
ــف عادل  ــوزراء املكل ــا رئيس ال دع
ــاء االثنني املاضي  عبد املهدي مس
ــاءة  الكف ــل  اه ــن  م ــني  العراقي
ــات  طلب ــدمي  لتق ــاص  واالختص
ــيح للمناصب الوزارية في  للترش
ــداء من يوم  ــة ابت ــة املقبل احلكوم
ــى يوم اخلميس  امس الثالثاء وحت
ــدي  امله ــد  عب ــد  وتعه ــل.  املقب
ــاس امام  ــه االول واالس ــان واجب ب
ــواب خالل  ــس الن ــعب ومجل الش
ــتورية هو التفرغ كليا  املدة الدس
ــات املطلوبة  ــاء من الترتيب لالنته
ــداد  والع ــة  احلكوم ــكيل  لتش
ــه  ان ــد  واك ــي.  احلكوم ــاج  املنه
سيستمر مبشاورات بشتى الطرق 
ــة بهذه العملية  بكل من له عالق
املمثلة  الكتل  ــؤولي  السيما مس
ــواب دون تخويل  ــس الن ــي مجل ف
ــة التصريح او  ــخص او جه اي ش
ــا كانت  ــمه مهم باس ــاوض  التف
درجة القرابة وكان عبد املهدي قد 
ــح عن  ــتقل الذي يرش قال ان املس
طريق االحزاب قد ال يبقى مستقال 

على االغلب .

ــوت مجلس  ــد اخر ص ــى صعي عل
ــى اختيار مقررين  النواب امس عل
ــا تركماني واالخر  اثنني له احدهم
ــه مت  ــدر ان ــال املص ــيحي. وق مس
ــة علي عن  ــى خديج ــاق عل االتف
ــل  وعمانؤي ــي  التركمان ــون  املك
ــيحي  ــن املكون املس ــابا ع خوش

كمقررين له .
ــواب على  ــوت مجلس الن كما ص
ــكيل اللجنة النيابية املؤقتة  تش
واملكونة  الداخلي  لتعديل نظامه 
ــاف املصدر ان  ــا، واض ــن(١٧) نائب م
اللجنة مكونة من النواب ( جمال 
ــرة ، عبد اخلالق العزاوي ،  عبد الزه
ــيار عبد اهللا ، طه الدفاعي ،  هوش
وحدة اجلميلي ، خالد جواد ، ارشد 
الصاحلي ، عباس شعيل ، منصور 
ــركوت  مرعيد ، عالية نصيف ، س
ــوار طه  ــى امني ، ريب ــف ، مثن لطي
ــاعدي  ــان ، صباح الس ــر ذبي ، ثام
ــن  ــد الرحم ــي ، عب ــالل الزوبع ، ط
ــس النواب  ــد عقد مجل ــر ) وق عم
ــة برئاسة  ــته اخلامس امس جلس
النائب االول لرئيس البرملان حسن 
الكعبي وحضور (٢٢٥) نائبا فقط 
وفي سياق اخر اكد رئيس مجلس 

ــدان على  ــاء االعلى فائق زي القض
ضرورة مبدأ الفصل بني السلطات 
ــتقالل  الكامل الس الدعم  وتقدمي 
ــمي  ــاء. وقال املتحدث الرس القض
جمللس القضاء االعلى القاضي عبد 
ــتار البيرقدار ان وفدا برئاسة  الس
ــم كال  ــدان  ض ــق زي ــي فائ القاض
ــس محكمة التمييز  من نائب رئي
ــس االدعاء العام ورئيس هيئة  ورئي
ــام  ــر ع ــي ومدي ــراف القضائ االش
ــس  ــة، زار رئي ــات القضائي احلراس
ــبة  اجلمهورية برهم صالح مبناس

ــث اجلانبان  ــنمه منصبه وبح تس
عددا من املواضيع املشتركة .

ــل الكردية  ــت الكت ــي وقت قدم ف
ــة  حرك  ، ــالمية  االس ــة  اجلماع  )
التغيير ، اجليل اجلديد ) امس طلبا 
بتشكيل جلنة لتقصي احلقائق في 
ــتان  ــات برملان اقليم كردس انتخاب
ــن ايلول  ــي الـ (٣٠) م التي جرت ف
املاضي بزعم وجود خروقات وتزوير 
ــتخدام ادوات ووسائل الدولة  واس
من مستمسكات ثبوتية وهويات 

احوال مدنية .

ــد النائب عن  ــى صعيد اخر اك عل
ــف الفتح عامر الفايز امس ان  حتال
حتالف الفتح لم يرشح اية اسماء 
ــال  ــرك اجمل ــة وت ــة الوزاري للكابين
ــادل عبد املهدي  ــوزراء ع لرئيس ال
الختيار مرشحي الكابينة الوزارية 
ــا النائب  ــي وقت دع ــكل حرية ف ب
ــكيني الى  ــن البصرة رامي الس ع
ــي احملافظة بيد  ــالح ف حصر الس
االجهزة االمنية واحلشد الشعبي 
ــائر  ــيوخ العش ــا بالزام ش مطالب
بتعهدات امنية لتسليم السالح 

وقال السكيني ان حاالت االغتيال 
ــهدها البصرة  ــم التي تش واجلرائ
هي بسبب السالح الذي ليس بيد 
ــائر  الدولة وانه موجود لدى العش
ــزاب  واالح ــل  والفصائ ــركات  واحل
ــات  العصاب ــك  وكذل ــات  واجلماع

املسلحة .
ــان اخر كلف رئيس الوزراء  وفي ش
املنتهية واليته حيدر العبادي وزير 
ــي بادارة  ــم االعرج الداخلية قاس
ــي فيما كلف  ــن الوطن جهاز االم
وزير الدفاع عرفان احليالي مبنصب 

مستشار اجلهاز .
ــفت مصادر  على صعيد اخر كش
سياسية كردية عن مساع يجريها 
ــتاني  الكردس الدميقراطي  ــزب  احل
ــة  حكوم ــكيل  تش ــل  اج ــن  م
ــتان وفقا  اغلبية في اقليم كردس
ــا  افرزته ــي  الت ــتحقاقات  لالس
ــات البرملانية التي اجريت  االنتخاب
ــهر املاضي  ــي ٣٠ من الش هناك ف
وذلك عقب االتصاالت التي توقفت 
ــتاني  ــاد الوطني الكردس مع االحت
ــى  عل ــالف  االخت ــة  خلفي ــى  عل

منصب رئاسة اجلمهورية .

  بغداد / 
ــتطيع تقدمي  ــوزراء املكلف عادل عبد املهدي يس ــس الثالثاء، أن رئيس ال ــجاد، ام ــن ائتالف النصر هدى س ــة ع رأت النائب
ــحة الكاملة الختيار  ــية الفس كابينته الوزارية وبرنامجه احلكومي إلى البرملان خالل ١٠ أيام إذا منحته القوى السياس
ــجاد ، ان عبد املهدي جاء بوقت  وزرائه دون إمالءات، معتبرةً أن الظروف التي جاء بها عبد املهدي لن تتاح لغيره.وقالت س
ــددت على ضرورة االصالح وتلبية مطالب  ــارع فيه للمطالبة بالتغيير وبنفس الوقت فان املرجعية الدينية ش خرج الش
املتظاهرين وهي فرصة لن تتاح لغيره بنفس الظروف التي أمامه، مبينة أن الفرصة متاحة لعبد املهدي للمجيء بكابينة 

وزارية مستقلة وكفوءة وبعيدة عن الكتل السياسية وضغوطها.
ــر وبفترة أقل من عشرة أيام  ــكل مباش ــجاد، لدينا ثقة بأن ينجح عبد املهدي مبهمته وأن يقدم كابينته بش وأضافت س
ــية الفسحة الكاملة الختيار وزراء حكومته وكتابة برنامجه احلكومي دون إمالءات، الفتة  بحال منحته الكتل السياس
إلى أن عبد املهدي يعرف جيدا الواقع العراقي وجميع التحديات التي تواجه البلد وهو ليس غريباً عن التطور السياسي 
ــوزارات عن تقدمي اخلدمات  ــد هو األحزاب، كما أن عجز ال ــر اخلراب بالبل ــجاد، أن س ــذ عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم.وتابعت س من
للمواطن سببها الهيئات االقتصادية التابعة لالحزاب، كما أن البرملان لم يستطع إقالة الوزراء الفاسدين حلمايتهم من 

قبل األحزاب والكتل التي جاءت بهم إلى احلكومة وبحال لم نتجاوز هذا الواقع فلن يتغير شيء باملرحلة املقبلة.
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كتب اِّـحرر السياسي

رئيس الحكومة المكلف يفتح باب الترشيح امام العراقيين للتنافس على المناصب الوزارية.. والخميس آخر موعد

َّـ الهدف

ــان اخلطوة متأخرة جدا، لكن ان تأتي  مع قناعتنا ب
ــنا  متأخرة خير من ان ال تأتي ، ومع ذلك نقول حس
ــدل عندما وقعتا،  ــة ووزارة الع ــت هيئة النزاه فعل
ــترك  ــا للتعاون املش ــا ثنائي ــاء، اتفاق ــس الثالث ام
ــجيع التعاون الوثيق بينهما بشأن  ينص على تش
ــه وتبادل اخلبرات  ــاد والقضاء علي مكافحة الفس
في اجملال القانوني واسترداد االموال املهربة للخارج 
وهنا بيت القصيد الذي البد ان نتوقف عنده طويال 
ــي هربت  ــة الت ــوال العراقي ــم االم ــول ان حج ونق
ــام ٢٠٠٣ وحلد االن من قبل احلرامية  للخارج منذ ع

والعتاوي  ــوص  واللص
وكبير  كبير  ــمان  الس
ــاوز ارقاما  جدا وقد جت
ــكل عراقي  ــة ل صادم
ــدب حظه  ــريف ين ش
مت  ــاذا  مل ــاءل  ويتس
ــكوت طيلة اكثر  الس
ــن الزمن  ــد م ــن عق م
ــرحية نهب  على مس
ــة  ومبرمج ــة  منظم
ــذي  ال ــام  الع ــا  ملالن
ــذ طريقه للخارج  يأخ

ــار من  ــؤولني كب ــات مرتبطة مبس ــل مافي ــن قب م
ــى بالوطن وكان  ــل وبعضهم ممن تغن العيار الثقي
ــيح على حال الفقراء في هذا  يذرف دموع التماس
الوطن املنكوب؟ اننا وفي ضوء هذا االتفاق نطالب 
ــة  ــرارات القضائي ــذ الق ــوري لتنفي ــرك الف بالتح
الصادرة بحق املتهمني بتهريب املال العام والعمل 
ــذ طريقه ليودع ظلما  ــترداد كل دينار اخ اجلاد الس
ــاقطني  ــابات مصرفية ألناس س ــا في حس وعدوان
وفاقدي شرف وملوثني بالعار والشنار، كما نطالب 
ــي كل دول العالم الجل  ــرك القامة دعاوى ف بالتح
ــترداد اللصوص بغية محاكمتهم امام شعب  اس

العراق وليكن شعارنا ماضاع حق وراءه مطالب.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

نطالب بالتحرك القامة 
دعاوى َّـ كل دول العالم 
الجل اسرتداد اللصوص 
بغية محاكمتهم امام شعب 
العراق وليكن شعارنا ماضاع 
حق وراءه مطالب

@âb‰ÌÖ@›◊@@aÎÖ6ça
@xâbÇ‹€@l�äËfl

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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رئيس الجمهورية اثناء لقائه مسؤولي البصرة 
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وكاالت / 
ــاد واخلبراء  ــت جلنة مكافحة الفس ادرج
ــي مقرها لندن  ــني البريطانيني الت احملقق
ــة  ــي احلكوم ــني ف ــوزراء العراقي ــد ال اح
العراقية احلالية كأفسد وزير عراقي منذ 
ــمه  ــارة الس عام ٢٠٠٣ وحلد االن دون االش
ــون هذا  ــالم وبذلك يك ــائل االع ــي وس ف
الوزير قد دخل موسوعة غينيس لالرقام 

القياسية من اوسع ابوابها.

@Ô”aä«@äÌãÎ@Üéœa
@èÓ‰ÓÀ@Ú«ÏçÏfl@›ÅÜÌ
@ÚÓçbÓ‘€a@‚b”â˝€

بغداد / 
ــاء، التصريحات التي  ــس الثالث ــعبي، ام ــد الش نفت هيئة احلش
نسبت لنائب رئيس الهيئة أبو مهدي املهندس بشأن زيادة رواتب 
منتسبي الهيئة، مؤكدة أن الزيادة ستكون ١٢٥ الف دينار فقط.

ــا تداولته مواقع  ــعبي إنه ”ينفي م ــد الش وذكر بيان إلعالم احلش
ــأن تصريحات نُسبت لنائب رئيس هيئة  التواصل االجتماعي بش
احلشد الشعبي ابو مهدي املهندس و ال صحة لعقد اجتماع مع 
ــبي  ــة ، و التصريحات التي تتعلق بزيادة رواتب منتس أمراء االلوي
ــتكون فقط  ــادة الرواتب س ــد“.واوضح البيان أن ”زي ــة احلش هيئ
ــهور اي عودة مخصصات بدل  (١٢٥) الف دينار  فقط وملدة ثالث ش
ــابقة .وهذا وفقاً ملا منحته رئاسة الوزراء ووزارة املالية  طعام الس
ــتمر خملاطبة اجلهات  ــعي املس ــد، مع الس من مبالغ لهيئة احلش
ــبيها  ــد ومنتس املعنية بزيادة التخصيصات املالية لهيئة احلش
ــب مع اجملهود الكبير الذي قدمه اجملاهدون في التصدي  مبا يتناس
ــني املستوى املعيشي  ــعي لتحس للزمر اإلرهابية فضال عن الس

لعوائل الشهداء واملضحني“.

@bzÓôÏm@âÜñÌ@=»í€a@Üíßa
ÈÓjén‰fl@kmaÎâ@ÒÖbÌã@Êdíi انقرة / وكاالت / 

ــس مجلس النواب  وصل رئي
ــى  إل ــي،  احللبوس ــد  محم
ــمية.  ــارة رس ــي زي ــا ف تركي

ــي ان  ــال مكتب احللبوس وق
الزيارة جاءت للمشاركة في 
ــاء  لرؤس الثالث  ــاع  االجتم
البرملانات األورآسيوية، مبينا 

ــة لدعوة  ــاءت تلبي ــا ج انه
ــس مجلس  ــمية من رئي رس
األمة التركي بن علي يلدرمي. 
ــي  وتابع املكتب ان احللبوس

ــر الذي  ــارك في املؤمت سيش
ــة  مدين ــتضيفه  ستس
ــاء برملانات ٤١  ــا رؤس انطالي

دولة آسيوية وأوروبية.

ÚÌÏÓçeâÎ˛a@pb„bΩ5€a@ä∑˚fl@ø@Ú◊âbí‡‹€@bÓ◊äm@ø@ÔçÏj‹ßa

بغداد / 
ــيد  ــدري الس ــار الص ــم التي ــاد زعي أش
مقتدى الصدر، بالفنان كاظم الساهر، 
ألداء  ــراق  الع ــى  إل ــه  بقدوم ــب  ورح
ــى رافديك،  ــك، عل ــالم علي قصيدة (س
ــا ذكره  ــب م ــراق القيم)، وذلك بحس ع
ــزاوي  ــال الع ــنان العزاوي.وق ــل س املمث
ــه  إن ــبوك،  ــى فيس ــه عل ــي صفحت ف
ــاهر،  ــاد بالس ــا التقى الصدر أش عندم
ــيد  ووصف القصيدة التي غناها بالنش

الوطني، ووجه من خالله دعوة ألداء هذه 
األنشودة الوطنية في املوصل ألنها آخر 
ــن تنظيم داعش اإلرهابي. أرض حررت م

ــرح تصوير أداء  ــاف العزاوي، أنه اقت وأض
األنشودة في موقع منارة احلدباء املهدم 
ــواعد  ــتنهض بس في املوصل ألنها س
ــى البقاء على  ــني وإصرارهم عل العراقي
ــى أنه مت تكليفه  ــيرًا إل قيد العراق، مش
ــخصيًا مبتابعة املوضوع، وأنه ما زال  ش

بصدد االتصاالت.

@H@÷aä»€a@I�€@äÁbé€a@·√b◊@Ï«ÜÌ@âÜñ€a
HŸÓ‹«@‚˝çI@ÚÓ‰Àa@k‹�ÌÎ

بغداد / 
فندت شركة املعارض العراقية 
التابعة ل وزارة التجارة، املزاعم 
ــة عن  ــا النائب ــي اطلقته الت
ــون عالية  ــة القان ــالف دول ائت
ــأن حصر استيراد  نصيف بش
ــتورد  ــداي مبس ــيارات هيون س

واحد.

إن  ــارض  املع ــركة  ش ــت  وقال
ــة  العراقي ــد  القاص ــركة  ش
ــة جتارية حصرية  قدمت وكال
من شركة هيونداي ومصدقة 
ــة العراقية  ــن وزارة اخلارجي م
ــل احلصري  ــا الوكي ــني انه تب
والوحيد لتوريد هذه السيارات 

الى العراق.  تتمة ص٣

@pb∞äñm@Ü‰–m@ÚÓ”aä»€a@ûâb»Ωa
@Öa7nça@÷˝üa@Ü◊˚mÎ@—Óñ„
âbvn€a@…Ó‡¶@aÜ„ÏÁ@paâbÓç

بغداد / 
 أشاد رئيس اجلمهورية برهم صالح خالل لقائه 
ــني وأعضاء  ــني العراقي ــب الصحفي امس نقي
ــارية بدور  ــة وهيئتها االستش ــس النقاب مجل
ــي تعزيز حلمة  ــني العراقيني ف نقابة الصحفي
اجملتمع العراقي واستنهاض الهمم باجتاه البناء 
ــى أن من أولى  ــار صالح إل وجتاوز املعوقات.وأش
ــز دور الصحافة والنهوض  ــه هو تعزي اهتمامات
ــكل الذي يعزز دورها  بها وتطوير قدراتها بالش

ــع العراقي والنهوض  املعهود في خدمة اجملتم
ــتوى الطموح إلى جانب اتخاذ كل  به إلى مس
ــة الصحفيني.وأكد  اإلجراءات املتعلقة بحماي
ــاءات دورية  ــذا اجلانب رغبته في عقد لق في ه
ــني العراقيني للوقوف على جانب  مع الصحفي
من معاناة الشعب العراقي باعتبار الصحافة 
املرآة التي تعكس هذه الهموم واملعاناة بصدق 

وواقعية    تتمة ص٢

رئيس الجمهورية خالل لقائه الالمي يشيد بدور نقابة الصحفيين العراقيين 

@Êbfl˛a@äi@µg@âÏj»€aÎ@lb»ñ€a@ãÎb£@Û‹«@¥Ó”aä»€a@ÒâÜ”@@Û‹«@Ü◊˚ÌÎ@
@Ô”aä»€a@k»í€a@ÈÓ€g@ÏjñÌ@bfl@’Ó‘§Î  / بغداد

ــر مدير عام مدينة الطب في بغداد  اعتب
حسن محمد عباس، أن ما أشيع بشأن 
ــكوى  ــادرة بحقه ش ــض ص ــرة قب مذك
كيدية، مؤكداً عدم امتالكه اي حساب 

في اي مصرف.
وقال عباس إن ما اشيع من مذكرة قبض 
بحق مدير عام مدينة الطب هي شكوى 
ــابيع. وأضاف أن  ــة اس ــة قبل ثالث كيدي
ــخاص ضدي  ــاك اتهاما من قبل اش هن

بشأن صكوك مزورة وهذا املوضوع بعيد 
عني، مشدداً بالقول ال املك اي حساب 
ــف عباس  ــي اي مصرف.وكش ــاري ف ج
ــة وطالبوا  ــن قبل عصاب ــن تهديده م ع
مببالغ مالية، مشيراً الى اتخاذ اجراءات 

قانونية والقضاء سيأخذ مجراه.
ــي  ــل االجتماع ــع التواص ــت مواق وكان
تناقلت خبراً، يفيد بصدور مذكرة قبض 
ــام مدينة الطب في بغداد  بحق مدير ع

بشأن صكوك مزورة.

@Êdíi@…Óëa@bfl@Z@@k�€a@Ú‰ÌÜfl@‚b«@äÌÜfl
ÚÌÜÓ◊@ÙÏÿë@Ô‘°@új‘€a@Òä◊àfl

  بغداد /  
ــون الطقس خالل  ــة، ان يك ــة االنواء اجلوي ــت هيئ توقع
ــار خفيفة  ــاقط امط ــا مع تس ــي غائم ــبوع احلال االس
ــي املناطق كافة   ــة. وقالت الهيئة ان الطقس ف ومتفرق
سيكون بني غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط 
زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة ويتحول تدريجيا 
ــرارة العظمى  ــات احل ــجل درج ــى صحو، فيما ستس ال
ــرى ٢١ درجة مئوية. ــة مئوية، والصغ ــي بغداد ٤٠ درج ف
ــيكون في  ــس  يوم االربعاء س ــت الهيئة ان  طق واضاف
املنطقة الوسطى غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر 
ــيكون الطقس في املنطقة  ــة ومتفرقة، فيما س خفيف
ــي اماكن  ــاقط زخات مطر ف ــا مع تس ــمالية غائم الش
ــة احيانا، مع انخفاض بضع درجات  متعددة تكون رعدي
ــيرة الى ان الطقس سيكون في  ــابق، مش عن اليوم الس

املنطقة اجلنوبية صحوا الى غائم جزئي.

@fi˝Å@âb�fla@Z@ÚÌÏ¶a@ıaÏ„¸a
Ô€bßa@ Ïjç¸a
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة 
ــوزراء املكلف عادل عبد  ــواب محافظة الديوانية، امس الثالثاء، رئيس ال دعا ن
املهدي الى ان يكون متثيل الكابينة الوزارية على اساس احملافظات، معتبرين ان 
ذلك سيعطي الفرصة للحكومة لالطالع على اوضاع احملافظات. وقال النائب 
ــي عقده امس، ندعو رئيس الوزراء  ــن احملافظة علي البديري في مؤمتر صحاف ع
ــاف الديوانية باختيار من ميثلها بالكابينة  املكلف عادل عبد املهدي الى انص
الوزارية والتي ظلمت من احلكومات السابقة. واضاف البديري ان الديوانية لم 
حتصل على اي حقوق، معربا عن امله ان تكون الشعارات التي رفعت من رئيس 
ــاس  الوزراء املكلف ان ميثل كل محافظة لوزير.وتابع ان التمثيل يكون على اس
ــالع على اوضاع  ــيعطي الفرصة للحكومة لالط ــات، الفتا الى انه س احملافظ

احملافظات وتوفير اخلدمات لها.

بغداد / البينة الجديدة
ــادل عبد  ــوزراء املكلف ع ــس ال ــدر رئي أص
ــكيل احلكومة  ــأن تش ــدي، بياناً بش امله
ــه  ــداً أن من يجد في نفس ــة، مؤك املقبل
ــيح نفسه ملنصب  الكفاءة ويرغب بترش
ــه فعل ذلك عن طريق املوقع  وزاري فيمكن
ــب إن رئيس الوزراء  االلكتروني. وقال املكت
ــاس  ــد ان واجبه االول واالس ــف يؤك املكل

ــعب ومجلس النواب خالل املدة  امام الش
ــتورية، هو التفرغ كلياً لالنتهاء من  الدس
ــكيل احلكومة،  ــات املطلوبة لتش الترتيب
والعداد املنهاج احلكومي. واضاف املكتب، 
ــن طلبات اللقاءات  ونظراً للكم الهائل م
ــدمي  لتق ــواء  س ــرة  املباش ــخصية  الش
ــكار او  ــج واالف ــرض البرام ــي او لع التهان
ــذار عن قبول  ــه يعلن االعت ــح، فإن للترش

وفود التهاني واالكتفاء باستالم الرسائل 
ــه  ــك، ومن يجد في نفس ــات بذل واملكامل
ــرة واالختصاص  ــل اخلب ــن اه ــاءة م الكف
والتجربة العملية ويرغب بترشيح نفسه 
ملنصب وزاري فيمكنه فعل ذلك عن طريق 
ــع املكتب، على ان  املوقع االلكتروني. وتاب
ــيرة الذاتية وما  ــيح الس ــن الترش يتضم
يبرهن استيفاء الشروط الوارد ذكرها في 
الدستور والقوانني النافذة، وذلك بدءاً من 
ــوم الثالثاء  ــاعة الثامنة من صباح ي الس
ــع  املوق ــيغلق  وس  ،٢٠١٨/١٠/٩ ــق  املواف
االلكتروني ذاتياً عند الساعة الرابعة من 
ــق ٢٠١٨/١٠/١١،  ــوم اخلميس املواف عصر ي
ــتالم الطلبات. ــف عن اس ــارة للتوق كاش

ــوزراء املكلف  ــس ال ــب، أن رئي ــني املكت وب
مستمر مبشاوراته بشتى الطرق بكل من 
له عالقة بهذه العملية السيما مسؤولي 
الكتل املمثلة في مجلس النواب، كما انه 
ــية  ــاء البعثات الدبلوماس يعتذر من رؤس
والشخصيات الرفيعة عن تنظيم لقاءات 
ــتثناء حاالت خاصة  ــذه املدة باس خالل ه

جداً كممثل األمني العام لالمم املتحدة.

بغداد / البينة الجديدة
كشفت وزارة اخلارجية، ما حصل بشأن منح تأشيرة للكاتب 
ــوزارة احمد  ــم ال ــدان. وقال املتحدث باس ــف زي املصري يوس
ــر على مواقع التواصل االجتماعي بشأن  محجوب ان ما نش
ــو ان االخير  ــف زيدان، ه ــيرة للكاتب املصري يوس ــح تأش من
منح فيزا كردستانية، لكنه قرر عدم السفر النه ال يستطيع 
ــتانية. واضاف  اجمليء الى بغداد كونه حاصال على فيزا كردس
ــرة حبيب  ــراق في القاه ــفير جمهورية الع ــوب ان س محج
ــف زيدان تأشيرة بعد كتابته على  الصدر منح للكاتب يوس
الفيسبوك انه اعتذر من اجمليء. يذكر ان معرض اربيل الدولي 
ــض اجلهات  ــني، حيث وجهت بع ــيقام بعد يوم ــاب س للكت
مشاركة في املعرض دعوات الى بعض الكتاب ومنها يوسف 
ــاء على هذه  ــتان وبن ــة من كردس ــوة موجه ــدان، وان الدع زي
الدعوة تعطى موافقة من داخلية كردستان للمدعوين مبنح 
ــت  ــيرة هي ليس ــيرة في مطار اربيل، اال ان هذه التأش التأش
ــفارة  ــة التي متنح من س ــيرة املركزي ــياقات التأش ــن س ضم
ــف زيدان انه ال يستطيع  جمهورية العراق. وعندما علم يوس
ــى وان دخل اربيل، اكد الكاتب املصري  الذهاب الى بغداد حت
ان هدف زيارته الربيل هو اجمليء الى بغداد ومبا انه ال ميكنه ذلك 
ــيرة كردستانية، قرر عدم الذهاب، لكن السفارة  لكون التأش
ــيرة فورية وعاجلة بحسب السياقات،  العراقية منحته تأش

اال انه اصر على عدم اجمليء وقدم اعتذاره.

كتب محرر الشؤون اِّـحلية 
ــر  ــد آخ ــا بع ــع يوم ــول تتس ــرة» التس «ظاه
ــاء من كل  ــى صرنا نرى اطفاال ورجاال ونس حت
ــون  ــاب عاهات يفترش ــم اصح ــار بينه االعم

ــيارات في نقاط  االرض او يتقافزون ما بني الس
ــا بني احملال  ــة او التجول م ــيطرات االمني الس
ــدف احلصول على املال  ــن التجارية به واالماك
يجود به اخليرون والشرفاء من العراقيني طلبا 

ــكل  ــذه الظاهرة بهذا الش ــر والثواب. ه لالج
اصبحت تسيء لصورة العراق الدولة النفطية 
ــادت قادرة على تأمني العيش الكرمي  التي ما ع
ــعب، ومن هنا نرى  لقطاعات واسعة من الش

لزاما على احلكومة ايجاد حلول جذرية ملعاجلة 
ــى احللول  ــدم اللجوء ال ــا وع ــكلة نهائي املش
ــلة التي اثبتت عدم جدواها  الترقيعية الفاش
ــة بقيام  ــن صراح ــورة تكم ــيما وان اخلط الس

مافيات متخصصة لالجتار باصحاب العاهات 
واالطفال وتوزيعهم على اماكن محددة حيث 
ــة يوم عمل مضن  ــون الوارد املالي في نهاي يك

كبير جدا يذهب الى جيوب منتفعني.

وفي اجلانب السياسي أكد صالح أهمية احلوار البناء للوصول 
ــاكل القائمة  ــى ايجاد حلول للمش ــى مخرجات تفضي إل إل
خاصة وأن العراق ميتلك كل مقومات النجاح وجتاوز املعوقات 
ــى أن هنالك رغبة  ــيرا إل ــعا مش مهما كان اخللل كبيرا وواس
صادقة ملسها من كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء 
ــة  ــدد صالح على أن منصب الرئاس املكلف بهذا اإلجتاه. وش
ــدة العراقيني  ــب أن يكون رمزا لوح ــذا املنصب يج ــوأه له وتب
ــس اجلمهورية أهمية  ــدا. وأكد رئي ــعى إليه جاه وهو ما يس
ــون الثقافة  ــي اجملتمع العراقي ك ــب الثقافية ف تعزيز اجلوان
ــدون ثقافة ال  ــوض وب ــة البناء والنه ــي عملي ــاس ف هي األس
ــب الصحفيني العراقيني  ــن أن تبنى اجملتمعات. وكان نقي ميك
ــم برهم صالح  ــة اللقاء أن دع ــي قد أكد في بداي ــد الالم مؤي

ــاً قوياً  ــكل دافع ــني العراقيني ستش ــة والصحفي للصحاف
لألسرة الصحفية لبذل املزيد من اجلهد واملثابرة خلدمة برامج 
ــا والنهوض  ــة لوضع خططه ــعى الدول ــة التي تس التنتمي
ــود. وشدد على أن األسرة  ــتوى الطموح املنش بالبلد إلى مس
الصحفية وفي قمة هرمها نقابة الصحفيني ستكون الداعم 
ــز حلمة اجملتمع العراقي  ــاس لكل جهد يبذل باجتاه تعزي األس
ــكل الذي  ــتوى األداء بالش وجتاوز احملن والصعاب واالرتقاء مبس
ــاء. ونقل الالمي خالل  ــدرات العراقيني في عملية البن يعزز ق
ــرة الصحفية الى السيد رئيس اجلمهورية  اللقاء تهاني األس
ــعى والتأكيد على أن الصحفيني  ومتنياتها بالنجاح في املس
سيبقون على عهدهم في خدمة العراقيني جميعا والوقوف 

في خندق املعاناة ونقل الصورة احلية للبناء والنهوض.
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البينة الجديدة / وكاالت
ــس  ام ــة،  خليجي ــة  صحيف ــرت  ذك
ــاتذة جامعيني وكفاءات  الثالثاء، ان أس
ــح وزراء  ــيرهم الذاتية للترش قدموا س
باحلكومة املقبلة، فيما أكد مسؤولون 
ــتقلني ستكون لهم  أنّ املرشحني املس
ــب الوزارية. ــيطة في احلقائ حصة بس
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي 
ــة من صباح امس  ــه إنّه منذ الثامن قول
ــى اآلن، وصلت عبر املوقع  ــاء، وحت الثالث
ــدمي  للتق ــص  ص خُ ــذي  ال ــي  اإللكترون
ــرات من السير  للمناصب الوزارية، عش
ــتقلني، مبيّناً أنّ  ــل مس ــة من قب الذاتي
ــاتذة جامعيني،  ــير هي ألس أغلب الس
ــني، وذوي اختصاصات  وأطباء، ومهندس

ــؤول الذي  ــرات عالية. واضاف املس وخب
ل عدم الكشف عن هويته، أنّ جلاناً  فضّ
خاصة بدأت بترتيب امللفات للمتقدمني، 
ــتُعرض على خبراء قانونيني  ومن ثم س
ــتورية  الدس ــروط  الش ــا مع  ملطابقته
ــا في  ــب توافره ــي يج ــة الت والقانوني
ــاً أنّه  ــر، موضح ــب الوزي ــح ملنص املرش
ــال امللفات  ــيتم إهم بعد املطابقة، س
ــن ثم رفع  ــروط، وم ــر املطابقة للش غي
ــى اللجان العليا  ــروط إل املطابقة للش
للنظر فيها، وحتديد األكفأ واألصلح من 
مني الختيارهم وزراء. وتابع أنّ هناك  املتقدّ
ضوابط معينة للتنافس بني املرشحني، 
ــة،  ــمعة الوطني ــرة والس ــق باخلب تتعلّ
والبحوث اخلاصة، والترقيات، واملناصب 

ــبة للمرشح، مؤكداً  ــغولة بالنس املش
ــكل  ــب على ش ــك سيحتس أنّ كل ذل
ــس بعدد النقاط بني  نقاط ليتم التناف
ــار األصلح منهم. املتقمني، ويتم اختي

وأكد أنّ عملية التقدمي ستستمر حتى 
ــس، ومن ثم  ــر اخلمي ــن عص ــة م الرابع
ــيُغلق التقدمي، وستُحسم األسماء  س
املتنافسة خالل يومني أو ثالثة. وبحسب 
ــأن هذه  الصحيفة فإن ردود األفعال بش
ــن عبد املهدي  ــوة غير املتوقعة م اخلط
ــتهزئ بها ومقلل  تباينت، فما بني مس
ها آخرون مجرد حملة  من أهميتها، عدّ
ــؤولون  ، بينما أكد مس ــة ليس إالّ دعائي
ــتقلني ستكون لهم  أنّ املرشحني املس

حصة بسيطة في احلقائب الوزارية.

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
ــة التركية, امس  تفتيــش .. أكدت وزارة اخلارجي
ــعودية  ــاء, عزمها تفتيش القنصلية الس الثالث
ــاء الصحفي  ــق باختف ــطنبول للتحقي في اس
ــة  ــت وكال ــقجي. ونقل ــال خاش ــارض جم املع
ــم الوزارة  ــية عن الناطق باس الصحافة الفرنس
حامي أقصوي, إن ”السعودية سمحت بتفتيش 
ــطنبول من قبل  مبنى قنصليتها في مدينة اس
ــي اختفاء الصحافي  ــي إطار التحقيق ف ــزة االمن التركية ف أجه

السعودي جمال خاشقجي».
ــت وزارة الداخلية املصرية، امس الثالثاء، عن مقتل  مقتل ..  أعلن
ــي مدينة  ــالق النار ف ــر تبادل إلط ــني إث ١٠ إرهابي
ــيناء، شمال شرقي  العريش، مركز محافظة س
ــل ١٠ عناصر  ــوزارة, إنه مت قت ــر بيان لل البالد.وذك
ــا قوات  ــتباقية وجهته ــي ضربة اس ــة ف إرهابي
ــد األوكار بالعريش. وأضاف أن  األمن املصرية ألح
ــاذ ١٠ عناصر إرهابية  معلومات وردت تفيد باتخ

من إحدى املزارع املهجورة بالعريش مأوى لهم.

ــد ترامب،  ــس األمريكي دونال ــرب الرئي قلق .. أع
ــه حيال مصير الصحفي  امس الثالثاء، عن قلق
ــقجي الذي  ــال خاش ــعودي جم ــارض الس واملع
ــطنبول التركية قبل نحو  اختفى في مدينة إس
أسبوع عقب دخوله مبنى القنصلية السعودية 
ــرتها  ــي املدينة.وقال ترامب في تصريحات نش ف
”بي بي سي ”أنا قلق (حيال هذا األمر) وال يعجبني 
ما أسمع“، مشيرا إلى أنه يأمل أن ”تتم تسوية األمر“. وأضاف أنه 

”في الوقت الراهن، ال يعرف أحد أي شيء عن املوضوع».
ــي لألعاصير، امس الثالثاء،  اعصــار ..  اعلن املركز الوطني األميرك
ــكل) حتولت  ــماة (ماي ــة املدارية املس ان العاصف
ــريعا في  ــتد س إلى إعصار وإن من املتوقع أن يش
طريقه الجتياح اجلزء الشمالي الغربي من والية 
ــرعتها  فلوريدا غدا االربعاء محمال بريح تبلغ س
ــى األقل. وذكرت  ــاعة عل ١٦٠ كيلومترا في الس
ــكاي نيوز أن ”االعصار مايكل قد اصبح  قناة س

في الوقت احلالي من فئة الدرجة االولى».

ــورية،  ضغوطات .. أفادت صحيفة ”الوطن“ الس
ــر «نصیب – جابر»  ــأن األردن یماطل بفتح معب ب
بتحریض من الوالیات املتحدة األمیركیة.وذكرت 
ــتمرار  ــن اس ــاً م ــاق ذرع ــة إن األردن ض الصحيف
ــریاناً اقتصادیاً حیویاً  إغالق املعبر الذي یعتبر ش
ــتئناف العمل فیه بسبب  ــبة لویرید اس بالنس
ــا، لكنه في  ــة التي یمر به ــة االقتصادی الضائق
ــتطیع مخالفة إمالءات واشنطن علیه التي  ــه ال یس الوقت نفس

ترید حتقیق مكاسب سیاسیة في سوریة ترفضها دمشق. 
انفجارات .. شهدت أكبر مصفاة نفط في كندا،  انفجارات ضخمة 
ــب ما  ــة من الدخان، حس ــت أعمدة كثيف خلف
ــرته صحيفة ديلي ميل  أظهره مقطع فيديو نش
البريطانية.وذكرت الصحيفة أن ”االنفجار حدث 
ــان- ــركة ”إيرفينغ أويل“ في س ــي مصفاة لش ف
ــق ضخم“. واضافت  ــان مما ادى الى اندالع حري ج
ــوارع  ــة قامت باغالق الش ــرطة الكندي أن “الش

احمليطة باملصفاة، القريبة من حي سكني».
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بغداد / البينة الجديدة
ــديد  ــدت فرقة العباس القتالية، امس الثالثاء، امتعاضها الش أب
ــد الشعبي وما حلقه من  جتاه التهاون البالغ بتطبيق قانون احلش
ــريعة  ــر ديوانية، داعيةً اجلهات املعنية إلى اتخاذ إجراءات س أوام
ــد الشعبي. وجاء في بيان للفرقة  وواقعية إلنصاف مقاتلي احلش
ــع تتعلق  ــدة مواضي ــرة طويلة ع ــة ومنذ فت ــادة الفرق ــع قي تتاب
ــاواتهم مع أقرانهم من منتسبي  بحقوق مجاهدي احلشد ومس
ــاواة  ــراً لتهافت األخبار حول مس ــرى، ونظ ــوات األمنية االخ الق
ــتية  ــواء املادية منها او اللوجس ــتحقاقاتهم مع أقرانهم س اس
ــره بيان الهيئة صباح أمس والذي  واإلدارية وغيرها، وآخرها ما ذك
ــهر  ــيتم إعادتها وملدة ثالثة اش ــد أن مخصصات الطعام س يؤك
ــر تطبيقا واقعيا ملا  ــان، أن هذا اإلجراء ال يعتب ــط. وأضاف البي فق
ــاواتهم  ــد من مس وعدت به احلكومة ألبنائها املقاتلني في احلش
مع أقرانهم من منتسبي القوات االمنية واقره قانون احلشد قبل 
ــق. وتابع، اننا اذ نعلن  ــنتني -وهو قانون واجب التطبي اكثر من س
ــاون البالغ الذي  ــديد جتاه الته عن امتعاضنا الكبير وحزننا الش
ــؤولة مقابل تطبيق قانون احلشد املرقم  تعاملت به اجلهات املس
٤٠ لسنة ٢٠١٦ وما حلقه من أوامر ديوانية أهمها ٥٨ بتاريخ ٢٠١٨، 
ــة الذين قدموا  ــود هؤالء الفتي ــاك نكراناً واضحا جله ــرى ان هن ن
ــرف ابنائه وحرمة  الغالي والنفيس للدفاع عن حياض الوطن وش
ــة بالقول ندعو  ــة العباس القتالي ــم بيان فرق ــاته. واختت مقدس
ــريعة وواقعية إلنصاف حقوق  اجلهات املعنية التخاذ إجراءات س

مجاهدي احلشد الشعبي الذين صبروا طويال وحتملوا كثيرا.

بغداد / البينة الجديدة
ــم جميل أنطوان، عن رفع احلكومة  ــف اخلبير االقتصادي باس كش
ــى ٣٤ مليار دوالر ، مبينا ان موازنة  ــتثمارية في ٢٠١٩ ال املوازنة االس
٢٠١٩ العامة أعدت بقيمة ١٠٠ مليار دوالر وبسعر يتراوح ما بني الـ٥٥ 
ــة املعلومة ان ”احلكومة  ــى ٦٠ دوالر للبرميل. وقال أنطوان لوكال ال
وضعت املسودة األولية ملوازنة ٢٠١٩ العامة وبصدد إجراء الدراسات 
ــس النواب».وأضاف ان  ــى مجل ــل رفعها ال ــا قب ــالت عليه والتعدي
”املسودة األولية اعتمدت سعر برميل النفط ما بني ٥٥ الى ٦٠ دوالرا 
ــادرات اإلقليم“،  ــني برميل يوميا مبا فيها ص ــدل صادرات ٤ مالي ومبع
ــيرا الى ان ”املوازنة حتتوي على عجز رمبا يتحول الى تقسيطي  مش
ــى ان ”موازنة ٢٠١٩  ــعار النفط». ولفت ال ــئ بعد ارتفاع أس وينطف
العامة تقدر بـ١٠٠ مليار دوالر وارتفاع معدل االستثمارية فيها الى 
ــار دوالر بعد ان كانت ٢٥ مليارا في ٢٠١٨». وأكد انه ”بإمكان  ٣٤ ملي
ــي حال ارتفاع  ــة تكميلية في ٢٠١٩ ف ــة اللجوء إلى موازن احلكوم

أسعار النفط عن السعر املقرر في املوازنة او انخفاضها».
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بغداد / البينة الجديدة
ــي، امس الثالثاء، طلبا  ــيروان الدوبردان قدم النائب عن نينوى ش
ــميا وقع عليه مجموعة من نواب نينوى الى رئاسة البرملان  رس
ــاؤها ما بني  ــة التي مت إنش ــاء النقطة اجلمركي ــة بإلغ للمطالب
ــال الدوبرداني قمنا بإطالق حملة  ــي نينوى ودهوك. وق محافظت
جمع التواقيع اللغاء النقطة اجلمركية في نينوى التي تسببت 
ــل الى نينوى  ــتوردة التي تدخ ــول البضائع املس ــي عرقلة وص ف
ــواب. واكد  ــس مجلس الن ــب والتواقيع الى رئي ــليم الطل وتس
ــي، لن نبقى مكتوفي األيدي وهناك من يحاول التالعب  الدوبردان
ــعار داخل احملافظة، سيما وان أهلنا في نينوى يعانون من  باألس
ظروف صعبة في ظل الفقر والبطالة اضافة الى ان احملافظة في 

طور البناء واالعمار بعد حتريرها من داعش.

بغداد / البينة الجديدة
ــس الثالثاء،  ــى احمد اجلبوري، ام ــن محافظة ديال ــد النائب ع أك
ــكيل احلكومة  ــاة اهالي احملافظة عن تش ــى ضرورة ابعاد معان ال
املقبلة. وقال اجلبوري في مؤمتر صحفي يدعو الى رفع املعاناة عن 
ــدء بحملة اعمار  ــاً النازحني من خالل الب ــي ديالى وخصوص اهال
ــغيل املشاريع  قوية وتخصيص مبالغ العادة اعمار احملافظة وتش
املتوقفة وايجاد فرص عمل للعاطلني وجعل لها اولوية في صندوق 
ــار الى، ضرورة ابعاد معاناة اهالي ديالى  اعمار املناطق احملررة. واش
ــية في تشكيل احلكومة املقبلة، مستطردا  عن املزايدة السياس

بالقول الجتعلوا اهالي ديالى سلعة للمتاجرة السياسية.
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بغداد / البينة اجلديدة
ناقش رئيس اجلمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي، 
امس الثالثاء، مباحثات تشكيل احلكومة والبرنامج احلكومي واولويات املرحلة 
املكلف  الوزراء  رئيس مجلس  إن   ، املهدي  لعبد  اإلعالمي  املكتب  املقبلة.وقال 
عادل عبد املهدي التقى برئيس اجلمهورية برهم صالح.وأضاف البيان، أن اللقاء 
ناقش مباحثات تشكيل احلكومة والبرنامج احلكومي وأولويات املرحلة املقبلة 
إلى  إضافة  املواطن  ما من شأنه خدمة  لتقدمي كل  اجلهود  بذل كافة  وأهمية 
اخلدمات  وتوفير  البلد  وبناء  بإعمار  للمضي  الرئاسات  بني  والتفاهم  التعاون 

وفرص العمل.

  بغداد / البينة اجلديدة
ــوى تخص نظام توزيع املقاعد في  ــرت احملكمة االحتادية العليا، امس الثالثاء، دع نظ
ــهر  ــنة ٢٠١٨، وقررت تأجيل املرافعة إلى يوم ١٣ من الش مجلس النواب رقم (١٢) لس
ــاموك،  إن احملكمة االحتادية  ــاس الس ــمي للمحكمة إي ــال املتحدث الرس املقبل.وق
ــود وحضور القضاة  ــة القاضي مدحت احملم ــتها برئاس ــا عقدت، امس، جلس العلي
االعضاء كافة، ونظرت طعنا يخص نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، حيث خاصم 
ــتقلة لالنتخابات  ــس مفوضي املفوضية العليا املس ــي في دعواه رئيس مجل املدع
ــة لوظيفته.وأضاف ان احملكمة طلبت من املدعي تقدمي مذكرة ايضاحية لبيان  إضاف
ــتورية التشريعات وليس عدم  ــعرته بأن دورها ينصب على النظر في دس دعواه، واش
ــار إلى أن احملكمة االحتادية العليا طلبت أن تقدم املذكرة قبل  قانونية االجراءات.وأش

عشرة ايام من موعد املرافعة القادمة التي ستكون يوم ١٣/ ١١/ ٢٠١٨.
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 بغداد- / البينة اجلديدة
ــم صالح،  ــة بره ــس اجلمهوري ــد رئي أك
امس الثالثاء، ان البصرة عاصمة العراق 
ــة ازدهاره. ــة وضمان ــة ورافع االقتصادي

ــر صحفي بعد  ــال صالح، خالل مؤمت وق
لقائه مع وفد محافظة البصرة برئاسة 
ــدراء دوائر  ــعد العيداني وم احملافظ اس
ــخصيات رسمية بصرية،  احملافظة وش
ــاء معاناتها  ــوع البصرة وانه ان «موض
ــي اهتماماته»،  ــل موقع االولوية ف يحت
ــون البصرة  ــى ضرورة ان تك مؤكدا «عل
ــراق االقتصادية فعال  ــة كل الع عاصم
وبكل املقاييس ورافعة وضمانة ازدهاره 

وحماية مستقبله».
ــام بالغ وأوال  ــح، انه «يتابع باهتم واوض
بأول مطالب واحتياجات ابناء محافظة 
ــا يتضامن مع  ــرة ومعاناتهم كم البص
ــم ويخطط للعمل على اكثر  تطلعاته
ــتوى من اجل حتقيقها»، معربا  من مس
ــام مع احلكومة  ــن «عزمه التعاون الت ع
املقبلة لتحقيق سلسلة من االجراءات 
ــة،  اجلمهوري ــس  رئي ــدد  الفعلية».وش
ــل القوانني الصادرة  على «ضرورة تفعي
ــون املوارد  ــك قان ــرة وكذل ــأن البص بش

ــاكل املياه  املائية والعمل على حل مش
ــكان والبطالة وكري  ــاء واالس والكهرب
ــر املالكات  ــدارس وتوفي ــر وبناء امل االنه
االمنية الالزمة على املدى االني وكذلك 

االستراتيجي».
ــى تنظيم  ــه «عازم عل ــد صالح، ان واك
ــاكل  حوار وطني من اجل معاجلة املش
ــي تعانيها احملافظات وفي مقدمتها  الت
ــزوم  ــى ل ــيرا ال ــل مش ــرة واملوص البص
ــص  ــي تخ ــتور الت ــود الدس ــق بن تطبي
ــد العالقة بني الوزارات  احملافظات وحتدي
وتنظيم  ــة  احمللي واحلكومات  ــة  االحتادي
ــة بها  ــات اخلاص ــالق املوازن ــة اط عملي
ــالزم وعدم اعاقتها».وتابع،  في الوقت ال
«اننا مهتمون بحشد الدعم االقليمي 
ــجيع  والدولي ملعاجلة قضية املياه وتش
ــتثمارات العمار البصرة وحتديثها  االس
ــود  ــال ان تع ــدة آم ــة االصع ــى كاف عل
لتكون حاضرة اخلليج األهم كما كانت 
ــلطات احملافظة  ــخ داعيا س ــر التاري عب
ــة وموضوعية  ــدمي خطط دقيق الى تق
الحتياجات احملافظة واملشاريع املطلوبة 
ملواجهة كل الصعوبات التي تواجهها 

احملافظة حاليا».

(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

  البصرة / البينة اجلديدة
ــة البصرة  ــا النائب عن محافظ دع
ــة  احمللي ــة  احلكوم ــواد،  ع ــدي  ع
ــذي  ــريعي والتنفي ــقيها التش بش
ــية  ــات السياس ــاوز اخلالف ــى جت ال
بشأن محاوالت تغيير بعض املدراء، 
ــر مهنية في تقييم  واعتماد معايي

إدارات الدوائر اخلدمية.
ــرة تعاني من  ــواد  إن البص ــال ع وق
خلل إداري واضح، واملواطن مييز قبل 
ــاكل  ــا يحصل من مش ــؤول م املس
ــتدعي من  ــة، وهذا االمر يس خدمي
ــة تفعيل  ــس احملافظ ــاء مجل أعض
ــداً املناكفات  ــي بعي ــم الرقاب دوره

ــية احلاصلة في  ــات السياس والصراع
داخل اجمللس بشأن تغيير مدراء الدوائر، 
ــغالهم باختيار رئيس  ــالً عن انش فض
ــاً أن الصراعات  جديد للمجلس، مبين
السياسية باتت واضحة ومشخصة.

ــرة ومجلس  ــواد محافظ البص ودعا ع
احملافظة الى التركيز على دعم الدوائر 
اخلدمية التي حتتاج الى متابعة ورقابة 
ــقيها  ــة احمللية بش ــل احلكوم ــن قب م
أن  ــراً  معتب ــريعي،  والتش ــذي  التنفي
ــل مجلس  ــكلة من قب ــة املش اللجن

احملافظة لتقييم دوائر الدولة ينبغي أن 
تتعامل مبهنية ومتيز بشكل دقيق بني 
ــة واإلدارات اخلاملة، مع  اإلدارات الفاعل
ــر االعتبار وجود دوائر تعمل  األخذ بنظ
ــة والذاتية  ــا املادي ــب إمكانياته حس

الضعيفة املتاحة.
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لندن / وكاالت / البينة اجلديدة 
ان  ــة،  البريطاني ــان  الغاردي ــة  صحيف ــفت  كش
ــجيالت كاميرات  ــلطات التركية تفحص تس الس
ــوداء خرجت من  ــاحنة س ــا عن ش ــوارع بحث الش
ــب  ــبوع املاضي.وكت ــعودية األس ــة الس القنصلي
مارتن شولوف وباتريك وينتور تقريرا من إسطنبول، 
ــاء، قاال فيه إن محققني أتراك يعتقدون  امس الثالث
ــيارات كانت تقل  ــاحنة واحدة من ٦ س أن تلك الش
ــه وراء اختفاء الصحفي  ــعوديا يعتقد أن ــا س فريق

السعودي جمال خاشقجي.
ويقول مسؤولون أتراك إن القافلة غادرت القنصلية 

بعد نحو ساعتني من دخول خاشقجي، وقد أظهرت 
ــاحنة التي  ــرات أمنية وجود صناديق في الش كامي
ــادرة القنصلية  ــية.وبعد مغ حتمل لوحة دبلوماس
سارت ٣ سيارات يسارا، بينما اجتهت البقية ميينا، 
ــاحنة التي غطيت نوافذها باللون األسود  أما الش
ــرب القنصلية.  ــريع ق ــق س ــت إلى طري ــد اجته فق
ــراك حملوا  ــى أن احملققني األت ــة إل ــارت الصحيف وأش
ــاء الصحفي  ــات عن اختف ــم معلوم ــى أن لديه إل
السعودي أكثر من التي كشفوا النقاب عنها.وبعد 
ــب الرئيس التركي رجب  ــبوع من اختفائه، طال أس
ــعودية  ــؤولي القنصلية الس ــان، مس ــب أردوغ طي

ــباب عدم خروج الكاتب  ــطنبول بتوضيح أس بإس
والصحفي املعارض من املبنى.

ــل قنصلية  ــقجي دخ ــد أردوغان على أن خاش وأك
بالده في إسطنبول، مشيرا إلى أنه يتابع شخصيا 

مالبسات اختفائه الغامض.
ــي  ــاء املاض ــوم الثالث ــقجي ي ــال خاش ــل جم ودخ
ــطنبول بهدف  ــي إس ــعودية ف ــى قنصلية الس إل
ــعودي إنه  ــول اجلانب الس ــة، ويق ــتخراج وثيق اس
ــد فترة قصيرة من دخوله القنصلية، لكن  خرج بع
ــد أنها انتظرته طوال اليوم،  خطيبته التركية تؤك

أمام القنصلية السعودية ولم يخرج.

طهران / وكاالت / البينة اجلديدة 
ــكل  ــران، امس الثالثاء ، بش اعلن اي
ــمي عن قطع املياه اجلارية صوب  رس
ــارات متر  ـــ٧ ملي ــدرة ب ــراق واملق الع
ــب. اعلن ذلك معاون وزير زراعة  مكع
ــب ما  ــي مراد اكبري، بحس ايران عل

اورده موقع عصر ايران.
ــيتم قطع حوالي ٧  وقال اكبري ”س
ــوب احلدود  ــر مكعب ص مليارات مت
ــمال الغربية- العراقية-  الغربية وش
ــد األعلى، وتخصيص  بأمر من املرش
ــة  ــوزارات الطاق ــارات ل ــغ ٨ ملي مبل
ــاعدة خبراء للتحكم  والزراعة ومبس

بعملية حركة املياه“.
ــات من املياه  ــاف ان هذه الكمي واض
ــاريع  ــة مش ــا بثالث ــيتم تعزيزه س
ــروع  ــي البالد، منها مش ــية ف رئيس
ــف هكتار في  ــاحة ٥٥٠ أل على مس
ــي  ــار ف ــف هكت ــتان، و٢٢٠ أل خوزس

خوزستان ايضا وايالم.
ــيكون  ــاريع س ــال ان تنفيذ املش وق
ــتدامة  لها تأثير كبير على زيادة اس
ــالد، مبينا ان  ــاج الزراعي في الب اإلنت
ــدى التهديدات  ــاه هي أح ــدرة املي ”ن

ــالد والتي  ــي تواجه الب ــرة الت اخلطي
ــل  كام ــكل  بش ــا  بحله ــر  نفك

والتحكم فيها“.
وأدى معدل االنخفاض في مناسيب 
ــران إلى مخاوف  ــن تركيا واي املياه م
ــة مياه  ــن نقص كمي ــراق م ــي الع ف
ــف الكمية، بعد  ــر دجلة إلى نص نه
ــغيل سد إليسو  أن بدأت تركيا بتش
الذي انتهت من بنائه في يناير/كانون 
ــل بانخفاض  ــا عجّ ــي ٢٠١٨. مم الثان
ــراق أمام  ــوب املياه، ووضع الع منس
مشكلة حقيقية، خصوصاً بعد أن 
حولت إيران أيضاً مجرى األنهار التي 

كانت تساهم بتزويد العراق باملياه.
ــتان في  وقالت حكومة إقليم كردس
ــرت مجرى  ــابق إن إيران ”غي وقت س
ــل وأقامت ثالثة  نهر الكارون بالكام
ــر الكرخة  ــى نه ــرة عل ــدود كبي س
ــالن  ــران ميث ــذان النه ــا كان ه بعدم
ــم  اإلقلي ــاه  ملي ــني  رئيس ــن  مصدري

والعراق ككل“.
ــرى الروافد  ــران جمل ــيؤثر حتويل إي وس
ــدن واملناطق احمليطة بجفاف  على امل

مدن وقصبان ممتدة على احلدود.

  بغداد / البينة اجلديدة
اتفاقاً  الثالثاء،  امس  العدل،  ووزارة  النزاهة  هيئة  وقَّعت 
الوثيق  التعاون  تشجيع  على  نصَّ  املشترك،  للتعاون 
بينهما ملكافحة الفساد والقضاء عليه، وتبادل اخلبرات 
للخارج. املهربة  األموال  واسترداد   ، القانونيِّ اجملال  في 
فأن  والوزارة  الهيئة  عن  صدر  مشترك  بيان  وبحسب 
مجال  في  الطرفني  بني  التعاون  تعزيز  على  اكد  االتِّفاق 

بتسليم  الصلة  ذات  العراق  خارج  الدعاوى  إقامة 
الفساد  جرائم  من  املتأتية  األموال  واسترداد  املطلوبني، 
القوانني وحسب اختصاص  املُهرَّبة للخارج، مع مراعاة 
املعلومات  بتبادل  الطرفني  قيام  إلى  الفتاً   ، طرفٍ كلِّ 
لعقد  املقترحة؛  املشروعات  إعداد  مجال  في  واملشورة 
اجلهات  مع  التفاهم  رات  ذكَّ ومُ الثنائيَّة  االتِّفاقيَّات 
متَّ  الذي  االتِّفاق  ان  األجنبيَّة.وتابع  الدول  في  النظيرة 

توقيعه جاء انطالقاً من اإلميان بضرورة التعاون والعمل 
واملساءلة  والشفافية  النزاهة  ثقافة  لنشر  املُشترك 
في  ة  العامَّ الوظيفة  أخالقيَّات  واحترام  واالستقامة 
القطاع العامِّ، مبا يُؤمِّن حتقيق العدالة، نصَّ على تأليف 
جلنةٍ مشتركةٍ عليا تتولَّى حتديد مستويات وموضوعات 
وتذليل  التنفيذ،  آليات  ووضع  التفصيليَّة،  التعاون 
والتنسيق  التواصل  من  قدرٍ  أقصى  وتأمني  الصعوبات 

الداعم بني الطرفني، وإجراء املراجعة والتقييم ملستوى 
التنفيذ.

البيان، فأن الطرفني تعهدا بالتعاون املشترك  وبحسب 
قضاة  عن  الصادرة  القضائيَّة  القرارات  تنفيذ  لسرعة 
ني في مجال تسيير األشخاص املودعني  تصِّ التحقيق اخملُ
لدى دائرة اإلصالح العراق عن قضايا الفساد املنظورة من 

قبل الهيئة، ومبا يسهم في سرعة إجناز تلك القضايا.

xâbÇ‹€@ÚiäËΩa@fiaÏfl˛a@ÖaÖ6ç¸@ÊÎb»m@÷b–ma@Êb»”Ïm@fiÜ»€aÎ@ÚÁaå‰€a

 بغداد / البينة اجلديدة
عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية 
مجلس  رئيس  برئاسة  الثالثاء  امس 
وصوت  العبادي.  حيدر  الدكتور  الوزراء 
الوزراء  مجلس  قرار  الغاء  على  اجمللس 
العمل  واعادة   ٢٠١٧ لسنة   ١٦٢ رقم 
رقم  الوزراء  مجلس  قرار  من   ٤ بالفقرة 
منتج  حماية  بشأن   ٢٠١٦ لسنة   ٢٨٠
على  التصويت  املستوردة.ومت  السكائر 
مشروع اتفاقية جتنب االزدواج الضريبي 

ومنع التهرب من دفع الضرائب املفروضة 
حكومة  بني  املال  ورأس  الدخل  على 
جمهورية  وحكومة  العراق  جمهورية 
الوزراء  مجلس  العربية.وناقش  مصر 
للسلع  الكمركية  الرسوم  موضوع 
الوزارات  بإسم  املستوردة  والبضائع 
اجمللس  بخصوصه.واقرّ  قرار  واصدار 
التوصيات العامة والتفصيلية املأخوذة 
لسنة  س)   ٦٧) الديواني  االمر  جلنة  من 
دوائر  مسؤولي  تقييم  بشأن   ٢٠١٨

على  التصويت  الديوانية.ومت  محافظة 
اضافة مبلغ مقداره ٣ ترليونات دينار الى 
تخصيصات احتياطي الطوارىء للسنة 
املوازنة  قانون  ضوء  على   ٢٠١٨ املالية 
موسعة  مناقشة  جرت  .كما  االحتادية 
للخطة الزراعية ومت التوجيه بقيام وزارة 
في  املائي  الوضع  بتقييم  املائية  املوارد 
بشمول  القادمة  الزراعية  اخلطة  ضوء 
لزراعة  دومن  ماليني  و٤   ٣ بني  مساحة 
احلنطة والشعير وتقدميها للسيد رئيس 

مجلس الوزراء خالل ٤٨ ساعة.
قانون  مشروع  الوزراء  مجلس  ناقش  و 
املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق 
بقيام  التوجيه  ومت   ٢٠١٩ املالية  للسنة 
االساسية  مالحظاتها  بتقدمي  الوزارات 
املوازنة  قانون  مشروع  مسودة  على 
وزارة  الى   ٢٠١٩ لسنة  االحتادية  العامة 
استثنائية  جلسة  عقد  لغرض  املالية 

إلقرارها ضمن املدة القانونية.

Öbj»€a@âÜÓy@âÏn◊Ü€a@ıaâãÏ€a@è‹©@èÓˆâ@Úçbˆäi@ÚÌÖbÓn«¸a@Èné‹u@Ü‘»Ì@ıaâãÏ€a@è‹©

واضافت ان هذه الوكالة احلصرية مسجلة بدائرة تسجيل الشركات لدى وزارة 
التجارة، واستنادا الى قانون الوكاالت التجارية، علما ان هذه الوكالة ممنوحة 

لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ بحسب مسجل الشركات.
واشارت شركة املعارض العراقية، الى ارسال كتاب الى شركة القاصد تطلب 
الى  والواصلة  اخرين  جتار  باسم  املستوردة  السيارات  بادخال  السماح  فيه 

املنافذ احلدودية، اذ ان اي منع في هذا الوقت سيؤثر على هؤالء التجار.
واوضحت ان شركة القاصد ارسلت كتابا يفيد بالسماح بادخال هذه السيارات 
املعارض  اطلقت  ذلك  الى  واستنادا  كتابها  تاريخ  من  اعتبارا  اشهر   ٦ لفترة 

العراقية استيراد سيارات هيونداي من قبل الغير وللمدة املذكورة.
ولفتت الشركة الى انها بناءً على هذه احلقائق، فان ما ورد في تصريح النائب 

بخصوص  مسؤولني  من  ترد  توجيهات  اي  يوجد  وال  دقيق  غير  نصيف  عالية 
املشروعة  الطرق  باتباع  تكون  اجراءاتها  وان  العراقية  املعارض  شركة  عمل 
بـتقدمي  نصيف  عالية  النائب  العراقية  املعارض  شركة  وطالبت  والقانونية. 

االدلة التي تثبت ادعاءاتها بخصوص عمل الشركة.
االول عن قيام  القانون عالية نصيف، امس  دولة  ائتالف  النائبة عن  وكشفت 
بتبليغ  الدولي  بغداد  معرض  إلى  شركته  قبل  من  أمر  بإصدار  وزير  شقيق 
 ،٢٠١٩  -  ٢  –  ١٦ تاريخ  بعد  هيونداي  سيارات  استيراد  من  مبنعهم  العراقيني 
ذلك  شركة  قبل  من  الهيونداي  سيارات  استيراد  سيتم  ذلك  بعد  أنه  مبينةً 

الشخص حصرياً.

بغداد / البينة اجلديدة
االسكان  وزراء  جمللـس  االســتـشاريـة  الـلـجـنة  اضافـت 
اعـمار  دعـم  بندا يخـص  العربية،  اجلامعة  العرب في  والـتعمير 
واالعمار  االسكان  وزارة  وكيل  وقال  املتضررة من“داعش“.  املناطق 
فـي  مـقـتـرحـا  قــدم  ”الــعــراق  إن   ، الشوك  ابراهيم  استبرق 
االجـتـمـاع الــ٦٤ للجنة الـفـنـيـة الـعـلـمـيـة االسـتـشـاريـة 
باضافة  يقضي  الـعـرب،  والتعمير  اإلسـكـان  وزراء  ملـجـلـس 
املناطق  اعمار  العـادة  املطلوب  الفني  الدعم  يخص  دائـم  بند 
ان  الــــشــــوك،  داعش“..واضــــــاف  قبل  من  تضررت  التي 
هـــذا  ملـطـلـبـنـا  اســتــجــابــت  الــعــربــيــة  ”الـــــــدول 
في  كاشفا  املطلوبة»،  واحلاجة  العراق  وضــع  وتــفــهــمــت 
فـي  سكنية  وحـــدة  الــف   ١٦ ”وجـــود  عــن  نـفـسـه  الوقت 

املـوصـل تـحـتـاج الــى دعــم مـن الـشـركـات العربية“.

@’üb‰Ωa@âb‡«a@·«Ö@ì”b‰m@ÚÓiä»€a@Ú»flb¶a
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  بغداد / البينة اجلديدة
اعربت النائبة في حتالف سائرون هيفاء االمني، امس الثالثاء، عن 
فيما  بالبصرة،  متظاهرين  واعتقال  ناشطني  اغتيال  من  قلقها 
مؤمتر  في  االمني  ذلك.وقالت  اجل  من  التحرك  الى  البرملان  دعت 
صحفي عقدته امس في مبنى البرملان ، اننا نراقب بقلق مايحدث 

وغيرهم  املدنيني  للناشطني  اغتيال  من  البصرة  محافظة  في 
واعتقاالت التي تطال املتظاهرين دون مبرر.وطالبت االمني اعضاء 
التوجه  االجراءات  اتخاذ  السريع نحو  بـالتحرك  النواب  مجلس 
الى املسؤولني الطالق سراح املعتقلني بشكل سريع، والكشف 

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

@Ô€bßa@o”Ï€a@ø@¡–‰€a@÷Ïç@ b–mâa@Û‹«@¥‰ÁaäΩa@ú»i
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كيف نتعامل مع صدمة النفط

ــل العجز املزدوج كبيرا للغاية في  ويظ
ــير إلى أنه  ــق وهو ما يش ــب املناط أغل
ــود التكيف احلثيثة  حتى في ظل جه
ــدر األكبر  ــدول كان الق ــض ال ــي بع ف
ــادرات والعائدات  ــي الص ــن العجز ف م
ــة وخارجية  ــوال بديون محلي املالية مم
ــي تعاني من  ــي فنزويال الت جديدة. وف
ــت طباعة النقود  فرط التضخم، كان
ــية لتمويل احلكومة. الطريقة الرئيس
ــعار  ــدورات أس ــب التنبؤ ب ــن الصع م
ــية صحيح  ــلع األساس والس النفط 
ــوق  ــض املراهنني على ارتفاع س أن بع
ــيرون إلى  النفط في الوقت احلالي يش
ــب العاملي. ــي الطل ــض التعافي ف بع
ــدان، وخاصة  ــض البل ــدأت بع ــد ب وق
اململكة العربية السعودية، في إصدار 
ــون اخلارجية  ــن الدي ــم األكبر م احلج
ــئة  ــواق الناش ــى اإلطالق بني األس عل
ــرين األول ٢٠١٦، فبدأت  في أكتوبر/تش
ــة ــ بال ديون  ــة عمومية متوازن مبيزاني
ــتحقة ومبخزون كبير من األصول.  مس
ــذه الظروف  ــل ه ــي ظ ــى ف ــن حت ولك
األولية املواتية في «اخملزون»، أدى اجلمع 
ــبوق أو  ــزدوج غير املس ــز امل ــني العج ب
ــبوق واملمول  الذي يكاد يكون غير مس
ــائر في االحتياطي وبني  من خالل خس
ــي  ــدوالر األميرك ــة بال ــون املقوم الدي

ــرة في التصنيف  إلى انخفاضات كبي
بل وكالة  ــي، وكان آخرها من قِ االئتمان
ــبوع املاضي. بطبيعة  فيتش في األس
احلال، ليس كل خفض ائتماني يتبعه 
ــرورة؛ ولكن  ــداد بالض ــن الس ــز ع عج
ــى األطالق،  ــجعا عل ــاه ليس مش االجت
ــور احلالية. ــرة التده ــع وتي ــة م وخاص
ــعار  ــاعد انتعاش أس ــل يس ــن ه ولك
ــذا االجتاه؟.من  ــس ه ــي عك ــط ف النف
ــعار النفط  الصعب التنبؤ بدورات أس
ــلع األساسية. صحيح أن بعض  والس

ــوق النفط  ــى ارتفاع س ــني عل املراهن
ــيرون إلى بعض  ــي الوقت احلالي يش ف
ــب العاملي. وتتراوح  ــي في الطل التعاف
احلجج لصالح هذا الرأي من تلك التي 
تؤكد على اخملزونات املنخفضة نسبيا 
ــن أخرى، إلى  ــي أوروبا واليابان، وأماك ف
ــاع األخير  ــير إلى االرتف ــك التي تش تل
في مشتريات املستهلكني في أميركا 
الشمالية من املركبات التي تستهلك 
ــيارات الدفع  ــراهة مثل س الوقود بش
ــة  وجه ــاحنات.ولكن  والش ــي  الرباع
ــت  ــح الصعود ليس ــر التي ترج النظ
ــباب التي ذكرها  ــال منازع. فبني األس ب
ــتمرار هبوط  أولئك الذين يتوقعون اس
ــا  ــا قدمي ــط كان بعضه ــعار النف أس
ــعوديني عن  ــادا. فكان عجز الس ومعت
كبح إنتاج بعض الدول األكثر فقرا في 
ــي احتياج  ــك والتي هي ف منظمة أوب
شديد إلى النقد األجنبي من القصص 
ــادة). وما  لة ع ــة (والوثيقة الصِ القدمي
ــبة للجهود  يزيد األمور تعقيدا بالنس
السعودية الرامية إلى تثبيت استقرار 
األسعار تلك التحديات اجلديدة نسبيا 
املتمثلة في النمو السريع في اإلنتاج 
ــات  ــدث البيان ــع أن أح األميركي.الواق
ــير إلى أن التراجع األخير في سعر  تش
خام غرب تكساس الوسيط لم يسفر 

ــوع اآلبار  ــو في مجم ــن تباطؤ النم ع
ــتخراج النفط اخلام،  ــة في اس العامل
والتي سجلت زيادة حادة في األسبوع 
ــرين من  ــذي انتهى في الرابع والعش ال

مارس/آذار. فقد ساعد االرتفاع األخير 
ــار العاملة إلى  ــوع اآلب ــي دفع مجم ف
ــبتمبر/أيلول  ــتوياته منذ س أعلى مس
٢٠١٥، مع تعويض اإلنتاج األميركي عن 
ــك وغيرها من  تخفيضات منظمة أوب
ــجل املستثمرون في  املنتجني، كما س
الواليات املتحدة ارتفاعات جديدة غير 
مسبوقة في كل من األسابيع اخلمسة 
ــدم اليقني  ــى الرغم من ع املاضية.عل
بشأن أسعار النفط، فإن مصير الدول 
ــلبية  التي تعاملت مع الصدمات الس

ــة وقابلة لإلصالح، ثم  باعتبارها مؤقت
تبني أنها كانت على خطأ، نادرا ما كان 
مشجعا ويبدو أن العديد من حكومات 

ــط تراهن على أن  ــدول املنتجة للنف ال
االنزالق في أسعار النفط إما انتهى أو 
على وشك االنتهاء قريبا. ومن املتوقع 
ــيادية  ــج ديونا س ــدر دول اخللي أن تص
ــبوقة. أما  ــام رمبا تكون غير مس بأحج
ــن املتوقع أن  ــن الديون اخلارجية، فم ع
ــتمر هذه البلدان في دفع القسم  تس
ــندات السيادية  األكبر من إصدار الس
ــر حديث  ــا لتقري ــام ٢٠١٧، وفق ــي ع ف
ــل لينش،  ــك أميركا ميري ــادر عن بن ص
ــة العربية  ــير إلى أن اململك والذي يش
السعودية، وقطر، والكويت، جنبا إلى 
ــكل  ــوف تش ــب مع األرجنتني، س جن
نحو ٣٧٪ من اإلجمالي. ومثلها كمثل 
ــعودية، لم تكن  اململكة العربية الس
ــب تتحمل أي  ــت حتى وقت قري الكوي
ــن إذا لم  ــيادية خارجية.ولك ــون س دي
ــد تُفضي  ــعار النفط، فق ــاف أس تتع
ــدارات الديون إلى  ــادة في إص هذه الزي
ــى ذلك،  ــالوة عل ــية. وع ــج عكس نتائ
ــدار الديون املقومة بالدوالر  ينطوي إص
ــف إضافية في  ــر وتكالي ــى مخاط عل
(أو  ــالت  عم ــة  قيم ــاض  انخف ــة  حال
خفض قيمتها) الدول التي تربط سعر 
ــى الرغم  ــا بالدوالر.وعل ــرف عملته ص
ــأن أسعار النفط،  من عدم اليقني بش
ــي تعاملت مع  ــدول الت ــر ال فإن مصي

ــلبية باعتبارها مؤقتة  الصدمات الس
ــني أنها كانت  ــة لإلصالح، ثم تب وقابل
ــجعا.  ــا كان مش ــأ، نادرا م ــى خط عل
ــة  ــواق املالي ــب األس ــع أن ترحي والواق

بَل  الدولية بتشغيل ديون جديدة من قِ
ــن عجز  ــكل واضح م ــي بش دول تعان

ــر وغير مبتوت فيه يعكس  مزدوج كبي
في املقام األول بحث هذه األسواق عن 

ــكل من أشكال العائد في عصر  أي ش
يتسم بأسعار فائدة عاملية منخفضة 
ــي لقادة  ــادي. وال ينبغ ــد غير ع إلى ح
ــروا الطلب على  ــدول أن يفس ــذه ال ه
ديون بلدانهم باعتباره تصويتا بالثقة 
واقتصاداتهم.- خالل  في سياساتهم 
ــعر خام  ــرب اخلليج الثانية، قفز س ح

ــط ٣٠٫٨٤ دوالر  ــى متوس «ناميكس» إل
ــتوى لم  ــم أن هذا املس ــل، ورغ للبرمي
ــوى عودة إلى الوضع الطبيعي  ميثل س
قبل زيادة اإلمدادات العاملية أواخر عام 
ــعار مرتفعة مبا  ١٩٨٥، كانت هذه األس
يكفي للمساعدة في بدء الركود أوائل 
التسعينيات.يشير حتليل نشره اخلبير 
ــو،  ــان دييغ ــا، س ــة كاليفورني بجامع
ــى الصدمات  ــون» إل ــس هاميلت «جيم
ــابقة باعتبارها مؤشرًا  النفطية الس
ــبيل  قويًا على فترات الركود، وعلى س
ــريعة في  ــني أن الزيادات الس املثال تب
ــعار النفط سبقت ١٠ من أصل ١١  أس
ــا دورة األعمال في الواليات  ذروة بلغته
ــة الثانية. ــذ احلرب العاملي املتحدة من
وعلى مدى األحد عشر شهرا املاضية، 
ــبة ٦٢٪، وزاد  ــام «برنت» بنس ارتفع خ
ــن  ــبة ٤٦٪، لك ــس» بنس ــام «ناميك خ
ا  هل يشكل ذلك صدمة نفطية؟ وفقً
ــن أن يحدث  ــد املقاييس، نعم ميك ألح
ــل هذه  ــرق حتليل مث ــدى ط صدمة.إح
ــي كان «هاميلتون» أول  ــداث، والت األح
ــعار  ــتخدمها، هي مقارنة أس من يس
ــتوى لها  ــة بأعلى مس ــط احلالي النف
ــنوات الثالث السابقة. على مدى الس
ــل من ذروتها  ــعار أق عندما تكون األس
ــابقة، ميكن اعتبار أي زيادة مجرد  الس
ــي، لكن عندما  ــودة للوضع الطبيع ع
تتخطى هذا املستوى فهناك احتمال 
حلدوث صدمة حقيقية.هل هذه اخملاوف 
سابقة ألوانها؟ سيصل النمو العاملي 
احلقيقي إلى ٤٪ هذا العام للمرة األولى 
ــات منظمة  ــب توقع منذ ٢٠١١، حس
ــة. ميكن  ــادي والتنمي ــاون االقتص التع
ــتهلكني التي  ــعار املس ــول إن أس الق
ــر  ــي انخفاض على مدى عش كانت ف
سنوات في البلدان املتقدمة، ميكن أن 
حتظى بدفعة صعودية من زيادة أسعار 
ــدالت التضخم  ــة، ما يغذي مع الطاق
ــوك  البن ــودة  ع ــرع  ويس ــية  األساس
ــعار الفائدة املسجلة  املركزية إلى أس
قبل األزمة.في الوقت نفسه، ال ينبغي 
توقع رؤية العديد من عالمات الضعف 
ــات النفطية هي  ــرى، ألن الصدم األخ
ا  ــريكً ــت ش ــؤ النمو وليس ــر تباط نذي
ــك. ذل ــداث  إح ــي  ف ــرى  أخ ــل  لعوام
ــعار املرتفعة  ــم من أن األس على الرغ
ــوق اإلنفاق  ــد ال يبدو أنها تع للنفط ق
ــة،  ــدان الغني ــي البل ــتهالكي ف االس
ــاحنات  ــائقي الش ــات س إال أن إضراب
ــارة قوية  ــي، هي إش ــم احلكوم والدع
على أن تكلفة النفط اخلام والعمالت 
ــبب في تآكل املداخيل  املتراجعة تتس
في دول أخرى.ينبغي أن يوفر ذلك دفعة 
إضافية حلكومات البلدان املنتجة في 
حتديد مقدار الزيادة في الصادرات، ومع 
اختناقات البنية التحتية التي تقوض 
ــي، قد يكون  ــدادات النفط األمريك إم
ــعار هو  ــاع املعروض وهبوط األس ارتف
الشيء الوحيد الذي يحول بني العالم 

وبني االنكماش التالي.

* أستاذ النظام اِّـالي الدولي
َّـ جامعة هارفارد

أدى الجمع بني العجز 
اِّـزدوج غري وبني الديون 
اِّـقومة بالدوالر األمريكي 
إُّـ انخفاضات كبرية َّـ 
التصنيف االئتماني

 

مصري الدول التي تعاملت مع الصدمات السلبية باعتبارها مؤقتة 
وقابلة لإلصالح ثم تبني أنها كانت على خطأ نادرا ما كان مشجعا

ترامب

الرئيس الفنزويلي

العاهل السعودي

إن سوق النفط 
العاملية مكان يتسم 
بالتقلب. ولكن 
استخالصا من 
التقلبات العالية 
التذبذب يتبني لنا 
أن متوسط األسعار 
العاملية السنوية 
(بالدوالر األميركي) 
انخفض بنحو ٦٠٪ 
في الفترة بني عام 
٢٠١٢ وعام ٢٠١٦. 
فكيف تتعامل 
بلدان مثل روسيا 
واململكة العربية 
السعودية والعراق 
وفنزويال مع انهيار 
أسعار سلعتها 
التصديرية األساسية 
(وفي بعض األحيان 
الوحيدة).تشير 
اإلجابة األكادميية 
إلى أن احلكومة 
ينبغي لها أن تعمل 
على تعديل النفقات 
املالية في االستجابة 
لالنخفاضات الدائمة 
(أو املستمرة لفترة 
طويلة) في عائدات 
الصادرات وامليزانية. 
وتستطيع احلكومة 
أن متول العجز 
اخلارجي واملالي إذا 
ارتأت أن الصدمة 
قصيرة األمد.

* كارمن راينهارت
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كلمات تنثر سيوف هجومها على كل مواطن يريد متكأ 
ــجن  ــفره الطويل في العراق الذي اصبح أكبر س بعد س
ــرية خطى الناس التائهة ال تلم شعثها  في تاريخ البش
ــالم كل شيء لم يتحقق ينتظر  إال عند جبانة وادي الس
صاحبه هناك عملية سياسية أم عملة سياسية ؟ هذا 
ما يطرحه البعض على نفسه ألنه يخشى قيامة احدهم 
ــه فال يبقى من ذكره سوى كلمة (رحمه اهللا) .  على رأس
ــيء يقال واحلر يشاهد مآس كثيرة  ال اعرف فليس من ش
جتترها هذه االرض التي باتت بقعة نفط في عيون ترامب 
. نفس الوجوه البالية كقطع القماش من طيلسان ممزق 
ــاء  ــز تخفي وراءها ذئبا يفتك بالفرائس .. نس او جبة خ

ــباب  وش ــنب  يغتص
ــاع  ــون وارض تب يقتل
ــى  كظم ــوه  ووج
فشهر  دامية  وقلوب 
ــراق  ــي الع ــرم ف مح
. اوجاع  سنة كاملة 
ــكاكينها  س ــد  حت
العارية  على صدورنا 
ــح  تفس ــا  وافكارن
ــدم  تتق ان  ــة  للرؤي
ــدة  ــدم واح ــى ق وعل
ــد طرقت  ــس بع . لي
العراقية  اخليبة  باب 
ــم  التعلي ــع  بواق
واخلدمات  ــة  والصح
ــاء  والكهرب ــاء  وامل
وما  واجلسور  والطرق 

ــن أكل حصته من  ــبع فالن م ــل ولكن هل ش ــئت فق ش
ــد في اقصى  ــى ان صاحب القرنني وج ــة ؟ يحك الكعك
ــة زمرد كبيرة فاراد  ــا في احدى كفتيه قطع االرض ميزان
ــار االحجار الكرمية  ــزان فامر جنده باحض ــدل املي ان يعت
ووضعها في الكفة الثانية ولكن الزمردة فاجأت صاحب 
ــني وجنده وبقيت الكفة على حالها فجاءه اخلضر  القرن
ــا ، قبض اخلضر احلكيم  ــمح لي فانا اعادله وقال له اس
ــا في الكفة الثانية بعد  قبضة من تراب االرض ووضعه
ــت الكفتان وقال قولته  ــة اجلواهر واليواقيت فتعادل إزال
ــراب . فهم صاحب  ــان إال الت ــرة : ما ميأل عني االنس األثي
ــي ان عاقبة  ــاد أدراجه فهل من يع ــالة وع القرنني الرس

اجلميع الى التراب؟.

Ü������»���i@è����Ó€

جبهة قلم

هناك عملية 
سياسية أم عملة 
سياسية؟ هذا ما 
يطرحه البعض على 
نفسه ألنه يخشى 
قيامة احدهم على 
رأسه فال يبقى من 
ذكره سوى كلمة 
(رحمه اهللا) 

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

واثق الجلبي
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بغداد / البينة اجلديدة
والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  اعلنت 
واالشغال العامة عن اجناز اعمالها باعادة 
تأهيل طريق (السكة) فيما تواصل العمل 
الديوانية. محافظة  في   (٩ (قطاع  بطريق 

املالكات  ان  للوزارة  االعالمي  املركز  وذكر 
حمورابي  شركة  في  والفنية  الهندسية 
احدى  االنشائية  للمقاوالت  العامة 
اعمال  تنفيذ  اجنزت  الوزارة  تشكيالت 
اكساء الشارع احملاذي لسكة القطار (طريق 

السكة) والذي له اهمية كبيرة ملساهمته 
املدينة  في  حتصل  التي  االختناقات  بفك 
وخاصة ايام الزيارات الدينية، مشيراً الى انه 

سمك  االساس  بطبقة  الطريق  اكساء  مت 
٧م.واضاف  وبعرض  ٩٠٠٠م  وبطول  سم   ١٠
املركز االعالمي ان العمل متواصل وبنسبة 
اجناز بلغت ٧٠٪ لطريق ( قطاع ٩) حيث بلغ 
طول الشارع ٩٠٠٠م وبعرض ٦م وان العمل 
شمل اكساء طبقة اساس سمك ١٠سم 
للطريق ، مبيناً ان هذا الطريق يساهم في 
خدمة االهالي من الطالب اذ يخدم عددا من 
املدارس واملستشفى العام واملركز الصحي 

ودائرة بريد احلمزة الشرقي.

ÚÓ„aÏÌÜ€a@ø@Úÿé€a@’Ìäü@@àÓ–‰m@åv‰m@âb‡«�a

بغداد / البينة اجلديدة / هيثم مجيد
الدولي  بغداد  معرض  ارض  على  انطلقت    
يوم االثنني املاضي فعاليات املعرض الزراعي 
للزراعة واالغذية وتقنيات  العراقي  الغذائي 
من  اكثر  مبشاركة  والتغليف  التعبئة 
الذي  دول   (١٠) من  متخصصة  شركة   (٤٥)
خلدمات  العاملية  اجملموعة  شركة  نظمته 
ويستمر   (IFP) واملؤمترات  املعارض  تنظيم 
االول  تشرين  شهر  من  عشر  احلادي  لغاية 
اصدره  الذي  البيان  في  ذلك  جاء   . اجلاري 
عن  نقال  التجارة  لوزارة  االعالمي  املكتب 

عادل  املهندس  وكالة  الشركة  عام  مدير 
بان  البيان  واضاف    . املسعودي  خضير 
وشهد  الزراعة  وزارة  برعاية  اقيم  املعرض 
احمللية  الشركات  من  العديد  مشاركة 
الزراعة  مجال  في  املتخصصة  والدولية 

واالغذية والتعبئة والتغليف . 
يعد  والغذاء  الزراعة  معرض  بان  موضحا   
التي يشهدها  الدولية  التجمعات  اهم  من 
والذي  العراق  في  واالغذية  الزراعة  قطاع 
واالطالع  الزراعي  القطاع  دعم  الى  يهدف 
التعبئة  مجال  في  احلديثة  التقنيات  على 

فرصة  لكونه  اضافة  واالغذية  والتغليف 
هذه  في  االستثمارية  املشاريع  الستقطاب 
املعروضات  بان  كذلك  مضيفا  اجملاالت .  
احلديثة  التقنيات  شملت  املعرض  في 
احليوانية  والثروة  والتغليف  التعبئة  في 
واملنتجات الغذائية .  هذا وشهد افتتاح 
املعرض حضور الوكيل االداري لوزارة التجارة 
مهدي  الزراعة  وزارة  ووكيل  املوسوي  وليد 
باالعمال  والقائم  التركي  والسفير  اجلبوري 
والسفير  البولندية  والسفيرة  التركية 

اللبناني ومدير شركة الطاقة املستدامة .

@Ú◊âbí∂@Ô”aä»€a@ÔˆaàÃ€a@Ô«aâå€a@ûä»Ωa@÷˝�„a@NN@Òâbvn€a
Ô€ÎÜ€a@ÖaÜÃi@ûä»fl@ûâa@Û‹«@Ú◊äë@TU@Âfl@är◊aÎ@fiÎÖ@HQPI

 البصرة  / البينة اجلديدة
امس  البصرة،  مديرية  اعلنت 
سيارة   ٥٦ ضبطها  عن  الثالثاء، 

مظللة في احملافظة.
ان   ، االمارة  صبيح  العقيد  وقال 
من   متكنت  البصرة  مرور  «مفارز 
خالل  مظللة  سيارة   ٥٦ ضبط 
املديرية  نفذتها  ميدانية  جولة 
شوارع  مختلف  في  امس  صباح 

املدينة».
واضاف االمارة، ان «املفارز ضبطت 
من  ساعات  بعد  مسروقة  سيارة 

سرقتها» .
واحتجزت مرور البصرة، يوم االحد٧ 
ايلول، ١٥ عجلة مظللة وبعضها 
ال حتمل لوحات، فيما فرضت ١٥٠ 
اخملالفات  على  مالية  غرامة  دينار 

املرورية.

@¡jöm@Òäñj€a@âÎäfl
@ø@Ú‹‹ƒfl@ÒâbÓç@UV

Úƒœb0a

بعقوبة / البينة اجلديدة
 اعلنت دائرة صحة ديالى عن تنفيذ حملة 
تفتيشية صحية جتريبية مشتركة حملال 

اجلزارة واالسواق العامة في بعقوبة .
مدير  حذاف  فاضل  نبيل  الدكتور  وقال 
ل  ديالى  في  االولية  الصحية  الرعاية 
«البينة اجلديدة» ان فرق الرقابة الصحية 
حملة  نفذت  ديالى  صحة  دائرة  في 
مع  جتريبية  مشتركة  صحية  تفتيشية 
اجلزارة  محال  شملت  اجملتمعية  الشرطة 

ومحال بيع املواد الغذائية واالسواق العامة 
داخل مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى. 
واضاف ان احلملة هي االولى من نوعها في 
الشرطة  عمل  تنشيط  الى  تهدف  ديالى 
بني  التعاون  تعزيز  وسبل  اجملتمعية 
املواطنني الذين طالبوا خالل تنفيذ احلملة 
مجزرة  ببناء  ديالى  في  احلكومية  اجلهات 
نظامية لتالفي الذبح العشوائي والقضاء 

على هذه الظاهرة غير احلضارية.

بغداد / البينة اجلديدة
امس  احملمداوي،  جمال  الفضيلة  كتلة  عن  النائب  اعتبر 
بالنسبة  منصفة»  «غير  املركزي  القبول  نتائج  أن  الثالثاء، 
للطلبة املتفوقني واحلاصلني على معدالت عالية، داعياً وزارة 
التعليم إلى توسعة القبول املركزي في اجملموعة الطبية.وقال 
إن  منه،  نسخة   » اجلديدة  البينة   » تلقت  بيان  في  احملمداوي 
منصفة  غير  العالي  التعليم  وزارة  أعلنتها  التي  «القبوالت 
وهذا  عالية  جناح  معدالت  على  واحلاصلني  املتفوقني  للطلبة 
إجحاف بحق هؤالء الطلبة وذويهم».وأضاف، أن «معدل القبول 
بكلية الصيدلة هو أعلى من ٩٧٪ فضال عن كليات اجملموعة 
من  الطلبة  حرمان  يبرر  ال  املعدالت  وارتفاع  األخرى،  الطبية 
حتقيق احالمهم في احلصول على مقاعد دراسية في الكليات 
التعليم  وزارة  احملمداوي  فيها».ودعا  الدراسة  يرغبون  التي 
الطبية  اجملموعة  في  املركزي  القبول  «توسعة  إلى  العالي، 

للجهود  إنصافاً  املتفوقني  الطلبة  الستيعاب  خطط  ووضع 
التي بذلوها في حتصيل معدالت جناح عالية».يشار إلى أن وزارة 
االثنني  االول  أمس  أعلنت،  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
اجلامعات  في  املركزي  القبول  نتائج   ،(٢٠١٨ األول  تشرين   ٨)

العراقية للعام الدراسي ٢٠١٨ – ٢٠١٩.

@Ú◊6ífl@ÚÓíÓn–m@Ú‹ª@à–‰m@µbÌÖ@Úzï
ÚiÏ‘»i@ø@Òâaå¶a@fib0@

¥”Ï–nΩa@Új‹�‹€@Ú–ñ‰fl@7À@å◊äΩa@fiÏj‘€a@wˆbn„@Z@ÎaÜ‡0a

بابل / البينة اجلديدة /  علي شريف
مبالكاتها  بابل  محافظة  صحة  دائرة  تستعد 
في  للعمل  واللوجستية  واإلدارية  الفنية 
الصادق  االمام  ملستشفى  التابع  األورام  مركز 
املستشفى  مدير  وقال  السالم»٠  «عليه 

أكمال  لقد مت  الدكتور قاسم فاخر احلسيني: 
عمل  انطالق  سيتم  وقريبا  اإلجراءات  كافة 
ويزيد  املستشفى  جاهزية  يتمم  والذي  املركز 
بابل٠  ملرضى  الصحية  خدماتها  مستوى  من 
عبد  علي  الدكتور  املركز  مدير  قال  جانبه  من 

الرسول اخملتار اختصاص أورام وأشعة عالجية: 
والبدء  مرضية  حاالت  ثالث  استقبال  مت 
الجراء  اخلطية  املعجالت  ألجهزة  التشغيلي 
العالج االشعاعي ملرضى األورام٠ مبينا اكتمال 
اشعاعي  غرفتي عالج  يضم  الذي  املركز  كادر 
فيزيائيني  بني  ما  منتسبا   ١٨ من  مؤلف  وكادر 
ومعاجلني وصحة مجتمع وتقني أشعة وردهتي 
تستقبل  واستشارية  العالج  بعد  ملا  رقود 
حيث  واخلميس  األحد  ليومي  املرضية  احلاالت 
اجلبار  عبد  أحمد  الدكتور  جانبيه  الى  يكون 
مؤكدا على  وأشعة عالجية٠  أورام  اختصاص 
عالجية  خدمة  إضافة  في  املركز  عمل  أهمية 
لألورام  بابل  مركز  خدمات  الى  تضاف  جديدة 
والتقريب  املرضى  أعداد  استقبال  من  وتزيد 
احلاصل على  العبء  وتخفيف  العالج  ملواعيد 

املرضى املصابني باألورام في عموم احملافظة ٠

بغداد / البينة اجلديدة 
العراقية    اجلوية  اخلطوط  شركة  اعلنت 
احدى تشكيالت وزارة النقل، امس الثالثاء،عن 
السفر  مبوسم  اخلاصة  اسعارها  اطالق 
يقصدها  التي  القطاعات  خملتلف  الواطئ 
الشركة  عام  مدير  وقال  الوطني.  الناقل 
املهندس ميران فريد في بيان ان  «هذا االجراء 
شعبة  حققتها  مهمة  اجنازات  عدة  رافقته 
االسعار واملنظمات الدولية التابعة للقسم 
التجاري في الشركة  خالل شهري متوز واب 
ومنها اعداد اجور السفر لعدد من القطاعات 
ومنها ( بغداد -  النجف الى الدمام وبالعكس 
وكذلك اعداد اسعار اجملاميع اخلاصة لقطاع 
وقطاعي  بنغالدش  دكا  وقطاع  كراتشي 

مومبي واحمد اباد خالل شهر محرم احلرام». 
واضاف ان  « هذا االجراء شمل تعديل اجور 
السفر لقطاعات ( كواالملبور، انقرة ، عمان ، 
دلهي ) الى ذلك استحدثت الشعبة   اسعارا 
تشجيعية غير قابلة لالسترجاع لقطاعات 
(عمان ، ايران ، كوانزو ، لندن ، مانشستر ) ،  
فضالً عن توحيد اجور الشحن اجلوي لقطاع 
دبي وربط رحالت اربيل والسليمانية بقطاع 
كواالملبور». وبني فريد ،  ان  « هذه االجراءات  
الوطني  وفق خطة دقيقة  الناقل  يعتمدها 
النقل  وزير  مباشر   بشكل  عليها  يشرف 
تقديد  اجل  من  احلمامي  فنجان  كاظم 
وبأسعار  الكرام  للمسافرين  مميزة  خدمات 

تنافس شركات الطيران االخرى».

@ä–é€a@·çÏfl@âb»ça@÷˝üa@Z@ÚÌÏ¶a@¬Ï�®a
RPQX@‚b»€@¯üaÏ€a

ثائر    / اجلديدة  البينة   / بغداد 
احملمداوي

على ارض معرض بغداد الدولي 
العاملية  اجملموعة  اقامت 
واملعارض  املؤمترات  لتنظيم 
والغذائي  الزراعي  معرضها 
من  للفترة  العراق  في  االول 
٨-١١ اكتوبر ومبشاركة العديد 
من الشركات العاملية والعربية 
املعروفة من مصر وايران ولبنان 
وتركيا وافتتح املعرض السادة 
ووزارة  الزراعة  وزارة  وكالء 
مجموعة  وبحضور  التجارة 
من مدراء الشركات املساهمة 
االستاذ  والسفراء.وحتدث 
اجملموعة  مدير  خوري  جورج 
قائالً:   باملناسبة  لصحيفتنا 
بدأنا العمل كشركة منذ اكثر 
من اربعني عاما ونساهم اليوم 

االول  الغذائي  املعرض  بهذا 
بقوة  اليوم  وعدنا  العراق  في 
نعمل  بأن  طموحني  ومازلنا 
التخصصية  املعارض  على 
الزراعي  املعرض  هذا  ومنها 
احلاجة  بأمس  العراق  كون 
الدائم  البترول  للزراعة وتعتبر 
لهذا البلد العزيز ويحتاج هذا 
من  الكثير  احليوي  القطاع 
واملشاركة  والتطوير  العمر 
عربي  بلد   ٢٠ من  ألكثر  اليوم 
شركة   ٦٠ من  واكثر  واجنبي 
املعرض  هذا  في  موجودة 
احلكومة  اهتمام  والحظنا 
حضور  خالل  من  العراقية 
اصحاب  واملسؤولني  الوكالء 
الدول  وسفراء  االختصاص 
في  الذين شاركونا  املساهمة 
املعرض  هذا  ومتيز  االفتتاح 

تشكيل من الشركات العربية 
والدولية واخلليجية ونتمنى ان 
مبجموعة  مستقبالً  نستمر 
من املعارض اجلديدة وانا اشكر 
الرائع. حلضورهم  اجلميع 
واضاف ممثل شركة (بيت جيز) 
من  مجموعة  منتلك  املصرية 
الغذائية  التجارية  الوكاالت 

العراق  في  وكالء  عدة  ولدينا 
الكولكاو  وكالة  ومنها 
ومشاركاتنا  ميلك  وشركة 
ومنها  املعارض  في  مستمرة 
معرض بغداد الدولي السنوي.
لنا ممثل شركة  وكذلك حتدث 
هذه  عن  للمطاحن  اكتوبر 
لكل  الفاعلة  املشاركة 
والعربية  الدولية  الشركات 
يعتبر  الكبير  الكرنفال  وهذا 
في  للنهوض  جديدة  بداية 
العراقي  االقتصادي  الواقع 
عن  الترويج  لغرض  وجئنا 
والبحث  وبضاعتنا  منتجاتنا 
في  خاصة  جدد  وكالء  عن 
ان يكون  الزراعة ونرجو  مجال 
كافة  في  مستمرا  التعاون 
اجملاالت وليس فقط الزراعة.    

@Ô«aâå€a@ûä»Ωa@·Ó‘m@ûâb»ΩaÎ@paä∑˚Ωa@·Óƒ‰n€@ÚÓΩb»€a@Ú«Ï‡1a
fiÎ¸a@ÂÌäím@QQ –@X@Âfl@Ò6–‹€@÷aä»€a@ø@fiÎ¸a@ÔˆaàÃ€aبغداد / البينة اجلديدة

يعد اخلليفة مول أحد املشاريع اإلستثمارية اجملازة 
من قبل هيئة إستثمار بغداد وينفذ بإشراف ودعم 
اقيم  إذ  الهيئة,  رئيس  الزاملي  شاكر  املهندس 
املشروع في مركز التسوق االول بالعاصمة حتديدا 
يجعله  مما  املنصور  في  املركزي  السوق  ارض  على 
يقع  فهو  ببغداد  والترفيه  للتسوق  وجهة  أكبر 
مركز  أهم  ليصبح  تؤهله  كبيرة  مساحة  على 
جتاري إقليمي , كما سيحدث نقلة نوعية في عالم 
التسوق والترفيه جلميع افراد العائلة البغدادية ,  
ويضم اخلليفة مول منافذ للبيع بالتجزئة مع أربع 
دة األقسام، ومتاجر  متاجر واسعة املساحة ومتعدّ
متخصصة ببيع الطعام والشراب وهايبر ماركت 
على  للتزلج  وصاالت  راقصة  داخلية  ونافورات 
اجلليد  فضال عن دور سينما فاخرة بأفكار خالقة 
املشروع    .ويضم  العراق  في  مرة  ألول  تقام  جديدة 
أكبر منطقة ألعاب عصرية مجهزة بأحدث األلعاب 
موقف  مع  العمرية   الفئات  وجلميع  الترفيهية 
وبوابات  األجهزة  بأحدث  منفذ  للسيارات  داخلي 
 VIP ألكترونية باإلضافة الى خدمة صف السيارات

كذلك سيكون حملبي ممارسة الرياضة أكبر وأحدث 
مركز رياضي فيه .ويقدم اخلليفة مول مزيجاً جتارياً 
ال مثيل له باإلضافة إلى خدمات الطعام والترفيه 
اخملصص  أڤنيو  الفاشن  جانب  هناك  واالسترخاء 
لعرض األزياء الراقية وسوق مُصمم بأناقة فائقة 
واملالبس  واإلكسسوارات  اجملوهرات  متاجر  ليضم 
التراثية ومتاجر األعمال اليدوية وغيرها .وتكتمل 
روعة األجواء فيه باألرصفة واملمرات واملسطحات 
واملطاعم  واملقاهي  باألشجار  املزينة  املائية 
املناطق  في  التسوق  لفكرة  متممة  جاءت  التي 

على  تبعث  التي  الغنية  األجواء  وسط  اخلارجية 
املرح واالسترخاء.باإلضافة ملا تقدم نذكر ان ما مييّز 
اخلليفة مول عن غيره من املراكز التجارية املماثلة 
مساحته الشاسعة التي تغمرها أشعة الشمس 
الثالث بشكل طبيعي  الرئيسية  االروقة  لتضيء 
في وضح النهار والتصميم الداخلي للمساحات 
واملمرات  االروقة  خالل  من  الزوار  حركة  وسهولة 
األنيقة  بتصاميمها  خلقت  التي  الواسعة 

إحساساً باخلصوصية والرقي.

@ÖaÜÃi@@k‹”@ø@ÈÓœ6€aÎ@÷Ïén‹€@Ü«aÎ@âb‡rnçg@ Îäífl@NN@fiÏfl@Ú–Ó‹®a

بغداد / البينة اجلديدة / سعد االبراهيمي
بناء على توجيهات السيدة وزيرة الصحة والبيئة وتعليمات السيد املدير العام الدكتور 
األربعاء جتهيز عياداتها  اليوم  الشعبية  الطبية  العيادات  دائرة  تبدأ  احلاج  احمد  شاكر 
في بغداد واحملافظات بأدوية األمراض املزمنة والعامة .وقال احلاج تبدأ الدائرة ومن خالل 
قسم الصيدلة واخملازن اليوم األربعاء بتجهيز عياداتها الطبية الشعبية واالستشارية 
في بغداد واحملافظات بأدوية األمراض املزمنة والعامة وهي حصة شهر تشرين األول ٢٠١٨ 
.وذكر أن التجهيز يتم وفق جدول زمني يبدأ من اليوم األربعاء املوافق ١٠/١٠ ولغاية ١٠/١٧ 
جتهيز  بنسبة  قائمة  أعداد  إلى  إضافة  االستالم  وموعد  العيادات  أسماء  ٢٠١٨ويضم 
كل مادة من املواد الدوائية .ودعا احلاج املراجعني إلى زيارة العيادات واستالم حصصهم 
إلى ١٠٠ باملئة ومنها األنسولني  الدوائية وان اغلب األدوية نسبة جتهيزها جيدة وتصل 
ارتفاع  وأدوية  واخمللوط،  والصافي  اخلابط  الثالث  بأنواعه  السكري  مرضى  بعالج  اخلاص 

ضغط الدم والصرع وغيرها من أدوية األمراض املزمنة.

Úflb»€aÎ@Ú‰flåΩa@ûaäfl˛a@ÚÌÎÖdi@pbƒœb0aÎ@ÖaÜÃi@ø@bËmaÖbÓ«@åÓË£@cÜjm@ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€a@@

بغداد / البينة اجلديدة 
على  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  حترص 
مع  للتواصل  لها  االعالمي  باجلانب  االهتمام 
لالبتعاد  معهم  مباشرة  حلقة  وتكوين  املواطنني 

االجراءات  وتبسيط  الروتينية  االجراءات  عن 
تقدمها  التي  واخلدمات  التعليمات  ومتابعة 
. وقال املتحدث باسم وزارة  الوزارة بشكل مستمر 
من  العديد  اعتمدت  الوزارة  ان  منعم  عمار  العمل 

املواطنني  مع  للتواصل  احلديثة  واالساليب  الطرق 
االهتمام  خالل  من  الوزارة  نشاطات  وتوضيح 
وتويتر)  فسيبوك   ) االجتماعي  التواصل  مبوقعي 
خالله  من  والشكاوى  والطلبات  املناشدات  ورصد 

فضال عن فتح قنوات التواصل عن طريق تخصيص 
خالل  ومن  االتصاالت  لتلقي   (١٠١٨) اجملاني  الرقم 
موقعها االلكتروني والتواصل املستمر مع الوسائل 
وتابع   . واملقروءة)   ، واملسموعة   ، (املرئية  االعالمية 

يتولى  للوزارة  االلكتروني  املوقع  ان  القول،  منعم 
تلقي الطلبات والشكاوى واالقتراحات ويحيلها الى 
الشكوى  او  الطلب  مبضمون  العالقة  ذات  اجلهات 
ويتواصل مع املواطنني قبل وبعد القيام باالجراءات 

املناسبة فضال عن نشر االسماء اخلاصة بالقروض 
امليسرة واملستفيدين من راتب املعني املتفرغ الفتا 
زيارة   ٥٢٩ تسجيل  االول  تشرين  مطلع  مت  انه  الى 

للموقع االلكتروني خالل اسبوع فقط . 

¥‰üaÏΩa@…fl@›ïaÏn€bi@¡í‰Ì@›‡»€a@ÒâaãÎ@‚˝«a

H@ I@÷Öbñ€a@‚bfl¸a@Û–ínéfl@‚aâÎc@å◊äfl@ø@›‡»‹€@Ü»ném@›ibi@Úzï

بغداد / البينة اجلديدة
 اكدت املفوضية العليا حلقوق اإلنسان في العراق، 
ملناطق  النازحني  عودة  متنع  حتديات  هناك  أن 
سكناهم.وقال عضو املفوضية فاضل الغراوي، في 
بيان ، إن «السلطات االحتادية واحمللية اغلقت العديد 
وصالح  واالنبار  كركوك  في  النازحني  من مخيمات 
بدمج  قراراً  أصدرت  «احلكومة  ان  مبيناً  الدين»، 
الطوعية». العودة  على  النازحني  حلث  اخمليمات 
عودة  متنع  التحديات  من  العديد  وأضاف»هناك 
الدور وعدم وجود  العديد من  النازحني أهمها هدم 
من  قسم  أو  العمل  فرص  أو  األساسية  اخلدمات 
املناطق مازالت حتدث فيها خروقات أمنية، مشيرا 
الى ان «تقييمنا لوضع النازحني في اخمليمات اشبه 

بكارثة إنسانية».

بغداد/  البينة اجلديدة 
االوائل  اخلريجني  بتعيني  األهلية  والكليات  اجلامعات  العيسى  الرزاق  عبد  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  وجه 
فيها. وقال مدير دائرة التعليم االهلي علي رزوقي بحسب بيان لوزارة التعليم العالي:» إن مجلس التعليم األهلي قرر في 
اجتماعه املصادقة على توصية وتوجيه وزير التعليم العالي بتعيني الطلبة اخلريجني األوائل من جميع األقسام العلمية 
للسنتني الدراسيتني ٢٠١٧/٢٠١٦ و ٢٠١٨/٢٠١٧ على مالك الكليات األهلية نفسها «.من جهة أخرى وافق مجلس التعليم 
االهلي على توسعة مقاعد املنحة اجملانية لالختصاصات الطبية اخلاصة بالطلبة املتفوقني من العوائل محدودة الدخل ، 

حيث اصبحت نسبتها ١٠٪ من املقاعد خارج الطاقة االستيعابية» .

@›ˆaÎ˛a @¥Ó»ni @ÚÓ‹Á¸a @pbÓ‹ÿ€a @ÈuÏÌ @Ô€b»€a @·Ó‹»n€a @äÌãÎ
ÚÓj�€a@pbïbñnÅ˝€@ÚÓ„b1a@Úz‰Ωa@Ü«b‘fl@Ú»çÏmÎ

@…ôÎ@Z@Êbé„�a@÷Ï‘y
@Èjëc@pb‡ÓÇΩbi@¥yãb‰€a

ÚÓ„bé„g@Úqâbÿi

بغداد / البينة اجلديدة
االدوية  لصناعة  العامة  الشركة  تستعد   
واملستلزمات الطبية في سامراء احدى شركات وزارة 
الصناعة واملعادن لطرح انتاجها من قطرات العيون 
 » اجلديدة  البينة   » تلقت  للوزارة  بيان  قريباً.ونقل 
نسخة منه عن مدير عام الشركة ليث عبدالرحمن 
العزاوي قوله ان «قسم قطرات العيون عاود العمل 
من  الثاني  كانون  شهر  في  توقفه  بعد  واالنتاج 
العام احلالي بسبب عدم توفر املواد األولية وصعوبة 

وصول عبوات التعبئة ما انعكس سلبا على الواقع 
واقبال  طلب  لوجود  للشركة  واملالي  االنتاجي 
كبير عليها من قبل السوق احمللي ووزارة الصحة».

وأشار الى ان «الشركة اتخذت كامل استعداداتها 
تشرين  لشهر  االنتاجي  البرنامج  بتنفيذ  للبدء 
هما  العيون  قطرات  من  نوعني  النتاج  اجلاري  االول 
 {Nazordin} ونازوردين   {Nasophrin} ناسوفرين 
اشكال  انتاج  الى  اضافة  قنينة  الف   {٣٠٠} بواقع 

صيدالنية اخرى».

äËëc@Y@—”Ïm@Ü»i@ÊÏÓ»€a@paä�”@xbn„a@—„dném@ıaäflbç@ÚÌÎÖc

تناشدكم مديرة مدرسة الرغد االبتدائية الست ((رجاء عواد جبر)) بالتدخل الفوري الجل تشكيل جلنة حتقيقية نزيهة 
ومحايدة من قبلكم شخصيا للوقوف على التهديدات التي اتعرض لها من قبل اشخاص من ضمن كادر مدرستي واخرين 
خارج سياجها منذ اكثر من ثمانية اشهر وبشكل مستمر .. وقد وصلت االمور الى حد تهديدي بالقتل او ترك االدارة وقد 
جلأت الى القضاء لغرض انصافي وتدوين اقوالي قضائيا ولكن التهديدات لم تتوقف، وهي تصدر من قبل هؤالء االشخاص 
والضغوطات تتواصل علي من قبل االشراف التربوي لغرض التنازل عن شكواي التي اقمتها على احد املشرفني التربويني، 
وقد فوجئت بأن اللجنة بدل ان تنصفني وتأخذ بحقي تصدر قرارا جائرا بعقوبة االنذار.. انني اذ اناشدكم يا سيادة مدير 
وانصاف  والوقوف مع احلق  بابك مفتوح لسماع كل صاحب مظلمة  بأن  اعرف متاما  الثانية فالنني  الرصافة  تربية  عام 
املظلوم وان شجاعتك تكمن صراحة بقرار عادل من سيادتكم يضع حدا لهذه التهديدات التي دفعت ثمنها جراء تعرضي 
حلالة اجهاض وخضوعي لعملية جراحية معقدة انتهت بوفاة الطفل.اكرر الرجاء بأن تضعوا حدا لتهديدات تطال موظفة 

تربوية تسعى جاهدة الداء واجبها بكل امانة واخالص ولكن هناك من ال يريد ذلك.

امام انظار مدير عام تربية الرصافة الثانية

تعزي اسرة حترير جريدة «البينةاجلديدة» 
وعلى رأسها رئيس التحرير عبدالوهاب 
زغير  عباس  فاضل  االستاذ  جبار، 
بغداد  محافظ  استعالمات  مسؤول 
برحمته  اهللا  تغمدها  والدته،  لوفاة 
وانا  هللا  وانا  جناته  فسيح  واسكنها 

إليه راجعون.

ÚÌÏÁ@ÊaÜ‘œ
ــة الصادرة من  فقدت الهوي
ــم  ــة اطباء العراق باس نقاب
(د.علي زامل مشتت) الرجاء 
ــليمها  ممن يعثر عليها تس

الى جهة االصدار. 
مع التقدير.

@ÚÓ‘Ó‘§@Ú‰¶@›Óÿíni@·ÿj€b�m@ÚçâÜfl@ÒäÌÜfl
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@ÚÓ„ÎâbΩa@oiaÏr€a
@pbÓy˝ï@·ƒ«c

Úçbˆä€a

ــع -  ــتورية أوس من دون بوح، رئيس اجلمهورية يروم صالحيات دس
القلة جتلب النقار - ويفسر صالحياته برحابة ويتصرف على هذا 
األساس. وببوح، رئيس احلكومة املكلف يضن بصالحياته ويرفض 
ــه طائفته في  ــو كان ناقصا - مما غنمت ــن حرف - ول ــى ع أن يتخل
ــم الصالحيات بني  «اتفاق الطائف». موضوعي اليوم ليس تقاس
ــا. فكم رئيس جمهورية  ــتعمالها وطني الطوائف، بل وجهة اس
ــى ما وقع  ــه وقلمه لئال يوقع عل ــزع منه صالحيات ــا لو تنت متنين
عليه، وكم رئيس حكومة مثل متام سالم رغبنا أن تزاد صالحياته 
ــت احلاجة  ــرعية والثوابت الوطنية. لذا، ليس ليحافظ على الش

إلى نوعية صالحيات جديدة، بل إلى نوعية رؤساء جدد.
ــت هم الناس  في جميع األحوال، إعادة النظر بالصالحيات ليس
ــدر عليهما  ــى صالحياتهما لم ي ــني عل ــا؛ فصراع الرئيس حالي
ــن التحوالت  ــال، اآلتي م ــارعيهما. وأص ــة في ش ــعبية إضافي ش
ــح الصالحيات  ــد ذاتها، بحيث تصب ــيغير تركيبة الدولة بح س

املركزية املتنازع عليها خردة معروضة للكسر.
ــف عبثية الصالحيات  ــنات «اتفاق الطائف» أنه كش إحدى حس
ــن  ــات م ــال الصالحي ــتورية: فانتق ــا الدس ــة وأهميته الطائفي
ــى التقدم، وال  ــن التراجع إل ــم ينقل لبنان م ــة إلى أخرى ل طائف
ــة  ــن وضع الطوائف. قبل «الطائف»، صالحيات رئاس حتى حس
ــيحيني ووجودهم،  ــن املس ــظ أم ــم حتف ــرة ل ــة املباش اجلمهوري
ــان بقواهم الذاتية.  ــهم وعن لبن فاضطروا إلى الدفاع عن أنفس
وبعد «الطائف»، صالحيات رئاسة احلكومة الفسيحة لم جتعل 
ــية»،  ــية» تنجح أكثر من «املارونية السياس ــنية السياس «الس
ــيعة يتحكمون  ــة اجمللس النيابي لم حتول الش وصالحيات رئاس
ــدروز الذين أقصوا  ــالح. وهنيئا لل ــل هو الس ــرار اللبناني، ب بالق
ــة املناطقية  ــا باخلصوصي ــتعاضوا عنه ــات فاس عن الصالحي

واإلقليمية، وحسنا فعلوا، إذ هي مستقبل لبنان واملنطقة.
لكن الصالحيات مبفهومها الدستوري هي األساس النتظام عمل 
مؤسسات الدولة. ويفترض أن تتوزع على املؤسسات الدستورية 
ــب حاجة النظام إلى العمل ال حسب حاجة الطوائف إلى  حس
ــتور احتكار  ــيطرة كما هي احلال اليوم. هكذا، يعطل الدس الس
الطوائف النظام، وفي الوقت ذاته يحفظ خصوصيتها. وكذلك، 
ــوض أن يتحكم وكالء الطوائف بالدولة، الدولة هي التي حتكم  ع
وترعى الطوائف كمكونات تاريخية مفيدة ال كأطراف سياسية 

معطلة.
في األنظمة الديكتاتورية، الديكتاتور يحدد صالحياته. وغالبا ما 
تكون مطلقة ألن الديكتاتور هو املرجعية ومصدر السلطة. وفي 
ــام احلوكمة هو الذي يحدد صالحيات  األنظمة الدميقراطية، نظ
ــابهة،  ــتورية في ضوء آلية متكاملة ال متش ــات الدس املؤسس
ــعب، ال احلاكم، هو  ــى الش ــة لكي يبق ــة ال متخاصم ومتضامن
ــلطات ليس  ــني الس ــل ب ــلطة. فالفص ــدر الس ــة ومص املرجعي
انفصاال يقسم الدولة، والتكامل ليس جتاوزا تهيمن فيه سلطة 
ــلطة أخرى خارج إطار التراتبية الدستورية والتمييز بني  على س

التشريعي والتنفيذي واملنتخب واملعني.

سجعان قزي

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  ــة العمومي ــت النياب أعلن
ــن فتح  ــس مؤخرا ع ــي تون ف
حتقيق بشأن معلومات تفيد 
بامتالك حزب حركة النهضة 
ــالمية جلهاز سري مواز  اإلس
ــط  ترتب ــق  بوثائ ــب  والتالع
شكري  السياسيني  باغتيال 
ــي. ــد البراهم ــد ومحم بلعي

ــة  العمومي ــة  النياب ــررت  وق
ملكافحة  القضائي  بالقطب 
ــح حتقيق قضائي  اإلرهاب فت
ــق  والوثائ ــات  املعطي ــي  ف
ــي تقدمت  ــجيالت الت والتس
بها هيئة الدفاع عن شكري 
ــي  البراهم ــد  ومحم ــد  بلعي
ــاة  قض ــد  أح ــف  وتكلي
بالقيام  ــد  للتعه ــق  التحقي
ــات  والتحقيق ــاث  باألبح
ــتدعاء األطراف  ــة واس الالزم
ــار  بالقضية.يُش ــة  املتصل
ــة الدفاع اتهمت  إلى أن هيئ
ــس  حركة النهضة بالتجس
ــواز متورط  وبإحداث جهاز م
في اغتيال بلعيد والبراهمي.

ــتنظر النيابة العامة في  وس
ــي ملكافحة  القضائ القطب 
ــاز يختص  ــاب، وهو جه اإلره
بالنظر في القضايا اإلرهابية، 
ــات والوثائق التي  في املعلوم
ــفت عنها هيئة الدفاع  كش
عن السياسيني مبؤمتر صحفي 
ــهر  ــابق من الش في وقت س
ــم  باس املتحدث  اجلاري.وقال 
ــفيان  س القضائي  ــب  القط
ــائل اإلعالم  ــليطي لوس الس
ــة  ــة العام ــة إن «النياب احمللي
ــت بإجراء األبحاث الالزمة  أذن
ــا ورد من معطيات  على اثر م
ــة  لهيئ ــي  صحف ــر  مبؤمت
حزب  الهيئة  الدفاع».وتتهم 
ــالمية  ــة النهضة االس حرك
ــة  احلكوم ــي  ف ــريك  الش
ــة  االئتالفية احلالية، مبمارس
ــاز  جه وإدارة  ــس  التجس
ــتر  ــري مواز للدولة والتس س
ــرة وجهات  ــى وثائق خطي عل
ــيني  ترتبط باغتيال السياس
ــات الدولة. ــراق مؤسس واخت

ــرداوي عضو  ال ــا  ــم رض واته

ــكري بلعيد  هيئة الدفاع ش
ــي في وقت  ــد البراهم ومحم
ــكل صريح حركة  سابق بش
ــي  احلال ــريك  الش ــة  النهض
ــالف احلكومي والتي  في االئت
ــابق حكومة  ــي الس قادت ف
ــبتني بعد  الترويكا في مناس
ثورة يناير/كانون الثاني ٢٠١١، 
ــس  التجس ــي  ف ــوع  بالضل
ــة.   أجنبي ــات  جه ــح  لصال
ــق  ــود حقائ ــى وج ــار إل وأش
ــرة على غرار  ــف ألول م تكش

ــازة املدعو مصطفى خذر  حي
لوثائق تتعلق مبلف االغتيال.
ــذر كان  ــرداوي، إن خ ــال ال وق
ــرف على اجلهاز السري  املش
ــة النهضة وفي  اخلاص حلرك
ــادات  بالقي ــر  مباش ــال  اتص
العليا للحركة خاصة رئيس 
ــي  الغنوش ــد  راش ــة  احلرك
ورئيس كتلة احلركة بالبرملان 
ــغل  وش البحيري  ــن  نورالدي
ــر معتمد  ــر منصب وزي األخي
ــة اجلمهورية في  ــدى رئاس ل

ــى  األول ــكا  التروي ــة  حكوم
ــة علي العريض ووزيرا  برئاس
ــي حكومة حمادي  للعدل ف
اجلبالي.وقالت احملامية دليلة 
ــي تصريح  ــدق االثنني ف مص
ــة «جوهرة اف  صحفي الذاع
ــت  ــا اطلع ــة انه ام» اخلاص
على وثائق وتسجيالت تثبت 
ــة في  ــة النهض ــورط حرك ت
ــية.وأكد  االغتياالت السياس
ــة  أجنح ــاك  هن أن  ــدق  مص
سرية للحركة قامت باختراق 

ــدل  والع ــة  الداخلي ــي  وزارت
االغتياالت  ــة  لطمس حقيق
السياسي  البالد.واغتيل  في 
اليساري املعارض لإلسالميني 
ــاص  بالرص ــد  بلعي ــكري  ش
أمام مقر سكنه في شباط/
اغتيل  وبعدها   ٢٠١٣ ــر  فبراي
املعارض  ــي  البراهم ــد  محم
ــي  ــي ف ــار القوم ــن التي ضم
ــس العام. ــو من نف متوز/يولي
وأحدث االغتياالن اضطرابات 
ــي متر  ــس الت ــي تون ــرى ف كب
بانتقال سياسي منذ ٢٠١١، 
ــاف إلى  ــي نهاية املط ــا ف أدي
ــة  النهض ــة  حرك ــة  تنحي
ــوار وطني  ــن احلكم عبر ح م
ــتقلة  وتنصيب حكومة مس
ــات  انتخاب ــم  تنظي ــت  تول
الدفاع  ــة  هيئ ــت  .٢٠١٤وقال
ــي إنها  ــد والبراهم عن بلعي
ستتقدم بالتوازي مع أعمال 
النيابة العامة، بشكوى لدى 
ــكري اعتمادا  القضاء العس
على املعلومات والوثائق التي 

متلكها.

وكاالت / البينة الجديدة
 ٦١٥ ــة  املغربي ــة  البحري ــذت  أنق
مهاجرا غير نظامي كانوا معرضني 
للغرق قبالة الشواطئ الشمالية 
ــالل اليومني املاضيني،  للمغرب خ
وفق ما أفاد بيان للقوات املسلحة 
ــن جهته أعلن  ــة مؤخرا. م امللكي
إنقاذ  ــبان  االس ــواحل  الس ــر  خف

ــالل ٤٨  ــر خ ــى ١٢٠٠ مهاج حوال
ساعة، كانوا يحاولون الوصول إلى 
اسبانيا عبر البحر. وأوضح البيان 
ــوا على  ــن كان ــؤالء املهاجري أن ه
ــا مختلفة  ــنت ٣١ زورقا مطاطي م
ــات»  صعوب ــا  «واجهته ــواع  األن
ــر، وأن معظمها  ــرض البح ــي ع ف
ــة. ــا املهترئ ــبب حالته ــرق بس غ

ــل املهاجرين الذين  ــار إلى نق وأش
ــئ مغربية،  ــى موان ــم ال مت إنقاذه
ــهدت  جنسياتهم.وش حتديد  دون 
ــرب  ــمالية للمغ ــواحل الش الس
ــرين األول/أكتوبر غرق  االثنني ٣ تش
ــحني للهجرة  زورق كان يقل مرش
ــبانيا، ما أسفر عن مقتل  نحو اس
١٣ مهاجرا على األقل، بينما أنقذ 

صيادون مغاربة حوالى ٣٠ آخرين. 
ــة العام  ــبانيا منذ بداي وباتت اس
أهم بوابة لدخول أوروبا بحرا وبرا، 
بحسب املنظمة الدولية للهجرة.

ــاوالت الهجرة عبر  ــت مح وخلف
البحر األبيض املتوسط أكثر من 
ــة بني غريق ومفقود  ١٧٠٠ ضحي
ــام، بينهم ٣٦٢  ــة الع ــذ بداي من

ضحية في السواحل االسبانية، 
ــة  الدولي ــة  املنظم ــب  بحس
ــلطات  الس ــد  وتؤك ــرة.  للهج
ــت اكثر من  ــا منع ــة أنه املغربي
خمسني ألف محاولة عبور منذ 
ــني  األوروبي ــو  وتدع ــة ٢٠١٨  بداي
ــاعدتها ملواجهة تدفق  الى مس

املهاجرين.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي إلى  ــوث األميرك ــال املبع ق
ــون  جيس ــط  األوس ــرق  الش
ــالم  ــالت، إن خطة الس غرينب
التي تعدها إدارة الرئيس دونالد 
ترامب ستركز «بشكل كبير» 
ــة  األمني ــات  االحتياج ــى  عل
ــاف غرينبالت  ــرائيل. وأض إلس
في مقابلة مع صحيفة «تاميز 
أوف إسرائيل» اإلسرائيلية أن 
الواليات املتحدة تريد أن تكون 
ــطينيني. منصفة جتاه الفلس

وتقول إدارة ترامب إنها تعمل 
ــدة  ــادرة جدي ــداد مب ــى إع عل
ــطيني-  الفلس ــزاع  الن ــل  حل
ــق طموح  ــرائيلي، وحتقي اإلس
ــا  وصفه ــا  م ــاز  بإجن ــب  ترام
ــات  االتفاق ــب  أصع ــا  بأنه
الدبلوماسية. ويرفض الرئيس 
ــطيني محمود عباس  الفلس
ــع إدارة ترامب منذ  التعاطي م
ــمبر/كانون  ــا في ٦ ديس قراره
ــدس  الق ــار  اعتب  ،٢٠١٧ األول 
ــم نقل  ــرائيل ث ــة إلس عاصم
ــن تل  ــة م ــفارة األميركي الس
ــدس احملتلة في  ــب إلى الق أبي
ــن  املاضي.وأعل ــار  مايو/اي  ١٤
ــبة،  عباس في أكثر من مناس
ــالم  الس ــة  خلط ــه  رفض
ــة املعروفة  ــة املرتقب األميركي

ــرن، التي  ــة الق ــم صفق باس
ــقط القدس  ــا تس ــول إنه يق
والالجئني وتبقي املستوطنات 
ــي  وتعط ــرائيلية  اإلس
ــرائيل هيمنة أمنية. ونفى  إس
ــة  ــون اخلط أن تك ــالت  غرينب
ــوم  ــهر تق ــذ أش ــة من املرتقب
إقامة كونفدرالية  على فكرة 
واألردن. ــطينيني  الفلس ــني  ب
ــى هامش اجتماعات  وقال عل
اجلمعية العامة لألم املتحدة 
ــي  ــر ف ــورك «ال نفك ــي نيوي ف
وأضاف  الكونفدرالية».  منوذج 
ــى  ــتحتوي عل ــة س أن «اخلط
ــة القضايا املركزية  حل لكاف
ــني،  ــة الالجئ ــا قضي ــا فيه مب
واملشاغل األمنية إلسرائيل»، 
ــكل  بش ــتركز  «س ــا  موضح
كبير على االحتياجات األمنية 
ــرائيل».وتابع «لكننا نريد  إلس
ــون منصفني جتاه  أيضا أن نك
جهدا  بذلنا  ــطينيني.  الفلس
ــوازن جيد.  ــى ت ــول عل للحص
ــيجد في اخلطة  وكل فريق س
ــياء ال يحبذها». وتسربت  أش
ــائل إعالم إسرائيلية  عبر وس
ــر متفرقة غير  ــة عناص ودولي
ــذه املبادرة، التي  مؤكدة من ه
ــة  بـ»صفق ــا  ــمى إعالمي تس
ــال ترامب في نهاية  القرن».وق

إن  ــي،  املاض ــبتمبر/أيلول  س
ــن أن تعرض خالل  ــة ميك اخلط

«شهرين أو ثالثة أو أربعة».
ــن  لك ــى،  األول ــرة  للم ــر  وعب
ــه  تفضيل ــن  ع ــد،  تعه دون 
ــرائيلية  (إس ــني  الدولت ــل  حل
وفلسطينية)، قبل أن يتراجع 
ــا أن  ــك باعالنه الحق ــن ذل ع
ــل الدولة  ــارض أيضا ح لن يع
ــب  رغ إذا  ــة  القومي ــة  ثنائي
ــي ذلك. وقال  ــا الصراع ف طرف
ــاء إجرائه محادثات  ترامب أثن

ــرائيلي  الوزراء اإلس مع رئيس 
ــى  عل ــو  نتانياه ــني  بنيام
ــاع  االجتم ــاد  انعق ــش  هام
العامة  ــة  للجمعي ــنوي  الس
ــي نيويورك، إن  لألمم املتحدة ف
«حلمه» هو حل النزاع سلميا 
ــل في ذلك العديد  بعد أن فش
ــبقوه. الذين س ــاء  الرؤس من 

ــال إنه يتوقع أن تقدم  وفيما ق
إسرائيل تنازالت في التسوية 
النهائية للنزاع املستمر منذ 
ــطينيون  الفلس اعتبر  عقود، 

ــب  ترام إدارة  ــات  سياس أن 
ــر  ــط تدم ــرق األوس ــي الش ف
ــالم.ويعمل  الس ــي  ف ــال  اآلم
ــنر، صهر ترامب  غاريد كوش
البارز في البيت  ومستشاره 
ــر من عام  ــض، منذ أكث األبي
ــالم،  ــة س ــع خط ــى وض عل
ــر  ــم يصدر أي مؤش ــه ل إال أن
ــذي يتوقع أن  ــى التاريخ ال إل
يقدم فيه خطته.وفي إشارة 
ــي لعرض  الزمن ــدول  إلى اجل
اخلطة قال ترامب «أستطيع 

ــهرين أو  ــول خالل الش أن أق
ــة املقبلة». ــة أو األربع الثالث

وألول مرة قال ترامب صراحة 
ــاس  أنه يدعم احلل على أس
ــيؤدي  إقامة دولتني والذي س
ــتقلة،  ــطني مس ــى فلس إل
ــد أن هذا هو  ــا «أعتق مضيف
ــعر  ــع، هذا ما أش ــل األجن احل
ــق أن  ــد بح ــال «أعتق به».وق
ــه  إن ــيحدث.  ــا س م ــيئا  ش
ــن من فعل  ــأن أمتك حلمي ب
ذلك قبل انتهاء مدة رئاستي 
ــب ترامب ملدة  األولى».وانتخ
أربع سنوات تنتهي في يناير/

ــا  ــي ٢٠٢١، فيم ــون الثان كان
األميركي  ــس  الرئي ــرض  يتع
ــة  ــه املتقلب ــروف مبواقف املع
ــديدة  ــة ش ــوط داخلي لضغ
على خلفية التدخل الروسي 
ــية  ــات الرئاس ــي االنتخاب ف
ــقّ من  ــا ش ــرارات يرفضه وق
ــي وفي ظل  ــه احلكوم فريق
حركة مقاومة داخل طاقمه 
ــة  عزله.وعملي ــتهدف  تس
ــا  فعلي ــة  متوقف ــالم  الس
ــطينيون  الفلس ــع  منذ قط
إدارة ترامب  ــع  ــاالت م االتص
ــا  احتجاج ــي  املاض ــام  الع
على قراره االعتراف بالقدس 

احملتلة عاصمة إلسرائيل.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــد  أحم ــد  العمي ــن  أعل
مسماري املتحدث باسم 
ــي الليبي  ــش الوطن اجلي
خليفة  ــير  املش ــادة  بقي
ــيطر  يس ــذي  ال ــر  حفت
على شرق ليبيا أنّ قواته 
ــة قياديا  ــي درن أوقفت ف
ــا مصريا مطلوبا  متطرف
ــم  وتته ــرة.  القاه ــدى  ل
القاهرة هشام عشماوي 
الضابط السابق في قوات 
ــش  ــي اجلي ــة ف الصاعق
بتدبير هجمات  ــري  املص
ــا  قواته ــد  ض ــة  دامي
ــراء  ــيناء والصح ــي س ف
الغربية منذ عزل الرئيس 
اإلسالمي محمد مرسي 
ــنوات. س ــس  خم ــل  قب

ــماري «إلقاء  ــن مس وأعل
ــي  ــى اإلرهاب ــض عل القب
املصري هشام عشماوي 
ــني الثامن من  ــر االثن فج
أكتوبر (تشرين األول) في 

ــة أمنية في مدينة  عملي
درنة»، حيث كان يتحصن 
أنّ  ــد  البارز.وأكّ ــادي  اجله
ــدي  يرت «كان  ــماوي  عش
ــفا، لكنه لم  حزاما ناس
يستطع تفجيره بسبب 
عنصر املفاجأة»، مضيفا 
ــماوي  أنّه «وجد مع عش
أثناء القبض عليه زوجة 
ــي املصري محمد  اإلرهاب
ــاءه». ــرور وأبن ــي س رفاع
ونشرت العميد مسماري 
الرسمية  صفحته  على 
ــورا  ص ــــــــبوك  بفيس
تلطخ  ــد  وق ــماوي  لعش
ــرى  ــاء وأخ ــه بالدم وجه
ــو  ــتجوابه وه ــاء اس أثن
ــى  وعل ــا  أرض ــس  جال
كرسي.كما نشرت صورة 
ــكرية  العس ــه  لبطاقت
ــش  اجلي ــن  ع ــادرة  الص
ــد بأنّه «رائد  املصري تفي
ــارة  إش ــي  ف ــاش»،  باملع

لتقاعده من اجليش.

وكاالت / البينة الجديدة
ــى إيران  ــات األميركية عل ــت العقوب أربك
ــني لطهران  ــركاء التجاري ــن الش عددا م
ــي  ــر الت ــل قط ــب دول مث ــث تتحس حي
ــا التجارية مع  ــز عالقاته ــارعت لتعزي س
ــرار املقاطعة  ــي على اثر ق ــف اإليران احللي
ــة للدوحة ضمن إجراء  العربية واخلليجي
ــارات والبحرين  ــعودية واإلم اتخذته الس
ومصر في اخلامس من يونيو/حزيران ٢٠١٧ 
ــح الدعم والتمويل القطري لإلرهاب.  لكب
ــر قطاعات اقتصادية  ــن املتوقع أن تتأث وم
قطرية بالعقوبات التي تستعد واشنطن 
ــث عززت كل من  ــا على إيران، حي لفرضه
طهران والدوحة عالقاتهما التجارية على 
ــية  ــر قرار املقاطعة العربية الدبلوماس اث
ــارعت  واالقتصادية. وكانت الدوحة قد س
ــران وتركيا   ــرار املقاطعة إلى اي ــى اثر ق عل
وتتهيأ الدوحة منذ فترة ملواجهة ارتدادات 
العقوبات األميركية على حليفها اإليراني 
ــتد  الذي يواجه أزمة متفاقمة بعد أن اش
ــي، لكن قطر  ــاق املالي األميرك عليه اخلن

ــعة في مواجهة  ــا ال متلك خيارات واس رمب
ارتدادات األزمة اإليرانية على اقتصادها.

رت مرارا  ــذّ ــت الواليات املتحدة قد ح وكان
ــتثني أي  وبلهجة صارمة من أنها لن تس
ــريك جتاري أو حليف يتعامل مع إيران.  ش
ــش مناورة  ــا هام ــة أيض ــك الدوح وال متل
ــة أو  ــوق اإليراني ــن الس ــل ع ــاد بدي إليج
منافذ أخرى لتوفير احتياجاتها الغذائية 
ــت تتحصل  ــواد التي كان ــن امل ــا م وغيره
ــة من دول اجلوار  ــا قبل قرار املقاطع عليه
ــارات بحرية وجوية  اخلليجي وضمن مس
وبرية قصيرة.واضطرت بعد قرار املقاطعة 
ــة وجوية بعيدة  ــارات بحري إلى عبور مس
ــد  احتياجاتها.ويؤك ــني  لتأم ــة  ومكلف
ــات األميركية لن تؤثر  محللون أن العقوب
ــتمتد لشركائها  على إيران وحدها بل س

االقتصاديني ومن ضمنهم الدوحة.
ــران قد  ــى إي ــات عل ــر العقوب ــع أن أث وم
ــإن مجموعة  ــد لالقتصاد القطري، ف ميت
ــة القطرية قللت من ذلك  اخلطوط اجلوي
ــران لن تؤثر  ــت إن العقوبات على إي .وقال

بأي شكل من األشكال على رحالتها إلى 
رئيسها  ــالمية، حسب  اجلمهورية اإلس
ــر  ــال الباك ــر. وق ــر الباك ــذي أكب التنفي
ــي الدوحة إن  ــال ف ــاء لرجال أعم ــي لق ف
ــاع الطيران ليس عرضة للعقوبات،  «قط
ــنواصل رحالتنا إلى املدن التي نعمل  وس
ــران»، مضيفا «رحالتنا  فيها حاليا في إي
ــيّر اخلطوط  ــر». وتس ــن تتأث ــران ل إلى إي
القطرية رحالت إلى مدن مشهد وشيراز 
ــا االلكتروني. ــب موقعه وطهران، بحس

وجاءت تصريحات الباكر في وقت تستعد 
ــرض عقوبات  ــات املتحدة لف ــه الوالي في

ــهر املقبل على  ــران الش ــدة على إي جدي
ــاتها  ــة برنامجها النووي وسياس خلفي
ــي  ــة ف ــطتها التخريبي ــة وأنش العدائي
ــة  ــركات العاملي رة الش ــذّ ــة، مح املنطق
ــران. وأعلنت  ــن مواصلة التعامل مع إي م
ــركات طيران عاملية بينها الفرنسية  ش
ــى إيران،  ــاف رحالتها إل ــة إيق والبريطاني
ــود إلى  ــبب يع ــا أوضحت أن الس إال أنه
ــاري. وتعاني اخلطوط  ضعف املردود التج
ــة في ظل  ــب مالي ــة من مصاع القطري
ــر ومن جهة  ــتمرار القطيعة بني قط اس
والسعودية واإلمارات ومصر والبحرين من 

ــدول األربع اخلطوط  ــة ثانية ومنع ال جه
ــا اجلوية  ــور مجاالته ــن عب ــة م القطري
ــران ٢٠١٧. ــن يونيو/حزي ــذ اخلامس م من
وتتّهم الدول األربع قطر بدعم جماعات 
ــذ عليها  ــة وتأخ ــي املنطق ــة ف متطرف
ــا من إيران، اخلصم اإلقليمي الذي  تقرّبه
ــع  العداء.وتتمت ــة  املنطق دول  ــب  يناص
ــران، لكنها  ــدة مع إي ــر بعالقات جي قط
ــات وطيدة  ــت ذاته عالق ــم في الوق تقي
ــتضيف أكبر  ــات املتحدة وتس مع الوالي
قواعدها اجلوية في املنطقة.وجتازف قطر 
ــا إلى إيران متجاهلة أثر  مبواصلة رحالته
ــات األميركية ومن املتوقع أن يثير  العقوب
ــتمرار في التعامل مع ايران،  قرارها باالس
حليفها األميركي.وكان الرئيس األميركي 
دونالد ترامب قد دعا الدوحة على اثر قرار 
املقاطعة، بشكل صريح إلى التوقف عن 
دعم ومتويل اإلرهاب، مشيرا إلى سجلها 
ــكل دعم  ــذا الشأن.ويش ــل في ه الطوي
ــاء قوية بني  ــاب نقطة التق ــل اإلره ومتوي
الدوحة وطهران، على رغم نفيهما ذلك.

@ÔibÁâg@ä�Åc
@paÏ”@Úöj”@ø@äñfl

Ú„âÖ@ø@6–y

ä������”@Ÿ������iäm@Êaä�����Ìg@Û‹«@Ú���Ó◊7fl˛a@pb�iÏ‘»€a



منري أديب 

ــدر قلقٍ ملصر بعد حتوالت  باتت ظاهرة اإلرهاب مص
ــي «اإلرهاب  ــرعة تنام ــا س ــا، منه ــرَّت به ــدة م ع
ــيناء  ــمال س العائلي»، خصوصاً في محافظة ش
ــم «أنصار  ــلحة لتنظي ــهد عمليات مس التي تش
ــن مبايعته عام  ــبق أن أعل ــدس» الذي س بيت املق
ــيطرة العادات  ــم «داعش»؛ بحكم س ٢٠١٤ لتنظي

القبلية.
ــاب العائلي» أكثر  ــت مواجهة «اإلره ــن هنا، بات وم
ــردي فهو األقدر على  ــة مقارنة باإلرهاب الف صعوب
ــب على القيود األمنية، كما أن اإلرهابيني في  التغل
ــتطيعون التواصل في  ــرة الواحدة يس نطاق األس
سرية تامة، وبالتالي يكونون أكثر قدرة على تنفيذ 
ــزة األمن  ــا تقف أجه ــلحة. وهن ــم املس عملياته
ــؤالء املتطرفني الذين  ــزة عن مواجهة أقارب ه عاج
ــلحة، ولم يكن  قرروا االنخراط في العمليات املس
ــابق معرفة بهم. عمرو سعد  ألجهزة املعلومات س
عباس ، هو أحد أهم النماذج التي تُعبر عن ظاهرة 

نها لتفجير  ــي كوَّ ــاب العائلي»، فاخلاليا الت «اإلره
ن جتمعه  ن أقاربه ومَ ــكل مِ الكنائس في مصر تتش
ن جيرانه وأبناء قريته التي تقع  ب مِ بهم صالت نسَ
ــد مصر، والقرى  ــاق محافظة قنا في صعي في نط

اجملاورة له.
واألدل على صالت القرابة والنسب واجلوار اجلغرافي 
ــاب العائلي»،  ــرة «اإلره ــار ظاه ــا في انتش وتأثيره
ــة مار  ــه في كنيس ر نفس ــاري الذي فجَّ أن االنتح
ــان (أبريل) ٢٠١٧  ــكندرية في نيس مرقس في اإلس
ــقيق زوجة  ــن مبارك عبداهللا، ش ــو محمود حس ه
ــاس إبراهيم وأحد أعضاء  ــعد عب اإلرهابي عمرو س
خليته. وتشير التقارير املوثَّقة إلى أن إحدى اخلاليا 
ــتهداف الكنائس  ــعد الس لها عمرو س ــكَّ التي ش
ــم ١٥ من محافظة  ت ١٩ إرهابياً منه ــرة ضمَّ واألدي
ــه والقرى اجملاورة.  ــا وحدها، وغالبيتهم من قريت قن
ــتهان به،  ــي دوراً ال يُس ــوار اجلغراف ــب اجل وهنا لع
ــب والصداقة دوراً  كما لعبت صالت القرابة والنس

أساسياً في استفحال ظاهرة «اإلرهاب العائلي».
م التشدد  وال شك في أن تلك الظاهرة نشأت من رحِ
ــزات اخلارجية  ــرى أن احملف ــرة، وإنّ كنا ن ــل األس داخ
ــة أو االجتماعية  ــية أو االقتصادي ــواء السياس س
ــع وأن التحوالت  ــو هذه الظاهرة داخل اجملتم وراء من
ــن فكرة  ــزءاً ال يتجزأ م ــي إال ج ــة ما ه االجتماعي
ــة تيارات  ــدور الدولة في مواجه ــا عالقة ب أهم له
العنف والتطرف، وهنا تقف املواجهة الفكرية مع 

املواجهة األمنية.
ال ننكر أن الرابطة العاطفية والتنشئة االجتماعية 
ــرة، وأن املواجهات  ــك الظاه ــروز تل ــا دور في ب لهم
األمنية القوية تؤدي إلى بروزها، حيث ال يبقى أمام 
ــبيل للتجنيد  ــارات العنف والتطرف والتمرد س تي

ــة من أجل ضم  ــى الدوائر الضيق ــالف االجتاه إل بخ
مقاتلني جدد ملواجهة خصومهم.

ــرى أهمية في عالقات  ــات الدينية عموماً ت اجلماع
الصداقة والنسب والقرابة وحتفز على استغاللها 
في التجنيد، فإذا قدر عدد أفراد التنظيم مبائة ألف، 
ــذا العدد يتضاعف  ــن خالل دوائر الرابط، فإنّ ه فم

عشر مرات لو افترضنا أن كل عضو له في محيطة 
ــرة أتباع من أقاربه وأصدقائه ومن جتمعه بهم  عش
ــم بذلك تغلبوا  ــب أو عالقات عمل، وه ــالت نس ص
ــة، والتجنيد العائلي ال يقتصر  على الرقابة األمني
ــمل كل التنظيمات  ــا ش ــد وإمن ــى تنظيم واح عل
ــر راديكالية.أجهزة األمن  ــة املتطرفة واألكث الديني
ــني القريبة وهي  ــر اإلرهابي ــل بعنف مع دوائ تتعام
ــبب هذا  ــد تخلق أجياالً من املتطرفني بس بذلك ق
ــلوك «فال تزر وازرة وزر أخرى»، وقد تتساهل في  الس
ــؤالء املقربني حتت املراقبة  ــان أخرى في وضع ه أحي
األمنية فنفاجأ بأجيال جديدة من املتطرفني تأثروا 
ــيناء  ــكلة س كثيراً بأقاربهم واملقربني منهم. مش
ــكالً يبدو مختلفاً  أن ظاهرة اإلرهاب فيها تأخذ ش
بعض الشيء عن غالبية أشكال اإلرهاب في بقية 
ــة، حيث تتعاطف بعض القبائل  احملافظات املصري
ــة إذا كانت  ــني هناك بخاص ــل مع املتطرف والعوائ
جتمعهم صلة نسب أو دم بهؤالء املتطرفني، وهنا ال 
تقوم هذه القبائل بدور اإلبالغ عن هؤالء املتطرفني 

وتقف عقبة أمام دور األمن في مواجهتهم.
أعتقد أننا نحتاج ملزيد من الوعي حتى نقضي على 
عصبية التعاطف مع اإلرهابيني حتى لو كانوا من 
ــد أن يتطور حتى  ــدة، هذا الوعي ال ب ــرة الواح األس
ــاره،  ــي على محفزات اإلرهاب العائلي وانتش يقض
جناحنا في ضرب أوصاله يعني القضاء على ظاهرة 

اإلرهاب بتحوالتها االجتماعية احلديثة.

*روبن رايت

ــة  إن الصحفي، اخملتفى منذ خمس
ــة بالده، عبر لها في  أيام في قنصلي
ــن أنه كان  ــت إليه، ع ــر مرة حتدث آخ
ــه. إن الصحفي  ــى حيات ــا عل خائف
ــابق ومستشار احلكومة  واحملرر الس
ــادة  ــأن القي ــا ب ــابقا كان مقتنع س
ــعودية تريد قتله،  ــدة في الس اجلدي
ــون أن يروني  ــع، يحب ــال: «بالطب فق
ــورة»، إنه قال هذا الكالم  خارج الص
سابقا، «لكنه كان يعيش في املنفى 
ــن عام،  ــذ أكثر م ــنطن من ــي واش ف
ــه كان يبالغ في  ــدت أن ــذا اعتق وله
الكالم، رمبا ال». تصريحات مستشار 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
ــال فيها إن  ــاي، التي ق ــني أقط ياس
ــقجي قتل  ــد أن خاش ــا تعتق تركي
ــيرا إلى  ــل القنصلية، مش ــي داخ ف

ــعوديا شاركوا في اغتياله.  أن ١٥ س
ــذي  ــي، ال ــوران كيسالتش ــال  ت وق
ــة العربية  ــة التركي ــرأس اجلمعي يت
ــقجي،  ــل خاش ــو زمي ــالم، وه لإلع
ــة التركية نصحته  قوله إن احلكوم
ــازة .. قتل  ــم اجلن ــر مراس «بتحضي
ــة»، ثم  ــة بربري ــقجي بطريق خاش
قطع إلى أجزاء. إن «خاشقجي كان 
صوتا مهما في اململكة وأعرفه منذ 
عقود، وكان مواليا للعائلة املالكة، 
وبالنسبة للصحفيني واخلبراء فإنه 
كان دائما الشخص املناسب لفهم 
ــة املالكة». إن  طريقة تفكير العائل
«اللغز الغريب الذي يحيط باختفاء 
ــن التوجه  ــزء م ــو ج ــقجي ه خاش
ــر محمد بن  ــام منذ تعيني األمي الع
ــي حزيران/  ــد ف ــا للعه ــلمان ولي س
ــذي وعد بإصالحات  يونيو ٢٠١٧، وال
واسعة، لكن حكمه متيز بالشراسة 
وحمالت االعتقاالت اجلماعية لرجال 
ــراء من عائلته،  ــال، وحتى األم األعم
ــام احلالي  ــدور أحكام إعدام الع وص
ــال حقوق  ــطات في مج ــى ناش عل
ــالميني معتدلني  اإلنسان ودعاة إس
ــرف». وتقول مديرة  ــوا ضد التط وقف

ــمال  ــط وش ــرق األوس الش برنامج 
أفريقيا في منظمة «هيومان رايتس 
ــون، قولها:  ــارة لي ويتس ووتش» س
ــطني  ــة إلى اعتقال الناش «باإلضاف
ــال األعمال  ــيوخ ورج والكتاب والش
ــث ميكن أن  ــعودية، حي ــل الس داخ
ــك يندرج  ــعوديون أن ذل ــم الس يزع
ــت نوع من بعض (اإلجراءات)، فإن  حت
ما يبدو أنه اختطاف خاشقجي هو 
جزء من أشكال ال ميكن للسعوديني 

ــرا قانونيا». ــا مظه ــم بأن له الزع
ــة  ــى أن حمل ــون إل ــير ويتس وتش
االستفزاز والقمع املتزايدة تشمل 
ــال  مج ــي  ف ــطة  الناش ــال  اعتق
ــول، في  ــني الهذل ــرأة جل ــوق امل حق
ــاءت ذات مرة  ــي ج ــو، الت ــار/ ماي أي
ــني أقوى  ــة الثالثة من ب ــي املرتب ف
العربية  ــوية  النس ــخصيات  الش
ــرا، حتى في وقت كانت  األكثر تأثي
ــه إنها تفتح  ــعودية تقول في الس
ــماح  الفرص للمرأة، من خالل الس
لهن بقيادة السيارة، وهو أمر دعت 

ــون إلى  ــول. وتلفت ويتس ــه الهذل ل
ــو الهجوم «األحمق»  حادث آخر، وه
ــري،  الدوس ــامن  غ ــط  الناش ــى  عل

الساخرة على  بفيديوهاته  املعروف 
«يوتيوب»، التي ينتقد فيها العائلة 
ــث هاجمه  ــة، حي ــة احلاكم امللكي
ــدن، فيما  ــعوديان في لن عميالن س
ــابق اختطاف ثالثة أمراء  مت في الس
ــعوديني منذ وصول امللك سلمان  س
ــلطة عام  ــى الس ــد  إل ــه محم وابن
ــاء في برنامج  ــب ما ج ٢٠١٥، بحس
ــة البريطانية  ــة اإلذاع عرضته هيئ
ــورد اجمللة نقال عن  ــي». وت «بي بي س

ــذه األفعال  ــا إن «ه ــون، قوله ويتس
مجتمعة تعكس الطبيعة الوقحة 
ــبه  ــة لولي العهد، التي تش والفظ

ــالوة على هذا  طبيعة القذافي ، وع
ــعوديني في  ــالة للس كله، فهي رس
الداخل واخلارج مفادها: من األفضل 
أن تصمتوا فأنتم لستم في مأمن وال 
قانون يحميكم». وأرسلت يوم األحد 
رسالة إلكترونية إلى وزير اخلارجية، 
ــا عاش في  ــابق عندم ــا الس وجاره
ــيا  دبلوماس كان  ــني  ح ــنطن  واش
ــرد على  ــر، ولم ي ــادل اجلبي ــابا، ع ش
ــقجي. بأن خبراء  سؤالها عن خاش
ــاك  ــدون أن هن ــعودية يعتق الس
أمرا أسوأ حدث، مشيرة إلى قول 
احمللل في معهد بروكينغز بروس 
ريدل وهو موظف سابق في وكالة 
 «CIA» األمريكية  ــتخبارات  االس
ــن  األم ــس  ومجل ــاع  الدف ووزارة 
القومي: «دموع التماسيح لولي 
ــعوديني  ــؤولني الس العهد واملس
ــا ومراوغة»، وقد  رمبا كانت خداع
ــال إن «اختفاء  ــي ريدل  قائ أخبرن
ــب مع أمناط  ــقجي يتناس خاش
ــكات  وإس ــة  الفج ــتفزاز  االس
ــي  أخبرن ــقجي  خاش ــة».  املعارض
ــأن ولي العهد  ــطس، ب في آب/ أغس
ــتعدا  مس ــس  ولي ــامح،  يتس «ال 

ــع أنه وريث  ــتيعاب النقاد»، وم الس
ــة الثانية، إال أنه  ــرش، وفي املرتب الع
ــي،  ــم الفعل ــه احلاك ــرف وكأن يتص
ــح  وأصب ــقجي،  خاش ــال  ق ــا  كم
ــتة ملوك  ــتبدادا من الس ــر اس أكث
ــعودية منذ وفاة  الذين حكموا الس
ــة في  احلديث ــعودية  الس ــس  مؤس
ــز بن  ــد العزي ــك عب ــام ١٩٥٣، املل ع
ــقجي طويال  ــث اخلاش ــعود. تري س
ــه «كان مؤملا  ــي مواجهة حكومت ف
ــدة أنني لم  ــنوات ع جدا لي قبل س
ــل عدد من  ــيئا عندما اعتق ــل ش أق
ــارة وظيفتي  أصدقائي، فلم أرد خس
ــي..  عائلت ــى  عل ــت  وخف ــي  وحريت
ــار مختلف  ــي قررت اتخاذ خي لكنن
اآلن، تركت بلدي وعائلتي ووظيفتي 
ــيكون  ــت صوتي، وغير ذلك س ورفع
ــجن،  ــون في الس ــن يذبل ــة مل خيان
وأستطيع الكالم حيث ال يستطيع 
ــم  ــدك أن تعل ــك، وأري ــرون ذل الكثي
ــن دائما كما  ــم تك ــعودية ل أن الس
ــتحقون  ــعوديون يس هي اآلن، والس

أفضل».

*صحفية امريكية

 

طوني فرنسيس

ــكيل  ــم عجز اللبنانيني عن تش على رغ
ــف  تصري وزراء  ــس  يتحم ــم،  حكومته
أعمالهم، املكلفني من رئيس اجلمهورية، 
ــراء  ــوك واألم ــوة املل ــب دع ــي أداء واج ف
ــة  ــور القم ــى حض ــرب إل ــاء الع والرؤس
ــي  الت ــة  الرابع ــة  العربي ــة  االقتصادي
ــي 19 و20 كانون  ــان ف ــتضيفها لبن يس

الثاني (يناير) 2019 .
أول ما يلوح في البال أنه يستحسن عقد 
ــكلت احلكومة  القمة في بيروت وقد تش
ــن يكون  ــة ل ــن دون حكوم ــرة. فم املنتظ
ــادة العرب، ولن  ــان ما يقوله للق لدى لبن
يقدم هؤالء على خطوات ذات معنى جتاه 
ــد املضيف، خصوصاً إذا كان خطابه  البل
الرسمي يسير مبوازاة اخلطاب اآلخر «غير 
ــن  ــاداة القادري ــص ملع ــمي» واخملص الرس
ــة اقتصادية  ــل أي قم ــى جع ــرب عل الع
ــال كانت  ــي ح ــة. وف ــدوى ومنفع ذات ج
ــعد احلريري،  ــة س احلكومة قائمة برئاس
وهو ما يأمله احلريري بحسب تصريحاته 
ــيصبح لدى لبنان ما يقوله  األخيرة، فس
ــيء املطلوب  ــرب وللعالم ، وهو الش للع

مؤمترات  منذ  منه 
املتالحقة  الدعم 
ــا وباريس،  في روم
ــه  تفترض ــا  وم
ــر  مؤمت ــررات  مق
وعندها  «سيدر»، 
يصبح احلديث مع 
العرب  ــركاء  الش
ملموساً ومجدياً، 
ــتخيب  س وإال 
ــني  املتفائل ــال  آم
بإنعاش، لن توفره 
الكبرى  الكلمات 
ــان  ــي كان لبن الت
ــى  عل ــرص  يح

ــا بيانات القمم العربية، إلى أن  تضمينه
تبني عقم مثل هذه األدبيات.

كانت احلاجة ملحة إلى نقاش اقتصادي 
ــتوى القمة  ــي على مس ــي عرب اجتماع
ــة في نهاية  ــات األزمة العاملي وفي مناخ
العقد األول من هذا القرن، نضجت فكرة 
االجتماع االقتصادي الرفيع في اتصاالت 

ــتضافت  ــعودية كويتية مصرية، واس س
ــة األولى في 2009 بحضور  الكويت القم
ــادة العرب.  ــة وغالبية الق ــة عربي 22 دول
ــاريع  مش ــت  عرض ــة  القم ــذه  ه ــي  وف
ــوض باألوضاع االقتصادية  طموحة للنه
ــبكات التواصل  ــز ش ــة عبر تعزي العربي
ــات التكامل  ــري واجلوي وتنفيذ اتفاق الب
ــة والتبادل الثنائي  وتعزيز التجارة البيني
ــام املؤمترين  ــام املعروضة أم ــت األرق كان
مخيفة، من حيث نسب البطالة والفقر 
واألمية، ولذلك كان كل قرار يتخذ مبثابة 
ــة جديدة في نافذة  ــد بالتغيير، وفتح وع
ــك القمة  ــي تل ــي، ومت ف ــداد العرب االنس
ــي للتنمية  ــيس صندوق عرب األولى تأس
دفعت الكويت فوراً مبلغاً ضخماً وهو ما 

فعلته السعودية واإلمارات.
ــرفون  يستش ــم  وكأنه ــون  اجملتمع كان 
األخطار املقبلة فحاولوا إعداد املضادات 
ــد احملدد للقمة  ــة، إال أنه مع املوع احليوي
ــد عامني  ــيخ بع ــرم الش ــة في ش الثاني
ــار االجتماعي العربي قد بدأ  كان االنفج
ــا يجري في  ــس، وخيمت أجواء م من تون
ــة التي غاب العديد  هذا البلد على القم
ــا، فيما كانت مصر البلد  من القادة عنه
ــراً أطيح بنتيجته  ــهد تغيي املضيف تش
بالرئيس حسني مبارك بعد أسابيع على 

اختتامها .
ــذا عقدت القمة الثالثة في الرياض  وهك
ــمول االنفجار  ــي خضم ش ــام 2013 ف ع
ــا، وكانت  ــن وليبي ــوريا واليم ــي س العرب
ــوريا خصوصاً بلغت مداها،  اجملزرة في س
ــدول األعمال إلى بنود  فتحول جزء من ج

إغاثية.
ــهالً نقاش الواقع االقتصادي  لم يكن س
ــدت بناها  ــة فق ــدول العربي ــي وال العرب
ــية  س لسيا ا
تها  ــا سس مؤ و
ــني  وتب ــة،  القيادي
ــط  خط أن  ــاً  أيض
ــن  ــل ال ميك التكام
ــت  ــذ إذا كان أن تنف
ــات  لرغب ــة  رهين
ــي  ف ــور  الديكتات
ــد أو ذاك،  ــذا البل ه
تعود  عندما  واليوم 
ــى االلتئام  القمة إل
ــيمثل  في بيروت س
ــوي  املأس ــع  الواق
ــام  أم ــي  العرب
احلضور، واألرجح أن 
ــرورة تنفيذ األفكار  ــم التأكيد على ض يت
ــريعة  ــرة وس الكبرى، إال أن قرارات مباش
ــهدناه في  ــا، مثل ما ش ــرض اتخاذه يفت
شأن الدعم املالي أخيراً للبحرين واألردن، 
وهو ما يفترض أن يسعى إليه اللبنانيون 

بقيادة حكومة مشروعها األول لبنان .
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حميد الكفائي 

ــى االنتخابات  ــهر عل ــة أش ــد مرور خمس بع
النيابية في العراق، توشك األزمة السياسية 
ــات  على االنفراج بعد اكتمال انتخاب الرئاس
ــاب العملية من  ــا ش ــى الرغم مم ــالث، عل الث
ــي الوقت  ــات وإحباطات. وف ــات وصراع خالف
ــي  رئيس ــاب  انتخ ــة  عملي ــت  رافق ــذي  ال
ــات حادة وتناحرات  البرملان واجلمهورية خالف
ــوزراء، عادل  ــف رئيس ال ــية، مر تكلي سياس
ــاً كامالً من  ــدي، بهدوء والقى ترحيب عبد امله

األطراف السياسية مبختلف تالوينها.
الترحيب السياسي العراقي والدولي بتكليف 
عبد املهدي يبشر بخير، وهو يحصل ألول مرة 
ــام ٢٠٠٣. وعلى  ــم عراقي منذ التغيير ع لزعي
ــاركه  ــم أن عبد املهدي يتمتع مبزايا ال يش رغ
فيها أحد من أسالفه، من مؤهالت اقتصادية 
ــة وثقافة  ــية حافل ــة سياس ــة وجترب مرموق
ــة الدولية،  ــق للسياس ــم عمي ــعة وفه واس

ــية واإلنكليزية،  ــادة تامة للغتني الفرنس وإج
ــع  الواس ــب  والترحي ــق  املطل ــول  القب أن  إال 
ــا بالضرورة  ــن لقيهما عبد املهدي ليس اللذي
ــني بجدارته ومزاياه ومؤهالته، فالرجل  مرتبط
ــية كي  ــى العملية السياس ــس طارئاً عل لي
ــارك فيها  ــأة، بل مش ــفه العالم فج يكتش
ــد تنافس على  ــام ٢٠٠٣، وكان ق ــوة منذ ع بق
ــة الوزراء عام ٢٠٠٦ وتفوق عليه إبراهيم  رئاس

اجلعفري بصوت واحد.
ــاحة العراقية تفككاً كالذي  لم تشهد الس
أفرزته االنتخابات األخيرة التي فاز فيها أكثر 
ــاز أكبرها،  ــياً، ح ــرين حتالفاً سياس من عش
«سائرون»، بزعامة مقتدى الصدر، ٥٤ مقعداً، 
ــر» بزعامة حيدر  ــل حتالف «النص بينما حص
ــادر نصفه إلى  ــى ٤٢ مقعداً، غ ــادي، عل العب
ــالن النتائج. حتالف  ــة بُعيد إع كتلة منافس
ــري، حاز ٤٧  ــادي العام ــة ه ــح»، بزعام «الفت
ــة  ــة على رئاس نه من املنافس مقعداً، ما مكّ
الوزراء، إذ شكل مع «دولة القانون» و «احملور»، 
ــف «اإلصالح» الذي  ــة «البناء». لكن حتال كتل
ــة»  «الوطني و  ــر»  «النص و  ــائرون»  «س ــم  ض
ــة  ــد أعلن هو اآلخر في اجللس و«احلكمة»، ق
ــا أنه الكتلة األكبر. ويحصل هذا اإلرباك  ذاته
ــن قبل على  ــم تتنازع كتلتان م ــرة، فل ألول م
ــكيل  موقع الكتلة األكبر التي يحق لها تش

ــم أن حتديد الكتلة األكبر  احلكومة. وعلى رغ
ــف بإجراء  ــم املوق ــهالً، إذ ميكن حس يبدو س
ــة  ــف املتذبذب ــيط، إال أن املواق ــابي بس حس
ــا أكثر من  ــدد أعضائه ــض النواب بأن ع لبع
األخرى، ولم يعرف حتى اآلن أي الكتلتني أكثر 
ــية  ــر بني الكتل السياس ــذا التناح عدداً، ه
ــديد،  وخالفاتها احلادة وتنافس زعمائها الش
جعل اجلميع يبحث عن منقذ ميكن أن يرضي 
ــدى اجملتمع  ــون مقبوالً ل ــراف كافة ويك األط
ــينيْ في العراق وهنا  الدولي والالعبنيْ الرئيس
برز اسم عادل عبد املهدي باعتباره الشخص 
ــذه املزايا. وفعالً،  ــد الذي يتمتع بكل ه الوحي
ــة. ولكن، هل  ــع بأنه رجل املرحل اقتنع اجلمي
ــليمه مقاليد األمور  اقتنع الفرقاء حقا بتس
ــليم مبا يفعل مستقبالً، أم إنها هدنة  والتس
لفترة وجيزة تبدأ بعدها التناحرات والتنافس 

على السلطة؟
ــرث  ــه ال يكت ــدي أن ــد امله ــن عب ــروف ع املع
للمنصب، وقد استقال من منصبني رفيعني، 
نائب رئيس اجلمهورية عام ٢٠١١، ووزير النفط 
عام ٢٠١٦، من دون تردد بعد أن أدرك أن املنصب 
ــمح له بتحقيق اإلجنازات التي يطمح  ال يس
ــن أنه قد يلجأ إلى  ــى البعض م إليها. ويخش
ــتقالة إن لم يتعاون معه اآلخرون، لكنه  االس
ــادرة وفي إمكانه أن  ــرة ميتلك زمام املب هذه امل

يعلن للشعب العراقي من هم الذين يعرقلون 
أداءه مهماته.

ــدي اآلن تاريخية  ــة لعبد امله الفرصة املتاح

ــق إجنازات  ــتثمارها لتحقي ــادرة، وعليه اس ون
ــي وتضع  ــخ النظام السياس ــة ترسِّ حقيقي
ــكة الصحيحة.  االقتصاد العراقي على الس
ــلفه، حيدر  ــرت لس ــة توف ــذه الفرص مثل ه
العبادي، عام ٢٠١٥، لكنه أضاعها. ما يحتاج 
إليه عبد املهدي هو اإلتيان بخبراء من أصحاب 
التجارب الناجحة، إلدارة الدولة. يجب أن يعيد 
ــابقة للمناصب  ــات الس ــر في التعيين النظ

ــاء  ــداءً من املناصب العليا كرؤس املهمة، ابت
والسفراء،  والقضاة  ــتقلة  املس ــات  املؤسس
ــني واملستشارين  إلى وكالء الوزارات واملفتش
ــاتذة اجلامعات وكبار الضباط.  واملديرين وأس
هذا ال يعني أبداً أن هؤالء جميعاً غير صاحلني 
ــم، لكن معظم  ــاء ويجب إقصاؤه وغير أكف
ــات  ــي تعيين ــام ٢٠٠٣ ه ــذ ع ــات من التعيين
سياسية وقرابية، لم حتصل حسب الكفاءة، 
ــب الوالء احلزبي والشخصي، وإن لم  بل حس
تتغير هذه اإلدارات الفاشلة فإن أي تغيير في 
ــاً. يجب التأكيد  ــرم لن يكون مجدي قمة اله
ــيئاً بل كان  ــا أن حيدر العبادي لم يكن س هن
ــداث تغيير  ــيء اآلن مؤاتٍ إلح ــداً. كل ش مقي
ــعب العراقي غاضب  ــامل، فالش ــذري وش ج
ويتظاهر منذ متوز (يوليو) املاضي ضد الفساد 
والبطالة وسوء اخلدمات، والكتل السياسية 
ــم بالطريقة  ــتطيع أن حتك ــدرك أنها ال تس ت
ــة الدينية  ــنة، واملرجعي ــائدة منذ ١٥ س الس
ــاند خطوات جريئة للنهوض  أعلنت أنها تس
ــادل عبد املهدي  ــاد. ع بالبلد واجتثاث الفس
ــة وجدير بها وأقول  أهل لهذه املهمة الصعب
ــة بالرجل فقد  ــن معرفة دقيق هذا الكالم ع
تعرفت عليه  في تسعينات القرن املاضي، إذ 
ــاب االقتصادي، كما عملنا  كنا نكتب في الب
ــي وزارة املال  ــم، ثم ف ــي مجلس احلك ــاً ف مع

ــتطيع القول أنه ميتلك رؤية رجل الدولة  وأس
ــذي يذهب إلى أمدية بعيدة من أجل إحداث  ال

التغيير املنشود.
ــاألداء  ــرة وملحة، ف ــرة وكبي ــات كثي التحدي
السيئ للحكومات املتعاقبة أوصل األوضاع 
ــز والتدهور.  ــتويات خطيرة من العج إلى مس
ــتكون مبثابة خلية أزمة  احلكومة املرتقبة س
ــكالت املتراكمة، ولكن  تعمل على حل املش
ــتراتيجية  ــب االس ــل اجلوان أال تهم ــا  عليه
البعيدة األمد. يجب أن يتغير التفكير السائد 
ــاج إلى عمل  ــذا يحت ــول دور احلكومة، وه ح
ــي دؤوب تضطلع به ابتداء وزارات التربية  ثقاف
ــة  ــق البيئ ــب خل ــة. يج ــة والداخلي والثقاف
املالئمة لالستثمار وإرساء األسس القانونية 
ــاع اخلاص كي يأخذ  التي يحتاج إليها القط

ــات  ــن القطاع ــر م ــي الكثي ــة ف دور احلكوم
ــؤول  اخلدمية. ال ميكن أن تبقى احلكومة املس
ــذه احلكومة  ــل ه ــف، فمث ــن التوظي األول ع
ــم يعد موجوداً في عاملنا. احلكومة  (األبوية) ل
ع االستثمارات وترعى  تشرِّع القوانني وتشجِّ
ــل القضاء وتراقب  املبادرات وتدير األمن وتفعِّ
ــا ال تتدخل إال  ــادي العام، لكنه األداء االقتص
ــوهات أو أزمات، واالقتصادي  عند حصول تش
عادل عبد املهدي، العارف بتفاصيل االقتصاد 
احلديث، أفضل من يديرها، لكنه لن ينجح إذا 
ــي الالزم ويحظى  لم يتمتع بالدعم السياس
ــا فرصة  ــؤولة. إنه ــة املس ــة البرملاني بالرقاب
ــيون  السياس ــن  إن أحس ــراق  للع ــة  تاريخي

استثمارها .

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

اِّـعروف عن عبد اِّـهدي أنه 
ال يكرتث للمنصب وقد 
استقال من منصبني رفيعني 
هما نائب رئيس الجمهورية 
ووزير النفط عام

َّـ نهاية العقد األول من 
هذا القرن نضجت فكرة 
االجتماع االقتصادي 
الرفيع َّـ اتصاالت 
سعودية كويتية مصرية

باتت مواجهة «اإلرهاب 
العائلي» أكثر صعوبة 
مقارنة باإلرهاب الفردي 
فهو األقدر على التغلب 
على القيود األمنية
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خاشقجي كان صوتا مهما َّـ 
اِّـملكة وكان مواليا للعائلة اِّـالكة 
وبالنسبة للصحفيني والخرباء فإنه 
كان دائما الشخص اِّـناسب لفهم 
طريقة تفكري العائلة اِّـالكة»

الغارديان: البحث عن شــاحنة سوداء يعتقد أن 
بها جثة خاشقجي

مازال موضوع اختفاء الصحفي السعودي جمال 
خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية يحظى 

باهتمام كبير في الصحف البريطانية.
ــولوف  ــان، كتب مارتن ش ــي صحيفة الغاردي فف
إن  ــوالن  يق ــطنبول  إس ــن  م ــور  وينت ــك  وباتري
ــوارع  ــلطات التركية تفحص كاميرات الش الس
بحثا عن شاحنة سوداء يُعتقد أنها حملت جثة 
ــعودية األسبوع  ــقجي من القنصلية الس خاش

املاضي.
ــراك القول إن تلك  ــبت الصحيفة حملققني أت ونس
ــيارات كانت تقل  ــت س ــاحنة واحدة من س الش
ــه وراء مقتل  ــد أن ــعوديا يعتق ــق تصفية س فري

خاشقجي.
ــادرت  غ ــة  القافل إن  ــراك  أت ــؤولون  مس ــول  ويق
ــول  دخ ــن  م ــاعتني  س ــو  نح ــد  بع ــة  القنصلي
ــة  أمني ــرات  كامي ــرت  أظه ــد  وق ــقجي.  خاش
ــي حتمل لوحة  ــاحنة الت ــود صناديق في الش وج
ــارت  ــادرة القنصلية س ــد مغ ــية. وبع دبلوماس
ــارا بينما اجتهت البقية ميينا أما  ثالث عربات يس
ــود  ــاحنة التي غطيت نوافذها باللون األس الش

فقد اجتهت إلى طريق سريع قريب.
ــراك  ــني األت ــى أن احملقق ــة إل ــارت الصحيف وأش
ــاء الصحفي  ــم يعلمون عن اختف ــوا إلى أنه أحمل

ــفوا  ــن املعلومات التي كش ــعودي أكثر م الس
النقاب عنها.

ــي التركي توران  ــبت الصحيفة للصحف ونس
ــني العرب  ــت االعالمي ــس بي ــالقجي، رئي كش
ــول إنه  ــقجي الق ــق خاش ــا، وصدي ــي تركي ف
ــن ولي العهد  ــوة تلقاها صديقه م أبلغه بدع
ــلمان للعودة للرياض  ــعودي محمد بن س الس
ــارا له. وقد سعى خاشقجي  والعمل مستش
ــأن سالمته قبل  للحصول على تطمينات بش
زيارة القنصلية السعودية وطلب من خطيبته 
ــال تأخر  ــلطات التركية في ح ــال بالس االتص
خروجه وهو ما فعلته بعد 4 ساعات . ويعتقد 

أن القافلة كانت قد غادرت قبل ذلك.
ــي افتتاحيتها حول  وكتبت صحيفة التاميز ف

ــقجي  ــة إن قضية خاش ــوع قائل ــس املوض نف
ــت حتل محل  ــة لالنتقام بات ــى أن النزع ــير إل تش
اجلدل العقالني ورمبا هو نفس ما حدث لصحفية 
ــاد في  ــرى قضايا فس ــت تتح ــتقصائية كان اس
ــودها  االحتاد األوربي وهي منطقة يفترض أنه تس
قيم مشتركة وحتترم حرية التعبير. فهناك ثالثة 
ــو عام في  ــوا منذ نح ــى األقل قتل ــني عل صحفي
مالطا وسلوفاكيا واآلن في بلغاريا وآخر الضحايا 
ــا مارينوفا التي تعرضت لالغتصاب  هي فيكتوري

والتعذيب والقتل .
ــس  نف ــارس  مت ــني  الص إن  ــة  الصحيف ــت  وتابع
األسلوب حيث اختفت ممثلة بارزة ملدة ثالثة أشهر 

حتى دفعت مبلغا كبيرا من املال للضرائب، كما 
اعتقلت رئيس االنتربول مينغ هونغوي.

ــا احلكومات  ــي افتتاحيته ــة ف ــت الصحيف ودع
ــرك وإجراء  ــى التح ــي إل ــان األورب ــة والبرمل األوربي

حتقيقات في قتل الصحفيني.
ــقجي يستحق دعم تركيا  وقالت التاميز إن خاش
ــني بفظاظة ،  ــل الصحفيني املعارض ــي تعام الت
ــدة باعتباره  ــات املتح ــتحق دعم الوالي كما يس
ــو ثبت صحة  ــت، ول ــنطن بوس ــا في الواش كاتب
ــدي من  ــه على أي ــول مبقتل ــي تق ــاعات الت اإلش
ــية سعودية فإنه  يحمل جوازات سفر دبلوماس
ــرد مماثل ملا حدث  ــنطن أن تقوم ب يجب على واش

في قضية اجلاسوس الروسي سيرغي سكريبال 
الذي تعرض حملاولة تسميم في إجنلترا.

التايمز : طبيب عسكري
ــوس الروسي  وحول قضية محاولة اغتيال اجلاس
ــكريبال، كتبت فيونا هاميلتون في  ــيرغي س س
ــف النقاب  صحيفة التاميز أيضا تقول إنه مت كش
عن هوية املشتبه الثاني في القضية وهو طبيب 
ــكرية  العس ــتخبارات  باالس ــل  يعم ــكري  عس

الروسية.
ــو  ه ــي  الثان ــتبه  املش إن  ــة  الصحيف ــت  وقال
ــكني البالغ من العمر 39 عاما  ــندر ميش أليكس
ــارس/آذار  ــى بريطانيا في م ــافر إل ــم أنه س ويزع

ــاز األعصاب ضد  ــذ هجوما بغ ــي حيث نف املاض
سيرغي سكريبال العميل الروسي السابق.

ــبوعني من  ــف بعد أقل من أس ــي هذا الكش ويأت
ــتبه األول الكولونيل  ــة املش ــن هوي ــف ع الكش
ــر 39 عاما والذي  ــبيغا البالغ من العم أناتولي ش
ــن الرئيس  ــه تكرميا م ــن تلقي ــر ع ــت تقاري حتدث

الروسي فالدميير بوتني في عام 2014.
ديلي تلغراف : ”الخنافس“

ــور  وفي صحيفة ديلي تلغراف كتب جوزيه إينس
ــن إيفانز يقوالن إن بريطانيا ترفض الدعوات  ومارت
ــادة 9 بريطانيني على األقل اعتقلوا  املطالبة بإع

في سوريا لعالقتهم بتنظيم داعش.

وقالت الصحيفة إن من بني هؤالء عضوين في ما 
ــف  عرف بخلية ”اخلنافس“ وامرأتني لم يتم كش

النقاب عن هويتهما باإلضافة إلى أطفالهما.
ــى أن احلكومة البريطانية  ــارت الصحيفة إل وأش
ــافعي الشيخ وألكسندر كوتي،  تريد ترحيل الش
ــيئة  ــوان بجماعة ”اجلهادي جون“ س وهما عض
ــث ميكن أن  ــات املتحدة حي ــمعة، إلى الوالي الس

ينفذ فيهما عقوبة اإلعدام في حالة اإلدانة.
ــلطات البريطانية حتاول  وتقول التلغراف إن الس
ــي تنظيم داعش  ــن مقاتل ــبعة آخرين م منع س
وأنصارهم من العودة لبريطانيا باعتبارهم خطرا 

على األمن.
ــوع نددت  ــس املوض ــول نف ــا ح ــي افتتاحيته وف
ــن  ــة ع ــة البريطاني ــي احلكوم ــراف بتخل التلغ
مسؤوليتها عمن يحمل أو كان يحمل اجلنسية 

البريطانية.
ــة جتريد  ــي حال ــه حتى ف ــة إن ــت الصحيف وقال
ــا للقانون الدولي  ــية فإنه ووفق هؤالء من اجلنس
ــم حتى لو كانوا  ــؤولة جتاهه تظل بريطانيا مس

معتقلني حاليا في سوريا.

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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د . ماجد اسد

من يصدق ان اول من حلم بالعصر الذهبي 
هم سكان وادي الرافدين..؟ من يصدق ذلك 
ــة االف  ــوال ان النصوص اجتازت خمس ل
ــار اليها، حضروها  ــنة وعاد علماء اآلث س
ــرة ان حكماء  ــوا للحضارة املعاص واعلن

القدمي  العراق 
ــن  م اول  ــم  ه
كتبوا قصيدة 
واول  ــب  ح
ــوا  تخيل ــن  م
واول  الفردوس 
ــرعوا  ش ــن  م
واول  القوانني 
ــوا  وضع ــن  م

ــاً  حكم
ــاً   طي ا ميقر د
ــن  م واول 
ا  ــو سس ا
واول  مدرسة، 
ــت  كان ــن  م

ــاء والزراعة والري  ــاً في الفض لهم ابحاث
والكيمياء وصهر املعادن.. الخ

ــدداً من علماء  ــك لوال ان ع ــن يصدق ذل م
االثار االجانب، علماء اوربا، نبشوا االرض، 
ــي مقدمتهم  ــا..؟ وف ــفوا لنا عنه وكش
ــهير «س.ن.  ــار االنكليزي الش ــم اآلث عال
ــن الكتب  ــلة م ــر سلس كرمير» الذي نش
ــن،  الرافدي وادي  ــارة  ــة حض اصال ــول  ح

واعلن: هنا بدا التاريخ!
ــد القرون املظلمة  ــد ان نتوقف عن وال نري

ــى..  حت ــا،  وبعده ــداد  بغ ــار  انهي ــل  قب
ــابهة ومتماثلة  ــي متش ــا هذا، فه يومن
ــن  م ــة  خالي ــودة  مس ــاخ  كاستنس

االضافات، أو التعديالت!.
ــر وهي الكلمات  ــدق كلمات كرمي اذاً لنص
ــكان وادي الرافدين قبل  ــا س ــي دونه الت
خمسة االف عام بخبرة وحكمة واناقة، 
ــداع عبر  ــات االب ــارن اال بآي ــت ال تق مازال
ــؤالء كانوا  ــدق ان ه ــور كافة لنص العص
ــن اخلبرة  ــع م ــون هذا االفق الواس ميتلك
ــي يصوروا مفهوم  واملعرفة والعدالة.. ك
ــاً متعاقبة  ــس قرون ــر الذهبي ولي العص
ــذا النص الذي  ــات!.. لنقرأ ه ــن الظلم م
ــماريات السومرية  ترجمه كرمير عن املس
ــة  ناجي ــه  وترجمت
ــن النص  ــي ع املران

االنكليزي:
كان ما كان!

ــرات  فت ــن  م ــرة  فت
الزمان

ال وجود بها لالفاعي 
وال للسباع

ال وجود بها للكالب 
وال  ــة  املتوحش

الذئاب
ال وجود بها للخوف 

والرعب
ــا  به ــس  مناف ال 

لالنسان
كان ما كان

فترة من فترات الزمان
امن وسالم في ارض سومر

ارض الشرائع السماوية!
كان العالم كله يعيش في وحدة.. الخ

ــومريون هم اول من عرف ان سكان  فالس
ــان  االرض كانوا يتكلمون جميعهم بلس
ــدث عن الفردوس  ــد وانهم اول من حت واح
ــكراً  ــن كتب قصائد احلب ش ــم اول م وه

لهؤالء العشاق احلكماء.

السومريون هم اول من 
عرف ان سكان االرض 
كانوا يتكلمون جميعهم 
بلسان واحد وانهم اول من 
تحدث عن الفردوس وهم 
اول من كتب قصائد الحب

فؤاد اِّـازني

ــرور أربعني يوماً  ــخ أنه بعد م ــرت مدونات التاري ذك
ــدم لزيارة قبره  ــني (ع) ق ــهادة اإلمام احلس على ش
ــل جابر بن  ــالء الصحابي اجللي ــي كرب ــريف ف الش
ــن رافقه في رحلته  ــد اهللا األنصاري (رض) مع م عب
ــل البيت (ع)  ــني ورود أه ــذا املكان حل ــث في ه ومك
ــام حيث  ــبي من الش بعد عودتهم من رحلة الس
ــى فعلتها  ــي أقدمت عل ــي أمية الت ــر دولة بن مق
ــيد  ــبط النبي اخملتار (ص) وس ــراء بقتلهم س النك
شباب أهل اجلنة .حبيبي ياحسني ..بهذه الكلمة 

ــاري بصوته نحو املرقد  ــادر الصحابي جابر األنص ب
ــني (ع) الذي عشقه  ــريف ينادي حبيبه احلس الش
ــان جده  ــراراً في أحض ــاهده م ــالً وش ــذ كان طف م
ــة العظيمة  ــراراً املنزل ــمع تك املصطفى (ص) وس
ــده النبي األكرم  ــان ج التي حباه اهللا بها على لس
ــنني ولم يزل جابر الذي ناهز عمره  (ص) ، ودارت الس
ــني (ع) وإغتم أي  ــعون عاماً يزداد حباً للحس التس
ــول اهللا  ــذي حلق بابن بنت رس ــم على املصاب ال غ
(ص) في كربالء وحني سمع بشهادته مع أهل بيته 

ــم يصبر رغم كبر  ــة اخمللصة من أصحابه ، ل والثل
ــنه وفقد بصره فجاء لزيارة قبره الشريف .بعد  س
ــد الطاهر أصبح  ــر األنصاري (رض) للمرق زيارة جاب
ــع جتدد الذكرى  ــي ومحب في كل عام وم كل موال
ــني (ع) رغم كل  ــعى جاهداً لزيارة اإلمام احلس يس
ــذه الزيارة  ــى أصبحت ه ــة به حت ــروف احمليط الظ
ــم الزيارات املندوبة والتي حث عليها  واحدة من أه
ــن فيها طواغيت  ــني (ع)  متحدي ــة املعصوم األئم
ــن بعدهم وعلى  ــور الالحقة م ــم والعص عصوره

ــم تنثني  ــى وقت قريب ول ــنني وإل ــدى مئات الس م
ــي األعوام  ــوم وكما ف ــني .الي ــة احملبني واملوال عزمي
ــل احملبني ألهل البيت (ع)  املنصرمة جتحفلت قواف
ــني (ع) من العديد  ــاق أبا األحرار اإلمام احلس وعش
ــدول اجملاورة ، جمعتهم نبضات  من مدن العراق وال
ــني (ع) في أقصى بقعة جافة  الوالء واحلب للحس
ــاحل اخلليج العربي ومحاذية ملدينة الفاو  على س
ــقهم األبدي  ــة احلدودية ليرفعوا راية عش العراقي
ــم النقية  ــع فطرته ــالفهم م ــذي ورثوه من أس ال

ــيرة  ــم النيرة وتنطلق من ذلك املكان مس وعقوله
ــهادة  مليونية زاحفة نحو كربالء التضحية والش
ــيرة راجلة قل نظيرها  ــاء والفداء ، مس كربالء اإلب
في التاريخ على إمتداد مئات الكيلومترات  إمتداداً 
ــث موضع النحر  ــى املرقد الطاهر حي من البحر ال
ــادرة األولى التي  ــم حواليه عبق املب ــدس ، تش املق
خطها الصحابي جابر األنصاري (رض) ولتخط في 
ــني (ع) وزيارته لم ولن  ــق الوجدان أن حب احلس عم

تنثني عزميتها مادامت القلوب تنبض باحلياة

 

أمل الياسري

ــاس  الن ــار  خي ــن  م ــت  كان
ــام  ــت لإلم ــن، أجنب وأفضله
ــني عليه السالم، ولداً  احلس
ــكينة)،  (عبد اهللا) وبنتاً (سَ
الرباب بنت أمرؤ القيس بنت 
عدي الكلبية، شاركت نساء 
ــمي مصيبة  ــت الهاش البي
ــبي، من كربالء فالشام  الس
ثم الى املدينة املنورة، وظلت 
ــة حتت  دائمة البكاء جالس
ــمس، حزناً على  حرارة الش
ــد اهللا  ــي عب ــهاد أب استش
ــالم)  الس ــه  (علي ــني  احلس
ــداً، وكانت  ــى ماتت كم حت
ــا  ــاه رضيعه ــا جت عاطفته
ــى  ألغ ــد  ق ــر،  ــي األصغ عل
ــت  ــاة، وبات ــا باحلي طموحه
إحدى نساء الطف، اللواتي 
ــادي بحقوق  ــنَ ثورة تن صنع

الطفل الرضيع!
ــتالب العقائدي  ظاهرة اإلس
ــل  تعام ــذي  ال ــاني،  واإلنس
ــد الطاغية، في  به أزالم يزي
ــاء،  ــة كربالء مع النس واقع
ــتهم  خس ــن  ع ــم  ين ــا  إمن
ــم  وبغضه ــقهم،  وفس
ــه  ــاً علي ــي، مضاف ــآل عل ب
ــي باخلوف  ــم اإلعالم التعتي
ــال  بامل ــراء  واإلغ ــوة،  والق
املزيد  ــيد  لتحش واملناصب، 

ــوف  ــك، للوق ــن الصعالي م
ــينية  احلس ــورة  الث ــه  بوج
ــاء  نس ــن  لك ــة،  اإلصالحي
ــالم)  ــني (عليهم الس احلس
ــادي،  الري ــدور  ال ــن  له كان 
ــرأي العام داخل  في قلب ال
ــرف،  املنح ــوي  األم ــت  البي
يزيد هؤالء  الطاغية  فأخرج 
ــى  ــام ال ــن الش ــوة م النس
ــنَّ يعني  ــة، ألن بقاءه املدين
ــات الكرامة،  مزيداً من حلظ

وإعالء لكلمة احلق.
ــد اهللا الرضيع  الرباب أم عب
يوم العاشر من محرم، باتت 

ــى صحة رضيعها  قلقة عل
لعطشه الشديد، فأعطته 
ــه  لتناول ــكينة،  ــه س ألخت
ــه  (علي ــني  احلس ــا  لوالده
ــقيه ماء، فما  السالم) ليس
هي إال دقائق وقد عاد اإلمام 
ــى اخمليم،  ــالم) ال (عليه الس
ــكينة: آبه  ــتقبلته س فإس
ــني لعلك سقيت عبد  حس
ــة،  ــا بالبقي ــاءً وأتيتن اهللا م

فقال لها: بنية أخوك مذبوح 
من الوريد الى الوريد، ساعد 
الباري عز وجل والده ووالدته 
على املصيبة، فما ذنب هذا 
الرضيع، لتُسفك دماؤه على 

مرأى أعني القوم؟!
ــى  ــدول عل ــض ال ــت بع دأب
ــهاد عبد اهللا  إعتبار استش
الصغير يوماً عامليا للطفل 
ــع مطالبة املنظمات  الرضي
ــة  والدولي ــالمية  اإلس
ــانية بضمان حقوق  واإلنس
األطفال الصغار في العيش 
ــام  الطع ــر  وتوفي ــان،  بأم
 ، ــس مللب ا و
ــالة  رس وهي 

ــينية  حس
 ، ــة عظيم
ــرى  ج ــا  مل
ــع  رضي ــى  عل
ألنه  احلسني، 
ــب  يطل ــم  ل
شربة  ــوى  س
ــن  لك ــاء،  م
األوغاد سقوه 
فسكت  دمه 
الطفل، ورحل 
ــربة ريّا  ــقى ش حيث سيس
روياً، والرباب لم تبدِ جزعها، 
ــا وقفت عند خط الصبر  وإمن
ــي  ــاوزه، فه ــتطيع جت ال تس
تعرف معنى سر وجودها مع 

رضيعها في كربالء!
لقد قدمت الرباب في ملحمة 
الطف اخلالدة، صورة للمرأة 
املنفعلة،  ــت  وليس املفعلة 
الرضيع  طفلها  الستشهاد 

ــدودات،  مع ــهر  أش ــر  بعم
ــف  العواط ــا  تأخذه ــم  فل
تصدرها  ــي  الت واإلنفعاالت، 
ــون بكثير مما  األم وبحالة أه
ــى أننا  ــي كربالء، عل جرى ف
ــراً ال  ب ــاً وعِ ــتلهم دروس نس
ــالل الوقفة  ــى، من خ تُضاه
ــيدة،  ــذه الس ــة له البطولي
ــا الصغير يدفن  لترى وليده
ــد مسجى  بجوار أبيه (جس
بال رأس)، ألن الرأس الشريف 
رحل معها في مسيرة سبي 
ــن حقوق الطفل  أليمة، فأي
ــن  الذي ــيعلم  وس ــه؟  وأم
ظلموا آل محمد أي منقلب 
ينقلبون، والعاقبة للمتقني.

سيدة فاضلة عاصرت اإلمام 
ــالم)،  الس ــه  (علي ــني  احلس
الثورة  وعاشت معه حلظات 
الكربالئية املعطاء، وسايرت 
ــبي مع  الس ــة  ــة رحل حرك
ــن العابدين  ــي زي ــام عل اإلم
ــم  ــذي ل ــالم) ال ــه الس (علي
ــا،  ــة بكائه ــا ملواصل ينهره
ــني وأخيه  ــه احلس ــى أبي عل
ــا  ــع، إال إنه ــداهللا الرضي عب
ــة التغيير  ــز عملي ــم تنج ل
ــب،  ــد والغض ــاعر احلق مبش
بل مبفاهيم الصبر، والعفة، 
للعالم  لتكشف  والكرامة، 
ــدى مظلومية  ــالمي م اإلس
ــذي قتل  ــع، ال ــا الرضي إبنه
على يد حرملة عليه اللعنة، 
ــت عليه، وهو  لكنها إطمأن
ــربة  ــقى بيد جده ش سيس

ماء، ال يظمأ بعدها أبداً.

ــى مختلف في  ــار) لها معن ــت على الن ــة ( صب الزي ــدو أن جمل يب
عقول بعض الساسة العراقيني فيا تراى لها زيادة االشتعال فرصة 

إلطفاء األعني جتاه أخطائهم املتكررة؟
ال ميكن ألمريكا أِن تتخلى عن دورها وفق ما تراه ضرورياً لبقاء املنظر 

الكث لهذا املنصب مبا يتماشى و(موضتها السياسية)
ــكل احلكومة القادمة أزمة  وبالرجوع للعنوان  فهل ميكن اعتبار ش

تتطلب تعامالً خاصاً من قبل أمريكا؟
ــبة لها  ــكيل احلكومة العراقية  أزمة بالنس ــنطن تش تعتبر واش

لألسباب اآلتية : 
ــي املنطقة إال من  ــنطن  حتجيم الدور اخلارجي ف ــن لواش   ١- ال ميك

خالل العراق .
ــعبي ، خصوصاً مع وصول  ــد الش ــية من تنامي دور احلش ٢- اخلش
ــؤالء املؤثرة في  ــه ومكانة ه ــابقني  في ــها قادة س ــم على رأس قوائ

خارطة احلكومة اجلديدة.
٣- تصحيح اخلطأ األمريكي في العراق بعد احتالله من خالل إتباع 

طرق جديدة ميكن تلخيصها باآلتي : 
ــذي ينتمي  ــزب اجلمهوري (ال ــن قبل احل ــرق املتبعة م ــر الط أ- تغيي
ــوش االبن في  ــا اخملتلفة فقد أدت عقيدة ب ــب) جتاه القضاي ــه ترام ل
ــى ضربة موجعة للتأييد العاملي  ــل  مع القضية العراقية إل التعام

ألمريكا.
ــتخدام  ــتراتيجية اجلمهورية املتمثلة باس ــدم صالحية اإلس ب- ع
ــر في  ــخ فكرة اخلير والش ــوة من  منطلق عقائدي يرس ــق الق منط

ميدان التعاطي مع األزمات وفرض اإلرادة.
ــة في  ــدأ األحادي ــرك مب ــة)  وت ــة الواقعي ــوء ( للبراغامتي ج- اللج

ــن  ــة م ــا الدولي القضاي
ــع  ــي  م ــالل التماش خ
بعد  ــي  اإلقليم ــع  الواق
نتجت  ــي  الت ــاوئ  املس

عن تفردهم.
ــة  العالق ــاف  إضع د- 
املرجعية  مع  الشعبية 
اإلعالمية  ماكنتها  عبر 
زج  ــالل   خ ــن  م ــك  وذل
اختيار  بعملية  اسمها 

رئيس احلكومة .
ــماء  اس ــر  متري   - ـــ  ه  
ــض  لبع ــحني  كمرش
الكتل لرئاسة احلكومة  
ــا  ــوة أثره ــذه اخلط وله

العميق من خالل:
ــن  ــرب عصفوري أوالً - ض

بحجر واحد من خالل استغالل هذه الثغرة التي ستظهر  مخالفة 
البناء لوصايا املرجعية عبر اختيارها جملرب سابق .

ــي مجابهة أي  ــالم ف ــض التي متيل لالستس ــة البع ــاً:  طبيع ثاني
ــكلة وبالتالي احتمالية استقالة بعض هذه الشخصيات في  مش
ــتكون الفرصة  أي فترة من الفترات وترك فراغ حكومي وبالتالي س
ــس االقليمي بعد  ــرض اإلرادة األمريكية مبنأى عن املناف ــة لف مؤاتي

تصدير مسألة فشله!..
ــاً جداً من  ــي هذه املرة واقعي ــيكون التعامل األمريك ــي اخلتام س ف
ــراف بتأثير األخير  ــع اجلانب االقليمي كاعت ــث إبداء التفاهم م حي
ــة تدريجية حلني توفير  ــم إتباعها سياس ــي من ث بالواقع السياس

األجواء لفرض إرادتها مبعزل عن أي تفاهم إقليمي.

رشا عبد الجبار ناصر

ــف ذكرى  ــرى الط ــام متر ذك ــي كل ع ف
ــني بن  احلرية والكرامة ، حيث أبى احلس
ــالم في ظل الظروف  علي عليهما الس

آنذاك ،
ــو امية فترة حكمهم  نظرا ملا فعله بن
ــالمي وتسلطهم على  للمجتمع اإلس
ــة، وطغيانهم وظلمهم  الدول مقدرات 
ــاء والفقراء  ــى الضعف ــلطهم عل وتس
ــالم  ــني عليه الس ــت ثورة احلس ، فكان
ــرة لبني امية  ــكام اجلائ ــورة ضد االح ث
ــة في فترة حكمه  بعد ما فعله معاوي
ــب الناس  ــاد. وتعذي من الظلم والفس
ــل البيت عليهم  ــا املوالني أله خصوص

السالم ،
ــن بدين او كتاب ، وهو  فيزيد كان ال يؤم
ــر، ومثل  ــارب للخم ــق ش ــان فاس انس
احلسني سبط النبي األكرم صلوات اهللا 
عليه ال يبايع مثل يزيد الذي كان يسعى 
إلى محو االسالم و إخماد شعلة اإلميان 

ــلمني من خالل سياسة  في قلوب املس
ــد والوعيد  ــف والتهدي ــل والتعس القت
ــائل التي من شأنها  وممارسة كل الوس
شل حركة اجملتمع اإلسالمي واسكات 
ــم ، فضال  ــة حلكمه ــة مناوئ كل صرخ
ــم و طغيانهم  ــن متاديهم في ظلمه ع
ــى بني  ــالم وعل ــم على اإلس ، وحقده
هاشم بالتحديد ، لذا فقد قام احلسني 
ــالم بالثورة إلصالح األوضاع  عليه الس
املزرية التي نتجت عن خالفة يزيد ومن 
قبله معاوية ،فكان دأب بني امية وعلى 
ــفيان النيل من االسالم  ــهم أبو س رأس
ــاره ، فكان ال  ــض أركانه ومحو آث وتقوي
ــام ثورة الطف اخلالدة للدفاع  بد من قي
عن بيضة االسالم وللحد من انتشار ما 
حاول آل امية بثه في اجملتمع اإلسالمي 
من عادات سيئة وأفكار مشينة ال متت 

إلى االسالم بأي صلة ،
ــني عليه السالم  إن نهضة االمام احلس
ــارة مبنفذها وقائدها  ــة عظيمة ت نهض

وتارة أخرى بأهدافها وتطلعاتها
ــد أتت  ــة ق ــة إن كل نهض ــن جه •   فم
ــى قدر من  ــا كانت عل ــا ال بد أنه أكله

العطاء واملسؤولية في كافة االجتاهات 
ــو  ــالم ه ــه الس ــني علي ــا أن احلس ، ومب
القائد وهو سبط النبي األكرم صلوات 
ــام مفترض الطاعة  اهللا عليه ، و هو ام
ــيء  فكل أفعاله حجة وال يفعل اي ش
ــة،  ــوى او رغب ــيطا له ــا كان بس مهم
ــن  ــن دي ــار ع ــه درء األخط ــب علي ويج
ــى اهللا عليه واله،  ــده املصطفى صل ج
ــه البد من  ــهداء ان ــيد الش ولقد رأى س
ــو كانت  ــل اإلصالح ول ــة ألج التضحي
هذه التضحية بنفسه الشريفة و اهل 
ــذا فقد حزم امتعته  بيته واصحابه ، ل
ــاءه واطفاله  الى العراق مصطحبا نس
معه ، فالقوم يطلبون اليه مبايعة يزيد 
ــق والفجور،  على ما هو عليه من الفس
ــي  ــات الت ــه احلرم ــن انتهاك ــال ع فض
ــني اجلرائم  ــى ، و ما ب ــا اهللا تعال حرمه
ــائل  ــي ارتكبها بنو امية وبني الرس الت
ــني عليه  ــي وصلت إلى االمام احلس الت
ــالم من اهل الكوفة ، ولقد تباينت  الس
اآلراء من خالل املصادر التاريخية بشأن 
ــائل فبعضها كان  الغاية من هذه الرس
ــل حكومة  ــة عادلة مث ــب حكوم لطل

ــة  ــالم متمثل ــه الس ــي علي ــام عل اإلم
باإلمام احلسني عليه السالم وبعضها 
كان من اجل اإليقاع بالطرفني احلسني 
واالمويني أمثال اخلوارج وبعض الرسائل 

ــلطة فهم  ــن املتملقني للس ــت م كان
ــب ما تقتضي  مييلون مع كل ريح بحس
ــروع  ــورة الطف مش ــم ، إن ث مصاحله
إصالحي عظيم متتد آثاره حتى آخر يوم 
على وجه البسيطة ، فقد رسخ االمام 

بدمه الطاهر ودماء اهل بيته و اصحابه 
أوتاد احلق واحلقيقة وصارت الثورة دافعا 
ــي حدثت بعد  ــورات الت ــن الث لكثير م
هذه الثورة العظيمة ، فضال عن القيم 
ــر وجيل إذ إن  ــي زرعتها في كل عص الت
ــار عنوان  ــا الذلة ص ــعار هيهات من ش
ــم والطغيان في  ــة ضد الظل كل نهض
كل زمان ، وأصبح حريا بكل األحرار في 
ــى أبي األحرار  ــير على خط العالم الس
ــالم لينتصروا في قضاياهم  عليه الس
ــر من  ــد كان يوم العاش ــة ، فق املصيري
عاشوراء موعد غلبة احلق على الباطل، 
ــى الرذيلة ، وانتصار الدم  والفضيلة عل
ــوت احلقيقة  ــيف ، فعلى ص على الس
ــالم عالية ، املتمثل  وخفقت راية االس
ــالم فقد  بعقيلة الطالبيني عليها الس
ــا راية  ــهاد أخيه ــد استش ــت بع حمل
احلق، واعتلت صرح املواجهة ببالغتها 
ــم  رغ ــا  وصالبته ــا  وصبره ــة  العلوي
ــؤولية  ــي واجهتها واملس ــب الت املصائ
ــا، اال انها  ــي انيطت به ــة الت العظيم
ــدة  متوع ــهورة  املش ــا  وقفته ــت  وقف
ــفك من  ــود مبا س الظالم مبصيره االس

ــب تلك  ــوة ، فزين ــت النب ــاء اهل بي دم
ــول  ــة هي كانت رس ــيدة العظيم الس
ثورة احلسني عليه السالم وصبرت على 
تلك املصائب التي تخر لهولها اجلبال، 
ــبيل آهللا  ــه في س ــك كل ــبة ذل محتس
تعالى، فنطقت بالشكر واحلمد وكامل 
ــت  ــا وضع ــان ،عندم ــا واالطمئن الرض
ــد اإلمام ”اللهم تقبل  يديها حتت جس
ــو لم تكن كذلك  ــا هذا القربان ”، ول من
ملا اختارها االمام احلسني عليه السالم 
ــون إعالمية ثورة الطف ؛ فضال عن  لتك
تولي رعاية اليتامى والنساء واحملافظة 

عليها،
ــهاد االمام  لم تنته ثورة الطف باستش
ــدأت رحلة  ــل ب ــه ، ب ــني واصحاب احلس
اخللود فكانت والدة جديدة وعهد جديد 
ــني عليه  ــعى احلس ، والدة جديدة مبا س
السالم إلحياء ذكره وإعالء رايته ، فكان 
ــداف الذي  ــدا بخلود األه ــني خال احلس
ــائها وتثبيتها ،  ــه الطاهر ألرس بذل دم
وعهد جديد للحرية والكرامة والعيش 

الكرمي .
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صباح حسن عبد االمري

ــدم وكان  ــخ عريق في الق ــا تاري ــوار له االه
ــم ويلكوكس  ــي االنكليزي ولي ــر املائ اخلبي
ــة عدن و مصايف  ــا بقايا مكان جن اعتبره
ــابقة و خبراء مجلس االعمار  املمالك الس
ــتفادة من  ــوا االس ــات حاول ــي االربعيني ف
ــي  ــلب ف ــة الش ــر زراع ــي حص ــا ف مياهه
مناطقها في سوق الشيوخ، كما استعانوا 
ــوار في صد موجات الفيضان و خزنها  بااله
فيه، بدأت أول محاوالت حتجيم هذا املنشأ 
احليوي الطبيعي مع معارك احلرب االيرانية 
ــدة  ــاء الس ــة (1980 – 1988) بانش العراقي
ــني ايران و  ــتركة ب ــة في احلدود املش الترابي
العراق للسيطرة على امن املنطقة وقامت 
ــب مضخات  ــران و العراق بنص ــني اي الدولت
ــع املياه عبر احلواجز الترابية نحو االخر  لدف

الغراق مناطق تواجد اجليش لكليهما.
لكن في الفترة (1994 - 1998) فكرت الدولة 
ــتندين على  العراقية بتجفيف االهوار مس
ــية (رغم ان الدراسة تدعو  ــة الروس الدراس

ــور و حصرها في  ــيب االه لتخفيض مناس
ــيطرة  ــة من الهور) و الس ــق العميق املناط
ــدتي الهندية و الكوت  عليها بواسطة س
وقتها تشكل فريق من سدة الهندية قامت 
ــور احلويزة و  ــف املائية له ــراء التصاري باج
احلمار ملدة شهر كامل تاخذ تصاريف االهوار 
ــى موجات املد و  ــاعات اعتمادا عل كل 6 س
ــيب السدتني وقتها  اجلزر و تخفيض مناس
ــيب والتصاريف  ــة املناس و من خالل دراس
ــتنتجت الدراسة ان االهوار  خالل شهر اس
ــني االول موجات املد  تتغذى مبصدرين رئيس
ــي و تاثيرها (40 –  ــن اخلليج العرب ــزر م و اجل
ــة (املاحلة) و هو ما  ــن التغذية املائي 50 %) م

نسميه اليوم بـ(اللسان امللحي).
ــاه (احللوة) لنهري  ــي من امدادات املي و الثان
ــبة السابقة)  دجلة و الفرات (بنفس النس
ــة ان انحسار املاء  و تبني كذلك من الدراس
ــل اختالف التراكيز  ــد موجة اجلزر و بفع بع
ــاه احللوة من  ــحب املي ــة للمياه تس امللحي
ــكل حال  ــرب و تش ــط الع ــى ش ــوار ال االه
ــط العرب  ــض ملوحة ش ــا لتخفي طبيعي
ــان امللحي اليوم  وبهذا ال يظهر تاثير اللس
ــة ملا ينقله الكارون و الكرخة و باقي  (اضاف
ــي حتلية مياه  ــن ايران ف ــرع الثانوية م االف

شط العرب).
ــيطرة على كميات مياه النهرين  و بعد الس
من السدتني و تقسيم االهوار الى عدة انهر 

ونواظم قاطعة و عبر ثالث مراحل: 
1 - عملية تكتيف االنهار (موقع العملية 
غرب دجلة في محافظة العمارة) وشملت 
ــرات من اجلداول و االنهر  عملية قطع عش
ــة الفرعية  ــار الثالث ــن االنه ــة م املتفرع
ــر و التي تصب  ــرة و اجملر الكبي ــي البتي وه
ــو كالم) -2  ــي هور العمارة (اب تفرعاتها ف
ــدود و تشتمل على نوعني من  انشاء الس
ــدتني ترابيتني بشكل  ــاء س السداد انش
ــالم غرب  ــة تبدا ناحية الس ــاة صناعي قن
ــو صبور بعرض  ــة فالعدل ثم قرية اب دجل
ــر و بعدها يصل  ــاة يتجاوز االلف مت للقن
ــر في قرية ابو صبور  عرضها الى 2000 مت
ــي منصور في  ــا الى قرية بن لتتجه جنوب

القرنة لتصب في نهر الفرات و الغرض منه 
قطع و سحب جميع مياه الروافد الفرعية 
ــاء سداد  التي تصب في هور العمارة، وانش
ــاحة االهوار  ــيم مس ترابية محاولة لتقس
ــهل التعامل  ــرة بس ــاحات صغي الى مس
ــرعة تبخيرها او سحب  معها من حيث س
ــاه فضال عن قطع مصادر تغذيتها و قد  املي

ــلوب في جميع مناطق  استخدم هذا االس
االهوار.

3 - حتويل نهر الفرات الى املصب العام حيث 

االخير في الذراع الشمالي خلور الزبير و ذلك 
ــة التغذية نهر  ــن عملي ــرض التقليل م لغ
ــد عدة مغذيات  ــرات لهور احلمار اذ توج الف
ــع جنوب الفرات في ارض  لهور احلمار الواق
ــذه املغذيات  ــه و من ه ــا من ــر انخفاض اكث
ــع جنوب الفرات في ارض  لهور احلمار الواق
ــا مغذيات كرمة  ــر انخفاضا منه ومنه اكث

ــار  وبهذا  ــعيد وام نخلة و احلف بني س
ــن %7 و  ــى اقل م ــوار ال ــيف االه مت تنش
ــكريا كبيرا نال  اعتبر أجنازا فنيا و عس
ــروع انواط  ــرو ومصممو هذا املش مفك
ــجاعة و حوافز مالية ضخمة... من  ش
ــط العرب  هذا الوقت بدأ تلوث مياه ش
و البصرة وبدأ اللسان امللحي بالظهور 
ــأت  ــكان البصرة ونش و التاثير على س
فكرة نهر البدعة و محطات االرو نهاية 
ــذي تركته هذه  ــر ال ــعينيات. االث التس
ــرة الى ارتفاع  ــة او اجلرمية املنك العملي
ــق التجفيف  ــرارة مناط ــي درجات ح ف

ــيوم  ــت معدالت كاربونات الكالس و ارتفع
ــات احلاوية  ــاف الطبق caco3 نظرا النكش
ــوم احد  ــذي يعتبر الي ــس و ال ــر الكل حلج
امللوثات، و ارتفاع قيم التوصيل الكهربائي 
ــة تركز االمالح في  ــاه املنطقة نتيج Ec ملي
ــة التربة  ــر و حامضي ــة التبخ ــاه نتيج املي
ــاه العضوية  ــب املي واملياه ph و ارتفاع نس
ــخ بقايا  (O.M) مبعدالت عالية نتيجة تفس
القصب و البردي و نفوق احليوانات و هنالك 
ــو توقف تقدم دلتا العراق  امر مهم ايضا ه
ــة هذا التجفيف (كانت  باجتاه البحر نتيج
دلتا العراق في العصور القدمية تتقدم نحو 

ــنة ثم  ــدل 4.8 كم كل 100 س ــج مبع اخللي
أصبحت تتقدم مبعدل 2.4كم كل 100سنة 
و بأت تقل الى ارقام أنى بعد جتفيف االهوار 
و زيادة السدود و السدات في منطق العراق 

.
ــاكان عليه  ــادة االمر الى م ــا محاولة اع ام
ــد  ــرى بع ــة اخ ــي جرمي ــراق فه ــوار الع اله
ــنوات  ــرادات املائية وس ــة االي ــة قل مالحظ
ــت وزارة املوارد  ــد قام ــة و ق ــاف احلالي اجلف
املائية بضخ كميات من املياه الى االهوار من 
اخلزين االستراتيجي في السدود لم تضف 
ملناسيب االهوار شيئا و لكنها قللت كثيرا 

من اخلزين بدأت تظهر معامله االن .
ــفر طويل وتراكم  ــوار و مياها هوس ان االه
ــة  ــاه العالي ــات و املي ــن الفيضان ــنني م س
ــنوات املنصرمة ال ميكن  املناسيب في الس
ــاج الى  ــرعة بل حتت ــوم بس ــا الي نعويضه
ــول او تقصر تعتمد  ــنوات عديدة قد تط س
ــيول القادمة  ــاخ و االمطار و الس ــى املن عل
ــن وديان العراق و ايران و يحتاج الى صبر و  م
ــوي يقدم االوليات على االمور  تأنٍ و حكم ق

الثانوية.

تحويل نهر الفرات اُّـ 
اِّـصب العام حيث االخري 
َّـ الذراع الشمالي لخور 
الزبري و ذلك لغرض 
التقليل من عملية التغذية 
نهر الفرات لهور الحمار

 نهضة االمام الحسني
 عليه السالم نهضة
 عظيمة تارة بمنفذها
 وقائدها وتارة أخرى
بأهدافها وتطلعاتها

 دأبت بعض الدول على إعتبار
 إستشهاد عبد اهللا الصغري يوماً
 عاِّـيا للطفل الرضيع مطالبة
 اِّـنظمات اإلسالمية والدولية
 واإلنسانية بضمان حقوق
األطفال الصغار َّـ العيش بأمان

 اللجوء (للرباغامتية
 الواقعية) وترك مبدأ
 األحادية َّـ القضايا
 الدولية من خالل
 التماشي  مع الواقع
 اإلقليمي بعد اِّـساوئ
 التي نتجت عن
تفردهم

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
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وزارة  أن  ــى,  إل ــارة  االش ــدر  جت
ــعب  ــة العراقية هنأت الش اخلارجي
ــبة  مبناس ــلوفاكي  التشيكوس
ــاً  رئيس ــش  بن أدوارد  ــاب  انتخ
ــك, جاء  ــاً ملازاري ــة خلف للجمهوري
ذلك في برقية الوزارة التي أرسلتها 
إلى املفوضية التشيكوسلوفاكية 
ــراً لتطور العالقات الثنائية بني  ونظ
ــؤون  ــؤولو الش ــن, أبدى مس البلدي
ــلوفاك  التشيكوس ــة  اخلارجي
ــة  البعث ــدد  ع ــادة  بزي ــم   رغبته
الدبلوماسية في بغداد, وتبعاً لذلك 
 ((Richard Pichــارد بيش ريتش ني  عُ
للمفوضية,الذي  ــاً  قانوني ــاً  ملحق
ــدة  ــال م ــم باألعم ــن القائ ــاب ع أن
ــد العالقات  ــك لم تَع ــهِ , وبذل غياب
الدبلوماسية مقطوعة بني البلدين, 
ــرض  ــا ف ــرار املاني ــد ق ــيما بع والس
ــلوفاكيا  ــى تشيكوس ــة عل احلماي
ــرة من  ــن ورود مذك ــم م ــى الرغ عل
في  التشيكوسلوفاكية  املفوضية 
ــكرت  ــن آذار ١٩٣٩, ش ــرين م العش
فيها احلكومة العراقية على حسن 
ــا أعلمتها  ــة والصداقة, كم العالق
ــع املفوضيات  ــل جمي ــاء عم بانته
ــلوفاكية  والقنصليات التشيكوس
ــوم الصادر  في اخلارج, وفقاً للمرس
ــي إطار  ــار االملاني. وف ــن املستش م
ــكل أدوارد بنش حكومة  متصل, ش
ــرب  احل ــالل  ــدن خ لن ــي  ف ــة  وطني
ــا  ــق عليه ــة , أُطل ــة الثاني العاملي
ــى اعترفت بها الدول  حكومة املنف
ــى عاتقها إدارة  الكبرى, وأخذت عل
الشؤون اخلارجية والعالقات الدولية 
ــان االحتالل  ــلوفاكيا إب لتشيكوس

االملاني.
ــا  بريطاني ــذت  أخ ــك  ذل ــل  وبفع
ــيط  ــة دور الوس ــك املرحل ــالل تل خ
ــم موقعها في  ــن بحك ــني البلدي ب
ــة اخلارجية لكال  ــه السياس توجي
ــر صدرت  ــاءً على أوام ــني, وبن اجلانب
ــة البريطانية إلى  ــن وزارة اخلارجي م
ــفارتها في بغداد, بعث السفير  س
البريطاني مبذكرة إلى وزارة اخلارجية 
ــرين من  العراقية في الثاني والعش
شباط١٩٤١, ذكر فيها رغبة حكومة 
ــالت الصداقة  ــد ص ــى بتجدي املنف
ــل اقتراحها  ــا نق ــراق , كم ــع الع م
ــؤولية  جعل العراق ضمن دائرة مس
 (Joseph Cadlak)ــك كادل ــف  جوزي
ــلوفاكي  التشيكوس ــل  القنص
ــذاك , على  ــطني آن ــام في فلس الع
ــه في القدس بصفة  أن تكون إقامت
ــطني والعراق ,  ــام لفلس ــل ع قنص
ــادرة عن  ــا مذكرة أخرى ص أعقبته
ــداد  ــي بغ ــة ف ــفارة البريطاني الس
ــاب تعيني كادلك  أيضا, مرفقة بكت
ــراق موقع من  ــاً في الع قنصالً عام
ــة املنفى بنش, راجيةً  رئيس حكوم
ــدة امللكية  ــى الس ــرض األمر عل ع
إرادة  ــدرت  ص ــد  وق  , ــا  رأيه ــان  لبي
ــم امللك فيصل الثاني,  ملكية باس
ــل الوصي على عرش  موقعة من قب
ــر عبداالله يوم اخلامس  العراق االمي
ــر من تشرين االول١٩٤١, وبذلك  عش
ــى تعيني جوزيف  ــت املصادقة عل مت
ــر مقيم,  ــاً غي ــالً عام ــك قنص كادل
ــب كتاب وزارة اخلارجية املؤرخ  حس
ــر من تشرين االول  في التاسع عش
ــه حيث مارس مهام  من العام نفس

منصبه ممثالً لبالده .
ــير هنا, إلى أن رئيس  وينبغي أن نش
ــالل زيارته  ــعيد وخ ــوزراء نوري س ال
ــر  ــى بوزي ــي آذار١٩٤٣ التق ــران ف إلي
هناك,  املفوض  ــلوفاكيا  تشيكوس
وابلغه بأن اململكة العراقية تتطلع 
ــي على مستوى  إلى متثيل دبلوماس
ــني البلدين, كما أنه ينتظر رد  أرفع ب
ــلوفاكية عن  احلكومة التشيكوس

ــفارة العراقية في لندن,  طريق الس
ــذ مذكرتني االولى  التي تلقت بعدئ
ــوز١٩٤٣ أما  ــر من مت ــي الرابع عش ف
ــادس  ــد وردت يوم  الس ــة فق الثاني
من تشرين الثاني من العام نفسه, 
خلصتا إلى رفع التمثيل بني البلدين 
ــوض, وتكليف  ــر مف ــى درجة وزي إل
ــران للقيام  ــا املفوض في طه وزيره

بتلك املهمة .
ــة  احلكوم ــراءات  إج ــن  وضم
ــم  لتنظي ــلوفاكية  التشيكوس
ــي, ارتأت القيام  عملها الدبلوماس
ــل جوزيف كادلك من املفوضية  بنق

القدس  ــي  ف ــلوفاكية  التشيكوس
ــر مفوض  ــب وزي ــران مبنص ــى طه إل
حتى عام ١٩٤٦ عندما مت استدعاؤه 
ــرة الواردة  ــب املذك ــى براغ, وحس إل
ــة العراقية في طهران,  من املفوضي
ــرت أن كادلك أعلمها بعزم  التي ذك
ــلوفاكية  التشيكوس ــة  احلكوم
ــدرات  كون ــالف  ميروس ــيح  ترش
ــاً  ــراً مفوض (Miroslov Kundrat) وزي
ــي بغداد على أن تكون إقامته  لها ف
ــه ودَ احلصول  ــا أن ــران, كم ــي طه ف
على موافقة احلكومة العراقية في 
ــراً لقرب موعد  أقرب وقت ممكن, نظ
ــه إيران. بعد أن خاطبت وزارة  مغادرت
امللكي,حصلت  ــالط  الب ــة  اخلارجي
موافقة الوصي عبداالله على تعيني 
كوندرات وزيراً مفوضاً غير مقيم في 

الثالثني من نيسان١٩٤٦ .
ــي  الدبلوماس ــم  اغتن
ــلوفاكي فرصة وجوده  التشيكوس
 , ــاده  اعتم أوراق  ــدمي  لتق ــداد  ببغ
ــؤولني  ــرى لقاءات عدة مع مس فأج
ــم عبدالهادي الظاهر  عراقيني منه
وزير االقتصاد وعبد الوهاب محمود 
وزير املالية , بهدف تنظيم العالقات 
االقتصادية وفقاً التفاقية جتارية مع 
العراق , وبحسب توصيف كوندرات 
, فأن املسؤولني العراقيني عبروا عن 
ــديدة بعقد مثل تلك  رغبتهم الش
ــز العالقات  ــل تعزي ــات ألج االتفاقي
ــن جانب آخر, وخالل  بني البلدين, م
ــه وزارة  ــذي اقامت ــع ال ــل التودي حف
ــة  اخلارجي ــر  وزي ــأن  طم ــة  اخلارجي

ــة املقترح  العراقية كوندرات بدراس
ــدف إلى  ــه , الذي ه ــدم من قبل املق
ــني البلدين على  ــات ب ــز العالق تعزي
ــتويات كافة, والسيما اجلانب  املس
التجاري, وبحسب معلومات صادرة 
التشيكوسلوفاكية  املفوضية  عن 
ــة  اخلارجي وزارة  ــأن  ف ــران,  بطه
ــع  م ــت  بحث ــلوفاكية  الشيكوس
ــارة اخلارجية والصناعة  وزارات التج
ــأن إمكانية  ــة, بش ــة والزراع واملالي
ــع العراق,  ــة م ــة جتاري ــد اتفاقي عق
ــارة اخلارجية  ــد أوصت وزارة التج وق
ــلوفاكية,  التشيكوس ــة  احلكوم
ــتيراد التمور من الدولة  بأن يتم اس
ــوء إلى  ــرة دون اللج ــة مباش املنتج

ــتبدال  اس ــي  يعن ــك  ذل  , ــيط  وس
استيرادها من شمال أفريقيا بالتمور 
ــي  العراقية, كما أن املردود السياس

ــيكون أكثر نفعاً من العالقة مع  س
ــة بها. في  ــدول املرتبط ــا وال فرنس
ــوس كوبا  ــه زار ميل ــياق  نفس الس
ــكرتير التجاري  Millos Coba)) الس
ــلوفاكية  ــة التشيكوس للمفوضي
بطهران العاصمة بغداد في شباط 
ــى أن وزير  ــارة إل ــدر االش ١٩٤٨( ) , جت
زار  ــوض  املف ــلوفاكيا  تشيكوس
رئيس الوزراء محمد الصدر في وقت       
ــابق , لكن تلك احملاوالت لم تثمر  س
ــع العراق,  ــن أي اتفاق اقتصادي م ع
ــارة التمور  ــك إن جت ــبب في ذل والس
العراقية كانت رائجة جدا بالسوق 
العاملية, فلم يشأ القائمون عليها 

االرتباط باتفاقية ال تلبي الطموح.
ــى قطع  ــهرين عل ــل من ش ــد أق بع
ــية بني العراق  العالقات الدبلوماس
وحكومة املنفى البولندية , تسلمت 
ــة في  العراقي ــة  امللكي ــة  املفوضي
لندن مذكرة من السفارة البولندية 
نهاية شهر تشرين االول١٩٤٥,أكدت 
ــة  ــة البولندي ــة احلكوم ــا رغب فيه
ــتئناف العالقات الدبلوماسية  بأس

ــرة  ــي املذك ــاء ف ــن, وج ــني البلدي ب
ــة البولندية  ــه:» .. إن احلكوم مانص
ــية ,  تعتبر تبادل البعثات السياس
ــط الصداقة  ــتئناف لرواب مبثابة اس
ــت الدول  ــد أن اعترف ــة... بع القدمي
الثالث في مؤمتر بوتسدام بحكومة 
ــد  وق  .. ــدا  لبولن ــل  كممث ــو  وارش
وإيطاليا  فرنسا وسويسرا  اعترفت 
ــلوفاكيا  وتشيكوس ــالفيا  ويوغس
ــود احلكومة البولندية  وبلغاريا... وت
ــة  امللكي ــة  احلكوم ــذت  أتخ ــو  ل

العراقية قراراً مماثالً....» . 
ــت وزارة  ــق خاطب ــك املنطل ــن ذل م
ــؤرخ  ــا امل ــب كتابه ــة حس اخلارجي
ــرين من كانون  في السادس والعش

أعقبه  ــوزراء,  ال الثاني١٩٤٦مجلس 
ــابع عشر من  ــري في الس كتاب س
ــة  ــار رئاس آذار جواباً على أستفس

ــى  ــر املتوخ ــه االث ــني في ــوزراء, ب ال
ــادة العالقة  ــباب املوجبة إلع واالس
مع بولندا,كما اكدعدم الزام العراق 
ــي  ــال ممثل او مبعوث دبلوماس أرس
ــك, مت إعالم  ــدا , وتبعاً لذل ــى بولن إل

ــدن  لن ــي  ف ــة  البولندي ــفارة  الس
ــادة  ــة إلع ــراق املبدئي ــة الع مبوافق
ــياق  ــع بولندا في الس ــات م العالق
نفسه أرسلت برقية إلى املفوضية 
ــت  ــم حصل ــران, ث ــة بطه البولندي

الوزراء  ــس  ــمية جملل الرس املوافقة 
خالل جلستهِ املنعقدة في احلادي 
ــرين من شباط ١٩٤٦, لكنه  والعش
ــر عبداالله  ــترط  موافقة األمي اش
الذي لم يبدِ أي حتفظ ازاء استئناف 
الصالت الدبلوماسية مع بولندا, إذ 
البولندية  ــة  أعيد افتتاح املفوضي
ــوش  يوكنج ــني  وعُ ــران,  طه ــي  ف
 Eugenjiusz Jan)ــل ميلنيكي جان 
املفوضية  بأعمال  قائماً   (Milnikiel
ــراق , وقد وصل  ــة لدى الع البولندي
ــع  ميلنيكيل إلى بغداد يوم التاس
أوراق  ــدم  ق ــث  ١٩٤٦حي ــوز  مت ــن  م
ــة, كما  ــى وزير اخلارجي ــاده إل اعتم
ــام  ــة الع ــر اخلارجي ــل مدي زار وكي

وسجل اسمه في سجل تشريفات 
ــي حني مثل العراق في  اخلارجية(, ف
بولندا السفارة البريطانية بوارشو 

حتى عام ١٩٥٠, حيث انتدب العراق 
ــي جمهورية  ــة ف ــفارة املصري الس
ــراق حتى نهاية  ــدا, لتمثل الع بولن
ــر من  ــد امللكي في الرابع عش العه

متوز١٩٥٨ .

ــي  السياس ـــــــاط  النش ــق  راف
وبولندا  ــراق  الع ــي بني  والدبلوماس
ــان  إب ــوس  ملم ــادي  اقتص ــاط  نش
ــم من أنه  ــد امللكي على الرغ العه
ــارة املنظمة, اال  ــى التج ــم يرتق إل ل

أنه أطر ضمن اتفاقية جتارية مؤقتة 
بني البلدين , شملت تصدير العراق 
ــض احملاصيل الزراعية واحليوانية  بع
ــتيراد  ــي الصناعة واس ــة ف الداخل
ــلع املصنعة من بولندا.  بعض الس
ــاط الدبلوماسي العراقي -  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  ــة لها في الع قنصلي

ــام  الع ــالل  ــاح خ 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
ــلوفاكي , أثمر  ــب التشيكوس اجلان
عن صدور براءة ملكية (اكسكواتر) 
ــداد, إذ  ــا في بغ ــني قنصلٍ له بتعي
ــت موافقة امللك فيصل األول  حصل
ــن كانون الثاني١٩٣٠,  في الثالثني م
 Joseph)ليصبح بذلك جوزيف رابينو
ــي  دبلوماس ــل  ممث أول   (Rabino
ــلوفاكية  التشيكوس للجمهورية 
ــة, وفي تطور  ــدى اململكة العراقي ل
ــراغ درجة  ــت حكومة ب ــق رفع الح
متثيلها الدبلوماسي مع العراق إلى 
قنصلية عامة غير مقيمة, رشحت 
ــا في القدس فالدميير  لذلك قنصله
فريك (Vladimir Frick) قنصالً عاماً 
ــف مبراقبة أداء  ــم, وقد كل غير مقي
القنصلية الفخرية في بغداد, فضالً 
ــة بالقدس, جاء  عن مهامه االصلي

ــاب وزارة اخلارجية  ــب كت ذلك حس
املرقم٣٦٧١في الثامن من آب ١٩٣١, 
مت قبول التعيني بعد توقيعه من قبل 
ــرمن آب, ثم جرى  ــي العاش امللك ف
تغيير دبلوماسي إذ خاطبت رئاسة 
جمهورية تشيكوسلوفاكيا رئاسة 
الديوان امللكي في الثامن والعشرين 
من متوز١٩٣٢,بشأن تفويض جوزيف 
ــم  ــك    (Joseph Cadlak) املقي كادل
في القدس قنصالً عاماً في العراق, 
ــى توقيع  ــت املوافقة عل وقد حصل
ــرين من  ــة في العش ــراءة امللكي الب
وزارة  ــون  ولك  ,١٩٣٢ االول  ــون  كان
ــة املعنية بتلك  ــة هي اجله اخلارجي
ــة  ــلت إليها رئاس ــذا أرس ــور, ل االم
ــني في  ــر التعي ــي أم ــوان امللك الدي
ــح نافذاً  ــون االول, الذي أصب ٢١كان
ــمية  ــجالت الرس بعد إدراجه بالس
ــية  الدبلوماس ــة  القائم ــن  وضم

ببغداد.
ــتثمر القائمون  ــر اس ــن جانب آخ م
ــة  اخلارجي ــؤون  الش إدارة  ــى  عل
ــم  عالقته ــلوفاكية  التشيكوس
ــى  عل ــول  للحص ــني  بالبريطاني
ــي العراق,فقدم جان  ــر ف ــل أكب متثي
ــفير  س  JanMarsick ــيك  مارس
ــدن طلباً  ــلوفاكيا في لن تشيكوس
ــة  ــات اخلارجي ــب العالق ــى مكت إل
ــي القائم  ــق بتول ــي, يتعل البريطان
ــلوفاكي  التشيكوس ــال  باألعم
ــل بالده في  ــران مهمة متثي في طه
ــب  ــب طل ــد أجي ــاً, وق ــراق أيض الع
ــي الثالثني من  ــول ف ــفير بالقب الس
ــت املوافقة  ــوز ١٩٣٣, كما تضمن مت
ــاعدة  ــا املس ــرض بريطاني ــى ع عل
ــة العراقية,  باملباحثات مع احلكوم
ــفارة البريطانية في  ــت الس إذ بعث
ــي الثامن  ــا املؤرخ ف ــداد بكتابه بغ
ــى وزارة  ــي١٩٣٣ إل ــرين الثان من تش
اخلارجية العراقية, نقلت فيه رغبة 
ــلوفاكية  التشيكوس ــة  احلكوم
ــي لها في  ــل دبلوماس ــني ممث بتعي
ــن إعالم احلكومة  بغداد, كما تضم
ــار اليها  العراقية بأن احلكومة املش
 Franceloــركا ت ــلو  فرانس ــرح  تقت
ــم بأعمال جمهورية  Tercka ، القائ
إيران, قائماً  تشيكوسلوفاكيا لدى 
ــى أن تكون  ــا في بغداد عل بأعماله
ــران, بدورها  ــي مدينة طه إقامته ف
ــت وزارة اخلارجية بنقل االقتراح  قام
ــا املبدئية إلى  املذكور مع موافقته
ــر من  ــة الوزراء في الثاني عش رئاس
ــوم التالي  ــي , في الي ــرين الثان تش
ــة  موافق ــة  اخلارجي وزارة  ــت  ابلغ
ــركا  ــني ت ــى تعي ــوزراء عل ــس ال رئي
ــم, وبعد  ــال غير مقي ــاً باألعم قائم
ــمية  ــات الرس ــتحصال املوافق اس
ــة  ــة العراقي ــت وزارة اخلارجي خاطب
ــداد  ــي بغ ــة ف ــفارة البريطاني الس
ــر من تشرين الثاني  يوم الرابع عش
ــذي  ــراح ال ــول االقت ــا بقب , تعلمه
ــفارة البريطانية,  ــه الس ــت ب تقدم
ــفارة  الس ــت  أُعلم ــا  جانبه ــن  م
ــدن  لن ــي  ف ــلوفاكية  التشيكوس
ــة على  ــة العراقي ــةِ احلكوم مبوافق
ــة  ــال جمهوري بأعم ــم  ــني قائ تعي
ــلوفاكيا حسب كتابها  تشيكوس
ــن  ــر م ــادس عش ــي الس ــؤرخ ف امل
ــى  ــاءً عل ــي ١٩٣٣ ,وبن ــرين الثان تش
ــراغ  ــة ب ــركا العاصم ــادر ت ــك غ ذل
ــي وصلها  ــى بغداد, الت ــاً إل متوجه
ــرين الثاني  ــن تش ــرين م في العش
ــاده إلى وزير  ــدم أوراق اعتم ــث ق حي
اخلارجية نوري سعيد, وبذلك صارت 
ــلوفاكيا مفوضية  ــدى تشيكوس ل
عامة في بغداد, يرأسها دبلوماسي 
ــم باألعمال)غير مقيم  ــة (قائ بدرج

مقره طهران.
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رافق النشاط السياسي والدبلوماسي بني 
العراق وبولندا نشاط اقتصادي ملموس 
إبان العهد اِّـلكي على الرغم من أنه لم 

يرتق إُّـ التجارة اِّـنظمة 
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عـُني ريتشارد بيش ملحقاً قانونياً للمفوضية الذي 
أناب عن القائم باألعمال مدة غيابه وبذلك لم 
تـَعد العالقات الدبلوماسية مقطوعة بني العراق 

والتشيكوسلوفاك

عبد االله
بنش

نوري السعيد
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ــتعراض الكتب  ــدور عددها االول في 2005/11/9 على اس ــة اجلديدة’’ منذ ص ــت ’’البين رأب
ــرار وخفايا نرى لزاما ان  التي تتناول موضوعات بالغة اخلطورة بحكم ما تتضمنه من اس
ــدور حوله من قضايا.. هذه  ــارئ العزيز بهدف تنويره وزيادة معرفته مبا ي ــع عليها الق يطل
املرة اخترنا رسالة مجاستير تقدم بها الطالب ((مهدي زاير كعيد)) الى كلية التربية ابن 
ــم التاريخ بعنوان ((التمثيل الدبلوماسي وسياسة العراق  رشد للعلوم االنسانية/ قس
اخلارجية مع دول اوربا الشرقية (1958 1963-) ونظرا الهمية ما ورد فيها قررنا عرض جانب 
ــنا االول واالخير هو احتاف القارئ  ــيبقى هاجس ــب الضرورات الصحفية وس منها وحس
العزيز الذي نكن له كل محبة واحترام بكل ما يغني ذاكرته ويزيد من حصيلة معلومات 

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



أبرز حسني عبد الغني، قائد 
ــعودي، امس  املنتخب الس
ــني، أهمية املواجهتني  االثن
ــر، أمام  ــني لألخض املنتظرت
البرازيل والعراق، في الدورة 
عبد  الرباعية.وقال  ــة  الودي
ــات  تصريح ــي  ف ــي،  الغن
ــة املنتخب  ــة: «خدم إذاعي
ــى  ــب، وأمتن ــرف ألي الع ش
ــة  ــة اجملموع ــق برفق أن أوف
احلالية، لتقدمي اإلضافة مع 

املدرب بيتزي».

وأضاف: «إدارة أحد أبلغتني 
بخبر انضمامي للمنتخب، 
ــا األخيرة في  ــد مباراتن بع
ا  ــعيدً س ــت  وكن ــدوري،  ال
حلم  ــب  فاملنتخ ــة،  للغاي
ــس  «أمل ــع:  اجلميع».وتاب
ــودة  ــي ع ــرة، ف ــة كبي رغب
ــزة للمنتخب  الصورة املمي
ــر بدأ من  ــعودي، واألم الس
كأس العالم، الذي أراه جتربة 
ــتثناء  ا، باس ــدً ــة ج ناجح
ــاك  وهن ــاح،  االفتت ــاراة  مب
ــق  بري ــتعادة  الس ــعي  س
ــيا،  آس ــي كأس  ف األخضر 

وهو ما نعمل عليه حاليًا».
ــني  املنتخب ــاة  مالق ــن  وع
ــي، علق  والعراق ــي  البرازيل
ــة البرازيل  : «مواجه ــالً قائ
ا، فهي  لها فائدة كبيرة جدً
وجنوم  ــب  مبنتخ ــكاك  احت

ا  ــك أيضً ــني.. وكذل عاملي
ــب عنيد،  ــراق منتخ الع
للمنتخبات  بروفة  وميثل 
ــي  ــنواجهها ف ــي س الت
أراها  كأس آسيا، ولذلك 
ــدة،  بش ــدة  مفي ــة  جترب
ــد أكبر  ــى أن نحص وأمتن
ــد  عب ــتفادة».وختم  اس
«منتخبنا  ــه:  بقول الغني، 
ــر  ــيا آلخ ــد كأس آس حص
مرة، عام ١٩٩٦ في اإلمارات، 
ــاز،  اإلجن ــرر  نك أن  ــل  ونأم
ــا نعود ألرض اإلمارات  عندم

العام املقبل».

ــب العراق  ــق منتخ حق
ــوز  ــاالت الف ــرة الص لك
ــة  نظيف ــية  بخماس
ــلوفاكيا،   في  ــى س عل
ــة  األوملبي ــاب  األلع دورة 

للشباب.
ــداف العراق  ــاءت أه وج
ــني عبد  ــن طريق حس ع

ــالم  الرحمن (هدفني)، س
وحسني  (هدفني)،  كاظم 

صبري.

يكون  ــة،  النتيج ــذا  وبه
ــق  ــراق حق ــب الع منتخ
ــي األلعاب  ــوز له ف أول ف

ــد أن تعادل  ــة، بع األوملبي
ــا في  ــب بنم ــع منتخ م

افتتاح الدورة.

وافق االحتاد العراقي، امس 
اإلثنني، على تأجيل املباراة 
دور  في  للشرطة  األولى 

الـ٣٢ ببطولة الكأس.
التي  القرعة  وكانت 
مقر  في  امس،  أجريت 
عن  أسفرت  االحتاد، 
بنادي  الشرطة  مواجهة 
الدرجة  أندية  أحد  حيفا، 

األولى.
وقال مشرف الفريق، سعد 
إن  تصريحات  في  قيس، 

طلب  على  وافق  االحتاد 
حيفا  أمام  املباراة  تأجيل 
في الدور الـ٣٢ من الكأس، 
الشهر  من   ٢٥ يوم  لتقام 
اجلاري، في ملعب الشعب 
الثاني  من  بدال  الدولي، 

عشر من هذا الشهر.
التأجيل،  طلب  وجاء 
العبي  من   ١٠ الرتباط 
باملنتخبات  الشرطة 
الوطنية، (٨  مع املنتخب 
الوطني والعب مع األوملبي 

وآخر مع الشباب).

ــم  مراس ــس  ام ــت  أقيم
قرعة دور الـ ٣٢ من بطولة 
ــور  بحض ــراق،  الع كأس 
ممثلي الفرق املتأهلة لهذا 

الدور.
ــن  ع ــة  القرع ــفرت  وأس
مواجهات سهلة لألندية 
ــاءات  ولق ــة،  اجلماهيري
يعزز  ــا  م متوازنة،  ــرى  أخ
ــض الفرق في  حظوظ بع

بلوغ دور الـ ١.
 مواجهات سهلة

ــت األندية  ــة وضع القرع
ــة في  ــة األربع اجلماهيري
وقد  ــهلة،  ــات س مواجه
ــى دور الـ  يكون تأهلها إل
١٦ شبه محسوم، حيث 

ــل  ــزوراء حام ــيكون ال س
ــد مع  ــى موع ــب عل اللق
اجلوية  ــوة  والق ــة،  الكوف
ــيالقي  وس بلد،  مبواجهة 
ــا  ــره حيف ــرطة نظي الش
الطلبة  ــيقابل  س ــا  فيم

فريق الكفل.
ــي األندية  وجميع منافس
ــة  أندي ــن  م ــة  اجلماهيري
وبالتالي  ــى،  األول الدرجة 
فإن حظوظها كبيرة جدا 
في املرور إلى الدور املقبل.

مباريات بارزة
ــة ٤  ــت القرع ــا وضع كم
ــة املمتازة،  فرق من الدرج
ــن  م ــرى  أخ  ٤ ــة  مبواجه
ــد هذه  ــة، وتع ذات الدرج
ــرز في دور الـ  املباريات األب

ــيواجه نفط  ٣٢، حيث س
ميسان فريق احلسني في 
ــد أن  ــيتجدد بع ــاء س لق
الدوري في  ــاراة  خاضا مب
ــة، وانتهت  ــة الرابع اجلول
ــان  ميس نفط  ــة  ملصلح

بهدف دون رد.

مع  الديوانية  ــيلتقي  وس
الكهربائية،  ــات  الصناع
إلى  متقارب  ومستواهما 
ــا يخوض  ــد بعيد، فيم ح

مباراة  والسماوة  البحري 
ــيء،  ــة بعض الش متقارب
ــداد مع  ــب أمانة بغ ويلع

امليناء في لقاء ناري.
لقاءات متوازنة

ــرق  الف ــض  بع ــوض  تخ
حيث  ــة  متوازن ــات  مباري
ــخة  النس وصيف  يلعب 
ــط  ــط الوس ــة نف املاضي
ــبيا أمام  ــهال نس لقاء س
ــق  فري ــه  ويواج ــى،  املثن
ــق الهندية،  الكهرباء فري
ــق  فري ــرخ  الك ــب  ويالع
يالعب  فيما  ــينية،  احلس
نفط اجلنوب فريق سامراء، 
ــق احلدود مع  ــي فري ويلتق
ــع  م ــف  والنج ــي،  التاج
ــا  فيم ــوط،  اخلط ــق  فري
يستقبل النفط منافسه 
اجلنسية، وأخيرا سيكون 
آربيل على موعد مع قلعة 

صالح.
تعليمات ومواعيد

ــن دور  ــام ٩ مباريات م تق
الـ ٣٢ يوم اجلمعة املقبل 
ــر من  ــق الثاني عش املواف
الشهر اجلاري، فيما تقام 
ــبت  الس يوم  ــات  ٦ مباري
املقبل، بينما تقام مباراة 
ــوم  ي ــا  وحيف ــرطة  الش
ــاري  اجل ــهر  الش ــن  م  ٢٥
ــرطة  الش العبي  الرتباط 

باملنتخبات الوطنية.
ـــ ٣٢ بنظام  ــام دور ال ويق
ــاب واإلياب وفي حال  الذه
ــادل الفريقني مبجموع  تع
إلى  اللجوء  يتم  املباراتني 
ــكل  بش الترجيح  ركالت 
ــاب  الذه دون  ــر  مباش

لألشواط اإلضافية.
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استقبل رئيس االحتاد السعودي لكرة القدم، 
نظيره   ، اإلثنني  االول  امس  الفواز،   قُصي 
العراقي، عبداخلالق مسعود، الذي يرأس بعثة 
التي  الودية  بالبطولة  املشارك  بالده  منتخب 

تضم السعودية، والبرازيل، واألرجنتني.
زيارته،  خالل  العراقي،  االحتاد  رئيس  وقدم 
احتاد  رئاسة  شغله  بعد  للفواز  التهنئة 
له  متمنيًا   ،٢٠٢٢ حتى  بالده  في  القدم  كرة 

التوفيق.
االهتمام  ذات  املوضوعات  اللقاء،  وتناول 
املشترك بني االحتادين، وسبل تعزيز العالقة ملا 

فيه مصلحة كرة القدم في البلدين.
وسلم رئيس االحتاد السعودي، نظيره العراقي، 

درع االحتاد، مقدما شكره لألخير على زيارته. 
ويلتقي املنتخب العراقي في البطولة، نظيريه 
األخضر،  يواجه  كما  والسعودي،  األرجنتيني 

نظيره البرازيلي.
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 بغداد / 
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 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــي كامل األهلية  ــون منتخبنا األوملبي ف ــرص جميعا على أن يك *نح
ــدى تذاكر  ــز في الظفر بإح ــتحقاقه املتمي ــي صناعة اس ــدارة ف واجل
التأهل الى مسابقة كرة القدم األوملبية، برغم خسارته فرصة ثمينة 
للتباري واالحتكاك مع مستويات متقدمة من الكفاءة االسيوية بعد 
ــر في أندونيسيا، حيث  ــاركته في االسياد الثامن عش قرار إلغاء مش
ــابقة كرة القدم  ــاركت معظم الدول مبنتخباتها األوملبية في مس ش
ــا اجلنوبية واالمارات التي حصدت املراكز  وفي مقدمتها اليابان وكوري
ــة األوملبية  ــنت اللجن ــابقة، حيث أحس ــة األولى في تلك املس الثالث
ــاركة باألوملبي في االسياد  باالتفاق مع احتاد الكرة في اتخاذ قرار املش
ــباب وعوامل منطقية مرتبطة أساسا  بدال من املنتخب الوطني ألس
ــتحقاقات مقبلة  ــة املنتخبني وطبيعة ما ينتظرهما من اس بجاهزي
ــع أن الوقت  ــرة الزمنية للبطوالت، م ــيوية في املفك ــي الدورة االس تل
ــب األوملبي ليكون  ــتوى للمنتخ ــب حتضيرا مكثفا وعالي املس يتطل
ــيوي الذي ألغيت مشاركة األوملبي فيه  بكامل اجلاهزية للحدث االس
لقناعات متعلقة بسالمة أعمار العبيه، وهي أولوية قصوى ومطلوبة 
ــة والصحيحة،  ــكة االمن ــار كرة القدم على الس ــن أجل وضع مس م
ووضع حد مللف التالعب والتزوير في األعمار الذي أكل من جرف كرتنا 

ــى مدى  ــر عل ــيء الكثي الش
ــن. وهنا ومع  ــن الزم عقود م
ــدو أن املدير  ــدم يب كل ما تق
ــي  األوملب ــا  ملنتخبن ــي  الفن
الكابنت عبدالغني شهد في 
موقف ال يحسد عليه عندما 
وصف حتضير فريقنا باألفقر 
ــات األخرى  ــا باملنتخب قياس
ــات  ــاطرنا طموح ــي تش الت
ــاد، وهو  ــى األوملبي ــل ال التأه
لم يخف امتعاضه من عدم 
األساسية  املستلزمات  توفر 
ــرغ  تف ــدم  وع ــداد  االع ــي  ف

العبيه، وهو أمر يخلق صعوبات واقعية في جتميع الالعبني وامكانية 
ــكر تدريبي لهم برغم جناحه بالتعاون مع احتاد الكرة في  ترتيب معس
ترتيب معسكر أنطاليا مبا ينطوي عليه من فوائد في جتريب الالعبني 
ــبه نهائية لالعبي  ــني واملغتربني، من أجل التوصل الى قائمة ش احمللي
ــكر أنطاليا على  ــهد عازم بعد معس ــيما أن ش املنتخب األوملبي، س
ــاف نهائية لالعبي احملافظات كي يتمكن من التوصل  جولة استكش
ــتحق ارتداء قمصان املنتخب  ــى قناعاته األخيرة بخصوص من يس ال
ــهد  ــاد الكرة وفور بلوغ الكابنت ش ــر يتطلب من احت ــي، وهو أم األوملب
ــر املتطلبات  ــكيلة العبيه، توفي ــمة في تش ــتقرار احلاس درجة األس
ــية التي تتيح له فرص التحضير األمثل ملرحلة  اللوجستية األساس
ــي على األقل مع ما يتضمن  ــكر تدريب التصفيات األوملبية، عبر معس
ــرغ العبيه  ــرة وضمان تف ــات جتريبية مثم ــن مباري ــدة التحضير م م
ــلوب اخلططي املناسب ملواجهة خصومه في  ليتمكن من وضع األس

التصفيات الصعبة احلاسمة.
السطر األخري

**إن أغرب شيء َّـ هذه الحياة يا صاحبي, أن الناس السيئني ال 
يموتون.. يعيشون أكثر مما يجب لكي يفسدوا حياة االخرين.
عبدالرحمن منيف

@aÜÌåfl@NN=ΩÎ˛a
7özn€a@Âfl

وقفة 

خالد جاسم  

 بغداد / 

 نجح شهد
 بالتعاون مع اتحاد الكرة 
َّـ ترتيب معسكر أنطاليا 
بما ينطوي عليه من فوائد 
َّـ تجريب الالعبني اِّـحليني 
واِّـغرتبني

ÚÌ7Áb‡¶a@ÚÌÜ„˛a@—ñ‰m@÷aä»€a@êd◊@Ú«ä”

جاكارتا/ طالل العامري - موفد االتحاد 
العراق لإلعالم الرياضي

تتواصل في العاصمة اإلندونيسية (جاكارتا) فعالية 
اإلعاقة  ملتحدي  الثالثة  اآلسيوية  الباراملبية  الدورة 
اجلاري..  الشهر  من  عشر  الثالث  حتى  تستمر  والتي 
الذي  التنافس  لطبيعة  احلقيقية  الصورة  وإتضحت 
الترتيب  صدارة  على  احملافظة  الصني  فيه  تألقت 
وبفارقٍ كبيرٍ من امليداليات عن أقرب املنافسني اليابان.. 
ما  رونقها  العراقية  الفعاليات  إستعادت  وباملقابل 
نتائج  هناك  لتكون  والطعام  األجواء  على  إعتادت  أن 
إلحتاد  املتحقق  أبرزها  الفعاليات..  من  لكثير  طيّبة 
تنس الطاولة الذي جنح في حصد وسامه األول آسيوياً 
كلها  سنة   (١٢) عبر  جتسدت  بعد مخاضات عسيرة 
الالعبة  خالل  من  النحس  طوق  كسر  حتى  (عجاف) 
زينب حسن عبد اجلبار التي فازت على الالعبة (سونار) 
من الهند بنتيجة (٣_٠) ولترتقي إلى منصات التتويج 
والثاني  األول  املركزين  على  الصراع  معترك  ودخولها 

لكنها خسرت اجلولة من العبة (مكاو) (٣_٠).
تنس  إحتاد  ظفر  أخيرا  أن  كله  الوفد  حديث  ليكون 
ملون  بوسام   (١٢) ملدة  قسري  غياب  وبعد  الطاولة 
كما  العراقية  الباراملبية  اللجنة  خزائن  إلى  أدخله 

إستطاعت الالعبة زينب حسن  متزيق إستقالة رئيس 
االحتاد السيد سمير الكردي بحصولها على امليدالية 
زها  وجهّ إستقالته  كتب  الكردي  أن  ويذكر  البرونزية، 
للتقدمي إلى رئيس اللجنة الباراملبية ومتنى قبولها في 
مبا  الرياح  لقب.. لكن جاءت  أي  إحتاده  لم يحقق  حال 
ومن  بالكردي  يعتزون  الذين  الالعبني  سفن  تشتهي 

معه.
البرونزية اجلديدة لسارة

أحد  إحراز  بفرصة  جودة  عباس  سارة  الرامية  فرطت 
رمي  نهائيات  إلى  تأهلها  والثاني عقب  األول  املركزين 
املسدس من مسافة (١٠) متر بحلولها باملركز الثالث 
بخطئيني  وقوعها  لكن  متسابقة،   (١٩) مجموع  من 
والفضة  الذهب  على  التنافس  خارج  جعالها  فنيني 
الفوز على  وقريبة من  أنّها كانت متقدمة جداً  علماً 
املتنافسات معها.. ورفضت الالعبة اإلداء بأي تصريح 
ذلك وعذرناها  أنها ال تستطيع  بعد اخلسارة، مؤكدة 

ونحن نرى الدموع تفيض في مقلتيها.. لكن الفرحة 
فيما  البرونزي  الوسام  على  بحصولها  إليها  عادت 
حلّت العبتان من إيران باملركزين األول والثاني.. وعليه 
حقيقياً  ألقاً  ونتوقع  اإلجناز  هذا  الرماية  إلحتاد  نبارك 

ألبطال اإلحتادات الباقية.
من جانبٍ آخر

حصل الرامي حسني عليل على املركز الـ(١١) محققاً 
رقماً قياسياً عراقيا جديداً قدره (٦٠٦,٧) ناسخا رقمه 
السابق (٥٩٥,٢) الذي سبق أن سجله في أملانيا  وحاول 
بني  شراسة  لكن  العليا،  املراتب  من  التقرّب  حسني 
وكوريا  الصني  بني  وجتلّت  واضحة  كانت  املتنافسني 
وتعد  االولى..  الستة  املراكز  حصدوا  عندما   اجلنوبية 
هذه النتيجة للرامي (عليل) وكادره التدربي جيّدة جداً، 
جانبهم  ومن  هادئة  نارٍ  على  ويهيّأ  يعدّ  الالعب  كون 
اللجنة  لرئيس  الشكر  الرماية  إحتاد  أعضاء  قدموا 
البارملبية واعضاء املكتب التنفيذي واحتاد الرماية لذوي 
اجلهود  كافة  بتهيئة  لقيامهم  اخلاصة  اإلحتياجات 
واملستلزمات الضرورية للمشاركني.. هذا ما أكده ملوفد 
الذي  األعرجي  رياض  الكابنت  الرياضي..  اإلعالم  احتاد 
أضاف.. منتلك اخلبرة الكافية اآلن وفرقنا يتم جتديدها.. 

عليه املستقبل أمامنا ولن نتأخر عن اآلخرين.

بعد أن أضاعت الدرب.. سلتنا تعاني
تلقى منتخب العراق لكرة السلة على الكراسي هزمية 
النتيجة مفاجأة  ت  وعدّ تايالند  أمام  املرّة  قاسية هذه 
النصف  وكان   (٨٣_٦٤) بنتيجة  اللقاء  وإنتهى  الدورة 
رئيس  جعلت  اخلسارة  وهذه   (٤٢_٢٤) إنتهى  األول 
الفرص  ضياع  يرى  وهو  واحليرة  باأللم  يصاب  االحتاد 
السهلة للتسجيل فيما لم يستطع العبو منتخبنا 
 (١٠) الرقم  حمل  الذي  تايالند  العب  خطورة  إيقاف 
منتخبنا  كان  فيما  التمريرات،  بأسهل  زمالئه  ن  ليموّ
يجب  ضعف  حالة  وظهور  الهجمات  بتنسيق  بطيئاً 
املدرب  قبل  من  مستقبالً  وتطويرها  إليها  اإللتفات 

اإليراني الذي دخل شهره الرابع مع املنتخب!.
خالد  قال  الرياضي.  اإلعالم  احتاد  ملوفد  تصريح  وفي 
ألن  شاب  بفريقٍ  أتينا  السلة:  كرة  حتاد  رئيس  رشك 
اليوم مع  البناء وهو ما نفعله  التجديد حتّم علينا 
آمل  وكنت  عليّ  يسيطر  احلزن  الفعاليات..  من  عدد 
جتاوز تايالند إلستعادة األمل في الصراع على املراتب 
يكونوا  لم  الفريق  والعبو  أفعل  ماذا  ولكن  املتقدمة 

بجاهزيّتهم؟.
الطائرة إلى املربّع الذهبي

العراقية  الطائرة  إستطاعت  متصل  صعيد  وعلى 

الفوز  حساب  على  ذلك  حاء  جديد..  من  التحليق 
الكبير على مينمار وبنتيجة (٣_١). ولينتقل الفريق 
الفريق  األربعة ومن يدري ماذا يخفي أعضاء  دور  إلى 
بأحد  التتويج  إلى  للوصول  القادمة  لقاءاتهم  في 
املراكز.وتعرّض فريق املكفوقني لكرة الهدف (اجلرس) 
وبنتيجة  اليابان  أمام  وكانتا  ثقيلتني  هزميتني  إلى 
فريقنا  حظوظ  لتتضاءل   (١٤_٩) وإيران   (١١_٦)
الوطني باحلصول على أي نتيجة تضعه مع املتوّجني 
راقياً،  قدم مستوىً  أنّه  إال  إيران  أمام  ورغم خسارته 
لكن قدرات إيران في هكذا ضرب من الرياضة جعلها 
منتخبنا  أن  ويذكر  العبيها..  بخبرة  اللقاء  حتسم 
بنتيجة  القطري  املنتخب  على  الفوز  إستطاع 
إلى  العداء سجاد محمد  تأهل  (١٨_١١) هدفاً.كما 
املركز  على  حصوله  بعد  متر   (١٠٠) سباق  نهائيات 

الرابع في التصفيات.
كما خرج من التصفيات السباح قاسم اخلفاجي

وزنه  منافسات  من  علي  قصي  املتسابق  خرج  كما 
بني  من  السابع  بالترتيب  وحلوله  باجلودو  (٦٤) كغم 
شهروز  منوزاد  األوزبكي  جاءت  حيث  منافساً..   (١٢)
أوالً والكوري لي من جي ثانياً والياباني هيرا تاكا ليد 

ثالثاً.

@Ú‰ç@HQRI�€@pä‡nça@pb◊âbífl@5«@ÏÓçe@‚bçÎ@fiÎc@’‘∞@Ú€Îb�€a@è‰m@Öb§gÎ@@ıaÏô˛a@—�±@Ô‹«@fiÏçâ
تألق المرأة العراقية ..نون النسوة تضيف برونزيتين للغلة العراقية في بارالمبياد جاكارتا

فتحت إدارة نادي السماوة، قنوات 
االتصال مع املصري محمد علوش، 
للمدرب  ا  خلفً الفريق  لقيادة 

املستقيل محمد علوش.
في  اإلدارة  من  مقرب  مصدر  وقال 
تصريحات خاصة  إنَّ اإلدارة فاحتت 
علوش  محمد  املصري  املدرب 
ا حلازم صالح،  الستالم املهمة خلفً
أبدى  املصري،  املدرب  أن  إلى  الفتًا 

موافقته املبدئية على املهمة.
الفريق  وقاد  سبق  علوش  أن  وبنيَّ 

الفكرة  ولديه  موسمني،  قبل 
الكاملة عن النادي، ويحظى بقبول 
اإلدارة واجلماهير وبالتالي يكون هو 

اخليار األمثل في هذا التوقيت.
في  بدأت  اإلدارة  أن  وأوضح 
ومن  الدخول  تأشيرة  استكمال 
بالفريق، مطلع  أن يلتحق  املنتظر 

األسبوع املقبل.
يذكر أن السماوة، خاض ٤ مباريات، 
وميلك  بواحدة،  وتعادل  بـ٣،  خسر 

نقطة واحدة في رصيده.

ÒÎb‡é€a@kÌâÜn€@lä”˛a@îÏ‹«@äñΩaêdÿ€a@ø@Úüäí€a@Òaâbjfl@›u˚Ì@Ô”aä»€a@Öb§¸a

@bÓ◊bœÏ‹ç@‚åËm@÷aä»€a@p¸bï
lbjí‹€@ÚÓjΩÎ˛a@lb»€˛a@ø@ÚÓçb‡¢

÷aä»€aÎ@›Ìãa5€a@ÚËuaÏfl@ÚÓ‡Ác@|ôÏÌ@?Ã€a@Üj«

الرياضية  األوساط  بني  جدالً  طارق،  همام  اإليراني  طهران  استقالل  نادي  العب  أثار 
بسبب مشاركته في مباراة ودية للقوة اجلوية بالرغم من تعرضه لإلصابة وابتعاده عن 
املنتخب الوطني. واستُبعد طارق من قائمة املنتخب الوطني املشاركة في البطولة 
بيرسبوليس  أمام  فريقه  مباراة  في  لإلصابة  تعرض  بأنه  الالعب  أكد  حيث  العربية، 
ب الدوري اإليراني.وبالرغم من تأكيده بأنه مصاب ويحتاج للراحة ملدة أسبوعني على اقل 
تقدير بحسب توجيهات اجلهاز الطبي لنادي االستقالل، إال إن طارق شارك رفقة فريقه 

السابق،  في مباراة ودية انتهت بالتعادل االيجابي بهدف ملثله.

@Ènibïg@fiÏy@fiÜ¶a@7rÌ@÷âbü@‚b‡Á
âÏ‘ñ€a@…fl@ÚÌÖÎ@Òaâbjfl@ø@Èn◊âbí∂

وجه وزير الشباب والرياضة عبد احلسني عبطان، إنذاراً للشركة 
اإليرانية املنفذة ل ملعب الزوراء بسبب تلكؤ عملها، فيما هدد 
بفسخ العقد مع الشركة.وقال مصدر بالوزارة في حديث  إن 
امس،  تفقد،  عبطان،  احلسني  عبد  والرياضة  الشباب  «وزير 
القدم». لكرة  الزوراء  نادي  ملعب  إنشاء  مشروع  اجناز  مراحل 
واوضح أن «عبطان وجه انذاراً لشركة بلند بايه اإليرانية، املنفذة 
مللعب الزوراء بسبب التلكؤ في العمل»، مبيناً أن «الوزير هدد 
بفسخ عقد الوزارة مع الشركة في حال استمر التلكؤ خالل 

الفترة القليلة املقبلة».

›‡»€a@˚ÿ‹m@kjéi@ıaâÎå€a@k»‹Ω@Òà–‰Ωa@Ú◊äí‹€@�aâaà„g@ÈuÏÌ@Êb�j«



 ستعود األميركية سيرينا وليامس للمشاركة 
مطلع  للتنس  املفتوحة  أستراليا  بطولة  في 
العام ٢٠١٩، بعد غيابها عن النسخة األخيرة 
ذكر  ما  بحسب  األولى،  مولودتها  الجناب 
مرات  سبع  املتوجة  سيرينا،  وإلى  املنظمون. 
عندما   ٢٠١٧ في  آخرها  ملبورن  مالعب  على 
كانت في بداية حملها، ستشارك أيضا حاملة 
أزارنكا  فيكتوريا  البيالروسية  مرتني  اللقب 
التي أجبرت على االنسحاب من نسخة ٢٠١٨ 

بسبب خالف مع والد ابنها على حضانته.
يتوقع  انه  تايلي  كريغ  الدورة  مدير  وأوضح 
مشاركة كاملة لنادي املئة األوائل لدى الرجال 
في  سنويا  تقام  التي  البطولة  في  والسيدات 

«يسعدني  وقال  أن ملبورن،  اإلعالن 

أستراليا  بطولة  إلى  ستعود  وليامس  سيرينا 
وأضاف  الثاني/يناير».  كانون  في  املفتوحة 
أرينا  ليفر  رود  ملعب  في  احلدث  إطالق  خالل 
وهي  ملبورن  في  مرة  آخر  سيرينا  «شاهدنا 
انها  آنذاك  نعلم  نكن  لم  بالطبع  اللقب.  حترز 
الثامن». األسبوع  في  أوملبيا  بطفلتها  حامل 
وحتتاج سيرينا (٣٧ عاما) إلى لقب كبير إضافي 
لتعادل الرقم القياسي املطلق املسجل باسم 
لقبا).وأضاف   ٢٤) كورت  مارغريت  األسترالية 
تايلي ان الدورة سترحب بعودة سيرينا وأزارنكا 
جديدة  والدة  هي  (أزارنكا)  «فيكا  وطفليهما 
هي  ألريهما  متشوق  وأنا  ليو  للطفل  أيضا 

وسيرينا تسهيالتنا اجلديدة في احلضانة».
ديوكوفيتش الستعادة اللقب

ولدى الرجال، يتوقع أن يكون السويسري روجيه 

البطوالت  العشرين في  لقبه  أحرز  الذي  فيدرر 
والصربي   ٢٠١٨ مطلع  ملبورن  في  الكبرى 
مرات  ست  اللقب  حامل  ديوكوفيتش  نوفاك 

في طليعة املشاركني.
البريطاني  مشاركة  إلى  تايلي  يتطلع  كما 
مرات  خمس  الوصيف  موراي،  أندي  اخملضرم 
عن  غيابه  بعد  سابقا،  عامليا  أول  واملصنف 

النسخة األخيرة بسبب اإلصابة.
وذكر تايلي أن مجموع جوائز الدورة املقررة بني ١٤ 
و٢٨ كانون الثاني/يناير املقبل سيرتفع إلى ٦٠٫٥ 
مليون دوالر أسترالي (٤٢٫٩ مليون دوالر أميركي) 
بعدما كانت ٥٥ مليون دوالر أسترالي في ٢٠١٨، 

وذلك بالتساوي بني الرجال والسيدات.
لضرب  توقيت  ساعة  البطولة  وستتضمن 
تسريع  أجل  من  ثانية)   ٢٥) الثاني  االرسال 

في  األولى  للمرة  اعتماده  بعد  وذلك  اللعب، 
هذه  ميدوز  فالشينغ  في  الكبرى  البطوالت 
الثواني  ساعة  «ستعتمد  تايلي  وقال  السنة. 

الـ٢٥ في كل املباريات. نعرف انه هناك خطوة 
الالعبني  مع  العمل  وسنتابع  اللعب  لتسريع 

للقيام بذلك».

السنغال مضيفة  اختيار  رسمياً  الدولية  األوملبية  اللجنة  أعلنت 
الرئيس  لدورة األلعاب األوملبية للشباب ٢٠٢٢، في خطوة اعتبرها 
السنغالي ماكي سال «تاريخية» بالنسبة لبالده والقارة. واعتمدت 
في  املنعقد  الـ١٣٣  اجتماعها  خالل  الدولية  األوملبية  اللجنة 
بها  تقدمت  توصية  ايرس،  بوينوس  األرجنتينية  العاصمة 

السنغال  الختيار  املاضي،  أيلول/سبتمبر  في  التنفيذية  جلنتها 
املنافسني  لالستضافة نظراً مللف ترشيحها «األقوى» مقارنة مع 
النسخة  ونيجيريا.وستقام  وبوتسوانا  تونس  اآلخرين  الثالثة 
في   ٢٠٢٢ وحزيران/يونيو  أيار/مايو  بني  الشباب  أوملبياد  من  الرابعة 
واعتبر  وديامنيادو وسالي.  دكار  العاصمة  ثالث مدن سنغالية هي 
الرئيس سال احلاضر في بوينوس ايرس، أن اختيار بالده مضيفة يعد 

حلظة «تاريخية للجنة األوملبية الدولية، إفريقيا، والسنغال»، علماً 
القارة. التي تستضيفها  نوعها  األولى من  الدورة ستكون  أن هذه 
«أعرب  الدولية  األوملبية  اللجنة  أعضاء  إلى  متوجها  سال  وأضاف 
لكم باسم كل الشعب اإلفريقي عن امتناننا لهذا اخليار الصعب 
متعهداً  األوملبية»،  القيم  مع  واملتوافق  الطموح  لكن  بالتأكيد، 
ظروف  في  إفريقيا  تستقبلكم  لكي  يلزم  ما  «بكل  بالده  تقوم  أن 

استثنائية تتالءم مع املعايير العاملية».
السنغال  أن  املاضي  الشهر  اعتبرت  قد  التنفيذية  اللجنة  وكانت 
على  بناء  األفضل»،  الفرص  يوفر  والذي  األقوى  «املشروع  قدمت 
تقرير أعدته جلنة تقييم تابعة لألوملبية الدولية التي كانت قد أبدت 

رغبتها في أن يؤول تنظيم أوملبياد الشباب ٢٠٢٢ لبلد إفريقي.

أمام  القطري،  العربي  بالنادي  السلة  كرة  فريق  خسر 
في  أقيمت،  التي  املباراة  في   ،(٨٣-٧١) اللبناني  بيروت 
البطولة العربية املقامة في العاصمة اللبنانية. وجاءت 
و٦٦/٥٥  و٣٩/٤٥،   ١٩/٢٢ بواقع  املباراة  أشواط  نتائج 
و٨٣/٧١، لصالح الفريق اللبناني.وبهذه النتيجة، احتل 
العربي املركز الثالث باجملموعة برصيد ٦ نقاط، ليلتقي 
بعدها مع هومنتمن اللبناني، ثاني اجملموعة الثانية في 
التاسعة مساءً.فيما تصدر فريق بيروت، قمة اجملموعة 
في  املصري  السكندري  االحتاد  وجاء  نقاط،   ٨ برصيد 
الثمانية،  دور  ويشهد  نقاط.   ٧ برصيد  الثاني  الترتيب 
يلعب  فيما  وسبورتنج،  االحتاد  بني  مصرية  مواجهة 
بيروت اللبناني مع الفتح السعودي، وسال املغربي مع 

النصر .

@Êbfläu@Êbç@|‰∑@Ôibjfl@ÚÓ«biâ
ÉÌâbn€a@ø@·çÏfl@Ú”˝�„a@›öœa

 انفرد باريس سان جرمان بالرقم القياسي ألفضل انطالقة موسم في تاريخ الدوري 
هاتريك  سزبر  بينها  نظيفة  بخماسية  ليون  على  بفوزه  القدم  لكرة  الفرنسي 
ملهاجمه كيليان مبابي في ختام املرحلة التاسعة التي شهدت استمرار سلسلة 
ان  التسجيل من ركلة جزاء بعد مرور ٩ دقائق، قبل  هزائم موناكو.وافتتح نيمار 
ينجح مبابي في تسجيل السوبر هاتريك في مدى ١٣ دقيقة منتصف الشوط 
الثاني (٦١ و٦٦ و٦٩ و٧٤).على ملعب «بارك دي برانس»، حقق سان جرمان فوزه 
على  الصريح  بفوزه  احلالي  املوسم  مطلع  منذ  مباريات  تسع  في  التاسع 
ليون بخماسية نظيفة لينفرد بالرقم القياسي بعدد االنتصارات املتتالية 
في مطلع املوسم والذي كان يتقاسمه مع اوملبيك ليل الذي حقق االجناز 
موسم وبعد دقائق قليلة من بداية املباراة خسر ليون جهود قائده وصانع 
العابه نبيل فقير الصابة بالتواء في كاحله وحل بدال منه ماكسويل 
اثر  االرض  اصحاب  لصالح  جزاء  ركلة  احلكم  احتسب  ثم  كورنيه. 
اعاقة حارس ليون البرتغالي انطوني لوبيش ملبابي داخل املنطقة 
محرزا  لوبيش  احلارس  خادعا  نيمار  البرازيلي  النجم  لها  فانبرى 
في  اهداف   ٨ الى  رصيده  ورافعا   (٩) جرمان  لسان  التقدم  هدف 
صدارة ترتيب الهدافني متقدما بفارق هدف واحد عن مهاجم ليل 
جوناثان بامبا.وسدد الهولندي ممفيس ديباي ركلة حر مباشرة من 

٣٠ مترا ابعدها االيطالي جانلويجي بوفون باطراف اصابعه (٢٢).

ــازار مهاجم  ــر البلجيكي إدين ه اعتب
ــرة  لك ــزي  اإلنكلي ــي  تشلس ــادي  ن
ــن ألوان ريال مدريد  القدم، أن الدفاع ع
اإلسباني بطل أوربا في املواسم الثالثة 
ــم»، في أحدث فصول  األخيرة هو «حل
ــن احتمال انضمامه  احلديث املتكرر ع

لصفوفه.
ــة مرارا بني  ــت التقارير الصحفي وربط
ــول منتخب  ــاهم بحل القائد الذي س
ــيا ٢٠١٨،  ــا في مونديال روس بالده ثالث
ــا ان  ــباني. كم ــي اإلس ــادي امللك والن
ــغ من العمر ٢٧ عاما، أملح  الالعب البال
ــال رحيله عن  ــرة الى احتم ــر من م أكث
ــا ويؤكد بقاءه  ــي، ليعود بعده تشلس
ــع النادي  ــنة» على األقل م ــذه الس «ه
اللندني الذي يدافع عن ألوانه منذ ستة 
ــط معه بعقد حتى ٢٠٢٠. أعوام، ويرتب
ويقدم هازار بداية مثالية للموسم مع 
ــجل ثمانية أهداف في  تشلسي، اذ س
ــدر ترتيب  ــابقات، ويتص مختلف املس
ــزي املمتاز مع  ــدوري اإلنكلي ــي ال هداف
ــاهم بعبور فريقه  ــبعة أهداف، وس س
ــة. ــى دون هزمي ــي األول ــه الثمان مراحل
ونقلت وسائل إعالم إنكليزية عن هازار 
ــى مضيفه  ــوز فريقه عل ــد ف قوله بع
ساوثمبتون ٣-صفر، «حتدثت بعد كأس 
ــد أن الوقت  ــي أعتق ــم وقلت أنن العال
ــي خضت كأس  ــب للتغيير ألنن مناس
عالم رائعة  أنا أقدم كرة قدم جيدة في 
الوقت الراهن».وأضاف «ريال مدريد هو 

ــي العالم . ال أريد أن أكذب  أفضل ناد ف
ــذا (اللعب مع ريال) حلمي مذ  اليوم. ه

كنت طفال. كنت أحلم بهذا النادي».
ــنرى. ال أريد أن أحتدث عن هذا  وتابع «س
ــددا، لكن  ــت مح ــوم. ال وق ــر كل ي األم
ــي وقت  ــتقبلي ف ــنتحدث عن مس س

قريب».
أهــداف َّـ  ثمانيــة  يســجل  هــازار 

مختلف اِّـسابقات
وبحسب التقارير، لم يخف ريال رغبته 
ــع البلجيكي الذي توج مع  بالتعاقد م
ــي عامي  ــب الدوري احملل ــي بلق تشلس
٢٠١٥ و٢٠١٧، السيما بعد انتقال جنمه 
ــذا  ــدو ه ــتيانو رونال ــي كريس البرتغال
ــوس اإليطالي. وفي  الصيف الى يوفنت
حال التعاقد معه، قد يسهم هازار في 
تعويض النقص الهجومي الذي خلفه 

رحيل رونالدو، والذي يظهر جليا بعدم 
ــجيل  ــدرة الفريق على الفوز أو التس ق
في آخر أربع مباريات.إال أن هازار أكد في 
تصريحاته أنه ال يرغب في اتباع املسار 
ــه الذي اتخذه زميله السابق في  نفس
ــارس املرمى تيبو  ــي مواطنه ح تشلس
كورتوا، بدفع إدارة النادي نحو التخلي 

عنه لصالح ريال.
ــذي كان عقده مع  ــوا ال ــط كورت وضغ
ــم  ــي في نهاية املوس ــي ينته تشلس
ــودة الى  ــق رغبته بالع ــي، لتحقي احلال
العاصمة اإلسبانية حيث يقيم ولداه 
ــبق له  ــابقة، وحيث س ــة س من عالق
ــوان أتلتيكو مدريد. ومتنع  الدفاع عن أل
ــل حارس مرمى في مونديال ٢٠١٨  أفض
ــي قبل  ــاق بتمارين تشلس عن االلتح
انطالق املوسم، ونال في نهاية املطاف 

ــى ريال في صفقة  ــا أراده باالنتقال ال م
قدرت قيمتها بنحو ٣٥ مليون يورو. وأكد 
ــه «ال أريد القيام بذلك  أن أقول   هازار أن
ــدا،  وال أقوم  ــأوقع عقدا جدي ــم س :نع
بذلك في نهاية املطاف. لذلك سنرى».
ــا  ــتيقظ صباح ــا أس ــاف «أحيان وأض
ــد الرحيل. أحيانا أفكر  وأفكر بأنني أري
بأنني أريد أن أبقى. هذا قرار صعب. هذا 
مستقبلي. أنا في السابعة والعشرين 
من العمر وفي كانون الثاني/يناير سأمت 

الثامنة والعشرين».
ــي عن دوري أبطال أوربا  ويغيب تشلس
ــا في  ــم بعد حلوله سادس هذا املوس
ــم املاضي، اال  ــدوري اإلنكليزي املوس ال
ــدد على أن االستمتاع باللعب،  أنه يش
ال األلقاب، هو العامل األساسي في أي 

قرار بشأن مستقبله .

ــال «ال يتعلق األمر باأللقاب. بالطبع  وق
ــوز  اال أنني  ــد أن تف ــا تلعب، تري عندم
ــا يحصل على أرض  ــتمتاع مب أريد االس
ــوم بذلك حاليا. عندها  امللعب، كما أق
ــازار في  ــدى ه ــعيدا». وأب ــأكون س س
تصريحات سابقة استمتاعه بطريقة 
ــدرب اجلديد  ــي يعتمدها امل ــب الت اللع
لتشلسي اإليطالي ماوريتسيو ساري، 
ــم املاضي  والذي خلف في نهاية املوس

مواطنه أنطونيو كونتي .
ــة «فرانس  ــدأت مجل ــن جانب اخر ب م
فوتبول» الفرنسية الكشف تباعا عن 
ــحني لنيل  ــة الالعبني الـ٣٠املرش الئح
ــة ألفضل العب  ــرة الذهبي ــزة الك جائ
ــم، وأبرزهم في الدفعة االولى  في العال
ــني، البرتغالي  ــت ١٠ العب ــي تضمن الت
ــوس  (يوفنت ــدو  رونال ــتيانو  كريس
ــس مرات.  ــا خم ــز به ــي) الفائ اإليطال
ــاباتها على  ــي حس ــة ف ــرت اجملل ونش
الدفعة  ــي  التواصل االجتماع ــع  مواق
األولى من األسماء (١٠ العبني) بحسب 
ــى  ال ــت  وتضمن ــدي،  األبج ــب  الترتي
ــيرخيو أغويرو  ــدو، األرجنتيني س رونال
والبلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر 
ــارس البرازيلي  ــيتي اإلنكليزي)، احل س
أليسون بيكر ومواطنه روبرتو فيرمينو 
ــزي غاريث  ــول اإلنكليزي)، الويل (ليفرب
ــة واحلارس  ــي كرمي بنزمي بايل والفرنس
ــال مدريد  ــو كورتوا (ري ــي تيب البلجيك
ــباني) واألوروغوياني دييغو غودين  اإلس
ــون  ــباني)، ادينس (أتلتيكو مدريد اإلس
كافاني (باريس سان جرمان الفرنسي).

تباعا  ــول»  فوتب «فرانس  ــف  وستكش
ــماء املرشحني وصوال الى إعالن  عن أس
الئحة الـ٣٠ مرشحا عند الساعة ١٩٫٣٠ 
ــي (١٧٫٣٠ ت غ)، على أن  بالتوقيت احملل
يعلن اسم الالعب الفائز باجلائزة في ٣ 
كانون األول/ديسمبر من خالل تصويت 
ــول العالم.وال يبدو  ــني من ح الصحافي
ــزة مع غرميه  ــدو الذي احتكر اجلائ رونال
ــي (برشلونة)  األرجنتيني ليونيل ميس
ــرة املاضية (٥ لكل  خالل األعوام العش
ــب رغم  ــحا لنيل اللق ــا)، مرش منهم
ــابق ريال مدريد الى  قيادته فريقه الس
لقب دوري أبطال أوربا للموسم الثالث 
ــا قبل تركه هذا الصيف لالنتقال  توالي
ــي مقابل ١٠٠  ــوس اإليطال ــى يوفنت ال

مليون يورو.
ــوز  ــا للف ــر حظ ــح األوف ــي املرش مباب

باللقب
ــه في  ــبق لرونالدو الذي يجد نفس وس
ــبب قضية  ــد عليه بس وضع ال يحس
ــاب أميركية عام ٢٠٠٩،  اتهامه باغتص
ــي السباق الى جائزتي  أن خسر وميس
ــي  واألورب ــا»  «فيف ــي  الدول ــن  االحتادي
ــب لصالح صانع  ــا» ألفضل الع «يويف
ــوكا مودريتش  ــال الكرواتي ل العاب ري
ــهم بقيادة النادي امللكي الى  الذي اس
ــى نهائي كأس  ــب القاري وبالده ال اللق

العالم للمرة األولى في تاريخها.
ــني  ــية جائزت ــة الفرنس ــت اجملل وأطلق
ــل  ألفض ــة  الذهبي ــرة  الك ــني،  جديدت
العبة في العالم، وكأس «كوبا»، تيمنا 
ــي السابق رميون كوبا،  بالنجم الفرنس

ــل العب حتت ٢١ عاما. وعلى غرار  ألفض
ــيختار الصحفيون الفائزة  الرجال، س

ــة، لكن  ــرة الذهبي ــزة الك بجائ
ــي كأس «كوبا»  ــت ف التصوي
بالالعبني  ــا  منوط ــيكون  س
ــرة  الك ــزة  بجائ ــن  الفائزي
ــاء  (االحي ــابقا  س ــة  الذهبي
ــال)،  احل ــة  بطبيع ــم  منه
ــم «دينيس لو، فرانتس  وبينه

ــال  ميش ــاور،  بكنب
جان-بيار  بالتيني، 

ــو  مارك ــان،  باب
ــنت،  باس ــان  ف

ــن الدين زيدان،  زي
ــي،  ميس ــل  ليوني
نو  ــتيا يس كر
 ، « . . . و ــد ل نا و ر
ــان  بي ــب  بحس

ــس  ن ا فر »
. « ل ــو تب فو
جنم  ــدو  ويب
سان  باريس 

جرمان واملنتخب 
العالم  ــل  بط ــي  الفرنس
ــي (١٩ عاما)  كيليان مباب

ــا  حظ ــر  األوف ــح  املرش
األولى  ــخة  النس ــل  لني
من هذه اجلائزة. وسيتم 
ــماء  أس ــن  ع ــالن  االع
املرشحني جلائزة الكرة 
ــيدات  للس ــة  الذهبي
ــا  أيض ــا»  وكأس «كوب

عبر صحيفة «ليكيب» وموقع «فرانس 
فوتبول».

 بعدما أصبح البريطاني لويس هاميلتون قاب قاسني 
ــم للفورموال  ــاظ بلقبه بطال العال ــى من االحتف أو أدن
ــيدس النمساوي توتو  ــف مدير فريق مرس واحد، كش
ــيما في  ــائق إلصابة الس ــى تعرض س وولف أنه يخش

أحد أصابع يديه.
ــي أقيمت على  ــرة الت ــابعة عش وبفوزه باملرحلة الس
ــات هاميلتون بطل العالم  ــوزوكا اليابانية، ب حلبة س
ــائق  أربع مرات، يبتعد بفارق ٦٧ نقطة عن مالحقه س
ــتيان فيتل في صدارة الترتيب  فيراري األملاني سيباس
ــى نهاية  ــباقات فقط عل ــي أربعة س ــام، مع تبق الع

املوسم.

اال أن وولف آثر عدم االحتفال سريعا، مبديا قلقه من... 
اإلصابة.

ــل في كل مكان   ــال «بالطبع احلوادث الغربية حتص وق
ــر في  ــد يتعرض لكس ــى بأنه ق ــر حت ــد التفكي ال أري

إصبعه!».
ــم اللقب  ــا) من حس ــون (٣٣ عام ــيتمكن هاميلت وس
ــاف الى رصيده  ــي، في حال أض ــكل نهائ لصاحله بش
في املرحلة املقبلة، أي جائزة الواليات املتحدة الكبرى 
ــاس األميركية في  ــنت في والية تكس على حلبة أوس
ــر من فيتل.  ــع نقاط أكث ــرين األول/أكتوبر، تس ٢١ تش
ــيتوج هاميلتون في حال فوزه بالسباق األميركي،  وس

وحلول فيتل في أي مركز دون الثاني.
ــنت، قال  ــم في أوس ــؤال عن إمكان احلس ــى س وردا عل
ــت ذاته  ــدا في الوق ــي ذلك»، مؤك ــل ف ــون «آم هاميلت
ــنة  ــى موقع قوة هذه الس ــن موقع قوة ال ــا م «انتقلن
ــب العاملي)  ــر (اللق ــل مع األم ــي أتعام ــق، اال أنن كفري
ــب اخلامس أصبح  ــوة». وعلى رغم أن اللق خطوة خط
ــي، حذر وولف من  ــكل تقريبا في جعبة البريطان بش
ــددا على «أهمية احملافظة  ــترخاء، مش التهاون واالس
ــدك أو ال تكون...  ــى التركيز. إما تكون الكأس في ي عل

وحاليا، ليست بني أيدينا».
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ــي لليفربول،  ــوب، املدير الفن ــي يورجن كل ــد األملان يفق
ــهر أكتوبر/ ــدز خالل ش ــط الري ــه املفضل في وس العب

ــرين األول. وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن  تش
ــس ميلنر، قد يغيب عن صفوف  النجم اإلجنليزي جيم
ــهر كامل، بعد إصابته في أوتار الركبة أمام  فريقه لش
مانشستر سيتي، مؤخرا . وأوضحت أن الالعب ال يعاني 
من متزق كامل، لكنه قد يغيب عن مباريات شهر أكتوبر/

ــرين األول كاملة، وهي مبارتان في الدوري اإلجنليزي  تش
ــرض الالعب اإلجنليزي  ــاراة في دوري أبطال أوربا.وتع ومب

ــتر  ــق األولى من مواجهة مانشس ــة في الدقائ إلصاب
ــابه على  ــيتي األخيرة، وكتب بعد املباراة عبر حس س
ــكرًا جلميع  ــل االجتماعي «تويتر»: «ش موقع التواص
».ويأمل األملاني يورجن  ــائل، أمتنى أال أبتعد طويالً الرس
ا ملباراة الفريق  كلوب في أن يكون جيمس ميلنر متاحً
في الثالث من نوفمبر/تشرين ثان املقبل أمام آرسنال 
ــوب بأن ميلنر  ــبق أن صرح كل في ملعب اإلمارات.وس
ــط ملعب  ــم الالعبني الذين يفضلهم في وس من أه
ــول، وأن الالعب اإلجنليزي يعيش أفضل فترة في  ليفرب

مسيرته.
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حدد  برشلونة،  نادي  إن  إسبانية،  صحيفة  قالت 
لضمان  صفوفه،  لتعزيز  الشتوية،  صفقاته  أولى 
أوربا  أبطال  ودوري  الليجا  بطوالت  في  املنافسة 
ديبورتيفو،  موندو  صحيفة  وذكرت  امللك.  وكأس 
خدمات  على  احلصول  يريد  الكتالوني  الفريق  أن 
فيرالند ميندي، ظهير أيسر أوملبيك ليون الفرنسي، 
خالل امليركاتو الشتوي املقبل.  وال ميلك برشلونة، 
الشاب  وجود  من  الرغم  على  ألبا،  جلوردي  بديل  أي 
ميراندا، لكن املدرب إرنستو فالفيردي وإيريك أبيدال، 
مازال  ألنه  تصعيده،  يؤيدان  ال  الفني،  السكرتير 

بحاجة للوقت والنضج، لتمثيل الفريق األول.
وقالت الصحيفة، إن برشلونة وضع فيرالند ميندي، 
كأولوية للفريق، لتعزيز مركز الظهير األيسر، خالل 
امليركاتو  في  ضمه  حاول  بعدما  املقبلة،  الفترة 
الصيفي املاضي. ولفتت إلى أن أبيدال مغرم بفيرالند 
يقدم  والذي  فقط،  ا  عامً  ٢٤ الـ  صاحب  ميندي، 
مستويات مبهرة مع ليون في الدوري الفرنسي منذ 

املوسم املاضي. 
وكان أوملبيك ليون، قد جدد عقد الالعب في الصيف 
أوربا،  كبار  أطماع  من  ا  خوفً إضافي،  لعام  املاضي 
عام  في  الفريق،  مع  احلالي  عقده  ينتهي  حيث 

.٢٠٢٣
ينضم  أن  املاضي،  الصيف  رفض  قد  ميندي،  وكان 
وذلك  العالم،  كأس  في  ومتثيله  السنغال  ملنتخب 

ألنه ينتظر دعوة من املدرب ديديه ديشامب، لتمثيل 
منتخب فرنسا.

على  احلصول  في  صعوبة  برشلونة،  يواجه  ولن 
الشتوية  االنتقاالت  فترة  في  األيسر،  الظهير 
املقبل،  الصيف  في  أسهل  األمر  املقبلة، وسيكون 
ليون قد يفرط في خدمات ميندي، مثلما  أن  حيث 

حدث مع صامويل أومتيتي.
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ــي  ــزي العراق ــك املرك ــدر البن اص
ــة من األوراق  مؤخرا طبعته الثاني
النقدية للفئات (٢٥٠٠٠ ، ١٠٠٠٠ ، 

١٠٠٠ ، ٥٠٠ ، ٢٥٠) دينار.
وقال اعالم البنك في بيان ان «البنك 
ــن األوراق  ــه الثانية م اصدر طبعت
النقدية للفئات (٢٥٠٠٠ ، ١٠٠٠٠ ، 
١٠٠٠ ، ٥٠٠ ، ٢٥٠) دينار»، مؤكدا ان 
«التداول باالوراق النقدية املتداولة 
ــتمر حالياً من الفئات أعاله  سيس
مع الفئات اجلديدة من دون أية نية 

لسحبها من التداول».
ــرات على  ــا متغي ــاف، ان «هن واض
ــم  ــة اس ــت كتاب ــات تضمن الفئ
ــن توقيعه  ــيد احملافظ بدال م الس
ــجاماً مع  في اإلصدار القدمي، انس
ــي دول أخرى،  ــع اآلن ف ــو متب ما ه
ــل التاريخني الهجري  كما مت تعدي
ــني (١٤٤٠هـ  ــالدي إلى التاريخ واملي

-٢٠١٨م)».

واشار البنك الى انه «مت تغيير وجه 
الورقة فئة الـ (١٠٠٠) دينار النقدية 
حيث وضع شعار «إدراج أهوار واثار 
ــى الئحة التراث  ــوب العراق عل جن
ــورة الدينار  ــن ص ــي» بدالً م العامل
ــم القدمي،  ــالمي في التصمي اإلس
ــأن  ــاءً على قرار صادر بهذا الش بن
ــم احملافظ  ــى كتابة اس ــة ال إضاف

ــن توقيعه في اإلصدار  أيضا بدال م
التاريخني الهجري  القدمي وتعديل 
ــني (١٤٤٠هـ  ــالدي إلى التاريخ واملي

-٢٠١٨م)».
ــي طارق  ــد اخلبير القانون ــذا وأك ه
ــم احملافظ  حرب مؤخرا ان ذكر اس
ــن األوراق  ــة الثانية م على الطبع
ــض  لبع ــدرت  ص ــي  الت ــة  النقدي

الفئات لم يعتبر «جرمية».
وقال حرب في تصريح ان «العملة 
ــام ١٩٣٣  ــة صدرت في ع العراقي

ــة الروبية  ــدال من العملة الهندي ب
ــي ادخلها االنكليز  ومنذ تاريخ  الت
ــة العراقية حتى االن  صدور العمل
لم يذكر اسم احملافظ، وامنا صفته 
فقط بدون االسم سواء في العهد 

امللكي او اجلمهوري».
فيما اوضح اخلبير االقتصادي عبد 
الرحمن املشهداني في تصريح ان 

ــاج لهذه الضجة،  «العملية الحتت
ــاكل اقتصادية حتيط  فهناك مش
ــم  اس ــون  يك ان  ــن  والميك ــد  البل
احملافظ مشكلة اساسية،السيما 
ــك املركزي له قانون خاص  وان البن
ــاذ  ــي اتخ ــة ف ــتقاللية كامل واس

القرارات املناسبة».
ــوزراء  ــس ال ــى ان «مجل ــار ال واش
ــد اعطو  ــة ق ــة االقتصادي واللجن
ــك  ــظ البن ــذه حملاف ــة ه الصالحي
ــض الدول  ــا ان «بع ــزي»، الفت املرك

ــم  ــة يوجد في عملتها اس العربي
احملافظ».

وتابع املشهداني ان «الضجة التي 
ــم  اس ووجود  ــة)  (مفتعل ــا  رأيناه
ــي قيمة ووزنا لعملة  احملافظ يعط
البلد، وعندما نتكلم عن محافظ 
ــاض  ــي ري ــزي اللبنان ــك املرك البن
ــم دولي ومعروف  ــالمة فأنه اس س

ــك الذي  ــي قيمة للبن ــذا يعط وه
يديره».

ــزي العراقي قد  ــك املرك وكان البن
ــن األوراق  ــه الثانية م أعلن طبعت
النقدية للفئات (٢٥٠٠٠ ، ١٠٠٠٠ ، 
١٠٠٠ ، ٥٠٠ ، ٢٥٠) دينار، مؤكدا انه 
سيستمر التداول باالوراق النقدية 
ــن الفئات أعاله  ــة حالياً م املتداول
مع الفئات اجلديدة من دون أية نية 
ــحبها من التداول. كما أصدر  لس
ــزي العراقي توضيحا  ــك املرك البن
ــظ علي  ــم احملاف ــول كتابة اس ح
ــة  ــالت النقدي ــى العم ــالق عل الع

اجلديدة.
ــالم البنك في بيان إن «من  وذكر اع
ــل البنك  ــية لعم ــام األساس امله
املركزي العراقي واملنصوص عليها 
ــن قانونه رقم  ــادة الرابعة م في امل
٥٦ لسنة ٢٠٠٤ املعدل وهو اصدار 
وادارتها وكما  ــة  العراقي ــة  العمل
أوردت املواد ٣٢ و٣٣ من ذات القانون 
حيث يكون للبنك املركزي العراقي 
ــي اصدار  ــره احلق ف ــده دون غي وح

العملة النقدية الورقية واملعدنية 
لغرض تداولها في العراق».

ــك  البن ــق  ح ــن  «م ان  ــاف  وأض
ــب اللوائح  ــزي العراقي مبوج املرك
ــد فئات العمالت  التنظيمية حتدي
ــة  واملعدني ــة  الورقي ــة  النقدي
ــكالها ومادتها  ــها وأش ومقاييس

ومحتواها ووزنها وتصميمها وغير 
ــمات األخرى اخلاصة  ذلك من الس

بها».
ــي  ف ــة  النقدي «األوراق  ان  ــد  وأك
ــدول حتتوي على توقيع  مختلف ال
سلطة اإلصدار وهو محافظ البنك 
ــد دأبت البنوك املركزية  املركزي وق
على وضع تواقيع محافظيها على 
تلك األوراق بصيغ مختلفة فمنها 
من يضع توقيع احملافظ إزاء اسمه 
ومنها من يضع التوقيع بدون اسم 
ومنها من يضع رسم االسم بخط 
ــم  ــد احملافظ بصيغة جتمع االس ي
ــة باألوراق  ــع ذي داللة خاص بتوقي
ــتخدم العديد من  ــة، وتس النقدي
ــذه التوليفة  ــة ه ــوك املركزي البن
ــد) بدون  ــظ بخط الي ــم احملاف (اس
توقيع لتوثيق مرحلة اصدار الورقة 
ــة ومن هذه األمثلة العملة  النقدي

العراقية التي صدرت عام ١٩٣٢».
وأشار الى انه «وقع بذات الصيغة 
ــزي العراقي  ــظ البنك املرك محاف
ــذا  ه ــى  عل ــارت  وس  ١٩٦٤ ــام  ع
ــة املصرية  ــج البنوك املركزي النه
ــعودية واالماراتية واللبنانية  والس

ــا لذا اتخذ البنك  والتركية وغيره
ــم  املركزي العراقي قرارا بإدراج اس
احملافظ عند إعادة طبع او اصدار أي 
ــجاماً مع ما ورد  ــة نقدية، انس ورق
ومع احدث التوجهات التي وجدت 
ــدم الداللة  ــده ع ــي التوقيع وح ف
(احملافظ)  ــة  تقتضيها كلم ــي  الت

على الورقة النقدية».
ــة العملة في  ــى ان «جلن ــت ال ولف
ــي املعنية  ــزي العراق ــك املرك البن
ــذا القرار منذ  ــر قد اتخذت ه باألم
ــارات  ــة االعتب ــاً لكاف ــهر وفق اش
والفنية  ــة  والتنظيمي ــة  القانوني

واملمارسات الدولية».

اِّـهندس اِّـدني 
مهدي جاسم حسون اِّـعاوي

مقدمة:
ــابق مقترح  ــي مقال س ــا ف عرضن
انشاء سد غاطس في منطقة ابو 
اخلصيب وبينا فوائد هذا السد في 
ــان امللحي وتوفير مياه  وقف اللس
ــرة وخملتلف  ــة البص ــه حملافظ عذب
ــرية والزراعية  االستعماالت البش
ــني بيئة احملافظة  واحليوانية وحتس

.
اوال: 

ــط  ــن وزارة النف ــة م ــوة كرمي بدع
ــة  ــل ملناقش ــة عم ــداد ورش مت اع

ــد الغاطس ومت توضيح  فكرة الس
ــززة بالصور  ــن قبلنا مع الفكرة م
واخملططات وقد اسهمت في الندوة 
ــة  ــط اضاف ــن وزارة النف ــوادر م ك

ــف فعاليات  ــوادر من مختل الى ك
ــة البصرة احلبيبة, واثيرت  محافظ
ــس  وهواج ــرة  كثي ــارات  استفس
ــن معظم احلاضرين  مختلفة ولك
كانوا راغبني في انشاء هذا السد, 

واهم العوامل التي اثيرت:
ــي الفاو  ــد ف ــون الس ــاذا ال يك ١.مل
وكانت االجابة هي اشتراك احلدود 
العراقية وااليرانية في ذلك املوقع 
وطول فترة االنشاء وصعوبة جتنب 
ــة  والكلف ــة  االيراني ــزل  الب ــاه  مي
ــرض النهر يتجاوز ٢  الكبيرة الن ع
الضخمة  املالحية  ــة  والفتح كم 

وغيرها .
ــوع التغدق وكانت االجابة  ٢.موض
ــبكة بزل كفوءة نهاية  بانشاء ش

ــط العرب  ــر املتفرعة من ش االنه
مبساعدة مديرية املوارد املائية في 

البصرة .

ــاء  ــة وكانت االجابة بانش ٣.املالح
ــركة  ــورة ش ــة مالحية مبش فتح

املوانئ العراقية .
واثيرت هواجس اخرى مثل التبخر 

والتلوث ومدة العمل والكلفة وقد 
متت االجابة عنها خالل الندوة .

ثانيا:
ــا  ــة طالعتن ــرة املاضي ــالل الفت خ
االخبار بأن االطالقات املائية جنوب 
ــد بلغت ١٠٠م٣ في  قلعة صالح ق
ــر ان صح فهو  ــذا اخلب ــة وه الثاني
ــكل كبير لعدة اسباب  مقلق بش
ــذه الكمية  ــا نفرط به اهمها انن
ــي البحر مع املياه املاحلة  ورميها ف
ــتفادة  وامللوثة ثانيا ال ميكننا االس
ــاوي  ــا في البصرة النها ال تس منه
ــيئا مقابل ١٧٥٠م٣/ثا تاتي في  ش
ــط العرب وثالثا  عملية املد في ش
ــد حرمنا مناطق اخرى من  نكون ق

هذه املياه .

ــة  والترقيعي ــة  املرجتل ــول  احلل ان 
ــن ((عطش))  ــمن وال تغني م التس
ــمال  ــة من ش ــاة الناقل ــي القن وف

ــط العرب  ــى قضاء ش ــرة ال البص
ــل على ذلك,  ــيفون خير دلي والس
ــي  الت ــة  الضخم ــغ  املبال ــم  فرغ
ــروع واملدة  ــذا املش ــت في ه صرف

ــعف  ــي اجنازه لم تس ــة ف الطويل
محافظة البصرة في شيء, حيث 
ان مصدر هذه املياه في كتيبان قد 
ــروع  ــه امللوحة وكفاءة املش وصلت
ــا الى٢م٣/ ــت من١٥ م٣ /ث انخفض

ــاء انابيب  ثا. والنية متجهة النش
بدل القناة اي مشروع اخر وكلفة 

جديدة .
ــان امللحي قد يصل  علما ان اللس
ــاء البصرة  ــروع م ــى ماخذ مش ال

اجلديد .
ــد الغاطس في ابو  ــاء الس ان انش
ــة  ــا كلف ــيوفر علين ــب س اخلصي
ــاريع اثبتت  ــة مش ــاء وصيان انش

عدم جدواها. 

اِّـنشات اِّـقرتحة وحسب الرتقيم َّـ 
اِّـخطط اعاله /

ــاع (٦-١٠)  بارتف ــس  ــد غاط ١. س

ــرب اي بني نهر  ــط الع ــر ش م ايس
جاسم والشط احلالي بعرض ٥٠٠م 
مع حوض تسكني بابعاد (٥٠٠*٥٠) 
ــع مالحظة وضع  ــمك ٣م م م وس

ــاص لطاقة التيار  نظام االمتص
الرفع  ــط  ــة ضغ ــام ملقاوم ونظ
ــكني تكون  التس ــوض  ــت ح حت
الغاطس خرسانة  السد  قشرة 
ــلحة c٢٥ وداخله خرسانة  مس
ــانة  خرس ــع  م ــر  حج او   ٥  c
ــدا ميكن  ــة رخوة ج ــون الترب وك
ــتبدالها مبا يلزم من القشرة  اس

احلصوية .
٢. سد ركامي لغلق شط العرب 
ــة مختلفة  ــواد امالئي ــي مب احلال
ــل ان  ــع ويفض ــرة باملوق واملنتش
ــن الطني,  ــبة م ــا نس ــون به تك
ــدم باحلجر  ــيتها من املق وتكس
ــيه  بالتكس ــوي  العل ــزء  واجل
احلجرية اما من املؤخر باجللمود 
ــوءة  اململ ــون  الكابي ــاس  اكي او 
ــزاء  ــدل االج ــم ح ــود, يت باجللم
ــكل  ــن املاء على ش ــرة م الظاه
ــبة حدل ٩٥٪ واخر  طبقات بنس
متر الدفن بالقشرة احلصوية وال 
ــد اال بعد مرور  ــم تبليط الس يت
ــاح  ــام كامل على اجنازه الفس ع

اجملال للهبوط في االمالئيات .
ــة منفذة حديثا  ــدود غاطس س

داخل العراق
ــك حتويل املياه القادمة من  وكذل

ــروع البدعة لالستعمال في  مش
قضاء الزبير وام قصر. اضافة الى 
اعادة احلياة الى مشاريع تصفية 
ــرة.  ــط العرب مباش املياه من ش
ــاريع حتلية  ــص مش ــن تقلي وميك
ــة واختصار ذلك في  املياه املكلف

قضاء الفاو مثال .
ثالثا:

الخالصة:
املعنية  ــات  للجه ــوة  الدع •اكرر 
ــي وزارة املوارد املائية ومحافظة  ف
ــركة  ــط وش ــرة ووزارة النف البص
ــاء سد  املوانئ العراقية الى انش
ــب وعدم  ــي ابو اخلصي ــس ف غاط
ــد حمرين الن ديالى  تبذير مياه س
ــكلة مياه  ــوف تعاني من مش س

وشيكة .
ــتمرار تدفق ٥٠ م٣ /ثا الى  • ان اس
محافظة البصرة مع انشاء السد 
ــؤدي الغرض  ــوف ي ــس س الغاط
ــي وتوفير  ــان امللح ــف اللس لوق

املياه العذبة للمحافظة .
ــبة  • وكذلك ادعو في هذه املناس
ــس واطئ  ــد غاط ــاء س الى انش
ــة الناصرية  الكلفة جنوب مدين

(اقفاص كابيون مثال) الستعماالت 
ــقي  ــرب وس املياه اخملتلفة من ش
بيئة  ولتحسني  الكهرباء  وحملطة 

احملافظة .
ــدق  التغ ــل  مث ــاكل  مش ان   •

ــع  ــن وض ــوث ميك ــة والتل وامللوح
ــا بالتعاون مع  ــة له حلول ناجع

محافظة البصرة.

12 قضايا
خبير قانوني: ذكر اسم العالق على العملة ليس «جريمة» 
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اِّـشهداني : ان العملية التحتاج لهذه الضجة فهناك 
مشاكل اقتصادية تحيط البلد وان البنك اِّـركزي له قانون 

خاص واستقاللية كاملة َّـ اتخاذ القرارات اِّـناسبة

الحلول اِّـرتجلة والرتقيعية التسمن وال تغني عن 
((عطش)) وَّـ القناة الناقلة من شمال البصرة اُّـ قضاء 

شط العرب والسيفون خري دليل على ذلك

عندما نتكلم عن محافظ 
البنك اِّـركزي اللبناني فأنه 
اسم دولي ومعروف وهذا 
يعطي قيمة للبنك الذي يديره 
وكل ما كان من ردود افعال هو 
ضجة مفتعلة

للمرة الثانية مهندس مدني يقدم عبر ((                             )) مقترح سد ابو الخصيب الغاطس
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حرباملشهدانيالعالق

سدود غاطسة منفذة حديثا داخل العراق 

سد ركامي لغلق شط العرب احلالي سد غاطس بارتفاع (٦-١٠) م ايسر شط العرب



خاشقجي ليس األول... قصص االختفاء الغامض لست شخصيات عربية

ــافر جيفارا عندما كان طالباً في كلية  س
ــة بوينس آيرس، التي تخرج  الطب بجامع
ــى جميع أنحاء أمريكا  منها عام ١٩٥٣، إل
ــادو  ــو غران ــه ألبيرت ــع صديق ــة م الالتيني
ــنة  ــة وهو في الس ــة ناري ــى منت دراج عل
ــت تلك الرحلة  ــرة من الكلية، وكون األخي
أمريكا  ــدة  بوح ــه  ــخصيته وإحساس ش
ــن  ــع م ــر الواق ــم الكبي ــة وبالظل اجلنوبي
اإلمبرياليني على املزارع الالتيني البسيط، 
وتغير داخلياً بعد مشاهدة الفقر املتوطن 

هناك.

نيلسون مانديال
ــوداء أعلن الفيلسوف  فى اجملتمعات الس
ــز للعالم عن  ــارا "رم ــز فانون أن جيف فران
ــني أن حزب  ــل واحد"، في ح إمكانيات رج
ــتوكلي  س ــها  ورئيس ــود  الس ــود  الفه
كارمايكل نعى قائال "تشي جيفارا لم ميت 
وأفكاره ما تزال معنا"، الثناء انعكس على 
ــي، وموراي  ــع أنحاء الطيف السياس جمي
ــخصية  ــد جيفارا على أنه ش روثبارد مج
ــه  لوفات ــفه  ــن أس ــا ع ــة"، معرب "بطولي
ــا أو حتى فى  ــر من أي رجل في عصرن "أكث
ــيدا حيا ملبدأ  ــي) كان جتس قرننا هذا، (تش

الثورة".
في حني أن الصحفي كريستوفر هيتشنز 
ــى الكثير  ــي كان يعن ــق بأن "موت تش عل
ــى أيضا من  ــي ولعدد ال يحص ــبة ل بالنس
ــا  ــت، كان امنوذج ــك الوق ــي ذل ــي ف أمثال
يحتذى به، وإن كان واحدا من املستحيالت 
ــيني،  الرومانس البرجوازيني  لنا  ــبة  بالنس

ــوار حارب  ــا يفعله الث ــث ذهب وقام مب حي
ومات بسبب معتقداته.

سارتر
ــي احملبب  ــل الوطن ــارا البط ــزال جيف ما ي
ــت صورته تزين  ــي كوبا، مازال للكثيرين ف
ــدارس يتعهدون  ــزو الكوبي وطالب امل البي
ــي"،  ــنكون مثل تش كل صباح قائلني "س
في وطنه األصلي األرجنتني، حتمل مدارس 
ــف  ــن املتاح ــد م ــمه، والعدي ــة اس ثانوي
ــمه، فى  ــالد حتمل اس ــي الب ــرة ف املنتش
ــن متثال  ــاب ع ــف النق ــام ٢٠٠٨ مت كش ع
ــة روزاريو  ــى مدين ــا له ف ــز ١٢ قدم البرون
محل والدته، باإلضافة إلى ذلك جيفارا مت 
تنصيبه كقديس من قبل بعض الفالحني 
البوليفيني باسم "سانت أرنستو" الذين 

يصلون له من أجل املساعدة.

جيفارا
ــى ماكوفر أحد  ــا ينف ــى العكس متام عل
كتاب سيرته الذاتية، كونه بطال يستحق 
ــالد الذي ال  ــادة، ويصوره على أنه اجل العب
يرحم، يجادل املعارضون بأن في كثير من 

أنحاء أميركا الالتينية، الثورات املستوحاة 
ــة لتعزيز  ــة عملي ــي كانت نتيج ــن تش م
والصراع  ــية  الوحش ــكرية  العس النزعة 
ــنوات عديدة، ألفارو فارجاس  الداخلي لس
لوسا من إحدى املعاهد املستقلة افترض 
ــون  ــرون "يخدع ــارا املعاص ــاع جيف أن أتب
أنفسهم بالتشبث بخرافة"، بينما وصف 
ــي  ــتانتي املاركس ــه البروتس ــارا بأن جيف
ــلطته العقائدية لقمع  الذي استخدم س

ــني عمل أيضا بدم بارد مما  املعارضة، في ح
أسفر عن قتله.

جيفارا بني أعدائه
ــرف  ــارا "باملتص ــا جيف ــم لوس ــا اته كم
ــية  ــاره الركيزة األساس ــب" باعتب املتعص
ــة، وتكهن  ــي الثورة الكوبي ــوفيات ف للس
ــن الواقعية تؤمن  ــة م ــه تابع مجموع بأن
ــة العمياء، جيفارا  بالعقيدة األيديولوجي
ــخصية مكروهة فى  ــكل ش ــا يزال يش م
ــع الكوبي فى  ــن اجملتم ــرة م ــاط كثي أوس
املنفى الذين ينظرون إليه بعداء ويسمونه 
ــد جيفارا الذي يعيش  جزار ال كابانا، حفي
ــارا -  ــيز جيف ــي - كانك سانش ــي املنف ف
ــد  ــى اآلونة األخيرة من أش ــح أيضا ف أصب

منتقدي النظام الكوبي احلالي.

اعتقال وإعدام
ــوات  ــر الق ــغ مخب ــر أبل ــوم ٧ أكتوب ــي ي ف
ــارا  ــع غيف ــن موق ــة ع ــة اخلاص البوليفي
ــورو، قامت  ــواد ج ــكر ب ــه في معس وفرقت
ــة، وجرح غيفارا  ــوات مبحاصرة املنطق الق
ــادة الفرقة مع  ــني كان يحاول قي ــر ح وأس
ــر "جون لي  ــارابيا". ذك ــيمون كوبا س "س
ــي في تقاريره  ــون" كاتب سيرة تش اندرس
ــو  ــي برناردين ــب البوليف ــة الرقي ــن رواي ع
ــني وعندما  ــارا أصيب مرت ــكا: أن جيف اوان
ــت بندقيته عدمية الفائدة هتف "ال  أصبح
ــاوي  ــي جيفارا، وأس تطلقوا النار! أنا تش

حيا أكثر من ميت.
ــة  مت تقييد غيفارا واقتيد إلى مبنى مدرس
ــة قريبة  ــن الطني في قري ــك بني م متهال
ــوم ٧ أكتوبر،  ــاء ي من قرية الهيغويرا مس
ــارا أن يتم  ــض جيف ــف رف ــوم ونص ــد ي بع
ــاط بوليفيني،  ــل ضب ــن قب ــتجوابه م اس

وتكلم بهدوء إلى اجلنود البوليفيني فقط، 
واحد من هؤالء اجلنود البوليفيني كان قائد 
ــمى "نينو خاميي دي  ــرة هليكوبتر يس طائ
غوزمان" ووصف حالة تشي أنها " مروعة " 
ووفقاً لغوزمان أطلق الرصاص على جيفارا 
في ربلة الساق اليمنى وشعره كان معفرا 
ــة وقدميه  ــه ممزق ــراب وكانت مالبس بالت
ــنة،  ــني بأغماد اجللود اخلش ــا مغطات كانت
ــك يروي  ــره املنه ــم من مظه ــى الرغ وعل
ــه عالياً ونظر  ــي رفع رأس غوزمان أن " تش
ــرة ولم يسأل عن شيء إال  للجميع مباش
ــفق"  ــول دي غوزمان إنه "أش ــان ". يق الدخ
عليه وأعطاه حقيبة صغيرة من التبغ ثم 
ــم غيفارا وشكره. في ليلة ٨ أكتوبر  ابتس
قام جيفارا على الرغم من كونه مقيداً من 
ــبينوزا  ــركل الضابط البوليفي اس يديه ب

ــى احلائط، بعد أن حاول الضابط انتزاع  عل
ــه كتذكار. في مثال  غليون جيفارا من فم
ــي وجه  ــارا ف ــق جيف ــدي، بص ــر للتح آخ
األميرال البوليفي اوجاتاشي قبل إعدامه 

بوقت قصير.
ــرين األول طلب جيفارا  ــاح ٩ تش في صب
ــي  ــة، وه ــن القري ــة) م ــة (مدرس مقابل
ــن العمر ٢٢  ــا كورتيز التي تبلغ م جولي
ــز ذكرت في وقت الحق أنها  عاماً، كورتي
ــره مقبول  ــارا " رجالً مظه ــدت جيف وج
ولديه نظرة بسيطة وحملة من السخرية 
ــها غير  ــدت نفس ــة وج ــالل احملادث " وخ
قادرة على النظر في عينيه مباشرة ألن 
ــة وهادئة.  ــرة كانت ال تطاق، خارق النظ
ــكا جيفارا  ــة القصيرة ش ــالل احملادث خ
ــة  ــيئة للمدرس لكورتيز عن احلالة الس
ــادة للتربية وهو  ــا مض ــيراً إلى أنه مش
ــينو  من غير املتوقع أن طالب الكامبيس

ــؤولني  ــني أنّ " املس ــا في ح ــون هن يتعلم
ــيارات  س ــى  عل ــون  يحصل ــني  احلكومي

مرسيدس " قائالً إن هذا هو ما نحاربه.
ــوم ٩ أكتوبر أمر  ــوم ي ــي صباح ذلك الي وف
ــه باريينتوس بقتل  الرئيس البوليفي ريني
جيفارا، كان اجلالد يدعى ماريو تيران رقيبا 
ــف مخمور في اجليش البوليفي، وكان  نص
ــي، استنادا  قد طلب إطالق النار على تش
ــن أصدقائه يدعون  ــى حقيقة أن ثالثة م إل
ــن الفرقة (ب)، قد قتلوا في وقت  "ماريو" م
ــلحة  ــابق من قبل عصابة غيفارا املس س
ــرة النارية  ــتباكات. جلعل األعي خالل االش
ــقة مع القصة التي كانت احلكومة  متس
ــرها للجمهور أمر فيليكس  تخطط بنش
رودريغيز بإطالق النار بعشوائية حتى يبدو 
ــتباك مع  ــارا قد قتل في خالل اش أن غيف

اجليش البوليفي.
ــئل عما  ــل حلظات من إعدام جيفارا س قب
ــود. أجاب:  ــي حياته واخلل ــر ف إذا كان يفك
ــورة." ثم قال  ــود الث ــي خل ــا أفكر ف "ال، أن
ــي جيفارا للجالد " أنا أعلم أنك جئت  تش
ــك لن تقتل  ــق النار يا جبان إن ــي أطل لقتل
ــوى رجل. " تردد تيران، ثم أطلق النار من  س
ــب جيفارا  ــف آلية، لتصي ــه النص بندقيت
ــاقني، ثم سقط جيفارا  في الذراعني والس
ــم رباط  ــا يبدو قض ــى م ــى األرض وعل عل
ــراخ، ثم أطلقت  ــه ليتجنب الص معصمي
ــا أدى إلى إصابة قاتلة  ــدة أعيرة أخرى، م ع
ــذا كله وفقاً  ــاعة ١:١٠ ه ــي الصدر الس ف
ــعة أعيرة  ــز. أصيب جيفارا بتس لرودريغي
ــمل هذا على خمس  نارية في اجملموع، ش
ــرة واحدة في كتفه  ــاقني، م مرات في الس
األمين والذراع األمين، ومرة واحدة في صدره، 

وطلقه واحدة في احللق.

١- موسى الصدر
قبل ٣٨ عاما اختفى موسى الصدر 
ــة  ــال الدين والساس ــرز رج أحد أب
ــبعينيات  ــني في فترة الس اللبناني
ومؤسس حركة أمل. وصل إلى ليبيا 
في ٢٥ آبأغسطس ١٩٧٨ برفقة وفد 
ــة الديكتاتور  ــة ملقابل من الساس
الليبي الراحل معمر القذافي، بناء 

على دعوة من األخير.
ــطس ١٩٧٨، كانت  ــي ٣١ آبأغس وف
آخر مرة شوهد فيها الصدر ورفاقه 

في مطار طرابلس.
ووفق شهادات بعض عناصر األمن 
الليبي عقب اإلطاحة بالقذافي في 
٢٠١١، فقد كان االختطاف والقتل 

مصير الصدر.
ال يعرف سبب االختطاف بدقة، إال 
أن البعض يرجح أن يكون القذافي 
ــض من جهة  ــد اختطفه بتحري ق

اخرى.
٢- ناصر السعيد

ــارض  ــو أول مع ــعيد ه ــر الس ناص
ــعودية منذ  لنظام احلكم في الس
ــر  ــد ناص ــام ١٩٣٢. ول ــوئها ع نش
ــمال  ــعيد في مدينة حائل ش الس
ــام ١٩٢٣  ــط اجلزيرة العربية ع وس
ــل بيد عبد  ــقوط حائ ــد س - أي بع
العزيز آل سعود بعام واحد - انتقل 
ــام ١٩٤٧ للعمل  ــران ع ــى الظه إل
ــتخراج النفط وتكريره مع  في اس
ــع بقيه  ــاش م ــو وع ــركة ارامك ش
العمال السعوديني ظروفاً معيشية 

ــه هناك  ــع زمالئ ــاد م ــة فق صعب
ــلة من اإلضرابات للمطالبة  سلس
ــية  املعيش ــم  ظروفه ــني  بتحس
ــركة  الش ــت  ورضخ ــكنية  والس
ملطالبهم، وفي عام ١٩٥٣ قاد ناصر 
بدعم  للمطالبة  العمال  انتفاضة 
ــطني ومت اعتقاله وارسل إلى  فلس
ــجن العبيد في اإلحساء وافرج  س
ــاة امللك عبد  ــه الحقاً، وبعد وف عن
العزيز أقيم حفل استقبال للملك 
ــي مدينة حائل  ــعود) ف اجلديد (س

ــعيد خطاباً  ــه ناصر الس ألقى في
ــتور للبالد  ــه بإعالن دس ــب في طال
ــوارد املالية  ــم امل ــالح وتنظي وبإص
للدولة وحماية احلقوق السياسية 
ــو من  ــر وه ــة التعبي ــوق حري وحق
ــعوديني فر  ــني الس ــل املعارض أوائ
ــام ١٩٥٦ بعدما  ــي ع ــر ف ــى مص إل

ــه بعد مطالبته  أصدر أمر باعتقال
ــتور جديد للمملكة وتنظيم  بدس
ــة الرأي  ــة وضمان حري موارد الدول

والتعبير.
ــكان إلى آخر  ــعيد من م تنقل الس
ــن  لك ــة،  املعارض ــكاره  أف ــال  حام
ــام ١٩٧٩  ــة في بيروت ع خالل رحل
ــعيد والعثور على  مت اختطاف الس
ــب ٣٠ يوما من اختفائه،  جثته عق
فيما تختلف الروايات حول طريقة 

مقتله.
٣- املهدي بن بركة

ورئيس  ــي ومعارض مغربي  سياس
ــزاب  أح ــر  أكب ــتقالل،  االس ــزب  ح
املغرب وقتها، قاد احلركة النضالية 
من أجل استقالل البالد، وكان أكبر 
ــن  ــي للملك احلس ــم سياس خص

الثاني.
ــرين  ــة في ٢٩ تش ــى بن برك اختف
األول أكتوبر ١٩٦٥ بشمالي فرنسا، 
بعدما اقتاده شرطيان فرنسيان إلى 
باريس، بدعوى  ــكن بضواحي  مس
ــخصية مهمة،  ــيلتقي ش ــه س أن
ــقيقه  ــب يومني أعلن ش لكن عق
الفرنسية،  الشرطة  لدى  اختفاءه 
ــذاك ضلوعها في  ــرت آن ــي أنك الت

القضية.

٤- سليم اللوزي
ــرأس  ت ــي  لبنان ــي  وروائ ــي  صحف
ــبوعية، عرف  ــة احلوادث األس مجل
مبعارضته للدور السوري في احلرب 
ــا دفعه للفرار  ــة اللبنانية م األهلي
ــا  ــام ١٩٧٥، واتخاذه ــدن ع ــى لن إل
ملجأ ومنفا اختياريا له، حيث ظل 

هناك يعارض التدخل السوري.
ــوزي بوفاة  ــم الل ــا عل ــن عندم لك
ــباط فبراير ١٩٨٠، قرر  والدته في ش

ــفر إلى لبنان، وهناك اختطف  الس
من قبل مجهولني على طريق مطار 
ــام وجدت  ــد ثمانية أي ــروت، وبع بي

جثته وعليها آثار تعذيب.
٥- منصور رشيد الكيخيا

ــبق، بدأ  وزير اخلارجية الليبي األس
حياته الدبلوماسية في عهد امللك 
ــب القائم  ــي منص ــي، ف السنوس
ــة  ــفارة الليبي ــي الس ــال ف باألعم

بفرنسا، ثم اجلزائر.

ــول  ــي ووص ــة السنوس ــع إزاح وم
ــم، عني  ــدة احلك ــي إلى س القذاف
ــرا للخارجية الليبية،  الكيخيا وزي
ــي عام  ــتقالته ف ــدم اس ــه ق إال أن
ــدة في  ــة جدي ــدأ مرحل ١٩٧٣، ليب

معارضة نظام القذافي.
ــاء رحلة له في  وفي عام ١٩٩٣ وأثن
ــني أطياف  ــرة لعقد ميثاق ب القاه
ــاف  اختط مت  ــة،  الليبي ــة  املعارض

الكيخيا أمام أحد الفنادق .
٦- رضا هالل

صحفي مصري اختفى عام ٢٠٠٣ 
وكان أسامة هالل شقيق الصحفي 
ــم جهاز أمن الدولة  اخملتفي قد اته
ــقيقه. وما تزال أسرة  باختطاف ش

ــة مصيره،  ــاول معرف الصحفي حت
ــض إنه ما يزال معتقال  ويقول البع

فيما يرجح آخرون مقتله.

13 ما وراء الحدث 

_ÈÓ–±@Âfl@⁄b‰Á@›Á@_Èˆb–nÅa@äç@bfl@_Ê�a@ÏÁ@ÂÌcÎ@_oÓfl@‚c@Ôy@Ôv‘ëbÅ@fib∫
ــه في القنصلية  ــد تصريحات تركية رجحت مقتل ــعودي، بع ــي العالم العربي حول مصير الصحفي الس ــراود أذهان كثيرين ف ــئلة ت أس
السعودية في إسطنبول، وتصريحات سعودية مناقضة نفت أن يكون خاشقجي موجودا في القنصلية أو في اململكة. وكان خاشقجي 
قد دخل قنصلية بالده بإسطنبول الثالثاء املاضي، ولم يظهر منذ ذلك احلني.االختفاء الغامض كان مصير سياسيني وناشطني ومثقفني 

عرب آخرين، لم تتضح مالبسات اختفائهم رغم مرور عقود، وتنتشر نظريات حتاول تفسير غياب آثارهم، دون أن يتضح ما حدث يقينا.

@BÔímB@›rfl@ÊÏÿ‰ç@ZÄbjï@›◊@ÊÏ–nËÌ@biÏ◊@àÓfl˝mÎ@b„äñ«@ø@Êbé„g@›‡◊c@Zämâbç
BÏné„âc@èÌÜ‘€aB@È„ÎÖb‰Ì@bÓ–Ó€Ïi@Ïy˝œÎ

/ القسم السياسي

إرنستو "تشي" جيفارا 
(١٤ يونيو ١٩٢٨ - ٩ 

أكتوبر ١٩٦٧) املعروف 
باسم تشي جيفارا 

أو التشي أو ببساطة 
تشي  ثوري كوبي 

ماركسي أرجنتيني 
املولد، وهو طبيب 

وكاتب وزعيم حرب 
العصابات وقائد 

عسكري ورجل دولة 
عاملي وشخصية 
رئيسة في الثورة 

الكوبية. أصبحت 
صورته املنمقة 

منذ وفاته رمزاً في 
كل مكان وشارة 

عاملية ضمن الثقافة 
الشعبية .

َّـ ذكرى رحيل "األسطورة".. ماذا قيل عن جيفارا؟

@ãäic@Üyc@âÜñ€a@ÛçÏfl@Û–nÅa@bflb«@SX@›j”
@Ò6œ@ø@¥Ó„b‰j‹€a@Úçbé€aÎ@ÂÌÜ€a@fibuâ

›flc@Ú◊äy@èç˚flÎ@pbÓ‰Ó»jé€a

ناصر السعيد هو 
من أوائل اِّـعارضني 
السعوديني فر إُّـ 
مصر َّـ عام ١٩٥٦ 
بعدما أصدر أمر 
باعتقاله

@Û‰jfl@µg@ÜÓn”aÎ@aâb–Óu@ÜÓÓ‘m@#
@ÚÌä”@ø@¥�€a@Âfl@?i@Ÿ€bËnfl@ÚçâÜfl

aäÌÏÃÓÁ¸@ÚÌä”@Âfl@ÚjÌä”
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موسى الصدرخاشقجيبن بركة

ناصر السعيد

هالل اللوزي

مانديالسارتر

اعداد / البينة الجديد



kÓjí€a@fiÏnj€@HÔyaäœc@ÊÏÌÖI@Ú«Ï‡©@ø@ÄÏj€a@pbÓ‹£

ــي)  افراح ــون  (دي ــة  مجموع ــي  ف
ــبيب نتلمس  ــاعرة بتول الش للش
ــى للقصائد  ــات االول ــذ الومض من
ــوح مبا هو  ــاعرة على الب قدرة الش
ــق, واملؤطر بالتجليات  عميق ومحل
ــز  وترتك ــفيفة  الش ــية  الرومانس
ــة وبناء  ــى املشاكس ــة عل التجرب
ــعري  الش الفضاء  داخل  ــة  املفارق
ــتعارة  اإلس ــات  تقني ــف  وتوظي
ــتبدالية بني احلواس في املازج  االس
ــموع واملرئي  ــني املس ب ــاالت  واالح
واملتخيل  ــدي  والتجري ــد  واملتجس
والواقعي في استخدامات شعرية 
ــة حاضنة  ــة تتخذ من اللغ ولغوي
ــة لالحداث  ــيس رؤية وجودي لتأس
واالنفعاالت والشخوص وفق تركيز 
على تعميق روح املفارقة تقول في 

قصيدة (منتصف النبض): 
فالبقاء محض خرافة 

في قارورة وجد 
سأضع لذة النكران 

وبضع قطرات من حالوة طفولتي 
وبعض همسي 

أتعطر بها كي ال يلسعني اخلوف 
وفي قصيدة (ديون افراحي) 

حيرى أنا 
تزاحمني الغيمات 

وأجنحتي 
أثقلها املطر 
فتسقطني 

كرصاصة على ارض عقيمة 
ويكذب حلمي 

خلف قضبان الوسادة 
ــي  ف ــاعرة  الش ــة  براع ــى  وتتجل
استثمار وتفجير الطاقة التعبيرية 
ــتثنائية وزمناً وروحاً  ــات اس للحظ
ــق  ــك روح التحلي ــة، وتتماس ودالل
ــكيل  ــي باجتاه تش ــم اللفظ بالك
الصورة واإليحاء والتقاط اللحظات 
الهاربة والعابرة حلساسية وجودها 
ــتغل  ــد تش ــا قصائ ــا. إنه ونقائه
ــات التوظيف  ــعى عبر جمالي وتس
ــورة  ــلبة الص ــى أس ــري عل التعبي
ــعرية, هذه  الش اللحظة  وأسطرة 
ــاء  ــا فض ــكل منه ــات يتش اجلزئي
ــز  ــاء ويرتك ــل باإليح ــعرياً يحف ش
ــاز لتفعيل  ــى التكثيف وااليج عل
ــرة او  ــيع دائ ــي وتوس ــة التلق طاق
مساحة التأويل وجند عناية فائقة 
ــكل قصيدة..  ــي إنتقاء العنوان ل ف
العنوان ميثل في هذا الديوان مرتكزاً 
ــتهاللياً او كما يسميه  تعبيرياً إس
ــص) او العتبة  ــدا (ثريا الن جاك دري
ــي, وميكن  ــاح التأويل ــى واملفت االول
ــياق او النسبة  ــة الس تأويل ودراس
لعناوين  ــفيرية  والتش ــة  التعبيري
مثل: ( في ذمة القلب, متام الشوق, 
ــق,  فصاحة طيفي, تكاليف العش
ــق,  ــتحيل, ايقونة العش نادل املس
ــحر  ممحاة اليقني, بقايا بعضك, س

ــر, حجرات  ــحابة فك ــهقة, س ش
حلمي, ضفاف اجلرح...).

ــا أكثر من  ــاعرة تضع لن ولعل الش
ــل قصائدها يوهمنا  ــخ في مجم ف
ــهل  الس روح  ــس  تعك ــبة  بنس
ــا أن نتوغل في  ــا م ــع ولكنن املمتن
ــعري  ــق الش ــاق وعوالم النس اعم
ــارات  ــى تتبدى لنا ومضات وإش حت
تنبئ عن ترحيل ملعان بعيدة ومؤثرة 
ومبا يتيح طاقة كبيرة على التأويل 
والترميز واإليحاء وهذه احلساسية 
ــدة كل البعد  ــل القصائد بعي جتع
ــن اإلداء التقليدي للغة ومجاوزة  ع

ما هو تقريري وايقوني: 
ذات ليلة 

مرض حزني 
خاف ان يكون آخر عهده 

فيقضى نحبه 
على عجل 
ايقظ بناته 

اخليبة واحلسرة واحليرة 
اوصاهن بي خيراً 

قال لهن: 
برنّها 

صلنّها 
التقطعن رحمي بها 

×××
آن لالمنيات السبايا 

في سوق إنتظاري 
ان تعتق رقابها 

فقد تأخر الفجر 
وما من آذان لصالة اللقاء 

وجند في الديوان جتريباً على مستوى 
الفكرة والتوظيف والبنية وصياغة 
مقطوعات متتزلة تقترب كثيراً من 
الياباني)  ــعري  (الفن الش الهايكو 
والذي يقوم على اإلختزال واملفارقة 
وتعميق احلس  الشعرية  والومضة 

الدرامي للحظة الشعرية. 
ــول  ــاعرة بت ــة الش ــل مجموع متث
ــن املغامرة  ــبيب جتربة تقترب م ش
ــتوى توظيف  ــعرية على مس الش
ــة  واملفارق ــورة  والص ــردة  املف

ــعرية احمللقة وقدرة اإلختزال  والش
ــع من  ــهوية اوس ــى تقدمي مش عل
الشاعرة  واستطاعت  اللغة  حدود 
ــاحات خفية وحلظات  ان تضئ مس
ليس  ومشاهد شعرية  استثنائية 
من السهل االمساك بها, وتقصي 
ــيد  ــرب من جتس ــا يقت ــي ومب عوامل
ــر الظالل  ــه وتصوي ــكوت عن املس
او  ــرة  فك ــتحضار  إلس ــدة  البعي
ــاس او داللة مكتظة باملعنى  احس
واالنفعال وااللم.. ومجمل القول ان 
قصائد اجملموعة هي مترين إنساني 

في االلم النبيل.
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قصيدة

قصيدة

كتب أحد النقاد َّـ مقدمة رواية (الحياة هي َّـ مكان آخر) للروائي التشيكي ميالن كونديرا (إن الشعر هو آخر 
ملجأ رباني) ولعل هذه الجملة اِّـشــفرة تعكس الجوهر اإلنساني والعرفاني والوجودي اِّـؤطر بالبوح السراني 
للشــعر بوصفه تعبرياً حقيقياً عن أدق اِّـكنونات وإستشــرافاً ألســمى النبوءات، وكلما كان الشعر عذباً وصادقاً 

فانه يشكو لنفسه تجليات تعكس روح اِّـغامرة واستنباط العوالم العصية على الرصد العابر..
قراءة / عباس لطيف

^@ÊbÓ‰j€a@^

ــور االحتالل  ــا- كنتيجة حتمية ف ــي جاءتن ــر املدانة، الت الظواه
االمريكي البغيض لعراقنا احلبيب- كثيرة ومتعددة االوجه، ومنها، 
ــتفحلت  ــعبي التي اس ــعر الش ــبيل املثال: ظاهرة الش على س
ــداء العضال ال  ــا العراقي، واصبحت كال ــت من مجتمعن وتغلغل
ــفاء منه، والنتيجة هو املوت احملتوم. هذا املرض ساهم  ميكن الش
ــد الثقافة العراقية العديد من وسائل  ــه في جس بضخ فايروس
ــذه الظاهرة أو كما عبرنا  ــالم اخملتلفة، والطامة الكبرى أن ه االع
ــن الوزارات،  ــى اجلامعات والعديد م ــداء العضال) وصل ال عنه (ال
ــات والوزارات الى عقد مهرجانات جتمع  بحيث ذهبت هذه اجلامع
فيها العديد من كتاب القصائد الشعبية، بدل الندوات واحملاضرات 
العلمية واالقتصادية والفكرية بل وحتى اجللسات االدبية لكبار 
شعراء القصيدة العربية الفصحى. وهذا، إن دل على شيء، فإمنا 
ــوت الثقافة، والترويج الى الفوضى  يدل على انحطاط الوعي وم
الفكرية، وانحراف ادوات الوعي املعرفي والعلمي والفلسفي، نحو 
االنزالق الى درك الهاوية، والضبابية التي تريد من اجملتمع العراقي 
ــاء املعرفي.  ــير باجتاه الفض ــدل التقدم والس ــود القهقرة ب أن يع
ــبب أنّ املفردة الشعبية واستخدامها املفرط واملتكرر، وفي  والس
كل احملافل الثقافية، ستسهم في ضياع لغتنا العربية اجلميلة، 

لغلة البيان والبالغة، واملعرفة بكافة أشكالها.
ــن التي باتت تروّج  ــى دور الفضائيات الـ”عراقية“ م أيضاً، ال ننس
ــعراء  ــق عليهم بـ”الش ــا تطل ــاً م ــعبي، وخصوص ــعر الش للش
ــمعنا هؤالء الشباب مفردات بذيئة، وكلمات  الشباب“ حيث يُس
ــؤال: من الذي يقف  ــززة، وعبارات مكررة. والس جوفاء، وجمالً مق
ــوء االخضر لبث هكذا  ــذه الفضائيات؟ ومن أعطاهم الض وراء ه
ــل االمر الى جامعاتنا  ــر هكذا ترهات؟ وكيف وص خزعبالت، ونش
ــاتذة اجلامعيني والتربويني؟ كيف  العراقية العريقة؟ اين دور االس
ــاب عنهم االمر؟ بل كيف انطلى عليهم، وأنا ككاتب وصحفي  غ
ل اجلميع املسؤولية الكاملة، ألنّ اجلميع اسهم- من  عراقي، أحمّ
ــكل مباشر أو بشكل غير مباشر- ببث  حيث يدري أو ال يدري، بش
ــاذج من املعرفة، وهذه  ــتوى الس هذه الثقافة املتدنية، وهذا املس
ــطحية من القيم البالية، والتي جتاوزناها منذ عقود طويلة  الس
ــك القيم ونحن في  ــذا يرومون أنْ نعود الى تل ــن الزمن، وهم به م
ــاع آفاق الثقافة.  ــر العالم الرقمي، وتعدد أطر املعرفة، واتس عص
ــني، وهناك  ــس لغة املثقف ــعبي هو لغة العوام، لي ــعر الش الش
كثير من الشعراء الشعبيني انتبهوا الى انفسهم وتركوا كتابة 
ــل جمعة احللفي  ــد، ومنهم الراح ــعبية الى االب ــدة الش القصي
ــياءهم  ــماؤهم. وحتى ال نبخس الناس أش وآخرون ال حتضرني أس
ــرك، مثل مظفر  ــذا املعت ــا ثقلها في ه ــماء المعة وله ــة اس ثم
النواب وكاظم اسماعيل الكاطع وعريان السيد خلف وامثالهم، 
ــاعرا غنائيا، وليس شاعر قصيدة،  (باإلضافة الى كرمي العراقي ش
ــو في كتابة القصيدة خالي الوفاض صفر اليدين)، كون هؤالء  فه
ــاً االغنية العراقية اجلميلة وذاع صيتها في اآلفاق  قد كتبوا ايض
ــمعه من  ــة. وأما اليوم ما نس ــدول العربي ــى وصلت جميع ال حت
ــعبي“ فيجب محاربته ونبذه وعدم  ــعر الش ضجيج فارغ ”للش
ــعراء  ــذا الكم الهائل من الش ــد جازماً: أن ه ــج له. وأعتق التروي
ــر به البلد،  ــكاس للوضع املزري الذي مي ــعبيني، ما هو اال انع الش
ــي ظاهرة البطالة في صفوف الشباب.  وتأتي على رأس هذا تفش

فامتهان الشعر الشعبي اصبح كتكسب لسد رمق، ليس إال.

HÒäÁb√I
=»í€a@ä»í€a

a

فنارات

داود السلمان

حديثة / البينة الجديدة
ــعبة البيت الثقافي  نظمت ش
في حديثة، احد تشكيالت دائرة 
ــة،  ــة العام ــات الثقافي العالق
ــون االثنني  ــاون مع صال وبالتع
الثقافي أمسية أدبية للشاعر 
ــي،  اجلغيف ــوم  كيص ــمران  س
حتدث فيها عن الشعر النبطي 
ــه، وكذلك عن  وأنواعه وإغراض
ــيرته األدبية منذ نظمه أول  س
ــذا، متيزت  ــا ه ــدة وليومن قصي

بجمال الصورة وبالغة الكلمة، 
ــئلة  ــرح العديد من األس ومت ط
ــعر النبطي  ــوع الش في موض
ــور، حيث أجاب  ــن قبل احلض م
ــئلة  ــى تلك األس ــف عل الضي
ودراية اخلبير  املبدع  باحترافية 
ــي، ويذكر أن  ــن األدب ــذا الف به
بدايات الشاعر في سبعينيات 
ــارك بالعديد  القرن املاضي وش
ــل العراق  ــن املهرجانات داخ م
ــداد وتقدمي  ــه، وقام بإع وخارج

الكثير من البرامج التلفزيونية 
ــة إلى اختياره  واإلذاعية، إضاف
ــم جملموعة  التحكي ــان  في جل
ــابقات على املستوى  من املس
احمللي والعربي، وللشاعر أربعة 
ــر  ــع، حض ــت الطب ــن حت دواوي
ــام قضاء  ــم مق ــية قائ األمس
ــروك حميد مهيدي،  حديثة مب
وأعضاء صالون االثنني الثقافي 
ــن مثقفي مدينة  ومجموعة م

حديثة.

إيناس هشام
يا رفيق الدرب 

يا مهد الطفولة..
اغلق االبواب 

فالليلة طويلة
ــواب  االب ــف  خل ــالم  الظ

صامت
ــم هذا اليوم  وضياء النج

باهت
ــر  فالفج ــواب  االب ــق  اغل

بعيد..
ضائع االنوار ..

والصبح وئيد..
كان لي بيت صغير 

يغفو بأحضان التالل 
دافيء االنوار ..يغفو بدالل

اتذكر حني كان؟
يزهر الربيع 

زهرا سحري االلوان 
بديع

ــا بلعب  ــر كم لعبن اتذك
االطفال 

وقرأنا قصص االطفال
ــى  عل ــم  وترتس ــض  نرك

وجوهنا 
براءة الطفولة 

تلطخ ثيابنا االوحال
ــكات  ضح ــك  نضح

خجولة ..
نبني قصورا من رمال

حتت الشروق كنا منرح 
وحتت الغروب 
طفالن عابثان

*******
آه لو يغسل الدمع سنني 

عمر
ضائعة

مرت كما عمر الزهور 
آه. من القلب حني تخبو

في حناياه ذكرى
جائعة

تبحث عن خيط نور
*****

ــل  ــد ح ــواب ق ــق االب أغل
الظالم

ــارج جد  ــي اخل ــل ف واللي
طويل

اسدل الستار عن الم 
ومن 

قد يأتينا الصبح بنور 
وحمام

Ô–ÓÃ¶a@‚ÏñÓ◊@Êaä8@ä«bí€a@—�ÓöÌ@ÔrÌÜßa@øb‘r€a
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كاظم رحيمة العكيلي

البنيان من ينهدم السكف 

ــي اخللل  ــل تلك ــا بي خل م

بالساس

ــدم لو تاه  ــذور واهللا اجل ومع

بالسجة

هو اليقود الراس 

ــن  م ــد  الول واهللا  ــذور  ومع

ينحرف معذور 

ــو ما علمه  الذنب ذنب االب

النوماس

ــورد من  ــفت ال ــي ش بعيون

طبروا بالفاس

ــتحي  من عيوني كمت اس

والناس ما تستحي 

وكمت استحي للناس 

ــب عدل هيهات  يا زمن دلع

تاخذ داس

صوت القنابل رعب مو مثل 

صوت الكاس

أحمد فاضل
ــرآة وجدت  ــرتُ في امل عندما نظ
ــدق بي  ــر غيري يح ــخصاً آخ ش
ــت راض عن  ــول:- هل أن ــو يق وه
ــن تعرفهم  ــع م ــك؟ جمي نفس

أصبح لديهم بنني وبنات سرعان 
ما كبروا وتزوجوا ليخلفوا لهم 
ــت وحيداً  ــتَ بقي ــاداً، إال أن أحف
ــم تعثر  ــذا العالم ألنك ل ــي ه ف
ــب  ــر بحس ــك اآلخ ــى نصف عل
ــت تريدها،  ــات التي كن املواصف

إذهب واحضن وسادتك لتنام!
ــكائره  ــت فوجد نفاضة س التف
ــا ليحطم بها  الثقيلة فحمله
ــا:- اذهبي  ــه وهو يصرخ به مرآت
ــتُ  ــرة عرض ــم م ــم، ك للجحي
النة،  ــن فالنة وعِ عليكِ الزواج م

وكنتِ ترفضني!!

متابعة / البينة الجديدة
تدعو اللجنة املنظمة ملعرض أربيل 
ــذي مت افتتاحه  ــاب ال الدولي للكت
ــاء 2018/10/10 جميع  ــوم االربع الي
ــاركة في  ــاء والكتاب إلى املش االدب
املعرض الذي تنظمه مؤسسة املدى 
بالتعاون  والفنون  والثقافة  لإلعالم 
ــتان في  ــة إقليم كردس مع حكوم
ــرة الواقعة ما بني 2018/10/10   الفت
إلى 2018/10/20 على أرض املعارض 
ــد  ــامي عب ــارك س ــي ب ــة ف الدولي

الرحمن.إن هذه التظاهرة الثقافية 
ــس الكفيلة بتحويل  ــي األس ترس
ــر العلم  ــارض الكتاب في عص مع

ــط  ــا يرتب ــرى وم ــوالت الكب والتح
ــتحقاقات  ــات واس ــن حتدي ــا م به
ــمّ الثقافي  ــى حامل إيجابي لله ال

ــى  ــة ال ــة الثقافي ــة باحلرك مرتقي
ــتركة.  املش ــا  طموحاتن ــتوى  مس
ــاح املعرض  ــهام االدباء في إجن وإس
ــدة  اجلدي ــد  للتقالي ــس  تكري ــو  ه
ــعى معاً إلرساء أسسها.  التي نس
ــة  املؤسس ومثلما كانت فعاليات 
املنظمة للمعرض منذ انطالقتها، 
ــاركون في  ــس املش ــوف يتلم فس
ــرض كل رعاية واهتمام وحرص  املع
ــم باعتبارهم رعاة  ــل معه للتعام

الفعالية ال ضيوفاً فيها.

ــر والتوزيع  ــنت للنش ــن دار امل ــدر ع ص
 / ــا  (انطولوجي ــاب  كت ــة،  العراقي
ــوي العربي  ــارات من االدب النس مخت
ــم  ــذي يض ــى ال ــه االول ٢٠١٨) بطبعت
ــني  ــات ب ــات العربي ــن االديب ــة م نخب
ــم  ــاعرة، والقاصة، قس الروائية والش
ــكل  ــراج الفني للكتاب على ش االخ
علم كل بلد عربي مع ذكر اسم البلد، 
ــة، عامر  ــل االديب بعدها يأتي تسلس
ــاب الذي حتدث  ــاعدي/ معد الكت الس
ــه الكتاب حيث  ــا يحتوي به موجزا م
قال:حينما نتحدث عن األدب النسوي 
ال يعني أن هناك فرقا في التوظيف أو 
ــلوب بينه وبني ما يكتبها لرجال  االس

ــل بينهما،  ــز أو نفص ــا مني ــا يجعلن مم
ــذا أن نقول إن  ــا بكتابنا ه ــا أردن لكنن
ــوي موجود وهناك الكثير  األدب النس
ــماء كبيرة  ــن أس ــاء ممن له من النس
ــوة  ــه أس في عالم األدب بكل اجناس
ــال. «أنطولوجيا  ــن الرج ــن م باقرانه
ــارة  ــو عب ــي» ه ــوي العرب األدب النس
ــاس االدبية  ــن األجن ــارات م عن مخت
ــة وبكل ما  ــعر والقصة والرواي كالش
ــاس األدبية من  ــذه األجن ــرأ على ه ط
ــا الفنية والفكرية  إضافات في بنيته
ــي صياغتها. ــدد وجهات النظر ف وتع

ــابق «أنطولوجيا األدب  في كتابنا الس
النسوي العراقي» الذي كان االنطالقة 

ــاول يد القارئ  ــى لوضعه في متن األول
بجزئه األول الذي كان على شكل ثالثة 
ا  ــة- الرواية) أمّ ــعر- القص أبواب (الش
ــيكون عبارة عن كتاب  اجلزء الثاني س
ــاب املشاركات  مفتوح، مت فيه احتس
ــى للقارئ  ــن كل دولة عربية ليتنس م
االطالع بصورة أكبر ملا وصل اليه أدبنا 
ــدد الدخول  ــت بص ــوي. أنا لس النس
لعالم الفلسفة أو الولوج في غياهب 
ــن أن احلاضر هو ما  املاضي لكنني أوم
ــه واالنطالق منه. لذلك  يجب اإلميان ب
أرى أن التنوع األدبي في كافة مجاالته 
ــارئ، وهذا ما  ــرة للق ــح آفاقا كثي يفت

سنالحظه في كتابنا هذا.
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متابعة / البينة اجلديدة
ــة  النجم ــك  تتمال ــم  ل

ــا  حن ــدة  كن ــورية  الس
ــة اإلعالن عن  دموعها حلظ
فوز فيلمها «دمشق - 
حلب» بجائزة أفضل 
ــابقة  مس في  فيلم 
ــة  العربي ــالم  األف
ــابقة  «مس الطويلة 
نور الشريف». وبكت 
ــط  كندة وهي تتوس
ــل الفيلم  ــق عم فري
أثناء  ــرح  ــى املس عل
ــلم  وتس ــم  تكرميه
ــة  خاص ــزة،  اجلائ
الذي  ــاء  ــع االحتف م
استقبلتها به عضوة 
وفاء  التحكيم  جلنة 
ذهبت  ــي  الت ــر،  عام
بنفسها لتساعدها 
ــلم  على صعود الس
للجمهور. وتقدمها 
ــل  بط ــاز  ف ــا  كم
ــم  النج ــم،  الفيل
ــام  حل ــد  دري ــر  القدي
ــل  «التمثي ــزة  بجائ
ــرى»، والذي قال  الكب
ــكرا  في كلمته: «ش
ــم  طاق ــي  لزمالئ
ــق  عمل فيلم (دمش
ــم  وعرابه ــب)  حل  -
ــل  اخملرج املتميز باس
ــن  الذي ــب  اخلطي
ــم  محبته ــوال  ل
ــم ما نلت  وإخالصه
هذه اجلائزة». وأضاف 
ــمكم  باس ــدي  «أه
ــا  ــزة ألمن ــذه اجلائ ه
ــدة  الصام ــرة  الصاب

سوريا».

ــارة الى ان أحداث الفيلم تدور  جتدر االش
في بغداد عام ٢٠٠٦، حيث تستعد سارة 
ــانياَ،  ــل ارهابي مرعب إنس ــام بفع للقي
ــيئة إال أن  ــي ظل االوضاع االمنية الس ف
ــة وغريبة متنحها  ــة غير متوقع مواجه
فرصة لتشهد عواقب فعلها التدميري. 
ــها حزام ناسف  ــارة ويأس وراء صمت س
ــط على مقبض  ــوى الضب ال ينقصه س
ــون  ــا االرهابي ــد أن أقنعه ــر، بع التفجي
ــالمية من  ــر األمة االس ــة تطهي بأهمي
ــرعان ما  ــيئني. ولكنها س الكفار والس
ــا التدميري في  ــب فعله ــس عواق تلتم
وجوه األطفال والناس العاديني البريئني. 
ــة  ــي لغ ــي يحاك ــم العراق ــذا الفيل ه
سينمائية جديدة، ورسالة واضحة ضدّ 
ر من التفجيرات  االرهابيني والكفار ويحذّ
ــا أبرياء  ــي حتصد ضحاي ــة الت االنتحاري
ــية  ــردة وقاس ــة مش ــا أم ــج عنه وينت
ــق، فقد عبر  ــذا املنطل ــن ه ومجرمة.وم

ــفير العراقي في بيروت عن فرحته  الس
ــذا الفيلم  ــا ه ــي ناله ــز الت ــاه اجلوائ جت
ــي دفعت به  ــي القاها والت ــداء الت واألص
الى العاملية، من وراء الرسالة الواضحة 
ــا. معتبرا أن اخملرج  واملهمة التي يقدمه
ــراء غندور  ــي واملمثلة زه محمد الدراج
ــراق عامليا وهذا  ــم الع متكنا من رفع اس
ــني. أما زهراء  ــا جميعنا كعراقي فخر لن
ــدور، االعالمية العراقية التي تخوض  غن
جتربة التمثيل للمرة األولى، فقد قدمت 
ــداع  ــدق واب ــة وص ــخصية بواقعي الش
وأقنعت املشاهد بهذا الدور السينمائي 
االول لها. عاشت شخصية سارة بكآبة 
ــف متكنت من ذلك؟ وفي هذا  ويأس فكي
ــياق تقول زهراء بأنها قرأت قصص  الس
االرهابيني لتفهم الدور جيدا وقد متكنت 
ــة تفكيرهم من  من االطالع على طريق
ــي  االجتماع ــل  التواص ــائل  وس ــالل  خ
ــة واعترافات  ــهادات حي حيث وجدت ش

ــم بالتفصيل  ــرح اوضاعه ــارا تش وأخب
ــخصية  ــا ابتكرت ش ــن هن ــق. وم الدقي
ــارة اخلاصة والقاسية. وتضيف زهراء   س
ــف، تعلمت الكثير عن احلياة التي  لالس
ــون واالرهابيون. وقد  ــها االنتحاري يعيش
ــاط، ومن هنا  ــأس وإحب ــت لفترة ي وصل
ــارة  ــخصية س ــتطعت أن ابتكر ش اس
ــبه كل  ــارة تش ــة. فس ــة حزين بخلفي
ــرب، فقد  ــش في احل ــة تعي ــاة عراقي فت
وأعجبت  ــها  بنفس كت  ــكّ ــت وش أحب
ــالم الرجل الذي يعاني من الضغوط  بس
ــها، وخاضت  االمنية واالجتماعية نفس
ــيئة  ــياء الس ــن االش ــث ع ــة البح رحل
ــية.  ــا لهذه احلالة النفس التي أوصلته
فبالنسبة لزهراء، نحن جميعنا نفتش 
ــور غامضة  ــئلة وأم ــي حياتنا عن أس ف
ــة. ــة مقنع ــاد أجوب ــن دون ايج ــا م ورمب
ــذا الفيلم والذي  ــنّ األمر املثير في ه لك
ــو أن زهراء دخلت بعمق  جعله واقعيّا ه

الشخصية املوكلة اليها. فكانت ترتدي 
ــفاً أجزاء منه حقيقية، وهذا  حزاما ناس
ــخصيتها. وقالت  ما أثر على أدائها وش
ــدي  ــعر بثقله اجلس ــت تش ــا كان بأنه
ــن تصوير  ــاء م ــد االنته ــي. وبع والنفس
الفيلم شعرت بنقص حني خلعته ألنه 
ــدّ تعبيرها.  ــا، على ح ــح جزءا منه أصب
مضيفة استغرقني وقت طويل للخروج 
ــتها.  ــي عش ــاوية الت ــة املأس ــن احلال م
ــت أرتديه حقيقيّ  ــذا احلزام الذي كن فه
ــد  ــة عن ــي وزارة الداخلي ــتخدم ف ويس
ــبة  تفكيك أحزمة االرهابيني. أما بالنس
ــرج العراقي محمد الدراجي، فقد  للمخ
ــخصيات املوجودة  أشار الى أن كل الش
ــة  ــوض التجرب ــت تخ ــم كان ــي الفيل ف
التمثيلية للمرة االولى باستثناء املمثل 
ــذي يدخل حياة  ــاب ال ــر جبارة، الش أمي

سارة. وقد عمل اخملرج على اظهار حضور 
ــم أنها  ــي الفيلم، رغ ــال ف ــع لالطف رائ
ــى لكنهم  ــينمائية االول ــم الس جتربته
ــكل حرفية وكأن خبرتهم  ارتدوا الدور ب

ــنوات  ــل عمرها س ــال التمثي ــي مج ف
ــد الدراجي أن  ــن االختبار. ومن هنا، أك م
ــا قررت أن  ــان فنانا، وأن ــل كل انس بداخ
أخرجه لنقدم مادّة جديدة للمشاهدين. 
ــال وخضنا جتربة  ــذا تعاونت مع االطف ل
ــو وهذا ما  ــا نلعب ونله ــل وكأنن التمثي
ــاح. أما مبا يخصّ  ــا لنتيجة النج أوصلن
ــينمائي  ــن زهراء على هذا الدور الس متري
ــي أنها  ــح الدراج ــد أوض ــي، فق القاس
خاضت فترة مترينية صعبة ودقيقة، اذ مت 
نتها  مترينها لفترة سنتني متتاليتني مكّ
ــة تامة.  ــخصية بحرفي ــس الش ــن لب م
وأثناء تصوير الفيلم، كان يتم عزلها في 
ــوم من دون  ــاعات في الي غرفة ملدة ٨ س
مقابلة الناس حتى أقرب املقربني اليها. 
ــى حمل أثقال الظهار  وكانت مجبرة عل
ــوا  ــدي، فكان واجلس ــي  النفس ــا  تعبه
ــارة الثقيلة  ــا على حمل احلج يجبرونه

ــدور  ــش ال ــة لعي ــة معين ــاول أطعم وتن
وتقدميه بطريقة مميزة ومبدعة ومؤثرة. أما 
ــبة للمخرج محمد الدراجي، فقد  بالنس
ــخصية وجديدة. ويقول  ــه جتربة ش كان ل
ــيا جدا على  بأنه قبل عام ٢٠١٢ كان قاس
ــارة ودورها التمثيلي، ولكنه  شخصية س
ــخصية حقيقية  كان دائما يفتش عن ش
ــف  أثناء  ــس منها. ويضي ــم ويقتب ليتعل
ــخصية واقعية تشبه  ــي عن ش تفتيش
ــات عراقيات في  ــت بـ ٣ فتي ــارة، التقي س
ــجن. تأثرت بهن كثيرا وتأثرت حتديدا  الس
ــفت بأنها  ــا طيب، واكتش بفتاة معدنه
ــت ارهابية. ولذلك قررت أن  انسانة وليس
اطبق هذه الشخصية على زهراء. وهكذا 
ــخصية سارة، فثمة جانب  تالحظون بش
ــاني في داخلها. وهنا يطرح السؤال  انس
ــانية الى االرهابيني  ــن أن نرجع االنس أممك
ــم نال  ــذا الفيل ــر أنّ ه ــن؟! يذك واملكفري

جوائز عديدة قبل ترشيحه الى االوسكار. 
ــة التحكيم اخلاصة  ــزة جلن فقد نال جائ
ــيخ السينمائي،  ــرم الش من مهرجان ش
ــم وأفضل ممثلة  ــة التحكي ــي جلن وجائزت
للفنانة زهراء غندور من مهرجان مسقط 
ــينمائي الدولي، باالضافة الى تنويه  الس
ــان وهران الدولي للفيلم  خاص من مهرج
ــن مهرجان  ــري م ــزة الكب ــي، واجلائ العرب
ــينما العربية بباريس، وجائزة أفضل  الس
ــينما  ــان الس ــن مهرج ــراء م ــة لزه ممثل
ــى ان فيلم  ــار ال ــس. ويش ــة بباري العربي
ــد الدراجي، ومن  ــة من إخراج محم الرحل
ــد الدراجي،  ــتيد ومحم تأليف إيزابيل س
ومن بطولة زهراء غندور وأمير جبارة وهدى 
 HUMAN ــي. وهو من إنتاج علي وحيدر عل
ــتقل  ــز العراقي للفيلم املس FILM واملرك
 LIONCEAU FILMS ــع ــاون م (IIFC)، بالتع
وعراق الرافدين وشبكة اإلعالم العراقي.

أكد أن الفيلم يرفع اسم العراق إلى العالمية
Òâbju@7flc@ıb‰rnçbi@Òäfl@fiÎ˛@›Ór‡n€a@oôbÅ@HÚ‹yä€aI@ø@ÒÖÏuÏΩa@pbÓñÇí€a@›◊@ZÔuaâÜ€a

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية

العنـــــوان : بغداد -شارع فلسطني - مقابــل وزارة النقــل - خلف مسبح حي اِّـهندسني
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ــتقبلت الصاالت اللبنانية العرض االول للفيلم  ــكار لعام ٢٠١٩ عن فئة أفضل فيلم أجنبي، اس بعد إعالن وزارة الثقافة العراقية متثيل فيلم الرحلة في جوائز األوس
العراقي للمخرج محمد الدراجي، مساء ٣ تشرين األول، في صاالت سينما ميتروبوليس في بيروت. وقد حضر السفير العراقي في بيروت علي بندر العامري وشخصيات 

دبلوماسية وأهل الصحافة واالعالم بحضور املمثلة العراقية زهراء غندور واخملرج محمد الدراجي. مت تصوير الفيلم بتقنية عالية اجلودة وبإخراج يضاهي االخراج 
العاملي. ومبجرّد ٨٢ دقيقة متكن هذا الفيلم من التأثير مبشاعر املشاهدين وايصال العراق الى العاملية..

  متابعة / البينة الجديدة

@ø@Ô”aä»€a@7–é€a
@Ènyäœ@Â«@5»Ì@pÎ7i
@b:b„@>€a@åˆaÏ¶a@Íb£
@ıaÜï˛aÎ@·‹Ó–€a@aàÁ
@>€aÎ@bÁb”¸@>€a
ÚÓΩb»€a@µg@Èi@o»œÖ

@ÊbuäËfl@‚bnÅ@ø@b‰y@ÒÜ‰◊@oÿi@aábΩ
_Èmåˆbu@‚bß@ÜÌâÖ@ÙÜÁc@ÂΩÎ@_ÚÌâÜ‰ÿç¸a

ــدة / زينب القصاب /  البينة اجلدي
تصوير : احمد هيثم 

اقبال نعيم  الدكتورة  ــتقبلت  اس
ــينما  الس ــرة  لدائ ــام  الع ــر  املدي
ــد ٧-١٠-٢٠١٨  ــوم االح ــرح ي واملس
التونسية في  اجلمهورية  ــفير  س
بغداد السيد ابراهيم رزقي والوفد 
ــذه الزيارة  ــاءت ه ــه وج ــق ل املراف
لتمتني أواصر التبادل الثقافي بني 
ــني الطرفني  ــس ومتك ــراق وتون الع
ــتقبلي  من حتقيق تعاون فني مس
ــتوى تفعيل  ــي ملس ــوح يرتق طم
ــني اجلانبني  ــة ب ــات املبرم االتفاقي
ــاج.. حيث  ــل واالندم ــد التكام ح
ــفير (رزقي) الذي  عبر سعادة الس

ــفراء املتميزين في  ــن الس ــد م يع
ــوع بني  ــي متن ــراك ثقاف ــق ح خل
البلدين عن سعادته وفخر تونس 
ــون العراق ضيف  ــراء بان يك اخلض
ــان  مهرج ــي  ف ــي  العرب ــرف  الش
قرطاج السينمائي الدولي بدورته 
٢٩ بعد سنوات طويلة مضت دون 
ــينما العراقية فيه،  ــراك الس إش
ــي) إلى  ــفير (الرزق ــرج الس ــم ع ث
أهمية تكرار جتربة اقامة األسبوع 
ــداد  ــي بغ ــي ف ــي التونس الثقاف
ــرة متنوعا  ــون هذه امل ــى ان يك عل
ــرح والفنون  ــينما واملس ــني الس ب
ــن طموحه  ــن ع ــعبية.. وأعل الش
ــنوي ثابت  ــجيل موعد س في تس

ــاط الذي عده الشارع  لهذا النش
ــر ودافعا للدول  ــي بادرة خي العراق

ــة واألجنبية في إقامة مثل  العربي
ــذا فعاليات ثقافية وفنية في  هك

بغداد احلضارة.. ومن جانبها أكدت 
ــم ان احلراك  ــورة اقبال نعي الدكت
ــي التونسي في بغداد  الدبلوماس
السفير يحسب  متمثال بسعادة 
ــا متميزا  ــا وفني ــازا ثقافي ــه اجن ل
حيث رسم لنفسه معالم بصمة 
ــا تطمح له  ــة  لتحقيق م واضح
ــرح حيث  واملس ــينما  الس ــرة  دائ
ــرحية احملترفة  تبادل العروض املس
ــان خارج  ــا بالبن ــار له ــي يش الت
التونسي،  الثقافي  إطار األسبوع 
ان  ــم)  (نعي ــورة  الدكت ــدت  ووع
ــاركة مستقبلية في  للعراق مش
مهرجان مسرح العرائس و الدمى 

التونسي.

متابعة / البينة اجلديدة
بعد وفاتها بساعات اجتاحت صور وكلمات املمثلة 

ــع التواصل  ــارون مواق ــا ه ــة دني ــورية الراحل الس
ــن محبيها  ــر م ــدد كبي ــداول ع ــي. وت االجتماع

ــرتها اواخر شهر متوز (يوليو) املاضي  تغريدة نش
ــبوك كتبت  ــى صفحتها على موقع فايس عل
فيها: «يهم املوت.. فينهض.. ثم يبدأ بالقدوم 
ــعر به.. فينتابنا  الينا.. من هناك وببطء.. نش
ــعور بأننا نريد فعل كل شيء وأي شيء..  الش
ــرع أكثر.. ننظر اليه.. يتوقف..  ــرع.. فيس نس

وعند أول رفة عني.. بيخطفنا.. احلياة مرة واحدة 
ــوات االوان  ــراح روحك قبل ف فقط.. اطلق س
ــكل هذا املنشور  صباح اجلنون يا عاقلني». ش
ــف  ــة ملتابعيها وجمهورها، حيث كش صدم

ــا رمبا  ــراب اجله ــبقة باقت ــا املس ــن معرفته ع
بسبب املرض، ال سيما وانها نقلت بعدها 

ــفى وكانت  بفترة قصيرة الى املستش
حالتها الصحية سيئة، وسرعان ما 

اختطفها املوت فجأة.

ÂÌäËë@›j”@bË‹Óyäi@pdj‰m@ÊÎâbÁ@b‰ÌÖ

متابعة / البينة  اجلديدة
ــاء وهبي  ــة اللبنانية هيف ــت الفنان تعرض
حلادث غير متوقع خالل سيرها مع مجموعة 
ــارع. والتقط مقطع  من اصدقائها في الش
فيديو لهيفاء خالل مشيها ليالً بخطوات 
ثابتة بني اصدقائها، إال انها صدمت اجلميع 
ــط  ــالت، وس ــد احمل ــاج اح ــا بزج بارتطامه
ــت هيفاء  ــا. وحاول ــم حوله ــة من ه صدم
ــرت املقطع  ــا، حيث نش ــة جمهوره طمأن
ــها على مواقع التواصل االجتماعي  بنفس
وكتبت عليه: «اليوم فتت بالباب/ اسمعوا 
اخلبطة»، واضافت «اميوجي» طريفا للعبة 
ــاء لفتت  ــياء. وكانت هيف ــدم باالش تصط
االنظار بجمالها وحضورها املميز من خالل 
ــرتها على «انستغرام» واختارت  صورة نش
ــموكي  فيها مالبس كاجوال مع مكياج س
ــفاه باللون  ــه احمر الش ــم، غلب علي ناع

االحمر، واكسسوارات ناعمة.

ûä»nm@=ÁÎ@ıb–ÓÁ
…”Ïnfl@7À@tÖbß

È€@’œaäΩa@ÜœÏ€aÎ@Ôé„Ïn€a@7–é€a@›j‘ném@ÄäéΩaÎ@b‡‰Óé€a@ÒäˆaÜ€@‚b»€a@äÌÜΩa
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي
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ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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18حوار و تقرير

ــيَّ ال  ــا العرب عن جتمَ لة أنَّ مُ ــكِ * املُش
يعرف تاريخه!

ــرف تاريخه وفي  ه ال يع
َّ
لة أنـ ــكِ - املُش

ــم حتى إذا  ــه يأخذ بالك ــت نفس الوق
كان الكم عقيماً ال يُنتِج مع احترامي 
ــجعان. يقولون  ــرأي والش ال ألصحاب 
ــيَّعوا جنازة رجل.. فكان  في يوم ما ش
ــازة- حيّاً،  ــي اجلن ــل -الذي ف ــذا الرج ه
ــه رأى الناس يذهبون به إلى  فأدار برأس
املقبرة، فقال لهم إلى أين تذهبون بي؟ 
ــتُ  .. قال لهم ألس ــتَّ ــوا له أنت مُ قال
ــه نُكذِّب كلَّ  ــم، قالوا ل ــم معك أتكلـَّ

هؤالء الناس، ونُصدِّقك؟!
ــرائح الناس يحكون بثرثرة  * بعض ش

بال وعي، هذا موجود على كلِّ حال!
لنا  ــي تعامُ ــاً ف ــد تناقض ــن ال جن - نح
ــم،  ــع دول العال ــيِّ م ــيِّ والدول اإلقليم
د  ــي ال يُوجَ ــني مصاحلنا، أعن ــق ب ِّ ونُوفـ
ــذه الدولة  لنا مع ه ــي تعامُ تناقـُض ف
دة  حدَّ ــك الدولة؛ ألنَّ لدينا بوصلة مُ وتل
ــا مصالح  ــن لدين .. نح ــنيَّ ع ــاه مُ باجت
ــة  ــح قطبيَّ ــة، ومصال ــة عراقـيَّ وطنيَّ
ــذه الدولة، أو تلك الدولة..  ثنائيَّة مع ه
ــع املصالح  س

َّ
ــق، أو تتـ ــم، قد تضي نع

ــن -بالنتيجة- نُبرِم  ــا وبينها، ولك بينن
ل إلى  ــوَّ ــن دون أن تتح ــة معها م عالق
ــراع األقطاب، وإذا  عالقة محوريَّة، وص
ــترَكة،  لم يتوافر عنصر املصالح املُش
ــترَكة موجود..  ــر املُش ــر اخملاط فعنص
ــع دول ما كانت  ــا التقينا م ن

َّ
ــي أنـ أعن

ــترَكة، لكنَّ اإلرهاب  ش بيننا مصالح مُ
شكـَّل جرس إنذار صعق العالم كلـَّه 
ــوالدة إرهابيَّة عامليَّة اتخذ  ر ب بأنـَّه يُنذِ
ــا أصدقاء  ــة لها، ووجدن العراق محط
ــط باملصالح،  ــا ليس فق يلتقون معن
ــا على  ــم عالقتن ــر، فنرس ــل باخملاط ب
ــا،  ــدة منه ــران واح ــاس.. إي ــذا األس ه
ــم،  ــراق ١٤٠٠ك ــني الع ــا وب إذ إنَّ بينه
ــتحقاقات التاريخ، واحلالة  ــا اس ولدين
ــترَكات  ــر من املُش ــة، والكثي عيَّ تمَ اجملُ

نُحافِظ عليها.. وهذه عالمة احلضارة. 
ــى جانبنا في  ــركا -أيضاً- وقفت إل أمي
، ونحن نكنُّ لها التقدير،  عنيَّ مقطع مُ
ــة األميركيَّة مبقدار  ــع األمَّ ونتعامل م
ل 

َّ
ــا، وال تتدخـ ــى مصاحلن ــي ترع ما ه

ونها.  ؤُ ل في شُ
َّ
وننا، وال نتدخـ ــؤُ في شُ

عندما يكون هناك تقاطـُع بني دولتني 

ــوت هذه الدولة أو  ال نتحوَّل صدى لص
ــة وال نكون جزءاً من إرادتها،  تلك الدول
ــذا نعتقد  ــى إرادتنا؛ ل ــل نُحافِظ عل ب
ــران، وال من  ــن مصلحة إي ــه ليس م أنـَّ
ــركا، وليس من مصلحة  مصلحة أمي
ــل في  ــراق أن يدخ ــة، والع دول املنطق
ــي أن ال نكون  ــراع.. وال نكتف هذا الص
هداً، ونُحاول أن  ــذل جُ جزءاً منه، بل نب
ــة، وجنعلها إيجابيَّة، وآمنة  نُرممِّ العالق

ــة باملصالح.هذه  ــدرُّ على دول املنطق ت
ل مع هذه احلالة؛  سياستنا في التعامُ
ــة إال وندفع بهذا  ومن ثم ال نترك فرص
غبَّة  ــة مَ ــب املنطق ــاه، اجتاه جتني االجت
احلُرُوب، واملشاكل، واألزمات. استمعنا 
هنا إلى الرئيس األميركيِّ دونالد ترامب، 

وكان فيه تصعيد كبير ضدَّ إيران.

ــات  بالعقوب ــتلتزم  س ــداد  بغ ــل  ه  *
ــي  والت ــت،  ُرِضَ فـ ــي  الت ــة  األميركيَّ

ستُفرَض على طهران؟
ــبق أن  ــد اخلطاب س ــألة تصعي - مس
حدث بني أميركا وبني كوريا الشماليَّة 
ــهد  أكثر من هذا.. أليس صحيحاً؟ ش
منبر األمم املتحدة العام املاضي صراخاً، 
ر  وصخباً من كال القطبني جتاه اآلخر يُنذِ
بحرب عامليَّة ثالثة وشيكة. بالنسبة 

ي حقائق اجلغرافية مع دول  للعراق يُراعِ
ل في 

ُّ
ــه التدخـ ِّب نفس ــوار، فيُجنـ اجل

م في تهيئة أجواء  سيادتها، وال يُساهِ
رُوب..  ــأنها أن جترَّ املنطقة إلى حُ من ش
ــتوريَّة، ولديه برملان،  نعم، هو دولة دس
ــلة  والقرارات التي يتخذها مترُّ بسلس
اً  ــريعيّ ــا العراقـيُّون تش م فيه ــاهِ يُس
ــي احلكومة،  ــان، وتنفيذيّاً ف ــي البرمل ف
ــارات  ــي احلص م ف ــاهِ ــا ال نُس ولكنـَّن
ر.. العراق  باشِ ر، أو غير مُ باشِ ــكل مُ بش
لديه جتربة حصار في العقد األخير من 
ــن ١٩٩٠ إلى ٢٠٠٣،  ــرين م القرن العش
درِك ماذا يعني 

وعانى األمرَّين، فنحن نُ
ــف احلاكم،  ــار ال يُضعِ ــار.. احلص احلص
ــعب،  ف الش بل يبقى كما هو، ويُضعِ
ــعب:  ــة من الش ــرائح الضعيف والش
ــار، والعجائز، واألطفال،  املرضى، والكب
ق  ورهم، ويُلحِ دُ ويُحاوِل أن يجثم على صُ
ن أن نتعقـَّل ذلك؛  كِ ــم الويل.. فال ميُ به
ــذي نلتزم بكلِّ  ــن في الوقت ال لذا نح
ر، ونعتقد أنَّ  مْ ــيء، لدينا خطوط حُ ش
ــة؛ لذا نحن مع  ويَّة عامليَّ ــل له هُ الطف

ــم، ونحن مع  ــي كلِّ العال ــة ف الطفول
الشيخوخة في كلِّ العالم، ونحن مع 
ــي كلِّ العالم؛ لذا ال نقبل أن  األنوثة ف
ق الضرر بهؤالء الناس. منرَّ مبُعادَلة تُلحِ

قاً،  ــهد توافُ ــل أن نش تمَ ــن احملُ * هل م
ــي القريب  ــاً ف اً-إيرانيّ ــاً أميركيّ أو تقارُب

العاجل؟
ــت بني أميركا  اً.. ملاذا حصل ــدّ - واردة ج
ــني  ب ــل  وال حتص ــماليَّة،  الش ــا  وكوري

! أميركا وإيران؟َ

د بني أميركا  ة، والتباعُ القطيعة، واحلِدَّ
ــد املوجود بني  ــر من التباعُ وكوريا أكث

إيران وأميركا.
ــركا أصولهم  ــران وأمي ــبة.. إي باملُناسَ
ــت  وب آريَّة، وليس ــعُ ــم شُ ــدة، ه واح
كان  ــه  نفس ــت  الوق ــي  وف ــاميَّة،  س
م في عصر الرئيس أوباما،  ــد تفاهُ يُوجَ

ــوار، ووعوا  ــة احل ــى طاول ــوا عل وجلس
ـُّوا املشاكل،  خالفاتهم بعقالنيَّة، وحل
ــرض  ــه؛ لغ ــوا علي ــا اتفق ــوا م وجدول

اإلجناز.
ــف بثقافة حلِّ  ثق ه اآلن مُ

ُّ
ــم كلـ العال

ــتعلت في  ــة إذا اش ــات؛ ألنَّ األزم األزم
وده؛ لذا على كلِّ  ــدُ ــد ال تقف عند حُ بل
ها 

َّ
ــات، وتعي أنـ ــة أن تتحاور باألزم دول

ره  اصِ ــذي حتُ ــعب ال لن تكون أمام الش

وب املنطقة.. كلُّ  ــعُ ــط، بل أمام شُ فق
املنطقة لديها وعي، وترفض أن تُعرِّض 

بلدانها، ومصيرها للخطر.
ــة  ــالق القنصليَّ ــون إغ ــف تُقيِّم * كي
ثوا هنا  األميركيَّة في البصرة، وقد حتدَّ
في واشنطن عن أنَّ السبب هو النفوذ 

د؟ اإليرانيُّ املُتصاعِ

ــت ضحيَّة قبل أميركا.. هل  - إيران كان
ــل أن يكون اجلاني هو الضحيَّة؟!  يُعقـَ
ــة،  ــة اإليرانيَّ ــدأوا بالقنصليَّ ــا ب أوَّل م
ــعارات ضدَّ إيران على  وكانت هناك ش
ــرَة ما  يَ ــلت خِ ــا أرس ه

َّ
ــن أنـ ــم م الرغ

ــراق من  ــباب إلعانة الع ــا من ش لديه
مُستشارين..

هذا كالم هراء.. هذا ليس صحيحاً.
ــودة  املوج ــات  والبعث ــات،  القنصليَّ

ِّل جزءاً  ــكـ بالعراق في ضيافتنا، وتـُش
ــيادة، وأمنهم أمننا..  أساسيّاً من الس
ــم  ــع عنه تُدافِ ــة  ــة العراقـيَّ احلكوم
ــيَّة،  السياس ــم  ــت خلفيّته ــاً كان أيّ

واجلغرافيَّة، والقوميَّة.
ــزءاً من أمننا الوطنيِّ  دُّ هذا ج نحن نعُ
ر أنَّ اخلطوة كان فيها  .. أنا أتصوَّ العراقيِّ
يد أميركا النظر في  تسرُّع، وأرجو أن تُعِ

هذا القرار، وليس من مصلحتها.
ــة..  ن ؤمَّ مُ ــراق  الع ــي  ف ــات  البعث كلُ 
ــمحون بأن تطالهم  والعراقـيُّون ال يس

، أو تُؤذِيهم. أيُّ أيدٍ
* كيف ستتصرَّفون في عالقاتكم مع 
ــدول العربيَّة من جهة، وبني إيران من  ال
جهة أخرى.. هل تستطيعون التوافق، 
ــل بني  ــاط تواصُ ــى نق ــون إل ل أو تتوصَّ

األطراف؟
ــن  ع ــم 

َّ
نتكلـ وال  ــتطعنا،  اس ــل  ب  -

ال  أو  ــدث  يح ألن  ــل  قاب ــتقبَل  س مُ
ــدث.. نحن لدينا أقوى العالقات مع  يح
ــع أميركا،  ــع إيران، وم ــج، وم دول اخللي
ــع القريب  ، وم ــد اجلغرافيِّ ــع البعي وم
ــراق ليس صدى لصوت  .. الع اجلغرافيِّ
ــى بصيرة،  ــي عل اآلخرين.. العراق ميش
ــه، ويتفاعل مع  ــد ب ــا يعتق ويصنع م
ــه.. هذه  ــا يعتقد ب ــم مب ــف العال مواق
حقيقة الوضع في العراق.. العراق بلد 
ر من عالماته  ر.. والبلد املُتحضِّ تحضِّ مُ
ل مع اآلخر مهما  أنـَّه يُجيد فنَّ التعامُ
ــاحة  ــن مس ــث ع ويبح ــداً،  بعي كان 
مُشترَكة، ويتعامل بها.. نحن جاهزون 
ــا جزءاً  ، وكن ــن احللِّ ــون جزءاً م ألن نك
دِّين ألن نكون  ــنا مُستعِ ، ولس من احللِّ
ــاكل، وجزءاً من احلُرُوب..  جزءاً من املش
ل حرباً في املنطقة  ــعِ الذي يُرِيد أن يُش
ــواء أكانت هذه الدولة  ال نكون منه س

قريبة، أم بعيدة.
ون ألن نكون عنصر خير،  دُّ نحن مُستعِ
، وليس من  ــلٍّ ــروع ح ــزءاً من مش أو ج

لة. مشروع مُشكِ

تظاهر آالف من سائقي الشاحنات، 
في ٣١٠ مدن، احتجاجاً على ظروف 
ــي رواتبهم  ــم، مبا فيها تدن عمله
وارتفاع أسعار قطع الغيار. وأفادت 
اعتقلت  السلطات  بأن  معلومات 
ــف إضراب  ــي مل ــخصاً ف ٢٤٤ ش
ــاً أن القضاء هدد  ــائقني، علم الس
بإعدامهم، بتهمة اإلخالل باألمن 
ــام النقل. وفي قزوين  وتعطيل نظ
ــران، طلب املدعي  ــمال غربي إي ش
العام اإلعدام لـ ١٧ سائقاً مضربني 
عن العمل.يأتي ذلك فيما تستعد 
ــن العقوبات  ــة ثانية م إيران حلزم
ــس  الرئي إدارة  ــا  فرضته ــي  الت
ــب، تطاول  ــد ترام ــي دونال األميرك
ــي،  ــي واملصرف ــني النفط القطاعَ
ــرين  ــا مطلع تش ــدأ تطبيقه ويب
الثاني (نوفمبر) املقبل، بعد حزمة 
ــطس)  بِقت في آب (أغس

ــى طُ أول
ه جناد رسالة  املاضي. إلى ذلك، وجّ
مفتوحة إلى وزير الداخلية اإليراني 
عبدالرضا رحماني فضلي، تطلب 
ــي طهران،  ع ف ــم جتمّ ــاً لتنظي إذن
ــاري، احتجاجاً  ــهر اجل في ٢١ الش
ــى الوضع االقتصادي و«تدخل»  عل
ــؤون إيران، علماً أن  بريطانيا في ش
الوزارة كانت رفضت طلبات سابقة 
ــالة أن  ــي الرس ــابهة. ووَرَدَ ف مش
ز على «االحتجاج  التظاهرة ستركّ
املتعثر  ــادي  االقتص ــع  الوض على 

ــي إيران، وقرارات معيبة، وضعف  ف
ــح في اإلدارة، وأخطاء متكررة  واض
ــات بعيدة املدى،  في وضع سياس
خصوصاً في االقتصاد، والردّ على 

ممارسات أميركا وتهديداتها إليران، 
وأضافت  ــية».  الوحش وعقوباتها 
د أيضاً بـ«الدور  أن التظاهرة ستندّ

ــدة في  املتح ــة  للمملك ــر»  املدمّ
ــري  إيران، و «تدخلها العلني والس
ــف  ــؤونها الداخلية، وكش في ش
ــة». ــة اإليراني ــد األمّ ــا ض خداعه

ــابق  الرئيس الس ــكر  وكان معس
ــاء  القض ــه  بتوجي ــدن  لن ــم  اته
ــام  أم ــرة  تظاه ــم  ونظ ــي،  اإليران

البريطانية في طهران،  ــفارة  الس
ــفنديار رحيم  ــا إس ــرق خالله أح
ــابق ملكتب  ــر الس ــائي، املدي مش
ــة حميد  ــم بإدان ــص حك ــاد، ن جن

ــابق لنجاد.  ــو نائب س ــي، وه بقائ
ــائي،  مش ــلطات  الس ــت  واعتقل
ــجنه،  ــدر القضاء حكماً بس وأص
ــاعد آخر للرئيس  ــة إلى مس إضاف
ــابق، هو علي أكبر جوانفكر،  الس
ــاد ودعاية ضد  ــي اتهامات بفس ف
ــالة إلى  ــاد رس ــه جن ــام. ووجّ النظ
ــي أيلول  ــد علي خامنئي، ف املرش
ــي، يطالب فيها  ــبتمبر) املاض (س
بإطالق مساعديه، مهاجماً رئيس 
ــادق الريجاني. يُذكر أن  القضاء ص
ــات إلى جناد،  ــه اتهام القضاء وجّ
ــئل  ــم يحاكمه بعد. وسُ ــه ل لكن
الناطق باسم القضاء غالم حسني 
ــني إيجئي عن التأخير في  محس
مقاضاة الرئيس السابق، فأجاب: 
ــاهل  ــاء يتس أن القض ــح  «صحي
ــباب أو أخرى، ولكن  مع أفراد، ألس

ــيتخذ  ــني بأنه س ــوا على يق كون
ــمة، عاجالً أم آجالً،  إجراءات حاس
ــة». ــب جرمي ــخص يرتك إزاء أي ش
ــن الناطق  ــر، أعل ــى صعيد آخ عل

ــتور  ــم مجلس صيانة الدس باس
ــي أن اجمللس  ــاس علي كدخدائ عب
سيدرس «وفق املعايير الدستورية 

ــروع قانون أقرّه  ــرعية»، مش والش
تنضمّ  (البرملان)،  الشورى  مجلس 
ــدة دولية  ــران مبوجبه إلى معاه إي
ــار  ــاب. وأث ــل اإلره ــة متوي ملكافح

املشروع اعتراضات من محافظني 
ــة»، منبّهني إلى أن  رأوا فيه «خيان
ــدرة طهران  ــتقوّض ق املعاهدة س

ــلحة  ــم تنظيمات مس ــى دع عل
ــن علي مطهري،  في املنطقة. لك
ــر أن  ــان، اعتب ــس البرمل ــب رئي نائ
ــيضفي مزيداً من املرونة  األمر «س
ــة إليران  ــات املصرفي ــى العالق عل
ــاي، طلبت  ــي اله ــع العالم». ف م
ــن محكمة  ــدة م ــات املتح الوالي
العدل الدولية رفض دعوى رفعتها 
ــتعادة أصول  طهران، تطالب باس
ــو  ــا نح ــدة قيمته ــة مجمّ إيراني
ــة  ــا احملكم ــي دوالر، منحته بليونَ
ــام ٢٠١٦ إلى  ــا األميركية ع العلي
تلوا  ــاً قُ ــاً أميركي ــر ٢٤١ جندي أس
البحرية  ــاة  ــة ملش ثكن ــر  بتفجي
ــز) في بيروت عام  األميركية (مارين
ــبت  نُس ــرى  أخ ــات  ١٩٨٣، وهجم
ــارد  ريتش ــب  وطال ــران.  طه ــى  إل
ــي  القانون ــار  املستش ــيك،  فيس
ــة  ــة، احملكم ــة األميركي للخارجي
ــب اإليرانية، قائالً إن  برفض املطال
ــة بهذا امللف  ــراءات املتعلق «اإلج
ــران اإلرهاب  ــور حول دعم إي تتمح
ــحبت إدارة ترامب  ــي»، وانس الدول
ــت  ــة» أُبرِم ــدة صداق ــن «معاه م
ــا  ــام ١٩٥٥، بعدم ــران ع ــع طه م
ــر  ــة لتأم ــا احملكم ــتندت إليه اس
املاضي  األربعاء  ــدة  املتح الواليات 
ــة على  ــات مفروض ــف عقوب بوق
إيران، ترتبط بالسلع «اإلنسانية» 

والطيران املدني.

متابعة / البينة الجديدة / قسم الحوارات

متابعة البينة الجديدة

دة حتدث وزير اخلارجيَّة الدكتور إبراهيم في نيويورك في لقاء مع قناة روسيا اليوم RT الفضائيَّة في  ة لألمم املُتحِ على هامش أعمال الدورة الـ٧٣ للجمعيَّة العامَّ

حوار ارتأت «البينة اجلديدة» أن تعيد نشره.. فماذا قال اجلعفري؟..

، وغيرهما! * يقولون إن هذا نوع من أنواع األسماك في نهر األمازون، أو في نهر الكاريبيّ

ثقـَّفون، واعون، وبعضهم كمّ بشريّ مييل إلى حالة الضجيج؛ فجاء اسمك، فال تأخذك  - هذا العصر اجلديد، عصر االتصاالت، والغالبيَّة العظمى من الناس مُ

الوحشة من األمر.

@pÏñ€@ÙÜï@fi�Ïzn„@¸@¥n€ÎÖ@¥i@…üb‘m@⁄b‰Á@ÊÏÿÌ@bflÜ‰«
bËmÖaâg@Âfl@�aıåu@ÊÏÿ„@¸Î@Ú€ÎÜ€a@Ÿ‹m@Îc@Ú€ÎÜ€a@ÍàÁ

@… �‡£@·Óƒ‰n€@�b„ág@k‹�m@Ô„aäÌ�a@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@µg@ÚyÏn–fl@Ú€bçâ@Öb¨@È �uÎ
ÊaäÌg@ÊÎ˚ë@ø@bÓ„b�Ìäi@›ÅÜmÎ@Öbñn”¸a@…ôÏ€a@Û‹«@�bubvnya@ÊaäËü@ø

ــعة لدعوة إلى إضراب عام، احتجاجاً على تدهور الوضع املعيشي في البالد. في الوقت ذاته، طلب الرئيس السابق محمود  ــرات املدن اإليرانية أمس الثالثاء استجابة واس ــهدت عش ش

أحمدي جناد إذناً لتنظيم تظاهرة، احتجاجاً على الوضع االقتصادي، فيما لوّح القضاء مبحاكمته. وأغلقت محال جتارية أبوابها أمس في ٤٢ مدينة، بينها طهران وأصفهان وتبريز ورشت 

ومشهد وزجنان وسنندج وزاهدان ومريوان وكرمانشاه وإيرانشهر وآراك. كذلك أغلق سوق الذهب في العاصمة. أتى ذلك استجابة لدعوة في هذا الصدد، احتجاجاً على الفقر والبطالة 

ل حتدياً للنظام، مع استمرار مرحلة ثانية من إضراب عن العمل ينظمه منذ أكثر من أسبوعني.. والركود االقتصادي وتدهور الوضع املعيشي في إيران. تزامن هذا التحرّك الذي يشكّ

@… �‡n �1a@k�€b��„Î@=»ë@Ú‰ �™@Â«@·��‹ÿmc@b„cÎ@�aÜic@Ú�Ó‡Ó‹”g@Ú�Ój‰uc@ÒÖaâhi@Â�Ëmä�m@¸@b‰mÖaâg
ÊaäÌgÎ@bÿÌäflc@¥i@%b»Ωa@ÚzôaÎ@ÚË �uaÏfl@⁄b‰Á@Êc@�aä �ç@èÓ€@b‰j„bu@µg@—‘Ì@Êdi@ �Ô€ÎÜ€a

@ÙäÅc@Îc@lbjç˛@Öaäœc@…fl@›ÁbénÌ@ıbö‘€a@Êc@|Ózï@ZÔ„aäÌ�a@ıbö‘€a@·çbi@’üb‰€a
Úπäu@kÿmäÌ@óÇë@c@ıaãg@Ú8by@paıaäug@àÇnÓç@È„di@¥‘Ì@Û‹«@aÏ„Ï◊@Âÿ€Î

وزير الخارجية د.إبراهيم في حوار صريح تنشره «                 »:

إضراب في عشرات المدن اإليرانية احتجاجاً على الفقر واألزمة االقتصادية
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جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكرادة

رقم االضبارة: ٢٠١٦/١٣٤٨
التاريخ:  ٢٠١٨/٩/٣٠

مذكرة االخبار بالتنفيذ
لالموال غري اِّـنقولة

اُّـ اِّـدين: اِّـدير اِّـفوض لشركة مجد الوطن
للتجارة العامة والوكاالت التجارية اِّـحدودة

اضافة لوظيفته 
عنوانه: بغداد – كرادة- م٩٢٥ ز١ دار١٠

ــهمك َّـ الشركة  نخربكم بانه تقرر حجز االموال اِّـنقولة اس
اعاله. لقاء طلب الدائن الشركة العامة للنقل البالغ ثلثمائة 
وستة مليون دينار فيجب عليكم اداء اِّـبلغ اِّـذكور خالل مدة 
ــة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغكم بهذا االخبار واال  ثالث
فان االموال اِّـحجوزة بموجب هذا القرار ستباع وفقا للقانون 
وذلك استنادا للمادة (٦٩) من قانون التنفيذ .وبالنظر لتعذر 
ــرح القائم بالتبيلغ مركز اِّـسبح  ــتنادا لش تبليغكم اعاله اس
واِّـجلس البلدي انه ليس لديك موطن دائم لذا تقرر تبليغك 

َّـ الصحف اِّـحلية.
اِّـنفذ العدل

رئاسة
محكمة قوى االمن الداخلي  االوُّـ 

 اِّـنطقة الثالثة
اعـــــــالن

اُّـ اِّـتهم الهارب (ع اِّـرور عباس عبد الخالق عبد الرحيم حسن الالمي) اِّـتهم وفق اِّـادة (٥)  من ق 
. ع.د  رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨وبداللة اِّـادة (٢/٦٥) من ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ وبما ان محل 
اقامتك مجهول. اقتضى تبليغك بواسطة هذا االعالن على ان تحضر امام اِّـحكمة خالل مدة ثالثني 
يوماً اعتباراً من تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك وتجيب عن التهمة اِّـوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابياً وتحجز اموالك اِّـنقولة وغري اِّـنقولة ويحكم بأسقاطك 
ــليمك اُّـ  من الحقوق اِّـدنية ويطلب من اِّـوظفني العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت وتس
ــلطة والزام االهليني الذين يعلمون بمحل اقامتك اخبار السلطات عنك وفقاً للمادة (٦٩)  اقرب س

من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.

محكمة االحوال الشخصية َّـ الشطرة
العدد: ٩٩٥٧

اعــــــــــــــالن
ــر والقيمومة  ــل طالبة حجة الحج ــدم من قب للطلب اِّـق
سيناء جليل نعمه والذي تطلب نصبها قيمة على زوجها 
ــخ ٢٠١٢/٨/١ عليه  ــود بتاري ــني عبيد اِّـفق عالء حس
ــر فقدانه بالصحف اِّـحلية فاذا كان اِّـفقود حيا  تقرر نش
ــوع مراجعة هذه  ــول اِّـوض ــق االعرتاض ح ــن له ح او م
ــرة ايام  ــه او من ينوب عنه خالل مدة عش اِّـحكمة بنفس
من تاريخ النشر َّـ الصحف اِّـحلية وبعكسه سوف تقوم 
ــة الحجر والقيمومة  وجعل زوجته  اِّـحكمة بإصدار حج
سيناء جليل نعمه قيمة على اِّـفقود اعاله لقيامها بإدارة 

شؤونه حسب القانون.
القاضي عبد الستار راضي جابر الطائي

مديرية زراعة محافظة البصرة
لجنة األراضي واالستيالء األوُّـ  / َّـ البصرة

العدد :           ١٠٢٦٠
التاريخ : ٢٠١٨/١٠/٩

اعــــــــــالن
ــتيالء األوُّـ َّـ البصرة يوم  ــي واالس ــة األراض ــتقوم لجن س
ــق ٢٠١٨/١١/١٥ بتثبيت عائدية القطع  ــس اِّـواف الخمي
ــة ٣٦ الصغرية  ــة ٢و١٥و٢١و٢٧و٣٧و٤٢ مقاطع اِّـرقم
ــنة  والبصيبصية وفقاً لقانون االصالح الزراعي رقم ١١٧ لس
ــنة ٢٠١٥ وعلى  ــم ٤٩ لس ــون رق ــه وقان ١٩٧٠ وتعليمات
ــق التصرف أو اعرتاض الحضور َّـ الزمان  من لديه أدعاء بح
واِّـكان اِّـحددين مستصحبني معهم مستمسكاتهم الرسمية 

باالعالن وبخالفه سوف تقوم باجراءاتها غيابياً.
رياض قاسم حسن العلي 
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت

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

اُّـ / اِّـنفذ عليه
ــم ١٢١٨٢/٣/١ َّـ ٢٠١٨/١٠/٣  ــرطة بلدة الكوت اِّـرق ــد تحقق لهذه اِّـديرية من كتاب مركز ش لق
ــك موطن دائم او  ــل االقامة وليس ل ــكنية.انك مجهول مح ــار منطقة العمارات الس ــعار مخت ــه اش ومرفق
ــتنادا للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا  مؤقت او مختار , يمكن اجراء التبليغ عليه , واس
ــرة  ــر ِّـباش ــر يوما يوما تبدأ من اليوم التالي للنش ــة عش ــور َّـ مديرية التنفيذ الكوت خالل خمس بالحض
ــراءات التنفيذ الجربي  ــر هذه اِّـديرية باج ــالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباش اِّـعام

وفق القانون.
منفذ العدل  
كريم ابراهيم عنكود

اوصاف اِّـحرر:ـ
•قرار حكم صادر من محكمة بداءة الكوت بالعدد٢٠٨٥ /ب/٢٠١٨ َّـ ٢٠١٨/٩/٢٦ اِّـتضمن بالزام 
ــتة ماليني ومئتان  ــديد مبلغ س ــنيه خليفه غالي بتس باعادة الحال اُّـ ما كان عليه قبل العقد والزام حس

وخمسون الف دينار عراقي اُّـ الدائن كرار كاظم كريم.

اعــــــــالن
ــة من قبل  ــى الدعوى اِّـقام بناء عل
ــس طالل)  ــواهن مري ــة (تس اِّـدعي
ــم  ــذي تطلب              (تبديل االس ال
ــواهن) اُّـ (سوسن)  اِّـجرد) من (تس
ــرتاض مراجعة هذه  ــه اع فمن لدي
ــدة اقصاها (١٥)  ــة  خالل م ِّـديري
ــر هذه  ــوف تنظ ــه س ــا وبعكس يوم
ــق احكام  ــوى وف ــة َّـ الدع اِّـديري
ــة  ــون البطاق ــن قان ــادة (٢٢) م اِّـ

الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات

 واالقامة العامة / وكالة

رئاسة
محكمة قوى االمن الداخلي  االوُّـ 

 اِّـنطقة الثالثة 
اعــــــــالن

اُّـ اِّـتهم الهارب (ر.ع هشام فارس غالب غدار الخزرجي ) اِّـتهم وفق اِّـادة (٥)  من ق . ع.د  رقم 
ــنة ٢٠٠٨ وبما ان محل اقامتك  ــنة ٢٠٠٨وبداللة اِّـادة (٢/٦٥) من ق.أ.د رقم ١٧ لس ١٤ لس
ــطة هذا االعالن على ان تحضر امام اِّـحكمة خالل مدة ثالثني يوماً  مجهول. اقتضى تبليغك بواس
ــة اِّـوجهة ضدك وعند  ــل اقامتك وتجيب عن التهم ــخ تعليق هذا االعالن َّـ مح ــاراً من تاري اعتب
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابياً وتحجز اموالك اِّـنقولة وغري اِّـنقولة ويحكم بأسقاطك 
ــليمك اُّـ  من الحقوق اِّـدنية ويطلب من اِّـوظفني العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت وتس
ــلطة والزام االهليني الذين يعلمون بمحل اقامتك اخبار السلطات عنك وفقاً للمادة (٦٩)  اقرب س

من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.

متابعة / البينة الجديدة
ــي بأزمة خانقة  مير االقتصاد التونس
ــومي عملته  ــدء قبوله لتع ــدأت مع ب ب
ــروط صندوق  ــتجابة لش ــة اس احمللي
النقد الدولي من أجل متويل احلكومة 
ــى  ــول عل ــرض احلص لغ ــية  التونس
التمويل الكافي للقيام باالصالحات 
ــم  تفاق ــل  ظ ــي  وف ــة،  االقتصادي
ــع املدخرات  ــاري وتراج ــز التج العج
ــة  قيم ــك  وكذل ــات  واالحتياطي
ــعار  الصادرات مقابل االرتفاع في أس
ــه البعض أنه  ــات الذي يرى في احملروق
لن يتوقف فأن االقتصاد التونسي قد 
ــتوى  ــرض لهزة عنيفة تصل ملس يتع
ــة والذعر ولرمبا قد يدخل  فقدان الثق
ــاد خانقة قد تستمر  في موجة كس
لفترات طويلة من الزمن.حيث أعلنت 
ــعار  أس ــع  رف ــية  التونس ــة  احلكوم
ــار  ــن ١٫٩٢٥ دين ــو ٤٪ ، م ــود بنح الوق
ــي لتكون املرة  ــى ١٫٩٨٥ دينار تونس إل
ــعار في  الرابعة التي ترفع فيها األس
٢٠١٨ في محاولة لكبح عجز املوازنة 
ــني  املقرض ــب  ملطال ــتجابة  واالس
الدوليني بإجراء إصالحات، وغداة إقالة 

ــؤولني كبار  ــة وأربعة مس وزير الطاق
ــاد، وذكرت  ــبهات فس في الوزارة لش
ــعر لتر  ــة في بيان إن س وزارة الصناع
ــيرتفع من ١٫٩٢٥ دينار إلى  البنزين س
ــي، وأفاد مسؤولون  ١٫٩٨٥ دينار تونس
ــم الوقود املتوقعة  إن مخصصات دع
هذا العام سترتفع من ١٫٥ مليار دينار 
ــعار  إلى ٤٫٣ مليار دينار مع ارتفاع أس
النفط في األسواق العاملية، ويضغط 
ــى تونس  ــد الدولي عل ــدوق النق صن
ــا وزيادة  ــي موازنته ــض العجز ف خلف
ــاء لتعويض  والكهرب الوقود  ــعار  أس
ــط ، وكان  ــعار النف ــاع في أس االرتف
رئيس احلكومة يوسف الشاهد أقال 
وزير الطاقة واملدير العام للمحروقات 
ــطة البترولية  ــركة األنش ورئيس ش
ــؤون القانونية في  واملدير العام للش
ــاد.وفي العام  ــبهات فس الوزارة، لش
ــة ضد  ــاهد حمل ــدأ الش ــي، ب املاض
ــاد حيث مت توقيف بعض رجال  الفس
ــؤولني من  ــن املس ــدد م ــال وع األعم
املستوى املتوسط، ولكن هذه هي املرة 
ــبهة  ــمل اإلقالة بش األولى التي تش
ــب  ــؤولني كبار، وبحس ــاد مس الفس

ــتقلة،  ــاد املس هيئة مكافحة الفس
ــارة  ــاد يكلف الدولة خس فإن الفس
مليارات الدوالرات، وال يزال مستشريا 
ــي كل قطاعات  ــع ف على نطاق واس
ــك األمن والصفقات  الدولة مبا في ذل
ــارك،  واجلم ــة  والصح ــة  العمومي
ــادة رواتب  ــة تأجيل زي ــد احلكوم وتري

ــنة  املوظفني في القطاع العام للس
ــاق عليها  ــو مت االتف ــى ل ــة حت املقبل
ــبة  ــذا العام، وذكر املسؤول“بالنس ه
ــب والدولة ليس  لألجور، الوضع صع
ــذ  ــرى أن تنفي ــي ت ــوارد وه ــا م لديه
زيادات ٢٠١٨ يجب أن يكون في ٢٠١٩ 
ــمح  ــي احلالي ال يس ــع املال ألن الوض

ــذا العام”، وحتت  ــرف أي زيادات ه بص
ــد تونس خفض  ضغط املقرضني تري
ــى ١٢٫٥٪ من الناجت  ــي األجور إل إجمال
ــي ٢٠١٩ هبوطا  ــي ف ــي اإلجمال احملل
ــو واحد  ــا، وه ــي ١٥٪ حالي ــن حوال م
ــي العالم على  ــى املعدالت ف من أعل
ــني في  ــب املوظف ــن أن روات ــم م الرغ

تونس تعتبر هزيلة.فيما صرح البنك 
ــدوق النقد  ــي إن صن املركزي التونس
الدولي وافق على دفع شريحة بقيمة 
ــج  ــار برنام ــي إط ــون دوالر ف ٢٥٧ ملي
ــنوات،  ــراض لتونس مدته أربع س إلق
ــه حوالي ٢٫٨  ــج البالغ قيمت والبرنام
ــذي مت التوصل إليه في  مليار دوالر وال
ــات اقتصادية  ٢٠١٦، مرتبط بإصالح
ــاء على عجز املوازنة  تهدف إلى اإلبق
ــت تونس إلى  ــيطرة، وانزلق حتت الس
ــي أعقاب  ــاد ف ــادي ح ــاد اقتص كس
ــن العابدين بن  ــة بالرئيس زي اإلطاح
ــن صندوق النقد  ــي عام ٢٠١١ .لك عل
ــتمرار في سياسة نقدية  بني إن االس
متشددة مع مرونة أكبر لسعر الصرف 
ــواء التضخم  ــي احت ــاعدان ف سيس
وإعادة  ــية  التنافس القدرة  ــني  وحتس
الدولية، وتعارض  ــات  بناء االحتياطي
ــة ذات النفوذ بيع  ــات العمالي النقاب
ــي  ــة الت ــة للدول ــركات اململوك الش
تعاني خسائر، وتخفيضات أكبر في 
االنفاق على اخلدمات العامة، واألهم 
ــتبيع  ــن ذلك، ما إذا كانت تونس س م
ــام  الع دوالر  ــار  مبلي ــة  دولي ــندات  س

ــة لصندوق  ــاك بعث ــادم أم ال، وهن الق
ــبوعني  النقد في تونس منذ نحو أس
ــار دينار  ــة توفير ملي ــة كيفي ملناقش
ــون دوالر) هذا العام نظرا  (٣٦٤٫٥١ ملي
ــر مما كان  ــعار النفط أكث الرتفاع أس
ــار الوحيد أمام  ــدو إن اخلي متوقعا.ويب
ــادة الضرائب وخفض  احلكومة في زي
ــود ومنتجات أخرى.  الدعم على الوق
ــعار الوقود ثالث  ورفعت احلكومة أس
ــدرا قريبا  ــذا العام، لكن مص مرات ه
ــدوق النقد  ــني إن صن ــن احملادثات ب م
ــريع الوتيرة إلى زيادات شبه  يريد تس
ــعار الكهرباء، ومن  ــهرية ورفع أس ش
ــادر بعثة صندوق النقد  املنتظر أن تغ
ــع إنه إذا لم  ــالد. وبني مصدر مطل الب
ــابيع  يتم التوصل إلى اتفاق في األس
ــن  م ــيكون  ــة، فس القادم ــة  القليل
الصعب على الصندوق إعداد مقترح 
ــى االجتماع القادم  لقرض جديد حت
جمللسه في نهاية سبتمبر أيلول، وفي 
ــن صندوق النقد يُظهر  غياب تقرير م
ــدم، فرمبا تضطر تونس لبيع  إحراز تق
سندات دولية مبليار دوالر للمساهمة 

في تغطية العجز.

بغداد / البينة الجديدة 
ــار علي اللعيبي، عن   أعلن وزير النفط جب
تأهيل حقل عجيل النفطي في محافظة 
صالح الدين واملباشرة باالنتاج منه بطاقة 
ــى معدل  ــوالً ال ــوم وص ــل بالي ٧ االف برمي
ــل نهاية العام  ــل   باليوم قب ــف برمي ١٧ ال

ــب بيان للوزارة  اجلاري.وقال اللعيبي بحس
ــخة منه،  ــدة « نس ــة اجلدي ــت « البين تلق
ــركة نفط  ــي ش ــال ف ــن االبط أن «اجملاهدي
الشمال والشركات النفطية الساندة لها 
ــغيل منظومة  ــت من تأهيل وتش قد متكن
ــل النفطي  ــي حقل عجي ــط اخلام ف النف

بربط مجموعة من االبار فيه، ومن ثم ربط 
املنظومة باالنبوب الناقل للنفط اخلام الى 
ــي محافظة  ــود} بيجي ف ــى {الصم مصف
ــط باجلهد  ــاد وزير النف ــالح الدين».وأش ص
ــتصالح  ــي الذي جنح في تأهيل وأس الوطن
ثالثة أبار في احلقل املذكور، سبق وأن قامت 
ــا وحرقها  ــة بتخريبه ــات االرهابي العصاب
ــركاتنا  ــي ش ــال ف ــن االبط ــا، لك وتدميره
ــا الى آبار  ــت من اعادته ــة قد متكن الوطني
ــاج  ــد االنت ــي ترف ــد الوطن ــة باجله منتج
ــد اللعيبي، أن  ــط اخلام.وأك ــي بالنف الوطن
ــح في تأهيل  ــبق وأن جن «اجلهد الوطني س
ــاز اخلام في  ــتثمار وانتاج الغ منظومة أس
ــة {١٠٠} مليون قدم  ــور بطاق ــل املذك احلق
ــركة غاز  ــى ش ــل ال ــوم وينق ــي بالي قياس
ــمال الضافته لالنتاج الوطني، إضافة  الش
ــة الكهربائية». ــى تزويد محطات الطاق ال
ــط الوزارة التي  ــار وزير النفط الى خط وأش
ــاج من  ــدة في االنت ــادات جدي ــن زي تتضم

احلقل املذكور خالل العام املقبل».

بغداد / البينة الجديدة 
ــة،  ــألوراق املالي ــراق ل ــوق الع ــن س  أعل

مؤشرات تداوالته يوم امس الثالثاء.
ــة  املتداول ــهم  االس ــدد  ع ــغ  بل  -  ١

{٩٢٢,٦٨٤,٧٥٨} سهماً.
٢- بلغت قيمة االسهم {٥٢٩,٤٩٧,٦١٨} 

دينار.
ــي  ــعارISX ٦٠ ف ــر االس ــق مؤش ٣- أغل
ــى {٥٠٤٫٧٢} نقطة  ــوم عل ــة الي جلس

ــن اغالقه  ــبة {٠٫٥٩} ع منخفضا بنس
ــابقة البالغ {٥٠٧٫٧٤}  في اجللسة الس

نقطة.
ــهم {٢٧} شركة من أصل  ٤ ـ تداول اس

{١٠٤} شركة مدرجة في السوق.
ــركات املتوقفة بقرار  ٥- أصبح عدد الش
ــدم التزامها  ــأة األوراق املالية لع من هي
بتعليمات االفصاح املالي {٣٥} شركة.

ــن  ــتراة م ــهم املش ــدد االس ــغ ع ٦ـ بل

ــني {٤,٣٣٠}  ــر العراقي ــتثمرين غي املس
ــت {٢,٠٤٤}  ــة بلغ ــهم بقيم مليون س
مليون دينار من خالل تنفيذ {٩} صفقة 

على أسهم شركتني.
ــن  ــة م ــهم املباع ــدد االس ــغ ع ـــ بل ٧ـ
ــتثمرين غير العراقيني {١٣٠,٧١٤}  املس
ــت {٤٨,٠٣٩}  ــهم بقيمة بلغ مليون س
مليون دينار من خالل تنفيذ {٤٣} صفقة 

على اسهم شركتني.
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* عميد كلية اإلعالم/ جامعة بغداد

ــاً بالغضب  ــعرت أيض ــرور، وش ــس موجة فرح وس ــي باألم غمرتن
ــم ما نعتز به،  ــرؤ البعض على املتاجرة بأعظ ــي احلزن لتج وانتابن

وهم شهداء الوطن عبر كل األزمنة والعصور.
ــه هيئة  ــل أقامته ورعت ــهد نبي ــو مش ــعادتي األول ه ــدر س مص
اإلعالم واالتصاالت التي نظمت مسابقة للنحاتني والتشكيليني 
ــهداء الصحافة  العراقيني إلجناز نصب تدكاري يخلّد تضحيات ش
ــل احلقيقة من ميدان  ــوا حياتهم من أجل نق ــالم الذين وهب واإلع
املعركة وليس من غرفة التحرير الصحفي املكيفة واملرفهة، وفعالً 
ــني العراقيني وعقولهم اجلمالية بإجناز أعمال  أبدعت أنامل الفنان
متعددة حملت دالالت تعبيريةكبيرة تزواج ما بني التضخية ومهنة 
اإلعالم الشريف الذي نذر نفسه لقول احلقيقة وتنوير الرأي العام 
بدون خوف أو تردد، ومت اختيار األعمال الفائزة وسيشيّد النصب في 
ــهداء الكلمة.. أسعدتنا مبادرة الهيئة  مكان يليق بتضحيات ش

كونها كرّمت الشهداء، وأيضاً كرّمت عطاء الفنانني.
ــهداء، وهذه املرة  ــي األخرى تتعلق بالش ــبة احلزينة فه أما املناس
ــيدة الفاضلة  ــت الذي تطلق الس ــة، ففي الوق بطريقة معكوس
ــيالً من التصريحات اليومية التي  ــة الشهداء س رئيسة مؤسس
ــمية وهي حتث  ــل الرس ــى في العط ــاراً وحت ــالً ونه ــع لي ال تنقط
ــهداء، تورطت هذه السيدة  أجهزة الدولة على احترام مكانة الش
ــهيل مهمة حيتان االستثمارات لالستحواذ على املساحات  بتس
ــهيد ومقترباته اخلضر وبحيرته اجلميلة لكي  احمليطة بنصب الش
يحولها املستثمر اجلاهل إلى كافتريات لتقدمي األركيلة وكل أنواع 
ــريب  ــاج غير البريء ومطاعم للتش ــآت رمبا للمس الدخان، ومنش
ــية املعنى وجمالية املكان  والثريد، كلها تتقاطع مع رمزية وقدس
ــوح واملنظور الذي ال تتقاطع معه هذه  الذي يتطلب الفضاء املفت

األماكن معمارياً وجمالياً وأخالقياً.
ــهيد  ــة القول، ندعو إلى إيقاف هذه املهزلة، ونقول إن الش وخالص
ــتحقاق مشروع، لكن األهم املعنويات،  ال يكرّم باملاديات، وهي اس
ــهيد وضريح اجلندي  ــعوب األرض كلها تتعامل مع نصب الش وش
ــم  ــكو ال تكتمل مراس اجملهول وكأنه قطعة من اجلنة، ففي موس
ــهيد، وفي فرجينيا  زفة العرس إال بوضع األكاليل فوق ضريح الش
ــس البيت  ــي تناف ــن الفخامة الت ــهداء م ــرة الش ــت مقب أصبح

األبيض.
ــهيد عندنا إلى مزار لكل طلبة املدارس  نريد أن يتحول نصب الش
ــي ال ترقى  ــتمتعوا بحدائقه الت ــة، ليس ــات والناس كاف واجلامع
ــه التي تروي للزائر  ــرحه ومعارض جلمالها كل حدائق الدنيا، ومبس
ــد  ــاهد يحس ــة وابتكار في العرض ما يجعل املش ــذكاء وجاذبي ب

الشهيد على مكانته السامية ودوره في صنع احلياة لآلخرين.
ــهيد  ــوا يدكم عن نصب الش ــتثمار، وارفع ــة االس ــوا مهزل أوقف
اع  ــمح بتدنيسه من قطّ وأعيدوه ألمانة بغداد، فهو رمز لنا لن نس
ــهيد  ــهداء الذين ال يفهمون أن الش ــدم الش ــرق واملتاجرين ب الط
كلمة ومعنى ورسالة وليس مقعداً دراسياً وراتباً تقاعدياً تتفاخر 

املؤسسة مبتابعته.
ــوا لنا رمزاً يعبّر بصدق عن  ــذوا االمتيازات واملناصب كلها واترك خ
ــاعر وليس بالبيانات، وال نصدق من  ــهيد باملش محبة الناس للش
ــهيد في املزاد العلني  ــهيد وهو يعرض نصب الش يدعي حب الش

لالستثمار في زمن االستحمار.

ــح في احلكومة اإللكترونية  اتصل بي بعض األصدقاء.. ودعوني إلى الترش
ــب الوالية ال يولى وإن حصلت  ــيد عادل عبد املهدي.. وقلت لهم طال للس
ــتحقاقاً أو تزلفاً وقربى.. فاجلحوش اإللكترونية جاهزة  وحتققت واليته اس
ــام باالزدواجية  ــخط والتجريح.. واالته ــر بالنقد والس ــال على الوزي لتنه
ــيط في زوايا اليوتيوب  ــتجرى وبسرعة البرق عملية متش واالنتهازية، وس
ــقيطه.. وهذا  ــور اخللفية.. والبحث في مواقع التواصل إلدانته وتس والص

حصل ويحصل مع اجلميع، املتهم منهم والبريء.
ــار بديالً للقرآن  ــقيم) الذي ص ــن اليوم نعيش في عصر اإلنترنت (الس نح
ــوأ.. ــن.. بل نتخاصم بالتي هي أس الكرمي.. فلم نعد جنادل بالتي هي أحس
ــاً.. يضم  ــارت عاملاً جدلياً ملتبس ــل االجتماعي ص ــذه مواقع التواص فه
ــخصيات تعرف ماذا تقول.. وأخرى متردت على  املثقفني واألميني ويزخر بش
ــا (مفخمة باألنا) كانت  ــية بطبعها مريضة بتاريخه كل األصول نرجس
ــنني من نقص في الظهور وحرية التعبير.. بعيدة عن الثقافة  تعاني ولس
ــعر والبالغة  ــن عصر اخلطابة والش ــاول تعويض ما فاتها م ــر.. حت والتنوي
ــر واخالقيات  ــط النش ــرغ من ضواب ــي املف ــاء االلكترون ــتغلة الفض مس
الصحافة.. ومن القوانني واحملاسبة.. لذا نراها تخوض مع كل خائض وفي 
كل احلروب.. ومتشي في كل الدروب.. ال تترك شاردة وال واردة.. ال في التعليق 

وال في النقيق.
ــتويات الكتابة..  ــبوك للتعرف على مس ــراً ما أقلّب صفحات الفيس كثي
ــي  ــة سياس ــي كل االختصاصات.. في السياس ــد البعض يكتب ف فأج
محنك.. وفي االقتصاد فيلسوف مفذلك.. وفي االجتماع ال يجادله صمد.. 
وفي القذف والتشهير ال يجاريه أحد، هو رئيس حترير بال جريدة.. وقاض بال 
ــوره بنقد.. أو تختلف  ــيخ بال مشيخة، وإياك أن متس منش محكمة.. وش

معه حتى ولو بود.. فسيف عنترة جاهز.. وللهجوم أكثر من حافز.
أغلب الظن أن السيد عادل عبد املهدي.. ال يطلع على مثل هذه الكتابات 
ــاء مواعيد املهنئني  ــل، وخير ما فعل إلغ ــا بحاجة الى الوقت والتأم ألنه
ــناً جعل من التقدمي الى  ــن املنافقني الذين تركوا العبادي نادمني.. وحس م
الترشح إلكترونياً.. وليس وجاهياً دعائياً.. وهي إشارة للجميع بالكف عن 
ــطرها العقالء واملغفلون  ــماء الوزراء احملتملني والتي يس تقدمي قوائم بأس

على صفحات الفيسبوك وفي صحف املتحزبني.
ــه بتقدمي  ــله ودفع ــى فش ــم عل ــد باحلك ــم أح ــتعجلن منك وال يس
ــه رهينة.. واألجدر  ــة أن (حوصلته) صغيرة وبوصلت ــتقالته.. بحج اس
ــأن ال يزعج العباد  ــة.. أمالً ب ــة بالبوصلة الوطني ــا أن نبدل احلوصل بن
ــي باملوارد  ــاد.. فالعراق غن ــة واجملربة بالفس ــوه القدمي ــتيزار الوج باس
ــرية وحافل بالعقول الذكية. دعونا نتفاءل هذه املرة.. كما تفاءل  البش
ــا بلداً تنموياً  ــد الذي جعل من ماليزي ــعب املاليزي مبهاتير محم الش
ــس  ــاءً واعداً.. ومهاتير هو من انقلب وتقلب وأس ــعباً معط رائعاً.. وش
ــتات الى احلياة.  ــاز باالنتخابات ونقل البالد من الش ــا خاصا به وف حزب
ــي أردوغان ليس بعيداً عنا.. تخالف واختلف  وهذا جارنا الزعيم الترك
ــة والتنمية) وخاض  ــس حزب (العدال ــه الروحي أربكان وأس مع زعيم
جتربة تنموية مذهلة أثارت فضول الكثيرين.. ونقلت تركيا الى مصاف 
ــى الرغم من  ــل العراقي بخير عل ــروا.. إن العق ــرين. أبش الدول العش
ــرط  ــرذم واليباب، إن أردنا له خيراً فهو بخير ش ــن والصعاب والتش احمل
ــه إيجابيات وبراعة احلاضر   ــلبيات وأقاويل املاضي.. ونوفر ل أن نترك س
ــة هي طاقة جبارة.. إما أن تكون إيجابية معمرة.. أو سلبية  فالسياس

مدمرة.. دمتم بخير.

بغداد / البينة الجديدة
ــادل عبد  ــوزراء املكلف ع ــس ال ــح رئي ــد فت بع
ــة  ــح لكاف ــاب الترش ــس االول، ب ــدي، ام امله
ــم  املواطنني العراقيني إلكترونياً، بدا الفتاً اس
امرأة تقدمت ملنصب املتحدث باسم احلكومة..

فمن أول امرأة تترشح إلكترونياً؟
ــيرتها اإلعالمية منذ  بدأت داليا العقيدي مس
ــالم محلية  ــائل إع ــا، متنقلة بني وس ٣٠ عام
ودولية، وكانت أبرز محطات رحلتها بهذا اجملال 
ــارقة، وإذاعة صوت املعارضة  في تلفزيون الش
ــركا. داليا البالغة  ــة، وإذاعة صوت أمي العراقي

ــد عودتها إلى  ــاً، عملت بع ــن العمر ٥٠ عام م
العراق عام ٢٠٠٣، في فضائية احلرة، ثم مذيعة 
ــومرية  ــار ومقدمة برامج في فضائية الس أخب
من بيروت، لتعود بعد ذلك إلى واشنطن، حيث 

ال تزال مستمرة بعملها اإلعالمي.
وحول ترشحها ملنصب في احلكومة، أوضحت 
ــباب  ــا أس ــة له ــي مقابل ــدي ف ــا العقي دالي
ــن اجلميل أن  ــه م ــددة على أن ــحها، مش ترش
ــرة ان ذلك يغير  ــل امرأة هذا املنصب، معتب حتت
الصورة النمطية املأخوذة عن العراق في بعض 

األوساط العاملية.

كتب / عبد الزهرة البياتي
رئيس التحرير التنفيذي

ــذي ال  ــي ال ــا الفت ــم عمره برغ
ــاً،  عام ــر  عش ــة  األربع ــاوز  يتج
ــي (٢٠٠٤/٥/٥)  ــت ف ــث أُسس حي
مبشاركة ممثلي املصارف اخلاصة 

الذين يربو عددهم على التسعة 
ــذاك، إال أن  ــخصاً يوم ــر ش عش
رابطة املصارف اخلاصة العراقية 
ــاراً  ــج مس ــتطاعت أن تنته اس
ــس  ــي دعائم أس ــزاً وترس متمي
ــوض  النه ــأنها  ش ــن  م ــة  متين
ــل املصرفي وهي  واالرتقاء بالعم
ــير باندفاع متأتٍ أصالً  تغذ الس
ــرار أكيد  ــة جامحة وإص من رغب
والتطلعات  ــداف  على بلوغ األه
ــا، وفي  ــروعة التي وضعته املش
ــور من  ــا بناء جس ــة منه املقدم
ــات النظر  ــم وتبادل وجه التفاه
ــة ما بني  ــرؤى واألفكار اخلالّق وال
ــة اخلاصة من  العراقي ــارف  املص
العراقي  ــزي  املرك ــك  والبن جهة 
ــلطة نقدية في  بوصفه أعلى س

ــرى، والعمل  ــن جهة أخ البالد م
ــر التعاون  ــاً على متتني أواص أيض
ــكل  ــاء الرابطة بالش ــني أعض ب
الذي يصب في ضمان حقوقهم 
ــس  ــتركة، ولي ــم املش ومصاحله
ــت  أصبح ــل  ب ــب،  فحس ــذا  ه
ــدرة والرصانة  ــن الق ــة م الرابط
ــل املصارف اخلاصة  أنها باتت متث
ــام كافة  ــراق وخارجه أم في الع
اجلهات املعنية والعمل على إبراز 
ــارف والنهوض  ــذه املص ــان ه كي
ــارها  انتش ــان  وضم ــا  بتنميته
ــعها على رقعة العراق من  وتوس
ــؤدي دوراً  ــاه لت ــاه إلى أقص أقص
ــالل متويل  ــداً من خ ــاً واع محوري
ــراق  ــار الع ــادة إعم ــاريع إع مش
ــة التنمية  ــي خدم ــا يصب ف ومب

ــد إدراك حقيقة  ــة بع االقتصادي
ــوض للوطن إال من خالل  أن ال نه
ــة..  حقيقي ــة  اقتصادي ــة  تنمي
ــزات  ــة قف ــت الرابط ــد حقق وق
ــيد وديع  ــنم الس نوعية بعد تس
ــة الرابطة، وكانت  احلنظل رئاس
ــام اجلميع  ــاطاته مثار اهتم نش
ــني العام الحتاد  ــارع األم حيث س
ــام فتوح)  ــارف العربية (وس املص
لزيارة بغداد وتكرمي احلنظل بدرع 
ــبوقة  ــادرة غير مس ــاد في ب االحت
ــدى التقدير  ــةً م ــس صراح تعك
ــاع املصرفي  ــه القط ــا يحقق مل
ــاص من  واخل احلكومي  ــقيه  بش

إجنازات متصاعدة يوماً بعد آخر.
ــداف  األه ــتعرض  يس ــن  م إن 
املتوخاة لرابطة املصارف اخلاصة 
ــرورة  ــيتوقف بالض ــة س العراقي
أمام عمل بحجم جبل، وإن رحلة 
ــدأ بخطوة،  ــل دائماً تب األلف مي
ــذه اخلطوة  ــت  ه ــف إذا كان فكي

واثقة وراسخة!
ويحسب لرابطة املصارف اخلاصة 
ــعيها احلثيث لفتح  العراقية س
آفاق تعاون مع املصارف األجنبية 
ــا على  ــة منه ــيما األمريكي الس
ــب  ــا حتس ــوص، كم ــه اخلص وج
الفاعلة  ــاهمتها  مس ــة  للرابط
واملثمرة في احملور األول ملبادرة (ألق 
ــيقار  املوس أطلقها  التي  بغداد) 

ــوم  الي ــبة  ملناس ــمة  ــر ش نصي
ــي ٢٠١٦/٩/٢١  ــالم ف العاملي للس
والتي تتضمن تطوير وتأهيل (٢١) 
ساحة مهمة من ساحات بغداد، 
حيث ظهرت بحلة جميلة أعادت 

لبغداد العاصمة أجواء البهجة، 
ــي  ــمال الوطن ــم إن الرأس وللعل
اخلاص  ــي  املصرف ــاع  القط ــي  ف
ــارف اخلاصة  ــة رابطة املص برعاي
ــهم في متويلها بواقع زاد  قد أس

ــارات دينار من خالل  على (٨) ملي
صندوق خاص باملبادرة مت إنشاؤه 
ــي،  العراق ــزي  املرك ــك  البن ــي  ف
ــه (٢٧) مصرفاً  ــهم في حيث أس
ــرف حكومي واحد..  خاصاً ومص

ــعي  ــري الس ــالم يج ــاك أح وهن
ــاد لتحويلها إلى واقع معيش  اجل
ــي  الت ــداد)  بغ ــة  بـ(غاب ــل  يتمث
ــراء ألهالي  واحة خض ــتكون  س
ــي الطريق  ــاك ف ــة، وهن العاصم
ــواس) الذي  ــروع (درابني أبو ن مش
ــأنه أن يحول هذا الشارع  من ش
إلى لوحة جمالية تتداخل فيها 
ــات واملقاهي  ــارح والكاليري املس
ــات واملطاعم بصورة  والكازينوه
ــة للمرتادين.. ولم  أخاذة ومبهج
ــاك أيضاً  ــا، فهن ــر هن ــهِ األم ينت
ــر الباب  ــل وتطوي ــروع تأهي مش
ــداد  بغ ــور  س ــن  م ــطاني  الوس
ــرح  (مس ــروع  ومش ــي  التأريخ
املتنبي  ــارع  ــكو) في ش اليونس
ومشروع بناء (متحف احلضارات) 
ــة)  املعرف ــر  (جس ــروع  ومش
ــمل  ــاريع أخرى وأخرى تش ومش
ــة) و(ألق بغداد  ــداد للبيئ (ألق بغ
للفنون) ناهيك عن مشروعات ال 
ــا تهدف لتطوير العمل  حصر له
ــادرات  املب ــدوق  وصن ــي  اإلعالم
ــك  ــي البن ــني) ف ــة (متك اجملتمعي
املركزي العراقي لدعم منظمات 
اجملتمع املدني.وفي اخلتام ال منلك 
ــت اجلهود، وإن  ــول: بورك إال أن نق
اخلير مقبل طاملا كان هناك رجال 
ــت هناك  ــون، وطاملا كان متطلع

مشاريع طموحة.
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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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د. هاشم حسن التميمي *

ÜÓËí€a@kñ„
A?‹»€a@ÖaåΩa@ø

7mbÿÌâb◊

÷aä»€bi@ÔflÏÿy@kñ‰Ω@�bÓ„Î6ÿ€g@|ë6m@Òcäfla@fiÎc

وكاالت / البينة الجديدة
ــال  جم ــة  ملك ــدت  أك
العراق السابقة شيماء 
تهديداً  تلقيها  قاسم، 
ــتكون التالية  بأنها س
عارضة  ــال  اغتي عقب 
تارة  ــة  العراقي ــاء  األزي

ــفت شيماء أنها تلقت  فارس.وكش
ــن قبل جيوش  ــدات بالقتل م تهدي
ــع  ــى مواق ــة عل ــة منظم إلكتروني
التواصل اإلجتماعي، كما مت إرسال 
ــى رقم مدير  ــائل تهديد لها عل رس
أعمالها، بأنها ستكون الشخصية 
املستهدفة بعد أيّام قليلة، بحسب 

ما ذكر موقع العربية. وشددت على 
ــر نتائج التحقيقات هو أحد  أن تأخ
األسباب الرئيسة في زيادة عمليات 
ــاهير.وأضافت أنها  استهداف املش
ــي األردن، ولن تعود الى  تقيم اآلن ف
ــباب  ــى حني معرفة األس العراق ال

ومن خلف تلك العمليات.
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بحضور العالق وشمة .. األمني العام التحاد اِّـصارف العربية يكرم رئيس رابطة اِّـصارف الخاصة العراقية بدرع االتحاد َّـ بادرة غري مسبوقة

متابعة / البينة الجديدة
م  ابتكر باحثون في إحدى اجلامعات األسترالية، خطا جديدا، صمّ
بهدف تعزيز االحتفاظ بالبيانات واملعلومات ومواجهة النسيان 
ــق العلماء  ــول العالم. وأطل ــر ح ــذي يعاني منه ماليني البش ال
 Sans ــم من جامعة RMIT على اخلط اس
ــه على  ــتند تصميم Forgetica، ويس
ــخاص يتذكرون  نظرية تقول إن األش
ــا  عندم ــل  أفض ــكل  بش ــياء  األش
ــم من التغلب على  تتمكن أدمغته
ــيطة، خالل معاجلة  ــات البس العقب

املعلومات.

 بغداد / البينة الجديدة
زار وزير الداخلية األستاذ قاسم األعرجي 
ــر الدوري  ــل املغدور جعف ــة الطف عائل
ــد االعتداء  ــه وقتله بع ــذي مت خطف ال
ــني الذي  ــد اجملرم ــل أح ــن قب ــه م علي
متكنت قوات األمن وبإشراف الوزير من 
ــه لتقدميه للعدالة  القاء القبض علي
ــدم األعرجي  ــزاءه العادل. وق لينال ج
ــاته الشخصية وكافة  تعازيه ومواس

ــل جعفر،  ــذوي الطف ــبي الوزارة ل منتس
ــي القبيح، مؤكداً  ــدداً بالفعل اإلجرام من
للعائلة أن العدالة ستأخذ مجراها لينال 
اجملرم العقاب الذي يستحقه جراء فعلته 
ــت عائلة الطفل  ــراء. من جهتها أثن النك
ــود وزير الداخلية  ــر الدوري على جه جعف
ــرة التي  ــم األعرجي املباش ــتاذ قاس األس
ــاء القبض  ــاح عملية الق ــفرت عن جن أس

على اجلاني.
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