
ــدة  ــالمم املتح ــام ل ــني الع ــأ االم هن
ــوزراء  ــس رئيس ال ــو غوتيري انطوني
ــبة  املكلف عادل عبد املهدي مبناس
ــة  احلكوم ــكيل  بتش ــه  تكليف
املقبلةمؤكدا استمرار دعم املنظمة 
ــة اجملاالت  ــراق في كاف ــة للع الدولي
ــراق  ــي الع ــا ف ــتمرار برنامجه واس
ــي برامج  ــى مايحتاجه ف ــة ال اضاف
ــات  والقطاع ــار  واالعم ــتقرار  االس

االخرى .
ــدد رئيس  ــد ذي صلة ش ــى صعي عل
ــكيل احلكومة  املكلف بتش الوزراء 
ــى  عل ــس  ام ــدي  امله ــد  عب ــادل  ع
ــة اخلضراء امام  ــرورة فتح املنطق ض
ــد املهدي خالل  ــني. وقال عب املواطن
ــى مجلس النواب انه يجب  زيارته ال
ــط بغداد  فتح املنطقة اخلضراء وس
ــاف اننا نطلب  ــام املواطنني. واض ام
ــواب لتنفيذ  ــن مجلس الن الدعم م
ــني  ــز ب ــر احلاج ــب لكس ــذا املطل ه

املواطن واملسؤول.  
ــس الوزراء  ــدد رئي ــن جانب اخر ج م
ــادي  العب ــدر  حي ــه  واليت ــة  املنتهي
ــة ماضية  ــى ان احلكوم ــده عل تأكي

ــر يوم من  ــؤوليتها حتى اخ في مس
بدء تشكيل احلكومة اجلديدة فيما 
اشار الى ان العراق يحتاج الى خلق 

فرص عمل ودعم االستثمار. 
ــذر الباحث في  ــد اخر ح على صعي
ــن  ــي م ــي ناج ــردي عل ــأن الك الش
ــتان العراق   ــم كردس ــام اقلي انقس
ــدم رئيس  ــي حال اق ــى اقليمني ف ال
ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط ــزب  احل
ــكيل  ــى تش ــي عل ــعود  بارزان مس
ــال ناجي ان فوز  ــة اغلبية وق حكوم
االحتاد الوطني الكردستاني مبنصب 
ــى  عل ــراق  الع ــة  جمهوري ــة  رئاس
ــي احلزب  ــاب حليفه السياس حس
الدميقراطي الكردستاني دفع االخير 
ــاباته في االقليم مبينا  العادة حس
ــي خيارا قويا  ــعود بارزان ان لدى مس
بتوليهم رئاستي البرملان واحلكومة 
وبقية املناصب املهمة في الكابينة 
ــي االقليم اي  ــة اجلديدة ف احلكومي
ــة  ــكيل حكوم ــو تش ــاب نح الذه
اغلبية يهمش فيها االحتاد الوطني 

او تخلو منه  .
ــث رئيس  ــورات ايضا بح ــي التط وف
ــي امس  ــد احللبوس ــان  محم البرمل
ــن علي  ــي ب ــره الترك ــع نظي االول م

ــاد االخير  ــدرم ازمة املياه فيما اش يل
بعمق العالقات التاريخية مع العراق 
ــي تربط  الت ــرة  ــتركات الكثي واملش
ــي انه  البلدين وقال مكتب احللبوس
مت بحث ملف املياه وتداعياته بشكل 
ــي  ــيرا الى ان احللبوس مفصل مش
ــات املائية في  ــا الى زيادة االطالق دع
نهر دجلة واملساهمة االيجابية في 
حل االزمة التي يشهدها العراق في 

هذا اجلانب .
ــف  ــي كش السياس ــان  الش ــي  وف
ــروط  ــن ابرز ش ــة ع ــادر صحفي مص

ــد املهدي  ــوزراء املكلف عب رئيس ال
ــية بشان تشكيل  للكتل السياس
ــؤول حتدث    ــب مس احلكومة وبحس
ــذه النقاط  ــذه املصادر فان من ه له
تتضمن ان يحدد البرنامج احلكومي 
ــه كونه  ــل عبد املهدي نفس من قب
ــله او  ــؤولية فش ــل مس ــن يتحم م
جناحه كما تتضمن املسودة احتمال 
ــى اقل من  ــدد الوزارات ال تقليص ع
ــض الوزارات  ــج بع (٢٢) وزارة وان تدم
ــتحدث مناصب  ــرى وتس وتلغى اخ
اخرى مثل نائب رئيس الوزراء لشؤون 

اخلدمات ونائب رئيس الوزراء لشؤون 
ــروط عبد  ــن ش ــي وم ــن الوطن االم
ــم التدخل في ملف  ــدي ان ال يت امله
ــم وكذلك  ــوزراء او وكالئه ــة ال اقال
ــة التي هدرت  ــف االموال العراقي مل
ــب املصادر  ــاد وبحس الفس نتيجة 
فانه في حال ممارسة اي ضغط على 
عبد املهدي من خالل جهات داخلية 
ــيقدم استقالته  او خارجية فانه س
ــبب ذلك وقد  ــرح للعراقيني س ويش
ــس اقتراحا الى  ــدم عبد املهدي ام ق
ــجام  البرملان لغرض التقارب واالنس

ــريعية  والتش ــلطتني  الس ــني  ب
ــريع  ــدم عرقلة تش ــة وع والتنفيذي
ــدي خالل  ــال عبد امله ــني وق القوان
ــع النائب  ــس م ــده ام ــاع عق اجتم
ــن  االول لرئيس مجلس النواب حس
ــن النواب  ــور عدد م ــي بحض الكعب
ــلطتني  ــب التقارب بني الس انه يج
ــريعية والتنفيذية مشيرا الى  التش
ــرع من مجلس  ان هناك قوانني تش
ــلها الى مجلس شورى  الوزراء ويرس
ــان النيابية  ــها اللج ــة وتدرس الدول
وقد ترجعها وهو مايعرقل القوانني 

في شان اخر انتقد النائب عن حتالف 
ــائرون رعد املكصوصي امس الية  س
ــة االبتدائية  الدراس ــج  تغيير مناه
ــخاص غير متخصصني  من قبل اش
ــة  ــج تدميري ــك املناه ــرا ان تل معتب
ــى اصبحنا  ــة حت ــت تعليمي وليس
ــر مالوفة  ــواد غي ــتحداثا مل نرى اس
ــبة لتالميذ هذه املراحل االمر  بالنس
ــلبا على التالميذ  الذي ينعكس س
ــع عقليتهم او  ــب م ــا التتناس النه
قدراتهم العقلية وان هناك شكاوى 
ــة املناهج التي تدرس في  من صعوب

املرحلة االبتدائية .

بغداد / 
ــا تعمل على  ــس األربعاء، أنه ــي وزارة الداخلية، ام ــرور العامة فـ ــة املـ ــت مديري أعلن
اعتماد الـعـقـد املـــروري االلـكـتـرونـي لـتـرويـج مـعـامـالت نـقـل ملكية املركبات 
ــجيلها لـدى دوائـرهـا اخملتصة، مـؤكـدة اجناز مراحل متقدمة باملشروع الوطني  وتس
ـــروع الـوطـنـي  ــر املـش ــال مـديـ ــازات القيادة.وقــ ــدار اج ــات واص ــجيل املركب لتس
ــد ماجد اجلابري ، إن ”آلية  ــجيل املـركـبـات واجــازات القيادة في املديرية العمي لتس
ــالق تطبيقه مطلع العام ٢٠١٠ اختصرت  ــروع بعد انط العمل باملرحلة االولـى للمش
ـــتـمـر سبع  على اصدار ومـنـح اجــازات الـقـيـادة لـلـمـواطـنـني بـعـد تـوقـف اس
سنوات متتالية“.واشار اجلابري الى ”اجراء املديرية لدراسات مستفيضة بهدف ايجاد 
االلية املناسبة الستئناف العمل باجناز معامالت نقل ملكية املركبات ومنح اجازات ا

لقيادة،                                                                                 تتمة ص٣
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كتب اِّـحرر السياسي

االمم المتحدة تبلغ عبد المهدي باستمرار دعمها للعراق في كافة المجاالت

َّـ الهدف

ــمية جديدة على  منذ العام ٢٠٠٣ والعراقيون ميضغون تس
ــماعهم تلك هي مفردة ( املنطقة اخلضراء ) في اشارة  اس
ــمية ذات الصلة  الى مقر احلكومة العراقية ودوائرها الرس
ــاحتها االجمالية  ــراء التي تقدر مس ومتتاز املنطقة اخلض
بحوالي (١٠) كيلو مترات مربعة بانها اكثر املناطق حتصينا 
ــى قيل انها حصن حصني يضم بني جنباته العديد من  حت
ــفارات االجنبية واكبرها على االطالق سفارة الواليات  الس
املتحدة االمريكية وغيرها من الدوائر احلكومية واالجنبية 
ــيون العراقيون النافذون في املشهد  وقد اتخذها السياس
السياسي مقرا وسكنا لعوائلهم االمر الذي رفع من درجة 
ــدا ان رئيس الوزراء  ــرازات االمنية واذكر جي اليقظة واالحت

ــيد  الس واليته  ــة  املنتهي
حيدر العبادي قد اصدر في 
ــهر اب من العام ٢٠١٥  ش
توجيهات للقوات االمنية 
لوضع ترتيبات تتيح فتح 
ــام  ــراء ام ــة اخلض املنطق
ــني وحينها فرحنا  املواطن
ــادة  ودبجنا املقاالت لالش
ــي لم يكتب  الت باخلطوة 
ــف  ــا النجاح مع االس له
ــباب يطول  ــديد الس الش
ــي  ــن العراق ــرحها لك ش

ــم»  كامال ..ومرت  ــح باللنب»  يعرف جيدا «الفل «اللي مفت
ــح ابوابها اال  ــراء» مغلقة وال تفت ــنوات وظلت «اخلض الس
ــعب فهو خارج السياج  الصحاب املعالي والذوات اما الش
امس شدد رئيس الوزراء املكلف بتشكيل احلكومة املقبلة 
ــى ضرورة فتح  ــالل زيارته للبرملان عل ــد املهدي خ عادل عب
ــا نطلب الدعم  ــام املواطنني وقال انن ــة اخلضراء ام القلع
ــر احلاجز  ــذا املطلب لكس ــواب لتنفيذ ه ــن مجلس الن م
ــر يا عبد  ــؤول ..ونحن من جانبنا نقول س بني املواطن واملس
ــراء امام الناس  ــك هذه لنفتح ابواب اخلض املهدي بخطوت
ــوف على امن  ــذرع باخل ــميات ومن يت ــقط كل املس ولتس
ــرة اوال  او  ــي االحياء الفقي ــكن ف ــؤولني  عليه ان يس املس

يصمت ابد الدهر  .

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

 من يتذرع بالخوف 
على امن اِّـسؤولني 
 عليه
 ان يسكن َّـ االحياء 
الفقرية اوال 
 او يصمت ابد الدهر

@ıaäö®a@Ú‘�‰Ωa@aÏznœa
@pbÓ‡éΩa@›◊@¡‘én€Î

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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هل يتحقق حلم العراقيني َّـ التجول باِّـنطقة الخضراء ؟
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 بغداد / 
ــراق اليوم اخلميس، للقاء  ــة التركي مولود جاويش أوغلو، زيارة الع ــزم وزير اخلارجي يعت
ــداد وأربيل.وقالت وزارة  ــي بغ ــيني ف ــم صالح، وعدد من الزعماء السياس ــس بره الرئي
ــي  اخلميس واجلمعة  ــيزور العراق يوم ــة التركية ، ان وزير اخلارجية التركي س اخلارجي
ــرين األول اجلاري.واضافت اخلارجية ان من املنتظر أن يلتقي  املوافقني الـ١١ و١٢ من تش

وزير اخلارجية الرئيس برهم صالح، 

ÖaÜÃi@ø@Ô◊6€a@ÚÓuâb®a@äÌãÎ@NN@‚ÏÓ€a
بغداد / 

ــاء كرمي  ــن حتالف البن ــف النائب ع كش
ــواب فتح  ــزم مجلس الن ــوي، عن ع علي
جميع امللفات التي حتوم حولها شبهات 
ــر بغداد“،  ــا ملف ”صق ــاد واحده الفس
ــتضيف الوزراء  ــاً أن البرملان سيس مبين
ــهور من اجل االطالع على  كل ثالثة ش
ــبة املقصرين منهم. ــوه ومحاس ماقدم

ــه القرار  ــاك توج ــوي ، ان ”هن ــال علي وق
ــني املعطلة، اذ مت جمع تواقيع من  القوان
اجل احضار الوزراء كل ثالثة شهور الى 
ــم وبيان  ــاح خطة عمله ــان اليض البرمل
ماقدموه لشعبهم ومحاسبة املقصرين 
ــى أن ”البرملان يعمل  ــيرا إل منهم“، مش
ــي  ــة ف ــا العالق ــة القضاي ــى معاجل عل
ــابقة“.وأضاف أن ”هناك  احلكومات الس

ــترداد االموال التي مت اهدارها  توجه الس
ــي واحالة  ــث والتقص ــالل البح ــن خ م
ــة للتحقيق بها  ــبيني الى النزاه املتس
ــى  ــت عل ــي صرف ــوال الت ــة االم وخاص
ــاريع البلديات باالضافة  الكهرباء ومش
الى االموال التي صرفها مجلس الوزراء، 
واالموال التي متت جبايتها من املواطنني 

ملشروع صقر بغداد“.

@Ú‘ibç@Öbéœ@pb–‹fl@|nœ@ÊbΩ5€a@‚å«@Â«@—íÿÌ@kˆb„

وكاالت / 
ــز“  تامي ــورك  ”نيوي ــة  صحيف ــادت  أف
ــني  األمني ــؤولني  املس ــأن  ب ــة،  األميركي
األتراك استنتجوا أنّ الصحافي والكاتب 
ــعودي جمال خاشقجي، قد اغتيل  الس
ــطنبول،  ــعودية بإس في القنصلية الس
ــتويات في   بناء على أوامر من أعلى املس
الديوان امللكي السعودي، مشيرة إلى أن 

جثة خاشقي قطعت مبنشار.
وقالت الصحيفة في تقرير لها نقال عن 
ــؤول تركي رفيع، إن عملية االغتيال  مس
تل فيها  ــريعة، قُ دة لكن س ــت معقّ كان

ــاعتني من  ــون س ــي غض ــقجي ف خاش
ــد فريق  ــى القنصلية، على ي ــه إل وصول
ــعوديني، قاموا بتقطيع  من العمالء الس
أوصال جسده مبنشار عظم جلبوه لهذا 

الغرض.
ــعوديون، مبن  ــؤولون الس ــد نفى املس وق
ــلمان،  ــد محمد بن س ــم ولي العه فيه
ــقجي، وأصرّوا على أنّه غادر  مقتل خاش
ــه بوقت  ــة بعد وصول ــة بحري القنصلي
قصير، بينما طالب الرئيس التركي رجب 
م السعوديون أدلة  طيب أردوغان بأن يقدّ

تثبت ادعاءهم.

ثوا،  ــراك الذين حتدّ ــؤولون األت ورفض املس
ــدم ذكر  ــريطة ع ــز“ ش ــورك تامي لـ“نيوي
ــف علناً عن أدلتهم،  ــمائهم، الكش أس
ــى أنّ مثل  ــت عينه إل ــيرين في الوق مش

هذه االحتماالت ال ميكن استبعادها.

âbí‰Ωbi@o»�”@Ôv‘ëbÅ@Úru@Z@ÚÓÿÌäflc@Ú–Ózï

بغداد / وكاالت / 
ــم  ــتاذ قاس ــال وزير الداخلية االس ق
االعرجي في برنامج دائرة حوار الذي 
عرض على قناة العراقية ( IMN ) جانبا 
من قضايا سياسية وامنية خطيرة. 
واكد االعرجي ان  الوضع االقتصادي 
وفوضى السالح احد اسباب عمليات 
ــب تنظيم  ــرة. وانه يج ــل االخي القت

ــلحة لزيادة االمن  عملية حيازة االس
ــم  تنظي ــات  عملي وان  ــتقرار  واالس
حيازة االسلحة صعبة بسبب وجود 
ــب وان   مهمة تنظيم  منافذ للتهري
حيازة االسلحة حتتاج جهودا كبيرة 
ــن عصابات القتل  والبعض يدافع ع
ــة وهناك  ــذار واهي ــاف بأع واالختط
ــذار واهية  ــيون يدافعون باع سياس

ــلحة وان  ــض اجلماعات املس عن بع
ــض فيها  ــرة القي القب ــم كثي جرائ
على اجلناة خالل الشهرين املاضيني 
ــفها  ــن اجلرائم مت كش ــرا م وان  كثي
بعد ساعات من وقوعها وقد شكلنا 
ــاة  وف ــة  بقضي ــا  متخصص ــا  فريق
الدكتورة رفيف الياسري واضاف انه 
لم يصلنا تقرير وفاة رفيف الياسري 

من الطب العدلي حتى هذه الساعة 
ــل تقارير  وان  الطب العدلي لم يرس
ــن حتى االن وان زوج  ــا احلس وفاة رش
ــم يطلب  ــن ل ــا احلس املرحومة رش
ــاة وال يوجد  ــبب الوف ــكوى بس الش
ــن وزارة الداخلية في قضية  تهاون م

وفاة رفيف الياسري 

تتمة ص٣

  وزير الداخلية يكشف جانبا من قضايا سياسية وأمنية خطيرة 
@Ò7Å¸a@›n‘€a@pbÓ‹‡«@lbjça@Üya@Ä˝é€a@ÛôÏœÎ@Öbñn”¸a@…ôÏ€a@Z@Ôuä«¸a
@Ê�a@Üß@Ô€Ü»€a@k�€a@Âfl@Âéßa@bëâÎ@äçbÓ€a@—Óœâ@ÒbœÎ@äÌä‘m@b‰‹ñÌ@%@

وكاالت / 
ــي ترامب  ــس األميرك ــعل كالم الرئي أش
ــارع  ــي الش ــرا ف ــعوديا كبي ــا س غضب
ــقطت  ان س ــد  بع ــة  ــعودي خاص الس

البورصة السعودية ١٢٪ حيث قال انه من 
ــش األميركي والرئيس األميركي  دون اجلي
ــبوعني   ــلمان أس ــب لن يبقى بن س ترام
ــي العهد  ــتثناء رد ول ــم وباس ــي احلك ف

ــرش للحفاظ  ــعودية لم تدفع ق ان الس
على امنها فإن اجليش السعودي أصيب 
ــارون االميركيون  ــع الطي ــاك وامتن باالرب
ــعودية فوق  ــة الطائرات الس عن مواكب

اليمن كما سحب اجليش األميركي ٧٠٠ 
ــعودية دفعة  ــن الس ــاروخ باترويت م ص
ــر جوي من طائرات سي  واحدة عبر جس

-١٣٠                       تتمة ص٢

âdr€bi@ÄÏ‹m@Â�‰ëaÎÎ@bÿÌäfla@ø@bjöÀ@›»ím@Êb‡‹ç@Âi@@pb∞äñm@@@@
ÚÌäç@Ú€bçäi@@Ï€Î@@âàn»Ì@%@Êa@

بغداد / 
أفادت مصادر استخبارية أن زعيم تنظيم 
ــو بكر البغدادي) أصدر  داعش االرهابي (اب
أمرا بتصفية ٣٢٠ عنصرا من اتباعه بتهمة 
ــمى (الدولة االسالمية)  خيانتهم ملا يس

ــائر كبيرة  ــبب بخس وتخاذلهم الذي تس
ــوريا.  ــن العراق وس ــي كل م ــم ف للتنظي
املصادر اكدت ان قائمة البغدادي شملت 
ــوريا  ــار وبارزين في العراق وس قياديني كب
ــدأ فعليا بتصفية  ــذ هذا االمر ب وأن تنفي

ــيف الدين  كل من (ابو البراء األنصاري، س
ــي، وأبو عثمان التلعفري، وأبو اميان  العراق
ــروان حديد  ــد ، وابو قثم احللبي ،وم املوح
ــوري)، وغيرهم من االمراء واملسؤولني  الس
ــذي دفع  ــي، االمر ال ــي التنظيم االرهاب ف

ــش للهروب خوفا  ــر من عناصر داع الكثي
ــة، خصوصا ان  ــمولهم بالتصفي ــن ش م
ــير الى وجود قوائم أخرى  التسريبات تش
ــمونهم  ــماء من يس ــتصدر قريبا بأس س

باخلونة.

bÌâÏçÎ@÷aä»€a@ø@È«bjma@Âfl@aäñ‰«@320@ÚÓ–ñni@äfldÌ@ÖaÜÃj€aäÿi@Ïia

  بغداد / 
نها  كشفت هيئة النزاهة، امس االربعاء، عن متكُّ
ــي مركز محافظة  ــادة ملكيَّة عقارٍ يقع ف من إع
ــالء إلى ملكية مديريَّة بلديَّات احملافظة، التي  كرب
لم يكن لديها أيُّ علمٍ بعائديَّة العقار إليها، حلني 

اكتشافه من قبل مالكات الهيئة. 
ــة   ان معلوماتٍ  ــرة التحقيقات بالهيئ وقالت ائ
ــال ملكيَّة  ــد بتزوير معاملة انتق ــا تفي وردت الين

العقار الذي تبلغ مساحته (دومناً واحداً و١٥ اولك) 
ــة (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ،  ، وقيمته التقديريَّ
ويقع في مركز احملافظة، مبينة ان مالكات مكتب 
ــى مديريَّة  ــة انتقلت إل ــالء في الهيئ ــق كرب حتقي
ــداد ودائرة  ــة في بغ ــاريِّ العامَّ ــجيل العق التس
ــجيل العقاريِّ األولى في احملافظة، لتدقيق  التس
ــد متَّ متزيقه  ــذي كان ق ــار ال ــاصِّ بالعق ــد اخل القي

. ت دائرة التسجيل العقاريِّ جالَّ ورفعه من سِ

@ÈÓ‹«@µÏnéfl@�âb‘«@ÚÓÿ‹fl@ÜÓ»m@ÚÁaå‰€a
ı˝iä◊@ÚÌÜ‹i@µg@ÚÓ„Ï„b”@7À@÷ä�i
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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
ــي، أن االخير التقى  ــس مجلس النواب محمد احللبوس ــن املكتب االعالمي لرئي أعل
ه له دعوة رسمية لزيارة العراق.  نظيره القطري أحمد بن عبد اهللا آل محمود، فيما وجّ
ــي التقى  ــي، إن رئيس مجلس النواب محمد احللبوس ــال املكتب في بيان صحف وق
نظيره القطري أحمد بن عبد اهللا آل محمود، وذلك في إطار االجتماع الثالث لرؤساء 
ــيوية الذي افتُتح أمس في انطاليا. واضاف املكتب، أنه جرى خالل  البرملانات األورآس
ــترك في  ــقيقني وتعزيز التعاون املش اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين الش
ــب البيان، أهمية استثمار الطاقات الشبابية  جميع اجملاالت. وأكد احللبوسي، حس
ــا قاتلنا داعش  ــه وتنميته، مبين ــوة اجملتمع وتقدم ــية لق بوصفهم اللبنة األساس
ــل ونبذ اخلالفات. ــع رغبةً بالتواص ــد يدنا اليوم للجمي ــن العالم أجمع، ومن ــة ع نياب

ــادة اإلعمار وتفعيل اجلانب  ــاهمة في حملة إع ــي، دولة قطر إلى املس ودعا احللبوس
االستثماري مع العراق، فيما وجه دعوة رسمية إلى أحمد بن عبد اهللا لزيارة العراق.

بغداد / البينة الجديدة
أكد السفير االيراني لدى بغداد 
لقائه  ــالل  ــجدي خ ــرج مس اي

ــادل  ــف ع ــوزراء املكل ــس ال رئي
ــم  ــس االول، دع ــدي ام عبدامله
بالده للعراق في املرحلة املقبلة.

ــدي، إن  ــب عبد امله ــال مكت وق
ــوزراء املكلف  ــس مجلس ال رئي
ــتقبل  ــد املهدي، اس ــادل عب ع

ــة  اجلمهوري ــفير  س ــه  مبكتب
بغداد  في  االيرانية  ــالمية  االس
ــة  ــي بداي ــجدي. وف ــرج مس اي
ــم  ــجدي باس ــاء هنأ مس اللق
ــالمية  حكومة اجلمهورية االس
ــبة  االيرانية عبد املهدي مبناس
ــكيل احلكومة،  ــه بتش تكليف
والتوفيق  ــاح  النج ــه  ل متمنيا 
ــاف املكتب، أن  ــي عمله. واض ف
ــة تعزيز  ــهد مناقش ــاء ش اللق
ــني البلدين  ــي ب ــاون الثنائ التع
ــذي تربطهما العديد  اجلارين ال
ــتمرار  واس ــتركات،  املش ــن  م
ــال االقتصادي  ــاون في اجمل التع
ــرى  االخ ــاالت  واجمل ــاري  والتج
اضافة الى اهمية التنسيق في 
ــن جانبه، اكد  ــال االمني. م اجمل
ــفير االيراني استمرار دعم  الس
بالده للعراق في املرحلة املقبلة 
ــعب  ــع فيها الش ــي يتطل والت
العراقي لتكون مرحلة لالعمار 

وتوفير اخلدمات واالستقرار.

بغداد / البينة  الجديدة
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس تيار احلكمة عمار 
ــاعدة احلكومة  ــس االربعاء، على اهمية مس احلكيم، ام
ــتقرار  ــاء واالعمار واالس ــيرة البن ــة في اكمال مس املقبل
االمني. وقال مكتب العبايد ان رئيس مجلس الوزراء حيدر 
ــتقبل امس رئيس تيار احلكمة عمار احلكيم،  العبادي اس
مبينا انه جرى خالل اللقاء مناقشة االوضاع السياسية 
ــد اجلهود  ــة واهمية توحي ــكيل احلكوم ــات تش ومباحث
للحفاظ على ما حتقق من منجزات خالل الفترة املاضية. 
واضاف املكتب ان اجلانبني اكدا اهمية مساعدة احلكومة 
ــتقرار  ــاء واالعمار واالس ــيرة البن ــة في اكمال مس املقبل

االمني.

   الضخمة للنقل ونقلوها من السعودية 
الى املانيا وكما انه أوقفوا صفقة بقيمة 
ــا  ــزر تقصفه ــل الي ــي قناب ــارات ه ٧ ملي
طائرات سعودية على اليمن والدفاع عن 
اململكة واوقفوا تسليم اجليش السعودي 
ــحب  ــخ والقنابل وطلبوا منه س الصواري
ــن مخازن  ــه وذخيرته م ــلحته وقنابل أس
ــازن  ــن مخ ــس م ــعودي ولي ــش الس اجلي

ــحبت  اجليش األميركي كما ان اميركا س
ــن الكويت  ــاروخ باتريوت م ٥٠٠ مدفع ص
ــوكات  ــاروخ ت ــحبته هو ص ــا س ــم م واه
ــتية  ــخ اإليرانية البالس ــاد للصواري املض
ــراً جوياً ضخما  ــة ووضعت جس الضخم
ــلحة من الكويت والسعودية  لنقل األس
الى املانيا من خالل اكثر من ٥٦ طائرة هي 
ــي- ــرة نقل أميركية من نوع س اكبر طائ

ــت طائرة سي- ١٣٠ بأربع محركات وليس
ــا ٣ محركات وحتمل  ــة التي له ٣٠ العادي
كل طائرة ٢٠ صاروخ باتريوت دفعة واحدة 
وأوقفت الواليات املتحدة دوريات طائراتها 
ــعودية  اف ١٥ واف ١٦ حلماية األجواء الس
ونقلتها الى قواعدها اجلوية في قطر وكان 
من املقرر ان يعقد قائد اجليش السعودي 
ــي  ــش األميرك ــد اجلي ــع قائ ــا م اجتماع

ــر قائد اجليش  ــعودية فتلقى ام ــي الس ف
ــعودية الغاء االجتماع  األميركي في الس
ــز اذا ولي  ــورك تامي ــة نيوي ــت صحيف وقال
ــا للحفاظ  العهد يقول انه لن يدفع قرش
ــل صواريخ  ــعودية ليتحم على امن الس
ــع ايران اال اذا  ــن وليتحمل أي حرب م اليم
ــران بإغالق مضيق اخلليج عندها  قامت اي
سيفتح اجليش األميركي مضيق اخلليج 

ــي. والغى  ــش اإليران ــوة ويضرب اجلي بالق
ــني املدمرات  ــش األميركي الدوريات ب اجلي
ــعودية في مياه  األميركية واملدمرات الس
ــه في حال  ــت الصحيفة ان ــج. وقال اخللي
ــرية  ــالة س لم يعتذر ولي العهد ولو برس
لوزير الدفاع ماتيس فإن األمور ستتدهور 
ــتواجه  ــني الواليات املتحدة وس بينها وب

السعودية امورها وحيدة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــي البنك املركزي  ــؤول رفيع ف أكد مس
العراقي، امس االربعاء، ان قانون البنك 
يسمح بتحديد شكل الورقة النقدية، 
ــم احملافظ جاء  ــار الى أن اس فيما اش
ــر عام دائرة  ــة امنية. وقال مدي كـعالم
ــد الكرمي  ــن وكالة عب ــدار واخلزائ االص

ــن قانون  ــنون إن املادة ٣٣ م ــن ش حس
البنك واخلاصة بطبع العمالت النقدية 
الورقية وسك العمالت املعدنية يقوم 
ــة  ــح التنظيم ــب اللوائ ــك مبوج البن
الفئات العمالت  والتعليمات بتحديد 
النقدية الورقية واملعدنية ومقاييسها 
ــكالها ومادتها ومحتواها ووزنها  واش

ــمات  ــر ذلك من الس ــا وغي وتصميمه
ــؤول  ــرى، وبالتالي فان البنك مس االخ
ــكالها. وتابع انه  ــا واش ــن محتواه ع
ــمى بام  ــالل طبعة ٢٠١٥ والتي تس خ
النافذة وكانت بتوقيع محافظ البنك 
علي العالق زاد التزييف فيها وبالتالي 
فان جلنة بالبنك املركزي درست احلالة 

لعدم تكرارها واقترحت ان يكون اسم 
ــات كعالمة  ــذه الفئ ــى ه ــالق عل الع
امنية اخرى بجانب العالمات املوجودة 
ــكل رسم في هذه  والتي كان على ش
ــم كما  الفئات املطبوعة وليس كاس
ــمية.  ــي املذكرات الرس ــود ف هو موج
واضاف شنون ان اسم احملافظ موجود 

ــة العراقية  ــى في العمالت النقدي حت
ــي، اضافة الى  ــة بالعهد امللك القدمي
ــماء  ــدأت تضع اس ــدول ب ــب ال ان اغل
ــعودية  احملافظني على عمالتها كالس
واالمارات ولبنان ومصر وايران ونيجيريا 
ــن العملة  ــض الفئات م ــا وبع وماليزي

اخلاصة باململكة املتحدة.

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
 Sukhoi Superjet هبوط .. خرجت طائرة من طراز
١٠٠ تابعة لشركة ”ياقوتيا“ اجلوية الروسية عن 
ــك. املدرج بعد هبوطها في مطار مدينة ياقوتس

وأفادت الوكالة االحتادية للنقل اجلوي في روسيا 
ــاعة  ــأن احلادث وقع في الس ــيا“ ب ”روس أفياتس
ــكو ، مشيرة إلى أن الطائرة  ٢١:٢١ بتوقيت موس
ــة أوالن أودي إلى  ــن مدين ــة م ــت تقوم برحل كان
ياقوتسك. وأضافت أن سبب احلادث يعود إلى حتطم جزء من نظام 

الهبوط (العجالت).
ــار ”مايكل“  ــر األمريكي بأن اإلعص ــاد مركز األعاصي إعصــار  .. أف
ــة الثالثة  ــيكي يتحول للفئ ــي اخلليج املكس ف
ــدا األمريكية. ــواحل والية فلوري ــرب من س ويقت

ــار تبلغ ١٩٥  ــرعة رياح اإلعص ــر املركز أن س وذك
كيلومترا في الساعة، وحذر سكان والية فلوريدا 
من احتمال وقوع الرياح القوية واألمطار الغزيرة 
والفيضانات. وحاليا يقع اإلعصار على بعد ٤٣٥ 

كيلومترا من الساحل األمريكي ويقترب منه.

ــة احتواء  ــراء حملاول ــد خب ــلت الهن خــرباء .. أرس
تفشي فيروس زيكا في مدينة جايبور السياحية 
ــمال البالد، مع  ــتان في ش عاصمة والية راجاس
مراقبة السيدات احلوامل عن كثب. وذكرت وزارة 
ــخصا  ــة الهندية، أنه ”تبني إصابة ٢٢ ش الصح
ــه دواء، وقد  ــروس الذي ليس ل ــي املدينة بالفي ف
يسبب تشوهات خطيرة لألجنة، وتراقب البعثة 
ــني الرعاية  ــكلتها احلكومة لتحس ــة، التي ش ــة للصح الوطني

الصحية في أنحاء البالد، السيدات احلوامل في املنطقة.
ــكتلندا نيكوال ستورجيون  ــة وزراء إس اســتقالل .. صرحت رئيس
ــة املتحدة هو  ــن اململك ــتقالل بالدها ع بأن اس
ــاكل التي تواجه إسكتلندا  احلل الوحيد للمش
ــتورجيون خالل  ــت“. وقالت س ــبب ”بريكس بس
مؤمتر للحزب القومي اإلسكتلندي الذي تترأسه، 
إن ”بريكست ميثل مشكلة جدية إلسكتلندا“، 
ــح دولة  ــد هو أن نصب ــل الوحي ــة أن ”احل مضيف

مستقلة».

قتلى .. قتل ما ال يقل عن ست أشخاص وأصيب 
ــار ركاب عن  ــروج قط ــروح، بعد خ ــدد آخر بج ع
القضبان بوالية اوتار براديش بشمال الهند، وجاء 
ــي”. ووقع احلادث،  ــاة “ان دي تي ف ــك وفقا لقن ذل
امس األربعاء، في منطقة راي باريلي بوالية اوتار 
براديش بشمال الهند. وأشارت القناة إلى أن فرق 
اإلنقاذ تعمل في مكان احلادث. هذا ولم يتم بعد 

حتديد أسباب خروج القطار عن القضبان، والتحقيقات جارية.
إقالة .. قرر الرئيس األمريكي دونالد ترامب, قبول استقالة مندوبة 
ــع ”Axios“ في  ــي هايلي.وذكر موق ــدة نيك ــنطن باألمم املتح واش
ــذا األمر مع ترامب في  ــر إن ”هايلي بحثت ه تقري
ــبوع املاضي، وقدمت  ــض خالل األس البيت األبي
ــس  ــرة للرئي ــتقالتها مباش ــاء اس ــوم الثالث الي
ــذي قبلها“.وأضاف التقرير, ان ”هذا  األمريكي، ال
ــؤولني املعنيني  ــور صدم عددا من كبار املس التط

بالسياسة اخلارجية في اإلدارة األمريكية».
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بغداد / البينة الجديدة
ــار الربيعي،  ــية للتيار الصدري نص ــد رئيس الهيئة السياس أك
ــي حال عدم تطبيق  ــتمر ف أن حكومة عادل عبد املهدي لن تس
ــيرا إلى أن اختيار عبد املهدي لتشكيل  البرنامج احلكومي، مش
احلكومة جاء بناء على مواصفات ال يحملها سواه. وقال الربيعي 
ــعودية، إن  ــط“ الس ــرق األوس في تصريح اوردته صحيفة ”الش
ــاء بناء على  ــكيل احلكومة ج ــادل عبد املهدي لتش ــار ع ”اختي
ــتقاللية والكفاءة  ــا االس ــواه، أهمه ــات ال يحملها س مواصف
واخلبرة“، مبينا أن ”الكتل السياسية تنتظر منهاج عبد املهدي 
ــؤال  احلكومي الذي مبوجبه تتحدد األولويات لديه“. ورداً على س
ــي، ممثالً بتحالف  ــدري عن حقه االنتخاب ــول تنازل التيار الص ح
ــتقلني، قال  ــال لعبد املهدي الختيار وزراء مس ــائرون وترك اجمل س
ــيد مقتدى الصدر  ــن رؤية الس ــذا القرار يعبر ع ــي إن «ه الربيع
اإلصالحية، ورغبته في إعطاء اجملال التام لرئيس الوزراء، لإلتيان 
بوزراء تكنوقراط ومستقلني“.ولفت الربيعي إلى أن ”الصدر وعبر 
ــي يطبق البرنامج  ــدي عاماً كامالً لك ــه، منح عبد امله تغريدات
ــنوات، والذي ال بد من أن تتبني خالل  احلكومي الذي أمده أربع س
ــا أن البون ما زال  ــه ورؤيته، وفي حال وجدن ــنة مالمح تطبيق س

شاسعا بني الشعارات والتطبيق، فإن احلكومة لن تستمر“.

بغداد / البينة الجديدة
اعتبر وزير الداخلية قاسم االعرجي أن البعض يستغل انشغال 
ــي عدم اقرار قانون  ــكلة ف القوات االمنية، مؤكداً أن هناك مش
ــات نقلها  ــي تصريح ــي ف ــال االعرج ــة. وق ــم املعلوماتي اجلرائ
ــمي، إنه مت القبض على اجلاني في قضية مقتل  التلفزيون الرس
ــتغل  ــيراً الى أن البعض يس ــوازات محافظة بابل، مش مدير ج
انشغال القوات االمنية. وأضاف وزير الداخلية أن هناك مشكلة 
ــون اجلرائم املعلوماتية، مطالباً مجلس النواب  لم يتم اقرار قان
ــروع القانون. ولفت االعرجي الى أن هناك اشخاصاً  بـاقرار مش
ــد ان يعلو  ــدداً بالقول ال ب ــاءة للبد، مش ــيئني يحاولون االس س

الصوت اخلير في اجملتمع.

بغداد / البينة الجديدة
دعا رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، امس األربعاء، 
احلكومة والبرملان إلى تكثيف احلوارات مع وزير اخلارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو بشأن املياه والعمليات العسكرية التركية 
ــمالي العراق. وقال الكعبي، ندعو احلكومة ومجلس  املتكررة ش
ــوارات مع وزير اخلارجية التركي الذي يزور  النواب إلى تكثيف احل
ــدد الكعبي، على ضرورة حسم فقرات مهمة  العراق اليوم. وش
ــني البلدين  ــكالت ب ــف املياه ومعاجلة كافة املش ــوص مل بخص

واهمها العمليات العسكرية التركية شمالي البالد.
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البينة الجديدة / وكاالت
طالب الرئيس األميركي دونالد ترامب، امس األربعاء، السعودية 
ــة للواليات املتحدة مقابل احلماية التي حتصل  بدفع مبالغ مالي
ــائل  ــهر. ونقلت وس ــا، وذلك للمرة الرابعة خالل هذا الش عليه
ــه ”أبلغ امللك  ــد من انصاره، إن ــالم عن ترامب قوله أمام حش إع
ــلمان بن عبد العزيز بأن عليه أن يخرج من أمواله  ــعودي س الس
ــعودية». وهذه هي املرة الرابعة التي  ــنطن للس ثمن حماية واش
يطالب فيها ترامب السعودية بشكل صريح بدفع مبالغ مالية 
ــعودي محمد  ــة لها. وكان ولي العهد الس ــل توفير احلماي مقاب
ــرغ“ ردا على  ــة ”بلومب ــرته وكال ــال في حوار نش ــلمان ق بن س
تصريحات الرئيس األمريكي دونالد ترامب إن بالده ”لن تدفع في 

الوقت الراهن أي شيء مقابل أمنها».

بغداد / البينة الجديدة
أفاد مصدر نيابي، امس األربعاء، بانتخاب النائب صباح الساعدي 
ــام الداخلي للبرملان. وقال  ــاً للجنة النيابية لتعديل النظ رئيس
ــام الداخلي للبرملان  ــة لتعديل النظ ــدر إن اللجنة النيابي املص
ــا. وأضاف املصدر  ــاً له ــاعدي رئيس انتخبت النائب صباح الس
ــمه، أنه مت انتخاب ريبوار طه  ــف عن اس الذي طلب عدم الكش

نائباً للساعدي وثامر ذيبان مقرراً للجنة.
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البينة الجديدة / وكاالت
أفادت قناة ABC بأن الواليات املتحدة أغلقت 
ــي  ــة ف ــا اجلوي ــت قاعدته ــام ٢٠١٧ بصم ع
ــا نحو ٧١  ــي أنفقت عليه ــرة قبرص الت جزي
ــن تقرير لدائرة  ــون دوالر. ونقلت القناة ع ملي
ــة األمريكية  ــوزارة اخلارجي ــش العام ل  املفت
ــي جزيرة قبرص  ــدة الواقعة ف ــذه القاع أن ه
ــئت في ايلول عام ٢٠١٣ وأغلقت في اب  أنش
ــت توجد فيها ٥  ــام ٢٠١٧، مبينة انها كان ع
ــكريا، حيث بلغت  ــات ونحو ٤٠ عس مروحي
تكلفة صيانتها نحو ٢٠ مليون دوالر سنويا.
وأفاد التقرير بأن القاعدة أنشئت دون موافقة 
ــع لوزارة  ــران (AGB) التاب ــس إدارة الطي مجل

ــى أن الوزارة  ــيرا ال اخلارجية األمريكية، مش
ــاء هذه  ــبب إنش ــم تتمكن من توضيح س ل
ــتخدامها والتكلفة  ــدة واحتمال اس القاع

املتوقعة إلجالء املوظفني منها، كما ال توجد 
هناك أي وثائق حول البدائل املمكنة إلنشاء 
ــع التقرير أنه كان بإمكان  هذه القاعدة. وتاب
ــو ٧١ مليون  ــة توفير نح ــة األمريكي اخلارجي
ــن النفقات غير الضرورية،  دوالر والتخلص م
إذا اعتمدت اإلجراءات الضرورية في هذا اجملال.
ــن اعتقادها أن القاعدة  ــرت قناة ABC ع وعب
اجلوية في قبرص مت إنشاؤها في ضوء اخملاوف 
ــلح  ــي ظهرت على خلفية الهجوم املس الت
على قاعدة االستخبارات املركزية األمريكية 
ــفر  في مدينة بنغازي الليبية، األمر الذي أس
ــفير  ــل ٤ أمريكيني مبن فيهم الس ــن مقت ع

األمريكي لدى ليبيا كريستوفر ستيفينز.

تتمة ص (١)
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البصرة/ البينة اجلديدة 
ليالً  النارية  الدراجات  سير  على  حظر  فرض  البصرة،  عمليات  قيادة  أعلنت 
ألسباب أمنية، فيما باشرت مديرية املرور بحملة للحد من ظاهرة السيارات ذات 
النوافذ املظللة والتي ال حتمل لوحات تسجيل مرورية. وذكرت قيادة العمليات، أن 
قيادة العمليات قررت منع حركة الدراجات النارية بعد الساعة السادسة مساءً 
اعتباراً من اليوم، مبينة أن خالل النهار ستقوم القوات األمنية بالتدقيق األمني 
العقيد  املرور في احملافظة  النارية. من جانبه، قال مدير  الدراجات  واملروري على 
صبيح االمارة إن املديرية بدأت باتخاذ اجراءات ضد السيارات ذات الزجاج املظلل، 
حيث تقوم مفارز بإزالة التظليل املؤقت موقعياً، فيما يتم إرسال السيارات ذات 

التظليل الدائمي الى احلجز مع فرض غرامة على مالكيها.

بغداد / البينة اجلديدة
وتشكيل  القانون  دولة  ائتالف  من  رسميا  انسحابه  السهيل،  النائب هشام  أعلن 
النواب  الكتلة اجلديدة تضم عددا من  أن  ”الوطن“، مبينا  كتلة جديدة حتمل اسم 
املستقلني. وقال السهيل إنه ”انسحب رسميا من ائتالف دولة القانون بناء على رغبة 
أداء العمل التشريعي  شخصية للعمل مع نواب آخرين مستقلني من أجل تقوية 

والرقابي“، مشيرا إلى أنه ”شكل كتلة جديدة حتمل اسم كتلة الوطن“.
وأضاف، أن ”الكتلة اجلديدة تضم عددا من النواب املستقلني الذين يطمحون مبمارسة 

عملهم بعيدا عن أي تأثير داخلي أو خارجي“.
واشار السهيل إلى أن ”الكتلة ليس لديها أي طموح تسلم أي منصب وزاري خالل 
املرحلة احلالية بالرغم من تزايد النواب لالنضمام إلى كتلة الوطن الميانهم باملشروع 

الوطني“.
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بغداد / البينة اجلديدة
أكد النائب السابق جاسم 
محمد جعفر ، ان املرجعية 
ستقول كلمتها بعد ستة 
اشهر من تولي رئيس الوزراء 
ــادل عبد املهدي  املكلف ع
ــراق،  الع ــي  ف ــلطة  للس
مشيرا إلى ان حكومة عبد 
توافقية،  ــتكون  املهدي س
ــن توافق  ــل ل ــا ان الكت كم
على شخصيات مستقلة 
ــدي  امله ــد  عب ــم  يختاره
الوزارية. لكابينته  بنفسه 
ــر ان ”حكومة  ــال جعف وق
ــتكون  عادل عبد املهدي س
باملعنى  ــة  توافقي حكومة 
ــا  به ــارك  وتش ــي  احلقيق
ــية،  السياس ــل  الكت كل 
ــو  نح ــه  توج ــد  اليوج اذ 
ــا أن عبد  ــة“، مبين املعارض
ــي  ف ــيدخل  ”س ــدي  امله
مسألة معقدة بتوزيع اكثر 

من ٢٠ وزارة على ٣٢٨ نائباً“. 
ــل  واضاف ان ”اجلميع يرس
ــى  ال ــوزارات  ال ــحي  مرش
شخص عادل عبد املهدي، 
ــهر اذا ما  ــتة اش ــد س وبع
ــد املهدي  ــادل عب ــق ع طب
واالحزاب  ــل  الكت ارادته  ما 
ــددة“.  مه ــه  حكومت ــان  ف
ــل  ــر، أن ”الكت ــني جعف وب
ــل  تقب ــن  ل ــية  السياس
ــس احلكومة  ــي رئي بأن يأت
يختارهم  مستقلني  بوزراء 
ــه، اذ تسعى الكتل  بنفس
ــوزراء حتى وان  ــيء ب للمج
ــن  ولك ــتقلني  مس ــوا  كان
يجب ان يكون الترشيح من 
ــل“، مؤكدا  ــل تلك الكت قب
أن ”املرجعية تترقب وتنظر 
ــتفعله حكومة عبد  ما س
لها كالم  املهدي وسيكون 
ــتة اشهر من توليه  بعد س

احلكم“.

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

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

  بغداد / البينة اجلديدة
ــوزراء املكلف عادل عبد املهدي،  أصدر رئيس مجلس ال
ــأن الترشيح للكابينة الوزارية عبر املوقع  توضيحا بش
االلكتروني. وقال عبد املهدي في بيان صحفي لتوضيح 
ــة عبر  ــة الوزاري ــيح للكابين ــأن الترش ــا يتعلق بش م
ــكر آالف املواطنني الكرام الذين  املوقع االلكتروني، «أش
استجابوا فقدموا ترشيحاتهم عبر املوقع االلكتروني، 
ــر ثقة واستجابة كبيرة نعتز بها، واؤكد اننا  وهذا مؤش
ــة واعددنا آليات برمجية  ــا محتوى املوقع بعناي صممن
ــة وفريقاً  ــة للطلبات غير املكتمل ــام بغربلة اولي للقي
مخصصاً لفرز الطلبات اجلادة عن غير اجلادة»، موضحا 
ــرة بهذا  ــن مقتنعون بان توفر قاعدة بيانات مباش «نح
ــيكون مفيداً في عملية تشكيل احلكومة  الشكل س
ــرى». وأضاف عبد  ــة االخ ــال واملهام الالحق ــي االعم وف

ــع االلكتروني  ــغيل املوق ــدي «انتقد البعض محقاً تش امله
ــة قائالً ان هذا منصب  ــيح للمناصب الوزارية اخملتلف للترش
ــكل اجلمهور،  ــة مفتوحة ل ــة وظيفي ــي وليس درج سياس
ــيصح عند مقارنته بالعادة املعروفة الختيار  وهذا النقد س
ــوحات وعالقات الطبقة  ــوزراء، ونقصد بذلك اعتماد مس ال
ــبقاً  ــتطلعت مس ــا والتي تكون قد اس ــية وقواه السياس
ــياقات  ــك الس ــي متتل ــة والت ــية واملهني ــة السياس اخلارط
الكاملة المتام االمر، فاالصل في احلياة السياسية املعاصرة 
وجود قوى منظمة وحزبية مسؤولة تقوم بواجباتها، وهو ما 

ــتمر بدعمه اآلن وفي املستقبل»،  دعمناه سابقاً وما سنس
ــاح احلكومة  ــذا املنصب وجن ــحنا له ــى «أن ترش ــيرا ال مش
ــوى او اغلبها،  ــم وتأييد هذه الق ــن ان يتحقق دون دع ال ميك
ــل عليه من  ــذي يجب ان نحص ــم احلقيقي ال ــة للدع اضاف
ــور». وبني عبد املهدي «أن املفارقة في االمر في عراقنا  اجلمه
اليوم انه قامت فجوة بني اجلمهور والقوى السياسية، وهذه 
ــتثنائية وغير طبيعية تتطلب حلوالً للتقليل من  حالة اس
ــر الرأي العام  ــأت رغبة عارمة لدى مناب ــا، لذلك نش اضراره
العليا، بل حتى لدى االحزاب او معظمها لتشجيع مشاركة 
ــتقلني االكفاء النزيهني في ادارة دفة البالد، ناهيك عن  املس

ــلطة من  ــه ملنع احتكار الس ــعب، وذلك كل ــات الش مطالب
ــيقول قائل بان  ــس مجلس الوزراء املكلف، س اية جهة رئي
ــد فعلت ذلك  ــتقلني وهي ق ــح مس االحزاب ميكنها ان ترش
ــوزارات، واملالحظة هنا  ــيح لل في االنتخابات، او حتى الترش
– ومع كامل االحترام للجميع– فان املستقل الذي سيرشح 
ــى االغلب، كما  ــتقالً عل ــن طريق االحزاب قد ال يبقى مس ع
ــي التجارب املاضية، مع ضرورة االقرار  تبني معظم احلاالت ف
بامتالكنا كفاءات عظيمة بني اجلمهور واملستقلني، وهو ما 
يوجب االنفتاح عليها لالستفادة منها في مهمتنا احلالية 

واملهام املستقبلية، وهذه احدى الوسائل والقنوات».
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ــري  ــاة الياس ــي بوف ــب العدل ــر الط وان تقاري
ــوزارة الداخلية  ــى اآلن ل ــن لم تصل حت واحلس
ــف اغتيال  ــف خل ــددة تق ــة متش وان مجموع
ــنظهر اجملموعة في االعالم بعد  تارة فارس وس
ــاء القبض عليها وان االجهزة االمنية تتابع  الق
ــرات وهي مثبتة  ــطة الكامي حترك اجلناة بواس
ــات متطرفة تعمل حتت عنوان  لدينا وان جماع
ــن املنكر وان اجملموعة  االمر باملعروف والنهي ع
ــاب  ــارس هم من قتلوا الش ــت تارة ف التي قتل
ــي في ٢٠١٧ وهناك من يريد استغالل  كرار نوش
ــد وان  ــمعة البل ــويه س ــداث لتش ــض االح بع
ــارس عناصر مدربة ينتمون جلماعة  قتلة تارة ف
متطرفة. واكد ان العراق ليس غابة حتى يقتل 
ــم االمر باملعروف والنهي عن املنكر  الناس باس
ــريبات االعالمية غير صحيحة.  وان اغلب التس

ــرة هي لم  ــول البص ــى ان الصراع ح ــار ال واش
تكون له السلطة االقتصادية فيها وان النفط 
ــكلة كبيرة وان  واملنافذ واملوانئ باتت متثل مش
ــببت  وجود الهيئات االقتصادية في املنافذ تس
ــدواء  ــل ال ــات تنق ــرة وان عصاب ــاكل كثي مبش
ــي صالحيتها  ــداد وتتالعب ف ــر في بغ للمذاخ

ــة العمال  ــة منافي ــن اخليري ــض العناوي وان بع
ــتفادت من وجود  اخلير وثمة عصابات كثيرة اس
سيطرة الصفرة وقد القينا القبض على اجلاني 
ــد صفاء الدليمي مدير  في قضية مقتل العقي
جوازات بابل وان سوء االوضاع االقتصادية يزيد 
من معدالت اجلرمية وان عدم تشريع قانون جرائم 
ــرة وكذلك  ــكلة كبي ــبب مبش املعلوماتية تس
ــوبيات من جهات سياسية  الوساطات واحملس
ــة ولكن لن  ــزة األمني ــة لألجه ــت مؤذي أصبح
ــف أي جرمية تتبع جملموعة مهما  أتردد عن كش
ــع القضايا  ــن التفاعل م ــا والبد م كان اجتاهه
ــنعمل على  ــي تهم اجملتمع وس ــانية الت اإلنس
ــي ونحن ندعو  ــاز األمن الوطن ــرار قانون جه اق
ــدان لزيارة  ــف زي ــب واألديب املصري يوس الكات

العراق.

ــول  ــز ح ــوار ترك ــأن احل ــا ب منوه
ــام  بـالـنـظـ ــل  الـعـمـ ــادة  اعــ
االنـتـقـال  او  الـقـديـم  الـورقـي 
ــل بالنظام االلكتروني  الـى العم
ــي دول العالم  ــوة بباق اجلديد اس
ــرة العمل  ــون فك ــورة لتك املتط
ــروع الوطني  ــذا املش ــذ ه بتنفي
ــد اجلاري ”بناء املديرية  املهم. وأك
لـ ١٨ موقعا جديدا الدارة املشروع 
ــداد واحملافظات  ــني بغ ب ــت  توزع
ــتان العراق،  ــم كردس ــدا اقلي عـ
ــع بـديـلـة عـن  لـتـكـون مـواقـ
ــرور الـقـديـمـة  ــات املــ مـديـريـ
ــات  آلي ــذ  تنفي ــن  م ــن  لتتمك
املشروع الهادف لتوحيد لوحات 
ــة وآليات نقل  ــجيل املروري التس
ملكية املركبات واصـدار اجـازات 
القيادة احلديثة وفق نظام متطور 

ــف عن  ــر قابل للتزوير“. وكش غي
ــع اكثر من  ــاح مديريته بتوزي ”جن
ــجيل  ــة تس ــني لوح ــة مالي اربع
ــن الـنـوع (االملـانـي)  جـديـدة مـ
ــات  املركب ــاب  اصـحـ ــني  بـ
ــرة واحلمل من  ــي واالج اخلصوص
ــذ انطالق  ــا من ــجلني عليه املس
ــروع العام  املرحلة الثانية للمش
ــددا على  ــى اآلن“، مش ٢٠١٦ وحت
ــة  ــات املالي ــة التخصيص ان ”قل
ــكل كبير في تاخر  اسهمت بش
ــذي  ــل ال ــروع بالكام ــاز املش اجن
ستتيح اليات العمل به امكانية 
ــات بأنواعها وضمن  حتويل املركب
ــد فيها“. ــي تتواج ــة الت احملافظ
واكد اجلابري ”عزم املديرية اعتماد 
ــروري االلكتروني اجلديد  العقد امل
ـــروع  ــال تنفيذ املـش ــد اكتم بع
ان  ــى  الـ ــيرا  مش ــي“،  الـوطـنـ
ــرع من  ”اعتماد العمل به سيس
ــل ملكية املركبات،  اجـراءات نق
السيما ان كتابة العقد ستكون 
ــبات االلكترونية  ــة في احلاس آلي
الصحاب مكاتب العقود املرورية 
ــول  الدخ ــاد  باعتم ــن  املعتمدي
املتواجدة  ــة  املركب ــات  ملف الـى 
ــبات املـرور العامة العـداد  بحاس

العقد وابرامه بني الطرفني“.

وكاالت / البينة اجلديدة 
اكثر  ان  الرياض  من  الواردة  االنباء  آخر  ذكرت 
والقطع  الضباط  كبار  من  ضابطا   ٥٠ من 
السفارة  الى  جلأوا  الكبرى  العسكرية 
اليها  ودخلوا  الرياض  العاصمة  في  االميركية 
اي  وانذرت  االميركية  السفارة  واستقبلتهم 
قوة سعودية باالقتراب من السفارة كما نشر 
السفارة  حول  مارينر  فرقة  االميركي  اجليش 
االميركية في الرياض ملنع اقتراب اي عسكري 
اجليش  ان  العلم  مع  السفارة  من  سعودي 
السعودي لن يتجرأ على االقتراب من السفارة 
ضابطا  الـ٥٠  ويعتبر  الرياض.  في  االميركية 
قادة  من  انهم  اسماؤهم  تعرف  لم  الذين 
وابدوا  والصواريخ  واملدرعات  والطيران  البحرية 
ونقمتهم  االميركي  اجليش  لقيادة  والءهم 
وفق  العهد  ولي  وعلى  اليمن  في  احلرب  على 
االميركيني  الضباط  بعض  بني  انتشرت  اخبار 

في  الرياض،  في  السفارة  في  هم  الذين 
مغوار  جندي   ٦٠٠ استدعاء  مت  نفسه  الوقت 
عدم  السعودي  اجليش  وانذرت  السفارة  حول 
الرياض  في  االميركية  السفارة  من  االقتراب 
اكثر  جلب  ومت  وبريا  جويا  ضربهم  طائلة  حتت 
دبابة  احدث  وهي  ابرامز  دبابة من طراز   ٦٥ من 
اميركية مع صواريخ ارض ارض مضادة للدروع 
فوق  طائرات  حتليق  مع  واالفراد  والتحصينات 
السفارة في الرياض، ويعتبر هذا اهم انشقاق 
من اجليش السعودي لصالح اجليش االميركي 
اميركا خرقت  امنا  اجتاه  اي  الى  يعرف  لم  لكن 
اجليش السعودي وقامت بشله بشكل كامل 
العهد محمد بن سلمان ميكنه  ولي  ولم يعد 
القادة  الن  السعودي  للجيش  االوامر  اعطاء 
السفارة  ان  واملعروف  االميركية  السفارة  في 
اكبر سفارة في  السعودية هي  االميركية في 
ان  كما  شخص   ١٢٠٠ حلوالي  وتتسع  العالم 

السفارة  خارج  يتجولون  السعوديني  الضباط 
ومنع  االميركية  املغاوير  فرقة  نشر  مت  بعدما 
 ٤ مسافة  الى  االقتراب  من  السعودي  اجليش 
بتحذير  السفارة  وقامت  السفارة.  من  كلم 
اجليش االميركي عبر القيادة العسكرية ان اي 
السفارة  الى  الالجئني  الضباط  لعائالت  مس 
سترد عليها الواليات املتحكدة باعتقال رؤساء 
الى  وسحبها  مكاتبها  من  االمنية  االجهزة 
مكاتب  عبر  السفارة  في  البداية  في  سجون 
ثم نقلهم الى الواليات املتحدة جوا من مطار 
وان  اميركية  عسكرية  قواعد  من  او  الرياض 
لكن  لنقلهم  جاهزة  االميركية  الطائرات 
السعودية  في  بقاءهم  يريد  االميركي  اجليش 
ولم  بهم  املس  وعدم  مراكزهم  الى  وعودتهم 
يعد معروفا اذا كانت هذه بداية انقالب اميركي 
وجتريد  السعودية  في  سعود  آل  حكم  على 
محمد  الدفاع  وزير  واجبار  السعوديني  القادة 

على  السعودي  اجليش  وقيادة  سلمان  بن 
اليها  وعودتهم  مراكزهم  في  الضباط  قبول 
يقودوا  وان  بهم  املس  ودون  اوامرهم  واصدار 
تغيير.  اي  دون  الكبرى  العسكرية  مراكزهم 
وستطلب السفارة عودة الضباط السعوديني 
بن  ان يستطيع محمد  دون  الى مراكزهم غدا 
سلمان اعتقالهم او اعتراض اوامرهم ويكونون 
في  االميركي  اجليش  قيادة  مع  تنسيق  على 

السعودية.
اف  طائرة   ٢٠ حوالى  اقلعت  اخرى  جهة  من 
١٦ وانتقلت من السعودية الى سلطنة عمان 
سلطنة  في  ومتركزوا  بذلك  القيادة  ابالغ  دون 
عمان حتت اشراف اجليش االميركي وان اجليش 
في  واملهرة  هامة  طائرة   ٥٠ خسر  السعودي 
الطيارين في اجليش الذين نقموا على القيادة 
ولي  ياخذها  التي  والقرارات  اليمن  حرب  بعد 

العهد محمد بن سلمان.

القيادة  ابلغت  اذ  خطير  حادث  حصل  وهنا 
العسكرية االميركية ان اي مس بطيار سعودي 
للقواعد  اي دخول لقوة عسكرية سعودية  او 
االميركي  اجليش  سيقوم  اجلوية  السعودية 
في  مصدر  ذكره  تهديدا  وان  بالقوة  مبنعه 
سيضرب  االميركي  اجليش  ان  عمان  سلطنة 
وزارة الدفاع السعودية حيث يقيم ولي العهد 
محمد بن سلمان بالطائرات والصواريخ وتدمير 
وزارة الدفاع السعودية وجعلها غير قادرة على 
اصدار االوامر اذا تدخلت مع الطيارين واعطتهم 
اصبحت  املتحدة  الواليات  الن  معاكسة  اوامر 
اقالع  كل  وان  السعودية  في  طوارئ  بحالة 
حيث  االميركية  السفارة  في  الوامر  يخضع 
توجد غرفة عمليات جوية ضخمة يقودها قادة 
من اجليش االميركي ويشرفون على سالح اجلو 
يعد  لم  السعودي  العهد  ولي  وان  السعودي 
اجليش  في  ضابط  الي  االوامر  اعطاء  احلق  له 

السعودي دون اذن من القيادة االميركية.
تحرك الرئيس الفرنسي ماكرون

الرئيس الفرنسي ماكرون اتصل بترامب وبامللك 
حلل  بوساطة  وقام  السعودية  ويزور  سلمان 
اخلالف الكبير وعدم تغيير حكم ال سعود نظرا 
للعالقة بني فرنسا وال سعود، لكن ترامب رفض 
طلب ماكرون واكد له عدم التدخل في املشكلة 
قبل  والسعودية  اميركا  بني  احلاصل  والصراع 
االمر  سيحسم  االميركي  اجليش  ألن  اسبوعني 
وان  سعود  ال  حلكم  بالنسبة  ايجابا  ام  سلبا 
اميركا اتخذت خطوات سرية على مستوى قيادة 
وستنشر  ايه  اي  سي  اخملابرات  ومديرية  اجليش 
مزيدا من القوات في السعودية خالل ٤٨ ساعة 
الى  تصل  ال  لكن  سرية  خطوات  وتنفذ  املقبلة 
احلفاظ  تريد  النها  السعودي  اجليش  ضد  احلرب 
عليه ولكنه لن يكون بامرة محمد بن سلمان بل 

بامرة اجلنرال ملي قائد اجليش االميركي.
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بغداد / البينة اجلديدة
بغداد،  محافظة  مجلس  كشف 
ما  معدل  عن  األربعاء،  امس 
من  وتخلفه  العاصمة  تستهلكه 
أن  مبينا  يوميا،  والنفايات  املياه 
املياه وصل  حجم ما تسهلكه من 
إلى اربعة ماليني متر مكعب، فيما 
اشار إلى أن امانة بغداد تزيل يوميا 
عضو  وقال  النفايات.  من  طنا   ١١
إن  جبار،  رعد  احملافظة  مجلس 
”أمانة ومحافظة بغداد تزيالن نحو 
١١ الف طن كمعدل يومي من عموم 
مناطق العاصمة“، مبينا أن ”معدل 
مياه  من  العاصمة  استهالك 
ماليني  أربعة  بنحو  يقدر  الشرب 

”يجري  أنه  واوضح  مكعب“.  متر 
التعامل مع مليوني متر مكعب من 
املياه الثقيلة يتم تصفية نحو ٧٠٠ 
الرستمية  محطة  في  منها  ألف 
من  مكعب  متر  الف  و٣٠٠  ومليون 
املياه الثقيلة تذهب دون اي معاجلة 
جسيمة  بيئية  بإضرار  تسبب  ما 
على النهر“. وأوضح جبار ان ”جميع 
النفايات املرفوعة ال يعاد تدويرها أو 
الصحي  الطمر  مناطق  الى  نقلها 
دون  منطقة  اي  في  رميها  يتم  بل 
إلى  الفتا  تدوير“،  إعادة  او  معاجلة 
تدوير  إلعادة  الوحيدة  ”احملطة  أن 
النفايات في احملمودية متوقفة منذ 

عدة سنوات“.

بيروت / وكاالت / البينة اجلديدة
أعلن رئيس الوزراء اللبناني املكلف سعد احلريري أن تشكيل 
الرئيس ميشال  أيام، بعد عودة  حكومته سيكون خالل ١٠ 
عون من القمة الفرانكفونية في العاصمة األرمينية يريفان. 
يقبل  فلن  منصبه،  عن  اعتذر  إذا  أنه  على  احلريري  وشدد 
اللبنانية  إل بي سي  قناة  ونقلت  ثانية.  بإعادة تكليفه مرة 
بيروت،  في  الصحفيني  مع  حديث  خالل  قوله  احلريري  عن 
امس مستبعدا اعتذاره قائال ملاذا أعتذر إن كنت سأعود، وما 
حصل في العام ٢٠٠٩، كانت ظروفه مختلفة، املعيار الوحيد 
الذي التزمه هو حكومة وفاق وطني. وأضاف احلريري نتمنى 
الوضع  يريفان، ألن  الرئيس من  بعد عودة  تشكيل احلكومة 
تشكيلها،  في  اإلسراع  يستدعي  واالجتماعي  االقتصادي 
الوطني  التيار  فيهم  مبا  اجلميع  من  تنازالت  هناك  موضحا 

قد كلها في الطريق إلى احلل. احلر، والعُ

@ÚÓ„b‰j‹€a@ÚflÏÿßa@›Óÿím@ZäÌäßa
‚bÌc@QP@fi˝Å@ÊÏÿÓç



كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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بين أميركا والصين وفرنسا.. من سيربح حرب النفوذ بأفريقيا

ــة  ملعادل ــدة  جدي ــات  معطي ــاف  أض
ــارة، يأتي في  ــس الدولي على الق التناف
مقدمتها - إلى جانب الصعود الصيني 
ــا  ــن تركي ــة - دور كلٍّ م ــودة األوروبي والع
ــي وغيرها من  ــران ودول اخلليج العرب وإي
ــوز مبوارد  ــى الف ــة عل ــوى املتصارع الق
ــس  ــاول تناف ــا نتن ــة. وهن ــارة الغني الق
ــا  ــي إفريقي ــرى ف ب ــة الكُ ــوى الدولي الق
بالتركيز على منطقتي الساحل والقرن 
اإلفريقيني على اعتبار أنهما املنطقتني 
ــر جذبًا للقوى الدولية ملا لهما من  األكث

أهمية استراتيجية كبيرة.
أوالً: الدول األوروبية

ــةً  وخاص ــي   األوروب ــام  االهتم ــر  يفس
ــا احملوري  ــة تداخله ــي باملنطق الفرنس
ــمالية والغربية وصوالً  مع إفريقيا الش
ــتقرار  ــات اس وب ــر،  األحم ــر  البح ــى  إل
ــتقرار  ــي اس ــراء يعن ــاحل والصح الس
ــية واألوروبية ممثلة في  املصالح الفرنس
ثل  ــوم، كما ميُ ــة واليوراني مصادر الطاق
ــاحل إحدى أهم الشواغل األمنية  الس
ــن  ــي أرادت م ــية الت ــة والفرنس األوروبي
ــكرية في مالي  ــالل عملياتها العس خ
ــة مع  ــة دومينو معكوس ــب لعب أن تلع
ــدوان  ع أي  ودرء  ــة،  اإلرهابي ــات  اجلماع
ــت  ــة حت ــوار الواقع ــى دول اجل ــل عل مماث
ــاد،  وتش ــر،  (النيج ــي  الفرنس ــوذ  النف
ــى  وتبنّ ــا).  وموريتاني ــو،  وبوركينافاس
ــتراتيجية  ــروع (اس االحتاد األوروبي مش

ــي تبلورت في  ــاحل)، والت ــن أجل الس م
ــاز املصالح  ــبتمبر ٢٠١١ عن جه ٢٢ س
ــل خارجي يهدف  ــة من أجل عم األوروبي
ــي األوروبي  ــلوك اخلارج إلى توحيد الس
ا وفعالية. وفحوى  وجعله أكثر انسجامً
ــى الربط  ــتراتيجية يقوم عل ــذه االس ه
ــكالت  ــن والتنمية في حل مش بني األم
ــة األولى  ــا اجتهت بالدرج املنطقة، كم
ــي: النيجر،  ــا ه ــالث دول بعينه ــو ث نح
ــمتهم دول  ــي، وموريتانيا حيث أس ومال
ــتراتيجية  ــاحل. وتنصرف اس قلب الس

ــز على  ــى التركي ــاحل إل ــن أجل الس م
أربعة محاور أساسية، هي: 

ــيد وحل  ١- ترقية التنمية واحلكم الرش
ــة لتحجيم التيارات  ــات الداخلي النزاع

املتطرفة.
ــي من خالل  ــاون اإلقليم ــة التع ٢- ترقي
ال  دمج دول املنطقة في حوار إقليمي فعّ
ــدات والتحديات  ــا إدارة التهدي يتيح له

التي تواجهها.
ــة  ــة الوطني ــدرات األمني ــة الق ٣- تقوي

وتعزيز دولة القانون.
ــع  ــادي ومن ــع االقتص ــني الوض ٤- حتس

التطرف والعنف.
وعلى وقع هذا املشروع انطلقت العديد 
من املبادرات على املستوى اإلقليمي. أما 
ــي؛ فبالرغم  ــة القرن اإلفريق في منطق
ــةً  وخاص ــة،  األوروبي ــدول  ال ــض  بع أن 
ــوذ تقليدي  ــر صاحبة نف ــا، تعتب فرنس
ــي اآلونة  ــة، إال أن األمر ف ــل املنطق داخ
ــاج األوروبي  ــد عملية االندم األخيرة بع
ــى دور دول مبفردها،  ــرًا عل ــد قاص لم يع
ــاد  ــد لالحت ــاك دور جدي ــح هن ــا أصب وإمن
ــة ال ميكن  ــوة دولي ــاره ق ــي باعتب األوروب
ا جتاريًا  ــريكً ــر ش ــث يُعتب ــا. حي إغفاله
ا  ــن دول املنطقة، ووفقً ــيًا لكثير م رئيس
ــت مفوضية االحتاد  ــك الرؤية؛ طرح لتل
األوروبي عام ٢٠٠٦ استراتيجية للسلم 
ــرن اإلفريقي،  ــي الق ــن والتنمية ف واألم
ــتراتيجية على التعاون مع  وركزت االس

ــتركة  ــاد) عبر رؤية مش ــة (اإليج منظم
ــة تنفيذية تركز على ثالثة ميادين  وخط
ــن الغذائي،  ــن، واألم ــلم واألم هي: الس
ــي. وكذلك تضمنت  ــر املؤسس والتطوي

ــن  ــال م ــل الفع ــتراتيجية التدخ االس
جانب االحتاد األوروبي في القرن اإلفريقي 
لدعم وبناء القدرات اإلفريقية في مجال 
ــر قوات  ــاطة، ونش منع الصراع، والوس
ــات مراقبة وقف  ــالم، وعملي ــظ س حف
ــاء الفرقة العسكرية  إطالق النار، وإنش
للتدخل السريع في شرق إفريقيا كجزء 

من قوات االنتشار السريع اإلفريقية.
ثانيًا: الواليات املتحدة األمريكية

ــة  األمريكي ــتراتيجية  االس ــار  إط ــي  ف
للهيمنة العاملية اجتهت لتبني مقاربة 
إعادة االنتشار اجليوستراتيجي في عدة 
ــمل  مناطق على الصعيد العاملي لتش

ا. وتزامن مطلع  إفريقيا والساحل حتديدً
األلفية الثالثة مع إعالن االستراتيجية 
ــول  دخ ــي  يعن ــا  مم ــدة،  اجلدي ــة  األمني
ــكري  ــا ضمن نطاق األمن العس إفريقي

ــد أحداث احلادي  والنفطي األمريكي بع
ــي مثلت  ــبتمبر٢٠٠١ الت ــن س ــر م عش
ــتراتيجية األمنية،  ا ملكانة االس ــدً تهدي
ــو بلورة  ــة نح ــت اإلدارة األمريكي واجته
ــتها في الساحل  ثالث اجتاهات لسياس
والصحراء ، حتمل أبعاد: األمن، الطاقة، 
ــج املغرب  ــل على دم ــاد، والعم االقتص
ــط  ــرق األوس ــروع الش العربي في مش
ــد التأييد  الكبير، حيث هدفت إلى حش
ــاب عبر الوطني  ــي ملكافحة اإلره الدول
ــية  وجتفيف منابعه. وبالنظر للحساس
ــاحل اإلفريقي وجدت  ــة للس اجليوأمني
ــها مدفوعة إليجاد موطئ  أمريكا نفس
قدم في ظل تزايد االهتمام واالستقطاب 
ــع احملركات  ــة على وق ــي للمنطق الدول

التالية:
ــي املنطقة،  ــد التحرك العربي ف ١- تزاي
ــقوط، واجلزائر التي  مثل ليبيا قبل الس
ــم الزعامة من  ــة بحل ــرك مدفوع تتح
ــوية الصراعات  ــة جهود تس خالل رعاي
ــراكة للتنمية وترشيد  وتبني برامج ش

احلكم.
٢-  تنامي مصالح االحتاد األوروبي وفرنسا 
ــيا،  ــرى كالصني، وروس ــوى دولية أخ وق
ــة على وقع  ــران في املنطق ــد، وإي والهن
االكتشافات الكبيرة من البترول، والغاز 
وموارد أخرى باتت جتلب اهتمام الفواعل 
الدولية األساس، في ظل ضعف النظم 
ــتورية  ــرعيتها الدس احلاكمة وتآكل ش

والوطنية.
ــي املتزايد في  ــواء النفوذ الصين ٣- احت
ــتثمرت في الرغبة  ــة بعد أن اس املنطق
اإلفريقية للتخلص من ترسانة الشروط 
ــية واالقتصادية التي تفرضها  السياس

أوروبا والواليات املتحدة في تعامالتها.
ــررات األمنية  ــل واملب ــان العوام ٤- طغي
ــاحل  ــى التوجه األمريكي نحو الس عل
ــر  ــي النظ ــح ف ــم تنج ــراء، إذ ل والصح
ــة وما  ــة جيوأمني ــن زاوي ــم إال م لإلقلي
تنطوي عليه من تهديد لألمن واملصالح 

األمريكية املنتشرة عامليًا.
أما في منطقة القرن اإلفريقي؛ اهتمت 
الواليات املتحدة بتلك املنطقة بشكل 
ا  ــر، وكان ذلك راجعً كبير في وقت متأخ
ــاف  ــى اعتبارات عدة من بينها اكتش إل
ــير  ــة؛ حيث تش ــل املنطق ــط داخ النف
التوقعات إلى زيادة نسبة واردات النفط 
ــن إفريقيا جنوب الصحراء  األمريكية م
ــى ٢٥باملائة من إجمالي واردات  لتصل إل
ــى  ــط عل ــن النف ــدة م ــات املتح الوالي
ــتوى العالم بحلول عام ٢٠١٥، ومن  مس
ــط األمريكية  ــركات النف ثم وجهت ش
أنظارها صوب النفط السوداني. وتعتبر 
ا للمنتجات  منطقة القرن اإلفريقي سوقً
ــدرًا  ــا مص ــن كونه ــر م ــة أكث األمريكي
ــب  ــات ذات الطل ــام واملنتج ــواد اخل للم
ــي قيمة الصادرات  األمريكي. فرغم تدن
ــة، إال أن  ــة للمنطق ــواردات األمريكي وال
ــبة الصادرات األمريكية إليها تبلغ  نس

ــادرات الواليات  ١٤باملائة من إجمالي ص
املتحدة إلى إفريقيا جنوب الصحراء.

ــر  أكب ــني  الص ــت  بات  ٢٠٠٤ ــام  ع ــي  ف
ــم، ومن  ــي العال ــط ف ــتهلك للنف مس

ــتهالكها للنفط  ــزداد اس ــع أن ي املتوق
ــا إلى ٦٦باملائة  والغاز من٣٣باملائة حاليً

بحلول عام ٢٠٢٠
ثالثًا: الصني

ــاحة  ــي إفريقيا مس ــني ف ــدت الص وج
ــي ظل مزاحمة  ــية ف للمناورة السياس
ــكرين  ــاردة بني املعس ــرب الب أجواء احل

الشيوعي والرأسمالي، وأفرزت املساعي 
ــع ١٩ دولة  ــمية م الصينية عالقات رس
ــتقلة مع نهاية  إفريقية مقابل ٤١ مس
ــول  ــني دخ ــق للص ــتينات، وإذا حتق الس
ــد اخلمس  ــن املقاع ــس األمن ضم مجل
ــن ذلك إال  ــام ١٩٧١، فلم يك ــة ع الدائم
ــاء األفارقة ممن مثلوا ٢٦  بفضل األصدق
ــة العامة  ــني ٧٦ في اجلمعي صوتًا من ب
ــي  ــي مقابل الدعم السياس األممية، وف
ــه للصني مت  ــذي قدمت ــي ال والدبلوماس
مكافأتها مبساعدات اقتصادية شملت 
ــط إفريقيا. ومع  ــدة دول في غرب ووس ع
ا  نهاية احلرب الباردة دشنت الصني عهدً
ــع إفريقيا،  ا في ملف عالقاتها م ــدً جدي
ــوي لالجتاهات  ــم الق ــت من الدع انتقل
ــي  ــج براجمات ــى منه ــة إل األيديولوجي
ــتثمارات.  يعطي األولوية للتجارة واالس
ــع  ــن املاضيني ومع توس ــة العقدي طيل
االقتصاد الصيني مبعدل منو سنوي قوي 
انعكس على ازدياد الطلب على الطاقة 
ــوارد مقابل عدم  ــة املتزايدة للم واحلاج
ــن الوفاء  ــاج احمللي للموارد م قدرة اإلنت
بالطلب املتزايد عليها، فكان ال مفر من 
ــارج للبحث عن  ــه األنظار إلى اخل توجي
مصادر بديلة. في عام ٢٠٠٤ باتت الصني 
أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومن 
ــتهالكها للنفط  ــزداد اس ــع أن ي املتوق
ــا إلى ٦٦باملائة  والغاز من٣٣باملائة حاليً
ــور اإلنتاج  ــام ٢٠٢٠ أمام قص ــول ع بحل
ــاز على النمو  ــيوي من النفط والغ اآلس
ــرعة الكافية لتلبية االحتياجات  بالس
ــاحل  الصينية، ووجدت الصني في الس
ــع مصادر  ــا البديل لتنوي ــرب إفريقي وغ
ــة وإبقائها  ــن جه ــة م ــا بالطاق متويله
مبنأى عن النزاعات والصراعات من جهة 
ــرن اإلفريقي؛  ــا في منطقة الق ثانية.أم
ــركاء  ا من أهم الش فتُعتبر الصني واحدً
ــودان  التجاريني لدول القرن. وتدخل الس
ــواق  ــرة أس ــر عش أكب ــن  ــا ضم وكيني
ــتوعب الصادرات الصينية  إفريقية تس
ــودان املرتبة  ــك حتتل الس للقارة، وكذل
ــر دول إفريقية  ــن أكبر عش الثالثة ضم
ــني  الص ــجعت  وش ــني.  للص ــدرة  مص
محاوالت حتقيق تنمية اقتصادية داخل 
منطقة القرن اإلفريقي، وذلك من خالل 
تقدمي قروض منخفضة الفائدة، وإعفاء 
بعض الدول من الديون، ووضع تعريفات 
ــروعات  جمركية تفصيلية، وإقامة مش
لتحسني البنية األساسية مثل الطرق 
والكهرباء  ــاه  املي ــات  ــور ومحط واجلس
وشبكات الري واالتصاالت. وعلى اجلانب 
ــا  ــدرًا مهمً ــني مص ــت الص ــر، كان اآلخ
لألسلحة التي حصلت عليها بعض دول 
ــل الصومال، وإريتريا،  القرن اإلفريقي مث
ا لبعض اإلحصاءات فقد  ــا. ووفقً وإثيوبي
ــلحة التي حصلت  ــة األس وصلت قيم
ــا وإريتريا من الصني خالل  عليها إثيوبي
ــا من عام  ــرب احلدودية بينهم ــرة احل فت
١٩٩٨ وحتى ٢٠٠٠ نحو مليار دوالر، وكان 
ــذي فرضته األمم  ــر ال ــاوزًا للحظ ذلك جت
املتحدة على مبيعات السالح للطرفني. 
وهكذا صارت إفريقيا حديقة للتنافس 
ــواء على  ــي بني القوى الكبرى، س الدول
املستوى االقتصادي أو السياسي وحتى 

األمني.

* باحثة سياسية

وجدت الصني َّـ 
إفريقيا مساحة للمناورة 
السياسية َّـ ظل 
مزاحمة أجواء الحرب 
الباردة بني اِّـعسكرين 
الشيوعي والرأسمالي

 

َّـ إطار االسرتاتيجية األمريكية للهيمنة العاِّـية اتجهت لتبني مقاربة إعادة االنتشار 
الجيوسرتاتيجي َّـ عدة مناطق على الصعيد العاِّـي لتشمل إفريقيا والساحل تحديدا

ترامب

الرئيس الصيني

ماكرون

ظلت إفريقيا 
مُستغلة من القوى 
الدولية واإلقليمية 
طيلة القرون 
األربعة املاضية، 
فمنذ الكشوفات 
اجلغرافية وبدء موجة 
االستعمار األوروبي، 
شهدت القارة 
أكبر عمليات نهب 
واستنزاف لثرواتها، 
حتى لم تسلم منه 
شعوبها، حيث كان 
كثير من أبنائها موردًا 
لتجارة الرق. وبرغم 
نيل الدول اإلفريقية 
استقاللها؛ استمرت 
القوى االستعمارية 
السابقة في 
استنزافها من خالل 
املعاهدات التي 
ربطتها بها. إلى 
جانب ما ورثته من 
مشكالت بنيوية، 
ا أمام  وقفت عائقً
عملية بناء الدولة 
احلديثة هناك. لكن 
التحوالت الدولية، 
والتراجع األمريكي، 
وبروز قوى إقليمية 
جديدة.

* دعاء عويضة
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االعالم  عن  مخفية  مهن  هناك  كانت  لطاملا     
والعالم اخلارجي الى فترة ليست بالقصيرة في بلد 
احتضن حروبا عديدة كان من أشدها فتكا بهذه 
الثمانينات  في  اإليرانية  العراقية  احلرب  املهنة 
اكبر  البلد  اصبح  ان  الى  التسعينات  فترة  تلتها 
لإلحصائيات  وفقا  املنفلقة  غير  لأللغام  حاضن 
جيش  يعمل  ان  صامتة  كارثة.  تكون  قد  الدولية 
من مزيلي األلغام من أقصى البالد الى جنوبها دون 
أنفسهم  يحمي  قانون  او  حديثة  وقائية  معدات 
او عوائلهم قابلت العشرات منهم بحكم عملي 
لغم  ازالة  يعتبر  بعضهم  امليداني  الصحفي 
الناس واألطفال خصوصا في املناطق  كبدء حلياة 
واملناطق  العراق  شمالي  في  وباألخص  احلدودية 

النائية التي حتصد 
من  الضحايا  آالف 
األطفال في صمت 
مزيلي  وحدهم 
األلغام من يعرفون 
موت  عملهم  ان 
احلياة  قيد  على 
حيث املني البارحة 
منسقة  حديث 
الشؤون االنسانية 
مارتا  العراق  في 
امللئ  رويداس 
بااللم واحلزن مبقتل 
يعمل  ألغام  مزيل 

(MAG) لصالح اجملموعة االستشارية الدولية اللغام
اثناء قيامه بعمليات إنسانية إلزالة املتفجرات في 
اإلنساني  اجملتمع  لقد خسر  بقولها  تلعفر  قضاء 
عضوا شجاعا قدم التضحية االسمى اثناء تأديته 
اكثر  بني  ومن  العالم  في  الوظائف  اصعب  احد 
من  املنفلقة  غير  الذخائر  ازالة  وهي  نبال  املهام  
أنا للعديد من  الناس وقد احتاج  ارواح  إنقاذ  اجل 
هذه  ماتعانيه  لبيان  الصحفية  والتقارير  املقاالت 
السالم  روحهم  الى  البالد  في  الشجاعة  الفئة 
حيث رحل آالف منهم بصمت كبير وسط ضجيج 

مايحدث في عاملنا.

@@NN@@‚b��Ã�€˛a@Ï��‹��Ìå��fl
Òb��Óßa@ÜÓ”@Û‹«@pÏfl

مـوقــف

هذه الفئة الشجاعة 
َّـ البالد اُّـ روحهم 
السالم حيث رحل 
آالف منهم بصمت 
كبري وسط ضجيج 
مايحدث َّـ عاِّـنا

حنني اِّـساعد
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بعقوبة /  البينة اجلديدة
رصدت مديرية بيئة ديالى نفوق 
في  االسماك  من  كبيرة  اعداد 
سحب  اكدت  فيما   . دجلة  نهر 

مناذج مائية ملعرفة االسباب .
مدير  الشمري  اهللا  عبد  وقال 
اجلديدة»   «البينة  لـ  ديالى  بيئة 
نفوق  رصدت  امليدانية  فرقنا  ان 
اعداد كبيرة من االسماك داخل 
املتواجدة  العائمة  االقفاص 

بالقرب  دجلة  نهر  ضفة  على 
من ناحية جديدة الشط جنوب 
الفرق  ان  .واضاف  بعقوبة  غرب 
مائية  مناذج  سحبت  امليدانية 
الى  وارسالها  دجلة  نهر  من 
الفحص اخملتبري ملعرفة اسباب 
االعداد  بهذه  االسماك  نفوق 
خسارة  تعد  التي  الكبيرة 
خسائر  الى  اضافة   . اقتصادية 

مربي االسماك املادية .

Ú‹uÖ@äË„@ø@⁄b8¸a@Âfl@Ò7j◊@ÖaÜ«a@÷Ï–„@Üïäm@µbÌÖ@Ú˜Ói

بغداد / البينة اجلديدة 
للصناعات  العامة  الشركة  باشرت 
الهيدروليكية احدى شركات وزارة الصناعة 
أنشاء  مشروع  أعمال  بتنفيذ  واملعادن 
موقعني ألفواج طوارئ محافظة صالح الدين 
أكثر  بقيمة  الطرفني  بني  املبرم  العقد  وفق 
من (٤) مليارات دينار ومبدة تنفيذ (١٨) شهر. 
حيدر  املهندس  الشركة  عام  مدير  وقال 

االعالمي  للمركز  تصريح  في  ظاهر  ناصر 
الهندسية  الشركة  كوادر  ان  الوزارة  في 
والفنية باشرت منذ مطلع شهر متوز املاضي 
املوقع  وتهيئة  التخطيط  عمليات  بتنفيذ 
وتسوية  االنقاض  رفع  تضمنت  والتي  االول 
احلفر  بعمليات  املباشرة  وكذلك  االرضية 
والشروع بعمليات  لألسس وعملية الصب 
وحسب   (٪٢٣) بلغت  اجناز  وبنسبة  البناء 

بأن  مضيفا   ، العقد  ضمن  له  مخطط  ما 
من  االدارية  االجراءات  بأنتظار  الشركة 
في  باألعمال  للمباشرة  املستفيدة  اجلهة 
الى  ظاهر  ولفت  للمشروع.  الثاني  املوقع 
جهود  إطار  في  يأتي  العقد  هذا  توقيع  ان 
إلى  الرامية  وخططها  الشركة  ومساعي 
تعظيم مواردها من خالل البحث عن عقود 

عمل مع وزارات ودوائر الدولة اخملتلفة.

@fib‡«c@àÓ–‰ni@äëbjm@ÚÓÿÓ€ÎâÜÓ:a@pb«b‰ñ‹€@Úflb»€a@Ú◊äí€a
ÂÌÜ€a@Ä˝ï@ø@˘âaÏ�€a@xaÏœ˛@…”aÏfl@ıbí„a@ Îäífl

بغداد / البينة اجلديدة
طالب نواب عن محافظة نينوى احلكومة 
العمل  اليقاف  قرار  باستصدار  احمللية 
احملافظة.وقال  في  احلدودية  املنافذ  باحد 
مؤمتر  في  الشمري  الرحيم  عبد  النائب 
«قبل  اخرين  نواب  مع  مشترك  صحفي 
قرب  (الكمرك)،  مايسمى  افتتاح  مت  أيام 
تلكيف،  لقضاء  التابعة  فلفيل  منطقة 
مبنحه  االحتادية  احلكومة  قامت  حيث 
فرصة  اساس  على  متنفذين  ألشخاص 
برفع  املتنفذون  هؤالء  وقام  استثمارية 
املواطن  أن  حتى  كبيرة  بدرجة  األسعار 
واحد  كيلو  شراء  على  قادر  غير  أصبح 
محافظة  مجلس  اخلضروات»وطالب  من 
واستصدار  طارئة  جلسة  «بعقد  نينوى 
قرار بإيقاف العمل بهذا الكمرك، كما دعا 
أسماء  عن  الكشف  الى  نينوى  مجلس 

املتورطني أمام أهالي نينوى .

@ÙÏ‰Ó„@Â«@laÏ„
@è‹©@ÊÏj€b�Ì

@Úé‹u@Ü‘»i@Úƒœb0a
@›‡«@“b‘Ì¸@Úˆâbü
›Ó–‹œ@Ú‘�‰fl@⁄ä‡◊

بغداد / البينة اجلديدة
اجتماعا  الطفولة  رعاية  هيئة  عقدت 
احملافظات  في  الهيئة  ارتباط  العضاء 
العمل  لوزارة  االقدم  الوكيل  برئاسة 
الهيئة  رئيس  نائب  االجتماعية  والشؤون 
ملناقشة  العامري  هادي  فالح  املهندس 
عدد من القضايا ذات الصلة بعمل الدوائر 
واالقسام املعنية بالطفولة في احملافظات 
ومؤسسات  اجلهات  بني  اجلهود  وتنسيق 
الطفولة  بواقع  للنهوض  اخملتلفة  الدولة 
في العراق.من جانبها اكدت مدير عام دائرة 
رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة مدير مكتب 
هيئة رعاية الطفولة د. عبير مهدي اجللبي 
على اهمية الدور الذي تلعبه هيئة رعاية 
جميع  جهود  تضافر  وضرورة  الطفولة 

الدولية  واملنظمات  احلكومية  املؤسسات 
بواقع  للنهوض  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
االطفال وتقدمي كل ما ميكن ان يقدم لهم. 
وجرى خالل االجتماع تقدمي اعضاء ارتباط 
الهيئة في احملافظات استعراضا ملا مت اجنازه 
السابق،  االجتماع  وتوصيات  مقررات  من 
االجنازات  الهم  موجز  عرض  عن  فضال 
والنشاطات املتحققة خالل الفصل الثاني 
الطفولة  رعاية  ان هيئة  لعام ٢٠١٨.يذكر 
يترأسها وزير العمل والشؤون االجتماعية 
تضم  السوداني  شياع  محمد  املهندس 
(العمل  وزارات  عن  ممثلني  عضويتها  في 
والصحة  والتربية،  االجتماعية،  والشؤون 
والبيئة، والتخطيط، والشباب والرياضة ، 

والعدل ، والداخلية، والثقافة).

@ø@¬bjmâ¸a@ıbö«a@…fl@szjm@Ú€Ï–�€a@ÚÌb«â@Ú˜ÓÁ
Ú€Ï–�€a@…”aÏi@ûÏË‰‹€@ÖÏË¶a@’Óé‰m@pbƒœb0a

 بغداد / البينة اجلديدة 
اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
مشروع   اجناز  عن  العامة  واالشغال 
في  احلكومية  االحرار  وقود  محطة 
محافظة واسط , لصالح وزارة النفط  
شركة توزيع املنتجات النفطية .وذكر 
املركز االعالمي للوزارة ان شركة سعد 
اجنزت  الوزارة  احدى تشكيالت  العامة 
االحرار  وقود  محطة  مشروع  من   ٪٩٢
املركز  .وبني  احملافظة  في  احلكومية 
تتكون  احملطة  ان  للوزارة  االعالمي 
موزعة على  للوقود  )  خزانات   ٦   ) من 
 , زيت غاز   (٢  )  , بنزين   (  ٢) االتي  النحو 

ادارة  بناية  وتضم   ، االبيض  النفط   (٢)
النفط  ادارة  بناية   , بطابقني  رئيسية 
للمولدات  صناعية  خدمية  بناية   ,

عدد  حراسة  وكرفانات  الكهربائية 
من  تتألف  احملطة  ان  مبينا    ,  (  ٣)
) مجهزات   ٦) للبنزين  (٤) مجهزات 
للنفط  مجهزات   (٤) الغاز،  لزيت 
االعالمي  املركز  .واوضح  االبيض 
احملطة  مسقفات  انشاء  مت  انه 
 (coha system  ) مبادة  وتغليفها 
تتكون  حيث  الستراوية   مادة  هي 
من االملنيوم ضد االحتراق والول مرة 
تنفذ في محافظة واسط , ومت اعداد 
بشبكات  اخلاصة  التصاميم  كافة 
االنتاجية التي مت تنفيذها  من قبل كادر 

بغداد /البينة اجلديدة/ هيثم مجيدالشركة .
مبادئ  لتطبيق  املركزية  اللجنة  تابعت 
لتطبيق  اجراءاتها  التجارة  وزارة  في  الشفافية 
التي  العملية  واخلطوات  الشفافية  مبادئ 
واملعلومات  البيانات  توفير  في  اليها  توصلت 
خالل  ذلك  العام.جاء  املال  ادارة  عن  والكشف 
االجتماع الدوري للجنة الذي ترأسه وكيل الوزارة 
للشؤون  االقتصادية املهندس هيثم اخلشالي . 
وقال اخلشالي انه جرى خالل االجتماع التأكيد 
على ضرورة السير في خطوات عملية وعلمية 
لتحقيق  املطلوبة  النتائج  وحتقيق  ملموسة 
مبادئ الشفافية بكل مفاصل الوزارة فضال عن 

وتبسيط  والدوائر  الشركات  واداء  تقييم  اعادة 
احللول  وايجاد  الروتني  على  والقضاء  االجراءات 
الناجعة لكل املشاكل التي تعترض تنفيذ هذا 

النظام .
اخلطط  ومراجعة  اعداد  ضرورة  ان  مضيفا 
التي  والدوائر  الشركات  لعمل  املستقبلية 
تسهم في توفير املعلومات والبيانات التي تطور 
واالستفادة من  املرجوة  الغاية  لتحقيق  عملها 
التجارب السابقة ومبا يتوافق مع قانون الوزارة. 
في  النظر  وجهات  تبادل  االجتماع  خالل  وجرى 
املواضيع التي نوقشت وطرحت في جدول اعمال 

اللجنة لغرض ادراجها ضمن محضر اللجنة .

@ÚÓœb–í€a@˘Öbjfl@’Ój�m@paıaäua@…ibnm@@Òâbvn€a
@@pb„bÓj€aÎ@pbflÏ‹»Ωa@7œÏm@ø

البينة اجلديدة / عبد الستار 
محسن

السكك  منتسبو  نظم 
وقفة  العراقية  احلديد 
النقل  وزير  مع  تضامنية 
فنجان  كاظم  الكابنت 
انعقاد  خالل  من  احلمامي 
ملطالبة  موسع  مؤمتر 
ملنصب  بترشيحه  احلكومة 
اجلديدة  للدورة  النقل  وزير 
للشركة  الالمحدود  لدعمه 
احلديد  للسكك  العامة 
املالية.   مواردها  بتعظيم 
السكك  مدير  معاون  وترأس 

كاظم  جواد  طالب  االستاذ 
الذي  التضامني  املؤمتر  هذا 
من  كبير  حشد  حضره 
بغداد  من  الشركة  موظفي 
وطالبت  اجلنوبية  واملناطق 

احلشود املتجمهرة في باحات 
وارصفة محطة قطار البصرة 
بتولي  رغبتهم  عن  معبرين  
الوزارة   منصب  النقل   وزير 
بدورته اجلديدة واجلدير بالذكر 
التضامن جاء نتيجة  أن هذا 

الالمحدود  ودعمه  جهوده 
بكافة   والنهوض  للشركة 
التطوير  انحو  مبفاصله 
املواطن  خلدمة  واالرتقاء 
حجم  زيادة  الكرمي..السيما 
البضائع  بنقل  االيرادات 

ايجاد    عن  فضال  واملسافرين 
جلعلها  تسويقية  منافذ 
بدال  الرابحة  الشركات  من 
املؤمتر  ..وتخلل   خاسرة  من 
لقاءات صحفية عبر القنوات 
مدير  معاون  قدم  الفضائية 
عن  موجز  الشركة   عام 
نشاطات وفعاليات الشركة 
مهمة  بصمات  للوزير  كان 
املالية  مواردها  تعظيم  في 
النقل.  وزارة  تسنمه  عند 
تقدمي  عن  املعاون  واضاف 
عن  نيابة  وتقديره  شكره 
وزير  الى  الشركة  منتسبي 
النقل للدعم الالمحدود الذي 
املنصب  توليه  بعد  حصل  
آملني منحة  املنصب اجلديد 

كوزير للنقل .

@≥ibÿ€a@›‘‰€a@äÌãÎ@…fl@ÚÓ‰flböm@Ú–”Î@·ƒ‰m@Ÿÿé€a
@Ôflb‡ßa@Êbv‰œ@·√b◊

 البينة اجلديدة / سعد االبراهيمي
بناء على توجيهات السيد املدير العام الدكتور 
العيادات  دائرة  عقدت  احلاج  احمد  شاكر 
مدراء  مع  موسعا  اجتماعا  الشعبية  الطبية 
واحملافظات  بغداد  في  اخلاصة  االجنحة  شعب 
 ، العمل  في  واملعوقات  املشاكل  اهم  ملناقشة 
شعب  مدراء  مع  اجتماعا  عقد  انه  احلاج  وقال 
االجنحة اخلاصة في بغداد واحملافظات ملناقشة 
وايجاد  العمل  في  واملعوقات  املشاكل  اهم 
ردهات  فتح  من  الهدف  ان  وذكر  لها  احللول 
احلكومية  املستشفيات  في  اخلاصة  االجنحة 
مدعوم  وبسعر  للمريض  متميزة  خدمة  لتقدمي 
للتخفيف عن كاهل املواطن ، مبينا عدم الدقة 
لذلك  اخلاصة  باالجنحة  العمل  آلية  فهم  في 
لدينا نية العادة النظر في بعض االمور  من خالل 
مجلس ادارة الدائرة .واوضح انه سيقوم بزيارات 
ميدانية لالجنحة اخلاصة في بغداد واحملافظات 
املعايير  ضمن  الشعب  ادارات  عمل  لتقييم 

ما  على  كثب  عن  واالطالع  املوضوعة  واالسس 
اننا  .واضاف  فيها  والعاملني  االجنحة  تعانيه 
ومبايؤمن  بها  والنظر  املشاكل  معاجلة  نحاول 
اخلاصة  االجنحة  ردهات  ويجعل  االفضل  االداء 
تشهد قفزة نوعية في العمل .واشار الى ضرورة 
تدريب املالكات العاملة في تلك الردهات ووضع 
في  التدريب  شعبة  قبل  من  مدروسة  خطة 
الغرض  لذلك  الشعبية  الطبية  العيادات  دائرة 

على  .واكد  او خارجه  العراق  داخل  دورات  سواء 
اجلهات  اشراك  على  واحلرص  الشفافية  مبدأ 
تسهيل  بضرورة  .ووجه  العمل  في  الرقابية 
الصحية  الدوائر  من  واملدققني  احملاسبني  عمل 
في احملافظات وعدم تأخير معامالتهم من قبل 
حالة  وفي  دائرتنا  في  املالي  القسم  موظفي 
وجود اي عائق زيارة مكتبي لتسهيل االجراءات 

واتخاذ الالزم .

@pbƒœb0aÎ@ÖaÜÃi@ø@Úïb®a@Úz‰u˛a@k»ë@ıaâÜfl@…fl@…‡nØ@xbßa
@b:@fiÏ‹ßa@ÖbØgÎ@›◊bíΩa@·Ác@Úí”b‰Ω

بغداد / البينة اجلديدة
اكدت احملكمة االحتادية العليا دستورية قرار استيفاء مهر املراة املطلقة 
الشريعة  ثوابت  مع  تعارضه  عدم  الى  الفتة  بالذهب،  مقوماً  املؤجل 
االسالمية.وقال املتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك ان «احملكمة 
االحتادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت احملمود وحضور 
القضاة االعضاء كافة».واضاف ان «املدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس 
 ١٩٩٩ (١٢٧) لسنة  القرار  بالغاء  احلكم  وطلب  لوظيفته،  اضافة  النواب/ 
الذي يقضي باستيفاء املرأة مهرها املؤجل في حالة الطالق مقوماً بالذهب 
بتاريخ عقد الزواج».واشار الى ان «احملكمة االحتادية العليا، اكدت دستورية 
النص املطعون به وانه ال يخالف ثوابت الشريعة االسالمية، امنا يشكل 
تعويضا للمرأة املطلقة ويجبر الضرر الذي اصابها جراء الطالق، ومن ثم 

ردت الدعوى لعدم استنادها الى سند من الدستور».

‚˝ç¸a@oiaÏq@—€b±@¸@kÁà€bi@�bflÏ‘fl@Ú‘‹�Ωa@äËfl@ıb–Ónça@ZbÓ‹»€a@ÚÌÖb§¸a@Ú‡ÿ0a

 بغداد / البينة اجلديدة / شريف هاشم
احمد  سرى  الدكتورة  األستاذة  حصلت 
التدريسية  الهيئة  (عضو  الستار  عبد 

في  الطبية  احلياتية  الكيمياء  فرع  في 
) على  املستنصرية  اجلامعة   / الطب  كلية 
الدولية  املسابقة  في  الذهبية  امليدالية 

كندا  دولة  في  املقامة  لالبتكار  الثالثة 
حيث  بعد  عن  ملشاركتها    ICAN 2018
تشخيص   ) بعنوان  اختراعها  براءة  كانت 

أورام الثدي باستخدام دالة حياتية بتقنية 
 Dignosis of breast tumor بسيطة 
 using biochemical parameter by simple

من  مخترعني  عدة  ومبشاركة   (technique
امريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا ، ويضاف هذا 
مجال  في  السابقة  االجنازات  إلى  اإلجناز 

تطوير  أجل  من  والسعي  العلمي  البحث 
اجلانب العلمي في الكلية واجلامعة ..مبارك 

للجامعة وللكلية بالتدريسيني العلماء.

@aÜ‰◊@@ø@Úflb‘Ωa@âbÿni˝€@Úr€br€a@ÚÓ€ÎÜ€a@Ú‘ibéΩa@ø@ÚÓjÁà€a@ÚÓ€aÜÓΩa@Û‹«@›ñ§@ÚÌäñ‰néΩa@kü@ÚÓ‹◊@ø@ÚÓéÌâÜm

@âaäy¸a@ÖÏ”Î@Ú�™@ Îäífl@ãb¨a@Û‹«@“âbím@Êbÿç¸aÎ@âb‡«¸a
¡çaÎ@Úƒœb™@ø@ÚÓflÏÿßa

املوصل / البينة اجلديدة
تأهيل  نينوى  محافظة  تربية  مديرية  اعادت   
١٢٠كم  البعاج  قضاء  في  ابتدائية  مدارس   ٥
نينوى  تربية  مدير  املوصل.وقال  غرب  شمال 
العاملة  الهندسية  الكوادر  ان   : فريد  وحيد 
نينوى  بلديات  مع  وبالتعاون  نينوى  تربية  في 
اعادت اعمار وتاهيل ٥ مدارس ابتدائية موزعة 
في عموم قرى القضاء مع بدء العام الدراسي 
جهزت  نينوى  تربية  ان  فريد  واضاف  اجلديد. 
الدراسية  املستلزمات  بكافة  الـ٥  املدارس 

والقرطاسية .

@êâaÜfl@U@›ÓÁdm@ÒÖb«a
@ıbö”@ø@ÚÓˆaÜnia
›ïÏΩa@läÀ@xb»j€a

بغداد / البينة اجلديدة
رفض مجلس محافظة النجف األشرف، يوم امس األربعاء، قرار األمانة العامة جمللس الوزراء بتكليف {شاكر محسن الصبيحاوي} 
مديراً جديداً بالوكالة ملطار احملافظة الدولي.وصادق مجلس احملافظة بحسب وثيقة صادرة عنه ، على تثبيت تكليف {محمد هادي 
عبد} مديراً تنفيذياً إلدارة مطار النجف مؤقتاً ويكون حتت إشراف ورقابة اجمللس.ودعا كافة اجلهات ذات العالقة الى عدم التعاقد 
مع {الصبيحاوي} إلدارة املطار .وكانت األمانة العامة جمللس الوزراء، أعلنت األثنني املاضي، انه مت التعاقد مع اللواء املتقاعد شاكر 
الصبيحاوي، وتكليفه بإدارة مطار النجف الدولي حلني اختيار البديل املناسب.وبحسب وثيقة صادرة عن األمانة أنه جرى احلصول 
على موافقة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على إنهاء تكليف {علي جواد كاظم املوسوي}، من إدارة مطار النجف والتعاقد مع اللواء 
البديل املناسب».وكانت سلطة الطيران املدني، أصدرت  املتقاعد شاكر محسن الصبيحاوي، وتكليفه بإدارة املطار حلني اختيار 
وتكليف {محمد هادي} مديراً  الدولي، {علي جواد كاظم}  النجف  التنفيذي ملطار  املدير  بانهاء مهام  اداريا  أمرا  املاضي،  الشهر 
تنفيذياً إلدارة املطار وكالة.يشار الى ان محافظ النجف، لؤي الياسري، أعلن في وقت سابق، عن موافقته على حل مجلس إدارة 
مطار النجف تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ومجلس احملافظة، بعد اتهامات بهدر املال العام في كافة املشاريع التي 

ابرمتها ادارة املطار السابقة.

Úƒœb0a@âb�fl@ÒâaÖ� {ÎbzÓjñ€a}@—Ó‹ÿm@âaä”@úœäÌ@—v‰€a@è‹©

بعقوبة / البينة اجلديدة
اعلنت مديرية الشؤون الداخلية واالمن في ديالى عن ضبط شاحنة محملة 
باملشروبات الكحولية غير خاضعة للتعرفة الكمركية .وذكرت املديرية في 
في  مركونة  شاحنة  بوجود  تفيد  الينا  وردت  معلومات  على  بناء  لها  بيان 
أحدى املرائب في منطقة داخل محافظة ديالى حتمل مواد كحولية مهربة . 
واضافت وبعد أجراء عملية تفتيش الشاحنة عثر على / ١٦٣٢ / كارتون من 
املشروبات الكحولية مخبأة حتت مادة احلصى . مبينة انه مت تسليم العجلة 

مع املواد املضبوطة الى اجلهات اخملتصة التخاذ االجراءات القانونية .

 كربالء / البينة اجلديدة
عمل  خطة  بوضع  املقدسة  كربالء  إتصاالت  مديرية  في  التراسل  شعبة  قامت 
عند  الستخدامها  بديلة  مسارات  واستحداث  الضوئي  الكابل  مسارات  حلماية 
، وجاء ذلك حسب  والتي تتطلب صيانتها فترات طويلة  العوارض املعقدة  حدوث 
توجيه ومتابعة مدير التراسل في الشركة العامة لإلتصاالت املهندس علي حسني 
مد كابالت  مت  ، حيث  اخلدمة  استمرارية  وتأمني  البديلة  احللول  إيجاد  بغية  بركات 
رئيسية أثناء تنفيذ قنوات بطول ٦ كيلو متر عند مدخل  ( كربالء - بابل ) إضافة 
إلى تأمني مسارات بطول ٥ كيلو متر حتسبا حلدوث أي عارضة ملسار ( كربالء - بابل) 
أمنية  كفيل  ومنها  واإلتصاالت  األنترنت  لشرکات  اخلدمات  ایصال  تأخير  لتالفي 
األمنية في عموم  الدوائر  وباقی  املوحدة  الوطنية  للبطاقة  اخلدمات  توفير  وضمان 

مناطق احملافظة .

@Òdj´@ÚiäËfl@ÖaÏ∂@Ú‹‡™@Ú‰ybë@¡jô
µbÌÖ@ø@Ûñßa@o§

@ı˝iä◊@ø@Ú‹ÌÜi@ÚÓˆÏô@paâbéfl@¥fldm
Òäñj€a@ø@ÔˆÏô@âbéfl@Ä˝ïgÎ@ÚçÜ‘Ωa
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läßa@Û‰»fl@bfl
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من حقنا ان نتساءل عن معنى أن ال يستبعد رئيس الوزراء 
االسرائيلي نتنياهو وقوع حرب جديدة على غزة. 

ميكننا التفكير على سبيل اجلدل في أن حركة حماس ما 
ــرائيلي كونها  زالت في حاجة إلى مزيد من االعتراف اإلس
ــرائيل واستقرارها.  جماعة إرهابية يهدد وجودها أمن إس
ــد أبدت مرونة علنية في  ــها ق بالرغم من أن احلركة نفس
ــن دور خطير في تقريب  ــياق ما تلعبه م ذلك اجملال في س
ــعار  ــرائيل ودول إقليمية ترفع ش ــات النظر بني إس وجه
ــه عن تلك  ــو في حديث ــرائيل.ينطلق نتنياه ــداء إلس الع
ــك حاجة لن  ــرائيلية بالتأكيد.تل ــة إس ــن حاج احلرب م
ــاس الذين ال  ــبة لقادة حم ــيرة الفهم بالنس تكون عس
يعنيهم ما ميكن أن يُلحق بقطاع غزة من أضرار ما دامت 
ــخصية مضمونة.في حقيقة األمر فإن  ــالمتهم الش س
ــكل  ــرائيليني بش قطاع غزة لو كان محتال من قبل اإلس
مباشر لكان أفضل حاال من واقعه الرث واملبتذل في ظل 
ــف ال ميكن  ــة حركة حماس عليه. ذلك االمر املؤس هيمن
ــباب وطنية، ذلك ألن حماس نفسها  التغاضي عنه ألس
ــدق أن حماس حركة  ــت حركة وطنية.علينا أن نص ليس
دينية ال تؤمن بوطن اسمه فلسطني وما الشعارات التي 
ــطيني إال غطاء تتستر  تطرحها في شأن الوطن الفلس
من خالله على نزعتها االخوانية األصيلة التي يختصرها 
شعار «اإلسالم وطننا».حماس باعتبارها جماعة دينية ال 
وطن لها سوى اإلسالم.وهو ما يعرفه اإلسرائيليون جيدا. 
لذلك تعاملوا معها باعتبارها وسيطا بينهم وبني الدول 
ــي معادلة الثورية  ــي دول تتوزع بني قطب التي متولها. وه
ــرائيل مقابل  ــول اخلفي بإس ــي تلتزم بالقب ــة الت احملافظ
ــاس إال جهازا  ــن حركة حم ــا. ولم تك ــا علن ــد به التندي
ــرائيلي.في املاضي عملت حماس على  جلس النبض اإلس
ــطيني من خالل وضعه بني  تزوير النضال الوطني الفلس
قوسي املمولني وإسرائيل. ولقد كانت احلركة كرمية حني 
ــطينيني  ــة النيل من الفلس ــح لآلخرين فرص ــت تتي كان
ــفاق عليهم  ــالل تدميرهم أو من خالل االش ــواء من خ س
واعمار جزء مما مت تدميره.اما حني أصبحت غزة مجرد أزمة 
ــطينية بركام من  ــانية فقد مت طمر القضية الفلس إنس
الصدقات واالعانات واملكرمات والبيانات التي ال يرد فيها 
ذكر للحق التاريخي.أطراف عديدة في املنطقة حتتاج إلى 
تلك احلرب التي لن تتردد حركة حماس في أن تكون طرفا 
ــيء إال ألن تلك احلرب ستكون مدفوعة الثمن  فيها. ال لش
ــاطا  ــرائيل نش ــتضمن إلس ــبقا إضافة إلى أنها س مس
حربيا يبعدها عن الساحة السورية التي شكل اسقاط 
ــورية فيها نذير  ــية من قبل الدفاعات الس الطائرة الروس
ــؤم، سيكون من الصعب على إسرائيل بعده أن متارس  ش
ــورية.اما  ــع داخل األراضي الس ــا في قصف مواق هوايته

شعب غزة فلن يحصد إال البكاء .

فاروق يوسف

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــعودي  الس ــفير  الس ــن  أعل
ــد  ــر خال ــنطن األمي ــي واش ف
ــاء  ــس االربع ــلمان ام ــن س ب
ــة  ــي قضي ــات ف أن التحقيق
ــال  جم ــي  الصحف ــاء  اختف
خاشقجي ستكشف العديد 
ــن الوقائع، موضحا في بيان  م
ــارت  أن كافة التقارير التي أش
ــقجي اختفى في  إلى أن خاش
القنصلية في اسطنبول أو أن 
سلطات اململكة احتجزته أو 
ــاس  ــه زائفة متاما وال أس قتلت
ــب  ــن الصحة. وبحس ــا م له
ــح األمير  ــة، أوض ــاة العربي قن
ــان أن العديد من  ــد في بي خال
ــائعات املغرضة انتشرت  الش
خالل األيام املاضية على الرغم 
ــم تنته  ــن أن التحقيقات ل م
ــع «أفضل عادة عدم  بعد. وتاب
ــك االدعاءات  ــرق ملثل تل التط
خاصة حني يتعلق األمر مبصير 
مواطن سعودي مفقود، كرس 
قسما كبيرا من حياته خلدمة 
ــعودي  بالده».جمال مواطن س

ــادرة القنصلية  ــد بعد مغ فق
ــك األولى  ــن زيارته تل ــم تك ول
إلى القنصلية في اسطنبول، 
ــي بانتظام إلى  ــث كان يأت حي
ــى  إل ــة  باإلضاف ــة  القنصلي
واشنطن خالل  ــفارة في  الس
ــة  املاضي ــة  القليل ــهر  األش
ــات  اخلدم ــض  بع ــل  أج ــن  م
ــفير  الس ــال  وق ــالت.  واملعام
السعودي لدى واشنطن أيضا 
«ال شك أن عائلته في اململكة 
قلقة جدا عليه، وكذلك نحن، 
فلجمال العديد من األصدقاء 
ــم  ــا منه ــعودية وأن ــي الس ف
ــن االختالفات  ــى الرغم م فعل
ــيما  في عدد من القضايا ال س
ــماه  ــاره ما أس ــألة اختي مس
ــاري»، حافظنا  «النفي االختي
ــا بيننا  ــل في م ــى التواص عل
ــنطن».وردّ  عندما كان في واش
ــكل واضح  ــد بش ــر خال األمي
على كل اإلشاعات والتأويالت 
ــة اختفاء  في ما يخص قضي
ــرف أن  ــال «أع ــقجي قائ خاش
ــنطن  ــن هنا في واش الكثيري

ــم قلقون حول مصيره،  والعال
ــم أن كافة  ــد لك ــي أؤك لكنن
ــارت إلى أن  ــر التي أش التقاري
اختفى في  جمال خاشقجي 
القنصلية في اسطنبول أو أن 
سلطات اململكة احتجزته أو 
ــاس  ــه زائفة متاما وال أس قتلت
ــى  فأول ــة،  الصح ــن  م ــا  له
التقارير التي صدرت من تركيا 
ــه خرج  ــة إلى أن ــارت بداي أش
ــم اختفى».  ــن القنصلية ث م
ــه «بعد فترة وجيزة،  وأضاف أن
ــلطات  ــا أصبحت الس وعندم
ــة معنية  ــة في اململك اخملتص
ــة،  القضي ــي  ف ــق  بالتحقي
ــح  ــات، لتصب ــرت االتهام تغي
ــى داخل القنصلية.  أنه اختف
ــماح للسلطات  الس ثم بعد 
ــالم  اإلع ــائل  ووس ــة  التركي
ــة  ــى القنصلي ــش مبن بتفتي
ــات  ــرت االتهام ــه، تغي بكامل
ــاء الفاضح  ــددا إلى االدع مج
بأنه قتل في القنصلية، خالل 
ــع تواجد  ــاعات العمل، وم س
والزوار في  ــرات املوظفني  عش

ــن يقف وراء  املبنى. ال أعرف م
ــاءات أو نواياهم وال  هذه االدع
ــي صراحة».كما أكد أن  يهمن
ــفارة  ــم اململكة والس ــا يه م
ــعودية حاليا هو سالمة  الس
ــة  ــان حقيق ــقجي وتبي خاش
ــر خالد  األمي ر  ــا حصل.وذكّ م

ــلمان أن «جمال مواطن  بن س
ــادرة  ــد مغ ــد بع ــعودي فق س
ــن زيارته  ــم تك ــة ول القنصلي
ــى القنصلية  ــى إل ــك األول تل
ــث كان  ــطنبول، حي ــي اس ف
ــى القنصلية  يأتي بانتظام إل
ــفارة في  ــة إلى الس (باإلضاف

ــهر  األش ــالل  خ ــنطن)  واش
ــل  ــن أج ــة م ــة املاضي القليل
ــات واملعامالت». ــض اخلدم بع

وأكد أن القنصلية السعودية 
في اسطنبول تتعاون بشكل 
ــلطات احمللية  ــع الس كامل م
ــد  ــدث بع ــا ح ــف عم للكش
ــة  ــح أن اململك مغادرته.وأوض
ــا مبوافقة  ــلت فريقا أمني أرس
ــل  للعم ــة  التركي ــة  احلكوم
ــراك، مؤكدا  األت مع نظرائهم 
ــف عن  ــو الكش ــدف ه أن اله
وراء اختفائه.وختم   ــة  احلقيق
ــدر ذاته  ــب املص بالقول بحس
«إنه على الرغم من أن الوضع 
ــراءات  ــادي، إال أن اإلج ــر ع غي
ــك،  كذل ــت  ليس ــذة  املتخ
ــعودي  س ــن  مواط ــال  فجم
بالتالي  ــالمته وأمنه هما  وس
ــات اململكة، كما هو  من أولوي
ــن  ــبة ألي مواط ــال بالنس احل
آخر، لذا لن تألو اململكة جهدا 
من أجل الكشف عن مصيره 

ومكانه».

وكاالت / البينة الجديدة
ــري للتعبئة  ــاز املركزي املص ــال اجله ق
ــاء  األربع ــس  ام ــاء  واإلحص ــة  العام
ــعار  ألس ــنوي  الس ــم  التضخ إن 
ــى ١٦ باملئة  ــتهلكني باملدن زاد إل املس
ــن ١٤٫٢ باملئة في  ــبتمبر أيلول م في س
ــهر  ــة مع الش ــطس آب. وباملقارن أغس
ــابق، ارتفعت وتيرة تضخم أسعار  الس
ــة ٢٫٥  ــدن املصري ــتهلكني في امل املس
باملئة في سبتمبر أيلول مقابل ١٫٨ في 
أغسطس آب. وقالت رضوى السويفي 
ــك  بن ــي  ف ــوث  البح ــاع  ــة قط رئيس
التضخم  ــدل  «مع فاروس  ــتثمار  االس
الشهري عند ٢٫٥ باملئة أعلى بكثير من 
ــير إلى ١٫٠- ــرات التي كانت تش التقدي

ــي األرقام تعكس  ــة. الزيادة ف ١٫٥ باملئ

ــعار اخلضروات  االرتفاع الهائل في أس
والفاكهة على أساس شهري وبدرجة 
ــعار الناجت عن موسم  أقل ارتفاع األس
ــة والزيادات املتأخرة  العودة إلى املدرس
ــعار من جانب املنتجني لنقل  في األس
ــة واملرافق  ــي تكاليف الطاق ــادة ف الزي
املصريون،  ــكو  ويش ــتهلك».  املس إلى 
ــني منهم حتت خط  الذين يعيش املالي
الفقر، من صعوبات في تلبية احلاجات 
ــية بعد القفزات املتتالية في  األساس
ــة والوقود  ــعار اخلضراوات والفاكه أس
ــت احلكومة  ــالت. رفع ــدواء واملواص وال
املصرية في يونيو حزيران أسعار الوقود 
ــى ٦٦٫٦ باملئة في إطار  ــب تصل إل بنس
ــص الدعم. ــة لتقلي الرامي ــا  خططه

ــت تلك هي املرة الثالثة التي ترفع  وكان

فيها احلكومة أسعار الوقود منذ حترير 
ــعر صرف اجلنيه في نوفمبر تشرين  س
ــي ٢٠١٦ ضمن اتفاق قرض قيمته  الثان
١٢ مليار دوالر مع صندوق النقد الدولي.

ــمبر  ــويفي «بنهاية ديس ــت الس وقال
ــام  ــض األرق ــن تنخف ل ــون األول)  (كان
ــر  ــن ١٥ باملئة إال لو التضخم انحس ع
ــاس  ــة علي أس ــف باملئ ــل من نص ألق
ــهر القادمة». ــة أش ــهري في الثالث ش

ــك املركزي املصري  ــغ توقعات البن وتبل
ــة العام عند  ــدالت التضخم بنهاي ملع
١٣ باملئة مع هامش زيادة أو نقصان في 
ــاط مئوية.وفي اآلونة  ــدود الثالث نق ح
ــعار تذاكر  األخيرة، رفعت احلكومة أس
مترو األنفاق واملياه والكهرباء وعدد من 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.
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وكاالت / البينة الجديدة
قال مسؤول في حلف شمال 
ــي مؤخرا إنّ ٥٠ ألف  األطلس
في  ــاركون  سيش ــكري  عس
ــاورات يجريها احللف  أكبر من
ــاردة،  ــرب الب ــة احل ــذ نهاي من
ــيا أن احللف  ــتظهر لروس س
ــوم. أي هج ــد  ــتعد لص مس
تدريبات  ــتحاكي  س ورسميا 
التي  ــر»  جنكتش ــت  «ترايدن
ــتجري في نوفمبر/تشرين  س
الثاني، هجوما من بلد وهمي، 
لكنها ستؤدي إلى وضع قوة 
ــكرية هائلة في النرويج  عس
ــهر  ــكو بعد أش اجملاورة ملوس
ــتوك»  «فوس ــات  تدريب ــن  م
ــية  الروس ــكرية  العس
ــة  هيئ ــد  قائ ــال  الهائلة.وق
ــتركة في حلف  األركان املش
ــة  ــرال البحري ــي أمي األطلس
ــس فوغو إن  ــي جيم األميرك
التدريبات «يجب أن تظهر أن 
ــادر على الدفاع أمام  احللف ق

ــد بعينه،  ــم. ليس بل أي خص
أي بلد».وأشار إلى أن النرويج 
ــيا وأن  ــدود مع روس لديها ح
ــة التي تدعمها  القوة الهائل
١٥٠ طائرة و٦٠ سفينة ونحو 

ــتظهر أن  ١٠ آالف مركبة، س
ــن تعبئتها  ــذه القوات ميك ه
ــرعة للدفاع عن حليف. بس
ــرال النرويجي رون  ــال اجلن وق
ــيدير  س ــذي  ال ــني  جاكوبس

ــر التدريبات إن «التدريبات  مق
ــة تبعد ألف كيلومتر  الرئيس
ــية». وأضاف  من احلدود الروس
ــون هناك أي  ــب أن ال يك «يج
ــروس أو  ــاف ال ــبب ألن يخ س

يعتبرون هذه التدريبات تتجاوز 
ــة». دفاعي ــات  تدريب ــا  كونه

ــني  مراقب ــوة  دع ــت  مت ــد  وق
ــني  ومراقب روس  ــكريني  عس
ــاهدة  ملش ــيا  بيالروس ــن  م
ــكل  وستش ــات.  التدريب
ــن نوعها  ــذه أكبر حركة م ه
ــات احللف  ــكريني وعرب لعس
منذ انهيار االحتاد السوفيتي 
ــا أصغر  ــام ١٩٩١، رغم أنه ع
ــتوك-١٨  ــات فوس ــن تدريب م
والصني  ــيا  روس أجرتها  التي 
ــهر املاضي. وعزز احللفاء  الش
الغربيون وضعهم العسكري 
ــات في  ــوا حامي ــث وضع حي
ــرق أوربا ودول البلطيق في  ش
السنوات األربع التي تلت ضم 
ــرة القرم  ــبه جزي ــيا لش روس
ــدف تدريبات  ــة. وته األوكراني
ــر  ــت جانتكش ــل «ترايدن مث
ــوات كيفية  ــم الق ١٨» تعلي
التحرك بقوة كبيرة وبسرعة 
في حال أي غزو ضد دولة عضو 

ــي  ــمال األطلس في حلف ش
عند تفعيل «املادة اخلامسة» 
ــترك.  ــن ميثاق الدفاع املش م
ــد العام للبحرية  وأعلن القائ
ــة جيمس فوغو ، أن  األميركي
األميركية  ــرات  الطائ حاملة 
هاري إس ترومان ستنضم إلى 
مناورات ترايدنت في النرويج.
ــة  القتالي ــة  «اجملموع ــع  وتاب
التي تقودها حاملة الطائرات 
هاري ترومان مبا في ذلك جميع 
السفن والطائرات، ستشارك 
ــيبلغ عدد  ــاورات وس ــي املن ف
آالف  ــتة  س ــي  حوال ــراد  األف
ــخص». وكان األمني العام  ش
للناتو يانس ستولتنبرغ قال 
ــابق، إن املناورات  ــي وقت س ف
ــرر أن جترى في  ــن املق ــي م الت
شمال النرويج في الفترة من 
ــى  ــرين األول إل ٢٥ أكتوبر/تش
ــرين  ــابع من نوفمبر/تش الس
ــتهدف أي دولة  الثاني، ال تس

بعينها .
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وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيلي  أعلن رئيس الوزراء اإلس
ــغ  أبل ــه  أنّ ــو  نتنياه ــني  بنيام
ــي  الروس ــوزراء  ال رئيس  ــب  نائ
ــالل  خ ــوف  أكيم ــيم  ماكس
ــاع في القدس مؤخرا بأنّ  اجتم
الدولة العبرية ستواصل ضرب 
ــوريا  ــة في س ــداف املعادي األه
ــليح  ــكو تس ــرار موس ــم ق رغ
ــق مبنظومة صواريخ أس- دمش
ــوي. ــاع اجل ــورة للدف ٣٠٠ املتط

ــر  مؤمت ــالل  خ ــو  نتنياه ــال  وق
ــغ آكيموف بأنّ  صحفي إنّه أبل
يها ملا  إسرائيل ستواصل تصدّ
الرامية  ــران  إي وصفه مبحاوالت 
ــكري  ــيخ وجودها العس لترس
ــه رغم  ــاف إنّ ــوريا .وأض في س
ــة  منظوم ــكو  موس ــليم  تس
ــوري، إال  ــش الس أس-٣٠٠ للجي
ــاً  ــة، وانطالق ــة العبري أنّ الدول
ــن النفس،  ــدأ الدفاع ع من مب
ــاطها  ــة «نش ــة مواصل ملتزم
ــوريا ضد إيران  ــروع في س املش
ــن  ــرون ع ــن يعبّ ــا الذي وأتباعه
ــرائيل». إس ــر  بتدمي ــم  نيته

ــذا أولّ لقاء يتمّ اإلعالن  ويُعدّ ه
ــؤول  نتانياهو ومس ــني  ب ــه  عن
ــي بارز منذ أسقط اجليش  روس
السوري عن طريق اخلطأ في ١٧ 
أيلول/سبتمبر طائرة عسكرية 
يه لغارة جوية  روسية أثناء تصدّ
ــى الالذقية في  ــرائيلية عل إس
ــوريا، في حادث  شمال غرب س

ــرائيل  ــن التوترات بني إس زاد م
ــياً في  ــل ١٥ روس ت ــيا. وقُ وروس
ــكو  ــذي ألقت موس ــادث ال احل
ــرائيل  إس ــى  عل ــؤوليته  مس
ــتغالل  ــا باس ــةً طيّاريه متّهم
ــاء. كغط ــية  الروس ــرة  الطائ

ة  ــرائيل طعنت بصحّ لكن إس
دة  االستنتاجات الروسية، مؤكّ
أنّ طائراتها كانت قد عادت إلى 
ــرائيلية عندما مت  ــواء اإلس األج
ــقاط الطائرة الروسية. ورداً  إس
ــت  ــرة أعلن ــادث الطائ ــى ح عل
ــدة  ــر جدي ــن تدابي ــكو ع موس
ــوريا  ــها في س ــة جيش حلماي
ومن بينها تزويد دمشق بنظام 
ــذي  ــو ال ــد نتنياه أس-٣٠٠.وأكّ
ــى هامش  عل اكيموف  ــى  التق
ــة  اقتصادي ــة  جلن ــات  اجتماع
ــد أن اخلالف  ــه يعتق ــة، إنّ ثنائي
 . ــيحلّ ــكو س ــي مع موس احلال
ــق  باملنط ــه  أنّ ــد  «أعتق ــال  وق
ــتطيع أن  ــنة نس والنوايا احلس
ــمح  ــلّ سيس ــى ح ــل إل نتوصّ
ــيق اجليّد بني  التنس ــة  مبواصل
اجليشني الروسي واإلسرائيلي».

وكان نتنياهو أعلن مؤخرا خالل 
ــبوعي  ــاع احلكومة األس اجتم
ــيلتقي الرئيس الروسي  أنّه س
ــة  ــر بوتني قريباً ملناقش فالدميي
ث  ــن. وحتدّ ــيق بني البلدي التنس
ــرات  ــالث م ــو ث ــني ونتنياه بوت
ــاً منذ حادث  ــى األقل هاتفي عل

إسقاط الطائرة .

وكاالت / البينة الجديدة
ــاء إن  ــس االربع ــال األردن ام ق
ــراء املزيد من  هناك حاجة إلج
ــوريا قبل إعادة  احملادثات مع س
ــم جرى  ــر جتاري مه فتح معب
ــنوات  إغالقه منذ نحو ثالث س
ــع  هناك.وقط ــرب  احل ــة  نتيج
ــي عام  ــر نصيب ف ــالق معب إغ
٢٠١٥ ممرا جتاريا شديد األهمية 
ــات  مئ ــا  يومي ــره  تعب ــت  كان
ــة البضائع  ــاحنات حامل الش
ــج وبني  ــا ودول اخللي ــني تركي ب
ــان ودول اخلليج، في حركة  لبن
ــنوية  جتارية تقدر قيمتها الس
ــدوالرات. ال ــارات من  بعدة ملي

السيطرة  ــق  دمش واستعادت 
ــر من أيدي املعارضة  على املعب
وتأمل  يوليو/متوز  املسلحة في 
ــق نظرا  ــادة فتح الطري في إع
ــديدة في آمالها  ألهميته الش
ــاد املدمر  ــاش االقتص ــي إنع ف

ــق  املناط ــي  ف ــاء  البن ــادة  وإع
ــيطرتها.غير  لس ــة  اخلاضع
ــة األردني أمين  ــر اخلارجي أن وزي
ــان  اللج إن  ــال  ق ــدي  الصف
ــي  ــن والت ــن البلدي ــة م الفني
ــي منتصف  ــات ف ــدأت احملادث ب
ــم تنته بعد  ــبتمبر/أيلول ل س
ــات العملية. وقال  ــن الترتيب م
ــره  ــع نظي ــات م ــب محادث عق
ــات  مباحث ــاك  «هن ــي  اللبنان
ــح  فت ــيتم  وس ــري  جت ــة  فني
ــي اللجان  ــدود عندما تنته احل
الفنية من االتفاق على جميع 
الالزمة  ــراءات  واإلج الترتيبات 
ــدود مبا يخدم  لضمان فتح احل
وتقول  ــتركة».  املش املصلحة 
ــية غربية إن  ــادر دبلوماس مص
ــف القوي للواليات  عمان احللي
ــوط  الضغ ــاوم  تق ــدة  املتح
الروسية لفتح املعبر نظرا ألن 
هذا من شأنه أن يساعد دمشق 

ــار أن احلرب تقترب من  في إظه
ــار  ــا ومينح الرئيس بش نهايته
ــبا كبيرا جديدا. األسد مكس

اللبناني  اخلارجية  وزير  وطالب 
زيارته  ــالل  ــيل خ ــران باس جب
ــراع  إلى عمان الصفدي باإلس
ــال إن  ــر قائ ــح املعب ــادة فت بإع
ــيكون خطوة من أجل  هذا س
ــذي  ال ــد  البل ــي  ــتقرار ف االس
ــيل  ــرب. وقال باس ــه احل مزقت
«لدينا أمل كبير أن يفتح معبر 
نصيب قريبا لتعود احلركة إلى 
ــادة  ــابق»لكن إع ــا الس زخمه
ــوريا  فتح احلدود بني األردن وس
ــة  وحساس ــة  دقيق ــألة  مس
ــن املباحثات. وحتتاج للمزيد م

ــداءات  العت األردن  ــرض  وتع
ــنوات القليلة  إرهابية في الس
النازحون  املاضية فيما شكل 
ــال على  ــا ثقي ــوريون عبئ الس

األردن أمنيا واقتصاديا.
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مزهر جبار

ــة اخرى  ــعودية او بلغ ــة الس ــات االميركي ان العالق
(التحالف االمريكي السعودي) مع ان هذا التوصيف 
ــة  الواقعي ــا  خانته ــي  ف ــات  العالق ــك  تل ــع  اليض
ــف اخر؟!..هي  ــات لها توصي ــة، فهي عالق واحلقيقي
ــى، يقل بعقدين،  ــة خالل قرن انقض عالقات تاريخي
ــر ميال من  ــذا التخادم اكث ــادم، وه ــي عالقات تخ وه
ــح امريكا، مبا اليقاس. ــتراتيجية لصال الناحية الس

ــعودية ألمريكا عبر تاريخ  ــذا فان هذه اخلدمات الس ل
ــتثناء بقية دول اخلليج  هذه العالقة وهنا الميكن اس
ــعودي  ــع ان دورها اقل بكثير عن الدور الس العربي م
ــبب اخر خارج  بتاثير احلجم واالمكانية وليس ألي س
هذا العنوان. بدءاً من الدعم السعودي للتمرد اليمني 
ضد اجلمهورية الوليدة بقيادة عبد اهللا السالل والذي 
ــة او بامر  ــداد احلوثيني. خدم ــي ذلك احلني اج ــاده ف ق
ــراع العظميني  ــه في ذلك الوقت ص امريكي، فرضت
امريكا واالحتاد السوفيتي على مناطق النفوذ، وليس 
ــاءً باحلرب الدائرة االن في اليمن بني احلوثيني وما  انته
ــرعية اليمنية) وباسناد مباشر وفعال  يسمى (بالش
ــة باالضافة الى  ــعودية واالمارتي ــرات الس من الطائ
بقية صنوف القتال، اي حرب سعودية اماراتية على 
ــوع الى منتهى  ــعب اليمني الغارق بالفقر واجل الش
ــي ودولي مريب إال من  ــوة وبصمت امريك حدود القس
ــانية هنا وهناك من تلك التى  بعض الصرخات االنس
ــيء، ما يؤدي  ــر الواقع اي ش ــدم والتؤخر في االم التق
ــى عدم دفع االمور واالوضاع الى االنفراج وتخليص  ال
ــرب ليس له  ــي اليمن من اتون ح ــعب العربي ف الش
ــا اي فائدة  ــه في نتائجه ــح ليس ل ــا او الصحي فيه
ــزرع والضرع. هذه احلرب  ــوى الدمار وهالك ال تذكر س
ــا، والتي لم تفلح  ــن بدايتها والنتائج املرجوة منه م
السعودية الى الوصول لها واالمساك بتلك النتائج 
ــى هذه اللحظة، واملؤكد انها التتمكن في نهاية  حت
ــغلني  ــن حتقيقها، هي حرب امريكية مبش املطاف م
سعوديني واماراتيني وبأهداف ذات ابعاد استراتيجية، 
ــر االحمر  ــة على البح ــيطرة احملكم ــز في الس تترك
ــر لنا الصمت  ــدب. هذا هو ما يفس ــق باب املن ومضي
ب من مجازر في اليمن وليس  ــي على ما يُرتكِ االمريك
ــر يوضح بصورة  ــر، وهذا ايضا هو االخ ــبب اخ ألي س
ــتمرار امداد االمريكيني للسعودية  ال لبس فيها؛ اس

ــة يظهر لنا  ــي هذه احلال ــرة. اذاً وف ــالح والذخي بالس
ــة اقل بكثير  ــعودية وكذلك وبدرج ــوح ان الس بوض
ــتراتيجية المريكا  بقية دول اخلليج العربي، ادوات س
ــلعة  في املنطقة العربية. باالضافة الى النفط كس
ــعودية االمريكية وهي  ــتراتيجية..العالقات الس س
ــات بني الدول  ــا هي بقية العالق ــت عالقات كم ليس
ــا اي تلك  ــرام، ألنه ــؤ واالحت ــودها التكاف ــي يس الت
ــة، تتحكم فيها  ــة، عالقات متوازن ــات الدولي العالق
ــتركة، بينما عالقة  ــاراتها املصالح املش وتوجه مس
امريكا مع السعودية وكذا بقية دول اخلليج العربي، 
ــي عالقة التابع واملتبوع، ومهما قيل ويقال بخالف  ه
ــاس الخفاء  ــون الن ــاد في عي ــو إال ذر الرم ــك ماه ذل
احلقيقة عن رؤية العيون املبصرة.. في تاريخ العالقة 
ــر به االن من  ــعودية لم متر مبثل ما مت ــة الس االمريكي
ــه في العالقات بني  ــتهانة واهانة واذالل المثيل ل اس
ــانية واالعراف  ــي تخرج عن اللياقة االنس الدول والت
ــابق من هذه االيام او االوقات،  الدبلوماسية. في الس
ــاء من دون ان  ــت االمور يجري وضعها حتت الغط كان
ــالم بكل  ــن ويتناقلها االع ــي العل ــف عنها ف يكش
ــك للمحافظة على  ــدة، وذل ــة فري ــة وعنجهي وقاح
ــي االعالم. كي  ــرام على االقل ف ــر من االحت قدر كبي
ــراء دول  ــعودية او ام ــك الس ــيطرة مل ــف س التضع
ــيلط االعالم من  ــم تس ــن ثم يت ــي وم ــج العرب اخللي
الطرف االخر من دول املنطقة العربية والتي هي وفي 
ذات الوقت في صراع مع االخطبوط االمريكي واعني 
ــمي العربي (الدكتاتوري واملستبد) وهو  النظام الرس
ــا االن فان كل االمور  ــا كان قائما في ذلك احلني. أم م
ــوأ، فقد فرغت الساحة العربية  قد تغيرت نحو االس
ــب العداء المريكا على  وهنا نقصد نظم ودول تناص
ــاوئ الطغيان  ــن مس ــا فيها م ــن جميع م ــم م الرغ
ــع  ــذا الوض ــذي اورث كل ه ــتبداد وال ــم واالس والظل
العربي الرديء جدا حتى انه عبر سطح السوء وحلق 
عاليا في ظالم القرون الوسطى، فقد صارت الساحة 
العربية فارغة (إال من املقاومني في الساحة العربية، 
ــو الى حني من جميع ردود  ــعوب العربية..) ول من الش
ــك العنصرية والعنجهية اخلالية من  الفعل على تل
ــر  ــان واصول التعامل مع البش جميع معايير االنس
ــكام يفترض  ــع ملوك وامراء وح ــف والتعامل م فكي
بهم ومبوقعهم احملافظة على كرامة الوطن والناس، 
في رد ما يحصل من ذل واهانة لدولهم وشعبهم من 
ــالل اذالهم واهانتهم. نعود الى العالقة االمريكية  خ
ــا في  ــورا واضح ــهد االن تط ــي تش ــعودية والت الس
التعاون ضد عدو مصطنع من قبل امريكا وهي ايران 
ــوا ان العدو احلقيقي  ــوا اي السعوديون او تناس ونس
ــرائيل وليس ايران. وهنا يقول االمير محمد بن  هو اس
ــع ترامب وعالقته معه  ــلمان انه يفضل العمل م س
ــال قبل ايام وكررها لثالث مرات؛  جيدة. ترمب الذي ق
ان على امللك سلمان ان يدفع ثمن حمايته، وقال قلت 

ــبوعني من دون حمايتنا  ــه انه لن يبقى اكثر من اس ل
له.. االمير محمد بن سلمان حاول ان يرد تلك االهانة 
بشكل خجول وموارب وبطريقة ضمنها في االجابة، 
ــعودية  ــئل عن طلب الترامبي؛ من ان الس عندما سُ
منذ البداية تشتري السالح االمريكي بثمن مدفوع..

ــل هذه عالقة  ــه بقوة، ه ــؤال الذي يطرح نفس الس
متكافئة يسودها االحترام كما هي التعامل بني دول 
ــي العالم وهنا  ــد دولة ف ــيادة؟!..االكيد التوج ذات س
ــيادة، تقبل مبا تقبل به السعودية  نقصد دول ذات س
والترد بل تلوذ بالصمت املاسي وليس الذهبي. امريكا 
ــعودية  ــعودية اكثر من احتياج الس ــاج الى الس حتت
ــبان عوامل وعناصر  ــا في اي قراءة تاخذ في احلس له
ــوق االرض وفي البحر.  ــي بطن االرض وما ف املوجود ف
ــر احتياطي من  ــا اكب ــزن في ارضه ــعودية تخت الس
النفط ولها سواحل مبسافات طويلة جدا على البحر 
ــر وعلى اخلليج العربي وهي باالضافة الى هذا،  االحم
ــرة وذات وزن اعتباري في احمليط  ــة عربية كبي هي دول
ــعبه فوق ارضه وليس  ــالمي، امللك وش العريي واالس
ــة. من بني ما حتتاجه امريكا من  فوق االرض االمريكي
ــاعدة  ــعودية وهذه احلاجة مهمة جدا في املس الس
في تنفيذ السياسة العقابية االمريكية على الدول 
ــتخدام  ــي تضعها امريكا في مرمى الهدف، باس الت
ــب ضرورات  النفط صعودا او هبوطا في االنتاج حس
ــادات تلك  ــي التاثير على اقتص ــة العقابية ف احلاج
ــتهدفة. ايران يتعرض انتاجها من النفط  الدول املس
ــك الصادرات في  ــق اخلناق على تل ــدر الى تضيي املص

احلزمة الثانية من العقوبات االمريكية عليها والتي 
ــوف يجري العمل بها في بداية الشهر القادم، ما  س
ــواق  ــة في املعروض من النفط في االس يؤدي الى قل
العاملية، وهنا يبدأ دور السعودية في تعويض النقص 
احلاصل في االسواق العاملية، امريكا التستطيع سد 
ــعودي. عليه فان امريكا  النقص من دون التعاون الس
ــعودي معها اكثر من حاجة  ــاج الى التعاون الس حتت

ــعودية قادرة اذا ارادت باتخاذ  السعودية لها، ان الس
ــجاع في االنعتاق من التجبر االميريكي، هذا  قرار ش
ــاالول ارتباطا  ــب الثاني املرتبط ب ــب االول واجلان اجلان
ــعودية في الوقت احلاضر  عضويا؛ ما الذي يهدد الس
ــوى الوهم  ــعودية س ــيء يهدد الس على االقل، الش
ــن ذوات االختصاص  ــوم الدوائر االمريكية م الذي تق
ــم وحتويله  ــذا الوه ــة ه ــن صناع ــال م ــذا اجمل في ه
ــيرورة  ــع بنيّ وواضح بس ــة الى واق ــا املعروف بقدراته
ــع الفعلي وليس الوهم، وهو  تخالف معطيات الواق
ــدول في الكرة  ــد في جميع ال ــدو االيراني. التوج الع
ــواء الدينية او  ــة، دول تتطايق في الرؤية الس االرضي
ــة او الثقافية، تطابقا تاما  ــية او االقتصادي السياس
ــع، جميع الدول  ــن ضروب الالواق ــذا االمر ضرب م فه
تختلف في الرؤية السياسية والدينية واالقتصادية 
والثقافية وغيرها الكثير، لكن هذا المينع التعاون في 
جميع اجملاالت وخلق فضاء لالمن واالستقرار، الصني 
وروسيا مختلفان متاما من حيث النظام االيديولوجي 
والسياسي والثقافي واالقتصادي لكنهما متعاونان 
ــي  ــار يعرف باحملور الروس ــان، حتالفا، ص ــل متحالف ب
ــعبيهما ضد  الصيني من اجل مصالح بلديهما وش
التغول االمريكي. اذاً ما الذي مينع التعاون السعودي 
ــران بدل من  ــج العربي مع اي ــي واعني اخللي واخلليج
ــبع وال  ــب االميريكي املهني والذي اليش االبتزاز واحلل
ــيء حقيقي وله حظ  ــتكني، االكيد الش يهدأ وال يس
كبير في الوجود الذي يحول دون هذا التعاون والذي ال 
خطر حقيقي ينتج عن هذا التعاون بل على العكس 
ــي واقتصادي منفتح ويوفر االمن  ينتج وجود سياس
واالستقرار والتغلب على الكثير من معطيات الوهم 
ــي في صناعة عدو غير حقيقي. لذا فان هذه  االمريك
الرؤية املفترضة كما اسلفنا في الذي سبق من هذه 
ــا،  ــا صارت واقعا معاش ــة، اذا م ــطور املتواضع الس
ــر والبر اخلليجي  ــود االمريكي في البح يصبح الوج
ــة اهمية بل يتحول الى ثقل على امريكا،  ليس له اي
ــران دولة  ــدف من وجوده. اي ــاطة يفقد اله ألنه ببس
ــط بايدولوجيتها  ــن االهداف ما يرتب بالتاكيد لها م
ــن كما اوضحنا  ــية، لك ــة ومراميها السياس الديني
ــه، ايران ليس  ــت احلاضر، والذي في ــذات في الوق وبال
ايران قبل اربعة عقود، اقتصاديا وعسكريا وسياسيا 
ــاكل.. هنا  ــران تعاني الكثير من املش ومجتمعيا، اي
ــر، ان االختالف في الرؤى في  ــر في الوقت احلاض يظه
ــي، اليحول دون التعاون في  اجملالني الديني والسياس
ــة دول املنطقة  ــي او في بقي ــن في اخلليج العرب االم
ــم من اكبر االوهام.. ــويق ايران كعدو وه العربية. تس

ــب يقول ما يقول او يخاطب رأس  وهذا ما يجعل ترم
ــعودي بلغة خالية من اداب التعامل بني  النظام الس
ــر قبل التعامل مع حكام الدول التي تسميها  البش

امريكا بالدول الصديقة في لي عنق احلقيقة .

 

محمد الجوادي

ــتراتيجية احلروب  تتمثل عالقة العرب املبكرة بإس
ــني املصريني  ــي املوقف ــديد ف ــرة بوضوح ش املعاص
ــن احلرب  ــى األقل) م ــني عل ــني (أو املتباين املتناقض
ــطني  ــرب فلس ــة (1945-1939) وح ــة الثاني العاملي
ــام في املوقف املصري من  (1948).ومع االختالف الت
احلربني؛ فإن الدوافع اإلستراتيجية احلاكمة للقرار 
ــر- تنطلق من  ــي حقيقة األم ــي كانت -ف السياس
ــي تأمني الوطن  ــدة واحدة، تؤمن بدور واضح ف عقي
ــرات من ناحية  ــرور واملغام من ناحية، وجتنيبه الش
ــا حريصة بهذا التصوير على أن متارس  أخرى.وكأنه
ــة التهوين  ــل النجاح في ثنائي ــد الذات من أج جل
ــا، وهي ثنائية كانت الزمة إلى أقصى  والتخوين مع
حد لنجاح االنقالبات العسكرية في التموضع في 
احلياة السياسية العربية، ويكفي في هذا التعبير 
ــرائيل على  ــهير الذي ما نزال نردده عن فوز إس الش

خمسة جيوش عربية في حرب 1948.
ــه ال  ــول بأن ــى الق ــارع إل ــاف أن نس ــن اإلنص     ”م
ــطني 1948  ــتقيم فهمنا حلرب فلس ــن أن يس ميك
ــذ تلك احلرب ودور  ــرائيلي -من والصراع العربي اإلس
ــتوعبنا حقيقة مهمة، وهي  ــر فيها- إال إذا اس مص
ــة بل وتصريحات  ــا التاريخية والصحفي أن أدبياتن
ــي عهد ثورة 23  ا ف ــميني الكبار ظلت جميعً الرس
يوليو/متوز املبكر (التالي لعهد امللك فاروق مباشرة) 
ــهم وعتادهم  ــرائيليني وقوتهم وجيش تصور اإلس
ــن احلقيقة“بينما  ــل بكثير م ــي صورة أق احلربي ف
ــرائيلي (أو ما  ــر أن اجليش اإلس ــت حقيقة األم كان
ــذي دخل حرب  ــات الصهيونية) ال ــمي العصاب سُ
ــدد- أكثر عددًا  ــتوى الع ــى على مس 1948 كان -حت
ــة، هذا فضالً  من مجموع اجليوش العربية اخلمس
ــاءة من حيث  ــا بكثير كف ــه كان أعلى منه ــن أن ع
ــه كان قد وُجد  ــليح والتأهيل، وأن ــب والتس التدري
ــترك بتكوين  ــأة الدولة اليهودية، بل واش قبل نش
ــق اليهودي) في احلرب  ــمي الفيل مكتمل النمو (سُ

ــن خبرة عملية  ــة الثانية بكل ما أتاحته م العاملي
ــجل اللواء عبد  ــران ومواجهة واتصاالت.حني س وم
ــش الثاني في حرب أكتوبر  املنعم خليل (قائد اجلي
ــوار، وقائده أيضا في عهد الفريق  بعد ثغرة الدفرس
ــة املركزية) ما  ــادة املنطق ــل أن يُنقل لقي ــوزي قب ف
ــا بالقدر املعقول  ــيء هذه احلقيقة، وقد أضاءه يض

في كتابه ”في قلب املعركة“؛ مرّت مرور الكرام.
ــتعراضي  ــا ينبغي في اس ــزت عليها مب ــي رك لكنن
ــتي له في كتابي ”النصر الوحيد“،  لكتابه ومدارس
ــت احلقيقة  ــى صاحبه الذي أثب ــبًا الفضل إل ناس
ــي أهملت الكتابات  ــورة الت بالوثائق واألرقام املنش
العربية قراءاتها كالعادة.اخليانة في اجليش املصري 
ــائعات إال على  ــتوى الش لم تنبت نظريا وعلى مس
ــا أنها -ويا  ــالب، كم ــوا ميهدون لالنق ــدي من كان أي
للمفارقة- لم حتدث (فيما بعد هذا) إال في عهد من 
ــن أن معركتهم في القاهرة  ــوا عن اخليانة، وع حتدث
ــذه العبارة  ــت ه ــطني.وقد كان ــي فلس ــت ف وليس
ــل املبكر- صادقة  ــي لم تنل حظها من التحلي -الت
ــاط االنقالبات  ــق لتخلي ضب ــا الدقي ــي تصويره ف
ــة مع  ــة حقيقي ــن مواجه ــر ع ــكرية املبك العس
الصهيونية والقوى االستعمارية في فلسطني من 

أجل االستيالء على مقاليد احلكم في القاهرة.
حتى إذا ما جاء الوقت الذي أصبحوا فيه مسؤولني 
ــب- استثمروا الصراع  عن الدولة -ال اجليش فحس
ــرائيل في تبرير قفزهم إلى السلطة، ثم في  مع إس
ــتمرارهم فيها، ثم في دفاعهم  تبرير وجودهم واس
ــتمرار رغم ما ارتكبوه من اجلرائم في  عن هذا االس
ــق الوطنية والوطن.وقد يكون من املنطقي أو من  ح
ــا إن امللك فاروق -في موقفه  اإلنصاف أن نقول أيض
ــة الثانية  ــرب العاملي ــطني ومن احل ــن حرب فلس م
ــتراتيجيتني)- لم يكن  قبلها (أي في مقاربتيْه اإلس
قادرًا متاما على أن يستبصر أو يستبطن -مبساعديه 
ــة، وال خفايا  ــة العاملي أو بقراءاته- خفايا السياس
ــا وهناك، ومن  ــارك احلربية التي كانت جتري هن املع
ثم فإنه لم يكن قادرًا على ما أصبحنا قادرين عليه 
اليوم من إملام واسع وعميق بحقائق كثيرة عن كل 
ــاعر  ــى األرض هنا أو هناك. كانت مش ما يجري عل
امللك فاروق وحماسته الطبيعية اخمللصة للوطنية 
ــارك في  ــورات املع ــه وتطلعاته لتط ــم موقف حتك
ــة، على نحو ما حكمت فيما  احلرب العاملية الثاني
ــود هنا إلى  ــطني. ونع بعدُ موقفه في قضية فلس
وِّر  ــر بحقيقة رأينا القائل بأن امللك فاروق صُ التذكي
ــطني، رغم أن اندفاعه كان  ــا إلى حرب فلس مندفعً
ــه إميانه باالنتماء  ا مع ما يدعو إلي ا ومتوافقً ــدً مفي

لإلسالم والعروبة والقيم العليا. 
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فالح الربيعي

ــرائيل في الشرط االوسط وهي تضع  اس
ــها بني احضان الوطن العربي.. بعد  نفس
ــرائيلي  االنتهاء من الصراع العربي االس
ــة بعد  ــروب الدامية, والشرس ــالل احل خ
اخلسائر اجلسيمة التي اصابت الطرفني, 
ــدا من االرواح  ــت بها اعداد كبيرة ج وراح
ــن العرب  ــة واالموال م ــدات املتنوع واملع
ــطينية  ــود, وحتى القضية الفلس واليه
ــد ان رضخت  ــا, بع ــي امر واقعه ــت ف بات
ــا  باعترافه ــة  العربي ــة  االنظم ــم  معظ
ــادل  تتب ــي  ــا, وه ــا وقالب ــرائيل قلب باس
ــالم  ــع االع ــي, ورف ــل الدبلوماس بالتمثي
ــفارات.. من  ــتوى س ــى مس ــة عل املتبادل
ــرائيل تلك الدولة  هنا.. فقد اصبحت اس
ــي اكملت  ــة الت ــدة.. الدول ــة اجلدي الفتي
ــذ  ــنة من ــبعون س ــا االن (٧٠) س تاريخه
تأسيسها يوم ١٩٤٨/٥/١٤ والى يومنا هذا 

من عام ٢٠١٨ .
ــن غيرها في  ــم تك ــي ل ــة الت ــك الدول تل
ــا  ــم بطنه ــن رح ــد م ــي تل ــم.. وه العال
ــلمني,  ــن اليهود , والعرب املس خليطا م
ــة الى عدد  ــدروز.. اضاف ــيحيني, وال واملس
من اجملموعات الفرعية الصغيرة االخرى.. 

بالرغم من قدم بني اسرائيل في التاريخ, 
ــث ان تقوميها  ــال على ذلك, حي وخير دلي
ــد من اقدم  ــودي .. والذي يع ــي اليه الدين
ــيحي  (املس ــرى  االخ ــات  الديان ــاومي  تق

واالسالمي) .
ــر من  ــى اكث ــدمي ال ــا الق ــع تاريخه ويرج
ــة االف وخمسمائة سنة  (٥,٥٠٠) خمس
ــي ادارات الدولة  ــذا ما يدون ف مضت.. وه

العبرية .
من هنا.. فأن سكان اسرائيل اليوم, يتميز 
بطبيعته املعقدة.. فهو يتكون في االصل 
ــة.. كاليهود,  ــات رئيس ــدة جماع ــن ع م
ــدروز, كما  ــيحيني, وال ــلمني, واملس واملس
ــكان السريع في اسرائيل لم  وان منو الس
يكن من نتيجة الزيادة الطبيعية فقط.. 
بل كان للهجرة اخلارجية الدور االكبر في 

زيادة السكان الداخلة اليها. 
ــن  املهاجري ــؤالء  ه ان  ــال..  مث ــرب  نض
ــوال جغرافية متعددة,  ــود ميثلون اص اليه
ــكان, واليمانيون,  ــروس, واالمري فهناك ال
ــذي  ال ــر  االم  , ــم  وغيره ــون..  والبولندي
ــم  خلفيته ــي  ف ــون  يختلف ــم  جعله
ــة اختالفا كبيرا,  ــة, واالجتماعي احلضاري
ــا علمنا بأن  ــق اذا م ــذه احلقائ ــر ه وتظه
ــر عام  ــي اواخ ــرائيل ف ــكان اس ــدد س ع
ــدر بحوالي (٣) ثالثة ماليني  ١٩٦٩.. كان يق
ــمة, من بينهم (٢,٥) مليونان ونصف  نس
ــون يهودي.. وان ٥٥٪ منهم جاءوا الى  امللي
اسرائيل من اكثر من (١٠٠) مائة قطر من 

اقطار العالم . 
ــي  ف ــددة  متع ــل  عوام ــهمت  اس ــد  لق
ــرة من اليهود  ــذه االعداد الكبي حتقيق ه

ــطني ولعل من اهمها  ــرة الى فلس للهج
ــي, واالجتماعي  ــو االضطهاد السياس ه
ــة في  ــود, وخاص ــه اليه ــرض ل ــذي تع ال
ــرقية كما كان للمطامع  بلدان اوربا الش
الصهيونية في اقامة وطن قومي لليهود 
ــر في ذلك..  ــطني.. كان اكبر االث في فلس
ــة (الباب مفتوح) التي  واخيرا فأن سياس
اتخذتها اسرائيل, واملعونات التي قدمتها 
للمهاجرين.. قد سهلت االمر عليهم في 

الدخول الى البلد بكل حرية .
ــة الى  ــات االحصائي ــير البيان ــا تش وهن
ــود العالم  ــن ٩٠٪ من يه ــارب م ــا يق ان م
ــون في اوربا وحدها, وان ٧٠٪  كانوا يعيش
ــا الصحية  ــزون في اورب ــن هؤالء يتمرك م
ــذاك.. فقد  ــا آن ــود اورب ــة ليه واالقتصادي
ــم.. بينما  ــض معدل الوفيات بينه انخف
ــتقرت  ــوالدات عاليا, فاس ــدل ال ــل مع ظ
ــريعة,  ــكان الس ــة عن زيادة الس النتيج
ــا .. فقد قدر من خالل االحصائية بأن  وهن
ــع الى (٧,٧)  ــي العالم ارتف عدد اليهود ف
ــبعمائة الف يهودي  ــبعة ماليني, وس س

في سنة ١٨٨٠م .
ــدد اليهود في  ــنة ١٩٣٩ ارتفع ع ــي س وف
العالم حتى بلغ (١٦,٦) ستة عشر مليون 
وستمائة الف يهودي وقد بدأت اسرائيل 
ــذه الفترة واعتمدت على  حزمها خالل ه
ــالرض, بدال  ــة اجلماعية) ل ــام (امللكي نظ
ــة, وكذلك قامت على  من امللكية اخلاص
ــة واجلماعية  ــات التعاوني ــاء املؤسس بن
ــماة (الكيبوتس) اخلاصة في االنتاج  املس
ــرة تأخذ  ــدأت الهج ــتثمار.. كما ب واالس
طابعا منظما من حيث اختيار املهاجرين, 

ــتقبالهم,  ــاكن واملزارع الس واعداد املس
ــبه ما  وتوفير االعمال لهم وبناء دولة اش

تكون (باملعسكر) .

فقد بدأت املستوطنات بعد ذلك بحماية 
ــراس  ــم (احل ــق تنظي ــن طري ــها ع نفس

اليهود).
كما استمدت باقامة مستعمرات جديدة, 
واصبحت هذه الشاكلة, تشكل العمود 
ــي واالقتصادي,  الفقري للكيان السياس
للمجتمع  ــي  وااليديولوج ــي,  واالجتماع
ــودي اجلديد. وفي الفترة ما بني ١٩٥٠  اليه
ــرائيل على فتح  ــدت اس ــد اعي -١٩٥١ فق
ــا (الباب املفتوح) ولكن.. هذه املرة  نظامه
ــى مصراعيها, وكانت هجرة  مفتوحة عل
ــط,  ــرق االوس ــذه املرة من الش ــود ه اليه
ــراق, واليمن,  ــن الع ــم كانوا م ومعظمه

وايران, وتركيا.
ــن وصلوا الى  ــرة اليهود الذي وبلغت هج
ــطني اكثر من (٢١٧) مئتان وسبعة  فلس
عشر الف مهاجرا يهوديا كان املهاجرون 

ــط اوربا.. ميلكون رؤوس  القادمون من وس
االموال, واخلبرة في االمور املالية واالدارية 
ــاء, والباحثون,  ــم العلم ــن بينه وكان م
واصحاب الكفاءات العالية من ذوي املهن 
ــني واحملامني..  ــرة , كاالطباء واملهندس احل
ولذلك فقد ساعدوا على تطوير الصناعة 
ــع من  والتجارة في البالد على نطاق اوس
السابق.. وساهموا في الفنون , والعلوم, 
ــاط البالد في  ــوا الى احتي واالداب, واضاف
املهارات ما يكفي لتطوير اجملتمع احلديث 
ــرة الى  ــح حجم الهج ــل.. واصب بالكام
ــر.. فأكثر وخصوصا  ــرائيل يتزايد اكث اس
ــبعمائة  ــان وس ــاء (٢٧٠٠) الف ــد انش بع
مؤسسة صناعية جديدة وما بقي لدينا 
ــكان اليهود  ــدد الس ــوى ان نوضح ع س
ــرائيل حلد االن  ــني داخل احياء اس القابع
ــن في الواليات  ــداد اليهود املتواجدي , واع
ــم  واعداده ــط  فق ــة  االمريكي ــدة  املتح

املنتشرة بني دول العالم 
ــبة  ــات بنس ــير االحصائي ــا تش ــن هن م
ــرائيل االن هو  ــود املتواجدين في اس اليه
ــتمائة  ــبعة ماليني وس حوالي (٧,٦٠٠) س
ــكنوا داخل  ــف يهودي من االصليني س ال
ــكنوا  ــن س ــود الذي ــا اليه ــرائيل.. ام اس
الواليات املتحدة االمريكية, وعددهم االن 
ــمائة الف  ــني وخمس ــتة مالي (٦,٥٠٠) س
يهودي, ومعظمهم من العوائل االغنياء, 
ــة البرجوازية التي  ــن الطبق واالثرياء, وم
استحوذت على اكبر املصانع الصناعية 
ــات  ناطح ــن  م ــارات  والعق ــة  والتجاري
العاملية  ــة  ــارف االهلي ــحاب, واملص الس
ــة.. وتعد  ــات املتحدة االمريكي ــي الوالي ف

ــن الطبقة  ــؤالء اليهود م ــات ه احصائي
ــان عائلة  ــدود (٢٠٠) مئت ــة بح البرجوازي

يهودية .
ــي  ــرة ف ــود املنتش ــات اليه ــا احصائي ام
العالم. . فقد اصبح عددها اكثر من (١٩) 
تسعة عشر مليون يهودي منتشرين بني 

دول العالم .
ــبق, ان هجرة  ــا س ــا.. يتضح مم ــن هن وم
ــت دورا  ــد لعب ــطني ق ــى فلس ــود ال اليه
ــكان اليهود فيها..  جوهريا في زيادة الس
ــى ذلك ان الفضل االكبر في بناء  اضف ال
ــد .. يعود الى  ــرائيلي اجلدي ــع االس اجملتم
املهاجرين الغربيني, وخاصة الرواد االوائل 
الذين قدموا من الدول االشتراكية والذين 
ــع  ــاء اجملتم ــاس لبن ــر االس ــوا حج وضع
اجلديد.. وظلوا يساندونه بقوة ويدعمونه 
حتى الوقت احلاضر.. لذلك فقد انحسرت 
ــدا من  ــة, ومزي ــز القيادي ــم املراك بايديه
ــرائيلي  ــوء على طبيعة اجملتمع االس الض

في الوقت احلاضر.
ــرائيل  ــذه الزاوية االخيرة.. فأن اس ومن ه
ــرق  ــتات , وصراعات الش االن وهي بني ش
ــة  ــدان العربي ــا البل ــط.. وخصوص االوس

ــا االنهيارات  ــا, والتي اصابته احمليطة به
ــي  ــا وه ــقوط انظمته ــية, وس السياس

مستمرة بالدمار, والهالك حلد االن .
وكان السرائيل منذ اكثر من (١٠) سنوات 
بوضع مخططا استراتيجيا حول توسيع 
ــة املنهاج  دولتها اليهودية وفتح سياس
ــذه املرة  ــاب املفتوح) ولكن ه ــدمي (الب الق
ــة من مختلف  ــتكون الهجرة اليهودي س
ــي هاجرت  ــدان الت ــى البل ــم ال دول العال
ــر من (٧٠)  ــوا فيها قبل اكث منها, وعاش
ــنة او اكثر .. وحتديدا البلدان  ــبعني س س
العربية التي سقطت انظمتها بعد عام 
٢٠٠٣ وهي تعد االن الستقبال اليهود من 
ــة واخيرا .. للحقيقة  العالم في اي حلظ

خواصها, ونقول .
ــل هناك دولة دميقراطية في العالم ولو  ه
ــان والطوائف  ــدة منها  جمعت االدي واح
ــا فعلت  ــا .. مثلم ــي برملانه ــا ف وادخلته
ــرائيل بجمع االديان والطوائف كافة  اس
داخل قبة الكنيست (البرملان االسرائيلي) 
ومن بينهم اعدادا من العرب وهم اعضاء 

في برملانها .

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

اسهمت عوامل متعددة َّـ 
تحقيق هذه االعداد الكبرية من 
اليهود للهجرة اُّـ فلسطني 
ولعل من اهمها هو االضطهاد 
السياسي واالجتماعي الذي 
تعرض له اليهود

عالقة إمريكا مع 
السعودية وكذا بقية 
دول الخليج العربي هي 
عالقة التابع واِّـتبوع
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”آي“: قفوا َّـ وجه مملكة السيف

ــي تغطية الصحف  ــوع األبرز ف ــازال املوض م
ــو اختفاء  ــة ه ــؤون الدولي ــة للش البريطاني
ــال  جم ــارض  املع ــعودي  الس ــي  الصحف
ــة بلده في  ــد دخوله قنصلي ــقجي بع خاش
ــطنبول التركية األسبوع املاضي. مدينة إس

في صحيفة ”آي“، تطرقت الكاتبة الصحفية 
ياسمني البهائي براون إلى املوضوع في مقال 
ــيف“. ــه مملكة الس ــوا في وج ــوان ”قف بعن

ــعودية إمبراطورية  ــة إن ”الس وتقول الكاتب
ــالم، ومكان ظالم بشكل  شر، ووصمة لإلس
ــني  البريطاني ــى  ”عل أن  ــة  مضيف ــب“،  غري
ــعوديني  ــجبوا احلكام الس التقدميني أن يش
ــجبون بها حكومة  ــدة التي يش بنفس الش
إسرائيل“.وتشير إلى أن السجون السعودية 
ــني  وأكادميي ــني  صحفي ــم  تض ــت  أصبح
ــويني بأعداد تفوق  ــطاء سياسيني ونس ونش
ــأن ولي العهد  ــت مضى.وتقر الكاتبة ب أي وق
ــعودي، محمد بن سلمان، أقر إصالحات  الس
ــاء بقيادة  ــماح للنس ــة، من قبيل الس مهم
ــات، إال أنها تعتبر  ــور املباري ــيارات وحض الس
أن ”هذه الرحمات الضئيلة حتجب (أنشطة) 
ــن  م ــح  بتصري ــدة  املتزاي ــة  واملراقب ــع  القم

ــلمان ”طاغية دولي“،  األمير“.كما أن بن س
ــرب على ذلك  ــب الكاتبة، التي تض بحس
ــى مطالبة  ــعودية عل ــاال برد فعل الس مث
ــة،  ــطة معارض ــن ناش ــراج ع ــدا باإلف كن
ــفير الكندي  ــاض الس ــردت الري ــث ط حي
واستدعت آالف الطالب ومئات األطباء من 
ــذا األمير يعتقد  ــول الكاتبة ”ه كندا.وتق
ــيجعل  بوضوح أن االعتماد على النفط س
ــة زعماء  ــه. وغالبي ــم كله ينحني ل العال
ــالء. واحلكومة  ــجعون هذا اخلي العالم يش
البريطانية واألمريكية من أكثر املتذللني“.

وتدعو املسلمني، وخاصة البريطانيني، إلى 
ــعودية الفاسدة،  إدانة ”اإلمبراطورية الس
ــة،  ــة، البغيض ــة الرحم ــة، عدمي العنصري

املدمرة“.
وتختم مقالها بالقول ”يجب أن نتظاهر من 
تل،  أجل خاشقجي. وتذكروا، إذا اتضح أنه قُ

فال أحد منا مبأمن“.

تايمز : ”السعودية مدينة بتفسري“
ــيال تاميز  ــا، تناولت صحيفة فينانش وبدوره
ــعودية  ــوع في افتتاحية بعنوان ”الس املوض

مدينة للعالم بتفسير“.
ــعودية لها تاريخ  ــول الصحيفة إن ”الس وتق
طويل في قمع املعارضة“، مضيفة أن احلمالت 
ــل وخارج اململكة تزيد في ظل وجود ولي  داخ
العهد محمد بن سلمان، مبا يتعارض مع روح 

ــة والدينية والثقافية  اإلصالحات االقتصادي
ــي بدأها.وترى الصحيفة أن اختفاء جمال  الت
ــقجي يجب أن يسترعي انتباه الرئيس  خاش
ــي دونالد ترامب، وهو أقوى داعم على  األمريك
ــعودي. ــي العهد الس ــاحة الدولية لول الس

وبحسب االفتتاحية، رمبا ساعد موقف ترامب 
في اكتساب بن سلمان اجلرأة لتكثيف حملة 
ــني واملدونني  ــد الصحفي ــة ض ــل اململك داخ
وحتى العديد من أفراد أسرته.وإذا ثبت مقتل 
خاشقجي، فإن هذا يُظهر استعدادا خطيرا 
ــعودي الزدراء القانون  ــد الس ــي العه لدى ول
تاميز.وتختتم  الفاينانشيال  الدولي، بحسب 

ــؤولية  مس ــاض  الري ــل  بتحمي ــة  الصحيف
تفسير اختفاء خاشقجي، مشددة على أنه 
في غياب هذا التفسير، سيكون االستنتاج 
ــلمان يعتقد أن بإمكانه  ــو أن محمد بن س ه
ــن بذل جهد  ــدون عقوبة. والبد م ــرف ب التص

دولي مشترك إلثبات العكس له.

ديلي تليغراف : انتقادات لـ(بي بي 
سي)

ــراف، نطالع تقريرا  ــة ديلي تليغ وفي صحيف
ــرق  ــؤون الش ــرر ش ــيز مح ــده راف سانش أع
ــة اإلذاعة  ــدة عن تعرض هيئ ــط باجلري األوس

البريطانية النتقادات بسبب إذاعة تعليقات 
ــني  ــقجي لصحفي ــال خاش ــا جم ــى به أدل
ــة أُجريت معه  ــش مقابل ــة على هام بالهيئ
ــقجي  قبل ثالثة أيام من اختفائه. وقال خاش
ــتطيع العودة إلى  ــجيل إنه لن يس في التس
ــر أن قرار  ــاء في التقري ــعودية قريبا. وج الس
ــي تعرض النتقادات واسعة النطاق  بي بي س
ــل االجتماعي، وجهها  ــائل التواص على وس
ــن للهيئة أن  ــم يك ــون إنه ل ــخاص يقول أش
ــن اخلطر  ــد تزيد م ــات التي ق ــع التعليق تذي
ــه‘ إذا كان مازال على قيد احلياة. الذي يواجه
ــي بريطاني  ــن أكادمي ــة ع ــت الصحيف ونقل

ــه ”أرى أن هذا أمر  ــر قول ــى إتش ايه هلي يُدع
غير مقبول، ويجعلني أتردد بشأن أي محادثة 
سأجريها على هامش مقابلة مع أي وسيلة 
ــرت معه بي  ــذي أج ــر، ال ــاف هلي إعالم“.وأض
ــول ”إذا  ــابق، بالق ــي مقابالت في الس بي س
ــه هو أن  ــا أرغب في ــر م ــزا، آخ ــت محتج كن
ــو متهور محادثات  ــخص ما على نح يبث ش
ــأن اخلاطفني“.وأورد  أجريتها خارج الهواء بش
تقرير الصحيفة ردا من متحدث باسم بي بي 
ــغ احلذر في اتخاذ  ــي، قال فيه ”توخينا بال س
قرار إذاعة كلمات السيد خاشقجي وبحثنا 
التبعات بحرص“. وأضاف املتحدث ”في ضوء 
ــة املتدهورة  ــإن رؤيته بأن البيئ ــات، ف املالبس
ــي أنه ال  ــعودية تعن ــر في الس ــة التعبي حلري
يستطيع العودة للعيش هناك، تعد معلومة 
مهمة وذات صلة“.ومضى قائال ”ال نعتقد أن 
هذا البث قد يزيد اخلطر الذي يواجهه، خاصة 
ــاده القائم منذ فترة  مع األخذ باالعتبار انتق

طويلة للسلطات السعودية“.

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 .

Ú��Ój‰u˛a@Ú�œbzñ€a
¡���çÎ˛a@÷äí€a@Î@Ú�����Óiä»€a@Ú���‘�‰Ωa@ø@Ú��ÓçbÓé€a@pa7ÃnΩa@Ú��üâbÅ@·����çäm

Òäïb»Ωa@lÎäßa@ÚÓvÓma6çg@ø@ÚÓiä»€a@pbÌaÜj€a_ÂÌa@µa@NN@ÚÓÿÌäfl¸a@ÚÌÖÏ»é€a@pb”˝»€a



احمد عبد السادة

الدوالرات  من  ترليونات  لديك  امللك..  «أيها 
ومن دوننا اهللا وحده يعلم ماذا سيحدث. رمبا 
ألن  بطائراتك  االحتفاظ  على  قادراً  تكون  لن 
معنا  لكن  للهجوم،  ستتعرض  السعودية 
هي في أمان تام لكننا ال نحصل باملقابل على 

ما يجب أن نحصل عليه»!!
الكالم أعاله جزء من الكالم الذي وجهه ترامب 
أثناء  العزيز  عبد  بن  سلمان  السعودية  مللك 
ترامب  كشفه  والذي  بينهما،  هاتفي  اتصال 

نفسه مؤخراً أثناء خطاب له أمام ناخبيه.
«املهني»  العلني  الكالم  هذا  سبق  وقد 

ية  د للسعو
ملكها  و
م  كال
 « مهني »
به  مشا
وذلك  آخر، 
املؤمتر  في 
لصحفي  ا
عقده  الذي 
مب  ا تر
فندق  في 
ك  ر يو نيو
بالزا  باالس 
ك  ر يو بنيو

على 
لألمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  هامش 
أعاد  إذ  املاضي،  أيلول   ٢٦ بتاريخ  املتحدة 
أن  اعتاد  التي  «اإلهانة»  نغمة  نفس  ترامب 
ومن  مبناسبة  وحكامها  للسعودية  يوجهها 
السعودية  ان  معناه  مبا  قائالً  مناسبة  دون 
باستمرار مقابل  املال ألمريكا  تدفع  أن  يجب 
مللك  الكالم  هذا  قال  أنه  مبيناً  حمايتها، 
السعودية وولي عهده ابنه محمد بن سلمان 
عند زيارته للسعودية، وأنهما أوضحا له بأن 
هذا  تطلب  لم  السابقة  األمريكية  اإلدارات 

األمر من السعودية ولو طلبته لوافقت عليه 
السعودية وأكدا له بأنهما مستعدان للدفع!! 
كما حلق هذا الكالم كالم «مهني» آخر ردد فيه 
اعتاد  التي  اإلهانة  من  مكررة  نسخة  ترامب 
أن يوجهها حلكام السعودية، مبينا بأن ملك 
السعودية لن يتمكن من البقاء ملدة اسبوعني 

في احلكم بدون حماية أمريكا له!!.
في الكالم أعاله استعرضت جانبا من إهانات 
نقطة  إلى  ألشير  مؤخرا  للسعودية  ترامب 
أراها مهمة وتتلخص باآلتي: لو لم تكن هناك 
اسمها  للبلد  و»حامية»  جبارة  عراقية  قوة 
ترامب يوجه نفس  لرأينا  الشعبي»،  «احلشد 
االبتزاز  نغمة  نفس  ولرأينا  للعراق،  اإلهانات 
ضد  املرة  هذه  موجهة  ولكنها  الوقحة 

العراق!!.
ال توجد مبالغة باألمر أبدا. لوال احلشد 
السد  يزال  وما  كان  الذي  الشعبي 
املنيع أمام تنظيم داعـــش اإلرهابي 
العراق  بابتزاز  ترامب  لقام  وأشباهه 
«حمايته»  مقابل  باألموال  ولطالبه 
أمريكا  صنعته  الذي  داعـــش  من 
بالتعاون  ترامب)  (باعتراف  نفسها 
مع حلفائها قطر والسعودية وتركيا 

والكيان اإلسرائيلي.
احلشد  أهمية  بأن  سابقاً  قلت 
مبواجهة  فقط  تكمن  ال  الشعبي 
داعـــش واالنتصار عليه، وإمنا تكمن 
األخطار  من  البلد  بحماية  أيضاً 
واليوم  داعـــش،  بخطر  الشبيهة 
اهمية  وهي  له  أخرى  أهمية  تضاف 
تكمن بتوفير «الكرامة» لنا من خالل حمايتنا 
من اإلهانات التي يوجهها ترامب للسعودية 
مبناسبة  األمريكية»  «احملميات  من  وغيرها 
هو  جدا  بسيط  لسبب  مناسبة،  دون  ومن 
جيش  لديها  ليس  وأخواتها  السعودية  أن 
قوي وحشد شعبي، وبالتالي فإنها مضطرة 
ترامب  لها  يوجهها  التي  اإلهانات  لتجرع 
مقابل «حمايتها» من أخطار مصطنعة هذه 
هي أهمية وضرورة احلشد الشعبي لو كنتم 

تعلمون! .

 لو لم تكن هناك قوة
 عراقية جبارة وحامية
 للبلد اسمها الحشد
 الشعبي لرأينا ترامب
 يوجه نفس اإلهانات
للعراق

خالد الناهي 

شاب وفتاة احبا بعضهما، فجلسا يخططان 
لبيت املستقبل، واتفقا على كل شيء، حتى 
ــاذ القرار في إدارة  ــدد األطفال، وكيفية اتخ ع
ــوا ما  ــا أرادوا ان يحقق ــزل. عندم ــؤون املن ش
ــه، اصطدم حلمهم بالعرف  كانوا يحلمون ب
العشائري، من خالل اعتذار اهل البنت، لكون 

ابن عمها يريدها زوجة له نهى عليها .
ــنوات  ــم وضاع من عمرهم س ــم حلمه حتط
ــون بقضائه  ــادم، كانوا يرغب ــون للق يخطط

معا.
اجلميع يتحدث عن حكومة 
ــراق، من معاناة  تخلص الع
يعيشها الشعب، واجلميع 
ــذه احلكومة اما  يقول ان ه
ــل  ام ــي  ــح، فتحي تنج ان 
ــة،  ــرة ثاني ــة م الدميقراطي
اهللا  ــمح  ال س ــل   تفش او 

فتتجه البالد للمجهول.
رئيس الوزراء املكلف  ميلك 
بالعراق  ــوض  للنه خططا 
في  ــروطها  وش ــرطها  بش
ــع الكتل  ــني راحت جمي ح
ــوزراء  ــس ال ــي، ان لرئي تدع

ــة  ــد للمرحل ــي إدارة البل ــة ف ــة الكامل احلري
القادمة بعضها يدعمه فعال، وبعضها االخر 
ــام االعالم لكن النتيجة الرجل  على األقل ام

مدعوم.
ــن طموحات رئيس الوزراء، رمبا لن تتحقق،  لك
التي  ــة،  اإلداري ــة  بالبيروقراطي ــتصطدم  وس
ــني، فاجلميع يعلم،  ــى صدور املواطن جتثم عل
ــراق، حتتاج على  ــي الع ــط معاملة ف ان ابس
ــرين توقيعا،  ــس اوراق، وعش ــر خم اقل تقدي
وكل مخول بالتوقيع يحتاج ان يقف املواطن 
ــوال لتتجاوز  ــل، او يدفع األم ــور طوي في طاب

معاملته الصف.
ــع منه االف  ــروعا كبيرا، ينتف ــك جتد مش لذل
ــخص  ــع ش ــى توقي ــف عل ــني، يتوق املواطن
ــاد زوجته له،  ــد، يعاني من عقدة اضطه واح

فيعكسه على املواطنني.
ــب ان  ــة، يج ــة القادم ــح احلكوم ــي تنج لك
تتجاوز تلك التعقيدات اإلدارية، والتداخل بني 
الصالحيات، سواء كان بني الوزارات، من خالل 
ــات، من خالل  ــني املركز واحملافظ ــا، او ب دمجه

الالمركزية اإلدارية.
ــوة، اال بالقضاء  ــبيل للقضاء على الرش ال س
ــي،  الورق ــدور  الص ــة  وصح ــور،  الطاب ــى  عل
ــة  ممانع ــدم  وع ــة،  األربع ــكات  واملستمس
ــتثناءات اخلارجة عن  ــوزارة الفالنية، واالس ال

الضوابط.
ــنني،  ــمع منذ س نس
ــهيل  تس ــدة  بقاع
ــن  لك ــراءات،  اإلج
ــا  ــماع، وم ــرد س مج
ارض  ــى  عل ــا  رأيناه
ــوت  ــا مي ــع، فرمب الواق
يستطيع  وال  مريض، 
ان يحصل على جواز 
ــفر، ليعالج خارج  س
ــد  فق ــه  ألن ــر،  القط
وال  ــكن،  الس بطاقة 
اجلواز  ــدار  اص ــن  ميك
ــم  ــا، بالرغ ــن دونه م
ــالث  ث ــر  توف ــن  م

مستمسكات أخرى.
ــل ان تضع خططا  ــيدي الرئيس، من اجلمي س
ــن ريعي الى  ــد، وحتويل اقتصادنا م لبناء البل
ــن ان يتحقق، دون  ــذا ال ميك ــي، لكن ه انتاج

القيام بثورة إدارية حقيقية.
البيروقراطية اإلدارية، هي أصعب املهام التي 
ــدين  ــتواجه احلكومة القادمة، الن الفاس س
ــيحاولون منع واسقاط من يحاول القضاء  س
عليها، فهي العباءة التي يتغطى بها البعض 
ــرب منه، كلما أراد  ــذ الذي يحاولون اله واملنف

أحد القضاء عليهم.

ــرف الهجائية وهذا  ــاء هو ثاني االح ــي اللغة العربية حرف الب ف
دليل أهمية هذا احلرف والدكتور (برهم صالح) مقرون بأهمية ذات 
مدلوالت اللغة الهجائية وكثير من االيات القرآنية .. فيها دالالت 
ــة االنتخاب لم يتعامل  ــاء ... ان االعالم قبل عملي ــى حرف الب عل
بجدية وواقعية مع األستاذ برهم صالح .. بل عومل بسلبية تكاد 
تبعث على اليأس ... ولكن إصرار الدكتور برهم بأنه سوف يضمن 
ــاح في االنتخاب الدميقراطي خاصة وان جناح املنافس كان  النج
ــخص واحد ... أنهم يتكلمون باسم  ــيح لش يريد أن يكون الترش
ــؤولني في  ــة ولكنهم اليأمنون بها وان كثيراً من املس الدميقراطي
ــح واحد عن  ــحاب والتقدم ملرش ــوا االنس ــس طلب ــاح املناف اجلن
ــعبه  ــه واميانه بش ــمال العراق ولكن هذا الرجل اميانه بنفس ش
وشخصيته وسمعته وعالقته احلسنة مع األوساط العربية قبل 
ــان والثقة بالفوز بالنصر  ــجعه بل إعطاء االمي الكردية حفزه وش
ــمه مع بقية املنافسني حيث الثقة الكاملة بأن  عندما طرح اس
ــون الى جانبه  ــوف يقف ــاء البرملان من العرب والتركمان س أعض
ــخص الذي ميتاز عن املنافسني بأن له سجال  ويصوتون لهذا الش
ــاد الوطني  ــب قيادية في االحت ــة عندما تبوأ مناص ــا خاص نظيف
ــن عاصره في العمل او  ــعر به مواط وفي الدولة العراقية لم يش
زامله في الدراسة ... بل أنه شخص غير استعالئي أو يسعى الى 

مناصب من أجل غايات ملصلحته..
وللقارئ واملستمع ان يالحظ ذلك واضحاً من خالل اخلطاب الذي 
ارجتله بعد انتخابه بنسبة تكاد تكون مطلقة  قياساً للمنافس 
االخر وهذا وان دّل وبرهن فانه يدل على أن هذا الرجل ينطبق عليه 

املثل الذي يقال عنه (( الرجل املناسب في املكان املناسب)).
ــا  أم ــة  جه ــن  م ــذا  ه
ــة  ــه االجتماعي عالقات
ــاط  األوس ــه في  ل فأن 
ــة واإلقليمية ما  العربي
فالدكتور  ــه  ل ــهد  يش
ــح يوصف  ــم صال بره
ــه  والرزان ــة  بالكياس
وسعة األفق ... بل أن له 
في األوساط اإلقليمية 
ــوة كبيرة ما جعل   حظ
ــر  اكث ــخصيته  ش
عالقات  لها  شخصية 
ــة  وإقليمي ــة  داخلي
ــل على  والدلي ــة  ودولي
تلك العالقات واملقبولة 
التهنئة  ــات  برقي كثرة 
ــرا  كثي ــت  اذهل ــي  الت

ــذا الرجل وحتمله  ــني ووكاالت االنباء والدليل على ه ــن اإلعالمي م
ــوم  ــرعته في اصدار مرس ــة هو س ــة اجلمهوري ــؤولية رئاس مس
ــتاذ عادل عبد املهدي بتشكيل احلكومة  جمهوري بتكليف األس
ــرعته  ــتور الدولة العراقية بل س ــة كما نص على ذلك دس املقبل
بالتكليف في ذات اليوم الذي انتخب به السيد رئيس اجلمهورية 
ــؤولية وبامكانه  ــرار وصاحب مس ــى انه صاحب ق ــذا يدل عل وه
ــة ممثلة برئيس  ــلطة التنفيذي ــة املقبلة الن الس ــود املرحل ان يق
ــة ورئيس الوزراء وليس ان يقبعوا بالقصر اجلمهوري بل  اجلمهوري
ــس يتابع دوائر دولته ويطلع على احوالهم ويجعل هناك أياما  رئي
ملقابلة املواطنني والتعرف على احوالهم هذا هو االمل والطموح 

واهللا من وراء القصد .

*فراس زوين 

ــدة أيام  ــن العراقي منذ ع ــف املواط يق
ــو ينظر  ــع اخلضار وه ــاراً امام بائ محت
ــعرها الى  الى الطماطم وقد ارتفع س
ــد ال تكون حيرة  ــاوز املعقول، وق حد ج
ــة من رغبته في  ــن العراقي نابع املواط
ــي النهاية ميكن  ــراء الطماطم، فف ش
ــتغناء عنها امام سعرها املرتفع  االس
ــباب ارتفاع  جداً،،، بل ان حيرته من أس

سعرها ؟   
ــذا  ــن ه ــة ع ــت وزارة الزراع ــد اجاب لق
ــرا  ــه مؤخ ــان أصدرت ــي بي ــاؤل ف التس

ــدة فيه  ــعار مؤك ــاع األس ــأن ارتف بش
ــة  ــة قل ــاء نتيج ــاع ج ــذا االرتف ان ه
ــب اإليراني ،  ــن اجلان ــد احملصول م توري
ــدم التركيز على  ــة التجار الى ع وداعي
ــاد جميع املنافذ  ــدة بل اعتم دولة واح
ــي  احملل ــتهالك  االس ــد  لس ــة  احلدودي
ــذا ما اثار  ــعار!!! وه ــع ارتفاع األس ومن
ــخصياً، الم يكن  ــاؤلي ش حيرتي وتس
ــز على الزراعة احمللية  األولى بنا التركي
واعتماد آليات عمل تضمن عودة املزارع 
ــه التي هجرها منذ فترة  العراقي ألرض
ــبب قلة الدعم  ــت بالقصيرة بس ليس
ــي احمللي من  ــاج الزراع ــي لإلنت احلكوم
ــة  ــى مواجه ــه عل ــدم قدرت ــة وع جه
ــة ثانية  ــتوردة من جه ــل املس احملاصي
ــام للجمعيات  ــاد الع ــني االحت ــد ب ، وق
ــه حيدر  ــان رئيس ــة على لس الفالحي
ــه االكتفاء  ــاد ان العراق بإمكان العص
ــن الطماطم  ــه احمللي م ــي مبنتج الذات
فيما لو توفرت عدة ظروف منها  اخملازن 
ــة الزراعية  ــزام بالروزنام ــدة وااللت اجلي

ــذ احلدودية  ــاف االنفالت في املناف وإيق
ــى محاصيل معينة  ــدم التركيز عل وع
ــرى، والتي  ــاب احملاصيل األخ على حس
ــراج العراق من  ــد من تطبيقها إلخ ال ب

التبعية الغذائية لدول اجلوار .   
وقد لفت انتباهي قول السيد العصاد 
ــدول اجلوار  ــية ل ــالت السياس ان اجملام
ــبب في  ــال املنتج احمللي هي املس واهم
ــول وال اعلم  ــعار هذه احملص ارتفاع أس
ــا اجملامالت  ــل بن ــد تص ــد ق ــى أي ح ال
ــن  الوط ــاب  حس ــى  عل ــية  السياس

واملواطن .   
ــذه اجملامالت  ــر احلقيقي في ه ان اخلط
ــراق  الع ــتقرار  اس ــن  تره ــا  انه ــي  ف
ــادي  واالقتص ــي  واالجتماع ــي  الغذائ
ــدول ،  ــد هذه ال ــي بي ــى السياس وحت
ــض حجم ضغط  ــور البع ــد ال يتص وق
ــذه الدول  ــع ه ــكله من ــد يش ــذي ق ال
ــتة من احملاصيل  ــة او س تصدير خمس
ــراق في وقت  ــة للع ــة الضروري الزراعي
ــة عاجزة عن  ــه الزراعة احمللي ــف في تق

ــواق  ــد االحتياجات الداخلية لألس س

ــتطيع ان يتصور  العراقية ، ومن ال يس
ــتقرار الداخلي  حجم خطر جعل االس
ــه  ــة فعلي ــل اخلارجي ــا بالعوام مرهون
ــهد االحتجاجات  وتذكر مش مراجعة 
والتظاهرات في محافظة البصرة وهي 
ــت عنا ببعيدة وما كادت ان تقود  ليس

ــد منع ايران تصدير  اليه من فوضى بع
ــبب عدم تسديد  الكهرباء للعراق بس
ــا  حلاجته او  ــة  املالي ــتحقاتها  مس

الداخلية املتزايدة من الكهرباء .   
ــي ألي بلد  ــتقرار الداخل ــن االس ان ره
ــو خطر فادح  ــة ه ــادرات األجنبي بالص
ــية  السياس ــة  التبعي ــو  نح ــوده  يق
واالقتصادية ويجعل من البلد املستورد 
ــط رياح رغبات البلد املصدر  ريشة وس
ــكلة العراقية فهو  ــا تكمن املش ، وهن
مستورد لكل شيء ومن كل االجتاهات، 
ــدر قائمة اكثر  ــراق دائماً ما يتص فالع
اجلهات املستوردة لكثير من الدول مثل 
ــا الكثير  ــران وغيره ــني وتركيا واي الص
ــتقرار  ــن الدول التي ربط العراق االس م
ــتيراداته من  ــواقه باس ــي ألس الداخل
هذه الدول ، باإلضافة الى ان االستيراد 
ــة اإلغراق  املتزايد واملفتوح وفق سياس
ــا االقتصاد  ــي ابتلي به ــلعي والت الس
العراقي لها تبعاتها السلبية املتعلقة 
ــة  ــاكل االقتصادي ــن املش ــر م بالكثي

ــب البطالة  ــة مثل ارتفاع نس والزراعي
ــي لتوقف  ــعب العراق ــاء الش ــني أبن ب
عناصر اإلنتاج واالكتفاء باالستيراد من 
ــباع االحتياجات الداخلية،  اخلارج إلش
ــوت االف الهكتارات  ــى م ــة ال باإلضاف
ــة نتيجة هجرها  ــي الزراعي من األراض
ــر الدعم  ــل الفالحني لعدم توف من قب
احلكومي الكافي للقطاع الزراعي مثل 
ــن احلديثة  ــمدة واملبيدات واملكائ األس
ــحة  ــة ومعاجلة ش الناقل ــالت  والعج
ــن العقبات التي يجب  املياه وغيرها م
ان تضعها  احلكومة العراقية القادمة 
في اعلى قائمة أولوياتها إليجاد احللول 
املناسبة اذا ارادت ان حتقق اكتفاء ذاتيا 
ــع العراقي  ــن للمجتم ــا يضم حقيقي
ــداْ عن  ــه بعي ــالً يجعل ــتقراراً كام اس
ــات اخلارجية التي تهدد امنه  الضغوط

اجملتمعي .

*باحث اقتصادي   
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صادق الطائي

ــالم لهذا العام التي  جائزة نوبل للس
ــاة اإليزيدية  ــة للفت ــت مناصف منح
ــي كانت  ــراد، الت ــة م ــة نادي العراقي
ــش والطبيب  ــبايا تنظيم داع من س
ــا  ضحاي ــج  يعال ــذي  ال ــائي  النس
ــة الكونغو  ــي جمهوري االغتصاب ف
الدميقراطية دينيس ماكويغي، وجاء 
ــا منحا  ــح اجلائزة، أنهم ــي نص من ف
اجلائزة هذا العام لـ“جهودهما لوضع 
ــي  ــف اجلنس ــتخدام العن ــد الس ح

كسالح حرب“.
ــن يكون عن جائزة نوبل،  هذا املقال ل
ــن  ــني، وال ع ــاة اإليزيدي ــن مأس وال ع
ــراد للجائزة، بل  ــة م ــتحقاق نادي اس
ــاده: كيف  ــؤال مف ــول س ــيدور ح س
ــة  ــي كل تفصيل ــنا ف ــر ألنفس ننظ
ــأنقل لكم  ــالت يومنا؟  س من تفصي
ــع خبر  ــي م ــي العراق ــي املتلق تعاط
ــي  تناول ــيكون  وس ــم،  احلج ــذا  به
منصبا بشكل رئيس على ردود أفعال 
ــى صفحات  ــن العراقيني عل عينة م
ــبوك. املالحظة األولى كتبها  الفيس
صديق بعد وقت قصير جدا من اعالن 
ــال ملخصا املوقف في  اجلائزة حني ق
ــل العراق،  ــم أر بلدا مث ــوره ، ”ل منش
كل مشتركي الفيسبوك فيه يجب 
ــدث اليوم.  ــي ح ــم ف ــوا بآرائه أن يدل
عندما  تفتح صفحتك تنهمر عليك 

املنشورات فتجدهم جميعا قد كتبوا 
عن موضوع واحد، كلهم فجأة باتوا 
أصحاب أفكار وآراء، وكلهم مفكرون 
 وتنويريون ومدافعون عن مبادئ العدل 
ــة أن كل واحد  ــة، واحلقيق وقيم األم
منهم عمل نسخا ولصقا من الثاني، 
والتنوع الوحيد باألمر أنهم يجب أن 
ــني متخاصمني،  ــموا إلى فريق ينقس
ــخ  ويبقى كل فريق عايش على النس
واللصق. بعد خمس دقائق ستشعر 
ــن  وم ــبوك  الفيس ــن  م ــان  بالغثي
ــعد أو  ــى إن كان األس ــوع، حت املوض
ــتهرب مضطرا  ــزن أو  األهم، وس األح

من هذه اجلعجعة“.
ــدم توصيفا  ــور ق احلق، أن هذا املنش
دقيقا ملا يحصل مع كل خبر عراقي، 
بغض النظر إن كان حقيقيا أو مجرد 
ــاعة لم يتم تأكيدها بعد، فمدى  إش
ــد تهم من  ــم تع ــر ل ــة اخلب مصداقي
ــورات طازجة  ــارك منش يحب أن يش
قد خرجت للتو من أفران (الراسخون 
ــص أو تأكد،  ــدون متحي ــي العلم) ب ف
ــي العراق  ــات يعرف ف ــى مبا ب ليحظ
ــار  ــي تعني االنتش الت ــة“  بـ“الطش
ــباب تافهة. كما أن  حتى إن كان ألس
ــار نظرية املؤامرة التي تعتاش  انتش
ــذي أصبح  ــاء الكراهية، ال على فض
ــمة ملنصات التواصل االجتماعي  س
ــب أن نتناولها  ــا، بات ظاهرة يج أيض

في موضوع نوبل نادية مراد .
ــخصيا كنت قد شاركت خبر فوز  ش
ــد دقائق  ــراد بجائزة نوبل بع ــة م نادي
ــزة، وبعد حوالي  ــن اإلعالن عن اجلائ م
ــيدة كردية  ــاعة علقت س نصف س
ــة بقضية إبادة  ــطة مهتم وهي ناش
ــكرا  ــا يلي ”ش ــت مب ــن، علق االيزيدي
ــر اخلبر، لكن  ــتاذ صادق على نش اس

ــار القنابل  ــك انهم ــف بعد ذل املؤس
ــة  من  ــا االن، وخاص ــرية عليه البش
ــون“، وهذا  ــني الذين ال يرحم العراقي
ــرف الواحد. ردا على  ما مت فعال وباحل
ــض، الذين  ــم البع ــات وتهك اتهام
ــل  ــزة متث ــذه اجلائ ــى أن ه ــاروا إل اش
ــني العراق وليس  ــة عار في جب وصم
ــت لنادية  ــر، النها منح ــدر فخ مص
ــاب، كتب  لالغتص ــت  تعرض ــي  الت
بعض الكتاب والصحفيني احلاذقني 
ــبب منح  ــارعني إلى ايضاح س مس
ــرحا  ــزة لهذا العام ، وقدموا ش اجلائ
موجزا مهما مثل هذا املنشور الذي 
ــي عراقي ” يصادف هذا  كتبه صحف
العام مرور عقد من الزمن على اتخاذ 
ــرار 1820  ــن الدولي الق مجلس األم
لسنة (2008)، الذي قرر  أن استخدام 

ــي كسالح في احلروب  العنف اجلنس
ــكل جرمية  ــلحة يش والنزاعات املس
ــن  واألم ــلم  للس ا  ــدً وتهدي ــرب  ح
 الدوليني. وهذا موضح أيضا في نظام 
روما األساس لعام 1998 الذي يحكم 
عمل احملكمة اجلنائية  الدولية. ينص 
ــف  ــى أن العن ــاس عل ــام األس النظ
ــلح  ــي في احلرب والنزاع املس اجلنس
ــون الدولي.  ــاك خطير  للقان هو انته
ــلما إال  ــن حتقيق عالم أكثر س ال ميك
ــراف باحلماية وحقوق املرأة  إذا مت االعت
ــية في احلرب. وقد  وحقوقها  األساس
وضع كل من دينيس ماكويغي ونادية 
ــخصي في خطر  ــا الش ــراد أمنهم م
ــجاعة،  ــة جرائم احلرب  بش مبكافح
والسعي لتحقيق العدالة للضحايا. 
ــوة األمم من خالل  ــززا بذلك أخ لقد ع

تطبيق مبادئ القانون  الدولي .” 
ــت الكتابة  ــب آخر كان لكن من جان
ــذه املرة  ــة بارزة ه ــة بالكراهي املغلف

بشكل الفت، واملثال األبرز لهذا االجتاه 
ــه (بأخطائه  ــور أنقل ــي منش متثل ف
ــه) يقول ”هذه اجلائزة األملانية  وهفوات

ــرة،  ــير كثي ــات وتفاس ــت لغاي منح
وليوهموا العالم بأن الدين اإلسالمي 
ــودة في كل  ــوي فنادية موج ــن دم دي
وقت ومكان وال ننسى الشخص الذي 
ــام بإنقاذ ناديه من داعش وحتمل ما  ق
ــد ذهابه إلى  ــن مخاطر، وعن حتمل  م
ــئ، إنها  ــتقبلوه كالج ــا لم يس أملاني

مؤامرة ضد العرب !  
ــي  ــا ف ــا حاذق ــطا مفوه ــن ناش لك
صياغات نظرية املؤامرة، يقدم في ما 
ــر معطيات وأدلة وروابط املواقع  ينش
ــار  ــر ما يكتبه انتش ملصادره، فينتش
ــيم، قال في منشوره  النار في الهش
”ما ليس مشكوكا به، هو ما فعلته 
ــرائيل، حيث  ــة مراد بزيارتها إلس نادي
ــتخدم  تس أن  ــها  لنفس ــمحت  س
ــياط التي يتم بها  ــوط من الس كس
جلد املسلمني، ليس إال. وقد انطلقت 
ــتفيد من  هذه احلملة من جديد لتس
ــل التي اغتصبها  ــة جائزة نوب (حامل

اإلسالم)، بل إن احلملة تستخدم 
من قبل الصفحات املشبوهة لدق 

إسفني آخر بني ابناء الشعب .
ــي قصة  ــض ف ــش البع ــا نب كم
ــور على الثغرات،  نادية مراد للعث
ــوه للعلن في  ــا خفي ليخرج أو م
ووجدوا  ــمة،  احلاس اللحظة  هذه 
ــاب الذي  ضالتهم في قصة الش
ساعدها على الهرب من املوصل، 
ــد ذلك،  ــه وبعائلته بع ــا حل ب وم
وقد انتشرت هذه القصة بشكل 
ــا وفندها  ــا، ورد عليه ــر ايض كبي

ــور الذي ذكر كاتبه  آخرون، مثل املنش
ــت  ــي هاجم ــتات الت ــة البوس ”كمي
ــقيطات والطعن  ــراد، والتس نادية م
ــكيك بقصتها  ــرى لها، والتش مبا ج
 مقرفة لدرجة فضيعة جدا.. كل ذاك 
التسقيط والنيل منها فقط حسب 
ــم تذكر منقذها عمر  زعمهم ألنها ل
ــا.. على الرغم  عبد اجلبار في قصته
ــرّة !  نادية  ــر ما م ــا ذكرته غي ــن انه م
ــذي أصدرته، بل  ــه في كتابها ال ذكرت
هو الشخصية الرئيسة في روايتها.. 
ــاذا تفعل أكثر من ذلك..  خلّدته في  م
ــى جيل..  ــن جيل إل ــل م ــاب ينتق كت
ــا يعلم الكل هو أفضل  والكتاب كم
ــا ”الفتاة  ــي كتابه ــق وتدوين .  ف توثي
األخيرة: قصتي مع األسر، ومحاربتي 
ــش)، روت نادية مراد  تفاصيل  ضد داع
ــاءة  مثيرة عن اغتصابها وبيعها وإس
ــا من قبل أعضاء التنظيم،  معاملته
ــي اإلصدار،  ــروب .  وف ــا اله ومحاوالته
ــار  اجلب ــد  عب ــر  بعم ــة  نادي ــادت  أش
ــاذا  ــرف مل ــائلةً ”ال أع ــه، متس وعائلت
ــرون آخرون في  ــداً، بينما  كثي كان جي
املوصل كانوا فظيعني للغاية“. عمر 
ــخصية الرئيسية في كتاب  هو الش

ــارتها له  ــد جاءت إش ــة مراد، وق نادي
حتت اسم مستعار هو (ناصر)“ . 

ــوات  األص ــض  بع ــت  حاول ــا  بينم
ــا واضاءات  ــر نتف ــة أن تنش العقالني
ــوع، وفي  ــرة عن املوض مركزة ومباش
ــاهم  ــا أن ذلك سيس ــاد كتابه اعتق
ــة الكراهية التي  ــن موج ــي احلد م ف
ــة  نادي ــوع  ــف موض ــت لتغل انطلق
ــونية  ــرائيل واملاس مراد واجلائزة وإس
مبجتمعاتنا  ــدة  املترص ــة  واإلمبريالي
ــاول كاتب  ــد ح ــة. وق ــي كل دقيق ف
ــكلها  ــني الصورة بش ــي أن يب صحف
ــي/ حبّوبة ..  ــي فكتب ”حبّوب الواقع
لو بقيت القضية على نادية لتاهت، 
ــا النطمرت،  ــت علين ــا بقي ــو إنه ول
نادية فتاة مسكينة  ومنكسرة ورأت 
ــواد. نحن  ــك الس ــود حال ضيما أس
نعرف كيف نخاطب أنفسنا، أقصى 
ــعر  ــن أن نعمله  مهرجان ش ــا ميك م
ــات، ورمبا برنامجا  لاليزيديات املنكوب
ــا يطل علينا من خالله محلل  وثائقي
سياسي يخنقنا بـ (إننا ونحن ). لكن 
ــة وقضية  ــذي أوصل نادي ــغل ال الش
ــا-  كان طموح  ــات- قضيتن املغتصب
احملامية أمل كلوني التي  لم تشتغل 
ــورج كلوني  ــا ج ــهرة زوجه على ش

ــات  وإمكاني ــوودي،  الهولي ــم  النج
ــل طرقت كل أبواب  مكتبها فقط، ب
ــارات  االستش ــركات  ــب  وش مكات
ــغل وحركة  اإلعالمية والقانونية. ش
وعالقات عامة كانت نتيجتها وصول 
ــس األمن وأمل كلوني تقف  نادية جملل
ــندها، أوصلتها لإلعالم،  جوارها وتس
إعالم مردوخ .. مردوخ الذي عنده آالف 
ــدرة على التالعب  احملررين، وعنده الق
ــر.  ــه الصغي ــم باصبع ــالم العال بإع
أنفاسه يكتبها محرروه من  استراليا 
إلى هاواي لتصبح اخلبر رقم واحد في 
العالم، وليس (عاجل) ملليون ضحية 
بسبب املفخخات وحوادث اختطاف 

ملّ منها حتى نهر دجلة “.
ــا  ــن موضوعن ــدي م ــه الكومي الوج
املأساوي متثل في أن نسبة كبيرة من 
ــبوك من العراقيني  مشتركي الفيس
ــاري جائزة  ــأة مستش ــوا فج أصبح
ــج، وباتوا  ــي النروي ــالم ف ــل للس نوب
ــماء من  يقدمون قوائم مقترحة ألس
ــن نادية  ــزة أكثر م ــتحقون اجلائ يس

مراد.

عندما  تفتح صفحتك 
تنهمر عليك اِّـنشورات 
فتجد الجميع قد كتبوا 
عن موضوع واحد كلهم 
فجأة باتوا أصحاب أفكار 
وآراء

 اِّـجامالت السياسية
 لدول الجوار واهمال
 اِّـنتج اِّـحلي هي
 اِّـسبب َّـ ارتفاع
أسعار هذه اِّـحصول

 لكي تنجح الحكومة
 القادمة يجب ان
 تتجاوز التعقيدات
 اإلدارية والتداخل بني
الصالحيات

 الدكتور برهم
 يوصف بالكياسة
 والرزانة وسعة
 األفق وله َّـ
 األوساط اإلقليمية
 حظوة كبرية

ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

صالح الحسن

 خارطة طريق
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إعالن مناقصة  
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة

رقم اِّـناقصة (٥٦ / ٢٠١٨ / برامج خاصة )
اسم اِّـناقصة (هدم وإعادة بناء مركز شرطة دجلة) / محافظة صالح الدين

١- يسر صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية اإلعالن للمرة األوُّـ عن اِّـناقصة العامة رقم (٢٠١٨/٥٦/ برامج خاصة) ضمن 
تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة الربامج الخاصة ِّـحافظة صالح الدين عام ٢٠١٨ والدعوة عامة ِّـقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم لتنفيذ مشروع (هدم وإعادة بناء مركز شرطة دجلة) بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (٦٧٤,٣٦٢,٠٠٠) دينار وبمدة تنفيذ (١٨٠) يوماً.
انشائي)   - االختصاص (مدني  اِّـؤهلني ضمن  العطاءات  لكافة مقدمي  تتيح  والتي  العامة  التنافسية  للمناقصات  اِّـعتمدة  اآللية  وفق  العمل  ٢- سيتم 

والدرجة (الخامسة) اِّـسجلني َّـ وزارة التخطيط لشراء وثائق اِّـناقصة.
٣- على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان [صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية] 
خالل ساعات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات يوم (االربعاء) اِّـوافق ٢٠١٨/١٠/١٧ الساعة 

(العاشرة) صباحاً َّـ مقر الصندوق.
٤- متطلبات التأهيل اِّـطلوبة: -                                                                                                                                   

- اِّـوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف اِّـقاولني، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية، العقود غري اِّـنفذة، اِّـطالبات اِّـوقوفة.
- اِّـوقف اِّـالي: األداء اِّـالي السابق، اِّـوارد اِّـالية والسيولة النقدية.

- اِّـتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات (١٠) السابقة.
٥- بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم شراء وثائق اِّـناقصة لقاء مبلغ قدره ( ٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم 
البيع لوثائق اِّـناقصة َّـ أوقات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا) ابتداًء من تاريخ نشر إعالن اِّـناقصة َّـ الصحف اِّـحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي 

لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
٦- يتم تسليم العطاءات اُّـ مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها َّـ صندوق العطاءات من قبل اِّـدراء اِّـفوضني للشركات او من يمثلهم َّـ مقر الدائرة 
ولنفس العنوان اِّـدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [الساعة (٢ بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (االربعاء) اِّـوافق ٢٤/ ١٠ /٢٠١٨] والتقديم 
بالربيد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات اِّـتأخرة عن اِّـوعد اِّـحدد سوف ترفض وال تودع َّـ صندوق العطاءات وَّـ حالة ان صادف يوم الغلق 

عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٧- سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ مقر الصندوق َّـ اليوم الذي يلي 

اليوم اِّـحدد ِّـوعد الغلق َّـ الساعة (العاشرة صباحاً) وَّـ حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٨- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضماناً للعطاء البالغة (١٪ من اِّـبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ِّـدة (٩٠ 

يوما) ابتداء من تاريخ غلق اِّـناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك اِّـركزي العراقي.
٩- عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية/ العنوان التالي {بغداد – الجادرية – شارع الوزراء – دار رقم١١}.

مالحظة:- على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:
أ - وصل شراء وثائق اِّـناقصة.

ب -هوية تصنيف اِّـقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام ٢٠١٨.
ج-  كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون اُّـ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باألعمال اِّـماثلة (ويعتمد َّـ ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).
هـ- تقديم الحسابات الختامية (الرابحة لسنتني) موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس اِّـهنة.

و- مستمسكات اِّـدير اِّـفوض الثبوتية (هوية األحوال اِّـدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة اِّـوحدة ان وجدت) + بطاقة السكن.
رئيس الصندوق

إعالن مناقصة  
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة

رقم اِّـناقصة (٥٧ / ٢٠١٨ / استثمارية )
 اسم اِّـناقصة (إعادة تأهيل جسري البوجواري ورفع انقاض جسر سكة القطار اِّـتضرر) / محافظة صالح الدين

ضمن  استثماري)   /٢٠١٨/٥٧) رقم  العامة  اِّـناقصة  عن  األوُّـ  للمرة  اإلعالن  اإلرهابية  العمليات  من  اِّـتضررة  اِّـناطق  اعمار  إعادة  صندوق  ١-يسر 
تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية ِّـحافظة صالح الدين عام ٢٠١٨ والدعوة عامة ِّـقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتنفيذ مشروع (إعادة تأهيل جسري البوجواري ورفع انقاض جسر سكة القطار اِّـتضرر) بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (٧٢٤,٥٤٠,٠٠٠) 

دينار وبمدة تنفيذ (١٥٠) يوماً.
انشائي)   - (مدني  االختصاص  اِّـؤهلني ضمن  العطاءات  لكافة مقدمي  تتيح  والتي  العامة  التنافسية  للمناقصات  اِّـعتمدة  اآللية  وفق  العمل  ٢- سيتم 

والدرجة (الخامسة) اِّـسجلني َّـ وزارة التخطيط لشراء وثائق اِّـناقصة.
العمليات  اِّـتضررة من  اِّـناطق  اعمار   إعادة  بالعنوان [صندوق  االتصال  إضافية  الحصول على معلومات  والراغبني َّـ  اِّـؤهلني  العطاء  ٣- على مقدمي 
اإلرهابية] خالل ساعات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات يوم (االربعاء) اِّـوافق ٢٠١٨/١٠/١٧ 

الساعة (العاشرة) صباحا َّـ مقر الصندوق.
٤- متطلبات التأهيل اِّـطلوبة: -                                                                                                                                   

-اِّـوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف اِّـقاولني، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية، العقود غري اِّـنفذة، اِّـطالبات اِّـوقوفة.
-اِّـوقف اِّـالي: األداء اِّـالي السابق، اِّـوارد اِّـالية والسيولة النقدية.

-اِّـتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات (١٠) السابقة.
٥-بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم شراء وثائق اِّـناقصة لقاء مبلغ قدره ( ٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم 
البيع لوثائق اِّـناقصة َّـ أوقات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن اِّـناقصة َّـ الصحف اِّـحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي 

لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
الدائرة  او من يمثلهم َّـ مقر  اِّـدراء اِّـفوضني للشركات  العطاءات من قبل  العطاءات ووضعها َّـ صندوق  العطاءات اُّـ مقرر لجنة فتح  ٦-يتم تسليم 
ولنفس العنوان اِّـدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [الساعة (٢ بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (االربعاء ) اِّـوافق ٢٤/ ١٠ /٢٠١٨] والتقديم 
بالربيد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات اِّـتأخرة عن اِّـوعد اِّـحدد سوف ترفض وال تودع َّـ صندوق العطاءات وَّـ حالة ان صادف يوم الغلق 

عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٧-سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ مقر الصندوق َّـ اليوم الذي يلي 

اليوم اِّـحدد ِّـوعد الغلق َّـ الساعة (العاشرة صباحاً) وَّـ حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٨-كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة (١٪ من اِّـبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ِّـدة (٩٠ يوما) 

ابتداًء من تاريخ غلق اِّـناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك اِّـركزي العراقي.
٩-عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية/ العنوان التالي {بغداد – الجادرية – شارع الوزراء – دار رقم١١}.

مالحظة:- على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:
أ - وصل شراء وثائق اِّـناقصة.

ب -هوية تصنيف اِّـقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام ٢٠١٨.
ج-  كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون اُّـ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باألعمال اِّـماثلة (ويعتمد َّـ ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).
هـ-تقديم الحسابات الختامية (الرابحة لسنتني) موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس اِّـهنة.

و- مستمسكات اِّـدير اِّـفوض الثبوتية (هوية األحوال اِّـدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة اِّـوحدة ان وجدت) + بطاقة السكن.
رئيس الصندوق
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إعالن مناقصة
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة

رقم اِّـناقصة ( ٥٨ / ٢٠١٨ / برامج خاصة )
اسم اِّـناقصة (هدم وإعادة بناء مديرية بلدية يثرب) / محافظة صالح الدين

١-يسر صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية اإلعالن للمرة األوُّـ عن اِّـناقصة العامة رقم (٢٠١٨/٥٨/ برامج خاصة) ضمن 
تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة الربامج الخاصة ِّـحافظة صالح الدين عام ٢٠١٨ والدعوة عامة ِّـقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم لتنفيذ مشروع (هدم وإعادة بناء مديرية بلدية يثرب) بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (٥٠٠,١١٥,٠٠٠) دينار وبمدة تنفيذ (١٦٠) يوما.
انشائي)   - (مدني  االختصاص  اِّـؤهلني ضمن  العطاءات  لكافة مقدمي  تتيح  والتي  العامة  التنافسية  للمناقصات  اِّـعتمدة  اآللية  وفق  العمل  ٢- سيتم 

والدرجة (الخامسة) اِّـسجلني َّـ وزارة التخطيط لشراء وثائق اِّـناقصة.
العمليات  اِّـتضررة من  اِّـناطق  اعمار   إعادة  بالعنوان [صندوق  االتصال  إضافية  الحصول على معلومات  والراغبني َّـ  اِّـؤهلني  العطاء  ٣- على مقدمي 
اإلرهابية] خالل ساعات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات يوم (االربعاء) اِّـوافق ٢٠١٨/١٠/١٧ 

الساعة (العاشرة) صباحا َّـ مقر الصندوق.
٤- متطلبات التأهيل اِّـطلوبة: -                                                                                                                                   

-اِّـوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف اِّـقاولني، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية، العقود غري اِّـنفذة، اِّـطالبات اِّـوقوفة.
-اِّـوقف اِّـالي: األداء اِّـالي السابق، اِّـوارد اِّـالية والسيولة النقدية.

-اِّـتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات (١٠) السابقة.
٥-بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم شراء وثائق اِّـناقصة لقاء مبلغ قدره ( ٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم 
البيع لوثائق اِّـناقصة َّـ أوقات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا) ابتداًء من تاريخ نشر إعالن اِّـناقصة َّـ الصحف اِّـحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي 

لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
الدائرة  او من يمثلهم َّـ مقر  اِّـدراء اِّـفوضني للشركات  العطاءات من قبل  العطاءات ووضعها َّـ صندوق  العطاءات اُّـ مقرر لجنة فتح  ٦-يتم تسليم 
ولنفس العنوان اِّـدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [الساعة (٢ بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (االربعاء) اِّـوافق ٢٤/ ١٠ /٢٠١٨] والتقديم 
بالربيد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات اِّـتأخرة عن اِّـوعد اِّـحدد سوف ترفض وال تودع َّـ صندوق العطاءات وَّـ حالة ان صادف يوم الغلق 

عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٧-سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ مقر الصندوق َّـ اليوم الذي يلي 

اليوم اِّـحدد ِّـوعد الغلق َّـ الساعة (العاشرة صباحاً) وَّـ حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٨-كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة (١٪ من اِّـبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ِّـدة (٩٠ يوما) 

ابتداء من تاريخ غلق اِّـناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك اِّـركزي العراقي.
٩-عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية/ العنوان التالي {بغداد – الجادرية – شارع الوزراء – دار رقم١١}.

مالحظة:- على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:
أ - وصل شراء وثائق اِّـناقصة.

ب -هوية تصنيف اِّـقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام ٢٠١٨.
ج-كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون اُّـ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باألعمال اِّـماثلة (ويعتمد َّـ ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).
هـ-تقديم الحسابات الختامية (الرابحة لسنتني) موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس اِّـهنة.

و- مستمسكات اِّـدير اِّـفوض الثبوتية (هوية األحوال اِّـدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة اِّـوحدة ان وجدت) + بطاقة السكن.
رئيس الصندوق

إعالن مناقصة
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة

رقم اِّـناقصة (٥٩ / ٢٠١٨ / برامج خاصة)
اسم اِّـناقصة (توسعة مركز صحي الشهيد سطم َّـ الساحل االيسر / قضاء الشرقاط) / محافظة صالح الدين

١-يسر صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية اإلعالن للمرة األوُّـ عن اِّـناقصة العامة رقم (٢٠١٨/٥٩/ برامج خاصة) ضمن 
تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة الربامج الخاصة ِّـحافظة صالح الدين عام ٢٠١٨ والدعوة عامة ِّـقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتنفيذ مشروع (توسعة مركز صحي الشهيد سطم َّـ الساحل االيسر / الشرقاط) بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (٣٥٥,٢٤٠,٠٠٠) دينار 

وبمدة تنفيذ (١٥٠) يوماً.
انشائي)   - (مدني  االختصاص  ضمن  اِّـؤهلني  العطاءات  مقدمي  لكافة  تتيح  والتي  العامة  التنافسية  للمناقصات  اِّـعتمدة  اآللية  وفق  العمل  ٢-سيتم 

والدرجة (الخامسة) اِّـسجلني َّـ وزارة التخطيط لشراء وثائق اِّـناقصة.
٣-على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان [صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية]

خالل ساعات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات يوم (االربعاء) اِّـوافق ٢٠١٨/١٠/١٧ الساعة 
(العاشرة) صباحا َّـ مقر الصندوق.

٤- متطلبات التأهيل اِّـطلوبة: -                                                                                                                                   
-اِّـوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف اِّـقاولني، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية، العقود غري اِّـنفذة، اِّـطالبات اِّـوقوفة.

-اِّـوقف اِّـالي: األداء اِّـالي السابق، اِّـوارد اِّـالية والسيولة النقدية.
-اِّـتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات (١٠) السابقة.

٥-بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم شراء وثائق اِّـناقصة لقاء مبلغ قدره ( ٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم 
البيع لوثائق اِّـناقصة َّـ أوقات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن اِّـناقصة َّـ الصحف اِّـحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي 

لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
الدائرة  او من يمثلهم َّـ مقر  اِّـدراء اِّـفوضني للشركات  العطاءات من قبل  العطاءات ووضعها َّـ صندوق  العطاءات اُّـ مقرر لجنة فتح  ٦-يتم تسليم 
ولنفس العنوان اِّـدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [الساعة (٢ بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (االربعاء ) اِّـوافق ٢٤/ ١٠ /٢٠١٨] والتقديم 
بالربيد االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات اِّـتأخرة عن اِّـوعد اِّـحدد سوف ترفض وال تودع َّـ صندوق العطاءات وَّـ حالة ان صادف يوم الغلق 

عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٧-سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ مقر الصندوق َّـ اليوم الذي يلي 

اليوم اِّـحدد ِّـوعد الغلق َّـ الساعة (العاشرة صباحاً) وَّـ حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٨-كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة (١٪ من اِّـبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ِّـدة (٩٠ يوما) 

ابتداء من تاريخ غلق اِّـناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك اِّـركزي العراقي.
٩-عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية/ العنوان التالي {بغداد – الجادرية – شارع الوزراء – دار رقم١١}.

مالحظة:- على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:
أ - وصل شراء وثائق اِّـناقصة.

ب -هوية تصنيف اِّـقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام ٢٠١٨.
ج-كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب/ قسم الشركات معنون اُّـ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باإلعمال اِّـماثلة (ويعتمد َّـ ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).
هـ-تقديم الحسابات الختامية (الرابحة لسنتني) موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس اِّـهنة.

و- مستمسكات اِّـدير اِّـفوض الثبوتية (هوية األحوال اِّـدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة اِّـوحدة ان وجدت) + بطاقة السكن.
رئيس الصندوق 
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إعالن مناقصة  
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة

رقم اِّـناقصة (٦٠ / ٢٠١٨ / استثمارية)
اسم اِّـناقصة (هدم واعادة بناء ثانوية جمال عبد الناصر) صالح الدين

العامة رقم (٢٠١٨/٦٠/ استثمارية) ضمن  اِّـناقصة  للمرة األوُّـ عن  العمليات اإلرهابية باإلعالن  اِّـناطق اِّـتضررة من  ١-يسر صندوق إعادة اعمار 
تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة االستثمارية ِّـحافظة صالح الدين عام ٢٠١٨ والدعوة عامة ِّـقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتنفيذ مشروع (هدم واعادة بناء ثانوية جمال عبدالناصر) صالح الدين بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (٦٦٠,٣٦٠,٥٠٠) دينار وبمدة تنفيذ 

(١٨٠) يوماً.
انشائي)   - (مدني  االختصاص  اِّـؤهلني ضمن  العطاءات  لكافة مقدمي  تتيح  والتي  العامة  التنافسية  للمناقصات  اِّـعتمدة  اآللية  وفق  العمل  ٢- سيتم 

والدرجة ( الخامسة ) اِّـسجلني َّـ وزارة التخطيط لشراء وثائق اِّـناقصة.
٣-على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان [صندوق إعادة اعمار  اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية] 
خالل ساعات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات يوم (االربعاء) اِّـوافق ٢٠١٨/١٠/١٧ الساعة 

(العاشرة) صباحا َّـ مقر الصندوق.
٤- متطلبات التأهيل اِّـطلوبة: -                                                                                                                                   

-اِّـوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف اِّـقاولني، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية، العقود غري اِّـنفذة، اِّـطالبات اِّـوقوفة.
-اِّـوقف اِّـالي: األداء اِّـالي السابق، اِّـوارد اِّـالية والسيولة النقدية.

-اِّـتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات (١٠) السابقة.
٥-بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم شراء وثائق اِّـناقصة لقاء مبلغ قدره ( ٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم 
البيع لوثائق اِّـناقصة َّـ أوقات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن اِّـناقصة َّـ الصحف اِّـحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي 

لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
الدائرة  او من يمثلهم َّـ مقر  اِّـدراء اِّـفوضني للشركات  العطاءات من قبل  العطاءات ووضعها َّـ صندوق  العطاءات اُّـ مقرر لجنة فتح  ٦-يتم تسليم 
ولنفس العنوان اِّـدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [الساعة (٢ بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (االحد) اِّـوافق ٢٨/ ١٠ /٢٠١٨] والتقديم بالربيد 
االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات اِّـتأخرة عن اِّـوعد اِّـحدد سوف ترفض وال تودع َّـ صندوق العطاءات وَّـ حالة ان صادف يوم الغلق عطلة 

رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٧-سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ مقر الصندوق َّـ اليوم الذي يلي 

اليوم اِّـحدد ِّـوعد الغلق َّـ الساعة (العاشرة صباحاً) وَّـ حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٨-كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة (١٪ من اِّـبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ِّـدة (٩٠ يوما) 

ابتداًء من تاريخ غلق اِّـناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك اِّـركزي العراقي.
٩-عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية/ العنوان التالي {بغداد – الجادرية – شارع الوزراء – دار رقم١١}.

مالحظة:- على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:
أ - وصل شراء وثائق اِّـناقصة.

ب -هوية تصنيف اِّـقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام ٢٠١٨.
ج- كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب/ قسم الشركات معنون اُّـ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باألعمال اِّـماثلة (ويعتمد َّـ ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).
هـ-تقديم الحسابات الختامية (الرابحة لسنتني) موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس اِّـهنة.

و- مستمسكات اِّـدير اِّـفوض الثبوتية (هوية األحوال اِّـدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة اِّـوحدة ان وجدت) + بطاقة السكن.
رئيس الصندوق

إعالن مناقصة  
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة

رقم اِّـناقصة (٦١ / ٢٠١٨ / استثمارية)
اسم اِّـناقصة (هدم واعادة بناء ثانوية االريج للبنات (١٢ صفاً)) صالح الدين

العامة رقم (٢٠١٨/٦١/ استثمارية) ضمن  اِّـناقصة  للمرة األوُّـ عن  العمليات اإلرهابية باإلعالن  اِّـناطق اِّـتضررة من  ١-يسر صندوق إعادة اعمار 
تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة االستثمارية ِّـحافظة صالح الدين عام ٢٠١٨ والدعوة عامة ِّـقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتنفيذ مشروع (هدم واعادة بناء ثانوية االريج (١٢) صفاً) صالح الدين بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (٦٦٠,٣٦٠,٥٠٠) دينار وبمدة تنفيذ 

(١٨٠) يوماً.
انشائي)   - (مدني  االختصاص  اِّـؤهلني ضمن  العطاءات  لكافة مقدمي  تتيح  والتي  العامة  التنافسية  للمناقصات  اِّـعتمدة  اآللية  وفق  العمل  ٢- سيتم 

والدرجة (الخامسة) اِّـسجلني َّـ وزارة التخطيط لشراء وثائق اِّـناقصة.
٣-على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان [صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية] 
خالل ساعات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات يوم (االربعاء) اِّـوافق ٢٠١٨/١٠/١٧ الساعة 

(العاشرة) صباحا َّـ مقر الصندوق.
٤- متطلبات التأهيل اِّـطلوبة:-                                                                                                                                   

-اِّـوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف اِّـقاولني، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية، العقود غري اِّـنفذة، اِّـطالبات اِّـوقوفة.
-اِّـوقف اِّـالي: األداء اِّـالي السابق، اِّـوارد اِّـالية والسيولة النقدية.

-اِّـتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات (١٠) السابقة.
٥-بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم شراء وثائق اِّـناقصة لقاء مبلغ قدره ( ٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم 
البيع لوثائق اِّـناقصة َّـ أوقات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن اِّـناقصة َّـ الصحف اِّـحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي 

لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
الدائرة  او من يمثلهم َّـ مقر  اِّـدراء اِّـفوضني للشركات  العطاءات من قبل  العطاءات ووضعها َّـ صندوق  العطاءات اُّـ مقرر لجنة فتح  ٦-يتم تسليم 
ولنفس العنوان اِّـدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [الساعة (٢ بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (االحد) اِّـوافق ٢٨/ ١٠ /٢٠١٨] والتقديم بالربيد 
االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات اِّـتأخرة عن اِّـوعد اِّـحدد سوف ترفض وال تودع َّـ صندوق العطاءات وَّـ حالة ان صادف يوم الغلق عطلة 

رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٧-سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ مقر الصندوق َّـ اليوم الذي يلي 

اليوم اِّـحدد ِّـوعد الغلق َّـ الساعة (العاشرة صباحاً) وَّـ حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٨-كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة (١٪ من اِّـبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ِّـدة (٩٠ يوما) 

ابتداء من تاريخ غلق اِّـناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك اِّـركزي العراقي.
٩-عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية/ العنوان التالي {بغداد – الجادرية – شارع الوزراء – دار رقم١١}.

مالحظة:- على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:
أ - وصل شراء وثائق اِّـناقصة.

ب -هوية تصنيف اِّـقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام ٢٠١٨.
ج- كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب/ قسم الشركات معنون اُّـ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باإلعمال اِّـماثلة (ويعتمد َّـ ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).
هـ-تقديم الحسابات الختامية (الرابحة لسنتني) موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس اِّـهنة.

و- مستمسكات اِّـدير اِّـفوض الثبوتية (هوية األحوال اِّـدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة اِّـوحدة ان وجدت) + بطاقة السكن.
رئيس الصندوق
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بدأ املنتخب الوطني، قبل قليل، 
بإجراء أولى وحداته التدريبية في 
ملواجهة  ــتعداداً  اس السعودية 
ــوم اخلميس  في  ــني الي األرجنت
ــة  الدولي ــة  الرباعي ــة  البطول
ــن  ــود الرافدي ــرى اس الودية.واج
ــفائية  االستش ــات  التدريب
ــة  ــى ارضي ــرة عل ــب بالك واللع
ــتعداداً  اس ــاض  الري ــب  ملع
ــب األرجنتيني   ــة املنتخ ملواجه
ــب  املنتخ ــة  بعث ــت  .ووصل
ــني املاضي،  ــي، يوم   االثن الوطن
ــعودية  ــى مدينة الرياض الس إل
ــتعداداً ملواجهتي األرجنتني  اس

والسعودية.وقال مدرب املنتخب 
ــكو كاتانيتش  الوطني ستريش
ــعودية، إن  ــور وصوله الى الس ف
ــة الودية الرباعية التي  «البطول
ــعودية  الس ــي  ف ــنخوضها  س
ستكون مبثابة االختبار لعدد من 
الالعبني من أجل إثبات قدرتهم 
ــوف  ــي صف ــتمرار ف ــى االس عل
ــكرات  املعس ــي  ف ــب  املنتخ
ــبق املشاركة  الالحقة التي تس
في نهائيات كأس آسيا املقبلة 
ــل من ٣  ــد أق ــارات بع ــي اإلم ف

أشهر». 
ــني  ــش أن «املبارات ــنيّ كاتانيت وب
ــود  أس ــيخوضهما  س ــني  اللت

ــب  املنتخ ــد  ض ــن  الرافدي
ــب  ــم املنتخ ــي أوالً ث األرجنتين
الكثير  ــفان  السعودي ستكش
ــع املنتخب  ــن األمور حول وض م
ــاً أن املبارايتني  والعبيه خصوص
ــا  ــن خاللهم ــن م ــان وميك قويت
ــني  الالعب ــرات  خب ــاف  اكتش
ــة مع  ــى املواصل ــم عل وقدراته
ــوار املقبل،  ــي املش ــب ف املنتخ
حيث إن بطولة آسيا حتتاج إلى 
ــة من أجل  ــوي وجاهزي ــداد ق إع
ــام منتخبات  أم خوض مباريات 
ــي دور  ــواء ف ــة، س ــة وصعب قوي
اجملموعات أو في األدوار الالحقة».

وحول قدرته على تغيير الصورة 

الفنية للمنتخب العراقي الذي 
ــر  ــنوات العش يتعرض في الس
منذ  متوالية  األخيرة إلخفاقات 
ــد اللقب القاري في عام  أن حص
ــش: «نعمل  ــال كاتانيت ٢٠٠٧، ق
ــوّن من  ــل مك ــط فريق عم وس
ــب  ــث يتوج ــر بحي ــدة عناص ع
ــل وتوفيق في  ــل تكام أن يحص
ــة  ــتحيل صناع ــل، إذ تس العم
الشيء الكثير خالل فترة وجيزة 
ــق بالنهوض  ــا يتعل ــداً م وحتدي
ــا  ــك عص ــي ال أمل ــر ألنن الكبي

سحرية».

ــراق، نظيره  ــب الع ــه منتخ يواج
ــوم اخلميس، في إطار  املصري، الي
ــات  ــن منافس ــة م ــة الثالث اجلول
ــدورة األلعاب  ــى، ب ــة األول اجملموع
ــباب، املقامة حاليًا  األوملبية للش

في األرجنتني.
ــود  ــب، مدرب أس ــال علي طال وق
الرافدين، في تصريحات صحفية 
ــات مرتفعة للغاية، بعد  «املعنوي
ــلوفاكيا  ــى منتخب س الفوز عل
ــي اجلولة  ــة ف ــية نظيف بخماس

املاضية».
ــعى لتخطي  ــب «نس ــع طال وتاب
ــن املربع  ــراب أكثر م ــر، لالقت مص

ــا التعامل  ــب علين ــي، يج الذهب
بواقعية شديدة».

ــدورة  ال ــوار  ــا مش «بدأن ــاف  وأض
ــا، لكن  ــب مع بنم ــادل مخي بتع
ــة  ــواء املنافس ــاد ألج ــق ع الفري

سريعا باكتساح سلوفاكيا». 

يشار إلى أن قرعة الدورة األوملبية، 
ــي، في  ــب العراق ــت املنتخ وضع
ــة األولى، بجوار األرجنتني  اجملموع

ومصر وبنما وسلوفاكيا.

ــي  منتخب ــا  مدرب ــد  عق  
مؤمترا  والعراق،  األرجنتني 
ــس  ام ــاء  ــا، مس صحفي
مباراتهما    ــل  قب األربعاء، 
ــى  عل ــس،  اخلمي ــوم  الي
ــر فيصل بن  ــب األمي ملع
ــاح الدورة  ــد، في افتت فه
ــوبر  ــة الودية «س الرباعي

كالسيكو».
ــة  ــدورة الرباعي ــم ال وتض
ــات  منتخب ــن  م كال 
ــل  والبرازي ــعودية  الس
واألرجنتني والعراق، والتي 
تستضيفها اململكة في 
الفترة من ١١- ١٧ أكتوبر/ 

تشرين األول اجلاري.
 وعقد مدرب التاجنو، بعد 

املقرر  ــات  التدريب ــة  نهاي
 ٦ ــاعة  الس ــا  انطالقه
الصحفي  املؤمتر  ــاءً،  مس
ــة املؤمترات بنادي  في قاع

الهالل. 
ــدرب  ــد م ــني  عق ــي ح ف
ــره  ــن، مؤمت ــود الرافدي أس

ــاعة  الس متام  الصحفي، 
ــة املؤمترات  ٥٫٣٠، في قاع
ــر فيصل بن  ــب األمي مبلع
ــل انطالق مران  فهد، قبي

فريقه، الساعة ٦ مساءً.
ــرر أن  ــبٍ آخر، تق ــن جان م

ــب  املنتخ ــة  بعث ــل  تص
ــة  مدين ــى  إل ــي  البرازيل
 ١١:٣٠ ــاعة  الس الرياض، 
ــار امللك  ــاءً، عبر مط مس

خالد
الى ذلك وجه رئيس االحتاد 

ــق  اخلال ــد  عب ــي  العراق
لرئيس  ــكره  ش مسعود، 
هيئة الرياضة السعودية، 
ــى  ــيخ، عل ــي آل الش ترك
ــه املنتخب العراقي  دعوت
ــدورة  ــي ال ــاركة ف للمش

ــي  الت ــة،  الودي ــة  الرباعي
تقام في الرياض.

وقال مسعود في تصريح 
ــاد  االحت ــاب  حس ــه  بث
ــرة القدم،  ــعودي لك الس
ــر»:  «تويت ــع  موق ــى  عل
«شكرًا لتركي آل الشيخ 
ــعودي،  الس ــاد  واالحت
ــة  ــم الكرمي ــى دعوته عل
ــاركة في البطولة  للمش
ــتفيد  ــة، التي س الرباعي
ــق في إعداده لكأس  الفري

أمم آسيا».
ــنلعب املباراة  وأضاف «س
ــا  مدربن ــع  م ــة  الثاني
ــش، أمام  ــد كاتانيت اجلدي
ــى  ونتمن ــني...  األرجنت
ــتوى  املس ــدم  نق أن 

ــر  اجلماهي ــي  يرض ــذي  ال
قي  ــــيال س و . « قية ا لعر ا
ــب العراقي نظيره  املنتخ
ــوم    الي ــي،  األرجنتين
ــى ملعب  ــس  ، عل اخلمي

امللز في الرياض.
ــعود في ختام  ومتنى مس
ــكل  ل ــق  التوفي ــه  حديث
في  ــة  العربي ــات  املنتخب
ــع  املزم ــيا،  آس أمم  كأس 
ــارات  اإلم ــي  ف ــا  إقامته
ــل. املقب ــام  الع ــع  مطل

وتشارك العراق في الدورة 
ــب  جان ــى  إل ــة،  الرباعي
السعودية، البلد املضيف، 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

NO. 3045 .THU . 11 . OCT .2018 العدد (٣٠٤٥)  الخميس  ١١ / ١٠/ ٢٠١٨   

ûbÌä€a@ø@÷aä»€a@ÜœÎ@âÎåÌ@ÖÏ»é€a@Òäÿ€a@Öb§a@èÓˆâ

القدم،  لكرة  السعودي  االحتاد  رئيس  زار 
قصي الفواز، وفد املنتخب العراقي لكرة 
وكان  الرياض،  في  إقامته  مقر  في  القدم 
برفقته لؤي السبيعي نائب رئيس االحتاد 
إطار  في  وذلك  القدم،  لكرة  السعودي 
زياراته للوفود املشاركة في بطولة سوبر 

كالسيكو التي تنطلق غدا اخلميس.

مسعود  اخلالق  بعبد  الفواز  والتقى 
حيث  القدم،  لكرة  العراقي  االحتاد  رئيس 
اطمأن خالل زيارته على كافة التجهيزات 

اخملصصة للوفود.
شكره  عن  مسعود  اخلالق  عبد  وعبر 
العامة  الهيئة  رئيس  الشيخ  ال  لتركي 
للمنتخب  الفرصة  إتاحة  على  للرياضة 

العراقي للمشاركة في البطولة.

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

 بغداد / 

ــل املتابع  ــة، لتجع ــى احملطة اخلامس ــدوري املمتاز ال ــت قاطرة ال وصل
ــدوري عموما،  ــض املالحظات عن ال ــان الكروي يضع بع ــم بالش واملهت
ــح الكبير  ــز امام العني هي ذلك الش ــك املالحظات التي تقف ــى تل واول
ــاركة  في االهداف، والبد من ان االخوة في املالكات التدريبية للفرق املش
ــلبية التي البد من  ــد ثبتوا في مفكراتهم تلك النقطة الس بالدوري ق
ــب لتلك احلالة  ــة ملعاجلتها، ووضع البديل املناس ــع احللول الناجع وض
غير الصحيحة وغير املقبولة في دورينا الذي نريده كبيرا في كل شيء 

وغزيرا باالهداف.
اليوم نصل الى احملطة الرابعة بانتظار االنطالق الى محطة جديدة وفي 
ــة وصلت الى ثالثة اهداف  ــاهد اية نتيج االدوار االربعة املاضية لم نش
ــي انتهت الصحاب  ــق الكرخ وضيفه البحري الت ــتثناء نتيجة فري باس
ــي الدور الرابع من املرحلة  ــدار بثالثة اهداف لهدف واحد، وكان ذلك ف ال
ــني النفط واحلدود،  ــي الدور الثاني كانتا ب ــبقتها مباراتان ف االولى، وس
ــها، فيما كان هناك  ــماوة، وانتهتا بالنتيجة نفس ــان والس نفط ميس
ــدف واحد، وبلغ عدد التعادالت  ــبيا من نتيجة التعادل به كم كبير نس
بهدف الى الرقم ثمانية، ال نريد ان نكتب عن التعادل بهدف او التعادل 
ــج كبيرة  ــن دون حتقيق نتائ ــج، م ــي النتائ ــرارا ف ــدا م ــني اذ تواج بهدف
ــي التي جتعل من الكرة  ــداف هي ملح كرة القدم، وه ــداف الن االه بااله
ــا ان االهداف هي العامل االول واالخير  حتظى مبتابعتها من اجلميع، كم

في احتساب النتائج في كرة 
ــوع الى  ــن دون الرج ــدم م الق
االستحواذ والفرص الضائعة 
ــات الى توجهت الى  او الضرب
ــيء  القائم والعارضة او اي ش
ــرة القدم،  ــة ك ــي لعب ــر ف اخ
التي  ــي  ــا ه ــداف وحده االه
حتقق النتائج وتعطي النقاط 
ــض النظر  ــق الفائز بغ للفري
عما فعله الفريق اخلاسر من 

”هوايل“!.
البد من معاجلة تلك الظاهرة 

ــي ومن دون  ــم باللعب الهجوم ــن خالل اهتمامه ــن مدربي الفرق وم م
ــيان الواجبات الدفاعية، كما البد من تدريب املهاجمني بالذات الى  نس
جانب اعضاء الفريق االخرين على اهمية وكيفية تسجيل االهداف من 
ــدة في امللعب، لقد اجنبت كرة القدم  اوضاع مختلفة ومن مناطق عدي
ــي العراق العبني افذاذا هم في الغالب من مواليد منطقة اجلزاء، وهم  ف
ــباك من بعيد، وتاتي كراتهم في  ــمون رائحة الش يعرفون الهدف ويش
الغالب لتهز تلك الشباك وبعدد جيد من االهداف، ان الالئحة الذهبية 
ــخ املاضية من  للهدافني بحاجة اليوم الى التذكير بالهدافني في النس
ــدوري احلالي، وعدم  ــالل متابعة اجلمهور للهدافني في ال ــدوري، من خ ال
ــناها معا ايام التسعينات من  البقاء على الذكريات اجلميلة التي عش

القرن املاضي.
ــجيل  ــب الهجومي وتس ــاب باللع ــجل االعج ــا ان نس ــا جميع علين
ــاد الدولي لكرة القدم واالحتادات القارية االخرى،  االهداف، ويبدو ان االحت
ــع نقاط وليس ثالثا،  ــوة ملنح الفريق الفائز ارب ــادات الوطنية مدع واالحت
ــداف عاد الى  ــجيل االه ــجيع اللعب الهجومي الن البرود في تس لتش
ــوا ان لعبة كرة القدم  ــالل العبني يريدون ان يقول ــب مجددا من خ املالع

تعتمد على اشياء عديدة غير تسجيل االهداف!.

Ô–ÌÜËm@|ë
وقفة 

عادل العتابي

البد من معالجة تلك الظاهرة من 
مدربي الفرق ومن خالل اهتمامهم 
باللعب الهجومي ومن دون نسيان 
الواجبات الدفاعية، كما البد من 
تدريب اِّـهاجمني بالذات اُّـ جانب 
اعضاء الفريق االخرين
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جاكارتا طالل العامري - موفد إتحاد اإلعالم 
الرياضي العراقي

األلعاب  دورة  عمر  من  الرابع  اليوم  دخلنا 
جاكارتا  في  املقامة  اآلسيوية  الباراملبية 
دولة   (٤٤) التي إستضافت  إندونيسيا  عاصمة 
يتنافسون  وهم  األصفر  القاري  الطيف  ميثّلون 
تها  حصّ ذهبت  التي  امللونة  امليداليات  حلصد 
األكبر إلى اآلن نحو سور الصني العظيم وسط 
مالحقة من الشمشون الكوري اجلنوبي ولكن 
أوزباكستان..  بعدهما  يأتي  جداً  كبيرٍ  بفارق 
توزّعت  ميدالية   (١٣٦) الصينيون  جمع  حيث 
أما   (٢٩) والبرونز   (٣٢) والفضة   (٧٥) الذهب  بني 
كوريا اجلنوبية فحصدت (٢٣) ذهبية و(٩) فضية 
و(١٢) برونزية، في حني جمعت أوزباكستان (١٨) 
ذهبية و(٩) فضية و(٤) برونزية.. وليكون الترتيب 
خامسا  وإيران  رابعاً  اليابان  العاشر  حتى 
وماليزيا  سابعاً  وتايالند  سادساً  ووإندونيسيا 
ثامناً والهند تاسعاً وفيتنام عاشراً.. ولتتصدر 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  العربية  الدول 
وتأتي باملرز (١٧) يليها الكويت (١٨) والسعودية 

(١٩) ثم العراق باملركز الرابع عربياً وألـ(٢١) على 
الدورة.

إحتاد عراقي سعودي
والنتائج  امليداليات  تفاصيل  في  اخلوض  قبل 
كبيرٍ  إجنازٍ  عند  نتوقف  لألبطال،  املتحققة 
ذلك  وهو  األولى  املراتب  عن  أهمية  يقلّ  ال 
العراقي  اجلانبني  بني  عقد  الذي  اإلجتماع 
والسعودي  حميد  عقيل  الدكتور  برئاسة 

 
ٍ
عراقي إتفاقٍ  عن  ض  ومتخّ العام  باألمني  ممثالً 

سعودي آني ومستقبلي لترتيب األوراق وأخذ ما 
األصوات  من حيث حتشيد  الطرفان  يستحقه 
تظهر  مالمحه  بدأت  ما  وهو  األخرى  واألمور 
دولٍ  ممثلي  قبل  من  الرغبة  إبداء  عقب  سريعاً 
السعودية  العراقية  للرغبة  مؤيّدة  عديدة 
العراق  مكانة  على  السعودي  اجلانب  ويرتكز 
واآلسيوي  واألوملبي  اآلسيوي  الباراملبياد  في 

القادمة حبلى بأشياءٍ  والفترة  للعربي..  وصوالً 
وينتظر  علناً  املتحدين  اجلانبني  تخدم  كثيرة 
وخوض  الزيارات  لتبادل  إتفاقات  توقيع  منهما 
دولية  أو عبر جتمعات  بينهما  فيما  املنافسات 
جلسة  خالل  والحظنا  إقامتها،  على  يتفق 
املتينة  العالقة  التي حضرناها مدى  اإلجتماع 
عدد  أدخل  اإلجتماع  هذا  اجلانبني..  تربط  التي 
من الدول اإلنذار (جيم) ألنه لم يكن باحلسبان، 

لكنه أتى وحقق املراد.
رسول واخلطأ القاتل

الوسام  تكون  أن  املتشائمني  أشد  يتوقّع  لم 
الفضي لرسول كاظم محسن وهذا ما حصل 
اهللا..  روح  رستم  اإليراني  عليه  تفوق  أن  بعد 
حتقيق  في  كاظم  محسن  رسول  فشل  حيث 
رفعة  مع  جرى  مثلما  قطعه  الذي  الوعد 
الرفعة  في  اإليراني  التي طلبها  الـ(٢٢٥) كغم 
الثالثة وجنح بتأديتها على العكس من رسول 
الذي تضاربت األنباء حول إصابته قبل السباق، 
لكن رئيس الباراملبية العراقية (رئيس إحتاد رفع 
وقال..  ذلك  الدكتور عقيل حميد نفى  األثقال) 
كنت أخاف من أن يقع رسول باخلطأ عبر حتريك 

حصل  ما  وهو  الرفعة  أداء  أثناء  يديه  إحدى 
من  حالة  وسط  األصفر  اللون  علينا  ليضيع 
الذهول إنتابت كل من حضر من الوفد العراقي 
الصالة  مألت  التي  واجلماهير  األخرى  الفرق  أو 

وهي تتابع أحد أقوى األوزان (٧٢) كغم.
إيران والفخ!

يبدو أن اإليرانيني كانوا أعدوا العدة لهذا الوزن 
وكان  احلكام  أحد  احتسبه  الذي  اخلطأ  ولوال 
آخر..وميدالية  موقع  في  رسول  لكان  به  جاداً 
ما  وهو  العاملي  الرقم  حتطيم  وحتى  صفراء 
عموما..  الدورة..  إنطالق  قبل  رباعنا  كشفه 
ذلك  جتلّى  واضحة  كانت  (رستم)  اإليراني  قوة 
عندما طلب زيادة احلديد إلى (٢٢٥) وبالفعل مت 
له ذلك وينجح بالرفعة التي فشل بها رسول 
الذي خدع وهذه املرة حني مت تقدميه ألداء الرفعة 
خلف  رفعاته  يؤدي  كان  وهو    كغم   (٢٢٥)
اإليراني وليس قبله.. هذا حصل حني بدأ اإليراني 
رسول  طلب  فيما  كغم   (٢٠٩) بحمل  رفعاته 
األولى..  بالرفعة  اإلثنني  بعد جناح  (٢١٥) كغم.. 
وأيضاً  كغم   (٢٢٠) نحو  املضي  رسول  طلب 
والتي  الثالثة  الرفعة  لتأتي   ، بسهولةٍ أدياها 

طلب فيها اإليراني رفع (٢٢٥) كغم وفعل ذات 
الشيء بطلنا الذي يعلم بأنه في أدائها يظفر 
الرباعني  بني  الوزن  فارق  ألن  الذهبية  بامليدالية 
الرفعة  ألداء  به  دفع  الذي  رسول  لصالح  مييل 
محسن  حدث..  ولكنه  ليحدث  كان  ما  وهو 
الرفعة  أداء  جهده  بكل  وحاول  الطاولة  إلى 
وهو  الفادح  باخلطأ  لوقوعه  يفلح  لم  لكنه 
نفيسة. ميدالية  العراق  وعلى  عليه  أضاع  ما 
من  على  وكان  واضحة  كانت  اإليرانيني  خطة 
واملالكات  للخبرة  إمتالكه  التعامل معها  يريد 
واآلهات  رسول  بكاء  وسط  والفنية..  اإلدارية 
الرباع  طلب  وأخرى  فترة  بني  يخرجها  التي 
اإليراني زيادة وزن احلديد إلى (٢٢٩) كغم لضرب 
الرقم العاملي وهذا ما حصل لرستم الذي تسيّد 
للرباعني  الترتيب اخلتامي  !!.. ليصبح  الطاولة 
الثالثة الفائزين باملراتب األول .. هو روح اهللا الذي 
قام بتحطيم الرقم العاملي برفعه (٢٢٩) كغم 
وحل  كغم..   (٢٢٠) ثانياً  محسن  رسول  وجاء 
ثالثا التركمانستاني الكساندر رمينيف.. وجمع 
(١٨٢) كغم.. ما خسره العراق كان كثيراً ونأمل 

أن يتحاوزه األبطال في املنافسات املقبلة.
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رصيد األوسمة قابل للزيادة والتطلّع للذهب بات مطلب الجميع  ورسول كاد يفعلها لكنه سقط بالفخ اإليراني وابتلع الطعم 
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اخلضراء  القيثارة  جنوم  يواصل 
التدريبية  السلة وحداتهم  لكرة 
ألنطالق  حتضيراً  اليومية 
منافسات الدوري السلوي املمتاز 
التنشيطية  البطولة  قبله  ومن 
السلوي  االحتاد  يقيمها  التي 
بداية كل موسم مبشاركة االندية 
املراكز األربعة األولى في  صاحبة 

املوسم املنصرم ؛؛
مكارثي يعلن اجلاهزية

القيثارة  لسلة  الفني  املدير 
اعلن  مكارثي  أيرون  األمريكي 
بخوض  للبدء  فريقهً  جاهزية 
املقبل  املوسم  منافسات 

على  العبيه  ان  مكارثي  وذكر 
غمار  في  للدخول  اجلاهزية  أمت 
ينتظر  واجلميع  املنافسات 
خالل  ومن  وأنُ  األولى  األنطالقة 
أيصال  املاضية عمل على  الفترة 
لالعبيه  اللعب  وخطط  اسلوب 
والتي تتوافق مع معطيات الدوري 
تقارب  من  ومايشهدهُ  العراقي 
فني بني فرق املقدمة القوية التي 
كل  الذهبي  املربع  في  تتنافس 

موسم ؛؛
القيثارة على موعد مرتقب  ابناء 

مع الكهرباء
شريط  ستقص  القيثارة  سلة 
تلعب  عندما  املوسم  بطوالت 

للبطولة  االفتتاحية  املباراة 
الكهرباء  فريق  امام  التنشيطة 
عند الساعة الرابعة عصراً اليوم 
الشعب    قاعة  على  اخلميس 
اليوم ذاته سيتواجه فريقي  وفي 
النفط ونفط اجلنوب عند الساعة 
اليوم  وفي  مساء   السادسة 
القيثارة  ابناء  سيلعب  التالي 
ثاني مبارياتهم في البطولة ضد 
الساعة  عند  اجلنوب  نفط  فريق 
السادسة مساءاً قبل أن يختتم 
مبارياته في البطولة يوم السبت 
النفط  نادي  الغرمي  يواجه  عندما 
مساء  السادسة  الساعة  عند 

ايضاً ؛؛

محمد صالح يقترب من العودة
الوطني  واملنتخب  القيثارة  جنم 
تدريباته  يواصل  صالح  محمد 
وعلى  مكثف  بشكل  اليومية 
جديد  من  العودة  من  ايام  بعد 
تعرض  التي  املؤملة  األصابة  بعد 
وذكر  ؛؛  املاضي  املوسم  في  لها 
العودة  على  عازم  أنه  صالح 
مافاتهُ خصوصاً  وتعويض  بقوة 
األمرين  القيثارة عانت  وأن سلة 
الكثير  فقدت  ان  بعد  بغيابه 
لقب  خسارة  وكذلك  بغيابه 
النهائية  املباراة  في  الدوري 
الثاني  للموسم  النفط  لصالح 
املوهوب  كان  وايضاً  ؛؛  توالياً 
ملنتخبنا  خسارة  باصابته  صالح 
خالل  افتقدهُ  ان  بعد  الوطني 
مباريات مهمة من تصفيات كأس 
منتخبنا  بها  فشل  التي  العالم 
العاملية  للنهائيات  الوصول  من 
وسيحاول صالح اللحاق مبباريات 
فريقه عند بداية الدوري وانُ يعمل 
جاهداً للوصول لكامل اجلاهزية ؛؛ 
يُذكر ان الالعب محمد صالح قد 
تعرض في وقت سابق من املوسم 
ساقه  في  بليغة  ألصابة  املاضي 
فريقه  مباراة  اثناء  ثالثي)  كسر   )
الشرطة ضد نادي الكهرباء غلى 

قاعة نادي الكرخ الرياضي ..
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والفنية  الهندسية  الكوادر  تواصل 
مع  والرياضة،  الشباب  وزارة  في 
مللعب  التركية  املنفذة  الشركة 
الف   ٣٠ سعة  الدولي  احلبيبية 
من  دؤوب  بشكل  اعمالها  متفرج، 

اجل اجناز امللعب العام املقبل.
والرياضة  الشباب  لوزارة  بيان  ونقل 
املقيم  املهندس  دائرة  منه عن مدير 
هادي،  نزار  املهندس  املشروع  في 
بوتيرة  مستمر  العمل  ان  قوله 
الزمني  اخملطط  وفق  متصاعدة 
إلمتام االعمال بصورة صحيحة وفق 
وبلغت  والدولية،  الفنية  املواصفات 
نسبة االجناز ٧٤٪، وفتحنا الكثير من 
فقرات العمل في املوقع سواء كانت 

مدنية او كهربائية او مكانيكية.
من  مستمر  العمل  ان  الى  وأشار 
وتركيب  رفع  في  املسقف  جهتي 
للمعلب،  احلديدي  املسقف  وطالء 
 ،٪٧٦ االجناز  نسبة  ووصلت 
واالستمرار في اعمال تقطيع الغرف 
االدارية والصحيات مبادة الثرمستون، 
الداخلية  احلديدية  االنابيب  ومد 
عن  فضال  للملعب،  واخلارجية 
الطالء  اعمال  في  العمل  استمرار 
في مادة االساس في الطابق االرضي، 
كيبل،  بري  تركيب  اعمال  وتكملة 
الكهربائية،  السيركتات  وتركيب 

ومد الكيبالت الصوتية للمعلب.
االعمال  ان  هادي،  وأضاف 
قاربت  املعلب  في  الكونكريتية 

االنتهاء حيث وصلت نسبة اجنازها 
العمل  واستمرار   ،٪٩٤ من  اكثر 
والصورية  الصوتية  املنظومات  في 

كونترول  واعداد  احلريق  ومنظومة 
واحد للسيطرة.
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وصل الالعب السوري، عالء الدين دالي، إلى 
من  معارًا  بغداد،  أمانة  فريق  لتمثيل  بغداد 
الصدد،  هذا  موسم.وفي  ملدة  القطري  قطر 
خالل  أحمد،  ثائر  بغداد،  أمانة  مدرب  قال 
سينخرط  دالي  إن  صحفية،  تصريحات 
بطولة  ملباراة  حتضيرا  الفريق   تدريبات  في 
ميتلكه  ملا  املدرب  امليناء.وأشار  أمام  الكأس، 
اإلمكانيات  ستعزز  قدرات،  من  دالي 
«الالعب  افتقد  الذي  للفريق،  الهجومية 
أضاع  ما  املاضية،  املباريات  خالل  الهداف» 

جهود أمانة بغداد.يُذكر أن أمانة بغداد خاض 
العراقي  الدوري  في  اآلن،  حتى  مباريات،   ٤
محتالً  فقط،  نقطتني  جمع  حيث  املمتاز، 

املركز الـ١٨.
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مرسيدس  سائق  العالم  بطل  دعا   
البريطاني لويس هاميلتون وسائل اإلعالم 
الى إظهار «احترام أكبر» ملنافسه سائق 
الذي  فيتل  سيباستيان  األملاني  فيراري 
السباق  في  كبير  بفارق  عنه  يبتعد  بات 
نحو لقب بطولة العالم للفورموال واحد.

اليابان  جائزة  في  هاميلتون  وفاز 
السابعة  املرحلة  الكبرى، 

 (٢١ أصل  (من  عشرة 
البطولة  املوسم  هذا 

على  أقيمت  والتي 
سوزوكا  حلبة 

في  فيتل  مع  الفارق  ليوسع  اليابانية، 
صدارة الترتيب العام الى ٦٧ نقطة.

اللقب  إحراز  من  البريطاني  وسيتمكن 
املقبلة  املرحلة  في  له  اخلامس  العاملي 
تشرين   ٢١ في  املتحدة  الواليات  في 
وحلول  بالسباق  فوزه  بحال  األول/أكتوبر، 
الفوز  وكان  الثاني.  دون  مركز  في  فيتل 
لهاميلتون  تواليا  الرابع  سوزوكا  في 
سبع  آخر  في  والسادس  املوسم،  هذا 
فيتل  أداء  في  تراجع  وسط  سباقات، 
لتوجيه  إعالم  وسائل  دفع  وفريقه 
انتقادات واحلديث عن أخطاء لألملاني 

بطل العالم أربع مرات.
انستاغرام،  على  حسابه  وعبر 

خالل  من  منافسه  عن  هاميلتون  دافع 
على  أن  «أعتقد  فيه  كتب  منشور 
أكبر  احتراما  تظهر  أن  اإلعالم  وسائل 
أن  ببساطة  ميكنكم  ال  لسيباستيان. 
تتخيلوا كم هو صعب أن نقوم مبا نقوم 

به على هذا املستوى».
من  لكوننا  تتوقعوا،  أن  «يجب  وأضاف 
أن نرتكب األخطاء، لكن ما يهم  البشر، 

هو كيف ميكننا أن نتجاوزها».
اللقب  من  فوز  بعد  على  هاميلتون 

اخلامس 
هاميلتون على بعد فوز من اللقب اخلامس 
وحقق فيتل نتيجة مخيبة في التجارب 
اكتفى  اذ  الياباني  للسباق  الرسمية 

باحللول تاسعا. وانطلق من املركز الثامن 
االنطالق  خط  عند  إرجاع  عقوبة  بعد 
أوكون.وحقق  إستيبان  الفرنسي  بحق 
األملاني انطالقة جيدة وتقدم سريعا الى 

أنه خرج عن املسار بعد  اال  الرابع،  املركز 
الهولندي  بول  ريد  سائق  مع  احتكاك 
الثامنة،  اللفة  في  فيرشتابن  ماكس 

وأنهى السباق سادسا.

لكرة  االنكليزي  املنتخب  مدافع  تريبيير  كيران  قال 
القدم إن الفريق لن يخوض مباراة كرواتيا في دوري األمم 
األوربية اجلمعة للثأر من هزميته في الدور قبل النهائي 
في  لها  أداء  أفضل  انكلترا  وحققت  العالم.  لكأس 

الصيف  هذا  روسيا  في  عاما   ٢٨ خالل  العالم  كأس 
اخلسارة  عقب  النهائي  بلوغ  من  تتمكن  لم  لكنها 
أمام كرواتيا عقب وقت إضافي. وأضاف تريبيير لشبكة 
كرواتيا  ثأرا».«كانت  ليس  إنه  «ال،  سبورتس  سكاي 
أفضل منا في مباراة الدور قبل النهائي بكأس العالم 

بهدف  املباراة  خوض  أخرى».«نريد  مباراة  بصدد  لكننا 
لنتطلع  نحتاجها  التي  النقاط  وحصد  الفوز  حتقيق 

بعدها ملواجهة إسبانيا».
بسبب  جمهور  بدون  اجلمعة  غدا  مباراة  وستقام 
أحد  وضع  عقب  كرواتيا  للعبة  األوربي  االحتاد  معاقبة 

بتصفيات  مباراة  قبل  امللعب  في  النازية  شعارات 
املركز  صاحبة  انكلترا،  ٢٠١٦.وستواجه  أوربا  بطولة 
على  متقدمة  األمم  بدوري  الرابعة  اجملموعة  في  الثاني 
اشبيلية  في  املتصدرة  إسبانيا  منافستها  كرواتيا، 

االثنني املقبل.

العربي  على  الفوز  في  اللبناني  الهومنتمن  فريق  جنح 
السلة  لكرة  العربية  األندية  ببطولة  الـ٨  دور  في  القطري، 

الـ٣١، املقامة في بيروت، بنتيجة ٨٤- ٧٣.
جاءت نتيجة فترات املباراة، لصالح الفريق اللبناني، بواقع 

(٢٤-٢١، ٤٤-٤٢، ٦٩-٦١ و٨٤- ٧٣).
العبي  من  باحتكاك  الرابعة،  الفترة  في  املباراة  وتوترت 
الهومنتمن مع دالن العب العربي، ليقذف جمهور األول العبي 
الفريق الضيف بزجاجات املياه، قبل أن يتدخل العقالء من 
كبير  فريق  أمام  جيدا  العربي  أداء  جاء  األزمة.  حلل  اجلانبني 
والعربية، وسط  اللبنانية  السلة  كرة  اسمه في  له  وعريق 
نادي الشياح  التي مألت صالة  مساندة قوية من جماهيره 
النهائي،  قبل  للدور  تأهل  أخرى،  جهة  من  اللقاء.  خالل 
سال  جمعية  فرق  من  كال  اللبناني،  الهومنتمن  بجانب 

املغربي وبيروت اللبناني واالحتاد السكندري املصري.
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نهاية  في  مدريد  ريال  تدريب  عن  زيدان  الدين  زين  الفرنسي  املدرب  رحل 
املوسم املاضي، بسبب شعوره باإلهانة. 

وقالت صحيفة «الباييس» اإلسبانية، إن زيدان كان لديه اتفاق مع الرئيس 
فلورنتينو بيريز، يقضي ببيع الالعب الويلزي جاريث بيل في فترة االنتقاالت 

الصيفية.
الذي لعبه  الدور احلاسم  أن بيريز تراجع عن هذا االتفاق، بسبب  وأضافت 

الويلزي في نهائي دوري أبطال أوربا أمام ليفربول.
بيريز  الويلزي، قال  الذي سجله  «البهلواني»  الهدف  أنه بعد  إلى  وأشارت 
في مربع الرؤساء في ملعب كييف إن بيل كان أفضل من كريستيانو، ألنه 

يسجل في املباريات احلاسمة.
نيمار،  البرازيلي  مع  التعاقد  كانت  نيته  بأن  زيدان  أبلغ  بيريز  أن  وأوضحت 
هازارد  إيدين  مثل  بدائل  وضع  أنه  رغم  ذلك  على  الفرنسي  املدرب  ووافق 

وهاري كني ومحمد صالح.
وتشير الصحيفة إلى أن زيدان شعر باإلهانة بعدما تراجع بيريز عن فكرة 

بيع الالعب الويلزي وطالبه بالتحلي بالصبر والهدوء.

ــم يرى  ــي العال ــى العب ف أغل
ــوان غريزمان  أنط ان مواطنيه 
ــي ورافايل فاران  وكيليان مباب
ــل  ــه ني ــر من ــتحقون أكث يس
ــي اللعبة  ــزة فردية ف أبرز جائ

الشعبية األولى عامليا.
كليرفونتني ان إيفلني (فرنسا) 
ــول بوغبا  ــي ب - اعتبر الفرنس
في حوار صحفي أن مواطنيه 
أنطوان غريزمان وكيليان مبابي 
ورافايل فاران يستحقون أكثر 
منه نيل جائزة الكرة الذهبية 
ــدم في  ــب كرة ق ــل الع ألفض
ــي متنحها مجلة  العالم، والت

«فرانس فوتبول».
ــن عودته الى  ــدث بوغبا ع وحت
ــم  العال كأس  ــد  بع ــب  املالع
ــالل  خ ــب  املنتخ ــة  وجترب
أن  اال  ــية.  الروس ــات  النهائي
ــأ أن  ــي لم يش ــه اإلعالم فريق
ــوار الى  ــم التطرق خالل احل يت
ــوب مؤخرا  ــذي يش ال ــر  التوت
ــة الالعب مبدربه في نادي  عالق
ــتر يونايتد اإلنكليزي  مانشس

البرتغالي جوزيه مورينيو.

ــه  زمالئ ــن  ع ــا  بوغب ــال  وق
ــحني للكرة الذهبية «ال  املرش
ميكنني أن أسمي أحدا منهم. 
ــن كل قلبي في  ــل م ــن آم لك
ــد هؤالء  ــز) أح ــون (الفائ أن يك
وفاران  ــان  غريزم أي  ــة»،  الثالث
ــه  ــرا أن مواطن ــي، معتب ومباب
ــتحقها  يس ــي  كانت ــو  نغول

أيضا.
ــني  ــتة العب ــماء س ووردت أس
فرنسيني من التشكيلة التي 
أحرزت لقب كأس العالم ٢٠١٨ 
ــحني  ــيا، ضمن املرش في روس
ــرز جائزة فردية في  الثالثني ألب
اللعبة الشعبية األولى عامليا، 
ــي من املقرر أن تعلن اجمللة  والت
اسم الفائز بها في الثالث من 

كانون األول/ديسمبر املقبل.
وغريزمان  ــا  بوغب الى  فإضافة 
ــد  مدري ــو  أتلتيك ــم  (مهاج
اإلسباني) وكانتي (العب خط 
اإلنكليزي)  ــي  تشلس ــط  وس
ــان  ومبابي (مهاجم باريس س
ــاران (مدافع  جرمان) ورافايل ف
ــرد  ــباني)، ي ــد اإلس ــال مدري ري
ــد  قائ ــس  لوري ــو  هوغ ــم  اس
وحارس  ــي  الفرنس ــب  املنتخ

مرماه ومرمى توتنهام هوتسبر 
اإلنكليزي.

أضاف الالعب البالغ من العمر 
٢٥ عاما والذي خاض ٦٢ مباراة 
ــب بالده «هذا  دولية مع منتخ
ــي أي حال (نيل  ــا آمله ف كل م
أحد زمالئه الكرة الذهبية) ألن 
ــتحقونها. أنا ال  الكثيرين يس

أضع نفسي في هذه اخلانة».
ــوكا  ــي ل ــم الكروات ــرز اس ويب
ــط  ــش العب خط وس مودريت
ــني  ب ــرز  كاألب ــد،  مدري ــال  ري
املرشحني لنيل الكرة الذهبية، 
ــا اختير أفضل العب في  بعدم
ــيا حيث ساهم  مونديال روس
ــالده الى  ــادة منتخب ب في قي
ــة للمرة األولى  املباراة النهائي
في تاريخه (خسر أمام فرنسا 
ــب العام من  ــا الع ٢-٤)، وأيض
ــة  ــي للعب ــاد الدول ــل االحت قب

(فيفا) واالحتاد األوربي (ويفا).
ــحني أيضا  ــن املرش ــن ضم وم
ــتيانو رونالدو  البرتغالي كريس
ــي  اإليطال ــوس  يوفنت ــب  الع
ــابقا،  ــال مدريد س ــا وري حالي
ــد صالح العب  واملصري محم
ــا  علم ــزي،  اإلنكلي ــول  ليفرب

ــع مودريتش،  ــكال م أنهما ش
للمرشحني  النهائية  الالئحة 
ــي  األورب ــن  االحتادي ــي  جلائزت

والدولي.
ــد  ــذي كان ق ــا ال ــدد بوغب وش
 ٢٠١٦ ــف  صي ــي  ف ــح  أصب
ــم  العال ــي  ف ــب  الع ــى  أغل
ليونايتد من  ــه  انضمام ــد  بع
يوفنتوس اإليطالي مقابل ١٠٥ 
ماليني يورو، على أن العودة الى 
املالعب بعد جتربة املونديال لم 

تكن سهلة.
وقال «االستئناف صعب، 

للعودة  للتركيز، 
ة  ــر ش مبا

أداء  ــدمي  وتق
لقد  ــوي.  ق

ــنا  مس ال
م  لنجو ا
ــي  ف )

ــذا  وه ــال)،  املوندي
أن  ــا ميكنك  م أكبر 
ثمة  اآلن  ــه.  ب تفوز 

ــبيل  ــى س ــرى. عل ــداف أخ أه
املثال، أنا لم أفز مطلقا بلقب 
ــزي املمتاز. هذا  الدوري اإلنكلي
ــا حتديات قد  ــة دائم هدف، ثم

تدفعك الى العمل».
تعليقا  و
على 

املنتخب  ــي  ــه ف زميل ــار  اعتب
عادل رامي أن بوغبا هو «القائد 
اجلديد» للتشكيلة، قال العب 
ــررت فعال  ــط «س ــط الوس خ
ــول ذلك. لن  ــماع عادل يق لس

ــي كذلك،  أنن ــدا  أب أقول 
(كل  ــة  اجملموع
الالعبني) وضعتني 
ــذا  ه ــي  ف ــا  أيض
ــع، أتاحت لي  املوق

ــة  ي حر

ــة  الثق ــي  منحتن ــر،  التعبي
أيضا».

أضاف أنه «حاليا لدي ٢٥ عاما 
ــني فئتني:  ــا ب ــر، وأن ــن العم م
القدامى والشباب. هذا يسمح 
ــائل وأن يتم  لي بتمرير الرس

االستماع اليها».
ــؤال عما  ــى س وردا عل
ــب بحمل  اذا كان يرغ
ــارة قيادة املنتخب،  ش

ــم  ل «كال،  ــال  ق
ــا  مطلق ــب  ألع
ــب  املنتخ ــي  ف
ــون  ألك ــي  الفرنس
قائدا، مجرد التواجد 
ــأن  هنا هو أمر ذو ش

ــي.  ــبة إل ــر بالنس كبي
ألن  ــرورة  ض ال  ــدث  للتح
حامل  ــون  تك

ــارة، القائد ليس شخصا  الش
يربط أمرا ما حول ذراعه. قائد 
أرض  ــى  عل ــدث  التح ــه  ميكن
ــادة لم يكونوا  امللعب. رأيت ق
ــى  عل ــرورة.  بالض ــون  يتحدث
ــبيل املثال (اإليطالي) أندريا  س
ــي ميالن)  ــدا (ف ــو كان قائ بيرل
ــر الكالم  ــم يكن كثي ــه ل لكن
ــس. كان (قائدا)  في غرف املالب
ــدل على  ــى أرض امللعب، ي عل
ــق. كان قائدا  الطري
الشارة  حقيقيا. 
ــا  ــن يوم ــم تك ل

هدفا بذاته».

رفضت مفوضية الرياضة في والية ماساتشوستس األمريكية 
ــة املالكمة  ــوندرز بطل منظم ــو س ــي بيلي ج ــح البريطان من
ــط، والذي سقط في اختبار للمنشطات  العاملية في وزن الوس
في أغسطس/ آب املاضي، رخصة ملواجهة األمريكي دمييتريوس 
أندرادي في بوسطن هذا الشهر. وقالت تقارير في وسائل إعالم 
ــده من لقبه الذي  ــوندرز (٢٩ عاما) قد يتم جتري ــة إن س بريطاني
ــى ترخيص من أجل  ــل في احلصول عل ــاز به في ٢٠١٥ إذا فش ف
ــرين األول. ــي ٢٠ أكتوبر/ تش ــب املقرر ف ــاع عن اللق ــزال الدف ن
ــوندرز، الذي جاءت عينته إيجابية ملادة أوكسيلوفراين  ونفى س
ــفت في  احملظورة، ارتكاب أي مخالفة وقال إن املادة التي اكتش

التحليل هي نتيجة استخدام رذاذ شائع لألنف.
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ــول على خدمات خالد  جنح الزمالك في احلص
ــبيل  ــر هليوبوليس، على س وليد، ظهير أيس
ــدة بطولة دوري أبطال أفريقيا  اإلعارة، خالل م

لليد.
ــارك الزمالك في البطولة املقرر إقامتها  ويش
ــان العاصمة اإليفوارية، بدءا من ١٩  في أبيدچ

أكتوبر/ تشرين األول اجلاري. 
ــات  ــب لتدريب ــم الالع ــر أن ينض ــن املنتظ وم

الزمالك، األسبوع املقبل، لالستعداد للسفر 
ــكر مغلق، قبل  ــى تونس للدخول في معس إل

انطالق البطولة في أبيدچان.
ــن  ــة م ــة الثاني ــي اجملموع ــك ف ــع الزمال ويق
ــات البطولة األفريقية، في نسختها  منافس
ـــ٤٠، مع كل من مولودية اجلزائر، رجاء أغادير  ال
املغربي، چيه إس كي من الكونغو كينشاسا، 

و بتروسبورت من الكونغو برازافيل.
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ملنتخب  الفني  املدير  مانشيني،  روبرتو  سيكون 
عندما  األزوري،  مع  جديدة  مهمة  أمام  إيطاليا، 
يتلقي مع أوكرانيا، في املباراة الودية التي ستجمع 

املنتخبني.
في  لألزوري  الفنية  املهمة  تولى  الذي  مانشيني 
فينتورا،  جليامبييرو  ا  خلفً املاضي،  مايو/أيار  شهر 
االَن،  حتى  يستطع  لم  السابق،  املنتخب  مدرب 

إيجاد التوليفة املناسبة لفريقه.
قيادة  حتت  مباريات   ٥ إيطاليا  منتخب  وخاض 
ا وكان  مانشيني، إال أنه لم يحقق إال انتصارًا واحدً
أمام السعودية بنتيجة ٢-١، بينما خسر مباراتني 
مع  تعادل  فيما   ،١-٠ البرتغال   ،٣-١ فرنسا  أمام 

هولندا وبولندا بنفس النتيجة (١-١).
عيوب إيطاليا

قيادة  حتت  اإليطالي  املنتخب  على  ظهر  ما 
هي  املاضية،  القصيرة  الفترة  خالل  مانشيني، 

املعاناة الدفاعية والهجومية على حد سواء.

بعد  الوصول  ينجح في  لم  لألزوري  اجلديد  املدرب 
وجود  ظل  في  للفريق،  املناسبة  التشكيلة  إلى 
ال  التي  والشابة  اجلديدة  العناصر  من  العديد 
ا من تراجع  متتلك خبرات كبيرة، بينما يعاني أيضً

مستوى الالعبني ًأصحاب اخلبرات بشكل كبير.
دفاع إيطاليا ورغم تواجد عناصر بقيمة جورجيو 
بعض  بجانب  بونوتشي  وليوناردو  كيلليني 
املعاناة  إيقاف  في  تنجح  لم  الشابة،  العناصر 
هو  اخلط  هذا  ويعد  بل  ملنتخبهم،  الواضحة 
احللقة التي يعاني منها بعدما استقبل ٧ أهداف 

في ٥ مباريات فقط.
الدفاع اإليطالي ليس الوحيد الذي يعاني، فخط 
مانشيني،  رأس  في  ا  صداعً يعد  ا،  أيضً الهجوم 
وإعادته  بالوتيلي  ماريو  على  االعتماد  فبعد 
أنه  إال  الغياب،  من  سنوات   ٤ بعد  للمنتخب 
استبعد هذه املرة، كما مت استبعاد أندريا بيلوتي، 
مدرب  ليصبح  لتراجع مستواهما،  تورينو،  هداف 
األزوري أمام مهمة صعبة للغاية في تلك الفترة 

الصعبة على الكرة اإليطالية. 
ولم يسجل األزوري سوى ٥ أهداف في ٥ مباريات 

فقط مع مانشيني حتى اآلن.
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أحرز كل من جو بافلسكي وإيفاندر كني هدفني 
بسهولة   ٨-٢ شاركس  هوزيه  سان  ليفوز 
اجلليد  هوكي  دوري  في  فاليرز  فيالدلفيا  على 
بأمريكا الشمالية الليلة املاضية. كما سجل 
هيرتل  وتوماس  كوتشور  لوجان  لشاركس 
وتيمو ماير وباركلي جودرو.وفاز كاجلاري فليمز 

أهداف  بفضل  بريدتورز  ناشفيل  على  ٣-صفر 
وتغلب  جودرو،  وجوني  (هدفني)  موناهان  شون 
وينيبيج جيتس ٢-١ على وس اجنليس كينجز 
بهدفني من مارك شايفل وكايل كونور.وسجل 
هدفني،  تافاريز  وجون  ماثيوز  أوستون  من  كل 
وسجل ميتشل مارنر هدفا وصنع ثالثة في فوز 

تورونتو مابل ليفز ٧-٤ على داالس ستارز .

@ø@Ú€ÏËéi@ãäÌ˝œ@Û‹«@k‹ÃnÌ@è◊âbë
ÜÓ‹¶a@Ô◊ÏÁ@âÎÖ



قضية الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال 
ساركوزي الذي يخضع للتحقيق رسميا 
ــبب مزاعم بتلقيه ماليني الدوالرات  بس
ــي  ــر القذاف ــي معم ــم الليب ــن الزعي م
ــات  االنتخاب ــوض  خل ــه  حملت ــل  لتموي
الرئاسية عام ٢٠٠٧، وفي ظل التطورات 
ــع  ــط اهتمام واس ــزال مح ــرة مات االخي
ــا، حيث اصدر قضاة  داخل وخارج فرنس
التحقيق الفرنسيني في قضية التمويل 
ــس  ــة للرئي ــة االنتخابي ــي للحمل الليب
الفرنسي األسبق نيكوال ساركوزي عام 
ــت بعض املصادر لوائح  ٢٠٠٧، وكما نقل
ــخصيات  ــام جديدة ضد بعض الش اته
السياسية االخرى ومنهم، مدير حملته 
ــك االتهام  ــان، مبا في ذل ــا كلود غي وقته
ــلبية“ وفق ما كشفت  ــوة الس بـ“الرش
عنه مصادر فرنسية متطابقة. وتسلّط 
ــر على  ــاركوزي، اجمله ــام س ــة اته قضي
ــة الدميقراطية الغربية  ــوع األنظم خض
ــا خاصة، لسلوكيات  عامة، وفي فرنس
فساد سياسي ومالي يتم انتهاجها دون 
ــة صارمة أخالقية وقضائية على  أي رقاب

ذين في  احلياة السياسية وخيارات املتنفّ
السلطة.

ــمل  تش ــات  اتهام ــاركوزي  ــه س ويواج
ــة االنتخابات  ــروع حلمل ”متويال غير مش
ــة  ــن عملي ــتفادة م ــية“، و“االس الرئاس
ــة“. وعندما  ــة ليبي ــالس أموال عام اخت
ــبق نيكوال  ــي األس كان الرئيس الفرنس
ــع صديقه  ــور م ــادل الص ــاركوزي يتب س
ــر القذافي، في أوج  العقيد الليبي معم

ــر بباله  ــي ٢٠٠٧، لم يخط ــا ف عالقتهم
ــجن  ــورة قد تقوده إلى الس أن هذه الص
ــاهد إثبات على توابع العالقة  وتكون ش
ــة التي جمعته بالزعيم الليبي  املتلبس
ــيبقى  ــبح هذا األخير س الراحل، وأن ش
يطارده حتى تنكشف أسرار تلك احلقبة 
ــى جحيم، على حد  ــة وتتحول إل اجلميل

وصف ساركوزي.
ــهير في  ــع ”ميديا بارت“ الش وكان موق
ــتقصائية  االس ــه  بتحقيقات ــا  فرنس
ــف في ٢٨ أبريل عام ٢٠١٣ عن هذه  كش
ــرة ليبية  ــر مذك ــة من خالل نش القضي
ــات جرت  ــن تفاهم ــدث ع ــمية تتح رس
ــي  ــادة القذاف ــي بقي ــام الليب ــني النظ ب
ــاركوزي لتمويل حملته لالنتخابات  وس
ــو ٢٠٠٧.  ــرت في ماي ــي ج ــية الت الرئاس
ــى التحقيقات  ــع عل ــال مصدر مطل وق
ــبق نيكوال  ــي األس ــس الفرنس إن الرئي
ــتغالل  ــيحاكم بتهم اس ــاركوزي س س
ــربة  نفوذه للحصول على تفاصيل مس
ــاوزات  ــأن مزاعم عن جت ــق بش ــن حتقي م
ــه االنتخابية. وقال  ارتكبت خالل حملت
ــيطعن على  ــاركوزي إنه س ــو س محام
قرار إحالته إلى احملاكمة وهو القرار الذي 
كانت صحيفة لوموند اليومية أول من 

نشره. وجاءت القضية بعد أن استخدم 
ــت على الهواتف  محققون أجهزة تنص
ــأن الزعيم  ــم منفصلة ب ــص مزاع لفح
ــي مول  ــر القذاف ــل معم ــي الراح الليب
ــتبهون في  ــاركوزي وبدأوا يش حملة س
أنه اطلع على تفاصيل قضية منفصلة 
ــبكة من اخملبرين. تأتي هذه  من خالل ش
ــميا  ــاركوزي رس التطورات بعد إبالغ س

أنه يعامل كمشتبه به في التحقيقات 
اجلارية بشأن احلملة االنتخابية.

وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا من ٢٠٠٧ 
وحتى ٢٠١٢ لكن خسر االنتخابات أمام 
ــعى إلعادة  ــا س ــد عندم ــوا أولون فرانس
انتخابه . ومنذ ذلك احلني يواجه سلسلة 
ــق بارتكاب جرائم  من التحقيقات تتعل
ــال  ــاد واالحتي ــق بالفس ــة تتعل مزعوم
واحملسوبية ومخالفات في متويل حملته 
االنتخابية. وكان محامو ساركوزي قالوا 
في وقت سابق إن القضاة الذين يحققون 
ــاوزوا  ــوم جت ــي املزع ــل الليب ــي التموي ف
ــى محادثاته  بالتنصت عل صالحياتهم 
ــول ٢٠١٣  ــبتمبر أيل ــني س ــي الفترة ب ف
ــارس آذار ٢٠١٤ منتهكني بذلك نطاق  وم

سرية االتصال بني احملامي وموكله.
ــأن نفى الرئيس الفرنسي  وفي هذا الش
ــاركوزي في مقابلة  ــابق نيكوال س الس
تلفزيونية اتهامات بحصوله على متويل 
ليبي غير قانوني في حملته االنتخابية 
ــات جعلت  ــال إن االتهام ــام ٢٠٠٧ وق ع
حياته “جحيما”. وبعد استجوابه على 
ــني كان محتجزا خاللهما لدى  مدى يوم
ــاركوزي (٦٣  ــغ احملققون س ــرطة أبل الش
عاما)، الذي تولى السلطة من عام ٢٠٠٧ 

ــميا في  ــتبه به رس إلى ٢٠١٢، بأنه مش
ــاد، وهي اتهامات ميكن  اتهامات بالفس
ــر  ــجن عش ــل عقوبتها إلى الس أن تص
ــي املقابلة  ــاركوزي ف ــنوات. وقال س س
ــة وأذيعت في  ــتغرقت ٢٥ دقيق التي اس
ــدا فيها محبطا  ــاهدة وب وقت ذروة املش

“ال يوجد أدنى دليل” .
ومضى قائال “هل تود أن تعرف املبلغ الذي 

ــتجوبتني  ــرطة التي اس ــبته الش حس
وتشتبه في احلصول عليه خالل حملتي 
ــبة  عام ٢٠٠٧؟ إنه ٣٨ ألف يورو - وبالنس
ــون يورو  ــي تكلفت ٢١ ملي ــة الت للحمل
ــة”. وذكرت  ــي املئ ــل ٠٫٠٠١٨ ف ــه ميث فإن
ــاركوزي أبلغ  ــو فيجارو أن س صحيفة ل
القضاة بأن االتهامات حولت حياته إلى 
ــارته انتخابات  ــم” وأدت إلى خس “جحي
ــق بعالقات  ــام ٢٠١٢. ويتعلق التحقي ع
ــني وجتار  ــيس ليبي ــع جواس ــة م غامض
سالح ومزاعم عن أن معمر القذافي قدم 
حلملة ساركوزي في انتخابات عام ٢٠٠٧ 
ــي حقائب نقلت إلى  ماليني من اليورو ف
ــى نفي هذه  ــاركوزي عل باريس. ودأب س

االتهامات.
ونشرت الصحيفة تقريرا مطوال ملا قالت 
إنه نقل حرفي لشهادة ساركوزي . وقال 
ــاركوزي وفقا للصحيفة “حولت هذه  س
ــم ال يطاق  ــراءات حياتي إلى جحي االفت
ــارس ٢٠١١” . وأضاف “دفعت  ــذ ١١ م من
ــر. لنقل:  ــبب هذا األم ــا باهظا بس ثمن
ــة عام ٢٠١٢  ــرت انتخابات الرئاس خس
بفارق ١٫٥ نقطة مئوية. اجلدل الذي أثاره 
ــاع علي ١٫٥ نقطة  القذافي وأتباعه أض
ــذي تعرض  ــاركوزي، ال ــة”. وقال س مئوي

ــي  ــتقبل القذاف ــا اس ــادات بعدم النتق
ــميا في باريس في أواخر  ــتقباال رس اس
عام ٢٠٠٧، إن املتاعب بدأت في مارس آذار 
ــتضاف معارضني  ــام ٢٠١١ بعدما اس ع
ــيني  ليبيني وأصبح أحد املؤيدين الرئيس
ــي  ــمال األطلس ــة قادها حلف ش حلمل
أسفرت عن اإلطاحة بالقذافي وقتله بيد 
ــجب ساركوزي  معارضني في ٢٠١١. وش

ــا وصفه بأنه أكاذيب من أحد متهميه  م
ــيني وهو رجل أعمال فرنسي من  الرئيس
أصل لبناني يصف نفسه بأنه “الوسيط 
ــاالت بني قادة اخملابرات  اخلفي” في االتص
في باريس وليبيا. أدت االتهامات إلى فتح 
ــع نطاقه هذا  حتقيق في عام ٢٠١٣ اتس
األسبوع باستدعاء ساركوزي للتحقيق 
ــتجواب  االس ــد  قي ــميا  رس ــه  ووضع
ــا  ــتبه به في القضية. وفي فرنس كمش
ــاذ خطوة  ــاة التحقيق اتخ ــن لقض ميك
ــتجوابه  وضع املتهم قيد االحتجاز الس
ــا قوية  ــاك أسس ــعروا أن هن إذا استش
ــا يقود ذلك  ــه مخالفة. وعادة م الرتكاب
ــن ليس دائما. ويواجه  إلى محاكمة، لك
ساركوزي العديد من االتهامات بارتكاب 
ــو يواجه  ــنوات. فه ــذ س ــات من مخالف
ــة في اتهامات  ــرا باملثول أمام محكم أم
بتجاوزات غير مشروعة في اإلنفاق أثناء 
ــام ٢٠١٢. وكان من  حملته االنتخابية ع
ــوز إميانويل  ــني العوامل التي أدت إلى ف ب
ــات مايو  ــا) في انتخاب ــرون (٤٠ عام ماك
ــام عن  ــال الت ــده باالنفص ــار ٢٠١٧ وع أي
ــية التقليدية التي  السياسات الفرنس
عادة ما تشوبها اتهامات بالفساد . وأدين 
ــيراك في عام  ــبق جاك ش الرئيس األس
٢٠١١ بعد تقاعده بسوء استغالل أموال 
عامة لإلبقاء على حلفاء سياسيني في 
وظائف وهمية. وأصبح شيراك بذلك أول 
ــي يدان منذ تواطؤ املارشال  رئيس فرنس

فيليب بيتان مع النازي في عام ١٩٤٥.
اتهام كلود غيان

في السياق ذاته ذكرت مصادر متطابقة 
ــف  مبل ــني  املكلف ــق  التحقي ــاة  قض أن 

ــة  للحمل ــا  ليبي ــل  بتموي ــتباه  االش
ــابق  ــي الس االنتخابية للرئيس الفرنس
نيكوال ساركوزي في ٢٠٠٧، أمروا بتوجيه 
اتهامات جديدة ملدير حملته االنتخابية 
ــم عدة تتعلق  ــابق كلود غيان، بته الس
بالفساد. وسبق أن اتهم غيان في ٢٠١٥ 

ــض اختالس  ــة بـ»تبيي ــذه القضي في ه
ــار مجموعة منظمة»، قبل  مالي في إط
أن يوجه إليه في ١١ أيلول/سبتمبر تهم 
ــاد و»إخفاء اختالس  التغاضي عن الفس
ــي متويل غير  ــوال عامة»، و»التواطؤ ف أم
ــبما  ــة»، حس انتخابي ــة  ــي حلمل قانون
ــادت مصادر قضائية وقريبة من امللف. أف

ــتجوابه الذي تضمن ٥٠ سؤاال  ولدى اس
ــتخدم كلود غيان «حقه بالصمت»،  اس
ــيه  ــبما نقل محاميه فيليب بوش حس
ــه ينوي طلب  ــن احملامي أن ــوزي. وأعل الغ
ــات. واملعروف أن غيان  إلغاء هذه االتهام
ــة،  ــلم منصب األمني العام للرئاس تس
ــاركوزي  ــة خالل حكم س ووزارة الداخلي
ــي ٢٠٠٧ و٢٠١٢. وحتى اآلن كان  ــني عام ب
متهما فقط بشأن حتويل مشبوه بقيمة 
ــابه، وبرر ذلك  نصف مليون يورو إلى حس

ــني فنيتني. إال  ــاع عام ٢٠٠٨ لوحت بأنه ب
ــع احملققني الذي  ــر لم يقن ــذا التبري أن ه
ــض اختالس  ــة «تبيي ــوا إليه تهم وجه
ــب  مالي عبر مجموعة منظمة». بحس

فرانس برس.
ــدة بحق  ــكوك اجلدي ــن هذه الش وتتزام

ــريع  ــاركوزي، مع تس أحد املقربني من س
ــم، إذ وجهوا في آذار/ القضاة حتقيقاته
مارس املاضي إلى ساركوزي تهما تتعلق 
بالفساد و»إخفاء اختالس أموال عامة» 
ــر قانوني حلملة  و»التواطؤ في متويل غي
انتخابية». وتتركز شكوك القضاة حول 
عالقة محتملة بني متويل ليبي للحملة 
ــوال نقدا بني  ــة، والتداول باألم االنتخابي
ــف  ــبما كش ــاركوزي، حس ــي س معاون
ــبتمبر  أيلول/س ــي  ف ــرطة  للش ــر  تقري
ــرطة مكافحة  ــجلت ش ٢٠١٧. كما س
ــي من قبل  ــداوال غير طبيع ــاد «ت الفس
ــوال نقدا»، وبأنه  ــان بكميات من األم غي
ــابه سوى ٨٠٠ يورو  لم يسحب من حس
خالل نحو عشر سنوات بني عامي ٢٠٠٣ 

و٢٠١٢.

ــس»  «هآرت ــة  صحيف ــرت  نش
ـــ«أورا كورين»،  ــرائيليّة تقرير ل اإلس
ــي الصحيفة مهتمة  وهي كاتبةٌ ف
ــؤون  وش ــكرية  العس ــؤون  بالش
ل  ــن حتوّ ــه ع ــدث في ــة. تتح الطاق
إسرائيل إلى العبٍ إقليميّ أساسي 
في سوق الغاز في الشرق األوسط.

ــا  ــد م ــتعراض جلدي ــن اس ــد م ال ب
سيحصلُ في الشهور القادمة مع 
ــتُنهي شركة  قدوم ٢٠١٩، حيث س
ــي احلكوميّة  الطبيع ــاز  الغ ــط  خ
اإلسرائيلية متديد خط األنابيب إلى 
األردن، وسيصل الغاز إلى مصر عبر 
ــرى أورا أن  ــك ت ــوب «ENG». وبذل أنب
ــوق  ــرائيلية عن س أيام العزلة اإلس
ــن جهةٍ أخرى  ــد ولّت. وم الطاقة ق
تذكرُ أورا أن مصدرًا في وزارة الطاقة 
«ذا  ــة  صحيف ــرَ  أخب ــرائيلية  اإلس

ــرا أن محادثات لتمديد  ماركر» مؤخ
ــرائيل نحوَ  خط أنابيب يبدأ من إس
قبرص وبعدها نحوَ اليونان وإيطاليا 
ــي نهاية  ــع أن تخلُص ف ــن املُتوق م

العام بتوقيع اتفاقية.
مصر وإسرائيل: شركاء في الطاقة

ــب  أنابي ــط  خ ــد  اجلدي ــروع  املش
«EastMed» يُغطي ٢١٠٠ كيلومترًا، 
ــرائيليّ  يهدفُ إلى إيصال الغاز اإلس
والقبرصي إلى أوربا، تصفهُ أورا بأنه 
ــيُكلّف أكثر  ــروعٌ طموح»، س «مش
من ٧ مليارات دوالر مع حتديات تقنيّة 
ــيُمد  ــوب – الذي س ــة. لألنب ضخم
ــدرة على حمل أكثر  حتت البحر – ق
ب (٧٠٦ مليار  كعّ من ٢٠ مليار مترٍ مُ

ب) سنويًا. عكّ قدم مُ
وعن دور مصر في الشبكة اإلقليمية 
م خطوةً  الناشئة تقول أورا أنه تقدّ
ــاق  ــي باتف ــبوع املاض ــرة األس كبي
 «Noble» ــركات الثالث: شركة الش

ــركة  وش ــة،  للطاق ــة  األمريكي
إسرائيل «Delek Drilling»، وشركة 
ــرق املصريّة، على أخذ ٣٩٪  غاز الش
ــب – للغاز  ــط األنابي ــهم خ من أس
اخلامل – «EMG»، مقابل ٥١٨ مليون 
ــط باألصل لتصدير  مم اخل دوالر. صُ
الغاز املصري إلى إسرائيل وتُخطط 
ــركات الثالث اآلن الستخدامه  الش
لتصدير الغاز اإلسرائيلي من حقلي 

غاز متر وليفياثان إلى مصر.
ــةُ ١٠  ــركات صفق ــذه الش ــدى ه ل
ــع الغاز  ـــ١٥ مليار دوالر لبي ــوام ب أع
ــوس  دولفين ــة  املصريّ ــركة  للش
ــالء  عم ــتخدمه  ليس ــة  القابض
ــار كاملصانع. تذكرُ أورا  مصريّون كب
أن الشركات املُتشاركة في احلَقلني 
تأمل مستقبالً باحلصول على املزيد 
ــركات األجنبية  من العقود من الش
ــي مصانع الغاز  ــل اآلن ف التي تعم
ــال في مصر،  الطبيعي اخلامل املس
ومن ثمّ تُعيد تصدير الغاز إلى أوربا.

ــور، املدير  ــسُ أورا عن آميت م وتقتب
ــركة «إيكو إينرجي»  التنفيذي لش
«إنها صفقة  الطاقة:  الستشارات 
باشرة  ذكيّة ستخلقُ قناة تصدير مُ

ــان إلى مصر  ــن حقلي متر وليفياث م
خالل الشهور القليلة القادمة».

ولكن تلفت أورا النظر إلى قَضيتني 
ــا كان خط  ــى: إذا م ــني، األول عالقت
ــيُضرب بهجمات  أنابيب «EMG» س
من مشابهة للهجمات «اإلرهابيّة» 
ــكل  ــي أخرجته عن اخلدمة بش الت
متكرر قبل أن تُلغي القاهرة صفقة 
التصدير كليًا في ٢٠١٢. مترُّ أجزاء من 
اخلط في جنوب سيناء، حيثُ تقاتل 

القوات األمنيّة املصريّة مجموعات 
تابعة لـ«تنظيم (داعش)».

وردًا على هذا يُشير مور إلى أن خط 
األنابيب ستحميه القوات املصرية 
ــي عندما  ــكل أفضل من املاض بش
ــع  بالربي ــغلة  نش مُ ــالد  الب ــت  كان
ــه أن إصالح  ــي. وتنقلُ أورا عن العرب
ــوع هجمات  ــي حال وق ــب ف األنابي
ــن املاضي  ــرع م ــب أن يكون أس يج

نسبيًا.
والقضية الثانية: مدى التزام مصر 
باستيراد الغاز من إسرائيل صرَّحت 
للغازات  القابضة  املصرية  ــركة  ش
الطبيعية بأن البالد ليست بحاجة 
ــرائيلي املُستورد خاصةً  للغاز اإلس
بعد اكتشاف احتياطيّ ضخم في 

ــذي بدأ في  ــريّ ال ــل ظهر البح حق
. وفي كلّ  اإلنتاج مطلعَ العام احلاليّ
ــارت مصر إلى رغبتها  األحوال: أش
 . ــز طاقة إقليميّ ل إلى مرك ــوّ بالتح
هذا يعني عدم االكتفاء بأخذ الغاز 
ــب بل أخذ الغاز  اإلسرائيليّ فحس
ع البلدان، مصر  ا؛ إذ وقَّ القبرصيّ أيضً
ــبتمبر (أيلول)  ــي ٢٠ س ــرص، ف وقب
اتفاقيةً تفتحُ الطريق لتمديد خطِ 
ــل الغاز من  ــب حتت البحر لنق أنابي

ــاد تصديره إلى  قبرص ملصر ثم ليُع
دول أخرى.

ــة  الثاني ــة  القضي ــى  عل ــةً  وإجاب
ــوغ،  ــن هيرتس تقتبسُ أورا عن تش
 «BDO» ــي  ف ــارين  املستش ــر  كبي
ــرائيل، يقول:  ــارية في إس االستش
ــركتي ديليك ونوبل  «حقيقة أن ش
القدر  ــتثمار هذا  ــتعدتان الس س مُ
الهائل في اتفاقية «EMG» عالمة أنّ 

اتفاقية التصدير املصريّة ستتم».
التوسـّع اإلسرائيلي نحو أوربا

بالنسبة للمواطنني اإلسرائيليني ، 
يتمثل الشاغل الرئيس في كيفية 
ــوق  ــادرات الغاز على الس ــر ص تأثي
ــركتي  لش ــون  يك ــث  حي ــة،  احمللي
ليفياثان ومتر عقود مملوكة، وشركة 

إسرائيل للكهرباء التابعة للدولة – 
أكبر عمالئها – تدفع ٦ ماليني دوالر 
ــدة طاقة بريطانية  لكل مليون وح

للغاز.
ــدون أن التأثير  ــراء الطاقة يعتق خب
ــرائيل ال  ــا ألن إس ــيكون إيجابيً س
ــركات طاقتها  ــدر ش ــن أن تُص ميك
ــعار عالية غير تنافسيّة  الغاز بأس
ــع الزبائن  ــت تُدفّ ــس الوق ــي نف وف
ــن احملليني.  ــن الزبائ ــب أقلّ م األجان

وتنقلُ أورا عن خبير لم يُرد اإلفصاح 
عن اسمه: «لن تستطيع ديليك بيع 
ــر وبيع الباهظ  ــاز الرخيص ملص الغ

إلسرائيل».
يقول اخلبراء أنه من احملتمل لشركة 
الكهرباء اإلسرائيلية أن تُعيد فتح 
ــي لعام  ــد النهائ ــود قبل املوع عق
٢٠٢١ للتفاوض على شروط جديدة. 
ــعيرة  ــد املعايير تس ــون أح ــد يك ق
ــون وحدة  ــكلّ ملي ــة دوالرات ل أربع
ــعيرة  ــة، وهي تس ــة بريطاني حراري
ــة التي  ــني اليوناني ــركة إينيرج ش

قلي كاريش وتانني. تعمل في حَ
ــيّة في  ــر تنافس ــة أكث ــق بيئ وخلل
أورا  ــرحُ  تقت ــرائيلية  اإلس ــوق  الس
ــاز  ــد الغ ــاق توري ــاء اتف ــار إحي خي
ــرائيل عبر خط أنابيب  املصري إلس
ــاز العربيّ  ــر خط الغ «EMG» أو عب
ــذي يربط مصر باألردن – خيار أقلّ  ال
ــافة  ــاالً فكلفته أعلى واملس احتم
ــول – ولكن مور يقول: اذا اتفقت  أط
ــرائيلية  ــان املصرية واإلس احلكومت
 «EMG» على استخدام خط أنابيب
ــرائيل  لتصدير الغاز املصري إلى إس
ــارٌ، إال أن  ــني خي ــدى املالك فليس ل

يتفقوا.
 «EastMed» برنامج  واحملادثات حول 
ــتمرةٌ بني مديري وزارات الطاقة  مس
في الدول املشتركة في املشروع ومع 
ــرّي  ــؤولني أوربيني. املصدرُ الس مس
ــرائيلية قال  ــي وزارة الطاقة اإلس ف
ــي القضايا القانونية  أن احملادثات ف
النهائية، ومن بينها طلب إسرائيل 
ــل  ــي املراح ــا ف ــذ موافقته أن تُؤخ

ــي  ف ــاز  الغ ــاف  الستكش ــى  األول
ــان إذا أرادت االنضمام  ــواحل لبن س

خلط األنابيب.

12 قضايا
ساركوزي .. قبطان فرنسا الذي غرق في مستنقع الفساد
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توُّـ ساركوزي رئاسة فرنسا من ٢٠٠٧ 
وحتى ٢٠١٢ لكن خسر االنتخابات أمام 

فرانسوا أولوند عندما سعى إلعادة انتخابه

أشارت مصر إُّـ رغبتها بالتحول إُّـ مركز 
طاقة إقليمي هذا يعني عدم االكتفاء بأخذ 

الغاز اإلسرائيلي

يواجه ساركوزي اتهامات 
تشمل تمويال غري مشروع 
لحملة االنتخابات الرئاسية 
واالستفادة من عملية 
اختالس أموال عامة ليبية

هكذا تحولت إسرائيل إلى العب إقليمي في سوق غاز الشرق األوسط
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فرات اِّـحسن

ــرت لقاءات صحفية مع الدكتور خليل  في حلقات عديدة نش
عبد العزيز الذي أرفق لكم سيرته الشخصية أدناه. 

ــات الصحفية في  ــرت هذه املقابالت والريبورتاج ــبق ونش وس
ــع االلكترونية العربية  ــة وأيضا املواق ــض الصحف العراقي بع
والعراقية بعنوان (محطات وشخوص في حياة الدكتور خليل 
ــالت بكتاب صدر في بغداد  ــد العزيز)  ثم جمعت تلك املقاب عب
ــات من حياتي  ــع بعنوان محط ــر والتوزي ــطور للنش عن دار س

ــن معلومات  ــا ملا حواه م ــي صدى طيب ولق
وأحداث.وجميع اللقاءات الصحفية تتعلق 
بحياة الدكتور خليل في االحتاد السوفيتي 
ــاع وعالقة األحزاب  ــتعرض فيها أوض ويس
ــض واألوضاع  البع ــا  ــيوعية ببعضه الش
ــية واالقتصادية التي  ــاكل السياس واملش
ــالع على  ــاد .وميكنكم االط ــت االحت واجه
ــالل الكتاب وأيضا في  ذات املواضيع من خ

الصحف واملواقع العراقية العربية.
ــاء مطوال مع الدكتور  هذه األيام أجريت لق
ــول موضوعة تتعلق  ــد العزيز ح خليل عب
ــة   ــباب الرئيس ــدة من األس ــا بواح أساس
ــوفيتي، ويأتي ذلك عبر  ــار االحتاد الس النهي
ــذي أطلقة فالدميير  ــعار ال البحث في الش

ــآل الذي أصبح عليه هذا  ــعوب وامل لينني عن الصداقة بني الش
الشعار بعد وفاته وسيطرة ستالني على مقاليد احلكم .

ــل من عائلة  ــد العزيز في مدينة املوص ــور خليل عب ــد الدكت ول
متوسطة احلال  

ــينات حيث  ــوام اخلمس ــة الوطنية منذ أع ــي احلرك ــهم ف اس
ــام في مدينة املوصل  ــكيل احتاد الطلبة العراقي الع بادر بتش
ــارك في تظاهرات انتفاضة عام ١٩٥٢ .  ــا له. وش وأصبح رئيس
ــال للطلبة في جلنة اجلبهة الوطنية  ــي العام ١٩٥٤ أصبح ممث ف

ــة، وعلى أثر  ــت االنتخابات النيابي ــكلت آنذاك وخاض التي ش
ــارك في  ــعيد بحل اجمللس النيابي، ش قيام حكومة نوري الس
التظاهرات االحتجاجية وعندها صدر أمر بإلقاء القبض عليه، 
ــوا في اللجنة  ــداد، حيث أصبح عض ــرر انتقاله إلى بغ ــذا تق ل
ــا عمل في تنظيمات  ــاد الطلبة العراقي العام. كم العليا الحت
ــي عام ١٩٥٦  ــيوعي العراقي. ف ــة للحزب الش ــة التابع الطلب
ــي القبض عليه في بغداد وصدر قرار باحلكم عليه باحلبس  ألق
ــد انتهاء فترة  ــجن بعقوبة، وبع ــدة عام واحد قضاها في س مل
ــة للواء الكوت.  ــى مدينة بدرة احلدودية التابع ــم ، أبعد إل احلك
ــراق ألداء  ــعيبة جنوب الع ــكر الش ــيق إلى معس بعد ذلك س
ــة وزوال أعذار  ــكرية بعد أن مت فصله من الدراس ــة العس اخلدم
تأجيله من أداء اخلدمة العسكرية. وكان 
ــعيبة يضم أكثر من ١٥٠  ــكر الش معس
ــاء العراق.  ــال وطنيا من جميع أنح مناض
ــكر قامت  ــاء خدمته في ذلك املعس وأثن

ثورة الرابع عشر من متوز عام ١٩٥٨.
ــى املوصل وتقلد  ــد ثورة ١٤ متوز عاد إل  بع
ــة العراقي العام  مركز رئيس احتاد الطلب
هناك. أعتقل ليلة مؤامرة الشواف وأودع 
في الثكنة احلجرية. أطلق ضباط وجنود 
ــون للجمهورية  ــة املوال ــة الهندس كتيب
ــهم  ــني. اس ــة املعتقل ــع بقي ــراحه م س
بنشاط في عمليات قمع حركة الشواف. 
في عام ١٩٥٩م صدرت بحقه عدة أحكام 
ــي القتل  ــاهمة ف ــدام بتهمة املس باإلع
ــل احلزب  ــكو من قب ــربَّ إلى موس ــواف، هُ ــرة الش ــع مؤام وقم
ــيوعي، ليبدأ صفحة أخرى من حياته. أنهى فيها الكلية  الش
ــتير  ــية، ثم درس وحصل على املاجس التحضيرية للغة الروس
عن رسالته حول احلزب الوطني الدميقراطي العراقي. نال بعدها 
ــث علمي في معهد  ــهادة الدكتوراه في اإلعالم، وعمل باح ش
ــراق التابع ألكادميية العلوم السوفيتية في موسكو،  االستش

يعيش حاليا في العاصمة السويدية ستوكهولم.

 

الخبري القانوني / طارق حرب  

في سلسلة التراث البغدادي كانت لنا محاضرة 
ــينما عرضت الفلم الناطق  عن أول فلم وأول س
ــالم التي عرضت قبل يوم  ــي بغداد ذلك ان االف ف
ــينمات بغداد  ــى جميع س ــباط ١٩٣١ عل ١٩ ش
ــرض قبل  ــة ولم يكن يع ــا صامت ــت افالمه كان
ــذا التاريخ فلم ناطق حتى كان هذا الذي .كان  ه
ــينما الوطني  ــد الفطر حيث عرضت س يوم عي
ــرقي من بغداد وفي شارع  الكائنة في اجلزء الش
ــيقى ونطقت  ــك املوس ــق فلم مل ــيد نط الرش
ــم ناطق وأول  ــينما الوطني ألول فل ــة س شاش
ــينما ناطقة ببغداد سينما الوطني فأضيف  س
للعيد هذه املرة في بغداد أمراً جديدا وهو االفالم 
الناطقة مما لم تكن تعرفه سينمات بغداد قبل 
ــمي للمملكة  هذا التاريخ واذا كان الدليل الرس
ــة دور عرض  ــر ثماني ــنة ١٩٣٦ ذك ــة لس العراقي
ــارع  ــبعة منها في ش ــينمائي في بغداد س س
ــينما الوطني التي  ــة الى س ــيد هي اضاف الرش
ــينمات احلمراء  عرضت اول فلم ناطق ببغداد س
ــراق  ــزوراء والع ــال وال ــيد وروي ــن والرش والرافدي
ــارع امللك غازي أي شارع  وسينما واحدة في ش
ــظ ان جميع  ــينما غازي ويالح ــاح وهي س الكف
ــة وال توجد  ــي جانب الرصاف ــينمات بغداد ف س
ــك فأن الدليل  ــينمات في جانب الكرخ كذل س
ــمي للمملكة العراقية املذكور أورد محال  الرس
ــينما هو  ــي بغداد يتولى بيع لوازم الس واحدا ف

ــيد في  ــارع الرش ــل حافظ القاضي في ش مح
ــة حافظ  ــمه هي محل ــة املعروفة باس املنطق
ــي بغداد  ــينما ف ــخ الس ــي واذا كان تاري القاض
ــواء  ــى أول أفالم مت عرضها في بغداد س ــود ال يع
ــيد  ــذي عرضه اليهودي البغدادي الس الفلم ال
ــاتني في  بلوكي والذي عرض فلماً في احد البس
ــنك ومحلة باب  ــة الس ــوب بغداد بني محل جن
الشيخ يسمى بستان( الواويه) وعلى ضوء ذلك 
ــمينا العرض االول للسيد بلوكي انه حصل  أس
في سينما (الواويه) أي ابن آوى وان هنالك عرض 
ــفاء بالكرخ من بغداد  آخر لفلم آخر في دار الش
ــفاء سنة ١٩٠٩ وسينما  وهكذا كان عرض الش
ــنة ١٩١١ أول دار سينمائية  بلوكي أو الواويه س
ــرطة قصيرة في  ــداد وبعدها عرضت أش في بغ
املناسبات واالحتفاالت في املالهي وفي احلدائق 
ــنة ١٩١٨ شريطا يحمل  العامة حيث عرض س
ــم معارك احلرب عن احلرب العاملية االولى ومت  اس
ــواقها وبعد  ــدة عن بغداد وأس ــرض صور جدي ع
ــينما االهالي مت افتتاح دار سينمائية جديدة  س
ــى العائلة  ــبة ال ــائي) نس ــينما (عيس ــي س ه
ــة في محلة رأس  ــيحية البغداديه املعروف املس
ــينما  ــينما أولومبيا وس ــم تبعتها س ــة ث القري
سنترال وسينما العراقي وسينما الوطني االمر 
ــدادي الى  ــباب البغ ــذي أدى بالكثير من الش ال
ــينمات باعتبار  اعتزال املقاهي والتردد على الس
السينما مصدرا ثقافيا جديدا وبعد سنة ١٩٢٠ 
ــتثمار االموال في  تزايدت دور العرض وتزايدت اس
استيراد االفالم التي كانت مشهورة منها أفالم 
ــارلي شابلن) االمر الذي أدى  املمثل املشهور (ش
ــالم عن احداث عراقية منها قدوم  الى تصوير اف
امللك فيصل االول الى العراق والتتويج وفلم آخر 
ــذت دور العرض تتنافس  ــن أول بئر نفطية وأخ ع
ــينما  ــل بغداد فس ــات الى اه ــي تقدمي اخلدم ف
ــالم في آن واحد وقررت  ــي عرضت أربعة أف الوطن
ــت عرضاً  ــول وخصص ــعار الدخ ــض أس تخفي

خاصاً للطالب ليلة اجلمعه من كل اسبوع.
ــينمائي  ــالم الفن الس ــائل االع ــدت وس وعاض

للوجه الثقافي والوجه العلمي املوجود في هذا 
ــينما وقفت امام  الفن البل يذكر أحدهم ان الس
ــتيراد  ــار اخلالعة واجلهل وقد كان العمل باس تي
ــينما من  ــاً عالية وأرتقى الس ــالم يدر أرباح االف
ــن دور عرض  ــة واالنارة والتمثيل وم حيث القص
ــروط  ــروط راحة وش مكتملة املواصفات من ش
ــداً الول فلم ناطق  ــام ١٩٣١ موع صحية وفي ع
ــينما تتكلم في سينما الوطني نحو ما  وأول س
ــينما الوطني بعرض االفالم  رأينا وتخصصت س
ــيقى والغناءً  ــة لذلك كثرت أفالم املوس الناطق
وتلتها سينما سنترال بعد ذلك بشهرين حيث 
ــارع  ــودة ش قدمت أول فلم ناطق وهو فلم انش
ــينما ليالي الصفا وسينما رويال  برودواي ثم س
ــاء دور  ــم الصامت ومت انش ــى الفل ــذا انته وهك
ــينمائي جديده منها سينما الرافدين  عرض س
١٩٣٢ وسينما امللك غازي١٩٣٤ وسينما احلمراء 
ــي محلة املربعه  ــينما الزوراء ١٩٣٦ ف ١٩٣٥ وس
ــاء  ــينمائي بتمثل بأنش ــروع س وكان أكبر مش
ــينما ركس ١٩٣٦  ــي وس ــينما روكس مجمع س
ــيد  ــع الس ــد جام ــيد ١٩٣٧ عن ــينما الرش وس
ــينمات الصيفيه او  ــلطان علي وظهرت الس س
ــقف وبدأ بسينما  ــينما في الهواء بدون س الس
ــرخ وكان كل ذلك  ــي جانب الك ــي الصفا ف ليال

ــالم أم كلثوم  ــات وكانت اف ــرة الثالثين خالل فت
ومحمد عبد الوهاب لذلك أصبح الفلم املصري 
ــرة االربعينات  ــم االجنبي في فت ــاً للفل منافس
عكس الثالثينات حيث السياده للفلم االجنبي 
وامتازت سينما احلمراء بأنها جلأت الى الطائرات 
ــرعة  ــتوردها مما يعني س لنقل االفالم التي تس
ــرة واما انتاج  ــالم بعد انتاجها مباش عرض االف
ــباب البغدادي ذلك  االفالم فقد حاول بعض الش
ــاح فلقد تصدرت  ــب لها النج ــة لم يكت بتجرب
ــينمائي  للصحف اعالنا يقول ان فيلم زاده الس
ــتراط اجادة  ــل باش ــواة وهاويات متثي ــب ه يطل
ــة  الفصحى والقدرة على التعبير  اللغة العربي
ــر االعالن  ــا ذك ــيس كم ــاعر واالحاس ــن املش ع
ــهر االخير من سنة ١٩٣١ وفي  املنشور في الش
سنة ١٩٣٨ حاول التاجر اخلاص بلوازم السينما 
ــاً حتى  ــور أيض ــرى الن ــة لم ت ــذه احملاول ــن ه لك
ــاب االموال لتكوين  االربعينات حيث اجته أصح
ــينمائية في بغداد وشاركت بعض  ــركات س ش
املمثلني واملمثالت في بعض االفالم املصرية في 
تلك الفتره أي بعد احلرب العامليه الثانيه منهم 
نزهت العراقيه وثريا يوسف وصبريه ناصر التي 
ــتهرت في االفالم الهنديه برقصها الهندي  أش

اجلميل. .  

هادي الطائي مؤرشف ثورة تموز  (                 ) : 

وقفت منبهرا يداخلني شعور من اإلعجاب 
ــات اجلميلة  ــك املقتني ــا أتطلع إلى تل وأن
ــي القدمية التي  ــور والصحون واألوان والص
اتشحت ارضياتها بصورة الزعيم الراحل 
ــورة ١٤ متوز عام  ــم قائد ث عبد الكرمي قاس
١٩٥٨ وعمالت ورقية ومعدنية مضى على 
ــرن ذكرتنا بتلك  ــن نصف ق ــا أكثر م زمنه
ــنوات واأليام التي تقف وراء احتفاظ  الس
ــي مواليد ١٩٣٨  ــيد هادي جواد الطائ الس
ــد األحياء  ــه املتواضع في اح ــا في بيت به
ــة ببغداد الذي  ــعبية في مدينة احلري الش
كان لنا شرف زيارته حيث قام باستقبالنا 
وعقيلته السيدة (أم علي) وصديق العائلة 
املقرب (أبو سارة) , ولم أجد نفسي إال وأنا 
أقف امام عدد كبير من الصحف العراقية 
ــي كانت  ــة الت ــالت القدمي ــة واجمل والعريب
ــي يعود زمن بعضها إلى  تصدر آنذاك والت
ــن القرن املاضي , إلى جانب  الثالثينيات م
ــة والكتب  ــن املقتنيات اخلاص عدد اخر م
ــي  ــت كأن ــادرة فأحسس ــدارات الن واإلص
ــر ومتنوع يحرص  ادخل إلى متحف صغي

على إدامة مقتنياته بني احلني واخر.  

ابن الباشا يتربع بخمسة دنانري. ! 
ــي)) لنتعرف على  ــي علي الطائ قلت ((ألب
ــأتكم  ــن حياتكم ونش ــض اجلوانب م بع

فقال : 
ــاجلية) في  ــا من مواليد منطقه ( الش - أن
الكرخ ببغداد عام ١٩٣٨ ووالدي كان عامال 
ــكك  فيها يوم كانت تابعة إلى دائرة الس
ــا الطينية  ــت بيوته ــوم  كان ــة ي احلديدي
ــر إلى وجود الكهرباء واملاء . وفي عام  تفتق

١٩٤٨ مت افتتاح مدرسة ابتدائية مختلطة 
ــنى لي الدخول إليها وأنا في العاشرة  تس

من العمر. 
ــالل مهرجان  ــدا يوم زارنا مرة خ واذكر جي
ــل رئيس وزراء  ــة جن ــي أقامته املدرس رياض
ــعيد (صباح) الذي  ــذاك نوري س العراق آن
ــكك  ــر عام س ــب مدي ــغل منص كان يش
ــه  ــة مبلغ خمس ــرع للمدرس ــد فتب احلدي
ــاركني ,  دنانير لتوزيعه على التالميذ املش
ــت حصة الواحد منا في تلك الفترة  فكان

هي ((درهم)) أي خمسني فلسا..! 
وفي تلك الفترة أيضا كانت ظروف عائلتي 
ــية صعبة جدا ما دفعني للعمل  املعيش
كعامل في مشروع بتشييد جسر االئمة 
ــك فيصل الثاني  ــذي افتتح من قبل املل ال
قبل ثورة١٤ متوز بشهور وكذلك عملت في 
بناء جسر امللكة عالية الذي افتتح فيما 
ــر اجلمهورية  ــمي بعد ذلك بجس بعد وس
ــس األعمار  ــن قبل مجل ــذي مت بناؤه م وال

آنذاك 

الطائي والجنرال مود!! 
ــيق وذكرياته  ويواصل الطائي حديثه الش

األثيرة عن تلك األيام قائال : 
ــة  ــة الدراس ــى مرحل ــي إل ــد انتقال - بع
ــي محطة  ــتغلت عامال ف ــطة اش املتوس
ــا ربع  ــرة مقداره ــة باج ــاء الصرافي كهرب
ــاوزت  ــد إن جت ــا, وبع ــار أي (٢٥٠) فلس دين

العشرين عاما من العمر أي في عام/١٩٥٨ 
ــر من متوز وخالل  وبالتحديد في الرابع عش
ــراء الفطور الصباحي من احد  ذهابي لش
ــي ال حظت  ــة من عمل ــني القريب الدكاك
ــات  ــة وجتمع ــر طبيعي ــواء غي ــود أج وج
ــاحات  والس ــوارع  الش ــي  ف ــني  للمواطن

ــن صاحب  ــداد فطلبت م ــة في بغ العام
ــو) لنرى ما  ــاع ( الرادي ــغيل املذي احملل تش
ــه ولكنه  ــبب خوف ــر أال انه رفض بس األم
استجاب أمام إصرار الناس الذين جتمعوا 
ــتماع إلى البيان  ــن دكانه لالس بالقرب م
ــام اجلمهورية  ــد ) الذي أعلن قي رقم (واح
ــارعنا إلى  ــاس وس ــات الن ــت هتاف فتعال
ــة ومن ثم  ــي العيواضي ــالط امللكي ف الب
ــة حيث  ــه الصاحلي ــى منطق ــا إل توجهن
ــوش القوات  ــرال مود) قائد جي ــال (اجلن متث
ــة الذي كان موقعه أمام  البريطانية احملتل
ــة  فكانت من بني من  ــفارة البريطاني الس
اعتلى منصة التمثال أيضا بعض النسوة 
الالئي كن يهتفن ويزغردن وسط صيحات 
اجلماهير الغاضبة التي سارعت إلسقاط 
ــرت على صورة  ــال وحتطيمه وقد عث التمث
ــف وأنا ألوح  ــرت في أحدى الصح لي نش
ــدي بالهتاف مازلت احتفظ بها من بني  بي

الوثائق التي امتلكها 

صورة نادرة مع عبد السالم عارف !: 

ــذا  ــن ه ــي ع ــي إن يحدثن ــالت الطائ * س
املوضوع  فقال:

ــا  تقريب ــهرين  ــوز بش مت ــورة ١٤  ث ــد  بع  -
ــر العقيد  ــي ١٩٥٨/٩/٧ حض وبالتحديد ف
ــارة مقر  ــارف لزي ــالم محمد ع ــد الس عب
ــاجلية وكنت يومها  ــاق بغداد في الش ميث

اعمل في محطة كهرباء الصرافية وبعد 
ــاء عودتي الى  ــمي واثن انتهاء الدوام الرس
ــاجلية عرفت بوجود العقيد  داري في الش
ــر أيضا جمع  ــد حض ــي املركز وق ــارف ف ع
ــث ألقى  ــاجلية حي ــن عمال الش ــر م غفي
ــود املتواجدين هناك تطرق  كلمة في اجلن
ــطول  ــود احتمال قيام األس فيها إلى وج
ــزال على  ــي بعملية إن ــادس األمريك الس
ــا كان مني  إال  ــقاط الثورة فم ــداد إلس بغ
ــمعه احلاضرون  إن أرد عليه بصوت عال س
ــان جماهير  ــت انتباهه حيث قلت : ب ولف
ــكك سيتصدون لهم  العمال وعمال الس
ــي  ــي والوطن ــم النضال ــى  دوره وال ننس
ــموث) عام  ــورت س ــدة (ب ــقاط معاه باس
ــعارا باملطالبة  ١٩٤٨ وقد رفعوا حينها ش
باإلفراج عن احد قادة احلركة النقابية في 
ــروف زاهد محمد  ــاعر املع العراق هو الش
ــعر الشعبي)   الذي كان لديه برنامج (الش
ــت حيث  ــي ذلك الوق ــة بغداد ف ــن إذاع م
اعتقلته السلطات احلكومية عام /١٩٤٨ 

ومت اإلفراج عنه بعد التظاهرات . 
ــي دعاني للحضور  ــمع عارف كلمت وملا س
ــي بإلقاء كلمة  ــمح ل إمامه وعانقني وس
ــام مصوره اخلاص  ــك احلضور وقد ق في ذل
ــي وقد  ــن الصور ل ــة م ــاط مجموع بالتق
أعطوني نسخا منها فيما بعد مراجعتي 
ــام بتوقيعها بقلمه  ــوزارة الداخلية إذ ق ل
ــم عبد  ــد مقتل الزعي ــي وبع ــا ل وإهدائه
ــباط  ــوز في ٨ ش ــوار مت ــم وث ــرمي قاس الك
ــي بحرقها مع عدد من  ١٩٦٣ قامت عائلت
الكتب والصور بعد اعتقالي حفاظا على 

سالمتي . 

العثور على الصور الضائعة : 

ــة إن  ــاءت املصادف ــي : ش ــل الطائ ويواص
ــور في متوز  ــخ من هذه الص اعثر على نس
ــداث عام ٢٠٠٣ عند  ــام ٢٠١٠ أي بعد إح ع
ــي امليدان  ــوق الهرج ف ــد الباعة في س اح
ــي الفرحة  ــد غمرتن ــه وق ــتريتها من فاش
ــأزودكم   ــف وس ــي ال توص ــعادة الت والس
ــنى لكم نشرها مع  بنسخه منها ليتس

املوضوع . 
ــذا اللقاء  ــم أوراقنا لننهي ه ــن نلمل ونح
ــادي                     ه ــيد  الس إن  ــى  إل ــير  نش إن  ــد  الب
ــى التقاعد في  ــد  احالته إل ــي وبع الطائ
ــرن املاضي عمل في  ــات من الق الثمانيني
ــبح العوز واحلاجة  ــن عديدة ليبعد ش مه
عن عائلته منها سائق سيارة أجرة وبقال 
ــى الرغم من  ــرى متواضعة عل ــن أخ ومه
ــهادة (البكالوريوس ) من  ــه يحمل ش كون
ــية في  ــة االقتصاد والعلوم السياس كلي
ــتنصرية عام ١٩٧٠ ويعكف  اجلامعة املس
ــه على توثيق عدد  ــا مع صديق اخر ل حالي
ــجيالت  للتس ــة  الصوتي ــرطة  األش ــن  م

ــث الزعيم عبد  ــب وأحادي ــة بخط اخلاص
الكرمي قاسم وجلسات محكمة الشعب 
ــداوي إضافة الى  ــها امله التي كان يترأس
تسجيالت غنائية نادرة لعدد من املطربني 
ــون بثورة  ــم يتغن ــى وه ــات القدام املطرب
ــي  ــد القباجن ــم : محم ــوز ١٩٥٨ ومنه مت
ــواد وادي ومائدة نزهت  ــن وج ــل حس وداخ
ــا إلى أقراص  ــن يعكف على حتويله وآخري
ــف  ــن التل ــا م ــاظ عليه ــة للحف مدمج
ــه أربعة أوالد يعملون  والضياع والطائي ل
ــتهم  ــراق ويواصلون دراس ــارج الع االن خ
ــاك ويطمح جلعل  العلمية واجلامعية هن
ــا يضم تلك  ــع متحفا تراثي ــه املتواض بيت
ــورة  ــات والوثائق الصحفية املنش املقتني
ــن طويل إضافة إلى  التي مضى عليها زم
ــن تاريخنا  ــس جانبا مهما م كونها تعك
املعاصر والتي من بينها : ((الزمان_ احلرية 
_ البالد_ اجلمهورية _ العهد اجلديد_ 
واألهرام املصرية وحبز بوز)) ومجالت أخرى 

عديدة .
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ــت من أيام عمرنا , حيث  ــتذكار اجلليل لذكريات مض ــات العصيبة من حياتنا تنثال في حنايا النفس حلظات من ذلك االس ــي اللحظ ف
املاضي البعيد واحلنني إليه وما تكتنزه الذاكرة من صور وحكايا , رمبا صارت فيما بعد دروسا وعبر أو رمبا قد تكون في ساعات معينة وراء 

أسرار تلك القوة الغريبة التي تكتنفنا وتدعونا للحفاظ عليها من  الضياع والنسيان واالندثار .  

الطائي : بعد انتقالي إُّـ مرحلة الدراسة اِّـتوسطة 
اشتغلت عامال َّـ محطة كهرباء الصرافية باجرة 

مقدارها ربع دينار أي (٢٥٠) فلسا
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علي ناصر الكناني 

أول فلم ناطق وأول سينما تتكلم ملك الموسيقى وسينما 
الوطني في بغداد سنة ١٩٣١
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 ابراهيم الدهش 

سوق الشيوخ املدينة الساحرة التي تبعد عن  
ــرق  ــم لهذه املدينة تاريخ مش ــة ٢٩ك الناصري
ــرة بدواوينها  ــي عام ــر ه ــي واحلاض ــي املاض ف
ــن وعامرة  ــى مدى الزم ــة عل ــة واالدبي الثقافي
ــائرية منها انطلقت  مبضايفها ورموزها العش
ــت فيها الكثير من احلركات  االحزاب وتأسس
ــائر  ــكنها عش الثقافية زاخرة باألحداث  تس
ــاحاتها الكبيرة ومن  عربية عراقية وحتتل مس

ــائري و كان اللباس  ــاإلرث العش هذا امتازت ب
ــى االن هو الزي  ــدم وال ــا من الق ــدي له التقلي
ــا هذا  ــى يومن ــتهرت وال ــز فاش ــي املمي العرب
ــدع فيها عدد  ــة العباءة الرجالية و اب بخياط
ــاجني واخلياطني حتى اصبحت تدل  من النس
ــت بتاريخها  ــة وتعلق ــاء للمدين ــى االنتم عل
ــرق حتى ان  مجلس االعيان العراقي منذ  املش
ــيس الدولة العراقية  كان يحتفي برجال  تأس
ــاس  ــم اللب ــيوخ وكان ميزته ــوق الش ــن س م
ــدي والعباءة املميزة التي يرتدوها. وتعد  التقلي
ــن املهن  ــاءة الرجالية م ــة العب ــة خياط مهن
ــاء اجلنوب  ــي يعتمد عليها ابن ــية الت الرئيس
ــوق الشيوخ وحتديدا في  وخاصة في قضاء س

منطقة احلسائية جنوب املدينة ، 
ــة عمل  ــكان املنطق ــب س ــوارث اغل ــث ت حي
خياطة العباءة الرجالية اضافة الى محافظة 
ــان و النجف ومحافظة بغداد  البصرة و ميس

ــة العباءة  ــف صناع ــرى .. وتختل ــق أخ ومناط
ــرى من حيث التطريز الذي  من منطقة إلى أخ
ــكنة املناطق ..  ــب س ــادة حس ــط بالعب يحي
وتعتبر العباءة الرجالية زيا رسميا اعتاد على 
ارتدائها في مناسبات مختلفة ويعتبر مكمال 
ــار للرجل  ــة و وق ــو زين ــخص فه ــة الش ألناق
ــن أنها تراث متتد جذوره الى  اجلنوبي ، فضال ع
أعماق التأريخ .. ولم تقتصر العباءة على نوع 
ــاءة صيفية وتكون خياطتها  واحد فهناك عب
من اصواف االغنام وتسمى (خاجية او بشت) 
ــتائية مثل الهربد املصنوعة من وبر االبل  وش
ــال في  ــا الرج ــاري) اي يرتديه ــاش و(به والقم
ــة األجنبية  ــل االقمش ــع ، وتدخ ــواء الربي أج
ــة . وتفضل في  ــاءة الرجالي ــي صناعة العب ف
ــة وخاصة (الغزل)  ــة العراقي اخلياطة االقمش
ــرف .. اما  ــف االش ــن النج ــا م ــروف عنه املع
الطرازون الذين هم مختصون فقط في تطريز 

العباءة فلهم عدة أدوار كل حسب عمله . ولم 
يقتصر التطريز فقط على الرجال وإمنا النساء 
ــي توزيع  ــي اخلياطة وف ــة األكبر ف ــن احلص له
ــي التطريز  ــة الى أنواع اخليوط ف األدوار اضاف
ــون دينار  ــعر بعضها امللي ــاوز س ــث يتج .. حي
عراقي ، وهذا النوع من اخليوط يفضله شيوخ 
ــوم واألمراء  ــادة الق ــاء و س ــائر والوجه العش
ــبي)  ــا يفضلونه في التطريز ( اجلاس وغالبا م
ــة حيت تكون  ــة اخلاجي ــتعمل لزين الذي يس
ــاء الذهب  ــاس او مطلية مب ــن النح اخليوط م
ــأ أملاني او  ــمى كلبدون او الزري وهي منش تس
فرنسي وميزة هذه اخليوط أنها براقة وجميلة 
ــا مرتفعة  ــة الى انه ــاه .. اضاف ــت االنتب وتلف
االثمان تضيف للعباءة مظهرا جماليا انيقا.. 
ــاءة موقعا مهما  ــد احتلت العب اما اليوم فق
ــال يضاف إلى  ــمي ألغلب الرج ــي الزي الرس ف

العقال واليشماغ العربي األصيل.

ــاإلرث  ــازت ب ــيوخ امت ــوق الش ــة س    ان مدين
ــاءة وروادها ورموزها املهنية من  احلضاري للعب
ــاز خياطوها  ــني كما امت ــاجني واخلياط النس
ــواع العباءات منها املذهب  بخياطة جميع ان
ــة مقدمتها املذهبة  ــادي وتنوعت خياط والع
والعادية واضاف ان لها روادا من كل اجلنسيات 

العربية .
ــوق  ــل في مدينة س ــني األوائ ــرز اخلياط ــا أب أم
ــائية  ــة احلس ــي منطق ــدا ف ــيوخ وحتدي الش
ويدعون اوالد عامر كان أحمد اجلاسم ، محمد 
ــالح الدجاني ،  ــم ، ف ــني اجلاس املطرك ، حس
ــر الوكيل ، بدر  ــن ، حاج ناص عادل احلاج حس
ــن ،  ــزوز ، محمد احلاج حس ــز أو ع ــاج عزي احل
ــم ، زاير مزهر وآخرون كان لهم دور  عودة اجلاس
ــتمر  ــم في خياطة العباءة الرجالية . واس مه
ــة في مزاولة هذه املهنة  اغلب رجاالت املنطق
ــر انها  ــث يعتبرها الكثي ــذا حي ــى يومنا ه ال

ــم األجدر بصناعتها  ــة اآلباء واألجداد وه مهن
ــظ احلاج حبيب  ــرز من اخلياطني حاف ولذلك ب
ــد الرضا ،  ــور ، حبيب عب ــن كاظم جخي ، مع
ــليمان ،  زين العابدين مكي ، عقيل محمد س
ــد عواد ، لفته  ــر مله راضي ، محم كاظم مط

ــتطيع أن  بدر عزيز ، لؤي محمد .. وآخرون ونس
ــكنة منطقة احلسائية هم  نقول أن اغلب س
يزاولون هذه املهنة التي تعتبر لهم مصدر رزق 

ولعوائلهم وهي مهنة اآلباء واألجداد.

ÚÓ€buä€a@Òıbj»€a

محطات وشخوص في حياة الدكتور خليل عبد العزيز
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ــيقات األنيقات يلفظن  ــيات الرش (1) الباريس
ــن تلفظ كلمة  ــراء غينًا، فلو جعلت أحداه ال
ــت (التغبية) ولو جئت إلى لندن  (التربية) لقال
ــتطيع لفظ  وصادفت إنكليزية صميمة ال تس
ــول (إعالم) ملا قالت  ــني، وطلبت منها أن تق الع
ــت لها كلمة  ــالم) ولو عرض ــالم) مثل (إي إال (إئ
ــو كانت مصابة  ــت (تأليم) أما ل ــم) لقال (تعلي
ــا في كثير  ــب). ولدين ــتقول (تألي بالزكام فس
ــية دروس (تأليب) بعض  ــا املدرس من مناهجن
ــارة بحجج تراثية، وأخرى  الناس على بعض، ت
ــاة وعطور. بحجج عصرية تختال بثياب منشّ
وهذه الكلمات صادقة االنطباق على مجريات 
ــي معظم أرجاء  ــة والتعليم واإلعالم ف التربي
ــعارات حرب  ــي ش ــش ف ــي العائ ــا العرب عاملن
ــا أكتبه،  ــارات داحس والغبراء. م ــوس وث البس
ــل محاولة إلصالح  ــدا للذات، ب ــا، ليس جل هن
ــه أصبح من احملال  ــذي يرى فريق منا أن احلال ال
ــدرت وما زالت  ــة في اجملتمعات التي انح خاص

تنحدر نحو األسوأ واألقسى.
ــات  ــدى الفضائي ــت إح ــنوات كان ــذ س (2) من
ــبوعية بعنوان  ــدوة طبية أس ــة تبث ن العربي
ــة  مقال ــت  فكتب ــواء)  اله ــى  عل ــك  (كليني
ــة، طلبت منهم أن يكونوا أكثر تقدما  صحفي
 Clinic on) ــم إلى ــا فيغيروا عنوان ندواته ورقي
ــر) كي يثبتوا للعالم أنهم  air) (كلينيك أون اي
متحضرون، وإذا كانوا يخافون من عني احلسود 
الذي ال يسود فليكن العنوان (هوسبيتال على 
الهواء) فالكلمة أشمل من الكلينيك وأحلى، 

ــا واحلمد هللا  ــدا بـ(هوس) ولدين ــة أنها تب خاص
ــواه الكثير من  ــد على مكروه س الذي ال يُحس
ــدا للمعنى).  ــررة تأكي ــواو مك ــني) (ب (املهووس
ــول أن رئيس  ــام خبرا يق ــرأت بعد أي ــي ق ولكنِّ
ــى مقرهم وطلب  ــه ذهب إل تلك الدولة بنفس
ــم. وال أدري  ــن برامجهم وندواته تعريب عناوي
ــوأ أم ما  ــى األفضل أم إلى األس ــل غيروها إل ه

زالت حية تسعى.
ــت فضائية أخرى  ــنوات أيضا، كان (3) وقبل س
ــدا بعنوان  ــا) راقيا ج ــا (ترفيهي ــث برنامج تب
ــن (البولينغ)  ــألتهم ع ــغ األغاني) فس (بولين
ــم مطرب أم  ــكاف؟ وهل هو اس ــني أم بال بالغ
مطربة؟ أم هو نوع من الديناصورات املكتشفة 
ــدو أن هناك من طلب منهم إيقاف  حديثا؟ ويب
ــع رزقهم.  ــي قط ــببا ف ــت س ــج فكن البرنام
ــن، أي يتكلم  ــادوا مبقدم برامج أخ ولكنهم ع
ــه ويصرخ  ــز ويصفق بيدي ــه، وهو يقف ــن أنف م
ــوك) (New look) وله احلق فإن  (نيو لوك) (نيو ل
ــل للنظرة  ــس فيها مقاب ــة عقيمة لي العربي
ــة اجلديدة)  ــد أو (الطلّ ــرأى اجلدي ــدة أو امل اجلدي

للوجوه املعدنية.
ــي هذه األيام  ــنوات.. أما ف (4) هذا كان قبل س
ــج أكثر قبحا وبذاءة، وتصعيدا للهجات  فبرام
ــزة إلى أن تكون عناوين ندوات ومقابالت  الناش
ــالت فصيحة  ــت عن مقاب ــة عقم كأن العربي
ــدوات الثرثرة  ــة، ون ــج الفضيح ــذه البرام له
واألصوات الصدئة القبيحة. ولكنِّي لن أذكرها 
ــة). خاصة  ــاة اآلداب العام ــى (مراع حرصا عل

ــؤوال عربيا رفيع  ــد أن حدثنِي صديق أن مس بع
ــتوى وغليظه كان في زيارة لدولة أوربية،  املس
ــك الدولة،  ــس وزراء تل ــع رئي ــه م ــل لقائ وقبي
ــه من بلده  ــه الذي صحبه مع ــب مترجم أصي
بالتهاب الزائدة حفظكم اهللا منها. فاستعان 
ــد عربي  ــن بل ــو م ــم وه ــون مبترجمه املضيف
ــؤول (العربي)  ــد جملتني، طلب املس آخر، وبع
ــر من املترجم العربي احمللي أن يترجم له  الكبي
ــة لهجته التي  ــة، وهو يقصد بالعربي بالعربي
ــؤوال  ــواها. وحدث في لندن أن مس ال يعرف س
ــابق،  عربيا التقى رئيس الوزراء البريطاني الس
ــتحتاج إلى  ــن اإلنكليز أن احملادثات س ولم يظ

ــؤول يعرف  ــذا املس ــروض أن ه ــم، فاملف مترج
ــي لندن  ــه قضى ف ــك، ألن ــة، بال ش االنكليزي
ــدأ باحلديث حتى  ــن ما إن ب ــرة أعوام. ولك عش
ــتطيعوا فهم  وجدوا أنهم قد ضاعوا فلم يس
ما يقول. فاضطروا إلى استدعاء مترجم. علما 
أن املسؤول الهمام ال يتحدث في بلده إال بلغة 
منمقمة، أعني: عامية (ألفاظ عامية) كلمات 
ــي، أولرايت، اوف كورس). أجنبية على وزن (أوك

ــذه احلادثة، قلت  ــن أثق به به ــني أخبرني م وح
ــك أنه تكلم معهم بلغة شكسبير  له: ال ش
ــي ذلك،  ــدا ف ــم) وكان متقص ــك (ضيّعه ولذل

حرسه رب العباد.
ــة  عربي ــة  فضائي ــي  ف ــري،  منب ــب  خطي  (5)
يستشهد بقوله، تعالى (بقية اهللا خيرٌ لكم) 
فون في  وهي في قوم شعيب الذين كانوا يطفّ
ــزان، فيصف بلهجته العامية، حاكم بلده  املي
ــيخ آخر  ــه بقية اهللا وهو خير لعباد اهللا. ش بأن
ــلمة  ــي فضائية عربية متأس ــد آخر وف في بل
ــا نأتي األرض ننقصها  ــر اآلية (ألم يروا أن يفس
ــة بأنها تعني  ــه العامي ــن أطرافها) بلهجت م
ــه. زاعما  ــن مبذهب ــل كل من ال يؤم ــوب قت وج
ــار الكافرين فتنقص  ــدون إال الفج ــم ال يل أنه
األرض، أي، ينقص أهل اإلميان، وهم أهل مذهبه 
فقط. وقد تقول: أن هذا التزييف ميكن أن يقال 
ــك صحيح، ولكن  باللغة الفصيحة. اعتراض
ــتطاع  لو كان الناس يعرفون الفصحى ملا اس
ــك  ــؤالء وغيرهم تزييف معاني القرآن، وال ش ه
ــيقلدون هؤالء  ــتمعني س في أن كثيرا من املس

ــك الكالم معتقدين  في كالمهم ومضمون ذل
ــواب فيه. وثمة فرق بني أن يلقي  الصحة والص
ــى رؤوس املنصتني  ــب فقاقيع فتنته عل اخلطي
ــه، وبني أن يزيف لهم آيات القرآن. ففي احلالة  ل
ــس ملزما ألحد،  ــه ولي ــيقال هذا رأي األولى س
ــة الثانية فثمة إلزام وإجبار يطال  أما في احلال
الكثيرين. واملسألة، هنا تهييج للفنت، وسواء 
ــى الصحيح أم يعرفونه،  كانوا يجهلون املعنَ
فهم يستغلون جهل الناس باللغة ومعانيها 
ــول الكالم،  ــي معس ــمومهم ف ــون س فيدسّ
ــتطاعوا أن يوظفوا القرآن الكرمي حسب  فاس
ــن  ــل الكثيري ــى جه ــن عل ــم معتمدي أهوائه

مبعاني كلمات اللغة العربية.
(6) على أن ذلك الذي يعتقد أن لهجته الناشز 
ــى الفصحى، فله احلق، ألنّه  هي اللغة الفضل
ــاد تكرارها له  ــوات، يع ــه على أص ــح أذني يفت
ــائل اإلعالم،  ــمعها في وس ــي املدارس، ويس ف
ــات تفسير  ــمعه في املنابر، وجلس وتصخ س
ــرعية املتلفزة،  ــئلة الش القرآن وإجابات األس
ــؤولني في خطبهم  ــمعها من أفواه املس ويس
وتصريحاتهم (باخلاء ال باحلاء).على أني حضرت 
ــرقني فرنسيني وبريطانيني  محاضرات ملستش
ألقوا محاضراتهم باللغة العربية، فما متنيت 
ــامعون أنها تنتهي، جلمال اإللقاء  وال متنَّى الس
وحسن األداء، لقد كانوا يعرفون قيمة الصوت 
اللغوي، ونغمة تركيبه في الكلمة، ولم يقعوا 

في خطأ واحد مهما كان.
 * باحث وأستاذ جامعي عراقي - لندن
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قصيدة

قصيدة

كانــت إحــدى الفضائيات تبث برنامجا (ترفيهيا) راقيــا جدا بعنوان (بولينغ األغاني) فســألتهم عن (البولينغ) 
بالغــني أم بالكاف؟ وهل هو اســم مطــرب أم مطربة؟ أم هو نوع من الديناصورات اِّـكتشــفة حديثا؟ ويبدو أن 
هناك من طلب منهم إيقاف الربنامج فكنت سببا َّـ قطع رزقهم. ولكنهم عادوا بمقدم برامج أخن، أي يتكلم 

من أنفه، وهو يقفز ويصفق بيديه ويصرخ (نيو لوك) (نيو لوك)..
د. هادي حسن حمودي* 

@ÚÓ”aä«@pbv‹Å

ــا احلكم  ــي ميثولوجي ــي منغمس ف ــلطة منط تاريخ الس
ــغلها  ــاة ومتغيراتها.. تش ــن واقع احلي ــطوة بعيدا ع والس
ــات اخلالفية دون ان  ــية واالجتماع االيديولوجيات السياس
تقدم شيئا سوى انها قدمت مائدة جديدة للثقافة العراقية 
اال وهي مائدة (االرهاب الثقافي) واالزمات متناسية حقيقة 
املثقف العراقي الذي يشكل بنية املتغير بتأمله وتخطيطه 
ــال مؤثرا.. لذا  ــدع منتجا فاع ــه الفاضلة بدقة.. فيب ملدينت
ــوى الحتياج الناس  ــكل اهمية قص فالعالقة واملتغير تش
ــية التي  ــاوز االيديولوجيات السياس ــوار وجت للمعرفة واحل
تنشر سيطرتها على الشارع دون ان تقدم شيئا.. فاملثقف 
يعي بشكل تام ضرورة جعل الثقافة وسيلة اليجاد مجتمع 
ــائل السلمية محل  ــامح والتنافس بالوس يحل فيه التس
ــن).. مجتمع يقوم اداؤه  الصراع (وجادلهم بالتي هي احس
الوظيفي على مبدأ االتصال واحلوار والتسوية العقالنية.. اي 
ــي واالجتماعي مبا يحقق  مجتمع يفهم التجاذب السياس
ــور احلالة الواقعية  ــة.. كون املثقف ال يص ــح الوطني املصال
ــائل املتاحة لتجاوز  ــكل الوس ــاة الوطن بل الوقوف ب ملأس
ــي.. فالهجمة باالمس  ــالم اجملتمع هذه احلالة وحتقيق الس
ــتراتيجية محكمة من اجل  واليوم على الوطن جزء من اس
ــتئصال اجلذور التاريخية للعراقيني  ــتقرار واس زعزعة االس
ــاء واالزدهار.. لذا  ــع حركة البن ــة الطائفية ومن ــزرع الفرق ب
ــد االحتالل الذي  ــة الوطنية ض ــدون املقاوم ــون يؤي فاملثقف
ــتهدف رموز الوطن الفاعلة ورسالته احلضارية واخماد  يس
ــاني الذي ال حتده حدود.. ويقفون سدا منيعا  شعاعه االنس
ــرطاني زرعته اياد  ــد االرهاب النهم مدركون انه مرض س ض
ــدان اخرى حتت غطاء  ــن ان تتعدى عدواه الى بل خبيثة ممك
ــالم دين احملبة والسالم..  املثقف  ديني خارج عن نطاق االس
ــي ان تنقية االجواء  مطلبا تاريخيا  يعي اكثر من السياس
من اجل دفع القدرات الوطنية الى االمام.. ومن ثم بناء وطن 

معافى يعيش ابناؤه بسالم ومحبة..
فاملثقف اليوم يردد مع الزعيم الهندي غاندي (ال اريد لبيتي 
ان حتيط به االسوار من كل جانب الى ان تسد نوافذه.. وامنا 
اريد بيتا تهب عليه بحرية ثقافات الدنيا بأسرها يشرط اال 

تقتلعني احداها من االرض).
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فنارات

 علوان السلمان

البينة الجديدة / طالب كريم حسن
ــن الصناعات  ــة م ــكل صناع ل
ــدد املواصفات  ــاج معني مح إنت
ــروع..  فمش  .. ــرةِ لفك ــة  ونتيج
ــةُ جدوى الى غير ذلك من  ودراس
ــةُ الكتاب  ــوات. أما صناع اخلط
ــهُ كل  ــا أنتجت ــا أخطر م فإنه
ــتثناء..  إس ــدون  ب ــات  الصناع
ــهم في  ــذا املنتج ال يس وألن ه
ــة واالقتصادية  ــة الثقافي احلرك
ــا  ــارف ومنوه ــر املع ــي تطوي أو ف

ــب. بل في توجيه املعارف  وحس
ــة  صناع ــاج  وحتت ــات.  واملعلوم
ــى  ال ــح  تنج ــي  لك ــاب  الكت
سلسلة من اخلطط التي تراكم 
ــر.  ــوق النش ــدة جتارب في س ع
ــاب  الكت ــة  صناع ــة  وملناقش
ودراسة املعوقات وتقدمي احللول. 
ــد فرج  ــتاذ (حمي ــة االس وبرعاي
ــؤون  ــادي) مدير عام دار الش حم
الثقافية العامة/ رئيس مجلس 
ــة  كلي ــع  م ــاون  وبالتع االدارة 

ــداد، عقدت  ــة بغ اآلداب/ جامع
ــية حتت عنوان:  الدار ندوة نقاش
ــات  املعوق ــاب..  الكت ــة  (صناع
ــا الدكتور  ــول) حاضرَ فيه واحلل
ــي  ــود عبد الواحد القيس محم
ــد كلية  ــاون العلمي لعمي املع
وأ.م.د  ــداد.  بغ ــة  جامع اآلداب/ 
ــيخ علي التدريسي  أحمد الش
في الكلية. أدارَ الندوة االعالمي 
ــن“. وتناولت  ــب كرمي حس ”طال
ــاور التي  ــدوة العديد من احمل الن

ــاب عبرَ  ــة الكت ــش صناع تناق
ــبل  ــخ وأهم املعوقات وس التاري
تقدمي احللول للنهوض بالكتاب 
ــويقهُ  تس ــائل  ووس ــي  العراق
ــن للعديد  ــث تطرق احملاضري حي
ــبل حلولها.  ــات وس من املعوق
ــاور واملداخالت  ــي احمل ــارك ف وش
ــام والدكتورة  ــيد املدير الع الس
رهبة أسودي معاون املدير العام 
ــر وعدد من املعنني  مديرة النش

. بطباعة الكتاب وتسويقهُ

زوات حمدو*
أيها املسكون بالنيران واألشواك

أوقف جنونك

ها هم األوغاد فجروا األرض 

دموعا وصدأ

فانحنى احلور وغل السنديان

أوقف جنونك

يبست شفاه احلاملني

يبست أكف املتعبني

والريح تفرش للورى قطن األسى

وتنعب في اخلراب

أوقف جنونك

غضبت توابيت الشباب

غضبت توابيت الشباب

*شاعرة سورية
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دارين جهامة*

البدر يخفي نوره وجال
أهو الصدى حتت الثرى

ألحبة ترجو اللقاء
أضنى الفؤاد أنينها

نزَفَ الوقارُ خلوفها
أتراه نعيُ طموحنا
بالقبر حتيا دون ماء

قفراء ال أعشاب ال نور بها
ــنِ  احلزي ــلِ  الزَّجَ ــة  وحمام

تْ  تضرَّعَ
تركتْ دما مبياه دجلة كوثرا
يدنو الفرات معانقا جثثا 
عزَفَتْ لسمفونية املوتى

ورياحُ صرصر زمجرتْ  
وَى أننيُ عراقنا دَ فَ

ا يولول باجلبالْ قصفً
واملوتُ جاء مهلال

بلىَ بعد عقم  ــاض حُ كمخ
كالح 

ــي  باملراع ــل  حم ــاء  كثغ
العابسة

ــول  باحلق ــاء  م ــر  كخري
اليابسة 

ــن فيض  ــوت م ــروي أوار امل ي
الدماءْ

ينشق بحر النجف مبتلعا
كل السعار

كل اخلراب
كل العذاب

كل مآمت بلدتي

الهيف تهجر حقلنا خوفا

ميالد دميتر خصوبتها

تسقي ثرى بغداد والبصرة

بُ  ــوس.. تَرْقُ ــزن زي ــو مل تهف

... هُ دَ رَعْ

آريس يُوقف حرْبَه ،،

ــن يباح  ــك ل ــوك نفط كرك

لطاغية

ــع  وتدم ــى  الثكل ــرد  فتزغ

عينها

أمه  ثدي  ــك  أمس كالطفل 

جائعا

ــي أرجاء  ــار ف ــح األزه تتفت

بابل يانعة

ــمس  ش ــوان  األل ــن  وتزي

ربيعنا....

*شاعرة تونسية

ماجد الحسن
ــدت فيها،  ــي ول ــة الت ــي القري   ف
ــول  ــا احلق ــم فيم ــماء تبتس الس
ــمس  ــني راحتيها، والش تتمايل ب
ــد  ــم أع ــار، ل ــراش االنه ــر بف تتدث
ــذار احلب/  ــاً مبا يكفي من ب متيقن
ــا تتلطف  ــعر، ولكن كثيراً م الش
ــاتني.. منهمك كمثل  ــيَّ البس عل
ــاءة النهار.   ــر وهو يخيط عب الفج
ــي  ــى ف ــة جذل ــام آمن ــة تن القري
ــراً ما تصحو  ــراش احلقول، وكثي ف
ــواج، فالحون حتلق  على حداء االم
ــب، وفالحات  ــة التع ــم أجنح به
ــي تنوره  ــني يتضافر ف ــم ح كاحلل

ــال يصطادون  ــد، اطف والك الفقر 
ــزوارق...  ــونها في ال النجوم ويدس
ــحنة التي تذرع قمح  القرية الس

الوجوه...
ــ أسند جسدكَ أيّها القروي فلم 
ــماء شاحبة.. وأنتِ أيّتها  تعد الس
القروية التي تتنسم الضفافُ ماءَ 
ــدكِ على  ــندي جس قدميها.. أس
ــح وال تطيلي الوقوف  قامتي/ الري

طويالً أمام جمر األجنحة..
في القرية تنفستُ احلب/ الشعر...

ــه  ترهق ــراث ال  احمل ان  ــسَ  أن ــم  ول
ــي القرية.. يجيء  ، احلب ف ــولُ احلق

من دفق السنابل.

بابل – علي شريف
ــة بابل  ــس جامع ــا لرئي ــدر حديث ص
األستاذ الدكتور عادل هادي البغدادي 
ــاب (نظرية  ــن كت ــى م ــة األول الطبع
ــة:  ــق واحلداث التطبي ــني  ــة ب املنظم
 (689) ــع  بواق ــفي)،  فلس ــور  منظ
ــة بابل  ــال رئيس جامع ــة. وق صفح
ــدادي ملندوب  ــور البغ ــتاذ الدكت االس
ــدة (البينة  ــم الثقافي في جري القس
ــدة): أن الكتاب الذي جاء بـ(18)  اجلدي
ــجيع القارئ  ــى تش ــال بهدف ال فص
ــم وتقدير ما  ــى تطوير قدرته لفه عل
ــا تفعله نظرية املنظمة من  متثله وم
ــاك أدنى  ــة وليس هن ــركات دافع مح
ــواء أكانت  ــك في أن املنظمات س ش
ــة للربح  ــح أو غير هادف ــة للرب هادف
ــة، منظمة أعمال  ــة أو خدمي صناعي
ــوى اختالف  ــة ومع ق ــة عام أو منظم
ــا  ــا فإنه ــا وحجمه ــة عمله طبيع

ــل والتعامل مع  ــة للمواجهة ب ملزم
ــتقبل اقل ما يقال عنه أنه يزداد  مس
ــرات تقنية  ــع قوى ومتغي تعقيدا وم
واجتماعية  ــية  وسياس ــة  وتنظيمي
ــوى  ــذه الق ــل ه ــث تعم ــة حي منوع
ــكيل  تش ــادة  إلع ــا  مع ــرات  واملتغي
ــري  ــفي الفك ــق الفلس ــد األف وحتدي
ــة  واالقتصادي وبيئة العمل واملنافس
ــل فرصا للمنظمات وما  كما إنها متث
ــن تطورات  ــة العمل م ــهده بيئ تش
ــار معرفي طال  ــة وانفج تقنية هائل
ــا، ولكي  ــل كما ونوع ــات العم جزئي
ــات النجاح فأن  ــب لهذه املنظم يكت
ــتلزم إعادة تشكيل وبناء  احلاجة تس
ــة باملفهوم التقليدي.  نظرية املنظم
ــاعدة  ــاب جاء ملس ــاف: أن الكت وأض
ــف تعمل  ــم كي ــي أن يفه ــارئ ف الق
املنظمات وكيف تصاغ وتنفذ جهود 
ــراد واجلماعات طبقا لتلك القوى  األف

واملتغيرات لتحقيق أهداف املنظمة، 
ــاعد القارئ في رسم  كما أنه سيس
وتصور أقوى للموضوعات األساسية 
املنظمات،  ــه  تواج ــي  الت ــرارات  والق
ــاس املنطقي  ــيوفر األس ــك س وأن ذل
ــداء من  ــذا الكتاب ابت ــكل أوجه ه ل
ــكل فصل إلى  ــي ل ــوى التطبيق احملت
ــم واملرتكزات  ــكيل املفاهي إعادة تش

ــدمي  تق ــع  م ــفية  والفلس ــة  الفكري
ــية  األمثلة التطبيقية وحاالت دراس
ــات والبحوث  ــض املؤلف وردت في بع
األجنبية كحاالت دراسية وتطبيقية. 
ــتاذ  االس ــة  اجلامع ــس  رئي ــد  واك
ــدادي أن فصول الكتاب  الدكتور البغ
ــة متكاملة  ــج متنوع تخطت مناه
ــفي  ــري الفلس ــر التنظي ــي الفك ف
ــا  ــرا وتطبيق ــة فك ــة املنظم لنظري
ــة وما  ــق احلداث ــى وف ــته وعل وممارس
ــر التقليدي، وقد  ــا مرورا بالفك بعده
ــيناريوهات  ــدمي العديد من الس مت تق
ــزات الفكرية واجلدلية وأمثلة  واملرتك
ــركات الدولية  ــات والش ــن املنظم م
ــل املنظمات  ــح كيفية تعام وتوضي
ــة  ــات احلديث ــع املوضوع ــة م اخملتلف
ــدة الكثيرة التي تنبع من واقع  واملعق
تطبيقات احللول للمشاكل املتنوعة 

عند كل موضوع.

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة / علي شريف
ــي كربالء  ــة والفنون ف ــر الثقاف ــام قص اق
املقدسة اصبوحة ثقافية بعنوان (التوعية 
اجلماهيرية خملاطراحلرب االحيائية) للباحث 
ــى تناول فيها  ــتاذ حسن عبيد عيس االس
انواع احلروب التي يتعرض لها االنسان من 
قبل العدو والصديق فاالنسان تعرض الى 
ــرب االحيائية وهي  ــرب التقليدية واحل احل
ــان مثل (نشر  ــد فتكا باالنس احلرب االش
ومواد  البكتريا  ــات،  الفطري ــات،  الفيروس
ــر اوبئة يعجز  ــي تؤدي الى نش اخرى) والت
ــادة لها.  ــال مض ــاد امص ــب عن ايج الط

ــنه  ــر فهو احلرب الذي يش ــا النوع اآلخ ام
الصديق او املواطن حيث يقوم التاجر مثال 
ــر صاحلة  ــواد تالفة وغي ــلع وم بادخال س
لالستهالك البشري بدافع الربح مما ينتج 
ــر وجعلهم  ــة البش ــرار بصح ــه االض عن
ــوع من احلروب  ــراض  وهذا الن عرضة لالم
هي حروب خفية غير معلنة سببها غياب 
ــوقا  دور الوعي والرقابة مما يجعل البلد س
ــلع التالفة  مفتوحة لكثير من املواد والس
ــي اخلتام  ــو املواطن٠ ف ــة فيها ه الضحي
قدمت هدية للباحث متمنني له املزيد من 

النجاح.
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متابعة / البينة اجلديدة
ــا  دين ــة  املصري ــة  الفنان ــرت  نش
ــى  عل ــابها  حس ــر  عب ــربيني،  الش
ــا أعلنت من  ــتغرام»، صورة له «إنس
خاللها آخر املستجدات على مستوى 

الفنية. حياتها 
ــاً  تعليق و

ــازت أكثر من  ــي ح ــورة الت على الص
ــت: «مت التعاقد  ــف إعجاب كتب ٣٣ أل
ــة  ـــ mbc والنجم ــة ال ــني مجموع ب
ــربيني على إنتاج مسلسل  دينا الش
ــل معها عدد  ــان ٢٠١٩». وتفاع رمض
كبير من املتابعني وباركوا لها العمل 
ــاح والتوفيق. اجلديد ومتنوا لها النج

ــر تعرضها ملوجة  وجاء ذلك على إث
ــبب إطاللتها  ــادات بس ــن االنتق م
ــينمائي،  ــان اجلونة الس في مهرج
ــات املتحدة  ــى الوالي ــفرها إل ثم س
ــرو دياب لتمضية  برفقة الفنان عم
ــى  من ــت  وكان ــرة.  قصي ــازة  إج
ــرت  ــة دينا، نش ــدوح، صديق مم
ــط لها برفقتها  فيديو التق
فعاليات  ــا  حضورهم خالل 
ــارت  وأث ــه.  نفس ــان  املهرج
ــدالً  ج ــه  علي ــا  بتعليقه
ــارت إلى  ــراً، حيث أش كبي
ــة  املمثل ــني  ب ــاط  االرتب
والنجم املصري. وكتبت: 
ــا دودو ربنا  ــي ي «حبيبت
يوفقك ويسعدك إنت 
ــا فرحانة  وأن ــرو  وعم
ــا  ربن ــد  بج ــي  ليك
ــن الظلم  عوضك ع
ــي  ــفتيه ف ــي ش الل
وأضافت:  ــك».  حيات
ــي  الداخل ــال  «واجلم
ــن أي حاجة  ــى م أحل
ــك أبيض  ــر وقلب ــت قم وإن
ــي كل اللي  ــز ف ــك وط بحب

مش عاجبه».

البينة اجلديدة /  عبد العليم البناء
ــف عطاءات الراحل اجلليل  لم تتوق
ــتى مجاالت  ــل في ش ــل خلي فاض
تخصصه املتنوعة، حتى آخر حلظة 
من عمره الذي جاوز السبعني عاما، 
ــارة فادحة ال  ــه خس ــكل رحيل وش
ــي ظل هذه  ــن ميكن تعويضها ف ول
الفقدانات املتتالية لعمالقة االبداع 
ــينمائيا،  وس ــرحيا،  مس ــي  العراق
ــكيليا، ودراميا، وأدبيا وغيرها،  وتش
ــذه الكفاءات  ــي ه ــزاء ف ــن الع لك
ــي صقل  الت ــة  االبداعي ــدرات  والق
ــه، وعقله،  ــا ونحتها بروح مواهبه

ــى االصالة  ــه، فحافظت عل وابداع
ــرة والتجدد، في تواصل مع  واملعاص
ــذور التي  ــق وصالبة وأصالة اجل عم
بني عليها املشهد الثقافي والفني 
ــهد املسرحي خاصة.  عامة، واملش
ــفره االبداعي  ولعل الباحث في س
ــرز بأحرف من  ــال، واملط املمتد طوي
ــذه االضاءات  ــف كل ه نور، يكتش
الوهاجة لهذا الفنان البارع، واملربي 
ــل، واخملرج  ــل، واملعلم األصي الفاض
ــيرته  ــد بنى مس ــده ق ــدع، يج املب
ــة واضحة، لم يداهن، ولم  بعصامي
يجامل، ولم يهن، ولم يضعف، ولم 

يكتف مبوهبته، فمزجها بالدراسة 
االكادميية الى أعلى مراحلها داخل 
ــل جتاربه،  ــه، ليؤص ــراق وخارج الع
ــه العراقية االصيلة  وينقلها بروح
الصغيرة  ــة  والشاش الى اخلشبة، 
ــأدوار كبيرة،  وب بإبداعات  والكبيرة، 
مازالت شاهدة على مستوى وعمق 
ــتظل  ــا قدمه، حيث س ــة م وأصال
ــال. على  ــرة االجي ــخة في ذاك راس
ــوا في  ــرح، عمل عض ــد املس صعي
ــرح الفني احلديث) عام  (فرقة املس
١٩٦٦م وفي املؤمتر التأسيسي الحتاد 
ــق عام  ــرب – دمش ــرحيني الع املس

ــي مهرجان أَفالم وبرامج  ١٩٧٦م، وف
ــا عمل  ــام ١٩٧٣، كم ــطني ع فلس
ــي إذاعة  ــم الدراما ف ــا لقس رئيس
ــغل وظيفة  بغداد عام ١٩٧٤م، وش
معاون عميد كلية الفنون اجلميلة 
ــم الفنون  ــام ١٩٨٦م، ورئيس قس ع
ــا  ١٩٨٦.وأكادميي ــام  ع ــرحية  املس
ــتاذية  حصل خليل على لقب األُس
ــدا لكلية  ــح عمي ١٩٩٤/٢/١٤ وأصب
ــة بغداد  ــة – جامع ــون اجلميل الفن
ــد  وعمي  ،١٩٩٣/١٠/٢٠-٢٠٠١/٨/٢٨)
كلية التربية الفنية/ رئيس مجلس 
كلية التربية الفنية – جامعة بابل. 

وأَشرف على (٣٨) رسالة ماجستير، 
ــالة دكتوراه، وناقش أَكثر  و (٣٥) رس
من (٦٥) رسالة ماجستير ودكتوراه.
ــوض  املف ــر  املدي ــة  مهم ــى  وتول
ــينمائي  ــركة بابل لإلنتاج الس لش
 ١٩٩٣/١٩٩٢ ــام  لع ــي  والتلفزيون
ــة (األَكادميي)  ــر مجل ــة حتري ورئاس

ــة منذ  ــات العلمي ــة بالترقي اخلاص
ــى ٨/٢٨/ ٢٠٠١م.  ــام ١٩٩٣م، وحت ع
ــة  اجلميل ــون  الفن ــة  كلي ــس  وأَسَ
ــة احلُديدة عام  ــن – جامع في اليم
ــا،  ــد له ١٩٩٨- ١٩٩٩، وكان أَول عمي
طرية  ــن) القُ ــرأس حترير مجلة (ف وت
ــت عام ٢٠٠٠ – ٢٠٠١. حاز  – تأَسس

على العديد من اجلوائز والشهادات 
ــد املهرجانات  ــي عدي ــة ف التقديري
وتولى  والدولية،  ــة،  والعربي احمللية، 
ــان التحكيم  ــة جل ــة وعضوي رئاس
ــا يقارب  ــا، وأخرج م في معظمه

ــرحياً،  ــالً مس ــرين عم العش
ــني  ــارب ثالث يُق ــا  ــل م ومثّ
مسرحية، ومثّل للسينما 
ــة زادت على  ــاً روائي أفالم
ــر  ونش ــالم،  أف ــرة  عش
العديد من البحوث، ومن 
ــرى  ــة األخ ــهِ الفني أعمال

ــاعة  مثَّل ما يقارب ٣٠٠ س
لقناة  تلفزيونية، وكتب 

 (L .B .C ) ـــ ل ا

ــدداً من حلقات برنامج  اللبنانية ع
العراقيني  ــني  الفنان ــن  ــا) ع (كبارن
ــليم، وفائق  ــال جواد س الكبار أمث
ــير،  ــيقار منير بش ــن، واملوس حس
وهو برنامج يتحدث عن 
ــني  الفنان ــاة  حي
الكبار  ــرب  الع
ــوم  عم ــي  ف
الوطن العربي، 
ــذي كان من  ال
ــا  ألق ــم  أبرزه
ابداعيا  وتوهجا 

شامالً.

 (                          ) تستذكر الفنان الدكتور فاضل خليل في الذكرى األولى لرحيله
�bÓπÖb◊cÎ@�bjmb◊Î@�buä´Î@�̋ ræ@bÁb�Å@ÒÏ�Å@›◊@ø@È€@�bflã˝fl@›flbí€a@Ô«aÜi�a@wÁÏn€aÎ@’€˛a@Êb◊

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

لالستفســـــار واإلعالن االتصـــــــــال باألرقـام التاليــــــة : ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ - ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣

www.albayyna-new.com15

Ú‹©
العدد (٣٠٤٥)  الخميس  ١١ / ١٠  / ٢٠١٨

ــرحي في  ــتاذ الدكتور فاضل خليل، واحدا من عمالقة االخراج املس ــلة االبداع العراقية تفقد برحيل الفنان واخملرج القدير، واألكادميي البارع االس في الذكرى االولى لرحيله ها هي سلس
ــج االبداعي مالزما له في كل خطوة  ــرح خاصة.كان األلق والتوه ــز ابداعي أصيل، تولد منبثقا مبوهبة فذة منذ ولوجه عالم الفن عامة، واملس ــي، مبا قدمه من منج ــم العرب ــراق والعال الع

خطاها هنا وهناك، ممثال، ومخرجا، وكاتبا، وباحثا، وأكادمييا، فصال وجال بإبداعاته الشاملة في أكثر من محفل، وملتقى، ومنتدى، ومؤمتر، ومهرجان محلي وعربي ودولي، ونهل من 
علمه وفنه الكثيرون، وتتلمذ على يديه مئات الفنانني الذين أصبح أكثرهم من جنوم الفن العراقي والعربي، والذين يشار لهم بالبنان

ال

@›yaä€a@paıb�«@—”Ïnm@%
@Ûnë@ø@›Ó‹Å@›ôbœ@›Ó‹¶a
@Ú«Ï‰nΩa@Èññ•@p¸b©
@Íä‡«@Âfl@Úƒß@äÅe@Ûny
@�bflb«@¥»jé€a@ãÎbu@à€a
ÚyÖbœ@ÒâbéÅ@È‹Óyâ@›ÿëÎ

NNÚÓçb‘€a@paÖb‘n„¸a@Ü»i
HÒÜÓ»ç@Òdub–flI@Â‹»m@?Óiäí€a@b‰ÌÖ

متابعة / البينة اجلديدة

ــريعة  ــت الفنانة هنا الزاهد عن عالقتها الس حتدث
ــاء االول  ــف كان اللق ــد فهمي، وكي ــان احم بالفن
 mbctrending ــا. واكدت في حديث لبرنامج بينهم

انها كانت من عشاق فهمي كممثل، وحتبه 
كثيراً قبل ان تتعرف عليه عن قرب وتتوطد 
عالقتهما. وكشفت انها في اللقاء االول 
ــه على تطبيق  ــا، فتحت له صفحت لهم

انستغرام» من اجل التفاعل مع جمهوره، 
ــذا االمر،  ــن ه ــا م ــت بندمه ــا اعترف اال انه
ــلبية  النه بات يرد على كل التعليقات الس
ــر الذي ازعجها. ولفتت  بطريقة حادة، االم

ــيئة  الى انها ال ترد على التعليقات الس
ــي توجه من البعض، اال ان  واالهانات الت

ــاكتا، بل يرد  فهمي ال ميكنه البقاء س
ــاجرة  على اجلميع ويصل الى حد املش
مع الناس بسبب تعليقاتهم، مشيرة 
ــك الصفحة  ــا ندمت على تل ــى انه ال

وهددت فهمي باغالقه له.

Ô‡Ëœ@Üªdi@bËn”˝«@Ü»i@bËflÜ„@Â«@tÜznm@ÜÁaå€a@b‰Á

متابعة / البينة اجلديدة
بعد فترة طويلة من النفي واصرارها على تكذيب 
ــار التي تتحدث عن حملها بطفلها الثالث،  االخب
ــري تامر  ــور النجم املص ــات جلمه ــت صفح تداول
ــمة  ــني معلومات عن ان زوجته املغربية بس حس
ــات املتحدة  ــى الوالي ــفر ال ــيل تتحضر للس بوس
ــورة التي  ــر، الص ــذا األم ــد ه ــا أك ــة. وم األميركي
ــني أخيراً على صفحته على تطبيق  نشرها حس
«انستغرام» وبدا كأنه أمام ملعب رياضي والبيوت 
ــا صباح الهنا  ــق عليها: «ي ــة عن مصر، وعل غريب
على اغلى ناس على قلبي انا، نهاركم ابيض وكله 
ــا إصرار على  ــاؤل وقرارات فيه ــه ايجابية وتف طاق
ــرح قلوبكم  ــيطة ربنا يف ــدم ولو خطوة بس التق
بكل اللي بتحلموا بيه آمني يارب». ويبدو ان االخبار 
ــيل  التي مت تداولها قبل فترة، والتي اكدت ان بوس
ــى اميركا الجنابه،  ــافر ال حامل بطفل ذكر وستس
باتت صحيحة ومؤكدة، ال سيما وان جمهور تامر 
ــخصية.  ــط التفاصيل في حياته الش يتابع ابس
ــيال ميديا اكدت ان  وكانت صفحات على السوش

ــيل حامل بطفل ذكر وسيطلق عليه النجم  بوس
ــماً  ــيل تريد اس ــم أحمد، بينما بوس ــري اس املص
ــد من الصفحات  ــوف ومميزاً. وكانت العدي غير مأل
ــرت مجموعة من  ــي نش ــور الثنائ ــة جلمه التابع
ــيل  الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر بطن بوس
ــاء حملها باملالبس  ــم محاولتها اخف املنتفخ رغ

الواسعة، وبنشر صور قدمية لها.

@Ú‡éi@ZâÏnéΩa@—íÿÌ@?éy@äflbm@âÏË∫
As€br€a@bË‹–ü@lb¨�@b◊7flc@ø@›ÓçÏi

متابعة / البينة اجلديدة
ــرو مصطفى  ــرب عم ــح امللحن واملط فت
النار على شيرين عبد الوهاب، وهاجمها 
مجدداً بعد فترة قصيرة من مصاحلتهما، 
ــا نهائياً. ــاون معه ــن يتع ــه ل ــداً إن مؤك

ــار التي  ــن األخب ــتيائه م ــرب عن اس وأع
ترددت عن تلحينه أغنية لها في ألبومها 
ــاً. قريب ــرح  يط ــذي  ال ــاي»  «نس ــد  اجلدي

ــابه على  ــى مصطفى من خالل حس ونف

ــر  «تويتر» التعاون معها نهائياً، وأعاد نش
ــا، وعلق عليه  ــر الكاذب عن تعاونهم اخلب
ــتقبل  ــن أحلن لها في املس ــالً: «لم ول قائ
ــة الفنية بغير  ــب، انتهت العالق أو القري
ــا أغنية كاظم  ــة». وأضاف: «أهديه رجع
الساهر حافية القدمني، كفاية استفزاز 
ــض  ــل البع ــا جع ــو م ــار»، وه ــي االخب ف
ــخريته منها، حيث كان قد  يلمح إلى س
ــابقة له قائالً:  هاجمها في تصريحات س

ــارك وإنتي  «افتكري ريحة رجلك وانكس
ــوع». يذكر  ــبع بعد ج ــة قدامي.. ش واقف
ا على  ــنت هجومً ــيرين كانت قد ش أن ش
ــي، واصفة  ــام املاض ــرو منتصف الع عم
ــلة»، وذلك عقب  إياه بـ»امللحن أبو سلس
ــتعال أزمتها مع النجم املصري عمرو  اش
ــارت حينها إلى أن امللحن هو  دياب، إذ أش

من نقل لها إساءة «الهضبة» لها.

_¥flÜ‘€a@ÚÓœb°@Üñ”@aábfl@NN�aÖÜ©@ÂÌ7ë@Û‹«@âb‰€a@|n–Ì@Û–�ñfl@Îä‡«

متابعة / البينة اجلديدة
ــة  ــا ضيف ــة دين ــة والفنان ــت الراقص حل
ــيطرة» وحتدثت  ــت الس ــى برنامج «حت عل
ــرة مرت بها  ــة عن مواقف كثي بكل عفوي
ــبب  ــن احلجاب، وبكت على الهواء بس وع
ــرأة عن أنها ال  ــا. وحتدثت دينا بكل ج ابنه
ــل يتحرش  ــني قبل ضرب أي رج ــر مرت تفك
ــالت واألعراس،  ــا خالل رقصها في احلف به
ة لهذا النوع  مؤكدة أنها تعرضت مرات عدّ
ــرش، إال أنها تقوم بضرب أي رجل  من التح

ــن الكاميرات  ــوف م ــا دون اخل ــرش به يتح
ــة قدمية حصلت  ــر. وذكرت قص أو التصوي
معها، حيث قامت بكسر أنف رجل حترش 
ــت بلكمه  ــا، بعدما قام ــا خالل رقصه به
في أنفه بخامتها الضخم. وخالل املقابلة، 
ــجيالً  ــماعها تس بكت دينا متأثرة بعد س
ــه عن صفاتها  ــاً من ابنها، حتدث في صوتي
ــه يحبها كثيراً، وطلب  اجلميلة، مؤكداً أن
ــالً رغم أنها  ــها، قائ منها االهتمام بنفس
ــاس إال أن هناك العديد منهم  حتب كل الن

ــى البكاء. وقالت  ال يحبونها، ما دفعها ال
ــة، وال مرة قضيت  ــكل تلقائية: «أنا ظامل ب
ــنة أو أي  ــماس أو رأس الس ــه الكريس مع
ــأحاول أن آخذ  ــاه، لذلك س ــا ظامل ــد، أن عي
حفلة واحدة في بلد، وأسافر معه ونسهر 
ــردد حول  ــا ت ــا م ــت دين ــك نف ــاً». كذل مع
ــام ٢٠١٣، موضحة  ــاب ع ــا للحج ارتدائه
ــرها بالتزامن مع  ــائعة مت نش ــذه الش أن ه
ــا للحجاب في  ــا من احلج وارتدائه عودته

األراضي املقدسة.

bËi@î�ä§@›uâ@—„c@päé◊@aàÿÁÎ@NN@bË‰ia@kjéi@Ôÿjm@b‰ÌÖ

متابعة / البينة اجلديدة
ــني أصدرت بياناً صحافياً نفت من خالله إلقاء القبض عليها بعد صدور حكم ضدها  رغم أن ميريهان حس
بالسجن ملدة عامني ونصف العام إلتهامها بالقيادة حتت تأثير اخملدر واإلعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، 
ــتمرت الشائعات تنتشر على مواقع التواصل اإلجتماعي وتزعم  ــكك في صحة البيان، واس إال أن البعض ش
ــتغرام» ظهرت فيه  ــابها على «إنس ــر مقطع فيديو من خالل حس ــها. ميريهان لم جتد أفضل من نش حبس
داخل منزلها، وحرصت على توجيه الشكر لكل من دعمها في هذه القضية.لكنها في الوقت نفسه عبرت 
ــرهم أخباراً تزعم حبسها، وأخبار أخرى بها معلومات مغلوطة عن  عن غضبها من بعض الصحافيني لنش

احلكم دون الرجوع إليها، موضحة أنه حكم مبدئي وأنها تستعد لإلستئناف عليه.

بعد الحكم عليها بالسجن
¥Ó–zñ€a@Âfl@ÚjôbÀ@¥éy@ÊbËÌ7fl@
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الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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إعالن مناقصة  
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة

رقم اِّـناقصة ( ٦٢ / ٢٠١٨ / استثمارية)
اسم اِّـناقصة (هدم واعادة بناء ثانوية اِّـحزم للبنني (١٢صفاً) صالح الدين

١-يسر صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األوُّـ عن اِّـناقصة العامة رقم ( ٢٠١٨/٦٢/ استثمارية) ضمن 
تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة االستثمارية ِّـحافظة صالح الدين عام ٢٠١٨ والدعوة عامة ِّـقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتنفيذ مشروع (هدم واعادة بناء ثانوية اِّـحزم للبنني (١٢ صفاً)) صالح الدين بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (٦٦٠,٣٦٠,٥٠٠) دينار وبمدة 

تنفيذ (١٨٠) يوماً.
انشائي)   - (مدني  االختصاص  اِّـؤهلني ضمن  العطاءات  لكافة مقدمي  تتيح  والتي  العامة  التنافسية  للمناقصات  اِّـعتمدة  اآللية  وفق  العمل  ٢- سيتم 

والدرجة (الخامسة) اِّـسجلني َّـ وزارة التخطيط لشراء وثائق اِّـناقصة.
٣- على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان [صندوق إعادة إعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية] 
خالل ساعات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا). وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات يوم (االربعاء) اِّـوافق ٢٠١٨/١٠/١٧ الساعة 

(العاشرة) صباحاً َّـ مقر الصندوق.
٤- متطلبات التأهيل اِّـطلوبة:-                                                                                                                                   

-اِّـوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف اِّـقاولني، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية، العقود غري اِّـنفذة، اِّـطالبات اِّـوقوفة.
-اِّـوقف اِّـالي: األداء اِّـالي السابق، اِّـوارد اِّـالية والسيولة النقدية.

-اِّـتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات (١٠) السابقة.
٥-بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم شراء وثائق اِّـناقصة لقاء مبلغ قدره ( ٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم 
البيع لوثائق اِّـناقصة َّـ أوقات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن اِّـناقصة َّـ الصحف اِّـحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي 

لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
الدائرة  او من يمثلهم َّـ مقر  اِّـدراء اِّـفوضني للشركات  العطاءات من قبل  العطاءات ووضعها َّـ صندوق  العطاءات اُّـ مقرر لجنة فتح  ٦-يتم تسليم 
ولنفس العنوان اِّـدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [الساعة (٢ بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (االحد) اِّـوافق ٢٨/ ١٠ /٢٠١٨] والتقديم بالربيد 
االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات اِّـتأخرة عن اِّـوعد اِّـحدد سوف ترفض وال تودع َّـ صندوق العطاءات وَّـ حالة ان صادف يوم الغلق عطلة 

رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٧-سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ مقر الصندوق َّـ اليوم الذي يلي 

اليوم اِّـحدد ِّـوعد الغلق َّـ الساعة (العاشرة صباحاً) وَّـ حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٨-كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة (١٪ من اِّـبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ِّـدة (٩٠ يوما) 

ابتداء من تاريخ غلق اِّـناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك اِّـركزي العراقي.
٩-عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية/ العنوان التالي {بغداد – الجادرية – شارع الوزراء – دار رقم١١}.

مالحظة:- على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:
أ - وصل شراء وثائق اِّـناقصة.

ب -هوية تصنيف اِّـقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام ٢٠١٨.
ج- كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب/ قسم الشركات معنون اُّـ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية.

 ح- قائمة باألعمال اِّـماثلة (ويعتمد َّـ ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).
هـ-تقديم الحسابات الختامية (الرابحة لسنتني) موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس اِّـهنة.

و- مستمسكات اِّـدير اِّـفوض الثبوتية (هوية األحوال اِّـدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة اِّـوحدة ان وجدت) + بطاقة السكن.
رئيس الصندوق

إعالن مناقصة  
بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة

رقم اِّـناقصة (٦٣ / ٢٠١٨ / استثمارية)
اسم اِّـناقصة (هدم واعادة بناء مدرسة العلياء االبتدائية (١٢ صفاً) صالح الدين

العامة رقم (٢٠١٨/٦٣/ استثمارية) ضمن  اِّـناقصة  للمرة األوُّـ عن  العمليات اإلرهابية باإلعالن  اِّـناطق اِّـتضررة من  ١-يسر صندوق إعادة اعمار 
تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة االستثمارية ِّـحافظة صالح الدين عام ٢٠١٨ والدعوة عامة ِّـقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتنفيذ مشروع (هدم واعادة بناء مدرسة العلياء االبتدائية (١٢ صفاً) صالح الدين بكلفة تخمينية اجمالية قدرها (٦٦٠,٣٦٠,٥٠٠) دينار 

وبمدة تنفيذ (١٨٠) يوماً.
انشائي)   - (مدني  االختصاص  ضمن  اِّـؤهلني  العطاءات  مقدمي  لكافة  تتيح  والتي  العامة  التنافسية  للمناقصات  اِّـعتمدة  اآللية  وفق  العمل  ٢-سيتم 

والدرجة (الخامسة) اِّـسجلني َّـ وزارة التخطيط لشراء وثائق اِّـناقصة.
العمليات  من  اِّـتضررة  اِّـناطق  اعمار  إعادة  [صندوق  بالعنوان  االتصال  إضافية  معلومات  على  الحصول  َّـ  والراغبني  اِّـؤهلني  العطاء  مقدمي  على   -٣
اإلرهابية] خالل ساعات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا) وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات يوم (االربعاء) اِّـوافق ٢٠١٨/١٠/١٧ 

الساعة (العاشرة) صباحا َّـ مقر الصندوق.
٤-متطلبات التأهيل اِّـطلوبة:-                                                                                                                                   

-اِّـوقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف اِّـقاولني، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية، العقود غري اِّـنفذة، اِّـطالبات اِّـوقوفة.
-اِّـوقف اِّـالي: األداء اِّـالي السابق، اِّـوارد اِّـالية والسيولة النقدية.

-اِّـتطلبات الفنية: خربة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات (١٠) السابقة.
٥-بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم شراء وثائق اِّـناقصة لقاء مبلغ قدره ( ٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد ويتم 
البيع لوثائق اِّـناقصة َّـ أوقات الدوام الرسمي (٨ صباحا – ٢ ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن اِّـناقصة َّـ الصحف اِّـحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي 

لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
الدائرة  او من يمثلهم َّـ مقر  اِّـدراء اِّـفوضني للشركات  العطاءات من قبل  العطاءات ووضعها َّـ صندوق  العطاءات اُّـ مقرر لجنة فتح  ٦-يتم تسليم 
ولنفس العنوان اِّـدرج ادناه وان آخر موعد للتقديم [الساعة (٢ بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (االحد) اِّـوافق ٢٨/ ١٠ /٢٠١٨] والتقديم بالربيد 
االلكرتوني غري مسموح، وان كافة العطاءات اِّـتأخرة عن اِّـوعد اِّـحدد سوف ترفض وال تودع َّـ صندوق العطاءات وَّـ حالة ان صادف يوم الغلق عطلة 

رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٧-سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ مقر الصندوق َّـ اليوم الذي يلي 

اليوم اِّـحدد ِّـوعد الغلق َّـ الساعة (العاشرة صباحاً) وَّـ حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
٨-كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة (١٪ من اِّـبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ِّـدة (٩٠ يوما) 

ابتداء من تاريخ غلق اِّـناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك اِّـركزي العراقي.
٩-عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية/ العنوان التالي {بغداد – الجادرية – شارع الوزراء – دار رقم١١}.

مالحظة:- على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:
أ - وصل شراء وثائق اِّـناقصة.

ب -هوية تصنيف اِّـقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام ٢٠١٨.
ج-  كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب/ قسم الشركات معنون اُّـ صندوق إعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات اإلرهابية.

ح- قائمة باإلعمال اِّـماثلة (ويعتمد َّـ ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).
هـ-تقديم الحسابات الختامية (الرابحة لسنتني) موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس اِّـهنة.

و- مستمسكات اِّـدير اِّـفوض الثبوتية (هوية األحوال اِّـدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة اِّـوحدة ان وجدت) + بطاقة السكن.
رئيس الصندوق
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محكمة األحوال الشخصية َّـ النصر
العدد: ٤١٠/ش/٢٠١٨

إعــــــــــــالن
أقام اِّـدعي كريدي فنفون محيل الدعوى ضد اِّـدعى عليه مدير رعاية 
ــه يطلب فيها الحكم بوفاة اِّـفقود ولده احمد  القاصرين اضافة لوظيفت
ــخ ٢٠١٤/٦/١٢ َّـ محافظة صالح  ــد بتاري ــدي فنفون الذي فق كري
ــكر سبايكر وذلك استنادا الحكام  اِّـواد ٩٤,٩٣, ٨٧ من  الدين بمعس
ــنة ١٩٨٠ قررنا النشر بصحيفة  قانون رعاية القاصرين اِّـرقم ٧٨ لس
ــا وَّـ حال كونه حيا  ــاة اِّـفقود من عدمه ــدة بغية التحقق من حي واح
ــدة التأجيل  ــماع دفوعه خالل م ــة محكمتنا لس ــه مراجع ــي علي ينبغ
ــه تمضي اِّـحكمة السري َّـ الدعوى واصدار القرار وفق القانون  وبعكس

وعينت اِّـحكمة يوم ٢٠١٨/١٠/١٧ موعدا للمرافعة.
القاضي/جاسم محمد عبيس

محكمة األحوال الشخصية َّـ النصر
العدد: ٤١٣/ش/٢٠١٨

إعــــــــــــالن
أقامت اِّـدعية كريمة كاظم هليل الدعوى ضد اِّـدعى عليه مدير رعاية 
القاصرين اضافة لوظيفته تطلب فيها الحكم بوفاة اِّـفقود ولدها عدنان 
جواد كاظم الذي فقد بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٢ َّـ محافظة صالح الدين 
ــكر سبايكر وذلك استنادا ألحكام  اِّـواد ٩٤,٩٣, ٨٧ من قانون  بمعس
ــنة ١٩٨٠ قررنا النشر بصحيفة واحدة  رعاية القاصرين اِّـرقم ٧٨ لس
ــه حيا ينبغي  ــود من عدمها وَّـ حال كون ــق من حياة اِّـفق ــة التحق بغي
ــه  ــماع دفوعه خالل مدة التأجيل وبعكس ــه مراجعة محكمتنا لس علي
ــرار وفق القانون وعينت  ــري َّـ الدعوى واصدار الق تمضي اِّـحكمة الس

اِّـحكمة يوم ٢٠١٨/١٠/١٧ موعدا للمرافعة.
القاضي/جاسم محمد عبيس

فقدان هوية
ــب مراد دهش) صادرة  ــم (علي طال فقدت هوية طالب باس
ــة، فالرجاء على من يعثر عليها  ــن كلية الرافدين الجامع م

تسليمها إُّـ جهة إصدارها.
مع التقدير

محكمة األحوال الشخصية َّـ النصر 
العدد: ٤٠٩/ش/٢٠١٨

إعــــــــــــالن
ــر غنيج الدعوى ضد اِّـدعى عليه مدير رعاية  اقام اِّـدعي حسني ياس
ــب فيها الحكم بوفاة اِّـفقود ولده حيدر  القاصرين اضافة لوظيفته يطل
حسني ياسر الذي فقد بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٢ َّـ محافظة صالح الدين 
ــكر سبايكر وذلك استناداً ألحكام  اِّـواد ٩٤,٩٣, ٨٧ من قانون  بمعس
ــنة ١٩٨٠ قررنا النشر بصحيفة واحدة  رعاية القاصرين اِّـرقم ٧٨ لس
ــه حيا ينبغي  ــود من عدمها وَّـ حال كون ــق من حياة اِّـفق ــة التحق بغي
ــه  ــماع دفوعه خالل مدة التأجيل وبعكس ــه مراجعة محكمتنا لس علي
ــرار وفق القانون وعينت  ــري َّـ الدعوى واصدار الق تمضي اِّـحكمة الس

اِّـحكمة يوم ٢٠١٨/١٠/١٧ موعداً للمرافعة.
القاضي/جاسم محمد عبيس

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية 
محكمة قوى األمن الداخلي األوُّـ 

اِّـنطقة الخامسة 
قسم الدعاوي 

القضية اِّـرقمة ٢٠١٢/١٧٠١
مقبس حكم غيابي

١. اسم اِّـحكمة: محكمة قوى األمن الداخلي األوُّـ اِّـنطقة الخامسة
٢. اسم اِّـدان الغائب: الشرطي حيدر جاسم فرج اهللا

٣. رقم الدعوى: ٢٠١٢/١٧٠١
٤. تاريخ ارتكاب الجريمة:

٥. تاريخ الحكم: ٢٠١٨/٧/١
٦. اِّـادة القانونية: (٣٤٠) من ق ع رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ اِّـعدل

ــمول اِّـتهم اعاله بقانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ لعدم قيامه بتسديد اِّـبالغ اِّـرتتبة بذمته  ٧. خالصة الحكم: عدم ش
وطلب الشكوى من قبل اِّـمثل القانوني ِّـديرية شرطة محافظة ميسان واِّـنشآت.

٨. تبديل مادة االحالة اُّـ اِّـادة (٣٤٠) من ق ع رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ اِّـعدل بدالً من اِّـادة (٢٦٠) من نفس القانون لكونها 
االكثر انطباقاً مع فعل اِّـتهم وعمالً بأحكام اِّـادة ٣١ من ق ا د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.

٩. السجن ِّـدة (سبع سنوات) وفق احكام اِّـادة (٣٤٠) من ق ع رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ اِّـعدل وبداللة اِّـواد (٦١/اوال) و(٦٩/
أوال) من (ق-أ-د) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨ لقيامه باالتفاق مع شقيقه حمزة للدوام بدالً عنه عام ٢٠٠٨ عند صدور أمر نقله من 

مديرية الطرق الخارجية اُّـ الفوج السابع واعطائه مستمسكاته الشخصية.
ــتون الف ومائة  ــر مليون وثالثمائة واثنان وس ــبعة عش ــادة اِّـبالغ اِّـرتتبة بذمته مقدارها (١٧,٣٦٢,١٦٩) س ــه بإع ١٠. إلزام

وتسعة وستون دينار استنادا للمادة اعاله تستوفى منه بالطرق التنفيذية.
١١. طرده من الخدمة َّـ قوى األمن الداخلي استنادا الحكام اِّـادة (٣٨/ثانيا) من (ق-ع-د) رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ العدل بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة اِّـادة (٨٩/اوال) من (ق-أ-د) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨.
ــض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام اِّـواطنني باالخبار عن  ــاء اِّـوظفني العموميني صالحية القاء القب ١٢. إعط

محل اختفائه استنادا الحكام اِّـادة (٦٩/ثانيا وثالثا) من (ق-أ-د) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨.
١٣. حجز امواله اِّـنقولة وغري اِّـنقولة استنادا ألحكام اِّـادة (٦٩/رابعا) من (ق-أ-د) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨.

ــرون الف دينار عراقي  ــة وعش ــني عبد األمري جابر) البالغة (٢٥,٠٠٠) خمس ١٤. تحديد أتعاب محاماة للمحامي اِّـنتدب (حس
تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

ــنة ٢٠٠٨ قابالً لالعرتاض  ــن (ق-أ-د) رقم (١٧) لس ــاً) م ــتناداً ألحكام اِّـادة (٦٠/ سادس ــادراً باتفاق اآلراء اس ــاً ص ــراراً غيابي ق
والتمييز استناداً ألحكام اِّـادة (٧١/أوالً وثانياً) من نفس القانون وأفهم بتاريخ ٢٠١٨/٧/١.

اللواء الحقوقي 
عمران جسام محمد الطائي

رئيس محكمة قوى األمن الداخلي األوُّـ
اِّـنطقة الخامسة
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بغداد / البينة الجديدة
ــة اقتصادية  ــراق من أزم ــي الع يعان
ــت سلبًا على شؤون  كبيرة انعكس
ــعبًا، فبالرغم من  ــاةً وش ــالد حي الب
ــد  ــع بل ــى تاس ــد أغن ــراق يع أن الع
ــوارده الطبيعية، من  ــم مب في العال
ــواد معدنية  ــاز طبيعي وم نفط وغ
ــة األرض، إال أن  ــرة املياه وخصوب ووف
ــتغلة بسبب  هذه الثروات غير مس
اإلداري  ــط  والتخب ــي  املال ــاد  الفس
ــل في التخطيط، مبا يخفق  والفش
ــاء للدولة. ــي حتقيق التقدم والرخ ف
ــام ٢٠١٨ حالة من  ــهد ع ــث يش حي
ــيكون  ــب.. وكيف س ــوف والترقّ اخل
ــادي؟ فقد حلَّ  ــع العراق االقتص وض
ــل بأعباء  ــد محمَّ ــام والبل ــذا الع ه
ر مباليني الدوالرات، وحجم  دَّ الديون تُقَ
ــات  العملي ــه  خلفت ــذي  ال ــار  الدم
العسكرية، إضافة إلى ما يحتاجه 
ــار، وكيف  ــادة اإلعم ــن إع ــراق م الع
ــاريع في  ــتكون الصفقات واملش س
ظل اإلدارة احلالية للدولة على أيدي 
مافيات وأحزاب متنفذة، السيما وإن 
ــل الدولة  ــى مفاص ــيطر عل من يس

ــا  إيراداته ــادر  ومص ــاتها،  ومؤسس
ــيات تنتهج  ــالد: أحزاب وميليش الب
ــب ثروات  ــة لنه ــاتها املافيوي ممارس
ــات  ــع تداعي ــذا م ــن ه ــالد، تزام الب
ــة، أثَّرت على  ــة اقتصادية وخيم أزم
ــات، وجميع  البالد واخلدم ــاريع  مش
ــرى، من جتارة وزراعة  القطاعات األخ
ــن أن نلخص  ــم وصحة. وميك وتعلي
ــل  ــي فش ــة: ف ــذه األزم ــباب ه أس
ــا يترتب  ــية، وم ــة السياس العملي
عليها من فساد وسرقات وصراعات 
ــدر مظلم،  ــى منح ــرَّت العراق إل ج
ــى العمليات  ــال عل ــك هدر امل وكذل
ــني  ــرت مالي ــي هج ــكرية الت العس
ــني  املدني آالف  ــادت  وأب ــني،  العراقي
رت مدنًا بأكملها؛ كل هذا كان له  ودمَّ
التأثير الكبير في األزمة االقتصادية 
ــر أمواله على  احلالية، فالعراق خس
ــرة،  اجلائ ــكرية  العس ــات  العملي
ــاريع  ــرها بصفقات ومش وسيخس
ــام ٢٠١٨. ــدة في ع ــار الفاس اإلعم
ــاك أزمات  ــى ذلك، هن ــة إل وباإلضاف
متراكمة وفي ازدياد وتفاقم في ظل 

ــية الباطلة التي  العملية السياس
ــدون، وأحزاب  ــرّاق وفاس ــا سُ يديره
ــدات  ــح أجن ــل لصال ــذة تعم متنف
ــالل العراق في  ــة، فبعد احت خارجي
عام ٢٠٠٣م انتكس العراق اقتصاديًا، 
ا  ــوح رائحتها يومً وبدأت األزمات تف
ل مجلس  ــكِّ ــا إن شُ ــوم، فم ــد ي بع
ــة  الدول إدارة  ــي  ــل ف ــم، وتوغ احلك
متنفذون حتى  ــيون  أحزاب وسياس
ــن الصفقات  ــدأت الدولة تعاني م ب
ــادة  وإع اإلدارة  ــم  بتزع ــدة  الفاس
ــات واإلصالح، وتعتبر  اإلعمار واخلدم
هذه الصفقات الفاسدة هدرًا للمال 
رّاق  العام، وأحد املنابع الرئيسة للسُ
ــب أموال البالد، فالبالد مهدد  في نه
ــي الزمن القادم  بكارثة اقتصادية ف
ــيما واحلكومة متارس  ــب، الس القري
ــي إدارة املصادر  ــل ف نهجها الفاش
ــراق من نفط  ــة إليرادات الع الرئيس
ــة..  ــذ حدودي ومناف ــة  وزراع ــارة  وجت
ــدم  ــم تق ــة ل ــة اآلن فاحلكوم ولغاي
ــات اقتصادية فاعلة لتنويع  سياس
ــه  ــة. ويواج ــرادات املوازن ــادر إي مص

العراق حتديات كبيرة، أهمها: الركود 
ــبب  االقتصادي وقلة التمويل، مما س
ــة مفتوحة وتداعيات  أزمة اقتصادي
اقتصادية وسياسية خطيرة، فعام 
ــدة  ــات جدي ــى أزم ــل عل ٢٠١٨ مقب
ــات  قطاع ــتضرب  س ــا  تداعياته
ــعب،  ــلبًا على الش الدولة، وتؤثر س
ــم تكتفِ  ــا وإن احلكومة ل خصوص
ــالد وثرواتها؛ بل  ــوال الب ــرقة أم بس
ــروض والديون، والتي  ــه إلى الق تعدت
ــا تنعكس  ــكلت أزمة جديدة رمب ش
، حيث تفاقمت  على البالد مستقبالً
ــراق وال زالت تتزايد مع مرور  ديون الع
ــر مبالية مبا  ــت، فاحلكومة غي الوق
يحل من كوارث ستبقى آثارها على 
ــت الديون بني  ــرور األجيال، إذ توزع م
ــركات  اقتراض ومتأخرات، وديون لش
ــد  ــرض أن التعاق ــن املفت ــة م نفطي
معها كان من أجل حتسني االقتصاد 
ــوزارات  ــروض ال ــوره، وق ــادة تده ال زي
وغيرها، واألدهى واألمر أن هذه الديون 
ــم  فل ــدين،  الفاس ــوب  جلي ــب  تذه
يستفد الشعب والبلد منها شيئًا 

ــواردات التي  ــر مصادر ال يذكر.وتعتب
يعتمد عليها العراق من أهم أسباب 
األزمة االقتصادية التي ستنعكس، 
ــي العام  ــدة ف ــات جدي ــق أزم وتخل
ــاد  احلالي، فهي تعاني من آفة الفس
ــيات  ــيطرة امليليش ــرقات وس والس
ــى وارداتها،  ــذة عل ــزاب املتنف واألح
فهناك ملفات كثيرة يعتمد عليها 

ــه، من أبرزها: ملف  العراق في واردات
ــة التي  ــروات الطبيعي ــط والث النف
ــالد، فالنفط من  ــا الب ــش فيه ينتع
ــا في االقتصاد  أكثر امللفات غموض
ــم يتم إطالع الرأي  العراقي، حيث ل
ــي تبرمها  ــود الت ــى العق ــام عل الع
ــائر العراق من  ــوزارة، وبلغت خس ال
تهريب النفط منذ سنة ٢٠٠٣ قرابة 

ــب  ــوع تهري ــار دوالر، وموض ١٢٠ ملي
ــتمرار وتزايد في ظل  النفط في اس
ــيات وإدارتها على  ــلطة امليليش س
أن للمنافذ  الدولة.كما  ــات  مؤسس
والفساد املستشري فيها  احلدودية 
ــيًا في هذه األزمة، حيث  دورًا أساس
أصبحت املنافذ احلدودية في العراق 
ــاد، وتتوغل  ــا الفس ــة ينخر فيه آف
ــل بصورة  تتعام ــات مختصة  مافي
مباشرة على إدارة املنافذ؛ للسيطرة 
ــا، وهو ما يثير  ــى الواردات ونهبه عل
ــري عند املنافذ  اخلوف؛ لكون ما يج
احلدودية يؤثر على قطاعات الصحة 
ــيطرون  ــن، وميتلك املس ــال واألم وامل
ــذ موظفني داخلها؛  على تلك املناف
يسهلون لهم احلصول على األموال 
من خالل ابتزاز التجار، ومترير بضائع 
ــاليب  ــر صاحلة، وغيرها من األس غي
ــا  ــذ مرتعً ــن املناف ــت م ــي جعل الت
ــاد املالي واإلداري.ميكن  كبيرًا للفس
ــي ذكرناها  ــول: إن امللفات الت أن نق
ــباب تدهور  ــي أبرز وأهم أس أعاله ه

االقتصاد العراقي.
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من النافذة

ــط حقوق  ــان العراقيني  من ابس ــؤول عن حرم    من املس
ــي تذكرها  ــام املرعبة الت ــات واالرق ــش؟ فاالحصائي العي
التقارير عن عوائل تعيش حتت خط الفقر ال ميلكون الغذاء 
ــدواء وال يتوفر الوالدهم التعليم، ال بل ال يجدون مأوى  وال ال
ــؤول وبلدي من  ــرب، من املس ــش وال ماء صالح للش للعي
ــدون   ــالد العالم؟! دائما مايكون اجلواب: هو املفس اغنى ب
من سرقوا اموال الشعب وهذا اليختلف عليه اثنان.حالة 
ــي اال دليل  ــراق الغني بالنفط ماه ــر املزمنة في الع الفق
ــي تفتقر الى  ــاتها الت ــاعر الدولة ومؤسس على تبلد مش
الثقافة االنسانية وانصرافها عن حقوق املواطن وكرامته 
املنصوص عليها في الدستور... لكن من املفارقات الساخرة 
ــوال الطائلة على ترف  ــتفزاز هي هدر االم ــي تثير االس الت
ونفوذ بعض النخب املتنفذة في الدولة... في حني تطلعنا 
وسائل االعالم املقروءة واملسموعة واملرئية على اخبار عن 
ــز احلكومة وقلة امليزانية  وتعرض علينا صورا محزنة  عج
ــن الفقر  ــش بعضها حالة م ــة، اذ يعي ــن عوائل معدم ع
ــيء، اليس  ــس من العدل واالنصاف في ش ــع وهذا لي املدق
اجلميع من بلد واحد وحقوقهم واحدة؟ اعداد الفقراء في 
العراق في تزايد وهم على انواع، واسباب فقرهم مختلفة، 

اليحتاج  تشخيصهم 
فمظاهر  التنقيب  الى 
ــرة وميكن  الفقر منتش
ــا  عليه ــتدالل  االس
ــاهد  املش ــالل  خ ــن  م
ــها  ونعيش نراها  التي 
ــة  ــورة حي ــا وبص يومي
ــوارع املليئة  ــي الش ف
ــة  الباع ــوش  بجي
ــوالت  ــال واملتس االطف
ــا  ام ــولني،  واملتس
ــراء  الفق ــريحة  ش
املتعففني التي الجتاهر 
ــد  ــا وال مت ــب رزقه بطل

ــاء وجهها فهي  ــات محتفظة مب ــارة في الطرق ــا للم يده
ــدا عن االضواء وتعيش  ــي حياتها في صمت وذل بعي متض
ــريحة الى  ــاف من الرزق ويصل تعداد هذه الش على الكف
ــى االعانات  ــادر رزقها عل ــف مص ــا ماتتوق ــني وغالب املالي
القليلة التي تقدمها الرعاية االجتماعية او زج اطفالهم 
ــاة االطفال كثيرة  ــل لقمة العيش، فمعان للعمل من اج
ــؤالء الفقراء، اضيف  ــرة في العراق فباإلضافة الى ه وكبي
ــيء بعد ان  ــرون لكل ش ــوا يفتق ــن اصبح ــون الذي النازح
ــهد العراق اكبر موجة نزوح في تاريخه  حيث بلغ عدد  ش
ــاء  ــني مايزيد على ثالثة ماليني غالبيتهم من النس النازح
ــون في ظروف مأساوية ويفترش بعضهم  واالطفال يعيش
ــات واخمليمات مأوى  ــن هياكل البناي ــات ويتخذون م الطرق
ــني في مقدمة  ــرات كان اطفال النازح ــق املؤش لهم، ووف
ــرا من حيث  ــم تأثّ ــالد واكثره ــر  في الب ــمله الفق من ش
ــة الضرورية  ــش والرعاي ــات العي ــكل مقوم ــم ل افتقاده
ــل تهجيرهم من مناطقهم. ــي كانوا يتمتعون بها قب الت
ــم وتركوا  ــن ضحوا بأرواحه ــام اوالئك الذي ــى ايت وال ننس
ــون مرارة العيش وصعوبة احلياة  ــاء واالطفال يقاس النس
ــط االشياء في العراق،  اغلب  وكثير  منهم يفتقرون ألبس
ــط احلقوق  ــتثناء! يفتقرون البس ــني فقراء بال اس العراقي
ــاك  من يفتقر للتعليم وهناك  ولكنهم على درجات فهن
ــر لهن جميعا. ففي  ــكن وهناك من يفتق من يفتقر للس
ــليمة ارتفع  ــج االقتصادية الس ــاب األطر والبرام ظل غي
ــون حتت خط الفقر، إلى قرابة  عدد العراقيني الذين يعيش
ــات ، وهذا  ــخص، وفق أحدث إالحصائي ــبعة ماليني ش س
ــكل ما نسبته ٢٣ في املائة من العراقيني. وهذا  الرقم يش
ــام احلكومة العراقية.  ــكل حتدياً حقيقياً أم األمر بدأ يش
ــتراتيجية واضحة حملاربة  لذا اصبح من الضروري بناء إس
ــتوى  ــة توزيع الثروات ورفع مس ــوم على عدال ــر، «تق الفق
ــكل واضح وحتسني املستوى الصحي للفقراء  الدخل بش
ــدو أن على  ــة». لكن يب ــة فعال ــة اجتماعي ــاد حماي وإيج
ــراء االنتظار طويالً حتى  ــبعة ماليني عراقي من الفق الس
يخرج البلد من مأزقه السياسي الراهن، ورمبا يجنون يوما 

ً شيئاً مما يحترق في سماء بالدهم.

اصبح من الضروري 
بناء إسرتاتيجية 
واضحة ِّـحاربة الفقر   
تقوم على عدالة 
توزيع الثروات ورفع 
مستوى الدخل
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ــة العراقية  ــا االعالمي ــر جريدتن ــى مق ــرت ال    حض
ــي حتمل معها  ــورة ((ف.ح.ق.ح)) وه ــة الدكت املعروف
ــتندات ووثائق تؤكد بأنها تعرضت لظلم  كتبا ومس
وقع عليها نتيجة قرار مخالف للقانون وهي تتمنى 
ــتاذ فائق  مخلصة باملثول امام القاضي العادل االس
زيدان رئيس مجلس القضاء االعلى لشرح قضيتها 
ــخصي وهي ال تبغي غير احلق والعدالة  ــكل ش بش
ــكل مطلق ان الرجل  وفقا للقانون التي تعتقد بش

معروف بعدالته وانصافه لكل من وقع عليه ظلم او 
ــن القانون.. وان هذه االعالمية  اصابة حيف بعيدا ع
تؤكد كما تثبت الوثائق التي بحوزتها انها تعرضت 
لظلم قاس في زمن النظام البائد حيث اعدم والدها 
وشقيقها وتعرضت العائلة للتهجير القسري خارج 

البالد مطلع عقد الثمانينات من القرن املاضي.
(البينة اجلديدة) اذ تطرح مشكلة الزميلة االعالمية 
ــوأت مراكز  ــة وتب ــا االعالمي ــت مبهنيته ــي عرف الت

ــيادة  ــا على ثقة اكيدة بأن س ــة مهمة فأنه اعالمي
القاضي فائق زيدان سوف يضع النقاط على احلروف  
وينصفها واملنا كبير بأن يفتح ابوابه لها كي يتاح 
لها ان تشرح معاناتها وما اصابها من ظلم بشكل 
ــيكون بامكانه ان يعطي لكل  شخصي وعندها س
ــه وفقا للقانون مع مالحظة ان جريدتنا  ذي حق حق
ــا وعنوان  ــم هاتفه ــة ورق ــم االعالمي ــظ باس حتتف

السكن.

ــال عبد الرزاق ابراهيم) من  اني الصحفية (اقب
ــرة حترير جريدة «البينة اجلديدة» اناشدكم  اس
ــذي  ــي ال ــرح موضوع ــانية واط ــم االنس باس

يتلخص باآلتي: 
ــرزاق ابراهيم)   ولدها  ــقيقتي (ليلى عبد ال ش
ــبع) منتسب في الشرطة  (عالء عبد اجلبار س
ــة / اللواء  ــار املثنى) فرقة الثاني االحتادية (مط
ــقيقان معاقان  ــرت بأنه لديه ش ــس وذك اخلام

ــى قيد احلياة  ــر ما زال عل ــم توفي واالخ احده
ــي) وهي تعاني  ــه (مصاب بتخلف عقل واعاقت
من امراض متعددة وترجو نقل ولدها الى خارج 
ــون قريبا  ــرطة االحتادية ويك ــكيالت الش تش
ــتطيع احلركة وحتتاج الى من  منها النها ال تس
ــا انه الوحيد  ــتمرار. علم ــون بجانبها باس يك
ــه زوجة و (٣)  ــؤول عن اعالة العائلة ولدي املس

اطفال.

(البينة اجلديدة) اذ تضع هذا االمر امام انظاركم 
لهي على ثقة اكيدة بان تشملوها برعايتكم 
ــخصي من  ــى باهتمامكم الش ــة وحتظ االبوي
جانب انساني تقديرا لوضعها الصحي املزري 
ــدروا امرا بنقله الى  ــاوية . وتص وحالتها املأس
ــكيالت الوزارة القريبة من سكناه. احدى تش
ــا فيه خبر  ــدد خطاكم مل ــم الباري وس وفقك

البالد والعباد واهللا ناصر املؤمنني.

وردتنا الرسالة التالية من الطالب ( قاسم 
جاسم يحيى زكي ) ننشرها نصا كما وردت 
ــدة»..  ارجو  ــة «البينة اجلدي ــى صحيف .. ال
ــالل صفحة هموم  ــدتي من خ ــر مناش نش

الناس ،ألنكم اخر امل تبقى عندي.
بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــرزاق  ــور عبدال ــر الدكت ــيد الوزي ــى الس ال
ــم  ــي الطالب (قاس ــرم .. ان ــى احملت العيس
جاسم يحيى زكي) احد طالب كلية الطب 
البيطري جامعة املوصل املرحلة اخلامسة 
ــم اؤد التدريب  ــج العام ٢٠١٧-٢٠١٨ ..ل خري
ــهر ال٧ و  ــدد (ش ــي موعده احمل ــي ف الصيف
ــة الرابعة  ــاح من املرحل ــي صيف النج ٨ ف
ــة طالبتني  ــان الكلي ــذا ف ٢٠١٦-٢٠١٧). ول
باداء التدريب الصيفي في السنة الالحقة 

وقررت تخرجي في الدور الثاني وليس الدور 
ــي فقط علما اني  ــب الصيف االول ( بالتدري
ــا). وقد قدمت  ــواد كله ــي باقي امل ناجح ف
ــة املوصل لغرض  ــة جامع ــا الى رئاس طلب
ــب  ــب كت ــج دور اول حس ــابي خري احتس
الوزارة وقد حصلت على هامش من السيد 
ــي جامعة املوصل  ــؤون الطلبة ف مدير  ش
ــج الدور االول  ــى اعتباري خري باملوافقة عل
ــؤون  ــت مذكرة الى  ش ــن الكلية رفع ولك
ــج لكوني  ــن املناه ــخة م ــة مع نس الطلب
ــدور الثاني وليس  ــتحق ان اتخرج في ال اس
ــرة من قبل  ــد فحص املذك ــدور االول  وبع ال
مكتب مدير  شؤون الطلبة كان الرد للكلية 
ــح باعتباري خريج  ــراء الكلية صحي ان اج
ــو النظر في حالتي ألن ما  ــي. لذا ارج دور ثان

منعني من اداء التدريب الصيفي هو مامرت 
به مدينة املوصل اثناء عمليات التحرير من 
ــات داعش االرهابية وصعوبة التنقل  عصاب
ــن والكلية في  ــكن في اجلانب االمي (انا اس
ــة  صعبة  ــي املادي ــر) وحالت ــب االيس اجلان
ــود رواتب للموظفني (والدي).  جدا وعدم وج
علما وان اهلي كانوا محاصرين في املوصل 
ــر  القدمية بينما انا هربت الى اجلانب االيس
ــى كركوك إلكمال املرحلة الرابعة  ومنها ال
ــدهللا وكان  ظرفي  ــا بنجاح واحلم واكملته
ــدا وكل هذا اثناء  ــي املادية صعبة ج وحالت
ــر املدينة من عصابات داعش االرهابية.  حتري

ولكم مني جزيل الشكر والتقدير.
٠٧٧١٠٤٠٩٠٥٣

امام انظار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
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    السيد رئيس التحرير التنفيذي عبد الزهرة 
البياتي عمودكم (وجع يومي) الذي وصفت 
به قانون التقاعد املوحد ملعون اباً عن جد 
ــا زميلكم  ــة التي اجراه ــي باملقابل ... ذكرن
ــة التقاعد  ــر هيئ ــي مع مدي ــم حوش قاس
الوطنية والتي نشرت في جريدتكم الغراء 
بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢١ وهذا نص ما قال ((قانون 
ــنة ٢٠١٤ جاء  ــد املوحد رقم (٩) لس التقاع
ــح املتقاعدين لم  ــرة لصال ــازات كثي بامتي
ــابقة  ــن تتضمنها قوانني التقاعد الس تك
ــتوى املعاشي وحتقيق العيش  في رفع املس
ــاب  ــادة احتس ــا اع ــم بضمنه ــرمي له الك
الرواتب التقاعدية للمتقاعدين احملالني على 
ــاب  التقاعد قبل نفاذه وفق معادلة احتس
الراتب التقاعدي املنصوص عليها بالقانون 
ــتمرين  ــب اقرانهم املس ــاس روات وعلى اس
ــاب مخصصات  ــك احتس ــة. وكذل باخلدم
ــنة  ــه لهم والبالغة ١٪ عن كل س املعيش
ــاب  ــى احتس ــة ال ــة اضاف ــة تقاعدي خدم
ــي حصلوا عليها  ــهادة ال مخصصات الش

ــة البالغة ١٠٪حلامل  (قبل او اثناء) الوظيف
ــهادة البكالوريوس و ١٥٪ حلامل شهادة  ش
ــون على مواد  ــتير. اما احتواء القان املاجس
يشوبها النقص او اخلطأ هو امر متوقع كون 
ــال هللا فقط وان  ــي وان الكم القانون وضع
ــة عازمة على حصر  هيئة التقاعد الوطني
ــداً القتراح  ــار اجلدل متهي ــواد القانون مث م
تعديلها مبا يحقق العدالة بني املتقاعدين)). 
هذا ما جاء على لسان مدير هيئة التقاعد 
ــاوي  ــذي لم يف بوعده ولم يس الوطنية ال
ــرف مخصصات  ــن ولم تص ــني املتقاعدي ب
الدراسية  الشهادة  املعيشة ومخصصات 
لكافة املتقاعدين القدماء رغم املناشدات 
ــارى  ــوات الغي ــت اص ــى بح ــتمرة حت املس
ــريحة وجفت  ــن هذه الش ــن املدافعني ع م
ــوا يواصلون دعوات  ــريفة والزال االقالم الش
ــنة ١٩٨٩ نشرت في جريدة  االستغاثة.  س
ــية مع بقية زمالئي  نواب الضباط  القادس
ــوس  البكالوري ــهادة  ش ــى  عل ــني  احلاصل
ــكلتنا وجاء الرد  ــع احللول ملش طالبني وض

ــريعا هو تعديل رواتبنا ومنح  ــما وس حاس
البعض رتبة مالزم وتعيني االخرين بوظائف 
ــرات امنية  ــا الذين عليهم مؤش مدنية ام
ــد وهذا يدل  ــم على التقاع ــت احالته فتم
ــموع من قبل  ــز ومس ــالم دور متمي ان لالع
املسؤولني الذين هم اذان صاغية في تذليل 
الصعوبات واملشاكل التي تواجه املواطنني 
ــم التي تصب  ــذ بارائهم ومقترحاته واالخ
ــن خالل  ــدت م ــة العامة.ناش في املصلح
ــوم ٢٠١٥/١٠/١٤ (املتقاعدون ...  ــم ي عمودك
املتقاعدون) وكذلك في قسم هموم الناس 
ليس لشمولي بقانون التقاعد املوحد رغم 
ــنة  ــون س ــي التقاعدية (٥٠) خمس خدمت
ــل طالبت  ــيني ب ــن املفصولني السياس و م
ــهادة البكالوريوس  ــرف مخصصات ش بص
التي حصلت عليها من جامعة بغداد قبل 
ــتير  ــهادة املاجس التقاعد ومخصصات ش
ــة احلرة  ــن اجلامع ــت عليها م ــي حصل الت
ــمولي  ــي هولندا قبل التقاعد الثاني لش ف
بقانون اعادة املفصولني السياسيني واخيراً 

التجأت الى مكتب شؤون املواطنني جمللس 
الوزراء الذي خاطب هيئة التقاعد الوطنية 
عن اسباب عدم صرف تلك اخملصصات وجاء 
الرد بانه حاصل على الشهادة بعد التقاعد 
وهو خالف القانون ومت اجابتهم بأنه حاصل 
عليها قبل التقاعد وهذا مثبت في اضبارته 
التقاعدية احملفوظة لديهم وجاء الرد ثانية 
ــه الى رتبة  ــم جتر ترقيت ــا املوما اليه ل طامل
ــه ال ميكن صرف تلك  ــط او تعديل راتب ضاب
ــم  تت ــف  ــاهللا كي ب ــدكم  اخملصصات. اناش
ــي عهد الطاغية  ــي الى رتبه مالزم ف ترقيت
وانا عندي مؤشرات امنية كوني هارب اثناء 
ــعبانية و من اهالي كربالء  االنتفاضة الش
ــر وان  ــم خط احم ــن عليه ــة الذي املقدس
ــيني  السياس املفصولني  بقانون  ــمولي  ش
ــو خير دليل على صدق اقوالي. اما تعديل  ه
راتبي فقد جرى تعديله من قبل دائرتي عند 
ــهادة البكالوريوس وميكن  حصولي على ش
ــهادة  ــردات الراتب والش ــى مف ــوع ال الرج
ــى التقاعد  ــم عند احالتي عل الوارده اليه

ــذا االصرار  ــب ملاذا ه ــنة ١٩٩١.انا اتعج س
ــهادة  ــرف مخصصات الش ــدم ص ــى ع عل
ــة ال  ــج واهي ــاء بحج ــن القدم للمتقاعدي
تستوجب الشكاوي واخملاطبات وقد مضى 
ــنوات  ــون التقاعد املوحد اربع س ــى قان عل
ــون ورواتبنا  ــملنا القان ــم يش ــا ل ــم انن رغ
التقاعدية صرفت على شكل جدول ظالم 
ــة املفردات  ــال من كاف ــق بالقانون خ ملح
ــمي ونقول جميعاً اتقوا  سوى الراتب االس
ــريحة وقد وصلنا الى نهاية  اهللا بهذه الش
العمر واالمراض تعصف بنا ومراجعتنا الى 
ــد الجتدي نفعاً ونبقى متابعني    دوائر التقاع
ــريحة واملقابالت التي  ــكاوى هذه الش لش
تبحث في قضاياهم سائلني العلي القدير 
ــي تبني مثل  ــم على اصراركم ف ان يوفقك
ــذي يثلج  ــر عمودكم ال ــا عب ــذه القضاي ه

الصدور ويريح النفوس ومن اهللا التوفيق.
اِّـتقاعد نائب ضابط درجة ممتازة

شاكر محمود علي 
كربالء اِّـقدسة /  ٠٧٧٠٦٠١٥٢٣٦

AAÜ��«b�‘�n�€a@Ú����˜���Ó�Áb�Ì@·�����ÁÏ���–�ñ�„a@Cıb�������flÜ�����‘�€aD@ÊÎÜ����«b�‘�n�‡�€a

@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@Ôuä«¸a@·çb”@›mb‘Ωa@âbƒ„a@‚bfla
@‚˝«¸aÎ@pb”˝»€a@äÌÜfl@Â»fl@Ü»ç@ıaÏ‹€aÎ

بــــوابـــــة

    يقول مؤسس جمهورية العراق الزعيم الشهيد 
ــخصياً  ــم: ان تضحياتي انا ش ــرمي قاس ــد الك عب
ــذوب كياني في  ــى ي ــد حد حت ــف عن ــوف ال تق س
ــعبي و وطني , خدمتهم في سبيل  خدمة ابناء ش
اهللا والوطن والشعب , وال أريد منكم ايها االخوان 
ــكوراً , انني ابن الشعب  ابناء الشعب جزاء وال ش

وسأفنى في خدمته.
هذه الكلمات اخلالدة من يقتدي بها من املسؤولني 
ــي بعراقيته  ــن العراق ــعر املواط ــي يش ــدد لك اجل
ــؤول  املس ــام  واهتم
املعني بحياته اليومية 
ــح املواطن  ــث اصب حي
ــكل  وب ــاءل  متف ــر  غي
ــباب  ــد هناك اس تاكي
 ، ــاء  (م  .. ــه  ب ــق  تتعل
 ، ــات  تعيين  ، ــاء  كهرب
ــة  املتابع  ، ــام  االهتم
ــه  وضع ــني  حتس  ،
املعيشي ) هذه النقاط 
البسيطة هل يا ترى ان 
املسؤول لم يقدر  على 
حتقيقها؟ .. متى يكون 
ــة من  ــن اهمي للمواط

قبل احلكومة؟.
حيث اصبحت امنيتنا 
ــد  نري ــال  ف ــة  واضح
على  متتالية  صراعات 
ــراء مثلما  ــا يقف مع الفق ــنا بل نريد نظام رؤوس
ــذا اقل ما  ــدان االخرى، وه ــل  احلكام في البل يفع

يقدمه املسؤول لنا.
أخيراً:ـ

امنية عراقية خالصة ولدت من رحم الكادحني الى 
الشرفاء .. نقول لكم  قفوا مع ابناء شعبكم قبل 
الضياع واحذروا احلليم اذا غضب .. فاملواطن امانة 

في  رقابكم.. وسنبقى نردد.. من يحقق امنياتنا؟.

ال نريد صراعات 
متتالية على 
رؤوسنا بل نريد 
نظاما يقف مع 
الفقراء مثلما يفعل  
الحكام َّـ البلدان 
االخرى

حسني السومري

_b‰mbÓ‰fla@’‘∞@Âfl

م / اكساء شارع
   هاتفنا املواطن (رسول احلمداني) من سكنة محافظة بابل 
ــارع ابو القاسم يبلغ طوله (١ كم)  / قضاء احللة ذكر بان ش
ــفات  ــام ١٩٧٠ واالن تكثر فيه التخس ــاؤه منذ ع قد مت اكس
ــن مقبلون  ــتاء ونح ــت  االمطار في فصل الش ــة وق وبخاص
عليه مما يؤدي الى كثرة االطيان ويؤثر على الطلبة واملواطنني 

.. لذا يرجى تدخلكم الشخصي في اكسائه.

ــدوى.. انني  ــن طلب ولكن دون ج ــت اكثر م ــبق وان قدم    س
ــي وزارتكم  ــابقا احد موظف ــي جبار, كنت س ــد ترك املتقاع
ــديد  ــف الش ــت الدولة اكثر من (٤٠) عاما ولكن لالس وخدم
ــي املوظفني  ــكنية كبقية اقران ــظ  بقطعة ارض س ــم اح ل
ــوا على التقاعد.  ــبني في وزارتكم واحيل الذين كانوا منتس
ــذا املوضوع  ــن مرة بخصوص ه ــي راجعت اكثر م ــا انن علم
ــني ٢٠١٨/١٠/٨ وقد مت اخباري  ــر مراجعة لي يوم االثن وكان اخ
ــد املوظفني في وزارتكم بانه ال يوجد توزيع قطع  من قبل اح
ــة حاليا .ترى هل  ــم  في اخلدم ــن ه ــن او م اراض  للمتقاعدي
ــعة بتخصيص قطع  ــراق الواس ــاحة ارض الع ــت مس ضاق
ــاؤل اضعه امام  ــبني .مجرد تس اراض لتوزيعها على املنتس
ــخصي, علما انه مت  انظاركم عله يحظى باهتمامكم الش
ــكنية سابقا ملوظفي القطاع النفطي  توزيع قطع اراض س
في محافظة البصرة ومحافظات اخرى .فلماذا ونحن املركز 
ــى ان يأخذ هذا االمر على محمل  ــس ممثل بالوزارة .وامتن الرئي

اجلد وانصافنا ؟
اِّـتقاعد / تركي جبار 

موظف سابق َّـ وزارة النفط /التوزيع
٠٧٧٠٨٩٤٤٣٥٥

م/ قطعة ارض سكنية
@¡–‰€a@äÌãÎ@âbƒ„a@‚bfla

Ú‹ßa@‚b‘‡ˆb”@âbƒ„a@‚bfla

امام انظار السيد رئيس مجلس القضاء االعلى معالي القاضي االستاذ فائق زيدان 

bËÓ‹«@…”Î@ÄÖbœ@·‹√@Ú‹ÿífl@Ää�€@Ÿn‹ib‘fl@‚Îäm@ÚÓ”aä«@ÚÓfl˝«a

  رد مصرف الرشيد /االدارة العامة بكتابه املرقم (٦٢٥/١٣) 
ــرته جريدتنا بعددها املرقم  ــي ٢٠١٨/١٠/١٠ على ما نش ف
ــن  (حس ــد  املتقاع ــوص  بخص  ٢٠١٨/٧/٢٦ ــي  ف  (٢٩٩٦)
ــيد / ــف وريوش زبون) حيث افادت بان مصرف الرش مخيل

ــعلة/١٨٠ قد اتصل باملتقاعد الوارد في اعاله ومت  فرع الش
ــلفة بتاريخ ٢٠١٨/٨/٧((البينة اجلديدة))  منحه مبلغ الس
ــان الدارة املصرف وجميع  ــكر واالمتن اذ تتقدم مبوفور الش
املوظفني العاملني فيه على تواصلهم الدائم ومتابعتهم 

املستمرة ملا تنشره من موضوعات تخص املواطنني.

ــكر  ــي قلب بغداد كان يقع معس ف
ــمه معسكر  ــابق اس للجيش الس
الرشيد وهو يحتل مساحة واسعة 
من االرض ولكنه حتول بعد عام (٢٠٠٣) 
الى مكان للسكن العشوائي ورمي 
النفايات التي صارت حترق ويتصاعد 
ــا الدخان الذي يؤثر على صحة  منه

ــكنة  الناس احمليطني به وخاصة س
منطقة الزعفرانية .. دعوة مخلصة 
ملن يهمه االمر لوضع حد ملا يحصل 

ونحن باالنتظار.

اسامة قحطان 
اعالم منطقة الزعفرانية

›y@Â«@szjm@Ú‹ÿífl@NN@ÜÓëä€a@äÿé»fl@@
C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@Û‹«@ÖäÌ@ÜÓëä€a@مناشدة الى من يهمه االمر 
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ــة أو حزورة وإن ما  ــدء أقول ليس في العنوان أحجي في الب
ــزاح أو النكتة، ولكن ما  ــبيل امل ــت إليه ليس على س ذهب
ــمي ١٠٠٪ كلكم  ــةً هو خبر عراقي رس ــا بصدده صراح أن
ــه، حيث أعلن رئيس  ــمعتم بتفاصيل اطلعتم عليه أو س
ــيد عادل  ــكيل احلكومة املقبلة الس الوزراء املكلف بتش
ــاغرة في  ــر (٢٢) درجة ش ــني توف ــل يوم ــدي قب ــد امله عب
حكومته إلدارة وزارات سيادية وخدمية وإن بإمكان ماليني 
ــم وأديانهم ومذاهبهم  ــني على اختالف قومياته العراقي
ــمة»  التقدم للحصول على هذه املناصب الوزارية «الدس
طبعاً من دون احلاجة إلى التوسط أو دفع الرشى، فالطريق 
ــالك جداً أمام كل من يرى في نفسه الكفاءة  مفتوح وس
واملقدرة لشغل املنصب، شريطة أن يكون مستقالً وليس 
ــكيل  ــاً، ألن الرجل -أي رئيس الوزراء- عازم على تش متحزب
ــية  ــه الوزارية بعيداً عن األحزاب والقوى السياس كابينت
ــتحقاقاً  ــكاً صرفاً أو اس ــذه املناصب مل ــي ترى في ه الت

مسجالً باسمها!
ــيد  الس ــوة  أن خط ــد  وأكي
ــد املهدي هذه قد أربكت  عب
ــن القوى  ــابات كثير م حس
السياسية باستثناء التيار 
ــذي أعلن زعيمه  الصدري ال
ــيد مقتدى الصدر أمام  الس
ــح أحداً من  املأل أنه لن يرش
أتباعه إلى احلكومة املقبلة، 
ــه وأعطى  ــرأ ذمت ــك أب وبذل

احلرية ملن يتصدى ملسؤولية تشكيل احلكومة أن يتحرك 
من دون ضغوط.

ــي، ألول مرة في احلياة  ــيء اجلميل في األمر أن العراق والش
ــى وظيفة وزير،  ــدوره أن يحصل عل ــية، صار مبق السياس
ــدد، لكن عليه  ــتمارة بهذا الص ــوى ملء اس وما عليه س
ددت بدءاً من  ــدة التقدمي قد حُ ــذ بنظر االعتبار أن م أن يأخ
ــوم اخلميس، وهي مدة  ــوم الثالثاء املاضي حتى عصر الي ي
ــغل مناصب وزارية  كافية ملن لديه طموحات جامحة لش
ــاع، مالية، خارجية)، ولكن  ــيادية القح (دف من بينها الس
ــوا أن ثمة شروطاً صارمة مطلوباً  على املتقدمني أالّ ينس
توافرها في (املواطن الوزير) وفي املقدمة منها االستقاللية 

والكفاءة واخلبرة.
وظيفة وزير ال شك مهمة صعبة، لكن ملن يريد أن يقدموا 
ــوا وتدافعوا  ــهلة.. هب ــتحقه تغدو س ــعبهم ما يس لش
للحصول على وزارة أيها العراقيون.. إنها متاحة لكم ولن 
ــي األداء والعطاء واإلخالص  حتتاجوا غير قدرتكم فقط ف

لهذا العراق.

بغداد / البينة الجديدة
ــي مهرجان ماملو  ــالث جوائز ف ــد العراق ث حص
ــادر  مص ــت  وقال ــويد.  الس ــي  ف ــينمائي  الس
ــويد، إن العراق حصل، أمس،  صحفية في الس
في مهرجان ماملو السينمائي، على ثالث جوائز. 
ــزة أفضل مخرج  ــت أن «اجلوائز هي جائ وأضاف
ــد الدراجي وجائزة أفضل مخرج وثائقي  ل محم
ــزة أفضل ممثلة لزهراء  قصير لعادل خالد وجائ
غندور». وأعلنت في السويد، أمس األول، جوائز 

مهرجان ماملو السينمائي للسينما العربية.
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رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة
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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.

„zzzzzÁÊfih

ــة والفرعية باتت اليوم  ــوارعنا الرئيس ال يختلف اثنان في أن ش
في حال من االختناق واالزدحام املروري الذي أرهق الناس، وخاصة 
ــا ألجل إجناز  ــى مبتغاه ــي تتوجه إل ــة الت ــرائح االجتماعي الش
أعمالها أو أشغالها اليومية. ولعل أحد أسباب هذه االختناقات، 
ــيارات واملركبات  ــداد الكبيرة للس ــك، هو األع ــي كثيرة ال ش وه
ــوارع ذاتها وغياب األنفاق واجملسرات  خارج نطاق استيعاب الش
ــاحات وقوف  ــوارع أو س ــال الش ــي مج ــة ف ــعات الفني والتوس
ــيارات من اخلارج مفتوح  ــيارات، ناهيك عن أن استيراد الس الس
على مصراعيه، وال توجد ضوابط أو محددات تأخذ بنظر االعتبار 
ــوارعنا التي ظلت على  ــية وش الواقع احلالي للخدمات األساس

حالها منذ عقود طويلة..
وفضالً عن ذلك هناك مشكالت ألقت بظاللها على االختناقات 
ــراء  إج ــا  منه ــة،  املروري
ــي  ــة ف ــات الصيان عملي
أوقات غير مالئمة، وإن هذه 
ــري بطريقة  ــة جت الصيان
أن  إذ يجب  ــلحفاتية،  س
ــي وال  ــن قياس ــدد بزم حت
ــرك األمور على الغارب،  تت
ففي كل دول العالم جتري 
الصيانة ليالً للتقليل من 
إال عندنا فإن  االختناقات 
ــب  ــرة تتطل ــرة صغي حف
إلصالحها  طويلة  أشهراً 
ــام بعض  ــك عن قي ناهي
ــيما  س وال  ــني،  املواطن
ــوارع املؤدية إلى منازلهم األمر  ــؤولني املتنفذين، بغلق الش املس
الذي يعيق وصول املواطنني إلى النقاط التي يرغبون في الوصول 

إليها بسرعة وأمان.
ــح كل الطرق  ــو إكمال فت ــوم صراحةً ه ــاج إليه الي ــا نحت إن م
والشوارع الرئيسة، ومن دون استثناء، لضرورات املصلحة العليا 
وعدم التذرع باالحترازات األمنية وكذلك إناطة عمل غلق الطرق 
ــادة عمليات بغداد  ــميتني فقط هما قي ــا بجهتني رس أو فتحه
ــة، وذلك منعاً للتداخالت وإيقاف التصرفات  ومديرية املرور العام
ــت قصيرة  ــافات ليس ــير ملس الفردية.. إذ من غير املعقول أن تس
ــي نهايته.. كما  ــارع مغلق ف ــارع ما ولكن تُفاجأ بأن الش في ش
ــادية في حال قطع  نرى ضرورة وضع عالمات مرورية حتذيرية إرش
الطرق لتفادي حصول حوادث مؤسفة أو غير ذلك من اإلرباكات.

ــات فألننا ننطلق من واجبنا، بصفتنا  إننا إذ نطرح هذه املالحظ
ــن جهود في  ــة وما تبذله م ــم األجهزة األمني ــني، في دع إعالمي
ــا دام العبد في  ــرام، واهللا في عون العبد م ــة املواطنني الك خدم

عون أخيه.

هبوا وتدافعوا للحصول
 على وزارة ايها العراقيون.. 

إنها متاحة لكم ولن 
تحتاجوا غري قدرتكم فقط 

َّـ األداء والعطاء واإلخالص 
لهذا العراق 

نرى ضرورة وضع 
عالمات مرورية 

تحذيرية إرشادية 
َّـ حال قطع الطرق 

لتفادي حصول حوادث 
مؤسفة أو غري ذلك من 

اإلرباكات

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

صباح الشيخلي* 
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عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي
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متابعة / البينة الجديدة
ن الباحثون في املركز العربي لدراسات  متكّ
املناطق اجلافة واألراضي القاحلة (أكساد) 
ــوث الزراعية، من  ــة للبح ــة العام والهيئ
ــن التفاح في  ــداً م ــوع نادر ج ــاف ن اكتش
ــورية. يتميز  ــاح في س ــاتني التف أحد بس
ــة الواحدة نصفها  ــوع بأن التفاح هذا الن
ملون باألحمر، ونصفها اآلخر أخضر، وهذه 
ــتوى  ــرة فريدة من نوعها على املس الظاه
ــببها طفرة طبيعية حتدث في  العاملي، وس
أنسجة أحد براعم شجرة التفاح ونسبة 
ــن واحد في  ــي الطبيعة أقل م ــا ف حدوثه
ــون، ولها تطبيقات مهمة. وباعتبار أن  امللي
هذا االكتشاف متكن االستفادة منه علمياً 
واقتصادياً بتطويره إلى صنف تفاح جديد 
ــات غير عادية مختلفة عما  يتميز مبواصف

هو موجود في األسواق.

متابعة / البينة الجديدة
ــة  ــركة نيوزيلندي ــت ش   قام
ــواء  اله ــر  ”قواري ــرض  بع
ــة“ للبيع، مقابل  النيوزيلندي
ــة  للــــــمجموع دوالر   ١٠٠
ــا  ــل منه ــا يجع ــدة، م الواح
ــي  ــبوقة ف ــر مس ــة غي صيح
ــارة الدولية. وتتألف  عالم التج
اجملموعة الواحدة من 
ــوي  حتت ــب  عل  ٤

ــدا  نيوزيلن ــال  جب ــواء  ه ــى  عل
النقي، كما أن املنتج منتشر في 
كافة األسواق احلرة، في مطارات 
البالد. وتباع القارورات الهوائية 
ــة أقنعة للتنفس، ال ميكن  برفق
ــاق الهواء بدونها. كما  استنش
يباع القناع مع العبوة الواحدة 
مقابل ٣٤٫٥ دوالر أمريكي، وذلك 
ــركة  عبر املوقع اإللكتروني لش

”كيويانا“، املروجة للمنتج.  
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ــس  ــوم اخلمي ــا الي ــر علين مت
ــى  األول ــنوية  الس ــرى  الذك
ــه الدكتور  ــور ل ــاة املغف لوف
ــى) طيب اهللا  (منذر مصطف
ثراه وجعل اجلنة مثواه، حيث 
ــذا اليوم من  رحل في مثل ه
ــي ألجله احملتوم.  العام املاض
ــه فاجعة لها في  وكان رحيل
ــا عرف  ــع ووجع مل ــب وق القل
ــة خلق وطيبة  عنه من دماث
كان  ــانية  إنس وروح  ــب  قل
ــى أصدقائه  ــا عل يفيض به

ومحبيه ومرضاه الذين كانوا 
يراجعونه في مختبره.. كما 
ــه رحمه اهللا  كان من خصال
مساعدة الفقراء واحملتاجني.. 
وال أملك إال أن أقول إن رحيلك 
ــي قلوبنا  ــال وداع قد ترك ف ب
ــا بإنا هللا  ــة ندفع ثمنه غص
ــون.. من قرير  ــه راجع ــا إلي وإن
العني، مرتاح البال والضمير، 
ــت واجبك الوظيفي  ألنك أدي
ــة  أمان ــكل  ب ــرعي  والش
وإخالص.. من قرير العني، فأنت 
ــت تعيش بيننا وذكراك  ما زل
ــا.. تغمدك  ــي قلوبن طرية ف
ــعة  الواس ــه  برحمت اهللا 
وأسكنك فسيح جناته وإنا 

هللا وإنا إليه راجعون. 

عائلتك 
اِّـفجوعة بفقدك

أيها الغالي
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kÓü@Êbé„�@…v–fl@›Óyâ وكاالت / البينة الجديدة
تعرّض منزل النجمة األميركية الشهيرة ريهانا 

في منطقة هوليوود للسرقة، بحسب موقع 
ــن املرّة األولى  ــذي أفاد أنّها لم تك Extra، ال
التي يتعرّض فيها املنزل لإلقتحام والسرقة، 
ــاكل كثيرة  وأن ريهانا لطاملا عانت من مش
ــار املوقع إلى  مع املعجبني واملتابعني. وأش
ــخص  ــالل الفترة املاضية، دخل ش أنّه خ

ــزل النجمة،  إلى من غريب 
ــرة طويلة في  وجلس فت

ــه  ــم يلحظ ــه ول داخل
ــاح  ــي صب ــد إال ف أح

اليوم التالي، بعدما 
أن  ريهانا  ــدت  وج

ــاً  ــاك أغراض هن
مفقودة  باتت 

من املنزل.
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وكاالت / البينة الجديدة

ــيارة رولز رويس  بيعت س
األكثر  ــم  باملالك ــة  اخلاص
ــي العالم محمد  ــهرة ف ش
علي كالي في مزاد علني في 
بلجيكا يوم ٥ أكتوبر.واشترى 
ــل العاملي في الوقت الذي  البط
كان يعرف فيه باسم «كاسيوس 
كالي»، سيارة من موديل رولز رويس 

سيلفر شادو املكشوفة عام ١٩٧٠، 
بحوالي ١٦ ألف دوالر. ومتلّك كالي 

ــه الذي  ــى العام ذات ــيارة ف الس
استعاد فيه رخصته للمالكمة، 
حيث مت تعليق الترخيص وقتها 
ــي عام  ــه ف ــن ألقاب ــده م وجتري
ــبب رفضه االلتحاق  ١٩٦٦ بس
ــلحة أثناء حرب  بالقوات املس

فيتنام.
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البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

افتتح، صباح أمس األربعاء، في قاعة (مجمع التدريب اإلعالمي في كلية االعالم / جامعة 
ــي النتاج االتصالي)  ــوم (اآلخر ف ــر والدولي األول املوس ــداد) املؤمتر العلمي احلادي عش بغ
ــاركة عاملية عراقية واسعة لكبار األساتذة اخملتصني مبجال اإلعالم. وتضمن منهاج  مبش
ــورة الفاحتة وقوفاً  ــيد الوطني وتالوة ايات من الذكر احلكيم ثم قراءة س املؤمتر عزف النش
على أرواح شهداء العراق األبطال حتى جاءت كلمة االفتتاح التي ألقاها الدكتور هاشم 
حسن عميد كلية اإلعالم، الذي رحب فيها بالسادة الضيوف األشقاء العرب واألصدقاء 
األجانب والسادة احلضور ووسائل اإلعالم واجلهات الداعمة للمؤمتر، وتلتها كلمة الدكتور 
عالء عبد احلسني املوسوي رئيس جامعة بغداد، فيما كان للجهات الداعمة حضور مميز 
من خالل كلماتهم التي ألقيت من منصة املؤمتر من قبل خليل الطيار من مركز االتصاالت 
ــارف اخلاصة العراقية، فيما  ــتاذ وديع احلنظل رئيس رابطة املص واإلعالم احلكومي واألس
ــؤون العلمية والدراسات العليا  جاءت كلمة الدكتورة إرادة اجلبوري معاونة العميد للش
خامتة لكلمات املنصة.. وبعدها مت عرض فيلم (كونكريت)، تلته جلسة البحوث العلمية 
(جتارب من امليدان) التي شارك فيها كل من سيمونا فو لنتني من النمسا، د.عدنان ياسني 
من العراق، سامان نوح من العراق، سعيد اجلياشي  من العراق، د.كمال مغيث من مصر، 
بوركا روديرك من البوسنة.. وفي ضوء فعاليات املؤمتر أقيم معرض فن الكاريكاتير للفنان 

العاملي خضير احلميري ومعرض للصور التعبيرية واللوحة التشكيلية. عميد كلية االعالمرئيس جامعة بغداد جانب من الحضور السيد وديع الحنظل يتوسط الزميلني حمودي غريب وعبد الزهرة البياتي


