احملاصصة  عن  بعيدا  الناجحني  بالوزراء 
األعرجي  قاسم   والداخلية  اللعيبي  جبار  النفط  وزيري  اسمي  تداول 
التي  النجاحات  بعد  مهامهما  مبواصلة  جديران  وزيران  بوصفهما 
في  الشفافية  رابطة  وكانت  مسؤوليتهما  حتت  الوزارتان  حققتهما 
العراق اشادت بجهود وزير النفط جبار اللعيبي في مالحقة اخملالفات 
الى اخلارج حيث  العراقي  النفط  الفساد في عمليات تسويق  وأعمال 
أجرى تغييرات جوهرية في شركة سومو لتسويق النفط العراقي وفي 
مالحقة اخملالفات وأعمال الفساد في عمليات تسويق النفط العراقي 

الى اخلارج.

¥zub‰€a@ıaâãÏ€bi@√b–ny˝€@ÚÓibÓ„@paÏ«Ö
كركوك / البينة اجلديدة

كشف مسؤول محلي في كركوك، امس االثنني، عن املعقل االخطر 
ونقلت  املناطق.  بعض  الى  التنظيم  عودة  من  حذر  فيما  لـداعش، 
بني  الواقعة  األحياء  ان  قوله  املسؤول  عن  اجلديد  العربي  صحيفة 
إلى  امتداداً  كركوك،  غربي  وجنوب  جنوب  وداقوق  احلويجة  قضائي 
وأراض  ودياناً  وتضم  التضاريس  متنوعة  مناطق  هي  حمرين،  جبال 
زراعية، وكذلك مناطق جبلية تسهل لتنظيم داعش إنشاء اخلنادق 
وادي  هو  لداعش  األخطر  املعقل  أن  مبيناً  الكهوف،  في  والتخفي 
زغيتون القريب من ناحية الرشاد جنوب شرقي احلويجة، والذي ميتد 
الدين، وكذلك قرى  التابع ل صالح  الطوز  إلى مناطق قريبة من قضاء 

ناحية الرياض في احلويجة.

تطهير   عملية  من  أكثر  أطلقت  األمنية  القوات  أن  املسؤول  وأضاف 
متكنت خاللها القضاء على عدد من اإلرهابيني، مشيرا الى انه برغم 
السكان،  من  بعضها  تخلو  التي  املناطق  لهذه  الواسعة  املساحة 
لكن القطعات األمنية لم تستطع وضع ثكنات عسكرية فيها، ما 

يسهل عودة داعش لتنفيذ عملياته.
واكد ان هذه املناطق حتتاج جهداً جوياً متواصالً عبر الطائرات املسيرة، 
توجد حتى  ال  انه  الى  الفتا  اإلرهابية،  العناصر  لهذه  أي حترك  لرصد 
املناطق،  هذه  في  املتواجدين  داعش  عناصر  ألعداد  إحصائية  أي  اآلن 
لكن بحسب املعلومات املتوفرة لدى مجلس كركوك، فإن أغلبيتهم 
يُعرف إن كانوا من  هم ممن فروا من معارك املوصل واحلويجة، كما ال 

األجانب (العرب أو الغربيني) أو من العراقيني.
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كتب محرر الشؤون احمللية 
احلكومة  عمر  النتهاء  التنازلي  العد  بدء  مع 
الوزراء  رئيس  السيد  يراسها  التي  احلالية 
اخملاوف  تتصاعد  العبادي  حيدر  واليته  املنتهية 
ومالي  اداري  بفساد  املتورطني  قيام  من  صراحة 
جسيمة  مخالفات  ارتكاب  او  واختالسات 
القيام  خالل  من  وذلك  القانون  طائلة  حتت  تقع 
بسلسلة من االجراءات واالعمال التي من شأنها 
طمس معالم اجلرمية وضياع كل االدلة والبراهني 
الفرصة  تفويت  ولغرض  ذلك  على  وتأسيسا 
اوغلوا  ممن  السرسرية  واحلرامية  اللصوص  على 
في  فأننا  الشعب  وافقار  العالم  املال  نهب  في 

وكل  القائمة  احلكومة  نطالب  اجلديدة»  «البينة 
في  غاية  تعليمات  باصدار  العالقة  ذات  اجلهات 
كان  مهما  حريق  اي  افتعال  من  وحتذر  الصرامة 
الوثائق  حفظ  عن  املسؤولني  وحتميل  صغيرا 
اي  فقدان  عن  الكاملة  املسؤولية  والسجالت 
والوثائق  العقود  غرف  بان  والتاكيد  مستمسك 
احلساسة هي خط احمر كما نطالب احلكومة 
املسؤولني  بتحميل  عاجلة  توجيهات  تصدر  ان 
احلاليني من اكبر موظف الى اصغر درجة وظيفية 
واحالتهم  وثيقة  او  اضبارة  اي  فقدان  مسؤولية 
للقضاء فورا بتهمة (٤ ارهاب ) وكفى استهتارا 

مبصير شعب ومبصير وطن .
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وكاالت / البينة اجلديدة 
رئيسها  من  استقالة  تلقت  إنها  (اإلنتربول)  الدولية  الشرطة  قالت 
أنها  معلنة  القانون،  خرق  بتهم  الصينية  السلطات  لدى  احملتجز 
لإلنتربول،  بيان  املقبل.وقال  الشهر  خالل  جديدا  رئيسا  ستنتخب 
امس السابع من  تشرين األول، «تلقت األمانة العامة لإلنتربول في 
استقالة  لإلنتربول،  كرئيس  وي  هونغ  مينغ  استقالة  بفرنسا  ليون 
سارية بشكل فوري“.ولفت البيان إلى أن ”كبير نواب الرئيس باللجنة 

سيصبح  اجلنوبية،  كوريا  من  يانغ  جونغ  كيم  لإلنتربول،  التنفيذية 
القائم بأعمال الرئيس وفق بنود قانون اإلنتربول ولوائحه الداخلية“.

 ٨٧ الـ  العامة  اجلمعية  جلسة  خالل  ”سيجري  أنه  البيان  وتابع 
لإلنتربول (املقررة في دبي من ١٨ إلى ٢١ تشرين الثاني ) انتخاب رئيس 
جديد لشغل فترة العامني املتبقيني من التفويض احلالي حتى عام 

.“٢٠٢٠
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4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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هل ستطلق أنقرة القس األميركي لتحسين العالقات مع واشنطن

احتمالية التهدئة
عام ٢٠١٦؛ أوقفت السلطات التركية 
ــون  ــدرو برونس ــي أن ــس األميرك الق
بتهم تتعلق بالتواصل والتعاون مع 
حزب العمال الكردستاني و»الكيان 
ــة التي  ــة اخلدم ــوازي»، أي جماع امل
وكل  ــن؛  غول اهللا  ــح  فت ــا  يتزعمه
منهما مصنف منظمة إرهابية في 
ــن دور مفترض لهما  تركيا، فضالً ع
ــلة. ــة االنقالبية الفاش ــي احملاول ف
ــنتني.. وحتديدا في ٢٥  بعد حوالي س
ــررت محكمة تركية  متوز الفائت؛ ق
إخراج القس من السجن مع إبقائه 
ــة اجلبرية في منزله، مع  رهني اإلقام
ــع عائلته  ــماح له بالتواصل م الس
وجهات حكومية أميركية.وفي ظل 
احلديث عن تفاهمات أميركية/تركية 
ــرية بخصوص القس  ومفاوضات س
ــك القرار مقدمة  ــبقته؛ اعتبر ذل س
ــون ضمن صفقة  لإلفراج عن برونس
ــابق  ــب الس ــمل النائ ــن أن تش ميك
ــي  ــق» الترك ــرف «خل ــس مص لرئي
ــجون في  ــد حاقان أتيلال املس محم
ــا لصحيفة  ــات املتحدة؛ وفق الوالي
ــاح» املقربة من احلكومة  «ديلي صب
ــي  األميرك ــب  اجلان ــن  التركية.لك
ــرة بالتصعيد اخلطابي ثم  فاجأ أنق
ــة،  واقتصادي ــية  ــات سياس بعقوب
مطالباً إياها باإلفراج الفوري عنه وإال 
فإن عليها أن تستعد حلزمة جديدة 

من «العقوبات الكبيرة»، وفق تعبير 
ــأن  ــات بش ــت التقييم ترامب.تنوع
الدوافع األميركية وراء هذه القرارات 
ــة مالية  ــرّك ألزم ــت احمل ــي كان -الت
ــذ ذلك احلني  ــي منها تركيا من تعان
وتراجعت فيها قيمة الليرة ٪٢٠ في 
يوم واحد- بني حسابات االنتخابات 
نوفمبر/ ــرس في  للكونغ النصفية 
ــرين الثاني املقبل، وعدم الرضا  تش
عن السياسة اخلارجية التركية وال 
سيما التقارب مع موسكو وطهران.    

ــوط األميركية  «في مواجهة الضغ
واشتراط اإلفراج الفوري عن القس، 
ــأن العقوبات  ــح ترامب ب بل وتصري
ــال أفرج عنه؛  ــع حتى في ح لن تُرف
ــا حلل األزمة  ــك أنقرة برؤيته تتمس
ي، واالبتعاد  عبر احلوار املباشر والندّ
ــالءات. وقد  ــة التهديد واإلم ــن لغ ع
ــات  العقوب ــع  م ــا  تركي ــت  تعامل
ــاس مبدأ  ية على أس األميركية بندّ
ــت عقوبات  ــل باملثل، ففرض التعام
ــت  ورفع ــني  أميركي ــن  وزيري ــى  عل
ــع  البضائ ــض  بع ــى  عل ــوم  الرس
التركية  ــاط  األميركية».لكن األوس
ــذه هي األزمة  ــكاد تتفق على أن ه ت
الكبرى في تاريخ العالقات الثنائية، 
ــية  ل القيادة السياس ــا تفضّ بينم
ــة». اقتصادي ــاً  «حرب ــميها  تس أن 
ــوط األميركية  وفي مواجهة الضغ
واشتراط اإلفراج الفوري عن القس، 
ــأن العقوبات  ــح ترامب ب بل وتصري
ــال أفرج عنه؛  ــع حتى في ح لن تُرف
ــا حلل األزمة  ــك أنقرة برؤيته تتمس
ي، واالبتعاد  عبر احلوار املباشر والندّ
عن لغة التهديد واإلمالءات.تعاملت 
ــة  ــات األميركي ــع العقوب ــا م تركي
ــدأ التعامل  ــاس مب ــة على أس ي بندّ
باملثل ففرضت عقوبات على وزيرين 
ــى  ــوم عل ــت الرس ــني ورفع أميركي
ــة بنفس  ــض البضائع األميركي بع
القيمة املالية للعقوبات األميركية 

ــي أن أنقرة  ــا، لكن ذلك ال يعن عليه
معنية مبواجهة مفتوحة مع اإلدارة 
ــل كثيرة تدفع  األميركية.ثمة عوام
أنقرة حلل األزمة سريعاً مع واشنطن، 

ــر الذي  ــر املباش ــي مقدمتها األث ف
ــا وعملتها،  ــى اقتصاده ــه عل تركت
والفارق الكبير في موازين القوى بني 
ــة التنبؤ بخطوات  اجلانبني، وصعوب
ترامب املقبلة، والرغبة في استمرار 
ــعر الليرة  ــن في س منحى التحس
ــرص  ــك احل ــزات جديدة.وكذل دون ه
ــنطن  ــار التعاون مع واش على مس
ــداً، وجتنب عقوبات  ــوريا حتدي في س
ــع االقتراب من  ــة إضافية م أميركي
انتخابات الكونغرس وموعد احلزمة 
اجلديدة من العقوبات على إيران.في 
ــن فهم التصريحات  هذا اإلطار ميك
ــن تركيا  ــي صدرت ع ــة الت اإليجابي

ــريعاً..  ــل األزمة س ــا في ح ورغبته
ــل ميكن أن  ــك؛ فه ــا ذل ــل وتوقعه ب
ــرات  ــك قريباً؟.ثمة مؤش يحصل ذل

ــذه الفرضية، في مقدمتها  تدعم ه
األميركي  ــة  اخلارجي ــر  وزي ــح  تصري
ــس قد يُطلق  ــك بومبيو بأن الق ماي
سراحه قريباً، واللقاء القصير الذي 
ــني األميركي والتركي  جمع الرئيس
ــة العامة لألمم  ــى هامش اجلمعي عل
ــالن عن قرب  ــة لإلع ــدة، إضاف املتح
ــتركة بني  ــيير دوريات مش ــدء تس ب
ــي  ــة ف ــة والتركي ــوات األميركي الق
ــورات تضاف لتراجع  منبج.وهي تط
األميركية ضد  ــات  التصريح ــدة  ح
ــة  ــاً بتهدئ ــي انطباع ــرة، وتعط أنق
ــت  ــن نوع ما بني اجلانبني انعكس م
ــرة  ــرف اللي ــعر ص ــى س ــاً عل إيجاب
ــذه الزاوية؛ هناك من  التركية.من ه
ــس التركي  ــرى أن تصريحات الرئي ي
ــي» وأن  ــرار للقضاء الترك ــأن «الق ب
إشارة  «املسألة ليست سياسية»، 
إلى أن القضاء التركي ميكن أن يقدم 
ــلّماً  ــني (خصوصاً تركيا) س للطرف
ــجرة، بحيث حتصل  للنزول عن الش
ــنطن على القس وال تبدو أنقرة  واش
ــت الضغط.وبالتالي  كمن تراجع حت
ــة محاكمة  ــون موعد جلس قد يك
ــرين  ــة في ١٢ تش ــون املقبل برونس
ــي األزمة  ــةً ف ــاري انعطاف األول اجل
ــات املتحدة، إذا ما  ــني تركيا والوالي ب
ــب ما  ــبيله، حس لت احملكمة س أخْ
ــاً. ــدو منطقي ــرون ويب ــه كثي يتوقع
ــة أن احملكمة  ــذه الفرضي ــم ه ويدع
سبق أن أخرجت القس من السجن 
ــة اجلبرية، وهي  ــة املنزلي إلى اإلقام
ــي في قضيته،  ــارة ملنحى إيجاب إش
ــوابق مشابهة منها  إضافة إلى س
ــراح الصحفي األملاني من  إطالق س
ــي فبراير/ ــل تركي دنيز يوجال ف أص
شباط املاضي، إثر زيارة رئيس الوزراء 
ــان  ــس البرمل ــابق (رئي ــي الس الترك

احلالي) بن علي يلدرم ألملانيا.
مستقبل العالقات

ــرات  مؤش ــاك  هن ــة؛  احملصل ــي  ف
ــون  ــراح برونس ــال إطالق س الحتم
خالل أيام، وهو ما سينعكس إيجاباً 
ــات التركية/األميركية  ــى العالق عل
ــي تركيا  ــرات املالية ف ــى املؤش وعل
ــن املهم  ــواء.بيد أنه م ــى حد س عل
ــاراً حتمياً،  القول إن ذلك ليس مس
ــور أكثر في حال  ــد تتعقد األم بل ق
ــاً لهذه  ــة مخالف ــرار احملكم صدر ق
ــيزيد –بال  ــر س ــو أم ــات، وه التوقع
ــك- حدة التصريحات والضغوط  ش
ــيما مع  األميركية على أنقرة، ال س
ــن ذلك  ــب م ــاة لترام ــدة املرجت الفائ
النصفية  الكونغرس  انتخابات  في 
ــى أصوات  ــا عل ــرص فيه ــي يح الت
ــة/ التركي ــات  اإلجنيليني.»العالق

ــحة ألن تبقى على  األميركية مرش
املدينيْ القريب واملتوسط متأرجحة 

بني التوتر واالنفراج النسبي، بعيداً 
ــراكة الكاملة أو القطيعة  عن الش

ــعي تركيا  التامة، بينما يتواصل س
ــة خارجية متعددة األبعاد  لسياس
واحملاور، مما مينحها شيئاً من التوازن 
ــع أهمية  ــتقاللية، م واملرونة واالس
ــي واملقبل  ــهريْن احلال ــة للش خاص
ــورات تؤثر  ــهدانه من تط ــا سيش مل
ــار العالقات بني  ــرة على مس مباش

البلدين».من جهة أخرى؛ فإن إطالق 
ــه  سيعكس ــا  -وم ــس  الق ــراح  س
ــى العالقات  ــي عل ــاخ إيجاب من من
ــنطن- ال  ــرة وواش ــة بني أنق الثنائي
ــالف متاماً، أو  ــي طي صفحة اخل يعن
ــريعاً إلى مسار الشراكة  العودة س
ــات التحالف. االقتصادية ومقتضي
ــني اجلانبني ما  فالقضايا اخلالفية ب
ــكلة، وهي  ــة ومستش ــت قائم زال
ليست هامشية أو فرعية بل تقع في 
صلب األمن القومي التركي وأولويات 
ــة،  األميركي ــة  اخلارجي ــة  السياس
وبالتالي فإن االنفراجة -إن حصلت- 
ــحة ألن تكون مؤقتة ونسبية  مرش
ــر من  ــة أو نهائية.أكث ــت تام وليس
ــات املتحدة  ــرار الوالي ــك؛ فإن إص ذل
ــات إضافية على  ــرض عقوب على ف
ــي املقبل  ــرين الثان ــران في تش طه
سيضع أنقرة أمام خيارين أحالهما 
ــي العقوبات  ــاركة ف ــرٌّ، فإما املش م
ــر على  ــرر الكبي ــيعود بالض ــا س مب
ــاع حماية  ــا االمتن ــا، وإم اقتصاده
ــة بتصعيد  ــر وبالتالي اجملازف لألخي
ــك  جديد مع اإلدارة األميركية.وال ش
ــأن  بش ــة  التركي ــات  التصريح أن 
األميركية  ــات  العقوب «دَوْلية»  عدم 
ــة التركية مبصالح  و»التزام احلكوم
ــي  ــيما ف ــي» -ال س ــعب الترك الش
ــار الثاني،  ح املس ملف الطاقة- ترجّ
ــا نتوقع توتراً محتمالً  وبالتالي فإنن
ــنطن.رئيس  أنقرة/واش ــط  ــى خ عل
ــان التركي يلدرم أوجز املطالب  البرمل
ــدة  املتح ــات  الوالي ــن  م ــة  التركي
ــع العالقات معها- في ثالثة  -لتطبي
مسارات، هي «خطوة باجتاه منظمة 
ــو) اإلرهابية،  ــن (فيت ــح اهللا غول فت
ــة  احلماي ــدات  وح ــم  دع ــاف  وإيق
ــوريا، وفتح صفحة  ــة في س الكردي
ــح اهللا غولن  ــدة بخصوص فت جدي
وقضية مصرف ’خلق’ التركي ونائب 
ــابق حاقان أتيلال».وهي  رئيسه الس
خطوات لم تُبدِ واشنطن -على مدى 
السنوات القليلة األخيرة- أي مؤشر 
ــم إال اإلعالن  ــا معها، الله لتجاوبه
ــق بدأه مكتب  ــهر عن حتقي قبل أش
ــي  األميرك ــي  الفدرال ــات  التحقيق
(FBİ) في منظمة غولن، ولم يرشح 
بخصوصه أي تقدم منذ ذلك اإلعالن.
ــة/ التركي ــات  ــإن العالق ــه؛ ف وعلي
ــحة ألن تبقى على  األميركية مرش
املدينيْ القريب واملتوسط متأرجحة 
بني التوتر واالنفراج النسبي، بعيداً 
ــراكة الكاملة أو القطيعة  عن الش
ــعي تركيا  التامة، بينما يتواصل س
ــة خارجية متعددة األبعاد  لسياس
واحملاور، مما مينحها شيئاً من التوازن 
ــع أهمية  ــتقاللية، م واملرونة واالس
ــي واملقبل  ــهريْن احلال ــة للش خاص
ــورات تؤثر  ــهدانه من تط ــا سيش مل
ــار العالقات بني  ــرة على مس مباش

البلدين سلباً أو إيجاباً.

* كاتب وباحث 
َّـ الشأن الرتكي

الجانب األمريكي فاجأ 
أنقرة بالتصعيد الخطابي 
ثم بعقوبات سياسية 
واقتصادية مطالباً إياها 
باإلفراج الفوري عن القس

 

أوقفت السلطات الرتكية القس األمريكي أندرو برونسون بتهم 
تتعلق بالتواصل والتعاون مع حزب العمال الكردستاني

ترامب

برونسون

اردوغان

متر العالقات 
التركية/األميركية 
بأزمة غير 
مسبوقة، شملت 
فرض عقوبات من 
اإلدارة األميركية 
على وزيرين تركيني 
(ردت عليها تركيا 
باملثل) ورفعاً 
لرسوم استيراد 
األلومينيوم 
والصلب منها، 
ملقية بظاللها 
السلبية على 
االقتصاد التركي. 
وسبب هذه األزمة 
-من وجهة نظر 
واشنطن- هو 
توقيف السلطات 
التركية للقس 
األميركي أندرو 
برونسون.

* سعيد الحاج

ــة واملعارضة  في  ــة أن يجتمع رفيقا السياس ــا مصادفة غريب    رمب
طريق واحد هو طريق احلكم ، واألغرب من ذلك هو أن االثنني ليسا من 
ضمن حزب أو كتلة ، بل هما  مستقلني ، وهذا األمر بدا غريباً وألول 
ــيابية عالية ، األمر الذي اثار تساؤالت عدة  ــير بهدوء وبانس مرة يس
ــيد برهم صالح لرئاسة اجلمهورية ، والسيد  ، في كيفية مترير الس
ــة الوزراء ، حيث كانت اخلارطة السياسية  عادل عبد املهدي لرئاس
والتوافقات بني الكتل تسير عكس هذا املسار ، إذ لم يبرزا إال بصورة 
مفاجئة إلى العلن ، وبعد ترشيح سائرون للسيد عادل عبد املهدي 
ــكيل كابينته الوزارية ، التي ستتم وفق اتفاق بينه  ، وتكليفه بتش
ــية  ــية، إذ أن عبد املهدي ابلغ الكتل السياس وبني الكتل السياس
بتقدمي خمسة مرشحني للوزارة الواحدة أو يختار بنفسه شخصية 
ــي مهام إدارة الوزارة،حيث  ــؤوليتها في حال أخفقت ف يتحمل مس
ــحيها خالل األسبوع  ــية مرش من املؤمل أن تطرح الكتل السياس
ــة واملوافقة عليها. ــرض الدراس ــوزراء اجلديد   لغ ــل لرئيس ال املقب

السيد برهم صالح ظهر ترشيحه مفاجأة للجميع ، حيث أظهرت 
ــح قوي في قبالة برهم  ــح احلزب الدميقراطي مرش التقارير أن مرش
ــير ، وعلى الرغم  ــارت العملية رغم اخملاض العس صالح ، ولكن س

ــوط التي  ــن كل الضغ م
ــل  الكت ــى  عل ــت  مورس
ــل  ــن اج ــية ، م السياس
ــيحه  ترش عن  ــي  التخل
ــه ، األمر  ــي منافس وتبن
ــف  املواق ــل  جع ــذي  ال
ــيد  الس ــو  نح  ، ــر  تتغي
ــح والذي ميثل  برهم صال
امتدادا ملدرسة مام جالل 
ــم من كونه  ، وعلى الرغ
ــتقلة  مس ــخصية  ش
ــة  ــه كان من مدرس إال ان
الطالباني املعتدلة ، إلى 
ــخصية  ــب كونه ش جان

ــية في  ــن جتربته السياس ــالً ع ــة ، فض ــدال واحليوي ــع باالعت تتمت
ــني اإلقليم واملركز. ــتوى العالقة ب ــة ، او على مس ــاحة الكردي الس

ــح إلى املنصب بعد مخاضات  ــيد عادل عبد املهدي الذي ترش الس
عسيرة ، حيث مت التوافق على تكليفه بني األطراف إلى جانب كونه 
ــى مبقبولية  ــة الدينية ، ويحظ ــاً من قبل املرجعي ــم يكن مرفوض ل
واسعة بني الكتل السياسية ، رافضاً في نفس الوقت متديد واليته 
لفترة ثانية ، وعدم ترشيحه في االنتخابات القادمة ، واحلفاظ على 
استقالليته ، كما أن الرجل ميتلك جتربة سياسية وتنفيذية واسعة 
ــاكل البالد ، واملضي قدماً  وله رؤية واضحة في قدرته على حل مش
ــجيع الالمركزية ، واملضي  ــعي لتش ــيق احلكومة ، والس نحو ترش
ــن العراقي.  ــدم اخلدمة للمواط ــة تكنوقراط تق ــاً نحو حكوم قدم
ــيء مهم أن العراقيل كبيرة وكثيرة أمام السيد عادل عبد  يبقى ش
ــي بالكابينة التي ميكن  ــهلة ، وال ه ــت بالس املهدي  فاملهمة ليس
ــاكل البالد ، ولكنها تعتبر معبرا جيدا  االعتماد عليها في حل مش

لدولة قوية قادمة.

@p¸˙b��������������ém
مـوقــف

عبد اِّـهدي يمتلك 
تجربة سياسية 
وتنفيذية واسعة وله 
رؤية واضحة َّـ قدرته 
على حل مشاكل البالد  
واِّـضي قدماً نحو 
ترشيق الحكومة

محمد حسن الساعدي 

NO.3043.TUE.9.OCT.2018 العدد (٣٠٤٣) الثالثاء  ٩ / ١٠ / ٢٠١٨ 



5 NO.3043 .TUE . 9. OCT .2018محليات العدد(٣٠٤٣) الثالثاء  ٩ /١٠ / ٢٠١٨ 

 البينة اجلديدة / احمد احليدري
مستشفى  في  العمليات  صالة  شهدت 
ملريضة  نوعية  عملية  اجراء  العام  الكرخ 
مراجعة  وبعد  عاماً   ١٨ العمر  من  تبلغ 
املريضة استشارية الوجة والفكني أجريت 
السريرية  ومنها  الالزمة  الفحوصات  لها 
زيادة  من  تعاني  انها  تبني  و  واإلشعاعية 
 increase lower facial  ) الوجه  طول  في 
األسنان  في  مبكر  اطباق  ,مع   (height
األسنان  في  مفتوح  اطباق  و  اخللفية، 
 premature contact at the) األمامية 
 ( posterior teeth ,and anterior open bite
، مت إجراء عملية قص الفك العلوي مع رفع 
نحو االعلى للحصول على اطباق طبيعية 
(superior position lefort I ) ، و مت تصحيح 
بواسطة  السفلي  الفك  في  الزائد  الطول 

للخلف  إرجاعه  مع  احلنك  عظم  اختزال 
تثبيت  ومت   (  reduction genoplasty  )،
بواسطة  اجلديد  موقعها  في  العظام 
 . الطبية  التيتانيوم  البراغي  و  البليتات 
وأجريت لها العملية من قبل فريق جراحي 
علي)  (باسم  االختصاص  الدكتور  يرأسه 
واالختصاص( مصطفى سالم) واختصاص 
وممارسي  عبادي)  الرسول  (عبد  تخدير 
رواء  د.   ، حازم  والفكني(فارس  وجه  جراحة 
 ، فالح  مصطفى  األقدمني(  واملقيمني  طه) 
العمليات  )ومسؤول صالة  محمد محمود 
(قاسم اجلراح).بفضل اهللا  كللت العملية 
متحسنة  املريضة  وأخرجت  بالنجاح 
وسعيدة بعد تغير شكل وجهها اخلارجي 
جيدة  بصحة  واملريضة  االفضل  نحو 

وتتماثل للشفاء التام.

@ÚöÌäΩ@ÒâÖb„@ÚÓ‹‡«@ÜËím@‚b»€a@Ñäÿ€a@Û–ínéfl@Z@@Ñäÿ€a@Úzï
ÈuÏ€a@fiÏü@ø@ÒÖbÌã@Âfl@Ô„b»m

حسني   / اجلديدة  البينة   / بغداد 
حسن 

للتصميم  العامة  الشركة  تواصل 
وتنفيذ املشاريع احدى شركات وزارة 
اجناز اعمالها اخلدمية لصالح وزارة 
الكهرباء خالل الشهر املاضي. وقال 
ملركز  الشركة  في  مخول  مصدر 
االعالم والعالقات العامة في الوزارة, 
املوكلة  مهامها  اجنزت  الشركة  ان 
كهرباء  محطة  موقع  في  اليها 
مت   حيث  التحويلية  الرصافة  شرق 
صب اجلزء االخير من سقف البناية 
متر   (١٦) بارتفاع  في   كي   (٤٠٠) لـ 
وبكمية (٢٠٥) متر مكعب, اذ تعتبر 

هذه البناية مهمة في احملطة, مبيناً 
ان نسبة االجناز فيها وصلت الى ٨٥٪ 
باجناز  مستمرة  الشركة  جهود  وان 
الزمني  اجلدول  ضمن  االعمال  كافة 
اخملطط  له, كما نفذت الشركة ايضاً 
من  االول  الطابق  في  الصب  اعمال 
كهرباء  محطة  في  السيطرة  بناية 

الشعب بكمية (١٥٥) متر مكعب .من 
جهة  اخرى اشار املصدر بان مديرعام 
حسن  حسني  املهندس  الشركة 
كهرباء  محطة  الى  بزيارة  قام  جواد 
الرئاسة ومحطة كهرباء سبع قصور 
وزارة  لصالح  الشركة  تنفذها  والتي 
الكهرباء  لالطالع على مراحل سير 
العمل و نسب االجناز املتحققة  التي 

و٧٧٪    ٪٦٣ االولى  احملطة  في  بلغت 
ان  الى  الثانية. في اشارة  في احملطة 
عدد  في  اخرى  اعماال  تنفذ  الشركة 
من احملطات التحويلية لنفس اجلهة  
منها محطة شرق الرصافة ومحطة 
قصور  وسبع  والصابيات  الشعب 

ومحطة الرئاسة الثانوية.

@fib‡«a@ãb¨a@›ïaÏm@…ÌâbíΩa@àÓ–‰mÎ@·Ó‡ñn‹€@Úflb»€a@Ú◊äí€a
ıbiäËÿ€a@ÒâaãÎ@3bñ€@ÚÓflÜÅ

حسن   / اجلديدة  البينة   / بغداد 
املوسوي

ضمن توجهات املهندس جاسب عبد 
الزوراء  الزهرة ياسني مدير عام شركة 
وشركات  ملؤسسات  وزياراته   العامة 
صباح    ، قام  اخلاص  القطاع  و  الدولة 
الدولي  بغداد  معرض  بزيارة  امس، 
بغداد  مركز  ممثلي  مع  اللقاء  مت  حيث 
وبحث  واملستدامة  املتجددة  للطاقة 
آفاق التعاون بني شركة الزوراء العامة 

و املركز املذكور .

@ıaâÎå€a@Ú◊äë@‚b«@äÌÜfl
@ÖaÜÃi@ûä»fl@âÎåÌ@Úflb»€a

Ô€ÎÜ€a

متابعة/ البينة اجلديدة

العام  املفتش  مكتب  اقام 
/العالقات  الداخلية  لوزارة 
مع  وبالتعاون  واالعالم   
طب  /كلية  بغداد  جامعة 
املاضي  الثالثاء  يوم  االسنان 
نشاطا ملعاجلة وارشاد طلبة 
معهدي االمل والهدى لذوي 

االحتياجات اخلاصة .

@·Ó‘Ì@ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÒâaãÏ€@‚b»€a@ìn–Ωa@knÿfl
@Úïb®a@pbubÓny¸a@Îà€@bübí„

   بغداد / البينة اجلديدة / سعد االبراهيمي
 بناء على توجيهات السيدة وزيرة الصحة والبيئة وتعليمات السيد املدير 
الشعبية  الطبية  العيادات  دائرة  قررت  احلاج  احمد  شاكر  الدكتور  العام 
اعادة فتح العيادة الطبية الشعبية التخصصية األولى في تكريت وحسب 
ما تقتضيه املصلحة العامة .وقال احلاج انه «بناء  على مقتضيات مصلحة 
العمل تقرر اعادة افتتاح العيادة الطبية الشعبية التخصصية األولى في 
التي  الدين  صالح  في  الشعبية  الطبية  العيادات  ملديرية  التابعة  تكريت 
تشغل بناية مركز صحي ابن سينا» .وذكر إن بدء العمل في تلك العيادة يكون 
والتشخيصية  الطبية  اخلدمات  تقدمي  املنتسبني إلعادة  مباشرة  تاريخ  من 

والعالجية للمراجعني وخاصة املصابني باألمراض املزمنة .

@ÒÖbÓ»€a@Äbnnœa@ÜÓ»m@ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€a@ÒäˆaÖ
oÌäÿm@ø@ÚÓññÇn€a

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
اكد الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي 
الرصافة   / بغداد  صحة  دائرة  عام  مدير 
على اهمية التوعية حول مخاطر سرطان 
شهر   استغالل  خالل  من  وذلك  الثدي. 
زيارته  خالل  ذلك  جاء   . الثدي  سرطان 
الشويلي  عالء  الشهيد  صحي  مركز  الى 
اهمية    وبني   . الصدر  قطاع  الى  التابع  
وبالتنسيق  الصحية  االجراءات  تعزيز  
املركز وخصوصا  في  االخرى  الوحدات  مع 

القاء  في  ودورها  املدرسية  الصحة  وحدة 
لتعريف  للطالبات  التوعوية  احملاضرات 
الذاتي  وكذلك في املركز.  بطرق الفحص 
مؤكدا على اهمية اخلدمات الفندقية في 
املركز وتقدمي افضل اخلدمات للمرضى وان 
من  املؤسسات  جميع  مع  تعمل  الدائرة 
االرتقاء باخلدمات الطبية والصحية  اجل 
املقدمة . واجرى جولة ميدانية في وحدات 

املركز مبديا توجيهاته ومالحظاته .

بابل / البينة اجلديدة /علي شريف 
تكثيف  عن  بابل  محافظة  شرطة  قيادة  اعلنت 
املتحرشني  وإعتقال  بردع  اخلاصة  االمنية  خططها 
بالطالبات في احملافظة٠وقال املتحدث الرسمي بإسم 
احلسيني:  العناوي  عادل  احلقوقي  العقيد  القيادة 
احملافظة  شرطة  قائد  قبل  من  صدرت  توجيهات  إن 
اللواء احلقوقي علي حسن الزغيبي  لتكثيف العمل 
املتحرشني  إعتقال  تتضمن  التي  األمنية  باخلطط 
بالطالبات قرب املدارس واجلامعات بالتنسيق والتعاون 
التدريسية  والكوادر  بابل  لتربية  العامة  املديرية  مع 
الدراسي  العام  بدء  مع  بالتزامن  احملافظة   في عموم 
املفارز  جميع  احلسيني:أن  العقيد  اجلديد٠واضاف 
من  الطائش  الشباب  إبعاد  على  ستعمد  والدوريات 
أمام مدارس البنات وإعتقال أي شخص يقوم بظاهرة 

اخملتصة  اجلهات  إلى  فوراً  وإحالته  للتحرش  حالة  أو 
هذه  من  للحد  بحقه  القانونية  اإلجراءات  إلتخاذ 
الظاهرة  وإبعاد كافة العجالت غير املعرفة والتحقق 
فوراً من أوراقها الثبوتية٠وفي سياق اخر اكد املتحدث 
االعالمي بإسم القيادة العقيد احلقوقي عادل العناوي 
احلسيني:  إن قوة مشتركة متكنت من إلقاء القبض 
تتاجر  أشخاص  ثالثة  من  متكونة  عصابة  على 
باخملدرات داخل أحد املناطق وسط مدينة احللة٠ مبيناً 
معلومات  ورود  بعد  أهدافها  على  حتركت  القوة  ان 
املواد  من  عدد  لبيع  موعد  لوجود  تشير  إستخبارية 
اخملدرة ومت نصب كمنيٍ للعصابة والقاء القبض عليهم 
متلبسني باجلرم املشهود و كان بحوزتهم العديد من 
ذات  اجلهات  الى  املعتقلني  احالة  ومت  اخملدرة  االقراص 

العالقة إلكمال اإلجراءات القانونية بحقهم٠ 

@Ür€a@Êbüäç@äüb´@fiÏy@ÚÓ«Ïn€a@ÚÓ‡Áa@Û‹«@Ü◊˚Ì@Úœbïä€a@Úzï@‚b«@äÌÜfl

بغداد / البينة اجلديدة / وسام جنم
الداخلية  وزارة  وكيل  استقبل 
الدكتور  الفريق  الشرطة  لشؤون 
موفق عبد الهادي توفيق في مكتبه 
مدير برنامج حتسني القدرات لدائرة 
املتعلقة  لألعمال  املتحدة  األمم 
املرافق  والوفد   unmas باأللغام 
مكافحة  مدير  اللواء  بحضور  له 
الدفاع  مدير  واللواء  املتفجرات 
املدني والعميد احلقوقي مدير اعالم 
الوكالة وعدد من ضباط املديريتني 
من  مبقترح  الزيارة  هذه  وجاءت   ،
عزيز  ابتسام  الدكتورة  السيدة  
املرأة  متكني  دائرة  عام  مدير  علي 
العامة  لألمانة  التابعة  العراقية 
مبوافقة  وحظيت  الوزراء  جمللس 
لشؤون  الوزارة  وكيل  السيد 
الذي  االجتماع  لعقد  الشرطة 
وزارة  مع  التعاون  برنامج  تضمن 
وتدريب  جتهيز   أجل  من  الداخلية 

على  العراقية  الشرطة  افراد 
االعمال املتعلقة بإزالة األلغام 
مت    كذلك  القدرات  وتعزيز 
موضوع  طرح  االجتماع  خالل 
في  النسوي  العنصر  اشراك 
مجال مكافحة املتفجرات من 
أجل التوعية وكيفية التعامل 
معها ، والدورات املقامة حاليا 
في  اعاله  الدائرة  قبل  من 
مكافحة  مديرية  تدريب  مركز 
أثنى سيادته  وقد   ، املتفجرات 
على اجلهود التي تقدمها دائرة 

التعاون  املتحدة في مجال  األمم 
التدريب  خالل  من  اخلبرات  وتقدمي 
وزارة  لكوادر  املهارات  وتطوير 
األلغام  رفع  مجال  في  الداخلية 
والعبوات الناسفة وما لها أهمية 
بعد  املواطنني  حياة  ألنقاذ  بالغة 
ضد  العسكرية  العمليات  انتهاء 
وماتخلف  االرهابي  داعش  تنظيم 

والغام  ناسفة  عبوات  من  وراءها 
للسادة  وكان  جوية  ومتساقطات 
مدراء مديريتي مكافحة املتفجرات 
ضمن  مداخالت  املدني  والدفاع 
تصب  التي  عملهما  أختصاص 
االمكانيات  وتطوير  مصلحة  في 
ولوزارة  املديريتني  لكوادر  والقدرات 
، وفي ختام  الداخلية بشكل عام 

الوفد  سيادته  شكر  األجتماع 
التعاون  استمرار  متمنيا  الضيف 
شكر  وكذلك  املشترك  والتنسيق 
دائرة  عام  مدير  الدكتورة  سيادته 
متكني املرأة العراقية على مبادرتها 

وحضورها االجتماع.

@‚bÃ€˛bi@Ú‘‹»nΩa@fib‡«ˇ€@ÒÜznΩa@·fl¸a@ÒäˆaÖ@ÜœÎ@›j‘néÌ@ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î

pbj€b�€bi@¥ëäznΩa@fibÓy@ÚÓ‰fl˛a@bË��Å@—rÿm@›ibi@Úüäë

  بغداد / البينة اجلديدة
االثنني،  امس  العراقي،  املركزي  البنك  اصدر 
مبينا  اجلديدة،  العمالت  بشأن  توضيحا 
النقدية  العمالت  فئات  حتديد  حقه  من  ان 
وأشكالها  ومقاييسها  واملعدنية  الورقية 

ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها.
اجلديدة)    (البينة  تلقت  بيان  في  البنك  وقال 
نسخة منه ان «من املهام األساسية لعمل 

املادة  في  عليها  واملنصوص  املركزي  البنك 
 ٢٠٠٤ لسنة   ٥٦ رقم  قانونه  من  الرابعة 
وادارتها  العراقية  العملة  اصدار  املعدل  هو 
القانون  ذات  من  و٣٣   ٣٢ املواد  أوردت  وكما 
حيث يكون للبنك املركزي العراقي وحده دون 
غيره احلق في اصدار العملة النقدية الورقية 
العراق»، مبينا  تداولها في  واملعدنية لغرض 
ان «من حق البنك مبوجب اللوائح التنظيمية 

الورقية  النقدية  العمالت  فئات  بتحديد 
ومادتها  وأشكالها  ومقاييسها  واملعدنية 
من  ذلك  وغير  وتصميمها  ووزنها  ومحتواها 

السمات األخرى اخلاصة بها».
وتابع البنك ان «األوراق النقدية في مختلف 
اإلصدار  سلطة  توقيع  على  حتتوي  الدول 
ان  الى  الفتا  املركزي»،  البنك  محافظ  وهو 
تواقيع  وضع  على  دأبت  املركزية  «البنوك 

محافظيها على تلك األوراق بصيغ مختلفة 
اسمه  إزاء  احملافظ  توقيع  يضع  من  فمنها 
ومنها من يضع التوقيع بدون اسم ومنها من 
يضع رسم االسم بخط يد احملافظ بصيغة 
جتمع االسم بتوقيع ذي داللة خاصة باألوراق 
البنوك  من  العديد  وتستخدم  النقدية، 
بخط  احملافظ  (اسم  التوليفة  هذه  املركزية 
اليد) بدون توقيع لتوثيق مرحلة اصدار الورقة 

النقدية».
العراقية  العملة  األمثلة  هذه  «من  ان  واكد 
التي صدرت عام ١٩٣٢ كما وقع بذات الصيغة 
 ١٩٦٤ عام  العراقي  املركزي  البنك  محافظ 
املركزية  البنوك  النهج  هذا  على  وسارت 
واللبنانية  واالماراتية  والسعودية  املصرية 
والتركية وغيرها»، موضحا ان «البنك اتخذ 
طبع  إعادة  عند  احملافظ  اسم  بإدراج  قرارا 

ما  مع  انسجاماً  نقدية،  ورقة  أي  اصدار  او 
في  وجدت  التي  التوجهات  احدث  ومع  ورد 
تقتضيها  التي  الداللة  عدم  وحده  التوقيع 
كلمة (احملافظ) على الورقة النقدية، وان جلنة 
املعنية  العراقي  املركزي  البنك  في  العملة 
باألمر قد اتخذت هذا القرار منذ اشهر وفقاً 
والتنظيمية  القانونية  االعتبارات  لكافة 

والفنية واملمارسات الدولية».

ÒÜÌÜ¶a@p˝‡»€a@Êdíi@bzÓôÏm@âÜñÌ@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I�€@òbÅ@ÊbÓi@ø@å◊äΩa@Ÿ‰j€a

بغداد / البينة اجلديدة 
العاملية  الشركات  النفط  وزير  دعا 
واخلدمات  الطاقة  قطاع  في  االستثمارية 
للمساهمة  التحتية  والبنى  الفنية 
تسهم  التي  املشاريع  إقامة  في  الفاعلة 
واخلدمات  التحتية  بالبنى  االرتقاء  في 
املقدمة للمواطنني ، جاء ذلك خالل رسالة 
والطاقة  للنفط  البصرة  مؤمتر  الى  وجهها 
شهر  من   (٩-١٠  ) من  للفترة  يعقد  الذي 
تشرين االول اجلاري في اسطنبول.وقال وزير 
اجلديدة  العقود  ان  اللعيبي  جبار  النفط 
الشركات  مع  النفط  وزارة  ستبرمها   التي 
صعيد  على  سواء  االستثمارية  العاملية 
او  التصفية  او  االستخراج  قطاع  تطوير 
سوف  التحتية  البنى  او  الغاز  استثمار 
تتضمن الزام الشركات بإقامة املشاريع التي 

املقدمة  اخلدمات  مبستوى  باالرتقاء  تسهم 
الى  احلالية  االوضاع  وتغيير  للمواطنني 
واقع افضل سواء في قطاع البنى التحتية 
والتعليم والصحة واملياه واالسكان والترفيه 
تلك  ان  الوزير  السيد  وشدد  االجتماعي. 
 ٪٨٥ نسبة  بتشغيل  ملزمة  تكون  العقود 
ومساهمة   ، العراقية   العاملة  االيدي  من 
شركات التشييد والبناء في الوزارة بنسبة 
ال تقل عن ٢٥٪ من اموال التشييد والتنفيذ 
املستثمر  لدخول  الى وضع اسس  اضافة   ،
العراقي برأسمال ال يقل عن ٢٠٪ من اجمالي 
الشركات  النفط  وزير  .ودعا  املشروع  كلف 
املساهمة  الدولية  واملنظمات  العاملية 
البرامج واخلطط ملعاجلة  الفاعلة في وضع 
والغازات  احملافظة  لهذه  البيئي  التلوث 
االنتاج  عمليات  عن  الناجتة  واالنبعاثات 

التي  احلربية  اخمللفات  او  االلغام  او  النفطي 
في  البالد  شهدتها  التي  احلروب  خلفتها 
العقود املاضية  .واشار اللعيبي الى ضرورة 
البيئة  لتوفير  املعنية  تعاون جميع اجلهات 
بالبنى  والنهوض  لالستثمار  املناسبة 
مزيد   استقطاب  على  والعمل  التحتية 
الى  يؤدي  ما  وهذا   ، العاملية  الشركات  من  
والنهوض  احملافظة  ألبناء  عمل  فرص  توفير 

للمحافظة. والتنموي  االقتصادي  بالواقع 
من جهته قال املتحدث بإسم وزارة النفط 
للنفط  البصرة  مؤمتر  ان  جهاد  عاصم 
والطاقة العمالقة والبيئة ، يقام سنوياً في 
العمالقة  املشاريع  بناء  يناقش  اسطنبول 
للنفط والغاز ووضع احللول للبيئة العراقية 
وعرض  واملستثمرين  احلكومة  بني  بالتعاون 
النفط  ملشاريع  والتقنيات  االبتكارات 
املياه  معاجلة  ومشاريع  البصرة  في  والغاز 
والطاقة  الكهرباء  مشاريع  في  والتوسع 
املتجددة  .ويذكر ان شركة ( CWC) العاملية 
صناعة  واقع  ملناقشة  سنويا  املؤمتر  تنظم 
برعاية  البصرة  في محافظة  والغاز  النفط 
ويحضرها  املعروفة  العاملية  الشركات 
وزراء وخبراء ومستشارين وممثلي الشركات 

العاملية واملهتمني بالصناعة النفطية. 

@Òäñj€a@Úƒœb™@âb‡«g@ø@Ú‡Ábé‡‹€@ÚÓΩb»€a@pb◊äí€a@Ï«ÜÌ@¡–‰€a@äÌãÎ
بغداد / البينة اجلديدة / هيثم مجيد

  اعلنت الشركة العامة  لتجارة احلبوب في وزارة 
بعملية  العاملة   مالكاتها  استمرار  عن  التجارة  
واملستوردة  احمللية  احلنطة  كميات  وتفريغ  استالم 
من ميناء ام قصر حلساب البطاقة التموينة  . جاء 
نقال  االعالمي  املكتب  اصدره  الذي  البيان  في  ذلك 
عن مدير عام الشركة نعيم املكصوصي . واوضح  
البيان  قيام  صومعة خان ضاري  باستالم وتفريغ 
حيث  االسترالية  باحلنطة  محملة  سيارة   (١٣  )
بلغت الكمية املستلمة ( ٥١٦٫١٦٠) طن باالضافة 
( ١٣) سيارة محملة باحلنطة  الى  استالم وتفريغ 
بلغت  بكمية  سامراء  من  واردة  اولى  درجة  احمللية 
(٥٢٠٫٤٤٠) طن وحنطة درجة ثانية بلغت ( ٣٣٤٫٣٨٠) 

باحلنطة  املطاحن  طن فيما تستمر عملية جتهيز 
ضمن اخللطة املعتمدة لدى الشركة والتي  بلغت 
كمياتها اجملهزة   ( ٤٥٩٫٦٦٠) طن ،  من جانب اخر 
ترأس مدير عام الشركة اجتماعا لهيئة املديرين مت 
خالله  استعراض اهم اخلطط التي يجب تنفيذها 

والسعي لتحقيقها خالل الفترة القادمة 
حيث جرى خالل االجتماع توجيه االقسام بضرورة 
انسيابية  دميومة  في  تسهم  التي  االفكار  طرح 
املناقلة  عبر  املواقع  جلميع  الغذاء  مفردات  ايصال 
الداخلية .باالضافة الى حسم جميع القضايا التي 

من شأنها ان تربك تنفيذ اخلطط املقترحة . 

@ÚÓ‹0a@Ú�‰ßa@@ÕÌä–mÎ@‚˝nça@ÚÓ‹‡«@âaä‡nçaNNN@Òâbvn€a
@ÒÜ‡n»Ωa@pb�‹®bi@Âyb�Ωa@åÓË£Î@ÒÖâÏnéΩaÎ

   اصالة عن نفسي و نيابة عن 
اهلي وقبيلتي قبيلة بني متيم 
التهاني  ايات  بأزكى  اتقدم 
والتبريكات الى السيد رئيس 
برهم  الدكتور  اجلمهورية 
تسنمه  ملناسبة  صالح 
وللسيد  اجلديد.  منصبه 
املكلف  الوزراء  رئيس  دولة 
املهدي  عبد  عادل  الدكتور 
بتشكيل  تكليفه  ملناسبة 
متمنني  اجلديدة،  احلكومة 
في  واملوفقية  النجاح  لهما 
ومسؤوليتهما  مهامهما 

للعراق  خدمة  الكبيرة 
حفظكم  الصابر  ولشعبه 

اهللا وسدد خطاكم. 
محمد  كاظم  علي  الشيخ 

التميمي ابو تحسني

Ú˜‰Ëm
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ــا واجراء  ــي لزيارة تركي ــد اعالمي تونس ــبوعني مع وف ــت قبل أس دعي
ــة التركية.  ــية واالعالمي ــات السياس ــدد من اللقاءات مع املؤسس ع
ــلطات التركية مع العديد من الدول  ويبدو انها خطوة اعتمدتها الس
ــل. وكان من  ــو ٢٠١٦ الفاش ــالب ١٥ يولي ــد انق ــة بع ــة والغربي العربي
ــؤولني عن االعالم  ــح خالل مختلف احلوارات واللقاءات مع املس الواض
ــة اجلمهورية أن هناك انزعاجا من  في اخلارجية التركية كما في رئاس
اجلانب التركي من مواقف شريحة ال يستهان بها من التونسيني ومن 
ــل للعديد من املنابر االعالمية وحتى املواقع االجتماعية من  ردود الفع

السياسة التركية.
ــؤولون في  ــة التي يتابع املس ــارة الى درجة الدق ــه من املثير االش لعل
ــادات املتواترة التي عمت  ــذه املواقف في تونس واخرها االنتق تركيا ه
ــاهد في  ــف الش ــع االلكترونية بعد توقف رئيس احلكومة يوس املواق
ــي في بكني ولقاءه  ــن املنتدى االفريقي الصين ــطنبول وهو عائد م اس
براءت البيرق وزير املالية التركية وصهر الرئيس اردوغان في املطار اثناء 
ــؤولون في تركيا أن  تزويد طائرته بالوقود. احلقيقة أن ما ال يدركه املس
ــت وليدة اليوم بل هي  هناك أزمة ثقة حقيقية بني البلدين وهي ليس
ــأن  تعود لفترة حكم الترويكا في تونس بزعامة النهضة وما تردد بش
االغراءات والضغوطات التركية والقطرية على تونس وعلى دول الربيع 
ــاعدت عديد  ــي فيها. وقد س ــالم السياس العربي لتعزيز مكانة االس
ــريحة  العوامل واملواقف في تعميق أزمة الثقة والهواجس في نظر ش
ــات النهضة  ــام الذي ال ينظر بارتياح لتوجهات وسياس ــن الرأي الع م
اخلفية باجتاه أسلمة اجملتمع وتغيير النمط االجتماعي الذي ال يتأقلم 
ــواء العائدين من  ــع توجهات وخيارات عناصرها امللقبة بالصقور س م

املنافي أو القادمني من السجون.
ــؤولني  ــة من برودة املس ــلطات التركية منزعج ــح أن الس ــن الواض م
التونسيني وترددهم في االستجابة للعديد من الدعوات واملبادرات من 
ــاريع اقتصادية وجتارية صحية  ــتثمار في تونس في مش جانبها لالس
ــي املبادالت بني تونس  ــة وأنها تعتبر أن العجز ف ــكرية أو غذائي او عس
ــلطات املعنية التي لم  ــية والس ــؤولية احلكومة التونس وتركيا مس
ــوق  ــهد التركي وتقدمي ما ميكن للس تبادر الى تعزيز موقعها في املش

التركية استيعابه سياحيا وجتاريا وماليا وثقافيا.
الواقع أيضا أن السلطات التركية وبعد االنقالب الفاشل في ١٥ يوليو 
ــى االنتقادات اليومية  ــة الثقة احلاصلة وال ــدأت تنتبه الى ازم ٢٠١٦ ب
ــية لاليقافات لالعالميني واجلامعيني واملثقفني  في الصحافة التونس
وغيرهم وقد أدركت وان دعم أنقرة لالسالم السياسي في تونس وحتى 
ــألة ال ميكن أن جتد لها القبول بني التونسيني الذين  في دول اجلوار مس
ــذي ألهم الزعيم  ــال اتاتورك ال ــا على انها ارث كم ــرون الى تركي ينظ
الراحل احلبيب بورقيبة في بناء دولة االستقالل وهي حقيقة تاريخية 

ال ميكن جتاهلها.
ــة التالية ان االنطباع احلاصل للزائر الى هذا البلد بعد انتقال  احلقيق
ــتور  ــي املطلق وحتصني أردوغان مواقعه بدس تركيا الى النظام الرئاس
يعزز سلطاته املطلقة وبرغم اخلطاب االسالمي الردوغان واصراره على 
ــي الداخل غير ذلك.  ــهد ف ــلطان العائد فان املش الظهور مبظهر الس
ــنا بصدد احلكم على النوايا وال التنجيم بشأن املستقبل وبشأن  لس
ــر النمط االجتماعي التركي أو  ــا ميكن الردوغان التخطيط له لتغيي م
االنقالب على ارث اتاتورك اب االتراك ولكن واقع احلال انه حتى االن لم 
يتجرأ اردوغان على محو ارث اتاتورك. هل يتنزل ذلك في اطار سياسة 
ــؤون بالكتمان وتهيئة االرضية في صمت  االستعانة على قضاء الش

لهذه اخلطوة تلك مسألة أخرى.

آسيا العرتوس

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــني امس االثنني  أعلنت الص
أن رئيس االنتربول املستقيل 
ــام  الع ــن  األم ــر  وزي ــب  نائ
ــوي  هونغ ــغ  مين ــي  الصين
ــاوى»، وذلك بعد  «تلقى رش
أنها  إعالنها  ــاعات على  س
ــق،  التحقي ــد  قي ــه  وضعت
ــن  ــالن ع ــداة االع ــك غ وذل
رئاسة  ــتقالة مينغ من  اس
الدولية. ــرطة  الش منظمة 

ــام  الع ــن  االم وزارة  ــت  وقال
ــان إن مينغ  الصينية في بي
ــاوى ويشتبه في  «تلقى رش
ــون» بدون  ــه انتهك القان أن
اعطاء توضيحات حول هذه 
ــة  ــت زوج ــات. وكان االتهام
ــغل أيضا  ــذي يش ــغ ال مين
األمن  ــر  وزي ــب  نائ ــب  منص
العام في الصني أبلغت عن 
اختفائه بعد سفره الشهر 
املاضي من فرنسا حيث مقر 
ــده الصني. ــول إلى بل اإلنترب

ــن  األم وزارة  ــالن  اع ــل  وقب

ــة الرقابة  ــام، قالت جلن الع
ــة في بيان مقتضب  الوطني
ــا  موقعه ــى  عل ــرته  نش
اإللكتروني «نائب وزير األمن 
العام مينغ هونغ وي يخضع 
حاليا لتحقيق جلنة الرقابة 
ــي  ف ــتباه  لالش ــة  الوطني
ارتكابه مخالفات للقانون».

ــو أول رد فعل  وهذا البيان ه
ــر  ــى تقاري ــني عل ــن الص م
ــرت  ــاء مينغ التي نُش اختف
ــوم اجلمعة. ي ــا  ــي فرنس ف

الكوري اجلنوبي كيم جونغ 
ــا بأعمال الرئيس  يانغ قائم
ــس جديد  ــني رئي ــني تعي حل
ــي اجتماعها  ــة ف للمنظم
ــرر في دبي خالل نوفمبر  املق
ــرطة  ــة الش ــت منظم وقال
ــت الحق إن  ــة في وق الدولي
من  ــتقالته  اس ــدم  ق مينغ 
ــول،  ــس اإلنترب ــب رئي منص
ــي كيم  ــوري اجلنوب وإن الك
جونغ يانغ سيتولى منصب 
ــس  الرئي ــال  بأعم ــم  القائ

ــس جديد  ــني رئي ــني تعي حل
اجتماعها  خالل  للمنظمة 
ــي الفترة  ــي دبي ف ــرر ف املق
ــرين  بني ١٨ و٢١ نوفمبر/تش
ــول  اإلنترب وكان  ــي.  الثان
ــابق مطلع  قال في وقت س
األسبوع إنه طلب من بكني 

توضيح موقف مينغ.

ــان  ــي بي ــول ف ــال اإلنترب وق
«تلقت املنظمة في السابع 
من أكتوبر، في مقر أمانتها 
ــا،  ــة في ليون بفرنس العام
ــتقالة من السيد مينغ  اس
هونغ وي من منصب الرئيس 
وهي استقالة نافذة بصورة 
فورية». وقالت وزارة الداخلية 

الفرنسية، حني سئلت عن 
اإلعالن الصيني األحد، إنها 
ال علم لها به.وكانت الوزارة 
ــة املاضي  ــت يوم اجلمع قال
إن أسرة مينغ لم تسمع أي 
أخبار عنه منذ ٢٥ سبتمبر/
ــلطات  الس وذكرت  ــول،  أيل
الفرنسية أن زوجته تخضع 

حلماية الشرطة بعد تلقيها 
ــرطة  ــق الش تهديدات.وحتق
ــمى  ــا يس ــية فيم الفرنس
رسميا في فرنسا «باختفاء 
ــائل  وس للقلق».وبثت  مثير 
ــية مقطعا  اإلعالم الفرنس
ــورا قالت إنه من غريس  مص
ــذي ألقت  ــغ، وال ــة مين زوج
ــة بيانا مقتضبا  فيه الزوج
ــي ليون للتعبير  من فندق ف
عن قلقها. ونقلت القنوات 
ــف  والصح ــة  التلفزيوني
ــادرة األحد  ــية الص الفرنس
ــول  ــغ الق ــس مين ــن غري ع
ــة  رؤي ــتطيع  أس ال  ــا  «طامل
ــي، يتحدث إلي،  زوجي أمام
ــدي أي  ــون ل ــن أن يك ال ميك
ني مينغ (٦٤ عاما)  ــة». وعُ ثق
ــب رئيس االنتربول  في منص
ــي إطار  ــر ٢٠١٦، ف ــي أواخ ف
مساع صينية أوسع نطاقا 
ــب القيادية  ــغل املناص لش
ــة  الدولي ــات  املنظم ــي  ف

الرئيسية.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــي زملاي  ــل املبعوث األميرك وص
ــراء  ــول إلج ــى كاب ــل زاد إل خلي
ــادة األفغان  ــع الق ــات م محادث
بحسب ما صرح مسؤول امس 
االثنني في أول زيارة الى العاصمة 
ــه ليقود  ــة منذ تعيين االفغاني

جهود السالم مع طالبان.
ــفير  ــارة خليل زاد، س ــي زي وتأت
ــابق في  ــات املتحدة الس الوالي
ــدة،  ــداد واألمم املتح ــول وبغ كاب

فيما تكثف احلكومة االفغانية 
ــا  جهودهم ــي  الدول ــع  واجملتم
ــرب.  احل ــن  م ــاً  عام  ١٧ ــاء  إلنه
ــم الرئيس  وصرح متحدث باس
ــرف غني أن خليل  األفغاني أش
ــاء مع غني  ــيتناول العش زاد س
ــؤولني األحد، إال  وغيره من املس
ــن مزيد من  ــف ع ــه لم يكش أن
ــارة خليل زاد.  ــل عن زي التفاصي
ولم يصدر رد فوري من السفارة 
ــي كابول للتعليق.  األميركية ف

ومن املقرر أن يزور خليل زاد كذلك 
باكستان واإلمارات والسعودية 
ــتغرق  وقطر في إطار جولة تس
ــيق وقيادة  ــام «لتنس ــرة أي عش
ــار  إلحض ــة  األميركي ــود  اجله
ــان إلى طاولة املفاوضات». طالب

ــد  ــا تصع ــه فيم ــي وصول ويأت
داعش  وتنظيم  ــان  حركة طالب
هجماتهما في أنحاء البالد قبل 
التي  ــريعية  التش ــات  االنتخاب
ــتجري هذا الشهر بعد تأخر  س

طويل، وتعتبر جتربة لالنتخابات 
ــتجري العام  الرئاسية التي س
ــوادث قتل  ــل. وفي آخر احل املقب
ــان ١٤ من عناصر  ــو طالب مقاتل
ــرق  قوات األمن في إقليم في ش
ــتان مير به طريق سريع  أفغانس
ــار ليربط بني  ــني كابول وقنده ب
ــل  ــة ومعق ــة االفغاني العاصم
ــي. وكان من بني  ــان اجلنوب طالب
قتلى القتال العنيف خالل ليل 
ــرطة  ــد، قائد ش ــبت األح الس

اقليم سيد آباد، بحسب ما أفاد 
املتحدث باسم محافظ وارداك 
ــال لوكالة  ــن مانغ ــد الرحم عب
فرانس برس.كما أصيب سبعة 
ــب  ــان لنائ ــب بي ــرون، بحس آخ
ــم وزارة الداخلية  املتحدث باس
ــال رحيمي  ــرت رحيمي. وق نص
ــائر  ــدت «خس تكب ــان  إن طالب
ــت احلركة أن  ــيمة». وزعم جس
ــرات من  ــوا عش ــا قتل مقاتليه

عناصر األمن.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــة  األردني ــة  احلكوم أن  ــدو  يب
ــة عمر الرزاز باتت على  برئاس
بُعد خطوات قليلة من إجراء 
تعديلها األول بعد نحو أربعة 
ــكيلها، وهو  ــهر على تش أش
تعديل يعتبره البعض «حقنة 
ــرزاز الذي  ــة ال ــاة» حلكوم حي
متتع بشعبية واضحة بفضل 
سحبه مشروع قانون ضريبة 
ــد ان أثار  ــدل بع ــل املع الداخ
ــعبية واسعة  احتجاجات ش
أطاحت بسلفه هاني امللقي.

ــث  ــز أحادي تترك ــام  أي ــذ  ومن
ــى ما  ــة عل ــيني وعام سياس
ــل الرزاز في  ــرون أنه فش يعتب
ال  ــعبيته  ش ــى  عل ــاظ  احلف
ــرار حكومته  ــد إق ــيما بع س
الدخل  قانون ضريبة  ملشروع 

اجلديد وحتويله إلى البرملان.
ــيخضع  ــروع س مبوجب املش
دخل العائالت السنوي البالغ 
ــف دينار (٢٥٫٣ ألف دوالر)  ١٨ أل

لضريبة الدخل.
ــروع  املش إن  ويقول منتقدون 
ض الضرائب على أصحاب  خفّ
ــوك  والبن ــوال  األم رؤوس 

التكافل  ضريبة  ــتحدث  واس
ــتجب  ــم يس ــي ول االجتماع
الثاني  امللك عبداهللا  لتوجيه 
ــريعية  تش منظومة  ــداد  بإع

ضريبية متكاملة.
يسعى الرزاز إلى إعادة كسب 
ــد أن  ــي بع ــارع األردن ود الش
تهاوت شعبيته. يرى محللون 
أن قيام الرزاز بتعديل حكومي 
ــات  مقتضي ــع  م ــى  يتماش
ــة االقتصادية الصعبة  املرحل
ــة رمبا  ــا اململك ــر به ــي مت الت
ــاء الوجه  ــه من حفظ م ميكن

خالل املرحلة املقبلة.
ــيون  واعتبر برملانيون وسياس
أن تشكيلة الرزاز منذ اإلعالن 
ــران  ــي ١٤ يونيو/حزي ــا ف عنه
ــة على  ــت عالم ــي كان املاض
ــس احلكومة  ــدم جدية رئي ع
ــداث تغيير. الرزاز أبقى  في إح
ــة  ــة وزراء حكوم ــى غالبي عل

امللقي.
ــالم  إع ــائل  وس ــت  وتناقل
محلية ونشطاء على وسائل 
التواصل االجتماعي عددًا من 
ــيناريوهات التعديل بينها  س

دمج وزارات.

ــر االتصاالت  ــلّ كل من وزي وح
وتكنولوجيا املعلومات مثنى 
ووزير الشباب مكرم  الغرايبة 
القيسي على رأس التوقعات 
ــأن املغادرين. وكان تعيني  بش
ــذ  ــادًا من ــار انتق ــة أث الغرايب
ــر  ــة ويعتب ــكيل احلكوم تش
البعض أن القيسي أُسند إليه 

منصبه إلرضاء شخصيات.
ورأت املصادر أن دور نائب رئيس 
الوزراء رجائي املعشر يقتصر 
على التحليل وأحرج احلكومة 
ــأن صندوق  ــي تصريحه بش ف
ــر  النقد الدولي. وأعلن املعش
ــبتمبر/أيلول املاضي أن  في س
ــد الدولي طلب  ــدوق النق صن

ــس النواب على  موافقة مجل
مشروع قانون ضريبة الدخل 

املعدل بصيغته الراهنة.
احلكومة  باسم  املتحدثة  أما 
ــد صدر  ــات فق ــة غنيم جمان
ــن التصريحات  ــدد م عنها ع
ــعة  التي اثارت انتقادات واس
ــى مواقع  ــخرية ايضا عل وس

التواصل.
ــه ٢٩ وزيرًا مبن  وتضم حكومت
ــذي  ــوزراء ال ــس ال ــم رئي فيه

يحمل حقيبة الدفاع.
وتضم حكومة الرزاز ٢٩ وزيرًا 
ــس الوزراء الذي  مبن فيهم رئي
يحمل حقيبة الدفاع، بينهم 
ــوا أعضاء في حكومة  ١٥ كان
ــم  أبرزه ــتقيلة  ــي املس امللق
ــيادية:  الس احلقائب  ــة  حمل

الداخلية واخلارجية.
الرزاز سبع  ــكيلة  وتضم تش
ــن حكومة  ــيدات: ثالث م س
امللقي وأربعة دخلن احلكومة 
للمرة األولى بينهن املتحدثة 

باسم احلكومة.
منذ  ـــ١٨  ال ــة  احلكوم ــذه  وه
تولي العاهل األردني السلطة 
ــر  ــا اثنا عش ــي ١٩٩٩ تواله ف
ــم: عبد  ــاء الوزراء ه من رؤس
ــو  ــي أب ــدة، عل ــرؤوف الرواب ال
الراغب، فيصل الفايز، عدنان 
نادر  البخيت،  ــروف  بدران، مع
الذهبي، سمير الرفاعي، عون 
اخلصاونة، فايز الطراونة، عبد 
ــي  ــي امللق ــور، هان اهللا النس

وعمر الرزاز.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــاء البحرين  ــت وكالة أنب قال
ــمية إن مجلس النواب  الرس
ــق مؤخرا على  في البالد واف
مشروع قانون تُفرض مبوجبه 
ضريبة القيمة املضافة للمرة 
األولى في اململكة. وأضافت 
الوكالة أن اجمللس وافق على 
ــدة لضريبة  ــة املوح االتفاقي
ــدول  ل ــة  املضاف ــة  القيم
ــاون اخلليجي،  ــس التع مجل
بعد أمر ملكي للبرملان بعقد 
ــة لكنها  ــة غير عادي جلس
لم تذكر تفاصيل بخصوص 
التصويت. تأتي تلك اخلطوة 
ــن اإلعالن  ــد أيام قليلة م بع
ــعودية  الس ــدمي  تق ــن  ع
ــارات  اإلم ــة  ودول ــت  والكوي
ــة  حزم ــدة  املتح ــة  العربي
ــاعدات للبحرين بقيمة  مس
ــرة مليارات دوالر لتفادي  عش
ديون  ــة  أزم ــوب  مخاطر نش
ــط احلزمة  ــالد، وترتب ــي الب ف
مالية في  ــات  بإصالح أيضا 
اململكة.ولم يصادق مجلس 
بعد على مشروع  ــورى  الش
القانون، حيث من املتوقع أن 
ــة مماثلة  يعقد اجمللس جلس
في وقت الحق هذا األسبوع.

ــة قيمة  ــي تطبيق ضريب يأت
ــة  خمس ــبتها  نس مضافة 
ــار اتفاقية  ــة في إط في املئ
ــس التعاون اخلليجي في  جملل
ــرة  ــوة كبي ــي خط ٢٠١٨، وه
حلكومات اعتادت عدم فرض 
ــر واالعتماد بدال  ضرائب تذك
من ذلك على إيرادات النفط.

ــة  وهناك إصالحات حساس
ــا تغييرات  ــن بينه ــرى، م أخ
التقاعد  في نظام معاشات 
ــم، ال  ــد للدع ــج جدي وبرنام
ــار في إطار  ــزال قيد االنتظ ت

ــة  الرامي ــن  البحري ــود  جه
ــة.  ــا العام ــالح ماليته إلص
ــدة  ــن بش ــررت البحري وتض
النفط  ــعار  أس جراء هبوط 
ــرة،  األخي ــنوات  الس ــي  ف
ــا الدينار  ــت عملته وتراجع
ــتوى فيما يزيد  إلى أدنى مس
ونشرت  على عشر سنوات. 
البحرين خطة مالية مؤلفة 
ــة يوم اجلمعة  من ٣٣ صفح
ــة  املثقل ــا  ــالح ماليته إلص
بالديون، والقضاء على عجز 
امليزانية بحلول ٢٠٢٢. وتأتي 
ــي تتضمن مزيدا  اخلطة، الت
ــاق  ــي اإلنف ــض ف ــن اخلف م
ــاس  ــي وقت حس ــام، ف الع
تستعد فيه اململكة إلجراء 
القادم،  ــهر  الش ــات  انتخاب
ــي  ــات ف ــي انتخاب ــي ثان وه
ــا  حينم  ٢٠١١ ــذ  من ــالد  الب
ــوارع  نزل محتجون إلى الش
ــني بتغيير دميقراطي. مطالب

وهبط العائد على السندات 
ــة  البحريني ــة  الدوالري
ــتحقة في ٢٠٢٣ ست  املس
ــى  أدن ــى  إل ــاس  أس ــاط  نق
مستوياته في سبعة أشهر 
ــة بعدما  ــد ٥٫٦٤ في املئ عن
ــن عن حزمة  البحري أعلنت 
ــن  م ــة  املقدم ــاعدات  املس

جيرانها.

وكاالت / البينة الجديدة
ــلل في البرملان اجلزائري  ــتمر الش يس
ــجاالت  ــبوعني من الس بعد نحو أس
ــة البرملانية  ــي رافقت قرار األغلبي الت
ــة من  ــحب الثق ــم س ــزب احلاك باحل
سعيد بوحجة رئيس اجمللس الشعبي 
ــان اجلزائري) دون  (الغرفة األولى للبرمل

ظهور مؤشرات على حلحلة األزمة.
ــاطة  ــق بوحجة على مبادرة وس وواف
تقدم بها التحالف الوطني اجلمهوري 
ــل أزمة بينه  ــواالة) حل ــد أحزاب امل (أح
وبني نواب االئتالف احلاكم شلت عمل 
البرملان خالل األسبوعني املاضيني، إال 
أنه متسك في املقابل بعدالة قضيته 
ــة  ــس احلكوم ــا رئي ــه، متهم ومبنصب
ــرار  ــوف وراء ق ــى بالوق ــد أويحي أحم
سحب الثقة منه. وأفادت مصادر بأن 
الوزير السابق بلقاسم ساحلي رئيس 
ــف الوطني اجلمهوري صاحب  التحال
ــابق امس  ــادرة التقى في وقت س املب
االول األحد بوحجة مبقر البرملان وأكد 

ــة املبدئية بخصوص  ــر «املوافق األخي
هذه الوساطة».

ــب بيان  ــاطة بحس وجاءت هذه الوس
«اعتبارا  الوطني اجلمهوري  التحالف 
ــع احلزب  ــدة التي جتم ــات اجلي للعالق
ــوري) مع  ــي اجلمه ــف الوطن (التحال

جميع األطراف املتنازعة».
وحزب التحالف الذي ينتمي للمواالة 
ــم ٤ نواب من بني ٤٦٢ في اجمللس  ويض
ــحب الثقة  ــم ينخرط في حملة س ل
ــس منذ  ــهد اجملل ــة. ويش ــن بوحج م
أسبوعني أزمة داخلية بني نواب املواالة 
الذين يطالبون برحيل بوحجة بدعوى 
«سوء التسيير»، مقابل متسك األخير 

مبنصبه وبتطبيق القوانني.
ــي اجتماع مع بعض  ــد بوحجة ف وأك
ــكه  «متس ــة  املعارض ــل  الكت ــواب  ن

مبنصبه»، وفق مصادر نيابية.
ــا، فإن بوحجة  ــب املصادر ذاته  وحس
ــتظهر  ــار إلى «تطورات جديدة س أش
ــدم تفاصيل  ــني» دون أن يق خالل يوم

أكثر حول طبيعتها.
ــف  التحال ــزب  ح ــادرة  مب ــد  وتعتم
اجلمهوري على أربعة أسس تتلخص 
ــى  ــد عل ــة البل ــالء مصلح ــي «إع ف
ــق  التراش ــف  ووق ــرى  األخ ــح  املصال
ــوس إلى طاولة  اإلعالمي وبعدها اجلل
احلوار ثم مرحلة تقدمي تنازالت من كل 
ــرف لتجاوز األزمة»، وفق ما تضمنه  ط

بيان احلزب.
وظهرت بوادر هذا الصراع في سبتمبر/

ايلول عندما عقد األمني العام للحزب 
ــاس اجتماعا  ــال ولد عب ــم جم احلاك
ــع نواب  ــف بـ»الطارئ» م ــا وص مغلق

حزبه بالبرملان.
ــربت  ــي تس ــات الت ــب املعلوم وحس
حينها كان أهم موضوع في االجتماع 
ــة البرملانية  ــو غضب داخل اجملموع ه
ــم من قرار رئيس اجمللس  للحزب احلاك
ــليماني  ــة س ــة بإقال ــعيد بوحج س
ــها  ــير األمني العام للهيئة نفس بش

واملنتمي أيضا للحزب احلاكم.
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أثري الشرع

أثار وزير الداخلية العراقي األسبق باقر 
ــاؤالت؛  ــة من التس ــر الزبيدي موج جب
ــدة  ــى عِ ــير إل ــاً يش ــره بيان ــد نش بع
ــوة الواليات املتحدة  ــا أهمها: دع قضاي
ــكيل حلف عربي  ــة، إلى تش األمريكي
يسمى «الناتو» على غرار حلف شمال 
ــي، ليتكون هذا احللف من دول  األطلس
ــدو إن الهدف  ــج، األردن ومصر ويب اخللي

ــيعة  ــكيل هذا احللف هم الش من تش
في كل مكان، وإيران التي تعتبر الدولة 

الوحيدة الداعمة للشيعة.
ــي باقر جبر  ــي العراق إن دعوة السياس
ــكرية  ــكيل قوة عس الزبيدي، الى تش
ــني مقاتل»،  ــا «٣ مالي ــلحة قوامه مس
ــب  ــي تتأه ــدول الت ــة ال ــارت حفيظ أث
ــمى  ــوات عربية حتت مس ــكيل ق لتش
ــي،  ــام احلال ــة الع ــي»؛ نهاي ــو عرب «نات
ــن  ــرب وم ــني والع ــا العراقي ــث دع حي
ــة،  ــرب قادم ــؤ حل ــى التهي ــم ال جاوره
ــيس جيش عقائدي  والى توسيع وتأس
ــعبي والعشائري،  ــد الش وتطوير احلش
ــاس حلماية العراق  ليكون الركيزة األس
ــماه «الشرْ القادم من  ومحيطه ممن أس

خلف البحار».

ــرة وقوام  ــيع دائ ــى توس ــوة ال وإن الدع
ــيعي واحلشد  الش ــعبي  الش ــد  احلش
ــي  والتركمان ــني  الس ــائري  العش
ــي  الت ــراف  األط ــة  وكاف ــيحي  واملس
اسهمت بهزمية تنظيم داعش اإلرهابي 
ــض تخويفا  ــراق، يعتبرها البع في الع
ــي باحلقيقة عكس ذلك،  وتأجيجا؛ وه
وحتمل أبعادا ملصلحة الشعب العربي 
ــعب العراقي؛ ألن من  وليس فقط الش
أسماهم «الزبيدي» قوى الشر، سيأتون 
ــرب  ــالد الع ــة ب ــى كاف ــيطرة عل للس
ــر وقبلهم قوى  ــل املغول والتت كما فع
اإلحتالل التي عاثت بأرض العرب فساداً 
ــذرات خبيثة  ــوراً، وزرعت ب ــاً وج وظلم
ــاندون الغرب  ــؤالء الذين يس تتمثل به
وينفذون أجنداتهم، وفي عروقهم دماء 

غربية تعادي العرب ومتقتهم.
ــب،  ــا أن الهدف ليس العرب فحس كم
ــة  بل جميع الدول التي تعارض سياس
ــف بالضد من  ــدة، وتق ــات املتح الوالي

ــدم  تخ ــرارات  ق ــرض  لف ــا  محاوالته
ــيء لهذه الدول،  الواليات املتحدة وتس
وإذا ما وقفت روسيا، إيران، الصني وقفة 
ــتهتار األمريكي،  رجل واحد بوجه اإلس
ــن تنتصر،  ــرة ول ــتذعن األخي فس
ــات املتحدة  ــتطيع الوالي ولن تس
ــرارات  ق ــرض  ف ــن  م ــا  وحلفاؤه
ــعار النفط  ــا، وحتديد أس لصاحله

العاملي وفق مصاحلها وأهوائها.
ــعار  ــلمان إدفع تأمن» ! ش ــا س «ي
ــي دونالد  ــس األمريك ــه الرئي رفع
ــك  مل ــب  يطال ــاً،  علن ــب  ترام
السعودية سلمان بن عبد العزيز 
بدفع األموال مقابل حماية اجليش 
ــعودي  الس ــك  للمل ــي  األمريك
أن  األوان  آن  ــم.  نع ــيته،  وحاش

ــا مجرد محمية  ــي دول اخلليج بأنه تع
مان  أمريكية دون سيادة، عدا سلطنة عُ
التي قد يبتعد سلطانها عن اإلمالءات 

األمريكية ومن حالفهم.
أن اخملطط العدائي اخلطير الذي نوه عنه 
ــي العراقي باقر جبر الزبيدي،  السياس
ــتتضح خيوطها  ــة واضحة س حقيق
ــن توقيع اإلتفاقية على  بعد اإلنتهاء م
ــمبر املقبل،  ــاء ناتو عربي في ديس إنش
ــتكون  ــأن دول اخلليج س ــه ب وأن التنوي
ــرب  للح ــة  ومحرق ــراع  للص ــاحةً  س
ــال وعلى جميع  ــة، واقعة ال مح القادم
ــات  اإلحتياط ــة  كاف ــاذ  إتخ ــني  املعني
بوجه  ــوف  للوق واألمنية؛  ــكرية  العس

الشرْ القادم من خلف البحار.

من نيوزيالند/ محمد حسب

ــر وحرية التعبير  ــرأي العربي فقي ال
ــة  العربي ــار  االقط ــي  ف ــة  مكلف
ــجن  ــوت او الس ــؤدي الى امل ــد ت وق
ــل  حص ــا  م ــذا  وه ــاء  االختف او 
ــالل  ج ــعودي  الس ــي  االعالم ــع  م
خاشقجي الذي حاول ان يتحرر من 
ــانه فوقع  ــود التي تكتف لس القي
ــلطة. ال يحدث  ــخ حبال الس في ف
ــعوديني  ــع الصحفيني الس ــذا م ه
ــي اغلب الدول العربية  فقط وامنا ف
ــا زمر االرهاب والطغاة  التي حتكمه

كالعراق على سبيل املثال.
ــي  ف ــل  ومحل ــب  كات ــقجي  خاش
وعمل  العربي  ــي  السياس ــأن  الش
ــة وادارية  ــي عدة مناصب صحفي ف
ــس  لرئي ــب  مكت ــر  كمدي ــا  اهمه
ــتخبارات السعودي في  جهاز االس
سفارة اململكة العربية السعودية 
ــا  ــنطن وايضاً رئيس في لندن وواش
ــن وهذا ما عزز  ــر جريدة الوط لتحري
ــة والدولية  خاصة  ــه العربي عالقات
مع اصحاب الشأن ورجاالت الدولة 
ــني للرئيس  ــن املقرب ــه م ــر ان فيذك
التركي رجب اردوغان وتربطه عالقة 
ــعودي الوليد بن  برجل االعمال الس

طالل. 
ــي  ف ــاول  ح
ان  ــه  مقاالت
ــه  ارائ ــرح  يط
ــة  ي ر لتحر ا
ــد  تنتق ــي  الت
سياسة الدولة 
ــة  لقمعي ا
ــها  متارس التي 
ــة  ململك ا
ــعبها  ــد ش ض
ب  ــعو لش ا و
العربية االخرى 
ورفع  ــن,  كاليم

ــروع  ــر بعد احداث مش ــه اكث صوت
ــرع به  االصالح الكوميدي الذي اش
ملك املستقبل محمد بن سلمان. 
ــي طرحها  ــة لتلك االراء الت ونتيج
خاشقجي كافأته احلكومة بقصة 
ــرف حلد االن خيوطها.  اختفاء ال تُع

ففي يوم الثالثاء املصادف الثاني من 
ــرين االول دخل ولن يخرج  شهر تش
ــة اململكة  ــقجي من قنصلي خاش

السعودية في اسطنبول.
هذا ان دل على شيء فهو ان العربي 
محتجز حتى مبنفاه, ومقتول حتى 
ــى لو هرب  ــموم حت ــره, ومس مبهج
ــر. ال عجب من ذلك  ــى كوكب اخ ال
ــة كثيرة, اولها ناجي العلي  فاالمثل
الذي قتلته السلطة العربية وسط 
ــاة  ــت بها فرش ــم قام ــدن جلرائ لن

رسمه. 
ــالً  معتق ــقجي  خاش ــون  يك ــا  رمب
ــل الى  ــة ولرمبا  ارس ــي القنصلي ف
تل. حلد  السعودية او لرمبا يكون قد قُ
ــا الذي جرى له.  االن ال احد يعرف م
بغض النظر عن شخص خاشقجي 
وتوجهاته, هل يحق حلكومة تدعي 
ــد املتحررين  ــالح ان تعامل اح االص

في االراء بهذه الطريقة املربكة؟.
ــا هو عليه  ــت احلالة على م اذا بقي
ــل  قت ــن  م ــة  العربي ــار  االقط ــي  ف
او  ــن  للمتحرري ــي  ونف ــف  وخط
ــيكون الوطن  ــرأي فس ــاب ال اصح
ــني: مافيات  ــراً لطبقت العربي حك
رأي  ال  ــذي  ال ــعب  فالش ــات,  وذباب
ــوى  ــن الذباب س ــف ع ــه ال يختل ل
ــعودية اجرمت بحق  بالطنني. الس
ــعوديني املتحررين  الصحفيني الس
ــف عما تقوم به  وهي بهذا ال تختل

اي دولة ارهابية. 
ــرر غالبا ما  ــم املتح ــي دول العال ف
ــاك جبهتني او اكثر ويحق  تكون هن
او  ــب  للكات
ــول  ــي ق الصحف
ما يشاء بحق اي 
ــتبه  ــة يُش جبه
بها وتقوم اجلبهة 
مبساعدة  االخرى 
ــلطة  لس ا
بخالف  بحمايته 
ــة  العربي ــدول  ال
ــا  حتكمه ــي  الت
ــدة  عدي ــزاب  اح
ــف  يختل ــي  والت
ــن  ع ــزب  ح كل 
ــابه  ــوى التش ــيء س االخر بكل ش

بشيئني هما السرقات والقتل.
 فال فرق بني تفرد حكومة ال سعود 
ــات  ــتت مافي ــة وال تش ــي اململك ف
ــكل طرق خصامهم  بعض الدول ف

تؤدي الى املوت او املوت.

 

من أِّـانيا / جراخان رفيق عمر 

ــي يدلي  ــدة التصريحات الت ــدت ح تصاع
ــد ترامب ضد  ــس األمريكي دونال بها الرئي
ــدول املنتجة  ــك التي تضم ال ــة أوب منظم
ــل إجتماعها األخير  ــط وطالبها قبي للنف
ــعاره  ــر بزيادة اإلنتاج خلفض أس في اجلزائ
في السوق العاملية متهما بعض االعضاء 
بتخفيض كميات النفط املنتجة ليتسنى 

ــب مرتفعة عادا  لها احلصول على مكاس
ــتهلك  ــببا في الضغط على املس ذلك س
ــيدفع  ــن األمريكي س ــتكى ان املواط وإش
ــار الى  أمواال إضافية من أجل البنزين، وأش
ــة (توبك) إلضعاف  ــاء منظم إمكانية إنش

هيمنة أوبك.
ــك أو  ــار أوب ــل إن إنهي ــم ه ــؤال األه الس
ــي  ــتقرار ف ــى إس ال ــيؤدي  ــا س تصفيته
ــى الفوضى؟  ــيقود ال ــه س ــعار ام أن األس
ــة أوبك  ــت منظم ــنوات خلت كان ــي س ف
ــعار ولم  ــي ضبط األس ــاهما فعال ف مس
ــة  ــط جله النف ــوق  ــد س بتهدي ــمح  تس
ــدول  ــي فال ــوازن وبالتال ــى الت ــاظ عل احلف
الصناعية الكبريواملستهلكة مستفيدة 
ــت متضررة على  ــة اوبك وليس من سياس

اإلطالق.

ــن النفط املقبول  ــعر البرميل م اذا كان س
ــك المتانع  ــا فإن أوب ــو ٧٥ دوالرا أمريكي ه
ــة ان دوال  ــن علينا مالحظ ــي ذلك ولك ف
عدة منتجة التفي بإلتزاماتها املتعلقة 
ــر طبيعية  ــروف غي ــة ظ ــاج نتيج باإلنت
ــر آخر  ــاك أم ــا وهن ــال وليبي ــل فنزوي مث
ــات االمريكية على إيران  مرتبط بالعقوب
ــي عوامل  ــا النفطية وه ــع صادراته ملن
ــاعدة في إرتفاع األسعار دون جتاهل  مس
ــعودية  ــة الس ــيا واململك أن دوال كروس
ــاج ملنع اإلرتفاع  ــترفع من كمية اإلنت س

احلاد في األسعار.
ــق توازن بني  ــي أن أوبك تريد خل هذا يعن
ــتهلكة لكي  رغبة الدول املنتجة واملس

ــد دليل على نية  ــرر طرف ما واليوج اليتض
ــتويات  ــعار الى مس دول بعينها لرفع االس

ــهد  ــم سيش ــة وأن العال ــية خاص قياس

ــكان  ــوا صناعيا وإرتفاعا في إعداد الس من
ــن اإلنتاج  ــى املزيد م ــيرفع احلاجة ال ماس

ــاور  ــى التنظيم والتش ــة ال ــه احلاج ومع
واإلتفاق.

ــة مايطالب به  ــزم بصح ــس ممكنا اجل لي
ــة  ــون إنتخابي ــد تك ــع ق ــب فالدواف ترام
ــه  ــس كل ــط لي النف ــاج  إنت ــة وإن  خاص
ملصلحة أوبك وهناك دول منتجة العالقة 
ــدة التي  ــة كالواليات املتح ــا باملنظم له
ــتثمار في النفط الصخري  متيل الى اإلس
ــن النفط في  ــن مكام ــوم بالبحث ع وتق
ــا وبالتالي  ــكا وغيره ــر  قبالة أالس البح
ــد والوعيد بل  ــل بالتهدي ــاكل الحت فاملش
ــراكات  ــات وعقد ش ــن التفاهم باملزيد م
ــب للمنتجني  أكثر جدية لتحقيق مكاس

واملستهلكني .
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رشيد الخيون

ــات العراق  ــة إحدى ديان تُعد اإليزيدي
ــية  ــا نقول رئيس ــية، وعندم الرئيس
ــول من  ــا لم تتح ــك أنه ــى ذل فمعن
ــة أُخرى،  ــن ديان ــق م ــب أو تنش مذه
تاب، األولني  ن الكُ ــاول عدد مِ مثلما ح
ــراف  ــا انح ــول بأنه ــن، الق واملتأخري
ــالم، وآخرون اعتبروها  عن ديانة اإلس
ــذا ما  ــيحية، وه ــن املس ــا ع انحراف
ــة  الصابئي ــة  الديان ــه  ل ــت  تعرض
املندائية، ومع اختالف اآلراء فيها، إال 
ــها ووجودها العام  أنها تُعد بطقوس
ن  ــراق احليَّة، اتخذت مِ ن ديانات الع مِ
ــيخان وقصبات أُخرى  ــنجار والش س
ــث معبدها  ــراق داراً لها، حي ــن الع م

ــن  ــي وادٍ مِ ــع ف ــش“ يق ــس ”الل الرئي
ــيخان، ويعتبر اإليزيديون في  وديان ش
ــوب أنها أرض  ــول واملكت أدبهم املنق
ــم  ــر األرض“، وه ــد ”خمي ــك املعب ذل
ــهم  ــان يعتبرون أنفس ــة األدي كبقي
ــاب الديانة احلق، لهم أعيادهم  أصح
ــة،  الديني ــم  وتقاليده ــم  وصلواته
ــراء  ــم أم ــي، له ــم االجتماع وتراتبه
ــيخان) و(بابا  ــر ش ــيوخ دين (أمي وش

شيخ).
ــون منذ زمن بعيد إلى  تعرض اإليزيدي
ــبب ديانتهم،  اضطهادات جمة، بس
ــي العهد  ــوص ف ــه اخلص ــى وج وعل
ــال إلى  ــل احل ــى وص ــي، حت العثمان
ــش،  ــدس الل ــم املق ــب معبده تخري
ــالمية،  إس ــة  مدرس ــى  إل ــه  وحتويل
ــم يجر  ــم. ل ــاوى إلبادته ــدرت فت وص
ــة، وإمنا  ــالف الديان ــبب اخت ذلك بس
ــة،  الديني ــم  بطبيعته ــة  عالق ــه  ل
ــدي أن يؤدي  ــى اإليزي ــرم عل ــي حتُ والت

ــه أمام الغرباء، وبهذا املنطق  طقوس
ــاري، أو  ــى التجنيد اإلجب ــروا عل أجب
ــفر برلك (النفير العام  رف بالس ما عُ
العديدة  ــاكلهم  ثم مش العثماني)، 
ــم العراقي، فاجلبال والوديان  مع احلك

تُغري بالعصيان.
أكثر ما يؤلم اإليزيديني أنهم تعرضوا 
إلى تنكيل ثقافي، إن صحت العبارة، 
ــون“  ــم ”يزيدي ــس االس ــك بتكري وذل
ــن معاوية،  ــاط بيزيد ب ــه ارتب على أن
ــى أنهم  ـــ، وعل ــنة ٦٤ ه ــى س املتوف
ــيطان، مع أن فكرتهم عن  عبدة الش
ــة، رمبا  ــس، خاص ــيطان، أو إبلي الش
ــوها،  العديد من الصوفيني قد مارس
ــم بيزيد وال  ــال له ــة أص ــم ال صل فه
ــا من ناحية  ــيطان، إمن عبادتهم للش
العبادة يعبدون اهللا، واالسم منحوت 
ــم إيزيديون أي  ــدا، أي اهللا، وه ــن إزي م

اإللهيون، وتلك قصة طويلة.
ــرف الدولة  ــذي لم تعت ــي الوقت ال ف

ــى خروجها من العراق  العثمانية حت
وال  ــة  بالصابئ وال  ــم،  به  (١٩١٨)

ــت الدولة العراقية  بالبهائية، اعترف
ــص  وخُ ــة،  كاف ــان  باألدي ــة  احلديث
ــل من فصول الدليل  اإليزيديون بفص
العراقي لسنة ١٩٣٦، ولهم ما عليهم 
ــف  ــر أن املوق ــات، غي ــي الديان كباق
االجتماعي منهم ظل مسلوباً فكرة 

ــمهم  ــيطان واس أنهم يعبدون الش
منحوت من يزيد بن معاوية، بينما لو 
رح  كان األمر أنهم ”أمويون“ مثلما طُ
ــاس قومي، لتأكيد  املوضوع على أس
ــب أن يُنسبوا  عروبتهم، لكان األنس

ملعاوية ال ليزيد.
غير أن أقسى ما عانى منه اإليزيديون، 
ــد املاضيني،  ــي العقد ونصف العق ف
ــة  إرهابي ــات  ــم لهجم ــو تعرضه ه
ــا  ــتمرة، راح ضحيته ــة ومس منظم
اآلالف منهم، بني قتيل وجريح وأسير، 
ــاب  ــى االغتص ــاء إل ــت النس وتعرض
ــواق النخاسة  ــر والبيع في أس واألس
ــن الهجمات  ــة، ففي واحدة م احلديث
ــا، وهما من  ــا فيه ــان وم ــرت قريت دم
ــة، أما  ــة اإليزيدي ــرى ذات الكثاف الق
جرمية العصر فحصلت بعد اجتياح 
ن قبل جماعة  املوصل (يونيو ٢٠١٤) مِ
داعش، حيث دمرت سنجار وما فيها، 
ــا يجري من  ــة العالم مل ــط دهش وس

ــاس االضطهاد  تنكيل بهم على أس
الديني.

نقلت ابنتهم الناشطة املدنية نادية 
ــاة قومها إلى العالم، بعد  مراد مأس
ــاء دول،  ــرت لها مع رؤس ــاءات توف لق
ــاطها باحلصول على جائزة  وتوج نش
ــالم (مناصفة)، ولنا النظر  نوبل للس
ــار لنادية  ــزة كرد اعتب ــذه اجلائ إلى ه
لالغتصاب  تعرضت  والتي  ــها،  نفس
ــار لديانتها وقومها،  والبيع، ورد اعتب
ــئ، حتى  ــم املالج ــت به ــن ضاق الذي
حتولت كثافتهم من العراق إلى بلدان 

الغرب، وعلى وجه اخلصوص أملانيا.
ــني العالم،  ــي اإليزيدي لقد هزت مآس
عندما مورست ضدهم تقاليد احلروب 
الدينية، والتي كانت حتصل قبل ألف 
عام ويزيد، االستيالء على البيت وأخذ 
ــرى، والعالم  ــال أس ــاء واألطف النس
ــي واحلضاري  ــور العلم ــش التط يعي
ــرين. كانت  ــي القرن الواحد والعش ف
ــا صادقا، ولكنه  ــزة اعترافا دولي اجلائ

متأخر.

 كاتب عراقي

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

تعرض اإليزيديون منذ 
زمن بعيد إُّـ اضطهادات 
جمة بسبب ديانتهم وعلى 
وجه الخصوص َّـ العهد 
العثماني

العربي محتجز حتى 
بمنفاه ومقتول حتى 
بمهجره ومسموم حتى 
لو هرب اُّـ كوكب اخر
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السؤال األهم هل إن إنهيار 
أوبك أو تصفيتها سيؤدي 
اُّـ إستقرار َّـ األسعار ام 
أنه سيقود اُّـ الفوضى؟

الهدف ليس العرب فحسب 
بل جميع الدول التي تعارض 
سياسة امريكا وتقف بالضد 
من محاوالتها لفرض قرارات 
تخدم الواليات اِّـتحدة

الغارديان : قضية جمال خاشقجي والعالم 
العربي

طغى موضوع اختفاء الصحفي السعودي 
ــطنبول  ــي مدينة إس ــقجي ف جمال خاش
ــؤون الدولية في  ــة على تغطية الش التركي

الصحف 
ــاالً ملارتن  ــة الغارديان مق ــرأ في صحيف ونق

شلوف بعنوان ”مفقود في تركيا“.
ــقجي توخى  ــال إن خاش ــب املق ــال كات وق
ــعودية  ــل الذهاب للقنصلية الس احلذر قب
ــطنبول إذ حصل على تطمينات من  في إس
ــب من خطيبته االتصال  أصدقائه، كما طل

برقم هاتف محدد في حال اختفى.
ا  ــقجي كان مقتنعاً متامً ــاف أن ”خاش وأض
بأنه ال يواجه أي تهديد من قبل (ولي العهد 
ــعودي) األمير (محمد بن) سلمان، وقد  الس
ــعودية بعد ضغوط  ــه للقنصلية الس توج
ــه إلمتام  ــل والد خطيبت ــا من قب ــرض له تع

معامالت الزواج بسرعة“.
وأردف أنه ”بعد خمسة أيام من انتقاله لبلد 
ــدأ حياة جديدة،  ــقجي أن يب أراد فيها خاش

كان املوت له باملرصاد“.

ــوم مير على  ــه ”مع كل ي ــع بالقول إن وتاب
اختفاء خاشقجي، يزيد اعتقاد السلطات 
ــعودي لن  ــي الس ــأن الصحف ــة ب التركي
يظهر مجدداً وأنه قتل من قبل عمالء من 

السعودية“.
ونقل كاتب املقال عن خطيبه خاشقجي 
ــر خائف وأنه ليس  ــا قاله لها ”إنني غي م
ــا  ــى م ــدي وأن أقس ــق ض ــاك أي حتقي هن
ــتجوابي، وأنا  ــوا به هو اس ميكن أن يقوم
ــا  ــاك م ــس هن ــة، ولي ــأعطيهم أجوب س

أخفيه“.
ــقجي  ــب املقال أن اختفاء خاش ورأى كات
ــى إقدام األمير  ــد أقل من عام عل يأتي بع

ــوزراء  ــاف رئيس ال ــى اختط ــعودي عل الس
ــري ”حيث أجبر  ــعد الدين احلري اللبناني س
ــات املاليني من  ــازل عن مئ ــر على التن األخي

ثروته“.
ديلي تلغراف : ”غموض َّـ السفارة“

وتناولت صحيفة ديلي تلغراف في افتتاحية 
بعنوان ”غموض في السفارة“ قصة اختفاء 

الصحفي السعودي.
ــي يوم الثالثاء دخل  وقالت الصحيفة إنه ف
ــعودي، يبلغ من العمر 59 عاماً، قنصلية  س

بالده في إسطنبول لكي يحصل على بعض 
ــالت زواجه، إال أنه لم يره  األوراق إلمتام معام

أحد بعد ذلك.
ــقجي لم يكن  ــاء اخلاش ــت أن اختف وأضاف
ــم يكن  ــام لو ل ــذا االهتم ــى مبثل ه ليحظ
صحفياً وناقداً لسياسات النظام السعودي 

وولي العهد األمير محمد بن سلمان.
وتابعت بالقول إن السلطات التركية تتهم 
ــل جثته خارج  ــه ونق ــعودية بقتل اآلن الس

البالد.
وتتساءل الصحيفة عن مصير خاشقجي، 

وتقول إن سفارة أو قنصلية أي مواطن تعتبر 
من أكثر األماكن أمناً له في بلد غريب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال مت إثبات 
املزاعم التركية، فإن االختالف بني ذلك وبني 
ــوس الروسي السابق  محاولة اغتيال اجلاس
ــيكون  ــي إجنلترا س ــكربيل ف ــيرجي س س
ــتخدمة لتنفيذ  ــادة املس ــيطا، وهو امل بس

االغتيال.
ــول إنه ال يوجد أي  ــت الصحيفة بالق وختم
تل،  ــد قُ ــقجي ق ــع على أن خاش ــل قاط دلي
ــة إلثبات ذلك، إال أن  ــا حتتاج إلى أدل وأن تركي

ــم القلق بأن  ــعوديني إقناع العال على الس
ــه وأنهم ال يغتالون  ــس لديهم ما يخفون لي
ــاة جديدة لهم  ــن بنوا حي ــم الذي منتقديه

خارج البالد.
التايمز : ”ال يخاف انتقاد األمري“

وكتب ريتشارد سبنسر مقاالً في صحيفة 
ــوان ”ال يخاف انتقاد األمير“. التاميز حتت عن

ــقجي لم يكن  ــال كاتب املقال إن ”خاش وق
ــه أمضى  ــر“، مضيفاً أن ــرد صحفي آخ مج
وقتاً طويالً في أفغانستان وكانت له معرفة 

بأسامة بن الدن، وترأس قناة تلفزيونية.

ــل  ــعودي عم ــي الس ــاف أن ”الصحف وأض
ــي عالم الصحافة  ــق طريقه ف جاهداً ليش
ــر مبيول  ــاً للتحري ــح رئيس ــة ليصب املكتوب
ــا  حكومي ــارا  مستش كان  ــا  كم ــة،  حترري
لألمير فيصل آل سعود، السفير السعودي 
ــابق في لندن وواشنطن“. وتابع بالقول  الس
ــاً للمخابرات  ”األهم من ذلك أنه كان رئيس
السعودية بني عامي 1977 و2001، وفي هذه 
الوظيفة كان مطلعا على متويل السعودية 
ــات  ــتان والعالق ــي أفغانس ــن ف للمجاهدي
ــتان“. األمنية بني الواليات املتحدة وأفغانس
ــقجي فكرياً  وأردف أن ”حقيقة تقرب خاش
من اإلخوان املسلمني الذين يكرههم األمير 
ــالً عن أن  ــوءاً“، فض ــعودي، زاد األمر س الس
ــنطن بوست  قراره بالكتابة لصحيفة واش
ــعودية“.وختم  األمريكية ”اعتُبر إهانة للس
بالقول إن ”بعض احملللني يرون أن خاشقجي 
ــف عنها  ــرار لم يكش كان مطلعا على أس

كصحفي ألحد“.

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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سعود الريس 

ــتطيع أن أتخيل حجم خيبة األمل التي أصيب بها  ال اس
الكثيرون جراء حوار ولي العهد السعودي األمير محمد بن 
ــلمان مع وكالة بلومبيرغ، فاألمير الشاب خرج وحتدث  س
ــغل رأي مواطنيه وحلفائه  ــي تش ــي جميع امللفات الت ف
وشركائه وحتى أعدائه، كانت إجاباته ثرية، مباشرة غير 
ــفافية، ما جعل السؤال  ــة، واضحة متيزت بالش ملتبس
ــض األكثر تداوالَ، ما هو أبرز ما في حوار ولي العهد؟  العري
ــع ذهب بهذا االجتاه، وإن اتفقنا على احلوار وأهميته  اجلمي
وأبرز ما قيل فيه، فهنا سؤال آخر يتبادر إلى الذهن يتعلق 

مبا لم يقله األمير محمد بن سلمان في ذلك احلوار.
ــة تنتقد  ــبق احلوار حمل ــة، فقد س ــن البداي ــدث م لنتح

ــة لعدم ردها على ما قاله الرئيس األميركي دونالد  اململك
ترامب في خطب انتخابية، وبطبيعة احلال، لم تكن تلك 
ــعودية أو تقديراً لها، بل كانت نوعاً من  احلملة حباً بالس

التشفي الذي منا على تكرار ترامب حديثه مرة أخرى.
الشعب السعودي تصدى حلديث ترامب بدافع وطني، لم 
ــه تقديراً منه  ــب منه ذلك، لكنه بادر من تلقاء نفس يطل
ــتنكاراً حملاوالت اإلساءة لقيادته،  لوطنه واستهجاناً واس
ــعوديون كثيراً، لكن ما لم يكن هناك موقف  اجتهد الس
رسمي حازم بالتأكيد كان ذلك سيربك املشهد قليالً وال 
سيما أن احلملة املسيئة سعت للمقارنة بني تصريحات 
الرئيس األميركي واملوقف الكندي، وأن السعودية ال جترؤ 
على الرد، ليخرج ولي العهد ويقطع تلك األلسن ببضعة 
ــى كبرياء  ــافية، حافظت عل ــة وش ــت وافي ــات كان كلم
ــات املتحدة، وقللت من  ــدت احترامها للوالي اململكة، وأب

قيمة عبارات أطلقت في ظروف معينة.
ــب حافظ على  ــالة في قال ــوار ولي العهد أوصل الرس ح
ــة،  ــل اجلانبي ــن التفاصي ــداً ع ــي بعي ــاب السياس اخلط
ــك احلوار الذي  ــاب رد الفعل، بل إن ذل ــرار خلف خط واالجن
ــيات  ــائل على احلساس ــى برس ــة ارتق ــاوز ٨٠٠٠ كلم جت
ــتراتيجي، وأوضح أن  ــأن االس ــد الش ــف عن ــرة لتق العاب

ــمة أبيض  ــح ال على قس ــة على مصال ــة قائم السياس
ــود.األمر الذي ينبغي لنا أن ندركه هنا ونتعامل معه  وأس
كأرضية في جميع مواجهاتنا، أن السعودية تلك الدولة 
ــعودية اليوم،  ــة جذورها في التاريخ، هي ذاتها س الضارب
مبادئها ما زالت محفوظة ويتم العمل من خاللها، لكن 
ــل مع آخرين ممن  ــا نضطر إلى التعام ــد من مراعاة أنن ال ب
تتبدل مبادئهم وفق ظروفهم. وللتوضيح أكثر حول هذه 
ــا، فولي العهد منذ توليه املنصب عمل  اجلزئية ألهميته
على سعودية حديثة، قوية، لكن - وهنا حجر الزاوية - من 
ــة وحديثة؟فلننظر  ــعودية قوي يرغب في اخلارج برؤية س
ــى محيطنا العربي ونتمعن مبا يحدث، هناك حكومات  إل
ــؤون بالدها، وأخرى تستجدي من يدافع  تعجز عن إدارة ش
ــمة،  ــرى مقس ــة، وأخ ــت الوصاي ــش حت ــا، ودول تعي عنه
ــط حكوماتها،  ــية ال وزن لها جراء تخب ــا هامش وبعضه
ــبابها  ــذا الركام تخرج دولة بكامل ش ــن بني جميع ه وم
ــعياً إلنقاذهم، تبني مستقبلها بهدوء،  متد لهم يدها س
ــات برصانة، تفردت بحنكة متراكمة  تتعامل مع التحدي
مكنتها من حتويل الصحراء التي يعيرونها بها إلى خلية 
ــتثمرين،  ــة لطالبي العمل واملس ــازات ال تنقطع وقبل إجن
ــوا يصفونهم  ــل أولئك الذين كان ــاً متكنت من جع وأيض

ــم يتخطوهم اليوم  ــاهدونهم وه ــدو املتخلفني يش بالب
ــك املعطيات  ــاللم العلم، لتل ــي أعلى س ــل يتربعون ف ب
ــتى أنواع املؤامرات والسعي  جميعها علينا أن نتوقع ش
إلحباط أية خطوات إصالحية يتم اتخاذها، حتى أميركا 
ــت هي الصديقة التي تتحدث عن التحالف معنا؟  أليس
ــا غلى رغم ذلك وعلى رغم التحالف الذي يرضيها  إال أنه
ــك يزعجها، فهم  ــوة، بالتأكيد ذل ــون أكثر ق ــن أن نك لك
ــؤونه حتى  ــم في تدبير ش ــاً متكئاً عليه ــدون حليف يري
ــن أن يصبح قوياً فاخلوف هنا أن يصبح نداً  الداخلية، لك
ــم، وبطبيعة احلال  ــبة له ــذه قد تخلط األوراق بالنس وه
ــم الغربي.ولي العهد حتدث  ــق ذلك على بقية العال ينطب
ــه كان مدعماً باألدلة،  ــؤون الدولة، كل ما قدم في كل ش
ــكاً  ــكاً وواثقاً مبا خطط له، متمس بدا مصمماَ ومتمس
ــه إلى  ــت ذات ــي الوق ــاً ف ــبات، ومتطلع ــع املكتس بجمي
ــب جديدة جتيّر لوطنه، لم يكابر ويطلق شعارات  مكاس
لتعزيز شعبيته بخطاب معلّب، بل كان واضحاً وصريحاً 
ومباشراً.ورغم حرصه على السيادة واألمن القومي إال أنه 
ــلطات  ــبيل املثال أكد عدم ممانعته تفتيش الس وعلى س

التركية داخل القنصلية السعودية... 
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مظهر محمد صالح

ــوم ان افصح عن  ــار من حقي الي ص
ــري لم   ــي امر جوه ــة نظري ف وجه
يخرج في مضمونه واساسياته من  
ــيتني  ــد التصدي لعقبتني رئيس قي
ــي  االصالح ــج  البرنام ــا  واجهت
ــذ   من ــادي  العب ــدر  حي ــور  للدكت
ــة   ــي ٩ آب ٢٠١٥. فالعقب ــه ف اعالن
ــة  األمني ــة  األزم ــا  مثلته ــى  االول
ــدها   ــالد وجس ــت بالب ــي عصف الت
ــة وهي  ــي والثاني ــاب الداعش االٍره
ــة احلادة  ــة واالقتصادي ــة املالي األزم
ــاة والنماء  ــبل احلي التي ضيقت س
ــا أضفنا األزمة  ــراق  . واذا م ــي الع ف
السياسية واالنقسامات املستمرة 
في الدميقراطية السياسية  ، فإنها 
ستكون عقبة  ثالثة وهي من اشد 
العقبات غموضاً وتعقيداً. فلم يبق 
امام الرجل الذي قاد  معركة احلرب 
ــال ونكران ذات عال سوى  باستبس
ــق برنامجه  ــار واحد في تطبي مس
ــي وهو التغيير  الراديكالي  اإلصالح
ــود املكبلة لالصالح   ــة القي ملواجه
ــة في  ــرارات الصعب ــة الق ومواجه
التحول اجلذري  بالنظام السياسي 
ــار  ــاور اليس ــو  مح ــتوري نح الدس
ــا أطلقتُ عليه  ــة وهو م الراديكالي
ــاع ٧آب٢٠١٥  ــي اجتم ــخصياً ف ش
ــة )؟ ولكن ظل   ــرعية  الثوري (بالش
التساؤل الذي عال كل شيء يلخصه 
املسار اآلتي  انه في زمن ادارة احلرب 
وادارة  الصعاب  والندرة االقتصادية 
ــتوري   الدس ــالب  االنق ــح  ــل يص ه
ــة البرملانية بتبني  على الدميقراطي

ــديدة  ــم الثالث الش ــج العال مناه
الراديكالية و التي سادت في القرن 
ــتثنائية في  ــي كموديالت اس املاض
ــيا  ــلطة واحلكم  في اس ادارة  الس
ــكا الالتينية وانتهى  وافريقيا وامري
ــير  ــل ؟ فالس ــا الى الفش معظمه
ــوب الغاء  ــي ص ــام السياس بالنظ
ــتورية التي جاءت بها  املبادئ الدس
صناديق الناخب الدميقراطي، ظلت 
من التابوتات او احملرمات  التي متسك 

بها رئيس الوزراء كمبادئ
ــي  الدميقراط ــي  الوطن ــل   للعم  
ــار  ــي مس ــة ف ــه اإلصالحي ونهضت
ــديد التعقيد ومحفوف بالقيود  ش
ــذا بينت النتائج  والتحديات . وهك

ــذا مخاضات في  ــية لهك السياس
ــكالً جوهرياً   ــالح  ش ــيرة االص مس
متحور  على اهميةً وحدة البالد بعد 
ــاب واحلفاظ على   ــا من االره حتريره
ــم بناء  االفق الدميقراطي في مرتس
ــتقبل االمة العراقية والتطلع  مس
ــي مرحلة  ــاء ف ــار والبن ــى اإلعم ال
ــي للسالم التي  االقتصاد السياس
ــتمزجت  ــها اليوم  .لقد اس نعيش
ــروف الصعبة  ــادئ في الظ تلك املب
ــل  املوص ــر  حتري ــل  وقب ــية  والقاس

ــا بفاعلية ونكران ذات  ادوات عمله
ــني ،  الزمت اجلميع ممن هم في  عالي
ــة وجتاوز  ــي الدق ــة  بتوخ ادارة الدول
احلسابات غير املضمونة التي  هدد 
ــي وهو ميسك  بها االرهاب الداعش
ــن جغرافية  ــت ذاك بنحو ٤٠٪ م وق
ــا وفي مناخ  ــراق  . ايقنتُ يومه الع
ان  ــد  التعقي ــديد  ش ــي  ديناميك
ــو زعيم  ــدر العبادي ه ــور حي الدكت
ــي  ــة ف ــع  العقالني ــي واس سياس
ترتيب اولوياته في ادارة شؤون الدولة 
يتحدى  ــو  وه ــكرية  والعس املدنية 
قيدين كبيرين وهما االصالح واحلرب 

على االرهاب  .
فهو ليس برجل انقالبات سياسية 
ــح  طام او 
او  ــلطة  بالس
، فهو  بها  التفرد 
من طراز  الزعامةً 
التي   السياسية 
رحم  ــن  م ــدت  وُل
ــة   طي ا ميقر لد ا
آمالها  ــت  وعاش
ــا  ته تطلعا و
ــت  فظ حا و
ــا  هويته ــى  عل
ــم  الرغ ــى  ،عل
ــات  هشاش ــن  م
ــة  التجرب ــك  تل
ــكالتها في  ومش
ــة لعقود  ــد الدميقراطي بلد لم يعت
ــل باحلكم  ــجل حاف طويلة وله س
ــور  الدكت ــك  متس ــد  .لق ــردي  الف
ــم وطني نادر   ــادي كزعي حيدر العب
ــاد مبادئها  بدائرة  بالدميقراطية  وق
ــؤولية والشجاعة  واسعة من املس
وحتمل مشاقها وميادينها العملية 
ــكرية  العس ــواء  س ــائكةً  الش
ــي يحقق فكرة  ــا او املدنية لك منه
التداول السلمي للسلطة باالدوات 
ــى وفق  ــها وعل ــة نفس الدميقراطي

ــت االمنوذج  ــذا اثب ــتور  . وهك الدس
ــي العراقي قدرته في اخذ  السياس
دوره  بنقل الديناميكية السياسية 
ــا  وبنجاح  ــى دميومته ــاظ عل واحلف
ــا من محن  ــدوء عاليني وحتويله وه
ــاب الى إدامة  االنتصار  باحلرب  االٍره
ــة   االقتصادي ــاب  الصع ــي  وتخط
ــول بالبالد الى نطاق وحدتها  والوص
ــعبها  ــيادتها وكرامة ش وحفظ س
ــر )دون التخلي عن  ــج ( تغيي كمنه
ــة الدميقراطية).  ــادئ (االصالحي املب
ــد  ــة مابع ــاش مرحل ــل ع ــه رج ان
ــفة االنتقال  ــخ فلس التحرير ليرس
ــها  ومارس  ، ــلطة   للس ــلمي  الس
ــام  ــادة العظ ــجاعة الق ــاً بش حق
ــجل التاريخ  ــوالً وعمالً. وبهذا  س ق
ــراق  ان الدكتور حيدر  ــي للع الوطن
العبادي ظل زعيماً سياسياً وطنياً 
ورجل دولة من الطراز  احلازم  - الهاد 
ــن  ــال غص ــجاعة الرج ــل بش وحم
ــلة  ــي س ــة ف ــالم والدميقراطي الس
واحدة ، وبصيرة سياسية نادرة  لم 
تعهدها دول العالم الثالث احلديثة  
ــة  للدميقراطي ــا   متبنياته ــي  ف
ــلمي  الس ــال  واالنتق ــة  البرملاني

للسلطة واحلفاظ على تداولها  .
ــادي مناضالً  مدافعاً عن  عاش العب
ــنوات  ــالل س ــامية خ ــه الس مبادئ
ــب  ــة وجن ــة املاضي ــراق الصعب الع
ــمتها خرائط احلرب  البالد  دروبا رس
الدامية ليضع العراق على مسارات 
ــة وهو    ــة الدميقراطي ــالم وإدام الس
ــه  بوحدة  ــي الوقت نفس ــك ف ميس
ــعبه  ــل رفاهية ش ــن اج ــراق م الع
ــاهد  على  ــاره  . ختاماً، وكش وازده
التاريخ ، فقد جسد  الدكتور حيدر 
الزعامات  ــف  (عندما نص ــادي  العب
ــخصية  ش العراقية)  ــية  السياس
ــن مانديال  املناضل االفريقي  نيلس
ــيا  ــرى هي آس ــارة أُخ ــي ق ــن ف ولك

الدميقراطية.

د.سيـّار الجميل

ــباط  فبراير  ــي ٢٤ ش ــرت ف كنت قد نش
ــه  نصيحتي  ــال عنوان ــاال طوي ٢٠١٤ . مق
لرئيس وزراء عراقي قادم ! مخاطبا رئيس 
ــادي ، ومن  ــابق د. حيدر العب ــوزراء الس ال

ضمن ما قلته  
ل املسؤوليّة  ال لتحمّ عليك ان تكون مؤهّ
ــكارك ،  د اف ــي جتدّ ــه الكفاية ، ك ــا في مب
ــي ضمن  ــروعك الوطن ــم لك مش وترس
ــف بالضد من  ــادئ عراقية صرفة لتق مب
ــا اليوم ، وهي الوطنية بديال عن  نقائضه
ــاد ..  ــة .. النزاهة بديال عن الفس الطائفي
االمن بديال عن االرهاب ، النظام بديال عن 
الفوضى .. املصاحلة بديال عن الصراعات 

.. االعمار بديال عن الدمار 
ــك !! اذا مرّت  ــف ، لم يتحقق ذل ويا لالس
ــى العراقيني من  ــنوات صعبة جدا عل س

دون اي اصالح .
ــة  املتواضع ــي  ــه مقترحات أوج  ، ــوم  الي
ــيد عادل  ــوزراء اجلديد الس ــس ال الى رئي
ــى ) من  ــن االول ــال ع ــدي ( فض ــد امله عب
ــتعيد العراق عافيته بتعاون  أجل أن يس
ــة  والتنفيذي ــريعية  التش ــلطات  الس
ــس  رئي ــيد  الس ــة  وبرعاي  ، ــة  والقضائي
ــول ، ان  ــم صالح . واق ــة د. بره اجلمهوري
ــذه اللحظة  ــا الرجل منذ ه ــدأ به لم يب
ــوف مترّ على العراق اربع  التاريخية ، فس

سنوات عجاف اخرى ال سمح اهللا . 
ــيخ االرادة العراقية الصلبة في  اوال  ترس
ان يكون القرار السياسي عراقيا يجسد 
ــرمي كلّ التدخالت  ــيادة العراقية وحت الس

اخلارجية حترميا قاطعا قوال وفعال .
ــوزراء  ــدة ل ــوزارة اجلدي ــون ال ــا  ان تك ثاني
ــتقلني ال حزبيني تختارهم بنفسك  مس
ــخصياتهم ،  ــم ش ــة ، له ــة بالغ بعناي

ولهم مهاراتهم وكفاءاتهم وابداعاتهم 
ــم  ــم ، وله ــي تخصصاته ــم ف وخبراته

سيرهم النظيفة . 
ــة  العراقي ــة  بالوطني ــم  عليك ــا   ثاني
ــرمي الطائفية ،  ــي وجت واالصالح السياس
والغاء كل مراكز القوى والعصابات متاما 
، واشتراط املهنية في اجليش والشرطة. 
ــذوره ،  ــاد من ج ــتئصال الفس ــا  اس ثالث
ــبة واحالة كلّ  ــة واحملاس وحتقيق العدال
ــم لينالوا  ــار الى احملاك ــدين الكب الفاس
ــدين  ــادل ، وجترمي كلّ الفاس جزاءهم الع

في العراق ليكونوا عبرة لالخرين . 
ــات  ــروع فورا باصالح مؤسس رابعا  الش
ــي ذلك  ــا مبا ف ــم جذري ــة والتعلي التربي
ــي املدارس  ــتراط الكفاءة ف املناهج واش
واجلامعات ، والعناية بالثقافة واملثقفني 
ــراق ، وتوفير  ــا  البدء باعمار الع . خامس
ــات واملاء والكهرباء للمواطنني  كلّ اخلدم
ــدن  امل وكل  ــة  بالعاصم ــدءا  ب ــة  قاطب
ــاف ، والعناية بالنازحني واملقهورين  واالري
ــحوقة عناية  ــدن املس ــني وبامل واملظلوم

خاصة .
ــا  العمل على اصدار التشريعات  سادس
ــال  ــى امل ــاظ عل ــدد احلف ــيم بص واملراس
ــروات املائية واالنتاج  العراقي وتطوير الث
ــي واحليواني والصناعي .. والتحول  الزراع

باالقتصاد من الريعي الى االنتاجي . 
ــرا ، أمتنى من صميم القلب ، ان تبدأ  وأخي
خطواتك منذ هذه اللحظة ضمن املعايير 
في اعاله ، وان ملسنا التغيير منذ الشهر 
االول على تشكيل الوزارة بآليات جديدة 
ــيرتكم  ــنبارك لكم مس ــة .. فس ونظيف
ــعب الطيب  ــيقف الش ــم ، وس وعملك
ــداء  ــيتنفس الصع ــم ، اذ س ــه معك كل
ــى احلياة  ــه ومبعن ــعر بكرامت ــال ويش قلي
ــدين  ــني والفاس ــيختفي كل املارق .. وس
ــن من وجه ارض العراق ومن اهللا  واملأجوري

التوفيق .

ــمي،  ــم في االعالم واالجتماعات تداول اس ــر من اصحاب القرار.. ويت ــي بكثي  التق
ــيح، ليس  ــة والترش ــب.. وكتبت مراراً باخلروج من املنافس ــري، لهذا املنص ــع غي م
ــل لتقدير اراه .. ومنعاً من اي لبس، ولكي ال ابدو  ــاً او تردداً او عجزاً او زهداً، ب نكوص
ــة، لتقديري (بافتراض حصولي على  ــداً، او معرقالً، اؤكد اعتذاري عن املنافس جاح
ــمح مبجموعها  ــأفقده، واواجه باغلبيات لن تس ــريعاً ما س القبول االن) فإنني س
ــور عادل عبد  ــيطة افتتح الدكت ــاً. بهذه املقدمة البس ــم الالزم الحق ــر الدع توفي
ــة الوزراء  ... اشكركم فالشروط  ــومة رئاس املهدي عموده الصباحي مبقالة موس
ــدم اندفاعه وراء التكليف لهذا املنصب جملموعة  ــر متوفرة ليعلن من خاللها ع غي
ــية واالجتماعية وغيرها والتي قد تكون مبثابة  من األسباب االقتصادية والسياس
صخرة عظيمة تتحطم امامها سفينة اإلصالح املنشود .اني ال اريد لهذه املقالة 
ــون بابا للمدح والتملق ، وامنا اذكر من خاللها ان الرجل بإدراكه لعمق اخللل  ان تك
ــب  ــب على افعاله اكثر مما يحاس ــي في العراق فأنه محاس االقتصادي والسياس
ــد عنه بأنه  ــم ، والن الرجل كما عه ــن يعلم كمن ال يعل ــه ، وليس م ــن كان قبل م
ــد اخذ الكثير من  ــارف مبعرقالت النمو االقتصادي فق ــة وع مدرك خلفايا السياس
ــد بوصفها ورقة خلصت  ــة مقالته على محمل اجل ــني باالقتصاد والسياس املهتم
املشاكل التي قد تواجه أي عملية اصالح اقتصادي قادمة ، وقد يكون من املنصف 
ــس التي يجب من خاللها ان يقيم اداءه القادم ،  له ان تكون هذه النقاط هي األس
ــاكل ب ٨ نقاط رئيسة يجد انها قد تشكل عوامل معرقلة  حيث خلص هذه املش
ــبب في عدم اكماله ملشواره في هذا املنصب مستقبالً .ان النقاط التي أشار  تتس
اليها الدكتور عادل عبد املهدي في مقالته وضحت وبينت اخلطر احلقيقي على أي 
عملية إصالح اقتصادية وسياسية في العراق ، وقد يالحظ الكثيرين مهارة الرجل 
في ادراكه لهذه املشاكل وقدرته على تشخيصها بشكل حقيقي ، فقد بدأ هذه 
ــخيص املشكلة الريعية لالقتصاد العراقي وما تشكله من عائق اما  النقاط بتش
ــار الى معارضة القوى السياسية للنهج اإلصالح  باقي قطاعات اإلنتاج ، كما أش
االقتصادي ملا اعتادوا عليه من عقلية الدولة الريعية كما وصفهم ، وتناول قضية 
ــتورية ، ومشكلة الفساد اإلداري ،  ــلطات وقيام املؤسسات الدس الفصل بني الس
ــار الى العالقات الدولية املبنية  ــكيالت العسكرية الساندة ، كما أش ودعم التش

ــق ال على  ــس املنط على أس
أساس التبعية .

ان الدكتور عادل عبد املهدي 
بقبوله في نهاية االمر ملنصب 
ــزم  مل ــه  فأن ــوزراء  ال ــس  رئي
ــول احلقيقية  ــع احلل بان يض
التي  للمشاكل  واملوضوعية 
ــه ،  ــا بقلم ــا ووصفه خطه
ــاف ان  ــون من االنص ــد يك وق
ــاط الثمانية  تكون هذه النق
هي احلد الفاصل بني النجاح 
والفشل في أدائه االقتصادي 
ــون  يك وان   ، ــي  والسياس
ــو مدى  ــاح ه ــاس النج مقي
جناحه في تخليص البالد من 

هذه املعرقالت الثمانية .
ــادل عبد  ــيد ع ان تاريخ الس
ــوث  بالبح ــيء  مل ــدي  امله

ــمة الرئيسة ملسيرته املهنية حيث عرف  ــات االقتصادية التي كانت الس والدراس
ــن وجهة اكادميية عريقة ، وقد اصدر الرجل كتاباً  ــه بانه رجل تناول االقتصاد م عن
ــة أطروحة  ــالمي كان مبثاب ــرات في االقتصاد اإلس ــوان الثوابت واملتغي ــل عن يحم
ــالمي في اهم  ــاب تناول من خالله اثر الدين االس ــكل كت دكتوراه طبعها على ش
قضايا االقتصاد وحتدث من خالل هذا الكتاب عن الثوابت واملتغيرات في اجملتمعات 
ــيد  ــن تنفيذ فأن االطروحة االقتصادية للس ــالمية ، وكأي أطروحة تبحث ع اإلس
ــوزراء باعتبار  ــة ال ــز التنفيذ بقبوله مبنصب رئاس ــدأت تدخل حي ــس الوزراء ب رئي
ــص باالقتصاد وكما قيل  ــكلة اقتصادية والرجل متخص ــكلة العراقية مش املش
ــم من ثوابت  ــارع العراقي ك ــعابها ، وهنا يترقب الش ــل مكة ادرى بش ــاً فأه قدمي
ــيبقى ثابتاً وكم منها سيتغير  ــيد عادل عبد املهدي س النظرية االقتصادية للس

حتت وطأة الضغط السياسي .

باحث اقتصادي*

علي عزيز السيد جاسم

ــة  ــد معاناة دامت أكثر من خمس بع
ــنة حملت فيها ما حملت  ــر س عش
ــآسٍ إزاء إداء  ــاع وم ــالت وأوج ــن وي م
ــار  ــبب بانتش ــي ضعيف تس حكوم
ــاد  والفس ــون  والالقان ــى  الفوض
ــل واالرهاب  ــرمي والتحرمي والقت والتج
ــير إختيار رئيس الوزراء  ، جاءت تباش
ــيد عبد  ــادل الس ــيد ع املكلف الس
املهدي املنتفكي  بتشكيل احلكومة 
بعد ان وصلت جميع القوى الوطنية 
ــريفة الى يأس من احداث تغيير  الش
ــكلت احلكومة على سابق  اذا ما تش
ــنوات العجاف  ــكيالتها في الس تش
ــود  باجله ــاظ  االحتف ــع  م ــة  املاضي

ــن مبختلف  ــن اخليري ــت م ــي بذل الت
مستوياتهم ومسؤولياتهم واملراحل 
واحلوادث التي مر بها البلد وما شابها 
ــارج  ــن اخل ــرة م ــالت مباش ــن تدخ م
العربي واالقليمي والدولي. وحيث بدأ 
السيد عبد املهدي حتركاته ولقاءاته 
ــخصيات  للبحث والتقصي عن الش
املمكنة لتشكيل وزارته اجلديدة كان 
ــاء بأغلب  ــا فعله) عليه اللق (وهو م
ــاء الكتل  ــع رؤس ــل جمي ــم نق اذا ل
ــاحة  املؤثرة في الس ــخصيات  والش
السياسية والتباحث معهم بشكل 
ــة قوية  ــل إنبثاق حكوم ــاد من أج ج
ــاب  ــن دون تهميش طرف على حس م
ــداع. ــواءات وخ ــن دون أي الت ــر وم آخ
ــروف عن الرجل انه صاحب فكر  فمع
ومشروع وطني يسعى الى التكامل 
ــات  ــات والصراع ــل املتناقض ــي ظ ف
ــات السابقة  التي خلفتها السياس
ــن  ــرزت م ــا أف ــرزت م ــة وأف للحكوم
تشنجات وخالفات متعددة العناوين.
ومع تلك التراكمات غير احملمودة وفي 
ــكل عام (مع  ــل أوضاع متردية بش ظ

ــيد  احترام ما حتقق في حكومة الس
ــبياً ويشكر عليه) يكون  العبادي نس
ــيد عبد املهدي او هكذا يراد منه  الس
ــحرية ملعاجلة  ان ميسك بعصاه الس
ــة خالل  ــات التراتبي ــع االخفاق جمي
ــة وليس خالل مدة  مدة زمنية موقوت
وزارته؟!. وبطبيعة احلال يعد ذلك من 
اإلعجاز واحملال إذ كيف لرجل ان يعدل 
حاالً مائالً قد عجزت أئمة أهل البيت 
في إعداله؟! (من دون تشبيه وال قياس 
ــه للتصدي لهذه  ــاً). ولكن قبول طبع
ــى التأييد  ــؤولية ، وحصوله عل املس
ــبه الكامل من مختلف املكونات  ش
ــة  الديني ــات  واملرجعي ــية  السياس
ــدال  ــان واعت ــات أم ــا صمام بوصفه
ــدى مقبوليته من  في التحكيم ، وم
ــر يجعله على  ــن اجلماهي ــر م الكثي
ــر) فهل  ــان (العم ــي امتح ــك وف مح
ــينجح في هذا االمتحان العسير  س
ــذي ترفع عن  ــو ال ــب جداً وه والصع
ــزال عن العمل  املناصب واختار اإلنع
ــتقالة  احلكومي؟ فصدقوني ان االس
ــي العراق  ــر النفط ف ــن منصب وزي م

ــة  ــن رئاس ــتقالة م ــي االس ــا ه كم
ــبق للرجل ان استقال من  الوزراء، وس
ــره ماليني الدوالرات من  وزارة يدفع غي
ــيما في ظل  ــتيزارها والس ــل  اس أج

السمسرة السياسية التي يشهدها 
ــة  املعرفي ــات  االمكاني ان  ــد.  البل
ــية والفكرية ودبلوماسية  والسياس
ــب  ــة  وطي ــة واخلاص ــه العام عالقات
ــت  ــة أهل ــل والعائل ــمعة واألص الس

ــيد عبد املهدي حلصول التوافق  الس
عليه كمرشح غير حزبي.

ــن انتماءاته  ــاءل ع ــن يتس ــاك م هن
ــة ، وهنا ال  ــزاب معين ــابقة الح الس
ــض من حديثي  ــاؤل البع يهمني تس
ــا يكتبه  ــتغرب مم ــة لكني اس املعرف
أكادمييون وادباء وصحفيون ومثقفون 
ــى البحوث الفكرية  وهم يعيبون عل
ــة  احلزبي ــم  مبنهجيته ــك  والتمس
ــزب (أيا كان)  القائمة على متجيد احل
ــمحون ألنفسهم  ته! و يس وعلى عالّ
ــر اكادميية  ــتهون دون معايي ــا يش م
ــمى  ــا يس ــث (م ــة!.ان البح أو فكري
ــون  ــرورة ان يك ــس بالض ــوالت) لي حت
ــي طرحها هذا  ــكار الت ــا ، االف فكري
ــعارات  ــزب أو ذاك ، واتخذها كش احل
ــاس لتطبيقها في الواقع ، ثم  ال اس
ــعة االطالع على  ان عجلة احلياة وس
ــر احلزبية متنح  ــارب احلزبية وغي التج
ــر القدرة على فرز األصيل  الباحث احل
ــك ميتلك  ــكاذب، وبذل ــاء ال من اإلدع
ــخص املفكر دون غيره مقومات  الش
ــدرة على التحول الفكري وخوض  الق

ــار احلزب (كون  ــارب اخرى ضمن إط جت
ــة  ــد منظم يع ـ  ــزب  أي ح ـ  ــزب  احل
ــة  تربي ــى  عل ــؤولة  مس ــة  ومنظوم
ــة وافكار  ــى ايديولوجي أعضائها عل
ــس عمل وسمات عليا). أو خارج  وأس
ــرج احلزب عن  ــار احلزب حينما يخ إط
ــه ومقوماته ، وما أكثر االحزاب  أهداف
ــا ومبادئها  ــت عن قيمه ــي تنصل الت

ومقومات تأسيسها.
ــيد عبد  ــيد عادل الس ــم ان الس امله
ــة  ــل ترك ــس وزراء ، يقاب ــدي رئي امله
ــات ، والكل يريد  ــن االخفاق ثقيلة م
ــم  ل اذا  ــادر)  ق ــو  (وه ــة  ــه املعاجل من
ــحون محاصصة ،  يفرض عليه مرش
ــيدي  ــيفرضون عليه ! أما أنت س وس
العزيز ، فأعتقد اذا اخترت مجموعة 
ــن)  للجيدي ــة  (إضاف ــارين  مستش
ــة عامليا  ــني وذوي خبرة ووجاه عراقي
ــوف  ــن العراقيني املتخصصني فس م
ــم  ــون ومنه ــادة املراقب ــظ الس يالح
ــراق  ــدر ان للع ــدى الص ــيد مقت الس

كفاءات.
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زهري كاظم عبود

ــي منذ بداية  ــكل قانون التدوين القانون ش
ــام 1933 بالقانون املرقم  ــه في الع تأسيس
وزارة  ــكيالت  تش ــن  ضم  1933 ــنة  لس  49
ــا قانونيا ، متيز باجلرأة في إبداء  العدل معلم
ــير واملوقف ،  ــجاعة في التفس ــرأي ، وش ال
ــريعات التي  ــرارات والتش ــي الق ــة ف ورصان
ــجل التاريخ العراقي عددا  يبديها ، كما س
ــني متيزوا بتلك  ــماء املدونني القانوني من أس
ــوم أكثر  ــا نحتاجها الي ــات التي كن الصف
ــن تلك األيام في العهد امللكي ، وألن دائرة  م
ــة من خيرة  ــي ضمت نخب ــن القانون التدوي
اهل القانون الذين ال يخشون في احلق لومة 
ــدة في العام  ــلطة البائ ــم ، أقدمت الس الئ
ــورى  ــريع قانون (مجلس ش ــى تش 1979عل
ــنة 1979 املعدل) ، وألغت  الدولة رقم 65 لس

ــابق ، إمنا  ــط القانون الس ــه ليس فق مبوجب
أقصت العديد من تلك األسماء . 

وحني حل مجلس شورى الدولة الذي يضم 
ــن واملثابرين  ــن القانونيني اجملتهدي نخبة م
ــني مبا يجعلها األقرب  للعمل لرفعة القوان
للعدالة ، ومبا يحقق فعال األسباب املوجبة 
التي يتم االستناد في تشريع تلك القوانني 
ــنوات  إليها ،فقد قام اجمللس خالل تلك الس
ــل وتصويب  ــي تعدي ــود ف ــة بجه املنصرم
ــروعات القوانني ، ومع إن أحكام الفقرة  مش
ــون مجلس  ــى من قان ــادة األول ــا من امل ثالث
شورى الدولة لم تزل تتعدى على استقاللية 
القضاء العراقي حيث عدت الفقرة املذكورة 
ــار  ــس ونائبه واملستش ــن رئيس اجملل كال م
ــراض هذا  ــاعد قاضيا ألغ ــار املس واملستش
ــاء اإلداري ، في  ــة القض القانون عند ممارس
ــتور جوزت  حني أن نص املادة (101) من الدس
بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف 
ــاء والصياغة ومتثيل  ــاء اإلداري واإلفت القض
ــائر الهيئات العامة أمام جهات  الدولة وس
القضاء ، إال ما استثني منها بقانون ، وحني 
يكون القاضي عامال ضمن تشكيل مجلس 

ــورى الدولة يكون تابعا لوزير العدل الذي  ش
تتبعه دائرة مجلس شورى الدولة ، فيصبح 
ــلطة التنفيذية وهو ما  القاضي تابعا للس
يتناقض مع نص املادة (88) من الدستور التي 

ــتقلون في قضائهم  ــدت القضاة مس ع
ــلطان عليهم غير القانون ، كما ال  ال س
يجوز ألية سلطة التدخل في القضاء أو 

في شؤون العدالة . 
ــورى الدولة  ــات مجلس ش إن اختصاص
حددتها املادة الرابعة من القانون مبا يلي  

1 - اإلفتاء 
2 - الصياغة 

3 - وظائف القضاء اإلداري 
ــروعات  ــق مش ــة وتدقي ــداد ودراس 4 - إع

القوانني 
5 - إبداء الرأي في األمور القانونية لدوائر 

الدولة والقطاع العام . 
ــات جميعها ال ترقى  أن هذه االختصاص

ــل به ،  ــزم العم ــون الذي يل ــتوى القان ملس
ــورى الدولة  ــن مجلس ش ــا صدر م إال أن رأي
ــخ 19/6/2017 ، يقضي  ــم 732017 وتاري برق
بعدم شمول املفصول السياسي الذي متت 

إعادته إلى وظيفته وفقا لقانون املفصولني 
ــنة 2005 املعدل  ــم 24 لس ــيني رق السياس
ــة التي لم  ــازات االعتيادي ــق رواتب االج بح
يتمتع بها ولم يستلمها والسابقة لعودته 

ــة ، وقد تبنت األمانة العامة جمللس  للوظيف
ــاب الدائرة  ــتنادا لكت ــوزراء هذا الرأي اس ال
ــوزراء املرقم ق(25)  ــة في مجلس ال القانوني
ــدم  ــه ( ع ــذي ورد في ــخ 29/8/2017 وال بتاري

ــاب األجازات املتراكمة للموظف  احتس
املعاد الى الوظيفة كمفصول سياسي 
ــأن املبالغ  على ان يتم اتخاذ ما يلزم بش

املصروفة نظير االجازات املتراكمة) . 
ــدأ العام  ــرأي يتناقض مع املب ــذا ال إن ه
ــباب املوجبة التي استند عليها  واألس
ــيني لغرض  ــون املفصولني السياس قان
ــعة من املواطنني  ــريحة واس إنصاف ش
من املوظفني الذي فصلوا من الوظيفة 
ــبب االضطهاد  ــروا لتركها بس او اضط
ــذي  ــي ال ــي واملذهب ــي والعرق السياس

ــا أن حرمان  ــابق ، كم ــه النظام الس مارس
ــتالم  ــن حقه باس ــي م ــول السياس املفص
ــة التي  ــازات االعتيادي ــب االج ــأة روات مكاف
ــابق يتعدى على  ــا النظام الس ــه منه حرم
ــق والعدالة ، وألن  ــى مع املنط احلق ويتجاف
ــي لم يكن مستقيال من  املفصول السياس
ــه . كما ان هذا الرأي يتناقض  اخلدمة برغبت
أصال مع قرار صدر عن مجلس شورى الدولة 
بالقضية املرقمة 189انضباط  2006 يقضي 
بإضافة مكافأة نهاية اخلدمة للموظف عن 
االجازات التي لم يستفد عنها قبل اعادته 

ــرأي املذكور يتعارض كليا مع  لوظيفته . وال
ــص ضمن قانونا  ــص ، وحيث ان الن هذا الن
ــرة منه إال وفقا  ــذا فال ميكن إلغاء أي فق ناف
ــتوى القانون  لقانون ، وهو أصال ال يرقى ملس
الذي يتم نفاذه والعمل به من تاريخ صدوره 
ــا أن إبداء  ــمية ، كم ــره باجلريدة الرس أو نش
ــر امللزم الذي  ــد مبثابة األم ــرأي أصال ال يع ال
يقيد الدوائر الرسمية بتطبيقه وبأثر رجعي 
ــادوا للخدمة ومن  ــن ع ــى املوظفني الذي عل
ــوغ أعمارهم  ــى التقاعد لبل ــم أحيلوا عل ث
السن القانوني خالفا لكل املبادئ واألعراف 

القانونية . 

ــير راي مجلس شورى الدولة  وبهذا مت تفس
ــرة القانونية جمللس  ــة الدائ ــرن مبوافق املقت
ــمل حرمان املتقاعد من  الوزراء على انه يش
ــازات املتراكمة لفترة اخلدمة  حقه في االج
ــل إعادته الى عمله  ــة التي أداها قب الفعلي
ــي واقتصاره على اخلدمة  كمفصول سياس
ــة مبوجب  ــد عودته للوظيف ــا بع ــي أداه الت
ــذا التجاوز  ــي، وبه قرارات الفصل السياس
ــول  ــون املفص ــة يك ــق والعدال ــى املنط عل
السياسي قد حرم من حق مقرر له مبقتضى 

القوانني دون وجه قانوني .

حرمان اِّـفصول السياسي 
من حقه باستالم مكافأة 
رواتب االجازات االعتيادية 
التي حرمه منها النظام 
السابق يتعدى على الحق 
ويتجافى مع اِّـنطق والعدالة

 االمكانيات اِّـعرفية والسياسية
 والفكرية ودبلوماسية عالقاته
 العامة والخاصة  وطيب السمعة
 واألصل والعائلة أهلت السيد
 عبد اِّـهدي لحصول التوافق عليه
كمرشح غري حزبي

كان مناضال مدافعاً عن مبادئه 
السامية خالل سنوات العراق 
الصعبة اِّـاضية وجنب البالد  
دروبا رسمتها خرائط الحرب 

الدامية

 النقاط التي أشار اليها
 الدكتور عادل عبد
 اِّـهدي َّـ مقالته
 وضحت وبينت
 الخطر الحقيقي على
 أي عملية إصالح
 اقتصادية وسياسية َّـ
العراق

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

*فراس زوين  

 خارطة طريق
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نزار الفياض

ــة التوافقية في العراق التي  والدة الدميقراطي
ــس الدميقراطية  ــى التعددية عك تعتمد عل

التمثيلية التي متثل رأي األعضاء أنفسهم.
ــابقة جمللس  ــدورات الس ــي ال ــرى العرف ف ج
النواب العراقي على اختيار الرئاسات الثالثة 
ــية على  ــق من داخل الكتل السياس بالتواف
ــة اجلمهورية للمكون الكردية  إن تكون رئاس
ــني  ــواب للمكون الس ــس الن ــة مجل ورئاس
ــيعي وفي هذه  ــة الوزراء للمكون الش ورئاس

الدورة حدث اختالف نوعي نحو األفضل فكان 
الترشيح لكل منصب أكثر من مرشح وهذه 
ــس املكونات  ــو كانوا من نف ــرة جيدة ول ظاه

التي اشرنا إليها.
ــت لنا والدة  ــة الوزراء أجنب إال إن منصب رئاس
ــة وأبدى  ــارج الكتل املتنافس ــدة من خ جدي
رؤساء هذه الكتل اإليثار والتضحية واتفقوا 
ــتقلة  ــخصية وطنية مس ــار ش ــى اختي عل
ــد املهدي الذي  ــيد عادل عب ونزيهة وهو الس

ــة التي ميكن  ــات القيادة احلكيم ــك صف ميتل
ــر األمان واخلير  ــفينة العراق إلى ب إن تقود س

والرفاهية وهذا ما يريده الشعب .
وان السيد عادل عبد املهدي عندما كان وزيرا 
للنفط  اقترح موضوع توزيع النسبة املئوية 
ــى املواطنني على إن  ــدات النفط  عل ــن عائ م
ــن الدولة  ــرة م ــني إما مباش ــرف بطريقت تص
ــتثمار  ــن خالل صندوق اس ــى املواطن  أو م إل
يقوم بتوظيف أموال املواطنني ومن ثم توزيع 

إرباحها عليهم نهاية كل عام وهذا املبدأ في 
ــوف يرفع  ــروات على املواطنني س التوزيع الث
املستوى املعيشي للشعب العراقي وخاصة 

الطبقات الفقيرة .
ــن مجلس  ــريع م ــر يحتاج إلى تش ــذا األم ه
ــه ورواتبه  ــرع امتيازات النواب لكن اجمللس ش
وترك هموم الناس من الفقراء والعاطلني عن 

العمل.
ــة االحتادية العلياء  ــم ان قرار احملكم مع العل

ــس النواب  ــن مجل ــريع م ــلب حق التش س
ــان ال يكون  ــروطا ب ــق االقتراح مش وابقي ح
ــع البرنامج  ــة أو يتعارض م ــة مالي فيه جنب
احلكومي هذا يعني انه بإمكان رئيس الوزراء 
ــع عائدات  ــروع توزي ــن برنامجه مش إن يضم
ــروع قانون إلى  ــط ويقدمه بصيغة مش النف
ــيد  ــواب  والكرة في ملعب الس ــس الن مجل
ــدي ونتمنى له  ــادل عبد امله ــس الوزراء ع رئي

التوفيق في حتقيق حلم الفقراء .
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ــكلت  تش ــي  االملان ــاح  االجتي ــر  وإث
حكومة بولندية في املنفى , اختارت 
ــس  باري ــية  الفرنس ــة  العاصم اوالً 
ــا إلى  ــت بعده ــم انتقل ــراً لها ث مق
ــة  ــدة (١٩٣٩-١٩٤٥) برئاس لندن  للم
ــالف . ومن أجل كسب التأييد  فالدس
ــهِ  ــى دعم ــتحواذ عل واالس ــي  الدول
ــي  ــالل االملان ــد االحت ــهِ  ض وتعاطف
وممارساتهِ في بولندا حرصت حكومة 
ــدول الصديقة  ــى على اطالع ال املنف
ــفاراتها وقنصلياتها  ــالل س ــن خ م
ــكل تقارير  ــأدق التفاصيل على ش ب
موجهة حلكومات تلك البلدان ومنها 

اململكة العراقية. 
ــى أوامر صادرة  ــك, وبناءً عل وفقاً لذل
ــا  ــى وزيره ــى إل ــة املنف ــن حكوم م
املفوض في إيران والعراق وأفغانستان 
ــر مذكرة  ــكي, بعث االخي سيدلفس
بتاريخ الثامن والعشرين من تشرين 
ــة علي  ــر اخلارجي ــى وزي االول١٩٣٩ إل
ــم بها احلكومة  ــودت االيوبي , أعل ج
ــة أن الرايخ االملاني أحلق مدناً  العراقي
ــاً إلى أن  ــدة باملانيا, منوه بولندية ع
ــراف والقانون  ــاً لألع ــد خرق ذلك يع
ــة  ــت املفوضي ــا بعث ــني , كم الدولي
ــر  ــة في الثالث عش ــة برقي البولندي
ــى احلكومة العراقية,  من آذار١٩٤٠ إل
ــرته جريدة  ــراً نش ــا خب ــت فيه نقل
ــاده  ــمية, مف ــة الرس ــخ االملاني الراي
ــم االنتخابات في  ــون ينض ــن قان س
ــت  م ــي  ضُ ــة الت ــي البولندي االراض
ــك منافياً  ــوة , وعدت ذل ــا بالق ألملاني
ــب  ــة حس ــاي  الرابع ــة اله ألتفاقي
ــة , ووجهت  ــص البرقي ــا جاء في ن م
املفوضية البولندية مذكرة أخرى في 
العشرين من  آذار١٩٤٠, جاء فيها ما 
ــوفيتي  مضمونه أن قوات االحتاد الس
ــال الذين تتراوح  قامت بإحصاء الرج
ــاً,  عام  (١٨-٥٠) ــني  ب ــا  م ــم  أعماره
واخلدمة  ــش  للجي ــداً لضمهم  متهي
االحتاد  العسكرية, محملة حكومة 
السوفيتي جميع التبعات القانونية 
ــدي من قتل  ــعب البولن ــا حلق الش مل
ــا زودت مفوضية بولندا  وترهيب, كم
في طهران احلكومة العراقية بتقارير 
ــوفيتي,  والس االملاني  عن االحتاللني 
ــن مذابح ودمار بحق  وما رافق ذلك م
ــدا ومدنها ,  ــة بولن ــعب جمهوري ش
جاء ذلك في سياق العالقات الثنائية 

املتينة بني البلدين.
ــة أن من  ــة البولندي ــت احلكوم أدرك
املفيد تعيني ممثل دائم لها في بغداد 
ــة الثانية  ــدالع احلرب العاملي إال أن ان
ــة  ــالد العام ــاع الب ــن أوض ــالً ع فض
ــا  ــا دع ــا, م ــق هدفه ــال دون حتقي ح
سيدلفسكي لتوجيه كتاب إلى وزير 
اخلارجية العراقية وكالة نوري سعيد 
ــالده لعدم  ــف ب ــن أس ــرب فيه ع أع
ــا, مبدياً  ــال ممثل له متكنها من ارس
ــتمرار العالقات  ــة بولندا في اس رغب
ــية بني البلدين, راجياً في  الدبلوماس
ــه إدراج اسم زيكنييف  الوقت نفس
بوفتش (Zekniev Bovac) السكرتير 
ــة  البولندي ــة  املفوضي ــي  ف ــي  الثان
بطهران , ضمن قائمة أعضاء الهيئة 
ــة في بغداد  ــية البولندي الدبلوماس
ــى أن يقوم  ــكرتير ثان, عل ــة س بدرج
ــة  ــال بالوكال ــم باالعم ــام القائ مبه
أثناء غياب الوزير املفوض. وضح ذلك 
ــدى حرص احلكومة البولندية على  م
ــية مع  ــني العالقات الدبلوماس ترص

اململكة العراقية.
العراقية  ــة  ــف احلكوم ــم موق اتس
بتأييدها ومساندتها حلكومة املنفى, 
ــة العراقية  جاء ذلك طبقاً للسياس
ــان احلرب  ــدول احللفاء إب ــة ل الداعم
ــا وافقت  ــة, كما أنه ــة الثاني العاملي
ــة  ــن قائم ــش ضم ــى إدراج بوفت عل

ــدى العراق  ــية ل ــة الدبلوماس الهيئ
ــان١٩٤٠  ــر من نيس ــي الثالث عش ف
ــأن افتتاح  ــرف النظر بش ــذا مت ص , ل
قنصلية بولندية مقيمة بالعاصمة 
ــى  عل ــك  بذل ــرة  مقتص ــة,  العراقي
املفوضية البولندية في طهران,إلدارة 
ــية  ــة والدبلوماس ــؤون اخلارجي الش
ــراق , كما  ــة مصاحلها  في الع ورعاي
ــالع اجلانب العراقي  أنها واصلت اط
على تفاصيل االحداث داخل االراضي 
ــت املفوضية  ــد وجه ــة, فق البولندي
ــة بتاريخ الثالثني من  البولندية برقي

نوري  اخلارجية  وزير  ــان١٩٤٠إلى  نيس
ــى تفاصيل  ــه عل ــعيد( ), أطلعت س
ــدا  بولن ــي  ف ــداث  االح ــات  مجري
ــا اجليش  ــام به ــي ق ــراءات الت واإلج
االملاني بفرض التجنيد اإلجباري على 
البولنديني( ), فضالً عن آخر التطورات 
ــدي, إذ  ــأن البولن ــي تتعلق بالش الت
كانت احلكومة البولندية في املنفى 
ــى جانبها,  ــأن يقف العراق إل تأمل ب
ــت محنة كبيرة  ــيما أنها عاش والس

بسبب االحتالل االملاني ألراضيها. 
ــهدت العالقات الدبلوماسية بني  ش
العراق وبولندا تطوراً منذ  الثالث من 
كانون الثاني١٩٤٢,إذ عبرت احلكومة 
ــد  بتوطي ــا  رغبته ــن  ع ــة  البولندي
ــن, فقامت  ــر الصداقة بني البلدي أط
ــري  ــني هن ــخ بتعي ــك التاري ــي ذل ف
ــاوراً  مش  (Henry Mallhom)ــوم ماله
ــة البولندية, يقوم  مقيماً للمفوضي
ــاء غياب  ــم باألعمال أثن ــام القائ مبه
ــكي,جاء  ــوض سيدلفس ــر املف الوزي
ــة بعثتها املفوضية  ــك خالل برقي ذل
البولندية في طهران إلى صالح جبر 
ــي الرابع  ــة العراقية ف ــر اخلارجي وزي
ــر من كانون الثاني ١٩٤٢, فضالً  عش
لف مالهوم بإدارة  الشعبة  عن ذلك كُ
القنصلية للمفوضية البولندية في 
ــا رحبت احلكومة  ــداد, من جانبه بغ
العراقية بذلك التطور الدبلوماسي, 
ــه موافقتها  مبديةً في الوقت نفس

على تعيني املذكور آنفاً.
ــدي  البولن ــال  باالعم ــم  القائ ــدأ  ب

دبلوماسياً واضحاً  ــاطاً  مالهوم نش
بهدف توسيع آفاق التفاهم والتعاون 
ــرى مباحثات  ــن, فقد أج ــني البلدي ب
ــة العام في  ــل مدير اخلارجي مع وكي
آب١٩٤٢, نقل خاللها رغبة حكومته 
ــم بأعمال  ــني القائ ــا أم ــام عط بقي
املفوضية امللكية العراقية في لندن 
, بتمثيل العراق لدى حكومة املنفى 
ــررت احلكومة  ــر ذلك ق ــة, إث البولندي
ــب  الطل ــة  مناقش ــد  بع ــة  العراقي
ــزت  ــه وأوع ــة علي ــدي املوافق البولن
ــث مذكرة  ــة بأن تبع ــوزارة اخلارجي ل
ــدي, أوضحت  ــب البولن ــالم اجلان إلع
فيها موافقة احلكومة العراقية على 
ــاً ملذكرة وزارة  ــب البولندي وفق الطل

اخلارجية العراقية في االول من أيلول 
ــر تعيني عطا  ــلت أم ١٩٤٢, التي أرس
ــة البولندية(  ــى وزارة اخلارجي أمني إل

ــي ميثل  ــون بذلك أول دبلوماس ), ليك
ــد أن صدر  ــدا, بع ــدى بولن ــراق ل الع
ــر من  ــابع عش ــر تعيينه في الس أم
ــات  العالق ــى  ,لتبق  ( ــول١٩٤٢(  أيل
ــس  أُس ــة على  قائم ــية  الدبلوماس
متينة بني البلدين حتى نهاية احلرب 

العاملية الثانية.
ــرب العاملية الثانية  وقبيل نهاية احل
ــية في  ــاحة السياس ــهدت الس ش
بولندا وإدارتها حكومتان على طرفي 
ــي,  السياس ــي نهجهما  ــض ف نقي
األولى تسمى حكومة املنفى ومقرها 
ــك  ميكوالجي ــة  برئاس ــدن  لن ــي  ف
ــت  ــني كان ــي ح (Mikolajczyk) ( ), ف
ــة  ــة اللجن ــمى حكوم ــة تس الثاني
الوطنية للتحرير الوطني( ) أو ما عرف 
بلجنة لوبلني (Lublin) برئاسة بيروت 
(Bierut) ( ), كان سبب ذلك التناقض 
مشكلة احلدود الشرقية, إذ متسكت 
ــى باألراضي البولندية  حكومة املنف
ــازل عنها,  ــدِ أي تن ــا ولم تب بكامله
ــة لوبلني املوالية  بينما أبدت حكوم
ــب  ــع مطال م ــاً  تعاطف ــوفيت  للس

جوزيف ستالنيJoseph Stalin))( ),إذ 
قدت أجتماعات دولية عدة من أجل  عُ
ــألة احلدود  ــوية اخلالف وحل مس تس
بني بولندا واالحتاد السوفيتي( ), منها 
(اجتماع طهران السري)( )وسلسلة 
اجتماعات في موسكو, شارك فيها 
املتحدة  والواليات  ــوفيتي  االحتادالس
 ,  ( ــا(  وفرنس ــا  وبريطاني ــة  االمريكي
ــض أعضاء  ــقاق بع ــى إلى انش أفض
ــم  ــى كما انضم قس ــة املنف حكوم
ــم  ــم إلى جلنة لوبلني, بعد حس منه
قضية احلدود أُعلن عن قيام حكومة 
ــت بها الدول  ــة مؤقتة اعترف بولندي
ــرى , وقد أقدم العراق على قطع  الكب
ــية مع حكومة  ــه الدبلوماس عالقات

ــراف باحلكومة  ــى, متهيداً لالعت املنف
ــيما  والس  ,( ــة(  املؤقت ــة  البولندي
ــرف بـ  ــة) أو ماع ــالن (الوثيق ــد إع بع

ــتو (Manfiesto) الذي شدد  املانفيس
ــية مع  ــى إقامة عالقات دبلوماس عل
ــاس التعايش  مختلف االمم على أس
ــا أن بريطانيا كانت  ــلمي( ), كم الس
ــة البولندية  ــن أعترف باحلكوم اول م

ــة العالقة  ــدة , وبحكم طبيع اجلدي
بني العراق وبريطانيا بات من احملتم أن 

يحذو العراق حذوها( ) .
ــي العراقي -  ــاط الدبلوماس ٢-النش

التشيكوسلوفاكي:

ــح االقتصادية  ــكلت املصال        ش
ــيس  ــالف عليه في تأس ــاً الخ دافع
ــراق  ــني الع ــية ب ــات دبلوماس عالق
ــعت  ــد س ــلوفاكيا, فق وتشيكوس
ــاح  ــام ١٩٢٥ الفتت ــذ ع ــرة من االخي
ــراق, وتكللت  ــا في الع قنصلية له
ــام  الع ــالل  خ ــاح  بالنج ــا  جهوده
ــى  ــر عل ــر اقتص ــق, إال أن األم الالح
تنظيم العالقات التجارية فقط( ) .

ــهدَ  ش ــك,  ذل ــوء  ض ــي  ف
ــن  ــياً م ــاطاً دبلوماس عام١٩٣٠نش
اجلانب التشيكوسلوفاكي( ) , أثمر 
عن صدور براءة ملكية (اكسكواتر) 
ــداد, إذ  ــا في بغ ــني قنصلٍ له بتعي
ــة امللك فيصل األول  حصلت موافق

ــون الثاني١٩٣٠,  ــي الثالثني من كان ف
 Joseph)ليصبح بذلك جوزيف رابينو
ــي  دبلوماس ــل  ممث أول   (Rabino

ــلوفاكية  التشيكوس ــة  للجمهوري
ــدى اململكة العراقية( ) , وفي تطور  ل
ــراغ درجة  ــة ب ــت حكوم ــق رفع الح
ــي مع العراق إلى  متثيلها الدبلوماس
ــحت  قنصلية عامة غير مقيمة, رش

ــدس فالدميير  ــك قنصلها في الق لذل
ــالً  قنص  (  )(Vladimir Frick) ــك  فري
ــف مبراقبة  ــر مقيم, وقد كل عاماً غي
ــة في بغداد,  ــة الفخري أداء القنصلي
ــه االصلية بالقدس,  فضالً عن مهام

جاء ذلك حسب كتاب وزارة اخلارجية 
املرقم٣٦٧١في الثامن من آب ١٩٣١( ) , 
مت قبول التعيني بعد توقيعه من قبل 
ــرمن آب( ), ثم جرى  ــك في العاش املل
ــي إذ خاطبت رئاسة  تغيير دبلوماس
رئاسة  تشيكوسلوفاكيا  جمهورية 
الديوان امللكي في الثامن والعشرين 
ــأن تفويض جوزيف  من متوز١٩٣٢,بش
كادلك    (Joseph Cadlak) املقيم في 
ــالً عاماً في العراق, وقد  القدس قنص
ــة على توقيع البراءة  حصلت املوافق
ــن كانون  ــرين م ــي العش ــة ف امللكي
ــون وزارة اخلارجية  االول ١٩٣٢( ), ولك

ــك االمور, لذا  ــي اجلهة املعنية بتل ه
ــلت إليها رئاسة الديوان امللكي  أرس
االول(  ــون  ــي ٢١كان ف ــني  التعي ــر  أم
ــد إدراجه  ــذاً بع ــح ناف ــذي أصب ), ال
بالسجالت الرسمية وضمن القائمة 

الدبلوماسية ببغداد( ).
ــتثمر القائمون  ــر اس ــب آخ من جان
ــة  اخلارجي ــؤون  الش إدارة  ــى  عل
ــم  عالقته ــلوفاكية  التشيكوس
ــى  عل ــول  للحص ــني  بالبريطاني
ــدم جان  ــي العراق,فق ــل أكبر ف متثي
ــفير  JanMarsick))س ــيك  مارس
ــدن طلباً  ــي لن ــلوفاكيا ف تشيكوس
ــة  اخلارجي ــات  العالق ــب  مكت ــى  إل
ــم  ــي القائ ــق بتول ــي, يتعل البريطان
في  ــلوفاكي  التشيكوس ــال  باألعم
ــة متثيل بالده في العراق  طهران مهم
ــفير  ــب طلب الس ــد أجي ــاً, وق أيض
ــوز١٩٣٣,  ــي الثالثني من مت بالقبول ف
ــة على عرض  ــت املوافق ــا تضمن كم
ــاعدة باملباحثات مع  ــا املس بريطاني
احلكومة العراقية( ),إذ بعثت السفارة 

البريطانية في بغداد بكتابها املؤرخ 
في الثامن من تشرين الثاني١٩٣٣ إلى 
ــة, نقلت فيه  وزارة اخلارجية العراقي
التشيكوسلوفاكية  احلكومة  رغبة 
ــا في  ــي له ــل دبلوماس ــني ممث بتعي
ــالم احلكومة  ــداد, كما تضمن إع بغ
ــار اليها  العراقية بأن احلكومة املش
 Franceloــركا ت ــلو  فرانس ــرح  تقت
Tercka))( ), القائم بأعمال جمهورية 
ــلوفاكيا لدى إيران, قائماً  تشيكوس
ــى أن تكون  ــي بغداد عل ــا ف بأعماله
ــران( ) , بدورها  إقامته في مدينة طه
ــة بنقل االقتراح  قامت وزارة اخلارجي
ــا املبدئية إلى  ــع موافقته املذكور م
ــر من  ــة الوزراء في الثاني عش رئاس
ــوم التالي  ــي( ) , في الي ــرين الثان تش
ــت وزارة اخلارجية موافقة رئيس  ابلغ
الوزراء على تعيني تركا قائماً باألعمال 
ــتحصال  ــد اس ), وبع ــم(  ــر مقي غي
ــت  خاطب ــمية  الرس ــات  املوافق
ــفارة  ــة الس ــة العراقي وزارة اخلارجي
البريطانية في بغداد يوم الرابع عشر 
ــي , تعلمها بقبول  ــرين الثان من تش
ــفارة  ــذي تقدمت به الس االقتراح ال
ــا أُعلمت  ــن جانبه ــة( ), م البريطاني
ــلوفاكية في  ــفارة التشيكوس الس
العراقية  ــة  احلكوم ــةِ  ــدن مبوافق لن
ــم بأعمال جمهورية  على تعيني قائ
ــب كتابها  ــلوفاكيا حس تشيكوس
املؤرخ في السادس عشر من تشرين 
ــاءً على ذلك غادر  الثاني ١٩٣٣( ) ,وبن
ــاً إلى  ــراغ متوجه ــركا العاصمة ب ت
ــرين  ــي وصلها في العش ــداد, الت بغ
ــدم  ق ــث  حي ــي  الثان ــرين  تش ــن  م
ــة  ــر اخلارجي ــى وزي ــاده إل أوراق اعتم
ــارت لدى  ــعيد( ),وبذلك ص ــوري س ن
ــة عامة  ــلوفاكيا مفوضي تشيكوس
في بغداد, يرأسها دبلوماسي بدرجة 
ــره  ــم مق ــر مقي ــم باألعمال)غي (قائ
ــراق من جانبهِ  ــم الع طهران. لم يس
ــداب من  ــراغ أو انت ــه في ب ــل ل أي ممث
ــت اخملاطبات  ــه( ) , إمنا كان ــوب عن ين
ــع وزارة  ــرةً م ــات تتم مباش واملفاوض
ــة  املفوضي ــق  طري ــن  اخلارجية,ع
بغداد,التي  في  التشيكوسلوفاكية 
ــلت كتاباً حمل الرقم (١٣٧\٣٤)  أرس
إلى وزارة اخلارجية عبرت فيه عن نية 
حكومتها تعيني فالدميير فريك قائماً 
ــال  ــم باألعم ــاً للقائ ــال خلف باألعم
فرانسلو تركا الذي سيغادر منصبه( 
), من جانبها خاطبت وزارة اخلارجية 
ــة الوزراء في السابع عشر من  رئاس
شباط١٩٣٤ طالبةً رأيها, مبينة أنها 
ــح اجلديد( ),  المانع لديها على املرش
ولم يكن لدى رئيس الوزراء أي حتفظ 
ــيما أن  ــك( ) , والس ــني فري ــى تعي عل
ــبق له أن عمل قنصالً في  املذكور س
ــاً أن القائم  ــر بنا, علم ــداد كما م بغ
باألعمال املنوى تعيينه لم يباشر اال 
ــن كانون االول ١٩٣٤( )  بتاريخ األول م
ــمية  , عندما قدم أوراق اعتماده الرس
ــارس  ليم  ,( ــة(  اخلارجي ــر  وزي ــى  إل
ــاً باألعمال غير  ــام منصبه قائم مه
ــح فريك  ــه رش ــن جانب ــم( ), م مقي
ــدي  أفن ــقيل  العراقي(حس ــر  التاج
ــالً فخرياً  ــعطوب)( ) ليكون قنص ش
ــلوفاكية  التشيكوس ــة  للجمهوري
ــداد( ). وبعد حصول  ــي بغ ــاً ف مقيم
ــى  ــعطوب عل ــدي ش ــقيل أفن حس
ــس اجلمهورية  ــن رئي ــر تفويض م أم
السادس  في  ــلوفاكية  التشيكوس
ــرين من أيلول١٩٣٥, صدر أمر  والعش
ــك فيصل األول  ملكي موقع من املل
ــعطوب كقنصل  ــه ش ــول مبوجب خ
ــداد( ),  ــارس مهامه في بغ ــري مي فخ
ــب كتاب رئاسة الديوان امللكي  حس
في احلادي عشر من شباط من العام 

نفسه( ) .

9 ملف
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شهدت العالقات الدبلوماسية بني العراق وبولندا 
تطوراً منذ  الثالث من كانون الثاني١٩٤٢ ةعربت 

الحكومة البولندية عن رغبتها بتوطيد أطر 
الصداقة بني البلدين

H5I@Ú‘‹ßa

اتسم موقف الحكومة العراقية بتأييدها ومساندتها 
لحكومة اِّـنفى جاء ذلك طبقاً للسياسة العراقية 

الداعمة لدول الحلفاء

االيوبي
فالدسالف

فيصل الثاني

äÌäzn€a@Ú˜ÓÁ

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

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



ــباب العراق  فرط منتخب ش
ــاالت، بالفوز أمام  ــرة الص لك
ــي، حيث تعادل  نظيره البنم
ــتهل  ــي مس ف  ،(١-١) ــه  مع
ــباب، بالعاصمة  أوملبياد الش
آيرس،  بوينس  ــة،  األرجنتيني

اليوم األحد.
وأهدر العبو املنتخب العراقي 
ــوط  فرصا باجلملة، في الش

األول، رد القائم كرتني منها.
ــي، واصل  ــوط الثان وفي الش
ــدار  إه ــن»  الرافدي ــود  «أس
الفرص، عبر الالعبني، قصي 
منتظر، وعزت صبيح، وهادي 

عالء، وحسني صبري.
ــجل  ــن هجمة مرتدة، س وم

ــبق،  منتخب بنما هدف الس
ــعة من  ــي الدقيقة التاس ف

الشوط الثاني.
ــباب العراق  لكن منتخب ش
ــني  ضغط بقوة، ومتكن حس

صبري من إدراك التعادل، في 
الدقيقة ١٧.

ــا ركلة  ــاع منتخب بنم وأض
ــا بعدما  ــزاء، حصل عليه ج
ارتكب منتخب العراق اخلطأ 

السادس.
ــرة من  ــة األخي ــي الدقيق وف
ــالء  ع ــادي  ه ــدر  أه ــاء،  اللق
فرصة ثمينة للعراق، لتنتهي 

املباراة بالتعادل (١-١).

ــيوي لكرة  ــاد اآلس ــار االحت اخت
ــني اثنني،  ــني عربي ــدم، العب الق
ــز  ــحني للمراك ــن ١٠ مرش ضم
ــف امللعب،  ــة في منتص األربع
ــني في  ــل الالعب ــة أفض لقائم
ــيا،  آس كأس  ــوالت  بط ــخ  تاري
ــن  ضم ــيكونان  س ــن  والذي
ــا  وهم ــة،  املثالي ــكيلة  التش

ــعودي فهد الهريفي، والعراقي  الس
نشأت أكرم.

وسيتم االختيار من خالل التصويت 
ــهر  ــبة تبقي أش اجلماهيري، مبناس
ــالق نهائيات كأس  ــة على انط قليل

آسيا ٢٠١٩ في اإلمارات.
مسيرة عامرة

ــزة الهداف في  ــي، جائ ــال الهريف ون
 ،١٩٩٢ ــام  ع ــيا  آس ــات كأس  نهائي
ــود منتخب  ــداف، ليق ــد ٣ أه برصي
ــيا مرة  ــالده لبلوغ نهائي كأس آس ب
ــب أمام  ــر اللق ــرى قبل أن يخس أخ
اليابان، وقبلها كان ضمن تشكيلة 
األخضر التي فازت بلقب كأس آسيا 

عام ١٩٨٨.
وأمضى الهريفي مسيرته كاملة مع 
ــعودي، وكان ضمن  نادي النصر الس
التشكيلة التي حققت أبرز نتيجة 
ــي نهائيات  ــعودي ف للمنتخب الس
ــغ دور الـ١٦  ــم، عندما بل كأس العال

في نسخة عام ١٩٩٤.

مستوى آخر
ــأت أكرم، الذي شارك  والعراقي نش
ــراق في عام  ــب الع ــي إجناز منتخ ف
ــر مفاجأة في  ــاره األكث ٢٠٠٧، باعتب
تاريخ بطولة كأس آسيا، قدم نوعية 

كرة قدم التي على مستوى آخر.
ــدف االفتتاح ملنتخب  وأحرز أكرم ه
دور  ــي  ف ــتراليا  أس ــام  أم ــالده  ب
ــجيل  ــاهم في تس اجملموعات، ليس

أول فوز عراقي في البطولة.
ــود الرافدين»  وبعد تتويجه مع «أس
ــب  ــار الع ــاري، مت اختي ــب الق باللق
ــكيلة املثالية  ــط ضمن التش الوس

للبطولة.
كيم الرائع

ــوري  ــاً، الك ــة أيض ــت القائم وضم
ــوجن، أفضل  ــو س ــم ج ــي كي اجلنوب
ــيا عام  ــب في نهائيات كأس آس الع
ــيوي ملدة ٣  ــل العب آس ١٩٨٨، وأفض
سنوات متتالية، بسبب أدائه الرائع 

على أرضية امللعب.

ــب كوريا اجلنوبية  وقاد كيم منتخ
ــي عام  ــيا ف ــي كأس آس ــى نهائ إل
ــب فقط  ــر اللق ــث خس ١٩٨٨، حي
من خالل فارق الركالت الترجيحية 
أمام منتخب السعودية، كما مثل 
ــي ٣ بطوالت لكأس العالم،  بالده ف
ــاب األوملبية  ــارك في دورة األلع وش

الصيفية عام ١٩٨٨.
ناكامورا،  ــوكي  شونس ــي  واليابان
ــالده، للفوز  ــب ب ــاد منتخ ــذي ق وال
ــام ٢٠٠٠، وفي عام  ــيا ع ــكأس آس ب
ــل فقط على لقبه  ٢٠٠٤، لم يحص
الثاني على التوالي، ولكن مت اختياره 

أيضاً كأفضل العب في البطولة.
ــم مع نادي  ولعب ناكامورا، ٤ مواس
أول  ــكتلندي، وكان  ــيلتيك االس س
العب ياباني يسجل في دوري أبطال 
أوروبا، وترشح جلائزة الكرة الذهبية 

عام ٢٠٠٧.
عالمة فارقة

ــذي قاد  ــاو جيياي، وال ــي ش والصين
ــة فارقة  ــى عالم ــالده إل ــب ب منتخ
ــول إلى  ــالل الوص ــن خ ــة، م تاريخي
ــيا عام ٢٠٠٤، وكان  نهائي كأس آس
ــي تأهل  ــل ذلك ف ــم قب ــه دور مه ل
ــات كأس العالم  ــى نهائي الصني إل
ــيرته في  ــى معظم مس ٢٠٠٢، أمض

اللعب مع أندية أملانية.

البينة اجلديدة / تركي الريحاني
حمزة  الناشيء  الالعب  حصل 
البرونزي في  الوسام  ابراهيم على 
لكمال  للناشئني  العراق  بطولة 
كما  مؤخرا  جرت  التي  االجسام 

احملافظات  بطولة  على  حتصل 
وكان الوسام البرونزي من حصته 
شديدة  املنافسة  كانت  حيث 
انهم  اثبتوا  الذين  الناشئني  بني 
االوسمة  هذه  حمل  يستحقون 
للبينة  حمزة  الالعب  صرح  كما 
كلية  من  تخرج  قد  انه  اجلديدة 
التربية الرياضية وبدأ متارينه منذ 
عمل   ٢٠٠٨ عام  وفي   ٢٠٠٢ عام 
الغذائية  املكمالت  مجال  في 
تخرج   ان  وبعد   ٢٠١٠ عام  وفي 
من اجلامعة اصبح  مدربا لكمال 

واوضح   . والرشاقة  االجسام 
حمزة للبينة اجلديدة انه قد شارك 
التي  للقاعات  العراق  بطولة  في 
جرت في بغداد واحرز املركز الثالث 
واوضح  غرام.  كيلو   ١٠٠ وزن  في 

انه  اجلديدة  للبينة  حمزة  الالعب 
امثال  اللعبة  برواد  املعجبني  من 
البطل العاملي علي الكيار وعباس 
اسماؤهم  ملعت  حيث  الهنداوي 

.البينة  ومحليا  ودوليا  عامليا 
العراقي  للبطل  تتمنى  اجلديدة 
االبداع  من  املزيد  ابراهيم  حمزة 

والتالق .

ــد منتخب العراق   غادر وف
ــة  العربي ــة  اململك ــى  إل
ــعودية،  امس اإلثنني،  الس
ــاركة في  ــل املش ــن أج م
ــى  ــة، إل ــة الرباعي البطول
جانب منتخبات األرجنتني 

والبرازيل والسعودية.
ــة  البطول ــتكون  وس
للمدرب  ــة  مهم ــة  محط
ــش،  كاتانيت ــلوفيني  الس
ا قويًا، قبل  كي يكون فريقً
املشاركة في بطولة كأس 

آسيا.
ــي التقرير  ــتعرض ، ف ويس
ــداف  أه ــرز  أب ــي،  التال
البطولة  ــي  ف ــش  كاتانيت

الرباعية:

االستعداد لكأس آسيا
ــي  منتخب ــة  مواجه
ــني تعد  ــل واألرجنت البرازي
املنتخبات  ــب  ألغل ــا  هدفً
العربية، حيث أنها اختبار 
حقيقي ملدى قوة املنتخب 

العراقي.
وستوضح هذه املواجهات 
ــة لكاتانيتش نقاط  املهم
ــي  ف ــف  والضع ــوة  الق
ــل  ــي، قب ــب العراق املنتخ

املشاركة في كأس آسيا
ــة  ــتكون البطول ــا س كم
ــب على أزمة  فرصة للتغل
ــي  ــرة ف ــاد الك ــل احت فش
ــداد  إع ــات  مباري ــم  تنظي
ــة للمنتخب العراقي،  قوي

قبل البطولة اآلسيوية.
مراجعة القائمة

الرباعية  ــة  البطول خوض 
قبل فترة كافية من كأس 
ــيمنح كاتانيتش  آسيا س

ــادة  إلع ــة  مهم ــة  فرص
ــة منتخب  ــكيل قائم تش

العراق إذا تطلب األمر.
ــات  املباري ــالل  خ ــن  فم
املدرب  ــيتمكن  س القوية 
ــى  ــط عل ــاء فق ــن اإلبق م
ــون  يثبت ــن  الذي ــني  الالعب
في  ــد  بالتواج ــم  جدارته
ــيا، كما سيكون  كأس آس
ــة  فرص ــش  كاتانيت ــام  أم
الستدعاء العبني جدد من 
الدوري  ، لتدعيم القائمة 

قبل البطولة.
ــاز  اجله ــع  م ــجام  االنس

الفني
وضع االحتاد العراقي لكرة 
القدم املدرب الشاب أحمد 
ــاعد  ــدرب مس ــف كم خل
ــم كاتانيتش،  ــن طاق ضم
باإلضافة إلى مدرب اللياقة 

ــردادر محمد،  ــة س البدني
ــة  البطول ــإن  ف ــي  وبالتال
فرصة  ــتكون  س الرباعية 
جيدة لزيادة االنسجام بني 

اجلهاز الفني بأكلمه.

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:
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يسعى مجلس إدارة نادي الشرطة، لتأجيل مباراة 
التي  العراق  بطولة كأس  الـ٣٢ من  دور  فريقه في 

من املقرر أن تنطلق يوم اجلمعة املقبل.
ستتقدم    الشرطة  إدارة  إن  بالنادي   مصدر  وقال 
لتأجيل  رسمي  بطلب  للبطولة  الفني  املؤمتر  في 
املباراة األولى للفريق، وذلك الرتباط ١٠ العبني من 

صفوفه مع املنتخبات الوطنية العراقية.
وأوضح أن ٨ العبني من الفريق غادروا مع املنتخب 
وآخر  األوملبي  مع  والعب  السعودية،  إلى  الوطني 

كبير  بشكل  سيتأثر  فإنه  وبالتالي  الشباب،  مع 
بغياب عدد كبير من عناصره، ال سيما أن قائمته 

الكلية ال تتحمل غياب هذا العدد الكبير.
يشار إلى أن العبي املنتخب الوطني، هم: «محمد 
عالء  كاظم،  حسام  ناظم،  مصطفى  حميد، 
مهدي  عطوان،  أمجد  األمير،  عبد  سعد  مهاوي، 
األوملبي حيدر  املنتخب  والعب  كامل، مهند علي، 

عبدالسالم، والعب الشباب حسن عبدالكرمي».

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــزال بحاجة الى وقت اطول مقارنة مبا يحتاجه غيرنا لنفهم الف   ال ن
ــع ذلك يكاد  ــة التعبير وحدودهما، وم ــة الدميقراطية وحري ــاء ممارس ب
ــى او عدم االنتباه  ــى ان الدميقراطية ال تعني الفوض ــق اجلميع عل يتف
ــد املوضوعي، خصوصا عندما يتعلق  ــط مقومات حرية النق الى ابس
ــخصيات او رموز معينة، على طريقة  ــريح) شخص او ش االمر بـ(تش
ــي او ذلك او في  ــذا املطبوع الرياض ــر في ه ــض االعمدة التي تنش بع
ــف ان البعض يرى  ــي الفضائيات.. لالس ــج الرياضية ف ــض البرام بع
النقد من زاوية واحدة هي (الهجوم) بأقوى واعنف الكلمات، والبحث 
ــي الغالب ان نقدا  ــن االيجابيات.. ف ــلبيات، وغض الطرف ع ــن الس ع
ــاء يفترض ان يحيط  ــورا إذا اتفقنا على ان النقد البن ــذا يعد مبت كه
باالمور جميعها، ويشير اليها بحزمة واحدة توخيا للحقيقة ومراعاة 

للمهنية.
ــه الرياضة  ــا تعرضت ل ــى توظيف م ــاب عل ــدد من الكت ــد دأب ع لق
ــبات متباينة, وهو واقع حال ال ميكن  العراقية من اخفاقات في مناس
انكاره, متغاضني عن الظروف احمليطة بذلك االخفاق الذي ال ينفرد به 
العراق عن كثير من الدول التي تعرضت ألجواء مماثلة, بل ان تلك الدول 
ــية التي تعرض  ــراب والظروف القاس ــم احلرمان واالضط ــم تذق طع ل

ــراق ككل،  ــرض لها الع ويتع
ومنها الرياضة.. وكي نتوخى 
ــه بجانب تلك  ــة فإن احلقيق
ــت  ــي تعرض ــات الت االخفاق
لها الرياضة العراقية, هناك 
ــم تكن فريدة,  ــات   إن ل جناح
ــات مقبولة على  فهي جناح
ــل اوضاع  ــل تقدير, في ظ اق
سياسية وامنية واقتصادية 

مضطربة.
ــى  عل ــي  احلقيق ــرص  احل إن 
ــة ينبع من  ــة العراقي الرياض
رأب الصدع وابراز االيجابيات، 

ــه الذي تهول به السلبيات، ومن  ــتوى نفس إن لم يكن اعلى، فباملس
ــك  ــده اليمنى معوال عليه ان ميس ــن يحمل بي ــول ان م ــاف الق االنص
ــه ازاء أي اخفاق يقع في هذه  ــعده ذات ــرى لبنة للبناء, ومن تس باليس
املشاركة او تلك عليه ان يضع نصب عينيه ما وصلت اليه مستويات 
ــواء مثالية .. ال احد يدعي  ــيوية تعمل في ظروف واج ــرق عربية واس ف
ــات، لكن على  ــت االعجاز وفاقت التوقع ــة العراقية حقق ان الرياض
املنصف الذي يضع االخفاق في خانة الطامة الكبرى, وان يتعامل مع 

النجاح مهما كانت نسبته, ويضعه في خانة النجاح  .
ــون, دماء غالية طالتها يد الغدر  ــد دفع العراقيون, ومنهم الرياضي لق
ــا عجلة الرياضة..  ــيرة احلياة، ومنه ــاب قربانا كي تتواصل مس واالره
الغريب ان كثيرين من غير العراقيني انصفوا الرياضة العراقية، وقدروا 
ــا وتواجدها في معظم  ــادوا مبواصلته ــر الطبيعية، واش ظروفها غي
ــة، فيما اهمل هذه  ــبات الرياضية، االقليمية والقارية والدولي املناس
ــكون والقناعة  االنصاف الكثير منا.. ومع ذلك البد ان ال نركن الى الس
ــى اللحاق, بل التفوق،  ــي ذكرناها، امنا يجب أن نعمل عل باملبررات الت
ــبة الذات،  ــالص بقليل من العرق ومحاس ــبقنا بجد واخ على من س
وتذويب املطامع اخلاصة، ال سيما بعد االنفراج االيجابي املستمر في 

مجمل الظروف االقتصادية واالمنية. 
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وقفة 

مزهر كاظم

 بغداد / 

 دفع العراقيون, ومنهم 
الرياضيون, دماء غالية 
طالتها يد الغدر واالرهاب 
قربانا كي تتواصل مسرية 
الحياة، ومنها عجلة 
الرياضة
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موفد الصحافة الرياضية  / طالل العامري  
تتواصل فعاليات دورة األلعاب الباراملبية اآلسيوية في 
العاصمة اإلندونيسية جاكارتا مبشاركة وفود متثل (٣٤) 
ومتطوّعة  متطوّع   (٨٠٠٠) راحتهم  على  يسهر  دولة 
وإقامة  السباقات  أماكن  ربوع  في  منتشرين  جتدهم 
الوفود والطرقات وهم يؤدّون اخلدمات للزائرين.. إذ يبادر 
املتطوّع لإلجتاه نحوك كي يلبي أي طلبٍ لك حتى وإن 
إليه واإلبتسامة تعلو الشفاه وترتسم  لم تكن حتتاج 
على الوجوه التي تشعر مبدى حبّها ألوطانها، كما رأينا 
متطوّعات ثبّت على ظهورهنّ عبارات مبختلف اللغات 
لتكون  الغاية  ما  نعلم  وال  رجاءً)  (إسألني  املتداولة 
التي  القمصان  خالل  من  بالفتيات  حصرياً  األسئلة 

يرتدينها.
صراع امليداليات ينطلق مبكراً

رياضية  كدولة  الصني  ة  قوّ ظهرت  متوقّع،  هو  كما 
اآلن  إلى  جمعت  حني  الصدارة  بزمام  ماسكة  عظمى 
تليها  برونزية  و(٣)  فضية  و(٥)  ذهبية  ميداليات   (١٠)
برونزيات،  وسبع  فضيات  وخمس  ذهبيات  بـ(٤)  اليابان 
وأوزبكستان (٢) ذهب و(٢) فضة وهونك كونك (٢) ذهب 
ذهب   (٢) الهند خامساً  تأتي  ثم  برونز..  و(٢)  و(١) فضة 
و(١) فضة و(٢) برونز والفليبني سادساً بذهبية وفضيتان 

وواحدة برونز وفيتنام ذهبية وفضية لتأتي إيران عاشراً 
مع الوس والوفد املوحد الكوري بذهبية واحدة.

الثالث  اليوم  حتى  تتمكن  فلم  العربية  الوفود  أما 
وعمان  العراق  مثل  دول  وإكتفت  ذهبية  أي  إحراز  من 
جمع  حيث  والبرونزيات،  الفضيات  بإحراز  والسعودية 
العراق فضيتان جاءتا عن طريق عباس الدراجي بركضة 
على  العراق  منتخب  حصل  كما   ،(٣٨) تي  متر   (٢٠٠)
اإلنتصار  بعد  الشيش  للمبارزة بسالح  الفرقي  فضية 

بنتيجة  د  املوحّ الكوري  الفريق  على  األربعة  دور  في 
فردي  برونزية  ميدالية  للعراق  كان  فيما   (٤٥_٣٦)
لالعبنا عمار هادي، ليضيف الرباع العراقي علي موحان 
كغم   (١٤٣) رفع  حني  أخرى  برونزية  ميدالية  الدراجي 
بوزن (٥٤) كغم تاركا املركز األول للفيتنامي جنو يان بينه 
الكازاخستاني  ثانيا  الذهب وحل  ونال   (١٧٨) رفع  الذي 

ديكوريف ديفيد ورفع (١٥٧) كغم.
ومعلوم أن منتخباتنا عازمة على نيل املعدن األصفر من 

في  الفصل  الكلمة  منهم  ترون  الذي  رياضييها  خالل 
قابل املنافسات والتي يعلم اجلميع أنّها آتية ال محالة 
وسط حالة اإلصرار والعزمية التي وجدناها وهي بوجود 

مفاجأة بالطريق..
حسن  لتعكس  فشيئاً  شيئاً  تزداد  العراقية  الغلّة 
ومكتبها  الباراملبية  إدارة  طبّقته  الذي  اإلستعداد 
التنفيذي واإلحتادات املركزية التي بذلت ما في وسعها 
الرهان كبير  باإلجنازات..  املليء  اليوم  هذا  مثل  نرى  كي 
رغم صعوبة املهمة، لكن ال ضير أن تأتي بإجناز تنتزعه 

تك وإرادتك وهو ما بدأ يحصل. بقوّ
السفارة معنا

مع كل إجناز جتد سفارتنا العراقية حاضرة وكأنّ أركانها 
سفيرنا  يواصل  حيث  العراقي،  بالوفد  مشاركون 
فاضل  السيد  قبل  من  املتابعة  ونرى  اليومي  اإلتصال 
عباس جالي الذي يتنقل في كل مكان ومعه عدد من 
وإشعارهم  العبينا  معنويات  لرفع  العراقية،  اجلالية 

باإلهتمام.
وحال سماعه بأي نتيجة أو حصول العراق على وسام 
يحضر السفير عبداهللا اجلبوري تاركاً أعماله كي يفي 

بوعده ويكون مع اجلمهور  على املدرجات.
الطائرة جلوس (خسارة) وحسرة!

كرة  ملنتخب  حتققت  التي  تلك  هي  مؤملة  نتيجة  أكثر 
حني  اليد  مبتناول  كان  بفوزٍ  فرّط  الذي  جلوس  الطائرة 
والفوز  كازاخستان  منتخب  على  مرّة  من  أكثر  م  تقدّ
عليه يعني جتنّب بطلي العالم الصني وإيران والتواجد 
منتخبنا  العبي  لكن  والتتويج،  امليداليات  ة  منصّ في 
ومدربهم إختاروا الطريق الصعب حني تنازلوا عن الظفر 
ثالثة  بنتيجة  وحسرة  ألم  وسط  وليخسروها  باملباراة 
أشواط لشوطني كانت على التوالي.. (٢٥_٢٢) للعراق 
و(٢٥_٢٢)    للعراق  و(٢٥_٢٠)  لكازاخستان  و(٢٥_٢٣) 
ليحتكموا للشوط اخلامس الفاصل وينتهي هو اآلخر 
لكازخستان بنتيجة (١٥_٩) وتالحظون أن فارق النقاط 
الذين  منتخبنا  عناصر  تراخي  ولكن  بالكبير  ليس 
توقفوا  ثم   (١٧_٨) بنتيجة  الرابع  بالشوط  تقدموا 
 (٢٠_٢٠) التعادل  ثم   (١٨_١٧) عليهم  التقدم  حتى 
للمطاولة  نفتقد  أننا  ويكشف  ليحسم  و(٢٢_٢٢) 
واحلفاظ على التقدم، خصوصاً من حيث الوقوع بذات 
املنافس  بإجتاها  لعب  فارغة  ترك مساحات  عبر  اخلطأ 
كانت  ما  التي  الكثيرة  النقاط  منها  وسجل  الكرة 
ل لو مت ردم تلك الثغرة التي بإمكان أي مبتدئ أن  لتسجّ
يراها.. وألنه إختار الطريق الصعب، نأمل أن جند منتخبنا 
الوطني بالكرة الطائرة جلوس في املربع الذهبي وأيضاً 

الكازاخستاني من جديد  املنتخب  سيجد في طريقه 
والفوز عليه كان سيجنّبه أمور كثيرة، لكن ما كل ما 

يتمنى املرء يدركه.
اللجنة  رئيس  على  واضحاً  اإلنزعاج  بدأ  اللقاء  عقب 
الباراملبية الدكتور عقيل حميد الذي كشف بأن العراق 
إعادة  الطائرة  الكرة  عناصر  وعلى  يسيراً  فوزاً  ضيّع 
املنتخب  منتخبنا  ويلتقي  جديد..  من  حساباتهم 

. اإلندونيسي في مباراة مفصليةٍ
كرة الهدف تقابل اليابان بعد تخطيها قطر

أن  املكفوفني  إحتاد  رئيس  كشف  بوسام..  وعد  وألنّه 
فريقه الذهبي بكرة اجلرس الذي اجتاز الفريق القطري 
من  باليابان  الهزمية  إحلاق  على  قادر   (١٨_١١) بنتيجة 
إيران  أمام  الكبيرة  املواجهة  قبل  الثاني  اللقاء  خالل 
البعثة  رئيس  اإلحتاد  رئيس  الصاحلي  سعد  وأضاف 
العراقية.. اليوم فقط تنفسنا الصعداء ألن كل األمور 
وبإمكاننا  الفنية  اجلوانب  على  للتركيز  مؤاتية  باتت 
ينتظرها  التي  لزيادة غلتنا  ن  أكثر من معدن ملوّ جلب 
حصاد وفير.. وقبل أن ينهي تصريحه.. كشف الصاحلي 
واإلعالميني  للصحفيني  املثالية  للتغطية  بأنّه سعيد 
املرافقني للوفد ومتنى أن تأتي رياح التطلّع مبا تشتهي 

سفن الوفد العراقي.
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وسامان فضيان ومثلهما برونزيان للعراق بالساحة والميدان واألثقال والمبارزة  

تأكد غياب العب آخر، من صفوف األرجنتني، عن 
البطولة الرباعية الودية، التي سيشارك فيها 

منتخب التاجنو، باململكة العربية السعودية.
وأكد احلساب الرسمي ملنتخب األرجنتني عبر 
مهاجم  بافون،  كريستيان  أن  «تويتر»،  موقع 
البدنية،  املشاكل  بعض  من  يعاني  التاجنو 
سكالوني،  ليونيل  مع  باالتفاق  أنه  موضحة 
مدرب املنتخب، فإن الالعب لن يتواجد برفقة 

األرجنتني، في السعودية.
وكان املنتخب األرجنتيني تعرض لصدمة أولى، 
املرمى،  أرماني، حارس  بعد تأكد غياب فرانكو 
تاييريس،  حارس  هيريرا،  جيدو  استدعاء  ليتم 

بدالً منه.
مع  األرجنتيني،  املنتخب  يلتقي  أن  املقرر  ومن 

نظيريه العراقي والبرازيلي، خالل األيام القليلة 
املقبلة
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باجلهاز  متسكها  الوسط  نفط  إدارة  أبدت 
جنم،  ماجد  املدرب  يقوده  الذي  للفريق،  الفني 
التواصل  مواقع  عبر  املنتشرة  الشائعات  ونفت 
إدارة  إقالته.وقال عضو مجلس  االجتماعي حول 
ان  تصريحات   في  هاشم  أحمد  الوسط  نفط 
«اإلدارة متمسكة باملدرب ماجد جنم وال توجد نية 

إلقالته، خاصة أن الفريق يستعد خلوض دور الـ٣٢ 
من بطولة كأس العراق يوم اجلمعة املقبل».

املباراة  في  ا  خصوصً الفريق  «نتائج  ان  وأضاف: 
أن  إال  الطموح،  مستوى  على  تكن  لم  األخيرة 
نفط  نادي  الستقرار  إرباك  خلق  يحاول  البعض 

الوسط».
في  الدقة  توخي  بضروة  تطالب  «اإلدارة  وأكمل: 

الدوري  في  املنافسة  وأن  السيما  األخبار،  نقل 
اشتعلت، وهناك استحقاق بطولة الكأس، وتلك 

األخبار تؤثر على االستقرار».
يشار إلى أن املدرب ماجد جنم تسلم مهمة تدريب 

فريق نفط الوسط قبل انتهاء املوسم املاضي.

ÈiâÜ∂@Ÿé‡nÌ@¡çÏ€a@¡–„



أعلنت مجلة فرانس فوتبول، امس 
املرشحة  األسماء  بعض   ، االثنني 
للفوز بجائزة الكرة الذهبية، والتي 
العالم،  في  العب  ألفضل  نح  متُ

صحيفة  ٢٠١٨.وبحسب  عام  عن 
«الديلي ستار»، فإن اجمللة كشفت 
عن أول ٥ أسماء، من أصل ٣٠ العبًا 
وهم  باجلائزة،  للفوز  يرشحون 
جاريث  (ليفربول)،  باكير  أليسون 

مدريد)،  (ريال  بنزميا  وكرمي  بيل 
(مانشستر  أجويرو  سيرجيو 
(باريس  كافاني  إدينسون  سيتي)، 
أن  املتوقع  ومن  جيرمان).  سان 
تشهد القائمة، التي سيتم اإلعالن 

امس  من  الحق  وقت  خالل  عنها، 
ليونيل  مثل  أسماء  ضم  اإلثنني، 
ولوكا  رونالدو  وكريستيانو  ميسي 
ومحمد  هازارد  وإيدين  مودريتش 

صالح.

أكد العداء البريطاني مو فرح، حامل ٤ ذهبيات اوملبية في املسافات 
 ،٢٠٢٠ أوملبياد طوكيو  في  املاراثون  الطويلة، مشاركته في سباق 

بحسب ما ذكرت صحيفة «تيليغراف» البريطانية.
وكان فرح، حامل ٦ ذهبيات في بطولة العالم أللعاب القوى، اعتزل 
سباقات  على  للتركيز   ٢٠١٧ اب/أغسطس  في  املضمار  سباقات 

الطرق.
وقال فرح (٣٥ عاما) على هامش مشاركته الثالثة في مسيرته في 
املاراثون وذلك في سباق شيكاغو األميركي، إنه سيخوض السباق 
الطويل (٤٢,١٩٥ كلم) في مونديال ٢٠١٩ في الدوحة وأوملبياد ٢٠٢٠ 

في طوكيو عندما يكون سيكون بعمر السابعة والثالثني.
وقال السير فرح «سأذهب بالطبع. طاملا جسدي يتحمل سأذهب 
بالطبع إلى طوكيو. أعرف من خالل متاريني أنني قادر حكما على 

احراز ميدالية. ال أعرف لونها لكنني أريد االستمرار حتى ٢٠٢٠».
قبل   ٢٠١٤ عام  لندن  في  خاضه  ماراثون  أول  في  ثامنا  فرح  وحل 
العام  هذا  من  نيسان/أبريل  في  عينه  السباق  في  ثالثا  احللول 

وحتقيقه أفضل توقيت شخصي (ساعتان و٦ دقائق و٢١ ثانية).
األوربي  الرقم  حتطيم  شيكاغو  في  سيحاول  الذي  فرح  وتابع 
املاراثون  في  الثالث  سباقي  «هذا  ثانية)  و٤٨  دقائق  و٥  (ساعتان 
وما زلت أتعلم. كما تعلمون من خالل سجلي، احتجت الى عشر 
سنوات للبدء باحراز االلقاب. األمر مماثل في املاراثون. هذا السباق 

مثير. أنا بحال جيدة وسنرى ماذا سيحصل».

@ZÊÏÓ€@Òaâbjfl@Â«@ÊÏœÏi
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أكد جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان، أن 
ا صعبًا، بالرغم من حتقيقه لفوز كبير  فريقه واجه خصمً
بنتيجة ٥-٠ على ليون، في املباراة التي جمعتهما أمس 

األحد، باجلولة التاسعة من الدوري الفرنسي.
مبوقع  الرسمي  حسابه  عبر  بوفون  وقال 
«مباراة  «تويتر»:  االجتماعي  التواصل 
النتيجة  تظهره  مما  أصعب  صعبة، 

النهائية».
وأضاف «مباراة قتالية، واجهناها كفريق، 
رجل،  آخر  إلى  ا  دائمً وسنقاتل  باريس  هذا 

دعونا نستمر في العمل اجليد». 
مبابي  كيليان  أحرز  بينما  ا،  هدفً سيلفا،  دا  نيمار  وسجل 
رباعية، ليحقق بي إس جي انتصارًا بخماسية نظيفة على 

ليون.

ــه وانتزع  ــبيلية انتفاضت ــع اش تاب
ــوزه الرابع  ــدارة عندما حقق ف الص
ــلتا  ــا بتغلبه على ضيفه س توالي
ــة  مواصل ــتغال  مس  ،٢-١ ــو  فيغ
ــب واملتصدر  ــلونة حامل اللق برش
السابق نزيف النقاط بسقوطه في 
فخ التعادل أمام مضيفه فالنسيا 
ــة  ــة الثامن ــام املرحل ــي خت ١-١ ف
ــرة القدم. ــباني لك من الدوري اإلس
ــكة  ــد إلى س ــو مدري ــاد أتلتيك وع
ــب على  ــوزه الصع ــارات بف االنتص
ضيفه ريال بيتيس ١-صفر، وصعد 
الى املركز الثالث. في املباراة االولى 
ــيث  ــون سانش ــب «رام ــى ملع عل
بيثخوان»، واصل اشبيلية نتائجه 
الرائعة في الدوري بعد ثالث مباريات 
ــادل وهزميتان) فحقق ٤  دون فوز (تع
ــاب  ــارات متتالية (على حس انتص
ــلتا  ليفانتي وريال مدريد وايبار وس
ــده الى ١٦ نقطة  فيغو) رافعا رصي
ــارق نقطة  ــز االول بف ــا املرك منتزع
ــو  ــلونة وأتلتيك ــام برش ــدة أم واح
ــارابيا التقدم  مدريد.ومنح بابلو س
ــبيلية في الدقيقة ٣٩ بضربة  الش
ــية اثر متريرة عرضية من القائد  رأس

خيسوس نافاس .
ــلتا فيغو ضربة موجعة  وتلقى س

بطرد مدافعه املكسيكي نيلسون 
ــه  ــة ٥٨ لتلقي ــي الدقيق ــو ف أراوخ
إنذارين في دقيقتني، فعزز أصحاب 
ــطة الدولي  ــم بواس األرض تقدمه
ــي األصل وسام  ــي التونس الفرنس
ــافة قريبة  ــراه من مس بن يدر بيس
ــارابيا (٦١).وجنح  ــن س ــرة م اثر متري
ــال،  ــفيان بوف ــي س ــي املغرب الدول
ــي تقليص  ــباس، ف ــل ياغو أس بدي
ــديدة رائعة  ــارق للضيوف بتس الف
ــد انطالقة  ــارج املنطقة بع ــن خ م
ــريعة من وسط امللعب فأسكن  س
ــرى البعيدة  الكرة في الزاوية اليس
للحارس الدولي التشيكي توماس 

فاتشليك (٨٥).
اشبيلية يحذر منافسيه

وفي الثانية على ملعب «ميستايا»، 
واصل برشلونة نزيف النقاط وفشل 
ــاراة الرابعة  ــق الفوز للمب في حتقي
ــازل عن الصدارة  ــا محليا فتن توالي
للفريق األندلسي. وفشل برشلونة 
ــارة املفاجئة  ــتغالل اخلس ــي اس ف
لشريكه السابق وغرميه التقليدي 
ــه أالفيس  ــال مدريد أمام مضيف ري
صفر-١، لإلنفراد بالصدارة فاكتفى 
بالتعادل الثالث في مبارياته األربع 
ــذق فيها طعم  ــي لم ي األخيرة الت
الفوز. وهي املرة األولى التي يفشل 
ــي في الفوز  ــا الفريق الكتالون فيه
في ٤ مباريات متتالية منذ نيسان/

ــالث  ــد وث ــادل واح ــل ٢٠١٦ (تع أبري
ــيا ضيوفه  ــأ فالنس ــم). وفاج هزائ

ــدا في الدقيقة  بهدف مبكر وحتدي
ــع املدافع جيرار  ــة عندما تاب الثاني
بيكيه أخطاءه القاتلة بفشله في 
ــها  ــاد كرة من ركلة ركنية ملس إبع
ــأت  ــتتها فتهي ــه دون ان يش برأس
ــي االرجنتيني  ــع الدول ــام املداف ام
ــاراي املندفع من اخللف  ايزيكيال غ
ــى اخلالي (٢). ــل املرم فتابعها داخ

ــي  الفرنس ــط  الوس ــب  الع وكاد 
جيوفري كوندوغبيا يضيف الهدف 
ــديدة قوية بيسراه من  الثاني بتس
ــرت بجوار القائم  خارج املنطقة م

االمين لتير شتيغن (٧).
ــة موجعة  ــيا ضرب فالنس ــى  وتلق
ــي  الدول ــطه  وس ــب  الع ــة  باصاب
ــو غيديش فترك  ــي غونزال البرتغال

دينيس  ــي  الروس ــي  للدول ــه  مكان
ــد  ــدد القائ ــيف (١٢). وس تشيريش
ــي  الدولي األرجنتيني ليونيل ميس
ــارس نيتو  ــدي احل ــة بني ي ــرة قوي ك

.(٢١)
ــي ادراك التعادل  ــي ف ــح ميس وجن
ــراه من خارج  ــديدة قوية بيس بتس
ــتركة  مش ــة  لعب ــد  بع ــة  املنطق
ــواريز  ــس س ــي لوي ــع االوروغويان م
فأسكنها الزاوية اليسرى للحارس 

.(٢٤)
من جانب اخر انتهى لقاء القمة بني 
ليفربول ومانشستر سيتي بتعادل 
ــاوى أرصدة  ــب لتتس ــلبي مخي س
ــدارة الترتيب مع  ــي ص ثالثة فرق ف
حلاق تشلسي بهما بفوزه الصريح 
ــي  ف ــر،  ٣-صف ــاوثمبتون  س ــى  عل
ــادس  ــنال فوزه الس حني حقق أرس
ــام ٥-١. ــاب فوله ــا على حس توالي

ــيتي  ــتر س وميلك كل من مانشس
ــة  نقط  ٢٠ ــول  وليفرب ــي  وتشلس
مقابل ١٨ ألرسنال الرابع وتوتنهام 
ــب انفيلد، لم  ــى ملع اخلامس. عل
ــتوى الفريقني  ــرق املباراة الى مس ت
اللذين يضمان أكثر من ورقة رابحة 
ــيما في خط  ــي صفوفهما ال س ف
ــتر  ــع مانشس املقدمة، وكان بوس
ــي صاحله  ــمها ف ــيتي ان يحس س
عندما احتسب له احلكم ركلة جزاء 

ــس دقائق  ــة املباراة بخم قبل نهاي
ــري رياض محرز اطاحها  لكن اجلزائ
فوق العارضة. وبدأ الفريقان املباراة 
ــرعان ما  بقوة لكن وتيرة اللعب س
هدأت بعد ذلك طوال الشوط األول 
ــل ليفربول في التسديد  حيث فش
ــالث للمرة االولى  ــبات الث بني اخلش
ــي مباراة في  ــوط االول ف خالل الش
ــرين الثاني/ ــدوري احمللي منذ تش ال
ــي. وحذا  نوفمبر ٢٠١٧ ضد تشلس
ــتر الذي فشل بدوره  حذوه مانشس
ــبات الثالث  ــني اخلش ــديد ب بالتس
ــاراة االخيرة  ــى منذ املب ــرة االول للم
ــم الفائت. ــاوثمبتون املوس ضد س
وخسر ليفربول جهود العب وسطه 
ــر الصابة  ــس ميلن ــيط جيم النش
عضلية في منتصف الشوط األول 
ــي كيتا. ــه الغيني ناب ــل مكان فح
ــرع في  وإذا كانت الوتيرة جاءت أس
ــرص احلقيقية على  الثاني فإن الف
املرمى كانت ضئيلة وكانت األخطر 
ــدد كرة زاحفة ابعدها  حملرز الذي س
ــون  البرازيلي أليس حارس ليفربول 
ــع ليفربول  ــب مداف ــم ارتك (٦٥). ث
ــل فان  ــدي فيرجي ــالق الهولن العم
ــة  املنطق ــل  داخ ــة  مخالف ــك  داي
ــاني  ــي البديل لوروا س ــى األملان عل
ــب احلكم ركلة جزاء انبرى  فاحتس
ــة مهدرا  ــددها عالي لها محرز وس

ــه نقاط  ــة ملنح فريق ــة ذهبي فرص
ــا املباراة  ــالث. يذكر إنه ــاراة الث املب
ــل فيها ليفربول  الرابعة التي يفش
ــف  ــي مختل ــوز ف ــق الف ــي حتقي ف
ــام  ــارته ام ــد خس ــابقات بع املس

ــة  ــي كأس الرابط ــي ف تشلس
ــي االيطالي  ــام نابول ١-٢ وام

 ١ - ــر في صف
ي  ر و د
 ، ل ــا بط ال ا
ــه مع  وتعادل

 ١-١ ــي  تشلس
ــدوري ومع  ــي ال ف
ــال  وق ــيتي.  س
مدرب مانشستر 
سيتي االسباني 
غوارديوال  ــب  بي

ــي  ف ــا  «جنحن
ــواء الهجمات املرتدة  احت

(املصري  ــول  ليفرب ــي  لثالث
ــي  ــالح، البرازيل ــد ص محم
روبرتو فيرمينيو، السنغالي 
ــاديو مانيه). رباعي خط  س
ــل جيد  ــام بعم ــاع ق الدف
جدا وقمنا ببناء الهجمات 

ــة. لكننا لم  ــاب هادئ بأعص
نخلق الكثير من الفرص. انها 
العموم». ــى  ــدة عل نتيجة جي

واضاف «حاولنا الفوز ولم يدخل 

ــب  ــى ملع ــدف عل أي ه ــباكنا  ش
ــرنا هنا  ــو أمر مميز. خس ــد وه أنفيل
ــم املاضي واليوم تعادلنا، رمبا  املوس

نفوز املوسم املقبل».

ــد لوس  ــس فريقه اجلدي ــرون جيم ــع ليب ــم مين ل
ــي هزمية ثانية تواليا على  اجنليس ليكرز من تلق
ــار التحضيرات  ــي إط ــس، وذلك ف ــد دنفر ناغت ي
ــلة  ــن دوري كرة الس ــم اجلديد م ــالق املوس النط

األميركي للمحترفني.
ــنتر»، حظي جيمس  على ملعب «ستايبلس س
ــتقبال حافل لدى دخوله أرضية امللعب في  باس
ــق الذي انضم  ــني جماهير الفري ــور له ب أول ظه
ــي متوز/يوليو بعقد ألربعة أعوام، على أمل  اليه ف
ــم األندية في  ــد أعظ ــى مكانته كأح ــه ال اعادت

تاريخ الدوري .

ــور فريقه  ــغ ٣٣ عاما جمه ــك» البال ــع «املل وأمت
اجلديد ببعض اللمسات خالل الدقائق الـ١٥ التي 
ــوط األول، وسجل ١٣ نقطة مع  خاضها في الش
ــات، قبل أن يجلس  ــمة و٣ متابع ٣ متريرات حاس
ــوط الثاني ما  ــة الش ــد البدالء طيل ــى مقاع عل
ــارة فريقه ١١١-١١٣ على يد الفريق  ساهم بخس
الذي تغلب عليه أيضا ١٢٤-١٠٧ في سان دييغو.

ــي طور التأقلم مع  ــف جيمس أنه ما زال ف وكش
البيئة اجلديدة، وحذر مرة أخرى بأن ليكرز بحلته 
اجلديدة يحتاج الى وقت ليحقق االنسجام الالزم 
بني العبيه، مضيفا «لدينا مجموعة جديدة. نحن 

ــتوى الذي وصلت اليه الكثير من  لسنا في املس
ــجام. كل يوم  ــك واالنس الفرق من حيث التماس

يشكل فرصة جديدة لنا من أجل أن نتحسن».
ويأمل أنصار ليكرز في أن يساهم انتقال جيمس 
ــد كافالييرز مقابل ١٥٤ مليون دوالر،  من كليفالن
ــني عروض فريقهم الذي غاب عن األدوار  في حتس
ــة  ــم اخلمس ــالي أوف» في املواس ــة «ب االقصائي

املاضية .
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ــن،  ــو هيجواي ــي جونزال ــاد األرجنتين ق
ــادي ميالن، فريقه إلى التغلب  مهاجم ن
على نظيره كييفو فيرونا، بنتيجة ٣-١، 
ــة الثامنة من عمر الدوري  في إطار اجلول

اإليطالي.
ــو»، أن  ــيو ميركات ــع «كالتش وذكر موق
ــجيل ٦ أهداف،  ــن متكن من تس هيجواي

ــع ميالن،  ــا م ــات خاضه ــالل ٧ مباري خ
ليسجل أفضل بداية له، خالل مسيرته 

الكروية.
ــجيل هدفني  ــن هيجواين، من تس ومتك
ــو فيرونا، ليرتفع  مليالن، في مرمى كييف
ــى ١٢ نقطة في  ــونيري إل ــد الروس رصي

املركز العاشر، بعد خوض ٧ مباريات
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 تبدو سماء ريال مدريد ملبدة بالغيوم في حقبة ما 
بعد املدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي استقال 
من منصبه نهاية املوسم املاضي، والنجم البرتغالي 
الى  بانتقاله  الرحيل  قرر  الذي  رونالدو  كريستيانو 

صفوف يوفنتوس اإليطالي.
وقد بدأت الضغوط تتزايد على كاهل املدرب اجلديد 
خولني لوبيتيغي ال سيما بعد فشل فريقه في الفوز 

في مبارياته األربع األخيرة في مختلف املسابقات.
هذا  مدريد  ريال  أداء  تراجع  أسباب  هي  ما  لكن 

املوسم؟
ألبطال  السيئة  البداية  تلخص  أن  يمكن  عناصر 

أوربا َّـ اِّـواسم الثالثة اِّـاضية .
فعالية غائبة

على  هدفا   ٣٠ سجل  العبا  فريق  أي  يخسر  عندما 
ذلك  يترك  أن  بد  ال  تواليا،  األقل في تسعة مواسم 
في  الفريق  فشل  رونالدو  غياب  ففي  هائال.  فراغا 
خسر  التي  األخيرة  األربع  مبارياته  في  التسجيل 
٦ ساعات  لم يسجل على مدى  أنه  أي  ثالثا،  منها 
له منذ عام ١٩٨٥.  دقيقة، وهي أسوأ سلسلة  و٤٩ 
في املقابل فشل املهاجم الفرنسي كرمي بنزمية الذي 

على  النهج  مواصلة  في  جيد،  بشكل  املوسم  بدأ 
املنوال ذاته.لكن املراقبني اعربوا عن دهشتهم لعدم 
قيام رئيس النادي فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع العبني 
البرتغالي،  في خط املقدمة لتعويض غياب النجم 
ذلك ألن محاوالت احلصول على خدمات البلجيكي 
هاري  االنكليزي  اإلنكليزي)،  (تشلسي  هازار  ادين 
ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي  او  (توتنهام)  كاين 

(بايرن ميونيخ األملاني) لم تتكلل بالنجاح.
احمللية  «ماركا»  صحيفة  تساءلت  االطار،  هذا  وفي 
«األمر ليس جديا أن يعتمد ريال مدريد على ماريانو 
دياز وفينيسيوس جونيور لكي يحاول قلب األمور في 

صاحله في املباريات».
قلق دفاعي

فإن  الفعالية،  إلى  يفتقد  الهجوم  خط  كان  وإذا 
خط الدفاع ال يدعو الى االطمئنان أيضا ألن شباكه 
منيت بخمسة اهداف في آخر أربع مباريات، وهو أمر 
غير طبيعي خلط يضم في صفوفه ثالثة من أصل 
أفضل أربعة مدافعني في التشكيلة املثالية لالحتاد 
الدولي (فيفا)، باإلضافة الى تواجد البلجيكي تيبو 
بني   ٢٠١٨ روسيا  مونديال  في  حارس  أفضل  كورتوا 

اخلشبات الثالث .
األداء  تراجع  أالفيس  ضد  األخيرة  املباراة  وخلصت 
سيرخيو  الفريق  فقائد  امللكي،  للفريق  الدفاعي 
مع  يشاكس  وهو  التسعني  الدقائق  أمضى  راموس 
مهاجم الفريق املنافس جوناثان كاليري، أما زميله 
في قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران املسؤول األول 
عن هدف سسكا موسكو الوحيد في دوري األبطال 
منتصف االسبوع املاضي، يتحمل مسؤولية هدف 
أالفيس أيضا في الدقيقة اخلامسة من الوقت بدل 
الدوري احمللي  ان كورتوا االساسي في  الضائع، كما 
هذا  عن  املسؤولية  من  جزءا  يتحمل  قاريا  والبديل 

الهدف.
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كاروالين  الدمناركية  أحرزت   
فوزنياكي اللقب الـ٣٠ في مسيرتها 
االحترافية، بتتوجيها في دورة بكني 
على  بفوزها  التنس،  في  الصينية 
الالتفية أناستازيا سيفاستوفا ٦-٣ 

و٦-٣.
ثانية  املصنفة  الدمناركية  وقدمت 
السنة  هذه  مطلع  واملتوجة  عامليا، 
(بطولة  الكبيرة  ألقابها  بباكورة 
البطوالت  أولى  املفتوحة،  أستراليا 
وثابتا  جيدا  أداء  الكبرى)،  األربع 

في  األسبوع  طوال 

تخسر  ولم  الصينية.  العاصمة 
أي مجموعة في طريقها  فوزنياكي 
الى اللقب الذي أحرزته للمرة الثانية 
في مسيرتها بعد ٢٠١٠.وفي املباراة 
النهائية ضد سيفاستوفا املصنفة 
الدمناركية  حافظت  عامليا،   ٢٠
على  عاما   ٢٨ العمر  من  البالغة 
طوال  قدمه  الذي  نفسه  املستوى 
ضربات  خالل  من  السيما  الدورة، 

إرسالها القوية واحملكمة.
وقالت بعد فوزها «أنا سعيدة لبلوغ 
عتبة الثالثني لقبا اليوم، وسأستمتع 
بذلك  كنت أحلم كطفلة بأن أصبح 
أصبح  أن  محترفة،  تنس  العبة 

املصنفة أولى عامليا».
فوزنياكي تبلغ عتبة الثالثني لقبا 

التصنيف  صدارة  «بعد  أضافت 
 ،(٢٠١١ األول/أكتوبر  (تشرين  العاملي 
أردت إحراز لقب في بطوالت الغراند 
سالم، وبعده أردت املزيد من األلقاب 
التمكن من القيام بكل ذلك هو أمر 

مذهل فعال».
من جهتها، أكدت سيفاستوفا التي 
بسبب   ٢٠١٣ أيار/مايو  في  اعتزلت 
املالعب  الى  تعود  أن  قبل  اإلصابات 
أن   ،٢٠١٥ الثاني/يناير  كانون  في 
فوزنياكي «لم متنحي أي هدية (خالل 

النهائي)، كان صعبا».

وبكني هي من دورات البرميير اإللزامية 
الـ٥٠٠  دورات  ومن  للمحترفات، 
نهائي  ويقام  للمحترفني.  نقطة 

فردي الرجال، ويجمع بني األرجنتيني 
واجلورجي  بوترو  دل  مارتن  خوان 

نيكولوز باسيالشفيلي.
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ــبت ٦ أكتوبر/ ــن ليلة الس لم تك
ــةً عادية، فبعد  ــرين األول، ليل تش
ــي  اإلعالم ــاء  اختف ــن  م ــام  أي  ٥
السعودي جمال خاشقجي (٥٩ 
ــا مصيره،  تركي ــمت  عاماً) حس
ــل مقتول! بل أكثر من ذلك،  الرج
فقد أكدت مصادر خاصة تعذيبه 
ــو اخلبر  ــاء عليه، وه ــل القض قب
الكثيرين!  ــاس  أنف ــس  الذي حب
بدءاً من خطيبة خاشقجي التي 
ــر تغريدة على  ــارعت إلى نش س
ــر، رفضت  ــى تويت ــابها عل حس
ــه: «جمال  ــق مقتل ــا تصدي فيه
ــة جنكيز  ــل»، فخديج ــم يقت ل
ــاً) كانت آخر من رآه قبل  (٣٥ عام

ــعودية،  أن يدخل القنصلية الس
ــه ومعه ورقة  ــت تنتظر عودت كان
ــا الذي لم  ــهل لهما زواجهم تس

يتم. 
ــذه العبارة  ــروّع»، به ــذا أمر م «ه
اختصر احمللل ساميون هاندرسون، 
ــة  ــج اخلليج وسياس ــر برنام مدي
ــنطن، ما قرأه  الطاقة مبعهد واش
عن مقتل خاشقجي، وخاصة أنه 
واحد من احملللني املتابعني للشأن 
نوا مبصير  ــعودي، الذين تكهَّ الس
ــض  الغام ــعودي  الس ــي  اإلعالم
ــع  وض ــد  فق ــه،  اختفائ ــة  حلظ
ــاالت مختلفة  ــون احتم هاندرس
ــه. يقول  ــا موت ــن إحداه ــم يك ل
ــت» إن  ــون لـ «عربي بوس هاندرس
«العالم مصدوم، فالقضية اليوم 
أكبر من ثنائية سعودية- تركية»، 
ــن كثيرين  ــد م ــون واح وهاندرس
ــوم التفاصيل التي  ــرون الي ينتظ
التركية  ــة  ــادر األمني وعدت املص
ــل الذي  ــا، والدلي ــاح عنه باإلفص

متلكه حول مقتل خاشقجي . 
ــل  الدلي ــك  ذل ــار  انتش ــق  ويراف
ر  بحسب توقعات هاندرسون تفجُّ
ــعودية-  ــي العالقات الس ــة ف أزم

ــيقوم األتراك  ــة، يقول «س التركي
ــن الرياض  ــفيرهم م ــحب س بس
ــاور، وقد يصرّون أيضاً على  للتش
القنصل  ــرد  وط القنصيلة  إغالق 

العام».

ــه، ما  ــن ذلك كل ــم م ــن األه ولك
ــعودي  ــد الس ــي العه ــف ول موق
ــاً، ألنه  ــلمان دولي ــن س ــد ب محم
ــعودي على  داخلياً لن يجرؤ أي س
ــقجي  ــا جرى خلاش ــق عمَّ التعلي
ــم  بتعليقاته ــيحتفظون  «س

ــب وجهة نظر  ألنفسهم» بحس
أن  ــم  يعل ــكل  فال ــون،  هاندرس
«اخلطيئة احملتملة خلاشقجي هي 
ــعودي، وإن  انتقاد ولي العهد الس

كان ذلك بصورة غير مباشرة».
ــر محمد بن  ــذي ينتظ ــن ما ال لك

سلمان دولياً؟

باختصار، يقول هاندرسون «حتى 
إذا لم يتم تأكيد التورُّط السعودي 
ــد  يج ــوف  فس  ،٪١٠٠ ــبة  بنس
محمد بن سلمان نفسه مضطراً 
ــئلة  لإلجابة عن الكثير من األس

من قادة العالم اآلخرين».
ــح أن ولي  ــن الواض ــف: «م ويضي
ــعودي لم يأخذ بعني  العهد الس
ــذه  له ــة  احملتمل ــار  اآلث ــار  االعتب
ــنطن، حيث  واش ــى  عل ــوة  اخلط
ــو  فه ــقجي،  خاش ــش  يعي كان 
ــتثمارات غربية ويحتاج  ــد اس يري
بون  ــتثمرون فيرحّ إليها، أما املس
بحكومة قوية، لكنهم ال يحبون 
عدم القدرة على التنبؤ، وأي شيء 

قد يزعج حملة األسهم».
ــتثمرون عن  ــع املس ــد ميتن إذاً «ق
ــع اململكة».  ــات م ــاء الصفق إنه
ــي العهد  ــر فيه ول ــا الذي يفك م
ــن وراء تلك اخلطوة؟  ــعودي م الس
ــؤال تردَّد على أذهان الكثيرين،  س
منهم هاندرسون، الذي استشهد 
ــي  ــا دبلوماس ــره به ــة أخب مبقول

ــلمان «أنا  أوربي عن محمد بن س
أعلم ما يقوله محمد بن سلمان، 
ال أعلم ما الذي يفكر فيه!» ولكن 
ــعودية  ــة األكيدة أن الس املعلوم
ــة جتاه  ــة للغاي ــزال حساس ما ت
ــه صراحة  ث عن ــد، الذي حتدَّ النق
ــي  ــه الت ــي مقاالت ــقجي ف خاش

ــنطن  ــرها في صحفية واش ينش
ــت، إحداها بعنوان «إن عدم  بوس
ــأنه متكني احلكام  االنتقاد من ش
ــكار احلقوق  ــن إن ــلطويني م الس
الصحيفة  ــعوبهم».  لش املدنية 
التي سارعت بالتصريح أن مقتل 
ــداً  تصعي ــيمثل  س ــقجي  خاش
ــة  ــكات املعارض ــي إس ــاً ف صادم
ــى ذلك  ــف عل ــعودية، ويضي الس
ــض  تتناق ــن  م كل  ــون  هاندرس
ــخصية محمد بن  كتاباته مع ش
ــد منهم.  ــو رمبا واح ــلمان، وه س
ــاع مع  ــي اجتم ــت ف ــول: «كن يق
ــى  أنه ــارز  ب ــعودي  س ــؤول  مس
ــخص  حديثه بالقول «إذا كان ش
ــيرة  ــد احلصول على تأش ــا يري هن
ــاعده على  ــوف أس ليخبرني وس
ــه «هل  ــا» فأجبت ــول عليه احلص
ــول على  ــاعدني في احلص ستس
ــنمنحك  ــيرة؟» فأجاب: «س تأش
ــنُبقيك». وضحك  تأشيرة، ثم س

اجلميع إالّ أنا. 
ستيفان الكروا 

ــر فيه  ــذي ينتظ ــت ال ــي الوق وف
ــس التركي  ــرون خطاب الرئي كثي
ــول مقتل  ــب أردوغان ح رجب طي
ــث  الباح ــل  فضَّ ــقجي،  خاش
ــروا هو  ــتيفان الك ــي س السياس
ــدم اإلدالء بأي  ــار وع ــر االنتظ اآلخ
حتليل، فأستاذ العلوم السياسية 

ــاع في  ــن كثب األوض ــع ع واملتاب
اململكة، اكتفى بالقول لـ «عربي 
ــل «إذا كان  ــا حص ــت» إن م بوس
وجنون!»،  ــة  كارث ــو  فه صحيحاً 
ــول على دليل  ــو يفضل احلص فه

للخبر!
ولي العهد اِّـتهور

ــب  ــوم به ولي العهد، حس ما يق
ــر  حتري ــس  رئي ــت،  هيرس ــد  ديفي
ــدد  يُب   Middle East Eye ــع  موق
ــات العامة التي  ــطورة العالق أس
ــداً، والتي ورَّطت  رِف عليها جي صُ
صحفيني أمثال توماس فريدمان، 
 The New ــة ــفي بصحيف الصح
ــد  ــة، وديفي York Times األميركي
ــوس زميل جمال بصحيفة  إغناتي
The Washington Post األميركية، 
ــلمان  ــادا مبحمد بن س اللذين أش

صلِحاً. باعتباره مُ
ــوس أنَّ ولي العهد  إذ كتب إغناتي
ــالده  لب ــدِّم  يُق كان  ــعودي  الس
«عالجاً بالصدمة». لم أكن أظن أنَّ 
ــراء اجلراحات  صحيفته تدعم إج
ألنَّ  ــة؛  مي تهكُّ ــارة  (عب ــة  يّ الفصّ
ــدف  ته ــت  كان ــات  العملي ــك  تل
ــية  ــالج بعض األمراض النفس لع
والعقلية، لكنَّها تسبَّبت في آثار 

جانبية ونتائج سلبية كثيرة).
ــن  ــد ب ــت أنَّ محم ــد هيرس ويؤك
ــالً، لكنَّه ليس  ــلمان صادِمٌ فع س
ــخصاً  ش ــل  ب ــياً،  نفس ــاً  طبيب
ــل الضغائن،  ــاً؛ فهو يحم انتقامي
ــو  وه  . ــدٍّ ح ــى  ألقص ــبٌ  ومتصل
ــرام  احت أي  ــل  يحم ال  ــع  بالقط
ــيادة أي دولة أخرى أو أراضيها  لس
ــه  إنَّ ــا.  إعالمه أو  ــا  محاكمه أو 
متهور، وفكرة أنَّه تعنيَّ عليه فعل 
هذا العمل اجلريء في إسطنبول، 
ــة، مقياسٌ  ــي التركي ــوق األراض ف
ــعودي  ــدى تهور ولي العهد الس مل

والدائرة الضيقة احمليطة به .
ــت فإن العالقات  وبحسب هيرس
تتدهور  ــا  وتركي ــعودية  الس ــني  ب
باطراد منذ احملاولة االنقالبية على 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ــني. وكان واضحاً اجلانب  قبل عام
ــائل اإلعالم  الذي انحازت إليه وس
السعودية التي تديرها الدولة في 
صت وسائل  ليلة االنقالب، إذ خصَّ
ــة كاملة، وكل  اإلعالم تلك تغطي
املُعلِّقني الذين ظهروا فيها كانوا 
ا لقي مصرعه  يقولون إنَّ أردوغان إمَّ

أو فرَّ من البالد.

ــاوز تلك  ــاح أردوغان في جت كان جن
الليلة نبأً سيئاً بحقٍّ للرياض.

ــة اإلعالم  ــر من وكال ــب األم وتطلَّ
ــعودية ١٦  ــة الس ــة للدول التابع
ــم  ــالب ل ــدرك أنَّ االنق ــاعة لت س
ــاً يعرب عن  ــح، وأصدرت بيان ينج
«ترحيب اململكة بعودة األمور إلى 
نصابها بقيادة الرئيس رجب طيب 
وفي  املنتخبة،  أردوغان وحكومته 
ــتورية، وفق  ــرعية الدس إطار الش

إرادة الشعب التركي».
فرتة دقيقة

العالقات بني  يستحضر هيرست 
ــول: «ما زالت  ــرة والرياض ويق أنق
ــة، خصوصاً  ــات مؤمل الذكري تلك 
ــة. وفكرة أنَّ  ــة التركي في الرئاس
محمد بن سلمان رمبا خاطر بدفع 
ــع تركيا  ــعودية م ــات الس العالق
ــد  ــض جدي ــتوى منخف ــى مس إل
باختطافه صحفياً بارزاً على أرض 
ثِّل مؤشراً آخر على مدى  أردوغان متُ

تقلُّب احلاكم املقبل للمملكة».
ــب صحيفة  ــد ذلك، حس وإذا تأك
ــة  عملي ــإن  ف  ،Newyork Times
القتل قد تؤدي إلى فضيحة دولية 
ــكلة  ــكل مش ــعودية، وتش للس
ــد  عه ــي  لول ــبة  بالنس ــرة  كبي
اململكة، األمير محمد بن سلمان، 
ــر ٣٣ عاماً، والذي  ــغ من العم البال
وصف نفسه بأنه يقوم بإصالحات 

اجتماعية في اململكة .

اجلنوبية  ــة كوريا  رئاس أعلنت 
ــدة  املتح ــات  الوالي أن  ــرا  مؤخ
وكوريا الشمالية توافقتا على 
ــني الرئيس  ــة ثانية ب ــد قم عق
ــم كيم  ــب والزعي ــد ترام دونال
ــرب وقت»،  ــي أق ــغ اون «ف جون
ــات «مثمرة»  ــك بعد مباحث وذل
ــة األميركي  ــر اخلارجي ــني وزي ب

والزعيم الكوري الشمالي.
ــر اخلارجية األميركي  وعقد وزي
ــات  مباحث ــو  بومبي ــك  ماي
استمرت ساعتني مع كيم في 
ــا غداء، قبل  أعقبه بيونغيانغ 
ــر األميركي إلى  ــل الوزي أن ينتق

سيول.
ــا اجلنوبية  ــة كوري وقالت رئاس
ــال «إنه  ــان إن بومبيو ق ــي بي ف
ــى عقد ثاني  ــق مع كيم عل اتف

قمة أميركية كورية شمالية 
ــم عدم  ــرب وقت»، رغ في أق
ــى موعد أو مكان  االتفاق عل

اللقاء حتى اآلن.
ــة  ــة الكوري ــت الرئاس وتابع
ــم  ــو وكي ــة أن بومبي اجلنوبي
ــزع  ن ــوات  «خط ــا  ناقش

ــي  الت ــة  النووي ــلحة  األس
ستتخذها كوريا الشمالية ودور 
ــة» في ذلك  األميركي احلكومة 
املقابلة»  «لإلجراءات  باإلضافة 

التي ستتخذها واشنطن.
ــارة الرابعة لوزير   وهذه هي الزي
ــي إلى بيونغ  ــة األميرك اخلارجي
ــي وقت بدأت تظهر فيه  يانغ، ف
ــاق تاريخي محتمل  مالمح اتف
ــدة وكوريا  ــات املتح ــني الوالي ب

الشمالية.
ــيوية  ويقوم بومبيو بجولة آس
استهلها في طوكيو وستقوده 

إلى الصني.
ــو في  ــال بومبي ــه، ق ــن جهت م
سيول اثر لقائه الزعيم الكوري 

الشمالي إن اجلانبني سيواصالن 
ــد «مكان  ــاوراتهما لتحدي مش

وموعد اللقاء اجلديد».
ــي تغريدة بعد  وكتب بومبيو ف
ــتمرّ  ــد لقاء مع كيم اس أن عق
ــت بزيارة  ــاعتني، «قم ــو س نح
ــغ للقاء  ــغ يان ــى بيون جيدة إل

الزعيم كيم».
ــأن  وأضاف «تابعنا تقدمنا بش
ــي  (الت ــابقة  الس ــات  االتفاق
ــاء قمة  ــا) أثن ــل إليه مت التوص
يونيو/حزيران  في  ــنغافورة»  س
ــس األميركي  ــم والرئي ــني كي ب
ــكرا  دونالد ترامب، مضيفا «ش

الستقبالي، أنا وفريقي».
ــر  ــو عب ــم بومبي ــب كي وخاط
ــاد بـ»لقاء جيد»،  مترجم فأش
ــال يعد  ــا جمي ــال «كان يوم قائ

مبستقبل جيد  للبلدين».
ــيول، قال  ــد وصوله إلى س وبع

بومبيو في اجتماع مع الرئيس 
ــون جاي-ان  ــوري اجلنوبي م الك
ــات مثمرة  ــرى «مباحث ــه أج إن
ــع كيم في محادثات  وجيدة» م
متثل «خطوة أخرى إلى األمام».

ومنذ قمة سنغافورة في حزيران 
بدا أن الطريق نحو عالقات أكثر 

قربا بني البلدين أصبح وعرا.
واختلفت واشنطن وبيونغ يانغ 
ــنغافورة  ــى معنى اتفاق س عل
ــدة أنها  ــدت الواليات املتح وأك
ــتبقي العقوبات طاملا كوريا  س
ــا  قدم ــض  مت ــم  ل ــمالية  الش
ــلحة  ــزع األس ــة «ن ــي عملي ف
ــي وقابل  ــكل نهائ النووية بش

للتحقق».

ــة  ــام اجلمعي ــاب أم ــي خط وف
ــهر  ــألمم املتحدة الش العامة ل
ــر اخلارجية  ــن وزي ــي، أعل املاض
ــالده ال  ــمالي أنّ ب ــوري الش الك
ــالحها النووي ما  ــوي نزع س تن
ــم بناء الثقة مع الواليات  لم يت

املتحدة.
ــو «من دون بناء  وقال ري يونغ ه
ــات املتحدة لن  الثقة مع الوالي
ــان أمننا  ــون واثقني من ضم نك
القومي وفي هذه احلالة لن نبادر 
ــالح  ــزع أحادي للس ــدا إلى ن أب

النووي».
وفي زيارة سابقة في يوليو/متوز 
إلى بيونغ يانغ، حتدث بومبيو عن 
تقدم، لكن بعد ساعات قليلة 
ــدت كوريا  ــه، انتق ــن مغادرت م
األميركيني  اعتماد  ــمالية  الش
أساليب «عصابات» واتهمتهم 
ــالح  ــم يفرضون نزع الس بأنه

ــكل أحادي من دون  النووي بش
تقدمي أي تنازل.

ــابقة كان  وألغى ترامب زيارة س
مقررا أن يجريها وزير خارجيته 
ــا اعتبر  ــغ يانغ بعدم ــى بيون إل
ــجيل تقدم  ــم تس ــم يت ــه ل أن

ــود إعالن  ــو تطبيق بن كاف نح
سنغافورة.

ــل محادثات  تفاصي تعرف  ولم 
ــؤوال أميركيا  ــن مس ــد لك األح
ــاء زيارته صرّح  رافق بومبيو أثن
بأن الزيارة اجلديدة جرت بشكل 
ــابقة»،  ــرة الس ــل من امل «أفض
ــيكون الطريق  لكنه أضاف «س

طويال».
اجلنوبي  ــوري  الك الرئيس  وقال 
ــن أجل  ــط م ــون الذي يتوس م
التوصل لسالم في شبه اجلزيرة 
ــة والذي عقد ثالث قمم  الكوري
ــذا العام إن «العالم  مع كيم ه
ــع باهتمام  ــه» كان يتاب بأكمل

شديد نتائج زيارة بومبيو.
ــإن  ف ــني،  محلل ــب  وبحس
ــر في  ــن أن تفك ــنطن ميك واش
تقدمي تنازل في وقت تدافع فيه 
الصني وروسيا وكوريا اجلنوبية 

عن تخفيف العقوبات.
ــو لطوكيو  ــت زيارة بومبي وكان
ــة  ــى طمأن ــدف إل ــبت ته الس
ــراكه في  احلليف الياباني وإش

عملية التفاوض.
ــر في  ــن أن تفك ــنطن ميك واش

تقدمي تنازل في وقت تدافع فيه 
الصني وروسيا وكوريا اجلنوبية 
ــات على  العقوب ــف  عن تخفي
وزير اخلارجية  ــال  وق بيونغيانغ 
ــالل لقاء مع رئيس  األميركي خ
ــينزو آبي إن  ــوزراء الياباني ش ال
للواليات املتحدة واليابان «نظرة 
ــل  بالكام ــقة  ومنس ــدة  موح
ــي قدما وهو  حول كيفية املض
ــا  ــا إذا أردن ــيكون ضروري ــا س م
ــلحة  ــي نزع األس ــح ف أن ننج

النووية لكوريا الشمالية».
ــي جامعة  ــتاذ ف ــر األس ويعتب
الشمالية  الكورية  ــات  الدراس
ــني أن  ــغ مو-ج ــيول يان ــي س ف
«كوريا الشمالية قامت ببعض 

اخلطوات في اجتاه نزع األسلحة 
ــدة  املتح ــات  والوالي ــة  النووي
ــن جانب  ــرض النتقادات م تتع
األسرة الدولية إذا استمرت في 
فرض نزع األسلحة النووية من 

دون رفع عقوبات».
ــتبعد  أن نس ــن  ــع «ال ميك وتاب
ــنطن  واش ــوم  تق أن  ــة  إمكاني
بالتحرك صوب تخفيف جزئي 
التقدم  إلى  استنادا  للعقوبات 

في نزلع األسلحة النووية».
ــة  صحيف ــع  م ــة  مقابل ــي  وف
ــت وزيرة  ــت، حمل ــنطن بوس واش
اجلنوبية كانغ  ــا  خارجية كوري
ــن أن تبدو  ــا ميك ــغ إلى م كيون

ــة الناجحة بني  ــه الصفق علي
البلدين. وقالت الوزيرة إن كوريا 
ــمالية ميكن أن توافق على  الش
تفكيك موقع يونغبيون النووي 

الشهير. في مقابل ذلك، تعلن 
الواليات املتحدة رسميا انتهاء 
ــي دارت بني  ــرب الكورية الت احل
ــت  وانته و١٩٥٣   ١٩٥٠ ــي  عام
ــالم  ــة وليس مبعاهدة س بهدن
ــاملة، لكن كوريا الشمالية  ش
ــاملة  ش ــة  قائم ــدم  تق ــن  ل
الوزيرة. النووية، وفق  مبنشآتها 
ــيول،  ــد ختام زيارته في س وبع
يتوجه بومبيو االثنني إلى بكني 
ــدو متوترة، بعد أيام  في زيارة تب
على خطاب الذع لنائب الرئيس 
األميركي مايك بنس اتهم فيه 
ــرقة»  وبـ»س ــدوان  بالع الصني 
بالتدخل  ــى  وحت ــا،  تكنولوجي

ــات األميركية ضد  في االنتخاب
ترامب.
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رفعت األقالم وجفت الصحف.. 
خاشقجي قُتل وإليك ِّـاذا تجنب 
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اختلفت واشنطن وبيونغ يانغ على معنى اتفاق سنغافورة 
وأكدت امريكا  أنها ستبقي العقوبات طاِّـا كوريا  لم تمض 

قدما َّـ عملية نزع األسلحة النووية بشكل نهائي
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بومبيو ترامبالرئيس الكوري

خاشقجياوردغانسلمان



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».

13 ما وراء الحدث 
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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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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

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
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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
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عونبري الحريري

شويغوبوتني 
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ــاعر  * ثمة ذكرى متور في ذات كل ش
ــك أن حتدثينا عن  ــل ل ــاعرة، ه أو ش

البدايات، عن القصيدة األولى؟
ــابعة وأنا طفلة  _ كنت بسن الس
ــال  لالطف ــرة  قصي ــة  قص ــت  كتب
ــي  ــاهد القصة بنفس وصورت مش

الني مغرمة  بكتابة الرواية.
ــو أول اهتماماتكِ  ــعر ه ــل الش * ه
ــدتِ فيه؟ وما  ــاذا وج ــة؟ وم اإلبداعي

؟ دافعكِ
ــن الوطن  ــدي كانت ع _ اول قصائ
ــم الثانوي  ــن االم. جنحت للتعلي وع
ــجعني  يش ــة  العربي ــتاذ  أس وكان 
دائما ويصلح لي ما أكتبه، ثم كتبت 

قصة حياة أمي (اهللا يرحمها).
ــير في طريق االبداع  * كشاعرة تس
ــكِ أن تفعلي حتى  احلميل ماذا علي
، وال تقعي في تقليدية  تطوري أدواتكِ

مملة؟
_ الشعر بالنسبة لي الهواء الذي 
أتنفسه.. الدم الذي يسري بعروقي..
إنّ للشعر مكانة عالية عند العرب، 
ولعلّ الدليل األكبر على هذا األمر أنّ 
القرآن العظيم جاء متحدياً الكفار 
بلغته التي ال ميكن أليّ بشر أن يأتي 
ــعراء  مبثلها، حتى لو كان أفضل ش

عصره.
ــعري  الش ــص  الن ــات  مقوم ــا  م  *
الناجح؟ هل هي الفكرة الالمعة أم 
ــا وراء الغيوم، أم  ــال الذي يرى م اخلي

اللغة، أم ماذا؟
ــيلة من وسائل  ــعر هو وس _ الش
تقوية وزيادة العادات اإليجابية لدى 
ــراد، وذلك  ــاس واألف ــد من الن العدي
ــنيّ ويبرز  ــعر يب ــراً إلى كون الش نظ

العديد من مكارم األخالق.
ــرة وال  ــدع  بالفط ــن مب ــرأة  كائ * امل
ــق الفني  ــني اخلل ــا وب ــل بينه يفص
ــا املوءود،  ــوى العثور على صوته س
ــع الذكوري  ــد أن اجملتم ــاً ما جن وغالب
ــط العائلة  ــائد وس ــام الس أو النظ
ــاد  إخم ــي  ف ــياً  أساس دوراً  ــب  يلع
ــعلة اإلبداعية للذات األنثوية,  الش

؟ ملاذا برأيكِ
_الشعر هو أول اهتماماتي. احلرف 
ــي.. والشعر  ملهمي والكلمة أنيس
ــراج وباب  ــواب االنف ــن اب ــو باب م ه
االنفتاح..بالشعر اوصل ما هو يجول 
ــعر  ــا أحلم به.. وبالش ــري وم بخاط
ــه ما  ــي وأبث ــي اخليال ــي حبيب اناج
يختلج بصدري ومبكنوني.. وبالشعر 

أناشد جنومي املنثورة حولي. 
ــن الروح؟  ــعر، م ــن أين يأتي الش * م
ــي  ــة ف ــق  الغامض ــب؟ املناط القل

النفس؟ أم من أين؟
_  بالشعر وسيلة جميلة لالتصال 
ــري والروحي أجد  ــي والفك الوجدان
ــدم الوقوع  ــي الالمتناهية.. ع متعت
ــة والتكرار. أعيش  في فخ التقليدي

ــا..  ــش معه وأتعاي ــا  ــي كله حاالت
وأعيش مع من حولي، بل أتقمصهم 
ــس  ــم ألح ــا ه ــون أن ــهم أك وألبس
ــاً آخر وكأني ممثل يؤدي في  إحساس
دوره على أكمل وجه.ألصل بالفكرة 

الى حد التأثر بها من قبل القارئ.
* برأيكِ من الشاعر املبدع الذي يوفر 

لقرائه املتعة اجلمالية؟
ــعر  _ حني أكتب أجعل القارئ يش
ــو من  ــه أو ه ــه ل ــكالم موج وكأن ال
ــرأ لي يقول حني  ــكل من يق كتبه..ف
ــكالم لنا  ــب ال ــرأ كتاباتاك ننس نق

وكأنه كتب ألجلنا.
ــاهم في  * إذا كانت ثمة عوامل تس

ضعف القصيدة، ما هذه العوامل؟
ــعر  _ حني أكتب أجعل القارئ يش
ــو من  ــه أو ه ــه ل ــكالم موج وكأن ال
ــرأ لي يقول حني  ــكل من يق كتبه..ف
ــكالم لنا  ــب ال ــرأ كتاباتاك ننس نق

وكأنه كتب ألجلنا.
ــة القصيرة إلى  ــل كتبتي القص * ه
جانب الشعر، وأيهما جتدين نفسكِ 
ــعر أم القصة، وأيهما  فيه أكثر الش

جتدينه األجمل؟

ــعر  _ حني أكتب أجعل القارئ يش
ــو من  ــه أو ه ــه ل ــكالم موج وكأن ال
ــرأ لي يقول حني  ــكل من يق كتبه..ف
ــكالم لنا  ــب ال ــرأ كتاباتاك ننس نق
ــا. كتبت القصة  وكانه كتب الْجلن
وكتبت القصيدة ولكني أجد نفسي 

أكثر بالقصيدة.
* كامرأة مبدعة، هل تعانني من ضيق 

املساحة املتاحة لك إبداعيا؟
ــا.. وتريد ان  ــرأة مبدعة مبجاله _امل
ــن هناك  ــا ولك ــش كل مراحله تعي
بالعائلة كان والدي ال يهتم للشعر 
ــه  ــعرا فان ــي ش ــمعني ألق واذا س
ــه  ــبة ل ــعر بالنس ــب الْن الش يغض
ــي موهبتي  ــت اْخف ــب وعار..كن عي
ــة  ــعر خلس ــت أقرأ دواوين الش وكن
ــن  ــي م ــه). ال أعان ــه.. (اهللا يرحم عن
ضيق املساحة النه بتونس اخلضراء 

متوفر لنا املساحات.
ــد القصيدة لديك، ومتى  * كيف تول
حتسني أن القصيدة التي أجنزتها قد 

أصبحت مكتملة؟
ــون وليدة اللحظة  _ القصيدة تك
ــة  اللحظ ــوة  ق ــدى  مب ــة  ومرتبط
ــون الكالم  ــا يك ــة وأحيان االنفعالي
ــظاياه  ــركان ويتطاير ش يغلي كالب
ــن ال جتتمع احلروف  ــا وهناك ولك هن
لتصبح كلمة ويكون اخملاض صعبا 
ــوالدة   ــد ال ــي موع ــى أن يأت ــدا ال ج
ــي حني اْرى القبول  وتكتمل قصيدت
ــاس.. من القارئ.. حني أوصل االحس

ــن قضية ما وتالقي  ــني أكتب ع او ح
رواجا كبيرا.. الشعر يأتي من أعماق 
ــا.. حنايا  ــة من حناي ــروح العميق ال
ــل القارئ  ــني أكتب أجع ــب. ح القل
ــعر وكأن الكالم موجه له أو هو  يش

ــرأ لي يقول  ــه.. فكل من يق من كتب
حني نقرأ كتاباتاك ننسب الكالم لنا 
وكأنه كتب ألجلنا. القصيدة تكون 
ــة ومرتبطة مبدى قوة  ــدة اللحظ ولي
ــة وأحيانا يكون  اللحظة االنفعالي
وتتطاير  ــركان  ــي كالب يغل ــكالم  ال
ــظاياه هنا وهناك ولكن ال جتتمع  ش
احلروف لتصبح كلمة ويكون اخملاض 
صعبا جدا الى أن ياتي موعد الوالدة.. 
ــي حني اْرى القبول  وتكتمل قصيدت
ــاس.. من القارئ.. حني أوصل االحس
ــن قضية ما وتالقي  ــني أكتب ع او ح

رواجا كبيرا.
* كلمة أخيرة تودين قولها؟

_ أمتنى لبالدي تونس والْوالد بالدي أن 
يحبوا وطنهم وأن يعيشوا لوطنهم 
ال أن يتخاصموا واْن يعمل كل منا ما 
ــعه للنهوض والتقدم، وحتياتي  بوس
ــراء الى  ــم الغ ــالل جريدتك ــن خ م
ــعب العراقي الذي عانى كثيرا  الش
ــطوة  ــلط والطغيان وس ــن التس م
ــش االجرامي وامتنى له الرفاهية  داع

والسؤدد.
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قصة قصرية قصيدة

قصيدة

يحتوي النص األدبي على مجموعة من العناصر تتلخص َّـ األلفاظ األساسية للنص األدبي، واألفكار حيث تعد من العناصر 
األساسية َّـ النص األدبي، فهي تعمل على تفسري جوانب الحياة، واِّـظاهر الطبيعية الخاصة باإلنسان، وهي تتسم بعدة 
ســمات منها األصالة، والطالقة، والجمال، وأن تكون قيمة، والخيال الذي يعترب ذا مكانة هامة َّـ األدب، فهو هام لصياغة 
الواقع والقيام ببنائه َّـ عالم األدب، واِّـعاني فهي عمادة النص األدبي، وقوام كافة ألوان األدب، والعاطفة، التي تعكس كل 

ما َّـ القلب من مشاعر وانفعاالت. وألجل التعرف أكثر على شخصية هذه الشاعرة كان لنا معها هذا الحوار: حاورها / احمد البياتي

@‚˝ycÎ@ �pbí«â

البد من تأكيد ضرورة البحث عن الرابط بني األدب والبناء 
احلضاري، كي نوجد دالة تؤكد عبر مسار التاريخ مفادها 
ــورة له،  ــاري ويكون ص ــاء احلض ــن البن ــق م إن األدب ينبث
ــواء كان  ــس هذه الدالة دور منتج األدب س وبالتالي تعك
ــاعرا أم ساردا، فهذا الدور يوجب التزام هذا األديب في  ش
ــان واحلضارة، لذا باالمكان  ــا احلاضر بقضية اإلنس عصرن
عد أي إنتاج أدبي يحمل فلسفة هذه القضية أدبا يحمل 
ــة االنبعاث واملوت  ــوازى مع حال ــه احلداثة، إذا ت بني طيات
واستثمر حالة االنبعاث وربطها مع ضجيج احلياة وادعى 
عدم الصمت، بدليل انه ترك األثر الذي يحفز اإلنسان في 
االستثمار، فحينما يأتي اجل املوت معناه في هذا السياق 
ــرا خالدا.. إذن  ــديا، غير انه حقق أث ــان جس انتهاء اإلنس
األدب احلي هو الذي يستوعب إرهاصات اجلماعة، ويعيش 
مفردات احلياة واخللود والبقاء، وهنا يبرز جهد املثقف في 
اجلمع وفق هذا املضمار بني الفلسفة واالجتماع والتاريخ 
ــاء األعمق تأثيرا في الذات احلاضرة،  واحلب من اجل العط
ــد  ــر املعلوماتية والعوملة، أي داخل الش ــا في عص كونه
ــانية، وهناك في  ــال إلبراز اخلاصية اإلنس والتوتر واالنفع
ــق  ــوازي جند البحث عن اخلصوصية.. ويبدو نس نفس الت
مهمة األديب واملثقف إنها مهمة شاقة وصعبة تتطلب 
ــق متميز، يعكس  ــتقامة على طري ــوازن واالس ــة الت حال
صورة اجملتمع احلي وتفاعله مع اجملتمعات وشعوب األرض 
األخرى، حتى يتبدى للمتلقي إن إرهاصات هذا األدب ورؤاه 
ــت حصرا على مجتمع ما، إمنا هي غذاء روحي لكل  ليس
تذى، ثم انه على  ــان يسعى وراء البحث عن املثال احملُ إنس
ــر العصور خلق النموذج الذي يعتبر األديان كإصالحات  م
ذاتية لإلنسان، تكمل بعضها البعض والشعوب تسعى 
بعضها للبعض في استثمار الرمز املرجو من خالل النص 

األدبي املنتج.
وهكذا تكون األحكام من داخل النصوص ال من خارجها، 
ــاالت التكلف وال  ــبقة وال ح ــا ال تقبل األحكام املس ألنه
ــج اخلير واحملبة،  ــها احلضاري الباث ألري ــس غير لبوس تلب
ــن خير متثيل  ــان في بالد الرافدي ــار مثله اإلنس هذا املس
ــرات اآلالف من السنني، رغم وجود هزات عنيفة  عبر عش
ــمى املصطلح احلديث إرهابية حاولت  ومدمرة وعلى مس
ــن بقيت الوجوه  ــان، لك إيقاف املد احلضاري، لهذا اإلنس
املشرقة له تستوعب متناقضات احلال، وتكون فعال ثورة 
ــلة قوانني  ــهد ارض العراق أول مس ــرا واال ملاذا تش وتغيي
ــا يكون مهبطاً  ــلة حمورابي وتالي ــم احلياة هي مس تنظ
ــل.. من هذا جاء اإلنتاج الفكري والثقافي  لألنبياء والرس
ــث، بحيث كلما  ــة والبح ــوع احململ بالتجرب ــو من الن ه
حاولت الغوص في أعماقه توالدت أسئلة تؤدي إلى خلق 

مناذج افتراضية، أي أمنوذج وظله..

@pbqaÜßaÎ@lÖ˛a
AA@ÒÜ€aÏnΩa
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جدار ازرق

وجدان عبد العزيز

داود السلمان
ــس  ــو متلب ــه وه ــوا علي قبض
بجرميته الشنيعة، التي توصله 
على حبل املشنقة، وال تشفع 
له شفاعة الشافعني، حتى لو 

ذهب الى بيت اهللا احلرام- سيراً 
على االقدام - وحلف باهللا ثالثاً: 
ــريفاً، وال يكن  إن قصده كان ش
ــة. كانت  ــداوة للحكوم ــة ع أي
ــا  ــي كان يحمله ــة الت اليافط
ــوب فيها (منوت  ــي يديه مكت ف
كال..  كال..  ــن..  الوط ــا  ويحي
للفساد). كانوا أربعة اشخاص 
ــوداء  ملثمني يرتدون مالبس س
ــراوات وفي  ــون وبأياديهم ه الل
ــوع  ن ــات  مسدس ــم  احزمته

ــيارتهم  (كلوك). ترجلوا من س
اللون،  ــوداء  نوع (جكسارا) س
ــق املتظاهرين  وغاصوا في عم
ــحبوا صاحب اليافطة من  وس
ــل صندوق  ــوه داخ ــده، ووضع ي
ــي طريقة  ــيارة اخللفي، ف الس
ــي االفالم  ــا نراها ف ــة كم فني
ــض  ــا تقب ــية، حينم البوليس
ــرم خطر.  ــى مج ــرطة عل الش
االنظار  ــيارة عن  الس واختفت 
في حملة بصر، بينما ظلت عيون 

ــع  ــاخصة تتاب ــن ش املتظاهري
ــان املتطاير من صالنصة  الدخ
ــا عاصفة  ــيارة كأنه بقاي الس
الى  ــيارة  الس ــاء. وصلت  هوج
ــة نائية، تبلغ عدة كليو  منطق
ــة.. أو  ــز املدين ــرات عن مرك مت
باألحرى عن موقع التظاهرات.. 
ــة.. انزلوه  ــن العجل ــوا م ترجل
ــني، ويداه  ــو معصوب العين وه
ــف. قال له  ــان الى اخلل موثوقت

كبيرهم، وهو ينهره ويشتمه:

ــة  ــة جماع ــى أي ــي ال ــل ل - «ق
ــم عددكم»؟... وك أنت،  تنتمي 

ــمع جواب  ــاف قبل أن يس واض
املتظاهر:

ــداء  اع ــم  انك ــح..  واض  -
الدميقراطية والتعددية.

ــم انتم الى  ــم ل - «واهللا العظي
أية جهة». واضاف بعد هنيئة: 

«واقسم برأس أمي الغالية».
- « اعترف لك يا زنديق، انت وين 
ــو املثلكم يعرف  ــرف اهللا، ه تع

ــرون علينا  بالنهار تتظاه اهللا، 
وبالليل تشربون عرق وبيرة».

ــه باعتراف  ــم يحظوا من وملا ل
ــوا  ويئس ــم،  مهامه ــب  يناس
ــحب املسدس من  من ذلك. س
ــع فوهته  ــه اجللدي ووض حزام
ــه وضغط  رأس ــرة  ــى مؤخ عل
على الزناد، فانطلقت رصاصة 
ــا  بينم ــه.  جمجمت ــة  مخترق
ــابق اقدام  ــيارة تس راحت الس

الهواء.

 البينة الجديدة / محمد احمد / تصوير: نعيم جبوري
أقام البيت الثقافي في سامراء، أحد تشكيالت دائرة العالقات 
ــياحة واآلثار، ندوة  ــة والس ــي وزارة الثقاف ــة العامة ف الثقافي
ــي، يوم الثالثاء  ــالم العامل ــبة يوم الس تثقيفية وحوارية ملناس
ــؤول مكتب جمعية الهالل  ــتضاف فيها مس 2018/10/2، اس
ــتعرض  ــامراء عدنان يونس، حيث اس ــر العراقية في س األحم
دور األعمال اإلنسانية في نشر مفاهيم السالم في اجملتمعات 
ــتذكرا البدايات األولى إلنشاء  ــهد أزمات وحروباً، مس التي تش
ــي من القرن  ــانية في النصف الثان ــات الدولية اإلنس اجلمعي
ــر في أوروبا والدالالت املعنوية للصليب والهالل  ــع عش التاس
األحمرين، وبُعد ما تقدم عن املفهوم الديني السائد لدى عامة 

الناس.

äÁbƒnfl@7ñfl
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قصي عطية/شاعر سوري

لُني األمواجُ  وتركُ

هجورٍ على شاطئٍ مَ

في جزيرةٍ للنّسيان..

هُ في رأسي... قُّ العالمُ أجراسَ ويَدُ

بابيٌّ  ويُغيّبني حلمٌ ضَ

عن هذا العالم

!!.. الغريبْ

ربَلُ  أيُّها احلُلمُ املُسَ
صيدهْ بدماءِ القَ

... رمديُّ أيُّها الوجعُ السّ

تُكَ طفالً... شقْ عَ

اتِ قلبيَ  تُكَ تألَفُ نبضَ وعهدْ

... الرّاعشهْ

ورٌ... يِّلتي... صُ تتراءَى خملُ

... وأضواءٌ

!!.. وألوانْ

ْظةٍ تَتَالشى  أحالميَ في حلَ

... ابونٍ قاعةِ صَ كفُ

راب.. نةٍ من سَ كحفْ

    ***

زين.. متٍ حَ يونُ بصَ سُ العُ وتَتهامَ

مرُ بطيئاً... ويَنُوسُ العُ

... لةً تثاقِ فُ اللّحظاتُ مُ وتزحَ

 ... ِلَّةً ممُ

... ريههْ وكَ

عانقيني أيَّتها النّوارسُ احلَزينة،

تُ أَملي... فقد عشقْ

دفوناً حتتَ حجرٍ  تُ قلبيَ مَ وتركْ

في صحراء الغربة...

في دمعةٍ تبرقُ من عينيها...

ينني وفيَّةُ العَ عانقيني أيَّتها الصُّ

عانقيني... أو فاتْركيني 

للكأسِ يشربني...

.. ... للقمرِ للّيلِ

!.. للنّرجسِ احلزينِ

صالح الدين / البينة الجديدة
مع بداية العام الدراسي وتواصال 
ــة الحتضان  ــوده الرامي مع جه
ــام  األيت ــا  خصوص ــة،  الطفول
نظم قصر الثقافة والفنون في 
ــكيالت  ــن احد تش ــالح الدي ص
دائرة العالقات الثقافية العامة 
ــياحة  ــة والس ــي وزارة الثقاف ف
ــدد من  ــع ع ــاون م ــار بالتع واآلث
ــة  احلكومي ــر  غي ــات  املنظم
ــية  ــا لتوزيع القرطاس مهرجان
واللوازم املدرسية عليهم، أقيم 
ــأبقى  ــان حتت شعار(س املهرج
ــم) وذلك بعد  ــا بدعمك متعلم
ــرب، واالنطالق  ــار احل ــض غب نف
ــذا عرفانا  ــاء احلياة، وه نحو بن
ــهداء الذين  ــاء الش ــاءً لدم ووف
ــل  ــن اج ــم م ــوا بأرواحه ضح

ــه، وعن  ــن ووحدت ــال الوط أجي
ــان قال مدير القصر  هذا املهرج
ــان عكاب، أننا كمؤسسة  غس
ــا بالغا  ــي اهتمام ــة نول ثقافي
للطفولة ورعايتها ونتعاون مع 
املنظمات غير احلكومية ومنها 
دار املستقبل لأليتام في صالح 
ــداً أن املهرجان ميثل  الدين، مؤك
رسالة يبني فيها أهمية الدعم 
حكومي واإلنساني كي نخفف 
ــامة  ــم االبتس عن األيتام ونرس
على وجوههم، وشهد املهرجان 
ــن حياة  ــم وثائقي ع تقدمي فيل
ــة تعالوا  ــاء منظم ــد أعض اح
ــرح الذي وافته املنية  نصنع الف
ــورة  ــالوة س ــرض، وت ــة امل نتيج
الفاحتة على روح فقيد املشهد 

الثقافي شفيق املهدي.

البينة الجديدة / ياسمني خضر حمود
ــؤون الثقافية  صدرَ مؤخراً عن دار الش
ــة  الثقاف ــلة  سلس ــن  ضم ــة  العام
التركمانية الكتاب املوسوم: (آهات في 
منزل العزاب) للكاتب مجيد سعدون. 
ــلة جتسد استراتيجية  وهذه السلس
ــؤون الثقافية العامة ورؤيتها  دار الش
ــاح العام في  ــى االنفت ــي تؤكد عل الت
ــتى صنوفها.  ــداع واملعرفة في ش االب
ــع (٢٨٨) صفحة من  يقع الكتاب بواق
القطع املتوسط. يضعنا هذا الكتاب 
ــداف حيث تنمو  ــني مجموعة من أه ب
ــي منو احلدث  ــاعد ف داخل النص وتس
ــه  ــي العنون ــل ف ــي متث ــي الت الرئيس
كمركز للنمط الروائي والسرد. إذ تتبع 
في سيرها منطقة االنتقال بني أربعة 

شخصيات في الرواية التي جتسد كل 
ــيء مختلف عن  ــخصية منها ش ش
ــون  االخر وهم أربعة من العزاب يعيش
ــت عليه ترميمات  في بيت متني أدخل
متباعده جعلتهُ يحلو في العني وكان 
ــعة  ــى أربعة حجرات واس يحتوي عل
ــطها احلوش مربع  ومطبخ صغير وس
ــجرة عنب والى  ــت فيه ش عميق زرع
ــن هؤالء  ــل وم ــيلتا نخ ــا فس جواره
ــخصيات هو صاحب البيت (أنور  الش
ــي االربعني من  ــزب ف ــو أع ــني) ه حتس
ــتاذ في  ــا االخران فأولها أس عمره، أم
ــيم رفيق شكري)  اللغة العربية (وس
ــات (رفعت منير  ــدرس رياضي واالخر م
ــن) وهو أيضاً  علي) واالخر (زكريا حس
ــرى وكل واحد  ــدى الق ــي إح ــم ف معل

ــة التي  ــخصيته اخلاص ــم لهُ ش منه
ــد امتازت هذه  ــف منها آلخر. وق تختل
الرواية بأسلوبها البسيط مع بساطة 
ــع وجود  ــر معقدة م ــخصياتها غي ش
ــن اللحظات  ــاس عميق ونادر م أحس
احلياتية العابرة. كما أن الشخصيات 
ــي  ف ــي  ومعرف ــي  حس ــن  تباي ــى  عل
ــم املدينة واملكان  نظرياتهم وتصوره
ــب. الذي  ــرض ثم املرتق ــل واملفت املؤم
يعتمد على صيرورة حال اخلالص أزمة 
ــية. ولعل أهم ما مييز الرواية هو  نفس
ــائد املتعارف  ــن النمط الس اخلروج ع
ــة والتقليد  ــض احلبك ــي رف ــه ف علي
ــكات وذروات  ــددة حلب ــذف بؤر متع وح
ــاف  ــب استكش ــي توج ــددة الت متع

االشياء املؤهلة التي حتيط بنا.

رجب الشيخ
وسط عتمة املكان

الشمس تدفع 
خيوطها الى جهات 

أربع....رمبا الف جهة
وجهة ....

تخيط 
مديات الضوء

بهالة يتبعها 
صفير

تلبس فساتني الليل
الليل ....

ميسك قراطيسه 
مكتوب عليها

ال تلمس الضوء ...
أشكال هالمية حتيط املكان

أشارات ومفازات ريبة
وتعجب ....

رمبا تختلف كثيرا
فال الضوء 

يعقبه صوت
وال الصوت 

ينفد دواخلنا
ليهتز ببهاء 

غير مألوف...
فنارات خرساء
ازمنة تتعافى 

واحدة إثر أخرى
زمن قادم ....

وزمن يحتضر
على شفا حفرة

من اللعنة املوعودة
بكتب مغمسة 

مباء الطوفان

ووصايا حكماء 
في أزمنة اجلهل

أو دون ذلك ...
خرائط واهنة

يرسمها
اخلوف

على مالمح جامدة
سفن راسية على موانئ

نائية...... تنتظر
االبحار 
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* وكيل وزارة الثقافة والسياحة واالثار
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متابعة / البينة اجلديدة
ــة  ــة اللبناني ــدو ان الفنان يب
ــترجع  ميريام فارس بدأت تس
التي  ــة  االزم ــد  بع ــا  صحته
ــرا وأثرت على  ــا مؤخ مرت به

ــم اصرارها على  صوتها. ورغ
ــن  ــدة ع ــا بعي ــاء صورته ابق
التواصل  التداول على مواقع 
ــذ اعالنها عن  االجتماعي من
مرضها، اال انها فاجأت اجلميع 
ــا على البحر،  اخيراَ بصورته
ــها، حيث  دون ان تظهر نفس
ــورة لظلها  ــت الص التقط
ــورة  الص ــت  وكان ــط،  فق
مفاتنها. اظهرت  جريئة 

ــورة  ص ــرت  نش ــك  كذل
اخرى، حيث كتبت على 
 ،myriamees ــال  الرم
ــى انها  ــارة ال في اش
ــة  التحي ــه  توج
ــتياق  واالش ــب  واحل
ــذي  ال ــا  جلمهوره
ــه  يطلق على نفس
ــب. اللق ــذا  ه

ــام  ميري ــت  وكان
ــكر  الش ــت  وجه
ــا،  معجبيه ــد  الح
ــتها  وعبرت عن دهش
آن  ــي  ف ــا  واعجابه
ــو الذي حصل  للتات
عبارة  ــو  وه ــه  علي
«امان»،  عن كلمة 
ــن احدى  ــي م وه
ــة  الفنان ــي  اغان
التي  ــة،  اللبناني
الشاب  شكرت 
ال  ان  ــت  ومتن
ــد  ق ــون  يك
ــأي  ب ــس  أح
مؤكدة:  وجع 
ــذا  ه ــض  «ارف
ــار  الظه ــر  االم

حبكم لي».

* نود أن تقدم بطاقتك الشخصية 
للقراء؟

ــم احسان دعدوش حسن  ـ االس
ــداد متزوج  ــد ١٢/١/ ١٩٦٧ بغ تول
ولي ٥ اوالد (أربع بنات وولد واحد) 
ــي (ابو فرح).. خريج معهد  وكنيت
ــم  قس  ١٩٨٩ ــة  اجلميل ــون  الفن
ــة الفنون  ــج كلي ــل وخري التمثي
ــينما  ــم الس اجلميلة ٢٠٠٤ قس
ــهادة  ــرح وحاصل على ش واملس
ــاً  ــام ٢٠١٥ وحالي ــتير ع املاجس
ــاص  باختص ــوراه  الدكت أدرس 
ــة وعملت  ثاني ــون مرحلة  تلفزي
ــاط  ــرة النش ــا بدائ ــرفا فني مش
الفني والرياضي املدرسي الكرخ 
رئيس  ــب  ــغلت منص االولى وش
النشاط  ــرح بدائرة  ــم املس قس

املدرسي الكرخ االولى.

ــال التلفزيونية  ــم االعم ــا أه * م
واملسرحية التي عملت بها؟ 

ــالت عالم  ــت في مسلس ـ عمل
ــرب  ــرج العق ــة وب ــت وهيب الس
ــم  وجحي ــوف  عاملكش ــوف  وش
ــنوات  الفردوس وقيس وليلى وس
ــاص واوان احلب  حتت الرماد والقن
ــوز وزرق  ــني وكارتون حبزب وفيتام
األداء  ــي  وف ــا،  الدني ودوالب  ورق 
ــاك  ــي العت ــي ف ــي  علول الصوت
ودعبول في شلش من حي التنك.

ــي  الل ــرحية  مس ــرحياتي  ومس
ــرحية فخفخة  ــد احللو ومس يري
ــج كاريكاتير  ــكا وبرنام في امري

املنوع.
* ما احملطات التي كانت مميزة في 

مسيرتك الفنية؟
ـ كثيرة ولكن احملطة االهم كانت 

ــى حيث املوهبة  في بدايتي االول
ــاركت  ــة  منذ الصغر وش املطلق
بكافة االنشطة املدرسية آنذاك 
وحني قدمت أوراقي ملعهد الفنون 
ــيما  ــض االهل الس ــة رف اجلميل
(الوالد) وكانت رغبتي هي االقوى 
ــتقبلي هو هذا.. وقلت لهم مس

وال أنسى كلمة الوالد حني قالها 
ــان إذا الفن  ــي إحس ــص (ابن بالن
ــوكل على اهللا) وفعالً  بيه خبزة ت
مضيت واحلمد اهللا وتلك محطة 
مهمة بحياتي واالخرى حصولي 
ــزة أفضل ممثل مبهرجان  على جائ
ــام ١٩٨٥ ثم  ــبلي) لع (حقي الش
جائزة أفضل ممثل مبهرجان عيون 
ــي (كارتون  ــن دوري ف ــس ع اخلام
حبزبوز) وتوالت محطاتي الفنية 
ــي في طريق  ــي كانت تنتظرن الت

مسيرتي الفنية.
ــن قبل  ــد تقييمك م ــف جت * كي

اجلمهور من خالل املتابعة؟
ـ عملت في العديد من القنوات 
ــت  وقدم ــة  العراقي ــة  الفضائي
ــج متنوعة  ــة وبرام ــاال فني اعم
ــا احلاضر  ــث حتى وقتن التزال تب
ــان  ــع الفن ــهرها (زرق ورق) م واش
ــني  ــي جابر والفنانة آالء حس عل
لصالح قناة الشرقية واحلمد هللا 
أدواري  ــع  جمهوري يحفظ جمي
ــا أثناء  ــي به ــا يذكرن ــراً م وكثي
العامة  ــن  االماك ــي  وف التجوال 
ــاً  واحيان ــه  وجدت ــا  م ــب  وحس
ــم راضون جداً  احتدث معهم وه

ــامة  ــل االبتس ــي ناق الن العراق
والضحكة بإنسانيته وعاطفته 
ــع بال تزييف ومحب  للعالم أجم
ــم جمهورا  ــالم  لذلك اراه للس

ــكل  ب ــال  جمي ــا  مثقف ــا  واعي
املواصفات.

ــت البداية احلقيقية  * كيف كان
لك كفنان؟

ــاري  باختي ــة  البداي ــت  كان ـ 
لالنضمام لفرقة شهرزاد للفنان 
ــم اجلميلي  ــر الراحل راس الكبي
ــل  فض ــب  صاح ــده  اع ــذي  ال
ــت  ــن وعمل ــم الف ــي عال بدخول
ــرحية (فضائح باملزاد)  معه مبس
و(مسرحية االمبراطور) وحققت 
جناحا مذهال معه ومازلت أعمل 
ــن  ــي الف ــور ومحب ــا اجلمه لرض
الكوميدي.. الن  الفنان الكوميدي 
يطرح الضحكة واالبتسامة في 
ــة  ــة احترافي ــل وبصناع التمثي
وهذا ليس بالسهل اطالقاً لذلك 
ــة  ــاة الطبيعي ــدي باحلي الكومي
ليس كما هو على الشاشة وأنا 

واحد منهم. 
* هل لك مشروع فني قادم؟

ــوح ويعتمد  ــك طم ــم هنال ـ نع
على اختيار النص الالئق والهادف 
ــة جمهوري  ــأكون في خدم وس
ــة التي تبحث  ــة العراقي والعائل
ــدي  ــل الكومي ــن العم ــاً ع دائم
ــفاف  االس اخلالي من  ــف  النظي
ــب االعادة  ــل وأنا ال أح وغير املم

والتكرار.
* أين أنت من املسرح اآلن؟

ـ مشكلة املسرح اليوم ال يوجد 
له جمهور الن ما قدم لهم ال يسر 

ــعبي التجاري  ــرح الش عبر املس
ــى أن  الن العوائل العراقية تخش
ــع في مأزق من خالل االداء غير  تق
للذوق  املسيئة  وااللفاظ  املقبول 
الننا نبحث عن عمل هادف نبيل 

وهذه رسالة كل فنان حقيقي.
ــتضافة  اس ــن  ع ــول  تق ــاذا  م  *
امللتقى االذاعي والتلفزيوني لك؟
ــا  ــي وأن ــرف ل ــتضافتي ش ـ اس
أقف على منصة الشاعر االكبر 
(محمد مهدي اجلواهري) وبجواري 
ــتاذي د.صالح الصحن رئيس  اس

ــي من قبل رئيس  امللتقى وتكرمي
ــاء والكتاب  ــام لألدب ــاد الع االحت
املعموري  ــح  د.ناج ــراق  الع ــي  ف
ــري وضيوفي االعزاء  بدرع اجلواه
ــي وهذه هي اللحظة  يحيطون ب
ــاها  الرائعة اجلميلة التي ال أنس
ــيرتي  ــة جديدة ملس ــي اضاف وه

الشخصية والفنية.
* ماذا تقول عن آخر الكالم؟

ـ شكراً للبينة اجلديدة صحيفة 
الشعب احلاضرة دوماً في مواكبة 

املشهد الفني والثقافي.

نجم التلفزيون العراقي الفنان الكوميدي إحسان دعدوش يتحدث عن مسيرته الفنية لـ (                      ) :
—ÓÌåm@˝i@…∫c@%b»‹€@Èn–üb«Î@ÈnÓ„bé„hi@Úÿzö€aÎ@Úflbéni¸a@›”b„@Ô”aä»€a

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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الزميل اِّـحاور مع دعدوش

ــتضافه امللتقى اإلذاعي والتلفزيوني بقاعة اجلواهري في احتاد االدباء والكتاب في العراق وهو  ــان دعدوش ) حني اس كان اللقاء اجلميل الذي جمعني بالفنان (إحس
يتحدث عن مسيرته الفنية التي بدأت من فرقة (شهرزاد) الذي كان بديرها  الفنان الكبير الراحل راسم اجلميلي وهو صاحب الفضل بدخوله إلى عالم الفن  وكانت 

ــرحية (فضائح باملزاد) ومسرحية (االمبراطور) ليشق طريقه بنجاح كبير  وحقق له شهرة وجنومية طغت على الساحة الفنية  ــاركاته مس اولى مش
وتداول اجلمهور جملة مفادها أن (إحسان دعدوش) هو أفضل ممثل كوميدي عراقي فكان لـ(البينة اجلديدة) هذا احلوار مع النجم دعدوش:

حاوره / حمودي عبد غريب

@âbÓnÅbi@ÚÌaÜj€a@o„b◊
@Ú”ä–€@‚b‡ö„˝€

@äÌÜ‘€a@Êb‰–‹€@ÖaãäËë
@Ô‹Ó‡¶a@·çaâ@›yaä€a
@›öœ@kybï@ÍÜ«c@à€a
Â–€a@%b«@Ô€ÏÅÜi

ÖÏ»m@êâbœ@‚bÌ7fl
äzj€a@Û‹«@Ú˜Ìäu@âÏñi

البينة اجلديدة / عبد العليم البناء
ــة  العربي ــة  اململك ــر  تنتظ
ــيقيةً  ــعودية فعاليةً موس الس
ــي العود  ــهر عازف ــا أش يقيمه
ة، الذي  ــمّ ــي العالم، نصير ش ف
ــيد العود“،  يلقبه محبّوه بـ”س
ــك الفعالية لثالثة  ــتمر تل وتس
األول  ــون  كان ــهر  ش ــي  ف ــام  أي
ــرح مركز  القادم، وذلك على مس
امللك عبد العزيز الثقافي (إثراء) 
ة  ــمّ ــران. وقال ش ــة الظه مبدين
لشبكة االحتاد برس إن الفعالية 
ستشاركه فيها أوركيسترا بيت 
ــا مؤلفاته  ــدم معه ــود، ويق الع
باإلضافة  ــة  اخلاص ــيقية  املوس

ــة من  ــن مجموع ــة م ــى باق إل
ــيقية التراثية،  ــات املوس املؤلف
وأوضح أن موعد احلفالت هو أيام 
ــرين  ــادي والعش ــرين واحل العش
ــهر  ــرين من ش ــي والعش والثان
ــاعة  كانون األول القادم في الس
ــاءً  مس ــف  والنص ــابعة  الس
ــة  للمملك ــي  احملل ــت  بالتوقي
ــعودية.ويهدف  الس ــة  العربي
ــز امللك عبد العزيز الثقافي  مرك
ــي مدينة الظهران إلى  العاملي ف
ــعودي بتقدمي  ــراء اجملتمع الس إث
ــج نوعية جلميع  ــادرات وبرام مب
ــرائح العمرية، استناداً إلى  الش
ــوى معرفي  ــق خلق محت منطل

ــدم املركز بفعالياته  متميّز، ويق
ــعة  ــزوار جتارب واس لل املتنوعة 

ــدوات  ــروض والن ــالل الع ــن خ م
ــز  ــد املرك ــث يع ــرات، حي واملؤمت

ــع املواهب  ــة لإلبداع وجم منصّ
ــكار.  األف ــاركة  ومش ــم  للتعلّ
ــة  ــة العربي ــدأت اململك ــد ب وق
ــر  ــي األمي ــذ تول ــعودية من الس
ــلمان والية العهد  محمد بن س
ــة ٢٠٣٠“ التي ترمي  ــذ ”رؤي تنفي
ــة من جميع  ــى تنمية اململك إل
ــاً  وثقافي ــاً  اقتصادي ــب،  اجلوان
ــتحدثت  ــاً، حيث اس واجتماعي
ــي هذا اإلطار  ”هيئة الترفيه“ ف
ــة  برعاي ــة  الهيئ ــذه  ه ــوم  وتق
ــن الفعاليات  وتنظيم الكثير م
ــة والثقافية، مبا فيها  االحتفالي
ــيقية على أعلى  احلفالت املوس

املستويات.

متابعة / البينة اجلديدة
ــد واطاللتها التي  ــكلها اجلدي بعد الضجة التي أثارتها بش
ــة عرفة عن  ــة من ــة املصري ــت الفنان ــة، حتدث ــج باالنوث تض
ــة. واعترفت عرفة  ــكل صراحة وعفوي ــا العاطفية ب حياته
خالل مشاركتها في لقاء مع برنامج «مع دودي» أنها تتمنى 

ــاب األطفال لترى  ــن مبكر وإجن ــتقرار والزواج في س االس
اوالدها يكبرون معها، الفتة أنها تؤيد فكرة الزواج املبكر 
ــابة  ــفت الش ــي. كذلك كش وجتد أنه يحقق توازن نفس

ــا تعيش في هذه  ــب مرة واحدة، وبأنه ــا وقعت في احل انه
القصة منذ سنوات، مؤكدة ان من املستحيل أن ترفع يدها 
عليه وتضربه. واكدت منة أنها أصبحت في العشرين من 
ــب للزواج، رغم ان اجلمهور ال  عمرها وجتد أن سنها مناس
ــي»، الذي مر  ــورة فيلم «مطب صناع ــزال يضعها في ص ي
ــود أي عالقة  ــابة وج ــن ١٢ عاما. ونفت الش ــه اكثر م علي
ــب او قصة ارتباط جتمعها بينها وبني عادل، ابن الفنان  ح

ــقاء ولكن ال يربط  ــى انهما اش ــدي كامل، الفتة ال مج
بينهما أي عالقة صداقة او تقرب.

@@ÚÓ–üb»€a@bËmbÓy@Â«@tÜznm@Úœä«@Ú‰fl
bËuaÎã@Â«@Èn–í◊@bfl@aàÁÎ

متابعة / البينة اجلديدة
ــري  نص ــة  اصال ــورية  الس ــة  النجم ــرص  حت
ــل حياتها  ــا بتفاصي ــاركة متابعيه ــى مش عل
ــة وكل ما يخطر  ــا اجلريئ ــخصية وافكاره الش
ــت اصالة  ــة، جنح ــام املاضي ــي االي ــا. وف بباله
ــيرين  ــم عمرو دياب والفنانة ش ــي جمع النج ف
ــى تطبيق  ــا عل ــى صفحته ــاب عل ــد الوه عب
ــى التي يجتمع  ــتغرام»، لتكون املرة االول «انس

ــد، وذلك  ــي مكان واح ــا النجمان ف فيه
ــه االخيرة  ــالف الكبير الذي بدأت بعد اخل
ــرت  ــة» العام املاضي. ونش ــع «الهضب م
أصالة غالف البوم النجم املصري اجلديد 
والذي يحمل عنوان «كل حياتي» وعلقت 
ــتثناء  ــعادة.. اس عليها قائلة: «رمز الس
الزمن.. احلالوة واجلمال.. البوم عمرو دياب 
ــرت ايضا على  متنوع مفرح جديد». ونش
ــها غالف البوم «نساي»  الصفحة نفس
ــه: «من  ــت علي ــيرين وعلق ــة ش للنجم
ــمعت البومك،  حظي كنت اول وحدة س

ــاره». وتفاعل اجلمهور  ــون اكثر واحده بانتظ لك
ــع مع الصورتني، واثنوا على تواضع  بشكل واس
ــة زمالئها النجوم  ــا على تهنئ ــة واصراره اصال
ــا، الفتني الى انها  ــأي عمل فني جديد يعجبه ب
ــا النجمان بعد  ــع فيه ــى التي يجتم املرة االول
ــي بعدما  ــدأ العام املاض ــالف الكبير الذي ب اخل
ــه بات كبيراً  ــيرين النجم املصري بأن وصفت ش

في السن.

…‡£@Ú€bïc@NN@›ÌÏü@“˝Å@Ü»i
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 مديرية الوقف الشيعي في البصرة
 فة / المتولينواالمالك الموق

 

 اعالن
اجراء المزايدة العلنية اليجار  عنتعلن مديرية الوقف الشيعي في البصرة 

 ةاالمالك الموصوف ادناه فعلى الراغبين باالشتراك بالمزايدة مراجع
(كراج بغداد) الموحد ديوان المديرية الكائن في ساحة سعد مقابل الكراج 

وبعد مرور سبعة ايام من تاريخ نشر االعالن في الصحف الرسمية قابلة 
الساعة العاشرة صباحاً مستصحبين معهم  للتجديد لمدة سبعة ايام اخر.
% من بدل التقدير بصك مصدق ألمر ٢٠التامينات القانونية البالغة 

عطلة  ا صادف يوم المزايدةذوا مديرية الوقف الشيعي في البصرة ،
ي يليه يكون فيه موعداً ألجراء المزايدة وان أجور ذرسمية فان اليوم ال

عليه المزايدة  النشر والمناداة والمصاريف األخرة يتحملها من ترسو
ولزيادة المعلومات مراجعة ديوان المديرية لالطالع على نوع األشغال 

ينية وجلب المستمسكات الرسمية ومنها بطاقة السكن والبطاقة التمو
والبطاقة الشخصية وعلى من ترسو عليه المزايدة دفع بدل االيجار صفقة 

علماً أن المزايدة ستجري  واحدة ولمدة ثالثين يوماً من تاريخ االحالة ،
في مقر المديرية بناء على رغبة متولي العقار مع مالحظة المادة الثامنة 

المعدل  ١٩٦٩لسنة  ٤٥ت الخاصة باألوقاف رقم عشر من نظام المزايدا
والتي منعت مسؤولي األوقاف وأقربائهم حتى الدرجة الرابعة من 

 االشتراك بالمزايدة .
 المالحظات بدل التقدير الجنس المساحة الموقع رقم العقار ت
  ١,٢٥٠,٠٠٠ تجاري ٢م٨٠ البريهه ١٦/٤٣ ١

 

                                                                                                     
 اسامة محمد امين كاظم 

 الوقف الشيعي في البصرةمدير 

NO.3043.TUE.9.OCT.2018 العدد (٣٠٤٣) الثالثاء  ٩ / ١٠ / ٢٠١٨ 

جمهورية العراق 
الشركة العامة للتجهيزات الزراعية 

العدد: ١٩٩٠٤
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٨

إعالن للمرة الثالثة
اُّـ: السادة/ اِّـقاولني والشركات اِّـقاولة الراغبني بتقديم عطاءاتهم لالشرتاك َّـ اِّـناقصة.

م / اِّـناقصة اِّـرقمة (عامة محلية / مقاولة اشغال/٢٠١٨/٣)
يسر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة من الشركات اِّـقاولة واِّـقاولني الذين يحملون هوية تصنيف اِّـقاولني انشائية درجة (عاشرة) فأعلى حسب تعليمات 
تسجيل وتصنيف اِّـقاولني رقم (١) لسنة ٢٠١٥ لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بصيانة موقع مخازن الخالص وانشاء مركز قطع الخالص التابع لفرع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية َّـ محافظة 

دياُّـ مع مالحظة اآلتي:
١- على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال بالشركة العامة للتجهيزات الزراعية / قسم العقود العامة ايميل (contracts@iraqiscas.com) خالل الدوام 

الرسمي اعتباراً من الساعة ٩ صباحاً ولغاية الساعة ٢ ظهراً وكما موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات.
٢- تقبل عروض الشركات اِّـقاولة واِّـقاولني الذين يحملون هوية تصنيف اِّـقاولني انشائية وكهربائية درجة (عاشرة) فأعلى حسب تعليمات تسجيل وتصنيف اِّـقاولني رقم (١) لسنة ٢٠١٥ لتنفيذ اعمال 

اِّـناقصة وفق متطلبات التأهيل والتقييم اِّـطلوبة َّـ القسم الثاني (ورقة بيانات العطاء) والقسم الثالث (معايري التقييم والتأهيل لعقود تنفيذ االشغال).
٣- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني بشراء وثائق العطاء باللغة العربية تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان اِّـحدد َّـ التعليمات ِّـقدمي العطاء ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون 

الف دينار عراقي واجور خدمات بيع وثائق اِّـناقصة البالغة (٦٤٠٠٠) اربعة وستون الف دينار عراقي غري قابلة للرد علماً ان آخر موعد لتقديم طلب شراء وثائق اِّـناقصة هو يوم ٢٠١٨/١٠/٢٤.
٤- الكلفة التخمينية لتنفيذ اعمال اِّـناقصة هي (٦٣٣٩٥٠٢٠٠) ستمائة وثالثة وثالثون مليون وتسعمائة وخمسون الف ومائتان دينار عراقي فقط ومن ضمن تخصيصات اِّـوازنة الجارية للشركة 

العامة للتجهيزات الزراعية لعام ٢٠١٨.
٥- يجب على مقدمي العطاءات تقديم التأمينات االولية البالغة (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ماليني دينار عراقي لضمان جدية اِّـشاركة َّـ اِّـناقصة بموجب صك مصدق او خطاب ضمان مصرَّـ غري مشروط 
ومغطى مالياً يدفع حني الطلب صادر من احد اِّـصارف غري اِّـتلكئة او اِّـتعثرة واِّـجازة من قبل البنك اِّـركزي العراقي ألمر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية يثبت فيه اسم ورقم اِّـناقصة والغرض منها 

ويكون نافذاَ ِّـدة (٢٨) يوماً من بعد تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاء او اكثر.
٦- يجب ان يكون العطاء اِّـقدم نافذاً ِّـدة (١٢٠) مائة وعشرون يوماً من تاريخ غلق اِّـناقصة َّـ ٢٠١٨/١٠/٢٤.

٧- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال بعهدته اِّـناقصة بدفع اجور نشر االعالن للمرة االوُّـ والثانية.
٨- يتم تسليم العطاءات اُّـ شعبة العالقات َّـ مقر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية الكائن َّـ اِّـوقع اِّـحدد ادناه َّـ موعد اقصاه يوم ٢٠١٨/١٠/٢٤ الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت العراق / 

بغداد وال يسمح بتقديم العطاءات الكرتونياً وسيتم رفض العطاءات اِّـتأخرة.
٩- سيتم عقد مؤتمر َّـ مقر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لإلجابة على استفسارات مقدمي العطاءات وذلك َّـ يوم ٢٠١٨/١٠/١٧ الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت العرق / بغداد .

١٠- يقدم العطاء بظرف  مغلق ومثبت عليه اسم اِّـناقصة ورقمها واسم الشركة مقدمة العطاء وختمها والعنوان الكامل واسم الشخص اِّـخول بتقديم العطاء ورقم هاتفه والربيد االلكرتوني للشركة.
١١- يلتزم مقدم العطاء بتقديم كل ما تطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها من معلومات وبيانات ووثائق وبخالفه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم.

١٢- يتم فتح العطاءات َّـ مقر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية الكائن َّـ اِّـوقع اِّـحدد ادناه َّـ تمام الساعة الثانية عشرة ونصف بعد الظهر من يوم ٢٠١٨/١٠/٢٤.
١٣- اذا صادف يوم الغلق والفتح عطلة رسمية سيكون موعد الغلق والفتح َّـ اليوم الذي يليه.

١٤- ان الشركة العامة للتجهيزات الزراعية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
www.iraqiscas.com ١٥- بإمكان الراغبني باالشرتاك باِّـناقصة االطالع على تفاصيل اِّـناقصة على اِّـوقع االلكرتوني الخاص بشركتنا على شبكة االنرتنت

مع التقدير.
الشركة العامة للتجهيزات الزراعية 

العراق – بغداد – الوزيرية – خلف اِّـعهد القضائي 
ص.ب: ٢٦٠٢٨/ بغداد 

هاتف/ ٠٧٩٠٥٧٥٤٤٧٠
محلة (٣٠٥) رقم الشارع (٥) رقم البناية (٦) الطابق االرضي.

اِّـهندس 
محمد حسن علوان 
اِّـدير العام /وكالة
رئيس مجلس االدارة 
٢٠١٨/١٠/٨

جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / االمالك

لجنة البيع وااليجار الثانية
العدد: ب / ك / ٣٩٧
التأريخ: ٢٠١٨/٧/٢٢

إعـــــــــــــالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية التابعة ِّـديرية بلديات بغداد 
عن تأجري (اِّـلك) اِّـوصوف َّـ ادناه ِّـدة (ثالث سنوات) العائدة 
اُّـ مديرية بلدية (اليوسفية) وفق القانون ٢١ لسنة ٢٠١٣ 
البلدية  مراجعة  العلنية  باِّـزايدة  باالشرتاك  الراغبني  فعلى 
اعاله خالل مدة االعالن البالغة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشر االعالن َّـ الصحف اِّـحلية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة (٥٠ ٪) من القيمة اِّـقدرة ويتحمل من ترسو 
وستجري  ذلك  على  اِّـرتتبة  واِّـصاريف  االجور  اِّـزايدة  عليه 
اِّـزايدة العلنية َّـ تمام الساعة (١٠) صباحاً من صباح اليوم 
بعد االخري ِّـدة االعالن َّـ ديوان البلدية وعلى اِّـشرتكني َّـ 
السكن  وبطاقة  اِّـدنية  االحوال  هوية  جلب  العلنية  اِّـزايدة 

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

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت  

رقم االضبارة: ٢٠١٨/٢٨٦٧م
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٤

اُّـ / اِّـنفذ عليه / 
لقد تحقق لهذه اِّـديرية من كتاب مركز شرطة بلدة الكوت اِّـرقم ١٢١٨٢/٣/١ َّـ ٢٠١٨/١٠/٣ 
او  دائم  موطن  لك  وليس  االقامة  محل  مجهول  انك  السكنية  العمارات  منطقة  مختار  شعار  ومرفقة 
تبليغك  تقرر  التنفيذ  قانون  من   (٢٧) للمادة  واستنادا  عليه،  التبليغ  اجراء  يمكن  مختار،  او  موقت 
اعالنا بالحضور َّـ مديرية التنفيذ الكوت خالل خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة 
اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون.
اِّـنفذ العدل  
كريم ابراهيم عنكود

اوصاف اِّـحرر:ـ
• قرار حكم صادر من محكمة بداءة الكوت بالعدد ٢٠٨٥ /ب/٢٠١٨ َّـ ٢٠١٨/٩/٢٦ اِّـتضمن 
الزام اعادة الحال اُّـ ما كان عليه قبل العقد والزام حسنيه خليفه غالي بتسديد مبلغ ستة ماليني 

ومئتني وخمسني الف دينار عراقي اُّـ الدائن كرار كاظم كريم.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٠٣٣ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٢

إعــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم (٢٠٩٠/١) م ٤٦ نصف الدجيله الواقع َّـ الكوت العائد للمدين 
دينار فعلى  مليون  البالغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثالثون  (علي رضا عكار)  الدائن  لقاء طلب  اِّـحجوزة  ابراهيم)  الدين كاظم  (عز 
الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (١٥) يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية 

عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي طالب عزيز الجليلي

اِّـواصفات :- 
١-موقعه ورقمه :- كوت – الكارضية – مقابل الغابات خلف اِّـستودع رقمه ٢٠٩٠/١ م ٤٦ نصف الدجيله 

٢-حدوده واوصافه:- مملوكه للدولة وحق التصرف للشركاء باعتبارها ٨٩٢٨٦٦٧٦٨ سهم منها ١٦٥٤٧٩١٦ سهم اُّـ 
اِّـدين عز الدين كاظم ابراهيم ارض زراعية تسقى بالواسطة صالحة للزراعة تقع خلف مستودع النفط وقريبة من الشارع 

العام 
٣-مشتمالته :-

٤-مساحته :- ٢٣٩٣ دونم و ٦ اولك و ٦٧ م ٢  
٥-درجة العمران :- 

٦-الشاغل :-  الشركاء 
٧-القيمة اِّـقدرة السهام اِّـباعة (١٠ دونم) بمبلغ قدره ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مائتي مليون دينار

فقدان هوية
فقدت هوية صادرة من مصرف الرافدين/ اإلدارة العامة، باسم (سعد 

شهاب أحمد)، على من يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير

محكمة األحوال الشخصية َّـ الشطرة
العدد: ٩٩٥٧

إعالن
ــة الحجر  ــل طالبة حج ــن قب ــب اِّـقدم م للطل
ــه والذي تطلب  ــيناء جليل نعم والقيمومة س
ــني عبيد  ــى زوجها عالء حس ــا قيمة عل نصبه
ــر  اِّـفقود بتاريخ ٢٠١٢/٨/١ عليه تقرر نش
ــف اِّـحلية فاذا كان اِّـفقود حيا  فقدانه بالصح
او من له حق االعرتاض حول اِّـوضوع مراجعة 
ــوب عنه خالل  ــه او من ين ــذه اِّـحكمة بنفس ه
ــر َّـ الصحف  ــرة ايام من تاريخ النش مدة عش
ــوف تقوم اِّـحكمة بإصدار  اِّـحلية وبعكسه س
ــيناء  حجة الحجر والقيمومة وجعل زوجته س
ــود اعاله لقيامها  ــل نعمه قيمة على اِّـفق جلي

بإدارة شؤونه حسب القانون.
القاضي/ عبد الستار راضي جابر الطائي

وزارة الداخلية 
مديرية شرطة محافظة ميسان 

قسم شرطة علي الغربي 
مركز شرطة علي الشرقي الجنائية 

العدد: ٨١٩٢
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٧  
اُّـ مديرية تربية محافظة ميسان / الوثائق والتصديق 

م/ فقدان 
ــد لكالك  ــالم محم ــن س ــا اِّـخرب (حس ــر اُّـ مركزن حض
الذهيباوي) مخربا عن فقدان وثيقة التخرج والصادرة من 
ــرقي الصناعية اِّـختلطة دونت اقوال  اعدادية علي الش
ــت االوراق التحقيقية على  ــا عرض ــاله ابتدائي اِّـخرب اع
السيد قاضي تحقيق محكمة علي الشرقي اِّـحرتم وقرر 
ــرر غلق الدعوى  ــوع الحادث قضاء وقدر ق ــت ولوق اطلع
ــة  ــادة (١٣٠/ ج ) االصولي ــكام اِّـ ــتنادا الح ــا اس مؤقت

واشعار الجهات ذات العالقة للتفضل باالطالع.
مع التقدير 

اِّـقدم جبار حسني سالم 
ضابط مركز شرطة علي الشرقي 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٠٣٢ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٢

إعـــــــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم (٢٠٩٠/١) م ٤٦ نصف الدجيله الواقع َّـ الكوت العائد للمدين 
(عز الدين كاظم ابراهيم) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (حسنني محمد حمد) البالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة  ماليني دينار، فعلى 
الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (١٥) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية 

عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي طالب عزيز الجليلي

اِّـواصفات :- 
١-موقعه ورقمه :- كوت – الكارضية – مقابل الغابات خلف اِّـستودع رقمه ٢٠٩٠/١ م ٤٦ نصف الدجيله 

٢-حدوده واوصافه :- مملوكه للدولة وحق التصرف للشركاء باعتبارها ٨٩٢٨٦٦٧٦٨ سهم منها ١٦٥٤٧٩١٦ سهم اُّـ 
اِّـدين عز الدين كاظم ابراهيم ارض زراعية تسقى بالواسطة صالحة للزراعة تقع خلف مستودع النفط 

٣-مشتمالته :-
٤-مساحته :- اِّـساحة الكلية ٢٣٩٣ دونم و ٦ اولك و ٦٧ م ٢  

٥-درجة العمران :- 
٦-الشاغل :-  الشركاء 

٧-القيمة اِّـقدرة السهام اِّـباعة (٢ دونم ) بمبلغ قدره ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ اربعون  مليون دينار
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ســارة سـامــي
ــهر التوعية  ــهر أكتوبر ش يعتبر ش
ــي مبادرة  ــدي، وه ــرطان الث مبرض س
عاملية بدأ العمل بها بشكل رسمي 
ــوردي  ــون ال ــاذ الل ــام ٢٠٠٦ ومت إتخ ع
كرمز خاص للحملة.لذا تعالوا معي 
ــبابه و طرق  لنتعرف على املرض، أس

الوقاية منه و عالجه.
ما هي أسباب سرطان الثدي؟ 

ــبب واضح لالصابة  ال يوجد هناك س
ــرطان الثدي، و لكن املرض يكون  بس
مصاحباً لنمو غير طبيعي في خاليا 
ــذه اخلاليا  ــم ه ــدي بحيث تنقس الث
ــا الطبيعية  ــرعة اكبر من اخلالي بس
ــة كتلة  ــك مكون ــد ذل ــع بع وتتجم

سرطانية.
ــن حاالت  ــاء أن ٥- ١٠٪ م ــد االطب وج
ــون ناجتة  ــرطان الثدي وراثية وتك س
ــني BRCA١  وجني   ــي ج ــن طفرة ف ع
ــيان  ــان الرئيس ــا اجلين BRCA٢ وهم
املسؤوالن عن سرطان الثدي وسرطان 

املبيض.
ــر  ــة خلط ــر عرض ــاث أكث ــر اإلن تعتب

اإلصابة بسرطان الثدي، إال إنه ميكن 
أن يصاب به الرجال أيضا.

ــرطان  عوامل تزيد خطر االصابة بس
الثدي

١. التقدم في العمر.
٢. التاريخ العائلي لإلصابة بسرطان 
ــدي، اذا كان لديك أم، أخت او إبنة  الث
مصابة خصوصا اذا كانت اصابتهم 
ــن مبكرة فهنا تزيد احتمالية  في س

إصابتك بسرطان الثدي.
٣. اخللل اجليني : إضطراب في اجلينات 
املسؤولة عن اإلصابة بسرطان الثدي 

.BRCAو ٢  BRCAوهما ١
٤. التعرض لالشعاع. 

ــحمية  ــمنة، ألن اخلاليا الش ٥. الس
تفرز هرمون االستروجني.

ــهرية في عمر  ــدورة الش ــدوم ال ٦. ق
مبكر  (قبل عمر ١٢ سنة).

ــتروجني  ٧. العالج بالهرمونات (االس
ــترون) بعد االصابة بسن  والبروجيس

اليأس.

٨. تعاطي الكحول.
الفحوصات الكاملة 

ــن قبل الطبيب  ــص العيني م ١. فح
Palpation

 Mammography ٢. فحص املاموغرام
Ultrasound ٣. فحص السونار

Biopsi ٤. أخذ خزعة

ــام الفحوصات  ــداً إمت ــم ج ــن امله م
ــا ورد و إال كان الفحص  ــة كم الكامل
ــوأ األحوال  ناقصاً و العواقب في أس

وخيمة. 

ــرطان  ــة لس ــراض املرافق ــم األع أه
الثدي

ــرطان الثدي أعراض  عادة ال ترافق س

ــرات في الثدي  ــن قد ترافقه تغي ولك
منها:

١. وجود كتلة غير مؤملة في منطقة 
الثدي

٢. تغير في شكل وحجم الثدي
٣. إنتفاخ في منطقة االبط

٤. تغيرات او إفرازات من حلمة الثدي

عالج سرطان الثدي
Surgery ١. اجلراحة

ــرطانية او  هنا تتم إزالة الكتلة الس

إزالة الثدي بأكمله.
 Radiotherapy ٣. العالج باالشعاع

ــعاع عالي  ــتخدام اإلش هنا يتم إس
ــرطانية،  ــل اخلاليا الس ــة لقت الطاق
ــذه الطريقة بعد  ــتخدم ه ــد تس وق
ــن اخلاليا  ــة ما تبقى م ــة إلزال اجلراح

السرطانية.
ــي  الكيميائ ــالج  الع  .٤

 chemotherapy
ــالج الكيميائي عن  عادة يعطى الع
ــض االحيان  ــي بع ــد وف ــق الوري طري
يؤخذ عن طريق الفم. يعطى العالج 
ــة ليقلل من  الكيميائي بعد اجلراح
نسبة رجوع السرطان مرة اخرى، وفي 
ــتعصي  ــرطان الثدي املس حاالت س
ــيطرة على منو  ــتخدم للس فإنه يس

السرطان.
قد يرافقه بعض اآلثار اجلانبية منها 
ــعر، الغثيان و جفاف  ــاقط الش تس

احللق.
الوقاية من سرطان الثدي

ــي الفحص  ــيلة للوقاية ه خير وس
املبكر  بشكل دوري كل سنة أو عند 
ــاس بعقدة في الثدي أو عند  اإلحس
خروج دم من احللمة او عند مالحظة 

عالمات لم تكن موجودة سابقاً مثل 
ــد على  عدم انتظام في احلواف أو ش

احللمة.
ــي (بحيث  ــى وزن طبيع ــاظ عل احلف
يكون مؤشر السمنة أقل من ٢٥) ألن 
اخلاليا الدهنية، متاماً مثل املبيضني، 

تنتج هي أيضاً االستروجني.
ممارسة التمارين الرياضية

ــي  ــالج الهرمون ــب الع ــة جتن محاول
بعد  البروجيسترون)  او  (االستروجني 
ــة الطبيب قبل  سن اليأس ومناقش

استخدام هذا العالج

أعراض مرض سرطان الثدي
ــي الثدي أو  ــور كتلة أو نتوء ف ١- ظه

حتت اإلبطني.
٢-  تغير في حجم أو شكل الثدي.

٣-  تغير في اجللد احمليط بالثدي مثل 
ظهور ثقوب أو تغير في لون اجللد.

٤-  حدوث تآكل في اجللد.
٥-  تدفق سائل غير معروف أو إفرازات 

دموية من احللمة.
٦-  إحمرار وتشقق في جلد الثدي.

ــح  ــة فتصب ــكل احللم ــر ش ٧-  تغي
مضغوطة للداخل.

ــد الثدي  ــس جل ــي ملم ــر ف ٨-  تغيي
ليصبح مثل قشرة البرتقال.

ــذه األعراض  ــرت لديكِ أحد ه إذا ظه
ــارة طبيب  ــى الفور استش يجب عل

متخصص.
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متابعة / البينة الجديدة
ــي من كلية الهندسة  أعلنت جامعة ديالى، عن حصول تدريس
ــل املرضى  ــة ذكية حلم ــن تصميم رافع ــراع ع ــى براءة اخت عل
ــومرية نيوز  ــت الس ــان تلق ــي بي ــة ف ــت اجلامع واملعاقني.وقال
ــخة منه، إن ”التدريسي في قسم هندسة القدرة واملكائن  نس
ــدرس احمد  ــة بجامعة ديالى امل ــة الهندس ــة بكلي الكهربائي
ــاز املركزي  ــراع من اجله ــراءة اخت ــر حصل على ب ــم جاب ابراهي
ــيطرة النوعية عن اختراعه لرافعة ذكية حلمل  للتقييس والس
ــى واملعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة“.وأضافت اجلامعة،  املرض
ــم وتنفيذ  ــم اآللي في تصمي ــروع يصف التحك ــذا املش أن ”ه
رافعة ذكية حلمل ونقل املرضى وذوي االحتياجات اخلاصة الذي 
ــل املريض من مكان الى مكان  ــاعدة والرعاية عند نق يوفر املس
آخر، والرافعة الذكية مجهزة بأجهزة إستشعار متعددة قادرة 
على التفاعل مع مشغل اجلهاز وبيئته ومجموعة من العجالت 
ــرك كهربائي من نوع خاص وذات  ــيطر عليها من قبل مح املس
ــد من اإلصابات  ــاعد في احل ــات وكفاءة عالية وهي تس مواصف
ــخص  ــد الناس الذين لديهم ش ــر التي حتدث عن ــفل الظه أس
ــه و نقله من مكان الى  ــبب حمل معاق او مصاب في املنزل بس
ــة الذكية لها القدرة على  ــع، أن ”نتائج اختبار الرافع آخر“.وتاب
ــى اكثر من ١٥٠  ــأوزان تصل ال ــل املرضى واملعاقني ب ــك ونق حتري

كغم وبسرعة مختلفة“.

متابعة / البينة الجديدة
ــمع احد،  ــق العنيد، الذي ال يس ابنك املراه
ــريع الغضب،  ــوت املرتفع، س ــب الص صاح
ــذي ال يتقبل النصحية او االنتقاد، ويصر  وال
على االستمرار باخلطأ حتى لو اثبتنا له انه 
خاطىء،  عزيزي املربى، ال تستعجل باحلكم 
على ابنك املراهق، على قدر فهمك انه عنيد 
ــى قدر ما  ــي بتفكيرك، عل ــي وعاص وعصب
ــامح،  هو ضعيف وفارغ من الداخل، ومتس
ــك ويصبح ابن  ــر ابن ــون.اذا اردت ان تغي وحن
ــك  ــر معاملت ــرب ان تغي ــع، ج ــي مطي مثال

ــه هدية من دون  ــرب منه ، او قدم ل معه، تق
ــا لك النك ابني  ــبة وقل له اقدمه اي مناس
ــيء  حبيبي الغالي ، جرب ان متدحه بكل ش
وان كان ال يفعل ما متدحه به ، جرب ان تخرج 
ــوار قصير وان تتكلم مبا يحب  معه في مش
ان يسمع ابنك، جرب انه تعطيه بعضا من 
املسؤولية املناسبة لعمره وقدراته ستجده 
ــعيد ومنظم، جرب ان تتحدث  اهال لها وس
ــاكل التي  ــبابك واملش انت االب عن ايام ش
ــت معها،  ــف تصرف ــا، وكي ــت تواجهه كن
ــل النصيحة له عن طريق هذه القصة  وادخ

البنك بشكل غير مباشر ، جرب ان تسمعه 
وتنصت ملا يقوله، ان فعلت هذا ستجد انه 
مرحلة املراهقة هي اجمل املراحل في حياة 
ابنك، ان فعلت ذلك يكون ابنك هو صديقك 
ــندا وبجانبك  ــيكون س ــر، وس ــوال العم ط
دوما، وان بقيت تنتقد وتلوم وتعاتب وتصرخ 
ــر ابنك  ــك ستخس ــك تاكد ان ــف ابن وتعن
ــرك، ولن يتغير اطالقا اطالقا.هذه  لطول عم
ــا لكل اب او ام عندهم ابن  نصيحة نقدمه
ــبوا اوالدهم، وان لم  مراهق، ان فعلوها كس

يفعلوا خسروا اوالدهم.

متابعة / البينة الجديدة
ــي اجلديد، ال  ــام الدراس ــع بداية الع م
ــاه الى صحة  ــن االنتب ــد لالمهات م ب
ــال ونظامهم الغذائي للحفاظ  االطف
ــى صحة جيدة وعلى قدرتهم على  عل

التركيز.
ــدة، ولكن  ــة كثيرة مفي ــاك أطعم هن
ــل،  العق ــذي  تغ أن  ــرورة  بالض ــس  لي
بعكس أطعمة أخرى قد تكون فائدتها 

بالكامل لتنشيط املخ والدماغ.
ــل  ــم أفض ــدم اليك ــي، نق ــي التال وف
ــل  ــاغ والعق ــة الدم ــة لتغذي األطعم

وتقوية الذاكرة.
األسماك

األحماض الدهنية األساسية املوجودة 
ــا-٣ لها دور  ــماك مثل أوميغ في األس
ماغ لدى  ر الدّ مهمٌّ في عملية منوّ وتطوّ

األطفال.
اِّـكسرات

 (اللوز، والفستق، واجلوز) والتي حتتوي 
ــة من األحماض  ــتويات عالي على مس
ــاعد  ــية، كذلك تس الدهنية األساس

الدماغ واملخ على القيام بأداء مثالي.
الحبوب الكاملة 

ــل: اخلبز، واملعكرونة، يجب تناولها  مث
ــف  ــز وظائ لتعزي ــة  ــات معتدل بكمي

الذاكرة، واحلصول على نتائج أفضل.
التفاح

ــة يومياً مع  ــع بني تناول تفاح إن اجلم
خطة دراسية جيدة يؤدي إلى احلصول 
ــات  والعالم ــج  النتائ ــل  أفض ــى  عل

الدراسية.
الخضروات الورقية الداكنة 

ــط والبروكلي  ــوف والقرنبي مثل امللف
ــاز حلمض  ــدر ممت ــي مص ــب. ه والكرن
الفوليك، الذي ميلك تأثيراً إيجابياً في 

القلب واألوعية الدموية والذاكرة.
الشوكوالتة الداكنة

ــوداء الداكنة  ــوكوالتة الس تقوم الش
بتغذية الدماغ وحتسن الذاكرة، وزيادة 
تدفق الدم إلى الدماغ. كذلك تساهم 

ــا  ــوح، فكلم ــة والوض ــادة اليقظ بزي
كانت الشوكوالتة داكنة كلما ازدادت 

فائدتها للدماغ والعقل.

السبانخ
ــي  ــددة. غن املتع ــة  الصحي ــده  لفوائ
بالعديد من العناصر الغذائية واأللياف 

املفيدة جلسم الطفل وخاصة عقله.
بعض الفاكهة

ــود  ــوت األزرق والكرز والزبيب األس الت
ــود والعنب.  والتوت البري والتوت األس
تُظهر الدراسات واألبحاث أنّها تساعد 
على حماية الدماغ من أضرار األكسدة 
ــارات  ــم وامله ــدرة التعل ــن ق ــد م وتزي
احلركية لدى األطفال الصغار. أضيفي 
ــام الغذائي  ــى النظ ــذه األطعمة إل ه
ــك لزيادة قدرتهم على التركيز  الطفال
ــة. وجتنبي إضافة احللويات  في املدرس
ــوالت التي  ــروبات الغازية واملأك واملش
ــة والدهون  ــواد احلافظ حتتوي على امل
ــك، ألنها تضر  ــى غذاء طفل املضرة ال

بعمل الدماغ والذاكرة.

متابعة / البينة الجديدة
ــن مجموعة  ــبوك ع ــركة فيس أعلنت ش
ــع  م ــل  للتعام ــراءات  اإلج ــن  م ــدة  جدي
ــتخدام  ــاءة االس ــر أو التحرش وإس التنمّ
ــك أدوات حلماية  ــي ذل ــة، مبا ف ــر املنص عب
ــارات جديدة  ــن وخي ــتخدمني البارزي املس
ــن اآلخرين. ــاكل نيابة ع ــالغ عن املش لإلب

وتعمل فيسبوك على إضافة أداة ملراجعة 

ن  ــتمكّ س ــي  والت ــدة،  اجلدي ــات  التعليق
ــتخدمني من حذف تعليقات متعددة  املس
ــل  ــب موقع «سوش في وقت واحد.وبحس
ميديا توداي»، ستتيح األداة للمستخدمني 
إدارة التفاعل على املنشورات في فيسبوك 
ــاعد في التخلص  ــكل أسهل، مما يس بش
ــة  ــع حماي ــلبية، م ــات الس ــن التعليق م
اجملموعة كلها من التعرض لها.هذا وتقول 

ــبوك انها تختبر أيضاً طرقاً للبحث  فيس
ــيئة  ــن الكلمات املس ــر ع ــهولة أكب بس
ــي التعليقات.ويتم  ومنعها من الظهور ف
ــد  ــات اجلدي ــل التعليق ــار تعدي ــرح خي ط
ــيكون متاحاً على  على «أندرويد» أوالً، وس
ــغيل iOS في األشهر املقبلة. نظام التش

ــاً على توفير  ــبوك أيض ويعمل موقع فيس
ن املستخدمني من تقدمي  أدوات جديدة متكّ
ــخص  ــكلة نيابةً عن ش ــر حول املش تقري
ــف أو املضايقة  ــرض للتخوي ما يرونه يتع
ــى ذلك، تتطلع  ــى املنصة.وباإلضافة إل عل
ــركة أيضاً إلى إضافة وسائل حماية  الش
ــة، وخاصة  العام ــخصيات  ــدة للش جدي
ــاهير.وأوضحت إدارة املوقع  ــباب املش الش
ــخاص الذين  ــد حتدثنا مع األش األزرق: «لق
ــبوك وأيضاً مع خبراء  ــتخدمون فيس يس
في مجال السالمة إليجاد طرق متكننا من 
حماية الشخصيات العامة بشكل أفضل 
ــابق من هذا  ــات، وفي وقت س من املضايق
العام، قمنا بتوسيع سياساتنا للحماية 
من مضايقة الشخصيات العامة الشابة 
ــي  ــه «ف ــى أن ــبوك».ولفتت ال ــى فيس عل
األسابيع املقبلة، سنوسع سياساتنا من 
ــخصيات العامة  أجل حماية أفضل للش

ضدّ التحرش بغض النظر عن العمر».
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متابعة / البينة الجديدة
كشفت وزارة التخطيط امس االثنني، ان نسبة السكان املسنني 
في العراق بلغت ٣٪ وفقا لتقديرات اجلهاز املركزي لالحصاء لعام 
ــد من اجملتمعات الفتية. ــا يعني ان اجملتمع العراقي يع ٢٠١٨ ، م

واوضح املتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي 
ــن  ــنني ان عدد كبار الس ــبة اليوم العاملي للمس في بيان ملناس
ــمة يشكلون مانسبته  وصل في عام ٢٠١٨ الى (١٫٢) مليون نس
٣٪ .. متوقعا ان ترتفع النسبة الى (٣،٥٪) في سنة ٢٠٢٠ نتيجة 
ــتمر باالرتفاع لتصل الى  حتسن الوضع الصحي للسكان وتس
ــنة ٢٠٣٠.. مبينا ان اخلطط التنموية التي تضطلع  (٤،٤٪) في س
الوزارة بوضعها تهدف الى ايجاد الوسائل املناسبة التي تدعم 
ــان وكرامة.ولفت  ــش بام ــن العي ــكان ومتكينهم م ــؤالء الس ه
الهنداوي الى ان نسبة السكان املسنني من االناث بلغت (٣٫٣٪)، 
ــبة  ــنني (٢٫٩٪).. مضيفاً ان نس ــبة الذكور املس فيما بلغت نس
ــنني في املناطق احلضرية (املدن) اعلى نسبيا من  ــكان املس الس
ــكانية املرتفعة في املدن ،  املناطق الريفية نتيجة الكثافة الس
ــنني في املناطق احلضرية (٣٫٣٪) مقابل  ــبة املس فقد بلغت نس
ــكانية اظهرت  ــيرا الى ان التقديرات الس ــي الريف.. مش (٢٫٥) ف
ــاك (٢٣٫٥٪) منفصلون.  ــون ، وهن ــنني متزوج ــن املس ان (٧٣٪) م
ــار الهنداوي الى ان مانسبته (٦٫٦٪) من كبار السن ممن تبلغ  واش
ــة من مجموع  ــوق هم من ذوي االعاق ــنة فما ف اعمارهم ٦٥ س
ــتطيعون اداء اعمالهم  ــني في العراق ، ١٦٫٤٪ منهم اليس املعاق
ــة كبيرة في اداء اعمالهم وهناك ٢٧٪  كليا و٢٦٪ يعانون صعوب

يعانون بعض الصعوبة في اداء اعمالهم.

متابعة / البينة الجديدة
ــة اإللكترونية الرائدة للهواتف الذكية ضمن  تُبهر هونر، العالم
 ،Lite ٩ Honor ــواق بطرح هاتفها اجلديد مجموعة هواوي، األس
ــة بدقة ١٣ ميغابيكسل  والذي يحتوي كاميرات ثنائية العدس
ــع معايير جديدة  ــام واخللف، مما يض ــي األم ــل ف + ٢ ميغابيكس
ــة. كما يتألف  ــداً للكاميرات ثنائية العدس ــاً تقنياً فري وتوجه
ــة كاملة بدون  ــن زجاج ٢٫٥D وشاش ــاز بتصميم جميل م اجله
إطار قياس ٥٫٦٥ بوصة تتسم بالوضوح الفائق للعرض الكامل، 
ــعر ال  ــة وأداءاً رائعاً بس ليقدم هاتف Honor ٩ Lite مزايا مدهش
يقاوم. من قال إن صور الكاميرا األمامية يجب أن تكون أقل دقة 
 Lite ٩ Honor ــم هاتف ــودة من صورة الكاميرا اخللفية؟ يض وج
ــة بدقة ١٣ + ٢ ميغابيكسل على كل من  كاميرا ثنائية العدس
ــوح والنقاء  ــاط صور بنفس الوض نك من التق ــا ميكّ اجلانبني، مم
ــأي طريقة ترغب بها. وبفضل  ــال في أي وقت وأي مكان وب واجلم
ــل باإلعدادات  ــة للتعدي ثة والقابل ــور احملدّ ــل الص ــة جتمي وظيف
لة، يساعدك الهاتف املتميز بالتقاط أفضل  الشخصية املفضّ
ــف Honor ٩ Lite بحيث يتمتع  ــكل الطرق.وصمم هات ــور ب الص
ــه العملية على أكمل وجه، فهو  باملظهر اجلميل ويؤدي وظيفت
ــاز يحتوي  ــاد الهيكل جله ــق يحتفظ بأبع ــيابي وأني رفيع انس
ــة للعرض الكامل  ــة قياس ٥٫٢ بوصة، إال أنه يقدم شاش شاش
بدون إطار متتد بني حافتي الهيكل بقياس ٥٫٦٥ بوصة، مما يعني 
ــياً بني حجم الشاشة  ــباً قياس جودة مذهلة في العرض وتناس
ــطح عاكس كاملرآة و  ــاز. ويتمتع ظهر الهاتف بس وهيكل اجله

طبقة بصرية فريدة تلمع في الضوء. 
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جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / االمالك

لجنة البيع وااليجار الثانية
العدد : ب / ك / ٢١٠
التاريخ: ٢٠١٨/٥/١٦

اعــــــــــــــالن
ــن لجنة البيع وااليجار الثانية التابعة ِّـديرية بلديات بغداد عن  تعل
ــنوات) العائدة اُّـ  ــري (الكازينو) اِّـوصوف َّـ ادناه ِّـدة (ثالث س تأج
ــنة ٢٠١٣ فعلى  ــق القانون ٢١ لس ــفية) وف مديرية بلدية (اليوس
ــة البلدية اعاله خالل  ــرتاك باِّـزايدة العلنية مراجع ــني باالش الراغب
ــر االعالن  ــدة االعالن البالغة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي لنش م
ــات القانونية البالغة  ــتصحبني معهم التأمين َّـ الصحف اِّـحلية مس
ــو عليه اِّـزايدة االجور  (٥٠ ٪) من القيمة اِّـقدرة ويتحمل من ترس
ــدة العلنية َّـ تمام  ــتجري اِّـزاي ــة على ذلك وس ــف اِّـرتتب واِّـصاري
ــد االخري ِّـدة االعالن َّـ  ــاً من صباح اليوم بع ــاعة (١٠) صباح الس
ديوان البلدية وعلى اِّـشرتكني َّـ اِّـزايدة العلنية جلب هوية االحوال 

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

محافظة كربالء اِّـقدسة
 مديرية بلديات كربالء اِّـقدسة

العدد:  ١٢١
التاريخ:  ٧ / ١٠ /٢٠١٨

اعــــــــــالن
ــارات اِّـدرجة َّـ ادناه والعائدة  ــة /لجنة البيع وااليجار عن تأجري العق ــن مديرية بلديات كربالء اِّـقدس تعل
ــنة ٢٠١٣  ــون بيع وايجار اموال الدولة اِّـرقم(٢١ لس ــر َّـ اِّـزايدة العلنية وفق قان ــة بلدية الح اُّـ مديري
اِّـعدل)  فعلى الراغبني باالشرتاك الحضور َّـ ديوان البلدية اعاله َّـ الساعة العاشرة صباحا بعد مرور(٣٠)  
ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة ٢٠٪ من القيمة 
التقديرية ونسخة من هوية االحوال اِّـدنية ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور النشر واالعالن واِّـصاريف 

االخرى.
اِّـهندس مازن هاتف عبد اِّـهدي الياسري

مدير بلديات كربالء اِّـقدسة

محافظة كربالء اِّـقدسة
مديرية بلديات كربالء اِّـقدسة

العدد:١٢٢
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٧

اعـــــــــــــالن
ــة َّـ ادناه والعائدة اُّـ  ــكنية اِّـدرج ــة /لجنة البيع وااليجار عن بيع العرصات الس ــن مديرية بلديات كربالء اِّـقدس تعل
ــق قانون بيع وايجار  ــات العامة َّـ اِّـزايدة العلنية وف ــكان والبلدي ــة الحر اُّـ موظفي وزارة االعمار واالس ــة بلدي مديري
اموال الدولة اِّـرقم(٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل)  ويلتزم اِّـشرتي بدفع بدل البيع دفعة واحدة خالل (٣٠) يوما من تاريخ 

االحالة القطعية ويمكن تسديد بدل البيع مقسطا كاالتي :-
ــدد الباقي اقساط سنوية متساوية ِّـدة (٢٠) سنة  ــبة( ٥ ٪) خمسة باِّـائة من بدل البيع كمقدمة ويس ــتوَّـ نس ١.تس
ــنة٢٠١٣ اِّـعدل.  ــتنادا اُّـ اِّـادة (١٧ / ثالثا / ب) من قانون بيع وايجار اموال الدولة اِّـرقم(٢١ لس من تاريخ البيع اس
ــرة صباحا بعد مرور(٣٠)  ثالثني يوما تبدأ  ــاعة العاش ــرتاك الحضور َّـ ديوان البلدية اعاله َّـ الس فعلى الراغبني باالش
ــتصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة ٥٪ من القيمة التقديرية ونسخة من هوية  ــر مس من اليوم التالي للنش
ــرتك َّـ اِّـزايدة هو وزوجته  ــتمرارية بالخدمة بتاريخ حديث واقرار خطي بعدم امتالك اِّـش ــوال اِّـدنية وتاييد اس االح
واوالده القاصرين والبالغني الذين الزالوا تحت رعايته َّـ عائلة واحدة دار او شقة  او ارض سكنية على وجه االستقالل  
ــقة او قطعة ارض من الدولة او الجمعيات التعاونية َّـ عموم القطر  ــم اي منهم ولم يحصلوا سابقا على ش ــجلة باس مس
وخالف ذلك يخضع اِّـشرتك َّـ اِّـزايدة للقرار (١٢٠ لسنة ١٩٨٢ ) واية عقوبات اخرى بموجب القوانني النافذة اضافة 
ــر واالعالن واِّـصاريف االخرى وفق قانون بيع وايجار اموال  ــو عليه اِّـزايدة اجور النش اُّـ الغاء البيع  ويتحمل من ترس

الدولة اِّـرقم (٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل).
اِّـهندس مازن هاتف عبد اِّـهدي الياسري

مدير بلديات كربالء اِّـقدسة

NO.3043.TUE.9.OCT.2018 العدد (٣٠٤٣) الثالثاء  ٩ / ١٠ / ٢٠١٨ 

قسم الشؤون التجارية
اعالن مزايدة علنية

لبيع مادة (فوم الكربيت)
ــكيالت وزارة الصناعة واِّـعادن عن مزايدة علنية  ــراق احدى تش ــركة العامة لكربيت اِّـش تعلن الش
ــوم الكربيت) (Foam Sulphur) باِّـواصفات ادناه وبكمية (٢٠٠٠٠٠) طن (مائتا  لبيع مادة (ف
ــف طن) قابلة للتجزئة وبقيمة تقديرية (١٠) دوالر /طن, علما بأن قائمة اِّـزايدة تكون مفتوحة  ال
ــاعة الحادية عشرة  ــر االعالن ولغاية موعد اجراء اِّـزايدة َّـ تمام الس اعتبارا من اليوم التالي لنش
صباحا من يوم االثنني اِّـوافق ٢٠١٨/١١/٥ وذلك َّـ مكتب اِّـتابعة التابع للشركة العامة لكربيت 
ــركة اِّـالحة العربية/  ــعدون االهلي/ عمارة ش ــفى الس ــراق َّـ بغداد /البتاوين/ مقابل مستش اِّـش

الطابق االول .
فعلى الراغبني َّـ االشرتاك َّـ اِّـزايدة مراجعة مقر الشركة َّـ اِّـشراق او مكتب اِّـتابعة َّـ بغداد 
البداء رغبتهم بالشراء على ان يودع كل منهم تأمينات بنسبة (٢٠٪) من القيمة االجمالية للكمية 
ــدق او خطاب ضمان لصالح  ــة اعاله) بموجب صك مص ــب القيمة التقديري ــراؤها (وحس اِّـطلوب ش
الشركة العامة لكربيت اِّـشراق يحرر لغرض الدخول َّـ مزايدة شراء مادة فوم الكربيت مع مراعاة 

ما يأتي:
١.يكون البيع وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ وتعديالته. 

ــركة العامة  ــاس مطروح ارض الش ــون البيع لكمية (٢٠٠) الف طن قابلة للتجزئة وعلى اس ٢.يك
لكربيت اِّـشراق َّـ محافظة نينوى .

٣.يتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور نشر االعالن واجور الخدمة .
٤.يكون ابداء الرغبة َّـ اِّـشاركة اما َّـ مقر الشركة َّـ اِّـشراق او َّـ مكتب اِّـتابعة َّـ بغداد, اال 
ان اِّـزايدة تجري َّـ مكتب اِّـتابعة َّـ بغداد/ البتاوين/ مقابل مستشفى السعدون االهلي/ عمارة 

شركة اِّـالحة العربية /الطابق االول .
ــمية تمدد اِّـزايدة اُّـ اليوم الذي يليه من ايام الدوام  ٥.اذا صادف يوم ٢٠١٨/١١/٥ عطلة رس

الرسمي .
ــركة وتحليله  ــرتاك َّـ اِّـزايدة اخذ نموذج من مادة الفوم َّـ مقر الش ــى كافة الراغبني باالش ٦.عل
للوقوف على اِّـواصفات الفنية والتحقق من مدى مطابقتها من اِّـواصفات اِّـنشورة َّـ االعالن وذلك 

قبل االشرتاك باِّـزايدة وبعكسه فأن شركتنا ال تتحمل اي اختالف يظهر َّـ اِّـواصفة الحقا. 
اِّـهندس سعد امني فيصل 
اِّـدير العام

قسم الشؤون التجارية
اعالن مزايدة علنية

لبيع مادة الكربيت الخام(الغري مصفى)
ــكيالت وزارة الصناعة واِّـعادن عن مزايدة علنية  ــراق احدى تش ــركة العامة لكربيت اِّـش تعلن الش
لبيع مادة الكربيت الخام (الغري مصفى) باِّـواصفات ادناه وبكمية (٢٠٠٠٠) طن (عشرون الف طن) 
ــة اِّـزايدة تكون مفتوحة اعتبارا  ــة تقديرية (٣٥) دوالر /طن, علما بأن قائم ــة للتجزئة وبقيم قابل
ــر االعالن ولغاية موعد اجراء اِّـزايدة َّـ تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم  من اليوم التالي لنش
ــراق َّـ  ــركة العامة لكربيت اِّـش االثنني اِّـوافق ٢٠١٨/١١/٥ وذلك َّـ مكتب اِّـتابعة التابع للش
بغداد /البتاوين/ مقابل مستشفى السعدون االهلي/ عمارة شركة اِّـالحة العربية/ الطابق االول .

فعلى الراغبني َّـ االشرتاك َّـ اِّـزايدة مراجعة مقر الشركة َّـ اِّـشراق او مكتب اِّـتابعة َّـ بغداد 
البداء رغبتهم بالشراء على ان يودع كل منهم تأمينات بنسبة (٢٠٪) من القيمة االجمالية للكمية 
ــدق او خطاب ضمان لصالح  ــة اعاله) بموجب صك مص ــب القيمة التقديري ــراؤها (وحس اِّـطلوب ش
ــراء مادة الكربيت الخام (الغري  ــراق يحرر لغرض الدخول َّـ مزايدة ش ــركة العامة لكربيت اِّـش الش

مصفى)  مع مراعاة ما يأتي:
١.يكون البيع وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ وتعديالته .

ــركة العامة  ــاس مطروح ارض الش ــف طن قابلة للتجزئة وعلى اس ــع لكمية (٢٠) ال ــون البي ٢.يك
لكربيت اِّـشراق َّـ محافظة نينوى .

٣.يتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور نشر االعالن واجور الخدمة .
٤.يكون ابداء الرغبة َّـ اِّـشاركة اما َّـ مقر الشركة َّـ اِّـشراق او َّـ مكتب اِّـتابعة َّـ بغداد, اال 
ان اِّـزايدة تجري َّـ مكتب اِّـتابعة َّـ بغداد/ البتاوين/ مقابل مستشفى السعدون االهلي/ عمارة 

شركة اِّـالحة العربية /الطابق االول .
ــمية تمدد اِّـزايدة اُّـ اليوم الذي يليه من ايام الدوام  ٥.اذا صادف يوم ٢٠١٨/١١/٥ عطلة رس

الرسمي .
ــرتاك َّـ اِّـزايدة اخذ نموذج من مادة الكربيت الخام (الغري مصفى)  َّـ  ٦.على كافة الراغبني باالش
ــا من اِّـواصفات  ــة والتحقق من مدى مطابقته ــه للوقوف على اِّـواصفات الفني ــركة وتحليل مقر الش
ــورة َّـ االعالن وذلك قبل االشرتاك باِّـزايدة وبعكسه فأن شركتنا ال تتحمل اي اختالف يظهر  اِّـنش

َّـ اِّـواصفة الحقا.
اِّـهندس سعد امني فيصل 
اِّـدير العام

 

مدة  المساحة رقم العقار التفاصيل ت
 رقماالقيمة التقديرية  االيجار
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 حيث أن قانون رئاسة االدعاء العام رقم (49) لسنة 
ــاد املالي  2017 أوجد جهات جديدة ملكافحة الفس
ــة االدعاء العام في كل  واإلداري تتمثل بايجاد رئاس
ــي مدة تزيد على  ــرة، وعلى الرغم من مض وزارة ودائ
ــاء العام  ــة االدع ــنتني على صدور قانون رئاس الس
(49)  لسنة 2017، فإنه لم يتم تنفيذ ما ورد في هذا 
القانون الذي أوجب فتح مكتب لرئاسة االدعاء العام 
ــة االدعاء  في كل وزارة ودائرة يتكون من ممثلي رئاس
ــام، وقد خول هذا  الع
ــون الصالحيات  القان
ــي   الت ــلطات  والس
ــام املكاتب  ــن قي تؤمّ
ــا  ــورة بواجباته املذك
في مكافحة الفساد 
وكان  واالداري،  ــي  املال
دقيقاً  ــون  القان ــذا  ه
ــاط  ارتب ــل  جع ــي  ف
برئاسة  املكاتب  هذه 
وليس  ــام  الع االدعاء 
ــا هو مقرر  الوزير، كم
ــني  املفتش ــب  ملكات
أن  أي  ــني،  العمومي
ــى حرية  ــون راع القان
ــل مكاتب االدعاء  عم
ــم من  ــريع وحاس ــكل س ــي الوزارات بش ــام ف الع
ــر في عمل  ــلطة التنفيذية والوزي ــل الس دون تدخ
ــوة لتنفيذ القانون  ــاء العام، وهي دع مكاتب االدع
(49) املذكور وتطبيق أحكامه واتخاذ ما يلزم بشأن 
ــع موازنة االدعاء  ــات املالية بإدراجها م التخصيص
ــب أكثر متابعة  ــتكون هذه املكات العام، وحتما س
ــواها  ــة للمحاكم من س ــا واحال ــفا وحتقيق وكش
ــيما وان هذه املكاتب في  ــن اجلهات االخرى، ال س م
حقيقتها جهات قضائية وليست جهات تنفيذية 
ترتبط بالسلطة التنفيذية او خاضعة إلرادة الوزير 
ــي الوقت  ــني العموميني ف ــال مكاتب املفتش كح
ــراءات تكفل  ــن في القيام باج ــي إن كنا جادي احلال
ــيما وان  ــي واالداري ال س ــاد املال ــة الفس مكافح
االدعاء العام اجلهة االكثر اخالصا لتطبيق القانون 
ــأن  ــأنها في ذلك ش ــة على املال العام ش واحملافظ

اجلهات القضائية االخرى.

ــظياتها،  ــا وجتاذباتها وتش ــة ودهاليزه بعيداً عن السياس
وبعيداً عن الصراع السلطوي وحلباته وعضالته والذي يدور 
اآلن على ظهر سطح صفيح ساخن وإن بدا غير ظاهر للعيان 
ــدان، دعوني -من  ــن فتاته الدي ــدان وتأكل م ــه الي أو تتلمس
رخصتكم- أن أخرج من إطار ما يدور من تصريحات متضاربة 
ومتناقضة ال تقوى على اإلمساك بها حتى بالالقطة.. وعن 
ــتراطاتها، ألقترب أكثر  احلكومة املقبلة وموعد والدتها واش
ــة أنفسهم، ألن  مّ يومي قد ال يعني بالضرورة الساس من هَ
ــى باالهتمام، وإمنا يهمنا  ــاغلهم التي يرونها أول لهؤالء مش
ــل مع املصائب  ــب علينا أن نتعام ت ــرة- الذين كُ نحن -الفق

اليومية كفرض واقع ليس له دافع..
ــي تتعلق  ــوم، هي تلك الت ــا بصددها الي ــي أن ــكلة الت املش
ــخاص من مختلف األعمار  ــات التي يتعرض لها أش باإلصاب
ــتخدام الدراجات  ــفة الناجمة عن اس ــراء احلوادث املؤس ج
النارية مبختلف أشكالها وأحجامها، وكذلك وسيلة النقل 

ــوارعنا وأزقتنا  ــي غزت ش الت
ودرابيننا، أال وهي (التك تك).

ولبيان مدى الضرر يقول مدير 
اجلملة  جراحة  ــفى  مستش
ــمير  (س الدكتور  ــة  العصبي
ــوارئ  ــي) إن ط ــد الدلف حمي
ــالل  ــت، خ ــفى تلق املستش
شهر واحد فقط.. فقط، هو 
أيلول املاضي هذا العام، (٥٤) 
إصابة ما بني نزف في الدماغ 

وكسور في اجلمجمة فضالً عن إصابات بالريش طالت باقي 
أعضاء اجلسم. ولفت الدلفي بأن هذه احلوادث توزعت بواقع 
ــببتها دراجات نارية، و(١٠) حاالت حوادث التك  (٤٤) حالة س
ــفى تلقوا  ــد هللا إن معظم الذين أدخلوا املستش تك، واحلم

العالج على يد مالكات طبية متخصصة..
إن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه، ويتمرغل بالطني، هو: 
ــائط النقل البسيطة والسهلة هذه إلى  هل ستتحول وس
ــر فيها هم فئات من املراهقني والفتيان  مصائد مميتة اخلاس
ــرت الكثير من  ــائط نقل وف ــدوا ضالتهم في وس الذين وج
اجلهد والنفقات ملن يستخدمونها للوصول الى مبتغاهم؟.. 
ــتراطات  ــرور العامة إلى وضع ضوابط واش ــاذا ال تعمد امل ومل
ــتخدمها بدالً من اللجوء إلى أسلوب  على من يقودها أو يس
ــف أن أربعة أو  ــيما ونحن نالحظ كي ــز والتغرميات الس احلج
ــة أطفال يعتلون ظهر دراجة نارية صغيرة تنوء  حتى خمس
ــاع كروباتيكية أو بهلوانية  ــكاد بحملهم وهم في أوض بال
ــني باخملاطر التي تترصدهم؟.. إن حماية أرواح الناس  غير آبه

مهمة وطنية واألذى ال يجوز أن يبقى طويالً.

بغداد / البينة الجديدة
ــني العراقيني  ــاد نقيب الصحفي أش
ــدور الوطني  ــل مؤيد الالمي بال الزمي
والعمل الذي ينهض به ديوان الرقابة 

املالية في احلفاظ على املال العام. 
ــب  نقي ــاء  لق ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج
ــس  ــع رئي ــني م ــني العراقي الصحفي
ديوان الرقابة املالية االحتادي الدكتور 
ــداً أهمية  ــف، مؤك ــوري خل صالح ن
التنسيق املشترك بني النقابة وديوان 
ــة ملتابعة نتائج تدقيق  الرقابة املالي
وكشف األخطاء التي حتصل نتيجة 

ــة والتدقيق، كما جرت  أعمال الرقاب
بقانون  ــة  الفقرات اخلاص ــة  مناقش
ــنة  ــوق الصحفيني رقم (٢١) لس حق
ــراءات  اإلج ــيط  تبس ــدف  به  ٢٠١١
ــة املالية مع  ــة بديوان الرقاب املتعلق
ــني. من  ــني العراقي ــة الصحفي نقاب
جانبه عبر رئيس ديوان الرقابة املالية 
ــل واملؤثر  ــدور الفاع ــن إعجابه بال ع
ــة الصحفيني  ــض به نقاب الذي تنه
ــرة الصحفية التي  ــني واألس العراقي
ــة واملهنية  ــالتها الوطني ــؤدي رس ت

بكل حرية والتزام.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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حماية أرواح الناس 
مهمة وطنية 

واألذى ال يجوز أن 
يبقى طويالً

كنا جادين َّـ القيام 
بإجراءات تكفل مكافحة 

الفساد اِّـالي واإلداري 
ال سيما إن االدعاء العام 

الجهة األكثر إخالصاً 
لتطبيق القانون 

واِّـحافظة على
 اِّـال العام
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 متابعة / البينة الجديدة
ــطو  قام لص ملثم بعملية س
ــات الوقود  ــدى محط ــى إح عل
ــهامي بوالية هيسن  في بلدة غريس
ــرطة في  ــرب أملانيا. وقالت الش بغ
ــول اللص أصاب  ــا، إن ”دخ بيان له
ــل املوجود في احملطة باخلوف  العام

ــتيكية  ــه مبلء حقيبة بالس وطالب
ــل اخلائف على  ــال؛ ووافق العام بامل
ــات اليوروهات؛  ــاه مئ ــه وأعط طلب
ــت جنح  ــرب اللص حت ــر ذلك ه وإث
ــدو القصة  ــى اآلن تب ــالم“. حت الظ
ــيء عن تلك  عادية وال مييزها أي ش
التي تطالعنا بها الصحف احمللية 

ــة تأخذ  ــوم؛ لكن القص ــي كل ي ف
ــاً مفاجئاً بعودة اللص من  منعطف
ــاعتني وإلقائه  ــد بعد نحو س جدي
ــاب قبل أن  ــود أمام الب ــس النق كي
ــي الوقت  ــرى؛ ف ــرة أخ ــي م يختف
ــرطة قد بدأت  الذي كانت فيه الش

البحث عنه في مكان آخر.

 بغداد / البينة الجديدة
وقع املصرف العراقي للتجارة 
ــة  ــع مؤسس م ــرض  ق ــى  عل
ــون  ملي  ١٠٠ ــة  بقيم ــة  املاني
ــا ان املانيا اول دولة  يورو، مبين
صناعية رائدة تقدم تسهيالت 
ــال مدير  ــة للعراق. وق مصرفي
ــل الهيمص ان  ــرف فيص املص
ــى اتفاقية  ــرف وقع عل «املص
قرض مع مؤسسة اولر هارمز 
مليون   ١٠٠ ــة  بقيم ــة  االملاني
ــدف  «اله ان  ــا  مبين ــورو»،  ي
ــجيع  ــة هو تش ــن االتفاقي م
ــراق  للع ــة  االملاني ــادرات  الص
ــهيالت  ــتفادة من التس واالس
املقدمة من املؤسسة االملانية 
ــدات دوائر الدولة  ــراء تعاق الج
ــاع  والقط ــوزارات  وال ــام  الع

اخلاص».
واضاف الهيمص ان «االتفاقية 
ائتمانية  ــهيالت  تس ستقدم 
بالدفع باآلجل خملتلف الوزارات 

ــاص وملدة خمس  والقطاع اخل
سنوات مما سيسهل استيراد 
ــة اخملتلفة»،  ــع االملاني البضائ
ــة  ــة مبني ــا ان «االتفاقي مبين
ــات مصرف  ــاس بيان على اس
ــارة وبدون ضمان  العراق للتج
ــر اول  ــي تعتب ــة وه وزارة املالي

ــورة تقدم  دولة صناعية متط
تسهيالت مصرفية».

ــركة تأمني  واولر هارمز هي ش
ــة  مجموع ــدم  تق ــة  ائتماني
واسعة من خدمات السندات 
إلدارة  والتحصيل  والضمانات 

االعمال التجارية.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــس االول  ــاقية الصاوي ام ــالً بس ــد البحري حف ــة وع ــت الفنان أحي
ــى افتتاح احلفل  ــرى أكتوبر. وحرصت عل ــن مع احتفاالت ذك بالتزام
ــمر عبد احلليم  ــماها وبترابها» للعندليب األس ــة «احلف بس بأغني
حافظ التي تفاعل معها احلضور بشدة وسط تصفيقٍ حاد. وقدمت 
ــمهان  ــةً من األغنيات املميّزة للفنانة أس ــد خالل احلفل مجموع وع
ــت أغاني  ــس»، كما قدم ــى» و»ليالي األن ــرف امت ــا «امتى هتع منه

ــرة وردة. ــة الكبي أغنيات للفنان ــت  قدم كما 
ــن ألبومها اجلديد  ــي بيك» الذي م «فرحت

رح األسواق مع  طُ
ــة الصيف  بداي
املاضي، ومنها 
ــك على  «زعل
«غير  عيني»، 
ــد»،  ح أي 
ــة  لليلــ ا « و
 « ــة لليلـــــ ا

ــن  م ــا  وغيره
ــي  ــات الت األغني

ــر  ألكث ــتمرت  اس
من ٩٠ دقيقة.

وكاالت  / البينة الجديدة
ــوكا  ــة س ــكان مدين ل س ــجّ س
ــمالي  ش ــة  الواقع ــة  الياباني
ــا  ــيا عاملي ــا قياس ــو؛ رقم طوكي
ــة املوناليزا  ــم لوح عن طريق رس
ــوى  حل ــتخدام  باس ــهيرة  الش
ــام حوالي  ــة من الرز. وق مصنوع
٢٠٠ شخص من املدينة اليابانية 

ــزا“  ”املونالي ــة  لوح ــم  برس
ــتخدام حوالي ٢٤  الشهيرة باس
ألف قطعة حلوى معروفة باسم 
ــن الرز؛ مت  ــة م ــينبي“ مصنع ”س
ــوان. ووصل  ــبعة أل ــا بس طالؤه
ــرا  ــي ١٣ مت ــة حلوال ــول اللوح ط
ــب  وبعرض ٩ أمتار تقريبا؛ بحس

.“kyodonews” ما نقل موقع

 متابعة / البينة الجديدة
املقاهي  ــاب  أصح ــرف  يع
ــى  ــم أن املقه ــول العال ح
ــكان لتناول  ليس مجرد م
إن  ــط؛ بل  ــروبات فق املش
تصميم املكان والديكورات 
ــح املقهى متيزاً لها عن  متن
غيرها؛ ومنها مقهى يونام 
دوجن ٢٣٩-٢٠ في العاصمة 
ــول.  ــة اجلنوبية س الكوري
وحسب موقع ”ماي مودرن 
والديكورات،  للفنون  مت“ 
ــذي  ال ــان  الفن ــتلهم  اس

ــج  برنام ــى  املقه ــم  صم
التليفزيون الكوري ”وي“، الذي 
تتصارع فيه الشخصيات بني 
ــا واقعي واآلخر  عاملني؛ أحدهم
عالم الكارتون. وعندما يخطو 
ــيجد  زائر املقهى من الباب؛ س
ــوط  ــن اخلط ــط م ــاً وحوائ أثاث
ــا  وكأنه ــوداء  والس ــاء  البيض
ــن الكوميكس أو  ــاب من ف كت
الكارتون، وليس هذا فقط؛ بل 
ــد واملقاعد وأدوات  حتى املناض
ــروبات؛ كلها  وأواني تناول املش

من عالم الكارتون.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــردار فياس“  ــق الهندي “جي لم يحل
ــى أن بلغ  ــا، إل ــوال ٣٣ عامً ــه، ط حليت
ــر، مبا يعادل  ــا حتى اآلن ٦٫٧ مت طوله
ــي، وهي  ــي مبنى محل ــاع طابق ارتف
ــم. ويصمم  ــي العال ــة ف ــول حلي أط
ــة  ــة للحي ــكاالً مختلف ــالق أش احل
الهندي، الذي يستغرق ثالث ساعات 

لتنظيفها يوميًا.
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